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ملخـص البحـث:

VIII

تعد المعمومات عصب الحياة في شتى أنواع التنظيمات ،خاصة المتصمة منها بالقطاع االقتصادي
كقطاع اإلسمنت الذي عد ركيزة أساسية في االقتصاديات المعاصرة ،و ذلك من خالل أهمية الدور الذي

تمعبه في عممية اتخاذ الق اررات .نظ ار لألهمية الحيوية لصناعة اإلسمنت في االقتصاد الجزائري عمومـا وحياة

األفراد تحديدا ،تطمب ذلك ضرورة توافر نظما تعمل عمى توفير المعمومات الالزمة بشكل يعمل عمى مساعدة

متخذي الق اررات عمى اتخاذ الق اررات الرشيدة لتحقيق تطمعات المجمع ،و عميه تبمورت فكرة طرح الموضوع

من خالل محاولـ ـة اإلجابة عن اإلشكالية التالية ":ما الدور الذي يجب تلعبه نظم المعلومات في عملية

اتخــاذ القــــ اررات في المؤسسة االقتصادية عمومــــا و مجمــع إسمنت الشرق الجزائري تحديدا و أهميتهـا
في تحقيق تطلعاتهما؟".

تستمد الدراسـة التي بين أيدينـا أهميتهـا من خالل أهميـة الموضوع المدروس و الموسـوم:

"دور و أهمية نظام المعلومات في عملية اتخاذ القرار مع دراسة حالة مجمع إسمنت الشرق الجزائري"
حيث أن رشادة الق اررات المتخذة إنما تعتمد عمى صحة المعمومات التي تعمل نظم المعمومات سواء كانت
يدوية أو آلية الخاصة بالتنظيم عمى تزويد مستويات اتخاذ الق اررات بها .كما أن الدراسة قد وجهت عمى النحو
الذي يتيح لنا الحكم عمى مدى أهمية وجود نظام لممعمومات عمى عممية اتخاذ الق اررات في المؤسسة

االقتصادية مع تخصيص االهتمام بواقع ذلك في مجمـع إسمنت الشرق الجزائري ،حيث انصب االهتم ـام
عمى تحديد مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ القرارات و كذا تحديد مدى أهميتها في ذلك و الطرق

التي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تحسين الق اررات المتخذة و العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

Résumé

IX

L’information joue un rôle primordial dans les différentes organisations, surtout celles
qui ont une relation avec l’activité économique, tel le secteur de ciments. Ce dernier est
considéré comme une constitution principale dans les économies modernes, l’information
constitue donc un rôle majeur dans la prise de décision. vue son importance vitale, le secteur de
ciments nécessite l’implantation des systèmes qui peuvent fournir les informations nécessaires,
lesquelles aident les décideurs dans leurs fonctions, et de la réalisation des objectifs de
l’entreprise concernée, De ce qui précède, il est possible de poser l'interrogation suivante : ‘’ quel
est le rôle que les systèmes d’informations doit jouer dans la prise de décision au niveau de
l’entreprise économique en général et le groupe ERCE en particulier et son importance dans la
réalisation de leurs objectifs ? ’’
L'importance du présent projet de recherche intitulé ‘‘rôle et importance des systèmes
d’informations dans la prise de décision au niveau de l’entreprise économique : étude de cas du
groupe ERCE’’ réside, d'une part, dans l'analyse des ressources des informations nécessaire à la
prise de décision et la nécessité d’un système d'informations dans toute procédure de prise de
décision, d'autre part, dans l’analyse des méthodes utilisées pour améliorer la qualités des
décisions prises au niveau du groupe ERCE pour définir les contraintes dont l'entreprise doit
confronter.

أ

مقدمـــة

مقدمــة
 -1أىمية البحث و سبب اختياره
 - 1 -1أىميـة البحث
تعتبر عممية اتخاذ القرار من اإلجراءات التنظيمية الميمة في أية تنظيم ،وترتبط صناعة القرار

بمختمف نشاطات المنظمة ،ومنيا التعامل مع تكنولوجيا المعمومات وبناء وتطوير نظم المعمومات ،والحقيقة
أن الحاجة إلى المعمومات وضرورتيا بالنسبة لمتخذ القرار تتزايد بصورة متزايدة كمما اتسعت وتعقدت مجاالت

وغايات الق اررات المطموب اتخاذىا وىو أمر ماثل أمامنا ،فالقرار الذي يتم اتخاذه مع اختالف وتباين

مستوياتو يظل محكوماً بمجموعة من األطر إلى جانب ما يتداخل مع ذلك من عوامل ومؤثرات خارجية،
وبالتأكيد فإن االنطالق من ىذه األمور مجتمعة والحصول عمى معمومات كافية بشأنيا تمكن متخذ القرار من

اتخاذ ق ارراتو عمى نحو مدروس ،وعدا ذلك فإن غياب المعمومات التي يحتاج إلييا يجعل ميمة اتخاذ القرار

بالغة الصعوبة والتعقيد ،ونجد في سياق ما يتم بحثو من مشكالت متنوعة وفي مختمف جوانب ومجاالت
الحياة أن توفر المعمومات الكافية واعتماد مرجعية معموماتية دقيقة يمكن القائمين ببحث تمك المشكالت من

دراستيا وتحميميا بعمق وشمولية ويساعد عمى تكوين فيم مشترك حوليا وتصورات متكاممة لمعالجتيا ويوصل
بالنتيجة إلى اتخاذ ق اررات مدروسة.
من كل ما سبق ،تأخذ ىذه الدراسة أىميتيا حيث أنيا جاءت لمعالجة موضوع دور و أىمية نظام

المعمومات في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية مع التأكيد عمى دراسة حالة أحد أىم القطاعات الحساسة
في االقتصاد الوطني أال و ىو قطاع اإلسمنت و ذلك من خالل د ارسة مجمع إسمنت الشرق الجزائري الذي

يعد أحد ركائز صناعـة االسمنت في الجزائر و مدى أىمية و دور نظم المعمومـات عمى اتخاذ القرار فيو.
 -2 -1سبب اختيار البحث
لعل من أىم األسباب الدافعة الختيار موضوع البحث الذي بين أيدينا و الموسوم:
دور و أىمية نظام المعمومات في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية
مع دراسة حالة مجمع إسمنت الشـرق الجزائري

نذكر عمى الخصوص االعتبارات التالية:

مقدمـــة

ب

 تأتي ىذه الدراسة لتجيب عن مجموعة من التساؤالت التي تختمج في صدور الباحثين و المتعمقة أساسابموضوع نظم المعمومات و دورىا في عمميات صنع القرار في المؤسسة بشكل عام و المؤسسة االقتصادية
عمى وجو التحديد ،حيث يعد اإللمام بأدبيات نظم المعمومات و تطبيقاتيا من قبل المسيرين أم ار ال مناص

منو بحكم أنيا تمثل قاعدة و جوىر عممية اتخاذ القرار ،وذلك من خالل محاولة لمتأصيل النظري و العممي
لمموضوع و لو بالنزر البسيط بحكم ندرة المراجع المتخصصة المعدة لذلك في المكتبة الجامعية الجزائرية وان

لم نقل افتقار بعضيا لمثل ىذه الدراسات أحيانا أخرى؛

 -إن تأكيد دور و أىمية نظم المعمومات يحتاج لعناية خاصة من طرف الباحثين لتقديم الدراسات العممية

المتخصصة و األكاديمية في ىذا المجال الحساس التي أضحى يؤرق متخذي الق اررات في شتى القطاعات

في خضم التنـ ـافس الح ـ ـاد الذي يعرفو قط ـ ـاع األعمـال عمى وجو التحديد ،و عمي ـو اىتـ ـ ـم البح ـ ـث بالخوض
في شقيو النظري من خالل تحميل عممية صنع القرار و دور نظم المعمومات فييا بشكل مبسط ،و شق عممي

اختص بتنزيل الدراسة النظرية عمى واقع قطاع حساس في االقتصاد الجزائري و ىو صناعة اإلسمنت من
خالل تناول دور و أىمية نظم المعمومات في عمميات صنع القرار في مجموعة شركات مجمع اسمنت

الشرق الجزائري ،و عميو فإن ىذه الدراسة جاءت إلثراء الساحة البحثية عموما و المكتبة الجزائرية خصوصا.
 -2اليدف من البحث و إطار الدراسة
 -1 -2اليـدف من الدراسة
نظ ار لالعتبارات السابقة ،فإن األىداف المرجوة من ىذا البحث تتمثل فيما يمي:

 -محاولة التعرف عمى ماىية نظـم المعمومـات و تطبيقاتيـا في واقع المؤسسة االقتصادية بشكل عام

والجزائرية منيا بشكل خاص من خالل تناول عينة مجموعة شركات مجمع إسمنت الشـرق الجزائري و كذا
عممية اتخاذ القرار بتحميل أبعادىا مع االىتمام بإبراز آليات الربط بينيما من خالل تأكيد دور نظم المعمومات

و أثرىا في عممية اتخاذ القرار في مجموعة شركات مجمع إسمنت الشرق الجزائري؛

 -تحديد أىم مصادر المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات و الطرق المستخدمة لجمعيا في مجموعة شركات

مجمع إسمنت الشرق الجزائري و كذا آليات تفعمييا؛

 -تحديد أىـم العقبـ ـات التي تواجو متخذي الق ـ ـ ـ ـ اررات مجموع ـ ـ ـة شرك ـ ـات مجمـ ـع إسمنت الش ـ ـرق الجزائـ ـري

في استخدام نظم المعمومات و اقتراح الحمول الممكنة لتجاوز ىذه العقبات.

مقدمـــة

ت

 – 2 -2إطـار الدراسـة
لقد تناولنا بداية دراسة نظريـ ـ ـة النظـ ـم العامة دون الدخـ ـول في تفاصيميا الدقيقـة ألنيـ ـ ـ ـا طبقت أصال

في مجال عمم األحياء ،و قد تركت زخما كبي ار يختص بأدبيات ىذا الموضوع ،و عمى األساس فقد توجيو

الدراسة في ىذا المق ـ ـ ـ ـ ـام لالستفادة من نظريـ ـ ـ ـة النظ ـ ـ ـ ـ ـ ـم في مجـال عمم اإلدارة مع التركيز عمى تطبيقاتيـ ـ ـ ـا
في المؤسسة االقتصادية ،و في خطوة موالية إبراز ذلك التزاوج الحاصل بين نظرية النظم و المعمومات لينشأ

ما يسمى بنظم المعمومات التي أصبحت تمثل مدخال رئيسيا لتحميل و دراسة تدفق المعمومات ضمن
المؤسسة بشكل عام.
إضافة لما تم تقديمو آنفا ،فإن ىذه الدراسة قد وجيت عمى النحو الذي يتيح لنا الحكم عمى مدى أىمية

وجود نظام لممعمومات عمى عممية اتخاذ الق اررات في المؤسسة االقتصادية مع تخصيص االىتمام بواقع ذلك
في مجمع إسمنت الشرق الجزائري ،حيث انصب االىتمام عمى تحديد مصادر جمع المعمومات الالزمة
التخاذ الق اررات و كذا تحديد مدى أىميتيا في ذلك و كذا الطرق التي من شأنيا أن تسيم بشكل فعال في

تحسين القـ اررات المتخذة و العقبـات التي تحول دون ذلك من خالل حصرىـا و تحديدىـا في دراسة الحالة
التي بين أيدينا و إن كان ذلك ال يمنع من أن يصبح تعميم نتائج الدراسة وفق شروط معينة عمى بقية
التنظيمات ،و قد تعمد إلى إغفـال الكثير من القضايا التقنية البحتة في تصميم نظم المعمومات و دورىا في
اتخاذ القرار كعممية النمذجة ليس لعدم أىميتيا و لكن لممنحى الذي اتجيت نحوه الدراسة في معالجة

الموضوع و ألن ىذه المسألة تستمزم اإللمام بالجانب التقني في نظام المعمومات.
 - 3مشكمة البحث

تكتسب المعمومات أىميتيا من واقع الدور الذي تمثمو في تزويد المسير بما يحتاج إليو من معارف

يستمد منيا تقديراتو لما يتطمب منو القيام بو ،وعبر مراحل تاريخية متوالية تزايدت أىمية المعمومات بصورة
متزايدة ارتباطا بما تحدثو من أثار عميقة في توسيع المعرفة وتنمية وعي الفرد وادراكو لما يحيط بو ،في ظل
عالمنا المعاصر أخذت المعمومات دو اًر أكثر عمقاً وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قد اًر يفوق كثي اًر ما كانت
تمثمو من أىمية في السابق ،فقد أدى اندماج تقنيات االتصاالت مع تكنولوجيا الحاسـوب إلى إحداث تغير

جذري في مجال المعموماتية لم يكن مسبوقاً ،وأضحت المعمومات ونظميا صناعة العصر وثروتو المتميزة
التي تمكن من امتالك زمام األمور ،حيث لم تعد المعمومات محصورة في حدود تنمية المعرفة اإلنسانية في

ىذا السياق ،بل أصبحت إضافة إلى ذلك أداة فعالة يعتمد عمييا في إدارة تشكيل الحاضر ورسم صورة

المستقبل ،وصار بمقدورنا القول أن ما يجري في الواقع الراىن ىو تحول نحو بناء المجتمع المعموماتي ،وال

ث

مقدمـــة

ريب أن ذلك يمثل الشيء الكثير بالنسبة لمتخذي القرارات وىو المعني بالتعامل مع واقعو ،واذا كانت
المعمومات عمى تمك الدرجة من األىمية واألثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسييل اإللمام بمكونات الواقع

وتفاعالتو وتأمين مقدرة اكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل ،فإن القيام بعممية صنع القرار في أي من

المجاالت دونما االرتكاز عمى المعمومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوىري وربما حاسم لضمان
تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بق ارراتو المتخذة.
و عمى ىذا األساس ،فإن السؤال الجوىري الذي تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عنو يمكن صياغتو عمى

النحو التالي:

" ما الدور الذي يجب تمعبـو نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية عموما
ومجمع إسمنت الشرق الجزائري تحديدا و أىميتيا في تحقيق تطمعاتيما؟"

 – 4فرضيـات البحث
و في ىذا اإلطار ،يمكن تمخيص الفرضيات الرئيسية ليذا البحث كما يمي:
 من شأن نظم المعمومات أن تسيم في زيادة إمكانيات المؤسسة االقتصادية في التعامل مع البيانات التيتصف أنشطة العمل الداخمية وبيئة العمل الخارجية ،كما أنيا تتولى معالجة البيانات و تدعيم عمميات صنع

القرار بيا ،كما أنيا تحقق االتصال والتواصل بين مراكز صنع القرار المختمفة في المؤسسة بتبادل المعمومات
فيما بينيا؛
 تعمل نظم المعمومات عمى تزويد المراكز اإلدارية المختمفة ضمن المؤسسة االقتصادية بالمعموماتالضرورية لمساعدة كافة المستويات اإلدارية عمى اتخاذ الق اررات الخاصة بيا؛

 يمكن االستفادة من قدرات نظم معمومات دعم القرار في دعم اتخاذ الق اررات غير المييكمة و شبو المييكمةالتي تتخذىا اإلدارة لحل المشاكل التي تواجييا ،مما يسيم في نياية المطاف في رفع كفاءة عمميات اتخاذ
الق اررات داخل المؤسسة االقتصادية و زيادة فاعميتيا؛

 تعد نظم المعمومات عمى درجة من األىمية في مجموعة شركات مجمع اسمنت الشرق الجزائري من خاللاألثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسييل اإللمام بمكونات الواقع وتفاعالتو وتأمين مقدرة اكتشاف الحاضر

ودقة التنبؤ بالمستقبل ،و مما ال شك أن ذلك يمثل الشيء الكثير بالنسبة لراسم السياسة وصانع القرار في

المجمع بشكل عام و مجموعة شركاتو بشكل منفرد ،وىو المعني أي متخذ القرار بالتعامل مع واقعو في ظل

مقدمـــة

ج

االىتمام باستيعاب خصوصيتو وما تحيط بو من متغيرات واعطاء الجدية الكاممة الستخدام وتوظيف األدوات
األكثر فعالية لتطويره والنيوض بو ،لذا فإن القيام بعممية صنع القرار في ىذا المجال دونما االرتكاز عمى

المعمومات و التحقق من مصداقيتيا من خالل تتبع مصادرىا و الطرق المستخدمـة في جمعيا و العمل عمى

إزالة العقبات التي تحول دون انسيابيا ،يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوىري وربما حاسم لضمان
تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بق ارراتو المتخذة بل ويقود ذلك في حاالت مختمفة إلى التعرض لتقديرات

خاطئة و من ثمة اتخاذ ق اررات غير موفقة.
 – 5منيـج البحـث

بالنظر لطبيعة الموضوع و أمال في الوصول لكافة تطمعات الباحث ،كان لزاما اعتماد مختمف المناىج

المستخدمة في البحوث و الدراسات االقتصادية و اإلدارية ،حيث تم توظيف كل واحدة منيا كمما دعت
الحاجة البحثية لذلك .و بشكل عام فقد تم اعتماد المنيج الوصفي حين تناول دراسة نظم المعمومات و عممية
اتخاذ القرار ،و قد تم اعتماد المنيج الوصفي أيضا عند استقراء تطور عممية اتخاذ القرار وفقا لتطور

المدارس التنظيمية المختمفة .و من بين األدوات المنيجية المتبعة أيضا أسموب دراسة الحالة المطبق عند
تناول الجزء الخاص بال شق التطبيقي من البحث و ذلك من خالل استخدام أسموب االستبيان لتجميع البيانات

ثم العمل عمى تحميميا باستخدام مجموعة من األدوات اإلحصائية بغية الوصول لمجموعة من الحقائق و من

ثم العمل عمى تثبيتيا إذا كانت تسير في اتجاه خطى المؤسسة أو تقويميا إذا شابيا الخمل.
 - 6خطة البحث و ىيكمو
بناء عمى اليدف و الفرضيات التي تمت صياغتيا آنفا ،كان اختيار الباحث تقسيم ىذه الدراسـة إلى
أربعة فصول عمى النحو التالي:
الفصل األول و الذي عنوانو نظم المعمومات و دورىا في المؤسسة االقتصادية ،اشتمل عمى أربعة

مباحث ،تناول المبحث األول و الموسوم أساسيـات و مفاىيم المدخـل النظمي و الذي تناول بالتحميـل والشرح
األساس النظري الذي تستند عميو نظرة النظم التي تعد واحدة من أىم النظريات الحديثة التي تقوم عمى أساس
نقد النظريات التي سبقتيا.حيث ينظر لمتنظيم عمى أنو نظام مفتوح يتفاعل مع البيئة المحيطة بو وذلك

ضمانا إلستم ارريتو .كما تم من خالل المبحث تعداد خصائص النظم ،كما تناول المطمب األخير من المبحث
كيفية انتقال المفيوم ليصبح مدخال ميما لدراسة المؤسسة االقتصادية .تناول المبحث الثاني دراسة نظام

المعمومات بشكل مفصل متناوال في ذلك أساسيات المدخل و األسس التقنية لو و كذا األنشطة و الوظائف
المنوطة بو من إنتاج ،تجميع و توصيل لممعمومات لمتخذي الق اررات في المؤسسة .أما المبحث الثالث،
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فاختص بالتصنيفـات التي وردت في أدبيات نظـم المعمومـات من تصنيف وظيفي أو تنظيمي أو فكري .وأخي ار
اختص المبحث الرابع بميمة تطوير نظم المعمومات بدءا بمرحمـة التحميل و مرو ار بعممية التصميم و انتيـاء
بعممتي التنفيذ و التقييم ،و ختم الفصل بحوصمة ألىم العناصر التي تم تناوليا بالتحميل و النتائج المتوخاة

من ذلك.

اشتمل الفصل الثاني و الذي عنون بنظم المعمومات و عممية اتخاذ القرار عمى أربعة مباحث حاول

الباحث من خالليا تبيان العالقة الموجودة بين نظم المعمومات و عممية اتخاذ القرار ،فبداية تم التعرف عمى
ماىية عممية اتخاذ الق اررات عبر تيارات الفكر التنظيمي بدءا بالمدرسة الكالسيكية وصوال إلى المداخل

المعاصرة و نظرتيا لعممية اتخاذ القرار ،حيث تناول الفصل تحميال لنظرة ىذه التيارات و نقد مواضع الخمل

فييـ ا و الخروج باستنتاجات يمكن أن تكون قاعدة و سند لمتخذي القرار في المؤسسة االقتصادية الجزائرية
من خالل تبيان أىمية اعتماد نظرة دون األخرى و أحيانا محاولة الجمع بين أكثر من مدخل لتحقيق ىدف

أساسي و ىو رشد القرار و الذي يعد ضالة المسير .في حين تم من خالل المبحث الثاني محاولة تحديد
ماىية عممية اتخاذ القرار بتفكيك عناصرىا ،فتم بذلك تحديد أبعاد و ظروف عممية اتخاذ القرار ثم مراحل

عممية اتخ ـاذ الق اررات و أخي ار معوقات عممية اتخاذ القرار و التي تم حصرىا في جممة من العقبات ،في

حين تناول المبحث الثالث نقطة حساسة في البحث و ىي دور نظم المعمومات في دعم المراحل المختمفة

لعممية صنع القـرار .و أخي ار تناول المبحث الرابع األدوات التي من شأنيا تحسين فعالية عممية اتخاذ القـرار
والتي تعد األساليب الكمية أىميا .و ختم الفصل بخاتمة تم من خالل حوصمة أىم ما تم استخالصو من
نتائج.

تناول الفصل الثالث الموسوم نظم معمومات دعم اتخاذ القرار بالدراسة و التحميل قســم أساسي من

البحث و الذي يعد كتطبيق لتحسين اتخاذ الق اررات اإلدارية ،حيث توفر ىذه النظم كال من المعمومات
الخاصة بالمشكمة المطروحة و االتصاالت لحل المشاكل شبة المييكمة التي كانت و ال تزال تمثل عائقا أمام
متخذي القرار ،بحيث تم إدماج عنصر الحاسبات ليس بالشكل المتعارف عميو فيما سبق لكن بشكل تفاعمي

ألجل تحسين كفاءة الق اررات المتخذة ،و كذا استخدام كل التقنيات التي من شأنيا إسناد عممية اتخاذ القرار.
كما تم من خالل الفصل تناول أىمية ىذه النظم و تطورىا التاريخي إلى أن بمغت ىذا المستوى من التطور

والدقة و السرعة في عمميات صنع القرار ،و كذا تطبيقاتيا المتعددة في مجال دورة حياة التنظيمات ،كما
تناولت الدراسة تحميل ىيكل نظم دعم القرار و تصنيفاتيا ،و ما يمكن أن تحققو ىذه النظم من مزايا إذا ما تم
تصميميا بكفاءة عالية و مراعاة تحديثيا كما استوجب الحال ذلك.

و أخي ار خصص الفصل الرابع لمدراسة التطبيقية و التي تناولت بالبحث و التحميل دور و أىمية نظم

المعمومات في اتخاذ الق اررات في مجموعة شركات مجمع إسمنت الشرق الجزائري ،حيث تم التعرض من
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خـالل المبحثين األول و الثاني لنظام معمومات صناعة اإلسمنت من خالل تناول سيرورة عممية التصنيع
ومراقبة النوعية فييا و كذا المخاطر الناجمة عن ىذه الصناعة و االستخدامات المختمفة ليذه المادة
اإلستراتيجية ،ثم تم االنتقال لدراسة قطاع صناعة اإلسمنت في الجزائر من خالل تقديم خمفية تاريخية عن

ىذه الصناعة ،ثم تحميال اقتصاديا ليذه الصناعة من خالل دراسـة عدة مؤشرات كاإلنتـاج و العرض والطمب،

ثم العمل في خطوة موالية لتحميل مؤشرات أداء القطاع من خالل دراسة تطور رقم األعمال و القيمة المضافة

و كذا استعراض التركيبة البشرية المكونة لمقطاع و أخي ار تناول واقع و آفاق القطاع و اتفاقيات الشراكة.

تناول المبحث الثالث دراسة مستفيضة لمجمع إسمنت الشرق الجزائري تناولت الييكمة التنظيمية لمقطاع

وتبيان موقع مجمع اسمنت الشرق الجزائري ألنو ال يمكن تناول المجمع بمعزل عن إطاره الكمي ،ثم التعريف
بتشكيمة شركات المجمع و استعراض بعض المؤشرات كتشكيمة عمالة المجمع التي سيتم االسترشاد بيا حين

إعداد االستبيان ،و في خطوة موالية تم تحديد عينة الدراسـة و توزيع مفرداتيا و التي تشتمل عمى األفراد

الذين تم استجوابيم من خالل تقديم استمارة أسئمة مكونة من أربعة أقسام .تتكون عينة الدراسة من العاممين
الذين ليم سمطة اتخاذ القرار بمجمع اإلسمنـت و مشتقاتو لمشرق الجزائري ،يشتمل القسم األول من االستبيان

عمى دراسة لمكونات عينة الدراسة و المشكمة أساسا من األفـراد المستجوبين في كل من المديرية العامـة

لممجمـع و كذا الشركـات الخمس المتخصصة في صناعة اإلسمنت المكونة لممجمع ،أما المبحث األخير فقد
خصص لتحميل االستبيان الذي تم إعـداده و ذلك بغية الوصول لتحقيق أىداف البحث و المتمثمة في تحديد

أىمية و دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار في المجمع ،حيث اشتممت الدراسة في صورتيا النيائية
عمى ثالثة محاور أساسية يشتمل كل منيا عمى سؤالين أو أكثر مع تقديم اإلجابات وما عمى المستجوب إال

تحديد درجة اإلجابة ،ثم عمد الباحث لتحميل اإلجابات المجمعة باستخدام مجموعة من األدوات اإلحصائية،

حيث تم التوصل في األخير لمجموعة من النتائج.و في األخير تم تخصيص خاتمة عامة ليذا البحث جاءت
لتقدم ممخصا شامال لو محتوية في ذلك عمى اختبار لمفرضيات التي تم صياغتيا مع عرض ألبرز النتائج
التي تم التوصل إلييا مع تقديم بعض االقتراحات و تحديد اآلفاق المستقبمية ليذه الدراسة.

 - 7الدراسات السابقة في موضوع البحث
في حدود عمم الباحث ،تم تناول موضوع دور و أىمية نظم لمعمومات في عممية اتخاذ القرار مع

اختالف في دراسة الحالة في الرسائل التالية:

 -محمد نجيب خميفي :طريقة تصميم نظام لممعمومات وفق المنيج النظمي و المساعدة عمى اتخاذ

القرار،Méthode de conception d’un système d’information par ébauche systémique et aide a la décision
البحث في األصل عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة باريس  8بفرنسا سنة  ،3995تدور إشكالية البحث

مقدمـــة

د

حول محاولة تزويد متخذ القرار باألدوات ،اإلجراءات و القواعد التي تسمح لو باالستعانة بمختص في نظم
المعمومات ألجل قيادة مشروع حوسبة نظام لممعمومات ،تجدر اإلشارة أن الموضوع كان نظريا بحتا خال من

دراسة تطبيقية ،حاول من خاللو الباحث معالجة مشكمة النمذجة الكمية لنظام المعمومات باعتماد الحاسوبية
لممساعدة في التصميم و في األخير تحديد الميام ا ألساسية لفريق التصميم ،كما توصل الباحث إلى عممية

نمذجة النظام يحول دونو سببين رئيسيين ىما معوقات القيود و تسمسل الوظائف.
 فيحان محيا عموش المحيا العتيبي :دور المعمومـات في عمميـة اتخـاذ القـ اررات اإلدارية ،البحث في األصلعبارة عن رسالة ماجستير في العموم اإلدارية مقدمة بكمية الدراسات العميا بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية
بالمممكة العربية السعودية شير مارس  ،4006و كانت إشكالية البحث تدور حول دور المعمومات في

عمميات اتخاذ الق اررات اإلدارية بالمديرية العامة لمجوازات في مدينة الرياض .وقد قسم الباحث رسالتو إلى
قسمين أحدىما نظري و اآلخر تطبيقي،تناول الجزء النظري ثالثة مباحث ،خصص المبحث األول لمتعرف

عمى المعمومات من حيث مفيوميا و أىميتيا و خصائصيا و طرق الحصول عمييا و مصادرىا و معوقاتيا،

أما المبحث الثاني فتناول نظم المعمومـات من حيث مفيوميـا و أنواعيا و نماذجيا و مكوناتيا و العالقة
بينيا و بين المنظمة اإلدارية ،و المبحث الثالث تناول اتخاذ الق اررات اإلدارية و قد تم تقسيمو إلى مطالب

تناولت مفيوم اتخاذ الق اررات و خصائصيا ،عناصرىا ،مراحميا ،أساليبيا و المعوقات التي تواجييا .و أخي ار

المقترحات التي تزيد من فع اليتيا و دور المعمومات في اتخاذ تمك الق اررات.أما القسم التطبيقي فقد خصصو
الباحث إللقاء الضوء عمى المديرية العامة لمجوازات و ذلك من خالل عرض نبذة تاريخية عنيا و تنظيميا

اإلدارية و مياميا ،ثم سعى الباحث من خالل االستبيان التي تم إعداده الكشف عن حقيقة دور المعمومات
في عممية اتخاذ الق اررات بالمديرية العامة لمجوازات بمدينة الرياض.

ألىمية البحث تم االستعانة باالستبيـان المعد لكن مع تعديـل في ترتيب األسئمـة و حذف بعضيا

واحالليا البعض اآلخر التي ال يتناسب و الدراسة المعدة و إضافة أسئمة أخرى تعد ضرورية الستكمال
والوصول لنتائج تتناسب و اإلشكالية المطروحة التي كان قد أغفميا الباحث و منيا عدم التعرض لجانب

الحوسبة في نظام المعمومات و دوره في اسناد اتخاذ القرار في المنظمات المعاصرة التي أضحت النظم

المحوسبة جزءا أساسيا في عممياتيا التسييرية ،و تجدر اإلشارة أن الباحث اغفل ذلك ،رغم أن المديرية العامة

لمجوازات تستخدم ىذه النظم اآللية مما يجعل االستبيان غير جامع لكل حيثيات اإلشكالية التي طرحيا.

 -نوفيل حديد :أىمية النظام اآللي لممعمومات في عممية اتخاذ القرار بالمؤسسة مع دراسة حالة الديوان

الوطني لممواد المتفجرة ،البحث عبارة عن مذكرة ماجستير مقدمة لمعيد العموم االقتصادية بجامعة الجزائر في
شير ماي  ،3997تدور إشكالية ىذا البحث حول ما إذا كان بإمكـان المؤسسـة الجزائرية من مسايرة التطور

ذ
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الذي قطعتو المؤسسات العصرية في كافة الميـادين إذا ما بقيت ميكانيزمات التسيير و التخطيط و التنظيم
في الجزائر تسير وفق مراحميا االبتدائية ،و ىل يمكنيا الخروج من األزمات التي تتخبط فييا بدون تطويـر

أساليب العمل و التخطيط و التسيير و التنظيم .قسم البحث إلى أربعة فصول ،تناول الفصل األول المفيوم
العممي لإلدارة من حيث طبيعتيا و نطاقيا في المؤسسات الحديثة ،أما الفصل الثاني فتناول عممية اتخاذ

الق اررات من وجية نظر كل تيار من تيارات الفكر التنظيمي .في حين تناول الفصل الثالث دراسة نظام
المعمومات اآللي من مختمــف جوانبو ،و أخي ار تناول الفصل التطبيقي تحميل و تقييم نظام المعمومات اآللي

لمديوان الوطني لممواد المتفجرة.

عمى الرغم من أىمية البحث إال أن الطريقة المستخدمة في تحميل و تقييم نظام المعمومات اآللي

لمديوان الوطني لممواد المتفجرة و ذلك من خالل مجموعة محدودة جدا من األسئمة و اعتماد إجابة وحيدة من
طرف مستجوب وحيد ليست دالة.
 -8مساىمة البحث
تكتسب نظم المعمومات أىمي تيا من واقع الدور الذي تمثمو في تزويد متخذ القرار بما يحتاج إليو من
معارف يستمد منيا تقديراتو وتصوراتو لما يتطمب منو القيام بو ،وعبر مراحل تاريخية متتالية تزايدت أىمية

نظم المعمومات بصورة مطردة ارتباطا بما تحدثو من أثار عميقة في عمميات صنع القرار ،واليوم في ظل
عالمنا المعاصر أخذت نظم المعمومات دو اًر أكثر عمقاً وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قد اًر يفوق كثي اًر ما كانت
تمثمو من أىمية فيما مضى بفعل التطور المذىل في تكنولوجيا المعمومات و نظم الدعم المختمفة التي باتت

سندا أساسيا لمتخذي القرار فيما يقرره من ق اررات تخدم تطمعات المؤسسة.
و عميو فإن مساىمة البحث تتمثل أساسا فيما يمي:

 -توضيح دور و إبراز أىميـة نظم المعمومـات في عممية اتخـاذ الق اررات في المؤسسة بشكل عـام واالقتصادية

منيا عمى وجو التحديد ،حيث كان البحث ييدف في مجممو لتبيان أثر تمك العالقة بين نظم المعمومات

وعممية صنع الق اررات؛

 محاولة التدليل عمميا من خالل دراسة دور و أىمية نظم المعمومات في اتخاذ الق اررات في مجموعةشركات مجمع إسمنت الشـرق الجزائري ،من خالل التعرض لمصادر المعمومـات التي يستند عمييـا في اتخاذ

القرار في المجمـع و درجة أىمية كل منيا و كذا الطرق المستخدمة في تجميعيا ألجل التعرف عمى مدى
فعاليتيا في اتخاذ الق اررات و العمل عمى تقييميا .و اليدف األسمى من ذلك كمو ىو محاولة كشف كنو تمك

مقدمـــة

ر

العالقة التي كان يشوبيا بعض الغموض في ما إذا كانت العالقة تبادلية بين نظم المعمومات و عممية اتخاذ
القرار أم ىي في اتجاه واحد كون نظم المعمومات قاعدة عممية اتخاذ القرار.
و ىكذا يحاول الباحث تجاوز أوجو النقص المالحظة في الدراسات السابقة و ذلك بمحاولة ربط نظم

المعمومات بعممية اتخاذ القرار،و أن االرتقاء بطرق وأساليب صناعة القرار وربط عممية اتخاذه بقاعدة

المرجعية المعموماتية يتوقف إلى حد كبير عمى مدى االرتقاء بواقع المعموماتية ذاتيا وىذه مسألة في غاية

األىمية والضرورة.
 -9مشاكل و عوائق البحث
إن العقبات األساسية التي واجيت الباحث وقت انجاز البحث تمحور معظميا حول النقاط التالية:
ـ غياب شبو كمي لمدراسات الميدانية التي توضح مدى أىمية نظم لمعمومات في عممية اتخاذ القرار ،حيث

انحصرت أغمب البحوث المقدمة بشأن الموضوع بدراسة شق دون آخر ،حيث تناول بعضيا النظام اآللي

لممعمومات و دوره في عمميات اتخـاذ القـرار دون الخوض في موضوع نظـم المعمومات بشكل عـام و دورىا
في عممية اتخاذ القرار و البعض تناول البحث من الزاوية المناظرة بإىمال لمج ـ ـ ـ ـانب الحاسوبي الذي أصبح
ال ينفك عن مالزمة كل نظم المعمومات المعاصرة؛

ـ

شح الدراسات األكاديمية المتخصصة التي تناولت موضوع الدراسة خاصة تمك المتعمقة بحال المؤسسة

االقتصادية الجزائرية مما يسيل عمى الباحثين في ىذا الشأن االسترشاد بيا؛
ـ

عدم وجود أجنحـة خاصة في مكتباتنا تيتم بالموضوع و ربطو بمجال اإلعالم اآللي فقط ،في حين أن

موضوع نظم المعمومات يمكن أن يمتد ألغمب التخصصات سيما مجال عموم التسيير؛

ـ صعوبة إجـراء الدراسـة الميدانيـة ،حيث كابد الباحث و عانى الكثير من أجـل توزيع االستبيانـات و حتى في
عممية استرجاعيا بحكم غياب ثقافة االستبيانات و أىميتيا في الوصول لنتائج عممية يمكن االعتماد عمييا

في اتخاذ ق اررات قد تكون مصيرية أحيانا.
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الفصل األول

نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
تمثؿ المعمومات عنص ار حيويا في حياة المؤسسات بشكؿ عاـ و االقتصادية منيا بشكؿ خاص ،حيث
أنيا أصبحت تمثؿ موردا استراتيجيا ىاما تعتمد عميو في مواجية ظروؼ المنافسة ،فالمؤسسة تعمؿ في ظؿ

ظروؼ بيئية تتصؼ بال تغير السريع والمستمر ،لمواكبة ىذا التغير أصبح مف الضروري أف يتوافر لدى أي
مؤسسة نظما يمكنيا مف خالليا توفير ما تحتاجو عممياتيا مف معمومات.

تسيـ نظـ المعمومات في زيادة إمكانيات المؤسسة في التعامؿ مع البيانات التي تصؼ أنشطة العمؿ

الداخمية وبيئة العمؿ الخارجية ،تتولى ىذه النظـ معالجة البيانات و تدعيـ عمميات صنع القرار بيا ،كما أنيا
تحقؽ االتصاؿ والتواصؿ بيف مراكز صنع القرار المختمفة في المؤسسة بتبادؿ المعمومات فيما بينيا.

ييدؼ الفصؿ لتقديـ إطار عاـ يمكف مف خاللو التعرؼ عمى ماىية نظـ المعمومات و أسباب االىتماـ

بدراستيا و تطبيقاتيا في وظائؼ المؤسسة مف خالؿ تناوؿ النقاط التالية:

 أساسيات و مفاىيـ المدخؿ النظمي؛
 مدخؿ نظـ المعمومات؛

تصنيفات نظـ المعمومات؛
تطوير نظـ المعمومات.
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المبحث األول :أساسيات و مفاهيم المدخل النظمي
تعد نظرية النظـ واحدة مف أىـ النظريات الحديثة التي تقوـ عمى أساس نقد النظريات التي سبقتيا
سواء منيا التقميدية أو السموكية ،ألف كؿ منيما ركز عمى أحد متغيري التنظيـ ػ العمؿ واإلنساف ػ وباعتبار

التنظيـ نظاما مغمقا  .بينما ينظر لمتنظيـ في نظرية النظـ عمى أنو نظاـ مفتوح يتفاعؿ مع البيئة المحيطة بو
وذلؾ ضمانا الستم ارريتو.1

إف دراسة أي تنظيـ مف منطمؽ زاوية النظـ يعني تحميؿ المتغيرات و تأثيراتيا المتبادلة ،بمعنى أف

نظرية النظـ نقت منيج التحميؿ إلى مستوى أعمى مما كاف عميو في النظريات التقميدية .بالرغـ مف التطور
الممحوظ الذي شيده مدخؿ النظـ عمى الصعيديف النظري و التطبيقي في العقديف األخيريف في حؿ المشاكؿ

اإلدارية المعقدة ،إال أف بعض المعالـ الدقيقة لممدخؿ ال تزاؿ مبيمة وغير واضحة بما فيو الكفاية ،لذلؾ كاف
لزاما شرح األساس النظري الذي تستند عميو نظرة النظـ.
المطمب األول :مدخل دراسة النظم
رغـ قدـ تداوؿ مفيوـ النظـ إال أنو لـ يستخدـ في مجاالت العموـ المختمفة إال في القرف الماضي،
حيث كاف مجاؿ العموـ الطبيعية وبالتحديد عمـ األحياء السباؽ الستخداـ ىذا المفيوـ ،وبعدىا انتقؿ إلى

مجاؿ العموـ االجتماعية ليصبح مدخال لدراسة العديد مف الظواىر االجتماعية بدال مف استخداـ المنيج

التحميمي .2إف األساس النظري لمدخؿ النظـ ىي نظرية النظـ العامة لعالـ األحياء النمساوي ليدويف فوف
برتمنفي ( ،3)LUDWING VON BERTALANFFYومنو استمدت بصورة أساسية نظـ إدارة المؤسسات أساسيا
و ذلؾ وفقا لما يناسب عمـ اإلدارة و تطبيقاتو في مجاؿ األعماؿ.

 -1تقديم النظرية العامة لمنظم
يعتبر كؿ مف برتمنفي
االجتماع تمكولت

()BERTALANFFY

()TALCOLT

واالقتصادي كينث بولدينغ

((KENITH BOULDING

وعالـ

مف أوائؿ المؤسسيف لنظرية النظـ العامة ،4و لكف الفضػؿ الكبير في تأسيس

النظرية يعود لعالـ األحياء الشيير برتمنفي ،5وىذا ما تداولتو أغمب المراجع التي تناولت نظرية النظـ .6حيث
بدأ ىذا األخير بحوثو لتأصيؿ النظرية منذ العشرينات مف القرف الماضي حتى وفاتو سنة  ،1972مستخمصا

مف دراستو أف فيـ األجزاء ال يعد كافيا لفيـ النظػاـ الذي يضميا ،بؿ يجب تفيـ العالقات التي تنشأ بيف تمؾ
1

- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Système d’information de gestion, ESKA édition, Paris, France, 2007, P:09.
- Idem, P:09.

2
3

- BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication,
Ellipse édition, Paris, France, 1997, P : 539.
4

 مصطفى عشوي ،أسس عمم النفس الصناعي والتنظيمي ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1992 ،ص .79 :5

- LUDWING VON BERTALANFFY, La théorie générale des systèmes, traduit par : JEAN BENOIST CHABROL, Dunod,
6

Paris, 1973, P: 02
 -إبراىيـ سمطاف ،نظم المعمومات اإلدارية :مدخل إداري  ،الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص.17 :
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األجزاء ،مستندا في ذلؾ عمى أف النظرية العامة لمنظـ تتضمف إطا ار رياضيا منطقيا يتعامؿ مع الظواىر المختمفة
مف خالؿ البحث عف التشابو بيف المفاىيـ والقوانيف والنماذج في مختمؼ مجاالت المعرفة .واستنادا عميو يتـ

استخالص مبادئ عامة يمكف استخداميا في تحميؿ سموؾ النظـ.

يستند مبرر ظيور النظرية العامة لمنظـ تجاوز الجمود والقيود التي فرضتيا النظرة التقميدية لألشياء،

محاولة بذلؾ إعادة االعتبار لمعامؿ اإلنساني ،واعادة صياغة األفكار و تجاوز المحددات الضيقة في النظرة
لمعالـ والحضارة واستدراؾ األخطاء و اليفوات في تطبيقات الحياة عامة واإلدارة بشكؿ خاص .1أما بيركالي

()BURCKLEY

فقد ركز في تحميمو لنظرية النظـ العامة عمى تحميؿ مصطمح النظاـ والذي أعطاه التعريؼ

التالي" :النظاـ ىو ذلؾ الكؿ المكوف مف أجزاء مترابطة ومتفاعمة مع بعضيا البعض .2أما المنيجية التي

يمكف مف خالليا معرفة الترابط بيف األنظمة البسيطة والمعقدة و العالقات المتراكبة بيف ىذه األنظمة وبيف

كؿ نظاـ وأجزاءه المختمفة .ىذه المنيجية تعني نظرية النظـ العامة".3

إف المتأمؿ في الكوف والحياة واألشياء في واقعيا يدرؾ أف جذور التفكير النظمي ليس بالجديد

المبتكر ،إنما ا لجديد فييا يكمف في كيفية ومنطقية التفكير ،وفي مضموف وشكؿ تطبيؽ النظرية في شتى
مجاالت الحيػاة .4تعد نظرية النظػـ مف أىـ االتجاىات المعاصرة في اإلدارة والتنظيػـ ،حيث تيدؼ إلى تحديد

تحديد عناصر التنظيمات وتفسير آليات عمميا .حيث اعتبرت نيجا جديدا بتشكيميا لمبادئ عامة يمكف
تطبيقيا عمى التنظيمات أيا كاف نوعيا ،وطبيعة العناصر المكونة ليا ،وأيا كانت القوى والعالقات التي تنظـ

عمميا واألىداؼ التي ترغب في تحقيقيػا .يعود الفضؿ في تطوير النظرية العامة لمنظـ وتطبيقيا في مجاؿ

العموـ االجتماعية واالقتصادية لبولدينغ ،الذي قدـ بعدا تطبيقيا جديدا لمنظرية يستند لمدى البساطة في
عناصرىا وآليات عمميا.

 2ـ فرضيات نظرية النظم العامة
إف تشكيؿ نظرية النظـ العامة استند إلى مجموعة مف الفرضيات والتي كانت األساس في تطويرىا

ووصوليا إلينا بالشكؿ الحالي . 5يمكف إيجاز أىـ ىذه االفتراضات فيما يمي:
ػ

إف ىناؾ قانونا ينظـ المبادئ التي تحكـ النظـ ،وعمى باحث النظـ أف ال يقتصر عممو عمى اكتشاؼ

ػ

إمكانية وصؼ النظاـ رياضيا وكميا ،وذلؾ بغية فيـ النظاـ و تبسيطو6؛

القوانيف التي تحكـ نظاـ معيف ،إنما يسعى إليجاد مبادئ تطبؽ عمى النظـ بصفة عامة؛
ػ

نظرية النظـ ال تبحث في األمور الغامضة والتشابو السطحي بيف النظـ ،إنما تحاوؿ كشؼ األمور الواقعية

واكتشاؼ خباياىا؛
1

 -سعد غالب ياسيف ،نظم المعمومات اإلدارية  ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األولى ،1998 ،ص .15 :

- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 09.

-3

2

سعد غالب ياسيف ،نظـ المعمومات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.16 :
.

4-

LUDWING VON BERTALANFFY, Op.cit, PP: 09 - 10
Idem, PP: 30 - 31.
6
- BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Op.cit, P: 539.
5-
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تركز نظرية النظـ عمى جانبيف أساسييف ىما الجانب الوجودي و الجانب المعرفي.1

 3ـ المبادئ األساسية لنظرية النظم العامة

تبحث النظرية العامة لمنظـ عف القوانيف التي تحكـ مختمؼ الظواىر في عالمنا ،فيي ال تحتوي عمى

إطار محدد لمضامينو ،لذلؾ ال يمكف وضع أسس محددة عمى سبيؿ الحصر ليذه النظرية ،لذا سوؼ
نستعرض ما اعتبره مختصو النظـ مبادئ أساسية لمنظرية و المتمثمة فيما يمي:

 تراكب األنظمة الفرعية :إف األنظمة باختالؼ أنواعيا تتكوف مف عناصر متفاعمة ومترابطة فيما بينيا.2
كؿ نظاـ يحتوي عمى عنصريف كحد أدنى يربط بينيما تفاعؿ مشترؾ وعالقة اعتمادية في إطار النظاـ

كوحدة معقدة3؛

 الكمية واالنتظامية :إف النظػاـ ىو حصيمة التشكؿ الذي يحدث بتفاعؿ األنظمة الفرعيػة المكونة لو في
إطار شمولي ومنتظـ .وبالتالي ال يمكف النظر إلى النظاـ عمى أنو مجرد مجموعة أجزاء وعناصر .تعتبر
العالقة التفاعمية المنتظمة بيف أجزاء النظاـ ىي الوحدة الكمية المكونة لو4؛

 إف النموذج العاـ لمنظاـ يتكوف مف مدخالت ،معالجة ومخرجات ،والذي أبسط تمثيؿ لمنظاـ ،حيث تعتبر
ىذه العناصر مف المستمزمات األساسية لعمؿ النظاـ .5تمثؿ المدخالت كؿ ما يدخؿ النظاـ لتحقيؽ الغرض
الذي أنشئ ألجمو ،ىذه المصادر تتحصؿ عمييا المؤسسة في أغمب األحياف مف البيئة الخارجية.

في حيف تعبر المعالجة عف األنشطة والعمميات الالزمة لمتأثير عمى المدخالت لتصبح مخرجػات ،تمثؿ ىذه

العممية لب النظاـ .أما المخرجات فتمثؿ كؿ ما ينتج عف النظاـ نتيجة األنشطة التحويمية التي تجرى عمى
المدخالت ،قد تكوف ىذه المخرجات منتجات ،خدمات أو معمومات؛

 التغذية المرتدة :و التي تعني عممية تصحيح االنحرافات التي تعتري عمؿ النظػاـ ،تكوف إما بالتحكـ
أوالرقابة الذاتية لمتأكد مف مدى فعالية وكفاءة النظاـ في تحقيؽ أىدافو6؛

 تعد حدود النظاـ بمثابة الغشاء الذي يحيط بالنظاـ و يفصمو عف بيئتو .يجدر بالقوؿ أف حدود النظاـ
غير ثابتة ،فيي تتوقؼ عمى أىداؼ النظاـ و درجة تعقده ،7وعميو فإف حدود النظاـ تختمؼ باختالؼ وجية

نظر األطراؼ المتعاممة مع النظاـ.8

 الوسط البيني و الذي يعني المجاؿ الموجود بيف حدود األنظمة ،وىو الوسط الذي يتـ فيو نقؿ و تحويؿ
المخرجات مف نظاـ إلى نظاـ آخر.9

1

- ERIC SCHWARZ, La révolution des systèmes : une introduction à l’approche systémique, Delval édition,
Fribourg, Suisse, 1988, PP : 18 - 19.
2
- Idem, P: 13.
3
- DALILA TOUARI, Introduction aux systèmes d’informations, édition pages bleues, Bouira, Algérie, 1998, P : 10.
 -4سعد غالب ياسيف ،نظـ المعمومات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.17 :
- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 10.

5

 -6طارؽ حمادة ،المعمومات وأثرها في زيادة الفعالية اإلدارية  ،المنظمة العربية لمعموـ اإلدارية ،جامعة الدوؿ العربية ،عماف ،األردف ،1983 ،ص.33:
- CHRISTIANE VOLANT, Le management de l’information dans l’entreprise : vers une vision systémique,
ADBS éditions, Paris, France, 2001, P : 10.
8
- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 10.
9
- HICKS. Jr. JAMES, Management information systems a user perspective, west publishing CO, U.S.A, 3rd edition, 1994, P: 30.
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 تتراكب األنظمة بشكؿ ىرمي ،حيث أف كؿ نظاـ ىو جزء مف نظاـ أكبر منو ،وكما أسمفنا فإف كؿ نظاـ
يتكوف مف مجموع األنظمة الفرعية األصغر منو التي تعمؿ في إطاره بشكؿ متكامؿ يطمؽ عمى ىذا

المصطمح أيضا التشعب ،ىذا إشارة إلى استم اررية تشعب األنظمة الفرعية وانقساميا إلى أنظمة أصغر.1

 4ـ تعريف النظام

يعزى سبب انتشار مصطمح النظاـ في الواقع إلى أف اإلنسانية تعيش في عالـ مشكؿ مف عدد غير

محدود مف األنظمة ،ونظ ار ألىمية ودور النظـ في تبسيط وحؿ المشاكؿ التي تظير في الحياة بيف الفينة
واألخرى ،خاصة في عصرنا الحديث حتى أطمؽ عميو عصر األنظمة و لذلؾ لتشعب مجاالت الحياة.

ألىمية المفيوـ تناولتو العديد مف كتابات مختصي األنظمة .يعرؼ بير ( (BEER.Sالنظاـ عمى أنو مجموعة

األجزاء التي ترتبط مع بعضيا البعض .2أما أوبتنر

))OPTENER

فعرفػو عمى أنو مجموعة مف العناصر ذات

ذات العالقات المحددة بيف تمؾ العناصر وأجزائيا .ضمف نفس السياؽ يقدـ

موكمر))MOCKLER

تعريفو

لمنظاـ عمى أنو مجموعة ذات طا بع انتظامي لمكونات مستقمة ولكنيا تعتمد عمى بعضيا البعض مف أجؿ

تحقيؽ أىداؼ مشتركة . 3بتحميؿ التعريفات السابقة يمكف استخالص ما يمي:

ػ انتظامية ترتيب مكونات النظاـ؛
ػ

أف ىناؾ عالقات تفاعؿ متبادلة ومشتركة بيف مكونات النظاـ4؛

ػ

أف مكونات النظاـ يجب أف تؤدي لتحقيؽ أىداؼ النظاـ.

كحوصمة لما سبؽ ذكره يجب أف نشير إلى أف النظاـ ليس مجرد عناصر اجتمعت بمحض الصدفة

أوالعشوائية ،و إنما ىو كياف يتكوف مف مكونات محددة تتصؿ فيما بينيا بعالقات اعتمادية وأىداؼ وغايات

محددة.5

 5ـ صفات األنظمة
تشترؾ النظـ ميما اختمفت في صفات جوىرية تعتبر معرفتيا أساسية لعمميات تحميؿ وتصميـ النظـ،

وعموما يمكف حصر ىذه الصفات فيما يمي:

 صفة االتساؽ :و التي تعنى أساسا بييكؿ النظاـ وتجانس أنظمتو الفرعية ،حيث يشترط أف تأخذ ىذه
األخيرة شكؿ ترتيب منسؽ ألداء وظائؼ النظاـ ومف ثـ تحقيؽ أىدافو المنشودة6؛

 -1سعد غالب ياسيف ،نظـ المعمومات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.20 :
2
- BEER.S, Cybernetics and management, JHON and WILLY and SONS publishing, New York, 1964, P: 09.
3
- MOCKLER ROBERT, information systems for management, Bell and Howell, Ohio, U.S.A, 1974, P: 11.
 -4أحمد ماىر وآخروف ،اإلدارة  :المبادئ والمهارات ،الدار الجامعية لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،2002 ،ص .71 :

 -5عمي عبد اليادي مسمـ ،نظم المعمومات اإلدارية :المبادئ والتطبيقات ،مركز التنمية اإلدارية ،كمية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،مصر ،1994 ،ص.55:
- ERIC SCHWARZ, Op.cit, PP: 12 - 13.
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 صفة الكمية :ف النظاـ عبارة عف نظـ فرعية متكاممة و مترابطة ،يعتمد كؿ نظاـ فرعي في وجوده عمى
عالقتو باألجزاء األخرى ،ولكف ىذا ال يعني أف النظاـ ىو مجموع نظـ فرعية ال غير ،إنمػا ىو حصيمة
تفاعؿ مكوناتو ،وعميو فيو ككؿ غير منقسـ ،وأكثر مف مجرد تجمع ألجزاء معينة1؛

 صفة الوظيفية :لكؿ نظاـ سبب معيف لوجوده ،ىذا يعني أف لمنظاـ وظيفة عميو تأديتيا ،ىذه الوظيفة
يجب أف تكوف واضحة؛

 اليدفية :يقترف وجود كؿ نظاـ بتحقيؽ ىدؼ معيف أو مجموعة مف األىداؼ أنشئ أساسا لتحقيقيا ضمف
إطار بيئة محددة .إف أىداؼ النظاـ تحدد وقد تتغير في إطار عالقة النظاـ ببيئتو المباشرة أو غير المباشرة2؛

 التكامؿ :يمثؿ الوجو اآلخر لصفة الكميػة ،حيث أف كؿ نشاط لنظاـ فرعي يجب أف يكوف مكمال ألنشطة
األنظمة الفرعية األخرى لمنظاـ ،وفي كؿ األحواؿ تتكامؿ عمميات ىذه المكونات لتشكؿ كؿ متكامؿ يدعى

النظاـ؛

 البساطة والتعقيد :يمكف التمييز بيف نوعيف مف النظـ مف حيػث درجة تعقيدىا أو بساطتيما ىما النظـ
المعقدة والنظـ البسيطة .تتكوف النظـ البسيطة عادة مف عنصريف أو نظاميف فرعييف عمى األقؿ أو عدد
محدود منيا ،وعميو تكوف تفاعالت ىذه النظـ محدودة فيما بينيا ،في حيف تكوف األنظمة المعقدة متشعبة

وتشمؿ عدد كبير مف النظـ الفرعية ،حيث كمما امتد تشعب ىذه األخيرة كمما زاد النظاـ تعقيدا.

 6ـ أنواع النظم

يعتبر التصنيؼ أم ار ىاما لمقياـ بتحميؿ ودراسة النظـ ،حيث تعددت األسس و المعايير المستخدمة
لتصنيفيا ،فيمكف اعتماد طبيعة النظاـ كمعيار أو استخداـ معياري التعقد و التنبؤية ،أو استخداـ خصائص
النظاـ ومجاالتو ،وىذا األخير ىو األكثر شيوعا في تصنيؼ النظـ ،3حيث يعتبر أفضميا وأمثميا في تفريع

النظـ .و عميو يمكف تعداد ستة أنواع لمنظـ ممثمة فيما يمي:

 النظـ التخيمية والنظـ المحسوسة :تعد النظـ التخيمية تمؾ التي جميع عناصرىا مجموعة مف األفكار
والمفاىيـ المجردة التي ال يمكف لمسيا بؿ يمكف تصورىا عقميا ،ومف أمثمتيا نظـ العد والقوانيف ،يجدر بالذكر

أف النظـ المجردة ىي نظـ افتراضية .4أما النظـ المحسوسة فيي تمؾ النظـ الممموسة ،أي أنيا تتكوف مف
عناصر مادية يمكف لمسيا ومشاىدتيا ،ومف أمثمتيا المؤسسات والحاسوب ،وننوه إلى أنيا تتشكؿ مف

كينونات طبيعية محسوسة5؛

- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 10.
- Ibid, P : 10.

1
2

 -3إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص ص 37 :ػ .39
- ERIC SCHWARZ, Op-cit, P: 12.
- Ibid, P: 27.
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 النظـ المفتوحة والنظـ المغمقة :فالنظاـ المفتوح ىو الذي يتفاعؿ مع بيئتو بحيث يؤثر ويتأثر بيا ،وتعتبر
المؤسسات ونظـ المعمومات مف أمثمة النظـ المفتوحة .1أما النظـ المغمقة فيي التي ال تتأثر بالبيئة المحيطة
بيا ،2تعتبر التنظيمات البيروقراطية كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ؛

 النظـ الطبيعية والنظـ االصطناعية :تعد النظـ الطبيعية ىي تمؾ النظـ التي أوجدىا الخالؽ عز وجؿ،
حيث لـ يكف لإلنساف تدخؿ في نشأتيا أو تحديد آليات عمميا ومف أمثمتيا النظاـ المناخي ،نظاـ دوراف

األرض .أما النظـ االصطناعية فيي التي يقوـ اإلنساف بابتكارىا وتسخيرىا لخدمتو ،3مف أمثميا النظـ

االقتصادية واالجتماعية وغيرىا؛

 النظـ االجتماعية والنظـ الفنية :فتعد النظـ االجتماعية مجموعة ثابتة نسبيا مف العالقات المتبادلة بيف
م كونات النظاـ ومف أمثمتيا القػوة البشرية و النقابات ،تتبايف ىذه النظـ مف حيث الحجـ والوظيفة واألىداؼ
التي تسعى لتحقيقيا ،أما النظـ الفنية فيي تمؾ التي يعمؿ العنصر البشري عمى إيجادىا ويكوف سببا أساسيا
في تكوينيا ،ومف أمثمتيا األقمار الصناعية .4نشير أنو قد تجتمع النظـ الفنية والنظـ االجتماعية وتشكؿ ما

يسمى بالنظاـ الفني االجتماعي ،ومف أمثميا النظـ اإلنتاجية حيث تتضمف ىذه األخيرة نظاما فنيا يتمثؿ في

اآلالت والمعدات ،ونظاما اجتماعيا يربط بيف الذيف ينفذوف المياـ؛

 النظـ الدائمة والنظـ المؤقتة :إف مفيوـ الديمومة لمنظاـ ىو مفيوـ نسبي طالما أف النظـ ميما عمرت

فإنيا تميؿ لمفنػ اء .و تستمد تسميتيا مف خالؿ الفترة الزمنية التي تفوؽ أعمار مستخدمييا ،أما النظـ المؤقتة
فيي التي تنشأ لتحقيؽ ىدؼ معيف خالؿ فترة زمنية محدودة ،ومثاليا شركة المحاصة؛

 النظـ الثابتة والنظـ المتغيرة :يعد النظاـ الثابت ذلؾ الذي يعمؿ وفؽ آليات محددة سمفا وبشكؿ شبو مطمؽ
ويمكف التنبؤ بسموكو مستقبال بدقة ومف أمثمتيا برنامج الحاسوب .5أما النظاـ المتغير أو شبو المتغير فيو الذي
يعمؿ وفؽ ميكانيزمات محدودة وثابتة وبشكؿ مستمر ،حيث ال يمكف التنبؤ بسموكو المستقبمي ،ومثاليا نظاـ

األسعار في بورصة القيـ المتداولة.

المطمب الثاني  :خصائص النظم
يعتبر

CHURCHMAN

مف أوائؿ الباحثيف الميتميف بدراسة منيج النظـ ،وأحد المروجيف البارزيف لو،

حيث قدـ مجموعة خصائص أساسية لمنظـ واعتبرىا تميي از لمتفكير المتعمؽ بمدخؿ النظـ ،والتي حددىا
بخمسة خصائص ىي :األىداؼ ،البيئة ،الموارد ،المكونات و الضبط .6إف المتأمؿ في ىذه الخصائص

وبمقارنتيا مع ما قدمو باحثوف آخروف في نفس المجاؿ ،يمحظ أنيا ال تتصؼ بالشموؿ ،حيث يضيؼ
1

- LUDWING VON BERTALANFFY, Op-cit, P P: 124 - 126.
- EFFY OZ, Management information systems, Thomson course technology, Canada, Fifth edition, 2006, P: 10.
3
- ERIC SCHWARZ, Op-cit, P: 12.
4
- Ibid, PP: 28 - 29.
5
- Ibid, P: 32.
 -6عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.50 :
2
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البعض لمخصائص التي جاء بيا

CHURCHMAN

ومستخدمي النظاـ.

8

خاصتيف أساسيتيف ىما القيود المفروضة عمى النظاـ

 1ـ أهداف النظام

لكؿ نظاـ مجموعػة مف األىداؼ الفرعية ،تعمؿ نظمػو الفرعية عمى تحقيقيػا وذلؾ لموصوؿ إلى اليدؼ
العاـ لمنظاـ المكونة لو ،وعميو فإف تحقيؽ األىداؼ الفرعية يسيـ بصورة مباشرة في تحقيؽ اليدؼ العاـ

لمنظاـ ،1فإذا كاف اليدؼ الع اـ لشركة صناعية مثال ىو تحقيؽ معدؿ ربحية ليذه السنة أفضؿ مف السنوات
السابقة فإف ىذا اليدؼ يتـ تحقيقو عف طريؽ تضافر أىداؼ النظـ الفرعية المكونة لو مثؿ تحسيف الجودة،

زيادة معدالت اإلنتاجية و زيادة رقـ األعماؿ .2عموما يقصد باألىداؼ تمؾ النيايات التي يسعى النظاـ

لتحقيقيا .3تعتبر ىذه الخاصية مف أىـ سمات النظـ.

يختمؼ تحديد أىداؼ النظـ باختالؼ أنواعيا ،حيث أنو يتـ تحديد أىداؼ النظـ الميكانيكية بسيولة

تامة ،في حيف أنو في حالة النظـ اإلنسانية فيعتبر األمر في غاية الصعوبة ،حيث يتطمب األمر التفرقة بيف
األىػداؼ المعمنة واألىداؼ الحقيقية لمنظاـ ،وقد اقترح

CHURCHMAN

اختبا ار لمتفرقة بيف اليدؼ الحقيقي

واليدؼ المعمف وذلؾ استنادا لمبدأ األىمية .4حؿ اإلشكالية السابقة يستمزـ اإلجابة عف السؤاؿ التالي :ىؿ
يقوـ النظاـ بطريقة واعية بالتضحية باألىداؼ األخرى لتحقيؽ اليدؼ المعمف؟

إف اإلجابة عف السؤاؿ باإليجاب يعني تطابؽ األىداؼ المعمنػة مع األىداؼ الحقيقية لمنظػاـ ،أما في

الحالة العكسية فذلؾ يعني اختالفا صارخا بيف النوعيف مف األىداؼ.

يتطمب تحديد األىداؼ الحقيقية لمنظاـ ضرورة لمتعبير عنيا في شكؿ كمي يسمح بقياسيا وىذا في

حاؿ اإلمكانية ،وفي نقيضيا فإنو يتعذر قياس إنجاز النظاـ .تعتبر خطوة البحث عف مقياس ألداء النظاـ
ذات أىمية قصوى في مدى تحقيؽ النظاـ ألىدافو ،ىذه األخيرة ال يمكف تحقيقيا إال مف خالؿ وسائؿ

النشاط ،وعميو فإف تحقيؽ أىداؼ أي نظاـ يتطمب فحص كؿ الوظائؼ الظاىرة و الخفية لمنشاط .يقصد
بالوظائؼ الظاىرة النتائج المقصودة و المعروفة ،أما الوظائؼ الخفية فيي غير المقصودة وغير الظاىرة.

يعاب عمى القائميف بدراسة أنظمة النشاط إغفاؿ الوظائؼ الخفية عند تقييـ األىداؼ .إف تحديد أىداؼ أي

نظاـ يعتبر مف المحددات األساسية لمتعرؼ عمى ماىيتو ،وعميو فإنو يجب أف تؤخذ في الحسباف عند تحميمو،
تظير تمؾ األىمية جميا في محاولة مختصي النظـ الربط بيف عمميات تحديد األىداؼ وقياس فاعمية

األنظمة.5

1

- JEAN PIERRE HELFER et Autres, Management: stratégie et organisation, Vuibert, Paris, 3eme édition, 2000, P:378.
 -2طو طارؽ ،مقدمة في نظم المعمومات اإلدارية والحاسبات اآللية ،شركة الجالؿ لمطباعة ،اإلسكندرية ،مصر ،دوف سنة نشر ،ص ص37 :ػ .38
3
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Système d’information de gestion : Manuel & applications, Nathan, Paris, France,
2007, P : 17.
 -4عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.51 :
 -5نفس المرجع السابق ،ص ص.52-51 :
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 2ـ بيئة النظام
توضح العالقة التبادلية بيف األنظمة في الواقع ،حيث أنو ال يمكف ألي نظاـ أف يوجد بمعزؿ عف

األنظمة األخرى ،تشكؿ ىذه األخيرة مجتمعة ما يطمؽ عميو باسـ بيئة النظاـ .1تمثؿ بيئة النظاـ مصد ار
لمدخالتو و مطرحا لمخرجاتو ،وىذا ما يعكس العالقة التفاعمية بيف النظاـ وبيئتو ،2حيث أف غياب ىذا

التفاعؿ مف شأنو أف يؤدي إلى فشؿ النظاـ وفنائو مستثنيف في ذلؾ النظـ شبو المغمقة .يجب أف نشير إلى

أنو ال يعتبر كؿ ما ىو خارج النظاـ ،مف بيئتو ،مستنديف في اعتباره ضمف بيئتو عمى مدى تأثير العنصر

عمى أداء النظػاـ مع عدـ تحكػـ ىذا األخير فيو والسيطرة عميو.3

تجدر اإلشارة إلى أف محمؿ النظـ يواجو عند دراسة نظاـ معيف مشكمة تحديد عناصر النظاـ و بيئتو

وقد اعتمد

CHURCHMAN

في حؿ ىذه اإلشكالية لضرورة اإلجابة عف التساؤليف التالييف:

 ىؿ العنصر المعني لو عالقة بتحقيؽ ىدؼ النظاـ؟
 ىؿ يستطيع النظاـ أف يفعؿ شيئا بخصوصو؟

إف اإلجابة عف السؤاليف السابقيف تنبثؽ عنيما ثالثة وضعيات متباينة ىي:4

 الوضعية األولى :اإلجابة باإليجاب عف السؤاليف ،ىذا يعني أف العنصر جزء مف النظاـ.

 الوضعية الثانية :إذا كانت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ باإليجاب والسؤاؿ الثاني بالنفي ،فإف العنصر يعتبر
جزءا مف البيئة.

 الوضعية الثالثة :إذا كانت اإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ بالنفي فإف العنصػر ال يعتبر جزءا مف النظاـ وال

مف بيئتو.

 3ـ موارد النظام
يسعى كؿ نظاـ لتحقيؽ أىدافو ،وذلؾ بإنجاز كؿ األنشطة المنوطة بو باستخداـ جممة مف الوسائؿ

واإلمكانات المتاحة لو .يجب أف نشير إلى أف الموارد تعتبر جزءا مف النظاـ ،حيث أنيا تشمؿ كؿ ما يمكف
أف يحدث لمنظ اـ مف تغيرات يستخدميا لتأدية ميامو ومف بينيا األفراد واألمواؿ ،المعدات ،اآلالت
والمعمومات...إلخ.

 4ـ مكونات النظام

يشمؿ النظاـ مكونات أساسية ىي :الميمة ،الوظائؼ واألنشطة والتي يجب إنجازىا لتحقيؽ أىدافو.5

إف المتأمؿ لتشكيمة مكونات النظاـ يمحظ تركيزىا عمى وظائؼ النظاـ بدرجة أكبر مف تركيزىا عمى ىيكؿ
النظاـ أو المجموعات الوظيفية المكونة لو كما ىو متداوؿ في النظريات التقميدية لإلدارة والتي تولي أىمية

1

- ERIC SCHWARZ, Op.cit, P: 13.
- JEAN PIERRE HELFER & Autre, Op.cit, P : 379.

2

 -3إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص.26 :

 -4عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.70:

 -5نفس المرجع السابق ،ص .53:
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قصوى لممفاىيػـ الخاصة باألقساـ واإلدارات والوحدات التنظيمية .إف تقدير األىمية النسبية لألنشطػة مف
حيث إسياماتيا في تحقيؽ أىداؼ النظاـ ال تتأتى إال عف طريؽ تحميميا.

يرتبط إنجاز مكونات النظاـ ارتباطا وثيقا بمقياس إنجاز أىدافو ،وعميو فإف أي تطور في إنجاز نشاط

معيف مع تثبيت العوامؿ األخرى مف شأنو أف يحسف مف أداء النظاـ.

 5ـ ضبط النظام
يرى

CHURCHMAN

أف أي نظاـ يحتوي عمى نشاطيف أساسييف ىما ،التخطيط والرقابة .حيث يشمؿ

التخطيط كؿ العناصر األساسية لمنظاـ كاألىداؼ ،البيئة ،الموارد والمكونات .أما الرقابة فيي مجموعة
القواعد واإلجراءات اليادفة لمتحكـ في سير العمؿ بما يضمف أف تعمؿ النظـ الفرعية المكونة لمنظاـ عمى

تحقيؽ األىداؼ ا لعامة لو .تعنى الرقابة بمتابعة وتقييـ تنفيذ الخطط وتخطيط عمميات التغيير الضرورية
وتحديد معوقات التنفيذ ،1يجب التنويو بأف الرقابة تختمؼ وتتعدد في مجاؿ األعماؿ بحسب درجة المتابعة

والتقدـ في سير العمؿ .2حيث نميز منيا الرقابة المانعة والتي تيدؼ إلى تقييـ األداء واتخاذ الق اررات والرقابة

المكتشفة التي تيدؼ لوضع قواعد واجراءات الكتشاؼ األخطاء واالنحرافات .نشير أنو في غياب وجود

قواعد واجراءات صارمة وفعالة لمرقابة داخؿ النظاـ ،مف شأن ػو أف يؤدي إلى فشؿ النظاـ وعدـ قدرتو عمى
تحقيؽ أىدافو عمى النحو المرجو منو .ترتبط المراجعة والتقييـ بالتغيرات التي تط أر عمى النظاـ سواء كاف

التغيير جوىريا أو ثانويا و عميو يجب أف يتصؼ التخطيط بقدر مف المرونة وذلؾ لصعوبة تحديد األىداؼ

في كؿ األوقات وتحت كؿ الظروؼ.

تعتبر المعمومات المرتدة التي توفرىا التغذية العكسية مف أحد خصائص النظـ ،حيث بدونيا تصبح

عمميات الرقابة والتخطيط محدودة الفائدة وىذا ما يعكس العالقة واالرتباط القوي الذي ينشأ بيف التخطيط

والرقابة والتغذية العكسية لمنظاـ.

 - 6قيود النظام

بما أف أي نظاـ يعمؿ في بيئة معينة ،فيذا مف شأنو أف يخمؽ تفاعؿ متبادؿ بينيما ،ىذا إضافة إلى

وج ود حدود لمنظاـ تفصمو ككياف مستقؿ عف البيئة المحيطة بو .إف عدـ تحقيؽ النظاـ ألىدافو بشكؿ مطمؽ
ال يعدو إال أف يكوف بسبب القيود المفروضة عميو والتي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذه األىداؼ .يمكف أف نرجع
تقييد النظاـ لسببيف ،أوليما أف يكوف نابعا مف داخؿ النظاـ كندرة المواد األولية والموارد البشرية لمنظاـ ،ىذا

إضافة إلى أف حدود النظاـ نفسيا تمثؿ قيدا ألنيا ىي التي تحدد شكمو وحجمو .أما ثانييما فيي األسباب

الخارجية والتي يمكف ردىا إلى أسباب قانونية أو ظروؼ تفرضيا البيئة المحيطة بالنظاـ.3

 -1عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.54 :
 -2أحمد حسيف عمي حسيف ،نظم المعمومات المحاسبية :اإلطار النظري والنظم التطبيقية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر ،1997 ،ص.18:
 -3نفس المرجع السابق ،ص.17 :
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 -7مستخدمو النظام
يمثموف األفراد أو الييئات التي تستغؿ وتستخدـ مخرجات النظاـ ،إما باستخداميا نيائيا أو باستخداميا

كمدخالت لنظاـ أخر ،أضؼ إلى ذلؾ االستخدامات الداخمية لمخرجات النظـ الفرعية ،فعمى سبيؿ المثاؿ تعتمد

إدارة المؤسسة عمى مخرجات نظاـ المعمومات المحاسبية في تحديد مركزىا المالي ومعرفة بيانات األعباء التي

تعتمدىا المؤسسة كمؤشر لتسعير منتجاتيا وتقييـ أدائيا.

المطمب الثالث :استخدام مفاهيم المدخل النظمي لدراسة المؤسسة االقتصادية
تعد نظرية النظـ مف النظريات التي انتقمت مف مجاالت العموـ األخرى إلى مجاؿ اإلدارة و استخدمت

لمتحميؿ بشكؿ واسع خاصة في العشريات الثالثة األخيرة ،إال أف دخوليا ىذا الميداف كاف قبؿ ذلؾ بكثير .يعود
الفضؿ في استخداـ ىذه النظرية في مجاؿ اإلدارة لعدد مف المفكريف في بداية الخمسينيات أمثػاؿ دانياؿ كاتز

وساف سيموف ،1وبذلؾ أصبح ينظر لممؤسسة عامة والمؤسسة االقتصادية خاصة كنظاـ متميز مف األنظمة
الطبيعية المفتوحة .يقودنا ىذا التفكير لطرح جممة مف التساؤالت منيا:

 ما افتراضات المدخؿ؟

 مما تتكوف المؤسسة كنظاـ؟
 ما ىي أىدافيا؟

 -1مفاهيم وافتراضات مدخل النظم في اإلدارة
يتضمف مدخؿ النظـ في اإلدارة تطبيؽ مفاىيـ النظرية العامة لمنظـ في مجاؿ اإلدارة لالستفادة منيا

في فيـ نظرية التنظيـ وتطبيقاتيا في مختمؼ أنواع المؤسسات .يتشكؿ مفيوـ مدخؿ النظػـ مف ثالثة مفاىيـ

أساسية وىي فمسفة النظـ ،تحميؿ النظـ وادارة النظـ ،2ففمسفة النظـ تشير إلى طريقػة التفكير المتعمقة بظواىر

معينة .أما تحميؿ النظـ فيمثؿ الطريقة المستخدمة لحؿ المشاكؿ واتخاذ الق اررات ،3وتعني إدارة النظـ تطبيؽ
نظرية النظـ في إدارة المؤسسات.

تعرؼ نظرية النظـ عمى أنيا منظومة مف المفاىيـ المترابطة ،تتضمف تطبيقات مفاىيـ فمسفة النظـ

وتحميميا وادارتيا في مؤسسات األعماؿ .يستخدـ منيج النظـ في بناء وىيكمة التنظيمات وتحميؿ النظـ إضافة

إلى كونو أداة أساسية لحؿ المشاكؿ اإلدارية و اتخػاذ الق اررات .يتطمػب تطبيؽ نظرية النظػـ في اإلدارة تحديد

االفتراضات األساسية التي تقوـ عمييا وفقا لمنسؽ التالي:
ػ

المؤسسة نظاـ مفتوح :4الفكرة األساسية لنظرية النظـ وتطبيقيا في ميداف اإلدارة ىو النظر لممؤسسات

باعتبارىا أنظمة اجتماعية واقتصادية مفتوحة تتضمف مجموعة مف األنظمة الفرعية المتكاممة تعمؿ بنيويا
 -1سعد غالب ياسيف ،نظـ المعمومات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.26 :
- ERIC SCHWARZ, Op-cit, PP: 160 - 161.

2

 -3ناصر دادي عدوف ،اقتصاد المؤسسة ،دار المحمدية العامة ،الجزائر ،1998 ،ص .34 :
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 18.

4
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كنظاـ شامؿ؛
ػ

عمى ضوء نظرية النظـ يجب دراسة المؤسسات االقتصادية كنظاـ كمي يتفاعؿ مع بيئتو الخارجية ومتكامؿ

ػ

تشتمؿ تطبيؽ نظرية النظـ في مجاؿ إدارة المؤسسات االقتصادية عمى جممة مف األبعػاد يمكف تحديدىا فيما

في بنيتو التنظيمية ومكوناتو مف األنظمة الفرعية ،ال كترتيب رسمي مف األفراد والوظائؼ؛
يمي:1

 البعد اليدفي :ويعني بإنجاز األىداؼ التنظيمية المتعمقة بالمؤسسة2؛

 البعد الكمي لمنظاـ :أي التركيز عمى إستراتيجية المؤسسة وتعظيـ كفاءتيا وفعاليتيا؛

 بعد واتجاه المسؤولية :وفييا تحدد مسؤوليات وصالحيات كؿ مسؤوؿ بشكؿ محدد وواضح؛
 البعد االجتماعي واإلنساني :وذلؾ أف توزيع األدوار عمى العامميف وبيدؼ ضبطو يربط بأنظمة المكافآت
والتحفيز.

ػ

يسمح تطبيؽ مدخؿ النظـ في المؤسسات بتحقيؽ قدر عاؿ مف الضبط والقدرة عمى التنبؤ بالسموؾ التنظيمي

ػ

تعتبر المؤسسة االقتصادية استنادا لمدخؿ النظـ نظاـ متكامؿ و مفتوح يتضمف مدخالت ،عمميات

وتحقيؽ األىداؼ المبتغاة؛

ومخرجات وتغذية عكسية الستدراؾ أخطاء النظاـ؛
ػ

تعتبر المؤسسة االقتصادية نظاما شامال يتطمب تصميمو وجود تراكب ألنظمتو الفرعية3؛

ػ

تعتبر عالقات األفراد ببعضيـ سواء كانت رسمية أو غير رسمية ،أساليب القيادة اإلدارية ،قنوات االتصاؿ

وتدفؽ المعمومات مف أىـ العناصر األساسية المكونة لممؤسسات .إف المكوف األكثر أىميػة وحيوية في الحياة

التنظيمية ىو العنصر البشري ،وذلؾ بقياس درجة انتمائيـ و شعورىـ بالوالء لمؤسساتيـ وادارتيا.

يمكننا أف تستخمص مما سبؽ أف مدخؿ النظـ يمعب دو ار أساسيا في إدارة المؤسسات وذلؾ بتطبيؽ

أساليب اإلدارة الحديثة باعتباره منيجا عمميا لتحميؿ الظواىر اإلدارية وحؿ المشاكؿ باالعتماد عمى منطؽ
النظـ في التفكير وفي منيجية تحميؿ المشكمة وحميا.

 -2المؤسسة االقتصادية من وجهة نظر مدخل النظم
تستند مدرسة النظـ في تحميميا لممؤسسة عمى العقالنية والتقنية ،حيث منحت ىذه األخيرة أشكاال أكثر

مرونة وتكيفا مع حاالتيا المتنوعة ،وذلؾ باستخداـ نماذج كأدوات لتوضيح التحميالت الخاصة بالمؤسسة.4
تميزت نظرية النظـ عف سابقاتيا في مجاؿ اإلدارة و التنظيـ بتركيزىا عمى محيط المؤسسة واعتباره كعنصر

ىاـ في التحميؿ ،وأعطتو دو ار ىاما في تحديد تصرؼ المؤسسة.5

 صالح الديف محمد عبد الباقي ،السموك اإلنساني في المنظمات  ،الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص.05 :- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 18.
3
-Ibid, P : 18.
 -4ناصر دادي عدوف ،مرجع سابق ،ص .39 :
5
- B. PAULRE, Entreprise - système, édition d’organisation, Paris, 1990, P: 70.
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عمى عكس النظرة الكالسيكية المتبناة مف طرؼ ويبر

اعتبر كؿ مف ميمر ( )MILLERوروجي

()ROGER

()WEBER

دافيد إستوف

وتايمور

()TAYLOR

وغيرىما ،فقد

المؤسسة نظاما مفتوحا ،إال أف االنطالقة الحقيقة لتطبيؽ

نظريػة النظـ المفتوحة عمى المستوى التنظيمي يعود لكؿ مف كاتJز
()DAVID EASTON

13

()KATZ

وكاف

()KAHN

إلى جانب

الذي يعتبر مف أوائؿ الباحثيف الذيف استخدموا نظرية النظـ في اإلدارة.1

إف النموذج الذي استخدمو الثنائي كاتز وكاف ينظر إلى المؤسسة عمى أنيا نظاـ مفتوح ،تؤثر و تتأثر

بمحيطيا حتى تصؿ إلى حالة التوازف الديناميكي.

2ـ 1ـ تعريف المؤسسة االقتصادية من وجهة نظرية النظم
إف تطور المجتمعات المعاصرة وتعدد الحاجات سمح بتمايز وتنوع المؤسسات سواء في أحجاميا

وفروع نشاطيا أو شكميا القانوني ،مما تعسر معو إيجاد تعريػؼ جامع ومانع لممؤسسة ،وبذلؾ أصبحت
المؤسسة تأخذ شكال تجريديا أكثر منو حقيقيا ،حيث يمكػف أف نستنػد في ذلؾ لمقولة

()LE MOIGNE

التي

تعتبر بأف "المؤسسة ليس ليا مف الحقيقة إال الخرائط أو النماذج التي ننشؤىا .إذا وجد نموذج واحد لممؤسسة

فيذا يعني أف ىذه األخيرة سوؼ تكوف حقيقية ،أي سوؼ يكوف ىذا النموذج حقيقيا وخاصا بيا ،وتعريفيا

سوؼ يكوف حسب ذلؾ النموذج".2

بسبب تعدد أنواع المؤسسات وعمومية مفيوميا ،فقد حاوؿ كؿ مف جارنيو

()JARNIOU

وتباطوني

( )TABATONIأف يعطيا المفيػوـ اآلتي لممؤسسة بشكؿ خاص و المنظمة بشكػؿ عاـ " :أنو مفيوـ يضـ كؿ
المجموعات مثؿ المؤسسات العمومية أو الخاصة ،اإلدارات أو الجماعات ،وأيض ػا كؿ نوع مف الجمعيات

التي ليا أىداؼ محددة بوضوح .التي تجمع وتستعمؿ بشكؿ أكثر فعاليػة وسائؿ وأنػواع مف العمميات الوظيفية
المرتبطة بتحقيؽ ىذه األىداؼ" ،3أما بارتمنفي فيعتبر المؤسسة كمنظمة ،ىيكال اجتماعيا واقعيا و متعامؿ
اقتصادي يتمتع بخصائص تنظيمية .يمكف اعتبار المؤسسة وفقا لمنظور النظرية العامة لمنظـ عمى أنيا

نظاـ مفتوح .بتحميؿ أعمؽ لمنظرية يمكف أف تشتمؿ المؤسسة كنظاـ مفتوح عمى الخصائص التالية:4
ػ

المؤسسة مكونة مف أقساـ مستقمة ،مجمعة حسب ىيكؿ خاص بيا؛

ػ

تممؾ المؤسسة حدودا تمكف مف فصميا عف المحيط الخارجي؛

ػ

تعتبر المؤسسة نظاما مفتوحا يتكيؼ مع متغيرات المحيط بفعؿ الق اررات المتخذة مف طرؼ مسيرييا.

 2ـ  2ـ مكونات المؤسسة االقتصادية كنظام

إف اعتبار المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة االقتصادية كنظ ػ ػاـ مفتوح يعمؿ في بيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة محددة ،مف شأنو أف يحتوي جميع

 -1مصطفى عشوي ،مرجع سابق ،ص .80 :
 -2ناصر دادي عدوف ،مرجع سابق ،ص .39 :
 -3نفس المرجع السابق ،ص.40:
- LUDWING VON BERTALANFFY, Op-cit, PP: 143 - 154.
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مكونات النظاـ والتي يمكف تحديدىا كما يمي:1

 المدخالت :ىي الموارد االقتصادية كاألفراد ،األمواؿ ،المواد ،اآلالت والمعدات ،األرض والطاقة التي
تستخدميا المؤسسة ،إضافة إلى أنيا تتزود بالبيانات مف بيئتيا وتعالجيا وتستخدميا أثناء أداء عمميا2؛

 المعالجة :تشمؿ عمميات التحويؿ ،التصنيع و التسويؽ التي تحوؿ المدخالت إلى مخرجات ،كما تشمؿ
كذلؾ المعالجات األخرى في المؤسسة مف خدمات قانونية وىندسية وكذا خدمات البحث والتطوير؛

 المخرجات :تشمؿ الخدمات والسمع والدفعات المالية الممنوحة لممورديف والعامميف و كذا كؿ أنواع

المعمومات الناتجة عنيا ،والتي تعمؿ المؤسسة عمى مبادلتيا أو نقميا لمبيئة التي تعمؿ ضمنيا3؛

 الرقابة :تمثؿ إحدى الوظائؼ األساسية في المؤسسة ،تتولى ىذه الميمة اإلدارة التي تستخدـ نظاـ
المعمومات لمحصوؿ عمى تغذية مرتدة تتعمؽ باألداء الحالي و مقارنتو مع األىداؼ ،وبالتالي تقوـ بضبط

المعمومات و المدخالت بغية تحقيؽ األىداؼ المقررة .يجب التنويو أف المؤسسة كنظاـ مفتوح وقابؿ لمتكيؼ
تعمؿ ضمف نظاـ اكبر ىو البيئة التي تحيط بيا ،حيث أنيا تتقاسـ ضمنيا المدخالت والمخرجات مع النظـ

األخرى .يجب عمى المؤسسة أف تحافظ عمى عالقتيػا مع النظػـ االقتصادية والسياسيػة واالجتماعية التي مف

شأنيا أف تسيـ في نجاحيا و استم ارريتيا.4
 3ـ تقييم مدخل النظم

اعتمدت النظريات الحديثة المدخؿ التنظيمي لإلجابة عف التساؤالت التي قد تطرح عمى مستوى

تنظيـ وادارة المؤسسات ،حيث أنيا اعتبرت المؤسسة ىيكؿ متداخؿ مف العالقات التبادلية فيما بيف أجزائو
وبينو وبيف عناصر البيئة الخارجية .و عموما يمكننا أف نستخمص مف ىذا المفيوـ أف النظرة الكمية لممؤسسة

ىي السائدة عكس ما كانت سائدا خالؿ النظرة الجزئية لممؤسسة .يتضح جميا مف القراءة المتأنية لمدراسات

التي اىتمت بالمدخػؿ النظمي في معالجتيا لممشاكؿ اإلدارية أنيا تنظر إلييا في إطارىا الكمي ،وىذا ما حدا
بالمؤسسات الحديثة الىتماـ أكثر بأنظمة المعمومات التي تخص المؤسسة لما ليا مف أىمية في ال مركزية

اتخاذ القرار ،وىذا بعد أف كاف كؿ مسئوؿ يبحث عف نظاـ معمومات خاص بو يسمح لو باتخاذ القرار بصفة
مركزية.

يمكننا أف نمحظ بأف المفيوـ النظامي يسمح بالفيـ الجيد لممؤسسة ،ذلؾ ألنو يعتبرىا موضوعا معقدا

ومنظـ في ذات الوقت ،وعميو فيو ينظر إلييا بنظرة نظامية مف خالؿ اعتبارىا نظاما قابال لمنمذجة.5

 -1محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،نظم المعمومات المحوسبة  ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األولى ،1998 ،ص ص 21:ػ .22
2
- MICHEL VOLLE, De l’informatique: savoir vivre avec l’automate, Economica, Paris, France, 2006, P : 67.
- MICHEL VOLLE, Op.cit., P: 67.
- LUDWING VON BERTALANFFY, Op-cit, P P: 45 - 46.

 -5عبد العزيز مصطفى أبو نبعة ،المفاهيم اإلدارية الحديثة ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة الثانية ،2001 ،ص ص 93 :ػ .94
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المبحث الثاني :مدخل نظم المعمومات
تعد نظـ المعمومات المصدر األساسي لتزويد إدارة المؤسسات بالمعمومات الضرورية لتسيير شؤونيا

1

و المناسبة التخاذ الق اررات ،تعكس ىذه المعمومات ذلؾ التفاعؿ الذي يتـ بيف المؤسسة و بيئتيا الخارجية
بجميع ما تحتويو مف متغيرات .تسيػـ المعمومػات في زيادة قدرة اإلدارة عمى رسػـ الخطط و االستراتيجيات
السميمة لمعايشة الواقػع ومجابية المستقبؿ و العمؿ عمى إيجاد نوع مف التناسؽ المتناغـ بيف العوامؿ البيئية

المختمفة واحتياجات المؤسسة.

المطمب األول :أساسيات نظم المعمومات
اختمفت التعاريؼ التي قدميا باحثو نظـ المعمومات ،وذلؾ الختالؼ خمفياتيـ واىتماماتيـ العممية.2

بيدؼ تجنب الجدؿ الوارد حوؿ التعاريؼ ،يمكف عرض أىـ التعاريؼ التي تناولت نظـ المعمومات ،ومف ثـ

استخالص أىـ المالمح والسمات التي تميز نظـ المعمومات.

 –1البيانات و المعمومات

يعد مفيومي البيانػات و المعمومات مف المفاىيـ المثيرة لمجدؿ ،3فقد استخػدـ ىذاف المصطمحاف في

الحياة العممية و األدبية بشكؿ مختمؼ ،4مما دعا البعض إلى اعتبارىما مفيوميف غير قابميف لمتعريؼ
وفسحوا المجاؿ لكؿ عمـ بأف يعرفيما تعريفا يتناسب و طبيعتو.

 –1 –1محاولة لتحديد مفهومي البيانات و المعمومات

إف المدخؿ المناسب لتحديد مفيومي البيانات و المعمومات ىو نظرية فيـ اإلشارات التي تتكوف مف ثالثة

مراحؿ لفيـ و تحديد معنى اإلشارات ،5تتمثؿ المرحمة األولى في مرحمة القواعد و التي يتـ فييا التقػاط اإلشارات

التي أرسمت مف قبؿ المرسؿ لإلعالـ عف حادثة معينة .يتطمب فيـ ىذه اإلشارات المرسمة آلية لمتفسير

بمعنى إيجاد الرمز المقابؿ لكؿ إشارة مستممة و تحويميا لرموز مفيومة مف قبؿ المستمـ .6أما المرحمة الثانية
فتتمثؿ في مرحمة المعاني و التي يتـ خالؿ ىذه المرحمة ربط الرموز الناتجة عف المرحمة األولى مع بعضيا
بشكؿ يمكف مف تحديد محتوى الرسالة الممتقطة ،و أخي ار مرحمة االستفادة حيث أنو بعد تحديد محتوى الرسالة

و فيـ محتواىا تتـ االستفادة منيا بحسب الشخص المتمقي ،فإذا كانت ىذه الرسالة تقدـ إضافة معرفية
لممتمقي و تؤثر في تصرفاتو تعد مف قبيؿ المعمومات أما في الحالة العكسية فتعتبر بيانات.

- CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL- SABROUX, Ingénierie des systèmes d’information, Germes science publications,

1

Paris, France, 2001, P : 25.
- CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL- SABROUX, Op.cit, P : 25.
3
-ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 23.
4
-EFFY OZ, Op.cit, PP: 07-08.
2

 -5عبد الرزاؽ محمد قاسـ  ،نظم المعمومات المحاسبية الحاسوبية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،1998 ،ص ص  14 :ػ .15

- YVES- FRANçOIS LE COADIC, La science de l’information, Presses universitaires de France, Paris, France, 1994, PP: 07 – 08.
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 –2 –1التمييز بين البيانات و المعمومات
تعد مرحمة االستفادة أىـ المراحؿ في تفسير الفرؽ بيف المعمومات و البيانات في إطار نظـ المعمومات،

وعميو يمكف أف نعرؼ البيانات عمى أنيا األعداد ،األحرؼ األبجدية و الرموز التي تقوـ بتمثيؿ الحقائؽ والمفاىيـ
بشكؿ مالئـ يمكف مف إيصاليا ،ترجمتيا ومعالجتيا مف قبؿ مستخدمييا لتتحوؿ إؿ نتائج ،1في حيف تعد

المعمومات نتائج عمميات النماذج ،التكويف ،التنظيـ أو تحويؿ البيانات بطريقة تؤدي لزيادة مستوى المعرفة

لممستقبؿ .2و عموما يمكف التمييز بينيما مف خالؿ اعتماد معياري المتمقػي و االرتباط .3و عميو فإنو حيف تؤدي
البيانات إلضافة معرفية لدى المتمقي فإنيا تتحوؿ إلى معمومات ،أما في الحالة العكسية فتبقى مصنفة ضمف

إطار البيانات .كما أنو لكي تتحوؿ البيانات إلى معمومات يجب أف تكوف مرتبطة بمشكمة معينة أو حدث يتـ
اتخاذ قرار بشأنو ،فتعد البيانات معمومات إذا أثرت في القرار المتخذ.

تجدر اإلشارة إلى أف ما يعتبر بيانات في ظرؼ معيف قد تتحوؿ إلى معمومات في ظروؼ أخرى لذا يطمؽ

عمى البيانات تسمية المعمومات الكامنة ،فعمى سبيؿ المثاؿ عندما نتصفح ميزانية إحدى الشركات فتعد مف قبيؿ
البيانات أما إذا كنا بصدد اتخاذ قرار االستثمار في ىذه الشركة فإف البيانات تتحوؿ إلى معمومات ألجؿ دعـ

اتخاذ القرار.

 2ـ مفهوم نظم المعمومات
يظير الفحص المتعمؽ لمتعريفات التي قدمت لنظـ المعمومات مدى تباينيا ،حيث يمكف تصنيفيا

ضمف أربعة مجموعات ،4فالمجموعة األولى مكونة مف باحثي نظـ ومنيـ (الودف و ستاير) ،حيث اتفقت

عمى أف نظـ المعمومات يمكف أف تعرؼ عمى أنيا "مجموعة مترابطة فيما بينيا تقوـ بتجميع وتخزيف ونشر

المعمومات واستقباؿ معمومات مرتدة إلييا ،ذلؾ ألغراض اتخاذ الق اررات وتحقيؽ الرقابة في المنظمات".

بتحميؿ التعريؼ نمحظ تركيزه عمى الجانب المتعمؽ بأنشطة النظاـ .أما فريؽ ثاني ومف بينيـ (ديمانسكي)،

انصب اىتماميا عمى مكونات نظاـ المعمومات ،فجاء تعريفيـ كما يمي " :نظـ المعمومات ىي مجموعة مف
األفراد والبيانات واإلجراءات تعمؿ معا إلنجاز ىدؼ مشترؾ ىو توفير المعمومات لإلدارة" 5في حيف حاوؿ

فريؽ ثالث الجمع بيف مكونات نظاـ المعمومات واألنشطة التي يقوـ بيا ومف بينيـ جيمس أوبرف الذي عرؼ

نظاـ المعمومات "بأنو مجموعة مف األفراد واإلجراءات والبيانات تقوـ بجمع وتشغيؿ ونشر المعمومات داخؿ

المنظمة".

تضمف تعريؼ آخر لنظـ المعمومات الحاسبات اآللية ،6حيث افترض مدى ارتباط نظـ المعمومات

بالحاسبات ،وأكد أف مصطمح نظـ المعمومات ىو المرادؼ لنظـ المعمومات المبينة عمى الحاسبات في الوقت
1

- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 21.

 -2سونيا محمد البكري ،نظم المعمومات اإلدارية ،دوف دار وسنة نشر ،ص .48:

 -3عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص ص 15:ػ .16

 -4طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص ص.48-47 :
- ARMAND DAYAN & Autres, système d’information et d’organisation, Manuel de gestion, ellipses, Paris, 1990, P:949
- PIERRE LAUZEL et ROBERT TELLER, Contrôle de gestion et budgets, édition Sirey, Paris, 1997, P P : 84 - 85.
 -6شارؿ بيرتو ،المساعد في المعموماتية ،ترجمة :عبد المحسف الحسيني ،المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت ،1987 ،ص ص. 06 -05 :
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المعاصر ،ومف بينيـ "وتيف" الذي عرؼ نظـ المعمومات "بأنيا ترتيب مف األفراد واألنشطة والبيانات وتقنيات

المعمومات ،تعمؿ بصورة متكاممة بغرض دعـ وتحسيف العمميات اليومية لألعماؿ المختمفة ومساعدة اإلدارة

في حؿ المشاكؿ وتوفير المعمومات الالزمة لعممية اتخاذ القرار" .1وبصورة أكثر تحديدا يعرؼ " أوبرف " نظـ
المعمومات المبنية عمى الحاسبات بأنيا "توليفة منظمة مف المكونات المادية لمحاسبات اآللية وغير المادية

وشبكات اتصاالتيا واألفراد ،تقوـ بجمع وتحويؿ ونشر المعمومات في المنظمة".2أما باركر ،مكيوف و ليتش
فيضيفوف عنصر اإلجراءات في تعريفيـ لنظـ المعمومات ،لتصبح بذلؾ مكونة مف خمسة عناصر .عموما
يمكف إعطاء التعريؼ الشامؿ لنظاـ المعمومات عمى النحو التالي "ىو تألؼ الموارد البشرية واآللية الناتجة

عف جمع ،تخزيف ،البحث واستعماؿ البيانات لمسماح بالتسيير الفعاؿ لمعمميات داخؿ المنظمات".3

 -3مـوارد نظم المعمومات

يتكوف نظاـ المعمومات مف أربعة موارد أساسية يمكف تحديدىا فيما يمي:4

 الموارد البشرية :يعتبر العنصر البشري أحد المكونات األساسية لنظاـ المعمومات ،حيث أف المعمومات
تنتج وتستخدـ مف قبؿ العنصر البشري في المؤسسات لممارسة األنشطة واتخاذ الق اررات المختمفة5؛

 الموارد المادية :إف الحاسبات اآللية و شبكات االتصاؿ ىي جزء مف نظاـ المعمومات ،حيث تسيـ أجيزة
الحاسب بشكؿ مباشر في تطويرىا وبذلؾ فيي ال تعد سوى أداة تخزيف ومعالجػة واسترجاع المعمومات .أما

وسائؿ االتصاؿ ىي التي تقوـ بإيصاؿ أجزاء النظاـ ببعضيػا البعض و تنقؿ المدخالت لمنظاـ و المخرجات

لمختمؼ المستخدميف في التنظيـ6؛

 موارد البرامج :وىي مجموعة اإلجراءات والتعميمات التي توجو وتتحكـ في عمميات تشغيؿ الحاسب،
وعميو فإنو مف الضروري التحكـ في ىذه التقنية باعتبارىا أم ار ىاما في تصميـ نظـ المعمومات الحديثة7؛

 موارد البيانات :تعتبر البيانات مف أىـ الموارد في شركات األعماؿ الحديثة ألنيا تعتبر المادة الخاـ األساسية
التي سيتـ استخداميا إلنتاج المعمومات المساعدة عمى اتخاذ الق اررات .إف بقاء الشركة و استمرارىا يعتمد

باألساس عمى البيانات المستخدمة في تشغيؿ المعمومات المستخدمة في اتخاذ الق اررات المؤثرة عمى مستقبميا ،لذا
يجب أف تدار البيانات بفعالية لتحقيؽ أكبر منفعة ممكنة لمستخدمييا.

 4ـ تطور نظم المعمومات و تزايد أهميتها لإلدارة

إف التحدي الذي يواجػ ػ ػ ػ ػو المؤسس ػات في الوقػت الحاضر يكمف في كيفي ػ ػ ػ ػة استخػداـ و االستف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة

1

- CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL- SABROUX, Op.cit, P : 25.
 -2طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.49:

3

- BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Op.cit, P: 535.
- S.DJALLOL, Comptabilité de l’entreprise et système économique, O.P.U, Alger, 1991, P : 48.

 -4أحمد حسيف عمي حسيف ،تحميل و تصميم النظم ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.47:
5

- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 21.
- Ibid, P : 21.
7
- Ibid, P : 21.
6
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مف تكنولوجيا المعمومات ،1و ذلؾ بيدؼ تصميـ نظـ تمكنيا مف تحقيؽ الميزة التنافسية ،2ومسايرة التغيرات
البيئية المستمرة و تحقيؽ الكفاءة والفعالية المنشودة ،وبذلؾ فإنو مف الصعوبة بمكاف إدارة المنظمات

المعاصرة مف دوف توافر المعرفة والدراية الكافية بالمفاىيـ األساسية لنظـ المعمومات لممديريف والعامميف فييا
عمى حد السػواء ،وعميو نيدؼ مف خالؿ ىذه المحطة البحثية لتحديد اإلطػار العاـ الذي مف خاللو يمكف
التعرؼ عمى نظـ المعمومات وأسباب نشأتيا واالىتماـ بدراستيا ومراحؿ تطورىا عبر التاريخ بصفة وجيزة.

 4ـ  -1الخمفية التاريخية لتطور نظم المعمومات

نتيجػ ة إلدراؾ األىمية المتزايدة لنظـ المعمومات بالنسبة لإلدارة و الحاجة الممحة لمعرفة الكثير عف

كيفية تشغيميا في المنظمات .تزايدت أىمية نظـ المعمومات بمرور الوقت وقد أدى ذلؾ إلى تغير المفاىيـ
األساسية لكؿ مف المعمومات و نظـ المعمومات.

 4ـ -1–1العوامل التي ساهمت في ظهور نظم المعمومات

حققت جممة مف العوامؿ بتضافرىا نشأة نظـ المعمومات ،والتي يمكف إيجازىا في النقاط التالية:3

ػ

أدى تطور المنشآت و تحقيقيا لطفرات في مراحؿ تطورىا إلى استخداـ عدد ضخـ مف العمالة ورؤوس

األمواؿ ،وب التالي تزايد حجـ المعمومات المتدفقة في المؤسسات ،وىذا ما أعطى أىمية لدراسة واالىتماـ بنظـ
المعمومات بغية التحكـ أكثر في المنشآت وترشيد عممياتيا؛

ػ

السيولة في التعامؿ والرغبة في االبتكار حيث استخدـ اإلنساف قديما وسائؿ بسيطة لمتعامؿ سواء مع أقرانو

أو مع البي ئة المحيطة بو كتقميد أصوات الحيوانات و غيرىا .مع تطور الحياة بدأت ىذه الوسائؿ تتالشى شيئا
فشيئا و بالتالي ظيور الحاجة البتكار وسائؿ أفضؿ لمتعامؿ مع البيئة ،سمحت بتحويؿ األصوات إلى رموز

وكتابات وأرقاـ ،يمكف االستدالؿ في ذلؾ بالكتابة الييروغميفية في العيد الفرعوني؛
ػ

إدراؾ الفرد المشرؼ عمى النشاطات التي صاحبيا النمو والتعقيد وكذا تطور المؤسسات ،الحاجة الممحة

لغيره إلدارة ىذه النشاطات ،فظيرت بذلؾ معيا مشاكؿ تحديد المسؤوليات والصالحيات واالتصاالت
وأصبحت مف أعظـ المشاكؿ التي تواجييا المؤسسات.

 - 2 – 1 – 4التطور التاريخي لنظم المعمومات

اختمؼ الباحثوف في مجاؿ نظػ ػ ػ ػ ػـ المعموم ػ ػ ػ ػ ػات بخصوص البداية األولى لظيورىا ،4كما اختمف ػ ػ ػ ػوا

أيضا في العوامؿ التي ساىمت في ظيورىا ،ومف ثـ تطورى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا إلى أف وصمت درجة التعقيد .ارتبط حفػ ػ ػ ػظ

المعمومات بشكمػ ػ ػ ػو البدائي بميالد الحض ػ ػ ػارة اإلنسانيػ ػ ػ ػة ،واقترف ذلؾ بالحضػ ػ ػ ػارة المصرية وحضػ ػ ػ ػ ػ ػارة ما بيف

1

-CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL - SABROUX, Op.cit, P : 23.
-AKKI ALOUANI AOUMEUR, le système d’information comptable et la compétitivité de l’entreprise, séminaire international,

2

université Mohamed Khider, Biskra, 29/30 Octobre 2002, PP : 231 - 232.

 -3عالء عبد الرازؽ السالمي و رياض عماد الدباغ ،تقنيات المعمومات اإلدارية ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف ،الطبعة األولى ، 2001 ،ص ص 22 :ػ .23
- NICOLAE DRAGULANESCU, Science et techniques de l’information : Genèse et évolution, éditions Agir, Bucarest,
Roumanie, 1999, P : 21.
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النيريف ،1ذلؾ في الفترة التي سبقت ميالد المسيح عميو السالـ بحوالي ثالثة آالؼ سنة .عرفت أقدـ طريقة
لمكتابة و تدعى الطريقة السومرية في الحضارة السومرية في بالد ما بيف النيريف في الفترة التي سبقت ميالد

المسيح بحوالي ثالثة آالؼ و خمسمائة سنة ،2حيث كانت الكتابة تتـ عمى الطيف الميف ،وبذلؾ يتـ معيا
حفظ الفكر السياسي واالجتماعي والفمسفي في مراحمو األولى .3يعتبر البعض أف مدينة نينوى بالعراؽ تعد

مف أكثر المدف حفظا لممعمومات ،حيث جمع في مكتباتيا آالؼ األلواح التي تمثؿ تراث البابمييف واآلشورييف
في شتى مجاالت المعرفة ،وقد سمحت الظروؼ في عيد الحضارة الفرعونية بظيور األدوات الالزمة لحفظ
المعمومات ،حيث استخدمت في ذلؾ أوراؽ البردي في تدويف المعمومات فكانت تتـ آنذاؾ بالمغة الييروغميفية

وتجمع في كتب عدت عمى شكؿ لفافات ،تتألؼ المفافة مف عدة أوراؽ بردى أطرافيا موصولة ببعضيا

البعض ،4ناىيؾ عف إسيامات الفرس و الحضارات األخرى كحضارة المايا و الحضارة الصينية في تطوير
وسائؿ حفظ المعمومات ،5وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أف نظـ المعمومات كانت موجودة قبؿ الميالد
ولكف عناصرىا ومياميا كانت بدائية مقارنة مع وقتنا الحاضر.

تعتبر آالت الحساب اإللكترونية أحد نظـ المعمومات التي ظيرت في العصر الحديث و بالتحديػد في

الخمسينيات ،حيث كاف الغرض منيا ىو تخفيض تكاليؼ التعامؿ مع المستندات الورقية .لكف المفيوـ تغير
في الستينيات ،حيث تبيف لإلدارة أنو بإمكاف المعمومات المساعدة في عمميات اتخاذ الق اررات .عرفت نظـ

المعمومات السائدة آنذاؾ وحتى أوائؿ السبعينيات باسـ نظـ المعمومات اإلدارية ،لكف خالؿ الفترة ما بيف

السبعينيات والثمانينات حدث تغير في مفيوـ المعمومات ،حيث أصبح ينظر إلييا عمى أنيا أداة رقابية عمى

أعماؿ المنشآت ووسيمة لحؿ المشاكؿ اإلدارية ،وعرفت باسـ نظـ دعػـ القرار و نظـ دعـ اإلدارة العميا .مع
بداية التسعينيات أصبح ينظر لممعمومات بمنظور آخر ىو أنيا مورد استراتيجي ووسيمة فعالة لتحقيؽ مزايا

تنافسية لممؤسسات .أدى ىدا المفيوـ الجديد لممعمومات إلى ظيور ما يسمى بالنظـ اإلستراتيجية و التي كاف

غرضيا التأكد مف بقاء وازدىار المؤسسات في المستقبؿ .6حدث خالؿ العشرة سنوات األخيرة تطو ار ىائال
في مجاؿ نظـ المعمومات و انحصر في مجاؿ العموـ والتكنولوجيا ،حيث استخداـ الحواسيب في مختمؼ

العمميػات مف ميكنة عمميات تنظيـ وترتيب و تبويب المعمومات وكذا خزنيا وعمميات استرجاعيا ،7واتسعت
شبكات االتصاؿ مف خالؿ مد خطوط الياتؼ الدولية وبث األقمار الصناعية ،وكذا شبكة اإلنترنت التي

جعمت العالـ قرية صغيرة .تشكؿ التطورات التي رافقت مجاالت الحاسبات واالتصاالت ظيور ما يطمؽ عميو
نظاـ المعمومات الالورقي والذي ساد القرف الواحد والعشريف ،وعميو فقد استخدـ اإلداريوف تقنيات االتصاؿ

3

- NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P : 72.
- Idem, P : 21.

1
2

 -عالء عبد الرازؽ السالمي و رياض عماد الدباغ ،مرجع سابق ،ص.20:

 -4نفس المرجع السابق ،ص ص.21-20:

- NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 72.

5

 -6عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.24 :
- CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL- SABROUX, Op.cit, PP : 25-26.
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واالختزاف اإللكتروني في إنتاج وبث مالييف البيانات والمعمومات والتخمص مف عناء الخزف اليدوي.

 - 5المداخل المعاصرة لدراسة نظم المعمومات

إف دراسة نظـ المعمومات يستوجب التعرؼ عمى إسياماتيا في مجاالت المعرفة األخرى و الربط

بينيما بيدؼ التوصؿ إلى إطار عاـ يسيؿ مف خاللو فيـ عناصر ومكونات وأساليب تشغيؿ نظـ
المعمومات .أسيمت البنية المتعددة الخصائص لنظاـ المعمومات في إثراء المجاؿ ،ولكنيا زادت مف درجة

تعقيده في ذات الوقت .مست نظـ المعمومات في وقتنا المعاصر مجاالت معرفية متعددة ،وعميو يصعب
االعتماد عمى مدخؿ وحيد لتناوؿ وفيـ ىده النظـ .يمكف التمييز بيف مدخميف أساسييف لدراسة نظـ المعمومات

ىما المدخؿ الفني والمدخؿ السموكي :كما يضيؼ بعض باحثي النظـ مثؿ الودف مدخال ثالثػا ىو المدخؿ

االجتماعي الفني.1

 -1–5المدخل الفني
اقترف ظيور ىذا المدخؿ بفترة دراسة نظـ المعمومات في بدايتيا ،حيث تركز االىتماـ آنذاؾ حوؿ

المفاىيـ الفنية التي حاولت االستفادة قدر اإلمكاف مف المعارؼ التي تحققت في مجاؿ عموـ الحسابات
والعموـ اإلدارية و بحوث العمميات ،واستند إلييا كقاعدة في بناء نماذج استخدمت فيما بعد في حؿ المشاكؿ

المختمفة التي تواجو المؤسسات ،كما اعتمد عمييا في اتخاذ الق اررات اإلدارية.

 -2 –5المدخل السموكي

إف الممفت لمنظر بضرورة االىتماـ بدراسة النظـ مف الناحية السموكية ىو قصػور المدخػؿ الفني في

تفسير و تحميؿ بعض المشاكؿ السموكية الناتجة عف استخداـ المعمومات في المؤسسات.2

سا ىمت العديد مف العموـ السموكية في إثراء الدراسات التي تنتمي لممدخؿ ،فعمـ االجتماع مثال اىتـ

بدراسة االستخداـ الجماعي لنظـ المعمومات واآلثار التنظيمية الناجمة عف استخداـ ىذه النظـ .بينما تناولت

العموـ السياسية اآلثار المترتبة عف توظيؼ المعمومات في مجاؿ السياسة واالستخبارات .أما عمـ النفس فركز
عمى دراسة استجابات األفراد وردود أفعاليـ تجاه نظـ المعمومات .و أخي ار يمكف اإلشارة إلى أف المدخؿ

السموكي لـ يتجاىؿ وجود تكنولوجيا المعمومات ،حيث أنيا تعتبر المحرؾ األساسي لكثير مف المشاكؿ
السموكية ،و لذا فقد تركز اىتمامات المدخؿ عمى دراسة التغيرات التي يمكف إجراؤىا عمى اتجاىات األفراد

والسياسات التنظيمية بيدؼ استيعاب التكنولوجيا والتعامؿ معيا.

 -3 –5المدخل الفني االجتماعي

إف ما قاد الودف إلضافة مدخؿ ثالث لدراسػة نظـ المعمومات .3ىو أنو ناد ار ما تكوف مشاكؿ النظ ػ ػ ػـ

أو حموليا فنية بالكامؿ أو سموكية بالكامؿ ،ىذا ما أدى إلى كشؼ حقيقة أنو ال يكمف لمدخػؿ منفرد أف
 -1طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.45:
 -2صالح الديف محمد عبد الباقي ،السموك اإلنساني في المنظمات  ،الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص.05 :
 -3إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص.15:
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يكشؼ عف حقيقة نظـ المعمومات ،وعميو ظيرت الحاجة إلى استخداـ المنظور المتعدد المداخؿ لفيـ النظـ

واليدؼ مف ذلؾ كمو ىو تحقيؽ فعالية أداء النظاـ ككؿ بعناصره المادية والبشرية ،وىدا يعني أف التكنولوجيا
يجب أف تتطور بغرض تحقيؽ اتفاؽ مع االحتياجات اإلنسانية والتنظيمية ،وبذلؾ تحقؽ كؿ مف التكنولوجيا

واألفراد نقطة التقاء مشتركة يتحقؽ عندىا التوافؽ المطموب.
المطمب الثاني :األسس التقنية لنظم المعمومات
شاع استخداـ الحاسوب في أتمتة نظـ المعمومات بشكؿ كبير لذلؾ نشأ مصطمح نظاـ المعمومات

الحاسوبي ليعبػر عف استخداـ الحاسوب في إدخاؿ ومعالجة وتخزيف ومعالجة ونقؿ البيانات والمعمومات،

والحاسوب ىو عبارة عف مجموعة مف األجيزة المصممة إلدخاؿ ومعاجمة البيانات بشكؿ آلي .1يجب التنويو
إلى أف مصطمح النظاـ الحاسوبي أي اآللي ال يعني نظاـ المعمومات ،بؿ ىو جزء منو و المتمثؿ في
مجموعة التقنيات و الوسائؿ اآللية التي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تيسير تسيير عمميات المؤسسة.2

 - 1مكونات النظام الحاسوبي



النظاـ الحاسوبي ىو عبارة عف مجموعػة تركيبية مف األجزاء المادية والبرمجيػات والبيانات التي تعمؿ

بصورة مشتركة مف أجؿ تسجيؿ ومعالجة وتخزيف البيانات بصورة منتظمة بغرض السيطرة عمى اإلجراءات

المعموماتية في المؤسسة.
 -1 –1المكونات المادية

ىي مجموعة األجزاء المادية لمتجييزات المستخدمة والتي تعمؿ بصورة مشتركة إلنجاز مياـ عمؿ

الحاسوب ،وتتكوف ىذه األجزاء مف وحدات إدخاؿ البيانات ،وحدة المعالجة المركزية ،وحدات التخزيف

المساعدة ووحدات اإلخراج.3
1ـ 1ـ1ـ وحدات اإلدخال

ىي عبارة عف مجموعة التجييزات التي بواسطتيا يتـ إدخاؿ البيانات والبرامج إلى وحدة المعالجة

المركزية ،ومف أمثمة وحدات اإلدخاؿ لوحة المفاتيح ،وسائط إدخاؿ الصوت و الماسح الضوئي.4
 1ـ  1ـ  2ـ وحدة المعالجة المركزية

تمثؿ الجزء الداخمي مف نظاـ الحاسوب وىي مركز األنشطة كميا ،تحتوي عمى كـ ىائؿ مف الدوائر

اإللكترونية التي تقوـ بمعالجػة البيانات بموجب تعميمػات البرنامج .تتكوف مف ثالثػة أجزاء متمثمػة في الذاكرة

الداخمية ،وحدة الحساب والمنطؽ ووحدة التحكـ والرقابة ،تجدر اإلشارة إلى أنو في الحواسيب الشخصية يتـ
1

- L. LALLEM, Le manageur Algérien et les systèmes d’information ou les causes d’un échec, les cahiers de C.R.E.A.D,
N° 49, 3eme trimestre 1999, P : 21.
2
- JEAN DE GRAEVE & JEAN POTIER, Système d’information: Management et acteurs, les éditions Sapientia, Paris,
France, 2001, P: 04.
يقصد هنا بالنظام الحاسوبي أو اآللي بالمغة الفرنسية .Le système informatique
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 176.
- Ibid, PP : 179-180.
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تجميع وحدة الحساب والمنطؽ ووحدة التحكـ والرقابة في وحدة واحدة تدعى المعالج الميكروي.1

تقوـ الذاكرة الداخمية بتخزيف البيانات والبرامج ،كما تقوـ بتخزيف نتائج عمميات المعالجة .تمكف ىذه

الذاكرة مف قراءة البيانات المخزنة فييا وتعديميا ومسحيا وادخاؿ بيانات جديدة إلييا .عموما تنقسـ الذاكرة
الداخمية إلى قسميف رئيسييف ىمػا الذاكرة الحية و الذاكرة الميتة .2تعرؼ الذاكرة الحية بذاكرة الوصوؿ

العشوائي ، 3بمعنى أف آلية الوصوؿ إلى البيانات المخزنة فييا يتـ مباشرة مف خالؿ تحديد عنواف مكاف وجود
البيانات داخؿ الذاكرة دوف الحاجة لمبحث عنيا .في حيف تستخدـ الذاكرة الميتة لتخزيف البرامج الضرورية

لعمؿ الحاسوب بشكؿ دائـ عند صنعو ،بحيث ال يمكف مسحيا أو تعديميا .4أما وحػدة الحساب و المنطؽ

فتقوـ بتنفيذ عمميات المعالجة الفعمية عمى البيانات بواسطة أوامر البرنامج ،تستخدـ ىذه الوحدة مجموعة مف
السجالت مف أجؿ التخزيف المؤقت لمبيانات واألوامر أثناء عمميات المعالجة .في حيف تشرؼ وحدة الرقابة

عمى رقابة تنفيذ تعميمات البرنامج مف خالؿ وحدة الحساب والمنطؽ كما تقوـ باإلشراؼ وتوجيو وسائط
اإلدخاؿ واإلخراج والتخزيف ،وىي أشبو ما تكوف بالجياز العصبي بالنسبة لإلنساف.

5

 1ـ  1ـ  3ـ وحدات اإلخراج

ىي الوسائؿ التي يتـ مف خالليا إخراج نتائج المعالجة مف نظاـ الحاسوب إلى البيئة المحيطة ،ومف

أمثمتيا الشاشة ،الطابعة و األفالـ الميكروية. 6
 1ـ  1ـ  4ـ وسائل التخزين المساعدة

ىي عبارة عف كؿ الوسائؿ المستخدمة لتخزيف البيانات والبرامج خارج وحدة التشغيؿ المركزية ،وميزتيػا

أف البيانات تبقى مخزنة فييا لفترات غير محدودة ،وتنقسـ إلى نوعيف أساسييف ىما  :وسائط التخزيف

التتابعية و وسائط التخزيف العشوائية.7

تخزف البيانات عمى وسائط التخزيف التتابعية بشكؿ متتابع وبالتالي فإف الوصوؿ لبيانات معينة يتطمب

المرور عمى كافة البيانات التي تسبقو ومف أمثمتيا الشريط المغناطيسي ،في حيف يتـ الوصوؿ لمبيانات
المخزنة عمى وسائط التخزيف العشوائية بصورة مباشرة ،كما تمكف مف تحديث وتعديؿ البيانات المخزنة
بسيولة ومف أمثمتيا األسطوانات المرنة ،األقراص الصمبة ،الوسائط الضوئية و االلكترونية.8

1

- MARTIN. M. LIPSCHUTZ et SEYMOUR LIPSCHUTZ, Traitement de l’information, traduction française : SYLVIE JACOUD,
Mc Graw - Hill, Paris, 1981, PP: 90 - 91.
2
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 178.

 -3عمي محمود بيموؿ ،استخدام قاعدة البيانات ومنتج التطبيقات  ،دار الكتب العممية ،إمبابة ،مصر ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثانية ،1997 ،ص.15:
-NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 114.
-DONALD. H SANDERS, L’informatique : un instrument de la gestion, traduit par : NADIA THALMANN, Mac GRAW - Hill,
Québec, Canada, 1980, P: 162.

4
5

 -6عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص ص.29-26 :
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, PP : 180.
- Ibid, PP: 180-183.

7
8
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1

تتمثؿ وحدات االتصاؿ في كؿ مف محوؿ اإلشارات و كذا البطاقة الشبكية .يعد محوؿ اإلشارات أداة تقوـ

بتحويؿ اإلشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية ويحوؿ أيضا ىذه األخيرة إلى إشارات رقمية .وذلؾ بيدؼ

إرساؿ تمؾ اإلشارات عبر خط الياتؼ .2حيث إف الغرض الرئيسي مف المودـ ىو توصيؿ جيازي حاسوب
ببعضيما البعض عبر خط الياتؼ العادي .كممػة مػودـ تعني"تعديؿ/إعادة تعديؿ" ،حيث يقوـ المودـ بتعديؿ
اإلشارات الرقمية لمحاسب اآللي وتحويميا إلى إشارات تماثمية قابمة لالنتقاؿ عبر خطوط الياتؼ التماثمية

حتى تصؿ لجياز الحاسب المستقبؿ الذي يحتوي عمى مودـ آخر يقوـ بدوره بتحويؿ اإلشارات التناظرية
المستممة مف خط الياتؼ إلى إشارات رقمية مرة أخرى لكي يستطيع الحاسب التعامؿ معيا .أما البطاقة

الشبكية فتشكؿ جسر االتصاؿ بيف الكمبيوتر وأسالؾ النقؿ التي تربط مكونات الشبكة.
 - 2 – 1المكونات البرمجية

إف الحاسوب عبارة عف مجموعة مف األجيزة المادية التي ال يمكف أف تؤدي أية وظيفة مف دوف وجود

البرمجيات ،وعميو فإف البرمجيات عبارة عف مجموعة البرامج التي تغذي الحاسوب مف أجؿ توجييو ألداء

وظيفة معينة .يمكف أف نميز بيف نوعيف مف البرمجيات ىما برمجيات النظـ وبرمجيات التطبيقات.3

2 –1ـ 1ـ برمجيات النظم

ىي عبارة عف مجموعة مف البرامج التي تجيز مف قبؿ شركات تصميـ وتصنيع البرامج 4ومف أىميا:

نظـ التشغيؿ ،مترجمات لغات البرمجة العميا و برامج قواعد البيانات.

تعبر نظـ التشغيؿ عف مجموعة البرامج التي تيدؼ إلى إدارة النظاـ الحاسوبي والتحكـ بعممية تنفيذ

تعميمات الب ارمج مف قبؿ الحاسوب ،حيث يقوـ بتنفيذ مجموعة مف الوظائؼ النمطية التي يتكرر استخداميا.5

استخداميا .5إف نظاـ التشغيؿ ىو عبارة عف مجموعة مف البرامج تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:6
التالية:6
ػ

تنظيـ تحميؿ وتنفيذ البرامج عمى الحاسوب؛

ػ

التحكـ بأجيزة اإلدخاؿ و اإلخراج ووحدات التخزيف؛

ػ

تنظيـ استخداـ البرامج الفرعية التي يقدميا لمقياـ ببعض الوظائؼ النمطية؛

ػ

تقديـ بعض البرامج التي يقوـ عمييا الحاسوب بتنفيذىا مف خالؿ استخداـ األوامر التي يقدميا نظػاـ التشغيؿ

مثؿ نسخ الممفات.

تتعدد نظـ التشغيؿ المستخدمة في الحياة العممية ،فمنيا تمؾ المستخدمة في الحواسيب الشخصية
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, PP: 185- 186.
- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 76.

1
2

3

- JAMES A. O’BRIEN & GEORGE M. MARAKAS, Management information systems, Mc Graw-Hill companies,
New York, U.S.A, 2006, P: 106.
4
- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 76.
5
- BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Op.cit, P: 535.
 -6محمد نور برىاف و إبراىيـ رحو ،نظم المعمومات المحوسبة  ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األولى ،1998 ،ص ص.135 -133:
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كنظاـ  ،MS-DOSنظاـ  ،UNIXأما بالنسبة لمحواسب الكبيرة فيناؾ العديد مف نظ ػ ػـ التشغيؿ مثؿ
ونظاـ

CMS

.TSO.DEC

تعتمد الحواسيب في عمميات البرمجة عمى النظاـ الثنائي ،ففي البداية كانت عمميات البرمجة تتـ

وفؽ النظاـ الثنائي أو ما يسمى بمغة اآللة حيث كانت أوامر البرنامج تكتب وفؽ النظاـ الثنائي ( 0ـ )1

1

وكانت ىذه البرامج معقدة و عرضة لموقوع في األخطاء وىذا ما دفع إلى تصميـ لغات برمجة تسيؿ عممية

التعامؿ مع الحاسوب فجاءت في مرحمة أولى لغات التجميع حيث تـ تعويض تمثيؿ العمميات والرموز

بالنظاـ الثنائي بمجموعة أسيؿ وأقرب لمفيـ اإلنساني ،2فمثال عوض أف نكتب  101110أصبح باإلمكاف
التعبير عف ىذه العممية عمى الشكؿ التالي :

C

 .ADDو في مرحمة تالية تـ استخداـ مجموعػة مف الكممات

والرموز القريبة لغة اإلنساف وسميت بمغات البرمجة العميا.تختمؼ لغات البرمجة عف لغات اإلنساف في كوف
أف عدد الكممات المستخدمة في لغة البرمجة ضئيؿ جدا ،وكذا قواعد ربط الكممات واستخداميػا عبارة عف

قواعد صارمػة ال يجوز اإلخػالؿ بيا ،وبما أف الحاسوب ال ينفذ العمميػات إال في النظاـ الثنائي لذلؾ وجدت
مع لغات البرمجة المترجمات .ىناؾ العديد مف لغات البرمجة التي صممت لتالئـ االستخدامػات المتعددة

لمحاسوب في مختمؼ العمميات لمحاسوب في مختمؼ العمميػات ومف أمثمتيا: 3
 لغة
 لغة

) :( C

صممت ىذه المغة مف أجؿ تطوير برامج النظـ مثؿ نظاـ التشغيؿ؛

):(BASIC

صممت ىذه المغة ألغراض تعميمية في المعاىد والجامعات؛

 لغة ) :(COBOLصممت ىذه المغة لتطوير البرامج اإلدارية والمحاسبية؛
 لغة

(:)FORTRAN

تستخدـ ىذه المغة في تطوير البرامج العممية واليندسية؛

 لغة ) :(PASCALتعتبر لغة تعميمية ولغة لتطوير البرامج في كافة المجاالت العممية والتجارية.
أما نظـ إدارة قواعد البيانات فتعبر عف مجموعة البرامج المتخصصة في إنشاء وتحديث ونسخ

وتعديؿ الممفات وتسجيؿ البيانات وادارة ىذه الممفات.4

2 –1ـ 2ـ برمجيات التطبيقات

ىي مجموعة مف البرامج التي تكوف موجية إلنجاز مجموعة مف الوظائؼ المحدودة .5يطمػؽ عمى كؿ

مجموعة مف ىذه البرامج اسـ حزمة برمجية ومف أمثمتيا الحزـ البرمجية المتخصصة بمعالجة النصوص
]،[Word Perfect - Win Word

كما توجد حزـ برمجية ىدفيا معالجة البيانات الرقمية تدعى ىذه الحزـ

بالجداوؿ االلكترونية مثؿ ] [Lotus 1,2,3 , Excelوتيتـ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػذه األخيرة بإجراء العمميات الحسابية وتحديثيػ ػ ػ ػ ػا

1

- BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Op.cit, P: 537.
- NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 107.
3
- BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Op.cit, P: 337.
2

 -4عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص.29 :
- NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 108.
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في إعداد الموازنات التقديرية والقياـ بالوظائؼ المالية.1

 -2البيانات

يتـ التمييز في النظـ الحاسوبية بيف البيانات والبرامج ،فالبرامج ىي الوسيمة التي بواسطتيا يمكننا

الطمب مف الحاسوب تنفيذ مجموعة مف عمميات المعالجة بشكؿ محدد ،أما البيانات فيي المادة التي تجرى

عمييا عممية المعالجة .2يمعب تركيب البيانات وتنظيميا دو ار ىاما ورئيسيا في فعالية استخداـ الحاسوب في
معالجة نظـ المعمومات المحاسبية واإلدارية نظ ار لضخامة حجـ البيانات التي يجب أف تخزف ولعمميات

التحديث والتعديؿ المستمرة التي تخضع ليا البيانات المخزنة.

يتكوف النظاـ مف مجموعة مف األشخاص والمواضيع أو األحداث التي يتـ التعبير عنيا بواسطة

البيانات مثال الزبائف والمورديف ويطمؽ عمى كؿ عنصر مف ىذه العناصر كياف ،وقد استخدـ مصطمح كياف
لمتعبير عف كافة العناصر الموجودة ضمف المنظمة .تتضمف المنظمة عدد ىائال مف الكيانات والتي يتـ

عرضيا عبر عدد غير محدود مف الصفات كاالسـ ،العنواف ،الرصيد ،حيث يوجد لكؿ صفة اسـ وقيمة .مف
بيف الصفات يتـ اختيار الصفات التي تيـ وتخدـ مخرجات النظاـ ويتـ تسجيؿ المعطيات مف أجؿ إجراء

عمميات المعالجة عمييا وبالتالي الوصوؿ إلى النتائج المطموبة .يمكف تمثيؿ الكيانات عبر مجموعة مف

الصفات ولتوضيح ذلؾ نورد المثاؿ التالي توصيؼ كياف العماؿ:

جدول رقم ()11

توصيف كيـان العمال
ترقيم العامل

اسـم العامل

الجنس

رقم دائرة توظيفه

تاريخ التوظيف

الوظيفــة

األجر الصافي (د.ج)

01

أحمػد عمي

ذ

02

2000/08/01

محاس ػ ػب

18000

02

رضواف سعد

ذ

04

2001/06/05

مستشػار قانوني

17800

03

أسماء ىادي

أ

05

2003/09/07

رئيس قسـ اإلنتاج

22500

المصدر :افتراضي

يمكف النظر إلى ىذه القائمة مف وجية مصطمحات المعالجة اآللية لممعمومات عمى أف ىذه القائمة

تشكؿ ممؼ ،ويتكوف الممؼ مف ثالثة سجالت .يعكس كؿ سجؿ البيانات المتعمقة بعامؿ معيف ،يتكوف
السجؿ بدوره مف مجموعة مف العناصر يدعى العنصر الواحد فييا حقؿ .وفيما يمي تفصيؿ لكؿ مف الحقؿ،

السجؿ ،الممؼ.3
2ـ 1ـ الحقـل

ىو عبارة عف أصغر ثاني وحدة لمبيانات4التي ليا معنى بالنسبة لممستخدـ أثناء عممية توصيؼ

الحقوؿ البد مف تحديد المعطيات التالية:

1

- L. SAIDI, Le livre de formation: Excel 1997 - 2000, Dar El-Houda, Ain M’lila, Algérie, 2001, P : 144.
- NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 107.
 -3عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص ص.35-31 :
4
- JAMES A. O’BRIEN & GEORGE M. MARAKAS, Op.cit, P: 142.
2
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ػ

اسـ الحقؿ :ييدؼ لمتعرؼ والوصوؿ إلى الحقؿ ويستخدـ التحديد مجاؿ القيـ لمموضوع وأسماء الحقوؿ في

ػ

نموذج البيانات الذي يجب تعريؼ الحقؿ إليو وىو عبارة عف تحديد لنوعية البيانات التي يجب أف تسجؿ

الممؼ السابؽ ىي رقـ العامؿ ،اسـ العامؿ ،الجنس  ...الخ.

ضمف الحقؿ ويتـ التمييز بيف ثالثة أنواع مف نماذج البيانات ىي:

 البيانات الحرفية :وىي عبارة عف الحقوؿ التي يمكف أف تحتوي أحرؼ أبجدية وأرقاـ مثؿ االسـ.
 البيانات الرقمية :وىي قيـ تمؾ الحقوؿ التي تتكوف مف قيـ رقمية مثؿ حقؿ الراتب.

 البيانات المنطقية :وىي الحقوؿ التي تأخذ فقط إحػدى القيمتيف (صح أو خطأ) أو ( )1 - 0يمثػؿ حقؿ

الجنس في المثاؿ السابؽ ،رقـ  1يمثؿ ذكر 0 ،يمثؿ أنثى.
 2ـ  2ـ السجل

ىو مجموعة مف الحقوؿ ذات العالقة التي تصؼ موضوعا محددا تحت وجيات نظر متعددة .يعتبر

السجؿ مف الوحدات اليامة بالنسبة لعممية البرمجة ألف برنامج الحاسوب يقوـ عادة باستدعاء سجؿ مف الوسط
التخزيني ثـ تتـ عممية اإلطالع عميو وتحديثو في حالة الضرورة ثـ إعادة تخزينو بعد التحديث.1

 2ـ  3ـ الممف

ىو عبارة عف مجموعة مف السجالت التي ليا البنية نفسيا ويوجد بينيا ترابط منطقي ،2يتـ التمييز بيف

عدة أنواع مف الممفات وذلؾ بحسب المعيار المستخدـ في النظر إلى الممؼ .3إذا تـ النظر إلى الممفات مف

حيث طبيعة البيانات المخزنة فييا ،فإنو يمكف التمييز بيف نوعيف مف الممفات ىمػا :الممػؼ الرئيسي و ممؼ
العمميات ،فالممؼ الرئيسي ىو الممؼ الذي يحتوي عمى المعمومات التي تحدث مرة واحدة بالنسبة لمسجؿ،
ومثاؿ ذلؾ أف يحتوي الممؼ الرئيسي لمزبائف عمى الحقوؿ التالية :رقـ الزبوف ،اسـ الزبوف ،العنواف ،رقـ

الياتؼ ،ويدعى ىذا النوع مف البيانات بالبيانات المستقرة .أما ممؼ العمميات فيحتوي عمى معمومات حوؿ

العمميات التي تحدث بشكؿ متكرر وتكوف ىذه المعمومات عرضة لمتغيير المستمر ،4نشير إلى أف ممؼ

العمميات بالنسبة لمزبائف يمكف أف يحتوي عمى الحقوؿ التالية  :رقـ الزبوف ،التاريخ ،المبمغ ،كود العممية .أف

تكرار رقـ الزبوف في الممؼ الرئيسي وممؼ العمميػات ييدؼ إلى الربػط بيف الزبوف في الممؼ الرئيسي

والعمميات العائدة لو في ممؼ العمميات.

