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VIII 

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

حياة ا و ـعموملجزائري ألهمية الحيوية لصناعة اإلسمنت في االقتصاد النظرا  .تمعبه في عممية اتخاذ القرارات
األفراد تحديدا، تطمب ذلك ضرورة توافر نظما تعمل عمى توفير المعمومات الالزمة بشكل يعمل عمى مساعدة 

ع و متخذي القرارات عمى اتخاذ القرارات الرشيدة لتحقيق تطمعات المجمع، و عميه تبمورت فكرة طرح الموض
عملية تلعبه نظم المعلومات في  ما الدور الذي يجبلية:" ة اإلجابة عن اإلشكالية التاـــمن خالل محاول

 اـع إسمنت الشرق الجزائري تحديدا و أهميتهــا و مجمــــرارات في المؤسسة االقتصادية عمومــــاذ القــاتخ
    ."؟مافي تحقيق تطلعاته
 :ومـو الموس دروسة الموضوع المـا من خالل أهميـا أهميتهـة التي بين أيدينـتستمد الدراس

 مع دراسة حالة مجمع إسمنت الشرق الجزائري" لمعلومات في عملية اتخاذ القرارم اادور و أهمية نظ"
القرارات المتخذة إنما تعتمد عمى صحة المعمومات التي تعمل نظم المعمومات سواء كانت  رشادةحيث أن 

ن الدراسة قد وجهت عمى النحو يدوية أو آلية الخاصة بالتنظيم عمى تزويد مستويات اتخاذ القرارات بها. كما أ
الذي يتيح لنا الحكم عمى مدى أهمية وجود نظام لممعمومات عمى عممية اتخاذ القرارات في المؤسسة 

ام ــع إسمنت الشرق الجزائري، حيث انصب االهتمـاالقتصادية مع تخصيص االهتمام بواقع ذلك في مجم
الطرق  ا تحديد مدى أهميتها في ذلك وات و كذعمى تحديد مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ القرار 

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

 

   



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. 
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 مقدمــة

 أىمية البحث و سبب اختياره -1

 ة البحثـأىمي - 1 -1

رتبط صناعة القرار ، وتتنظيملميمة في أية القرار من اإلجراءات التنظيمية ا عممية اتخاذعتبر ت
والحقيقة  ،بمختمف نشاطات المنظمة، ومنيا التعامل مع تكنولوجيا المعمومات وبناء وتطوير نظم المعمومات

القرار تتزايد بصورة متزايدة كمما اتسعت وتعقدت مجاالت  متخذالمعمومات وضرورتيا بالنسبة ل أن الحاجة إلى
مع اختالف وتباين  فالقرار الذي يتم اتخاذه ،وغايات القرارات المطموب اتخاذىا وىو أمر ماثل أمامنا

، ؤثرات خارجيةمستوياتو يظل محكومًا بمجموعة من األطر إلى جانب ما يتداخل مع ذلك من عوامل وم
وبالتأكيد فإن االنطالق من ىذه األمور مجتمعة والحصول عمى معمومات كافية بشأنيا تمكن متخذ القرار من 

وعدا ذلك فإن غياب المعمومات التي يحتاج إلييا يجعل ميمة اتخاذ القرار  ،مدروسقراراتو عمى نحو  اتخاذ
و من مشكالت متنوعة وفي مختمف جوانب ومجاالت بالغة الصعوبة والتعقيد، ونجد في سياق ما يتم بحث

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 

 قرارات مدروسة.بالنتيجة إلى اتخاذ 

م امن كل ما سبق، تأخذ ىذه الدراسة أىميتيا حيث أنيا جاءت لمعالجة موضوع دور و أىمية نظ
المعمومات في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية مع التأكيد عمى دراسة حالة أحد أىم القطاعات الحساسة 

سة مجمع إسمنت الشرق الجزائري الذي في االقتصاد الوطني أال و ىو قطاع اإلسمنت و ذلك من خالل درا
 . فيو ات عمى اتخاذ القرارـو مدى أىمية و دور نظم المعمومة االسمنت في الجزائر ـيعد أحد ركائز صناع

 سبب اختيار البحث -2 -1

 لعل من أىم األسباب الدافعة الختيار موضوع البحث الذي بين أيدينا و الموسوم:

 اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية  م المعمومات فيادور و أىمية نظ
 جمع إسمنت الشـرق الجزائريممع دراسة حالة 

 
 نذكر عمى الخصوص االعتبارات التالية:
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لتجيب عن مجموعة من التساؤالت التي تختمج في صدور الباحثين و المتعمقة أساسا ىذه الدراسة تأتي   -
في المؤسسة بشكل عام و المؤسسة االقتصادية  بموضوع نظم المعمومات و دورىا في عمميات صنع القرار

عمى وجو التحديد، حيث يعد اإللمام بأدبيات نظم المعمومات و تطبيقاتيا من قبل المسيرين أمرا ال مناص 
 و العممي منو بحكم أنيا تمثل قاعدة و جوىر عممية اتخاذ القرار، وذلك من خالل محاولة لمتأصيل النظري

ن في المكتبة الجامعية الجزائرية و  ندرة المراجع المتخصصة المعدة لذلكبسيط بحكم لمموضوع و لو بالنزر ال ا 
 ؛افتقار بعضيا لمثل ىذه الدراسات أحيانا أخرىلم نقل 

إن تأكيد دور و أىمية نظم المعمومات يحتاج لعناية خاصة من طرف الباحثين لتقديم الدراسات العممية  -
ال الحساس التي أضحى يؤرق متخذي القرارات في شتى القطاعات المتخصصة و األكاديمية في ىذا المج

ث بالخوض ــــم البحـــــو اىتــال عمى وجو التحديد، و عميـاع األعمــــاد الذي يعرفو قطــــافس الحـــفي خضم التن
و شق عممي  ،دور نظم المعمومات فييا بشكل مبسطتحميل عممية صنع القرار و  من خاللفي شقيو النظري 

سمنت من االقتصاد الجزائري و ىو صناعة اإلالنظرية عمى واقع قطاع حساس في  اختص بتنزيل الدراسة
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.

 اليدف من البحث و إطار الدراسة -2 

 دف من الدراسةـالي -1 -2

 ، فإن األىداف المرجوة من ىذا البحث تتمثل فيما يمي:ةنظرا لالعتبارات السابق

ا في واقع المؤسسة االقتصادية بشكل عام ـو تطبيقاتيات ـم المعمومـمحاولة التعرف عمى ماىية نظ  -
و كذا  رق الجزائريـتناول عينة مجموعة شركات مجمع إسمنت الش الجزائرية منيا بشكل خاص من خاللو 

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

في مجموعة شركات مومات الالزمة التخاذ القرارات و الطرق المستخدمة لجمعيا تحديد أىم مصادر المع  -
 ؛و كذا آليات تفعمييا مجمع إسمنت الشرق الجزائري

ري ـــالجزائرق ــــع إسمنت الشـــات مجمــــة شركــــــمجموع راراتــــــــات التي تواجو متخذي القـــم العقبـأى تحديد  -
 .اوز ىذه العقباتو اقتراح الحمول الممكنة لتجاستخدام نظم المعمومات  في
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 ـار الدراسـةإط – 2 -2

ا طبقت أصال ـــــــة ألنيـول في تفاصيميا الدقيقـــم العامة دون الدخـــة النظـــــدراسة نظريلقد تناولنا بداية 
في مجال عمم األحياء، و قد تركت زخما كبيرا يختص بأدبيات ىذا الموضوع، و عمى األساس فقد توجيو 

ا ـــــــال عمم اإلدارة مع التركيز عمى تطبيقاتيـم في مجــــــــــــة النظـــــــنظريالستفادة من لام ــــــــــالدراسة في ىذا المق
لينشأ  لحاصل بين نظرية النظم و المعمومات، و في خطوة موالية إبراز ذلك التزاوج افي المؤسسة االقتصادية

 تدفق المعمومات ضمن نظم المعمومات التي أصبحت تمثل مدخال رئيسيا لتحميل و دراسةبما يسمى 
 ل عام. المؤسسة بشك

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 القرارات في المؤسسة االقتصادية مع تخصيص االىتمام بواقع ذلك 

صادر جمع المعمومات الالزمة ، حيث انصب االىتمام عمى تحديد مفي مجمع إسمنت الشرق الجزائري
التخاذ القرارات و كذا تحديد مدى أىميتيا في ذلك و كذا الطرق التي من شأنيا أن تسيم بشكل فعال في 

ا في دراسة الحالة ـتحديدىو ا ـمن خالل حصرى ذلك ات التي تحول دونـرارات المتخذة و العقبـتحسين الق
صبح تعميم نتائج الدراسة وفق شروط معينة عمى بقية أن يينا و إن كان ذلك ال يمنع من التي بين أيد

ال الكثير من القضايا التقنية البحتة في تصميم نظم المعمومات و دورىا في ـالتنظيمات، و قد تعمد إلى إغف
اتخاذ القرار كعممية النمذجة ليس لعدم أىميتيا و لكن لممنحى الذي اتجيت نحوه الدراسة في معالجة 

 في نظام المعمومات.    التقني بالجانب اإللمامىذه المسألة تستمزم  الموضوع و ألن

 مشكمة البحث - 3

تكتسب المعمومات أىميتيا من واقع الدور الذي تمثمو في تزويد المسير بما يحتاج إليو من معارف 
لمعمومات بصورة يستمد منيا تقديراتو لما يتطمب منو القيام بو، وعبر مراحل تاريخية متوالية تزايدت أىمية ا

دراكو لما يحيط بو، في ظل  متزايدة ارتباطا بما تحدثو من أثار عميقة في توسيع المعرفة وتنمية وعي الفرد وا 
عالمنا المعاصر أخذت المعمومات دورًا أكثر عمقًا وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قدرًا يفوق كثيرًا ما كانت 

وب إلى إحداث تغير ـقنيات االتصاالت مع تكنولوجيا الحاسقد أدى اندماج ت، فتمثمو من أىمية في السابق
جذري في مجال المعموماتية لم يكن مسبوقًا، وأضحت المعمومات ونظميا صناعة العصر وثروتو المتميزة 
التي تمكن من امتالك زمام األمور، حيث لم تعد المعمومات محصورة في حدود تنمية المعرفة اإلنسانية في 

أصبحت إضافة إلى ذلك أداة فعالة يعتمد عمييا في إدارة تشكيل الحاضر ورسم صورة بل  ،ىذا السياق
، وال حول نحو بناء المجتمع المعموماتيالمستقبل، وصار بمقدورنا القول أن ما يجري في الواقع الراىن ىو ت
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ذا كانت  بالتعامل مع واقعو، وىو المعني اتريب أن ذلك يمثل الشيء الكثير بالنسبة لمتخذي القرار  وا 
عمى تمك الدرجة من األىمية واألثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسييل اإللمام بمكونات الواقع  المعمومات

فإن القيام بعممية صنع القرار في أي من  ،وتفاعالتو وتأمين مقدرة اكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل
قرار االستفادة من عامل جوىري وربما حاسم لضمان المعمومات يفقد متخذ ال المجاالت دونما االرتكاز عمى

 .تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بقراراتو المتخذة

و عمى ىذا األساس، فإن السؤال الجوىري الذي تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عنو يمكن صياغتو عمى 
 النحو التالي:

ا المؤسسة االقتصادية عمومات في و نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار ما الدور الذي يجب تمعبـ "
 ؟"مجمع إسمنت الشرق الجزائري تحديدا و أىميتيا في تحقيق تطمعاتيماو 

 ات البحثـفرضي – 4

 و في ىذا اإلطار، يمكن تمخيص الفرضيات الرئيسية ليذا البحث كما يمي:

امل مع البيانات التي زيادة إمكانيات المؤسسة االقتصادية في التع فيمن شأن نظم المعمومات أن تسيم  -
تصف 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؛

المختمفة ضمن المؤسسة االقتصادية بالمعمومات  تزويد المراكز اإلداريةتعمل نظم المعمومات عمى  -
 الضرورية لمساعدة كافة المستويات اإلدارية عمى اتخاذ القرارات الخاصة بيا؛

يمكن االستفادة من قدرات نظم معمومات دعم القرار في دعم اتخاذ القرارات غير المييكمة و شبو المييكمة  -
لحل المشاكل التي تواجييا، مما يسيم في نياية المطاف في رفع كفاءة عمميات اتخاذ  التي تتخذىا اإلدارة

 القرارات داخل المؤسسة االقتصادية و زيادة فاعميتيا؛

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

ودقة التنبؤ بالمستقبل، و مما ال شك أن ذلك يمثل الشيء الكثير بالنسبة لراسم السياسة وصانع القرار في 
وىو المعني أي متخذ القرار بالتعامل مع واقعو في ظل  ،المجمع بشكل عام و مجموعة شركاتو بشكل منفرد
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عطاء الجدية الكاممة الستخدام وتوظيف األدوات االى تمام باستيعاب خصوصيتو وما تحيط بو من متغيرات وا 
 األكثر فعالية لتطويره والنيوض بو، لذا فإن القيام بعممية صنع القرار في ىذا المجال دونما االرتكاز عمى

ة في جمعيا و العمل عمى ـتخدمالمعمومات و التحقق من مصداقيتيا من خالل تتبع مصادرىا و الطرق المس
يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوىري وربما حاسم لضمان  ،إزالة العقبات التي تحول دون انسيابيا

تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بقراراتو المتخذة بل ويقود ذلك في حاالت مختمفة إلى التعرض لتقديرات 
   اتخاذ قرارات غير موفقة. من ثمة خاطئة و

 ثـج البحـمني – 5

أمال في الوصول لكافة تطمعات الباحث، كان لزاما اعتماد مختمف المناىج بالنظر لطبيعة الموضوع و 
المستخدمة في البحوث و الدراسات االقتصادية و اإلدارية، حيث تم توظيف كل واحدة منيا كمما دعت 

وصفي حين تناول دراسة نظم المعمومات و عممية لذلك. و بشكل عام فقد تم اعتماد المنيج ال الحاجة البحثية
اتخاذ القرار، و قد تم اعتماد المنيج الوصفي أيضا عند استقراء تطور عممية اتخاذ القرار وفقا لتطور 

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

ثم العمل عمى تحميميا باستخدام مجموعة من األدوات اإلحصائية بغية الوصول لمجموعة من الحقائق و من 
 تسير في اتجاه خطى المؤسسة أو تقويميا إذا شابيا الخمل.كانت ثم العمل عمى تثبيتيا إذا 

 خطة البحث و ىيكمو - 6

ة إلى ـبناء عمى اليدف و الفرضيات التي تمت صياغتيا آنفا، كان اختيار الباحث تقسيم ىذه الدراس
 أربعة فصول عمى النحو التالي:

، اشتمل عمى أربعة الفصل األول و الذي عنوانو نظم المعمومات و دورىا في المؤسسة االقتصادية
الشرح ل و ـل النظمي و الذي تناول بالتحميـات و مفاىيم المدخـوسوم أساسيمباحث، تناول المبحث األول و الم

واحدة من أىم النظريات الحديثة التي تقوم عمى أساس  تعد األساس النظري الذي تستند عميو نظرة النظم التي
وذلك  ينظر لمتنظيم عمى أنو نظام مفتوح يتفاعل مع البيئة المحيطة بو حيثنقد النظريات التي سبقتيا.

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

تقنية لو و كذا األنشطة و الوظائف المعمومات بشكل مفصل متناوال في ذلك أساسيات المدخل و األسس ال
 ،أما المبحث الثالثالمنوطة بو من إنتاج، تجميع  و توصيل لممعمومات لمتخذي القرارات في المؤسسة. 



 مقدمـــة

 
 

 

  ح

 

أخيرا ات من تصنيف وظيفي أو تنظيمي أو فكري. و ـم المعمومـات التي وردت في أدبيات نظـفاختص بالتصنيف
اء ـة التحميل و مرورا بعممية التصميم  و انتيـالمعمومات بدءا بمرحم اختص المبحث الرابع بميمة تطوير نظم

بعممتي التنفيذ و التقييم، و ختم الفصل بحوصمة ألىم العناصر التي تم تناوليا بالتحميل و النتائج المتوخاة 
 من ذلك.

حث حاول اشتمل الفصل الثاني و الذي عنون بنظم المعمومات و عممية اتخاذ القرار عمى أربعة مبا
الباحث من خالليا تبيان العالقة الموجودة بين نظم المعمومات و عممية اتخاذ القرار، فبداية تم التعرف عمى 
ماىية عممية اتخاذ القرارات عبر تيارات الفكر التنظيمي بدءا بالمدرسة الكالسيكية وصوال إلى المداخل 

لنظرة ىذه التيارات و نقد مواضع الخمل تحميال تناول الفصل حيث المعاصرة و نظرتيا لعممية اتخاذ القرار، 
ا و الخروج باستنتاجات يمكن أن تكون قاعدة و سند لمتخذي القرار في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ـفيي

من خالل تبيان أىمية اعتماد نظرة دون األخرى و أحيانا محاولة الجمع بين أكثر من مدخل لتحقيق ىدف 
رشد القرار و الذي يعد ضالة المسير. في حين تم من خالل المبحث الثاني محاولة تحديد  أساسي و ىو

ماىية عممية اتخاذ القرار بتفكيك عناصرىا، فتم بذلك تحديد أبعاد و ظروف عممية اتخاذ القرار ثم مراحل 
، في ممة من العقباتاذ القرارات  و أخيرا معوقات عممية اتخاذ القرار و التي تم حصرىا في جــعممية اتخ

دعم المراحل المختمفة  حين تناول المبحث الثالث نقطة حساسة في البحث و ىي دور نظم المعمومات في
رار ـاتخاذ القرار. و أخيرا تناول المبحث الرابع األدوات التي من شأنيا تحسين فعالية عممية ـلعممية صنع الق

صل بخاتمة تم من خالل حوصمة أىم ما تم استخالصو من و ختم الف الكمية أىميا. تعد األساليب التيو 
 نتائج.

تناول الفصل الثالث الموسوم نظم معمومات دعم اتخاذ القرار بالدراسة و التحميل قســم أساسي من 
، حيث توفر ىذه النظم كال من المعمومات البحث و الذي يعد كتطبيق لتحسين اتخاذ القرارات اإلدارية

التي كانت و ال تزال تمثل عائقا أمام  مطروحة و االتصاالت لحل المشاكل شبة المييكمةالخاصة بالمشكمة ال
متخذي القرار، بحيث تم إدماج عنصر الحاسبات ليس بالشكل المتعارف عميو فيما سبق لكن بشكل تفاعمي 

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

 و كذا تطبيقاتيا المتعددة في مجال دورة حياة التنظيمات، كما ،الدقة و السرعة في عمميات صنع القرارو 
و ما يمكن أن تحققو ىذه النظم من مزايا إذا ما تم  ،فاتياتحميل ىيكل نظم دعم القرار و تصنيالدراسة  تناولت

 تصميميا بكفاءة عالية و مراعاة تحديثيا كما استوجب الحال ذلك. 

حث و التحميل دور و أىمية نظم بالفصل الرابع لمدراسة التطبيقية و التي تناولت بال صو أخيرا خص
من  ، حيث تم التعرضسمنت الشرق الجزائريالمعمومات في اتخاذ القرارات في مجموعة شركات مجمع إ
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لنظام معمومات صناعة اإلسمنت من خالل تناول سيرورة عممية التصنيع  خـالل المبحثين األول و الثاني
مراقبة النوعية فييا و كذا المخاطر الناجمة عن ىذه الصناعة و االستخدامات المختمفة ليذه المادة و 

سمنت في الجزائر من خالل تقديم خمفية تاريخية عن راسة قطاع صناعة اإلاإلستراتيجية، ثم تم االنتقال لد
الطمب، اج و العرض و ـة عدة مؤشرات كاإلنتـثم تحميال اقتصاديا ليذه الصناعة من خالل دراس ،ىذه الصناعة

مضافة ثم العمل في خطوة موالية لتحميل مؤشرات أداء القطاع من خالل دراسة تطور رقم األعمال و القيمة ال
و أخيرا تناول واقع و آفاق القطاع و اتفاقيات الشراكة. و كذا استعراض التركيبة البشرية المكونة لمقطاع 

تناول المبحث الثالث دراسة مستفيضة لمجمع إسمنت الشرق الجزائري تناولت الييكمة التنظيمية لمقطاع 
ثم التعريف  ،المجمع بمعزل عن إطاره الكميتبيان موقع مجمع اسمنت الشرق الجزائري ألنو ال يمكن تناول و 

بتشكيمة شركات المجمع و استعراض بعض المؤشرات كتشكيمة عمالة المجمع التي سيتم االسترشاد بيا حين 
و التي تشتمل عمى األفراد ة و توزيع مفرداتيا ـإعداد االستبيان، و في خطوة موالية تم تحديد عينة الدراس

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

ة ـلمديرية العامراد المستجوبين في كل من اـعمى دراسة لمكونات عينة الدراسة و المشكمة أساسا من األف
أما المبحث األخير فقد ، ات الخمس المتخصصة في صناعة اإلسمنت المكونة  لممجمعـع و كذا الشركـلممجم

داده و ذلك بغية الوصول لتحقيق أىداف البحث و المتمثمة في تحديد ـخصص لتحميل االستبيان الذي تم إع
، حيث اشتممت الدراسة في صورتيا النيائية لمجمعفي ا أىمية و دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار

عمى ثالثة محاور أساسية يشتمل كل منيا عمى سؤالين أو أكثر مع تقديم اإلجابات وما عمى المستجوب إال 
تحميل اإلجابات المجمعة باستخدام مجموعة من األدوات اإلحصائية، لالباحث  دتحديد درجة اإلجابة، ثم عم

اتمة عامة ليذا البحث جاءت خير لمجموعة من النتائج.و في األخير تم تخصيص خحيث تم التوصل في األ
ممخصا شامال لو محتوية في ذلك عمى اختبار لمفرضيات التي تم صياغتيا مع عرض ألبرز النتائج  لتقدم

  التي تم التوصل إلييا مع تقديم بعض االقتراحات و تحديد اآلفاق المستقبمية ليذه الدراسة.  

 لدراسات السابقة في موضوع البحثا - 7

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  -
، e de conception d’un système d’information par ébauche systémique et aide a la décisionMéthodالقرار

، تدور إشكالية البحث 3995سنة  بفرنسا 8البحث في األصل عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة باريس 
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باالستعانة بمختص في نظم حول محاولة تزويد متخذ القرار باألدوات، اإلجراءات و القواعد التي تسمح لو 
بحتا خال من المعمومات ألجل قيادة مشروع حوسبة نظام لممعمومات، تجدر اإلشارة أن الموضوع كان نظريا 

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

 نو سببين رئيسيين ىما معوقات القيود و تسمسل الوظائف.نمذجة النظام يحول دو 

رارات اإلدارية، البحث في األصل ـاذ القـة اتخـات في عمميـفيحان محيا عموش المحيا العتيبي: دور المعموم -
منية العموم اإلدارية مقدمة بكمية الدراسات العميا بجامعة نايف العربية لمعموم األعبارة عن رسالة ماجستير في 

، و كانت إشكالية البحث تدور حول دور المعمومات في 4006بالمممكة العربية السعودية شير مارس 
إلى رسالتو . وقد قسم الباحث بالمديرية العامة لمجوازات في مدينة الرياض اإلداريةعمميات اتخاذ القرارات 

متعرف لمباحث، خصص المبحث األول  ثالثةقسمين أحدىما نظري و اآلخر تطبيقي،تناول الجزء النظري 
و معوقاتيا،  او خصائصيا و طرق الحصول عمييا و مصادرى أىميتياعمى المعمومات من حيث مفيوميا و 

و نماذجيا و مكوناتيا و العالقة ا و أنواعيا ـات من حيث مفيوميـالمبحث الثاني فتناول نظم المعمومأما 
بينيا و بين المنظمة اإلدارية، و المبحث الثالث تناول اتخاذ القرارات اإلدارية و قد تم تقسيمو إلى مطالب 

و أخيرا  .أساليبيا و المعوقات التي تواجييا، مراحميا، عناصرىا ،تناولت مفيوم اتخاذ القرارات و خصائصيا
اليتيا و دور المعمومات في اتخاذ تمك القرارات.أما القسم التطبيقي فقد خصصو المقترحات التي تزيد من فع

الباحث إللقاء الضوء عمى المديرية العامة لمجوازات و ذلك من خالل عرض نبذة تاريخية عنيا و تنظيميا 
عمومات دور الم حقيقة الكشف عن التي تم إعداده االستبياناإلدارية و مياميا، ثم سعى الباحث من خالل 

 في عممية اتخاذ القرارات بالمديرية العامة لمجوازات بمدينة الرياض.

ة و حذف بعضيا ـل في ترتيب األسئمـمع تعدي المعد لكن انـىمية البحث تم االستعانة باالستبيأل
حاللياو  البعض اآلخر التي ال يتناسب و الدراسة المعدة و إضافة أسئمة أخرى تعد ضرورية الستكمال  ا 
كان قد أغفميا الباحث و منيا عدم التعرض لجانب  التي لوصول لنتائج تتناسب و اإلشكالية المطروحةاو 

الحوسبة في نظام المعمومات و دوره في اسناد اتخاذ القرار في المنظمات المعاصرة التي أضحت النظم 
رغم أن المديرية العامة  ،ذلك المحوسبة جزءا أساسيا في عممياتيا التسييرية، و تجدر اإلشارة أن الباحث اغفل

 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  -
ن مذكرة ماجستير مقدمة لمعيد العموم االقتصادية بجامعة الجزائر في البحث عبارة ع الوطني لممواد المتفجرة،

ة الجزائرية من مسايرة التطور ـان المؤسسـتدور إشكالية ىذا البحث  حول ما إذا كان بإمك، 3997شير ماي 
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م ادين إذا ما بقيت ميكانيزمات التسيير و التخطيط و التنظيـالذي قطعتو المؤسسات العصرية في كافة المي
و ىل يمكنيا الخروج من األزمات التي تتخبط فييا بدون تطويـر  ،في الجزائر تسير وفق مراحميا االبتدائية

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

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

 .ةلمديوان الوطني لممواد المتفجر 
رغم من أىمية البحث إال أن الطريقة المستخدمة في تحميل و تقييم نظام المعمومات اآللي عمى ال

و اعتماد إجابة وحيدة من لمديوان الوطني لممواد المتفجرة و ذلك من خالل مجموعة محدودة جدا من األسئمة 
 طرف مستجوب وحيد ليست دالة.

 مساىمة البحث -8

تيا من واقع الدور الذي تمثمو في تزويد متخذ القرار بما يحتاج إليو من تكتسب نظم المعمومات أىمي
معارف يستمد منيا تقديراتو وتصوراتو لما يتطمب منو القيام بو، وعبر مراحل تاريخية متتالية تزايدت أىمية 

ي ظل واليوم ف عمميات صنع القرار،المعمومات بصورة مطردة ارتباطا بما تحدثو من أثار عميقة في نظم 
المعمومات دورًا أكثر عمقًا وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قدرًا يفوق كثيرًا ما كانت  نظم عالمنا المعاصر أخذت

و نظم الدعم المختمفة التي باتت بفعل التطور المذىل في تكنولوجيا المعمومات  تمثمو من أىمية فيما مضى
 تطمعات المؤسسة. ه من قرارات تخدمر سندا أساسيا لمتخذي القرار  فيما يقر 

 و عميو فإن مساىمة البحث تتمثل أساسا فيما يمي:

االقتصادية و  امـاذ القرارات في المؤسسة بشكل عـات في عممية اتخـة نظم المعمومـتوضيح دور و إبراز أىمي -
ت ، حيث كان البحث ييدف في مجممو لتبيان أثر تمك العالقة بين نظم المعمومامنيا عمى وجو التحديد

 عممية صنع القرارات؛و 

محاولة التدليل عمميا من خالل دراسة دور و أىمية نظم المعمومات في اتخاذ القرارات في مجموعة  -
ا في اتخاذ ـات التي يستند عمييـرق الجزائري، من خالل التعرض لمصادر المعمومـشركات مجمع إسمنت الش

طرق المستخدمة في تجميعيا ألجل التعرف عمى مدى القرار في المجمـع و درجة أىمية كل منيا و كذا ال
لة كشف كنو تمك و اليدف األسمى من ذلك كمو ىو محاو  .فعاليتيا في اتخاذ القرارات و العمل عمى تقييميا



 مقدمـــة

 
 

 

  ر

 

العالقة تبادلية بين نظم المعمومات و عممية اتخاذ  ما إذا كانتيشوبيا بعض الغموض في  العالقة التي كان
  كون نظم المعمومات قاعدة عممية اتخاذ القرار. واحد تجاها القرار أم ىي في

و ىكذا يحاول الباحث تجاوز أوجو النقص المالحظة في الدراسات السابقة و ذلك بمحاولة ربط نظم 
االرتقاء بطرق وأساليب صناعة القرار وربط عممية اتخاذه بقاعدة أن  والمعمومات بعممية اتخاذ القرار،

ية يتوقف إلى حد كبير عمى مدى االرتقاء بواقع المعموماتية ذاتيا وىذه مسألة في غاية المرجعية المعمومات
 األىمية والضرورة.

    مشاكل و عوائق البحث -9

 العقبات األساسية التي واجيت الباحث وقت انجاز البحث تمحور معظميا حول النقاط التالية:إن 

مدى أىمية نظم لمعمومات في عممية اتخاذ القرار، حيث التي توضح  يةغياب شبو كمي لمدراسات الميدانـ 
انحصرت أغمب البحوث المقدمة بشأن الموضوع بدراسة شق دون آخر، حيث تناول بعضيا النظام اآللي 

ام و دورىا ـم المعمومات بشكل عـرار دون الخوض في موضوع نظـاذ القـلممعمومات و دوره في عمميات اتخ
انب الحاسوبي الذي أصبح ــــــــالبعض تناول البحث من الزاوية المناظرة بإىمال لمجو  في عممية اتخاذ القرار

 ؛ال ينفك عن مالزمة كل نظم المعمومات المعاصرة

شح الدراسات األكاديمية المتخصصة التي تناولت موضوع الدراسة خاصة تمك المتعمقة بحال المؤسسة ـ 
 االسترشاد بيا؛الشأن  االقتصادية الجزائرية مما يسيل عمى الباحثين في ىذا

ة خاصة في مكتباتنا تيتم بالموضوع و ربطو بمجال اإلعالم اآللي فقط، في حين أن ـعدم وجود أجنحـ 
 يمتد ألغمب التخصصات سيما مجال عموم التسيير؛ أنموضوع نظم المعمومات يمكن 

ات و حتى في ـل توزيع االستبيانـة، حيث كابد الباحث و عانى الكثير من أجـة الميدانيـراء الدراسـصعوبة إجـ 
عممية استرجاعيا بحكم غياب ثقافة االستبيانات و أىميتيا في الوصول لنتائج عممية يمكن االعتماد عمييا 

 في اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية أحيانا.
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 الفصل األول
 نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية

 

تمثؿ المعمومات عنصرا 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 

تغير السريع والمستمر، لمواكبة ىذا التغير أصبح مف الضروري أف يتوافر لدى أي ظروؼ بيئية تتصؼ بال
 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  
بيا، كما أنيا  يانات و تدعيـ عمميات صنع القرارية، تتولى ىذه النظـ معالجة البالداخمية وبيئة العمؿ الخارج

تحقؽ االتصاؿ والتواصؿ بيف مراكز صنع القرار المختمفة في المؤسسة بتبادؿ المعمومات فيما بينيا. 
ـ اب االىتماؼ عمى ماىية نظـ المعمومات و أسبييدؼ الفصؿ لتقديـ إطار عاـ يمكف مف خاللو التعر  

 بدراستيا و تطبيقاتيا في وظائؼ المؤسسة مف خالؿ تناوؿ النقاط التالية:
 أساسيات و مفاىيـ المدخؿ النظمي؛ 
  نظـ المعمومات؛مدخؿ 
تصنيفات نظـ المعمومات؛ 
نظـ المعمومات. تطوير 
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 المبحث األول: أساسيات و مفاهيم المدخل النظمي

النظريات الحديثة التي تقوـ عمى أساس نقد النظريات التي سبقتيا  أىـ تعد نظرية النظـ واحدة مف 
وباعتبار  ػالعمؿ واإلنساف  ػسواء منيا التقميدية أو السموكية، ألف كؿ منيما ركز عمى أحد متغيري التنظيـ 

ة المحيطة بو . بينما ينظر لمتنظيـ في نظرية النظـ عمى أنو نظاـ مفتوح يتفاعؿ مع البيئامغمق االتنظيـ نظام
 .1الستمراريتووذلؾ ضمانا 

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 

عمى الصعيديف النظري و التطبيقي في العقديف األخيريف في حؿ المشاكؿ  الممحوظ الذي شيده مدخؿ النظـ
الدقيقة لممدخؿ ال تزاؿ مبيمة وغير واضحة بما فيو الكفاية، لذلؾ كاف بعض المعالـ اإلدارية المعقدة، إال أف 

  .لزاما شرح األساس النظري الذي تستند عميو نظرة النظـ

 المطمب األول: مدخل دراسة النظم 

الماضي،  غـ قدـ تداوؿ مفيوـ النظـ إال أنو لـ يستخدـ في مجاالت العموـ المختمفة إال في القرفر  
، وبعدىا انتقؿ إلى  حيث كاف مجاؿ العموـ الطبيعية وبالتحديد عمـ األحياء السباؽ الستخداـ ىذا المفيـو

ة بدال مف استخداـ المنيج مجاؿ العموـ االجتماعية ليصبح مدخال لدراسة العديد مف الظواىر االجتماعي
2التحميمي

إف األساس النظري لمدخؿ النظـ ىي نظرية النظـ العامة لعالـ األحياء النمساوي ليدويف فوف  .
(LUDWING VON BERTALANFFY) برتمنفي

3
ومنو استمدت بصورة أساسية نظـ إدارة المؤسسات أساسيا ، 
    جاؿ األعماؿ.و ذلؾ وفقا لما يناسب عمـ اإلدارة و تطبيقاتو في م

 تقديم النظرية العامة لمنظم   -1
وعالـ  KENITH BOULDING)) واالقتصادي كينث بولدينغ (BERTALANFFY) يعتبر كؿ مف برتمنفي 

ؿ الكبير في تأسيس ػ، و لكف الفض4مف أوائؿ المؤسسيف لنظرية النظـ العامة (TALCOLT) االجتماع تمكولت
حيث . 6النظـ، وىذا ما تداولتو أغمب المراجع التي تناولت نظرية 5برتمنفي ييرالنظرية يعود لعالـ األحياء الش

مستخمصا  ،1972 الماضي حتى وفاتو سنةبدأ ىذا األخير بحوثو لتأصيؿ النظرية منذ العشرينات مف القرف 
 تنشأ بيف تمؾالعالقات التي مف دراستو أف فيـ األجزاء ال يعد كافيا لفيـ النظػاـ الذي يضميا، بؿ يجب تفيـ 

                                                 
1 - PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Système d’information de gestion, ESKA édition, Paris, France, 2007, P:09. 
2 - Idem, P:09. 
3
 - BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication, 

     Ellipse édition, Paris, France, 1997, P : 539. 

.79، ص : 1992، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، أسس عمم النفس الصناعي والتنظيميفى عشوي، مصط - 4
  

5
- LUDWING  VON  BERTALANFFY,  La théorie générale des systèmes, traduit par : JEAN BENOIST CHABROL, Dunod, 

    Paris, 1973, P: 02  

. 17، ص: 2000، الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، دارية: مدخل إدارينظم المعمومات اإلإبراىيـ سمطاف،  - 6  
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األجزاء، مستندا في ذلؾ عمى أف النظرية العامة لمنظـ تتضمف إطارا رياضيا منطقيا يتعامؿ مع الظواىر المختمفة 
مف خالؿ البحث عف التشابو بيف المفاىيـ والقوانيف والنماذج في مختمؼ مجاالت المعرفة. واستنادا عميو يتـ 

 ؿ سموؾ النظـ.مياميا في تحاستخالص مبادئ عامة يمكف استخد

يستند مبرر ظيور النظرية العامة لمنظـ تجاوز الجمود والقيود التي فرضتيا النظرة التقميدية لألشياء،  
عادة صياغة األفكار و تجاوز المحددات الضيقة في النظرة  محاولة بذلؾ إعادة االعتبار لمعامؿ اإلنساني، وا 

 بيركالي أما .1ي تطبيقات الحياة عامة واإلدارة بشكؿ خاصلمعالـ والحضارة واستدراؾ األخطاء و اليفوات ف
(BURCKLEY)  فقد ركز في تحميمو لنظرية النظـ العامة عمى تحميؿ مصطمح النظاـ والذي أعطاه التعريؼ

المنيجية التي  . أما2التالي: "النظاـ ىو ذلؾ الكؿ المكوف مف أجزاء مترابطة ومتفاعمة مع بعضيا البعض
معرفة الترابط بيف األنظمة البسيطة والمعقدة و العالقات المتراكبة بيف ىذه األنظمة وبيف  يمكف مف خالليا

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

ليس بالجديد  لنظميإف المتأمؿ في الكوف والحياة واألشياء في واقعيا يدرؾ أف جذور التفكير ا 
لجديد فييا يكمف في كيفية ومنطقية التفكير، وفي مضموف وشكؿ تطبيؽ النظرية في شتى المبتكر، إنما ا
ـ، حيث تيدؼ إلى تحديد ػـ مف أىـ االتجاىات المعاصرة في اإلدارة والتنظيػتعد نظرية النظ .4اةػمجاالت الحي

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

ا. يعود الفضؿ في تطوير النظرية العامة لمنظـ وتطبيقيا في مجاؿ ػعمميا واألىداؼ التي ترغب في تحقيقي
ا تطبيقيا جديدا لمنظرية يستند لمدى البساطة في الذي قدـ بعد بولدينغ،العموـ االجتماعية واالقتصادية ل

 آليات عمميا.عناصرىا و 
 فرضيات نظرية النظم العامة  ـ 2

 إف تشكيؿ نظرية النظـ العامة استند إلى مجموعة مف الفرضيات والتي كانت األساس في تطويرىا 
 :. يمكف إيجاز أىـ ىذه االفتراضات فيما يمي 5ووصوليا إلينا بالشكؿ الحالي

ينظـ المبادئ التي تحكـ النظـ، وعمى باحث النظـ أف ال يقتصر عممو عمى اكتشاؼ  اىناؾ قانون إف ػ
 القوانيف التي تحكـ نظاـ معيف، إنما يسعى إليجاد مبادئ تطبؽ عمى النظـ بصفة عامة؛

 ؛6إمكانية وصؼ النظاـ رياضيا وكميا، وذلؾ بغية فيـ النظاـ و تبسيطو ػ
تبحث في األمور الغامضة والتشابو السطحي بيف النظـ، إنما تحاوؿ كشؼ األمور الواقعية نظرية النظـ ال  ػ

 واكتشاؼ خباياىا؛ 
                                                 

.15، ص : 1998، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، نظم المعمومات اإلداريةسعد غالب ياسيف،  - 1
  

2
 - PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 09. 

.16، ص: مرجع سابق ،نظـ المعمومات اإلدارية ،سعد غالب ياسيف - 3
  

4 - 
LUDWING VON BERTALANFFY, Op.cit, PP: 09 - 10.  

5 - 
Idem, PP: 30 - 31. 

6
 - BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM, Op.cit, P: 539. 
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 .1تركز نظرية النظـ عمى جانبيف أساسييف ىما الجانب الوجودي و الجانب المعرفي ػ
 المبادئ األساسية لنظرية النظم العامة ـ  3

التي تحكـ مختمؼ الظواىر في عالمنا، فيي ال تحتوي عمى تبحث النظرية العامة لمنظـ عف القوانيف  
لمضامينو، لذلؾ ال يمكف وضع أسس محددة عمى سبيؿ الحصر ليذه النظرية، لذا سوؼ  دإطار محد

 و المتمثمة فيما يمي: نستعرض ما اعتبره مختصو النظـ مبادئ أساسية لمنظرية
   2ا تتكوف مف عناصر متفاعمة ومترابطة فيما بينياإف األنظمة باختالؼ أنواعي :األنظمة الفرعيةتراكب .

كؿ نظاـ يحتوي عمى عنصريف كحد أدنى يربط بينيما تفاعؿ مشترؾ وعالقة اعتمادية في إطار النظاـ 
 ؛3كوحدة معقدة

  ة المكونة لو في ػاـ ىو حصيمة التشكؿ الذي يحدث بتفاعؿ األنظمة الفرعيػإف النظ :الكمية واالنتظامية
وبالتالي ال يمكف النظر إلى النظاـ عمى أنو مجرد مجموعة أجزاء وعناصر. تعتبر  .ومنتظـ إطار شمولي

 ؛4والعالقة التفاعمية المنتظمة بيف أجزاء النظاـ ىي الوحدة الكمية المكونة ل

  تعتبر  حيث بسط تمثيؿ لمنظاـ،والذي أ النموذج العاـ لمنظاـ يتكوف مف مدخالت، معالجة ومخرجات، إف
كؿ ما يدخؿ النظاـ لتحقيؽ الغرض  تمثؿ المدخالت 5.عناصر مف المستمزمات األساسية لعمؿ النظاـىذه ال

 مف البيئة الخارجية. في أغمب األحيافالذي أنشئ ألجمو، ىذه المصادر  تتحصؿ عمييا المؤسسة 
ات، تمثؿ ىذه ػعف األنشطة والعمميات الالزمة لمتأثير عمى المدخالت لتصبح مخرجفي حيف تعبر المعالجة 

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

  تحكـ اـ، تكوف إما بالػتعني عممية تصحيح االنحرافات التي تعتري عمؿ النظ و التي :التغذية المرتدة
 ؛6الرقابة الذاتية لمتأكد مف مدى فعالية وكفاءة النظاـ في تحقيؽ أىدافوأو 
   تعد حدود النظاـ بمثابة الغشاء الذي يحيط بالنظاـ و يفصمو عف بيئتو.  يجدر بالقوؿ أف حدود النظاـ

تالؼ وجية ، وعميو فإف حدود النظاـ تختمؼ باخ7و درجة تعقده غير ثابتة، فيي تتوقؼ عمى أىداؼ النظاـ
 .8نظر األطراؼ المتعاممة مع النظاـ

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

                                                 
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.   

.17، ص: مرجع سابقت اإلدارية، سعد غالب ياسيف، نظـ المعموما - 4  
5 - PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 10. 

  .33، ص:1983، المنظمة العربية لمعمـو اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية، عماف، األردف، المعمومات وأثرها في زيادة الفعالية اإلدارية طارؽ حمادة، - 6
7 - 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, 3

rd
 edition, 1994, P: 30.  
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   ،نظاـ  أف كؿ نظاـ ىو جزء مف نظاـ أكبر منو، وكما أسمفنا فإف كؿ حيثتتراكب األنظمة بشكؿ ىرمي
تعمؿ في إطاره بشكؿ متكامؿ يطمؽ عمى ىذا  التي يتكوف مف مجموع األنظمة الفرعية األصغر منو

 .1ىذا إشارة إلى استمرارية تشعب األنظمة الفرعية وانقساميا إلى أنظمة أصغر، المصطمح أيضا التشعب
 تعريف النظام ـ 4

ية تعيش في عالـ مشكؿ مف عدد غير يعزى سبب انتشار مصطمح النظاـ في الواقع إلى أف اإلنسان 
محدود مف األنظمة، ونظرا 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. 

عمى أنو مجموعة النظاـ BEER.S) )يعرؼ بير  األنظمة.ألىمية المفيـو تناولتو العديد مف كتابات مختصي 
و عمى أنو مجموعة مف العناصر ذات ػفعرف ((OPTENERأوبتنر . أما 2األجزاء التي ترتبط مع بعضيا البعض

تعريفو ( (MOCKLERذات العالقات المحددة بيف تمؾ العناصر وأجزائيا. ضمف نفس السياؽ يقدـ موكمر
بع انتظامي لمكونات مستقمة ولكنيا تعتمد عمى بعضيا البعض مف أجؿ لمنظاـ عمى أنو مجموعة ذات طا

 : ما يمي بتحميؿ التعريفات السابقة يمكف استخالص.  3تحقيؽ أىداؼ مشتركة
 انتظامية ترتيب مكونات النظاـ؛ػ 
 ؛4أف ىناؾ عالقات تفاعؿ متبادلة ومشتركة بيف مكونات النظاـ ػ
 قيؽ أىداؼ النظاـ.أف مكونات النظاـ يجب أف تؤدي لتح ػ
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 
 . 5محددة

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

 وعموما يمكف حصر ىذه الصفات فيما يمي: 
  الفرعية، حيث يشترط أف تأخذ ىذه أساسا بييكؿ النظاـ وتجانس أنظمتو : و التي تعنىاالتساؽصفة 

 ؛6األخيرة شكؿ ترتيب منسؽ ألداء وظائؼ النظاـ ومف ثـ تحقيؽ أىدافو المنشودة
 

                                                 
.20، ص: مرجع سابقسعد غالب ياسيف، نظـ المعمومات اإلدارية،  - 1  

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.  

.71، ص : 2002، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة : المبادئ والمهاراتأحمد ماىر وآخروف،  - 4  
  .55، ص:1994ة، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، مصر، ، مركز التنمية اإلدارينظم المعمومات اإلدارية: المبادئ والتطبيقاتعمي عبد اليادي مسمـ،  -5

6 - ERIC SCHWARZ, Op.cit, PP: 12 - 13.  
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  النظاـ عبارة عف نظـ فرعية متكاممة و مترابطة، يعتمد كؿ نظاـ فرعي في وجوده عمى ف :الكميةصفة
 ا ىو حصيمة ػعالقتو باألجزاء األخرى، ولكف ىذا ال يعني أف النظاـ ىو مجموع نظـ فرعية ال غير، إنم

 ؛1تفاعؿ مكوناتو، وعميو فيو ككؿ غير منقسـ، وأكثر مف مجرد تجمع ألجزاء معينة
   لكؿ نظاـ سبب معيف لوجوده، ىذا يعني أف لمنظاـ وظيفة عميو تأديتيا، ىذه الوظيفة  :الوظيفيةصفة

 ؛يجب أف تكوف واضحة
  يقترف وجود كؿ نظاـ بتحقيؽ ىدؼ معيف أو مجموعة مف األىداؼ أنشئ أساسا لتحقيقيا ضمف : اليدفية

 ؛2طار عالقة النظاـ ببيئتو المباشرة أو غير المباشرةإطار بيئة محددة. إف أىداؼ النظاـ تحدد وقد تتغير في إ
  ة، حيث أف كؿ نشاط لنظاـ فرعي يجب أف يكوف مكمال ألنشطة ػيمثؿ الوجو اآلخر لصفة الكمي :التكامؿ

األنظمة الفرعية األخرى لمنظاـ، وفي كؿ األحواؿ تتكامؿ عمميات ىذه المكونات لتشكؿ كؿ متكامؿ يدعى 
 ؛النظاـ
  يمكف التمييز بيف نوعيف مف النظـ مف حيػث درجة تعقيدىا أو بساطتيما ىما النظـ  :لتعقيدالبساطة وا

تتكوف النظـ البسيطة عادة مف عنصريف أو نظاميف فرعييف عمى األقؿ أو عدد  المعقدة والنظـ البسيطة.
المعقدة متشعبة تكوف األنظمة ، في حيف محدود منيا، وعميو تكوف تفاعالت ىذه النظـ محدودة فيما بينيا

 وتشمؿ عدد كبير مف النظـ الفرعية، حيث كمما امتد تشعب ىذه األخيرة كمما زاد النظاـ تعقيدا.
 أنواع النظم ـ 6
يعتبر التصنيؼ أمرا ىاما لمقياـ بتحميؿ ودراسة النظـ، حيث تعددت األسس و المعايير المستخدمة   

، أو استخداـ خصائص التنبؤيةاستخداـ معياري التعقد و طبيعة النظاـ كمعيار أو  لتصنيفيا، فيمكف اعتماد
،حيث يعتبر أفضميا وأمثميا في تفريع 3النظاـ ومجاالتو، وىذا األخير ىو األكثر شيوعا في تصنيؼ النظـ 

 و عميو يمكف تعداد ستة أنواع لمنظـ ممثمة فيما يمي: النظـ.
  تمؾ التي جميع عناصرىا مجموعة مف األفكار تعد النظـ التخيمية  :النظـ التخيمية والنظـ المحسوسة

بالذكر والمفاىيـ المجردة التي ال يمكف لمسيا بؿ يمكف تصورىا عقميا، ومف أمثمتيا نظـ العد والقوانيف، يجدر 
. أما النظـ المحسوسة  فيي تمؾ النظـ الممموسة، أي أنيا تتكوف مف 4النظـ المجردة ىي نظـ افتراضية فأ

لمسيا ومشاىدتيا، ومف أمثمتيا المؤسسات والحاسوب، وننوه إلى أنيا تتشكؿ مف عناصر مادية يمكف 
 ؛5كينونات طبيعية محسوسة

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

  3 .39ػ  37، ص ص: مرجع سابقإبراىيـ سمطاف،  -
4 - ERIC SCHWARZ, Op-cit, P: 12. 
5 - Ibid, P: 27. 
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  وتعتبر بحيث يؤثر ويتأثر بيا،  ىو الذي يتفاعؿ مع بيئتو المفتوح النظاـف :النظـ المفتوحة والنظـ المغمقة
المغمقة فيي التي ال تتأثر بالبيئة المحيطة  . أما النظـ1ونظـ المعمومات مف أمثمة النظـ المفتوحة تالمؤسسا

 ؛، تعتبر التنظيمات البيروقراطية كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ2بيا
  النظـ الطبيعية ىي تمؾ النظـ التي أوجدىا الخالؽ عز وجؿ، تعد  :النظـ الطبيعية والنظـ االصطناعية

يا النظاـ المناخي، نظاـ دوراف حيث لـ يكف لإلنساف تدخؿ في نشأتيا أو تحديد آليات عمميا ومف أمثمت
، مف أمثميا النظـ 3األرض. أما النظـ االصطناعية فيي التي يقوـ اإلنساف بابتكارىا وتسخيرىا لخدمتو

 ؛االقتصادية واالجتماعية وغيرىا
  النظـ االجتماعية مجموعة ثابتة نسبيا مف العالقات المتبادلة بيف  فتعد :النظـ االجتماعية والنظـ الفنية
كونات النظاـ ومف أمثمتيا القػوة البشرية و النقابات، تتبايف ىذه النظـ مف حيث الحجـ والوظيفة واألىداؼ م

أساسيا  أما النظـ الفنية فيي تمؾ التي يعمؿ العنصر البشري عمى إيجادىا ويكوف سببا ،التي تسعى لتحقيقيا
تمع النظـ الفنية والنظـ االجتماعية وتشكؿ ما نشير أنو قد تج .4في تكوينيا، ومف أمثمتيا األقمار الصناعية

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

  منظاـ ىو مفيـو نسبي طالما أف النظـ ميما عمرت إف مفيوـ الديمومة ل :النظـ الدائمة والنظـ المؤقتة
اء. و تستمد تسميتيا مف خالؿ الفترة الزمنية التي تفوؽ أعمار مستخدمييا، أما النظـ المؤقتة ػفإنيا تميؿ لمفن

 ؛فيي التي تنشأ لتحقيؽ ىدؼ معيف خالؿ فترة زمنية محدودة، ومثاليا شركة المحاصة
  وبشكؿ شبو مطمؽ  الذي يعمؿ وفؽ آليات محددة سمفا ذلؾالنظاـ الثابت  يعد :النظـ الثابتة والنظـ المتغيرة

. أما النظاـ المتغير أو شبو المتغير فيو الذي 5ويمكف التنبؤ بسموكو مستقبال بدقة ومف أمثمتيا برنامج الحاسوب
، ومثاليا نظاـ يعمؿ وفؽ ميكانيزمات محدودة وثابتة وبشكؿ مستمر، حيث ال يمكف التنبؤ بسموكو المستقبمي

 األسعار في بورصة القيـ المتداولة.

 المطمب الثاني : خصائص النظم

مف أوائؿ الباحثيف الميتميف بدراسة منيج النظـ، وأحد المروجيف البارزيف لو،  CHURCHMANيعتبر  
ا مجموعة خصائص أساسية لمنظـ واعتبرىا تمييزا لمتفكير المتعمؽ بمدخؿ النظـ، والتي حددى حيث قدـ

إف المتأمؿ في ىذه الخصائص . 6ىي: األىداؼ، البيئة، الموارد، المكونات و الضبط خمسة خصائصب
بمقارنتيا مع ما قدمو باحثوف آخروف في نفس المجاؿ، يمحظ  أنيا ال تتصؼ بالشموؿ، حيث يضيؼ و 

                                                 
1 - LUDWING VON BERTALANFFY, Op-cit, P P: 124 - 126.  
2 - 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.  

.50، ص: مرجع سابقمسمـ،  عمي عبد اليادي - 6  
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نظاـ خاصتيف أساسيتيف ىما القيود المفروضة عمى ال CHURCHMANالبعض لمخصائص التي جاء بيا 
 مستخدمي النظاـ. و 
 أهداف النظام ـ 1

ا وذلؾ لموصوؿ إلى اليدؼ ػو الفرعية عمى تحقيقيػة مف األىداؼ الفرعية، تعمؿ نظمػلكؿ نظاـ مجموع 
العاـ لمنظاـ المكونة لو، وعميو فإف تحقيؽ األىداؼ الفرعية يسيـ بصورة مباشرة في تحقيؽ اليدؼ العاـ 

اـ لشركة صناعية مثال ىو تحقيؽ معدؿ ربحية ليذه السنة أفضؿ مف السنوات ، فإذا كاف اليدؼ الع1لمنظاـ
السابقة فإف ىذا اليدؼ يتـ تحقيقو عف طريؽ تضافر أىداؼ النظـ الفرعية المكونة لو مثؿ تحسيف الجودة، 

اـ عموما يقصد باألىداؼ تمؾ النيايات التي يسعى النظ .2زيادة معدالت اإلنتاجية و زيادة رقـ األعماؿ
 . تعتبر ىذه الخاصية مف أىـ سمات النظـ.3لتحقيقيا
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 
اختبارا لمتفرقة بيف اليدؼ الحقيقي  CHURCHMANة واألىداؼ الحقيقية لمنظاـ، وقد اقترح األىػداؼ المعمن

ؿ اإلشكالية السابقة يستمـز اإلجابة عف السؤاؿ التالي: ىؿ ح. 4اليدؼ المعمف وذلؾ استنادا لمبدأ األىميةو 
 يقـو النظاـ بطريقة واعية بالتضحية باألىداؼ األخرى لتحقيؽ اليدؼ المعمف؟

اـ، أما في ػة مع األىداؼ الحقيقية لمنظػف اإلجابة عف السؤاؿ باإليجاب يعني تطابؽ األىداؼ المعمنإ
 الحالة العكسية فذلؾ يعني اختالفا صارخا بيف النوعيف مف األىداؼ.

متعبير عنيا في شكؿ كمي يسمح بقياسيا وىذا في األىداؼ الحقيقية لمنظاـ ضرورة ل يتطمب تحديد 
وفي نقيضيا فإنو يتعذر قياس إنجاز النظاـ. تعتبر خطوة البحث عف مقياس ألداء النظاـ  ،ةحاؿ اإلمكاني

ذات أىمية قصوى في مدى تحقيؽ النظاـ ألىدافو، ىذه األخيرة ال يمكف تحقيقيا إال مف خالؿ وسائؿ 
يقصد  النشاط، وعميو فإف تحقيؽ أىداؼ أي نظاـ يتطمب فحص كؿ الوظائؼ الظاىرة و الخفية لمنشاط.

بالوظائؼ الظاىرة النتائج المقصودة و المعروفة، أما الوظائؼ الخفية فيي غير المقصودة وغير الظاىرة. 
إف تحديد أىداؼ أي  يعاب عمى القائميف بدراسة أنظمة النشاط إغفاؿ الوظائؼ الخفية عند تقييـ األىداؼ.

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

 . 5األنظمة
 

                                                 
1 - JEAN PIERRE HELFER et Autres, Management: stratégie et organisation, Vuibert, Paris, 3eme édition, 2000, P:378. 

  .38 ػ37ص ص:  ، شركة الجالؿ لمطباعة، اإلسكندرية، مصر، دوف سنة نشر،مقدمة في نظم المعمومات اإلدارية والحاسبات اآلليةطو طارؽ،  - 2
3 - ANNELISE COULEAU-DUPONT, Système d’information de gestion : Manuel & applications, Nathan, Paris, France,  

    2007, P : 17. 
 .51، ص: مرجع سابقعمي عبد اليادي مسمـ،  - 4
.52-51، ص ص: سابقال مرجعنفس ال - 5  
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 بيئة النظام ـ 2
توضح العالقة التبادلية بيف األنظمة في الواقع، حيث أنو ال يمكف ألي نظاـ أف يوجد بمعزؿ عف  

. تمثؿ بيئة النظاـ مصدرا 1رى، تشكؿ ىذه األخيرة مجتمعة ما يطمؽ عميو باسـ بيئة النظاـاألنظمة األخ
، حيث أف غياب ىذا 2لمدخالتو و مطرحا لمخرجاتو، وىذا ما يعكس العالقة التفاعمية بيف النظاـ وبيئتو

يجب أف نشير إلى  التفاعؿ مف شأنو أف يؤدي إلى فشؿ النظاـ وفنائو مستثنيف في ذلؾ النظـ شبو المغمقة.
مف بيئتو، مستنديف في اعتباره ضمف بيئتو عمى مدى تأثير العنصر  ،أنو ال يعتبر كؿ ما ىو خارج النظاـ

  .3عمى أداء النظػاـ مع عدـ تحكػـ ىذا األخير فيو والسيطرة عميو
 بيئتو  و عند دراسة نظاـ معيف مشكمة تحديد عناصر النظاـيواجو  محمؿ النظـ تجدر اإلشارة إلى أف 

 اإلجابة عف التساؤليف التالييف: لضرورة في حؿ ىذه اإلشكالية CHURCHMAN وقد اعتمد
  ىؿ العنصر المعني لو عالقة بتحقيؽ ىدؼ النظاـ؟ 
   ىؿ يستطيع النظاـ أف يفعؿ شيئا بخصوصو؟ 

 :4إف اإلجابة عف السؤاليف السابقيف تنبثؽ عنيما ثالثة وضعيات متباينة ىي 
  ولى: اإلجابة باإليجاب عف السؤاليف، ىذا يعني أف العنصر جزء مف النظاـ.الوضعية األ 
   الوضعية الثانية: إذا كانت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ باإليجاب والسؤاؿ الثاني بالنفي، فإف العنصر يعتبر

 جزءا مف البيئة.   
  ر ال يعتبر جزءا مف النظاـ وال ػصالوضعية الثالثة: إذا كانت اإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ بالنفي فإف العن

 مف بيئتو.
 موارد النظام ـ 3

جممة مف الوسائؿ  بإنجاز كؿ األنشطة المنوطة بو باستخداـ يسعى كؿ نظاـ لتحقيؽ أىدافو، وذلؾ 
واإلمكانات المتاحة لو. يجب أف نشير إلى أف الموارد تعتبر جزءا مف النظاـ، حيث أنيا تشمؿ كؿ ما يمكف 

اـ مف تغيرات يستخدميا لتأدية ميامو ومف بينيا األفراد واألمواؿ، المعدات، اآلالت أف يحدث لمنظ
 والمعمومات...إلخ.

 مكونات النظام ـ 4
. 5يشمؿ النظاـ مكونات أساسية ىي: الميمة، الوظائؼ واألنشطة والتي يجب إنجازىا لتحقيؽ أىدافو 

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

                                                 
1- ERIC SCHWARZ, Op.cit, P: 13.   
2- JEAN PIERRE HELFER & Autre, Op.cit, P : 379. 
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ة مف ػإف تقدير األىمية النسبية لألنشط ـ الخاصة باألقساـ واإلدارات والوحدات التنظيمية.ػقصوى لممفاىي
 في تحقيؽ أىداؼ النظاـ ال تتأتى إال عف طريؽ تحميميا.حيث إسياماتيا 

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.

 امضبط النظ ـ 5
ى نشاطيف أساسييف ىما، التخطيط والرقابة. حيث يشمؿ أف أي نظاـ يحتوي عم CHURCHMANيرى  

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 

لعامة لو. تعنى الرقابة بمتابعة وتقييـ تنفيذ الخطط وتخطيط عمميات التغيير الضرورية تحقيؽ األىداؼ ا
يجب التنويو بأف الرقابة تختمؼ وتتعدد في مجاؿ األعماؿ بحسب درجة المتابعة  ،1ذوتحديد معوقات التنفي
ء واتخاذ القرارات والرقابة حيث نميز منيا الرقابة المانعة والتي تيدؼ إلى تقييـ األدا .2والتقدـ في سير العمؿ

جراءات الكتشاؼ األخطاء واالنحرافات. نشير أنو في غياب وجود  المكتشفة التي تيدؼ لوضع قواعد وا 
جراءات صارمة وفعالة لمرقابة داخؿ النظاـ، مف شأن و أف يؤدي إلى فشؿ النظاـ وعدـ قدرتو عمى ػػقواعد وا 

اء كاف لمراجعة والتقييـ بالتغيرات التي تطرأ عمى النظاـ سو تحقيؽ أىدافو عمى النحو المرجو منو. ترتبط ا
و عميو يجب أف يتصؼ التخطيط بقدر مف المرونة وذلؾ لصعوبة تحديد األىداؼ  التغيير جوىريا أو ثانويا

 في كؿ األوقات وتحت كؿ الظروؼ. 
ث بدونيا تصبح تعتبر المعمومات المرتدة التي توفرىا التغذية العكسية مف أحد خصائص النظـ، حي

عمميات الرقابة والتخطيط محدودة الفائدة وىذا ما يعكس العالقة واالرتباط القوي الذي ينشأ بيف التخطيط 
 والرقابة والتغذية العكسية لمنظاـ.

 ود النظام قي - 6
نو أف يخمؽ تفاعؿ متبادؿ بينيما، ىذا إضافة إلى ـ يعمؿ في بيئة معينة، فيذا مف شأبما أف أي نظا

ود حدود لمنظاـ تفصمو ككياف مستقؿ عف البيئة المحيطة بو. إف عدـ تحقيؽ النظاـ ألىدافو بشكؿ مطمؽ وج
أف يكوف بسبب القيود المفروضة عميو والتي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذه األىداؼ. يمكف أف نرجع  إال ال يعدو

األولية والموارد البشرية لمنظاـ، ىذا يكوف نابعا مف داخؿ النظاـ كندرة المواد  أف تقييد النظاـ لسببيف، أوليما
إضافة إلى أف حدود النظاـ نفسيا تمثؿ قيدا ألنيا ىي التي تحدد شكمو وحجمو. أما ثانييما فيي األسباب 

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

                                                 
.54، ص: مرجع سابقعمي عبد اليادي مسمـ،  - 1  

  .18، ص:1997، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، لنظري والنظم التطبيقيةاإلطار ا المحاسبية:نظم المعمومات أحمد حسيف عمي حسيف،  -2
.17، ص: مرجع السابقال نفس - 3  



 الفصل األول: نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
 

 

11 

 ام مستخدمو النظ -7
ييئات التي تستغؿ وتستخدـ مخرجات النظاـ، إما باستخداميا نيائيا أو باستخداميا يمثموف األفراد أو ال

كمدخالت لنظاـ أخر، أضؼ إلى ذلؾ االستخدامات الداخمية لمخرجات النظـ الفرعية، فعمى سبيؿ المثاؿ تعتمد 
يانات األعباء التي إدارة المؤسسة عمى مخرجات نظاـ المعمومات المحاسبية  في تحديد مركزىا المالي ومعرفة ب

 تعتمدىا المؤسسة كمؤشر لتسعير منتجاتيا وتقييـ أدائيا.

 المطمب الثالث: استخدام مفاهيم المدخل النظمي لدراسة المؤسسة االقتصادية

 خدمتاؿ اإلدارة و استتعد نظرية النظـ مف النظريات التي انتقمت مف مجاالت العمـو األخرى إلى مج 
، إال أف دخوليا ىذا الميداف كاف قبؿ ذلؾ بكثير. يعود العشريات الثالثة األخيرةفي  لمتحميؿ بشكؿ واسع خاصة

اؿ دانياؿ كاتز ػالفضؿ في استخداـ ىذه النظرية في مجاؿ اإلدارة لعدد مف المفكريف في بداية الخمسينيات أمث
ميز مف األنظمة ، وبذلؾ أصبح ينظر لممؤسسة عامة والمؤسسة االقتصادية خاصة كنظاـ مت1وساف سيموف

 الطبيعية المفتوحة. يقودنا ىذا التفكير لطرح جممة مف التساؤالت منيا:
  ما افتراضات المدخؿ؟ 
  مما تتكوف المؤسسة كنظاـ؟ 
  ما ىي أىدافيا؟ 
 مفاهيم وافتراضات مدخل النظم في اإلدارة -1

ؿ اإلدارة لالستفادة منيا يتضمف مدخؿ النظـ في اإلدارة تطبيؽ مفاىيـ النظرية العامة لمنظـ في مجا 
ـ مف ثالثة مفاىيـ ػفي فيـ نظرية التنظيـ وتطبيقاتيا في مختمؼ أنواع المؤسسات. يتشكؿ مفيوـ مدخؿ النظ

دارة النظـ ة التفكير المتعمقة بظواىر ػ، ففمسفة النظـ تشير إلى طريق2أساسية وىي فمسفة النظـ، تحميؿ النظـ وا 
وتعني إدارة النظـ تطبيؽ  ،3لطريقة المستخدمة لحؿ المشاكؿ واتخاذ القراراتأما تحميؿ النظـ فيمثؿ ا .معينة

 نظرية النظـ في إدارة المؤسسات.
تعرؼ نظرية النظـ عمى أنيا منظومة مف المفاىيـ المترابطة، تتضمف تطبيقات مفاىيـ فمسفة النظـ  

دارتيا في مؤسسات األعماؿ. يستخدـ منيج النظـ في بناء و  ىيكمة التنظيمات وتحميؿ النظـ إضافة وتحميميا وا 
ـ في اإلدارة تحديد ػتطبيؽ نظرية النظ بػيتطم اذ القرارات.ػدارية و اتخإلى كونو أداة أساسية لحؿ المشاكؿ اإل

 :االفتراضات األساسية التي تقـو عمييا وفقا لمنسؽ التالي
ي ميداف اإلدارة ىو النظر لممؤسسات : الفكرة األساسية لنظرية النظـ وتطبيقيا ف4المؤسسة نظاـ مفتوح ػ

باعتبارىا أنظمة اجتماعية واقتصادية مفتوحة تتضمف مجموعة مف األنظمة الفرعية المتكاممة تعمؿ بنيويا 

                                                 
.26، ص: مرجع سابقسعد غالب ياسيف، نظـ المعمومات اإلدارية،  - 1  

2 - ERIC SCHWARZ, Op-cit, PP: 160 - 161. 
.34، ص : 1998العامة، الجزائر، ، دار المحمدية اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدوف،  - 3  

4 - ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 18. 
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 كنظاـ شامؿ؛
عمى ضوء نظرية النظـ يجب دراسة المؤسسات االقتصادية كنظاـ كمي يتفاعؿ مع بيئتو الخارجية ومتكامؿ  ػ

 ومكوناتو مف األنظمة الفرعية، ال كترتيب رسمي مف األفراد والوظائؼ؛في بنيتو التنظيمية 
اد يمكف تحديدىا فيما ػتشتمؿ تطبيؽ نظرية النظـ في مجاؿ إدارة المؤسسات االقتصادية عمى جممة مف األبع ػ

 : 1يمي
 ؛2البعد اليدفي: ويعني بإنجاز األىداؼ التنظيمية المتعمقة بالمؤسسة 
  :أي التركيز عمى إستراتيجية المؤسسة وتعظيـ كفاءتيا وفعاليتيا؛ البعد الكمي لمنظاـ 
 بعد واتجاه المسؤولية: وفييا تحدد مسؤوليات وصالحيات كؿ مسؤوؿ بشكؿ محدد وواضح؛ 
  المكافآت البعد االجتماعي واإلنساني: وذلؾ أف توزيع األدوار عمى العامميف وبيدؼ ضبطو يربط بأنظمة

 والتحفيز.
دخؿ النظـ في المؤسسات بتحقيؽ قدر عاؿ مف الضبط والقدرة عمى التنبؤ بالسموؾ التنظيمي يسمح تطبيؽ م ػ

 وتحقيؽ األىداؼ المبتغاة؛
االقتصادية استنادا لمدخؿ النظـ نظاـ متكامؿ و مفتوح يتضمف مدخالت، عمميات  ةتعتبر المؤسس ػ

 ومخرجات وتغذية عكسية الستدراؾ أخطاء النظاـ؛
 ؛3القتصادية نظاما شامال يتطمب تصميمو وجود تراكب ألنظمتو الفرعيةا ةتعتبر المؤسس ػ
األفراد ببعضيـ سواء كانت رسمية أو غير رسمية، أساليب القيادة اإلدارية، قنوات االتصاؿ  تتعتبر عالقا ػ

لحياة ة وحيوية في اػاألكثر أىمي مكوفال إفوتدفؽ المعمومات مف أىـ العناصر األساسية المكونة لممؤسسات. 
دارتيا. التنظيمية ىو العنصر البشري، وذلؾ بقياس درجة   انتمائيـ و شعورىـ بالوالء لمؤسساتيـ وا 

يمكننا أف تستخمص مما سبؽ أف مدخؿ النظـ يمعب دورا أساسيا في إدارة المؤسسات وذلؾ بتطبيؽ   
المشاكؿ باالعتماد عمى منطؽ  أساليب اإلدارة الحديثة باعتباره منيجا عمميا لتحميؿ الظواىر اإلدارية وحؿ

 النظـ في التفكير وفي منيجية تحميؿ المشكمة وحميا. 
 المؤسسة االقتصادية من وجهة نظر مدخل النظم -2

تستند مدرسة النظـ في تحميميا لممؤسسة عمى العقالنية والتقنية، حيث منحت ىذه األخيرة أشكاال أكثر  
 .4باستخداـ نماذج كأدوات لتوضيح التحميالت الخاصة بالمؤسسة مرونة وتكيفا مع حاالتيا المتنوعة، وذلؾ

تميزت نظرية النظـ عف سابقاتيا في مجاؿ اإلدارة و التنظيـ بتركيزىا عمى محيط المؤسسة واعتباره كعنصر 
  .5ىاـ في التحميؿ، وأعطتو دورا ىاما في تحديد تصرؼ المؤسسة

 
                                                 

.05، ص: 2000، الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، السموك اإلنساني في المنظماتصالح الديف محمد عبد الباقي،  - 1
  

2 - ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 18. 
3 -Ibid, P : 18. 

.39، ص : مرجع سابقناصر دادي عدوف،  - 4  
5 - B. PAULRE, Entreprise - système, édition d’organisation, Paris, 1990, P: 70. 
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وغيرىما، فقد  (TAYLOR)وتايمور  (WEBER)ويبر  عكس النظرة الكالسيكية المتبناة مف طرؼعمى  
الحقيقة لتطبيؽ  المؤسسة نظاما مفتوحا، إال أف االنطالقة (ROGER)وروجي  (MILLER)اعتبر كؿ مف ميمر 

إلى جانب  (KAHN)وكاف  (KATZ)ز Jعمى المستوى التنظيمي يعود لكؿ مف كات ة النظـ المفتوحةػنظري
. 1أوائؿ الباحثيف الذيف استخدموا نظرية النظـ في اإلدارة ي يعتبر مفالذ (DAVID EASTON)دافيد إستوف 

إف النموذج الذي استخدمو الثنائي كاتز وكاف  ينظر إلى المؤسسة عمى أنيا نظاـ مفتوح، تؤثر و تتأثر 
 بمحيطيا حتى تصؿ إلى حالة التوازف الديناميكي.

 تعريف المؤسسة االقتصادية من وجهة نظرية النظم ـ1ـ 2
إف تطور المجتمعات المعاصرة وتعدد الحاجات سمح بتمايز وتنوع المؤسسات سواء في أحجاميا  

 القانوني، مما تعسر معو إيجاد تعريػؼ جامع ومانع لممؤسسة، وبذلؾ أصبحت وفروع نشاطيا أو شكميا 
التي  (LE MOIGNE) د في ذلؾ لمقولةػف أف نستنػالمؤسسة تأخذ شكال تجريديا أكثر منو حقيقيا، حيث يمك

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 

 .2سوؼ يكوف حسب ذلؾ النموذج"
  وتباطوني (JARNIOU) سسات وعمومية مفيوميا، فقد حاوؿ كؿ مف جارنيوبسبب تعدد أنواع المؤ  

(TABATONI) ؿ عاـ: " أنو مفيوـ يضـ كؿ ػـو اآلتي لممؤسسة بشكؿ خاص و المنظمة بشكػأف يعطيا المفي
ا كؿ نوع مف الجمعيات ػػالمجموعات مثؿ المؤسسات العمومية أو الخاصة، اإلدارات أو الجماعات، وأيض

واع مف العمميات الوظيفية ػة وسائؿ وأنػالتي تجمع وتستعمؿ بشكؿ أكثر فعالي. أىداؼ محددة بوضوح التي ليا
أما بارتمنفي فيعتبر المؤسسة كمنظمة، ىيكال اجتماعيا واقعيا و متعامؿ ، 3المرتبطة بتحقيؽ ىذه األىداؼ"

ية العامة لمنظـ عمى أنيا اقتصادي يتمتع بخصائص تنظيمية. يمكف اعتبار المؤسسة وفقا لمنظور النظر 
 :4نظاـ مفتوح. بتحميؿ أعمؽ لمنظرية يمكف أف تشتمؿ المؤسسة كنظاـ مفتوح عمى الخصائص التالية

 المؤسسة مكونة مف أقساـ مستقمة، مجمعة حسب ىيكؿ خاص بيا؛ ػ
 المؤسسة حدودا تمكف مف فصميا عف المحيط الخارجي؛ تممؾ ػ
 يؼ مع متغيرات المحيط بفعؿ القرارات المتخذة مف طرؼ مسيرييا. المؤسسة نظاما مفتوحا يتك تعتبر ػ

 مكونات المؤسسة االقتصادية كنظام ـ 2ـ  2
 ة محددة، مف شأنو أف يحتوي جميع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مفتوح يعمؿ في بيئػػػػة االقتصادية كنظػػػػػػػػػػػػػإف اعتبار المؤسس 

 

                                                 
.80، ص : مرجع سابقمصطفى عشوي،  - 1  
.39، ص : مرجع سابقناصر دادي عدوف،  - 2  
.40، ص:سابقالمرجع نفس ال - 3  

4 - LUDWING VON BERTALANFFY, Op-cit, PP: 143 - 154. 
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 :  1ما يميك لتي يمكف تحديدىامكونات النظاـ وا
  صادية كاألفراد، األمواؿ، المواد، اآلالت والمعدات، األرض والطاقة التي ىي الموارد االقت :المدخالت

 ؛2تستخدميا المؤسسة، إضافة إلى أنيا تتزود بالبيانات مف بيئتيا وتعالجيا وتستخدميا أثناء أداء عمميا
  تشمؿ عمميات التحويؿ، التصنيع و التسويؽ التي تحوؿ المدخالت إلى مخرجات، كما تشمؿ  :المعالجة

 ؛كذلؾ المعالجات األخرى في المؤسسة مف خدمات قانونية وىندسية وكذا خدمات البحث والتطوير
  تشمؿ الخدمات والسمع والدفعات المالية الممنوحة لممورديف والعامميف و كذا كؿ أنواع  :المخرجات

 ؛3ؿ ضمنياالمؤسسة عمى مبادلتيا أو نقميا لمبيئة التي تعم والتي تعمؿالمعمومات الناتجة عنيا، 
  تمثؿ إحدى الوظائؼ األساسية في المؤسسة، تتولى ىذه الميمة اإلدارة التي تستخدـ نظاـ  :الرقابة

المعمومات لمحصوؿ عمى تغذية مرتدة تتعمؽ باألداء الحالي و مقارنتو مع األىداؼ، وبالتالي تقوـ بضبط 
أف المؤسسة كنظاـ مفتوح وقابؿ لمتكيؼ  يجب التنويو .األىداؼ المقررة المعمومات و المدخالت بغية تحقيؽ

تعمؿ ضمف نظاـ اكبر ىو البيئة التي تحيط بيا، حيث أنيا تتقاسـ ضمنيا المدخالت والمخرجات مع النظـ 
ة واالجتماعية التي مف ػـ االقتصادية والسياسيػا مع النظػاألخرى. يجب عمى المؤسسة أف تحافظ عمى عالقتي

 .4ستمراريتياشأنيا أف تسيـ في نجاحيا و ا
 م تقييم مدخل النظ ـ 3

اعتمدت النظريات الحديثة المدخؿ التنظيمي لإلجابة عف التساؤالت التي قد تطرح عمى مستوى 
دارة المؤسسات، حيث أنيا اعتبرت المؤسسة ىيكؿ متداخؿ مف العالقات التبادلية فيما بيف أجزائو  تنظيـ وا 

ا يمكننا أف نستخمص مف ىذا المفيوـ أف النظرة الكمية لممؤسسة وبينو وبيف عناصر البيئة الخارجية. و عموم
ىي السائدة عكس ما كانت سائدا خالؿ النظرة الجزئية لممؤسسة. يتضح جميا مف القراءة المتأنية لمدراسات 

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

ح لو باتخاذ القرار بصفة يبحث عف نظاـ معمومات خاص بو يسم مسئوؿاتخاذ القرار، وىذا بعد أف كاف كؿ 
 مركزية.

سة، ذلؾ ألنو يعتبرىا موضوعا معقدا يمكننا أف نمحظ بأف المفيـو النظامي يسمح بالفيـ الجيد لممؤس
 . 5ومنظـ في ذات الوقت، وعميو فيو ينظر إلييا بنظرة نظامية مف خالؿ اعتبارىا نظاما قابال لمنمذجة

 
 

                                                 
  .22ػ  21، ص ص:1998، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، نظم المعمومات المحوسبةمحمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو،  -1

2 - MICHEL VOLLE, De l’informatique: savoir vivre avec l’automate, Economica, Paris, France, 2006, P : 67.  
3
 - MICHEL VOLLE, Op.cit., P: 67. 

4
 - LUDWING VON BERTALANFFY, Op-cit, P P: 45 - 46. 

  .94ػ  93ص ص:  ،2001 ،، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة الثانيةالمفاهيم اإلدارية الحديثة عبد العزيز مصطفى أبو نبعة، -5
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 م المعموماتث الثاني: مدخل نظالمبح

 1تعد نظـ المعمومات المصدر األساسي لتزويد إدارة المؤسسات بالمعمومات الضرورية لتسيير شؤونيا 
المناسبة التخاذ القرارات، تعكس ىذه المعمومات ذلؾ التفاعؿ الذي يتـ بيف المؤسسة و بيئتيا الخارجية  و

ـ الخطط و االستراتيجيات ػات في زيادة قدرة اإلدارة عمى رسػـ المعمومػيتس بجميع ما تحتويو مف متغيرات.
ع مف التناسؽ المتناغـ بيف العوامؿ البيئية السميمة لمعايشة الواقػع ومجابية المستقبؿ و العمؿ عمى إيجاد نو 

 المختمفة واحتياجات المؤسسة.

 المطمب األول: أساسيات نظم المعمومات

. 2اختمفت التعاريؼ التي قدميا باحثو نظـ المعمومات، وذلؾ الختالؼ خمفياتيـ واىتماماتيـ العممية 
ؼ التي تناولت نظـ المعمومات، ومف ثـ بيدؼ تجنب الجدؿ الوارد حوؿ التعاريؼ، يمكف عرض أىـ التعاري

 استخالص أىـ المالمح والسمات التي تميز نظـ المعمومات.
 البيانات و المعمومات –1

دـ ىذاف المصطمحاف في ػ، فقد استخ3ات و المعمومات مف المفاىيـ المثيرة لمجدؿػيعد مفيومي البيان 
متعريؼ إلى اعتبارىما مفيوميف غير قابميف ل ، مما دعا البعض4الحياة العممية و األدبية بشكؿ مختمؼ

 ف يعرفيما تعريفا يتناسب و طبيعتو. أفسحوا المجاؿ لكؿ عمـ بو 
 محاولة لتحديد مفهومي البيانات و المعمومات –1 –1

إف المدخؿ المناسب لتحديد مفيومي البيانات و المعمومات ىو نظرية فيـ اإلشارات التي تتكوف مف ثالثة  
اإلشارات  اطػالتق ، تتمثؿ المرحمة األولى في مرحمة القواعد و التي يتـ فييا5و تحديد معنى اإلشارات مراحؿ لفيـ

ر اإلشارات المرسمة آلية لمتفسي ىذه يـالتي أرسمت مف قبؿ المرسؿ لإلعالـ عف حادثة معينة. يتطمب ف
أما المرحمة الثانية  .6ف قبؿ المستمـإشارة مستممة و تحويميا لرموز مفيومة م الرمز المقابؿ لكؿ إيجاد بمعنى

يتـ خالؿ ىذه المرحمة ربط الرموز الناتجة عف المرحمة األولى مع بعضيا  و التي مرحمة المعاني فتتمثؿ في
بعد تحديد محتوى الرسالة حيث أنو  مرحمة االستفادة، و أخيرا بشكؿ يمكف مف تحديد محتوى الرسالة الممتقطة

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

 

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

     Paris, France, 2001, P : 25. 
2
 - 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. 

  .15ػ  14، ص ص : 1998، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، نظم المعمومات المحاسبية الحاسوبيةعبد الرزاؽ محمد قاسـ ،  -5
6
 - YVES- FRANçOIS LE COADIC, La science de l’information, Presses universitaires de France, Paris, France, 1994, PP: 07 –  08. 
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 ات و المعموماتن البيانالتمييز بي –2 –1
و البيانات في إطار نظـ المعمومات، تعد مرحمة االستفادة أىـ المراحؿ في تفسير الفرؽ بيف المعمومات  

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

النماذج، التكويف، التنظيـ أو تحويؿ البيانات بطريقة تؤدي لزيادة مستوى المعرفة  المعمومات نتائج عمميات
حيف تؤدي و عميو فإنو  .3ي و االرتباطػ. و عموما يمكف التمييز بينيما مف خالؿ اعتماد معياري المتمق2لممستقبؿ

العكسية فتبقى مصنفة ضمف البيانات إلضافة معرفية لدى المتمقي فإنيا تتحوؿ إلى معمومات، أما في الحالة 
لكي تتحوؿ البيانات إلى معمومات يجب أف تكوف مرتبطة بمشكمة معينة أو حدث يتـ كما أنو  إطار البيانات.

 في القرار المتخذ.اتخاذ قرار بشأنو، فتعد البيانات معمومات إذا أثرت 
ت في ظروؼ أخرى لذا يطمؽ بيانات في ظرؼ معيف قد تتحوؿ إلى معموماما يعتبر  تجدر اإلشارة إلى أف 

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.
 معموماتمفهوم نظم ال ـ 2

التي قدمت لنظـ المعمومات مدى تباينيا، حيث يمكف تصنيفيا  اتيظير الفحص المتعمؽ لمتعريف 
، فالمجموعة األولى مكونة مف باحثي نظـ ومنيـ )الودف و ستاير(، حيث اتفقت 4ضمف أربعة مجموعات

بتجميع وتخزيف ونشر  عمى أف نظـ المعمومات يمكف أف تعرؼ عمى أنيا "مجموعة مترابطة فيما بينيا تقوـ
المعمومات واستقباؿ معمومات مرتدة إلييا، ذلؾ ألغراض اتخاذ القرارات وتحقيؽ الرقابة في المنظمات". 
بتحميؿ التعريؼ نمحظ تركيزه عمى الجانب المتعمؽ بأنشطة النظاـ. أما فريؽ ثاني ومف بينيـ )ديمانسكي(، 

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

فريؽ ثالث الجمع بيف مكونات نظاـ المعمومات واألنشطة التي يقـو بيا ومف بينيـ جيمس أوبرف الذي عرؼ 
ؿ ونشر المعمومات داخؿ أنو مجموعة مف األفراد واإلجراءات والبيانات تقوـ بجمع وتشغينظاـ المعمومات "ب

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

بات في الوقت بالحاسبات، وأكد أف مصطمح نظـ المعمومات ىو المرادؼ لنظـ المعمومات المبينة عمى الحاس
                                                 

1
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 21.  

.48، دوف دار وسنة نشر، ص :نظم المعمومات اإلداريةسونيا محمد البكري،  - 2  
.16 ػ 15، ص ص:مرجع سابقعبد الرزاؽ محمد قاسـ،  - 3  
.48-47، ص ص: مرجع سابقطو طارؽ،  - 4  

5- 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.  
  . 06 -05ص ص:  ،1987بيروت،  المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع، الحسيني، ترجمة: عبد المحسف ،المساعد في المعموماتيةشارؿ بيرتو،  -6
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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 

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

.أما باركر، مكيوف و ليتش 2وشبكات اتصاالتيا واألفراد، تقوـ بجمع وتحويؿ ونشر المعمومات في المنظمة"
عنصر اإلجراءات في تعريفيـ لنظـ المعمومات، لتصبح بذلؾ مكونة مف خمسة عناصر.  عموما  فيضيفوف

يمكف إعطاء التعريؼ الشامؿ لنظاـ المعمومات عمى النحو التالي "ىو تألؼ الموارد البشرية واآللية الناتجة 
 .3ؿ المنظمات"عف جمع، تخزيف، البحث واستعماؿ البيانات لمسماح بالتسيير الفعاؿ لمعمميات داخ

 اتمـوارد نظم المعموم -3
 :4يمكف تحديدىا فيما يمييتكوف نظاـ المعمومات مف أربعة موارد أساسية  
  يعتبر العنصر البشري أحد المكونات األساسية لنظاـ المعمومات، حيث أف المعمومات  :الموارد البشرية

 ؛5نشطة واتخاذ القرارات المختمفةتنتج وتستخدـ مف قبؿ العنصر البشري في المؤسسات لممارسة األ
  إف الحاسبات اآللية و شبكات االتصاؿ ىي جزء مف نظاـ المعمومات، حيث تسيـ أجيزة  :الموارد المادية

ة واسترجاع المعمومات. أما ػالحاسب بشكؿ مباشر في تطويرىا وبذلؾ فيي ال تعد سوى أداة تخزيف ومعالج
ا البعض و تنقؿ المدخالت لمنظاـ و المخرجات ػجزاء النظاـ ببعضيوسائؿ االتصاؿ ىي التي تقوـ بإيصاؿ أ

 ؛6المستخدميف في التنظيـ مختمؼل
  ىي مجموعة اإلجراءات والتعميمات التي توجو وتتحكـ في عمميات تشغيؿ الحاسب، و : موارد البرامج

 ؛7المعمومات الحديثة وعميو فإنو مف الضروري التحكـ في ىذه التقنية باعتبارىا أمرا ىاما في تصميـ نظـ
  تعتبر البيانات مف أىـ الموارد في شركات األعماؿ الحديثة ألنيا تعتبر المادة الخاـ األساسية  :موارد البيانات

التي سيتـ استخداميا إلنتاج المعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرارات. إف بقاء الشركة و استمرارىا يعتمد 
في تشغيؿ المعمومات المستخدمة في اتخاذ القرارات المؤثرة عمى مستقبميا، لذا  باألساس عمى البيانات المستخدمة

 يجب أف تدار البيانات بفعالية لتحقيؽ أكبر منفعة ممكنة لمستخدمييا.
 و تزايد أهميتها لإلدارة تطور نظم المعمومات ـ 4

 ادةػػػػػػػػػػػػػػو االستفداـ ػة استخػػػػػػػػت الحاضر يكمف في كيفيػات في الوقػػو المؤسسػػػػػػػػػإف التحدي الذي يواج
 

                                                 
1- CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL- SABROUX, Op.cit, P : 25. 

.49، ص:مرجع سابقطو طارؽ،  - 2  
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. 

.47، ص:2003، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، تحميل و تصميم النظمأحمد حسيف عمي حسيف،  - 4 
5
- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 21. 

6
- Ibid, P : 21. 

7
- Ibid, P : 21. 



 الفصل األول: نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
 

 

18 

ومسايرة التغيرات ، 2، و ذلؾ بيدؼ تصميـ نظـ تمكنيا مف تحقيؽ الميزة التنافسية1مف تكنولوجيا المعمومات
البيئية المستمرة و تحقيؽ الكفاءة والفعالية المنشودة، وبذلؾ فإنو مف الصعوبة بمكاف إدارة المنظمات 

المفاىيـ األساسية لنظـ المعمومات لممديريف والعامميف فييا المعاصرة مف دوف توافر المعرفة والدراية الكافية ب
ار العاـ الذي مف خاللو يمكف ػواء، وعميو نيدؼ مف خالؿ ىذه المحطة البحثية لتحديد اإلطػعمى حد الس

 التعرؼ عمى نظـ المعمومات وأسباب نشأتيا واالىتماـ بدراستيا ومراحؿ تطورىا عبر التاريخ بصفة وجيزة.
 خمفية التاريخية لتطور نظم المعموماتال -1ـ  4

ف ة إلدراؾ األىمية المتزايدة لنظـ المعمومات بالنسبة لإلدارة و الحاجة الممحة لمعرفة الكثير عػنتيج 
تشغيميا في المنظمات. تزايدت أىمية نظـ المعمومات بمرور الوقت وقد أدى ذلؾ إلى تغير المفاىيـ  كيفية

 نظـ المعمومات. األساسية لكؿ مف المعمومات و
 العوامل التي ساهمت في ظهور نظم المعمومات -1–1ـ 4

 : 3حققت جممة مف العوامؿ بتضافرىا نشأة نظـ المعمومات، والتي يمكف إيجازىا في النقاط التالية 
أدى تطور المنشآت و تحقيقيا لطفرات في مراحؿ تطورىا إلى استخداـ عدد ضخـ مف العمالة ورؤوس ػ 

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

السيولة في التعامؿ والرغبة في االبتكار حيث استخدـ اإلنساف قديما وسائؿ بسيطة لمتعامؿ سواء مع أقرانو  ػ
ئة المحيطة بو كتقميد أصوات الحيوانات و غيرىا. مع تطور الحياة بدأت ىذه الوسائؿ تتالشى شيئا أو مع البي

فشيئا و بالتالي ظيور الحاجة البتكار وسائؿ أفضؿ لمتعامؿ مع البيئة، سمحت بتحويؿ األصوات إلى رموز 
   ؛فرعونيوكتابات وأرقاـ، يمكف االستدالؿ في ذلؾ بالكتابة الييروغميفية في العيد ال

إدراؾ الفرد المشرؼ عمى النشاطات التي صاحبيا النمو والتعقيد وكذا تطور المؤسسات، الحاجة الممحة ػ 
لغيره إلدارة ىذه النشاطات، فظيرت بذلؾ معيا مشاكؿ تحديد المسؤوليات والصالحيات واالتصاالت 

 وأصبحت مف أعظـ المشاكؿ التي تواجييا المؤسسات.
 ر التاريخي لنظم المعموماتالتطو  - 2 – 1 – 4

وا ػػػػػػػػ، كما اختمف4ات بخصوص البداية األولى لظيورىاػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػاختمؼ الباحثوف في مجاؿ نظ 
ظ ػػػػػػػحف . ارتبطا إلى أف وصمت درجة التعقيدػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيضا في العوامؿ التي ساىمت في ظيورىا، ومف ثـ تطورى

 ارة ما بيف ػػػػػػػػػػػارة المصرية وحضػػػػػػػبالحضة، واقترف ذلؾ ػػػػػػػارة اإلنسانيػػػػػػميالد الحضبو البدائي ػػػػػػػالمعمومات بشكم
 

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

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

.23ػ  22، ص ص:  2001، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، الطبعة األولى، تقنيات المعمومات اإلداريةالسالمي و رياض عماد الدباغ،  عالء عبد الرازؽ - 3  
4 - NICOLAE DRAGULANESCU, Science et techniques de l’information : Genèse et évolution, éditions Agir, Bucarest,  

    Roumanie, 1999, P : 21. 
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عرفت أقدـ طريقة  سنة. ثالثة آالؼ، ذلؾ في الفترة التي سبقت ميالد المسيح عميو السالـ بحوالي 1النيريف
في الفترة التي سبقت ميالد  لمكتابة و تدعى الطريقة السومرية في الحضارة السومرية في بالد ما بيف النيريف 

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

شورييف لتي تمثؿ تراث البابمييف واآلامف أكثر المدف حفظا لممعمومات، حيث جمع في مكتباتيا آالؼ األلواح 
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 

بردى أطرافيا موصولة ببعضيا  وتجمع في كتب عدت عمى شكؿ لفافات، تتألؼ المفافة مف عدة أوراؽ
في تطوير  و الحضارات األخرى كحضارة المايا و الحضارة الصينية ناىيؾ عف إسيامات الفرس ،4البعض

وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أف نظـ المعمومات كانت موجودة قبؿ الميالد  ،5وسائؿ حفظ المعمومات
 وقتنا الحاضر.بدائية مقارنة مع  ولكف عناصرىا ومياميا كانت

د في ػتعتبر آالت الحساب اإللكترونية أحد نظـ المعمومات التي ظيرت في العصر الحديث و بالتحدي 
الخمسينيات، حيث كاف الغرض منيا ىو تخفيض تكاليؼ التعامؿ مع المستندات الورقية. لكف المفيوـ تغير 

دة في عمميات اتخاذ القرارات. عرفت نظـ في الستينيات، حيث تبيف لإلدارة أنو بإمكاف المعمومات المساع
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 

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

يجية و التي كاف تنافسية لممؤسسات. أدى ىدا المفيـو الجديد لممعمومات إلى ظيور ما يسمى بالنظـ اإلسترات
. حدث خالؿ العشرة سنوات األخيرة تطورا ىائال 6غرضيا التأكد مف بقاء وازدىار المؤسسات في المستقبؿ

في مجاؿ العمـو والتكنولوجيا، حيث استخداـ الحواسيب في مختمؼ  و انحصرفي مجاؿ نظـ المعمومات 
، واتسعت 7وكذا خزنيا وعمميات استرجاعيا ميكنة عمميات تنظيـ وترتيب و تبويب المعمومات مفات ػالعممي

شبكات االتصاؿ مف خالؿ مد خطوط الياتؼ الدولية وبث األقمار الصناعية، وكذا شبكة اإلنترنت التي 
تشكؿ التطورات التي رافقت مجاالت الحاسبات واالتصاالت ظيور ما يطمؽ عميو  جعمت العالـ قرية صغيرة.

القرف الواحد والعشريف، وعميو فقد استخدـ اإلداريوف تقنيات االتصاؿ  نظاـ المعمومات الالورقي والذي ساد

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

.20، ص:مرجع سابقعالء عبد الرازؽ السالمي و رياض عماد الدباغ،  - 3  
.21-20، ص ص:سابقالمرجع نفس ال - 4  

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

.24، ص: مرجع سابقعمي عبد اليادي مسمـ،  - 6  
7 - CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL- SABROUX, Op.cit, PP : 25-26. 



 الفصل األول: نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
 

 

21 

 واالختزاف اإللكتروني في إنتاج وبث مالييف البيانات والمعمومات والتخمص مف عناء الخزف اليدوي.
 المداخل المعاصرة لدراسة نظم المعمومات - 5

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

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

ا ىو المدخؿ ػيضيؼ بعض باحثي النظـ مثؿ الودف مدخال ثالث: كما ىما المدخؿ الفني والمدخؿ السموكي
  .1االجتماعي الفني

 يخل الفنالمد -1–5
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 عمـو الحسابات 
ذج استخدمت فيما بعد في حؿ المشاكؿ والعموـ اإلدارية و بحوث العمميات، واستند إلييا كقاعدة في بناء نما

 المختمفة التي تواجو المؤسسات، كما اعتمد عمييا في اتخاذ القرارات اإلدارية.
 يالمدخل السموك -2 –5

ؿ الفني في ػور المدخػإف الممفت لمنظر بضرورة االىتماـ بدراسة النظـ مف الناحية السموكية ىو قص 
 .2الناتجة عف استخداـ المعمومات في المؤسساتتفسير و تحميؿ بعض المشاكؿ السموكية 

ىمت العديد مف العموـ السموكية في إثراء الدراسات التي تنتمي لممدخؿ، فعمـ االجتماع مثال اىتـ اس 
بدراسة االستخداـ الجماعي لنظـ المعمومات واآلثار التنظيمية الناجمة عف استخداـ ىذه النظـ. بينما تناولت 

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

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

 والسياسات التنظيمية بيدؼ استيعاب التكنولوجيا والتعامؿ معيا. 
 االجتماعيالفني  المدخل -3 –5

ـ ػػػػػػ. ىو أنو نادرا ما تكوف مشاكؿ النظ3تة نظـ المعموماػإف ما قاد الودف إلضافة مدخؿ ثالث لدراس 
ؿ منفرد أف ػأو حموليا فنية بالكامؿ أو سموكية بالكامؿ، ىذا ما أدى إلى كشؼ حقيقة أنو ال يكمف لمدخ

                                                 
.45، ص:مرجع سابقطو طارؽ،  - 1  
.05، ص: 2000، الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، السموك اإلنساني في المنظماتصالح الديف محمد عبد الباقي،  - 2  

 .15، ص:مرجع سابقإبراىيـ سمطاف،  -3
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يكشؼ عف حقيقة نظـ المعمومات، وعميو ظيرت الحاجة إلى استخداـ المنظور المتعدد المداخؿ لفيـ النظـ 
لية أداء النظاـ ككؿ بعناصره المادية والبشرية، وىدا يعني أف التكنولوجيا واليدؼ مف ذلؾ كمو ىو تحقيؽ فعا

يجب أف تتطور بغرض تحقيؽ اتفاؽ مع االحتياجات اإلنسانية والتنظيمية، وبذلؾ تحقؽ كؿ مف التكنولوجيا 
 واألفراد نقطة التقاء مشتركة يتحقؽ عندىا التوافؽ المطموب.

 اتم المعموماألسس التقنية لنظ  ي:الثانالمطمب 

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، 

يجب التنويو  .1نات بشكؿ آليوالحاسوب ىو عبارة عف مجموعة مف األجيزة المصممة إلدخاؿ ومعاجمة البيا
و المتمثؿ في  ال يعني نظاـ المعمومات، بؿ ىو جزء منو  إلى أف مصطمح النظاـ الحاسوبي أي اآللي  

 .2عمؿ عمى تيسير تسيير عمميات المؤسسةمجموعة التقنيات و الوسائؿ اآللية التي مف شأنيا أف ت
 مكونات النظام الحاسوبي - 1

ات والبيانات التي تعمؿ ػة تركيبية مف األجزاء المادية والبرمجيػرة عف مجموعالنظاـ الحاسوبي ىو عبا
بصورة مشتركة مف أجؿ تسجيؿ ومعالجة وتخزيف البيانات بصورة منتظمة بغرض السيطرة عمى اإلجراءات 

 المعموماتية في المؤسسة.
 المكونات المادية -1 –1

والتي تعمؿ بصورة مشتركة إلنجاز مياـ عمؿ  ىي مجموعة األجزاء المادية لمتجييزات المستخدمة 
الحاسوب، وتتكوف ىذه األجزاء مف وحدات إدخاؿ البيانات، وحدة المعالجة المركزية، وحدات التخزيف 

 .3المساعدة ووحدات اإلخراج
 وحدات اإلدخال ـ1ـ1ـ 1 

وحدة المعالجة  ىي عبارة عف مجموعة التجييزات التي بواسطتيا يتـ إدخاؿ البيانات والبرامج إلى 
 .4الماسح الضوئيو  ومف أمثمة وحدات اإلدخاؿ لوحة المفاتيح، وسائط إدخاؿ الصوت ،المركزية

 وحدة المعالجة المركزية ـ 2ـ  1ـ  1
تمثؿ الجزء الداخمي مف نظاـ الحاسوب وىي مركز األنشطة كميا، تحتوي عمى كـ ىائؿ مف الدوائر  

ة في الذاكرة ػة أجزاء متمثمػثالث مف ات البرنامج. تتكوفػبيانات بموجب تعميمة الػاإللكترونية التي تقـو بمعالج
الحواسيب الشخصية يتـ اإلشارة إلى أنو في  تجدر ،، وحدة الحساب والمنطؽ ووحدة التحكـ والرقابةداخميةال

                                                 
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. 

3
 - ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, P : 176. 

4
 - Ibid, PP : 179-180. 
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  .1تجميع وحدة الحساب والمنطؽ ووحدة التحكـ والرقابة في وحدة واحدة تدعى المعالج الميكروي
بتخزيف البيانات والبرامج، كما تقوـ بتخزيف نتائج عمميات المعالجة. تمكف ىذه  الذاكرة الداخمية تقـو 

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

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

دة الحساب و المنطؽ ػأما وح .4ؿ دائـ عند صنعو، بحيث ال يمكف مسحيا أو تعديميالعمؿ الحاسوب بشك
بتنفيذ عمميات المعالجة الفعمية عمى البيانات بواسطة أوامر البرنامج، تستخدـ ىذه الوحدة مجموعة مف  تقوـف

وحدة الرقابة رؼ تش. في حيف السجالت مف أجؿ التخزيف المؤقت لمبيانات واألوامر أثناء عمميات المعالجة
رقابة تنفيذ تعميمات البرنامج مف خالؿ وحدة الحساب والمنطؽ كما تقوـ باإلشراؼ وتوجيو وسائط  عمى

 5.اإلدخاؿ واإلخراج والتخزيف، وىي أشبو ما تكوف بالجياز العصبي بالنسبة لإلنساف
 راجحدات اإلخو  ـ 3ـ  1ـ  1

معالجة مف نظاـ الحاسوب إلى البيئة المحيطة، ومف ىي الوسائؿ التي يتـ مف خالليا إخراج نتائج ال 
 . 6األفالـ الميكروية و الطابعة أمثمتيا الشاشة،

 وسائل التخزين المساعدة ـ 4ـ  1ـ  1
ا ػىي عبارة عف كؿ الوسائؿ المستخدمة لتخزيف البيانات والبرامج خارج وحدة التشغيؿ المركزية، وميزتي 

تخزيف الرات غير محدودة، وتنقسـ إلى نوعيف أساسييف ىما : وسائط أف البيانات تبقى مخزنة فييا لفت
 .7التتابعية و وسائط التخزيف العشوائية

بشكؿ متتابع وبالتالي فإف الوصوؿ لبيانات معينة يتطمب  عمى وسائط التخزيف التتابعية تخزف البيانات 
لمبيانات  الوصوؿ تـيفي حيف ، يسيالمرور عمى كافة البيانات التي تسبقو ومف أمثمتيا الشريط المغناط

كما تمكف مف تحديث وتعديؿ البيانات المخزنة  ،بصورة مباشرة وسائط التخزيف العشوائيةعمى  المخزنة
 .8، الوسائط الضوئية و االلكترونيةسطوانات المرنة، األقراص الصمبةبسيولة ومف أمثمتيا األ

 
 

                                                 
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. 

  .15ص: ،1997ثانية، ، دار الكتب العممية، إمبابة، مصر، الجزء األوؿ، الطبعة الاستخدام قاعدة البيانات ومنتج التطبيقاتعمي محمود بيموؿ،  - 3
4
 -NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 114. 

5
 -DONALD. H SANDERS, L’informatique : un instrument de la gestion, traduit par : NADIA THALMANN, Mac GRAW - Hill, 

    Québec, Canada, 1980, P: 162. 

.29-26، ص ص: مرجع سابقعبد الرزاؽ محمد قاسـ،  - 6  
7
 - ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, PP : 180. 

8
 - Ibid, PP: 180-183. 
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 1وحدات االتصال ـ 5ـ  1ـ  1
أداة تقوـ  اإلشارات محوؿ يعد محوؿ اإلشارات و كذا البطاقة الشبكية.كؿ مف  في ؿاالتصاتتمثؿ وحدات  

ويحوؿ أيضا ىذه األخيرة إلى إشارات رقمية. وذلؾ بيدؼ  إشارات تناظريةإلى  اإلشارات الرقميةبتحويؿ 
 حاسوب. حيث إف الغرض الرئيسي مف المودـ ىو توصيؿ جيازي 2خط الياتؼإرساؿ تمؾ اإلشارات عبر 

حيث يقوـ المودـ بتعديؿ  ،"تعديؿ/إعادة تعديؿ"تعني ودـػمة ػبعض عبر خط الياتؼ العادي. كممببعضيما ال
اإلشارات الرقمية لمحاسب اآللي وتحويميا إلى إشارات تماثمية قابمة لالنتقاؿ عبر خطوط الياتؼ التماثمية 

اإلشارات التناظرية  عمى مودـ آخر يقوـ بدوره بتحويؿ يالذي يحتو  جياز الحاسب المستقبؿحتى تصؿ ل
البطاقة  أما المستممة مف خط الياتؼ إلى إشارات رقمية مرة أخرى لكي يستطيع الحاسب التعامؿ معيا.

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

مادية التي ال يمكف أف تؤدي أية وظيفة مف دوف وجود إف الحاسوب عبارة عف مجموعة مف األجيزة ال
البرمجيات، وعميو فإف البرمجيات عبارة عف مجموعة البرامج التي تغذي الحاسوب مف أجؿ توجييو ألداء 

 .3يمكف أف نميز بيف نوعيف مف البرمجيات ىما برمجيات النظـ وبرمجيات التطبيقات وظيفة معينة.
 مرمجيات النظب ـ1ـ 2 –1

ومف أىميا:  4عبارة عف مجموعة مف البرامج التي تجيز مف قبؿ شركات تصميـ وتصنيع البرامج ىي 
  برامج قواعد البيانات.و  نظـ التشغيؿ، مترجمات لغات البرمجة العميا

إدارة النظاـ الحاسوبي والتحكـ بعممية تنفيذ لى البرامج التي تيدؼ إعف مجموعة نظـ التشغيؿ تعبر  
 .5بتنفيذ مجموعة مف الوظائؼ النمطية التي يتكرر استخدامياحيث يقوـ مج مف قبؿ الحاسوب، تعميمات البرا
 :6إف نظاـ التشغيؿ ىو عبارة عف مجموعة مف البرامج تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التالية  .5استخداميا

 :6التالية
 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
اـ التشغيؿ ػتقديـ بعض البرامج التي يقوـ عمييا الحاسوب بتنفيذىا مف خالؿ استخداـ األوامر التي يقدميا نظ ػ

 مثؿ نسخ الممفات.
الحواسيب الشخصية  ستخدمة فيالحياة العممية، فمنيا تمؾ الم المستخدمة في التشغيؿ نظـ تتعدد  

                                                 
1
 - ANNELISE COULEAU-DUPONT, Op.cit, PP: 185- 186. 

2
 - JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 76.   

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.   

  .135 -133ص ص: ،1998، ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولىنظم المعمومات المحوسبةمحمد نور برىاف و إبراىيـ رحو،  -6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8


 الفصل األول: نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
 

 

24 

 CMSـ التشغيؿ مثؿ ػػػػ، أما بالنسبة لمحواسب الكبيرة فيناؾ العديد مف نظUNIX، نظاـ MS-DOSنظاـ ك
 .TSO.DECونظاـ 

تعتمد الحواسيب في عمميات البرمجة عمى النظاـ الثنائي، ففي البداية كانت عمميات البرمجة تتـ 
(1ـ  0)آللة حيث كانت أوامر البرنامج تكتب وفؽ النظاـ الثنائي وفؽ النظاـ الثنائي أو ما يسمى بمغة ا

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 

أصبح باإلمكاف  101110مثال عوض أف نكتب ف ،2ئي بمجموعة أسيؿ وأقرب لمفيـ اإلنسانيبالنظاـ الثنا
ات ة مف الكممػفي مرحمة تالية تـ استخداـ مجموعو . ADD  Cالتعبير عف ىذه العممية عمى الشكؿ التالي : 

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

ات إال في النظاـ الثنائي لذلؾ وجدت ػالؿ بيا، وبما أف الحاسوب ال ينفذ العمميػة ال يجوز اإلخػقواعد صارم
ات المتعددة ػت البرمجة التي صممت لتالئـ االستخداممع لغات البرمجة المترجمات. ىناؾ العديد مف لغا

 :  3ات ومف أمثمتياػلمحاسوب في مختمؼ العمميات لمحاسوب في مختمؼ العممي
  لغة( C ): صممت ىذه المغة مف أجؿ تطوير برامج النظـ مثؿ نظاـ التشغيؿ؛ 
  لغة(BASIC): صممت ىذه المغة ألغراض تعميمية في المعاىد والجامعات؛ 
  لغة(COBOL) :صممت ىذه المغة لتطوير البرامج اإلدارية والمحاسبية؛ 
  لغة(FORTRAN:) تستخدـ ىذه المغة في تطوير البرامج العممية واليندسية؛ 
  لغة(PASCAL) :.تعتبر لغة تعميمية ولغة لتطوير البرامج في كافة المجاالت العممية والتجارية 

متخصصة في إنشاء وتحديث ونسخ البرامج الموعة عف مج فتعبر نظـ إدارة قواعد البيانات أما
دارة ىذه الممفات  .4وتعديؿ الممفات وتسجيؿ البيانات وا 

 برمجيات التطبيقات ـ2 ـ2 –1
ؽ عمى كؿ ػ. يطم5ىي مجموعة مف البرامج التي تكوف موجية إلنجاز مجموعة مف الوظائؼ المحدودة

يا الحـز البرمجية المتخصصة بمعالجة النصوص مجموعة مف ىذه البرامج اسـ حزمة برمجية ومف أمثمت
[Word Perfect - Win Word]،  كما توجد حـز برمجية ىدفيا معالجة البيانات الرقمية تدعى ىذه الحـز

 ا ػػػػػػػػػذه األخيرة بإجراء العمميات الحسابية وتحديثيػػػػػػػػػػػػوتيتـ ى [Lotus 1,2,3 , Excel]بالجداوؿ االلكترونية مثؿ 
 
 

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

.29، ص: مرجع سابقعبد الرزاؽ محمد قاسـ،  - 4  
5 - NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 108. 
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  .1ديرية والقياـ بالوظائؼ الماليةفي إعداد الموازنات التق
 اتالبيان -2

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 

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

 التحديث والتعديؿ المستمرة التي تخضع ليا البيانات المخزنة.
األشخاص والمواضيع أو األحداث التي يتـ التعبير عنيا بواسطة يتكوف النظاـ مف مجموعة مف  

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

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

عة مف عمميات المعالجة عمييا وبالتالي الوصوؿ إلى النتائج المطموبة. يمكف تمثيؿ الكيانات عبر مجمو 
 الصفات ولتوضيح ذلؾ نورد المثاؿ التالي توصيؼ كياف العماؿ: 

 (11)جدول رقم 
                ان العمالـتوصيف كي

  (د.ج) األجر الصافي الوظيفــة تاريخ التوظيف دائرة توظيفه مرق الجنس اسـم العامل ترقيم العامل
 18000 بػػػػمحاس 01/08/2000 02 ذ عميأحمػد  01

 17800 ار قانونيػمستش 05/06/2001 04 ذ سعدواف رض 02

 22500 قسـ اإلنتاج رئيس 07/09/2003 05 أ ىاديأسماء  03

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

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

 .3السجؿ، الممؼ
 الحقـل ـ1ـ 2

التي ليا معنى بالنسبة لممستخدـ أثناء عممية توصيؼ 4ىو عبارة عف أصغر ثاني وحدة لمبيانات 
 تحديد المعطيات التالية:  الحقوؿ البد مف

                                                 
1 - L. SAIDI, Le livre de formation: Excel 1997 - 2000, Dar El-Houda, Ain M’lila, Algérie, 2001, P : 144. 
2 - NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, P: 107. 

.35-31، ص ص: مرجع سابقعبد الرزاؽ محمد قاسـ،  - 3  
4 - JAMES A. O’BRIEN & GEORGE M. MARAKAS, Op.cit, P: 142.   
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في  اسـ الحقؿ: ييدؼ لمتعرؼ والوصوؿ إلى الحقؿ ويستخدـ التحديد مجاؿ القيـ لمموضوع وأسماء الحقوؿ ػ
 الممؼ السابؽ ىي رقـ العامؿ، اسـ العامؿ، الجنس ... الخ.