أما النظر إلى الممؼ مف حيث تنظيمو أي آلية تخزينو عمى وسائط التخزيف واسترجاعو منيا ،فإننا

نميز بيف ثالثة أنواع رئيسية مف تنظيمات الممفات ىي الممفات التتابعية ،الممفات المفيرسة و الممفات

المباشرة .يتـ تخزيف السجالت ضمف الممفات التتابعية بترتيب محدد وفؽ حقؿ المفتاح المستخدـ في السجؿ
وبالتالي تظير السجالت في ممؼ الزبائف وفقا لرقـ الزبوف إذا كاف رقـ الزبوف ىو المفتاح الرئيسي لمسجؿ.
 -1عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص.32:
- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 75.

2

 -3إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص ص 162 :ػ .166
- JAMES A. O’BRIEN & GEORGE M. MARAKAS, Op.cit, P: 142.
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في حيف يتـ تخزينيا ضمف الممفات المفيرسة وفقا لممفتاح الرئيسي ،باإلضافة إلى ذلؾ يتـ إنشاء ممؼ متنقؿ
حيث يحتوي عمى كافة مفاتيح السجالت الموجودة ضمف الممؼ ،كما يحتوي ىذا الممؼ عمى العناويف المادية

لمكاف وجود السجؿ.ىأما وفقا ألسموب الممفات المباشرة فتخزف السجالت عمى وسائط التخزيف بحسب زمف
ورودىا إلى الوسػط التخزيني ويتـ التوصؿ إلى السجػؿ المطموب عف طريؽ مفتاح السجؿ الرئيسي.

 3ـ االتصاالت

االتصاؿ ىو إرساؿ المعمومات بأي شكؿ ،1سواء في صورة أصوات ،بيانات ،نصوص أو صػور مف

مكاف إلى آخر 2باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية أو الضوئية .يقصد باتصاالت البيانات عممية نقؿ واستالـ
البيانات مف خالؿ قنوات االتصاؿ التي تربط بيف حاسوب وآخر .3حدثت العديد مف التطورات في مجاالت
االتصاؿ واستخداميا في مؤسسات األعماؿ ،4ففي المجاؿ الصناعي ازدادت المنافسة بشكؿ واضح بيف
المورديف و الناقميف و مؤسسات الخدمات ،وفي الجانب التكنولوجي يتجو العالـ اليوـ نحو الشبكات المتكاممة

التي تجمع بيف الصوت والبيانات والنصوص والصور مع استخداـ مكثؼ لتقنيات األقمار الصناعية واأللياؼ

البصرية ، 5أما مف حيث التطبيقات فقد أدت التطورات الصناعية والتكنولوجية إلى تغيير واضح في استخداـ
االتصاالت في مؤسسات األعماؿ.6

أصبحت االتصاالت تمعب دو ار أكثر أىمية في إسناد العمميات واإلدارة واألىداؼ اإلستراتيجية

لمشركات الكبيرة والصغيرة ،حيث لـ تعد وظيفة االتصاالت في المؤسسات مقتصرة عمى استخداـ األجيزة

االتصاؿ البسيطة كالياتؼ والفاكس فقط ،بؿ تعدتيا إلى استخداـ العديد مف المعدات واألجيزة األكثر تطو ار

كشبكة االتصاؿ العالمية.7

المطمـب الثالث :األنشطة و الوظائف األساسية لنظم المعمومات
إف اليدؼ األساسي لنظـ المعمومات ىو إنتاج و تجميع و توصيؿ المعمومات المفيدة لمتخذي
الق اررات ،و عميو تبدأ وظائؼ نظـ المعمومات بتجميع البيانات و تنتيي بإنتاج و توصيؿ المعمومات .يتـ

تحوي ؿ البيانات إلى معمومات مف خالؿ دورة تشغيؿ البيانات و غالبا ما يرافؽ الدورة السابقة عمميات إدارة،
رقابة و أمػف البيانات التي سيتػـ تشغيميا .تت اربػط المراحؿ و األعماؿ الرئيسية السابقة داخؿ النظاـ مع وجود

بعض األنشطة التي تعتبر كحمقات وصؿ بيف الوظائؼ األساسية.

- YVES- FRANçOIS LE COADIC, Op.cit, P : 14.
- Philippe Cabin, La communication : Etat des savoirs, Editions Sciences Humaines, France, 2003, PP : 01-02.
3
- NICOLAE DRAGULANESCU Op.cit, PP : 15 – 16.
4
- JAMES A. O’BRIEN & GEORGE M. MARAKAS, Op.cit, P: 172.
5
- HENRI BRIAND et Autres, les systèmes d’information : analyse et conception, Dunod, Paris, 1990, P : 21.
6
-Idem, P : 23.
 -7عماد الصباغ و عبد الرحماف الصباح ،مبادئ نظم المعمومات اإلدارية الحاسوبية ،دار زىراف لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،1995 ،ص .160:
1
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استنادا لما سبؽ يمكف تجميع األنشطة التي تقوـ بيا نظـ المعمومات في خمسة وظائؼ رئيسية ىي:

تجميع البيانات ،تشغيميا ،إدارتيا ،رقابتيا و أمنيا و أخي ار تجميع و توصيؿ المعمومات لمستخدمييا.1

 –1تجميع البيانات

يتـ خالؿ ىذه المرحمة تجميع البيانات مف مصادرىا المختمفة و إدخاليا لمنظاـ استعداد لتشغيميا مف
خالؿ مجموعة محددة مف األنشطة ،و عادة ما تتـ عممية تحديد البيانات التي تعتبر المدخالت األساسية

لمنظاـ مف خالؿ اإلجابة عمى جممة التساؤالت التالية:2

 ما ىي البيانات التي سيتـ تجميعيا مف بيف البيانات المتاحة التي تتجاوب مع الطاقة التخزينية المتوافرة
لدى مستخدميا و المتوافقة مع احتياجات التشغيؿ لنظاـ المعمومات؟

 ما ىو كـ البيانات المتعمقة بحدث أو عممية ما أو قرار معيف الواجب تجميعيا و التي تراعي قيد طاقة
النظاـ؟

 مف ىـ األفراد المسؤولوف عف تجميع البيانات؟
تتـ عممية تحديد نوعية و حجـ البيانات المطموبة و التي يشترط أف تكوف مرتبطة بالحدث المتعمقة بو

مباشرة فمثال يجب أف تتركز البيانات التي يتـ تجميعيا مف قبؿ شركات األعماؿ عمى األحداث الخارجية و

العمميات الداخمية و الق اررات اإلدارية الخاصة بيذه الشركات ،إضافة لتحقيػؽ شرطي أف تكوف مختصرة و
ممخصة إلى أقصى الحدود و أف يتوافر لدى األفراد القائميف عمى تجميعيا التخصص الدقيؽ بحكـ أف
تجميع البيانات ىي نقطة البداية في حركة نظـ المعمومات .بعد االنتياء مف مرحمة تحديد نوعية و حجـ
البيانات المطموبة تبدأ األنشطة التنفيذية لوظيفة تجميع البيانات و التي تتـ عبر أربعة مراحؿ و ىي الحصر

و التسجيؿ ،الترميز ،التدقيؽ و أخي ار التحويؿ.3

 –1 –1الحصر و التسجيل

تتمثؿ وظيفػة ىذا النشاط في تجميع البيانات الخاصة بالعمميات و األحداث و تسجيميا لتستخػدـ في
عممية التشغيؿ التي يقوـ بيا النظاـ .يتـ تسجيؿ البيانات التي تـ تجميعيا إما يدويا عف طريؽ المستندات

األساسية مثؿ الفواتير و الشيكات أو الكترونيا إذا كاف التنظيـ يستخدـ الحاسب اآللي في تسجيؿ عممياتو.4

 –2 –1الترميـز

وىو النظاـ المستخدـ إلعداد البيانات في شكؿ مالئـ ألغراض التشغيؿ ،5حيث تعتمد التنظيمات

الستخداـ أنظمة ترميز معينة يمكنيا مف خاللو معرفة البيانات.6

 -1أحمد حسيف عمي حسيف ،تحميؿ و تصميـ النظـ ،مرجع سابق ،ص.53:

2

 -نفس المرجع السابق ،ص.54:

 -1محمد الفيومي و أحمد حسيف عمي حسيف ،تصميم و تشغيل نظم المعمومات ،قسـ مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر ،دوف سنة نشر ،ص ص.21-20:
-ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P: 20.
5
-JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Informatique pour gestionnaires, Vuibert, Paris, France, 1986, P : 107.
6
- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 08.
4
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 –3 –1التصنيف
يتـ ىنا تصنيؼ البيانات ضمف مجموعات وفقا لخصائص مشتركة بيف بيانات كؿ مجموعة باستخداـ

نظاـ الترميز المعتمد.

 –4 –1التدقيق

تتضمف ىذه العممية فحص البيانات لمتأكد مف اكتماليػا و صحتي ػا و كذا التأكد مف أف عممية حصر
وتسجيؿ البيانات قد تمت بطريقة صحيحة و دقيقة.

 –5 –1التحويل

تتـ ىنا تحويؿ البيانات مف وسيمة إلى أخرى ،فمثال يتـ تحويؿ بيانات فواتير الشراء المكتوبة إلى
أسطوانات ممغنطة و التي بدورىا ستتحوؿ إلى نبضات الكترونية داخؿ وحدة التشغيؿ المركزية لجياز

الحاسوب.1

 –2تشغيل البيانات
يقصد بو معالجة البيانات مف خالؿ مجموعة مف العمميات األساسية لتحويميا إلى معمومات مفيدة
التخاذ الق اررات .تتشابو عمميات تشغيؿ البيانات في النظاميف اليدوي و االلكتروني .تتمثؿ العمميات األساسية

لتشغيؿ البيانات في عمميات التصنيؼ ،الترتيب ،العمميات الحسابية و المنطقية ،المقارنة ،التمخيص و أخي ار
تقديـ نتائج عمميات التشغيؿ .نشير ىنا أنو ال يشترط أف تمر البيانات بكؿ العمميات السابقة و كذا ال يشترط

تتابعيا وفؽ نسؽ معيف أو أف يشمؿ كؿ تشغيؿ لمبيانات نفس المجموعة مف العمميات.

 -1 –2التصنيف

يتـ ىنا تجميع البيانات المتشابية أو المشتركة في شكؿ فئات أو مجموعات ،كأف يتـ مثال تصنيؼ
عناصر التكاليؼ عمى أساس وظيفي لتكاليؼ صناعية ،تكاليؼ بيع ،تكاليؼ تسويقية و تكاليؼ إدارية .تتـ

عممية الترميز باستخداـ نظاـ لمترميز فمثال في دليؿ الحسابات لممحاسبة العامة يستخدـ دليؿ رقمي لتصنيؼ
مختمؼ الحسابات ،حيث يتـ ربط كؿ حساب برقـ معيف لتمييزه عف بقية الحسابات األخرى.

 -2 –2الترتيب

تعنى عممية الترتيب بوضع البيانات في صورة معينة طبقا لصفة شائعة بيف البيانات المجمعة .2يعتمد في

أغمب األحياف الترتيب عمى أساس الحروؼ األبجدية و األرق ػاـ (باستخداـ ترتيب تنازلي أو تصاعدي) أو باعتماد

أي أساس ترتيبي كالصفة أو النوع أو العمر ،فمثال يتـ ترتيب فواتير الشػراء باعتماد تواريخيػا أو أرقاـ تسمسميا.

يمكف أف يشتمؿ الترتيب عمى عممية دمج البيانات ،حيث يتـ دمج مجموعة الفئات الصغيرة مف البيانات

ضمف فئة واحد كبيرة ،كما يمكف أف تشتمؿ عمى عممية استخالص لمبيانات حيث يتـ اختيار فئة معينة مف

-NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, PP: 22.
- A. DAVID & E. SUTTER, La gestion de l’information dans l’entreprise, Afnor gestion, Paris, France, 1985, P : 93.
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البيانات مف ضمف البيانات التي تشمميا فئة أو مجموعة كبيرة مف البيانات ،كأف يتـ مثال فصؿ بيانات

المبيعات بحسب نوع المنتج ثـ تصنيؼ بيانات البيع الخاصة بكؿ منتج بحسب العميؿ ثـ يتـ ترتيب بيانات

البيع الخاصة بكؿ عميؿ ضمف فئات المنتجات بحسب الترتيب األبجدي لمعمالء.

 -3 –2العمميات الحسابية

يقصد بو المعالجة الحسابية لمبيانات المجمعة بغرض الحصوؿ عمى نتائج جديدة مف ىذه العمميات،1

فمثال لمحصوؿ عمى القيمة اإلجمالية لممشتريات يتـ ضرب عدد الوحدات المشتراة في سعر تكمفة الوحدة ،ثـ
جمع قيـ المشتريات مف كؿ نوع مف المواد بيدؼ الحصوؿ عمى قيمة فاتورة الشراء لممورد المعيف.

 -4 –2المقارنة

يقصد بيا إجػراء بعض عمميات المقارنة المنطقية بيف البيان ػات لغرض استخالص نتائج معينة

أواكتشاؼ حقائؽ ليا معنى ،أو تحيد عالقات ليا داللة معينة يمكف استخداميا في اتخاذ الق اررات ،كأف يتـ
مثال مقارنة الرصيد الحالي لممخزوف مع نقطة إعادة الطمب ألجؿ اتخاذ ق اررات الشراء.

 -5 –2التمخيص

يقصد بو تجميع و تركيز البيانات التفصيمية بغرض التأكيد عمى نقػاط أساسية أو اتجاىات معينة في

صورة مجاميع أو نتائج أو انتقاء البيانات اليامة مف ضمف كـ كبير مف البيانات المجمعة ،2كأف يتـ مثال

تجميع كؿ إيرادات الفترة في رقـ واحد و كذا تكاليفيا ثـ تحديد الفرؽ بينيما و الذي يمثؿ نتيجة الفترة.

 -6 –2تقديم نتائج عمميات التشغيل

يسمى تقديـ نتائج عمميات التشغيؿ بالتقرير ،يجب أف تكوف المعمومات الناتجة عنو ذات معنى
لمستخدمييا و لإلدارة بشكؿ عػاـ و تصبح كؿ الجيود السابقة مجيودات ضائعة إذا لػـ تكف مساعدة عمى

اتخاذ الق اررات.

 –3إدارة البيانات
يقصد بإدارة البيانات كؿ األنشطة الخاصة بتنظيـ و إدارة عمميات تخزيف ،استرجاع ،إعادة إنتاج،

تجديد و صيانة البيانات.

 –1 –3التخزين

يعتبر مف األنشطة األساسية لنظـ المعمومات ،حيث يقوـ بحفظ البيانات و المعمومات التاريخية
لممؤسسة و التي تغطي كؿ أوجو نشاطيا .يشترط في عممية التخزيف أف تتـ بطريقة منتظمة و مدروسة

تسيؿ عممية استرجاعيا عند الحاجة إلييا ،3ففي نظاـ المعالجػة االلكترونية لمبيانات يتـ تخزيف البيانػات
والمعمومات وفقا ألحد النظاميف ،نظاـ الممفات و نظاـ قاعدة البيانات .نشير إلى أف فترة تخزيف البيانات

والمعمومات قد تكوف مؤقتة مثؿ عمميات التخزيف التي تتـ أثناء عممية التشغيؿ ،كما قد تكوف طويمة نسبيا
- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 116.

1

- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P: 118.
- Ibid, P : 106.
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لممساعدة في عمميات التخطيط.

 –2 –3االسترجاع

يقصد بو استدعاء البيانات المخزنة لتشغيميا واستخالص النتائج منيا .يعتبر االسترجاع نشاطػا أساسيػا

مف أنشطة نظـ المعمومات .يمكف القوؿ أف اليدؼ األساسي مف تخزيف البيانات و تحمػؿ تكمفة و مخاطػر
التخزيف ىو إمكانية استرجاعيا الحقا لتشغيميػػا و إيصاليا كمعمومات لممستخدميف.

 –3 –3إعادة اإلنتاج

يقصد بو حفظ نسخة أو أكثر مف البيانات المخزنة الستخداميا في أغراض مختمفة مع بقاء النسخػة
األصمية في وحدة التخزيف ،كأف يتـ نسخ بيانات عممية ما كالبيع مثال عمى أكثر مف شريط ممغنط مع إبقاء

نسخػ ة أصمية مف الشريط لتحقيؽ سالمة و أماف البيانات و استخداـ نسخة أخرى مف الشريط في عمميات

التشغيؿ.

 –4 –3التحديث
يقصد بو عمميات تحديث البيانات لكي تعكس األوضاع الحالية ،حيث يتـ تجييزىا وفقا لتغير

األحداث ،1كتحديث أرصدة العمالء بعد كؿ عممية أو مجموعة عمميات بيع تقوـ بيا المؤسسة.

 –5 –3الصيانة

يقصد بيا عمميات التغيير التي تجرى عمى الممفات التي تحوي البيانات المخزنة كإضافة سج ػؿ لعميؿ

جديد أو حذؼ سجؿ عميؿ قديـ لـ تعد المؤسسة تتعامؿ معو.

 -4رقابة و أمن البيانات

تتكوف ىذه الوظيفة في نظـ المعمومات مف جزئيف ىما  :التغذية المرتجعة و الرقابة .يقصد بالتغذية
المرتجعة المعمومات المرسمة عكسيا مف مستخدمي النظاـ إؿ القائميف عميػو تعميقا عمى أنشطػة المدخالت،
التشغيؿ و المخرجات لنظاـ التشغيؿ .تتضمف التعميقات السابقة مالحظات مستخدمي النظاـ عمى مخرجاتو
لكي تؤخذ في الحسباف في عمميات التشغيؿ الموالية .أما الرقابة فتعمؿ عمى تقييـ معمومات التغذية العكسية

لتحديد ما إذا كاف النظاـ يعمؿ وفقا إلجراءات التشغيؿ المحػددة و يولد معمومات بالخصائص المطموبة .2إذا

لـ تتوافر ىذه الخصائص فال بد مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية و إحداث بعض التعديالت الالزمة عمى
المدخالت و عمميات التشغيؿ حتى ينتج النظاـ معمومات بالجودة المطموبة.

نشيػر إلى أف ىناؾ إجراءات أمف و رقابة لمحماية ىدفيا اكتشاؼ أي فقد ،سرقة ،تزوير أو تغيير

لمبيانات أثناء عمميات التشغيؿ .تمتد ىذه اإلجراءات لتشمؿ كؿ العمميات و األنشطة بداية مف تجميع
البيانات لغاية توصيميا لممستخدـ النيائي.

- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 155.
- Ibid, P: 216.

1
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 –5تجميع و توصيل المعمومات
اليدؼ األساسي ليذه الوظيفة ىو نقؿ المعمومات المنتجة إلى األشخاص المصرح ليـ بالحصوؿ عمييا

أوتوصيميا لنظاـ آخر مف النظـ الفرعية المكونة لممؤسسة ،مع شرط أف يتفؽ توقيت ،وسيمة التوصيؿ ،شكؿ أداة
التوصيؿ ،مضموف الرسالة و كيفية التعبير عنيا مع رغبات و احتياجات مستقبمي المعمومات.1

المبحث الثالث :تصنيفـات نظـم المعمومـات
تؤكد األدوار التي تؤدييا نظـ المعمومات مدى أىميتيا و تأثيرىا عمى نجاح المؤسسات و استمرارىا في

المنافسة .أدى التطور الذي لحؽ بنظـ المعمومػات عبر تطور مراحمو لخمؽ حافز التحدي لدى إدارتيػا و
مستخدمييا لكيفية االستفادة القصوى مف المنافع التي توفرىا تكنولوجيا المعمومات .إف تمبية حاجة التنظيـ مف

المعمومات ال يمكف أف يوفرىا نظاـ واحد ،حيث يوجد في التنظيـ الواحد العديد مف نظـ المعمومات التي تخدـ
مستويات و وظائؼ تنظيمية مختمفة .يستخدـ مختصو نظـ المعمومات عموما ثالثة أسس لتصنيؼ نظـ

المعمومات 2و ذلؾ إما بتصنيفيا عمى أساس وظيفي أو عمى أساس تنظيمي أو عمى أساس فكري.

المطمب األول :التصنيف الوظيفي لنظم المعمومات
تضـ نظـ المعمومات مجموعة واسعة مف التطبيقات الموجية لتمبية احتياجات اإلدارة في مختمؼ

المستويػات مف المعمومػات و الذي يمكف أف يضـ النظـ الوظيفية المختمفػة كاإلنتػاج ،التسويؽ ،الماليػة والمحاسبة
و إدارة الموارد البشرية.

 –1نظام معمومات التسويق
تعتبر نظـ معمومات التسويؽ مف أىـ نظـ المعمومات الوظيفية في المؤسسة االقتصادية ،حيث تقوـ

ىذه النظـ بتزويد إدارة التسويؽ بالمعمومات الالزمة التخاذ الق اررات التسويقية ،وىي تعتمد بشكؿ رئيسي عمى
معالجة البيانات التي يتـ التقاطيا وتخزينيا بواسطة نظـ معالجة العمميات المتعمقة بالمبيعات.3

 -1 –1مفهوم نظام معمومات التسويق

يعرؼ نظاـ معمومات التسويؽ مف وجية نظر بعض كتاب النظـ بأنو" :إحدى نظـ المعمومات المبنية

عمى الحاسبات اآللية التي توفر تيار المعمومات المطموبة لألنشطة التسويقية" .ومف ناحية أخرى عرفو
KOTLER

 ،PHILIPبأنو نظاـ مكوف مف األفراد واألجيزة واإلجراءات لجمع وفرز وتحميؿ وتقييـ وتوزيع

القررات التسويقية في الوقت المناسب ،وعميو فإف نظاـ معمومات
المعمومات الدقيقة التي يحتاجيا متخذي ا

التسويؽ الفعاؿ يجب أف يعمؿ عمى تحقيؽ ما يمي:4

- A. DAVID & E. SUTTER, Op.cit, P: 93.

1

 - 2أحمد حسيف عمي حسيف ،تحميؿ و تصميـ النظـ ،مرجع سابق ،ص.76:
- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 12.
 -4طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.245:

3
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ػ

أف يوفر لمتخذي ق اررات التسويؽ تيا ار مف المعمومات الدقيقة يربط المؤسسة بالبيئة المحيطة بيا؛

ػ

الرقابة والتأكد مف أف الخطط التسويقية تـ تنفيذىا كما ىو مخطط ليا؛
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ػ أف يساعد مديري التسويؽ في عمميات تحميؿ األنشطة التسويقية وتخطيطيا ،وكذا تنفيذ الخطط المرسومة؛
ػ

زيادة قدرة متخذي القرار عمى اتخاذ الق اررات الفورية فيما يتعمؽ بعمميات البيع و معرفة رد فعؿ السوؽ؛

ػ

التعرؼ السريع والدقيؽ عمى احتياجات السوؽ المستيدؼ؛

ػ

الرصد المتكامؿ لممشاكؿ والفرص التسويقية التي تواجييا المؤسسة؛

ػ

تقييـ قنوات التوزيع التي تستخدميا المؤسسة بصورة أكثر دقة ،وكذا مساعدة مديري التسويؽ عمى الرصد

والتحميؿ الدقيؽ لتأثيرات القوى البيئية المؤثرة عمى األنشطة التسويقية لممؤسسة.

 - 2–1التصميم المعماري لنظام معمومات التسويق

نظ ار ألف الق اررات التسويقية المختمفة التي يتخذىا مديري التسويؽ مرتبطة بالمكونات األساسية لممزيج

التسويقي ،وعميو جاء التصميـ المعماري لنظاـ معمومات التسويؽ يتضمف نظما فرعية تمثؿ تمؾ المكونات،
فيناؾ النظاـ الفرعي لممنتج ،النظاـ الفرعي لممكاف ،النظاـ الفرعي لمترويج و النظاـ الفرعي لمتسعير.
 –1 –2 –1النظام الفرعي لممنتج

المنتج ىو أي عرض يقدمػو طرؼ ويقبمػو طرؼ آخر مقابؿ ثمف ،وقد يكوف ذلؾ سمعة ماديػة أو خدمة
أو فكرة ،و ذلؾ بيدؼ إشباع حاجتو أو رغبة لديو .انطالقا مف حقيقة دفع المقابؿ تسعى المؤسسات لتغذية

السوؽ بالسمع والخدمات التي تسد حاجات ورغبات محددة لدى المستيمكيف .يتكوف نظاـ معمومات المنتج مف
عممية متابعة ورصد وتسجيؿ وتطوير دورة حياة المنتج انطالقا مف مرحمة اتخاذ قرار التصميـ التي تسبؽ
مولد المنتج ،ثـ مرحمة اإلنتاج وعرض المنتج في السوؽ فمرحمة النضج عندما يكوف المنتج متمتعا بحصة

سوقية جيدة ،وأخي ار مرحمػة االنحدار عندما يبدأ المنتج بالتدىػور ،تتطمب ىذه المرحمة اتخاذ قرار بتطوير
المنتج أو حذفو مف قائمة منتجات المؤسسة.

 –2 –2–1النظام الفرعي لمتوزيع

يغطي التوزيع جميع العمميات التي تساعد عمى توفير المنتج لممستيمؾ في الزماف والمكاف المناسبيف.

قد أصبح ىذا النظاـ الفرعي عنص ار أساسيا مف عناصر المزيج التسويقي بعد أف كانت وظيفة ثانوية غالبا ما
تترؾ لموسطاء .يتـ التوزيع مف خالؿ قنوات التوزيع المتنوعة مف مباشرة وغير مباشرة .تستخدـ إدارة التسويؽ

في المؤسسات وسائػؿ البيع المختمفػة وخاصػة العصرية منيػا التي تعتمػد عمى تكنولوجيا المعمومات مثؿ

أساليب البيع عف بعد ،البيع التمفزيوني ،البيع بواسطة الشبكات المحمية والعالمية والبيع بواسطة نقاط البيع

المحوسبة.
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 –3 –2–1النظـام الفرعي لمترويج
يشير نظاـ الترويج إلى مجموعة النشاطات المتعمقة بتزويد المستيمكة بمعمومات عف مزايا المنتج

بيدؼ إثارة اىتمامو واقناعو بتمايز المنتج عف منتجات المنافسيف و دفعو لشرائو ،وعميو فالترويج ىو عممية
اتصاؿ أو تواصؿ مع بيئة المؤسسة ،دوره تزويد ىذه البيئة والمستيمكيف بشكؿ خاص بالمعمومات التي
تساعد عمى جذبيـ لمنتجاتيا .تتعدد أساليب الترويج وتشكؿ بتكامميا ما يسمى المزيج الترويجي ،حددىػا

كوتمر()Kotler

بخمسػة أساليب ىي :اإلعالف ،تنشيط المبيعات ،العالقات العامة و الدعاية ،البيع الشخصي

و أخي ار التسويؽ المباشر.1

 – 4 –2–1النظام الفرعي لمتسعير
يعتبر نظاـ التسعير أحد العناصر األساسية التي تتكوف منيا إستراتيجية أي مؤسسة ،وذلؾ بسبب

تأثير مستوى األسعار عمى حجـ المبيعات و مستوى األرباح .يشكؿ نظاـ التسعير أحد العناصر األربعة التي
تكوف المزيج التسويقي ،حيث يؤثر وتتأثر بيذه العناصر وتحدد إستراتيجية المؤسسة في التعامؿ مع

المنافسيف .تخضع عممية تحديد األسعار لعدة عوامؿ ومتغيرات غالبا ما يصعب التحكـ فييا.

يعمؿ الم زيج التسويقي بشكؿ متكامؿ ومتناغـ لتحقيؽ األىداؼ التسويقية مف لحظة اتخاذ القرار إنتاج

السمعة حتى لحظة قبض ثمنيا ،ومتابعة دورة حياتيا حتى بعد البيع .ينظر لعناصر المزيج التسويقي

كمجموعة واحدة و متكاممة تعمؿ معا لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ وىو إرضاء الزبوف وتحقيؽ أىداؼ المؤسسة. 2

 –2نظام معمومات نظام التصنيع و اإلنتـاج

يسند نظاـ معمومات التصنيع وظيفة اإلنتاج والتي تشمؿ جميع الفعاليػات المسؤولة عف تخطيط ورقابة

العمميات التي تنتج سمعا أو خدمات ،لذلػؾ فوظيفة اإلنتاج تتعمؽ بإدارة نظـ العمميات في كؿ المؤسسات

االقتصادية .تستخدـ نظـ المعمومات التخطيط والرقابة إلدارة العمميات ومعالجة المعامالت .مثؿ ىذه النظـ
تحتاجيا كؿ المؤسسات التي يجب أف تخطط وتراقب وتسيطر عمى المخزوف وعمميات الشراء وانسياب السمع

والخدمات.

 -1 –2مفهوم نظام التصنيع و اإلنتاج
يعرؼ نظاـ معمومات اإلنتاج والتصنيع بأنو "إحدى النظـ الفرعية لنظاـ المعمومات اإلدارية الوظيفية

التي توفر المعمومات الالزمة لدعـ جميع األنشطة المتعمقة بالتخطيط والرقابة عمى عمميات تصنيع المنتجات

المختمفة" .3نظاـ التصنيع ىو النظاـ الطبيعي المسؤوؿ ،بمساعدة اإلدارة والحاسوب عف تحويؿ عناصر
اإلنتا ج الرئيسية المكونة مف المواد األولية ،رأس الماؿ ،اليد العاممة واألرض إلى منتجات (سمع مادية) ذات
قيمة منفعية واقتصادية أعمى مما كانت عميو قبؿ التصنيع .4تتضمف الوظيفة اإلنتاجية العديد مف المياـ
 -1حسيف عمي ،التسويق  :الدليل العممي لالستراتيجيات والخطط التسويقية ،دار الرضا لمنشر ،دمشؽ ،سوريا ،الطبعة األولى ،2000 ،ص.261 :

 -2نفس المرجع السابق ،ص.266 :

 -3طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.277:

 -4سميـ الحسنية ،مبادئ نظم المعمومات اإلدارية ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،1998 ،ص.331 :
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المختمفػة ،والتي يمكف إدراجيا تحت طائمػة ثالث مجموعػات رئيسية مف األنشطػة 1و المتمثمة في أنشطة
تخطيط التصنيع ،أنشطة العممية التصنيعية و أنشطة الرقابة عمى التصنيع.

تتضمف خطط المنتج ،والتي تشمؿ التصميـ كوضع الرسومات الخاصة بالمنتجات وتحديد أبعادىا

وأشكاليا والمكونات الداخمية ليا ،خطط القوى العاممة لمقياـ بالعمميات اإلنتاجية وخطط االحتياجات المختمفة

مف المواد األولية الالزمة لمتصنيع .في حيف تتضمف أنشطة العممية التصنيعية كؿ ما يتعمؽ بتصنيع
المنتجات كعمميات تنفيذ أوامر العمػؿ وعمميات الصيانػة والتخزيف وغيرىا .أما أنشطة الرقابة عمى التصنيع

فتشمؿ عمميات الرقابة عمى الجػودة ،الرقابة عمى األداء الصناعػي ،الرقابػة عمى اآلالت و عمى أجيزة
الحاسوب المستخدمة في العممية الصناعية ،الرقابة عمى معدالت إنتاجية العماؿ ،الرقابة عمى الطاقة

المستخدمة في العمميات التصنيعية ،الرقابة عمى األساليب اليندسية والفنية المطبقة عبر مراحؿ اإلنتاج

المختم فة ،جدولة العمميات اإلنتاجية وأخي ار الرقابة عمى عمميات صيانة اآلالت والمعدات وكذا تدفؽ وسير
العمؿ داخؿ الوحدات اإلنتاجية لممؤسسة.

 -2 –2التصميم المعماري لنظام معمومات التصنيع واإلنتاج
يستخدـ نظاـ معمومات التصنيع بغرض حؿ المشاكؿ المرتبطة بأنشطة اإلنتاج و عمميات تصنيع

منتجات المؤسسة .يستند النظاـ في جمع بياناتو إلى مجموعة نظـ فرعية لممدخالت تتولى تجميع البيانات

ونقميا إلى قاعدة بيانات التصنيع ،في حيف تعمؿ النظـ الفرعية لمخرجات النظاـ عمى توفير المعمومات

الالزمة لضماف السير الحسف لممؤسسة .

 -1 –2 –2النظم الفرعية لمدخالت نظام معمومات التصنيع
تتألؼ مدخالت نظاـ معمومات التصنيع مف ثالثة نظـ فرعية و ىي نظاـ مخابرات التصنيع ،نظاـ

اليندسة الصناعية و نظاـ معالجة البيانات .2يقصد بنظػاـ مخابرات التصنيػع ذلؾ النظاـ الذي يتولى تجميع
بيانات حوؿ تغيرات البيئة الخارجية ال تي ترتبط أو تؤثر عمى األنشطة اإلنتاجية لممؤسسة ،ومف أمثمة ىذه

المتغيرات ،العمالة ،المورديف ،المواد األولية ،نظ ار ألىمية العناصر السابقة في العممية التصنيعية ،تيتـ كثي ار
إدارات اإلنتاج بالعديد مف المؤسسات بالحصوؿ عمى معمومات عنيا وتحديثيا بصورة مستمػرة ،فعمى سبيؿ

المثػاؿ تقػوـ إدارة اإلنتػاج بتحديػد المؤىالت والخبرات المطموبػة في التخصصات التي تحتاجيا مف العمالة
وتشرؾ مع إدارة األفراد في دراسة وتقييـ طمبات التوظيؼ المقدمة واتخػاذ اإلجراءات الضرورية الختيػار

الموظفيف مف بيف المتقدميف لشغؿ الوظائؼ المتوفرة ،مف مقابالت شخصية و اختبارات مينية ،وبعد
توظيفيـ ترفع تقارير أدائيـ لإلدارة العميا ،تمكف ىذه األخيرة مف تثبيتيـ في الوظيفة مف عدمو ،بالتالي يتوافر

لدى المؤسسة قاعدة بيانات عف العماؿ الذيف تـ اختبارىـ ولـ يتـ ترشيحيـ لموظيفة.

يقوـ نظاـ اليندسة الصناعية بتوفير المعمومات المتعمقة بدراسة عمميات التصنيع بغرض التوصؿ

 -1طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.277:
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ألفضؿ السبؿ لتطوير و تحسيف أداء تمؾ العمميات ،ييتـ ىذا النظاـ بأنشطة تحديد المواصفات القياسية

لمنتجات المؤسسة وكذا المواد المستخدمة في تصنيع تمؾ المنتجات و تخزينيا في قاعدة البيانات ،ومف ثـ

يمكف مقارنة بيانات األداء الفعمي بالمواصفات المعيارية التي تـ تحديدىا مسبقا ،و بالتالي الكشؼ عف أي
انحرافات .تمثؿ عممية الكشؼ ىذه أىمية كبيرة لمستخدمي نظاـ اليندسة الصناعية ،حيث يتيح ليـ العالج

المبكر ألوجو الخمؿ قبؿ تفاقميا .1أما نظاـ معالجة البيانات فيعمؿ عمى توفير البيانات الضرورية التي
تصؼ عمميات التصنيع داخؿ الوحدات اإلنتاجية لممؤسسة ،يتـ ذلؾ عادة مف خالؿ شبكة مف الوحدات

الطرفية المتصمة بالحاسب اآللي الرئيسي بالمؤسسة والموزعة داخؿ الوحدات اإلنتاجية ،حيث يتـ إدخاؿ

البيانات المتعمقة بالمشاكؿ المختمفة لتصنيع المنتج ثـ العمؿ عمى تخزينيا في قاعدة بيانات الستخداميا عند

الضرورة .يسمح نظاـ معالجة البيانات اإلنتاجية بتسجيؿ األحداث المختمفة التي يمر بيا المنتج منذ بدء
تشغيمو حتى نياية تصنيعو ،كما يسمح النظاـ أيضا بتسجيؿ تدفؽ ومسارات العمؿ داخؿ الوحدات اإلنتاجية

عمى نحو يسيؿ مف عممية الرقابة اإلنتاجية.2

 -2 –2 –2النظم الفرعية لمخرجات نظام معمومات التصنيع
تكوف األنظمة الفرعية لإلنتاج ،المخزوف ،الجودة ،التكاليؼ ونظاـ التصنيع المتكامؿ الحاسوبي

المخرجات األساسية لنظاـ معمومات اإلنتاج والتصنيع.3

يعنى النظاـ الفرعي لإلنتاج باألنشطة المتعمقة بتنفيذ التصميمات و تحديد خطوات ومراحؿ العممية

التصنيعية وكذا تتابعيا والعمؿ عمى رقابة تنفيذىا ،كما ييتـ أيضا بتوفير معمومات عف التسييالت اإلنتاجية
المستخدمة في التصنيع و كذا تطويػر طػرؽ و أنظمة األداء .أما النظاـ الفرعي لممخزوف فيسعى ىذا النظاـ
لتوفير بيانات عف حركة وحجـ وتكمفة المخزوف مف المواد األولية الداخمة في العمميات اإلنتاجية ،وكذا
المنتجات نصؼ المصنعة .يتـ تسجيؿ تمؾ البيانات في قاعدة بيانات النظاـ ألغراض الرقابة ومتابعة

المخزوف.

تحدد معظـ الشركات مستوى معيف لجودة منتجاتيا استنادا لمعايير الجودة المعيارية لمنظمة

التقييس العالميػة .ال يكفي اختبار جػودة المنتج بعد خروجو مف خػط التجميع فقط بؿ يجب أف تصاحب
عمميػ ات التصنيع بدءا مف استالـ المواد الخاـ .إف األشخاص الذيف يقوموف بيذه االختبارات يدعوف مفتشي
مراقبة الجودة ويستطيعوف استخداـ الوحدات الطرفية في تخزيف نتائج االختبارات في قاعدة بيانات البرنامج

المسير .أما النظاـ الفرعي لمتكاليؼ فيتولى إعػداد التقارير الدورية المتضمنة تكمفة تشغيؿ اآلالت و المعدات
المختمفة بالمؤسسة ،تكمفة الطاقة المستخدمة ،تكمفة المواد األولية وتكاليؼ الصيانة واصػالح اآلالت .يجب

1

 -سميـ الحسنية ،مرجع سابق ،ص.284:

 -2طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.287 :
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أف نشير إلى أف التكمفة يتـ رقابتيا استنادا عمى قواعد مرجعية تمكف مف ذلؾ .تسمح المعمومات المجمعة في
قاعدة بيانات التصنيع بتحديد عدد مرات إجراء الصيانة الوقائية ،وذلؾ بيدؼ تدنية معدالت األعطاؿ إلى

أقؿ مستوى ممكف لتفػادي توقؼ الخطوط اإلنتاجية ،كما تمكف ىذه المعمومات مف اتخاذ ق اررات تحديد الحجـ

األمثؿ لقطع الغيار التي يجب توفيرىا وتحديد معدالت اىتالكيا.1

 –3نظام معمومات الموارد البشرية

إف الموارد البشرية كغيرىا مف الموارد تتطمب مف إدارة المؤسسة اىتماما وعناية خاصة ،بيدؼ توفير
الميارات الالزمة كما ونوعا والمحافظة عمييا وتحفيزىا ألداء المياـ المطموبة منيا ،يتـ ذلؾ عادة مف خالؿ
وظيفة إدارة األفراد في المؤسسة.

 -1 –3مفهوم نظام معمومات الموارد البشرية
نظاـ معمومات الموارد البشرية ىو ذلؾ النظاـ الذي يقوـ بتخزيف و معالجة المعطيات الالزمة لعمميات
تخطيػط و تنظيـ الوظائؼ التنفيذية المتعمقة باستخداـ وتطوير العنصر البشري في المؤسسة والمحافظة عميو،

وعميو فإف ىناؾ مجموعة مف الوظائؼ التي تمارسيا إدارة األفراد ،و يعمؿ نظاـ معمومات الموارد البشرية

عمى مساعدتيا في أدائيا وىي:2
تحديد االحتياجات مف العماؿ؛

ػ
ػ

تأميف العماؿ واستخداميـ؛

ػ

المحافظة عمى العماؿ وتطوير مياراتيـ.

ألداء الوظائؼ السابقة الذكر يجب أف تتوافر نظاـ المعمومات عمى جممة مف المعطيات الخاصة

بالعماؿ كرقـ العامؿ ،االسـ ،العنواف ،الجنس ،مكاف وتاريخ الميالد ،الوضع العائمي ،التأىيؿ ،المستوى

الدراسي ،الخبرات السابقة ،األجر القاعدي ،العالوات ،االقتطاعات ،اإلجازات ورقـ الحساب ،كما يتطمب

وجود معطيات حوؿ مراكز العمؿ مثؿ رقـ مركز العمؿ واسـ مركز العمؿ .إف وجود معطيات حوؿ العماؿ

المطموب استخداميـ يتـ الحصوؿ عمييا مف خطط اإلنتاج وبقية الدراسات في المشروع مف أجؿ إعداد خطط
االستخداـ مف حيث مؤىالت وخبرات العماؿ .تمثؿ ىذه المعطيات مدخالت لمعديد مف التطبيقات ضمف

نظاـ معمومات الموارد البشرية ونظـ المعمومات األخرى كالمحاسبة ،اإلنتاج والتمويؿ.

 -2 –3الهيكل العام لنظام معمومات الموارد البشرية

إف المدخؿ الرئيسي لنظاـ معمومات الموارد البشرية يتمثؿ في مجموعة بيانات العامؿ سواء كانت

بيانات أساسية متعمقة بو أو عف وقائع وحركات متنوعة قاـ بيا داخؿ المؤسسة المعنية .يعد لكؿ فرد نموذج
بيانات خاص بو يشتمؿ عمى عناصر بيانات اإلدخاؿ ،تربط كؿ وحدات أو عناصر بيانات الفرد ،بحيث

يؤدي معالجة كؿ ذلؾ إلى إنتاج مخرجات النظاـ مف التقارير التي تحتاجيا اإلدارة .يحتفظ النظاـ بقاعدة
 -1طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.289:
2

 -عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص.54:
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بيانات تشمؿ عمى رصيد البيانات والنماذج والبرامج المختمفػة التي يحتاجيا.

يقوـ النظاـ مف خالؿ مكوناتو مف األنظمة الفرعية بتجييز اإلدارات بفئتيف أساسيتيف مف المعمومات :الفئة

األولى وىي المعمومات التخطيطية والتنبؤية وتعنى بالخطط والبرامج الخاصة بالقوى العاممة وتحديد احتياجات

المؤسسة مف األفراد في الوقت الحاضر و في المستقبؿ ،أما الفئة الثانية مف المعمومات فتندرج مع وظائؼ إدارة

الموارد البشرية وتشمؿ عمميات اختيار و تعييف األفراد ،تحميؿ وتوصيؼ الوظائؼ ،تدريب األفراد ،وضع وتقييـ
برامج التحفيز وأنظمة األجور والمكافآت ونقؿ وترقية العامميف .وعميو فإف المعمومات التي يقدميا ىذا النظاـ وما

تتضمنو مخرجػ اتو مف تقارير معموماتية ومالحظات تكوف عمى درجة بالغة األىمية ألنيا تتصؿ بواقع ومتطمبات

تحسيف تطوير كفاءة وفعالية األفراد.

 –4نظام المعمومات المالية و المحاسبية
يعد المجاؿ المالي والمحاسبي مف أحد المجاالت الوظيفية الميمة في المؤسسة ،فالوظيفية المالية مسؤولة

عف حسف أداء إدارة التدفقات المالية مف المؤسسة والييا .يتضمف نشاط اإلدارة المالية والمحاسبية إضافة إلى
األعماؿ الروتينية مثؿ مسؾ الدفاتر والحسابات ،اتخاذ ق اررات مالية بالتعاوف مع اإلدارة العميا تتعمؽ أساسا ىذه
الق اررات بتأميف رأس الماؿ العاـ الالزـ لتغطية نشاطات المؤسسة .يربط البعض بيف نظاـ المعمومات المالية

ونظاـ المعمومات المحاسبية باعتبار الوجود التكاممي بينيما ،لكف في المؤسسات الحديثة ونظ ار التساع حجـ

النشاطات والكـ اليائؿ لتدفؽ المعمومات،تـ الفصؿ بيف النظاميف مف حيث إدارتيما.1

 -1 –4نظام المعمومات المالية

يعد النظاـ المالي أحد أىـ األنظمة الفرعية لممعمومات في المؤسسات االقتصادية ،حيث تشترؾ كؿ

المؤسسات في امتالؾ شكؿ معيف ليذا النظاـ.

 -1 –1 –4مفهوم نظام المعمومات المالية

يتعمؽ النشاط المالي باألنشطة المسؤولة عف تدفؽ األمواؿ مف والى المؤسسة وتدبير المخصصات

الالزمة لإلنفاؽ عمى مختمؼ األنشطة األخرى كاإلنتاج ،التسويؽ والموارد البشرية التي تمارس داخؿ

المؤسسة ،وكذا الرقابة عمى أوجو ىذا اإلنفاؽ .اتسع مجاؿ النشاط المالي في المؤسسات الحديثة متجاو از

الػدور التقميدي والمنحصر أساسا في التعامؿ مع المشاكؿ التمويمية المختمفة واتخاذ الق اررات المرتبطة بإدارة

أصوؿ المؤسسة ،وعميو تحوؿ تركيز المدير المالي إلى كيفية استثمار رأس الماؿ العامؿ وادارة الموارد المالية

المختمفة لممؤسسة ،وكذلؾ التخطيط المالي وادارة محفظة األوراؽ المالية التي بحوزة المؤسسة .2لكي تمارس
األنشطة المالية الحديثة بفاعمية توجب توفر نظاـ لممعمومات المالية يوفر إلدارة المؤسسة ما تحتاجو مف

المعموم ات التي تساعدىا عمى اتخاذ الق اررات السميمة .بناءا عمى ما تقدـ يمكف تعريؼ نظاـ المعمومات
المالية بأنو إحدى نظـ المعمومات التي تدعـ عممية اتخاذ المديريف المالييف لق ارراتيـ المتعمقة باألنشطة المالية

 -1عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص.55:
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وتحديد المخصصات المالية والرقابة عمى الموارد الماليػة لممؤسسة ،و قد يبنى ىذا النظاـ عمى الحاسبات

اآللية لتحسيف أدائو.

 -2 –1 –4الهيكل العام لنظام المعمومات المالية
يتكوف نظاـ المعمومات المالية مف نظـ فرعية لممدخالت تتمثؿ في نظاـ المخابرات المالية و الذي
يتولى توفير المعمومات المالية الخارجية التي تؤثر عمى التدفقات المالية لممؤسسة ،ونظاـ المراجعة الداخمية
الذي يعنى بتقديـ نتائج تقييـ األوضاع المالية لممؤسسة ،وكذا نظاـ لمعالجة البيانات والذي يظير في كؿ

نظـ معمومات األعماؿ .أما فيما يتعمؽ بالنظـ الفرعية لممخرجات فتتمثؿ في النظاـ الفرعي لمتنبؤ المالي
باعتباره أحد األنشطة المالية اليامة التي يضطمع بيا مديري المالية في المؤسسات الحديثة ،ونظاـ إدارة
التمويؿ الذي يتناوؿ التدفقات المالية الداخمػػة و الخارجػة في المؤسسة وأخي ار نظاـ الرقابة المالية الذي ييتـ

بتوفير المعمومات المتعمقة بتقييـ األداء المالي و الرقابة عمى الموازنات.

 -2 –4نظام المعمومات المحاسبية

يعتبر النظاـ المحاسبي أساس العمؿ اإلداري ألي مؤسسة ،فمف خاللو يتـ تحديد الحالة المالية
لممؤسسة .تعتمد اإلجراءات المحاسبية عمى مجموعة قواعد ومبادئ متعارؼ عمييا ،تصؼ الطريقة

المستخدمة لتسجيؿ ومعالجة البيانات المحاسبية ،ىادفة بذلؾ لتوفير معمومات تفصيمية إلدارة المؤسسة

وموظفييا والجيات الميتمة بيذه المعمومات.

 -1 –2 –4مفهوم نظام المعمومات المحاسبية
يعرؼ نظاـ المعمومات المحاسبية بأنو "ذلؾ الجزء األساسي والياـ مف نظاـ المعمومات اإلداري

لممؤسسة االقتصادية الذي يقوـ بحصر وتجميع البيانات المالية والمحاسبية مف مصادر داخؿ وخارج الوحدة
االقتصادية ،ثـ يعمؿ عمى تشغيؿ ىذه البيانات وتحويميا لمعمومات محاسبية مفيدة لمستخدمييا" .1يستخمص

مف ىذا التعريؼ أف نظاـ المعمومات المحاسبية ال يعتبر بديال لنظاـ المعمومات اإلداري وال منفصال عنو،

لكف يعتبر أحد األنظمة الفرعية المكونة لو ،ومف زاوية أخرى ينظر لنظاـ المعمومات المحاسبية عمى أنو أىـ

النظـ الفرعية لنظاـ المعمومات اإلدارية .يتصؼ نظاـ المعمومات المحاسبية بالشموؿ حيث يمتد إلى جميع

أنشطة الوحدة االقتصادية ويوفر بذلؾ المعمومات التي تيـ المسيريف في كؿ المستويات اإلدارية.

تعددت التعاريؼ التي تناولت مفيوـ نظاـ المعمومات المحاسبية وتباينت اآلراء مف حيث إسناده لنظاـ

المعمومات اإلدارية مف عدمو ،أيدت معظـ الدراسات في ىذا المجاؿ ،2واتفقت عمى اعتبار نظاـ المعمومات

المحاسبي نظاما جزئيا متخصصا ضمف نظاـ المعمومات اإلداري ،ييدؼ إلى تجميع وتشغيؿ وتقرير
معمومات متعمقة بالمعمومات المالية لممنشأة ،فيما يقمب الرأي الثاني المعايير ،حيث يعتبر أف نظاـ
المعمومات اإلدارية جزء مف نظاـ المعمومات المحاسبية ،كوف أف دور نظاـ المعمومات المحاسبية ليس مجرد

 - 1محمد الفيومي و أحمد حسيف عمي حسيف ،مرجع سابق ،ص.35:
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إعداد القوائـ الالزمة لمتخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات ،وىذا ما يؤيد فكرة أف نظاـ المعمومات اإلدارية نظاـ
فرعي لنظاـ المعمومات المحاسبية ،وتأخذ القمة بيذا الرأي .1ينتقد أيضا أنصار الرأي األوؿ ىذا الرأي كوف
توافر نظاـ المعمومات المحاسبية عمى خصائص تساعد في أعماؿ الرقابة والتخطيط واتخاذ القرار تكوف
محدودة مقارنة بنظاـ المعمومات اإلدارية أي أنيا تندرج ضمنو مما يشكؿ نظاما محكما ألعماؿ الرقابة
والتخطيط وغيرىا ،وىذا ما يؤكد فكرة االتصاؿ الوثيؽ بيف النظاميف ،حيث يعتبر نظاـ المعمومات المحاسبية

بتكاممو مع بقية األنظمة الفرعية في المؤسسة أساس العمؿ اإلداري.

 –2 –2 –4الهيكل العام لنظام المعمومات المحاسبية

تحتفظ كؿ وحدة محاسبية بمجموعة مف الدفاتر المحاسبية لتسجيؿ البيانات المالية الناتجة منيا

وتحويؿ ىذه البيانات إلى معمومات يتـ توصيميا إلى األطراؼ المستفيدة .مف الواضح أف خطوات الدورة
المحاسبية يمكف أف توزع حسب عناصر نظـ المعمومات إلى مدخالت ،معالجة ومخرجات حسب ما يوضحو

الشكؿ التالي.

شكل رقم ()11

هيكل وعمميات نظام المعمومات المحاسبية
المدخـالت
المستندات األساسية
لمتعامالت االقتصادية

المعالجـة
 تسجيؿ القيود في دفتر اليومية -الترحيؿ لدفتر األستاذ

المخرجـات
 القوائػـ الماليػة -التقارير المالية والتشغيمية األخرى

المصدر  :محمد نور برىاف و غازي إبراىيـ رحو ،مرجع سابق ،ص .175 :

تقوـ المستندات بعكس األحداث االقتصادية لممؤسسة ،لذا تعتبر بمثابة المادة الخاـ التي تقوـ بتزويد

النظاـ المحاسبي بالبيانات التي تدخؿ في عممية المعالجة.

أـ مدخالت نظام المعمومات المحاسبية :تعد المستندات مصادر لمقيد األولي بالسجالت و نقطة البداية في
تدفؽ المعمومات المحاسبية إلى القوائـ المالية عبر النظاـ المحاسبي لممشروع .2إف عمميات المؤسسة يجب

أف تكوف مؤكدة بالمستندات التي تبرز حدوث تمؾ العمميات ،تتعػدد الوثائؽ و المستندات التي تظير في
المؤسسة أثناء ممارستيا لمفعاليات االقتصادية ،التي يتـ عكسيا مف خالؿ وثائؽ مكتوبة لتشكؿ دليال عمى

وقوع الحدث االقتصادي .تعد عممية تعداد و حصر الوثائؽ والمستندات التي تنشأ في المؤسسة عممية غير
ممكنة ،و ذلؾ ألنيا تتعمؽ بعدة عوامؿ خاصة بالمؤسسة مثؿ طبيعة النشاط والييكؿ التنظيمي ليا والنظاـ
المالي والمحاسبي الذي تستخدمو المؤسسة ،وكذا جودة الرقابة الداخمية .فيما يمي تحديد ألىـ الوثائؽ

والمستندات التي تشكؿ مدخالت نظاـ المعمومات المحاسبية.

 -1كماؿ الديف مصطفى الدىراوي ،مدخل معاصر في نظم المعمومات المحاسبية  ،الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،1998 ،ص.45:
2

 -مصطفى رضا عبد الرحماف و يحي أحمد قممي ،مبادئ المحاسبة المالية ،مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر ،1996 ،ص.127 :
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بـ المعالجة في نظام المعمومات المحاسبية :تتضمف إجراءات المعالجة ضمف نظاـ المعمومات المحاسبية
تسجيؿ العمميػات مف واقػع المستندات والوثائؽ في دفتر اليومية ،لتتـ عممية ترحيؿ المبالغ المسجمػة في دفتر
اليومية إلى دفاتر األستاذ المساعد و األستاذ العاـ.

ج ـ مخرجات نظام المعمومات المحاسبية :ييدؼ نظاـ المعمومات المحاسبية إلنتاج المعمومات وتقديميا
لممستخدميف داخؿ المؤسسة أو خارجيا ،و ذلؾ لمساعدتيـ في أداء مياميـ ،وعميو فإنو يتولد عف ذلؾ
مجموعة مف التقارير يمكف حصرىا في خمسة نوردىما تباعا فيما يمي:

 التقارير التشغيمية :تعكس تقارير العمميات التشغيمية األحداث السابقة أو الوضع الحالي .إف المعمومات
التي تحتوييا ىذه التقارير يتـ الحصوؿ عمييا مف عمميات التشغيؿ اليومية ،ويتـ إعداد معظـ التقارير
التشغيمية مف العمميات المحاسبية وعموما فإف الغرض األساسي لمتقارير التشغيمية ىو المساعدة عمى حسف

سير النشاط التشغيمي .1رغـ أف التقارير التشغيمية تيدؼ لممساعدة في تنفيذ العمميات إال أف بعضيا يساعد
في اتخاذ الق اررات،حيث أنيا تشخص المشاكؿ و تعرض تحميؿ االتجاه التخاذ الق اررات؛

 التقارير التخطيطية :تعتبر ىذه التقارير أداة ىامة في مساعدة المد ارء في تحديد و اكتساب وتوزيع الموارد

عمى العمميات التشغيمية لممؤسسة .يمكف أف نفرؽ ىنا بيف نوعيف مف التقارير التخطيطية أوليما تمؾ التي

تساعد في عمميات التخطيط و ثانييما تمؾ الخاصة بالموازنات التخطيطية؛

 التقارير الرقابية :ىي التي تمكف اإلدارة مف التحقؽ أف العمميات تسير وفقا لما ىو مخطط ليا ،وذلؾ

بمقاربة النتائج الفعمية مع النتائج المخططة المحددة سمفا وتحديػد أي اختالفات ىامة وجوىرية وتحميميا

ومعرفة األسباب التي أدت إلييا و مف أمثمتيا تقارير مقارنة التكاليؼ الفعمية بالتكاليؼ المعيارية في مراكز

التكمفة المختمفة .2تبدو أىمية التقارير الرقابية واضحة ،حيث تبيف ىذه التقارير أي خمؿ في العمميات مما
يستدعى اىتماـ المديريف ويمفت انتباىيـ خصوصا في الحاالت التي تبدو متكررة أو أف تكوف مقدمة لمشاكؿ

خطيرة قد تؤثر بشكؿ كبير عمى المؤسسة االقتصادية ككؿ؛

 التقارير المالية :ف اليدؼ األساسي لممحاسبة المالية ىو إنتاج تقارير لمالكي المؤسسة و لمدائنيف .تكوف
ىذه التقارير قميمة االستعماؿ مف قبؿ إدارة المؤسسة ولكف ذلؾ ال يعني أنو ال توجد منفعة لمديري المؤسسة

فيما يتعمؽ بقائمة الدخؿ وقائمة المركز المالي .3تحتوي التقارير المالية عادة عمى معمومات عف توزيع غير
مفصؿ لمتكاليؼ و طرؽ استيالكيا مما يجعؿ ىذه التقارير ذات منفعة محدودة في عممية صنع القرار داخؿ

المؤسسة؛

 تقارير محاسبة التكاليؼ :ييتـ نظاـ محاسبة التكاليؼ بتقديـ التقارير الخاصة بتجميع و تشغيؿ بيانات

 -1كماؿ الديف مصطفى الدىراوي ،مرجع سابق ،،ص.109:

 -2أحمد حسيف عمي حسيف ،تحميؿ و تصميـ النظـ ،مرجع سابق ،ص.71 :
 -3عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص.253:

الفصل األول :نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية

42

التكاليؼ لممنتجات وخطوط اإلنتاج وأوامر الشراء .تجب اإلشارة إلى أنو مف أىـ المداخؿ في إعداد التقارير
الداخمية لمحاسبة التكاليؼ ىو مركز محاسبة المسؤولية ،حيث يتركز مفيوـ

محاسبة المسؤولية عمى

افتراض أف األحداث التي تقع داخؿ المؤسسة يمكف إرجاعيا لمشخص المسؤوؿ عنيا ،ومف ثـ تحميمو

المسؤولية .بناء عميو يتـ إعداد نظاـ تقارير األداء لتقييـ النشاط الذي يخضع إلدارة كؿ قسـ عمى حدا.1
المطمب الثاني :التصنيف التنظيمي لنظم المعمومات

يمكف تصنيؼ نظػـ المعمومات عمى أساس المستويات التنظيمية في المؤسسػة إلى أربعػة أنواع و ىي

نظـ المعمومات اإلستراتيجية ،نظـ المعمومات اإلدارية ،نظـ المعمومات المعرفية و نظـ المعمومات

التشغيمية .2تعمؿ نظـ المعمومػات اإلستراتيجية عمى مساعدة اإلدارة العمي ػا في التخطيط طويؿ األجؿ،
وتساعد نظـ مستوى اإلدارة الوسطى في عمميات التوجيو و الرقابة ،كما تعمؿ نظـ مستوى المعرف ػة عمى

مساعدة المي نييف و المشتغميف في البيانات عمى تصميـ المنتجات و توزيع المعمومات .و أخي ار تعمؿ نظـ
المستوى التشغيمي عمى مساندة المديرف التشغيمييف عمى االلتزاـ و المحافظة عمى أداء األنشطة اليومية

لممؤسسة.

 –1نظم المعمومات اإلستراتيجية
يستحوذ نظاـ المعمومات اإلستراتيجية عمى أىمية خاصة في حياة منظمات األعماؿ نابعة مف الدور
الذي يؤديو في حياة ىذه األخيرة .يقوـ نظاـ المعمومات اإلستراتيجية بإمداد مراكز القرار بالمعمومات

اإلستراتيجية التي تحتاجيا كمدخالت .فإذا ما فقدت المؤسسة تمؾ المعمومات أو أنيا حصمت عمييا في غير
توقيتيا الم ناسب فإف النتائج تكوف وخيمة ،قد تصؿ بيا إلى زحزحتيا مف مكانتيا في السوؽ و يختمؼ األمر
في حاؿ توفرىا فقد ينقميا نقمة نوعية مف الممكف أف يضميا لخانة المنظمات الرائدة في مجاؿ األعماؿ .إف
الدور الذي تمعبو نظـ المعمومات اإلستراتيجية في حياة المنظمات يمزـ بأىمية التعرؼ عمى ىذا النظاـ مف

خالؿ دراستو بنوع مف التفصيؿ.

 –1 –1مفهوم نظم المعمومات اإلستراتيجية
تعددت المفاىيـ التي تناولت نظاـ المعمومات اإلستراتيجية في أدبيات الفكر اإلداري و ذلؾ بحكـ
استحالة وضع مفيوـ موحد لممصطمح .فيناؾ الكثير مف وجيات النظر التي حاولت تحديد مفيومو ،سوؼ

نتطرؽ ألىميا بغية توضيح ماىية ىذا النظاـ و كنيو.

 -1كماؿ الديف مصطفى الدىراوي ،مرجع سابق ،ص.119:
 -2أحمد حسين علي حسين ،تحليل و تصميم النظم ،مرجع سابق ،ص.76:

الفصل األول :نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
يعرؼ شارؿ ويزماف
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43

نظاـ المعمومات اإلستراتيجية عمى أنو النظاـ الذي يدعـ

أويصيغ االستراتيجية التنافسية لوحدات األعماؿ .1ربط المفيوـ السابؽ نظاـ المعمومات اإلستراتيجية
باإلس تراتيجية التنافسية لوحدات األعماؿ في المنظمة مف حيث عممية دعميا أو صياغتيا ،بمعنى أف ىذا

النظاـ يصب اىتمامو عمى البيئة التنافسية لممنظمة و يعمؿ عمى توفير وسائؿ مواجية تمؾ المنافسػة مف

خالؿ المعمومػات اإلستراتيجية التي يوفرىا لممنظمة ،كما يعرؼ كػؿ مف جوش

()Jauch

و جالؾ

()Glueek

نظاـ المعمومات اإلستراتيجية عمى أنو أحد األساليب الممكنة لمتحميؿ البيئي مف خالؿ إنشاء قواعد بيانات
إستراتيجية معتمدة عمى مدخالت مف العمالء ،المجيزيف ،المنافسيف ،المدراء الداخمييف ،القوى البيئية ،و

حدات البحث و التطوير و ىكذا .2ىذا فضال عمى أنو يمكف إعداد قواعد البيانات اإلستراتيجية الخاصة
بالنظاـ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة عديدة منيا:

 ما ىي الفرص المتوفرة؟

 ما ىي الظروؼ البيئية التي ستؤثر في المنظمة؟

 ما ىي األفعاؿ التنافسية التي ستؤثر في المنظمة؟

 ما ىي جوانب القوة التي تممكيا المنظمة و جوانب الضعؼ التي تعاني منيا؟
يقود التعريؼ السابؽ إلى استخالص أف نظاـ المعمومات اإلستراتيجية يختمؼ عف بقية أنظمة

المعمومات كونو يتناوؿ جوانب إستراتيجية كالتيديدات و الفرص البيئية و كذا جوانب القوة و الضعػؼ في
المنظمة .يساىـ نظاـ المعمومات اإلستراتيجية في التحميؿ االستراتيجي خصوصا ما تعمؽ منيا بالمزايا
التنافسية ،حيث أنو يحدد الفرص في البيئة التنافسية و مواطف القوة في المنظمة و لتي تعد الجوىر األساسي

لممزايا التنافسية .يضيؼ كؿ مف ( )O'Brien( ،)Bucklandو الودف ( )Laudonلنظاـ المعمومات االستراتيجية
عنصر الحاسوب بمعنى أنيا تمؾ النظـ التي تستخدـ الحاسوب لمتأثير عمى منتجات المنظمة و عممياتيا،
فيالحظ أف تمؾ النظـ تحاوؿ تحقيؽ االنسجاـ بيف موارد خدمات المعمومات و فرص األعماؿ اإلستراتيجية و

ذلؾ باعتمادىا عمى النظـ المحوسبة لممعمومات ،فوجية نظر كؿ مف بيكالند و أوبرياف لبيئػة األعماؿ أنيا

عبارة عف لعبة ليا قواع ػد يمكف مف خالؿ مخرجات نظاـ المعمومات اإلستراتيجية التأثير في تمؾ القواعد و

األساليب لجعػؿ المعبة في صالح المنظمػة .في حيف يرى الودف أف النظاـ المحوسب يمكف أف يتواجد في أي
مستوى تنظيمي و يكوف تأثيره شامال جميع جوانب المنظمة و اليدؼ األساسي مف ذلؾ ىو تحقيؽ التنظيـ

التفوؽ عمى المنافسيف.3

مف خالؿ استعراض وجيات النظر السابقة يمكف تحديد مفيوـ شامػؿ لنظاـ المعموم ػات اإلستراتيجية

عمى النسؽ التالي :أنو نظاـ يجب أف تعمؿ مخرجاتو عمى دعـ أو تشكيؿ اإلستراتيجية التنافسية لممنظمػة
1

- TURBAN. E FRAIM et al, Information technology for management: improving quality and productivity, John Wily
Sons, Canada, 1996, P: 71.
 -2حسف عمي الزغبي ،نظم المعمومات اإلستراتيجية:مدخل استراتيجي،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف ،2005،ص.19:
 -3نفس المرجع السابق ،ص ص.20-19:
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باعتماد تنفيذىػا باستخداـ الحاسوب و العمؿ عمى إسناد ق اررات اإلدارة العميا لمتنظيـ مف خالؿ توفيرىا

لممعمومات اإلستراتيجية الداعمة لتعزيز الموقؼ التنافسي و تقميص الفجوة التنافسية التي تفصؿ المنظمة عف

منافساتيا.

 –2 –1مكونات نظم المعمومات اإلستراتيجية
يتكوف نظاـ المعمومات اإلستراتيجية مف مكونات مترابطة تعطيو الفعالية المطموبة .يتـ استنتاج

مكونات نظاـ المعمومات اإلستراتيجية مف خالؿ التعرؼ عمى طبيعة عمؿ المنظمة و تفاعميا مع بيئتييا
الخارجية و الداخمية .يشترط في نظػاـ المعمومات اإلستراتيجية تقديـ معمومات متكاممة عف البيئتيف الداخمية

والخارجية و ىذا ما ذىب إليو رادفورد ()Radford

1

و مف جية أخرى قدـ دانياؿ ( )Danielنموذجا آخر

لمكونات نظاـ المعمومات اإلستراتيجية و المكوف مف ثالثة مكونات أساسية 2و ىي المعمومات البيئية،

المعمومات التنافسية و أخي ار المعمومات الداخمية.

يتضح جميا مما سبؽ أف نظاـ المعمومات اإلستراتيجية يتكوف مف معمومػات إستراتيجية تغطي البيئتيف

الخارجية و الداخمية .تتكامػؿ المعمومات اإلستراتيجية لتعطي لمنظاـ الفعالية عمى اعتبار أنػو مف خالؿ

مخرجات المعمومات المتكاممة يحقؽ النظاـ الغايات التي يسعى لتحقيقيا و في مقدمتيا استخداميا كميزة
تنافسية مف خالؿ تأثيرىا في البيئة الداخمية و الخارجية لممنظمة .بعد التعرؼ عمى مكونات نظـ المعمومات
اإلستراتيجية ،حري بنا إدراؾ كيفية أداء الميمات المتعمقة بإدارة المعمومات داخؿ المنظمة ،تساعد العناصر

السابقة عمى فيـ كيفية عمؿ النظػاـ و نشير ىنا أنيػا ال تختمؼ عف عمميات أي نظػاـ لممعمومات و المتمثمة في

أربعة عمميات أساسية و ىي جمع البيانات ثـ معالجتيا ،خزف المعمومػات و استرجاعيا.

 –3 –1نظم المعمومات اإلستراتيجية و تعزيز المزايا التنافسية لممنظمة

لـ تعد شروط الميزة التنافسية و عناصرىا كما كانت عميو في العقود الماضية ،حيػث ستكوف قدرات
اإلنساف و مياراتو أساس تحقيقيا ،المعمومات و المعرفة وقودىا األساسي و اإلنفاؽ عمى البحػوث و التطوير

معيارىا .إف قياـ المنظمة بالتحميؿ االستراتيجي ألجؿ تشخيص نقاط القوة في مواردىا و تحديد قدراتيا ىي
مصدر و أساس المزايا التنافسية و تطويرىا .يجب ىنا أف ال نغفؿ أىمية توفر المعمومات حوؿ نقاط القوة

والفرص البيئية التي تساعدىا في بناء و تطوير مزاياىا التنافسية التي مف خالليا تحقؽ تفوقيا و تدعـ
مركزىا التنافسي .بعد أف تقوـ المؤسسة بتقييـ مزاياىا التنافسية التي اكتسبتيا فتكوف بذلؾ قد حققت تفوقا
تنافسيا في القطاع الذي تعمؿ في إطاره .تعتمد المنظمات ألجؿ تعزيز مزاياىا التنافسية عمى التغمب عمى

مشكمة تقميد المنافسيف لتمؾ المزايا ،حيث يتطمب ذلؾ التغمب عمى ما يمي:3

 مشكمة المعمومات :و ذلؾ مف خالؿ البحث عف إجابة مقنعة لمتساؤؿ التالي :ما ىي الميزة التنافسية
لممنافس الناجح و كيؼ تتحقؽ؟

- RADFORD, K.J, Information systems for strategic decisions, Reston Publishing Co, U.S.A, 1978, P: 127.
 -2حسف عمي الزغبي ،مرجع سابق ،ص.42:
 -3نفس المرجع السابق ،ص.149:

1
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 مشكمة محاكاة إستراتيجية المنافس :يطرح ىنا التساؤؿ التالي :كيؼ سيجمع المنافس الموارد و القدرات
المطموبة لتقميد إستراتيجية الخصـ الناجحة؟

إف السبب الرئيسي لمشكمة المعمومات ىو نقص المعمومات ،حيث يتطمب تقميد المنظمة إلستراتيجية

المنافس توافر القدرات التي تعد أساس تميزىا و مف ثـ تحديد الموارد المطموبة لتحقيؽ ذلؾ .تعد الميزة

التنافسية التي يتـ تحقيقيا و المرتبطة بمتغير واحد سيمة الفيـ و التقميد مقارنة بتمؾ التي تحتاج إلى جممة
مف القدرات لتحقيؽ األداء المتميز .تتطمب ظروؼ المحيط الحالية التي ميزتيا السرعة عمى المنظمات التي
تريد الحفاظ عمى ميزتيا التنافسية أو تود تنميتيا أف تبدع بصورة أسرع مف منافسييا.

تتعزز الميزة التنافسية لممنظمة مف خالؿ انسجاـ و ترابط أنشطتيا ،حيث أف التخطيط ليذه الروابط يوفر

مزايا تتعمؽ بالتكمفة أو أف نفس ىذه الروابط تصبح أساسا يقوـ عميو تمييز خدمات أو منتجات المنظمة عف

المنافسيف .أصبحت المزايا التنافسية في عصرنا و الػذي يطمؽ عميو عصر المعمومات متمركزة حوؿ تكنولوجيا
المعمومات ،و أصبحت ىذه األخيرة وسيمة لتحقيؽ تمؾ المزايا و التي تعد المقدرة عمى المناورة دوف حدوث

احتكاؾ و االنسجاـ مع متطمبات السوؽ المستمرة في التغير أبرز مزاياىا.

 –2نظم معمومات مستوى اإلدارة

تيدؼ ىذه النظـ لتوجيو و رقابة أنشطة المنظمة  ،و يطمؽ عمييا تسمية نظـ المعمومات اإلدارية.

يشترؾ تصنيؼ نظـ المعمومات باعتماد األساسييف التنظيمي و الفكري في ىذا النوع مف نظـ المعمومػات و
عميو سنعمؿ مف خالؿ التصنيؼ الفكري عمى تناوؿ نظـ المعمومات اإلدارية بنوع مف التفصيؿ.

 –3نظم المعمومات التشغيمية

ىي تمؾ النظػـ التي تضمف سير و تدفؽ العمميات األساسية لممنظمػة مثؿ المبيعػات ،األجػور و

غيرىا .يطمؽ عمى النظـ التي تحقؽ ىذا الغرض نظػـ تشغيؿ البيانات .حيث تقػوـ ىػذه األخيرة بالتصنيؼ،
العمميات الحسابية ،الترتيب ،التمخيص و التخزيف لمبيانات مما يؤدي لزيادة المنافع الشكمية ،الزمنية ،المكانية

و الحيازية لمبيانات.1

المطمب الثالث :التصنيف الفكري لنظم المعمومات
تصنؼ نظـ المعمومات مف الناحية الفكرية لنظـ معمومات تدعيـ عمميات المنظمة و نظـ معمومات

لتدعيـ إدارتيا .يعتبر ىذا التصنيؼ األكثر استخداما في الواقع العممي .لذا سنعمؿ مف خالؿ ىذا المطمب
عمى التعريؼ باألنواع المختمفة لنظـ المعمومات المصنفة باعتماد األساس الفكري و مناقشتيا.

 –1نظم تدعيم العمميات

تيدؼ ىذه النظـ إلى تشغيؿ البيانات المجمعة و المستخدمة في عمميات المنظمة .تنتج ىذه النظـ
تشكيم ػة مف المعمومات موجية سواء لالستخداـ الداخمي أو الخارجي .تركز ىذه العمميات عمى التشغيؿ
 -1إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص ص.04-03 :
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الكؼء لمعمميات التشغيمية لممنظمة لتنتج بذلؾ معمومات تفصيمية عامة ال تصمح الستخداميا في اتخاذ
الق اررات .حيث يتطمب األمر إجراء تشغيؿ إضافي عمى مخرجات ىذه النظـ بواسطة نظـ دعـ الق اررات

اإلدارية إلنتاج معمومات مفيدة التخاذ الق اررات .و عموما فيي تضـ نظاميف أساسييف ىما نظامي معالجة
العمميات و نظاـ الميكنة اآللية لممكاتب.

 -1 –1نظم معالجة العمميات

المقصود بيا تحويؿ األرقاـ والحروؼ إلى معمومات بغرض زيادة منفعة استخداميا ،1ويطمؽ عمييا

أيضا نظـ معالجة الحدث .2تتولى ىذه النظـ تسجيؿ األحداث وتفاصيؿ األنشطة اليومية لألعماؿ كالبيع،

الشراء ،دفع الرواتب و النفقات اليومية وأنشطة تفصيمية أخرى و ىي نفسيا نظـ المعمومات التشغيمية التي
أوردىا التصنيؼ التنظيمي لنظـ المعمومات .تعنى بتسجيؿ البيانات التي تتـ يوميا في المؤسسة ،وذلؾ فور

حدوثيا ،3لتتـ عممية معالجتيا وتخزينيا لحيف الحاجة إلييا ،ثـ عرضيا في شكؿ تقارير تحتوي معمومات
يمكف لجيات مف داخؿ أو خارج المؤسسة استخداميا .كما يشير البعض إليو بنظاـ معالجة التبادالت

والبعض األخر بالنظـ المحاسبية ،حيث أف كؿ مسمى مف المسميات السابقة لمنظاـ تصؼ جوانب مختمفة

فيو ،إال أنو ثبت عمميا استخداـ المؤسسات لكؿ النظـ التي تصؼ الجوانب المتعددة لمنظاـ .تستخدـ نظـ
معالجة البيانات مف طرؼ المستويات التشغيمية في المؤسسة ،وعمى الرغـ مف أنيا موجية لخدمة العمميات

في أدنى مستوى إداري ،إال أنيا تعتبر ضرورية جدا لكونيا توفر البيانات األساسية التي تمثؿ مدخالت ميمة

لنظـ المعمومات األخرى ،وىذا ما استدعى ضرورة االىتماـ بيا بيدؼ ضماف دقة وفعالية عمؿ ىذه
األنظمة .و عموما يمكف أف نحدد المالمح األساسية المميزة لنظاـ معالجة البيانات استنادا لما تـ التعرض
إليو كما يمي:4
ػ

التركيز عمى البيانات ،تخزينيا ،معالجتيا و تدفقيا عبر المستويات التشغيمية في المؤسسات؛

ػ

كفاءة معالجة البيانات و تبادليا مع األطراؼ األخرى؛

ػ

إمكانية حوسبة نظاـ معالجة البيانات بيدؼ زيادة فعاليتو؛

ػ

تحقيؽ التكامؿ بيف الممفات المتعمقة بأداء عمؿ معيف داخؿ المؤسسة؛

ػ
ػ

توفير التقارير الممخصة التي يمكف استخداميا مف طرؼ إدارة المؤسسة في تسيير العمميات المختمفة؛
القدرة المحدودة عمى توفير نمط المعمومات التي تحتاجيا اإلدارة.

تجدر اإلشارة إلى أنو في بعض المجتمعات يكوف االحتفاظ بنظـ معالجة البيانات أم ار إجباريا تفرضو

الجيات الحكومية والمساىميف ،وقد تفرضو احتياجات الرقابة الداخمية في المؤسسة ،وتعتبػر الحسابات مف
أكثر األنشطة التي تستخدـ فييا أنظمة معالجة البيانات.
 -1عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.33:

 -2سعد غالب ياسيف ،نظـ المعمومات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.33:

 -3محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،نظم المعمومات المحوسبة ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األولى ،1998 ،ص.45:
 -4عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.234:
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إف التطور الذي لحؽ المؤسسات كاف لو أثره ،حيث تـ االنتقاؿ بنظاـ معالجة البيانات اليدوي الذي

يعتمد السجالت ،األوراؽ ،الدفاتر والممفات لتسجيؿ عمميات المؤسسة ،عبر مراحؿ تطور نظـ المعمومات

واستخداماتيا ،ليتـ اعتماد ىذه النظـ عمى استخداـ المفاتيح مثؿ اآلالت الحاسبة ،منتقال بعدىا لمرحمة اعتماد
النظـ عمى تقنية البطاقات المثقبة ،حيث تسجؿ تعامالت المؤسسة عمى بطاقات مثقبة بموجبيا يتـ التعبير

عف البيانات في شكؿ ثقوب في أماكف متباينة في البطاقات .اعتمدت المؤسسات بعد ذلؾ عمى الحاسبات

اآللية في عمميات إدخاؿ ومعالجة البيانات ،يجب مالحظة أنو عمى الرغـ مف انتشار الحواسيب إال أنو لـ
تستغف المؤسسات عف المعالجة اليدوية لمبيانات ،وىذا ما يدؿ عمى أف الحاسػب اآللي لـ يمنع استخداـ النظـ

اليدوية ،حيث ال يزاؿ النظاـ اليدوي يستخدـ جنبا إلى جنب مع النظـ اآللية.

يتعامؿ نظاـ معالجة البيانات مع كـ ىائؿ مف البيانات ،حيث أف مخرجاتو تولد تقارير دورية تشتمؿ

عمى بيانات أكثر منيا معمومات ،ولكف النظرة المتبحرة لمخرجات ىذا النظاـ تشير إلى احتوائو عمى بعض
المعمومات التي تسيـ في عممية اتخاذ الق اررات ،والمقصود بيا تمؾ البيانات الممخصة ألنشطة وعمميات
المؤسسة خالؿ فترة زمنية معينة .المالحظ أف نظاـ معالجة البيانات يخدـ مستوى اإلدارة التشغيمية ،حيث

أنيا تتعامػؿ مع بيانات تفصيمي ػة ال إجمالية ،كما أنيا توفر الحد األدنى مف المعمومات مما دعا إلى ضرورة
تبني نظما أكثر رقيا تزيد مف فعالية أداء المؤسسة كنظاـ المعمومات اإلدارية و نظـ دعـ القرار .يعتبر نظاـ
معالجة البيانات األساس الذي تبنى عميو ىذه النظـ حيث أنو دوف قاعدة البيانات التي يوفرىا ىذا النظاـ
تعتبر النظـ األكثر رقيا عديمة الفعالية.

 –2 –1نظم الميكنة اآللية لممكاتب

يقصد بالتجييز اآللي لممكاتب استخداـ اآلالت واألجيزة في أداء المياـ المادية التي كانت تؤدى

بواسطة األفراد ،وذلؾ بيدؼ إنجاز العمؿ بشكؿ أكثر دقة وسرعة .1تشمؿ عممية تجييز المكاتب آليا كؿ

أنواع أنظمة االتصاؿ الرسمية وغير الرسمية التي تعني بتوصيؿ المعمومات إلى داخؿ المؤسسة أو خارجيا
بيف األفراد .تعدد التقنيات التي تجيز بيا المكاتب مف بريد إلكتروني،جداوؿ إلكترونية وميكروفيمـ وغيرىا مف

التجييزات اآللية.

تيدؼ عممية تجييز المكاتب آليا إلى تحقيؽ قفزة نوعية ،وذلؾ باالنتقاؿ بيا مف مجرد استخداميا

كأدوات لزيادة إنتاجية القائميف باألعماؿ المكتبية إلى المساعدة في حؿ المشكالت ،مف خالؿ تحقيؽ جودة
المستندات التي تحوي المعمومات.

 -2نظم دعم اإلدارة

تركز ىذه النظـ عؿ توفير المعمومات و الدعـ لممديريف و ذلؾ بيدؼ مساعدتيـ عمى اتخاذ الق اررات
الفعالة .عموما تضـ نظـ دعـ اإلدارة مجموعة مف نظـ المعمومات مف أىميا نظـ دعـ القرار ،النظـ الخبيرة
نظـ دعـ اإلدارة العميػا و نظـ المعمومات التنفيذية.

 -1إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص.223:
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 –1 -2نظم المعمومات اإلدارية
بالرغـ مف الكـ اليائؿ لممعمومات التي توفرىا نظـ معالجة البيانات إال أنيا ال تفي بحاجة صانعي

ومتخذي الق اررات في مستوى اإلدارة الوسطى .لقد كاف ذلؾ مميدا لظيور نظـ المعمومات اإلدارية التي

تيدؼ إلنتاج معمومات تساعد في حؿ المشاكؿ وتحسيف جودة القرار المتخذ.

2ـ 1ـ  -1مفهوم نظم المعمومات اإلدارية

ال يمكف في أي حاؿ مف األحواؿ الوقوؼ عمى تعريؼ جامع مانع لنظـ المعمومات ،لذا سيتـ التعرض

لعدد مف المفاىيـ التي تناولت نظاـ المعمومات اإلدارية .1

يمكف تعريؼ نظـ المعمومات اإلدارية عمى أنيا "مجموعة مف النظـ الفرعية التي يؤدي تفاعميا إلى

إنتاج المعمومات التي تغطي االحتياجات المختمفة لألنشطة اإلدارية " .كما يمكف أف نعرفيا عمى أنيا
"مجموعة مف العمميات المنتظمة تمد المديريف بالمعمومات الالزمة لمساعدتيـ في تنفيذ األعماؿ واتخاذ

الق اررات" .ومف جية أخرى يمكف تعريؼ نظاـ المعمومات اإلدارية عمى أنو نظاـ متكامؿ لإلنساف /اآللة

والذي ينتج معمومات واج ارءات تدعيمية التخاذ الق اررات في المنظمات االجتماعية .كما تتناولت بعض

التعريفات نظاـ المعمومات اإلدارية عمى أنو إحدى تطبيقات نظـ المعمومات المبنية عمى الحاسبات اآللية
ويعتبر ىذا التعريؼ مف التعريفات الحديثة .في نفس السيػاؽ يعرؼ كؿ مف مػاؾ

و ليتش

()LEITCH

كيوف()Mc KEOWN

نظـ المعمومات اإلدارية عمى أنيا نظاـ متكامؿ مبني عمى الحاسبات اآللية ألغراض

دعـ العمميات و اإلدارة ووظائؼ اتخاذ الق اررات في المنظمة .أما ويتف

()WHITTEN

وآخروف فقد عرفوا نظـ

المعمومات اإلدارية عمى أنيا إحدى تطبيقات نظـ المعمومات المبنية عمى الحاسبات ،والتي توفر التقارير

الموجية لإلدارة والمحددة مسبقا بأشكاؿ ثابتة.

2ـ  1ـ -2المالمح األساسية لنظام المعمومات اإلدارية
مف االستقراء والتحميؿ لمتعاريؼ الوارد ذكرىا فإنو يمكف استخالص عدد مف العناصر األساسية لنظاـ

المعمومات اإلدارية التي تميزىا عف غيرىا مف نظـ المعمومات ،ويمكف حصرىا في ست مالمح أساسية
متمثمة فيما يمي:

ػ أنو نظاـ مبني عمى الحاسب اآللي في شكؿ نظاـ متكامؿ يسيـ في إنتاج المعمومات التي تساعد في اتخاذ
القرار وتتيح إمكانية معالجة المشاكؿ اإلدارية لمنظمات األعماؿ2؛

ػ أنو نظاـ ييدؼ لممساعدة في صنع الق اررات ،وذلؾ مف خالؿ إمداد صانعي الق اررات بالمعمومات الالزمة في

التوقيت المالئـ؛

ػ مساندة العمميات الخاصة بالمؤسسة في المجاالت الوظيفية المختمفة كالتسويؽ واإلنتاج وغيرىا3؛
 -1إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص.252:

 -2طو طارؽ ،مرجع سابق ،ص.97:

 -3إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص.253:
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ػ يسمح النظاـ بتدعيـ و مساندة الوظائؼ اإلدارية كالتخطيط والتنظيـ والرقابة ،ألنو ييتـ باألحداث ويستغميا
في عمميات التنبؤ وبالتالي المساعدة في عممية التخطيط ،وكذا مقارنة األداء الفعمي بالمخطط وتحديد

االنحرافات مما يساعد في عمميات الرقابة؛

ػ يسمح نظاـ المعمومات اإلدارية بالتعرؼ عمى الفرض المتاحة في البيئػة ،وك ػذا التيديدات التي يمكف أف تؤثر
عمى نشاط المؤسسة ،وذلؾ مف خالؿ المعمومات التي يوفرىا النظاـ عف البيئة الخارجية1؛

ػ

يعمؿ نظاـ المعمومات اإلدارية عمى تحديد نقاط القوة والعمؿ عمى تنميتيا ،وكذا نقاط الضعؼ والعمؿ

عمى معالجتيا حتى تتمكف المؤسسة مف استغالؿ الفرص البيئية ومواجية التحديات.

استنادا لما ورد تحديده مف مالمح لنظاـ المعمومات اإلدارية ،يمكف القوؿ أنيا تخدـ المجاالت الوظيفية

لممؤسسة وكذا األنشطة اإلدارية في جميع المستويات التنظيمية.

 2ـ  3 - 1ـ أهداف نظام المعمومات اإلدارية

تسعى نظـ المعمومات اإلدارية لتحقيؽ جممة مف األىداؼ يمكف تحديدىا فيما يمي:
ػ إف الترابط المنظـ لمنظـ الفرعية لممعمومات بالمؤسسة وتكامميا ،يسمح بتدفؽ البيانات والمعمومات بيف تمؾ

النظـ بشكؿ متناسؽ؛

ػ إف ربط أىداؼ النظـ الفرعية لممؤسسة باليدؼ العاـ ليا يسمح بتحقيؽ مساعي المؤسسة؛
ػ إف توفر التقارير عمى المعمومػات الالزمة وذات التوقيت المناسب في المؤسسػة ،يسمػح بالمساعدة في عممية

صنع واتخاذ القرار في جميع المستويات التنظيمية2؛

ػ توفير المعمومات الضرورية ألغراض التخطيط والرقابة بالشكؿ والتوقيت المناسبيف؛

ػ تيدؼ نظـ المعمومات اإلدارية لتحسيف إنتاجية المؤسسة مف خالؿ إنتاج التقارير المتضمنة معمومػات عف
العمميات الروتينية و تحديث البيانات والمعمومات ،وبالتالي التنبؤ بالمشاكؿ التي يمكف أف تعترض سبيؿ

المؤسسة ،ومف ثـ تفادييا؛

ػ تسمح التغذية المرتدة لممعمومات المتأتية مف تنفيذ المشروعات والخطط بتطوير أداء المؤسسات.

 –2 –2نظم معمومات دعم القرار

تمثؿ طريقة جديدة نسبيا في التفكير بشأف استخداـ الحاسب اآللي في األغراض اإلدارية ،حيث أنيا

تعتمد أساسا عمى الحاسوب لغرض تحسيف اإلنتاجية وزيادة الفعالية ،وكونيا تسيـ في دعـ متخذي الق اررات

وواضعي السياسات .اتجيت المؤسسات إلييا مع بداية السبعينات لما امتازت بو مف صغر حجميا و قوتيا،
باإلضافة إلى أنيا تسمح بالتعامؿ بينيا وبيف المستخدـ النيائي دوف واسطة.

إف اليدؼ األسمى مف تصميميا ىو مساعدة المستخدـ النيائي في االستفادة مف البيانات والنمػاذج في

اتخاذ الق اررات غير الروتينية ،وعرفت مع نياية الثما نينات تحوال مف دعـ لمق اررات الفردية إلى دعـ لمق اررات
 -1عبد المطمب عبد الحميد ،الجدوى االقتصادية التخاذ الق اررات االستثمارية  ،الدار الجامعية لمطباعة ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص ص 61 :ػ .63
 -2إبراىيـ سمطاف ،مرجع سابق ،ص.255:
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الجماعية أو ما يسمى بالق اررات التنظيمية  ،1وعميو يمكف أف نقدـ تعريفا شامال لنظـ دعـ القرار عمى النحو
التالي " :نظـ دعـ القرار ىي تمؾ النظـ التي تساند المدير ،الفرد أو مجموعة صغيرة مف المديريف يعمموف

معا كفريؽ لحؿ مشكمة ما وذلؾ مف خالؿ توفير البيانات واالقتراحات المتعمقة بق اررات معينة ،ىذه المعمومات
يتـ توفيرىا في شكؿ تقارير دورية وتقارير خاصة".2

 –3 –2النظم الخبيرة

ظيرت النظـ الخبيرة كإحدى نتائج العمؿ في مجاؿ الذكاء االصطناعي ،و يقصد بو السموؾ الذي

يبديو الحاسوب والذي يعد مف قبيؿ الذكاء البشري  .3يطمؽ عمى النظـ الخبيرة أيضا نظـ الدعـ الذكية ،والتي
ىي عبارة عف نوع متطور مف نظـ المعمومات وأحد فروع عمـ الذكاء االصطناعي .4تقوـ ىذه النظـ بتخزيف

المعمومات بشكؿ حقائؽ و قواعد في قاعدة معرفية تشبو عمميات اتخاذ القرار التي يقوـ بيا الفرد الخبير. 5

تتعامؿ النظـ الخبيرة مع الحاالت التي تتميز بأقصى حدود عدـ التأكػد .يتـ تركيز ىذه النظـ عادة عمى

التعامؿ مع موضوعات معقدة جدا ،حيث تجمع وترصد ليا القواعد المعرفية و االفتراضات والحقائؽ الستخداميا

في عمميات االستنتاج واالستدالؿ المنطقييف لموصوؿ لمقرار المطموب .ظير أوؿ نظاـ خبير جاىز متخصص
في المجاؿ الطبي و ذلؾ بيدؼ تشخيص األمراض المعدية .تمتاز ىذه الطريقة بالسرعة والسيولة في الحصوؿ

عمى النظاـ الخبير مقارنة بعممية البرمجة .تعمؿ النظـ الخبيرة عمى تقديـ النصح واالستشارة لمستخدـ النظاـ،
كما تسيـ في حؿ المشكالت بقدرة تفوؽ النظـ األخرى التقميدية .6لقد شاع استخداـ األنظمة الخبيرة في المجاالت

الطبية و اليندسية ،وجار انتشارىا اآلف في المجاؿ اإلداري و مجاؿ األعماؿ.

 –4 –2نظم معمومات دعم اإلدارة العميا

ىي تمؾ النظـ التي صممت خصيصا إلنتاج المعمومات اإلستراتيجية التي يحتاج إلييا المديروف في
اإلدارة العميا و بعضيـ في اإلدارة الوسطى .يحصؿ المدير في اإلدارة العميا عمى المعمومات مف عدة

مصادر كالتقارير ،الن ػدوات و االجتماعات و غيرىا مف مصادر المعمومات ،نشير إلى أف المدير التنفيذي

في اإلدارة العميا يحصؿ عمى معظـ معموماتو مف المصادر الخارجية باإلضافة إلى االستعانة بنظـ معمومات
التنفيذييف في توفير معمومات فورية عف العوامؿ الرئيسية المؤثرة في تحقيؽ األىداؼ إلستراتيجية لمتنظيـ

وعف األداء الحالي ليذه العوامؿ و اتجاىاتيا المستقبمية .غالبا ما يتـ التعامؿ المباشر مف طرؼ المستخدميف
ليذه المعمومات عف طريؽ شاشات عرض تحتوي مؤشرات أساسية عف أداء التنظيـ في صورة أشكاؿ

ورسومات بيانية.

 -1عمي عبد اليادي مسمـ ،مرجع سابق ،ص.277:
 -2نفس المرجع السابق ،ص.38 :

 -3سعد غالب ياسيف ،نظـ المعمومات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.37:
- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 49.
 - 5محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،مرجع سابق ،ص.50:
- JACQUES CHAUMIRE, Systèmes d’information : marché et technologies, les éditions ESF, Paris, France, 1986, P : 79.
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تعمؿ ىذه النظـ عمى توفير المعمومات الالزمة لإلدارة العميا لتسيير العمؿ في المؤسسة ،حيث أف

اإلدارة العميا بحاجة ماسة لتكويف نظرة إجمالية لسير األعماؿ في المؤسسة ،وعميو فإف ىذه النظـ تصمـ
لمتعريؼ بسير العمميات بصورة موجزة دوف االستغراؽ في التفاصيؿ .نشير إلى أنو مف أىـ اىتمامات ىذه

النظـ ىو تحديد الفرص التي تمكف المؤسسة مف تحسيف موقفيػا التنافسي ،وذلؾ بالتعرؼ المسبؽ

عمى المشاكؿ المحتممة التي يمكف أف تواجييا المؤسسة في المستقبؿ.1

تستخدـ نظـ معمومات دعـ اإلدارة العميا التخاذ الق اررات غير المييكمة و التي تعتمد أساسا عمى

معمومات عف البيئة الخارجية لمتنظيـ ،بمعنى أنيا تتعمؽ باتخاذ قرار بشأف مشكمة غير نمطية أي غير

متكررة عمى فترات قصيرة كالتعامؿ مع سوؽ جيدة عمى سبيؿ المثاؿ .لكوف الق اررات المتخذة ىنا غير متكررة
أي أنيا ق اررات إستراتيجية تؤثر عمى مستقبؿ التنظيـ في األجؿ الطويؿ لذا تعتمد مدخالت ىذا النظاـ

لمحصوؿ عمى المعمومات الجديدة عف التغيرات البيئة الخارجية لمتنظيـ إضافة لبعض مخرجات مف نظـ
المعمومات اإلدارية و نظـ دعـ القرار .يمكف ىنا استخالص نتيجة مفادىا أف نظػـ دعػـ التنفيذييف ال تقدـ

حموال لمشكمة معينة بؿ تقدـ معمومات يمكف االستعانة بيا لحؿ ىذه المشاكؿ .يزود نظاـ معمومات اإلدارة

العميا عادة بحاسوب شخصي يكوف مستخدما مف طرؼ عضو اإلدارة العميػا و يوصؿ شبكيػا مع حاسػوب
آلي فائؽ لخدمة المؤسسة ككؿ .تجدر اإلشارة إلى أف الحاسوب الشخصي يتوفر عمى معمومات خاصة بو،

زيادة عف إمكانية وصولو لممعمومات الموجودة في الحاسبات الشخصية األخرى وذلؾ مف خالؿ الحاسب

الفائؽ الذي يقوـ بتمخيص المعمومات و عرضيا وفقا ألسموب محدد.
المبحث الرابع :تطوير نظم المعمومات
يقصد بدورة تطوير نظـ المعمومات تمؾ المراحؿ أو الخطوات المتعددة التي تمر بيا عممية تطوير

النظاـ .2عمومػا تقسـ مراحؿ عممية تطوير نظـ المعمومات إلى ثالثة مراحػؿ أساسية متمثمػة في كؿ مف
مرحمة التحميؿ ،مرحمة التصميـ و أخي ار مرحمة التنفيذ و التقييـ.
المطمب األول :أدوات تحميل و تصميم نظم المعمومات
تتألؼ عممية تطوير نظـ المعمومات مف عدد مف المراحؿ ،يشارؾ فييا عدد مف المختصيف والمدراء

والمستخدميف .تتضمف كؿ مرحمة القياـ بأعماؿ ومياـ محددة لمتقدـ بمشروع التطوير نحو ىدفو النيائي وىو
تأسيس نظاـ فعاؿ لممعمومات اإلدارية .إف تنفيذ ىذه األعماؿ والمياـ يتطمب استخداـ بعض األدوات التي

تساعد في إنجازىا بشكؿ دقيؽ لتحقيؽ ىدفيف أساسييف أوليما زيادة اإلنتاجية وتحسيف األداء وثانييما ىو
- MOKRANE RFAA, veille informationnelle, veille référentielle : facteurs de compétitivités de l’entreprise, Séminaire
International, Université Med Khider, Biskra, 29/30 Octobre 2002, P : 193.
 -2أحمد حسيف عمي حسيف ،تحميؿ و تصميـ النظـ ،مرجع سابق ،ص.111:
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ضماف جودة نظـ المعمومات .تستخدـ في عممية تطوير نظـ المعمومات مجموعة مف األدوات يمكف تصنيفيا

في أربعة مجموعات رئيسية1ىي :تجميع البيانات ،أدوات التحميؿ ،أدوات التصميـ وأدوات التنفيذ.

 1ـ أساليب و طرق تجميع البيانات

تستخدـ ىذه الطرؽ لتجميع الحقائؽ والمعمومات المتعمقة بالنظاـ الحالي والالزمة إلجراء عمميات
التحميؿ ودراسة الجدوى ،تتضمف ىذه الطرؽ المقابالت الشخصية واالستبيانات والمالحظة المباشرة لسير

اإلجراءات ودراسة الوثائؽ وغيرىا.

 1ـ  1ـ المقابالت الشخصية

تستخدـ لمحصوؿ عمى المعمومات والحقائؽ المتعمقة بالنظاـ الحالي مف خالؿ المقابمة المباشرة

لألشخاص المعنييف بيذا النظاـ ،حيث يتـ بموجب ىذه المقابالت الحصوؿ عمى أجوبة األسئمة الشفوية
المطروحة ،ليقوـ بعد ذلؾ مطور النظاـ بتمخيص ىذه اإلجابات .تعتبر ىذه الطريقة مفيدة جدا كونيا تساعد

التعرؼ عمى اآلراء الشخصية لألفراد حوؿ النظاـ الحالي وامكانات تطويره ،كما أنيا تؤثر عمى سياسات

المؤسسة و إجراءات العمؿ فييا.2

تمكف المقابالت الشخصية مف الحصوؿ عمى معمومات كمية حوؿ السياسات واإلجراءات والممارسات

الحالية واألسباب والمبررات أو العوامؿ التي فرضت وتفرض وجودىا واستخداميا ،كما يمكف أف تدعـ اآلراء

الشخصية التي يتـ الحصوؿ عمييا خالؿ المقابالت بالوثائؽ إف أمكف ذلؾ .تعتبر المقابمة الشخصية
األسموب الوحيػد لمتعرؼ عمى األفكار و اآلراء و خاصة لدى أعضاء اإلدارة العميا لممؤسسة والذيف بحكـ
موقعيـ يمكف أف تكوف لدييـ أفكار قيمة حوؿ نظاـ المعمومات الذي يجرى تطويره ،كما أنيا تساعد في

تحقيؽ مقاومة األفراد لمنظاـ الجديد وازالة أي سوء فيـ يتعمؽ بو ،بموجب المقابالت يقوـ مطور النظاـ بتقديـ
اإليضاحات الالزمة لمشخص الذي تجرى مقابمتو عندما يالحظ وجود سوء فيػـ أو تحفظات معينة لديو تجاه

النظاـ .عمى الرغـ مف أىمية المقابالت فإنيا تحتاج لتخطيط مسبؽ لضماف نجاحيا.

 1ـ  2ـ االستبيانات

ىي قائمة نمطية مف األسئمة تيدؼ لجمع بيانات عف نواحي معينة في نظاـ المعمومات واستخدمت

ىذه القوائـ لجمع البيانات عمميا عف النظـ المختمفة لممعمومات و تعتبر االستبيانات الخاصة بتقييـ نظاـ
الرقابة الداخمية المحاسبية أشيرىا.عمى الرغـ مف اختالؼ محتويات التفصيمية لقوائـ االستبياف بناء عمى
النظاـ المطموب تحميمو إال أنو توجد نقاط أساسية يجب أف تحتوييا قائمة االستبياف مثؿ أىداؼ النظاـ،

عناصر الرقابة في النظاـ ،دور األفػراد المشتركيف في النظاـ ،عالقة النظاـ بالحاسب وعالقة النظاـ بالنظـ
األخرى .عموما يجب أف يكوف االستبياف قصي ار وواضحػا وال يحتاج لجيد كبير لإلجابة عميو ،يمكف توزيع

قوائـ االستبياف بواسطة البريد أو بشكؿ مباشر ويفضؿ أف تبدأ بعدة أسطر تشرح اليدؼ منو.
1
2

 -محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،مرجع سابق ،ص.184:

 -أحمد حسيف عمي حسيف ،تحميؿ و تصميـ النظـ ،مرجع سابق ،ص ص.218-216:
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 1ـ  3ـ المالحظة المباشرة
يستخدـ ىذا األسموب لمتعرؼ بشكؿ ميداني عمى واقع سير العمؿ في النظاـ الحالي ،فمف خالؿ

المالحظة الميدانية المباشرة يمكف لمباحث أف يتعرؼ بنفسو عمى كيفية التعامؿ مع الوثائؽ المختمفة ،وعمى
كيفية تطبيؽ اإلجراءات والممارسات المختمفة .تساعد المالحظة المباشرة في التعرؼ عمى مدى تطبيؽ قواعد

العمؿ و فعالية وكفاءة ا إلجراءات المتبعة .تتـ المالحظة بإتباع أحد األسموبيف إما المالحظة الخارجية أو

المالحظة مف خالؿ المشاركة.
 1ـ  4ـ دراسة الوثائق

يسعى الباحث مف خالؿ المقابالت الشخصية والمالحظة إلى تجميع نسخ مف جمي ػع الوثائؽ

المستخدمػة في النظاـ بداء بفواتير البيع وانتياء بالميزانية والخطة اإلستراتيجية .تتـ عممية دراسة وثائؽ

النظاـ عمى مرحمتيف ،المرحمة األولى ويقوـ فييا الباحث بفحص عاـ لموثائؽ التي قاـ بتجميعيا بغرض
اكتشاؼ األخطاء و ذلؾ بمقارنتيا مع المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ أساليب التجميع األخرى

لمحقائؽ ،أما المرحمة الثانية فينتقؿ الباحث إلى التركيز عمى دراسة الوثائؽ الخاصة بإنجاز عممية معينة
لمتعرؼ عمى البيانات الموجودة في ىذه الوثائؽ و تحديد شكميا ومستوى تفاصيميا ودورىا في إنجاز العممية

التي تجرى دراستيا ،ولكف استخداـ ىذا األسموب عند دراسة النظـ الكبيرة يكوف مكمفا جدا ،حيث يكوف مف
المستحيؿ التأكد مف جميع الوثائؽ المستخدمة في النظاـ ،وعميو يتـ المجوء لدراسة عينة مف الوثائؽ فقط

بيدؼ الوصوؿ إلى فكرة عامة عف مستوى أداء النظاـ الحالي سواء كاف يدويا أو آليا.

 1ـ  5ـ القياس

يمجأ لمثؿ ليذا األسموب لممعرفة التقريبية لمستوى دورية أو تكرار بعض األحداث المتعمقة باألداء
الطبيعي ألنشطة النظاـ الذي تجرى دراستو .يستخدـ ىذا األسموب لتحديد عدد مرات حدوث عمميات معينة
أو معدؿ ظيور األخطاء أثناء عممية اإلدخاؿ و غيرىا مف العمميات األخرى لمنظاـ ،كما يستخدـ أيضا في

تحديد األزمنة الالزمة إلنجاز األعماؿ أو تنفيذ المياـ.

 2ـ أدوات التحميل

تستخدـ لتحميؿ النظاـ الحالي سواء كاف يدويا أو آليا و توثيؽ عممياتو واجراءاتو ولتحديد متطمبات

تعديمو ،ومف أمثمة ىذه األدوات مخططات تدفؽ البيانات.1

 2ـ  1ـ تحميل العمل

إف اليدؼ مف تحميؿ العمؿ ىو تحديد االحتياجات لممعموماتية الالزمة لتحقيؽ تطمعات المؤسسة.

ولتحقيؽ ذلؾ تستخدـ المنيجيات الييكمية في عممية التحميؿ الوظيفي لتقسيـ النظاـ إلى الوظائؼ المكونة لو،
و يتـ ىذا التقسيـ عمى مستويات بحيث يتـ تقسيـ كؿ وظيفة مف وظائؼ مستوى معيف إلى عدة وظائؼ تقع

في المستوى األوؿ وىكذا دواليؾ ،يتوقؼ التقسيـ عادة عندما يصبح لكؿ وظيفة ىدؼ أو غاية واحدة
 -1محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،مرجع سابق ،ص ص.188-186:
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ومحددة.

 2ـ  2ـ تحميل العمميات
يساعد ىذا األسموب في تحديد العمميات التي تتكوف منيا مجاالت عمؿ المؤسسة المختمفة ومف ثـ

تحديد المعمومات الالزمة ألداء ىذه العمميات .تتكوف كؿ مؤسسة مف المؤسسات التجارية أو الصناعيػة
أوالخدمية مف عدة مجاالت عمؿ ،يمثؿ كؿ مجاؿ فعالية متكاممة ومستقمة بحد ذاتيا  .يبدأ تحميؿ العمؿ
بتحديد مجاالت عمؿ المؤسسة المختمفة وبعدىا ينتقؿ التحميؿ إلى مستوى أعمؽ وىو تقسيـ كؿ مجاؿ عمؿ

إلى مكوناتو مف األنشطػة .في ىذه المرحمة يتـ تحديد العمميات الخاصة بكؿ مجاؿ مف مجاالت العمؿ،

فمثال مجاؿ العمؿ الخاص بإنتاج الثالجات يمكف تقسيمو الى عدة عمميات مثال كتسويؽ الثالجات ،إنتاج

الثالجات ،تأميف مستمزمات اإلنتاج والمبيعات وغيرىا .تستمر عممية التحميؿ و تقسيـ العمميات في كؿ
م ستوى فعاليات فرعية تابعة ليا حتى الوصوؿ إلى مستوى مف التفاصيؿ يساعد في تحديد المعمومات الالزمة
لتنفيذ العممية بشكؿ واضح و محدد.

 2ـ  3ـ مخططات تدفق البيانات

ىي عبارة توصيؼ لمتدفؽ المنطقي لمبيانات ضمف المؤسسة باستخداـ بعض الرموز.

تستخدـ

المخططات لتوثيؽ األنظمة القائمة أو لتصميـ أنظمة جديدة .يقصد بالتدفؽ المنطقي لمبيانات عرض

وتصوير لمصادر البيانات والمعالجات التي تتـ عمى البيانات وأيف تذىب نتائج المعالجة مف دوف التعرض

لمبناء المادي لمنظاـ مثؿ وسائط التخزيف ،البرمجيات المستخدمة والتنظيـ المادي لمبيانات عمى وسائط

التخزيف.1

تقوـ فكرة مخططات تدفؽ البيانات عمى استخداـ منيجية التحميؿ الييكمي في تقسيـ النظاـ الذي تجرى

دراستو إلى سمسمة مف المياـ أو العمميات الفرعية ،بنفس الطريقة يتـ تقسيـ كؿ عممية أو نشػاط أو ميمة إلى

عمميات أو أنشطة أو مياـ أصغر وىكذا دواليؾ،

يتـ تمثيؿ ىذه التقسيمات بواسطة مجموعػة مف

المخططات البيانية التي تسمى مخططات تدفؽ البيانات .حيث أنو يتـ في كؿ مخطط تمثيؿ مجموعة

عمميات مترابطة مع بعضيػا البعض في مستوى معيف.

يتـ تجزئة المخطط العاـ لتدفؽ البيانات إلى عدة مراحؿ ولعدة مستويات ألجؿ تزويد المستخدـ بكمية

كبيرة مف التفاصيؿ حوؿ سير البيانات والعمميات .و عموما تتـ عممية تحميؿ وتصميـ مخططات عمى
مستويات أدؽ إلى أف نصؿ إلى مخططات تحتوي عمى كافة تفاصيؿ خطوط سير البيانات في النظاـ .تعتبر

المخططات التدفقية التحميمية أحد ىذه التقنيات المستخدمة لتوصيؼ وتحميؿ بعض مظاىر نظاـ المعمومات
بشكؿ واضح ،تستخدـ ىده المخططات مجموعة مف الرموز مف أجؿ التوصيؼ الشكمي إلجراءات معالجة

العمميات وخطوط سير المستندات ضمف النظاـ.

 -1عبد الرزاؽ محمد قاسـ ،مرجع سابق ،ص.105:
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 3ـ أدوات التصميم
تستخدـ ىذه األدوات لصياغة وتحديد مواصفات النظاـ الجديد الالزمة لتمبية االحتياجات التي يتـ

تحديدىا خالؿ مرحمة التحميؿ .يتضمف توصيؼ المدخالت والمخرجات وعمميات المعالجة في النظاـ وكذا

عمميػات الرقابػة ،كما تتضمف ىذه األدوات تصميـ أشكاؿ الشاشػات والتقارير والنمػاذج المستخدمة في النظاـ

الجديد ،إضافة لممخططات.1
 3ـ  1ـ المخططات الهيكمية

تسمح ىذه المخططات بتطوير نظـ المعومات بفعالية وكذا صيانتيا بسيولة .تقوـ المخططات الييكمية
عمى استخداـ منيجية تقسيـ النظاـ إلى مياـ صغيرة تؤدي عادة وظيفة واحدة فقط تسمى ىذه المياـ

بالوحدات الوظيفية وترتبط مع بعضيا البعض مف خالؿ مدخالت ومخرجات محددة وموصوفة بدقة .يتـ

إعداد المخططات الييكمية مف خالؿ تحويؿ مخططات تدفؽ البيانات التي تمت صياغتيا خالؿ مرحمة
التحميؿ إلى مخططات ذات طبيعة ىرمية .المخططات الييكمية إذف فيي عبارة عف أداة بيانية تستخدـ
لتمثيؿ ىرمية الوحدات الوظيفية المكونة لمنظاـ والعالقات المتبادلة بينيا.2

 3ـ  2ـ تصميم النماذج والتقارير

يتعامؿ المستخدـ مع نظاـ المعمومات الحاسوبية مف خالؿ النماذج والتقارير ،فمف خالؿ ىذه النماذج

يتـ إدخاؿ البيانات لمحاسوب ،ومف خالؿ التقارير يحصؿ المستخدـ عمى المعمومات الالزمة لو ،يطمؽ عمى

ىذه النماذج والتقارير مصطمح "واجية المستخدـ" ،حيث يتـ مف خالليا التعامؿ بيف المستخدـ و نظاـ
المعمومات ،يقصد بالنماذج جميع أشكاؿ الوثائؽ التي تستخدـ إلدخاؿ البيانات أو إلخراجيا مف الحاسوب.

يتوقؼ نجاح النظاـ وقبولو مف المستخدميف عمى مدى فيميـ لطريقة التعامؿ معو مف خالؿ واجيات

االستخداـ .يحتاج المدراء كغيرىـ مف مستخدمي نظـ المعمومات الحاسوبية لواجيات استخداـ سيمة الفيـ
يمكف التعامؿ معيا بسيولة ،إضافة لتوفر اإلمكانات المساعدة التي تيسر ليـ الحصوؿ عمى اإلرشادات و

التوجييات عند مواجيتيـ بعض الصعوبات عند تعامميـ مػع النظاـ.

 3ـ  2ـ  1ـ تصميم المدخالت

يتعامؿ المستخدـ مع النظاـ مف خالؿ واجيات االستخداـ ،يشترط فييا أف تساعده في القياـ بتنفيذ

عمميات المعالجة ،التنقؿ بيف شاشات المختمفة وقراءة الرسائؿ التي يمكف أف تظير عمى الشاشة عند حدوث

حاالت معينة .تجدر اإلشارة إلى أىمية تضميف تصاميـ المدخالت وسائؿ رقابة عمى صحة البيانات التي يتـ

إدخاليا لمنظاـ حيث تعتبر عمميات اإلدخاؿ أفضؿ مرحمة لمتحقؽ مف صحة مدخالت النظاـ.

 -1كماؿ الديف مصطفى الدىراوي ،مرجع سابق ،ص ص.359-351:
 -2محمد الفيومي محمد ،تصميم وتشغيل نظم المعمومات المحاسبية ،كمية التجارة ،فرع دمنيور ،مصر ،1999 ،ص ص .113-112 :

الفصل األول :نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية

56

 3ـ  2ـ  2ـ تصميم المخرجات
تبػدأ عممية التصميـ عادة بالمخرجات كونيا تمثؿ ىدؼ وغاية نظاـ المعمومػات .تكوف المخرجات إما

مطبوعة أو ظاىرة عمى الشاشػة ،وفي كمتا الحالتيف فإف تصميػـ المخرجات يتطمػب أف يكوف محتوى و تصميـ

المخرجات أمثال .و عميو فيجب أف تراعى في تصميـ المخرجات الجوانب التالية:

ػ المعمومات الضرورية التي يجب تتضمنيا ىذه المخرجات؛
ػ الشكؿ األمثؿ الذي يجب أف تعرض مف خاللو البيانات؛
ػ الوسط األمثؿ الواجب استخدامو لحمؿ المخرجات.

أما التصميـ األمثؿ لممخرجات ف يقصد بو تحديد الموقع المناسب الذي يجب أف تظير فيو كؿ معمومة

في التقرير أو الشاشة ،يتأتى ذلؾ مف خالؿ مراعاة الجوانب الشكمية التالية:

ػ طباعة العنواف والتاريخ في كؿ صفحة مف صفحات التقرير أو الشاشة؛

ػ أف يكوف محتوى التقرير مرتب بشكؿ يساعد المستخدـ عمى فيمو بسيولة والوصوؿ لممعمومة بسرعة؛
ػ إبراز المعمومات اليامة بشكؿ يجذب االنتباه ليا؛

ػ يجب أف يحتوي التقرير أو الشاشة معمومات واضحة ودقيقة؛

ػ شرح االختصارات غير القياسية في أسفؿ صفحة التقرير أو الشاشة؛
ػ استخداـ الرسوـ البيانية المختمفة المساعدة في فيـ المحتوى بسرعة.

 3ـ  2ـ  3ـ تصميم الشاشات

يجب أف تراعي مجموعة المبادئ التالية عند تصميـ الشاشات في النظاـ:

ػ يجب أف تحمؿ الشاشة عنوانا ممي از ليا،كما يجب إظيار عناويف األعمدة الموجودة بالجدوؿ؛
ػ استخداـ معايير قياسية موحدة في جمع الشاشات مثؿ ( أدخؿ .اضغط )؛
ػ استخداـ الطريقة المتعارؼ عمييا في الدولة لحقؿ التاريخ؛

ػ استخداـ مستويات متفاوتة مف األلواف لتقسيـ مناطؽ الشاشة؛

ػ استخداـ إمكانية المساعدة (  ) AIDEوبشكؿ خاص المساعدة الحساسة لمسياؽ؛

ػ يجب ا الستفادة القصوى مف إمكانات الحاسوب مثؿ خطوط الطباعة ،األلواف ،اإلضاءة وذلؾ بيدؼ جذب انتباه
المستخدـ إلى بيانات أو مناطؽ محددة في الشاشة.

 4ـ أدوات التنفيذ

تستخدـ ىذه األدوات لتحويؿ وثائؽ التصميـ إلى نظاـ لممعمومات وتتضمف أدوات ىندسة البرمجيات
وتوليد البرامج وأدوات االختبار.

 4ـ  1ـ هندسة البرمجيات

ظيرت ىندسة البرمجيات مع بداية الثمانينات بيدؼ المساعدة في تطوير نظـ معمومات بكفػاءة عالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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وتكاليؼ مناسبة وبأقؿ زمف ممكف .1تعددت العوامؿ التي أسيمت في ظيور ىندسة البرمجيات ويمكف حصرىا

في ثالثة عوامؿ أساسية ىي:
ػ

تزايد تكمفة تطوير البرمجيات الحاسوبية مقارنة بتكمفة التجييزات؛

ػ تزايد الحاجة إلجراء تعديالت في النظـ البرمجية و االىتماـ بصيانتيا ،وذلػؾ بسبب التطور السريػع في بيئة
األعماؿ اإلدارية الحديثة مما أدى إلى ظيور احتياجات معموماتية جديدة ،وىذا ما يتطمب تعديالت مستمرة

في البرمجيات لتأميف ىذه المتطمبات؛

ػ التطورات الكبيرة في التجييزات الحاسوبية وانتشار الشبكات المعموماتية وظيور وسائط تخزيف متطورة نتج
عنو سعيا حثيثا لتطوير النظـ البرمجية وذلؾ الستيعاب العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة في مختمؼ مواقع

عمميا ،والتي يمكف أف تغطي مناطؽ جغرافية مختمفة.

ساىمت العوامؿ الثالثة السابقة في تزايد الحاجة لتطوير برمجيات إلى مستوى عاؿ لتمبية االحتياجات

المتزايدة الستخداـ الحواسيب في مختمؼ األنشطة ،وىذا يتطمب حشدا كبير مف الموارد المادية والبشرية ألجؿ

تطوير النظـ البرمجية البسيطة ،ومف ىنا ظيرت الحاجة ليندسة البرمجيات باعتبارىا مدخال لتطوير النظـ
البرمجية الكبيرة والمعقدة والتي يشارؾ في تنفيذىا مجموعة كبيرة مف المحمميف والمبرمجيف .إف ىندسة
البرمجيات تعني تطبيؽ األساليب و األدوات العممية في تطوير و تشغيؿ و اختيار وصيانة البرمجيات

ال حاسوبية بمعناىا الواسع ،ويكمف ىدفيا في المساعدة في إنتاج برمجيات ذات جودة عالية وبتكاليؼ مناسبة
وبأقؿ زمف ممكف.

 4ـ  2ـ مزايا استخدام أدوات هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب
تطمؽ ىذه التسمية عمى مجموعة مف البرامج الحاسوبية المعدة لممساعدة في حوسبة مختمؼ المياـ

واألنشطة التي تتضمنيا عممية تطوير البرمجيات  .تقوـ ىذه األدوات عمى استخداـ إمكانات المعالجة
الحاسوبية لمساعدة مطوري النظـ خالؿ جميع مراحؿ عممية التطوير انطالقا مف عممية جمع المعمومات
والحقائؽ انتياء باختيار النظاـ وتشغيمو وصيانتو .تسمح ىذه األدوات في تحسيف عممية التطوير والوصوؿ

إلى نظـ برمجة ذات جودة عالية تحقؽ المزايا التالية:2

 تسريع عمميات التطوير؛
 أتمتة األعماؿ الروتينية؛

 التطبيؽ اآللي لممعايير القياسية؛

 تجميع معالجة البيانات المتعمقة بالنظاـ؛
 االستفادة مف إمكانيات الحاسوب.

 -1محمد فيمي طمبة وآخروف ،الحاسب ونظم المعمومات اإلدارية  ،مجموعة كتب دالتا ،القاىرة ،الطبعة التاسعة،دوف سنة نشر،ص ص.189-187 :
 -2محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،مرجع سابق ،ص ص.251-249:
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 4ـ  2ـ  1ـ تسريع عمميات التطوير
يؤدي استخداـ الحاسوب في إنجاز مياـ وأنشطة عممية التطويرو مثاليا استخداـ الحاسوب في رسـ

مخططات تدفؽ البيانات بدال مف الطريقة اليدوية.

 4ـ  2ـ  2ـ أتمتة األعمال الروتينية

تسمح أدوات ىندسة البرامج باستخداـ الحاسوب في أتمتة الكثير مف األعماؿ الروتينية مثؿ إنشاء
نمػػاذج الشاشات والتقارير ورسـ المخططات التدفقية بمستوياتيا المتعددة وتعديميا عند الضرورة ،وىذا ما
يسمح بتوفير الجيد والوقت.

 4ـ  2ـ  3ـ التطبيق اآللي لممعايير القياسية
تمكف أدوات ىندسة البرامج بمساعدة الحاسوب إمكانية التطبيؽ اآللي لممعايير القياسية مثؿ صياغة

أشكاؿ التقارير (مكاف كتابة التاريخ و العنواف وغيرىا) وطرؽ توصيؼ البيانات (االسـ ،الطوؿ ،النوع ) وىذا

بمجرد تفريغيا في ىذه األدوات ،وعميو فإنو عند تصميـ أي تقرير يتـ بصورة آلية تطبيؽ المعايير الخاصة

بتحديد شكؿ التقرير و ىذا يؤد ي إلى ضماف دقة و جودة التصاميـ و البرمجيات الناتجة عف عممية التطوير

وانسجاميا مع بعضيا البعض.

 4ـ  2ـ  4ـ تجميع ومعالجة البيانات المتعمقة بالنظام
تتراكـ لدى مطوري النظـ خالؿ تطوير نظـ المعمومات مجموعة كبيرة مف الوثائؽ والبيانات المتعمقة

بتحميؿ النظاـ الحالي واالحتياجات المعموماتية وتوصيفات النظاـ الجديد .تسمح أدوات ىندسة البرمجيات
بمساعدة الحاسوب بتجميع البيانات المتعمقة بالنظاـ وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا بطرؽ مختمفة وفؽ

احتياجات مطوري النظـ وىذا بمجرد إدخاؿ البيانات لمحاسوب.

 4ـ  2ـ  5ـ االستفادة من إمكانيات الحاسوب

يسمح الحاسوب باالستفادة مف المزايا التي يوفرىا في مجاؿ أتمتة المياـ واألنشطة بعدة أشكاؿ يمكف
تحديدىا في النقاط التالية:

ػ إنتاج رسوـ ومخططات بيانية ذات دقة عالية؛

ػ إمكانية تدقيؽ األخطاء أليا و تدقيؽ التكامؿ والتناسؽ بيف مختمؼ وثائؽ النظاـ؛
ػ إمكانية التنقؿ بيف وثائؽ النظاـ المختمفة و عرض أي وثيقة عمى الشاشة؛

ػ سيولة إعداد مختمؼ وثائؽ النظػاـ ،تعديميػا ،صيانتيػا و تحديثيا بشكؿ فوري عند إجراء تعديالت في نظاـ

المعمومات؛

ػ إمكانية فحص العالقات المتبادلة بيف مختمؼ عناصر النظاـ.
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المطمب الثاني :تحميل نظم المعمومات
تبدأ عممية تطوير النظـ انطالقا مف ىذه المرحمة ،وذلؾ عندما تشعر إدارة المؤسسة بوجود مشكمة
معينة أو قصو ار في األداء يقؼ عائقا أماـ تحقيؽ أىدافيا ،عندىا تقوـ اإلدارة بإعادة النظر في نظاـ

معموماتيا كخطوة أولى في عممية تطوير أنظمتيا .تقسـ ىذه المرحمة لثالثة مراحؿ فرعية و ىي تحديد

المشكمة ،دراسة الجدوى و أخي ار التحميؿ التفصيمي لمنظاـ.1

 1ـ تعريف المشكمة

تيدؼ ىذه المرحمة لمتأكد مف وجود مشكمة ما في النظاـ الحالي تتطمب إجراء دراسة جدوى تيدؼ

لتطوير نظاـ معمومات جديد ،يتـ ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى المشكمة وتحديد مكوناتيا وعناصرىا ومسبباتيا
وأثرىا عمى أداء النظاـ الحالي.

إف ىذه المرحمة تبدأ عندما تطمب اإلدارة العامة لممؤسسة أو إحدى إداراتيا دراسة النظاـ الحالي

واكتشاؼ الفجوات ،والعمؿ عمى إيجاد حموؿ ليا باستخداـ التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لدى المؤسسة.
يحتاج محمؿ النظـ خالؿ تنفيذ المرحمة إلجراء مقابالت شخصية مع المسؤوليف في اإلدارة أو القسـ المعني

أو االستناد إلجراء بعض المالحظات الميدانية لجمع المعمومات األولية حوؿ المشكمة ،وفي نياية المرحمة

يقوـ المحمؿ بتحديد المشكمة ،وتبياف عناصرىا واألىداؼ المتوقعة مف جراء حميا ويعرض ذلؾ عمى إدارة

المؤسسة ألجؿ الحصوؿ عمى قرار منيا بشأف االستمرار في تحميؿ النظاـ واجراء جدوى المشروع أو إيقاؼ
الدراسة نظ ار إلمكانية حؿ المشكؿ بطػ ػرؽ أخرى أو تأجيؿ الموضوع ألف المشكمة المطروحة ليست ذات

أولوية أو ألف المؤسسة ال تتوفر عمى الموارد الالزمة لحميا.

 2ـ دراسة الجدوى

بعد أف يتـ تحديد األىداؼ التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا مف خالؿ تطوير نظاـ المعمومات الحالي
خالؿ عممية التحميؿ ،تركز المرحمة الحالية عمى توليد أكبر عدد ممكف مف الحموؿ البديمة التي يمكف أف

تساعد المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا ،وأخي ار يتـ اختيار الحؿ الذي يساعد في تحقيؽ األىداؼ المتوخاة بأعمى

كفاءة ممكنة.

 2ـ  1ـ خطوات دراسة الجـدوى
يمكف تحديد األنشطة التي يتـ أدائيا في ىذه المرحمة مف خالؿ عمميتي توليد الحموؿ البديمة و اختيار

الحؿ المناسب ،فعمى ضوء األىداؼ المقررة يتـ توليد مجموعة مف الحموؿ البديمة التي يمكف بواسطتيا
تحقيؽ تمؾ األىداؼ .تتراوح ىذه الحموؿ بيف األتمتة الكاممة لمنظاـ أو أتمتة أقؿ عدد ممكف مف عممياتو ،كما

أنو يمكف توليد عشرات الحموؿ البديمة بيف الحميف السابقيف .أما مرحمة اختيار الحؿ المناسب فتتضمف إجراء

دراسة تبريرية لكؿ حؿ مف الحموؿ البديمة التي تـ توليدىا خالؿ الخطوة السابقة.
1

 -محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،مرجع سابق ،ص ص .281-262:
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 2ـ  2ـ منهجية دراسة الجدوى االقتصادية لمشروعات نظم المعمومات
تعتبر دراسة الجدوى االقتصادية مف المتطمبات الرئيسية لعممية التطوير ،حيث أنو دوف معرفة واضحة

لمتكاليؼ التقديرية لمنظاـ والعوائد المالية وغير المالية التي يمكف أف تحققيا المؤسسػة مف خاللو ال يمكف

االستمرار في عممية التطوير .تعتبر الدراسة االقتصادية أساسا الختيار الحؿ األكثر كفاءة مف بيف الحموؿ

المقترحة لبناء النظاـ الجديد وفقا لممبدأ األساسي تحميؿ التكمفة والعائد .تنبع أىمية الدراسة االقتصادية ليس
في كونيا تساعد في اختيار أفضؿ الحموؿ لتطوير نظاـ المعمومات ،بؿ كونيا توفر لإلدارة صورة موضوعية

عف النظاـ الجديد ،مما يجعؿ الطموحات أكثر واقعية بشأف مزايا ومستمزمات النظاـ المقترح.

 3ـ الدراسة التفصيمية

تيدؼ ىذه المرحمة لتحديد متطمبات تنفيذ النظاـ المقترح الذي تـ التوصؿ إليو مف خالؿ دراسة

الجدوى .في نياية المرحمة يتـ صياغة واعداد مواصفات النظاـ الجديد ،والتي يتـ االعتماد عمييا في المرحمة
الموالية والمتعمقة بتصميـ النظاـ .يتـ خالؿ المرحمة الدراسة التفصيمية لمنظاـ بيدؼ فيـ طريقة عممو وما
يعترييا مف مشاكػؿ ،والتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقصور والعمؿ عمى تحسينيا .يقوـ المحمؿ في ىذه
المرحمة باستخداـ أساليب مختمفة لجمع الحقائؽ والمعمومات المتعمقة بالنظاـ .تتضمف ىذه المرحمة جممة مف

األنشطة يمكف حصرىا فيما يمي:1

 3ـ  1ـ تحديد اإلستراتيجية المناسبة لجمع المعمومات
تتضمف وضع خطة لتجميع المعمومات عف النظاـ الذي يجرى تطويره ،وتشمؿ ىذه الخطة تحديد
مصادر المعمومات التي يستخدميا المحمؿ ،كما تتضمف أيضا الطرؽ المناسبة لتجميع المعمومات مف
المصادر المختارة وأخي ار يتـ صياغة خطة لتجميع المعمومات بشكؿ سمسمة مف األنشطة تبدأ بإجراء

المقابالت الشخصية مع أفراد اإلدارة العميا انتياء بصياغة نموذج عاـ لمنظاـ بناقش مع اإلدارة العميا ييدؼ
تدقيقو والتأكد مف تمثيمو لمنظاـ الواقعي الذي يعبر عنو النموذج ،وبعدىا يتـ االنتقاؿ لممستويات األدنى

واجراء المقابالت الشخصية عمى مستخدمي النظ ػاـ لمحصوؿ عمى المعمومات التفصيمية بتنفيذ العمميات
الرئيسية فيو ،ورسـ المخططات التفصيمية ليا ومراجعتيا.

 3ـ  2ـ نمذجة النظام

تتضمف ىذه المرحمة بناء نموذج النظاـ الذي تجرى دراستو ،ويستخدـ ىذا النموذج في عممي ػات
التحميؿ و التصميـ كبد يؿ عف نظاـ المعمومات السابؽ .تستخدـ خالؿ مراحؿ التحميؿ والتصميـ أربعة أنواع

مف النماذج يتـ اشتقاقيا مف بعضيا البعض بصورة متتالية ،مضمنيف إياىا استفسارات متعمقة بكؿ نموذج،

يطمب اإلجابة عنيا و فيما يمي تحديدىا:

 النموذج المادي لمنظاـ الحالي  :كيؼ يعمؿ النظاـ الحالي؟
 النموذج المنطقي لمنظاـ الحالي :ماذا يعمؿ النظاـ الحالي؟
 -1محمد الفيومي محمد ،مرجع سابق ،ص ص.115-114:
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 النموذج المنطقي لمنظاـ الجديد :ماذا يجب أف يقوـ بو النظاـ الجديد؟

 النموذج المادي لمنظاـ الجديد :كيؼ يجب أف يقوـ النظاـ الجديد بالوظائؼ المطموبة؟
المطمب الثالث :مرحمة التصميـم
تيدؼ ىذه المرحمة إليجاد الحموؿ التنفيذية الالزمة لبناء نظاـ المعمومات الجديد ،تتضمف ىذه المرحمة

مجموعة مف الخطوات التي يتـ مف خالليا تحديد التفاصيؿ اإلجرائية الالزمة لوضع النظاـ قيد التنفيذ .تقسـ

مرحمة التصميـ إلى مرحمتيف رئيسيتيف ىما التصميـ العاـ لمنظاـ و التصميـ التفصيمي لمنظاـ.1

 1ـ التصميم العام لمنظام

تيدؼ ىذه المرحمة لتحديد اإلطار العاـ لمنظاـ الجديد ،وذلؾ باختيار أفضؿ البدائؿ التصميمية لبناء

ىذا النظاـ .تسمى الطرؽ الممكنة لتمبية االحتياجات بالحموؿ التصميمية البديمة ،حيث أنو تتـ دراستيا
ومقارنتيا الختيػار أفضميػا الذي يحدث فعالية وكفاءة النظاـ الجديد .تنطمؽ مرحمػة التصميـ العػاـ مف

النموذج المنطقي لمنظاـ الحالي وفقا لمخطوات التالية:

 تحويؿ النموذج المنطقي لمنظاـ الحالي إلى نموذج منطقي لمنظاـ الجديد؛
 توليد حموؿ مادية بديمة لمنظاـ الجديد؛
 اختيار النموذج المادي الكؼء؛
 تنفيذ النظاـ.

 1ـ  1ـ تحويل النموذج المنطقي لمنظام الحالي إلى نموذج منطقي لمنظام الجديد
ذلؾ عف طريؽ إضافة العمميات الالزمة لتحقيؽ المتطمبات الجديدة لممستخدـ ،والتي يتـ تحديدىا

خالؿ مرحمة التحميؿ لمتوصؿ لنموذج منطقي لمنظاـ الجديد .يعكس النموذج المنطقي لمنظاـ الجديد جميع
الوظائؼ والعمميات التي يجب أف يؤدييا ىذا النظاـ دوف التطرؽ لمتفاصيؿ المتعمقة بطرؽ و كيفية أداء ىذه

الوظائؼ.

 1ـ  2ـ توليد حمول مادية بديمة لمنظام الجديد
إذا تمكف فريؽ التطوير مف التوصؿ التفاؽ نيائي حوؿ العمميات والوظائؼ التي يجب أف يقوـ النظاـ

الجديد بيا ،تنطمؽ عممية تحويؿ النموذج المنطقي الجديد إلى نموذج مادي.

 1ـ  3ـ اختيار النموذج المادي الكفء

تنتيي المؤسسة باختيار النموذج األكثر كفاءة وفعالية الذي يتـ استخدامو بمتابعة عممية التطويػر في
مرحمة التصميـ التفصيمي لمنظاـ.

 -1محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،مرجع سابق ،ص ص.300-283:
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 1ـ  4ـ تنفيذ النظام
يتـ تنفيذ نظاـ المعمومات بشكؿ تدريجي العتبارات اقتصادية وتنظيمية ،فالموظفوف في المؤسسة يجب

أف يتـ تأىيميـ و تدريبيـ لتفيـ آليات عمؿ النظاـ الجديد،كما يجب اتخاذ إجراءات سريعة ومفاجئة تقمص

مف ردود الفعؿ السمبية في سموؾ الموظفيف .وعموما يتـ تصميـ نظـ المعمومات وفؽ أربعة مستويات ،سيتـ
إيضاحيا باستخػداـ مثاؿ لتصميـ نظاـ المخزوف.
 1ـ  4ـ  1ـ حوسبة بعض عمميات النظام

يتـ فيو تصميـ نظاـ المخزوف الحاسوبي بدال مف النظاـ اليدوي الحالي و ىذا تقميصا لتنوع النماذج
والمستندات والسجالت المستخدمة في النظاـ اليدوي .إف بساطة النظاـ اليدوي وامكاني ػة حوسبتو يمكف

العامميف مف إنجاز أعماليـ بسرعة أكبر وبدقة أعمى وىذا مف شأنو تقميص تكاليؼ ومستويات المخزوف.

 1ـ  4ـ  2ـ حوسبة النظم الفرعية

يتـ فيو ترقية المستوى األوؿ لمنظاـ ،وذلؾ بإدخاؿ حركات المخزوف وترحيميا إلى الممؼ الرئيسي
بشكؿ فوري ومباشر ،كما يجرى إعداد التقارير وارساليا لمراقب المواد الستخداميا في تحديث الحسابات
العامة لممخزوف ،كما يمكف أف تطبع آليا التقارير المتعمقة بقيمة المخزوف ومستويات كؿ مادة فيو عندما

تتجاوز الكميات المحددة ليا ،وبذلؾ يضمف المستوى الثاني لنظاـ المخزوف بالتوصؿ لنظاـ أكثر موثوقية

وسرعة في االستجابة مما يقمؿ مف تكاليؼ المخزوف وامكانية تعثر عمميات اإلنتاج.

 1ـ  4ـ  3ـ استخدام اإلدارة العممية

يمكف تطوير النظاـ باستخداـ أسموب

ABC

لتصنيؼ المواد ،الذي يسمح باستخداـ مستويات مراقبة

مختمفة لكؿ فقرة مف فقرات المخزوف تبعا لقيمتيا وأىميتيا ،كما يستخدـ ىذا المستوى لحساب كميات الطمب

االقتصادية الذي مف شأنو المساعدة في تقميؿ تكاليؼ التخزيف واعداد الطمبيات.

يتـ في ىذه المرحمة تحسيف وتطوير المخزوف بحيث يصبح بإمكانو طباعة المسارات العامة لممخزوف

وتقديميا لمراقب المواد والتي يمكنو مف التفاعؿ بسرعة أكبر مع التغيرات التي تحدث لفقرات المخزوف وبذلؾ

يصبح عممو أكثر فعالية وأداؤه مرتفعا .إف تحديد مستويات المخزوف وفقا لطرؽ عممية مف شانو تخفيض

تكاليؼ المخزوف بشكؿ يفوؽ المستوى السابؽ لمنظاـ.

 1ـ  4ـ  4ـ الحوسبة المتكاممة لمنظام

يتـ فيو تصميـ نظاـ متكامؿ لممخزوف يرتبط مع بقية األنظمة الفرعية األخرى لنظاـ المعمومات
المحاسبيػ ة مف نظاـ المشتريات ،المبيعات والمحاسبة العامة ،وىذا مف شانو تقميؿ عمميات اإلدخاؿ ،حيث أنو
يتـ إدخاؿ البيانات لمحاسوب مرة واحدة بصورة مشتركة مف قبؿ النظـ الثالثة المخزوف ،المشتريات والمحاسبة

العامة .ويتطمب تنفيذ ىذا اإلجراء وجود أجيػزة طرفية في اإلدارات الثالثة وربطيػا معػا في شبكة واحدة.
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 2ـ مرحمة التصميم التفصيمي لمنظام
تيدؼ ىذه المرحمة إلعداد تصاميـ تفصيمية لتنفيذ النظاـ الجديد وفقا لمنموذج المادي الذي تـ التوصؿ

إليو سابقا ،تتمثؿ مخرجات ىذه المرحمة في ممؼ توصيؼ كامؿ يتضمف توقيؼ كامؿ لتصميـ النظاـ يتـ

عمى أساسو بناء النظاـ الجديد خالؿ مرحمة التنفيذ.

 2ـ  1ـ تصميم واجهات االستخدام

يجب أف ييتـ محمؿ النظـ بتصميـ واجيات عمؿ تتميز بسيولة االستخداـ ،كما يجب أف تتصؼ ىذه

الواجيػات بالوضوح والفعالية .وتتطمب مرحمة تصميـ الواجيات عمى تصميـ المخرجات و المدخالت.

 2ـ  1ـ  1ـ تصميم المخرجات

يكمف اليدؼ مف تصميـ المخرجات في تحديد نوع وشكؿ المخرجات المطموبة مف النظاـ ،وكذا

مضمونػيا و الوسيط الذي ستحفظ فيو .يجب أف ييدؼ وصؼ مضموف المخرجات لتحديد ما يجب أف يقدمو
النظاـ لمستخدميو مف تفصيؿ لممعمومات تستخدـ في مختمؼ المستويات اإلدارية.

 2ـ  1ـ  2ـ تصميم المدخالت

يشمؿ تصميـ المدخالت إعداد المواصفات المتعمقة بتصميـ شاشات اإلدخاؿ ،وكذا الوثائؽ المستخدمة

لتسجيؿ البيانات وادخاليا لمنظاـ ،كما يجب تصميـ الشاشات بشكؿ يسيؿ عممية التفاعؿ والمورد بيف
المستخدـ والنظاـ.

 2ـ  2ـ تصميـم قواعد البيانات
يتـ ىنا تحديد الطريقة المثمى لتنفيذ الييكؿ المنطقي لمبيانات الذي تـ وضعيا خالؿ مرحمة التحميؿ.

تتضمف ىذه المرح مة تحديد كيفية تجسيد ىذا المخطط المنطقي وتحويمو لشكؿ مادي خالؿ مرحمة التنفيذ.
يواجو المصمـ عدة بدائؿ لمقياـ بذلؾ منيا:

ػ استخداـ األساليب التقميدية في تنظيـ الممفات؛
ػ استخداـ نظاـ إدارة قواعد البيانات لبناء قاعدة بيانات النظاـ ،و الذي يتـ اعتماده في حالة نظـ المعمومات
اإلدارية المتكاممة و تسيير نواة نظاـ المعمومات الحاسوبي.

كما يمكف أف تشتمؿ ىذه المرحمة عمى اتخاذ ق اررات بشػأف اختيػار وسائػط التخزيف وتحديػد معايير

ومستويات لألداء خاصة ما تعمؽ منيا بزمف الوصوؿ لممعمومات المخزنة في قواعد البيانات ،وأخي ار تصميـ
اإلجراءات الحمائية لقواعد البيانات والمحافظة عمى سالمتيا.

 2ـ  3ـ تصميم برمجيات النظم

يتـ تصميـ برمجيات النظـ مف خالؿ تحديد مجموعة البرامج الالزمة لعمؿ النظاـ ،وكذا تصميـ

الوحدات الوظيفية.

 2ـ  3ـ  1ـ تحديد برامج النظام
في ىذه المرحمة يتـ تحديد البرامج الالزمة لعمؿ النظاـ .كما تتطمب كذلؾ المرحمة مراجعة مخططات
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تدفؽ البيانات لمنظاـ الجديد ،وكذا استخداـ تصاميـ المدخالت والمخرجات وقواعد البيانات.

يبدأ محمؿ النظاـ بتحديد البرامج باستخداـ العمميات الموجودة في المستويات الدنيا لمخططات التدفؽ،

حيث أف ك ؿ عممية تتطمب كتابة برنامج خاص بيا ،أضؼ إلى ذلؾ البرامج التي تقوـ بإدخاؿ البيانات التي

تأتي مف خارج النظاـ .لتأكيد فعالية النظاـ يجب تفحص البيانات وتدقيقيا مف طرؼ ىذه البرامػج .و أخي ار

يمكف أف نستنتج أف تحديد البرامج يستند لتحميؿ مخططات تدقؽ البيانػات و ينتػج عف ذلؾ قائمة بالبرامج
الالزمة لعمؿ النظاـ.

 2ـ  3ـ  2ـ تقسيم الوحدات الوظيفية
يتـ تقسيـ النظاـ لوحدات وظيفية بيدؼ لتسييؿ عمميات البرمجة وتسيير عمميػات الفحص واالختيار،

حيث يمكف أف يتـ اختيار كؿ وحدة بصورة مستقمة عف األخرى ما ينجـ عنو سيولة عممية اكتشاؼ األخطاء
المنطقية في البرامج وتصحيحيا .تمي مرحمة تحديد برامج النظاـ تقسيـ البرنامج الواحد لعدة وحدات وظيفية
تؤدي كؿ منيا ميمة واحدة .تشكؿ مجموعة مف الوحدات الوظيفية برنامجا يقوـ بتحويؿ البيانات إلى

معمومات.

 2ـ  4ـ تصميم إجراءات الحماية واألمن
لضماف سالمة وأمف نظـ المعمومات يتـ تصميـ وسائؿ الحماية الالزمة في ضوء متطمبات النظػاـ

وأىميتو ومف خالؿ تحميؿ التيديدات واألخطار التي يمكف أف يتعرض ليا .وعميو فإنو يتعيف عمى فريؽ
التطوير أف ييتـ بما يمي:

ػ تحديد األخطار والتيديدات المحتممة وما يمكف أف تسببو مف خسارة وأعطاؿ وتوقؼ عف العمؿ وأثر ذلؾ
عمى أداء المؤسسة؛

ػ إعداد خطة لحماية النظاـ يتضمف مجموعة مف اإلجراءات الرقابية؛

ػ خطة السترداد النظاـ في حاؿ وقوع كارثة أو عطؿ كبير أدى لتوقؼ النظاـ عف العمؿ.
 2ـ  5ـ تصميم شبكات نقل البيانات

تشمؿ عممية التصميـ التفصيمي لنظـ المعمومات ،وضع طريقة لنقؿ البيانات ضمف النظاـ ،حيث

يمكف االستنجاد بخبراء مف خارج المؤسسة لممساعدة في تصميـ الجرد الخاص باالتصاالت في النظاـ.
تتطمب ىذه الخطوات تحديد متطمبات االتصاالت الالزمة لعمؿ نظاـ المعمومات وكذا دراسة احتياجات جميع

التطبيقات والنظـ الموجودة في المؤسسة التي مف شأنيػا أف تحقؽ تكامؿ جميع النظػـ الفرعيػة في المؤسسة
وربطيا معا في نظاـ واحد.

 2ـ  6ـ األنشطة التصميمية األخرى
تتضمف مرحمة التصميـ باإلضافة لألنشطة السابقة أيضا وضع إجراءات تعنى بتحديد سير األعماؿ

التي يجب أف يقوـ بيا النظاـ ومراجعة مواصفات التصميـ .تجدر اإلشارة لضرورة االىتماـ برد فعؿ
الموظفيف تجاه النظاـ الجديد وتأثير التكنولوجيا المستخدمة عمى األدوار والسياسات اإلدارية.
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 2ـ  7ـ وضع خطة تحويل النظام

تعتبر الميمة األخيرة في التصميـ المادي لمنظاـ ،تتضمف وضع خطة زمنية لتحويؿ الممفات اليدوية

لممفات يمكف معالجتيا بالحاسوب أو إعادة تصميـ الممفات الموجودة في النظاـ الحالي ،وىذا بيدؼ تطوير

عمميات معالجة الممفات.

إف تحويؿ الممفات اليدوية لشكؿ يقبمو الحاسوب يعتبر مف المياـ الصعبة التي تتطمب وقتا وتكمفة

كبيريف نسبيا .نجب أف نشير ىنا لضرورة االحتفاظ بالممفات القديمة بعد تحويميا حتى االنتياء مف تنفيذ
النظاـ الجديد والبدء بتشغيمو ،كما يجب أف يتـ تحويؿ الممفات بشكؿ ال يوقؼ عمؿ المنظمة.

 2ـ  8ـ مراجعة التصميم

إف اليدؼ األساسي مف عممية المراجعة ىي الحصوؿ عمى أراء غير متحيزة حوؿ تصميـ النظاـ

الجديد والتعرؼ عمى إمكانات تحسينػو قبػؿ البدء بعمميػات التنفيػذ .يتولى عمميػة المراجعة خبراء أو مستشاريف
خارجييف أو مف داخؿ المؤسسة باإلضافة إلى أعضاء فريؽ تطوير النظاـ والمستخدميف الرئيسييف وممثمي

اإلدارة.
المطمب الرابع :تنفيذ نظم المعمومات و تقييمها
تتـ في ىذه المرحمة تنفيذ النظاـ واختباره والتدريب عمى استخدامو .تركز إدارة المؤسسة في ىذه
المرحمػة عمى جودة تنفيذ المياـ واألنشطة المختمفػة والتأكد مف إنجازىػا وفؽ المواصفات المقػررة في وثائؽ
التصميـ وفي المواعيد المحددة ،وىذا سعيا إلتماـ إنجاز المشروع في الوقت المحدد بالتكمفة المقررة

وبالمواصف ػ ػ ػ ػات التي تكفؿ تحقيػ ػؽ األىداؼ ومع ػ ػ ػ ػ ػ ػدالت األداء المطموبة .إف تنفيذ مشػ ػ ػ ػروع نظـ المعمومات

ال يقتصر فقط عمى استالـ وتركيب التجييزات الحاسوبية والبرمجيات التطبيقية ،إنما يشمؿ كذلؾ تطوير

إجراءات العمؿ وتقديـ خدمات التدريب والدعـ لمموظفيف ،ووضع الضوابط الالزمة لتجميع البيانات وتدفقيا
مف والى النظاـ ،وكذا وجود اإلجراءات الالزمة لحماية النظاـ و قواعد البيانات مف شتى أنواع األخطار

المرتقبة.1

 1ـ برمجة واختبار النظام
تنطمؽ عممية تنفيذ النظاـ عادة بعمميات البرمجة ،حيث يتـ تطوير البرامج التطبيقية داخؿ المؤسسة بواسطة

مبرمجييا أو خارجيا أي بشراء ىذه البرامج التطبيقية مف مصادر خارجية .باختالؼ الطريقة المتبعة لتطوير
برمجيات التطبيقات لنظاـ المعمومات الحاسوبية فإنو يجب عمى إدارة المؤسسة عمؿ مسؤولية اختيار النظاـ

لتحديد مدى جودة أدائو و تحقيقو لممواصفات المقررة عند تصميمو.

 -1كماؿ الديف مصطفى الدىراوي ،مرجع سابق ،ص ص.367-364 :
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 2ـ التدريب
يعد تدريب جزءا أساسيا مف عممية تنفيذ النظاـ ،وذلؾ بيدؼ ضماف االستخداـ الصحيح والفعاؿ لنظاـ

المعمومات مف قبؿ الموظفيف .وعموما يمكف تنفيذ العمميات التدريبية بعدة طرؽ منيا التدريب الداخمي أثنػاء

العمؿ أ و تنظيـ دورات تكوينية داخؿ المؤسسة ،التدريب في مراكز التدريب التابعة لمشركة المنتجة لمتجييزات
والبرمجيات و حضور الندوات والمؤتمرات التي تنظميا شركات الحاسوب ،شراء أفالـ تدريبية أو حزـ تدريبية

جاىزة.

 3ـ توثيق النظام
يتـ في ىذه المرحمة إعداد وثائؽ النظاـ التي تشمؿ تعميمات التحضير لكؿ عمؿ وكيفية الدخوؿ إليو

والتي يمكف حصرىا فيما يمي:

ػ تعميمات حوؿ كيفية إنتاج كؿ تقرير وطريقة استخدامو؛
ػ اإلجراءات الخاصة بتشغيؿ التجييزات والبرمجيات؛

ػ توجييات حوؿ اإلجراءات مثؿ كيفية تركيب النظاـ واختباره بشكؿ دوري.
 4ـ تحويل النظام

يقصد بعممية التحويؿ نقؿ البيانات الضرورية مف النظاـ القديـ إلى الجديد ،والبدء باستخداـ النظاـ

الجديد لمعالجة األنشطة الجارية التي ييدؼ لحوسبتيا ،وىذا ما يعني وضع النظاـ قيد التشغيؿ بعد االنتياء

مف عمميات االختبار والتدريب ،ولضماف نجاح التنفيذ يجب التأكد مف أف لدى المستخدميف معرفة جيدة

بخصائص النظاـ والوظائؼ الموجودة فيو وطريقة تشغيمو .إف عممية التحويؿ تشمؿ إنشاء الممفات الرئيسية
وممفات العمميات الالزمة لمنظاـ و أخذ نسخ احتياطية لمممفات القديمة منيا في حاؿ استخداميا لمنظاـ

المحوسب ووضع البرامج قيد التشغيؿ بعد االنتياء مف اختبارىا.و عموما تستخدـ عدة أساليب لتحويؿ النظاـ
منيا التشغيؿ المتوازي ،التشغيؿ التدريجي لمنظاـ الجديد و أسموب االنتقاؿ المباشر مف النظاـ القديـ إلى

النظاـ الجديد.

 4ـ  1ـ التشغيل المتوازي
يتـ تشغيؿ النظاـ القديـ والجديد ف ي نفس الوقت جنبا إلى جنب لمتأكد مف عدـ ضياع البيانات في حالة

حدوث مشاكؿ ،ونشير إلى أف تشغيؿ النظاـ القديـ يستمر لفترة محدودة ليتـ إلغائو فيما بعد.

 4ـ  2ـ التشغيل التدريجي لمنظام الجديد

وفقا ليذا األسموب يتـ اختيار وظيفة واحدة مف نظاـ المعمومات الجديد والبدء بتشغيمػو مع االستمرار

في تشغيؿ النظاـ القديـ ،ثـ يضاؼ في كؿ مرة وظيفة أخرى وىكذا تتيح الطريقة مرونة كبيرة في معالجة

المشكالت التي يمكف أف تظير أثناء التحويؿ في فترة مبكرة مف مرحمة التنفيذ.

 4ـ  3ـ االنتقال المباشر من النظام القديم إلى النظام الجديد

وفقا ليذا األسموب يتـ االنتقاؿ بشكؿ سريع بيف النظاميف ،ولكف ىذا التغير الجذري يتطمب استعدادا
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كبي ار ومستوى عاؿ مف التنظيـ حتى يتـ بنجاح .مف ميزات األسموب أنو يدفع الجميع لمعمؿ بحماس إلنجاح

النظاـ الجديد دوف تردد والتفكير بالرجوع لمنظاـ القديـ.

 5ـ النواحي التنظيمية لتنفيذ نظم المعمومات

نظ ار لمتأثير الذي يمكف أف تحدثو نظـ المعمومات سواء عمى التنظيـ أو عمى األفراد العامميف فيو والتي قد

تتعارض مع مصالحيـ الفردية أو الجماعية ممػا يؤدي إلى مقاومة إدخاؿ النظػاـ الجديػد بشكؿ مباشر أو غير

مباشر ،مما يتطمب تخطيطا جيدا لتنفيذ نظـ المعمومات بشكؿ يقمؿ احتماالت مقاومة عممية التنفيذ بشكؿ
جماعي أو فردي .وتجدر اإلشارة أنو مف الضروري خالؿ جمع مراحؿ التطوير أف يحافظ محممي النظـ عمى

عالقة جيدة مع المستخدميف ،وىذا عف طريؽ العناية باىتماماتيـ واإلجابة الواضحة عف أسئمتيـ والعمؿ عمى

إشراكيـ قدر اإلمكاف في عممية التطوير ما يولد لدييـ إحساسا باالنتماء لمنظاـ الجديد.

 6ـ مرحمة ما بعد التنفيذ

تيدؼ ىذه المرحمة لممحافظة عمى استم اررية عمؿ النظاـ في مستوى األداء المطموب .تتضمف ىذه

المرحمة خطوتيف أساسيتيف ىما التقييـ والمراجعة وكذا الصيانة.1

 1 – 6ـ التقييم والمراجعة

باالنتياء مف عمميات التنفيذ وتنصيب النظاـ الجديد و تشغيمو لفترة مف الزمف ،يصبح مف الضروري
تقييـ أداء النظاـ بيدؼ التأكد مف تحقيقو ألىدافو .يتـ تقييـ أداء النظاـ مف خالؿ تحديد أثر النظاـ عمى أداء

المؤسسة بشكؿ عاـ مع الت ركيز عمى األفراد والعمميات ومدى التبايف بيف القيـ التقديرية والفعمية لتكاليؼ
النظاـ وعوائده والتغيرات األخرى في مستوى األداء .يجب أف تغطي عممية تقييـ النظاـ مجاالت عممية اتخاذ

الق اررات المتعمقة باألنشطة التنفيذية واإلدارية ،جودة المعمومات التي يوفرىا النظاـ ،وأثر نظاـ المعمومات في

تحسيػف القػدرة التنافسية لممؤسسة .و عموما تستخدـ عدة طرؽ لتقييـ أداء نظاـ المعمومات وتأثيرىا عمى

المؤسسة يمكف حصرىا في النقاط التالية:

 تنظيـ سجؿ لألحداث الميمة :وفقا ليذه الطريقة يتـ تسجيؿ األحداث غير العادية التي تحدث خالؿ

تشغيؿ النظاـ أو تمؾ التي تثير اىتماـ مصمـ النظاـ أو اإلدارة .رغـ بساطة الطريقة إال أنيا توفر معمومات
ميمة ومفيدة إلدارة نظـ المعمومات وكذا مستخدمي النظـ ،ولكف ىذا يعيؽ عمؿ مشغمي النظاـ ويقيدىـ

بتعميمات التسجيؿ واجراءاتو.

 مسح آراء المستخدميف :يتـ ىذا المسح بتحديد مدى تقبؿ المستخدميف لنظاـ المعمومات وحماسيـ
لالستفادة منو عف طريؽ توزيع االستبيانات عمييـ واإلجابة عف أسئمتيا .تتطمب الطريقة لكي تكوف فعالة

ومفيدة أف تكوف األسئمة محددة بشكؿ واضح ويمكف اإلجابة عمييا بسرعة.

 التقييـ الموزوف لمزايا النظاـ :تعتمد الطريقة عمى المزايا التي يوفرىا النظاـ لممستخدـ مثؿ سيولة
االستخداـ ،تقميؿ األخطاء في العمميات ومالءة النظاـ لطرؽ العمؿ .يطمب مف المستخدـ تقييـ ىذه المزايا

 -1محمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو ،مرجع سابق ،ص ص.314-310:
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حسب أىميتيا و إعطائيا درجات تتراوح مػػا بيف “ميـ جدا" و "غير ميـ" ،حيث تتباعد إجابات المستخدميف

عمى تحديد مزايا النظاـ مف وجية نظرىـ.

 مقارنة األداء الفعمي لمنظاـ مع األىداؼ المقررة :يتـ مقارنة األداء الفعمي مع معايير األداء المستيدفة
التي تـ تحديدىا خالؿ عممية تصميـ النظاـ لتحديد االنحرافات وبالتالي معالجتيا.

 التحميؿ التنظيمي :تقيـ ىذه الطريقة مدى تأثير النظاـ عمى الييكؿ التنظيمي لممؤسسة وعمى السياسات
اإلدارية فييا ،حيث يمكف أف يؤثر نظاـ المعمومات عمى الييكؿ بإضافة وظائؼ جديدة أو إلغاء وظائؼ

موجودة سابقا ،كما أنيا تغير أيضا مف صالحيات ومسؤوليات ومياـ الوظائؼ اإلدارية المختمفة ،كما يمكف

أف يغير أسموب اتخاذ الق اررات.

 قياس أداء التجييزات والبرمجيات :تعتبر الحواسيب والبرمجيات المستخدمة بمثابة المحرؾ لنظاـ
المعمومات ،لذا فإنو مف الضروري قياس سرعة وكفاءة عمؿ النظاـ ،ويتـ ذلؾ باستخداـ تجييزات خاصة يتـ
ربطيا إلى الحاسوب تقوـ بتجميع البيانات عف العمميات الداخمية التي يقوـ بيا الحاسوب ثـ تحدد مدى

استخدامو وكفاءة عممو ،كذلؾ يتـ ضبط البرمجيات بواسطة خاصية توجد غالبا ضمف نظاـ التشغيؿ وتقوـ
بتجميع البيانات عف نظاـ التشغيؿ وعف البرامج التطبيقية التي يجري تنفيذىػا ،وبنفس الطريقػة تقوـ ىذه

البرمجيات بتسجيؿ البيانات التي جمعتيا في ممؼ خاص في وحدة األقراص بيدؼ تحميميا.

2 –6ـ مرحمة الصيانة

تعتبر المرحمة األخيرة في دورة حياة تطوير النظاـ ،تيدؼ إلدامة النظاـ والمحافظة عمى استم ارريتو
وتشغيمو وذلؾ مف خالؿ إدخاؿ التحسينات واإلضافات الالزمة لتمكينو مف تمبية االحتياجات المتغيرة

لممستخدميف .يتـ خالؿ عمميات الصيانة تحديث وتعديؿ وظائؼ النظاـ وتنقيحيا لتعكس الحالة الراىنة.
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خاتمة الفصل األول
تعد نظرية النظػـ مف النظريػات التي انتقمػت مف مجاالت العمػوـ األخرى إلى مجػاؿ اإلدارة و استعممت
لمتحميؿ بشكؿ واسع خاصة في العشريات الثالثة األخيرة ،إال أف دخوليا ىذا الميداف كاف قبؿ ذلؾ بكثير.

يتطمب تطبيؽ نظرية النظـ في اإلدارة تحديد االفتراضات األساسية التي تقوـ عمييا ،وفي مقدمتيا اعتبار
المؤسسة نظاما اجتماعيا واقتصاديا مفتوحا تتضمف مجموعة مف األنظمة الفرعية المتكاممة تعمؿ بنيويا
كنظاـ شامؿ ،كما يجب أف يشتمؿ تطبيؽ نظرية النظـ في مجاؿ إدارة المؤسسات االقتصادية عمى جممة مف

األبعاد و منيا إنجاز األىداؼ التنظيمية المتعمقة بالمؤسسة ،التركيز عمى إستراتيجية المؤسسة وتعظيـ
كفاءتيا وفعاليتيا ،تحديد مسؤوليات وصالحيات كؿ مسؤوؿ بشكؿ محدد وواضح ،توزيع األدوار عمى

العامميف ،اعتبار المؤسسة االقتصادية نظاما متكامال و مفتوحا يتضمف مدخالت ،عمميات ومخرجات وتغذية
عكسية الستدراؾ أخطاء النظاـ ،كما تعتبر عالقات األفراد ببعضيـ سواء كانت رسمية أو غير رسمية،

أساليب القيادة اإلدارية ،قنوات االتصاؿ وتدفؽ المعمومات مف أىـ العناصر األساسية المكونة لممؤسسات.

مف البدييي القوؿ أف التطور الحاصؿ في مجاؿ األنظمة كاف لو في الواقع أثره كذلؾ عمى طرؽ

معالجة البيانات و استخالص المعمومات منيا ،حيث أفرز التزاوج الحاصؿ بيف نظرية النظػـ والمعمومات ما

يسمى بأنظمػة المعمومات ،والتي تعد اليوـ مف أىـ الرىانػات التي يتوجب عمى اإلدارة في التنظيمات
المعاصرة كسبيا و تممكيا ألجؿ البقاء و االستمرار في بيئة األعماؿ المتميزة بسرعة التغير ،تممي ىذه

التغيرات عمى التنظيمات العمؿ مف أجؿ تحقيؽ تكامؿ بيف أنظمة المعمومات واإلدارة والتنظيـ الكتساب ميزة

تنافسية مؤكدة .تجدر اإلشارة إلى أف أىمية نظـ المعمومات في التنظيمات المعاصرة تتأتى مف خالؿ
التطبيقات الواسعة التي يتـ تصميميا ألجؿ تمبية احتياجات اإلدارة في مختمؼ المستويات مف المعمومات.

مما ال شؾ فيو ،أنو لكي يستجيب أي نظاـ بكفػاءة الحتياجات األطراؼ التي يوفػر ليا البيانػات

والمعمومات ،وجب تطويره لكي يتسنى لمتنظيمػات التي تضمو البقػاء و االستمػرار ،و عميو برزت إلى السطح

عمميػة تطوير نظػـ المعمومػات التي تتشكؿ مف عدد مف المراحػؿ ،يشارؾ فييػا عدد مف المختصيف والمدراء

والمستخدميف .تتضمف كؿ مرحمة القياـ بأعماؿ ومياـ محددة لمتقدـ بمشروع التطوير نحو ىدفػو النيائي وىو

تأسيس نظاـ فعاؿ لممعمومات .تبدأ عممية تطوير النظـ بعممية التحميؿ ،وذلؾ عندما تشعر إدارة المؤسسة

بوجود مشكمة معينة أو قصو ار في األداء يقؼ عائقا أماـ تحقيؽ أىدافيا ،عندىا تقوـ اإلدارة بإعادة النظر في

نظاـ معموماتيا كخطوة أولى في عممية تطوير أنظمتيا .تمييا مرحمة التصميـ و التي تسعى إليجاد الحموؿ
التنفيذية الالزمة لبناء نظاـ المعمومات الجديد ،تتضمف ىذه المرحمة مجموعة مف الخطوات التي يتـ مف

خالليا تحديد التفاصيؿ اإلجرائية الالزمة لوضع النظاـ قيد التنفيذ .و كمرحمة أخيرة في عميمة التطوير ،تتـ
عممية تنفيذ النظاـ واختباره والتدريب عمى استخدامو .تركز إدارة المؤسسة في ىذه المرحمة عمى جودة تنفيذ

المياـ واألنشطة المختمفة والتأكد مف إنجازىا وفؽ المواصفات المقررة في وثائؽ التصميـ وفي المواعيد
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المحددة ،وىذا سعيا إلتماـ إنجاز المشروع في الوقت المحدد بالتكمفة المقررة وبالمواصفات التي تكفؿ تحقيؽ
األىداؼ ومعدالت األداء المطموبة .تجب اإلشارة إلى أف تنفيذ مشروع نظـ المعمومات ال يقتصر فقط عمى
استالـ وتركيب التجييزات الحاسوبية والبرمجيات التطبيقية ،إنما يشمؿ كذلؾ تطوير إجراءات العمؿ وتقديـ

خدمات التدريب والدعـ لمموظفيف ،ووضع الضوابط الالزمة لتجميع البيانات وتدفقيا مف والى النظاـ ،وكذا
وجود اإلجراءات الالزمة لحماية النظاـ و قواعد البيانات مف شتى أنواع األخطار المرتقبة.

إف تنفيذ األعماؿ والمياـ السابقة الذكر يتطمب استخداـ بعض األدوات التي تساعد في إنجازىا بشكؿ

دقيؽ لتحقيؽ ىدفيف أساسييف أوليما زيادة اإلنتاجية وتحسيف األداء وثانييما ىو ضماف جودة نظـ

المعمومات .و عموما يمكف تصنيؼ ىذه األدوات ضمف أربعة مجموعات رئيسية و ىي :تجميع البيانات،
أدوات التحميؿ ،أدوات التصميـ وأدوات التنفيذ .تستخدـ المجموعة األولى منيا لتجميع الحقائؽ والمعمومات
المتعمقة بالنظاـ الحالي والالزمة إلجراء عمميات التحميؿ ودراسة الجدوى ،تتضمف ىذه الطرؽ المقابالت

الشخصية واالستبيانات والمالحظة المباشرة لسير اإلجراءات ودراسة الوثائؽ وغيرىا ،أما أدوات التحميؿ

فتستخدـ لتحميؿ النظاـ الحالي سواء كاف يدويا أو آليا و توثيؽ عممياتو واجراءاتو ولتحديد متطمبات تعديمو.

في حيف تستخدـ أدوات التصميـ لصياغة وتحديد مواصفات النظاـ الجديد الالزمة لتمبية االحتياجات التي يتـ

تحديدىا خالؿ مرحمة التحميؿ .و التي تتضمف توصيؼ المدخالت والمخرجات وعمميات المعالجة في النظاـ

وكذا عممي ػ ػات الرقابة ،كما تتضمف ىذه األدوات تصميـ أشكػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ الشاشات والتقارير والنمػ ػ ػاذج المستخدمة
في النظاـ الجديد ،إضافة لممخططات و في مرحمة أخيرة يتـ تحويؿ وثائؽ التصميـ إلى نظاـ لممعمومات.
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الفصل الثانـي
نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار
تضػػـلاؤسؤةةػػقلاادتةػػجدوقلسمس نػػقلسػػفلمظػػـلاؤستع سػػجتلاؤتػػالتتاػػسلنػػجدةلاؤ ظػػج ؼلا داروػػقلاؤس م ػ دةل

ضسمهج.لتتدفؽلستع سجتلهذهلاؤمظـلفالإطجرلمظػجـلاؤستع سػجتلا دارالاؤػذالوةػتدل نػدادلاؤستع سػجتل لت ػدوسهجل

بجؤشػػاؿلاؤسم ػػـلاؤػػذالومتعهػػجلذاتلأهسوػػقلفػػالنسعوػػجتلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلبجؤسؤةةػػقل نعو ػ لتتسػػؿلمظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـلاؤستع سػػجتل
نعػػدلتز وػػدلاؤس اراػػزلا داروػػقلاؤساتعلػػقلضػػسفلاؤسؤةةػػقلبجؤستع سػػجتلاؤضػػر روقلؤسةػػجندةلاجفػػقلاؤسةػػت وجتلا داروػػقل

نعدلاتاجذلاؤ ارراتلاؤاجةقلبهج.

وهػػدؼلاؤلةػػؿلؤت ػػدوـلإطػػجرلوساػػفلسػػفلامؤ ػ لاؤتتػػرؼلنعػػدلد رل لأهسوػػقلمظػػـلاؤستع سػػجتلفػػالاتاػػجذلاؤ ػ ارراتل

اؤساتعلقلفالاؤسؤةةجتلبشاؿلنجـل لاادتةجدوقلسمهجلتحدودال لذؤؾلسفلامؿلتمج ؿلاؤم جطلاؤتجؤوق :ل

للاتاجذلاؤ ارراتل لتوجراتلاؤلارلاؤتمظوسا؛ ل
للسحج ؤقلتحدودلسجهوقلنسعوقلاتاجذلاؤ رار؛ ل

لنسعوقلاتاجذلاؤ ارراتل لد رلمظـلاؤستع سجتلفوهج؛ ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

للتحةوفلفتجؤوقلاتاجذلاؤ اررات.ل ل
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المبحث األول :اتخاذ الق اررات و تيارات الفكر التنظيمي
تط رلاؤلارلاؤتمظوسا لنبرلةم اتلط وعقلسفلاؤسسجرةجتلا داروقلفالاؤسؤةةجتلاؤساتعلق،لحوثلأةهستل
لإثراء لاؤسترفق لا داروق ،ل ضع لمسجذج ل مظروجت ل سبجدئل
دراةجت ل بح ث لندد لابور لسف لاؤسلاروف ل اؤتعسجء لفا ل

تلةػرلمظرتهـلؤ إلدارةلبشاؿلنجـل لؤتسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلاؤساتعلقلفالاؤتمظوـلتحدودال لاؤتالومبمالنعوهجل ادتهجل
لسةت بعهج.لفالأثمجءلهذالاؤتط رلام ةـلاؤلارلا دارالإؤدلسراحؿ،لادترمتلاؿلسرحعقلبظه رلسدااؿل اتمجهجتل
م لإؤوهجلهؤاءلاؤتعسجءلاهتسجسجتهـ،ل ه لسجلمتجلنم لأاثرلسفلرافدلفارا،لتسثؿلفالأاثرلسفلسدرةقلسفلسدارسل

ا دارة ،لؤاؿ لسدرةق لمظروجتهج لاؤتا لأثرت لاؤلار لا دارا ،ل ا لزاؤت لتحظد لحتد ل دتمج لهذا لبجهتسجـ لاؤبجحثوفل

اؤدارةوف ل اؤسسجرةوف لؤإلدارة لؤسج لت دس لهذه لاؤمظروجت لسف لسلجهوـ ل سبجدئ ل د اند ل أةجؤوب لسمظسق لؤألمشطقل

األنسجؿلاؤهجدفق.ل

لتةمؼ لتوجرات لاؤلار لاؤتمظوسا ل ف ج ل ةهجسجت لاؤاتجب ل اؤبجحثوف لإؤد لثمثق لسدااؿ لأةجةوق لها لاؤسداؿل

اؤامةواا،لاؤسداؿلاؤةع اال لاؤسداؿلاؤستجةر،لفعاؿلسمهجلمظرتهجلؤعتسعوقلا داروقل لؤتسعوقلاتاجذلاؤ ارراتل
لتمستهجلأحوجمجلبتضلم جطلاؤت جطع.

المطمب األول :نظريات الفكر الكالسيكي و اتخاذ الق اررات
تتتبرلاؤمظروقلاؤامةواوقلأ ؿلإةهجـلذ لداؤقلفالبمػجءلاؤلاػرلا دارا،ل لوتتبػرلاتجبهػجلر ادالؤعتةػوور،لفبػجؤرمـلسػفل

أفلآراءلاتجبهجلدجستلفالأةجةهجلاأل ؿلنعدلاؤابػرة،لإالأفلهػذهلاآراءل لاؤسبػجدئلاؤتػالادترحهػجلر ادلاؤسػداؿلسػجل ازؤػتل

تطبؽلحتدلو سمجلهذا.1لةوتـلسفلامؿلهذالاؤسبحثلت دوـلؤعسداؿلوت ب لمظرت لؤتسعوقلاتاجذلاؤ اررات.

 -1نظريات التنظيم الكالسيكي

لارتا ػػزتلمظرو ػػجتلاؤتمظ ػػوـلاؤامة ػػواالاؤثمثػ ػػقلاؤت ػػالظه ػػرتلف ػػالبداو ػػقلاؤ ػػرفلاؤسجض ػػالنع ػػدلت ة ػػوـلاؤتس ػ ػؿل

اؤهواػػؿلاؤتمظوسػػالبجنتبجرهسػػجلنمة ػروفلأةجةػػووفلسػػفلنمجةػػرلاؤتمظػػوـل لسػػجلوممػػرلنػػفلذؤػػؾلسػػفلتحدوػػدلؤعةعطػ ػقل
ت زوػػعلاؤسةػػؤ ؤوقل لتتوػػوفلمطػػجؽلا شػراؼل لاؤردجبػػق.لامطعػػؽلاؤسػػداؿلاؤامةػػواالسػػفلافت ػراضلأةجةػػالسسػػثملفػػال

ةلقلاؤرشجدةلفالتةرفجتل لةع اوجتلاؤتمظوـ.2لاػجفلاؤت مػ لاألةجةػالؤهػذالاؤسػداؿلهػ لزوػجرةلإمتجموػقلاؤسمظسػجتل

سفلامؿلاؤتراوزلنعدلبتضلاؤتمجةرلأ لاؤ ةج ؿلسفلأهسهج:
ػلدراةقلأفضؿلاؤطرؽلاؤلموقلألداءلاؤتسؿ؛
ػلااهتسجـلبالجءةلاؤتسعوقلا داروق؛

1

- JEAN- NOËL LHUILLIER, Le management de l’information : des données aux connaissances et aux compétences, Hermès
sciences publications, Paris, France, 2005, P: 63.
2
- Idem, P: 64.
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ػل ضعلسبجدئلستوجروقلت م ل تضبطلاؤتسؿلفالاؤسمظسق.

ل لوت دلتأةوسلاؤسداؿلاؤامةواالإؤدلسمس نقلسفلاؤر ادلاجفلؤهـلاؤلضؿلفالإرةجءلدنج ـلهذالاؤسداؿل هـل

فردوروؾلتجوع ر،لهمػرالفػجو ؿل لسػجاسل وبػر.لوساػفلتمػج ؿلفاػرل لإةػهجسجتلاؤسػداؿلاؤامةػواالفػالنسعوػقلاتاػجذل
اؤ ارراتلاؤساتعلقلسفلامؿلمظروجتػ لاؤثمثقل لاؤستسثعقلفالا دارةلاؤتعسوق،لسداػؿلاؤتسعوقلا داروػقل لأاو ارلاؤسػداؿل

اؤبور دراطا.لل ل

 -1 –1تقديم نظرية اإلدارة العممية

أرةػػدلتػػجوع رلد انػػدلا دارةلاؤتعسوػػقلبتحدوػػدلاؤسبػػجدئلاؤتػػالت ػ ـلنعوهػػج،1لستعمػػجلنػػفلاألهػػداؼلاؤح و وػػقلاؤتػػال

تةتدلإؤوهجل هالزوػجدةلا متػججل الاحػمؿلث جفػقلاؤتلػجهـلسحػؿلاؤتمػجزعلبػوفلا دارةل اؤتسػجؿ،ل الادمػجعلاؤطػرفوفلبػأفلاؤػذال
وحاـلاؤتمدقلبومهسجلهػالاؤسةػجؤالاؤسشػتراقلالتضػجربهج.لاجمػتلاؤسةػجهسقلاألةجةػوقلؤتجوع ػ رلفػالاؤسػداؿلب رةػج ل

اؤسبجدئلاألةجةوػقلؤإلدارةلاؤتعسوقل لاؤستسثعقلفا2ل:
ػ

إحمؿلاؤطرؽلاؤتعسوقلسحؿلاؤطرؽلاؤبدا وقلفالاؤتسؿل لفالحؿلاؤسشجاؿلا داروق؛ ل

ػلاااتبجرلاؤتعسالؤعتسجؿل تدروبهـلنعدلأةجسلنعسا؛ ل
ػلتتج فلاؿلسفلا دارةل اؤتسجؿلطب جلؤعطرو قلاؤتعسوق؛

ػل ت ةوـلنجدؿلؤعسةؤ ؤوجتلبوفلاؤسدوروفل اؤتسجؿلسعلدوجـلاؤسدوروفلبتاطوطل تمظوـلاؤتسؿ،ل دوجـلاؤتسجؿلبجؤتملوذ.

رازلفرودوروؾلتجوع رلسؤةسلهذالااتمجهلنعدلدراةقلاؤ دتل لاؤحراقلب ةدلتبةوطلاألنسجؿل لرفعلسةت ىل

أدا هػػج،لسػػفلثػػـلتػػدروبلاؤ ػ ىلاؤتجسعػػقلنعػػدلأةػػجسلاألةػػع بلاؤتعسػػالاؤسحةػػفل لاؤسػػمسطلؤزوػػجدةلإمتجموتهػػج.ل ظهػػرتل
سلجهوـلساسعقلسثؿلاؤهمدةقلاؤبشروقلؤتحةوفلسةتػ ىلأداءلأنضجءلاؤمةـل لاػ ار طلمجمػت()GANTTاةػتتسجؤهجلفػال

سمػجاتلاؤتاطوطل لاؤردجبق.3

دن ػ ػػجلت ػ ػػجوعلرلإؤ ػ ػػدلتطبو ػ ػػؽلسب ػ ػػدألا شػ ػ ػراؼلاؤ ظ ػ ػػج لالؤتح و ػ ػػؽلا ف ػ ػػجدةلاؤ ةػ ػ ػ ىلس ػ ػػفلا ػ ػػدسجتلاؤسشػ ػ ػرفوفل

اؤستاةةوف،ل لاذالسبدألاؤتةوورلبجاةتثمجءلدةػدلتراوػزلاؤمهػ دلنعػدلم ػجطلاااتمػجؽلاؤتػالتتػ ؽلةػورلاؤتس ػؿل ل
ستجؤمتهجلفالاؤتمظوسجت.لرازتلا دارةلاؤتعسوقلنعػدلسبػد الت ةػوـلاؤتسػؿل لاؤتاةػصلؤسػجلؤهسػجلسػفلآثػجرلاومجبوػقل
نعدلسةت ىلأداءلاؤتمظوـل لاذالسبػدألاؤتتػج فلاؤػذالوتػدلنػجسملأةجةػوجلؤتممػبل لاحتػ اءلاؤةػرانجتلاؤتػالدػدلتمشػأل

بوفلا دارةل لاؤتسجؿ .ل

 –2 -1تقديم نظرية التقسيم اإلداري
وتتبرلهمرالفجو ؿلأ ؿلسفل ضعلأةسلهذهلاؤمظروقل لاؤتالتتتبرلساسعقلؤسجلمجءلب لتجوعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ر،لؤافلاهتسجس ل ل
- JEAN- NOËL LHUILLIER, Op.cit, P : 62.

2ل-لسحسدلدجةـلاؤ رو ما ،مبادئ اإلدارة :النظريات و العمميات و الوظائف،اؤطبتقلاأل ؤد،ل دارلةلجءلؤعطبجنقل لاؤمشرل لاؤت زوع،لنسجف،لاألردف،ل،2001لصلص.63-59:

3ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب،لمدخل لمتسيير ،الجزء األول :التسيير و التنظيم و المنشأة،لدو افلاؤسطب نجتلاؤمجستوق،لاؤم از ر،ل،1995لصلص:ل.59-55
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امةبلنعدلاؤتسعوقلا داروقلذاتهجلنعدلسةت ىلدسقلاؤهواػؿلاؤتمظوسالتحدوػدا.1لرا ػزتلمظروػقلاؤت ةػوـلا دارال لاؤتػال
وطعؽلنعوهجلأوضجلتةسوقلمظروقلاؤتسعوقلاؤتةووروقلنعدلاؤتةوورلفالحدلذات ،لفجنتبرت لمشجطجلستسوزالدج سػجلبذاتػ .ل سػفل

ثـلتحعوؿلهذالاؤمشجطلإؤدل ظج ؼلفرنوقلسثؿلاؤتاطوط،لاؤتمظوػـ،لاؤت مو ،لاؤردجبػقل اؤتمةوؽ .ل

ةجهـلااتمجهلفالبعػ رةل لتحدوػدلنػددلابوػرلسػفلسبػجدئلاؤتةػوور2تتةػؼلبجؤسر مػقلأالأمهػجلؤوةػتلسطع ػق،لحوػثل

وسافلاةتاداسهجلفالض ءلاؤظر ؼلاؤستغورةل اؤاجةقلباؿلسشر عل لاؤستسثعقلأةجةجلفالاؤتمجةرلاؤتجؤوق:3ل ل

ػل حدةلاألسر؛ ل

ػلتاجفؤلاؤةعطقل لاؤسةؤ ؤوق؛
ػلاةت رارلاألشاجص؛

ػلاؤتمةوؽل لتل وضلاؤةعطق.

تمػػدرلا شػػجرةلإؤػػدلأفلاؤسبػػدألاألاوػػرلالوساػػفلفةػػع لنػػفلسلهػ ـلاؤردجبػػقلبجاةػػتثمجء،لحوػػثلوترتػػبلنعػػدلاؤسػػدراءل

األنعدلسرتبقلتل وضلاؤةعطقلمح لاألةلؿلؤاالوتجحلؤهـلاؤتلرغلؤعسشجاؿلاألاثرلتت ودال لؤع ارراتلاألاثرلأهسوق.

 – 3 - 1المدخل البيروقراطي

لددـلسجاسل وبرلمس ذم لاؤبور دراطالنعدلأمػ لاؤمسػ ذجلاؤسمجةػبلؤعتمظػوـلاؤحضػرا4لاؤػذالوةػتهدؼلتح وػؽل

األهداؼلاادتةجدوقل لاامتسجنوق.لوةتسدلهذالاؤمظجـلةعطت لسفلاؤ جم فلاؤذالوتاسلنجدةلإرادةلاؤسمتسع.لوةتسدل

اؤمس ذجلاؤبور دراطالالجءت ل لن مموت لسفلاةج ة لاؤستسثعقلفوسجلوعا :5ل

ػل م دلمظجـلهرسالؤعةعطق؛ ل

ػلتحدودل اضالؤساجفلاؿلشاصلفالاؤتمظوـ؛ ل

ػل م دلتاةصلددوؽلؤاؿلفرد،لتاةصلس ة ؼلاتجبوج؛ ل
ػ ػلااتوػػجرلاألشػػاجصلنعػػدلأةػػجسلاؤالػػجءةلاؤت موػػقل لاؤتعسوػػقلفػػالظػػؿلاؤسمجفةػػقل لب م ػ دلا م ػراءاتلاؤس حػػدةلذاتل
اؤةبغقلاؤس ض نوقلاؤسمردةلسفلانتبجراتلاؤشاةوق؛ ل

ػلاةتاداـلاألةع بلاؤتعسالفالستجؤمقلاؤسشجاؿلا داروق؛ل ل
ػل م دلسةتمداتل ل ثج ؽلرةسوقلسحل ظقلفالاؤساجتب.ل ل

- JEAN- NOËL LHUILLIER, Op.cit, P : 63.
2ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس ،إدارة األعمال:نظريات و نماذج و تطبيقات،لاؤدارلاؤمجستوق،لا ةامدروق،لسةر،ل،2005لصلص.100-98:
3ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب ،اؤمزءلاأل ؿ:لاؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأة ،مرجع سابق،لصلص.62-53:
4ل-لمسجؿلاؤدوفلؤت وةجت ،مبادئ اإلدارة و التنظيم،لدارلإةهجسجت،لت مس،ل،1996لص.21:

5ل-ل سحسدلرفوؽلاؤطوب،لاؤمزءلاأل ؿ:لاؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأة،لمرجع سابق،لصلص.66-65:
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سسػػجلةػػبؽلوساػػفلاؤحاػػـلنعػػدلاؤمس ػ ذجلاؤبور د ارطػػالنعػػدلأم ػ لمظػػجـلسثػػجؤالؤػػإلدارة،لانتسػػجدهلنعػػدلاؤ انػػدل

ا م ػراءاتلاؤةػػجرسقلؤع ضػػجءلنعػػدلاؤتمدػػجتلاؤشاةػػوق،لاؤت ةػػوـلاؤ اضػػالؤعتسػػؿلو تضػػالأفلوتػػرؼلاػػؿلشػػاصل
ظولت لفالاؤتمظوـل لاؤتدرجلاؤهرسالاؤثجبتلحتدلتا فلاؤتردوجتلسمط وقل اضحق.

 – 2المبادئ المشتركة بين نظريات المدخل الكالسيكي

سفلاؤدراةقلاؤستأموقلؤمظروجتلاؤسداؿلاؤامةواا،لوسافلتحدودلم جطلاؤت جطعلأالاؤسبجدئلاؤسشتراقلبومهجلفال

سمس نقلسفلاؤم جطلمحددهجلفوسجلوعا :ل

ػلسبدألاؤتدرجلاؤةعط ا:لتل ضلاؤةعطقلفالاؤسمظسقلبجنتسجدلسبدألاؤتدرجلسفلدسقلاؤهواؿلاؤتمظوسالإؤدلدجندت ؛ل ل

ػل حدةلاألسر:لوتع دلاؤسرؤ سلاأل اسرلسفلدبؿلطرؼل احد؛
ػلسحد دوقلاؤسرؤلةوفلدااؿلاؤتمظوـ؛

ػلاؤت ةوـلاؤددوؽلؤعتسؿل لتحدودلاؤتاةص؛
ػلانتسجدلاؤتمظوـلنعدلاؤرةسوق؛لل

ػلتةرفجتلاؤتمظوـلتاضعلؤسبدألاؤرشد.

 – 3اتخاذ الق اررات من منظور المدخل الكالسيكي
ومظػػرلاؤسػػداؿلاؤامةػػواالفػػالا دارةلؤعسؤةةػػقلنعػػدلأمهػػجلتمظػػوـلرةػػسالتتػ زعلفوػ لاؤسةػػؤ ؤوجتل لاؤ لظػػج ؼل
بشػػاؿلهرسػػالفػػالإطػػجرلانتبجرهػػجلمس ذمػػجلسواجمواوػػجلوتةػػـلبجؤ ض ػ حل لاؤرشػػجدةلفػػالتة ػرفجتهج.لافترضػػتلاؤمسػػجذجل
اؤامةواوقلفالا دارةلأفلاؤسؤةةػقلمظػجـلسغعػؽلوتسػؿلفػالإطػجرلظػر ؼلاؤتأاػدلاؤتػجـلأالتػ افرلاؤستع سػجتلبجؤشػاؿل

لاؤت دوتلاؤسطع بوفلنفلظر ؼلاؤسحوط،لسسػجلوتتػوفلستػ لتح وػؽلرشػجدةلاؤ ػ ارراتلاؤستاػذةلبحاػـلاافت ارضػجتلاؤتػال
نع ػػدلأةجة ػػهجلوتس ػػؿلاؤتمظ ػػوـ.لأض ػػؼلإؤ ػػدلذؤ ػػؾلامة ػػوجبلاأل اس ػػرلس ػػفلأنع ػػدلاؤه ػػرـلا دارالإؤ ػػدلأة ػػلع ل لت ػػدفؽل

اؤستع سجتل لاؤبوجمجتلسفلأةلؿلإؤدلأنعدلاؤهواؿلاؤتمظوسا.ل ل

اةػػتمجدالؤسبػػدألاؤ ضػ حلفػ فلاجفػػقلاؤ امبػػجتل لااؤت ازسػػجتلاؤسهموػػقلفػػالاؤتمظػػوـلتتػػدل اضػػحقلبسػػجلفوػ لاؤالجوػػق،ل

حوػػثلأمهػػجلسحػػددةلاتجبوػػج،ل لنعو ػ لف ػ فلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلاؤساتعلػػقلفػػالاؤسؤةةػػقلتتحػػددلسػػفلاػػمؿلاؤت ةػػوؼل
اؤددوؽلؤع ظج ؼل لإةمجدهجل ف جلؤع اموفل لاؤع ا الاؤةج دةلفالاؤتمظوـ.لفلالحجؤقلسجلإذالةجدؼلستاذلاؤ رارلس دلػجل

ستومجل لاةتتةدلنعو لاألسرلفتعو لااةتممجدلبجؤسةت وجتلاؤتعوجلفالاؤتمظوـلؤعلةؿلفػالاؤسشػاؿلاؤسطػر ح.لومػبل
همػػجلأفلمشػػورلإؤػػدلم طػػقلأةجةػػوقلهػػالأم ػ لاعسػػجلازدادلنػػددلاؤسرؤ ةػػوفلفػػالتمظػػوـلسػػجلاعسػػجلازدادتلاؤسشػػجاؿلاؤتػػال

تحتججلإؤدلفةؿ،ل لبجؤتجؤالف مػ ل ف جلؤسجل ردلةجب جلأالتح وؿلاؤسشجاػؿلاؤتالتةتدنالحملسفلاؤسةت وجتلاألدمدل

إؤدلاؤسةت وجتلا داروقلاؤتعوػجلؤعلةؿلفوهجلوةببلبطءلاتاجذلاؤ ػرارلاؤذالسفلشأمػ لأفلوؤثرلنعدلأداءلاؤسؤةةق .ل
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لأسجلبجؤمةبقلؤع رارلفالحػدلذاتػ ،لف ػدلأهسعػتلاؤمظروػجتلاؤامةػواوقلمجمبػجلأةجةػوجل لهػ لتحدوػدلاولو ػػقلاتاػػجذل

ػؤثرةلفوػ ،لحوػػثلامةػػبلاهتسػػجـلاؤسػػداؿلنعػػدلت زوػػعلاؤ ظػػج ؼلف ػػط،لأضػػؼلإؤػػدلذؤػػؾلإملجؤهػػجل
اؤ ػرارل لاؤت اسػػؿلاؤسػ ل
ؤتػػأثوراتلاؤبو ػػقلاؤةوجةػػوق،لاادتةػػجدوقل لاامتسجنوػػقل لمورهػػجلنعػػدلاؤتمظػػوـلبحاػػـلافت ارضػػهجلأفلاؤسؤةةػػقلمظػػجـل

سغعؽ.لل ل

ومسعلساتة لا دارةلنعدلأفلأهـلسجلاتةستلب لمظروجتلاؤسداؿلاؤامةوااله لإملجؤهجلؤتمةرلاؤتمدجتل

ا مةػجموقلاؤتػالتمشػألدااػؿلاؤتمظػػوـ،لحوػثلأمهػجلانتبػرتلاؤتجسػػؿلسمػردلآؤػق1لتملػذلسػػجلوطعػبلسمهػجل لمضػتلاؤطػػرؼل
نفلاؤتمدجتلمورلاؤرةسوقلاؤتالوساػفلأفلتمشػألبػوفلاؤتسػجؿل لاؤتػالومػبلأفلتؤاػذلبتػوفلاانتبػجرلبحاػـلتأثوراتهػجل

صلاؤتالانترتلاؤسداؿلاؤامةواالاجةقلسفلمجحوقلت فورلاؤستع سجتل لستجؤمػقل
ل
نعدلأداءلاؤسؤةةق.لؤاثرةلاؤم ج
اؤبوجمجتلاؤتالسفلشأمهجلدنـل لترشودلنسعوجتلاتاػجذلاؤ ػرارلبجؤسؤةةػق،لف ممػجلةػمتسؿلنعػدلاؤت اةػؿلسػعلاؤمظروػجتل

اؤتالتعتهجلنعدلأسؿلت فورلظر ؼلأحةفلاتاجذلاؤ اررات.ل ل

-4لنقد نظريات المدخل الكالسيكي

رمـلسجلح ت لمظروجتلاؤسداؿلاؤامةواالسفلم عػقلم نوػقلفػالسمػجؿلا دارة،لإالأمػ ل مهػتلؤاػؿلسمهػجلنػدةل

امت جداتلمحددهجلتبجنجلفوسجلوعا .ل

 -1 –4نقد نظرية اإلدارة العممية

وسافلتةموؿلأ م لاؤ ة رلاؤتالامت دتلنعدلأةجةهجلحراقلا دارةلاؤتعسوقلفوسجلوعا :ل

ػلندـلاؤسمط وقلفالبمجءلافتراضجتهجلنعدلأةجسلأفلةع ؾلاؤتجسؿلتحاس لاؤت مموقلأ لاؤرشدلفالتةرفجت ؛ ل
ػلاؤتراوزلاؤشدودلنؿلا متجموقلؤتح وؽلاؤربحوقلأدىلإؤدلااةتغمؿلاؤسلرطلؤاؿلسفلاؤتسجؿل لاؤتسمء؛ ل

ػلانتبجرلاؤتجسؿلترةجلفالآؤقلواضعلؤسواجمواوقل لهمدةقلاؤحراجتلاؤضر روقل لاؤتةرفجتلاؤت مموقلتحت ل

لمظجـلردجبالةجرـ،لفأهسعتلبذؤؾلأفلاؤلردلاؤتجسؿلاػج فلامتسػجنالبطبوتتػ لؤػ لتراوبتػ لاؤملةػوقلاؤتػالتدفتػ لؤعتسػؿل
أ لاؤتسردلنم لإذالؤـلترانالاة ةوجت 2؛ ل

ػلافت جرلاؤدراةجتلاؤسممزةلسفلطرؼلر ادلاؤسداؿلؤعتتسوـلا مهجلأمروتلفالأسجافلسحد دة .ل
 -2 –4نقد نظرية التقسيم اإلداري

رمػػـلسػػجلأحدثتػ لاألفاػػجرلاؤتػػالدػػدستهجلمظروػػقلاؤت ةػػوـلا دارالسػػفلتػػأثورلنعػػدلا دارة،لإالأفلاؤػػبتضلوةػػؼل
بأفلاؤتدودلسفلاؤسبجدئلاؤتالمجءتلبهجلاؤمظروقلوتةؼلبجؤطجبعلاؤمظرال لولت رلإؤػدلاجةػوقلاؤتتسػوـلنعػدلمسوػعل

اؤسمظسػػجت.3لاسػػجلوؤاػػذلنعوهػػجلاؤتمػػجدضلاؤةػػجرخلبػػوفلسبجد هػػجلفتعػػدلةػػبوؿلاؤسثػػجؿلو مػػدلتتػػجرضلبػػوفلسبػػدألتضػػووؽل
1ل-لةمحلاؤدوفلاؤشم اما،لالتطورات التكنولوجية في اإلدارة الصناعية،لسؤةةقلشبجبلاؤمجستق،ا ةامدروق،لسةر،ل،1990لصل.35:
2ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لص.93:
3ل-لنفس المرجع السابق،لص.102:
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مطجؽلا شراؼل لاؤردجبقل لسبدألااحتلجظلبأدؿلنددلسسافلسفلسةت وجتلا شػراؼلفػالملػسلاؤتمظػوـ.لوضػجؼلإؤػدل

ذؤػػؾلإهسػػجؿلاؤمظروػػقلاغورهػػجلسػػفلمظروػػجتلا دارةلاؤامةػػواوقلؤألبتػػجدلاؤملةػػوقل لاامتسجنوػػقلؤعةػػع ؾلاؤتمظوسػػال ل
انتبجرهجلن اسؿلثجم وقلفالاؤتمظوـ.لللل ل

 -3 – 4نقد النظرية البيروقراطية

لاشلتلاؤدراةجتلا داروقلنفلاؤتدودلسفلاؤةعبوجتلاؤتالسوزتلاؤمس ذجلاؤبور دراطالفالا دارةل لاؤتالوسافل

تحدودهجلفوسجلوعا :ل

ػلاؤتتجرضلبوفلبتضلاؤسبجدئلاؤتمظوسوقلاتتجرضلسبدألاؤتردوقلبجنتسجدلاؤالجءةلسعلسبدألاؤتردوقلبجألددسوق؛ ل
اؤاض علؤترةجمقلسفلاؤ اموفل لاؤع ا ال لنمدجتلاؤةعطقلاؤهرسوقلاؤسرةاقلؤمظجـلردجبالشدود؛

ػلافت ػػجرلاؤتمظػوـلؤعتمدػػجتلاألف وػقلاؤتػػالسػػفلشػأمهجلأفلتتػػززلاؤتمةػوؽلبػػوفلا داراتل لتراوػزهلنعػدلنمدػػجتلاؤةػػعطقل
اؤرةسوقلسفلأنعدلإؤدلأةلؿل لاؤتالالتتدلاجفوقلؤتح وؽلاؤلتجؤوقلفالإدارةلاؤتمظوسجت؛

ػل إهسجؿلاؤمظروقلؤعسا مجتلاؤملةوقل لاامتسجنوقلؤعتجسؿلسسجلدػدلوترتػبلنعو ػ لمتػج جلةػعبوقلنعػدلاؤتمظػوـلاجمالػجضل
الجءت لأ لفشع لتسجسج؛

ػلانتبجرلاؤتمظوـلمظجسػجلسغع جلوت دؼلممجح لف ػطلنعدلاةج ة ل لسحددات لاؤدااعوػق،لؤافلهذالالوتلؽلسعلاؤمظرةل
اؤحدوثقلؤعسمظسجتل لاؤتالتتتبرهجلأمظسقلسلت حقلتؤثرل لتتأثرلببو تهج.ل
المطمب الثاني :اتخاذ الق اررات من منظور االتجاهات السموكية المبكرة
مشػػأتلاؤسدرةػػقلاؤةع او ػقلاػػردلفتػػؿلدػ الؤمفتػراضلاؤػػذالدجسػػتلنعوػ لاؤسدرةػػقلاؤامةواو ػقل اؤستسثػػؿلفػػالأفل
اؤطجدقلاؤمةدوقلؤعلردلهػالاؤتجسػؿلاألةجةػالاؤسؤثػػرلفػالإمتجموتػ ،ل اػجفلؤهػجلت مػ لأةجةػالهػ لزوػجدةلا متجموػقلسػفل

امؿل ضعلافت ارضػجتلح ؿ اؤتمةرلاؤبشرا.ل ل

 – 1تقديم لمدخل العالقات اإلنسانية و االتجاهات السموكية المبكرة في اإلدارة

رازلاؤسداؿلاؤةػع االنعػدلا مةػجفلملةػ لبجنتبػجرهلاؤتمةػرلاألةجةػالفػالبمػجءلاؤتمظػوـ،لفتمج ؤػتلاؤد ارةػجتل

اؤملةػ ػػوقل لاامتسجنوػ ػػقلةػ ػػع اوجت لالػ ػػردلفػ ػػالسمس نػ ػػقلرةػ ػػسوقلأ لموػ ػػرلرةػ ػػسوق.لاسػ ػػجلتمج ؤػ ػػتلةػ ػػع ؾلاؤمسجنػ ػػجتل
اؤتمظوسػجتلاؤبشػروقلاؤتػػالوا مهػػجلاألفػراد،ل لدرةػػتلاؤبو ػػجتلاؤحضػػجروقلاؤتػػالومتسػػالإؤوهػػج.اهتـلاؤةػػع او فلبتسعوػػجتل

اؤتلجنؿل لاؤتأثورلاؤستبجدؿلؤعتمجةرلاؤسدر ةػقلسثػؿلاؤتلجنػؿلبػوفلفػردل لفػردل لاؤتلجنػؿلبػوفلاألفػ ػرادل لاؤسمس نػجتل

أ لب ػوفلهػػؤاءلسمتستػػوفلسػػفلمهػػقل لاؤبو ػػقلاؤحضػػجروقلسػػفلمهػػقلأاػػرى.ل لاػػجفلسػػفلمتػػج جلد ارةػػجتلنعسػػجءلاؤػػملسل

لاامتسجعل لاألممجسل لمورهـلسفلاؤةع اووفلبر زلسلجهوػػـلسثػؿلحراوػقلاؤشاةػوق،لاؤتحلوػز ،حراوػقلاؤمسجنػجت،ل
اؤتةوورلبجألهداؼ،لاؤتسؿلضسفلفروػؽ،لاؤتةوورلبجؤسشجراقل لمورهجلسفلاؤسلجهوـلاألارى.ل ل
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 –1 –1حركـة العالقـات اإلنسانيـة
وتتبرلاؿلسفلاؤت فلسجو ل(،(Elton Mayoلسمةتربرجل))Hungo Munsterbergل لبرمجردل( )Chester Barnardسفل

اؤػػر ادلاأل ا ػػؿلؤهػػذهلاؤمظروػػق،1لوتتبػػرلااهتسػػجـلبجؤتمةػػرلاؤبشػػرالسحػ رلتراوػػزلهػػذهلاؤمظروػػقلحوػػثلأمهػػجلت ػ ـلنعػػدل
افتراضلسؤداهلأفلاؤتمةرلا مةجمالوسافلأفلوؤثرلتأثورالابورالنعدلا متججل لسفلثـلف فلزوجدةلا متػججلوتح ؽلسفل

امؿلفهـلطبوتقلاألفرادل لتشموتهـل لتاولهـلسعلاؤتمظوـ.2لتتدلةعةعقلاؤتمجربلاؤتالأمروتلفالسةمعلهج ثلرفل

اؤتػجبعلؤشػػراقل وةػػترفلإؤاتروػػؾلبجؤ اوػػجتلاؤستح ػدةلاألسرواو ػقلفػالاؤلت ػرةلسػػفل1927لحتػػدل1932لسػػفلدب ػؿلسػػجو لاؤػػذال
وتدلسفلأاثرلاؤر ادلاؤذوفلتزنس الحراقلاؤتمدجتلا مةجموقلسفلاؤسةجهسجتلاؤ ار دةلفالهذالاؤسمجؿ .3ل

وبػػد لأفلهػػذهلاؤمظروػػقلظهػػرتلاػػردلفتػػؿلؤممت ػ ػجداتلاؤتػػال مهػػتلؤعمظ ػرةلاؤامةػػواوق،لؤامهػػجلفػػالاؤ ادػ ػعلؤػػـل

ت ػرفضلسبجد هػػجلاعوػػقلبػػؿلتػػرىلأفلا متجموػػقلالتتػػأثرلف ػػطلبػػجؤم احالاؤلموػػق،لاسػػجلأفلاؤلػػردلالوساػػفلستجسعت ػ لا ؤػػق.ل
فجألفرادل لهـلأحدلنمجةرلا متججلؤهـلسشػجنرهـلاؤاجةػق،لحجمػجتهـ،لأهػدافهـل لنمدػجتهـلاامتسجنوػق،لبج ضػجفقل

إؤدلبو ػقلاؤتسؿلاؤسجدوػقلفاعهجلن اسؿلتؤثرلنعدلإمتجموقلاألف ػراد.لإضػجفقلإؤػدلذؤػؾلف ػدلأظهػرتلاؤمظروػقلأهسوػقلمسػطل
ا دارةل لاؤحجمقلؤتدروبلاؤسدوروفل لاؤسشرفوفلؤتمسوقلسهجراتلاؤتمدجتلاؤشاةوقل لااتةػجاتل لاؤدافتوقلؤدوهـ،ل

اسجلرازتلنعدلااهتسجـلبدومجسواوقلاؤمسجنقل لتأثورهجلنعدلإمتجموقلاؤلردلاؤتجسؿ .ل

لتمبلا شجرةلهمجلأمػ لظهػرتلنػددلسػفلاؤسحػج اتلاألاػرىلؤػبتضلاؤبػجحثوفل لاؤاتػجبلؤتطػ ورلسلػجهوـلهػذهل

اؤمظروػقلسسجلومتعهجلأاثرلشػس ؤوقل لنس ػجلفػالفهػـل لتلةػورلةػع ؾلاألفػراد،ل لسػفلأسثعػقلهػؤاءلسػجرالبػجرؾلف ؤوػتل
(Follett Parker

 (Marryاؤتػػالرةػػاتلسله ػ ـلاؤرمػػؿلاؤسح ػػؽلؤذات ػ ،4لبستمػػدلأفلاؤلػػردلوا ػ فلأاثػػرلإمتجموػػقلنمػػدسجل

وش ػػترلبأهسوتػ ػ ل نم ػػدسجلوتست ػػعلبجؤردجب ػػقلاؤذاتو ػػق،لأالأفلاؤم ػػجسلس مهػ ػ فلذاتو ػػجلؤع ةػ ػ ؿلإؤ ػػدلاأله ػػداؼلاؤسطعػ ػ بل

تح و هػػج،ل أفلاهتسػػجسهـلبتح وػػؽلهػػذهلاألهػػداؼلوػرتبطلإومجبوػػجلبسػػدى اتةػػجؽل تاجسػػؿل سةػػجهسقلهػػذهلاألهػػداؼلفػػال
تح وؽلأهدافهـلاؤشاةوق .ل

 – 2 –1نظرية الحاجات اإلنسانية و الدافعية
راػػزتلهػػذهلاؤمظروػػقلنعػػدلاؤ ادتوػػق،ل لوظهػػرلذؤػػؾلمعوػػجلسػػفلاػػمؿلاؤبح ػ ثلاؤتػػالأمروػػتل لأ ؤػػتلاهتسجسػػجل

ستزاودالبحجمجتلاؤلردلاؤتجسؿل لاولوقلتأثورهجلنعدلأدا ػ .لةجهسػتلهذهلاؤدراةجتلفالبمجءلمظروقلاؤدافتوػقل لمظروجتل
اؤةع ؾلا مةجمالاؤتالأدتلبد رهجلإؤدلظه رلسله ـلاؤةع ؾلاؤتمظوسالاسمجؿلأةجةػالؤعبحػثلفالاؤتمظوـ.ل ل
ل

1ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لصلص.105-103:

2ل-لنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لأساسيات اإلدارة و التنظيم ،لدارلاؤمجستقلاؤمدودةلؤعمشر،لا ةامدروق،لسةر،ل،2002لص.44:
3ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب،لاؤمزءلاأل ؿ :اؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأة،لمرجع سابق،لص.87:
4ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لص.105:
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ظه ػرتلاؤتدوػػدلسػػفلمظروػػجتلاؤحجمػػجتل لاؤدافتوػػقلاؤتػػالأةػػهستلفػػالتط ػ ورلاؤلاػػرلاؤتمظوسػػال لسػػفلأهسهسػػجل

مظروتجلXل لYل لمظروقلاؤتدرجلاؤهرسالؤعحجمجت.ل ل

 – 1 – 2 – 1نظريتا

 XوY

أطعؽلسجؾ لمروم رل( )Douglas Mac Gregorتةمولجلتحاوسوجل ه لمظروق  Xل سلجدهلأفلاؤاثوػ ػ ػ ػ ػرلسفلاؤمجسل

الوحب فلاؤتسؿل اؤسةؤ ؤوقل ولضع فلاؤاض علؤعت مو ل هـ الوتحرا فلامطمدجلسفلرمبتهـلفالأداءلأفضؿلنسؿل

بؿلامطمدجلسفلاؤح افزلاؤسجؤوق ،ؤذالف فلاؤاثوروفلسمهـلومبلأفلواضت الؤإلشراؼلاؤددوؽل اؤردجبقلاؤساثلقل أفل
ومبر النعدلإممجزلاألهداؼلاؤتمظوسوق .لتةجءؿلسجامروم رلنفلح و قلهذهلاؤمظرة ،أ لفالاؤح و قلاجفلوتةجءؿل
نسجلإذالاجمتلاؤتطبو جتلا داروقلاؤستر فقلآمذاؾ اجؤتاةصل ت ةوـلاؤتسؿ،لوسافلأفلوا فلأاثرلسمءسقلؤاؿل

أم اعلاؤ ظج ؼلاؤس م دةلفا اؤسمظسجتلاآف.ل ل

أحسلسجؾلمروم رلبأفلا دارةلبحجمقلؤتمظوسجتل تطبو جتلمدودة،ل سفلثـلفهالإسجلأف لت ـلنعدلأةجسل

مظػرةلأارىلسغجورة لؤعمظرةلاؤةجب قلنف اؤطبوتقلا مةجموق،لؤذالف دل ضعلسجؾلمروم رلاافتراضجتلاؤبدوعقل أطعؽل
نعوهج لاةـ مظروق

Y

ها لنعد لاؤتاس لاؤم وض لسف لمظروق ،Xلحوث لتلترض لأف لاألفراد لوسامهـ لأف لوةتستت ال

بأنسجؤهـل أ فلوسجرة الردجبقلذاتوقلح و وقلنعدلأملةهـ.لأالأفلاؤسدوراؤذالوتبمدلاؤمظروقلYلفالمسط لاؤ وجدالوسوؿل
مجؤبجلؤعمظرةلاؤتلجؤؤوقلؤسرؤ ةو لناسلاؤمظروق، Xلحوثلوسافل ةل لبأم لسدورلدوس راطالوحلزلاؤتجسعوفلنعدل

اؤتسػؿل لوسمحهـلاؤلرةقلؤت موػ لأملةهـلذاتوػجل لو فرلؤهـلسمجخلاابتاجر ل ا بػداعل وثؽلفالددراتهـلنعدلتحسؿل
اؤسةؤ ؤوقل لبجؤتجؤالاؤتسؿلنعدلتح وؽلأهداؼلاؤسمظسقلاؤتالوتسع فلفوهج .1ل

 – 2 – 2 – 1نظرية التدرج الهرمي لمحاجات
دػػدـلأب ارهػػجـلسجةػػع

ل()Abraham Maslow

مظروتػ لاؤسشػػه رةلؤتلةػػورلاؤدافتوػػقلؤػػدىلاألفػرادلةػػمقل،1935ل اؤتػػال

حسعتلتةسوقلهرـلاؤحجمػجتلؤسجةػع ،لف ف ػجلؤهػذهلاؤمظروػقلفػ فلؤعلػردلاسةػقلأمػ اعلسػفلاؤحجمػجتلاؤتػالوساػفلترتوبهػجل
فػػالشػػاؿلهرسػػا.لتبػػدألبجؤحجمػػجتلاؤسجدوػػقلاألةجةػػوقلأالاؤحجمػػجتلاؤلوزو ؤ موػػق،لاؤحجمػػقلؤألسػػجف،لاؤحجمػػقلؤتح وػػؽل
اؤتلجنؿلاامتسجنا،لاؤحجمػػقلؤمحتراـل لأاورالتمتهالبجؤحجمجتلاؤملةوقلذاتلاؤسةت ىلاؤتجؤا .2ل

تلةرلمظروقلسجةع لاؤدافتوقلؤدىلاؤلردلسفلاػمؿلسلهػ ـلاؤحجمػجتلا مةػجموق،لحوػثلوػرىلسجةػع لأفلحجمػجتل

اؤلردلتتح ؿلإذالاجمتلمورلسشبتقلإؤدلد ىلتدفت ل لت م لةع ا .لرتبلسجةع لاؤحجمجتلا مةجموقلفالهػرـلستدرجل
لأنتبرلأفلاؤحجمقلاألدؿلإشبجنجلهالاألاثرلدافتوػقلؤعةػع ؾ،لحوػثلأفلاؤحجمػقلموػرلاؤسشبتػ ػقلتمطػ النعػدلتػأثورل

د النعدلتلاورلاؤلردل لةع ا ل لسفلهمجلتةبالاؤحجمقلد ةلدافتقلؤعةع ؾ .ل
ل

1ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لصلص:ل.109-108
2ل-لنفس المرجع السابق،لصلص:ل.112-110
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 – 2المساهمات التطبيقية لالتجاهات السموكية المبكرة في اإلدارة
بدأت لاؤدراةجت لاؤةع اوقلاؤسبارةلاردلفتؿلد الؤمفتراضلاؤذا دجستلنعو لاؤسدرةقلاؤامةواوػق،ل اؤستسثؿل

فالأفلاؤطجدقلاؤمةدوقلؤعلردلهالاؤتجسؿ اؤهجـلاؤسؤثرلفالإمتجموت ،ل اجفلؤهجلت م لأةجةاله لزوجدةلا متجموقلسفل
امؿل ضع افتراضجتلح ؿلاؤتمةرلاؤبشرال لاؤتالسفلأهسهج :ل

ػ لتدنوـ لسله ـ ل اؤرمؿ لاامتسجنا ،لأا لأف لا مةجف لورمب لفا لاؤتسؿ لفا لم لتة ده لاؤتمدجت لاؤطوبق ل اؤشت رل
بجامتسجء؛

ػلتدنوـلسله ـلاؤرمؿلاؤسح ػؽلؤذاتػ ،لأالأفلاؤلػردلواػ فلأاثػرلإمتجموػقلنمػدسجلوشػترلبأهسوتػ ل نمػدسجلوتستػعلبجؤردجبػقل
اؤذاتوق،لأالأفلاؤمجسلس مه فلذاتوجلؤع ة ؿلإؤدلاألهداؼلاؤسطع لبلتح و هج،ل أفلاهتسجسهـلبتح وؽلهذهلاألهداؼل

ورتبطلإومجبوجلبسدى اتةجؽل تاجسؿل سةجهسقلهذهلاألهداؼلفالتح وؽلأهدافهـلاؤشاةوق؛

ػلأفلاؤلردلالوةتدلؤعتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿلؤتح وؽلإشب ػ ػ ػجعلحجمجتلادتةجدوقلف ط،لبؿلأفلاؤحجمجتلا مةجموقلاألا ػ ػ ػ ػ ػرىلتتت ػدد ل
للالت ؿلفا أهسوتهجلنفلاؤحجمػجتلاادتةجدوق،لأ لفالبتضلاألحوجفلددلتحتؿلهذهلاؤحجمػجتلس دعلست دـ فالةعـل
اؤحجمجتلا مةجموقلبجؤس جرمقلبجؤحجمجتلاادتةجدوق.

إفلسفلأهـلاؤمتج جلاؤتالترتبتلنعػدلإةػهجسجتلهػذالاؤسػداؿلهػ لت ػدوـلدجنػدةلنروضػقلسػفلاؤسترفػقلؤعسػدوروفل

ح ؿل ظج لهـلاجةقلفالاؤتتجسؿلسعلسرؤ ةوهـ.لالوةتطوعلأحدلأفلومارلفضؿلااتمجهجتلاؤةػع اوقلاؤسباػرةلفػال

إثػراءلاؤلاػرلا دارالفػالسمػػجاتلحو وػقلتةػمدلنس ػؿلا داروػوفلفػالساتع ػؼلاؤتمظوسػػجتلاػمسطلاؤ وػجدة،لااتةػػجات،ل
اؤتمدجتلاؤشاةوق،لاؤتسؿلاؤمسجنال لاؤتمظوـلمورلاؤرةسال لاؤدافتوقلفالاؤتسؿ.ل

 – 3مدخل العالقات اإلنسانية و عممية اتخاذ الق اررات

ؤـلو دـلسداؿلاؤتمدجتلا مةجموقلأالتلةوؿلؤتسعوػقلاتاػجذلاؤ ػ اررات،لبػؿلامةػبلتراوػزهـلنعػدلستاػذلاؤ ػرارل

اؤػػذالاشػػترط النعو ػ لإش ػراؾلاؤتسػػجؿلفػػالاتاػػجذلاؤ ػرارلذؤػػؾلفػػالإطػػجرلسػػجلأطع ػ ػ النعو ػ لأةعػ ػ بلا ش ػراؼل لاؤ وػػجدةل

اؤدوس راطوػػق،1لوت ػجبلنعػػوهـلاػػذؤؾلأمهػػـلؤػػـلوتسع ػ النعػػدلتبوػػجفلاؤطرو ػػقلاؤتػػالوػػتـلبهػػجلإشػراؾلاؤتس ػجؿل الحػػد دلذؤػػؾل
ا شراؾ.لوسافلؤستاذلاؤ رارلحةبلسمظرالاؤسداؿلأفلوحةؿلنعػدلاؤستع سػجتلسػفلاػمؿلشػباقلرةػسوقل لأاػرىل
مورلرةسوقلتتدلأةرعلسفلةجب تهجلفالت فورلاؤستع سجت،لاسجلتعتبلد رالأابرلبحاـلنمدتهػجلاؤسبجشػرةلسػعلسةػجدرل

اؤستع سجت .ل

 – 4نقد مدخل العالقات اإلنسانية و االتجاهات السموكية المبكرة
رمـلا ضجفجتلاؤستسوزةلاؤتػالدػدسهجلاؤسػداؿلؤعلاػرلا دارالإالأمهػجلادػتلاؤتدوػدلسػفلاامت ػجداتلاجمػتلةػببجل
ر وةوجلؤظه رلاؤمظروجتلاؤحدوثقلفالا دارة،ل لسفلأهـلاامت جداتلاؤتال مهتلؤعسداؿلسجلوعا :ل

1ل-لسحالاؤدوفلاألزهرا ،اإلدارة من وجهة نظر المنظمة،لدارلاؤلارلاؤتربا،لاؤ جهرة،لسةر،لد فلةمقلمشر،لص.168:
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ػػلؤـلو دـلاؤسداؿلتلةورالستاجسملألبتجدلا دارةلشأم لفالذؤؾلشأفلمظوػرهلاؤامةػواا،لحوػثلأفػرطلفػالاؤتراوػزلنعػدل
دراةقلاؤةع ؾلاؤبشرالسهسملبذؤؾلاؤت اسؿلاألارىلفالا دارةلاجؤبو قلاؤاجرموقلاؤسحوطقلبػجؤلردل لسػجلتشػتسؿلنعوػ ل

سفلن اسؿلسجدوق1؛ ل

ػلاؤتراوزلنعدلاؤتحلوزلاؤستملالفالاةتسجؤقلاؤتجسعوفلؤةجؤالاؤتمظوـلستمجةوقلأهسوقلاؤتحلوزلاؤسجدا؛ ل

ػػلادتةجرهجلنعدلإشراؾلاؤتجسعوفلفالستجؤمقلاؤسشجاؿلا داروقلاؤبةوطقلسسجلوتمالحرسجمهـلسػفلاؤستع سػجتلاؤستتع ػقل
بجؤ ضجوجلاؤسةوروقلؤعتمظوـلاؤذالوشتغع فلضسم ل لبجؤتجؤالومتؿلنسعوقلااتةجؿلسحة رةل لسحددة.2

المطمب الثالث :اتخاذ الق اررات من منظور المداخل الحديثة و المعاصرة
انتسدتلاؿلسفلاؤمظروجتلاؤحدوثقل لاؤستجةرةلفالا دارةلنعدلاؤتاجسؿلبوفلساتعؼلاؤز اوجل لااهتسجسجتلاؤتال

رازتلنعوهجلاؤمظروجتلاؤةجب ػقلبة رةلسملػردة،لفجؤم امبلاؤتعسوقلالت ؿلأهسوقلنفلاؤم امػبلاؤةع او ػقل لا مةػجموقلفػال
ادعلاألسرلنعدلاؤ ارراتلاؤستاذةلفالاؤتمظوـ.ل ل

 - 1نظرية القرار و عممية اتخاذ الق اررات

لوتدلهوربرتلةوس فل()Herbert Simonلأحدلاؤسمظػروفلاؤػذوفلادترحػ الأفلأاثػرلاؤطػرؽلفتجؤوػقلؤتح وػؽلاؤتاجسػؿل

بػػوفلاؤسػػداؿلاؤامةػػواالفػػالا دارةل لبػػوفلاؤسػػداؿلاؤةػػع لاال لاامتسػػجنالفػػالاؤتمظػػوـله ػ لاؤتراوػػزلنعػػدلنسعوػػقل
اتاػػجذلاؤ ػ ار ارت.لإفلاؤهػػدؼلاؤسمش ػ دله ػ لتح وػػؽلم ػ علسػػفلاؤت ػ ػ ازفلبػػوفلاؤتلةػػورلموػػرلاؤرشػػودلؤعةػػع ؾل ف ػػجلؤسػػداؿل
اؤتمدػػجتلا مةػػجموقل لااتمجهػػجتلاؤةػػع اوقلاؤسبا ػرةل لبػػوفلافت ارضػػجتلاؤرشػػجدةلاؤةػػع اوقلاؤتػػالمػػجدتلبهػػجلاؤمظروػػجتل

اؤامةواوق.لأ ضالةوس فلفالاتجب "لاؤةع ؾلا دارا"لاؤةجدرلةػمقل،31945لأفلفاػرةلاااتوػجرلاؤرشػودلاؤتػالتسوػزل
تةرفجتلاؤلردلؤـلتافلمجمتقلنسعوجلفالت ةوؼلنسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلب اةطقلاؤسدوروف.ل ل

لوتطع ػػبلاؤمسػ ػ ذجلاؤرش ػػودلفهس ػػجلش ػػجسملؤا ػػؿلاؤب ػػدا ؿلاؤستجح ػػقلؤعتة ػػرؼلف ػػالاؤس اد ػػؼلاؤستمو ػػقل لا ػػذالاؤمت ػػج جل

اؤسترتبقلنفلتعؾلاؤ ارراتلاؤستاذة.لفالإطجرلهذالاؤمس ذجلومبلأفلتتجحلؤستاذالاؤ ارراتلاؿلاؤةبؿلؤع ة ؿلإؤػدل

اؤستع سجتلاؤتالتحتجمهجلنسعوقلاتاجذلاؤ اررات،لاسجلومبلأفلتت فرلؤدو لاؤ درةلنعدلاؤتحعوؿلاؤةعوـلؤعستع سجت.4ل ل

د ػػدـلة ػػوس فلمس ذمػ ػ لاؤب ػػدوؿل لاؤستض ػػسفلفاػ ػرةلاؤرم ػػؿلا دارالاؤستة ػػـلبة ػػلقلاؤرش ػػدلاؤسح ػػد دلتح ػػتلدوػ ػ دل

سحوط 5لاؤذالوتدلأاثرلتسثوملؤع ادعلبدالسفلفارةلاؤرمؿلاادتةجدالاؤذالتبمت لاؤسدااؿلاؤامةواوق،لتحسػؿلفاػرةل
اؤرشدلاؤسحد دلاؤستجمالاؤتجؤوق :ل

1ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لص.115:

2ل-لسةطلدلنش ا،لإهمال مفهوم السمطة في دراسات االتصال التنظيمي،لسمعقلاؤث جفق ،اؤتدد،81لم افل ،1984ازرةلاؤث جفقل لاؤةوجحق،لاؤم از ر ،ص.187:
- MICHEL GHERTMAN, la prise de décision, édition PUF, Paris, France, 1981, P: 89
4
- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, PP : 223 - 225.
5
-- MICHEL GHERTMAN, Op.cit, PP: 89-90.
3
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ػػلإفلاؤسة ػ ؤوفلفػػالأالتمظػػوـلالوتل ػ فلنػػجدةلنعػػدلاألهػػداؼل لاؤمتػػج جلاؤسلضعػ ػػقل لوترتػػبلنعػػدلذؤػػؾلم ن ػػجلسػػفل
اؤتمجدضلفالهذالاؤسمجؿ؛ ل

ػل الوسافلؤستاذالاؤ ارراتلا ؤسجـلباؿلاؤبدا ؿلاؤسسامقل لاؤمتج جلاؤاجةقلباؿلبدوؿل لذؤؾلبحاـلاؤطجدقلاؤسحػد دةل
اؤتالوتةل فلبهجلؤتحعوؿلاؤستع سجتلاؤتالتت افرلؤدوهـل لاؤتالددلوا فلسردهجلألةبجبلفموقلأ لملةوق؛ ل

ػلددلوعمألاؤسدراءلفالاثورلسفلاؤحجاتلؤحؿلاؤسشجاؿلبجتاجذلد ارراتلتةتمدلنعدلابراتلةجب ق.

لتتتبرلسمه داتلةوس فلفالتحدودلسله ـلاتاجذلاؤ رارلبسثجبقلم طقلامطمدػقلؤمه دلاؤاثوروفلسػفلر ادلاؤلاػرل

ا دارالفالتط ورلمظروقلاتاػجذلاؤ ػرارلبجنتبجرهػجلنسعوػقلتسػزجلبػوفلاؤرشػدل لاؤلادتوػقلفػالتحدوػدل لتتروػؼلاؤسشػاعقل
س ضعلاؤ رار لتمسوقلاؤبدا ؿلؤحؿلاؤسشاعقلثـلاؤتسؿلنعدلااتوجرلاؤبدوؿلاألفضػؿل لاؤتسػؿلنعػدلتملو ػذهل لستجبتتػ .ل

تتتبرلاؤتمجةرلاؤةجب قلهالاؤسراحؿلاؤتالتسرلبهجلنسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلحةبلمظروقلةوس ف.ل ل ل

ارلبدرمقلابورةلفالإثراءلاؤلارلا دارا،لحوثلددـلاؤاثوػرلسػفلاؤستع سػجتلاؤتػالتتتعػؽل
ل
ةجهـلسداؿلاتاجذلاؤ ر

بتسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلاؤتالتتدلم هرلاؤتسعوقلا داروػق.لةػمؼلةػوس فلاؤ ػ ارراتلاؤتػالوساػفلأفلتتاػذلنعػدلسةػت ىل

اؤتمظوـلإؤدلم نوفلهسجلاؤ ػ ارراتلاؤسبرسمػ ػقل لاؤتػالتتةػ ػؼلبجؤتا اررو ػ ػقل لاؤر توموػق،لوساػفلؤستاػذلاؤ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرارلهمػجلأفل
الوتو ػػدلاؤد ارةػػقل لاؤتحعوػػؿلفػػالاػػؿلسػرةلتظهػػرلفوهػػجلملػػسلاؤسشػػاعقلأال ضػػعلإمػراءاتلستوجروػػقل اضػػحقل لسحػػددةل

تةػػسالبجتاػػجذلهػػذالاؤم ػ علسػػفلاؤ ػ اررات.لأسػػجلاؤم ػ علاؤثػػجمالفهػػالتعػػؾلاؤ ػ ارراتلموػػرلاؤسبرسمػػقلاؤتػػالوساػػفلأفلتظهػػرل

بطرو ػقلؤـلتافلسمتظرة .1ل

 - 2المنظور النظمي لعممية اتخاذ الق اررات
لوةجندلاؤسمظ رلاؤمظسالنعدلاؤلهـلاؤمودلؤعسمظسقلألم لوتتبرهجلس ض نجلست دا،لمشطجل لسمظسج.ل نعدلهذال

األةجسلفه لومظرلإؤوهجلبمظرةلمظجسوقلسفلامؿلانتبجرهجلمظجسجلدجبملؤعمسذمقلسا فلسفلثمثقللأمظسػق ل

لفرنوػػقلهػػا:2لاؤمظػػجـلاؤلجنػػؿ*،لمظػػجـلاؤ وػػجدة**ل لمظػػجـلاؤستع سػػجت***،ل لذؤػػؾلحةػػبلسػػجلو ضػػح لاؤشػػاؿل

اؤس اؤال:
ل
ل

- HERBERT SIMON, The new science of management decision, Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A, 1977, P: 41.
- JEAN DE GRAEVE & JEAN POTIER, Op.cit, P: 03.
*ل اؤمظجـلاؤلجنؿ:للوطعؽلنعو لبجؤسةطعالاؤلرمةالSystème opérantل لاؤذالوتدلبسثجبقلأنضجءلاؤمةـلبجؤمةبقلؤعسؤةةق .ل
**لمظجـلاؤ وجدة:لوطعؽلنعو لبجؤسةطعالاؤلرمةا  Système de pilotageلاؤذالوتدلبسثجبقلاؤت ؿلاؤسدبرلفالاؤسؤةةق .ل

***لمظجـلاؤستع سجت:لوطعؽلنعو لبجؤسةطعالاؤلرمةا  Système d’informationلاؤذالوتدلبسثجبقلاؤماجعلاؤش االفالاؤسؤةةق .ل
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شكل رقم )(02

النظم الفرعية لممنظمة من وجهة نظر المدخل النظمي
اؤسحوػ ػ ػ ػ ػػط ل
اؤسؤةةػ ػ ػػق

لل

اؤمظجـلاؤلرنا:لمظجـلاؤ وجدةل ل
ولاػر،لو ػػررل لو ارد ػػب ل

ل

اؤمظجـلاؤلرنا:لمظجـلاؤستع سجت ل
ورةخلاؤستع سجتلبجؤذاارة،لوتجؤمهجل لوتسؿلنعدلت زوتهج ل
اؤمظجـلاؤلرنا:لاؤمظجـلاؤلجنؿ ل

وحػ ؿل لومتػج ل

Source : D.NANCI et autres, Ingénierie des systèmes d'information avec MERISE: méthode et outil, les presses
de l'université du Québec, Montréal, Canada, 1992, p: 17.

ومسعلبتػضلاؤبػجحثوفل لسػمهـلبرو مػدل( )H.Briandبػوفلاؤمظػجسوفلاؤلػرنووف:لمظػجـلاؤ وػجدةل لمظػجـلاؤستع سػجتل
فالمظجـلفرنػال احػدلوةػسدلمظػجـلاؤتةػوور،ل لاؤمظػجـلاؤلرنػالاآاػرلؤعسمظسػقلهػ لاؤمظػجـلاؤلجنػؿ.ل لحةػبلهػؤاءل

اؤبػػجحثوفلف م ػ لسػػفلاؤةػػتبلاؤتلروػػؽلبػػوفلمظػػجسالاؤ وػػجدةل لاؤستع سػػجتلؤتػػدااعهسجلاؤابوػػر،لؤا ػ فلسهجسهسػػجلتةػػووروقل

بجؤدرمػػقلاأل ؤػػد.1لؤعتبةػػوطلف ممػػجلةػػم ـلبد ارةػػقلاؤسمظسػػقلسػػفلاػػمؿلمظسهػػجلاؤلرنوػػقلاؤثمثػػقلاؤسحػػددةلةػػعلج.لفجؤمظػػجـل
اؤلرنػػالؤع وػػجدةلو ػ ـلب ممػػجزلاؤسهػػجـلاؤسةػػطرةلسػػفلطػػرؼلمظػػجـلاؤ وػجدةلبجةػػتتسجؿلاؤ ةػػج ؿلاؤس ضػ نقلتحػػتلتةػرف ل

اجؤوػػدلاؤتجسعػػقل لاؤتمهوػزات.لفهػ لو ػ ـلبتح وػػؿلاؤتػػدف جتلاأل ؤوػػقل لاؤس ةػػسقلإؤػػدلتػػدف جتلاؤسػ اد،لاؤتػػدف جتلاؤسجؤوػػق،ل
تدف ػجتلاؤسةتادسوف،لتدف جتلاألة ؿل لتدف جتلاؤستع سجتلؤعحةػ ؿلنعػدلسارمػجتلتتسثػؿلفػالاؤةػعع،لاؤاػدسجتل
لاؤستع سػػجت.لأسػػجلمظػػجـلاؤستع سػػجتلفتتتبػػرلنسعوػػقلحلػػظلاؤستع سػػجتلسػػفلأهػػـلسهجس ػ ،ل له ػ لوةػػسالؤمظػػجـلاؤ وػػجدةل

بجاضػطمعلبجؤ ظػػج ؼلاؤسم طػػقلبػ لنعػدلأحةػػفل مػ لبج ضػػجفقلإؤػػدلضػسجفلربطػ لبجؤمظػػجـلاؤلجنػػؿ.2لأدىلاؤتطػ رل
اؤػػذالؤحػػؽلبػػمظـلاؤستع سػػجتلإؤػػدلتطػ رل لظه ػ رلمظػػـلست دسػػقلؤستجؤمػػقلاؤبوجمػػجتلاؤستدف ػػقلنعػػدلسةػػت ىلاؤسؤةةػػقل
تتس ػػؿلنع ػػدللتة ػػهوؿلسهس ػػقلا دارةلف ػػالنسعو ػػقلاتا ػػجذلاؤ ػ ػ ارراتلاؤساتعل ػػقلبغو ػػقلتح و ػػؽلأه ػػدافهجل لس ػػفلبومه ػػجلمظ ػػـل

اؤستع سػجتلاؤسةػجندةلنعػدلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلاؤتػالةػوتـلتمج ؤهػجلبجؤتلةػوؿلفػالاؤلةػؿلاؤسػ اؤا.لوتتبػرلاؤمظػجـلاؤلرنػال

-HENRY BRIAND et autres, Systèmes d’information et bases de données, Bordas, Paris, France,1988 , P : 08.
-JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, PP : 228.
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ؤع و ػػجدةلس ػػرلت ؤو ػػدلاؤ ػ ػ ارراتلف ػػالاؤسؤةة ػػق.للوت ػػدله ػػذالاؤمش ػػجطلم ػػدل اة ػػعل لوش ػػسؿلا ػػؿلأنض ػ ػجءلاؤسؤةة ػ ػقل لا ػػؿل
اؤسةت وجت،ل لوةسالبجؤضبط،لاؤ وجدةل لتاووؼلاؤسؤةةقلسػعلسحوطهػجل لدفػعلاؤسؤةةػقلؤعتطػ رلسػفلاػمؿلتطػ ورل
مظجسوهجلاؤلرنووف:لاؤمظجـلاؤلجنؿل لمظجـلاؤستع سجت.لوهػتـلهػذالاؤمشػجطلبتاةػوصلاؤسػ اردلبجانتسػجدلنعػدلاؤتمبػؤ،ل

اؤتاطوط..اؤخ،ل لستجبتقلهذالاؤتاةوصلنفلطروؽلسرادبقلاؤتةوور،لسرادبقلاؤسوزاموق...اؤخ .ل

 - 3المنظور الموقفي لعممية اتخاذ الق اررات

إفلتملوذل ظػج ؼلا دارةل لسهجسهػجل لأد ارهػجلاؤساتعلػقلوتطعػبلسػفلاؤسػدوروفلاألاػذلبتػوفلاانتبػجرلستطعبػجتل
اؤس دػػؼلاؤػػذالتسػػجرسلفو ػ لاؤ ظػػج ؼل لاألد ارل لبسػػجلتحت و ػ لسػػفلسبػػجدئل لأةػػجؤوبلتحاػػـلتطبو هػػجلأ لسسجرةػػتهج.ل
تحسؿلاؤمظروقلاؤس دلوقلبةلقلنجسقلاؿلهذهلاؤستجما.لتشورلاؤسدرةقلاؤس دلوػقلإؤػدلأفلفتجؤوػقلاؤسػدورلتتحػددلب درتػ ل
نعدلتح وؽلاؤت فوؽلاألسثؿلبوفلستطعبجتلاؤس دؼل طبوتػقلاؤسشجاؿلاؤسطع بلاتاجذلدرارلبشأمهػجلفه لالوةتدلفال
اؿلاألح اؿلإؤدلاؤحع ؿلاؤسثعدل ؤام لددلو معلبحع ؿلفرضوقلتح ؽلاؤت ازفلبوفلساتعؼلاألطراؼ.فجؤمظروقلاؤس دلوقل

تتمػػالبجاتةػػجرل"أفلتطبوػ ػػؽلسبػػجدئل لمظرو ػ ػجتلا دارةلوتطعػػبلاألاػػذلفػػالاانتبػػجرلطبوتػػقلاؤظػػر ؼلاؤتػػالتطبػػؽل

فوهج".1لفلالظؿلهذهلاؤمظروقلددلتا فلا مجبقلنعدلاؤتةجؤؿلاؤستتعؽلبمسطلا شراؼ/لاؤ وجدةلاألسثؿلها :ل

ػلإفلمسطلاؤ وجدة/ا شراؼلاألسثؿلوت دؼلنعدلطبوتقلاؤسرؤ س؛ ل

ػلإفلمسطلاؤ وجدة/ا شراؼلاألسثؿلوت دؼلنعدلطبوتقلاؤر وسل لاةج ة ؛
ػلإفلمسطلاؤ وجدة/ا شراؼلاألسثؿلوت دؼلنعدلطبوتقلاؤتسؿ.

اسػجلأفلإمتجموػقلاؤتجسػػؿلتت دػؼلنعػػدلسهجرتػ ،لطبوتػػقلاؤتسػؿ،لسةػت ىلاؤتام ؤ موػػجلاؤسطبػؽ،لس ػػدارلاؤلجد ػدلفػػال

اؤ دتل لاؤس ادلاؤاجـل لمسػطلا شػراؼ.2لةػحوالأفلاؤمظروػقلاؤس دلوػقلتتطػالدػدرالموػرلسحػد دلسػفلاؤحروػقلؤعسػدورل

فػػالاؤتلاوػػرل لاؤتةػػرؼلأالاتاػػجذلاؤ ػ اررات3لموػػرلأمهػػجلتةػػهـلبطرو ػػقلسبجش ػرةلأ لموػػرلسبجش ػرةلفػػالإنطػػجءلاؤلرةػػقل
ؤعسدوروفلؤت دوـلاؤاثورلسفلاانتذاراتلأ لاؤسبرراتل راءلحجاتلاؤلشؿلاؤتالددلوسم فلبهج .ل

 – 4اإلدارة الكمية و عممية اتخاذ الق اررات

لإفلتح ؿلاؤتمظوسجتلة بلسمتسعلاؤستع سجتلأحدثلتغوػرالستسوػزالفػالا دارةلهػ لانتسجدهػجلنعػدلاألةػجؤوبل

ا حةج وقل لاؤطرؽلاؤاسوقلؤتحعوؿلاؤسشجاؿلاؤتالت امههجلبغوقلتحةوفلاؤ ارراتلاؤستاذة.لتتدلمظروقلا دارةلاؤاسوقل
تراوبقلؤثمثقلسمجاتلستسوزةلهالنعـلا دارةلأ لاؤتةوور،لإدارةلاؤتسعوجتل لمظـلستع سجتلاؤتةوور .ل

ل لورازلنعـلا دارةلأ لاؤتةوورلنعدلاةتاداـلاؤمسجذجلاؤروجضوقلؤعتتبورلاؤاسالنفلنسعوقلاتاجذلاؤ اررات.لوةتادـل
نع ػػـلاؤتة ػػوورلأة ػػجؤوبلاسو ػػقل لط ػػرؽلإحة ػػج وقلستت ػػددةل لمس ػػجذجلست ػػدةلاتا ػػجذلاؤ ػ ػ ارراتلاؤساتعل ػػقلف ػػالاؤسؤةة ػػقل
1ل-لنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لمرجع سابق،لص .53:ل
édition, Dunod, Paris, France, 2001, P: 38.
3لػلنعالحةوف،لمرجع سابق،لص.37:

eme

- CLAUDE ALAZARD et SABINE SEPARI, Contrôle de gestion, 5
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اجةػػتاداـلاؤستع سػػجتلاؤستتع ػػقلبجةت ةػػجءلآراءلاؤسةػػتهعاوفلؤتمسوػػقلمسػػجذجلااحتسػػجاتلبحمػػـلاؤطعػػبلاؤست دػػعلنعػػدل

سمتمجتهجلأ لادسجتهجل لهذالسفلشأم لأفلتت دؼلنعو لاؤتدودلسفلاؤ ارراتلاؤهجسقلؤدىلاؤسؤةةقلالتالسمجفذلتة و وقل
مدودةلفالحجؤقلسػجلإذالتمبػأتلبزوػجدةلاؤطعػبلنعػدلسمتمجتهػجل لالتةػتطوعلأةػ ادهجلاؤت عودوػقلاستةجةػ .1للفػالحػوفل

تتمػػدلإدارةلاؤتسعوػػجتلبجةػػتاداـلاؤت موػػجتلاؤاسوػػقلفػػالسمػػجؿلا متػػججل لاؤردجبػػقلنعػػدلاؤتسعوػػجتلاؤتشػػغوعوق،لتتتسػػدلفػػال
أمعبهػػجلنعػػدلاؤسبػػجدئل لاؤطػػرؽلا حةػػج وقلاؤبةػػوطق،ل لسػػفلبومهػػجلمسػػجذجلاؤردجبػػقلنعػػدلاؤساػػز فل لمظػػـلمد ؤػػقل
ا متججل لنسعوجتلاؤردجبػقلنعػدلنمةػرلاؤتاػجؤوؼ.لتةػتادـلإدارةلاؤتسعوػجتلبشػاؿلساثػؼلفػالاؤسؤةةػجتلاؤةػمجنوقل

نع ػدل م ػ لاؤتحدوػػد،ل لسػػفلاآثػػجرلااومجبوػػقلاةػػتاداـلهػػذهلاؤت موػػجتلتحةػػوفلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلنعػػدلسةػػت ىل

اؤسؤةةػػق.2لأسػػجلمظػػـلستع سػػجتلا داروػػقلأ لمظػػـلستع سػػجتلاؤتةػػوورلاسػػجلوطعػػؽلنعوهػػجلأحوجمػػجلأاػػرى،لفتهػػتـلبت ػ فورل
دجنػػدةلبوجمػ ػجتلتةػػجندلفػػالت ػ فورلستع سػػجتلددو ػػقل ة ػروتقلبتاعلػػقلسم سػػق.لدػػدلاػػجفلؤظه ػ رل لامتشػػجرلاؤحجةػػبجتل
ااؤاتر موػػقلتػػأثورالنسو ػػجلفػػالتطػ رلاؤتةػػوور،لحوػػثلةػػجندتلنعػػدلتػ فورلاؤستع سػػجتلاؤمزسػػقلؤعسةػػجندةلنعػػدلاتاػػجذل

اؤ ػ ارراتلاؤساتعلػػق.لتتػػدلمظػػـلستع سػػجتلاؤتةػػوورلأحػػدلاؤتطبو ػػجتلاؤحجةػ بوقلؤػػمظـلاؤستع سػػجتلفػػالا دارةلتتسػػؿلنعػػدل
زوػجدةل تحةوفلاؤالجءةل لا متجموق،لةرنقلاتاجذلاؤ اررات،لدنػـلاؤسراػزلاؤتمجفةػالؤعسؤةةػقل لزوػجدةلمػ دةلسمتمجتهػجل
لادسجتهج .ل

 – 5النظريات المعاصرة في اإلدارة و عممية اتخاذ الق اررات
وتدلااتمػجهلمحػ لد ارةػقلاؤتمظوسػجتلاظػجهرةلاعوػقلسػفلأبػرزلةػسجتلاؤلاػرلاؤستجةػرلفػالا دارة.لحوػثلوراػزل

هػػذالااتمػػجهلنعػػدلأفلاؤالػػجءةلاؤتمظوسوػػقلدضػػوقلامتسجنوػػق،لةوجةػػوقل لحضػػجروقل لأفلاؤتمظوسػػجتلسػػجلهػػالإالة ػ ىل
أد اتلتعتبلد رالحو وجلفالتأسوفلةحقلاؤسمتسع.3تتتبرلاؤمظروجتلاؤستجةرةلتط ورلؤػبتضلاؤمظروػجتلاؤتػالةػبؽل

ذارهػػجلأ لأمهػػجلتمظوػػرلؤػػبتضلاؤسسجرةػػجتلا داروػػقلفػػالبتػػضلاؤػػد ؿلاؤست دسػػقلبجؤتحدوػػدل لسػػفلثػػـلفهػػالأدػػربلإؤػػدل

اؤ لةؼلبأمهجلفعةلقلإداروقلالمظروجت،ل لتتػدلاؿلسفلاؤمظروق Zل لاؤسدرةقلاؤث جفوقللسػفلأهػـلاؤسػدااؿلاؤستجةػرةل
فالا دارة .ل
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Z

في اإلدارة

تتتسػدلهػذهلاؤمظروػقلاسػجلو ارهػجل ار ػدلفارتهػجل ؤوػجـلأ

تشػال(Ouchi

 (Williamنعػدلاؤسػدامتلاؤاجةػقلبػج دارةل

اؤوجبجمو ػػق.لحو ػػثلت ػ ػ ـلنع ػػدلأة ػػجسلفرو ػػؽلاؤتس ػػؿلاؤ ػػذالوم ػػبلأفلو ارن ػػالاؤتاجس ػػؿل لاؤتػػرابطلب ػػوفلاألمشط ػػػقل لب ػػوفل
اؤسهػػجراتلاؤاجةػػقلبػػجألفرادلاأةػػجسلؤتاػ وفلفروػػؽلاؤتسػػؿ.لإفلتاػ وفلسػػثJؿلهػػذهلاؤلػػرؽلهػػالأةػػجسلاؤ ػ ةل لأد اتل
اؤتاجسؿلبوفلاؤستع سجتل لاؤس اردل لاألهػداؼ.لاسػجلأفلا دارةلبجؤسش ػػجراقلهػ لأةػع بلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلفػالاؤسؤةةػقل

1ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لص.124:
2ل-لنفس المرجع السابق،لصلص:ل.125-124

3ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب،لاؤمزءلاأل ؿ:لاؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأة ،مرجع سابق،لص.101:
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لاؤذالوتدلدنجسقلأةجةوقلؤعمظروق.1Zلتا فلاؤسؤةةقلسفلاؤم عل،Zلإذالتسوزتلسثملبتتددلفرؽلاؤتسؿلبهجل لتا فل

فوهجلنسعوجتلاتاجذلاؤ ارراتلتشجراوقل وا فلاؤتراوزلفالاممجزلاألمشػػطقلنعدلتدااؿل لتاجسؿلسهجراتلاألفػراد،لأسػجل
لاؤرأةالسفلأةلؿلألنعد .ل
مسطلااتةجؿلاؤةج دله ل

 –2 –5المدرسة الثقافية

لتت ػػدلاؤث جف ػػقلاؤة ػػج دةلف ػػالاؤسؤةة ػػقلسلت ػػجحلمم ػػجحلاؤتمظوس ػػجتلاؤستجةػ ػرةلألمػ ػ لنع ػػدلأةجة ػػهجلوتتجس ػػؿلاألفػ ػرادل

اؤتجسعوفل لوتشاؿلاؤهواػؿلاؤتمظوسػا،لمظػـلاؤردجبػقل لإةػمجدلنسعوػجتلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلؤػذ الاؤسهػجراتلاؤاجةػقلألمػؿل
ضػػسجفلاةػػتس ارروتهج.لتراػػزلاؤمظروػػقلاؤث جفوػػقلنعػػدلمظػػجـلاؤ ػػوـل لاؤستػػجوورل لاؤةػػع اوجتلاؤسا مػػقلؤعتمظػػوـ،لفةػػع ؾل
األفرادلوتحددلسػفل ادػعلستت ػداتهـل لت دتػجتهـلبستمػدلأفلفهػـلأالتمظػوـلالبػدلأفلواػ فلسػفلسمطعػؽلتحعوػؿلاؤ ػوـل ل

اؤستجوورلاؤسحددةلؤت دتجتلاألفرادلبهج.2ل ل

المبحث الثاني :محاولة تحديد ماهية عممية اتخاذ القرار ل
تتتبرلنسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلم هرلاؤتسؿلا دارالفالمسوػعلاؤتمظوسػجتل لفػالسمظسػجتلاألنسػجؿلنعػدل مػ ل
اؤتحدوػػد.لمظػرالألفلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلأةػػبحتلست ػػدةل لتحتػػججلإؿلسترف ػػقل لد اروػػقل لسهػػجراتلاجةػػق،لأةػبال

داروػػقلفػالاؤسؤةةػقل دراؾلسجهوػػقلنسعوػقلاتاػػجذل
سػفلاؤضػر رالأفلوةػػتدلستاػذ لاؤ ػ ارراتلفػػالمسوػعلاؤسةػت وجتلا ل
اؤ ارراتلبتمسوقلستجرفهػـل لسهجراتهـلألمؿلحؿلاؤسشجاؿلاؤتالو امه مهج.لومظرلؤعسؤةةقلاؤستجةرةلمجؤبجلنعدلأمهػجل

شباقلستحراقلاتاجذلاؤ ػ ارراتل لوسافلتة رلذؤؾلإذالسجلنرفتلأبتجدل لسراحؿلنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػ ارراتل لست لدجتهػجل
سفلطرؼلا دارةلفالاؤتمظوـ.ل ل

المطمب األول :أبعاد و ظروف عممية اتخاذ الق اررات
تػػتـلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلفػػالإطػػجرلسلػػجهوـلاؤمظػػجـلا دارال لاؤستع سػػجتلاؤستجحػػقلؤدو ػ لنػػفلظػػر ؼلاؤبو ػػقل

اؤسحوط ػقلب ػ ،ل لنعوػ لف ػ فلااتوػػجراتلاؤتمظػػوـلتاػ فلس وػػدةلإؤػػدلحػػدلبتوػػدلبػػجؤظر ؼلاؤست امػػدلضػػسمهجل لاؤتػػالنعػػدل
أةجةهجلوتـلاتاجذلاؤ اررات .ل
ل
ل

لل ل
1ل-لنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لمرجع سابق،لص.54:
2ل-للنفس المرجع السابق،لص.55:
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تتـلستجؤمقلنسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلفػالاؤتمظػوـلسػفلاػمؿلثمثػقلأبتػجدلأةجةػوقلتسثػؿلأراجمهػجلهػالاؤ ػرارلذاتػ ،ل

ستاذلاؤ رارل لأاورالاتاجذلاؤ رار .ل
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اؤ ػرارلسػػجله ػ لإالااتوػػجرلبػػوفلبػػدا ؿلستتػػددة،لاسػػجلوتػػدلنػػدـلاتاػػجذلدػرارلإزاءلس دػػؼلستػػوفلد ػ اررالبحػػدلذات ػ .1ل

تتتعػػؽلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلنػػجدةلبجؤسةػػت بؿلاؤػػذالتش ػ ب لحجؤػػقلنػػدـلاؤتأاػػدل لنعو ػ لفجتاػػجذلاؤ ػرارلوا ػ فلبسثجبػػقل
ساجطرةلتت دؼلمتومتهجلنعدلسطجب قلاافتراضجتلاؤتال ضتتلنفلاؤسةت بؿلبجؤسةت بؿلذات  .2ل

مةتمتجلسفلاؤتترولوفلاؤةجب وفلبأفلاؤ رارله لااتوػجرلبػوفلبػدا ؿلساتعلػقلبجنتسػجدلسمس نػقلافت ارضػجتلتتتعػؽل

بجؤسةت بػؿلاؤستسوزلبتدـلاؤتأاػدلأ لتةرؼلستوفلوتـلاؤت ةؿلإؤو لبتدلدراةػقلسةتلوض ػقلؤعس د ػؼلأ لاؤسشػاعقلسحػؿل
اؤبحػػث.لومظػػرلنػػجدةلإؤ ػػدلاؤ ػرارلنعػػدلأمػ ػ لاؤتسػػؿلاؤػػذالو ػ ـلبػ ػ لاؤسػػدورلؤحةػػـلس اد ػػؼل لسةػػج ؿلستتع ػػقلبمش ػػجطل
اؤسؤةةقلسعلاةتاداـلاؤحاـلاؤشاةالبستمدلأفلةد رلاؤ ارراتلبةلقلمهج وػقلوػتـلنعػدلأةػجسلاؤحاػـلاؤشاةػال

ؤعسدورلبمجءلنعػدلسػجلوتػ افرلؤدوػ لسػفلاؤبوجمػجتل لاؤستع سػجتل لاؤستتع ػقلبػجؤس دؼلسحػؿلاؤ ػرارلاؤسػرادلاتاػجذه.لومػبل
اؤتلروػػؽلبػػوفلسله ػ ـلاتا ػجذلاؤ ػرارل لبتػػضلاؤسلػػجهوـلاألاػػرىلذاتلاؤتمدػػقلاجؤتتعوس ػجتل لاأل اسػػر،لفجؤتتعوسػػجتلهػػال
تعػؾلاؤت موهػػجتلاؤتػػالوةدره ػجلاؤسػػدور فلسػػفلامػػؿلت موػ لسرؤ ةػػوهـل لهػػالبػػذؤؾلساتعلػػقلتسجسػػجلنػػفلاؤ ػ اررات.لأسػػجل
األسرلفه لنبجرةلنفلمزءلسفلاؤ رار.لالومط الاألسرلنعدلاؤسلجضعقلبوفلاؤبدا ؿلناسلاؤ رارلاؤذالوتتبرلااتوجرل

اؤبدوؿلاألفضؿلسفلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحقلم هره .3ل
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وسثؿ لاؤلرد لاؤسةدرلاألةجةا لاتاجذ لاؤ ارراتلفا لاؤتمظوـ ،لنجؤمت لمظروجتلا دارة لاافتراضجتلاؤاجةقل
بستاذ لاؤ اررات ،ل لنعد لرأةهسج لاؤمظروق لاؤستتسدة لنعد لفارة لاؤرمؿ لاادتةجدا ل لاؤمظروق لاؤستبموق لفارة لرمؿ

اؤتةوور.لبموتلمظروقلاؤرمؿ اادتةجدالنعدلاافتراضجتلاؤتجؤوق4ل :ل

ػ اؤرمؿلاادتةجدالسعـلباؿلاؤبدا ؿلاؤستجحقل لاؤمتج جلاؤاجةقلباؿلبدوؿ؛
ػلو ـلاؤرمؿلاادتةجدالبترتوبلتلضومت لطب جلؤع ضعلاؤهرسالؤ وس ؛

ػلو ـلاؤرمؿلاادتةجدالبجااتوجرلسفلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحقلتعؾلاؤبدا ؿلاؤتالتؤدالإؤدلتتظوـلسملتت .

1ل-لـ.لاؤمجشد،لالمدخل إلى إدارة األعمال،لسمش راتلمجستقلحعب،لة روج،ل،1979لص.61:

2ل-لؾ.ح.أب لاؤاور،لأصول اإلدارة العممية،لدارلاؤموؿلاؤةجندلؤعطبجنق،لاؤ جهرة،لسةر،ل،1974لص.499:
3ل-لرفتتلاؤممجر ،النظم و العمميات اإلدارية و التنظيمية،ل اجؤقلاؤسطب نجت،لاؤا وت،ل،1977لص.286:

4ل-لسحسدلنعالشهوب،لاالستراتيجيات و سياسات األعمال،لاعوقلاؤتمجرة،لمجستقلاؤ جهرة،لسةر،ل،1978لص.173:ل
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مبتتلاافتراضجتلاؤتػالدػدسهجلر ادلاؤسػداؿل لاؤسبموػقلأةجةػجلنعػدلفاػرةلاؤرمػؿلاادتةػجدالنػفلبحػثلاؤلػردل

نفلتح وؽلرمبت لبتممبلاألؤـ،لسسجلوتمالأفلاؤسملتقلاؤمجتمقلنفلااتوجرلاؤبدوؿلوػتـلت ووسهػجلفػالضػ ءلاؤمةػبقلبػوفل
تح وؽلاؤرمبقل لاألؤـلاؤمجتموفلنفلاؿلبػدوؿل لهمػجلوةػتدلاؤرمػؿلاادتةػجدالنعػدلتتظػوـلاؤمػزءلاؤاػجصلبتتظػوـل

سملتت لأالاؤمزءلاؤاجصلبجؤةر ر .ل

تةطػدـلاافتراضجتلاؤةجبؽلذارهجلبجؤ ادعل ذؤؾلاةتحجؤقلإؤسجـلستاذلاؤ ارراتلباؿلاؤبدا ػؿلاؤستجح ػقل لهػذالسػجل

وثبت لاؤ ادعلاؤتسعال لنعدلناسلاؤرم ػؿلاادتةػجدالوبػرزلرمػؿلاؤتةػوورلاؤػذالوةػعؾلبرش ػجدةلسحػد دةلسػجلوةػتطوعل
أفلوةتمبط لسفل ادت ،ل لحوفلوتاذلد اررالفجم لوتترؼلبسحد دوقلسترفت ل لستع سجت لنفلاؤبدا ؿلاؤستجحقل لاؤمتج جل

اؤاجةقلباؿلبدوؿ.ل لمشورلهمػجلأفلرمػؿلاؤتةػوورلوتػأثرلب وسػ لاؤشاةػوقل لطػرؽلإد اراػ لؤألسػ رل لاتمجهجتػ لنمػدل

اتاجذلاؤ اررات.لوبحثلرمؿلاؤتةوورلفالاؤغجؤبلنفلحؿلمودلإؤدلدرمقلاجفوقل لؤوسلنػفلحػؿلسثػجؤا،1ل لسػفلهمػجل
واتعؼلرمؿلاؤتةوورلنفلاؤرمؿلاادتةجدالفالا فلأفلاأل ؿلوتتبرلشاةجلسح جلؤعرضجلفالحػوفلوتتبػرلاؤثػجمال

سح ػػجلؤألسثعوػػق.ل لوساػػفلاؤ ػ ؿلأفلفاػرةلرمػػؿلاؤتةػػوورلتتػػدلاألاثػػرل ادتوػػقل لاتلجدػػجلسػػعلاؤ ادػػعلاؤػػذالتػػتـلفوػ لنسعوػػقل

اتاجذلاؤ ارراتلا داروقلفالسمجؿلاألنسجؿ.ل ل
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ه ػ لد ارةػػقل لتحدوػػدل لااتوػػجرلاؤبػػدا ؿلاؤسم سػػقلؤحػػؿلاؤسشػػامت،ل وتمػػالهػػذالأفلهمػػجؾلدا سػػجلاوػػجراتلأسػػجـل

ستاذلاؤ رارلنعو لاؤتلاورلفوهجل ااتوجرلأفضعهجلؤحؿلاؤسشاعقلأ لاؤس دؼلسحؿلاؤدراةق.لتمط النسعوػقلةػمعلاؤ ػرارل

نعػػدلاؤس ارحػػؿلاؤستجبتػػقلؤتاػ وفلأ لاؤ ةػ ؿلإؤػػدلاؤ ػرارلابتػػداءلسػػفلتحدوػػدلاؤسشػػاعقل امتهػػجءلبحعهػػج،لأسػػجلاتاػػجذلاؤ ػرارل
فه ػ لوسثػػؿلاؤسرحعػػقلاؤمهج وػػقلسػػفلس ارحػػؿلةػػمعلاؤ ػرار،ل ه ػ لامةػػقلسػػجلوت ةػػؿلإؤو ػ لةػػجمعلاؤ ػرارلسػػفلستع سػػجتل
أفاجر.ل لسفلهمجلف فلةمعلاؤ رارل اتاجذلاؤ رارلوا مجفلستجلنسعوقل احدةلهػالةػمعل لاتاػجذلاؤ ػرار،لؤاػفلاؤتػرؼل

مرىلنعدلأفلوشجرلإؤدلنسعوقلةمعلاؤ رارلنعدلأمهجلنسعوقلاتاجذلاؤ رار .ل
وتت دلنجسقلاؤمجسلأفلحػؿلاؤسشػامتل اتاػجذلاؤ ػ ارراتلأسػرافلستشػجبهجف،ل اؤ ادػعلأفلحػؿلاؤسشػامتلوتضػسفل

تشػاوصلاؤسشػػاعقل سحج ؤػػقلإزاؤتهػػجلسػفلاػػمؿلاتاػػجذلاؤ ػرارلاؤسمجةػب،ل بهػػذالفػ فلاتاػػجذلاؤ ػرارلهػ لمػػزءلسػػفلنسعوػػقل
حػػؿلاؤسشػػامت،لإالأفلاؤ ػرارلوتاػػذلة ػ اءلاجمػػتلهمػػجؾلسشػػاعقلأ لؤػػـلتاػػف؛لألفلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلوػػتـلبغػػرضلحػػؿل

اؤسشامتل أوضجلؤتح وؽلأهداؼلستومقل تةوورلأسػ رلاؤتسػؿلفػالاؤسؤةةػجت.لتشػب لاطػ اتلحػؿلاؤسشػامتلتسجسػجل
اط اتلاتاجذلاؤ اررات،ل نعدلذؤؾلة ؼلوتـلتمج ؿلاط اتلحؿلاؤسشػامتلنعػدلأمهػجلملػسلاطػ اتلاتاػجذلاؤ ػرارل

فالاؤسطعبلاؤس اؤا .ل

1ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب،لمدخل لمتسيير ،الجزء الثاني:وظائف المسير و تقنيات التسيير،لدو افلاؤسطب نجتلاؤمجستوق،لاؤم از ر،ل،1995لص .41:ل
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 - 2ظروف اتخاذ القرار
لوتتبرلاؤ رارلترمسقلؤرمبقلستومقلتتح ؿلإؤدلفتؿلفالاؤ ادػعلاؤتسعػال لوتػدلأوضػجلتتبوػرلنػفلإرادةل لتةػسوـل

ستوفلسفلدبؿلستاذلاؤ رارل لهذهلاؤرمبقلتتح ؿلإؤدلفتؿلاممجزلسهجـلأ لإحداثلتغورلسحددلفالاؤبو ػقلاؤتػالوتاػذل
اؤ رارلبةددهج.لوسافلأفلت ةـلاؤ ارراتلإؤدلأمػ اعلساتعلػقلإذالأاػذلبتػوفلاانتبػجرلاؤبو ػقلاؤتػالوتاػذلاؤ ػرارلضػسمهجل

سفلحوثلسدىلت فرلنجسؿلاؤتأادلأ ل م دلم علسفلااحتسجؤوقلفػالتح ػؽلاألهػداؼلاؤتػالوةػتدلإؤوهػجلستاػذلاؤ ػرار،ل
لنس سجللفتتحددلظر ؼلاتاجذلاؤ ارراتلضسفلثمثقلأةمجؼلستسثعقلفالحجؤقلاؤتأادلاؤتجـ ،ل

حجؤقلندـلاؤتأادلاؤتجـل لأاورالحجؤقلاؤساجطرة.
 –1 –2اتخاذ الق اررات في حالة التأكد التام

تتػػدلحجؤػػقلاؤتأاػػدلاؤتػػجـلأبةػػطلأمػ اعلاؤحػػجاتلاؤتػػالت امػ لستاػػذلاؤ ػرار،لحوػػثلوةػػتطوعلفوهػػجلتحدوػػدلاػػؿلبػػدوؿل
بشػػاؿلسؤاػػدل لذؤػػؾلبةػػببلت ػ افرلاؤبوجمػػجتل لاؤستع سػػجتلنػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػقلاؤست ػ فرةل لنعو ػ لوا ػ فلأسػػجـلستاػػذل

اؤ رارلحجؤػقلطبوتوقل احدةلتتح ؽلبجحتسجؿلدػدرهل،%100لفلػالظػؿلهػذهلاؤحجؤ ػقلالولامػ لستا ػذلاؤ ػرارلأالةػت بقل
فالت ووـلاؤبدا ؿلاؤستجحقلألمؿلااتوجرلأفضعهج.1ل ل

 – 2 – 2اتخاذ الق اررات في حالة عدم التأكد التام

إفلسػػفلأهػػـلس اةػػلجتلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلفػػالهػػذالاؤم ػ علسػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػقله ػ لأفلاؤبوجمػػجتل لاؤستع سػػجتل

اؤستجحقلح ؿلمتج جلاؤ رارلمورلاجفوقل لاجةقلسجلتتعػؽلسمهػجلبجحتسػجاتلتح ػؽلاػؿلحجؤػقلسػفلحػجاتلاؤطبوتػق،ل ل
نعو لالوسافلؤستاذلاؤ رارلاةتاداـلابرت لاؤةجب قلفالت دورلااحتسجاتل لاؤلرصلاؤاجةقلباؿلحجؤقلسفلحجاتل
اؤطبوتقلاؤستجحق،لطرحتلنػدةلأةػجؤوبلنعسوػقلؤعتتجسػؿلسػعلهػذالاؤمػ علسػفلحػجاتلاؤطبوتػقل لتتػرؼلبستػجوورلاتاػجذل

اؤ رار2ل لتهدؼلإؤدلسةجندةلستاذلاؤ رارلنعدلتحدودلاؤبدوؿلاألفضؿلسفلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحػق.ل لهالبتددلاسةقل
ستجوورلمحددهجلتبجنجلاسجلوعا :3ل

 ستوػجرلأدةدلاألدةد ( :)Maximaxوةسدلبستوجرلاؤتلػجؤؿ،لبس مب لوتـلااتوجرلأنعدلنج دلأسجـلاػؿلبػدوؿلاؤتػال
تتػ افرلؤػػدىلستاػػذلاؤ ػرارل لوةػػسدلاؤبػػدوؿلاألفضػػؿ.لأس ػجلفػػالحجؤػػقلسػػجلإذالاجمػػتلاؤسةػػل فقلتتبػػرلنػػفلاؤتاػػجؤوؼلوػػتـل

ااتوجرلأدؿلاؤتاجؤوؼلطب جلؤ

جندةلأدمدلأدمد(.)Min.min

 ستوجرلأدةدلاألدمدل( :)Maximinوةسدلبستوجرلاؤتشجؤـ،لبس مبلهػذالاؤستوػجرلواتػجرلستاػذلاؤ ػرارلأدمػدلنج ػدل
ؤاؿلبدوؿ،ل لسفلثـلوتـلااتوجرلاؤبدوؿلاؤذالو جبؿلأنعدلدوسق.لأسجلفالحجؤقلا فلسةل فقلاؤ رارلتتبرلنفلتاجؤوؼل
وتـلتطبوؽلاؤستوجرلبة رةلناةوقلؤماتوجرلاؤةجبؽ.

1ل-لسؤودلاؤلضؿ،لاألساليب الكمية في اإلدارة،لدارلاؤوجز رالاؤتعسوقلؤعمشرل لاؤت زوع،لنسجف،لاألردف،ل،2004لص.35:
2ل-لنفس المرجع السابق،لص.59:

3ل-لحسدالط ،لمقدمة في بحوث العمميات،لترمسق:لأحسدلحةوفلنعالحةوف،لدارلاؤسروخ،لاؤروجض،لاؤسسعاقلاؤتربوقلاؤةت دوق،ل،1996لصلص.557-551:
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 لستوػجرلاؤمػدـ :وػدندلهػذالاؤستوػجرلبستوػجرلةجفػػججل)،(Savagلبس مػبلهػذالاؤستوػجرلوػتـلتح وػؿلمػد ؿلاؤت ا ػدلإؤػدل

سةػػل فقلاؤمػػدـ.1لوػػتـلهمػػجلااتوػػجرلأنعػػدلمػػدـلس جبػػؿلاػػؿلبػػدوؿلستػػجحلضػػسفلسةػػل فقلاؤمػػدـ،ل لوا ػ فلبػػذؤؾلاؤبػػدوؿل
األفضؿلذؤؾلاؤذالوح ؽلأدؿلمدـ.


ستوػػجرلابػػمسل(criteria

 :)Laplaceوةػػسدلاؤستوػػجرلاؤت ممػػا،2ل لبس مب ػ لولتػػرضلنػػدـل م ػ دلأةػػبجبلس متػػقل

ؤتػػرموالأالحجؤػػقلسػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػقلاؤسسامػػقلنػػفلبتضػػهج،ل لنعو ػ لفػ فلمسوػػعلحػػجاتلاؤطبوتػػقلتأاػػذلاحتسػػجاتل
ستةج وق،ل ف جلؤهذالاؤستوجرلوتـلااتوجرلاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلاأةجسلفالاؤتسعوجتلاؤحةجبوقلؤهذالاؤستوجر.

 ستوػػجرللاؤ ادتوػػقلؤهور

وت ػػزل( criteria

:)Herwitzلو ام ػ لستاػػذلاؤ ػرارلفػػالاؤسؤةةػػقلحػػجاتلوا ػ فلسطع بػػجلسم ػ ل

ااتوجرلاؤبدوؿلاألفضؿل لاألسثػؿ،لسسػجلوتتػوفلنعوػ لأفلوأاػذلبتػوفلاانتبػجرلاحتسجؤوػقلتح ػؽلهػذالاؤبػدوؿلفػالاؤ ادػع.ل
تستدلدوسقلستوجرلاؤ ادتوقلاةتمجدالؤ اموفلااحتسجاتلبوفلاؤةلرل لاؤ احد،3لوسافلهمجلأفلمسوزلبوفلاؤحجؤقلاؤملةوقل

ؤستاػػذالاؤ ػ ارراتلبشػػأفلاتاػػجذهـلؤع ػ ارراتلإؤػػدلثمثػػقلأم ػ اع،لأ ؤهػػجل لهػ لستاػػذلاؤ ػرارلاؤستشػج ـلبمتػػج جلدػ اررهلنمػػدسجل
وا فلستجسؿلاؤ ادتوقلسةج وجلؤعةلر،ل لثجموهسجلستاػذلاؤ رارلاؤستلج ؿلبمتج جلد ػ اررهل لتا فلهمجلدوسقلستوجرلاؤ ادتوػقل
سةػػج وقلؤع احػػد،ل لسػػجلد فلذؤػػؾلواػ فلس دػػؼلستاػػذلاؤ ػرارلسػػفلمتػػج جلد ػ اررهلست ار حػػجلبػػوفلاؤةػػلرل لاؤ احػػدلأالبػػوفل

اؤتلجؤؿل لاؤتشجؤـ.لاةتمجدالؤسجلةبؽلوسافلؤستاذلاؤ رارلاؤتتبورلنفلدرمقلتشجؤس ػ لأ لتلجؤؤ لسفلامؿلاؤبدوؿلاؤذال

ةواتجره.