 تي يجب أف تسجؿوعية البيانات النموذج البيانات الذي يجب تعريؼ الحقؿ إليو وىو عبارة عف تحديد لن ػ
 ضمف الحقؿ ويتـ التمييز بيف ثالثة أنواع مف نماذج البيانات ىي: 

  االسـة: وىي عبارة عف الحقوؿ التي يمكف أف تحتوي أحرؼ أبجدية وأرقاـ مثؿ البيانات الحرفي. 
  ة: وىي قيـ تمؾ الحقوؿ التي تتكوف مف قيـ رقمية مثؿ حقؿ الراتب.البيانات الرقمي 
  حقؿ  ؿػيمث (1 - 0)دى القيمتيف )صح أو خطأ( أو ػنطقية: وىي الحقوؿ التي تأخذ فقط إحالبيانات الم

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

ىو مجموعة مف الحقوؿ ذات العالقة التي تصؼ موضوعا محددا تحت وجيات نظر متعددة. يعتبر  
ب يقـو عادة باستدعاء سجؿ مف الوسط و لنسبة لعممية البرمجة ألف برنامج الحاسالسجؿ مف الوحدات اليامة با

 .1التخزيني ثـ تتـ عممية اإلطالع عميو وتحديثو في حالة الضرورة ثـ إعادة تخزينو بعد التحديث
 فالمم ـ 3ـ  2

ـ التمييز بيف ، يت2ىو عبارة عف مجموعة مف السجالت التي ليا البنية نفسيا ويوجد بينيا ترابط منطقي 
إذا تـ النظر إلى الممفات مف . 3عدة أنواع مف الممفات وذلؾ بحسب المعيار المستخدـ في النظر إلى الممؼ

ؼ الرئيسي و ممؼ ػا: الممػفإنو يمكف التمييز بيف نوعيف مف الممفات ىم ،حيث طبيعة البيانات المخزنة فييا
مى المعمومات التي تحدث مرة واحدة بالنسبة لمسجؿ، الممؼ الذي يحتوي ع، فالممؼ الرئيسي ىو العمميات

ومثاؿ ذلؾ أف يحتوي الممؼ الرئيسي لمزبائف عمى الحقوؿ التالية: رقـ الزبوف، اسـ الزبوف، العنواف، رقـ 
عمى معمومات حوؿ فيحتوي ممؼ العمميات أما  الياتؼ، ويدعى ىذا النوع مف البيانات بالبيانات المستقرة.

ممؼ نشير إلى أف ، 4تحدث بشكؿ متكرر وتكوف ىذه المعمومات عرضة لمتغيير المستمرالعمميات التي 
 . أفالعمميات بالنسبة لمزبائف يمكف أف يحتوي عمى الحقوؿ التالية : رقـ الزبوف، التاريخ، المبمغ، كود العممية

في الممؼ الرئيسي ط بيف الزبوف ػات ييدؼ إلى الربػتكرار رقـ الزبوف في الممؼ الرئيسي وممؼ العممي
 والعمميات العائدة لو في ممؼ العمميات.

النظر إلى الممؼ مف حيث تنظيمو أي آلية تخزينو عمى وسائط التخزيف واسترجاعو منيا، فإننا أما  
نميز بيف ثالثة أنواع رئيسية مف تنظيمات الممفات ىي الممفات التتابعية، الممفات المفيرسة و الممفات 

بترتيب محدد وفؽ حقؿ المفتاح المستخدـ في السجؿ  ات التتابعيةخزيف السجالت ضمف الممفيتـ ت المباشرة.
 وبالتالي تظير السجالت في ممؼ الزبائف وفقا لرقـ الزبوف إذا كاف رقـ الزبوف ىو المفتاح الرئيسي لمسجؿ.

                                                 
.32، ص:مرجع سابقعبد الرزاؽ محمد قاسـ،  - 1  

2 - JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 75.   
.166ػ  162، ص ص: مرجع سابقإبراىيـ سمطاف،  - 3  

4 - JAMES A. O’BRIEN & GEORGE M. MARAKAS, Op.cit, P: 142.   
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 لؾ يتـ إنشاء ممؼ متنقؿباإلضافة إلى ذ ،وفقا لممفتاح الرئيسيات المفيرسة ضمف الممف ياتخزين في حيف يتـ
يحتوي ىذا الممؼ عمى العناويف المادية  كما ،حيث يحتوي عمى كافة مفاتيح السجالت الموجودة ضمف الممؼ

تخزف السجالت عمى وسائط التخزيف بحسب زمف ف المباشرة الممفاتأما وفقا ألسموب ىلمكاف وجود السجؿ.
 ؿ المطموب عف طريؽ مفتاح السجؿ الرئيسي.ػجط التخزيني ويتـ التوصؿ إلى السػورودىا إلى الوس

 االتصاالت ـ 3
ور مف ػ، سواء في صورة أصوات، بيانات، نصوص أو ص1االتصاؿ ىو إرساؿ المعمومات بأي شكؿ 

باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية أو الضوئية. يقصد باتصاالت البيانات عممية نقؿ واستالـ  2مكاف إلى آخر
حدثت العديد مف التطورات في مجاالت  .3االتصاؿ التي تربط بيف حاسوب وآخرالبيانات مف خالؿ قنوات 

، ففي المجاؿ الصناعي ازدادت المنافسة بشكؿ واضح بيف 4االتصاؿ واستخداميا في مؤسسات األعماؿ
 المورديف و الناقميف و مؤسسات الخدمات، وفي الجانب التكنولوجي يتجو العالـ اليـو نحو الشبكات المتكاممة
التي تجمع بيف الصوت والبيانات والنصوص والصور مع استخداـ مكثؼ لتقنيات األقمار الصناعية واأللياؼ 

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

مية في إسناد العمميات واإلدارة واألىداؼ اإلستراتيجية أصبحت االتصاالت تمعب دورا أكثر أى 
 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 تطورا 
 . 7ؿ العالميةكشبكة االتصا

 ات األنشطة و الوظائف األساسية لنظم المعموم المطمـب الثالث:

إف اليدؼ األساسي لنظـ المعمومات ىو إنتاج و تجميع و توصيؿ المعمومات المفيدة لمتخذي  
القرارات، و عميو تبدأ وظائؼ نظـ المعمومات بتجميع البيانات و تنتيي بإنتاج و توصيؿ المعمومات. يتـ 

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

 .حمقات وصؿ بيف الوظائؼ األساسيةبعض األنشطة التي تعتبر ك
 

                                                 
1 - YVES- FRANçOIS LE COADIC, Op.cit, P : 14. 
2 - 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. 

  .160، ص :1995، دار زىراف لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، مبادئ نظم المعمومات اإلدارية الحاسوبيةعماد الصباغ و عبد الرحماف الصباح،  - 7
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استنادا لما سبؽ يمكف تجميع األنشطة التي تقوـ بيا نظـ المعمومات في خمسة وظائؼ رئيسية ىي:  
 .1تجميع البيانات، تشغيميا، إدارتيا، رقابتيا و أمنيا و أخيرا تجميع و توصيؿ المعمومات لمستخدمييا

 اتالبيان عتجمي –1
تمفة و إدخاليا لمنظاـ استعداد لتشغيميا مف مف مصادرىا المخ يتـ خالؿ ىذه المرحمة تجميع البيانات 

خالت األساسية دخالؿ مجموعة محددة مف األنشطة، و عادة ما تتـ عممية تحديد البيانات التي تعتبر الم
 :2لمنظاـ مف خالؿ اإلجابة عمى جممة التساؤالت التالية

 مع الطاقة التخزينية المتوافرة  ما ىي البيانات التي سيتـ تجميعيا مف بيف البيانات المتاحة التي تتجاوب
 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؟ 
نوعية و حجـ البيانات المطموبة و التي يشترط أف تكوف مرتبطة بالحدث المتعمقة بو تتـ عممية تحديد  

مباشرة فمثال يجب أف تتركز البيانات التي يتـ تجميعيا مف قبؿ شركات األعماؿ عمى األحداث الخارجية و 
وف مختصرة و العمميات الداخمية و القرارات اإلدارية الخاصة بيذه الشركات، إضافة لتحقيػؽ شرطي أف تك

يتوافر لدى األفراد القائميف عمى تجميعيا التخصص الدقيؽ بحكـ أف  و أف ممخصة إلى أقصى الحدود 
بعد االنتياء مف مرحمة تحديد نوعية و حجـ  تجميع البيانات ىي نقطة البداية في حركة نظـ المعمومات.
ات و التي تتـ عبر أربعة مراحؿ و ىي الحصر البيانات المطموبة تبدأ األنشطة التنفيذية لوظيفة تجميع البيان

 .3و التسجيؿ، الترميز، التدقيؽ و أخيرا التحويؿ
 ر و التسجيل الحص –1 –1

 دـ فيػة ىذا النشاط في تجميع البيانات الخاصة بالعمميات و األحداث و تسجيميا لتستخػتتمثؿ وظيف
التي تـ تجميعيا إما يدويا عف طريؽ المستندات عممية التشغيؿ التي يقوـ بيا النظاـ. يتـ تسجيؿ البيانات 

 .4الحاسب اآللي في تسجيؿ عممياتو ـيستخداألساسية مثؿ الفواتير و الشيكات أو الكترونيا إذا كاف التنظيـ 
 الترميـز  –2 –1

، حيث تعتمد التنظيمات 5وىو النظاـ المستخدـ إلعداد البيانات في شكؿ مالئـ ألغراض التشغيؿ
 . 6يمكنيا مف خاللو معرفة البيانات ةنظمة ترميز معينالستخداـ أ
 

                                                 
.53، ص:مرجع سابقأحمد حسيف عمي حسيف، تحميؿ و تصميـ النظـ،  - 1  
.54، ص:سابقال مرجعنفس ال - 2  
.21-20، قسـ مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، دوف سنة نشر، ص ص:تصميم و تشغيل نظم المعمومات محمد الفيومي و أحمد حسيف عمي حسيف، -1   

4 -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.  
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 فالتصني –3 –1
يتـ ىنا تصنيؼ البيانات ضمف مجموعات وفقا لخصائص مشتركة بيف بيانات كؿ مجموعة باستخداـ 

 نظاـ الترميز المعتمد.
 قالتدقي –4 –1

أكد مف أف عممية حصر ا و كذا التػػا و صحتيػتتضمف ىذه العممية فحص البيانات لمتأكد مف اكتمالي 
 تسجيؿ البيانات قد تمت بطريقة صحيحة و دقيقة.و 
 لالتحوي –5 –1

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

 .1الحاسوب
 تشغيل البيانات –2

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

صنيؼ، الترتيب، العمميات الحسابية و المنطقية، المقارنة، التمخيص و أخيرا لتشغيؿ البيانات في عمميات الت
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.
 فلتصنيا -1 –2

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

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

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

اـ )باستخداـ ترتيب تنازلي أو تصاعدي( أو باعتماد ػػوؼ األبجدية و األرقغمب األحياف الترتيب عمى أساس الحر أ
 ا أو أرقاـ تسمسميا.ػراء باعتماد تواريخيػأي أساس ترتيبي كالصفة أو النوع أو العمر، فمثال يتـ ترتيب فواتير الش

مف البيانات  يمكف أف يشتمؿ الترتيب عمى عممية دمج البيانات، حيث يتـ دمج مجموعة الفئات الصغيرة
 ضمف فئة واحد كبيرة، كما يمكف أف تشتمؿ عمى عممية استخالص لمبيانات حيث يتـ اختيار فئة معينة مف 

 

                                                 
1 -NICOLAE DRAGULANESCU, Op.cit, PP: 22.   
2 - 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 
ؿ منتج بحسب العميؿ ثـ يتـ ترتيب بيانات المبيعات بحسب نوع المنتج ثـ تصنيؼ بيانات البيع الخاصة بك

 البيع الخاصة بكؿ عميؿ ضمف فئات المنتجات بحسب الترتيب األبجدي لمعمالء.
 ةمميات الحسابيالع -3 –2

، 1يقصد بو المعالجة الحسابية لمبيانات المجمعة بغرض الحصوؿ عمى نتائج جديدة مف ىذه العمميات 
لممشتريات يتـ ضرب عدد الوحدات المشتراة في سعر تكمفة الوحدة، ثـ  فمثال لمحصوؿ عمى القيمة اإلجمالية

 جمع قيـ المشتريات مف كؿ نوع مف المواد بيدؼ الحصوؿ عمى قيمة فاتورة الشراء لممورد المعيف.
 ةالمقارن -4 –2

ات لغرض استخالص نتائج معينة ػػراء بعض عمميات المقارنة المنطقية بيف البيانػيقصد بيا إج 
اكتشاؼ حقائؽ ليا معنى، أو تحيد عالقات ليا داللة معينة يمكف استخداميا في اتخاذ القرارات، كأف يتـ أو 

 مثال مقارنة الرصيد الحالي لممخزوف مع نقطة إعادة الطمب ألجؿ اتخاذ قرارات الشراء.
 صالتمخي -5 –2

ساسية أو اتجاىات معينة في يقصد بو تجميع و تركيز البيانات التفصيمية بغرض التأكيد عمى نقػاط أ
، كأف يتـ مثال 2صورة مجاميع أو نتائج أو انتقاء البيانات اليامة مف ضمف كـ كبير مف البيانات المجمعة

 تجميع كؿ إيرادات الفترة في رقـ واحد و كذا تكاليفيا ثـ تحديد الفرؽ بينيما و الذي يمثؿ نتيجة الفترة.
 تقديم نتائج عمميات التشغيل -6 –2

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

 اتخاذ القرارات. 
  اتإدارة البيان –3

نظيـ و إدارة عمميات تخزيف، استرجاع، إعادة إنتاج، يقصد بإدارة البيانات كؿ األنشطة الخاصة بت 
 تجديد و صيانة البيانات. 

  نالتخزي –1 –3
يعتبر مف األنشطة األساسية لنظـ المعمومات، حيث يقوـ بحفظ البيانات و المعمومات التاريخية  

و مدروسة  لممؤسسة و التي تغطي كؿ أوجو نشاطيا. يشترط في عممية التخزيف أف تتـ بطريقة منتظمة
ات ػة االلكترونية لمبيانات يتـ تخزيف البيانػ، ففي نظاـ المعالج3إليياتسيؿ عممية استرجاعيا عند الحاجة 

المعمومات وفقا ألحد النظاميف، نظاـ الممفات و نظاـ قاعدة البيانات. نشير إلى أف فترة تخزيف البيانات و 
لتي تتـ أثناء عممية التشغيؿ، كما قد تكوف طويمة نسبيا المعمومات قد تكوف مؤقتة مثؿ عمميات التخزيف او 

                                                 
1 - JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 116.  
2
 - JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P: 118. 

3
 - Ibid, P : 106. 
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 لممساعدة في عمميات التخطيط.
  اعاالسترج –2 –3

ا ػا أساسيػيقصد بو استدعاء البيانات المخزنة لتشغيميا واستخالص النتائج منيا. يعتبر االسترجاع نشاط 
ر ػؿ تكمفة و مخاطػالبيانات و تحممف أنشطة نظـ المعمومات. يمكف القوؿ أف اليدؼ األساسي مف تخزيف 

 التخزيف ىو إمكانية استرجاعيا الحقا لتشغيميػػا و إيصاليا كمعمومات لممستخدميف.   
 إعادة اإلنتاج –3 –3

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

ة أصمية مف الشريط لتحقيؽ سالمة و أماف البيانات و استخداـ نسخة أخرى مف الشريط في عمميات ػنسخ
 التشغيؿ.

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

 ، كتحديث أرصدة العمالء بعد كؿ عممية أو مجموعة عمميات بيع تقوـ بيا المؤسسة.1األحداث
 الصيانة –5 –3

ؿ لعميؿ ػػيقصد بيا عمميات التغيير التي تجرى عمى الممفات التي تحوي البيانات المخزنة كإضافة سج 
 جديد أو حذؼ سجؿ عميؿ قديـ لـ تعد المؤسسة تتعامؿ معو. 

 و أمن البيانات رقابة -4
بالتغذية  تتكوف ىذه الوظيفة في نظـ المعمومات مف جزئيف ىما : التغذية المرتجعة و الرقابة. يقصد  

المعمومات المرسمة عكسيا مف مستخدمي النظاـ إؿ القائميف عميػو تعميقا عمى أنشطػة المدخالت،  المرتجعة
السابقة مالحظات مستخدمي النظاـ عمى مخرجاتو التشغيؿ و المخرجات لنظاـ التشغيؿ. تتضمف التعميقات 

تعمؿ عمى تقييـ معمومات التغذية العكسية ف أما الرقابة لكي تؤخذ في الحسباف في عمميات التشغيؿ الموالية.
. إذا 2ددة و يولد معمومات بالخصائص المطموبةػلتحديد ما إذا كاف النظاـ يعمؿ وفقا إلجراءات التشغيؿ المح

الخصائص فال بد مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية و إحداث بعض التعديالت الالزمة عمى  لـ تتوافر ىذه
 .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 
التشغيؿ. تمتد ىذه اإلجراءات لتشمؿ كؿ العمميات و األنشطة بداية مف تجميع  لمبيانات أثناء عمميات

 البيانات لغاية توصيميا لممستخدـ النيائي. 
 

                                                 
1
 - JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, P : 155. 

2
 - Ibid, P: 216. 
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 و توصيل المعمومات تجميع –5
اليدؼ األساسي ليذه الوظيفة ىو نقؿ المعمومات المنتجة إلى األشخاص المصرح ليـ بالحصوؿ عمييا  

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

 تصنيفـات نظـم المعمومـات الثالث:المبحث 

تأثيرىا عمى نجاح المؤسسات و استمرارىا في تؤكد األدوار التي تؤدييا نظـ المعمومات مدى أىميتيا و   
ا و ػات عبر تطور مراحمو لخمؽ حافز التحدي لدى إدارتيػالمنافسة. أدى التطور الذي لحؽ بنظـ المعموم

مستخدمييا لكيفية االستفادة القصوى مف المنافع التي توفرىا تكنولوجيا المعمومات. إف تمبية حاجة التنظيـ مف 
أف يوفرىا نظاـ واحد، حيث يوجد في التنظيـ الواحد العديد مف نظـ المعمومات التي تخدـ المعمومات ال يمكف 

يستخدـ مختصو نظـ المعمومات عموما ثالثة أسس لتصنيؼ نظـ  مستويات و وظائؼ تنظيمية مختمفة.
 و ذلؾ إما بتصنيفيا عمى أساس وظيفي أو عمى أساس تنظيمي أو عمى أساس فكري. 2المعمومات

 م المعموماتف الوظيفي لنظاألول: التصني المطمب

تضـ نظـ المعمومات مجموعة واسعة مف التطبيقات الموجية لتمبية احتياجات اإلدارة في مختمؼ 
ة والمحاسبة ػاج، التسويؽ، الماليػة كاإلنتػات و الذي يمكف أف يضـ النظـ الوظيفية المختمفػات مف المعمومػالمستوي

 و إدارة الموارد البشرية.
 ام معمومات التسويقنظ –1

تعتبر نظـ معمومات التسويؽ مف أىـ نظـ المعمومات الوظيفية في المؤسسة االقتصادية، حيث تقوـ  
عمى  رئيسي النظـ بتزويد إدارة التسويؽ بالمعمومات الالزمة التخاذ القرارات التسويقية، وىي تعتمد بشكؿ ىذه

 .3يا بواسطة نظـ معالجة العمميات المتعمقة بالمبيعاتمعالجة البيانات التي يتـ التقاطيا وتخزين
 قمفهوم نظام معمومات التسوي -1 –1

يعرؼ نظاـ معمومات التسويؽ مف وجية نظر بعض كتاب النظـ بأنو: "إحدى نظـ المعمومات المبنية 
عرفو خرى عمى الحاسبات اآللية التي توفر تيار المعمومات المطموبة لألنشطة التسويقية". ومف ناحية أ

PHILIP KOTLER، نظاـ مكوف مف األفراد واألجيزة واإلجراءات لجمع وفرز وتحميؿ وتقييـ وتوزيع  بأنو
، وعميو فإف نظاـ معمومات ارات التسويقية في الوقت المناسبالمعمومات الدقيقة التي يحتاجيا متخذي القر 

 : 4ما يمي تحقيؽ التسويؽ الفعاؿ يجب أف يعمؿ عمى
                                                 

1
 - A. DAVID & E. SUTTER, Op.cit, P: 93.  

.76، مرجع سابق، ص:ظـأحمد حسيف عمي حسيف، تحميؿ و تصميـ الن -  2  
3 - PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Op.cit, P : 12. 

.245، ص:مرجع سابقطو طارؽ،  - 4  
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 متخذي قرارات التسويؽ تيارا مف المعمومات الدقيقة يربط المؤسسة بالبيئة المحيطة بيا؛أف يوفر ل ػ
 أف يساعد مديري التسويؽ في عمميات تحميؿ األنشطة التسويقية وتخطيطيا، وكذا تنفيذ الخطط المرسومة؛ ػ
 الرقابة والتأكد مف أف الخطط التسويقية تـ تنفيذىا كما ىو مخطط ليا؛ ػ
 رة متخذي القرار عمى اتخاذ القرارات الفورية فيما يتعمؽ بعمميات البيع و معرفة رد فعؿ السوؽ؛زيادة قد ػ
 التعرؼ السريع والدقيؽ عمى احتياجات السوؽ المستيدؼ؛ ػ
 الرصد المتكامؿ لممشاكؿ والفرص التسويقية التي تواجييا المؤسسة؛ ػ
عمى الرصد  أكثر دقة، وكذا مساعدة مديري التسويؽ تقييـ قنوات التوزيع التي تستخدميا المؤسسة بصورة ػ

 والتحميؿ الدقيؽ لتأثيرات القوى البيئية المؤثرة عمى األنشطة التسويقية لممؤسسة.
 التصميم المعماري لنظام معمومات التسويق - 2–1

 سية لممزيجنظرا ألف القرارات التسويقية المختمفة التي يتخذىا مديري التسويؽ مرتبطة بالمكونات األسا 
التسويقي، وعميو جاء التصميـ المعماري لنظاـ معمومات التسويؽ يتضمف نظما فرعية تمثؿ تمؾ المكونات، 

 النظاـ الفرعي لممنتج، النظاـ الفرعي لممكاف، النظاـ الفرعي لمترويج و النظاـ الفرعي لمتسعير.فيناؾ 
 ام الفرعي لممنتجلنظا –1 –2 –1

ة أو خدمة ػمقابؿ ثمف، وقد يكوف ذلؾ سمعة مادي آخرو طرؼ ػو طرؼ ويقبمػالمنتج ىو أي عرض يقدم 
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 

ه المرحمة اتخاذ قرار بتطوير ذطمب ىور، تتػة االنحدار عندما يبدأ المنتج بالتدىػسوقية جيدة، وأخيرا مرحم
 المنتج أو حذفو مف قائمة منتجات المؤسسة.

 لنظام الفرعي لمتوزيعا –2 –2–1
التوزيع جميع العمميات التي تساعد عمى توفير المنتج لممستيمؾ في الزماف والمكاف المناسبيف.   يغطي 

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

د عمى تكنولوجيا المعمومات مثؿ ػا التي تعتمػة العصرية منيػة وخاصػؿ البيع المختمفػفي المؤسسات وسائ
د، البيع التمفزيوني، البيع بواسطة الشبكات المحمية والعالمية والبيع بواسطة نقاط البيع أساليب البيع عف بع

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

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

ة أساليب ىي: اإلعالف، تنشيط المبيعات، العالقات العامة و الدعاية، البيع الشخصي ػبخمس (Kotler)كوتمر
 .1و أخيرا التسويؽ المباشر

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

حجـ المبيعات و مستوى األرباح. يشكؿ نظاـ التسعير أحد العناصر األربعة التي  تأثير مستوى األسعار عمى
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.
زيج التسويقي بشكؿ متكامؿ ومتناغـ لتحقيؽ األىداؼ التسويقية مف لحظة اتخاذ القرار إنتاج يعمؿ الم 

السمعة حتى لحظة قبض ثمنيا، ومتابعة دورة حياتيا حتى بعد البيع. ينظر لعناصر المزيج التسويقي 
 . 2لمؤسسةكمجموعة واحدة و متكاممة تعمؿ معا لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ وىو إرضاء الزبوف وتحقيؽ أىداؼ ا

 نظام التصنيع و اإلنتـاج اتنظام معموم –2
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 
ـ نظـ المعمومات التخطيط والرقابة إلدارة العمميات ومعالجة المعامالت. مثؿ ىذه النظـ االقتصادية. تستخد

تحتاجيا كؿ المؤسسات التي يجب أف تخطط وتراقب وتسيطر عمى المخزوف وعمميات الشراء وانسياب السمع 
 والخدمات. 

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

التي توفر المعمومات الالزمة لدعـ جميع األنشطة المتعمقة بالتخطيط والرقابة عمى عمميات تصنيع المنتجات 
نظاـ التصنيع ىو النظاـ الطبيعي المسؤوؿ، بمساعدة اإلدارة والحاسوب عف تحويؿ عناصر  .3المختمفة"

ج الرئيسية المكونة مف المواد األولية، رأس الماؿ، اليد العاممة واألرض إلى منتجات )سمع مادية( ذات اإلنتا
. تتضمف الوظيفة اإلنتاجية العديد مف المياـ 4قيمة منفعية واقتصادية أعمى مما كانت عميو قبؿ التصنيع

                                                 
  .261، ص: 2000، دار الرضا لمنشر، دمشؽ، سوريا، الطبعة األولى، الدليل العممي لالستراتيجيات والخطط التسويقية التسويق :حسيف عمي،  - 1
.266، ص: بقساالمرجع نفس ال - 2  
.277، ص:مرجع سابقطو طارؽ،  - 3 
.331، ص: 1998، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، مبادئ نظم المعمومات اإلداريةسميـ الحسنية،  - 4  
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المتمثمة في أنشطة و  1ةػاألنشط ات رئيسية مفػة ثالث مجموعػوالتي يمكف إدراجيا تحت طائم ،ةػالمختمف
 تخطيط التصنيع، أنشطة العممية التصنيعية و أنشطة الرقابة عمى التصنيع.

تتضمف خطط المنتج، والتي تشمؿ التصميـ كوضع الرسومات الخاصة بالمنتجات وتحديد أبعادىا  
اجية وخطط االحتياجات المختمفة وأشكاليا والمكونات الداخمية ليا، خطط القوى العاممة لمقياـ بالعمميات اإلنت

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

ة عمى اآلالت و عمى أجيزة ػي، الرقابػلرقابة عمى األداء الصناعودة، اػتشمؿ عمميات الرقابة عمى الجف
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 

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

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

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
  رعية لمدخالت نظام معمومات التصنيعالنظم الف -1 –2 –2

تتألؼ مدخالت نظاـ معمومات التصنيع مف ثالثة نظـ فرعية  و ىي نظاـ مخابرات التصنيع، نظاـ 
ذلؾ النظاـ الذي يتولى تجميع  نظػاـ مخابرات التصنيػعب . يقصد2اليندسة الصناعية و نظاـ معالجة البيانات

تي ترتبط أو تؤثر عمى األنشطة اإلنتاجية لممؤسسة، ومف أمثمة ىذه بيانات حوؿ تغيرات البيئة الخارجية ال
نظرا ألىمية العناصر السابقة في العممية التصنيعية، تيتـ كثيرا ، المتغيرات، العمالة، المورديف، المواد األولية

مى سبيؿ رة، فعػإدارات اإلنتاج بالعديد مف المؤسسات بالحصوؿ عمى معمومات عنيا  وتحديثيا بصورة مستم
ة في التخصصات التي تحتاجيا مف العمالة ػد المؤىالت والخبرات المطموبػاج بتحديػوـ إدارة اإلنتػاؿ تقػالمث

ار ػاذ اإلجراءات الضرورية الختيػوتشرؾ مع إدارة األفراد في دراسة وتقييـ طمبات التوظيؼ المقدمة واتخ
ف مقابالت شخصية و اختبارات مينية، وبعد الموظفيف مف بيف المتقدميف لشغؿ الوظائؼ المتوفرة، م

توظيفيـ ترفع تقارير أدائيـ لإلدارة العميا، تمكف ىذه األخيرة مف تثبيتيـ في الوظيفة مف عدمو، بالتالي يتوافر 
 تبارىـ ولـ يتـ ترشيحيـ لموظيفة.لدى المؤسسة قاعدة بيانات عف العماؿ الذيف تـ اخ

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

.277، ص:مرجع سابقطو طارؽ،  - 1  
.286، ص:سابقال مرجعنفس ال - 2  
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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 

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

البيانات الضرورية التي عمى توفير  فيعمؿ نظاـ معالجة البياناتأما  .1المبكر ألوجو الخمؿ قبؿ تفاقميا
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 

ـ العمؿ عمى تخزينيا في قاعدة بيانات الستخداميا عند البيانات المتعمقة بالمشاكؿ المختمفة لتصنيع المنتج ث
يسمح نظاـ معالجة البيانات اإلنتاجية بتسجيؿ األحداث المختمفة التي يمر بيا المنتج منذ بدء  الضرورة.

تشغيمو حتى نياية تصنيعو، كما يسمح النظاـ أيضا بتسجيؿ تدفؽ ومسارات العمؿ داخؿ الوحدات اإلنتاجية 
 .2مف عممية الرقابة اإلنتاجيةعمى نحو يسيؿ 

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

  .3المخرجات األساسية لنظاـ معمومات اإلنتاج والتصنيع
طة المتعمقة بتنفيذ التصميمات و تحديد خطوات ومراحؿ العممية يعنى النظاـ الفرعي لإلنتاج باألنش 

التصنيعية وكذا تتابعيا والعمؿ عمى رقابة تنفيذىا، كما ييتـ أيضا بتوفير معمومات عف التسييالت اإلنتاجية 
 يسعى ىذا النظاـأما النظاـ الفرعي لممخزوف ف رؽ و أنظمة األداء.ػر طػالمستخدمة في التصنيع و كذا تطوي

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.
ر الجودة المعيارية لمنظمة تحدد معظـ الشركات مستوى معيف لجودة منتجاتيا استنادا لمعايي 

ط التجميع فقط بؿ يجب أف تصاحب ػودة المنتج بعد خروجو مف خػة. ال يكفي اختبار جػالتقييس العالمي
ات التصنيع بدءا مف استالـ المواد الخاـ. إف األشخاص الذيف يقوموف بيذه االختبارات يدعوف مفتشي ػعممي

لطرفية في تخزيف نتائج االختبارات في قاعدة بيانات البرنامج مراقبة الجودة ويستطيعوف استخداـ الوحدات ا
داد التقارير الدورية المتضمنة تكمفة تشغيؿ اآلالت و المعدات ػإعفيتولى  النظاـ الفرعي لمتكاليؼ أما المسير.

صػالح اآلالت  . يجب المختمفة بالمؤسسة، تكمفة الطاقة المستخدمة، تكمفة المواد األولية وتكاليؼ الصيانة وا 
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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 

ىذه المعمومات مف اتخاذ قرارات تحديد الحجـ أقؿ مستوى ممكف لتفػادي توقؼ الخطوط اإلنتاجية، كما تمكف 
 .1األمثؿ لقطع الغيار التي يجب توفيرىا وتحديد معدالت اىتالكيا

 ةوارد البشريالم نظام معمومات –3
إف الموارد البشرية كغيرىا مف الموارد تتطمب مف إدارة المؤسسة اىتماما وعناية خاصة، بيدؼ توفير  

المحافظة عمييا وتحفيزىا ألداء المياـ المطموبة منيا، يتـ ذلؾ عادة مف خالؿ الميارات الالزمة كما ونوعا و 
 وظيفة إدارة األفراد في المؤسسة.

 ةالموارد البشري اتمفهوم نظام معموم -1 –3
نظاـ معمومات الموارد البشرية ىو ذلؾ النظاـ الذي يقـو بتخزيف و معالجة المعطيات الالزمة لعمميات  

الوظائؼ التنفيذية المتعمقة باستخداـ وتطوير العنصر البشري في المؤسسة والمحافظة عميو، تخطيػط و تنظيـ 
وعميو فإف ىناؾ مجموعة مف الوظائؼ التي تمارسيا إدارة األفراد، و يعمؿ نظاـ معمومات الموارد البشرية 

 :2عمى مساعدتيا في أدائيا وىي
 تحديد االحتياجات مف العماؿ؛  ػ
 واستخداميـ؛تأميف العماؿ  ػ
 المحافظة عمى العماؿ وتطوير مياراتيـ. ػ

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 

بقة، األجر القاعدي، العالوات، االقتطاعات، اإلجازات ورقـ الحساب، كما يتطمب الدراسي، الخبرات السا
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.
 وارد البشريةالهيكل العام لنظام معمومات الم -2 –3

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

إلى إنتاج مخرجات النظاـ مف التقارير التي تحتاجيا اإلدارة. يحتفظ النظاـ بقاعدة يؤدي معالجة كؿ ذلؾ 
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 بيانات تشمؿ عمى رصيد البيانات والنماذج والبرامج المختمفػة التي يحتاجيا.
يقـو النظاـ مف خالؿ مكوناتو مف األنظمة الفرعية بتجييز اإلدارات بفئتيف أساسيتيف مف المعمومات: الفئة  
ىي المعمومات التخطيطية والتنبؤية وتعنى بالخطط والبرامج الخاصة بالقوى العاممة وتحديد احتياجات و  األولى

المؤسسة مف األفراد في الوقت الحاضر و في المستقبؿ، أما الفئة الثانية مف المعمومات فتندرج مع وظائؼ إدارة 
وتوصيؼ الوظائؼ، تدريب األفراد، وضع وتقييـ  الموارد البشرية وتشمؿ عمميات اختيار و تعييف األفراد، تحميؿ

برامج التحفيز وأنظمة األجور والمكافآت ونقؿ وترقية العامميف. وعميو فإف المعمومات التي يقدميا ىذا النظاـ وما 
اتو مف تقارير معموماتية ومالحظات تكوف عمى درجة بالغة األىمية ألنيا تتصؿ بواقع ومتطمبات ػو مخرجنتتضم

  طوير كفاءة وفعالية األفراد.تحسيف ت
 المالية و المحاسبية اتنظام المعموم –4

يعد المجاؿ المالي والمحاسبي مف أحد المجاالت الوظيفية الميمة في المؤسسة، فالوظيفية المالية مسؤولة  
لييا. يتضمف نشاط اإلدارة المالية والمحاسبية إضافة إلى  عف حسف أداء إدارة التدفقات المالية مف المؤسسة وا 

األعماؿ الروتينية مثؿ مسؾ الدفاتر والحسابات، اتخاذ قرارات مالية بالتعاوف مع اإلدارة العميا تتعمؽ أساسا ىذه 
القرارات بتأميف رأس الماؿ العاـ الالـز لتغطية نشاطات المؤسسة. يربط البعض بيف نظاـ المعمومات المالية 

ود التكاممي بينيما، لكف في المؤسسات الحديثة ونظرا التساع حجـ ونظاـ المعمومات المحاسبية باعتبار الوج
 . 1النشاطات والكـ اليائؿ لتدفؽ المعمومات،تـ الفصؿ بيف النظاميف مف حيث إدارتيما

 المالية اتالمعموم امنظ -1 –4
كؿ رؾ ي المؤسسات االقتصادية، حيث تشتيعد النظاـ المالي أحد أىـ األنظمة الفرعية لممعمومات ف 

 المؤسسات في امتالؾ شكؿ معيف ليذا النظاـ.
 المالية اتمفهوم نظام المعموم -1 –1 –4

لى المؤسسة وتدبير المخصصات   يتعمؽ النشاط المالي باألنشطة المسؤولة عف تدفؽ األمواؿ مف وا 
داخؿ الالزمة لإلنفاؽ عمى مختمؼ األنشطة األخرى كاإلنتاج، التسويؽ والموارد البشرية التي تمارس 

اتسع مجاؿ النشاط المالي في المؤسسات الحديثة متجاوزا  المؤسسة، وكذا الرقابة عمى أوجو ىذا اإلنفاؽ.
دور التقميدي والمنحصر أساسا في التعامؿ مع المشاكؿ التمويمية المختمفة واتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة ػال

دارة الموارد المالية أصوؿ المؤسسة، وعميو تحوؿ تركيز المدير المالي إلى كي فية استثمار رأس الماؿ العامؿ وا 
دارة محفظة األوراؽ المالية التي بحوزة المؤسسة . لكي تمارس 2المختمفة لممؤسسة، وكذلؾ التخطيط المالي وا 

األنشطة المالية الحديثة بفاعمية توجب توفر نظاـ لممعمومات المالية يوفر إلدارة المؤسسة ما تحتاجو مف 
ات التي تساعدىا عمى اتخاذ القرارات السميمة. بناءا عمى ما تقدـ يمكف تعريؼ نظاـ المعمومات المعموم

المالية بأنو إحدى نظـ المعمومات التي تدعـ عممية اتخاذ المديريف المالييف لقراراتيـ المتعمقة باألنشطة المالية 
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بات ساو قد يبنى ىذا النظاـ عمى الحة، ة لممؤسسػوتحديد المخصصات المالية والرقابة عمى الموارد المالي
 اآللية لتحسيف أدائو.

 ةالهيكل العام لنظام المعمومات المالي -2 –1 –4
يتكوف نظاـ المعمومات المالية مف نظـ فرعية لممدخالت تتمثؿ في نظاـ المخابرات المالية و الذي  

المالية لممؤسسة، ونظاـ المراجعة الداخمية  يتولى توفير المعمومات المالية الخارجية التي تؤثر عمى التدفقات
الذي يعنى بتقديـ نتائج تقييـ األوضاع المالية لممؤسسة، وكذا نظاـ لمعالجة البيانات والذي يظير في كؿ 

أما فيما يتعمؽ بالنظـ الفرعية لممخرجات فتتمثؿ في النظاـ الفرعي لمتنبؤ المالي  نظـ معمومات األعماؿ.
طة المالية اليامة التي يضطمع بيا مديري المالية في المؤسسات الحديثة، ونظاـ إدارة باعتباره أحد األنش

التمويؿ الذي يتناوؿ التدفقات المالية الداخمػػة و الخارجػة في المؤسسة وأخيرا نظاـ الرقابة المالية الذي ييتـ 
 ت.بتوفير المعمومات المتعمقة بتقييـ األداء المالي و الرقابة عمى الموازنا

 ةالمحاسبي اتالمعموم نظام -2 –4
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 

ة بذلؾ لتوفير معمومات تفصيمية إلدارة المؤسسة المستخدمة لتسجيؿ ومعالجة البيانات المحاسبية، ىادف
 وموظفييا والجيات الميتمة بيذه المعمومات.

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

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

مف ىذا التعريؼ أف نظاـ المعمومات المحاسبية ال يعتبر بديال لنظاـ المعمومات اإلداري وال منفصال عنو، 
أحد األنظمة الفرعية المكونة لو، ومف زاوية أخرى ينظر لنظاـ المعمومات المحاسبية عمى أنو أىـ  لكف يعتبر

النظـ الفرعية لنظاـ المعمومات اإلدارية. يتصؼ نظاـ المعمومات المحاسبية بالشموؿ حيث يمتد إلى جميع 
 المستويات اإلدارية. أنشطة الوحدة االقتصادية ويوفر بذلؾ المعمومات التي تيـ المسيريف في كؿ 

تعددت التعاريؼ التي تناولت مفيوـ نظاـ المعمومات المحاسبية وتباينت اآلراء مف حيث إسناده لنظاـ 
، واتفقت عمى اعتبار نظاـ المعمومات 2المعمومات اإلدارية مف عدمو، أيدت معظـ الدراسات في ىذا المجاؿ

اإلداري، ييدؼ إلى تجميع وتشغيؿ وتقرير  المحاسبي نظاما جزئيا متخصصا ضمف نظاـ المعمومات
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 
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طيط والرقابة واتخاذ القرارات، وىذا ما يؤيد فكرة أف نظاـ المعمومات اإلدارية نظاـ إعداد القوائـ الالزمة لمتخ
. ينتقد أيضا  أنصار الرأي األوؿ ىذا الرأي كوف 1فرعي لنظاـ المعمومات المحاسبية، وتأخذ القمة بيذا الرأي

تخاذ القرار تكوف توافر نظاـ المعمومات المحاسبية عمى خصائص تساعد في أعماؿ الرقابة والتخطيط وا
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 

 س العمؿ اإلداري.بتكاممو مع بقية األنظمة الفرعية في المؤسسة أسا
 ةالمحاسبي اتنظام المعمومالهيكل العام ل –2 –2 –4

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 

يمكف أف توزع حسب عناصر نظـ المعمومات إلى مدخالت، معالجة ومخرجات حسب ما يوضحو المحاسبية 
 الشكؿ التالي.

 (11)شكل رقم 
 هيكل وعمميات نظام المعمومات المحاسبية

 المدخـالت  المعالجـة  المخرجـات
 القوائػـ الماليػة -
 المالية والتشغيمية األخرى التقارير -

 دفتر اليوميةتسجيؿ القيود في  - 
 الترحيؿ لدفتر األستاذ - 

 المستندات األساسية 
 لمتعامالت االقتصادية

 .175، ص : مرجع سابقمحمد نور برىاف و غازي إبراىيـ رحو،  المصدر :      
تقوـ المستندات بعكس األحداث االقتصادية لممؤسسة، لذا تعتبر بمثابة المادة الخاـ التي تقوـ بتزويد 

 اسبي بالبيانات التي تدخؿ في عممية المعالجة.النظاـ المح
و نقطة البداية في  دات مصادر لمقيد األولي بالسجالتتعد المستن :المحاسبية نظام المعموماتمدخالت  ـأ

إف عمميات المؤسسة يجب  .2تدفؽ المعمومات المحاسبية إلى القوائـ المالية عبر النظاـ المحاسبي لممشروع
تتعػدد الوثائؽ و المستندات التي تظير في  ،تندات التي تبرز حدوث تمؾ العممياتأف تكوف مؤكدة بالمس

المؤسسة أثناء ممارستيا لمفعاليات االقتصادية، التي يتـ عكسيا مف خالؿ وثائؽ مكتوبة لتشكؿ دليال عمى 
عممية غير تعد عممية تعداد و حصر الوثائؽ والمستندات التي تنشأ في المؤسسة  وقوع الحدث االقتصادي.

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.
 

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

.127، ص: 1996، مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة المالية مبادئمصطفى رضا عبد الرحماف و يحي أحمد قممي،  - 2
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تتضمف إجراءات المعالجة ضمف نظاـ المعمومات المحاسبية : المحاسبية نظام المعموماتالمعالجة في  ـب
ة في دفتر ػع المستندات والوثائؽ في دفتر اليومية، لتتـ عممية ترحيؿ المبالغ المسجمػات مف واقػتسجيؿ العممي

 اليومية إلى دفاتر األستاذ المساعد و األستاذ العاـ.
ييدؼ نظاـ المعمومات المحاسبية إلنتاج المعمومات وتقديميا  :المحاسبية نظام المعمومات مخرجات ـ ج

لممستخدميف داخؿ المؤسسة أو خارجيا، و ذلؾ لمساعدتيـ في أداء مياميـ، وعميو فإنو يتولد عف ذلؾ 
 ما يمي:فيا مجموعة مف التقارير يمكف حصرىا في خمسة نوردىما تباع

  تعكس تقارير العمميات التشغيمية األحداث السابقة أو الوضع الحالي. إف المعمومات  :ةالتشغيمي التقارير
التي تحتوييا ىذه التقارير يتـ الحصوؿ عمييا مف عمميات التشغيؿ اليومية، ويتـ إعداد معظـ التقارير 

اعدة عمى حسف التشغيمية مف العمميات المحاسبية وعموما فإف الغرض األساسي لمتقارير التشغيمية ىو المس
. رغـ أف التقارير التشغيمية تيدؼ لممساعدة في تنفيذ العمميات إال أف بعضيا يساعد 1سير النشاط التشغيمي

 ؛في اتخاذ القرارات،حيث أنيا تشخص المشاكؿ و تعرض تحميؿ االتجاه التخاذ القرارات
  ء في تحديد و اكتساب وتوزيع الموارد تعتبر ىذه التقارير أداة ىامة في مساعدة المدرا :ةالتقارير التخطيطي

عمى العمميات التشغيمية لممؤسسة. يمكف أف نفرؽ ىنا بيف نوعيف مف التقارير التخطيطية أوليما تمؾ التي 
  ؛و ثانييما تمؾ الخاصة بالموازنات التخطيطية تساعد في عمميات التخطيط

  عمميات تسير وفقا لما ىو مخطط ليا، وذلؾ ىي التي تمكف اإلدارة مف التحقؽ أف ال :ةالتقارير الرقابي
د أي اختالفات ىامة وجوىرية وتحميميا ػبمقاربة النتائج الفعمية مع النتائج المخططة المحددة سمفا وتحدي

مف أمثمتيا تقارير مقارنة التكاليؼ الفعمية بالتكاليؼ المعيارية في مراكز و  ومعرفة األسباب التي أدت إلييا
. تبدو أىمية التقارير الرقابية واضحة، حيث تبيف ىذه التقارير أي خمؿ في العمميات مما 2التكمفة المختمفة

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

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

عمومات عف توزيع غير . تحتوي التقارير المالية عادة عمى م3فيما يتعمؽ بقائمة الدخؿ وقائمة المركز المالي
مفصؿ لمتكاليؼ و طرؽ استيالكيا مما يجعؿ ىذه التقارير ذات منفعة محدودة في عممية صنع القرار داخؿ 

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

                                                 
.109، ص:مرجع سابق،كماؿ الديف مصطفى الدىراوي،  - 1  
.71، ص: مرجع سابق أحمد حسيف عمي حسيف، تحميؿ و تصميـ النظـ، - 2  
.253، ص:مرجع سابقعبد الرزاؽ محمد قاسـ،  - 3  
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ر الشراء. تجب اإلشارة إلى أنو مف أىـ المداخؿ في إعداد التقارير التكاليؼ لممنتجات وخطوط اإلنتاج وأوام
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 

 .1عميو يتـ إعداد نظاـ تقارير األداء لتقييـ النشاط الذي يخضع إلدارة كؿ قسـ عمى حداالمسؤولية. بناء 

 اتالمطمب الثاني: التصنيف التنظيمي لنظم المعموم

 و ىي ة أنواعػة إلى أربعػـ المعمومات عمى أساس المستويات التنظيمية في المؤسسػيمكف تصنيؼ نظ 
ومات اإلدارية، نظـ المعمومات المعرفية و نظـ المعمومات نظـ المعمومات اإلستراتيجية، نظـ المعم

ا في التخطيط طويؿ األجؿ، ػػات اإلستراتيجية عمى مساعدة اإلدارة العميػتعمؿ نظـ المعموم .2التشغيمية
ة عمى ػػتساعد نظـ مستوى اإلدارة الوسطى في عمميات التوجيو و الرقابة، كما تعمؿ نظـ مستوى المعرفو 

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

 لممؤسسة. 
 نظم المعمومات اإلستراتيجية –1

عمى أىمية خاصة في حياة منظمات األعماؿ نابعة مف الدور يستحوذ نظاـ المعمومات اإلستراتيجية  
الذي يؤديو في حياة ىذه األخيرة. يقـو نظاـ المعمومات اإلستراتيجية بإمداد مراكز القرار بالمعمومات 
اإلستراتيجية التي تحتاجيا كمدخالت. فإذا ما فقدت المؤسسة تمؾ المعمومات أو أنيا حصمت عمييا في غير 

ناسب فإف النتائج تكوف وخيمة، قد تصؿ بيا إلى زحزحتيا مف مكانتيا في السوؽ و يختمؼ األمر توقيتيا الم
المنظمات الرائدة في مجاؿ األعماؿ. إف  في حاؿ توفرىا فقد ينقميا نقمة نوعية مف الممكف أف يضميا لخانة

التعرؼ عمى ىذا النظاـ مف  الدور الذي تمعبو نظـ المعمومات اإلستراتيجية في حياة المنظمات يمـز بأىمية
 خالؿ دراستو بنوع مف التفصيؿ.

 ات اإلستراتيجيةمفهوم نظم المعموم –1 –1
تعددت المفاىيـ التي تناولت نظاـ المعمومات اإلستراتيجية في أدبيات الفكر اإلداري و ذلؾ بحكـ  

سوؼ  ،تحديد مفيومواستحالة وضع مفيوـ موحد لممصطمح. فيناؾ الكثير مف وجيات النظر التي حاولت 
 ألىميا بغية توضيح ماىية ىذا النظاـ و كنيو. نتطرؽ

 
 

                                                 
.119، ص:ع سابقمرجكماؿ الديف مصطفى الدىراوي،  - 1  
.76، ص:مرجع سابق أحمد حسين علي حسين، تحليل و تصميم النظم، - 2  
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نظاـ المعمومات اإلستراتيجية عمى أنو النظاـ الذي يدعـ  (Charles Wiseman) شارؿ ويزماف يعرؼ 
. ربط المفيوـ السابؽ نظاـ المعمومات اإلستراتيجية 1التنافسية لوحدات األعماؿ االستراتيجيةيصيغ أو 

تراتيجية التنافسية لوحدات األعماؿ في المنظمة مف حيث عممية دعميا أو صياغتيا، بمعنى أف ىذا باإلس
ة مف ػالنظاـ يصب اىتمامو عمى البيئة التنافسية لممنظمة و يعمؿ عمى توفير وسائؿ مواجية تمؾ المنافس

 (Glueek) جالؾ و (Jauch) جوش ؿ مفػكما يعرؼ كإلستراتيجية التي يوفرىا لممنظمة، ات اػخالؿ المعموم

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

نو يمكف إعداد قواعد البيانات اإلستراتيجية الخاصة  عمى أ. ىذا فضال2حدات البحث و التطوير و ىكذا
 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؟ 
  انب الضعؼ التي تعاني منيا؟ما ىي جوانب القوة التي تممكيا المنظمة و جو 

يقود التعريؼ السابؽ إلى استخالص أف نظاـ المعمومات اإلستراتيجية يختمؼ عف بقية أنظمة  
ؼ في ػالمعمومات كونو يتناوؿ جوانب إستراتيجية كالتيديدات و الفرص البيئية و كذا جوانب القوة و الضع

حميؿ االستراتيجي خصوصا ما تعمؽ منيا بالمزايا المنظمة. يساىـ نظاـ المعمومات اإلستراتيجية في الت
التنافسية، حيث أنو يحدد الفرص في البيئة التنافسية و مواطف القوة في المنظمة و لتي تعد الجوىر األساسي 

 االستراتيجيةلنظاـ المعمومات  (Laudon) الودف و (O'Brien) ،(Buckland) يضيؼ كؿ مف لممزايا التنافسية.
بمعنى أنيا تمؾ النظـ التي تستخدـ الحاسوب لمتأثير عمى منتجات المنظمة و عممياتيا، عنصر الحاسوب 

فيالحظ أف تمؾ النظـ تحاوؿ تحقيؽ االنسجاـ بيف موارد خدمات المعمومات و فرص األعماؿ اإلستراتيجية و 
ة األعماؿ أنيا ػيئلب أوبرياف و بيكالندذلؾ باعتمادىا عمى النظـ المحوسبة لممعمومات، فوجية نظر كؿ مف 

د يمكف مف خالؿ مخرجات نظاـ المعمومات اإلستراتيجية التأثير في تمؾ القواعد و ػػعبارة عف لعبة ليا قواع
تواجد في أي أف النظاـ المحوسب يمكف أف ي الودففي حيف يرى . ةػؿ المعبة في صالح المنظمػاألساليب لجع

المنظمة و اليدؼ األساسي مف ذلؾ ىو تحقيؽ التنظيـ  مستوى تنظيمي و يكوف تأثيره شامال جميع جوانب
 .  3التفوؽ عمى المنافسيف

ات اإلستراتيجية ػػؿ لنظاـ المعمومػمف خالؿ استعراض وجيات النظر السابقة يمكف تحديد مفيوـ شام 
ظمػة عمى النسؽ التالي: أنو نظاـ يجب أف تعمؿ مخرجاتو عمى دعـ أو تشكيؿ اإلستراتيجية التنافسية لممن

                                                 
1- TURBAN. E FRAIM et al, Information technology for management: improving quality and productivity, John Wily    

    Sons, Canada, 1996, P: 71. 
.19، ص:2005،دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف،إلستراتيجية:مدخل استراتيجينظم المعمومات احسف عمي الزغبي،   -2  
.20-19، ص ص:نفس المرجع السابق - 3  
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باعتماد تنفيذىػا باستخداـ الحاسوب و العمؿ عمى إسناد قرارات اإلدارة العميا لمتنظيـ مف خالؿ توفيرىا 
لممعمومات اإلستراتيجية الداعمة لتعزيز الموقؼ التنافسي و تقميص الفجوة التنافسية التي تفصؿ المنظمة عف 

 منافساتيا. 
 ات اإلستراتيجيةمكونات نظم المعموم –2 –1

يتكوف نظاـ المعمومات اإلستراتيجية مف مكونات مترابطة تعطيو الفعالية المطموبة. يتـ استنتاج  
 يامكونات نظاـ المعمومات اإلستراتيجية مف خالؿ التعرؼ عمى طبيعة عمؿ المنظمة و تفاعميا مع بيئتي

تكاممة عف البيئتيف الداخمية الخارجية و الداخمية. يشترط في نظػاـ المعمومات اإلستراتيجية تقديـ معمومات م
وذجا آخر نم (Daniel) دانياؿ و مف جية أخرى قدـ1  (Radford) رادفورد الخارجية و ىذا ما ذىب إليوو 

و ىي المعمومات البيئية،  2و المكوف مف ثالثة مكونات أساسية اإلستراتيجيةلمكونات نظاـ المعمومات 
 اخمية.المعمومات التنافسية و أخيرا المعمومات الد

يتضح جميا مما سبؽ أف نظاـ المعمومات اإلستراتيجية يتكوف مف معمومػات إستراتيجية تغطي البيئتيف  
و مف خالؿ ػؿ المعمومات اإلستراتيجية لتعطي لمنظاـ الفعالية عمى اعتبار أنػالخارجية و الداخمية. تتكام

كميزة تحقيقيا و في مقدمتيا استخداميا مخرجات المعمومات المتكاممة يحقؽ النظاـ الغايات التي يسعى ل
بعد التعرؼ عمى مكونات نظـ المعمومات  تنافسية مف خالؿ تأثيرىا في البيئة الداخمية و الخارجية لممنظمة.

اإلستراتيجية، حري بنا إدراؾ كيفية أداء الميمات المتعمقة بإدارة المعمومات داخؿ المنظمة، تساعد العناصر 
اـ لممعمومات و المتمثمة في ػا ال تختمؼ عف عمميات أي نظػاـ و نشير ىنا أنيػية عمؿ النظالسابقة عمى فيـ كيف

 .     ات و استرجاعياػأربعة عمميات أساسية و ىي جمع البيانات ثـ معالجتيا، خزف المعموم
  نظم المعمومات اإلستراتيجية و تعزيز المزايا التنافسية لممنظمة –3 –1

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

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

الفرص البيئية التي تساعدىا في بناء و تطوير مزاياىا التنافسية التي مف خالليا تحقؽ تفوقيا و تدعـ و 
التنافسية التي اكتسبتيا فتكوف بذلؾ قد حققت تفوقا مركزىا التنافسي. بعد أف تقـو المؤسسة بتقييـ مزاياىا 

تنافسيا في القطاع الذي تعمؿ في إطاره. تعتمد المنظمات ألجؿ تعزيز مزاياىا التنافسية عمى التغمب عمى 
 : 3مشكمة تقميد المنافسيف لتمؾ المزايا، حيث يتطمب ذلؾ التغمب عمى ما يمي

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

                                                 
1 - RADFORD, K.J, Information systems for strategic decisions, Reston Publishing Co, U.S.A, 1978, P: 127.  
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  مشكمة محاكاة إستراتيجية المنافس: يطرح ىنا التساؤؿ التالي: كيؼ سيجمع المنافس الموارد و القدرات
 المطموبة لتقميد إستراتيجية الخصـ الناجحة؟

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

درات لتحقيؽ األداء المتميز. تتطمب ظروؼ المحيط الحالية التي ميزتيا السرعة عمى المنظمات التي مف الق
 تريد الحفاظ عمى ميزتيا التنافسية أو تود تنميتيا أف تبدع بصورة أسرع مف منافسييا.

لروابط يوفر تتعزز الميزة التنافسية لممنظمة مف خالؿ انسجاـ و ترابط أنشطتيا، حيث أف التخطيط ليذه ا 
مزايا تتعمؽ بالتكمفة أو أف نفس ىذه الروابط تصبح أساسا يقـو عميو تمييز خدمات أو منتجات المنظمة عف 

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

 احتكاؾ و االنسجاـ مع متطمبات السوؽ المستمرة في التغير أبرز مزاياىا. 
 ات مستوى اإلدارةنظم معموم –2

تيدؼ ىذه النظـ لتوجيو و رقابة أنشطة المنظمة ، و يطمؽ عمييا تسمية نظـ المعمومات اإلدارية.  
و  اتػمومات باعتماد األساسييف التنظيمي و الفكري في ىذا النوع مف نظـ المعموميشترؾ تصنيؼ نظـ المع

 عميو سنعمؿ مف خالؿ التصنيؼ الفكري عمى تناوؿ نظـ المعمومات اإلدارية بنوع مف التفصيؿ.
 نظم المعمومات التشغيمية –3

ور و ػات، األجػبيعة مثؿ المػو تدفؽ العمميات األساسية لممنظم ـ التي تضمف سيرػىي تمؾ النظ 
غيرىا. يطمؽ عمى النظـ التي تحقؽ ىذا الغرض نظػـ تشغيؿ البيانات. حيث تقػـو ىػذه األخيرة بالتصنيؼ، 
العمميات الحسابية، الترتيب، التمخيص و التخزيف لمبيانات مما يؤدي لزيادة المنافع الشكمية، الزمنية، المكانية 

 .1و الحيازية لمبيانات

 اتالتصنيف الفكري لنظم المعموم الثالث:المطمب 

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 

 مات المصنفة باعتماد األساس الفكري و مناقشتيا.عمى التعريؼ باألنواع المختمفة لنظـ المعمو 
 اتنظم تدعيم العممي –1

تيدؼ ىذه النظـ إلى تشغيؿ البيانات المجمعة و المستخدمة في عمميات المنظمة. تنتج ىذه النظـ  
ة مف المعمومات موجية سواء لالستخداـ الداخمي أو الخارجي. تركز ىذه العمميات عمى التشغيؿ مػػتشكي
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لمعمميات التشغيمية لممنظمة لتنتج بذلؾ معمومات تفصيمية عامة ال تصمح الستخداميا في اتخاذ الكؼء 
القرارات. حيث يتطمب األمر إجراء تشغيؿ إضافي عمى مخرجات ىذه النظـ بواسطة نظـ دعـ القرارات 

ا نظامي معالجة اإلدارية إلنتاج معمومات مفيدة التخاذ القرارات. و عموما فيي تضـ نظاميف أساسييف ىم
 العمميات و نظاـ الميكنة اآللية لممكاتب.

 اتنظم معالجة العممي -1 –1
، ويطمؽ عمييا 1المقصود بيا تحويؿ األرقاـ والحروؼ إلى معمومات بغرض زيادة منفعة استخداميا

لبيع، تتولى ىذه النظـ تسجيؿ األحداث وتفاصيؿ األنشطة اليومية لألعماؿ كا .2أيضا نظـ معالجة الحدث
النفقات اليومية وأنشطة تفصيمية أخرى و ىي نفسيا نظـ المعمومات التشغيمية التي و الشراء، دفع الرواتب 

ظـ المعمومات. تعنى بتسجيؿ البيانات التي تتـ يوميا في المؤسسة، وذلؾ فور نأوردىا التصنيؼ التنظيمي ل
، ثـ عرضيا في شكؿ تقارير تحتوي معمومات ، لتتـ عممية معالجتيا وتخزينيا لحيف الحاجة إلييا3حدوثيا

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 

تستخدـ نظـ  ت لكؿ النظـ التي تصؼ الجوانب المتعددة لمنظاـ.فيو، إال أنو ثبت عمميا استخداـ المؤسسا
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 

المعمومات األخرى، وىذا ما استدعى ضرورة االىتماـ بيا بيدؼ ضماف دقة وفعالية عمؿ ىذه لنظـ 
يمكف أف نحدد المالمح األساسية المميزة لنظاـ معالجة البيانات استنادا لما تـ التعرض و عموما  األنظمة.

 : 4إليو كما يمي
 تويات التشغيمية في المؤسسات؛التركيز عمى البيانات، تخزينيا، معالجتيا و تدفقيا عبر المس 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
 ؼ إدارة المؤسسة في تسيير العمميات المختمفة؛توفير التقارير الممخصة التي يمكف استخداميا مف طر  ػ
 ارة.القدرة المحدودة عمى توفير نمط المعمومات التي تحتاجيا اإلد ػ

تجدر اإلشارة إلى أنو في بعض المجتمعات يكوف االحتفاظ بنظـ معالجة البيانات أمرا إجباريا تفرضو  
الداخمية في المؤسسة، وتعتبػر الحسابات مف الجيات الحكومية والمساىميف، وقد تفرضو احتياجات الرقابة 

 أكثر األنشطة التي تستخدـ فييا أنظمة معالجة البيانات.
                                                 

.33، ص:مرجع سابقعمي عبد اليادي مسمـ،  - 1  
.33، ص:مرجع سابقسعد غالب ياسيف، نظـ المعمومات اإلدارية،  - 2  
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إف التطور الذي لحؽ المؤسسات كاف لو أثره، حيث تـ االنتقاؿ بنظاـ معالجة البيانات اليدوي الذي  
احؿ تطور نظـ المعمومات يعتمد السجالت، األوراؽ، الدفاتر والممفات لتسجيؿ عمميات المؤسسة، عبر مر 

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 

متباينة في البطاقات. اعتمدت المؤسسات بعد ذلؾ عمى الحاسبات عف البيانات في شكؿ ثقوب في أماكف 
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 

 يدوية، حيث ال يزاؿ النظاـ اليدوي يستخدـ جنبا إلى جنب مع النظـ اآللية.ال
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 القرارات، والمقصود بيا تمؾ البيانات الممخصة ألنشطة وعمميات 
المؤسسة خالؿ فترة زمنية معينة. المالحظ أف نظاـ معالجة البيانات يخدـ مستوى اإلدارة التشغيمية، حيث 

األدنى مف المعمومات مما دعا إلى ضرورة ة ال إجمالية، كما أنيا توفر الحد ػػؿ مع بيانات تفصيميػأنيا تتعام
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 

 رقيا عديمة الفعالية. تعتبر النظـ األكثر
 نظم الميكنة اآللية لممكاتب –2 –1

يقصد بالتجييز اآللي لممكاتب استخداـ اآلالت واألجيزة في أداء المياـ المادية التي كانت تؤدى 
. تشمؿ عممية تجييز المكاتب آليا كؿ 1بواسطة األفراد، وذلؾ بيدؼ إنجاز العمؿ بشكؿ أكثر دقة وسرعة

ؿ الرسمية وغير الرسمية التي تعني بتوصيؿ المعمومات إلى داخؿ المؤسسة أو خارجيا أنواع أنظمة االتصا
بيف األفراد. تعدد التقنيات التي تجيز بيا المكاتب مف بريد إلكتروني،جداوؿ إلكترونية وميكروفيمـ وغيرىا مف 

 التجييزات اآللية.
االنتقاؿ بيا مف مجرد استخداميا تيدؼ عممية تجييز المكاتب آليا إلى تحقيؽ قفزة نوعية، وذلؾ ب

كأدوات لزيادة إنتاجية القائميف باألعماؿ المكتبية إلى المساعدة في حؿ المشكالت، مف خالؿ تحقيؽ جودة 
 المستندات التي تحوي المعمومات.

 م اإلدارةنظم دع -2
خاذ القرارات تركز ىذه النظـ عؿ توفير المعمومات و الدعـ لممديريف و ذلؾ بيدؼ مساعدتيـ عمى ات 
عموما تضـ نظـ دعـ اإلدارة مجموعة مف نظـ المعمومات مف أىميا نظـ دعـ القرار، النظـ الخبيرة  الفعالة.

 ا و نظـ المعمومات التنفيذية.ػنظـ دعـ اإلدارة العمي
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 نظم المعمومات اإلدارية –1 -2
ال أنيا ال تفي بحاجة صانعي بالرغـ مف الكـ اليائؿ لممعمومات التي توفرىا نظـ معالجة البيانات إ

ومتخذي القرارات في مستوى اإلدارة الوسطى. لقد كاف ذلؾ مميدا لظيور نظـ المعمومات اإلدارية التي 
 تيدؼ إلنتاج معمومات تساعد في حؿ المشاكؿ وتحسيف جودة القرار المتخذ.

  ةمفهوم نظم المعمومات اإلداري -1ـ 1ـ 2
لوقوؼ عمى تعريؼ جامع مانع لنظـ المعمومات، لذا سيتـ التعرض ال يمكف في أي حاؿ مف األحواؿ ا

 . 1لعدد مف المفاىيـ التي تناولت نظاـ المعمومات اإلدارية 
يمكف تعريؼ نظـ المعمومات اإلدارية عمى أنيا "مجموعة مف النظـ الفرعية التي يؤدي تفاعميا إلى 

طة اإلدارية ". كما يمكف أف نعرفيا عمى أنيا إنتاج المعمومات التي تغطي االحتياجات المختمفة لألنش
"مجموعة مف العمميات المنتظمة تمد المديريف بالمعمومات الالزمة لمساعدتيـ في تنفيذ األعماؿ واتخاذ 
 القرارات". ومف جية أخرى يمكف تعريؼ نظاـ المعمومات اإلدارية عمى أنو نظاـ متكامؿ لإلنساف/ اآللة

جرا بعض  تءات تدعيمية التخاذ القرارات في المنظمات االجتماعية. كما تتناولوالذي ينتج معمومات وا 
إحدى تطبيقات نظـ المعمومات المبنية عمى الحاسبات اآللية  عمى أنوالتعريفات نظاـ المعمومات اإلدارية 

 (Mc KEOWN)اؾ كيوفػم اؽ  يعرؼ كؿ مفػويعتبر ىذا التعريؼ مف التعريفات الحديثة. في نفس السي
نظـ المعمومات اإلدارية عمى أنيا نظاـ متكامؿ مبني عمى الحاسبات اآللية ألغراض  (LEITCH) يتشل و

وآخروف فقد عرفوا نظـ  (WHITTEN) ويتفأما  .دعـ العمميات و اإلدارة ووظائؼ اتخاذ القرارات في المنظمة
اسبات، والتي توفر التقارير المعمومات اإلدارية عمى أنيا إحدى تطبيقات نظـ المعمومات المبنية عمى الح

 الموجية لإلدارة والمحددة مسبقا بأشكاؿ ثابتة.
 المالمح األساسية لنظام المعمومات اإلدارية  -2ـ 1ـ 2

مف االستقراء والتحميؿ لمتعاريؼ الوارد ذكرىا فإنو يمكف استخالص عدد مف العناصر األساسية لنظاـ 
مف نظـ المعمومات، ويمكف حصرىا في ست مالمح أساسية المعمومات اإلدارية التي تميزىا عف غيرىا 

 :متمثمة فيما يمي
أنو نظاـ مبني عمى الحاسب اآللي في شكؿ نظاـ متكامؿ يسيـ في إنتاج المعمومات التي تساعد في اتخاذ ػ 

 ؛2القرار وتتيح إمكانية معالجة  المشاكؿ اإلدارية لمنظمات األعماؿ
ع القرارات، وذلؾ مف خالؿ إمداد صانعي القرارات بالمعمومات الالزمة في أنو نظاـ ييدؼ لممساعدة في صنػ 

 التوقيت المالئـ؛
 ؛3مساندة العمميات الخاصة بالمؤسسة في المجاالت الوظيفية المختمفة كالتسويؽ واإلنتاج وغيرىاػ 
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ييتـ باألحداث ويستغميا يسمح النظاـ بتدعيـ و مساندة الوظائؼ اإلدارية كالتخطيط والتنظيـ والرقابة، ألنو ػ 
في عمميات التنبؤ وبالتالي المساعدة في عممية التخطيط، وكذا مقارنة األداء الفعمي بالمخطط وتحديد 

 االنحرافات مما يساعد في عمميات الرقابة؛ 
تؤثر  ذا التيديدات التي يمكف أفػػة، وكػيسمح نظاـ المعمومات اإلدارية بالتعرؼ عمى الفرض المتاحة في البيئػ 

 ؛1عمى نشاط المؤسسة، وذلؾ مف خالؿ المعمومات التي يوفرىا النظاـ عف البيئة الخارجية
 يعمؿ نظاـ المعمومات اإلدارية عمى تحديد نقاط القوة والعمؿ عمى تنميتيا، وكذا نقاط الضعؼ والعمؿ ػ

 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.
 أهداف نظام المعمومات اإلدارية  ـ 3 - 1ـ  2

 ا يمي: ا فيمتحديدىتسعى نظـ المعمومات اإلدارية لتحقيؽ جممة مف األىداؼ يمكف 
إف الترابط المنظـ لمنظـ الفرعية لممعمومات بالمؤسسة وتكامميا، يسمح بتدفؽ البيانات والمعمومات بيف تمؾ ػ 

 النظـ بشكؿ متناسؽ؛ 
 إف ربط أىداؼ النظـ الفرعية لممؤسسة باليدؼ العاـ ليا يسمح بتحقيؽ مساعي المؤسسة؛ ػ 
ح بالمساعدة في عممية ػة، يسمػالالزمة وذات التوقيت المناسب في المؤسس اتػإف توفر التقارير عمى المعمومػ 

 ؛2واتخاذ القرار في جميع المستويات التنظيمية صنع
 توفير المعمومات الضرورية ألغراض التخطيط والرقابة بالشكؿ والتوقيت المناسبيف؛ػ 
ات عف ػنتاج التقارير المتضمنة معمومتيدؼ نظـ المعمومات اإلدارية لتحسيف إنتاجية المؤسسة مف خالؿ إػ 

العمميات الروتينية و تحديث البيانات والمعمومات، وبالتالي التنبؤ بالمشاكؿ التي يمكف أف تعترض سبيؿ 
 المؤسسة، ومف ثـ تفادييا؛

 تسمح التغذية المرتدة لممعمومات المتأتية مف تنفيذ المشروعات والخطط بتطوير أداء المؤسسات.ػ 
 معمومات دعم القرار نظم –2 –2

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 القرارات 

بعينات لما امتازت بو مف صغر حجميا و قوتيا، وواضعي السياسات. اتجيت المؤسسات إلييا مع بداية الس
 باإلضافة إلى أنيا تسمح بالتعامؿ بينيا وبيف المستخدـ النيائي دوف واسطة.

اذج في ػإف اليدؼ األسمى مف تصميميا ىو مساعدة المستخدـ النيائي في االستفادة مف البيانات والنم
نينات تحوال مف دعـ لمقرارات الفردية إلى دعـ لمقرارات اتخاذ القرارات غير الروتينية، وعرفت مع نياية الثما

                                                 
  .63ػ  61، ص ص: 2000، الدار الجامعية لمطباعة، اإلسكندرية، مصر، جدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثماريةالعبد المطمب عبد الحميد،  -1
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، وعميو يمكف أف نقدـ تعريفا شامال لنظـ دعـ القرار عمى النحو 1الجماعية أو ما يسمى بالقرارات التنظيمية 
التالي : "نظـ دعـ القرار ىي تمؾ النظـ التي تساند المدير، الفرد أو مجموعة صغيرة مف المديريف يعمموف 

كفريؽ لحؿ مشكمة ما وذلؾ مف خالؿ توفير البيانات واالقتراحات المتعمقة بقرارات معينة، ىذه المعمومات معا 
 .2يتـ توفيرىا في شكؿ تقارير دورية وتقارير خاصة"

 رةم الخبيالنظ –3 –2
ظيرت النظـ الخبيرة كإحدى نتائج العمؿ في مجاؿ الذكاء االصطناعي، و يقصد بو السموؾ الذي 

. يطمؽ عمى النظـ الخبيرة أيضا نظـ الدعـ الذكية، والتي 3الحاسوب والذي يعد مف قبيؿ الذكاء البشري يبديو 
. تقوـ ىذه النظـ بتخزيف 4ىي عبارة عف نوع متطور مف نظـ المعمومات وأحد فروع عمـ الذكاء االصطناعي

 . 5ار التي يقـو بيا الفرد الخبيرالمعمومات بشكؿ حقائؽ و قواعد في قاعدة معرفية تشبو عمميات اتخاذ القر 
د. يتـ تركيز ىذه النظـ عادة عمى ػتتعامؿ النظـ الخبيرة مع الحاالت التي تتميز بأقصى حدود عدـ التأك

التعامؿ مع موضوعات معقدة جدا، حيث تجمع وترصد ليا القواعد المعرفية و االفتراضات والحقائؽ الستخداميا 
ؿ المنطقييف لموصوؿ لمقرار المطموب. ظير أوؿ نظاـ خبير جاىز متخصص في عمميات االستنتاج واالستدال

في المجاؿ الطبي و ذلؾ بيدؼ تشخيص األمراض المعدية. تمتاز ىذه الطريقة بالسرعة والسيولة في الحصوؿ 
لنظاـ، تعمؿ النظـ الخبيرة عمى تقديـ النصح واالستشارة لمستخدـ ا مقارنة بعممية البرمجة.عمى النظاـ الخبير 

. لقد شاع استخداـ األنظمة الخبيرة في المجاالت 6كما تسيـ في حؿ المشكالت بقدرة تفوؽ النظـ األخرى التقميدية
 مجاؿ األعماؿ. الطبية و اليندسية، وجار انتشارىا اآلف في المجاؿ اإلداري و

      نظم معمومات دعم اإلدارة العميا –4 –2
نتاج المعمومات اإلستراتيجية التي يحتاج إلييا المديروف في ىي تمؾ النظـ التي صممت خصيصا إل
يحصؿ المدير في اإلدارة العميا عمى المعمومات مف عدة  اإلدارة العميا و بعضيـ في اإلدارة الوسطى.

دوات و االجتماعات و غيرىا مف مصادر المعمومات، نشير إلى أف المدير التنفيذي ػػمصادر كالتقارير، الن
العميا يحصؿ عمى معظـ معموماتو مف المصادر الخارجية باإلضافة إلى االستعانة بنظـ معمومات  في اإلدارة

إلستراتيجية لمتنظيـ  التنفيذييف في توفير معمومات فورية عف العوامؿ الرئيسية المؤثرة في تحقيؽ األىداؼ
لتعامؿ المباشر مف طرؼ المستخدميف عف األداء الحالي ليذه العوامؿ و اتجاىاتيا المستقبمية. غالبا ما يتـ او 

ليذه المعمومات عف طريؽ شاشات عرض تحتوي مؤشرات أساسية عف أداء التنظيـ في صورة أشكاؿ 
 رسومات بيانية. و 
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تعمؿ ىذه النظـ عمى توفير المعمومات الالزمة لإلدارة العميا لتسيير العمؿ في المؤسسة، حيث أف 
نظرة إجمالية لسير األعماؿ في المؤسسة، وعميو فإف ىذه النظـ تصمـ  اإلدارة العميا بحاجة ماسة لتكويف

لمتعريؼ بسير العمميات بصورة موجزة دوف االستغراؽ في التفاصيؿ. نشير إلى أنو مف أىـ اىتمامات ىذه 
 ا التنافسي، وذلؾ بالتعرؼ المسبؽػالنظـ ىو تحديد الفرص التي تمكف المؤسسة مف تحسيف موقفي

 .1المحتممة التي يمكف أف تواجييا المؤسسة في المستقبؿعمى المشاكؿ 
تستخدـ نظـ معمومات دعـ اإلدارة العميا التخاذ القرارات غير المييكمة و التي تعتمد أساسا عمى  

ف مشكمة غير نمطية أي غير بمعنى أنيا تتعمؽ باتخاذ قرار بشأمعمومات عف البيئة الخارجية لمتنظيـ، 
رة كالتعامؿ مع سوؽ جيدة عمى سبيؿ المثاؿ. لكوف القرارات المتخذة ىنا غير متكررة متكررة عمى فترات قصي

أي أنيا قرارات إستراتيجية تؤثر عمى مستقبؿ التنظيـ في األجؿ الطويؿ لذا تعتمد مدخالت ىذا النظاـ 
ف نظـ لمحصوؿ عمى المعمومات الجديدة عف التغيرات البيئة الخارجية لمتنظيـ إضافة لبعض مخرجات م

ـ التنفيذييف ال تقدـ ػـ دعػالمعمومات اإلدارية و نظـ دعـ القرار. يمكف ىنا استخالص نتيجة مفادىا أف نظ
يزود نظاـ معمومات اإلدارة حموال لمشكمة معينة بؿ تقدـ معمومات يمكف االستعانة بيا لحؿ ىذه المشاكؿ. 

ب ػو ا مع حاسػو يوصؿ شبكي اػة العميب شخصي يكوف مستخدما مف طرؼ عضو اإلدار و ساالعميا عادة بح
ب الشخصي يتوفر عمى معمومات خاصة بو، و اإلشارة إلى أف الحاس درآلي فائؽ لخدمة المؤسسة ككؿ. تج

زيادة عف إمكانية وصولو لممعمومات الموجودة في الحاسبات الشخصية األخرى وذلؾ مف خالؿ الحاسب 
 فقا ألسموب محدد. الفائؽ الذي يقوـ بتمخيص المعمومات و عرضيا و 

 المبحث الرابع: تطوير نظم المعمومات

يقصد بدورة تطوير نظـ المعمومات تمؾ المراحؿ أو الخطوات المتعددة التي تمر بيا عممية تطوير 
كؿ مف  ة فيػمتمثم أساسية ؿػتقسـ مراحؿ عممية تطوير نظـ المعمومات إلى ثالثة مراحعمومػا  .2النظاـ

 مرحمة التنفيذ و التقييـ. و أخيرا  التصميـمرحمة ، مرحمة التحميؿ

 المطمب األول: أدوات تحميل و تصميم نظم المعمومات

تتألؼ عممية تطوير نظـ المعمومات مف عدد مف المراحؿ، يشارؾ فييا عدد مف المختصيف والمدراء 
ىدفو النيائي وىو  والمستخدميف. تتضمف كؿ مرحمة القياـ بأعماؿ ومياـ محددة لمتقدـ بمشروع التطوير نحو

تأسيس نظاـ فعاؿ لممعمومات اإلدارية. إف تنفيذ ىذه األعماؿ والمياـ يتطمب استخداـ بعض األدوات التي 
وثانييما ىو تساعد في إنجازىا بشكؿ دقيؽ لتحقيؽ ىدفيف أساسييف أوليما زيادة اإلنتاجية وتحسيف األداء 

                                                 
1
 - MOKRANE RFAA, veille informationnelle, veille référentielle : facteurs de compétitivités de l’entreprise, Séminaire  

     International, Université Med Khider, Biskra, 29/30 Octobre 2002, P : 193. 
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ر نظـ المعمومات مجموعة مف األدوات يمكف تصنيفيا تستخدـ في عممية تطوي ضماف جودة نظـ المعمومات.
 ىي: تجميع البيانات، أدوات التحميؿ، أدوات التصميـ وأدوات التنفيذ.1في أربعة مجموعات رئيسية

  أساليب و طرق تجميع البيانات  ـ 1
ميات تستخدـ ىذه الطرؽ لتجميع الحقائؽ والمعمومات المتعمقة بالنظاـ الحالي والالزمة إلجراء عم 

التحميؿ ودراسة الجدوى، تتضمف ىذه الطرؽ المقابالت الشخصية واالستبيانات والمالحظة المباشرة لسير 
 اإلجراءات ودراسة الوثائؽ وغيرىا.

  ةبالت الشخصيالمقا ـ 1ـ  1
تستخدـ لمحصوؿ عمى المعمومات والحقائؽ المتعمقة بالنظاـ الحالي مف خالؿ المقابمة المباشرة  

لمعنييف بيذا النظاـ، حيث يتـ بموجب ىذه المقابالت الحصوؿ عمى أجوبة األسئمة الشفوية لألشخاص ا
المطروحة، ليقوـ بعد ذلؾ مطور النظاـ بتمخيص ىذه اإلجابات. تعتبر ىذه الطريقة مفيدة جدا كونيا تساعد 

مكانات تطويره، كما أنيا تؤثر عمى سياسات  التعرؼ عمى اآلراء الشخصية لألفراد حوؿ النظاـ الحالي وا 
 .2المؤسسة و إجراءات العمؿ فييا

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 

مييا خالؿ المقابالت بالوثائؽ إف أمكف ذلؾ. تعتبر المقابمة الشخصية الشخصية التي يتـ الحصوؿ ع
د لمتعرؼ عمى األفكار و اآلراء و خاصة لدى أعضاء اإلدارة العميا لممؤسسة والذيف بحكـ ػاألسموب الوحي

موقعيـ يمكف أف تكوف لدييـ أفكار قيمة حوؿ نظاـ المعمومات الذي يجرى تطويره، كما أنيا تساعد في 
زالة أي سوء فيـ يتعمؽ بو، بموجب المقابالت يقـو مطور النظاـ بتقديـ تحق يؽ مقاومة األفراد لمنظاـ الجديد وا 

اإليضاحات الالزمة لمشخص الذي تجرى مقابمتو عندما يالحظ وجود سوء فيػـ أو تحفظات معينة لديو تجاه 
 ضماف نجاحيا.النظاـ. عمى الرغـ مف أىمية المقابالت فإنيا تحتاج لتخطيط مسبؽ ل

  االستبيانات  ـ 2ـ  1
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 
ى الرغـ مف اختالؼ محتويات التفصيمية لقوائـ االستبياف بناء عمى الرقابة الداخمية المحاسبية أشيرىا.عم

النظاـ المطموب تحميمو إال أنو توجد نقاط أساسية يجب أف تحتوييا قائمة االستبياف مثؿ أىداؼ النظاـ، 
ظـ راد المشتركيف في النظاـ، عالقة النظاـ بالحاسب وعالقة النظاـ بالنػعناصر الرقابة في النظاـ، دور األف

ا وال يحتاج لجيد كبير لإلجابة عميو، يمكف توزيع ػاألخرى. عموما يجب أف يكوف االستبياف قصيرا وواضح
 قوائـ االستبياف بواسطة البريد أو بشكؿ مباشر ويفضؿ أف تبدأ بعدة أسطر تشرح اليدؼ منو.
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 ة المباشرة المالحظ ـ 3ـ  1
سير العمؿ في النظاـ الحالي، فمف خالؿ يستخدـ ىذا األسموب لمتعرؼ بشكؿ ميداني عمى واقع 

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 

إلجراءات المتبعة. تتـ المالحظة بإتباع أحد األسموبيف إما المالحظة الخارجية أو العمؿ و فعالية وكفاءة ا
 المالحظة مف خالؿ المشاركة.

  ق دراسة الوثائ ـ 4ـ   1
ع الوثائؽ ػػيسعى الباحث مف خالؿ المقابالت الشخصية والمالحظة إلى تجميع نسخ مف جمي 

تتـ عممية دراسة وثائؽ  ء بالميزانية والخطة اإلستراتيجية.ة في النظاـ بداء بفواتير البيع وانتياػالمستخدم
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 

المرحمة الثانية فينتقؿ الباحث إلى التركيز عمى دراسة الوثائؽ الخاصة بإنجاز عممية معينة  لمحقائؽ، أما
لمتعرؼ عمى البيانات الموجودة في ىذه الوثائؽ و تحديد شكميا ومستوى تفاصيميا ودورىا في إنجاز العممية 

ف مكمفا جدا، حيث يكوف مف التي تجرى دراستيا، ولكف استخداـ ىذا األسموب عند دراسة النظـ الكبيرة يكو 
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.
 القياس  ـ 5ـ  1

ة لمستوى دورية أو تكرار بعض األحداث المتعمقة باألداء يمجأ لمثؿ ليذا األسموب لممعرفة التقريبي 
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 

 لالزمة إلنجاز األعماؿ أو تنفيذ المياـ. تحديد األزمنة ا
  أدوات التحميل ـ 2

جراءاتو ولتحديد متطمبات   تستخدـ لتحميؿ النظاـ الحالي سواء كاف يدويا أو آليا و توثيؽ عممياتو وا 
 .1تعديمو، ومف أمثمة ىذه األدوات مخططات تدفؽ البيانات

 تحميل العمل  ـ 1ـ  2
حديد االحتياجات لممعموماتية الالزمة لتحقيؽ تطمعات المؤسسة. إف اليدؼ مف تحميؿ العمؿ ىو ت 

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 

يـ عادة عندما يصبح لكؿ وظيفة ىدؼ أو غاية واحدة األوؿ وىكذا دواليؾ، يتوقؼ التقس لمستوىفي ا
                                                 

.188-186، ص ص:مرجع سابقمحمد نور برىاف و إبراىيـ غازي رحو،  - 1  



 الفصل األول: نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
 

 

54 

 ومحددة.
  تحميل العمميات  ـ 2ـ  2

يساعد ىذا األسموب في تحديد العمميات التي تتكوف منيا مجاالت عمؿ المؤسسة المختمفة ومف ثـ  
ة ػكؿ مؤسسة مف المؤسسات التجارية أو الصناعيتتكوف تحديد المعمومات الالزمة ألداء ىذه العمميات. 

الخدمية مف عدة مجاالت عمؿ، يمثؿ كؿ مجاؿ فعالية متكاممة ومستقمة بحد ذاتيا . يبدأ تحميؿ العمؿ أو 
التحميؿ إلى مستوى أعمؽ وىو تقسيـ كؿ مجاؿ عمؿ  بتحديد مجاالت عمؿ المؤسسة المختمفة وبعدىا ينتقؿ

في ىذه المرحمة يتـ تحديد العمميات الخاصة بكؿ مجاؿ مف مجاالت العمؿ،  .ةػإلى مكوناتو مف األنشط
فمثال مجاؿ العمؿ الخاص بإنتاج الثالجات يمكف تقسيمو الى عدة عمميات مثال كتسويؽ الثالجات، إنتاج 

تستمر عممية التحميؿ و تقسيـ العمميات في كؿ  الثالجات، تأميف مستمزمات اإلنتاج والمبيعات وغيرىا.
ستوى فعاليات فرعية تابعة ليا حتى الوصوؿ إلى مستوى مف التفاصيؿ يساعد في تحديد المعمومات الالزمة م

 لتنفيذ العممية بشكؿ واضح و محدد.
  مخططات تدفق البيانات ـ 3ـ  2

ىي عبارة توصيؼ لمتدفؽ المنطقي لمبيانات ضمف المؤسسة باستخداـ بعض الرموز.  تستخدـ  
ألنظمة القائمة أو لتصميـ أنظمة جديدة. يقصد بالتدفؽ المنطقي لمبيانات عرض المخططات لتوثيؽ ا

وتصوير لمصادر البيانات والمعالجات التي تتـ عمى البيانات وأيف تذىب نتائج المعالجة مف دوف التعرض 
وسائط لمبناء المادي لمنظاـ مثؿ وسائط التخزيف، البرمجيات المستخدمة والتنظيـ المادي لمبيانات عمى 

 .1التخزيف
تقوـ فكرة مخططات تدفؽ البيانات عمى استخداـ منيجية التحميؿ الييكمي في تقسيـ النظاـ الذي تجرى  

اط أو ميمة إلى ػدراستو إلى سمسمة مف المياـ أو العمميات الفرعية، بنفس الطريقة يتـ تقسيـ كؿ عممية أو نش
ـ تمثيؿ ىذه التقسيمات بواسطة مجموعػة مف عمميات أو أنشطة أو مياـ أصغر وىكذا دواليؾ،  يت

المخططات البيانية التي تسمى مخططات تدفؽ البيانات. حيث أنو يتـ في كؿ مخطط تمثيؿ مجموعة 
 عمميات مترابطة مع بعضيػا البعض في مستوى معيف. 

دـ بكمية يتـ تجزئة المخطط العاـ لتدفؽ البيانات إلى عدة مراحؿ ولعدة مستويات ألجؿ تزويد المستخ
عموما تتـ عممية تحميؿ وتصميـ مخططات عمى  كبيرة مف التفاصيؿ حوؿ سير البيانات والعمميات. و

مستويات أدؽ إلى أف نصؿ إلى مخططات تحتوي عمى كافة تفاصيؿ خطوط سير البيانات في النظاـ. تعتبر 
بعض مظاىر نظاـ المعمومات  المخططات التدفقية التحميمية أحد ىذه التقنيات المستخدمة لتوصيؼ وتحميؿ

بشكؿ واضح،  تستخدـ ىده المخططات مجموعة مف الرموز مف أجؿ التوصيؼ الشكمي إلجراءات معالجة 
 العمميات وخطوط سير المستندات ضمف النظاـ.
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 أدوات التصميم  ـ 3
لتي يتـ تستخدـ ىذه األدوات لصياغة وتحديد مواصفات النظاـ الجديد الالزمة لتمبية االحتياجات ا 

تحديدىا خالؿ مرحمة التحميؿ. يتضمف توصيؼ المدخالت والمخرجات وعمميات المعالجة في النظاـ وكذا 
اذج المستخدمة في النظاـ ػات والتقارير والنمػة، كما تتضمف ىذه األدوات تصميـ أشكاؿ الشاشػات الرقابػعممي

 .1الجديد، إضافة لممخططات
  المخططات الهيكمية ـ 1ـ  3

ح ىذه المخططات بتطوير نظـ المعومات بفعالية وكذا صيانتيا بسيولة. تقوـ المخططات الييكمية تسم 
عمى استخداـ منيجية تقسيـ النظاـ إلى مياـ صغيرة تؤدي عادة وظيفة واحدة فقط تسمى ىذه المياـ 

ة. يتـ بالوحدات الوظيفية وترتبط مع بعضيا البعض مف خالؿ مدخالت ومخرجات محددة وموصوفة بدق
إعداد المخططات الييكمية مف خالؿ تحويؿ مخططات تدفؽ البيانات التي تمت صياغتيا خالؿ مرحمة 

عبارة عف أداة بيانية تستخدـ إذف فيي المخططات الييكمية . التحميؿ إلى مخططات ذات طبيعة ىرمية
 .2لتمثيؿ ىرمية الوحدات الوظيفية المكونة لمنظاـ والعالقات المتبادلة بينيا

 ر تصميم النماذج والتقاري ـ 2ـ  3
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 
المستخدـ"، حيث يتـ مف خالليا التعامؿ بيف المستخدـ و نظاـ  ىذه النماذج والتقارير مصطمح "واجية

 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  

اج المدراء كغيرىـ مف مستخدمي نظـ المعمومات الحاسوبية لواجيات استخداـ سيمة الفيـ االستخداـ. يحت
يمكف التعامؿ معيا بسيولة، إضافة لتوفر اإلمكانات المساعدة التي تيسر ليـ الحصوؿ عمى  اإلرشادات و 

 التوجييات عند مواجيتيـ بعض الصعوبات عند تعامميـ مػع النظاـ. 
  الت مدختصميم ال ـ 1ـ  2ـ  3

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 

ئؿ رقابة عمى صحة البيانات التي يتـ تجدر اإلشارة إلى أىمية تضميف تصاميـ المدخالت وسا حاالت معينة.
 حيث تعتبر عمميات اإلدخاؿ أفضؿ مرحمة لمتحقؽ مف صحة مدخالت النظاـ. إدخاليا لمنظاـ
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  تصميم المخرجات  ـ 2ـ  2ـ  3
ات. تكوف المخرجات إما ػىدؼ وغاية نظاـ المعمومتمثؿ دأ عممية التصميـ عادة بالمخرجات كونيا ػتب 

ب أف يكوف محتوى و تصميـ ػـ المخرجات يتطمػوفي كمتا الحالتيف فإف تصمي ،ةػالشاشمطبوعة أو ظاىرة عمى 
 الجوانب التالية:  في تصميـ المخرجاتيجب أف تراعى و عميو ف المخرجات أمثال.

 المعمومات الضرورية التي يجب تتضمنيا ىذه المخرجات؛ػ 
 الشكؿ األمثؿ الذي يجب أف تعرض مف خاللو البيانات؛ػ 
 وسط األمثؿ الواجب استخدامو لحمؿ المخرجات.الػ 

يقصد بو تحديد الموقع المناسب الذي يجب أف تظير فيو كؿ معمومة أما التصميـ األمثؿ لممخرجات ف
 التالية: الشكمية مراعاة الجوانبمف خالؿ ي التقرير أو الشاشة، يتأتى ذلؾ ف
 أو الشاشة؛طباعة العنواف والتاريخ في كؿ صفحة مف صفحات التقرير ػ 
 أف يكوف محتوى التقرير مرتب بشكؿ يساعد المستخدـ عمى فيمو بسيولة والوصوؿ لممعمومة بسرعة؛ػ 
 إبراز المعمومات اليامة بشكؿ يجذب االنتباه ليا؛ػ 
 أف يحتوي التقرير أو الشاشة معمومات واضحة ودقيقة؛ يجبػ 
 و الشاشة؛شرح االختصارات غير القياسية في أسفؿ صفحة التقرير أ ػ
 استخداـ الرسـو البيانية المختمفة المساعدة في فيـ المحتوى بسرعة.ػ 
 الشاشات  تصميم ـ 3ـ  2ـ  3

 :يجب أف تراعي مجموعة المبادئ التالية عند تصميـ الشاشات في النظاـ 
 يجب أف تحمؿ الشاشة عنوانا مميزا ليا،كما يجب إظيار عناويف األعمدة الموجودة بالجدوؿ؛ ػ
 استخداـ معايير قياسية موحدة في جمع الشاشات مثؿ ) أدخؿ. اضغط (؛ ػ
 ؛المتعارؼ عمييا في الدولة لحقؿ التاريخاستخداـ الطريقة  ػ
 استخداـ مستويات متفاوتة مف األلواف لتقسيـ مناطؽ الشاشة؛ ػ
 لمسياؽ؛ الحساسة بشكؿ خاص المساعدةو  ( AIDE) استخداـ إمكانية المساعدة  ػ
الستفادة القصوى مف إمكانات الحاسوب مثؿ خطوط الطباعة، األلواف، اإلضاءة وذلؾ بيدؼ جذب انتباه يجب ا ػ

 المستخدـ إلى بيانات أو مناطؽ محددة في الشاشة.
  أدوات التنفيذ  ـ 4

تستخدـ ىذه األدوات لتحويؿ وثائؽ التصميـ إلى نظاـ لممعمومات وتتضمف أدوات ىندسة البرمجيات  
 رامج وأدوات االختبار. وتوليد الب

 هندسة البرمجيات ـ 1ـ  4
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة عاليػظيرت ىندسة البرمجيات مع بداية الثمانينات بيدؼ المساعدة في تطوير نظـ معمومات بكف 
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تعددت العوامؿ التي أسيمت في ظيور ىندسة البرمجيات ويمكف حصرىا . 1وتكاليؼ مناسبة وبأقؿ زمف ممكف
 في ثالثة عوامؿ أساسية ىي:

 تزايد تكمفة تطوير البرمجيات الحاسوبية مقارنة بتكمفة التجييزات؛ ػ 
ع في بيئة ػؾ بسبب التطور السريػتزايد الحاجة إلجراء تعديالت في النظـ البرمجية و االىتماـ بصيانتيا، وذلػ 

الت مستمرة األعماؿ اإلدارية الحديثة مما أدى إلى ظيور احتياجات معموماتية جديدة، وىذا ما يتطمب تعدي
 في البرمجيات لتأميف ىذه المتطمبات؛

التطورات الكبيرة في التجييزات الحاسوبية وانتشار الشبكات المعموماتية وظيور وسائط تخزيف متطورة نتج ػ 
عنو سعيا حثيثا لتطوير النظـ البرمجية وذلؾ الستيعاب العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة في مختمؼ مواقع 

 مكف أف تغطي مناطؽ جغرافية مختمفة.عمميا، والتي ي
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 
، ومف ىنا ظيرت الحاجة ليندسة البرمجيات باعتبارىا مدخال لتطوير النظـ تطوير النظـ البرمجية البسيطة

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 

حاسوبية بمعناىا الواسع، ويكمف ىدفيا في المساعدة في إنتاج برمجيات ذات جودة عالية وبتكاليؼ مناسبة ال
 وبأقؿ زمف ممكف.

 مزايا استخدام أدوات هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب  ـ 2ـ  4
مياـ تطمؽ ىذه التسمية عمى مجموعة مف البرامج الحاسوبية المعدة لممساعدة في حوسبة مختمؼ ال 

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 

تحسيف عممية التطوير والوصوؿ والحقائؽ انتياء باختيار النظاـ وتشغيمو وصيانتو. تسمح ىذه األدوات في 
 :2إلى نظـ برمجة ذات جودة عالية تحقؽ المزايا التالية

  تسريع عمميات التطوير؛ 
   أتمتة األعماؿ الروتينية؛ 
   التطبيؽ اآللي لممعايير القياسية؛ 
  تجميع معالجة البيانات المتعمقة بالنظاـ؛ 
  .االستفادة مف إمكانيات الحاسوب 
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  عمميات التطوير  تسريع ـ 1ـ  2ـ  4
يؤدي استخداـ الحاسوب في إنجاز مياـ وأنشطة عممية التطويرو مثاليا استخداـ الحاسوب في رسـ  

 مخططات تدفؽ البيانات بدال مف الطريقة اليدوية.
 أتمتة األعمال الروتينية ـ 2ـ  2ـ  4

ؿ الروتينية مثؿ إنشاء تسمح أدوات ىندسة البرامج باستخداـ الحاسوب في أتمتة الكثير مف األعما 
الشاشات والتقارير ورسـ المخططات التدفقية بمستوياتيا المتعددة وتعديميا عند الضرورة، وىذا ما  نمػػاذج

 يسمح بتوفير الجيد والوقت.
  التطبيق اآللي لممعايير القياسية  ـ 3ـ  2ـ  4

ياسية مثؿ صياغة ي لممعايير القكانية التطبيؽ اآللتمكف  أدوات ىندسة البرامج بمساعدة الحاسوب إم 
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 

ي إلى ضماف دقة و جودة التصاميـ و البرمجيات الناتجة عف عممية التطوير بتحديد شكؿ التقرير و ىذا يؤد
 وانسجاميا مع بعضيا البعض.

  تجميع ومعالجة البيانات المتعمقة بالنظام  ـ 4ـ  2ـ  4
تتراكـ لدى مطوري النظـ خالؿ تطوير نظـ المعمومات مجموعة كبيرة مف الوثائؽ والبيانات المتعمقة  

ات النظاـ الجديد. تسمح أدوات ىندسة البرمجيات فحالي واالحتياجات المعموماتية وتوصيبتحميؿ النظاـ ال
بمساعدة الحاسوب بتجميع البيانات المتعمقة بالنظاـ وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا بطرؽ مختمفة وفؽ 

 احتياجات مطوري النظـ وىذا بمجرد إدخاؿ البيانات لمحاسوب.   
 من إمكانيات الحاسوب  االستفادة  ـ 5ـ  2ـ  4

يوفرىا في مجاؿ أتمتة المياـ واألنشطة بعدة أشكاؿ يمكف  يسمح الحاسوب باالستفادة مف المزايا التي
 تحديدىا في النقاط التالية: 

 إنتاج رسـو ومخططات بيانية ذات دقة عالية؛ػ 
 النظاـ؛إمكانية تدقيؽ األخطاء أليا و تدقيؽ التكامؿ والتناسؽ بيف مختمؼ وثائؽ ػ 
 إمكانية التنقؿ بيف وثائؽ النظاـ المختمفة و عرض أي وثيقة عمى الشاشة؛ػ 
ا و تحديثيا بشكؿ فوري عند إجراء تعديالت في نظاـ ػا، صيانتيػاـ، تعديميػسيولة إعداد مختمؼ وثائؽ النظػ 

 المعمومات؛
 إمكانية فحص العالقات المتبادلة بيف مختمؼ عناصر النظاـ.ػ 
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  لثاني: تحميل نظم المعموماتالمطمب ا

تبدأ عممية تطوير النظـ انطالقا مف ىذه المرحمة، وذلؾ عندما تشعر إدارة المؤسسة بوجود مشكمة  
معينة أو قصورا في األداء يقؼ عائقا أماـ تحقيؽ أىدافيا، عندىا تقوـ اإلدارة بإعادة النظر في نظاـ 

. تقسـ ىذه المرحمة لثالثة مراحؿ فرعية و ىي تحديد معموماتيا كخطوة أولى في عممية تطوير أنظمتيا
 .1المشكمة، دراسة الجدوى و أخيرا التحميؿ التفصيمي لمنظاـ

 تعريف المشكمة   ـ 1
تيدؼ ىذه المرحمة لمتأكد مف وجود مشكمة ما في النظاـ الحالي تتطمب إجراء دراسة جدوى تيدؼ  

تعرؼ عمى المشكمة وتحديد مكوناتيا وعناصرىا ومسبباتيا لتطوير نظاـ معمومات جديد، يتـ ذلؾ مف خالؿ ال
 وأثرىا عمى أداء النظاـ الحالي.  

إف ىذه المرحمة تبدأ عندما تطمب اإلدارة العامة لممؤسسة أو إحدى إداراتيا دراسة النظاـ الحالي  
 رة لدى المؤسسة.واكتشاؼ الفجوات، والعمؿ عمى إيجاد حموؿ ليا باستخداـ التكنولوجيا الحديثة والمتطو 

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 

ىداؼ المتوقعة مف جراء حميا ويعرض ذلؾ عمى إدارة يقوـ المحمؿ بتحديد المشكمة، وتبياف عناصرىا واأل
جراء جدوى المشروع أو إيقاؼ  المؤسسة ألجؿ الحصوؿ عمى قرار منيا بشأف االستمرار في تحميؿ النظاـ وا 

رؽ أخرى أو تأجيؿ الموضوع ألف المشكمة المطروحة ليست ذات ػػػالدراسة نظرا إلمكانية حؿ المشكؿ بط
 ال تتوفر عمى الموارد الالزمة لحميا.  أولوية أو ألف المؤسسة 

  دراسة الجدوى  ـ 2
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 
في تحقيؽ أىدافيا، وأخيرا يتـ اختيار الحؿ الذي يساعد في تحقيؽ األىداؼ المتوخاة بأعمى تساعد المؤسسة 

 كفاءة ممكنة.
  خطوات دراسة الجـدوى  ـ 1ـ  2

مف خالؿ عمميتي توليد الحموؿ البديمة و اختيار يمكف تحديد األنشطة التي يتـ أدائيا في ىذه المرحمة  
مقررة يتـ توليد مجموعة مف الحموؿ البديمة التي يمكف بواسطتيا عمى ضوء األىداؼ الالحؿ المناسب، ف

تحقيؽ تمؾ األىداؼ. تتراوح ىذه الحموؿ بيف األتمتة الكاممة لمنظاـ أو أتمتة أقؿ عدد ممكف مف عممياتو، كما 
إجراء تتضمف أما مرحمة اختيار الحؿ المناسب ف أنو يمكف توليد عشرات الحموؿ البديمة بيف الحميف السابقيف.

 دراسة تبريرية لكؿ حؿ مف الحموؿ البديمة التي تـ توليدىا خالؿ الخطوة السابقة.
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 منهجية دراسة الجدوى االقتصادية لمشروعات نظم المعمومات  ـ 2ـ  2
تعتبر دراسة الجدوى االقتصادية مف المتطمبات الرئيسية لعممية التطوير، حيث أنو دوف معرفة واضحة   

ة مف خاللو ال يمكف ػة لمنظاـ والعوائد المالية وغير المالية التي يمكف أف تحققيا المؤسسلمتكاليؼ التقديري
االستمرار في عممية التطوير. تعتبر الدراسة االقتصادية أساسا الختيار الحؿ األكثر كفاءة مف بيف الحموؿ 

تنبع أىمية الدراسة االقتصادية ليس  المقترحة لبناء النظاـ الجديد وفقا لممبدأ األساسي تحميؿ التكمفة والعائد.
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. 
  الدراسة التفصيمية ـ 3

لتحديد متطمبات تنفيذ النظاـ المقترح الذي تـ التوصؿ إليو مف خالؿ دراسة تيدؼ ىذه المرحمة  
عداد مواصفات النظاـ الجديد، والتي يتـ االعتماد عمييا في المرحمة . الجدوى في نياية المرحمة يتـ صياغة وا 

طريقة عممو وما يتـ خالؿ المرحمة الدراسة التفصيمية لمنظاـ بيدؼ فيـ  الموالية والمتعمقة بتصميـ النظاـ.
ؿ، والتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقصور والعمؿ عمى تحسينيا. يقـو المحمؿ في ىذه ػيعترييا مف مشاك

المرحمة باستخداـ أساليب مختمفة لجمع الحقائؽ والمعمومات المتعمقة بالنظاـ. تتضمف ىذه المرحمة جممة مف 
 : 1األنشطة يمكف حصرىا فيما يمي

  يجية المناسبة لجمع المعموماتتحديد اإلسترات ـ 1ـ  3
تتضمف وضع خطة لتجميع المعمومات عف النظاـ الذي يجرى تطويره، وتشمؿ ىذه الخطة تحديد  

التي يستخدميا المحمؿ، كما تتضمف أيضا الطرؽ المناسبة لتجميع المعمومات مف  تمصادر المعموما
شكؿ سمسمة مف األنشطة تبدأ بإجراء المصادر المختارة وأخيرا يتـ صياغة خطة لتجميع المعمومات ب

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 

جراء المقابالت الشخ اـ لمحصوؿ عمى المعمومات التفصيمية بتنفيذ العمميات ػػصية عمى مستخدمي النظوا 
 الرئيسية فيو، ورسـ المخططات التفصيمية ليا ومراجعتيا.

  ام نمذجة النظ ـ 2ـ  3
ات ػػتتضمف ىذه المرحمة بناء نموذج النظاـ الذي تجرى دراستو، ويستخدـ ىذا النموذج في عممي 

يؿ عف نظاـ المعمومات السابؽ. تستخدـ خالؿ مراحؿ التحميؿ والتصميـ أربعة أنواع التحميؿ و التصميـ كبد
 ،مف النماذج يتـ اشتقاقيا مف بعضيا البعض بصورة متتالية، مضمنيف إياىا استفسارات متعمقة بكؿ نموذج

 فيما يمي تحديدىا: و يطمب اإلجابة عنيا
  الحالي؟ النموذج المادي لمنظاـ الحالي : كيؼ يعمؿ النظاـ 
 النموذج المنطقي لمنظاـ الحالي: ماذا يعمؿ النظاـ الحالي؟ 
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  النموذج المنطقي لمنظاـ الجديد: ماذا يجب أف يقوـ بو النظاـ الجديد؟ 
 النموذج المادي لمنظاـ الجديد: كيؼ يجب أف يقـو النظاـ الجديد بالوظائؼ المطموبة؟ 

  المطمب الثالث: مرحمة التصميـم 

رحمة إليجاد الحموؿ التنفيذية الالزمة لبناء نظاـ المعمومات الجديد، تتضمف ىذه المرحمة تيدؼ ىذه الم 
مجموعة مف الخطوات التي يتـ مف خالليا تحديد التفاصيؿ اإلجرائية الالزمة لوضع النظاـ قيد التنفيذ. تقسـ 

 . 1تفصيمي لمنظاـمرحمة التصميـ إلى مرحمتيف رئيسيتيف ىما التصميـ العاـ لمنظاـ و التصميـ ال
  التصميم العام لمنظام  ـ 1

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 

اـ مف ػة التصميـ العػا الذي يحدث فعالية وكفاءة النظاـ الجديد. تنطمؽ مرحمػضميار أفػومقارنتيا الختي
 مخطوات التالية:ا لالنموذج المنطقي لمنظاـ الحالي وفق

  تحويؿ النموذج المنطقي لمنظاـ الحالي إلى نموذج منطقي لمنظاـ الجديد؛ 
  توليد حموؿ مادية بديمة لمنظاـ الجديد؛  
  دي الكؼء؛اختيار النموذج الما 
      .تنفيذ النظاـ 
  تحويل النموذج المنطقي لمنظام الحالي إلى نموذج منطقي لمنظام الجديد  ـ 1ـ  1 

ذلؾ عف طريؽ إضافة العمميات الالزمة لتحقيؽ المتطمبات الجديدة لممستخدـ، والتي يتـ تحديدىا  
نموذج المنطقي لمنظاـ الجديد جميع خالؿ مرحمة التحميؿ لمتوصؿ لنموذج منطقي لمنظاـ الجديد. يعكس ال

أداء ىذه  كيفيةالوظائؼ والعمميات التي يجب أف يؤدييا ىذا النظاـ دوف التطرؽ لمتفاصيؿ المتعمقة بطرؽ و 
 الوظائؼ.

  توليد حمول مادية بديمة لمنظام الجديد  ـ 2ـ  1
التي يجب أف يقوـ النظاـ التفاؽ نيائي حوؿ العمميات والوظائؼ  إذا تمكف فريؽ التطوير مف التوصؿ 

 الجديد بيا، تنطمؽ عممية تحويؿ النموذج المنطقي الجديد إلى نموذج مادي.
  اختيار النموذج المادي الكفء  ـ 3ـ  1

ر في ػتنتيي المؤسسة باختيار النموذج األكثر كفاءة وفعالية الذي يتـ استخدامو بمتابعة عممية التطوي 
 .مرحمة التصميـ التفصيمي لمنظاـ
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  ام تنفيذ النظ ـ 4ـ  1
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 
موما يتـ تصميـ نظـ المعمومات وفؽ أربعة مستويات، سيتـ مف ردود الفعؿ السمبية في سموؾ الموظفيف. وع

 لتصميـ نظاـ المخزوف.  باستخػداـ مثاؿإيضاحيا 
  ام ة بعض عمميات النظحوسب ـ 1ـ  4ـ  1

يتـ فيو تصميـ نظاـ المخزوف الحاسوبي بدال مف النظاـ اليدوي الحالي و ىذا تقميصا لتنوع النماذج  
مكانيوالمستندات والسجالت المستخد ة حوسبتو يمكف ػػمة في النظاـ اليدوي. إف بساطة النظاـ اليدوي وا 

 العامميف مف إنجاز أعماليـ بسرعة أكبر وبدقة أعمى وىذا مف شأنو تقميص تكاليؼ ومستويات المخزوف.
  حوسبة النظم الفرعية  ـ 2ـ  4ـ  1

وترحيميا إلى الممؼ الرئيسي يتـ فيو ترقية المستوى األوؿ لمنظاـ، وذلؾ بإدخاؿ حركات المخزوف  
رساليا لمراقب المواد الستخداميا في تحديث الحسابات  بشكؿ فوري ومباشر، كما يجرى إعداد التقارير وا 
العامة لممخزوف، كما يمكف أف تطبع آليا التقارير المتعمقة بقيمة المخزوف ومستويات كؿ مادة فيو عندما 

المستوى الثاني لنظاـ المخزوف بالتوصؿ لنظاـ أكثر موثوقية  تتجاوز الكميات المحددة ليا، وبذلؾ يضمف
مكانية تعثر عمميات اإلنتاج.  وسرعة في االستجابة مما يقمؿ مف تكاليؼ المخزوف وا 

  استخدام اإلدارة العممية  ـ 3ـ  4ـ  1
ة لتصنيؼ المواد، الذي يسمح باستخداـ مستويات مراقب ABCيمكف تطوير النظاـ باستخداـ أسموب  

ميات الطمب مختمفة لكؿ فقرة مف فقرات المخزوف تبعا لقيمتيا وأىميتيا، كما يستخدـ ىذا المستوى لحساب ك
عداد الطمبيات.يخز تنو المساعدة في تقميؿ تكاليؼ الاالقتصادية الذي مف شأ  ف وا 

مخزوف يتـ في ىذه المرحمة تحسيف وتطوير المخزوف بحيث يصبح بإمكانو طباعة المسارات العامة لم 
بذلؾ وتقديميا لمراقب المواد والتي يمكنو مف التفاعؿ بسرعة أكبر مع التغيرات التي تحدث لفقرات المخزوف و 

يصبح عممو أكثر فعالية وأداؤه مرتفعا. إف تحديد مستويات المخزوف وفقا لطرؽ عممية مف شانو تخفيض 
 تكاليؼ المخزوف بشكؿ يفوؽ المستوى السابؽ لمنظاـ. 

  الحوسبة المتكاممة لمنظام  ـ 4ـ  4ـ  1
يتـ فيو تصميـ نظاـ متكامؿ لممخزوف يرتبط مع بقية األنظمة الفرعية األخرى لنظاـ المعمومات  

ة مف نظاـ المشتريات، المبيعات والمحاسبة العامة، وىذا مف شانو تقميؿ عمميات اإلدخاؿ، حيث أنو ػالمحاسبي
بصورة مشتركة مف قبؿ النظـ الثالثة المخزوف، المشتريات والمحاسبة يتـ إدخاؿ البيانات لمحاسوب مرة واحدة 

 ا في شبكة واحدة.ػا معػزة طرفية في اإلدارات الثالثة وربطيػالعامة. ويتطمب تنفيذ ىذا اإلجراء وجود أجي
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  مرحمة التصميم التفصيمي لمنظام  ـ 2
يد وفقا لمنموذج المادي الذي تـ التوصؿ تيدؼ ىذه المرحمة إلعداد تصاميـ تفصيمية لتنفيذ النظاـ الجد 

إليو سابقا، تتمثؿ مخرجات ىذه المرحمة في ممؼ توصيؼ كامؿ يتضمف توقيؼ كامؿ لتصميـ النظاـ يتـ 
 عمى أساسو بناء النظاـ الجديد خالؿ مرحمة التنفيذ.