 – 3 – 2اتخاذ الق اررات في حالة المخاطرة
تتةػػؼلبو ػػقلاؤ ػرارلفػػالهػػذهلاؤحجؤػػقلبػػأفلستاػػذلاؤ ػرارلنعػػدلد اروػػقلبجحتسجؤوػػقلحػػد ثلأالحجؤػػقلسػػفلحػػجاتل

اؤطبوتقلاؤتالتؤثرلنعدلبدا ؿلاؤ لػرارلاؤساتعلػق،4ل لبس مػبلهػذهلاؤحجؤػقلةػ ؼلوبحػثلستاػذلاؤ ػرارلنػفلأنعػدلدوسػقل
ست دتػػقلوسام ػ لاؤحة ػ ؿلنعوهػػجلفػػالظػػؿلاحتسجؤوػػقلحػػد ثلاػػؿلحجؤػػقلسػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػق.5لوػػتـلاةػػتاداـلنػػددلسػػفل
اؤستجوورلاؤتالسفلشأمهجلأفلتةجندلستاذلاؤ رارلفالااتوػجرلا ةػتراتوموقلاؤسثعػدل لاؤتػالتتومػ لنعػدلتح وػؽلاؤهػدؼل

اؤسمش د،ل لاؤتالم ردهجلتبجنجلفوسجلوعا.لل ل

 – 1 – 3 – 2معيار القيمة النقدية المتوقعة

وتطعبلحةجبلاؤ وسقلاؤم دوقلاؤست دتقلت افرلستع سجتلنف :ل ل
ػل م دلندةلبدا ؿلتة و وق؛ ل
ػل

م دلأاثرلسفلنج دلؤاؿلبدوؿ؛ ل

1ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.61:
2ل-لنفس المرجع السابق،لص:ل.62

3ل-لس ةدلحةبلاؤرة ؿ،لاألساليب الرياضية لنظرية اتخاذ الق اررات،لسؤةةقلشبجبلاؤمجستق،لا ةامدروق،لسةر،ل،2005لص.164:
4ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.38:

5ل-لحسدالط ،لمرجع سابق،صل.535:
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م دلندةلحجاتلؤعطبوتقلتا فلاحتسجاتل د نهجلستر فقلبشاؿلاحتسجؤا .ل

وتـلتحدودلاؤ وسقلاؤسثعػدلاؤست دتػقلبجةتاداـلاؤتمدقلاؤروجضوقلاؤتجؤوق1ل :ل
n

 EMV   X i P X i ل
i 1

حوث:ل : EMVلاؤ وسقلاؤم دوقلاؤست دتق،لل : X iلستغورلنش ا ا،لل : iلنددلاؤستغورات،لل : Pلاحتسجؤوقل لم عل  .  X i ل

وػػتـلت وػػوـلاػػؿلبػػدوؿلنعػػدلأةػػجسلستػػدؿلاؤتج ػػدلأ لاؤتج ػػدلاؤست دػػع،لوساػػفلتسثوػػؿلاؤبوجمػػجتلاؤستتع ػػقلبسشاعػ ػقل

اتاجذلاؤ رارلفالإطجرلسجلوةسدلسةل فقلاؤت ا دل  PM لاسجلوعا :ل

شكل رقم ()33

تطبيق معيار القيمة النقدية المتوقعة

EMV

حاالت الطبيعة

S3

S2

S1

P3

P2

P1

X 13

X 12

X 11

إةتراتوموقلردـل 01ل

X 23

X 22

X 21

إةتراتوموقلردـل 02ل

X 33

X 32

X 31

إةتراتوموقلردـل 03ل

المصدر :سفلإندادلاؤبجحث ل

البدائـــل ل

 – 2 – 3 – 2معيار القيمة المتوقعة لممعمومات الكاممة
وحػػج ؿلستاػػذلاؤ ػرارلدا سػػجلاؤبحػػثلنػػفلاؤستع سػػجتلاؤاجسعػػقلنػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػقلؤت عوػػؿلاؤساػػجطرة،لفػػالهػػذهل

اؤحجؤ ػػقلواػ ػ فلستا ػػذلاؤ ػ ػرارلسطجؤب ػػجلبجاة ػػتلجدةلس ػػفلاؤستع س ػػجتل لتحدو ػػدلدوسته ػػجلبجؤمة ػػبقلؤعب ػػدوؿلاؤسطعػ ػ بلد ارة ػػت ل
حةػجبلاؤل ا ػػدلاؤست دتػقلسػػفلهػذهلاؤستع سػػجتلس جرم ػقلبجؤتاعلػػقلاؤتػػالةػوتـلدفتهػػج.لوػتـلاحتةػػجبلاؤ وسػقلاؤست دت ػقلفػػال

حجؤقلت فرلاؤ وسقلاؤست دتقلؤعستع سجتلاةتمجدالؤعتمدقلاؤروجضوقلاؤتجؤوقل:ل ل

اؤ وسقلاؤست دتقلؤعستع سجتل( ) EVPIل=لاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلفالحجؤػقلتػ فرلاؤستع سػجتلاؤاجسعػقل–لاؤ وسػقلاؤسجؤوػقل

اؤست دتقلفالظؿلاؤساجطرة .ل

للللللحوث:ل اؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلفالحجؤقلت فرلاؤستع سجتلاؤاجسعقل=لاؤتج دلاألنعدلفالاؿلحجؤقلطبوتقلضربلاحتسجؿلتح  .ل

 – 3 – 3 – 2معيار خسارة الفرصة الضائعة

وتـلاةتاداـلطرؽلروجضوقلتبمدلنعدلأةجسلسةل فقلتتدلؤت دورلاةجرةلاؤلرةقلاؤضج تقلوطعػؽلنعوهػجلاةػـل
سةػػل فقلاؤمػػدـ.لتتبػػرلهػػذهلاألاوػرةلنػػفلس ػػدارلاؤلػػرؽلبػػوفلاؤتج ػػدلاؤػػذالومػػبلتح و ػ ل لاؤتج ػػدلاؤسح ػػؽ.لوحػػدثلهػػذال

ةامدروق،لسةر،ل،2004لص.24
ل
1ل-لممؿلإبراهوـلاؤتبد،لاستخدام األساليب الكمية في اتخاذ الق اررات اإلدارية،لدارلاؤمجستقلاؤمدودةلؤعمشر،لا
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اؤل لػرؽل لسػػجلوراف ػ لسػفلمػػدـلمتومػػقلؤتػػدـلااتوػجرلاؤبػػدوؿلاألفضػػؿلسػفلطػػرؼلستاػػذلاؤ ػرار.لوػتـلتحدوػػدلسةػػل فقلاؤمػػدـل

لحةجبهجلفالحجؤتالا وراداتل لاؤتاجؤوؼل ف جلؤعمةؽلاؤتجؤا :1ل

 حجؤقلا ورادات :وتـلحةجبلاةجرةلاؤلرةقلاؤضج تقلفالحجؤقلا وراداتلسفلامؿلاؤاط اتلاؤتجؤوق:

 اؤاطػ ػ ةلاأل ؤ ػػد:لتحدو ػػدل لتمظ ػػوـلاؤبوجم ػػجتلاؤت ػػالتت ػػجؤج ا ػػؿلحجؤ ػػقلس ػػفلح ػػجاتلاؤطبوت ػػقلبجنتبجره ػػجلأنس ػػدةلف ػػال
سةل فق،لثـلوتـلطرحلاؿلاؤ وـلاؤس م دةلفالذؤؾلاؤتس دلسفلأابرلدوسقلس م دةلفوهجلفمحةؿلبذؤؾلنعدلسةػل فقل

اؤمدـ .ل

 لاؤاط ةلاؤثجموق :وتـلاحتةجبلدوسقلاةجرةلاؤلرةقلاؤضػج تقلبضػربلاػؿلاؤ ػوـلفػالسةػل فقلاؤمػدـلفػالاحتسػجاتل
تح ؽلاؿل احدةلسفلحجاتلاؤطبوتق.لل

 لاؤاط ةلاؤثجؤثق :ااتوجرلاؤبدوؿلالألفضؿل لاؤذالو جبؿلأدؿلمدـ.

 حجؤقلاؤتاجؤوؼ :وتـلحةجبلاةجرةلاؤلرةقلاؤضج تقلفالحجؤقلاؤتاجؤوؼلسفلامؿلاؤاط اتلاؤتجؤوقل:

 اؤاط ةلاأل ؤد:لطرحلأدؿلدوسقلفالاؿلنس دلسفلب وقلاؤ وـلاؤس م دةلفو لفمحةؿلبذؤؾلنعدلسةل فقلاؤمدـ.ل

 اؤاط ةلاؤثجموق :وتـلاحتةجبلدوسقلاةػجرةلاؤلرةػقلاؤضػج تقلبضػربلاػؿلاؤ ػوـلفػالسةػل فقلاؤمػدـلفػالاحتسػجاتل
تح ؽلاؿل احدةلسفلحجاتلاؤطبوتق.لل

 لاؤاط ةلاؤثجؤثق :وتـ ااتوجرلأدؿلدوسقلسفلاؤ وـلاؤسحة بقل لاؤتالتسثؿلاؤبدوؿلالألفضؿ.
 – 4 – 3 – 2تحميل حساسية الق اررات في حالة المخاطرة

تاتعػػؼلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلفػػالحجؤػػقلاؤساػػجطرةلنػػفلاؤحػػجاتلاؤتجدوػػق،لإذلو ام ػ لستاػػذلاؤ ػرارلفػػالظػػؿل

ظػػر ؼلاؤساػػجطرةلةػػت بقلفػػالتحدوػػدلاحتسػػجاتلسحػػددةلؤحػػجاتلاؤطبوتػػق.لفػػالهػػذهلاؤحجؤػػقلوعمػػألاةػػتاداـلاؤابػ ػرةل

لاؤت ػػدورلاؤػػذاتالفػػالتحدوػػدلاحتسػػجاتلت دوروػػقلاجةػػقلإذالاػػجفلاؤحةػ ػ ؿلنعػػدلاؤبوجمػػجتلاؤددو ػػقلساعل ػ ػجلمػ ػدالأ لفػػال
حجؤقلندـلت فرلاؤ دتلاؤاجفالؤمسعلتعؾلاؤبوجمجتلأ لبةببلندـلت فرلاؤبوجمجتلأةم،لفوتسػدلستاػذلاؤ ػرارلهمػجلإؤػدل
تحعوؿلاؤحةجةوقلألمؿلتحدودلسدىلاؤتغورلفالدوـلااحتسجاتلاؤتالوتـلتحدودهجلنعدلأةجسلاؤت دورلاؤذاتا.ل ل

المطمب الثاني :مراحل عممية اتخاذ الق اررات
لوتا فلمس ذجلاتاجذلاؤ ارراتل حؿلاؤسشامتلسفلنددلسفلاؤاط اتلاؤستتجبتقل اؤسمط وقلاؤتالوؤدالإتبجنهػجل

إؤػدلحػػؿلاؤسشػػاعقل،ل لتتسثػؿلهػػذهلاؤاطػ اتلتبجنػػج:2لتحدوػدلاؤسشػػاعق؛لتحدوػػدلاؤبػػدا ؿلاؤسم سػقلؤحػػؿلاؤسشػػاعق؛لت ووػػـل

1ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لصلص.47-46:

2ل-ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا ،ورقة بحثية :اتخاذ الق اررات و حل المشكالت،ل ازرةلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لاؤسسعاقلاؤتربوقلاؤةت دوق،لد فلةمقلمشر،لص.04:
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اؤبػػدا ؿلاؤسرتبطػػقلبحػػؿلاؤسشػػاعق؛لااتوػ ػجرلاؤبػػدوؿلاؤسمجةػػبلؤحػػؿلاؤسشػػاعق؛ل ضػػعلاؤبدا ػ ػؿلس ضػػعلاؤتملوػ ػذل لأاو ػ ارل
اؤستجبتقل دوجسلاؤمتج ج.

 -1تحديد المشكمة

لوتتبرلتحدودلاؤسشاعقلبشاؿل اضال سحددلسفلأهـلدنجسػجتلاؤ ةػ ؿلإؤػدلدػرارلةػعوـلوةػجندلنعػدلحػؿلهػذهل

اؤسشػػاعق،ل ؤػػذالومػػبلاؤتلردػػقلبػػوفلاؤظػػجهرةل لاؤسشػػاعق.لفجؤظػػجهرةلهػػالنػػرضلأ لامح ػراؼلموػػرلنػػجدالنػػفلاؤ ضػػعل

اؤسػػأؤ ؼلزوػػجدةل م ةػػج،لأسػػجلاؤسشػػاعقلفهػػالاؤةػػببلاؤح و ػػال راءلحػػد ثلاؤظػػجهرة.لتبػػد لأهسوػػقلاؤتلردػػقلبػػوفلاؤظػػجهرةل
اؤسشػػاعقلسػػفلسمظ ػ رلأفلااماػػداعلبجؤظػػجهرةل انتبجرهػػجلسشػػاعقلة ػ ؼلوػػؤدالؤع ة ػ ؿلإؤػػدلحع ػ ؿلالت ضػػالنعػػدل

اؤةببلاؤح و ال(اؤسشاعق)ل تتسؿلنعدلااتلجءلاؤظجهرةلسؤدتجلثـلبر زهجلسرةلأارىلؤب جءلاؤسشاعقللد فلحؿ .1ل

 –1 –1تشخيص المشكمة

وشػب لستاػػذلاؤ ػرارلاؤطبوػبلاؤػػذالو ػ ـلبجؤتشػػاوص،لفجؤطبوػبلوبحػػثلنػػفلنػ ارضلاؤسشػػاعقل وةػػأؿلاؤسػروضل

نمه ػػجلحت ػػدلوة ػػؿلإؤ ػػدلتحدو ػػدلأة ػػبجبهج،ل بجؤسث ػػؿلنع ػػدلاؤس ػػدورلأفلومس ػػعلاؤستع س ػػجتلذاتلاؤة ػػعقلب ػػجؤس دؼلسح ػػؿل

اؤتشاوصل وةتادـلابرات لاؤةجب قلحتدلوتترضلنعدلاؤسةببلاألةجةالؤعسشاعق .ل

ب ػػدءالو ػػتـلمس ػػعلاؤح ػػج ؽلاؤاجة ػػقلبجأله ػػداؼلاؤساتعل ػػق،لتتتب ػػرله ػػذهلاؤاطػ ػ ةلض ػػر روقلااتش ػػجؼلاألبت ػػجدل

اؤساتعلقلؤاؿلهدؼلسفلاألهػداؼلاؤسحػددة.لالوساػفلؤػإلدارةلأفلتتتسػدلنعػدلاألهػداؼلاؤتػالتبمػدلنعوهػجلد ارراته ػجلإال

إذالتسامػػتلسػػعلمسػػعلاؤستع سػػجتل اؤح ػػج ؽلاؤتػػالتةػػجندهجلنعػػدلتح وػػؽلذؤػػؾ.2لأسػػجلاؤاطػ ةلاؤس اؤوػػقلفتشػػسؿلاؤ دػ ؼل
نعدلإساجموجتلاؤسؤةةقل اؤت بجتل اؤحد دلاؤتالالوساػفلتاطوهػجل اؤتػالتسثػؿلإطػجرلؤعسشػاعقلوػتـلحعهػجلفػالدااعػ .ل

ددلتا فلهذهلاؤست دجتلمورلدجبعقلؤعتغوورلأ لست دجتلوسافلتتدوعهجلأ لتغوورهج .ل

 – 2 – 1صياغة المشكمة

بتػػدلاامتهػػجءلسػػفلاألمشػػطقلاؤةػػجب قلتةػػبالاؤسشػػاعقل اضػػحقل سحػػددةلاألبتػػجد،ل همػػجلومػػبلةػػوجمتهجلبأؤلػػجظل

اضحقل سحددةل اتجبتهج .ل

 – 2تحديـد البدائـل المالئمـة لحل المشكمـة
بتػدلتحدودلاؤسشاعقلومبلاؤتلاورلفالحع ؿلسمجةبقلؤهج،ل وسافلاؤت ةؿلإؤدلهذهلاؤحع ؿلسفلامؿ:

ػ
ػ

دراةقلاؤبوجمجتل اؤستع سجتلاؤستجحقلؤع ج ـلبجؤتحعوؿ؛

اةتاداـلأةع بلاؤتةؼلاؤذهمالؤعحة ؿلنعدلأابرلددرلسفلاألفاجرلسفلسمس نقلأفرادلاؤسؤةةقلفال دت ل

1ل-لةجمدالب اراس،لحل المشاكل و اتخاذ الق ار ارت الفعالة ،لترمسق:لتوبلت بلؤادسجتلاؤتتروبل لاؤترمسق،لدارلاؤلجر ؽلؤعمشرل اؤت زوع،لاؤ جهرة،لسةر،2001،ل ل
للللصلصل.49-45:

-2لسحسدلدجةـلاؤ رو ما،لمرجع سابق،لص.339:ل
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دةورل لذؤؾلسفلامؿلنرضلاؤسشاعقلنعوهـل لسطجؤبتهـلبأفلوبد لبأفاجرهـلؤحؿلاؤسشاعق1؛

ػلسشجراقلاؤسرؤ ةوفل ت دوـلس ترحجتهـلبشأفلاؤسشاعقل؛
ػ

اؤعم ءلإؤدلستاةصلإذالنمزلاؤ ج ـلنعدلاؤتحعوؿلنفلاؤت ةؿلإؤدلحع ؿلامدقلؤحؿلاؤسشاعق.

 – 3تقييم البدائل المرتبطة بحل المشكمة

ومبلأفلتاضعلاؤبدا ؿلاؤس ترحقلؤحؿلاؤسشاعقلؤعت ووـلسعلسرانجةلسجلوعا :ل

ػلأفلوتـلاؤت ووـلبشاؿلس ض نال ؤوسلبمجءلنعدلاؤتلضوؿلاؤشاةالؤستاذلاؤ رار؛ ل
ػلأفلوتـلاؤحاـلنعدلاؤبدوؿلسفل ادعلنددلسفلاؤستجوورل ؤوسلنعدلأةجسلسدىلمجذبوت .
 – 1 – 3معايير تقييم البدائل

وسافلأفلتشسؿلهذهلاؤستجوورلاػؿلسػفلاؤتاعلػقلاؤسرتبطػقلبجؤبػدوؿ،لاؤسػدةلاؤزسموػقلاؤمزسػقلؤتملوػذهل لاػذالةػه ؤقل

تطبوؽلاؤبدوؿلا رارلفوسجلبتد.2ل لوةتادـلاؤستوجرلاؤسةل فالبم نو لؤت ووـلاؤبدا ؿلاؤستجحقلؤعحؿ .ل

 لسةػػل فقل:SFFلت ػػدـلسةػػل فقلSFFل لهػػالااتةػػجرلؤتبػػجراتلSuitabilityل(اؤسػػمءة)ل ل( Feasibilityاؤمػ ػد ى)ل
( Flexibilityاؤسر مق)لنػددالسػفلاؤستػجوورلاؤسهسػقلفػالت وػوـلاؤبػدا ؿ.3لفػجؤسمءةلتشػورلإؤػدلسػدىلسػمءةلاؤبػدوؿلبحػدل

ذات لؤحؿلاؤسشاعقلبتودالنفلأوػقلانتبػجراتلأاػرى،ل تموػبلنسػجلإذالاػجفلهػذالاؤبػدوؿلسمجةػبلؤحػؿلاؤسشػاعقلأ لفوسػجل
إذالاجفلنسعوجلسفلحوثلاؤتاعلػقللاؤ دػتلأـلا.لفػالحػوفلتشػورلاؤمػد ىلإؤػدلاػـلاؤسػ اردلاؤمزسػقلؤتملوػذلاؤبدو ػؿل الاؤػدل
أالحػدلةػ ؼلوػؤدىلهػذالاؤبػدوؿلؤحػؿلاؤسشػاعق،لأ لفوس ػجلإذالاػجفلاؤبػدوؿلدجب ػملؤعتملوػذلأ لوساػفلتملوػذه.لأسػجلاؤسر مػػقل

فتشػػورلإؤػػدلدػػدرةلاؤسمظسػػقلنعػػدلس جبعػػقلاؤتػػدانوجتلاؤسرتبطػػقلبتملوػػذلاؤبػػدوؿل سػػدىلاةػػتوتجبهجلؤألس ػ رلموػػرلاؤست دتػػقل
اؤسرتبطقلبهػذالاؤبػدوؿ.لومػبلأفلمشػورلإؤػدلأمػ لوساػفل ضػعلدرمػجتلؤاػؿلستوػجرل اؤتح ػؽلسػفلسػدىلتػ فرهلفػالاػؿل

بدوؿلس ترحلحتدلوسافلااتوجرلأفضعهجلفوسجلبتدلؤحؿلاؤسشاعق .ل

 سةل فقلاؤتحعوؿلاؤستدرجلؤت ووـلاؤبػدا ؿ :فػالهػذهلاؤسةػل فقلوػتـلت وػوـلاؤبػدا ؿلبس جرمػقلاػؿلبػدوؿلبػجآارل تةػلرل
هذهلاؤس جرمقلنفل ضعلندةلم جطلأسجـلاػؿلبػدوؿلس جرمػجلبمظوػره،لثػـلوػتـلمسػعلهػذهلاؤم ػجطلفػالمهجوػقلاػؿلةػؼلسػفل

ةل ؼلاؤسةل فق.حتدلهذهلاؤسرحعقلالوسافلاؤحاـلبشاؿلمهج النعدلسدىلسػمءةلاؤبػدوؿلاألفضػؿلؤحػؿلاؤسشػاعقل
سفلندس ،لإذلأفلذؤؾلوأتالفالاؤسرحعقلاؤتجؤوقل لاؤستسثعقلفالتحدودلسزاوجل نوػ بلاػؿلبػدوؿ،لفتعػدلضػ ءلاؤستػجوورل

اؤسةتادسقلؤت ووـلاؤبدا ؿلوتـلتحدودلأفضعهجلؤحؿلاؤسشاعقلإالأم لومبلاؤبحثلبشاؿلستتسؽلنفلسزاوجل نو بلاػؿل
بدوؿل اؤةت بجتلاؤسرتبطقلبتملوذهلحتدلوسافل ضعلأ ؤ وجتلؤهذهلاؤبدا ؿلنمدلاااتوجرلسفلبومهج .4ل

1ل-لمسجؿلاؤدوفلؤت وةجت،لاإلدارة و عممية اتخاذ القرار،دارله س ،لب زروتق،لاؤم از ر،ل،2003لص.16:
2ل-لسحسدلدجةـلاؤ رو ما،لمرجع سابق،لص.341:

3ل-ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لص:ل.11
4ل-لنفس المرجع السابق،لص.12:

الفصل الثاني :نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار

77

 – 4اختيار البديل المالئم
وتطعبلسفلا دارةلد ارةػقلاؤم امػبلاؤساتعلػقلؤاػؿلبػدوؿل اػذالاؤت اسػؿلاؤساتعلػقلاؤتػالتػؤثرلفػالااتوػجره،لحوػثل

وطرحلاااتوجرلوفلاؤبدوعوفلأالاؤمظجـلاؤود ال اؤحجة بالؤستجؤمقلاؤستع سجتلفالاؤسؤةةقلاؤم از روقلضر رةلتحدودل
اثرلاألاذلببدوؿلد فلاآارلنعدلنسعوجتل أهداؼلاؤسؤةةق.لإفلاتاجذلاؤ رارلبشأفلااتوجرلبدوؿلد فلاآارلومبل

أفلوؤدالؤتح وؽلاؤهدؼلاؤمهج الاؤذالرةست لاؤسؤةةقلبجاتوجرهجلهذالاؤبدوؿ .1ل

- 5لوضع البديل موضع التنفيذ ل

سػجلؤػـلو ضػعلاؤبػدوؿلس ضػعلاؤتملوػذلفػ فلاؤ ػرارلالوتػد لأاثػرلسػفلا مػ لم اوػجلحةػمقلتمػجهلحػؿلاؤسشػاعق.لوػتـل
ضعلاؤبدوؿلس ضعلاؤتملوذلسفلامؿلإتبجعلاؤاط اتلاؤتجؤوق :ل

ػلتحدودلاط اتلاؤحؿلاط ةل–لاط ة؛ ل

ػلااتةجؿلبأطراؼلاؤسشاعقلإذالاجفلذؤؾلضر روجل نمسهـلبجؤحؿلاؤسطر حل تهو تهـلؤ ب ؤ ؛ ل
ػلتحدودل تاةوصلاؤس اردلاؤمزسقلؤتملوذلاؤحؿلاؤس ترح؛ ل
ػل ضعلمد ؿلزسمالؤتملوذلاؤحؿلاؤس ترح؛ ل

ػلإةدارلاؤ رارلسفلاؤشاصلاؤسم طلب لاتاجذلاؤ ارراتلحةبلاؤسةت ىلاؤتمظوسالؤستاذلاؤ رار .ل
 – 6المتابعة وقياس النتائج

ومبلدوجسلسدىلاؤت دـلفالتملوذلاؤ رارلسفلحوثلاؤ دتل اؤس اردلاألارىل اآثجرلاؤسترتبقلنعدلاؤ رارل سػدىل
ااؤتزاـلبجؤمد ؿلاؤزسمالاؤستدلؤعتملوذ .نمدلاؤ وجسلتتـلس جرمقلاؤمتج جلبجؤمد ؿلاؤزسمالأ لاؤاطػقلاؤس ضػ نقلؤعتملوػذل

الاذالاجف اؤ رارالوةجهـلفالحؿلاؤسشاعقلترامعلاط اتلاؤ رارلاؤةجب قلسبجشرةل هػالااتوػجرلاؤبػدوؿل ضػت لس ضػعل
اؤتملوذ .2ل
المطمب الثالث :معوقات عممية اتخاذ الق اررات
و ام لستاػذلاؤ ػ ارراتلفػالاؤحوػجةلاؤتسعوػقلنػددالابوػرالسػفلاؤست دػجتلاؤتػالتحػدلسػفلددرتػ لنعػدلاتاػجذلاؤ ػرارل

بجؤشاؿلاؤذالتـلنرض لةجب ج،ل تلةرلهػذهلاؤست دػجتلأةػبجبلفشػؿلستاػذالاؤ ػ ارراتلفػالاتاػجذلاؤ ػ اررات.ل لنس سػجل

وسافلحةرلهذهلاؤست دجتلفالاؤت اسؿلاؤتجؤوق:3لاؤةع اوق،لاؤتمظوسوق،لاؤس دلوقل لاؤت اسؿلاؤث جفوق .ل
ل
ل
1ل-لةجمدالب اراس،لمرجع سابق،لصلص.73-71:
-2لسحسدلدجةـلاؤ رو ما،لمرجع سابق،لص.341:

-3ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لصلص:ل.37-18
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 – 1العوامل السموكية و أثرها عمى اتخاذ الق اررات
تتتعؽلهذهلاؤت اسؿلبشػاصلستاػذلاؤ ػرارلسػفلحوػثلشاةػوت ،لدرمػقلذاج ػ ،لتلضػومت ل لدوسػ لإضػجفقلإؤػدل

درمقلاؤس ض نوقلاؤتالوتحعدلبهج.ل ل

 - 1 – 1الصفات الشخصية لمتخذ القرار
لللتػػؤثرلاؤةػػلجتل لاؤتا ػ وفلاؤشاةػػالؤستاػػذلاؤ ػرارلفػػالددرت ػ لنعػػدلااتشػػجؼلاؤسشػػجاؿل لابتاػػجرلاؤحع ػ ؿل

اتاػػجذلاؤ ػ اررات،لفجؤسةػػوروفلذ الاؤتلاوػػرلاؤسحػػد دلو امه ػ فلةػػت بجتلفػػالااتشػػجؼلاؤسشػػجاؿل لابتاػػجرلحع ػ ؿلؤهػػجل

حت ػػدلف ػػالظ ػػؿلت افػ ػػرلاؤبوجمػ ػػجتل لاؤستع س ػػجتلاؤسة ػػجندةلنع ػػدلح ػػؿلاؤسش ػػجاؿلاؤت ػػالتتت ػػرضلتمظوس ػػجتهـل،لاس ػػجلأفل
ااتشجؼلاؤلرصل لاؤحع ؿلوتطعبلشاةجلؤدو لاؤ درةلنعالت بؿلاؤساجطرةل لاؤ درةلنعالتحسؿلاؤسة ؤوق.ل ل

 – 2 – 1خبرة و ذكاء متخذ القرار ل

إفلاؤسدورلاؤذالوتستعلبدرمقلست ؤقلسفلاؤذاجءل لددرلمودلسفللاؤتتعوـل لاؤابرةلة ؼلوا فلفال ضعلأفضػؿل

سفلمورهلفالااتشجؼلاؤسشجاؿل لإومجدلحع ؿلؤهج،ل اعسجلزادتلاؤسهجراتلا درااوقللؤستاذلاؤ رارل لاؤستسثعقلأةجةػجلفػال

اؤ ػدرةلنعدلاؤتحعوؿل لاؤتلاورلاؤامؽلاعسجلأسام لابتاجرلحع ؿلنسعوقلأفضؿلؤعسشجاؿلاؤتالو امههج .ل

 – 3 – 1قيـم متخـذ القـرار ل

لاؤ ػػوـلهػػالانت ػػجداتلاألف ػرادلح ػ ؿلاألشػػوجءل(س ب ؤػػقلأ لموػػرلس ب ؤػػق)،ل لتػػؤثرلهػػذهلاؤ ػػوـلفػػالاتمجهػػجتلاؤلػػردل

تتمعدلسفلامؿلشاؿلةع ؾلاؤلردلأ لاؤسمس نػقل.لوظهػرلتػأثورلاؤ ػوـلفػالنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلسػفلاػمؿلإدراؾل

اؤس ادػػؼل لاؤسش ػػجاؿ،لاااتو ػػجرلبػػوفلاؤب ػػدا ؿ،لإدراؾلا مم ػػجزلاؤلػػردال لاؤتمظوس ػػال لا ػػذالاؤتمدػػجتلاؤستبجدؤ ػػقلب ػػوفل
أطراؼلاؤ رارلأالاؤسهتسوفلبجؤسشاعقلس ضعلاتاجذلاؤ رار .1ل

– 4 – 1لتأثير العوامل الذاتية ل

إفلااتشػػجؼلاؤسشػػجاؿل لاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلؤ ػػوسلنسػػملس ض ػ نوجلبجؤاجسػػؿل لإمس ػػجلدػػدلتتاعع ػ لبتػػضلاؤت اس ػػؿل
اؤذاتوق،لستمػدلذؤػؾلأفلستاػذلاؤ ػرارلرمػـلنعسػ لبج طػجرلاؤتعسػالاؤرشػودلاتاػجذلاؤ ػ ارراتل لاةػتاداس لؤاطػ اتلهػذال
اؤمس ذجلإالأفلاؤت اسؿلمورلاؤس ض نوقلددلتداؿلفالاؤة رةلفالاثورلسفلاألحوجف .ل

 -5 –1األنماط المختمفة لمشخصية و أساليب اتخاذ القرار

وعاػػصلاؤمػػد ؿلاؤتػػجؤالاألمسػػجطلاؤساتعلػػقلؤعشاةػػوقل لأةػػجؤوبلاتاػػجذلاؤ ػرارل لحػػؿلاؤسشػػامتلف ػالاػػؿلمسػػطل

ؤعشاةوق .ل
ل
ل
ل

- LAURENT PASCAL & BERNARD BOUGON, Pratique de la décision, Dunod, Paris, France, 2005, P:104.
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جدول رقم ()32

أنماط الشخصية و أساليب حل المشكالت و اتخاذ الق اررات
نمـط الشخصية
اامبةجطا ل
اامط ا ا ل

التوجـــه
وتمػ لمحػ لاآاروفل لاؤتجؤػـلاؤاجرمػا ل
لالوترازلح ؿلملة ل

معايير الحكم عمى الفاعمية

أساليب اتخـاذ الق اررات

لوتمج ؿلاؤسشاعقلسعلفروؽلاؤتسؿ ل -لاؤتةؼلاؤذهما ل-لوتتجسؿلسعلاؤ ادع ل

-لتسثوؿلاألد ار ل

ؤ لنجؤس لاؤدااػعالأ لاؤذاتالفوسجلوتتعؽلبجألفاجرل -للسدالسمط وقلاألفاجرل لدوستهجل ل -لاؤتةؼلاؤذهمالاؤلردا ل
لاآراء ل

ااحةجةا ل

وتتجسؿلسعلاؤح ج ؽل لاؤتلجةوؿلاؤسجضوقل ل

اؤبدوها ل

ورازلنعالاؤسلجهوـل لاؤسبجدئل لااحتسجاتل

اؤتلاورا ل

وهتـلبجؤسمط وقلفالاألس رل لوسوؿلإؤال

اؤشت را ل

وهتـلبجؤ وـل لاؤت اطؼل له لمورلس ض نا ل

اؤت ووسا ل

وتم لمح لاؤهواؿلاؤتمظوسال لا مراءات ل

ا درااا ل

وهتـلبمسعلاؤبوجمجتل لإندادلاؤحع ؿ ل

لاؤحجضرة ل

اؤست دتقلسةت بم ل

-لوةبلاهتسجس لنعدلاؤسشاعقل ل

-لبع رةلاألفاجر ل

-لاةتاداـلاؤابرةلاؤشاةوق ل

-لسشجراقلاآاروفلفالاؤ وػـل ل

-لوؤادلنعالاؤستجوور ل

ؤد ارةقلنمدجتلاؤةببل لاؤمتومق ل

-لوهتـلبجؤس دؼلاؤاعا ل

-لاةتاداـلاؤ وجسلؤدراةقلنمدجت

-لت دوـلحع ؿلنسعوق ل

-لوهتـلبجألفاجرل لاؤح ج ؽ ل

-لاةتاداـلاألةع بلااةت ار ال

لاؤةببل لاؤمتومق ل

لاةتاداـلاؤتاوؿل لاؤتة رلؤع ة ؿلإؤدلحع ؿ ل

اؤس ض نوق ل

وبمالاؤحع ػ ؿلنعدلاؤح ج ؽ ل
لاؤمسجذجل لاؤسبجدئ ل

وهتـلبأثرلاؤحع ؿلاؤس دسقل ل

-لتحعوؿلاؤسهجـ ل

لاةتاداـلاؤتةموؼل لاؤتب وب للسشػ ػ ػ ػػجراقلاآا ػ ػ ػ ػروفلفػ ػ ػ ػػالاؤ ػ ػ ػ ػػوـلاؤح ج ؽ ل

لاتاػ ػ ػ ػػجذلاؤ ػ ػ ػ ػرارل ضػ ػ ػ ػػعلاؤحػ ػ ػ ػػؿل -لاؤت ووـل(اؤسزاوجل اؤتو ب) لس ضعلاؤتملوذ ل

-لاؤتاطوطلاؤاعلال ل

-لإتبجعلا مراءاتلاط ةلاط ة ل

-لااتوجرلحؿل حودلؤعسشاعق ل

-لت دوـلحع ؿلسرمق ل

-لاؤتةؼلاؤذهما ل

ستع سجتلاجفوقلؤت دوـلاؤحع ؿ ل-ت ووـلاؤبدا ؿلاؤسحددة ل

-لتبمال مهجتلمظرلاآاروف ل

المصدر :حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤالبتةرؼ،لمرجع سابق،لصلص:ل .20ل
ل

 - 2العوامل التنظيمية و أُثرها في اتخاذ الق اررات
تشػػاؿلاألمظسػػقل لا مػراءاتلاؤستبتػػقلفػػالاؤسؤةةػػقلنػػجسملسهسػػجلفػػالاتاػػجذلاؤ ػ اررات،ل لتتضػػسفلهػػذهلاؤت اسػػؿل
اؤةعطق،لاؤستع سجت،لاؤتدروب،لستجوورلاؤالجءة،لاؤهواؿلاؤتمظوسال لأاورالاؤ اءلؤعسؤةةق .ل

 – 1 – 2السمطـة

وؤثػرلمسطلاؤةعطقلاؤستبعلفالاؤسؤةةقل لاولوقلاةتاداسهجلفالةه ؤقلأ لتت ودلنسعوقلاتاجذلاؤ اررات،1ل ل
- ROBERT KREITNER, Management, 3rd edition, Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A, 1986, P: 458.
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فجؤسؤةةجتلاؤتالتترازلفوهجلاؤةعطجتلفالودلا دارةلاؤتعوجلأ لتدارلبطرو قلسرازوقلتتةـلفوهجلنسعوقلاتاجذلاؤ ػ ارراتل

بجؤبطء،ل لوتـلفوهجلتمجهؿلآراءلاألطراؼلاؤستةعقلبجؤسشاعقل لتظهرلفالاؤ ارراتلاؤمزنقلاؤلردوػقل لاؤرؤوقلاألحجدوقل
حوثلالوةسالفوهجلؤعتجسعوفلبجؤسشجراقلفالاتاجذلاؤ اررات .ل

 – 2 – 2المعمومات

ت ػػدـلاؤسؤةةػػقلألنضػػج هجلسزومػػجلسػػفلاؤستع سػػجتل لاؤ ػػوـل لاألهػػداؼلاؤتػػالتػػؤثرلفػػالنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتل

لاعسػػجلاجمػػتلاؤسؤةةػػقلسوجؤػػقلؤمشػػرلاؤستع سػػجتل لتبجدؤهػػجلاعسػػجلاجمػػتلاؤ ػ ارراتلأفضػػؿل لاؤتاػػسلفػػالحجؤػػقلحػػبسل
اؤستع سػػجتل لنػ ػدـلمشػػرهج،لاسػ ػجلومػػبلأفلمشوػ ػرلهمػػجلإؤػػدلأفلت ػػدوـلاؤستع سػػجتلؤألف ػرادلبشػػاؿلامت ػػج الوػػؤثرلنعػػدل
ستم وجتهـل لوؤثرلةعبجلنعدلنسعوقلاؤسشجراقلفالاتاجذلاؤ لاررات .ل

 – 3 – 2التدريب

ثبتلنسعوجلأفلاؤسؤةةجتلاؤتالتتسؿلنعدلتدروبلأنضج هجلنعدلاتاجذلاؤ ارراتلتزدادلفوهجلم دةلاؤ اررات،ل

حوػػثلو ػ فرلاؤتػػدروبلاؤسةػػتسرلاؤسهػػجراتلاؤمزسػػقلاتاػػجذلاؤ ػرار،ل لوساػػفلأفلواػ فلاؤتػػدروبلرةػػسوجلأ لموػػرلرةػػسال

أ لفػػالشػػاؿلتل ػ وضلؤعةػػعطجتلؤتمسوػػقلدػػدراتلاؤس لرؤ ةػػوف،ل وساػػفلأفلوػػتـلفػػالشػػاؿلد راتلتدروبوػػقلؤػػتتعـلسهػػجراتل
ستومقلترتبطلبجتاجذلاؤ اررات .ل

 – 4 – 2معايير الكفاءة

ومػػدرلبجؤسؤةةػػجتلأفلتحػػددلستػػجوورلوػػتـلسػػفلامؤهػػجلاؤحاػػـلنعػػدلالػػجءةلاؤتسػػؿل لاألداء،لتتػػدلاؤسؤةةػػجتل
اؤتالتحددلمظـلاؤتسؿلبهجلسفلاؤسة ؿلنػفلاتاػجذلاؤ ػرارل لستػجوورلاؤسسجرةػقلاؤتػالترشػدلاؤسدوػػرلنمػدلاتاػجذلاؤ ػرارل

أفضػؿلسفلتعؾلاؤتالالتت افرنعد سثؿلهذهلاؤستجوور.1ل

 – 5 – 2الهيكل التنظيمي

تػػؤثرلاةػػج صلاؤهواػػؿلاؤتمظوسػػالنعػػدلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلسػػفلنػػدةلز اوػػج،لفلػػالاؤسمظسػػقلاؤرةػػسوقلاؤتػػال
وبرزلفوهجلد رلاؤرةسوقلفالاؤتسؿلف فلتةرفجتلاؤسػدوروفلتحػددهجلاؤ ػ ارراتلاؤتػالوتاػذهجلاآاػر فلد فلاؤمظػرلإؤػدل
سزاوجلأ لمدارةلاؤ رارلاؤستاذ،لأسجلفالاؤسمظسجتلست دةلاؤهواؿل لاؤتالوتةـلفوهجلاؤهواؿلاؤتمظوسػالبػجؤابرل ااتةػجعل
لاؤتت ودلف فلاؤ رارلاؤستاذلوتأثرلبهذهلاؤاةج صل لتبرزلهمجلاانتبػجراتلاؤةوجةػوقلفػالاتاػجذلاؤ ػرارلسثػؿلاؤحعػ ؿل

اؤ ةطدل لؤوسلا مسجعلسرانجةلؤعسةجؤالاؤستتجرضق .2ل
 – 6 – 2الـوالء لممؤسسة ل

وتػػأثرلاتاػػجذلاؤ ػرارلبدرمػػقلاؤ ػ اءلؤعسؤةة ػػق،لفاعسػػجلزادتلدرمػػقل اءلاألف ػرادلؤعسؤةةػػق،لاعس ػجلزادتلسش ػػجراقل
األفرادلفالةمعلاؤ رارل لاجم الأاثرلتحسةجلؤتملوذهل لإممجح  .ل
1

 -سؤودلةتودلاؤةجؤـ،لنظرية المنظمة :الهيكل و التصميم،لاؤطبتقلاأل ؤد،لدارل ا ؿلؤعمشر،لنسجف،لاألردف،ل،2000لصلص.43-41:

2ل-لنفس المرجع السابق،لصلص.25-24:
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 – 3العوامل الموقفية و أُثرها عمى اتخاذ الق اررات
تشػػسؿلن اسػػؿلاؤس دػػؼلسػػجلوةػػسدلببو ػػقلأ لسحػػوطلاؤ ػرارلسثػػؿلطبوتػػقلاؤسشػػاعقل لاؤستع سػػجتلاؤست ػ فرةلنمهػػج،ل

إطجرلأ لسحدداتلاؤ رارل لمورهج .ل

– 1 – 3لطبيعـة المشكمة ذاتها ل

و ام لستاذ لاؤ ػ ارراتلفػالاؤسؤةةػجتلمػ نوفلسػفلاؤسشػجاؿ،لاؤسشػجاؿلذاتلاؤطبوتػقلاؤر توموػقل لاؤتػالتتتبػرل

ستر فقلؤستاذلاؤ ارراتل لهالسفلاؤسشجاؿلةهعقلاؤحؿ،لحوػثلوػتسافلسػعلسػر رلاؤ دػتلسػفلتمسوػقلحعػ ؿلأ لآؤوػجتل

سمجةبقلؤعتتجسؿلستهػجل لوطبػؽلتعػؾلاؤحعػ ؿلأ لاآؤوػجتلفػالاػؿلسػرةلت امهػ لفوهػجلذاتلاؤسشػاعق.لأسػجلاؤسشػجاؿلموػرل
اؤر توموقل لهالتعؾلاؤتالاؤسشجاػػؿلالت مػدلؤػدالاؤسػدورلابػرةلةػجب قلفػالاؤتتجسػؿلستهػج،ل لتأاػذلهمػجلنسعوػقلاتاػجذل

اؤ ػرارل دتػػجلأط ػ ؿل لتحتػ ػججلإؤػػدلمسػػعلستع سػػجتلأاثػػرلؤتمعوػػقلاؤسشػػاعقل لت ضػػوحهجل وةػػتادـلفػػالحعهػػجلأةػػجؤوبل
اؤتةؼلاؤذهمال لمورهجلسفلاألةجؤوبلاؤسم سقلؤسثؿلهذهلاؤسشجاؿ .ل

–2 – 3لالمعمومات المتاحة ل

وةػػتدلستاػػذلاؤ ػرارلؤتػ فورلاؤستع سػػجتلاؤمزسػػقلحتػػدلوػػتسافلسػػفلتحدوػػدلاؤسشػػاعقلب ضػ حل لوةػػؿلإؤػػدلدػرارل

سمجةبلبشػأمهج،لإالأمػ لومػبلاؤحػذرلسػفلاؤةػتالإؤػدلاؤحةػ ؿلنعػدلاػـلهج ػؿلسػفلاؤستع س ػجتلحتػدلالوح ػدثلسػجل
وةسدلبتاسقلاؤستع سجتلاؤتالدػدلتػؤدالإؤػدلاؤتػأاورلفػالاتاػجذلاؤ ػرارلألفلاؤاسوػجتلاؤابوػرةلسػفلاؤستع سػجتلتتطعػبل
دت ػجلط وملفالمستهجل لتحعوعهجلسسجلوؤثرلنعدلفتجؤوقلاؤ رارلاجةقلإذالاجفلاؤ دتلنمةرالحجاسػجلأ لحجةػسجلفػال

اؤ ػ ػرارلاؤسطعػ ػ بلاتا ػػجذهلإض ػػجفقلإؤ ػػدلأمه ػػجلتح ػػدلس ػػفلد ػػدرةلستا ػػذلاؤ ػ ػرارلؤة ػػت بقلإدارةل لتش ػػغوؿلا ػػـلهج ػػؿلس ػػفل

اؤستع سػػجت.1لاسػػجلدػػدلوحػػدثلاااتوػػجرلاامت ػػج الؤعستع سػػجت،ل همػػجلدػػدلالواتػػجرلستاػػذلاؤ ػرارلستع سػػجتلسهسػػقلرمػػـل
أهسوتهجلؤحؿلاؤسشاعقل لومت الستع س ػجتلأاػرىلدػدلالتاػ فلسهسػقلأ لسلوػدة.لسػفلمهػقلأاػرىلفػ فلشػالاؤستع سػجتل
اؤمزسػػقلؤستاػػذلاؤ ػرارلةػ ؼلومػػتجلنمػ لنػػدـلاؤ ػػدرةلنعػػدلتحدوػػدلاؤسشاع ػػقلب ضػ حل لاتاػػجذلد ػرارلموػػرلةػػعوـلؤحعهػػج،ل
وت مبلنعدلستاذلاؤ ارراتلأفلوحددلمودالسػجلوروػدلسػفلستع سػجتلدب ػؿلأفلوش ػرعلفػالمستهػجل لأفلو ظػؼلسػجلمسػعل

سفلستع سجتلت ظولجلمودالفالةبوؿلإندادلدرارلمود .ل

– 3 – 3لمحيط القرار ل

وػػتـلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلفػػالظػػؿلبو ػػقلستومػػق،لهػػذالا طػػجرلوشػػسؿلاؤاطػ اتلاؤساتعلػػقلاؤتػػالوػػتـلاؤ وػػجـلبهػػجل ةػلالل

ؤع ػرار،ل دػػدلتتمػػجدضلاؤسحػػدداتلاؤتػػالتحػػوطلبػػجؤ رارلسػػعلبتضػػهجلاؤػػبتض،لفتعػػدلةػػبوؿلاؤسثػػجؿلوحتػػججلاؤ ػرارلؤمسػػعل
ستع سجتلاجفوقلربسجلتةتغرؽل دتجلط ومل ددلوا فلاؤ دتلفالحدلذات لنمةرالحجاسج،ل ددلورمبلستاػذلاؤ ػرارلفػال

اؤ ةػ ؿلألالدػرارلسثػػجؤالؤامػ لو امػ لبت بػػقلا ساجموػػجت.ل لطجؤسػػجلأفلاؤ ػرارلوػػتـلاتاػػجذهلفػػالظػػؿلسحػػدداتلستومػػق،ل
1ل-لةجمدالب اراس،لمرجع سابق،لصلص.34-33:
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ف فلاؤتحدالاؤابورلاؤذالو ام لستاذهله لاؤتسػؿلنعػدلاؤت فوػؽلبػوفلهػذهلاؤسحػدداتلاؤستتجرضػقلؤع ةػ ؿلإؤػدلدػرارل

س ب ؿ .ل

– 4 – 3لالعالقة بين القرار الحالي و الق اررات السابقة ل
همجؾلفهـلاجطئلؤدىلستاذالاؤ رارلنمدلاتاػجذهـلؤع ػ ارراتللهػ لانتبػجرلأفلاؤ ػرارلاؤحجؤ ػ ػالهػ لدػرارلسةػت ؿل

أ لسمتزؿلنفلاؤ ارراتلاؤةجب ق،لسثؿلهػذالاؤتلاوػرلوػؤثرلنعػدلنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارل لومتعهػجلتػتـلد فلااةػتلجدةلسػفل

اؤ ػ ارراتلاؤةػػجب ق،لفعػ لنػػجدلستاػػذلاؤ ػ ارراتلؤع ػ ارراتلاؤةػػجب قل لدرةػػهجلموػػدالدػػدلومػػدلستع سػػجتلستومػػقلتػػـلمستهػػجلسػػفل
دبؿلالدانالؤمستهجلثجموق،ل ددلوهتدالإؤدلحع ؿلإضجفوقلمورلاؤتالولارلفوهجلؤع رارلاؤحجؤا،لستمػدلذؤػؾلأفلنػدـل
ااةتلجدةلسفلاؤحع ؿلاؤةجب قلددلوؤدالإؤدلحع ؿلةبؽلاؤت ةؿلإؤوهجلةجب جلبسجلوهدرلاؤ دتل لاؤمهد .1ل

 – 4العوامل الثقافية و أثرها في اتخاذ الق اررات

تػػؤثرلاؤث جفػػقلاؤةػػج دةلفػػالسمتسػػعلسػػجلنعػػدلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلفػػالاؤسؤةةػػجتلاؤتجسع ػ ػقلفػػالهػػذالاؤسمتسػػعل

لتتمػػالاؤث جفػػقلهمػػجلاؤطرو ػػقلاؤتػػالوعمػػألإؤوهػػجلاألفػ ػرادلأ لاؤسمس نػػجتلؤحػػؿلسشجاعهػ ػـ،ل همػػجؾلنػػدةلاةػػج صلؤػػمسطل

اؤث جفقلاؤةج دلفالاؤسمتسعل لاؤستسثعقلأةجةجلفالسةجفقلاؤ درة،لاؤلردوقلفالس جبؿلاؤمسجنوقل لتحجشالندـلاؤتأاد.2ل ل

– 1 – 4لمسافة القدرة ل

تشػػورلإؤػػدلدرمػػقلتا ػ ؼلاؤسرؤ ةػػوفلسػػفلنػػدـلس ػ اف تهـلؤرؤةػػج هـلل درمػػقلتلضػػوعهـلؤع ػ ارراتلاؤتػػالوتاػػذهجل

اؤرؤةجء.لترتبطلسةجفقلاؤ درةلبجؤسمجخلاؤةوجةالاؤةج دل لحمـلاؤةاجفل لاؤثر ةلفالاؤسمتسع.لفلالاؤسمتستػجتلاؤتػال
تاػ فلفوهػجلسةػجفقلاؤ ػدرةلنجؤوػقلواػ فلاتاػجذلاؤ ػرارلفردوػػجلأ لةػعط وج،لأسػجلفػالاؤث جفػجتلاؤتػالت ػؿلفوهػجلسةػجفقلاؤ ػػدرةل
تا فلاؤ ارراتلمسجنوػقل لتتـلسفلامؿلاؤسشجراق.ل ل

– 2 – 4لالفردية في مقابل الجماعية ل

ت ػػجسلاؤلردوػػقلبجؤ دػػتلاؤػػذالتتراػ لاؤ ظولػػقلؤعحوػػجةلاؤشاةػػوقل درمػػقلاؤحروػػقلفػػالاؤ ظولػػقل لسةػػت ىلاؤشػػت رل
اؤلردالبج ممجز،ل تمةبلاؤ ارراتلاؤلردوقلنجدةلإؤدلستاذلاؤ ارراتلفالاؤسؤةةق.لأسجلفػالظػؿلدػوـلاؤتسػؿلاؤمسػجنال

ف ػ فلاؤسمتسػػعلوسوػػؿلإؤػػدلتاجسػػؿلاألف ػرادلفػػالسمس نػػجتلد وػػقل لستسجةػػاقلتتسػػؿلنعػػدلرنجوػػقلأنضػػج هج،ل لت ػػجسل
اؤمسجنوػػقلباسوػػقلفػػرصلاؤتػػدروبلاؤس دسػػقلسػػفلطػػرؼلاؤسؤةةػػقل لسةػػت ىلظػػر ؼلاؤتسػػؿلاؤسجدوػػقل لفػػرصلاةػػتاداـل
اؤسهػػجراتل لاؤ ػػدراتلفػػالاؤ ظولػػق،ل سػػفلثػػـلتػػؤدالاؤ ػػوـلاؤمسجنوػػقلفػػالاؤتسػػؿلاتاػػجذلد ػ ارراتلمسجنوػػقلوشػػجرؾلفوهػػجل

األنضجءلب ار هـل لأفاجرهـلاسجلاؤحجؿلفالاؤسؤةةجتلاؤوجبجموق .ل
ل
ل

1ل-لسحسدلنبدلاؤغمالحةف،لمهارات اتخاذ القرار :اإلبداع و االبتكار في حل المشكالت،لدارلاؤاتب،لاؤ جهرة،لسةر،ل،2001لصلص:ل.22-21لل
2ل-ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لصلص:ل.26-25
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 – 3 – 4تجنب عدم التأكد
تشػػورلإؤػػدلاؤدرمػػقلاؤتػػالوشػػترلفوهػػجلاألفػرادلبػػأمهـلسهػػدد فلبتػػدـلاؤتأاػػدل،ل و ػػجسلتحجشػػالنػػدـلاؤتأاػػدلبدرمػػقل

اؤت مو ػ لبجؤ انػػدلفػػالاؤسؤةةػػق،لفلػػالاؤسمتستػػجتلاؤتػػالتػػزدادلفوهػػجلدرمػػقلتحجشػػالنػػدـلاؤتأاػػدلتا ػ فلهمػػجؾلحجمػػقل
ؤع اندلاؤسات بقل لمورلاؤسات بق،ل هذهلاؤسمتستجتلؤدوهجلمظـلؤع اندل لاؤع ا الاؤتالتحاـلنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػ اررات،ل
الوتـلهمجلتشموعلاابتاجرل لاؤتلاورلا بدانالفالحؿلاؤسشامت .ل

المبحث الثالث :اتخاذ الق اررات و دور نظم المعمومات فيها
تتػدلنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلأةػجسلنسعوػقلاؤتةػػوور،لحوػثلأفلأالتةػرؼلوةػدرلسػفلأنضػجءلإدارةلاؤسؤةة ػقل

ومطػ الفػػالح و تػ لنعػػدلدػرار.لوتػػدلاؤسةػػورلفػػالمسوػػعلاؤسةػػت وجتلا داروػػقلفػػالاؤمهجوػػقلستاػػذلدػرارلوةػػب لؤستجؤمػػقل
اؤسشػػجاؿل لاةػػتغمؿلاؤلػػرصلاؤحجؤو ػػقل لاؤست دتػػق.للتتتبػػرلاؤستع سػػجتلأحػػدلاؤستطعبػػجتلاألةجةػػوقلؤضػػسجفلاؤم ػ دةل

لاؤددػػقلفػػالاتاػػجذلاؤ ػ اررات،لحوػػثلأفلاؤ ػ ارراتلؤػػـلتتػػدلتتتسػػدلف ػ ػطلنعػػدلاؤاب ػرة،لف ػ ػدلأةػػبالسػػفلاؤةػػسجتلاؤسسو ػزةل
ؤسمظسػػجتلاألنسػػجؿلاؤمجمحػػقلت افرهػػجلنعػػدلمظػػجـلؤعستع سػػجتلوتاػػذلاؤشػػاؿلاؤرةػػسالفػػالهواعهػػجلاؤتمظوسػػال لوةػػتادـل

اؤتام ؤ موجلاؤحدوثقلؤعستع سجت .ل

لتعتبلاؤستع سجتلد رالهجسجلفالنسعوقلةمعلاؤ ارراتل لذؤؾلبحاـلارتبجطهجلاؤ ثوؽلبهج.ل لؤلهـلسػدىلارتبػجطل

اؤستع سجتلبجؤ ارراتل مبلاؤتترضلسفلامؿلاؤسبحثلألمػ اعلاؤ ػ ارراتل لد ارةػقلاؤسػدااؿلاؤساتعلػقلؤةػمعلاؤ ػ ارراتل
لإظهجرلد رلمظـلاؤستع سجتلفالدنـلاؤسراحؿلاؤساتعلقلؤةمعلاؤ رار.ل ل

المطمب األول :تصنيف الق اررات
اةتادـلاؤبجحث فلفالسمجؿلمظـلاؤستع سجتلندودالسفلاؤتةػمولجتلبهػدؼلاؤتسووػزلبػوفلاألمػ اعلاؤساتعلػقلسػفل

اؤ اررات،ل لتتدلاؤتةمولجتلاألربتقلاؤتجؤوقلسفلأهسسج :ل

 تةموؼلاؤ ارراتلؤهوربرتلةوس ف؛ ل

 تةموؼلاؤ ارراتلحةبلاؤسشجراوفلفوهج؛ ل

 تةموؼلاؤ ارراتلحةبلاؤسةت ىلاؤتمظوسا؛ ل
 تةموؼلاؤ ارراتل ف جلؤعسمظ رلاؤمظسا.
ل
ل
ل
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 - 1تصنيف هيربرت سيمون لمق اررات
دػػجـلاػػؿلسػػفلاػ

متزل()Koontz

لهوربػػرتلةػػوس

فل(Simon

لهسجلاؤ ارراتلاؤسبرسمقل لاؤ ارراتلمورلاؤسبرسمق.1ل ل

)Herbertلبتةػػموؼلاؤ ػ ارراتلإؤػػدلمػ نوفلأةجةػػوفل

 – 1 – 1الق اررات المبرمجة

هالتعؾلاؤ ارراتلاؤتالتتةؼلبأمهجلستاررةل لر توموقل لسحددالمودال لت مدلإمراءاتلسةب قلؤحعهػج.ل لتتػدل

سبرسمقلاذؤؾلألفلستجوورلاؤحاـلفوهجلتا فل اضحقلنجدةل لتت افرلستع سجتلاجفوقلبشأمهج،ل لسػفلاؤةػه ؤقلبساػجفل
تحدوػػدلاؤبػػدا ؿلفوهػػج،لاسػػجلتشػػسؿلنعػػدلحوػػزلسػػفلاؤتأاػػدلبػػأفلاؤبػػدوؿلاؤتػػال دػػعلنعوػ لاااتوػػجرلةػ ؼلوػػؤدالإؤػػدلحػػؿل

اؤسشاعقلبلتجؤوق2ل.ل ل

 – 2 – 1الق اررات غير المبرمجة
تتدلاؤ ارراتلموػرلاؤسبرسمػقلتع ػؾلاؤتػالتتةػؼلبأمهػجلموػرلستاػررة،لموػرلر توموػقل لموػرلسح ػددةلبشا ػؿلموػدل
اسػػجلالت مػػدلإم ػراءاتلستر فػػقلسةػػب جلؤعتتجسػػؿلستهػػج.لتظهػػرلاؤحجمػػقلاتاػػجذلهػػذالاؤم ػ علسػػفلاؤ ػ ارراتلنمػػدالت ام ػ ل

اؤسؤةةػػقلسشػػاعقلمدوػػدةلؤػػـلوةػػبؽلأفلانترتهػػجلةػػجب ج،ل لأمهػػجلالتسعػػؾلاب ػراتلةػػجب قلبشػػأفلاولوػػقلحعهػػج.لف ػالهػػذهل
اؤحجؤقلنجدةلسجلوةتبلنعدلاؤسؤةةػقلاؤستموػقلبجؤسشػاعقلتمسوػعلستع سػجتلاجفوػقلنمهػج،لاسػجلأمهػجلالتستعػؾلستػجوورل
اضحقلؤت ووـلاؤبدا ؿل لااتوجرلأفضعهج.لإفلاؤظرؼلاؤسرافؽلؤهذهلاؤحجؤقلهالحجؤقلندـلاؤتأاد.لاةتمجدالؤعاةػج صل

اؤ اردلذارهجلف فلاؿلدرارلوتـلةمت لفالهذهلاؤحجؤقلوػتـل ف ػ ػجلؤستطعبػجت،لظػر ؼل اةػج صلاؤسشػاعقلاؤسطر حػق.ل
ومبلأفلمشورلإؤدلأم لالت مدلأمسجطلس حدةلؤحؿلهذالاؤم علسفلاؤسشامت .3ل

 - 3 – 1المقارنة بين الق اررات المبرمجة و الق اررات غير المبرمجة

و ضالاؤمد ؿلاؤس اؤالس جرمقلبوفلهذوفلاؤم نوفلسفلاؤ اررات .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

2ل-لنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لمرجع سابق،لص.143:

- HERBERT SIMON, Op.cit, P:41.

3ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لنظم المعمومات اإلدارية :المبادئ والتطبيقات،لسرازلاؤتمسوقلا داروق،لاعوقلاؤتمجرة،لمجستقلا ةامدروق،لسةر،ل،1994لص.119:
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جدول رقم ()33

مقارنة بين الق اررات المبرمجة و الق اررات غير المبرمجة
أوجـه المقارنـة

الق اررات المبرمجـة

الق اررات غير المبرمجـة

نــوع المشكمـــة

ر توموقل(ستاررة) ل

مدوػ ػػدة ل

اإلجــــــراء

سحددلةعل ػػجل ل

مورلسحػػدد ل

عدد البدائل التي تؤخذ في االعتبار

سحد دل لستر ؼ ل

مورلسحد دل وتطعبلاؤتلاورل ل

الوقــت الــــالزم

دةوػػرلمةبوج ل

ط وػؿلمةبوج ل

طبيعــة البيانــــات

ست فرة ل

دعوعػقل لمورلاجفوػق ل

المستـــوى اإلداري

اؤسةت ىلاؤتشغوعا ل

اؤسةت ىلاألنعدل األ ةط ل

األدوات المستخدمة لحل المشكمة

اؤطرؽلاؤاسوقل لبراسجلاؤحجة بل ل

اؤابرةل لبراسجلاؤحجة بلاؤستط رة ل

دور المدير في التأثير عمى طبيعة القرار

سحػػد د ل

تؤثرلدوـلاؤسدورل امطبجنجت لاؤشاةوقل

فالادتراحلبدا ؿلمدودة ل

المصدر:ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤالبتةرؼ،لمرجع سابق،لص:ل .39ل

نعدلنسعوقلاتاجذلاؤ رار ل

 - 2تصنيف الق اررات حسب المشاركين فيها

وسوزلاؤبتضلبوفلأم اعلاؤ ارراتلانتسجدالنعدلاؤسشجراوفلفػالةػمتهج،لفولردػ فلبػذؤؾلبػوفلاؤ ػ ارراتلاؤلردوػقل

لاؤ ارراتلاؤتمظوسوق.1لفجؤ ارراتلاؤلردوقلت ـلنعػدلأةػجسلاملػرادلاؤسػدورلبجتاػجذلاؤ ػرارلد فلسشػجراقلاآاػروف،ل هػ ل
درارلمجؤبجلسجلوا فلستةعطج،لحوثلوةتادـلاؤسدورلستجرف ل اؤستع سجتلاؤستجحقلؤ لفالاتاػجذلاؤ ػرار.لفػالحمػوفلافل
اؤ ػ ارراتلاؤمسجنوػػقلأ لاؤتمظوسوػ ػقلفت ػ ـلنعػػدلأةػػجسلسشػػجراقلاؤسرؤ ةػػوفلسػػعلاؤسدوػ ػرلفػػالاتاػػجذلاؤ ػرار،ل تاتعػػؼل

درمػػجتلاؤسشػػجراقلهػػذهلتبتػػجلؤػػمسطلاؤ وػػجدةلؤػػدىلاؤسػػدور،ل تتػ ار حلبػػوفلاملػرادلاؤسػػدورلبػػجؤ رارلاعوػػقلإؤػػدلأدةػػدلدرمػػجتل
اؤسشجراقلسفلدبؿلاؤسرؤ ةوف.لوسافلتحدودلهذهلاألمسجطلاسجلوعا :ل

ػلو ػ ـلاؤسػػدورلبتحدوػػدلاؤسشػػاعقلبملةػ ل الوتطػػدلأوػػقلفرةػػقلؤعسشػػجراقلفػػالاتاػػجذلاؤ ػرارل واطػػرلاؤسرؤ ةػػوفلبػػجؤ رارل
ؤتملوذهل،ل ه لسجلوترؼلبجؤمسطلااةتبدادا؛ ل

ػػلوحرصلهمجلاؤسدورلنعػدلإبػرازلس ازوػجلاؤ ػرارلاؤتػالةػتت دلنعػدلاؤسمظسػقلأ لاؤسرؤ ةػوفلسػفلمػراءلدبػ ؿلهػذالاؤ ػرار،ل
أالأفلاؤسدورلهمجلوبوالاؤ رار؛ ل

- R.DAFT, Organisation theory and design, West Publishing Co, NewYork, U.S.A, 1992, P: 346.
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ػلو ػ ـلاؤسػػدورلبطػػرحلاألفاػػجرل األة ػ عقل وطعػػبلاؤسشػػجراقلفػػالإبػػداءلاؤ ػرأا،ل وت ػ ؤدلدوػػجدةلاؤسمجدشػػقل ت مو ػ لاألة ػ عقل
بحوثلو م لاؤسمس نقلإؤدلااتوجرلاؤحؿلاؤذالةبؽلأفلت ةؿله لإؤو ،لؤام لؤـلوتعم لؤعسمس نق،ل ه لبهذالاؤشاؿل
سجلزاؿلةجحبلاؤ رار،ل ؤام لوحج ؿلإدمجعلاؤسرؤ ةوفلبشاؿلموػرلسبجشػرلبػأفلاؤ ػرارلمػجبعلسػمهـلحتػدلوتتػج م الفػال

تملوذه؛ ل

ػلوةسالاؤسدورلؤعسرؤ ةوفلبأفلوا فلؤهـلبتضلاؤتأثورلنعػدلاؤ ػرار،ل هػ لوبػرزلاؤسشػاعقل و ػدـلادتراحػ ػجلؤحعه ػجلنعػدل
ػورالأ ؤ ػالدب ػؿلاتاػػجذلاؤ ػرارلاؤمهػػج ال،لإالأم ػ لو ضػػالؤعسمس نػػقلأفلحةػػـلاألسػػرلفػػال
أةػػجسلأفلهػػذالنسػػؿلتحضػ ل
اؤمهجوقلفالودهل فؽلسجلوراهلسمجةبج؛ ل

ػػلوةأؿلاؤسدورلاؤسرؤ ةوفل مهقلمظرهـلدبؿلاتاجذلاؤ رارلة اءلأاجفلسشر علدػرارلأـلفػالةػوغت لاؤمهج وػق،ل هػ لهمػجل
و درلستع سجتهـلبجؤمةبقلؤعسشجاؿلاؤتسعوقل ادت ارحجتهـلحع الستومقل،ل بتدلت ووس لألفاجرهـلواتجرلسجلوراهلسمجةبجل فدل

هذالاؤمسطلتزدادلدرمقلسشجراقلاؤسرؤ ةوفلنفلاألمسجطلاؤةجب ق؛ ل

ػػلو ضػالاؤسػدورلاؤسةػأؤقلبجؤضػبطل وحػددلسمس نػقلاؤضػ ابطل اؤ وػ دلاؤسحوطػقلبهػج،ل لاؤتػالنعػدلأةجةػهجلوػتـلاتاػػجذل
اؤ رار،ل وترؾلؤعسمس نػقلاتاػجذلاؤ ػرارلنػفلهػذالاألةػجس،ل وشػترؾلاؤسػدورلاػأالفػردلنػجدىلفػالاتاػجذلاؤ ػرارلضػسفل
اؤسمس نق؛ ل

ػلو ـلاؤسرؤ ة فلهمجلبتحدودلاؤسشاعقل اؤةورلفالمسوعلاطػ اتلاتاػجذلاؤ ػرارل وعػزـلاؤسػدورلملةػ لبسػجلتت ةػؿلإؤوػ ل
اؤسمس نقلسفلد ارراتل،ل ومحظلهمجلأفلحروقلاؤسرؤ ةوفلفالاتاجذلاؤ رارلاجسعق .ل

 - 3تصنيف الق اررات حسب المستوى التنظيمي

وسوزلأمة ؼ()Ansoffلبوفلأم اعلاؤ ارراتل ف جلؤعسةػت ىلاؤتمظوسػالاؤػذالوتاػذلفوػ لاؤ ػرار،لفوحػددلبػذؤؾلثمثػقل

أم اعلسفلاؤ ارراتلهالاؤ ارراتلاؤتشغوعوق،لاؤ ارراتلا داروقل لأاورالاؤ ارراتلا ةتراتوموق.1ل ل

 – 1 – 3الق اررات التشغيمية

اؤ ػ ارراتلاؤتشػػغوعوقلهػػالاؤ ػ ارراتلاؤتػػالتةػػمعلفػػالاؤسةػػت وجتلاؤتمظوسوػػقلاؤػػدموجل لتتتعػػؽلبجؤتسعوػػجتلاؤتشػػغوعوقل

ؤعسؤةةق.لتتدلاؤ ارراتلاؤتشغوعوقلأدربلإؤدلإتبجعلاؤتتعوسجتل لا رشجداتلسمهجلإؤدلاااتوجرلبوفلاؤبدا ؿ.لسثؿلهذهل

اؤ ارراتلتتاذلفالظؿلظر ؼلاؤتأادلاؤتجـل لتتتبرلمتج مهجلستر فقلسةب ج .ل

ل – 2 – 3الق اررات اإلدارية

هالتعؾلاؤ ارراتلاؤتالتتاذلنمدلسةت ىلإدارالأنعدلسسػجلتتاػذلفوػ لاؤ ػ ارراتلاؤتشػغوعوق.لو ػ ـلاؤسػدور فلفػالهػذال

اؤسةت ىلبجتاجذلد ارراتلؤحؿلسشامتلتتتعػؽلبػجؤتمظوـل لاؤردجبػقلنعػدلاألداء،لوشػورلاؤساتةػ فلإؤػدلأفلهػذالاؤمػ علسػفل

اؤ ػرلاراتلالوتػ افرلنعػػدلإمػراءاتلستر فػػقلسةػػب جلؤعتتجسػػؿلسػػعلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػق،ل لبجؤتػػجؤالوتسػػؿلاؤسػػدورلنعػػدلمسػػعل
-D.OLSON and J.COURTNY, Decision support models and expert system, Mc Milan Publishing, New York, U.S.A, 1990, P: 02.
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اؤستع سجتلاؤمزسقلؤتشاوصل لحؿلاؤسشاعق،لاسجلددلوةتادـلهذالاألاورلحاس لاؤشاةال لرةودلابرات لفالااتوجرل

اؤبدوؿلاؤسثؿلؤحؿلاؤسشاعق.لتتاذلاؤ ارراتلسفلهذالاؤم علفالظؿلحجؤقلندـلاؤتأاد.1ل ل

 – 3 – 3الق اررات اإلستراتيجية

وػػتـلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلا ةػػتراتوموقلسػػفلدبػػؿلاؤسةػػت وجتلا داروػػقلاؤتعوػػجلفػػالاؤسؤةةػػق.لتتسوػػزلاؤ ػ ارراتلفػػالهػػذال

اؤسةت ىلبا مهجلتحت النعدلددرلنجؿلسفلندـلاؤتأادلألمهجلتتتعؽلبجؤسةت بؿلا ضعلاؤاططلط وعقلاألسدلاؤاجةقل

بتح وؽلأهداؼلاؤسؤةةق2ل ةوجمقلاؤةوجةجتلاؤمزسقلؤتح و هج،لسفلأسثعػقلذؤػؾلإمتػججلاؤسمتمػجتلاؤمدوػدةل لاؤدا ؿل

إؤػػدلأة ػ اؽلؤػػـلتاػػفلستجحػػقلؤهػػجلسػػفلدبػػؿ.لتحتػػججلهػػذهلاؤ ػ ارراتلؤستع سػػجتلتتتعػػؽلبػػجؤظر ؼلاؤسةػػت بعوقلاؤتػػالتحػػوطل
بجؤسؤةةػػق،لوػػتـلنػػجدةلاؤحة ػ ؿلنعوهػػجلسػػفلسةػػجدرلاجرموػػق،لتا ػ فلهػػذهلاؤستع سػػجتلذاتلطبوتػػقلنجسػػقل سعاةػػقل
ؤوةتلبجؤضر رةلتلةوعوقل ددو قل تسثؿلااتمجهلاؤتجـلؤعسؤةةق .ل

 – 4 – 3المقارنة بين الق اررات اإلستراتيجية،الق اررات اإلدارية والق اررات التشغيمية
و ضالاؤمد ؿلاؤس اؤالسعاةجلوتضسفلس جرمقلبوفلاألم اعلاؤثمثقلسفلاؤ اررات .ل
جدول رقم ()34

مقارنة بين الق اررات اإلستراتيجية ،الق اررات اإلدارية و الق اررات التشغيمية
أوجه المقارنة

القرار اإلستراتيجي

القرار اإلداري

القرار التشغيمي

المــدى الزمنـي

ط وؿلاألمؿ ل

ست ةطلاألمؿ ل

دةورلاألمؿ ل

درجـة التكـرار

موػرلستاػرر ل

ستاػرر ل

ستاػرر ل

مستوى اتخاذ القرار

ا دارةلاؤتعوج ل

اؤ ةطد ل

اؤدموػػج ل

نطــاق القــرار

اؤسؤةةقلااؿ ل

ا دارات ل

األدةجـل اؤ حداتلاؤلرنوق ل

تأثيـر العوامل البيئيـة

سهـلمدال ل

سهػـ ل

ست ةطلأ لدعوؿلاألهسوق ل

المصدر  :سفلإندادلاؤبجحث ل

وسافلأفلوةتاعصلسسجلددس لأمتػ ما()ANTHONYلاتحدوػدلؤماتمفػجتلبػوفلاألمػ اعلاؤثمثػقلسػفلاؤ ػ اررات،3ل

أفلاؤ ارراتلا ةػتراتوموقلتهػتـلبتحدوػدلأه ػداؼلاؤسؤةةػقل لاؤسػ اردلاؤمزسػقلؤتح و هػجل لاؤةوجةػجتلاؤتػالتحاػـلطعػبل
لت زوػػعل لاةػػتاداـلهػػذهلاؤس ػ ارد.لفػػالحػػوفلأفلاؤ ػ ػ ارراتلا داروػػقلهػػالتعػػؾلاؤستتع ػػقلبجؤتأاػػدلسػػفلأفلاؤس ػ اردلدػػدلتػػـل

1ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لص.120:
2ل-لمسجؿلاؤدوفلؤت وةجت،لمرجع سابق،لص.27:

- D.NANCI et autres, Op.cit, P: 50.
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اؤحةػ ؿلنعوهػػجل لتػػـلأ لةػػوتـلاةػػتاداسهجلبالػجءةل لفتجؤوػػقلؤتح وػػؽلأهػػداؼلاؤسؤةةػػق.لأسػػجلاؤ ػ ارراتلاؤتشػػغوعوقلفهػػال
تعؾلاؤستتع قلبجؤتأادلسفلأفلاؤسهجـل لاألمشطقلددلتـلتملوذهجلبالجءةل فتجؤوق.لل ل

 – 4تصنيف الق اررات وفقا لممنظور النظمي

ادترحلس رت فل( )MORTHONمس ذمجلمدودالؤتةموؼلاؤ ارراتلوتتسدلنعدلحؿلطرؽلحػؿلاؤسشػجاؿلا داروػق،ل

ستتسػدالفػػالذؤػػؾلنعػػدلمسػ ذجلأمتػ مال لنعػػدلت ةػػوـلاؤ ػ ارراتلاؤػػذالددسػ لةػػوس

فل()SIMON

لاؤػػذالطػ رهلؤ سػ اما

()LE MOIGNEل لاؤستسثػؿلفػالاؤ ػ ارراتلاؤسبرسمػقل لموػرلاؤسبرسمػق.لفػجؤ ارراتلاؤسبرسمػقلاسػجلحػددلةػجب جلهػالتعػؾل

اؤتالتتسوزلبجؤتارارل لاؤر توف،لؤافلاؤسبتارلفالاؤمس ذجله لاؤت ةوـلاؤس ػدـلؤع ارراتلمورلاؤسبرسمق،ل لاؤتالدةسهجل

إؤدلدةسوفلهسجلاؤ ػ ارراتلمورلاؤسبرسمقلاؤسهواعقل لاؤ ارراتلمورلاؤسبرسمقلمورلاؤسهواعق.1ل ل
وتػػرؼلاؤبجحػػثلؤػ لس ػ

امال(MOIGNE

 )LEاؤ ػ ارراتلموػػرلاؤسبرسمػػقلاؤسهواعػػقلبأمهػػجلتعػػؾلاؤتػػالوساػػفلاتاجذهػػجل

بجانتسجدلنعدلاؤمسجذجلا حةج وقلأ لمسجذجلبح ثلاؤتسعوجتل لسفلأسثعتهجلاتاجذلدرارلبشأفلااتوجرلس ردلسج،لأسػجل

اؤ ارراتلمورلاؤسبرسمقلمورلاؤسهواعقلفهالتعػؾلاؤ ػ ارراتلاؤتػالتاػ فلفوهػجلاؤستػجوورلاؤتػالومػبلأاذه ػجلفػالاؤحةػبجفل
اثورةلسسجلو عؿلسفلنزوسقلاؤس ػررلفالاةتمبػجطلاؤحع ؿلاؤم ػقلؤعسشػاعقلاؤسطر ح ػقل لسػفلأسثعتهػجلاتاػجذلدػرارلبشػأفل

دا ؿلاألة اؽلاألممبوق .ل

و ضالاؤمسػ ذجلاؤذالددسػ لس رت فل( )MORTHONطبوت ػقلاؤ ػ ارراتلاؤستا ػذةلفػالاػؿلسةػت ىلسػفلسةػت وجتل

مظجـلاؤ وجدةلاؤذالوتدلسرازلاؤمشجطلاؤ رارالنمدلاؤمظسووف،لفه لورىلبذؤؾلبأفلاؤ ػ ارراتلاؤسرتبطػقلبسةػت ىلاؤضػبطل

(اؤسةػػت ىلاؤتشػػغوعا)لهػػالنػػجدةلد ػ ارراتلمػػدلسهواعػػق،ل لهػػذالاؤم ػ علسػػفلاؤ ػ ارراتلوا ػ فلةػػهؿلاألتستػػق.لأسػػجلاؤسشػػجاؿل
اؤسطر حقلنؿلسةت ىلاؤ وجدةلأدؿلهواعقلإذالسجلد رمتلاؤسةت ىلاؤةػجبؽ،ل لتاػ فلاؤ ػ ارراتلةػهعقلاؤح ةػبقلفػالهػذال

اؤسةػت ىلإؤػدلحػدلسػج.لأسػجلاؤ ػ ارراتلاؤتػالتػتـلنعػدلسةػت ىلاؤتاطػوطلااةػتراتومالفتاػ فلضػتولقلاؤهواعػقل لسػفلثػػـل
تا فلسفلاؤةت بقلبساجفلح ةبتهج .ل
ل

المطمب الثاني :مداخل اتخاذ الق اررات
سوػػزتلاؤد ارةػػجتلاؤةػػجب قلبػػوفلسػػداعوفلؤةػػمعلاؤ ػ ارراتلهسػػجلسػػدااؿلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلاؤلردوػػقل لسػػداؿلاتاػػجذل

اؤ ارراتلاؤتمظوسوق2لأ لاسجلتةسدلأوضػجلفالأدبوجتلاؤتةوورلسدااؿلاتاجذلاؤ ارراتلاؤتشجراوػقلأ لاؤمسجنوق .ل
ل
ل

2ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لص.121:

- HENRY BRIAND et autres, Op.cit, P : 09.
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 - 1مداخل اتخاذ الق اررات الفردية
لتتػدلاؤ ػ ارراتلاؤلردوػقلتعػػؾلاؤتػػالتةػمعلب اةػػطقلفػػردل احػدلد فلسشػػجراقلسبجشػرةلسػػفلموػرهلسػفلاألفػراد ،لنعوػ ل

ف ػ فلنسعوػػقلتحدوػػدلاؤسشػػاعق،لتحعوعهػػجل لااتوػػجرلاؤبػػدوؿلاؤسم ػػـلؤحػػؿلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػقلتتتبػػرلنسعوػػقلستػػأثرةلاعوػػقل
بجؤابراتلاؤةػجب قل لاألحاػجـلاؤشاةػوقلؤستاػذلاؤ ػرار.لتبمػدلسػدااؿلت ةػوؼلنسعوػجتلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلاؤلردوػقلنعػدل
فهـلا طجرلاؤسترفالؤعلػردلستاذلاؤ رارل لحد دلددرات لاؤسترفوقل لا درااوق.لوتدلاؿلسفلسداؿلاؤرشدلاؤاجسؿلاؤذال

وتتبرلاؤلردلستاذلاؤ رارلسجؤاجلؤعتلاورلاؤسمط ػالاؤػذالوسام ػ لسػفلتتظػوـلسػجلوحةػؿلنعوػ لسػفلسمػجفع،ل لاػذالسػداؿل
اؤرشدلاؤسحد دلاؤذالوتدلتتدوملؤسداؿلاؤرشدلاؤاجسؿلبةببلسثجؤوت ل لندـل ادتوت ،لحوثلوتترؼلهذالاؤسػداؿلبػأفل

سجلوحج ؿلأفلوتةؼلب لستاذلاؤ رارلسفلرشدلإمسجلهالسحج ؤقلسحد دةلب درات لا درااوق،لاؤسترفوقل لاؤت عوق .ل

 – 1 – 1مدخل الرشد الكامل

ومبمػػالسػػداؿلاؤرشػػدلاؤاجسػػؿلنعػػدلافت ػراضلأةجةػػالسػػؤداهلأفلستاػػذلاؤ ػرارلوتػػدلرشو ػػدال لؤ ػ لأهػػداؼلوةػػتدل

ؤتح و هػجلسفلامؿلتةرفجت ،ل لنعو لف م لواتجرلاؤبدوؿلاؤػذالوتظػـلسػفلتح وػؽلأهدافػ .لو ػ ـلستاػذلاؤ ػرارلاةػتمجدال

ؤعسداؿلب مراءلتحعوؿلمظجسال لسمط الؤعسشجاؿلسةتادسجلفالذؤؾلنػددالسػفلاؤاطػ اتلاؤسمط وػقلاؤستتجبتػقلبهػدؼل
ااتوجرلاؤبدوؿلاألفضؿلؤحؿلاؤسشاعقلاؤسطر حق،ل لوتدلاؤبدوؿلاؤسمجةبله لذؤػؾلاؤػذالوح ػؽلتتظوسػجلؤعسمػجفعلاؤتػال

وحةػػؿلنعوهػػجلستاػػذلاؤ ػرار.للوحػػددلسػػداؿلاؤرشػػدلاؤاجسػػؿلثسجموػػقلس ارحػػؿلأةجةػػوقلستتجبتػػقلؤةػػمعلاؤ ػرارلم ردهػػجلفوسػػجل

وعا :1ل

ػػلستجبتقل لرةدلسجلوحدثلفالبو تالاؤ رارلاؤدااعوقل لاؤاجرموقلبجنتبجرهسجلسةػدرالؤألحػداثلاؤتػالوساػفلأفلتةػببل
امحرافج؛ ل

ػلتحدودلاؤسشاعق؛ ل

ػلتحدودلاألهداؼلأ لسجلوةسدلم اتجلاألداءلاؤسرم بلاؤ ة ؿلإؤوهجلسفلامؿلاؤ رارلاؤستاذ؛ ل
ػلاؤتترؼلنعدلأةبجبلاؤسشاعقلسفلامؿلإمراءلتحعوؿلأاثرلنس ج؛ ل
ػلتحدودلبدا ؿلحؿلاؤسشاعق؛ ل

ػػل ت ووـلاؤبدا ؿلسفلامؿلاةتاداـلبتضلاألةجؤوبلا حةج وقلأ لاؤاسوقلأ لانتسجدالنعدلاؤابرةل لاؤحاـلاؤشاةػال
ؤستاذلاؤ رارلؤت ووـلاحتسجاتلاؤممجحلبجةتاداـلاؿلبدوؿ؛ ل

ػلااتوجرلاؤبدوؿلاؤذالوت دعلؤ لأابرلفرةقلممجحلفالتح وؽلأهداؼلاؤ رارل لحؿلاؤسشاعق؛ ل
ػلتطبوؽلاؤبدوؿلاؤذالتـلااتوجره .ل

-E.ARCHER, How to make a business decision: an analysis of theory and practice, Management Review, U.S.A, 1980, PP: 54-61.
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مشػورلهمػجلأمػ لبسمػردلتملوػػذلاؤحػؿلتبػػدألسػرةلأاػػرىلسسجرةػقلأمشػطقلستجبتػػقل لرةػدلسػػجلوحػدثلفػػالبو ػقلاؤ ػرارل

لبجؤتجؤالف فلنسعوقلاتاجذلاؤ رارلتتتبرلنسعوقلسةتسرةلحوثلوػتـلةػمعلدػ ارراتلمدوػدةلبمػجءلنعػدلاؤاطػ اتلاؤستةػعقل
اؤةجب ق.لتسثؿلاؤاط اتلاألربتػقلاأل ؤدلاؤةجب ػقلحةػبلدافػتل( )DAFTسرحع ػقلتحدوػدلاؤسشاعػ ػقل لاؤاطػ اتلاؤتجؤوػقل
ؤهجلتسثؿلسرحعقلحؿلاؤسشاعقلفالنسعوقلةػمعلاؤ ػرار.1لتظهػرلنػجدةلاػؿلاؤاطػ اتلاؤةجب ػقلفػالنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارل

ا دارالؤافلددلتتػدااؿلاؤاب ػرةلاؤشاةػوقلؤستاػذلاؤ ػرارلفػالدسػجلاطػ توفلأ لأاثػرلستػجل لبجؤتػجؤالدػدلواتعػؼلنػددل
اؤاط اتلسفلدػرارلآاػرل لسفلستاذلدرارلآارلاذؤؾ .ل

مهػػتلاؤتدوػػدلسػػفلاامت ػػجداتلؤسػػداؿلاؤرشػػدلاؤاجسػػؿلؤسثجؤوػػقلاؤمس ػ ذجل لاؤتػػالتتػػدلدو ػ دالتح ػ ؿلد فلتح ػ ػؽل

اؤمس ذجلفالاؤ ادعلاؤتسعا،ل لمشورلفالهذالاؤاة صلنعدلأربتقلدو دلأةجةوق:2ل ل

ػلاادتمجعلبحؿلسرضال لؤوسلسثجؤوج؛ ل

ػلسو ؿلستاذلاؤ رارلؤتبةوطلاؤ ادعلإؤدلدرمقلابورةلالتتلؽلسعلن مموقلاألةع بلاؤرشود؛ ل

ػلاؤرشدلاؤػذاتال لوتتعػؽلاألسػرلهمػجلتحدوػدالبت ػدورلاحتسػجاتلأ لت دتػجتلحػد ثلأسػرلستػوفلأ لتح ػؽلبدوػ ػؿلسػفلاؤبػدا ؿل
فهمػػجؾلستاػػذ لدػ ارراتلالوةػػتطوت فلت ػػدورلااحتسػػجاتلبشػػاؿلس ض نػ ػا،لؤػ ػذالفػ مهـلوعم ػ فلإؤػػدلاؤحػػدسل لاؤتاسػػوفل
اؤشاةووف،لاسجلأفلهمجؾلسفلوسوؿلنعدلاؤتحلظلفػالاؤت ػدورلاعسػجلاجمػتلاؤسشػاعقلأاثػرلتت وػدال لثسػقلآاػر فلوبػجؤغ فل

فالت دورلاحتسجؿل د علاألحداثلاؤمجدرةلس ععوفلبذؤؾلسفلاحتسجاتلاألحداثلاؤتجدوق؛ ل

ػلددلالوهتـلستاذلاؤ ػرارلبجؤبحثلنفلحؿلسثجؤالأ لحتدلمودلددرلاهتسجس لبجؤبحثلنػفلح ػؿلوةػهؿلؤػ لتبرو ػلرهل لاؤػدفجعل
نم ،لف دلواتجرلأ ؿلبدوؿلوةجدف .ل لسثؿلهذالاؤةع ؾلاؤتبرورالالوتسجشدلسعلستطعبجتلاؤسداؿلاؤرشود.

 – 2 – 1مدخل الرشد المحدود (المقيد)

دجـلةوس فل لرفجد لب داجؿلبتضلاؤتتدومتلنعدلسػداؿلاؤرشػدلاؤاجسػؿلؤت روبػ لسػفلاؤ ادػػعلفبػدالسػفلتتظػوـل

األهداؼلددس السله ـلاؤتح وػؽلاؤسرضػالؤألهػداؼل لاؤػذالوتمػالااتوػجرلاؤبػدوؿلاؤػذالوػدفعلبجؤسؤةةػقلمح ػ لتح وػؽل
اؤهدؼلاؤمهج ال لؤوسلبجؤضر رةلتتظوـلتح وؽلهذالاؤهدؼ.ل لبدالسفلاؤبحثلنػفلاػؿلاؤبدا ػؿل لسترفػقلمتج مهػج،ل
أادلةوس فل لرفجد لأفلاألفرادلأثمجءلبحثهـلنفلبدا ؿلاؤحؿلس وػد فلبجؤستػجحلؤػدوهـلنمػدلؤحظػقلةػمعلاؤ ػرار 3لأمهػـل

مجؤبجلسجلوتممب فلاؤتترضلؤعبدا ؿلاؤمدودةل مورلاؤسؤادةل.4ل ل

لو ػرتبطلس ػػداؿلاؤرش ػ ػدلاؤس و ػػدلبسلهػ ػ ـلاتاػ ػجذلاؤ ػ ػ ار ارتلاؤسبموػػقلنع ػػدلاؤح ػػدسل لاؤبدوهػػق،لفل ػػالهػػذالاؤمػ ػ علس ػػفل

اؤ ػ ارراتلتةػػتادـلاؤاب ػرةل لاؤحاػػـلاؤشاةػػالنػػجدةلبػػدالسػػفلاؤتتػػجبعلاؤسمط ػػالؤاطػ اتلاتاػػجذلاؤ ػرارلاؤتػػالنرضػػتل
ةجب ج،لبستمدلأفلاؤسداؿلورازلنعدلاةتتسجؿلاؤستع سػجتلاؤستتع قلبجؤابراتل لاؤتمجربلاؤةجب ػقلفالستػرضلاتاػجذل
2ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب ،اؤمزءلاؤثجما :ظج ؼلاؤسةورل لت موجتلاؤتةوور،لسرمعلةجبؽ،لصلص .42-41:ل
3ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لصلص:ل.127-126
4ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لص.255:

- R.DAFT, Op.cit,P:348.
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اؤ ارراتلاؤمح ق.1لت ؤدلاؤابرةلاؤط وعقلؤػدىلستاػذلاؤ ػ ارراتلشػت رالةػجددجلبشػأفلااتوػجرهلؤعبػدوؿلاؤػذالوحػؿلاؤسشػاعقل
اؤسطر حقلأسجس .لتمدرلا شجرةلإؤدلأفلسداؿلاؤرشدلاؤس ودلمجؤبجلسجلوةتادـلفالةمعلاؤ ارراتلموراؤسبرسمق.2ل ل

 - 2مداخل اتخاذ الق اررات التنظيمية

تةػػمعلاؤ ػ ػ ارراتلاؤتمظوسوػػقلن ػػجدةلبجؤسش ػػجراقلبػػوفلأاث ػػرلس ػػفلسػػدور.لت ػػتـلنسعو ػػقلاتاجذهػػجلبسشجرا ػ ػ ػقلسةػ ػ ؤال

ا داراتل لاألدةجـلاؤساتعلقلبجؤسؤةةقل لوتـلأحوجمجلأارىلإشراؾلأطراؼلأارىلسفلاجرجلاؤسؤةةق.لسوػزتلبحػ ثل

اؤ ػ ارراتلاؤمسجنوػػقلبػػوفلأربتػػق3لسػػدااؿلؤةػػمعلاؤ ػ ارراتلهػػالسػداؿلنعػػـلا دارة،لسػػداؿلاػػجرموما،لسػػداؿلاؤتسعوػػجتل
اؤترااسوقل لأاورالسداؿلةعقلاؤسهسمت .4ل

 –1 –2مدخل عمم اإلدارة

لظهرلهذالاؤسداؿلفالاتاجذلاؤ ػ ارراتلأثمجءلاؤحربلاؤتجؤسوقلاؤثجموػق،لسةتادسػجلاألةػجؤوبلاؤروجضػوقل لاؤمسػجذجل
اؤاسوػقلفالاتاجذلاؤ ارراتلاؤحربوقلاؤتالتتطعبلةرنقل لددقلفالإمراءلاؤتسعوجتلاؤتةاروقلتلػ ؽلنػجدةلتعػؾلاؤستجحػقل
ؤستاػ ػػذالاؤ ػ ػ ارراتلاؤلردوػ ػػق.اجفلاؤسحعع ػ ػ فلاؤتةػ ػػارو فلو س ػ ػ فلبتحدو ػػدلاألهػ ػػداؼلاؤتةػ ػػاروقلاؤسطع ػ ػ بلسهجمستهػ ػػجل

لاؤستغو ػراتلاؤتػػالوساػػفلأفلتؤثػ ػرلفػػالهػػذهلاؤتسعوػػقلسث ػػؿلةػػرنقلاؤروػػجحل ةػػرنقلتحػػرؾلاؤهػػدؼ،لتعوهػػجلنسعوػػقلبم ػػجءل
ستجداتلإحةػج وقلتشػسؿلتعػؾلاؤستغوػراتلؤتحدوػدلاؤت دوػتلاؤسم ػـلؤعهمػ ـ.لتمػبلا شػجرةلأفلهػذهلاألةػجؤوبلح ػتل
متج جلسذهعقلفالحؿلاؤسشجاؿلاؤتةػاروقلآمػذاؾ.5لتعػتلاؤح بػقلاؤةػجب قلامتشػجرلاةػتاداـلاألةػجؤوبلاؤاسوػقلفػالسمػجؿل
األنسػػجؿ،ل لاػػجفلؤظهػ رل لتطػ رلتام ؤ موػػجلاؤستع سػػجتلأثػػرلبػػجؤةلفػػالتطػ ورل زوػػجدةلفتجؤوػػقلهػػذهلاألةػػجؤوب،لحوػػثل
تتسؿلحجؤوػجلأدةػجـلبحػ ثلاؤتسعوػجتلبجؤشػراجتلاؤةػمجنوقلنعػدلاؤتتبوػرلاؤاسػالنػفلاؤسشػجاؿلا متجموػقل لاؤتةػ و وقل
لبمجءلاؤمسجذجلاؤروجضوقلاؤتالتةجندلنعدلحعهػجل لت ػدورلاحتسػجاتلممػجحلاػؿلبػدوؿ.ل مهػتلاؤتدوػدلسػفلاامت ػجداتل

ؤعسداؿل لنعدلرأةهجلنػدـلإساجموػقلاةػتاداس لفػالحجؤػقلس امه ػقلسشػجاؿلالوساػفلاؤتتبوػرلنمهػجلاسوػج،لإضػجفقلإؤػدل
أفلهذهلاألةػجؤوبلالوساػفلأفلتأاػذلبتػوفلاانتبػجرلاؤستغوػراتلاؤةػع اوقلاؤتػالدػدلواػ فلؤهػجلبػجؤةلاألثػرلنعػدلاؤ ػرارل

اؤمهج ا .ل

 – 2 – 2مدخل كارنيجي

()L'approche de Carnegie

إفلاافتػ ػراضلاؤ ػػذالا ػػجفلة ػػج دالدب ػػؿلظهػ ػ رلس ػػداؿلا ػػجرمومالأفلاؤسؤةة ػػقلتتس ػػؿلا ح ػػدةل اح ػػدةل لأفلا ػػؿل

اؤستع سػػجتلاؤسرتبطػػقلبجؤسشػػاعقلتتم ػ لإؤػػدلا دارةلاؤتعوػػجلاسػػجلهػػالألم ػراضلاتاػػجذلاؤ ػرار،لؤاػػفلسػػجلددست ػ لسمس نػػقل
اػػجرمومال(اوػػرت،لسػػجرشل لةػػوس ف)لو ػ ـلنػػؿلافت ػراضلأةجةػػاله ػ لأفلاؤ ػ ارراتلاؤتمظوسوػػقلوػػتـلةػػمتهجلب اةػػطقل
1ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب ،اؤمزءلاؤثجما :ظج ؼلاؤسةورل لت موجتلاؤتةوور،لمرجع سابق،لص.42:
2ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لص.147:

-3لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لص.256:
4ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لص.128:
-5لنفس المرجع السابق،لص.129:
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اؤتدودلسفلاؤسدوروف،ل لنعو لف فلاؤ رارلاؤمهج الوا فلسبموجلنعدلااتوجرلتحجؤؼلسفلاؤسدوروفل لؤوسلاػؿلاؤسػدوروفل

فػػالاؤسؤةةػػق.لدػػدلوشػػسؿلاؤتحػػجؤؼلأفػرادالسػػفلسةػػت وجتلتمظوسوػػقلساتعلػػقلاسػجلدػػدلوضػػـلأط ارفػػجلسػػفلاػػجرجلاؤسؤةةػػق.لل
تظهرلاؤحجمقلؤعتحجؤؼلفالاتاجذلاؤ ارراتلاؤتمظوسوقلؤةببوفلر وةووفلهسج :1ل

ػلأفلاألهػػداؼلاؤتمظوسوػػقلنػػجدةلسػػجلتةػ دهجلحجؤػػقلسػػفلاؤغسػ ض،لاسػػجلأفلاألهػػداؼلاؤتشػػغوعوقلؤألدةػػجـلدػػدلتاػ فلموػػرل
ستة قلسعلبتضهجلاؤبتض؛ ل

ػػلأفلاألفرادلاؤسدوروفلوسجرة فلنسعهـلبرشدلسحد دلمتومقلؤع و دلاؤسلر ضػقلنعػوهـل لاؤسحوطػقلبتسعوػقلةػمعلاؤ ػرار،ل
تؤدالهذهلاؤ و دلإؤدلظه رلسجلوةسدلاؤسمج راتلاؤتمظوسوقلاؤتالتهدؼلإؤدلتالوضلدرمقلمس ضلاؤسشاعقل لذؤؾل

سفلامؿلتبجدؿلاؤستع سجتل لاآراءلبوفلاؤسدوروفلفالاؤسؤةةق ،لوتـلنعدلأةجسلهذهلاؤسمج راتلاتاجذلاؤ رار.

تمبلا شجرةلهمجلإؤدلأفلسداؿلاجرمومالوتدلسغجورالؤسداؿلنعـلا دارةلفالا م لوتتجسؿلف طلسعلأ ؿلبػدوؿل

وظهرل لوع دلرضجلمسوعلاألطػراؼلاؤستموػقلبجتاػجذلاؤ ػرار،لبج ضػجفقلانتسػجدهلسبػدألاؤتل ػج ضلبػوفلاؤسشػجراوفلفػال
اؤ رارلاؤتالتتتبرلةسقلالوت افرلنعوهجلاؤسداؿلاؤةجبؽ .ل
 – 3 – 2مدخل عمميات القرار التراكميـةل ل
د ػػدـلهم ػػرالسمتزب ػػرج (Mentsberg

)Henryلس ػػداملسغ ػػجورالؤعد ارة ػػجتلاؤة ػػجب قلبش ػػأفلد ارة ػػقلاتا ػػجذلاؤ ػ ػ ارراتل

اؤتمظوسوػػق.ل لاػػجفلوهػػدؼلسػػفلاػػمؿلد ارةػػت لهػػذهلإؤػػدلاؤتتػػرؼلنعػػدلاؤاطػ اتلاؤلتعوػػقلاؤتػػالتسػػرلبهػػجلنسعوػػقلاتاػػجذل
اؤ ارراتل لتحدودلتتجبتهج،لفأمرىلدراةقلنسعوقلشسعتلاسةقل لنشر فلد اررالتمظوسوجلبدءالبجاتشجؼلاؤسشاعقلحتدل
ؤحظ ػػقلاؤت ة ػػؿلؤع ػ ػرارلاؤمه ػػج ا.لأظه ػػرتلاؤد ارة ػػقلأفلاؤ ػ ػ ارراتلاؤتمظوسو ػػقلاؤر وة ػػوقلن ػػجدةلس ػػجلتاػ ػ فلةعة ػػعقلس ػػفل

اااتوػػجراتلاؤبةػػوطقلاؤتػػالسػػفلاػػمؿلتمسوتهػػجلومػػتجلاؤ ػرارلاؤمهػػج ا.للت ةػػؿلسمتزبػػرجلسػػفلاػػمؿلد ارةػػجت لإؤػػدلأفل
همجؾلثمثقلسراحؿلر وةوقلؤةمعلاؤ رارلها :2ل

ػلسرحعقلاؤتترؼلنعدلاؤسشاعق:لتشسؿلاط توفلأةجةوتوف،لاؤاط ةلاأل ؤدلهالإدراؾلاؤسشاعقلسفلطرؼلسدوػرل احدل
أ لأاثػػرلأسػػجلاؤاط ػ ةلاؤثجموػػقلتتسثػػؿلفػػالتشػػاوصلاؤسشػػاعقلسػػفلاػػمؿلتمسوػػعلاؤستع سػػجت،لمشػػورلهمػػجلأفلاؤسشػػاعقل

اؤسطر حقلددلتا فلطجر قلأالالو مدل دتلاجؼلؤعتشاوصلاؤستتسؽلسسجلوؤدالؤممت جؿلسبجشرةلؤعسرحعقلاؤس اؤوق؛ل ل

ػلسرحعقلتمسوقلاؤحؿ:لتمشألهذهلاؤسرحعػقلنمػدسجلوتاػ فلحػؿلستػوفلؤعسشػاعقلاؤسطر حػق،لتأاػذلنسعوػقلتمسوػقلاؤحػؿلأحػدل
ااتمجهوفلاؤتجؤووف،لااتمجهلاأل ؿل لاؤذالتةتادـلفو لإمراءاتلبحثلستومقلؤعت ةؿلإؤدلبدا ؿلحؿلاؤسشاعقل ذؤؾل
بجؤرم علؤةممتلاؤسؤةةقل لاةترمجعلاؤابراتلاؤةجب ػق،لأسجلااتمجهلاؤثجمالفوتسثؿلفالتةسوـلاؤحؿل لهذالوحدثل

نجدةلنمدسجلتا فلاؤسشاعقلاؤسطر حقلمدودة؛ ل
1ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لص:ل.130
2ل-لنفس المرجع السابق،لصلصل:ل.135-132
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ػػلسرحعقلااتوجرلاؤحؿ:ل لتتضسفلهذهلاؤسرحعقلنسعوجتلت ووـلبدا ؿلاؤحؿلاؤستر ضقل لاااتوػجرلسفلبومهػجل لبسمردل
اؤ بػ ؿلاؤرةػػسالؤع ػرارلتبػػدألاطػػقلسمحػ لةػػعطقلسعزسػػقلؤوػتـلتسروػرهلنعػدلاؤسةػػت وجتلاؤتمظوسوػػقلؤتملوػذه.لومبػ لسمتزبػػرجل

إؤدلأم لؤوسلضر روجلأفلتسرلاؤ ارراتلاؤساتعلقلبجؤسراحؿلاؤستتجؤوقلاؤةجبؽلذارهج.لل ل
 – 4 – 2مدخل صندوق القمامة ل

وتتبػػرلسػػداؿلةػػمد ؽلاؤ سجسػػقلسػػفلاؤسػػدااؿلاؤحدوثػػقلمةػػبوجلؤ ةػػؼلنسعوػػجتلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلاؤتمظوسوػػق.لفػػال

حوفلرازتلاؤسدااؿلاؤةجب قلنعػدلاولوػقلاتاػجذلاؤ ػرلاراتلاؤتمظوسوػق،لراػزلسػداؿلةػمد ؽلاؤ سجسػقلنعػدلاولوػقلتػدفؽل
اؤ ػ ػ ارراتلاؤستت ػػددةلداا ػػؿلاؤسؤةة ػػق.لوة ػػتادـلس ػػداؿلة ػػمد ؽلاؤ سجس ػػقلف ػػال ة ػػؼلنسعو ػ ػجتلة ػػمعلاؤ ػ ػ ارراتلف ػػال

اؤسؤةةجتلاؤتالتتةؼلبجؤتغورلاؤةروع1ل لاؤتالتمشطلفالبو قلمورلبور دراطوق .ل

ومطعؽلسداؿلةمد ؽلاؤ سجسقلسػفلفاػرةلم هروػقلأةجةػهجلأفلنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارلالومظػرلإؤوهػجلاتتػجبعلؤتػددل

سػػفلاؤاط ػ ات،2لفجؤسشػػجاؿلدػػدلتظهػػرلبستػػزؿلنػػفلاؤحع ػ لؿل لاػػذالاؤحع ػ ؿلوساػػفلأفلتظهػػرلفػػالموػػجبلاؤسشػػجاؿ.ف دل
تظهػرلفاػرةلمدوػػدةلاػػجدتراحلؤحػؿلسشػػاعقلؤػػـلتظهػػرلبتػػد،ل لنعوػ لفػ فلاؤ ػ ارراتلهػػالمػجتجلاؤت ػػجءلأحػػداثلسةػػت عقلنػػفل
بتضػػهجلاؤػػبتضلدااػػؿلاؤسؤةةػػقل لتتسثػػؿلهػػذهلاألحػػداثلفػػالاؤسشػػجاؿ،لاؤحع ػ ؿ،لاؤسشػػجرا فلل هػػـلاؤتػػجسعوفلفػػال

الفرصلاااتوػجرل لاؤتػالتتبػرلنػفلفػرصلاؤت ػجءلاؤحعػ ؿلسػعلاؤسشػجاؿل لاؤتػالنمػدهجلوساػفلةػمعل
اؤسؤةةقل لأاور ل
اؤ ػرار.لوساػػفلتعاػػوصلفا ػرةلاؤسػػداؿلفػػالأفلاؤسشػػجاؿ،لاؤحع ػ ؿ،لاؤسشػػجراوفل لاااتوػػجراتلس م ػ دةلفػػالاؤسؤةةػػقل
بشاؿلنش ا الاسجله لاؤحجؿلفالةمد ؽلاؤ سجسقلػاؤذالوشسؿلاؤتدودلسفلاألشوجءلمورلاؤسرتبطقلببتضهػج ػلإؤػدلأفل
وحدثلت افؽل لاؤت جءلبومهجلنمد ذلوتـلةمعلاؤ رار .ل

المطمب الثالث :أساليـب اتخـاذ القـ اررات
وساػفلاةػػتاداـلنػدةلأةػػجؤوبلاتاػجذلاؤ ػ ارراتل لحػػؿلاؤسشػامتلاؤتػػالوساػفلأفلتتتػػرضلةػبوؿلاؤسؤةةػػقلنس سػػجل

وسافلحةرلأهسهجلفا:3لاؤتةؼلاؤذهما؛لاؤةببلـ اؤمتومقل(نظجـلاؤةساق)؛لدبتجتلاؤتلاورل لأةجؤوبلأارى .ل

 – 1العصف الذهني
وتتبػػرلاؤتةػػؼلاؤػػذهمال ةػػوعقلؤعحةػ ؿلنعػػدلأابػػرلنػػددلسساػػفلسػػفلاألفا ػجرلسػػفلسمس نػػقلسػػفلاألف ػرادلفػػال

دتلدةورل لذؤؾلبترضلاؤسشاعقلنعدلاؤستمووفل لسطجؤبتهـلببذؿلأدةدلمهدلسفلامؿلت دوـلأابرلنددلسفل ل
ل

1ل-لثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لمرجع سابق،لص.258:

2ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لصلص.137-135:

3ل-ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لصلص:ل.37-28
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األفاجرلألمؿلحؿلاؤسشاعقلاؤسطر حق.لوت دؼلممجحلأةع بلاؤتةؼلاؤذهمالنعدلأربتقلشر طلأةجةوقلها :1ل

ػلإرمجءلت ووـلاألفاجرلؤسجلبتدلمعةقلت ؤودهج؛ ل

ػػلإطمؽلاؤتمجفلؤاوجاتلاؤلردل لتلاورهلبحروقلأالندـلت وودلتلاوره،لف ضػعلاؤ وػ دلسػفلشػأمهجلاؤت عوػؿلسػفلاامطػمؽل
فالاؤتلاور؛ ل

ػلاؤتراوزلنعدلاـلاألفاجر،لحوثلأمهجلاعسجلزادتلاعسجلاجفلذؤؾلأفضؿلؤت فورلأفاجرلأةوعق؛ ل
ػلاةتاداـلأفاجرلاآاروفلاأةجسلااتشجؼلأفاجرلمدودةلسبموقلنعوهجل لسفلثـلاؤتسؿلنعدلتط ورهج.

طب ػػجلألةػػع بلاؤتةػػؼلاؤػػذهمالوطػػرحلاؤسػػدورلاؤسشػػاعقلاؤسطع ػ بلدراةتهػ ػجلفػػالاامتسػػجع،لوشػػترطلفوهػ ػجلأفل

تا فلسشاعقلراهمػقل لذاتلأهسوػقلؤتبروػرلإشػراؾلاألفػرادلاآاػروفلسػفلمجمػبل لسػفلمجمػبلآاػرلوتػ افرلؤػدىلاؤسػدورل

اؤ ػ ػ ةل لاؤحسجة ػػقل لاؤ ػػدرةل لأفلوظه ػػرلاهتسجسػ ػ لس ػػفلا ػػمؿلااش ػػتراؾلف ػػالت ػػدوـلاألفا ػػجر.لوتتب ػػرلاؤت ػػددلاؤسث ػػجؤال

داروقلاؤست جربػق،لومبلأفلمشورلإؤدلأم لوسافل
ؤعسشتراوفلفالاامتسجعله لأثمدلنشرلفردالسفلذ الاؤسةت و ػجتلا ل
اؤتغجضالنػفلهػذالاؤش ػرطلاألاوػرلفػالاؤسؤةةػجتلةػغورةلاؤحمػـلبحاػـلأفلهمػجؾلتتػجرؼلبػوفلاؤمسوػعلفوهػج.لتمػدرل
ا شجرةلإؤدلأم لومبلإدحجـلفردوفلأ لثمثقلفالامتسجنجتلاؤتةػؼلاؤػذهمالسسػفلالتتػ افرلؤػدوهـلستع سػجتلةػجب قل
نفلاؤسشاعقلاؤسطر حقلؤعبحثل لذؤؾلحتدلالتت دهـلاؤتلجةوؿلنفلسةجندةلاآاروفلفػالرؤوػقلاؤسشػاعقللاؤحعػ ؿل
اؤس ترحقلسفلز اوجلمدودة.اسجلالوم زلؤعسرادبوفلحضػ رلامتسجنػجتلاؤتةػؼلاؤػذهما،لومػبلدنػ ةلاػؿلاؤسشػجراوفل

دب ػػؿلاامتس ػػجعلبوػ ػ سوفلنع ػػدلاألد ػػؿلس ػػعل مػ ػ بلن ػػدلاامتس ػػجعلف ػػالاؤة ػػبجحلاؤب ػػجارلدب ػػؿلأفلومش ػػغؿلاؤسش ػػجرا فل
بسشػػجاعهـلاؤاجةػػق.لوتػػوفلاؤسػػدورلسػػفلبػػوفلاؤسشػػجراوفلسةػػجندالؤ ػ لت اػػؿلؤ ػ لسهسػػقلاتجبػػقلاألفاػػجرل لنرضػػهجلأسػػجـل
اؤمسوػػع،لوعػػالامتسػػجعلاؤتةػػؼلاؤػػذهمالامتسػػجعلت وػػوـلاألفاػػجرلبو ػ ـلأ لو ػ سوفلوػػتـلسػػفلامؤ ػ لت ووسهػػجل لااتوػػجرل

أفضعهجل لت زوتهجلسطب نقلبتدل ضعلاألفاػجرلاؤتالتـلااتوجرهج.ل ل

 - 2أسموب السبب– النتيجة

وترؼلهذالاألةع بلأوضجلبأةع بلنظجـلاؤةساق،ل و ـلنعدلأةػجسلتمز ػقلاؤسشػجاؿلاجة ػ ػقلاؤست ػدةلسمهػجل

إؤدلأمزاءلةغورةلثـلتحعوؿلاؿلمزءلسمهجلنعدلحدالؤبوجفلاؤةببلأ لاألةبػجبلاؤتالت ؼل راءلاؿلسمهج .ل
ل
ل
ل
ل
ل
1ل-لمسجؿلاؤدوفلؤت وةجت،لمرجع سابق،لصلص.18-16:
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 -1 - 2مفهوم أسموب السبب– النتيجة
وتدلأةع بلنظجـلاؤةساقلأةع بلسمظـلؤعمظرلفالنمدجتلاؤةببل-لاؤمتومقلنمدل ضػعلحعػ ؿلؤعسشػامت.ل

وتـلسفلامؿلرةـلشاؿلوشب لنظػجـلاؤةػساق،ل هػذالاؤشػاؿلو ضػالاؤسشػاعقل(أمػزاءلاؤةػساق)ل بتػدلذؤػؾلوػتـلتحدوػدل
نمدجتلاؤةببل اؤمتومقلؤاؿلمزء .ل

 – 2 – 2طريقة عمل أسموب السبب-األثر

وتبعلأةع بلاؤةبب–لاألثرلاؤسراحؿلاؤسرتبقلاؤتجؤوق :1ل

ػلتمز قلاؤسشاعقلإؤدلأمزاءلسحددةلحةبلطبوتتهج؛ ل

ػلتحدودلنمدجتلاؤةببل لاؤمتومقلؤاؿلمزءلسفلأمزاءلاؤسشاعق؛ ل

ػلرةـلاطلأف السفلرأسلاؤةساقلنبرلاؤةلحقلستةملبتظجـلهذهلاؤةساقلاؤتالتتتبرلبسثجبقلأمزاءلاؤسشاعق؛ ل
ػلاتجبقلاؤت اسؿلاؤر وةوقلاؤسؤدوقلؤ م دلاألثرل(اؤمتومق)لفالمهجوقلاؤتظجـل(األمزاء)لاؤر وةوقلؤعةساقلل(اؤسشاعق)؛ ل

ػلنمدلاؿلمزءل(نظـ)لومبلتحدودلاؤت اسؿلاؤتالتؤدالإؤدل م دلاؤسشاعق؛ ل

ػلتحدودلأهـلاؤت اسؿلاؤسؤثرةل لاؤ وجـلبتمسوعلاؤستع سجتلا ضجفوقلؤعتأادلسفل م دلنمدجتلاؤةبب-لاألثر .ل

 - 3أسموب قبعات التفكير

ادتػرحلأحػدلاؤبػجحثوفلةػتقلسمس نػػجتلسػفلأةػجؤوبلاؤتلاوػرلفػالحػػؿلاؤسشػامتلأةػسجهجلدبتػجتلاؤتلاوػر،ل و ػ ـل

هذالاألةع بلنعدلأةجسلاؤتسؿلاؤمسجنالفالحؿلاؤسشامت،ل لذؤؾلسفلامؿلتتجبعلاؤسراحؿلاؤتجؤوق :2ل
ػلتسثؿلاؿلدبتقلاط ةلستومقلسفلسراحؿلحؿلاؤسشاعقل تأاذلؤ مجلسحددا؛ ل

ػلتتسؿلاؤسمس نقلسعلبتضهجلاؤبتضلفالحؿلاؤسشاعقلاط ةلاط ةلنعدلأةجسلاؤ وجـلباط ةل احدةل(دبتق)ل ل
لللفالاؿلسرةلسعلضر رةلااؤتلجتلإؤدلسجلدجس الب لسفلاط اتلةجب قلنمدلامت جؤهـلإؤدلاؤاط اتلاؤتجؤوق .ل

ػلتسثؿلاؿلدبتقل(اط ة)لتة ارلستومجلومبلااؤتلجتلإؤو لامؿلسراحؿلحؿلاؤسشاعقل بوجفلهذالاألةػع ب ل

لللنعدلاؤتراوزلفالاؿلاط ة.للفجؤ بتقلاؤبوضجءلسثملتشورلإؤدلاؤهدؼلأ لاؤع فلاؤحوجدا،ل نمدلارتداءلهذهلاؤ بتقل
ف فلاؤسمسلنقلترازلنعدلاؤح ج ؽلف طل تتسؿلنعدلأالوحدثلمدؿلح ؤهجلبوفلاألنضجء.لأسػجلاؤحسػراءلفتشػورلإؤػدل
اؤسشػػجنرل اؤحػػدسل اؤبداهػػقل،ل نمػػدلارتػػداءلهػػذهلاؤ بتػػقلف ػ فلاؤسشػػجراوفلوتبػػر فلنػػفلسشػػجنرهـلتمػػجهلاؤسشػػاعقلد فل
حجمػػقلإؤػػدلاانتػػذارلأ لتلةػػورلهػػذهلاؤسشػػجنر،لفػػالحػػوفلتشػػورلاؤ بتػػقلاؤةػ داء إؤػػدلاؤسمطػػؽلاؤةػػعبا،ل وتمػػدلارتػػداءل
هذهلاؤ بتقلأفلاؤلردلفالاؤسمس نقلوا فلامت جدوجل وةتادـلاؤذاتوقلفالاؤحاـلنعدلاألس ر .ل
ل
ل
-1ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لص.30:
2ل-لنفس المرجع السابق،لصلص.31-30:
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 – 4أساليب أخرى التخاذ الق اررات و حل المشكالت
همجؾلاؤتدودلسفلاؤطرؽل لاألةجؤوبلؤس امهقلاؤسشجاؿلا داروقل دراةتهج،ل تتسػؿلاػؿلطرو ػقلفػالاػؿلس دػؼل

نعدلت ضوالاؤسشػاعقل ادتػراحلحعػ ؿلسمجةػبقلؤهػجل سػفلأهسهػج1ل:لأةػع بلم طػقلاؤبداوػق ،أةػع بلاؤلػر ضلاؤسمػجظرة،ل
أةع بلتسثوؿلاألد ارل لاذالأةع بلاؤمسجذج.
 -1-4أسموب نقطة البداية

تتتبػػرلم طػػقلاؤبداوػػقلفػػالأالسشػػاعقلمػػزءلسػػفلاؤسشػػاعقلأ لاؤس دػػؼلسحػػؿلاؤبحػػثل لوتػػدلاؤمػػزءلاؤػػذالوا ػ فل

حجض ارلأ ل اضحجلؤسفلو ـلبحؿلاؤسشاعق،ل وسافلأفلتا فلم جطلاؤبداوقلفالحؿلأالسشاعقلاجؤتجؤا :ل
ػلاؤبدءلسفلأ ؿلاؤسشاعق؛ ل

ػلاؤبدءلسفلمهجوقلاؤسشاعق؛ ل
ػلاؤبدءلسفلم طقلسجلت علبوفلأ ؿلاؤسشاعقل مهجوتهج؛ ل
ػلاؤبدءلسفلاؤمجمبلاألاثرل ض حجلفالاؤسشاعق .ل

وػػتـلاؤتتجسػػؿلسػػعلاؤسشػػامتلنػػجدةلسػػفلاؤسشػػاعقلذاتهػػجلأالأفلاؤتلاوػػرلومةػػبلنعػػدل از وػػقلستومػػقلسػػفلز او ػجل

اؤسشاعقلأ لم امبهج،ل لوسثؿلاؤمجمبلاألثرل ض حجلؤدىلاؤ ج ـلبحؿلاؤسشاعق .ل

 -2-4أسموب الفروض المناظرة

لل ل لاؤلرضله لشػرحلأ لتلةػورلسحتسػؿلؤسمس نػقلسػفلاؤبوجمػجت،ل أةػع بلاؤلػرضلاؤسمػجظرلو ػ ـلنعػدلأةػجسلأفل
اؤ ج ـلنعدلحؿلاؤسشاعقلولترضلتلةو ارلبدوملؤملسلاؤبوجمجتلاؤس م دةلؤدو لح ؿلاؤسشاعق.ف ذالافترضمجلأفلاؤسشاعقل

(س)لتتػ دلإؤدلاؤةببل)(Yلأ لأفل(لأل)لوحدثلنمػدسجلو مػدل(ب)،لفهمػجلوساػفلأفلملتػرضلأفلهمػجؾلأةػبجبلأاػرىل
سمجظرةلؤعةببل)(Yلؤاالتحدثلاؤسشاعقل(س)ل هاذا،ل ومحظلأفلاؤبوجمجتلالتلةرلملةهجلبملةهجل الامسجلوحتججلإؤدل

دػدرةلستاػذلاؤ ػرارلنعػدلاؤتلةػورل ااةتمب ػجط .تتػ دلفج ػدةلهػذهلاؤطرو ػقلفػالاؤتلاوػرلإؤػدلأمػ للسػفلاؤاطػألبساػجفلأفل
وحةرلسحعؿلاؤسشاعقلتلاورهلفالةببل حودلألفلهذالسػفلشػأم لأفلوػؤدالإؤػدلإهسػجؿلبتػضلااةػتمتجمجتلاؤسهسػقل

سفلاؤستع سجتلاؤستجحقلاسجلأم لددلوؤثرلبشاؿلةعبالنعدلستاذلاؤ ػرارلفوةبالأةورلاؤحؿلاؤ حود.2لنس سػجلوةػتمدل
أةع بلاؤلرضلاؤسمجظرللنعدلاةتاداـلندةلد اندلأةجةوقلسسثعقلفوسجلوعا :ل

ػلأفلاؤلر ضلأ لاؤحع ؿلاؤبدوعقلأ لاؤسمجظرةلومبلأفلتبمدلنعدلاؤبوجمجتلذاتلاؤتمدقلبجؤسشاعقلاؤسطر حق؛ ل
ػلأفلاؤتلةورلاؤبةوطل اؤ اضالؤعبوجمجتلأفضؿلباثورلسفلاؤتلةورلاؤسرابلأ لاؤست د؛ ل

ػلأفلاؤ ج ـلبحؿلاؤسشاعقلنعو لاؤتلاورلفالأابرلنددلسفلاؤلر ضلأ لاؤبدا ؿلاؤسمجظرة؛ ل
1ل-لنعالحةوفل لرشجدلاؤةجند،لنظرية القرارات اإلدارية،لدارلزهرافلؤعمشرل اؤت زوع،لنسجف،لاألردف،ل،2001لص:ل .51ل
لل-ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لصلص:ل.37-32

2ل-لنفس المرجع السابق،لصلص34:ل.35-
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ػلأفلاؤمتج جلاؤست دتقلسفلاؿلفرضلأ لبدوؿلسمجظرلومبلأفلتا فلستةعقلبجؤح ج ؽلاؤتالتتضسمهجلاؤبوجمجت ل
للل اؤستع سجتلاؤتالتـلمستهجلنفلاؤسشاعق .ل
 -3-4أسموب تمثيل األدوار

ل ل لو ػ ـلأةػػع بلتسثوػػؿلاألد ارلفػػالحػػؿلاؤسشػػامتلنعػػدلأةػػجسلاةػػتاداـلاؤت ػػؿلؤتاوػػؿل ادػػعلساتعػػؼلنػػفل ادػػعل
اؤسشاعقلحتػدلوساػفلتغووػرلاؤس دػؼلاؤحػجؤال(اؤسشػاعق)لإؤػدلاؤ ادػعلاؤسرمػ بل(اؤحػؿ).لوػتـلتسثوػؿلاألد ارلسػفلاػمؿل

ندةلأةجؤوبلاجؤسسجرةقلاؤذهموقل لاؤتح ؿلاؤذهمال لاؤتالم ردهجلفوسجلوعا :1ل

 اؤسسجرةقلاؤذهموق :تتمالأم لدبؿلاؤ وػجـلبػأالنسػؿلأ لحػؿلسشػاعقلومػبلأفلو ػ ـلاؤسحعػؿلأ لستاػذلاؤ ػرارلبتاوػؿلل
اؤس دػػؼلفػػالذهم ػ لأ ال و ػ ـلباػػؿلاط ات ػ لذهموػػجل سثػػجؿلذؤػػؾلأفلوتاوػػؿلأحػػدلاألطبػػجءلاولوػػقلإم ػراءلنسعوػػقلمراحوػػقل
ةتبقلدبؿلاؤ وجـلبهج،لأ لأفلو ـلأحدلأنضجءلهو قلاؤتدروسلبتاوؿلاولوقلت دوـلاؤبحثلاؤسرمتالأسجـلؤممقلاؤتردوػقل

دبػػؿلس نػػدلاؤت ػػدوـلب دػػتلاػػجؼ.إفلتاوػػؿلاؤسشػػاعقل حعهػػجلسػػفلشػػأم لأفلوةػػجندلستاػػذلاؤ ػرارلفػػالاؤ ة ػ ؿلإؤػػدلحػػؿل

أفضؿلؤهج .ل

 ؤتػػبلأ لسسجرةػػقلد رلشػػاصلآاػػر :تتمػػالأفلولتػػرضلاؤ ػػج ـلبحػػؿلاؤسشػػاعقلأمػ لاؤسػػدورلاؤستمػػالبجؤسشػػاعقل لأفل
ومػػدسجلفػػالاؤسشػػاعقل فػػدلحعهػػج.فالاؤحجؤػػقلاأل ؤػػدلوتاوػػؿلاؤ ػػج ـلبحػػؿلاؤسشػػاعقلأم ػ له ػ لةػػجحبلاؤسشػػاعقل نعو ػ لأفل

وحددهجلب ض حل بشاؿلددوؽ.أسجلاؤحجؤقلاؤثجموقلف مػ لوتاوػؿلملةػ لابوػ ارلفػالحػؿلاؤسشػامتل،ل نعوػ لأفلو ػدـلاؤحػؿل

اؤسمجةبلؤعسشاعقلاؤستر ضقلنعو .

 اؤتح ؿلاؤذهما :فالهذالاؤم علسفلتسثوؿلاألد ارلوتاوؿلاؤ ج ـلبحػؿلاؤسشػاعقلأمػ لهػ لاؤسشػاعقلذاتهػجلحتػدلواػ لفل
دجد ارلنعدلتحدودلاؤسشاعقل حعهج.ل اؤسثجؿلاؤ اضالنعدلهذالاؤتح ؿلاؤذهمالأ لاؤت عالسجلدجـلب لفجرادالحوثلتاوؿل
ملة ل"ذرة"لتحتلضغطلستوفل دجـلبجاتشجؼل"مظروقلاؤاهر سغمجطوةوق"لاؤستر فق .ل
 – 4 - 4أسموب النماذج

اؤمس ػ ذجله ػ لسحجاػػجةلنعسوػػقلؤطبوتػػقلاألشػػوجءلأ لةػػوجمقلسلػػجهوـ،ل لهػػذهلاؤةػػوجمقلهػػالةػػوجمقلتشػػاوعوق.2ل

تةتادـلاؤمسجذجلفالحؿلاؤسشامتلنعػدلأةػجسلأفلاؤمسػ ذجلهػ ل ةػوعقلؤ ةػؼلأ لنػرضلاؤسشػاعقلبشػاؿلوةػجندل

نعدلفهسهجل حعهج.لوح ؽلأةع بلاؤمسجذجلفالحؿلاؤسشامتلمسعقلسفلاألهداؼلوسافلتحدودهجلفوسجلوعا :3ل
ػلو ضالاألفاجرلأ لأبتجدلاؤسشاعق؛ ل

ػلو ضالاؤتمدجتلبوفلاألفاجرلأ لاؤم امبلاؤساتعلقلؤعسشاعق؛ ل
ػلوبةطلاؤسشجاؿلاؤست دةلؤاالوةهؿلفهسهجل دراةتهج .ل
-1ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لصلص36-35:ل

2ل-ل ؤودلإةسجنوؿلاؤةول ل لآار ف،لأساسيات االقتصاد القياسي التحميمي،لاألهعوقلؤعمشرل لاؤت زوع،لنسجفل،لاألردف،ل،2006لص.43:

3ل-لنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لنمذجة الق اررات اإلدارية :الجزء األول،لدارلاؤوجز رالاؤتعسوق،لنسجفل،لاألردف،ل،1999لص.07:

الفصل الثاني :نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار

777

تةتادـلاؤمسجذجلفالحؿلاؤسشامت،لإالأمهجلأاثرهجلاةتاداسجلهػالاؤمسػجذجلاؤتةػ وروقل اؤمسػجذجلاؤروجضػوق،1ل

فت ـلاؤمسجذجلاؤتة وروقلنعدلأةجسلرةـلاؤسشاعقلفالشاؿلأ لة رةلحتػدلوساػفلاؤتتبوػرلنػفلاؤسشػاعقلفػالشػاؿل
أةهـلأ لفالشاؿلاروطقلتدفؽ،لوسثؿلاؿلمزءلسمهجلمجمبجلسفلم امبلاؤسشاعق،ل تشورلاألةهـلفوهػجلإؤػدلاؤتمدػجتل
بػػوفلهػػذهلاؤم امػػب،ل تلوػػدلهػػذهلاؤمسػػجذجلفػػالت ضػػوالاؤسشػػاعقل ةػػه ؤقلفهسهػػج.لأسػػجلاؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلفتتتسػػدلنعػػدل

اةتاداـلاؤستػجداتل األةػجؤوبلاؤروجضػوقلفػالحػؿلاؤسشا ػمت،لفتعػدلةػبوؿلاؤسثػ ػجؿلفػ فلاةػتاداـلطرو ػقلاؤةػسبعاسل
وةجنػ ػدلفػػالحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤسجدوػػقلفػػالاؤسؤةةػػجتلفػػالظػػؿل م ػ دلدوػ دلستومػػق،ل اػػذؤؾلمسػػجذجلاؤم ػػؿلاؤتػػالتلوػػدلفػػال

ااتوػػجرلأفضػػؿلاؤبػػدا ؿلؤحػػؿلسشػػاعقلاؤم ػػؿ.ل لوساػػفلبجةػػتاداـلاؤاسبوػ ترلحػػؿلاؤسشػػامتلروجضػػوجلاجةػػقلتعػػؾلاؤتػػال
تتضسفلنددالابورالسفلاؤم امبلأ لاؤستغورات .ل
المطمب الرابع :دور نظم المعمومات في دعم المراحل المختمفة لصنع القرار
وتػػدلاؤهػػدؼلاألةجةػػالسػػفل م ػ دلمظػػـلاؤستع سػػجتلفػػالاؤسؤةةػػقله ػ لادسػػقلنسعوػػجتلةػػمعلاؤ ػرار،لؤػػذالف ػ فل
اؤتترؼلنعدلسراحؿلةمعلاؤ ارراتلةوظهرلطبوتقلاؤدلرلاؤذالوسافلأفلتعتب لمظـلاؤستع سجتلفالاؿلسرحعقل لاذال
ت ضوالاؤاةج صلاؤتػالومػبلت افرهػجلفػالمظػـلاؤستع سػجتلؤاػالتت افػؽلسػعلستطعبػجتلةػمعلاؤ ػ ارراتلفػالسراحعهػجل

اؤساتعلق.لوتدلاؤمس ذجلاؤذالددس لةوس فلؤت ضوالسراحؿلةمعلاؤ رارلسفلأهػـلاؤمسجذجلاةتاداسػجل لاؤذالسوزلفو ل
بوفلأربتقلسراحؿلأةجةوقلسسثعقلفالسرحعقلااةتابجر،لسرحعقلتةسوـلاؤمس ذج،لسرحعػقلاؤبحػثل لاااتوػجرل لأاوػرال
ل

سرحعقلاؤتطبوؽل لوشجرلبجؤمس ذجلIMCل ه لااتةجرلؤعسلرداتلا ممعوزوقل( .2)Intelligence,Modelisation,Choiceل

 – 1دور نظم المعمومات في مرحمة االستخبار

لتتضػسفلسرحعػقلااةػتابجرلنسعوػجتلسةػالاؤبو ػقلاؤاجرموػقل لاؤدااعوػقلؤعسؤةةػقل لذؤػؾلبهػدؼلاؤتتػرؼلنعػدل

سمػجاتلاؤسشػجاؿل لاؤتهدوػدات،ل لأوضػػجلااتشػجؼلفػرصلاؤمسػ ل لاؤتطػ ر.لتتضػسفلهػذهلاؤسرحعػػقلاؤ وػجـلبتػددلسػػفل
األمشػػطق،لتػػد رلح ػ ؿلاؤبحػػثلنػػفلاؤسشػػامت،لتةػػمولهجل لتحعوعهػػجل لتحدوػػدلاؤسةػػؤ ؿلنمهػػج.لإفلأهػػـلسػػجلتحتجم ػ ل
سرحعقلااةتابجرلتحدودالفالسراحعهجلاأل ؤدل لاؤستتع ػقلأةجةػجلبجؤبحػثلنػفلسمػجاتلاؤسشػجاؿل لااتشػجؼلاؤلػرصل
ه لسةالؤعبو قلاؤدااعوقل لاؤاجرموق.لت ـلمظـلاؤستع سجتلاؤحجة بوقلبتازوفلاسوجتلابوػرةلسفلاؤستع سػجتل لاؤتػال

وسا ػػفلأفلتلو ػػدلة ػػجمعلاؤ ػ ػرارلف ػػالاؤ و ػػجـلبه ػػذهلاؤاطػ ػ ة،لف ان ػػدلاؤبوجم ػػجتلاؤدااعو ػػقل لاؤاجرمو ػػقلتػ ػ فرلأةجة ػ ػجلس ػػفل

اؤستع سجتلسفلشأمهجلأفلتةجندلفالاؤتترؼلنعدلاؤسشامتل لأوضجلفالااتشجؼلاؤلرص.لتوةرلمظـلدنـلا دارةل ل
ل

1ل-ل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لمرجع سابق،لصلص:ل.37-36
- CLAUDE ALAZARD et SABINE SEPARI, Op.cit, P : 36.
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اؤتعو ػػجلسػػػفلامؤهػػػجلاتةػػػجؤهجلاؤشػػػباالبسةػ ػػجدرلاؤستع سػ ػػجتل لد ان ػػدلاؤبوجمػ ػػجتلاؤساتعل ػػقلس ػػفلنػ ػػرضل لتعاػػػوصل

اؤستع سجتلسسجلوةجندلاؤسدورلنعدلةرنقلااتشجؼلاؤسشجاؿل لاؤتترؼلنعدلاؤلرصلاؤستجحق .ل

لتتسؿلمظـلستع سجتلاؤتةوورلفالهذهلاؤسرحعقلنعدلت دوـلاؤت جرورلاؤد روقل لاؤاجةقلاؤتػالسػفلشػأمهجلتوةػورل

سسجرةقلأمشطقلاؤبحثلنفلاؤسشجاؿلا داروقل لذؤؾلسفلامؿلس جرمقلاألداءلاؤست دعلسػعلاألداءلاؤلتعػا.لاسػجلتػدنـل
األمظسقلاؤابورةلنسعوقلتةموؼلاؤسشجاؿلا داروقلسفلامؿلتحدوػدلطبوتتهػجل لتةػمولهجل لإظهػجرلسػدىلاطللرتهػج،ل

ت فرلهذهلاؤػمظـلستع سػجتلبشػأفلاحتسػجاتلحػؿلاؤسشػاعق،لاسػجلوساػفلأفلتةػدالاؤمةػالؤستاػذلاؤ ػرارلبشػأفلم نوػقل

اؤستع سػػجتلاؤتػػالومػػبلاؤحة ػ ؿلنعوهػػجلحتػػدلوػػتسافلسػػفلإمػراءلاؤتشػػاوصلاؤةػػعوـلؤعسشػػاعق.لاسػػجلتةػػهـلمظ ػـلدنػػـل
اؤ رارلفالهذهلاؤسرحعػقلسفلامؿلسجلتتسوزلب لسفلددراتلفج ػقلنعػدلبم ػجءلاؤمس ػجذجل لتحعوعهػج،لفػالتحعوػؿلاؤسشػجاؿل
ا داروقلاؤست دةل لتبةوطهجلسسجلوةهؿلفهسهجلسفلطرؼلةجمعلاؤ رار.1ل ل

 – 2دور نظم المعمومات في مرحمة التصميم

لوػػتـلفػػالهػػذهلاؤسرحعػػقلاؤتتبوػػرلنػػفلاؤسشػػاعقلس ضػػعلاؤ ػرارلفػػالشػػاؿلمسػ ذجلسبةػػطلوتضػػسفلاؤستغوػراتلاؤساتعلػػقل

ؤعسشاعقل لأوضجلاؤتمدجتلاؤساتعلقلبومهج،لتشتسؿلهذهلاؤسرحعقلنعدلنسعوجتلابتاػجر،لتمسوػقل لتحعوػؿلبػدا ؿلاؤتةػرفجتل

اؤسسامػػقل لت ػػدوـلتة ػ راتلبشػػأفلبػػدا ؿلاؤحػػؿل لااتبػػجرلمػػد ىلتطبو هػػجلؤحػػؿلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػق.لمظ ػرالؤسػػجلتتضػػسم ل
اؤسرحعػػقلسػػفلتتػػرؼلنعػػدلبػػدا ؿلاؤحػػؿل لتحدوػػدلؤستػػجوورلاؤسلجضع ػقلبومهػػجل لاؤتمبػػؤلبمػ اتجلاةتاداسه ػجل لسػػجلوةػػتعزـلسػػفل
تتبورلنمهجلفالة رةلمس ذجلسبةطلدجبؿلؤعحػؿ،لفػ فلمظػـلدنػـلاؤ ػرارلوساػفلأفلتػ فرلاؤتدوػدلسػفلاؤمسػجذجلاؤروجضػوقل ل

اؤاسوػقلاؤتػػالتةػػجندلفػػالاؤتتػػرؼلنعػدلبػػدا ؿلاؤحعػ ؿلاؤساتعلػػقل لت ووسهػػج.لاسػػجلتتسػؿلاؤػػمظـلاؤابوػرةلنعػػدلاؤسةػػجندةلفػػال
إظهػػجرلبػػدا ؿلاؤحػػؿلبجؤمةػػبقلؤعسشػػامتلاؤست ػػدةل لأفلتةػػهـلفػػالإم ػراءلنسعوػػجتلاؤتمبػػؤلبم ػ اتجلهػػذهلاؤبػػدا ؿل لذؤػػؾلؤسػػجل

تستعا لهدهلاؤمظـلسفلإساجموجتلفج قلفالبمجءلاؤمسجذجلاؤاسوقل لحعهج.2ل ل

 –3دور نظم المعمومات في مرحمة البحث و االختيار

تتضسفلهذهلاؤسرحعقلاؤبحث،لاؤت ووـل لتحدودلاؤبدوؿلاؤسمجةبلؤحؿلاؤسشػاعق.لتظهػرلسرحعػقلاؤتةػسوـلاؤبػدا ؿل
اؤتالومبلاؤتراوزلنعوهجلؤعت ةؿلؤحؿلاؤسشاعق.لوتتبرلااتوجرلاؤبدوؿلاألسثؿلسفلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحػقلسةػأؤقلبحػثل
لت وػػوـل لااتوػػجر.لتمػػبلا شػػجرةلهمػػجلأفلحػػؿلاؤمس ػ ذجلالوتمػػالحػػؿلاؤسشػػاعق،لفحػػؿلاؤمس ػ ذجلومػػتجلنم ػ لس ػػدسجتل

ؤحع ؿلؤعسشاعق،لف ذالتـلت ووـلأحدلهذهلاؤحع ؿلبلتجؤوقلوسافلاؤ ؿلبأفلاؤسشاعقلددلتـلحعهج.الت ـلمظـلاؤستع سجتل

فػػالاؤغجؤػػبلبةػػمعلاؤ ػرار،لؤامهػػجلت ػ فرلمسػػجذجلروجضػػوقل لاسوػ ػػقلتةػػهـلفػػالتحدوػػدلاؤحع ػ ؿلاؤسسامػ ػقل لت ووسهػػجل ف ػػجل
ؤعستجوورلاؤسحددة،ل لنعو لتةهؿلنسعوقلاااتوجر.لوسافلأفلتةهـلمظـلدنـلاؤ رارلفػالسرحعػقلاااتوػجرلنػفلطروػؽل
نسعوجتلاؤت ووـلاؤاسالؤعبدا ؿل لاذالإمراءلتحعوؿلاؤحةجةوقل لت دوـلا مجبجتلاؤةػعوسقلبشػأفلاألةػ عقل(سػجذا-لإذا).ل
1ل-لنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لمرجع سابق،لص:ل .143ل
2ل-لنفس المرجع السابق،لص.145:
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إفلاةتاداـلهذهلاؤمظـلوساػفلسػفلااتوػجرلاؤةػومجرو هجتلاؤساتعلػقلؤحػؿلاؤسشػاعقل لبجؤتػجؤالدنػـلنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارل
اؤمهج ا.لإضجفقلإؤدلأفلاؤمظـلاؤابورةلتةهـلفالنسعوقلاؤت ووـل لادتراحلأفضؿلاؤحع ؿلؤعسشاعقلاؤسطر حق.ل ل

 – 4دور نظم المعمومات في مرحمة التطبيق

تتمدلسرحعقلاؤتطبوؽلب ضعلاؤحؿلاؤذالتـلاؤت ةؿلإؤو لس ضعلاؤتملوذ،لتتطعبلسرحعقلاؤتطبوؽلمجؤبجلإمػراءل

تغووراتلستومقلوةتعزسهجلاؤحؿلاؤتالو علنعو لاااتوجر.لالت ؿلأهسوقلمظػـلاؤستع سػجتلفػالهػذهلاؤسرحعػقلنػفلد رهػجل
فالاؤسراحؿلاؤةجب قلؤةمعلاؤ رار،لفتملوذلاؤ رارلوةتعزـلنسعوجتلإدمجعلاألطراؼلاؤستموقلبسجلفوهجلاألطراؼلاؤسشػجراقل
لاألطػراؼلاؤتػػالةػػت ـلبجؤتملوػػذ.لتمػػبلا شػػجرةلإؤػػدلأفلنسعوػػقلا دمػػجعلفػػالحػػدلذاتهػػجلتحتػػججلؤتسعوػػجتلاتةػػجؿلبػػوفل

اؤتدو ػػدلس ػػفلاألطػ ػراؼلاؤستمو ػػقلب ػػجؤ رار.لتة ػػتادـلمظ ػػـلدن ػػـلاؤ ػ ػرارلا ػػأداةل مػ ػراءلااتة ػػجاتلس ػػفلا ػػمؿلش ػػباجتل
اؤحجة ب.لوةهؿلنرضلسارمجتلمظـلاؤستع سجتلفالأشاجؿلبوجموقل لت دوـلمتج جلتحعوؿلاؤحةجةوقل لمورهجلنعدل
تةهوؿلنسعوقلا دمجع.لوسافلأفلتةتادـلاؤمظـلاؤابورةلفػالنسعوػجتلاؤتلةػورل لاؤتبروػرلؤع ػرارلاؤتػالتػـلاتاػجذهلحتػدل

وةهؿلتملوذه.1لاح ةعقلوسافلتعاوصلأهـلسراحؿلةمعلاؤ رارل لمظـلاؤستع سػجتلاؤتػالتػدنـلاػؿلسرحعػقل ف ػجلؤسػجل
و ضح لاؤمد ؿلاؤس اؤا :ل

جدول رقم ()35

العالقة بين مراحل صنع القرار و نظم المعمومات
مراحل صنع القرار

نظم المعمومات المالئمة

سرحعقلااةتابجر ل

مظـلاؤستع سجتلا داروق،لمظـلدنـلا دارة ل

سرحعقلبمجءلاؤمس ذج ل

مظـلدنـلاؤ رار ل

سرحعقلاؤبحثل لاااتوجر ل

مظـلدنـلاؤ رار ل

سرحعقلتملوذلاؤحؿ ل

مظـلدنـلاؤ رار،لاؤمظـلاؤابورة ل

SOURCE: E.TURBAN, Decision support and expert systems: Management support systems,
2nd edition, New York, U.S.A, 1990, P: 62.

تمدرلا شجرةلإؤدلأفلاؿلسراحؿلةمعلاؤ رارلوساػفلأفلوػتـلتػدنوسهجل لتحةػومهجلبجةػتاداـلمظػـلاؤستع سػجت،ل

فمظـلاؤستع سجتلاؤحجة بوقلوسافلأفلتدنـلاؤ ارراتلاؤمسجنوقلسفلامؿلتةػهوؿلنسعوػجتلااتةػجؿلبػوفلاؤسشػجراوفل

فػػالاتاػػجذلهػػذهلاؤ ػ اررات.لاسػػجلوساػػفلاةػػتاداـلاؤح اةػػوبلسػػفلإم ػراءلاؤتحعػػومتلاؤاسوػػقلاؤتػػالتةػػتعزـلمهػػدال ل دتػػجل
ابوػروفلفػػالظػػؿلاؤػػمظـلاؤود وػػقلفػػالت عوةػػهجل لبجؤتػػجؤالاؤةػػرنقلفػػالاتاػػجذلاؤ ػ اررات.لتتسػػؿل ةػػج ؿلاؤتػػرضلاؤبوػػجمال
ؤعستع سجتل لاؤتالت فرهجلاؤبراسجلاؤحجة بوقلسفلتعاوصلاؤبوجمجتل لةرنقلفهسهج،لإضجفقلإؤدلأمػ لوساػفلااةػتلجدةل

سمهجلفالإمراءلتحعوؿلاؤحةجةوقل لا مجبقلنفلاؤتدودلسفلاألة عقلاؤتالوسافلأفلوطرحهجلاؤسشجرا فلفالاؤ رار .ل

- E.TURBAN, Op.cit, P: 62.
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المبحث الرابع :تحسين فعالية اتخاذ الق اررات
أدتلاؤتط راتلاؤتام ؤ موقل لاامتسجنوقل لسجلتتةـلب لاؤبو قلاؤتالتتسؿلفوهجلاؤسؤةةجتلسفلظر ؼلندـل
لاؤتةووروق لاؤستجةرة لؤدرمق لأةبا لسفل
ل
اؤتأاد ل لاؤدومجسواوق لإؤد لتت د ل لتشتب لاؤسشجاػؿ لاؤتا لت امههج لاؤتسعوق

اؤةتبلنعوهجلحؿلهذهلاؤسشجاؿلنفلطروؽلاؤحدسل لاؤتاسوفل لاؤبدوهقلاؤتالاجمتلةج دةلفالاؤسجضالنمدسجل
اجمتلاؤسشجاؿلبةوطقل لالتتةـلبهذالاؤتشجبؾل لاؤتت ودلاؤذالوسوزهجلفالاؤ ادعلاؤحجؤا .لحوثلأفلالجءةلا دارةل

ت جسلبدرمقلممجحهجلفالاتاجذلاؤ ارراتلفالاؤ لدتلاؤسمجةبلسسجلوؤدالإؤدلممجحلاؤسؤةةقلفالتح وؽلأهدافهج.لؤذال

ظهرتلاؤحجمقلاؤسجةقل ومجدلطرو قلنعسوقلتسامهجلسفلفهػـلاؤسشجاؿلاؤتالت امههجل لتةجنػدلنعدلتحعوعهجل لحعهجل
بطرو ق ل انوق ل لنعسوق ،لسبموػق لنعد لأةػجس لاؤبوجمجت ل لاؤح ج ؽ ل لاؤستع سجت ل لاؤسمطؽ ل لؤوس لنعد لأةجسل

اؤحدسل لاؤتاسوفلاسجلتـلا شجرةلإؤو لةجب ج،لؤذالظهرلسجلوترؼلبجؤسمهجلاؤاسالفالا دارة.
المطمب األول :مفاهيم نظرية لألساليب الكمية في اتخاذ الق اررات

ل لألمؿلبوجفلد رل لأهسوقلاألةجؤوبلاؤاسوقلفالنسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلفالاؤسؤةةقلاادتةجدوقلبشاؿلاػجص،ل

مبلبداوقلت ضوالسله ـلهذهلاألةجؤوبل لأم انهجلثـلتبوجفلاؤد رلاؤسم طلبهجلألمؿلترشودلاؤ اررات .ل

-1لمفهوم و أنواع األساليب الكمية

للللللتتػػدلاألةػػجؤوبلاؤاسوػػقلتعػػؾلاألد اتلأ لاؤطػػرؽلاؤتػػالتةػػتادـلسػػفلدبػػؿلستاػػذلاؤ ػرارلؤستجؤمػػقلسشػػاعقلستومػػقل

أ لؤترشودلاؤ رارلا دارالاؤسزسعلاتاػجذهلباةػ صلحجؤػقلستومػق.لوشػترطلاةػتاداـلهػذهلاألةػجؤوبلتػ فرلاؤ ػدرلاؤاػجفال
سفلاؤبوجمجتلاؤستتع قلبجؤسشاعق،لاسجلوتطعبلتطبو هجلأوضػجلتحدوػدلاؤلرضػوجتل لاؤت اسػؿلاؤسػؤثرةلفوهػجلبشػاؿلسبجشػرل

أ لمورلسبجشر .ل

ل لتترؼلاألةجؤوبلاؤاسوػقلبأمهػجلتعػؾلاألطػرلاؤروجضػوقلأ لاؤاسوػقلاؤتػالسػفلامؤهػجلوػتـلاةػتوتجبلاجفػقلستغوػراتل

اؤسشاعقل لاؤتتبورلنمهجلبجانتسجدلنعدلاؤتمدجتلاؤروجضوقل لذؤؾلااط ةلأ ؤدلمح لستجؤمتهجل لحعهج.1لوسافلأفل
مسوزلبوفلاؤاثورلسفلأم اعلاألةجؤوبلاؤتالتةتادـلسفلدبؿلستاذلاؤ رارلفالسمػجؿلترشػودلاؤ ػرارلا دارالأ لؤغػرضل

حؿلسشاعقلستومقلفالأحدلسمجاتلإدارةلاؤسؤةةػقلسػفلاؤحةػ ؿلنعػدلاؤحعػ ؿلاؤسطع بػق،ل لفػالهػذالاؤةػددلوساػفل
أفلمسوزلبوفلثمثقلأم اعلسفلاؤحع ؿل لهالاؤحؿلاؤسساف،لاؤحؿلاألفضؿل لأاورالاؤحؿلاألسثؿلفجؤ رارلاؤسساػفلهػ ل

ذؤػػؾلاؤ ػرارلاؤػػذالوػػؤدالإؤػػدلمتومػػقلأ لإؤػػدلحػػؿلسساػػف،لحوػػثلومػػرىلاتاػػجذهلفػػالإطػػجرلبػػدا ؿلندوػػدةلستػ فرةلؤستاػػذل
اؤ ػرار،لأسػجلاؤ ػرارلاألفضػؿلفهػ لذؤػؾلاؤػػذالوػؤدالإؤػدلحػؿلأفضػؿلسسػجلهػ لنعوػ لاؤحػجؿلفػالاؤ ػرارلاؤسساػفل لأاوػرال
1ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.21:
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اؤ رارلاألسثؿل له لاؤ رارلاؤذالوؤدالإؤدلمتومقلأفضؿلسسجله لنعو لاؤحجؿلفالحجؤقلاتاػجذلاؤ ػرارلاؤسساػفللاؤ ػرارل

األفضؿ.1لوسافلت ةوـلاألةجؤوبلاؤاسوقلبجنتسجدلستوجرلإساجموقلتح وعهجلإؤدلمسجذجلروجضوقلسفلندسػ لإؤػدلدةػسوفل
هسجلاألةجؤوبلاؤاسوقلاؤتالتتطعبلةػوجمقلمسػ ذجلروجضػالاػجصلبجؤسشاعػ ػقلاؤسطعػ بلستجؤمته ػجل لأةجؤو ػ ػ ػبلاسوػقل

التتطعبلذؤؾ،ل ه لاؤت ةوـلاؤذالتـلانتسجدهلؤستجؤمقلاألةجؤوبلاؤاسوػقلفالا دارةلفالاؤسطعبوفلاؤس اؤووف .ل
 -2دور األساليب الكمية في ترشيد الق اررات

اؤس ةػ دلبجؤترشػػودله ػ لاؤبحػػثلنػػفلحجؤػػقلاؤت مموػػقلألالتةػػرؼلأ لةػػع ؾلإمةػػجما،لاسػػجلو ةػػدلبهػػجلإضػػلجءل
ةػػلقلاؤت مموػػقل لاؤست ؤوػػقلنعػػدلاؤ ػرارلاؤستاػػذلبحوػػثلوتح ػػؽلااةػػتاداـلاألسثػػؿلؤإلساجموػػجتلاؤستجحػػقل لبجؤتػػجؤال

تةبالاؤمتج جلاؤسترتبقلنعدلاتاجذلاؤ لرارلس ب ؤقل لذاتلأثرلاومجبا .وتـلنجدةلاةتاداـلاألةجؤوبلاؤاسوقلفالنسعوقل
ترشودلاؤ ارراتلفالاتمجهوفلأةجةػووفلهسػج،لااتمػجهلاأل ؿل لهػ لاؤسةػجهسقلاؤسبجشػرةلفػالنسعوػقلحػؿلاؤسشػجاؿلاؤتػال
ت امػ لاؤسؤةةػػجتلاسػػجلهػ لاؤحػػجؿلفػػالاةػػتاداـلأةػػع بلاؤساططػػجتلاؤشػػباوقلألمػراضلاؤتاطػػوطل لاؤردجبػق،ل لاػػذال

األسػػرلبجؤمةػػبقلاةػػتاداـلمسػػجذجلاؤساػػز فلفػػالتحدوػػدلاؤاسوػػقلاادتةػػجدوقل لتحدوػػدلسةػػت ىلاألسػػجفل لمو ػره.لأسػػجل
ااتمػػجهلاؤثػػجمالفه ػ لاؤسةػػجهسقلموػػرلاؤسبجش ػرةلفػػالحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤتػػالت ام ػ لاؤسؤةةػػجتلسػػفلاػػمؿلترشػػودلاؤ ػرارل
اؤسطع بلاتاجذه،ل وا فلذؤؾلنعدلأةجسلإومجدلحجؤقلسمجةبقلألمؿلاؤس جرمقلسعلسجله لس مػ دلفػالاؤ ادػعلاؤتسعػا،ل
لفال هذالاؤسمجؿلوسافلاؤتسووزلبوفلم نوفلسفلاؤمسػجذجلاؤاسوػقل لهػالاؤمسػجذجلاؤروجضػوقلاؤتػالتةػتادـلفػالترشػودل

اؤ رارلاؤسطع بلاتاجذهلسفلامؿلتةسوـلمظجـلسةغرلوتبرلنفلاؤمظجـلاؤاعػا،لفلػالحجؤػقل دػ علاطػألفػالستجؤمػقل

اؤسشاعػقلةتا فلسحد دةلمدا.لأسجلاؤمسجذجلاؤروجضوقلاؤتالتةتادـلفال ضعلس وجسلأسثؿلؤعس جرمقلبحوػثلومػبلأفل
وا فلنعدلأةجسلت فرلاجفػقلاؤظػر ؼل لا ساجمػجتلاؤستػ فرةل لاؤتػالتتتبػرلشػرطجلؤوةػبالاؤحػؿلسسامػجلاسػجلاؤحػجؿل

نمػدلاةتا ػداـلأةػع بلاؤبرسمػقلاؤاطوػقل لبجؤتحدوػدلطرو ػقلاؤةػسبعاسلفػالتاطػوطلا متػ ػججل لتحدوػدلاؤسمػتجلاألسثػػؿل
اؤذالوح ؽلااةتاداـلاؤاجسؿلؤسةتعزسجتلا متػججل لوضسفلتح وؽلأابرلنج دلسسافلسعلافتراضلأةجةالسؤداهلأفل
ػؤثرةلفػػالا متػػججلةػػتب دلثجبتػػق،لؤػػذالفػ فلتحدوػػدلاطػػقلا متػػججلاؤسثعػػدلدػػدلالتاػ فلدجبعػػقل
اػػؿلاؤت اسػػؿل لاؤظػػر ؼلاؤسػ ل
ؤعتطبوؽلفال ادعلاؤحجؿلبجؤاجسؿ،لإالأفلاؤغرضلسػفلهػذهلاؤتسعوػقلهػ لانتسػجدلاؤسؤشػراتلاؤتػالوػتـلاؤحةػ ؿلنعوهػجل
فالتطبوؽلاألةع بلاأةجسلؤتسعوقلاؤس جرمقل لاؤتحعوؿل لبجؤتجؤالترشودلاؤ ارراتلاؤسطع بلاتاجذهج.2

-3لالنماذج الرياضية في األساليب الكمية ل

للللللوضػػطرلستاػػذلاؤ ػرارلفػػالأمعػػبلاألحوػػجفلؤةػػوجمقلمس ػ ذجلروجضػػالوتبػػرلنػػفلاجفػ ػقلاؤستغو ػراتل اؤت اسػ ػؿلفػػال
أم اعلسفلاؤسشػجاؿلاؤتػالت امػ لفػالاؤ ادػعلاؤتسعػا.لدبػؿلاؤ ؤػ جلفػالتبوػجفلاولوػقلاةػتاداـلاؤمسػجذجلاؤروجضػوقلاتاػجذل

اؤ رارلاألسثؿ،لالبدلسفلاؤ د ؼلبداوقلنمدلتلةورلاؤمسجذجلاؤروجضوق،لأم انهجل لاولوقلةوجمتهج .ل
1ل-لنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لمرجع سابق،لص.12:
2ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لصلص.26-25:
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 -1- 3مفهوم النماذج الرياضية

لللللاؤمس ػ ذجلاؤروجضػػاله ػ لسمس نػػقلسػػفلاؤستغو ػراتل لاؤت اسػػؿلاؤستدااعػػقل لاؤسترابطػػقلفوسػػجلبومهػػجل لاؤتػػالتتبػ ػػرلنػػفل
سشاعق أ لحجؤقلستومق،لحوثلترتبطلفوسجلبومهجلسفلامؿلنددلسفلاؤتمدجتلاؤروجضوػقل(ستجداتلأ لستبجومجت)ل ل
فؽلةوةلتهدؼلؤت ضوالطبوتقلاؤسشاعقلسعلبوجفلس اةلجتلستغوراتهجلاؤدااعوقل لاؤاجرموق.1

تهػػدؼلنسعوػػقلبمػػجءلاؤمسػػجذجلبشػػاؿلنػػجـلإؤػػدلنػػرض،لتحعوػػؿل لتلةػػورلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػقلبطرو ػػقلسبةطػ ػقل

لؤاالوح ؽلسةسـلاؤمس ذجلاؤهدؼلاؤسطع بلومبغالأفلوا فلسعسجلب ادعلاؤسشػاعقلبسػجلفوػ لاؤالجوػقلسػعلاألاػذلبتػوفل

اانتبػػجرلسرتاػػزلأةجةػػالفػػالبمػػجءلاؤمسػػجذجل له ػ لنػػدـلإهسػػجؿلاؤح ػػج ؽل لاؤستغو ػراتلاؤسهسػػقلفػػالاؤسشػػاعقلبهػػدؼل

اؤتبةوط،لحوثلأم لاعسجلاجفلاؤمس ذجلدروبجلسفلاؤ ادعلاعسجلسافلذؤؾلسفلددقلاؤتحجؤوؿل لاؤتمبؤل لاؤتاس .2ل

للللللبمجءلنعدلسجلت دـلوساػفلت ػدوـلسلهػ ـلاؤمسػ ذجلاؤروجضػالنعػدلأمػ لاؤةػوجمقلاؤتػالتهػدؼلإؤػدلتةػ ورلاؤ ادػعل
ؤت ضوالأحدلسظجهرلاؤطرو قلاؤتالوتسؿلبهج،ل لنجدةلسجلوا فلاؤمس ذجلأدؿلتت وػدالسػفلاؤ ادػع،ل لؤاػفلوشػترطلفوػ ل

أفلوا فلسحجاوجلؤع ادعلبسجلفو لاؤالجوقلؤت روبلسظجهرلاؤسشاعقلدودلاؤدراةق .ل

 -2-3تصنيف النماذج الرياضية

لللللللل ردتلت ةػػوسجتلساتعلػػقلؤعمسػػجذجلاؤروجضػػوقلضػسفلاؤطر حػػجتلاؤلاروػػقلألدبوػػجتلاألةػػجؤوبلاؤاسوػػقل لبحػ ثل

اؤتسعوػجت،ل لنس سجلتتتسدلثمثقلتةمولػجتلؤعمسػجذجلاؤروجضوقل لهالاؤتةموؼلاؤشجسؿ،لاؤتةموؼلاؤر وةال لأاورال
اؤتةموؼلاؤلرنا .3ل

 -1-2-3التصنيف الشامل لمنماذج الرياضية
أربتػػقلأم ػ اعل لهػػالاؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلاؤسحػػددة،لاؤمسػػجذجل
ف ػػجلؤهػػذالاؤتةػػموؼلت ةػػـلاؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلإؤػػدل ل

اؤروجضوقلااحتسجؤوق،لاؤمسجذجلذاتلاؤطبوتقلا ةتراتوموقل لاؤمسجذجلذاتلاؤطبوتقلاؤروجضوقل لاؤحةجبوق .4ل

 اؤمس ػجذجلاؤروجضػػوقلاؤسحػػددة :ل هػػالاؤمسػػجذجلاؤتػػالتلتػػرضلحجؤػػقلاؤتأاػػدلاؤتػػجـل لاؤسترفػػقلاؤاجسعػػقلنمػػدلتةػػسوسهج،ل
بستمدلآارلفجفلاؤمسجذجلاؤسحددةلهالتعؾلاؤمسجذجلاؤاسوقلاؤتالالتشتسؿلنعدلاحتسجاتلحد ثلحجاتلاؤطبوتقل
ل
ل
ل

1ل-للنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لمرجع سابق،لص.09:
2ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.133:

3ل-لنفس المرجع السابق،لصلص.135-134:

4ل-لنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لمرجع سابق،لصلص .11-09:ل
لل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.134:
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اؤتالتةتحدثلستع سقلنعدل م لاؤددق،1ل لسفلأسثعقلهذالاؤم علسفلاؤمسجذجلمس ذجلاؤبرسمقلاؤاطوق،لاؤسةجرلاؤحرجل
لمس ذجلتحدودلاؤحمـلاادتةجدالؤعطعبق.

 اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلااحتسجؤوػػق :هػػالتعػػؾلاؤمسػػجذجلاؤتػػالتتػػأؤؼلسػػفلن اسػػؿل لستغو ػراتلموػػرل اضػػحقل لموػػرل
سةوطرلنعوهجلبجؤاجسؿلسفلدبؿلستاذلاؤ رارل لذؤؾلبةببلطبوتقلاؤسشاعقلاؤتالتتةؼلبا مهػجلسرابػقلسػفلستغوػراتل

احتسجؤوقل نش ا وق،2ل لسفلأسثعقلهذهلاؤمسجذجلمس ذجلةل ؼلاامتظجرل لمس ذجلاؤةوطرةلنعدلاؤساز ف.3لل

 اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلذاتلاؤطبوتػػقلا ةػػتراتوموق:لهػػالتعػػؾلاؤمسػػجذجلاؤتػػالوػػتـلةػػوجمتهجلسػػفلدبػػؿلستاػػذلاؤ ػرارلبمػػجءل
نعدلس دؼلستوفلسفلدبؿلستاذلدرارلآارلسمجفسلؤ لوتسؿلفالملػسلبو تػ ،لوةػدرلاؤ ػرارلهمػجلاةػتمجدال ةػتراتوموقل

ستاذلاؤ رارلاأل ؿلاؤسبموقلنعدلإةتراتوموقلستاذلاؤ ػرارلاؤثجما.لتتةؼلهذهلاؤمسجذجلبجؤبةجطقلإذالاجمتلتمػرىلبػوفل

ستمجفةػػوفلف ػػط،لفػػالحػػوفلتػػزدادلتت وػػدالاعسػػجلاػػجفلهمػ ػجؾلنػػددالابو ػرالسػػفلاؤستمجفةػػوفل سػػفلأسثعتهػػجلمس ػ ذجلمظروػػقل

األؤتجب .4ل

 اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلذاتلاؤطبوتػػقلا حةػػج وقل لاؤحةػػجبوق :ؤهػػذالاؤمػ علسػػفلاؤمسػػجذجلاةػػتاداسجتلثجبتػػقل لستر فػػقل
لستةسقلبجؤبةجطقل لاؤاطوق،ل لسفلأسثعػقلهػذهلاؤمسػجذجلاؤ ةػطلاؤحةػجبال لاارتبػجطل لاامحػدارلفػالحجؤػقلاؤمسػجذجل

ا حةج وقل لمس ذجلاؤلج دةلاؤبةوطقل اؤسرابقل لأدةجطلا همؾلفالحجؤقلاؤمسجذجلاؤحةجبوق.5
 -2-2-3التصنيف الرئيسي لمنماذج الرياضية

بس مبلهذالاؤتةموؼلت ةـلاؤمسجذجلاؤروجضوقلإؤدلدةسوفلهسجلاؤمسجذجلاؤستوجروقل لاؤمسجذجلاؤ ةلوق.6لل ل

 اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلاؤستوجروػػق :هػػالتعػػؾلاؤمسػػجذجلاؤتػػالتهػػدؼلؤ ةػػؼلسػػجلومػػبلأفلواػ فلنعوػ ل ادػػعلاؤحػػجؿل فػػؽل
ةوجمقلروجضوقلستدةلبشاؿلددوؽل ثجبت.ل

 اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلاؤ ةػػلوق :هػػالتعػػؾلاؤمسػػجذجلاؤتػػالتهػػدؼلإؤػػدل ةػػؼلاؤح ػػج ؽل لاؤتمدػػجتلاؤس م ػ لدةلبػػوفل
سا مػػجتلاؤ ادػػعلاؤسػػدر س.لتلوػػدلاؤمسػػجذجلاؤ ةػػلوقلفػػالإظهػػجرلاؤحجؤػػقلس ضػػعلاؤد ارةػػقلأ لاؤبػػدا ؿلاؤساتعلػػقلب ضػ ح،ل
سسجلوةسالبتبوجفلاولوقلإنجدةلتمظوس ل لإظهجرلاؤتمجةرلاؤتالالوسافلسمحظتهجلبسمردلاؤمظرلؤعمظجـلاؤلتعال
ل
ل

1ل-لسمة رلاؤبدو ا،لدراةجتلفالاألساليب الكمية و اتخاذ الق اررات ،لاؤدارلاؤمجستوقلؤعمشرل لاؤت زوع،لا ةامدروق،لسةر،ل،1978لصل.25:
2ل-لنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لمرجع سابق،لص.10:
3ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.135:

4ل-لنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لمرجع سابق،لصل.11:
5ل-للنفس المرجع السابق ،ص.11:

6ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.135:
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بةببلاؤظر ؼلاؤسحوطقلبجؤسشاعق،ل لهذالسفلشأم لتةهوؿلنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلباةػ صلإنػجدةلتمظػوـلاؤ ضػعل
اؤ ج ـ،ل سفلأسثعقلهذهلاؤمسجذجلاؤا ار طلاؤتمظوسوقلؤعسشر نجت.1للل
 -3-2-3التصنيف الفرعي لمنماذج الرياضية

لللللت ةػػـلاؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقل ف ػػجلؤهػػذالاؤتةػػموؼلإؤػػدلمسػػجذجلروجضػػوقلاطوػػقل لأاػػرىلموػػرلاطوػػق.2لفجؤمسػػجذجل
اؤروجضوقلاؤاطوػقلهػالتعػؾلاؤمسػجذجلاؤتػالوساػفلفوهػجلتسثوػؿلاؤتمدػقلبػوفلاؤستغوػراتل لدوسػقلداؤػقلاؤهػدؼلنعػدلهو ػقل
اطلسةت وـ.لأسجلاؤمسجذجلاؤروجضوقلاؤماطوقلفتسثؿلتعؾلاؤمسجذجلاؤتالتا فلاؤتمدػقلفوهػجلبػوفلاؤستغوػراتلدوسػقلداؤػقل

اؤهدؼلنعدلهو قلسمحمد .ل

 - 3 -3صياغة النماذج الرياضية
وتتسدلاتاجذلاؤ ارراتلاؤسثعدلنعدلإمراءلم علسفلحةجبجتلاألسثعوقلاؤتالبس مبهجلوتـلتحدودلحمـلاؤسةتعزسجتل
اؤسطع بقلؤع ة ؿلإؤدلأفضؿلةوغقلؤعهدؼلاؤسمش دل لبأنعدلدرمجتلاؤم نوػقل لاؤاسوػق.لإفلاألةػجسلاؤػذالتتتسػدل
نعو لاؤحةجبجتلاؤةػجب قلهػ لاؤمسػ ذجلاؤروجضػالاؤػذالوتػأؤؼلسػفلسمس نػقلسػفلاؤتمد ػجتلاؤروجضو ػقلاؤسا مػقلبد ره ػجل
سفلنددلسفلاؤستغوراتلاؤتالوطعؽلنعوهجلاؤستغوراتلاألةجةوقلاؤتالت مدلبومهجلنمدجتلستبجدؤقلمورلستمجدضقلتتبرل
نفلطبوتقلاؤتداامتلفالتراوبقلاؤهدؼلاؤسطعػ بلتح و ػ .لوػتـلاؤتتبوػرلنػفلاؤتمدػجتلاؤستبجدؤػقلاؤةػجب قلسػفلاػمؿل

ستجداتل لستبجومجتلتا فلفوهجلاؤستغوراتلاألةجةوقلذاتلدوـلسمه ؤقلبجؤمةبقلؤستاذلاؤ رار .ل

إذا لاجف لتح وؽ لهدؼ لسحدد لسةب ج ،ل ؤواف لنعد لةبوؿ لاؤسثجؿ لتح وؽ لسةت ى لستوف لسف لاؤربا لفا لإحدىل

اؤسؤةةجت .لوتطعبلت فورلاؤتددل nلسف لاؤسمتمجتلأ ل ةج ؿلا متجج،ل لؤواف ل  X 1ه لاسوقلاؤسمتمجتلسفلاؤم ع  iل
لؤواف mه نددلاؤستغورات.لوسافلاؤتتبورلنمهجلروجضوجلسفلامؿلاؤةوغقلاؤتجؤوق:
F1  X 1 , X 2 ,........., X N   a1





F2 X 1 , X 2 ,........., X N  a2
.........................................
..........................................

Fm  X 1 , X 2 ,............, X n   am

وطعؽلنعدلاؤستبجومجتلاؤةجب قلتةسوقلاؤستغوػراتلاؤدااعوػقلؤعمسػ ذج.لتمػدرلا شػجرةلهمػجلإؤػدلأفلدػوـلاؤستغوػراتل
اؤتالتتبرلنفلاسوقلأ لنددلاؤسمتمجتلاؤسطع بقلؤتح وؽلاؤهدؼلالوساػفلأفلتاػ فلةػجؤبق،ل لوػتـلا شػجرةلإؤػدلهػذهل

اؤح و قلسفلامؿلاؤشرطلاؤتجؤا:ل ل

 X i  0لحوثلأف i  1,2,..., n :ل
ل

1ل-لسمة رلاؤبدو ا،لمرجع سابق،لصلص.20-19:
2ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص:ل.135
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وسافلتتسوـلهذالاألةع بلنعدلنددلمورلسحددلسفلاؤستغوراتل ف جلؤعةوجمقلاؤتجؤوق:ل X  X1, X 2 ,........, X n 

تشػػاؿلاؤستغو ػراتلاؤةػػجب قلةػػل ؼلضػػسفلهواػػؿلاؤمس ػ لذجلاؤروجضػػا،ل لهػػالتتبػػرلنػػفلبػػدا ؿلسسامػػقلاتاػػجذل

اؤ رارلبجتمجهلاحتوجرلأم اعلاؤسمتمجتلاؤست فرةلاؤتالومبغالأفلتح ؽلاؤشر طلاؤسحددةلةجب ج .ل

لللللإفلحروػ ػ ػ ػػقلاتاػ ػ ػ ػػجذلاؤ ػ ػ ػ ػرارلؤوةػ ػ ػ ػػتلبجؤسطع ػ ػ ػ ػػق،لبػ ػ ػ ػػؿلهمػ ػ ػ ػػجؾلنػ ػ ػ ػػددلسػ ػ ػ ػػفلاؤسحػ ػ ػ ػػدداتلتتضػ ػ ػ ػػالسػ ػ ػ ػػفلاػ ػ ػ ػػمؿل

اؤستػػجسمت  a1, a2 ,...., am ت ػػؼلأسػػجـلحروػػقلااتوػػجرلاؤبػػدا ؿلسػػفلضػػسفلاؤحعػ ؿلاؤتػػالتتتعػػؽلبمػ عل لحمػػـلاؤسمتمػػجتل

اؤسطع بقلؤتح وؽلاؤهدؼلاؤسمش د .ل

تتتسػػدلدرمػػقلتح وػػؽلاؤهػػدؼلنعػػدلاسوػػقل لم نوػػقلاؤسةػػتعزسجتلاألةجةػػوق،لوساػػفلاؤتتبوػػرلنػػفلذؤػػؾلسػػفلاػمؿل

نمدػػقلاؤػػد اؿلاؤتجؤوػػقZ  F X1, X 2 ,......., X N :

اؤتػػالوطعػػؽلنعوهػػجلاةػػـلداؤػػقلاؤهػػدؼ،ل لهػػالتضػػجؼلؤسا مػػجتل

اؤمس ذجلاؤروجضالاألارىل لاؤتالتؤؤؼلفالسمس نهػجلسػجلوةػسدلبسا مػجتلاؤمسػ ذجلاؤروجضػالاألةجةػا.لتةػت مبل

افرةل  X1, X 2 ,......X n بسػػجلوح ػػؽلاؤشػػر طلاؤسحػػددةل
د انػػدلا دارةلاؤرشػػودةلااتوػػجرلبػػدوؿلسساػػفلسػػفلبػػوفلاؤبػػدا ؿلاؤستػ ل
ةجب ج،ل لوتطعبلذؤؾلاتاجذلدرارلوتةؼلبا م لأسثم،لحوثلبس مبػ لوةػؿلاؤهػدؼلإسػجلإؤػدلأنعػدلأ لأدػؿلدوسػقلؤهػجل
ذؤؾلبحةبلطبوتقلاؤسشاعقلاؤسطر حق .ل

المطمب الثاني :استخدام بعض النظريات و األساليب الكمية في عممية اتخاذ الق ارر
لللللللوسافلااةتتجمقلببتضلاؤمظروجتل لاألةجؤوبلاؤاسوقلاؤتالسفلشأمهجلتلتوؿلنسعوجتلاتاػجذلاؤ رار،لةوتـلسفل
امؿلهذالاؤسطعبلنرضلؤبتضلاألةػجؤوبلاؤسةػتادسقلفػالنسعوػجتلاتاػجذلاؤ ػرارل لاؤتػالالوساػفلةوجمته ػجل ف ػجل

ؤمس ػ ذجلروجضػػال لاؤتػػالسػػفلبومهػػجلمظروػقلبػػجوز،لمظروػقلاؤسملتػػق،لمظروػػقلشػػمرةلاؤ ػ اررات،لمظروػػقلاألؤتػػجبل لأةػػع بل
اؤتحعوؿلاؤحدال لم طقلاؤتتجدؿ .ل

 -1استخدام نظرية بايز في اتخاذ الق اررات

للللللتتتسػدلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلفػػالحجؤػقلاؤساػػجطرةلأةجةػػجلنعػػدلاؤابػرةل لاؤت ػدورلاؤشاةػػالؤستاػػذلاؤ ػرارلؤتػػدـل
ت فرلستع سجتلددو قل لاجسعقلنفلمةبقلحػد ثلحػجاتلاؤطبوتػق،لفػالهػذهلاؤحجؤػقلوعمػألؤتتػدوؿلااحتسػجاتلاأل ؤوػقل
سفلأمؿلتا وفلاحتسجاتلمدودةلوطعؽلنعوهجلااحتسجاتلاؤمح قلفالإطجرلمظروقلتترؼلبجةـلبجوػز .ل

-1-1

مبدأ نظرية بايز

تتتسػػدلمظروػػقلبػػجوزلنعػػدلسبػػدألااحتسػػجاتلاؤسشػػر طقل لهػػذالوتمػػال دػ علاؤحػػدثل( ) Xلسػػثملسشػػرلطلب دػ عل

اؤحدثل(.)Yلاألحداثلاؤسشر طقلإسجلأفلتاػ فلسةػت عقل لفػالهػذهلاؤحجؤػقلالواػ فلأالارتبػجطلبومهػج،لأسػجلإذالاجمػتل
األحداثلمورلسةت عقلفجفلهمجؾلنمدقلترابطلبومهسجل لهالاألاثرلامتشج ار.1ل

1ل-لنعالحةوفل لرشجدلاؤةجند،لمرجع سابق،لص .110:ل
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 -2-1مراحل نظرية بايز

تتبعلاؤمظروقلندةلسراحؿلسرتبقل ف جلؤعمةؽلاؤتجؤا :1ل

ػلتحدودلااحتسجاتلاؤتالتةبؽلاةتاداـلمظروقلبجوزلأالااحتسجاتلاؤحجؤوق .ل
ػلااةتلجدةلسفلاؤت دوراتلاؤةجب قلنعدلشاؿلستع سجتلإضجفوقلسةتادسوفلفالذؤؾلاؤابرةل لاؤتمجربلاؤةجب ق .ل

ػلدسجلااحتسجاتلاؤحجؤوقلاؤتالتةبؽلاؤتطبوؽلؤعمظروقل لاؤستع سجتلا ضجفوقلؤعحةػ ؿلنعػدلااحتسػجاتلاؤمدوػدةل
نفلحجاتلاؤطبوتق.

 -3-1تطبيق نظرية بايز
ت فرتلؤدىلإحدىلاؤسؤةةجتلاؤتمجروقلاؤستاةةقلفالنسعوجتلتة وؽل لإنجدةلتة وؽلاؤسمتمجتلاؤساتعلقل

بدوعوفلاةتثسجرووفلاسجلت ضح لاؤسةل فقلاؤتجؤوق :ل

جدول رقم

()36

بديال استثمار لمؤسسة تجارية
0.50
S3

0.20
S2

0.30
S1

75

25

-50

اؤبدوؿلاأل ؿ A1ل

100

100

100

اؤبدوؿلاؤثجمال A2ل

المصدر:لافتراضا ل

لنعدلض ءلاؤدراةجتلاؤتالاعلتلبهجلإحدىلاؤساجتبلااةتشػجروقلسػفلاؤست دػعلأفلتاػ فلااحتسػجاتلاسػجلو ضػحهجل
اؤمد ؿلاؤس اؤا:ل ل

جدول رقم ()37

حاالت الطبيعة و االحتماالت المرافقـة
االحتمـــاالت
حالة السمبيـــة
0.3
0.6
0.9
المصدر:لافتراضا ل

حالة االيجابيــة
0.7
0.4
0.1

حاالت الطبيعــة
S1
S2
S3

اػػجفلاؤسطع ػ بلسػػفلستاػػذالاؤ ػرارلبجؤسؤةةػػقلاؤستموػػقلتحدوػػدلاؤبدو ػ ػؿلاألفضػػؿلبجةػػتاداـلااحتسػػجاتلاؤمح ػ ػقلفػػال

ض ءلاؤمتج جلاؤةعبوقل لا ومجبوق .ل

1ل-لنعالحةوفل لرشجدلاؤةجند،لمرجع سابق،لص.110:
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أ ا:لتحدودلاؤبدوؿلاألفضؿلبجةتاداـلااحتسجاتلاأل ؤوقل(لانتسجدلستوجرلاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقل )EMVل
إذفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿ ل

EMV A1 = )-50( )0.3(+25)0.2(+75)0.5(=27.5
EMV A2 =100)0.3(+100)0.2(+100)0.5( =100

ثجموج:لتحدودلاؤبدوؿلاألفضؿلبجةتاداـلااحتسجاتلاؤمح ق ل

 -حةجبلااحتسجاتلاؤمح قلفالحجؤتالااومجبوقل لاؤةعبوق

جدول رقم ()38

حالة االيجابية

االحتماالت الالحقة

االحتماالت المشتركة

نتائج الدراسة

االحتماالت األولية

حاالت الطبيعة

0.21/0.34=0.62
0.08×0.34=0.23
0.05/0.34=0.15

0.3×0.7=0.21
0.2×0.4=0.08
05×0.1=0.05

0.7
0.4
0.1

0.3
0.2
0.5

S1
S2
S3

1

0.34

المصدر :افتراضا

المجمـــوع
جدول رقم ()39

حالة السمبية

االحتماالت الالحقة

االحتماالت المشتركة

نتائج الدراسة

االحتماالت األولية

حاالت الطبيعة

0.14
0.18
0.68

0.09
0.12
0.45

0.3
0.6
0.9

0.3
0.2
0.5

S1
S2
S3

1

0.66

المجمـــوع

المصدر:لافتراضا

 -حةجبلEMVلفالحجؤقلا فلااحتسجاتلسشمتقل(لاومجبوق)ل لمورلسشمتقل(لةعبوق)ل ل

 -حالة كون االحتماالت مشجعة

إذفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿل ل

EMV A1 =-50)0.62(+25)0.23(+75)0.15( =-14
EMV A2 =100)0.62(+100)0.23(+100)0.15(=100

 حالة كون االحتماالت غير مشجعةإذفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿل ل

EMV A1 =-50)0.14(+25)0.18(+75)0.68(=48.5
EMV A2 =100)0.14(+100)0.18(+100))0.68(=100

تمدرلا شجرةلهمجلأفلاؤستجوورلاؤستتسدةلؤعت ووـلة اءلفالحجؤقلااحتسجاتلاأل ؤوقلأ لااحتسجاتلاؤمح قلددل

بومتلأفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿلؤافلددلوا فلاألسرلامؼلذؤؾلفالحجاتلأارى .ل
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 -2استخدام نظرية المنفعة في اتخاذ الق اررات
تتدلمظروقلاؤسملتقلسفلبوفلاألةػجؤوبلاؤسةػتادسقلفػالسمػجؿلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلسػفلاػمؿلسةػجهستهجلفػالترشػودل

اؤ ػ ارراتلاؤستاػػذةلبهػػدؼلستجؤمػػقلاؤسشػػجاؿلا داروػػق،لتتػػرؼلهػػذهلاؤمظروػػقلبأمهػػجلستوػػجرلاؤ وسػػقلاؤاجسعػػقلؤسػػرد دلسػػجؤال

ستػػوفل لاؤػػذالوأاػػذلبتػػوفلاانتبػػجرلاتمػػجهل لرمبػػقلستاػػذلاؤ ػرار.1لتةػػتادـلهػػذهلاؤمظروػػقلأالستوػػجرلاؤسملتػػقلنمػػدسجل
وتطػػالستاػػذلاؤ ػرارلأهسوػػقلست ازوػػدةلؤسرد داتػ لاؤسجؤوػػقلأ لاةػػج رهلذاتلاؤ دػػعلاؤابوػػرلنعوػ ،لفلػػالهػػذهلاؤحجؤػػقلوةػػتبل

نعػػدلستاػػذلاؤ ػرارلاةػػتاداـلستوػػجرلاؤ وسػػقلاؤسجؤوػػقلاؤست دتػػقل لاػػذالستوػػجرلاؤمػػدـ.لتمػػدرلا شػػجرةلأفلؤمظروػػقلاؤسملتػػقل
اةتاداسجتل اضحقل لسحددةلفالسمجؿلاتاجذلاؤ ػ ارراتلاجةػقلتعػؾلاؤستتع ػقلبشرا ػجتلاؤتػأسوفل لاؤوجمجةػوبل لسػجل

شجب لذؤؾ.لؤتطبوؽلأةع بلمظروػقلاؤسملتػقلفػالاتاػجذلاؤ ػرارلأ لترشػودلاؤ ػ ارراتلوتطعػبلاألسػرلس ارنػجةلتػ فرلاؤشػر طل

اؤتجؤوق .2ل

ػلت فرلسةل فقلاؤت ا د؛ ل

ػلترتوبلسةل فقلاؤت ا دلتمجزؤوج؛ ل
ػلتحدودلدوـلاحتسجاتلاؤمسبجاة،ل لوتـلذؤؾلسفلرمبجتلستاذلاؤ رارل لهالتتبرلنفلاتمجهلستاذلاؤ رارلمح ل
لللاؤسمجزفقلأ لاؤتحلظلأ لاؤحوجد؛ ل

ػلتحدودلاؤسملتقلاؤست دتقلؤمسوعلاؤت ا دلاؤسرتبطقلبسةل فقلاؤ رار؛ل ل
ػلتحدودلسةل فقلاؤسمجفع؛ ل

ػلتحدودلاؤبدوؿلاألفضؿلبجةتاداـلملسلاؤ اندل لاؤ وـلاؤسجؤوقلاؤست دتػقل لواػ فلذؤػؾلنعػدلأةػجسلسةػل فقلاؤسمػجفعل
بدالسفلسةل فقلاؤت ا د.

تمبلا شجرةلهمجلأم لوتجبلنعدلمظروقلاؤسملتقلانتسجدهجلنعدلاؤت دورلاؤذاتالؤ وـلاحتسجاتلاؤمسبجاة.

 -3استخدام شجرة الق اررات في اتخاذ الق اررات

شمرةلاؤ ارراتله لتتبورلسمجزالؤسجلوسافلأفلوا فلنعو لاؤحجؿلبجؤمةبقلؤع ػ ارراتلاؤتالتتاذلسفلدبػؿلاؤسدوػرل

أ لس دتػ .لاسػػجلهػ لستعػ ـلفػػجفلاؤ ػ ارراتلاألةجةػػوقلوساػػفلأفلتمبثػػؽلنمهػػجلدػ ارراتلأاػػرىلثجم و ػقل لسػػفلهػػذهلاؤ ػ ارراتل
اؤثجم وقلوسافلأفلتتلػرعلدػ ارراتلثجم وػقلأاثػرلاة ةػوقل لذؤػؾلبجانتسػجدلنعػدلمةػبلاحتسجؤوػقلستومػق،لحوػثلتؤاػذل

فالهذهلاؤحجؤقلاجفقلاؤبدا ؿلاؤسسامقلؤع رارل فؽلاحتسجؿلتح ؽلستوف.لتشاؿلاؤ ارراتلاألةجةوقل لسجلورتبطلبهػجلسػفل

د ارراتلفرنوقلأارىلفالسمس نهجلسجله لأشب لبجؤشمرةل لفر نهج .ل
ل
ل
1ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص:ل.88
2ل-لنفس المرجع السابق،لص:ل.88
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 -1-3تعريف شجرة الق اررات
ها لنبجرة لنف لأةع بلاسا لتة ورا ل لبوجما لؤعتمجةر ل لاؤتمدجت لاؤتا لتتا فلسمهج لاؤسشاعقلفالظؿل

اؤساجطرلاؤساتعلقلؤعطبوتق،لوتدلاؤشاؿلاؤبوجمالؤشمرةلاؤ رارلبسثجبقلاؤدؤوؿلأ لاؤسرشدلؤستاذلاؤ رارلمح لبوػجفلذؤؾل

اؤلرعلسفلاؤشمرة اؤذالوسافلأفلوؤدالإؤدلأفضؿلاؤمتج جل لأدؿلاؤساجطر.1
 -2-3خطوات رسم شجرة الق اررات

الوػػتـلرةػػـلشػػمرةلاؤ ػ ارراتلبشػػاؿلنشػ ا البػػؿل فػػؽلد انػػدل لاطػ اتلسحػػددةلنعػػدلضػ ءلاؤبوجمػػجتلاؤستجحػػقل

فؽلاؤتةعةؿلاؤتجؤا :2ل

ػػلتحدوػػدلم ػػجطلاؤ ػرارل لنػػددلاؤبػػدا ؿلاؤستجحػػقل(لا ةػػتراتوموجت)،لحوػػثلوػػتـلرةػػـلاؤشػػاؿلاؤسربػػعلؤعتتبوػػرلنػػفلم طػػقل
اؤ رارلاؤذالسفلامؤ لوتـلتلرعلاؤ رار؛ ل

ػل تحدودلم جطلااحتسجؿل لنددلحجاتلاؤطبوتقلاؤست فرةلنعدلأةؿل لفػر علاؤشػمرة،لحوػثلوػتـلاؤتتبوػرلنػفلحػجاتل
اؤطبوتقلسفلامؿلاؤشاؿلOل لاؤذالوتمالأوضجلم طقلاحتسجؿلتؤدالإؤدلأاثرلسفلحجؤقلاحتسجؤوق؛ ل

تثبوتلاؤستع سجتلنعدلأةؿل لفر علاؤشمرةلبسجلفالس دارلاؤت ا دلاؤست دتقلؤاؿلحجؤػقلسػفلح ػجاتلاؤطبوت ػقل لاػذال
تبوجفلمةبقلاحتسجؿلتح ؽلهذهلاؤحجات؛ ل

ػلحةجبلس دارلاؤتج دلاؤستح ؽلأ لاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلؤاؿل احدلسفلاؤلر علاؤس م دة.
ل لنس سجلوسافلتسثوؿلسا مجتلشمرةلاؤ ارراتل ف جلؤعمس ذجلاؤتجؤا :ل
شكل رقم ()34

نموذج لشجـرة الق اررات
نسبـة االحتمـاالت و الحاالت الطبيعيـة

النتائـــج
المصدر:لسفلإندادلاؤبجحث
1ل-لسؤودلاؤلضؿ،لمرجع سابق،لص.98:
2ل-لنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لمرجع سابق،لصل.93:

البدائـل

نقطة االتصـال

القــرار
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تمدرلا شجرةلأم لوسافلإضلجءلةلقلااةػتس ارروقلفػالنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػرارلسػفلاػمؿلشػمرةلاؤ ػرارلأاثػرلسسػجل

هػ ل اردلفػػالاؤحجؤػػقلاؤةػػجب قلبسػػجلوةػػسدلبشػػمرةلاؤ ػرارلستتػػددةلاؤس ارحػػؿل ذؤػػؾلسػػفلاػػمؿلدا ػ ؿلم ػػجطلد ػرارلمدوػػدة.ل
بجةتاداـلأةع بلاؤرمػ علاؤاعلػالوػتـلتحدوػدلاؤبػدوؿلاألفضػؿلنػفلاػؿلن ػدةلدػرارلامطمدػجلسػفلمهجوػقلاؤشػمرةل ةػ ال

إؤدلبداوتهجلبجةتاداـلستوجرلاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتق .ل

 -4استخدام نظرية األلعاب في اتخاذ الق اررات ل

تهتـلمظروقلاألؤتجبلبجؤتحعوؿلاؤروجضالاةتراتوموجتلاؤمنبوفلفالس ادؼلاؤتمجفس،لل لو ةدلبج ةػتراتوموقل
اؤ ارراتلاؤستتسدةلسفلدبؿلأحدلاؤستمجفةوفلنمػدلانت ػجدهلبػأفلهػذهلا ةػتراتوموقلةػتؤدالإؤػدلتتظػوـلأربجحػ لأ لت عوػؿل

اةج ره.ل ل

ؤمظروػػقلاؤسبجروػػجتلد رلأةجةػػالفػػالاتاػػجذلاؤ ػ اررات،ل لفػػالإطػػجرلهػػذهلاؤمظروػػقلومػػبلنعػػدلستاػػذلاؤ ػرارلأفل

وهوئلسةتعزسجتلاتاجذلاؤ رارلاؤسمجةبلفالض ءلسجلوت فرلؤدو لسفلبدا ؿ،لنعدلأفلوضعلفالانتبػجرهلأفلسػجلوح ػ ل

دػرارلستػػوفلسػػفلنج ػػدلوت دػػؼلنعػػدلد ػ ارراتلاػػؿلاؤسشػػتراوفلفػػالاؤسبػػجراةل.لأالأفلنعو ػ لأفلوأاػػذلفػػالاؤحةػػبجفلاجفػػقل
ااحتسػػجاتلاؤسسامػػقلؤعاةػػـلاؤسمػػجفسلؤاػػالوتاػػذلاؤ ػرارلاؤسمجةػػب.لؤاػػؿلانػػبلفػػالاؤسبجروػػجتلاؤحروػػقلفػػالاتاػػجذل
اؤ ػرار.لاسػػجلأم ػ لوتػػرؼلسةػػب جلاؤ ػ ارراتلاؤسسامػػقلؤمنبػػوفلاآا ػروف،ل لؤػػذالفه ػ لوتاػػذلد ػ اررهلبمػػجءالنعػػدلت دت ػ لسػػفل

تةرفجتلاؤستمجفةوف.لف ذالح ؽلأحػدلاؤمنبػوفلربحػجلستومػجلفتت ػدلاة ػجرةلؤعسمػجفسل لاؤتاػسلةػحوا،ل لهػذهلاؤحجؤػقل

تةػػسدلاؤسبجروػػجتلذاتلاؤسمس ػ علاؤةػػلرا،ل لهمػػجؾلحجؤػػقلأاػػرىلالوا ػ فلفوهػػجلربػػالأحػػدلاؤمنبػػوفلاةػػجرةلؤمنػػبل
اآارل لؤافلااهتسجـلةومةبلنعدلاؤم علاأل ؿلسفلاؤسبجروجت.1ل
 -1-4المباريات ذات المجموع الصفري

ومػػرالهػػذالاؤمػ علسػػفلاؤسبجروػػجتلبػػوفلانبػػوف،ل ل مػراءلاؤتحعوػػؿلاؤروجضػػالؤعسبجروػػجتلوػػتـلأ الإمػراءل ةػػؼلاجسػػؿل

ؤعسشػػاعقلسػػفلاػػمؿلسةػػل فقلاؤػػدفعل لو ةػػدلبهػػجلسػػجلودفت ػ لأحػػدلاؤمنبػػوفلؤمنػػبلاآاػػر،ل لؤورسػػزلؤمنػػبلاأل ؿل

بجؤرسز  Aل لاؤمنبلاؤثجمالبجؤرسز،Bلفجفلسةل فقلاؤدفعلتا فلاسج وعا.2ل ل
ل
ل
ل
ل
ل

 - 1علي حسني علي و آخرون،مرجع سابق ،ص.189:
 - 2نفس المرجع السابق ،ص.190:
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شكل رقم
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المصدر :نعالحةوفلنعال لآار ف ،بحوث العمميات و تطبيقاتها في وظائف المنشأة،لدارلزهراف،لنسجف،األردف،1999،لص.190:

وتضالسسجلةبؽلأفلااةتراتوموجتلاؤسسامقلؤمنػبلAلهػال   X1, X 2 ,........, X m أسػجلااةػتراتوموجتلاؤسسامػقل

ؤمنػػبلBلفهػػال  Y1,Y2 ,.....,YN لتمػػدرلا ش ػجرةلهمػػجلأفلنمجةػػرلاؤسةل ف ػقل aij لدػػدلتاػ فلس مب ػقلأ لةػػجؤبق،لفػ ذال
اجمػػتلس مبػػقلف مهػػجلتتمػػالس ػػدارلاؤتج ػػدلاؤستح ػػؽلؤمنػػب Aلنمػػدلإتوجم ػ لااةػػتراتوموقل  X iلإتبػػجعلاؤمنػػب
ا ةتراتوموق  . Y jأسجلإذالاجمتلةجؤبقلف مهجلتتمالاةجرةلاؤمنبAل .1ل

B

ل

اؤاط ةلاأل ؤدلفالاؤتحعوػؿلاؤروجضػالهػالااتوػجرلأةػغرلدوسػقلسػفلاػؿلةػؼلفػالسةػل فقلاؤػدفعل لسػفلثػـل





ااتوجرلأابرلهذهلاؤ وـلأال  MAX MINa لتتمالهذهلاؤ وسقلأنعدلربالسضس فلوسافلأفلوحةؿلنعو لاؤمنبل
ij

Aلفػػالض ػ ءلاةػػتراتوموجتل.Bلأسػػجلاؤاط ػ ةلاؤثجموػػقلفهػػالأابػػرلدوسػػقلفػػالاػػؿلنس ػ دلسػػفلسةل فػ ػقلاؤدفػ ػعل لسػػفلثػػـل





ااتوػػجرلأةػػغرلهػػذهلاؤ ػػوـل  MIN MAX a لتتمػػاللاؤ وسػػقلأدػػؿلاةػػجرةلالبػػدلسمهػػجلؤمنػػب.Bلوطعػػؽلنعػػدلاؤسبػػجراةل
ij

اؤتالتتةج ىلفوهػجلدػوـلاةػتراتوموجتلاؤمنبػوفل  B Aاؤسبػجراةلاؤسةػت رة،لوطعػؽلنعػدلمتومػقلاؤسبػجراةلفػالهػذهلاؤحجؤػقل

اؤم طوقلاؤةرموق.2ل ل
ل
ل

1ل-لحسدالط ،لمرجع سابق،لص:ل.558

2ل-لنعالحةوفلنعال لآار ف،لمرجع سابق،لص .191:ل
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 -2-4قواعد السيطرة
لؤتةػػهوؿلاؤحػػؿلفػػالبتػػضلاؤحػػجات،لوعمػػألااتةػػجرلسةػػل فقلاؤػػدفعلإؤػػدلأةػػغرلحمػػـلسساػػفلاجةػػقلإذالاػػجفل

حمسهجلابورا.لددلوةوبلاااتةجرلنددلاألنسدةلأ لنددلاؤةل ؼل لذؤؾلحةبلاؤ اندلاؤتجؤوق .1ل

 اااتةػػجرلبتػػددلاؤةػػل ؼ :نمػػدسجلتا ػ فلمسوػػعلنمجةػػرلأحػػدلاؤةػػل ؼلفػػالسةػػل فقلاؤػػدفعلأابػػرلأ لسةػػج وقل
ؤتمجةرلةؼلآارل لإذالاجفلحمـلاؤسةل فقلابورا،فتمد ذلوساػفلاةػتبتجدلنمجةػرلاؤةػؼلاآاػرل لا ب ػجءلنعػدل
نمجةرلاؤةؼلاألةبؽل لوةسدلاؤةؼلاؤسةوطر.

 اااتة ػػجرلبت ػػددلاألنس ػػدة :نم ػػدسجلتاػ ػ فلمسو ػػعلنمجة ػػرلأح ػػدلاألنس ػػدةلف ػػالسة ػػل فقلاؤ ػػدفعلأاب ػػرلأ لسة ػػج وقل
ؤتمجةػرلنسػ دلآاػػرلإذالاػػجفلحمػػـلاؤسةػػل فقلابوػرا،لفتمد ػذلوساػػفلاةػػتبتجدلنمجةػرلاؤتسػ دلاآاػػرل لا ب ػػجءلنعػػدل
نمجةرلاؤتس دلاألةبؽل لوةسدلبجؤتس دلاؤسةوطر.
 - 3-4االستراتيجيات المختمطة

وحدثلفالبتضلاؤسبجروجتلأفلالتت افرلنعدلاؤم طقلاؤةرموقلأالأفلاؤسبػجراةلموػرلسةػت رة،لسسػجلوتمػالنػدـل

م ػ دلإةػػتراتوموقل حوػػدةلؤعسبػػجراة.لإفلاؤػػذالا م ػراءلوتاػػذلفػػالهػػذهلاؤحجؤػػقله ػ لاؤبحػػثلنػػفلإساجموػػقلتطبوػػؽلد انػػدل
اؤةوطرةلنفلطروؽلاةتبتجدلبتضلاؤةػل ؼلأ لاألنسػدة،لفػوسافلفػالهػذهلاؤحجؤػقلتحدوػدلاؤم طػقلاؤةرمو ػقلأ لندسػ ل
سسجلوتمالأفلاؤسبجراةلالتزاؿلمورلسةت رة،لفتمد ذلتتتبرلا ةتراتوموقلاؤسثعػدلإةػتراتوموقلساتعطػقل لاؤتػالتتمػالأفل

اػػؿلانػػبلفػػالاؤسبػػجراةلوةػػتادـلأاثػػرلسػػفلإةػػتراتوموقل احػػدةلفػػالاؤسبػػجراةل لأفلاػػؿلإةػػتراتوموقلو ػػعلنعوهػػجلاؤ ػرارل
تةتادـلبجحتسجؿلستوفل لوتـلذؤؾل ف جلؤتدةلطرؽلسمهجلاؤطرو قلاؤمبروقل لطرو قلاؤبرسمقلاؤاطوق .2ل

 -5استخدام التحميل الحدي في اتخاذ الق اررات ل

وتتبػرلااػػتمؼلاؤتاػجؤوؼلبػػوفلاؤبػػدا ؿلاؤستت ػددةلؤع ػرارلسػفلبػػوفلأه ػـلأد اتلاؤتحعوػؿلسػػفلامػؿلترشػػودلاؤ ػ ارراتل
فالاؤسؤةةق،لحوػثلتةػتبتدلاؤبػدا ؿلاؤتػالتتسجثػؿلتاجؤولهػجلإذاللانتسػدلستوػجرلاؤتاعلػقلاأةػجسلؤعسلجضػعق،لؤاػفلومػبل
اؤتم و لبأم لفالستظـلاؤحجاتلأوضجلددلتا فلا وراداتلستسجثعػقلبجؤمةػبقلؤعبػدا ؿلاؤستجحػقل لبجؤتػجؤالف مهػجلالتػداؿل
فالاؤتحعوؿل.لؤافلهمجؾلحجاتلأاثرلشو نجل لهالتعؾلاؤتػالتاتعػؼلفوهػجلاؤتاػجؤوؼل،ل ا وػراداتلستػجلبػوفلاؤبػدا ؿل
لسفلثـلضر رةلتحعوؿلاألربجحلسػفلأمػؿلترشػودلاؤ ػ اررات،لحوػثلأفلاؤػربالوسثػؿلاؤلػرؽلبػوفلا وػراداتل لاؤتاػجؤوؼ.ل

فلػػالبتػػضلاؤحػ ػجاتلتاتعػػؼلا و ػراداتل لاؤتاػػجؤوؼلاؤستغو ػرةلف ػػطلبػػوفلاؤبػػدا ؿل لتب ػػدلاؤتاػػجؤوؼلاؤثجبتػػقلاسػػجلهػػا،ل
ومةبلاؤتحعوؿلفالهػذهلاؤحجؤػقلاؤتحعوػؿلنعػدلاؤػربالاؤحػدا.لأسػجلفػالاؤحػجاتلاؤتػالتاتعػؼلفوهػجلنمجةػرلاؤتاػجؤوؼل

اؤستغورةل لاؤثجبتقلستجلبوفلاؤبدا ػؿلسعلااتمؼلا ورادات،لف مػ لسفلاؤضر رالأفلورازلاؤتحعوػؿلنعػدلةػجفالاؤػربال
ؤاؿلبدوؿ.ل ل
1ل-لنعالحةوفلنعال لآار ف،لمرجع سابق،لصلص.194-193:
2ل-لحسدالط ،لمرجع سابق،لصلص:ل.562-561
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حوثلأفلاؤتاجؤوؼلهالاؤسحػددلاؤر وةػالفػالاؤتحعوػؿلاؤحػدالفػ فلسهػجـلاؤسحجةػبلتتراػزلفػالت زوػعلاؤتاػجؤوؼل

نعدلأمزاءلاؤسمشأةلاؤساتعلق.لوتتبرلهذالاؤت زوعلضر روػجلؤت دوـلستع سجتلسلودةلتةجنػدلفالتةتورلاؤسمتمجتل لت ووـل

أداءلا دارةل لفالاتاجذلد ارراتلاجةق.لوسافلؤعسحجةبلأفلوتب ػعلفػالت زوػعلاؤتاػجؤوؼلنػدةلسػدااؿلسػفلبومهػجلمظ ػجـل

اؤتاجؤوؼلاؤاعوػقل لمظجـلاؤتاعلقلاؤستغورة .ل

وسثؿلاؤػربالنمػدلاادتةػجدووفلاؤلػرؽلبػوفلا وػرادلاؤحػدال لاؤتاعلػقلاؤحدوػق،لأسػجلنمػدلاؤسحجةػبوفلفوتمػالزوػجدةل

ا وػراداتلنػفلاؤتاػجؤوؼلاؤستغوػرةلؤع حػداتلاؤسبجنػق،لإذفلفػجؤربالاؤحػدالهػ لاؤلػرؽلبػوفلةػترلبوػعلاؤ حػدةل لتاعلتهػػجل
اؤستغوػ ػرة.لوة ػػجندلتحعو ػػؿلاؤػ ػربالاؤح ػػدالف ػػالترش ػػودلاثو ػػرلس ػػفلاؤ ػ ػ ارراتلاجة ػػقلإذالااتعل ػػتلا وػ ػراداتل لنمجة ػػرل
اؤتاجؤوؼلاؤستغورةلستجلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحق.للفلػالهػذهلاؤحجؤػقلولوػدلتحعوػؿلاؤػربالاؤحػدالاثوػرالاجةػقلفػالاؤسلجضػعقل

ب ػػوفلتع ػػؾلاؤب ػػدا ؿ،ل لوسا ػػفلأفلمح ػػددلاؤمس ػػجذجلاؤتجؤو ػػقلؤع ػ ػ ارراتلاؤت ػػالوعت ػػبلتحعو ػػؿلاؤػ ػربالاؤح ػػدالد رالابوػ ػرالف ػػال

ترشودهج .1ل

ػلإضجفقلأ لحذؼلةعتقلأ لاةتبداؿلةعتقلساجفلةعتقلأارىلفالاألمؿلاؤ ةور؛ ل

ػلت زوعلاؤحسمتلا نمموقلنعدلاؤةععل ذؤؾلنفلطروؽلتحدودلمةبقلاؤربالاؤحدالإؤدلاؤسبوتجت،لحوثلوتـ ل
للاؤتراوزلنعدلاؤحسمتلا نمموقلنعدلاؤةععلاؤتالتح ؽلأنعدلمةبقلربالإؤدلاؤسبوتجت؛ل ل

ػلاةتاداـلتحعوؿلاؤربالاؤحدالؤعسلجضعقلبوفلاؤ وجـلبمسعقلإنمموقلأ لتالوضلةترلبوعلاؤ حدةلأ لسمالاةـل ل
لللم دالؤعتسمءل لسترفقلأثرلاؿلبدوؿلنعدلاألربجحلاؤةجفوقلؤعس لؤةةق؛ ل

اردلاؤمجدرةلأالأفلتحدد ل
ل
ػلتمشوطلاؤسؤةةقلؤعسمتمػجتلاؤتالتتطالأنعدلربالحدالبحةبلنمدتهػجلبجؤس
لللا دارةلأالاؤسمتمجتلومبلاؤتراوزلنعوهجل لإنطج هجلاأل ؤ وقلفالا متجج.
 -6استخدام تحميل التعادل في اتخاذ الق اررات

وةتادـلتحعوؿلاؤتتجدؿلؤترشودلاثورالسفلاؤ ار ارتلاؤتاطوطوقلاؤاجةقلبحمـلاؤسبوتجتل لاألربجحلفالاألمعوفل

اؤ ةػػورل لاؤست ةػػطلنعػػدلناػػسلتحعوػػؿلاؤ ػربالاؤحػػدالاؤػػذالوةػػتادـلفػػالتاطػػوطلاؤسبوتػػجتل األربػػجحلفػػالاألمػػؿل
اؤ ةورلف ط.لومبلأفلوا فلهذالاؤمس ذجلبةوطجلحتدلوةهؿلفهس ل لاةتاداس لسفلدبؿلاثورلسفلاؤسدراءلحتدلؤ ل

أدتلببةجطت لإؤدلأفلتا فلمتج م لفالاؤتحعوؿلت روبوق.لادػدلأةػع بلتحعوػؿلاؤتتػجدؿلامتشػ ػجرال اةػتجلفػالاؤتطبو ػجتل
اؤسحجةبوقل اؤتةووروقل له لسفلحجاتلتحعوؿلاؤتاعلقل لاؤحمـل األربجح .2ل
ل
ل

1ل-لاعوؿلن ادلأب لحشوش ،المحاسبة اإلدارية لترشيد الق اررات التخطيطية،لاؤطبتقلاأل ؤد،لدارل ا ؿلؤعمشر،لنسجف،لاألردف،ل،2005لصلص:ل.201-190
2ل-لأحسدلسحسدلم رل لأحسدلرمبلنبدلاؤتجؿ،لالمحاسبة اإلدارية،لاؤدارلاؤمجستوق،لبور ت،لؤبمجف،ل،1993لص.312:
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وتمدل تحعوؿلاؤتتجدؿلأةجةجلبتحدودلحمـلاؤسبوتجتلأ لردـلاألنسجؿلاؤذالوؤسفلتغطوقلاؤتاجؤوؼلباجسعهجلد فل

أالربالأ لاةجرةلأالأفلردـلاألنسجؿل=لسمس علاؤتاجؤوؼ=لاؤتاجؤوؼلاؤثجبتقل+لاؤتاجؤوؼلاؤستغورة.لتتح ؽلاؤستجدؤقل
اؤةجب قلفالم طقلاؤتتجدؿلف ط،لتمبلا شجرةلإؤدلأفلاألسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرلوتطعبلت ةوـلاؤتاجؤوؼلإؤدلم نوفلأحدهسػ ػ ػ ػجلثجبتل

الوتغورلبغضلاؤمظرلنفلاسوقلا متججلاآارلستغورلوتمجةبلسعلنددلاؤ حداتلاؤسمتمقلزوجدةلأ لم ةجمج .ل

إفلاؤتمجةػػرلاؤتػػالتحػػددلم طػػقلاؤتتػػجدؿلؤوةػػتلةػػجامقلبػػؿلتتغوػػرلتبتػػجلؤعظػػر ؼل لاؤ ػ ارراتلاؤتػػالتتاػػذهلإدارةل

اؤسؤةةق،لفزوجدةلاؤطجدقلا متجموقل لسجلوتبعلذؤؾلسفلتاجؤوؼلثجبتقلإضجفوقلةوؤدالحتسػجلإؤػدلتغوػرلس ضػ علم طػقل

اؤتتجدؿلنسجلاجمتلنعو .لاذؤؾلفجفلتتدوؿلتشاوعقلاؤسمتمجتلب داجؿلهػذالاؤةػمؼلأ لإؤغػجءلذؤػؾل لتتػدوؿلاؤاسوػجتل
اؤسمتمقلسفلساتعؼلاألةمجؼلوؤدوجفلؤتحروؾلم طقلاؤتتجدؿلةت دالأ لهب طػج،لؤػذالتمػدلاؤسؤةةػقلملةػهجلسضػطرةل
نجدةلحةجبلم طقلاؤتتجدؿلبشاؿلد را .ل

تتتددلاةتتسجاتلم طقلاؤتتجدؿلفالاؤتةػوورل لسمػجؿلاتاػجذلاؤ ػ ارراتلفػالاؤسؤةةػجت،ل لوساػفلت ضػوالذؤػؾل

سفلامؿلمسعقلااةتاداسجتلاؤتجؤوق:ل ل

ػلسرادبقلمشجطلاؤسؤةةقل لاؤت دوراتلاؤساتعلقلنمدلتغورلأحدلأ لبتضلنمجةرلأ لشر طلااةتغمؿ؛ ل
ػلإمبجرلاؤسؤةةقلنعدلتحعوؿلاؤتاجؤوؼل لاألةتجر،لفد فلذؤؾلوتتذرلتاطوطلاألربجحل لتتتذرلس اردبتهج؛ل ل
ػلتةهوؿلاؤتمةوؽل لاؤتاجسؿلبوفلأهداؼلا متججل لأهداؼلاؤتة وؽل لبوفلةوجةجتلاؤتاجؤوؼل لاألةتجر؛ ل

ػلتةهوؿلاؤتمةوؽل لاؤتاجسؿلبوفلأهداؼلا متججل لأهداؼلااةتثسجر،لحوثلوسافلاؤسؤةةقلسفلتشموعلااةتثسجراتل
األاثرلربحوقل لستجؤمقلاؤاط طلا متجموقلاؤتالتتجمالسفلاؤاةج رل لبجؤتجؤالاؤتسؿلنعدلتط ورهج؛ ل

ػل تمبو لاؤسةوروفلإؤدلأهسوقلاةتاداـلاؤطجدجتلا متجموقلاؤتجطعقل اؤدلأهسوقلت زوػعلاؤتاػجؤوؼلاؤثجبتػقلنعػدلنػددلاابػرل
سفلاؤ حداتلاؤسمتمقلبهدؼلتالوضلتاعلقلاؤ حدة.

تمػػدرلا شػػجرةلأفلحةػػجبلم طػػقلاؤتتػػجدؿلا مسجؤوػػقلالوتػػدلاجفوػػجلفػػالحػػجؿلتتػػددلاؤسمتمػػجت،لذؤػػؾلألفلتعػػؾل

اؤم طػػقلتةػػبالسمػػردلدوسػػقلست ةػػطقلؤتػػددلابوػػرلسػػفلم ػػجطلاؤتتػػجدؿلاؤمز وػػقل لبجؤتػػجؤالتتضػػجءؿلأهسوتهػػجلفوسػػجلوتتعػػؽل
بػػأمراضلاؤد ارةػػقلاؤتحعوعوػػقلؤعربحوػػقل لتحةػػوفلةوجةػػجتلاؤتةػػتورل لاؤتشػػاوعقلا متجموػػق،لؤػػذالالبػػدلسػػفلتتبػػعلم ػػجطل

اؤتتجدؿلنعدلسةت ىلاؤسمتمجتل لاألةمجؼلاؤستموق .ل

المطمب الثالث :استخدام النماذج الكمية في عمميات اتخاذ الق اررات
تتسػػدلاؤتمظوسػػجتلإؤػػدلاةػػتتسجؿلاؤب ػراسجلاؤمػػجهزةلؤحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤساتعلػػقلاؤتػػالتتترضػػهج،ل لدػػدلتمػػدلملةػػهجل

سضطرةلاةتمبجطلطرؽل لبراسجلأاثرلتسجشوجلسػعلاة ةػوجتلسشػجاعهج.لةػوتـلفػالهػذالاؤسطعػبلا شػجرةلإؤػدلنػددل
سفلاؤسشجاؿلاألةجةوقلاؤتالت امههجلسمش تلاألنسجؿلبشاؿلنجـل لنددلسفلاؤت موجتلاؤس جبعقلؤهجل لاؤتالوتـلةوجمتهجل
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فػػالشػػاؿلمس ػ ذجلروجضػػالسػػفلدبػػؿلستاػػذلاؤ ػلػرار،لحوػػثلوتبػػرلفوهػػجلنػػفلاجفػػقلاؤستغوػراتل لاؤت اسػػؿلاؤاجةػػقلبجؤسشػػاعقل

اؤسطر حق.ل ل

 – 1نموذج البرمجة الخطية
ػرؼلاؤبرسمػػقلاؤاطوػػقلنعػػدلأمهػػجلطرو ػػقلروجضػػوقلؤتاةػػوصلاؤس ػ اردلاؤمػػجدرةلأ لاؤسحػػد دةلؤتح وػػؽلهػػدؼل
ل
تتػ

سحػػدد،لحوػػثلوساػػفلاؤتتبوػػرلنػػفلاػػؿلسػػفلاؤهػػدؼل لاؤ و ػ دلاؤتػػالتحػػوطلبتح و ػ لفػػالة ػ رةلستبجومػػجتل لستػػجداتل

اطوق.1لتتتبرلاؤبرسمقلاؤاطوقلاؤت موقلاؤسلضعقلؤحػؿلاؤسشػجاؿلاؤتػالتةػجدؼلاؤتمظوسػجتلإذالسػجلأرادتلاؤبحػثلنػفل
امةبلاؤةوةلاؤسسامقلاةتتسجؿلاؤس اردل لاؤطجدجتلاؤسحد دةلاؤستجحقلؤهج،لة اءلاجمتلس ادلأ ؤوقلأ لةجنجتلنسؿل

آؤالأ لبشرالأ لموره .2ل

تت ػدلاؤبرسمػػقلؤاطوػػقلأحػػدلتلروتػػجتلبح ػ ثلاؤتسعوػػجتلاؤتػػالامتشػػرلاةػػتاداسهجلفػػالحػػؿلاؤاثوػػرلسػػفلسشػػجاؿل

اؤتةوور،لتمبمالاؤبرسمقلؤاطوقلنعدلدجندتوفلأةجةوتوفلهسج:3ل ل

ػلبمػػجءلمسػ ذجلروجضػػالوةػػؼلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػقل لوحػػددلاؤستغوػراتلاألةجةػػوقلاؤتػػالتػػؤثرلفوهػػج،لاسػػجلوبػػوفلطبوتػػقل
اؤتمدجتلبوفلتعؾلاؤستغورات؛ ل

ػلاةتاداـلاؤمس ذجلاةتمبجطلاؤمتج جلاؤست دتقلؤبدا ؿلؤحؿلاؤساتعلقل لااتوجرلأفضعهج.
مشػػورلأمػ لؤاػػالواػ فلفػػالس ػػد رلستاػػذلاؤ ػرارلاةػػتاداـلاؤبرسمػػقلاؤاطوػػقلفػػالحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤتػػالتتتػػرضلةػػورل

اؤسمشجةلؤ ظج لهجلومبغالت فرلاؤشر طلاؤتجؤوق :4ل

ػلتحدودلاؤهدؼلاؤذالتةتدلاؤسمشأةلؤتح و ،لددلومط الاؤهدؼلنعدلتح وؽلأدةدلنج دلأ لتالوضلاؤتاعلق ل
ألدمدلحد دهجلاؤسسامق.وطعؽلنعدلاؤةوغقلاؤروجضوقلؤعهدؼلداؤقلاؤهدؼ؛ ل

ػلأفلتا فلاؤس اردلاؤستجحقلؤتح وؽلاؤهدؼلسحد دة،لسسجلوتمالضسموجلأم لؤوسلهمجؾلحجمقلؤبرسمقلاؤس ارد ل
اؤتالالتتةؼلبجؤسحد دوقل لنفلاجمتلتسثؿلنمةرالأةجةوجلفالتح وؽلاؤهدؼ؛ ل

ػل م دلبدا ؿلساتعلقلاةتاداـلاؤس اردلاؤستجحقلدودلاؤبرسمق،لبحوثلوا فلبس د رلستاذلاؤ رارلااتوجرلأحدلهذه ل

اؤبدا ؿ؛ ل

ػلإساجموقلاؤتتبورلنفلاجفقلبوجمجتلاؤسشاعقل لهدؼلاؤدراةقل لاؤستغوراتلبة رةلاسوق؛ ل

ػل م دلنمدقلبوفلاؤت اسؿلاؤستغورةلفػالاؤسشػاعقلاؤاجضػتقلؤعبرسمػق،ل لومبغػالأفلتاػ فلهػذهلاؤتمدػقلاطوػقلأالأفل
أالتغورلفالاحدلاؤستغوراتلوحدثلتغوورالستمجةبجلتسجسجلفالاؤستغورلاآار.

1ل-لنعالاؤةعسا،لالتخطيط و المتابعة،لساتبلمروب،لاؤ جهرة،لسةر،ل،1978لص.206:

2ل-لسحسدلرفوؽلاؤطوب ،اؤمزءلاؤثجما:ل ظج ؼلاؤسةورل لت موجتلاؤتةوور،لمرجع سابق،لصلص.43:
3ل-لحسدالط ،لمرجع سابق،لصل.36:

4ل-لنعالحةوفلنعال لآار ف ،مرجع سابقل،لصلص .37-36:ل
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بتدلأفلتتـلةوجمقلاؤمس ذجلاؤروجضالاؤاطػالؤعسشػاعقلاؤسطر حػقلتبػدألنسعوػقلحػؿلاؤمسػ ذجلؤحةػجبلاؤمتػج جل

لاؤحع ػ ؿلاؤمهج وػػقلؤعسشػػاعق.لوتلػػؽلستظػػـلساتة ػ لبح ػ ثلاؤتسعوػػجتلأفلهمػػجؾلثػػمثلطػػرؽلأةجةػػوقلؤحػػؿلمس ػ ذجل
قلاؤمبروقل أاورالاؤطرو قلاؤسبةطقل(.)Simplexل ل
ل
اؤبرسمقلاؤاطوقل لهالاؤطرو قلاؤبوجما،لاؤطرو

تمبلااشجرةلإؤدلأفلستاػذ لاؤ ػرارلالواتلػالنػجدةلبجؤحةػ ؿلنعػدلدػوـلاؤستغوػراتلاألةجةػوقل لاؤ ػوـلاؤسثعػدل

ؤداؤػقلاؤهػػدؼلنمػػدلاةػتاداسهـلؤمسػػجذجلاؤبرسمػػقلاؤاطوػػق،لبػؿلوتمهػ فلةػ بلاؤت ةػػعلفػالسمػػجؿلاؤلحػػصل لاؤتحعوػػؿل
بغػػرضلاؤحة ػ ؿلنعػػدلمتػػج جل لاةػػتمتجمجتلذاتلدااتلأاثػػرلنس ػػجل لشػػس ؤوق.لإفلؤهػػذهلاؤتحعػػومتل لاؤد ارةػػجتل
د رلهػجـلفػالاتاػجذلاؤ ػ ارراتلاؤساتعلػقلفػالاؤسمشػأةل لذؤػؾلسػفلاؤ مهػقلاادتةػجدوق،لا داروػقل لاؤسجؤوػقل لمورهػجلؤػذال
تمةبلاهتسجسجتلستاذالاؤ رارلنعػدلسترفػقلاؤحػد دلاؤتػالوساػفلفوهػجلإمػراءلاؤتغووػرلفػالدوسػقلاؤتلاسػؿلاؤدااعػقلفػال
تراوبلاؤمس ذجلاؤروجضالؤعسشاعقلد فلأفلوؤدالذؤؾلإؤدلإحداثلتأثورلنعدلطبوتقلاؤهدؼل لاؤستغوراتلاألةجةػوقل

فالاؤمس ذج،1لبتبجرةلأارىلدوجسلحةجةوقلاؤحؿلاألسثؿلمراءلاؤتغوورلاؤذالوتـلإحداثػ لفػالاؤ ػوـلاؤساتعلػقلؤسا مػجتل
اؤمس ذج .ل

 – 2نموذج النقل و التخصيص
إفلاؤهػدؼلسػػفلهػػذالاؤمسػ ذجلهػ لسحج ؤػػقلاؤت ةػػؿلإؤػػدلأةػع بلوةػػجندلفػػالتةػػسوـلاطػػطلوساػػفلسػػفلامؤهػػجل
ت زوػػعلسػػجدةلسػػجلسػػفلنػػدةلسةػػجدرلاجةػػقلبهػػجلإؤػػدلنػػدةلم ػػجطلؤع ةػ ؿ،لاسػػجلوبػػد ل اضػػحجلأفلاؤمسػ ذجلوتتجسػػؿلسػػعل

اطقلتدموقلتاجؤوؼلم ؿلةعتقل حودةلسفلنددلسفلاؤسةجدرلإؤدلنددلسفلاألسجاف .ل

وتتبػػرلمسػ ذجلاؤم ػػؿلأةجةػػجلمسػ ذجلبرسمػػقلاطوػػقلوساػػفلحعػ لبطرو ػػقل()Simplexل سػػعلذؤػػؾلوةػػسالاؤهواػػؿل

اؤاجصلؤمس ذجلاؤم ؿلب ضعلإمراءلؤعحؿلوةسدلأةع بلاؤم ؿل لاؤذالوتدلأاثرلالجءةلسػفل مهػقلاؤمظػرلاؤحةػجبوق.ل

وترؼلمس ذجلاؤم ؿلنعدلأم لشباقلستا مقلسػفلنػددلmلسػفلسة ػػجدرلاؤتػرضل لنػددلnلسػفلأسػجافلاؤطعػب،لحوػثل
وتـلتسثوؿلاؿلنرضلأ لطعبلبدا رةل لوسثؿلاؤةهـلاؤذالوةؿلاؤترضلبجؤطعبلاؤسةجرلاؤذالسفلامؤ لةػوتـلم ػؿل

اؤةعتقلاسجلو ضح لاؤشاؿلاؤس اؤػا .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1ل-لنعالحةوفلنعال لآار ف ،مرجع سابق،لص.99:
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شكل رقم ()36

تمثيل نموذج النقل
المصدر

مكان الطلب
c11 : x11
7

b1

وحـدات الطل ــب

bn

7

7

7

a2

وحـدات الع ــرض

b2

7

7

a1

am

cmn : xmn
المصدر :حسدالط ،لمرجع سابق  ،ص.226:

وظهػرلاؤشػػاؿلأفلاؤاسوػػقلاؤستر ضػػقلفػػالاؤسةػػدرلiلهػػال  aiل لأفلاؤاسوػػقلاؤسطع بػػقلفػػالساػػجفلاؤطعػػبل jهػػال

. b jلبذؤؾلتا ف  cijلهالتاعلقلم ؿلاؤ حدةلسفلاؤسةدرلiلإؤدلساجفلاؤطعب .jل

وتدلمس ذجلاؤم ؿلاؤست ازفلأحدلأهـلتطبو جت لاؤتسعوق،ل اؤذالوتةج ىلفو لإمسجؤالاؤترضلسعلإمسػجؤالاؤطعػبل

أالأفلمسوعلدو دهلنبجرةلنفلستةج وجت،ل لالوشترطلبجؤضر رةلفالاؤحوجةلؤتسعوقلأفلوتةج ىلاؤترضلسعلاؤطعب،ل
فلالسثؿلهذهلاؤحجاتلوعمألإؤدلنسعوقلاؤس ازمقلألمؿلاؤ ة ؿلإؤدلاؤحؿلاألسثػؿ،لفػ ذالاجمػتلاؤسةػجدرلاؤستجحػقلال
تالالاؤطعبلاؤةج دلو ـلاؤمظجـلتع ج وجلبجؤتتبورلنفلاؤلرؽلفالسةدرلمورلح و ا،لأسجلإذالاجمتلم جطلاؤ ةػ ؿلال

تةت نبلاؤترضلفوتـلاؤتتبورلنفلاؤلرؽلفالشاؿلطعبلمورلح و ا،لوةجندلاؤمظجـلفالاؤمهجوقلفالاؤحةػ ؿلنعدل

تاعلػػقلم ؿلاؤ حدةلؤا ػؿلطعبوػقل لاؤتاجؤوؼلاؤاعوقلاؤاجةقلبهج .1ل

تمػػدرلا شػػجرةلإؤػػدلأفلسشػػاعقلاؤتاةػػوصلهػػالحجؤػػقلاجةػػقلسػػفلسشػػجاؿلاؤم ػػؿ،لتػػد رلهػػذهلاؤسشػػاعقلح ػ ؿل

تاةوصلنددلستوفلسفلاؤتسجؿلإؿلملسلاؤتددلسفلاألمشػطق،لبحوػثلواةػصلاػؿلنسػؿلإؤػدلأحػدلاؤتسػجؿل لذؤػؾل

بجؤشػاؿلاؤػذالوػػؤدالؤعتاةػوصلاؤسثػؿلاؤػػذالسػفلشػػجم لأفلوح ػؽلأدمػدلاؤتاجؤو ػػؼلأ لاؤحػدلاؤتعػدلسػػفلاألربػجح،لاسػػجل
وساػػفلاةػػتاداـلاؤطرو ػػقلؤحػػؿلسشػػجاؿلأاػػرىلسثػػؿلتتوػػوفلنػػددلستػػوفلسػػفلاألمه ػزةلأ لاؤ ةػػج ؿل ممػػجزلنػػددلسػػفل
1ل-لحسدالط ،لمرجع سابق،لصلص.227-226:
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اؤ ظػج ؼلأ لتتوػػوفلاؤسام ػجتلاؤمزسػػقل متػػججلةػػععلستومػػق،ل لؤػػوسلسػػفلاؤضػػر رالأفلتاػ فلأسثعوػػقلاؤتاةػػوصلهػػال

اؤتاجؤوؼلأ لاألربجح،لإمسجلددلتاسفلفالالجءةلااممجز.1ل
 – 3نموذج المخزون

وحتػججلأالسشػر علفػالسمػجؿلاألنسػػجؿلإؤػدلااحتلػجظلبػجؤساز فلؤضػػسجفلااةػتسرارلاؤاػؼءلؤعتسعوػجتل،لاسػػجل

تحت ػػججلإدارةله ػػذهلاؤسش ػػر نجتلن ػػجدةلإؤ ػػدلاتا ػػجذلدػ ػ ارراتلباةػ ػ صلت دو ػػتلاؤطع ػػبل لاؤاسو ػػجتلاؤت ػػالتطعبه ػػجلس ػػفل

اؤساز ف،لحوثلوسافلشػراءلاؤساػز فلاعػ لبطعبوػقل احػدةلؤع فػجءلبجؤطعػبلأ لشػراءلاؤساػز فلبػأاثرلسػفلطعبوػقلنعػدل
فتراتلزسموقلسملةعق.لت افؽلاؤحجؤتوفلاؤةجب توفلحجؤقلزوجدةلاؤساز فلأ لحجؤقلم ةػ .لتتطعػبلحجؤػقلزوػجدةلاؤساػز فل

زوػػجدةلااةتثسػ ػجرلاؤ أرةػػسجؤالؤعلت ػرةلاؤزسموػػقلاؤستومػػقلس جبػػؿلامالػ ػجضلستػػدؿلتا ػرارلإةػػدارلاؤطعبوػ ػجتل لتلػػجدالحجؤػػقل
اؤتمزلفالاؤساز ف،ل لفػالاؤس جبػؿلفػ فلم ػصلاؤساػز فلو عػؿلسػفلاةػتثسجرلاؤ أرةػسجؤالس جبػؿلارتلػجعلستػدؿلتاػرارل

إةػػدارلاؤطعبو ػػجتل لزوػػجدةلاحتس ػػجاتلاؤتمػػزلف ػػالاؤساػػز ف.لالش ػػؾلأفلاؤحاسػػقلت تض ػػالتممػػبله ػػجتوفلاؤح ػػجؤتوفل

اؤستطػرفتوفلؤسةػػت ىلاؤساػػز ف ،لؤػػذالوساػػفلأفلتتتسػػدلاؤ ػ ارراتلاؤاجةػػقلباسو ػجتل لت دوػػتلاؤشػراءلنعػػدلتدموػػقلداؤػػقل
اؤتاعلقلاؤاعوقلاؤتالت ازفلبوفلتاعلقلزوجدةلاؤساز فل لتاعلقلاؤتمزلفو  .ل

اةػػتمجدالؤسػػجلةػػبؽلف ػػدلتػػـلتةػػسوـلمس ػ ذجلؤعساػ ػز فلوتسػػؿلبجةػػتسرارلنعػػدلا مجبػ ػقلنػػفلاؤتةػػجؤؤوفلاؤتػػجؤووفل

لوممبلاؤتمظوسجتلاؤ د علفالاؤحجؤوتوفلاؤستطرفتوفلاؤةجب توفل لهسج:2ل ل

 سجلهالاؤاسوقلاؤتالومبلطعبهج؟
 سجله لت دوتلاؤطعبوق؟ ل

وتـلا مجبقلنجدةلنفلاؤةؤاؿلاأل ؿلبتحدودلاسو ػقلاؤطعػبل لاؤتػالتسثػؿلاؤاسوػقلاؤسثعػدلاؤتػالومػبلطعبه ػجلفػال

اؿلسرةلتةدرلفوهجلاؤطعبوق،لوسافلأفلتاتعؼلهذهلؤاسوقلسفلسرةلألارىلحةبلظر ؼلاؤحجؤق.لأسجلإمجبقلاؤتةجؤؿل
اؤثجمالفتتتسػدلنعػدلمػ علمظػجـلاؤساػز ف،لفػ ذالتتطعػبلاؤمظػجـلسرامتػقلد روػقلؤعساػز فلنعػدلفتػراتلستةػج وقلفوت دػعل
"ةػػد رلاؤطعبوػػقلاؤمدوػػدةلفػػالبداوػػقلاػػؿلفت ػرةلزسموػػق،ل لسػػفلمجحوػػقلأاػػرىلإذالاجمػػتلهمػػجؾلسرامتػػقلد روػػقلسةػػتسرةل
ؤعساز فلفتجدةلسجلوتـلتحدودلسةت ىلاؤساز فلاؤذالومبلأفلتةدرلنمدلاؿلطعبوقلأ لسجلوطعؽلنعو لم طقلإنجدةل

اؤطعب.لبمجءلنعدلسجلةبؽلوسافلاؤتتبورلنفلحؿلاؤسشاعقلاؤتجسقلؤعساز فلاجؤتجؤا :ل

ػلإةدارلطعبوقلمدودةلبس دارلوةج الاسوقلاؤطعبوقلنعدلفتراتلزسموقلستةج وقلفالحجؤقلاؤسرامتقلاؤد روق؛ ل
ػلإةدارلطعبوقلمدودةلبس دارلوةج الاسوقلاؤطعبوقلنمدسجلوةؿلاؤسةت ىلاؤحجؤالؤعساز فلإؤدلم طقلإنجدة ل
لللاؤطعبل لهذالو افؽلحجؤقلاؤساز فلاؤسةتسر .ل

1ل-لنعالحةوفلنعال لآار ف ،مرجع سابقل،لص.174:
2ل-لحسدالط ،لمرجع سابق،لصل.629:
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وػػتـلنػػجدةلتحدوػػدلاسوػػقلاؤطعبوػػقل لم طػػقلإنػػجدةلاؤطعػػبلسػػفلاػػمؿلتدموػػقلاؤتاعلػػقلاؤاعوػػقلؤعساػػز فلاؤتػػالوساػػفل

اؤتتبو ػػرلنمه ػػجلاداؤ ػػقلؤه ػػذوفلاؤستغوػ ػروف،لوسا ػػفلتعا ػػوصلاؤتاعل ػػقلاؤاعو ػػقلؤعمسػ ػ ذجلاؤت ػػجـلؤعسا ػػز فلاداؤ ػػقلؤسا مجته ػػجل
األةجةوقلاجآتا :ل

اؤتاعلقلاؤاعوقلؤعساز ف=ل(تاعلقلإةدارلاؤطعبوق)+ل(تاعلقلاؤشراء)ل+ل(تاعلقلاؤحوجزةل لاؤتازوف)ل+ل(تاعلقلاؤتمزلفالاؤساز ف) ل

تتتبرلتاعلقلاؤشػراءلنمةػرالنمةػرالهجسػجلسػفلنمجةػرلاؤتاعلػقلاؤاعوػقلنمػدسجلوت دػؼلةػترلاؤشػراءلنعػدلحمػـل

اؤطعبوق،لفلالبتضلاؤحجاتلو دـلاؤبػج علسػجلوةػسدلباةػـلاؤاسوػقل لاؤػذالوترتػبلنعوػ لامالجضػجلفػالةػترلاؤ حػدةل
اعسجلزادتلاسوقلاؤطعبوػق.لأسػجلتاعلػقلإةػدارلاؤطعبوػقلفتتسثػؿلفػالاؤتاعلػقلاؤثجبتػقلاؤسحسعػقلنمػدلإةػدارلاؤطعبوػقل لؤػذال

ةوترتبلنعدلطعبلاسوجتلةغورةلتارارلنسعوقلاؤطعبلسسجلوؤدالإؤدلارتلجعلتاػجؤوؼلإةػدارلاؤطعبوػجت،ل لوحػدثل
اؤتاسلنمدلطعبلاسوجتلابورةلفالنددلسحد دلسفلاؤطعبوجتل لبجؤتجؤالتمالضلتاػجؤوؼلإةػدارلاؤطعبوػجت.لتشػسؿل

تاعلػػقلاؤحوػػجزةلتاػػجؤوؼلااحتل ػجظلبػػجؤساز فل لاؤتػػالتزوػػدلبزوػػجدةلسةػػت ىلاؤساػػز فل لأاوػرالتاعلػػقلاؤتمػػزلفتتسثػػؿلفػػال

اؤمػزاءلاؤػػذالةػػتتحسع لاؤشػراقلنمػػدلملػػجذلاؤساػز فلفػػال دػػتلاؤحجمػقلإؤوػ لااةػػجرتهجلؤةػستتهجلؤػػدىلنسم هػػج.لتاسػػفل
سشػػاعقلاؤتا ػزوف،لاؤتػػالوساػػفلتترولهػػجلبأمهػػجل"اؤاولوػػقلاؤتػػالوػػتـلفوهػػجلاتاػػجذلاؤ ػرارلاؤةػػج بلح ػ ؿلتحدوػػدل دػػتلطعػػبل
اؤطعبوػػقل لحمسهػػجلبحوػػثلتا ػ فلاؤتاػػجؤوؼلا مسجؤوػػقلاؤسترتبػػقلنػػفلذؤػػؾلأدػػؿلسػ ػج"لفػػالاولوػػقلاؤسلازمػػقلبػػوفلاػػؿلسػػفل
اؤتاجؤوؼلاؤمجمسقلنفلاؤزوجدةلفالسةت ىلاؤساز فل لاؤاةج رلاؤسترتبقلنفلامالجض لنفلاؤسةت وجتلاؤسحددة.1ل ل

 –4نماذج صفوف االنتظار

تظه ػػرلة ػػل ؼلاامتظ ػػجرلبش ػػاؿل اض ػػالأس ػػجـلس ارا ػػزلت ػػدوـلبت ػػضلاؤا ػػدسجتلاؤض ػػر روقل لإفلاجم ػػتلحجؤ ػػقل

تةػػجدفمجلاثو ػرالفػػالاؤحوػػجةلاؤتسعوػػق.لإفلاؤمظروػػجتلاؤتػػالتبحػػثلفػػالسشػػجاؿلةػػل ؼلاامتظػػجرلتهػػدؼلؤتسثوػػؿل ادػػعل
اؤسشػػاعقلسػػفلاػػمؿلمس ػ ذجلروجضػػالوتمػػج ؿلمسوػػعلأبتجدهػػج،لحوػػثلوػػتـلاؤتتبوػػرلنمهػػجلسػػفلاػػمؿلنػػددلسػػفلاؤرس ػ زل

لاؤتمدػػجتلاؤروجضػػوقلاؤتػػالتؤؤػػؼلسػػعلبتضػػهجلهواػػؿلاؤمسػ ذجلاؤروجضػػالؤعسشػػاعقلاؤسطر حػػقلسسػػجلوةػػهؿلاؤحجؤػػقلأسػػجـل
ستاذلاؤ رارل ومجدلاؤحؿلاألسثؿلؤعسشاعقلسفلاػمؿلدراةت لؤعمس ذجل لتحعوع لاتاجذلاؤ رارلاؤةج بلبشأم  .ل

اةػػتمجدالؤعمظروػػجتلاؤتػػالتبحػػثلسشػػاعقلةػػل ؼلاامتظػػجرلومبغػػالتحعوػػؿل لد ارةػػقلاؤلتػرةلاؤزسموػػقلؤممتظػػجرلسػػفل

أمؿلت عوعهػجلإؤػدلأدمػدلحػدلسساػف،ل لأفلاؤ ػرارلبهػذالاؤشػأفلوػرتبطلبستغوػروفلأةجةػووفلومػبلاؤس ازمػقلبومهسػجل لهسػجل

تاعل ػقلاامتظجرل لتاعلقلاتاجذلاؤ رار،سفلأمؿلبمجءلمظجـلفتجؿلو عؿلسفلزسفلاامتظجر.2ل ل

وعحػػظلأفلاؤتػػجسعوفلاؤر وةػػووفلفػػالمس ػ ذجلاامتظػػجرلهسػػجلستع ػػالاؤادسػػقل لس ػػدسهج.وهتـلفػػالمسػػجذجلةػػل ؼل

اامتظجرلبجؤتلجنؿلبوفلاؤتسوؿل لس دـلاؤادسقلاؤذالوؤثرلنعػدلاؤلتػرةلاؤزسموػقلاؤتػالوحتجمهػجلاؤتسوػؿلؤعحةػ ؿلنعػدل
اؤادسػػق ،لوػػتـلااهتسػػجـلأوضػػجل ف ػػجلؤعمس ػ ذجلبجؤلجةػػؿلاؤزسمػػالبػػوفلنسعوػػجتلاؤ ػػد ـلاؤستتجؤوػػقل لبػػزسفلأداءلاؤادسػػقل
1ل-لنعالحةوفلنعال لآار ف ،مرجع سابقل،لص.220:
2ل-لنفس المرجع السابق،لص:ل.313
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ؤعتسوػػؿلأوضػػج.لوػػتـلتعاػػوصلدػػد ـلاؤتسػػمءل لزسػػفلأداءلاؤادسػػقلفػػالمسػػجذجلاامتظػػجرلفػػالشػػاؿلت زوتػػجتلاحتسجؤوػػقل
وطعؽل نعوهجلت زوعل دتلاؤ د ـل لت زوعلزسفلأداءلاؤادسق،لوسافلأفلتسثؿلهذهلاؤت زوتجتلاؤحجاتلاؤتالوةؿلفوهجل
اؤتسوػػؿلإؤػػدلسراػػزلاؤادسػػقل لوحةػػؿلنعػػدلاؤادسػػقلسملػػردالسثػػؿلاؤبم ػ ؾل،اسػػجلوساػػفلفػػالحػػجاتلأاػػرىلأفلوةػػؿل
اؤتسمءل /أ لوتـلادستهـلسمتستوفلسثؿلاؤسطجنـ .1ل

 -5نموذج المحاكاة

وا ػ فلسػػفلاؤةػػتبلبساػػجفلةػػوجمقلسشاعػ ػقلسػػجلفػػالمس ػ ذجلروجضػػالسمجةػػبلفػػالحجؤػ ػقلتتػ ػددلاؤستغوػ ػراتل ل
ت ػػدااعهجل لاثػ ػرةلاؤ وػ ػ دلاؤت ػػالتحاسه ػػج،لحت ػػدل لإفلت ػػـلذؤ ػػؾلف مػ ػ لس ػػفلاؤة ػػتبلاؤ ةػ ػ ؿلؤح ػػؿلتلة ػػوعالؤعسش ػػاعقل

اؤسطر حػػق.لفػػالسثػػؿلهػػذهلاؤحػػجاتلوػػتـلاؤعم ػ ءلإؤػػدلإنػػجدةلتسثوػػؿلاؤسشػػاعقلبأةػػع بلروجضػػالؤغػػرضلتحعوػػؿلةػػع ؾل
اؤستغو ػراتل لاؤ و ػ دلاؤتػػالتحاسهػػجلتحػػتلظػػر ؼلسحػػددةل لذؤػػؾلاةػػتتجمقلبجؤحجة ػ ب،لوطعػػؽلنعػػدلهػػذالاؤم ػ علسػػفل

اؤمسػػجذجلمسػػجذجلاؤسحجاػػجة.لوتػػرؼلمس ػ ذجلاؤسحجاػػجةلبأمػ لاألةػػع بلاؤروجضػػالؤستجؤمػػقلاؤسشػػامتلاؤتػػالتتػػدااؿلفوهػ ػجل
أم انجلستومقلسفلاؤتمدجتلاؤروجضوقلاؤسمط وقلاؤضر روقلؤ ةؼلهو قل لةع ؾلمظجـلح و الست دل لؤلتػراتلزسموػقل

ط وعػ ػق.ل لنعو ػ لف ػ فلمسػػجذجلاؤسحجاػػجةلتهػػتـلبشػػرحلةػػع ؾلاؤمظػػجـل لاةػػتامصلاؤمظروػػجتل لاؤلرضػػوجتلاؤتػػالتتػػدل
ؤسمحظػػقلةػػع ا ل لاػػذالاةػػتاداـلاؤمظروػػجتلاؤةػػجب قلؤت ػػدورلأ لتاسػػوفلاؤةػػع ؾلاؤسةػػت بعالأالاؤتػػأثوراتلاؤتػػالتمػػتجل

بةببلإمراءلبتضلاؤتغوراتلنعدلاؤمظجـ .ل

وتتجسػػؿلمس ػ ذجلاؤسحجاػػجةلسػػعلأمظسػػقلموػػرلسةػػت رةلسػػعلسػػر رلاؤػػزسف،لحوػػثلوػػتـلبس مب ػ لإومػػجدلة ػ رةلسسجثعػػقل

ؤعمظجـلاؤس عد،ل نعدلهذالف فلاؤسحجاجةلتةسـلاالتسثؿلةسجتلاؤمظجـلاؤح و الدودلاؤبحثلبتدلسمحظقلةع ا لؤلترةل
زسموقلستومق،ل لنعو لفّغم لوشترطلنمدلسحجاجةلمظجـلستوفلت فرلاؤستع سجتلاؤاجفوقلنفلأم از ل لاةج ة لبهدؼل
اؤ ة ؿلإؤدلاؤحجؤقلاؤتالوساػفلبس مبهػجلسترفػقلاؤطرو ػقلاؤتػالوتسػؿلفوهػجلهػذالاؤمظػجـ.لتاتعػؼلتمربػقلاؤسحجاػجةلنػفل
اؤتمرب ػػقلاؤستسعو ػػقلف ػػالإساجمو ػػقلإمػ ػراءلتمرب ػػقلاؤسحجا ػػجةلبجؤاجس ػػؿلنع ػػدلاؤحجةػ ػ ب،فوسافلس ػػفلا ػػمؿلاؤتتبو ػػرلن ػػفل

اؤتلػػجنمتلبػػوفلسا مػػجتلاؤمظػػجـلفػػالشػػاؿلنمدػػجتلروجضػػوقلمسػػعلاؤستع سػػجتلاؤمزسػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلاسػػجلؤػ لأممػػجل
مشػػجهدلاؤمظػػجـلاؤح و ػػا.2لو ػ فرلمس ػ ذجلاؤسحجاػػجةلمسعػػقلسػػفلاؤس ازوػػجلفػػالس ػػدستهجلااتةػػجرلاؤ دػػتل لاؤةػػوطرةلنعو ػ ،ل
حوػػثلأفلاؤ دػػتلاؤسبػػذ ؿلنعػػدلسمحظػػقلنسػػؿلاؤمظػػجـلاؤح و ػػالملة ػ لدػػدلتةػػتسرلؤلت ػرةلط وعػػقلفػػالحػػوفلأفلمس ػ ذجل

اؤسحجاجةلالوةتغرؽلة ىلفترةلزسموقلدةورةلس جرمقلبجؤحجؤقلاؤةجب ق.ل ل
ل
ل
ل
1ل-لحسدالط ،لمرجع سابق،لصل.740:
2ل-لنفس المرجع السابق،لصل.859:
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خاتمة الفصل الثاني
امبمتلاؤمسجذجلاؤامةواوقلفالا دارةلبشاؿلنجـلنعدلفرضوقلأةجةوقلسؤداهجلأفلاؤسؤةةقلمظجـلسغعؽلوتسؿل
فالإطجرلظر ؼلاؤتأادلاؤتجـلأالت افرلاؤستع سجتلبجؤشاؿل لاؤت دوػتلاؤسطعػ بوفلنػفلظػر ؼلاؤسحػوط،لسسػجلوتتػوفل

ست ػ لتح وػػؽلرشػػجدةلفػػالاؤ ػ ارراتلاؤستاػ ػذة.لأضػػؼلإؤػػدلذؤػػؾلامةػػوجبلاأل اسػػرلسػػفلأنعػػدلاؤهػ ػرـلا دارالإؤػػدلأةػػلع ل
لتدفؽلاؤستع سجتل لاؤبوجمجتلسػفلأةػلؿلإؤػدلأنعػدلاؤهواػؿلاؤتمظوسػا،ل لانتبػجرلاؤسؤةةػقلتمظػوـلرةػسالتتػ زعلفوػ ل

اؤسةؤ ؤوجتل لاؤ ظج ؼلبشاؿلهرسالفالإطػجرلانتبجرهػجلمس ذم ػجلسواجمواو ػجلوتة ػـلبجؤ ضػ حل لاؤرشػجدةل لاؤت مموػقل
فالتةرفجتهج.لأسجلبجؤمةبقلؤع رارلاؤذالوتدلةعبلاؤتسعوقلا داروق،لف دلأهسعػتلاؤمظروػجتلاؤامةػواوقلمجمبػجلأةجةػوجل

سم ل له لتحدودلاولوقلاتاجذهل لاؤت اسؿلاؤسؤثرةلفوػ ،لحوثلامةبلاهتسجـلاؤسداؿلنعدلت زوعلاؤ ظج ؼلف ط .ل

ظهرتلاؤدراةجتلاؤةع اوقلاؤسبارةلاردلفتؿلد الؤمفتراضلاؤذالدجستلنعوػ لاؤسدرةػقلاؤامةػواوق،ل اؤستسثػؿل

فالأفلاؤطجدقلاؤمةدوقلؤعلردلهالاؤتجسؿلاؤهجـلاؤسؤثرلفالإمتجموت ،ل اجفلؤهجلت م لأةجةاله لزوجدةلا متجموقلسػفل

اػمؿل ضػػعلافت ارضػجتلحػ ؿلاؤتمةػػرلاؤبشػرالسػػفلأهسهػجلتػػدنوـلسلهػ ـلاؤرمػؿلاامتسػػجنا،لل لاػذالتػػدنوـلسلهػ ـل
اؤرمؿلاؤسح ؽلؤذات ،لأالأفلاؤلردلوا فلأاثرلإمتجموقلنمدسجلوشػترلبأهسوتػ ل نمػدسجلوتستػعلبجؤردجبػقلاؤذاتوػق.لامةػبل

تراوزلاؤسداؿلاؤةع االفالا دارةلنعدلستاذلاؤ رارلاؤذالاشترطلنعوػ لإشػراؾلاؤتسػجؿلفػالاتاػجذلاؤ ػرارل لذؤػؾلفػال
إطجرلسجلأطع النعو لأةع بلاؤ وجدةلاؤدوس راطوق،لأسػجلسػجلوتػجبلنعػدلاؤسػداؿلهػ لنػدـلتبوػجفلاؤطرو ػقلاؤتػالوػتـلبهػجل

إشػراؾلاؤتسػػجؿل لالحػػد دلذؤػػؾلا شػراؾ.لسػػجلوحةػػبلؤػ لس جرمػػقلبمظوػرهلاؤامةوا ػالهػ لأمػ لوساػػفلؤستاػػذلاؤ ػرارلأفل

وحةؿلنعدلاؤستع سجتلسفلامؿلشباقلرةسوقل لأارىلمورلرةسوقلتتدلأةرعلسفلةجب تهجلفالت فورلاؤستع سجت،ل
اسجلتعتبلد رالأابرلبحاـلنمدتهجلاؤسبجشرةلسعلسةجدرلاؤستع سجت.ل ل

لنسػػدتلاؤمظروػػجتلاؤحدوثػػقل لاؤستجة ػرةلإؤػػدلاةػػتدراؾلاؤم ػػج صلاؤتػػالشػػجبتلاؤسػػدااؿلاؤتػػالةػػب تهجل لاؤتػػال

رازتلنعدل از وقل لأهسعتلأارىلفالنسعوقلتحعوعهجلؤعتمظوسجت،ل لنعو لنسعتلنعدلتدارؾلهل اتلاؤمظروجتلاؤتال
ةػػب تهجلسػػفلاػػمؿلترةػػوخلسبػػدألاؤتاجسػػؿلبػػوفلساتعػػؼلاؤز اوػػجل لااهتسجسػػجتلاؤتػػالراػػزتلنعوهػػجلةػػجب جتهجلبة ػ رةل
سملردة،لفجؤم امبلاؤتعسوقلالت ؿلأهسوقلنػفلاؤم امػبلاؤةػع اوقل لا مةػجموقلفػالحوػجةلاؤتمظوسػجتلبشػاؿلنػجـل لفػال

نسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلبشاؿلاجص،ل لوتدلهوربرتلةوس فلاأحدلاؤسمظروفلاؤبجرزوفلاؤذوفلادترح الأفلأاثػرلاؤطػرؽل
فتجؤوقلؤتح وؽلاؤتاجسؿلبػوفلاؤسػداؿلاؤامةػواالفػالا دارةل لبػوفلاؤسػداؿلاؤةػع اال لاامتسػجنالفػالاؤتمظػوـلهػ ل

اؤتراوزلنعدلنسعوقلاتاجذلاؤ اررات.لحوثلأ ضالأفلفارةلاااتوجرلاؤرشودلاؤتالتسوزلتةرفجتلاؤلردلؤـلتافلمجمتقل
نسعوػجلفػػالت ةػػوؼلنسعوػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلب اةػطقلاؤسػػدوروف،لتمػػدرلا شػجرةلإؤػػدلأفلاؤمسػ ذجلاؤرشػودلاؤػػذالمػػجءلبػ ل

جلاؤسترتبػػقلنػػفلتعػػؾل
ل
ةػػوس فلوتطعػػبلفهسػػجلشػػجسملؤاػػؿلاؤبػػدا ؿلاؤستجحػػقلؤعتةػػرؼلفػػالاؤس ادػػؼلاؤستموػػقل لاػػذالاؤمتػػج
اؤ ارراتلاؤستاذة.لفالإطجرلهذالاؤمس ذجلومبلأفلتتجحلؤستاذالاؤ ارراتلاػؿلاؤةػبؿلؤع ةػ ؿلإؤػدلاؤستع سػجتلاؤتػال
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تحتجمهجلنسعوقلاتاجذلاؤ اررات،لاسجلومبلأفلتت فرلؤدىلستاذلاؤ رارلاؤ درةلنعدلاؤتحعوؿلاؤةػعوـلؤعستع سػجت.لتتتبػرل

سمه داتلةوس فلفالتحدودلسله ـلاتاجذلاؤ رارلبسثجبقلم طقلامطمدػقلؤسمهػ داتلاؤاثوػروفلسػفلر ادلاؤلاػرلا دارال
فالتط ورلمظروػقلاتاػجذلاؤ ػرارلبجنتبجرهػجلنسعوػقلتسػزجلبػوفلاؤرشػدل لاؤ ادتوػقلفػالتحدوػدل لتتروػؼلاؤسشػاعقلس ضػعل
اؤ رارل لتمسوقلاؤبدا ؿلؤحؿلاؤسشاعقلثـلاؤتسؿلنعدلااتوجرلاؤبدوؿلاألفضؿل لاؤتسؿلنعدلتملوذهل لستجبتت ،ل لتتتبػرل

اؤتمجةرلاؤةجب قلهالاؤسراحؿلاؤتالتسرلبهجلنسعوقلاتاجذلاؤ ارراتلحةبلمظروقلةوس ف .ل

تتػػدلد ارةػػقلاؤتمظوسػػجتلاظػػجهرةلاعوػػقلسػػفلأبػػرزلةػػسجتلاؤلاػػرلاؤستجةػػرلفػػالا دارة.لحوػػثلوراػػزلهػػذالااتمػػجهل

نعػػدلاؤالػػجءةلاؤتمظوسوػػقل لاؤتػػالوتتبرهػػجلدضػػوقلامتسجنوػػق،لةوجةػػوقل لحضػػجروقل لأفلاؤتمظوسػػجتلسػػجلهػػالإالأد اتل
تعتبلد رالحو وجلفالتأسوفلةحقلاؤسمتسع.لتتتبرلاؤمظروجتلاؤستجةرةلتطػ ورلؤػبتضلاؤمظروػجتلاؤتػالةػبؽلذارهػجل

أ لأمهجلتمظورلؤبتضلاؤسسجرةػجتلا داروقلفالبتضلاؤػد ؿلاؤست دس ػقلبجؤتحدوػد،ل لسػفلثػـلفهػالأدػربلإؤػدلاؤ ةػؼل
بأمهجلفعةلقلإداروقلالمظروجت.ل ل

تتػػدلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلم ػ هرلاؤتسػػؿلا دارالاسػػجلأةػػعؼلاؤػػذارلفػػالمسوػػعلاؤتمظوسػػجتل لفػػالسمظسػػجتل

األنسجؿلنعدل م لاؤتحدود.لمظرالألفلنسعوقلاتاجذلاؤ ػ ارراتلأةبحتلست دةل لتحتػججلإؤدلسترفقل لدراوقل لسهػجراتل
اجةق،لحوثلأةبالسػفلاؤضر رالأفلوةتدلستاذ لاؤ ارراتلفالمسوعلاؤسةت وػجتلا داروػقلفػالاؤسؤةةػقل دراؾل
سجهوػػقلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػ ارراتلبتمسوػػقلستػػجرفهـل لسهػػجراتهـلألمػػؿلحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤتػػالو امه مهػػج.لومظػػرلؤعسؤةةػػقل

اؤستجةرةلمجؤبػجلنعدلأمهجلشباقلستحراقلاتاجذلاؤ ػ ارراتل لوسافلتة رلذؤؾلإذالسػجلنرفػتلأبتػجدل لس ارحػؿلنسعوػقل
اتاػػجذلاؤ ػ ارراتل لست دجتهػػجلسػػفلطػػرؼلا دارةلفػػالاؤتمظػػوـ.لوتتبػػرلاؤ ػرارلترمسػػقلؤرمبػػقلستومػػقلتتحػ ؿلإؤػػدلفتػػؿلفػػال

اؤ ادعلاؤتسعا،ل لوتدلأوضجلتتبورلنػفلإرادةل لتةػسوـلستػوفلسػفلدبػؿلستاػذلاؤ ػرارل لهػذهلاؤرمبػقلتتحػ ؿلإؤػدلفتػؿل
اممجزلسهجـلأ لإحداثلتغورلسحددلفالاؤبو قلاؤتالوتاذلاؤ رارلبةددهج.ل ل
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الفصل الثالث
نظم معمومات دعم اتخـاذ القرار
تواجه منظمات األعماؿ الكثير مف المشاكؿ المعقدة و غير النمطية إضافة لممشاكؿ األخػر الروتينيػة

لذا انصب االهتماـ عمى استخداـ الحاسبات اآلليػة بأسموب مختمؼ نسبيػا في أغراض التسيير أو اإلدارة بحيث
يمكػف االسػػت ادة مػػف ػدراتها فػػي دعػـ القػ اررات غيػػر المهيكمػػة و شػػبه المهيكمػة التػػي تتخػػذها لحػػؿ المشػػاكؿ التػػي
تواجهها مما يسهـ في نهاية المطاؼ في رفػع ك اءة عمميات اتخػاذ القػ اررات داخمه ػا و زيػادة فاعميتهػاا اسػتنادا

لمػػا ورد فػػي ال صػػميف السػػابقيف فانػػه بامكػػاف المػػديريف الحصػػوؿ عم ػى بعػػض المعمومػػات مػػف نظػػاـ المعمومػػات
المحاسػػبية و بصػػورة أكثػػر مػػف نظػػاـ معمومػػات التسػػيير إال أف هػػذل الػػنظـ يػػتـ ت صػػيمها وفقػػا الحتياجػػات عػػدد
كبيػػر مػػف المػػديريف مػػف المعمومػػات ممػػا يجعػػؿ هػػذل المعمومػػات غيػػر كافيػػة التخػػاذ ػ اررات محػػددة لحػػؿ مشػػاكؿ

محددة و لذا يتصور نظـ معمومات دعـ القرار كطريقة لتحقيؽ هذل الحاجةا

يوفر نظاـ دعـ القرار كبل مف المعمومات الخاصة بالمشكمة المطروحة و االتصاالت لحؿ المشاكؿ شبة

المهيكمػػةا حيػػث يػػتـ إنتػػاج المعمومػػات فػػي صػػورة تقػػارير دوريػػة أو خاصػػة هػػذا إضػػافة لمخرجػػات مػػف النمػػاذج

الرياضيةا أما االتصاالت فتستخدـ عندما تكوف مجموعة القرار مكونة مف عدد مف المديريفا

يهدؼ ال صؿ لتقديـ إطػار عاـ يمكف مف خبلله التعػرؼ عمى ماهية نظـ معمومات دعػـ الق ػرار وأسػباب

االهتماـ بدراستها و تطبيقاتها في وظائؼ المؤسسة مف خبلؿ تناوؿ النقاط التالية6
 تحميؿ م هوـ نظـ دعـ اتخاذ القرار؛

 دراسة هيكؿ نظـ معمومات دعـ اتخاذ الق اررات؛
 تصني ات نظـ معمومات دعـ اتخاذ الق اررات؛

 استخداـ نظـ معمومات دعـ القرار و تقييمها؛
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المبحث األول :تحميل مفهوم نظم دعم اتخاذ القرار
ظهرت نظـ دعـ القرار في بداية السبعينات كتطبيقات لتحسػيف اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة تحػت مسػمى

نظـ دعـ القػ اررات اإلداريػة لكنهػا تطػورت فيمػا بعػد إلػى نظػـ ت اعميػة معتمػدة عمػى الحاسػب لػدعـ القػ اررات
تحت مسمى نظـ دعـ القرارا كاف ظهور نظـ دعـ القرار استجابة مباشرة لعدـ نضج التقنيات و األسػاليب

التػػي اسػػتخدمت مػػف جانػػب نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي المنظمػػاتا ط ػورت هػػذل الػػنظـ بدايػػة لمتعامػػؿ مػػع
المشػػاكؿ المعقػػدة و غيػػر المهيكمػػة و ربػػط اسػػتخداـ النمػػاذج و األسػػاليب التحميميػػة باالسػػتعماؿ الكبلسػػيكي

لمبيان ػػات م ػػع التركي ػػز عم ػػى ػػدراتها ف ػػي تمكي ػ ػف غي ػػر المتخصص ػػيف ف ػػي الحاس ػػوب م ػػف اس ػػتخدامها بش ػػكؿ
ت اعميا

المطمب األول :مناقشة مدلوالت مفهوم نظم معمومات دعم القرار
تمثؿ نظـ دعـ القرار وجهة نظػر جديػدة لػدور الحاسػبات فػي المنظمػات و فػي عمميػة اتخػاذ القػ اررات
بمساعدتها لممديريف في عممياتهـ الق ارريػة بػدعمهـ و تحقيػؽ ت ػاعمهـ مػع هػذل األنظمػة ممػا يػؤدل لتحسػيف
ك اءة اتخاذ الق اررات بدال مف فعاليتهاا

تطػػرح نظػػـ معمومػػات دعػػـ الق ػرار تحػػديا ذو شػػقيف أولهمػػا أنهػػا يجػػب أف ال تحتػػاج إلػػى ػػدرات فنيػػة

تخصصػػية لمعرفػػة اإلسػػتراتيجية التصػػميمية لهػػا كمػػا أنهػػا يجػػب أف ال تحػػؿ محػػؿ اآلخ ػريف بقػػدر مػػا تمثػػؿ

امتػػدادا أو دعمػػا لهػػـا أمػػا التحػػدل الثػػاني فيتمثػػؿ فػػي أف األفكػػار التػػي أسسػػت هيكػػؿ نظػػـ و دعػػـ القػرار ػد
جػػاءت مػػف وجهػػة نظػػر المػػديريف خاصػػة بعػػد إدراكهػػـ أف الت اعػػؿ بػػيف ال ػػرد و الحاسػػوب هػػو الػػذل يسػػم

لمتخػػذ الق ػرار بػػالنظر المتعمػػؽ لممشػػكمة الكتشػػاؼ عناصػػر جديػػدة تساعػ ػدل فػػي الوصػػوؿ لتقديػ ػر شخصػػي

وسميـ لمت اعؿ مع المشكمة المطروحة1ا

 – 1عناصر المفهوم

يمكف توضي م هوـ نظـ معمومات دعـ القرار بت صيؿ بعض جوانبه وفقا لمنسؽ التالي:

 – 1 –1قـرار

تركز نظـ دعـ القرار عمى دعـ صناعة القرار بتحويؿ النظػارمف مسػتويات العمميػات إلػى االهتمػاـ بحػؿ

المشاكؿ اإلدارية و ذلػؾ عػف طريػؽ إثػارة تسػاؤؿ رئيسػي مػؤدال 6مػا هػو القػرار المحػدد أو العمميػة اإلداريػة التػي
نحاوؿ دعمها؟

2

2

- BERNARD ROY, Méthodologie multicritère d'aide à la décision, Economica, Paris, France, 1985, P : 11.
 -محمد ماجد خشبه نظم دعم القرار إصدارات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية القاهرة مصر  5551ص956ا
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بما أنه ال يمكف أتمتة كؿ المشكبلت فاف المهتـ بنظـ دعـ القرار سيكوف مجب ار عمػى تطػوير أدوات
منهجية ل حص الق اررات التػي سػتنهي المشػكمة أو تعالجهػا و تحديػد المعمومػات الواجػب إتاحته ػا عػف طريػؽ

ربط نظاـ المعمومات بمشكبلت المستخدـ و حاجاتها في هذا السياؽ يمكف أف نورد تجربة المحممػيف الهنػود
عندما اموا بزيارات ميدانية مكث ة لمنظاـ القائـ عمى التمػويف و توزيػع السػمع الحكوميػة المدعمػة الػذل كػاف

يعاني مف أوجه صور متعددة حيث اكتش وا أف هذا النظػاـ لـ يكف ائما عمى تدفؽ سميـ لمبيانات و مػف
ثـ عمموا عمى تحديد مجموعة مف القػ اررات الحاكمػة التػي تحت ػاج إلػى دعػـ فػي إطػار نظػـ دعػـ ػرار جديػدة
لعمميات سحب و توزيع السمع المدعمة بمػا يضمف عدالػة و ك اءة التوزيع1ا

 - 2 – 1دعـم

يقصػػد بػػذلؾ أف هػػذل الػػنظـ تػػدعـ و ال تحػػؿ محػػؿ المديػ ػر يسػػتند التدعيػ ػـ عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػبات
وأساليب التحميؿ المناسبة لممشكمةا استنادا لما سبؽ ال يمكف أف يحؿ الحاسب محؿ متخذ القرار في معظـ
الق اررات رغـ أنه يمكف بمرور الو ت و الخبرة منهجة بعض المشاكؿ حاسوبيا لكف هػذا ال ين ػي أف جػوهر

نظػػـ دعػػـ القػ ػرار تتمثػػؿ فػػي ػػدرة المديػ ػر عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات .ألجػػؿ التوضػػي نػػورد حالػػة أحػػد ش ػػركات

الخط ػػوط الجوي ػػة األمريكي ػػة2الت ػػي يتبن ػػى نم ػػوذج األمثمي ػػة فيه ػػا نظام ػػا لمبرمج ػػة الخطي ػػة يعم ػػؿ عم ػػى تحدي ػػد
التخصػػيص األفض ػ ػؿ لقطػػع الايػػار بػػيف المخػػازف المختم ػ ػة فػػي إطػػار دالػػة الهػػدؼ لمنمػػوذج و هػػي التكم ػػة
اإلجماليةا يسم النظاـ السابؽ لمديرل التخزيف أف يحددوا آثار التاير في حجـ األسطوؿ عمػى تخصػيص
األجػزاء اتخػػاذ ػ اررات ال ػػائض و الشػراء تقيػػيـ مقترحػػات البػػائعيف التنبػػؤ بالطمػػب المسػػتقبمي إضػػافة إلػػى

تو ع سموؾ التخصيص مف خبلؿ تحميؿ الحساسية التخاذ الق اررات المناسبةا

 - 3 – 1نظـم

تتضمف النظـ كبل مف المستخدـ الحاسوب و بيئة األعماؿ يتـ بناء نظـ دعـ القرار استنادا لحاجة
المدير ال عمية و في ضوء متايرات بيئة األعماؿ التي ينتمي إليه ػاا يت اعػؿ المستخدـاالحاسػوب مػف خػبلؿ

آليػ ػة اإلدخػػاؿ و اإلخ ػراج عمػػى الوحػػدات الطرفيػػةا يتضػػمف الت اعػػؿ السػػابؽ إمكانيػػة الوصػػوؿ إلػػى النمػػاذج
الرياضػػية و اإلحصػػائية و بعػػض أنػواع واعػػد البيانػػات بهػػدؼ دعػػـ ػػدرة المػػدير أو المسػػتخدـ عمػػى فحػػص
المشكبلت و اتخاذ الق اررات3ا

1
2
3

 محمد ماجد خشبه ،مرجع سابق ص ص03-956ا نفس المرجع السابق ص036ا -سعد غالب ياسيف نظم مساندة الق اررات ،الطبعة األولى دار المناهج لمنشر و التوزيع عماف األردف  9332ص926ا
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ممػػا سػػبؽ يمكػػف اسػػتخبلص أف هنػػاؾ تركيػ از كبيػ ار عمػػى الطبيعػػة العممياتيػػة فػػي صػػناعة دعػػـ القػرار
فالتركيز انصب عمى عمميات التصميـ ال عمى التصميـ ال ني الجاهز عند السعي لوضع نظاـ لدعـ اتخاذ

القػرارا تجػػدر اإلشػػارة أف نظػػـ دعػػـ القػرار ليسػػت نظمػػا معتمػػدة عمػػى الحاسػػوب فقػػط لكنهػػا مرتبطػػة بالدرجػػة
األولػػى بالعمميػػات التػػي يسػػتطيع بموجبهػػا متخػػذ الق ػرار الوصػػوؿ لتحديػػد البدائػػؿ و مػػف ثػػـ إلػػى اتخػػاذ ػرارا

تجػػدر اإلشػػارة هنػػا أن ػه يجػػب عمػػى اسػػتراتيجيات تصػػميـ نظػػـ دعػػـ الق ػرار أف تسػػعى لم ػربط بػػيف األنشػػطة
الخاصة باتخاذ القرار التي يمكف دعمها و بيف القرار الذل ينتج عنهاا

 – 2تحديد المفهوم

أصب مصطم نظاـ دعـ القرار يمثؿ حجر الزاوية في أدبيات نظـ المعمومات و اإلدارة بشكؿ ع ػاـ

انطبل ػػا مػػف سػػنة  1791و ذلػػؾ مػػف بػػؿ كػػؿ مػػف جػػورل
مورتػوف()MICHAEL SCOTT MORTON

أنتػػوني()GORRY ANTHONY

و ميشػػاؿ سػػكوت

الباحثػاف بمعهػد ميػت()MITاألمريكػي عنػدما لمسػا الحاجػة إلػى

إطار لتوجيه تطبيقات الحاسوب صوب اتخاذ الق اررات اإلدارية و طو ار م هومي سيموف لمق اررات المبرمجػة

و غي ػػر المبرمج ػػة و م ه ػػوـ منظ ػػر اإلدارة روب ػػرت أنت ػػوني لممس ػػتويات اإلداري ػػة بم ػػا يع ػػرؼ بش ػػبكة ج ػػورل

وسكوت1ا

وص ػػؼ ك ػػبل م ػػف ج ػػورل و س ػػكوت أنػ ػواع القػ ػ اررات بالنس ػػبة إل ػػى هيك ػػؿ المش ػػكمة و الت ػػي تتػػراوح ب ػػيف