 تصميم واجهات االستخدام  ـ 1ـ  2
بسيولة االستخداـ، كما يجب أف تتصؼ ىذه  يجب أف ييتـ محمؿ النظـ بتصميـ واجيات عمؿ تتميز 

 الواجيػات بالوضوح والفعالية. وتتطمب مرحمة تصميـ الواجيات عمى تصميـ المخرجات و المدخالت.
  تصميم المخرجات  ـ 1ـ  1ـ  2

يكمف اليدؼ مف تصميـ المخرجات في تحديد نوع وشكؿ المخرجات المطموبة مف النظاـ، وكذا  
الذي ستحفظ فيو. يجب أف ييدؼ وصؼ مضموف المخرجات لتحديد ما يجب أف يقدمو ا و الوسيط ػيمضمون

 النظاـ لمستخدميو مف تفصيؿ لممعمومات تستخدـ في مختمؼ المستويات اإلدارية.
  تصميم المدخالت  ـ 2ـ  1ـ  2

تخدمة تصميـ المدخالت إعداد المواصفات المتعمقة بتصميـ شاشات اإلدخاؿ، وكذا الوثائؽ المس يشمؿ 
دخاليا لمنظاـ، كما يجب تصميـ الشاشات بشكؿ يسيؿ عممية التفاعؿ والمورد بيف  لتسجيؿ البيانات وا 

 المستخدـ والنظاـ.
  تصميـم قواعد البيانات  ـ 2ـ  2

يتـ ىنا تحديد الطريقة المثمى لتنفيذ الييكؿ المنطقي لمبيانات الذي تـ وضعيا خالؿ مرحمة التحميؿ. 
مة تحديد كيفية تجسيد ىذا المخطط المنطقي وتحويمو لشكؿ مادي خالؿ مرحمة التنفيذ. تتضمف ىذه المرح

 يواجو المصمـ عدة بدائؿ لمقياـ بذلؾ منيا: 
 استخداـ األساليب التقميدية في تنظيـ الممفات؛ػ 
نظـ المعمومات  استخداـ نظاـ إدارة قواعد البيانات لبناء قاعدة بيانات النظاـ، و الذي يتـ اعتماده في حالةػ 

 اإلدارية المتكاممة و تسيير نواة نظاـ المعمومات الحاسوبي.
د معايير ػط التخزيف وتحديػار وسائػكما يمكف أف تشتمؿ ىذه المرحمة عمى اتخاذ قرارات بشػأف اختي 

صميـ مستويات لألداء خاصة ما تعمؽ منيا بزمف الوصوؿ لممعمومات المخزنة في قواعد البيانات، وأخيرا تو 
 اإلجراءات الحمائية لقواعد البيانات والمحافظة عمى سالمتيا.

  تصميم برمجيات النظم  ـ 3ـ  2
يتـ تصميـ برمجيات النظـ مف خالؿ تحديد مجموعة البرامج الالزمة لعمؿ النظاـ، وكذا تصميـ  

 الوحدات الوظيفية.
 تحديد برامج النظام   ـ 1ـ  3ـ  2

كذلؾ المرحمة مراجعة مخططات  البرامج الالزمة لعمؿ النظاـ. كما تتطمبفي ىذه المرحمة يتـ تحديد  
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 ت والمخرجات وقواعد البيانات. الؽ البيانات لمنظاـ الجديد، وكذا استخداـ تصاميـ المدختدف
 ،يبدأ محمؿ النظاـ بتحديد البرامج باستخداـ العمميات الموجودة في المستويات الدنيا لمخططات التدفؽ

ؿ عممية تتطمب كتابة برنامج خاص بيا، أضؼ إلى ذلؾ البرامج التي تقـو بإدخاؿ البيانات التي حيث أف ك
ج. و أخيرا ػتأتي مف خارج النظاـ. لتأكيد فعالية النظاـ يجب تفحص البيانات وتدقيقيا مف طرؼ ىذه البرام

ذلؾ قائمة بالبرامج  فج عػتات و ينػيمكف أف نستنتج أف تحديد البرامج يستند لتحميؿ مخططات تدقؽ البيان
 الالزمة لعمؿ النظاـ. 

 الوظيفية تقسيم الوحدات  ـ 2ـ  3ـ  2
ات الفحص واالختيار، ػيتـ تقسيـ النظاـ لوحدات وظيفية بيدؼ لتسييؿ عمميات البرمجة وتسيير عممي 

شاؼ األخطاء حيث يمكف أف يتـ اختيار كؿ وحدة بصورة مستقمة عف األخرى ما ينجـ عنو سيولة عممية اكت
تمي مرحمة تحديد برامج النظاـ تقسيـ البرنامج الواحد لعدة وحدات وظيفية  المنطقية في البرامج وتصحيحيا.

تؤدي كؿ منيا ميمة واحدة. تشكؿ مجموعة مف الوحدات الوظيفية برنامجا يقوـ بتحويؿ البيانات إلى 
 معمومات.

  تصميم إجراءات الحماية واألمن  ـ 4ـ  2
اـ ػسالمة وأمف نظـ المعمومات يتـ تصميـ وسائؿ الحماية الالزمة في ضوء متطمبات النظلضماف  

وأىميتو ومف خالؿ تحميؿ التيديدات واألخطار التي يمكف أف يتعرض ليا. وعميو فإنو يتعيف عمى فريؽ 
  يمي:التطوير أف ييتـ بما 

سارة وأعطاؿ وتوقؼ عف العمؿ وأثر ذلؾ تحديد األخطار والتيديدات المحتممة وما يمكف أف تسببو مف خػ 
 عمى أداء المؤسسة؛

 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. ػ 
 تصميم شبكات نقل البيانات  ـ 5ـ  2

مي لنظـ المعمومات، وضع طريقة لنقؿ البيانات ضمف النظاـ، حيث تشمؿ عممية التصميـ التفصي 
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 

ة في المؤسسة ػـ الفرعيػا أف تحقؽ تكامؿ جميع النظػلنظـ الموجودة في المؤسسة التي مف شأنيالتطبيقات وا
 وربطيا معا في نظاـ واحد.

  األنشطة التصميمية األخرى  ـ 6ـ  2
تتضمف مرحمة التصميـ باإلضافة لألنشطة السابقة أيضا وضع إجراءات تعنى بتحديد سير األعماؿ  

نظاـ ومراجعة مواصفات التصميـ. تجدر اإلشارة لضرورة االىتماـ برد فعؿ التي يجب أف يقوـ بيا ال
 الموظفيف تجاه النظاـ الجديد وتأثير التكنولوجيا المستخدمة عمى األدوار والسياسات اإلدارية.



 الفصل األول: نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
 

 

65 

  وضع خطة تحويل النظام  ـ 7ـ  2
لتحويؿ الممفات اليدوية تتضمف وضع خطة زمنية  ، تعتبر الميمة األخيرة في التصميـ المادي لمنظاـ 

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  
لضرورة االحتفاظ بالممفات القديمة بعد تحويميا حتى االنتياء مف تنفيذ  شير ىنانجب أف نكبيريف نسبيا. 

 النظاـ الجديد والبدء بتشغيمو، كما يجب أف يتـ تحويؿ الممفات بشكؿ ال يوقؼ عمؿ المنظمة.
 مراجعة التصميم   ـ 8ـ  2

صميـ النظاـ إف اليدؼ األساسي مف عممية المراجعة ىي الحصوؿ عمى أراء غير متحيزة حوؿ ت 
ة المراجعة خبراء أو مستشاريف ػذ. يتولى عمميػات التنفيػؿ البدء بعمميػو قبػالجديد والتعرؼ عمى إمكانات تحسين

خارجييف أو مف داخؿ المؤسسة باإلضافة إلى أعضاء فريؽ تطوير النظاـ والمستخدميف الرئيسييف وممثمي 
 اإلدارة.

 تقييمهاالمطمب الرابع: تنفيذ نظم المعمومات و 

تتـ في ىذه المرحمة تنفيذ النظاـ واختباره والتدريب عمى استخدامو. تركز إدارة المؤسسة في ىذه  
ررة في وثائؽ ػا وفؽ المواصفات المقػة والتأكد مف إنجازىػة عمى جودة تنفيذ المياـ واألنشطة المختمفػالمرحم

مشروع في الوقت المحدد بالتكمفة المقررة التصميـ وفي المواعيد المحددة، وىذا سعيا إلتماـ إنجاز ال
روع نظـ المعمومات ػػػػػػػدالت األداء المطموبة. إف تنفيذ مشػػػػػػػػػػػػؽ األىداؼ ومعػػػات التي تكفؿ تحقيػػػػػػػػوبالمواصف

ال يقتصر فقط عمى استالـ وتركيب التجييزات الحاسوبية والبرمجيات التطبيقية، إنما يشمؿ كذلؾ تطوير 
ب والدعـ لمموظفيف، ووضع الضوابط الالزمة لتجميع البيانات وتدفقيا إجراءات العمؿ وتقديـ خدمات التدري

لى النظاـ، وكذا وجود اإلجراءات الالزمة لحماية النظاـ و قواعد البيانات مف شتى أنواع األخطار  مف وا 
 . 1المرتقبة

 برمجة واختبار النظام ـ 1
 ةر البرامج التطبيقية داخؿ المؤسسة بواسطتنطمؽ عممية تنفيذ النظاـ عادة بعمميات البرمجة، حيث يتـ تطوي

باختالؼ الطريقة المتبعة لتطوير  .مبرمجييا أو خارجيا أي بشراء ىذه البرامج التطبيقية مف مصادر خارجية
يجب عمى إدارة المؤسسة عمؿ مسؤولية اختيار النظاـ   برمجيات التطبيقات لنظاـ المعمومات الحاسوبية فإنو

 و و تحقيقو لممواصفات المقررة عند تصميمو.لتحديد مدى جودة أدائ
 

                                                 
.367-364، ص ص: مرجع سابق ديف مصطفى الدىراوي،كماؿ ال - 1  
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  ب التدري ـ 2
يعد تدريب جزءا أساسيا مف عممية تنفيذ النظاـ، وذلؾ بيدؼ ضماف االستخداـ الصحيح والفعاؿ لنظاـ  

اء ػالتدريب الداخمي أثن بعدة طرؽ منيا المعمومات مف قبؿ الموظفيف. وعموما يمكف تنفيذ العمميات التدريبية
و تنظيـ دورات تكوينية داخؿ المؤسسة، التدريب في مراكز التدريب التابعة لمشركة المنتجة لمتجييزات العمؿ أ

حضور الندوات والمؤتمرات التي تنظميا شركات الحاسوب، شراء أفالـ تدريبية أو حـز تدريبية  و والبرمجيات
 جاىزة.

  توثيق النظام  ـ 3
التي تشمؿ تعميمات التحضير لكؿ عمؿ وكيفية الدخوؿ إليو  يتـ في ىذه المرحمة إعداد وثائؽ النظاـ 

 يمي:والتي يمكف حصرىا فيما 
 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.ػ 
  يل النظام تحو  ـ 4

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 

يجب التأكد مف أف لدى المستخدميف معرفة جيدة مف عمميات االختبار والتدريب، ولضماف نجاح التنفيذ 
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 

يد التشغيؿ بعد االنتياء مف اختبارىا.و عموما تستخدـ عدة أساليب لتحويؿ النظاـ المحوسب ووضع البرامج ق
 التشغيؿ التدريجي لمنظاـ الجديد و أسموب االنتقاؿ المباشر مف النظاـ القديـ إلى منيا التشغيؿ المتوازي،

 النظاـ الجديد.
  التشغيل المتوازي  ـ 1ـ  4

في حالة ي نفس الوقت جنبا إلى جنب لمتأكد مف عدـ ضياع البيانات يتـ تشغيؿ النظاـ القديـ والجديد ف     
 حدوث مشاكؿ، ونشير إلى أف تشغيؿ النظاـ القديـ يستمر لفترة محدودة ليتـ إلغائو فيما بعد.

  التشغيل التدريجي لمنظام الجديد  ـ 2ـ  4
و مع االستمرار ػالبدء بتشغيموفقا ليذا األسموب يتـ اختيار وظيفة واحدة مف نظاـ المعمومات الجديد و  

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.

  االنتقال المباشر من النظام القديم إلى النظام الجديد  ـ 3ـ  4
وفقا ليذا األسموب يتـ االنتقاؿ بشكؿ سريع بيف النظاميف، ولكف ىذا التغير الجذري يتطمب استعدادا  



 الفصل األول: نظم المعمومات و دورها في المؤسسة االقتصادية
 

 

67 

كبيرا ومستوى عاؿ مف التنظيـ حتى يتـ بنجاح. مف ميزات األسموب أنو يدفع الجميع لمعمؿ بحماس إلنجاح 
 النظاـ الجديد دوف تردد والتفكير بالرجوع لمنظاـ القديـ.

 التنظيمية لتنفيذ نظم المعمومات  النواحي ـ 5
نظرا لمتأثير الذي يمكف أف تحدثو نظـ المعمومات سواء عمى التنظيـ أو عمى األفراد العامميف فيو والتي قد  

د بشكؿ مباشر أو غير ػاـ الجديػا يؤدي إلى مقاومة إدخاؿ النظػتتعارض مع مصالحيـ الفردية أو الجماعية مم
جيدا لتنفيذ نظـ المعمومات بشكؿ يقمؿ احتماالت مقاومة عممية التنفيذ بشكؿ  مباشر، مما يتطمب تخطيطا

جماعي أو فردي. وتجدر اإلشارة أنو مف الضروري خالؿ جمع مراحؿ التطوير أف يحافظ محممي النظـ عمى 
ؿ عمى عالقة جيدة مع المستخدميف، وىذا عف طريؽ العناية باىتماماتيـ واإلجابة الواضحة عف أسئمتيـ والعم

 إشراكيـ قدر اإلمكاف في عممية التطوير ما يولد لدييـ إحساسا باالنتماء لمنظاـ الجديد. 
  مرحمة ما بعد التنفيذ ـ 6

تيدؼ ىذه المرحمة لممحافظة عمى استمرارية عمؿ النظاـ في مستوى األداء المطموب. تتضمف ىذه  
 .  1صيانةالمرحمة خطوتيف أساسيتيف ىما التقييـ والمراجعة وكذا ال

 والمراجعة التقييم  ـ 1 – 6
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 
ركيز عمى األفراد والعمميات ومدى التبايف بيف القيـ التقديرية والفعمية لتكاليؼ المؤسسة بشكؿ عاـ مع الت

النظاـ وعوائده والتغيرات األخرى في مستوى األداء. يجب أف تغطي عممية تقييـ النظاـ مجاالت عممية اتخاذ 
ـ، وأثر نظاـ المعمومات في القرارات المتعمقة باألنشطة التنفيذية واإلدارية، جودة المعمومات التي يوفرىا النظا

تحسيػف القػدرة التنافسية لممؤسسة. و عموما تستخدـ عدة طرؽ لتقييـ أداء نظاـ المعمومات وتأثيرىا عمى 
 المؤسسة يمكف حصرىا في النقاط التالية:

  وفقا ليذه الطريقة يتـ تسجيؿ األحداث غير العادية التي تحدث خالؿ  :تنظيـ سجؿ لألحداث الميمة
النظاـ أو تمؾ التي تثير اىتماـ مصمـ النظاـ أو اإلدارة. رغـ بساطة الطريقة إال أنيا توفر معمومات  تشغيؿ

ميمة ومفيدة إلدارة نظـ المعمومات وكذا مستخدمي النظـ، ولكف ىذا يعيؽ عمؿ مشغمي النظاـ ويقيدىـ 
جراءاتو.  بتعميمات التسجيؿ وا 

  يد مدى تقبؿ المستخدميف لنظاـ المعمومات وحماسيـ يتـ ىذا المسح بتحد :مسح آراء المستخدميف
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.
  مى المزايا التي يوفرىا النظاـ لممستخدـ مثؿ سيولة تعتمد الطريقة ع :التقييـ الموزوف لمزايا النظاـ

االستخداـ، تقميؿ األخطاء في العمميات ومالءة النظاـ لطرؽ العمؿ. يطمب مف المستخدـ تقييـ ىذه المزايا 
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و "غير ميـ"،  حيث تتباعد إجابات المستخدميف  ميـ جدا"“حسب أىميتيا و إعطائيا درجات تتراوح مػػا بيف 
  ايا النظاـ مف وجية نظرىـ.عمى تحديد مز 

  يتـ مقارنة األداء الفعمي مع معايير األداء المستيدفة  :مقارنة األداء الفعمي لمنظاـ مع األىداؼ المقررة
 التي تـ تحديدىا خالؿ عممية تصميـ النظاـ لتحديد االنحرافات وبالتالي معالجتيا.

 عمى الييكؿ التنظيمي لممؤسسة وعمى السياسات  تقيـ ىذه الطريقة مدى تأثير النظاـ :التحميؿ التنظيمي
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 

 .راتأف يغير أسموب اتخاذ القرا
   تعتبر الحواسيب والبرمجيات المستخدمة بمثابة المحرؾ لنظاـ : والبرمجياتقياس أداء التجييزات

المعمومات، لذا فإنو مف الضروري  قياس سرعة وكفاءة عمؿ النظاـ، ويتـ ذلؾ باستخداـ تجييزات خاصة يتـ 
قوـ بيا الحاسوب ثـ تحدد مدى ربطيا إلى الحاسوب تقوـ بتجميع البيانات عف العمميات الداخمية التي ي

استخدامو وكفاءة عممو، كذلؾ يتـ ضبط البرمجيات بواسطة خاصية توجد غالبا ضمف نظاـ التشغيؿ وتقوـ 
ة تقوـ ىذه ػا، وبنفس الطريقػبتجميع البيانات عف نظاـ التشغيؿ وعف البرامج التطبيقية التي يجري تنفيذى

 في ممؼ خاص في وحدة األقراص بيدؼ تحميميا.البرمجيات بتسجيؿ البيانات التي جمعتيا 
 مرحمة الصيانة  ـ2 –6

تعتبر المرحمة األخيرة في دورة حياة تطوير النظاـ، تيدؼ إلدامة النظاـ والمحافظة عمى استمراريتو  
وتشغيمو وذلؾ مف خالؿ إدخاؿ التحسينات واإلضافات الالزمة لتمكينو مف تمبية االحتياجات المتغيرة 

 يف. يتـ خالؿ عمميات الصيانة تحديث وتعديؿ وظائؼ النظاـ وتنقيحيا لتعكس الحالة الراىنة.لممستخدم
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 خاتمة الفصل األول
 

اؿ اإلدارة و استعممت ػوـ األخرى إلى مجػت مف مجاالت العمػات التي انتقمػـ مف النظريػتعد نظرية النظ 
ألخيرة، إال أف دخوليا ىذا الميداف كاف قبؿ ذلؾ بكثير. لمتحميؿ بشكؿ واسع خاصة في العشريات الثالثة ا

في مقدمتيا اعتبار ، و تطبيؽ نظرية النظـ في اإلدارة تحديد االفتراضات األساسية التي تقوـ عمييا يتطمب
تتضمف مجموعة مف األنظمة الفرعية المتكاممة تعمؿ بنيويا  نظاما اجتماعيا واقتصاديا مفتوحاالمؤسسة 

تطبيؽ نظرية النظـ في مجاؿ إدارة المؤسسات االقتصادية عمى جممة مف  كما يجب أف يشتمؿ، كنظاـ شامؿ
التركيز عمى إستراتيجية المؤسسة وتعظيـ ، إنجاز األىداؼ التنظيمية المتعمقة بالمؤسسة منيا و األبعاد

عمى  وار، تحديد مسؤوليات وصالحيات كؿ مسؤوؿ بشكؿ محدد وواضح، توزيع األداكفاءتيا وفعاليتي
يتضمف مدخالت، عمميات ومخرجات وتغذية  او مفتوح متكامال ا، اعتبار المؤسسة االقتصادية نظامالعامميف

عكسية الستدراؾ أخطاء النظاـ، كما تعتبر عالقات األفراد ببعضيـ سواء كانت رسمية أو غير رسمية، 
  العناصر األساسية المكونة لممؤسسات.أساليب القيادة اإلدارية، قنوات االتصاؿ وتدفؽ المعمومات مف أىـ 

طرؽ  في مجاؿ األنظمة كاف لو في الواقع أثره كذلؾ عمى الحاصؿ التطور مف البدييي القوؿ أف
مومات ما ـ والمعػ، حيث أفرز التزاوج الحاصؿ بيف نظرية النظمعالجة البيانات و استخالص المعمومات منيا

ات التي يتوجب عمى اإلدارة في التنظيمات ػالرىانـ مف أىـ التي تعد اليو ، و ة المعموماتػيسمى بأنظم
ىذه  تممي، المتميزة بسرعة التغير المعاصرة كسبيا و تممكيا ألجؿ البقاء و االستمرار في بيئة األعماؿ

الكتساب ميزة  ظمة المعمومات واإلدارة والتنظيـالعمؿ مف أجؿ تحقيؽ تكامؿ بيف أن التغيرات عمى التنظيمات
 مف خالؿتتأتى  في التنظيمات المعاصرة نظـ المعموماتأىمية تجدر اإلشارة إلى أف  .ة مؤكدةتنافسي

 .تمبية احتياجات اإلدارة في مختمؼ المستويات مف المعموماتيتـ تصميميا ألجؿ  يالت الواسعة التطبيقات
ات ػا البيانلير ػاألطراؼ التي يوفالحتياجات  اءةػبكفنظاـ  أي يستجيبو لكي أن ،مما ال شؾ فيو

إلى السطح  تبرز رار، و عميو ػاء و االستمػالبق التي تضمو اتػلكي يتسنى لمتنظيم ه، وجب تطوير المعموماتو 
ا عدد مف المختصيف والمدراء ػؿ، يشارؾ فييػعدد مف المراح تشكؿ مفتالتي  اتػـ المعمومػة تطوير نظػعممي

و النيائي وىو ػـ محددة لمتقدـ بمشروع التطوير نحو ىدفوالمستخدميف. تتضمف كؿ مرحمة القياـ بأعماؿ وميا
تبدأ عممية تطوير النظـ بعممية التحميؿ، وذلؾ عندما تشعر إدارة المؤسسة تأسيس نظاـ فعاؿ لممعمومات. 

بوجود مشكمة معينة أو قصورا في األداء يقؼ عائقا أماـ تحقيؽ أىدافيا، عندىا تقـو اإلدارة بإعادة النظر في 
إليجاد الحموؿ  و التي تسعى التصميـ مرحمة ميياتعموماتيا كخطوة أولى في عممية تطوير أنظمتيا. نظاـ م

التنفيذية الالزمة لبناء نظاـ المعمومات الجديد، تتضمف ىذه المرحمة مجموعة مف الخطوات التي يتـ مف 
تتـ  في عميمة التطوير، أخيرة مةو كمرحزمة لوضع النظاـ قيد التنفيذ. خالليا تحديد التفاصيؿ اإلجرائية الال

تنفيذ النظاـ واختباره والتدريب عمى استخدامو. تركز إدارة المؤسسة في ىذه المرحمة عمى جودة تنفيذ عممية 
المياـ واألنشطة المختمفة والتأكد مف إنجازىا وفؽ المواصفات المقررة في وثائؽ التصميـ وفي المواعيد 
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از المشروع في الوقت المحدد بالتكمفة المقررة وبالمواصفات التي تكفؿ تحقيؽ المحددة، وىذا سعيا إلتماـ إنج
ف تنفيذ مشروع نظـ المعمومات ال يقتصر فقط عمى تجب اإلشارة إلى أاألىداؼ ومعدالت األداء المطموبة. 

ؿ وتقديـ استالـ وتركيب التجييزات الحاسوبية والبرمجيات التطبيقية، إنما يشمؿ كذلؾ تطوير إجراءات العم
لى النظاـ، وكذا  خدمات التدريب والدعـ لمموظفيف، ووضع الضوابط الالزمة لتجميع البيانات وتدفقيا مف وا 

 .وجود اإلجراءات الالزمة لحماية النظاـ و قواعد البيانات مف شتى أنواع األخطار المرتقبة
التي تساعد في إنجازىا بشكؿ  إف تنفيذ األعماؿ والمياـ السابقة الذكر يتطمب استخداـ بعض األدوات 

دقيؽ لتحقيؽ ىدفيف أساسييف أوليما زيادة اإلنتاجية وتحسيف األداء وثانييما ىو ضماف جودة نظـ 
مجموعات رئيسية و ىي: تجميع البيانات،  ضمف أربعة ىذه األدوات يمكف تصنيؼ المعمومات. و عموما

ـ المجموعة األولى منيا لتجميع الحقائؽ والمعمومات تستخد أدوات التحميؿ، أدوات التصميـ وأدوات التنفيذ.
المتعمقة بالنظاـ الحالي والالزمة إلجراء عمميات التحميؿ ودراسة الجدوى، تتضمف ىذه الطرؽ المقابالت 

أما أدوات التحميؿ  الشخصية واالستبيانات والمالحظة المباشرة لسير اإلجراءات ودراسة الوثائؽ وغيرىا،
جراءاتو ولتحديد متطمبات تعديمو.فتستخدـ لتحميؿ   النظاـ الحالي سواء كاف يدويا أو آليا و توثيؽ عممياتو وا 

تستخدـ أدوات التصميـ لصياغة وتحديد مواصفات النظاـ الجديد الالزمة لتمبية االحتياجات التي يتـ  في حيف
يات المعالجة في النظاـ تضمف توصيؼ المدخالت والمخرجات وعممو التي تتحديدىا خالؿ مرحمة التحميؿ. 

اذج المستخدمة ػػػػػاؿ الشاشات والتقارير والنمػػػػػػػػػػػات الرقابة، كما تتضمف ىذه األدوات تصميـ أشكػػػػوكذا عممي
 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 مػػ دةل
ضسمهج.لتتدفؽلستع سجتلهذهلاؤمظـلفالإطجرلمظػجـلاؤستع سػجتلا دارالاؤػذالوةػتدل نػدادلاؤستع سػجتل لت ػدوسهجل

ـلاؤستع سػػجتلػػػػػػػػػػػػػػاؤػػذالومتعهػػجلذاتلأهسوػػقلفػػالنسعوػػجتلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلبجؤسؤةةػػقل نعوػػ لتتسػػؿلمظبجؤشػػاؿلاؤسم ػػـل
نعػػدلتز وػػدلاؤسرااػػزلا داروػػقلاؤساتعلػػقلضػػسفلاؤسؤةةػػقلبجؤستع سػػجتلاؤضػػر روقلؤسةػػجندةلاجفػػقلاؤسةػػت وجتلا داروػػقل

 نعدلاتاجذلاؤ راراتلاؤاجةقلبهج.

نعػػدلد رل لأهسوػػقلمظػػـلاؤستع سػػجتلفػػالاتاػػجذلاؤ ػػراراتلوهػػدؼلاؤلةػػؿلؤت ػػدوـلإطػػجرلوساػػفلسػػفلامؤػػ لاؤتتػػرؼل
لاؤساتعلقلفالاؤسؤةةجتلبشاؿلنجـل لاادتةجدوقلسمهجلتحدودال لذؤؾلسفلامؿلتمج ؿلاؤم جطلاؤتجؤوق:

لاتاجذلاؤ راراتل لتوجراتلاؤلارلاؤتمظوسا؛لل
لسحج ؤقلتحدودلسجهوقلنسعوقلاتاجذلاؤ رار؛لل
لاؤستع سجتلفوهج؛لنسعوقلاتاجذلاؤ راراتل لد رلمظـل
لتحةوفلفتجؤوقلاتاجذلاؤ رارات.للل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 اتخاذ القرارات و تيارات الفكر التنظيميالمبحث األول: 

نبرلةم اتلط وعقلسفلاؤسسجرةجتلا داروقلفالاؤسؤةةجتلاؤساتعلق،لحوثلأةهستللااؤلارلاؤتمظوستط رل 
لفالإثرل لاؤسلاروفل اؤتعسجء لابورلسف لمسجذجل مظروجتل سبجدئلدراةجتل بح ثلندد ل  ضع لا داروق، لاؤسترفق اء

إلدارةلبشاؿلنجـل لؤتسعوقلاتاجذلاؤ راراتلاؤساتعلقلفالاؤتمظوـلتحدودال لاؤتالومبمالنعوهجل ادتهجلـلؤرلمظرتهػتلة
لاؤتط رلام ةـلاؤلارلا دارالإؤدلسراحؿ،لادترمتلاؿلسرحعقلبظه رلسدااؿل اتمجهجتلذسةت بعهج.لفالأثمجءله ل ا
 لإؤوهجلهؤاءلاؤتعسجءلاهتسجسجتهـ،ل ه لسجلمتجلنم لأاثرلسفلرافدلفارا،لتسثؿلفالأاثرلسفلسدرةقلسفلسدارسل م

لاؤبجحثوفل لبجهتسجـ لهذا ل دتمج لحتد لتحظد لزاؤت ل ا لا دارا، لاؤلار لأثرت لاؤتا لمظروجتهج لسدرةق لؤاؿ ا دارة،
لسلجه لاؤمظروجتلسف لهذه لت دس  لؤسج لؤإلدارة ل اؤسسجرةوف لؤألمشطقل اؤدارةوف لسمظسق ل أةجؤوب ل د اند ل سبجدئ وـ

  األنسجؿلاؤهجدفق.ل

لهالاؤسداؿلل لسدااؿلأةجةوق ل ةهجسجتلاؤاتجبل اؤبجحثوفلإؤدلثمثق لاؤتمظوسال ف ج تةمؼلتوجراتلاؤلار
لؤعتسعوقلا داروقل لؤتسعوقلاتاجذلاؤ راراتل لاؤسداؿلاؤةع اال لاؤسداؿلاؤستجةر،لفعاؿلسمهجلمظرتهج اؤامةواا،

 ستهجلأحوجمجلبتضلم جطلاؤت جطع.تم ل

  اتخاذ القراراتالمطمب األول: نظريات الفكر الكالسيكي و 

بػجؤرمـلسػفل،لفتتتبرلاؤمظروقلاؤامةواوقلأ ؿلإةهجـلذ لداؤقلفالبمػجءلاؤلاػرلا دارا،ل لوتتبػرلاتجبهػجلر ادالؤعتةػوور 
راءل لاؤسبػجدئلاؤتػالادترحهػجلر ادلاؤسػداؿلسػجلزاؤػتلأفلآراءلاتجبهجلدجستلفالأةجةهجلاأل ؿلنعدلاؤابػرة،لإالأفلهػذهلاآ

 الاؤسبحثلت دوـلؤعسداؿلوت ب لمظرت لؤتسعوقلاتاجذلاؤ رارات..لةوتـلسفلامؿلهذ1تطبؽلحتدلو سمجلهذا
 نظريات التنظيم الكالسيكي -1

ؿلػاؤتػػػالظهػػػرتلفػػػالبداوػػػقلاؤ ػػػرفلاؤسجضػػػالنعػػػدلت ةػػػوـلاؤتسػػػلػقارتاػػػزتلمظروػػػجتلاؤتمظػػػوـلاؤامةػػػواالاؤثمثػػػل
قلػ اؤهواػػؿلاؤتمظوسػػالبجنتبجرهسػػجلنمةػػروفلأةجةػػووفلسػػفلنمجةػػرلاؤتمظػػوـل لسػػجلوممػػرلنػػفلذؤػػؾلسػػفلتحدوػػدلؤعةعطػػ

راضلأةجةػػالسسػػثملفػػالػامطعػػؽلاؤسػػداؿلاؤامةػػواالسػػفلافتػػلتوػػوفلمطػػجؽلا شػػراؼل لاؤردجبػػق. ت زوػػعلاؤسةػػؤ ؤوقل لت
ؤهػذالاؤسػداؿلهػ لزوػجرةلإمتجموػقلاؤسمظسػجتلاػجفلاؤت مػ لاألةجةػالل.2ةلقلاؤرشجدةلفالتةرفجتل لةع اوجتلاؤتمظوـ

 سفلامؿلاؤتراوزلنعدلبتضلاؤتمجةرلأ لاؤ ةج ؿلسفلأهسهج:
 دراةقلأفضؿلاؤطرؽلاؤلموقلألداءلاؤتسؿ؛لػ
 قلا داروق؛وااهتسجـلبالجءةلاؤتسعلػ

                                                 
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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  ضعلسبجدئلستوجروقلت م ل تضبطلاؤتسؿلفالاؤسمظسق.لػ
سفلاؤر ادلاجفلؤهـلاؤلضؿلفالإرةجءلدنج ـلهذالاؤسداؿل هـلسمس نقللإؤدؤسداؿلاؤامةواالوت دلتأةوسلالل
وساػفلتمػج ؿلفاػرل لإةػهجسجتلاؤسػداؿلاؤامةػواالفػالنسعوػقلاتاػجذلروؾلتجوع ر،لهمػرالفػجو ؿل لسػجاسل وبػر.لوفرد

اؤسػداؿللقل لأاوراػؿلاؤتسعوقلا داروػ لاؤستسثعقلفالا دارةلاؤتعسوق،لسدالق لاؤثمثػاؤ راراتلاؤساتعلقلسفلامؿلمظروجت
لللاؤبور دراطا.

 تقديم نظرية اإلدارة العممية -1 –1

،لستعمػػجلنػػفلاألهػػداؼلاؤح و وػػقلاؤتػػال1أرةػػدلتػػجوع رلد انػػدلا دارةلاؤتعسوػػقلبتحدوػػدلاؤسبػػجدئلاؤتػػالت ػػ ـلنعوهػػج
دمػجعلاؤطػرفوفلبػأف حػمؿلث جفػقلاؤتلػجهـلسحػؿلاؤتمػجزعلبػوفلا دارةل اؤتسػجؿ،ل اال اؤػذاللتةتدلإؤوهجل هالزوػجدةلا متػججل اال

وحاـلاؤتمدقلبومهسجلهػالاؤسةػجؤالاؤسشػتراقلالتضػجربهج.لاجمػتلاؤسةػجهسقلاألةجةػوقلؤتجوعػػ رلفػالاؤسػداؿلب رةػج  ل
 :ل2قلؤإلدارةلاؤتعسوقل لاؤستسثعقلفاػاؤسبجدئلاألةجةو

لحؿلاؤسشجاؿلا داروق؛ل لفاإحمؿلاؤطرؽلاؤتعسوقلسحؿلاؤطرؽلاؤبدا وقلفالاؤتسؿل ػ
لسجؿل تدروبهـلنعدلأةجسلنعسا؛اااتبجرلاؤتعسالؤعتلػ
 تتج فلاؿلسفلا دارةل اؤتسجؿلطب جلؤعطرو قلاؤتعسوق؛ػل
 ت ةوـلنجدؿلؤعسةؤ ؤوجتلبوفلاؤسدوروفل اؤتسجؿلسعلدوجـلاؤسدوروفلبتاطوطل تمظوـلاؤتسؿ،ل دوجـلاؤتسجؿلبجؤتملوذ.لػ

وطلاألنسجؿل لرفعلسةت ىلرازلفرودوروؾلتجوع رلسؤةسلهذالااتمجهلنعدلدراةقلاؤ دتل لاؤحراقلب ةدلتبة
سػػفلثػػـلتػػدروبلاؤ ػػ ىلاؤتجسعػػقلنعػػدلأةػػجسلاألةػػع بلاؤتعسػػالاؤسحةػػفل لاؤسػػمسطلؤزوػػجدةلإمتجموتهػػج.ل ظهػػرتلل،أدا هػػج

اةػتتسجؤهجلفػال(GANTT)مجمػتلسلجهوـلساسعقلسثؿلاؤهمدةقلاؤبشروقلؤتحةوفلسةتػ ىلأداءلأنضجءلاؤمةـل لاػرا ط
  .3جاتلاؤتاطوطل لاؤردجبقػسم

رلإؤػػػػػدلتطبوػػػػػؽلسبػػػػػدألا شػػػػػراؼلاؤ ظػػػػػج لالؤتح وػػػػػؽلا فػػػػػجدةلاؤ ةػػػػػ ىلسػػػػػفلاػػػػػدسجتلاؤسشػػػػػرفوفلدنػػػػػجلتػػػػػجوع ل
ؿل لػاؤستاةةوف،ل لاذالسبدألاؤتةوورلبجاةتثمجءلدةػدلتراوػزلاؤمهػ دلنعػدلم ػجطلاااتمػجؽلاؤتػالتتػ ؽلةػورلاؤتسػ

سػفلآثػجرلاومجبوػقللستجؤمتهجلفالاؤتمظوسجت.لرازتلا دارةلاؤتعسوقلنعػدلسبػد الت ةػوـلاؤتسػؿل لاؤتاةػصلؤسػجلؤهسػج
نعدلسةت ىلأداءلاؤتمظوـل لاذالسبػدألاؤتتػج فلاؤػذالوتػدلنػجسملأةجةػوجلؤتممػبل لاحتػ اءلاؤةػرانجتلاؤتػالدػدلتمشػأل

لبوفلا دارةل لاؤتسجؿ.
 تقديم نظرية التقسيم اإلداري –2 -1 

لؤافلاهتسجس لل ر،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتتبرلهمرالفجو ؿلأ ؿلسفل ضعلأةسلهذهلاؤمظروقل لاؤتالتتتبرلساسعقلؤسجلمجءلب لتجوع

                                                 
1 - JEAN- NOËL LHUILLIER, Op.cit, P : 62. 

 .63-59،لصلص:2001دارلةلجءلؤعطبجنقل لاؤمشرل لاؤت زوع،لنسجف،لاألردف،لل،اؤطبتقلاأل ؤد،ارة: النظريات و العمميات و الوظائف، مبادئ اإلدسحسدلدجةـلاؤ رو مال-ل2
 .59-55،لصلص:ل1995،لدو افلاؤسطب نجتلاؤمجستوق،لاؤمزا ر،لمدخل لمتسيير، الجزء األول: التسيير و التنظيم و المنشأةسحسدلرفوؽلاؤطوب،لل-ل3
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زتلمظروػقلاؤت ةػوـلا دارال لاؤتػالػ.لراػ1ؿلاؤتمظوسالتحدوػداػداروقلذاتهجلنعدلسةت ىلدسقلاؤهواا امةبلنعدلاؤتسعوقل
وطعؽلنعوهجلأوضجلتةسوقلمظروقلاؤتسعوقلاؤتةووروقلنعدلاؤتةوورلفالحدلذات ،لفجنتبرت لمشجطجلستسوزالدج سػجلبذاتػ .ل سػفل

لقل اؤتمةوؽ.ػـ،لاؤت مو ،لاؤردجبػج ؼلفرنوقلسثؿلاؤتاطوط،لاؤتمظوثـلتحعوؿلهذالاؤمشجطلإؤدل ظ
حوػثلل،تتةػؼلبجؤسر مػقلأالأمهػجلؤوةػتلسطع ػق2ةجهـلااتمجهلفالبعػ رةل لتحدوػدلنػددلابوػرلسػفلسبػجدئلاؤتةػوور
ل:ل3 لاؤستسثعقلأةجةجلفالاؤتمجةرلاؤتجؤوقلوسافلاةتاداسهجلفالض ءلاؤظر ؼلاؤستغورةل اؤاجةقلباؿلسشر ع

لاألسر؛ل حدةلػ
 تاجفؤلاؤةعطقل لاؤسةؤ ؤوق؛لػ
 اةت رارلاألشاجص؛لػ
 اؤتمةوؽل لتل وضلاؤةعطق.لػ

لاؤردجبػػقلبجاةػػتثمجءلتمػػدرلا شػػجرةلإؤػػد حوػػثلوترتػػبلنعػػدلاؤسػػدراءلل،أفلاؤسبػػدألاألاوػػرلالوساػػفلفةػػع لنػػفلسلهػػـ 
 رلأهسوق.ال لؤع راراتلاألاثتت ودلاألنعدلسرتبقلتل وضلاؤةعطقلمح لاألةلؿلؤاالوتجحلؤهـلاؤتلرغلؤعسشجاؿلاألاثر

  المدخل البيروقراطي – 3 - 1
اؤػذالوةػتهدؼلتح وػؽلل4مس ذم لاؤبور دراطالنعدلأمػ لاؤمسػ ذجلاؤسمجةػبلؤعتمظػوـلاؤحضػراددـلسجاسل وبرلل

األهداؼلاادتةجدوقل لاامتسجنوق.لوةتسدلهذالاؤمظجـلةعطت لسفلاؤ جم فلاؤذالوتاسلنجدةلإرادةلاؤسمتسع.لوةتسدل
ل:5فوسجلوعاجلاؤبور دراطالالجءت ل لن مموت لسفلاةج ة لاؤستسثعقلاؤمس ذ

ل م دلمظجـلهرسالؤعةعطق؛لػ
لتحدودل اضالؤساجفلاؿلشاصلفالاؤتمظوـ؛لػ
ل م دلتاةصلددوؽلؤاؿلفرد،لتاةصلس ة ؼلاتجبوج؛لػ
ؤس حػػدةلذاتلب مػػ دلا مػػراءاتلاااتوػػجرلاألشػػاجصلنعػػدلأةػػجسلاؤالػػجءةلاؤت موػػقل لاؤتعسوػػقلفػػالظػػؿلاؤسمجفةػػقل للػػػ

لغقلاؤس ض نوقلاؤسمردةلسفلانتبجراتلاؤشاةوق؛اؤةب
لاةتاداـلاألةع بلاؤتعسالفالستجؤمقلاؤسشجاؿلا داروق؛للػ
ل م دلسةتمداتل ل ثج ؽلرةسوقلسحل ظقلفالاؤساجتب.للػ

                                                 
1 - JEAN- NOËL LHUILLIER, Op.cit, P : 63. 

 .100-98،لصلص:2005،لاؤدارلاؤمجستوق،لا ةامدروق،لسةر،لإدارة األعمال:نظريات و نماذج و تطبيقات ثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،ل-ل2
 .62-53،لصلص:مرجع سابق اؤمزءلاأل ؿ:لاؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأة، سحسدلرفوؽلاؤطوب،ل-ل3
 .21،لص:1996لدارلإةهجسجت،لت مس،ل،مبادئ اإلدارة و التنظيم جت،مسجؿلاؤدوفلؤت وةل-ل4
 .66-65،لصلص:مرجع سابقسحسدلرفوؽلاؤطوب،لاؤمزءلاأل ؿ:لاؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأة،لل-ل5



                                                  الفصل الثاني: نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار
 

17 

مػػ لمظػػجـلسثػػجؤالؤػػإلدارة،لانتسػػجدهلنعػػدلاؤ  انػػدلاػػـلنعػػدلاؤمسػػ ذجلاؤبور دراطػػالنعػػدلأوساػػفلاؤحسػػجلةػػبؽلس
راءاتلاؤةػػجرسقلؤع ضػػجءلنعػػدلاؤتمدػػجتلاؤشاةػػوق،لاؤت ةػػوـلاؤ اضػػالؤعتسػػؿلو تضػػالأفلوتػػرؼلاػػؿلشػػاصل ا مػػ

  ظولت لفالاؤتمظوـل لاؤتدرجلاؤهرسالاؤثجبتلحتدلتا فلاؤتردوجتلسمط وقل  اضحق.
 المبادئ المشتركة بين نظريات المدخل الكالسيكي – 2

افلتحدودلم جطلاؤت جطعلأالاؤسبجدئلاؤسشتراقلبومهجلفال،لوساؤامةوااسفلاؤدراةقلاؤستأموقلؤمظروجتلاؤسداؿل
لسمس نقلسفلاؤم جطلمحددهجلفوسجلوعا:

لتل ضلاؤةعطقلفالاؤسمظسقلبجنتسجدلسبدألاؤتدرجلسفلدسقلاؤهواؿلاؤتمظوسالإؤدلدجندت ؛للاؤةعط ا:سبدألاؤتدرجللػ
  حدةلاألسر:لوتع دلاؤسرؤ سلاأل اسرلسفلدبؿلطرؼل احد؛لػ
 ةوفلدااؿلاؤتمظوـ؛سحد دوقلاؤسرؤ للػ
 اؤت ةوـلاؤددوؽلؤعتسؿل لتحدودلاؤتاةص؛لػ
 انتسجدلاؤتمظوـلنعدلاؤرةسوق؛لللػ
 تةرفجتلاؤتمظوـلتاضعلؤسبدألاؤرشد.لػ

 المدخل الكالسيكيمن منظور  اتخاذ القرارات – 3
ظػػج ؼلومظػػرلاؤسػػداؿلاؤامةػػواالفػػالا دارةلؤعسؤةةػػقلنعػػدلأمهػػجلتمظػػوـلرةػػسالتتػػ زعلفوػػ لاؤسةػػؤ ؤوجتل لاؤ ل

افترضػػتلاؤمسػػجذجللفػػالتةػػرفجتهج.لؤ ضػػ حل لاؤرشػػجدةبشػػاؿلهرسػػالفػػالإطػػجرلانتبجرهػػجلمس ذمػػجلسواجمواوػػجلوتةػػـلبج
اؤامةواوقلفالا دارةلأفلاؤسؤةةػقلمظػجـلسغعػؽلوتسػؿلفػالإطػجرلظػر ؼلاؤتأاػدلاؤتػجـلأالتػ افرلاؤستع سػجتلبجؤشػاؿل

رشػجدةلاؤ ػراراتلاؤستاػذةلبحاػـلاافتراضػجتلاؤتػالسسػجلوتتػوفلستػ لتح وػؽلل،اؤت دوتلاؤسطع بوفلنفلظر ؼلاؤسحوط ل
لا دارالإؤػػػػدلأةػػػػلع ل لتػػػػدفؽل نعػػػػدلأةجةػػػػهجلوتسػػػػؿلاؤتمظػػػػوـ.لأضػػػػؼلإؤػػػػدلذؤػػػػؾلامةػػػػوجبلاأل اسػػػػرلسػػػػفلأنعػػػػدلاؤهػػػػـر

لاؤستع سجتل لاؤبوجمجتلسفلأةلؿلإؤدلأنعدلاؤهواؿلاؤتمظوسا.ل
ل،تمظػػوـلتتػػدل اضػػحقلبسػػجلفوػػ لاؤالجوػػقاةػػتمجدالؤسبػػدألاؤ ضػػ حلفػػ فلاجفػػقلاؤ امبػػجتل لااؤتزاسػػجتلاؤسهموػػقلفػػالاؤ

سػػفلاػػمؿلاؤت ةػػوؼللدحوػػثلأمهػػجلسحػػددةلاتجبوػػج،ل لنعوػػ لفػػ فلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلاؤساتعلػػقلفػػالاؤسؤةةػػقلتتحػػد
اؤددوؽلؤع ظج ؼل لإةمجدهجل ف جلؤع  اموفل لاؤع ا الاؤةج دةلفالاؤتمظوـ.لفلالحجؤقلسجلإذالةجدؼلستاذلاؤ رارلس دلػجل

 لاألسرلفتعو لااةتممجدلبجؤسةت وجتلاؤتعوجلفالاؤتمظوـلؤعلةؿلفػالاؤسشػاؿلاؤسطػر ح.لومػبلستومجل لاةتتةدلنعو
همػػجلأفلمشػػورلإؤػػدلم طػػقلأةجةػػوقلهػػالأمػػ لاعسػػجلازدادلنػػددلاؤسرؤ ةػػوفلفػػالتمظػػوـلسػػجلاعسػػجلازدادتلاؤسشػػجاؿلاؤتػػال

نالحملسفلاؤسةت وجتلاألدمدلؿلاؤتالتةتدػ ل ف جلؤسجل ردلةجب جلأالتح وؿلاؤسشجاػ لبجؤتجؤالف مل،تحتججلإؤدلفةؿ
ل لأفلوؤثرلنعدلأداءلاؤسؤةةق.ػرارلاؤذالسفلشأمػجلؤعلةؿلفوهجلوةببلبطءلاتاجذلاؤ ػإؤدلاؤسةت وجتلا داروقلاؤتعو
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أسجلبجؤمةبقلؤع رارلفالحػدلذاتػ ،لف ػدلأهسعػتلاؤمظروػجتلاؤامةػواوقلمجمبػجلأةجةػوجل لهػ لتحدوػدلاولوػػػقلاتاػػجذلل
ةلفوػػ ،لحوػػثلامةػػبلاهتسػػجـلاؤسػػداؿلنعػػدلت زوػػعلاؤ ظػػج ؼلف ػػط،لأضػػؼلإؤػػدلذؤػػؾلإملجؤهػػجلاؤ ػػرارل لاؤت اسػػؿلاؤسػػؤثرل

ؤتػػػأثوراتلاؤبو ػػػقلاؤةوجةػػػوق،لاادتةػػػجدوقل لاامتسجنوػػػقل لمورهػػػجلنعػػػدلاؤتمظػػػوـلبحاػػػـلافتراضػػػهجلأفلاؤسؤةةػػػقلمظػػػجـل
لسغعؽ.لل

جلؤتمةرلاؤتمدجتلومسعلساتة لا دارةلنعدلأفلأهـلسجلاتةستلب لمظروجتلاؤسداؿلاؤامةوااله لإملجؤه
تملػذلسػػجلوطعػبلسمهػجل لمضػتلاؤطػػرؼلل1ا مةػجموقلاؤتػالتمشػألدااػؿلاؤتمظػػوـ،لحوػثلأمهػجلانتبػرتلاؤتجسػػؿلسمػردلآؤػق

نفلاؤتمدجتلمورلاؤرةسوقلاؤتالوساػفلأفلتمشػألبػوفلاؤتسػجؿل لاؤتػالومػبلأفلتؤاػذلبتػوفلاانتبػجرلبحاػـلتأثوراتهػجل
تلاؤسداؿلاؤامةواالاجةقلسفلمجحوقلت فورلاؤستع سجتل لستجؤمػقلنعدلأداءلاؤسؤةةق.لؤاثرةلاؤم ج صلاؤتالانترل

اؤبوجمجتلاؤتالسفلشأمهجلدنـل لترشودلنسعوجتلاتاػجذلاؤ ػرارلبجؤسؤةةػق،لف ممػجلةػمتسؿلنعػدلاؤت اةػؿلسػعلاؤمظروػجتل
لاؤتالتعتهجلنعدلأسؿلت فورلظر ؼلأحةفلاتاجذلاؤ رارات.ل

 نقد نظريات المدخل الكالسيكيل-4
فػالسمػجؿلا دارة،لإالأمػ ل مهػتلؤاػؿلسمهػجلنػدةللمظروجتلاؤسداؿلاؤامةواالسفلم عػقلم نوػقرمـلسجلح  ت ل

لامت جداتلمحددهجلتبجنجلفوسجلوعا.
 نقد نظرية اإلدارة العممية -1 –4

لوسافلتةموؿلأ م لاؤ ة رلاؤتالامت دتلنعدلأةجةهجلحراقلا دارةلاؤتعسوقلفوسجلوعا:
لنعدلأةجسلأفلةع ؾلاؤتجسؿلتحاس لاؤت مموقلأ لاؤرشدلفالتةرفجت ؛ندـلاؤسمط وقلفالبمجءلافتراضجتهجللػ
لاؤتراوزلاؤشدودلنؿلا متجموقلؤتح وؽلاؤربحوقلأدىلإؤدلااةتغمؿلاؤسلرطلؤاؿلسفلاؤتسجؿل لاؤتسمء؛ػل
لانتبجرلاؤتجسؿلترةجلفالآؤقلواضعلؤسواجمواوقل لهمدةقلاؤحراجتلاؤضر روقل لاؤتةرفجتلاؤت مموقلتحتلػ
،لفأهسعتلبذؤؾلأفلاؤلردلاؤتجسؿلاػج فلامتسػجنالبطبوتتػ لؤػ لتراوبتػ لاؤملةػوقلاؤتػالتدفتػ لؤعتسػؿلمظجـلل ردجبالةجـر

ل؛2أ لاؤتسردلنم لإذالؤـلترانالاة ةوجت 
لافت جرلاؤدراةجتلاؤسممزةلسفلطرؼلر ادلاؤسداؿلؤعتتسوـلا مهجلأمروتلفالأسجافلسحد دة.لػ

 نقد نظرية التقسيم اإلداري -2 –4
أحدثتػػ لاألفاػػجرلاؤتػػالدػػدستهجلمظروػػقلاؤت ةػػوـلا دارالسػػفلتػػأثورلنعػػدلا دارة،لإالأفلاؤػػبتضلوةػػؼلرمػػـلسػػجل

بأفلاؤتدودلسفلاؤسبجدئلاؤتالمجءتلبهجلاؤمظروقلوتةؼلبجؤطجبعلاؤمظرال لولت رلإؤػدلاجةػوقلاؤتتسػوـلنعػدلمسوػعل
و مػػدلتتػػجرضلبػػوفلسبػػدألتضػػووؽللاؤتمػػجدضلاؤةػػجرخلبػػوفلسبجد هػػجلفتعػػدلةػػبوؿلاؤسثػػجؿل.لاسػػجلوؤاػػذلنعوهػػج3اؤسمظسػػجت

                                                 
 .35:،لصل1990،لسؤةةقلشبجبلاؤمجستق،ا ةامدروق،لسةر،لالتطورات التكنولوجية في اإلدارة الصناعيةةمحلاؤدوفلاؤشم اما،لل-ل1
 .93،لص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل2
 .102،لص:نفس المرجع السابقل-ل3
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مطجؽلا شراؼل لاؤردجبقل لسبدألااحتلجظلبأدؿلنددلسسافلسفلسةت وجتلا شػراؼلفػالملػسلاؤتمظػوـ.لوضػجؼلإؤػدل
ؤألبتػػجدلاؤملةػػوقل لاامتسجنوػػقلؤعةػػع ؾلاؤتمظوسػػػال للامةػػواوقذؤػػؾلإهسػػجؿلاؤمظروػػقلاغورهػػجلسػػفلمظروػػػجتلا دارةلاؤ

لـ.للللانتبجرهجلن اسؿلثجم وقلفالاؤتمظو
 نقد النظرية البيروقراطية -3 – 4

ل لاؤتالوسافلاشلتلاؤدراةجتلا داروقلنفلاؤتدودلسفلاؤةعبوجتلاؤتالسوزتلاؤمس ذجلاؤبور دراطالفالا دارةل
ل:فوسجلوعاجلدهوحدت
لاؤتتجرضلبوفلبتضلاؤسبجدئلاؤتمظوسوقلاتتجرضلسبدألاؤتردوقلبجنتسجدلاؤالجءةلسعلسبدألاؤتردوقلبجألددسوق؛لػ
 ؤاض علؤترةجمقلسفلاؤ  اموفل لاؤع ا ال لنمدجتلاؤةعطقلاؤهرسوقلاؤسرةاقلؤمظجـلردجبالشدود؛ا
مهجلأفلتتػػززلاؤتمةػوؽلبػػوفلا داراتل لتراوػػزهلنعػدلنمدػػجتلاؤةػػعطقلمظػوـلؤعتمدػػجتلاألف وػقلاؤتػػالسػػفلشػأافت ػػجرلاؤتلػػ

 ارةلاؤتمظوسجت؛اؤرةسوقلسفلأنعدلإؤدلأةلؿل لاؤتالالتتدلاجفوقلؤتح وؽلاؤلتجؤوقلفالإد
إهسجؿلاؤمظروقلؤعسا مجتلاؤملةوقل لاامتسجنوقلؤعتجسؿلسسجلدػدلوترتػبلنعوػػ لمتػج جلةػعبوقلنعػدلاؤتمظػوـلاجمالػجضللػػ

 الجءت لأ لفشع لتسجسج؛
ق،لؤافلهذالالوتلؽلسعلاؤمظرةلػطلنعدلاةج ة ل لسحددات لاؤدااعوػجلسغع جلوت دؼلممجح لف ػانتبجرلاؤتمظوـلمظجسلػ

 سمظسجتل لاؤتالتتتبرهجلأمظسقلسلت حقلتؤثرل لتتأثرلببو تهج.لاؤحدوثقلؤع

 اتخاذ القرارات من منظور االتجاهات السموكية المبكرة الثاني:المطمب 

قل اؤستسثػػؿلفػػالأفلػقلاػػردلفتػػؿلدػػ الؤمفتػػراضلاؤػػذالدجسػػتلنعوػػ لاؤسدرةػػقلاؤامةواوػػػمشػػأتلاؤسدرةػػقلاؤةع اوػػ
ت مػ لأةجةػالهػ لزوػجدةلا متجموػقلسػفللاؤسؤثػػرلفػالإمتجموتػ ،ل اػجفلؤهػجلاؤطجدقلاؤمةدوقلؤعلردلهػالاؤتجسػؿلاألةجةػا

لاؤتمةرلاؤبشرا.ل ح ؿلامؿل ضعلافتراضػجت
 تقديم لمدخل العالقات اإلنسانية و االتجاهات السموكية المبكرة في اإلدارة – 1

تمج ؤػتلاؤدراةػجتلفل،رازلاؤسداؿلاؤةػع االنعػدلا مةػجفلملةػ لبجنتبػجرهلاؤتمةػرلاألةجةػالفػالبمػجءلاؤتمظػوـ
لفػػػػالسمس نػػػػقلرةػػػػسوقلأ لموػػػػرلرةػػػػسوق.لاسػػػػجلتمج ؤػػػػتلةػػػػع ؾلاؤمسجنػػػػجتةػػػػوقل لاامتسجنوػػػػقلةػػػػع اوجت لالػػػػردلاؤمل

،ل لدرةػػتلاؤبو ػػجتلاؤحضػػجروقلاؤتػػالومتسػػالإؤوهػػج.اهتـلاؤةػػع او فلبتسعوػػجتل اؤتمظوسػجتلاؤبشػػروقلاؤتػػالوا مهػػجلاألفػػراد
رادل لاؤسمس نػجتلػػػؿلاؤتلجنػؿلبػوفلفػردل لفػردل لاؤتلجنػؿلبػوفلاألفسثػاؤستبجدؿلؤعتمجةرلاؤسدر ةػقللاؤتلجنؿل لاؤتأثور

وفلهػػؤاءلسمتستػػوفلسػػفلمهػػقل لاؤبو ػػقلاؤحضػػجروقلسػػفلمهػػقلأاػػرى.ل لاػػجفلسػػفلمتػػج جلدراةػػجتلنعسػػجءلاؤػػملسلأ لبػػ
حراوػقلاؤمسجنػجت،ل اامتسجعل لاألممجسل لمورهـلسفلاؤةع اووفلبر زلسلجهوػػـلسثػؿلحراوػقلاؤشاةػوق،لاؤتحلوػز، ل

ل.لجلسفلاؤسلجهوـلاألارىوورلبجألهداؼ،لاؤتسؿلضسفلفروػؽ،لاؤتةوورلبجؤسشجراقل لمورهاؤتة
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 حركـة العالقـات اإلنسانيـة –1 –1
سفل (Chester Barnard) لبرمجردلل((Hungo Munsterbergسمةتربرجلل،Elton Mayo))سجو للاؤت فوتتبرلاؿلسفل

لنعػػدل،لوتتبػػرلااهتسػػجـلبجؤت1اؤػػر ادلاأل ا ػػؿلؤهػػذهلاؤمظروػػق مةػػرلاؤبشػػرالسحػػ رلتراوػػزلهػػػذهلاؤمظروػػقلحوػػثلأمهػػجلت ػػـ 
ججلوتح ؽلسفلػافتراضلسؤداهلأفلاؤتمةرلا مةجمالوسافلأفلوؤثرلتأثورالابورالنعدلا متججل لسفلثـلف فلزوجدةلا مت

رفل.لتتدلةعةعقلاؤتمجربلاؤتالأمروتلفالسةمعلهج ث ل2امؿلفهـلطبوتقلاألفرادل لتشموتهـل لتاولهـلسعلاؤتمظوـ
ؿلسػػجو لاؤػػذالػسػػفلدبػػل1932حتػػدلل1927رةلسػػفلػقلفػالاؤلتػػػدةلاألسرواوػػػاؤتػجبعلؤشػػراقل وةػػترفلإؤاتروػػؾلبجؤ اوػػجتلاؤستحػػ

ل.3وتدلسفلأاثرلاؤر ادلاؤذوفلتزنس الحراقلاؤتمدجتلا مةجموقلسفلاؤسةجهسجتلاؤرا دةلفالهذالاؤسمجؿ
علؤػػػـلػؤامهػػجلفػػػالاؤ ادػػػل،عمظػػػرةلاؤامةػػػواوقجداتلاؤتػػال مهػػػتلؤػوبػػد لأفلهػػػذهلاؤمظروػػػقلظهػػرتلاػػػردلفتػػػؿلؤممت ػػػ

تػػرفضلسبجد هػػجلاعوػػقلبػػؿلتػػرىلأفلا متجموػػقلالتتػػأثرلف ػػطلبػػجؤم احالاؤلموػػق،لاسػػجلأفلاؤلػػردلالوساػػفلستجسعتػػ لا ؤػػق.ل
فجألفرادل لهـلأحدلنمجةرلا متججلؤهـلسشػجنرهـلاؤاجةػق،لحجمػجتهـ،لأهػدافهـل لنمدػجتهـلاامتسجنوػق،لبج ضػجفقل

ؿلاؤسجدوػقلفاعهجلن اسؿلتؤثرلنعدلإمتجموقلاألفػػراد.لإضػجفقلإؤػدلذؤػؾلف ػدلأظهػرتلاؤمظروػقلأهسوػقلمسػطلإؤدلبو ػقلاؤتس
ل،جاتل لاؤدافتوقلؤدوهـػا دارةل لاؤحجمقلؤتدروبلاؤسدوروفل لاؤسشرفوفلؤتمسوقلسهجراتلاؤتمدجتلاؤشاةوقل لااتة

لتجموقلاؤلردلاؤتجسؿ.اسجلرازتلنعدلااهتسجـلبدومجسواوقلاؤمسجنقل لتأثورهجلنعدلإم
همجلأمػ لظهػرتلنػددلسػفلاؤسحػج اتلاألاػرىلؤػبتضلاؤبػجحثوفل لاؤاتػجبلؤتطػ ورلسلػجهوـلهػذهللا شجرةتمبلل

ل لسػفلأسثعػقلهػؤاءلسػجرالبػجرؾلف ؤوػتل،اؤمظروػقلسسجلومتعهجلأاثرلشػس ؤوقل لنس ػجلفػالفهػـل لتلةػورلةػع ؾلاألفػراد
((Marry Follett Parker لاؤرمػػؿ ،لبستمػػدلأفلاؤلػػردلواػػ فلأاثػػرلإمتجموػػقلنمػػدسجل4اؤسح ػػؽلؤذاتػػ لاؤتػػالرةػػاتلسلهػػـ 

وشػػػترلبأهسوتػػػ ل نمػػػدسجلوتستػػػعلبجؤردجبػػػقلاؤذاتوػػػق،لأالأفلاؤمػػػجسلس مهػػػ فلذاتوػػػجلؤع ةػػػ ؿلإؤػػػدلاألهػػػداؼلاؤسطعػػػ بل
اتةػػجؽل تاجسػػؿل سةػػجهسقلهػػذهلاألهػػداؼلفػػال تح و هػػج،ل أفلاهتسػػجسهـلبتح وػػؽلهػػذهلاألهػػداؼلوػػرتبطلإومجبو ػػجلبسػػدى

ل.دافهـلاؤشاةوقتح وؽلأه
 نظرية الحاجات اإلنسانية و الدافعية – 2 –1

راػػزتلهػػذهلاؤمظروػػقلنعػػدلاؤ ادتوػػق،ل لوظهػػرلذؤػػؾلمعوػػجلسػػفلاػػمؿلاؤبحػػ ثلاؤتػػالأمروػػتل لأ ؤػػتلاهتسجسػػجل
مظروجتلقل لػهذهلاؤدراةجتلفالبمجءلمظروقلاؤدافتولةجهسػت .لػستزاودالبحجمجتلاؤلردلاؤتجسؿل لاولوقلتأثورهجلنعدلأدا 

لاؤةع ؾلاؤتمظوسالاسمجؿلأةجةاؤ ل.لثلفالاؤتمظوـػالؤعبحػةع ؾلا مةجمالاؤتالأدتلبد رهجلإؤدلظه رلسلهـ 
ل

                                                 
 .105-103،لصلص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل1
 .44،لص:2002،لدارلاؤمجستقلاؤمدودةلؤعمشر،لا ةامدروق،لسةر،لأساسيات اإلدارة و التنظيمنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لل-ل2
 .87،لص:مرجع سابقاؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأة،ل ،لاؤمزءلاأل ؿ:سحسدلرفوؽلاؤطوبل-ل3

 .105،لص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل4



                                                  الفصل الثاني: نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار
 

17 

رتلاؤتدوػػدلسػػفلمظروػػجتلاؤحجمػػجتل لاؤدافتوػػقلاؤتػػالأةػػهستلفػػالتطػػ ورلاؤلاػػرلاؤتمظوسػػال لسػػفلأهسهسػػجلػظهػػ
لل لمظروقلاؤتدرجلاؤهرسالؤعحجمجت.لY للXمظروتجل

   Yو Xنظريتا  – 1 – 2 – 1
رلسفلاؤمجسلػػػػػػػػػ سلجدهلأفلاؤاثول Xجل ه لمظروقوتةمولجلتحاوس( Douglas Mac Gregor)مروم رللعؽلسجؾأط

الوتحرا فلامطمدجلسفلرمبتهـلفالأداءلأفضؿلنسؿل الوحب فلاؤتسؿل اؤسةؤ ؤوقل ولضع فلاؤاض علؤعت مو ل هـ
إلشراؼلاؤددوؽل اؤردجبقلاؤساثلقل أفلفلاؤاثوروفلسمهـلومبلأفلواضت الؤ ؤذالف  بؿلامطمدجلسفلاؤح افزلاؤسجؤوق،

أ لفالاؤح و قلاجفلوتةجءؿل ؿلسجامروم رلنفلح و قلهذهلاؤمظرة،تةجءلومبر النعدلإممجزلاألهداؼلاؤتمظوسوق.
سقلؤاؿلؿ،لوسافلأفلوا فلأاثرلسمءاجؤتاةصل ت ةوـلاؤتس نسجلإذالاجمتلاؤتطبو جتلا داروقلاؤستر فقلآمذاؾ

لل.اؤسمظسجتلاآف أم اعلاؤ ظج ؼلاؤس م دةلفا
ت  ـلنعدلأةجسللإسجلأفأحسلسجؾلمروم رلبأفلا دارةلبحجمقلؤتمظوسجتل تطبو جتلمدودة،ل سفلثـلفهال

اؤطبوتقلا مةجموق،لؤذالف دل ضعلسجؾلمروم رلاافتراضجتلاؤبدوعقل أطعؽل ؤعمظرةلاؤةجب قلنفلرةلأارىلسغجورةػمظ
لاةـ لمظرو Y مظروق نعوهج لاؤتاسلاؤم وضلسف لنعد لوةتستت الXق ها لأف لوسامهـ لاألفراد لحوثلتلترضلأف ،
فالمسط لاؤ وجدالوسوؿللYفلوسجرة الردجبقلذاتوقلح و وقلنعدلأملةهـ.لأالأفلاؤسدوراؤذالوتبمدلاؤمظروقلبأنسجؤهـل أ

،لحوثلوسافل ةل لبأم لسدورلدوس راطالوحلزلاؤتجسعوفلنعدلX مجؤبجلؤعمظرةلاؤتلجؤؤوقلؤسرؤ ةو لناسلاؤمظروق
داعل وثؽلفالددراتهـلنعدلتحسؿلػ ا بلجل لو فرلؤهـلسمجخلاابتاجرػ لأملةهـلذاتوػوسمحهـلاؤلرةقلؤت مولؿل ػاؤتس

ل.1اؤسةؤ ؤوقل لبجؤتجؤالاؤتسؿلنعدلتح وؽلأهداؼلاؤسمظسقلاؤتالوتسع فلفوهج
 نظرية التدرج الهرمي لمحاجات – 2 – 2 – 1

 اؤتػػالل،1935ؤتلةػػورلاؤدافتوػػقلؤػػدىلاألفػػرادلةػػمقللمظروتػػ لاؤسشػػه رة (Abraham Maslow)دػػدـلأبراهػػجـلسجةػػع ل
لاؤحجمػجتلؤسجةػع ،لف ف ػجلؤهػذهلاؤمظروػقلفػ فلؤعلػردلاسةػقلأمػ اعلسػفلاؤحجمػجتلاؤتػالوساػفلترتوبهػجل حسعتلتةسوقلهـر

تبػػدألبجؤحجمػػجتلاؤسجدوػػقلاألةجةػػوقلأالاؤحجمػػجتلاؤلوزو ؤ موػػق،لاؤحجمػػقلؤألسػػجف،لاؤحجمػػقلؤتح وػػؽلل.فػػالشػػاؿلهرسػػا
ل.2اؤحجمػػقلؤمحتراـل لأاورالتمتهالبجؤحجمجتلاؤملةوقلذاتلاؤسةت ىلاؤتجؤال،سجنااؤتلجنؿلاامت

لاؤحجمػجتلا مةػجموق،لحوػثلوػرىلسجةػع لأفلحجمػجتل تلةرلمظروقلسجةع لاؤدافتوقلؤدىلاؤلردلسفلاػمؿلسلهػـ 
لستدرجلػالهسشبتقلإؤدلد ىلتدفت ل لت م لةع ا .لرتبلسجةع لاؤحجمجتلا مةجموقلفلمورلاؤلردلتتح ؿلإذالاجمت ـر

قلتمطػ النعػدلتػأثورلػػػ لأنتبرلأفلاؤحجمقلاألدؿلإشبجنجلهالاألاثرلدافتوػقلؤعةػع ؾ،لحوػثلأفلاؤحجمػقلموػرلاؤسشبت
لد النعدلتلاورلاؤلردل لةع ا ل لسفلهمجلتةبالاؤحجمقلد ةلدافتقلؤعةع ؾ.

ل
                                                 

 .109-108،لصلص:لمرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل1
 .112-110،لصلص:لنفس المرجع السابقل-ل2
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 المساهمات التطبيقية لالتجاهات السموكية المبكرة في اإلدارة – 2
ق،ل اؤستسثؿلػدجستلنعو لاؤسدرةقلاؤامةواو اؤةع اوقلاؤسبارةلاردلفتؿلد الؤمفتراضلاؤذالاؤدراةجتلبدأت

الإمتجموت ،ل اجفلؤهجلت م لأةجةاله لزوجدةلا متجموقلسفلفاؤهجـلاؤسؤثرل فالأفلاؤطجدقلاؤمةدوقلؤعلردلهالاؤتجسؿ
لسفلأهسهج:ل لاؤتالافتراضجتلح ؿلاؤتمةرلاؤبشرا امؿل ضع

للػ لسله ـ ل اؤشت رلتدنوـ لاؤتمدجتلاؤطوبق لتة ده لأالأفلا مةجفلورمبلفالاؤتسؿلفالم  اؤرمؿلاامتسجنا،
 بجامتسجء؛

وشػترلبأهسوتػ ل نمػدسجلوتستػعلبجؤردجبػقللتدنوـلسله ـلاؤرمؿلاؤسح ػؽلؤذاتػ ،لأالأفلاؤلػردلواػ فلأاثػرلإمتجموػقلنمػدسجلػ
بلتح و هج،ل أفلاهتسجسهـلبتح وؽلهذهلاألهداؼلاألهداؼلاؤسطع للاؤذاتوق،لأالأفلاؤمجسلس مه فلذاتوجلؤع ة ؿلإؤد

 اتةجؽل تاجسؿل سةجهسقلهذهلاألهداؼلفالتح وؽلأهدافهـلاؤشاةوق؛ ورتبطلإومجبو جلبسدى
لددػػرىلتتتػػػػػػػػػػجعلحجمجتلادتةجدوقلف ط،لبؿلأفلاؤحجمجتلا مةجموقلاألاػػػػػػؿلؤتح وؽلإشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤعتسلأفلاؤلردلالوةتدلػ
فالةعـل جتلس دعلست دـػةجدوق،لأ لفالبتضلاألحوجفلددلتحتؿلهذهلاؤحجمجتلاادتػأهسوتهجلنفلاؤحجم الت ؿلفا لل

 .اؤحجمجتلا مةجموقلبجؤس جرمقلبجؤحجمجتلاادتةجدوق
هػ لت ػدوـلدجنػدةلنروضػقلسػفلاؤسترفػقلؤعسػدوروفللإفلسفلأهـلاؤمتج جلاؤتالترتبتلنعػدلإةػهجسجتلهػذالاؤسػداؿ

أحدلأفلومارلفضؿلااتمجهجتلاؤةػع اوقلاؤسباػرةلفػاللح ؿل ظج لهـلاجةقلفالاؤتتجسؿلسعلسرؤ ةوهـ.لالوةتطوع
ؼلاؤتمظوسػػجتلاػمسطلاؤ وػجدة،لااتةػػجات،لػؿلا داروػوفلفػالساتعػػإثػراءلاؤلاػرلا دارالفػالسمػػجاتلحو وػقلتةػمدلنسػػ

 اؤتمدجتلاؤشاةوق،لاؤتسؿلاؤمسجنال لاؤتمظوـلمورلاؤرةسال لاؤدافتوقلفالاؤتسؿ.ل
 ية اتخاذ القراراتمدخل العالقات اإلنسانية و عمم – 3

ؤـلو دـلسداؿلاؤتمدجتلا مةجموقلأالتلةوؿلؤتسعوػقلاتاػجذلاؤ ػرارات،لبػؿلامةػبلتراوػزهـلنعػدلستاػذلاؤ ػرارل
 بلا شػػراؼل لاؤ وػػجدةلػ النعوػػ لأةعػػػاؤػػذالاشػػترط النعوػػ لإشػػراؾلاؤتسػػجؿلفػػالاتاػػجذلاؤ ػػرارلذؤػػؾلفػػالإطػػجرلسػػجلأطع ػػ

جؿل الحػػد دلذؤػػؾلػ النعػػدلتبوػػجفلاؤطرو ػػقلاؤتػػالوػػتـلبهػػجلإشػػراؾلاؤتسػػػعػػجبلنعػػوهـلاػػذؤؾلأمهػػـلؤػػـلوتسػ،لوتػػ1اؤدوس راطوػػق
وسافلؤستاذلاؤ رارلحةبلسمظرالاؤسداؿلأفلوحةؿلنعػدلاؤستع سػجتلسػفلاػمؿلشػباقلرةػسوقل لأاػرىللا شراؾ.

مورلرةسوقلتتدلأةرعلسفلةجب تهجلفالت فورلاؤستع سجت،لاسجلتعتبلد رالأابرلبحاـلنمدتهػجلاؤسبجشػرةلسػعلسةػجدرل
لؤستع سجت.ا

 نقد مدخل العالقات اإلنسانية و االتجاهات السموكية المبكرة  – 4
رمـلا ضجفجتلاؤستسوزةلاؤتػالدػدسهجلاؤسػداؿلؤعلاػرلا دارالإالأمهػجلادػتلاؤتدوػدلسػفلاامت ػجداتلاجمػتلةػببجل

ل:ر وةوجلؤظه رلاؤمظروجتلاؤحدوثقلفالا دارة،ل لسفلأهـلاامت جداتلاؤتال مهتلؤعسداؿلسجلوعا

                                                 
 .168اؤتربا،لاؤ جهرة،لسةر،لد فلةمقلمشر،لص:ل،لدارلاؤلاراإلدارة من وجهة نظر المنظمة سحالاؤدوفلاألزهرا،ل-ل1
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فػالاؤتراوػزلنعػدلأفػرطلؤـلو دـلاؤسداؿلتلةورالستاجسملألبتجدلا دارةلشأم لفالذؤؾلشأفلمظوػرهلاؤامةػواا،لحوػثلػػل
دارةلاجؤبو قلاؤاجرموقلاؤسحوطقلبػجؤلردل لسػجلتشػتسؿلنعوػ لدراةقلاؤةع ؾلاؤبشرالسهسملبذؤؾلاؤت اسؿلاألارىلفالا 

ل؛1سفلن اسؿلسجدوق
لالفالاةتسجؤقلاؤتجسعوفلؤةجؤالاؤتمظوـلستمجةوقلأهسوقلاؤتحلوزلاؤسجدا؛اؤتراوزلنعدلاؤتحلوزلاؤستم لػل
ادتةجرهجلنعدلإشراؾلاؤتجسعوفلفالستجؤمقلاؤسشجاؿلا داروقلاؤبةوطقلسسجلوتمالحرسجمهـلسػفلاؤستع سػجتلاؤستتع ػقلػػل

 .2ةبجؤ ضجوجلاؤسةوروقلؤعتمظوـلاؤذالوشتغع فلضسم ل لبجؤتجؤالومتؿلنسعوقلااتةجؿلسحة رةل لسحدد

 اتخاذ القرارات من منظور المداخل الحديثة و المعاصرة الثالث:المطمب 

انتسدتلاؿلسفلاؤمظروجتلاؤحدوثقل لاؤستجةرةلفالا دارةلنعدلاؤتاجسؿلبوفلساتعؼلاؤز اوجل لااهتسجسجتلاؤتال
لفػاقل لا مةػجموقلػؤةع اوػفجؤم امبلاؤتعسوقلالت ؿلأهسوقلنفلاؤم امػبلالردة،ػقلبة رةلسملػرازتلنعوهجلاؤمظروجتلاؤةجب 

لاؤ راراتلاؤستاذةلفالاؤتمظوـ.لاألسرلنعدل ادعل
 نظرية القرار و عممية اتخاذ القرارات - 1

أحدلاؤسمظػروفلاؤػذوفلادترحػ الأفلأاثػرلاؤطػرؽلفتجؤوػقلؤتح وػؽلاؤتاجسػؿلل(Herbert Simon)وتدلهوربرتلةوس فلل
اال لاامتسػػجنالفػػالاؤتمظػػوـلهػػ لاؤتراوػػزلنعػػدلنسعوػػقلبػػوفلاؤسػػداؿلاؤامةػػواالفػػالا دارةل لبػػوفلاؤسػػداؿلاؤةػػع ل

ؤسػػداؿلاؤتلةػػورلموػػرلاؤرشػػودلؤعةػػع ؾل ف ػػجل.لإفلاؤهػػدؼلاؤسمشػػ دلهػػ لتح وػػؽلمػػ علسػػفلاؤتػػػػ ازفلبػػوفلتاتاػػجذلاؤ ػػرارا
افتراضػػجتلاؤرشػػجدةلاؤةػػع اوقلاؤتػػالمػػجدتلبهػػجلاؤمظروػػجتل لبػػوفلاؤتمدػػجتلا مةػػجموقل لااتمجهػػجتلاؤةػػع اوقلاؤسباػػرةل

1945أ ضالةوس فلفالاتجب "لاؤةع ؾلا دارا"لاؤةجدرلةػمقللواوق.اؤامة
أفلفاػرةلاااتوػجرلاؤرشػودلاؤتػالتسوػزل،ل3

لل.تةرفجتلاؤلردلؤـلتافلمجمتقلنسعوجلفالت ةوؼلنسعوقلاتاجذلاؤ راراتلب اةطقلاؤسدوروف
اػػػذالاؤمتػػػج جلوتطعػػػبلاؤمسػػػ ذجلاؤرشػػػودلفهسػػػجلشػػػجسملؤاػػػؿلاؤبػػػدا ؿلاؤستجحػػػقلؤعتةػػػرؼلفػػػالاؤس ادػػػؼلاؤستموػػػقل لل

اؤسترتبقلنفلتعؾلاؤ راراتلاؤستاذة.لفالإطجرلهذالاؤمس ذجلومبلأفلتتجحلؤستاذالاؤ راراتلاؿلاؤةبؿلؤع ة ؿلإؤػدل
ل.ل4اؤستع سجتلاؤتالتحتجمهجلنسعوقلاتاجذلاؤ رارات،لاسجلومبلأفلتت فرلؤدو لاؤ درةلنعدلاؤتحعوؿلاؤةعوـلؤعستع سجت

اؤستةػػػـلبةػػػلقلاؤرشػػػدلاؤسحػػػد دلتحػػػتلدوػػػ دللا دارارةلاؤرمػػػؿلدػػػدـلةػػػوس فلمس ذمػػػ لاؤبػػػدوؿل لاؤستضػػػسفلفاػػػ
اؤذالتبمت لاؤسدااؿلاؤامةواوق،لتحسػؿلفاػرةللاادتةجدااؤذالوتدلأاثرلتسثوملؤع ادعلبدالسفلفارةلاؤرمؿلل5سحوط 

لاؤرشدلاؤسحد دلاؤستجمالاؤتجؤوق:

                                                 
 .115،لص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل1

 .187ص:  زارةلاؤث جفقل لاؤةوجحق،لاؤمزا ر، ،1984،لم افل81اؤتدد ،لسمعقلاؤث جفق،إهمال مفهوم السمطة في دراسات االتصال التنظيميسةطلدلنش ا،لل-ل2
3 - 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. 
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ضعػػػػقل لوترتػػبلنعػػدلذؤػػؾلم نػػػجلسػػفلإفلاؤسةػػ  ؤوفلفػػالأالتمظػػوـلالوتل ػػ فلنػػجدةلنعػػدلاألهػػداؼل لاؤمتػػج جلاؤسلػػػل
لاؤتمجدضلفالهذالاؤسمجؿ؛

الوسافلؤستاذالاؤ راراتلا ؤسجـلباؿلاؤبدا ؿلاؤسسامقل لاؤمتج جلاؤاجةقلباؿلبدوؿل لذؤؾلبحاـلاؤطجدقلاؤسحػد دةلػل
لاؤتالوتةل فلبهجلؤتحعوؿلاؤستع سجتلاؤتالتت افرلؤدوهـل لاؤتالددلوا فلسردهجلألةبجبلفموقلأ لملةوق؛

 .ددلوعمألاؤسدراءلفالاثورلسفلاؤحجاتلؤحؿلاؤسشجاؿلبجتاجذلدراراتلتةتمدلنعدلابراتلةجب قلػ
لاتاجذلاؤ رارلبسثجبقلم طقلامطمدل اؤاثوروفلسػفلر ادلاؤلاػرللمه دقلؤػتتتبرلسمه داتلةوس فلفالتحدودلسلهـ 

ادتوػقلفػالتحدوػدل لتتروػؼلاؤسشػاعقلا دارالفالتط ورلمظروقلاتاػجذلاؤ ػرارلبجنتبجرهػجلنسعوػقلتسػزجلبػوفلاؤرشػدل لاؤ ل
.لذهل لستجبتتػ ػس ضعلاؤ رار لتمسوقلاؤبدا ؿلؤحؿلاؤسشاعقلثـلاؤتسؿلنعدلااتوجرلاؤبدوؿلاألفضػؿل لاؤتسػؿلنعػدلتملوػ

للتتتبرلاؤتمجةرلاؤةجب قلهالاؤسراحؿلاؤتالتسرلبهجلنسعوقلاتاجذلاؤ راراتلحةبلمظروقلةوس ف.ل
ةلفالإثراءلاؤلارلا دارا،لحوثلددـلاؤاثوػرلسػفلاؤستع سػجتلاؤتػالتتتعػؽلةجهـلسداؿلاتاجذلاؤ رارلبدرمقلابورل

بتسعوقلاتاجذلاؤ راراتلاؤتالتتدلم هرلاؤتسعوقلا داروػق.لةػمؼلةػوس فلاؤ ػراراتلاؤتػالوساػفلأفلتتاػذلنعػدلسةػت ىل
رارلهمػجلأفلػػػػػػػػػػػػػػػاؤ لقل لاؤر توموػق،لوساػفلؤستاػذػػػػؼلبجؤتاراروػػػقل لاؤتػالتتةػػػاؤتمظوـلإؤدلم نوفلهسجلاؤ ػراراتلاؤسبرسم

الوتوػػػػدلاؤدراةػػقل لاؤتحعوػػؿلفػػالاػػؿلسػػرةلتظهػػرلفوهػػجلملػػسلاؤسشػػاعقلأال ضػػعلإمػػراءاتلستوجروػػقل اضػػحقل لسحػػددةل
تةػػسالبجتاػػجذلهػػذالاؤمػػ علسػػفلاؤ ػػرارات.لأسػػجلاؤمػػ علاؤثػػجمالفهػػالتعػػؾلاؤ ػػراراتلموػػرلاؤسبرسمػػقلاؤتػػالوساػػفلأفلتظهػػرل

ل.1قلؤـلتافلسمتظرةػػبطرو 
 ممية اتخاذ القراراتالمنظور النظمي لع - 2

لوةجندلاؤسمظ رلاؤمظسالنعدلاؤلهـلاؤمودلؤعسمظسقلألم لوتتبرهجلس ض نجلست دا،لمشطجل لسمظسج.ل نعدلهذال
لقػاألةجسلفه لومظرلإؤوهجلبمظرةلمظجسوقلسفلامؿلانتبجرهجلمظجسجلدجبملؤعمسذمقلسا فلسفلثمثقللأمظس

،ل لذؤػػػؾلحةػػػبلسػػػجلو ضػػػح لاؤشػػػاؿل***مظػػجـلاؤستع سػػػجت لل**،لمظػػػجـلاؤ وػػػجدة*:لاؤمظػػػجـلاؤلجنػػػؿ2فرنوػػقلهػػػال 
 اؤس اؤال:

 
ل
 
ل

                                                 
1- HERBERT SIMON, The new science of management decision, Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A, 1977, P: 41.  
2- JEAN DE GRAEVE & JEAN POTIER, Op.cit, P: 03.  

ل لاؤذالوتدلبسثجبقلأنضجءلاؤمةـلبجؤمةبقلؤعسؤةةق.لSystème opérantاؤمظجـلاؤلجنؿ:للوطعؽلنعو لبجؤسةطعالاؤلرمةالل*
لق. لاؤذالوتدلبسثجبقلاؤت ؿلاؤسدبرلفالاؤسؤةة Système de pilotage مظجـلاؤ وجدة:لوطعؽلنعو لبجؤسةطعالاؤلرمةال**

ل لاؤذالوتدلبسثجبقلاؤماجعلاؤش االفالاؤسؤةةق. Système d’information مظجـلاؤستع سجت:لوطعؽلنعو لبجؤسةطعالاؤلرمةال***
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 (02)  شكل رقم
 النظم الفرعية لممنظمة من وجهة نظر المدخل النظمي

لاؤسحوػػػػػػػػػػط
 
لل
 
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.  

بػوفلاؤمظػجسوفلاؤلػرنووف:لمظػجـلاؤ وػجدةل لمظػجـلاؤستع سػجتل (H.Briand)ومسعلبتػضلاؤبػجحثوفل لسػمهـلبرو مػدل
لجنػؿ.ل لحةػبلهػؤاءلفالمظجـلفرنػال احػدلوةػسدلمظػجـلاؤتةػوور،ل لاؤمظػجـلاؤلرنػالاآاػرلؤعسمظسػقلهػ لاؤمظػجـلاؤ

اؤبػػجحثوفلف مػػ لسػػفلاؤةػػتبلاؤتلروػػؽلبػػوفلمظػػجسالاؤ وػػجدةل لاؤستع سػػجتلؤتػػدااعهسجلاؤابوػػر،لؤاػػ فلسهجسهسػػجلتةػػووروقل
لبدراةػػقلاؤسمظسػػقلسػػفلاػػمؿلمظسهػػجلاؤلرنوػػقلاؤثمثػػقلاؤسحػػددةلةػػعلج.لفجؤمظػػجـل1بجؤدرمػػقلاأل ؤػػد .لؤعتبةػػوطلف ممػػجلةػػم ـ 

لب ممػػجزلاؤسهػػجـل جدةلبجةػػتتسجؿلاؤ ةػػج ؿلاؤس ضػػ نقلتحػػتلتةػػرف لوػػاؤسةػػطرةلسػػفلطػػرؼلمظػػجـلاؤ اؤلرنػػالؤع وػػجدةلو ػػـ 
لبتح وػػؿلاؤتػػدف جتلاأل ؤوػػقل لاؤس ةػػسقلإؤػػدلتػػدف جتلاؤسػػ اد،لاؤتػػدف جتلاؤسجؤوػػق،لل لاجؤوػػدلاؤتجسعػػق اؤتمهوػػزات.لفهػػ لو ػػـ 

،لاؤاػدسجتلاؤةػععل سجتلؤعحةػ ؿلنعػدلسارمػجتلتتسثػؿلفػاجتلاؤسةتادسوف،لتدف جتلاألة ؿل لتدف جتلاؤستعػتدف 
تتتبػػرلنسعوػػقلحلػػظلاؤستع سػػجتلسػػفلأهػػـلسهجسػػ ،ل لهػػ لوةػػسالؤمظػػجـلاؤ وػػجدةلأسػػجلمظػػجـلاؤستع سػػجتلفل لاؤستع سػػجت.

.لأدىلاؤتطػػ رل2بجاضػطمعلبجؤ ظػػج ؼلاؤسم طػػقلبػػ لنعػدلأحةػػفل مػػ لبج ضػػجفقلإؤػػدلضػسجفلربطػػ لبجؤمظػػجـلاؤلجنػػؿ
ؤمػػقلاؤبوجمػػجتلاؤستدف ػػقلنعػػدلسةػػت ىلاؤسؤةةػػقلاؤػػذالؤحػػؽلبػػمظـلاؤستع سػػجتلإؤػػدلتطػػ رل لظهػػ رلمظػػـلست دسػػقلؤستج

تتسػػػؿلنعػػػدللتةػػػهوؿلسهسػػػقلا دارةلفػػػالنسعوػػػقلاتاػػػجذلاؤ ػػػراراتلاؤساتعلػػػقلبغوػػػقلتح وػػػؽلأهػػػدافهجل لسػػػفلبومهػػػجلمظػػػـل
اؤستع سػجتلاؤسةػجندةلنعػدلاتاػجذلاؤ ػراراتلاؤتػالةػوتـلتمج ؤهػجلبجؤتلةػوؿلفػالاؤلةػؿلاؤسػ اؤا.لوتتبػرلاؤمظػجـلاؤلرنػال

                                                 
1 -HENRY BRIAND et autres, Systèmes d’information et bases  de données, Bordas, Paris, France,  1988 , P : 08. 
2 -JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Op.cit, PP : 228.  

 اؤسؤةةػػػػػػق

لظجـلاؤ وجدةلاؤمظجـلاؤلرنا:لم
لولاػر،لو ػػررل لورادػػػب

لمظجـلاؤستع سجتلاؤمظجـلاؤلرنا:
لورةخلاؤستع سجتلبجؤذاارة،لوتجؤمهجل لوتسؿلنعدلت زوتهج

لاؤمظجـلاؤلرنا:لاؤمظجـلاؤلجنؿ
لوحػ ؿل لومتػج
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قل لاػػػؿلػجءلاؤسؤةةػػػػاؤ ػػػراراتلفػػػالاؤسؤةةػػػق.للوتػػػدلهػػػذالاؤمشػػػجطلمػػػدل اةػػػعل لوشػػػسؿلاػػػؿلأنضػػػلؤع وػػػجدةلس ػػػرلت ؤوػػػد
اؤسةت وجت،ل لوةسالبجؤضبط،لاؤ وجدةل لتاووؼلاؤسؤةةقلسػعلسحوطهػجل لدفػعلاؤسؤةةػقلؤعتطػ رلسػفلاػمؿلتطػ ورل

نتسػجدلنعػدلاؤتمبػؤ،لمظجسوهجلاؤلرنووف:لاؤمظجـلاؤلجنؿل لمظجـلاؤستع سجت.لوهػتـلهػذالاؤمشػجطلبتاةػوصلاؤسػ اردلبجا
لصلنفلطروؽلسرادبقلاؤتةوور،لسرادبقلاؤسوزاموق...اؤخ.واؤتاطوط..اؤخ،ل لستجبتقلهذالاؤتاة

 المنظور الموقفي لعممية اتخاذ القرارات - 3
جل لأد ارهػجلاؤساتعلػقلوتطعػبلسػفلاؤسػدوروفلاألاػذلبتػوفلاانتبػجرلستطعبػجتلإفلتملوذل ظػج ؼلا دارةل لسهجسهػ

رسلفوػػ لاؤ ظػػج ؼل لاألد ارل لبسػػجلتحت وػػ لسػػفلسبػػجدئل لأةػػجؤوبلتحاػػـلتطبو هػػجلأ لسسجرةػػتهج.لاؤس دػػؼلاؤػػذالتسػػج
تشورلاؤسدرةقلاؤس دلوػقلإؤػدلأفلفتجؤوػقلاؤسػدورلتتحػددلب درتػ للتحسؿلاؤمظروقلاؤس دلوقلبةلقلنجسقلاؿلهذهلاؤستجما.

جلفه لالوةتدلفالػاجذلدرارلبشأمهقلاؤسشجاؿلاؤسطع بلاتػنعدلتح وؽلاؤت فوؽلاألسثؿلبوفلستطعبجتلاؤس دؼل طبوت
اؿلاألح اؿلإؤدلاؤحع ؿلاؤسثعدل ؤام لددلو معلبحع ؿلفرضوقلتح ؽلاؤت ازفلبوفلساتعؼلاألطراؼ.فجؤمظروقلاؤس دلوقل

جتلا دارةلوتطعػػبلاألاػػذلفػػالاانتبػػجرلطبوتػػقلاؤظػػر ؼلاؤتػػالتطبػػؽلػػػػتتمػػالبجاتةػػجرل"أفلتطبوػػػػؽلسبػػجدئل لمظرو
لها:لا شراؼ/لاؤ وجدةلاألسثؿاؤستتعؽلبمسطللروقلددلتا فلا مجبقلنعدلاؤتةجؤؿ.لفلالظؿلهذهلاؤمظ1فوهج"

لإفلمسطلاؤ وجدة/ا شراؼلاألسثؿلوت دؼلنعدلطبوتقلاؤسرؤ س؛لػ
 إفلمسطلاؤ وجدة/ا شراؼلاألسثؿلوت دؼلنعدلطبوتقلاؤر وسل لاةج ة ؛لػ
 إفلمسطلاؤ وجدة/ا شراؼلاألسثؿلوت دؼلنعدلطبوتقلاؤتسؿ.لػ

دلفػػالػإمتجموػقلاؤتجسػػؿلتت دػؼلنعػػدلسهجرتػ ،لطبوتػػقلاؤتسػؿ،لسةػت ىلاؤتام ؤ موػػجلاؤسطبػؽ،لس ػػدارلاؤلجدػلاسػجلأف
ةػحوالأفلاؤمظروػقلاؤس دلوػقلتتطػالدػدرالموػرلسحػد دلسػفلاؤحروػقلؤعسػدورلل.2اؤ دتل لاؤس ادلاؤاجـل لمسػطلا شػراؼ

أ لموػػرلسبجشػػرةلفػػالإنطػػجءلاؤلرةػػقلموػػرلأمهػػجلتةػػهـلبطرو ػػقلسبجشػػرةلل3فػػالاؤتلاوػػرل لاؤتةػػرؼلأالاتاػػجذلاؤ ػػرارات
لؤعسدوروفلؤت دوـلاؤاثورلسفلاانتذاراتلأ لاؤسبرراتل راءلحجاتلاؤلشؿلاؤتالددلوسم فلبهج.

 اإلدارة الكمية و عممية اتخاذ القرارات – 4
إفلتح ؿلاؤتمظوسجتلة بلسمتسعلاؤستع سجتلأحدثلتغوػرالستسوػزالفػالا دارةلهػ لانتسجدهػجلنعػدلاألةػجؤوبلل
 وقل لاؤطرؽلاؤاسوقلؤتحعوؿلاؤسشجاؿلاؤتالت امههجلبغوقلتحةوفلاؤ راراتلاؤستاذة.لتتدلمظروقلا دارةلاؤاسوقلا حةج

ل.تراوبقلؤثمثقلسمجاتلستسوزةلهالنعـلا دارةلأ لاؤتةوور،لإدارةلاؤتسعوجتل لمظـلستع سجتلاؤتةوور
تبورلاؤاسالنفلنسعوقلاتاجذلاؤ رارات.لوةتادـلورازلنعـلا دارةلأ لاؤتةوورلنعدلاةتاداـلاؤمسجذجلاؤروجضوقلؤعتلل

نعػػػـلاؤتةػػػوورلأةػػػجؤوبلاسوػػػقل لطػػػرؽلإحةػػػج وقلستتػػػددةل لمسػػػجذجلست ػػػدةلاتاػػػجذلاؤ ػػػراراتلاؤساتعلػػػقلفػػػالاؤسؤةةػػػقل

                                                 
ل.53،لص:مرجع سابقنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لل-ل1

2 - CLAUDE ALAZARD et SABINE SEPARI, Contrôle de gestion, 5emeédition, Dunod, Paris, France, 2001,  P: 38. 
 .37:،لصمرجع سابقنعالحةوف،لػلل3
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اجةػػتاداـلاؤستع سػػجتلاؤستتع ػػقلبجةت ةػػجءلآراءلاؤسةػػتهعاوفلؤتمسوػػقلمسػػجذجلااحتسػػجاتلبحمػػـلاؤطعػػبلاؤست دػػعلنعػػدل
 لهذالسفلشأم لأفلتت دؼلنعو لاؤتدودلسفلاؤ راراتلاؤهجسقلؤدىلاؤسؤةةقلالتالسمجفذلتة و وقللجسمتمجتهجلأ لادسجته

لفػالحػوفلل.1مدودةلفالحجؤقلسػجلإذالتمبػأتلبزوػجدةلاؤطعػبلنعػدلسمتمجتهػجل لالتةػتطوعلأةػ ادهجلاؤت عودوػقلاستةجةػ 
بػػقلنعػػدلاؤتسعوػػجتلاؤتشػػغوعوق،لتتتسػػدلفػػالتتمػػدلإدارةلاؤتسعوػػجتلبجةػػتاداـلاؤت موػػجتلاؤاسوػػقلفػػالسمػػجؿلا متػػججل لاؤردج

أمعبهػػػجلنعػػػدلاؤسبػػػجدئل لاؤطػػػرؽلا حةػػػج وقلاؤبةػػػوطق،ل لسػػػفلبومهػػػجلمسػػػجذجلاؤردجبػػػقلنعػػػدلاؤساػػػز فل لمظػػػـلمد ؤػػػقل
ا متججل لنسعوجتلاؤردجبػقلنعػدلنمةػرلاؤتاػجؤوؼ.لتةػتادـلإدارةلاؤتسعوػجتلبشػاؿلساثػؼلفػالاؤسؤةةػجتلاؤةػمجنوقل

ااومجبوػػقلاةػػتاداـلهػػذهلاؤت موػػجتلتحةػػوفلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلنعػػدلسةػػت ىلل مػػ لاؤتحدوػػد،ل لسػػفلاآثػػجرلدنعػػ
بتػػ فورللتهػػتـفلاسػػجلوطعػػؽلنعوهػػجلأحوجمػػجلأاػػرى،لمظػػـلستع سػػجتلاؤتةػػوورلأ مظػػـلستع سػػجتلا داروػػقلأسػػجلل.2اؤسؤةةػػق
اؤحجةػػػبجتلجتلتةػػػجندلفػػػالتػػػ فورلستع سػػػجتلددو ػػػقل ةػػػروتقلبتاعلػػػقلسم سػػػق.لدػػػدلاػػػجفلؤظهػػػ رل لامتشػػػجرلػدجنػػػدةلبوجمػػػ

ااؤاتر موػػقلتػػأثورالنسو ػػجلفػػالتطػػ رلاؤتةػػوور،لحوػػثلةػػجندتلنعػػدلتػػ فورلاؤستع سػػجتلاؤمزسػػقلؤعسةػػجندةلنعػػدلاتاػػجذل
تتػػدلمظػػـلستع سػػجتلاؤتةػػوورلأحػػدلاؤتطبو ػػجتلاؤحجةػػ بوقلؤػػمظـلاؤستع سػػجتلفػػالا دارةلتتسػػؿلنعػػدلل.اؤ ػػراراتلاؤساتعلػػق

اؤ رارات،لدنػـلاؤسراػزلاؤتمجفةػالؤعسؤةةػقل لزوػجدةلمػ دةلسمتمجتهػجلجدةل تحةوفلاؤالجءةل لا متجموق،لةرنقلاتاجذلػزو
ل لادسجتهج.

 النظريات المعاصرة في اإلدارة و عممية اتخاذ القرارات – 5
وتدلااتمػجهلمحػ لدراةػقلاؤتمظوسػجتلاظػجهرةلاعوػقلسػفلأبػرزلةػسجتلاؤلاػرلاؤستجةػرلفػالا دارة.لحوػثلوراػزل

دضػػوقلامتسجنوػػق،لةوجةػػوقل لحضػػجروقل لأفلاؤتمظوسػػجتلسػػجلهػػالإالةػػ ىلهػػذالااتمػػجهلنعػػدلأفلاؤالػػجءةلاؤتمظوسوػػقل
تتتبرلاؤمظروجتلاؤستجةرةلتط ورلؤػبتضلاؤمظروػجتلاؤتػالةػبؽل.3أد اتلتعتبلد رالحو وجلفالتأسوفلةحقلاؤسمتسع

ذارهػػجلأ لأمهػػجلتمظوػػرلؤػػبتضلاؤسسجرةػػجتلا داروػػقلفػػالبتػػضلاؤػػد ؿلاؤست دسػػقلبجؤتحدوػػدل لسػػفلثػػـلفهػػالأدػػربلإؤػػدل
 لاؤسدرةقلاؤث جفوقللسػفلأهػـلاؤسػدااؿلاؤستجةػرةلل Zدلاؿلسفلاؤمظروقػةؼلبأمهجلفعةلقلإداروقلالمظروجت،ل لتتاؤ ل

لفالا دارة.
 في اإلدارة  Zالنظرية  –1 –5

اؤسػدامتلاؤاجةػقلبػج دارةللنعػد William Ouchi))هػذهلاؤمظروػقلاسػجلوراهػجلرا ػدلفارتهػجل ؤوػجـلأ تشػاللتتتسػد
نعػػػدلأةػػػجسلفروػػػؽلاؤتسػػػؿلاؤػػػذالومػػػبلأفلورانػػػالاؤتاجسػػػؿل لاؤتػػػرابطلبػػػوفلاألمشطػػػػػقل لبػػػوفللاؤوجبجموػػػق.لحوػػػثلت ػػػ ـ

ؿلهػػذهلاؤلػػرؽلهػػالأةػػجسلاؤ ػػػ ةل لأد اتلJاؤسهػػجراتلاؤاجةػػقلبػػجألفرادلاأةػػجسلؤتاػػ وفلفروػػؽلاؤتسػػؿ.لإفلتاػػ وفلسػػث
جذلاؤ ػراراتلفػالاؤسؤةةػقلاؤتاجسؿلبوفلاؤستع سجتل لاؤس اردل لاألهػداؼ.لاسػجلأفلا دارةلبجؤسشػػػجراقلهػ لأةػع بلاتاػ

                                                 
 .124،لص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل1
 .125-124،لصلص:لبقنفس المرجع السال-ل2
 .101،لص:، مرجع سابقسحسدلرفوؽلاؤطوب،لاؤمزءلاأل ؿ:لاؤتةوورل لاؤتمظوـل لاؤسمشأةل-ل3



                                                  الفصل الثاني: نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار
 

77 

1 لاؤذالوتدلدنجسقلأةجةوقلؤعمظروق
Zلتا فلاؤسؤةةقلسفلاؤم عل.Z،إذالتسوزتلسثملبتتددلفرؽلاؤتسؿلبهجل لتا فلل

جزلاألمشػػطقلنعدلتدااؿل لتاجسؿلسهجراتلاألفػراد،لأسػجلزلفالاممفوهجلنسعوجتلاتاجذلاؤ راراتلتشجراوقل وا فلاؤتراو
لأةالسفلأةلؿلألنعد.مسطلااتةجؿلاؤةج دله لاؤرل

 المدرسة الثقافية  –2 –5
تتػػػدلاؤث جفػػػقلاؤةػػػج دةلفػػػالاؤسؤةةػػػقلسلتػػػجحلممػػػجحلاؤتمظوسػػػجتلاؤستجةػػػرةلألمػػػ لنعػػػدلأةجةػػػهجلوتتجسػػػؿلاألفػػػرادلل

اؤتجسعوفل لوتشاؿلاؤهواػؿلاؤتمظوسػا،لمظػـلاؤردجبػقل لإةػمجدلنسعوػجتلاتاػجذلاؤ ػراراتلؤػذ الاؤسهػجراتلاؤاجةػقلألمػؿل
تراػػػزلاؤمظروػػػقلاؤث جفوػػػقلنعػػػدلمظػػػجـلاؤ ػػػوـل لاؤستػػػجوورل لاؤةػػػع اوجتلاؤسا مػػػقلؤعتمظػػػوـ،لفةػػػع ؾلضػػػسجفلاةػػػتسراروتهج.ل

األفرادلوتحددلسػفل ادػعلستت ػداتهـل لت دتػجتهـلبستمػدلأفلفهػـلأالتمظػوـلالبػدلأفلواػ فلسػفلسمطعػؽلتحعوػؿلاؤ ػوـل ل
لل.2ؤستجوورلاؤسحددةلؤت دتجتلاألفرادلبهجا

لهية عممية اتخاذ القرارالمبحث الثاني:  محاولة تحديد ما

تتتبرلنسعوقلاتاجذلاؤ راراتلم هرلاؤتسؿلا دارالفالمسوػعلاؤتمظوسػجتل لفػالسمظسػجتلاألنسػجؿلنعػدل مػ ل
الباؤتحدوػػد.لمظػػرالألفلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلأةػػبحتلست ػػدةل لتحتػػججلإؿلسترفػػػػقل لدراوػػقل لسهػػجراتلاجةػػق،لأةػػ

قلاتاػػجذلوػػقلفػالاؤسؤةةػقل دراؾلسجهوػػقلنسعوػؤسةػت وجتلا دارلسػفلاؤضػر رالأفلوةػػتدلستاػذ لاؤ ػراراتلفػػالمسوػعلا
اؤ راراتلبتمسوقلستجرفهػـل لسهجراتهـلألمؿلحؿلاؤسشجاؿلاؤتالو امه مهج.لومظرلؤعسؤةةقلاؤستجةرةلمجؤبجلنعدلأمهػجل

دجتهػجلراراتل لوسافلتة رلذؤؾلإذالسجلنرفتلأبتجدل لسراحؿلنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػراراتل لست لػشباقلستحراقلاتاجذلاؤ 
لسفلطرؼلا دارةلفالاؤتمظوـ.ل

 أبعاد و ظروف عممية اتخاذ القرارات  األول:المطمب 

تػػتـلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلفػػالإطػػجرلسلػػجهوـلاؤمظػػجـلا دارال لاؤستع سػػجتلاؤستجحػػقلؤدوػػ لنػػفلظػػر ؼلاؤبو ػػقل
مػػدلضػػسمهجل لاؤتػػالنعػػدلقلبػػ ،ل لنعوػػ لفػػ فلااتوػػجراتلاؤتمظػػوـلتاػػ فلس وػػدةلإؤػػدلحػػدلبتوػػدلبػػجؤظر ؼلاؤست اػاؤسحوطػػ

لأةجةهجلوتـلاتاجذلاؤ رارات.
ل
ل
للل

                                                 
 .54،لص:مرجع سابقنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لل-ل1
 .55ص:ل،نفس المرجع السابقلل-ل2
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 أبعاد عممية اتخاذ القرار –1
،لذاتػ لتتـلستجؤمقلنسعوقلاتاجذلاؤ راراتلفػالاؤتمظػوـلسػفلاػمؿلثمثػقلأبتػجدلأةجةػوقلتسثػؿلأراجمهػجلهػالاؤ ػرار

لرالاتاجذلاؤ رار.ستاذلاؤ رارل لأاو
 رارـالق – 1 -1

ل.1ا ؿلستتػػددة،لاسػػجلوتػػدلنػػدـلاتاػػجذلدػػرارلإزاءلس دػػؼلستػػوفلدػػرارالبحػػدلذاتػػ اؤ ػػرارلسػػجلهػػ لإالااتوػػجرلبػػوفلبػػد
تتتعػػؽلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلنػػجدةلبجؤسةػػت بؿلاؤػػذالتشػػ ب لحجؤػػقلنػػدـلاؤتأاػػدل لنعوػػ لفجتاػػجذلاؤ ػػرارلواػػ فلبسثجبػػقل

ل.2ساجطرةلتت دؼلمتومتهجلنعدلسطجب قلاافتراضجتلاؤتال ضتتلنفلاؤسةت بؿلبجؤسةت بؿلذات 
جلسفلاؤتترولوفلاؤةجب وفلبأفلاؤ رارله لااتوػجرلبػوفلبػدا ؿلساتعلػقلبجنتسػجدلسمس نػقلافتراضػجتلتتتعػؽلمةتمت

ؼلأ لاؤسشػاعقلسحػؿلػقلؤعس دػػقلسةتلوضػػدلأ لتةرؼلستوفلوتـلاؤت ةؿلإؤو لبتدلدراةػؿلاؤستسوزلبتدـلاؤتأاػبجؤسةت ب
رلؤحةػػػـلس ادػػػؼل لسةػػػج ؿلستتع ػػػقلبمشػػػجطلمػػػ لاؤتسػػػؿلاؤػػػذالو ػػػ ـلبػػػ لاؤسػػػدوومظػػػرلنػػػجدةلإؤػػػدلاؤ ػػػرارلنعػػػدلألاؤبحػػػث.

اؤسؤةةقلسعلاةتاداـلاؤحاـلاؤشاةالبستمدلأفلةد رلاؤ راراتلبةلقلمهج وػقلوػتـلنعػدلأةػجسلاؤحاػـلاؤشاةػال
مجءلنعػدلسػجلوتػ افرلؤدوػ لسػفلاؤبوجمػجتل لاؤستع سػجتل لاؤستتع ػقلبػجؤس دؼلسحػؿلاؤ ػرارلاؤسػرادلاتاػجذه.لومػبلبؤعسدورل

لاتاػػػاؤتلروػػؽلبػػوفلسلهػػ جتل لاأل اسػػر،لفجؤتتعوسػػجتلهػػالػرارل لبتػػضلاؤسلػػجهوـلاألاػػرىلذاتلاؤتمدػػقلاجؤتتعوسػػػاؤ ػػلجذػـ 
جلاؤسػػدور فلسػػفلامػػؿلت موػػ لسرؤ ةػػوهـل لهػػالبػػذؤؾلساتعلػػقلتسجسػػجلنػػفلاؤ ػػرارات.لأسػػجلػتعػؾلاؤت موهػػجتلاؤتػػالوةدرهػػ

اؤ رارلاؤذالوتتبرلااتوجرلاألسرلفه لنبجرةلنفلمزءلسفلاؤ رار.لالومط الاألسرلنعدلاؤسلجضعقلبوفلاؤبدا ؿلناسل
ل.3اؤبدوؿلاألفضؿلسفلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحقلم هره

 متخذ القرار - 2 -1
لاافتراضجتلاؤاجةقل لاؤ راراتلفالاؤتمظوـ،لنجؤمتلمظروجتلا دارة لاؤسةدرلاألةجةالاتاجذ وسثؿلاؤلرد

لاؤمظ لاادتةجدال  لاؤرمؿ لفارة لنعد لاؤستتسدة لاؤمظروق لنعدلرأةهسج ل  لاؤ رارات، لرمؿبستاذ لفارة لاؤستبموق  روق
ل:ل4اادتةجدالنعدلاافتراضجتلاؤتجؤوق اؤتةوور.لبموتلمظروقلاؤرمؿ

 اؤرمؿلاادتةجدالسعـلباؿلاؤبدا ؿلاؤستجحقل لاؤمتج جلاؤاجةقلباؿلبدوؿ؛ ػ
لاؤرمؿلاادتةجدالبترتوبلتلضومت لطب جلؤع ضعلاؤهرسالؤ وس ؛ػل  و ـ 
لاؤرمؿلاادتةجدالبجااتوجرلسفلبوفػل  اؤبدا ؿلاؤستجحقلتعؾلاؤبدا ؿلاؤتالتؤدالإؤدلتتظوـلسملتت .لو ـ 

                                                 
 .61،لص:1979،لسمش راتلمجستقلحعب،لة روج،لالمدخل إلى إدارة األعمالـ.لاؤمجشد،لل-ل1
 .499،لص:1974،لدارلاؤموؿلاؤةجندلؤعطبجنق،لاؤ جهرة،لسةر،لأصول اإلدارة العممية.أب لاؤاور،لؾ.حل-ل2

 .286،لص:1977،ل اجؤقلاؤسطب نجت،لاؤا وت،لالنظم و العمميات اإلدارية و التنظيمية رفتتلاؤممجر،ل-ل3
 ل.173،لص:1978سةر،للهرة،اعوقلاؤتمجرة،لمجستقلاؤ جل،االستراتيجيات و سياسات األعمالسحسدلنعالشهوب،لل-ل4
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بموػقلأةجةػجلنعػدلفاػرةلاؤرمػؿلاادتةػجدالنػفلبحػثلاؤلػردلاؤستراضجتلاؤتػالدػدسهجلر ادلاؤسػداؿل لمبتتلااف
نفلتح وؽلرمبت لبتممبلاألؤـ،لسسجلوتمالأفلاؤسملتقلاؤمجتمقلنفلااتوجرلاؤبدوؿلوػتـلت ووسهػجلفػالضػ ءلاؤمةػبقلبػوفل

ؤـلاؤمجتموفلنفلاؿلبػدوؿل لهمػجلوةػتدلاؤرمػؿلاادتةػجدالنعػدلتتظػوـلاؤمػزءلاؤاػجصلبتتظػوـلوؽلاؤرمبقل لاألتح 
لسملتت لأالاؤمزءلاؤاجصلبجؤةر ر.