المهيكم ػػة إل ػػى غي ػػر مهيكم ػػة الت ػػي ح ػػددها س ػػيموفا أدخ ػػؿ ج ػػورل و مورت ػػوف أنواع ػػا لمش ػػاكؿ األعم ػػاؿ ف ػػي

شبكتهـ كما أشا ار ابتدائيا إلى نظـ دعػـ القػرار بأنػه يصػؼ تطبيقػات الحاسػوب المسػتقبمية فقػط و فيمػا بعػد
تـ تطبيػؽ المصػطم عمػى كػؿ تطبيقػات الحاسػوب المخصصػة لػدعـ القػرار فػي الو ػت الحػاليا نظػ ار لتعػدد

التعاريؼ التي تناولت مصطم نظـ دعـ القرار نورد أهمها فيما يمي6
 -1 – 2تعريف ألتر

()ALTER

بنى ألتر تعري ه سنة  1791لنظـ دعـ القرار عمى شػبكة جػورل و سػكوت عػف طري ػؽ د ارسػة شػممت
سػػتة و خمسػػوف نظػػاـ دعػػـ ػرار حيػػث مكنتػػه الد ارسػػة مػػف تطػػوير تصػػنيؼ لػػنظـ دعػػـ القػرار اعتمػػادا عمػػى
درجة الدعـ لحػؿ المشػكمة اعتمػد ألتػر فػي تعري ػه لهػذل لػنظـ عمػى وضػع ال ػروؽ بمػا يجػب أف تحقػؽ نظػـ

دعػػـ اتخػػاذ الق ػرار و نظػػـ معالجػػة البيانػػات التقميديػػة بحيػػث يحقػػؽ نظػػاـ دعػػـ الق ػرار عمميػػات االسػػتخداـ
ال ورل ال اعمية المرونة و االستخداـ الحالي و المستقبمي2ا

1

 -رايموند ماكميود و جيورج شيؿ نظم المعمومات اإلدارية ترجمة 6سرور عمي إبراهيـ سرور دار المريخ لمنشر الرياض المممكة العربية السعودية 9332

2

 -عمي فهمي نظم دعم اتخاذ القرار و األنظمة الذكية دار الكتب العممية لمنشر و التوزيع القاهرة مصر  9332ص535 6ا

ص ص123-122 6ا
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()LITTLE

نظاـ دعـ القرار هو مجموعة مف اإلجراءات المبينة عمى استخداـ النماذجا هػذل اإلجػراءات تسػتخدـ

في معالجػة البيانات و اآلراء لمساعدة متخذ القرار في اتخاذ اررل1ا
 –3 –2تعريف بونكزيك

()BONKZIK

نظاـ دعـ القرار هو نظاـ مبني عمى اسػتخداـ الحاسػوب و المتكػوف مػف ثبلثػة عناصػر تت اعػؿ فيمػا
بينهاا نظاـ الماة لتحقيؽ االتصاؿ بيف المستخدـ و با ي مكونات النظاـ أما نظػاـ المعرفػة فيعػد مسػتودعا

لممعرفة في صورة بيانات و إجراءات تتعمؽ بتعريؼ و توصيؼ المشاكؿ التي يتداولها النظاـ و أخي ار نظاـ

معالجػػة المشػػاكؿ الػػذل يمثػػؿ حمقػػة الوصػػؿ بػػيف نظػػاـ الماػػة و نظػػاـ المعرفػػة و هػػو مػػزود بالقػػدرات البلزمػػة
لحؿ المشاكؿا مػا يمكػف اإلشػارة إليػه هنػا هػو أف التعريػؼ ركػز عمػى وصػؼ المكونػات الواجػب توافرهػا فػي
نظـ دعـ القرار كما أنه جمع بيف توصيؼ نظـ دعـ القرار و النظـ الخبيرةا

يتض مف خبلؿ التعري ات السابقة أف تعريؼ نظـ دعـ القرار ركز في مراحمه األولػى عمػى الهػدؼ

مػػف االسػػتخداـ أل التركيػػز عمػػى مخرجػػات النظ ػاـ فػػي حػػيف اتجهػػت التعري ػػات الحديثػػة إلػػى التركيػػز عمػػى
المدخبلت عمى حساب المخرجات و يرجع السبب في ذلػؾ إلػى صػعوبة يػاس المخرجػات مػف نظػـ الػدعـ

كقياس جودة القرار المتخذ مثبلا
 – 4 – 2ضبط المفهوم

مما سبؽ يمكف تقديـ م هوـ مصطم نظـ دعـ القرار عمػى أنهػا نظػـ ت اعميػة آليػة تسػتخدـ األدوات

التحميميػة النمػػاذج و واعػػد البيانػػات المخزنػػة فػػي الحاسػػوب عمػػى أف يكػػوف دور هػػذا األخيػػر تابعػػا ال متخػػذ
رار حيث أنها تسم لمتخذ القرار بالمؤال ة بيف تقديرل الشخصي و مخرجات الحاسوب إلنتػاج المعمومػات

الداعمة لعمميات اتخاذ القرار مستخدمة في ذلؾ درات است سارية لمحصػوؿ عمػى المعمومػات عنػد الطمػب

كم ػػا تس ػػتخدـ النم ػػاذج الرياض ػػية و اإلحص ػػائية و األس ػػاليب الكي ي ػػة و واع ػػد البيان ػػات لح ػػؿ المش ػػكبلت و

بالتالي دعـ اإلدارة في عمميات التو عا

تمثؿ نظـ دعػـ القػرار مرحمػة جديػدة مػف تقنيػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة تعمػؿ عمػى تقػديـ المعمومػات

البلزمة لدعـ العمميات الق اررية في كافة مستويات التنظيـ2ا

1
2

 عمي فهمي ،مرجع سابق ص5346ا -محمد ماجد خشبه مرجع سابق ص096ا
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المطمب الثاني :أهمية نظم معمومات دعم القرار و تطورها
بػػرزت نظػػـ دعػػـ الق ػرار بأجيالهػػا المتعا بػػة والمتطػػورة باسػػتمرار بسػػبب الحاجػػة الموضػػوعية لػػئلدارة

لوجود تقنيات و أدوات لدعـ اتخاذ الق اررات التي أضحت معقدة بسبب ظروؼ عػدـ التأكػد التػي ميػزت بيئػة
األعمػػاؿ الحديثػػةا إذ لػػـ تعػػد إدارة نظػػـ المعمومػػات المحوسػػبة كافيػػة لتزويػػد متخػػذل الق ػ اررات بالمعمومػػات

الضرورية ألداء وظائ هػـ ودعػـ أنشطة المنشػأة بػالرغـ مػف القيمػة اال تصػادية الهام ػة لهػذل المعمومػات التػي
تعد موردا أساسيا مف مواردها الحديثةا

 – 1أهمية نظم معمومات دعم القرار

عػػد البنػػاء المتكامػػؿ لػػنظـ المعمومػػات الػػذل يمتػػد بػػالتوازل مػػع المجػػاالت الوظي يػػة الرئيسػػية لممنشػػأة

اال تصػػادية الشػػكؿ األنسػػب فػػي عقػػد السػػبعينات لتمبيػػة احتياجاتهػػا الرئيسػػية لكػػف مػػع االنتقػػاؿ إلػػى عصػػر
الشػػبكات أصػػبحت نظػـ تخطػػيط مػوارد المشػػروع و نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة اعػدة انطػػبلؽ تقنيػػة لتطبيقػػات
نظـ المعمومات التن يذية و نظـ دعـ الق اررات.1

تع ػػد نظ ػ ػـ دع ػػـ القػ ػرار عم ػػى ح ػ ػد تعبي ػػر جيريت ػػي

(،)GERRITY

ذل ػػؾ المػ ػزيج م ػػف الذك ػ ػاء اإلنس ػػاني

وتكنولوجيا المعمومات و البرمجيات التي تت اعؿ بقوة فيما بينها مف أجؿ حؿ المشػكبلت المعقػدةا تعػد نظػـ

دعػػـ القػ اررات الجماعيػػة الجيػػؿ المتط ػور عنهػػا منظومػػة التكامػػؿ ال ع ػاؿ مػػا بػػيف المػوارد المعرفي ػة و العمميػػة
لمعقؿ الجماعي مع التقنيات المعموماتية الداعمة لعمؿ فػرؽ و مجاميع اإلدارة التي تشترؾ في عمميػة صػنع

الق اررات الجماعية2ا

تقػػدـ نظػػـ معمومػػات دعػػـ الق ػ اررات فوائػػد جمػػة لػػئلدارة فضػػبل عمػػا سػػبؽ تحديػػدل محػػددة عمػػى سػػبيؿ

المثاؿ ال الحصر فيما يمي63
ػ

تحسيف جػودة الق ػ اررات اإلسػتراتيجية و التكتيكي ػة فػي المؤسسػة بحكػـ أنهػا نظ ػـ محوسػبة متخصصػة فػي تقػديـ

ػ

تستخدـ نظـ دعـ الق اررات مف بؿ اإلدارة العميا و مجموعات الدعـ و التحميؿ و كذا مف بػؿ اإلدارة الوسػطى

ػ

تتميػػز نظػػـ دعػػـ القػ اررات بسػػهولة االسػػتخداـ و المرونػػة لوجػػود واجهػػات بسيط ػة تمكػػف المسػػتخدـ النهػػائي مػػف

الدعـ لصانع القرار؛

في مختمؼ المجاالت الوظي ية لدعـ ارراتهـ غير الهيكمية و شبه الهيكمية؛

التحػػاور البينػػي المباشػػر مػػع هػػذل الػػنظـ بمات ػػه الطبيعيػػة إضػػافة لمتسػػهيبلت المقدمػػة الختيػػار نمػػوذج القػ ػرار
المطموب و تعديؿ االفتراضات مما يترتب عنه فهـ أفضؿ لممشكمة و مسبباتها؛

- KUMAR KULDEEP & HILLEGERSBERG JOE VAN, ERP experience and evolution, Gale Group, U.S.A, 2000, P: 22.
 - 2سعد غالب ياسيف ،نظم مساندة الق اررات الطبعة األولى مرجع سابق ص946ا
3

 -رايموند ماكميود و جيورج شيؿ مرجع سابق ص ص135-1336ا
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تعمػػؿ نظػػـ دعػػـ القػرار عمػػى خدمػػة المسػػتخدـ النهػػائي بتقػػديمها إيػػال أدوات لتحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ النمػػاذج

و واعػػد البيانػػات بمعنػػى آخػػر تعمػػؿ هػػذل الػػنظـ عمػػى نشػػر و توزيػػع ػػدراتها فػػي معالجػػة البيانػػات و نمذجػػة

المشكبلت ألجؿ حمها؛
ػ

تقػػديـ الػػدعـ الخػػاص الموجػػه لحػػؿ مشػػكمة جوهريػػة و الػػدعـ العػػاـ ألنمػػاط مختم ػػة مػػف الق ػ اررات كممػػا تضػػمف

ػػ

تعمػػؿ نظػػـ دعػػـ الق ػ اررات عمػػى توسػػيع نطػػاؽ العقبلنيػػة المحػػدودة لصػػانعي الق ػرار باضػػافة القػػدرات البرمجيػػة

النظاـ حزما كثي ة و متنوعة مف النماذج كمما استطاع مف أف يشمؿ وظائؼ و مهاـ جديدة و متنوعة؛
لمنظاـ إلى الطا ة العقمية المحدودة لمتخذ القرارا

 – 2تطور نظم معمومات دعم القرار

ال تػزاؿ نظػػـ دعػػـ القػرار تمػػر بحالػػة مػف عػػدـ الوضػػوح ف ػي مطمػػع التسػػعينات ما ازلػت بعػػض األدبيػػات

تر عدـ وجود تعريؼ مستقؿ لهذل النظـ و أف الدعـ الذل تقدمه التطبيقات في معظمه غير مباشر كما أف

العديد مف األهداؼ و الوظائؼ األساسية لنظـ الدعػـ ما ازلػت غيػر مدركػة فػي الوا ػع العممػي خاصػة مػا تعمػؽ
منها بعوامؿ الت اعؿ التايير تحقيؽ الك اءة و الدعـ االستراتيجيا

زادت التطبيق ػػات المط ػػورة لمت ػػدعيـ الشخص ػػي ف ػػي مقاب ػػؿ تم ػػؾ الموجه ػػة لػ ػدعـ التنظ ػػيـ كم ػػا س ػػادت

التطبيقات الموجهة لدعـ اررات اإلدارة الوسطى و مستو العمميات بالمقارنة بالنصػيب الضػئيؿ لمتطبيقػات
المطػػورة لػػدعـ الق ػ اررات اإلسػػتراتيجية لػػئلدارة العميػػا إضػػافة إلػػى ظهػػور العديػػد مػػف المشاكػ ػؿ فػػي التطبيػػؽ
العمميا يمكف الحكـ عمى أف ال جوة بيف ما كاف مأموال و بيف ما تحقؽ تجسد مجاالت التطػوير المسػتقبمي

المستهدفة لنظـ دعـ القرار هذا إضافة إلى مجاالت أخر فرضتها التايرات السريعة فػي تقنيػة المعمومػات
ال سيما االتجال عمى التكامؿ مع منتجات الذكاء االصطناعي إلثراء نظـ دعـ القػرار و توسيع مجاالتهاا

مف خبلؿ تطور رحمة نظـ دعـ القرار في المنظمات في الماضي الحاضر و استشرافا لممسػتقبؿ يمكػف

تصور مجموعة مف المهاـ غير المدركة سػوؼ تكػوف محػور الحػديث عػف نظػـ دعػـ القػرار و المسػتقبؿ و ذلػؾ

مف خبلؿ التكامؿ الوظي ي األفقي في المؤسسػة لػدعـ القػ اررات الجماعيػة و كػذا التكامػؿ التخطيطػي ال أرسػي
بيف المستويات اإلدارية لػدعـ التخطي ػط االسػتراتيجي و أخي ػ ار تكامػؿ نظ ػـ دع ػـ القػ ػرار و التطػورات الحديثػة

في تقنية المعمومات1ا

 -1 –2التكامل الوظيفي األفقي عبر المنشأة لدعم الق اررات الجماعية
يتحقؽ هذا التكامؿ إذا كاف نظاـ دعـ الق اررات لمتخطيط المالي في المنشأة مثبل يستهدؼ اتخاذ رار
منسؽ و متكامؿ مع وظائؼ أخر في التنظيـ كالتسويؽ واإلنتػاجا يمكف لنظػـ دعػـ الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار أف تحقؽ

1
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وتتوسع في انجاز هذا التكامؿ مستقببل و ذلؾ مف خبلؿ6
 السػػعي لتكامػػؿ عػػدة نظػػـ دعػػـ ػرار موزعػػة و من صػػمة 6ظهػػر منػػذ منتصػػؼ الثمانينػػات نظػػـ الق ػ اررات

الموزعة كوسيمة لمكاممة عدة نظـ دعـ رار موجودة في منظمة واحدة أو التنسيؽ بيف عػدة نظػـ فػي بيئػات
متعددة لتمبية حاجيات محددة لمتخطيط الجماعي و اتخاذ الق اررات الجماعيةا

 بناء نظـ دعـ رار أوسع نطاؽ ادرة عمى التنسيؽ بػيف القػ اررات الوظائ يػة 6ظهػر فػي هػذا المجػاؿ نظػـ
دعـ الق اررات الجماعية باعتبارها تمثيبل إلمكانيات حاسوبية و اتصاالتية مصممة لتحسيف األداء مف خبلؿ

دعػػـ ت اعػػؿ مجموعػػات اتخػػاذ الق ارراتاتمثػػؿ االجتماعػػات االلكترونيػػة أحػػد الخيػػارات المسػػتخدمة فػػي هػػذا
الشػأف حيػث يمكػف لمتخػذل القػ اررات فػي أمػاكف مختم ػة مػف المشػاركة فيهػا عبػر شاشػات التم زيػوف و دوف
الحاجػػة لمسػ ر و يػػوفر ظهػػورهـ عمػػى الشاشػػة فػػي و ػػت واحػػد اإلحسػػاس بػػأنهـ فػػي اجتمػػاع عػػادل و داخػػؿ

غرفة واحدة مف أمثمػة ذلؾ ما استخدمته وكالػة ال ضػاء األمريكيػة ( )NASAلمراجعػة اسػتعدادات مركبػات

ال ضاء األمر الذل مؿ مف و ت االجتماع مف يوميف إلى خمس ساعات ناهيؾ عف تقميؿ التكم ةا
 -2 – 2التكامل التخطيطي ال أرسي بين المستويات اإلدارية لدعم التخطيط االستراتيجي

يشػػير الوا ػػع العممػػي إلػػى مػػة التطبيقػػات الداعمػػة لمق ػ اررات اإلسػػتراتيجية و التػػي تتطمػػب تنسػػيقا أفقيػ ػا

ورأسيا لمكاممة الوحدات ال رعية الوظائ ية أفقيا و مكاممة التخطيط رأسيا إلبداع إستراتيجية منسقة لممؤسسة
المعنيػػةا يمثػػؿ التنسػػيؽ المػػذكور مػػدخبل حيويػػا فػػي خمػػؽ نظػػـ دعػػـ ػ اررات إستراتيجي ػػة و نظػػـ دعػػـ ػ اررات
جماعية و مف ثـ زيادة الك اءة التنظيمية و في هذا الشأف يتزايد اعتماد الشػركات األمريكيػة الكبػر عمػى

أسػػاليب السػػيناريوهات و اسػػتطبلع رأل الخب ػراء )طريقػػة دل ػػيا لػػدعـ الق ػ اررات الجماعيػػة و اتخػػاذ الق ػ اررات
اإلستراتيجيةا

 -3 – 2تكامل نظم دعم القرار و التطورات الحديثة في تقنية المعمومات
تمثػػؿ نظػ ػـ دعػػـ الق ػرار حصػػيمة التطػ ػور فػػي مجموعػ ػة مػػف العمػ ػوـ و األسػػاليب و مػػف الطبيعػػي أف
يتطػػور دورهػػا و تتعػػاظـ إمكاناتهػػا بػػالتطور االيجػػابي الحاصػػؿ فػػي هػػذل األدوات و العمػػوـا تطػػورت تقنيػػات

المعمومػ ػات و المتمثمػػة فػػي الحاسػػبات و البرمجيػػات مػػف معالجػ ػة البيانػػات فػػي بدايػػة مشوارهػ ػا إلػػى معالجػػة
المعمومػات و أخيػ ار ظهػػور نظػػـ المعرفػػة التػػي تمثػػؿ إسػػهاما أساسػػيا لعمػػـ الذك ػاء االصػػطناعي و ذلػػؾ خدمػػة
لئلدارة و اتخاذ الق اررات في المنظمات بشكؿ عاـا
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المطمب الثالث :تطبيقات نظم معمومات دعم القرار
تتعدد تطبي قات نظـ دعـ الق اررات في مجاؿ األعماؿ تحديدا و التي تتطمب اررات غير هيكميػة

وشبه هيكمية باإلضافة إلى نظـ دعـ الق اررات المبرمجة التي تنتشر تطبيقاتها بصورة واسعة لدعـ أنشطة
وعمميات اإلدارة في مستو اإلدارة التشايميةا إف معظـ تطبيقات نظـ دعـ الق اررات خاصة المستخدمة

منها مف بؿ الشركات الكبيرة و المتوسطة يتـ تطويرها مف بؿ شركات تكنولوجيا المعمومات و بيوت

الخبرة العالمية في مجاؿ صناعة البرمجيات و العتاد و شبكات االتصاالتا تعتمد أغمب المؤسسػات عمى

إستراتيجية التوريد مف الخػارج لتطوير و بناء نظـ دعـ القػ اررات أكثػر مف اعتمادها عمى خيار التوريد مف
الداخؿ و خاصة إذا تعمؽ األمر بالتطبيقات المعقدة تكنولوجياا

مف الصعوبة بمكاف تحديد إطار ساكف التساع تطبيقات نظـ دعـ الق اررات ألف هذل النظـ تعمػؿ

وتستخدـ في كؿ نشاط يتطمب سرعة و د ة و موضوعية في اتخاذ الق اررات خاصة في مجاؿ إدارة

األعماؿ الحديثة و هذا ما يض ي خصوصية عمى هذل النظـ مقارنة باألنماط األخر مف نظـ المعمومات

المحوسبةا تتمثؿ خصوصية نظ ػ ـ دعـ الق اررات في أنه لكؿ نظاـ خصائص جوهرية تختمؼ إلى حد ما
عف خصائص النظـ األخر ا عمى الرغـ مف استخداـ نظـ دعـ الق اررات ن س المكونات األساسية مف
اعد ة البيانات

اعدة النماذج و واجهة التحاور مع المستخدـ إال أف مضموف هذل التقنيات و طريقة

عممها يختمؼ بطريقة جذرية بؿ أف هناؾ تبايف في طبيعة و أولوية استخداـ وظائؼ مهمة لتحميؿ
البيانات و بناء النماذج في كؿ نظاـ لمساندة الق اررات و ذلؾ وفقا لمجاؿ استخدامػه و نطػاؽ الوظائؼ

التي يعمػؿ عمى دعمها لمساعدة المديريف عمى اتخاذ ارراتهـا

تجدر اإلشارة أف هناؾ نظـ دعـ رار تستخدـ بص ة رئيسية )تقنية التحميؿ ماذا أو تقنية تحميؿ

الحساسيةا أكثر مف أل وظائؼ أخر و ذلؾ الرتباط هذل الخيرة بتحميؿ االستثمار أو إدارة المخاطر
مثبل بينما تعتمد حزـ عمؿ أخر لنظـ دعـ الق اررات عمى المحاكاة أو استخداـ الوثائػػؽ و الخرائط الر مية

كما هو الحاؿ في نظـ المعمومات الجارافية1ا د ال تحمؿ بعض التطبيقات المهمة لنظـ دعـ الق اررات

كممة الدعـ أو اإلسناد أو كممة الق اررات كما هو الحاؿ في نظـ المعمومػات الجارافية مثبل مع أف هذل
النظـ هي أنماط و في بعض الحاالت أجياؿ لتكنولوجيا نظـ دعـ الق اررات ذلؾ ألف جوهر عممها وطبيعة
أهدافها وتوجهها ينحصر في إطار تقديـ الدعـ الكؼء و ال عاؿ لعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية غير و شبه

الهيكميةا

1
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تتعد د استخدامات نظـ دعـ الق اررات كما تتنوع المنظمات التي تتولى تطبيقها و لمتدليؿ عمى ذلؾ
نورد الجدوؿ الموالي الذل يضـ تطبيقات نظـ دعـ الق اررات و المنظمات ذات العبل ة يوض الجدوؿ

بعض التطبيقات المهمة لدعـ الق اررات في مجاؿ األعماؿ كما يمكف اإلشارة إلى وجود المئات مف األمثمة
عؿ تطبيقات هذل النظـ في مجاؿ األعماؿ االلكترونية اإلدارة االلكترونيػة و التجارة االلكترونيةا
جدول رقم ()11

أمثمة لتطبيقات نظم دعم الق اررات في بعض المؤسسات األمريكية
المنظمــة

تطبيـــق نظـم دعـم القــ اررات

American Airlines

اختيار الخط و السعر

Equico Capital Corporation

تقييـ االستثمارات

General Accident Insurance

تحميؿ أنماط شراء المستهمؾ

Bank of America

تعريؼ المستهمؾ

Frito-Lay. Inc

اختيار الترويج اإلعبلف و السعر

Burlington Coat Factory

مزيج المخزوف و تخطيط المخزوف

National Gypsum

التنبػؤ و التخطيط لممؤسسة

Southern Railway

تحديد و جدولة مسارات القطارات

Texas Oil and Gas Corporation

تقويـ الموا ع ذات الطا ة الكامنة

United Airlines

جدولة الطيراف

U.S Department of Defense

تحميؿ عقود الدفاع

المصدر 6سعد غالب ياسيف نظـ مساندة الق اررات الطبعة األولى مرجع سابق ص036ا

إضافة لما تـ تحديدل توجػد أنػواع مختم ػة لػنظـ دعػـ القػ اررات الموجهػة أساسػا النجػاز ػ اررات وظي يػة

محػػددة كرسػػـ إسػػتراتيجية اإلعػػبلف أو اتخػػاذ ػ اررات الشػراء و اتخػػاذ ػ اررات مػػن االئتمػػاف التجػػارل و غيرهػػا
مف المهاـ التي تتطمب اررات ذات طبيعة وظي يةا تتطمب تنظيـ عممية دعـ الق اررات وجود ػدرات ت اعميػة
مرنة يتـ بموجبها الوصػوؿ إلػى مػوارد المعمومػات المتاحػة فػي المنشػأة سػواء كانػت هػذل المعمومػات موجػودة

فػػي اعػػدة بيانػػات النظػػاـ أو مسػػتودع بيانػػات المنظمػػة أو معمومػػات تػػـ إدخالهػػا مػػف بػػؿ صػػانع القػرار كمػػا
يوضحه الشكؿ التالي6
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شكل رقم ()17

نظم دعم الق اررات و إدارة موارد المعمومات
معمومات تـ إدخالها مف بؿ المست يد

 -نظـ مساندة الق اررات

 -نظـ مساندة الق اررات

قاعدة بيانات

استخداـ معمومات موجودة
في اعدة البيانات

الجماعية

 -نظـ أخر

مستودع بيانات

مهاـ دعـ القرار

أو معمومات في مستودع البيانات

المصدر 6سعد غالب ياسيف نظـ مساندة الق اررات الطبعة األولى مرجع سابق ص046ا

يمكف في هذا الصدد أف نورد الحالة العممية لشركة المعادف في هيوستف بالواليات المتحدة األمريكيػة

لتطبيقها نظـ دعـ الق اررات بنجاح1و التػي كػاف اهتمامهػا منصػبا عمػى الماام ػرة مػع شركػػة بتػرو كيماويػاتا
حيػػث ػػاـ نائػػب ال ػرئيس التن يػػذل لشػػركة هيوسػػتف و المسػػئوؿ عػػف الق ػرار إعػػداد تحميػػؿ لممخاط ػػر المتعمقػػة
بمناطػؽ التزويد و الطمبات و األسعارا و د صنع مدير التخطيط و اإلدارة بمعية فريقه نظاما لدعـ القرار

خبلؿ عدة أياـ باستخداـ لاة تخطيطية متخصصة و كانت النتائج تقترح بشدة بوؿ المشروعا تمت الخطوة

السابقة عممية االختبار الحقيقي فعمى الرغـ مف أف نائب الرئيس التن يذل د وعى جدو المشػروع إال أنػه
كاف مقا مػف المخػاطر الكامنػة فػي المشػروع و ال رصػة فػي تحقيػؽ الػرب

حيػث أ ػر أنػه يػدرؾ يمػة العمػؿ

الذل اـ به معية فريقه و أنه مقتنع به بنسبة  %55و مع ذلؾ فكاف يود أف ير نتيجػة التقيػيـ مػف زاويػة
أخػػر عمػػى الرغ ػـ مػػف محدوديػػة الو ػػت و المسػػؤولية الممقػػاة عميػػه بػػرد جػواب لشػػركتها بعػػد مراجعػػة النتػػائج
المترتبة عف منهجية التحميؿ المعتمدة )ماذا -لوا تػـ التوصػؿ فػي نهايػة المطػاؼ إلػى إلاػاء المشػروع الػذل

كاف مف المحتمؿ أف يقبؿا

كحوص ػػمة لم ػػا ت ػػـ تقديم ػػه يمك ػػف استنت ػ ػاج أف نظ ػػـ دع ػػـ الق ػ ػ اررات تختم ػػؼ و تتن ػػوع ف ػػي تطبيقاته ػ ػا

ومجػػاالت اسػػتخدامها كمػػا تتبػػايف فػػي نػػوع و طبيعػػة المهػػاـ المرتبطػػة بمسػػتو الق ػرار اإلدارل الػػذل تقػػوـ
1
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بدعمػػه فػػي المؤسسػػةا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف نظػػـ دعػػـ الق ػ اررات و عمػػى وجػػه الخصػػوص تطبيقاتهػػا ت ػرتبط
بمجػػاالت مهمػػة فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات مثػػؿ منظومػػة مسػػتودعات البيانػػات و حقػػؿ الػػذكاء االصػػطناعي
الذل أصب أكثر اندماجا في أدواته نظمه و تقنياته مع نظـ دعـ اإلدارة و نظـ دعـ الق اررات اإلداريةا

المبحث الثاني :تحميل هيكل نظم معمومات دعم اتخاذ الق اررات
تتكػػوف نظػػـ معمومػػات دعػػـ القػ اررات مػػف نظػػـ فرعيػػة متمثمػػة فػػي كػػؿ مػػف النظػػاـ ال رعػػي إلدارة اعػػدة

البيانػػات النظػػاـ ال رعػػي إلدارة اعػػدة النمػػاذج و النظػػاـ ال رعػػي إلدارة الح ػوار البينػػي و م ػوارد النظػػاـ مػػف
األفػ ػراد الع ػػامميف باإلض ػػافة إل ػػى البني ػػة التنظيمي ػػة الت ػػي تش ػػكؿ هيك ػػؿ النظ ػػاـ و اإلجػػراءات و واع ػػد العم ػػؿ

الخاصة بتن يذ و أنشطة دعـ الق اررات اإلداريةا

تمثؿ نظـ دعـ الق اررات نتاج الت اعؿ بيف البيانػات و الحػوار البينػي مػع المسػت يد إف أهػـ مػا يميػز نظػـ

دعـ الق اررات عف األنواع األخر مف نظػـ المعمومػات اإلداريػة المحوسػبة هػو تكوينهػا النػوعي الػذل يجمػع بػيف
اعدة البيانات و أدوات تحميؿ و نمذجة البيانات بوسػائؿ دعػـ م يػدة التخػاذ القػ اررات شػبه وغيرالهيكميػةا تػرتبط

هذل النظـ بعبل ات بينية متكاممة و متعاضدة مع الواجهة البينية لممست يد النهائيا يمكف لنظـ دعـ الق اررات أف

تحقػػؽ م ازيػػا إضافيػ ػة إذا مػػا تػػـ اسػػتخداـ موارده ػا مػػف العتػ ػاد والبرمجيػ ػات و م ػوارد البيان ػات و ػػدرات التحميػػؿ

والنمذجة التقنية بك اءة و فعاليةا

المطمب األول:النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات
يتكوف النظاـ ال رعي إلدارة البيانات مف العناصر التالية61

ػ
ػ
ػ
ػ

واعد البيانات المستخدمة مف بؿ نظاـ الدعـ؛
نظاـ إدارة واعد البيانات؛

دليؿ البيانات؛

وسيمة االست سار عف البياناتا

 – 1قواعد البيانات

تعرؼ واعد البيانات بأنها مجموعة مف البيانات المترابطة يتـ تنظيمها بأسموب يتناسب و احتياجات

المستخدـ2ا يعتمد تنظيـ البيانات عمى حجـ نظاـ دعـ اتخاذ القرار ف ي حالة المؤسسات الكبر يتـ تنظيـ

1
2

 عمي فهمي مرجع سابق ص5526ا -نفس المرجع السابق ص5526ا

الفصل الثالث :نظم معمومات دعم اتخـاذ القرار

265

البيانات في صورة مستودعات أما في حالة المنظمات الصايرة يتـ استخداـ واعد بيانات خاصة طبقا

الحتياجاتهاا تجدر اإلشارة أنه د يتواجد بالنظاـ الواحد أكثر مف اعدة بيانات و ذلؾ طبقا لتنوع مصادر

البيانػات و التي د تكوف داخمية أو خارجية أو بيانات خاصة تتاير مف مستخدـ آلخرا

تنشأ البيانات الداخميػة كنتيجة لمخرجات نظاـ معالجة العمميات بالمؤسسة كأنظمة حركات البيػع

والشراء يطمؽ عمى هذا النوع مف البيانات تسمية البيانات التشايميةا ليس بالضرورة أف تشتمؿ واعد بيانات

نظاـ الدعـ عمى جميع البيانات التشايمية الموجودة بالمؤسسة و لكف طبقا الحتياجات نظاـ الدعػـا أما
البيانات الخارجية فيمكف تضمينها كجزء مف أجزاء واعد بيانات نظاـ دعـ اتخاذ القرار عف طريؽ ا تناء نسخ

مف المصادر الخارجية أو استدعاؤها مف ذات المصادر أثناء عممية اتخاذ القرارا

 –2تنظيم البيانات

يمكف في حالة نظـ الدعـ الصايرة تضميف البيانات داخؿ النماذج المستخدمة في نظاـ الدعـ بعد
استخراجها مف واعد بيانات المؤسسةا أما في حالة بعض نظـ الدعـ كبيرة الحجـ فنجد نظاـ واعد
بيانات مستقؿ خاص بنظاـ الدعـ و في حاالت أخر نجد أف نظاـ دعـ اتخاذ القرار يتقاسـ نظاـ إدارة
واعد البيانات الخاص ببا ي أنظمة المؤسسة1ا

 –3استخالص البيانات

تعتبر عممية استخبلص البيانات حمقة الوصؿ بيف مصادر البيانات المتعددة و بيف اعدة بيانات

نظاـ الدعـ حيث يتـ بموجبها توريد و ترشي البيانات مف مصادرها المختم ة مع تحويمها إلى شكؿ
مناسب داخؿ واعد بيانات نظاـ الدعـا

 –4نظام إدارة قاعدة البيانات

تستخدـ نظـ إدارة واعد البيانات التجارية مثؿ نظاـ أوراكؿ ( )Oracleفي بناء واعد البيانات بنظـ

الدعـ فهي تقوـ بتن يذ عدة وظائؼ نحددها فيما يمي62
ػ

استخبلص البيانات لتضمينها داخؿ واعد بيانات نظـ الدعـ؛

ػ

تحديث البيانات سواء باضافة حذؼ أو تعديؿ؛

ػ

الربط بيف البيانات مختم ة المصادر؛

ػ

استرجاع البيانات طبقا لؤلسئمة المطروحة؛

ػ

توفير أمف البيانات و تحديد صبلحيات االستخداـ؛

1

 -عمي فهمي مرجع سابق ص5546ا

2

 عمي عبد الهادل مسمـ مرجع سابق ص940 6ا -عمي فهمي مرجع سابق ص س593-555 6ا
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ػ

حماية البيانات مف األعطاؿ الم اجئة؛

ػ

تن يذ عمميات تداوؿ البيانات البسيطة و المعقدة مثؿ ترتيب و فرز البيانات؛

ػ

تتبع عمميات استخداـ البيانات بواسطة نظاـ الدعـ؛

ػ

إدارة البيانات مف خبلؿ استخداـ دليؿ البياناتا

تعد الوظائؼ السابؽ ذكرها وظائؼ تقميدية بحكـ تواجدها في أل نظاـ لقواعد البيانات لكف التحدل

الحالي يكمف في تضميف هذل الوظائؼ و تكاممها مع النمػاذج الوص ية و الكميػة المستخدمة في أنظمة الدعـا

 – 5وسائل االستفسار

تتـ عممية االستعبلـ و االست سار عف البيانات لصال أنظمة الدعـ مف خبلؿ أدوات خاصة يطمؽ

عميها تسمية وسائؿ االست سار تشتمؿ هذل الوسائؿ عمى لاة خاصة تسم لبا ي مكونات نظـ الدعـ
صياغة و وصؼ ما تحتاجه مف بيانات مخزنة بقواعد بيانات نظاـ الدعـا

 –6دليل البيانات

يطمؽ عميه أيضا اموس البيانات و الذل هو عبارة عف دليؿ يحتول عمى الوصؼ و التعريؼ

الد يؽ لجميع البيانات الموجودة في اعدة البيانػاتا إف الوظي ة الرئيسية لقاموس البيانػات تتمثػؿ في
اإلجابة عف االست سارات الخاصة بتوافر بياف معيف بالنظاـ و المعنى الد يؽ له و كذا مصدرلا يقوـ
الدليؿ مثبل باإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ ببياف حمولة س ينة في جدوؿ بيانات الس ف الممموكػة لمؤسسة ما

بتحديد يمة الحمولة المذكورة بالجدوؿ أنها مقػدرة باأللؼ طف1ا يسم

اموس البيانات باإلضافػة والحذؼ

و التعديؿ في المعمومات الخاصة بالبيانات الموجودة بقاعدة بيانات نظاـ الدعـا
المطمب الثاني :النظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج

ال يمكف تحقيؽ الدعـ لنظـ مساندة الق اررات مف دوف وجود حزـ متكاممة و متنوعة مف النماذج

الجاهزة التي تستخدـ في عمميات صنع الق اررات و تستهدؼ الوصوؿ إلى مستػو األمثمية أو لحؿ
مشكبلت تتعمؽ بالتنبؤ أو تحميؿ المخاطر أو تقييـ درجة تأثير التهديدات الحالية أو المحتممػة أو لصنع

الق اررات االستثمارية في المؤسسةا و عمى هذا األساس سيتـ مف خبلؿ المطمب تقديـ صورة نظرية م صمة

عف م هوـ إدارة اعدة النماذج و مكوناتها مزايا و عيوب استخدامها في دعـ الق اررات و كذا ت اعمها مع
اعدة البياناتا

1

 -عمي فهمي مرجع سابق ص5936ا
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 – 1مكونات النظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج
يتكوف النظاـ ال رعي إلدارة اعدة النماذج مف مكونات فرعية متمثمة في اعدة النماذج نظاـ إدارة

اعدة النماذج لاة النمذجة و اموس النماذج و فيما يمي وصؼ مقتضب لهذل المكونات1ا
 – 1 – 1قاعدة النماذج

تعتبر اعدة النماذج حزمة مف برامج النمػاذج الجاهزة التي تستخدـ في حؿ مشكبلت متنوعة في
مجاالت أنشطة األعماؿ المختم ة كاألنشطة المحاسبية المالية التسويقية العممياتية و التخطيطيػة
وغيرهاا كما تضـ أيضا نماذج لدعـ وظائؼ المدير و خاصة ما تعمؽ منها بعمميات صنع الق اررات

اإلدارية غير الهيكمية و شبه الهيكميةا يمكف تصنيؼ النماذج التي تضمها اعدة النماذج في ثبلثة

مجموعات رئيسية وهي النماذج اإلستراتيجية النماذج التكتيكية والنماذج العممياتية 2فالنماذج اإلستراتيجية
تستخدـ في دعـ اررات اإلدارة العميا في عمميات التخطيط االستراتيجي و مف أمثمة ذلؾ تمؾ المستخدمة

في تحديد األهداؼ اإلستراتيجية و إجراء التحميؿ البيئي و هي نماذج تتجه في طبيعتها ألف تكوف وص يةا

أما النماذج التكتيكية فهي تمؾ التي تستخدـ بواسطة اإلدارة الوسطى لممساعدة في عمميات تخصيص
موارد المؤسسة و الر ابة عميها ومف أمثمتها تمؾ النماذج التي تهتـ بتخطيط القو العاممة و إعداد

الموازنات الرأسماليةا تاطي هذل النماذج فترات زمنية صيرة األجؿ مقارنة بالنماذج اإلستراتيجيةا في حيف

تستخدـ النماذج التشايمية في دعـ أنشطة العمؿ اليومية التي تتـ في المستويات اإلدارية الدنيا و مف
أمثمتها النماذج التي تستخدـ في جدولة اإلنتاج و الر ابة عمى المخزوفا

 – 2 – 1لغات النمذجة

تتوافر اعدة نماذج نظـ دعـ الق اررات عمى نماذج جاهزة مكتوبة باحد لاات البرمجػة ال ار يػة و نماذج

أخر جاهزة يمكف اإلضافة عميها و تعديمها باستخداـ لاات الجيؿ الرابعا تعمؿ لاات البرمجة الموجودة في
النظاـ ال رعي إلدارة اعدة النماذج الكثير مف الجهود التقنية التي ال يستطيػع إال المبرمجوف المحترفوف القياـ

بها و عميه فاف فائدتها ال تقتصر فقط عمى اختصػار الو ت و الجهػد و تبسيط درات و وظائؼ النظاـ وانما
تعتبر اعدة انطبلؽ برمجية وية إلجراء التعديبلت أو إضافػة وظائؼ معالجػة و تحميؿ جديدة3ا

 – 3 – 1نظام إدارة قاعدة النماذج

هو نظاـ برمجيات يقوـ بتن يذ وظائؼ إنشاء النماذج و استخداـ الوحدات التركيبية لبناء درات
جديدة و تعديؿ أو تحديث النماذج و معالجة البيانات كما يوضحه الشكؿ الموالي6
1
2
3

 سعد غالب ياسيف نظـ مساندة الق اررات الطبعة األولى مرجع سابق ص226ا عمي عبد الهادل مسمـ مرجع سابق ص9546ا -سعد غالب ياسيف نظـ مساندة الق اررات الطبعة األولى مرجع سابق ص216ا
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شكل رقم ()18

النظام الفرعي إلدارة النماذج
قاعدة النماذج

 نماذج ا تصادية -نماذج مالية

 -نماذج تنبؤية

 نماذج عمـ اإلدارة نماذج تسويقية -نماذج األمثمية

 نماذج تحميؿ الحساسية -نماذج المحاكاة

 مناذج اإلدارة التكتيكية مناذج لوجيستتكيةو غريها

 تعديؿ النموذج تطبيؽ النموذج -صيانة النموذج

النظام الفرعي إلدارة البيانات
النظام الفرعي إلدارة الحوار

 -نماذج عممياتية

 -إنشاء النموذج

النظام الفرعي إلدارة البيانات

 -وظائؼ حسابية

برامج إدارة النماذج

Source: PARKER CHARLES & CASE THOMAS, Management information systems: Strategy and
action, McGraw –Hill, New York, U.S.A, 1993, P: 440.

تجدر اإلشارة أف الشكؿ السابؽ ال يمثؿ كؿ النماذج التي تضمها نظػـ دعـ الق اررات و بصورة

خاصة حزـ البرامج الجاهزة المصممة لتقديـ دعـ مباشر لمجاؿ واسع مف الق اررات اإلدارية فنجد مثػبل
أف  Turbanير أنػه مف الم ترض أف تتضمف نظـ دعـ الق اررات تشكيمػة مف النماذج الجاهزة مصن ة إلى

سميف هما النماذج الوص ية و المتمثمة في تحميؿ السيناريوهات و نموذج المحاكاة و ص وؼ االنتظار

وغيرها و نماذج األمثمية كنموذج التخصيص البرمجػة الديناميكية و نموذج البرمجة الخطية و غيرها مف

النماذج1ا

تعد الحزـ البرمجية مف النماذج المعروفة و المستخدمة في مجاالت عمـ اإلدارة تختمؼ مف حيث

طريقة إنشائها و أسموب استخدامهػا و وسائؿ عرضها عف النماذج الكبلسيكية التي تقترف بعدد مهـ مف
المشكبلت التي تواجه صانع القرار عندما يرغب بانشائها و استخدامهػا كأداة موضوعية مساعدة في صنع
-E.TURBAN, Decision support and expert systems,4ed edition, Prentice Hall International, U.S.A,1995,PP:53-55.

1
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القرارا يجب هنا القػوؿ أف النمػاذج الكبلسيكية و غيرها ليست بالضبط نمػاذج مستنسخة و جاهزة عف
النماذج المعروفة المستخدمة يدوياا و ليس صحيحػا أف ما دمته نظـ دعػـ الق اررات هو تجهيز هذل

النماذج بحزـ جاهزة فقط و تبسيط استخدامها مف بؿ المست يد النهائيا

 – 2مزايا و عيوب النماذج في دعم الق اررات

يترتب عف استخداـ النماذج في اتخاذ الق اررات جممة مف المزايا سيتـ تحديدها تباعا فيما يمي61

ػ

يعتبر استخداـ النماذج خبرة تعميمية حيث يتي بناء و تشايؿ النماذج فرصة لممديريف لمتعمـ و اكتساب

ػ

يمكف عنصر السرعة الذل توفرل النماذج متخذل الق اررات مف تقييـ أثر القػرار و معرفة نتائجػه في و ت

ػ

تتميز النماذج بقدرتها عمى التنبؤ بشكؿ ال توفرل أل وسيمة أخر مف وسائؿ تجميع المعمومات؛

مهارات و معارؼ جديدة؛

وجيز؛
ػ

يعتبر استخداـ النماذج أ ؿ تكم ة مف استخداـ طريقة المحاولة و الخطأا

رغـ المزايا السابقة لمنماذج فانها ال تخمو مف عيوب نوردها فيما يمي62

ػ

صعوبة تمثيؿ الوا ع تمثيبل كامبل األمر الذل يترتب عميه االعتماد عمى المدير في تقدير بعض

عناصر مدخبلت النموذج مف وا ع خبراته الشخصية و لذا فاف مخرجات النماذج تعتمد في أغمب

األحياف عمى التقديرات و األحكاـ الشخصية لمتخذل الق اررات؛
ػ

يحتاج بناء تصميـ و تشايؿ النماذج غالبا إلى مهارات رياضية و إحصائية كما أف ت سير مخرجات

هذل النماذج يستمزـ أف يتوافر لد متخذل الق اررات درات و مهارات رياضية و إحصائيةا

تتجه عمميات تصميـ و بناء النماذج لمتامب عمى العيوب المذكورة و ذلؾ مف خبلؿ توفير نماذج

تتي لممست يد منها سهولة و بساطة االستخداـ كما تعمؿ برمجيات الحاسوب إلى تعميـ متخذل الق اررات

واكسابهـ مهارات التعامؿ مع مخرجات النماذج و استيعابهاا

 – 3التفاعل بين قاعدة البيانات و قاعدة النماذج

تعد العبل ػ ة بيف اعدة البيانات و اعدة النماذج عبل ة ت اعمية في اتجاهيف

3

فيتجه مثبل متخػذ

القرار الستخداـ نموذج معيفا يحتاج هذا النموذج لبيانات محددة فتتولى اعدة النماذج هنا طمب البيانات

المطموبة لمنموذج مف اع ػ ػ ػدة البياناتا تقوـ اعدة البيانػ ػ ػ ػات بارساؿ البيانات المطموبة لقاعدة النم ػ ػاذج

في أف تتولى اعدة النماذج إجراء التحميبلت المطموبة و إرساؿ نتائج التحميبلت لمستخدـ النظاـا تستمر
1
2
3

 عمي عبد الهادل مسمـ مرجع سابق ص9556ا نفس المرجع السابق ص ص033-955 6ا -نفس المرجع السابق ص0336ا
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عممية الت اعؿ بيف اعدة البيانات و اعدة النماذج إلى أف يو ؼ مستخدـ النظاـ العمميات أو يتجه
الستخداـ عمميات مف نوع آخرا
المطمب الثالث:النظام الفرعي إلدارة الحوار البيني
يعػد النظاـ ال رعي إلدارة الحوار البيني الوسيط الذل يربط نظـ دعـ القػ اررات بالمست يد النهائي أو ب ريؽ

القررات الجماعيةا تتمخص أهمية النظػاـ ال رعي لمحوار في تشكيمة وظائؼ الدعـ
اإلدارة في حالة نظـ دعـ ا
التي تقدمها الوحدة التركيبية المسئولة عف إدارة الحوار البيني مع المست يد مف خبلؿ الواجهة البينية لبلتصاؿ

بيف النظاـ مف جهة و المستخدـ مف جهة أخر ا

 – 1مفهوم النظام الفرعي إلدارة الحوار البيني

إدارة الحوار البيني هي الوسيمة التي يمكف مف خبللها أف يت اعؿ المستخدـ مع نظاـ دعـ القرار
تعد لممستخدـ بمثابة النظاـ ككؿ فهي تمثؿ ما يجب أف يعرفه المستخدـ لكي يتعامؿ مع النظاـ و هي

أيضا وسيمة التحكـ في عمميات النظاـ كما أنها تمثؿ أداة التعبير عف استجابة النظاـ لطمبات

المستخدـ1ا يجب أف يتوافر نظاـ إدارة الحوار عمى خاصتي البساطة و المرونة كي تسهؿ لممستخدـ
التعامؿ معها تجب اإلشارة أنه غالبا ما يكوف هناؾ تنا ضا بيف الخاصيتيف السابقتيف حيث أف النظاـ
الذل يتصؼ بالبساطة غالبا ما تنقصه المرونػة و أيضا النظاـ الذل يتصؼ بالمرونة غالبا ما ي تقد

لعنصر البساطةا

يعتبر النظاـ ال رعي لمحوار البيني في نظـ دعـ الق اررات أداة اتصاؿ ديناميكية فعالة لدعـ عمؿ

النظاـ و تبسيط استخدامه مف بؿ المست يد مف خبلؿ لاة خطاب بالماة الطبيعية أو ما توفرل مف رسائؿ

التوجيه و التحذير أو تقنيات التعميـ و الت سير و غيرها مف القدرات التقنية لمنظاـ ال رعي إلدارة الحوار مع

المست يد2ا

 – 2أنـواع أساليب الحــوار
يمكف أف يتـ الحوار بشكؿ غير مباشر بيف المستخدـ و نظاـ دعـ القرار كما يمكف أف يتـ بشكؿ

مباشر أيضاا فالحوار غير المباشر يتـ باستخداـ وسيط د يتمثؿ هذا الوسيط في التقارير الدورية أو أحد

الموظ يف أو أحد المحمميفاتصؿ التقارير الدورية و المجدولة لممستخدـ لتنقؿ إليه العديد مف المعمومات التي

يتـ التعبير عنها ّبأشكاؿ متنوعة كما أنها تتي له إمكانية طمب أل تقارير خاصة في الحاالت االستثنائيةا
كما يمكف أف يقوـ الموظ يف أو مجموعة منهـ بدور الوسيط بيف نظاـ دعـ القرار و المستخدـا وفقا لمنظاـ
1
2

 عمي عبد الهادل مسمـ مرجع سابق ص0356ا -سعد غالب ياسيف نظـ مساندة الق اررات الطبعة األولى مرجع سابق ص456ا
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السابؽ يستطيع المستخدـ النهائي طمب تقرير معيف يتولى الوسيط تشايؿ النظاـ لمحصوؿ عمى التقرير

المطموب و توصيمه لممستخدـا كمػا يمكف أف يقوـ أح ػد المحمميف بدور الوسيط بيف نظاـ دعـ القػرار
والمستخدـ النهائي إضافة لقيامه بت سير النتائج و تقديـ المقترحات و التوصيات البلزمة لممستخدـ النهائي1ا

يمكف أف يتـ الحوار المباشر باستخداـ العديد مف األساليب مثؿ السؤاؿ و الجواب

ائمة

االختيارات لاة األوامر نموذج المدخبلتانموذج المخرجات المدخبلت في سياؽ المخرجات إضافة إلى
خميط مف األساليب السابقة فضبل عف استخداـ الماة العادية كوسيمة لمحوار

2

فوفقا ألسموب السؤاؿ و

الجواب يطرح النظاـ سمسمة مف األسئمة و يقوـ المستخدـ باإلجابة عنهاا تتنوع أسئمة نظاـ دعـ القرار

باختبلؼ إجابات المستخد ـ و بناء عمى هذا الحوار بيف النظاـ و المستخدـ يتولى النظاـ إعداد التقارير
المطموبةا أما ائمة االختيارات و التي تعتبر مف أكثر األساليب شيوعا لمحوار المباشر يقدـ النظاـ مف

خبللها ائمة بكؿ االختيارات الممكنة و يقوـ المستخدـ باختيار أحدها بناء عمى هذا االختيػار يتولى
النظاـ تقديـ االستجابة المطموبة أو إظهار ائمة اختيارات فرعية و هكذا و مف أمثمة هذل البرامج " Lotus

"123ا

تتكوف لاة األوامر مف سمسمة أوامر و رموز يستجيب لها النظاـ وفقا لمتطمبات المستخدـ و مف

أمثمة هذل األوامر( Print, Plot, List) :ا أما وفقا لنموذج المدخبلتانموذج المخرجات فيعرض النظػاـ

نموذجا لممدخبلت و يتولى المستخدـ تزويدل بالبيانات البلزمة و األوامر المطموبةا بناء عمى المدخبلت

السابقة يقوـ النظاـ بتقديـ المخرجات في شكؿ نموذج مماثؿ أو يطمب الحصوؿ عمى مزيد مف المدخبلتا

تجدر اإلشارة إلى أف نظػاـ دعـ القػ رار يمكف أف يستخدـ العديد مف األساليب السابقة معا بحيث يستطيع
المستخدـ اختيار األسموب األنسب له كما أنه في بعض البرامج مثؿ  Lotus 123تشتمؿ ائمة

االختيارات عمى ائمة مف األوامر و بالتالي يجمع النظاـ بيف أسموبػي ائمة االختيارات و لاة األوامرا

 – 3هيكل و وظائف النظام الفرعي إلدارة الحوار البيني

يمثؿ الشكؿ الموالي هيكؿ و وظائؼ النظاـ ال رعي إلدارة الحوار البيني مع المست يد النهائي في
نظـ دعـ الق ارراتا

 -1عمي عبد الهادل مسمـ مرجع سابق ص ص930-9396ا
2

 -نفس المرجع السابق ص ص932-930 6ا
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شكل رقم ()19

النظام الفرعي إلدارة الحوار البيني مع المستفيد
ارة البيانات
الفرعي إلد
النظام الفرعي
البيانات
إلارة
النظام
الوحدات التركيبية

الوحدات التركيبية

لممدخالت التي تدعم

لممخرجات التي تدعم
 األشكاؿ البيانية -العرض المباشر لمشاشة

 لاة األوامر -إدخاؿ البيانات مباشرة

برامج دعم الخدمة

 -عرض متعدد األبعاد

 -الواجهة البينية البيانية

 -نوافذ النظاـ

 -الواجهة البينية لماة البرمجية

 -إصدار التقارير

 -واجهة الشاشة األمامية

 -إنتاج تقارير أخر

 -وظائؼ أخر

 -وظائؼ أخر

النظام الفرعي إلدارة النماذج
Source: PARKER CHARLES & CASE THOMAS, Op.cit, P: 447.

تتوزع وظائؼ النظاـ ال رعي إلدارة الحوار إلى ثبلثة حزـ مف تقنيات الدعـ التي تتمثؿ بوحدات

تركيبية لممدخبلت برامج دعـ خدمية لتسهيؿ عمؿ النظاـ ال رعي إلدارة البيانات النظاـ ال رعي إلدارة

النماذج و الوحدات التركيبية لممخرجات و لدعـ درات النظاـ عمى إنتاج المخرجات المطموبة بالشكؿ
والمضموف المناسب و في الو ت المحددا

يتض مف خبلؿ الشكؿ السابؽ أف الوحدات التركيبية الوظي ية لمنظاـ تقوـ بخمؽ نوات اتصاؿ

مباشرة لمكونات نظـ دعـ الق اررات مف اعدة بيانات

اعػدة نمػاذج أو وحػدات مدخػبلت و مخرجاتا

بتعبير آخر يقوـ النظاـ ال رعي إلدارة الحوار البيني بوظي تيف أساسيتيف تعنى األولى بتكويف تعاضد بيني
مت اعؿ بيف المكونات األساسية لمنظاـ بمستو يضمف االست ادة مف القدرات التقنية الذاتية لمعتاد والبرامج

و موارد النظاـ األخر ا أما الوظي ة الثانية فتعنى بتحقيؽ التعاضد الخارجي بيف النظاـ مف جهة والمست يد
مف جهة أخر و ذلؾ بهدؼ مساعدة صانع القرار عمى استثمار الموارد و القدرات التي يتوافر عميها
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النظاـ و التي مف شأنها أف تنعكس إيجابا عمى نوع القرار اإلدارلا تتطمب نظـ الدعـ وجود بنية تنظيمية
و تقنية متكاممة و إجراءات و واعد عمػؿ و عامموف في مجاؿ تكنولوجيا المعموماتا

تعد موارد النظاـ مف األفراد أو ما يطمؽ عميهـ صانعو المعرفة المختصيف بتكنولوجيا المعمومات

مف أهـ الموارد المتاحة عمى اإلطبلؽا إذ يقع عمى عاتؽ هؤالء األفراد بالدرجة األولى نجاح أو فشؿ

النظاـ في تقديـ الدعـ ال عاؿ و المؤثر لعمميات اتخاذ الق اررات غير الهيكمية و شبه الهيكمية في المؤسسةا

تجدر اإلشارة أنه في كثير مف األحياف ال يتعامؿ صانع القرار مع نظـ دعـ القرار بشكؿ مباشر و إنما
مف خبلؿ فريؽ إدارة النظاـ و خاصة عند وجود برامج خاصةا أما في حالة وجود برامج معروفة مثؿ

برنامج

Excel

التي تقوـ بتجهيز درات بناء النماذج المسمػاة نمػاذج الجداوؿ االلكترونية فانه بامكاف

المدير التعامؿ مباشرة مع نظـ دعـ الق اررات و مف بيف القدرات التي تتيحها نمػاذج الجداوؿ االلكترونية

بناء نماذج البرمجػة نماذج ص وؼ االنتظار و نمػاذج إدارة المخزوف و غيرهاا

 – 4معايير تحقيق جودة إدارة الحوار البيني

ليس بالضرورة أف يكوف مستخدـ نظـ دعـ القرار خبي ار في استخداـ الحاسوب و لذا يجب أف يكوف
الحوار بيف النظاـ و المستخدـ سهبل كما يجب أف يت ؽ مع االحتياجات التنظيمية و الشخصية لمتخذ
القرارا تجدر اإلشارة هنا أنه يجب توافر بعض المعايير التي يمكف مف خبللها الحكـ عمى مد

جودة

إدارة الحوار البيني و المتمثمة أساسا في 6 1البساطة االتساؽ التوافؽ مع نمط ت كير المستخدـ توفير

المعمومات اإلرشادية و أخي ار المرونةا
 –1 –4البساطة

تعني البساطة األل ة في استخداـ النظاـ و أف تت ؽ لاة الحوار مع احتياجات و مهارات مستخدمي
النظاـا

 –2 –4االتساق
تعني ضرورة اتساؽ المكونات المختم ة لمنظاـ مع بعضها البعض و كذا اتساؽ لاة التعامؿ مع

البرمجيات المختم ة ألداء مهمة ما و ذلؾ حتى ال يسبب اختبلؼ الماة أو األوامر لبسا في ذهف مستخدـ
النظاـا

1

 -عمي عبد الهادل مسمـ مرجع سابق ص9326ا
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 -3 –4التوافق مع نمط تفكير المستخدم
يجب أف يتـ تصميـ النظاـ باستخداـ ن س منطؽ ت كير مستخدـ النظاـ أو ريبا منه فاذا اعتاد
المستخدـ مثبل في ذكر التاريخ الصياة التالية 6يوـ اشهراسنة فيجب أف يتعامؿ النظاـ بنسؼ النسؽا

 –4 –4توفير المعمومات اإلرشادية

يجب أف يعمؿ النظاـ عمى توضي مصادر الخطأ ال التنبيه فقط لؤلخطاء و أف يرشد المستخدـ
إلى كي ية معالجتها حتى يتمكف مف االستمرار في تشايؿ النظاـا

 –5 –4المرونة

الحوار الجيػد هو ذلؾ الذل يمكف المستخدـ مف التحػرؾ عبر االستخدامات المختم ػة لمنظػاـ وسهولة

الدخوؿ و الخروج مف النظاـ أو أحد تطبيقاته ال رعية و بذلؾ يحوز النظاـ عمى خاصية المرونةا
المبحث الثالث :تصنيفات نظم معمومات دعم اتخاذ الق اررات

تمخضت الدراسات و األبحاث و التطبيقات العممية لنظـ دعـ الق اررات خبلؿ الثبلثيف سنة الماضية

عف ظهور تشكيمة متنوعة لهذل النظـ لكف مع التطور الذل حصؿ في السنوات األخيرة ظهرت

مصطمحات و أدوات جديدة رافقت ظهور هذل النظـ مثؿ ذكاء األعمػاؿ التنقيب عف البيانات و المعالجة

التحميمية ال ورية و التي تستخدـ كنظـ لدعـ عممية اتخاذ الق ارراتا

خمؽ ال وضع السابؽ حالة مف ال وضى و االرتباؾ و حتى الاموض في تحديد المعاني و اختيار

المصطمحات المناسبػة بالمقاصد و مجاالت التطبيؽ في حقؿ األعماؿ و عميه سيعمؿ هذا المبحث عمى
تقديـ صورة واضحة ألهـ التصني ات الواردة في أدبيات نظـ معمومات دعـ الق اررات تحديدا لهذل النظـ

والتي سيتـ تصن يها ضمف ثبلثة مجموعات رئيسية ممثمة في النموذج النظرل المقدـ مف كؿ مف

سبراؽ()Sprague

و

واتسوف()Watson

لتصنيؼ نظـ دعـ الق اررات و كذا نظـ الدعـ الذكي المرتبطة بحقؿ

الذكاء االصطناعي و أخي ار مع انبثاؽ تطبيقات األعماؿ و التجارة االلكترونية و تسارع تطور نظـ

وتقنيات شبكات االتصاالت توسعت نظـ دعـ الق اررات في اتجاهاتها و استخداماتهػا المبتكرة في إطار
يسمى نظـ دعـ األعماؿ االلكترونيةا

المطمب األول:النموذج المصفوفي لتصنيف نظم دعم الق اررات
دـ كؿ

مف  SpragueوWatson

سنة  5552نموذجػا نظريا لتصنيؼ و تنظيػـ المعرفة المرتبطة
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يتكوف النموذج مف مص وفة تضـ أربعة أعمدة تمثػؿ عناصر المكوف المهيمف

في معمار النظاـ المست يد في الخارج و الداخؿ الهدؼ مف النظاـ و مستو انتشار التكنولوجياا تضـ

المص وفة خمسة ص وؼ تمثؿ ال ئات الرئيسية لنظـ دعـ الق اررات كما يوضحه الجدوؿ المواليا
جدول رقم ()11

تصنيف نظم دعم الق اررات
المكون المهيمن في النظام

المستفيد المستهدف

الهــدف

التكنولوجيــا

االتصاالت

فرؽ داخمية تـ توسيعها

لتشمؿ شركاء في الخارج

تن ي ػػذ االجتماعات

أو مساعدة المست يديف

مػزودا زب ػوف

واعد بيانػات

المديريف األفراد العامميف

االستعبلمات مف مستودعات

اعدة الوثائػؽ

المست يدوف في الداخؿ مع

البحث في ص حات الواب

المجهزوف

عمى التعاوف فيما بينهـ
البيانات لدعـ الق اررات

انترنت الػواب
منظومات حاسوب كبيرة
مزود ا زبوف
شبكة الواب

مػزود ا زبػػوف

توسع مجموعات المست يديف

أو الحصوؿ عمى الوثائؽ

شبكػة ال ػواب

اعدة المعرفة

المست يدوف في الداخؿ

تقديـ االستشارات لئلدارة

مػزود ا زبػوف

نمػػاذج

المديروف العامموف

تحميؿ الق ػرار

)الزبائف حالياا

تقديػـ الخبػ ػرة

شبكػة الػواب

حاسوب شخصي
حاسوب شخصي لوحدل

أو مزودازبوف أو شبكة الواب
الم اضمة بيف البدائؿ
)الزبائف حالياا
Source: POWER DANIEL.J, Supporting decision-makers: an expanded framework, a trandisciplinary
approach proceeding, 2001, P: 435.

 – 1نظــم البيانـات
تركز هذل النظـ عمى أنشطة دخوؿ و معالجة واعد البيانات الكبيرة التي تحتول عمى بيانات مهيكم ػة

داخمية و خارجيةا ترتبط نظـ دعـ الق اررات التي تقع في هذل ال ئة مع تقنيات التنقيب عف البيانات
الستخبلص المعمومات الم يدة لصانعي الق ارراتا تتعامؿ نظـ دعـ الق اررات الموجهة لمتعاطي مع واعد

البيانات الكبيرة أو مع مستودعات البيانات نحو تن يذ وظائؼ و أنشطة معالجة تحميمية ذكية الكتشاؼ
العبل ات و تمخيص المؤشرات و بناء المعرفة الم يدة لصانعي الق ارراتا ارتبط ظهور نظـ البيانات بالحاجة

الموضوعية الممحة لربط نظـ دعـ الق اررات مع مستودعات البيانات في داخؿ و خارج المنظمةا

1

 -سعد غالب ياسيف نظـ مساندة الق اررات الطبعة األولى مرجع سابق ص5556ا
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 – 2نظم المعرفة
ال ئة الثانية مف نظـ دعـ الق اررات التي تتوجه إلى المعرفة تضـ تطبيقات نظػـ دعػـ الق اررات في
حقؿ الذكػاء االصطناعي أو كما يطمؽ عميه أيضا ذكاء األعماؿا تضـ نظـ المعرفة كؿ نظـ الذكاء

االصطناعي التي تستند عمى واعد المعرفة و الخبرة اإلنسانية المتراكمة في مجاؿ معيف ليتـ مقاربتها مع
ثوابت و متايرات المشكمة حيث أنه باستخداـ تقنيات االستدالؿ و درات الت سير يتـ ا تراح القرار مف

بيف البدائؿ المتاحة1ا

 – 3نظم الوثائق

تعد نمطا جديدا لنظـ دعـ الق اررات تستخدـ لمساعدة المديريف في استرجاع و إدارة الوثائػؽ غير
المهيكمة و ص حات الوابا تتكامؿ هذل النظـ مع تقنيات معالجة تخزيف و تجهيز الوثائؽ و تن يذ أنشطة

التحميؿ التحديث االسترجاع و توزيع وثائؽ المعمومات و المعرفة لتحسيف عمميات اتخاذ الق اررات
اإلدارية في المؤسسة المعنيةا

 – 4النظم المتداخمة و العابرة

تسمى نظـ دعـ الق اررات الموجهة لممست يديف في الخارج نظـ دعـ الق اررات التنظيمية العابرة2ا تتي

شبكة االنترنت نوات اتصاؿ لعدة أنماط مف النظـ التنظيمية العابرة بما في ذلؾ نظـ دعـ الق اررات التي

تستخدـ التقنيات االتصالية لبلنترنت لتوفير درات الوصوؿ لممست يديف إلى شبكة االنترانت الخاصة
بالمؤسسة إلى غير ذلؾ مف أنشطة االتصاؿ و المشاركة بموارد البيانات و المعمومػات أو األنشطة التن يذية
ذات العبل ة بعمميات صنع القرارا أما نظـ دعـ الق اررات التنظيمية المتداخمة فتصمـ الستخدامات العامميف

كأفراد أو الستخدامات فرؽ أو مجموعات المديريف العامميف في المؤسسةا

 – 5نظم االتصاالت و الدعم الجماعي

انبثقت هذل النظـ مف تولي ة نظـ دعـ الق اررات الجماعية و التي تحولت فيما بعد إلى فئة أوسع مف

نظـ و أدوات الق اررات التي تستند بالدرجة األولى عمى تقنيات االتصاالت و عتاد و برامج الدعـ
الجماعيا تضـ نظـ االتصاالت و الدعـ الجماعي لمساندة الق اررات تقنيات دعـ الق اررات التي تست يد مف
درات االتصاؿ االلكتروني عبرالشبكات لدعـ عمؿ فرؽ اإلدارة باإلضافػة إلى وجػود حزمػة مف البرامج

وتكنولوجيا المعمومات المستخدمة لهذا الارضا ضمف هذل ال ئة توجد نظـ دعـ الق اررات الجماعية التي
تعتبر نظـ دعـ اررات هجينة الستخدامهػا مكونات متنوعػة و متعػددة مف األدوات و البرمجيات الخاصة
باالتصاالت النمذجة إنتاج التقارير و دعـ المشاركة بيف فريؽ صنع القرارا

1
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تجدر اإلشارة إلى أنه يمكف إضافة األنماط الجديدة مف فئات نظـ دعػـ القػ اررات و المتمثمة في نظـ

الوظائؼ الخاصة و نظـ دعـ الق اررات المستندة عمى الواب1ا تتعدد نظـ دعـ اررات اإلدارة في حقؿ مف
حقوؿ تطبيقات األعماؿ تسمى نظـ دعـ الق اررات الموجهة لدعـ اررات مجاؿ وظي ي رئيسي دوف آخر

أودعـ نوع معيف مف األعماؿ بنظـ دعـ القرارات المتخصصة أو كما يطمؽ عميها أيضا نظـ الوظائؼ

الخاصة ومف بينها نظـ دعـ الق اررات التسويقية نظـ دعـ الق اررات المالية و نظـ دعـ اررات البيػع والشػراء
و غيرهاا تسند نظـ الوظائؼ الخاصة بشكؿ أساسي عمى مكونات اعدة البيانات و اعدة النماذج

المتخصصة بنماذج مرتبطة بالوظي ة أو مجاؿ النشاط الذل يقوـ النظاـ بدعـ ارراتها في مقابؿ نظـ
الوظائؼ الخاصة توجد نظـ مساندة اررات غير مرتبطة بنشاط أو مجاؿ وظي ي محدد و إنما ترتبط

باحتياجات صانعي الق اررات في مستو إدارل ما و عميه تتعامؿ هذل النظـ مع أنماط مختم ة و غير

محددة مف القػ اررات و مف أمثمتها نظـ المعمومات التن يذية و نظـ المعمومات اإلدارية الذكيةا أما نظـ دعـ
الق اررات المستندة عمى الواب فهي نظـ محوسبة تهدؼ لدعـ الق اررات أو لتقويـ المعمومات التي يحتاجها

صانع القرار أو محمؿ األعماؿ باستخداـ تكنولوجيا العمؿ باألنترنت بما في ذلؾ برامج التص

البحث و تقنيات إدارة المعرفة عمى شبكة االنترنتا

محركات

تتكوف نظـ دعـ الق اررات المستندة عؿ الواب مف بينية شبكية تستخدـ تقنية المزودا العميؿ توفر

هذل ا لنظـ إمكانية االست ادة مف موارد البيانات و المعمومات الموجودة عمى شبكة الواب و خاصة

ا لمعمومات التي تعنى بالمشكبلت التي يواجهها صناع الق اررات اإلدارية في المؤسسةا تست يد نظـ دعـ
الق اررات مف الموارد الهائمة لممعمومات المتاحة عمى شبكة الواب و بالتالي يمكف أف تعمؿ الشبكة

كمستودعات معمومات لضخ ما تحتاجه هذل النظـ مف معمومات د يقػة و محدثةا كما تعمؿ الشبكة عمى
دعـ بعض االستعبلمات الت اعمية المرتبطة بنظـ دعـ الق اررات و بعممية إنتاج التقارير غير الهيكمية لنظـ

المعمومات التن يذيةا

تعمد معظـ شركات تكنولوجيا المعمومات المتخصصة إلنتاج و بيع نظـ دع ػـ الق اررات بالعمؿ عمى

تحديث و تطوير األدوات و التقنيات المستخدمة في األجياؿ الحالية لنظـ دعـ الق اررات لكي تكوف مهيئة
لمعمؿ في البيئة الر مية الت اعمية الم توحة عمى شبكة االنترنت باإلضافة إلى ذلؾ تزداد عممية اندماج
تقنيات العمؿ بالشبكات في بنية نظـ دعـ الق اررات و غيرها مف المنظومات التي تستخدـ تكنولوجيا

معموماتية ذات درات عاليةا
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تجدر اإلشارة أف كؿ األنماط السابقة مف نظـ دعـ الق اررات ال تخرج مف دائرة الوظي ة الجوهرية
ألل نظاـ محوسب لدعـ القرار و هي مساعدة صانع الق اررات في المؤسسة باض النظر عف المستو

اإلدارل و كذا تحسيف عممية صنع القرار ن سها ألجؿ الوصوؿ إلى لتحقيؽ أعمى عائد ممكف و لتقميؿ
درجة المخاطرة إلى أدنى حد ممكف بمعنى آخر العمؿ عمى إض اء در مناسب مف العقبلنية والموضوعية

عمى كؿ رار إدارلا

المطمب الثاني :نظم الدعم الذكي لمق اررات
أد التطور المتسارع و المضطرد في تقنيات المعمومات إلى ظهور نظـ و تطبيقات مبتكرة موجهة

نحو نظـ دعـ اإلدارة الزبائف فرؽ اإلدارة و ورشات العمؿ و غيرهاا و مف بيف هذل النظـ نذكر نظـ

دعـ الق اررات الذكية نظـ المعمومات اإلدارية الذكية نظـ دعـ العمبلءا كؿ األنواع السابقة هي عبارة عف
تقنيات أو تكنولوجيا معمومات ما بعد عصر الصناعةا أصبحت نظـ الدعـ المعموماتية السالؼ ذكرها
مندمجة بنيويا مع حقؿ و تطبيقات الذكاء االصطناعي عمى مستو األجهزة البرمجيات و الشبكاتا

وعمى هذا األساس يمكف القوؿ أف نظـ دعـ الق اررات الحديثة و نظـ دعـ اإلدارة هي نظـ ذكية و إف لـ
تكف ذكية بالكامؿ فيجب أف تحتول عمى مكونات ذكية عمى األ ؿ و بالتالي تستطيع أف تستخدـ واعد

المعرفة و نظـ واعد المعرفة ليس مف أجؿ تمثيؿ المعرفة أو تخزينها بؿ مف أجؿ دعـ إنتاج المعرفةا

 – 1وظائف نظم الدعم الذكية

تقوـ نظـ الدعـ الذكية بمجموعة مف الوظائؼ يمكف تحديدها فيما يمي61

ػ

تخزيف القواعد المنهجية لمتعامؿ مع المعرفة المخزنة؛

ػ

العمؿ عمى اكتساب المعرفة اإلنسانية المتراكمة و تحديثها و المحافظة عميها و بالتالي استثمارها في

ػ

االستثمار األمثؿ لممعرفة و الخبرات العممية و التطبيقية؛

ػ

ت عيؿ المعرفة المخزنة الكترونيا و استخدامها في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية؛

حؿ المشكبلت اإلدارية؛

ػ

إنتاج المعرفة الم يدةا

1
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تجب اإلشارة إلى أف التطبيقات الحديثة لتقنيات المعمومات تتجه عموما نحو استخداـ درات الذكاء
االصطناعي في مجاالت الدعػـ األساسية لئلدارة و بصورة خاصة عمميات اتخاذ الق اررات بطرؽ غير

كبلسيكيةا

 – 2تحميل مفهوم الذكاء االصطناعي
يعني الذكاء االصطناعي بص ة عامة الذكاء الذل يصنعه اإلنساف في اآللة أو الحاسوب أل

الذكاء الذل يصدر عف اإلنساف باألصؿ ثـ يمنحه لآللة أو لمنظومة الحاسوب1ا ال تخرج أغمب

التعري ػات الكبلسيكية لمذكػاء االصطناعي عف هذا اإلط ػار يعرؼ كؿ مف
وبار()Barr

فيجنبوـ()Feigenbum

الذكاء االصطناعي بأنها حقؿ عمـ الحاسوب المهتـ بتصميـ نظـ حاسوب ذكية نظـ حاسوب

تعرض خصائص الذكاء في السموؾ البشرل2ا أما

منسكي()Minsky

فيعرؼ الذكاء االصطناعي عؿ أنه

العمـ الذل يمكف اآلالت مف تن يذ األشياء التي تتطمب ذكاء إذا تـ تن يذها مف بؿ اإلنسافا وكاف مؤتمر

دارتموث

()Dartmouth

الذل انعقد سنة  1791د عرؼ الذكاء االصطناعي بأنه حقؿ دراسة يرتبط

باستعراض الذكاء في اآللة و هذا يتضمف القدرة عمى الت كير التعمـ ال هـ و تطبيؽ المعنى3ا

استنادا مما سبؽ يمكف تعريؼ الذكاء االصطناعي عمى أنه عمـ و تكنولوجيا يستند عمى حقوؿ

مثؿ عمـ الحاسوب عمـ الن س المسانيات الرياضيات و الهندسةا تعتمد منهجية الذكاء االصطناعي
عمى تطوير وظائؼ الحاسوب بشكؿ مترافؽ و متوازل مع الذكاء اإلنساني و من

الحاسوب درات

اإلدراؾ التعمـ و حؿ المشكبلت بمعنى أنه نشاط توفير مقدرة عرض آالت مثؿ الحاسبات لمسموؾ الذل
يمكف اإلشارة إليه بأنه ذكاء كما يدركه بنو البشر4ا

 –3التطبيقات الرئيسية لمذكاء االصطناعي

تضـ عائمة الذكاء االصطناعي تطبيقات رئيسية متعددة مثؿ الشبكات العصبية النظـ الخبيرة

استخداـ الحاالت أو ما يطمؽ عميه الذكاء التنظيمي و الوكيؿ الذكيا كما يمكف سرد أنواع أخر مف
التطبيقات المختم ة في حقوؿ العموـ و التكنولوجيا خاصة كما تجدر اإلشارة أف حمقات االبتكار
التكنولوجي في مجاؿ الذكاء االصطناعي متجددة و م توحة عمى التطوير و اإلبداعا لهذا السبب اصطم

عمى ت سميته بعائمة الذكاء االصطناعي لتعني مجموعة التطبيقات الحالية و المتجددة في الحقوؿ العممية
والنظرية المختم ة و التي ال تعني مجاالت محددة و ثابتة عمى اإلطبلؽا إذا كاف مف غير الممكف دراسة

2
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4
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و تحميؿ كؿ مجاالت تطبيؽ الذكاء االصطناعي في عمميات و أنشطػة اإلدارة أو بيئة األعماؿ بصورة
عامة و األعماؿ االلكترونية عمى وجه الخصوص فانه باإلمكاف دراسة أهـ منظومات الذكاء

االصطناعي المستخدمة لدعـ الق اررات اإلداريةا

 –1 –3الشبكات العصبية

هي نماذج في غاية التبسيط لمنظاـ العصبي البشرل الذل يعرض مقد ارت مثؿ التعمـ التعميـ

والتجريدا حيث تمكف هذل المقدرات النماذج مف تعمـ السموؾ الذل يشبه سموؾ اإلنساف1ا تقوـ الشبكات
العصبية عمى فكرة خمؽ درات الذكاء و التعمـ في منظومات الحاسوب و تميػؿ إلى استخداـ الرموز في

حؿ المشاكؿ مف خبلؿ عمميػة التعمـ و التكيؼ الذاتي مع الظروؼ و المتايرات مع موضوع ال حص

والتحميؿ و الدراسةا تعود الجذور العميقة لحقؿ الشبكات العصبية إلى األعماؿ األصيمة في عمـ
الحاسوب عمـ الن س و ال مس ةا كما تأثرت الدراسات الخاصة بالشبكات العصبية بكؿ مف عمـ ال مس ة

ونظريات عمـ الن س الخاصة بتعميـ الحيوانات و خاصة دراسات

هاب()Hebb

في سنػة  1797و التي

انطمقت مف فكرة خمؽ خمية عصبية اصطناعية تمثؿ وحدة معالجة بسيطة إلى جانب وحدات المعالجػة

األخر التي تشكؿ بنية الشبكة العصبية2ا

تستخدـ الشبكات العصبية المحوسبة في مختمؼ مجاالت أنشطة األعماؿ الماؿ الصناعة

الخدمات و التجارةا تستخدـ الشبكات العصبية بصورة واسعة في دعـ الق اررات المالية و المصرفية تحميؿ
و إدارة مح ظة االستثمار التنبؤ بأسعار األسهـ و السندات و التنبؤ بأسعار صرؼ العمبلتا كما تنتشر

تطبيقات الشبكات العصبية المحوسبة في مجاؿ إدارة العمميات و لحؿ المشكبلت الموجستية و دعـ اررات
الر ابة و السيطرة و غيرهاا

 – 2 – 3النظم الخبيرة

ظهرت النظـ الخبيرة كاحد نتائج العمؿ في مجاؿ الذكاء االصطناعي و يقصد به السموؾ الذل
يبديه الحاسوب والذل يعد مف بيؿ الذكاء البشرلا

 - 1 – 2 – 3مفهوم النظم الخبيرة

يطمؽ عمى النظـ الخبيرة أيضا نظـ الدعـ الذكية والتي هي عبارة عف نوع متطور مف نظـ المعمومات

وأحد فروع عمـ الذكاء االصطناعيا تقوـ هذل النظـ بتخزيف المعمومات بشكؿ حقائؽ و واعػد في اعدة

1
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معرفية تشبه عمميات اتخاذ القرار التي يقوـ بها ال رد الخبير1ا
تتعامؿ النظـ الخبيرة مع الحاالت التي تتميز بأ صى حدود عدـ التأكدا يتـ تركيز هذل النظـ عادة

عمى التعامؿ مع موضوعات معقدة جدا حيث تجمع وترصد لها القواعد المعرفية واالفتراضات والحقائؽ
الستخدامها في عمميات االستنتاج واالستدالؿ المنطقييف لموصوؿ لمقرار المطموبا

 - 2 – 2 – 3مكونات النظم الخبيرة

يتـ بناء معظـ األنظمة الخبيرة استنادا ألربعة أجزاء متمثمة في كؿ مف وحدة الت اعؿ مع المستخدـ

وحدة اعدة المعرفة آلة االستدالؿ وآلة التطوير والتحديث2ا و سنعمؿ عمى تقديـ شرح مقتضب لكؿ
مركبة فيما سيأتيا

 وسيمة الت اعؿ مع المستخدـ 6تمكف هذل الوحدة المدير مف إدخاؿ التعميمات والمعمومات إلى النظاـ
الخبير وكذلؾ الحصوؿ عمى المعموماتا يتـ إدخاؿ التعميمات و المعمومات باستخداـ أل مف الوسائؿ

التالية 6وائـ االختبارات واألوامر والماات الطبيعية والت اعؿ المباشر لممستخدـا

 وحدة اعدة المعرفة 6تحتول جممة مف المعارؼ والخبرة البلزمة لحؿ مشكمة أو مجموعة مشاكؿ في
المجاؿ الذل سيتـ إنشاء النظاـ الخبير ألجمها تتضمف الوحدة وسائؿ لربط مجموعة مف الحقائؽ بطريقة

منطقية3ا

 آلة االستدالؿ 6تستخدـ النتقاء المعرفة المناسبة لحؿ المشكمة المطروحة واستنتاج األسباب التي تؤدل
لمحؿ وذلؾ عف طريؽ اختيار القواعد الموجودة بقاعدة المعرفة حيث أنه إذا كانت الظروؼ الخاصة
بتطبيؽ القاعدة صحيحة فانه يتـ تن يذهاا

 آلة التطوير والبحث 6تستخدـ آلة التطوير وخاصة مجموعة القواعد مف خبلؿ لاات البرمجة والنظـ
الخبيرة الجاهزة المتخصصةا يمكف بناء أل نظاـ خبير باستخداـ لاات البرمجة

استخدامهما لمتمثيؿ الرمزل لقاعدة المعرفة وهما لاة " ليسب " ولاة " برولوج "

وهناؾ لاتاف يمكف

– . - PROLOG

ظهر أوؿ نظاـ خبير جاهز متخصص في المجاؿ الطبي و ذلؾ بهدؼ تشخيص األمراض

المعديةا تمتاز هذل الطريقة بالسرعة والسهولة في الحصوؿ عمى النظاـ الخبير مقارنة بعممية البرمجةا
تعمؿ النظـ الخبيرة عمى تقديـ النص واالستشارة لمستخدـ النظاـ كما تسهـ في حؿ المشكبلت بقدرة

ت وؽ النظـ األخر التقميديةا

1

 -محمد نور برهاف و غازل ابراهيـ رحو مرجع سابق ص13 6ا

3

 -عماد الصباغ و عبد الرحماف الصباح مبادئ نظم المعمومات اإلدارية الحاسوبية دار زهراف لمنشر والتوزيع عماف األردف  5551ص ص 9526ػ 953ا

2

 -نفس المرجع السابق ص ص23-15 6ا
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 – 3 – 3الذكاء التنظيمي
تعد تقنيات اإلدراؾ عمى أساس الحاالت مف النظـ المهمة في حقؿ الذكاء االصطناعي حيث تقوـ
بتقد يـ حموؿ سريعة مف خبلؿ االعتماد عمى درة إدراؾ حاالت عممية ذات عبل ة بالمشكمة موضوع

القرارا تتعاطى تقنية الذكاء التنظيمي مع المعرفة و الخبرة المتراكمة لممؤسسة و تعمؿ عمى اكتسابهػا

وتخزينها و استثمارها الحقا مف خبلؿ دعـ الق اررات اإلدارية بمعنى أنها تتعامؿ مع الذكاء التنظيمي
وليس مع معارؼ و مهارات الخبراء مف األفراد العامميف في مجاؿ معيفا إذا كانت النظـ الخبيرة تعمؿ

عمى اكتساب و خزف معرفة الخبراء فاف نظـ إدراؾ الحاالت تعمؿ عمى استقطاب المعرفة التنظيمية التي

يتـ تمثيمهػا في هذل النظـ بحاالت عمميػة و تجػارب سابقة تعبر أيضػا عف معارؼ و خبرات األفراد
العامميف في المنظمة و أساليب معالجتهـ لممشاكؿ التنظيميةا

تعمؿ نظـ إدراؾ الحاالت عمى استعراض و تحميؿ الحاالت السابقة و مقارنتها بالمشكمة الجديدة

التي تستدعي اتخاذ ار ار لمعالجتها و الكشؼ عف عناصر مشتركة في تجارب الماضي و الحاضر بما

يساعد صانع القرار عمى اتخاذ أفضؿ الحموؿا فاذا كاف القػرار المتخذ ناجحا فاف يتـ إضافة القػرار
والمشكمة التي عالجها و النتائج المترتبة عنه إلى اعدة بيانات حاالت النظاـا إف االختبلؼ الجوهرل بيف

النظػاـ الخبير و نظاـ الذكاء التنظيمي يكمف في أف النظػاـ الخبير يقوـ باكتسػاب معرفة الخبير و يعمؿ
عمى أساس سمسمة مف القواعد( )IF- THEN-ELSEو مقارنتها بالمعرفة المكتسبة بينما يعرض نظاـ الذكاء
التنظيمي سمسمة الحاالت التي تزيد و تتسع و يجرل تحديثها و تطويرها مف خبلؿ المست يد ن سه1ا

 –4 –3الوكيل الذكي

يعػد الوكيؿ الذكي حزمة برمجية تستخدـ لتن يذ مهاـ محددة أو واجبػات ذو طبيعػة متكررة أو تنبؤيػة
لممست يد و ادعـ نشاط أعماؿ أو تطبيقات برامج أخر ا يستخدـ الوكيؿ الذكي اعدة معرفة موجودة
النجاز مهاـ أو اتخاذ اررات باسـ المست يد األصميا تجدر اإلشارة أنه بامكاف المنظمة برمجة الوكيؿ

الذكي لصنع اررات باالستناد عمى أولويات أو خيارات شخصية لصانػع القػرار مثؿ مهػاـ و اررات جدولة

المواعيد أو البحث عف تذاكر الطيراف األ ؿ تكم ة2ا تتعدد استخدامات الوكيؿ الذكي في نظـ التشايؿ

برامج التطبيقات نظـ البريد االلكتروني و التجارة االلكترونية و بالتحديد في مجاؿ مساعدة الزبائف في
البحث عف المنتجات و الخدمات التي يحتاجونها و التي تتوافر عمى شروط الجودة العالية و األسعار

التنافسيةا

1
2

 سعد غالب ياسيف التكريتي نظم مساندة الق اررات الطبعة الثانية دار المناهج لمنشر و التوزيع عماف األردف  9332ص9936ا -نفس المرجع السابق ص999 6ا
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المطمب الثالث :نظم دعم ق اررات األعمال االلكترونية
تزامف ظهور االتجاهات الجديدة لنظـ دعـ الق اررات مع انبثاؽ ثورة األعماؿ اإللكترونية التي يتعاظـ

دورها و تأثيرها في عالـ األعماؿ و في اال تصاد الر مي حتى أمكف القوؿ أف االتجاهات الجديدة أعادت
صياغة واعد العمؿ و النشاط اال تصادل و إنتػػاج و توزيع الموارد و خمؽ القيمة المضافة بناء عمى

أسس و مبادئ جديدة أو ما يعرؼ باال تصاد الجديد1ا

يعمؿ المطمب إلزالة اإلبهاـ الذل يكتنؼ واعد النشاط اال تصادل الجديد التطرؽ لم هوـ نظػـ

وتقنيػػات األعماؿ االلكترونية و ما أفرزته مف أجياؿ جديدة لنظـ دعـ الق اررات اإلدارية الموجهة لتخطيط

تن يػذ و تقويـ أنشطػة األعماؿ االلكترونية و تطبيقاتهػا المتنوعة في التجػارة اإللكترونية أو غيرها مف
مياديف األنشطة اال تصاديةا

 -1اإلطار النظري و التقني لألعمال اإللكترونية
يطرح م هوـ األعماؿ االلكترونية بشكؿ مترادؼ مع م اهيـ أخر كاإلدارة االلكترونية و التجػارة

االلكترونية و غيرها مف الم اهيـ التي أنتجها ا تصاد تكنولوجيا المعموماتا و عميه فاف هناؾ حاجة
موضوعية لتمييز هذل الم اهيـ و تحميؿ المكونات المشتركة و المتباينة التي تجمعها و ت ر هاا

 -1 -1مفهوم األعمال االلكترونية و ضرورتها

لـ يمض عمى استخداـ مصطم األعماؿ االلكترونية إال عقد واحد ال غير حيث ظهر ألوؿ مرة

سنة 1779عندما استخدمت شركة

IBM

هذا المصطم

االلكترونية عف أنشطة التجارة االلكترونيةا تعرؼ شركة

في إطار سعيها لتمييز أنشطة األعماؿ

IBM

األعماؿ االلكترونية عمى أنها مدخؿ

متكامؿ و مرف لتوزيع يمة األعماؿ المميزة مف خبلؿ ربط النظـ بالعمميات التي تن ذ مف خبللها أنشطة
األعماؿ االلكترونية بطريقة مبسطة و مرنة و باستخداـ تكنولوجيا االنترنتا و عميه فاف األعمػاؿ

االلكترونية تعد نتػاج عبل ة االرتباط بيف موارد نظـ المعمومات التقميديػة و درات الوصوؿ السريع لشبكة
االنترنت و الواب بما في ذلؾ القدرة عمى ربط نظـ األعماؿ الجوهرية مباشرة مع األطراؼ المست يدة مثؿ

الزبائف و المورديف و غيرهـ2ا

 -2 - 1تقنيـات األعمال االلكترونية
يعد االستخداـ المكثؼ لتكنولوجيا الشبكة العنكبوتية العالمية أو ما يطمؽ عميه اختصا ار تكنولوجيا الواب

هو القاسـ المشترؾ لكؿ أنواع تطبيقات األعماؿ االلكترونيةا
1

 -الوافي الطيب تغير مفهوم تسيير الموارد البشرية في ظل االقتصاد المعرفي الممتقى الدولي الثاني حوؿ المعرفة في ظؿ اال تصاد الر مي و مساهمتهػا في

2

 -سعد غالب ياسيف لتكريتي نظـ مساندة الق اررات الطبعة الثانية مرجع سابق ص9926ا

تكويف المزايا التنافسية لمبمداف العربية كمية العموـ اال تصادية عموـ التسيير جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ  31-32ديسمبر  9333ص ص 30-396ا
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وجدت األعماؿ االلكترونية التي تدور في ميداف شبكة اإلنترنػت و تستخدـ تقنياتها في شبكات
اإلنترنت و اإلنترانت الخيار التكنولوجي األوؿ لهاا تعمؿ شبكات اإلنترانت عمى مساعدة المؤسسات مف
خبلؿ خمؽ بيئة معموماتية أكثر استجابة و ت اعبل مع متطمباتها الداخمية و ذلؾ مف خبلؿ وصبلت الربط

التي تنشئها بيف كؿ المجاالت الوظي ية في تمؾ التنظيمات المستخدمة لهذل التقنيات كما يوضحه الشكؿ

الموالي6

شكل رقم ()11

التطبيقات الوظيفية لشبكة االنترانت
المــوارد البشـرية
-

المحاسبـة و الماليـــة

سياسات المؤسسة

-

خطط االدخار

-

التدريب

-

لمعامميف

شبكـة االنترانـت
التسويـق و المبيعــات
-

-

تحميؿ المنافسة

تحديث األسعار

الحمبلت الترويجية

المبيعات

تقارير المحاسبة

-

تكاليؼ المشروع

-

تقارير فورية

-

الموازنات

التصنيع و اإلنتــاج
-

ياسات الجودة

جدولة الصيانة

مواص ات التصميـ

المخرجات

 عقود البيعSource: LAUDON Kenneth -& LAUDON JANE, Management information Systems: Organization and technology

تن يذ الطمبات

in the networked enterprise, 6ed, Prentice Hall international, U.S.A, 2000, P: 313.

تجدر اإلشارة أف المجاالت الوظي ية المحددة في الشكؿ ال تعبر عف كؿ المجاالت لؤلنشطة

الرئيسية لمنظمات األعماؿ الحديثة و أف النتيجة التي يمكف استخبلصها مف الشكؿ هو أف األعماؿ
االلكترونية تستند عمى تكنولوجيا شبكة الواب فيما يتعمؽ بتوجيه و تنسيؽ األعماؿ االلكترونية داخؿ

المؤسسة و عمى شبكة االسترانت في مجاالت رئيسية محددة أهمها إدارة سمسمة التوريػد و خمؽ نوع مف
التنسيؽ ال عاؿ بيف المؤسسػة و المست يديف في الخارجا و عموما تستند األعمػاؿ االلكترونيػة عمى
تكنولوجيا العمؿ باإلنترنت و شبكػات االتصاالت مثؿ اإلنترنت و اإلنترانت أو أل نمط آخػر مف الشبكات
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الر مية إلدارة األنشطػة و العمميات الداخمية لممؤسسة و إلدارة عبل ات المؤسسة مع بيئتهاا تعني األعماؿ
االلكترونية التي تعد وجها رئيسيا لئلدارة االلكترونية استخداـ الوسائؿ االلكترونية التي تتيحها تكنولوجيا

المعموم ػات و االتصاالت لتحسيف إنجاز األعماؿ نوعيا داخؿ و خارج المؤسسةا يشمؿ عمؿ اإلدارة
االلكترونية األعماؿ االلكترونية الموجهػة إلنجػاز وظػائؼ المنشػأة بما في ذلؾ الوظائؼ الموجهة إلدارة
عبل ة المنشأة مع بيئتها و استخداـ الوسائؿ االلكترونية إلنجاز وظائؼ اإلدارة مف تخطيط تنظيـ توجيه

ر ابة و اتخاذ الق ارراتا يجب التنبيه إلى أف األعماؿ االلكترونية عمى وجه التحديد لـ تعد خيا ار مف
خيػارات أو بديبل مف بيف بدائؿ مطروحػة لمم اضمة أو المقاربة بؿ هي خيار تكنولوجي حتمي نظ ار لما

ت رضه بيئة األعماؿ الحالية مف استخداـ مكثؼ لتكنولوجيا المعمومات كأداة لمجابهة المنافسة الشرسة و

كأداة الكتساب الميزة التنافسية اإلستراتيجية ناهيؾ عف دور األعماؿ االلكترونية في خمؽ نماذج جديدة

لؤلعماؿ لـ تكف مطرو ة مف ذل بؿا

 - 2تقنيات دعم ق اررات األعمال اإللكترونيــة
تعد األنماط الحديثة لتكنولوجيا المعمومات التي ظهرت كنظـ و أدوات تقدـ حموال متكاممة لممشكبلت
اإلدارية بمثابة تقنيات لدعـ األعماؿ االلكترونية مف تجارة و نشاطات مندمجة مع شبكات األنترنت

اإلنترنت و اإلكسترانتا تعتبر كؿ مف تكنولوجيا المضيؼ و تكنولوجيا حوسبة المستخدـ النهائي أهـ
ا
تقنيات دعـ اررات األعماؿ االلكترونية1ا

 -1 -2تكنولوجيا المضيف

تعد حوسبة المضيؼ )المزوداالزبوفا مف أهـ التطورات النوعية في مجاؿ الحوسبة المعموماتية

خاصة إذا ما استخدمت بشكؿ صحي

حيث أنها تعمؿ عمى تن يذ وظائؼ اإلدارة االلكترونية بك ػاءة

وفعاليةا يعتبر توجيه و تن يذ األعماؿ بالوسائؿ االلكترونية تخطيطها و ضبط تدفؽ أنشطة األعماؿ مع
المست يديف جوهر وظائؼ اإلدارة االلكترونيةا تجب اإلشارة إلى أف تقنيات حوسبة المضيؼ تعمؿ عمى
تكويف نوع مف المشاركة البينية و المرنة بالمعمومات و موارد الحاسوب األخر بيف األطراؼ المهمة داخؿ

و خارج المؤسسةا تعتبر األنواع المختم ة لتكنولوجيا شبكات االتصاؿ بما في ذلؾ شبكة االنترنت تطبيؽ

و تجسيد لتقنية حوسبة المضيؼا

تزامف تطور تقنيات المضيؼ مع الوتيرة المتسارعة لمقو الديناميكية المح زة المتمثمة أساسػا في نمو

وانتشار استخداـ الحاسوب الشخصي المزايا المكتسبة نتيجة الر منة التي هيمنت عمى تكنولوجيا

1

 -سعد غالب ياسيف لتكريتي نظـ مساندة الق اررات الطبعة الثانية مرجع سابق ص904 6ا
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المعمومات و كذا التكم ة العالية المرتبطة بتشايؿ و صيانة منظومة الحواسيب كبيرة الحجػـ و بصورة
خاصة بالنسبة لمشركات محدودة األعماؿا

 -2 -2تكنولوجيـا حوسبة المستخدم النهائي
تعبر تكنولوجيا حوسبة المستخدـ النهائي عف تمؾ الحالػة التي يستطيع فيها المست يػد النهائي مف
المشاركة ال عالة في تطوير نظـ المعمومات و استخداـ تطبيقاتهاا ساهمت تكنولوجيا حوسبة المستخدـ
النهائي بمعية أنماط أخر مف تقنيات المعمومات بصورة فعالة في تخ يض التكاليؼ التشايمية والمصاريؼ
اإلدارية في المؤسسات الحديثة ناهيؾ عف إنجاز األعماؿ بسرعة و د ة عالية تعظيـ األرباح و تحسيف

نوعية الخدمة ال مقدمة لممست يد النهائيا لمتدليؿ عمى كي ية مساهمة تكنولوجيا حوسبة المستخدـ النهائي
نورد مثاؿ استخداـ تقنية الصرؼ اآللي المستخدمة في الواليات المتحدة األمريكية حيث لوحظ مف خبلؿ

الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػة التي أجريت سنة  1771أف كؿ عممية معالجػ ػ ػ ػة تتـ مف خبلؿ الصراؼ اآللي تكمؼ  99سنتا
في حيف تكمؼ كؿ عممية معالجة تتـ مف خبلؿ أميف الصندوؽ  1..9دوال ار1ا

تعمؿ نظـ تكنولوجيا حوسبة المست يد النهائي عمى إشراؾ المست يد النهائي ليس فقط في عممية

التطوير و تحديث النظاـ و إنما في تن يذ األنشطة التي تعود بالمن عة عمى المست يد و المؤسسة بصورة

مش تركةا و هذا ال يعني أف يحؿ المست يد محؿ العامؿ و إنما يعني توفير أ صى مستو مف المرونة
لضماف تمبية احتياجات المست يد بالتوازل مع احتياجات المنظمةا تعمؿ التكنولوجيا الموجهة لممست يد

النهائي مف أجؿ توزيع وة الحوسبة التي تممكها المنظمة ليس فقط عمى وحداتها التنظيمية و أ سامها

التشايمية أو عمى أفراده ػ ػا العامميف مف مديريف و إنما توزيع تمؾ القوة المؤثرة خارج المنظمة و وضعهػ ػا
في متناوؿ المتعامميف معها بحسب درجة أهميتهـ و نوع و طبيعة أعمالهـ المرتبطة بأنشطة المنظمةا

ال مناص مف القوؿ بأف الهدؼ الجوهرل لتكنولوجيا حوسبة المست يد النهائي المتعاضدة مع

تكنولوجيا المضيؼ هو السعي المتبلؾ الميزة التنافسية المستمرة و استخداـ التكنولوجيا بك اءة مف أجؿ

خمؽ ما يسمى الذكاء التنافسي لد

اإلدارة اإلستراتيجية لممنظمػةا تجدر اإلشػارة إلى أف المعمومات في

المنظمة لـ تعد تشكؿ تمؾ الحمقة المامقة التي تدور حوؿ المشكمة المطروحة و محاولة إيجاد الحموؿ
البديمة و اتخاذ القرار األفضؿ و تطبيؽ الحؿ كما هو موض بالشكؿ الموالي6

1
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شكل رقم ()11

حمقـة المعمومـات

المشكمـة

تطبيق الحل

المعمومـات

إيجاد الحمول البديمة

اتخاذ القرار األفضل من الحمول
Source: BEARSHAW JOHN&PLTFREMEN DAVID, The organization and its environment, 4ed, Pitman
Publishing, U.S.A, 1990, P: 119.

أصبحت المعمومات تمثؿ بعدا متكامبل مف حقائؽ مهمة انبثقت مع عالـ األعماؿ الجديد و ذلؾ

وفقا لما يقدمه الشكؿ أدنالا

شكل رقم ()12

المعمومات في عالم األعمال الجديد
المنافسة

الحوسبة ،صناع المعرفة

العولمـة

التجارة االلكترونية

المعمومات كمورد رئيسي
األعمــال

الجديــدة
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لـ تعد حمقة المعمومات في عالـ األعماؿ الجديد مامقػة و ذات بعد واحد و إنما أصبحت متعددة
األبعاد و مرتبطة بالمنافسة و إدارة المعرفة كما ترتبط أيضا بحقائؽ األعماؿ الجديدة في التجارة

االلكترونية و االتصاالت التي فتحت عهدا جديدا ال تصاد الشبكاتا

 - 3أبعاد نظم دعم ق اررات األعمال اإللكترونيـة

تستخدـ نظـ دعـ اررات األعم ػاؿ االلكترونية تقنيات نظـ دعـ الق اررات مف واعػد بيانات و نماذج

و برامج و التي تتي

لمتخذ القرار تطوير أو عرض آرائه الشخصية لارض دعـ اررات األعماؿ

االلكترونية غير الهيكمية و شبه الهيكميةا تستطيع هذل النظـ تقديـ تولي ة متنوعة مف القدرات الموجهة

لنمذجة و تحميؿ البدائؿ لممديريف التن يذييف المهنييف و صانعي القرار كما أنها وفرت تقنيات تمكينية

لمعمؿ بالوابا

تتكوف نظـ دعـ اررات األعماؿ االلكترونية مف نظـ فرعية موجودة في كؿ نظاـ لدعـ الق ار ارت مثؿ

النظ ػ ػاـ ال رعي لقاعدة البيان ػ ػ ػات النظ ػاـ ال رعي لقاعدة النماذج و النظػ ػ ػاـ ال رعي لمواجهة البينيػ ػ ػة لممست يػ ػ ػد

أو ما يطمؽ عمي ػ ػ ػ ػه أيضا بنظػ ػ ػ ػ ػػاـ إدارة الحوار إضافة إلى وج ػ ػ ػ ػ ػود البرامج التي تمكف نظاـ مساندة الق اررات

مف العمؿ في البيئة الشبكية اإلنترنتا فضبل عف ذلؾ تستند هذل النظـ عمى بنية تحتية لممعمومات وتقنياته ػ ػ ػ ػا

وال تقتصر عمى واعد البيانات كما هو الحػاؿ في نظـ مساندة الق اررات التقميدية

1

حيث دوف هذل البرامج

والتقنيات التي تساعد عمى تمكيف المست يد مف العمؿ المباشر مع تكنولوجيا الشبكات ال تستطيع نظـ دعـ
اررات األعماؿ االلكترونية مف أداء وظائ ها بك اءة و فعاليةا سم

التطور الذل لحؽ تطبيقات التجارة

االلكترونية و أنشطة األعماؿ االلكترونية األخر ب ت الباب عمى مصراعيه الستخداـ أدوات نظـ دعـ اررات
األعماؿ االلكترونية مف بؿ المجهزيف الزبائف و شركاء األعماؿا

المبحث الرابع :تصميم و تطوير نظم معمومات دعم القرار
تعد نظـ دعـ الق اررات أداة مهمة لتكويف الميزة التنافسية اإلستراتيجية لممنظمة كما أنها تمثؿ أيضا
أداة إستراتيجية لممنافسػة و المحافظة عمى المو ع االستراتيجي الراهف و الدفاع عنه في السوؽ و بعبارة

أخر يمكف القوؿ أنها وسائؿ تقنية مهمة لتحقيؽ المزيد مف االبتكػار و اإلبػداع في العمؿ و في خمؽ
القيمة المضافة ألنشطة المنظمة هذا يعني أف رار تطوير و تصميـ و استخداـ نظـ دعـ الق اررات يجب

أف يتـ عمى ضوء رؤية إستراتيجية شاممة و متكاممة إلدارة و استثمار موارد تكنولوجيا المعمومات في

المنظمة و ليس مجرد رار عابر و منعزؿ عف الرؤية التي يجب أف تكوف المرجعية األساسية لئلدارة في
كؿ ارراتها الخاصة بادارة تكنولوجيا المعمومػاتا و عميه فمف الم ترض أف تتضمف إستراتيجية تصميـ وتطوير
- O’BRIEN JAMES, Introduction to information systems, 8ed, Irwin, Chicago, U.S.A, 1998, P: 358.
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نظـ دعـ الق اررات تحديد األهداؼ المنشودة مف النظاـ و الوظائؼ التي يجب أف يؤديها و نوع الق اررات

اإلدارية التي سيقوـ بدعمها و احتياجػات اإلدارة المست يدة و تحديدا درجة هيكمية المشكبلت التي تواجههاا

تجدر اإلشارة إلى أف نجاح نظـ دعـ الق اررات يتو ؼ عمى تمبية احتياجات صانعي الق ػ ػ ػرار و التي

ال يمكف تحقيقها إال في ضوء تقديـ اإلجابة عف األسئمة الجوهرية التالية6

 مف الذل يحتاج النظاـ و مف يستخدمه ؟

 ما هي المزايا التي يتو عها المست يد مف استخداـ النظاـ؟
 متى سيستخدـ النظاـ ؟

تعتبر األسئمة السابقة بسيطػة و واضحة في مقاصدها إال أنها في الوا ع تحتاج إلى نظػرة معمقػة ومنقبة

لتقديـ اإلجابات الت صيمية عنها إذ مف خبلؿ اإلجابة عنها يستطيع محمؿ و مصمـ النظاـ أف يضع إطا ار

عاما لمنظاـ و يختار المدخؿ المناسب ببساطةا

المطمب األول :مداخل تصميم نظم معمومات دعم الق اررات
تتعدد مداخؿ تصميـ و تطوير نظـ دعـ الق اررات حيث يمكف حصرها في أربعة مداخؿ أساسية

وهي 61مدخؿ تحميؿ احتياجات المستويات اإلدارية لممنظمة مدخؿ تحميؿ أدوار المديريف مدخؿ تحميؿ
احتياجات اإلدارة اإلستراتيجية و أخي ار مدخؿ تحميؿ المعمومات و الق ارراتا

 - 1مدخل تحميل احتياجات المستويات اإلدارية لممنظمة

تتشكؿ منظمات األعماؿ مف عدد مف المستويات اإلدارية المرتبطة بادارات رئيسية أو بتولي ػة مف
األنشطة و العمميات التي تتدفؽ أفقيا و عموديا كما يوضحه الشكؿ الموالي6

1
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شكل رقم ()13

المستويات اإلدارية في منظمات األعمال اإلدارية

طبيعة المشكمة

المستوى اإلداري

اتجال التبسيط و التوجه نحو البيئة الداخمية

اإلدارة اإلستراتيجية

اإلدارة العميـــا

اتجال تعقيد األنشطة االدارية و التوجه نحو البيئة الخارجية

مشكمة غير هيكمية

الخبراء و المستشارون
و صناع المعرفة
اإلدارة الوسطى

اإلدارة التكتيكية

غير و شبه هيكمية

غير و شبه هيكمية
هيكمية

العاممون في إنتاج المعمومات

اإلدارة فـي الخـط األول

االدارة التشايمية

المصدر :سعد غالب ياسيف التكريتي ،نظـ مساندة الق اررات الطبعة الثانية مرجع سابق ص9156ا

مهيكمة

الفصل الثالث :نظم معمومات دعم اتخـاذ القرار

291

كما هو معموـ أف منظمات األعماؿ تتكوف مف ثبلثة مستويات إدارية رئيسية هي اإلدارة العميا
اإلدارة الوسطى و اإلدارة التشايميةا تتولى اإلدارة العميا وظي تي التخطيط و الر ابة اإلستراتيجيتيف وبالتالي
تتوجه بدرجة كبيرة نحو البيئة الخارجية في حيف تهتـ اإلدارة الوسطى بالتخطيط و الر ابة اإلدارية عمى

األنشطة المن ذة في المجاالت الوظي ية الرئيسية لممؤسسةا بينما يرتكز عمؿ اإلدارة التشايمية عمى برمجة
و جدولة األنشطة اليومية و مشكبلتها التشايميةا يمكف القوؿ أف اإلدارة التكتيكية تتعامؿ مع المشكبلت

شبه المبرمجة و غير المبرمجة في حيف تتعامؿ اإلدارة العميػا مع المشكبلت غير المبرمجةا

يقػع عمى عاتؽ فريؽ تطويػر نظـ دعـ القػرار عند تحميؿ بنيػة المنظمة مف حيث مستوياتهػا و مجاالتها

الوظي ية تحديد أهـ االعتبارات المؤثرة في هذا الصدد و التي يمكف تحديدها فيما يمي6
ػ

تحميؿ البنية التنظيمية لممؤسسة لمكشؼ عف أوجه التكامؿ في احتياجاتها مف المعمومات و عبل ة هذل

ػ

التركيز عمى احتياجػات اإلدارة الرئيسية لتي ستستخدـ النظ ػاـ و ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ أنشطتهػا و دراسة

ػ

فهػ ـ طبيعة العبل ة بيف عمؿ اإلدارة المست يدة و القدرات التقنية و البرمجية لمنظاـ مف ناحية و مف

االحتياجات بأنواع و خصائص الق اررات الواجب اتخاذها؛

وظائ ها و تحديد المشكبلت التي تواجهها حاليا و في المستقبؿ؛

ناحية أخر تحديد اعدة االنطبلؽ التقنية التي يقوـ عميها النظاـا

 – 2مدخـل تحميـل أدوار المديريـن
توصؿ هنرل منتسبرج

()Henry Mintzberg

مف خبلله دراسته المعمقة و التي شممت مجموعػة مف

المهاـ المتنوعة لخمسة مدراء تن يذييف في شركات كبيرة إلى نتيجة م ادها وجود عشرة أدوار رئيسية
لممديريف موزعة عمى ثبلث فئات و هي فئة األدوار الشخصية فئة األدوار المعموماتية و فئة األدوار

الق ارراتية1ا

 – 1 – 2فئـة األدوار الشخصيـة
تتألؼ هذل ال ئة مف األدوار الرئاسية القيادة و المحافظة عمى نوات االتصاؿا ف ي الشكؿ الرئاسي

العاـ يتولى المدير أعماؿ التمثيؿ الرسمي استقباؿ الضيوؼ و المست يديف اتخاذ الق اررات تو يع التقارير

و الوثائػؽ و تن يذ الزيارات الرسميػةا أما المديػر كقائد فانه يقػوـ بتح يز األفػراد و توجيههـا كما يقوـ بدور
من ذ لبلتصاالت مع المرؤوسيف داخؿ المنظمة أما مع اإلدارات التن يذية لوحدات األعماؿ اإلستراتيجية

فانه يجرل اتصاالت مع منظمات و أفراد مهمة خارج المنظمة أيضاا

1
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 – 2 – 2فئة األدوار المعموماتية
مف خبلؿ المعمومات يستطيع المدير أف يعمؿ كموجه يبحث بص ة مستمرة عف معمومات تساعد
المنظمة في أداء عممهااكما أنه مف خبللها يعمؿ كصانع لمقواعد واضع لؤلساسيات ناثر و ناشر

لممعمومات و من ذ لبلتصاالت مع األفراد و المنظمات و الجهات ذات العبل ةا

 – 3 – 2فئة األدوار الق ارراتية

ترتبط هذل ال ئة بصمة خاصة مع نظـ دعـ الق اررات إف المدير و بحكـ سمطته الوظي ية كممتزـ وصانع

تا يير يجرل تاييرات في طريقة أداء العمؿ و له تأثير عمى النتائج النهائية المرجوةا مف أدوار المدير في هذل
ال ئة هو عممه كمعالج لآلثار التي د تظهر نتيجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الصراع التنظيمي التوتر الداخمي مقاوم ػ ػ ػات التايير

أو بسبب األزمات العاص ة التي تشهدها المنظمة خبلؿ دورة حياتهاا يتػولى المدير هنا أيضا دور المػوزع ؿ

لموارد المتاحػة و جدولػة احتياجػات اإلدارات و الوحدات التنظيمية مف الموارد المادية و غير المادية و م ار بة
ك اءة و فعالية استخدامهاا كما يقوـ أيضا بدور الم اوض مع الجهات التي يتعامؿ معها يتضمف الت اوض

أنماط متنوعة مف الق اررات التي يجب أف تتخذ مف بؿ المدير أو فريؽ صنع القرارا فهنا تظهر أهمية الدور
الذل تضطمع به نظـ دعـ القرار فقد يكوف مف األنسب شراء حزمة برمجية جاهػزة لنظـ دعـ اررات
متخصصة إذا كػاف الت اوض يتطمب اتخاذ ػرار بخصوص تحالؼ أو اندمػاج استراتيجي أو الت اوض مف اجؿ
تأسيس مشروع دولي مشترؾا

 – 3مدخل تحميل احتياجات اإلدارة اإلستراتيجية
لتحميؿ احتياجات اإلدارة العميا ا ترح

وتارب()Wetherbe

طريقة المقاببلت الهيكمية و التي مف خبللها

يتـ تحديد العناصر الرئيسية مف المعمومات التي يحتاجها المديروف في اإلدارة العميا أو التي يتو ع طمبها

في المستقبؿا عمى أساس هذل المعمومات يتـ تصنيؼ المشكبلت اإلدارية غير المبرمجة التي يواجهونها
والتي تتطمب حموال غير تقميدية أو بتعبير آخر تخضع لظروؼ المخاطرة و عدـ التأكدا ضمف هذا اإلطار

ا ترح

Wetherbe

ثبلثػة طػرؽ إلجراء المقاببلت الهيكمية متمثمة في اعتماد أسموب تحميؿ عوامؿ النجاح

الحرجة تحميؿ الوسائؿاالاايات الذل يقابؿ نموذج المخرجات و المدخبلت و أخي ار تطبيؽ أسموب النمذجة

في تحميؿ االحتياجات1ا

 – 1 – 3أسموب تحميـل عوامـل النجاح الحرجـة
يعتمد هذا األسموب مف طرؼ شركة

IBM

في تخطيط أعمالها يتـ تجسيد هذا التحميؿ مف خبلؿ

اإلجابة عمى األسئمة التالية6

 ما هي عوامؿ النجاح الحرجة في المنظمة ككؿ و في كؿ نظاـ وظي ي فرعي؟
1
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 ما هي المعمومات التي يحتاجهػا المدير لضماف أف تكوف عوامؿ النجػاح الحرجة تحت السيطرة و ما
هو العمؿ المطموب مف أجؿ ضماف تحقيؽ الر ابة عمى هذل العوامؿ؟

 كيؼ يستطيع المدير ياس عوامؿ النجاح الحرجة؟

 تحديد مواص ات نظـ دعـ الق اررات الموجهة نحو عوامؿ النجاح الجوهرية في المنظمةا

 – 2 – 3طريقة تحميل الوسائل  /الغايات

تركز هذل الطريقة عمى تعييف معايير الك اءة بالنسبة المخرجات و معايير ال عالية بالنسبة لمعمميات

لتوليد المخرجاتا لتن يذ هذل الطريقة ال بد مف اإلجابة عمف األسئمة الرئيسية التالية6
 ما هي النتائج المترتبة عف إنتاج السمع و الخدمات في المنظمة؟

 ما هي األعمػاؿ التي مف شأنهػا أف تؤدل إلى إنتاج السمع و الخدمات بمواص ات جودة عاليػة و بمزايا
تحقؽ الرضا لد المست يد أو المستهمؾ؟

 – 3 – 3أسموب النمذجة

يستخدـ هذا األسموب كمنهجية في تطوير و بناء نظـ المعمومات بصورة عامةا يمكف االست ادة مف هذا

األسموب في إعداد بياف االحتياجات الرئيسية لممديريف في اإلدارة العميا و تعديؿ و تطوير النموذج األولي
المقترح ل نظـ دعـ الق اررات مف خبلؿ إعادة النظر مف جديد بنوع و طبيعة االحتياجات الحالية و المتجددة
لممست يديف1ا

 – 4مدخل تحميل المعمومات و الق اررات

بسبب الطبيعة المعقدة لممنظمات الحديثة مف جانب و تنوع أنماط نظـ دعـ الق اررات مف حيث

الوظائؼ و مستو الدعـ فانه باإلمكاف تصنيؼ تقنيات نظـ دعـ الق اررات عمى أساس ارتباط كؿ تقنية
بمستو إدارل معيف عمى هذا األساس يمكف تحميؿ أبعاد المعمومات التي يحتاجها المدير في كؿ مستو

بصورة خاصة مستو اإلدارة العميا و الوسطى مع نمط الق اررات التي تتخذ في هذل المستويات لتحديد

اإلطار العاـ لنظـ دعـ القرار الذل تحتاجه اإلدارة لدعـ أنشطتها و ارراتهاا

يوض الجدوؿ التالي األبعاد األساسية لمص وفة المعموماتاالق اررات التي تستخدـ كمدخؿ أولي

لعممية تصميـ و تطوير نظـ دعـ الق اررات2ا

1
2
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جدول رقم ()12

مصفوفة المعمومات  /الق اررات
نوع المعمومة

نوع القرار

المستفيد

مصدر المعمومات

درجة التعقيد

الزمن

إستراتيجية

استراتيجي

إدارة العميا

البيئة الخارجية

معقدة

المستقبؿ

تكتيكية

تكتيكي

إدارة وسطى

تشايمية

عممياتػي

إدارة تشايمية

البيئة الداخمية

االستخدام
 التخطيط –الر ابة اإلستراتيجية

نوع نظم دعم الق اررات
 نظـ دعـ القرار ال ردية نظـ مساندة الق اررات الجماعية -نظـ المعمومات اإلستراتيجية

البيئة الداخمية

أ ؿ تعقيدا

بالدرجة األولى
البيئة الداخمية

الحاضر
المستقبؿ

غير معقدة

الحاضر

 تخطيط األنشطةالوظي ية

 -الر ابة اإلدارية

 نظـ دعـ القرار لؤلغراض الخاصة نظـ المعمومات اإلدارية -نظـ التنقيب عف البيانات

ػػػػ

 نظـ معالجة الحدث -نظـ المعالجة ال ورية

المصدر :سعد غالب ياسيف التكريتي ،نظم مساندة الق اررات الطبعة الثانية مرجع سابق ،ص9226ا

يعمؿ هذا التحميؿ عمى تحديد خصائص المعموماتاأنماط الق اررات أو خصائص النماذجاأنماط

المشاكؿ ليعد بذلؾ هيكبل نظريا وتحميميا م يدا لوضع الخصائص و المواص ات األولية لنظـ دعـ الق اررات
بؿ البدء بعممية التطوير أو التصميـا

المطمب الثاني :طرق تصميم و تطوير نظم معمومات دعم الق اررات
تتعدد الطرؽ و األساليب التقنية المعدة لتصميـ نظـ دعـ القرارات و التي تتطور شكبل و مضمونا

باستمرار مست يدة بذلؾ مف التق ػدـ النوعي السريع و المستمر في أدوات و نظـ تكنولوجيا المعمومػات و بشكؿ
خاص مع تسارع االبتكار البرمجي عمى مستو لاات البرمجة نظـ التشايؿ أو أدوات التصميـ بمساعدة

الحاسوبا سيخصص المطمب لدراسة و منا شة كؿ الطرؽ المعروفة في تصميـ نظـ المعمومات المحوسبة
بشكؿ عاـ مع التركيز عمى األساليب المنهجية الحديثة في تصميـ و تطوير نظـ دعـ القػ اررات و المتمثمة

أساسا في منهجية دورة حياة النظـ منهجية النمذجة و االعتماد عمى التوريد الخارجي و غيرها مف الطرؽا

 – 1منهجية دورة حياة النظم

تعد هذل المنهجية مف أ دـ الطرؽ المنهجية لدراسة تصميـ و تطوير نظـ المعمومات الحاسوبية

ومف أكثرها تقميدية و هيكمية بحكـ منطقها المرتب و الواض ا و مع ذلؾ ال يوجد ات اؽ بيف الممارسيف
في ميداف تكنولوجيا المعمومات لتحديد المراحؿ الرئيسية لدورة حياة النظـ و ال حوؿ بنية كؿ مرحمة مف

حيث أنشطتها ال رعية و األنشطة المتشعبة منها و تدفقها1ا

1

 -سعد غالب ياسيف تحميل و تصميم نظم المعمومات الطبعة األولى دار المناهج لمنشر و التوزيع عماف األردف  9331ص5356ا
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يمجأ بعض الباحثيف في عممية التطوير إلى الشكؿ الدائرل لؤلنشطة الجوهرية و المتضمنة أساسا
مراحؿ تحميؿ النظـ تصميـ النظـ التطبيؽ االختيار التحويؿ و أخي ار التقييـ بينما يمجأ باحثوف آخروف

إلى النمػوذج التدفقي لؤلنشطة عمى أساس التتابع مف األعمى إلى األس ػؿ الذل يبدأ بتحديػد و إدراؾ
المشكمة دراسة الجدو

تحديد احتياجات المست يديف التصميـ التطبيؽ و التقييـ1ا

إف ال كرة الرئيسية التي تستند عميها منهجية دورة حياة النظـ هو أف أل نظاـ لممعمومػات بما في

ذلؾ نظـ دعـ القرار يمر بمراحؿ أشبة في كثير مف الوجه بدورة حياة الكائف الحي حيث يولد النظاـ
وينمو و ينضج و يعمؿ ثـ يتراجع و يقؿ تكي ه مع بيئته مما يؤدل به إلى التبلشي و هذا يتطمب البدء
بتقديـ نظػاـ جديد يحؿ محمه يكوف أكثر حداث ػة و تتطو ار و أفضؿ تعبير عف احتياجات المنظمةا

–2

منهجية النمذجة

يقصد بالنمذجة إعداد نموذج أولي لمنظاـ بسرعة و أ ؿ تكم ة لممستخدميف و ذلؾ مف أجؿ تقييمه

وتحديد مد

درته عمى تمبية احتياجاتهـا تعني النمذجة في تطوير نظـ دعـ الق اررات بناء نموذج يمثؿ

خصائص المنتج الخدمػ ة أو النظاـ المقترح أل تكويف نسخة أولية لنظاـ دعـ الق اررات تحتول عمى كؿ
أوأهػـ الخصائص الجوهريػة المطموبة مف النظاـا النمذجة بعكس الطريقة التقميدية التي تحتاج لو ت طويؿ
يصرؼ عمى الت اصيؿ الصايرة لمتطبيقات و البحث عف تطوير كامؿ لمنظاـ دفعة واحدة فهي إذف تعمؿ

عمى إنشاء نموذج سريع و أولي لمنظاـ الجديػدا يتـ تعديؿ النظػاـ و إعادة تطويرل أثناء عممية التشايؿ إلى
أف يتـ الوصوؿ إلى تحقيؽ درة النظاـ عمى تمبية احتياجات المست يديف بؿ أثناء و بعد عممية اتخاذ

الق ارراتا تجدر اإلشارة إلى أف أسموب النمذجػة ال يتطمب تصميـ النظاـ بكؿ مكوناتػه و أجزائه أو تهيئة
جميع المستمزمات و إنما ينصب االهتماـ عمى المكونات األساسية لتكويف نسخة عمؿ أولية لمنظاـ ككؿا

تتكوف عممية النمذجة مف حزمػة متكاممة و مترابطة مف الخطوات الرئيسية كما يوضحها الشكؿ

الموالي6

1
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شكل رقم ()14

خطوات عممية النمذجة
تعييػف احتياج ػػات المست يديف

تطوير النموذج العممي لمنظاـ

تطبيؽ النموذج النظػاـ

هل المستفيد راض

نعم

اعتماد النموذج
كنسخة نهائية

ال
المراجعة و إعػادة النظػر
Source: LAUDON KENNETH & LAUDON JANE, Op.cit, P: 444.

يحدد الشكؿ الخطوات الرئيسية لعممية النمذجة و المتمثمة أساسا في تعييف االحتياجات الرئيسية

لممست يديف تطوير نموذج عممي لنظـ دعـ الق اررات تطبيؽ النموذج و أخي ار مراجعة و تطوير النظاـ

وفيما يمي ت صيؿ لكؿ خطوة1ا

1
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 - 1 – 2تعيين االحتياجات الرئيسية لممستفيدين
يجب أف يعمؿ فريؽ التطوير مع المست يديف مف النظاـ سواء المديريف أو مف يعمؿ معهـ بص ة

استشارية بتواصؿ و و ت كاؼ لتحديد احتياجاتهـ الجوهرية و تحميؿ المشاكؿ التي يواجهونها و الق اررات

الواجب اتخاذها بشأف ذلؾا

 – 2 – 2تطوير نموذج عممي لنظم دعم الق اررات
يعمؿ فريؽ التطوير ببناء نسخة أولية مقترحة لنظاـ دعـ الق اررات و خبلؿ و ت ياسي باستخداـ

لاات الجيؿ الرابع و أدوات هندسة البرامج بمساعدة الحاسوب و غيرها مف األدواتا

 – 3 – 2تطبيق النموذج

يوضع النموذج األ ولي حيز التطبيؽ و يترؾ لممست يديف مهمة تحديد ك اءته و فعاليته في نمذجة

البدائؿ ا تراح الحموؿ و دعـ صانع القرار بصورة تنعكس بوضوح عمى جودة القرار المتخذ و النتائج

المرجوة منها

 – 4 – 2مراجعة و تطوير النموذج
يعمؿ فريؽ التطوير عمى تدويف المبلحظات التي تخص التعديبلت الواجب إجراؤها و إعادة النظر

في مكونات و طريقة عمؿ النظاـا و عند االنتهاء مف تن يذ كؿ التعديبلت تعود الخطوة السابقة مف جديد
أل تتكرر المرحمة الثالثػة و الرابعة باستمرار إلى أف يتـ تحقيؽ الرضا التاـ لممست يديفا

 – 3االعتماد عمى التوريد الخارجي

تعرؼ هذل العممية بالتجهيز الخارجي و تتجسد مف خبلؿ جممة األنشطة التي تبدأ بت ويض مشروع

بناء و تطوير نظـ دعـ القرار تحديدا لطرؼ خارجي متمثؿ في أحد شركات تكنولوجيا المعمومات أو بيت

مف بيوت الخبرة العالمية النشطة حقؿ تكنولوجيا المعمومات و األعماؿ االلكترونية1ا
تعد إستراتيجية االعتماد عمى التوريد الخارجي لتكنولوجيا المعمومات إحد

أهـ ال رص المتاحة

لبلستثمار في الموارد ال كرية في ظؿ اال تصاد الجديدا تتطمب هذل اإلستراتيجية ياـ المنظمة المست يدة
بتحديد احتياجاتها الت صيمية مف النظاـ المقترح و يتـ ترجمة هذل االحتياجات مف خبلؿ طمب تقديـ
عروض يتضمف االحتياجات و مواص ات النظاـ المقترح و دعوة المنظمات التي تممؾ التجهيزات لتقديـ

عروضهاا

- HAAG CUMMINGS & DAWKINS, Management information systems for the information age, Irwin Mc Graw Hill
Inc, Boston, U.S.A, 1998, P: 366.

1
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 – 4تطوير نظم دعم الق اررات باستخدام الحزم البرمجية
تحقؽ الحزـ البرمجية مزايا متعددة ل ريؽ تطوير نظـ دعـ الق اررات و في مقدمتها اختصار الو ت
والتكم ة ضماف الموثو ية و االست ادة القصو مف القدرات التقنية المتاحة في حزـ البرمجيات و بصورة

خاصة برامج الجداوؿ االلكترونية الممتدةا تتوفر حزـ البرمجيات في األسواؽ كما يمكف ا تناؤها مف

شركات تكنولوجيا المعمومات أو بيوت تطوير البرمجيات و بالمواص ات التي تحتاجها المنظمة المست يدةا
يجدر بالذكر أف هناؾ برامج تستخدـ لمنظومػات الحواسيب الشخصية أو الشبكات و لدعـ فػرؽ العمؿ

وصنع الق اررات اإلداريةا كما تستخدـ مع منظوم ػات مستودعػات البيانات و تقنيات التنقيب عف البياناتا

يرافؽ أسموب تطوير نظـ دعـ الق اررات باستخداـ الحزـ البرمجية عدة عيوب أهمها أف الحزـ

البرمجية د ال تشمؿ كؿ الوظائؼ المطموب تن يذها مما يتطمب إجراء تعديبلت أو تطويػ ػر حتى تكوف
مقبولة مف ب ػؿ صانعي القرار في المنظماتا تتطمب عمميات التعديؿ تايير البرامج الحالية مما ينجر
عميها تكم ة عالية و هدر لمو تا كما يعاب أيضا عمى بعض الحزـ البرمجية أنها ال تحتول كؿ النماذج
الجاهزة لتحميؿ بدائؿ الق اررات اإلستراتيجية و التكتيكية مما يعني البحث عف حزـ أخر لسد هذا النقص

وبالتالي د ي شؿ فريؽ التطوير في بناء تعاضد بنيول لحزـ برمجيات النظاـا

 – 5تطوير نظم دعم الق اررات من خالل المستفيد النهائي

يعمؿ المست يد النهائي عؿ تطوير نظـ دعـ الق اررات دوف مساعدة تقنية أو بدعـ محدود مف بؿ
المختصيف التقنييف في حقؿ تكنولوجيا المعموماتا تصاعد دور المست يػد النهائي في تطوير تحميػؿ وتن يذ

نظـ المعمومػ ات لـ يأت مف فراغ بؿ نتيجة مؤثرات نوعية كبيرة أهممها ثورة الحاسوب الشخصي ثورة

صناعة البرمجيات و كذا ظهور أدوات التطوير بمساعدة الحاسوب ن سها يستطيع المست يد النهائي

استخداـ لاات الجيؿ الرابع و الحزـ البرمجية الجاهزة و غيرها مف أدوات تكنولوجيا المعمومات لبناء
النماذج توليد األشكاؿ البيانية و تن يذ االستعبلمات و تصميـ نماذج إدخ ػاؿ البيانات و إدارة موارد النظاـ

مف دوف حاجة لخبرة في لاات البرمجة اإلجرائية و مف دوف االستعانة بالمبرمجيف و محممي النظـ

وغيرهـ1ا

أصب المست يد النهائي مشاركا و فاعبل في هندسة و تطوير النظاـ و يعد جزء مهما مف فريؽ

تطوير النظـا يتو ؼ نجاح نظـ دعـ الق اررات عمى درجة مشاركة المست يد في عممية التطوير ألف

المست يد هو وحدل الذل يدرؾ حاجاته الحقيقية و مشاكمه و طبيعتهاا

1
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المطمب الثالث :اتجاهات التطور المستقبمي لنظم معمومات دعم القرار
ال تزاؿ نظـ دعـ القرار تمر بحالة مف عدـ الوضوح ف ي مطمع التسعينات لـ تعرؼ بعض

األدبيات تعريؼ مستقؿ أضؼ عمى ذلؾ أف الدعـ الذل تقدمه التطبيقات في أغمبه غير مباشرا كما أف
العديد مف األهداؼ و الوظػ ػ ػ ػ ػ ػائؼ األساسية لنظـ الدعـ ال تزاؿ غير مدركة في الوا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع العممي خاصة
ما تعمؽ منها بالت اعؿ التايير تحقيؽ الك اءة و الدعـ االستراتيجيا

زادت التطبيقػات المطػورة لمتدعيػـ الشخصي في مقابػؿ تمؾ الموجهػة لمتدعيـ الجمػاعي أو التنظيميا

كما سادت التطبيقات الموجهة لدعـ اررات اإلدارة الوسطى و مستو العمميات مقارنة بالنصيب الضعيؼ

لمتطبيقات المطورة لدعـ الق اررات اإلستراتيجية إضافة لظهور العديد مف المشاكؿ في التطبيؽ العمميا

يمكف القوؿ أف ال جوة بيف ما كاف مأموال و بيف ما تحقؽ فعبل يجسد مجاالت التطوير المستقبمي

لنظـ دعـ القرار هذا إضافة إلى مجاالت أخر فرضتها التطورات السريعة في تكنولوجيا المعمومات
تحديدا االتجال غؿ التكامؿ مع منتجات الذكاء االصطناعي إلثراء نظـ دعـ القرار و توسيع مجاالتهاا

يوض الجدوؿ الموالي تطور نظـ دعـ القرار في المنظمػات في الماضي الحاضر و استشرافا لممستقبؿا
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تطــور نظم دعم القــرار
المجال

نظم دعم القرار في الماضي

نظم دعم القرار في الحاضر

نظم دعم القرار في المستقبل

النظام
مجػاؿ اهتماـ النظاـ
م ػد

مشكمة أو مهمة اررية محددة

طبقة مف المشاكؿ الق اررية

العمميات التنظيمية الق اررية

محػددة

محػددة وشبه محددة

محػددة و غير محددة

المشاكؿ الق اررية
مستو

الر ابة العممياتية التكتيكية

الر ابة العممياتية و اإلدارية

التدعيـ التنظيمي

الر ابة العممياتية و اإلدارية
و التخطيط االستراتيجي
تكامؿ مطرد مع االهتماـ بوجهات

درجة التكامؿ التنظيمي

عػزلة تنظيمية

بدء التكامؿ التنظيمي

هدؼ تدعيـ الق اررات

زيادة فعالية اتخاذ الق اررات

زيادة فعالية اتخاذ الق اررات

زيادة ال عالية و الك اءة

النماذج و األساليب

نماذج و أدوات تحميؿ كمية

نماذج و أدوات تحميؿ كمية

نماذج و أساليب كمية

النظر التنظيمية

 +تطوير نظـ معمومات المديريف

 +نوعية  +أساليب الذكاء

الق اررية المدعمة

االصطناعية

و نظـ الخبرة و معالجة ال كرة
نوع تدعيـ متخذ القرار

تدعيـ شخصي

تدعيـ شخصي

تدعيـ شخصي و جماعي

مجاؿ التدعيـ

تدعيـ وظائ ي محمي

تدعيـ وظائ ي محمي و اتجال

تدعيـ لؤلعماؿ الدولية

لمتمدد

متعددة الجنسيات

إستراتيجية

نظـ فردية وظائ ية معزولة

نظـ فردية وظائ ية معزولة و

نظـ متكاممة و منسق ػة أفقيا

اتجال لتعدد وجهات النظر

و رأسيا ػ نماذج متعددة وجهات

تصميـ النظاـ

الق اررية و استخداـ النماذج

نظر

متعددةػ

المتعددة
درجة ت اعؿ

ت اعؿ ضعيؼ

المستخدـا نظاـ

اتجال لتحسيف الت اعؿ

ت اعؿ ثرل بتحسينات الحاسبات
)خاصة الشخصيةا و البرامج
و استابلؿ التعمـ
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استنادا لمجدوؿ السابؽ يمكف تصور مجموعة مف المهاـ غير المدركة و التي سوؼ تكوف محور

الحديث عف نظـ دعـ القرار المستقبمية و التي تمثمها في الحقيقة جممة مف التكامبلت الاائبةا
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 -1التكامل الوظائفي األفقي عبر المنظمة لدعم الق اررات الجماعية
يتحقؽ هذا التكامؿ إذا نظاـ دعـ القرار لمتخطيط المالي في المنظمة مثبل يستهدؼ اتخاذ رار
منسؽ و متكامػؿ مع وظائؼ أخر في المنظمػة كالتسويؽ مثبلا يمكف لنظـ دعػـ القرار أف تحقؽ وتتوسع
في إنجاز هذا التكامؿ في المستقبؿ عف طريؽ إتباع مدخميف

1

أولهما هو السعي إلى تحقيؽ تكامؿ عدة

نظـ دعـ رار موزعة و من صمة و في هذا الصدد ظهر منذ منتصؼ الثمانينات نظـ دعـ الق اررات

الموزعة كوسيمة لمكاممة عدة نظـ دعـ موجودة في منظمة واحػدة أو التنسيؽ بيف عدة نظـ في بيئات
متعددة لتمبية حاجات محددة لمتخطيط الجماعي و اتخاذ الق اررات الجماعيةا أما المدخؿ الثاني فيتمثؿ في
بناء نظـ دعـ رار أوسع نطا ا ادرة عمى التنسيؽ بيف الق اررات الوظائ ية المختم ةا و في هذا الخصوص

ظهرت كما أسم نا في ال صوؿ السابقة نظـ دعـ الق اررات الجماعية باعتبارها تمثيبل إلمكانات حاسوبية
واتصالية مصمـ لتحسيف الداء مف خبلؿ دعـ ت اعؿ مجموعات اتخاذ الق اررات الذل يقع أو يتـ عػادة في
أو ات و أماكف مختم ة كما يوضحه الشكؿ المواليا
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أدوات نظم دعم الق اررات الجماعية
أوقـات مختمفـة

ذات الوقـت

النوع الثاني

النوع األوؿ

مثاؿ 6غرفة فريؽ أو مشروع

مثاؿ 6غرفة اررات

النوع الرابع

النوع الثالث

مثاؿ 6بريد الكتروني أو صوتػي

مثاؿ 6تشاور بال يديو

ذات المكــان
أماكن مختمفــة
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تمثؿ االجتماعات االلكترونية المرئيػة أحد الخيارات المستخدمػة في هذا الشأف حيث يمكف لممسئوليػف

اإلدارييف في أماكف مختم ػة مف المشاركة في اتخاذ القرار دوف الحاجة لمتنقؿ و ذلؾ عبر تقنية الشاشات

حيث يوفر ظهورهػـ عمى الشاشة في و ػت واحد اإلحساس بأنهػـ في اجتمػاع عادل و داخؿ غرفة واحدةا
تجدر اإلشارة إلى أف هذل التقنية استخدمت مف طرؼ وكالة ال ضاء األمريكية ( )NASAلعقد االجتماعات عف

بعد بواسطة ال يديو لمراجعة استعدادات مركبات ال ضاء األمر الذل يقمؿ مف و ػت االجتمػاع مف يوميف إلى

خمس د ائؽ ناهيؾ عف اال تصاد في التكم ةا يوض الشكؿ الموالي نظاما لبلجتماعات االلكترونية الذل
طورته جامعة أريزونا األمريكية لدعـ أنشطة اتخاذ الق اررات الجماعية باستخداـ األدوات البرمجيةا

1

 -محمد ماجد خشبة مرجع سابق ص5326ا
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توصيف لنظام االجتماعات االلكتروني لدعم الق اررات الجماعية

النشـــاط
توليد األفكار

كيؼ يمكف أف تضاعؼ المبيعات
خبلؿ الخمس سنوات القادمة؟

تفاعل الخبـرات
الجماعيـــة

عصؼ ذهني باستخداـ الحاسوب
معالجة حاسوبية  23 - 03د يقة

المخرجــات

عػدة ص حػات
أفكار -بدائؿ

تنسيق األفكار

تجميع المبلحظات مف األفكار
السابقة و تنظيمها في ائمة

بالقضايا األساسية و الحموؿ البديمة

وضع أولويات

ماهو األكثر أهمية؟
)تنقيػة البدائؿا

توليـد األفكار و تفصيل المسؤوليات
خطة تن يذ الحؿ المت ؽ عميه

تنسيػؽ األفك ػػار

 15 - 51فكرة أساسية
و حمػوؿ بديمػة

معالجة حاسوبية  53 - 21د يقة

تصويػػت

ائمة أولويات لمبدائؿ

معالجة حاسوبية  93 - 53د يقة

تمحيص األفكار و العوامؿ
معالجة حاسوبية 21 - 03د يقة

عػػدة ص حات
تقديػر أفضؿ بديؿ
و خطة تن يذل

المصدر :محمد ماجد خشبة مرجع سابق ،ص5356

يعتمد النظاـ المذكور عمى استخداـ أسموب العصؼ الذهني في التعامؿ مع مشكمة معينة ا يدعى

المشاركوف إلطبلؽ أفكارهـ حوؿ المشكمة المطروحة في إطار منهجية تهدؼ لمحصوؿ عمى حموؿ بديمة

الفصل الثالث :نظم معمومات دعم اتخـاذ القرار
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تنقية الحموؿ بتحميؿ مزايا و عيوب و محددات تطبيؽ كؿ منها اختيار أنسب حؿ بديؿ و هيكمة خطة
تن يذل و تحديد و توزيع مسؤوليات التن يذ تجر العمميات السابقة في إطار زمني محدد لكؿ منها

وباستخداـ المعالجة الحاسوبية ال عالة التي يقوـ عميها متخصصوف في هذا النوع مف اتخاذ الق اررات
الجماعيةا

 -2التكامل التخطيطي الرأسي بين المستويات اإلدارية لدعم التخطيط االستراتيجي
تتطمب الق اررات اإلستراتيجية تنسيقا أفقيا و رأسيا و التي يشير الوا ع لقمة التطبيقات الموجهة لدعمها

لمكاممة الوحدات ال رعية الوظائ ية أفقيا و مكاممة التخطيط طويؿ متوسط و صير المد رأسيا و ذلؾ

باية إبداع إستراتيجية منسقة لممنظمةا يمثؿ التنسيؽ المشار إليه مدخبل حيويا في خمؽ نظـ دعـ اررات

إستراتيجية و نظـ اررات جماعية و مف ثـ زيادة الك اءة التنظيمية1ا يدعـ هذا االتجال التوسع في استخداـ
نظـ الخبرة و معالجة المعرفة في توسيع إمكانات هذل النظـا و في هذا اإلطار يتزايد اعتماد الكثير مف

الشركات األمريكية الكبر عمى أساليب مثؿ السيناريوهات و استطبلع رأل الخبراء أو كما يطمؽ عميها

طريقة دل ي و ذلؾ لدعـ الق اررات الجماعية و اتخاذ الق اررات اإلستراتيجيةا
 - 3التكامل العالمي لدعم األعمال الدولية

الهدؼ مف هذا التكامؿ هو مواكبة االتجال العالمي المتزايد نحو تدويؿ األعماؿ خاصة في ظؿ بنػود

المنظمة العالميػة لمتجػارة و تعاظـ التوجه نحو التكتؿ اال تصادل و اتساع نطاؽ الشركات متعددة

الجنسيات و في هذا المقاـ نشير إلى أف ترتيب القدرة التنافسية لمدوؿ حوؿ العالـ لسنة  1779اعتمد عمى

ثمانية مؤشرات أساسية يأتي تدويػؿ اال تصػاد في المرتبة الثانيػة ضمف هذل المؤشرات و التي تشمؿ وة

اال تصػاد الكمي تدويؿ اال تصاد التمويؿ البنية التحتية التسيير العموـ و التقنيػة و القو العاممةا تتزايد
درجة تعقد بيئة األعماؿ و عدـ التأكد خارج الحدود 2مما ي رض عمى الشركات عبر العالـ إن اؽ المزيد

مف األمواؿ لتطوير تكنولوجيا المعمومات و تطبيقات نظـ دعـ القدرات الدولية و تشير مراجعات حديثة
إلى ظهور نمو متسارع في تطبيقات نظـ دعـ القرار الموجهة لدعـ إدارة األعماؿ الدولية بعد حقبة ساد

فيهػا االهتماـ بالتطبيقػات في مجاالت التسويؽ اإلنتػاج و التمويؿ عمى مستو المنظمات محمياا
 - 4التكامل مع التطور في تقنيات تحسين تفاعل المستخدم

تط ورت هذل التقنيات بتطور نظـ دعـ القرار و د بدأت عموـ المنطؽ الهندسة و العموـ السموكية في

المساهمة بشكؿ فعػاؿ في تحسيف ت اعؿ اإلنسافاالحاسوب بالتوازل مع التق ػدـ في التصميـ والتطوير المادل

لؤلجه ػزة و البرمجيات عؿ حد السواء .يمثؿ التطور في تقنية الوسائط المتعددة انجا از حاسما في هذا
1
2

 محمد ماجد خشبة مرجع سابق ص553 6ا -عمي فهمي مرجع سابق ص306ا
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المجاؿ حيث يمكف االتصاؿ و التخاطب عبر أجهزة الحاسوب بالكتابة و الصوت و الصورة مع التطور
المذهؿ في إمكانات التخزيف التشاي ػؿ و التكامؿا عمى سبيؿ التمثيؿ فاف خدمة البريد االلكتروني عمى
شبكة االنترنت تتي لما يقػرب مف ثبلثيف مميوف مشترؾ عبر العالػـ مف تبادؿ اآلراء بصورة فورية و دوف

تكم ة مالية إضافية كما يمكف أيضا نقػؿ الصوت و الصورة في هذا التواصؿ االلكتروني الكوني1ا

1

 -محمد ماجد خشبه مرجع سابق ص5926ا
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خاتمـة الفصل الثالث
برزت نظـ دعـ القرار بأجيالها المتعا بة و المتطورة باسػتمرار بسػبب الحاجػة الموضػوعية لػئلدارة لوجػود

تقنيات و أدوات لدعـ اتخاذ الق اررات التػي أضػحت معقػدة بسػبب ظػروؼ عػدـ التأكػد التػي ميػزت بيئػة األعمػاؿ

المعاص ػرة بعػػدما أصػػبحت إدارة نظػػـ المعمومػػات المحوسػػبة غيػػر كافيػػة لتزويػػد متخػػذل الق ػ اررات بالمعمومػػات
الضرورية ألداء وظائ هـ ودعـ أنشطة المنشأةا تتعدد تطبيقات نظػـ دعػـ القػ اررات فػي مجػاؿ األعمػاؿ تحديػدا

فبرزت منها تمؾ الداعمة التخاذ الق اررات غير هيكمية و شبه هيكمية وأخر لدعـ الق اررات المبرمجة التي تنتشر
تطبيقاتها بصورة واسعة لدعـ أنشطة و عمميات اإلدارة في المستو

التشايميا

إف معظـ تطبيقات نظـ دعـ الق اررات خاصة المستخدمة منها مف بؿ الشركات الكبيرة و المتوسطة يػتـ

تطويرها مف بؿ شركات تكنولوجيا المعمومات و بيوت الخبػرة العالميػة فػي مجػاؿ صػناعة البرمجي ػات و العتػاد

وشػػبكات االتصػػاالتا تعتمػػد أغمػػب المؤسسػػات عمػػى إسػػتراتيجية التوريػػد مػػف الخػػارج لتطػػوير و بنػػاء نظػػـ دعػػـ

القػ ػ اررات أكث ػػر م ػػف اعتماده ػػا عم ػػى خي ػػار التوري ػػد م ػػف ال ػػداخؿ و خاص ػػة إذا تعم ػػؽ األم ػػر بالتطبيق ػػات المعق ػػدة
تكنولوجياا مف الصعوبة بمكػاف تحديػد إطػار سػاكف التسػاع تطبيقػات نظػـ دع ػـ القػ اررات ألف هػذل الػنظـ تعمػؿ

وتستخدـ في كؿ نشػاط يتطمػب سػرعة و د ػة و موضػوعية فػي اتخػاذ القػ اررات خاصػة فػي مجػاؿ إدارة األعمػاؿ

المعاصػ ػرة و ه ػػذا م ػػا يضػ ػ ي خصوص ػػية عم ػػى ه ػػذل ال ػػنظـ مقارن ػػة باألنم ػػاط األخ ػػر م ػػف نظ ػػـ المعموم ػػات
المحوسبةا تتمثؿ خصوصية نظـ دعـ القػ اررات فػي أنػه لكػؿ نظ ػاـ خصػائص جوهريػة تختمػؼ إلػى حػد مػا عػف

خصػػائص الػػنظـ األخػػر ا عم ػى الػػرغـ مػػف اسػػتخداـ نظػػـ دعػػـ الق ػرارات ن ػػس المكونػػات األساسػػية مػػف اع ػدة

البيانات اعدة النماذج و واجهة التحاور مع المستخدـ إال أف مضموف هذل التقنيػات و طريقة عممها يختمػؼ
بطريقة جذرية بؿ أف هناؾ تبايف في طبيعة و أولوية استخداـ وظػائؼ مهمػة لتحميػؿ البيانػات و بنػاء النمػاذج

القررات و ذلؾ وفقا لمجاؿ استخدامه و نطاؽ الوظائؼ التي يعمؿ عمى دعمها لمساعدة
في كؿ نظاـ لمساندة ا

المديريف عمى اتخاذ ارراتهـا د ال تحمػؿ بعػض التطبيقػات المهمػة لػنظـ دعػـ القػ اررات كممػة الػدعـ أو اإلسػناد
أو كممة الق اررات كما هو الحاؿ في نظـ المعمومات الجارافية مثبل مع أف هذل النظـ هػي أنم ػاط و فػي بعػض
الحاالت أجياؿ لتكنولوجيا نظـ دعـ الق اررات و ذلؾ ألف جوهر عممها و طبيعة أهدافها و توجهها ينحصػر فػي

إطار تقديـ الدعـ الكؼء و ال عاؿ لعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية غير و شبه الهيكميةا كحوصمة لمػا تـ تقديمػه

يمكف استنتاج أف نظـ دعػـ القػ اررات تختمؼ و تتنوع في تطبيقاتهػا و مجػاالت اسػتخدامها كمػا تتبػايف فػي نػوع

و طبيعة المهاـ المرتبطة بمستو القرار اإلدارل الذل تقوـ بدعمه في المؤسسةا

تػرتبط نظػػـ دعػػـ القػ اررات و عمػػى وجػػه الخصػػوص تطبيقاتهػػا بمجػػاالت مهمػػة فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات

مثؿ منظومة مستودعػات البيانػات و حقػؿ الػذكاء االصػطناعي الػذل أصػب أكثػر انػدماجا فػي أدواتػه و تقنياتػه
مع نظـ دعـ اإلدارة و نظـ دعـ الق اررات اإلداريةا و عموما تتكوف نظـ معمومات دعـ الق اررات مف نظـ فرعية
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ممتثمة في كؿ مف النظػاـ ال رعػي إلدارة اعػدة البيانػات النظػاـ ال رعػي إلدارة اعػدة النمػاذج و النظػاـ ال رعػي

إلدارة الح ػوار البينػػي و م ػوارد النظػػاـ مػػف األف ػراد العػػامميف باإلضػػافة إلػػى البنيػػة التنظيميػػة التػػي تشػػكؿ هيكػػؿ
النظػاـ و اإلجػراءات و واعػػد العمػػؿ الخاصػة بتن يػػذ و أنشػػطة دعػػـ القػ اررات اإلداريػةا تمثػػؿ نظػػـ دعػػـ القػ اررات
نتاج الت اعؿ بيف البيانات و الحوار البيني مع المست يد إف أهـ ما يميزها عػف بقيػة األنظمػة األخػر مػف نظػـ

المعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة هػػو تكوينهػػا النػػوعي الػػذل يجمػػع بػػيف اع ػدة البيانػػات و أدوات تحميػػؿ و نمذجػػة
البيانػػات بوسػػائؿ دعػػـ م يػػدة التخػػاذ الق ػ اررات شػػبه و غيػػر الهيكميػػةا ت ػرتبط هػػذل الػػنظـ بعبل ػػات بينيػػة متكامم ػة

ومتعاضدة مع الواجهة البينية لممست يد النهائيا
أد

التطور المتسارع و المضطرد في تقنيات المعمومات إلى ظهور نظـ و تطبيقات مبتكرة موجهة

نحو نظـ دعـ اإلدارة الزبائف فرؽ اإلدارة و ورشات العمؿ و غيرهاا و مف بينها نذكر نظـ دعـ الق اررات

الذكية نظـ المعمومات اإلدارية الذكية نظـ دعـ العمبلءا كؿ األنواع السابقة عبػارة عف تقنيات أو تكنولوجيا
معمومات ما بعد عصر الصناعةا أصبحت نظـ الدعـ المعموماتية السالؼ ذكرها مندمجة بنيويا مع حقؿ

وتطبيقات الذكاء االصطناعي عمى مستو األجهزة البرمجيات و الشبكاتا و عمى هذا األساس يمكف القوؿ
أف نظـ دعـ الق اررات الحديثة و نظـ دعـ اإلدارة هي نظـ ذكية و إف لـ تكف ذكية بالكامؿ فيجب أف تحتول

عمى مكونات ذكية عمى األ ؿ و بالتالي تستطيع أف تستخدـ واعد المعرفة ليس مف أجؿ تمثيؿ المعرفة

أوتخزينها بؿ مف أجؿ دعـ إنتاج المعرفةا أضؼ إلى ذلؾ أف نظـ دعـ الق اررات تعد أداة مهمة لتكويف الميػزة
التنافسية اإلستراتيجية لممنظمة كما أنها تمثؿ أيضا أداة إستراتيجية لممنافسة و المحافظة عمى المو ع

االستراتيجي الراهف و الدفاع عنه في السوؽ و بعبارة أخر يمكف القوؿ أنها وسائؿ تقنية مهمة لتحقيؽ المزيد

مف االبتكار و اإلبداع في العمؿ و في خمؽ القيمة المضافة ألنشطة المنظمة هذا يعني أف رار تطوير

وتصميـ و استخداـ نظـ دعـ الق اررات يجب أف يتـ عمى ضوء رؤية إستراتيجية شاممة و متكاممة إلدارة
واستثمار موارد تكنولوجيا المعمومات في المنظمػة و ليس مجرد رار عابر و منعزؿ عف الرؤية التي يجب أف
تكوف المرجعية األساسية لئلدارة في كؿ ارراتها الخاصة بادارة تكنولوجيا المعموماتا و عميه فمف الم ترض

أف تتضمف إستراتيجية تصميـ و تطوير نظـ دعـ الق اررات تحديد األهداؼ المنشودة مف النظاـ و الوظائؼ

التي يجب أف يؤديها و نوع الق اررات اإلدارية التي سيقوـ بدعمها و احتياجات اإلدارة المست يدة و تحديدا درجة

هيكمية المشكبلت التي تواجههاا
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الفصل الرابع
دراسة حالة مجمع إسمنت الشرق الجزائري
تعتبر صناعة اإلسمنت من الصناعات اإلستراتيجية ،ألنيا ترتبط مباشرة بأعمال اإلنشاء والتعمير وىي مع

ذلك تعد صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرى.و ذلك العتماد تصنيعيا عمى مواد أولية بسيطة.

تحتل صناعة االسمنت في الجزائر كغيرىا من الدول مكانة معتبرة لكونيا قاعدة أساسية لتطور أغمب

القطاعات األخرى الحيوية في االقتصاد الوطني ،و ذلك من خالل إنتاج مادة اإلسمنت و استخداميا في كثير
من القطاعات و عمى رأسيا قطاع األشغال العمومية و البنى التحتية لالقتصاد الوطني و التي تعد ركيزة أساسية

لدفع عجمة التنمية االقتصادية و من ىذا المنطمق سيناقش الفصل محاور أساسية مرتبطة بصناعة اإلسمنت في

الجزائر عموما و في منطقة الشرق الجزائري تحديدا من خالل دراسة حالة مجمع صناعة اإلسمنت لمشرق
الجزائري و تناولو بالتحميل و الدراسة من زاوية دور نظم المعمومات و أىميتيا في اتخاذ الق اررات في القطاع،

وذلك من خالل النقاط التالية:

نظام معمومات صناعة اإلسمنت؛

دراسة تحميمية لقطاع صناعة اإلسمنت في الجزائر؛
تقديم مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري؛

دراسة تحميمية لدور و أىمية نظام المعمومات في اتخاذ القرار في شركات اإلسمنت التابعة لمجمع اإلسمنت
ومشتقاتو بالشرق الجزائري.
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المبحث األول :نظام معمومات صناعة اإلسمنت
تعد مادة اإلسمنت من أكثر مـواد البناء فائـدة ،إذ تستخدم كمادة مساعـدة عمى التماسك و االلتحام في

تشييد المبانـي واليندسة المدنية .تعتبر صناعة اإلسمنت من الصناعات اآلمنة عمى المجتمع؛ نظ ار ألنيـا ال
تخمف أي مواد كيميائية مضرة .إال أن اإلنبعاثات الناتجة عنيا من أتربة تشكل خط ار عمى البيئة؛ فمادة اإلسمنت

في شكميا النيائي تمثل خميطا مركبا لمواد طبيعية من التربة مثل الحجر الجيري والطين والرمل والجبس ونسبة

بسيطة من خام الحديد باإلضافة إلى الطفمة وىي مكون يتم أخذه من األراضي الزراعية ،ىذه األخيرة ىي السبب
الرئيسي في تصاعد األتربة عند صناعة اإلسمنت.
المطمب األول  :سيرورة صناعة مادة اإلسمنت
تتبع عممية صناعة االسمنت خمسـة مراحل أساسيـة متتالية متمثمـة في :استخراج المواد األوليـة من
المحاجر و المقالع ،عمميات المجانسـة األوليـة ،طيي المواد التي تمت مجانستيـا ،عمميـات السحـق و اإلضافات
لبعض المكونات األخرى لمحصول عمى مادة االسمنت و أخي ار عمميات التخزين استعدادا لتسويقيا .تتم عمميات

صناعة اإلسمنت وفق طريقتين أساسيتين ىما العمميات الجافة والعمميات الرطبة ،ففي العمميات الرطبة تطحن

المواد الخام وتخمط بالمياه ،ثم يفصل الناتج المعمق إلى الفرن .أما في العمميات الجافة فيتم تجفيف المواد الخام
قبل أو أثنـاء الطحن أي قبل إدخاليا إلى الفرن .ىذا إضافة لعممية التصنيع الوسيطة و التي تعرف بالطريقة شبو

الجافة.1

 - 1العمميات الرطبة
أخذ استخدام العمميات الجافة في صناعة األسمنت في االنتشار ليحل تدريجياً محل العمميات الرطبة،

بسبب الوفرة في الطاقة التي تتميز بيا العمميات الجافة ،والدقة في عمميات التحكم وفى خمط المواد الخام .يشتمل

خط العمميات الجافة عمى مراحل نحددىا فيما يمي:

 تكسير وخمط المواد الخام :تكسر المواد الخام من حجر جيري وسيميكات وطين وأتربة سطحية بواسطة
الكسارات ،ثم تنقل ليتم تخزينيا عمى ىيئة أكوام في مناطق مفتوحة أو مغطاة؛

 الطحن؛ تنقل المواد الخام في طواحين المعمقات ،حيث تخمط بالمياه ،ويستمر طحن المعمق حتى يصل إلى
درجة النعومة المطموبة .ينقل المعمق بعد ذلك إلى صوامع التخزين ،حيث يصبح متجانساً بعد الضبط النيائي

- Cement Electronics Encyclopedia, 2008.
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لمكوناتو ،وتؤخذ منو عينات بشكل دوري لضمان مطابقة تركيباتو لممواصفات ،ثم ينقل المعمق إلى أحواض
المعمقات ،حيث تقوم طواحين خاصة بتحويمو إلى خميط متجانس؛

 الطيي و التبريد :يسحب المعمق من قاع األحواض إلى فتحة تغذية الفرن الدوار ،يدور الفرن ببطء حول محور
يميل قميالً عن المستوى األفقي .يسمح ىذا الميل بدفع محتويات الفرن أثناء الدوران إلى األمام .وتتولد عند الطرف

األمامي من الفرن غازات احتراق عالية الح اررة تتدفق إلى الجزء األعمى من الفرن في تيار معاكس لحركة محتويات
الفرن المندفعة إلى أسفل .تجدر اإلشارة أنو يتم تبريد الكمنكر المتكون بواسطة مبرد ىوائي؛

 الطحن النيائي والتعبئة :ينقل الكمنكر إلى طواحين حيث يضاف إليـو الجبس ويطحن ،ثم يعبـأ في أكيـاس أو يوزع
دون تعبئة.

 - 2العمميات الجافـة
تتبع عمميات تصنيع مادة اإلسمنت وفق الطريقة الجافة تقريبا نفس مراحل خط العمميات الرطبة مع

اختالف متمثل في خمو الطريقة من استخدام الماء في عمميات تصنيع مادة اإلسمنت ،تشتمل عمميات الطريقة

الجافة عمى خمس مراحل نحددىا فيما يمي:

 تكسير وخمط المواد الخام :تُكسر المواد الخام من حجر جيري وسيميكات وطفمة وأتربة سطحية بواسطة
الكسارات ،ثم تُنخل وتُنقل ،ليتم تخزينيا عمى ىيئة أكوام في مناطق مفتوحة أو مغطاة.
 الطحن :يتم إدخال المواد الخام في مجفف دوار ،حيث تجفف بواسطة اليواء الساخن أو العادم الناتجة عن
تشغيل الفرن ،ثم تطحن المواد الخام في طواحين المواد الخام وتنقل إلى صوامع تخزين ما قبل الخمط حيث

تصبح متجانسة بواسطة اليواء المضغوط ،بعد ذلك تنقل المواد الخام المتجانسة من صوامع تخزين ما قبل الخمط
إلى صوامع التخزين .تتم عممية الخمط بنسبة  %03طين و %33حجر جيري.

 الطيي و التبريد :تسحب المواد الخام المتجانسة من قاع صوامع التخزين إلى فتحة تغذية برج التسخين
االبتدائي ذي المراحل المتعددة ،وقد يصل ارتفاع البرج إلى  023متر ،وىى مجيزة بسيكمونات لكمسنة الخميط،

ومنو إلى الفرن الدوار .تجدر اإلشارة إلى أنو يستخدم الغاز الطبيعي أو المازوت كمصدر لمطاقة الح اررية ،كما
يستخدم اليواء الساخن الناتج عن تبريد الكمنكار كمصدر إضافي لمح اررة.

يميل الفرن قميال عن المستوى األفقي بحيث يسمح بحركة بطيئة لممواد الصمبة إلى أسفل ،فتقطع المسافة من

فتحة التغذية الموجودة بأعمى الفرن إلى الطرف السفمى (جية االحتراق) ،حيث تتولد غازات االحتراق عالية
الح اررة في فترة زمنية تتراوح بين ساعة وثالث ساعات ،بينما تتحرك غـازات االحتراق إلى أعمى في تيار معاكس

لحركة المواد الصمبة.تستخدم في العمميات الجافة أفراناً أقصر من تمك المستخدمة في العمميات الرطبة نظ اًر لعدم

استخدام المياه .تستخدم غاليات استرجاع الطاقة في العمميات الجافة ،حيث تكون درجة ح اررة العادم الناتجة عن
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تشغيل الفرن أكبر من تمك المتولدة في العمميات الرطبة ،وتستخدم المرسبات اإللكتروستاتيكية لفصل الجسيمات
الناتجة عن أتربة األفران والمحمولة في تيار العادم .كما تستخدم األلومينـا وطوب الماغنسيوم في تبطين الفرن،

نظ اًر لتعرض السطح الداخمي لمتآكل ولممواد الكيميائية عند درجات الح اررة المرتفعة في منطقة تكون الكمنكار.
يتكون المنتج النيائي (الكمنكار) من حبيبات تتراوح أحجاميا بين  3ممم و  20ممم .يخرج الكمنكار من الفرن

الدوار ليدخل إلى أجيزة التبريد اليوائي المفاجئ لتنخفض درجة ح اررتو بسرعة إلى ما بين  ،3233 – 3033تعمل

ىذه المبردات بالتبادل عمى تسخين غازات االحتراق تسخيناً أولياً.

 الطحن النيائي والتعبئة :ينقل الكمنكار إلى طواحين حيث يضاف إليو الجبس ليتم في األخيـر الحصول عمى
مادة االسمنت التي تعبأ في أكياس من الورق أو من البالستيك ،كما يمكن تحميل االسمنت السائب مباشرة إلى

صوامع سيارات الشحن من خالل نظام تعبئة خاص.
 - 3العمميات شبه الجافة

العمميات شبة الجافة ىي حالة خاصة من العمميات الجافة ،حيث يستخدم فييا فرن ليبول أو الفرن المزود

بعمود وفي الحالتين تشكل المواد الخام المطحونة في العمميات الجافة عمى ىيئة حبيبات يتراوح قطرىا بين  03و

01ممم بحيث يضاف إلييا  %00من المياه .تجدر اإلشارة أنو في حالة استخدام فرن ليبول تجفف الحبيبات
وتسخن تسخيناً ابتدائياً بواسطة السخان الشبكي االبتدائي المتحرك ،ثم تنقل إلى فتحة تغذية الفرن .ويستخدم في

ىذا النظام ألول مرة أسموباً يعتمد عمى تسخين المواد الخام تسخيناً ابتدائياً بواسطة جياز منفصل ذو كفاءة
ح اررية مرتفعة ،وىى الميمة التي كان يقوم بيا الفرن في األنظمة التقميدية .أما في حالة استخدام الفرن المزود

بعمود تضاف السيميكات والطفمة خالل مرحمـة التحبيب ،وتتم عمميـات التجفيف والتبريـد في الطبقة العمودية
المتحركة .قد ساد استخدام ىذا النظام قبل انتشار األفران الدوارة ،ويقتصر حالياً استخدام األفران المزودة بعمود

ذات التفريغ المستمر من قاع الفـرن في كل الصين و اليند فقط .ويمتـاز ىذا النوع من األفران باالقتصاد
الحراري ،بينما يعيبو ضرورة استمرار تحريك النار في الفرن لمحفاظ عمى حالة احتراق ثابتة باإلضافة إلى تفاوت

جودة منتجاتو.
المطمب الثاني :مراقبة النوعية في صناعة مادة االسمنت و المخاطر البيئية الناجمة عنها
مـادة اإلسمنت خميـط من الكالسيوم والسميكـون واأللمونيوم والحديـد .إلنتـاج إسمنت يحتـوي عمى مواصفات
كيميائية و فيزيائية محددة وخاصة يحتاج إلى عناية وتحكم خالل عممية التصنيع من خالل عمميات مراقبة

الجودة التي تتم عبر المراحل المختمفة لعممية التصنيع و ذلك ضمانا لموصول لتحقيق منتـج ذو جودة عالية بحكم
أن ىذه الصناعة تترتب عنيا منشآت قاعدية و مدنية يشترط فييا توافر معايير دقيقـة في اإلنجاز.
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ينجر عن تصنيع مادة االسمنت انبعاثات تشكل خط ار و تيديدا عمى البيئة نتيجة التفاعالت التي تحدث
خالل عمميات تصنيع المواد األولية الداخمة في تركيبيا و المحددة سابقا ،حيث تعد سببـا رئيسيا في التموث

البيئي و ذلك من خالل تصاعد األتربة الناجمة عن عمميات تصنيعيا.

 - 1مراقبة النوعية في صناعة مادة اإلسمنت

يعمل نظام مراقبة الجودة الدقيق في جميع مراحل التصنيع عمى ضمان أن المنتج يتطابق مع
المواصفات العالمية لصناعة مادة االسمنت و ذلك عن طريق االختبارات المختمفة التي تجرى في مخابر خاصة،
وأن أداء األسمنت الذي يفوق المتطمبات القياسية يبقى قويا ومتسقا ،ويتم إجراء االختبار والفحص في مرحمة

إدخال المواد الخام ،المراحل الوسطى أي مرحمة طحن المواد وانتاج الكمنكار ،انتياء بمرحمة التصنيع والنقل.
تجدر اإلشارة أنو يتم مطابقة مواصفات المعيار  NA442لتصنيع مادة اإلسمنت في الجزائـر عمى وجـو التحديد
والذي يضع حدودا لمكونات المزيج و التي من شأنيا ضمان عممية طيي مناسبة لمادة الكمنكار و بالتالي

الحصول عمى منتج صديق لمبيئة.1
–2

المخاطر البيئية لصناعة مادة اإلسمنت
يمكن حصر أىم مصادر التموث المحتممة في صناعـة اإلسمنت ضمن المنشآت المتوسطـة والكبيرة في

بعض أو جميع الوحدات الخدمية والوحدات المساعدة المتمثمة فيما يمي:2

تكون قشور الغالية ينبغي أن
 الغاليات :تنتج الغاليات البخار المستخدم في توليد الطاقة الكيربائية .ولتجنب ّ
تكون المواد الصمبة الذائبة الكمية في مياه تغذية الغالية عند أدنى حد ممكن ،لذلك يستخدم الماء المقطـر في
تغذية الغاليات.تقوم محطات الطاقة الح اررية المنتجة لمبخار بتوليد الكيرباء خالل سمسمة من عمميات تحول

الطاقة ،تشمل حرق الوقود في الغاليات لتحويل المياه إلى بخار مرتفع الضغط يستخدم في تدوير التوربينات

لتوليد الكيرباء .وينتج عن ىذه العممية إنبعاثات غازية مثل االنبعاثات الناتجة من عمميات االحتراق .ويتضمن

العادم الناتجة عن حرق سائل المازوت و العوالق األولية و التي من ضمنيا المعادن الثقيمة في حالة تواجدىا
بنسب مرتفعة في الوقود ،أكسيد الكبريت والنتروجين وىيدروكربونات غير محترقة .يتوقف تركيز ىذه المموثات في
العادم عمى نظام االحتراق (تصميم رشاشات الوقود ،ارتفاع المدخنة) وميارة التشغيل ومكونات الوقود .أما

الغاليات التي تعمل بالغاز فتنتج عنيا كميات ضئيمة لمغاية من الجسيمات والمموثات األخرى .أما بالنسبة لتفوير

الغالية ،فتعتبر ميـاه التفوير من أىم مصادر تمـوث الصرف السائل إذ تحتوي عمى كميات كبيرة من المواد الصمبة
الذائبة الكمية .وتيدف عممية تفوير الغالية إلى خفض تركيزات األمالح والمواد الصمبة الذائبة إلى الحد الذي يمنع
ترسبيا عمى أسطــح التسخين .تستخدم المياه في وحدات توليد الطاقة لتبريد التوربينات ،وتتولد المياه عمى ىيئة
- A.DAOUDI, le ciment, normalisation et contrôle de qualité, Journée technique ERCE, P : 06.
- Sidney Mindess: Concrete, Civil Engineering & Engineering Mechanics Series.
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مكثفات البخار .وتتوقف كمية مياه الصرف الناتجـة عن ىذه الوحدات عمى طريقة التبريد المتبعة (دائرة تبريد مفتوحة

أم مغمقة) وعمى إعـادة تدويـر مكثفات البخار ،وتعتبر زيوت التزليق وعمميات التشحيم ىي األخرى مصد ار رئيسيا
لتموث مياه الصرف الناتجة عن وحدات توليد الطاقة؛

 أبراج التبريد :تستخدم المياه ألغراض التبريد عمى نطاق واسع في مختمف الصناعات ،وخالل عممية التبريد
ترتفع درجة ح اررة المياه وال تصمح لالستخدام ليذه األغراض إال بعد إعادة تبريدىا ،لذلك فإن أبراج التبريد تعتبر

وسيمة فعالة إلعادة تدوير المياه وبالتالي ترشيد استيالكيا .تتضمن عممية تبريد المياه تبخ ار جزئياً ليا مما يؤدي

إلى زيادة تركيز األمالح والمواد الصمبة الذائبة ،لذلك فمن الضروري تفوير أبراج التبريد لمتخمص من التركيزات
المرتفعة لتمك المواد بالمياه ،وتكون مياه توفير البرج ذات تركيزات مرتفعة من المواد الصمبة الذائبة الكمية التي

تتسبب في تموث مياه الصرف .أما في العمميات الجافة بصناعة األسمنت فتستخدم المياه أساساً لتبريد عمميات

التشغيل المختمفة (معدات التجفيف،تبريد األجيزة والضواغط) .لذلك فإن اإلدارة الجيدة لمميـاه في العمميات الجافـة
تؤدي في الحاالت الطبيعية إلى خمو ميـاه الصرف من المموثات .أمـا في العمميات الرطبة فإن المياه المستخدمة

مع المعمق تتبخر في الفرن؛

 الضواغط :تستخدم الضواغط في صناعة األسمنت لنقل المواد الخام بواسطة التيارات اليوائية المضغوطة.
وتستيمك الضواغط كميات كبيرة من الزيوت ألغراض التزليق والتبريد ،باإلضافة إلى الطاقة الكيربائية .وتعتبر

زيوت التزليق والضوضاء الناتجة عن تشغيل الضواغط ىي أىم المموثات الناتجة عن ىذه صناعة اإلسمنت؛
 المخابر المعممية :تؤدي المخابر المعممية مياما أساسيـة في مصانع األسمنت متمثمة فيما يمي:
 -اختبار المواد الخام والكيماويات المستخدمة والمياه ومياه الصرف؛

 التحكم في جودة المنتجات بفحصيا واجراء االختبارات الالزمة لذلك ،واجراء المقارنات بين المواصفاتالقياسية ومواصفات المواد الخام والمنتجات؛

 -المتغيرات التي يقوم المعمل باختبارىا تمثل الخصائص الفيزيائية لممواد والمنتجات وتركيبيا الكيميائي.

 الورشات و المخازن :تقوم ورشات الكيرباء و الميكانيكا في المنشآت الصناعية الكبيرة بإجراءات الصيانة
واإلصالح ،وأىم المموثات الناتجة عن ىذه الوحدات ما يمي :

 -الضوضاء؛

 مياه غسيل المعدات والتي قد تكون مموثة بزيوت التزليق؛ -خردوات المعادن.

كما تجدر اإلشارة إلى نوعية المموثات التي قد تتولد عن المخازن و التي تتوقف عمى الخدمات التي

تؤدييا .إن تواجد محطة الديزل بالمنشأة يتطمب وجود خزانات لموقود تحت األرض أو فوقيا ،وبالتالي خططا
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لمتحكم في التسربات .أما زيوت التزليق المستيمكة فيتم صرفيا عمى شبكة الصرف أو بيعيا لمحطات إعادة
التدوير ،و كذا المواد الكيماوية التي تستخدم ألغراض معالجة المياه أو كمواد إضافية في العمميات.

 محطات معالجة مياه الصرف :تحتوي مياه الصرف الناتجة عن مصانع اإلسمنت عمى تركيزات مرتفعة من
المواد الصمبة الذائبة الكمية و المواد الصمبة العالقة وأمالح البوتاسيوم والكبريتات وتتصف بدرجة قموية مرتفعة؛

 وحدات تصنيع أكياس اإلسمنت :تنتج ىذه الوحدات أكياسا من ورق الكرافت لتعبئة األسمنت ،ويعتبر الورق
و األكياس المرتجعة من المخمفات الصمبة في صناعة اإلسمنت.

المطمب الثالث :األنواع المختمفة لإلسمنت و مجاالت استخدامه
لإلسمنت أىميـة كبرى في حياتنا ،فيو يدخل في مجاالت متنوعـة تشكل عصب الحيـاة المعاصرة ،و عميو

ال يمكن تخيل استمرار المدنية دون وجود مادة االسمنت .تتعدد استخدامات اإلسمنت في النواحي المختمفة رغم
خطورة األبخرة المتصاعدة منو إذا تم استنشاقيا لما ليا من آثار ضارة عمى الصحة .تتعد أنواع من االسمنت و

تأخذ تس ميتيا من الغرض منيا ولزوم استعماليا ولكن تبقى مكوناتيا األساسية واحدة وان اختمفت نسبتيا من نوع

آلخر ،تجدر اإلشارة ىنا لمحاجة الضرورية لمادة االسمنت باختالف أنواعيا و لكن بنسب متفاوتة .سيتم من

خالل المطمب تناول نقطتين أساسيتين في نظام معمومات صناعة االسمنت و ىما األنواع المختمفة لمادة
االسمنت و كذا مجاالت االستخدام األساسية ليذه المادة اإلستراتيجية.

 -1األنواع المختمفة لإلسمنت

ىناك عدة أنواع من االسمنت يتم تصنيعيا لتالئم أنواع مختمفة من المتطمبات سواء كانت متطمبات

فيزيائية أو كيميائية .و قد أقـرت الجمعية األمريكية لالختبارات والمـواد

االسمنت ،ىذا إضافة إلى كل من االسمنت األبيض و االسمنت الخميط.1

()ASTM

بوجود ثمانيـة أنـواع من

 النوع ( :)Iيعرف باإلسمنت البورتالندي العادي ويستخدم لالحتياجات األسمنتية العادية في المشاريع اإلنشائية مثل
المباني والجسور واألرضيات والطرق وأنواع الخرسانة؛

 النوع ( 6)IAىو قريب الشبو من النوع األول باإلضافة إلى توفره عمى خاصية حفظ اليواء بداخل الخمطة

الخرسانية؛

 النوع ( 6)IIينتج ىذا النوع من االسمنت كمية أقل من الح اررة في أقل معدل لمتصمد ولو قـدرة متوسطة عمى
مقاومة ىجوم الكبريتات؛

 النوع ( 6)IIAوىو شبيو بالنوع الثاني وينتج منو الخرسانة الحافظة لفقاعات اليواء بداخميا؛
- A.DAOUDI, op.cit. PP: 08-14.
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 النوع ( 6)IIIىو االسمنت سريع التصمد وىو يسبب تصمد الخرسانة السريع واكتسابيا لقوة في وقت قصير .ىذا
النوع شبيو من الناحية الكيميائية والفيزيائية لمنوع األول إال أن الفرق أن حبيباتو أقل صغ ار وأكثر دقة؛

 النوع ( 6)IIIAوىو إسمنت يجمع بين صفتين وىما حافظ لفقاعات اليواء ومكتسب سريع لقوة مبكرة لمخرسانة؛

 النوع ( 6)IVوىو منتج لمقميل جدا من الح اررة أثناء عممية اإلماىة ويكسب الخرسانة قوة بمعدالت بطيئة نتيجة
ح اررة اإلماىة القميمة التي ينتجيا ،مما يعني أن التفاعل بداخمو يتم بصورة بطيئة لمغاية وتحتـاج إلى وقت طويل

وقد يصل إلى  %43من القوة المطموبة منو بعد خمس سنوات من التثبيت وىو أسمنت نموذجي لالستخدام في
السدود وفي المنشآت التي يتطمب إنشائيا كميات كبيرة من الخرسانة التي قد تسبب ح اررة اإلماىة فييا إلى

تشققات تؤثر عمى كفاءة المنشأة وطريقة عمميا وفائدتيا كالسدود مثال؛

 النوع ( 6)Vوىو يستخدم فقط في الخرسانة التي ستتعرض ليجوم قاسي من تفاعالت الكبريتات وبشكل خاص
يقصد بيـا قواعـد المباني التي تتعرض مباشـرة لمتربة والمياه الجوفية التي تحوي نسبـة عاليـة من الكبريتات؛

 اإلسمنت البورتالندي األبيض :باإلضافة إلى األنواع الثمانية التي تم ذكرىا يوجد عدد من االسمنت الخاص
الذي يتم إنتاجو وتصنيعو ،من بين ىذه األنواع الخاصة يوجد االسمنت البورتالندي األبيض وىو مماثل لالسمنت
الرمادي فقط المون ىو الفرق ،ويتم تصنيعـو بأن يتم اختيار المواد الخام التي ال تحتوي أو بيا نسبة ضئيمة جدا

من أكاسيد الحديد و المغنيسيوم وىما المادتين المتين يعطيان المون الرمادي لو؛

 اإلسمنت الخميط :يتم إنتاج ىذا النوع من االسمنت بخمط االسمنت بنـوع أو اثنين من المواد األسمنتية مثل (
الرماد المتطاير أو غبار السيميكا) ،مما يكسب االسمنت صفة إضافيـة ال يمكن أن تكون بو لوال احتوائو عمى ىذه
اإلضافات ،مثل إمكانية صنع خرسانة أقل مسامية وأكثر متانة وأقل إنتاج لمح اررة وأكثر قوة عند التصمد .يتم

إنتاج ىذا النوع من االسمنت بنفس طرق إنتاج األنواع األخرى من االسمنت .يجب أن تضاف ىذه المواد

األسمنتية بنسب معينة إلى حجم أو كتمة االسمنت األساسية لتعطي النتائج المطموبة .أسيب الكود األمريكي في
شرح طرق استخدام ىذه المواد اإلسمنتية وطرق إنتاجيا وكميات اإلضافات.
 – 2استخدامات مادة اإلسمنت

تتعدد استخدامات اإلسمنت في النواحي المختمفة رغم خطورة األبخرة المتصاعدة منـو إذا تم استنشاقيا لما

ليا من آثار ضارة عمى الصحة ،و عموما يمكن حصر أىم استخدامات مادة اإلسمنت فيما يمي:1
ـ

في مجال اإلنشاءات والعقارات :مما الشك فيو األىمية الكبرى لإلسمنت في مجال التشييد والبناء بأنواعو

المختمفة ،فيو يدخل كمادة الصقة قوية لمطوب أو مادة أساسية في تكوين الخرسانة ،وقد زادت أىمية اإلسمنت
مع زيادة التقدم التكنولوجي وانشغال الناس بمجال التشييد و البناء؛

- Cement Electronics Encyclopedia, Op.cit.
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ـ استخدام األتربة الناتجة من صناعة اإلسمنت لصناعة الزجاج الممون :اإلسمنت سمعة يحتاجيا العالم كمو ،لكن
األتربة الناتجة عن صناعتو شبح موت يتسمل لمبيئة والبشر ،ومـا كان من الدول المتقدمة إال أن صرفت ىذا

الشبح عن أرضيا ،وتركتو لمدول النامية تختنق بو بيئتيا وشعوبيا؛ فقد تطورت البحوث بشكل يسمح بحبس ىذا
الشبح في الزجاج؛ حيث أسفرت التجارب العممية عن إمكانية استخدام األتربة الناتجة عن صناعة اإلسمنت في

صناعة الزجاج .تعتبر األتربة و التي تعد ناتجا ىامشيا لصناعة اإلسمنت من أخطر مموثات البيئة في المناطق

خطير لمبيئة
ًا
المحيطة بمصانع اإلسمنت لدقة حجميا ونعومتيا وسيولة تطايرىا في اليواء المحيط مسببة تموثًا
ومؤثرة عمى صحة اإلنسان وجيازه التنفسي عمى وجو التحديد؛

ـ

استخدامات السميكات الذائبة في عمميات البناء والديكور :يفضل استخدام سميكات البوتاسيوم عمى سميكات

الصوديوم إلنتاج الطوب المستخدم لتبطين األفران ،حيث تعمل سميكات البوتاسيوم مع األحماض عمى إنتاج
السميكا الحرة التي تقاوم جميع األحماض ما عدا حمض الفمور .و بنفس الطريقة السابقة في اإلسمنت الحراري

تتم عممية اإلضافة بوجود مادة مثل الطين أو معدن حراري مناسب و لكن باستخدام مادة مقاومة لألحماض.
تعتبر سميكات الصوديوم أو البوتاسيوم المواد غير العضوية الوحيدة التي يمكن أن تستخدم كمادة الصقة في

صناعة المواسير الكرتونية ،حيث تتميز برخص الثمن و سرعة االلتصاق و تعطي منتج عالي الصالبة .كما

تستخدم خاصية سميكات الصوديوم لالشتعال في مواد العزل.

 - 3تطور بحوث صناعة اإلسمنت



تساىم مواد البناء السامة والضارة في ارتفاع درجات الح اررة عمى سطح األرض ،وخاصة مادة االسمنت

األساسية ،التي لم يتوقف الناس حول العالم عن استخداميا منذ اإلمبراطورية الرومانية ،أي منذ أكثر من ألفي
عام .كشفت التجارب األخيرة في مختبرات االتحاد األوروبي عمى مادة االسمنت ،أنو باإلمكان تصنيع نوع جديد

منيا ،قادر عمى امتصاص نصف كمية غاز ثاني أكسيد الكربون ،التي تنتشر في أجواء المدن ،حيث عممت
شركة "إيتال سمانتي" عمى أبحاث عدة منذ سنوات ،إلنتاج أنواعا جديدة من االسمنت ،الذي ال يضر بالبيئة ،بل

يحمييا من تبعات التكنولوجيا الحديثة ومضارىا .قد صرفت الشركة ما ال يقل عن عشر سنوات في ىذه

األبحاث ،لمحصول عمى المادة اإلسمنتية السحرية الجديدة ،ويطمق عمى ىذه المادة اسم "اإلسمنت فوتو ـ

استقطابـي" ،وبإمكانيا التقميل من  20إلى  00بالمائة من مموثات اليواء ،وتعتمد فعالية المادة عمى البيئة الجوية
وكمية الضوء المتوفرة "ضوء الشمس" ،التي تساىم في الشـروع في عممية االمتصاص .يتم طالء الطرقات

والحيطان المواجية ليا بثاني أكسيد التيتانيوم حتى يمكن التخمص من المموثات بفعالية وقوة وعمى ىذا األساس
يساىم ضوء الشمس ببدء عممية التفاعل الكيميائي بين ثاني أكسيد الكربون ومادة التيتانيوم التي تنظف اليواء

من الغازات ،وتحوليا إلى أمالح تتجمع عمى حيطان وأسطح المباني والشوارع حتى تجرفيا المياه.
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أظيرت األبحاث األوروبية ،أن ثالث دقائق من ضـوء الشمس كافية لقيـام اإلسمنـت الجديد ،بالتخفيف من حجم
وحدة التموث في اليواء بنسبة خمسة و سبعون( )%31في المائة .يجدر التنويو إلى أن شركة "إيتال سمانتي"
اإليطالية  ،التي تعتبر خامس أكبر شركة إلنتاج االسمنت في العالم وحوض البحر األبيض المتوسط بشكل

خاص ،ستوفر اإلسمنت الجديد تحت اسم

ACTIVE

 .TXوالتجارب التي أجريت عمى ىذا النوع األخير من

اإلسمنت في بمدة بيرغامو قرب ميالنو شمال إيطاليا ،أظيرت أن استخدام االسمنت ىذا أدى إلى خفض
المموثات بشكل كبير .و كشفت اإلحصاءات أيضا ،أن ىذا االسمنت قادر عمى تخفيض مموثات أربعمائة سيارة
عابرة في أحد الشوارع مرتين ونصف المرة ،وكأن التموث حصل فقط من قبل مئة و خمسون سيارة .وفي بعض

الحاالت تم تخفيض المموثات بنسبة ستون بالمائة.

المبحث الثاني :دراسة تحميمية لقطاع صناعة االسمنت في الجزائر
يعرف قطاع االسمنت في الجزائر تطو ار ممحوظا في جميع األصعدة ،سواء من ناحية التطور في كميـات

اإلنتاج و االنجازات التي يتعرز بيا قطاع اإلسمنت من سنة ألخرى من حيث تطور عدد الوحدات المنتجة ليذه

المادة اإلستراتيجية أو الزيادة المطردة في الكميات المنتجة عمى مستوى المصانع المقامة ،يجب التنويو ىنا إلى الدور
الفعال التي أصبح يمثمو القطاع الخاص في ىذه الصناعة ،حيث بات يمثل دعامة أساسية لمقطاع عمى المستوى

الوطني.

المطمب األول :خمفية تاريخية عن صناعة االسمنت في الجزائر
شيد قطاع اإلسمنت في الجزائر تطو ار ممحوظا من االستقالل ،حيث يتعزز سنة بعد أخرى بمكاسب جمة تصب
في خدمة االقتصاد الوطني و تعمل عمى دفع سيرورتو.

 - 1التطور التاريخي لصناعة اإلسمنت في الجزائر

تشكل قطاع اإلسمنت مع بداية تأميم الصناعة من ثالثة مصانع تنتج في مجموعيا ما قيمتو  1,5مميون طن،
متمثمة في شركة صناعة اإلسمنت بمفتاح المعروفة سابقا بإسم

المعروفة سابقا باسم
Cado

()Pointe Pescade Lafarge

Lafarge

 ،Rivetشركة اسمنت رايس حميدو و

و أخي ار شركة اسمنت زىانـة و التي كانت تمتمكيـا شركـة

Saint

 .Lucienانطالقـا من سنة  ،0533و في إطـار برنامـج التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي تم طرحو

تجاوبا مع تحديات تمك المرحمة ،تم تحقيق قفزة نوعية في مجال صناعة االسمنت ،حيث بمغ اإلنتاج الوطني من

الفصل الرابع :دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري

206

ىذه المادة اإلستراتيجية ما قيمتو  11,5مميون طن تقريبا .عمومــا مر قطاع صناعة مادة االسمنت في الجزائر

بمراحل متعددة ،نوردىا أىميا فيما يمي.1

 - 1 – 1الفترة ما بين 1967 – 1962

تجدر اإلشـارة إلى أن مصنع اسمنت مفتاح قبل غمقو سنة  0532ألجل تجديده كان ينتج ما قيمتو 130333

طن كمعدل سنوي ،و كذا مصنع زىانـة بطاقة إنتاجية سنوية بمغت آنذاك  2330333طن ،ىذا إضافة لوحدة رايس

حميدو التي تنتج  0330333طن سنويا .كان تسيير الوحدات اإلنتاجية السابقة يتم من طرف مالكيا الفارج
()Lafarge

إلى غاية تأميميا سنة  0523و إنشاء الشركة الوطنية لمواد البناء المعروفة اختصا ار بإسم

(،)SNMC

حيث أ نو باإلضافة إلى تأميم قطاع االسمنت تم كذلك تأميم منتجات األجر ،المنتجات الخراسانية ،السيراميك
وغيرىا من مواد البناء.

 - 2 – 1الفترة 1983 – 1967

انطمقت الشركة الوطنية لمواد البناء في تجسيد برنامج استثمار ضخم ألجل تجديـد الخطوط اإلنتاجية
الموروثة عن مؤسسة الفارج

()Lafarge

و انجاز اثنا عشر ( )02خطا إنتاجيا باعتماد التقنية الجافة لصناعة

االسمنت و التي تعد عصرية مقارنة بنظيرتيا الرطبة .يجب التنويو إلى أن الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لمقطاع
تجاوزت العشر مميون طن سنويا ،يوضح الجدول الموالي معمومات حول وحدات صناعة االسمنت عمى المستوى

الوطني من خالل مسح تاريخي بدءا بمرحمة ما قبل االستقالل.

- BENDIB ABDELHAMID, PDG du Groupe ERCE-GIC, Rapport sur l’Historique du ciment et situation de la production
en Algérie de 1962 à 2005, groupe ERCE-GIC.

1
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جدول رقم ()14

التطور التاريخي لصناعة اإلسمنت في الجزائر خالل الفترة قبل  1962إلى غاية 1983
الوحدة :طن /السنة

تاريخ انطالق اإلنتاج

اسـم المصنع

الطاقة اإلنتاجية التصميمية
400.000

La Point Lafarge

زىانــة I

2330333

Cado Lafarge

30.000
450.000

Rivet Lafarge
France - FCB
KHI - FCB

رايس حميدو
قبل سنـة 0522

مفتــاحI

منشئ المصنــع

0530

حجر السود I

1975

مفتــاح II

03330333

1975

حجر السود II

450.000

BCF - KHI

0533

زىانــة II

1000.000

FCB

0534

الشمـف I

1000.000

KHI

0534

عين الكبيرة

03330333

KHD

0535

سعيــدة

1330333

KHI

0535

بني صـاف

03330333

CLE

0543

الشمـف II

1000.000

KHI

0542

حامة بوزيان

03330333

CLE

0540

سور الغزالن

03330333

FLS

1101110111

--------------

المجمـــــــــــوع

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

يوضح الجدول تشكيمة مصانع اإلسمنت عمى المستوى الوطني قبل و بعد االستقالل ،كما يبين أيضا

معمومات تخصص تواريخ بداية نشاطيا ،طاقتيا اإلنتاجية التصميمية السنوية ،و كذا المنشئ المصنع .ما يمكن

مالحظتو من خالل استقراء بيانات الجدول أن ىذه الصناعة عرفت قفزة نوعية من حيث عدد الوحدات المنتجـة و
بالتالي الكميات المنتجة ،حيث بمغ عدد المصانع المنشئة خالل الفترة  0540 – 0530إحدى عشر مصنعا بطاقة

إنتاجية سنويـة بمغت  9,4مميـون طن ،موزعة عمى المستوى الوطني بشكل يخدم أىداف التنميـة االقتصاديـة و

االجتماعية الوطنيـة ،حيث حظي الشرق الجزائري بأربعة مصانع متمثمة في ( مصنعي حجر السود  Iو IIبوالية
سكيكدة ،مصنع عين الكبيرة بوالية سطيف ،و أخي ار مصنع حامة بوزيان بوالية قسنطينة) ،أما الغرب الجزائري

فتعزز نصيبو بثالثة مصانع إضافة لمتي كان يمميا قبل ىذه الفترة متمثمة في وحدة زىانة  ،IIوحدة سعيدة و أخي ار
مصنع بني صاف ،تدعمت منطقة الوسط بمصنعين ىما مصنع مفتاح  IIو سور الغزالن ،أما منطقة الوسط الغربي

فتم إنشاء وحدتين إنتاجيتين ىما الشمف Iو.II
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راعت إستراتيجية التنمية التي تبنتيا الجزائر خالل الفترة فكرة التوازن الجيوي في دفع مسيرة التنمية
الوطنية عمى عكس ما كان سائدا قبل ىذة الفترة بدليل أن الوحدات اإلنتاجية كانت متمركزة في منطقتين ىما
الوسط و الغرب فقط ،يدفع البعض إلى أن التوجو السابق كانت تحكمو قمة اإلمكانيات و غياب برنامج تنمية

شامل ،مع التنويو إلى أن المناطق الشرقيـة غنيـة جدا بمصـادر المواد األولية الالزمة لصناعـة االسمنت و الدليل
عمى ذلك تطور ىذه صناعة في ىذه المنطقـة فيما بعد.
 – 3 – 1الفترة ما بعد سنة 1983

تعززت منطقة الشرق الجزائري بإنشاء مصنعين جديدين في كل من مدينـة عين التوتة بوالية باتنـة و الماء

األبيض بوالية تبسة ،بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية بمغت  1,5مميون طن ،ليرتفع بذلك اإلنتـ ـ ـ ـ ـاج الوطني إلى
 11,5مميون طن سنويا كما يوضحو الجدول الموالي.

جدول رقم ()15

تطور تعداد مصانع اإلسمنت في الجزائر خالل الفترة  1986ـ 1995
الوحدة :طن /السنة

تاريخ انطالق اإلنتاج

اسـم المصنع

الطاقة اإلنتاجية التصميمية

منشئ المصنع

0542

عين التوتة

003330333

شركة FLS

0551

الماء األبيض

1330333

شركة FLS

المجموع الجزئي

001330333

-------------------

المجموع الكمي

0001330333

-------------------

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

تدعم قطاع اإلسمنت وطنيا من خالل المشروع الجديد الممموك لمقطاع الخاص و المتمثل في الشركة

الجزائرية لالسمنت في بمدية حمام الضمعة بوالية المسيمة المصصم من طرف شركة

FLS

لحساب مجموعة

أوراسكوم ( ،)ORASCOMبطاقة إنتاجية تصميمية سنوية تبمغ أربعة مميون طن ابتداء من سنة  2330و التي من
شأنيـا أن تعمل عمى تغطية الطمب الوطني عمى مادة االسمنت بمعية القطاع العام.

تجدر اإلشارة إلى أن قطاع اإلسمنت في الجزائر قد تعزز بداء من سنة  ،2332بمشروعين جديدين ىما

مصنع اسمنت سيق بالغرب الجزائري العائد ممكيتو لمجموعة أوراسكوم بطاقة إنتاجية تصميمية سنوية تبمغ

مميوني طن ،يمثل فييا االسمنت األبيض ما قيمتو  1330333طن  ،كذا مصنع اسمنت الجمفة و العائد ممكيتو

لمجموعة أساك

ـ مصر ()ASEC-Egypte

بطاقة إنتاجية تصميمية سنوية تبمغ  1,5مميون طن ،و عميو يتوقع أن

تبمغ طاقة اإلنتاج الوطنية السنوية من مادة اإلسمنت مع نياية سنة  ،2335خمسة عشر مميون طن.
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 - 2مراحل إعادة تنظيم قطاع اإلسمنت في الجزائر
انطالقا من سنة  0540و موازاة مع الييكمة العامة التي عرفيا االقتصاد الوطني ،عرفت الشركة الوطنية

لمواد البناء بدورىا إعادة تنظي ميا باعتماد التقسيم وفقا لمنيجية قطاع النشاط ،و تم تقسيم مؤسسات االسمنت

التابعة ليا إلى أربعة مجموعات باعتماد التقسيم الجيوي ،الغرب ،وسط غرب ،الوسط و أخي ار الشرق .كما عرف

القطاع إعادة ىيكمة مرة أخرى تم تطبيقيا عمى ثالثة مراحل ستتم مناقشتيا فيما يمي.
 - 1 – 2المرحمة األولى

موازاة مع تطبيق القوانين الخاصة باستقاللية المؤسسات العمومية ،تم تأسيس شركات تسيير المساىمات
()Société de Gestion des Participations

لتسيير ىذه الشركات.

و التي يطمق عمييا اختصا ار اسم

SGP

كعون معتمد من طرف الدولة

 - 2 – 2المرحمة الثانية
موازاة مع ذوبان فكرة رأس مال المساىمات و تأسيس الشركة القابضة العمومية ( )Holdings Publicsكإطار

قانوني جديد لعقمنة حركية إصالحات القطاع العمومي تحت مظمة المجمس الوطني لمساىمات الدولة عمال
لتحقيق نجاعة القطاع العمومي ،حيث أصبح المالك الوحيد ليا استنادا لمتعميمـة رقم  ،51 -21الصادرة في شير

سبتمبر  0551و المتعمقة بتسيير رؤوس األموال التجارية العائدة لمدولة الجزائرية .استنـادا لما سبق ،تم ضم
شركات اإلسمنت ضمن محفظة اليولدينغ المسمى "العم ـارة و مـواد البناء" و الذي عرف سنة  0553حركة تنازل

واسعة لصالح الوحدات اإلنتاجية و كذا شركات العمارة.
-3–2

المرحمة الثالثة

تم خالل ىذه الفترة إلغاء فكرة الشركة القابضة العمومية بالعدول عنو أي تصفيتو و تعويضو بشركات
تسيير المساىمات بتطبيق لمتعميمة رقم  30-30الصادرة بتاريخ  23أوت  ،2330و المتعمقـة بتنظيـم تسييـر و

خصخصة المؤسسات العمومية .ورثت شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت و التي يطمق عمييا اختصا ار
()S.G.P-GICA

شركات المساىمة المتخصصة في صناعة االسمنت و مشتقاتو.

تتشكـل شركة تسير المساىمـات المتخصصة في صناعـة اإلسمنت من ثالثـة مجمعـات كبرى عمى

المستوى الوطني ،إضافة لشركة اسمنت الشمف ،توضح الجداول الموالية عمى التوالي ىذه التجمعات بدءا بمجمع
إسمنت الشرق و مشتقاتو الذي يرمز لو اختصا ار ( ،)ERCE- GICيمييا جدول يوضح الشركات التي تشكل مجمع

اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الوسط و الـذي يسمى اختصـا ار ( ،)ERCC- GICثم مجمع االسمنت و مشتقاتو لمغرب

الجزائري و الذي يرمز لو اختصا ار

(.)ERCC- GIC
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جدول رقم ()16

تشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة الشرق الجزائري
اسم الشركــــة

الطبيعة القانونية

إسمنت تبس ــة

ش.ذ.أ

اسمنت حامة بوزيان

ش.ذ.أ

0031303330333

اسمنت حجر السود

ش.ذ.أ

0011303330333

%033

اسمنت عين التوتـة

ش.ذ.أ

2021303330333

% 033

إنتاج و تسويـق مادة االسمنت

اسمنت عين الكبيرة

ش.ذ.أ

0011303330333

% 033

إنتاج و تسويـق مادة االسمنت

شركة المنتجات المشتقة لمشرق

ش.ذ.أ

00303330333

% 033

إنتاج و تسويق منتجات ذات األساس

شركة تسويق مواد البناء لمشرق

ش.ذ.أ

20303330333

% 033

تسويـق مـواد البناء

شركة الصيانة لمشرق

ش.ذ.أ

02303330333

% 033

خدمات الصيانة و إنتاج قطع الغيار

شركة تجارة اإلسمنت

ش.ذ.أ

003330333

% 033

استيراد و تسويق مادة االسمنت

شركة ىيبـون ترقيـة

ش.ذ.أ

03303330333

% 033

الترقيـة العقاريــة

مركز الدراسات التكنولوجية

ش.ذ.أ

1303330333

% 33

لصناعة مواد البنـ ـاء

نـوع النشـاط

رأس المال

نسبة مساهمة

بالدينار الجزائري
2033303330333

مجمع ERCE
% 033
% 033

إنتاج و تسويـق مادة االسمنت
إنتاج و تسويـق مادة االسمنت

إنتاج و تسويـق مادة االسمنت

أميونت -إسمنت

تقديم خدمات في مجال تكنولوجيا
صناعة مواد البناء

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

يوضح الجدول مجموعة الشركات التي تشكل مجمـع االسمنت و مشتقاتو لمنطقـة الشرق الجزائري و التي
ىي بعدد عشر شركات ،إضافة لمركز لمدراسات التكنولوجية متخصص في مواد البناء ،يحوي الجدول معمومات
عن طبيعة الشركات المشكمة لممجمع و التي ىي عبارة عن شركات ذات أسيم و كذا نسبة مساىمة مجمع

الشرق فييا ،حيث يتضح من قراءتو أنو يعد المالك الوحيد ليذه الشركات باستثناء مركز الدراسات الذي يساىم
فيو بنسبة  ،%33يوضح الجـدول النشاطات التي تمارسيـا كل شركة من شركات ىذا المجمع و كذا مجموعة
الشركات المكونة لمجمع االسمنت و مشتقات لمنطقة الوسط.
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جدول رقم ()17

تشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة الوسط
نـوع النشـاط

رأس المال

نسبـة مساهمـة

اسم الشركــة

الطبيعة القانونية

بالدينار الجزائري

مجمـع ERCC

% 033

إنتاج و تسويق مادة االسمنت

اسمنت سور الغزالن

ش.ذ.أ

0053303330333

إنتاج و تسويق مادة االسمنت

اسمنت متيجــة

ش.ذ.أ

0003303330333

% 033

اسمنت العاصمــة

ش.ذ.أ

0033303330333

% 033

إنتاج و تسويق مادة االسمنت

منتجات و مشتقات االسمنت

ش.ذ.أ

0103330333

% 033

إنتاج و تسويق منتجات ذات

الصيانـة الصناعيـة

ش.ذ.أ

20103330333

% 033

الشركة التجارية لمواد البناء

ش.ذ.أ

23303330333

% 033

ش.ذ.أ

1303330333

%03

تكنولوجيا صناعة مواد البناء

ش.ذ.أ

23303330333

% 033

النشاط الرئيسي :إنتاج

في رأسمال الشركة

األساس أميونت -إسمنت
و الجبس
صيانة و تركيب التجييزات
الصناعية و صيانة األفران
مركز الدراسات التكنولوجية
لصناعة مواد البنـاء
مشروع مصنـع
اسمنت الجمفة

توزي ــع مواد البناء
تقديم خدمات في مجال

و تسويق االسمنت
Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

باستقراء الجدول يتضح أن مجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الوسط مشكل من ثمانية شركات ذات
أسيم ،منيا ثالثة شركات متخصصة في إنتاج و تسويق مادة االسمنت و المتمثمة في مصنع سور الغزالن،

مصنع متيجة و كذا مصنع العاصمة و كذا مشروع قيد االنجاز متمثل في مصنع اسمنت الجمفة .كما يتكون
المجمع من مجموعـ ة شركات متخصصة في صناعة و توزيع مواد البناء و كذا مركز لمدراسات التكنولوجية و
االستشارة في مجال صناعة االسمنت و مواد البناء .تجدر اإلشارة إلى أن المجمع يعتبر المالك الوحيد لمشركـات

المشكمة لـو بنسبة  % 033باستثناء مركز الدراسات التكنولوجية التي يممك فييا المجمـع ما نسبتو  %03فقط.
يوضح الجدول أدناه تشكيمة الشركات المكونة لمجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب.
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جدول رقم ()18

تشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة الغرب الجزائري
اسم الشركـة

الطبيعة القانونية

اسمنت زىانة

ش.ذ.أ

رأس المـال

نـوع النشـاط

نسبـة مساهمة

بالدينار الجزائري
1.920.000.000

% 033

إنتاج و تسويـق مادة االسمنت

اسمنت بني صاف

ش.ذ.أ

1.800.000.000

% 033

إنتاج و تسويـق مادة االسمنت

اسمنت سعيدة

ش.ذ.أ

1.050.000.000

% 033

إنتاج و تسويـق مادة االسمنت

SODEPAC

ش.ذ.أ

720.000.000

% 033

إنتاج و تسويق منتجات ذات

SODMAC

ش.ذ.أ

520.000.000

% 033

توزي ــع مـواد البن ــاء

SOPRESICAL

ش.ذ.أ

354.800.000

% 50,34

األجر السيميكو -كمـسي

مركز الدراسات التكنولوجية

ش.ذ.أ

50.000.000

%03

تقديم خدمات في مجال تكنولوجيا

لصناعة مواد البناء

مجمع ERCO

األساس أميونت -إسمنت (األنابيب)

صناعة مواد البناء
Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

يتشكل مجمع االسمنت و مشتقاتو لمغرب الجزائري من ثالث شركـات ذات أسيـم متخصصة في صناعة

مـادة االسمنت و تسويقيا متمثمة في مصنع اسمنت سعيدة ،مصنع بني صاف و كذا مصنع اسمنت زىانـة ،كما
يتكون المجمع من مجموعة شركات متخصصة في صناعة و توزيع مواد البناء وكذا مركز لمدراسات التكنولوجية

و االستشارة في مجال صناعة االسمنت و مواد البنـاء .يعتبر مجمـع االسمنت ومشتقاتو لمغرب الجزائري المالك

الوحيد لمشركات المشكمة لو باستثنـاء شركـة

SOPRESICAL

التي يممك ما نسبتو  %50.34من رأسماليا ،و كذا

مركز الدراسـات التكنولوجية التي يممك فييا المجمـع ما نسبتو  %03فقط من رأسمالو.

يوضح الجدول أدناه ،نصيب منطقة الوسط الغربي من صناع ـة االسمنت في الجزائري و المتمثمة في

شركـة وحيدة المسماة شركة اسمنت الشمف.

جدول رقم ()19

تشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة الوسط الغربي
اسم الشركة

الطبيعة القانونية

شركة االسمنـت

ش.ذ.أ

و مشتقاتو بالشمف

رأس المـال

نسبة المساهمة

بالدينار الجزائري
0033303330333

% 033

نـوع النشـاط
إنتاج و تسويـق
مادة اإلسمنت

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.
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يعتبر مصنع اسمنت الشمف شركة ذات أسيم برأس ما يقدر بثالثة ماليير دينار جزائري ،تعود مميتكو بالكامل

لشركة اسمنت الشمف و ىي شركة متخصصة في إنتاج و توزيع مادة االسمنت في منطقة الوسط الغربي.

المطمب الثاني :التحميل االقتصادي لقطاع صناعة االسمنت في الجزائر
يتناول ىذا المطمب بالتحميل مجموعة من المؤشرات االقتصادية التي تعد ىامة لكشف واقع قطاع صناعة
اإلسمنت في الجزائر ألجل تبيان أىمية ىذه الصناعة في االقتصاد الوطني ،حيث سيتم بداية تناول تطور

اإلنتاج من ىذه المادة اإلستراتيجية و ذلك خالل الفترة  ،2334 -2332ثم التطرق في خطوة موالية لمجموع ـة من

التحميالت الخاصـة بكل من أداتي حركية السوق و المتمثمتين في كل من العرض و الطمب الكميين ،و استكماال
لمتحميل تم عرض مع دالت استيالك المادة في السوق الوطنية و مقارنتيا ببعض النماذج في دول حوض البحر
المتوسط من أجل كشف بعض حقائق سوق اإلسمنت الجزائرية و من ثم العمل عمى معالجة مواضع الخمل ألجل

دفع مسيرة االقتص ـاد الوطني بحكم أىميـة ىذه الصناعـة و دورىا الفعال في تحريك دواليبو.1
 -1تطور اإلنتاج خالل الفترة 2117 – 2112

عرف قطاع إنتاج اإلسمنت تطو ار مشيودا خالل الفترة  ،2333 -2332و ذلك استنادا لما يوضحـو الجدول
رقم( . )23إن أىـم ما يمكن استقراءه من خالل الجدول ىو أن اإلنتاج السنوي لمقطاع العام قد تجاوز لممرة األولى
في تاريخو التسع ماليين و نصف المميون طن .و مرد ذلك حسب ما يدفع بو بعض االقتصاديون إلى الجيود
المبذولة و النجاح في إعـادة تأىيل الخط اإلنتاجي التابع لشركة إسمنت الشمف ( ،)ECDEو الذي ينتج ما قيمتو

 1,825مميون طن سنويا من مادة اإلسمنت .تجدر اإلشارة إلى اإلنتـاج الكمي لمـادة اإلسمنت قد عرف نموا بنسبـة
 % 00013بين سنتي  2330و  .2330بفـارق إنتاجي يقدر بما قيمتـو  204500154طن ،و بمعدل استخدام لمطاقة
اإلنتاجية الفعمية الكمية مقارنة بالتصميمية يقدر بـ 0% 75,30

حقق القطاع قفزة نوعية في الكميات المنتجة من مادة اإلسمنت كما ورد ذكره انطالقا من سنة  ،2330تم

خالل سنة  2330تسويق ما قيمتو  0002200333طن ،يجب التنويو بدور القطاع الخاص و المتمثل في مركب
االسمنت بالمسيمة و الذي أصبح يمثل دعامة أساسية لصناعة االسمنت في الجزائر ،و ذلك بانطالقة مشيودة

بدءا من سنة  2332بطاقة إنتاجية فعمية سنوية قاربت األربعة مميون طن ،مع مالحظة أن ذات المركب قد بدأ
نشاطو انطالقا من سنة  2330بطاقة محتشمة مقارنة بطاقتو اإلنتاجية التصميمية المقدرة بأربعة ماليين طن

سنويا.

- BENDIB ABDELHAMID, Op.cit

1
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يوضح الجدولين الموالييـن الكميـات المنتجة فعميـا عمى المستوى الوطني و كذا الكميات المباعـة في السوق
الجزائرية.
جدول رقم ()20

كميات اإلسمنت المنتجـة في الجزائر خالل الفترة 2117 – 2112

الوحدة :طن

الشركة /المجمـع

التصميمية السنويـة

الطاقـة اإلنتاجيــة

الكميـــات الفعميــة المنتجة سنويا خالل الفترة 2007 -2002

2112

2113

2114

2115

2116

2117

مجمع ERCE

000210333

000230344

003140314

002010212

000210301

000100503

003310203

متيجــة

003330333

3230502

2040012

2000030

3100222

3130004

5120100

سور الغزالن

003330333

3020233

3320100

4020233

5020335

003330040

4220055

الجزائر العاصمة

00330333

0330420

2000001

2300503

0300335

2330303

2000005

مجمع ERCC

200330333

001140330

001010201

003120530

203330500

203200235

203220050

زىانة

002330333

4300333

3300313

2200353

4130033

4320032

4330510

بني صاف

003330333

3230335

2020300

3220325

4200330

003000220

002050520

سعيدة

1330333

0120344

2330230

0020001

0430221

0200051

0430221

مجمع ERCO

203330333

004430423

001400213

003250221

203200024

2400023

201300002

الشم ــف
SGP - GICA
الجزائرية لإلسمنت
ACC

203330333

000100520

003010305

004210343

203330533

202020442

200000323

0001330333
003330333

405130442
30333

400500305
2340200

501000250
003120220

0300210000
203330333

0304300132
004200423

11.617.070
005130333

المجموع الكمي

1501110111

809570882

804110961

1102950558

1204650334

1406660439

1505670171

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.
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جدول رقم ()21

كميات اإلسمنت المسوقة سنويا في السوق الجزائري خالل الفترة 2114 -2112
الوحدة  :طن

الشركة

اسم

المنطقـة

الكميــات المسوقـة

عين الكبيرة

5030203

5300041

003340033

عين التوتة

003000122

5120200

003200251

حامة بوزيان

3530524

3200055

3530202

تبســة

2350023

1500302

1420021

000330030

005520013

002340112

متيج ـة

3020003

2000220

2050132

سور الغزالن

3200102

2400012

4240010

العاصمة

0300300

2330410

2320505

001040233

001320200

003130432

زىانـة

3330204

2300110

2300352

بني صاف

3030322

1300552

334022

سعيدة

0100220

2200030

0000040

مجمع اإلسمنت لمغرب

04300500

001330213

003200230

منطقة وسط غرب اسمنت الشمف

000100002

003300112

004240323

شركة تسيير مساهمات

405010014

403000340

501350242

الشـرق الجزائـري

2112
4210343

2113
3100233

2114
4330353

حجر السود

مجمع اإلسمنت لمشرق
وسط الجزائر

مجمع اإلسمنت لموسط
غرب الجزائر

صناعة اإلسمنت في الجزائر
الجزائرية لإلسمنت بالمسيمــة

المجموع الكمي

30333

2340200

003120220

0002200113 402050550 0300140535
Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

ما يمكن مالحظتو من خالل استقراء الجدولين ىو الزيادة المطردة في الكميات المنتجة انطالقا من سنة

 2330لألسباب المذكورة سابقا ،أضف إلى ذلك الحاجة الماسة ليذه المادة اإلستراتيجية في مسير التنمية الوطنية
و الذي دفع بالجيات الوصية في البحث عن سبل جديدة لتنشيط القطاع و الذي تجسد فعال عن طريق فتح باب

االستثمار لمقطاع الخاص في مجال صناعة االسمنت و الذي تجسد فعال من خالل السماح بالمستثمر األجنبي
بالولوج لمميدان و المشاركة في دعم القطاع العام .و ما يمحظ أيضا بمقارنة الجدولين من خالل حساب الفرق
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بين الكميات المنتجة و الكميات المستيمكة سنويا أنيا تؤول تقريبا إلى الصفر مما يدل عمى أن كل ما ينتج
يستيمك.

 –2تنظيم سوق مادة االسمنت في الجزائر

تعيد عممية تسيير قطاع اإلسمنت في الجزائر إلى ثالثة أطراف أساسية متمثمة في ما يمي:1

ـ

شركات اإلسمنت التابعة لمقطاع العام و التي ىي بعدد اثنـا عشر وحدة إنتاجية مقسمة بين مختمف مناطق

الوطن:الشرق ،الغرب ،الوسط و أخي ار الوسط الغربي؛
ـ

شركة خاصة لالسمنت متمثمة في الشركـة الجزائرية لإلسمنت الممموكة لمجموعـة أوراسكوم لالتصاالت و التي

ـ

مجموعة من المستوردين الخواص عمى المستوى الوطني.

بدأت نشاطيا في الجزائر سنة 2330؛

يجب مالحظة أنو رغم تركز شركات إنتاج مادة اإلسمنت في الجية الشمالية من الوطن و ذلك لدواعي

اقتصادية ،إال أنيا تغذي كل ربوع الوطن بيذه المادة و عمى رأسيا مناطق الجنوب و الجنوب الكبير .أما فيما
يخص شركات اإلسمنت التابع لمقطاع العام ،فإن توزيع مادة االسمنت فييا تتم عمى أساس المناطق التابعة

لمجمع االسمنت الذي تنمي إليو .يجب التنويو أن كل مجمع لإلسمنت من المجمعات األربعة المتمثمة في مجمع
اسمنت الشرق ،مجمع اسمنت الوسط ،مجمع اسمنت الغرب و كذا شركة اإلسمنت و مشتقاتو بالشمف .توزع مادة
االسمنت في الجية التي تتبعيا و المتكونة أساسا من مجموعة من الواليات ،و كذا بالنسبة لمشركات المكونة ليذه

المجمعات فإنيا تتبع إستراتيجية توزيع مرتكزة عمى أساس الواليات المجاورة لمقر الشركة المعنيـة .أما فيما يخص

الشركـة الجزائرية لالسمنت الممموكة لمقطاع الخاص و كـذا المستوردين فإن ـو ال تسري عمييم القاعدة السابقة و
التي تجبر كل شركة عمى التوزيع في المناطق التي يحددىا المجمع الذي تتبعو ،و عميو فإن ىذه األطراف تعتبر
كل السوق الجزائرية محال لعممياتيا التوزيعية من مادة االسمنت دون استثناء .أما فيما يخص شركات اإلسمنت

التابعة لمقطاع العام فإنيا مجبرة عمى االلتزام بالتوزيع في المناطق التي يحددىا المجمع الذي تتبعوّ ،باستثناء
بعض الحاالت الطارئة و التي تعتبر فييا القاعدة السابقة مجمدة إلى حين و المتمثمة الحالتين التاليتين:
ـ
ـ

توقف إحدى الشركات عن اإلنتاج و التوزيع لظرف معين؛

فترات الركود التي قد تواجييا بعض الشركات في مناطق نشاطيا مما يسمح ليا بالبيع خارج تمك الحدود.
تجدر اإلشارة إلى أن كل مجمع باستثناء شركة اسمنت الشمف ،أسس فرعا تجاريا يعمل عمى تسيير

عمميات التوزيع من خالل وحدات بيع موزعة عبر المناطق التي تتبع المجمع المعني و ذلك وفقا لما يمي:

- BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.
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جدول رقم ()22

الفروع التجارية التابعة لمجمعات إسمنت مناطق الشرق ،الوسط و الغرب الجزائري
مجمــع االسمنـت
مجمع االسمنت و مشتقاتو لمشرق

الفـــروع التجـــارية
شركة تسويق االسمنت و مواد البناء لمشرق الجزائري

مجمـع إسمنت الوسـط

شركة تسويق االسمنت و مواد البناء لموسط

مجمع اسمنت الغ ــرب

شركة تسويق االسمنت و مواد البناء لمغرب
Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

يجب التنويو أن شركة إسمنت الشمف توزع مباشـرة ما تنتجــو دون الحاجة لمفروع التجارية التي توكل ليا
ميمة عممية التوزيع كما ىوا الحال بالنسبة لمجمعات اسمنت الشرق ،الغرب و الوسط .تعمل فروع التوزيع
السابقة و التي تتبع م جمعات االسمنت الثالثة بإسناد عمميات التوزيع التي تقوم بيا الوحدات اإلنتاجية مباشرة،
حيث تسمح تمك الفروع بزيادة حجم طاقة التخزين و تسييل عمميات التوزيع من خالل انتشارىا عبر نقاط

متعددة .كما تعمل ىذه الشركات موازاة مع وحدات متخصصة في عمميات التعبئة و تغميف االسمنت ،كما ىو
الحال في كل من والية تبسـة ،عنابـة ،بسكرة ،تقرت و والية ورقمـة .تجدر اإلشارة أن مجمعات اإلسمنت السابقة

قد تستخدم في حاالت الضرورة مساحات التخزين التي تحوزىا فروعيا التجارية في ميادين أخرى غير تخزين

مادة اإلسمنت .قامت مجمعات اإلسمنت بإنشاء وحدات توزيع بشكل يخدم أىداف عمميات استخدام المادة و
عمميا فإنيا متواجدة في كل واليات الوطن .إن ىذا الحضور مسند كذلك ببعض مؤسسات توزيع مواد البناء و

التي تعد متعامال رئيسيا مع شركات اإلسمـنت.

 –3تحميل الطمب عمى مادة اإلسمنت في الجزائر
يعد اإلسمنت مادة أولية ذات استخدامات متعددة ،حيث يدخل في النشاطات اإلنشائية المختمفة و عمميات
البناء .يمثل مستعممي المادة سوقو و المقسمة وفقا لمنسق التالي:
ـ

مؤسسات اإلنشاء و األشغال و التي تشمل :مؤسسات العمارة بشكل عام ،مؤسسات اليندسة المدنية و األشغال

العمومية و مؤسسات إنشاء السدود و المنشئات الفنية؛

ـ مؤسسات إنتاج مواد البنـاء؛
ـ

مؤسسات توزيع اإلسمنت؛

ـ

األفراد أو المؤسسات لغرض االستخدام الذاتي.

ـ

برامج االستثمار التي ترسميا الدولة في مختمف الميادين خاصة بناء السكنات ،األشغال العمومية التجييز؛

ـ

بناء العمارات غير المخصصة لمسكن و المتمثمة في العمارات الصناعية و التجارية؛

يخضع الطمب عمى مادة اإلسمنت إلى جممة من المتغيرات ،يمكن تحديد أىميا فيما يمي:
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عمميات تأىيل و ترميم المنشآت القديمة.

 – 4تحميل عرض مادة االسمنت في السوق الجزائرية
تحتل صناعة االسمنت مكانة ىامة في السوق الوطني لمادة االسمنت ،في وسط مالئم يسمح بتطورىـا من
خالل توافر جممة من العوامل المساعدة عمى و ذلك و من بينيا:
ـ
ـ

سوق محمي ذو حجم كبير و متنامي؛

أسعار جذابة لممواد األولية و الطاقوية الداخمة في تصنيع مادة االسمنت؛

ـ القيم المضافة الممكن تحقيقيا مقارنة بالنظير الصناعي الدولي.

ما يجب التنويـو إليو ىو أن ىذه الصناعـة ال تجابو أي معوقـات سوقية ،بالعكس فإن الواقـع يشيـر إلى إمكانية

نموىا و تطورىا مستقبال .فيما يخص عرض مـادة االسمنت في السوق الجزائريـة فإنيا مشكمـة من األعوان التالية:
ـ

اإلنتاج المحقق من طرف شركات القطاع العام و التي ىي بعدد اثنا عشر وحدة إنتاجية؛

ـ

شركة خاصة ممثمة في الشركة الجزائرية لالسمنت بوالية المسيمة؛

ـ

عمميات االستيراد المختمفة سواء لالستخدام الذاتي أو لمبيع.

 - 1 – 4تطور عرض كميات مادة االسمنت في السوق الجزائريـة
تبمغ الطاقة النظرية السنوية لصناعة االسمنت في الجزائر حاليا ما قيمتو 15.5مميون طن ،يساىم القطاع
العام فييا بما قيمتو 0001مميون طن و األربعة ( )30مميون طن المتبقية فيي من نصيب القطـاع الخاص و

المتمثل في الشركة الجزائرية لإلسمنت.1

عانت السوق الوطنية من عجز حاد في عرض مادة االسمنت مقارنة بالطمب الكمي في الفترة التي سبقت

تحرير التجارة الخارجية .حيث كان العجز الوطني من مادة االسمنت يغطى من طرف عمميات االستيراد التي

تقوم بتا مجمعات االسمنت الوطنية ،كما عرف القطاع كذلك دخول بعض المستوردين الخواص لسوق اإلسمنت
الجزائرية،و استثناء سمحت الجيات الوصية منذ سنة  2330لمجمعي اسمنت الشرق و الوسط

)(ERCE, ERCC

استيراد ما قيمتو مميون طن من مادة اإلسمنت ألجل تمبيـة االحتياجات الخاصة لقطاع السكن ،تمت عمميات

االستيراد عن طريق مينائي العاصمة و عنابة .يوضح الجدول الموالي إحصائيات عرض مادة االسمنت و كذا
اإلنتاج الوطني من المادة و الكميات المستوردة لسد عجز القطاع و ذلك انطالقا من سنة .0543

- BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.
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جدول رقم ()23

تطور عرض كميات مادة االسمنت في السوق الجزائرية

الوحدة :طن

السنـة

اإلنتاج الوطني

الكميـات المستوردة

االستهالك الكمي

اإلنتاج الوطني  /االستهالك الكمي ()%

1981
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2111
2111
2112
2113
2114

003250041
000040003
002010004
01420230
100520505
100000501
202030435
301040230
302030303
203400332
0020055002
200000210
205200043
205030240
203450203
205000333
300300013
300100013
304220201
302400412
400320353
400020131
405130443
400500305
0002510114

4440333
003220333
002150333
002130333
000220333
200500333
200300333
002300333
003230333
203410333
200220333
002210053
001530333
000040001
200550010
003000333
000500231
3040333
1310333
3310333
003150333
003210333
004000051
002010021
001330333

005130041
100030003
205200004
304020230
403100505
304210501
402500435
403000230
402030303
404250332
401020055
305040310
401140043
402140324
402440520
402040333
405220302
304250013
400230201
400450412
500210353
500130131
0303250331
504240403
0203510114

4200
4305
1203
1401
2002
2402
3001
4202
4302
3201
3002
3501
4000
4002
3001
4302
4000
5305
5003
5002
4405
4503
4002
4000
4402

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

من خالل استقراء بيانات الجدول ،يمكن استخالص جممة من المالحظات اليامة و التي سيتم ذكرىا تباعا

كما يمي:
ـ

شيد عرض مادة اإلسمنـت نمـوا مشيودا ( )%32020+خالل الفترة  ،0540 – 0543حيـث قفـز العرض من

 005130041طن إلى  403100505طن؛
ـ
ـ

انحصر العرض الكمي بين  4و 5مميون طـن خالل فترة خمسـة عشر سنـة بدءا من سنة  0541انتيـاء بسنة 0555؛

شيد عرض مادة اإلسمنت تطو ار انطالقا من سنة  ،0555حيث تحولت الكميات المستيمكة من  8,4مميون طن سنة

 0555إلى  10,8مميون طن سنة  ،2332يمثل فييا االستيراد ما قيمتو  1,8مميون طن ،كما قفزت الكميات المستيمكة
وطنيا من مادة اإلسمنت لتصل ما قيمتو  0203510114طن سنـة 2330؛
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حققت شركات القطاع العام إنتاجـا كميـا بمغ  501350242طن ،و تعززت السوق الوطنية بانطالق الشركة الجزائرية

االسمنت في اإلنتاج ،بطاقة نظرية قدرت بأربعة مميون طن سنويا بخطين إنتاجيين ،األول بدأ عمميات اإلنتـاج في

سبتمبر  2330وحقق إنتاجا قدره  1,75مميون طن ،أما الخط الثاني فقد بـدأ اإلنتـاج مع نيايـة جوان 2331؛
ـ

عرف اإلنتـاج الوطني من مـادة اإلسمنت قفـزة نوعية ،حيث تحـول من  0200210000طن سنـة  2331إلى

 0002220005طن سنة  ،2332حيث تم تقريبا تغطية احتياجات السوق الوطنية ،من جانب آخر فقد سمح لمشركة

الجزائرية لإلسمنت باستيراد  030333طن من مادة االسمنت و  050333طن من مادة الكمنكار سنة 2332؛
ـ

تشير التوقعات إلى أن اإلنتاج الوطني من مادة اإلسمنت سيتجاوز واحدا و عشرون مميون طن بتأىيل القطاع العام

و الذي يبمغ إنتاجو  13,5مميون طن موازاة مع نمو القطاع الخاص عن طريق مشروعاتو الجديدة ليبمغ إنتاجو ما

يقارب  7,5مميون طن مـع نياية سنة .2303

 -2 – 4استشراف عرض مادة اإلسمنت في السوق الجزائرية
يعد عرض مادة اإلسمنت في السوق الجزائرية مرىونا بالقدرات اإلنتاجية لشركات اإلسمنت المتواجـدة عمى

أرض الوطن .تجدر اإلشارة إلى أن عمميات االستيراد تشارك بقسط بسيط جدا في تغطية حاجة السوق الوطنية

من مادة االسمنت ،حيث تسيم بما نسبتو  %17من االستيالك الكمي .قدرت الطاقة اإلنتاجية التصميمية مع
نياية شير ديسمبر لسنة  2331بـ  15,5مميون طن ،يساىم فييا القطاع العام بشركاتو اإلثني عشر بما قيمتو

 11,5مميون طن ،أما األربعة مميون طن فيي من نصيب الشركة الجزائرية لالسمنت(.)ACC

تشير التوقعات إلى جممة من البوادر النفـراج أزمة االسمنت في الجزائر و ذلك من خالل الشـروع في

جممـة من المشاريع المتخصصة في صناعـة االسمنت و منيا بناء مصنع لإلسمنت في غـرب البـالد و بالتحديد
في مدينة سيق بوالية غميزان من طرف شركة االتصاالت أوراسكوم

()Orascom

بطاقة إنتاجية تصميمية تقدر

بمميوني طن سنويا و بالموازاة إطالق خط لتصنيع اإلسمنت األبيض من طرف نفس الشركة بطاقة تصميمية
تقدر بنصف مميون طن سنويا ،ىذا إضافة إلى مشروع مصنع إسمنت الجمفة العائد لمجموعة أساك

()ASEC

المصرية بطاقة تصميمية سنوية تقدر بمميون و نصف المميون طن.

إن تطور عرض مادة االسمنت في الجزائر مستقبال مرىون بالعمل عمى السعي قدما بتحقيق جممة

االشتراطات التالية:
ـ

العمل عمى تنشيط الطاقة اإلنتاجية الحالية لمقطاع العام الذي يشتغل بنسبة  %33من طاقتو الفعميـة و ذلك من

خالل؛

 العمل عمى تأىيل ىذه الشركات ألجل استخدام كل طاقاتيا؛

 تجنب كل األعطال التي من شأنيا عرقمة سيرورة العممية اإلنتاجية بتحديد برامج تجديد و صيانة مستمرة.
ـ

التشغيل الكامل لكل طاقات الشركة الجزائرية لالسمنت ()ACC؛
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اإلسراع في تشغيل الخطين اإلنتاجيين :مصنع سيق العائـد لمجموعة أوراسكوم الذي من شأنـو أن يقمل من

العجز الذي يعاني منو قطاع صناعة االسمنت في غرب البالد و كذا مشروع اليضاب العميا بمدينة الجمفة؛
ـ

التقميل من الحواجز الجمركية و األثر السمبي لسعر الصرف عمى عمميات االستيراد ،و كذا إعادة النظـر في

أسعار البيع المحمية لمادة اإلسمنت.

 -5تحميل معدالت استهالك مادة االسمنت في السوق الجزائرية
عرف معدل االستيالك الفردي لمادة اإلسمنت خالل الفترة  0553-0540تراجعا محسوسا حيث انحصر

بين  231و 400كمغ/لمفرد ،مع مالحظة تطور طفيف منذ سنة  ،0554و رغم ذلك فإن ىذا المعدل يعد ضعيفا
إذا ما تمت مقارنتو مع المعدالت الدولية و تحديدا بتمك المحققة في دول منطقة البحر المتوسط ،حيث تشير

إحصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات ( ،)ONSتراوح معدل االستيالك الفردي من ىذه المادة اإلستراتيجية في

الفتـرة  2330 -0554بين  033و  033كيموغرام لمفرد في حين قارب ىذا المعدل خالل سنة  2330حسب التوقعـات
 013كيموغرام لمفـرد في تونس و تجاوز  133كيموغرام لمفرد في تركيا.

يجب التنويو إلى أن قطاع صنا عة االسمنت قد شيد ديناميكية من خالل برامج إنعاش البنية التحتية

لالقتصاد الوطني و مشاريع السكن التي تنفذىا عدة شركات و منيا شركة عـدل

()AADL

و الصندوق الوطني

لمتوفير و االحتياط ( ،)CNEPىذا إضافة لمشاريع األشغال العمومية و المتمثمة في الطرقات ،المطارات و

الم وانئ و السدود .و ىذا من شأنو أن يزيد من حجم الطمب الوطني عمى مادة االسمنت و عميو يجب تكريس
كل الطاقات المتاحة لمجابية ىذا الطمب المتزايد لخدمة ألىداف التنمية الوطنية.

 –6أنواع اإلسمنت المنتجة في الجزائر

يمكـن تحديد األنواع المختمفـة لإلسمنت استنادا لمعيـار

()NA

معياري مكوناتيا و درجة مقاومتيا كما يمي:1
ـ
ـ

الخاص بأفنور

()AFNOR

اعتمـادا عمى

إسمنت  :CPAاإلسمنت البورتالندي النقي و المكون أساسا من مادة الكمنكار؛

إسمنت  :CPJاالسمنت البورتالندي المركب و الذي يحتوي عمى ما نسبتو  %21من مادة الكمنكار و يعد النوع

األكثر استخداما في الجزائر؛

ـ إسمنت  :CHFإسمنت األفران العالية ،يحتوي عمى ما نسبتو  %31 - %23من مستحمب األفران العالية و تعد
وحدة حجر السود الوحيدة القادرة عل إنتاج ىذا النوع من اإلسمنت؛

ـ
ـ

إسمنت  :CLKإسمنت مستحمب الكمنكار ،يحتوي ىذا النوع عمى ما نسبتو  %43من مستحمب األفران العالية؛
إسمنت  :CLXإسمنت مستحمب الجير؛

- Le site officiel de l’agence française de la normalisation, www.afnor.fr.
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اإلسمنت الفوري أو السريع لالستخدام الخاصة.
كما يمكن تصنيف أنواع اإلسمنت استنادا لمعيار درجة المقاومة ،تجدر اإلشارة إلى أن أنواع االسمنت

المنتجة و المسوقة في الجزائر تقسم عموما إلى أربعة أنواع متمثمة في  CPJ42,5 ،CPJ45 ،CPJ35و ىي األنواع

األكثر استخداما و كذا اإلسمنت المقاوم لمسمفات

()CRS

و المستخدم في مناطق الجنوب .يتم تسويق مادة

االسمنت في الجزائر سواء عن طريق األكياس أو بالشكل غير المعبأ الذي يتم تحميمو في صياريج خاصة

بذلك.

المطمب الثالث :مؤشرات أداء قطاع اإلسمنت في الجزائر
سيتم من خال ل ىذا المطمب قياس أداء قطاع صناعة اإلسمنت في الجزائر و ذلك من خالل جممة من

المؤشرات أىميا تطور رقم األعمال و القيمة المضافة التي يحققيا القطاع ،ىذا فضال عن استعراض التشكيمة
البشرية المكونة لو و كذا استشراف مستقبل الصناعة.

 -1تطور رقم األعمال و القيمة المضافة

شيد قطـاع االسمنت و مشتقاتو من خالل الثالثة المجمعات و مؤسسة وسط غرب المشكمة لو المتمثمة

في مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق ( ،)ERCEمجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب
اإلسمنت و مشتقاتو لموسط

)(ERCC

)،(ERCO

مجمع

و شركة اإلسمنت و مشتقاتو بالشمف ) ،(ECDEتطو ار ممحوظا عمى

مستويين ىما رقم األعمال و كذا القيمة المضافة عمى مدار الفترة  ،2334-2333كما يوضحو الجدول الموالي:
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تطور رقم األعمال و القيمة المضافة لقطاع اإلسمنت و مشتقاته
خالل سنتي 2115 -2114

السنة
2004
2005
2006
2330
2331

البيـــان
رقم األعمال
القيمة المضافة

GIC -ERCE

%

GIC-ERCC

%

0105000330
16.733.553
----402030101
502200400

41,96

8.262.538
8.262.892
-------002300200
001500220

21,75

----40,86
-----

-------------

الوحدة 310 :د.ج

GIC-ERCO

%

ECDE

%

المجمــوع

0305320032 16,66 6.325.840
19,62
7.453.397
0300200355
7.255.446
8.172.208
0301400333
----------------------2300400121
----000010550
----004210352
2002000200
----102230530
----000200204
Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

يتضح من خالل الجدول تطور رقم األعمال و كذا القيمة المضافة في كل مجمعات اإلسمنت إذا ما

تمت مقارنة النتائج المحققة سنة  2330بتمك المحققة سنة  ،2331كما يمحظ أيضا أن نسبة مساىمة مجمع
إسمنت الشرق في رقم األعمال المحقق عمى مستوى القطـاع العام لسنة  2330ىي األعمى بنسبـة بمغت %00052

و مرد ىذه النسبة إلى عدد الوحدات المنتجة المتواجدة عمى مستوى الشرق الجزائري و التي ىي بعدد خمسة

مقارنة بتمك الم وجودة في كل منطقتي الوسط و الغرب .و نفس الحكم ينطبق تماما عمى القيم المضافة المحققة
في كل مجمع ،إذا أجريت مقارنة سواء عبر السنوات و التي شيدت تطو ار ممحوظا ،أو من ناحية إسيام مجمع

الشرق الذي يمثل القسط األوفر ،فقد حقق سنة  2330ما نسبتو  % 40,86من إجمالي القيمة المضافة التي حققيـا
القطاع العام في صناعة اإلسمنت.

إن تحقيق شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت في الجزائر و التي تضم المجمعات الثالثة

السابقة ،إضافة لمؤسسة االسمنت ومشتقاتو بالشمف لمنتائج السابقة ،مرده النسب المرتفعة التي تسيم بيا أنشطة

ىذه المجمعات في سوق اإلسمنت و مشتقاتو عمى المستوى الوطني و ذلك وفقا لما يمي :
ـ
ـ

تسيم شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت بنسبة

تغطي كميا

()%033

%40

من عرض االسمنت عمى المستوى الوطني؛

السوق الوطنية من منتجات أميونـت -إسمنت؛

ـ

تساىم الشركة بنسبة  %43من تمبية احتياجات السوق الوطنية من مادة الجص؛

ـ

تغطي الشركة  %13من احتياجات السوق المحميـة من مادة الجبس.

 - 2استعراض المورد البشري لقطـاع اإلسمنت في الجزائر

تشغل مجمعات اإلسمنت التابعة لشركة تسيير المساىمات – صناعة اإلسمنت  -في الجزائر و التي يرمز

ليا اختصا ار

SGP-GICA

طاقة بشرية بمغت حسب إحصائيات جانفي  2331ما مجموعو  030052فردا ،حيث

شيدت زيادة بمغت  240فردا إذا ما تمت مقارنتيا بإحصائيات بداية سنة  .2330و ذلك وفقا لما يوضحو الجدول

الموالي:
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جدول رقم ()25

توزيع األفراد المشتغمين بشركة تسيير المساهمات – صناعـة اإلسمنت -في الجزائر
حسب نوع النشاط لسنـة 2005

E.R.C.E

%

E.R.C.C

%

E.R.C.O

%

E.C.D.E

%

نوع النشـاط

عدد العمال

%

)(3

1/3

)(4

1/4

)(5

1/5

)(6

1/6

صناعـة اإلسمنت

20104

62,38

20201

34,13

00352

27,37

00230

24,45

523

14.05

المنتجات المشتقة

00052

13,26

004

22,84

143

42,17

043

34,98

33

00,00

صيانة و دراسات

551

9,48

014

46,03

103

53,97

33

00,00

33

00,00

التوزيــع

00202

11,58

252

24,01

003

36,18

040

39,80

33

00,00

مشاريع قيد االنجاز

33

00,00

33

00,00

33

-----

33

-----

33

-----

الشركـة األم

022

1,58

13

30,12

31

45,18

00

24,70

33

00,00

الفروع األخـرى

035

1,71

035

100

33

00,00

33

00,00

33

00,00

المجمـوع)(2

030052

033

00102

33,65

00000

32,69

20200

24.89

523

08,76

)(1

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.

من خالل استقراء بيانات الجدول يمكن استخالص جممة من المالحظات سيتم تحديدىا فيما يمي:

ـ

يشغل نشاط صناعة اإلسمنت القسط األكبر من عمالة القطاع العام لصناعة االسمنت و مشتقاتو في الجزائر

بنسبة %62,38؛
ـ

تتناقص كثافـة اليـد العاممة في بقيـة األنشطـة األخرى كصناعة مشتقات اإلسمنت و المتمثمـة في الجبس و غيرىا من

ـ

يستحوذ التوزيع و الذي يعد نشاطا أساسيا في القطاع عمى نسبة مرتفعة نوعا من الطاقة الشغيمـة في القطاع بنسبة

ـ

يشغل مجمـع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الشرق ما نسبتو  %33,65من الطاقة الشغيمـة لمجمعـات اإلسمنـت و

مواد البناء األخرى ( )%13,26أما نشاط الخدمات فيشغل ما نسبتـو  %9,48من عمالة القطاع؛

بمغت  ،%11,58في حين تنخفض العمالة إلى أدنى مستوياتيا في المديريات العامة و الفروع األخرى؛

مشتقاتو التابعة لمقطاع العام ،يميو مجمع االسمنت ومشتقاتو لمنطقة الوسط بنسبة  ،%32,69أما كل من مجمع

اسمنت الغرب و شركـة االسمنت و مشتقاتـو بالشمف فنسبة مساىمتيما في القطاع فتبمغ عمى التوالي  %24.89و
%08,76؛
ـ

إذا ما تم إجراء مقارنة بسيطة بين المجمعات من حيث عدد األفراد الذين يشغميم كل مجمع و رقم األعمال المحقق،

يمحظ أن ىناك مبالغة في عدد األفراد المشغمين عمى مستوى مجمعي الوسط والغرب ،حيث يحقق ىذا المجمعان رقما

أعمال عمى التوالي 8.262.538.000 :د.ج و  7.453.397.000د.ج ،في حين يحقق مجمع الشرق رقم أعمال يقدر
بضعف رقم األعمال المحقق سواء من طرف مجمع الوسط أو الغرب ،و ىذا مع تقارب كبير في عدد األفراد

المشغمين عمى مستوى المجمعات الثالثة؛
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أما فيما يخص نشاط صناعة اإلسمنت تحديدا فإنو يشغل  20104فردا و ىذا حسب إحصائيات بداية سنة ،2331

موزعة كما يمي:

 %34,13 من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة اإلسمنت -القطاع العام -مشغمة عمى مستوى شركات إسمنت

الشرق؛

 %24,45 من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة االسمنت -القطاع العام -مشغمة عمى مستوى شركات إسمنت

الغرب؛

 %27,37 من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة االسمنت -القطاع العام -مشغمة عمى مستوى شركات إسمنت

الوسط؛

 %14.05 من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة االسمنت -القطاع العام -مشغمة عمى مستوى شركة إسمنت

الشمف.

 –3واقع وآفاق خصخصة القطاع و اتفاقيات الشراكة
يعيش االقتصاد الجزائري حاليا وضعية مالية جد مريحة .ساىمت في تحقيقيا العوائد النفطية نتيجة ارتفاع

أسعار الذىب األسود في السوق العالمية من جانب و من جانب آخر التسيير العقالني لممديونية الخارجية و
التي كانت ليما آثار إيجابية عمى خزينة الدولة ،ومع ذلك بقيت القدرة الشرائية لممواطن الجزائري محدودة نسبيا
إن لم تكن قد تدىورت .عممت الحكومة عمى العمل من أجل إنعاش االقتصاد الوطني عمى تشجيع مبادرات

تنويع مصادر الدخل الوطني بخمق نشاطات أخرى غير المحروقات و مشتقاتيا و كذا تحرير االقتصاد الوطني

و دعوة ممحة لالستثمار الخاص سواء المحمي منو أو األجنبي.

تشير التوقعات إلى أن االقتصاد الجزائري بحاجة ماسة الستثمارات بحجم ستـة ماليير أورو كحصيمة مـع

آفـاق سنة  2303ألجل دفع مسيرة االقتصاد الوطني و إخراجو من بوتقة اإلحراج التي كان قد وقع فييا خاصة
أثناء فترات تدىور أسعار النفط ،يتطمب ذلك جيودا مضنية يجب أن ترتكز عمى تطوير كل القطاعات خاصة

منيا الصناعية .تشير الدراسات االقتصادية أنو في حال توفر الظروف المالئمة لالستثمار ،فيذا من شأنو أن

يجمب ما بين  3,6و  4,3مميار أورو من االستثمارات األجنبية المباشرة و ىذا مقارنة بحوالي  1,8مميار أورو

التي تم اعتمادىا من طرف المجمس الوطني لالستثمار سنة  .2330في إطار تطبيق التعميمة رقم 30 -30

الصادرة بتاريخ  23أوت  2330و المتعمقة بتنظيم ،تسيي ـر و خصخصة المؤسسات االقتصادية العمومية ،و إنشاء
شركات تسيير المساىمات لمقطاعات االقتصادية المختمفة و منيا قطاع اإلسمنت .أما فيما يخص عمميات
الشراكة و الخصخصة الذي نفذىـا قطاع اإلسمنت و مشتقاتو تماشيا مع اإلصالحات التي انتيجتيا الدولة

الجزائرية ،وكذا المشاريع المستقبمية سيتم تحديدىا من خالل ثالثة نقاط أساسية متمثمة فيما يمي:1

- BENDIB ABDELHAMID, Op.cit
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 – 1 - 3عمميات الخصخصة و الشراكة المحققـة في قطاع صناعة اإلسمنت
أنجزت شركـة تسيير المساىمـات ـ صناعـة اإلسمنتـ حتى نياية سنة  2333عمميـات الشراكـة و الخصخصة

التالية:
ـ

فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت بني صاف التابعة لمجمع إسمنت منطقة الغرب كخطوة أولى بنسبة

 ،%03مرفقا بعقد تسيير لصالح مجموعة فرعون السعودية
ـ

( )Groupe Pharaon؛

الخصخصة الكمية لمشركة التونسية الجزائرية لإلسمنت األبيض

()SOTACIB

لصالح مجموعة ب ار از االسبانية

()PRASA- Espagne؛
ـ

فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت زىانة التابعة لمجمع إسمنت منطقة الغرب بنسبة  ،%01مرفقا بعقد

تسيير لصالح شركة أساك المصرية

()ASEC- Egypte؛

ـ فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت حجر السود التابعة لمجمع إسمنت منطقة الشرق بنسبة  ،%01مرفقا
بعقد تسيير لصالح شركة بيزي إينيسام االيطالية

()BUZZI UNICEM - Italie؛

ـ فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت صور الغزالن التابعة لمجمع إسمنت منطقة الوسط بنسبة  ،%01مرفقا
بعقد تسيير لصالح شركة بيزي إينيسام االيطالية

()BUZZI UNICEM - Italie؛

ـ فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت مفتاح التابعة لمجمع إسمنت منطقة الوسط بنسبة  ،%01مرفقا بعقد
تسيير لصالح شركة مجموعة الفارج الفرنسية

(،)LAFARGE - France

الممف بصدد الدراسة من طرف مجمس

مساىمات الدولة؛

ـ التنازل كمية عن أصول مشروع شركة إسمنت الجمفة التابع لمجمع اسمنت الوسط لصالح شركة أساك المصرية
(0)ASEC- Egypte

 – 2 - 3عمميات الخصخصة و الشراكة المحققة في مجال المنتجات المشتقة
يمكن حصرىا في ثالثة عمميات أساسية متمثمة فيما يمي:

ـ فتح رأس المال االجتماعي لشركة الجبس فموريس
)SODEPAC

( Plâtres de FLEURUS- SOPLAF Spa – filiale de

التابعة لمجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب لصالح مجموعة كنوف األلمانية

( KNAUF -

)Allemagne؛

ـ التنازل كميا عن وحدة الجير سعيدة ( )SODEPACالتابعة لمجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب لصالح أحد
المستثمرين المحميين الخواص؛

ـ التنازل كميا عن وحدة الجبس غرداية
الجبس و مشتقاتو بوالية غرداية.

()SPDC

التابعة لمجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الوسط لصالح شركة
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 – 3 - 3آفاق عمميات الخصخصة و الشراكة في قطاع اإلسمنت
التالية:

أعمنت شركة تسيير المساىمات – صناعة اإلسمنت -خالل سنة  2334عن نيتيا في إبرام عقود الشراكة

ـ فتح رأس المـال االجتماعي لشركة إسمنت عين التوتة التابعـة لمجمع إسمنت منطقة الشرق بنسبة  ،%01مع

إرفاقيا بعقد تسيير؛

ـ فتح رأس المـ ال االجتماعي لشركة إسمنت حامة بوزيان التابعة لمجمع إسمنت منطقة الشرق بنسبة  ،%01مع

إرفاقيا بعقد تسيير؛
ـ

فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت تبسة التابعة لمجمع إسمنت منطقة الشرق بنسبة  ،%01مع إرفاقيا

بعقد تسيير.
المبحث الثالث :تقديم مجمع صناعة اإلسمنت و مشتقاته لمشرق الجزائري
عرف قطاع الصناعة في الجزائر تغيرات جذرية تولد عنيا منظومة صناعية قطاعية ،عدت صناعة

اإلسمنت من أىم ىذه القطاعات الصناعية .تم تقسيم قطاع االسمنت إلى ثالث مستويات تنظيمية و ىي

الوصاية بإشراف كل من و ازرة الصناعة و شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت ،ثم تمييا مجمعات صناعة
اإلسمنت و مشتقاتو الجيوية ،و ينبثق عن كل مجمع عدد من الشركات المتخصصة في صناعة االسمنت أوأحد

مشتقاتو .عـد مجمع صناعة اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الشرق الجزائري أىميا و الذي يضم خمس شركات
لتصنيع اإلسمنت و عدد من الشركات المتخصصة في صناعة مشتقات اإلسمنت و مواد البناء و غيرىا من

الوظائف الخاصة بالقطاع كالصيانة و األمن .سيتم من خالل المبحث العريف بالييكمة التنظيمية لمقطاع يميو

تعريفا مفصال لمجمع إسمنت الشرق الجزائري و مشتقاتو بالتركيز عمى قطاع صناعة اإلسمنت و الذي يعد
محور الدراسة التطبيقية.
المطمب األول :الهيكمة التنظيمية لقطاع صناعة اإلسمنت في الجزائر
يتناول المطمب التدرج اليرمي لقطاع صناعة االسمنت في الجزائر ،و الذي خضع لعدة تغيرات أفرزت
في نياية المطاف تدرجا سمطويا بييكل تنظيمي تعموه و ازرة الصناعة ثم تميو شركة تسيير المساىمات لصناعة
اإلسمنت ثم تنبثق عن ىذه األخيرة مجمعات اإلسمنت لمناطق الوسط ،الشرق ،الغرب و أخي ار مؤسسة في والية

الشمف تسير عمى إنتاج و توزيع مادة االسمنت في منطقة الوسط الغربي .تتوزع أدوار اتخاذ الق اررات بأنواعيا و

حسب مستواىا في القطاع الحكومي لصناعة اإلسمنت بين اليياكل السابقة ،حيث تتولى كل من و ازرة الصناعة
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و كذا شركة تسيير المساىمة لمقطاع اتخاذ ق اررات التصفية و الشراكة بمعنى آخر الق اررات الييكمية ،فيما تتولى
المجمعات الجيوية و الشركات الق اررات التسييرية األخرى كل حسب مجال سمطة تكميفو.

 - 1شركة تسيير المساهمات لصناعـة اإلسمنت

()SGP-GICA

مؤسسات تسيير المساىمات ىي شركات ذات أسيم ،مسيرة لحساب الدولة لقيمة األموال المنقولة التي

تممكيا الحكومة في المؤسسات االقتصادية العمومية .يبمغ عددىا  24مؤسسة كل واحدة منيا ليا محفظة مؤسسة
تقوم بإدارتيا ،تتكون ىذه المحافظ من عدد متغير من المؤسسات .تتمتع مؤسسات تسيير المساىمات بتفويض

من مجمس إسيامات الدولة بشأن تسيير العمميات التاليـة:

ـ حركات تحضير المؤسسات العمومية لمخصخصة؛

ـ مناقشة عمميات الشراكة و فتح رأس المال لمخصخصة؛

ـ ترجمة و بدء تنفيذ األشكال التجارية المالئمة لبرامج إعادة بناء وخصخصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن

طريق كل التركيب القانوني و المالي المالئم (الدمج ،االنفصال ،المساىمة الجزئية لألصول ،التخمي عمى
األصول المادية و المالية)؛

ـ متابعة تصفية المؤسسات العمومية؛
ـ ممارسة سمطة الجمعيات العامـة و المتعمقة بالمؤسسات االقتصادية العمومية و بمحفظتيا.

كما أن مؤسسات تسيير اإلسيامات تقوم أيضا بتقديم ممفات الخصخصة لمجمس إسيامات الدولة التخاذ

القرار النيائي و السير عمى تحقيق تحويل الممكية لعمميات الخصخصة المقررة في أحسن الظروف .تعد شركة

تسيير المساىمـات لصناعة اإلسمنت في الجزائر

()SGP - GICA

إحدى ىذه الشركات التي أفرزتيـا التغيـرات

وبرامج اإلصالحات االقتصادية .تتكون محفظة ىذه الشركة من ثالثة مجمعات صناعية و تجارية و ىي مجمع

اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الشرق ،مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الوسط و أخي ار مجمع اإلسمنت و

مشتقاتو لمنطقة الغرب و مؤسسة اقتصادية عمومية ممثمة في مؤسسة اإلسمنت و مشتقاتو بالشمف.

تتشكل شركة تسيير المساىمات لصناعة االسمنت من اثني عشرة وحدة إنتاجية تبمغ طاقتيا اإلنتاجية

السنوية 11,6مميون طن من مادة اإلسمنت ،منظمة عمى شكل شركات فرعية تتبع إحدى المجمعات أو شركة
الشمف ،تعد المجمعات السابقة المالك الوحيد لتمك الفروع ،باستثنـاء شركة إسمنت زىانة ،شركة إسمنت حجر
السود ،شركة إسمنت بني صاف و شركة إسمنت صور الغزالن و التي سبق تحديد نسبة مشاركة المستثمر

األجنبي في رأسماليا .يتكون مجمع إسمنت الشرق من خمس شركات لصناعة اإلسمنت ،أما مجمعي الغرب و
الوسط فيتكون كل منيما من ثالثة شركات لصناعـة االسمنت و أخي ار مؤسسـة اإلسمنت و مشتقاتو بالشمف

فتتكون من وحدة إنتاجية واحدة إلنتاج اإلسمنت.
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باإلضافة لصناعة اإلسمنت فتضم شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت ثالث شركات لتسويق
اإلسمنت و مواد البناء موزعة بين مناطق الشرق ،الغرب و الوسط  ،أربعة مؤسسات إلنتاج و توزيع الحصى

(الحصى المفتت الموجو لعمميات البناء و الرمل) ،وحدتين لمصيانة الصناعية أحدىما في منطقة الشرق و

األخرى في متمركزة في الوسط و مركزين أحدىما لمخدمات التكنولوجية المتخصص في مواد البناء و مركز
لمتكوين الصناعي و أخي ار شركة متخصصة في األمن و الحراسة.

 – 2مجمع اإلسمنت و مشتقاته لمشرق الجزائري

()ERCE- GIC

انبثق المجمع الصناعي و التجاري لإلسمنت لمنطقة الشرق من إعادة تنظيم و ىيكمة الشركة الوطنية

لمواد البناء

(،)SNMC

و الذي تولد عنو إنشاء المؤسسة الجيوية لإلسمنت لمنطقة

الشرق(0)ERCE

ىذه المؤسسة

انقسمت بدورىا سنة  0553إلى مجموعة من المؤسسات االقتصادية العمومية عمى شكل شركات ذات أسيم برأس

مال اجتماعي بمغ  013مميون دينار جزائري .في سنة  ،0554تحولـت المؤسسة الجيوية لإلسمنت إلى مجمع
صناعي و تجـاري برأسمـال اجتمـاعي قدره خمسة عشرة مميار دينـار جزائـري ،و انقسمت بذلك نشاطات ىذا

المجمع إلى أربعة أقسام أساسية متمثمة فيما يمي: 
1

 صناعة اإلسمنت :أوكمت عممية صناعة اإلسمنت لخمس وحدات إنتاجية متمثمة في كل من :شركة إسمنت
عين التوتة ،شركة إسمنت حامة بوزيان ،شركة إسمنت حجر السود؛ شركة إسمنت عين الكبيرة و شركة

إسمنت تبسة؛

 قطاع الخدمات :يسير عمى عمميات تقديم الخدمات الضرورية لنشاطات المجمـع من صيانة ،دراسـات و أمن
ثالثة جيات متخصصة متمثمة في كل من شركة الصيانة الصناعية ،مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية

لصناعة مواد البناء و مؤسسة خدمات األمن (أوراس)؛

 عمميات التوزيع :تنفذىا شركة تسويق مواد البناء لمنطقة الشرق

()SCMCE؛

 وحدة المنتجات المشتقة :تديرىا شركة وحيدة ممثمة في شركة المنتجات المشتقة لمنطقة الشرق.

 - 3نظام التسيير و اتصال المعمومات

يشيـد سوق اإلسمنت تطـورات متسارعـة ،و عميو فإن الحاجيات بدورىـا تتطـور مما يفرض عمى مجموعة

شركات مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري مواكبة التطورات التكنولوجية لمحيطيا ألجل ضمان

استم ارريتيا ،وذلك من خالل تحسين أسموب اتخاذ الق اررات بيا و العمل عمى تطويرىا بدمج األساليب المستحدثة
في مجال نظم المعمومات و اتخاذ الق اررات بشكل دائم .يوفر نظام التسيير المنتيج من طرف مجموعة شركات

مجمع إسمنت الشرق األدوات الضرورية التي تضمن ليا التحسين المستمر لمستوى أدائيا من خالل المحافظة
 معمومات مستقاة من المديرية العامة لمجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري.
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عمى نوع من العالقات المتميزة التي تربطيا بشركائيا .في نفس السياق و تأكيدا لما سبق ذكره ،فإن المجمع
يحوز عمى مجموعة من شيادات المطابقة الدولية و كذا الوطنية نحددىا فيما يمي:

ـ شيادة تسيير الجودة إيزو 5330لسنة )ISO 9001 : 2000( 2333؛

ـ شيادة السالمة البيئية إيزو 00330لسنة )ISO 14001:2004( 2330؛

ـ شيادة مطابقة منتجات شركات المجمع لعالمة التاج المحميـة

(.)La marque TEDJ

كما يحوز المجمع وسائل اتصال عصرية تضمن حسن تدفق المعمومات و سرعتيا متمثمة فيما يمي:

ـ

كل شركات المجمع موصولة بشبكة اإلنترانت ( )Intranetبخدمة  VSATألجل تسييل نقل المعمومات بين الفروع

المختمفة لممجمع؛

ـ التسيير اآللي لممعمومات و الوثائق ( )GEIDEمما يوفر المعمومة لكل فروع المجمع بشكل فوري.

ىذا إضافة إلى أن المجمع حدد برنامجا استثماريا واسعا من شأنو السماح بتحقيق ما يمي:

ـ في إطار حماية البيئة تم تثبيت مصفاة من شأنيا حجز كميات الغبار المتناثرة في اليواء في وحدة إسمنت عين
الكبيرة بوالية سطيف و جاري العمل عمى تعميميا في كل وحدات إنتاج اإلسمنت لممجمع؛

ـ رغم تسجيل المجمع لحجم إنتاجي مقدر بـ  003020303طن لسنـة  ،2333شرع المجمع في تثبيت الخط الثاني
لإلنتاج بوحدة عين الكبيرة ألجل دعم مكانتو السوقية.

تجاوبا مع إمالءات المعيرة الدولية في مجال التسيير ،فإن مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري

شرع في تجسيد مشروع التكوين لصالـح إطاراتو و الخاص بتطبيق معايير المحاسبـة الدوليـة ) (IFRSعمى مستوى
إدارة المجمع و وحداتو.

 - 4تشكيمة عمالة المديرية العامة لمجمع إسمنت الشرق
يوضح الجدول الموالي التشكيمة البشرية لممديرية العامـة لمجمـع إسمنت الشرق الجزائري خالل سنتي
02334 - 2333
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جدول رقم ()26

تقسيم عمال المديرية العامة حسـب معيـار المنصب
البيان

عمالة الشركة حتى نهاية جوان
 2118 2117اال نحراف

إطارات مسيرة

31

31

33

إطــارات

20

20

33

أعوان التحكم

34

34

33

أعوان التنفيذ

32

32

33

مجموع العمالة الدائمة

00

00

33

المؤقتيــن

33

33

33

الممتينيــن

32

30

30 -

عقود ما قبل التشغيل

33

33

33

المجمــوع الكمـي

01

00

30 -

المصدر :مديرية الموارد البشرية لمجمع إسمنت الشرق

تسير التركيبة العمالية لممديرية العامة لممجمع عمى السير الحسن لو و ذلك من خالل كادر بشري بتعداد

إجمالي قدره أربعة و أربعون ( )00فردا و ذلك حسب إحصائيات سنة  ،2334بفارق فرد واحد مقارنة بسنة .2333
تستحوذ طبقة اإلطارات و اإلطارات السمية عل القسط األوفر من عمالة المجمع بحكم الحاجة الماسة لياتين

الطبقتين و دورىما في إدارة شؤون المجمع.
المطمب الثاني :التعريف بتشكيمة شركات صناعة اإلسمنت التابعة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمشرق
سيتم من خالل ىذا المطمب تقديم تعريف مقتضب يشتمل عمى عناصر أساسيـة تخدم أىـداف البحث

متمثمة في تحميل لبعض المؤشرات األساسية لكل شركة من شركات مجمـع إسمنت الشرق الجزائري 1ممثمـة في
تطور كل من رقم األعمال و اإلنتاج و كذا الحصة السوقية التي تشغميا كل شركة و ذلك لتبيان دورىا و أىميتيا

في االقتصاد الوطني و أخي ار تقسيم عمالة الشركة ألجل استخداميـا في تحميل االستبيـان في المبحث الموالي.

 -1الموقع الرسمي لمجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري ،الموقع االلكتروني.www.erce-gic.dz :
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 - 1شركة إسمنت تبسة
سيتم في ىذا الموضع تقديم شركة إسمنت تبسة من خالل ثالثة محاور أساسية متمثمة بداية في التعريف

بالشركة ،ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركة و أخي ار و ىو الجزء الميم و الذي سيخدم ىدف
الدراسة فيما بعد و ىو تقسيم عمالة الشركة وفقا لمعيار المنصب.

 -1 – 1التعريف بشركة إسمنت تبسة

ش ــركة إس ــمنت تبس ــة مؤسس ــة اقتص ــادية عمومي ــة ،يممكي ــا مجم ــع اإلس ــمنت و مش ــتقاتو لمش ــرق الج ازئ ــري،
أرس ــماليا االجتم ــاعي  20333ممي ــون دين ــار ج ازئ ــري ،ج ــاءت ش ــركة إس ــمنت تبس ــة تي ــدف إلنت ــاج و تس ــويق م ـ ـادة
اإلســمنت فــي المنــاطق المجــاورة لواليــة تبســة .تــم تحديــد مقــر الشــركة اإلداري فــي مدينــة تبســة ،أمــا المصــنع فقــد

أنشئ في دائرة الماء األبيض التي تبعد بحوالي ستة و عشرون كيمو متر عن الوالية .يعد مصنع اإلسمنت بالماء
األبــيض الســباق فــي فتـرة إنشــائو فــي دمــج التســيير اآللــي فــي السمســمة اإلنتاجيــة ،كمــا ســمحت التجييـزات الحديثــة
المستخدمة في التخمي النيائي عن استخدام المتفجرات في استخراج مادة الكمس .تجـدر اإلشـارة أن شـركة إسـمنت

تبسة حصمت عمى شيادة اإليزو )ISO 9001-2004( 5330ابتداء مـن شـير جـانفي  ،2330كمـا تطمـح الشـركة فـي

الحصول عمى شـيادة اإليـزو  00330و ذلـك مـن خـالل تبنييـا نظـام لمتسـيير البيئـي ( .)SMEكمـا حصـمت الشـركة

شـيادة مطابقـة منتجاتيـا لعالمـة التـاج المحميــة

(marque TEDJ

 0)Laتنـتج الشـركة ثالثـة أنـواع مـن مـادة اإلسـمنت

موضحة كما يمي:

ـ إسمنت مركب من نوع  CPJ-CEM II/A 42,5المستخدم في األشغال الخاصة بالمناطق العادية ،يستجيب ىذا

المنتج لمواصفة ( )NA 442سنة 2333؛

ـ إسمنت مركب من نوع  CPJ-CEM II/A 42,5 ESالمستخدم في أشغال المناطق الخاصة ،يستجيب ىذا المنتج

لمواصفة ( )NA 443لسنة 2333؛

ـ إسمنت مركب من نوع  CPJ-CEM II/A 42,5 Rالذي يستجيب لممواصفة ( )NA 442لسنـة .2333

 -2 – 1بعض مؤشرات أداء الشركـة

تضم ىذه المؤشرات كال من رقم األعمال و تطوره ،تطور إنتاج الشركة و أخي ار تحميل لمكانتيا السوقية.

 – 1 – 2 – 1تطور رقم األعمال

يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة .2332 -2332
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جدول رقم ()27
تطور رقم أعمال شركة إسمنت تبسة خالل الفترة 2116 -2112
2116 2115 2114 2113 2112
السنوات

الوحدة 610 :د.ج

رقم األعمال 20050 20330 20304 00444 00501
المصدر :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت تبسـة

يتضح من خالل الجدول أن مبيعات الشركة قد عرفت تراجعا ممحوظا قدره سبعة و أربعون مميون دينار

جزائري سنة  2330مقارنة برقم األعمال المحقق سنة  ،2332أما في السنوات الموالية فقد عرفت الشركة انتعاشا
كبي ار لرقم أعماليا ،حيث بمغ معدل نمو المبيعات خالل الفترة  2330 –2332ما قيمتو  %02001و مرد ذلك إلى
تطور حجم إنتاج الشركة و كذا ارتفاع األسعار في فترات أخرى خاصة و أن حجم اإلنتاج المحقق خالل سنة

 2330كان أقل من حجمو لسنة  2330رغم ذلك فإن رقـم األعمال المحقق لسنة  2330كان أكبر من ذلك المحقق
سنة 02330

 – 2 – 2 – 1تطور اإلنتاج
يبين الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 02333 -2332
جدول رقم ()28

السنوات

تطور إنتاج شركة إسمنت تبسة خالل الفترة 2117-2112
2116
2115
2114
2113
2112

الوحدة :طن

2117

حجم اإلنتاج 2130024 2030325 2320220 1530021 2300323 2020250
المصدر :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت تبسـة

عرف حجـم اإلنتـاج المحقق من طرف شركة إسمنت تبسـة انخفاضا محسوسـا خالل الفترة ،2330 - 2332

حيث تراجع بنسبة  % 3,62إذا مـا تمت مقارنـة نتائج سنة  2330بتمك المحققة سنـة  ،2332و انطالقا من سنة
 ،2331عرف انتعاشا ممحوظا بمغت نسبتو  %10,22بمقارنة نتائج سنة  2333بتمك المحققة سنة  .2330مما يمحظ

أيضا أن اإلنتاج السنوي لشركة إسمنت تبسة قد تعدى خالل الفترة  ،2333 -2332الطاقة اإلنتاجية التصميمية و

المقدرة بـ  1210333طن.

 – 3 – 2 – 1الحصة السوقية لمشركة
يوضح الجدول الموالي بعض النسب تحدد حصة شركة إسمنت تبسـة في السوق الوطنيـة من جانب ومن

جانب آخر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت الشرق و شركة تسيير المساىمات
لصناعة اإلسمنت الجزائرية.
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جدول رقم ()29

الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت تبسة لسنـة 2117

الوحدة :طن

البيـــان

كميات اإلسمنت المنتجة

شركـة إسمنـت تبسـة

2130024

الحصة النسبية لمشركة ( )%
033

اإلنتــاج الوطنــي

0104550004

30003

شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت

0002030333

31023

مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري

003020303

13,80

المصدر :من إعداد الباحث

بمغ حجم اإلنتاج الوطني من اإلسمنت  0104550004طن سنة  ،2333أنتجت شركة إسمنت تبسـة خالل

نفس السنة  2130024طن أي أنيا تسيم بنسبة  % 34,10من حجم اإلنتاج الوطني ،كما تسيم ذات الشركة
بنسبة  % 35,60من إنتاج شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت و تعتبر نسبة ضئيمة ،إال أنيا تسيم بنسبة

معتبرة إذا ما تمت مقارنتيا بإنتاج مجمع اسمنت الشرق.

 -3 -1تشكيمة عمالة الشركة

يوضح الجدول الموالي التشكيمة البشرية لشركة إسمنت تبسـة خالل سنتي  2333و 02334
جدول رقم ()31

تقسيم عمال الشركة حسـب معيـار المنصب
البيــــــان
إطارات مسيـرة

عمالة المديرية حتى نهاية جوان
2007
0

2008
0

االنحراف
30+

عمالة المصنع حتى نهاية جوان
2008 2007
30
30

االنحراف
33

عمالة الشركة حتى نهاية جوان
2008 2007
31
30

االنحراف
30+

إطـ ــارات

00

00

33

23

22

32+

30

30

32+

أعوان التحكـم

3

2

30 -

015

011

30 -

022

020

31 -

أعوان التنفيــذ

0

0

33

45

43

32 -

52

53

32 -

مجموع العمالة الدائمة

20

20

33

035

031

30-

000

025

30 -

المؤقتي ــن

33

33

33

33

3

33+

33

33

33+

الممتيني ــن

33

33

33

04

00

33-

04

00

33-

عقود ما قبل التشغيل

33

33

33

00

02

30+

00

02

30+

المجمــوع الكمـي

20

20

33

003

005

30-

020

020

30-
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يتضح من خالل قراءة الجدول ثبات عدد عمال الشركة لسنـة  2334إذا ما قورنت بإحصائيات2333

تستحوذ الوحدة اإلنتاجية عمى ما نسبتو  %93,13عمالة الشركة ،أما البقية فيي تتبع مديرية الشركة .تمثل

اإلطارات المسيرة حسب إحصائيات سنة  2000بالشركة نسبة  %1,20من اليد العاممة الدائمة ،أما اإلطارات

فتمثل نسبة  %22,19من العمالة الدائمة لمشركة و التي تعد معتبرة ،في حين يسيطر أعوان التنفيذ و التحكم عمى
أغمبية العمالة الدائمة بالشركة بنسبة  ،%76,29كما يمحظ أيضا أن أعوان التحكم يمثمون تقريبا نصف عمالة

الشركة عمى اعتبا ر أنيم العصب المحرك لصناعة االسمنت في الجزائر .تنتيج الشركة سياسة إدماج الممتينين
و اإلطارات الجامعية في إطار عقود ما قبل التشغيل بغية تكوين رصيد عمالة قد يستغل أثناء القيام بعمميات

تجديد العمالة من ناحية و من ناحية أخرى تطبيقا لقوانين الدولة و المتعمقة أساسا بالحد من ظاىرة البطالة

وادماج الشباب في المحيط الميني.