قل لهػذالسػجلػحػؿلاؤستجػةتحجؤقلإؤسجـلستاذلاؤ راراتلباؿلاؤبدا ادـلاافتراضجتلاؤةجبؽلذارهجلبجؤ ادعل ذؤؾلػتةط
جدةلسحػد دةلسػجلوةػتطوعلػؿلاادتةػجدالوبػرزلرمػؿلاؤتةػوورلاؤػذالوةػعؾلبرشػػاسلاؤرمػ لنعدلنلوثبت لاؤ ادعلاؤتسعا

أفلوةتمبط لسفل ادت ،ل لحوفلوتاذلدرارالفجم لوتترؼلبسحد دوقلسترفت ل لستع سجت لنفلاؤبدا ؿلاؤستجحقل لاؤمتج جل
سػ رل لاتمجهجتػ لنمػدلاؤاجةقلباؿلبدوؿ.ل لمشورلهمػجلأفلرمػؿلاؤتةػوورلوتػأثرلب وسػ لاؤشاةػوقل لطػرؽلإدرااػ لؤأل

،ل لسػفلهمػجل1اتاجذلاؤ رارات.لوبحثلرمؿلاؤتةوورلفالاؤغجؤبلنفلحؿلمودلإؤدلدرمقلاجفوقل لؤوسلنػفلحػؿلسثػجؤا
واتعؼلرمؿلاؤتةوورلنفلاؤرمؿلاادتةجدالفالا فلأفلاأل ؿلوتتبرلشاةجلسح  جلؤعرضجلفالحػوفلوتتبػرلاؤثػجمال

ةػػوورلتتػػدلاألاثػػرل ادتوػػقل لاتلجدػػجلسػػعلاؤ ادػػعلاؤػػذالتػػتـلفوػػ لنسعوػػقلسح  ػػجلؤألسثعوػػق.ل لوساػػفلاؤ ػػ ؿلأفلفاػػرةلرمػػؿلاؤت
لاتاجذلاؤ راراتلا داروقلفالسمجؿلاألنسجؿ.ل

 اتخاذ القرار - 3 -1
 وتمػػالهػػذالأفلهمػػجؾلدا سػػج لاوػػجراتلأسػػجـللاؤسشػػامت،هػػ لدراةػػقل لتحدوػػدل لااتوػػجرلاؤبػػدا ؿلاؤسم سػػقلؤحػػؿل

فضعهجلؤحؿلاؤسشاعقلأ لاؤس دؼلسحؿلاؤدراةق.لتمط النسعوػقلةػمعلاؤ ػرارلستاذلاؤ رارلنعو لاؤتلاورلفوهجل ااتوجرلأ
نعػػدلاؤسراحػػؿلاؤستجبتػػقلؤتاػػ وفلأ لاؤ ةػػ ؿلإؤػػدلاؤ ػػرارلابتػػداءلسػػفلتحدوػػدلاؤسشػػاعقل امتهػػجء لبحعهػػج،لأسػػجلاتاػػجذلاؤ ػػرارل

ستع سػػجتللفهػػ لوسثػػؿلاؤسرحعػػقلاؤمهج وػػقلسػػفلسراحػػؿلةػػمعلاؤ ػػرار،ل هػػ لامةػػقلسػػجلوت ةػػؿلإؤوػػ لةػػجمعلاؤ ػػرارلسػػف
ؤاػفلاؤتػرؼللاؤ ػرار، أفاجر.ل لسفلهمجلف فلةمعلاؤ رارل اتاجذلاؤ رارلوا مجفلستج لنسعوقل احدةلهػالةػمعل لاتاػجذل

لمرىلنعدلأفلوشجرلإؤدلنسعوقلةمعلاؤ رارلنعدلأمهجلنسعوقلاتاجذلاؤ رار.

اؤسشػامتلوتضػسفلوتت دلنجسقلاؤمجسلأفلحػؿلاؤسشػامتل اتاػجذلاؤ ػراراتلأسػرافلستشػجبهجف،ل اؤ ادػعلأفلحػؿل
تشػاوصلاؤسشػػاعقل سحج ؤػػقلإزاؤتهػػجلسػفلاػػمؿلاتاػػجذلاؤ ػػرارلاؤسمجةػب،ل بهػػذالفػػ فلاتاػػجذلاؤ ػرارلهػػ لمػػزءلسػػفلنسعوػػقل
حػػؿلاؤسشػػامت،لإالأفلاؤ ػػرارلوتاػػذلةػػ اءلاجمػػتلهمػػجؾلسشػػاعقلأ لؤػػـلتاػػف؛لألفلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلوػػتـلبغػػرضلحػػؿل

اؤتسػؿلفػالاؤسؤةةػجت.لتشػب لاطػ اتلحػؿلاؤسشػامتلتسجسػج لاؤسشامتل أوضج لؤتح وؽلأهداؼلستومقل تةوورلأسػ رل
اط اتلاتاجذلاؤ رارات،ل نعدلذؤؾلة ؼلوتـلتمج ؿلاط اتلحؿلاؤسشػامتلنعػدلأمهػجلملػسلاطػ اتلاتاػجذلاؤ ػرارل

لفالاؤسطعبلاؤس اؤا.

                                                 
ل.41،لص:1995لدو افلاؤسطب نجتلاؤمجستوق،لاؤمزا ر،ل،مدخل لمتسيير، الجزء الثاني:وظائف المسير و تقنيات التسييرلسحسدلرفوؽلاؤطوب،ل-ل1
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 ظروف اتخاذ القرار - 2
ضػجلتتبوػرلنػفلإرادةل لتةػسوـلوتتبرلاؤ رارلترمسقلؤرمبقلستومقلتتح ؿلإؤدلفتؿلفالاؤ ادػعلاؤتسعػال لوتػدلأول

ستوفلسفلدبؿلستاذلاؤ رارل لهذهلاؤرمبقلتتح ؿلإؤدلفتؿلاممجزلسهجـلأ لإحداثلتغورلسحددلفالاؤبو ػقلاؤتػالوتاػذل
اؤ رارلبةددهج.لوسافلأفلت ةـلاؤ راراتلإؤدلأمػ اعلساتعلػقلإذالأاػذلبتػوفلاانتبػجرلاؤبو ػقلاؤتػالوتاػذلاؤ ػرارلضػسمهجل

اؼلاؤتػالوةػتدلإؤوهػجلستاػذلاؤ ػرار،لؤتأادلأ ل م دلم علسفلااحتسجؤوقلفػالتح ػؽلاألهػدسفلحوثلسدىلت فرلنجسؿلا
ل،حجؤقلاؤتأادلاؤتجـلضسفلثمثقلأةمجؼلستسثعقلفالاؤ راراتظر ؼلاتاجذلفتتحددللنس سجل ل
 حجؤقلاؤساجطرة.أاورال للندـلاؤتأادلاؤتجـلحجؤق

 اتخاذ القرارات في حالة التأكد التام –1 –2
أبةػػطلأمػػ اعلاؤحػػجاتلاؤتػػالت امػػ لستاػػذلاؤ ػػرار،لحوػػثلوةػػتطوعلفوهػػجلتحدوػػدلاػػؿلبػػدوؿللتأاػػدلاؤتػػجـحجؤػػقلاؤلتتػػد

بشػػاؿلسؤاػػدل لذؤػػؾلبةػػببلتػػ افرلاؤبوجمػػجتل لاؤستع سػػجتلنػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػقلاؤستػػ فرةل لنعوػػ لواػػ فلأسػػجـلستاػػذل
رارلأالةػت بقلػذلاؤ ػػامػ لستاػقلالو لػ،لفلػالظػؿلهػذهلاؤحجؤػ%100درهلػقلطبوتوقل احدةلتتح ؽلبجحتسجؿلدػاؤ رارلحجؤ

ل.ل1فالت ووـلاؤبدا ؿلاؤستجحقلألمؿلااتوجرلأفضعهج
 اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد التام – 2 – 2

إفلسػػػفلأهػػػـلس اةػػػلجتلاتاػػػجذلاؤ ػػػراراتلفػػػالهػػػذالاؤمػػػ علسػػػفلحػػػجاتلاؤطبوتػػػقلهػػػ لأفلاؤبوجمػػػجتل لاؤستع سػػػجتل
تتعػؽلسمهػجلبجحتسػجاتلتح ػؽلاػؿلحجؤػقلسػفلحػجاتلاؤطبوتػق،ل للاؤستجحقلح ؿلمتج جلاؤ رارلمورلاجفوقل لاجةقلسج

نعو لالوسافلؤستاذلاؤ رارلاةتاداـلابرت لاؤةجب قلفالت دورلااحتسجاتل لاؤلرصلاؤاجةقلباؿلحجؤقلسفلحجاتل
اؤطبوتقلاؤستجحق،لطرحتلنػدةلأةػجؤوبلنعسوػقلؤعتتجسػؿلسػعلهػذالاؤمػ علسػفلحػجاتلاؤطبوتػقل لتتػرؼلبستػجوورلاتاػجذل

بتددلاسةقللق.ل لهاػ لتهدؼلإؤدلسةجندةلستاذلاؤ رارلنعدلتحدودلاؤبدوؿلاألفضؿلسفلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحل2راراؤ 
ل:3جلوعااسلستجوورلمحددهجلتبجنج

 ستوػجرلأدةدلاألدةد (Maximax): جؤؿ،لبس مب لوتـلااتوجرلأنعدلنج دلأسجـلاػؿلبػدوؿلاؤتػالػوةسدلبستوجرلاؤتل
جلفػػالحجؤػػقلسػػجلإذالاجمػػتلاؤسةػػل فقلتتبػػرلنػػفلاؤتاػػجؤوؼلوػػتـلػاؤبػػدوؿلاألفضػػؿ.لأسػػلتتػػ افرلؤػػدىلستاػػذلاؤ ػػرارل لوةػػسد

 (.Min.min)ؤوؼلطب جلؤ جندةلأدمدلأدمدجااتوجرلأدؿلاؤتا
  ستوجرلأدةدلاألدمدل(Maximin): وةسدلبستوجرلاؤتشجؤـ،لبس مبلهػذالاؤستوػجرلواتػجرلستاػذلاؤ ػرارلأدمػدلنج ػدل

اؤذالو جبؿلأنعدلدوسق.لأسجلفالحجؤقلا فلسةل فقلاؤ رارلتتبرلنفلتاجؤوؼلؤاؿلبدوؿ،ل لسفلثـلوتـلااتوجرلاؤبدوؿل
 وتـلتطبوؽلاؤستوجرلبة رةلناةوقلؤماتوجرلاؤةجبؽ.

                                                 
 .35،لص:2004لدارلاؤوجز رالاؤتعسوقلؤعمشرل لاؤت زوع،لنسجف،لاألردف،ل،األساليب الكمية في اإلدارةلسؤودلاؤلضؿ،ل-ل1
 .59،لص:نفس المرجع السابقل-ل2
 .557-551،لصلص:1996لدارلاؤسروخ،لاؤروجض،لاؤسسعاقلاؤتربوقلاؤةت دوق،ل،لترمسق:لأحسدلحةوفلنعالحةوف،مقدمة في بحوث العممياتحسدالط ،لل-ل3
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 الاؤستوػجرلبستوػجرلةجفػػججلذوػدندلهػ :ستوػجرلاؤمػدـل(Savag)لبس مػبلهػذالاؤستوػجرلوػتـلتح وػؿلمػد ؿلاؤت ا ػدلإؤػدل،
بػػؿلاػػؿلبػػدوؿلستػػجحلضػػسفلسةػػل فقلاؤمػػدـ،ل لواػػ فلبػػذؤؾلاؤبػػدوؿل.لوػػتـلهمػػجلااتوػػجرلأنعػػدلمػػدـلس ج1سةػػل فقلاؤمػػدـ

 األفضؿلذؤؾلاؤذالوح ؽلأدؿلمدـ.
  ستوػػجرلابػػمسل(Laplace criteria): ل لبس مبػػ لولتػػرضلنػػدـل مػػ دلأةػػبجبلس متػػقل2وةػػسدلاؤستوػػجرلاؤت ممػػا،

تأاػػذلاحتسػػجاتللفلمسوػػعلحػػجاتلاؤطبوتػػقبوتػػقلاؤسسامػػقلنػػفلبتضػػهج،ل لنعوػػ لفػػ ؤتػػرموالأالحجؤػػقلسػػفلحػػجاتلاؤط
 ستةج وق،ل ف جلؤهذالاؤستوجرلوتـلااتوجرلاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلاأةجسلفالاؤتسعوجتلاؤحةجبوقلؤهذالاؤستوجر.

 ستوػػجرللاؤ ادتوػػقلؤهور وتػػػزل(Herwitz criteria ):و امػػ لستاػػذلاؤ ػػرارلفػػالاؤسؤةةػػقلحػػجاتلواػػ فلسطع بػػجلسمػػ لل
نعوػ لأفلوأاػذلبتػوفلاانتبػجرلاحتسجؤوػقلتح ػؽلهػذالاؤبػدوؿلفػالاؤ ادػع.للااتوجرلاؤبدوؿلاألفضؿل لاألسثػؿ،لسسػجلوتتػوف

قلاؤملةوقلؤ،لوسافلهمجلأفلمسوزلبوفلاؤحج3تستدلدوسقلستوجرلاؤ ادتوقلاةتمجدالؤ  اموفلااحتسجاتلبوفلاؤةلرل لاؤ احد
جلسج ـلبمتػػج جلدػػرارهلنمػػدؤستاػػذالاؤ ػػراراتلبشػػأفلاتاػػجذهـلؤع ػػراراتلإؤػػدلثمثػػقلأمػػ اع،لأ ؤهػػجل لهػػ لستاػػذلاؤ ػػرارلاؤستشػػ

رارهل لتا فلهمجلدوسقلستوجرلاؤ ادتوػقلػػذلاؤ رارلاؤستلج ؿلبمتج جلدػوا فلستجسؿلاؤ ادتوقلسةج وجلؤعةلر،ل لثجموهسجلستا
سةػػج وقلؤع احػػد،ل لسػػجلد فلذؤػػؾلواػػ فلس دػػؼلستاػػذلاؤ ػػرارلسػػفلمتػػج جلدػػرارهلسترا حػػجلبػػوفلاؤةػػلرل لاؤ احػػدلأالبػػوفل

.لاةت  لأ لتلجؤؤ لسفلامؿلاؤبدوؿلاؤذالػػمجدالؤسجلةبؽلوسافلؤستاذلاؤ رارلاؤتتبورلنفلدرمقلتشجؤساؤتلجؤؿل لاؤتشجـؤ
 ةواتجره.

 اتخاذ القرارات في حالة المخاطرة – 3 – 2
تتةػػؼلبو ػػػقلاؤ ػػرارلفػػػالهػػػذهلاؤحجؤػػقلبػػػأفلستاػػػذلاؤ ػػرارلنعػػػدلدراوػػقلبجحتسجؤوػػػقلحػػػد ثلأالحجؤػػقلسػػػفلحػػػجاتل

،ل لبس مػبلهػذهلاؤحجؤػقلةػ ؼلوبحػثلستاػذلاؤ ػرارلنػفلأنعػدلدوسػقل4ارلاؤساتعلػقاؤطبوتقلاؤتالتؤثرلنعدلبدا ؿلاؤ ػرل
وػػتـلاةػػتاداـلنػػددلسػػفلل.5ست دتػػقلوسامػػ لاؤحةػػ ؿلنعوهػػجلفػػالظػػؿلاحتسجؤوػػقلحػػد ثلاػػؿلحجؤػػقلسػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػق

اؤهػدؼلاؤستجوورلاؤتالسفلشأمهجلأفلتةجندلستاذلاؤ رارلفالااتوػجرلا ةػتراتوموقلاؤسثعػدل لاؤتػالتتومػ لنعػدلتح وػؽل
لاؤسمش د،ل لاؤتالم ردهجلتبجنجلفوسجلوعا.لل

 معيار القيمة النقدية المتوقعة – 1 – 3 – 2
للنف:وتطعبلحةجبلاؤ وسقلاؤم دوقلاؤست دتقلت افرلستع سجتل

ل م دلندةلبدا ؿلتة و وق؛لػ
ل م دلأاثرلسفلنج دلؤاؿلبدوؿ؛ػل

                                                 
 .61،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل1

 .62،لص:لنفس المرجع السابقل-ل2
 .164،لص:2005،لسؤةةقلشبجبلاؤمجستق،لا ةامدروق،لسةر،للرياضية لنظرية اتخاذ القراراتاألساليب اس ةدلحةبلاؤرة ؿ،لل-ل3
 .38،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل4
 .535،صل:مرجع سابق،لحسدالط ل-ل5
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لاحتسجؤا.ل م دلندةلحجاتلؤعطبوتقلتا فلاحتسجاتل د نهجلستر فقلبشاؿػل
ل:ل1وتـلتحدودلاؤ وسقلاؤسثعػدلاؤست دتػقلبجةتاداـلاؤتمدقلاؤروجضوقلاؤتجؤوق

 



n

i

ii XPXEMV
1

ل
:لاحتسجؤوقل لم علP:لنددلاؤستغورات،للi:لستغورلنش ا ا،للiX:لاؤ وسقلاؤم دوقلاؤست دتق،للEMVلحوث: iX.ل

قلػوػػتـلت وػػوـلاػػؿلبػػدوؿلنعػػدلأةػػجسلستػػدؿلاؤتج ػػدلأ لاؤتج ػػدلاؤست دػػع،لوساػػفلتسثوػػؿلاؤبوجمػػجتلاؤستتع ػػقلبسشاعػػ
اتاجذلاؤ رارلفالإطجرلسجلوةسدلسةل فقلاؤت ا دل PMلاسجلوعا:ل

 (33) شكل رقم
 النقدية المتوقعةتطبيق معيار القيمة 

3

3

P

S

 

2

2

P

S

 

1

1

P

S

 

 حاالت الطبيعة
للـــالبدائ               

13X 12X 11X ل01ردـللةتراتوموقإ
23X 22X 21X ل02ردـللإةتراتوموق
33X 32X 31X ل03إةتراتوموقلردـل

لسفلإندادلاؤبجحث المصدر:                              
 ةمعيار القيمة المتوقعة لممعمومات الكامم – 2 – 3 – 2

وحػػج ؿلستاػػذلاؤ ػػرارلدا سػػجلاؤبحػػثلنػػفلاؤستع سػػجتلاؤاجسعػػقلنػػفلحػػجاتلاؤطبوتػػقلؤت عوػػؿلاؤساػػجطرة،لفػػالهػػذهل
اؤحجؤػػػقلواػػػ فلستاػػػذلاؤ ػػػرارلسطجؤبػػػجلبجاةػػػتلجدةلسػػػفلاؤستع سػػػجتل لتحدوػػػدلدوستهػػػجلبجؤمةػػػبقلؤعبػػػدوؿلاؤسطعػػػ بلدراةػػػت ل

قلفػػالػؤست دتػػاةػوتـلدفتهػػج.لوػتـلاحتةػػجبلاؤ وسػقلقلبجؤتاعلػػقلاؤتػػالػ حةػجبلاؤل ا ػػدلاؤست دتػقلسػػفلهػذهلاؤستع سػػجتلس جرمػ
لحجؤقلت فرلاؤ وسقلاؤست دتقلؤعستع سجتلاةتمجدالؤعتمدقلاؤروجضوقلاؤتجؤوقل:ل

اؤ وسػقلاؤسجؤوػقلل–=لاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلفالحجؤػقلتػ فرلاؤستع سػجتلاؤاجسعػقلل(EVPI)اؤ وسقلاؤست دتقلؤعستع سجتل
ل.اؤساجطرةاؤست دتقلفالظؿل

لاحتسجؿلتح   .لضرباؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلفالحجؤقلت فرلاؤستع سجتلاؤاجسعقل=لاؤتج دلاألنعدلفالاؿلحجؤقلطبوتقللحوث:لللللل
 معيار خسارة الفرصة الضائعة – 3 – 3 – 2

لوتـلاةتاداـلطرؽلروجضوقلتبمدلنعدلأةجسلسةل فقلتتدلؤت دورلاةجرةلاؤلرةقلاؤضج تقلوطعػؽلنعوهػجلاةػـ
 لاؤتج ػػدلاؤسح ػػؽ.لوحػػدثلهػػذاللسةػػل فقلاؤمػػدـ.لتتبػػرلهػػذهلاألاوػػرةلنػػفلس ػػدارلاؤلػػرؽلبػػوفلاؤتج ػػدلاؤػػذالومػػبلتح و ػػ 

                                                 
 .24،لص2004وق،لسةر،ل،لدارلاؤمجستقلاؤمدودةلؤعمشر،لا ةامدرلاستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلداريةممؿلإبراهوـلاؤتبد،لل-ل1

EMV
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فضػػؿلسػفلطػػرؼلستاػػذلاؤ ػػرار.لوػتـلتحدوػػدلسةػػل فقلاؤمػػدـلؽل لسػػجلوراف ػػ لسػفلمػػدـلمتومػػقلؤتػػدـلااتوػجرلاؤبػػدوؿلاألاؤلػرل
ل:1حةجبهجلفالحجؤتالا وراداتل لاؤتاجؤوؼل ف جلؤعمةؽلاؤتجؤا ل
 اؤتجؤوق:وتـلحةجبلاةجرةلاؤلرةقلاؤضج تقلفالحجؤقلا وراداتلسفلامؿلاؤاط اتل :حجؤقلا ورادات 
 :اػػػؿلحجؤػػػقلسػػػفلحػػػجاتلاؤطبوتػػػقلبجنتبجرهػػػجلأنسػػػدةلفػػػال تحدوػػػدل لتمظػػػوـلاؤبوجمػػػجتلاؤتػػػالتتػػػجؤجلاؤاطػػػ ةلاأل ؤػػػد

فوهجلفمحةؿلبذؤؾلنعدلسةػل فقلسةل فق،لثـلوتـلطرحلاؿلاؤ وـلاؤس م دةلفالذؤؾلاؤتس دلسفلأابرلدوسقلس م دةل
لاؤمدـ.
 وتـلاحتةجبلدوسقلاةجرةلاؤلرةقلاؤضػج تقلبضػربلاػؿلاؤ ػوـلفػالسةػل فقلاؤمػدـلفػالاحتسػجاتل اؤثجموق:اؤاط ةلل

 تح ؽلاؿل احدةلسفلحجاتلاؤطبوتق.لل
 ااتوجرلاؤبدوؿلالألفضؿل لاؤذالو جبؿلأدؿلمدـ. اؤثجؤثق:اؤاط ةلل 
 ؤلرةقلاؤضج تقلفالحجؤقلاؤتاجؤوؼلسفلامؿلاؤاط اتلاؤتجؤوقل:وتـلحةجبلاةجرةلا :حجؤقلاؤتاجؤوؼ 
 اؤاط ةلاأل ؤد:لطرحلأدؿلدوسقلفالاؿلنس دلسفلب وقلاؤ وـلاؤس م دةلفو لفمحةؿلبذؤؾلنعدلسةل فقلاؤمدـ.ل 
 وتـلاحتةجبلدوسقلاةػجرةلاؤلرةػقلاؤضػج تقلبضػربلاػؿلاؤ ػوـلفػالسةػل فقلاؤمػدـلفػالاحتسػجاتل اؤثجموق:اؤاط ةل

  احدةلسفلحجاتلاؤطبوتق.للتح ؽلاؿل
 ااتوجرلأدؿلدوسقلسفلاؤ وـلاؤسحة بقل لاؤتالتسثؿلاؤبدوؿلالألفضؿ. وتـ اؤثجؤثق:اؤاط ةلل 
 تحميل حساسية القرارات في حالة المخاطرة – 4 – 3 – 2

تاتعػػػؼلنسعوػػػقلاتاػػػجذلاؤ ػػػراراتلفػػػالحجؤػػػقلاؤساػػػجطرةلنػػػفلاؤحػػػجاتلاؤتجدوػػػق،لإذلو امػػػ لستاػػػذلاؤ ػػػرارلفػػػالظػػػؿل
رةلػاؤساػػجطرةلةػػت بقلفػػالتحدوػػدلاحتسػػجاتلسحػػددةلؤحػػجاتلاؤطبوتػػق.لفػػالهػػذهلاؤحجؤػػقلوعمػػألاةػػتاداـلاؤابػػظػػر ؼل

دالأ لفػػالػجلمػػػػػػ ؿلنعػػدلاؤبوجمػػجتلاؤددو ػػقلساعلػاؤت ػػدورلاؤػػذاتالفػػالتحدوػػدلاحتسػػجاتلت دوروػػقلاجةػػقلإذالاػػجفلاؤحةػػ ل
اؤبوجمجتلأةم،لفوتسػدلستاػذلاؤ ػرارلهمػجلإؤػدللحجؤقلندـلت فرلاؤ دتلاؤاجفالؤمسعلتعؾلاؤبوجمجتلأ لبةببلندـلت فر

لتحعوؿلاؤحةجةوقلألمؿلتحدودلسدىلاؤتغورلفالدوـلااحتسجاتلاؤتالوتـلتحدودهجلنعدلأةجسلاؤت دورلاؤذاتا.ل

 مراحل عممية اتخاذ القرارات الثاني:المطمب 

لط وقلاؤتالوؤدالإتبجنهػجبتقل اؤسموتا فلمس ذجلاتاجذلاؤ راراتل حؿلاؤسشامتلسفلنددلسفلاؤاط اتلاؤستتجل
ت ووػػػـللتحدوػػدلاؤبػػدا ؿلاؤسم سػقلؤحػػؿلاؤسشػػاعق؛لتحدوػدلاؤسشػػاعق؛ل:2تبجنػػجهػػذهلاؤاطػػ اتلتتسثػؿلل لإؤػدلحػػؿلاؤسشػػاعقل،

                                                 
 .47-46،لصلص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل1
 .04،ل زارةلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لاؤسسعاقلاؤتربوقلاؤةت دوق،لد فلةمقلمشر،لص:، ورقة بحثية: اتخاذ القرارات و حل المشكالت حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤال-ل2
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ل لأاوػػػرالذػؿلس ضػػػعلاؤتملوػػػػ ضػػػعلاؤبدا ػػػلجرلاؤبػػػدوؿلاؤسمجةػػػبلؤحػػػؿلاؤسشػػػاعق؛ػااتوػػػلاؤسشػػػاعق؛لاؤبػػػدا ؿلاؤسرتبطػػػقلبحػػػؿ
 اؤستجبتقل دوجسلاؤمتج ج.

 ديد المشكمةتح -1
وتتبرلتحدودلاؤسشاعقلبشاؿل اضال سحددلسفلأهـلدنجسػجتلاؤ ةػ ؿلإؤػدلدػرارلةػعوـلوةػجندلنعػدلحػؿلهػذهلل

اؤسشػػاعق،ل ؤػػذالومػػبلاؤتلردػػقلبػػوفلاؤظػػجهرةل لاؤسشػػاعق.لفجؤظػػجهرةلهػػالنػػرضلأ لامحػػراؼلموػػرلنػػجدالنػػفلاؤ ضػػعل
اؤظػػجهرة.لتبػػد لأهسوػػقلاؤتلردػػقلبػػوفلاؤظػػجهرةلاؤسػػأؤ ؼلزوػػجدةل م ةػػج ،لأسػػجلاؤسشػػاعقلفهػػالاؤةػػببلاؤح و ػػال راءلحػػد ثل

 اؤسشػػاعقلسػػفلسمظػػ رلأفلااماػػداعلبجؤظػػجهرةل انتبجرهػػجلسشػػاعقلةػػ ؼلوػػؤدالؤع ةػػ ؿلإؤػػدلحعػػ ؿلالت ضػػالنعػػدل
ل.1اؤةببلاؤح و ال)اؤسشاعق(ل تتسؿلنعدلااتلجءلاؤظجهرةلسؤدتج لثـلبر زهجلسرةلأارىلؤب جءلاؤسشاعقللد فلحؿ

 تشخيص المشكمة –1 –1
لبجؤتشػػاوص،لفجؤطبوػبلوبحػػثلنػػفلنػ ارضلاؤسشػػاعقل وةػػأؿلاؤسػػروضلوشػب ل ستاػػذلاؤ ػػرارلاؤطبوػبلاؤػػذالو ػػـ 

نمهػػػجلحتػػػدلوةػػػؿلإؤػػػدلتحدوػػػدلأةػػػبجبهج،ل بجؤسثػػػؿلنعػػػدلاؤسػػػدورلأفلومسػػػعلاؤستع سػػػجتلذاتلاؤةػػػعقلبػػػجؤس دؼلسحػػػؿل
ل.ةجةالؤعسشاعقاأللةببنعدلاؤسلتترضاؤتشاوصل وةتادـلابرات لاؤةجب قلحتدلو

ؤح ػػػج ؽلاؤاجةػػػقلبجألهػػػداؼلاؤساتعلػػػق،لتتتبػػػرلهػػػذهلاؤاطػػػ ةلضػػػر روقلااتشػػػجؼلاألبتػػػجدلوػػػتـلمسػػػعلابػػػدءال
جلإالػاؤساتعلقلؤاؿلهدؼلسفلاألهػداؼلاؤسحػددة.لالوساػفلؤػإلدارةلأفلتتتسػدلنعػدلاألهػداؼلاؤتػالتبمػدلنعوهػجلدراراتهػ

شػػسؿلاؤ دػػ ؼل اؤوػػقلفتأسػػجلاؤاطػػ ةلاؤسل.2إذالتسامػػتلسػػعلمسػػعلاؤستع سػػجتل اؤح ػػج ؽلاؤتػػالتةػػجندهجلنعػػدلتح وػػؽلذؤػػؾ
نعدلإساجموجتلاؤسؤةةقل اؤت بجتل اؤحد دلاؤتالالوساػفلتاطوهػجل اؤتػالتسثػؿلإطػجرلؤعسشػاعقلوػتـلحعهػجلفػالدااعػ .ل

لددلتا فلهذهلاؤست دجتلمورلدجبعقلؤعتغوورلأ لست دجتلوسافلتتدوعهجلأ لتغوورهج.
 صياغة المشكمة – 2 – 1

شػػاعقل اضػػحقل سحػػددةلاألبتػػجد،ل همػػجلومػػبلةػػوجمتهجلبأؤلػػجظلبتػػدلاامتهػػجءلسػػفلاألمشػػطقلاؤةػػجب قلتةػػبالاؤس
ل اضحقل سحددةل اتجبتهج.

 تحديـد البدائـل المالئمـة لحل المشكمـة – 2
 امؿ:دلتحدودلاؤسشاعقلومبلاؤتلاورلفالحع ؿلسمجةبقلؤهج،ل وسافلاؤت ةؿلإؤدلهذهلاؤحع ؿلسفلػبت 

 ؿ؛دراةقلاؤبوجمجتل اؤستع سجتلاؤستجحقلؤع ج ـلبجؤتحعو ػ
لاةتاداـلأةع بلاؤتةؼلاؤذهمالؤعحة ؿلنعدلأابرلددرلسفلاألفاجرلسفلسمس نقلأفرادلاؤسؤةةقلفال دت ػ

                                                 
ل،ل2001،لترمسق:لتوبلت بلؤادسجتلاؤتتروبل لاؤترمسق،لدارلاؤلجر ؽلؤعمشرل اؤت زوع،لاؤ جهرة،لسةر،ت الفعالةحل المشاكل و اتخاذ القراراةجمدالب اراس،لل-ل1

 .49-45صلصل:لللل

 ل.339،لص:مرجع سابقسحسدلدجةـلاؤ رو ما،لل-2
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 ؛1دةورل لذؤؾلسفلامؿلنرضلاؤسشاعقلنعوهـل لسطجؤبتهـلبأفلوبد لبأفاجرهـلؤحؿلاؤسشاعق
 سشجراقلاؤسرؤ ةوفل ت دوـلس ترحجتهـلبشأفلاؤسشاعقل؛لػ
 اؤ ج ـلنعدلاؤتحعوؿلنفلاؤت ةؿلإؤدلحع ؿلامدقلؤحؿلاؤسشاعق.اؤعم ءلإؤدلستاةصلإذالنمزل ػ
 تقييم البدائل المرتبطة بحل المشكمة – 3

لوعا:لسرانجةلسجبلأفلتاضعلاؤبدا ؿلاؤس ترحقلؤحؿلاؤسشاعقلؤعت ووـلسعلوم
لأفلوتـلاؤت ووـلبشاؿلس ض نال ؤوسلبمجءلنعدلاؤتلضوؿلاؤشاةالؤستاذلاؤ رار؛لػ
 .بدوؿلسفل ادعلنددلسفلاؤستجوورل ؤوسلنعدلأةجسلسدىلمجذبوت أفلوتـلاؤحاـلنعدلاؤلػ

 معايير تقييم البدائل – 1 – 3
اػؿلسػفلاؤتاعلػقلاؤسرتبطػقلبجؤبػدوؿ،لاؤسػدةلاؤزسموػقلاؤمزسػقلؤتملوػذهل لاػذالةػه ؤقللاؤستجووروسافلأفلتشسؿلهذهل
لؤبدا ؿلاؤستجحقلؤعحؿ.م نو لؤت ووـلاب لوةتادـلاؤستوجرلاؤسةل فالل.2تطبوؽلاؤبدوؿلا رارلفوسجلبتد

 سةػػػل فقللSFF:سةػػػل فقلت ػػػدـللSFFلتبػػػجراتهػػػالااتةػػػجرلؤل لSuitability(ل لةاؤسػػػمء)لFeasibility د ى(لػ)اؤمػػػ
 Flexibility إؤػدلسػدىلسػمءةلاؤبػدوؿلبحػدلتشػورللفػجؤسمءةل.3)اؤسر مق(لنػددا لسػفلاؤستػجوورلاؤسهسػقلفػالت وػوـلاؤبػدا ؿ

أ لفوسػجلؿلاؤسشػاعقلاؤبػدوؿلسمجةػبلؤحػلنسػجلإذالاػجفلهػذاتبػجراتلأاػرى،ل تموػبلذات لؤحؿلاؤسشاعقلبتودا لنفلأوػقلان
ؤػدلػإؤػدلاػـلاؤسػ اردلاؤمزسػقلؤتملوػذلاؤبدوػلاؤمػد ىلتشػورفػالحػوفلل.أـلالاؤ دػت للسفلحوثلاؤتاعلػقجلنسعوإذالاجفل ؿل اال

.لأسػجلاؤسر مػػقلاػفلتملوػذهؤعتملوػذلأ لوسلمػاؤبػدوؿلدجبػلجلإذالاػجفػفوسػأالحػدلةػ ؼلوػؤدىلهػذالاؤبػدوؿلؤحػؿلاؤسشػاعق،لأ ل
تشػػورلإؤػػدلدػػدرةلاؤسمظسػػقلنعػػدلس جبعػػقلاؤتػػدانوجتلاؤسرتبطػػقلبتملوػػذلاؤبػػدوؿل سػػدىلاةػػتوتجبهجلؤألسػػ رلموػػرلاؤست دتػػقلف

 ضػعلدرمػجتلؤاػؿلستوػجرل اؤتح ػؽلسػفلسػدىلتػ فرهلفػالاػؿللأمػ لوساػفومػبلأفلمشػورلإؤػدلل اؤسرتبطقلبهػذالاؤبػدوؿ.
لسجلبتدلؤحؿلاؤسشاعق.بدوؿلس ترحلحتدلوسافلااتوجرلأفضعهجلفو

 تةػلرللفػالهػذهلاؤسةػل فقلوػتـلت وػوـلاؤبػدا ؿلبس جرمػقلاػؿلبػدوؿلبػجآار :سةل فقلاؤتحعوؿلاؤستدرجلؤت ووـلاؤبػدا ؿ 
ثػـلوػتـلمسػعلهػذهلاؤم ػجطلفػالمهجوػقلاػؿلةػؼلسػفللبمظوػره،هذهلاؤس جرمقلنفل ضعلندةلم جطلأسجـلاػؿلبػدوؿلس جرمػج ل

فلاؤحاـلبشاؿلمهج النعدلسدىلسػمءةلاؤبػدوؿلاألفضػؿلؤحػؿلاؤسشػاعقلحتدلهذهلاؤسرحعقلالوسااؤسةل فق.ةل ؼل
سفلندس ،لإذلأفلذؤؾلوأتالفالاؤسرحعقلاؤتجؤوقل لاؤستسثعقلفالتحدودلسزاوجل نوػ بلاػؿلبػدوؿ،لفتعػدلضػ ءلاؤستػجوورل

 بلاػؿلاؤسةتادسقلؤت ووـلاؤبدا ؿلوتـلتحدودلأفضعهجلؤحؿلاؤسشاعقلإالأم لومبلاؤبحثلبشاؿلستتسؽلنفلسزاوجل نو
ل.4بدوؿل اؤةت بجتلاؤسرتبطقلبتملوذهلحتدلوسافل ضعلأ ؤ وجتلؤهذهلاؤبدا ؿلنمدلاااتوجرلسفلبومهج

                                                 
 .16،لص:2003،دارله س ،لب زروتق،لاؤمزا ر،لاإلدارة و عممية اتخاذ القرارمسجؿلاؤدوفلؤت وةجت،لل-ل1
 .341،لص:مرجع سابقحسدلدجةـلاؤ رو ما،لسل-ل2

 .11،لص:لمرجع سابق حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-ل3
 .12،لص:سابقالمرجع ال نفسل-ل4
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 اختيار البديل المالئم – 4
وتطعبلسفلا دارةلدراةػقلاؤم امػبلاؤساتعلػقلؤاػؿلبػدوؿل اػذالاؤت اسػؿلاؤساتعلػقلاؤتػالتػؤثرلفػالااتوػجره،لحوػثل

ؤود ال اؤحجة بالؤستجؤمقلاؤستع سجتلفالاؤسؤةةقلاؤمزا روقلضر رةلتحدودلوطرحلاااتوجرلوفلاؤبدوعوفلأالاؤمظجـلا
اثرلاألاذلببدوؿلد فلاآارلنعدلنسعوجتل أهداؼلاؤسؤةةق.لإفلاتاجذلاؤ رارلبشأفلااتوجرلبدوؿلد فلاآارلومبل

ل.1أفلوؤدالؤتح وؽلاؤهدؼلاؤمهج الاؤذالرةست لاؤسؤةةقلبجاتوجرهجلهذالاؤبدوؿ
لع التنفيذوضع البديل موضل- 5

سػجلؤػـلو ضػعلاؤبػدوؿلس ضػعلاؤتملوػذلفػ فلاؤ ػرارلالوتػد لأاثػرلسػفلا مػ لم اوػجلحةػمقلتمػجهلحػؿلاؤسشػاعق.لوػتـل
ل ضعلاؤبدوؿلس ضعلاؤتملوذلسفلامؿلإتبجعلاؤاط اتلاؤتجؤوق:

لاط ة؛ل–تحدودلاط اتلاؤحؿلاط ةللػ
لر حل تهو تهـلؤ ب ؤ ؛ااتةجؿلبأطراؼلاؤسشاعقلإذالاجفلذؤؾلضر روج ل نمسهـلبجؤحؿلاؤسطلػ
لاؤس ترح؛لؤتملوذلاؤحؿتحدودل تاةوصلاؤس اردلاؤمزسقللػ
ل؛ ضعلمد ؿلزسمالؤتملوذلاؤحؿلاؤس ترحلػ
لإةدارلاؤ رارلسفلاؤشاصلاؤسم طلب لاتاجذلاؤ راراتلحةبلاؤسةت ىلاؤتمظوسالؤستاذلاؤ رار.لػ

 المتابعة وقياس النتائج – 6
سفلحوثلاؤ دتل اؤس اردلاألارىل اآثجرلاؤسترتبقلنعدلاؤ رارل سػدىللومبلدوجسلسدىلاؤت دـلفالتملوذلاؤ رار

ااؤتزاـلبجؤمد ؿلاؤزسمالاؤستدلؤعتملوذ. نمدلاؤ وجسلتتـلس جرمقلاؤمتج جلبجؤمد ؿلاؤزسمالأ لاؤاطػقلاؤس ضػ نقلؤعتملوػذل
ذالاجف اؤبػدوؿل  ضػت لس ضػعلااتوػجرللااؤ رارالوةجهـلفالحؿلاؤسشاعقلترامعلاط اتلاؤ رارلاؤةجب قلسبجشرةل هػ  اال
ل.2اؤتملوذ

 معوقات عممية اتخاذ القرارات الثالث:المطمب 

و ام لستاػذلاؤ ػراراتلفػالاؤحوػجةلاؤتسعوػقلنػددالابوػرالسػفلاؤست دػجتلاؤتػالتحػدلسػفلددرتػ لنعػدلاتاػجذلاؤ ػرارل
 لنس سػجلل تلةرلهػذهلاؤست دػجتلأةػبجبلفشػؿلستاػذالاؤ ػراراتلفػالاتاػجذلاؤ ػرارات.لةجب ج،بجؤشاؿلاؤذالتـلنرض ل

لاؤت اسؿلاؤث جفوق. للاؤس دلوق،لاؤتمظوسوقل،اؤةع اوقل:3وسافلحةرلهذهلاؤست دجتلفالاؤت اسؿلاؤتجؤوق
ل
ل

                                                 
 .73-71،لصلص:مرجع سابقةجمدالب اراس،لل-ل1
 .341،لص:مرجع سابقسحسدلدجةـلاؤ رو ما،لل-2
 .37-18ل،لصلص:جع سابقمر  حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-3
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 العوامل السموكية و أثرها عمى اتخاذ القرارات – 1
تتتعؽلهذهلاؤت اسؿلبشػاصلستاػذلاؤ ػرارلسػفلحوػثلشاةػوت ،لدرمػقلذاج ػ ،لتلضػومت ل لدوسػ لإضػجفقلإؤػدل

لؤتالوتحعدلبهج.لدرمقلاؤس ض نوقلا
 الصفات الشخصية لمتخذ القرار - 1 – 1

تػػؤثرلاؤةػػلجتل لاؤتاػػ وفلاؤشاةػػالؤستاػػػذلاؤ ػػرارلفػػالددرتػػ لنعػػػدلااتشػػجؼلاؤسشػػجاؿل لابتاػػجرلاؤحعػػػ ؿلللل
 اتاػػجذلاؤ ػػرارات،لفجؤسةػػوروفلذ الاؤتلاوػػرلاؤسحػػد دلو امهػػ فلةػػت بجتلفػػالااتشػػجؼلاؤسشػػجاؿل لابتاػػجرلحعػػ ؿلؤهػػجل

اؤبوجمػػػػجتل لاؤستع سػػػجتلاؤسةػػػجندةلنعػػػدلحػػػؿلاؤسشػػػجاؿلاؤتػػػالتتتػػػرضلتمظوسػػػجتهـل،لاسػػػجلأفلحتػػػدلفػػػالظػػػؿلت افػػػػرل
للااتشجؼلاؤلرصل لاؤحع ؿلوتطعبلشاةجلؤدو لاؤ درةلنعالت بؿلاؤساجطرةل لاؤ درةلنعالتحسؿلاؤسة  ؤوق.

لخبرة و ذكاء متخذ القرار – 2 – 1
فللاؤتتعوـل لاؤابرةلة ؼلوا فلفال ضعلأفضػؿلإفلاؤسدورلاؤذالوتستعلبدرمقلست  ؤقلسفلاؤذاجءل لددرلمودلس

سفلمورهلفالااتشجؼلاؤسشجاؿل لإومجدلحع ؿلؤهج،ل اعسجلزادتلاؤسهجراتلا درااوقللؤستاذلاؤ رارل لاؤستسثعقلأةجةػجلفػال
لاؤ ػدرةلنعدلاؤتحعوؿل لاؤتلاورلاؤامؽلاعسجلأسام لابتاجرلحع ؿلنسعوقلأفضؿلؤعسشجاؿلاؤتالو امههج.

لتخـذ القـرارقيـم م – 3 – 1
اؤ ػػوـلهػػالانت ػػجداتلاألفػػرادلحػػ ؿلاألشػػوجءل)س ب ؤػػقلأ لموػػرلس ب ؤػػق(،ل لتػػؤثرلهػػذهلاؤ ػػوـلفػػالاتمجهػػجتلاؤلػػردلل

لاػمؿلإدراؾ تتمعدلسفلامؿلشاؿلةع ؾلاؤلردلأ لاؤسمس نػقل.لوظهػرلتػأثورلاؤ ػوـلفػالنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػراراتلسػفل
اؤتمدػػػجتلاؤستبجدؤػػػقلبػػػوفلل لاػػػذالا ممػػػجزلاؤلػػػردال لاؤتمظوسػػػاإدراؾل،لاااتوػػػجرلبػػػوفلاؤبػػػدا ؿ،لاؤس ادػػػؼل لاؤسشػػػجاؿ

ل.1أطراؼلاؤ رارلأالاؤسهتسوفلبجؤسشاعقلس ضعلاتاجذلاؤ رار
لتأثير العوامل الذاتيةل– 4 – 1

إفلااتشػػػجؼلاؤسشػػػجاؿل لاتاػػػجذلاؤ ػػػراراتلؤػػػوسلنسػػػملس ضػػػ نوجلبجؤاجسػػػؿل لإمسػػػجلدػػػدلتتاععػػػ لبتػػػضلاؤت اسػػػؿل
 ػرارلرمػـلنعسػ لبج طػجرلاؤتعسػالاؤرشػودلاتاػجذلاؤ ػراراتل لاةػتاداس لؤاطػ اتلهػذالستمػدلذؤػؾلأفلستاػذلاؤ،لاؤذاتوق

لاؤمس ذجلإالأفلاؤت اسؿلمورلاؤس ض نوقلددلتداؿلفالاؤة رةلفالاثورلسفلاألحوجف.
 األنماط المختمفة لمشخصية و أساليب اتخاذ القرار -5 –1

الاػػػؿلمسػػػطلفػػػتاػػػجذلاؤ ػػػرارل لحػػػؿلاؤسشػػػامتلوعاػػػصلاؤمػػػد ؿلاؤتػػػجؤالاألمسػػػجطلاؤساتعلػػػقلؤعشاةػػػوقل لأةػػػجؤوبلا
لؤعشاةوق.
ل
ل
ل

                                                 
1  - LAURENT PASCAL & BERNARD BOUGON, Pratique de la décision, Dunod, Paris, France, 2005, P:104. 
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ل
 (32)جدول رقم 

 أنماط الشخصية و أساليب حل المشكالت و اتخاذ القرارات
 أساليب اتخـاذ القرارات معايير الحكم عمى الفاعمية التوجـــه نمـط الشخصية
لوتمػ لمحػ لاآاروفل لاؤتجؤػـلاؤاجرمػالاامبةجطا

ل لالوترازلح ؿلملة 
لوتمج ؿلاؤسشاعقلسعلفروؽلاؤتسؿل-
لوتتجسؿلسعلاؤ ادعل-

لاؤتةؼلاؤذهمال-
لتسثوؿلاألد ارل-

لؤ لنجؤس لاؤدااػعالأ لاؤذاتالفوسجلوتتعؽلبجألفاجرلاامط ا ا
ل لاآراء

لسدالسمط وقلاألفاجرل لدوستهجللل-
لاؤسشاعقللدوةبلاهتسجس لنعل-

لاؤذهمالاؤلردالاؤتةؼل-
لبع رةلاألفاجرل-

للوتتجسؿلسعلاؤح ج ؽل لاؤتلجةوؿلاؤسجضوقلااحةجةا
لاؤحجضرةل 

لاةتاداـلاؤابرةلاؤشاةوقل-
لت دوـلحع ؿلنسعوقل-
لوؤادلنعالاؤستجوورل-

لـلػسشجراقلاآاروفلفالاؤ ول-
 اةتاداـلاألةع بلااةت را الل-
لقلنمدجتلاؤةببل لاؤمتومقةؤدرا

ورازلنعالاؤسلجهوـل لاؤسبجدئل لااحتسجاتللاؤبدوها
لتقلسةت بماؤست د

لوهتـلبجؤس دؼلاؤاعال-
لوهتـلبجألفاجرل لاؤح ج ؽل-

 اةتاداـلاؤ وجسلؤدراةقلنمدجتل-
لاؤةببل لاؤمتومقل  
 اةتاداـلاؤتاوؿل لاؤتة رلل-

لؤع ة ؿلإؤدلحع ؿ   
وهتـلبجؤسمط وقلفالاألس رل لوسوؿلإؤاللاؤتلاورا

لاؤس ض نوق
لوبمالاؤحعػػ ؿلنعدلاؤح ج ؽ
ل لاؤمسجذجل لاؤسبجدئ

لتحعوؿلاؤسهجـل-
لاةتاداـلاؤتةموؼل لاؤتب وبل-

سشػػػػػػػػجراقلاآاػػػػػػػػروفلفػػػػػػػػالاؤ ػػػػػػػػوـلل-لوهتـلبأثرلاؤحع ؿلاؤس دسقللوهتـلبجؤ وـل لاؤت اطؼل له لمورلس ض نالاؤشت را
ل اؤح ج ؽ

اتاػػػػػػػػػجذلاؤ ػػػػػػػػػرارل  ضػػػػػػػػػعلاؤحػػػػػػػػػؿلل-لوتم لمح لاؤهواؿلاؤتمظوسال لا مراءاتلاؤت ووسا
لس ضعلاؤتملوذ

ل ةلاط ةإتبجعلا مراءاتلاطل-

لاؤت ووـل)اؤسزاوجل اؤتو ب(ل-
لاؤتاطوطلاؤاعلالل-
لااتوجرلحؿل حودلؤعسشاعقل-

لت دوـلحع ؿلسرمقل-لوهتـلبمسعلاؤبوجمجتل لإندادلاؤحع ؿلا درااا
لستع سجتلاجفوقلؤت دوـلاؤحع ؿ-
لت ووـلاؤبدا ؿلاؤسحددة-

لاؤتةؼلاؤذهمال-
لتبمال مهجتلمظرلاآاروفل-

ل.20لصلص:ل،مرجع سابق،لبتةرؼلر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا حدةلإدارةلسش  المصدر:
ل
 العوامل التنظيمية و ُأثرها في اتخاذ القرارات - 2

تشػػاؿلاألمظسػػقل لا مػػراءاتلاؤستبتػػقلفػػالاؤسؤةةػػقلنػػجسملسهسػػجلفػػالاتاػػجذلاؤ ػػرارات،ل لتتضػػسفلهػػذهلاؤت اسػػؿل
لال لأاورالاؤ اءلؤعسؤةةق.اؤةعطق،لاؤستع سجت،لاؤتدروب،لستجوورلاؤالجءة،لاؤهواؿلاؤتمظوس

 السمطـة  – 1 – 2
ل،ل1رلمسطلاؤةعطقلاؤستبعلفالاؤسؤةةقل لاولوقلاةتاداسهجلفالةه ؤقلأ لتت ودلنسعوقلاتاجذلاؤ راراتػوؤث

                                                 
1 - ROBERT KREITNER, Management, 3rd edition, Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A, 1986, P: 458. 
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فجؤسؤةةجتلاؤتالتترازلفوهجلاؤةعطجتلفالودلا دارةلاؤتعوجلأ لتدارلبطرو قلسرازوقلتتةـلفوهجلنسعوقلاتاجذلاؤ ػراراتل
قل لاؤرؤوقلاألحجدوقلػوتـلفوهجلتمجهؿلآراءلاألطراؼلاؤستةعقلبجؤسشاعقل لتظهرلفالاؤ راراتلاؤمزنقلاؤلردوبجؤبطء،ل ل

لحوثلالوةسالفوهجلؤعتجسعوفلبجؤسشجراقلفالاتاجذلاؤ رارات.
 المعمومات – 2 – 2

ؤ ػػراراتلت ػػدـلاؤسؤةةػػقلألنضػػج هجلسزومػػجلسػػفلاؤستع سػػجتل لاؤ ػػوـل لاألهػػداؼلاؤتػػالتػػؤثرلفػػالنسعوػػقلاتاػػجذلا
اعسػػجلاجمػػػتلاؤسؤةةػػػقلسوجؤػػػقلؤمشػػػرلاؤستع سػػػجتل لتبجدؤهػػػجلاعسػػػجلاجمػػػتلاؤ ػػػراراتلأفضػػػؿل لاؤتاػػػسلفػػػالحجؤػػػقلحػػػبسل ل

رلهمػػجلإؤػػدلأفلت ػػدوـلاؤستع سػػجتلؤألفػػرادلبشػػاؿلامت ػػج الوػػؤثرلنعػػدلػجلومػػبلأفلمشوػػػاسػػل،دـلمشػػرهجػاؤستع سػػجتل لنػػ
لارات.ستم وجتهـل لوؤثرلةعبجلنعدلنسعوقلاؤسشجراقلفالاتاجذلاؤ رل

 التدريب – 3 – 2
ثبتلنسعوجلأفلاؤسؤةةجتلاؤتالتتسؿلنعدلتدروبلأنضج هجلنعدلاتاجذلاؤ راراتلتزدادلفوهجلم دةلاؤ رارات،ل
حوػػثلوػػ فرلاؤتػػدروبلاؤسةػػتسرلاؤسهػػجراتلاؤمزسػػقلاتاػػجذلاؤ ػػرار،ل لوساػػفلأفلواػػ فلاؤتػػدروبلرةػػسوجلأ لموػػرلرةػػسال

ؤ ةػػوف،ل وساػػفلأفلوػػتـلفػػالشػػاؿلد راتلتدروبوػػقلؤػػتتعـلسهػػجراتلفػػالشػػاؿلتلػػ وضلؤعةػػعطجتلؤتمسوػػقلدػػدراتلاؤسرلأ ل
لستومقلترتبطلبجتاجذلاؤ رارات.

 معايير الكفاءة – 4 – 2
ومػػدرلبجؤسؤةةػػجتلأفلتحػػددلستػػجوورلوػػتـلسػػفلامؤهػػجلاؤحاػػـلنعػػدلالػػجءةلاؤتسػػؿل لاألداء،لتتػػدلاؤسؤةةػػجتل

ؤسسجرةػقلاؤتػالترشػدلاؤسدوػػرلنمػدلاتاػجذلاؤ ػرارلاؤتالتحددلمظـلاؤتسؿلبهجلسفلاؤسة  ؿلنػفلاتاػجذلاؤ ػرارل لستػجوورلا
 .ل1سثؿلهذهلاؤستجوور أفضػؿلسفلتعؾلاؤتالالتت افرنعد

 الهيكل التنظيمي – 5 – 2
تػػؤثرلاةػػج صلاؤهواػػؿلاؤتمظوسػػالنعػػدلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلسػػفلنػػدةلز اوػػج،لفلػػالاؤسمظسػػقلاؤرةػػسوقلاؤتػػال

روفلتحػددهجلاؤ ػراراتلاؤتػالوتاػذهجلاآاػر فلد فلاؤمظػرلإؤػدلوبرزلفوهجلد رلاؤرةسوقلفالاؤتسؿلف فلتةرفجتلاؤسػدو
سزاوجلأ لمدارةلاؤ رارلاؤستاذ،لأسجلفالاؤسمظسجتلست دةلاؤهواؿل لاؤتالوتةـلفوهجلاؤهواؿلاؤتمظوسػالبػجؤابرل ااتةػجعل

سثػؿلاؤحعػ ؿلذهلاؤاةج صل لتبرزلهمجلاانتبػجراتلاؤةوجةػوقلفػالاتاػجذلاؤ ػرارلت ودلف فلاؤ رارلاؤستاذلوتأثرلبه لاؤت
ل.2 لؤوسلا مسجعلسرانجةلؤعسةجؤالاؤستتجرضقلداؤ ةط

لالـوالء لممؤسسة – 6 – 2
جلزادتلسشػػػجراقلسػػػ،لاعاألفػػػرادلؤعسؤةةػػػقوتػػػأثرلاتاػػػجذلاؤ ػػػرارلبدرمػػػقلاؤػػػ اءلؤعسؤةةػػػق،لفاعسػػػجلزادتلدرمػػػقل اءل

لإممجح .األفرادلفالةمعلاؤ رارل لاجم الأاثرلتحسةجلؤتملوذهل ل
                                                 

 .43-41،لصلص:2000،لاؤطبتقلاأل ؤد،لدارل ا ؿلؤعمشر،لنسجف،لاألردف،لالهيكل و التصميمنظرية المنظمة: سؤودلةتودلاؤةجؤـ،ل - 1
 .25-24،لصلص:سابقال مرجعال نفسل-ل2
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 ة و ُأثرها عمى اتخاذ القراراتيالعوامل الموقف – 3
تشػػسؿلن اسػػؿلاؤس دػػؼلسػػجلوةػػسدلببو ػػقلأ لسحػػوطلاؤ ػػرارلسثػػؿلطبوتػػقلاؤسشػػاعقل لاؤستع سػػجتلاؤستػػ فرةلنمهػػج،ل

لإطجرلأ لسحدداتلاؤ رارل لمورهج.
لطبيعـة المشكمة ذاتهال– 1 – 3

ر توموػقل لاؤتػالتتتبػرلو ام لستاذ لاؤ ػراراتلفػالاؤسؤةةػجتلمػ نوفلسػفلاؤسشػجاؿ،لاؤسشػجاؿلذاتلاؤطبوتػقلاؤ
ستر فقلؤستاذلاؤ راراتل لهالسفلاؤسشجاؿلةهعقلاؤحؿ،لحوػثلوػتسافلسػعلسػر رلاؤ دػتلسػفلتمسوػقلحعػ ؿلأ لآؤوػجتل

أسػجلاؤسشػجاؿلموػرلل.سمجةبقلؤعتتجسؿلستهػجل لوطبػؽلتعػؾلاؤحعػ ؿلأ لاآؤوػجتلفػالاػؿلسػرةلت امهػ لفوهػجلذاتلاؤسشػاعق
دلؤػدالاؤسػدورلابػرةلةػجب قلفػالاؤتتجسػؿلستهػج،ل لتأاػذلهمػجلنسعوػقلاتاػجذلاؤر توموقل لهالتعؾلاؤتالاؤسشجاػػؿلالت مػ

ججلإؤػػدلمسػػعلستع سػػجتلأاثػػرلؤتمعوػػقلاؤسشػػاعقل لت ضػػوحهجل وةػػتادـلفػػالحعهػػجلأةػػجؤوبلػاؤ ػػرارل دتػػجلأطػػ ؿل لتحتػػ
لاؤتةؼلاؤذهمال لمورهجلسفلاألةجؤوبلاؤسم سقلؤسثؿلهذهلاؤسشجاؿ.

لالمعمومات المتاحةل–2 – 3
 ػػرارلؤتػػ فورلاؤستع سػػجتلاؤمزسػػقلحتػػدلوػػتسافلسػػفلتحدوػػدلاؤسشػػاعقلب ضػػ حل لوةػػؿلإؤػػدلدػػرارلستاػػذلاؤلدوةػػت

دثلسػجلػجتلحتػدلالوحػػسػفلاؤستع سػهج ػؿللدلاػـسمجةبلبشػأمهج،لإالأمػ لومػبلاؤحػذرلسػفلاؤةػتالإؤػدلاؤحةػ ؿلنعػ
اؤستع سػجتلتتطعػبللبتاسقلاؤستع سجتلاؤتالدػدلتػؤدالإؤػدلاؤتػأاورلفػالاتاػجذلاؤ ػرارلألفلاؤاسوػجتلاؤابوػرةلسػفلدوةس
جلط وملفالمستهجل لتحعوعهجلسسجلوؤثرلنعدلفتجؤوقلاؤ رارلاجةقلإذالاجفلاؤ دتلنمةرالحجاسػجلأ لحجةػسجلفػالػػ دت

اؤ ػػػػرارلاؤسطعػػػػ بلاتاػػػػجذهلإضػػػػجفقلإؤػػػػدلأمهػػػػجلتحػػػػدلسػػػػفلدػػػػدرةلستاػػػػذلاؤ ػػػػرارلؤةػػػػت بقلإدارةل لتشػػػػغوؿلاػػػػـلهج ػػػػؿلسػػػػفل
عستع سػػجت،ل همػػجلدػػدلالواتػػجرلستاػػذلاؤ ػػرارلستع سػػجتلسهسػػقلرمػػـل.لاسػػجلدػػدلوحػػدثلاااتوػػجرلاامت ػػج الؤ1اؤستع سػػجت

رىلدػدلالتاػ فلسهسػقلأ لسلوػدة.لسػفلمهػقلأاػرىلفػ فلشػالاؤستع سػجتلػجتلأاػػأهسوتهجلؤحؿلاؤسشاعقل لومت الستع س
اؤمزسػػقلؤستاػػذلاؤ ػػرارلةػػ ؼلومػػتجلنمػػ لنػػدـلاؤ ػػدرةلنعػػدلتحدوػػدلاؤسشاعػػػػقلب ضػػ حل لاتاػػجذلدػػػرارلموػػرلةػػعوـلؤحعهػػج،ل

رعلفػالمستهػجل لأفلو ظػؼلسػجلمسػعلػؿلأفلوشػػوت مبلنعدلستاذلاؤ راراتلأفلوحددلمودالسػجلوروػدلسػفلستع سػجتلدبػ
لسفلستع سجتلت ظولجلمودالفالةبوؿلإندادلدرارلمود.

لمحيط القرارل– 3 – 3
اللوػػتـلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلفػػالظػػؿلبو ػػقلستومػػق،لهػػذالا طػػجرلوشػػسؿلاؤاطػػ اتلاؤساتعلػػقلاؤتػػالوػػتـلاؤ وػػجـلبهػػجل ةػػ ل

ؤع ػػرار،ل دػػدلتتمػػجدضلاؤسحػػدداتلاؤتػػالتحػػوطلبػػجؤ رارلسػػعلبتضػػهجلاؤػػبتض،لفتعػػدلةػػبوؿلاؤسثػػجؿلوحتػػججلاؤ ػػرارلؤمسػػعل
ستع سجتلاجفوقلربسجلتةتغرؽل دتجلط ومل ددلوا فلاؤ دتلفالحدلذات لنمةرالحجاسج،ل ددلورمبلستاػذلاؤ ػرارلفػال

ل،ؤسػػجلأفلاؤ ػػرارلوػػتـلاتاػػجذهلفػػالظػػؿلسحػػدداتلستومػػقاؤ ةػػ ؿلألالدػػرارلسثػػجؤالؤامػػ لو امػػ لبت بػػقلا ساجموػػجت.ل لطج

                                                 
 .34-33،لصلص:مرجع سابقةجمدالب اراس،لل-ل1
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ف فلاؤتحدالاؤابورلاؤذالو ام لستاذهله لاؤتسػؿلنعػدلاؤت فوػؽلبػوفلهػذهلاؤسحػدداتلاؤستتجرضػقلؤع ةػ ؿلإؤػدلدػرارل
لس ب ؿ.

لالعالقة بين القرار الحالي و القرارات السابقةل– 4 – 3
الهػ لدػرارلسةػت ؿلػػػػهػ لانتبػجرلأفلاؤ ػرارلاؤحجؤهمجؾلفهـلاجطئلؤدىلستاذالاؤ رارلنمدلاتاػجذهـلؤع ػراراتل ل

أ لسمتزؿلنفلاؤ راراتلاؤةجب ق،لسثؿلهػذالاؤتلاوػرلوػؤثرلنعػدلنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارل لومتعهػجلتػتـلد فلااةػتلجدةلسػفل
اؤ ػراراتلاؤةػػجب ق،لفعػػ لنػػجدلستاػػذلاؤ ػػراراتلؤع ػػراراتلاؤةػػجب قل لدرةػػهجلموػػدالدػػدلومػػدلستع سػػجتلستومػػقلتػػـلمستهػػجلسػػفل

دانالؤمستهجلثجموق،ل ددلوهتدالإؤدلحع ؿلإضجفوقلمورلاؤتالولارلفوهجلؤع رارلاؤحجؤا،لستمػدلذؤػؾلأفلنػدـلدبؿلال
ل.1ااةتلجدةلسفلاؤحع ؿلاؤةجب قلددلوؤدالإؤدلحع ؿلةبؽلاؤت ةؿلإؤوهجلةجب جلبسجلوهدرلاؤ دتل لاؤمهد

 العوامل الثقافية و أثرها في اتخاذ القرارات – 4
قلفػػالهػػذالاؤسمتسػػعلػػػػفػػالسمتسػػعلسػػجلنعػػدلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلفػػالاؤسؤةةػػجتلاؤتجسعتػػؤثرلاؤث جفػػقلاؤةػػج دةل

ـ،ل همػػجؾلنػػدةلاةػػج صلؤػػمسطلػرادلأ لاؤسمس نػػجتلؤحػػؿلسشجاعهػػػتتمػػالاؤث جفػػقلهمػػجلاؤطرو ػػقلاؤتػػالوعمػػألإؤوهػػجلاألفػػ ل
ل.ل2نوقل لتحجشالندـلاؤتأاداؤث جفقلاؤةج دلفالاؤسمتسعل لاؤستسثعقلأةجةجلفالسةجفقلاؤ درة،لاؤلردوقلفالس جبؿلاؤمسج

لمسافة القدرةل– 1 – 4
تشػػورلإؤػػدلدرمػػقلتاػػ ؼلاؤسرؤ ةػػوفلسػػفلنػػدـلسػػ اف تهـلؤرؤةػػج هـلل درمػػقلتلضػػوعهـلؤع ػػراراتلاؤتػػالوتاػػذهجل
اؤرؤةجء.لترتبطلسةجفقلاؤ درةلبجؤسمجخلاؤةوجةالاؤةج دل لحمـلاؤةاجفل لاؤثر ةلفالاؤسمتسع.لفلالاؤسمتستػجتلاؤتػال

اؤ ػدرةلنجؤوػقلواػ فلاتاػجذلاؤ ػرارلفردوػػجلأ لةػعط وج،لأسػجلفػالاؤث جفػجتلاؤتػالت ػؿلفوهػجلسةػجفقلاؤ ػػدرةللتاػ فلفوهػجلسةػجفق
لقل لتتـلسفلامؿلاؤسشجراق.لػتا فلاؤ راراتلمسجنو

لالفردية في مقابل الجماعيةل– 2 – 4
 ىلاؤشػػت رلت ػػجسلاؤلردوػػقلبجؤ دػػتلاؤػػذالتتراػػ لاؤ ظولػػقلؤعحوػػجةلاؤشاةػػوقل درمػػقلاؤحروػػقلفػػالاؤ ظولػػقل لسةػػت

أسجلفػالظػؿلدػوـلاؤتسػؿلاؤمسػجناللاؤسؤةةق.اؤلردالبج ممجز،ل تمةبلاؤ راراتلاؤلردوقلنجدةلإؤدلستاذلاؤ راراتلفال
فػػػ فلاؤسمتسػػػعلوسوػػػؿلإؤػػػدلتاجسػػػؿلاألفػػػرادلفػػػالسمس نػػػجتلد وػػػقل لستسجةػػػاقلتتسػػػؿلنعػػػدلرنجوػػػقلأنضػػػج هج،ل لت ػػػجسل

سةػػت ىلظػػر ؼلاؤتسػػؿلاؤسجدوػػقل لفػػرصلاةػػتاداـللاؤمسجنوػػقلباسوػػقلفػػرصلاؤتػػدروبلاؤس دسػػقلسػػفلطػػرؼلاؤسؤةةػػقل 
اؤسهػػجراتل لاؤ ػػدراتلفػػالاؤ ظولػػق،ل سػػفلثػػـلتػػؤدالاؤ ػػوـلاؤمسجنوػػقلفػػالاؤتسػػؿلاتاػػجذلدػػراراتلمسجنوػػقلوشػػجرؾلفوهػػجل

لاألنضجءلب را هـل لأفاجرهـلاسجلاؤحجؿلفالاؤسؤةةجتلاؤوجبجموق.
ل
ل

                                                 
 .لل22-21،لصلص:ل2001ر،ل،لدارلاؤاتب،لاؤ جهرة،لسةمهارات اتخاذ القرار: اإلبداع و االبتكار في حل المشكالتسحسدلنبدلاؤغمالحةف،لل-ل1
 .26-25ل،لصلص:مرجع سابق حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-ل2
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 تجنب عدم التأكد – 3 – 4
فػػرادلبػػأمهـلسهػػدد فلبتػػدـلاؤتأاػػدل،ل و ػػجسلتحجشػػالنػػدـلاؤتأاػػدلبدرمػػقلتشػػورلإؤػػدلاؤدرمػػقلاؤتػػالوشػػترلفوهػػجلاأل

اؤت موػػ لبجؤ  انػػدلفػػالاؤسؤةةػػق،لفلػػالاؤسمتستػػجتلاؤتػػالتػػزدادلفوهػػجلدرمػػقلتحجشػػالنػػدـلاؤتأاػػدلتاػػ فلهمػػجؾلحجمػػقل
ؤ ػرارات،لؤع  اندلاؤسات بقل لمورلاؤسات بق،ل هذهلاؤسمتستجتلؤدوهجلمظـلؤع  اندل لاؤع ا الاؤتالتحاـلنسعوػقلاتاػجذلا

ل الوتـلهمجلتشموعلاابتاجرل لاؤتلاورلا بدانالفالحؿلاؤسشامت.

 المبحث الثالث: اتخاذ القرارات و دور نظم المعمومات فيها

قلػتتػدلنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػراراتلأةػجسلنسعوػقلاؤتةػػوور،لحوػثلأفلأالتةػرؼلوةػدرلسػفلأنضػجءلإدارةلاؤسؤةةػػ
سوػػعلاؤسةػػت وجتلا داروػػقلفػػالاؤمهجوػػقلستاػػذلدػػرارلوةػػب لؤستجؤمػػقلومطػػ الفػػالح و تػػ لنعػػدلدػػرار.لوتػػدلاؤسةػػورلفػػالم

اؤسشػػجاؿل لاةػػػتغمؿلاؤلػػػرصلاؤحجؤوػػػػقل لاؤست دتػػػق.للتتتبػػػرلاؤستع سػػجتلأحػػػدلاؤستطعبػػػجتلاألةجةػػػوقلؤضػػػسجفلاؤمػػػ دةل
دلأةػػبالسػػػفلاؤةػػسجتلاؤسسوػػػزةلػطلنعػػدلاؤابػػػرة،لف ػػػؤػػـلتتػػدلتتتسػػػدلف ػػلاؤددػػقلفػػالاتاػػػجذلاؤ ػػرارات،لحوػػثلأفلاؤ ػػػرارات ل

ؤسمظسػػجتلاألنسػػجؿلاؤمجمحػػقلت افرهػػجلنعػػدلمظػػجـلؤعستع سػػجتلوتاػػذلاؤشػػاؿلاؤرةػػسالفػػالهواعهػػجلاؤتمظوسػػال لوةػػتادـل
لاؤتام ؤ موجلاؤحدوثقلؤعستع سجت.

تعتبلاؤستع سجتلد رالهجسجلفالنسعوقلةمعلاؤ راراتل لذؤؾلبحاـلارتبجطهجلاؤ ثوؽلبهج.ل لؤلهـلسػدىلارتبػجطلل
سفلامؿلاؤسبحثلألمػ اعلاؤ ػراراتل لدراةػقلاؤسػدااؿلاؤساتعلػقلؤةػمعلاؤ ػراراتللاؤستع سجتلبجؤ راراتل مبلاؤتترض

ل لإظهجرلد رلمظـلاؤستع سجتلفالدنـلاؤسراحؿلاؤساتعلقلؤةمعلاؤ رار.ل

 المطمب األول: تصنيف القرارات 

سػفلاةتادـلاؤبجحث فلفالسمجؿلمظـلاؤستع سجتلندودالسفلاؤتةػمولجتلبهػدؼلاؤتسووػزلبػوفلاألمػ اعلاؤساتعلػقل
لاؤ رارات،ل لتتدلاؤتةمولجتلاألربتقلاؤتجؤوقلسفلأهسسج:

 لتةموؼلاؤ راراتلؤهوربرتلةوس ف؛
 لتةموؼلاؤ راراتلحةبلاؤسشجراوفلفوهج؛
 لتةموؼلاؤ راراتلحةبلاؤسةت ىلاؤتمظوسا؛
 .تةموؼلاؤ راراتل ف جلؤعسمظ رلاؤمظسا 
ل
ل
ل
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 تصنيف هيربرت سيمون لمقرارات - 1
بتةػػموؼلاؤ ػػراراتلإؤػػدلمػػ نوفلأةجةػػوفلل(Herbert Simon)لوربػػرتلةػػوس ف له (Koontz)دػػجـلاػػؿلسػػفلاػػ متزل

لل.1هسجلاؤ راراتلاؤسبرسمقل لاؤ راراتلمورلاؤسبرسمق ل
 القرارات المبرمجة  – 1 – 1

ج.ل لتتػدلػاؤتالتتةؼلبأمهجلستاررةل لر توموقل لسحددالمودال لت مدلإمراءاتلسةب قلؤحعههالتعؾلاؤ راراتل
ورلاؤحاـلفوهجلتا فل اضحقلنجدةل لتت افرلستع سجتلاجفوقلبشأمهج،ل لسػفلاؤةػه ؤقلبساػجفلسبرسمقلاذؤؾلألفلستجو

تحدوػػدلاؤبػػدا ؿلفوهػػج،لاسػػجلتشػػسؿلنعػػدلحوػػزلسػػفلاؤتأاػػدلبػػأفلاؤبػػدوؿلاؤتػػال دػػعلنعوػػ لاااتوػػجرلةػػ ؼلوػػؤدالإؤػػدلحػػؿل
لل.ل2اؤسشاعقلبلتجؤوق

 القرارات غير المبرمجة  – 2 – 1
ؿلموػدلػددةلبشاػػؾلاؤتػالتتةػؼلبأمهػجلموػرلستاػررة،لموػرلر توموػقل لموػرلسحػػتتدلاؤ راراتلموػرلاؤسبرسمػقلتعػ

اسػػجلالت مػػدلإمػػراءاتلستر فػػقلسةػػب جلؤعتتجسػػؿلستهػػج.لتظهػػرلاؤحجمػػقلاتاػػجذلهػػذالاؤمػػ علسػػفلاؤ ػػراراتلنمػػدالت امػػ ل
الهػػذهلاؤسؤةةػػقلسشػػاعقلمدوػػدةلؤػػـلوةػػبؽلأفلانترتهػػجلةػػجب ج،ل لأمهػػجلالتسعػػؾلابػػراتلةػػجب قلبشػػأفلاولوػػقلحعهػػج.لفػػ

اؤحجؤقلنجدةلسجلوةتبلنعدلاؤسؤةةػقلاؤستموػقلبجؤسشػاعقلتمسوػعلستع سػجتلاجفوػقلنمهػج،لاسػجلأمهػجلالتستعػؾلستػجوورل
ؤعاةػج صللاةتمجداد.لإفلاؤظرؼلاؤسرافؽلؤهذهلاؤحجؤقلهالحجؤقلندـلاؤتأال. اضحقلؤت ووـلاؤبدا ؿل لااتوجرلأفضعهج

جلؤستطعبػجت،لظػر ؼل اةػج صلاؤسشػاعقلاؤسطر حػق.لػػػوػتـل ف لفلاؿلدرارلوتـلةمت لفالهذهلاؤحجؤق اؤ اردلذارهجلف
ل.3ومبلأفلمشورلإؤدلأم لالت مدلأمسجطلس حدةلؤحؿلهذالاؤم علسفلاؤسشامت

 المقارنة بين القرارات المبرمجة و القرارات غير المبرمجة - 3 – 1
لالس جرمقلبوفلهذوفلاؤم نوفلسفلاؤ رارات.س اؤو ضالاؤمد ؿلاؤ

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 
1 - HERBERT SIMON, Op.cit, P:41.  

 .143،لص:مرجع سابقنبدلاؤةمـلأب لدحؼ،لل-ل2
 .119،لص:1994ق،لاعوقلاؤتمجرة،لمجستقلا ةامدروق،لسةر،ل،لسرازلاؤتمسوقلا دارونظم المعمومات اإلدارية: المبادئ والتطبيقاتنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل3
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 (33) جدول رقم
 مقارنة بين القرارات المبرمجة و القرارات غير المبرمجة

 القرارات غير المبرمجـة القرارات المبرمجـة أوجـه المقارنـة
لمدوػػػػدةلر توموقل)ستاررة( نــوع المشكمـــة

لمورلسحػػددلسحددلةعلػػػج ل اإلجــــــراء

لد دل وتطعبلاؤتلاورلمورلسحلسحد دل لستر ؼ عدد البدائل التي تؤخذ في االعتبار

لفالادتراحلبدا ؿلمدودة

لط وػؿلمةبوجلدةوػػرلمةبوج الوقــت الــــالزم

لدعوعػقل لمورلاجفوػقلست فرة طبيعــة البيانــــات

لاؤسةت ىلاألنعدل األ ةطلاؤسةت ىلاؤتشغوعا المستـــوى اإلداري

لاؤابرةل لبراسجلاؤحجة بلاؤستط رةلاؤطرؽلاؤاسوقل لبراسجلاؤحجة بل المشكمة لحلاألدوات المستخدمة 

تؤثرلدوـلاؤسدورل امطبجنجت لاؤشاةوقللسحػػد د القرار دور المدير في التأثير عمى طبيعة
لنعدلنسعوقلاتاجذلاؤ رار

ل.39ل،لص:مرجع سابقل،بتةرؼل حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤالالمصدر: 
 تصنيف القرارات حسب المشاركين فيها  - 2

زلاؤبتضلبوفلأم اعلاؤ راراتلانتسجدالنعدلاؤسشجراوفلفػالةػمتهج،لفولردػ فلبػذؤؾلبػوفلاؤ ػراراتلاؤلردوػقلوسو
  ـلنعػدلأةػجسلاملػرادلاؤسػدورلبجتاػجذلاؤ ػرارلد فلسشػجراقلاآاػروف،ل هػ لفجؤ راراتلاؤلردوقلتل.1 لاؤ راراتلاؤتمظوسوق

فػالحمػوفلافللؤستع سجتلاؤستجحقلؤ لفالاتاػجذلاؤ ػرار.درارلمجؤبج لسجلوا فلستةعطج ،لحوثلوةتادـلاؤسدورلستجرف ل ا
لنعػػػدلأةػػػجسلسشػػػجراقلاؤسرؤ ةػػػوفلسػػػعلاؤسدوػػػقلفتػاؤ ػػػراراتلاؤمسجنوػػػقلأ لاؤتمظوسوػػػ رلفػػػالاتاػػػجذلاؤ ػػػرار،ل تاتعػػػؼلػ ػػػـ 

درمػػجتلاؤسشػػجراقلهػػذهلتبتػػج لؤػػمسطلاؤ وػػجدةلؤػػدىلاؤسػػدور،ل تتػػرا حلبػػوفلاملػػرادلاؤسػػدورلبػػجؤ رارلاعوػػقلإؤػػدلأدةػػدلدرمػػجتل
ل:راقلسفلدبؿلاؤسرؤ ةوف.لوسافلتحدودلهذهلاألمسجطلاسجلوعااؤسشج

لاؤسػػدورلبتحدوػػدلاؤسشػػاعقلبملةػػ ل الوتطػػدلأوػػقلفرةػػقلؤعسشػػجراقلفػػالاتاػػجذلاؤ ػػرارل واطػػرلاؤسرؤ ةػػوفلبػػجؤ رارللػػ و ػػـ 
لؤتملوذهل،ل ه لسجلوترؼلبجؤمسطلااةتبدادا؛

مظسػقلأ لاؤسرؤ ةػوفلسػفلمػراءلدبػ ؿلهػذالاؤ ػرار،لوحرصلهمجلاؤسدورلنعػدلإبػرازلسزاوػجلاؤ ػرارلاؤتػالةػتت دلنعػدلاؤسػػل
لأالأفلاؤسدورلهمجلوبوالاؤ رار؛

                                                 
1 - R.DAFT, Organisation theory and design, West Publishing Co, NewYork, U.S.A, 1992, P: 346.  



                                                  الفصل الثاني: نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار
 

787 

لاؤسػػدورلبطػػرحلاألفاػػجرل األةػػ عقل وطعػػبلاؤسشػػجراقلفػػالإبػػداءلاؤػػرأا،ل وتػػ ؤدلدوػػجدةلاؤسمجدشػػقل ت موػػ لاألةػػ عقللػػػ و ػػـ 
س نق،ل ه لبهذالاؤشاؿلبحوثلو م لاؤسمس نقلإؤدلااتوجرلاؤحؿلاؤذالةبؽلأفلت ةؿله لإؤو ،لؤام لؤـلوتعم لؤعسم

سجلزاؿلةجحبلاؤ رار،ل ؤام لوحج ؿلإدمجعلاؤسرؤ ةوفلبشاؿلموػرلسبجشػرلبػأفلاؤ ػرارلمػجبعلسػمهـلحتػدلوتتػج م الفػال
لتملوذه؛

نعػدللجػج لؤحعهػػػػوةسالاؤسدورلؤعسرؤ ةوفلبأفلوا فلؤهـلبتضلاؤتأثورلنعػدلاؤ ػرار،ل هػ لوبػرزلاؤسشػاعقل و ػدـلادتراحػل
ؿلاتاػػجذلاؤ ػػرارلاؤمهػػج ال،لإالأمػػ لو ضػػالؤعسمس نػػقلأفلحةػػـلاألسػػرلفػػالبػػدلاالأ ؤػػأةػػجسلأفلهػػذالنسػػؿلتحضػػورل

لاؤمهجوقلفالودهل فؽلسجلوراهلسمجةبج ؛
وةأؿلاؤسدورلاؤسرؤ ةوفل مهقلمظرهـلدبؿلاتاجذلاؤ رارلة اءلأاجفلسشر علدػرارلأـلفػالةػوغت لاؤمهج وػق،ل هػ لهمػجلػػل

حجتهـلحع ا لستومقل،ل بتدلت ووس لألفاجرهـلواتجرلسجلوراهلسمجةبج ل فدلو درلستع سجتهـلبجؤمةبقلؤعسشجاؿلاؤتسعوقل ادترا
لهذالاؤمسطلتزدادلدرمقلسشجراقلاؤسرؤ ةوفلنفلاألمسجطلاؤةجب ق؛

و ضػالاؤسػدورلاؤسةػأؤقلبجؤضػبطل وحػددلسمس نػقلاؤضػ ابطل اؤ وػػ دلاؤسحوطػقلبهػج،ل لاؤتػالنعػدلأةجةػهجلوػتـلاتاػػجذلػػل
 ػرارلنػفلهػذالاألةػجس،ل وشػترؾلاؤسػدورلاػأالفػردلنػجدىلفػالاتاػجذلاؤ ػرارلضػسفل وترؾلؤعسمس نػقلاتاػجذلاؤلاؤ رار،

لاؤسمس نق؛
لاؤسػدورلملةػ لبسػجلتت ةػؿلإؤوػ لػل و  ـلاؤسرؤ ة فلهمجلبتحدودلاؤسشاعقل اؤةورلفالمسوعلاطػ اتلاتاػجذلاؤ ػرارل وعػـز

لاؤسمس نقلسفلدراراتل،ل ومحظلهمجلأفلحروقلاؤسرؤ ةوفلفالاتاجذلاؤ رارلاجسعق.
 تصنيف القرارات حسب المستوى التنظيمي - 3

بوفلأم اعلاؤ راراتل ف جلؤعسةػت ىلاؤتمظوسػالاؤػذالوتاػذلفوػ لاؤ ػرار،لفوحػددلبػذؤؾلثمثػقلل(Ansoff)وسوزلأمة ؼ
لل.1أم اعلسفلاؤ راراتلهالاؤ راراتلاؤتشغوعوق،لاؤ راراتلا داروقل لأاورالاؤ راراتلا ةتراتوموق

 القرارات التشغيمية – 1 – 3
ؤ ػػراراتلاؤتشػػغوعوقلهػػالاؤ ػػراراتلاؤتػػالتةػػمعلفػػالاؤسةػػت وجتلاؤتمظوسوػػقلاؤػػدموجل لتتتعػػؽلبجؤتسعوػػجتلاؤتشػػغوعوقلا

ؤعسؤةةق.لتتدلاؤ راراتلاؤتشغوعوقلأدربلإؤدلإتبجعلاؤتتعوسجتل لا رشجداتلسمهجلإؤدلاااتوجرلبوفلاؤبدا ؿ.لسثؿلهذهل
لمهجلستر فقلسةب ج.اؤ راراتلتتاذلفالظؿلظر ؼلاؤتأادلاؤتجـل لتتتبرلمتج 

 القرارات اإلدارية – 2 – 3ل
لاؤسػدور فلفػالهػذالهالتعؾلاؤ راراتل اؤتالتتاذلنمدلسةت ىلإدارالأنعدلسسػجلتتاػذلفوػ لاؤ ػراراتلاؤتشػغوعوق.لو ػـ 

اؤسةت ىلبجتاجذلدراراتلؤحؿلسشامتلتتتعػؽلبػجؤتمظوـل لاؤردجبػقلنعػدلاألداء،لوشػورلاؤساتةػ فلإؤػدلأفلهػذالاؤمػ علسػفل
اتلالوتػػ افرلنعػػدلإمػػراءاتلستر فػػقلسةػػب جلؤعتتجسػػؿلسػػعلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػق،ل لبجؤتػػجؤالوتسػػؿلاؤسػػدورلنعػػدلمسػػعلاؤ ػػرارل

                                                 
1 -D.OLSON and J.COURTNY, Decision support models and expert system, Mc Milan Publishing, New York, U.S.A, 1990, P: 02. 

ل
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اؤستع سجتلاؤمزسقلؤتشاوصل لحؿلاؤسشاعق،لاسجلددلوةتادـلهذالاألاورلحاس لاؤشاةال لرةودلابرات لفالااتوجرل
لل.1حجؤقلندـلاؤتأاداؤبدوؿلاؤسثؿلؤحؿلاؤسشاعق.لتتاذلاؤ راراتلسفلهذالاؤم علفالظؿل

 القرارات اإلستراتيجية – 3 – 3
وػػتـلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلا ةػػتراتوموقلسػػفلدبػػؿلاؤسةػػت وجتلا داروػػقلاؤتعوػػجلفػػالاؤسؤةةػػق.لتتسوػػزلاؤ ػػراراتلفػػالهػػذال
اؤسةت ىلبا مهجلتحت النعدلددرلنجؿلسفلندـلاؤتأادلألمهجلتتتعؽلبجؤسةت بؿلا ضعلاؤاططلط وعقلاألسدلاؤاجةقل

 ةوجمقلاؤةوجةجتلاؤمزسقلؤتح و هج،لسفلأسثعػقلذؤػؾلإمتػججلاؤسمتمػجتلاؤمدوػدةل لاؤدا ؿلل2داؼلاؤسؤةةقبتح وؽلأه
تحتػػججلهػػذهلاؤ ػػراراتلؤستع سػػجتلتتتعػػؽلبػػجؤظر ؼلاؤسةػػت بعوقلاؤتػػالتحػػوطللإؤػػدلأةػػ اؽلؤػػـلتاػػفلستجحػػقلؤهػػجلسػػفلدبػػؿ.

تع سػػجتلذاتلطبوتػػقلنجسػػقل سعاةػػقلوػػتـلنػػجدةلاؤحةػػ ؿلنعوهػػجلسػػفلسةػػجدرلاجرموػػق،لتاػػ فلهػػذهلاؤسلبجؤسؤةةػػق،
لؤعسؤةةق. ؤوةتلبجؤضر رةلتلةوعوقل ددو قل تسثؿلااتمجهلاؤتجـل

 المقارنة بين القرارات اإلستراتيجية،القرارات اإلدارية والقرارات التشغيمية – 4 – 3
لسعاةجلوتضسفلس جرمقلبوفلاألم اعلاؤثمثقلسفلاؤ رارات.لس اؤاو ضالاؤمد ؿلاؤ

 (34) جدول رقم
 قارنة بين القرارات اإلستراتيجية، القرارات اإلدارية و القرارات التشغيميةم

 القرار التشغيمي القرار اإلداري القرار اإلستراتيجي أوجه المقارنة

لدةورلاألمؿلست ةطلاألمؿلط وؿلاألمؿ المــدى الزمنـي

لستاػررلستاػررلموػرلستاػرر درجـة التكـرار

لاؤدموػػجلاؤ ةطدلاؤتعوجلا دارة مستوى اتخاذ القرار

لاألدةجـل اؤ حداتلاؤلرنوقلا داراتلاؤسؤةةقلااؿ نطــاق القــرار

لست ةطلأ لدعوؿلاألهسوقلسهػـلسهـلمدا ل تأثيـر العوامل البيئيـة
لسفلإندادلاؤبجحثالمصدر : 
،ل3اؤ ػرارات اعلاؤثمثػقلسػفلمػؤماتمفػجتلبػوفلاألاتحدوػدلل(ANTHONY)أمتػ مالددس لوسافلأفلوةتاعصلسسج 

 اردلاؤمزسػقلؤتح و هػجل لاؤةوجةػجتلاؤتػالتحاػـلطعػبلسػداؼلاؤسؤةةػقل لاؤػأفلاؤ راراتلا ةػتراتوموقلتهػتـلبتحدوػدلأهػ
هػػالتعػػؾلاؤستتع ػػقلبجؤتأاػػدلسػػفلأفلاؤسػػ اردلدػػدلتػػـلراراتلا داروػػقلػاؤ ػػلفػػالحػػوفلأفت زوػػعل لاةػػتاداـلهػػذهلاؤسػػ ارد.ل ل

                                                 
 .120،لص:مرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل1
 .27،لص:مرجع سابقمسجؿلاؤدوفلؤت وةجت،لل-ل2

3 - D.NANCI et autres, Op.cit, P: 50. 
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جءةل لفتجؤوػػقلؤتح وػػؽلأهػػداؼلاؤسؤةةػػق.لأسػػجلاؤ ػػراراتلاؤتشػػغوعوقلفهػػاللػػااؤحةػػ ؿلنعوهػػجل لتػػـلأ لةػػوتـلاةػػتاداسهجلب
لتعؾلاؤستتع قلبجؤتأادلسفلأفلاؤسهجـل لاألمشطقلددلتـلتملوذهجلبالجءةل فتجؤوق.لل

 ور النظميرارات وفقا لممنظتصنيف الق – 4
اؿلا داروػق،لمس ذمجلمدودالؤتةموؼلاؤ راراتلوتتسدلنعدلحؿلطرؽلحػؿلاؤسشػج (MORTHON)ادترحلس رت فل

  لاؤػػذالطػػ رهلؤ سػػ اما (SIMON)لةػػوس فل لنعػػدلت ةػػوـلاؤ ػػراراتلاؤػػذالددسػ لأمتػ ماستتسػدالفػػالذؤػػؾلنعػػدلمسػػ ذجل

(LE MOIGNE)فػجؤ راراتلاؤسبرسمػقلاسػجلحػددلةػجب جلهػالتعػؾلل لاؤستسثػؿلفػالاؤ ػراراتلاؤسبرسمػقل لموػرلاؤسبرسمػق.ل
 لاؤتالدةسهجلل،دـلؤع راراتلمورلاؤسبرسمقػمس ذجله لاؤت ةوـلاؤس ؤافلاؤسبتارلفالاؤلاؤر توف،اؤتالتتسوزلبجؤتارارل ل

ل.ل1راراتلمورلاؤسبرسمقلاؤسهواعقل لاؤ راراتلمورلاؤسبرسمقلمورلاؤسهواعقػدةسوفلهسجلاؤ لإؤد
اؤ ػػراراتلموػػرلاؤسبرسمػػقلاؤسهواعػػقلبأمهػػجلتعػػؾلاؤتػػالوساػػفلاتاجذهػػجل (LE MOIGNE)وتػػرؼلاؤبجحػػثلؤػػ لسػػػ امال

فلااتوجرلس ردلسج،لأسػجلعوجتل لسفلأسثعتهجلاتاجذلدرارلبشأمسجذجلا حةج وقلأ لمسجذجلبح ثلاؤتسبجانتسجدلنعدلاؤ
جلفػالاؤحةػبجفلػاؤ راراتلمورلاؤسبرسمقلمورلاؤسهواعقلفهالتعػؾلاؤ ػراراتلاؤتػالتاػ فلفوهػجلاؤستػجوورلاؤتػالومػبلأاذهػ

قل لسػفلأسثعتهػجلاتاػجذلدػرارلبشػأفلػعقلاؤسطر حػقلؤعسشػاػجطلاؤحع ؿلاؤم  ػررلفالاةتمبػاثورةلسسجلو عؿلسفلنزوسقلاؤس 
لدا ؿلاألة اؽلاألممبوق.

ذةلفػالاػؿلسةػت ىلسػفلسةػت وجتلػراراتلاؤستاػػقلاؤ ػػطبوتػ (MORTHON) لس رت فلػ ذجلاؤذالددسػو ضالاؤمس
ضػبطلفلاؤ ػراراتلاؤسرتبطػقلبسةػت ىلاؤأمظجـلاؤ وجدةلاؤذالوتدلسرازلاؤمشجطلاؤ رارالنمدلاؤمظسووف،لفه لورىلبذؤؾلب

هػػالنػػجدةلدػػراراتلمػػدلسهواعػػق،ل لهػػذالاؤمػػ علسػػفلاؤ ػػراراتلواػػ فلةػػهؿلاألتستػػق.لأسػػجلاؤسشػػجاؿلل)اؤسةػػت ىلاؤتشػػغوعا(
اؤسطر حقلنؿلسةت ىلاؤ وجدةلأدؿلهواعقلإذالسجلد رمتلاؤسةت ىلاؤةػجبؽ،ل لتاػ فلاؤ ػراراتلةػهعقلاؤح ةػبقلفػالهػذال

ؤتاطػوطلااةػتراتومالفتاػ فلضػتولقلاؤهواعػقل لسػفلثػػـلاؤسةػت ىلإؤػدلحػدلسػج.لأسػجلاؤ ػراراتلاؤتػالتػتـلنعػدلسةػت ىلا
ل.تا فلسفلاؤةت بقلبساجفلح ةبتهج

ل
  المطمب الثاني: مداخل اتخاذ القرارات

سوػػزتلاؤدراةػػجتلاؤةػػجب قلبػػوفلسػػداعوفلؤةػػمعلاؤ ػػراراتلهسػػجلسػػدااؿلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلاؤلردوػػقل لسػػداؿلاتاػػجذل
لقلأ لاؤمسجنوق.ػاؤتةوورلسدااؿلاتاجذلاؤ راراتلاؤتشجراولجلفالأدبوجتػأ لاسجلتةسدلأوضل2اؤ راراتلاؤتمظوسوق

ل
ل

                                                 
1 - HENRY BRIAND et autres, Op.cit, P : 09. 

 .121،لص:مرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل2
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 مداخل اتخاذ القرارات الفردية - 1
تعػػؾلاؤتػػالتةػمعلب اةػػطقلفػػردل احػدلد فلسشػػجراقلسبجشػرةلسػػفلموػػرهلسػفلاألفػػراد، لنعوػػ للتتػدلاؤ ػػراراتلاؤلردوػقل

طر حػػقلتتتبػػرلنسعوػػقلستػػأثرةلاعوػػقلفػػ فلنسعوػػقلتحدوػػدلاؤسشػػاعق،لتحعوعهػػجل لااتوػػجرلاؤبػػدوؿلاؤسم ػػـلؤحػػؿلاؤسشػػاعقلاؤس
حاػجـلاؤشاةػوقلؤستاػذلاؤ ػرار.لتبمػدلسػدااؿلت ةػوؼلنسعوػجتلاتاػجذلاؤ ػراراتلاؤلردوػقلنعػدلبجؤابراتلاؤةػجب قل لاأل

فهـلا طجرلاؤسترفالؤعلػردلستاذلاؤ رارل لحد دلددرات لاؤسترفوقل لا درااوق.لوتدلاؿلسفلسداؿلاؤرشدلاؤاجسؿلاؤذال
 لسػفلتتظػوـلسػجلوحةػؿلنعوػ لسػفلسمػجفع،ل لاػذالسػداؿلػ رارلسجؤاجلؤعتلاورلاؤسمط ػالاؤػذالوسامػوتتبرلاؤلردلستاذلاؤ

اؤرشدلاؤسحد دلاؤذالوتدلتتدوملؤسداؿلاؤرشدلاؤاجسؿلبةببلسثجؤوت ل لندـل ادتوت ،لحوثلوتترؼلهذالاؤسػداؿلبػأفل
لدرااوق،لاؤسترفوقل لاؤت عوق.سجلوحج ؿلأفلوتةؼلب لستاذلاؤ رارلسفلرشدلإمسجلهالسحج ؤقلسحد دةلب درات لا 

 مدخل الرشد الكامل – 1 – 1
ومبمػػالسػػداؿلاؤرشػػدلاؤاجسػػؿلنعػػدلافتػػراضلأةجةػػالسػػؤداهلأفلستاػػذلاؤ ػػرارلوتػػدلرشوػػػدال لؤػػ لأهػػداؼلوةػػتدل
لستاػذلاؤ ػرارلاةػتمجدال ؤتح و هػجلسفلامؿلتةرفجت ،ل لنعو لف م لواتجرلاؤبدوؿلاؤػذالوتظػـلسػفلتح وػؽلأهدافػ .لو ػـ 

مراءلتحعوؿلمظجسال لسمط الؤعسشجاؿلسةتادسجلفالذؤؾلنػددالسػفلاؤاطػ اتلاؤسمط وػقلاؤستتجبتػقلبهػدؼلؤعسداؿلب 
ااتوجرلاؤبدوؿلاألفضؿلؤحؿلاؤسشاعقلاؤسطر حق،ل لوتدلاؤبدوؿلاؤسمجةبله لذؤػؾلاؤػذالوح ػؽلتتظوسػجلؤعسمػجفعلاؤتػال

ستتجبتػػقلؤةػػمعلاؤ ػػرارلم ردهػػجلفوسػػجللوحةػػؿلنعوهػػجلستاػػذلاؤ ػػرار.للوحػػددلسػػداؿلاؤرشػػدلاؤاجسػػؿلثسجموػػقلسراحػػؿلأةجةػػوق
ل:1وعا

الاؤ رارلاؤدااعوقل لاؤاجرموقلبجنتبجرهسجلسةػدرالؤألحػداثلاؤتػالوساػفلأفلتةػببلتستجبتقل لرةدلسجلوحدثلفالبو ػػل
لامحرافج؛

لتحدودلاؤسشاعق؛ػل
لتحدودلاألهداؼلأ لسجلوةسدلم اتجلاألداءلاؤسرم بلاؤ ة ؿلإؤوهجلسفلامؿلاؤ رارلاؤستاذ؛ػل
لترؼلنعدلأةبجبلاؤسشاعقلسفلامؿلإمراءلتحعوؿلأاثرلنس ج؛اؤتػل
لتحدودلبدا ؿلحؿلاؤسشاعق؛ػل
ت ووـلاؤبدا ؿلسفلامؿلاةتاداـلبتضلاألةجؤوبلا حةج وقلأ لاؤاسوقلأ لانتسجدالنعدلاؤابرةل لاؤحاـلاؤشاةػالػػل

لؤستاذلاؤ رارلؤت ووـلاحتسجاتلاؤممجحلبجةتاداـلاؿلبدوؿ؛
لابرلفرةقلممجحلفالتح وؽلأهداؼلاؤ رارل لحؿلاؤسشاعق؛وت دعلؤ لأاؤذاللااتوجرلاؤبدوؿػل
لتطبوؽلاؤبدوؿلاؤذالتـلااتوجره.ػل

                                                 
1
 -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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مػػ لبسمػردلتملوػػذلاؤحػؿلتبػػدألسػرةلأاػػرىلسسجرةػقلأمشػطقلستجبتػػقل لرةػدلسػػجلوحػدثلفػػالبو ػقلاؤ ػػرارلمشػورلهمػجلأ
مدوػدةلبمػجءلنعػدلاؤاطػ اتلاؤستةػعقلبجؤتجؤالف فلنسعوقلاتاجذلاؤ رارلتتتبرلنسعوقلسةتسرةلحوثلوػتـلةػمعلدػراراتل ل

قل لاؤاطػ اتلاؤتجؤوػقلػػػقلتحدوػدلاؤسشاعػسرحعػ( DAFT)قلحةػبلدافػتلػقلاأل ؤدلاؤةجب ػتسثؿلاؤاط اتلاألربتلاؤةجب ق.
قلفػالنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارلػ.لتظهػرلنػجدةلاػؿلاؤاطػ اتلاؤةجب ػ1ؤهجلتسثؿلسرحعقلحؿلاؤسشاعقلفالنسعوقلةػمعلاؤ ػرار

رةلاؤشاةػوقلؤستاػذلاؤ ػرارلفػالدسػجلاطػ توفلأ لأاثػرلستػجل لبجؤتػجؤالدػدلواتعػؼلنػددلػؤابػا دارالؤافلددلتتػدااؿلا
لرل لسفلستاذلدرارلآارلاذؤؾ.ػرارلآاػاؤاط اتلسفلد

ؽلػ مهػػتلاؤتدوػػدلسػػفلاامت ػػجداتلؤسػػداؿلاؤرشػػدلاؤاجسػػؿلؤسثجؤوػػقلاؤمسػػ ذجل لاؤتػػالتتػػدلدوػػ دالتحػػ ؿلد فلتح ػػ
ل:ل2ذالاؤاة صلنعدلأربتقلدو دلأةجةوقاؤمس ذجلفالاؤ ادعلاؤتسعا،ل لمشورلفاله

لاادتمجعلبحؿلسرضال لؤوسلسثجؤوج؛ػل
لسو ؿلستاذلاؤ رارلؤتبةوطلاؤ ادعلإؤدلدرمقلابورةلالتتلؽلسعلن مموقلاألةع بلاؤرشود؛ػل
ل ؿؿلسػفلاؤبػداػػػؽلبدوػاؤرشدلاؤػذاتال لوتتعػؽلاألسػرلهمػجلتحدوػدالبت ػدورلاحتسػجاتلأ لت دتػجتلحػد ثلأسػرلستػوفلأ لتح ػلػ

حػػدسل لاؤتاسػػوفلوعم ػػ فلإؤػػدلاؤذالفػػ مهـلػػػػا،لؤػػػػفهمػػجؾلستاػػذ لدػػراراتلالوةػػتطوت فلت ػػدورلااحتسػػجاتلبشػػاؿلس ض ن
اؤسشػاعقلأاثػرلتت وػدال لثسػقلآاػر فلوبػجؤغ فللتاؤشاةووف،لاسجلأفلهمجؾلسفلوسوؿلنعدلاؤتحلظلفػالاؤت ػدورلاعسػجلاجمػ

لسفلاحتسجاتلاألحداثلاؤتجدوق؛فالت دورلاحتسجؿل د علاألحداثلاؤمجدرةلس ععوفلبذؤؾل
هل لاؤػدفجعلرلػؿلوةػهؿلؤػ لتبروػػرارلبجؤبحثلنفلحؿلسثجؤالأ لحتدلمودلددرلاهتسجس لبجؤبحثلنػفلحػػددلالوهتـلستاذلاؤ ػل

 نم ،لف دلواتجرلأ ؿلبدوؿلوةجدف .ل لسثؿلهذالاؤةع ؾلاؤتبرورالالوتسجشدلسعلستطعبجتلاؤسداؿلاؤرشود.
 )المقيد( مدخل الرشد المحدود – 2 – 1

فبػدالسػفلتتظػوـللاؤرشػدلاؤاجسػؿلؤت روبػ لسػفلاؤ ادػػعل لرفجد لب داجؿلبتضلاؤتتدومتلنعدلسػداؿلدجـلةوس ف
األهداؼلددس السله ـلاؤتح وػؽلاؤسرضػالؤألهػداؼل لاؤػذالوتمػالااتوػجرلاؤبػدوؿلاؤػذالوػدفعلبجؤسؤةةػقلمحػػ لتح وػؽل

ل،ؿل لسترفػقلمتج مهػجػ لبدالسفلاؤبحثلنػفلاػؿلاؤبدا ػاؤهدؼلاؤمهج ال لؤوسلبجؤضر رةلتتظوـلتح وؽلهذالاؤهدؼ.ل
 لأمهػـل3أادلةوس فل لرفجد لأفلاألفرادلأثمجءلبحثهـلنفلبدا ؿلاؤحؿلس وػد فلبجؤستػجحلؤػدوهـلنمػدلؤحظػقلةػمعلاؤ ػرار

ل.ل4مجؤبجلسجلوتممب فلاؤتترضلؤعبدا ؿلاؤمدودةل مورلاؤسؤادةل
لاتاػػػػػػػػوػػػرتبطلسػػػداؿلاؤرشل تلاؤسبموػػػقلنعػػػدلاؤحػػػدسل لاؤبدوهػػػق،لفلػػػالهػػػذالاؤمػػػ علسػػػفلجذلاؤ ػػػراراػدلاؤس وػػػدلبسلهػػػـ 

اؤ ػػراراتلتةػػتادـلاؤابػػرةل لاؤحاػػـلاؤشاةػػالنػػجدةلبػػدالسػػفلاؤتتػػجبعلاؤسمط ػػالؤاطػػ اتلاتاػػجذلاؤ ػػرارلاؤتػػالنرضػػتل
قلفالستػرضلاتاػجذلػجتلاؤستتع قلبجؤابراتل لاؤتمجربلاؤةجب ػبستمدلأفلاؤسداؿلورازلنعدلاةتتسجؿلاؤستع سل،ةجب ج

                                                 
1 - R.DAFT, Op.cit,P:348. 

ل.42-41اؤمزءلاؤثجما: ظج ؼلاؤسةورل لت موجتلاؤتةوور،لسرمعلةجبؽ،لصلص: سحسدلرفوؽلاؤطوب،ل-ل2
 .127-126،لصلص:لمرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل3
 .255،لص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل4
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.لت ؤدلاؤابرةلاؤط وعقلؤػدىلستاػذلاؤ ػراراتلشػت رالةػجددجلبشػأفلااتوػجرهلؤعبػدوؿلاؤػذالوحػؿلاؤسشػاعقل1اؤمح قاؤ راراتل
ل.ل2اؤسطر حقلأسجس .لتمدرلا شجرةلإؤدلأفلسداؿلاؤرشدلاؤس ودلمجؤبجلسجلوةتادـلفالةمعلاؤ راراتلموراؤسبرسمق

 مداخل اتخاذ القرارات التنظيمية - 2
قلسةػػػ  ؤالػػػػػػنػػػجدةلبجؤسشػػػجراقلبػػػوفلأاثػػػرلسػػػفلسػػػدور.لتػػػتـلنسعوػػػقلاتاجذهػػػجلبسشجرالتةػػػمعلاؤ ػػػراراتلاؤتمظوسوػػػق

ا داراتل لاألدةجـلاؤساتعلقلبجؤسؤةةقل لوتـلأحوجمجلأارىلإشراؾلأطراؼلأارىلسفلاجرجلاؤسؤةةق.لسوػزتلبحػ ثل
اؿلاؤتسعوػػجتلداؿلنعػػـلا دارة،لسػػداؿلاػػجرموما،لسػػدسػػراراتلهػػالػسػػدااؿلؤةػػمعلاؤ ػػل3اؤ ػػراراتلاؤمسجنوػػقلبػػوفلأربتػػق

ل.4اؤترااسوقل لأاورالسداؿلةعقلاؤسهسمت
 مدخل عمم اإلدارة –1 –2

جلاألةػجؤوبلاؤروجضػوقل لاؤمسػجذجلػق،لسةتادسػراراتلأثمجءلاؤحربلاؤتجؤسوقلاؤثجموػػظهرلهذالاؤسداؿلفالاتاجذلاؤ ل
روقلتلػ ؽلنػجدةلتعػؾلاؤستجحػقلقلفالاتاجذلاؤ راراتلاؤحربوقلاؤتالتتطعبلةرنقل لددقلفالإمراءلاؤتسعوجتلاؤتةاػاؤاسو

ؤستاػػػػذالاؤ ػػػػراراتلاؤلردوػػػػق.اجفلاؤسحععػػػػ فلاؤتةػػػػارو فلو  سػػػػ فلبتحدوػػػػدلاألهػػػػداؼلاؤتةػػػػاروقلاؤسطعػػػػ بلسهجمستهػػػػجل
رلفػػػالهػػػذهلاؤتسعوػػػقلسثػػػؿلةػػػرنقلاؤروػػػجحل ةػػػرنقلتحػػػرؾلاؤهػػػدؼ،لتعوهػػػجلنسعوػػػقلبمػػػجءلػاؤستغوػػػراتلاؤتػػػالوساػػػفلأفلتؤثػػػ ل

.لتمػبلا شػجرةلأفلهػذهلاألةػجؤوبلح  ػتلستجداتلإحةػج وقلتشػسؿلتعػؾلاؤستغوػراتلؤتح دوػدلاؤت دوػتلاؤسم ػـلؤعهمػـ 
تعػتلاؤح بػقلاؤةػجب قلامتشػجرلاةػتاداـلاألةػجؤوبلاؤاسوػقلفػالسمػجؿلل.5متج جلسذهعقلفالحؿلاؤسشجاؿلاؤتةػاروقلآمػذاؾ

األنسػػجؿ،ل لاػػجفلؤظهػػ رل لتطػػ رلتام ؤ موػػجلاؤستع سػػجتلأثػػرلبػػجؤةلفػػالتطػػ ورل زوػػجدةلفتجؤوػػقلهػػذهلاألةػػجؤوب،لحوػػثل
تتسؿلحجؤوػجلأدةػجـلبحػ ثلاؤتسعوػجتلبجؤشػراجتلاؤةػمجنوقلنعػدلاؤتتبوػرلاؤاسػالنػفلاؤسشػجاؿلا متجموػقل لاؤتةػ و وقل

 مهػتلاؤتدوػدلسػفلاامت ػجداتللبمجءلاؤمسجذجلاؤروجضوقلاؤتالتةجندلنعدلحعهػجل لت ػدورلاحتسػجاتلممػجحلاػؿلبػدوؿ. ل
قلسشػجاؿلالوساػفلاؤتتبوػرلنمهػجلاسوػج،لإضػجفقلإؤػدلػؤعسداؿل لنعدلرأةهجلنػدـلإساجموػقلاةػتاداس لفػالحجؤػقلس امهػ
اؤةػع اوقلاؤتػالدػدلواػ فلؤهػجلبػجؤةلاألثػرلنعػدلاؤ ػرارلأفلهذهلاألةػجؤوبلالوساػفلأفلتأاػذلبتػوفلاانتبػجرلاؤستغوػراتل

لاؤمهج ا.
 (L'approche de Carnegie)مدخل كارنيجي  – 2 – 2

إفلاافتػػػراضلاؤػػػذالاػػػجفلةػػػج دالدبػػػؿلظهػػػ رلسػػػداؿلاػػػجرمومالأفلاؤسؤةةػػػقلتتسػػػؿلا حػػػدةل احػػػدةل لأفلاػػػؿل
اػػجذلاؤ ػػرار،لؤاػػفلسػػجلددستػػ لسمس نػػقلاؤستع سػػجتلاؤسرتبطػػقلبجؤسشػػاعقلتتمػػ لإؤػػدلا دارةلاؤتعوػػجلاسػػجلهػػالألمػػراضلات

اػػجرمومال)اوػػرت،لسػػجرشل لةػػوس ف(لو ػػ ـلنػػؿلافتػػراضلأةجةػػالهػػ لأفلاؤ ػػراراتلاؤتمظوسوػػقلوػػتـلةػػمتهجلب اةػػطقل
                                                 

 .42،لص:مرجع سابقلاؤمزءلاؤثجما: ظج ؼلاؤسةورل لت موجتلاؤتةوور، سحسدلرفوؽلاؤطوب،ل-ل1
 .147،لص:مرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل2
 .256،لص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-3
 .128،لص:مرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل4

 .129،لص:نفس المرجع السابقل-5
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اؤتدودلسفلاؤسدوروف،ل لنعو لف فلاؤ رارلاؤمهج الوا فلسبموجلنعدلااتوجرلتحجؤؼلسفلاؤسدوروفل لؤوسلاػؿلاؤسػدوروفل
دػػدلوضػػـلأطرافػػجلسػػفلاػػجرجلاؤسؤةةػػق.لللجأفػػرادالسػػفلسةػػت وجتلتمظوسوػػقلساتعلػػقلاسػػفػػالاؤسؤةةػػق.لدػػدلوشػػسؿلاؤتحػػجؤؼل

ل:1تظهرلاؤحجمقلؤعتحجؤؼلفالاتاجذلاؤ راراتلاؤتمظوسوقلؤةببوفلر وةووفلهسج
أفلاألهػػداؼلاؤتمظوسوػػقلنػػجدةلسػػجلتةػػ دهجلحجؤػػقلسػػفلاؤغسػػ ض،لاسػػجلأفلاألهػػداؼلاؤتشػػغوعوقلؤألدةػػجـلدػػدلتاػػ فلموػػرللػػ

لض؛ستة قلسعلبتضهجلاؤبت
أفلاألفرادلاؤسدوروفلوسجرة فلنسعهـلبرشدلسحد دلمتومقلؤع و دلاؤسلر ضػقلنعػوهـل لاؤسحوطػقلبتسعوػقلةػمعلاؤ ػرار،لػػل

جلوةسدلاؤسمج راتلاؤتمظوسوقلاؤتالتهدؼلإؤدلتالوضلدرمقلمس ضلاؤسشاعقل لذؤؾلتؤدالهذهلاؤ و دلإؤدلظه رلس
 ؤةةق، لوتـلنعدلأةجسلهذهلاؤسمج راتلاتاجذلاؤ رار.سفلامؿلتبجدؿلاؤستع سجتل لاآراءلبوفلاؤسدوروفلفالاؤس

أفلسداؿلاجرمومالوتدلسغجورالؤسداؿلنعـلا دارةلفالا م لوتتجسؿلف طلسعلأ ؿلبػدوؿللهمجلإؤدلا شجرةلبتم
ج ضلبػوفلاؤسشػجراوفلفػالػوظهرل لوع دلرضجلمسوعلاألطػراؼلاؤستموػقلبجتاػجذلاؤ ػرار،لبج ضػجفقلانتسػجدهلسبػدألاؤتلػ

لتتتبرلةسقلالوت افرلنعوهجلاؤسداؿلاؤةجبؽ.لاؤ رارلاؤتا
للمدخل عمميات القرار التراكميـة – 3 – 2

سػػػػداملسغػػػػجورالؤعدراةػػػػجتلاؤةػػػجب قلبشػػػػأفلدراةػػػػقلاتاػػػػجذلاؤ ػػػػراراتلل(Henry Mentsberg) دػػػدـلهمػػػػرالسمتزبػػػػرج
نسعوػػقلاتاػػجذللاؤتمظوسوػػق.ل لاػػجفلوهػػدؼلسػػفلاػػمؿلدراةػػت لهػػذهلإؤػػدلاؤتتػػرؼلنعػػدلاؤاطػػ اتلاؤلتعوػػقلاؤتػػالتسػػرلبهػػج

درارالتمظوسوجلبدءالبجاتشجؼلاؤسشاعقلحتدللاسةقل لنشر فاؤ راراتل لتحدودلتتجبتهج،لفأمرىلدراةقلنسعوقلشسعتل
ؤحظػػػػقلاؤت ةػػػػؿلؤع ػػػػرارلاؤمهػػػػج ا.لأظهػػػػرتلاؤدراةػػػػقلأفلاؤ ػػػػراراتلاؤتمظوسوػػػػقلاؤر وةػػػػوقلنػػػػجدةلسػػػػجلتاػػػػ فلةعةػػػػعقلسػػػػفل

 ػػرارلاؤمهػػج ا.للت ةػػؿلسمتزبػػرجلسػػفلاػػمؿلدراةػػجت لإؤػػدلأفلاااتوػػجراتلاؤبةػػوطقلاؤتػػالسػػفلاػػمؿلتمسوتهػػجلومػػتجلاؤ
ل:2همجؾلثمثقلسراحؿلر وةوقلؤةمعلاؤ رارلها

سرحعقلاؤتترؼلنعدلاؤسشاعق:لتشسؿلاط توفلأةجةوتوف،لاؤاط ةلاأل ؤدلهالإدراؾلاؤسشاعقلسفلطرؼلسدوػرل احدلػل
ؤستع سػػجت،لمشػػورلهمػػجلأفلاؤسشػػاعقلأ لأاثػػرلأسػػجلاؤاطػػ ةلاؤثجموػػقلتتسثػػؿلفػػالتشػػاوصلاؤسشػػاعقلسػػفلاػػمؿلتمسوػػعلا

لاؤسطر حقلددلتا فلطجر قلأالالو مدل دتلاجؼلؤعتشاوصلاؤستتسؽلسسجلوؤدالؤممت جؿلسبجشرةلؤعسرحعقلاؤس اؤوق؛ل
سرحعقلتمسوقلاؤحؿ:لتمشألهذهلاؤسرحعػقلنمػدسجلوتاػ فلحػؿلستػوفلؤعسشػاعقلاؤسطر حػق،لتأاػذلنسعوػقلتمسوػقلاؤحػؿلأحػدلػل

تمجهلاأل ؿل لاؤذالتةتادـلفو لإمراءاتلبحثلستومقلؤعت ةؿلإؤدلبدا ؿلحؿلاؤسشاعقل ذؤؾلااتمجهوفلاؤتجؤووف،لاا
ق،لأسجلااتمجهلاؤثجمالفوتسثؿلفالتةسوـلاؤحؿل لهذالوحدثلػػبجؤرم علؤةممتلاؤسؤةةقل لاةترمجعلاؤابراتلاؤةجب 

لسجلتا فلاؤسشاعقلاؤسطر حقلمدودة؛نجدةلنمد

                                                 
 .130،لص:لمرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل1
 .135-132،لصلصل:لسابقالمرجع ال نفسل-ل2



                                                  الفصل الثاني: نظـم المعمومات و عمميـة اتخـاذ القـرار
 

777 

سمردل لبلجػجرلسفلبومهػاؤسرحعقلنسعوجتلت ووـلبدا ؿلاؤحؿلاؤستر ضقل لاااتوسرحعقلااتوجرلاؤحؿ:ل لتتضسفلهذهلػػل
وسوػػقلؤتملوػذه.لومبػػ لسمتزبػػرجلاؤ بػ ؿلاؤرةػػسالؤع ػرارلتبػػدألاطػػقلسمحػ لةػػعطقلسعزسػػقلؤوػتـلتسروػػرهلنعػدلاؤسةػػت وجتلاؤتمظ

لم لؤوسلضر روجلأفلتسرلاؤ راراتلاؤساتعلقلبجؤسراحؿلاؤستتجؤوقلاؤةجبؽلذارهج.للإؤدلأ
لمدخل صندوق القمامة – 4 – 2

فػػاللوتتبػػرلسػػداؿلةػػمد ؽلاؤ سجسػػقلسػػفلاؤسػػدااؿلاؤحدوثػػقلمةػػبوجلؤ ةػػؼلنسعوػػجتلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلاؤتمظوسوػػق.
اؤتمظوسوػق،لراػزلسػداؿلةػمد ؽلاؤ سجسػقلنعػدلاولوػقلتػدفؽللاتحوفلرازتلاؤسدااؿلاؤةجب قلنعػدلاولوػقلاتاػجذلاؤ ػرارل
جتلةػػػمعلاؤ ػػػراراتلفػػػػالػ ةػػػؼلنسعوػػػلاؿلةػػػمد ؽلاؤ سجسػػػقلفػػػااؤ ػػػراراتلاؤستتػػػددةلدااػػػؿلاؤسؤةةػػػق.لوةػػػتادـلسػػػد

ل لاؤتالتمشطلفالبو قلمورلبور دراطوق.ل1اؤسؤةةجتلاؤتالتتةؼلبجؤتغورلاؤةروع
ومطعؽلسداؿلةمد ؽلاؤ سجسقلسػفلفاػرةلم هروػقلأةجةػهجلأفلنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارلالومظػرلإؤوهػجلاتتػجبعلؤتػددل

ؿل لاػػذالاؤحعػػ ؿلوساػػفلأفلتظهػػرلفػػالموػػجبلاؤسشػػجاؿ.ف دلفجؤسشػػجاؿلدػػدلتظهػػرلبستػػزؿلنػػفلاؤحعػػ ل،ل2سػػفلاؤاطػػ ات
تظهػرلفاػػرةلمدوػػدةلاػػجدتراحلؤحػؿلسشػػاعقلؤػػـلتظهػػرلبتػػد،ل لنعوػ لفػػ فلاؤ ػػراراتلهػػالمػجتجلاؤت ػػجءلأحػػداثلسةػػت عقلنػػفل
بتضػػػهجلاؤػػػبتضلدااػػػؿلاؤسؤةةػػػقل لتتسثػػػؿلهػػػذهلاألحػػػداثلفػػػالاؤسشػػػجاؿ،لاؤحعػػػ ؿ،لاؤسشػػػجرا فلل هػػػـلاؤتػػػجسعوفلفػػػال

صلاااتوػجرل لاؤتػالتتبػرلنػفلفػرصلاؤت ػجءلاؤحعػ ؿلسػعلاؤسشػجاؿل لاؤتػالنمػدهجلوساػفلةػمعلاؤسؤةةقل لأاورالفرل
وساػػػفلتعاػػػوصلفاػػػرةلاؤسػػػداؿلفػػػالأفلاؤسشػػػجاؿ،لاؤحعػػػ ؿ،لاؤسشػػػجراوفل لاااتوػػػجراتلس مػػػ دةلفػػػالاؤسؤةةػػػقللاؤ ػػرار.

إؤػدلأفللػػجػببتضهاؤذالوشسؿلاؤتدودلسفلاألشوجءلمورلاؤسرتبطقلػلبشاؿلنش ا الاسجله لاؤحجؿلفالةمد ؽلاؤ سجسق
لوحدثلت افؽل لاؤت جءلبومهجلنمد ذلوتـلةمعلاؤ رار.

 أساليـب اتخـاذ القـرارات الثالث:المطمب 

وساػفلاةػػتاداـلنػدةلأةػػجؤوبلاتاػجذلاؤ ػػراراتل لحػػؿلاؤسشػامتلاؤتػػالوساػفلأفلتتتػػرضلةػبوؿلاؤسؤةةػػقلنس سػػجل
لأةجؤوبلأارى. للدبتجتلاؤتلاورلاق(؛اؤمتومقل)نظجـلاؤةس ـلاؤةببلاؤتةؼلاؤذهما؛ل:3وسافلحةرلأهسهجلفا

 العصف الذهني – 1
رادلفػػالػجرلسػػفلسمس نػػقلسػػفلاألفػػػوتتبػػرلاؤتةػػؼلاؤػػذهمال ةػػوعقلؤعحةػػ ؿلنعػػدلأابػػرلنػػددلسساػػفلسػػفلاألفاػػ

ل لذؤؾلبترضلاؤسشاعقلنعدلاؤستمووفل لسطجؤبتهـلببذؿلأدةدلمهدلسفلامؿلت دوـلأابرلنددلسفلل دتلدةور
ل

                                                 
 .258،لص:مرجع سابقثجبتلنبدلاؤرحسفلإدروس،لل-ل1
 .137-135،لصلص:مرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل2
 .37-28ل،لصلص:بقمرجع سا حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-ل3
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ل:1هاسطر حق.لوت دؼلممجحلأةع بلاؤتةؼلاؤذهمالنعدلأربتقلشر طلأةجةوقلاألفاجرلألمؿلحؿلاؤسشاعقلاؤ
لإرمجءلت ووـلاألفاجرلؤسجلبتدلمعةقلت ؤودهج؛ػل
إطمؽلاؤتمجفلؤاوجاتلاؤلردل لتلاورهلبحروقلأالندـلت وودلتلاوره،لف ضػعلاؤ وػ دلسػفلشػأمهجلاؤت عوػؿلسػفلاامطػمؽلػػل

لفالاؤتلاور؛
لأمهجلاعسجلزادتلاعسجلاجفلذؤؾلأفضؿلؤت فورلأفاجرلأةوعق؛لحوثلاألفاجر،اـللداؤتراوزلنعػل
 اةتاداـلأفاجرلاآاروفلاأةجسلااتشجؼلأفاجرلمدودةلسبموقلنعوهجل لسفلثـلاؤتسؿلنعدلتط ورهج.ػل

جلأفلػجلفػػالاامتسػػجع،لوشػػترطلفوهػػػطب ػػجلألةػػع بلاؤتةػػؼلاؤػػذهمالوطػػرحلاؤسػػدورلاؤسشػػاعقلاؤسطعػػ بلدراةتهػػ
أهسوػقلؤتبروػرلإشػراؾلاألفػرادلاآاػروفلسػفلمجمػبل لسػفلمجمػبلآاػرلوتػ افرلؤػدىلاؤسػدورلتا فلسشاعقلراهمػقل لذاتل

سثػػػجؤالاؤلداؤ ػػػ ةل لاؤحسجةػػػقل لاؤ ػػػدرةل لأفلوظهػػػرلاهتسجسػػػ لسػػػفلاػػػمؿلااشػػػتراؾلفػػػالت ػػػدوـلاألفاػػػجر.لوتتبػػػرلاؤتػػػد
م لوسافلأفلمشورلإؤدلأوقلاؤست جربػق،لومبلجتلا دارلػػنشرلفردالسفلذ الاؤسةت ولأثمدؤعسشتراوفلفالاامتسجعله ل

رطلاألاوػرلفػالاؤسؤةةػجتلةػغورةلاؤحمػـلبحاػـلأفلهمػجؾلتتػجرؼلبػوفلاؤمسوػعلفوهػج.لتمػدرلػاؤتغجضالنػفلهػذالاؤشػ
إدحجـلفردوفلأ لثمثقلفالامتسجنجتلاؤتةػؼلاؤػذهمالسسػفلالتتػ افرلؤػدوهـلستع سػجتلةػجب قللأم لومبا شجرةلإؤدل

اؤحعػ ؿل دهـلاؤتلجةوؿلنفلسةجندةلاآاروفلفػالرؤوػقلاؤسشػاعقل لنفلاؤسشاعقلاؤسطر حقلؤعبحثل لذؤؾلحتدلالتت
اؤس ترحقلسفلز اوجلمدودة.اسجلالوم زلؤعسرادبوفلحضػ رلامتسجنػجتلاؤتةػؼلاؤػذهما،لومػبلدنػ ةلاػؿلاؤسشػجراوفل
دبػػػؿلاامتسػػػجعلبوػػػ سوفلنعػػػدلاألدػػػؿلسػػػعل مػػػ بلن ػػػدلاامتسػػػجعلفػػػالاؤةػػػبجحلاؤبػػػجارلدبػػػؿلأفلومشػػػغؿلاؤسشػػػجرا فل

وتػػوفلاؤسػػدورلسػػفلبػػوفلاؤسشػػجراوفلسةػػجندالؤػػ لت اػػؿلؤػػ لسهسػػقلاتجبػػقلاألفاػػجرل لنرضػػهجلأسػػجـللجةػػق.بسشػػجاعهـلاؤا
لأ لوػػػ سوفلوػػػتـلسػػػفلامؤػػػ لت ووسهػػػجل لااتوػػػجرل اؤمسوػػػع،لوعػػػالامتسػػػجعلاؤتةػػػؼلاؤػػػذهمالامتسػػػجعلت وػػػوـلاألفاػػػجرلبوػػػـ 

لأفضعهجل لت زوتهجلسطب نقلبتدل ضعلاألفاػجرلاؤتالتـلااتوجرهج.ل
   النتيجة –أسموب السبب - 2

سمهػجلقلاؤست ػدةلػػػػوترؼلهذالاألةع بلأوضج لبأةع بلنظجـلاؤةساق،ل و  ـلنعدلأةػجسلتمز ػقلاؤسشػجاؿلاجة
لجبلاؤتالت ؼل راءلاؿلسمهج.ػأمزاءلةغورةلثـلتحعوؿلاؿلمزءلسمهجلنعدلحدالؤبوجفلاؤةببلأ لاألةبلإؤد

ل
ل
ل
ل
ل

                                                 
 .18-16،لصلص:مرجع سابقمسجؿلاؤدوفلؤت وةجت،لل-ل1
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 النتيجة –مفهوم أسموب السبب -1 - 2
اؤمتومقلنمدل ضػعلحعػ ؿلؤعسشػامت.لل- بلسمظـلؤعمظرلفالنمدجتلاؤةببلوتدلأةع بلنظجـلاؤةساقلأةع

وتـلسفلامؿلرةـلشاؿلوشب لنظػجـلاؤةػساق،ل هػذالاؤشػاؿلو ضػالاؤسشػاعقل)أمػزاءلاؤةػساق(ل بتػدلذؤػؾلوػتـلتحدوػدل
لنمدجتلاؤةببل اؤمتومقلؤاؿلمزء.

 األثر-طريقة عمل أسموب السبب – 2 – 2
ل:1ؿلاؤسرتبقلاؤتجؤوقاؤسراحلاألثرل–وتبعلأةع بلاؤةبب

لتمز قلاؤسشاعقلإؤدلأمزاءلسحددةلحةبلطبوتتهج؛ػل
لتحدودلنمدجتلاؤةببل لاؤمتومقلؤاؿلمزءلسفلأمزاءلاؤسشاعق؛ػل
لرةـلاطلأف السفلرأسلاؤةساقلنبرلاؤةلحقلستةملبتظجـلهذهلاؤةساقلاؤتالتتتبرلبسثجبقلأمزاءلاؤسشاعق؛ػل
ل)اؤسشاعق(؛لةساقلعثرل)اؤمتومق(لفالمهجوقلاؤتظجـل)األمزاء(لاؤر وةوقلؤاأل م دلؤلاؤسؤدوقاتجبقلاؤت اسؿلاؤر وةوقلػل
لؤدل م دلاؤسشاعق؛إنمدلاؿلمزءل)نظـ(لومبلتحدودلاؤت اسؿلاؤتالتؤدالػل
لاألثر.ل-اؤةببلاؤت اسؿلاؤسؤثرةل لاؤ وجـلبتمسوعلاؤستع سجتلا ضجفوقلؤعتأادلسفل م دلنمدجتلأهـلتحدودػل

  ر أسموب قبعات التفكي - 3
ل ادتػرحلأحػدلاؤبػجحثوفلةػتقلسمس نػػجتلسػفلأةػجؤوبلاؤتلاوػرلفػالحػػؿلاؤسشػامتلأةػسجهجلدبتػجتلاؤتلاوػر،ل و ػػـ 

ل:2 لذؤؾلسفلامؿلتتجبعلاؤسراحؿلاؤتجؤوقل،هذالاألةع بلنعدلأةجسلاؤتسؿلاؤمسجنالفالحؿلاؤسشامت
لتسثؿلاؿلدبتقلاط ةلستومقلسفلسراحؿلحؿلاؤسشاعقل تأاذلؤ مج لسحددا ؛لػ
لؿلاؤسمس نقلسعلبتضهجلاؤبتضلفالحؿلاؤسشاعقلاط ةلاط ةلنعدلأةجسلاؤ وجـلباط ةل احدةل)دبتق(لتتسلػ

لفالاؿلسرةلسعلضر رةلااؤتلجتلإؤدلسجلدجس الب لسفلاط اتلةجب قلنمدلامت جؤهـلإؤدلاؤاط اتلاؤتجؤوق.للل
لع بػقل بوجفلهذالاألةتسثؿلاؿلدبتقل)اط ة(لتة را لستومج لومبلااؤتلجتلإؤو لامؿلسراحؿلحؿلاؤسشاعلػ

تشورلإؤدلاؤهدؼلأ لاؤع فلاؤحوجدا،ل نمدلارتداءلهذهلاؤ بتقلفجؤ بتقلاؤبوضجءلسثملللنعدلاؤتراوزلفالاؿلاط ة.للل
تشػورلإؤػدلأسػجلاؤحسػراءلفلدلأالوحدثلمدؿلح ؤهجلبوفلاألنضجء.نقلترازلنعدلاؤح ج ؽلف طل تتسؿلنعف فلاؤسمس ل

رتػػداءلهػػذهلاؤ بتػػقلفػػ فلاؤسشػػجراوفلوتبػػر فلنػػفلسشػػجنرهـلتمػػجهلاؤسشػػاعقلد فلاؤسشػػجنرل اؤحػػدسل اؤبداهػػقل،ل نمػػدلا
إؤػػدلاؤسمطػػؽلاؤةػػعبا،ل وتمػػدلارتػػداءل فػػالحػػوفلتشػػورلاؤ بتػػقلاؤةػػ داء،لحجمػػقلإؤػػدلاانتػػذارلأ لتلةػػورلهػػذهلاؤسشػػجنر

ل.هذهلاؤ بتقلأفلاؤلردلفالاؤسمس نقلوا فلامت جدوج ل وةتادـلاؤذاتوقلفالاؤحاـلنعدلاألس ر
ل
ل

                                                 
 .30،لص:مرجع سابق حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-1
 .31-30،لصلص:سابقالمرجع ال نفسل-ل2
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 اليب أخرى التخاذ القرارات و حل المشكالتأس – 4
همجؾلاؤتدودلسفلاؤطرؽل لاألةجؤوبلؤس امهقلاؤسشجاؿلا داروقل دراةتهج،ل تتسػؿلاػؿلطرو ػقلفػالاػؿلس دػؼل

،لأةػع بلاؤلػر ضلاؤسمػجظرة ،أةػع بلم طػقلاؤبداوػقل:ل1نعدلت ضوالاؤسشػاعقل ادتػراحلحعػ ؿلسمجةػبقلؤهػجل سػفلأهسهػج
 أةع بلاؤمسجذج.لرل لاذاتسثوؿلاألد اأةع بل

 أسموب نقطة البداية -4-1
تتتبػػرلم طػػقلاؤبداوػػقلفػػالأالسشػػػاعقلمػػزءلسػػفلاؤسشػػاعقلأ لاؤس دػػؼلسحػػػؿلاؤبحػػثل لوتػػدلاؤمػػزءلاؤػػذالواػػػ فل

لاجؤتجؤا:حجضرا لأ ل اضحج لؤسفلو  ـلبحؿلاؤسشاعق،ل وسافلأفلتا فلم جطلاؤبداوقلفالحؿلأالسشاعقل
لاؤبدءلسفلأ ؿلاؤسشاعق؛لػ
لوقلاؤسشاعق؛اؤبدءلسفلمهجلػ
لاؤبدءلسفلم طقلسجلت علبوفلأ ؿلاؤسشاعقل مهجوتهج؛لػ
لاؤبدءلسفلاؤمجمبلاألاثرل ض حج لفالاؤسشاعق.لػ

جلاؤتتجسػػػؿلسػػعلاؤسشػػػامتلنػػجدةلسػػػفلاؤسشػػاعقلذاتهػػػجلأالأفلاؤتلاوػػرلومةػػػبلنعػػدلزا وػػػقلستومػػقلسػػػفلز اوػػػلوػػتـ
لاؤسشاعق.لاؤمجمبلاألثرل ض حج لؤدىلاؤ ج ـلبحؿل لوسثؿاؤسشاعقلأ لم امبهج،ل

   أسموب الفروض المناظرة  -4-2
لنعػدلأةػجسلأفللللل اؤلرضله لشػرحلأ لتلةػورلسحتسػؿلؤسمس نػقلسػفلاؤبوجمػجت،ل أةػع بلاؤلػرضلاؤسمػجظرلو ػـ 

اؤ ج ـلنعدلحؿلاؤسشاعقلولترضلتلةورا لبدوم لؤملسلاؤبوجمجتلاؤس م دةلؤدو لح ؿلاؤسشاعق.ف ذالافترضمجلأفلاؤسشاعقل
أ لأفل)لأل(لوحدثلنمػدسجلو مػدل)ب(،لفهمػجلوساػفلأفلملتػرضلأفلهمػجؾلأةػبجبلأاػرىلل(Y)بل دلإؤدلاؤةبػ)س(لتت

مسجلوحتججلإؤدلل(Y)سمجظرةلؤعةببل ؤاالتحدثلاؤسشاعقل)س(ل هاذا،ل ومحظلأفلاؤبوجمجتلالتلةرلملةهجلبملةهجل اال
ؤػدلأمػ للسػفلاؤاطػألبساػجفلأفلقلفػالاؤتلاوػرلإػتتػ دلفج ػدةلهػذهلاؤطرو ػ .جطػذلاؤ ػرارلنعػدلاؤتلةػورل ااةتمبػدػدرةلستاػ

إهسػجؿلبتػضلااةػتمتجمجتلاؤسهسػقللوحةرلسحعؿلاؤسشاعقلتلاورهلفالةببل حودلألفلهذالسػفلشػأم لأفلوػؤدالإؤػد
وةػتمدلنس سػجلل.2فوةبالأةورلاؤحؿلاؤ حودلرارػاسجلأم لددلوؤثرلبشاؿلةعبالنعدلستاذلاؤ لسفلاؤستع سجتلاؤستجحق

لةلد اندلأةجةوقلسسثعقلفوسجلوعا:أةع بلاؤلرضلاؤسمجظرللنعدلاةتاداـلند
لأفلاؤلر ضلأ لاؤحع ؿلاؤبدوعقلأ لاؤسمجظرةلومبلأفلتبمدلنعدلاؤبوجمجتلذاتلاؤتمدقلبجؤسشاعقلاؤسطر حق؛لػ
لأفلاؤتلةورلاؤبةوطل اؤ اضالؤعبوجمجتلأفضؿلباثورلسفلاؤتلةورلاؤسرابلأ لاؤست د؛لػ
لاؤسمجظرة؛فلاؤلر ضلأ لاؤبدا ؿلأفلاؤ ج ـلبحؿلاؤسشاعقلنعو لاؤتلاورلفالأابرلنددلسلػ

                                                 
ل.51ص:ل،ل2001،لدارلزهرافلؤعمشرل اؤت زوع،لنسجف،لاألردف،لنظرية القرارات اإلداريةنعالحةوفل لرشجدلاؤةجند،لل-ل1
 .37-32ل،لصلص:مرجع سابق حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-لل
 .35-ل34،لصلص:سابقالمرجع ال نفسل-ل2
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لأفلاؤمتج جلاؤست دتقلسفلاؿلفرضلأ لبدوؿلسمجظرلومبلأفلتا فلستةعقلبجؤح ج ؽلاؤتالتتضسمهجلاؤبوجمجتلػ
ل اؤستع سجتلاؤتالتـلمستهجلنفلاؤسشاعق.للل
 تمثيل األدوارأسموب  -4-3
لأةػػع بلتسثوػػؿلاألد ارلفػػالحػػؿلاؤسشػػامتلنعػػدلأةػػجسلاةػػتاداـلاؤت ػػؿلللل ؤتاوػػؿل ادػػعلساتعػػؼلنػػفل ادػػعلو ػػـ 

اؤسشاعقلحتػدلوساػفلتغووػرلاؤس دػؼلاؤحػجؤال)اؤسشػاعق(لإؤػدلاؤ ادػعلاؤسرمػ بل)اؤحػؿ(.لوػتـلتسثوػؿلاألد ارلسػفلاػمؿل
ل:1اجؤسسجرةقلاؤذهموقل لاؤتح ؿلاؤذهمال لاؤتالم ردهجلفوسجلوعاندةلأةجؤوبل

 لاؤسحعػؿلأ لستاػذلاؤ ػرارلبتاوػؿللتتمالأم لدبؿلاؤ وػجـلبػأالنسػؿلأ لحػؿلسشػاعقلومػب :اؤسسجرةقلاؤذهموق لأفلو ػـ 
اؤس دػػؼلفػػالذهمػػ لأ ا ل و ػػ ـلباػػؿلاط اتػػ لذهموػػجل  سثػػجؿلذؤػػؾلأفلوتاوػػؿلأحػػدلاألطبػػجءلاولوػػقلإمػػراءلنسعوػػقلمراحوػػقل
ةتبقلدبؿلاؤ وجـلبهج،لأ لأفلو  ـلأحدلأنضجءلهو قلاؤتدروسلبتاوؿلاولوقلت دوـلاؤبحثلاؤسرمتالأسجـلؤممقلاؤتردوػقل

 ػػدوـلب دػػتلاػػجؼ.إفلتاوػػؿلاؤسشػػاعقل حعهػػجلسػػفلشػػأم لأفلوةػػجندلستاػػذلاؤ ػػرارلفػػالاؤ ةػػ ؿلإؤػػدلحػػؿلدبػػؿلس نػػدلاؤت
لأفضؿلؤهج.

  تتمػػالأفلولتػػرضلاؤ ػػج ـلبحػػؿلاؤسشػػاعقلأمػػ لاؤسػػدورلاؤستمػػالبجؤسشػػاعقل لأفل :سسجرةػػقلد رلشػػاصلآاػػرلؤتػػبلأ
هػػ لةػػجحبلاؤسشػػاعقل نعوػػ لأفلومػػدسجلفػػالاؤسشػػاعقل فػػدلحعهػػج.فالاؤحجؤػػقلاأل ؤػػدلوتاوػػؿلاؤ ػػج ـلبحػػؿلاؤسشػػاعقلأمػػ ل

ؿلوحددهجلب ض حل بشاؿلددوؽ.أسجلاؤحجؤقلاؤثجموقلف مػ لوتاوػؿلملةػ لابوػرا لفػالحػؿلاؤسشػامتل،ل نعوػ لأفلو ػدـلاؤحػ
 .اؤسمجةبلؤعسشاعقلاؤستر ضقلنعو 

 فلفالهذالاؤم علسفلتسثوؿلاألد ارلوتاوؿلاؤ ج ـلبحػؿلاؤسشػاعقلأمػ لهػ لاؤسشػاعقلذاتهػجلحتػدلواػ ل :اؤتح ؿلاؤذهما
دجدرا لنعدلتحدودلاؤسشاعقل حعهج.ل اؤسثجؿلاؤ اضالنعدلهذالاؤتح ؿلاؤذهمالأ لاؤت عالسجلدجـلب لفجرادالحوثلتاوؿل

لملة ل"ذرة"لتحتلضغطلستوفل دجـلبجاتشجؼل"مظروقلاؤاهر سغمجطوةوق"لاؤستر فق.
 النماذج أسموب – 4 - 4

.ل2 لهػػذهلاؤةػػوجمقلهػػالةػػوجمقلتشػػاوعوقاؤمسػػ ذجلهػػ لسحجاػػجةلنعسوػػقلؤطبوتػػقلاألشػػوجءلأ لةػػوجمقلسلػػجهوـ،ل
تةتادـلاؤمسجذجلفالحؿلاؤسشامتلنعػدلأةػجسلأفلاؤمسػ ذجلهػ ل ةػوعقلؤ ةػؼلأ لنػرضلاؤسشػاعقلبشػاؿلوةػجندل

ل:3وعالفوسجفالحؿلاؤسشامتلمسعقلسفلاألهداؼلوسافلتحدودهجللاؤمسجذجأةع بلح ؽلونعدلفهسهجل حعهج.ل
لو ضالاألفاجرلأ لأبتجدلاؤسشاعق؛لػ
لتمدجتلبوفلاألفاجرلأ لاؤم امبلاؤساتعلقلؤعسشاعق؛و ضالاؤلػ
لوبةطلاؤسشجاؿلاؤست دةلؤاالوةهؿلفهسهجل دراةتهج.لػ

                                                 
 ل36-35،لصلص:مرجع سابق حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-1
 .43،لص:2006رل لاؤت زوع،لنسجفل،لاألردف،ل،لاألهعوقلؤعمشأساسيات االقتصاد القياسي التحميمي ؤودلإةسجنوؿلاؤةول ل لآار ف،لل-ل2
 .07،لص:1999،لدارلاؤوجز رالاؤتعسوق،لنسجفل،لاألردف،لنمذجة القرارات اإلدارية: الجزء األولنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لل-ل3
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،ل1تةتادـلاؤمسجذجلفالحؿلاؤسشامت،لإالأمهجلأاثرهجلاةتاداسج لهػالاؤمسػجذجلاؤتةػ وروقل اؤمسػجذجلاؤروجضػوق
دلوساػفلاؤتتبوػرلنػفلاؤسشػاعقلفػالشػاؿلفت  ـلاؤمسجذجلاؤتة وروقلنعدلأةجسلرةـلاؤسشاعقلفالشاؿلأ لة رةلحتػ

أةهـلأ لفالشاؿلاروطقلتدفؽ،لوسثؿلاؿلمزءلسمهجلمجمبج لسفلم امبلاؤسشاعق،ل تشورلاألةهـلفوهػجلإؤػدلاؤتمدػجتل
بػػوفلهػػذهلاؤم امػػب،ل تلوػػدلهػػذهلاؤمسػػجذجلفػػالت ضػػوالاؤسشػػاعقل ةػػه ؤقلفهسهػػج.لأسػػجلاؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلفتتتسػػدلنعػػدل

جؿلفػ فلاةػتاداـلطرو ػقلاؤةػسبعاسلػػػمت،لفتعػدلةػبوؿلاؤسثػوبلاؤروجضػوقلفػالحػؿلاؤسشاػاةتاداـلاؤستػجداتل األةػجؤ
دلفػػالحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤسجدوػػقلفػػالاؤسؤةةػػجتلفػػالظػػؿل مػػ دلدوػػ دلستومػػق،ل اػػذؤؾلمسػػجذجلاؤم ػػؿلاؤتػػالتلوػػدلفػػالػػػػوةجن

ةػػقلتعػػؾلاؤتػػالوساػػفلبجةػػتاداـلاؤاسبوػػ ترلحػػؿلاؤسشػػامتلروجضػػوج لاجلااتوػػجرلأفضػػؿلاؤبػػدا ؿلؤحػػؿلسشػػاعقلاؤم ػػؿ.ل 
لتتضسفلنددا لابورالسفلاؤم امبلأ لاؤستغورات.

 دور نظم المعمومات في دعم المراحل المختمفة لصنع القرار الرابع:المطمب 

وتػػدلاؤهػػدؼلاألةجةػػالسػػفل مػػ دلمظػػـلاؤستع سػػجتلفػػالاؤسؤةةػػقلهػػ لادسػػقلنسعوػػجتلةػػمعلاؤ ػػرار،لؤػػذالفػػ فل
اذالرلاؤذالوسافلأفلتعتب لمظـلاؤستع سجتلفالاؿلسرحعقل لاؤتترؼلنعدلسراحؿلةمعلاؤ راراتلةوظهرلطبوتقلاؤد ل

ت ضوالاؤاةج صلاؤتػالومػبلت افرهػجلفػالمظػـلاؤستع سػجتلؤاػالتت افػؽلسػعلستطعبػجتلةػمعلاؤ ػراراتلفػالسراحعهػجل
جل لاؤذالسوزلفو لػـلاؤمسجذجلاةتاداسػوتدلاؤمس ذجلاؤذالددس لةوس فلؤت ضوالسراحؿلةمعلاؤ رارلسفلأهلاؤساتعلق.
بتقلسراحؿلأةجةوقلسسثعقلفالسرحعقلااةتابجر،لسرحعقلتةسوـلاؤمس ذج،لسرحعػقلاؤبحػثل لاااتوػجرل لأاوػرالبوفلأرل

(Intelligence,Modelisation,Choice)ل ه لااتةجرلؤعسلرداتلا ممعوزوقلIMCلبجؤمس ذجلسرحعقلاؤتطبوؽل لوشجر
ل.2

 دور نظم المعمومات في مرحمة االستخبار – 1
ابجرلنسعوػجتلسةػالاؤبو ػقلاؤاجرموػقل لاؤدااعوػقلؤعسؤةةػقل لذؤػؾلبهػدؼلاؤتتػرؼلنعػدلتتضػسفلسرحعػقلااةػتل

سمػجاتلاؤسشػجاؿل لاؤتهدوػدات،ل لأوضػػجلااتشػجؼلفػرصلاؤمسػػ ل لاؤتطػ ر.لتتضػسفلهػذهلاؤسرحعػػقلاؤ وػجـلبتػددلسػػفل
تحتجمػػ لإفلأهػػـلسػػجللاألمشػػطق،لتػػد رلحػػ ؿلاؤبحػػثلنػػفلاؤسشػػامت،لتةػػمولهجل لتحعوعهػػجل لتحدوػػدلاؤسةػػؤ ؿلنمهػػج.

سرحعقلااةتابجرلتحدودالفالسراحعهجلاأل ؤدل لاؤستتع ػقلأةجةػجلبجؤبحػثلنػفلسمػجاتلاؤسشػجاؿل لااتشػجؼلاؤلػرصل
لمظـلاؤستع سجتلاؤحجة بوقلبتازوفلاسوجتلابوػرةلسفلاؤستع س جتل لاؤتػالػه لسةالؤعبو قلاؤدااعوقل لاؤاجرموق.لت ـ 

جلسػػػفلػوػػػقلتػػػ فرلأةجةػػػ،لف  انػػػدلاؤبوجمػػػجتلاؤدااعوػػػقل لاؤاجرموساػػػفلأفلتلوػػػدلةػػػجمعلاؤ ػػػرارلفػػػالاؤ وػػػجـلبهػػػذهلاؤاطػػػ ة
لمهجلأفلتةجندلفالاؤتترؼلنعدلاؤسشامتل لأوضجلفالااتشجؼلاؤلرص.لتوةرلمظـلدنـلا دارةلاؤستع سجتلسفلشأ

ل

                                                 
 .37-36ل،لصلص:مرجع سابق حدةلإدارةلسشر نجتلتط ورلاؤتتعوـلاؤتجؤا،لل-ل1

2 - CLAUDE ALAZARD et SABINE SEPARI, Op.cit, P : 36. 
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اؤتعوػػػػجلسػػػػفلامؤهػػػػجلاتةػػػػجؤهجلاؤشػػػػباالبسةػػػػجدرلاؤستع سػػػػجتل لد انػػػػدلاؤبوجمػػػػجتلاؤساتعلػػػػقلسػػػػفلنػػػػرضل لتعاػػػػوصل
لندلاؤسدورلنعدلةرنقلااتشجؼلاؤسشجاؿل لاؤتترؼلنعدلاؤلرصلاؤستجحق.اؤستع سجتلسسجلوةج

مهجلتوةػورلجرورلاؤد روقل لاؤاجةقلاؤتػالسػفلشػأتتسؿلمظـلستع سجتلاؤتةوورلفالهذهلاؤسرحعقلنعدلت دوـلاؤت ل
تػدنـلسسجرةقلأمشطقلاؤبحثلنفلاؤسشجاؿلا داروقل لذؤؾلسفلامؿلس جرمقلاألداءلاؤست دعلسػعلاألداءلاؤلتعػا.لاسػجل
تهػج،لرلاألمظسقلاؤابورةلنسعوقلتةموؼلاؤسشجاؿلا داروقلسفلامؿلتحدوػدلطبوتتهػجل لتةػمولهجل لإظهػجرلسػدىلاط ل

فلم نوػقلأفلتةػدالاؤمةػالؤستاػذلاؤ ػرارلبشػأت فرلهذهلاؤػمظـلستع سػجتلبشػأفلاحتسػجاتلحػؿلاؤسشػاعق،لاسػجلوساػفل
ـلدنػػـلػصلاؤةػػعوـلؤعسشػػاعق.لاسػػجلتةػػهـلمظػػاؤستع سػػجتلاؤتػػالومػػبلاؤحةػػ ؿلنعوهػػجلحتػػدلوػػتسافلسػػفلإمػػراءلاؤتشػػاو

جذجل لتحعوعهػج،لفػالتحعوػؿلاؤسشػجاؿلػجءلاؤمسػػقلسفلامؿلسجلتتسوزلب لسفلددراتلفج  ػقلنعػدلبمػػؤ رارلفالهذهلاؤسرحعا
لل.1ا داروقلاؤست دةل لتبةوطهجلسسجلوةهؿلفهسهجلسفلطرؼلةجمعلاؤ رار

 دور نظم المعمومات في مرحمة التصميم – 2
اؤسرحعػػقلاؤتتبوػػرلنػػفلاؤسشػػاعقلس ضػػعلاؤ ػػرارلفػػالشػػاؿلمسػػ ذجلسبةػػطلوتضػػسفلاؤستغوػػراتلاؤساتعلػػقلوػػتـلفػػالهػػذهلل

ةػرفجتلؤعسشاعقل لأوضجلاؤتمدجتلاؤساتعلقلبومهج،لتشتسؿلهذهلاؤسرحعقلنعدلنسعوجتلابتاػجر،لتمسوػقل لتحعوػؿلبػدا ؿلاؤت
مظػػرالؤسػػجلتتضػػسم للشػػاعقلاؤسطر حػػق.فلبػػدا ؿلاؤحػػؿل لااتبػػجرلمػػد ىلتطبو هػػجلؤحػػؿلاؤساؤسسامػػقل لت ػػدوـلتةػػ راتلبشػػأ

لسػػفلػقلبومهػػجل لاؤتمبػػؤلبمػػ اتجلاةتاداسهػػػاؤسرحعػػقلسػػفلتتػػرؼلنعػػدلبػػدا ؿلاؤحػػؿل لتحدوػػدلؤستػػجوورلاؤسلجضعػػ جل لسػػجلوةػػتعـز
تتبورلنمهجلفالة رةلمس ذجلسبةطلدجبؿلؤعحػؿ،لفػ فلمظػـلدنػـلاؤ ػرارلوساػفلأفلتػ فرلاؤتدوػدلسػفلاؤمسػجذجلاؤروجضػوقل ل

فػػالاؤتتػػرؼلنعػدلبػػدا ؿلاؤحعػػ ؿلاؤساتعلػػقل لت ووسهػػج.لاسػػجلتتسػؿلاؤػػمظـلاؤابوػػرةلنعػػدلاؤسةػػجندةلفػػالاؤاسوػقلاؤتػػالتةػػجندل
إظهػػجرلبػػدا ؿلاؤحػػؿلبجؤمةػػبقلؤعسشػػامتلاؤست ػػدةل لأفلتةػػهـلفػػالإمػػراءلنسعوػػجتلاؤتمبػػؤلبمػػ اتجلهػػذهلاؤبػػدا ؿل لذؤػػؾلؤسػػجل

لل.2تستعا لهدهلاؤمظـلسفلإساجموجتلفج  قلفالبمجءلاؤمسجذجلاؤاسوقل لحعهج
 دور نظم المعمومات في مرحمة البحث و االختيار –3

تتضسفلهذهلاؤسرحعقلاؤبحث،لاؤت ووـل لتحدودلاؤبدوؿلاؤسمجةبلؤحؿلاؤسشػاعق.لتظهػرلسرحعػقلاؤتةػسوـلاؤبػدا ؿل
اؤتالومبلاؤتراوزلنعوهجلؤعت ةؿلؤحؿلاؤسشاعق.لوتتبرلااتوجرلاؤبدوؿلاألسثؿلسفلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحػقلسةػأؤقلبحػثل

تمػػبلا شػػجرةلهمػػجلأفلحػػؿلاؤمسػػ ذجلالوتمػػالحػػؿلاؤسشػػاعق،لفحػػؿلاؤمسػػ ذجلومػػتجلنمػػ لس ػػدسجتل.ل لااتوػػجر لت وػػوـل
لمظـلاؤستع سجتل ؤحع ؿلؤعسشاعق،لف ذالتـلت ووـلأحدلهذهلاؤحع ؿلبلتجؤوقلوسافلاؤ  ؿلبأفلاؤسشاعقلددلتـلحعهج.الت ـ 

قل لت ووسهػػجل ف ػػجلػفػػالتحدوػػدلاؤحعػػ ؿلاؤسسامػػلفػػالاؤغجؤػػبلبةػػمعلاؤ ػػرار،لؤامهػػجلتػػ فرلمسػػجذجلروجضػػوقل لاسوػػػػقلتةػػهـ
ؤعستجوورلاؤسحددة،ل لنعو لتةهؿلنسعوقلاااتوجر.لوسافلأفلتةهـلمظـلدنـلاؤ رارلفػالسرحعػقلاااتوػجرلنػفلطروػؽل

إذا(.لل-فلاألةػ عقل)سػجذاأنسعوجتلاؤت ووـلاؤاسالؤعبدا ؿل لاذالإمراءلتحعوؿلاؤحةجةوقل لت دوـلا مجبجتلاؤةػعوسقلبشػ
                                                 

ل.143لص:ل،مرجع سابقنعالنبدلاؤهجدالسةعـ،لل-ل1
 .145،لص:سابقالمرجع ال نفسل-ل2
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اـلهذهلاؤمظـلوساػفلسػفلااتوػجرلاؤةػومجرو هجتلاؤساتعلػقلؤحػؿلاؤسشػاعقل لبجؤتػجؤالدنػـلنسعوػقلةػمعلاؤ ػرارلاةتادإفل
لاؤمهج ا.لإضجفقلإؤدلأفلاؤمظـلاؤابورةلتةهـلفالنسعوقلاؤت ووـل لادتراحلأفضؿلاؤحع ؿلؤعسشاعقلاؤسطر حق.ل

 دور نظم المعمومات في مرحمة التطبيق – 4
ؤحؿلاؤذالتـلاؤت ةؿلإؤو لس ضعلاؤتملوذ،لتتطعبلسرحعقلاؤتطبوؽلمجؤبجلإمػراءلب ضعلالطبوؽتتمدلسرحعقلاؤت 

الت ؿلأهسوقلمظػـلاؤستع سػجتلفػالهػذهلاؤسرحعػقلنػفلد رهػجللتغووراتلستومقلوةتعزسهجلاؤحؿلاؤتالو علنعو لاااتوجر.
لنسعوجتلإدمجعلاألطراؼلاؤستموقلب سجلفوهجلاألطراؼلاؤسشػجراقلفالاؤسراحؿلاؤةجب قلؤةمعلاؤ رار،لفتملوذلاؤ رارلوةتعـز

لبجؤتملوػػذ.لتمػػبلا شػػجرةلإؤػػدلأفلنسعوػػقلا دمػػجعلفػػالحػػدلذاتهػػجلتحتػػججلؤتسعوػػجتلاتةػػجؿلبػػوفل  لاألطػػراؼلاؤتػػالةػػت ـ 
اؤتدوػػػدلسػػػفلاألطػػػراؼلاؤستموػػػقلبػػػجؤ رار.لتةػػػتادـلمظػػػـلدنػػػـلاؤ ػػػرارلاػػػأداةل مػػػراءلااتةػػػجاتلسػػػفلاػػػمؿلشػػػباجتل

تلفالأشاجؿلبوجموقل لت دوـلمتج جلتحعوؿلاؤحةجةوقل لمورهجلنعدلاؤحجة ب.لوةهؿلنرضلسارمجتلمظـلاؤستع سج
تةهوؿلنسعوقلا دمجع.لوسافلأفلتةتادـلاؤمظـلاؤابورةلفػالنسعوػجتلاؤتلةػورل لاؤتبروػرلؤع ػرارلاؤتػالتػـلاتاػجذهلحتػدل

ؤسػجل.لاح ةعقلوسافلتعاوصلأهـلسراحؿلةمعلاؤ رارل لمظـلاؤستع سػجتلاؤتػالتػدنـلاػؿلسرحعػقل ف ػجل1وةهؿلتملوذه
لو ضح لاؤمد ؿلاؤس اؤا:

 (35رقم )جدول 
 العالقة بين مراحل صنع القرار و نظم المعمومات

 نظم المعمومات المالئمة مراحل صنع القرار
لمظـلدنـلا دارة،لمظـلاؤستع سجتلا داروقلسرحعقلااةتابجر
لمظـلدنـلاؤ رارلسرحعقلبمجءلاؤمس ذج

لمظـلدنـلاؤ رارلسرحعقلاؤبحثل لاااتوجر
لاؤمظـلاؤابورة،لمظـلدنـلاؤ رارلسرحعقلتملوذلاؤحؿ

                                SOURCE: E.TURBAN, Decision support and expert systems: Management support systems, 

2nd
 
edition, New York, U.S.A, 1990, P: 62. 

وػتـلتػدنوسهجل لتحةػومهجلبجةػتاداـلمظػـلاؤستع سػجت،لتمدرلا شجرةلإؤدلأفلاؿلسراحؿلةمعلاؤ رارلوساػفلأفل 
فمظـلاؤستع سجتلاؤحجة بوقلوسافلأفلتدنـلاؤ راراتلاؤمسجنوقلسفلامؿلتةػهوؿلنسعوػجتلااتةػجؿلبػوفلاؤسشػجراوفل
لمهػػدال ل دتػػجل فػػالاتاػػجذلهػػذهلاؤ ػػرارات.لاسػػجلوساػػفلاةػػتاداـلاؤح اةػػوبلسػػفلإمػػراءلاؤتحعػػومتلاؤاسوػػقلاؤتػػالتةػػتعـز

اؤػػمظـلاؤود وػػقلفػػالت عوةػػهجل لبجؤتػػجؤالاؤةػػرنقلفػػالاتاػػجذلاؤ ػػرارات.لتتسػػؿل ةػػج ؿلاؤتػػرضلاؤبوػػجماللابوػػروفلفػػالظػػؿ
ؤعستع سجتل لاؤتالت فرهجلاؤبراسجلاؤحجة بوقلسفلتعاوصلاؤبوجمجتل لةرنقلفهسهج،لإضجفقلإؤدلأمػ لوساػفلااةػتلجدةل

لسافلأفلوطرحهجلاؤسشجرا فلفالاؤ رار.سمهجلفالإمراءلتحعوؿلاؤحةجةوقل لا مجبقلنفلاؤتدودلسفلاألة عقلاؤتالو

                                                 
1 - E.TURBAN, Op.cit, P: 62. 
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 تحسين فعالية اتخاذ القرارات الرابع:المبحث 

أدتلاؤتط راتلاؤتام ؤ موقل لاامتسجنوقل لسجلتتةـلب لاؤبو قلاؤتالتتسؿلفوهجلاؤسؤةةجتلسفلظر ؼلندـل  
لتشتبلاؤسشجا ل  لتت د لإؤد لاؤدومجسواوق ل  لاؤتسعػاؤتأاد لاؤتالت امههج لاؤتةوورلوؿ لاؤستجوق لسفلق لأةبا لؤدرمق ةرة

قلاؤتالاجمتلةج دةلفالاؤسجضالنمدسجلؽلاؤحدسل لاؤتاسوفل لاؤبدوهاؤةتبلنعوهجلحؿلهذهلاؤسشجاؿلنفلطرو
ا دارةلحوثلأفلالجءةلل.ااجمتلاؤسشجاؿلبةوطقل لالتتةـلبهذالاؤتشجبؾل لاؤتت ودلاؤذالوسوزهجلفالاؤ ادعلاؤحجؤ

دتلاؤسمجةبلسسجلوؤدالإؤدلممجحلاؤسؤةةقلفالتح وؽلأهدافهج.لؤذالت جسلبدرمقلممجحهجلفالاتاجذلاؤ راراتلفالاؤ ل
دلنعدلتحعوعهجل لحعهجلػـلاؤسشجاؿلاؤتالت امههجل لتةجنػظهرتلاؤحجمقلاؤسجةقل ومجدلطرو قلنعسوقلتسامهجلسفلفه

لنعسوق ل  ل انوق لنعدلأةػسبمول،بطرو ق لؤوسلنعدلأةجسلػق لاؤسمطؽل  لاؤستع سجتل  لاؤح ج ؽل  جسلاؤبوجمجتل 
 ؤذالظهرلسجلوترؼلبجؤسمهجلاؤاسالفالا دارة.ل،ؤحدسل لاؤتاسوفلاسجلتـلا شجرةلإؤو لةجب جا

 المطمب األول: مفاهيم نظرية لألساليب الكمية في اتخاذ القرارات 

بشاؿلاػجص،للاادتةجدوقألمؿلبوجفلد رل لأهسوقلاألةجؤوبلاؤاسوقلفالنسعوقلاتاجذلاؤ راراتلفالاؤسؤةةقللل
لالسله ـلهذهلاألةجؤوبل لأم انهجلثـلتبوجفلاؤد رلاؤسم طلبهجلألمؿلترشودلاؤ رارات. مبلبداوقلت ضو

 مفهوم و أنواع األساليب الكمية ل-1
تتػػػدلاألةػػػجؤوبلاؤاسوػػػقلتعػػػؾلاألد اتلأ لاؤطػػػرؽلاؤتػػػالتةػػػتادـلسػػػفلدبػػػؿلستاػػػذلاؤ ػػػرارلؤستجؤمػػػقلسشػػػاعقلستومػػػقللللللل

وشػترطلاةػتاداـلهػذهلاألةػجؤوبلتػ فرلاؤ ػدرلاؤاػجفاللجؤػقلستومػق. صلحةػؤترشودلاؤ رارلا دارالاؤسزسعلاتاػجذهلباأ ل
سفلاؤبوجمجتلاؤستتع قلبجؤسشاعق،لاسجلوتطعبلتطبو هجلأوضػجلتحدوػدلاؤلرضػوجتل لاؤت اسػؿلاؤسػؤثرةلفوهػجلبشػاؿلسبجشػرل

لأ لمورلسبجشر.
بلاجفػقلستغوػراتلتترؼلاألةجؤوبلاؤاسوػقلبأمهػجلتعػؾلاألطػرلاؤروجضػوقلأ لاؤاسوػقلاؤتػالسػفلامؤهػجلوػتـلاةػتوتجلل

وسافلأفلل.1قل لذؤؾلااط ةلأ ؤدلمح لستجؤمتهجل لحعهجواؤسشاعقل لاؤتتبورلنمهجلبجانتسجدلنعدلاؤتمدجتلاؤروجض
رارلا دارالأ لؤغػرضلػجؿلترشػودلاؤ ػػمسوزلبوفلاؤاثورلسفلأم اعلاألةجؤوبلاؤتالتةتادـلسفلدبؿلستاذلاؤ رارلفالسم

اؤسؤةةػقلسػفلاؤحةػ ؿلنعػدلاؤحعػ ؿلاؤسطع بػق،ل لفػالهػذالاؤةػددلوساػفلحؿلسشاعقلستومقلفالأحدلسمجاتلإدارةل
فجؤ رارلاؤسساػفلهػ للاؤحؿلاألفضؿل لأاورالاؤحؿلاألسثؿل،أفلمسوزلبوفلثمثقلأم اعلسفلاؤحع ؿل لهالاؤحؿلاؤسساف

لذؤػػؾلاؤ ػػرارلاؤػػذالوػػؤدالإؤػػدلمتومػػقلأ لإؤػػدلحػػؿلسساػػف،لحوػػثلومػػرىلاتاػػجذهلفػػالإطػػجرلبػػدا ؿلندوػػدةلستػػ فرةلؤستاػػذ
اؤ ػرار،لأسػجلاؤ ػرارلاألفضػؿلفهػ لذؤػؾلاؤػػذالوػؤدالإؤػدلحػؿلأفضػؿلسسػجلهػػ لنعوػ لاؤحػجؿلفػالاؤ ػرارلاؤسساػفل لأاوػػرال

                                                 
 .21،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل1
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اؤ ػرارلاؤ رارلاألسثؿل له لاؤ رارلاؤذالوؤدالإؤدلمتومقلأفضؿلسسجله لنعو لاؤحجؿلفالحجؤقلاتاػجذلاؤ ػرارلاؤسساػفل ل
سفلندسػ لإؤػدلدةػسوفللقروجضوسجذجلإساجموقلتح وعهجلإؤدلمسجدلستوجرلوسافلت ةوـلاألةجؤوبلاؤاسوقلبجنتل.1األفضؿ

بلاسوػقلػػػػػػجل لأةجؤوػقلاؤسطعػ بلستجؤمتهػػػػهسجلاألةجؤوبلاؤاسوقلاؤتالتتطعبلةػوجمقلمسػ ذجلروجضػالاػجصلبجؤسشاع
ل.الا دارةلفالاؤسطعبوفلاؤس اؤووفقلفػالتتطعبلذؤؾ،ل ه لاؤت ةوـلاؤذالتـلانتسجدهلؤستجؤمقلاألةجؤوبلاؤاسو

 ساليب الكمية في ترشيد القراراتدور األ -2
اؤس ةػػ دلبجؤترشػػودلهػػ لاؤبحػػثلنػػفلحجؤػػقلاؤت مموػػقلألالتةػػرؼلأ لةػػع ؾلإمةػػجما،لاسػػجلو ةػػدلبهػػجلإضػػلجءل
ةػػلقلاؤت مموػػقل لاؤست  ؤوػػقلنعػػدلاؤ ػػرارلاؤستاػػذلبحوػػثلوتح ػػؽلااةػػتاداـلاألسثػػؿلؤإلساجموػػجتلاؤستجحػػقل لبجؤتػػػجؤال

وتـلنجدةلاةتاداـلاألةجؤوبلاؤاسوقلفالنسعوقل ارلس ب ؤقل لذاتلأثرلاومجبا.تةبالاؤمتج جلاؤسترتبقلنعدلاتاجذلاؤ رل
األ ؿل لهػ لاؤسةػجهسقلاؤسبجشػرةلفػالنسعوػقلحػؿلاؤسشػجاؿلاؤتػاللااتمػجهترشودلاؤ راراتلفالاتمجهوفلأةجةػووفلهسػج،ل

ق،ل لاػػذالت امػػ لاؤسؤةةػػجتلاسػػجلهػػ لاؤحػػجؿلفػػالاةػػتاداـلأةػػع بلاؤساططػػجتلاؤشػػباوقلألمػػراضلاؤتاطػػوطل لاؤردجبػػ
أسػػػجلل لتحدوػػػدلسةػػػت ىلاألسػػػجفل لموػػػره.لاادتةػػػجدوقمسػػػجذجلاؤساػػػز فلفػػػالتحدوػػػدلاؤاسوػػػقللاةػػػتاداـاألسػػػرلبجؤمةػػػبقل

اؤثػػجمالفهػػ لاؤسةػػجهسقلموػػرلاؤسبجشػػػرةلفػػالحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤتػػالت امػػػ لاؤسؤةةػػجتلسػػفلاػػمؿلترشػػودلاؤ ػػػرارللااتمػػجه
اؤس جرمقلسعلسجله لس مػ دلفػالاؤ ادػعلاؤتسعػا،للمؿنعدلأةجسلإومجدلحجؤقلسمجةبقلألاؤسطع بلاتاجذه،ل وا فلذؤؾل

هذالاؤسمجؿلوسافلاؤتسووزلبوفلم نوفلسفلاؤمسػجذجلاؤاسوػقل لهػالاؤمسػجذجلاؤروجضػوقلاؤتػالتةػتادـلفػالترشػودلفال ل
لػالحجؤػقل دػ علاطػألفػالستجؤمػقلفلاؤاعػا،اؤ رارلاؤسطع بلاتاجذهلسفلامؿلتةسوـلمظجـلسةغرلوتبرلنفلاؤمظجـل

سحد دةلمدا.لأسجلاؤمسجذجلاؤروجضوقلاؤتالتةتادـلفال ضعلس وجسلأسثؿلؤعس جرمقلبحوػثلومػبلأفللقلةتا فػاؤسشاع
وا فلنعدلأةجسلت فرلاجفػقلاؤظػر ؼل لا ساجمػجتلاؤستػ فرةل لاؤتػالتتتبػرلشػرطجلؤوةػبالاؤحػؿلسسامػجلاسػجلاؤحػجؿل

ججل لتحدوػدلاؤسمػتجلاألسثػػؿلػػػتقلاؤةػسبعاسلفػالتاطػوطلا مػداـلأةػع بلاؤبرسمػقلاؤاطوػقل لبجؤتحدوػدلطرو ػػنمػدلاةتاػ
ججل لوضسفلتح وؽلأابرلنج دلسسافلسعلافتراضلأةجةالسؤداهلأفلػاؤاجسؿلؤسةتعزسجتلا متلااةتاداـاؤذالوح ؽل

فلتحدوػػدلاطػػقلا متػػججلاؤسثعػػدلدػػدلالتاػػ فلدجبعػػقلةلفػػالا متػػججلةػػتب دلثجبتػػق،لؤػػذالفػػ اػػؿلاؤت اسػػؿل لاؤظػػر ؼلاؤسػػؤثرل
سؿ،لإالأفلاؤغرضلسػفلهػذهلاؤتسعوػقلهػ لانتسػجدلاؤسؤشػراتلاؤتػالوػتـلاؤحةػ ؿلنعوهػجلؤعتطبوؽلفال ادعلاؤحجؿلبجؤاج

 .2فالتطبوؽلاألةع بلاأةجسلؤتسعوقلاؤس جرمقل لاؤتحعوؿل لبجؤتجؤالترشودلاؤ راراتلاؤسطع بلاتاجذهج
لالنماذج الرياضية في األساليب الكمية ل-3

ؿلفػػالػقلاؤستغوػػراتل اؤت اسػػػروجضػػالوتبػػرلنػػفلاجفػػلوضػػطرلستاػػذلاؤ ػػرارلفػػالأمعػػبلاألحوػػجفلؤةػػوجمقلمسػػ ذجلللللل
أم اعلسفلاؤسشػجاؿلاؤتػالت امػ لفػالاؤ ادػعلاؤتسعػا.لدبػؿلاؤ ؤػ جلفػالتبوػجفلاولوػقلاةػتاداـلاؤمسػجذجلاؤروجضػوقلاتاػجذل

لاؤ رارلاألسثؿ،لالبدلسفلاؤ د ؼلبداوقلنمدلتلةورلاؤمسجذجلاؤروجضوق،لأم انهجل لاولوقلةوجمتهج.
                                                 

 .12،لص:مرجع سابقنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لل-ل1
 .26-25،لصلص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل2
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 ج الرياضيةمفهوم النماذ -1- 3
اؤمسػػ ذجلاؤروجضػػالهػػ لسمس نػػقلسػػفلاؤستغوػػراتل لاؤت اسػػؿلاؤستدااعػػقل لاؤسترابطػػقلفوسػػجلبومهػػجل لاؤتػػالتتبػػػػرلنػػفلللللل
لقل)ستجداتلأ لستبجومجت(لػأ لحجؤقلستومق،لحوثلترتبطلفوسجلبومهجلسفلامؿلنددلسفلاؤتمدجتلاؤروجضو سشاعق

 .1س اةلجتلستغوراتهجلاؤدااعوقل لاؤاجرموقؤسشاعقلسعلبوجفلا فؽلةوةلتهدؼلؤت ضوالطبوتقل
قلػتهػػدؼلنسعوػػقلبمػػجءلاؤمسػػجذجلبشػػاؿلنػػجـلإؤػػدلنػػرض،لتحعوػػؿل لتلةػػورلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػقلبطرو ػػقلسبةطػػ

ؤاالوح ؽلسةسـلاؤمس ذجلاؤهدؼلاؤسطع بلومبغالأفلوا فلسعسجلب ادعلاؤسشػاعقلبسػجلفوػ لاؤالجوػقلسػعلاألاػذلبتػوفل ل
اؤمسػػجذجل لهػػ لنػػػدـلإهسػػجؿلاؤح ػػػج ؽل لاؤستغوػػراتلاؤسهسػػقلفػػػالاؤسشػػاعقلبهػػػدؼللسرتاػػزلأةجةػػػالفػػالبمػػػجءلاانتبػػجر

ل.2فلذؤؾلسفلددقلاؤتحجؤوؿل لاؤتمبؤل لاؤتاساؤمس ذجلدروبجلسفلاؤ ادعلاعسجلسالاجفاؤتبةوط،لحوثلأم لاعسجل
لاؤمسػ ذجلاؤروجضػالنعػدلأمػ لاؤةػوجمقلاؤتػالتهػدؼلإؤػدلتةػ ورلت دـلبمجءلنعدلسجلللللل اؤ ادػعللوساػفلت ػدوـلسلهػـ 

ؤت ضوالأحدلسظجهرلاؤطرو قلاؤتالوتسؿلبهج،ل لنجدةلسجلوا فلاؤمس ذجلأدؿلتت وػدالسػفلاؤ ادػع،ل لؤاػفلوشػترطلفوػ ل
لأفلوا فلسحجاوجلؤع ادعلبسجلفو لاؤالجوقلؤت روبلسظجهرلاؤسشاعقلدودلاؤدراةق.

 تصنيف النماذج الرياضية  -3-2
سفلاؤطر حػػجتلاؤلاروػػقلألدبوػػجتلاألةػػجؤوبلاؤاسوػػقل لبحػػ ثل ردتلت ةػػوسجتلساتعلػػقلؤعمسػػجذجلاؤروجضػػوقلضػػلللللللل
اؤر وةال لأاوراللاؤشجسؿ،لاؤتةموؼلجذجلاؤروجضوقل لهالاؤتةموؼػجتلؤعمسػجت،ل لنس سجلتتتسدلثمثقلتةمولػاؤتسعو

ل.3اؤتةموؼلاؤلرنا
 التصنيف الشامل لمنماذج الرياضية -3-2-1

أمػػ اعل لهػػالاؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلاؤسحػػددة،لاؤمسػػجذجللبتػػقأرل ف ػػجلؤهػػذالاؤتةػػموؼلت ةػػـلاؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلإؤػػدل
ل.4اؤحةجبوقل،لاؤمسجذجلذاتلاؤطبوتقلا ةتراتوموقل لاؤمسجذجلذاتلاؤطبوتقلاؤروجضوقل ااحتسجؤوقاؤروجضوقل

 هػػالاؤمسػػجذجلاؤتػػالتلتػػرضلحجؤػػقلاؤتأاػػدلاؤتػػجـل لاؤسترفػػقلاؤاجسعػػقلنمػػدلتةػػسوسهج،لل :جذجلاؤروجضػػوقلاؤسحػػددةػاؤمسػػ 
 تلحد ثلحجاتلاؤطبوتقلفجفلاؤمسجذجلاؤسحددةلهالتعؾلاؤمسجذجلاؤاسوقلاؤتالالتشتسؿلنعدلاحتسجالبستمدلآار

ل
ل
ل

                                                 
 .09،لص:مرجع سابقنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،للل-ل1
 .133،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل2
 .135-134،لصلص:نفس المرجع السابقل-ل3
ل.11-09،لصلص:مرجع سابقنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لل-ل4
 .134،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-لل
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،ل لسفلأسثعقلهذالاؤم علسفلاؤمسجذجلمس ذجلاؤبرسمقلاؤاطوق،لاؤسةجرلاؤحرجل1ستع سقلنعدل م لاؤددقلاؤتالتةتحدث
 ؤعطعبق.لاادتةجدا لمس ذجلتحدودلاؤحمـل

 هػػػالتعػػػؾلاؤمسػػػجذجلاؤتػػػالتتػػػأؤؼلسػػػفلن اسػػػؿل لستغوػػػراتلموػػػرل اضػػػحقل لموػػػرل :ااحتسجؤوػػػقاؤمسػػػجذجلاؤروجضػػػوقل 
سةوطرلنعوهجلبجؤاجسؿلسفلدبؿلستاذلاؤ رارل لذؤؾلبةببلطبوتقلاؤسشاعقلاؤتالتتةؼلبا مهػجلسرابػقلسػفلستغوػراتل

 .لل3 لمس ذجلاؤةوطرةلنعدلاؤساز فلاامتظجرسفلأسثعقلهذهلاؤمسجذجلمس ذجلةل ؼل،ل ل2احتسجؤوقل نش ا وق
 هػػالتعػػؾلاؤمسػػجذجلاؤتػػالوػػتـلةػػوجمتهجلسػػفلدبػػؿلستاػػذلاؤ ػػرارلبمػػجءلل:اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلذاتلاؤطبوتػػقلا ةػػتراتوموق

نعدلس دؼلستوفلسفلدبؿلستاذلدرارلآارلسمجفسلؤ لوتسؿلفالملػسلبو تػ ،لوةػدرلاؤ ػرارلهمػجلاةػتمجدال ةػتراتوموقل
تتةؼلهذهلاؤمسجذجلبجؤبةجطقلإذالاجمتلتمػرىلبػوفلل.ثجمارارلاؤػػستاذلاؤ رارلاأل ؿلاؤسبموقلنعدلإةتراتوموقلستاذلاؤ 

 سػػػفلأسثعتهػػػجلمسػػػ ذجلمظروػػػقللاؤستمجفةػػػوفجؾلنػػػددالابوػػػرالسػػػفلػستمجفةػػػوفلف ػػػط،لفػػػالحػػػوفلتػػػزدادلتت وػػػدالاعسػػػجلاػػػجفلهمػػػ
ل.4األؤتجب
 ستر فػػقللؤهػػذالاؤمػػ علسػػفلاؤمسػػجذجلاةػػتاداسجتلثجبتػػقل  :اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلذاتلاؤطبوتػػقلا حةػػج وقل لاؤحةػػجبوق
فػالحجؤػقلاؤمسػجذجللاامحػدار للاارتبػجطق،ل لسفلأسثعػقلهػذهلاؤمسػجذجلاؤ ةػطلاؤحةػجبال لستةسقلبجؤبةجطقل لاؤاطو ل

 .5فالحجؤقلاؤمسجذجلاؤحةجبوقلا همؾا حةج وقل لمس ذجلاؤلج دةلاؤبةوطقل اؤسرابقل لأدةجطل
 التصنيف الرئيسي لمنماذج الرياضية  -3-2-2

ل.لل6جذجلاؤروجضوقلإؤدلدةسوفلهسجلاؤمسجذجلاؤستوجروقل لاؤمسجذجلاؤ ةلوقبس مبلهذالاؤتةموؼلت ةـلاؤمس
 هػػالتعػػؾلاؤمسػػجذجلاؤتػػالتهػػدؼلؤ ةػػؼلسػػجلومػػبلأفلواػػ فلنعوػػ ل ادػػعلاؤحػػجؿل فػػؽل :اؤمسػػجذجلاؤروجضػػوقلاؤستوجروػػق

 ةوجمقلروجضوقلستدةلبشاؿلددوؽل ثجبت.ل
 دةلبػػػوفلؤح ػػػج ؽل لاؤتمدػػػجتلاؤس مػػػ لهػػػالتعػػػؾلاؤمسػػػجذجلاؤتػػػالتهػػػدؼلإؤػػػدل ةػػػؼلا :اؤمسػػػجذجلاؤروجضػػػوقلاؤ ةػػػلوق

وػػدلاؤمسػػجذجلاؤ ةػػلوقلفػػالإظهػػجرلاؤحجؤػػقلس ضػػعلاؤدراةػػقلأ لاؤبػػدا ؿلاؤساتعلػػقلب ضػػ ح،لسا مػػجتلاؤ ادػػعلاؤسػػدر س.لتل
 سسجلوةسالبتبوجفلاولوقلإنجدةلتمظوس ل لإظهجرلاؤتمجةرلاؤتالالوسافلسمحظتهجلبسمردلاؤمظرلؤعمظجـلاؤلتعال

ل
ل

                                                 
 .25،لصل:1978،لاؤدارلاؤمجستوقلؤعمشرل لاؤت زوع،لا ةامدروق،لسةر،لمية و اتخاذ القراراتاألساليب الكسمة رلاؤبدو ا،لدراةجتلفالل-ل1
 .10،لص:مرجع سابقنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لل-ل2
 .135،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل3
 .11،لصل:مرجع سابقنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لل-ل4

 .11نفس المرجع السابق، ص:لل-ل5

 .135،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل6
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عق،ل لهذالسفلشأم لتةهوؿلنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػراراتلباةػ صلإنػجدةلتمظػوـلاؤ ضػعلبةببلاؤظر ؼلاؤسحوطقلبجؤسشا
 .للل1اؤ ج ـ،ل سفلأسثعقلهذهلاؤمسجذجلاؤارا طلاؤتمظوسوقلؤعسشر نجت

 التصنيف الفرعي لمنماذج الرياضية -3-2-3
جؤمسػػػجذجلفل.2ت ةػػػـلاؤمسػػػجذجلاؤروجضػػػوقل ف ػػػجلؤهػػػذالاؤتةػػػموؼلإؤػػػدلمسػػػجذجلروجضػػػوقلاطوػػػقل لأاػػػرىلموػػػرلاطوػػػقللللل

اؤمسػجذجلاؤتػالوساػفلفوهػجلتسثوػؿلاؤتمدػقلبػوفلاؤستغوػراتل لدوسػقلداؤػقلاؤهػدؼلنعػدلهو ػقلتعػؾلهػاللاؤروجضوقلاؤاطوػق
تعؾلاؤمسجذجلاؤتالتا فلاؤتمدػقلفوهػجلبػوفلاؤستغوػراتلدوسػقلداؤػقللتسثؿفلاؤمسجذجلاؤروجضوقلاؤماطوقأسجللاطلسةت وـ.

لاؤهدؼلنعدلهو قلسمحمد.
 ذج الرياضيةصياغة النما - 3 -3

قلاؤتالبس مبهجلوتـلتحدودلحمـلاؤسةتعزسجتلووتتسدلاتاجذلاؤ راراتلاؤسثعدلنعدلإمراءلم علسفلحةجبجتلاألسثع
اؤم نوػقل لاؤاسوػق.لإفلاألةػجسلاؤػذالتتتسػدللوغقلؤعهدؼلاؤسمش دل لبأنعدلدرمجتاؤسطع بقلؤع ة ؿلإؤدلأفضؿلة

جلػقلاؤسا مػقلبد رهػػجتلاؤروجضوػػأؤؼلسػفلسمس نػقلسػفلاؤتمدػنعو لاؤحةجبجتلاؤةػجب قلهػ لاؤمسػ ذجلاؤروجضػالاؤػذالوتػ
سفلنددلسفلاؤستغوراتلاؤتالوطعؽلنعوهجلاؤستغوراتلاألةجةوقلاؤتالت مدلبومهجلنمدجتلستبجدؤقلمورلستمجدضقلتتبرل
لنفلطبوتقلاؤتداامتلفالتراوبقلاؤهدؼلاؤسطعػ بلتح و ػ .لوػتـلاؤتتبوػرلنػفلاؤتمدػجتلاؤستبجدؤػقلاؤةػجب قلسػفلاػمؿ

لستجداتل لستبجومجتلتا فلفوهجلاؤستغوراتلاألةجةوقلذاتلدوـلسمه ؤقلبجؤمةبقلؤستاذلاؤ رار.
لسةب ج لاجفلتح وؽلهدؼلسحدد افلنعدلةبوؿلاؤسثجؿلتح وؽلسةت ىلستوفلسفلاؤربالفالإحدىلو ؤل،إذا

لiاؤم عاسوقلاؤسمتمجتلسفلله  1Xلؤوافاؤسمتمجتلأ ل ةج ؿلا متجج،ل للسفلnاؤتددلوتطعبلت فورلل.اؤسؤةةجت
 سفلامؿلاؤةوغقلاؤتجؤوق:روجضوجللنمهج.لوسافلاؤتتبورلنددلاؤستغورات ه  mؤواف ل
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ستغوػراتلا شػجرةلهمػجلإؤػدلأفلدػوـلاؤلتمػدروطعؽلنعدلاؤستبجومجتلاؤةجب قلتةسوقلاؤستغوػراتلاؤدااعوػقلؤعمسػ ذج.ل         
 شػجرةلإؤػدلهػذهلاؤتالتتبرلنفلاسوقلأ لنددلاؤسمتمجتلاؤسطع بقلؤتح وؽلاؤهدؼلالوساػفلأفلتاػ فلةػجؤبق،ل لوػتـلا

لاؤح و قلسفلامؿلاؤشرطلاؤتجؤا:ل
0iX حوثلأف:ل  ni ,...,2,1ل

ل
                                                 

 .20-19،لصلص:مرجع سابقسمة رلاؤبدو ا،لل-ل1
 .135،لص:لمرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل2
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لعةوجمقلاؤتجؤوق:وسافلتتسوـلهذالاألةع بلنعدلنددلمورلسحددلسفلاؤستغوراتل ف جلؤ nXXXX ,........,, 21 
لذاتاػػججلاؤروجضػػا،ل لهػػالتتبػػرلنػػفلبػػدا ؿلسسامػػقلذتشػػاؿلاؤستغوػػراتلاؤةػػجب قلةػػل ؼلضػػسفلهواػػؿلاؤمسػػ ل

لاؤ رارلبجتمجهلاحتوجرلأم اعلاؤسمتمجتلاؤست فرةلاؤتالومبغالأفلتح ؽلاؤشر طلاؤسحددةلةجب ج.
همػػػػػػػػػجؾلنػػػػػػػػػددلسػػػػػػػػفلاؤسحػػػػػػػػػدداتلتتضػػػػػػػػػالسػػػػػػػػػفلاػػػػػػػػػمؿلحروػػػػػػػػقلاتاػػػػػػػػػجذلاؤ ػػػػػػػػػرارلؤوةػػػػػػػػػتلبجؤسطع ػػػػػػػػق،لبػػػػػػػػػؿللإفللللل

اؤستػػجسمت maaa ,....,, ت ػػؼلأسػػجـلحروػػقلااتوػػجرلاؤبػػدا ؿلسػػفلضػػسفلاؤحعػػ ؿلاؤتػػالتتتعػػؽلبمػػ عل لحمػػـلاؤسمتمػػجتل21
لاؤسطع بقلؤتح وؽلاؤهدؼلاؤسمش د.

مؿلتتتسػػدلدرمػػقلتح وػػؽلاؤهػػدؼلنعػػدلاسوػػقل لم نوػػقلاؤسةػػتعزسجتلاألةجةػػوق،لوساػػفلاؤتتبوػػرلنػػفلذؤػػؾلسػػفلاػػ
نمدػػقلاؤػػد اؿلاؤتجؤوػػق: NXXXFZ ,.......,, 21 اؤتػػالوطعػػؽلنعوهػػجلاةػػـلداؤػػقلاؤهػػدؼ،ل لهػػالتضػػجؼلؤسا مػػجتل 

تةػت مبللاألةجةػا.اؤمس ذجلاؤروجضالاألارىل لاؤتالتؤؤؼلفالسمس نهػجلسػجلوةػسدلبسا مػجتلاؤمسػ ذجلاؤروجضػال
ةلد انػػدلا دارةلاؤرشػػودةلااتوػػجرلبػػدوؿلسساػػفلسػػفلبػػوفلاؤبػػدا ؿلاؤستػػ افرل nXXX ,......, بسػػجلوح ػػؽلاؤشػػر طلاؤسحػػددةل21

ةػؿلاؤهػدؼلإسػجلإؤػدلأنعػدلأ لأدػؿلدوسػقلؤهػجلأسثم،لحوثلبس مبػ لوةجب ج،ل لوتطعبلذؤؾلاتاجذلدرارلوتةؼلبا م ل
ل ذؤؾلبحةبلطبوتقلاؤسشاعقلاؤسطر حق.

 ر المطمب الثاني: استخدام بعض النظريات و األساليب الكمية في عممية اتخاذ القرا 

جذلاؤ رار،لةوتـلسفلػوسافلااةتتجمقلببتضلاؤمظروجتل لاألةجؤوبلاؤاسوقلاؤتالسفلشأمهجلتلتوؿلنسعوجتلاتاللللللل
جل ف ػجلػامؿلهذالاؤسطعبلنرضلؤبتضلاألةػجؤوبلاؤسةػتادسقلفػالنسعوػجتلاتاػجذلاؤ ػرارل لاؤتػالالوساػفلةوجمتهػ

تػػق،لمظروػػقلشػػمرةلاؤ ػػرارات،لمظروػػقلاألؤتػػجبل لأةػػع بلقلبػػجوز،لمظروػقلاؤسملمسػػ ذجلروجضػػال لاؤتػػالسػػفلبومهػػجلمظروػػؤ
لاؤتحعوؿلاؤحدال لم طقلاؤتتجدؿ.

 استخدام نظرية بايز في اتخاذ القرارات -1
تتتسػدلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلفػػالحجؤػقلاؤساػػجطرةلأةجةػػجلنعػػدلاؤابػػرةل لاؤت ػدورلاؤشاةػػالؤستاػػذلاؤ ػػرارلؤتػػدـللللللل

األ ؤوػقللااحتسػجات ثلحػجاتلاؤطبوتػق،لفػالهػذهلاؤحجؤػقلوعمػألؤتتػدوؿلت فرلستع سجتلددو قل لاجسعقلنفلمةبقلحػد
لز.ػسفلأمؿلتا وفلاحتسجاتلمدودةلوطعؽلنعوهجلااحتسجاتلاؤمح قلفالإطجرلمظروقلتترؼلبجةـلبجو

 مبدأ نظرية بايز -1-1
طلب دػػ علسػػثملسشػػر لل( X) تتتسػػدلمظروػػقلبػػجوزلنعػػدلسبػػدألااحتسػػجاتلاؤسشػػر طقل لهػػذالوتمػػال دػػ علاؤحػػدثل

األحداثلاؤسشر طقلإسجلأفلتاػ فلسةػت عقل لفػالهػذهلاؤحجؤػقلالواػ فلأالارتبػجطلبومهػج،لأسػجلإذالاجمػتلل.(Y)اؤحدثل
 ل.1األحداثلمورلسةت عقلفجفلهمجؾلنمدقلترابطلبومهسجل لهالاألاثرلامتشجرا

                                                 
ل.110،لص:مرجع سابقنعالحةوفل لرشجدلاؤةجند،لل-ل1
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 مراحل نظرية بايز   -1-2
ل:1تتبعلاؤمظروقلندةلسراحؿلسرتبقل ف جلؤعمةؽلاؤتجؤا

لبجوزلأالااحتسجاتلاؤحجؤوق.لقاؤتالتةبؽلاةتاداـلمظرولااحتسجاتدودلتحػل
لسفلاؤت دوراتلاؤةجب قلنعدلشاؿلستع سجتلإضجفوقلسةتادسوفلفالذؤؾلاؤابرةل لاؤتمجربلاؤةجب ق.لااةتلجدةلػ
اؤمدوػدةللتااحتسػجااؤحجؤوقلاؤتالتةبؽلاؤتطبوؽلؤعمظروقل لاؤستع سجتلا ضجفوقلؤعحةػ ؿلنعػدللااحتسجاتدسجللػػ

 اؤطبوتق.حجاتلنفل
 تطبيق نظرية بايز  -1-3

ت فرتلؤدىلإحدىلاؤسؤةةجتلاؤتمجروقلاؤستاةةقلفالنسعوجتلتة وؽل لإنجدةلتة وؽلاؤسمتمجتلاؤساتعلقل
لبدوعوفلاةتثسجرووفلاسجلت ضح لاؤسةل فقلاؤتجؤوق:

 (36)جدول رقم 
 استثمار لمؤسسة تجارية بديال

0.50 0.20 0.30 

S3 S2 S1 

لA1اؤبدوؿلاأل ؿ -50 25 75
لA2اؤبدوؿلاؤثجمال 100 100 100

ل:لافتراضاالمصدر
اسػجلو ضػحهجللااحتسػجاتسػفلاؤست دػعلأفلتاػ فللااةتشػجروقنعدلض ءلاؤدراةجتلاؤتالاعلتلبهجلإحدىلاؤساجتبلل

لاؤمد ؿلاؤس اؤا:ل
 (37) جدول رقم

 حاالت الطبيعة و االحتماالت المرافقـة
 االحتمـــاالت

 الطبيعــة حاالت
 حالة االيجابيــة حالة السمبيـــة

0.3 0.7 S1 

0.6 0.4 S2 

0.9 0.1 S3 

ل:لافتراضاالمصدر
قلفػػالػؿلاألفضػػؿلبجةػػتاداـلااحتسػػجاتلاؤمح ػػػػػػ اػػجفلاؤسطعػػ بلسػػفلستاػػذالاؤ ػػرارلبجؤسؤةةػػقلاؤستموػػقلتحدوػػدلاؤبدو

لض ءلاؤمتج جلاؤةعبوقل لا ومجبوق.
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ل(EMVضؿلبجةتاداـلااحتسجاتلاأل ؤوقل)لانتسجدلستوجرلاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلتحدودلاؤبدوؿلاألفلأ ا: 
27.5(=0.5)75(+0.2)25(+0.3) (50-)   =EMV A1 

100( =0.5)100(+0.2)100(+0.3)100 =EMV A2 

لإذفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿ
لتحدودلاؤبدوؿلاألفضؿلبجةتاداـلااحتسجاتلاؤمح قلثجموج:
 اؤمح قلفالحجؤتالااومجبوقل لاؤةعبوقلحةجبلااحتسجات -

 (38) جدول رقم
 حالة االيجابية

 حاالت الطبيعة االحتماالت األولية نتائج الدراسة االحتماالت المشتركة االحتماالت الالحقة
0.62=0.34/0.21 0.21=0.7×0.3 0.7 0.3 S1 

0.23=0.34×0.08 0.08=0.4×0.2 0.4 0.2 S2 

0.15=0.34/0.05 0.05=0.1×05 0.1 0.5 S3 

 المجمـــوع 0.34 1
 افتراضاالمصدر: 

 (39) جدول رقم
 حالة السمبية

 حاالت الطبيعة االحتماالت األولية نتائج الدراسة االحتماالت المشتركة االحتماالت الالحقة
0.14 0.09 0.3 0.3 S1 

0.18 0.12 0.6 0.2 S2 

0.68 0.45 0.9 0.5 S3 

 المجمـــوع 0.66 1
 :لافتراضارالمصد
لفالحجؤقلا فلااحتسجاتلسشمتقل)لاومجبوق(ل لمورلسشمتقل)لةعبوق(للEMVحةجبل -

 شجعة حالة كون االحتماالت م -
14-( =0.15)75(+0.23)25(+0.62)50- =EMV A1   

100(=0.15)100(+0.23)100(+0.62)100 =EMV A2 

لإذفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿل
  حالة كون االحتماالت غير مشجعة -

48.5(=0.68)75(+0.18)25(+0.14)50- =EMV A1 

100(=0.68))100(+0.18)100(+0.14)100 =EMV A2 

لإذفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿل
األ ؤوقلأ لااحتسجاتلاؤمح قلددللااحتسجاتؤعت ووـلة اءلفالحجؤقللاؤستجوورلاؤستتسدةتمدرلا شجرةلهمجلأفل

لوا فلاألسرلامؼلذؤؾلفالحجاتلأارى.لبومتلأفلاؤبدوؿلاؤثجماله لاألفضؿلؤافلدد
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 استخدام نظرية المنفعة في اتخاذ القرارات  -2
تتدلمظروقلاؤسملتقلسفلبوفلاألةػجؤوبلاؤسةػتادسقلفػالسمػجؿلاتاػجذلاؤ ػراراتلسػفلاػمؿلسةػجهستهجلفػالترشػودل

اؤاجسعػػقلؤسػػرد دلسػػجؤالاؤ ػػراراتلاؤستاػػذةلبهػػدؼلستجؤمػػقلاؤسشػػجاؿلا داروػػق،لتتػػرؼلهػػذهلاؤمظروػػقلبأمهػػجلستوػػجرلاؤ وسػػقل
تةػػتادـلهػػذهلاؤمظروػػقلأالستوػػجرلاؤسملتػػقلنمػػدسجلل.1اتمػػجهل لرمبػػقلستاػػذلاؤ ػػرارلاانتبػػجرستػػوفل لاؤػػذالوأاػػذلبتػػوفل

وتطػػالستاػػذلاؤ ػػرارلأهسوػػقلستزاوػػدةلؤسرد داتػػ لاؤسجؤوػػقلأ لاةػػج رهلذاتلاؤ دػػعلاؤابوػػرلنعوػػ ،لفلػػالهػػذهلاؤحجؤػػقلوةػػتبل
سػػقلاؤسجؤوػػقلاؤست دتػػقل لاػػذالستوػػجرلاؤمػػدـ.لتمػػدرلا شػػجرةلأفلؤمظروػػقلاؤسملتػػقلنعػػدلستاػػذلاؤ ػػرارلاةػػتاداـلستوػػجرلاؤ و

 لاؤوجمجةػوبل لسػجللجتلاؤتػأسوفػبشراػلراراتلاجةػقلتعػؾلاؤستتع ػقػاةتاداسجتل اضحقل لسحددةلفالسمجؿلاتاجذلاؤ ػ
جةلتػ فرلاؤشػر طلاألسػرلسرانػلأ لترشػودلاؤ ػراراتلوتطعػبؤتطبوؽلأةع بلمظروػقلاؤسملتػقلفػالاتاػجذلاؤ ػرارللشجب لذؤؾ.

ل.2اؤتجؤوق
ل؛ت فرلسةل فقلاؤت ا دػل
ل؛ترتوبلسةل فقلاؤت ا دلتمجزؤوجلػ
لتحدودلدوـلاحتسجاتلاؤمسبجاة،ل لوتـلذؤؾلسفلرمبجتلستاذلاؤ رارل لهالتتبرلنفلاتمجهلستاذلاؤ رارلمح لػ

ل؛اؤسمجزفقلأ لاؤتحلظلأ لاؤحوجدللل
لل؛بطقلبسةل فقلاؤ رارتحدودلاؤسملتقلاؤست دتقلؤمسوعلاؤت ا دلاؤسرتلػ
ل؛تحدودلسةل فقلاؤسمجفعلػ
فضؿلبجةتاداـلملسلاؤ  اندل لاؤ وـلاؤسجؤوقلاؤست دتػقل لواػ فلذؤػؾلنعػدلأةػجسلسةػل فقلاؤسمػجفعلتحدودلاؤبدوؿلاأللػ

 اؤت ا د.بدالسفلسةل فقل
 اؤمسبجاة.لتورلاؤذاتالؤ وـلاحتسجامظروقلاؤسملتقلانتسجدهجلنعدلاؤت دتمبلا شجرةلهمجلأم لوتجبلنعدل

 استخدام شجرة القرارات في اتخاذ القرارات  -3
رلػؿلاؤسدوػراراتلاؤتالتتاذلسفلدبػشمرةلاؤ راراتله لتتبورلسمجزالؤسجلوسافلأفلوا فلنعو لاؤحجؿلبجؤمةبقلؤع 

لفػػجفلاؤ ػػراراتلاألةجةػػوقلوساػػفلأفلتمبثػػؽلنمهػػجلدػػراراتلأاػػرىلثجم وػػ راتلقل لسػػفلهػػذهلاؤ ػػراػأ لس دتػ .لاسػػجلهػػ لستعػػـ 
اؤثجم وقلوسافلأفلتتلػرعلدػراراتلثجم وػقلأاثػرلاة ةػوقل لذؤػؾلبجانتسػجدلنعػدلمةػبلاحتسجؤوػقلستومػق،لحوػثلتؤاػذل
فالهذهلاؤحجؤقلاجفقلاؤبدا ؿلاؤسسامقلؤع رارل فؽلاحتسجؿلتح ؽلستوف.لتشاؿلاؤ راراتلاألةجةوقل لسجلورتبطلبهػجلسػفل

لفر نهج.لدراراتلفرنوقلأارىلفالسمس نهجلسجله لأشب لبجؤشمرةل 
ل
ل

                                                 
 .88،لص:لمرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل1
 .88،لص:لنفس المرجع السابقل-ل2
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 تعريف شجرة القرارات  -3-1
لاؤسشاعقلفالظؿل هالنبجرةلنفلأةع بلاسالتة ورال لبوجمالؤعتمجةرل لاؤتمدجتلاؤتالتتا فلسمهج
اؤساجطرلاؤساتعلقلؤعطبوتق،لوتدلاؤشاؿلاؤبوجمالؤشمرةلاؤ رارلبسثجبقلاؤدؤوؿلأ لاؤسرشدلؤستاذلاؤ رارلمح لبوػجفلذؤؾل

 .1أفلوؤدالإؤدلأفضؿلاؤمتج جل لأدؿلاؤساجطرلاؤذالوساف اؤلرعلسفلاؤشمرة
 خطوات رسم شجرة القرارات  -3-2

الوػػتـلرةػػـلشػػمرةلاؤ ػػراراتلبشػػاؿلنشػػ ا البػػؿل فػػؽلد انػػدل لاطػػ اتلسحػػددةلنعػػدلضػػ ءلاؤبوجمػػجتلاؤستجحػػقل
ل:2 فؽلاؤتةعةؿلاؤتجؤا

شػػاؿلاؤسربػػعلؤعتتبوػػرلنػػفلم طػػقلتحدوػػدلم ػػجطلاؤ ػػرارل لنػػددلاؤبػػدا ؿلاؤستجحػػقل)لا ةػػتراتوموجت(،لحوػػثلوػػتـلرةػػـلاؤلػػػ
ل؛اؤ رارلاؤذالسفلامؤ لوتـلتلرعلاؤ رار

تحدودلم جطلااحتسجؿل لنددلحجاتلاؤطبوتقلاؤست فرةلنعدلأةؿل لفػر علاؤشػمرة،لحوػثلوػتـلاؤتتبوػرلنػفلحػجاتللػ
ل؛ لاؤذالوتمالأوضجلم طقلاحتسجؿلتؤدالإؤدلأاثرلسفلحجؤقلاحتسجؤوقلOاؤطبوتقلسفلامؿلاؤشاؿل

قل لاػذالػجاتلاؤطبوتػػؤستع سجتلنعدلأةؿل لفر علاؤشمرةلبسجلفالس دارلاؤت ا دلاؤست دتقلؤاؿلحجؤػقلسػفلحػتثبوتلا
ل؛تبوجفلمةبقلاحتسجؿلتح ؽلهذهلاؤحجات

 حةجبلس دارلاؤتج دلاؤستح ؽلأ لاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتقلؤاؿل احدلسفلاؤلر علاؤس م دة.لػ
ل ف جلؤعمس ذجلاؤتجؤا:سافلتسثوؿلسا مجتلشمرةلاؤ راراتلو لنس سجلل

 (34) شكل رقم
 رة القراراتـنموذج لشج
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .98،لص:مرجع سابقسؤودلاؤلضؿ،لل-ل1

 .93،لصل:مرجع سابقنعالحةوفلنعال لسؤودلنبدلاؤحةوف،لل-ل2

 البدائـل نسبـة االحتمـاالت و الحاالت الطبيعيـة

 نقطة االتصـال
 القــرار ـــجالنتائ

 سفلإندادلاؤبجحثلالمصدر:
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تمدرلا شجرةلأم لوسافلإضلجءلةلقلااةػتسراروقلفػالنسعوػقلاتاػجذلاؤ ػرارلسػفلاػمؿلشػمرةلاؤ ػرارلأاثػرلسسػجل
اػػ ؿلم ػػجطلدػػرارلمدوػػدة.لستتػػددةلاؤسراحػػؿل ذؤػػؾلسػػفلاػػمؿلدلهػػ ل اردلفػػالاؤحجؤػػقلاؤةػػجب قلبسػػجلوةػػسدلبشػػمرةلاؤ ػػرار

بجةتاداـلأةع بلاؤرمػ علاؤاعلػالوػتـلتحدوػدلاؤبػدوؿلاألفضػؿلنػفلاػؿلن ػدةلدػرارلامطمدػجلسػفلمهجوػقلاؤشػمرةل ةػ ال
ل.إؤدلبداوتهجلبجةتاداـلستوجرلاؤ وسقلاؤسجؤوقلاؤست دتق

لاستخدام نظرية األلعاب في اتخاذ القرارات  -4
راتوموجتلاؤمنبوفلفالس ادؼلاؤتمجفس،لل لو ةدلبج ةػتراتوموقلبجؤتحعوؿلاؤروجضالاةتلؤتجبتهتـلمظروقلاأل

اؤ راراتلاؤستتسدةلسفلدبؿلأحدلاؤستمجفةوفلنمػدلانت ػجدهلبػأفلهػذهلا ةػتراتوموقلةػتؤدالإؤػدلتتظػوـلأربجحػ لأ لت عوػؿل
لاةج ره.ل

رارلأفلؤمظروػػقلاؤسبجروػػجتلد رلأةجةػػالفػػالاتاػػجذلاؤ ػػرارات،ل لفػػالإطػػجرلهػػذهلاؤمظروػػقلومػػبلنعػػدلستاػػذلاؤ ػػ
وهوئلسةتعزسجتلاتاجذلاؤ رارلاؤسمجةبلفالض ءلسجلوت فرلؤدو لسفلبدا ؿ،لنعدلأفلوضعلفالانتبػجرهلأفلسػجلوح  ػ ل
دػػرارلستػػوفلسػػفلنج ػػدلوت دػػؼلنعػػدلدػػراراتلاػػؿلاؤسشػػتراوفلفػػالاؤسبػػجراةل.لأالأفلنعوػػ لأفلوأاػػذلفػػالاؤحةػػبجفلاجفػػقل

مجةػػػب.لؤاػػػؿلانػػػبلفػػالاؤسبجروػػػجتلاؤحروػػػقلفػػػالاتاػػػجذلااحتسػػجاتلاؤسسامػػػقلؤعاةػػػـلاؤسمػػػجفسلؤاػػػالوتاػػذلاؤ ػػػرارلاؤس
اؤ ػػرار.لاسػػجلأمػػ لوتػػرؼلسةػػب جلاؤ ػػراراتلاؤسسامػػقلؤمنبػػوفلاآاػػروف،ل لؤػػذالفهػػ لوتاػػذلدػػرارهلبمػػجءالنعػػدلت دتػػ لسػػفل

جرةلؤعسمػجفسل لاؤتاػسلةػحوا،ل لهػذهلاؤحجؤػقلػدلاةػػتػالح ؽلأحػدلاؤمنبػوفلربحػجلستومػجلفتتةرفجتلاؤستمجفةوف.لف ذ
ذاتلاؤسمسػػ علاؤةػػلرا،ل لهمػػجؾلحجؤػػقلأاػػرىلالواػػ فلفوهػػجلربػػالأحػػدلاؤمنبػػوفلاةػػجرةلؤمنػػبللروػػجتدلاؤسبجتةػػس

 ل.1اآارل لؤافلااهتسجـلةومةبلنعدلاؤم علاأل ؿلسفلاؤسبجروجت
 المباريات ذات المجموع الصفري  -4-1 

ـلأ الإمػػراءل ةػػؼلاجسػػؿلومػػرالهػػذالاؤمػػ علسػػفلاؤسبجروػػجتلبػػوفلانبػػوف،ل ل مػػراءلاؤتحعوػػؿلاؤروجضػػالؤعسبجروػػجتلوػػت
األ ؿللؤمنػػبؤعسشػػاعقلسػػفلاػػمؿلسةػػل فقلاؤػػدفعل لو ةػػدلبهػػجلسػػجلودفتػػ لأحػػدلاؤمنبػػوفلؤمنػػبلاآاػػر،ل لؤورسػػزل

لل.2وعا سجا،لفجفلسةل فقلاؤدفعلتا فلBبجؤرسز لاؤمنبلاؤثجمالل  Aبجؤرسز
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 
1

  .189، ص:مرجع سابقعلي حسني علي و آخرون، - 
2

 .190، ص:نفس المرجع السابق - 
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 (35)شكل رقم 
 الصيغة العامة لمصفوفة الدفع

  Bالالعب 
nY … jY … 

2Y 1Y  
na1 … ija … 

12a 11a 1X 
na2 … ija … 

22a 21a 2X 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
ina . ija . 

2ia 1ia iX 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
mna . mja . 

2ma 1ma mX 
 .190،لص:1999األردف،،لنسجف،،لدارلزهرافبحوث العمميات و تطبيقاتها في وظائف المنشأة، نعالحةوفلنعال لآار فالمصدر: 

هػاللAوتضالسسجلةبؽلأفلااةتراتوموجتلاؤسسامقلؤمنػبل mXXX ,........,, أسػجلااةػتراتوموجتلاؤسسامػقل21
فهػػاللBؤمنػػبل NYYY ,.....,, قلػجرةلهمػػجلأفلنمجةػػرلاؤسةل فػػػتمػػدرلا شػػل21 

ijaقلأ لةػػجؤبق،لفػػ ذالػدػػدلتاػػ فلس مبػػل
ل B  لإتبػػجعلاؤمنػػبiXلااةػػتراتوموقنمػػدلإتوجمػػ لل Aس مبػػقلف مهػػجلتتمػػالس ػػدارلاؤتج ػػدلاؤستح ػػؽلؤمنػػبلاجمػػت

ل.1لAالاجمتلةجؤبقلف مهجلتتمالاةجرةلاؤمنبذأسجلإ. jYا ةتراتوموق
ؼلفػالسةػل فقلاؤػدفعل لسػفلثػـلرلدوسػقلسػفلاػؿلةػالاؤتحعوػؿلاؤروجضػالهػالااتوػجرلأةػغاؤاط ةلاأل ؤدلف
أالااتوجرلأابرلهذهلاؤ وـل  

ijaMINMAXلتتمالهذهلاؤ وسقلأنعدلربالسضس فلوسافلأفلوحةؿلنعو لاؤمنبل 
Aفػػالضػػ ءلاةػػتراتوموجتللBعل لسػػفلثػػـلػقلاؤدفػػػسةل فػػ.لأسػػجلاؤاطػػ ةلاؤثجموػػقلفهػػالأابػػرلدوسػػقلفػػالاػػؿلنسػػ دلسػػفل

رلهػػذهلاؤ ػػوـلااتوػػجرلأةػػغ  
ijaMAXMINلتتمػػاللاؤ وسػػقلأدػػؿلاةػػجرةلالبػػدلسمهػػجلؤمنػػب Bلوطعػػؽلنعػػدلاؤسبػػجراةل.

اؤسبػجراةلاؤسةػت رة،لوطعػؽلنعػدلمتومػقلاؤسبػجراةلفػالهػذهلاؤحجؤػقلA   B لاؤمنبػوفاؤتالتتةج ىلفوهػجلدػوـلاةػتراتوموجتل
لل.2اؤم طوقلاؤةرموق

ل
ل

                                                 
 .558،لص:لمرجع سابقحسدالط ،لل-ل1
ل.191،لص:مرجع سابقلنعالحةوفلنعال لآار ف،ل-ل2

  Aبالالع
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 قواعد السيطرة  -4-2
ااتةػػجرلسةػػل فقلاؤػػدفعلإؤػػدلأةػػغرلحمػػـلسساػػفلاجةػػقلإذالاػػجفللوعمػػألؤتةػػهوؿلاؤحػػؿلفػػالبتػػضلاؤحػػجات،ل

ل.1حمسهجلابورا.لددلوةوبلاااتةجرلنددلاألنسدةلأ لنددلاؤةل ؼل لذؤؾلحةبلاؤ  اندلاؤتجؤوق
 نمػػدسجلتاػػ فلمسوػػعلنمجةػػرلأحػػدلاؤةػػل ؼلفػػالسةػػل فقلاؤػػدفعلأابػػرلأ لسةػػج وقل :اااتةػػجرلبتػػددلاؤةػػل ؼ

وساػفلاةػتبتجدلنمجةػرلاؤةػؼلاآاػرل لا ب ػجءلنعػدلل ذ فقلابورا،فتمدإذالاجفلحمـلاؤسةل لؤتمجةرلةؼلآارل
 نمجةرلاؤةؼلاألةبؽل لوةسدلاؤةؼلاؤسةوطر.

 نمػػػدسجلتاػػػ فلمسوػػػعلنمجةػػػرلأحػػػدلاألنسػػػدةلفػػػالسةػػػل فقلاؤػػػدفعلأابػػػرلأ لسةػػػج وقل :اااتةػػػجرلبتػػػددلاألنسػػػدة
رلاؤتسػػ دلاآاػػرل لا ب ػػجءلنعػػدلؤتمجةػرلنسػػ دلآاػػرلإذالاػػجفلحمػػـلاؤسةػػل فقلابوػػرا،لفتمد ػذلوساػػفلاةػػتبتجدلنمجةػػ

 نمجةرلاؤتس دلاألةبؽل لوةسدلبجؤتس دلاؤسةوطر.
 االستراتيجيات المختمطة  - 4-3

وحدثلفالبتضلاؤسبجروجتلأفلالتت افرلنعدلاؤم طقلاؤةرموقلأالأفلاؤسبػجراةلموػرلسةػت رة،لسسػجلوتمػالنػدـل
اؤحجؤػػقلهػػ لاؤبحػػثلنػػفلإساجموػػقلتطبوػػؽلد انػػدللا مػػراءلوتاػػذلفػػالهػػذهاؤػػذال مػػ دلإةػػتراتوموقل حوػػدةلؤعسبػػجراة.لإفل

قلأ لندسػ لػاؤةوطرةلنفلطروؽلاةتبتجدلبتضلاؤةػل ؼلأ لاألنسػدة،لفػوسافلفػالهػذهلاؤحجؤػقلتحدوػدلاؤم طػقلاؤةرموػ
سسجلوتمالأفلاؤسبجراةلالتزاؿلمورلسةت رة،لفتمد ذلتتتبرلا ةتراتوموقلاؤسثعػدلإةػتراتوموقلساتعطػقل لاؤتػالتتمػالأفل

ؤسبػػجراةلوةػػتادـلأاثػػرلسػػفلإةػػتراتوموقل احػػدةلفػػالاؤسبػػجراةل لأفلاػػؿلإةػػتراتوموقلو ػػعلنعوهػػجلاؤ ػػرارلاػػؿلانػػبلفػػالا
ل.2تةتادـلبجحتسجؿلستوفل لوتـلذؤؾل ف جلؤتدةلطرؽلسمهجلاؤطرو قلاؤمبروقل لطرو قلاؤبرسمقلاؤاطوق

لاستخدام التحميل الحدي في اتخاذ القرارات  -5
راراتلػـلأد اتلاؤتحعوػؿلسػػفلامػؿلترشػػودلاؤ ػػػددةلؤع ػػرارلسػفلبػػوفلأهػػػاؤستتػوتتبػرلااػػتمؼلاؤتاػجؤوؼلبػػوفلاؤبػػدا ؿل

فالاؤسؤةةق،لحوػثلتةػتبتدلاؤبػدا ؿلاؤتػالتتسجثػؿلتاجؤولهػجلإذاللانتسػدلستوػجرلاؤتاعلػقلاأةػجسلؤعسلجضػعق،لؤاػفلومػبل
تػجؤالف مهػجلالتػداؿلاؤتم و لبأم لفالستظـلاؤحجاتلأوضجلددلتا فلا وراداتلستسجثعػقلبجؤمةػبقلؤعبػدا ؿلاؤستجحػقل لبجؤ

فالاؤتحعوؿل.لؤافلهمجؾلحجاتلأاثرلشو نجل لهالتعؾلاؤتػالتاتعػؼلفوهػجلاؤتاػجؤوؼل،ل ا وػراداتلستػجلبػوفلاؤبػدا ؿل
 لسفلثـلضر رةلتحعوؿلاألربجحلسػفلأمػؿلترشػودلاؤ ػرارات،لحوػثلأفلاؤػربالوسثػؿلاؤلػرؽلبػوفلا وػراداتل لاؤتاػجؤوؼ.ل

ل،اؤتاػػجؤوؼلاؤستغوػػرةلف ػػطلبػػوفلاؤبػػدا ؿل لتب ػػدلاؤتاػػجؤوؼلاؤثجبتػػقلاسػػجلهػػالجاتلتاتعػػؼلا وػػراداتل ػفلػػالبتػػضلاؤحػػ
ومةبلاؤتحعوؿلفالهػذهلاؤحجؤػقلاؤتحعوػؿلنعػدلاؤػربالاؤحػدا.لأسػجلفػالاؤحػجاتلاؤتػالتاتعػؼلفوهػجلنمجةػرلاؤتاػجؤوؼل

عػدلةػجفالاؤػربال لسفلاؤضر رالأفلورازلاؤتحعوػؿلنػماؤبدا ػؿلسعلااتمؼلا ورادات،لف لاؤستغورةل لاؤثجبتقلستجلبوف
لؤاؿلبدوؿ.ل

                                                 
 .194-193،لصلص:سابقمرجع ل،وفلنعال لآار فنعالحةل-ل1

 .562-561،لصلص:لمرجع سابقحسدالط ،لل-ل2
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فلسهػجـلاؤسحجةػبلتتراػزلفػالت زوػعلاؤتاػجؤوؼل حوثلأفلاؤتاجؤوؼلهالاؤسحػددلاؤر وةػالفػالاؤتحعوػؿلاؤحػدالفػ
ت ووـلدلفالتةتورلاؤسمتمجتل لػجلؤت دوـلستع سجتلسلودةلتةجنػنعدلأمزاءلاؤسمشأةلاؤساتعلق.لوتتبرلهذالاؤت زوعلضر رو

جـلػعلفػالت زوػعلاؤتاػجؤوؼلنػدةلسػدااؿلسػفلبومهػجلمظػػاجةق.لوسافلؤعسحجةبلأفلوتبػأداءلا دارةل لفالاتاجذلدراراتل
لقل لمظجـلاؤتاعلقلاؤستغورة.ػاؤتاجؤوؼلاؤاعو

اؤلػرؽلبػوفلا وػرادلاؤحػدال لاؤتاعلػقلاؤحدوػق،لأسػجلنمػدلاؤسحجةػبوفلفوتمػالزوػجدةللاادتةػجدووفوسثؿلاؤػربالنمػدل
نػق،لإذفلفػجؤربالاؤحػدالهػ لاؤلػرؽلبػوفلةػترلبوػعلاؤ حػدةل لتاعلتهػػجلا وػراداتلنػفلاؤتاػجؤوؼلاؤستغوػرةلؤع حػداتلاؤسبج

اؤستغوػػػرة.لوةػػػجندلتحعوػػػؿلاؤػػػربالاؤحػػػدالفػػػالترشػػػودلاثوػػػرلسػػػفلاؤ ػػػراراتلاجةػػػقلإذالااتعلػػػتلا وػػػراداتل لنمجةػػػرل
قلاؤتاجؤوؼلاؤستغورةلستجلبوفلاؤبدا ؿلاؤستجحق.للفلػالهػذهلاؤحجؤػقلولوػدلتحعوػؿلاؤػربالاؤحػدالاثوػرالاجةػقلفػالاؤسلجضػع

عتػػػػبلتحعوػػػػؿلاؤػػػربالاؤحػػػػدالد رالابوػػػػرالفػػػػالاؤمسػػػػجذجلاؤتجؤوػػػػقلؤع ػػػراراتلاؤتػػػػالولبػػػوفلتعػػػػؾلاؤبػػػػدا ؿ،ل لوساػػػفلأفلمحػػػػدد
ل.1ترشودهج

ل؛إضجفقلأ لحذؼلةعتقلأ لاةتبداؿلةعتقلساجفلةعتقلأارىلفالاألمؿلاؤ ةورلػ
لؤسبوتجت،لحوثلوتـت زوعلاؤحسمتلا نمموقلنعدلاؤةععل ذؤؾلنفلطروؽلتحدودلمةبقلاؤربالاؤحدالإؤدلالػ
لل؛اؤتراوزلنعدلاؤحسمتلا نمموقلنعدلاؤةععلاؤتالتح ؽلأنعدلمةبقلربالإؤدلاؤسبوتجتلل
لاةتاداـلتحعوؿلاؤربالاؤحدالؤعسلجضعقلبوفلاؤ وجـلبمسعقلإنمموقلأ لتالوضلةترلبوعلاؤ حدةلأ لسمالاةـلػل

ل؛ةةقم دالؤعتسمءل لسترفقلأثرلاؿلبدوؿلنعدلاألربجحلاؤةجفوقلؤعسؤلللل
لأالأفلتحددلةجلبجؤس اردلاؤمجدرلػجتلاؤتالتتطالأنعدلربالحدالبحةبلنمدتهػتمشوطلاؤسؤةةقلؤعسمتملػ

 ا دارةلأالاؤسمتمجتلومبلاؤتراوزلنعوهجل لإنطج هجلاأل ؤ وقلفالا متجج.للل
 استخدام تحميل التعادل في اتخاذ القرارات  -6

تلاؤتاطوطوقلاؤاجةقلبحمـلاؤسبوتجتل لاألربجحلفالاألمعوفلوةتادـلتحعوؿلاؤتتجدؿلؤترشودلاثورالسفلاؤ رارا
اؤ ةػػورل لاؤست ةػػطلنعػػدلناػػسلتحعوػػؿلاؤػػربالاؤحػػدالاؤػػذالوةػػتادـلفػػالتاطػػوطلاؤسبوتػػجتل األربػػجحلفػػالاألمػػؿل
اؤ ةورلف ط.لومبلأفلوا فلهذالاؤمس ذجلبةوطجلحتدلوةهؿلفهس ل لاةتاداس لسفلدبؿلاثورلسفلاؤسدراءلحتدلؤ ل

جرال اةػتجلفػالاؤتطبو ػجتلػػػدلأفلتا فلمتج م لفالاؤتحعوؿلت روبوق.لادػدلأةػع بلتحعوػؿلاؤتتػجدؿلامتشأدتلببةجطت لإؤ
ل.2تحعوؿلاؤتاعلقل لاؤحمـل األربجحلتاؤسحجةبوقل اؤتةووروقل له لسفلحجا

ل
ل

                                                 
 .201-190،لصلص:ل2005،لاؤطبتقلاأل ؤد،لدارل ا ؿلؤعمشر،لنسجف،لاألردف،ل، المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطيةاعوؿلن ادلأب لحشوشل-ل1

 .312،لص:1993،لاؤدارلاؤمجستوق،لبور ت،لؤبمجف،لاسبة اإلداريةالمحأحسدلسحسدلم رل لأحسدلرمبلنبدلاؤتجؿ،لل-ل2
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تحعوؿلاؤتتجدؿلأةجةجلبتحدودلحمـلاؤسبوتجتلأ لردـلاألنسجؿلاؤذالوؤسفلتغطوقلاؤتاجؤوؼلباجسعهجلد فللدوتم
أالربالأ لاةجرةلأالأفلردـلاألنسجؿل=لسمس علاؤتاجؤوؼ=لاؤتاجؤوؼلاؤثجبتقل+لاؤتاجؤوؼلاؤستغورة.لتتح ؽلاؤستجدؤقل

جلثجبتلػػػػػػػرلوتطعبلت ةوـلاؤتاجؤوؼلإؤدلم نوفلأحدهسػػػػػػػػػػػػػاؤةجب قلفالم طقلاؤتتجدؿلف ط،لتمبلا شجرةلإؤدلأفلاألس
لسعلنددلاؤ حداتلاؤسمتمقلزوجدةلأ لم ةجمج.الوتغورلبغضلاؤمظرلنفلاسوقلا متججلاآارلستغورلوتمجةبل

إفلاؤتمجةػػرلاؤتػػالتحػػددلم طػػقلاؤتتػػجدؿلؤوةػػتلةػػجامقلبػػؿلتتغوػػرلتبتػػجلؤعظػػر ؼل لاؤ ػػراراتلاؤتػػالتتاػػذهلإدارةل
اؤسؤةةق،لفزوجدةلاؤطجدقلا متجموقل لسجلوتبعلذؤؾلسفلتاجؤوؼلثجبتقلإضجفوقلةوؤدالحتسػجلإؤػدلتغوػرلس ضػ علم طػقل

.لاذؤؾلفجفلتتدوؿلتشاوعقلاؤسمتمجتلب داجؿلهػذالاؤةػمؼلأ لإؤغػجءلذؤػؾل لتتػدوؿلاؤاسوػجتلاؤتتجدؿلنسجلاجمتلنعو 
اؤسمتمقلسفلساتعؼلاألةمجؼلوؤدوجفلؤتحروؾلم طقلاؤتتجدؿلةت دالأ لهب طػج،لؤػذالتمػدلاؤسؤةةػقلملةػهجلسضػطرةل

ل نجدةلحةجبلم طقلاؤتتجدؿلبشاؿلد را.
ذؤػؾللؿلاتاػجذلاؤ ػراراتلفػالاؤسؤةةػجت،ل لوساػفلت ضػواتتتددلاةتتسجاتلم طقلاؤتتجدؿلفالاؤتةػوورل لسمػج

ل:لمسعقلااةتاداسجتلاؤتجؤوقامؿللسف
ل؛ااةتغمؿسرادبقلمشجطلاؤسؤةةقل لاؤت دوراتلاؤساتعلقلنمدلتغورلأحدلأ لبتضلنمجةرلأ لشر طللػ
لل؛دبتهجإمبجرلاؤسؤةةقلنعدلتحعوؿلاؤتاجؤوؼل لاألةتجر،لفد فلذؤؾلوتتذرلتاطوطلاألربجحل لتتتذرلسرالػ
ل؛تةهوؿلاؤتمةوؽل لاؤتاجسؿلبوفلأهداؼلا متججل لأهداؼلاؤتة وؽل لبوفلةوجةجتلاؤتاجؤوؼل لاألةتجرلػ
،لحوثلوسافلاؤسؤةةقلسفلتشموعلااةتثسجراتلااةتثسجرتةهوؿلاؤتمةوؽل لاؤتاجسؿلبوفلأهداؼلا متججل لأهداؼللػ

ل؛ؤاةج رل لبجؤتجؤالاؤتسؿلنعدلتط ورهجاألاثرلربحوقل لستجؤمقلاؤاط طلا متجموقلاؤتالتتجمالسفلا
تمبو لاؤسةوروفلإؤدلأهسوقلاةتاداـلاؤطجدجتلا متجموقلاؤتجطعقل اؤدلأهسوقلت زوػعلاؤتاػجؤوؼلاؤثجبتػقلنعػدلنػددلاابػرللػ

 سفلاؤ حداتلاؤسمتمقلبهدؼلتالوضلتاعلقلاؤ حدة.
ألفلتعػػػؾلل،لذؤػػػؾاؤسمتمػػػجتلاجفوػػػجلفػػػالحػػػجؿلتتػػػددالوتػػػدلحةػػػجبلم طػػػقلاؤتتػػػجدؿلا مسجؤوػػػقللتمػػػدرلا شػػػجرةلأف

أهسوتهػػجلفوسػػجلوتتعػػؽللتتضػػجءؿاؤم طػػقلتةػػبالسمػػردلدوسػػقلست ةػػطقلؤتػػددلابوػػرلسػػفلم ػػجطلاؤتتػػجدؿلاؤمز وػػقل لبجؤتػػجؤال
بػػأمراضلاؤدراةػػقلاؤتحعوعوػػقلؤعربحوػػقل لتحةػػوفلةوجةػػجتلاؤتةػػتورل لاؤتشػػاوعقلا متجموػػق،لؤػػذالالبػػدلسػػفلتتبػػعلم ػػجطل

لمجؼلاؤستموق.اؤتتجدؿلنعدلسةت ىلاؤسمتمجتل لاألة

 المطمب الثالث: استخدام النماذج الكمية في عمميات اتخاذ القرارات 

تتسػػدلاؤتمظوسػػجتلإؤػػدلاةػػتتسجؿلاؤبػػراسجلاؤمػػجهزةلؤحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤساتعلػػقلاؤتػػالتتترضػػهج،ل لدػػدلتمػػدلملةػػهجل
نػددلإؤػدلسضطرةلاةتمبجطلطرؽل لبراسجلأاثرلتسجشوجلسػعلاة ةػوجتلسشػجاعهج.لةػوتـلفػالهػذالاؤسطعػبلا شػجرةل

سفلاؤسشجاؿلاألةجةوقلاؤتالت امههجلسمش تلاألنسجؿلبشاؿلنجـل لنددلسفلاؤت موجتلاؤس جبعقلؤهجل لاؤتالوتـلةوجمتهجل
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راتل لاؤت اسػػؿلاؤاجةػػقلبجؤسشػػاعقلغوػػار،لحوػػثلوتبػػرلفوهػػجلنػػفلاجفػػقلاؤستفػػالشػػاؿلمسػػ ذجلروجضػػالسػػفلدبػػؿلستاػػذلاؤ ػػرل
للاؤسطر حق.