 -2شركة إسمنت عين التوتـة

سيتم تقديم شركة إسمنت عين التوتة من خالل ثالثة محاور أساسية متمثمة بداية في التعريف بالشركة ،ثم

عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركة و أخي ار تقسيم عمالة الشركة وفقا لمعيار المنصب.

 -1 – 2التعريف بشركة إسمنت عين التوتة

شركة إسمنت عين التوتة مؤسسة اقتصادية عمومية ،يممكيـا مجمـع اإلسـمنت و مشـتقاتو لمشـرق الج ازئـري،
رأسماليا االجتماعي  20213مميون دينار جزائري ،يرتكز نشاطيا عمى عمميتي إنتاج و تسـويق مـادة اإلسـمنت فـي

المناطق المجاورة لوالية باتنـة ،تقدر طاقة الشركة اإلنتاجية التصميمية بمميـون طـن سـنويا .تـم تحديـد مقـر الشـركة
اإلداري في مركز الوالية ،أما المصنع فقد أنشئ في مدينة عين التوتة التي تبعـد بحـوالي خمسـة و ثالثـين ()01

كيمــو متــر عــن الواليــة .ســمح مــرور خــط الســكة الحديديــة المتواجــدة بــالقرب مــن الوحــدة اإلنتاجيــة بتســييل عمميــات

نقـل و توزيع مادة االسمنت خاصة إلى مناطق الجنوب الجزائري.

تجـدر اإلشـارة أن شـركة إسـمنت عـين التوتـة حصـمت عمـى شـيادتي اإليـزو )ISO 9001-2000( 5330ابتـداء

مــن ســنة  ،2333و كــذا شــيادة اإليــزو  00330ســنة  .2330كمــا حصــمت الشــركة شــيادة مطابقــة منتجاتيــا لعالمــة
التاج المحمية

(0)La marque TEDJ

تنتج الشـركة ثالثـة أنـواع مـن مـادة اإلسـمنت المركـب متمثمـة فـي إسـمنت

CPJ-

 ،CEM II/A42,5إسمنت  CPJ-CEMII/A 42,5 ESو أخي ار إسمنت من نوع .CPJ-CEM II/A 42,5 R

 -2 – 2بعض مؤشرات أداء الشركـة

سيتم من خالل ىذه المؤشرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتـاج الشركة من مادة اإلسمنت وأخي ار
تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت المحمية.
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 – 1 – 2 – 2تطور رقم األعمال
يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة 02333 -2332
جدول رقم ()31
تطور رقم أعمال شركة إسمنت عين التوتة خالل الفترة 2117-2112

السنـوات

2112

2113

2114

2115

2116

6

الوحدة 10 :د.ج

2117

رقـم األعمال 00030 00332 00140 00003 20535 00054
المصدر :قسم الفوترة لشركة إسمنت عين التوتة

يتضح من خالل الجدول أن مبيعات الشركة قد عرفت تراجعا كبي ار سنة  2330مقارنة بسنة ،2332السبب
الرئيسي في ذلك ىو انخفاض حجم اإلنتاج حيث أنو تراجع بقيمة  250420طن خالل الفترة المذكورة .أما في

السنوات الموالية لسنة  2330فقد عرفت مبيعات الشركة نموا نسبيا ممحوظا قدر بـ  %24,40بمقارنة النتائج
المحققة سنة  2332بتمك المحققة سنة  .2330يمكن تفسير الزيادة المطردة في رقم أعمال الشركة لسببين رئيسيين
ىما تطور حجم اإلنتاج و كذا ارتفاع أسعار مادة اإلسمنت في السوق.

 – 2 – 2 –2تطور اإلنتـاج

يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 02333 -2332
جدول رقم ()32
تطور إنتاج شركة إسمنت عين التوتة خالل الفترة 2117-2112
2117
2116
2115
2114
2113
2112
السنـوات
حجم اإلنتاج 000300003 003210320 003020340 003000234 5530032 003230300

الوحدة :طن

المصدر :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت عين التوتة

عرف إنتاج شركة اسمنت عين التوتة تطو ار خالل الفترة  2333 – 2330بنسبة نمـو تعادل  ،%18,31كما
تجدر اإلشارة أن الشركة عرفت تراجعا في الكميات المنتجة خالل سنـة  2330مقارنـة بسنـة  ،2332و السبب في

ذلك ىو األعطال التقنية التي تتعرض ليا بالشركة.

 – 3 – 2 –2الحصة السوقية لمشركة

يوضح الجدول الموالي الحصص النسبية ل شركـة إسمنت عين التوتة في السوق الوطني ـة من جانب و من
جانب آخر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت الشرق و شركة تسيير المساىمات

لصناعة االسمنت الجزائرية.
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جدول رقم ()33
الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت عين التوتة لسنـة 2117
البيـــان

الوحدة :طن

كميات اإلسمنت المنتجة (طن)
000300003

الحصة النسبية لمشركة ( )%
033

اإلنتـاج الوطنــي

0104550004

07,36

شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت

0002030333

10,08

مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري

003020303

24,86

شركـة إسمنـت عين التوتة

المصدر :من إعداد الباحث

أنتجت شركة إسمنت عين التوتة خالل سنة  2333ما قيمتو 000300003طن أي أنيا تسيم بنسبة %07,36

من حجم اإلنتاج الوطني ،كما تسيـم ذات الشركة بنسبة  %10,08من إنتاج شركة تسيير مساىمات صناعة

اإلسمنت الجزائريـة و تعد معتبرة نسبيا ،تحتل شركة إسمنت عين التوتة ريادة الترتيب من حيث مساىمتيا في

إنتاج مجمع إسمنت الشرق بنسبة 0%24,86

 -3 -2تشكيمة عمالة الشركة

يوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت عين التوتـة خالل

سنتي  2333و .2334

جدول رقم ()34

تقسيم عمال الشركة حسـب معيـار المنصب
البيــــان
إطارات مسيرة

عمالة المديرية حتى نهاية جوان
2008 2007
30
31

االنحراف
30 -

عمالة المصنع حتى نهاية جوان
2008 2007
32
33

االنحراف
32+

عمالة الشركة حتى نهاية جوان
2008 2007
32
31

االنحراف
30+

إطــارات

01

32

35 -

42

53

30+

030

52

31 -

أعوان التحكم

32

30

30 -

222

203

31 -

224

223

34 -

أعوان التنفيذ

33

33

33

52

44

30 -

52

44

30-

مجموع العمالة الدائمة

22

00

00 -

033

053

30 -

022

003

02-

المؤقتي ــن

30

30

32 -

03

05

32 -

13

13

33

الممتيني ــن

30

33

30 -

33

20

20+

30

20

23+

عقود ما قبل التشغيل

30

33

30 -

04

30

03-

20

30

23 -

المجمــوع الكمـي

02

00

22 -

021

024

30+

054

042

02 -
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تشير إحصائيات عمالة الشركة لسنتي  2333و  2334النخفاض عدد العمال بفارق ستة عشرة ( )02فردا
وسببو ىو ا نخفاض العمالة الدائمة و بالتحديد انخفاض عدد أعوان التحكم بفارق ثمانية أفراد و أعوان التنفيذ
بخمسة أفراد .يجدر بالذكر أن حصة العمالة غير الدائمة تمثل قسطا واف ار من عمالة الشركة ،حيث تقدر نسبتيا

حسب إحصائيات شير جوان  2334بـ  %14,93تمثل منيا طبقة العمال المؤقتين النسبة األكبر بواقع  13فردا،
تمييا طبقة الممتينين .أما عدد المشتغمين في إطار عقود ما قبل التشغيل فقد عرف تناقصا كبي ار إذا ما تم مقارنة

عددىم في سنة  2333مع سنة  02334تستحوذ طبقة أعوان التحكم عمى القسط األكبر من عمالة الشركة بنسبة
0%45,64

 - 3شركة إسمنت عين الكبيرة

سيتم التعرف عمى شركة إسمنت عين الكبيرة من خالل التطرق لثالثة عناصر أساسيـة متمثمة بداية في

التعريف بالشركة ،ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركة و أخي ار تفريع عمالتيا وفقا لمعيار

المنصب.

 -1 – 3التعريف بشركة إسمنت عين الكبيـرة
شركة إسم نت عين الكبيرة مؤسسة اقتصادية عمومية ،يممكيا مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري،

رأسماليا االجتماعي  00113مميون دينار جزائري ،تقوم بعمميات إنتاج و تسويق مـادة اإلسمنت في المناطق
المجاورة لوالية سطيف ،يعد غناء المنطقة التي تتواجد بيا الشركة بالمواد األولية الالزمة لصناعة اإلسمنت

مكسبا ليا سمح بإنتاج أنواع خاصة من االسمنت .تقدر طاقة الشركة اإلنتاجية التصميمية بمميون طن سنويا.

تـم تحديــد مقــر الشـركة اإلداري فــي مركــز الواليـة ،أمــا المصــنع فقــد أنشـئ فــي مدينــة عـين الكبيـرة التــي تبعــد

بحـوالي عشـرين كيمــومتر عــن مركــز الواليـة .شــركة إســمنت عــين الكبيـرة تعــد مــن أوائــل وحــدات صــناعة اإلســمنت
المنشـئة عمـى مسـتوى التـراب الـوطني .تحصـمت الشـركة عمـى شـيادة اإليـزو )ISO 9001-2000( 5330ابتـداء مـن

شــير جويميــة لســنة  ،2332كمــا تســعى الشــركة دومــا إلــى االلت ـزام بمعــايير الســالمة البيئيــة و مــا يــدلل عمــى ذلــك
استخداميا لمصافي الحماية من التموث عمى مستوى وحدات طرح الغبـار بالمصنع و ذلك انطالقا من شير مـايو
 .2332تنتج الشركة الثالثة أنواع من مادة االسمنت المشار إلييا سابقا في حالة شركة إسمنت عين التوتة إضافة
إلـى نـوع خـاص مـن اإلسـمنت متمثـل فـي

CPJ-CEM II/A 42,5 PM

الكبريت التي تعمل عمى تآكميا.

 -2 – 3بعض مؤشرات أداء الشركة

و الـذي يـوفر مقاومـة لمخرسـانة ضـد شـوارد

سيتم من خالل ىذه المؤشرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتاج الشركة من مـادة اإلسمنت وأخي ار

تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت الجيوية و الوطنية.
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 – 1 – 2 –3تطور رقم األعمال
يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة 02333 -2332
جدول رقم ()35
تطور رقم أعمال شركة إسمنت عين الكبيرة خالل الفترة 2117-2112
2117 2116 2115 2114 2113 2112
السنـوات

الوحدة 610 :د.ج

رقم األعمال 00355 00001 00221 00250 00342 20400
المصدر :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت عين الكبيرة

من خالل قراءة الجدول يمحظ أن مبيعات شركة إسمنت عين الكبيرة عرفت تزايدا ممحوظا خالل الفترة
 2332 - 2332بمغت نسبتو  ،%21,13باستثنـاء ذلك االنخفـاض الذي شابيـا خالل سنة  2331و سبب ذلك ىو
انخفاض حجم اإلنتاج ليذه السنة ألسباب تقنية خاصة بالشركة .كما رفعت الشركة تطو ار ممحوظا لرقم أعماليا و

ذلك من خالل تحقيق زيادة قدرت ما يفوق نصف مميار دينار جزائري بمقارنة نتائج سنة  2333بتمك المحققة سنة
02332

 – 2 – 2 –3تطور اإلنتاج
يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 02333 -2332
جدول رقم ()36
تطور إنتاج شركة إسمنت عين الكبيرة خالل الفترة 2117-2112
2117
2116
2115
2114
2113
2112
السنـوات
حجم اإلنتاج 000330210 5430025 5240025 003330330 003300500 5000032

الوحدة :طن

المصدر :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت عين الكبيرة

عرف حجم اإلنتاج المحقق من طرف شركة إسمنت عين الكبيرة انخفاضا محسوسا خالل الفتـرة

–2330

 2332و يعود السبب في ذلك ألسباب توقف السمسمة اإلنتاجية ألعطال تقنية ،ثم عاود االرتفاع ليبمغ أقصاه في
سنة  2333بما يفوق المميون طن.

 – 3 – 2 – 3الحصـة السوقيـة لمشركة
يوضح الجدول الموالي بعض النسـب تحدد حصة شركة إسمنـت عين الكبيرة في السـوق الوطنية من

جانب ،و من جانب آخـر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت الشرق و شركـة
تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت الجزائرية.
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جدول رقم ()37
الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت عين الكبيرة لسنـة 2117

الوحدة :طن

البيـــان

كميات اإلسمنت المنتجة

الحصة النسبية لمشركة ( )%

شركـة إسمنـت عين الكبيرة

000330210

033

اإلنت ــاج الوطني من اإلسمنت

0104550004

06,97

شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت

0002030333

09,53

003020303

23,51

مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري
المصدر :من إعداد الباحث

أنتجت الشركة خالل سنة  2333ما قيمتو  00033210طن ،أي أنيا تسيم بنسبة  %36,97من حجم اإلنتاج

الوطني ،تسيم ذات الشركة بنسبة  %39,53من إنتاج شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت و التي تمثل
نسبة معتبرة ،كما أنيا تسيم بنسبـة تفوق  %20من إنتاج مجمع إسمنت الشرق و التي تعد كبيرة إذا ما تمت

مقارنتيا بإنتاج بقية شركات المجمع.

 -3 -3تشكيمة عمالة الشركة

يوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت عين الكبيرة خالل

سنتي  2333و 02334

جدول رقم ()38

تقسيم عمال الشركة حسب معيار المنصب
البيان

عمالة الشركة حتى نهاية جوان
 2118 2117االنحراف

إطارات مسيرة

31

31

33

إطــارات

032

50

00 -

أعوان التحكم

230

055

31 -

أعوان التنفيذ

30

53

02 -

مجموع العمالة الدائمة

045

043

32 -

المؤقتي ــن

00

30

33-

الممتيني ــن

23

03

30 -

عقود ما قبل التشغيل

33

30

30 +

المجمــوع الكمـي

023

000

35 -

المصدر :مديرية الموارد البشرية لشركة إسمنت عين الكبيرة
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اتبعت الشركة ابتداء من نياية سنة  2333ىيكمـة جديدة تم من خالليا دمج كل من الوحـدة اإلنتاجية
والمديرية في مقر واحد .يتضح من خالل الجدول التناقص الممحوظ في عدد عمالة الشركة لسنة  2334مقارنة

بسنة  2333خاصة في الشق المتعمق باإلطارات و أعوان التنفيذ ،حيث عرفا تناقصا قدر عمى التوالي بـ 02 ،00

فردا.
-4

شركة إسمنت حامـة بوزيـان
سيتم في ىذا الموضع تقديم شركة إسمنت حامة بوزيان من خالل ثالثة محاور أساسية متمثمـة بداية في

التعريف بالشركة ،ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركـة و أخي ار و ىو الجزء الميـم و الذي

سيخدم ىدف الدراسة فيما بعد و ىو تقسيم عمالة الشركة وفقا لمعيار المنصب.
-1 – 4

التعريف بشركة إسمنت حامة بوزيان

شركة إسمنت حامة بوزيان مؤسسة اقتصادية عمومية ،يممكيا مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري،

رأسماليا االجتماعي  00313مميون دينار جزائري ،يرتكز نشاطيا عمى إنتاج و تسويق مادة اإلسمنت في المناطق
المجاورة لوالية قسنطينة .تجدر اإلشارة أن ىناك خطا السكة الحديدية الذي يصل موانئ عنابة ،سكيكدة و جيجل

يمر بجوار المصنع مما قد يسيل عمميات جمب المواد األولية الالزمة لصناعة اإلسمنت في حال نفاذىا من

المناطق المجاورة لممصنع  ،كما يمنح فرصا لمتسويق الدولي في حالة ما إذا قرر مجمع الشرق النفاذ لسوق
اإلسمنت العالمية.

يقع كل مقر الشركة اإلداري و الوحدة اإلنتاجية في بمدية حامة بوزيان التي تبعد بحوالي إثني عشر

( )02كيمو متر شرق والية قسنطينة ،تقدر طاقة الشركة اإلنتاجية التصميمية بمميون طن سنويا .في إطار
برنامجيا المتعمق بحماية البيئة شرعت الشركة في تثبيت مصفاة لمنع تسرب الغبار إلى المناطق المجاورة
لممصنع و الذي بدأت العمل بو خالل سنة  .2334تنتج الشركة نوعين من اإلسمنت ىمـا :إسمنت

II/A 42,5

و

CPJ-CEM

0CPJ-CEM II/A 42,5 R

 -2 –4بعض مؤشرات أداء الشركة
سيتم من خالل ىذه المؤشرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتاج الشركة من مـادة اإلسمنت و
أخي ار تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت الجيوية ثم الوطنيـة.

 – 1 – 2 – 4تطور رقم األعمال

يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة 02333 -2332

الفصل الرابع :دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري

242

جدول رقم ()39
تطور رقم أعمال شركة إسمنت حامة بوزيان خالل الفترة 2117-2112
2117 2116 2115 2114 2113 2112
السنـوات

الوحدة 610 :د.ج

رقم األعمال 00032 20531 20323 20120 20050 20000
المصدر  :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت حامة بوزيان

يمحظ من خالل الجدول تراجع مبيعات الشركة سنة  2330إذا ما تمت مقارنتو بالسنة السابقة ،و السبب
في ذلك يعود النخفاض الكميات المنتجة من طرف الشركة لألعطال في سمسمة اإلنتاج كما ىو موضح بجدول

ر ممحوظـا لرقم أعماليا خالل الفترة – 2330
تطور الكميات المنتجة من طـرف الشـركة ،ثم عرفـت الشركـة تطو ا
 ،2333حيث بمغ معدل نمو المبيعات بين سنتي  2333و  2330ما نسبتو 0%55,45

 – 2 – 2 – 4تطور اإلنتـاج

يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 02333 -2332
جدول رقم ()41
تطور إنتاج شركة إسمنت حامة بوزيان خالل الفترة 2117-2112
2117
2116
2115
2114
2113
2112
السنـوات
حجم اإلنتاج 5030215 4110333 4000322 4000402 3340020 3530040

الوحدة :طن

المصدر  :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت حامة بوزيان

عرفت الشركة تطو ار لحجم اإلنتـاج خالل الفترة  2333- 2330بفضل الجيود التي يبذليـا القائمون عمى

الشركة و سعييم الدائم لتطويرىا من خالل توسيع حجم نشاطيا و زيادة حصتيا السوقية من خالل زيادة اإلنتاج

و تحسين النوعية ،و ما يدل عمى ذلك تطور مؤشر نمو اإلنتاج و الذي تجاوز %01بمقارنـة نتائج سنة 2333

بالنتائج المحققة سنة 02332

 – 3 – 2 – 4الحصـة السوقيـة لمشركة
يوضح الجدول الموالي بعض النسب تحدد حصة شركة إسمنت حامة بوزيان في السوق الوطنية من جانب
و من جانب آخر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت الشرق و شركة تسيير المساىمات

لصناعة االسمنت الجزائرية.
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جدول رقم ()41
الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت حامة بوزيان لسنـة 2117

الوحدة :طن

البيـــان

كميات اإلسمنت المنتجة

الحصة النسبية لمشركة ( )%

شركـة إسمنـت حامة بوزيان

5030215

033

اإلنت ــاج الوطني من اإلسمنت

0104550004

31030

شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت

0002030333

33040

003020303

05002

مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري
المصدر :من إعداد الباحث

تستحوذ شركة إسمنت حامة بوزيان عمى حصة إنتاجية تعادل  %5,73من حجم اإلنتاج الوطني من مادة

االسمنت ،كما أن حصتيا تمثل نسبة  ،%07,83مما تنتجـو شركـة تسيير المساىمات لصناعـة االسمنت في
الجزائر ،أضف عمى ذلك أن حصتيا اإلنتاجية تحتل المرتبة الثالثة من إنتـاج مجمع إسمنت الشـرق بنسبة

0%05002

 -3 -4تشكيمة عمالة الشركة
يوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت حامة بوزيان خالل
سنتي  2333و 02334
جدول رقم ()42

تقسيم عمال الشركة حسـب معيـار المنصب
البيان

عمالة المديرية حتى نهاية جوان
2118 2117
االنحراف

عمالة المصنع حتى نهاية جوان
2118 2117
االنحراف

عمالة الشركة حتى نهاية جوان
2118 2117
االنحراف

إطارات مسيرة

30

30

33

30

30

33

31

31

33

إطــارات

00

02

30 -

34

42

34 +

50

54

33 +

أعوان التحكم

33

33

33

035

032

30 -

042

040

30 -

أعوان التنفيذ

32

32

33

40

035

21 +

42

000

21 +

مجموع العمالة الدائمة

26

25

11 -

342

372

31 +

368

397

29 +

المؤقتي ــن

30

30

33

40

00

13 -

40

00

13 -

الممتيني ــن

33

33

33

02

22

03 -

02

22

03 -

عقود ما قبل التشغيل

33

33

33

30

33

30 -

30

33

30 -

المجمــوع الكمـي

27

26

11 -

464

431

33 -

491

457

34 -

المصدر :مديرية الموارد البشرية لشركة إسمنت حامة بوزيان
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عرف عدد عمال الشركة انخفاضا محسوسا بمقارنة إحصائيات سنة  2334بنظيرتيا لسنة  2333و ىذا
بفعل سياسة التوظيف التي تنتيجيا الشركة ،حيث عممت عمى التقميص من العمالة المؤقتة بفارق بمغ  13فردا

بين سنتي  2333و  ،2334ونفس الشيء ينطبق عمى العمالة الدائمة التي عرفت بدورىا انخفاضا محسوسا بين
الفترتين السابقتين .شكمت العمالة غير الدائمة خالل سنـة  2333ما نسبتو  %21من مجموع عمالة الشركـة في

حين انخفضت سنة  2334إلى 0%00

 -5شركة إسمنت حجر السود

سيتم في ىذا الموضع تقديم شركة إسمنت حجر السود من خالل ثالثة محاور أساسيـة متمثمة بدايـة في

التعريف بالشركة ،ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركة و أخي ار و ىو الجـزء الميـم و الذي
سيخدم ىدف الدراسة فيما بعد و ىو تقسيم عمالة الشركة وفقا لمعيار المنصب.

 -1 – 5التعريف بشركة إسمنت حجر السود

شرك ة إسمنت حجر السود مؤسسة اقتصادية مختمطة ،يممكيا فييا مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق
الجزائري بنسبة  %21و البقية تممكيا شركة بيزي إينيسام

()Buzzi Unicem

اإليطالية مع منحيا امتياز تسيير

الشركة ،رأسماليا االجتماعي  00113مميون دينار جزائري ،يرتكز نشاطيا عمى إنتاج و تسويق مادة اإلسمنت
في المناطق المجاورة لوالية سكيكدة.

تقع شركة اسمنت حجر السود عمى بعد  50كيمو متر شرق مدينة قسنطينة ،تتموضع الشركة في إقميم

والية سكيكدة في المكان المسمى حجر السود ،سيل مرور خط السكة الحديدية بجوار المصنع من عمميات
تسويق اإلسمنت و كذا التزود بالمواد األوليـة الالزمة لصناعتو ،تقدر الطاقـة اإلنتاجية التصميمية لمشركة بـ 533

طن سنويا .يعد ترسيخ ثقافة حماية البيئة و زيادة الطاقة اإلنتاجيـة من أولويات الشركة .تنتـج شركة حجـر السـود

ثالثة أنـواع من مـادة اإلسمنت المركب متمثمـة في إسمنت  ،CPJ-CEM II/A 42,5إسمنت

CPJ-CEMII/A 42,5 ES

و أخي ار إسمنت من نوع .CPJ-CEM II/A 42,5 R

 -2 – 5بعض مؤشرات أداء الشركة

سيتم من خالل ىذه المؤشرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتاج الشركـة من مادة اإلسمنت وأخي ار
تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت المحمية.

 – 1 – 2 – 5تطور رقم األعمال

يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة .2333 -2332
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جدول رقم ()43

تطور رقم أعمال شركة إسمنت حجـر السـود
السنـوات

خالل الفترة 2117 -2112
2115 2114 2113 2112

الوحدة 610 :د.ج

2116

2117

رقم األعمال 00433 20422 00330 20233 20032 20144
المصدر :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت حجر السود

يتضح من خالل الجدول أن رقم أعمال الشركة قد عرف انخفاضا محسوسا إذا ما تمت مقارنة المبيعات

التي حققتيا الشركة سنة  2332بتمك المحققة سنة  2330بنسبة ت ارجـع بمغت  0%08,35كما يمحظ أيضا انخفاض

مبيعات الشركة سنة  2332بمقارنة بمبيعات السنة التي تسبقيا ،و السبب الرئيسي في ذلك ىو انخفاض حجم
اإلنتاج خالل الفترات المذكورة لتعطالت أصابت السمسمة اإلنتاجية لممصنع .كما يمحظ أيضا انخفاض رقم

األعمال بما قيمتو تقريبا مميار دينار جزائري إذا ما تمت مقارنة نتائج سنة  2333بتمك المحققة سنة 02332

 – 2 – 2 – 5تطور اإلنتاج

يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 02333 -2332
جدول رقم ()44
تطور إنتاج شركة إسمنت حجر السود خالل الفترة 2117-2112
2117
2116
2115
2114
2113
2112
السنـوات
حجم اإلنتاج 4320201 4200302 4300045 4330022 3110200 4200032

الوحدة :طن

المصدر :دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت حجر السود

عرفت شركة إسمنت حجـر السود انخفاضا محسوسا في الكميات المنتجة خالل سنتي  2330و  2332إذا

ما تمت مقارنتيما بالسنتين السابقتين ليما و مرد ذلك حسب مصادر مطمعة داخل الشركة إلى التوقفات التي
تصيب الدورة اإلنتاجية من فترة ألخرى.

 – 3 – 2 –5الحصة السوقية لمشركة

يوضح الجدول الموالي بعض النسب تحدد حصة شركة إسمنت حجر السود في السوق الوطنية من جانب

و من جانب آخر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت الشرق و شركة تسيير المساىمات
لصناعة االسمنت الجزائرية.
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جدول رقم ()45
الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت حجر السود لسنـة 2117

الوحدة :طن

البيـــان

كميات اإلسمنت المنتجة

الحصة النسبية لمشركة ( )%

شركـة إسمنـت حجر السود

872.235

100

اإلنتـاج الوطني من اإلسمنت

0104550004

05.49

شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت

0002030333

07.51

003020303

18.51

مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري
المصدر :من إعداد الباحث

أسيمت شركة اسمنت حجر السود بنسبة  %05,49من حجم اإلنتاج الوطني و ذلك حسب إحصائيات

سنة  ،2333تسيم ذات الشركة بنسبة  %07,51من إنتاج شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت و التي تمثل
نسبة معتبرة ،كما أنيا تسيم بنسبة تفوق  %18من إنتاج مجمع إسمنت الشرق و التي تعد متوسطة إذا ما تمت

مقارنتيا بإنتاج بقية شركات المجمع.

 -3 -5تشكيمة عمالة الشركة

يوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت حجر السود خالل

سنتي  2333و 02334

جدول رقم ()46

تقسيم عمال الشركة حسـب معيـار المنصب
البيــــــان

إحصائيات الشركـة حتى نهايـة شهر جـوان
2118
2117
االنحراف

إطارات مسيرة

05

00

31 -

إطــارات

108

024

23+

أعوان التحكم

135

136

30+

أعوان التنفيذ

47

22

21 -

مجموع العمالة الدائمة

295

287

18 -

المؤقتي ــن

00

00

33

الممتيني ــن

21

21

33

عقود ما قبل التشغيل

00

00

33

المجمــوع الكمـي

316

308

18 -

المصدر :مديرية الموارد البشرية لشركة إسمنت حجر السود
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عرفت الشركة تغيي ار في ىيكميا التنظيمي انطالقا من سنة  ،2334حيث تم دمج الوحدة اإلنتاجية و المديرية

في مقر واحد عكس بقية شركات اإلسمنت األخرى التابعة لمجمع إسمنت الشرق .بقراءة الجدول يمحظ تقمص عدد
اإلطارات المسيرة من خمسة إطارات إلى صفر إطار  ،حيث تم تحويميم لمنصب إطار سامي بعد الذي كانوا

يشغمونو ،و أصبح مدير الشركة و الذي ىو من جنسية ايطالية اإلطار المسير الوحيد لمشركة .و ما يمكن أيضا

استقراؤه من الجدول ىو أن عدد العمال بقي ثابتا تقريبا بفارق بسيط بين الفترتين.

المطمب الثالث :تقديم عينة الدراسة و توزيع مفرداتها
سيتم من خالل ىذا المطمب تقديم عينة الدراسة و التي تشتمل عمى األفراد الذين تم استجوابيم من خالل تقديم

استمارة أسئمة مكونة من أربعة أقسام سيتم تفصيميا محتواىا فيما بعد .تتكون عينة الدراسة من العاممين بمجمع

إسمنت الشرق ،يشتمل القسم األول من االستبيان عمى دراسة تفصيمية لمكونات عينة الدراسة و المشكمة أساسا من
األفراد المستجوبين في كل من المديرية العامة لممجمع و كذا الشركات الخمس المتخصصة في صناعة اإلسمنت

المكونة لممجمع .يشتمل القسم األول من االستبيان عمى معمومات أساسيـة تخص المستجوبين متمثمـة في جية

العمل ،المستوى التعميمي لممستجوب ،الوظيفة التي يشغميا المستجوب ،الخبرة المينية ،عدد الدورات التكوينية التي
تمقاىا المستجوب في مجال المعموماتية و تقنيات اتخاذ القرار و أخي ار تقييم المستجوب لتدريبو عمى تقنيات

المعموماتية.

 - 1توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل

يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جية العمل التي ينتمي إلييا المستجوب.
جدول رقم ()47

توزيع أفراد العينة حسب جهة العمـل
اإلستبيانات الموزعة
32

اإلستبيانات المسترجعة
32

النسبة المسترجعة()%
033

نسبة الفاقد()%
00

جهــة العمــل
شركة اسمنت تبسـة

02

02

033

00

شركة اسمنت حجر السود

22

21

96,15

03,85

شركة اسمنت حامة بوزيان

20

23

95,24

04,76

شركة اسمنت عين الكبيرة

23

04

90

10,00

شركة اسمنت عين التوتـة

20

20

100

00

المجموع الكمي

003

032

96,36

03,64

المديرية العامة لممجمع

المصدر :من إعداد الباحث
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يتكون مجتمع الدراسة من جميع اإلطارات المسيرة و فئة اإلطارات و البالغ عددىم  003فردا ،و تعد
الطرف المعني باتخاذ الق اررات حسب توجييات قدمت من طرف المسئولين في المجمع.

تم توزيع استبيان الدراسة عمى عينة نسبتيا  %23من حجم مجتمع الدراسة .،بعدما استحال إجراء المسـح

الشامل و ذلك لظروف خارجية حالت دون قيام الباحث بذلك و ألسباب ظروف العمل داخل شركات اإلسمنت

المشكمة لمجمع إسمنت الشرق ،و تجدر اإلشارة صعوبة استرجاع االستبيانات الموزعة و التي ىي بعدد 032

استبيانا أي بواقع  %96,36من مجتمع الدراسة .تجدر اإلشارة أنو تم التنقل إلى مقر الشركات ألكثر من ستة
مرات أو يزيد و اإللحاح عمى الطبقات المستجوبة لتسميم االستبيانات المسممة ليم ،في بادئ األمر كانت الطريقة

المقترحة من طرف الباحث إلجراء االستبيان ىي عقد لقاءات مع األطراف المستجوبة إلقناعيم بأىمية الدراسـة و

اإلجابة عن التساؤالت التي قد تطرح من طرف المستجوبين ،لكن حال األمر دون تحقيق ذلك بسبب عدم اقتناع
الطبقات المستجوبة بالفكرة ،لذا تم تسميم االستبيانـات لمديريات المـوارد البشرية عمى مستوى كل شركة ليقوم

المسئولون في ىذه الدوائر بدورىم بتسميميا لممعنيين.و استقر األمر في األخير عمى إجراء الدراسة عمى النحو

السابق و الذي ارأتو األطراف المستجوبة.

 - 2توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي
يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي.
جدول رقم ()48

توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي
متــوسط

ثان ــوي

جامعية تطبيقية

دبموم دراسات

تقني سامي

دبمـوم مينـي

ليســانس

30

30

32

30

30

18

05

32

30

04

04

03

30

21

29

16

14

16

25

15

شركة إسمنت حامة بوزيان

30

31

32

32

المجمــوع الكمـي

11

المصدر :من إعداد الباحث

مينــدس

30

30

32

30

30

21

شركة إسمنت حجر السود

30

34

32

13

متخصصة

30

30

32

30

30

25

شركة إسمنت تبسـة

شركة إسمنت عين التوتـة

ماجستيــر

02

03

04

30

16

30

30

ماس ــتر

30

32

16

05

شركة إسمنت عين الكبيرة

دكت ــوراه

المديري ـة العامـة

30

المجمـــوع

جهة العمـل

دراسات عميا

المستوى التعميمي

11

17

11
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يتضح من خالل الجدول أن العينة المستجوبة حجميا  032فردا موزعة عمى النسق الموضح باستخدام
طريقة المعاينة الطبقية ،تم استجواب ما نسبتو  %23من كل طبقة و التي ىي بعدد ست طبقات تمثل المديرية
العامة لممجمع و الخمسة شركات المكونة لو.

تشغل طبقة الجامعيين التطبيقين القسط األكبر أي الذين يحممون شيادة الدراسـات الجامعية التطبيقية من

عينة الدراسة بنسبة  %27,36و تعد نتيجة حتمية بحكم طبيعة عمل المجمع و الذي يستند إلى ىذه الكفاءات
المدربة عمى مجاالت العمل التي تتطمبيا صناعة اإلسمنت ،ثم تمييا طبقة حاممي شيادة الميسانس و الذين يشغل

أغمبيا في المجاالت اإلدارية و المحاسبية مما يؤكد أىمية ىذه الوظائف بالنسبة لمؤسسة االقتصادية عموما و
قطاع اإلسمنت تحديدا .تجدر اإلشارة ان لمجمع عمل عمى رفع مستوى إطاراتو من خالل برامج التدريب و
التكوين التي يتبعيا ألجل تحسين مستوى أداء العمل و التسيير في المجمـع ،و ما يدل عمى ذلك ىو العدد

المتنامي لحاممي شيـادات ما بعد التدرج ،حيث تشير العينـة المدروسـة إلى ما نسبتو  %14,15ىي من حاممي
شيادة الدراسات العميا المتخصصة .كما تشغل طبقة الميندسين نسبة معتبرة من موظفي المجمع تقدر بـ

 %23,58و التي تعد أساسية لمثل ىذه الصناعات.

 -3توزيع أفراد العينة حسب الوظيفــة

يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة التي يشغميا المستجوب.
جدول رقم ()49

توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفـة التي يشغمها المستجوب
رئيس مدير عام

مديــر

مدير مركزي

مستشــار

نائـب مدير

رئيس قسـم

رئيس مصمحة

رئيس منطقة

رئيس فصيمة

ميندس

شركة إسمنت تبس ــة

رئيس مشروع

المديرية العامة لممجمع

30

32

30

المجمـــوع

جهة العمـل

ميندس مسؤول

الوظيفـة

16
30

32

32

30

32

32

32

30

30

30

شركة إسمنت حجر السود

30

32

30

30

30

31

32

32

30

شركة إسمنت حامة بوزيان

30

32

30

30

30

30

32

32

30

16

30

25
21

شركة إسمنت عين الكبيرة

30

30

30

32

32

32

30

30

32

30

18

شركة إسمنت عين التوتـة

32

30

30

32

32

30

32

32

30

30

21

12

15

16

15

23

19

13

11

15

14

116

المجمــوع الكمـي
المصدر :من إعداد الباحث

11

14
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يشكل رؤساء المصالح أكبر فئة ضمن الفئات المستجوبة بنسبة تقدر بـ  %21,70من حجم العينة
المدروسة ،تتولى ىذه الفئات اتخاذ عدد كبير من الق اررات مما يعطي لمدراسة مصداقية من خالل مجموعة

النتائج التي ستنتج عنيا.تمييا فئة رؤساء األقسام بنسبة تبمغ  %14,16و التي بدورىا تتولى اتخاذ مجموعـة من

الق اررات الميمـة في كل شركـة ،و نفس الشيء ينطبق عمى رؤساء الفصائل .توزعـت االستبيانات عمى مختمف

المسؤوليات بشكل يخدم أىداف الدراسـة بدءا بأبسط المسؤوليات إلى أعمى اليـرم السمطوي في المجمع و ىو

الرئيس المدير العام لممجمع و كذا مدراء الوحدات اإلنتاجية.

 - 4توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية

يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة المينية المكتسبة من طرف كل مستجوب.
جدول رقم ()51

توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنيــة
 - 5أقل من 10

 -10أقـل 15

 -15أقـل 20

32

16

شركة إسمنت تبس ــة

30

33

30

33

16

شركة إسمنت حجر السود

30

30

34

02

25

شركة إسمنت حامة بوزيان

30

30

32

32

03

21

شركة إسمنت عين الكبيرة

30

32

30

30

34

18

شركة إسمنت عين التوتـة

30

30

30

31

00

21

المجمــوع الكمـي

13

16

21

23

54

116

بالسنــوات
جهــة العمــل

أقــل من 5

أكبــر من 20

المجمـــوع

الخبـرة المهنيـة

المديرية العامة لممجمع

المصدر :من إعداد الباحث

يتضح من خالل الجدول أن أغمب أف ارد العينة المستجوبة أي ما نسبتو  %51من ذوي الخبرة الطويمة في

العمل لمدة تزيد عن عشرون سنة ،ينطبق الحكم عمى موظفي المجمع ككل و كذا عمى عمال كل شركة عمى
حدا .،عموما فإن عمالة كل شركات المجمع تتمتع بخبرة طويمة مما يضفي فعالية عمى الق اررات المتخذة عمى
مستواىا.
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 -5توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التكوينية التي نظمتها الشركة لصالح عمالها
يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التكوينية في مجـال المعموماتية و

تقنيات اتخاذ الق اررات.

جدول رقم ()51
توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التكوينية

المديرية العامة لممجمع

30

30

30

30

16

شركة إسمنت تبس ــة

32

30

30

02

16

شركة إسمنت حجر السود

30

31

30

32

00

25

شركة إسمنت حامة بوزيان

30

30

30

30

34

21

شركة إسمنت عين الكبيرة

30

32

30

30

03

18

شركة إسمنت عين التوتـة

30

30

30

32

02

21

المجمــوع الكمـي

17

17

13

11

58

116

صفر دورة

دورة واحدة

دورتان

ثالث دورات

أكثر من ثالث دورات

المجمـــوع

عدد الدورات التكوينية
جهــة العمـل

المصدر :من إعداد الباحث

يتضح من خالل الجدول أن مجمع إسمنت الشرق حريص عمى رفع كفاءة عمالتو من خالل تنظيم دو ارت

تكوينية في مجال المعموماتية و تقنيات اتخاذ القرار ،حيث أن  %54,72قد تمقوا أكثر من ثالثة دورات تكوينية
في مجال تقنيات الحاسوب و اتخاذ القرار ،كما أدلى  %06,60من أفراد العينة المدروسة أنيم لم تمقوا و ال دورة

تكوينية ،بالتذكير أن أفراد العينة المستجوبة من فئات اإلطارات ،اإلطارات السامية و اإلطارات المسيرة و التي

يفترض فييا أن تكون متحكمة في ىذه التقنيات ،و عميو فإن ىذه النسبة تعد عالية و عميو يجب عمى المسئولين

داخل ىذه الشركات االنتباه ليده النقطة الحساسة التي من شأنيا أن تعرقل أداء المجمع مستقبال .تجب اإلشارة
أن إطارات الشركات تعمد لفكرة التكوين الذاتي خاصة في مجال تقنيات استخدام الحاسوب كون أن الدورات

التكوينية التي تنظميا كل شركة تعد غير كافية.

 -6توزيع أفراد العينة حسب مدى االستفادة من الدورات التكوينية
يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدى االستفادة من الدورات التكوينية التي نظمتيا

كل شركة أو التي نظميا المجمع.
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جدول رقم ()52

توزيع أفراد العينة حسب مدى االستفادة من الدورات التكوينية
مدى االستفادة من التدريب
استفادة ممتازة

استفادة جيدة

استفادة ضعيفة

ال استفادة

شركة إسمنت تبس ــة

30

00

المجمـــوع

المديرية العامة لممجمع

32

30

جهــة العمـل

16
30

16

شركة إسمنت حجر السود

30

01

30

32

25

شركة إسمنت حامة بوزيان

30

03

31

32

21

شركة إسمنت عين الكبيرة

30

00

32

30

18

شركة إسمنت عين التوتـة

12

14

14

11

21

المجمــوع الكمـي

16

65

15

11

116

المصدر :من إعداد الباحث

يتضح من خالل الجدول أن ما نسبتو  %61,32من مجتمع الدراسة كانت استفادتيا جيدة من الدورات
التكوينية التي نظمتيا كل شركة عمى حدا و المجمع بشكل عام ،و ىذا من شأنو أن ينعكس إيجابا عمى مستوى

اتخاذ القرار و يزيد من فعاليتو .في حين أدلى  %09,43من مجتمع الدراسة أنيم لم يستفيدوا من ىذه الدورات ،و
ىذا من شأنو أن يعرقل حسن أداء الشركة ،و عميو يتوجب عمى القائمين عمى المجمع األخذ بعين االعتبار ىذه

النقطة الحساسة و ذلك من خالل إعادة النظر في الطرق التكوينية المعتمدة.
المبحث الرابع :أهمية و دور نظام المعمومات في اتخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري
اقتصرت الدراسة في التعرف عمى أىمية و دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات بمجمع اإلسمنت

لمنطقة الشرق الجزائري و المكون أساسا من خمس وحدات إنتاجية موزعة عمى واليات كل من قسنطينـة،
سكيكدة ،باتنة ،سطيف و تبسة ،إضافة إلى المديرية العامة الكائن مقرىا بالمنطقة الصناعية بالما بوالية
قسنطينة .استخدم أسموب المعاينة الطبقية بداية لتحديد مكونات مجتمع الدراسة ،ثم استخدم أسموب المعاينة

العشوائية لتوزيع االستبيانات داخل كل شركة وكذا المديرية العامة ،مع اإلشارة أن عينة الدراسة اشتممت عمى
األطراف المعنيـة باتخاذ القـ اررات و التي تضـم حسب مسئولي الشركـة فئتي اإلطـارات واإلطارات المسيرة.
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بعد إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة و فحصيا بدقة و المتمثمة أساسا في دراستين أجراىما طالبين
من جامعة نايف لمعموم األمنية ،األولى تعود لمطالب فيحان محيا عموش المحيا العتيبي و الموسومة "دور
المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية" ،البحث في األصل عبارة عن رسالة ماجستير في العموم اإلدارية

والثانية لمطالب خالد بن محمود بن حسن حادي و الموسومة "نظم المعمومات الحاسوبية و دورىا في أداء إدارة
الحقوق بإمارة منطقة مكة المكرمة لمياميـا" و المقدمة لنيل رسالة ماجستير في العموم الشرطية ،و بعد فحصيا
بدقة و إجراء التعديالت الالزمة بما يتوافق و الدراسة التي بين أيدينا ،حيث تم دمج بعض المحاور و حذف

البعض آلخر و إضافة عناصر كانت قد أىممت في كمتا الدراستين ،تم إعداد استبيان مكون من أربعة محاور
كما ذكر سابقا ،اشتمل المحـ ور األول و الذي تم تناولو في المطمب األخير من المبحث السابق عمى البيانات

األولية لمدراسة و التي اشتممت عمى متغيرات جية العمل ،المستوى التعميمي ،الوظيفة التي يشغميا المستجوب
وأخي ار عدد الدورات التكوينية التي تمقاىا ىذا األخير و مدى استفادتو منيا .أما المحاور الثالثة المتبقية فقد

اشتمل كل محور منيا عمى أكثر من سؤال تم تحديد إجابتو استنادا لمعاينة ميدانية أجراىا الباحث عمى مستوى

شركات المجمع ،حيث تم إجراء مجموعة من المقاءات التمييدية مع الجيات المعنية بالدراسة قبل التوصل إلى

المحتوى النيائي لالستبيان ،كما تم عرض االستبيان عمى مجموعة من المختصين في مجال تقنيات المعمومات
و اتخاذ الق اررات من أكاديميين و ممارسين إلبداء رأييم حول مدى مناسبة العبارات لخدمة أىداف الدراسة ،مدى

مالئمة العبارة لممحور الذي تنمي إليو ،مدى وضوح العبارات و ىل أن العبارات بحاجة لتعديل أم ال.تم األخذ
بعين االعتبار االقتراحات المقدمة من طرفيم ،و بالتالي التوصل إلى المحتـوى النيائي لالستبيان المرفـق في

مالحق الدراسة .احتـوت الدراسة في صورتيـا عمى  11عبارة موزعة عمى ثالثة محاور أساسية كما ىي موضحة
تباعا حسب مطالب المبحث.

استخدم الباحث في تحميل بيانات الدراسة مجموعة من المؤشرات و االختبارات اإلحصائية متمثمة في

التك اررات و النسب المئوية لتحديد استجابات أفراد العينة تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تضمنتيا الدراسة،
المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و كاي تربيع لكل عبارة من عبارات الدراسة ،و لقياس ثبات محاور

الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ

()Alpha CRONBACH

لعينة استطالعية حجميا عشرون ( )23مفردة

من مجتمع الدراسة ،حيث تم إعادة توزيع نفس االستبيان عمى العينة المختارة و التي ىي بعدد عشرون مفردة

بعد فترة  21يوما و تم تفريغ بياناتيا باستخدام برنامج ، SPSSو إجراء مقارنة بين اإلجابـة في المرة األولى و
1

اإلجابة في المرة الثانية ،فكانت النتيجة مساوية لـ  0,952وىو ما يشير إلى ثبات محاور الدراسة.



برنامج  SPSSىو اختصار لعبارة  Statistical Package for Social Sciencesأي الحزمة اإلحصائية المستخدمة في مجال العموم االجتماعية.
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المطمب األول :مصادر المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات و الطرق المستخدمة لجمعها
يشمل ىذا المحور من الدراسة عمى سؤالين محوريين متعمقين بمصادر المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات

و كذا الطرق المستخدمة لجمعيا في مجمع إسمنت الشرق الجزائري .تم جمـع اإلجابات المناسبة لكل سؤال وذلك
بعد دراسة ميدانية قام بيا الباحث وذلك من خالل إجراء لقاءات عديدة مع مسؤولين في القطاع و كذا مع
أكاديميين من باحثين ميتمين بمجال نظم المعمومات و اتخاذ القرار سواء في الجامعات الجزائرية أو الجامعات

األجنبية .تجدر اإلشارة أنو ما عمى المستجوب إال اختيار اإلجابة المالئمة لكل عبارة من عبارات السؤال
المطروح.

 - 1السؤال األول :ما هي أهم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات في مؤسستكم و ما درجة
أهميتها؟

يتعمق السؤال بتحديد أىم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ الق ـ اررات في مجمع إسمنت الشرق

الج ازئري و قياس درجة أىميتيا من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال باستخدام
مقياس ليكرت وفق تدرج خماسي ،حيث يتم اختيار أحد اإلجابات (ميمة جدا ،ميمة،غير متأكد ،غير ميمة

وغير ميمة إطالقا).

 -1-1حساب المتوسط ،االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال األول
بعد تجميع االستبيانات الموزعة ،تم حساب كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و كذا مقياس

كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات بين محاور الدراسة المختمفة و أخي ار ترتيب العبارات باعتماد

مرجعية المتوسط و ذلك كما يوضحو الجدول الموالي.
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جدول رقم ()53

إجابات أفراد العينة حول أهم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ القـ اررات في مجمع إسمنت الشرق

مهمة جـدا

مهمـــة

غـير متأكد

غير مهمـة

2

0,72 4,43

قيمـــة كا

لوائح وتنظيمات الجية الوصية

13

00

1

0

3

0,00

01

81,32

قيمـــة P

األنظمة و القوانين العامة لمدولة

24

33

2

2

3

0,00 110,00 0,61 4,17

03

الترتيـــــب

الالزمة التخـاذ الق اررات

غير مهمـة إطالقـا

الوســط الحسابـي

مصادر جمع المعمومــات

االنحـراف المعيـاري

اإلجابــــــــة

التي أتبعيا
الموائح و التنظيمات الداخميـة

15

04

4

1

2

0,00 112.00 0,92 4,31

02

المخططـات التنفيذيـة

23

22

00

2

2

0,00 118,10 0,79 4,04

07

الدراسات و نتائـج البحوث

21

15

02

2

0

0,00 100,70 0,90 3,93

09

المؤتمـ ـرات و المقــاءات

20

24

03

0

0

0,00 144,47 0,72 4,05

06

االجتماعـات و المجـان

20

22

00

2

3

0,74 3,96

0,00

08

المراجع العممية المتخصصة

20

25

03

2

0

0,00 150,70 0,69 4,07

05

العالقات الشخصيـة

02

11

03

1

3

0,00

04

المصدر :من إعداد الباحث

0,78 4,15

82,75
61,77


1

 -2-1تحميل و تفسير النتائج
من خالل استقراء بيانات الجدول ،يالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص أىم مصادر جمع

المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري ىي :لوائح و تنظيمات الجية الوصية التي
تتبعيا مجموعة الشركات ،حيث أفاد  %92,45من أفراد العينة أن لوائح و تنظيمات الجيـة الوصية ميمة و ميمة

جدا .تصدر ىذا المصدر المرتبة األولى بمتوسط حسابي  4,43و انحراف معياري  ،0,72مما يدل عمى أنو من
أىم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق .كما اعتبرت الموائـح و التنظيمات

الداخمية من أىم مصادر جمع المعمومات ،حيث احتمت المرتبة الثانية بمتوسط  4,31و انحراف معياري قدره

 00,92أفاد  % 91.51من أفراد العينة أن الموائح و التنظيمات الداخمية ميمة و ميمة جدا التخاذ القرار في
المجمع ،ثم توالت المصادر األخرى تباعا كما يمي :األنظمة و القوانين العامة لمدولـة ،العالقات الشخصية،


تم إعداد الجدول قياسا عمى د ارسة سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسة ـ دراسة الباحث فيحان محيا عموش المحيا العتيبي ـ ،حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول ،تم بموجبيا حذف،

إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم و الدراسة.
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المراجع العممية المتخصصة ،المؤتمرات و المقاءات ،المخططات التنفيذية ،االجتماعات و المجان وأخي ار
مصدر ميما و ميما جدا لجمع المعمومات
ا
أفاد  %79,25أن الدراسات و نتائج البحوث النظرية و التطبيقية يعد
الالزمة التخاذ الق اررات في المجمع.

يتضح من الجدول أن لوائح و تنظيمات الجية الوصية التي تتبعيا الشركة و الموائح و التنظيمات الداخمية

ليا أىمية في عممية اتخاذ الق اررات في المجمع ،في حين أن بقية المصادر األخرى كانت ليا أىمية أعمى من

المتوسط في عممية اتخاذ الق اررات .كما يوضح الجدول أيضا أن اختبار كاي -تربيع دال إحصائيا لجميع عبارات
السؤال األول( )P<0,05مما يشير إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في اإلجابات عن عبارات السؤال.

بمغ المتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول أىم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات في

مجمع إسمنت الشرق الجزائري  4,12و انحراف معياري عام قدره  ،0,76مما يدل عمى أن مصادر جمع
المعمومات الالزمة ميمة بدرجة أعمى من المتوسط التخاذ الق اررات.

 - 2السؤال الثاني :ما هي الطرق المستخدمة في الحصول عمى المعمومات الالزمة لعمميات اتخاذ القـرار في
مؤسستكم و ما أهميتها؟

يرتبط السؤال الثاني من المحور األول بالطرق المختمفة المستخدمة من طرف مجمع إسمنت الشرق

الجزائري لتجميع البيانات و المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات ،و بعد زيارات مختمفة لمواقع شركات المجمع

وكذا المديرية العامة لممجمع و عقد لقاءات مع مسئولين فييا تم تحديد أىم مصادر جمع المعمومات عمى مستوى

المجمع و التي قدرت بخمسة مصادر تختمف درجة استخداميا من مستخدم آلخر.
 -1-2حساب المتوسط ،االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال األول

بعد تجميع االستبيانات الموزعة ،تم حساب كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و كذا مقياس

كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات بين محاور الدراسة المختمفة و أخي ار ترتيب العبارات باعتماد

مرجعية المتوسط و ذلك كما يوضحو الجدول الموالي.
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إجابات أفراد العينة حول أهم الطرق المستخدمة في جمع المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات
في مجمع إسمنت الشرق الجزائري
استخدام كبير جدا

استخدام كبير

استخدام قميل

استخام قميل جدا

غير مستخدمة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمـة P

أجمع المعمومــات بنفسي

00

23

00

0

0

4,10

0,77

115,32

0,00

01

أعمل عمى تكميف أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم الكفاءة

25

00

03

03

00

3,62

1,13

42,40

0,00

03

طرق جمع المعمومــات

2

قيمة كا

الالزمة التخـاذ الق اررات

الترتيـب

اإلجابـــة

في جمع المعمومات
أعمل عمى توزيع ميمة تجميع المعمومات

04

05

00

2

03

3,46

1,13

38,81

0,00

05

الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤوسين محددا في
ذلك دور كل منيم في جمع ىذه المعمومات

أستخدم تقنيات المعموماتية الحديثة لتجميع المعمومات

00

10

01

2

2

4,08

0,84

92,02

0,00

02

اعتمد عمى نتائج الدراسات لمحصول عمى المعمومات

02

05

00

0

4

3,50

1,01

69,19

0,00

04

المصدر :من إعداد الباحث


1

 -2-2تحميل و تفسير النتائج
وفقا لمبيانات الواردة في الجدول ،يتضح أن أكثر الطرق المستخدمة في الحصول عمى المعمومات الالزمة
التخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري ىي جمع متخذي الق اررات لممعمومات بأنفسيم ،حيث أفاد

 % 86,79من أفراد العينة بأنيم يجمعون المعمومات بأنفسيم ،و قد جاءت ىذه العبارة في المرتبة األولى بمتوسط
حسابي  4,10و انحراف معياري قدره  .0,77يمي ذلك بقيـة الطرق األخرى تباعـا ،استخدام

تقنيات

المعموماتية

الحديثة لتجميع المعمومات ،العمل عمى تكميف أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم الكفاءة في جمع المعمومات،

االعتماد عمى نتائج الدراسات لمحصول عمى المعمومات و أخي ار العمل عمى توزيع ميمة تجميع المعمومات
الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤوسين محددا في ذلك دور كل منيم في جمع ىذه المعمومات.

تجدر اإلشارة إلى أن السبب الرئيسي في ورود الطريقة األخيرة في ىذه المرتبة إلى محدودية سمطة القرار

الممنوحة داخل شركات المجمع و انحصارىا تقريبا في عدد قميل من المسئولين ،في حين تعد الق اررات الصادرة
عن بقية األطراف عبارة عن ق اررات روتينية يتم جمع المعمومات الالزمة التخاذىا بواسطة متخذ القرار ذاتو.

 تم إعداد الجدول قياسا عمى دراسة سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسة ـ دراسة الباحث فيحان محيا عموش المحيا العتيبي ـ ،حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول ،تم بموجبيا حذف،
إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم و الدراسة.
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يتضح من الجدول أن جميع الطرق المستخدمة لمحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات ليا أىمية

أعمى من المتوسط في عممية اتخـاذ الق اررات في المجمع ،كما يوضـح الجدول أيضا أن اختبـار كاي -تربيع دال

إحصائيـا لجميع عبـارات السؤال األول( ،)P<0,05مما يشير إلى وجود اختالفـات ذات داللة إحصائيـة في اإلجابات

عن عبارات السؤال.

بمغ المتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول أىم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخـاذ الق اررات في

مجمع إسمنت الشرق الجزائري  3,75و انحراف معياري عام قدره  ،0,98مما يدل عمى أن الطرق المشار إلييا
تستخدم بدرجة أعمى من المتوسط في اتخاذ الق اررات.
المطمب الثاني :الطرق المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات
يضم المحور الثاني من الدراسة  20عبارة موزعة عبر ثالثة أسئمة يدور مضمونيا حول أىم الطرق

المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات .تجدر اإلشارة أنو ما عمى المستجوب إال اختيار

مستوى فعالية الطريقة المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات لكل عبارة من عبارات السؤال المطروح.

 -1السؤال األول :ما مدى فعاليـة نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار في مؤسستكم؟

يتضمن السؤال تحديد فعالية المعمومات المجمعة التخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من

خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج خماسي ،حيث يتم اختيار أحد اإلجابات
(فعالة جدا ،فعالة ،فعالة إلى حد ما ،غير فعالة و غير فعالة إطالقا) .استخدمت إحدى عشر عبارة لتحديد مدى
فعالية المعمومات في عممية اتخاذ القرار في المجمع.

 - 1-1حساب المتوسط ،االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال األول
بعد استرجاع االستبيانات الموزعة ،تم تفريغيا في الجدول الموالي ،ليتم حس ـاب كل من المتوسط الحسابي
و االنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات بين محاور الدراسة

المختمفة و أخي ار ترتيب العبارات باعتماد مرجعية المتوسط.
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إجابات أفراد العينة حول مدى فعالية نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق

فعالــة جـدا

فعــالة

فعالة إلى حد ما

غير فعــالة

غير فعالة إطالقا

الوسـط الحسابـي

تحقيق األىداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءة

10

04

02

2

0

4,32

0,82

101,64

0,00

01

تعمل عمى مساعدة الرؤساء عمى إدراك المشكمة

21

22

00

0

0

4,01

0,78

116,67

0,00

05

قيمـة كا

توليد البدائل الممكنة لحل المشكمة المطروحة

22

20

00

1

0

3,91

0,88

113,62

0,00

08

2

قيمـــة P

تحديد المشكمة و تحميميا

11

00

00

0

0

4,25

0,97

94,94

0,00

02

العبــــــارة

الترتيـب

االنحراف المعيـاري

اإلجابـة

و بالتالي اتخاذ القرار المناسب

مساعدة المرؤوسين عمى استيعاب مضمون القرار

22

12

00

4

0

3,89

0,96

85,23

0,00

09

02

12

4

5

0

4,03

0,90

97,11

0,00

04

الصادر إلييم لتنفيذه

تعمل عمى رفع قدرة الرؤساء عمى متابعة
تنفيذ األوامر و الق اررات

مساعدة الرؤساء عمى اتخاذ الق اررات المناسبة

00

12

00

0

1

3,99

0,99

82,49

0,00

06

في التوقيت المناسب

توفر لمرؤساء و المرؤوسين قدرة عمى إدراك األخطاء

20

12

22

0

0

3,92

0,85

92,40

0,00

07

المرتكبة في الق اررات

تنفيـذ الق اررات بشكل سميم و متابعتيا

المصدر :من إعداد الباحث

02

00

01

2

2

4,20

0,89

84,09

0,00


1

 - 2-1تحميل و تفسير النتائج
تظير البيانات الواردة بالجدول أن لممعمومات دور فعال في عممية اتخاذ القرار في مجمع إسمنت الشرق

الجزائري و ذلك من حيث كونيا تعمل عمى تحقيق األىداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءة ،تحديد المشكمة و
تحميميا ،تنفيـذ الق اررات بشكل سميم و متابعتيا ،تعمل عمى رفع قدرة الرؤساء عمى متابعة تنفيذ األوامر و

الق اررات ،تعمل عمى مساعدة الرؤساء عمى إدراك المشكمة و بالتالي اتخاذ الق ارر المناسب ،مساعدة الرؤساء عمى
اتخاذ الق اررات المناسبـة في التوقيت المناسب ،توفر لمرؤساء و المرؤوسين قـدرة عمى إدراك األخطاء المرتكبة في

الق اررات ،توليد البدائل الممكنة لحل المشكمة المطروحة و أخي ار تعمـل عمى مساعدة المرؤوسين في استيعاب
مضمون القرار الصادر إلييم لتنفيذه .


تم إعداد الجدول قياسا عمى دراسة سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسة ـ دراسة الباحث فيحان محيا عموش المحيا العتيبي ـ ،حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول ،تم بموجبيا حذف،

إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم و الدراسة.

03
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أفاد الغالبية العظمى من أفراد العينة بنسبة تتراوح ما بين  %75,36و  %85,85أن المعمومـات فعالـة وفعالة
جدا في عممية اتخاذ الق اررات في المجمع .يوضح الجدول أن اختبار كاي -تربيع دال إحصائيا لجميع عبارات

السؤال األول( ،)P<0,05مما يشير إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في اإلجابات عن عبارات السؤال.

بمغ المتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول مدى فعالية نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات في

مجمع إسمنت الشرق الجزائري  4,06و انحراف معياري عام قدره  ،0,89مما يدل أن لممعمومات دور بدرجة أعمى

من المتوسط في عممية اتخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري.

 - 2السؤال الثاني :ما هي الخطوات التي يمكن انتهاجها لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات
في مؤسستكم؟

يتضمن السؤال تحديد الخطوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات

في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج

خماسي ،حيث يتم اختيار أحد اإلجابات (موافق جدا ،موافق ،غير متأكد ،غير موافق و غير موافق إطالقا).
استخدمت ثمانية عبارات لتحديد أىم الخطوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ

القرار في المجمع.

 - 1-2حساب المتوسط ،االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال الثانـي
بعد استرجاع االستبيانات الموزعة ،تم تفريغيا في الجدول الموالي ،ليتم حســاب كل من المتوسط الحسابي

و االنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات لمحاور الدراسة المختمفة و
أخي ار ترتيب العبارات باعتماد مرجعية المتوسط.
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إجابات أفراد العينة حول الخطوات التي يمكن انتهاجهـا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات
في مجمع إسمنت الشرق الجزائري

موافـق جـدا

موافــق

غـير متأكـد

غير موافق

غير موافق إطالقا

الوسـط الحسابـي

قيمــة كا

2

قيمـة P

العمل عمى إيصال المعمومات المناسبة

02

03

00

0

0

4,15

0,97

78,43

0,00

الترتيـب

الخطــوات

االنحراف المعياري

اإلجابـة

01

في التوقيت المناسب

التحديث المستمـر لمبيانات و المعمومات

00

10

4

3

0

3,99

1,00

89,00

0,00

04

استخدام األساليب التقنية الحديثة

24

11

3

02

0

3,86

1,06

83,53

0,00

06

في جمع و تخزين وتبادل المعمومات
تنظيـم المعمومات بطريقة تمكن

25

20

5

0

0

4,10

0,74

131,17

0,00

02

إيصال المعمومات لمستخدمييا بمغة بسيطة

00

10

00

0

0

4,02

0,96

81,64

0,00

03

االسترشاد بآراء و خب ـرات المختصين في الحصول عمى

21

05

05

2

3

3,74

1,09

57,77

0,00

07

03

10

00

0

2

3,93

1,02

84,09

0,00

05

من استرجاعيا و االستفادة منيا في الوقت المناسب

المعمومات المساعـدة عمى اتخاذ الق اررات

استخدام األساليب اإلدارية الحديثـة المساعدة
عمى اتخاذ الق اررات

اعتماد النظام عمى نظم خبيـرة تساعد

05

13

24

0

2

3,69

0,99

68,06

0,00

في عمميـة اتخـاذ الق اررات
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1

 - 2-2تحميل و تفسيـر النتائج
بينت الدراسة أن أىم الخطوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار في

مجمع اسمنت الشرق الجزائري متمثمة حسب درجة أىميتيا بداية في العمل عمى إيصال المعمومات المناسبة في
التوقيت المناسب ،تنظيم المعمومات بطريقة تمكن من استرجاعيا و االستفادة منيا في الوقت المناسب ،إيصال
المعمومات لمستخدمييا بمغة بسيطة ،التحديث المستمـر لمبيانات و المعمومات ،استخدام األساليب اإلدارية الحديثة

المساعدة عمى اتخاذ الق اررات ،استخدام األساليب التقنية الحديثة في جمع و تخزين وتبادل المعمومات ،االسترشاد

بآراء و خبرات المختصين في الحصول عمى المعمومـات المساعدة عمى اتخـاذ الق اررات و أخي ار اعتماد النظم



تم إعداد الجدول قياسا عمى دراسة سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسة -دراسة الباحث فيحان محيا عموش المحيا العتيبي ،-حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول ،تم بموجبيا حذف،

إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم والدراسة المعنية.

08
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الخبيرة المساعدة عمى اتخاذ الق اررات.

يتضح من الجدول أن اختبار كاي -تربيع دال إحصائيا لجميع عبارات السؤال الثاني( ،)P<0,05مما يشير

إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في اإلجابات عن عبارات السؤال .بمغ المتوسط العام لتقدير أفراد عينة
الدراسة حول الخطوات التي يمكن إتباعيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات في مجمع إسمنت

الشرق الجزائري  3,94و انحراف معياري عام قدره  ،0,98مما يدل عمى أن متخذي الق اررات يتبعون الخطوات

السابق ذكرىا بدرجة أعمى من المتوسط لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات.

 - 3السؤال الثالث :ما هي أهم مزايا عممية حوسبة نظام المعمومات في مؤسستكم و أهميته في عممية اتخاذ

القرار بها؟

يتضمن السؤال تحديد أىم مزايا عممية حوسبة نظام المعمومات و أىميتو في عممية اتخاذ القرار في مجمع

إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج خماسي ،حيث

يتم اختيار أحد اإلجابات (موافق جدا ،موافق ،غير متأكد ،غير موافق و غير موافق إطالقا) .استخدمت سبعة

عبارات مزايا حوسبة نظام المعمومات.

 - 1-3حساب المتوسط ،االنحراف المعياري و كاي تربيع لكل إجابة من إجابات السؤال الثالث
بعد استرجاع االستبيانات الموزعة ،تم تفريغيا في الجدول الموالي ،ليتم حساب كل من المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط الحسابي

واالنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات لمحاور الدراسة.
جدول رقم ()57

إجابات أفراد العينة حول أهم مزايا عممية حوسبة نظام المعمومات و أهميته في عممية اتخاذ القرار بها

موافـق جـدا

موافـق

غـير متأكد

غير موافـق

يعمل عمى توفير السرية لممعمومات

02

02

01

0

2

4,22

0,86

87,89

0,00

11

سرعة نقل المعمومات لمتخذ القرار

02

05

04

0

0

3,96

0,97

72,02

0,00

15

يقضي عمى األعمال اليدوية الروتينية

02

13

04

0

0

4,12

0,79

88,43

0,00

13

يزيد من درجة تفويض السمطة التخاذ القرار

20

03

23

2

1

3,69

1,01

56,26

0,00

17

يسمح بإشراك المستخدمين في عممية اتخاذ القرار

22

04

24

2

2

3,74

1,00

64,38

0,00

16

 - 2-3تحميل و تفسير النتائج

2

المصدر :من إعداد الباحث قياسا عمى دراسة سابقة وردت في تقديم استبيان الدراسة

قيمـــة كا

يساعد عمى سرعة تنفيذ الق اررات

00

12

01

0

0

4,03

0,91

84,38

0,00

14

قيمـــة P

يسيل عممية متابعة تنفيذ الق اررات

03

12

4

2

0

4,15

0,92

100,98

0,00

12

الترتيــب

العبـــارة

غير موافق إطالقا

الوســط الحسابـي

االنحراف المعيـاري

اإلجابـــة
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بينت نتائج الدراسة أن حوسبة نظام المعمومات في المجمع من شأنو دعم عمميات اتخاذ الق اررات و ذلك
من خالل توفير السرية لممعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرار ،تسييل عممية متابعة تنفيذ الق اررات ،القضاء عمى

األعمال اليدوية الروتينية ،سرعة تنفيذ الق اررات ،سرعة نقل المعمومات لمتخذ القرار ،السماح بإشراك المستخدمين

في عممية اتخاذ القرار و أخي ار يزيد من درجة تفويض السمطة التخاذ الق اررات.

أفاد أفراد العينة أنو من شأن نظام المعمومات المحوسب أن يعمل عمى توفير السرية لممعمومات المساعدة

عمى اتخاذ القرار بدرجة عالية جدا ،و بدرجة أعمى من المتوسط بقية المزايا المحددة في الجدول أعاله .كما
يتضح من الجدول أن اختبار كاي  -تربيع دال إحصائيا لجميع عبارات السؤال الثالث( ،)P<0,05مما يشير إلى

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في اإلجابات عن عبارات السؤال.

المطمب الثالث :العقبات و الحمول المقترحة الستخدام نظم المعمومات التخاذ الق اررات
يضم المحور الثالث من الدراسة سؤالين جوىريين يدور مضمونيا حول الصعوبات و العقبات التي تواجو

متخذ الق اررات في الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات و أىم الحمول المقترحة لمواجية تمك

العقبات .اشتمل السؤالين عمى ما مجموعو سبع عشر( )03عبارة .تجدر اإلشارة أنو ما عمى المستجوب إال
اختيار مستوى فعالية الطريقة المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات لكل عبارة من عبارات السؤال المطروح.

 -1السؤال األول :ما هي العقبات التي تواجه متخذي الق اررات في الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ
الق اررات في مؤسستكم ؟

يتضمن السؤال تحديد أىم العقبات التي تواجو متخذي الق اررات في الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ

الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق
تدرج خماسي ،حيث يتم اختيـار أحد اإلجابـات (موافق جدا ،موافق ،غير متأكد ،غير موافـق وغير موافق إطالقا).

 - 1-1حساب المتوسط ،االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال األول

بعد استرجاع االستبيانات الموزعة ،تم تفريغيا في الجدول الموالي ،ليتم حساب كل من المتوسط الحسابي

و االنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات لمحاور الدراسة المختمفة و

أخي ار ترتيب العبارات باعتماد مرجعية المتوسط.
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جدول رقم ()58

إجابات أفراد العينة حول أهم العقبـات التي تواجه متخذي الق اررات في الحصول عمى المعمومات الالزمة
التخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري

موافـق جـدا

موافـق

غـير متأكـد

غـير موافـق

طول الوقت المخصص لجمع المعمومات

20

05

02

00

0

3,73

1,05

56,17

0,00

03

صعوبة استرجاع المعمومات لغياب طريقة لتنظيميا

21

02

05

00

1

3,71

1,09

47,21

0,00

04

انخفاض ميارة المتخصصين في تحويل البيانات

21

04

02

04

0

3,70

1,10

54,66

0,00

05

قيمـــة كا

عدم توفر المعمومات المناسبة في الوقت المناسب

24

02

03

00

0

3,78

1,07

50,89

0,00

02

2

قيمـــة P

عدم تعاون األطراف التي تحوز المعمومات

20

23

00

2

0

3,87

0,91

100,13

0,00

01

الترتيــب

العقبــات

غير موافق إطالقا

الوسـط الحسابـي

االنحراف المعيـاري

اإلجابـــة

لمعمومات يمكن االستفادة منيا

عدم كفاءة الميكانيزمات المستخدمة في تحويل البيانات

03

02

03

00

2

3,61

0,94

55,79

0,00

06

إلى معمومات

عدم دقة المعمومات و شموليتيا

4

04

00

00

1

2,81

1,02

50,13

0,00

10

عدم توافر المعمومات بشأن المشكمة المراد

01

03

02

04

0

3,39

1,05

33,53

0,00

08

اتخاذ القرار بشأنيا

قمة اإلمكانات المادية و البشرية

05

01

22

01

1

3,55

1,09

41,17

0,00

07

سوء العالقات االجتماعية بين العمال

3

04

03

02

4

3,19

1,02

44,09

0,00

09

المصدر :من إعداد الباحث


1

 - 2-1تحمل و تفسير النتائج
تبين الدراسة أن أىم الصعوبات التي تواجو متخذي الق اررات في الحصول عمى المعمومات بمجموعة

شركات مجمع اسمنت الشرق الجزائري متمثمة حسب درجة أىميتيا ،بداية في عدم تعاون األطراف التي تحوز

المعمومات ،عدم توفر المعمومات المناسبة في الوقت المناسب ،طول الوقت المخصص لجمع المعمومات،
صعوبة استرجاع المعمومات لغياب طريقة لتنظيميا ،انخفاض ميارة المتخصصين في تحويل البيانات لمعمومات
يمكن االستفادة منيا ،عدم كفاءة الميكانيزمات المستخدمة في تحويل البيانات إلى معمومات ،قمة اإلمكانات

المادية و البشرية ،عدم توافر المعمومات بشأن المشكمة المراد اتخاذ القرار بشأنيا ،سوء العالقات االجتماعية بين

العمال و أخي ار عدم دقة المعمومات و شموليتيا.


تم إعداد الجدول قياسا عمى دراسة سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسة -دراسة الباحث فيحان محيا عموش المحيا العتيبي ،-حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول ،تم بموجبيا حذف،

إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم والدراسة المعنية.
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أفاد أفراد عينة الدراسة أن العقبات الواردة في الترتيب الثامن و التاسع و العاشر تعد من الصعوبات التي
تواجو متخذي الق اررات بدرجة متوسطة ،في حين أن بقية العقبات األخرى التي يوجيونيا أعمى من المتوسط،

نشير أن من أىم الصعوبات التي تواجو متخذي الق اررات في الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات
في مجمع إسمنت الشرق الجزائري ىي عدم تعاون األطراف التي تحوز المعمومات بينما أقل صعوبة تواجو

متخذي الق اررات ىي مشكمة عدم دقة المعمومات و شموليتيا .كما يتضح من الجدول أن اختبار كاي -تربيع دال
إحصائيا لجميع عبارات السؤال األول( ،)P<0,05مما يشير إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في إجابات

أفراد العينة إزاء العبارات المختمفة المعبرة عن ىذا السؤال.

 - 2السؤال الثاني :ما هي أهم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات
اتخاذ الق اررات في مؤسستكم ؟

يتضمن السؤال تحديد الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ

الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال و
التي ىي بعدد سبع وفق تدرج خماسي ،حيث يتم اختيار أحد اإلجابات (موافق جدا ،موافق ،غير متأكد ،غير
موافق و غير موافق إطالقا).

 - 1-2حساب المتوسط ،االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال الثاني
بعد استرجاع االستبيانات الموزعة ،تم تفريغيا في الجدول الموالي ،ليتم حساب كل من المتوسط الحسابي
و االنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات لمحاور الدراسة المختمفة

وأخي ار ترتيب العبارات باعتماد مرجعية المتوسط.

الفصل الرابع :دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري

266

جدول رقم ()59

إجابات أفراد العينة حول أهم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ
الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري

موافق جـدا

موافــق

غـير متأكـد

غير موافـق

غير موافق إطالقا

الوسـط الحسابـي

قيمـــة كا

2

قيمـــة P

توفير تجييزات حاسوبية بما يتناسب

11

21

02

3

0

4,16

1,08

80,98

0,00

الترتيـب

العبــــارة

االنحراف المعيـاري

اإلجابــة

06

و عدد العاممين
تدريـب الموظفين عمى استخدام النظام

02

00

22

0

2

3,94

0,91

62,02

0,00

07

و ما يستجد من أنظمة حديثـة
توفير الكفاءات البشرية المتخصصـة

01

05

03

0

0

4,28

0,75

107,58

0,00

01

تطوير النظام بما يتالءم و االحتياجات المستقبمية

02

02

02

0

2

4,15

0,90

84,76

0,00

05

حماية النظام ببرامج أمن المعمومـات

03

00

00

3

2

4,26

0,82

56,94

0,00

02

التحديث المستمر لقواعد بيانات النظام

00

03

00

0

0

4,21

0,88

95,70

0,00

03

تبني التكنولوجيا الحديثة لممعمومات و االتصاالت

02

05

04

0

2

4,19

0,88

81,07

0,00

04

المصدر :من إعداد الباحث


1

 - 2-2تحميل و تفسير النتائج
كشفت الدراسة أن أىم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ

الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري كالتالي:

ـ توفير الكفاءات البشرية المتخصصة :أفاد  % 88,68من أفراد العينة أن توفير الكفاءات البشرية المتخصصة من
شأنو أن يسيم بشكل فعال وفعال جدا في التصدي لمشاكل استخدام النظم الحاسوبية ،حيث بمغ المتوسط

الحسابي  4,28و االنحراف المعياري  ،0,75مما يدل عمى أن توفير ىذا العامل ميما جدا بالنسبة لمجموعة
شركات المجمع؛

ـ حماية النظام ببرامج أمن المعمومات :جاءت نسبة  % 85,85لمن أفادوا بأنيم موافقون و موافقون جدا عمى اقتراح

تزويد النظام ببرامج أمن المعمومات كحل لتجنب المشاكل الحاسوبية التي تعترض سبيل عمل األنظمة الحاسوبية

في شركات المجمع


تم إعداد الجدول قياسا عمى دراسة سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسة -دراسة الباحث خالد بن محمود بن حسن حادي ، -حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول ،تم بموجبيا حذف،

إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم والدراسة.
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ـ التحديث المستمر لقواعد بيانات النظام :احتمت العبارة المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  4,21و انحراف معياري
 ،0,88مما يعني أن التحديث المستمر لقواعد بيانات النظام ليا أىمية عالية جدا بالنسبة لنظم المعمومات
الحاسوبية الالزمة التخاذ الق اررات في مجموعة شركات المجمع؛

ـ تبني التكنولوجيا الحديثة لممعمومات و االتصاالت :بمغت نسبة من أفادوا أنيم موافقون و موافقون جدا عمى أن تبني
التكنولوجيا الحديثة لممعمومات و االتصاالت ( % 80,19 )NTICمن شأنيا أن تسي ـم في التقميل من معوقات استخدام

نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري؛
ـ

تطوير النظام بما يتالءم و االحتياجات المستقبمية :جاءت ىذه العبارة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بمغ

 4,15و انحراف معياري  00,90مما يدل عمى أن ىذا العامل لو أىمية أعمى من المتوسـط في التقميل من معوقات
استخدام النظم الحاسوبية الالزم التخاذ الق اررات في المجمع؛
ـ

توفير تجييزات حاسوبية بما يتناسب وعدد العاممين :أفاد ما نسبتو  % 75,47من أفراد العينة أنيم موافقون

وموافقون جدا عمى االقتراح القاضي بتزويد النظام مجموعة شركات المجمع بتجييزات حاسوبية بما يتناسب وعدد
العاممين فييا لجل تجنب معوقات استخدام النظام المستحدث في عمميات اتخاذ الق اررات؛

ـ تدريب الموظفين عمى استخدام النظام و ما يستجد من أنظمة حديثة :جاءت العبارة في المرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي  3,94و انحراف معياري  ،0,91مما يدل عمى أن ىذا العامل ذو أىميـة أعمى من المتوسط في التقميل من
معوقات استخدام النظم الحاسوبية الالزم التخاذ الق اررات في مجموعة شركات المجمع.

بمغ المتوسط العام لتقدير أفراد العينة حول أىم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية

الالزمة لعمميات اتخاذ الق اررات في مجموعة شركات مجمع إسمنت الشرق الجزائري ،4,17مما يشير عمى أن
الحمول الواردة سابقا ميمة بدرجة أعمى من المتوسط لمواجية معوقات استخدام النظام الحاسوبي الموجو لعمميات

اتخاذ الق اررات.
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خاتمـة الفصل الرابـع
تحتل صناعة اإلسمنت في الجزائر مكانة معتبرة لكونيا منطمق أساسي لتطور أغمب القطاعات األخرى

الحيوية في االقتصاد الوطني ،و ذلك من خالل إنتاج مادة اإلسمنت و استخداميا في كثير من القطاعات و عمى
رأسيا قطاع األشغال العمومية و البنية التحتية لالقتصاد الوطني و التي تعد ركيزة أساسية لدفع عجمة التنمية

االقتصادية بيا ،تم من خالل ىذا الفصل مناقشة عدة محاور أساسية مرتبطة بصناعة اإلسمنت في الجزائر عموما
و في منطقة الشرق الجزائري تحديدا من خالل دراسة حالة مجمع صناعة اإلسمنت لمشرق الجزائري و تناولو

بالتحميل و الدراسة من زاوية دور نظم المعمومات و أىميتيا في اتخاذ الق اررات في القطاع.

يعرف قطاع االسمنت في الجزائر تطو ار ممحوظا عمى جميع األصعدة ،سواء من ناحية التطور في كميات

اإلنتاج و االنجازات التي يتعرز بيا القطاع من سنة ألخرى ،أو من ناحية تطور عدد الوحدات المنتجة ليذه المادة

اإلستراتيجية أو الزيادة المطردة في الكميات المنتجة عمى مستوى المصانع المقامة ،يجب التنويو ىنـا إلى الدور

الفعـال الذي أصبح يمثمو القطاع الخاص في ىذه الصناعة ،حيث بات يمثل دعامة أساسية لمقطاع عمى المستوى

الوطني .وىذا ما حدا بالخوض بدراسة أحد أىم مكونات القطاع ممثمـة في مجمـع اسمنت الشـرق الجزائري من زاوية
دور و أىمية نظم المعمومات في اتخاذ الق اررات في ىذا القطاع الحساس الذي من شأنو أن ينعكس إيجابا عمى
تحريك عجمة التنمية الوطنية من خالل ما يوفره من مادة أساسية كفيمة بأن تسيم بشكل فعال في تدعيم ركائر

التنمية .اعتمدت الدراسة أسموب تحميل االستبيان الذي تم إعداده استنادا لمجموعة من الدراسات التي تمت في
قطاعات شتى لكنيا كانت تصب كميا في تأكيد دور و أىمية نظم المعمومات في اتخاذ الق اررات ،حيث تم تجميع
الدراسات و مقارنتيا و بعد استشارة مستفيضة لمجموعة من األكاديميين المتخصصين في الميدان و كذا بعض

الممارسين في القطاعين العام و الخاص في مؤسسات اقتصادية داخل الوطن أو خارجو ،ليتم في النياية التوصل
لصيغـة االستبيان المكون من أربعة محاور .استخدم في تحميل بيانات الدراسة مجموعة من المؤشرات و االختبارات
اإلحصائية متمثمة في التك اررات و النسب المئوية لتحديد استجابات أفراد العينة تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي
تضمنتيا الدراسة ،المتوسط الحسابي و االنحراف المعيـاري و كاي تربيع لكل عبـارة من عبارات الدراسة و لقياس

ثبات محاور الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ.

اشتمل المحور األول البيانات األولية لمدراسة و التي اشتممت عمى متغيرات جية العمل ،المستوى التعميمي،

الوظيفة التي يشغميا المستجوب و أخي ار عدد الدورات التكوينية التي تمقاىا ىذا األخير و مدى استفادتو منيا .أما

المحاور الثالثة المتبقية فقد اشتمل كل محور منيا عمى أكثر من سؤال .تشكل المحور الثاني لالستبيان من سؤالين

محوريين متعمقين بمصادر المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات و كذا الطرق المستخدمة لجمعيا في مجمع إسمنت

الشرق الجزائري ،فتوصمت الدراسة لتحديد درجة أىميـة مصادر جمع المعمومات الالزمـة التخـاذ الق اررات في المجمع

فكانت تباعا حسب درجة األىمية :لوائح و تنظيمات الجية الوصية التي تتبعيا مجموعة الشركات ،حيث أفاد أغمبية
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أفراد العينة أن لوائح و تنظيمات الجية الوصية ميمة و ميمة جدا ،مما يدل عمى أنيا من أىم مصادر جمع
المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات في مجمع إسمنت الشرق .اعتبرت الموائح والتنظيمات الداخمية من أىم مصادر

جمع المعمومات كذلك ،حيث احتمت المرتبة الثانية ثم توالت المصادر األخرى تباعا كما يمي :األنظمة و القوانين
العامة لمدولة ،العالقات الشخصية ،المراجع العممية المتخصصة ،المؤتمرات و المقاءات ،المخططات التنفيذية،

االجتماعات و المجان ،كما دلت المؤشرات اإلحصائية المحسوبة عمى أن مصادر جمع المعمومات الالزمة ميمة
بدرجة أعمى من المتوسط التخاذ الق اررات ،أما السؤال الثاني من المحور فقد ارتبط بالطرق المختمفة المستخدمة من
طرف مجمع إسمنت الشرق الجزائري لتجميع البيانات و المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات ،حيث أنو بعد زيارات

مختمفة لمواقع شركات المجمع و كذا المديرية العامة لممجمع و عقد لقاءات مع مسئولين فييا ،تم تحديد أىم الطرق

المستخدمة في جمع المعمومات عمى مستوى المجمع و التي قدرت بخمسة مصادر تختمف درجة استخداميا من
متخذ قرار آلخر ،و التي رتبت بعد تحميل البيانات بحسب أىميتيا تباعا :اعتماد متخذي الق اررات عمى أنفسيم في
تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار ،استخدام تقنيات المعموماتية الحديثة لتجميع المعمومات ،العمل عمى تكميف
أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم الكفاءة في جمع المعمومات ،االعتماد عمى نتائج الدراسات لمحصول عمى

المعمومات و أ خي ار العمل عمى توزيع ميمة تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤوسين محددا
في ذلك دور كل منيم في جمع ىذه المعمومات .تبين من الدراسة أن جميع الطرق المستخدمة لمحصول عمى

المعمومات الالزمة التخـاذ الق اررات ليا أىمية أعمى من المتوسط في عممية اتخاذ الق اررات في المجمع.

ضم المحور الثالث من الدراسة أربعة و عشرون عبارة موزعة عبر ثالثة أسئمة يدور مضمونيا حول أىم

الطرق المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات .تضمن السؤال األول من ىذا المحور تحديد

فعالية المعمومات المجمعة التخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل
عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج خماسي ،حيث يتم اختيار أحد اإلجابات (فعالة جدا ،فعالة ،فعالة إلى حد ما،

غير فعالة و غير فعالة إطالقا) .استخدمت تسع عبارات لتحديد مدى فعالية المعمومات في عممية اتخاذ القرار في

المجمع .بينت الدراسة أن لممعمومات دور فعال في عممية اتخاذ القرار في مجمع إسمنت الشرق الجزائري و ذلك من
حيث كونيا تعمل عمى تحقيق األىـداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءة ،تحديـد المشكمـة و تحميميـا ،تنفيذ الق اررات

بشكل سميم و متابعتيا ،تعمـل عمى رفع قدرة الرؤسـاء عمى متابعة تنفيـذ األوامر و الق اررات ،تعمل عمى مساعدة
الرؤساء عمى إدراك المشكمة و بالتالي اتخاذ القرار المناسب ،مساعدة الرؤساء عمى اتخاذ الق اررات المناسبة في

التوقيت المناسب ،توفر لمرؤساء و المرؤوسين قـدرة عمى إدراك األخطاء المرتكبة في الق اررات ،توليد البدائل الممكنة

لحل المشكمة المطروحـة و أخي ار تعمل عمى مساعدة المرؤوسين في استيعاب مضمون القرار الصادر إلييم لتنفيذىا،
أفاد أغمبية المستجوبين أن المعمومـات فعالة و فعالـة جدا في عممية اتخاذ الق اررات في المجمع .كما بينت الدراسة من

البيانات المجمعة انطالقا من إجابة السـؤال الثاني من المحور و المتعمق بأىم الخطـوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل
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دور نظم المعمومـات في عممية اتخاذ القرار في مجمـع اسمنت الشرق الجزائري مرتبـة حسب درجـة أىميتيا ،العمل

عمى إيصال المعمومـات المناسبة في التوقيت المناسب ،تنظيم المعمومات بطريقة تمكن من استرجاعيا و االستفادة

منيا في الوقت المناسب ،إيصال المعمومات لمستخدمييا بمغة بسيطة ،التحديث المستمر لمبيانات و المعمومات،

استخدام األساليب اإلدارية الحديثة المساعدة عمى اتخاذ الق اررات ،استخدام األساليب التقنية الحديثة في جمع و

تخزين وتبادل المعمومـات ،االسترشـاد بآراء و خبرات المختصين في الحصول عمى المعمومات المساعدة عمى اتخاذ
الق اررات و أخي ار اعتماد النظم الخبيرة المساعدة عمى اتخاذ الق اررات .بينت نتائج الدراسة من خالل إجابات

المستجوبين عن السؤال األخير من المحور أن حوسبة نظام المعمومات في المجمع من شأنو دعم عمميات اتخاذ
الق اررات و ذلك من خالل توفير السرية لممعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرار ،تسييل عممية متابعة تنفيذ الق اررات،

القضاء عمى األعمال اليدوية الروتينية ،سرعة تنفيذ الق اررات ،سرعة نقل المعمومات لمتخذ القرار ،السماح بإش ارك

المستخدمين في عممية اتخـاذ القرار و أخي ار يزيد من درجة تفويض السمطة التخـاذ القـ اررات .و أخي ار ضـم المحور

الرابع من الدراسة سؤالين جوىريين يدور مضمونيا حول الصعوبات و العقبات التي تواجو متخذ الق اررات في
الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات و أىم الحمول المقترحة لمواجية تمك العقبات .بينت الدراسة أن أىم
الصعوبات التي تواجو متخذي الق اررات في الحصول عمى المعمومات بمجموعة شركات مجمع اسمنت الشرق

الجزائري متمثمة حسب درجة تأثيرىا في :عدم تعاون األطراف التي تحوز المعمومات ،عدم توفر المعمومات المناسبة

في الوقت المناسب ،طول الوقت المخصص لجمع المعمومات ،صعوبة استرجاع المعمومات لغياب طريقة لتنظيميا،
انخفاض ميارة المتخصصين في تحويل البيانات لمعمومات يمكن االستفادة منيا ،عدم كفاءة الميكانيزمات المستخدمة

في تحويل البيانات إلى معمومات ،قمة اإلمكانات المادية و البشرية ،عدم توافر المعمومات بشأن المشكمة المراد اتخـاذ

القـرار بشأنيا ،سوء العالقـات االجتماعية بين العمال و أخي ار عدم دقة المعمومات و شموليتيا .نشير أن العقبات
الواردة في الترتيب الثامن و التاسع و العاشر تعد من الصعوبات التي تواجو متخذي الق اررات بدرجة متوسطة .كما

كشفت الدراسة أن أىم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ الق اررات

في مجمع إسمنت الشرق الجزائري مرتبة حسب درجة أىميتيا :توفير الكفاءات البشرية المتخصصة ،حماية النظام
ببرامج أمن المعمومات ،التحديث المستمر لقواعد بيانات النظام ،تبني التكنولوجيا الحديثـة لممعمومات و االتصاالت،

تطوير النظام بما يتالءم و االحتياجات المستقبمية ،توفير تجييزات حاسوبية بما يتناسب و عدد العاممين و أخي ار

تدريب الموظفين عمى استخدام النظام و ما يستجد من أنظمة حديثة.
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الخاتمـة العامـة
 -1التذكيـر بالموضوع
تكتسب المعمومات أىميتيا من واقع الدور الذي تمثمو لمستخدميا في تزويده بما يحتاج إليو من
معارف يستمد منيا تقديراتو وتصوراتو لما يتطمب منو القيام بو ،و تزايدت أىمية المعمومات ارتباطا بما تحدثو

من أثار عميقة في توسيع معرفة مستخدمييا وتنمية وعييم وادراكيم لما يحيـط بيم من ظواىـر ومتغيرات

مختمفـة ،و في ظل عالمنا المعاصر أخذت المعمومات دو اًر أكثر عمقاً وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قد اًر يفوق
كثي اًر ما كانت تمثمو فيما سبق من أىمية ،فأدى اندماج تكنولوجيا االتصاالت مع تكنولوجيا المعمومات إلى

إحداث تغير جذري في مجال المعموماتية لم يكن مسبوقاً ،وغدت المعمومات بتكنولوجيتيا ونظميا صناعة
العصر وثروتو التي تمكن من يمتمكيا امتالك زمام التطور .يجدر بالذكر أن المعموم ـ ـ ـات لم تعد محصورة

في حدود جمعيا لمظواىر وتنمية معرفة مستخدمييا ،بل أصبحت إضافة إلى ذلك أداة فعالة يعتمد عمييا في
إدارة تشكيل واقع التنظيمات التي تستخدميا ورسم صورة مستقبميا.
وال شك أن ذلك يمثل الشيء الكثير بالنسبة لمتخذي القرارات في شتى أنواع التنظيمات ،حيث يعد

المسؤول في التعامل مع واقعو باستيعاب خصوصياتو وما تحيط بو من متغيرات واعطاء األولوية الستخدام
وتوظيف األدوات األكثر فعالية لتطوير مؤسستو والنيوض بيا ،واذا كانت نظم المعمومات عمى تمك الدرجة

من األىمية واألثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسييل اإللمام بمكونات الواقع وتفاعالتو وتأمين مقدرة

اكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل وتدعيم عوامل النمو لممؤسسة ،فإن القيام بعممية صنع القرار في أي
من المجاالت دونما االرتكاز عمى المعمومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوىري وحاسم لضمان

تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بق ارراتو المتخذة .يجدر بنا توضيح أن دور المعمومات بالنسبة لمتخذ القرار

يتباين في مستوياتو وآثاره ارتباطاً بتباين مستويات التطور والواقع الذي يؤدي مفعولو فيو ،وفي كل األحوال

فإن األثر الفعمي لذلك الدور يتحدد عممياً بمدى إنتاج وتبادل المعمومات واستخداميا كمرجعية شرطية الزمة

لعممية اتخاذ القرار ،ولذلك فإن تحقيق القدر المناسب ألىمية نظم المعمومات ودورىا في دعم متخذ القرار
يتحدد من خالل إعطاء األولوية فيما يتخذ من ق اررات لدعم وتطوير مجال المعمومات ذاتو ومده بالمقومات

الالزمة لإليفاء بدوره وتمكينو من خدمة احتياجات متخذ القرار وتمبية متطمباتو المعموماتية بكفاءة،
فالمعمومات التي يتطمب االعتماد عمييا في عممية اتخاذ القرار يجب أن يكون بمقدورىا االستجابة لكافة

احتياجـات متخذ القرار ،و ىذا ما يوفر نظام المعمومات الذي يكون مبنيا عمى أسس سميمة ،ولكي تشكل مثل
ىذه المعمومات المرجعية واإلسناد الكامل لمتخذ القرار البد أن تكون مستوفية لكافة المتطمبات المعموماتية

الالزمة لدراسة الموضوع مح ـ ـ ـ ـل البحث والتحضير التخ ـ ـ ـاذ القـ ـ ـرار .إن اليدف األساسي لنظـ ـ ـم المعمومات
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ىو إنتاج و تجميع و توصيل المعمومات المفيدة لمتخذي الق اررات ،و عميو تبدأ وظائف نظم المعمومات
بتجميع البيانات و تنتيي بإنتاج و توصيل المعمومات .يتم تحويل البيانات إلى معمومات من خالل دورة

تشغيل البيانات و ما يرافق الدورة السابقة من عمميات .مما ال شك فيو أن أي نظام لكي يستجيب بكفاءة
الحتياجات األطراف التي يوفر ليا البيانات و المعمومات والتي تعد طرفا حيويا في دورة حياة المؤسسات

أوالتنظيمات بشكل عام ،وجب تطويرىا لكي يتسنى لمتنظيمات البقاء و االستمرار ،و عميو برزت إلى السطح
عممية تطوير نظم المعمومات التي ت تشكل من عدد من المراحل ،يشارك فييا عدد من المختصين والمدراء
والمستخدمين .تتضمن كل مرحمة القيام بأعمال وميام محددة لمتقدم بمشروع التطوير نحو ىدفو النيائي وىو

تأسيس نظام فعال لممعمومات.

أدت التطورات المتالحقة و ما اتسمت بو بيئة المؤسسات من ظروف عدم التأكـد و الديناميكيـة إلى
تعقد و تشعب المشاكل التي تواجييا العممية اإلدارية المعاصرة ،لدرجة أصبح من الصعب عمييا حل ىذه

المشاكل عن طريق الحدس و التخمين و البدييية التي كانت سائدة في الماضي عندما كانت المشاكل
بسيطة و ال تتسم بيذا التشابك و التعقيد الذي يميزىا في الواقع الحالي .حيث أن كفاءة اإلدارة تقاس بدرجة

نجاحيا في اتخاذ الق اررات في الوقت المناسب مما يؤدي إلى نجاح المؤسسة في تحقيق أىدافيا .لذا ظيرت

الحاجة الماسة إليجاد طريقة عممية سميمة تمكنيا من فيم المشاكل التي تواجييا و تساعد عمى تحميميا
وحميا بطريقة واعية و عممية مبنية عمى أساس البيانات و الحقائق و المعمومات و المنطق و ليس عمى
أساس الحدس و التخمين ،لذا ظير ما يعرف بالمنيج الكمي في اإلدارة و الذي دعم باستخدام الحاسوب في
مرحمة الحقة بشكل غير تفاعمي لتتطور مواكبة بذلك الظروف المتغيرة المحيطة باتخاذ القرار بالبحث عن

آليات جديدة يتم بموجبيا استخدام التقنيات الحسابية و الكمية المتوافـرة و الحزم البرمجية بشكل تفاعمي ألجل

تحسين جودة الق اررات المتخذة .برزت نظم دعم القرار بأجياليا المتعاقبـة و المتطورة باستمرار بسبب الحاجة
الموضوعية لإلدارة لوجود تقنيات و أدوات لدعم اتخاذ الق اررات التي أضحت معقدة بسبب ظروف عدم التأكد

التي ميزت بيئة األعمال المعاصرة ،بعدما أصبحت نظـم المعمومات المحوسبة المتوافرة غير كفؤة في تزويد

متخذي الق اررات بالمعمومات الضرورية ألداء وظائفيم ودعم أنشطة المنشأة بالرغم من القيمة االقتصادية
اليامة ليذه المعمومات التي تعد موردا أساسيا من مواردىا الحديثة .جاءت الدراسة الموسومة "دور و أىمية

نظام المعمومات في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية مع دراسة حالة مجمع إسمنت الشـرق الجزائري"
لمعالجة موضـوع دور و أىمية نظم المعمومات في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية مع التأكيد عمى
دراسة حالة أحد أىم القطاعات الحساسة في االقتصاد الوطني أال و ىو قطاع اإلسمنت و ذلك من خالل

دراسة مجمع إسمنت الشرق الجزائري الذي يعد أحد ركائز صناعة االسمنت في الجزائر و مدى أىمية و دور
نظم المعمومات عمى اتخاذ القرار بو.
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 -2اختبار الفرضيات
توصمت الدراسـة بشقييا النظري و التطبيقي إلى إثبات صحة بعض الفرضيـات التي تم تبنييا

ودحض بعضيا ،أما فيما يختص بشق اإلثبات فقد تم تبني صحة الفرضيات التالية:

 تعمل نظم المعمومات عمى زيادة إمكانيات المؤسسة االقتصادية في التعامل مع البيانـ ـ ـات و المعموماتالتي تستخدميا ألجل تدعيم عمميات صنع القرار بيا ،كما أنيـا تحقق التواصل بين مراكز صنع القرار

المختمفة في المؤسسة بتبادل المعمومات فيما بينيا .يستمد ىذا الحكم واقعيتو من حال المؤسسات المعاصرة
عموما و التي تعد نظم المعمومات شريان الحياة فييا  ،و كذا ما تم إثباتو كذلك من خالل تحميل االستبيان

الذي توافقت نتيجة تماما مع الفرضية المتبناة؛

 الحاجة إلى إيجاد إطار لتوجيو تطبيقات الحاسوب صوب اتخاذ الق اررات اإلدارية جعل من نظام دعمالقرار حجر الزاوية في نظم المعمومات و اإلدارة بشكل عام ،و يتأكد ذلك من خالل إمكانية االستفـادة من
قدرات نظم معمومات دعم القرار في دعم اتخاذ الق اررات غير المييكمة و شبو المييكمة التي تتخذىا اإلدارة

لحل المشاكل التي تواجييا ،مما يسيم في رفع كفاءة عمميات اتخاذ الق اررات داخل المؤسسة االقتصادية؛

في اتجاه آخر أثبتت الدراسة أن نظم المعمومات في مجموعة شركات مجمع اسمنت الش ـرق الجزائري
ال تعد بتمك الدرجة من األىمية في إيصال المعرفة وتسييل اإللمام بمكونات الواقع وتفاعالتو وتأمين مقدرة

اكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل كما ىو الحال في المؤسسات المعاصرة ،و ىذا رغم أن نظم

المعمومات تمثل الشيء الكثير بالنسبة لمتخذي القرار في المجمع بشكل عام و مجموعة شركاتو بشكل
منفرد ،و أن متخذ القرار معني بالتعامل مع واقعو في ظل االىتمام باستيعاب خصوصيتو وما تحيط بو من
متغيرات واعطاء األىمية الكاممة الستخدام وتوظيف األدوات األكثر فعالية لتطويره والنيوض بو ،و عميو فقد

تم إدراك أن القيام بعممية صنع القرار في ىذا المجال دونما االرتكاز عمى المعمومات و التحقق من
مصداقيتيا من خالل تتبع مصادرى ـا و الطرق المستخدمة في جمعيا و العمل عمى إزالة العقبات التي تحول
دون انسيابيا يفقد متخذ القرار االستفادة من عام ـل جوىري و حاسم لضمان تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو

من خالل الق اررات المتخذة.
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 -3نتائـج البحـث
مكنت الدراسة بشقييا النظري والتطبيقي من التوصل لبعض النتائج التي نوردىا تباعا ،وذلك خدمة

لمدراسات النظرية المستقبمية ،حيث تعتبر مرشدا يستدل بو لموصول لكشف الحقائق ،والتي يمكن تحديدىا كما
يمي:

 استطاعت نظرية النظم أن تعطي بعدا ممي از لكيفية معالجة المشاكل اإلدارية خاصة ،حيث أسيمت بفعاليةفي التحكم في متغيراتيا وبالتالي إيجاد حمول مثمى ليا ،يتم عمى أساسيا اتخاذ الق اررات الرشيدة التي تسيم في

تحسين أداء المؤسسة؛

 إن دراسة أي تنظيم من منطمق زاوية النظم و الذي يعني تحميل المتغيرات و تأثيراتيا المتبادلة ،مكنالمدخل من نقل منيج التحميل إلى مستوى أعمى مما كان عميو في النظريات التقميدية و بحكم اعتمادىا
عنصري العقالنية والتقنية؛

 تعد نظم المعمومات عمى درجة من األىمية في المؤسسة من خالل أثرىا الفاعل في إيصال المعموماتوتسييل اإللمام بمكونات الواقع وتفاعالتو وتأمين مقدرة اكتشاف الفجوات في النظام ،لذا فإن القيام بعممية

اتخاذ القرار في أي من المجاالت دونما االرتكاز عمى المعمومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل حاسم
لضمان تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بق ارراتو؛

 إن عممية اتخاذ الق اررات ترتبط بتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتدابير سابقة ،حيث يتوجب المتابعة والتأكد منأن ما يتحقق فعمياً يسير وفقاً لما أريد لو ،ولذلك فإن وجود نظم المعمومات الخاصة برصد الق اررات ومتابعة
تنفيذىا يشكل ضرورة بالغة وأىمية الزمة لمتعرف المتواصل عمى كيفية التعامل مع تمك الق اررات وتقييم

مستويات تنفيذىا بصورة دقيقة؛

 -يعمل نظام دعم القرار عمى توفير كال من المعمومات الخاصة بالمشكمة المطروحة و االتصاالت لحل

المشاكل شبو المييكمة التي أصبحت من أىم التحديات التي تواجو المؤسسات المعاصرة؛
أما فيما يخص الناحية التطبيقية ،فإنو تم التوصل لمنتائج التالية:

 -توصمت الدراسة لتحديد درجة أىمية مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات في المجمع فكانت

تباعا حسب درجة األىميـة :لوائح و تنظيمات الجيـة الوصية التي تتبعيا مجموعة الشركـات ،الموائـح

والتنظيمات الداخمية ،األنظمة و القوانين العامة لمدولـة ،العالقات الشخصية ،المراجع العممية المتخصصة،

المؤتمرات و المقاءات ،المخططات التنفيذية ،االجتماعــات و المجان؛

 تمثمت أىم مصـادر جمع المعمومات عمى مستوى المجمع في خمسة مصادر تختمف درجة استخداميا منمستخدم آلخر ،و تمثمت في اعتماد متخـذي الق اررات عمى أنفسيم في تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار

،استخـدام تقنيات المعموماتية الحديثة لتجميع المعمومات ،العمل عمى تكميف أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم
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الكفـاءة في جمع المعمومـات ،االعتماد عمى نتائج الدراسات لمحصول عمى المعمومـات و أخي ار العمل عمى
توزيع ميمة تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤوسين محددا في ذلك دور كل منيم

في جمع ىذه المعمومات؛

 بينت الدراسة أن لممعمومات دور فعال في عممية اتخاذ الق ـرار في مجمع إسمنت الشرق الج ازئـري و ذلك منحيث كونيا تعمل عمى تحقيق األىداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءة ،تحديد المشكمة و تحميميا ،تنفيـذ

الق اررات بشكل سميم و متابعتيـا ،تعمـل عمى رفـع قدرة الرؤسـاء عمى متابعة تنفيذ األوامـر و الق اررات ،تعمل
عمى مساعدة الرؤساء عمى إدراك المشكمـة و بالتالي اتخاذ القرار المناسب ،مساعدة الرؤساء عمى اتخاذ

الق ـ ـ اررات المناسبة في التوقيت المناسب ،توفر لمرؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء و المرؤوسين قدرة عمى إدراك األخطـ ـ ـ ـاء المرتكبة

في القـ ـ ـ ـ ـ ـ اررات ،توليد البدائل الممكن ـ ـ ـة لحـ ـ ـل المشكمة المطروحـ ـ ـ ـة و أخي ار تعمـ ـ ـل عمى مساع ـ ـدة المرؤوسين
في استيعاب مضمون القرار الصادر إلييم لتنفيذىا؛

 إن أىم الخطوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار في مجمع إسمنتالشرق الجزائري تمثمت بداية في العمل عمى إيصال المعمومات المناسبة في التوقيت المناسب ،تنظيـم

المعمومات بطريقة تمكن من استرجاعيا و االستفادة منيا في الوقت المناسب ،إيصال المعمومات لمستخدمييا
بمغة بسيطة ،التحديث المستمـر لمبيانات و المعمومات ،استخدام األساليب اإلدارية الحديثة المساعدة عمى
اتخاذ الق اررات ،استخدام األساليب التقنية الحديثة في جمع و تخزين وتبادل المعمومات ،االسترشاد بآراء

وخبـرات المختصيـن في الحصول عمى المعمومات المساعدة عمى اتخـاذ القـ اررات و أخي ار اعتماد النظم الخبيرة
المساعدة عمى اتخاذ الق اررات؛

 إن حوسبة نظام المعمومات في المجمع من شأنو دعم عمميات اتخاذ الق اررات و ذلك من خالل توفيرالسرية لممعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرار ،تسييل عممية متابعة تنفيذ الق اررات ،القضاء عمى األعمال

اليدوية الروتينية ،سرعة تنفيذ الق اررات ،سرعة نقل المعمومات لمتخذ القرار ،السماح بإشراك المستخدمين في
عممية اتخـاذ القرار و أخي ار يزيد من درجة تفويض السمطة التخاذ الق اررات؛

 إن أىم الصعوبات التي تواجو متخذي الق اررات في الحصول عمى المعمومات بمجموعة شركات مجمعاسمنت الشرق الجزائري تمثمت في عدم تعاون األطراف التي تحوز المعمومات ،عدم توفر المعمومات المناسبة
في الوقت المناسب ،طول الوقت المخصص لجمع المعمومات ،صعوبة استرجاع المعمومات لغياب طريقة
لتنظيميا ،انخفاض ميارة المتخصصين في تحويل البيانات لمعمومات يمكن االستفادة منيا ،عدم كفاءة

اآلليات المستخدمة في تحويل البيانات إلى معمومات ،قمة اإلمكانات المادية و البشرية ،عدم توافر المعمومات
بشأن المشكمة المراد اتخاذ القرار بشأنيا ،سوء العالقات االجتماعية بين العمال و أخي ار عدم دقة المعمومات

وشموليتيا؛

الخاتمـة العامـة

276

 كشفت الدراسة أن أىم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذالق اررات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري تمثمت في :توفير الكفاءات البشرية المتخصصة ،حماية النظام
ببرامج أمن المعمومات ،التحديث المستمر لقواعد بيانات النظام ،تبني التكنولوجيا الحديثة لممعمومات

واالتصاالت ،تطوير النظام بما يتـالءم و االحتياجات المستقبمية ،توفيـر تجييزات حاسوبية بما يتناسب وعـدد
العاممين و أخي ار تدريب الموظفين عمى استخدام النظام و ما يستجد من أنظمة حديثة.
 -4االقتراحات و التوصيـات

التالي:

بناء عمى النتائج التي تم التوصل إلييا ،يمكن تقديم عدد من االقتراحات و التوصيات عمى النحو

 إن المعمومات التي يعتمد االعتماد عمييا في عممية صناعة القرار يجب أن يكون بمقدورىا االستجابةالكاممة الحتياجات متخذ القرار ىي و ذلك من خالل اعتماد نظام معمومات مبني عمى أسس عممية و كذا

يجب أن تكون عممية التعامل مع مخرجاتو من قبل مختصين ،ولكي تشكل مثل ىذه المعمومات المرجعية
واإلسناد الكامل لصانع القرار البد أن تكون مستوفية لكافة المتطمبات المعموماتية الالزمة لدراسة الموضوع

محل البحث والتحضير التخاذ القرار بشأنو؛

 يجب النظر لممؤسسـة االقتصادية الجزائريـة بمنظـور نظمي لإلجابـة عن التساؤالت التي تطرح عمى مستوىتنظيميا من خالل النظر إلييا عمى أساس أنيا نظام مفتوح ،و كذا النظـر لممشكمة اإلدارية في إطارىـا الكمي،
و بالتالي يمكن تصميم نظام لممعمومات يسمح بتجميع و معالجة البيانات و إيصاليا عمى شكل معمومات

لمراكز اتخاذ القرار المختمفة و من ثم تسييل عممية اتخاذ القرار ،كما يسمح باتخاذ بعض الق اررات المبرمجة
وكذا المساعدة عمى اتخاذ الق اررات غير المبرمجة بشكل تحاوري؛

 -وجوب انتظـ ـام تدفق المعمومـ ـ ـ ـ ـات إلى متخذ القرار مما يمكنو من متابعـ ـ ـة مختمف التط ـ ـ ـورات وما يجـ ـ ـري

في نطاق مجال اختصاصو ويجعمو قاد اًر عمى اكتشاف أية انحرافات قد تحدث ،إذ كثي اًر ما نجد أن أسباب
ضعف بعض الق اررات ناتج عن عدم دقة توقيتيا وليس عدم صحة محتوياتيا ،وعن طريق تزويد صانع القرار

بما يحتاج إليو من معمومات شاممة في مختمف المجاالت لكي تتسنى إمكانية دعمـو وافادتـو مما ىو متاح من

رصيد المعمومات العالمي وتمكينو من االطالع عمى خبرات وتجارب اآلخرين واالستفادة منيا في نطاق عممو
وتوظيفيا كمعارف عممية وعممية فيما يتخذه من ق اررات؛

 يجب عمى المؤسسة االقتصادية الجزائرية بشكل عام و مجمع إسمنت الشرق الجزائري أن يسعى لتطويرنظم المعمومات التي تستخدميا تجاوبا مع متغيرات المحيط ،كما يجب أن تتبنى االستقاللية الحقيقية من خالل
اعتمادىا عمى ذاتيا في اتخاذ الق اررات بناء عمى ما تحوزه من معمومات؛
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 يجب أن ترتبط عممية اتخاذ الق اررات بتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتدابير سابقة ،مما يتوجب المتابعة والتأكدمن أن ما يتحقق فعمياً يسير وفقاً لما خطط لو؛

 يجب عمى مجمع إسمنت الشرق الجزائري بشكل خاص اعتماد األساليب الحديثة في اإلدارة كاعتماد النظمالمساعدة عمى اتخاذ القرار بيدف تحقيق ذلك التدفق المعموماتـي الذي يتوافق مع احتياجات متخـذي الق اررات

من حيث الدقة ،التوقيت المناسب ،التكامل ،التركيز و الداللة؛

 يجب فتح أبواب مجموعة شرك ـ ـ ـات مجمع إسمنت الش ـ ـ ـ ـرق الجزائ ـ ـري أمام مختصي المعمومـ ـ ـات لمخوضفي البحوث العممية و العممية التي من شأنيا أن تسيم في تطوير أساليب تسيير المجمـع و ذلك من خالل

تبني مشاريع البحث المثمـرة و التي تعمل عمى اقتراح أساليب إدارية معاصرة فيما يتعمق بجانب نظم معموماتو

وأساليب اتخـاذ القـرار فيو ،حيث تبين من خالل الدراسـة الميدانية تمك الصعوبة في تجميع البيانـات

والمعمومات و تحميميا و كذا انتقاليا ،حيث يتطمب وقتا طويال مما يفقد المعمومة جدواىا حين وصوليا لمتخذي

القرار؛

 -يجب تكييف نظـام المعمومـات في مجمـع إسمنت الشـرق الجزائري بطريقـة تسمـح بالحصول عمى المعمومات

المناسبة في التوقيت المناسب ،و باتخاذ الق اررات بطريقة ال مركزية ،و بإشراك المستخدمين في اتخاذ الق اررات؛

 تطوير نظم االتصال بين مجموعة الشركات و المديرة العامة لمجمع إسمنت الشرق الجزائري من أجلتسييل تدفق المعمومات باالعتماد عمى نظام الشبكة.
 -5آفـاق البحـث
نجد في سياق ما تم بحثو أن توفر المعمومات الكافية واعتماد مرجعية معموماتية دقيقة يمكن القائمين

ببحث تمك المشكالت ،دراستيا وتحميميا بعمق وشمولية مما يساعد عمى تكوين فيم مشترك حوليا وتصورات

متكاممة لمعالجتيا ويوصل بالنتيجة إلى اتخاذ ق اررات مدروسة ومتناسقة .و عميو يمكن تسجيل في ىذا

السياق بعض اإلشكاليات التي قد تكون مواضيع بحوث مستقبمية والتي نحددىا فيما يمي:

 جدوى حوسبة نظام المعمومات اإلداري بالمؤسسة االقتصادية و أثره عمى اتخاذ الق اررات؛ -العالقـة التكامميـة بين األنظمـة الفرعية لنظـام المعمومات الحاسوبية وأثرىـا عمى اتخاذ الق اررات في المؤسسة

االقتصادية؛

 آليات تطوير نظام المعمومات بالمؤسسة االقتصادية و آثارىا عمى عممية اتخاذ الق اررات.وبذلك نأمل أن تكون ىذه اإلشكاليات محور بحوث تنجز مستقبال سعيا لتطوير نظـام المعمومات

وبالتالي ترشيد الق اررات المتخذة.
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QUESTIONNAIRE
Faculté des sciences économiques et sciences de gestion
UNIVESITE DE SETIF
Messieurs;
Vous allez trouver un questionnaire conçu afin de collecter des données et des informations qui sont
nécessaires pour finaliser la thèse de doctorat en sciences économiques intitulée «L’importance et le
rôle du système d’informations dans la prise de décision au niveau de l’entreprise économique
Algérienne ; étude de cas : le secteur cimentier de l’est algérien ».
Messieurs; je vous sollicite de lire toutes les questions dans le questionnaire et de bien vouloir
mettre le signe (x) devant chaque expression.
Messieurs; je vous assure que les informations que vous me déploieriez ne seront utilisées que pour
finaliser ma thèse.

Le Doctorant

ILES DONNEES DE BASE
Mettez le signe (x) devant la réponse convenable.
IIL’entreprise où je travaille
-

D.G. Constantine

-

S.C.T. Tébessa

-

S.C.H.S. Skikda

-

S.C.A.K. Sétif

-

S.C.H.B.Constantine

-

S.C.A.T.Batna

1- Le niveau
-

Moyen

-

Secondaire

-

Diplôme des études universitaires appliquées (DEUA)

-

Certificat de formation professionnelle (CFA, CFPA)

-

Licence

-

Ingénieur

-

Diplôme de Post graduation spécialisée (PGS)

-

Master ou magistère

-

M.B.A

-

Doctorat

-

Autre, précisez ……………………………………………………………………

LOUAFI TAYEB
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-

3 – Le poste que j’occupe
PDG
Directeur
D.C
Assistant
s/directeur
Chef de département
Chef de service
Chef de zone
Chef de section
Autre, précisez ………………………………………………….……………………………………..
4- L’expérience professionnelle

- Moins de 5 ans
- De 5 ans à - 10 ans
- De 10 ans à - 15 ans
- De 15 ans à - 20 ans
- Plus de 20 ans
5 – Le nombre des cycles de formations que vous avez faites en matière de la
technique d’information aidant à la prise de décision.
- Je n’ai fait aucun cycle de formation
- j’ai fait un seul cycle de formation
- j’ai fait deux cycles de formation
- j’ai fait trois cycles de formation
-j’ai fait plus de trois cycles de formation

6 – Le niveau de gain de la teneur des cycles de la formation faites en matière
de la technique d’information aidant à la prise de décision.

-

Excellent
Bon
Faible (Médiocre)
Rien
II- LES DONNEES ANALYTIQUES

Mettez le signe (x) devant chaque réponse.
La première question : quelles sont les sources d’informations collectées nécessaires à la
prise de décision et leur importance ?
N

Sources des informations
colletées/ importance de
source

1
2

Règles et lois
Règlements et directives du
groupe ERCE
Directives et règlements
internes
Plans exécutifs
Etudes et recherches

Très important

important

pas sûr

LES SOURCES OFFICIELLES

3
4
5

N’est pas important

N’est pas
important
du tout
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LES SOURCES OFFICIEUSES
1
2
3
4

Congrès et séminaires
Réunions et commissions
Livres spécialisés
Les relations personnelles

La seconde question : quelles sont les méthodes utilisées en vue de collecter les
informations nécessaires à la prise de décision?
N
1
2

3

4
5

Méthodes/ importance de la
méthode
Je collecte les informations
personnellement
Je désigne quelqu’un du
personnel
celui
qui
est
compétant à collecter les
informations
Je distribue les missions de
collecte des informations à
plusieurs personnes chacune à
son rôle
J’utilise le système informatisé
pour collecter les informations
J’utilise les résultats des
recherches et des études afin
de collecter les informations

Très grand usage

Grand usage

Usage réduit

Usage
très réduit

Non utilisée

La troisième question : quel est le niveau d’efficacité des informations en matière de
prise de décision au niveau de votre entreprise?
No
1
2
3
4
5

Expression/ niveau
d’efficacité
Détermination et analyse
des problèmes rencontrés
Création des options
possibles pour résoudre les
problèmes
Réalisations des objectifs
avec performance
Aide les personnels à
déterminer les problèmes et
à prendre la bonne décision
Aide les personnels à
comprendre le contenu de la
décision afin de l’exécuter

6

Soutenir le pouvoir des
personnels à suivre
l’exécution des ordres et des
décisions

7

Aide les personnels à
prendre des décisions
rationnelles
Aide les responsables et les
personnels à déterminer les
fautes commises dans la
décision
Exécution des décisions
d’une façon correcte

8

9

Très efficace

efficace

peu efficace

Non efficace

Non efficace
du tout
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La quatrième question : quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les
décideurs pour obtenir les informations au sein de votre entreprise ?
No
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

Les difficultés/
Niveau de l’accord
La défaut d’entre- aide entre les
parties
détentrices
de
l’information
La
nondisponibilité
des
informations adéquates au bon
moment
Le temps long consacré à la
collecte d’informations
La difficulté du feed – back de
l’information par manque de
méthode
d’organisation
de
l’information
La baisse du savoir – faire des
spécialistes dans le transfert des
données
en
information
susceptibles d’utilité
L’incapacité
des
mécanismes
utilisés dans le transfert des
données en informations
La
non-représentation
de
l’information de la réalité

Absolument

D’accord

pas sûr

Pas d’accord

Pas d’accord
du tout

La
nondisponibilité
des
informations
concernant
le
problème objet de la prise de
décision
La rareté des moyens financiers et
humains
Les mauvaises relations entre les
employés

La cinquième question : quelles sont les étapes à suivre pour concrétiser le rôle des
systèmes d’informations dans la prise de décision au sein de votre entreprise ?
No

Les étapes/ niveau de l’accord

1

Faire en sorte de fournir
l’information adéquate au bon
moment

2

L’actualisation continue des
données et des informations
Le recours à des méthodes
techniques modernes dans la
collecte,
le
stockage
et
l’échange des informations
L’organisation
des
informations de manière à
assurer sa restitution et son
utilité au bon moment
Fournir
l’information
au
destinataire à travers un
langage simple
Le recours à la consultation et
à l’expertise pour obtenir les
informations
d’aide
à
la
décision

3

4

5
6

Absolument

D’accord

pas sûr

Pas d’accord

Pas d’accord
du tout
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7

8

L’utilisation
des
méthodes
managériales modernes d’aide
à la décision comme la
méthode PERT. SIMPLEXE
Adopter des systèmes experts
d’aide à la décision

La sixième question : quelles sont les avantages de l’automatisation du système
d’information dans votre entreprise ?
No
1
2
3
4
5
6
7

L’expression/
niveau de l’accord
Facilité le suivi d’exécution
des décisions
Participe
à
la
rapidité
d’exécution des décisions
Permet
d’assurer
la
confidentialité de l’information
d’aide à la décision
La rapidité de transfert des
informations
vers
les
décideurs
Met fin aux taches manuelles
routinières
Augmente
le
degré
de
délégation du pouvoir dans la
prise de décision
Permet
d’associer
les
employés au processus de
prise de décision

Absolument

D’accord

pas sûr

Pas d’accord

Pas d’accord du tout

La septième question : quelles sont les solutions proposées aux handicaps de l’utilisation
des systèmes d’informations nécessaires aux prise de décision au sein de votre entreprise?
No
1

2

3
4
5
6
7

L’expression/
niveau de l’accord
Mise à disposition des
équipements informatiques
correspondant au nombre des
employés
Entraîner les employés à
l’utilisation du système et des
nouveautés des systèmes
modernes
Disposer des compétences
humaines spécialisées
Développer le système en
fonction des besoins futurs
La protection du système
grâce à des programmes de
sécurité de l’information
L’actualisation continue des
bases de données de système

Adoption des nouvelles
technologies de
l’information et de la
communication (NTIC)

Absolument

D’accord

pas sûr

Pas d’accord

Pas d’accord du tout

قائمــة المراجـع

283

قائمة المراجـع
الكتب الصادرة بالمغة العربية
 -01إبراهيـ سمطاف ،نظـ المعمومات اإلدارية :مدخؿ إداري ،الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية،
مصر.0000 ،

 -02أحمد حسيف عمي حسيف ،تحميؿ و تصميـ النظـ ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.0002 ،

 -03أحمد حسي ف عمي الحسيف ،نظـ المعمومات المحاسبية  :اإلطار النظري والنظـ التطبيقية ،مكتبة ومطبعة
اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر.7991 ،
 -04أحمد ماهر وآخروف ،اإلدارة  :المبادئ والمهارات ،الدار الجامعية لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.0000 ،
 -05أحمد محمد نور و أحمد رجب عبد العاؿ ،المحاسبة اإلدارية ،الدار الجامعية ،بيروت ،لبناف.7992 ،

 -06ثابت عبد الرحمف إدريس ،إدارة األعماؿ:نظريات و نماذج و تطبيقات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر،
.0002

 -07جالؿ إبراهيـ العبد ،استخداـ األساليب الكمية في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
اإلسكندرية ،مصر.0002 ،
 -08جماؿ الديف لعويسات ،اإلدارة و عممية اتخاذ القرار،دار هومه ،بوزريعة ،الجزائر.0002 ،
 -09جماؿ الديف لعويسات ،مبادئ اإلدارة و التنظيـ ،دار إسهامات ،تونس.7991،

 -10حمدي طه ،مقدمة في بحوث العمميات ،ترجمة :أحمد حسيف عمي حسيف،دار المريخ ،الرياض ،المممكة العربية

السعودية.7991،

 -11حسف عمي الزغبي ،نظـ المعمومات اإلستراتيجية:مدخؿ استراتيجي،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.0002،

 -12حسيف عمي ،التسويؽ  :الدليؿ العممي لالستراتيجيات والخطط التسويقية ،دار الرضا لمنشر  ،دمشؽ ،سوريا،

الطبعة األولى.0000 ،

 -13خميؿ عواد أبو حشيش ،المحاسبة اإلدارية لترشيد الق اررات التخطيطية ،الطبعة األولى ،دار وائؿ لمنشر ،عماف،
األردف.0002 ،
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 -14رايموند ماكميود و جيورج شيؿ ،نظـ المعمومات اإلدارية ،ترجمة :سرور عمي إبراهيـ سرور،دار المريخ
لمنشر،الرياض ،المممكة العربية السعودية.0001 ،

 -15رفعت النجار ،النظـ و العمميات اإلدارية و التنظيمية ،وكالة المطبوعات ،الكويت.7911 ،

 -16طارؽ حمادة ،المعمومات وأثرها في زيادة الفعالية اإلدارية ،المنظمة العربية لمعموـ اإلدارية ،جامعة الدوؿ
العربية ،عماف ،األردف.7992 ،

 -17طه طارؽ ،مقدمة في نظـ المعمومات اإلدارية والحاسبات اآللية ،شركة الجالؿ لمطباعة ،اإلسكندرية ،مصر،
دوف سنة نشر.
 -18ؾ.ح.أبو الخير ،أصوؿ اإلدارة العممية ،دار الجيؿ الصاعد لمطباعة ،القاهرة ،مصر.7912 ،

 -19كماؿ الديف مصطفى الدهراوي ،مدخؿ معاصر في نظـ المعمومات المحاسبية ،الدار الجامعية لمطبع والنشر
والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.7999 ،

 - 20ـ .الناشد ،المدخؿ إلى إدارة األعماؿ ،منشورات جامعة حمب ،سوريا.7919 ،

 -07محمد الفيومي و أحمد حسيف عمي حسيف ،تصميـ و تشغيؿ نظـ المعمومات ،قسـ مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية،
مصر ،دوف سنة نشر.

 -00محمد الفيومي محمد ،تصميـ وتشغيؿ نظـ المعمومات المحاسبية ،كمية التجارة ،فرع دمنهور ،مصر.7999 ،

 -02محمد رفيؽ الطيب ،مدخؿ لمتسيير ،الجزء األوؿ :التسيير و التنظيـ و المنشأة ،ديواف المطبوعات الجامعية،

الجزائر.7992 ،

 -02محمد رفيؽ الطيب ،مدخؿ لمتسيير ،ا لجزء الثاني:وظائؼ المسير و تقنيات التسيير،ديواف المطبوعات الجامعية،

الجزائر.7992،

 -02محمد عمي شهيب ،اإلستراتيجيات و سياسات األعماؿ ،كمية التجارة ،جامعة القاهرة ،مصر.7919 ،
 -01محمد ماجد خشبه ،نظـ دعـ القرار ،إصدارات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مصر.7992 ،

 -09محمد نور برهاف و إبراهيـ غازي رحو ،نظـ المعمومات المحوسبة ،دار المناهج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،
الطبعة األولى.7999 ،
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 -20محمد عبد الغني حسف ،مهارات اتخاذ القرار :اإلبداع و االبتكار في حؿ المشكالت ،دار الكتب ،القاهرة،
مصر0007. ،

 -27محمد فهمي طمبة وآخروف ،الحاسب ونظـ المعمومات اإلدارية ،مجموعة كتب دالتا ،القاهرة ،الطبعة
التاسعة،دوف سنة نشر.
 -20محمد قاسـ القريوني ،مبادئ اإلدارة :النظريات و العمميات و الوظائؼ،الطبعة األولى،دار صفػاء لمطباعػة
والنشر و التوزيع ،عماف ،األردف.0007 ،

 -22محي الديف األزهري ،اإلدارة مف وجهة نظر المنظمة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،دوف سنة نشر.
 -22منصور البديوي ،دراسات في األساليب الكمية و اتخاذ الق اررات ،الدار الجامعية لمنشر و التوزيع ،اإلسكندرية،
مصر.7919 ،

 -22مصطفى رضا عبد الرحماف و يحي أحمد قممي ،مبادئ المحاسبة المالية ،مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر،
.7991
 -21مصطفى عشوي ،أسس عمـ النفس الصناعي والتنظيمي ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر.7990 ،

 -29مصطفى عشوي ،إهماؿ مفهوـ السمطة في دراسات االتصاؿ التنظيمي ،مجمة الثقافة ،العدد ،97و ازرة الثقافة
والسياحة ،الجزائر ،جواف .7992

 -29موسى حسب الرسوؿ ،األساليب الرياضية لنظرية اتخاذ الق اررات ،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ،مصر،
.0002
 -20مؤيد الفضؿ،األساليب الكمية في اإلدارة،دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع،عماف ،األردف.0002 ،
 -27مؤيد سعيد السالـ ،نظرية المنظمة :الهيكؿ و التصميـ ،الطبعة األولى ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.0000 ،
 -20ناصر دادي عدوف ،اقتصاد المؤسسة ،دار المحمدية العامة ،الجزائر.7999 ،

 -22صالح الديف الشنواني ،التطورات التكنولوجية في اإلدارة الصناعية ،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية ،مصر،
.7990

 -22صالح الديف محمد عبد الباقي ،السموؾ اإلنساني في المنظمات ،الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع،
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 -21عبد المطمب عبد الحميد ،الجدوى االقتصادية التخاذ الق اررات االستثمارية ،الدار الجامعية لمطباعة ،اإلسكندرية،
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 -21عبد الرزاؽ محمد قاسـ  ،نظـ المعمومات المحاسبية الحاسوبية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف.7999 ،

 -29عبد العزيز مصطفى أبو نبعػة ،المفاهيـ اإلدارية الحديثة ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة
الثانية.0007 ،

 -29عالء عبد الرازؽ السالمي و رياض عماد الدباغ ،تقنيات المعمومات اإلدارية ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف،
الطبعة األولى.0007 ،
 -20عالء عبد الرزاؽ محمد السالمي ،نظـ دعـ الق اررات ،الطبعة األولى،دار وائؿ لمنشر،عماف ،األردف.0002 ،

 -27عماد الصباغ و عبد الرحماف الصباح ،مبادئ نظـ المعمومات اإلدارية الحاسوبية ،دار زهراف لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.7992 ،
 -20عمي السممي ،التخطيط و المتابعة ،مكتب غريب ،القاهرة ،مصر.7919 ،
 -22عمي حسيف و رشاد الساعد ،نظرية الق اررات اإلدارية،دار زهراف لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.0007 ،

 -22عمي حسيف عمي و مؤيد عبد الحسيف ،نمذجة الق اررات اإلدارية :الجزء األوؿ ،دار اليازوري العممية ،عماف،

األردف.7999 ،

 -22عمي حسيف عمي و آخروف ،بحوث العمميات و تطبيقاتها في وظائؼ المنشأة ،دار زهراف ،عماف ،األردف،
.7999

 -21عمي محمود بهموؿ ،استخداـ قاعدة البيانات ومنتج التطبيقات ،دار الكتب العممية ،إمبابة ،مصر ،الجزء األوؿ،
الطبعة الثانية ،دوف سنة نشر.

 -21عمي عبد الهادي مسمـ ،نظـ المعمومات اإلدارية :المبادئ والتطبيقات ،مركز التنمية اإلدارية ،كمية التجارة،
جامعة اإلسكندرية ،مصر.7992 ،

 -29عمي فهمي ،نظـ دعـ اتخاذ القرار و األنظمة الذكية ،دار الكتب العممية لمنشر و التوزيع ،القاهرة ،مصر،
.0002
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 -29ساندي بوكراس ،حؿ المشاكؿ و اتخاذ الق اررات الفعالة ،ترجمة :تيب توب لخدمات التعريب و الترجمة ،دار
الفاروؽ لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.0007،

 -10سميـ الحسنية ،مبادئ نظـ المعمومات اإلدارية ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.7999 ،

 -17سعد غالب ياسيف ،تحميؿ و تصميـ نظـ المعمومات ،الطبعة األولى ،دار المناهج لمنشر و التوزيع ،عماف،

األردف.0002 ،

 -10سعد غالب ياسيف ،نظـ المعمومات اإلداريػة ،دار اليازوري العمميػة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة
األولى.7999 ،
 -12سعد غالب ياسيف ،نظـ مساندة الق اررات ،الطبعة األولى ،دار المناهج لمنشر و التوزيع ،عماف ،األردف.0001 ،

 -12سعد غالب ياسيف التكريتي ،نظـ مساندة الق اررات،الطبعة الثانية،دار المناهج لمنشر و التوزيع ،عماف،

األردف.0002،

 -12سونيا محمد البكري ،نظـ المعمومات اإلدارية ،دوف دار وسنة نشر.
 -11شارؿ بيرته ،المساعد في المعموماتية ،ترجمة :عبد المحسف الحسيني ،المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر
والتوزيع،بيروت.7991 ،

 -11وليد إسماعيؿ السيفو و آخروف ،أساسيات االقتصاد القياسي التحميمي ،األهمية لمنشر و التوزيع ،عماف ،األردف،
.0001
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