 نموذج البرمجة الخطية – 1
سمػػػقلاؤاطوػػػقلنعػػػدلأمهػػػجلطرو ػػػقلروجضػػػوقلؤتاةػػػوصلاؤسػػػ اردلاؤمػػػجدرةلأ لاؤسحػػػد دةلؤتح وػػػؽلهػػػدؼلتتػػػرؼلاؤبرل

سحػػدد،لحوػػثلوساػػفلاؤتتبوػػرلنػػفلاػػؿلسػػفلاؤهػػدؼل لاؤ وػػ دلاؤتػػالتحػػوطلبتح و ػػ لفػػالةػػ رةلستبجومػػجتل لستػػجداتل
رادتلاؤبحػثلنػفلتتتبرلاؤبرسمقلاؤاطوقلاؤت موقلاؤسلضعقلؤحػؿلاؤسشػجاؿلاؤتػالتةػجدؼلاؤتمظوسػجتلإذالسػجلأل.1اطوق

امةبلاؤةوةلاؤسسامقلاةتتسجؿلاؤس اردل لاؤطجدجتلاؤسحد دةلاؤستجحقلؤهج،لة اءلاجمتلس ادلأ ؤوقلأ لةجنجتلنسؿل
ل.2آؤالأ لبشرالأ لموره

اؤبرسمػػػقلؤاطوػػػقلأحػػػدلتلروتػػػجتلبحػػػ ثلاؤتسعوػػػجتلاؤتػػػالامتشػػػرلاةػػػتاداسهجلفػػػالحػػػؿلاؤاثوػػػرلسػػػفلسشػػػجاؿللدتتػػػ
لل:3دلدجندتوفلأةجةوتوفلهسجاؤبرسمقلؤاطوقلنعلاؤتةوور،لتمبما

بمػػجءلمسػػ ذجلروجضػػالوةػػؼلاؤسشػػاعقلاؤسطر حػػقل لوحػػددلاؤستغوػػراتلاألةجةػػوقلاؤتػػالتػػؤثرلفوهػػج،لاسػػجلوبػػوفلطبوتػػقللػػػ
لاؤتمدجتلبوفلتعؾلاؤستغورات؛

 اةتاداـلاؤمس ذجلاةتمبجطلاؤمتج جلاؤست دتقلؤبدا ؿلؤحؿلاؤساتعلقل لااتوجرلأفضعهج.لػ
 رلستاػػذلاؤ ػػرارلاةػػتاداـلاؤبرسمػػقلاؤاطوػػقلفػػالحػػؿلاؤسشػػجاؿلاؤتػػالتتتػػرضلةػػورلؤاػػالواػػ فلفػػالس ػػدمشػػورلأمػػ ل

ل:4اؤسمشجةلؤ ظج لهجلومبغالت فرلاؤشر طلاؤتجؤوق
لتحدودلاؤهدؼلاؤذالتةتدلاؤسمشأةلؤتح و  ،لددلومط الاؤهدؼلنعدلتح وؽلأدةدلنج دلأ لتالوضلاؤتاعلقلػ

لداؤقلاؤهدؼ؛لألدمدلحد دهجلاؤسسامق.وطعؽلنعدلاؤةوغقلاؤروجضوقلؤعهدؼ
لأفلتا فلاؤس اردلاؤستجحقلؤتح وؽلاؤهدؼلسحد دة،لسسجلوتمالضسموجلأم لؤوسلهمجؾلحجمقلؤبرسمقلاؤس اردلػ

لاؤتالالتتةؼلبجؤسحد دوقل لنفلاجمتلتسثؿلنمةرالأةجةوجلفالتح وؽلاؤهدؼ؛
لااتوجرلأحدلهذهلاؤ رار م دلبدا ؿلساتعلقلاةتاداـلاؤس اردلاؤستجحقلدودلاؤبرسمق،لبحوثلوا فلبس د رلستاذللػ

لاؤبدا ؿ؛
لإساجموقلاؤتتبورلنفلاجفقلبوجمجتلاؤسشاعقل لهدؼلاؤدراةقل لاؤستغوراتلبة رةلاسوق؛لػ
 م دلنمدقلبوفلاؤت اسؿلاؤستغورةلفػالاؤسشػاعقلاؤاجضػتقلؤعبرسمػق،ل لومبغػالأفلتاػ فلهػذهلاؤتمدػقلاطوػقلأالأفللػ

 .سجسجلفالاؤستغورلاآارأالتغورلفالاحدلاؤستغوراتلوحدثلتغوورالستمجةبجلت
                                                 

 .206،لص:1978،لساتبلمروب،لاؤ جهرة،لسةر،لالتخطيط و المتابعةنعالاؤةعسا،لل-ل1
 .43،لصلص:مرجع سابقل ظج ؼلاؤسةورل لت موجتلاؤتةوور،لاؤمزءلاؤثجما: سحسدلرفوؽلاؤطوب،ل-ل2
 .36،لصل:مرجع سابقحسدالط ،لل-ل3
ل.37-36،لصلص:لمرجع سابق حةوفلنعال لآار ف،نعالل-ل4
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اؤمتػج جلحةػجبلؤسطر حػقلتبػدألنسعوػقلحػؿلاؤمسػ ذجلؤتـلةوجمقلاؤمس ذجلاؤروجضالاؤاطػالؤعسشػاعقلابتدلأفلت
 لاؤحعػػ ؿلاؤمهج وػػػقلؤعسشػػػاعق.لوتلػػػؽلستظػػػـلساتةػػػ لبحػػػ ثلاؤتسعوػػجتلأفلهمػػػجؾلثػػػمثلطػػػرؽلأةجةػػػوقلؤحػػػؿلمسػػػ ذجل

ل.ل(Simplex)وقل أاورالاؤطرو قلاؤسبةطقلاؤبرسمقلاؤاطوقل لهالاؤطرو قلاؤبوجما،لاؤطرو قلاؤمبرل
نػجدةلبجؤحةػ ؿلنعػدلدػوـلاؤستغوػراتلاألةجةػوقل لاؤ ػوـلاؤسثعػدلالواتلػالستاػذ لاؤ ػرارلتمبلااشجرةلإؤدلأفل

ؤداؤػقلاؤهػػدؼلنمػػدلاةػتاداسهـلؤمسػػجذجلاؤبرسمػػقلاؤاطوػػق،لبػؿلوتمهػػ فلةػػ بلاؤت ةػػعلفػالسمػػجؿلاؤلحػػصل لاؤتحعوػػؿل
تجمجتلذاتلدااتلأاثػػرلنس ػػجل لشػػس ؤوق.لإفلؤهػػذهلاؤتحعػػومتل لاؤدراةػػجتلبغػػرضلاؤحةػػ ؿلنعػػدلمتػػج جل لاةػػتم

د رلهػجـلفػالاتاػجذلاؤ ػراراتلاؤساتعلػقلفػالاؤسمشػأةل لذؤػؾلسػفلاؤ مهػقلاادتةػجدوق،لا داروػقل لاؤسجؤوػقل لمورهػجلؤػذال
اسػؿلاؤدااعػقلفػالتمةبلاهتسجسجتلستاذالاؤ رارلنعػدلسترفػقلاؤحػد دلاؤتػالوساػفلفوهػجلإمػراءلاؤتغووػرلفػالدوسػقلاؤت ل

تراوبلاؤمس ذجلاؤروجضالؤعسشاعقلد فلأفلوؤدالذؤؾلإؤدلإحداثلتأثورلنعدلطبوتقلاؤهدؼل لاؤستغوراتلاألةجةػوقل
،لبتبجرةلأارىلدوجسلحةجةوقلاؤحؿلاألسثؿلمراءلاؤتغوورلاؤذالوتـلإحداثػ لفػالاؤ ػوـلاؤساتعلػقلؤسا مػجتل1فالاؤمس ذج
لاؤمس ذج.

 نموذج النقل و التخصيص – 2
اؤهػدؼلسػػفلهػػذالاؤمسػػ ذجلهػػ لسحج ؤػػقلاؤت ةػػؿلإؤػػدلأةػع بلوةػػجندلفػػالتةػػسوـلاطػػطلوساػػفلسػػفلامؤهػػجلإفل

ت زوػػعلسػػجدةلسػػجلسػػفلنػػدةلسةػػجدرلاجةػػقلبهػػجلإؤػػدلنػػدةلم ػػجطلؤع ةػػ ؿ،لاسػػجلوبػػد ل اضػػحجلأفلاؤمسػػ ذجلوتتجسػػؿلسػػعل
لاطقلتدموقلتاجؤوؼلم ؿلةعتقل حودةلسفلنددلسفلاؤسةجدرلإؤدلنددلسفلاألسجاف.

(ل سػػعلذؤػػؾلوةػػسالاؤهواػػؿلSimplexاؤم ػػؿلأةجةػػجلمسػػ ذجلبرسمػػقلاطوػػقلوساػػفلحعػػ لبطرو ػػقل)لوتتبػػرلمسػػ ذج
اؤاجصلؤمس ذجلاؤم ؿلب ضعلإمراءلؤعحؿلوةسدلأةع بلاؤم ؿل لاؤذالوتدلأاثرلالجءةلسػفل مهػقلاؤمظػرلاؤحةػجبوق.ل

طعػب،لحوػثلسػفلأسػجافلاؤلnسػفلسةػػػجدرلاؤتػرضل لنػددللmوترؼلمس ذجلاؤم ؿلنعدلأم لشباقلستا مقلسػفلنػددل
وتـلتسثوؿلاؿلنرضلأ لطعبلبدا رةل لوسثؿلاؤةهـلاؤذالوةؿلاؤترضلبجؤطعبلاؤسةجرلاؤذالسفلامؤ لةػوتـلم ػؿل

لا.ػاؤةعتقلاسجلو ضح لاؤشاؿلاؤس اؤ
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 
 .99،لص:مرجع سابق نعالحةوفلنعال لآار ف،ل-ل1
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 (36)شكل رقم 
 تمثيل نموذج النقل

 
 
 

  
   

 
 

  
 
 
 

 .226ص:،  مرجع سابقحسدالط ،لصدر: الم
هػػال j لأفلاؤاسوػػقلاؤسطع بػػقلفػػالساػػجفلاؤطعػػبللiaهػػاللiوظهػرلاؤشػػاؿلأفلاؤاسوػػقلاؤستر ضػػقلفػػالاؤسةػػدرل

jbلبذؤؾلتا ف.ijcهالتاعلقلم ؿلاؤ حدةلسفلاؤسةدرللiإؤدلساجفلاؤطعبلj.ل
 جت لاؤتسعوق،ل اؤذالوتةج ىلفو لإمسجؤالاؤترضلسعلإمسػجؤالاؤطعػبلوتدلمس ذجلاؤم ؿلاؤست ازفلأحدلأهـلتطبو

أالأفلمسوعلدو دهلنبجرةلنفلستةج وجت،ل لالوشترطلبجؤضر رةلفالاؤحوجةلؤتسعوقلأفلوتةج ىلاؤترضلسعلاؤطعب،ل
قلالفلالسثؿلهذهلاؤحجاتلوعمألإؤدلنسعوقلاؤس ازمقلألمؿلاؤ ة ؿلإؤدلاؤحؿلاألسثػؿ،لفػ ذالاجمػتلاؤسةػجدرلاؤستجحػ

لاؤمظجـلتع ج وجلبجؤتتبورلنفلاؤلرؽلفالسةدرلمورلح و ا،لأسجلإذالاجمتلم جطلاؤ ةػ ؿلال تالالاؤطعبلاؤةج دلو ـ 
تةت نبلاؤترضلفوتـلاؤتتبورلنفلاؤلرؽلفالشاؿلطعبلمورلح و ا،لوةجندلاؤمظجـلفالاؤمهجوقلفالاؤحةػ ؿلنعدل

ل.1اجةقلبهجؿلطعبوػقل لاؤتاجؤوؼلاؤاعوقلاؤػػتاعلػػقلم ؿلاؤ حدةلؤا
أفلسشػػاعقلاؤتاةػػوصلهػػالحجؤػػقلاجةػػقلسػػفلسشػػجاؿلاؤم ػػؿ،لتػػد رلهػػذهلاؤسشػػاعقلحػػ ؿللإؤػػدلتمػػدرلا شػػجرة

حػدلاؤتسػجؿل لذؤػؾلدلأسػؿلإؤػاألمشػطق،لبحوػثلواةػصلاػؿلنتاةوصلنددلستوفلسفلاؤتسجؿلإؿلملسلاؤتددلسفل
حػدلاؤتعػدلسػػفلاألربػجح،لاسػػجلبجؤشػاؿلاؤػذالوػػؤدالؤعتاةػوصلاؤسثػؿلاؤػػذالسػفلشػػجم لأفلوح ػؽلأدمػدلاؤتاجؤوػػػػؼلأ لاؤ

وساػػػفلاةػػػتاداـلاؤطرو ػػػقلؤحػػػؿلسشػػػجاؿلأاػػػرىلسثػػػؿلتتوػػػوفلنػػػددلستػػػوفلسػػػفلاألمهػػػزةلأ لاؤ ةػػػج ؿل ممػػػجزلنػػػددلسػػػفل

                                                 
 .227-226،لصلص:مرجع سابقحسدالط ،لل-ل1
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لهػػااػػ فلأسثعوػػقلاؤتاةػػوصلتةػػععلستومػػق،ل لؤػػوسلسػػفلاؤضػػر رالأفلجتلاؤمزسػػقل متػػججلػاؤ ظػج ؼلأ لتتوػػوفلاؤسامػػ
 ل.1ممجزالجءةلاالتاسفلفالإمسجلددل،اؤتاجؤوؼلأ لاألربجح

 نموذج المخزون – 3
وحتػججلأالسشػر علفػالسمػجؿلاألنسػػجؿلإؤػدلااحتلػجظلبػجؤساز فلؤضػػسجفلااةػتسرارلاؤاػؼءلؤعتسعوػجتل،لاسػػجل
تحتػػػججلإدارةلهػػػذهلاؤسشػػػر نجتلنػػػجدةلإؤػػػدلاتاػػػجذلدػػػراراتلباةػػػ صلت دوػػػتلاؤطعػػػبل لاؤاسوػػػجتلاؤتػػػالتطعبهػػػجلسػػػفل

ؤع فػجءلبجؤطعػبلأ لشػراءلاؤساػز فلبػأاثرلسػفلطعبوػقلنعػدلاؤساز ف،لحوثلوسافلشػراءلاؤساػز فلاعػ لبطعبوػقل احػدةل
تتطعػبلحجؤػقلزوػجدةلاؤساػز فللفتراتلزسموقلسملةعق.لت افؽلاؤحجؤتوفلاؤةجب توفلحجؤقلزوجدةلاؤساز فلأ لحجؤقلم ةػ .

جتل لتلػػجدالحجؤػػقلػجضلستػػدؿلتاػػرارلإةػػدارلاؤطعبوػػػجرلاؤرأةػػسجؤالؤعلتػػرةلاؤزسموػػقلاؤستومػػقلس جبػػؿلامالػػػزوػػجدةلااةتثسػػ
اؤتمزلفالاؤساز ف،ل لفػالاؤس جبػؿلفػ فلم ػصلاؤساػز فلو عػؿلسػفلاةػتثسجرلاؤرأةػسجؤالس جبػؿلارتلػجعلستػدؿلتاػرارل
إةػػػدارلاؤطعبوػػػجتل لزوػػػجدةلاحتسػػػجاتلاؤتمػػػزلفػػػالاؤساػػػز ف.لالشػػػؾلأفلاؤحاسػػػقلت تضػػػالتممػػػبلهػػػجتوفلاؤحػػػجؤتوفل

جتل لت دوػػتلاؤشػػراءلنعػػدلتدموػػقلداؤػػقلاؤستطػػرفتوفلؤسةػػت ىلاؤساػػز ف، لؤػػذالوساػػفلأفلتتتسػػدلاؤ ػػراراتلاؤاجةػػقلباسوػػ
لاؤتاعلقلاؤاعوقلاؤتالت ازفلبوفلتاعلقلزوجدةلاؤساز فل لتاعلقلاؤتمزلفو .

قلنػػػفلاؤتةػػػجؤؤوفلاؤتػػػجؤووفلػز فلوتسػػػؿلبجةػػػتسرارلنعػػػدلا مجبػػػاةػػتمجدالؤسػػػجلةػػػبؽلف ػػدلتػػػـلتةػػػسوـلمسػػػ ذجلؤعساػػ
لل:2سجوممبلاؤتمظوسجتلاؤ د علفالاؤحجؤوتوفلاؤستطرفتوفلاؤةجب توفل له ل
 سجلهالاؤاسوقلاؤتالومبلطعبهج؟ 
 لسجله لت دوتلاؤطعبوق؟

جلفػالػقلاؤطعػبل لاؤتػالتسثػؿلاؤاسوػقلاؤسثعػدلاؤتػالومػبلطعبهػػوتـلا مجبقلنجدةلنفلاؤةؤاؿلاأل ؿلبتحدودلاسوػ
اؿلسرةلتةدرلفوهجلاؤطعبوق،لوسافلأفلتاتعؼلهذهلؤاسوقلسفلسرةلألارىلحةبلظر ؼلاؤحجؤق.لأسجلإمجبقلاؤتةجؤؿل

الفتتتسػدلنعػدلمػ علمظػجـلاؤساػز ف،لفػ ذالتتطعػبلاؤمظػجـلسرامتػقلد روػقلؤعساػز فلنعػدلفتػراتلستةػج وقلفوت دػعلاؤثجم
"ةػػد رلاؤطعبوػػػقلاؤمدوػػدةلفػػػالبداوػػػقلاػػؿلفتػػػرةلزسموػػػق،ل لسػػفلمجحوػػػقلأاػػرىلإذالاجمػػػتلهمػػػجؾلسرامتػػقلد روػػػقلسةػػػتسرةل

طعبوقلأ لسجلوطعؽلنعو لم طقلإنجدةلؤعساز فلفتجدةلسجلوتـلتحدودلسةت ىلاؤساز فلاؤذالومبلأفلتةدرلنمدلاؿل
لاؤطعب.لبمجءلنعدلسجلةبؽلوسافلاؤتتبورلنفلحؿلاؤسشاعقلاؤتجسقلؤعساز فلاجؤتجؤا:

لإةدارلطعبوقلمدودةلبس دارلوةج الاسوقلاؤطعبوقلنعدلفتراتلزسموقلستةج وقلفالحجؤقلاؤسرامتقلاؤد روق؛لػ
لةؿلاؤسةت ىلاؤحجؤالؤعساز فلإؤدلم طقلإنجدةإةدارلطعبوقلمدودةلبس دارلوةج الاسوقلاؤطعبوقلنمدسجلولػ

لاؤطعبل لهذالو افؽلحجؤقلاؤساز فلاؤسةتسر.للل

                                                 
 .174،لص:لمرجع سابق نعالحةوفلنعال لآار ف،ل-ل1
 .629،لصل:مرجع سابقحسدالط ،لل-ل2
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وػػتـلنػػجدةلتحدوػػدلاسوػػقلاؤطعبوػػقل لم طػػقلإنػػجدةلاؤطعػػبلسػػفلاػػمؿلتدموػػقلاؤتاعلػػقلاؤاعوػػقلؤعساػػز فلاؤتػػالوساػػفل
ساػػػز فلاداؤػػػقلؤسا مجتهػػػجلاؤتتبوػػػرلنمهػػػجلاداؤػػػقلؤهػػػذوفلاؤستغوػػػروف،لوساػػػفلتعاػػػوصلاؤتاعلػػػقلاؤاعوػػػقلؤعمسػػػ ذجلاؤتػػػجـلؤع

لاألةجةوقلاجآتا:
لقلاؤحوجزةل لاؤتازوف(ل+ل)تاعلقلاؤتمزلفالاؤساز ف(ؤطعبوق(+ل)تاعلقلاؤشراء(ل+ل)تاعلاؤتاعلقلاؤاعوقلؤعساز ف=ل)تاعلقلإةدارلا

تتتبرلتاعلقلاؤشػراءلنمةػرالنمةػرالهجسػجلسػفلنمجةػرلاؤتاعلػقلاؤاعوػقلنمػدسجلوت دػؼلةػترلاؤشػراءلنعػدلحمػـل
بتضلاؤحجاتلو دـلاؤبػج علسػجلوةػسدلباةػـلاؤاسوػقل لاؤػذالوترتػبلنعوػ لامالجضػجلفػالةػترلاؤ حػدةلالفلاؤطعبوق،ل

اعسجلزادتلاسوقلاؤطعبوػق.لأسػجلتاعلػقلإةػدارلاؤطعبوػقلفتتسثػؿلفػالاؤتاعلػقلاؤثجبتػقلاؤسحسعػقلنمػدلإةػدارلاؤطعبوػقل لؤػذال
جعلتاػجؤوؼلإةػدارلاؤطعبوػجت،ل لوحػدثلةوترتبلنعدلطعبلاسوجتلةغورةلتارارلنسعوقلاؤطعبلسسجلوؤدالإؤدلارتل

اؤتاسلنمدلطعبلاسوجتلابورةلفالنددلسحد دلسفلاؤطعبوجتل لبجؤتجؤالتمالضلتاػجؤوؼلإةػدارلاؤطعبوػجت.لتشػسؿل
جظلبػػجؤساز فل لاؤتػػالتزوػػدلبزوػػجدةلسةػػت ىلاؤساػػز فل لأاوػػرالتاعلػػقلاؤتمػػزلفتتسثػػؿلفػػالػتاعلػػقلاؤحوػػجزةلتاػػجؤوؼلااحتلػػ
قلنمػػدلملػػجذلاؤساػز فلفػػال دػػتلاؤحجمػقلإؤوػػ لااةػػجرتهجلؤةػستتهجلؤػػدىلنسم هػػج.لتاسػػفلاؤمػزاءلاؤػػذالةػػتتحسع لاؤشػرا

اؤاولوػػقلاؤتػػالوػػتـلفوهػػجلاتاػػجذلاؤ ػػرارلاؤةػػج بلحػػ ؿلتحدوػػدل دػػتلطعػػبل"اؤتػػالوساػػفلتترولهػػجلبأمهػػجل،لسشػػاعقلاؤتاػػزوف
بػػوفلاػػؿلسػػفللازمػػقاؤس للفػػالاولوػػق"لجػاؤطعبوػػقل لحمسهػػجلبحوػػثلتاػػ فلاؤتاػػجؤوؼلا مسجؤوػػقلاؤسترتبػػقلنػػفلذؤػػؾلأدػػؿلسػػ

لل.1اؤتاجؤوؼلاؤمجمسقلنفلاؤزوجدةلفالسةت ىلاؤساز فل لاؤاةج رلاؤسترتبقلنفلامالجض لنفلاؤسةت وجتلاؤسحددة
 نماذج صفوف االنتظار  –4

تظهػػػرلةػػػل ؼلاامتظػػػجرلبشػػػاؿل اضػػػالأسػػػجـلسرااػػػزلت ػػػدوـلبتػػػضلاؤاػػػدسجتلاؤضػػػر روقل لإفلاجمػػػتلحجؤػػػقل
اؤمظروػػجتلاؤتػػػالتبحػػثلفػػػالسشػػػجاؿلةػػل ؼلاامتظػػػجرلتهػػدؼلؤتسثوػػػؿل ادػػػعلتةػػجدفمجلاثوػػػرالفػػالاؤحوػػػجةلاؤتسعوػػػق.لإفل

اؤسشػػاعقلسػػفلاػػمؿلمسػػ ذجلروجضػػالوتمػػج ؿلمسوػػعلأبتجدهػػج،لحوػػثلوػػتـلاؤتتبوػػرلنمهػػجلسػػفلاػػمؿلنػػددلسػػفلاؤرسػػ زل
اؤتمدػػجتلاؤروجضػػوقلاؤتػػالتؤؤػػؼلسػػعلبتضػػهجلهواػػؿلاؤمسػػ ذجلاؤروجضػػالؤعسشػػاعقلاؤسطر حػػقلسسػػجلوةػػهؿلاؤحجؤػػقلأسػػجـل ل

ل رارل ومجدلاؤحؿلاألسثؿلؤعسشاعقلسفلاػمؿلدراةت لؤعمس ذجل لتحعوع لاتاجذلاؤ رارلاؤةج بلبشأم .ستاذلاؤ
اةػػتمجدالؤعمظروػػجتلاؤتػػالتبحػػثلسشػػاعقلةػػل ؼلاامتظػػجرلومبغػػالتحعوػػؿل لدراةػػقلاؤلتػػرةلاؤزسموػػقلؤممتظػػجرلسػػفل

ةجةػووفلومػبلاؤس ازمػقلبومهسػجل لهسػجلأمؿلت عوعهػجلإؤػدلأدمػدلحػدلسساػف،ل لأفلاؤ ػرارلبهػذالاؤشػأفلوػرتبطلبستغوػروفلأ
ل.ل2قلاامتظجرل لتاعلقلاتاجذلاؤ رار،سفلأمؿلبمجءلمظجـلفتجؿلو عؿلسفلزسفلاامتظجرػػتاعل

وعحػػظلأفلاؤتػػجسعوفلاؤر وةػػووفلفػػالمسػػ ذجلاامتظػػجرلهسػػجلستع ػػالاؤادسػػقل لس ػػدسهج.وهتـلفػػالمسػػجذجلةػػل ؼل
ؤثرلنعػدلاؤلتػرةلاؤزسموػقلاؤتػالوحتجمهػجلاؤتسوػؿلؤعحةػ ؿلنعػدلاامتظجرلبجؤتلجنؿلبوفلاؤتسوؿل لس دـلاؤادسقلاؤذالو

لاؤستتجؤوػػقل لبػػزسفلأداءلاؤادسػػقل اؤادسػػق، لوػػتـلااهتسػػجـلأوضػػجل ف ػػجلؤعمسػػ ذجلبجؤلجةػػؿلاؤزسمػػالبػػوفلنسعوػػجتلاؤ ػػدـ 
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لاؤتسػػمءل لزسػػفلأداءلاؤادسػػقلفػػالمسػػجذجلاامتظػػجرلفػػالشػػاؿلت زوتػػجتلاحتسجؤوػػقللؤعتسوػػؿلأوضػػج. وػػتـلتعاػػوصلدػػدـ 
نعوهجلت زوعل دتلاؤ د ـل لت زوعلزسفلأداءلاؤادسق،لوسافلأفلتسثؿلهذهلاؤت زوتجتلاؤحجاتلاؤتالوةؿلفوهجللوطعؽ

اؤتسوػػؿلإؤػػدلسراػػزلاؤادسػػقل لوحةػػؿلنعػػدلاؤادسػػقلسملػػردالسثػػؿلاؤبمػػ ؾل،اسػػجلوساػػفلفػػالحػػجاتلأاػػرىلأفلوةػػؿل
ل.1اؤتسمءل /أ لوتـلادستهـلسمتستوفلسثؿلاؤسطجنـ

 نموذج المحاكاة -5
راتل لػددلاؤستغوػػػػقلتتػػػػقلسػػػجلفػػػالمسػػػ ذجلروجضػػػالسمجةػػػبلفػػػالحجؤػػػػسػػػفلاؤةػػػتبلبساػػػجفلةػػػوجمقلسشاعػػػلواػػػ ف

تػػػدااعهجل لاثػػػرةلاؤ وػػػ دلاؤتػػػالتحاسهػػػج،لحتػػػدل لإفلتػػػـلذؤػػػؾلف مػػػ لسػػػفلاؤةػػػتبلاؤ ةػػػ ؿلؤحػػػؿلتلةػػػوعالؤعسشػػػاعقل
عوػػؿلةػػع ؾلاؤسطر حػػق.لفػػالسثػػؿلهػػذهلاؤحػػجاتلوػػتـلاؤعمػػ ءلإؤػػدلإنػػجدةلتسثوػػؿلاؤسشػػاعقلبأةػػع بلروجضػػالؤغػػرضلتح

اؤستغوػػػراتل لاؤ وػػػ دلاؤتػػػالتحاسهػػػجلتحػػػتلظػػػر ؼلسحػػػددةل لذؤػػػؾلاةػػػتتجمقلبجؤحجةػػػ ب،لوطعػػػؽلنعػػػدلهػػػذالاؤمػػػ علسػػػفل
جلػوتػػرؼلمسػػ ذجلاؤسحجاػػجةلبأمػػ لاألةػػع بلاؤروجضػػالؤستجؤمػػقلاؤسشػػامتلاؤتػػالتتػػدااؿلفوهػػلاؤمسػػجذجلمسػػجذجلاؤسحجاػػجة.

 لؤلتػراتلزسموػقللؼلهو قل لةع ؾلمظجـلح و الست دأم انجلستومقلسفلاؤتمدجتلاؤروجضوقلاؤسمط وقلاؤضر روقلؤ ة
بشػػرحلةػػع ؾلاؤمظػػجـل لاةػػتامصلاؤمظروػػجتل لاؤلرضػػوجتلاؤتػػالتتػػدللفلمسػػجذجلاؤسحجاػػجةلتهػػتـق.ل لنعوػػ لفػػ ػط وعػػ

أ لتاسػػوفلاؤةػػع ؾلاؤسةػػت بعالأالاؤتػػأثوراتلاؤتػػالتمػػتجللاؤمظروػػجتلاؤةػػجب قلؤت ػػدورؤسمحظػػقلةػػع ا ل لاػػذالاةػػتاداـل
ل.اؤتغوراتلنعدلاؤمظجـبةببلإمراءلبتضل

وتتجسػػؿلمسػػ ذجلاؤسحجاػػجةلسػػعلأمظسػػقلموػػرلسةػػت رةلسػػعلسػػر رلاؤػػزسف،لحوػػثلوػػتـلبس مبػػ لإومػػجدلةػػ رةلسسجثعػػقل
ؤعمظجـلاؤس عد،ل نعدلهذالف فلاؤسحجاجةلتةسـلاالتسثؿلةسجتلاؤمظجـلاؤح و الدودلاؤبحثلبتدلسمحظقلةع ا لؤلترةل

ةلمظجـلستوفلت فرلاؤستع سجتلاؤاجفوقلنفلأمزا  ل لاةج ة لبهدؼلزسموقلستومق،ل لنعو لّفغم لوشترطلنمدلسحجاج
تاتعػؼلتمربػقلاؤسحجاػجةلنػفللاؤ ة ؿلإؤدلاؤحجؤقلاؤتالوساػفلبس مبهػجلسترفػقلاؤطرو ػقلاؤتػالوتسػؿلفوهػجلهػذالاؤمظػجـ.

اؤتمربػػػػقلاؤستسعوػػػػقلفػػػػالإساجموػػػػقلإمػػػػراءلتمربػػػػقلاؤسحجاػػػػجةلبجؤاجسػػػػؿلنعػػػػدلاؤحجةػػػػ ب،فوسافلسػػػػفلاػػػػمؿلاؤتتبوػػػػرلنػػػػفل
تلػػجنمتلبػػوفلسا مػػجتلاؤمظػػجـلفػػالشػػاؿلنمدػػجتلروجضػػوقلمسػػعلاؤستع سػػجتلاؤمزسػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلاسػػجلؤػػ لأممػػجلاؤ

وػػ فرلمسػػ ذجلاؤسحجاػػجةلمسعػػقلسػػفلاؤسزاوػػجلفػػالس ػػدستهجلااتةػػجرلاؤ دػػتل لاؤةػػوطرةلنعوػػ ،لل.2مشػػجهدلاؤمظػػجـلاؤح و ػػا
ةػػتسرلؤلتػػرةلط وعػػقلفػػالحػػوفلأفلمسػػ ذجلحوػػثلأفلاؤ دػػتلاؤسبػػذ ؿلنعػػدلسمحظػػقلنسػػؿلاؤمظػػجـلاؤح و ػػالملةػػ لدػػدلت

لاؤسحجاجةلالوةتغرؽلة ىلفترةلزسموقلدةورةلس جرمقلبجؤحجؤقلاؤةجب ق.ل
ل
ل
ل

                                                 
 .740،لصل:مرجع سابقحسدالط ،لل-ل1
 .859،لصل:سابقالمرجع ال نفسل-ل2
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 خاتمة الفصل الثاني

أفلاؤسؤةةقلمظجـلسغعؽلوتسؿلنعدلفرضوقلأةجةوقلسؤداهجللبشاؿلنجـلاؤمسجذجلاؤامةواوقلفالا دارةلمبمتا
سسػجلوتتػوفلل،جتلبجؤشاؿل لاؤت دوػتلاؤسطعػ بوفلنػفلظػر ؼلاؤسحػوطفالإطجرلظر ؼلاؤتأادلاؤتجـلأالت افرلاؤستع س

لا دارالإؤػػدلأةػػلع لػذة.لأضػػؼلإؤػػدلذؤػػؾلامةػػوجبلاأل اسػػرلسػػفلأنعػػدلاؤهػػػاؤ ػػراراتلاؤستاػػلفػػالستػػ لتح وػػؽلرشػػجدة ـر
تمظػوـلرةػسالتتػ زعلفوػ لل،ل لانتبػجرلاؤسؤةةػقتدفؽلاؤستع سجتل لاؤبوجمجتلسػفلأةػلؿلإؤػدلأنعػدلاؤهواػؿلاؤتمظوسػا ل
ـلبجؤ ضػ حل لاؤرشػجدةل لاؤت مموػقلػجلوتةػػجلسواجمواوػػجرلانتبجرهػجلمس ذمػػسةؤ ؤوجتل لاؤ ظج ؼلبشاؿلهرسالفالإطاؤ

لمجمبػجلأةجةػوجلاؤامةػواوقاؤمظروػجتلف دلأهسعػتلل،اؤذالوتدلةعبلاؤتسعوقلا داروقل.لأسجلبجؤمةبقلؤع رارفالتةرفجتهج
ل.نعدلت زوعلاؤ ظج ؼلف طلـلاؤسداؿ ،لحوثلامةبلاهتسجػ لاؤت اسؿلاؤسؤثرةلفوله له لتحدودلاولوقلاتاجذلسم 

دجستلنعوػ لاؤسدرةػقلاؤامةػواوق،ل اؤستسثػؿللاؤدراةجتلاؤةع اوقلاؤسبارةلاردلفتؿلد الؤمفتراضلاؤذالظهرت
الإمتجموت ،ل اجفلؤهجلت م لأةجةاله لزوجدةلا متجموقلسػفلفاؤهجـلاؤسؤثرللفالأفلاؤطجدقلاؤمةدوقلؤعلردلهالاؤتجسؿ

لاؤرمػؿلاامتسػػجنا،للافتراضػجتلحػػ ؿلاؤتمةػػرلاؤبشػرالسػػفلأهسهػجل ضػػعاػمؿل ل لاػذاللتػػدنوـلسلهػػـ  تػػدنوـلسلهػػـ 
امةػبلل.اؤرمؿلاؤسح ؽلؤذات ،لأالأفلاؤلردلوا فلأاثرلإمتجموقلنمدسجلوشػترلبأهسوتػ ل نمػدسجلوتستػعلبجؤردجبػقلاؤذاتوػق

ذؤػؾلفػال لإشػراؾلاؤتسػجؿلفػالاتاػجذلاؤ ػرارللنعدلستاذلاؤ رارلاؤذالاشترطلنعوػ لا دارةاؤةع االفاللتراوزلاؤسداؿ
اؤطرو ػقلاؤتػالوػتـلبهػجللهػ لنػدـلتبوػجفاؿلدوتػجبلنعػدلاؤسػسػجلسػجلأإطجرلسجلأطع  النعو لأةع بلاؤ وجدةلاؤدوس راطوق،ل

وساػػفلؤستاػػذلاؤ ػػرارلأفللأمػػ لالهػػ ػمظوػػرهلاؤامةواػػبإشػػراؾلاؤتسػػجؿل لالحػػد دلذؤػػؾلا شػػراؾ.لسػػجلوحةػػبلؤػػ لس جرمػػقل
ع سجتلسفلامؿلشباقلرةسوقل لأارىلمورلرةسوقلتتدلأةرعلسفلةجب تهجلفالت فورلاؤستع سجت،لوحةؿلنعدلاؤست

لتهجلاؤسبجشرةلسعلسةجدرلاؤستع سجت.لاسجلتعتبلد رالأابرلبحاـلنمد
ؤػػدلاةػػتدراؾلاؤم ػػج صلاؤتػػالشػػجبتلاؤسػػدااؿلاؤتػػالةػػب تهجل لاؤتػػالإلاؤمظروػػجتلاؤحدوثػػقل لاؤستجةػػرةلنسػػدتل

تدارؾلهل اتلاؤمظروجتلاؤتاللنسعتلنعد،ل لنعو لفالنسعوقلتحعوعهجلؤعتمظوسجتلتلأارىرازتلنعدلزا وقل لأهسع
بةػػػ رةلةػػػجب جتهجلاؤتاجسػػػؿلبػػػوفلساتعػػػؼلاؤز اوػػػجل لااهتسجسػػػجتلاؤتػػػالراػػػزتلنعوهػػػجلترةػػػوخلسبػػػدأللةػػػب تهجلسػػػفلاػػػمؿ

وسػجتلبشػاؿلنػجـل لفػالفػالحوػجةلاؤتمظسملردة،لفجؤم امبلاؤتعسوقلالت ؿلأهسوقلنػفلاؤم امػبلاؤةػع اوقل لا مةػجموقل
اؤذوفلادترح الأفلأاثػرلاؤطػرؽللاؤبجرزوفلأحدلاؤسمظروفاهوربرتلةوس فلنسعوقلاتاجذلاؤ راراتلبشاؿلاجص،ل لوتدل

فتجؤوقلؤتح وؽلاؤتاجسؿلبػوفلاؤسػداؿلاؤامةػواالفػالا دارةل لبػوفلاؤسػداؿلاؤةػع اال لاامتسػجنالفػالاؤتمظػوـلهػ ل
وثلأ ضالأفلفارةلاااتوجرلاؤرشودلاؤتالتسوزلتةرفجتلاؤلردلؤـلتافلمجمتقلحاؤتراوزلنعدلنسعوقلاتاجذلاؤ رارات.ل

مػػجءلبػػ لاؤػػذالنسعوػجلفػػالت ةػػوؼلنسعوػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلب اةػطقلاؤسػػدوروف،لتمػػدرلا شػجرةلإؤػػدلأفلاؤمسػػ ذجلاؤرشػودل
تبػػقلنػػفلتعػػؾلةػػوس فلوتطعػػبلفهسػػجلشػػجسملؤاػػؿلاؤبػػدا ؿلاؤستجحػػقلؤعتةػػرؼلفػػالاؤس ادػػؼلاؤستموػػقل لاػػذالاؤمتػػج جلاؤسترل

اؤ راراتلاؤستاذة.لفالإطجرلهذالاؤمس ذجلومبلأفلتتجحلؤستاذالاؤ راراتلاػؿلاؤةػبؿلؤع ةػ ؿلإؤػدلاؤستع سػجتلاؤتػال
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تتتبػرلاؤ درةلنعدلاؤتحعوؿلاؤةػعوـلؤعستع سػجت.للىلستاذلاؤ راررلؤدتحتجمهجلنسعوقلاتاجذلاؤ رارات،لاسجلومبلأفلتت ف
رارلبسثجبقلم طقلامطمدػقلؤسمهػ داتلاؤاثوػروفلسػفلر ادلاؤلاػرلا دارالسمه داتلةوس فلفالتحدودلسله ـلاتاجذلاؤ 

فالتط ورلمظروػقلاتاػجذلاؤ ػرارلبجنتبجرهػجلنسعوػقلتسػزجلبػوفلاؤرشػدل لاؤ ادتوػقلفػالتحدوػدل لتتروػؼلاؤسشػاعقلس ضػعل
تتتبػرلجبتت ،ل لاؤ رارل لتمسوقلاؤبدا ؿلؤحؿلاؤسشاعقلثـلاؤتسؿلنعدلااتوجرلاؤبدوؿلاألفضؿل لاؤتسؿلنعدلتملوذهل لست

ل.اؤتمجةرلاؤةجب قلهالاؤسراحؿلاؤتالتسرلبهجلنسعوقلاتاجذلاؤ راراتلحةبلمظروقلةوس ف
دراةػػقلاؤتمظوسػػجتلاظػػجهرةلاعوػػقلسػػفلأبػػرزلةػػسجتلاؤلاػػرلاؤستجةػػرلفػػالا دارة.لحوػػثلوراػػزلهػػذالااتمػػجهللتتػػد

فلاؤتمظوسػػجتلسػػجلهػػالإالأد اتلدضػػوقلامتسجنوػػق،لةوجةػػوقل لحضػػجروقل لأ لاؤتػػالوتتبرهػػجلنعػػدلاؤالػػجءةلاؤتمظوسوػػقل
تتتبرلاؤمظروجتلاؤستجةرةلتطػ ورلؤػبتضلاؤمظروػجتلاؤتػالةػبؽلذارهػجللتعتبلد رالحو وجلفالتأسوفلةحقلاؤسمتسع.

 لسػفلثػـلفهػالأدػربلإؤػدلاؤ ةػؼلل،قلبجؤتحدوػدػجتلا داروقلفالبتضلاؤػد ؿلاؤست دسػػأ لأمهجلتمظورلؤبتضلاؤسسجرة
لل.بأمهجلفعةلقلإداروقلالمظروجت

فػػالمسوػػعلاؤتمظوسػػجتل لفػػالسمظسػػجتللاسػػجلأةػػعؼلاؤػػذارلنسعوػػقلاتاػػجذلاؤ ػػراراتلمػػ هرلاؤتسػػؿلا دارالتتػػد 
سهػجراتلسترفقل لدراوقل للدججلإؤػراراتلأةبحتلست دةل لتحتػاألنسجؿلنعدل م لاؤتحدود.لمظرالألفلنسعوقلاتاجذلاؤ 

جتلا داروػقلفػالاؤسؤةةػقل دراؾلػ وفلاؤضر رالأفلوةتدلستاذ لاؤ راراتلفالمسوعلاؤسةتػأةبالسحوثلاجةق،ل
سجهوػػػقلنسعوػػػقلاتاػػػجذلاؤ ػػػراراتلبتمسوػػػقلستػػػجرفهـل لسهػػػجراتهـلألمػػػؿلحػػػؿلاؤسشػػػجاؿلاؤتػػػالو امه مهػػػج.لومظػػػرلؤعسؤةةػػػقل

راراتل لوسافلتة رلذؤؾلإذالسػجلنرفػتلأبتػجدل لسراحػؿلنسعوػقلػجلنعدلأمهجلشباقلستحراقلاتاجذلاؤ ػاؤستجةرةلمجؤب
وتتبػػرلاؤ ػػرارلترمسػػقلؤرمبػػقلستومػػقلتتحػػ ؿلإؤػػدلفتػػؿلفػػاللهػػجلسػػفلطػػرؼلا دارةلفػػالاؤتمظػػوـ.اتاػػجذلاؤ ػػراراتل لست دجت

 لوتدلأوضجلتتبورلنػفلإرادةل لتةػسوـلستػوفلسػفلدبػؿلستاػذلاؤ ػرارل لهػذهلاؤرمبػقلتتحػ ؿلإؤػدلفتػؿلل،اؤ ادعلاؤتسعا
لاممجزلسهجـلأ لإحداثلتغورلسحددلفالاؤبو قلاؤتالوتاذلاؤ رارلبةددهج.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  

ا في أغراض التسيير أو اإلدارة بحيث ػة بأسموب مختمؼ نسبيػلذا انصب االهتماـ عمى استخداـ الحاسبات اآللي
لحػػؿ المشػػاكؿ التػػي  ه المهيكمػة التػػي تتخػػذهاالقػػرارات غيػػر المهيكمػػة و شػػب دراتها فػػي دعػـادة مػػف  ػػيمكػف االسػػت 

و زيػادة فاعميتهػاا اسػتنادا  اػات اتخػاذ القػرارات داخمهػع ك اءة عمميػتواجهها  مما يسهـ في نهاية المطاؼ في رف
ت مػػف نظػػاـ المعمومػػات بعػػض المعمومػػا ىلمػػا ورد فػػي ال صػػميف السػػابقيف فانػػه بامكػػاف المػػديريف الحصػػوؿ عمػػ

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  ػػرارات محػػددة لحػػؿ مشػػاكؿ 

 ة لتحقيؽ هذل الحاجةامحددة  و لذا يتصور نظـ معمومات دعـ القرار كطريق
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 

     لقرار مكونة مف عدد مف المديريفا الرياضيةا أما االتصاالت فتستخدـ عندما تكوف مجموعة ا
أسػباب رار و ػـ القػػرؼ عمى ماهية نظـ معمومات دعػار عاـ يمكف مف خبلله التعػيهدؼ ال صؿ لتقديـ إط

 االهتماـ بدراستها و تطبيقاتها في وظائؼ المؤسسة مف خبلؿ تناوؿ النقاط التالية6
   تحميؿ م هـو نظـ دعـ اتخاذ القرار؛ 
  ؿ نظـ معمومات دعـ اتخاذ القرارات؛دراسة هيك 
  تصني ات نظـ معمومات دعـ اتخاذ القرارات؛ 
  استخداـ نظـ معمومات دعـ القرار و تقييمها؛ 
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 تحميل مفهوم نظم دعم اتخاذ القرار المبحث األول:

تحػت مسػمى ظهرت نظـ دعـ القرار في بداية السبعينات كتطبيقات لتحسػيف اتخػاذ القػرارات اإلداريػة 
نظـ دعـ القػرارات اإلداريػة  لكنهػا تطػورت فيمػا بعػد إلػى نظػـ ت اعميػة معتمػدة عمػى الحاسػب لػدعـ القػرارات 

نضج التقنيات و األسػاليب  ـتحت مسمى نظـ دعـ القرارا كاف ظهور نظـ دعـ القرار استجابة مباشرة لعد
ت هػػذل الػػنظـ بدايػػة لمتعامػػؿ مػػع ر و طػػ التػػي اسػػتخدمت مػػف جانػػب نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة فػػي المنظمػػاتا

المشػػاكؿ المعقػػدة و غيػػر المهيكمػػة و ربػػط اسػػتخداـ النمػػاذج و األسػػاليب التحميميػػة باالسػػتعماؿ الكبلسػػيكي 
ف غيػػػر المتخصصػػػيف فػػػي الحاسػػػوب مػػػف اسػػػتخدامها بشػػػكؿ ػلمبيانػػػات مػػػع التركيػػػز عمػػػى  ػػػدراتها فػػػي تمكيػػػ

 ت اعميا

 م معمومات دعم القرارالمطمب األول: مناقشة مدلوالت مفهوم نظ

تمثؿ نظـ دعـ القرار وجهة نظػر جديػدة لػدور الحاسػبات فػي المنظمػات و فػي عمميػة اتخػاذ القػرارات 
ممػا يػؤدل لتحسػيف   ت ػاعمهـ مػع هػذل األنظمػة تحقيػؽ مهـ وديريف في عممياتهـ القراريػة بػدعبمساعدتها لمم

 ك اءة اتخاذ القرارات بدال مف فعاليتهاا 
أولهمػػا أنهػػا يجػػب أف ال تحتػػاج إلػػى  ػػدرات فنيػػة  مػػات دعػػـ القػػرار تحػػديا ذو شػػقيف تطػػرح نظػػـ معمو 

تحػػؿ محػػؿ اآلخػػريف بقػػدر مػػا تمثػػؿ ال تخصصػػية لمعرفػػة اإلسػػتراتيجية التصػػميمية لهػػا  كمػػا أنهػػا يجػػب أف 
د امتػػدادا أو دعمػػا لهػػـا أمػػا التحػػدل الثػػاني فيتمثػػؿ فػػي أف األفكػػار التػػي أسسػػت هيكػػؿ نظػػـ و دعػػـ القػػرار  ػػ

جػػاءت مػػف وجهػػة نظػػر المػػديريف  خاصػػة بعػػد إدراكهػػـ أف الت اعػػؿ بػػيف ال ػػرد و الحاسػػوب هػػو الػػذل يسػػم  
ر شخصػػػي ػدل فػػػي الوصػػػوؿ لتقديػػػػلمتخػػػذ القػػػرار بػػػالنظر المتعمػػػؽ لممشػػػكمة الكتشػػػاؼ عناصػػػر جديػػػدة تساعػػػ

 ا1سميـ لمت اعؿ مع المشكمة المطروحةو 
 عناصر المفهوم – 1

 :ومات دعـ القرار بت صيؿ بعض جوانبه وفقا لمنسؽ التالييمكف توضي  م هـو نظـ معم
 قـرار  – 1 –1

االهتمػاـ بحػؿ  تركز نظـ دعـ القرار عمى دعـ صناعة القرار بتحويؿ النظػارمف مسػتويات العمميػات إلػى
لتػي المحػدد أو العمميػة اإلداريػة ا راري مػؤدال6 مػا هػو القػو ذلػؾ عػف طريػؽ إثػارة تسػاؤؿ رئيسػ المشاكؿ اإلدارية
  2نحاوؿ دعمها؟

                                                 
1 - BERNARD ROY, Méthodologie multicritère d'aide à la décision, Economica, Paris, France, 1985, P : 11.  
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فاف المهتـ بنظـ دعـ القرار سيكوف مجبرا عمػى تطػوير أدوات   نه ال يمكف أتمتة كؿ المشكبلتبما أ
ا عػف طريػؽ ػمنهجية ل حص القرارات التػي سػتنهي المشػكمة أو تعالجهػا و تحديػد المعمومػات الواجػب إتاحتهػ

لسياؽ يمكف أف نورد تجربة المحممػيف الهنػود ربط نظاـ المعمومات بمشكبلت المستخدـ و حاجاتها في هذا ا
عندما  اموا بزيارات ميدانية مكث ة لمنظاـ القائـ عمى التمػويف و توزيػع السػمع الحكوميػة المدعمػة الػذل كػاف 

اـ لـ يكف  ائما عمى تدفؽ سميـ لمبيانات  و مػف ػهذا النظ وجه  صور متعددة  حيث اكتش وا أفيعاني مف أ
اج إلػى دعػـ فػي إطػار نظػـ دعػـ  ػرار جديػدة ػمجموعة مف القػرارات الحاكمػة التػي تحتػ دثـ عمموا عمى تحدي

  ا1لعمميات سحب و توزيع السمع المدعمة بمػا يضمف عدالػة و ك اءة التوزيع
 دعـم - 2 – 1

ـ عمػػى اسػػتخداـ الحاسػػبات ػالتدعيػػ سػػتندر  يػيقصػػد بػػذلؾ أف هػػذل الػػنظـ تػػدعـ و ال تحػػؿ محػػؿ المديػػ
ميؿ المناسبة لممشكمةا استنادا لما سبؽ ال يمكف أف يحؿ الحاسب محؿ متخذ القرار في معظـ أساليب التحو 

القرارات رغـ أنه يمكف بمرور الو ت و الخبرة منهجة بعض المشاكؿ حاسوبيا  لكف هػذا ال ين ػي أف جػوهر 
لػػػة أحػػػد شػػػركات ألجػػػؿ التوضػػػي  نػػػورد حا. ر عمػػػى اتخػػػاذ القػػػراراتػرار تتمثػػػؿ فػػػي  ػػػدرة المديػػػػنظػػػـ دعػػػـ القػػػ

يعمػػػؿ عمػػػى تحديػػػد  نظامػػػا لمبرمجػػػة الخطيػػػةتبنػػػى نمػػػوذج األمثميػػػة فيهػػػا التػػػي ي2الخطػػػوط الجويػػػة األمريكيػػػة
ة فػػي إطػػار دالػػة الهػػدؼ لمنمػػوذج و هػػي التكم ػػة ػؿ لقطػػع الايػػار بػػيف المخػػازف المختم ػػػػػػفضالتخصػػيص األ

لتاير في حجـ األسطوؿ عمػى تخصػيص اإلجماليةا يسم  النظاـ السابؽ لمديرل التخزيف أف يحددوا آثار ا
األجػػزاء  اتخػػاذ  ػػرارات ال ػػائض و الشػػراء  تقيػػيـ مقترحػػات البػػائعيف  التنبػػؤ بالطمػػب المسػػتقبمي  إضػػافة إلػػى 

 تو ع سموؾ التخصيص مف خبلؿ تحميؿ الحساسية التخاذ القرارات المناسبةا  
 نظـم  - 3 – 1

األعماؿ  يتـ بناء نظـ دعـ القرار استنادا لحاجة  تتضمف النظـ كبل مف المستخدـ  الحاسوب و بيئة
اا يت اعػؿ المستخدـاالحاسػوب مػف خػبلؿ ػالمدير ال عمية و في ضوء متايرات بيئة األعماؿ التي ينتمي إليهػ

ة اإلدخػػاؿ و اإلخػػراج عمػػى الوحػػدات الطرفيػػةا يتضػػمف الت اعػػؿ السػػابؽ إمكانيػػة الوصػػوؿ إلػػى النمػػاذج ػآليػػ
ة و بعػػض أنػػواع  واعػػد البيانػػات بهػػدؼ دعػػـ  ػػدرة المػػدير أو المسػػتخدـ عمػػى فحػػص الرياضػػية و اإلحصػػائي

 ا3المشكبلت و اتخاذ القرارات
 

                                                 
 ا03-95  ص ص6مرجع سابق، محمد ماجد خشبه - 1

 ا03  ص6نفس المرجع السابق - 2
 ا92  ص93326الطبعة األولى  دار المناهج لمنشر و التوزيع  عماف  األردف  نظم مساندة القرارات، سعد غالب ياسيف   - 3
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ممػػا سػػبؽ يمكػػف اسػػتخبلص أف هنػػاؾ تركيػػزا كبيػػرا عمػػى الطبيعػػة العممياتيػػة فػػي صػػناعة دعػػـ القػػرار  
لوضع نظاـ لدعـ اتخاذ فالتركيز انصب عمى عمميات التصميـ ال عمى التصميـ ال ني الجاهز عند السعي 

القػرارا تجػػدر اإلشػػارة أف نظػػـ دعػػـ القػػرار ليسػػت نظمػػا معتمػػدة عمػػى الحاسػػوب فقػػط لكنهػػا مرتبطػػة بالدرجػػػة 
رار الوصػػوؿ لتحديػػد البدائػػػؿ و مػػف ثػػـ إلػػى اتخػػاذ  ػػرارا ػاألولػػى بالعمميػػات التػػي يسػػتطيع بموجبهػػػا متخػػػذ القػػ

صػػػميـ نظػػػـ دعػػػـ القػػػرار أف تسػػػعى لمػػػربط بػػػيف األنشػػػطة اسػػػتراتيجيات ت ه يجػػػب عمػػػىأنػػػ تجػػػدر اإلشػػػارة هنػػػا
 لذل ينتج عنهاااالخاصة باتخاذ القرار التي يمكف دعمها و بيف القرار 

 تحديد المفهوم – 2
اـ ػأصب  مصطم  نظاـ دعـ القرار يمثؿ حجر الزاوية في أدبيات نظـ المعمومات و اإلدارة بشكؿ عػ

و ميشػػاؿ سػػكوت  (GORRY ANTHONY)جػػورل أنتػػوني و ذلػػؾ مػػف  بػػؿ كػػؿ مػػف 1791انطبل ػػا مػػف سػػنة 
األمريكػي  عنػدما لمسػا الحاجػة إلػى (MIT)ميػت الباحثػاف بمعهػد (MICHAEL SCOTT MORTON)مورتػوف

  و طورا م هومي سيموف لمقرارات المبرمجػة إطار لتوجيه تطبيقات الحاسوب صوب اتخاذ القرارات اإلدارية
روبػػػرت أنتػػػوني لممسػػػتويات اإلداريػػػة بمػػػا يعػػػرؼ بشػػػبكة جػػػػورل و غيػػػر المبرمجػػػة و م هػػػـو منظػػػر اإلدارة 

 ا1سكوتو 
وصػػػؼ كػػػبل مػػػف جػػػورل و سػػػكوت أنػػػواع القػػػرارات بالنسػػػبة إلػػػى هيكػػػؿ المشػػػكمة و التػػػي تتػػػراوح بػػػيف 
المهيكمػػػة إلػػػى غيػػػر مهيكمػػػة التػػػي حػػػددها سػػػيموفا أدخػػػؿ جػػػورل و مورتػػػوف أنواعػػػا لمشػػػاكؿ األعمػػػاؿ فػػػي 

ى نظـ دعػـ القػرار بأنػه يصػؼ تطبيقػات الحاسػوب المسػتقبمية فقػط  و فيمػا بعػد شبكتهـ كما أشارا ابتدائيا إل
نظػرا لتعػدد صػة لػدعـ القػرار فػي الو ػت الحػاليا تـ تطبيػؽ المصػطم  عمػى كػؿ تطبيقػات الحاسػوب المخص

 التعاريؼ التي تناولت مصطم  نظـ دعـ القرار نورد أهمها فيما يمي6
 (ALTER)تعريف ألتر  -1 – 2

ؽ دراسػة شػممت ػلنظـ دعـ القرار عمى شػبكة جػورل و سػكوت  عػف طريػ 1791عري ه سنة بنى ألتر ت
نظػػاـ دعػػـ  ػػرار  حيػػث مكنتػػه الدراسػػة مػػف تطػػوير تصػػنيؼ لػػنظـ دعػػـ القػػرار اعتمػػادا عمػػى  سػػتة و خمسػػوف

درجة الدعـ لحػؿ المشػكمة  اعتمػد ألتػر فػي تعري ػه لهػذل لػنظـ عمػى وضػع ال ػروؽ بمػا يجػب أف تحقػؽ نظػـ 
تخػػػاذ القػػػرار و نظػػػـ معالجػػػة البيانػػػات التقميديػػػة  بحيػػػث يحقػػػؽ نظػػػاـ دعػػػـ القػػػرار عمميػػػات االسػػػتخداـ دعػػػـ ا

 ا2ال ورل  ال اعمية  المرونة و االستخداـ الحالي و المستقبمي
 

                                                 
  9332السعودية  لمنشر  الرياض  المممكة العربية   ترجمة6 سرور عمي إبراهيـ سرور  دار المريخنظم المعمومات اإلداريةيورج شيؿ  رايموند ماكميود و ج - 1

 ا123-122ص ص6     
 ا535  ص6 9332  دار الكتب العممية لمنشر و التوزيع  القاهرة  مصر  نظم دعم اتخاذ القرار و األنظمة الذكيةعمي فهمي   - 2
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  (LITTLE)تعريف ليتل  -2 – 2
ت تسػتخدـ نظاـ دعـ القرار هو مجموعة مف اإلجراءات المبينة عمى استخداـ النماذجا هػذل اإلجػراءا

 ا 1و اآلراء لمساعدة متخذ القرار في اتخاذ  رارل في معالجػة البيانات
  (BONKZIK)تعريف بونكزيك  –3 –2

نظاـ دعـ القرار هو نظاـ مبني عمى اسػتخداـ الحاسػوب و المتكػوف مػف ثبلثػة عناصػر تت اعػؿ فيمػا 
اـ المعرفػة فيعػد مسػتودعا ػأما نظ ـ ظابينهاا نظاـ الماة لتحقيؽ االتصاؿ بيف المستخدـ و با ي مكونات الن

لممعرفة في صورة بيانات و إجراءات تتعمؽ بتعريؼ و توصيؼ المشاكؿ التي يتداولها النظاـ و أخيرا نظاـ 
 معالجػػة المشػػاكؿ الػػذل يمثػػؿ حمقػػة الوصػػؿ بػػيف نظػػاـ الماػػة و نظػػاـ المعرفػػة و هػػو مػػزود بالقػػدرات البلزمػػة

عمػى وصػؼ المكونػات الواجػب توافرهػا فػي  ركػز التعريػؼ يػه هنػا هػو أفمػا يمكػف اإلشػارة إل الحؿ المشاكؿ
 نظـ دعـ القرار  كما أنه جمع بيف توصيؼ نظـ دعـ القرار و النظـ الخبيرةا

أف تعريؼ نظـ دعـ القرار ركز في مراحمه األولػى عمػى الهػدؼ   السابقة اتري يتض  مف خبلؿ التع
اـ  فػػي حػػيف اتجهػػت التعري ػػات الحديثػػة إلػػى التركيػػز عمػػى مػػف االسػػتخداـ أل التركيػػز عمػػى مخرجػػات النظػػ

المدخبلت عمى حساب المخرجات  و يرجع السبب في ذلػؾ إلػى صػعوبة  يػاس المخرجػات مػف نظػـ الػدعـ 
 كقياس جودة القرار المتخذ مثبلا

 ضبط المفهوم – 4 – 2
يػة  تسػتخدـ األدوات نظػـ ت اعميػة آل عمػى أنهػام هوـ مصطم  نظـ دعـ القرار  تقديـمما سبؽ يمكف 

لتحميميػة  النمػػاذج و  واعػػد البيانػػات المخزنػػة فػػي الحاسػػوب عمػػى أف يكػػوف دور هػػذا األخيػػر تابعػػا ال متخػػذ ا
حيث أنها تسم  لمتخذ القرار بالمؤال ة بيف تقديرل الشخصي و مخرجات الحاسوب إلنتػاج المعمومػات    رار

درات است سارية لمحصػوؿ عمػى المعمومػات عنػد الطمػب  الداعمة لعمميات اتخاذ القرار  مستخدمة في ذلؾ  
كمػػػا تسػػػتخدـ النمػػػاذج الرياضػػػية و اإلحصػػػائية و األسػػػاليب الكي يػػػة و  واعػػػد البيانػػػات لحػػػؿ المشػػػكبلت و 

 الي دعـ اإلدارة في عمميات التو عبالتا
لمعمومػات تمثؿ نظـ دعػـ القػرار مرحمػة جديػدة مػف تقنيػة نظػـ المعمومػات اإلداريػة تعمػؿ عمػى تقػديـ ا

 ا2البلزمة لدعـ العمميات القرارية في كافة مستويات التنظيـ
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 المطمب الثاني: أهمية نظم معمومات دعم القرار و تطورها

بػػػرزت نظػػػـ دعػػػـ القػػػرار بأجيالهػػػا المتعا بػػػة والمتطػػػورة باسػػػتمرار بسػػػبب الحاجػػػة الموضػػػوعية لػػػئلدارة 
ضحت معقدة بسبب ظروؼ عػدـ التأكػد التػي ميػزت بيئػة لوجود تقنيات و أدوات لدعـ اتخاذ القرارات التي أ

لمعمومػػػات المحوسػػػبة كافيػػػة لتزويػػػد متخػػػذل القػػػرارات بالمعمومػػػات ااألعمػػػاؿ الحديثػػػةا إذ لػػػـ تعػػػد إدارة نظػػػـ 
ة لهػذل المعمومػات التػي ػـ أنشطة المنشػأة بػالرغـ مػف القيمػة اال تصػادية الهامػػـ ودعػالضرورية ألداء وظائ ه

 ا مف مواردها الحديثةا تعد موردا أساسي
 م القرارعدأهمية نظم معمومات  – 1

لمعمومػػات الػػذل يمتػػد بػػالتوازل مػػع المجػػاالت الوظي يػػة الرئيسػػية لممنشػػأة اعػػد البنػػاء المتكامػػؿ لػػنظـ 
اال تصػػادية الشػػكؿ األنسػػب فػػي عقػػد السػػبعينات لتمبيػػة احتياجاتهػػا الرئيسػػية  لكػػف مػػع االنتقػػاؿ إلػػى عصػػر 

ة انطػػبلؽ تقنيػػة لتطبيقػػات دـ تخطػػيط مػػوارد المشػػروع و نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة  اعػػالشػػبكات أصػػبحت نظػػ
  .1نظـ المعمومات التن يذية و نظـ دعـ القرارات

ي اء اإلنسػػػػانػذلػػػؾ المػػػػزيج مػػػف الذكػػػ ،(GERRITY) جيريتػػػيد تعبيػػػػر ػـ دعػػػـ القػػػػرار عمػػػى حػػػػتعػػػد نظػػػ
يما بينها مف أجؿ حؿ المشػكبلت المعقػدةا تعػد نظػـ تكنولوجيا المعمومات و البرمجيات التي تت اعؿ بقوة فو 

ة و العمميػػة ػاؿ مػػا بػػيف المػػوارد المعرفيػػػور عنهػػا منظومػػة التكامػػؿ ال عػػػدعػػـ القػػرارات الجماعيػػة الجيػػؿ المتطػػ
رؽ و مجاميع اإلدارة التي تشترؾ في عمميػة صػنع ػلمعقؿ الجماعي مع التقنيات المعموماتية الداعمة لعمؿ ف

  ا2اعيةالقرارات الجم
محػػددة عمػػى سػػبيؿ   تقػػدـ نظػػـ معمومػػات دعػػـ القػػرارات فوائػػد جمػػة لػػئلدارة فضػػبل عمػػا سػػبؽ تحديػػدل

 36فيما يميالمثاؿ ال الحصر 
ـ محوسػبة متخصصػة فػي تقػديـ ػة فػي المؤسسػة بحكػـ أنهػا نظػػرارات اإلسػتراتيجية و التكتيكيػػتحسيف جػودة القػ ػ

 الدعـ لصانع القرار؛
قرارات مف  بؿ اإلدارة العميا و مجموعات الدعـ و التحميؿ و كذا مف  بػؿ اإلدارة الوسػطى تستخدـ نظـ دعـ ال ػ

 لمجاالت الوظي ية لدعـ  راراتهـ غير الهيكمية و شبه الهيكمية؛افي مختمؼ 
ة تمكػػف المسػػتخدـ النهػػائي مػػف ػتتميػػز نظػػـ دعػػـ القػػرارات بسػػهولة االسػػتخداـ و المرونػػة لوجػػود واجهػػات بسيطػػ ػػػ

ر البينػػػي المباشػػػر مػػػع هػػػذل الػػػنظـ بماتػػػه الطبيعيػػػة  إضػػػافة لمتسػػػهيبلت المقدمػػػة الختيػػػار نمػػػوذج القػػػرار التحػػػاو 
 المطموب و تعديؿ االفتراضات مما يترتب عنه فهـ أفضؿ لممشكمة و مسبباتها؛

                                                 
1 - KUMAR KULDEEP & HILLEGERSBERG JOE VAN, ERP experience and evolution, Gale Group, U.S.A, 2000, P: 22.  

  ا94  ص6مرجع سابق  الطبعة األولى  ، نظم مساندة القراراتسعد غالب ياسيف - 2
 ا135-133  ص ص6مرجع سابقوند ماكميود و جيورج شيؿ  رايم - 3
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نمػػاذج تعمػػؿ نظػػـ دعػػـ القػػرار عمػػى خدمػػة المسػػتخدـ النهػػائي بتقػػديمها إيػػال أدوات لتحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ ال ػػػ
 واعػػد البيانػػات  بمعنػػى آخػػر تعمػػؿ هػػذل الػػنظـ عمػػى نشػػر و توزيػػع  ػػدراتها فػػي معالجػػة  البيانػػات و نمذجػػة و 

 المشكبلت ألجؿ حمها؛
تقػػديـ الػػدعـ الخػػاص الموجػػه لحػػؿ مشػػكمة جوهريػػة و الػػدعـ العػػاـ ألنمػػاط مختم ػػة مػػف القػػرارات  كممػػا تضػػمف  ػػػ

 ما استطاع مف أف يشمؿ وظائؼ و مهاـ جديدة و متنوعة؛النظاـ حزما كثي ة و متنوعة مف النماذج كم
تعمػػؿ نظػػـ دعػػـ القػػرارات عمػػى توسػػيع نطػػاؽ العقبلنيػػة المحػػدودة لصػػانعي القػػرار باضػػافة القػػدرات البرمجيػػة  ػػػ

     لمنظاـ إلى الطا ة العقمية المحدودة لمتخذ القرارا
 تطور نظم معمومات دعم القرار – 2

مػػر بحالػػة مػف عػػدـ الوضػػوح  ف ػي مطمػػع التسػػعينات مازالػت بعػػض األدبيػػات ال تػزاؿ نظػػـ دعػػـ القػرار ت 
تر  عدـ وجود تعريؼ مستقؿ لهذل النظـ  و أف الدعـ الذل تقدمه التطبيقات في معظمه غير مباشر  كما أف 

 ع العممػي خاصػة مػا تعمػؽػـ ما زالػت غيػر مدركػة فػي الوا ػػهداؼ و الوظائؼ األساسية لنظـ الدعالعديد مف األ
 تحقيؽ الك اءة و الدعـ االستراتيجيا منها بعوامؿ الت اعؿ  التايير

دعـ التنظػػػيـ  كمػػػا سػػػادت ـ الشخصػػػي فػػػي مقابػػػؿ تمػػػؾ الموجهػػػة لػػػزادت التطبيقػػػات المطػػػورة لمتػػػدعي 
التطبيقات الموجهة لدعـ  رارات اإلدارة الوسطى و مستو  العمميات بالمقارنة بالنصػيب الضػئيؿ لمتطبيقػات 

ؿ فػػػي التطبيػػػؽ ػـ القػػػرارات اإلسػػػتراتيجية لػػػئلدارة العميػػػا  إضػػػافة إلػػػى ظهػػػور العديػػػد مػػػف المشاكػػػالمطػػػورة لػػػدع
العمميا يمكف الحكـ عمى أف ال جوة بيف ما كاف مأموال و بيف ما تحقؽ تجسد مجاالت التطػوير المسػتقبمي 

فػي تقنيػة المعمومػات  المستهدفة لنظـ دعـ القرار  هذا إضافة إلى مجاالت أخر  فرضتها التايرات السريعة
 رار و توسيع مجاالتهاا ػال سيما االتجال عمى التكامؿ مع منتجات الذكاء االصطناعي إلثراء نظـ دعـ الق

مف خبلؿ تطور رحمة نظـ دعـ القرار في المنظمات في الماضي  الحاضر و استشرافا لممسػتقبؿ يمكػف 
و ذلػؾ  ديث عػف نظػـ دعػـ القػرار و المسػتقبؿتصور مجموعة مف المهاـ غير المدركة سػوؼ تكػوف محػور الحػ

التكامػؿ التخطيطػي الرأسػي و كػذا  لػدعـ القػرارات الجماعيػةفي المؤسسػة الوظي ي األفقي  مف خبلؿ التكامؿ
رار و التطػورات الحديثػة ػػػـ القػـ دعػػتكامػؿ نظػ راػو أخيػ ط االسػتراتيجيػبيف المستويات اإلدارية لػدعـ التخطيػ

 ا1في تقنية المعمومات
 التكامل الوظيفي األفقي عبر المنشأة لدعم القرارات الجماعية -1 –2

يتحقؽ هذا التكامؿ إذا كاف نظاـ دعـ القرارات لمتخطيط المالي في المنشأة مثبل يستهدؼ اتخاذ  رار 
 أف تحقؽ رار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ القػـ دعػاجا يمكف لنظػلتنظيـ كالتسويؽ واإلنتامنسؽ و متكامؿ مع وظائؼ أخر  في 
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 6و ذلؾ مف خبلؿع في انجاز هذا التكامؿ مستقببل تتوسو 
  ظهػػر منػػػذ منتصػػؼ الثمانينػػػات نظػػـ القػػػرارات  6السػػعي لتكامػػػؿ عػػدة نظػػػـ دعػػـ  ػػػرار موزعػػة و من صػػػمة
لموزعة كوسيمة لمكاممة عدة نظـ دعـ  رار موجودة في منظمة واحدة أو التنسيؽ بيف عػدة نظػـ فػي بيئػات ا

 طيط الجماعي و اتخاذ القرارات الجماعيةامتعددة لتمبية حاجيات محددة لمتخ
  نظػـ  لمجػاؿظهػر فػي هػذا ا 6بناء نظـ دعـ  رار أوسع نطاؽ  ادرة عمى التنسيؽ بػيف القػرارات الوظائ يػة

دعـ القرارات الجماعية باعتبارها تمثيبل إلمكانيات حاسوبية و اتصاالتية مصممة لتحسيف األداء مف خبلؿ 
راراتاتمثػػػؿ االجتماعػػػات االلكترونيػػػة أحػػػد الخيػػػارات المسػػػتخدمة فػػػي هػػػذا دعػػػـ ت اعػػػؿ مجموعػػػات اتخػػػاذ الق

الشػأف  حيػث يمكػف لمتخػذل القػرارات فػي أمػاكف مختم ػة مػف المشػاركة فيهػا عبػر شاشػات التم زيػوف و دوف 
الحاجػػة لمسػػ ر و يػػوفر ظهػػورهـ عمػػى الشاشػػة فػػي و ػػت واحػػد اإلحسػػاس بػػأنهـ فػػي اجتمػػاع عػػادل و داخػػؿ 

لمراجعػة اسػتعدادات مركبػات  (NASA)وكالػة ال ضػاء األمريكيػة ة ذلؾ ما استخدمته ػأمثم غرفة واحدة   مف
 مس ساعات ناهيؾ عف تقميؿ التكم ةا مف و ت االجتماع مف يوميف إلى خ ال ضاء  األمر الذل  مؿ

 سي بين المستويات اإلدارية لدعم التخطيط االستراتيجيالتكامل التخطيطي الرأ -2 – 2
ا ػلتطبيقػػات الداعمػػة لمقػػرارات اإلسػػتراتيجية و التػػي تتطمػػب تنسػػيقا أفقيػػا العممػػي إلػػى  مػػة يشػػير الوا ػػع

رأسيا لمكاممة الوحدات ال رعية الوظائ ية أفقيا و مكاممة التخطيط رأسيا إلبداع إستراتيجية منسقة لممؤسسة و 
يجيػػػة و نظػػـ دعػػـ  ػػرارات المعنيػػةا يمثػػؿ التنسػػيؽ المػػذكور مػػدخبل حيويػػا فػػي خمػػؽ نظػػـ دعػػـ  ػػرارات إسترات

و في هذا الشأف يتزايد اعتماد الشػركات األمريكيػة الكبػر  عمػى    جماعية و مف ثـ زيادة الك اءة التنظيمية
أسػػاليب السػػػيناريوهات و اسػػػتطبلع رأل الخبػػػراء (طريقػػػة دل ػػيا لػػػدعـ القػػػرارات الجماعيػػػة و اتخػػػاذ القػػػرارات 

 اإلستراتيجيةا
 ار و التطورات الحديثة في تقنية المعموماتتكامل نظم دعم القر  -3 – 2

مػػف الطبيعػػػي أف    وـو و األسػػاليبػة مػػف العمػػػمجموعػػ ور فػػػيػـ دعػػـ القػػرار حصػػيمة التطػػػتمثػػؿ نظػػ
يتطػػور دورهػػا و تتعػػاظـ إمكاناتهػػا بػػالتطور االيجػػابي الحاصػػؿ فػػي هػػذل األدوات و العمػػوـا تطػػورت تقنيػػات 

ا إلػػى معالجػػة ػة البيانػػات فػػي بدايػػة مشوارهػػػلبرمجيػػات مػػف معالجػػات و المتمثمػػة فػػي الحاسػػبات و اػالمعمومػػ
اء االصػػطناعي و ذلػػؾ خدمػػة ػالمعمومػات و أخيػػرا ظهػػور نظػػـ المعرفػػة التػػي تمثػػؿ إسػػهاما أساسػػيا لعمػػـ الذكػػ

 ابشكؿ عاـ لئلدارة و اتخاذ القرارات في المنظمات
 
 
 



 الفصل الثالث: نظم معمومات دعم اتخـاذ القرار
 

 

261 

 المطمب الثالث: تطبيقات نظم معمومات دعم القرار

ة ػقات نظـ دعـ القرارات في مجاؿ األعماؿ تحديدا و التي تتطمب  رارات غير هيكميتتعدد تطبي
شبه هيكمية باإلضافة إلى نظـ دعـ القرارات المبرمجة التي تنتشر تطبيقاتها بصورة واسعة لدعـ أنشطة و 
لمستخدمة إف معظـ تطبيقات نظـ دعـ القرارات خاصة ا عمميات اإلدارة في مستو  اإلدارة التشايميةاو 

منها مف  بؿ الشركات الكبيرة و المتوسطة يتـ تطويرها مف  بؿ شركات تكنولوجيا المعمومات و بيوت 
ات عمى ػغمب المؤسساالتصاالتا تعتمد أالخبرة العالمية في مجاؿ صناعة البرمجيات و العتاد و شبكات 

ر مف اعتمادها عمى خيار التوريد مف ػكثرارات أػارج لتطوير و بناء نظـ دعـ القػوريد مف الختإستراتيجية ال
 الداخؿ و خاصة إذا تعمؽ األمر بالتطبيقات المعقدة تكنولوجياا 

ؿ ػمف الصعوبة بمكاف تحديد إطار ساكف التساع تطبيقات نظـ دعـ القرارات ألف هذل النظـ تعم
جاؿ إدارة تستخدـ في كؿ نشاط يتطمب سرعة و د ة و موضوعية في اتخاذ القرارات خاصة في مو 

األعماؿ الحديثة  و هذا ما يض ي خصوصية عمى هذل النظـ مقارنة باألنماط األخر  مف نظـ المعمومات 
ـ دعـ القرارات في أنه لكؿ نظاـ خصائص جوهرية تختمؼ إلى حد ما ػػالمحوسبةا تتمثؿ خصوصية نظ

مكونات األساسية مف الرغـ مف استخداـ نظـ دعـ القرارات ن س ال ىعف خصائص النظـ األخر ا عم
ة البيانات   اعدة النماذج و واجهة التحاور مع المستخدـ إال أف مضموف هذل التقنيات و طريقة د اع

عممها يختمؼ بطريقة جذرية  بؿ أف هناؾ تبايف في طبيعة و أولوية استخداـ وظائؼ مهمة لتحميؿ 
اؽ الوظائؼ ػه و نطػوفقا لمجاؿ استخدامالبيانات و بناء النماذج في كؿ نظاـ لمساندة القرارات و ذلؾ 

 ؿ عمى دعمها لمساعدة المديريف عمى اتخاذ  راراتهـاػالتي يعم
تجدر اإلشارة أف هناؾ نظـ دعـ  رار تستخدـ بص ة رئيسية (تقنية التحميؿ ماذا أو تقنية تحميؿ 

أو إدارة المخاطر  الحساسيةا أكثر مف أل وظائؼ أخر  و ذلؾ الرتباط هذل الخيرة بتحميؿ االستثمار
مثبل  بينما تعتمد حـز عمؿ أخر  لنظـ دعـ القرارات عمى المحاكاة أو استخداـ الوثائػػؽ و الخرائط الر مية 

مة لنظـ دعـ القرارات  د ال تحمؿ بعض التطبيقات المه ا1كما هو الحاؿ في نظـ المعمومات الجارافية
مع أف هذل  ات الجارافية مثبلػالحاؿ في نظـ المعموم أو اإلسناد أو كممة القرارات كما هو كممة الدعـ

طبيعة ذلؾ ألف جوهر عممها و   النظـ هي أنماط و في بعض الحاالت أجياؿ لتكنولوجيا نظـ دعـ القرارات
أهدافها وتوجهها ينحصر في إطار تقديـ الدعـ الكؼء و ال عاؿ لعممية اتخاذ القرارات اإلدارية غير و شبه 

 الهيكميةا

                                                 
 ا02  ص6مرجع سابقسعد غالب ياسيف  نظـ مساندة القرارات  الطبعة األولى   - 1
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د استخدامات نظـ دعـ القرارات كما تتنوع المنظمات التي تتولى تطبيقها  و لمتدليؿ عمى ذلؾ تتعد
نورد الجدوؿ الموالي الذل يضـ تطبيقات نظـ دعـ القرارات و المنظمات ذات العبل ة  يوض  الجدوؿ 

مئات مف األمثمة بعض التطبيقات المهمة لدعـ القرارات في مجاؿ األعماؿ  كما يمكف اإلشارة إلى وجود ال
 عؿ تطبيقات هذل النظـ في مجاؿ األعماؿ االلكترونية  اإلدارة االلكترونيػة و التجارة االلكترونيةا 

 (11)جدول رقم                                  
 أمثمة لتطبيقات نظم دعم القرارات في بعض المؤسسات األمريكية         

 قــراراتتطبيـــق نظـم دعـم ال المنظمــة
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 ج المخزوف و تخطيط المخزوفمزي 
National Gypsum التنبػؤ و التخطيط لممؤسسة 
Southern Railway تحديد و جدولة مسارات القطارات 

Texas Oil and Gas Corporation  لكامنةاتقويـ الموا ع ذات الطا ة 
United Airlines جدولة الطيراف 

U.S Department of Defense تحميؿ عقود الدفاع 
 ا03  ص6مرجع سابقرات  الطبعة األولى  سعد غالب ياسيف  نظـ مساندة القرا6 المصدر   

إضافة لما تـ تحديدل توجػد أنػواع مختم ػة لػنظـ دعػـ القػرارات الموجهػة أساسػا النجػاز  ػرارات وظي يػة 
تجػػارل و غيرهػػا محػػددة كرسػػـ إسػػتراتيجية اإلعػػبلف أو اتخػػاذ  ػػرارات الشػػراء و اتخػػاذ  ػػرارات مػػن  االئتمػػاف ال

تتطمب تنظيـ عممية دعـ القرارات وجود  ػدرات ت اعميػة  مف المهاـ التي تتطمب  رارات ذات طبيعة وظي يةا
مرنة يتـ بموجبها الوصػوؿ إلػى مػوارد المعمومػات المتاحػة فػي المنشػأة سػواء كانػت هػذل المعمومػات موجػودة 

معمومػػات تػػـ إدخالهػػا مػػف  بػػؿ صػػانع القػػرار كمػػا فػػي  اعػػدة بيانػػات النظػػػاـ أو مسػػتودع بيانػػات المنظمػػة أو 
 يوضحه الشكؿ التالي6
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 (17)شكل رقم 
 المعمومات مواردظم دعم القرارات و إدارة ن

 
 استخداـ معمومات موجودة                                                                         

 في  اعدة البيانات                                                                          
 
 
 
 
 
 

  في مستودع البيانات أو معمومات                                                           

 
 
 

 ا04  ص6مرجع سابقرات  الطبعة األولى  سعد غالب ياسيف  نظـ مساندة القرا6 المصدر
د أف نورد الحالة العممية لشركة المعادف في هيوستف بالواليات المتحدة األمريكيػة يمكف في هذا الصد

و التػي كػاف اهتمامهػا منصػبا عمػى الماامػػرة مػع شركػػة بتػرو كيماويػاتا 1لتطبيقها نظـ دعـ القرارات بنجاح
المتعمقػػة حيػػث  ػػاـ نائػػب الػػرئيس التن يػػذل لشػػركة هيوسػػتف و المسػػئوؿ عػػف القػػرار إعػػداد تحميػػؿ لممخاطػػػر 

بمناطػؽ التزويد و الطمبات و األسعارا و  د صنع مدير التخطيط و اإلدارة بمعية فريقه نظاما لدعـ القرار 
تمت الخطوة  خبلؿ عدة أياـ باستخداـ لاة تخطيطية متخصصة و كانت النتائج تقترح بشدة  بوؿ المشروعا

لرئيس التن يذل  د وعى جدو  المشػروع إال أنػه السابقة عممية االختبار الحقيقي  فعمى الرغـ مف أف نائب ا
كاف  مقا مػف المخػاطر الكامنػة فػي المشػروع و ال رصػة فػي تحقيػؽ الػرب   حيػث أ ػر أنػه يػدرؾ  يمػة العمػؿ 

  و مع ذلؾ فكاف يود أف ير  نتيجػة التقيػيـ مػف زاويػة %55الذل  اـ به معية فريقه و أنه مقتنع به بنسبة 
يػػة الو ػػت و المسػػؤولية الممقػػاة عميػػه بػػرد جػػواب لشػػركتها بعػػد مراجعػػة النتػػائج ـ مػػف محدودػأخػػر  عمػػى الرغػػ

لوا تػـ التوصػؿ فػي نهايػة المطػاؼ إلػى إلاػاء المشػروع الػذل  -المترتبة عف منهجية التحميؿ المعتمدة (ماذا
 كاف مف المحتمؿ أف يقبؿا 

ا ػتتنػػػػوع فػػػػي تطبيقاتهػػػػرارات تختمػػػػؼ و ػاج أف نظػػػػـ دعػػػػـ القػػػػػيمكػػػػف استنتػػػػ  كحوصػػػػمة لمػػػػا تػػػػـ تقديمػػػػه
مجػػػاالت اسػػػتخدامها  كمػػػا تتبػػػايف فػػػي نػػػوع و طبيعػػػة المهػػػاـ المرتبطػػػة بمسػػػتو  القػػػرار اإلدارل الػػػذل تقػػػـو و 

                                                 
 ا 22-20  ص ص93316ألردف  دار وائؿ لمنشر عماف  ا   الطبعة األولى نظم دعم القراراتعبلء عبد الرزاؽ محمد السالمي   - 1
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تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف نظػػـ دعػػـ القػػرارات و عمػػى وجػػه الخصػػوص تطبيقاتهػػا تػػرتبط  بدعمػػه فػػي المؤسسػػةا
ت البيانػػات و حقػػؿ الػػذكاء االصػػطناعي بمجػػاالت مهمػػة فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات مثػػؿ منظومػػة مسػػتودعا

 الذل أصب  أكثر اندماجا في أدواته  نظمه و تقنياته مع نظـ دعـ اإلدارة و نظـ دعـ القرارات اإلداريةا

 المبحث الثاني: تحميل هيكل نظم معمومات دعم اتخاذ القرارات

ل رعػػي إلدارة  اعػػدة ثمػػة فػػي كػػؿ مػػف النظػػاـ اممتمػػف نظػػـ فرعيػػة تتكػػوف نظػػـ معمومػػات دعػػـ القػػرارات 
البيانػػات  النظػػاـ ال رعػػي إلدارة  اعػػدة النمػػاذج و النظػػاـ ال رعػػي إلدارة الحػػوار البينػػي و مػػوارد النظػػاـ مػػف 
األفػػػراد العػػػامميف باإلضػػػافة إلػػػى البنيػػػة التنظيميػػػة التػػػي تشػػػكؿ هيكػػػؿ النظػػػاـ و اإلجػػػراءات و  واعػػػد العمػػػؿ 

 ةاالخاصة بتن يذ و أنشطة دعـ القرارات اإلداري
تمثؿ نظـ دعـ القرارات نتاج الت اعؿ بيف البيانػات و الحػوار البينػي مػع المسػت يد  إف أهػـ مػا يميػز نظػـ 
دعـ القرارات عف األنواع األخر  مف نظػـ المعمومػات اإلداريػة المحوسػبة هػو تكوينهػا النػوعي الػذل يجمػع بػيف 

رارات شػبه وغيرالهيكميػةا تػرتبط قػيػدة التخػاذ الانات بوسػائؿ دعػـ م  اعدة البيانات و أدوات تحميؿ و نمذجة البي
مكف لنظـ دعـ القرارات أف ي هذل النظـ بعبل ات بينية متكاممة و متعاضدة مع الواجهة البينية لممست يد النهائيا

ات و  ػػػدرات التحميػػػؿ نػػػات و مػػػوارد البياػاد والبرمجيػػػالعتػػػا مػػػف ة إذا مػػػا تػػـ اسػػػتخداـ مواردهػػػػإضافيػػػتحقػػؽ مزايػػػا 
 ذجة التقنية بك اءة و فعاليةا    النمو 

 المطمب األول:النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات

 16ةالعناصر التالييتكوف النظاـ ال رعي إلدارة البيانات مف 
  واعد البيانات المستخدمة مف  بؿ نظاـ الدعـ؛ ػ
 نظاـ إدارة  واعد البيانات؛ ػ
 دليؿ البيانات؛ ػ
 اناتاوسيمة االست سار عف البي ػ

 قواعد البيانات – 1
 تعرؼ  واعد البيانات بأنها مجموعة مف البيانات المترابطة يتـ تنظيمها بأسموب يتناسب و احتياجات

ا يعتمد تنظيـ البيانات عمى حجـ نظاـ دعـ اتخاذ القرار  ف ي حالة المؤسسات الكبر  يتـ تنظيـ 2المستخدـ

                                                 
 ا552  ص6مرجع سابقعمي فهمي   - 1
 ا552  ص6سابقالمرجع ال نفس - 2
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نظمات الصايرة يتـ استخداـ  واعد بيانات خاصة طبقا البيانات في صورة مستودعات أما في حالة الم
اإلشارة أنه  د يتواجد بالنظاـ الواحد أكثر مف  اعدة بيانات و ذلؾ طبقا لتنوع مصادر  الحتياجاتهاا تجدر

 ات و التي  د تكوف داخمية أو خارجية أو بيانات خاصة تتاير مف مستخدـ آلخراػالبيان
ع ػة العمميات بالمؤسسة كأنظمة حركات البية لمخرجات نظاـ معالجة كنتيجػداخميتنشأ البيانات ال

الشراء  يطمؽ عمى هذا النوع مف البيانات تسمية البيانات التشايميةا ليس بالضرورة أف تشتمؿ  واعد بيانات و 
 ـا أماػنظاـ الدعـ عمى جميع البيانات التشايمية الموجودة بالمؤسسة و لكف طبقا الحتياجات نظاـ الدع

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   

 تنظيم البيانات –2
لمستخدمة في نظاـ الدعـ بعد يمكف في حالة نظـ الدعـ الصايرة تضميف البيانات داخؿ النماذج ا

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 

  ا1 واعد البيانات الخاص ببا ي أنظمة المؤسسة
 استخالص البيانات –3

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 
 ناتنظام إدارة قاعدة البيا –4

في بناء  واعد البيانات بنظـ  (Oracle) أوراكؿ تستخدـ نظـ إدارة  واعد البيانات التجارية مثؿ نظاـ
  26الدعـ  فهي تقـو بتن يذ عدة وظائؼ نحددها فيما يمي

 استخبلص البيانات لتضمينها داخؿ  واعد بيانات نظـ الدعـ؛ ػ
 تحديث البيانات سواء باضافة  حذؼ أو تعديؿ؛ ػ
 نات مختم ة المصادر؛يابط بيف البالر  ػ
 استرجاع البيانات طبقا لؤلسئمة المطروحة؛ ػ
 توفير أمف البيانات و تحديد صبلحيات االستخداـ؛ ػ

                                                 
 ا554  ص6مرجع سابقعمي فهمي   - 1
 ا940  ص6 مرجع سابقعمي عبد الهادل مسمـ   - 2
 ا593-555  ص س6 مرجع سابقعمي فهمي   -  
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 حماية البيانات مف األعطاؿ الم اجئة؛ ػ
 تن يذ عمميات تداوؿ البيانات البسيطة و المعقدة مثؿ ترتيب و فرز البيانات؛ ػ
 البيانات بواسطة نظاـ الدعـ؛تتبع عمميات استخداـ  ػ
 إدارة البيانات مف خبلؿ استخداـ دليؿ البياناتا ػ

لكف التحدل  اعد البياناتذكرها وظائؼ تقميدية بحكـ تواجدها في أل نظاـ لقو  لوظائؼ السابؽا تعد
 ة الدعـا  ة المستخدمة في أنظمػاذج الوص ية و الكميػتضميف هذل الوظائؼ و تكاممها مع النم يكمف فيالحالي 

 وسائل االستفسار – 5
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 

 نظاـ الدعـا صياغة و وصؼ ما تحتاجه مف بيانات مخزنة بقواعد بيانات
 دليل البيانات –6

يطمؽ عميه أيضا  اموس البيانات  و الذل هو عبارة عف دليؿ يحتول عمى الوصؼ و التعريؼ 
 تتمثػؿ فيات ػاتا إف الوظي ة الرئيسية لقاموس البيانػالد يؽ لجميع البيانات الموجودة في  اعدة البيان

بالنظاـ و المعنى الد يؽ له و كذا مصدرلا يقـو اإلجابة عف االست سارات الخاصة بتوافر بياف معيف 
ة لمؤسسة ما ػالدليؿ مثبل باإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ ببياف حمولة س ينة في جدوؿ بيانات الس ف الممموك

الحذؼ ة و ػيسم   اموس البيانات باإلضاف ا1درة باأللؼ طفػبتحديد  يمة الحمولة المذكورة بالجدوؿ أنها مق
 لمعمومات الخاصة بالبيانات الموجودة بقاعدة بيانات نظاـ الدعـاو التعديؿ في ا

 المطمب الثاني: النظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج

ال يمكف تحقيؽ الدعـ لنظـ مساندة القرارات مف دوف وجود حـز متكاممة و متنوعة مف النماذج 
لى مستػو  األمثمية أو لحؿ الجاهزة التي تستخدـ في عمميات صنع القرارات و تستهدؼ الوصوؿ إ

مشكبلت تتعمؽ بالتنبؤ أو تحميؿ المخاطر أو تقييـ درجة تأثير التهديدات الحالية أو المحتممػة أو لصنع 
القرارات االستثمارية في المؤسسةا و عمى هذا األساس سيتـ مف خبلؿ المطمب تقديـ صورة نظرية م صمة 

مزايا و عيوب استخدامها في دعـ القرارات و كذا ت اعمها مع  عف م هوـ إدارة  اعدة النماذج و مكوناتها 
  اعدة البياناتا

 

                                                 
 ا593  ص6مرجع سابقعمي فهمي   - 1
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 مكونات النظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج – 1
فرعية متمثمة في  اعدة النماذج  نظاـ إدارة مكونات يتكوف النظاـ ال رعي إلدارة  اعدة النماذج مف 

 ا1و فيما يمي وصؼ مقتضب لهذل المكونات لاة النمذجة و  اموس النماذج   اعدة النماذج 
 اذج قاعدة النم – 1 – 1 

اذج الجاهزة التي تستخدـ في حؿ مشكبلت متنوعة في ػتعتبر  اعدة النماذج حزمة مف برامج النم
ة ػة و التخطيطيأنشطة األعماؿ المختم ة كاألنشطة المحاسبية  المالية  التسويقية  العممياتيمجاالت 

ضـ أيضا نماذج لدعـ وظائؼ المدير و خاصة ما تعمؽ منها بعمميات صنع القرارات كما ت غيرهااو 
ثبلثة  في لهيكميةا يمكف تصنيؼ النماذج التي تضمها  اعدة النماذجااإلدارية غير الهيكمية و شبه 

 ستراتيجيةاإلفالنماذج   2النماذج التكتيكية والنماذج العممياتية  هي النماذج اإلستراتيجيةمجموعات رئيسية و 
تستخدـ في دعـ  رارات اإلدارة العميا في عمميات التخطيط االستراتيجي  و مف أمثمة ذلؾ تمؾ المستخدمة 

ف تكوف وص يةا في تحديد األهداؼ اإلستراتيجية و إجراء التحميؿ البيئي و هي نماذج تتجه في طبيعتها أل
ارة الوسطى لممساعدة في عمميات تخصيص أما النماذج التكتيكية فهي تمؾ التي تستخدـ بواسطة اإلد

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 

دعـ أنشطة العمؿ اليومية التي تتـ في المستويات اإلدارية  الدنيا  و مف  تستخدـ النماذج التشايمية في
 أمثمتها النماذج التي تستخدـ في جدولة اإلنتاج و الر ابة عمى المخزوفا 

 ةلغات النمذج – 2 – 1
 ة و نماذجػة الرا يػتتوافر  اعدة نماذج نظـ دعـ القرارات عمى نماذج جاهزة مكتوبة باحد  لاات البرمج

تعمؿ لاات البرمجة الموجودة في  أخر  جاهزة يمكف اإلضافة عميها و تعديمها باستخداـ لاات الجيؿ الرابعا
المحترفوف القياـ  ع إال المبرمجوفػالنظاـ ال رعي إلدارة  اعدة النماذج الكثير مف الجهود التقنية التي ال يستطي

نما د و تبسيط  درات و وظائؼ النظاـ و ػلو ت و الجهار اػف فائدتها ال تقتصر فقط عمى اختصبها  و عميه فا ا 
  ا3ة و تحميؿ جديدةػة وظائؼ معالجػتعتبر  اعدة انطبلؽ برمجية  وية إلجراء التعديبلت أو إضاف

 نظام إدارة قاعدة النماذج  – 3 – 1
 درات هو نظاـ برمجيات يقـو بتن يذ وظائؼ إنشاء النماذج و استخداـ الوحدات التركيبية لبناء  

 جديدة و تعديؿ أو تحديث النماذج و معالجة البيانات كما يوضحه الشكؿ الموالي6

                                                 
 ا 22  ص6مرجع سابقـ مساندة القرارات  الطبعة األولى  سعد غالب ياسيف  نظ - 1
 ا954  ص6مرجع سابقعمي عبد الهادل مسمـ   - 2

 ا21  ص6مرجع سابقسعد غالب ياسيف  نظـ مساندة القرارات  الطبعة األولى   - 3
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 (18)شكل رقم 
 النظام الفرعي إلدارة 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 القرارات و بصورة 
بل ػمباشر لمجاؿ واسع مف القرارات اإلدارية  فنجد مثخاصة حـز البرامج الجاهزة المصممة لتقديـ دعـ 

ة مف النماذج الجاهزة مصن ة إلى ػه مف الم ترض أف تتضمف نظـ دعـ القرارات تشكيمػنير  أ  Turbanأف
 سميف هما النماذج الوص ية و المتمثمة في تحميؿ السيناريوهات و نموذج المحاكاة و ص وؼ االنتظار 

ة الديناميكية و نموذج البرمجة الخطية و غيرها مف ػثمية كنموذج التخصيص  البرمجغيرها  و نماذج األمو 
 ا1النماذج

تعد الحـز البرمجية مف النماذج المعروفة و المستخدمة في مجاالت عمـ اإلدارة تختمؼ مف حيث 
مهـ مف  ا و وسائؿ عرضها عف النماذج الكبلسيكية التي تقترف بعددػطريقة إنشائها و أسموب استخدامه

ا كأداة موضوعية مساعدة في صنع ػالمشكبلت التي تواجه صانع القرار عندما يرغب بانشائها و استخدامه

                                                 
1 -E.TURBAN, Decision support and expert systems,4ed edition, Prentice Hall International, U.S.A,1995,PP:53-55. 

 وظائؼ حسابية -
 نماذج ا تصادية -
 نماذج مالية -
 نماذج تنبؤية -
 نماذج عمـ اإلدارة -
 نماذج تسويقية -
 نماذج عممياتية -
 نماذج األمثمية -
 الحساسيةنماذج تحميؿ  -
 نماذج المحاكاة -
 مناذج اإلدارة التكتيكية -
 مناذج لوجيستتكية -

 و غريها
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اذج مستنسخة و جاهزة عف ػاذج الكبلسيكية و غيرها ليست بالضبط نمػوؿ أف النمػالقرارا يجب هنا الق
ـ القرارات هو تجهيز هذل ػدعا أف ما  دمته نظـ ػالنماذج المعروفة المستخدمة يدوياا و ليس صحيح

 النماذج بحـز جاهزة فقط و تبسيط استخدامها مف  بؿ المست يد النهائيا   
 مزايا و عيوب النماذج في دعم القرارات  – 2

 16يترتب عف استخداـ النماذج في اتخاذ القرارات جممة مف المزايا  سيتـ تحديدها تباعا فيما يمي
تعميمية  حيث يتي  بناء و تشايؿ النماذج فرصة لممديريف لمتعمـ و اكتساب  يعتبر استخداـ النماذج خبرة ػ

 مهارات و معارؼ جديدة؛
ه في و ت ػرار و معرفة نتائجػيمكف عنصر السرعة الذل توفرل النماذج متخذل القرارات مف تقييـ أثر الق ػ

 وجيز؛
   مف وسائؿ تجميع المعمومات؛تتميز النماذج بقدرتها عمى التنبؤ بشكؿ ال توفرل أل وسيمة أخر  ػ
 يعتبر استخداـ النماذج أ ؿ تكم ة مف استخداـ طريقة المحاولة و الخطأا ػ

 26رغـ المزايا السابقة لمنماذج فانها ال تخمو مف عيوب  نوردها فيما يمي
صعوبة تمثيؿ الوا ع تمثيبل كامبل  األمر الذل يترتب عميه االعتماد عمى المدير في تقدير بعض  ػ

ف مخرجات النماذج تعتمد في أغمب مف وا ع خبراته الشخصية  و لذا فاعناصر مدخبلت النموذج 
 حياف عمى التقديرات و األحكاـ الشخصية لمتخذل القرارات؛األ

يحتاج بناء  تصميـ و تشايؿ النماذج غالبا إلى مهارات رياضية و إحصائية  كما أف ت سير مخرجات  ػ
 وافر لد  متخذل القرارات  درات و مهارات رياضية و إحصائيةاهذل النماذج يستمـز أف يت

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 القرارات 

كسابهـ مهارات الو   تعامؿ مع مخرجات النماذج و استيعابهااا 
 التفاعل بين قاعدة البيانات و قاعدة النماذج – 3

ذ ػفيتجه مثبل متخ  3ة بيف  اعدة البيانات و  اعدة النماذج عبل ة ت اعمية في اتجاهيفػتعد العبل 
ج هنا طمب البيانات القرار الستخداـ نموذج معيفا يحتاج هذا النموذج لبيانات محددة فتتولى  اعدة النماذ

اذج  ػػػػات بارساؿ البيانات المطموبة لقاعدة النمػػػػػػػتقوـ  اعدة البيان دة البياناتاػػػػػػالمطموبة لمنموذج مف  اع
تتولى  اعدة النماذج إجراء التحميبلت المطموبة و إرساؿ نتائج التحميبلت لمستخدـ النظاـا تستمر أف في 

                                                 
 ا955  ص6مرجع سابقعمي عبد الهادل مسمـ   - 1
 ا033-955  ص ص6 نفس  المرجع السابق - 2

 ا033  ص6نفس  المرجع السابق - 3
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نماذج إلى أف يو ؼ مستخدـ النظاـ العمميات أو يتجه عممية الت اعؿ بيف  اعدة البيانات و  اعدة ال
 الستخداـ عمميات مف نوع آخرا

 المطمب الثالث:النظام الفرعي إلدارة الحوار البيني

رارات بالمست يد النهائي أو ب ريؽ ػد النظاـ ال رعي إلدارة الحوار البيني الوسيط الذل يربط نظـ دعـ القػيع
اـ ال رعي لمحوار في تشكيمة وظائؼ الدعـ ػتتمخص أهمية النظ ارات الجماعيةااإلدارة في حالة نظـ دعـ القر 

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

 البينيمفهوم النظام الفرعي إلدارة الحوار  – 1
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 

ستجابة النظاـ لطمبات أيضا وسيمة التحكـ في عمميات النظاـ  كما أنها تمثؿ أداة التعبير عف ا
ستخدـ نظاـ إدارة الحوار عمى خاصتي البساطة و المرونة كي تسهؿ لمم يجب أف يتوافر ا1المستخدـ

نه غالبا ما يكوف هناؾ تنا ضا بيف الخاصيتيف السابقتيف  حيث أف النظاـ التعامؿ معها تجب اإلشارة أ
ظاـ الذل يتصؼ بالمرونة غالبا ما ي تقد ة و أيضا النػالذل يتصؼ بالبساطة غالبا ما تنقصه المرون

 لعنصر البساطةا 
يعتبر النظاـ ال رعي لمحوار البيني في نظـ دعـ القرارات 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 

أو تقنيات التعميـ و الت سير و غيرها مف القدرات التقنية لمنظاـ ال رعي إلدارة الحوار مع التوجيه و التحذير 
 ا2المست يد

 أنـواع أساليب الحــوار – 2
يمكف أف يتـ الحوار بشكؿ غير مباشر بيف المستخدـ و نظاـ دعـ القرار  كما يمكف أف يتـ بشكؿ 

وسيط   د يتمثؿ هذا الوسيط في التقارير الدورية أو أحد مباشر أيضاا فالحوار غير المباشر يتـ باستخداـ 
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 يقـو الموظ يف أو مجموعة منهـ بدور الوسيط بيف نظاـ دعـ القرار و المستخدـا وفقا لمنظاـ 

                                                 
 ا035  ص6مرجع سابقعمي عبد الهادل مسمـ   - 1
  ا45  ص6مرجع سابقسعد غالب ياسيف  نظـ مساندة القرارات  الطبعة األولى   - 2
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السابؽ يستطيع المستخدـ النهائي طمب تقرير معيف  يتولى الوسيط تشايؿ النظاـ لمحصوؿ عمى التقرير 
رار ػوسيط بيف نظاـ دعـ القلاد المحمميف بدور ػػحا يمكف أف يقـو أػكم ايمه لممستخدـالمطموب و توص

 ا1والمستخدـ النهائي إضافة لقيامه بت سير النتائج و تقديـ المقترحات و التوصيات البلزمة لممستخدـ النهائي
يمكف أف يتـ الحوار المباشر باستخداـ العديد مف األساليب مثؿ السؤاؿ و الجواب   ائمة 

المخرجات  المدخبلت في سياؽ المخرجات إضافة إلى خبلتانموذج داالختيارات  لاة األوامر  نموذج الم
فوفقا ألسموب السؤاؿ و   2خميط مف األساليب السابقة فضبل عف استخداـ الماة العادية كوسيمة لمحوار

الجواب يطرح النظاـ سمسمة مف األسئمة و يقوـ المستخدـ باإلجابة عنهاا تتنوع أسئمة نظاـ دعـ القرار 
ـ  و بناء عمى هذا الحوار بيف النظاـ و المستخدـ يتولى النظاـ إعداد التقارير باختبلؼ إجابات المستخد

المطموبةا أما  ائمة االختيارات و التي تعتبر مف أكثر األساليب شيوعا لمحوار المباشر  يقدـ النظاـ مف 
ار يتولى ػختيخبللها  ائمة بكؿ االختيارات الممكنة و يقوـ المستخدـ باختيار أحدها  بناء عمى هذا اال

 Lotus"النظاـ تقديـ االستجابة المطموبة أو إظهار  ائمة اختيارات فرعية و هكذا  و مف أمثمة هذل البرامج 

 ا"123
تتكوف لاة األوامر مف سمسمة أوامر و رموز يستجيب لها النظاـ وفقا لمتطمبات المستخدـ  و مف 

اـ  ػلمخرجات فيعرض النظالنموذج المدخبلتانموذج أما وفقا ا  (Print, Plot, List ):أمثمة هذل األوامر
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

رار يمكف أف يستخدـ العديد مف األساليب السابقة معا  بحيث يستطيع ػاـ دعـ القػتجدر اإلشارة إلى أف نظ
تشتمؿ  ائمة  Lotus 123المستخدـ اختيار األسموب األنسب له  كما أنه في بعض البرامج مثؿ 

 االختيارات عمى  ائمة مف األوامر و بالتالي يجمع النظاـ بيف أسموبػي  ائمة االختيارات و لاة األوامرا
 هيكل و  وظائف النظام الفرعي إلدارة الحوار البيني  – 3

مع المست يد النهائي في  ييمثؿ الشكؿ الموالي هيكؿ و وظائؼ النظاـ ال رعي إلدارة الحوار البين
 نظـ دعـ القراراتا 

 
 
 
 

                                                 
 ا930-939  ص ص6مرجع سابقعمي عبد الهادل مسمـ   -1
 ا932-930  ص ص6 نفس المرجع السابق - 2
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 (19)شكل رقم 
 النظام الفرعي إلدارة الحوار البيني مع المستفيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Source: PARKER CHARLES & CASE THOMAS, Op.cit, P: 447. 

تتوزع وظائؼ النظاـ ال رعي إلدارة الحوار إلى ثبلثة حـز مف تقنيات الدعـ التي تتمثؿ بوحدات 
النظاـ ال رعي إلدارة   تركيبية لممدخبلت  برامج دعـ خدمية لتسهيؿ عمؿ النظاـ ال رعي إلدارة البيانات

الوحدات التركيبية لممخرجات و لدعـ  درات النظاـ عمى إنتاج المخرجات المطموبة بالشكؿ  النماذج و
 المضموف المناسب و في الو ت المحدداو 

أف الوحدات التركيبية الوظي ية لمنظاـ تقوـ بخمؽ  نوات اتصاؿ  السابؽ يتض  مف خبلؿ الشكؿ
عػدة نمػاذج أو وحػدات مدخػبلت و مخرجاتا مباشرة لمكونات نظـ دعـ القرارات مف  اعدة بيانات   ا

تعنى األولى بتكويف تعاضد بيني   بتعبير آخر يقوـ النظاـ ال رعي إلدارة الحوار البيني بوظي تيف أساسيتيف
البرامج مت اعؿ بيف المكونات األساسية لمنظاـ بمستو  يضمف االست ادة مف القدرات التقنية الذاتية لمعتاد و 

المست يد أما الوظي ة الثانية فتعنى بتحقيؽ التعاضد الخارجي بيف النظاـ مف جهة و  األخر ا و موارد النظاـ
مف جهة أخر  و ذلؾ بهدؼ مساعدة صانع القرار عمى استثمار الموارد و القدرات التي يتوافر عميها 

 ارة البياناتالنظام الفرعي إلد النظام الفرعي إلارة البيانات

 النظام الفرعي إلدارة النماذج

الوحدات التركيبية 
 لممخرجات التي تدعم 

الوحدات التركيبية 
 لممدخالت التي تدعم 

 برامج دعم الخدمة

 األشكاؿ البيانية -
 

 لمشاشةر العرض المباش -
 

 عرض متعدد األبعاد -
 

 نوافذ النظاـ -
 

 إصدار التقارير -

 

 إنتاج تقارير أخر  -
 

 وظائؼ أخر  -

 لاة األوامر -
 

 ت مباشرةإدخاؿ البيانا -
 

 الواجهة البينية البيانية -
 

 الواجهة البينية لماة البرمجية -
 

 واجهة الشاشة األمامية -
 

 وظائؼ أخر  -

 



 الفصل الثالث: نظم معمومات دعم اتخـاذ القرار
 

 

273 

وجود بنية تنظيمية دعـ النوع القرار اإلدارلا تتطمب نظـ  ىالنظاـ و التي مف شأنها أف تنعكس إيجابا عم
 ؿ و عامموف في مجاؿ تكنولوجيا المعموماتاػو تقنية متكاممة و إجراءات و  واعد عم

تعد موارد النظاـ مف األفراد أو ما يطمؽ عميهـ صانعو المعرفة المختصيف بتكنولوجيا المعمومات 
فشؿ  أوة األولى نجاح مف أهـ الموارد المتاحة عمى اإلطبلؽا إذ يقع عمى عاتؽ هؤالء األفراد بالدرج

النظاـ في تقديـ الدعـ ال عاؿ و المؤثر لعمميات اتخاذ القرارات غير الهيكمية و شبه الهيكمية في المؤسسةا 
حياف ال يتعامؿ صانع القرار مع نظـ دعـ القرار بشكؿ مباشر و إنما تجدر اإلشارة أنه في كثير مف األ

 د برامج خاصةا أما في حالة وجود برامج معروفة مثؿمف خبلؿ فريؽ إدارة النظاـ و خاصة عند وجو 
بامكاف  هاذج الجداوؿ االلكترونية فانػاة نمػالتي تقوـ بتجهيز  درات بناء النماذج المسم Excel برنامج

اذج الجداوؿ االلكترونية ػالمدير التعامؿ مباشرة مع نظـ دعـ القرارات  و مف بيف القدرات التي تتيحها نم
 اذج إدارة المخزوف و غيرهااػة  نماذج ص وؼ االنتظار و نمػلبرمجبناء نماذج ا

 معايير تحقيق جودة إدارة الحوار البيني  – 4
ليس بالضرورة أف يكوف مستخدـ نظـ دعـ القرار خبيرا في استخداـ الحاسوب و لذا يجب أف يكوف 

لتنظيمية و الشخصية لمتخذ الحوار بيف النظاـ و المستخدـ سهبل  كما يجب أف يت ؽ مع االحتياجات ا
القرارا تجدر اإلشارة هنا أنه يجب توافر بعض المعايير التي يمكف مف خبللها الحكـ عمى مد  جودة 

توفير   التوافؽ مع نمط ت كير المستخدـ  االتساؽ  البساطة6  1و المتمثمة أساسا في إدارة الحوار البيني
 المرونةاو أخيرا  المعمومات اإلرشادية

 البساطة –1 –4
األل ة في استخداـ النظاـ و أف تت ؽ لاة الحوار مع احتياجات و مهارات مستخدمي  البساطة تعني

 النظاـا
 االتساق –2 –4

تعني ضرورة اتساؽ المكونات المختم ة لمنظاـ مع بعضها البعض و كذا اتساؽ لاة التعامؿ مع 
تبلؼ الماة أو األوامر لبسا في ذهف مستخدـ البرمجيات المختم ة ألداء مهمة ما و ذلؾ حتى ال يسبب اخ

 النظاـا
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 التوافق مع نمط تفكير المستخدم -3 –4
يجب أف يتـ تصميـ النظاـ باستخداـ ن س منطؽ ت كير مستخدـ النظاـ أو  ريبا منه  فاذا اعتاد 

 انسؽسؼ الفيجب أف يتعامؿ النظاـ بن  المستخدـ مثبل في ذكر التاريخ الصياة التالية6 يوـ اشهراسنة
 توفير المعمومات اإلرشادية –4 –4

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

 ةالمرون –5 –4
سهولة اـ و ػة لمنظػستخدامات المختم رؾ عبر االػد هو ذلؾ الذل يمكف المستخدـ مف التحػالحوار الجي

 الدخوؿ و الخروج مف النظاـ أو أحد تطبيقاته ال رعية و بذلؾ يحوز النظاـ عمى خاصية المرونةا

 المبحث الثالث: تصنيفات نظم معمومات دعم اتخاذ القرارات

نة الماضية تمخضت الدراسات و األبحاث و التطبيقات العممية لنظـ دعـ القرارات خبلؿ الثبلثيف س
عف ظهور تشكيمة متنوعة لهذل النظـ  لكف مع التطور الذل حصؿ في السنوات األخيرة ظهرت 

اؿ  التنقيب عف البيانات و المعالجة ػمصطمحات و أدوات جديدة رافقت ظهور هذل النظـ مثؿ ذكاء األعم
 التحميمية ال ورية و التي تستخدـ كنظـ لدعـ عممية اتخاذ القراراتا

وضع السابؽ حالة مف ال وضى و االرتباؾ و حتى الاموض في تحديد المعاني و اختيار خمؽ ال 
 ىالمصطمحات المناسبػة بالمقاصد و مجاالت التطبيؽ في حقؿ األعماؿ  و عميه سيعمؿ هذا المبحث عم
ظـ  تقديـ صورة واضحة ألهـ التصني ات الواردة في أدبيات نظـ معمومات دعـ القرارات تحديدا لهذل الن

 التي سيتـ تصن يها ضمف ثبلثة مجموعات رئيسية ممثمة في النموذج النظرل المقدـ مف كؿ مفو 
لتصنيؼ نظـ دعـ القرارات و كذا نظـ الدعـ الذكي المرتبطة بحقؿ  (Watson)واتسوف و (Sprague)سبراؽ

تسارع تطور نظـ الذكاء االصطناعي و أخيرا مع انبثاؽ تطبيقات األعماؿ و التجارة االلكترونية و 
ا المبتكرة في إطار ػتقنيات شبكات االتصاالت توسعت نظـ دعـ القرارات في اتجاهاتها و استخداماتهو 

 يسمى نظـ دعـ األعماؿ االلكترونيةا

 المطمب األول:النموذج المصفوفي لتصنيف نظم دعم القرارات

 ـ المعرفة المرتبطة ػظيا نظريا لتصنيؼ و تنػنموذج 5552 سنة Watsonو Sprague  دـ كؿ مف
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ؿ عناصر المكوف المهيمف ػ  يتكوف النموذج مف مص وفة تضـ أربعة أعمدة تمث1بأنواع نظـ دعـ القرارات
في معمار النظاـ  المست يد في الخارج و الداخؿ  الهدؼ مف النظاـ و مستو  انتشار التكنولوجياا تضـ 

 المواليا الجدوؿعـ القرارات كما يوضحه المص وفة خمسة ص وؼ تمثؿ ال ئات الرئيسية لنظـ د
(11)رقم  جدول  

 تصنيف نظم دعم القرارات
 اــالتكنولوجي دفــاله المستفيد المستهدف المكون المهيمن في النظام

 فرؽ داخمية تـ توسيعها  االتصاالت
 لتشمؿ شركاء في الخارج

 تن يػػػذ االجتماعات 
 أو مساعدة المست يديف 

 بينهـعمى التعاوف فيما 

 وفػػزب زوداػم
 وابػانترنت  ال

المديريف  األفراد العامميف    واعد بيانػات
 المجهزوف

االستعبلمات مف مستودعات 
 البيانات لدعـ القرارات

 منظومات حاسوب كبيرة
 مزود ا زبوف 

 شبكة الواب
مع  المست يدوف في الداخؿ  اعدة الوثائػؽ

 توسع مجموعات المست يديف
 الواب البحث في ص حات

 أو الحصوؿ عمى الوثائؽ 
 مػزود ا زبػػوف
 شبكػة الػػواب

المست يدوف في الداخؿ   اعدة المعرفة
 االزبائف حاليا(

 تقديـ االستشارات لئلدارة
 رةػػػـ الخبػتقدي

 مػزود ا زبػوف
 شبكػة الػواب

 حاسوب شخصي
 المديروف  العامموف نمػػاذج

 (الزبائف حالياا 
 تحميؿ القػػرار

 ضمة بيف البدائؿالم ا
 حاسوب شخصي لوحدل

 أو مزودازبوف أو شبكة الواب 
Source: POWER DANIEL.J, Supporting decision-makers: an expanded framework, a trandisciplinary   

              approach proceeding, 2001, P: 435. 

 نظــم البيانـات – 1
ة ػػو معالجة  واعد البيانات الكبيرة التي تحتول عمى بيانات مهيكم تركز هذل النظـ عمى أنشطة دخوؿ

عف البيانات  في هذل ال ئة مع تقنيات التنقيب داخمية و خارجيةا ترتبط نظـ دعـ القرارات التي تقع
الستخبلص المعمومات الم يدة لصانعي القراراتا تتعامؿ نظـ دعـ القرارات الموجهة لمتعاطي مع  واعد 

ت الكبيرة أو مع مستودعات البيانات نحو تن يذ وظائؼ و أنشطة معالجة تحميمية ذكية الكتشاؼ البيانا
العبل ات و تمخيص المؤشرات و بناء المعرفة الم يدة لصانعي القراراتا ارتبط ظهور نظـ البيانات بالحاجة 

 رج المنظمةاالموضوعية الممحة لربط نظـ دعـ القرارات مع مستودعات البيانات في داخؿ و خا
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 نظم المعرفة – 2
مف نظـ دعـ القرارات التي تتوجه إلى المعرفة تضـ تطبيقات نظػـ دعػـ القرارات في  ال ئة الثانية

لمعرفة كؿ نظـ الذكاء احقؿ الذكػاء االصطناعي أو كما يطمؽ عميه أيضا ذكاء األعماؿا تضـ نظـ 
اإلنسانية المتراكمة في مجاؿ معيف ليتـ مقاربتها مع االصطناعي التي تستند عمى  واعد المعرفة و الخبرة 

ثوابت و متايرات المشكمة  حيث أنه باستخداـ تقنيات االستدالؿ و  درات الت سير يتـ ا تراح القرار مف 
 ا1بيف البدائؿ المتاحة

 نظم الوثائق – 3
غير  ؽػارة الوثائتعد نمطا جديدا لنظـ دعـ القرارات تستخدـ لمساعدة المديريف في استرجاع و إد

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 القرارات 

 اإلدارية في المؤسسة المعنيةا
 عابرة النظم المتداخمة و ال – 4

ا تتي  2تسمى نظـ دعـ القرارات الموجهة لممست يديف في الخارج نظـ دعـ القرارات التنظيمية العابرة
شبكة االنترنت  نوات اتصاؿ لعدة أنماط مف النظـ التنظيمية العابرة بما في ذلؾ نظـ دعـ القرارات التي 

ت يديف إلى شبكة االنترانت الخاصة تستخدـ التقنيات االتصالية لبلنترنت لتوفير  درات الوصوؿ لممس
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 القرارات التنظيمية المتداخمة فتصمـ الستخدامات العامميف 

 أو مجموعات المديريف العامميف في المؤسسةا  كأفراد أو الستخدامات فرؽ
 نظم االتصاالت و الدعم الجماعي – 5

انبثقت هذل النظـ مف تولي ة نظـ دعـ القرارات الجماعية و التي تحولت فيما بعد إلى فئة أوسع مف 
 نظـ و أدوات القرارات التي تستند بالدرجة األولى عمى تقنيات االتصاالت و عتاد و برامج الدعـ
الجماعيا تضـ نظـ االتصاالت و الدعـ الجماعي لمساندة القرارات تقنيات دعـ القرارات التي تست يد مف 

ة مف البرامج ػود حزمػة إلى وجػ درات االتصاؿ االلكتروني عبرالشبكات لدعـ عمؿ فرؽ اإلدارة باإلضاف
دعـ القرارات الجماعية التي  تكنولوجيا المعمومات المستخدمة لهذا الارضا ضمف هذل ال ئة توجد نظـو 

ددة مف األدوات و البرمجيات الخاصة ػة و متعػا مكونات متنوعػتعتبر نظـ دعـ  رارات هجينة الستخدامه
 باالتصاالت  النمذجة  إنتاج التقارير و دعـ المشاركة بيف فريؽ صنع القرارا

                                                 
 ا542  ص6 مرجع سابقعبلء عبد الرزاؽ محمد السالمي   - 1
 ا595  ص6مرجع سابق سعد غالب ياسيف لتكريتي  نظـ مساندة القرارات الطبعة الثانية  - 2
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رارات و المتمثمة في نظـ ػـ القػتجدر اإلشارة إلى أنه يمكف إضافة األنماط الجديدة مف فئات نظـ دع
ا تتعدد نظـ دعـ  رارات اإلدارة في حقؿ مف 1الوظائؼ الخاصة و نظـ دعـ القرارات المستندة عمى الواب

حقوؿ تطبيقات األعماؿ  تسمى نظـ دعـ القرارات الموجهة لدعـ  رارات مجاؿ وظي ي رئيسي دوف آخر 
ات المتخصصة أو كما يطمؽ عميها أيضا نظـ الوظائؼ دعـ نوع معيف مف األعماؿ بنظـ دعـ القرار أو 

الشػراء الخاصة ومف بينها نظـ دعـ القرارات التسويقية  نظـ دعـ القرارات المالية و نظـ دعـ  رارات البيػع و 
و غيرهاا تسند نظـ الوظائؼ الخاصة بشكؿ أساسي عمى مكونات  اعدة البيانات و  اعدة النماذج 

في مقابؿ نظـ  بطة بالوظي ة أو مجاؿ النشاط الذل يقوـ النظاـ بدعـ  راراتهاالمتخصصة بنماذج مرت
الوظائؼ الخاصة توجد نظـ مساندة  رارات غير مرتبطة بنشاط أو مجاؿ وظي ي محدد و إنما ترتبط 
باحتياجات صانعي القرارات في مستو  إدارل ما  و عميه تتعامؿ هذل النظـ مع أنماط مختم ة و غير 

أما نظـ دعـ  رارات و مف أمثمتها نظـ المعمومات التن يذية و نظـ المعمومات اإلدارية الذكيةاػف القمحددة م
القرارات المستندة عمى الواب فهي نظـ محوسبة تهدؼ لدعـ القرارات أو لتقويـ المعمومات التي يحتاجها 

في ذلؾ برامج التص    محركات صانع القرار أو محمؿ األعماؿ باستخداـ تكنولوجيا العمؿ باألنترنت بما 
 البحث و تقنيات إدارة المعرفة عمى شبكة االنترنتا

تتكوف نظـ دعـ القرارات المستندة عؿ الواب مف بينية شبكية تستخدـ تقنية المزودا العميؿ  توفر 
لنظـ إمكانية االست ادة مف موارد البيانات و المعمومات الموجودة عمى شبكة الواب و خاصة اهذل 

لمعمومات التي تعنى بالمشكبلت التي يواجهها صناع القرارات اإلدارية في المؤسسةا تست يد نظـ دعـ ا
القرارات مف الموارد الهائمة لممعمومات المتاحة عمى شبكة الواب و بالتالي يمكف أف تعمؿ الشبكة 

تعمؿ الشبكة عمى ة و محدثةا كما ػكمستودعات معمومات لضخ ما تحتاجه هذل النظـ مف معمومات د يق
دعـ بعض االستعبلمات الت اعمية المرتبطة بنظـ دعـ القرارات و بعممية إنتاج التقارير غير الهيكمية لنظـ 

 المعمومات التن يذيةا 
ـ القرارات بالعمؿ عمى ػػتعمد معظـ شركات تكنولوجيا المعمومات المتخصصة إلنتاج و بيع نظـ دع

ت المستخدمة في األجياؿ الحالية لنظـ دعـ القرارات لكي تكوف مهيئة تحديث و تطوير األدوات و التقنيا
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 القرارات و غيرها مف المنظومات التي تستخدـ تكنولوجيا 

 ماتية ذات  درات عاليةا  معمو 
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تجدر اإلشارة أف كؿ األنماط السابقة مف نظـ دعـ القرارات ال تخرج مف دائرة الوظي ة الجوهرية 
ألل نظاـ محوسب لدعـ القرار و هي مساعدة صانع القرارات في المؤسسة باض النظر عف المستو  

و لتقميؿ  ى لتحقيؽ أعمى عائد ممكفاإلدارل و كذا تحسيف عممية صنع القرار ن سها ألجؿ الوصوؿ إل
الموضوعية قبلنية و درجة المخاطرة إلى أدنى حد ممكف بمعنى آخر العمؿ عمى إض اء  در مناسب مف الع

 إدارلاعمى كؿ  رار 

 نظم الدعم الذكي لمقرارات المطمب الثاني:

مبتكرة موجهة  أد  التطور المتسارع و المضطرد في تقنيات المعمومات إلى ظهور نظـ و تطبيقات
نحو نظـ دعـ اإلدارة  الزبائف  فرؽ اإلدارة و ورشات العمؿ و غيرهاا و مف بيف هذل النظـ نذكر  نظـ 
دعـ القرارات الذكية  نظـ المعمومات اإلدارية الذكية  نظـ دعـ العمبلءا كؿ األنواع السابقة هي عبارة عف 

أصبحت نظـ الدعـ المعموماتية السالؼ ذكرها تقنيات أو تكنولوجيا معمومات ما بعد عصر الصناعةا 
مندمجة بنيويا مع حقؿ و تطبيقات الذكاء االصطناعي عمى مستو  األجهزة  البرمجيات و الشبكاتا 

عمى هذا األساس يمكف القوؿ أف نظـ دعـ القرارات الحديثة و نظـ دعـ اإلدارة هي نظـ ذكية  و إف لـ و 
مى مكونات ذكية عمى األ ؿ و بالتالي تستطيع أف تستخدـ  واعد تكف ذكية بالكامؿ فيجب أف تحتول ع

 جؿ دعـ إنتاج المعرفةاتمثيؿ المعرفة أو تخزينها بؿ مف أمف أجؿ  المعرفة و نظـ  واعد المعرفة ليس
 وظائف نظم الدعم الذكية  – 1

 16تقوـ نظـ الدعـ الذكية بمجموعة مف الوظائؼ يمكف تحديدها فيما يمي
 اعد المنهجية لمتعامؿ مع المعرفة المخزنة؛تخزيف القو  ػ
العمؿ عمى اكتساب المعرفة اإلنسانية المتراكمة و تحديثها و المحافظة عميها  و بالتالي استثمارها في  ػ

 حؿ المشكبلت اإلدارية؛
 االستثمار األمثؿ لممعرفة و الخبرات العممية و التطبيقية؛ ػ
 ستخدامها في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية؛ت عيؿ المعرفة المخزنة الكترونيا و ا ػ
 إنتاج المعرفة الم يدةا ػ
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نحو استخداـ  درات الذكاء  عموما تتجه التطبيقات الحديثة لتقنيات المعموماتتجب اإلشارة إلى أف 
االصطناعي في مجاالت الدعػـ األساسية لئلدارة و بصورة خاصة عمميات اتخاذ القرارات بطرؽ غير 

 كبلسيكيةا
 تحميل مفهوم الذكاء االصطناعي – 2

يعني الذكاء االصطناعي بص ة عامة الذكاء الذل يصنعه اإلنساف في اآللة أو الحاسوب  أل 
ا ال تخرج أغمب 1الذكاء الذل يصدر عف اإلنساف باألصؿ ثـ يمنحه لآللة أو لمنظومة الحاسوب

 (Feigenbum)فيجنبوـ عرؼ كؿ مفي  ارػػاء االصطناعي عف هذا اإلطػات الكبلسيكية لمذكػالتعري 
الذكاء االصطناعي بأنها حقؿ عمـ الحاسوب المهتـ بتصميـ نظـ حاسوب ذكية  نظـ حاسوب  (Barr)بارو 

 االصطناعي عؿ أنهفيعرؼ الذكاء  (Minsky)منسكي أما ا2تعرض خصائص الذكاء في السموؾ البشرل
ذكاء إذا تـ تن يذها مف  بؿ اإلنسافا  وكاف مؤتمر  العمـ الذل يمكف اآلالت مف تن يذ األشياء التي تتطمب

 د عرؼ الذكاء االصطناعي بأنه حقؿ دراسة يرتبط  1791الذل انعقد سنة   (Dartmouth)دارتموث 
  ا3باستعراض الذكاء في اآللة و هذا يتضمف القدرة عمى الت كير  التعمـ ال هـ و تطبيؽ المعنى

االصطناعي عمى أنه عمـ و تكنولوجيا يستند عمى حقوؿ  يمكف تعريؼ الذكاء  سبؽاستنادا مما 
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 

معنى أنه نشاط توفير مقدرة عرض آالت مثؿ الحاسبات لمسموؾ الذل اإلدراؾ  التعمـ و حؿ المشكبلت  ب
 ا 4يمكف اإلشارة إليه بأنه ذكاء كما يدركه بنو البشر

 التطبيقات الرئيسية لمذكاء االصطناعي –3
تضـ عائمة الذكاء االصطناعي تطبيقات رئيسية متعددة مثؿ الشبكات العصبية  النظـ الخبيرة  

يطمؽ عميه الذكاء التنظيمي و الوكيؿ الذكيا كما يمكف سرد أنواع أخر  مف  استخداـ الحاالت أو ما
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  

سميته بعائمة الذكاء االصطناعي لتعني مجموعة التطبيقات الحالية و المتجددة في الحقوؿ العممية عمى ت
النظرية المختم ة و التي ال تعني مجاالت محددة و ثابتة عمى اإلطبلؽا إذا كاف مف غير الممكف دراسة و 

                                                 
1 - PIERE LEVINE et autres, Systèmes experts dans l’entreprise, Hermès, Paris, France, 1990, PP : 17-18. 
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عماؿ بصورة بيئة األ أوة اإلدارة ػو تحميؿ كؿ مجاالت تطبيؽ الذكاء االصطناعي في عمميات و أنشط
فانه باإلمكاف دراسة أهـ منظومات الذكاء  عماؿ االلكترونية عمى وجه الخصوص عامة و األ

 االصطناعي المستخدمة لدعـ القرارات اإلداريةا   
 الشبكات العصبية –1 –3

ت مثؿ التعمـ  التعميـ هي نماذج في غاية التبسيط لمنظاـ العصبي البشرل الذل يعرض مقدرا
تقوـ الشبكات  ا1رات النماذج مف تعمـ السموؾ الذل يشبه سموؾ اإلنسافدا حيث تمكف هذل المقالتجريدو 

ؿ إلى استخداـ الرموز في ػالعصبية عمى فكرة خمؽ  درات الذكاء و التعمـ في منظومات الحاسوب و تمي
ع موضوع ال حص ة التعمـ و التكيؼ الذاتي مع الظروؼ و المتايرات مػحؿ المشاكؿ مف خبلؿ عممي

عماؿ األصيمة في عمـ تعود الجذور العميقة لحقؿ الشبكات العصبية إلى األ التحميؿ و الدراسةاو 
الحاسوب  عمـ الن س و ال مس ةا كما تأثرت الدراسات الخاصة بالشبكات العصبية بكؿ مف عمـ ال مس ة 

و التي  1797ة ػفي سن (Hebb)هاب لن س الخاصة بتعميـ الحيوانات و خاصة دراساتانظريات عمـ و 
انطمقت مف فكرة خمؽ خمية عصبية اصطناعية تمثؿ وحدة معالجة بسيطة إلى جانب وحدات المعالجػة 

 ا2األخر  التي تشكؿ بنية الشبكة العصبية
تستخدـ الشبكات العصبية المحوسبة في مختمؼ مجاالت أنشطة األعماؿ  الماؿ  الصناعة  

الشبكات العصبية بصورة واسعة في دعـ القرارات المالية و المصرفية  تحميؿ  الخدمات و التجارةا تستخدـ
و إدارة مح ظة االستثمار  التنبؤ بأسعار األسهـ و السندات و التنبؤ بأسعار صرؼ العمبلتا كما تنتشر 

رات تطبيقات الشبكات العصبية المحوسبة في مجاؿ إدارة العمميات و لحؿ المشكبلت الموجستية و دعـ  را
 الر ابة و السيطرة و غيرهاا  

 النظم الخبيرة – 2 – 3
ظهرت النظـ الخبيرة كاحد  نتائج العمؿ في مجاؿ الذكاء االصطناعي  و يقصد به السموؾ الذل 

  ايبديه الحاسوب والذل يعد مف  بيؿ الذكاء البشرل
 مفهوم النظم الخبيرة - 1 – 2 – 3

ـ الذكية  والتي هي عبارة عف نوع متطور مف نظـ المعمومات يطمؽ عمى النظـ الخبيرة أيضا نظـ الدع
 في  اعدة  دػ واع تقـو هذل النظـ بتخزيف المعمومات بشكؿ حقائؽ و وأحد فروع عمـ الذكاء االصطناعيا

 

                                                 
 ا140  ص6مرجع سابقرايموند ماكميود و جيورج شيؿ   - 1
 ا533  ص6مرجع سابقسعد غالب ياسيف  نظـ مساندة القرارات  الطبعة األولى   - 2



 الفصل الثالث: نظم معمومات دعم اتخـاذ القرار
 

 

281 

 ا1ربها ال رد الخبي التي يقوـمعرفية تشبه عمميات اتخاذ القرار 
صى حدود عدـ التأكدا يتـ تركيز هذل النظـ عادة تتعامؿ النظـ الخبيرة مع الحاالت التي تتميز بأ 

عمى التعامؿ مع موضوعات معقدة جدا  حيث تجمع وترصد لها القواعد المعرفية واالفتراضات والحقائؽ 
 الستخدامها في عمميات االستنتاج واالستدالؿ المنطقييف لموصوؿ لمقرار المطموبا

 مكونات النظم الخبيرة - 2 – 2 – 3
  وحدة الت اعؿ مع المستخدـمتمثمة في كؿ مف  ـ األنظمة الخبيرة استنادا ألربعة أجزاءيتـ بناء معظ
و سنعمؿ عمى تقديـ شرح مقتضب لكؿ  ا2آلة التطوير والتحديثو  آلة االستدالؿ  وحدة  اعدة المعرفة
 مركبة فيما سيأتيا

  ات والمعمومات إلى النظاـ تمكف هذل الوحدة المدير مف إدخاؿ التعميم 6وسيمة الت اعؿ مع المستخدـ
الخبير  وكذلؾ الحصوؿ عمى المعموماتا يتـ إدخاؿ التعميمات و المعمومات باستخداـ أل مف الوسائؿ 

 التالية6  وائـ االختبارات واألوامر  والماات الطبيعية والت اعؿ المباشر لممستخدـا
  حؿ مشكمة أو مجموعة مشاكؿ في تحتول جممة مف المعارؼ والخبرة البلزمة ل 6وحدة  اعدة المعرفة

المجاؿ الذل سيتـ إنشاء النظاـ الخبير ألجمها تتضمف الوحدة وسائؿ لربط مجموعة مف الحقائؽ بطريقة 
  ا3منطقية
  تستخدـ النتقاء المعرفة المناسبة لحؿ المشكمة المطروحة واستنتاج األسباب التي تؤدل  6آلة االستدالؿ

واعد الموجودة بقاعدة المعرفة  حيث أنه إذا كانت الظروؼ الخاصة لمحؿ  وذلؾ عف طريؽ اختيار الق
 بتطبيؽ القاعدة صحيحة فانه يتـ تن يذهاا

  تستخدـ آلة التطوير وخاصة مجموعة القواعد مف خبلؿ لاات البرمجة والنظـ  6آلة التطوير والبحث
مجة   وهناؾ لاتاف يمكف الخبيرة الجاهزة المتخصصةا يمكف بناء أل نظاـ خبير باستخداـ لاات البر 
 . - PROLOG –استخدامهما لمتمثيؿ الرمزل لقاعدة المعرفة وهما لاة " ليسب " ولاة " برولوج " 

ظهر أوؿ نظاـ خبير جاهز متخصص في المجاؿ الطبي و ذلؾ بهدؼ تشخيص األمراض 
رنة بعممية البرمجةا المعديةا تمتاز هذل الطريقة بالسرعة والسهولة في الحصوؿ عمى النظاـ الخبير مقا

تعمؿ النظـ الخبيرة عمى تقديـ النص  واالستشارة لمستخدـ النظاـ  كما تسهـ في حؿ المشكبلت بقدرة 
 ت وؽ النظـ األخر  التقميديةا
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 الذكاء التنظيمي – 3 – 3
تعد تقنيات اإلدراؾ عمى أساس الحاالت مف النظـ المهمة في حقؿ الذكاء االصطناعي  حيث تقـو 

يـ حموؿ سريعة مف خبلؿ االعتماد عمى  درة إدراؾ حاالت عممية ذات عبل ة بالمشكمة موضوع بتقد
ا ػالقرارا تتعاطى تقنية الذكاء التنظيمي مع المعرفة و الخبرة المتراكمة لممؤسسة و تعمؿ عمى اكتسابه

مع الذكاء التنظيمي تخزينها و استثمارها الحقا مف خبلؿ دعـ القرارات اإلدارية  بمعنى أنها تتعامؿ و 
ليس مع معارؼ و مهارات الخبراء مف األفراد العامميف في مجاؿ معيفا إذا كانت النظـ الخبيرة تعمؿ و 

عمى اكتساب و خزف معرفة الخبراء فاف نظـ إدراؾ الحاالت تعمؿ عمى استقطاب المعرفة التنظيمية التي 
ا عف معارؼ و خبرات األفراد ػابقة تعبر أيضارب سػة و تجػا في هذل النظـ بحاالت عمميػيتـ تمثيمه

 العامميف في المنظمة و أساليب معالجتهـ لممشاكؿ التنظيميةا
تعمؿ نظـ إدراؾ الحاالت عمى استعراض و تحميؿ الحاالت السابقة و مقارنتها بالمشكمة الجديدة 

ضي و الحاضر بما التي تستدعي اتخاذ  رارا لمعالجتها و الكشؼ عف عناصر مشتركة في تجارب الما
رار ػرار المتخذ ناجحا فاف يتـ إضافة القػيساعد صانع القرار عمى اتخاذ أفضؿ الحموؿا فاذا كاف الق

إف االختبلؼ الجوهرل بيف  المشكمة التي عالجها و النتائج المترتبة عنه إلى  اعدة بيانات حاالت النظاـاو 
اب معرفة الخبير و يعمؿ ػاـ الخبير يقوـ باكتسػف النظاـ الخبير و نظاـ الذكاء التنظيمي يكمف في أػالنظ

و مقارنتها بالمعرفة المكتسبة  بينما يعرض نظاـ الذكاء  (IF- THEN-ELSE)عمى أساس سمسمة مف القواعد
  ا1التنظيمي سمسمة الحاالت التي تزيد و تتسع و يجرل تحديثها و تطويرها مف خبلؿ المست يد ن سه

 الوكيل الذكي –4 –3
ة ػة متكررة أو تنبؤيػات ذو طبيعػد الوكيؿ الذكي حزمة برمجية تستخدـ لتن يذ مهاـ محددة أو واجبػيع

ستخدـ الوكيؿ الذكي  اعدة معرفة موجودة يلممست يد و ادعـ نشاط أعماؿ أو تطبيقات برامج أخر ا 
لمنظمة برمجة الوكيؿ النجاز مهاـ أو اتخاذ  رارات باسـ المست يد األصميا تجدر اإلشارة أنه بامكاف ا

اـ و  رارات جدولة ػرار مثؿ مهػع القػالذكي لصنع  رارات باالستناد عمى أولويات أو خيارات شخصية لصان
تتعدد استخدامات الوكيؿ الذكي في نظـ التشايؿ   ا2المواعيد أو البحث عف تذاكر الطيراف األ ؿ تكم ة
رة االلكترونية و بالتحديد في مجاؿ مساعدة الزبائف في برامج التطبيقات  نظـ البريد االلكتروني و التجا

البحث عف المنتجات و الخدمات التي يحتاجونها و التي تتوافر عمى شروط الجودة العالية و األسعار 
 التنافسيةا
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 نظم دعم قرارات األعمال االلكترونية  الثالث:المطمب 

نبثاؽ ثورة األعماؿ اإللكترونية التي يتعاظـ تزامف ظهور االتجاهات الجديدة لنظـ دعـ القرارات مع ا
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 

 ا1 تصاد الجديديعرؼ باالأسس و مبادئ جديدة أو ما 
يعمؿ المطمب إلزالة اإلبهاـ الذل يكتنؼ  واعد النشاط اال تصادل الجديد التطرؽ لم هوـ نظػـ 

تقنيػػات األعماؿ االلكترونية و ما أفرزته مف أجياؿ جديدة لنظـ دعـ القرارات اإلدارية الموجهة لتخطيط  و 
ارة اإللكترونية أو غيرها مف ػا المتنوعة في التجػتطبيقاتهة األعماؿ االلكترونية و ػذ و تقويـ أنشطػتن ي

 مياديف األنشطة اال تصاديةا   
 اإلطار النظري و التقني لألعمال اإللكترونية  -1

يطرح م هـو األعماؿ االلكترونية بشكؿ مترادؼ مع م اهيـ أخر  كاإلدارة االلكترونية و التجػارة 
ف هناؾ حاجة التي أنتجها ا تصاد تكنولوجيا المعموماتا و عميه فااللكترونية و غيرها مف الم اهيـ ا

 لم اهيـ و تحميؿ المكونات المشتركة و المتباينة التي تجمعها و ت ر هاا اموضوعية لتمييز هذل 
 مفهوم األعمال االلكترونية و ضرورتها -1 -1

حيث ظهر ألوؿ مرة  حد ال غير لـ يمض عمى استخداـ مصطم  األعماؿ االلكترونية إال عقد وا
هذا المصطم  في إطار سعيها لتمييز أنشطة األعماؿ  IBMاستخدمت شركة  عندما  1779سنة

األعماؿ االلكترونية عمى أنها مدخؿ  IBMااللكترونية عف أنشطة التجارة االلكترونيةا تعرؼ شركة 
التي تن ذ مف خبللها أنشطة متكامؿ و مرف لتوزيع  يمة األعماؿ المميزة مف خبلؿ ربط النظـ بالعمميات 

اؿ ػاألعماؿ االلكترونية بطريقة مبسطة و مرنة و باستخداـ تكنولوجيا االنترنتا و عميه فاف األعم
ة و  درات الوصوؿ السريع لشبكة ػاج عبل ة االرتباط بيف موارد نظـ المعمومات التقميديػااللكترونية تعد نت

ربط نظـ األعماؿ الجوهرية مباشرة مع األطراؼ المست يدة مثؿ االنترنت و الواب بما في ذلؾ القدرة عمى 
 ا2الزبائف و المورديف و غيرهـ

 تقنيـات األعمال االلكترونية -2 - 1
يعد االستخداـ المكثؼ لتكنولوجيا الشبكة العنكبوتية العالمية أو ما يطمؽ عميه اختصارا تكنولوجيا الواب 

 األعماؿ االلكترونيةاهو القاسـ المشترؾ لكؿ أنواع تطبيقات 
                                                 

ا في ػ  الممتقى الدولي الثاني حوؿ المعرفة في ظؿ اال تصاد الر مي و مساهمتهتغير مفهوم تسيير الموارد البشرية في ظل االقتصاد المعرفي الوافي الطيب  - 1
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كات ياتها في شباألعماؿ االلكترونية التي تدور في ميداف شبكة اإلنترنػت و تستخدـ تقن وجدت
تعمؿ شبكات اإلنترانت عمى مساعدة المؤسسات مف  الخيار التكنولوجي األوؿ لهاا اإلنترانتاإلنترنت و 

تها الداخمية  و ذلؾ مف خبلؿ وصبلت الربط خبلؿ خمؽ بيئة معموماتية أكثر استجابة و ت اعبل مع متطمبا
لتنظيمات المستخدمة لهذل التقنيات كما يوضحه الشكؿ االتي تنشئها بيف كؿ المجاالت الوظي ية في تمؾ 

 الموالي6
 (11)شكل رقم 

 التطبيقات الوظيفية لشبكة االنترانت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source: LAUDON Kenneth & LAUDON JANE, Management information Systems: Organization and technology 

              in the networked enterprise, 6
ed

, Prentice Hall international, U.S.A, 2000, P: 313. 

تجدر اإلشارة أف المجاالت الوظي ية المحددة في الشكؿ ال تعبر عف كؿ المجاالت لؤلنشطة 
ة  و أف النتيجة التي يمكف استخبلصها مف الشكؿ هو أف األعماؿ ة لمنظمات األعماؿ الحديثالرئيسي

االلكترونية تستند عمى تكنولوجيا شبكة الواب فيما يتعمؽ بتوجيه و تنسيؽ األعماؿ االلكترونية داخؿ 
و خمؽ نوع مف المؤسسة و عمى شبكة االسترانت في مجاالت رئيسية محددة أهمها إدارة سمسمة التوريػد 

ة عمى ػاؿ االلكترونيػة و المست يديف في الخارجا و عموما تستند األعمػالتنسيؽ ال عاؿ بيف المؤسس
ات ر مف الشبكػط آخأو أل نم ترانتاإلننت و ات االتصاالت مثؿ اإلنتر ػت و شبكتكنولوجيا العمؿ باإلنترن

 شبكـة االنترانـت

 المحاسبـة و الماليـــة المــوارد البشـرية

 التصنيع و اإلنتــاج
 التسويـق و المبيعــات

 سياسات المؤسسة -
خطط االدخار  -

 لمعامميف

 التدريب -

 تقارير المحاسبة -

 تكاليؼ المشروع -

 تقارير فورية -

 الموازنات -

  ياسات الجودة -

 جدولة الصيانة -

 مواص ات التصميـ -

 المخرجات -

 تن يذ الطمبات -

-  

-  

-  

 تحميؿ المنافسة -

 تحديث األسعار -

 الحمبلت الترويجية -

 المبيعات -

 عقود البيع -
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تعني األعماؿ  دارة عبل ات المؤسسة مع بيئتهااالر مية إلدارة األنشطػة و العمميات الداخمية لممؤسسة و إل
حها تكنولوجيا يااللكترونية التي تعد وجها رئيسيا لئلدارة االلكترونية استخداـ الوسائؿ االلكترونية التي تت

مؿ عمؿ اإلدارة ؿ نوعيا داخؿ و خارج المؤسسةا يشعماات و االتصاالت لتحسيف إنجاز األػػالمعموم
دارة أة بما في ذلؾ الوظائؼ الموجهة إلػائؼ المنشػاز وظػة إلنجػااللكترونية الموجه االلكترونية األعماؿ

عبل ة المنشأة مع بيئتها و استخداـ الوسائؿ االلكترونية إلنجاز وظائؼ اإلدارة مف تخطيط  تنظيـ  توجيه  
د لـ تعد خيارا مف يجب التنبيه إلى أف األعماؿ االلكترونية عمى وجه التحدي ر ابة و اتخاذ القراراتا

ة لمم اضمة أو المقاربة بؿ هي خيار تكنولوجي حتمي نظرا لما ػارات أو بديبل مف بيف بدائؿ مطروحػخي
ت رضه بيئة األعماؿ الحالية مف استخداـ مكثؼ لتكنولوجيا المعمومات كأداة لمجابهة المنافسة الشرسة و 

ؾ عف دور األعماؿ االلكترونية في خمؽ نماذج جديدة كأداة الكتساب الميزة التنافسية اإلستراتيجية  ناهي
 لؤلعماؿ لـ تكف مطرو ة مف ذل  بؿا  

 تقنيات دعم  قرارات األعمال اإللكترونيــة - 2
تعد األنماط الحديثة لتكنولوجيا المعمومات التي ظهرت كنظـ و أدوات تقدـ حموال متكاممة لممشكبلت 

نترنت  ندمجة مع شبكات األااللكترونية مف تجارة و نشاطات ماإلدارية بمثابة تقنيات لدعـ األعماؿ 
ا تعتبر كؿ مف تكنولوجيا المضيؼ  و تكنولوجيا حوسبة المستخدـ النهائي أهـ تاإلكستراننت و ااإلنتر 

 ا1تقنيات دعـ  رارات األعماؿ االلكترونية
 فتكنولوجيا المضي -1 -2

ورات النوعية في مجاؿ الحوسبة المعموماتية تعد حوسبة المضيؼ (المزوداالزبوفا مف أهـ التط
اءة ػخاصة إذا ما استخدمت بشكؿ صحي   حيث أنها تعمؿ عمى تن يذ وظائؼ اإلدارة االلكترونية بك 

فعاليةا يعتبر توجيه و تن يذ األعماؿ بالوسائؿ االلكترونية  تخطيطها و ضبط تدفؽ أنشطة األعماؿ مع و 
االلكترونيةا تجب اإلشارة إلى أف تقنيات حوسبة المضيؼ تعمؿ عمى المست يديف جوهر وظائؼ اإلدارة 

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 

 جسيد لتقنية حوسبة المضيؼاو ت
ا في نمو ػتزامف تطور تقنيات المضيؼ مع الوتيرة المتسارعة لمقو  الديناميكية المح زة المتمثمة أساس

انتشار استخداـ الحاسوب الشخصي  المزايا المكتسبة نتيجة الر منة التي هيمنت عمى تكنولوجيا و 
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ـ و بصورة ػؿ و صيانة منظومة الحواسيب كبيرة الحجالمعمومات و كذا التكم ة العالية المرتبطة بتشاي
 خاصة بالنسبة لمشركات محدودة األعماؿا

 تكنولوجيـا حوسبة المستخدم النهائي -2 -2
د النهائي مف ػة التي يستطيع فيها المست يػتعبر تكنولوجيا حوسبة المستخدـ النهائي عف تمؾ الحال

ساهمت تكنولوجيا حوسبة المستخدـ  استخداـ تطبيقاتهاا المشاركة ال عالة في تطوير نظـ المعمومات و
المصاريؼ النهائي بمعية أنماط أخر  مف تقنيات المعمومات بصورة فعالة في تخ يض التكاليؼ التشايمية و 

اإلدارية في المؤسسات الحديثة  ناهيؾ عف إنجاز األعماؿ بسرعة و د ة عالية  تعظيـ األرباح و تحسيف 
مقدمة لممست يد النهائيا لمتدليؿ عمى كي ية مساهمة تكنولوجيا حوسبة المستخدـ النهائي نوعية الخدمة ال

نورد مثاؿ استخداـ تقنية الصرؼ اآللي المستخدمة في الواليات المتحدة األمريكية  حيث لوحظ مف خبلؿ 
سنتا  99ة تتـ مف خبلؿ الصراؼ اآللي تكمؼ ػػػػػػػأف كؿ عممية معالج 1771ة التي أجريت سنة ػػػػػػػػػػػالدراس

  ا1دوالرا 9..1في حيف تكمؼ كؿ عممية معالجة تتـ مف خبلؿ أميف الصندوؽ 
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 

تركةا و هذا ال يعني أف يحؿ المست يد محؿ العامؿ و إنما يعني توفير أ صى مستو  مف المرونة مش
لضماف تمبية احتياجات المست يد بالتوازل مع احتياجات المنظمةا تعمؿ التكنولوجيا الموجهة لممست يد 

تنظيمية و أ سامها النهائي مف أجؿ توزيع  وة الحوسبة التي تممكها المنظمة ليس فقط عمى وحداتها ال
ا ػػػا العامميف مف مديريف و إنما توزيع تمؾ القوة المؤثرة خارج المنظمة و وضعهػػػػالتشايمية أو عمى أفراده

 في متناوؿ المتعامميف معها بحسب درجة أهميتهـ و نوع و طبيعة أعمالهـ المرتبطة بأنشطة المنظمةا
ة المست يد النهائي المتعاضدة مع ال مناص مف القوؿ بأف الهدؼ الجوهرل لتكنولوجيا حوسب 

تكنولوجيا المضيؼ هو السعي المتبلؾ الميزة التنافسية المستمرة و استخداـ التكنولوجيا بك اءة مف أجؿ 
ارة إلى أف المعمومات في ػتجدر اإلش ةاػخمؽ ما يسمى الذكاء التنافسي لد  اإلدارة اإلستراتيجية لممنظم

المامقة التي تدور حوؿ المشكمة المطروحة و محاولة إيجاد الحموؿ المنظمة لـ تعد تشكؿ تمؾ الحمقة 
 البديمة و اتخاذ القرار األفضؿ و تطبيؽ الحؿ كما هو موض  بالشكؿ الموالي6
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 (11) شكل رقم
 اتـة المعمومـحمق

 المشكمـة
 
 
 

                                                   إيجاد الحمول البديمة                                                               تطبيق الحل 
   
  

 
 

 اتخاذ القرار األفضل من الحمول
Source: BEARSHAW JOHN&PLTFREMEN DAVID, The organization and its environment, 4ed, Pitman  

             Publishing, U.S.A, 1990, P: 119.                          

ت مع عالـ األعماؿ الجديد و ذلؾ قبعدا متكامبل مف حقائؽ مهمة انبث المعمومات تمثؿ أصبحت
 وفقا لما يقدمه الشكؿ أدنالا 

 (12) شكل رقم
 المعمومات في عالم األعمال الجديد

 وسبة، صناع المعرفةالح                   العولمـة                          المنافسة   
                    

                             التجارة االلكترونية                                                        المعمومات كمورد رئيسي
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ة و ذات بعد واحد و إنما أصبحت متعددة ػلـ تعد حمقة المعمومات في عالـ األعماؿ الجديد مامق
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    
 أبعاد نظم دعم قرارات األعمال اإللكترونيـة - 3

د بيانات و نماذج ػاؿ االلكترونية تقنيات نظـ دعـ القرارات مف  واعػػتستخدـ نظـ دعـ  رارات األعم
و برامج و التي تتي  لمتخذ القرار تطوير أو عرض آرائه الشخصية لارض دعـ  رارات األعماؿ 

تستطيع هذل النظـ تقديـ تولي ة متنوعة مف القدرات الموجهة  يةاااللكترونية غير الهيكمية و شبه الهيكم
لنمذجة و تحميؿ البدائؿ لممديريف التن يذييف  المهنييف و صانعي القرار  كما أنها وفرت تقنيات تمكينية 

 لمعمؿ بالوابا
ت مثؿ تتكوف نظـ دعـ  رارات األعماؿ االلكترونية مف نظـ فرعية موجودة في كؿ نظاـ لدعـ القرارا

د ػػػػػة لممست يػػػػػاـ ال رعي لمواجهة البينيػػػػػاـ ال رعي لقاعدة النماذج و النظػػات  النظػػػػػػاـ ال رعي لقاعدة البيانػػػػالنظ
ود البرامج التي تمكف نظاـ مساندة القرارات ػػػػػػػػػػػػاـ إدارة الحوار  إضافة إلى وجػػػػػػػػه أيضا بنظػػػػػػػػما يطمؽ عمي أو

ا ػػػػػػػػتقنياتهند هذل النظـ عمى بنية تحتية لممعمومات و مف العمؿ في البيئة الشبكية اإلنترنتا فضبل عف ذلؾ تست
  حيث دوف هذل البرامج 1اؿ في نظـ مساندة القرارات التقميديةػال تقتصر عمى  واعد البيانات كما هو الحو 
التقنيات التي تساعد عمى تمكيف المست يد مف العمؿ المباشر مع تكنولوجيا الشبكات ال تستطيع نظـ دعـ و 

سم  التطور الذل لحؽ تطبيقات التجارة  ماؿ االلكترونية مف أداء وظائ ها بك اءة و فعاليةا رارات األع
الستخداـ أدوات نظـ دعـ  رارات لكترونية األخر  ب ت  الباب عمى مصراعيه االلكترونية و أنشطة األعماؿ اال

 األعماؿ االلكترونية مف  بؿ المجهزيف  الزبائف و شركاء األعماؿا 

 لرابع: تصميم و تطوير نظم معمومات دعم القرار المبحث ا

تعد نظـ دعـ القرارات 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 

داع في العمؿ و في خمؽ ػار و اإلبػأنها وسائؿ تقنية مهمة لتحقيؽ المزيد مف االبتكأخر  يمكف القوؿ 
القيمة المضافة ألنشطة المنظمة  هذا يعني أف  رار تطوير و تصميـ و استخداـ نظـ دعـ القرارات يجب 

ومات في أف يتـ عمى ضوء رؤية إستراتيجية شاممة و متكاممة إلدارة و استثمار موارد تكنولوجيا المعم
األساسية لئلدارة في المنظمة و ليس مجرد  رار عابر و منعزؿ عف الرؤية التي يجب أف تكوف المرجعية 

تطوير كؿ  راراتها الخاصة بادارة تكنولوجيا المعمومػاتا و عميه فمف الم ترض أف تتضمف إستراتيجية تصميـ و 
                                                 

1 - O’BRIEN JAMES, Introduction to information systems, 8ed, Irwin, Chicago, U.S.A, 1998, P: 358.  
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وظائؼ التي يجب أف يؤديها و نوع القرارات نظـ دعـ القرارات تحديد األهداؼ المنشودة مف النظاـ و ال
    ات اإلدارة المست يدة و تحديدا درجة هيكمية المشكبلت التي تواجههااػاإلدارية التي سيقـو بدعمها و احتياج

رار و التي ػػػػػػتجدر اإلشارة إلى أف نجاح نظـ دعـ القرارات يتو ؼ عمى تمبية احتياجات صانعي الق
 ء تقديـ اإلجابة عف األسئمة الجوهرية التالية6 ال يمكف تحقيقها إال في ضو 

 مف الذل يحتاج النظاـ و مف يستخدمه ؟ 
 ما هي المزايا التي يتو عها المست يد مف استخداـ النظاـ؟ 
 خدـ النظاـ ؟ متى سيست 

 منقبةة و ػرة معمقػة و واضحة في مقاصدها إال أنها في الوا ع تحتاج إلى نظػالسابقة بسيط ةتعتبر األسئم
لتقديـ اإلجابات الت صيمية عنها  إذ مف خبلؿ اإلجابة عنها يستطيع محمؿ و مصمـ النظاـ أف يضع إطارا 

 عاما لمنظاـ و يختار المدخؿ المناسب ببساطةا 

 المطمب األول: مداخل تصميم نظم معمومات دعم القرارات

عة مداخؿ أساسية تتعدد مداخؿ تصميـ و تطوير نظـ دعـ القرارات  حيث يمكف حصرها في أرب
مدخؿ تحميؿ   مدخؿ تحميؿ أدوار المديريف  اجات المستويات اإلدارية لممنظمةمدخؿ تحميؿ احتي 16هيو 

 مدخؿ تحميؿ المعمومات و القراراتا و أخيرا  يجيةاحتياجات اإلدارة اإلسترات
 مدخل تحميل احتياجات المستويات اإلدارية لممنظمة - 1

ة مف ػعدد مف المستويات اإلدارية المرتبطة بادارات رئيسية أو بتولي تتشكؿ منظمات األعماؿ مف 
 األنشطة و العمميات التي تتدفؽ أفقيا و عموديا كما يوضحه الشكؿ الموالي6
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 (13) شكل رقم
 المستويات اإلدارية في منظمات األعمال اإلدارية
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كما هو معمـو أف منظمات األعماؿ تتكوف مف ثبلثة مستويات إدارية رئيسية هي اإلدارة العميا  
بالتالي شايميةا تتولى اإلدارة العميا وظي تي التخطيط و الر ابة اإلستراتيجيتيف و اإلدارة الوسطى و اإلدارة الت

تتوجه بدرجة كبيرة نحو البيئة الخارجية  في حيف تهتـ اإلدارة الوسطى بالتخطيط و الر ابة اإلدارية عمى 
التشايمية عمى برمجة األنشطة المن ذة في المجاالت الوظي ية الرئيسية لممؤسسةا بينما يرتكز عمؿ اإلدارة 

و جدولة األنشطة اليومية و مشكبلتها التشايميةا يمكف القوؿ أف اإلدارة التكتيكية تتعامؿ مع المشكبلت 
  ا مع المشكبلت غير المبرمجةاػشبه المبرمجة و غير المبرمجة في حيف تتعامؿ اإلدارة العمي

ا و مجاالتها ػة المنظمة مف حيث مستوياتهػيرار عند تحميؿ بنػر نظـ دعـ القػع عمى عاتؽ فريؽ تطويػيق
 الوظي ية تحديد أهـ االعتبارات المؤثرة في هذا الصدد و التي يمكف تحديدها فيما يمي6

تحميؿ البنية التنظيمية لممؤسسة لمكشؼ عف أوجه التكامؿ في احتياجاتها مف المعمومات و عبل ة هذل  ػ
 ب اتخاذها؛االحتياجات بأنواع و خصائص القرارات الواج

ا و دراسة ػاـ و ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ أنشطتهػػات اإلدارة الرئيسية لتي ستستخدـ النظػالتركيز عمى احتياج ػ
 وظائ ها و تحديد المشكبلت التي تواجهها حاليا و في المستقبؿ؛  

و مف   ناحية ـ طبيعة العبل ة بيف عمؿ اإلدارة المست يدة و القدرات التقنية و البرمجية لمنظاـ مفػفه ػ
 ناحية أخر  تحديد  اعدة االنطبلؽ التقنية التي يقوـ عميها النظاـا

 مدخـل تحميـل أدوار المديريـن – 2
ة مف ػمف خبلله دراسته المعمقة و التي شممت مجموع (Mintzberg Henry) هنرل منتسبرج توصؿ

 ادها وجود عشرة أدوار رئيسية المهاـ المتنوعة لخمسة مدراء تن يذييف في شركات كبيرة إلى نتيجة م
لممديريف موزعة عمى ثبلث فئات و هي فئة األدوار الشخصية  فئة األدوار المعموماتية و فئة األدوار 

 ا1القراراتية
 فئـة األدوار الشخصيـة – 1 – 2

ي تتألؼ هذل ال ئة مف األدوار الرئاسية  القيادة و المحافظة عمى  نوات االتصاؿا ف ي الشكؿ الرئاس
العاـ يتولى المدير أعماؿ التمثيؿ الرسمي  استقباؿ الضيوؼ و المست يديف  اتخاذ القرارات  تو يع التقارير 

راد و توجيههـا كما يقوـ بدور ػوـ بتح يز األفػر كقائد فانه يقػةا أما المديػؽ و تن يذ الزيارات الرسميػو الوثائ
مع اإلدارات التن يذية لوحدات األعماؿ اإلستراتيجية  من ذ لبلتصاالت مع المرؤوسيف داخؿ المنظمة  أما

 فانه يجرل اتصاالت مع منظمات و أفراد مهمة خارج المنظمة أيضاا    
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 فئة األدوار المعموماتية – 2 – 2
مف خبلؿ المعمومات يستطيع المدير أف يعمؿ كموجه يبحث بص ة مستمرة عف معمومات تساعد 

مف خبللها يعمؿ كصانع لمقواعد  واضع لؤلساسيات  ناثر و ناشر  المنظمة في أداء عممهااكما أنه
 المنظمات و الجهات ذات العبل ةا لممعمومات و من ذ لبلتصاالت مع األفراد و

 فئة األدوار القراراتية – 3 – 2
صانع ترتبط هذل ال ئة بصمة خاصة مع نظـ دعـ القرارات  إف المدير و بحكـ سمطته الوظي ية كممتـز و 

يير يجرل تاييرات في طريقة أداء العمؿ و له تأثير عمى النتائج النهائية المرجوةا مف أدوار المدير في هذل تا
ات التايير ػػػػػػة الصراع التنظيمي  التوتر الداخمي  مقاومػػػػػػػػػػػػػػػال ئة هو عممه كمعالج لآلثار التي  د تظهر نتيج

 وزع ؿػاا يتػولى المدير هنا أيضا دور المبسبب األزمات العاص ة التي تشهدها المنظمة خبلؿ دورة حياته أو
ات اإلدارات و الوحدات التنظيمية مف الموارد المادية و غير المادية و مرا بة ػة احتياجػة و جدولػلموارد المتاح

ك اءة و فعالية استخدامهاا كما يقـو أيضا بدور الم اوض مع الجهات التي يتعامؿ معها  يتضمف الت اوض 
القرارات التي يجب أف تتخذ مف  بؿ المدير أو فريؽ صنع القرارا فهنا تظهر أهمية الدور أنماط متنوعة مف 

زة لنظـ دعـ  رارات ػفقد يكوف مف األنسب شراء حزمة  برمجية جاه  الذل تضطمع به نظـ دعـ القرار
ض مف اجؿ أو اندمػاج استراتيجي أو الت او  الؼرار بخصوص تحػاف الت اوض يتطمب اتخاذ  ػمتخصصة إذا ك

 تأسيس مشروع دولي مشترؾا 
 مدخل تحميل احتياجات اإلدارة اإلستراتيجية – 3

طريقة المقاببلت الهيكمية و التي مف خبللها  (Wetherbe)وتارب لتحميؿ احتياجات اإلدارة العميا ا ترح
التي يتو ع طمبها  يتـ تحديد العناصر الرئيسية مف المعمومات التي يحتاجها المديروف في اإلدارة العميا أو

في المستقبؿا عمى أساس هذل المعمومات يتـ تصنيؼ المشكبلت اإلدارية غير المبرمجة التي يواجهونها 
ضمف هذا اإلطار  التي تتطمب حموال غير تقميدية أو بتعبير آخر تخضع لظروؼ المخاطرة و عدـ التأكداو 

اعتماد أسموب تحميؿ عوامؿ النجاح  متمثمة في ثبلثػة طػرؽ إلجراء المقاببلت الهيكمية Wetherbeا ترح 
الحرجة  تحميؿ الوسائؿاالاايات الذل يقابؿ نموذج المخرجات و المدخبلت و أخيرا تطبيؽ أسموب النمذجة 

 ا1في تحميؿ االحتياجات
 أسموب تحميـل عوامـل النجاح الحرجـة – 1 – 3

تـ تجسيد هذا التحميؿ مف خبلؿ في تخطيط أعمالها  ي IBMيعتمد هذا األسموب مف طرؼ شركة 
 اإلجابة عمى األسئمة التالية6

 ما هي عوامؿ النجاح الحرجة في المنظمة ككؿ و في كؿ نظاـ وظي ي فرعي؟ 
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 يطرة  و ما اح الحرجة تحت السػا المدير لضماف أف تكوف عوامؿ النجػما هي المعمومات التي يحتاجه
 عمى هذل العوامؿ؟ جؿ ضماف تحقيؽ الر ابةهو العمؿ المطموب مف أ

 كيؼ يستطيع المدير  ياس عوامؿ النجاح الحرجة؟ 
 تحديد مواص ات نظـ دعـ القرارات الموجهة نحو عوامؿ النجاح الجوهرية في المنظمةا 
 طريقة تحميل الوسائل / الغايات – 2 – 3

لنسبة لمعمميات تركز هذل الطريقة عمى تعييف معايير الك اءة بالنسبة المخرجات و معايير ال عالية با
 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؟ 
 ة و بمزايا ػا أف تؤدل إلى إنتاج السمع و الخدمات بمواص ات جودة عاليػنهاؿ التي مف شأػما هي األعم

 الرضا لد  المست يد أو المستهمؾ؟ تحقؽ
 أسموب النمذجة – 3 – 3

يستخدـ هذا األسموب كمنهجية في تطوير و بناء نظـ المعمومات بصورة عامةا يمكف االست ادة مف هذا  
ولي األسموب في إعداد بياف االحتياجات الرئيسية لممديريف في اإلدارة العميا و تعديؿ و تطوير النموذج األ

نظـ دعـ القرارات مف خبلؿ إعادة النظر مف جديد بنوع و طبيعة االحتياجات الحالية و المتجددة المقترح ل
 ا 1لممست يديف

 مدخل تحميل المعمومات و القرارات – 4
بسبب الطبيعة المعقدة لممنظمات الحديثة مف جانب و تنوع أنماط نظـ دعـ القرارات مف حيث 

تصنيؼ تقنيات نظـ دعـ القرارات عمى أساس ارتباط كؿ تقنية  الوظائؼ و مستو  الدعـ فانه باإلمكاف
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 القرارات التي تتخذ في هذل المستويات لتحديد 

 ـ دعـ القرار الذل تحتاجه اإلدارة لدعـ أنشطتها و  راراتهاااإلطار العاـ لنظ
يوض  الجدوؿ التالي األبعاد األساسية لمص وفة المعموماتاالقرارات التي تستخدـ كمدخؿ أولي  

 ا2لعممية تصميـ و تطوير نظـ دعـ القرارات
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 (12)جدول رقم 
 مصفوفة المعمومات / القرارات

 نوع نظم دعم القرارات االستخدام الزمن درجة التعقيد مصدر المعمومات مستفيدال نوع القرار نوع المعمومة
 البيئة الخارجية  دارة العمياإ استراتيجي إستراتيجية

 البيئة الداخمية 
  –التخطيط  - المستقبؿ معقدة

 الر ابة اإلستراتيجية
 نظـ دعـ القرار ال ردية -
 نظـ مساندة القرارات الجماعية -
 اإلستراتيجية موماتنظـ المع -

البيئة الداخمية  وسطىدارة إ تكتيكي تكتيكية
 بالدرجة األولى

 الحاضر أ ؿ تعقيدا
 المستقبؿ

 تخطيط األنشطة -
 الوظي ية 

 الر ابة اإلدارية -

 نظـ دعـ القرار لؤلغراض الخاصة -
 نظـ المعمومات اإلدارية -
 نظـ التنقيب عف البيانات -

 نظـ معالجة الحدث - ػػػػػػػ الحاضر غير معقدة البيئة الداخمية تشايميةدارة إ عممياتػي تشايمية
 نظـ المعالجة ال ورية -

 ا922ص6مرجع سابق،  الطبعة الثانية  ، نظم مساندة القراراتسعد غالب ياسيف التكريتيالمصدر: 
ماط النماذجاأن يعمؿ هذا التحميؿ عمى تحديد خصائص المعموماتاأنماط القرارات أو خصائص

المشاكؿ  ليعد بذلؾ هيكبل نظريا وتحميميا م يدا لوضع الخصائص و المواص ات األولية لنظـ دعـ القرارات 
  بؿ البدء بعممية التطوير أو التصميـا 

 المطمب الثاني: طرق تصميم و تطوير نظم معمومات دعم القرارات

ات و التي تتطور شكبل و مضمونا تتعدد الطرؽ و األساليب التقنية المعدة لتصميـ نظـ دعـ القرار 
ات و بشكؿ ػدـ النوعي السريع و المستمر في أدوات و نظـ تكنولوجيا المعمومػػباستمرار مست يدة بذلؾ مف التق

خاص مع تسارع االبتكار البرمجي عمى مستو  لاات البرمجة  نظـ التشايؿ أو أدوات التصميـ بمساعدة 
 شة كؿ الطرؽ المعروفة في تصميـ نظـ المعمومات المحوسبة دراسة و منالالمطمب  سيخصص الحاسوبا

رارات و المتمثمة ػبشكؿ عاـ مع التركيز عمى األساليب المنهجية الحديثة في تصميـ و تطوير نظـ دعـ الق
 أساسا في منهجية دورة حياة النظـ  منهجية النمذجة و االعتماد عمى التوريد الخارجي و غيرها مف الطرؽا

 ة دورة حياة النظممنهجي – 1
تعد هذل المنهجية مف أ دـ الطرؽ المنهجية لدراسة  تصميـ و تطوير نظـ المعمومات الحاسوبية 

مف أكثرها تقميدية و هيكمية بحكـ منطقها المرتب و الواض ا و مع ذلؾ ال يوجد ات اؽ بيف الممارسيف و 
ة حياة النظـ و ال حوؿ بنية كؿ مرحمة مف في ميداف تكنولوجيا المعمومات لتحديد المراحؿ الرئيسية لدور 

 ا1حيث أنشطتها ال رعية و األنشطة المتشعبة منها و تدفقها
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يمجأ بعض الباحثيف في عممية التطوير إلى الشكؿ الدائرل لؤلنشطة الجوهرية و المتضمنة أساسا 
بينما يمجأ باحثوف آخروف  مراحؿ تحميؿ النظـ  تصميـ النظـ  التطبيؽ  االختيار  التحويؿ و أخيرا التقييـ 

د و إدراؾ ػؿ الذل يبدأ بتحديػوذج التدفقي لؤلنشطة عمى أساس التتابع مف األعمى إلى األس ػإلى النم
 ا1المشكمة  دراسة الجدو   تحديد احتياجات المست يديف  التصميـ  التطبيؽ و التقييـ

ات بما في ػهو أف أل نظاـ لممعموم إف ال كرة الرئيسية التي تستند عميها منهجية دورة حياة النظـ
ذلؾ نظـ دعـ القرار يمر بمراحؿ أشبة في كثير مف الوجه بدورة حياة الكائف الحي  حيث يولد النظاـ 

ينمو و ينضج و يعمؿ ثـ يتراجع و يقؿ تكي ه مع بيئته مما يؤدل به إلى التبلشي و هذا يتطمب البدء و 
 ة و تتطورا و أفضؿ تعبير عف احتياجات المنظمةا ػػحداثاـ جديد يحؿ محمه يكوف أكثر ػبتقديـ نظ

 ةمنهجية النمذج – 2
جؿ تقييمه تكم ة لممستخدميف و ذلؾ مف أ يقصد بالنمذجة إعداد نموذج أولي لمنظاـ بسرعة و أ ؿ

تحديد مد   درته عمى تمبية احتياجاتهـا تعني النمذجة في تطوير نظـ دعـ القرارات بناء نموذج يمثؿ و 
ة أو النظاـ المقترح أل تكويف نسخة أولية لنظاـ دعـ القرارات تحتول عمى كؿ ػئص المنتج  الخدمخصا

النمذجة بعكس الطريقة التقميدية التي تحتاج لو ت طويؿ  ة المطموبة مف النظاـاػـ الخصائص الجوهريػأهأو 
واحدة  فهي إذف تعمؿ  يصرؼ عمى الت اصيؿ الصايرة لمتطبيقات و البحث عف تطوير كامؿ لمنظاـ دفعة

اـ و إعادة تطويرل أثناء عممية التشايؿ إلى ػدا يتـ تعديؿ النظػعمى إنشاء نموذج سريع و أولي لمنظاـ الجدي
أف يتـ الوصوؿ إلى تحقيؽ  درة النظاـ عمى تمبية احتياجات المست يديف  بؿ  أثناء و بعد عممية اتخاذ 

ه و أجزائه أو تهيئة ػة ال يتطمب تصميـ النظاـ بكؿ مكوناتػمذجالقراراتا تجدر اإلشارة إلى أف أسموب الن
 جميع المستمزمات و إنما ينصب االهتماـ عمى المكونات األساسية لتكويف نسخة عمؿ أولية لمنظاـ ككؿا

ة متكاممة و مترابطة مف الخطوات الرئيسية كما يوضحها الشكؿ ػتتكوف عممية النمذجة مف حزم
 الموالي6
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 (14) شكل رقم
 خطوات عممية النمذجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: LAUDON KENNETH & LAUDON JANE, Op.cit, P: 444. 

يحدد الشكؿ الخطوات الرئيسية لعممية النمذجة و المتمثمة أساسا في تعييف االحتياجات الرئيسية 
رات  تطبيؽ النموذج و أخيرا مراجعة و تطوير النظاـ  لممست يديف  تطوير نموذج عممي لنظـ دعـ القرا

 ا1فيما يمي ت صيؿ لكؿ خطوةو 
 

                                                 
 ا934  ص6مرجع سابقمساندة القرارات  الطبعة الثانية  سعد غالب ياسيف لتكريتي  نظـ  - 1

 تعييػف احتياجػػػات المست يديف

 تطوير النموذج العممي لمنظاـ

 تطبيؽ النموذج النظػاـ

 المراجعة و إعػادة النظػر

 اعتماد النموذج  هل المستفيد راض
 كنسخة نهائية

 

 نعم

 ال
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 تعيين االحتياجات الرئيسية لممستفيدين - 1 – 2
يجب أف يعمؿ فريؽ التطوير مع المست يديف مف النظاـ سواء المديريف أو مف يعمؿ معهـ بص ة 

لقرارات هرية و تحميؿ المشاكؿ التي يواجهونها و او و ت كاؼ لتحديد احتياجاتهـ الجو ؿ استشارية بتواص
 الواجب اتخاذها بشأف ذلؾا

 تطوير نموذج عممي لنظم دعم القرارات – 2 – 2
يعمؿ فريؽ التطوير ببناء نسخة أولية مقترحة لنظاـ دعـ القرارات و خبلؿ و ت  ياسي باستخداـ 

 ب و غيرها مف األدواتالاات الجيؿ الرابع و أدوات هندسة البرامج بمساعدة الحاسو 
 تطبيق النموذج – 3 – 2

ولي حيز التطبيؽ و يترؾ لممست يديف مهمة تحديد ك اءته و فعاليته في نمذجة يوضع النموذج األ
البدائؿ  ا تراح الحموؿ و دعـ صانع القرار بصورة تنعكس بوضوح عمى جودة القرار المتخذ و النتائج 

 المرجوة منها
 ير النموذجمراجعة و تطو  – 4 – 2

يعمؿ فريؽ التطوير عمى تدويف المبلحظات التي تخص التعديبلت الواجب إجراؤها و إعادة النظر 
و عند االنتهاء مف تن يذ كؿ التعديبلت تعود الخطوة السابقة مف جديد  اـافي مكونات و طريقة عمؿ النظ

 رضا التاـ لممست يديفاة و الرابعة باستمرار إلى أف يتـ تحقيؽ الػأل تتكرر المرحمة الثالث
 االعتماد عمى التوريد الخارجي – 3

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 

 ا1النشطة حقؿ تكنولوجيا المعمومات و األعماؿ االلكترونية مف بيوت الخبرة العالمية
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 

تها الت صيمية مف النظاـ المقترح  و يتـ ترجمة هذل االحتياجات مف خبلؿ طمب تقديـ بتحديد احتياجا
عروض يتضمف االحتياجات و مواص ات النظاـ المقترح و دعوة المنظمات التي تممؾ التجهيزات لتقديـ 

 عروضهاا 
 
 

                                                 
1 - HAAG CUMMINGS & DAWKINS, Management information systems for the information age, Irwin Mc Graw Hill 

    Inc, Boston, U.S.A, 1998, P: 366.   
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 تطوير نظم دعم القرارات باستخدام الحزم البرمجية – 4
متعددة ل ريؽ تطوير نظـ دعـ القرارات و في مقدمتها اختصار الو ت تحقؽ الحـز البرمجية مزايا 

التكم ة  ضماف الموثو ية و االست ادة القصو  مف القدرات التقنية المتاحة في حـز البرمجيات و بصورة و 
سواؽ كما يمكف ا تناؤها مف تتوفر حـز البرمجيات في األ خاصة برامج الجداوؿ االلكترونية الممتدةا

تكنولوجيا المعمومات أو بيوت تطوير البرمجيات و بالمواص ات التي تحتاجها المنظمة المست يدةا  شركات
ات الحواسيب الشخصية أو الشبكات و لدعـ فػرؽ العمؿ ػيجدر بالذكر أف هناؾ برامج تستخدـ لمنظوم

 التنقيب عف البياناتاات البيانات و تقنيات ػات مستودعػػصنع القرارات اإلداريةا كما تستخدـ مع منظومو 
يرافؽ أسموب تطوير نظـ دعـ القرارات باستخداـ الحـز البرمجية عدة عيوب أهمها أف الحـز 

ر حتى تكوف ػػػالبرمجية  د ال تشمؿ كؿ الوظائؼ المطموب تن يذها مما يتطمب إجراء تعديبلت أو تطوي
يؿ تايير البرامج الحالية مما ينجر ؿ صانعي القرار في المنظماتا تتطمب عمميات التعدػػمقبولة مف  ب

عميها تكم ة عالية و هدر لمو تا كما يعاب أيضا عمى بعض الحـز البرمجية أنها ال تحتول كؿ النماذج 
الجاهزة لتحميؿ بدائؿ القرارات اإلستراتيجية و التكتيكية مما يعني البحث عف حـز أخر  لسد هذا النقص 

 بناء تعاضد بنيول لحـز برمجيات النظاـا بالتالي  د ي شؿ فريؽ التطوير فيو 
 تطوير نظم دعم القرارات من خالل المستفيد النهائي – 5

يعمؿ المست يد النهائي عؿ تطوير نظـ دعـ القرارات دوف مساعدة تقنية أو بدعـ محدود مف  بؿ 
تن يذ و  ػؿوير  تحميد النهائي في تطػتصاعد دور المست ي المختصيف التقنييف في حقؿ تكنولوجيا المعموماتا

ات لـ يأت مف فراغ بؿ نتيجة مؤثرات نوعية كبيرة أهممها ثورة الحاسوب الشخصي  ثورة ػنظـ المعموم
يستطيع المست يد النهائي  صناعة البرمجيات و كذا ظهور أدوات التطوير بمساعدة الحاسوب ن سها

مف أدوات تكنولوجيا المعمومات لبناء  استخداـ لاات الجيؿ الرابع و الحـز البرمجية الجاهزة و غيرها
اؿ البيانات و إدارة موارد النظاـ ػػالنماذج  توليد األشكاؿ البيانية و تن يذ االستعبلمات و تصميـ نماذج إدخ

مف دوف حاجة لخبرة في لاات البرمجة اإلجرائية و مف دوف االستعانة بالمبرمجيف و محممي النظـ 
 ا 1غيرهـو 

هائي مشاركا و فاعبل في هندسة و تطوير النظاـ و يعد جزء مهما مف فريؽ أصب  المست يد الن
تطوير النظـا يتو ؼ نجاح نظـ دعـ القرارات عمى درجة مشاركة المست يد في عممية التطوير ألف 

 المست يد هو وحدل الذل يدرؾ حاجاته الحقيقية و مشاكمه و طبيعتهاا 
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 ي لنظم معمومات دعم القرارالمطمب الثالث: اتجاهات التطور المستقبم

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 

ع العممي خاصة ػػػػػػػػػػػػػمدركة في الوا ائؼ األساسية لنظـ الدعـ ال تزاؿ غير ػػػػػػػػػػػالعديد مف األهداؼ و الوظ
 ما تعمؽ منها بالت اعؿ  التايير  تحقيؽ الك اءة و الدعـ االستراتيجيا 

اعي أو التنظيميا ػة لمتدعيـ الجمػؿ تمؾ الموجهػـ الشخصي في مقابػورة لمتدعيػات المطػزادت التطبيق
ميات مقارنة بالنصيب الضعيؼ كما سادت التطبيقات الموجهة لدعـ  رارات اإلدارة الوسطى و مستو  العم

 لمتطبيقات المطورة لدعـ القرارات 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 

تها التطورات السريعة في تكنولوجيا المعمومات لنظـ دعـ القرار  هذا إضافة إلى مجاالت أخر  فرض
تحديدا االتجال غؿ التكامؿ مع منتجات الذكاء االصطناعي إلثراء نظـ دعـ القرار و توسيع مجاالتهاا 

 ات في الماضي  الحاضر و استشرافا لممستقبؿاػيوض  الجدوؿ الموالي تطور نظـ دعـ القرار في المنظم
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 (13) جدول رقم
 رارــور نظم دعم القــتط

            المجال               
 النظام

 نظم دعم القرار في المستقبل نظم دعم القرار في الحاضر نظم دعم القرار في الماضي

 العمميات التنظيمية القرارية طبقة مف المشاكؿ القرارية مشكمة أو مهمة  رارية محددة مجػاؿ اهتماـ النظاـ
 د  ػػم
 ؿ القراريةالمشاك

 ددة و غير محددةػمح ددة وشبه محددةػمح ددةػمح

 مستو 
 التدعيـ التنظيمي 

 الر ابة العممياتية و اإلدارية الر ابة العممياتية و اإلدارية الر ابة العممياتية التكتيكية
 و التخطيط االستراتيجي 

مطرد مع االهتماـ بوجهات تكامؿ  بدء التكامؿ التنظيمي زلة تنظيميةػع درجة التكامؿ التنظيمي
 النظر التنظيمية

 نظـ معمومات المديريف + تطوير 
 زيادة ال عالية و الك اءة زيادة فعالية اتخاذ القرارات زيادة فعالية اتخاذ القرارات هدؼ تدعيـ القرارات
النماذج  و األساليب 

 القرارية المدعمة
 نماذج و أساليب كمية  يةنماذج و أدوات تحميؿ كم نماذج و أدوات تحميؿ كمية

 + أساليب الذكاء + نوعية
 االصطناعية 

 نظـ الخبرة و معالجة ال كرة و
 تدعيـ شخصي و جماعي تدعيـ شخصي تدعيـ شخصي نوع تدعيـ متخذ القرار

تدعيـ وظائ ي محمي و اتجال  تدعيـ وظائ ي محمي مجاؿ التدعيـ
 لمتمدد

 تدعيـ لؤلعماؿ الدولية 
 متعددة الجنسيات

 إستراتيجية 
 تصميـ النظاـ

و نظـ فردية وظائ ية معزولة  نظـ فردية وظائ ية معزولة
اتجال لتعدد وجهات النظر 
القرارية و استخداـ النماذج 

 المتعددة

 ة أفقياػػنظـ متكاممة و منسق
نماذج متعددة  وجهات ػ  و رأسيا 

 ػنظر متعددة

 درجة ت اعؿ
 المستخدـا نظاـ 

تحسينات الحاسبات ت اعؿ ثرل ب تحسيف الت اعؿاتجال ل ت اعؿ ضعيؼ
 (خاصة الشخصيةا و البرامج

 و استابلؿ التعمـ 
 531ص6، مرجع سابق، محمد ماجد خشبةالمصدر: 

مجدوؿ السابؽ يمكف تصور مجموعة مف المهاـ غير المدركة و التي سوؼ تكوف محور ل استنادا
 ها في الحقيقة جممة مف التكامبلت الاائبةاالحديث عف نظـ دعـ القرار المستقبمية و التي تمثم
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 التكامل الوظائفي األفقي عبر المنظمة لدعم القرارات الجماعية -1
يتحقؽ هذا التكامؿ إذا نظاـ دعـ القرار لمتخطيط المالي في المنظمة مثبل يستهدؼ اتخاذ  رار 

تتوسع ـ القرار أف تحقؽ و ػدعة كالتسويؽ مثبلا يمكف لنظـ ػمنسؽ و متكامػؿ مع وظائؼ أخر  في المنظم
  أولهما هو السعي إلى تحقيؽ تكامؿ عدة 1في إنجاز هذا التكامؿ في المستقبؿ عف طريؽ إتباع مدخميف

نظـ دعـ  رار موزعة و من صمة  و في هذا الصدد ظهر منذ منتصؼ الثمانينات نظـ دعـ القرارات 
دة أو التنسيؽ بيف عدة نظـ في بيئات ػواح الموزعة كوسيمة لمكاممة عدة نظـ دعـ موجودة في منظمة

متعددة لتمبية حاجات محددة لمتخطيط الجماعي و اتخاذ القرارات الجماعيةا أما المدخؿ الثاني فيتمثؿ في 
بناء نظـ دعـ  رار أوسع نطا ا  ادرة عمى التنسيؽ بيف القرارات الوظائ ية المختم ةا  و في هذا الخصوص 

صوؿ السابقة نظـ دعـ القرارات الجماعية باعتبارها تمثيبل إلمكانات حاسوبية ظهرت كما أسم نا في ال 
اتصالية مصمـ لتحسيف الداء مف خبلؿ دعـ ت اعؿ مجموعات اتخاذ القرارات الذل يقع أو يتـ عػادة في و 

 أو ات و أماكف مختم ة كما يوضحه الشكؿ المواليا
 (15) شكل رقم

 أدوات نظم دعم القرارات الجماعية
 ذات الوقـت أوقـات مختمفـة
 النوع الثاني

 مثاؿ6 غرفة فريؽ أو مشروع
 النوع األوؿ 

 مثاؿ6 غرفة  رارات
 ذات المكــان

 النوع الرابع
 مثاؿ6 بريد الكتروني أو صوتػي

 النوع الثالث
 مثاؿ6 تشاور بال يديو

 أماكن مختمفــة

 531ص6، ، مرجع سابقمحمد ماجد خشبةالمصدر: 
 فػلممسئولية في هذا الشأف  حيث يمكف ػحد الخيارات المستخدمالمرئيػة أعات االلكترونية تمثؿ االجتما

اإلدارييف في أماكف مختم ػة مف المشاركة في اتخاذ القرار دوف الحاجة لمتنقؿ و ذلؾ عبر تقنية الشاشات  
اخؿ غرفة واحدةا اع عادل و دػـ في اجتمػت واحد اإلحساس بأنهػـ عمى الشاشة في و ػحيث يوفر ظهوره

لعقد االجتماعات عف  (NASA)تجدر اإلشارة إلى أف هذل التقنية استخدمت مف طرؼ وكالة ال ضاء األمريكية 
بعد بواسطة ال يديو لمراجعة استعدادات مركبات ال ضاء  األمر الذل يقمؿ مف و ػت االجتمػاع مف يوميف إلى 

الشكؿ الموالي نظاما لبلجتماعات االلكترونية الذل  خمس د ائؽ ناهيؾ عف اال تصاد في التكم ةا  يوض 
  طورته جامعة أريزونا األمريكية لدعـ أنشطة اتخاذ القرارات الجماعية باستخداـ األدوات البرمجيةا
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 (16) شكل رقم
 االلكتروني لدعم القرارات الجماعية االجتماعاتتوصيف لنظام 

 
 
 
 
 
 
 

 

 د يقة 23 - 03معالجة حاسوبية 
 
 
 
 

 د يقة 53 - 21معالجة حاسوبية 
 
 
 

 د يقة 93 - 53معالجة حاسوبية 
 
 
 
 

 د يقة21 - 03معالجة حاسوبية  
 535ص6، مرجع سابقمحمد ماجد خشبة  المصدر: 

 

يعتمد النظاـ المذكور عمى استخداـ أسموب العصؼ الذهني في التعامؿ مع مشكمة معينة ا يدعى 
لمشاركوف إلطبلؽ أفكارهـ حوؿ المشكمة المطروحة في إطار منهجية تهدؼ لمحصوؿ عمى حموؿ بديمة  ا

 النشـــاط
 توليد األفكار

تفاعل الخبـرات 
 الجماعيـــة

 

 المخرجــات

كيؼ يمكف أف تضاعؼ المبيعات 
 خبلؿ الخمس سنوات القادمة؟

 تنسيق األفكار
ع المبلحظات مف األفكار تجمي

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

 

 عصؼ ذهني باستخداـ الحاسوب
 
 
 

 تنسيػؽ األفكػػػار

 تصويػػت

 تمحيص األفكار و العوامؿ

 عػدة ص حػات
 بدائؿ -أفكار

 فكرة أساسية  15 - 51
 و حمػوؿ بديمػة

  ائمة أولويات لمبدائؿ

 عػػدة ص حات
 تقديػر أفضؿ بديؿ

 طة تن يذلو خ 
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تنقية الحموؿ بتحميؿ مزايا و عيوب و محددات تطبيؽ كؿ منها  اختيار أنسب حؿ بديؿ و هيكمة خطة 
د لكؿ منها و توزيع مسؤوليات التن يذ  تجر  العمميات السابقة في إطار زمني محد دتن يذل و تحدي

باستخداـ المعالجة الحاسوبية ال عالة التي يقوـ عميها متخصصوف في هذا النوع مف اتخاذ القرارات و 
 الجماعيةا

 التكامل التخطيطي الرأسي بين المستويات اإلدارية لدعم التخطيط االستراتيجي -2
لقمة التطبيقات الموجهة لدعمها  تتطمب القرارات اإلستراتيجية تنسيقا أفقيا و رأسيا و التي يشير الوا ع

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  رارات 

ا يدعـ هذا االتجال التوسع في استخداـ 1ف ثـ زيادة الك اءة التنظيميةإستراتيجية و نظـ  رارات جماعية و م
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 

 ريقة دل ي و ذلؾ لدعـ القرارات الجماعية و اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةاط
 التكامل العالمي لدعم األعمال الدولية - 3

الهدؼ مف هذا التكامؿ هو مواكبة االتجال العالمي المتزايد نحو تدويؿ األعماؿ خاصة في ظؿ بنػود 
ال تصادل و اتساع نطاؽ الشركات متعددة المنظمة العالميػة لمتجػارة و تعاظـ التوجه نحو التكتؿ ا

اعتمد عمى  1779الجنسيات  و في هذا المقاـ نشير إلى أف ترتيب القدرة التنافسية لمدوؿ حوؿ العالـ لسنة 
ة ضمف هذل المؤشرات و التي تشمؿ  وة ػاد في المرتبة الثانيػؿ اال تصػثمانية مؤشرات أساسية يأتي تدوي

تتزايد  ة و القو  العاممةاػ تصاد  التمويؿ  البنية التحتية  التسيير  العمـو و التقنياد الكمي  تدويؿ االػاال تص
مما ي رض عمى الشركات عبر العالـ إن اؽ المزيد  2درجة تعقد بيئة األعماؿ و عدـ التأكد خارج الحدود

ر مراجعات حديثة مواؿ لتطوير تكنولوجيا المعمومات و تطبيقات نظـ دعـ القدرات الدولية  و تشيمف األ
إلى ظهور نمو متسارع في تطبيقات نظـ دعـ القرار الموجهة لدعـ إدارة األعماؿ الدولية بعد حقبة ساد 

 اج و التمويؿ عمى مستو  المنظمات محميااػات في مجاالت التسويؽ  اإلنتػا االهتماـ بالتطبيقػفيه
 التكامل مع التطور في تقنيات تحسين تفاعل المستخدم - 4

 فيورت هذل التقنيات بتطور نظـ دعـ القرار  و  د بدأت عمـو المنطؽ  الهندسة و العمـو السموكية تط
التطوير المادل و  دـ في التصميـػػبشكؿ فعػاؿ في تحسيف ت اعؿ اإلنسافاالحاسوب بالتوازل مع التق المساهمة

المتعددة انجازا حاسما في هذا  يمثؿ التطور في تقنية الوسائط. زة و البرمجيات عؿ حد السواءػػلؤلجه
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المجاؿ حيث يمكف االتصاؿ و التخاطب عبر أجهزة الحاسوب بالكتابة و الصوت و الصورة  مع التطور 
ف خدمة البريد االلكتروني عمى عمى سبيؿ التمثيؿ فا ؿ و التكامؿاػػالمذهؿ في إمكانات التخزيف  التشاي

ـ مف تبادؿ اآلراء بصورة فورية و دوف ػيوف مشترؾ عبر العالرب مف ثبلثيف ممػشبكة االنترنت تتي  لما يق
 ا1ؿ الصوت و الصورة في هذا التواصؿ االلكتروني الكونيػتكم ة مالية إضافية  كما يمكف أيضا نق
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 خاتمـة الفصل الثالث

لموضػوعية لػئلدارة لوجػود برزت نظـ دعـ القرار بأجيالها المتعا بة و المتطورة باسػتمرار بسػبب الحاجػة ا
 تقنيات و أدوات لدعـ اتخاذ القرارات التػي أضػحت معقػدة بسػبب ظػروؼ عػدـ التأكػد التػي ميػزت بيئػة األعمػاؿ

كافيػػػة لتزويػػد متخػػػذل القػػرارات بالمعمومػػػات غيػػر لمعمومػػػات المحوسػػبة اإدارة نظػػـ    بعػػدما أصػػػبحتالمعاصػػرة
  تعدد تطبيقات نظػـ دعػـ القػرارات فػي مجػاؿ األعمػاؿ تحديػدات الضرورية ألداء وظائ هـ ودعـ أنشطة المنشأةا

التي تنتشر  دعـ القرارات المبرمجةأخر  لو قرارات غير هيكمية و شبه هيكمية فبرزت منها تمؾ الداعمة التخاذ ال
  االمستو   التشايميتطبيقاتها بصورة واسعة لدعـ أنشطة و عمميات اإلدارة في 

قرارات خاصة المستخدمة منها مف  بؿ الشركات الكبيرة و المتوسطة يػتـ إف معظـ تطبيقات نظـ دعـ ال
اد ات و العتػػتطويرها مف  بؿ شركات تكنولوجيا المعمومات و بيوت الخبػرة العالميػة فػي مجػاؿ صػناعة البرمجيػ

 وريػػد مػػف الخػػارج لتطػػوير و بنػػاء نظػػـ دعػػـتغمػػب المؤسسػػات عمػػى إسػػتراتيجية الشػػبكات االتصػػاالتا تعتمػػد أو 
القػػػرارات أكثػػػر مػػػف اعتمادهػػػا عمػػػى خيػػػار التوريػػػد مػػػف الػػػداخؿ و خاصػػػة إذا تعمػػػؽ األمػػػر بالتطبيقػػػات المعقػػػدة 

ـ القػرارات ألف هػذل الػنظـ تعمػؿ ػتكنولوجياا مف الصعوبة بمكػاف تحديػد إطػار سػاكف التسػاع تطبيقػات نظػـ دعػ
خاصػة فػي مجػاؿ إدارة األعمػاؿ تستخدـ في كؿ نشػاط يتطمػب سػرعة و د ػة و موضػوعية فػي اتخػاذ القػرارات و 

  و هػػػػذا مػػػػا يضػػػػ ي خصوصػػػػية عمػػػػى هػػػػذل الػػػػنظـ مقارنػػػػة باألنمػػػػاط األخػػػػر  مػػػػف نظػػػػـ المعمومػػػػات المعاصػػػػرة
اـ خصػائص جوهريػة تختمػؼ إلػى حػد مػا عػف ػالمحوسبةا تتمثؿ خصوصية نظـ دعـ القػرارات فػي أنػه لكػؿ نظػ

ة دات ن ػػس المكونػػات األساسػػية مػػف  اعػػالػػرغـ مػػف اسػػتخداـ نظػػـ دعػػـ القػػرار  ىخصػػائص الػػنظـ األخػػر ا عمػػ
ات و طريقة عممها يختمػؼ ػإال أف مضموف هذل التقني ماذج و واجهة التحاور مع المستخدـ البيانات   اعدة الن

بطريقة جذرية  بؿ أف هناؾ تبايف في طبيعة و أولوية استخداـ وظػائؼ مهمػة لتحميػؿ البيانػات و بنػاء النمػاذج 
ارات و ذلؾ وفقا لمجاؿ استخدامه و نطاؽ الوظائؼ التي يعمؿ عمى دعمها لمساعدة في كؿ نظاـ لمساندة القر 

أو اإلسػناد  دعـ د ال تحمػؿ بعػض التطبيقػات المهمػة لػنظـ دعػـ القػرارات كممػة الػ المديريف عمى اتخاذ  راراتهـا
اط و فػي بعػض ػأنمػ أو كممة القرارات كما هو الحاؿ في نظـ المعمومات الجارافية مثبل  مع أف هذل النظـ هػي

الحاالت أجياؿ لتكنولوجيا نظـ دعـ القرارات و ذلؾ ألف جوهر عممها و طبيعة أهدافها و توجهها ينحصػر فػي 
ه ػا تـ تقديمػإطار تقديـ الدعـ الكؼء و ال عاؿ لعممية اتخاذ القرارات اإلدارية غير و شبه الهيكميةا كحوصمة لم

ا و مجػاالت اسػتخدامها  كمػا تتبػايف فػي نػوع ػختمؼ و تتنوع في تطبيقاتهرارات تػـ القػيمكف استنتاج أف نظـ دع
 و طبيعة المهاـ المرتبطة بمستو  القرار اإلدارل الذل تقـو بدعمه في المؤسسةا

نظػػـ دعػػـ القػػرارات و عمػػى وجػػه الخصػػوص تطبيقاتهػػا بمجػػاالت مهمػػة فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات  تػػرتبط
حقػؿ الػذكاء االصػطناعي الػذل أصػب  أكثػر انػدماجا فػي أدواتػه و تقنياتػه  ات البيانػات وػمثؿ منظومة مستودع

تتكوف نظـ معمومات دعـ القرارات مف نظـ فرعية و عموما  مع نظـ دعـ اإلدارة و نظـ دعـ القرارات اإلداريةا
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لنظػاـ ال رعػي ممتثمة في كؿ مف النظػاـ ال رعػي إلدارة  اعػدة البيانػات  النظػاـ ال رعػي إلدارة  اعػدة النمػاذج و ا
و مػػوارد النظػػاـ مػػف األفػػراد العػػامميف باإلضػػافة إلػػى البنيػػة التنظيميػػة التػػي تشػػكؿ هيكػػؿ   إلدارة الحػػوار البينػػي

تمثػػؿ نظػػـ دعػػـ القػػرارات  النظػاـ و اإلجػػراءات و  واعػػد العمػػؿ الخاصػة بتن يػػذ و أنشػػطة دعػػـ القػػرارات اإلداريػةا
األخػر  مػف نظػـ ما يميزها عػف بقيػة األنظمػة  أهـ إفمع المست يد   نتاج الت اعؿ بيف البيانات و الحوار البيني

دة البيانػػات و أدوات تحميػػؿ و نمذجػػة وينهػػا النػػوعي الػػذل يجمػػع بػػيف  اعػػالمعمومػػات اإلداريػػة المحوسػػبة هػػو تك
ة ط هػػذل الػػنظـ بعبل ػػات بينيػػة متكاممػػالبيانػػات بوسػػائؿ دعػػـ م يػػدة التخػػاذ القػػرارات شػػبه و غيػػر الهيكميػػةا تػػرتب

  امتعاضدة مع الواجهة البينية لممست يد النهائيو 
أد  التطور المتسارع و المضطرد في تقنيات المعمومات إلى ظهور نظـ و تطبيقات مبتكرة موجهة 

نذكر  نظـ دعـ القرارات  بينهانحو نظـ دعـ اإلدارة  الزبائف  فرؽ اإلدارة و ورشات العمؿ و غيرهاا و مف 
ارة عف تقنيات أو تكنولوجيا ػاإلدارية الذكية  نظـ دعـ العمبلءا كؿ األنواع السابقة عب الذكية  نظـ المعمومات

معمومات ما بعد عصر الصناعةا أصبحت نظـ الدعـ المعموماتية السالؼ ذكرها مندمجة بنيويا مع حقؿ 
س يمكف القوؿ تطبيقات الذكاء االصطناعي عمى مستو  األجهزة  البرمجيات و الشبكاتا و عمى هذا األساو 

أف نظـ دعـ القرارات الحديثة و نظـ دعـ اإلدارة هي نظـ ذكية  و إف لـ تكف ذكية بالكامؿ فيجب أف تحتول 
تمثيؿ المعرفة مف أجؿ  عمى مكونات ذكية عمى األ ؿ و بالتالي تستطيع أف تستخدـ  واعد المعرفة ليس

زة ػأداة مهمة لتكويف المي تعد نظـ دعـ القراراتف أضؼ إلى ذلؾ أ جؿ دعـ إنتاج المعرفةاتخزينها بؿ مف أأو 
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 

تكار و اإلبداع في العمؿ و في خمؽ القيمة المضافة ألنشطة المنظمة  هذا يعني أف  رار تطوير مف االب
تصميـ و استخداـ نظـ دعـ القرارات يجب أف يتـ عمى ضوء رؤية إستراتيجية شاممة و متكاممة إلدارة و 
عف الرؤية التي يجب أف  ة و ليس مجرد  رار عابر و منعزؿػاستثمار موارد تكنولوجيا المعمومات في المنظمو 

تكوف المرجعية األساسية لئلدارة في كؿ  راراتها الخاصة بادارة تكنولوجيا المعموماتا و عميه فمف الم ترض 
أف تتضمف إستراتيجية تصميـ و تطوير نظـ دعـ القرارات تحديد األهداؼ المنشودة مف النظاـ و الوظائؼ 

رية التي سيقـو بدعمها و احتياجات اإلدارة المست يدة و تحديدا درجة التي يجب أف يؤديها و نوع القرارات اإلدا
 هيكمية المشكبلت التي تواجههاا  
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 الفصل الرابع
 دراسة حالة مجمع إسمنت الشرق الجزائري

 
وىي مع  اإلنشاء والتعمير سمنت من الصناعات اإلستراتيجية، ألنيا ترتبط مباشرة بأعمالتعتبر صناعة اإل

  و ذلك العتماد تصنيعيا عمى مواد أولية بسيطة..صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرىتعد ذلك 
ي الجزائر كغيرىا من الدول مكانة معتبرة لكونيا قاعدة أساسية لتطور أغمب تحتل صناعة االسمنت ف

القطاعات األخرى الحيوية في االقتصاد الوطني، و ذلك من خالل إنتاج مادة اإلسمنت و استخداميا في كثير 
ركيزة أساسية من القطاعات و عمى رأسيا قطاع األشغال العمومية و البنى التحتية لالقتصاد الوطني و التي تعد 

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 

لمعمومات و أىميتيا في اتخاذ القرارات في القطاع، و الدراسة من زاوية دور نظم ا الجزائري و تناولو بالتحميل
 التالية: النقاطذلك من خالل و 
نظام معمومات صناعة اإلسمنت؛ 
دراسة تحميمية لقطاع صناعة اإلسمنت في الجزائر؛ 
؛تقديم مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري 
 اإلسمنت ار في شركات اإلسمنت التابعة لمجمعدراسة تحميمية لدور و أىمية نظام المعمومات في اتخاذ القر 
 مشتقاتو بالشرق الجزائري.و 
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 المبحث األول: نظام معمومات صناعة اإلسمنت

دة عمى التماسك و االلتحام في ـإذ تستخدم كمادة مساع ،دةـواد البناء فائـتعد مادة اإلسمنت من أكثر م
ا ال ـالمجتمع؛ نظرا ألني اعة اإلسمنت من الصناعات اآلمنة عمىي واليندسة المدنية. تعتبر صنـتشييد المبان

عنيا من أتربة تشكل خطرا عمى البيئة؛ فمادة اإلسمنت  تخمف أي مواد كيميائية مضرة. إال أن اإلنبعاثات الناتجة
س ونسبة مركبا لمواد طبيعية من التربة مثل الحجر الجيري والطين والرمل والجب في شكميا النيائي تمثل خميطا

األخيرة ىي السبب  تم أخذه من األراضي الزراعية، ىذهباإلضافة إلى الطفمة وىي مكون ي من خام الحديد بسيطة
 .الرئيسي في تصاعد األتربة عند صناعة اإلسمنت

 المطمب األول : سيرورة صناعة مادة اإلسمنت

ة من ـي: استخراج المواد األولية فـة متتالية متمثمـأساسيمراحل ة ـخمست تتبع عممية صناعة االسمن
ق و اإلضافات ـات السحـا، عمميـة، طيي المواد التي تمت مجانستيـة األوليـالمحاجر و المقالع، عمميات المجانس

تتم عمميات  لبعض المكونات األخرى لمحصول عمى مادة االسمنت و أخيرا عمميات التخزين استعدادا لتسويقيا.
أساسيتين ىما العمميات الجافة والعمميات الرطبة، ففي العمميات الرطبة تطحن  سمنت وفق طريقتينناعة اإلص

تجفيف المواد الخام  إلى الفرن. أما في العمميات الجافة فيتم بالمياه، ثم يفصل الناتج المعمق المواد الخام وتخمط
يطة و التي تعرف بالطريقة شبو ىذا إضافة لعممية التصنيع الوس .قبل أو أثنـاء الطحن أي قبل إدخاليا إلى الفرن

 .1الجافة
 العمميات الرطبة - 1

الرطبة،  استخدام العمميات الجافة في صناعة األسمنت في االنتشار ليحل تدريجيًا محل العمميات أخذ
التحكم وفى خمط المواد الخام. يشتمل  بسبب الوفرة في الطاقة التي تتميز بيا العمميات الجافة، والدقة في عمميات

 :نحددىا فيما يميات الجافة عمى مراحل خط العممي
  وسيميكات وطين وأتربة سطحية بواسطة  تكسر المواد الخام من حجر جيري: تكسير وخمط المواد الخام

  ؛ىيئة أكوام في مناطق مفتوحة أو مغطاة الكسارات، ثم تنقل ليتم تخزينيا عمى
  يث تخمط بالمياه، ويستمر طحن المعمق حتى يصل إلىطواحين المعمقات، ح تنقل المواد الخام في الطحن؛ 

بعد الضبط النيائي  درجة النعومة المطموبة. ينقل المعمق بعد ذلك إلى صوامع التخزين، حيث يصبح متجانساً 

                                                 
1 - Cement Electronics Encyclopedia, 2008. 
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لممواصفات، ثم ينقل المعمق إلى أحواض  لمكوناتو، وتؤخذ منو عينات بشكل دوري لضمان مطابقة تركيباتو
 ؛بتحويمو إلى خميط متجانس م طواحين خاصةحيث تقو  المعمقات،

 محور  يدور الفرن ببطء حول  يسحب المعمق من قاع األحواض إلى فتحة تغذية الفرن الدوار،: الطيي و التبريد
الدوران إلى األمام. وتتولد عند الطرف  يميل قمياًل عن المستوى األفقي. يسمح ىذا الميل بدفع محتويات الفرن أثناء

محتويات  عالية الحرارة تتدفق إلى الجزء األعمى من الفرن في تيار معاكس لحركة الفرن غازات احتراق األمامي من
 ؛بواسطة مبرد ىوائي المتكون الفرن المندفعة إلى أسفل. تجدر اإلشارة أنو يتم تبريد الكمنكر

 اس أو يوزع ـأ في أكيـيعب ثم و الجبس ويطحن،ـينقل الكمنكر إلى طواحين حيث يضاف إلي: الطحن النيائي والتعبئة
 دون تعبئة.

 العمميات الجافـة - 2
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 

 فيما يمي: نحددىاخمس مراحل الجافة عمى 
  وسيميكات وطفمة وأتربة سطحية بواسطة  ُتكسر المواد الخام من حجر جيري :تكسير وخمط المواد الخام

 ىيئة أكوام في مناطق مفتوحة أو مغطاة. الكسارات، ثم تُنخل وتُنقل، ليتم تخزينيا عمى
 العادم الناتجة عن  سطة اليواء الساخن أوالمواد الخام في مجفف دوار، حيث تجفف بوا يتم إدخال :الطحن

حيث  إلى صوامع تخزين ما قبل الخمط تشغيل الفرن، ثم تطحن المواد الخام في طواحين المواد الخام وتنقل
المضغوط، بعد ذلك تنقل المواد الخام المتجانسة من صوامع تخزين ما قبل الخمط  تصبح متجانسة بواسطة اليواء

 .حجر جيري %33طين و %03م عممية الخمط بنسبة صوامع التخزين. تت إلى
 قاع صوامع التخزين إلى فتحة تغذية برج التسخين  تسحب المواد الخام المتجانسة من :الطيي و التبريد

متر، وىى مجيزة بسيكمونات لكمسنة الخميط،  023يصل ارتفاع البرج إلى  االبتدائي ذي المراحل المتعددة، وقد
الحرارية، كما  يستخدم الغاز الطبيعي أو المازوت كمصدر لمطاقة تجدر اإلشارة إلى أنو ر.الدوا ومنو إلى الفرن

 .لمحرارة يستخدم اليواء الساخن الناتج عن تبريد الكمنكار كمصدر إضافي
لممواد الصمبة إلى أسفل، فتقطع المسافة من  يميل الفرن قميال عن المستوى األفقي بحيث يسمح بحركة بطيئة 

الطرف السفمى )جية االحتراق(، حيث تتولد غازات االحتراق عالية  تغذية الموجودة بأعمى الفرن إلىفتحة ال
معاكس  ازات االحتراق إلى أعمى في تيارـزمنية تتراوح بين ساعة وثالث ساعات، بينما تتحرك غ الحرارة في فترة

مك المستخدمة في العمميات الرطبة نظرًا لعدم أقصر من ت تستخدم في العمميات الجافة أفراناً .لحركة المواد الصمبة
العمميات الجافة، حيث تكون درجة حرارة العادم الناتجة عن  تستخدم غاليات استرجاع الطاقة في استخدام المياه.
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الجسيمات  المتولدة في العمميات الرطبة، وتستخدم المرسبات اإللكتروستاتيكية لفصل تشغيل الفرن أكبر من تمك
في تبطين الفرن،  وطوب الماغنسيوم اـن أتربة األفران والمحمولة في تيار العادم. كما تستخدم األلومينالناتجة ع

 .الكمنكار لمتآكل ولممواد الكيميائية عند درجات الحرارة المرتفعة في منطقة تكون نظرًا لتعرض السطح الداخمي
ممم. يخرج الكمنكار من الفرن  20و  ممم 3بين يتكون المنتج النيائي )الكمنكار( من حبيبات تتراوح أحجاميا 

3الدوار ليدخل إلى أجيزة التبريد اليوائي المفاجئ لتنخفض درجة حرارتو بسرعة إلى ما بين 
033 – 

3
، تعمل 233

 .ىذه المبردات بالتبادل عمى تسخين غازات االحتراق تسخينًا أولياً 
 ر الحصول عمى ـخيحيث يضاف إليو الجبس ليتم في األطواحين  ينقل الكمنكار إلى :الطحن النيائي والتعبئة

تحميل االسمنت السائب مباشرة إلى  ، كما يمكنمادة االسمنت التي تعبأ في أكياس من الورق أو من البالستيك
 خاص. تعبئة صوامع سيارات الشحن من خالل نظام

 العمميات شبه الجافة - 3
 أو الفرن المزود فرن ليبول فييا ت الجافة، حيث يستخدمحالة خاصة من العمميا العمميات شبة الجافة ىي

 و 03عمى ىيئة حبيبات يتراوح قطرىا بين  خام المطحونة في العمميات الجافةالحالتين تشكل المواد ال يوفبعمود 
تجدر اإلشارة أنو في حالة استخدام فرن ليبول تجفف الحبيبات  .المياه من %00ممم بحيث يضاف إلييا 01

ويستخدم في  .ابتدائيًا بواسطة السخان الشبكي االبتدائي المتحرك، ثم تنقل إلى فتحة تغذية الفرن سخيناً وتسخن ت
ابتدائيًا بواسطة جياز منفصل ذو كفاءة  أسموبًا يعتمد عمى تسخين المواد الخام تسخيناً ىذا النظام ألول مرة 

أما في حالة استخدام الفرن المزود  .نظمة التقميديةالفرن في األ حرارية مرتفعة، وىى الميمة التي كان يقوم بيا
د في الطبقة العمودية ـوالتبري ات التجفيفـة التحبيب، وتتم عمميـتضاف السيميكات والطفمة خالل مرحم بعمود

 النظام قبل انتشار األفران الدوارة، ويقتصر حاليًا استخدام األفران المزودة بعمود المتحركة. قد ساد استخدام ىذا
باالقتصاد  از ىذا النوع من األفرانـرن في كل الصين و اليند فقط. ويمتـذات التفريغ المستمر من قاع الف

باإلضافة إلى تفاوت  لمحفاظ عمى حالة احتراق ثابتة في الفرن الحراري، بينما يعيبو ضرورة استمرار تحريك النار
 جودة منتجاتو.

 مادة االسمنت و المخاطر البيئية الناجمة عنهاالمطمب الثاني: مراقبة النوعية في صناعة 

وي عمى مواصفات ـسمنت يحتاج إـد. إلنتـون واأللمونيوم والحديـط من الكالسيوم والسميكـخميسمنت ادة اإلـم
كيميائية و فيزيائية محددة وخاصة يحتاج إلى عناية وتحكم خالل عممية التصنيع من خالل عمميات مراقبة 

ر المراحل المختمفة لعممية التصنيع و ذلك ضمانا لموصول لتحقيق منتـج ذو جودة عالية بحكم الجودة التي تتم عب
 نجاز.ة في اإلـط فييا توافر معايير دقيقأن ىذه الصناعة تترتب عنيا منشآت قاعدية و مدنية يشتر 
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التي تحدث  ينجر عن تصنيع مادة االسمنت انبعاثات تشكل خطرا و تيديدا عمى البيئة نتيجة التفاعالت
ا رئيسيا في التموث ـحيث تعد سبب ،خالل عمميات تصنيع المواد األولية الداخمة في تركيبيا و المحددة سابقا

  البيئي و ذلك من خالل تصاعد األتربة الناجمة عن عمميات تصنيعيا.
 سمنتمراقبة النوعية في صناعة مادة اإل - 1

راحل التصنيع عمى ضمان أن المنتج يتطابق مع يعمل نظام مراقبة الجودة الدقيق في جميع م 
 ،المواصفات العالمية لصناعة مادة االسمنت و ذلك عن طريق االختبارات المختمفة التي تجرى في مخابر خاصة

ويتم إجراء االختبار والفحص في مرحمة ، وأن أداء األسمنت الذي يفوق المتطمبات القياسية يبقى قويا ومتسقا
نتاج الكمنكار، انتياء بمرحمة التصنيع  والنقل. ،امإدخال المواد الخ  المراحل الوسطى أي مرحمة طحن المواد وا 

 و التحديدـر عمى وجـسمنت في الجزائلتصنيع مادة اإل NA442أنو يتم مطابقة مواصفات المعيار  تجدر اإلشارة
مادة الكمنكار و بالتالي والذي يضع حدودا لمكونات المزيج و التي من شأنيا ضمان عممية طيي مناسبة ل

 . 1الحصول عمى منتج صديق لمبيئة
 سمنتصناعة مادة اإلالمخاطر البيئية ل – 2

ة والكبيرة في ـالمتوسط ة اإلسمنت ضمن المنشآتـيمكن حصر أىم مصادر التموث المحتممة في صناع
 :2المتمثمة فيما يمي بعض أو جميع الوحدات الخدمية والوحدات المساعدة

  الطاقة الكيربائية. ولتجنب تكّون قشور الغالية ينبغي أن  تنتج الغاليات البخار المستخدم في توليد :تالغاليا
ر في ـالكمية في مياه تغذية الغالية عند أدنى حد ممكن، لذلك يستخدم الماء المقط تكون المواد الصمبة الذائبة

بتوليد الكيرباء خالل سمسمة من عمميات تحول  تقوم محطات الطاقة الحرارية المنتجة لمبخار.تغذية الغاليات
 الوقود في الغاليات لتحويل المياه إلى بخار مرتفع الضغط يستخدم في تدوير التوربينات الطاقة، تشمل حرق

وينتج عن ىذه العممية إنبعاثات غازية مثل االنبعاثات الناتجة من عمميات االحتراق. ويتضمن .لتوليد الكيرباء
عن حرق سائل المازوت و  العوالق األولية و التي من ضمنيا المعادن الثقيمة في حالة تواجدىا  العادم الناتجة

المموثات في  الوقود، أكسيد الكبريت والنتروجين وىيدروكربونات غير محترقة. يتوقف تركيز ىذه بنسب مرتفعة في
ارة التشغيل ومكونات الوقود. أما ومي العادم عمى نظام االحتراق )تصميم رشاشات الوقود، ارتفاع المدخنة(

أما بالنسبة لتفوير  .ضئيمة لمغاية من الجسيمات والمموثات األخرى الغاليات التي تعمل بالغاز فتنتج عنيا كميات
المواد الصمبة  منوث الصرف السائل إذ تحتوي عمى كميات كبيرة ـاه التفوير من أىم مصادر تمـفتعتبر مي الغالية،

والمواد الصمبة الذائبة إلى الحد الذي يمنع  وتيدف عممية تفوير الغالية إلى خفض تركيزات األمالح الذائبة الكمية.
المياه عمى ىيئة  تستخدم المياه في وحدات توليد الطاقة لتبريد التوربينات، وتتولد .التسخين ترسبيا عمى أسطــح

                                                 
1 -  A.DAOUDI, le ciment, normalisation et contrôle de qualité, Journée technique ERCE, P : 06. 
2 - Sidney Mindess: Concrete, Civil Engineering & Engineering Mechanics Series. 
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عمى طريقة التبريد المتبعة )دائرة تبريد مفتوحة  داتة عن ىذه الوحـمكثفات البخار. وتتوقف كمية مياه الصرف الناتج
مكثفات البخار، وتعتبر زيوت التزليق وعمميات التشحيم ىي األخرى مصدرا رئيسيا  رـادة تدويـأم مغمقة( وعمى إع

 ؛لتموث مياه الصرف الناتجة عن وحدات توليد الطاقة
  وخالل عممية التبريد  اسع في مختمف الصناعات،تستخدم المياه ألغراض التبريد عمى نطاق و  :أبراج التبريد

بعد إعادة تبريدىا، لذلك فإن أبراج التبريد تعتبر  ترتفع درجة حرارة المياه وال تصمح لالستخدام ليذه األغراض إال
ؤدي مما ي لياوبالتالي ترشيد استيالكيا. تتضمن عممية تبريد المياه تبخرا جزئيًا  وسيمة فعالة إلعادة تدوير المياه

لمتخمص من التركيزات  تركيز األمالح والمواد الصمبة الذائبة، لذلك فمن الضروري تفوير أبراج التبريد إلى زيادة
تركيزات مرتفعة من المواد الصمبة الذائبة الكمية التي  المرتفعة لتمك المواد بالمياه، وتكون مياه توفير البرج ذات

عمميات  يات الجافة بصناعة األسمنت فتستخدم المياه أساسًا لتبريدأما في العمم .الصرف تتسبب في تموث مياه
ة ـاه في العمميات الجافـالجيدة لممي والضواغط(. لذلك فإن اإلدارةتبريد األجيزة التشغيل المختمفة )معدات التجفيف،

المياه المستخدمة  نفإا في العمميات الرطبة ـالمموثات. أم اه الصرف منـتؤدي في الحاالت الطبيعية إلى خمو مي
 ؛الفرن مع المعمق تتبخر في

 الخام بواسطة التيارات اليوائية المضغوطة.  تستخدم الضواغط في صناعة األسمنت لنقل المواد :الضواغط
ألغراض التزليق والتبريد، باإلضافة إلى الطاقة الكيربائية. وتعتبر  وتستيمك الضواغط كميات كبيرة من الزيوت

 ؛صناعة اإلسمنت ضوضاء الناتجة عن تشغيل الضواغط ىي أىم المموثات الناتجة عن ىذهوال زيوت التزليق
 ة فيما يمي:متمثم مياما أساسيـة في مصانع األسمنت تؤدي المخابر المعممية :المخابر المعممية 
 المستخدمة والمياه ومياه الصرف؛ اختبار المواد الخام والكيماويات -
جراءالتحكم في جودة المنتجات  - جراء المقارنات بين المواصفات  بفحصيا وا  االختبارات الالزمة لذلك، وا 

 الخام والمنتجات؛ القياسية ومواصفات المواد
 الفيزيائية لممواد والمنتجات وتركيبيا الكيميائي. المتغيرات التي يقوم المعمل باختبارىا تمثل الخصائص -
 بإجراءات الصيانة  يكانيكا في المنشآت الصناعية الكبيرةتقوم ورشات الكيرباء و الم :الورشات و المخازن

 :واإلصالح، وأىم المموثات الناتجة عن ىذه الوحدات ما يمي 
 الضوضاء؛ -

 مياه غسيل المعدات والتي قد تكون مموثة بزيوت التزليق؛  -
 .خردوات المعادن  -

الخدمات التي  و التي تتوقف عمىكما تجدر اإلشارة إلى نوعية المموثات التي قد تتولد عن المخازن 
لموقود تحت األرض أو فوقيا، وبالتالي خططا  تؤدييا. إن تواجد محطة الديزل بالمنشأة يتطمب وجود خزانات
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 التزليق المستيمكة فيتم صرفيا عمى شبكة الصرف أو بيعيا لمحطات إعادة لمتحكم في التسربات. أما زيوت
 .العمميات تي تستخدم ألغراض معالجة المياه أو كمواد إضافية فيكذا المواد الكيماوية ال و ،التدوير

 مرتفعة من  مياه الصرف الناتجة عن مصانع اإلسمنت عمى تركيزات يتحتو  :الصرف محطات معالجة مياه
 ؛والكبريتات وتتصف بدرجة قموية مرتفعة المواد الصمبة الذائبة الكمية و المواد الصمبة العالقة وأمالح البوتاسيوم

  لتعبئة األسمنت، ويعتبر الورق  ورق الكرافت تنتج ىذه الوحدات أكياسا من :وحدات تصنيع أكياس اإلسمنت
 .من المخمفات الصمبة في صناعة اإلسمنت و األكياس المرتجعة

 سمنت و مجاالت استخدامهاألنواع المختمفة لإل طمب الثالث:الم

اة المعاصرة، و عميو ـة تشكل عصب الحيـجاالت متنوعفيو يدخل في م، ة كبرى في حياتناـلإلسمنت أىمي
ال يمكن تخيل استمرار المدنية دون وجود مادة االسمنت. تتعدد استخدامات اإلسمنت في النواحي المختمفة رغم 

تتعد أنواع من االسمنت و  خطورة األبخرة المتصاعدة منو إذا تم استنشاقيا لما ليا من آثار ضارة عمى الصحة.
ميتيا من الغرض منيا ولزوم استعماليا ولكن تبقى مكوناتيا األساسية واحدة وان اختمفت نسبتيا من نوع تأخذ تس

سيتم من  آلخر، تجدر اإلشارة ىنا لمحاجة الضرورية لمادة االسمنت باختالف أنواعيا و لكن بنسب متفاوتة.
و ىما األنواع المختمفة لمادة ين في نظام معمومات صناعة االسمنت تيخالل المطمب تناول نقطتين أساس

 االسمنت و كذا مجاالت االستخدام األساسية ليذه المادة اإلستراتيجية. 
 األنواع المختمفة لإلسمنت -1

متطمبات  أنواع من االسمنت يتم تصنيعيا لتالئم أنواع مختمفة من المتطمبات سواء كانت ىناك عدة
واع من ـأنة ـثماني بوجود (ASTM)واد ـمريكية لالختبارات والمرت الجمعية األـو قد أقفيزيائية أو كيميائية. 

 .1ل من االسمنت األبيض و االسمنت الخميط، ىذا إضافة إلى كاالسمنت
  النوع(I):  يعرف باإلسمنت البورتالندي العادي ويستخدم لالحتياجات األسمنتية العادية في المشاريع اإلنشائية مثل

 ؛الطرق وأنواع الخرسانةالمباني والجسور واألرضيات و 
  النوع(IA)6  ىو قريب الشبو من النوع األول باإلضافة إلى توفره عمى خاصية حفظ اليواء بداخل الخمطة

 ؛الخرسانية
  النوع(II)6 درة متوسطة عمى ـكمية أقل من الحرارة في أقل معدل لمتصمد ولو ق ىذا النوع من االسمنت ينتج

 ؛مقاومة ىجوم الكبريتات
  النوع(IIA)6 ؛وىو شبيو بالنوع الثاني وينتج منو الخرسانة الحافظة لفقاعات اليواء بداخميا 

                                                 
1 - A.DAOUDI, op.cit. PP: 08-14. 
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  النوع(III)6 ىذا  .االسمنت سريع التصمد وىو يسبب تصمد الخرسانة السريع واكتسابيا لقوة في وقت قصير ىو
 ؛قل صغرا وأكثر دقةتو أاألول إال أن الفرق أن حبيبا النوع شبيو من الناحية الكيميائية والفيزيائية لمنوع

  النوع(IIIA)6 ؛وىو إسمنت يجمع بين صفتين وىما حافظ لفقاعات اليواء ومكتسب سريع لقوة مبكرة لمخرسانة 
  النوع(IV)6  وىو منتج لمقميل جدا من الحرارة أثناء عممية اإلماىة ويكسب الخرسانة قوة بمعدالت بطيئة نتيجة

اج إلى وقت طويل ـمما يعني أن التفاعل بداخمو يتم بصورة بطيئة لمغاية وتحت حرارة اإلماىة القميمة التي ينتجيا،
من القوة المطموبة منو بعد خمس سنوات من التثبيت وىو أسمنت نموذجي لالستخدام في  %43وقد يصل إلى 

يا إلى ماىة فياإلالسدود وفي المنشآت التي يتطمب إنشائيا كميات كبيرة من الخرسانة التي قد تسبب حرارة 
 ؛تشققات تؤثر عمى كفاءة المنشأة وطريقة عمميا وفائدتيا كالسدود مثال

 النوع (V)6  وىو يستخدم فقط في الخرسانة التي ستتعرض ليجوم قاسي من تفاعالت الكبريتات وبشكل خاص
 ؛ن الكبريتاتة مـة عاليـرة لمتربة والمياه الجوفية التي تحوي نسبـد المباني التي تتعرض مباشـا قواعـيقصد بي

 باإلضافة إلى األنواع الثمانية التي تم ذكرىا يوجد عدد من االسمنت الخاص : سمنت البورتالندي األبيضاإل
من بين ىذه األنواع الخاصة يوجد االسمنت البورتالندي األبيض وىو مماثل لالسمنت  ،الذي يتم إنتاجو وتصنيعو

يتم اختيار المواد الخام التي ال تحتوي أو بيا نسبة ضئيمة جدا  و بأنـالرمادي فقط المون ىو الفرق، ويتم تصنيع
 ؛لومن أكاسيد الحديد و المغنيسيوم وىما المادتين المتين يعطيان المون الرمادي 

 وع أو اثنين من المواد األسمنتية مثل ) ـيتم إنتاج ىذا النوع من االسمنت بخمط االسمنت بن :سمنت الخميطاإل
ىذه عمى  احتوائو ة ال يمكن أن تكون بو لوالـغبار السيميكا(، مما يكسب االسمنت صفة إضافي الرماد المتطاير أو

اإلضافات، مثل إمكانية صنع خرسانة أقل مسامية وأكثر متانة وأقل إنتاج لمحرارة وأكثر قوة عند التصمد. يتم 
يجب أن تضاف ىذه المواد إنتاج ىذا النوع من االسمنت بنفس طرق إنتاج األنواع األخرى من االسمنت. 
الكود األمريكي في  أسيب. األسمنتية بنسب معينة إلى حجم أو كتمة االسمنت األساسية لتعطي النتائج المطموبة

 شرح طرق استخدام ىذه المواد اإلسمنتية وطرق إنتاجيا وكميات اإلضافات.
 استخدامات مادة اإلسمنت           – 2

و إذا تم استنشاقيا لما ـلنواحي المختمفة رغم خطورة األبخرة المتصاعدة منتتعدد استخدامات اإلسمنت في ا
 :1ليا من آثار ضارة عمى الصحة،  و عموما يمكن حصر أىم استخدامات مادة اإلسمنت فيما يمي

في مجال التشييد والبناء بأنواعو  مما الشك فيو األىمية الكبرى لإلسمنت :في مجال اإلنشاءات والعقارات ـ
مادة أساسية في تكوين الخرسانة، وقد زادت أىمية اإلسمنت  ختمفة، فيو يدخل كمادة الصقة قوية لمطوب أوالم
 ؛د و البناءزيادة التقدم التكنولوجي وانشغال الناس بمجال التشيي مع

                                                 
1 - Cement Electronics Encyclopedia, Op.cit. 

 .معمومات تم استيفاؤىا من المديرية العامة لمجمع إسمنت الشرق الجزائري 
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 و، لكناإلسمنت سمعة يحتاجيا العالم كم :صناعة اإلسمنت لصناعة الزجاج الممون استخدام األتربة الناتجة منـ 
إال أن صرفت ىذا  ا كان من الدول المتقدمةـاألتربة الناتجة عن صناعتو شبح موت يتسمل لمبيئة والبشر، وم

ختنق بو بيئتيا وشعوبيا؛ فقد تطورت البحوث بشكل يسمح بحبس ىذا عن أرضيا، وتركتو لمدول النامية تالشبح 
استخدام األتربة الناتجة عن صناعة اإلسمنت في  إمكانية الشبح في الزجاج؛ حيث أسفرت التجارب العممية عن

تعتبر األتربة و التي تعد ناتجا ىامشيا لصناعة اإلسمنت من أخطر مموثات البيئة في المناطق  صناعة الزجاج.
وسيولة تطايرىا في اليواء المحيط مسببة تموثًا خطيًرا لمبيئة  المحيطة بمصانع اإلسمنت لدقة حجميا ونعومتيا

 ؛اإلنسان وجيازه التنفسي عمى وجو التحديد ى صحةومؤثرة عم
يفضل استخدام سميكات البوتاسيوم عمى سميكات  :البناء والديكور استخدامات السميكات الذائبة في عممياتـ 

األفران، حيث تعمل سميكات البوتاسيوم مع األحماض عمى إنتاج  الصوديوم إلنتاج الطوب المستخدم لتبطين
تقاوم جميع األحماض ما عدا حمض الفمور. و بنفس الطريقة السابقة في اإلسمنت الحراري  يالسميكا الحرة الت

 مقاومة لألحماض. عممية اإلضافة بوجود مادة مثل الطين أو معدن حراري مناسب و لكن باستخدام مادة تتم
خدم كمادة الصقة في تست تعتبر سميكات الصوديوم أو البوتاسيوم المواد غير العضوية الوحيدة التي يمكن أن

االلتصاق و تعطي منتج عالي الصالبة. كما  صناعة المواسير الكرتونية، حيث تتميز برخص الثمن و سرعة
 مواد العزل. تستخدم خاصية سميكات الصوديوم لالشتعال في

 سمنتة اإلتطور بحوث صناع - 3
طح األرض، وخاصة مادة االسمنت تساىم مواد البناء السامة والضارة في ارتفاع درجات الحرارة عمى س

التي لم يتوقف الناس حول العالم عن استخداميا منذ اإلمبراطورية الرومانية، أي منذ أكثر من ألفي  ،األساسية
باإلمكان تصنيع نوع جديد  أنوعام. كشفت التجارب األخيرة في مختبرات االتحاد األوروبي عمى مادة االسمنت، 

كمية غاز ثاني أكسيد الكربون، التي تنتشر في أجواء المدن، حيث عممت  منيا، قادر عمى امتصاص نصف
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 

بالمائة من مموثات اليواء، وتعتمد فعالية المادة عمى البيئة الجوية  00إلى  20استقطابـي"، وبإمكانيا التقميل من 
روع في عممية االمتصاص. يتم طالء الطرقات ـوكمية الضوء المتوفرة "ضوء الشمس"، التي تساىم في الش

وعمى ىذا األساس لتخمص من المموثات بفعالية وقوة حتى يمكن ا والحيطان المواجية ليا بثاني أكسيد التيتانيوم
يساىم ضوء الشمس ببدء عممية التفاعل الكيميائي بين ثاني أكسيد الكربون ومادة التيتانيوم التي تنظف اليواء 

          وتحوليا إلى أمالح تتجمع عمى حيطان وأسطح المباني والشوارع حتى تجرفيا المياه.من الغازات، 
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ت الجديد، بالتخفيف من حجم ـسمنام اإلـوء الشمس كافية لقيـض أظيرت األبحاث األوروبية، أن ثالث دقائق من 
شركة "إيتال سمانتي" لى أن يجدر التنويو إفي المائة.  (%31)خمسة و سبعونوحدة التموث في اليواء بنسبة 

اإليطالية ، التي تعتبر خامس أكبر شركة إلنتاج االسمنت في العالم وحوض البحر األبيض المتوسط بشكل 
ىذا النوع األخير من والتجارب التي أجريت عمى   .TX ACTIVEسمنت الجديد تحت اسم ستوفر اإلخاص، 

ا، أظيرت أن استخدام االسمنت ىذا أدى إلى خفض في بمدة بيرغامو قرب ميالنو شمال إيطالياإلسمنت 
سيارة  أربعمائةالمموثات بشكل كبير. و كشفت اإلحصاءات أيضا، أن ىذا االسمنت قادر عمى تخفيض مموثات 

سيارة. وفي بعض   مئة و خمسونعابرة في أحد الشوارع مرتين ونصف المرة، وكأن التموث حصل فقط من قبل 
 المائة. ب ستونات بنسبة تم تخفيض المموث الحاالت

 دراسة تحميمية لقطاع صناعة االسمنت في الجزائر المبحث الثاني:

ات ـيعرف قطاع االسمنت في الجزائر تطورا ممحوظا في جميع األصعدة، سواء من ناحية التطور في كمي
ات المنتجة ليذه اإلنتاج و االنجازات التي يتعرز بيا قطاع اإلسمنت من سنة ألخرى من حيث تطور عدد الوحد

التنويو ىنا إلى الدور عمى مستوى المصانع المقامة، يجب  المادة اإلستراتيجية أو الزيادة المطردة في الكميات المنتجة
الفعال التي أصبح يمثمو القطاع الخاص في ىذه الصناعة، حيث بات يمثل دعامة أساسية لمقطاع عمى المستوى 

 الوطني.

 ة عن صناعة االسمنت في الجزائرخيالمطمب األول: خمفية تاري

 شيد قطاع اإلسمنت في الجزائر تطورا ممحوظا من االستقالل، حيث يتعزز سنة بعد أخرى بمكاسب جمة تصب
 في خدمة االقتصاد الوطني و تعمل عمى دفع سيرورتو.  
 سمنت في الجزائرة اإلالتطور التاريخي لصناع - 1

مميون طن،  1,5 صناعة من ثالثة مصانع تنتج في مجموعيا ما قيمتوتشكل قطاع اإلسمنت مع بداية تأميم ال
و   ، شركة اسمنت رايس حميدوRivet Lafarge اإلسمنت بمفتاح المعروفة سابقا بإسممتمثمة في شركة صناعة 

 Saintة ـا شركـو أخيرا شركة اسمنت زىانـة و التي كانت تمتمكي (Pointe Pescade Lafarge) باسمالمعروفة سابقا 

Lucien Cado. ج التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي تم طرحو ـار برنامـ، و في إط0533ا من سنة ـانطالق
تجاوبا مع تحديات تمك المرحمة، تم تحقيق قفزة نوعية في مجال صناعة االسمنت، حيث بمغ اإلنتاج الوطني من 
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عمومــا مر قطاع صناعة مادة االسمنت في الجزائر  مميون طن تقريبا. 11,5ىذه المادة اإلستراتيجية ما قيمتو 
 .1بمراحل متعددة، نوردىا أىميا فيما يمي

 1967 – 1962الفترة ما بين  - 1 – 1
 130333ألجل تجديده كان ينتج ما قيمتو  0532ارة إلى أن مصنع اسمنت مفتاح قبل غمقو سنة ـتجدر اإلش

طن، ىذا إضافة لوحدة رايس  2330333جية سنوية بمغت آنذاك ة بطاقة إنتاـطن كمعدل سنوي، و كذا مصنع زىان
 الفارج كان تسيير الوحدات اإلنتاجية السابقة يتم من طرف مالكيا طن سنويا. 0330333حميدو التي تنتج 

(Lafarge) سم المعروفة اختصارا بإو إنشاء الشركة الوطنية لمواد البناء  0523ة سن إلى غاية تأميميا(SNMC)، 
نو باإلضافة إلى تأميم قطاع االسمنت تم كذلك تأميم منتجات األجر، المنتجات الخراسانية، السيراميك حيث أ

 غيرىا من مواد البناء. و 
 1983 – 1967الفترة  - 2 – 1

انطمقت الشركة الوطنية لمواد البناء في تجسيد برنامج استثمار ضخم ألجل تجديـد الخطوط اإلنتاجية 
خطا إنتاجيا باعتماد التقنية الجافة لصناعة  (02)و انجاز اثنا عشر  (Lafarge) الفارج مؤسسة الموروثة عن

االسمنت و التي تعد عصرية مقارنة بنظيرتيا الرطبة. يجب التنويو إلى أن الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لمقطاع 
االسمنت عمى المستوى تجاوزت العشر مميون طن سنويا، يوضح الجدول الموالي معمومات حول وحدات صناعة 

 الوطني من خالل مسح تاريخي بدءا بمرحمة ما قبل االستقالل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - 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.  
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 (14)جدول رقم 
 1983إلى غاية  1962التطور التاريخي لصناعة اإلسمنت في الجزائر خالل الفترة قبل 

 / السنةطن الوحدة:    

 نشئ المصنــعم الطاقة اإلنتاجية التصميمية  اسـم المصنع تاريخ انطالق اإلنتاج
 
 0522قبل سنـة 

 La Point Lafarge 400.000 رايس حميدو

 I  زىانــة
 Iمفتــاح

2330333 

 

0.0003 

Cado Lafarge 

 

Rivet Lafarge 

 I 450.000 France - FCBحجر السود  0530

 II 03330333 KHI - FCBمفتــاح  1975

 II 450.000 BCF - KHIحجر السود  1975

 II 1000.000 FCB  زىانــة 0533

 I 1000.000 KHIالشمـف  0534

 KHD 03330333 عين الكبيرة 0534

 KHI 1330333 سعيــدة 0535

 CLE 03330333 بني صـاف 0535

 II 1000.000 KHIالشمـف  0543

 CLE 03330333 حامة بوزيان 0542

 FLS 03330333 سور الغزالن 0540

 -------------- 1101110111 المجمـــــــــــوع
 Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

ن أيضا ييوضح الجدول تشكيمة مصانع اإلسمنت عمى المستوى الوطني قبل و بعد االستقالل، كما يب
المصنع. ما يمكن  التصميمية السنوية، و كذا المنشئ معمومات تخصص تواريخ بداية نشاطيا، طاقتيا اإلنتاجية

ة و ـراء بيانات الجدول أن ىذه الصناعة عرفت قفزة نوعية من حيث عدد الوحدات المنتجمالحظتو من خالل استق
إحدى عشر مصنعا بطاقة  0540 – 0530بالتالي الكميات المنتجة، حيث بمغ عدد المصانع المنشئة خالل الفترة 

ة و ـة االقتصاديـنميون طن، موزعة عمى المستوى الوطني بشكل يخدم أىداف التـممي 9,4ة بمغت ـإنتاجية سنوي
بوالية  IIو Iمصنعي حجر السود  ة، حيث حظي الشرق الجزائري بأربعة مصانع متمثمة في )ـاالجتماعية الوطني

و أخيرا  مصنع حامة بوزيان بوالية قسنطينة(، أما الغرب الجزائري  سكيكدة، مصنع عين الكبيرة بوالية سطيف،
، وحدة سعيدة و أخيرا IIن يمميا قبل ىذه الفترة متمثمة في وحدة زىانة فتعزز نصيبو بثالثة مصانع إضافة لمتي كا

و سور الغزالن، أما منطقة الوسط الغربي  IIمصنع بني صاف، تدعمت منطقة الوسط بمصنعين ىما مصنع مفتاح 
 .IIوIفتم إنشاء وحدتين إنتاجيتين ىما الشمف 
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لفترة فكرة التوازن الجيوي في دفع مسيرة التنمية راعت إستراتيجية التنمية التي تبنتيا الجزائر خالل ا
عمى عكس ما كان سائدا قبل ىذة الفترة بدليل أن الوحدات اإلنتاجية كانت متمركزة في منطقتين ىما  ةالوطني

الوسط و الغرب فقط، يدفع البعض إلى أن التوجو السابق كانت تحكمو قمة اإلمكانيات و غياب برنامج تنمية 
و الدليل  ة االسمنتـادر المواد األولية الالزمة لصناعـة جدا بمصـة غنيـالمناطق الشرقيأن ويو إلى شامل، مع التن

 ة فيما بعد.ـعمى ذلك تطور ىذه صناعة في ىذه المنطق
 1983الفترة ما بعد سنة  – 3 – 1 

باتنـة و الماء  ة عين التوتة بواليةـتعززت منطقة الشرق الجزائري بإنشاء مصنعين جديدين في كل من مدين
اج الوطني إلى ـــــــــمميون طن، ليرتفع بذلك اإلنت 1,5األبيض بوالية تبسة، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية بمغت 

 مميون طن سنويا كما يوضحو الجدول الموالي.  11,5
 (15)جدول رقم 

 1995 ـ 1986تطور تعداد مصانع اإلسمنت في الجزائر خالل الفترة      
 السنة/ طن الوحدة:    

 منشئ المصنع الطاقة اإلنتاجية التصميمية  اسـم المصنع تاريخ انطالق اإلنتاج
 FLSشركة  003330333 عين التوتة 0542

 FLSشركة  1330333 الماء األبيض 0551

 ------------------- 001330333 وع الجزئيالمجم

 ------------------- 0001330333 المجموع الكمي

           Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

تدعم قطاع اإلسمنت وطنيا من خالل المشروع الجديد الممموك لمقطاع الخاص و المتمثل في الشركة 
لحساب مجموعة  FLSطرف شركة  الجزائرية لالسمنت في بمدية حمام الضمعة بوالية المسيمة المصصم من

و التي من  2330نوية تبمغ أربعة مميون طن ابتداء من سنة ، بطاقة إنتاجية تصميمية س(ORASCOM)أوراسكوم 
 ا أن تعمل عمى تغطية الطمب الوطني عمى مادة االسمنت بمعية القطاع العام.ـشأني

بمشروعين جديدين ىما  ،2332تجدر اإلشارة إلى أن قطاع اإلسمنت في الجزائر قد تعزز بداء من سنة 
ممكيتو لمجموعة أوراسكوم بطاقة إنتاجية تصميمية سنوية تبمغ  مصنع اسمنت سيق بالغرب الجزائري العائد

طن ، كذا مصنع اسمنت الجمفة و العائد ممكيتو  1330333مميوني طن، يمثل فييا االسمنت األبيض ما قيمتو 
مميون طن، و عميو يتوقع أن  1,5بطاقة إنتاجية تصميمية سنوية تبمغ  (ASEC-Egypte) مصر ـ لمجموعة  أساك

 عشر مميون طن. ،  خمسة2335ياية سنة طاقة اإلنتاج الوطنية السنوية من مادة اإلسمنت مع نتبمغ 
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 مراحل إعادة تنظيم قطاع اإلسمنت في الجزائر - 2
و موازاة مع الييكمة العامة التي عرفيا االقتصاد الوطني، عرفت الشركة الوطنية  0540انطالقا من سنة 

ميا باعتماد التقسيم وفقا لمنيجية قطاع النشاط، و تم تقسيم مؤسسات االسمنت لمواد البناء بدورىا إعادة تنظي
التابعة ليا إلى أربعة مجموعات باعتماد التقسيم الجيوي، الغرب، وسط غرب، الوسط و أخيرا الشرق. كما عرف 

 يمي. مراحل ستتم مناقشتيا فيما ةعمى ثالث االقطاع إعادة ىيكمة مرة أخرى تم تطبيقي
 المرحمة األولى - 1 – 2 

موازاة مع تطبيق القوانين الخاصة باستقاللية المؤسسات العمومية، تم تأسيس شركات تسيير المساىمات 
(Société de Gestion des Participations)  و التي يطمق عمييا اختصارا اسمSGP  كعون معتمد من طرف الدولة

 لتسيير ىذه الشركات.
 المرحمة الثانية - 2 – 2 

كإطار  (Holdings Publics)و تأسيس الشركة القابضة العمومية  وازاة مع ذوبان فكرة رأس مال المساىماتم
قانوني جديد لعقمنة حركية إصالحات القطاع العمومي تحت مظمة المجمس الوطني لمساىمات الدولة عمال 

الصادرة في شير  ،51 -21ة رقم ـيملتحقيق نجاعة القطاع العمومي، حيث أصبح المالك الوحيد ليا استنادا لمتعم
تم ضم  ما سبق،لادا ـو المتعمقة بتسيير رؤوس األموال التجارية العائدة لمدولة الجزائرية. استن 0551سبتمبر 

حركة تنازل  0553واد البناء" و الذي عرف سنة ـارة و مــشركات اإلسمنت ضمن محفظة اليولدينغ المسمى "العم
 نتاجية و كذا شركات العمارة.واسعة  لصالح الوحدات اإل

 المرحمة الثالثة - 3 – 2 
تم خالل ىذه الفترة إلغاء فكرة الشركة القابضة العمومية بالعدول عنو أي تصفيتو و تعويضو بشركات 

ر و ـم تسييـة بتنظيـ، و المتعمق2330أوت  23الصادرة بتاريخ  30-30تسيير المساىمات بتطبيق لمتعميمة رقم 
اختصارا   سات العمومية. ورثت شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت و التي يطمق عميياخصخصة المؤس

(S.G.P-GICA) خصصة في صناعة االسمنت و مشتقاتو.شركات المساىمة المت  
ات كبرى عمى ـة مجمعـة اإلسمنت من ثالثـات المتخصصة في صناعـل شركة تسير المساىمـتتشك

بمجمع  اءلي ىذه التجمعات بدة اسمنت الشمف، توضح الجداول الموالية عمى التواشركلالمستوى الوطني، إضافة 
، يمييا جدول يوضح الشركات التي تشكل مجمع (ERCE- GIC)إسمنت الشرق و مشتقاتو الذي يرمز لو اختصارا 

اتو لمغرب ، ثم مجمع االسمنت و مشتق(ERCC- GIC)ارا ـاإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الوسط و الـذي يسمى اختص
 .(ERCC- GIC)الجزائري و الذي يرمز لو اختصارا 

 



 الفصل الرابع: دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري
 

 
 

210 

  (16)جدول رقم 
 الشرق الجزائريتشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة 

 رأس المال الطبيعة القانونية اسم الشركــــة
 بالدينار الجزائري 

 نسبة مساهمة 
 ERCEمجمع 

 نـوع النشـاط

 إنتاج و تسويـق مادة االسمنت % 033 2033303330333 .ذ.أش إسمنت تبســـة  
 إنتاج و تسويـق مادة االسمنت % 033 0031303330333 ش.ذ.أ اسمنت حامة بوزيان 
 إنتاج و تسويـق مادة االسمنت %033 0011303330333 ش.ذ.أ  اسمنت حجر السود 
 يـق مادة االسمنتإنتاج و تسو  % 033 2021303330333 ش.ذ.أ اسمنت عين التوتـة 
 إنتاج و تسويـق مادة االسمنت % 033 0011303330333 ش.ذ.أ اسمنت عين الكبيرة 

 00303330333 ش.ذ.أ شركة المنتجات المشتقة لمشرق 

 

 إنتاج و تسويق منتجات ذات األساس % 033
 إسمنت -أميونت 

 ـواد البناءتسويـق م % 033 20303330333 ش.ذ.أ شركة تسويق مواد البناء لمشرق 
 خدمات الصيانة و إنتاج قطع الغيار % 033 02303330333 ش.ذ.أ شركة الصيانة لمشرق 
 استيراد و تسويق مادة االسمنت % 033 003330333 ش.ذ.أ شركة تجارة اإلسمنت 
 الترقيـة العقاريــة % 033 03303330333 ش.ذ.أ شركة ىيبـون ترقيـة

 مركز الدراسات التكنولوجية 
   اءـــناعة مواد البنلص

  ش.ذ.أ

1303330333 

 

 

33 % 
 تقديم خدمات في مجال تكنولوجيا

 صناعة مواد البناء
Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

ة الشرق الجزائري و التي ـع االسمنت و مشتقاتو لمنطقـيوضح الجدول مجموعة الشركات التي تشكل مجم
مدراسات التكنولوجية متخصص في مواد البناء، يحوي الجدول معمومات ىي بعدد عشر شركات، إضافة لمركز ل

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 

مجموعة ركات ىذا المجمع و كذا ا كل شركة من شـدول النشاطات التي تمارسيـالجيوضح  %،33نسبة فيو ب
 الشركات المكونة لمجمع االسمنت و مشتقات لمنطقة الوسط. 
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 (17)جدول رقم 
 تشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة الوسط

 المال رأس الطبيعة القانونية اسم الشركــة
 بالدينار الجزائري 

 ة مساهمـةـنسب
  ERCC عـمجم 

 في رأسمال الشركة

 نـوع النشـاط

 إنتاج و تسويق مادة االسمنت % 033 0053303330333 ش.ذ.أ اسمنت سور الغزالن
 إنتاج و تسويق مادة االسمنت % 033 0003303330333 ش.ذ.أ اسمنت متيجــة
 إنتاج و تسويق مادة االسمنت % 033 0033303330333 ش.ذ.أ اسمنت العاصمــة

إنتاج و تسويق منتجات ذات  % 033 0103330333 ش.ذ.أ منتجات و مشتقات االسمنت
 إسمنت  -أميونت األساس

 و الجبس 
صيانة و تركيب التجييزات  % 033 20103330333 ش.ذ.أ الصيانـة الصناعيـة

 الصناعية و صيانة األفران
 توزيـــع مواد البناء % 033 23303330333 ش.ذ.أ البناء الشركة التجارية لمواد

 مركز الدراسات التكنولوجية
 لصناعة مواد البنـاء

 
 ش.ذ.أ

 

1303330333 

 

03% 
تقديم خدمات في مجال 

 صناعة مواد البناء تكنولوجيا
 عـمشروع مصن

 اسمنت الجمفة 
 النشاط الرئيسي: إنتاج % 033 23303330333 ش.ذ.أ

 سمنتو تسويق اال 
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، 

مشروع قيد االنجاز متمثل في مصنع اسمنت الجمفة. كما يتكون  مصنع متيجة و كذا مصنع العاصمة و كذا
ة شركات متخصصة في صناعة و توزيع مواد البناء و كذا مركز لمدراسات التكنولوجية و ـالمجمع من مجموع

ات ـاالستشارة في مجال صناعة االسمنت و مواد البناء. تجدر اإلشارة إلى أن المجمع يعتبر المالك الوحيد لمشرك
 فقط. %03ع ما نسبتو ـباستثناء مركز الدراسات التكنولوجية التي يممك فييا المجم % 033و بنسبة ـمشكمة لال

 يوضح الجدول أدناه تشكيمة الشركات المكونة لمجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب.
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 (18)جدول رقم 
 جزائريتشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة الغرب ال

 الـرأس الم الطبيعة القانونية اسم الشركـة
 بالدينار الجزائري 

 ة مساهمةـنسب
 ERCOمجمع  

 نـوع النشـاط

 إنتاج و تسويـق مادة االسمنت % 033 1.920.000.000 ش.ذ.أ اسمنت زىانة
 إنتاج و تسويـق مادة االسمنت % 033 1.800.000.000 ش.ذ.أ اسمنت بني صاف
 إنتاج و تسويـق مادة االسمنت % 033 1.050.000.000 .أش.ذ اسمنت سعيدة
SODEPAC إنتاج و تسويق منتجات ذات  % 033 720.000.000 ش.ذ.أ

 إسمنت )األنابيب(  -أميونت األساس
SODMAC توزيـــع مـواد البنـــاء % 033 520.000.000 ش.ذ.أ 

SOPRESICAL سيكمـ -األجر السيميكو % 50,34 354.800.000 ش.ذ.أ 
 التكنولوجية مركز الدراسات

 لصناعة مواد البناء
 تقديم خدمات في مجال تكنولوجيا %03 50.000.000 ش.ذ.أ

 صناعة مواد البناء
Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

م متخصصة في صناعة ـات ذات أسيـيتشكل مجمع االسمنت و مشتقاتو لمغرب الجزائري من ثالث شرك 
تسويقيا متمثمة في مصنع اسمنت سعيدة، مصنع بني صاف و كذا مصنع اسمنت زىانـة، كما  مـادة االسمنت و

يتكون المجمع من مجموعة شركات متخصصة في صناعة و توزيع مواد البناء وكذا مركز لمدراسات التكنولوجية 
غرب الجزائري المالك ع االسمنت ومشتقاتو لمـاء. يعتبر مجمـو االستشارة في مجال صناعة االسمنت و مواد البن

كذا و  ،من رأسماليا %50.34التي يممك ما نسبتو  SOPRESICALة ـاء شركـالوحيد لمشركات المشكمة لو باستثن
  فقط من رأسمالو. %03ع ما نسبتو ـات التكنولوجية التي يممك فييا المجمـمركز الدراس

منت في الجزائري و المتمثمة في ة االســيوضح الجدول أدناه، نصيب منطقة الوسط الغربي من صناع
 .المسماة شركة اسمنت الشمفـة وحيدة شرك

 (19)جدول رقم 
 تشكيمة الشركات المكونة لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمنطقة الوسط الغربي

 الـرأس الم الطبيعة القانونية اسم الشركة
 يالجزائر  بالدينار 

 نـوع النشـاط نسبة المساهمة 

 شركة االسمنـت
 تقاتو بالشمفو مش 

 إنتاج و تسويـق % 033 0033303330333 ش.ذ.أ
 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 
 وزيع مادة االسمنت في منطقة الوسط الغربي.و ىي شركة متخصصة في إنتاج و ت لشركة اسمنت الشمف

 المطمب الثاني: التحميل االقتصادي لقطاع صناعة االسمنت في الجزائر

يتناول ىذا المطمب بالتحميل مجموعة من المؤشرات االقتصادية التي تعد ىامة لكشف واقع قطاع صناعة  
د الوطني، حيث سيتم بداية تناول تطور اإلسمنت في الجزائر ألجل تبيان أىمية ىذه الصناعة في االقتصا

ة من ــ، ثم التطرق في خطوة موالية لمجموع2334 -2332اإلنتاج من ىذه المادة اإلستراتيجية و ذلك خالل الفترة 
الكميين، و استكماال  في كل من العرض و الطمب ة بكل من أداتي حركية السوق و المتمثمتينـالتحميالت الخاص

دالت استيالك المادة في السوق الوطنية و مقارنتيا ببعض النماذج في دول حوض البحر لمتحميل تم عرض  مع
المتوسط من أجل كشف بعض حقائق سوق اإلسمنت الجزائرية و من ثم العمل عمى معالجة مواضع الخمل ألجل 

 .  1ة و دورىا الفعال في تحريك دواليبوـة ىذه الصناعـاد الوطني بحكم أىميــدفع مسيرة االقتص
   2117 – 2112تطور اإلنتاج خالل الفترة  -1

و الجدول ـ، و ذلك استنادا لما يوضح2333 -2332عرف قطاع إنتاج اإلسمنت تطورا مشيودا خالل الفترة 
. إن أىـم ما يمكن استقراءه من خالل الجدول ىو أن اإلنتاج السنوي لمقطاع العام قد تجاوز لممرة األولى (23)رقم

االقتصاديون إلى الجيود  بعض سع ماليين و نصف المميون طن. و مرد ذلك حسب ما يدفع بوفي تاريخو الت
، و الذي ينتج ما قيمتو (ECDE)المبذولة و النجاح في إعـادة تأىيل الخط اإلنتاجي التابع لشركة إسمنت الشمف 

دة اإلسمنت قد عرف نموا بنسبـة اـاج الكمي لمـتجدر اإلشارة إلى اإلنت مميون طن سنويا من مادة اإلسمنت. 1,825
طن، و بمعدل استخدام لمطاقة  204500154و ـارق إنتاجي يقدر بما قيمتـ. بف2330 و 2330 بين سنتي % 00013

 %0  75,30اإلنتاجية الفعمية الكمية مقارنة بالتصميمية يقدر بـ  
، تم 2330كره انطالقا من سنة حقق القطاع قفزة نوعية في الكميات المنتجة من مادة اإلسمنت كما ورد ذ

طن، يجب التنويو بدور القطاع الخاص و المتمثل في مركب  0002200333 تسويق ما قيمتو 2330خالل سنة 
االسمنت بالمسيمة و الذي أصبح يمثل دعامة أساسية لصناعة االسمنت في الجزائر، و ذلك بانطالقة مشيودة 

ية قاربت األربعة مميون طن، مع مالحظة أن ذات المركب قد بدأ بطاقة إنتاجية فعمية سنو  2332بدءا من سنة 
بطاقة محتشمة مقارنة بطاقتو اإلنتاجية التصميمية المقدرة بأربعة ماليين طن  2330نشاطو انطالقا من سنة 

 سنويا.

                                                 
1
 - BENDIB ABDELHAMID, Op.cit 
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السوق  ة فيـا عمى المستوى الوطني و كذا الكميات المباعـات المنتجة فعميـن الكميـيوضح الجدولين المواليي
 الجزائرية. 
 

 (20)جدول رقم 
 الوحدة: طن                2117 – 2112كميات اإلسمنت المنتجـة في الجزائر خالل الفترة           

 
 

مـع
مج

/ ال
ركة

لش
ا

ـة  
جيـ

إلنتا
ة ا

طاقـ
ال

ويـة 
سن

ة ال
يمي

صم
الت

  

 
 2007 -2002خالل الفترة  ميـــات الفعميــة المنتجة سنوياالك

 
 

2112 2113 2114 2115 2116 2117 

 ERCE 000210333مجمع 

 

000230344 003140314 002010212 000210301 000100503 003310203 

 5120100 3130004 3100222 2000030 2040012 3230502 003330333 متيجــة

 4220055 003330040 5020335 4020233 3320100 3020233 003330333 سور الغزالن

 2000005 2330303 0300335 2300503 2000001 0330420 00330333 العاصمةالجزائر 

 ERCC 200330333 001140330 001010201 003120530 203330500 203200235 203220050مجمع 

 4330510 4320032 4130033 2200353 3300313 4300333 002330333 زىانة

 002050520 003000220 4200330 3220325 2020300 3230335 003330333 بني صاف

 0430221 0200051 0430221 0020001 2330230 0120344 1330333 سعيدة

 ERCO 203330333 004430423 001400213 003250221 203200024 2400023 201300002مجمع 

 200000323 202020442 203330533 004210343 003010305 000100520 203330333 الشمـــف

SGP - GICA 0001330333 405130442 400500305 501000250 0300210000 0304300132 11.617.070 

الجزائرية لإلسمنت 
ACC 

003330333 30333 2340200 003120220 203330333 004200423 005130333 

 1505670171 1406660439 1204650334 1102950558 804110961 809570882 1501110111 المجموع الكمي

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  
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 (21)جدول رقم 
  2114 -2112كميات اإلسمنت المسوقة سنويا في السوق الجزائري خالل الفترة 

 الوحدة : طن                                                                                                     

 
سم   المنطقـة 

ا
ركة

لش
ا

 
 

 الكميــات المسوقـة 
 

2112 2113 2114 

 
ري

جزائـ
ق ال

شـر
ال

 
 

 4330353 3100233 4210343 حجر السود

 003340033 5300041 5030203 عين الكبيرة

 003200251 5120200 003000122 عين التوتة

 3530202 3200055 3530524 حامة بوزيان

 1420021 1500302 2350023 تبســة

 002340112 005520013 000330030 مع اإلسمنت لمشرق مج

 
زائر

الج
ط 

وس
 

 2050132 2000220 3020003 ةــمتيج

 4240010 2400012 3200102 سور الغزالن

 2320505 2330410 0300300 العاصمة

 003130432 001320200 001040233 مجمع اإلسمنت لموسط 
 

زائر
الج

رب 
غ

 
 2300352 2300110 3330204 زىانـة

 334022 1300552 3030322 بني صاف

 0000040 2200030 0100220 سعيدة

 003200230 001330213 04300500 مجمع اإلسمنت لمغرب 

 004240323 003300112 000100002 اسمنت الشمف منطقة وسط غرب 

 شركة تسيير مساهمات 
 صناعة اإلسمنت في الجزائر

405010014 403000340 501350242 

 003120220 2340200 30333 الجزائرية لإلسمنت بالمسيمــة 

 0002200113 402050550 0300140535 المجموع الكمي

                Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

من سنة  ما يمكن مالحظتو من خالل استقراء الجدولين ىو الزيادة المطردة في الكميات المنتجة انطالقا
لألسباب المذكورة سابقا، أضف إلى ذلك الحاجة الماسة ليذه المادة اإلستراتيجية في مسير التنمية الوطنية  2330

و الذي دفع بالجيات الوصية في البحث عن سبل جديدة لتنشيط القطاع و الذي تجسد فعال عن طريق فتح باب 
ذي تجسد فعال من خالل السماح بالمستثمر األجنبي االستثمار لمقطاع الخاص في مجال صناعة االسمنت و ال

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.

 نظيم سوق مادة االسمنت في الجزائرت –2
 :1تعيد عممية تسيير قطاع اإلسمنت في الجزائر إلى ثالثة أطراف أساسية متمثمة في ما يمي 

شركات اإلسمنت التابعة لمقطاع العام و التي ىي بعدد اثنـا عشر  وحدة إنتاجية مقسمة بين مختمف مناطق ـ 
 لغربي؛الوطن:الشرق، الغرب، الوسط و أخيرا الوسط ا

ة أوراسكوم لالتصاالت و التي ـة الجزائرية لإلسمنت الممموكة لمجموعـشركة خاصة لالسمنت متمثمة في الشرك ـ
 ؛2330بدأت نشاطيا في الجزائر سنة 

 مجموعة من المستوردين الخواص عمى المستوى الوطني. ـ
ة من الوطن و ذلك لدواعي ة أنو رغم تركز شركات إنتاج مادة اإلسمنت في الجية الشماليظيجب مالح 

فيما  أما اقتصادية، إال أنيا تغذي كل ربوع الوطن بيذه المادة و عمى رأسيا مناطق الجنوب و الجنوب الكبير.
يخص شركات اإلسمنت التابع لمقطاع العام، فإن توزيع مادة االسمنت فييا تتم عمى أساس المناطق التابعة 

لتنويو أن كل مجمع لإلسمنت من المجمعات األربعة المتمثمة في مجمع لمجمع االسمنت الذي تنمي إليو. يجب ا
توزع مادة سمنت و مشتقاتو بالشمف. شركة اإلاسمنت الشرق، مجمع اسمنت الوسط، مجمع اسمنت الغرب و كذا 

ليذه  االسمنت في الجية التي تتبعيا و المتكونة أساسا من مجموعة من الواليات، و كذا بالنسبة لمشركات المكونة
المجمعات فإنيا تتبع إستراتيجية توزيع مرتكزة عمى أساس الواليات المجاورة لمقر الشركة المعنيـة. أما فيما يخص 

و ال تسري عمييم القاعدة السابقة و ــنلمقطاع الخاص و كـذا المستوردين فإة الجزائرية لالسمنت الممموكة ـالشرك
ق التي يحددىا المجمع الذي تتبعو، و عميو فإن ىذه األطراف تعتبر التي تجبر كل شركة عمى التوزيع في المناط

كل السوق الجزائرية محال لعممياتيا التوزيعية من مادة االسمنت دون استثناء. أما فيما يخص شركات اإلسمنت 
ّو، باستثناء التابعة لمقطاع العام فإنيا مجبرة عمى االلتزام بالتوزيع في المناطق التي يحددىا المجمع الذي تتبع
 بعض الحاالت الطارئة و التي تعتبر فييا القاعدة السابقة مجمدة إلى حين و المتمثمة الحالتين التاليتين:

 توقف إحدى الشركات عن اإلنتاج و التوزيع لظرف معين؛ ـ
 ود.فترات الركود التي قد تواجييا بعض الشركات في مناطق نشاطيا مما يسمح ليا بالبيع خارج تمك الحد ـ

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:

 

                                                 
1- BENDIB ABDELHAMID, Op.cit. 
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 (22) جدول رقم
 لجزائرياو الغرب التجارية التابعة لمجمعات إسمنت مناطق الشرق، الوسط الفروع 

 الفـــروع التجـــارية  مجمــع االسمنـت
 شركة تسويق االسمنت و مواد البناء لمشرق الجزائري  مجمع االسمنت و مشتقاتو لمشرق 

 شركة تسويق االسمنت و مواد البناء لموسط    مجمـع إسمنت الوسـط
 رب شركة تسويق االسمنت و مواد البناء لمغ مجمع اسمنت الغـــرب 

  Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

ارية التي توكل ليا يجب التنويو أن شركة إسمنت الشمف توزع مباشـرة ما تنتجــو دون الحاجة لمفروع التج
تعمل فروع التوزيع  التوزيع كما ىوا الحال بالنسبة لمجمعات اسمنت الشرق، الغرب و الوسط. ميمة عممية

جمعات االسمنت الثالثة بإسناد عمميات التوزيع التي تقوم بيا الوحدات اإلنتاجية مباشرة، السابقة و التي تتبع م
حيث تسمح تمك الفروع بزيادة حجم طاقة التخزين و تسييل عمميات التوزيع من خالل انتشارىا عبر نقاط 

االسمنت، كما ىو متعددة. كما تعمل ىذه  الشركات موازاة مع وحدات متخصصة في عمميات التعبئة و تغميف 
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 

حدات توزيع بشكل يخدم أىداف عمميات استخدام المادة و مادة اإلسمنت. قامت مجمعات اإلسمنت بإنشاء و 
عمميا فإنيا متواجدة في كل واليات الوطن. إن ىذا الحضور مسند كذلك ببعض مؤسسات توزيع مواد البناء و 

 سمـنت. تعد متعامال رئيسيا مع شركات اإل التي
 تحميل الطمب عمى مادة اإلسمنت في الجزائر –3

ذات استخدامات متعددة، حيث يدخل في النشاطات اإلنشائية المختمفة و عمميات  اإلسمنت مادة أولية يعد
 البناء. يمثل مستعممي المادة سوقو و المقسمة وفقا لمنسق التالي:

مؤسسات اإلنشاء و األشغال و التي تشمل: مؤسسات العمارة بشكل عام، مؤسسات اليندسة المدنية و األشغال  ـ
 السدود و المنشئات الفنية؛العمومية و مؤسسات إنشاء 

 مؤسسات إنتاج مواد البنـاء؛ـ 
 مؤسسات توزيع اإلسمنت؛ ـ
 األفراد أو المؤسسات لغرض االستخدام الذاتي. ـ

 سمنت إلى جممة من المتغيرات، يمكن تحديد أىميا فيما يمي:يخضع الطمب عمى مادة اإل
 خاصة بناء السكنات، األشغال العمومية التجييز؛ برامج االستثمار التي ترسميا الدولة في مختمف الميادين ـ
 بناء العمارات غير المخصصة لمسكن و المتمثمة في العمارات الصناعية و التجارية؛ ـ
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 بناء المساكن لغرض االستخدام الذاتي؛ ـ
 إنتاج مواد البناء من طرف المؤسسات العامة و الخاصة؛ ـ
   عمميات تأىيل و ترميم المنشآت القديمة. ـ
 تحميل عرض مادة االسمنت في السوق الجزائرية – 4

ا من ـالوطني لمادة االسمنت، في وسط مالئم يسمح بتطورى االسمنت مكانة ىامة في السوق تحتل صناعة
 خالل توافر جممة من العوامل المساعدة عمى و ذلك و من بينيا:

 سوق محمي ذو حجم كبير و متنامي؛ ـ
 ة و الطاقوية الداخمة في تصنيع مادة االسمنت؛أسعار جذابة لممواد األولي ـ
 القيم المضافة الممكن تحقيقيا مقارنة بالنظير الصناعي الدولي. ـ 

ر إلى إمكانية ـع يشيـات سوقية، بالعكس فإن الواقـة ال تجابو أي معوقـو إليو ىو أن ىذه الصناعـالتنوي يجبما 
 ة من األعوان التالية:ـنيا مشكمإة فـسمنت في السوق الجزائريدة االاـنموىا و تطورىا مستقبال. فيما يخص عرض م

 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
 مبيع.عمميات االستيراد المختمفة سواء لالستخدام الذاتي أو ل ـ

 تطور عرض كميات مادة االسمنت في السوق الجزائريـة - 1 – 4
اىم القطاع مميون طن، يس15.5تبمغ الطاقة النظرية السنوية لصناعة االسمنت في الجزائر حاليا ما قيمتو 

مميون طن المتبقية فيي من نصيب القطـاع الخاص و  (30)مميون طن و األربعة  0001العام فييا بما قيمتو
  .1تالجزائرية لإلسمن تمثل في الشركةالم

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 

ا عرف القطاع كذلك دخول بعض المستوردين الخواص لسوق اإلسمنت تقوم بتا مجمعات االسمنت الوطنية، كم
 (ERCE, ERCC)لمجمعي اسمنت الشرق و الوسط  2330الجزائرية،و استثناء سمحت الجيات الوصية منذ سنة 

استيراد ما قيمتو مميون طن من مادة اإلسمنت ألجل تمبيـة االحتياجات الخاصة لقطاع السكن، تمت عمميات 
يوضح الجدول الموالي إحصائيات عرض مادة االسمنت و كذا  عن طريق مينائي العاصمة و عنابة.االستيراد 

 . 0543اإلنتاج الوطني من المادة و الكميات المستوردة لسد عجز القطاع و ذلك انطالقا من سنة 
 

                                                 
1 - BENDIB ABDELHAMID, Op.cit. 
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                                                     (23)جدول رقم 
 طن الوحدة:             عرض كميات مادة االسمنت في السوق الجزائريةتطور              

 اإلنتاج الوطني / االستهالك الكمي )%( االستهالك الكمي الكميـات المستوردة اإلنتاج الوطني السنـة
1981 003250041 4440333 005130041 4200 

1981 000040003 003220333 100030003 4305 

1982 002010004 002150333 205200004 1203 

1983 01420230 002130333 304020230 1401 

1984 100520505 000220333 403100505 2002 

1985 100000501 200500333 304210501 2402 

1986 202030435 200300333 402500435 3001 

1987 301040230 002300333 403000230 4202 

1988 302030303 003230333 402030303 4302 

1989 203400332 203410333 404250332 3201 

1991 2000020055 200220333 401020055 3002 

1991 200000210 002210053 305040310 3501 

1992 205200043 001530333 401140043 4000 

1993 205030240 000040001 402140324 4002 

1994 203450203 200550010 402440520 3001 

1995 205000333 003000333 402040333 4302 

1996 300300013 000500231 405220302 4000 

1997 300100013 3040333 304250013 5305 

1998 304220201 1310333 400230201 5003 

1999 302400412 3310333 400450412 5002 

2111 400320353 003150333 500210353 4405 

2111 400020131 003210333 500130131 4503 

2112 405130443 004000051 0303250331 4002 

2113 400500305 002010021 504240403 4000 

2114 0002510114 001330333 0203510114 4402 
             Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

من خالل استقراء بيانات الجدول، يمكن استخالص جممة من المالحظات اليامة و التي سيتم ذكرىا تباعا 
 كما يمي: 

، حيـث قفـز العرض من 0540 – 0543خالل الفترة  %(32020)+ت نمـوا مشيودا ـشيد عرض مادة اإلسمن ـ
 طن؛ 403100505طن إلى  005130041

 ؛0555اء بسنة ـانتي 0541ة بدءا من سنة ـة عشر سنـن خالل فترة خمسـيون طمم 5و 4انحصر العرض الكمي بين  ـ
مميون طن سنة  8,4، حيث تحولت الكميات المستيمكة من 0555شيد عرض مادة اإلسمنت تطورا انطالقا من سنة  ـ

يات المستيمكة مميون طن، كما قفزت الكم 1,8 ، يمثل فييا االستيراد ما قيمتو2332مميون طن سنة  10,8إلى  0555
 ؛2330سنـة  طن 0203510114وطنيا من مادة اإلسمنت لتصل ما قيمتو 
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طن، و تعززت السوق الوطنية بانطالق الشركة الجزائرية  501350242حققت شركات القطاع العام إنتاجـا كميـا بمغ  ـ
اج في ـألول بدأ عمميات اإلنتاالسمنت في اإلنتاج، بطاقة نظرية قدرت بأربعة مميون طن سنويا بخطين إنتاجيين، ا

 ؛2331ة جوان ـاج مع نيايـدأ اإلنتـمميون طن، أما الخط الثاني فقد ب 1,75 هنتاجا قدر حقق إو  2330سبتمبر 
إلى  2331 ةـسن طن 0200210000ول من ـحيث تح ،زة نوعيةـسمنت قفاإل ةادـاج الوطني من مـعرف اإلنتـ 

ا تغطية احتياجات السوق الوطنية، من جانب آخر فقد سمح لمشركة حيث تم تقريب ،2332طن سنة  0002220005
 ؛2332طن من مادة الكمنكار سنة  050333طن من مادة االسمنت و  030333الجزائرية لإلسمنت باستيراد 

مميون طن بتأىيل القطاع العام  واحدا و عشرون تشير التوقعات إلى أن اإلنتاج الوطني من مادة اإلسمنت سيتجاوز ـ
مميون طن موازاة مع نمو القطاع الخاص عن طريق مشروعاتو الجديدة ليبمغ إنتاجو ما  13,5و الذي يبمغ إنتاجو 

 .2303مميون طن مـع نياية سنة  7,5 يقارب
 سمنت في السوق الجزائريةاستشراف عرض مادة اإل -2 – 4

لشركات اإلسمنت المتواجـدة عمى  عرض مادة اإلسمنت في السوق الجزائرية مرىونا بالقدرات اإلنتاجية يعد
أرض الوطن. تجدر اإلشارة إلى أن عمميات االستيراد تشارك بقسط بسيط جدا في تغطية حاجة السوق الوطنية 

قدرت الطاقة اإلنتاجية التصميمية مع  من االستيالك الكمي. %17من مادة االسمنت، حيث تسيم بما نسبتو 
مميون طن، يساىم فييا القطاع العام بشركاتو اإلثني عشر بما قيمتو  15,5بـ  2331نياية شير ديسمبر لسنة 

 .(ACC)األربعة مميون طن فيي من نصيب الشركة الجزائرية لالسمنت ميون طن، أمام 11,5
روع في ـراج أزمة االسمنت في الجزائر و ذلك من خالل الشـتشير التوقعات إلى جممة من البوادر النف

الد و بالتحديد ـرب البـة االسمنت و منيا بناء مصنع لإلسمنت في غـتخصصة في صناعة من المشاريع المـجمم
بطاقة إنتاجية تصميمية تقدر  (Orascom)في مدينة سيق بوالية غميزان من طرف شركة االتصاالت أوراسكوم 

تصميمية بمميوني طن سنويا و بالموازاة إطالق خط لتصنيع اإلسمنت األبيض من طرف نفس الشركة بطاقة  
 (ASEC)تقدر بنصف مميون طن سنويا، ىذا إضافة إلى مشروع مصنع إسمنت الجمفة العائد لمجموعة أساك 

 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 

 لية:االشتراطات التا
ة و ذلك من ـمن طاقتو الفعمي% 33العمل عمى تنشيط الطاقة اإلنتاجية الحالية لمقطاع العام الذي يشتغل بنسبة  ـ

 خالل؛
 العمل عمى تأىيل ىذه الشركات ألجل استخدام كل طاقاتيا؛ 
  مستمرة.تجنب كل األعطال التي من شأنيا عرقمة سيرورة العممية اإلنتاجية بتحديد برامج تجديد و صيانة 
 ؛(ACC)السمنت لالتشغيل الكامل لكل طاقات الشركة الجزائرية  ـ
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ل من مو أن يقـد لمجموعة أوراسكوم الذي من شأنـاإلسراع في تشغيل الخطين اإلنتاجيين: مصنع سيق العائ ـ
 ة؛العجز الذي يعاني منو قطاع صناعة االسمنت في غرب البالد و كذا مشروع اليضاب العميا بمدينة الجمف

ر في ـالتقميل من الحواجز الجمركية و األثر السمبي لسعر الصرف عمى عمميات االستيراد، و كذا إعادة النظـ 
   أسعار البيع المحمية لمادة اإلسمنت. 

 تحميل معدالت استهالك مادة االسمنت في السوق الجزائرية -5
ا حيث انحصر تراجعا محسوس 0553-0540عرف معدل االستيالك الفردي لمادة اإلسمنت خالل الفترة 

، و رغم ذلك فإن ىذا المعدل يعد ضعيفا 0554كمغ/لمفرد، مع مالحظة تطور طفيف منذ سنة  400و 231بين 
إذا ما تمت مقارنتو مع  المعدالت الدولية و تحديدا بتمك المحققة في دول منطقة البحر المتوسط، حيث تشير 

تراوح معدل االستيالك الفردي من ىذه المادة اإلستراتيجية في  ،(ONS) إحصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات
ات ـحسب التوقع 2330كيموغرام لمفرد في حين قارب ىذا المعدل خالل سنة  033و  033بين  2330 -0554رة ـالفت

 كيموغرام لمفرد في تركيا. 133رد  في تونس  و تجاوز ـكيموغرام لمف 013
عة االسمنت قد شيد ديناميكية من خالل برامج إنعاش البنية التحتية يجب التنويو إلى أن قطاع صنا

و الصندوق الوطني  (AADL) دلـلالقتصاد الوطني و مشاريع السكن التي تنفذىا عدة شركات و منيا شركة ع
، ىذا إضافة لمشاريع األشغال العمومية و المتمثمة في الطرقات، المطارات و (CNEP) لمتوفير و االحتياط

وانئ و السدود. و ىذا من شأنو أن يزيد من حجم الطمب الوطني عمى مادة االسمنت و عميو يجب تكريس الم
 كل الطاقات المتاحة لمجابية ىذا الطمب المتزايد لخدمة ألىداف التنمية الوطنية.

 أنواع  اإلسمنت المنتجة في الجزائر –6
ادا عمى ـاعتم (AFNOR)الخاص بأفنور  (NA) راـة لإلسمنت استنادا لمعيـن تحديد األنواع المختمفـيمك

 :1معياري مكوناتيا و درجة مقاومتيا كما يمي
 : اإلسمنت البورتالندي النقي و المكون أساسا من مادة الكمنكار؛CPAإسمنت  ـ
النوع  يعد من مادة الكمنكار و %21: االسمنت البورتالندي المركب و الذي يحتوي عمى ما نسبتو CPJإسمنت  ـ

 كثر استخداما في الجزائر؛األ
من مستحمب األفران العالية و تعد  %31 -% 23: إسمنت األفران العالية، يحتوي عمى ما نسبتو CHFإسمنت ـ 

 وحدة حجر السود الوحيدة القادرة عل إنتاج ىذا النوع من اإلسمنت؛
 مستحمب األفران العالية؛ من %43: إسمنت مستحمب الكمنكار، يحتوي ىذا النوع عمى ما نسبتو CLKإسمنت  ـ
 : إسمنت مستحمب الجير؛CLXإسمنت  ـ

                                                 
1 - Le site officiel de l’agence française de la normalisation, www.afnor.fr. 
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 اإلسمنت الفوري أو السريع لالستخدام الخاصة. ـ
كما يمكن تصنيف أنواع اإلسمنت استنادا لمعيار درجة المقاومة، تجدر اإلشارة إلى أن أنواع االسمنت 

و ىي األنواع  CPJ35 ،CPJ45 ،CPJ42,5ثمة في المنتجة و المسوقة في الجزائر تقسم عموما إلى أربعة أنواع متم
يتم تسويق مادة  و المستخدم في مناطق الجنوب. (CRS)استخداما و كذا اإلسمنت المقاوم لمسمفات  األكثر

االسمنت في الجزائر سواء عن طريق األكياس أو بالشكل غير المعبأ الذي يتم تحميمو في صياريج خاصة 
 بذلك.

 أداء قطاع اإلسمنت في الجزائر مؤشرات المطمب الثالث:

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 

 لصناعة.  البشرية المكونة لو و كذا استشراف مستقبل ا
 تطور رقم األعمال و القيمة المضافة -1

اع االسمنت و مشتقاتو من خالل الثالثة المجمعات و مؤسسة وسط غرب المشكمة لو المتمثمة ـشيد قط 
مجمع  ،(ERCO)مجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب  ،(ERCE) في مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق

تطورا ممحوظا عمى  ،(ECDE) و مشتقاتو بالشمف و شركة اإلسمنت (ERCC)سمنت و مشتقاتو لموسط اإل
 ، كما يوضحو الجدول الموالي:2334-2333مستويين ىما رقم األعمال و كذا القيمة المضافة عمى مدار الفترة 
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 (24) جدول رقم
 تطور رقم األعمال و القيمة المضافة لقطاع اإلسمنت و مشتقاته                    

 ج.د 310 الوحدة:                                                  2115 -2114خالل سنتي                                         
 المجمــوع % ERCE- GIC % GIC-ERCC % GIC-ERCO % ECDE السنة انـــالبي

 0305320032 16,66 6.325.840 19,62 7.453.397 21,75 8.262.538 41,96 0105000330 2004 رقم األعمال

2005 16.733.553  8.262.892  8.172.208  7.255.446  0300200355 

2006 ----- ----- -------- ----- -------- ----- -------- ----- 0301400333 

 2300400121 ----- 000010550 ----- 004210352 ----- 002300200 40,86 402030101 2330 القيمة المضافة

2331 502200400 ----- 001500220 ----- 000200204 ----- 102230530 ----- 2002000200 

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

يتضح من خالل الجدول  تطور رقم األعمال و كذا القيمة المضافة في كل مجمعات اإلسمنت إذا ما 
، كما يمحظ أيضا أن نسبة مساىمة مجمع 2331ققة سنة بتمك المح 2330تمت مقارنة النتائج المحققة سنة 

% 00052ة بمغت ـىي األعمى بنسب 2330اع العام لسنة ـإسمنت الشرق في رقم األعمال المحقق عمى مستوى القط

و مرد ىذه النسبة إلى عدد الوحدات المنتجة المتواجدة عمى مستوى الشرق الجزائري و التي ىي بعدد خمسة 
وجودة في كل منطقتي الوسط و الغرب. و نفس الحكم ينطبق تماما عمى القيم المضافة المحققة مقارنة بتمك الم

في كل مجمع، إذا أجريت مقارنة سواء عبر السنوات و التي شيدت تطورا ممحوظا، أو من ناحية إسيام مجمع 
يمة المضافة التي حققيـا من إجمالي الق%  40,86ما نسبتو  2330الشرق الذي يمثل القسط األوفر، فقد حقق سنة 

 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 
 في سوق اإلسمنت و مشتقاتو عمى المستوى الوطني و ذلك وفقا لما يمي : ىذه المجمعات

 من عرض االسمنت عمى المستوى الوطني؛ %40تسيم شركة تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت بنسبة   ـ
 إسمنت؛  -السوق الوطنية من منتجات أميونـت %(033)تغطي كميا  ـ
 ت السوق الوطنية من مادة الجص؛من تمبية احتياجا %43تساىم الشركة بنسبة  ـ
 من احتياجات السوق المحميـة من مادة الجبس. %13تغطي الشركة  ـ

 استعراض المورد البشري لقطـاع اإلسمنت في الجزائر - 2
في الجزائر و التي يرمز  -صناعة اإلسمنت  –تشغل مجمعات اإلسمنت التابعة لشركة تسيير المساىمات 

فردا، حيث  030052 ما مجموعو 2331جانفي  قة بشرية بمغت حسب إحصائياتطا SGP-GICAليا اختصارا 
. و ذلك وفقا لما يوضحو الجدول 2330فردا إذا ما تمت مقارنتيا بإحصائيات بداية سنة  240شيدت زيادة بمغت 

 الموالي:
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 (25) جدول رقم
 جزائر في ال -صناعـة اإلسمنت –توزيع األفراد المشتغمين بشركة تسيير المساهمات 
 2005حسب نوع النشاط لسنـة 

 نوع النشـاط
 

 عدد العمال
(1) 

% 
 

E.R.C.E 
(3) 

% 
3/1 

E.R.C.C 
(4) 

% 
4/1 

E.R.C.O 
(5) 

% 
5/1 

E.C.D.E 
(6) 

% 
6/1 

 14.05 523 24,45 00230 27,37 00352 34,13 20201 62,38 20104 صناعـة اإلسمنت

 00,00 33 34,98 043 42,17 143 22,84 004 13,26 00052 المنتجات المشتقة

 00,00 33 00,00 33 53,97 103 46,03 014 9,48 551 صيانة و دراسات

 00,00 33 39,80 040 36,18 003 24,01 252 11,58 00202 التوزيــع

 ----- 33 ----- 33 ----- 33 00,00 33 00,00 33 مشاريع قيد االنجاز

 00,00 33 24,70 00 45,18 31 30,12 13 1,58 022 الشركـة األم

 00,00 33 00,00 33 00,00 33 100 035 1,71 035 الفروع األخـرى

 08,76 523 24.89 20200 32,69 00000 33,65 00102 033 030052 (2)المجمـوع

Source: BENDIB ABDELHAMID, Op.cit.  

 فيما يمي: من خالل استقراء بيانات الجدول يمكن استخالص جممة من المالحظات سيتم تحديدىا
يشغل نشاط صناعة اإلسمنت القسط األكبر من عمالة القطاع العام لصناعة االسمنت و مشتقاتو في الجزائر ـ 

 %؛62,38بنسبة 
ة في الجبس و غيرىا من ـة األخرى كصناعة مشتقات اإلسمنت و المتمثمـة األنشطـة في بقيمماد العـة اليـتتناقص كثاف ـ

 من عمالة القطاع؛ %9,48أما نشاط الخدمات فيشغل ما نسبتـو  %(13,26)مواد البناء األخرى 
يستحوذ التوزيع و الذي يعد نشاطا أساسيا في القطاع عمى نسبة مرتفعة نوعا من الطاقة الشغيمـة في القطاع بنسبة  ـ

 في حين تنخفض العمالة إلى أدنى مستوياتيا في المديريات العامة و الفروع األخرى؛%، 11,58بمغت 
ت و ـات اإلسمنـة لمجمعـمن الطاقة الشغيم% 33,65 ع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الشرق ما نسبتوـيشغل مجمـ 

أما كل من مجمع %، 32,69مشتقاتو التابعة لمقطاع العام، يميو مجمع االسمنت ومشتقاتو لمنطقة الوسط بنسبة 
و  %24.89لي ايما في القطاع فتبمغ عمى التو و بالشمف فنسبة مساىمتـة االسمنت و مشتقاتـاسمنت الغرب و شرك

 %؛08,76
 إذا ما تم إجراء مقارنة بسيطة بين المجمعات من حيث عدد األفراد الذين يشغميم كل مجمع و رقم األعمال المحقق، ـ

يمحظ أن ىناك مبالغة في عدد األفراد المشغمين عمى مستوى مجمعي الوسط والغرب، حيث يحقق ىذا المجمعان رقما 
د.ج، في حين يحقق مجمع الشرق رقم أعمال يقدر  7.453.397.000د.ج و  8.262.538.000أعمال عمى التوالي: 

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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، 2331فردا و ىذا حسب إحصائيات بداية سنة  20104 نت تحديدا فإنو يشغلصناعة اإلسم أما فيما يخص نشاط ـ
 يمي:موزعة كما 

 34,13 %مشغمة عمى مستوى شركات إسمنت  -القطاع العام -من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة اإلسمنت
 الشرق؛

 24,45 %مشغمة عمى مستوى شركات إسمنت  -القطاع العام -من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة االسمنت
 الغرب؛

 27,37% مشغمة عمى مستوى شركات إسمنت  -القطاع العام -من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة االسمنت
 الوسط؛

 14.05 %مشغمة عمى مستوى شركة إسمنت  -القطاع العام -من اليد العاممة المشتغمة في ميدان صناعة االسمنت
 الشمف.

 ق خصخصة القطاع و اتفاقيات الشراكةواقع وآفا –3
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 

الجزائري محدودة نسبيا  لك بقيت القدرة الشرائية لممواطنعمى خزينة الدولة، ومع ذ التي كانت ليما آثار إيجابية
إن لم تكن قد تدىورت. عممت الحكومة عمى العمل من أجل إنعاش االقتصاد الوطني عمى تشجيع مبادرات 

الوطني  تنويع مصادر الدخل الوطني بخمق نشاطات أخرى غير المحروقات و مشتقاتيا و كذا تحرير االقتصاد
 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 
 ألجل دفع مسيرة االقتصاد الوطني و إخراجو من بوتقة اإلحراج التي كان قد وقع فييا خاصة 2303آفـاق سنة 

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 

مميار أورو   1,8بحواليرة و ىذا مقارنة مميار أورو من االستثمارات األجنبية المباش 4,3و  3,6يجمب ما بين 
 30 -30في إطار تطبيق التعميمة رقم  .2330التي تم اعتمادىا من طرف المجمس الوطني لالستثمار سنة 

ر و خصخصة المؤسسات االقتصادية العمومية، و إنشاء ــو المتعمقة بتنظيم، تسيي 2330أوت  23الصادرة بتاريخ 
فيما يخص عمميات أما  اعات االقتصادية المختمفة و منيا قطاع اإلسمنت.شركات تسيير المساىمات لمقط

الشراكة و الخصخصة الذي نفذىـا قطاع اإلسمنت و مشتقاتو تماشيا مع اإلصالحات التي انتيجتيا الدولة 
 :1وكذا المشاريع المستقبمية سيتم تحديدىا من خالل ثالثة نقاط أساسية متمثمة فيما يمي الجزائرية،

                                                 
1 - BENDIB ABDELHAMID, Op.cit 



 الفصل الرابع: دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري
 

 
 

226 

 عمميات الخصخصة و الشراكة المحققـة في قطاع صناعة اإلسمنت – 1 - 3 
ة و الخصخصة ـات الشراكـعممي 2333حتى نياية سنة  ـة اإلسمنتـصناع ـ اتـة تسيير المساىمـأنجزت شرك

 التالية:
بة كخطوة أولى بنس لشركة إسمنت بني صاف التابعة لمجمع إسمنت منطقة الغرب فتح رأس المال االجتماعي ـ

 (؛ Groupe Pharaon)قا بعقد تسيير لصالح مجموعة فرعون السعودية مرف ،03%
 لصالح مجموعة برازا االسبانية (SOTACIB) الخصخصة الكمية لمشركة التونسية الجزائرية لإلسمنت األبيضـ 

(PRASA- Espagne؛)   
مرفقا بعقد  %،01قة الغرب بنسبة فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت زىانة التابعة لمجمع إسمنت منط ـ

 (؛ASEC- Egypte)تسيير لصالح شركة أساك المصرية 
قا مرف ،%01فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت حجر السود التابعة لمجمع إسمنت منطقة الشرق بنسبة ـ 

 (؛BUZZI UNICEM - Italie)بعقد تسيير لصالح شركة بيزي إينيسام االيطالية 

قا مرف ،%01مال االجتماعي لشركة إسمنت صور الغزالن التابعة لمجمع إسمنت منطقة الوسط بنسبة فتح رأس الـ 
 (؛BUZZI UNICEM - Italie)بعقد تسيير لصالح شركة بيزي إينيسام االيطالية 

قا بعقد مرف ،%01فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت مفتاح التابعة لمجمع إسمنت منطقة الوسط بنسبة ـ 
الممف بصدد الدراسة من طرف مجمس  (،LAFARGE - France) سيير لصالح شركة مجموعة الفارج الفرنسيةت

 مساىمات الدولة؛
ع لمجمع اسمنت الوسط لصالح شركة أساك المصرية ابالتنازل كمية عن أصول مشروع شركة إسمنت الجمفة التـ 
(ASEC- Egypte0) 
 قة في مجال المنتجات المشتقةعمميات الخصخصة و الشراكة المحق – 2 - 3
 يمكن حصرىا في ثالثة عمميات أساسية متمثمة فيما يمي:  
 Plâtres de FLEURUS- SOPLAF Spa – filiale de) فموريسفتح رأس المال االجتماعي لشركة الجبس  ـ

SODEPAC )  التابعة لمجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب لصالح مجموعة كنوف األلمانية(KNAUF - 

Allemagne؛) 

التابعة لمجمع االسمنت و مشتقاتو لمنطقة الغرب لصالح أحد  (SODEPAC)التنازل كميا عن وحدة الجير سعيدة ـ 
 المستثمرين المحميين الخواص؛

التابعة لمجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الوسط لصالح شركة  (SPDC) التنازل كميا عن وحدة الجبس غردايةـ 
 تقاتو بوالية غرداية.الجبس و مش
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 آفاق عمميات الخصخصة و الشراكة في قطاع اإلسمنت – 3 - 3
عن نيتيا في إبرام عقود الشراكة  2334خالل سنة  -صناعة اإلسمنت –أعمنت شركة تسيير المساىمات 

 التالية:
مع  %،01بنسبة ة لمجمع إسمنت منطقة الشرق ـال االجتماعي لشركة إسمنت عين التوتة التابعـفتح رأس المـ 

 إرفاقيا بعقد تسيير؛
مع  %،01ال االجتماعي لشركة إسمنت حامة بوزيان التابعة لمجمع إسمنت منطقة الشرق بنسبة ـفتح رأس المـ 

 إرفاقيا بعقد تسيير؛
مع إرفاقيا  %،01فتح رأس المال االجتماعي لشركة إسمنت تبسة التابعة لمجمع إسمنت منطقة الشرق بنسبة ـ 

 ير.تسي بعقد

 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 

كل من وزارة الصناعة و شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت، ثم تمييا مجمعات صناعة  الوصاية بإشراف
أحد اإلسمنت و مشتقاتو الجيوية، و ينبثق عن كل مجمع عدد من الشركات المتخصصة في صناعة االسمنت أو 

س شركات و الذي يضم خم أىميا عـد مجمع صناعة اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الشرق الجزائري مشتقاتو.
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 

عمى قطاع صناعة اإلسمنت و الذي يعد لمجمع إسمنت الشرق الجزائري و مشتقاتو بالتركيز  تعريفا مفصال
 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  
وه وزارة الصناعة ثم تميو شركة تسيير المساىمات لصناعة في نياية المطاف تدرجا سمطويا بييكل تنظيمي تعم

اإلسمنت ثم تنبثق عن ىذه األخيرة مجمعات اإلسمنت لمناطق الوسط، الشرق، الغرب و أخيرا مؤسسة في والية 
الشمف تسير عمى إنتاج و توزيع مادة االسمنت في منطقة الوسط الغربي. تتوزع أدوار اتخاذ القرارات بأنواعيا و 

مستواىا في القطاع الحكومي لصناعة اإلسمنت بين اليياكل السابقة، حيث تتولى كل من وزارة الصناعة  حسب
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و كذا شركة تسيير المساىمة لمقطاع اتخاذ قرارات التصفية و الشراكة بمعنى آخر القرارات الييكمية، فيما تتولى 
 مجال سمطة تكميفو.  المجمعات الجيوية و الشركات القرارات التسييرية األخرى كل حسب

  (SGP-GICA)شركة تسيير المساهمات لصناعـة اإلسمنت   - 1
التي  ب الدولة لقيمة األموال المنقولةمؤسسات تسيير المساىمات ىي شركات ذات أسيم، مسيرة لحسا

ؤسسة مؤسسة كل واحدة منيا ليا محفظة م 24تممكيا الحكومة في المؤسسات االقتصادية العمومية. يبمغ عددىا 
تقوم بإدارتيا، تتكون ىذه المحافظ من عدد متغير من المؤسسات. تتمتع مؤسسات تسيير المساىمات بتفويض 

 من مجمس إسيامات الدولة بشأن تسيير العمميات التاليـة:
 حركات تحضير المؤسسات العمومية لمخصخصة؛ـ 
 مناقشة عمميات الشراكة و فتح رأس المال لمخصخصة؛ـ 
تنفيذ األشكال التجارية المالئمة لبرامج إعادة بناء وخصخصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن  ترجمة و بدءـ 

المالئم )الدمج، االنفصال، المساىمة الجزئية لألصول، التخمي عمى  و المالي القانوني التركيب طريق كل
 األصول المادية و المالية(؛

 ؛متابعة تصفية المؤسسات العموميةـ 
 طة الجمعيات العامـة و المتعمقة بالمؤسسات االقتصادية العمومية و بمحفظتيا.ممارسة سمـ 

تسيير اإلسيامات تقوم أيضا بتقديم ممفات الخصخصة لمجمس إسيامات الدولة التخاذ  كما أن مؤسسات 
كة تعد شر  القرار النيائي و السير عمى تحقيق تحويل الممكية لعمميات الخصخصة المقررة في أحسن الظروف.

إحدى ىذه الشركات التي أفرزتيـا التغيـرات  (SGP - GICA)المساىمـات لصناعة اإلسمنت في الجزائر  تسيير
وبرامج اإلصالحات االقتصادية. تتكون محفظة ىذه الشركة من ثالثة مجمعات صناعية و تجارية و ىي مجمع 

الوسط و أخيرا مجمع اإلسمنت و اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة الشرق، مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمنطقة 
 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 
شركات فرعية تتبع إحدى المجمعات أو شركة  مميون طن من مادة اإلسمنت، منظمة عمى شكل11,6السنوية 

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 

جمع إسمنت الشرق من خمس شركات لصناعة اإلسمنت، أما مجمعي الغرب و يتكون م األجنبي في رأسماليا.
ة اإلسمنت و مشتقاتو بالشمف ـة االسمنت و أخيرا مؤسسـالوسط فيتكون كل منيما من ثالثة شركات لصناع

 فتتكون من وحدة إنتاجية واحدة إلنتاج اإلسمنت.
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اإلسمنت ثالث شركات لتسويق باإلضافة لصناعة اإلسمنت فتضم شركة تسيير مساىمات صناعة  
الغرب و الوسط ، أربعة مؤسسات إلنتاج و توزيع الحصى  د البناء موزعة بين مناطق الشرق،اإلسمنت و موا

)الحصى المفتت الموجو لعمميات البناء و الرمل(، وحدتين لمصيانة الصناعية أحدىما في منطقة الشرق و 
ا لمخدمات التكنولوجية المتخصص في مواد البناء و مركز  األخرى في متمركزة في الوسط و مركزين أحدىم

 لمتكوين الصناعي و أخيرا شركة متخصصة في األمن و الحراسة. 
 (ERCE- GIC)مجمع اإلسمنت و مشتقاته لمشرق الجزائري  – 2

انبثق المجمع الصناعي و التجاري لإلسمنت لمنطقة الشرق من إعادة تنظيم و ىيكمة الشركة الوطنية 
ىذه المؤسسة  (ERCE0)و الذي  تولد عنو إنشاء المؤسسة الجيوية لإلسمنت لمنطقة الشرق (،SNMC)واد البناء لم

إلى مجموعة من المؤسسات االقتصادية العمومية عمى شكل شركات ذات أسيم برأس  0553انقسمت بدورىا سنة 
سسة الجيوية لإلسمنت إلى مجمع ت المؤ ـ، تحول0554في سنة  مميون دينار جزائري. 013 مال اجتماعي بمغ

ري، و انقسمت بذلك نشاطات ىذا  ـار جزائـمميار دينخمسة عشرة اعي قدره ـال اجتمـاري برأسمـصناعي و تج
 :1المجمع إلى أربعة أقسام أساسية متمثمة فيما يمي

 إسمنت شركة  أوكمت عممية صناعة اإلسمنت لخمس وحدات إنتاجية متمثمة في كل من: :صناعة اإلسمنت
شركة و  شركة إسمنت عين الكبيرة شركة إسمنت حجر السود؛ ،شركة إسمنت حامة بوزيان ،عين التوتة
 ؛إسمنت تبسة

 ات و أمن ـع من صيانة، دراسـيسير عمى عمميات تقديم الخدمات الضرورية لنشاطات المجم :قطاع الخدمات
التكنولوجية  مركز الدراسات و الخدمات، شركة الصيانة الصناعيةكل من  ثالثة جيات متخصصة متمثمة في

 ؛مؤسسة خدمات األمن )أوراس(و  لصناعة مواد البناء
 تنفذىا شركة تسويق مواد البناء لمنطقة الشرق  :عمميات التوزيع(SCMCE)؛ 
 تديرىا شركة وحيدة ممثمة في شركة المنتجات المشتقة لمنطقة الشرق. :وحدة المنتجات المشتقة 
 اتصال المعمومات نظام التسيير و - 3

ور مما يفرض عمى مجموعة ـا تتطـة، و عميو فإن الحاجيات بدورىـورات متسارعـد سوق اإلسمنت تطـيشي
شركات مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري مواكبة التطورات التكنولوجية لمحيطيا ألجل ضمان 

العمل عمى تطويرىا بدمج األساليب المستحدثة  استمراريتيا، وذلك من خالل تحسين أسموب اتخاذ القرارات بيا و
في مجال نظم المعمومات و اتخاذ القرارات 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 

                                                 
  الجزائريمعمومات مستقاة من المديرية العامة لمجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق.  
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متميزة التي تربطيا بشركائيا. في نفس السياق و تأكيدا لما سبق ذكره، فإن المجمع عمى نوع من العالقات ال
 يحوز عمى مجموعة من شيادات المطابقة الدولية و كذا الوطنية نحددىا فيما يمي:

 (؛ISO 9001 : 2000)  2333لسنة  5330شيادة تسيير الجودة إيزوـ 
 (؛ISO 14001:2004) 2330لسنة  00330شيادة السالمة البيئية إيزوـ 
 .(La marque TEDJ)شيادة مطابقة منتجات شركات المجمع لعالمة التاج المحميـة ـ 

 عصرية تضمن حسن تدفق المعمومات و سرعتيا متمثمة فيما يمي:تصال اكما يحوز المجمع وسائل 
معمومات بين الفروع ألجل تسييل نقل ال VSATبخدمة  (Intranet) اإلنترانتكل شركات المجمع موصولة بشبكة ـ 

 المختمفة لممجمع؛
 .ة لكل فروع المجمع بشكل فوريمما يوفر المعموم (GEIDE) التسيير اآللي لممعمومات و الوثائقـ 

 شأنو السماح بتحقيق ما يمي: واسعا منإلى أن المجمع حدد برنامجا استثماريا  إضافةىذا 
ز كميات الغبار المتناثرة في اليواء في وحدة إسمنت عين في إطار حماية البيئة تم تثبيت مصفاة من شأنيا حجـ 

 الكبيرة بوالية سطيف و جاري العمل عمى تعميميا في كل وحدات إنتاج اإلسمنت لممجمع؛
، شرع المجمع في تثبيت الخط الثاني 2333طن لسنـة  003020303رغم تسجيل المجمع لحجم إنتاجي مقدر بـ ـ 

 جل دعم مكانتو السوقية.لإلنتاج بوحدة عين الكبيرة أل
تجاوبا مع إمالءات المعيرة الدولية في مجال التسيير، فإن مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري 

عمى مستوى  (IFRS)ة ـة الدوليـح إطاراتو و الخاص بتطبيق معايير المحاسبـشرع في تجسيد مشروع التكوين لصال
 إدارة المجمع و وحداتو.

 المديرية العامة لمجمع إسمنت الشرقتشكيمة عمالة  - 4
 ع إسمنت الشرق الجزائري خالل سنتيـة لمجمـيوضح الجدول الموالي التشكيمة البشرية لممديرية العام

2333-  23340 
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 (26) جدول رقم
 تقسيم عمال المديرية العامة حسـب معيـار المنصب

 عمالة الشركة حتى نهاية جوان البيان
 نحرافاال  2118 2117

 33 31 31 إطارات مسيرة

 33 20 20 إطــارات 

 33 34 34 أعوان التحكم

 33 32 32 أعوان التنفيذ

 33 00 00 مجموع العمالة الدائمة

 33 33 33 المؤقتيــن

 30 - 30 32 الممتينيــن

 33 33 33 عقود ما قبل التشغيل

 30 - 00 01 المجمــوع الكمـي

 مديرية الموارد البشرية لمجمع إسمنت الشرق المصدر:                             
د اكادر بشري بتعدتسير التركيبة العمالية لممديرية العامة لممجمع عمى السير الحسن لو و ذلك من خالل 

. 2333فرد واحد مقارنة بسنة بفارق ، 2334سنة  إحصائياتفردا و ذلك حسب  (00) أربعة و أربعون قدره إجمالي
ذ طبقة اإلطارات و اإلطارات السمية عل القسط األوفر من عمالة المجمع بحكم الحاجة الماسة لياتين تستحو 

 الطبقتين و دورىما في إدارة شؤون المجمع.

 اإلسمنت و مشتقاته لمشرقي: التعريف بتشكيمة شركات صناعة اإلسمنت التابعة لمجمع المطمب الثان

داف البحث ـة تخدم أىـيشتمل عمى عناصر أساسي مقتضب تعريف تقديم المطمب سيتم من خالل ىذا
ة في ـممثم 1ع إسمنت الشرق الجزائريـمتمثمة في تحميل لبعض المؤشرات األساسية لكل شركة من شركات مجم

تطور كل من رقم األعمال و اإلنتاج و كذا الحصة السوقية التي تشغميا كل شركة و ذلك لتبيان دورىا و أىميتيا 
 ان في المبحث الموالي. ـا في تحميل االستبيـد الوطني و أخيرا تقسيم عمالة الشركة ألجل استخداميفي االقتصا

 
 

                                                 
 .gic.dz-www.erceالموقع الرسمي لمجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري، الموقع االلكتروني:  -1 
  

 

http://www.erce-gic.dz/


 الفصل الرابع: دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري
 

 
 

232 

 شركة إسمنت تبسة  - 1
سيتم في ىذا الموضع تقديم شركة إسمنت تبسة من خالل ثالثة محاور أساسية متمثمة بداية في التعريف 

كة و أخيرا و ىو الجزء الميم و الذي سيخدم ىدف بالشركة، ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشر 
  الدراسة فيما بعد و ىو تقسيم عمالة الشركة وفقا لمعيار المنصب.

 التعريف بشركة إسمنت تبسة  -1 – 1
ـــة، يممكيـــا مجمـــع اإلســـمنت و مشـــتقاتو لمشـــرق الجزائـــري،  شـــركة إســـمنت تبســـة مؤسســـة اقتصـــادية عمومي

ادة ـدينـــار جزائـــري، جـــاءت شـــركة إســـمنت تبســـة تيـــدف إلنتـــاج و تســـويق مـــمميـــون  20333رأســـماليا االجتمـــاعي 
اإلســمنت فــي المنــاطق المجــاورة لواليــة تبســة. تــم تحديــد مقــر الشــركة اإلداري  فــي مدينــة تبســـة، أمــا المصــنع  فقــد 

بالماء  يعد مصنع اإلسمنت كيمو متر عن الوالية. ستة و عشرون أنشئ في دائرة الماء األبيض التي تبعد بحوالي
األبــيض الســباق فــي فتــرة إنشــائو فــي دمــج التســيير اآللــي فــي السمســمة اإلنتاجيــة، كمــا ســمحت التجييــزات الحديثــة 
المستخدمة في التخمي النيائي عن استخدام المتفجرات في استخراج مادة الكمس. تجـدر اإلشـارة أن شـركة إسـمنت 

، كمـا تطمـح الشـركة فـي 2330داء مـن شـير جـانفي ابت (ISO 9001-2004) 5330تبسة حصمت عمى شيادة اإليزو
. كمـا حصـمت الشـركة (SME)و ذلـك مـن خـالل تبنييـا نظـام لمتسـيير البيئـي  00330الحصول عمى شـيادة اإليـزو 

تنـتج الشـركة ثالثـة أنـواع مـن مـادة اإلسـمنت  0(La marque TEDJ)شـيادة مطابقـة منتجاتيـا لعالمـة التـاج المحميــة 
 موضحة كما يمي:

دية، يستجيب ىذا المستخدم في األشغال الخاصة بالمناطق العا CPJ-CEM II/A 42,5مركب من نوع سمنت إـ 
 ؛2333سنة  (NA 442)المنتج لمواصفة 

يستجيب ىذا المنتج المستخدم في أشغال المناطق الخاصة،   CPJ-CEM II/A 42,5 ESإسمنت مركب من نوعـ 
 ؛2333لسنة  (NA 443)لمواصفة 

 .2333ة ـلسن (NA 442)الذي يستجيب لممواصفة  CPJ-CEM II/A 42,5 R كب من نوعإسمنت مر ـ 
 بعض مؤشرات أداء الشركـة -2 – 1

 تضم ىذه المؤشرات كال من رقم األعمال و تطوره، تطور إنتاج الشركة و أخيرا تحميل لمكانتيا السوقية. 
 تطور رقم األعمال  – 1 – 2 – 1

 .2332 -2332م األعمال لمشركة خالل الفترة يوضح الجدول الموالي تطور رق
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 (27) جدول رقم                                            
 .جد 610الوحدة:    2116 -2112تطور رقم أعمال شركة إسمنت تبسة خالل الفترة       

 2116 2115 2114 2113 2112 السنوات

 20050 20330 20304 00444 00501 رقم األعمال

 دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت تبسـةالمصدر:                                
مميون دينار   سبعة و أربعون يتضح من خالل الجدول أن مبيعات الشركة قد عرفت تراجعا ممحوظا قدره 

عرفت الشركة انتعاشا ، أما في السنوات الموالية فقد 2332مقارنة برقم األعمال المحقق سنة  2330جزائري سنة 
و مرد ذلك إلى % 02001 ما قيمتو 2330 –2332كبيرا لرقم أعماليا، حيث بمغ معدل نمو المبيعات خالل الفترة 

تطور حجم إنتاج الشركة و كذا ارتفاع األسعار في فترات أخرى خاصة و أن حجم اإلنتاج المحقق خالل سنة 
كان أكبر من ذلك المحقق  2330م األعمال المحقق لسنة ـرق رغم ذلك فإن 2330كان أقل من حجمو لسنة  2330
  23300سنة 

 تطور اإلنتاج  – 2 – 2 – 1
 23330 -2332يبين الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة  

 (28) جدول رقم    
 طن الوحدة:            2117-2112تطور إنتاج شركة إسمنت تبسة خالل الفترة                    
 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنوات

 2130024 2030325 2320220 1530021 2300323 2020250 حجم اإلنتاج

 دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت تبسـةالمصدر:                 
 ،2330 - 2332رة ا  خالل الفتـة انخفاضا محسوسـاج المحقق من طرف شركة إسمنت تبسـم اإلنتـعرف حج

، و انطالقا من سنة 2332ة ـبتمك المحققة سن 2330ة نتائج سنة ـا تمت مقارنـإذا م % 3,62حيث تراجع بنسبة 
. مما يمحظ 2330بتمك المحققة سنة  2333بمقارنة نتائج سنة % 10,22 عرف انتعاشا ممحوظا بمغت نسبتو ،2331

الطاقة اإلنتاجية التصميمية و  ،2333 -2332تعدى خالل الفترة أيضا أن اإلنتاج السنوي لشركة إسمنت تبسة قد 
 طن. 1210333المقدرة بـ 

 الحصة السوقية لمشركة – 3 – 2 – 1
ة من جانب ومن ـة في السوق الوطنيـيوضح الجدول الموالي بعض النسب تحدد حصة شركة إسمنت تبس
شركة تسيير المساىمات  نت الشرق وجانب آخر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسم

 سمنت الجزائرية.لصناعة اإل
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 (29) جدول رقم
 طن الوحدة:            2117الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت تبسة لسنـة                         
 (% )الحصة النسبية لمشركة  كميات اإلسمنت المنتجة  البيـــان

 033 2130024 شركـة إسمنـت تبسـة  

 30003 0104550004 اإلنتــاج الوطنــي 

 31023 0002030333 سمنتشركة تسيير المساىمات لصناعة اإل

 13,80 003020303 مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري 

 من إعداد الباحثالمصدر:     
منت تبسـة خالل ، أنتجت شركة إس2333طن سنة  0104550004بمغ حجم اإلنتاج الوطني من اإلسمنت 

من حجم اإلنتاج الوطني، كما تسيم ذات الشركة %   4,103طن أي أنيا تسيم بنسبة  2130024نفس السنة 
من إنتاج شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت و تعتبر نسبة ضئيمة، إال أنيا تسيم بنسبة %  5,603بنسبة 

 معتبرة إذا ما تمت مقارنتيا بإنتاج مجمع اسمنت الشرق.
 تشكيمة عمالة الشركة -3 -1

 23340و  2333يوضح الجدول الموالي التشكيمة البشرية لشركة إسمنت تبسـة خالل سنتي 
 (31) جدول رقم

 تقسيم عمال الشركة حسـب معيـار المنصب
 عمالة الشركة حتى نهاية جوان عمالة المصنع حتى نهاية جوان عمالة المديرية حتى نهاية جوان البيــــــان

 االنحراف 2008 2007 االنحراف 2008 2007 االنحراف 2008 2007
 30+ 31 30 33 30 30 30+ 0 0 إطارات مسيـرة

 32+ 30 30 32+ 22 23 33 00 00 إطــــارات 

 31 - 020 022 30 - 011 015 30 - 2 3 أعوان التحكـم

 32 - 53 52 32 - 43 45 33 0 0 أعوان التنفيــذ

 30 - 025 000 30- 031 035 33 20 20 مةمجموع العمالة الدائ

 33+ 33 33 33+ 3 33 33 33 33 المؤقتيـــن

 33- 00 04 33- 00 04 33 33 33 الممتينيـــن

 30+ 02 00 30+ 02 00 33 33 33 عقود ما قبل التشغيل

 30- 020 020 30- 005 003 33 20 20 المجمــوع الكمـي

 ركة إسمنت تبسةمديرية الموارد البشرية لشالمصدر: 
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 2333إذا ما قورنت بإحصائيات 2334يتضح من خالل قراءة الجدول ثبات عدد عمال الشركة لسنـة 

عمالة الشركة، أما البقية فيي تتبع مديرية الشركة. تمثل % 93,13تستحوذ الوحدة اإلنتاجية عمى ما نسبتو 
من اليد العاممة الدائمة، أما اإلطارات  % 1,20بالشركة نسبة 2000اإلطارات المسيرة حسب إحصائيات سنة 

من العمالة الدائمة لمشركة و التي تعد معتبرة، في حين يسيطر أعوان التنفيذ و التحكم عمى  %22,19فتمثل نسبة 
كما يمحظ أيضا أن أعوان التحكم يمثمون تقريبا نصف عمالة %، 76,29أغمبية العمالة الدائمة بالشركة بنسبة 

ر أنيم العصب المحرك لصناعة االسمنت في الجزائر. تنتيج الشركة سياسة إدماج الممتينين الشركة عمى اعتبا
و اإلطارات الجامعية في إطار عقود ما قبل التشغيل بغية تكوين رصيد عمالة قد يستغل أثناء القيام بعمميات 

اسا بالحد من ظاىرة البطالة تجديد العمالة من ناحية و من ناحية أخرى تطبيقا لقوانين الدولة و المتعمقة أس
دماج الشباب في المحيط الميني.و   ا 
 شركة إسمنت عين التوتـة -2

سيتم تقديم شركة إسمنت عين التوتة من خالل ثالثة محاور أساسية متمثمة بداية في التعريف بالشركة، ثم 
 معيار المنصب.عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركة و أخيرا تقسيم عمالة الشركة وفقا ل

 التعريف بشركة إسمنت عين التوتة -1 – 2
شركة إسمنت عين التوتة مؤسسة اقتصادية عمومية، يممكيـا مجمـع اإلسـمنت و مشـتقاتو لمشـرق الجزائـري، 

مميون دينار جزائري، يرتكز نشاطيا عمى عمميتي إنتاج و تسـويق مـادة اإلسـمنت فـي  20213رأسماليا االجتماعي 
تـم تحديـد مقـر الشـركة  رة لوالية باتنـة، تقدر طاقة الشركة اإلنتاجية التصميمية بمميـون طـن سـنويا.المناطق المجاو 

 (01) خمسـة و ثالثـين اإلداري  في مركز الوالية، أما المصنع  فقد أنشئ في مدينة عين التوتة التي تبعـد بحـوالي
قرب مــن الوحــدة اإلنتاجيــة بتســييل عمميــات كيمــو متــر عــن الواليــة. ســمح مــرور خــط الســكة الحديديــة المتواجــدة بــال

 ل و توزيع مادة االسمنت خاصة إلى مناطق الجنوب الجزائري.ـنق
ابتـداء  (ISO 9001-2000) 5330تجـدر اإلشـارة أن شـركة إسـمنت عـين التوتـة حصـمت عمـى شـيادتي اإليـزو

ابقــة منتجاتيــا لعالمــة كمــا حصــمت الشــركة شــيادة مط .2330ســنة  00330، و كــذا شــيادة اإليــزو 2333مــن ســنة 
-CPJتنتج الشـركة ثالثـة أنـواع مـن مـادة اإلسـمنت المركـب متمثمـة فـي إسـمنت  (La marque TEDJ0)التاج المحمية 

CEM II/A42,5 ، إسمنتCPJ-CEMII/A 42,5 ES  من نوع و أخيرا إسمنت CPJ-CEM II/A 42,5 R . 
 بعض مؤشرات أداء الشركـة -2 – 2

أخيرا اج الشركة من مادة اإلسمنت و ـشرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتسيتم من خالل ىذه المؤ 
 تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت المحمية.
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 تطور رقم األعمال  – 1 – 2 – 2
 23330 -2332يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة 

 (31) جدول رقم
   2117-2112تطور رقم أعمال شركة إسمنت عين التوتة خالل الفترة                          

 ج.د 610الوحدة:                                                                                  
 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنـوات

 00030 00332 00140 00003 20535 00054 رقـم األعمال

 لشركة إسمنت عين التوتة قسم الفوترة المصدر:                      
السبب ، 2332مقارنة بسنة 2330يتضح من خالل الجدول أن مبيعات الشركة قد عرفت تراجعا كبيرا سنة 

طن خالل الفترة المذكورة. أما في  250420الرئيسي في ذلك ىو انخفاض حجم اإلنتاج حيث أنو تراجع بقيمة 
بمقارنة النتائج  %24,40فقد عرفت مبيعات الشركة نموا نسبيا ممحوظا قدر بـ  2330لية لسنة السنوات الموا
. يمكن تفسير الزيادة المطردة في رقم أعمال الشركة لسببين رئيسيين 2330بتمك المحققة سنة  2332المحققة سنة 

 ىما تطور حجم اإلنتاج و كذا ارتفاع أسعار مادة اإلسمنت في السوق.
 تطور اإلنتـاج  – 2 – 2 –2

 23330 -2332يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 
 (32) جدول رقم                                         

 نالوحدة: ط                       2117-2112تطور إنتاج شركة إسمنت عين التوتة خالل الفترة                 
 2117 2116 2115 2114 2113 2112 تالسنـوا

 000300003 003210320 003020340 003000234 5530032 003230300 حجم اإلنتاج

 دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت عين التوتةالمصدر:          
كما %، 18,31بنسبة نمـو تعادل  2333 – 2330عرف إنتاج شركة اسمنت عين التوتة تطورا خالل الفترة 

 و السبب في ،2332ة ـة بسنـمقارن 2330ة ـتجدر اإلشارة أن الشركة عرفت تراجعا في الكميات المنتجة خالل سن
 ذلك ىو األعطال التقنية التي تتعرض ليا بالشركة. 

 الحصة السوقية لمشركة – 3 – 2 –2
ة من جانب و من ــنية إسمنت عين التوتة في السوق الوطـيوضح الجدول الموالي الحصص النسبية ل شرك

جانب آخر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت الشرق و شركة تسيير المساىمات 
 لصناعة االسمنت الجزائرية.
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 (33) جدول رقم
 نطالوحدة:                 2117الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت عين التوتة لسنـة                           

 (% الحصة النسبية لمشركة ) كميات اإلسمنت المنتجة )طن( البيـــان
 033 000300003 شركـة إسمنـت عين التوتة  

 07,36 0104550004 اإلنتـاج الوطنــي

 10,08 0002030333 سمنتشركة تسيير المساىمات لصناعة اإل

 24,86 003020303  مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري 

 من إعداد الباحثالمصدر:      
 %07,36طن أي أنيا تسيم بنسبة  000300003ما قيمتو 2333أنتجت شركة إسمنت عين التوتة خالل سنة 

من إنتاج شركة تسيير مساىمات صناعة % 10,08من حجم اإلنتاج الوطني، كما تسيـم ذات الشركة بنسبة 
إسمنت عين التوتة ريادة الترتيب من حيث مساىمتيا في  اإلسمنت الجزائريـة و تعد معتبرة نسبيا، تحتل شركة

 %24,860إنتاج مجمع إسمنت الشرق بنسبة 
 تشكيمة عمالة الشركة -3 -2

ة خالل ـيوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت عين التوت
 .2334و  2333سنتي 

 (34) جدول رقم
 ـب معيـار المنصبتقسيم عمال الشركة حس

 عمالة الشركة حتى نهاية جوان عمالة المصنع حتى نهاية جوان عمالة المديرية حتى نهاية جوان انــــالبي
 االنحراف 2008 2007 االنحراف 2008 2007 االنحراف 2008 2007

 30+ 32 31 32+ 32 33 30 - 30 31 إطارات مسيرة

 31 - 52 030 30+ 53 42 35 - 32 01 إطــارات 

 34 - 223 224 31 - 203 222 30 - 30 32 أعوان التحكم

 30- 44 52 30 - 44 52 33 33 33 أعوان التنفيذ

 02- 003 022 30 - 053 033 00 - 00 22 مجموع العمالة الدائمة

 33 13 13 32 - 05 03 32 - 30 30 المؤقتيـــن

 23+ 20 30 20+ 20 33 30 - 33 30 الممتينيـــن

 23 - 30 20 03- 30 04 30 - 33 30 ما قبل التشغيلعقود 

 02 - 042 054 30+ 024 021 22 - 00 02 المجمــوع الكمـي

 مديرية الموارد البشرية لشركة إسمنت عين التوتةالمصدر: 
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فردا  (02) ستة عشرة النخفاض عدد العمال بفارق 2334و  2333تشير إحصائيات عمالة الشركة لسنتي 
نخفاض العمالة الدائمة و بالتحديد انخفاض عدد أعوان التحكم بفارق ثمانية أفراد و أعوان التنفيذ سببو ىو او 

بخمسة أفراد. يجدر بالذكر أن حصة العمالة غير الدائمة تمثل قسطا وافرا من عمالة الشركة، حيث تقدر نسبتيا 
 فردا، 13قتين النسبة األكبر بواقع تمثل منيا طبقة العمال المؤ  %14,93بـ  2334حسب إحصائيات شير جوان 

تمييا طبقة الممتينين. أما عدد المشتغمين في إطار عقود ما قبل التشغيل فقد عرف تناقصا كبيرا إذا ما تم مقارنة 
تستحوذ طبقة أعوان التحكم عمى القسط األكبر من عمالة الشركة بنسبة  23340مع سنة  2333عددىم في سنة 

45,640% 
 ت عين الكبيرةشركة إسمن - 3

ة متمثمة بداية في ـشركة إسمنت عين الكبيرة من خالل التطرق لثالثة عناصر أساسي مىم التعرف عيتس
التعريف بالشركة، ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركة و أخيرا تفريع عمالتيا وفقا لمعيار 

 المنصب.
 التعريف بشركة إسمنت عين الكبيـرة -1 – 3

نت عين الكبيرة مؤسسة اقتصادية عمومية، يممكيا مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري، شركة إسم
ادة اإلسمنت في المناطق ـمميون دينار جزائري، تقوم بعمميات إنتاج و تسويق م 00113رأسماليا االجتماعي 

ية الالزمة لصناعة اإلسمنت المجاورة لوالية سطيف، يعد غناء المنطقة التي تتواجد بيا الشركة بالمواد األول
 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 الكبيــرة التــي تبعــد 
ة. شــركة إســمنت عــين الكبيــرة تعــد مــن أوائــل وحــدات صــناعة اإلســمنت كيمـــومتر عــن مركــز الواليــعشــرين  بحــوالي

ابتـداء مـن ( ISO 9001-2000) 5330المنشـئة عمـى مسـتوى التـراب الـوطني. تحصـمت الشـركة عمـى شـيادة اإليـزو
، كمــا تســعى الشــركة دومــا إلــى االلتــزام بمعــايير الســالمة البيئيــة و مــا يــدلل عمــى ذلــك 2332شــير جويميــة لســنة 

الغبـار بالمصنع و ذلك انطالقا من شير مـايو  طرحميا لمصافي الحماية من التموث عمى مستوى وحدات استخدا
تنتج الشركة الثالثة أنواع من مادة االسمنت المشار إلييا سابقا في حالة شركة إسمنت عين التوتة إضافة  .2332

وفر مقاومـة لمخرسـانة ضـد شـوارد يـ و  الـذي CPJ-CEM II/A 42,5 PMإلـى نـوع خـاص مـن اإلسـمنت متمثـل فـي 
 الكبريت التي تعمل عمى تآكميا.

 بعض مؤشرات أداء الشركة -2 – 3 
أخيرا ادة اإلسمنت و ـسيتم من خالل ىذه المؤشرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتاج الشركة من م

 تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت الجيوية و الوطنية.
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 ر رقم األعمال تطو  – 1 – 2 –3
 23330 -2332يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة 

 (35) جدول رقم           
                                                                                                         د.ج 610الوحدة:       2117-2112تطور رقم أعمال شركة إسمنت عين الكبيرة خالل الفترة                

 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنـوات

 00355 00001 00221 00250 00342 20400 رقم األعمال

 دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت عين الكبيرةالمصدر:                       
شركة إسمنت عين الكبيرة عرفت تزايدا ممحوظا خالل الفترة  مبيعات أن يمحظ من خالل قراءة الجدول

و سبب ذلك ىو  2331ا خالل سنة ـاض الذي شابيـاء ذلك االنخفـباستثن %،21,13بمغت نسبتو  2332 - 2332
كما رفعت الشركة تطورا ممحوظا لرقم أعماليا و انخفاض حجم اإلنتاج ليذه السنة ألسباب تقنية خاصة بالشركة. 

بتمك المحققة سنة  2333خالل تحقيق زيادة قدرت ما يفوق نصف مميار دينار جزائري بمقارنة نتائج سنة ذلك من 
23320 

 تطور اإلنتاج  – 2 – 2 –3
 23330 -2332يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 

 (36) جدول رقم
 طن الوحدة:               2117-2112الكبيرة خالل الفترة  تطور إنتاج شركة إسمنت عين                       

 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنـوات

 000330210 5430025 5240025 003330330 003300500 5000032 حجم اإلنتاج

 دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت عين الكبيرةالمصدر:              
 –2330رة ـمن طرف شركة إسمنت عين الكبيرة انخفاضا محسوسا خالل الفتعرف حجم اإلنتاج المحقق 

و يعود السبب في ذلك ألسباب توقف السمسمة اإلنتاجية ألعطال تقنية، ثم عاود االرتفاع ليبمغ أقصاه في  2332
 بما يفوق المميون طن. 2333سنة 

 الحصـة السوقيـة لمشركة – 3 – 2 – 3
وق الوطنية من ـت عين الكبيرة في السـب تحدد حصة شركة إسمنـنسيوضح الجدول الموالي بعض ال

 ةـر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت الشرق و شركـو من جانب آخ ،جانب
 تسيير المساىمات لصناعة اإلسمنت الجزائرية. 
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 (37) جدول رقم 
 طن الوحدة:          2117لسنـة  عين الكبيرةركة إسمنت الحصة اإلنتاجية النسبية لش                            

 (% الحصة النسبية لمشركة ) كميات اإلسمنت المنتجة  البيـــان
 033 000330210 شركـة إسمنـت عين الكبيرة 

 06,97 0104550004 من اإلسمنت اإلنتـــاج الوطني

 09,53 0002030333 سمنتشركة تسيير المساىمات لصناعة اإل

 23,51 003020303  جمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري م

 من إعداد الباحثالمصدر:     
من حجم اإلنتاج  %6,973أي أنيا تسيم بنسبة  ،طن 00033210 ما قيمتو 2333أنتجت الشركة خالل سنة 

لتي تمثل من إنتاج شركة تسيير مساىمات صناعة اإلسمنت و ا %9,533الوطني، تسيم ذات الشركة بنسبة 
من إنتاج مجمع إسمنت الشرق و التي تعد كبيرة إذا ما تمت  %20تفوق  ةـنسبة معتبرة، كما أنيا تسيم بنسب

 مقارنتيا بإنتاج بقية شركات المجمع.
 تشكيمة عمالة الشركة -3 -3

ل خال الكبيرة  يوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت عين
 23340و  2333سنتي 

 (38) جدول رقم
 تقسيم عمال الشركة حسب معيار المنصب

 عمالة الشركة حتى نهاية جوان البيان
 االنحراف 2118 2117

 33 31 31 إطارات مسيرة

 00 - 50 032 إطــارات 

 31 - 055 230 أعوان التحكم

 02 - 53 30 أعوان التنفيذ

 32 - 043 045 مجموع العمالة الدائمة

  33- 30 00 المؤقتيـــن

 30 - 03 23 الممتينيـــن

 30 + 30 33 عقود ما قبل التشغيل

 35 - 000 023 المجمــوع الكمـي

 مديرية الموارد البشرية لشركة إسمنت عين الكبيرةالمصدر:                                  
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 اإلنتاجيةة دـدمج كل من الوحتم من خالليا ة جديدة ـىيكم 2333اتبعت الشركة ابتداء من نياية سنة 
مقارنة  2334التناقص الممحوظ في عدد عمالة الشركة لسنة . يتضح من خالل الجدول ة في مقر واحديالمدير و 

 02، 00خاصة في الشق المتعمق باإلطارات و أعوان التنفيذ، حيث عرفا تناقصا قدر عمى التوالي بـ  2333بسنة 
 . فردا

 منت حامـة بوزيـانشركة إس - 4
ة بداية في ـسيتم في ىذا الموضع تقديم شركة إسمنت حامة بوزيان من خالل ثالثة محاور أساسية متمثم

م و الذي ـة و أخيرا و ىو الجزء الميـالتعريف بالشركة، ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشرك
  وفقا لمعيار المنصب.سيخدم ىدف الدراسة فيما بعد و ىو تقسيم عمالة الشركة 

 التعريف بشركة إسمنت حامة بوزيان -1 – 4
شركة إسمنت حامة بوزيان مؤسسة اقتصادية عمومية، يممكيا مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري، 

مميون دينار جزائري، يرتكز نشاطيا عمى إنتاج و تسويق مادة اإلسمنت في المناطق  00313رأسماليا االجتماعي 
اإلشارة أن ىناك خطا السكة الحديدية الذي يصل موانئ عنابة، سكيكدة و جيجل  اورة لوالية قسنطينة. تجدرالمج

يمر بجوار المصنع مما قد يسيل عمميات جمب المواد األولية الالزمة لصناعة اإلسمنت في حال نفاذىا من 
ا إذا قرر مجمع الشرق النفاذ لسوق المناطق المجاورة لممصنع ، كما يمنح فرصا لمتسويق الدولي في حالة م

 اإلسمنت العالمية.
 إثني عشر يقع كل  مقر الشركة اإلداري  و الوحدة اإلنتاجية في بمدية حامة بوزيان التي تبعد بحوالي

كيمو متر شرق والية قسنطينة، تقدر طاقة الشركة اإلنتاجية التصميمية بمميون طن سنويا. في إطار  (02)
بحماية البيئة شرعت الشركة في تثبيت مصفاة لمنع تسرب الغبار إلى المناطق المجاورة  برنامجيا المتعمق

 CPJ-CEM. تنتج الشركة نوعين من اإلسمنت ىمـا: إسمنت 2334 لممصنع و الذي بدأت العمل بو خالل سنة

II/A 42,5  وCPJ-CEM II/A 42,5 R0 
 بعض مؤشرات أداء الشركة -2 –4

ادة اإلسمنت و ـرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتاج الشركة من مسيتم من خالل ىذه المؤش
 أخيرا تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت الجيوية ثم الوطنيـة.

 تطور رقم األعمال  – 1 – 2 – 4
 23330 -2332يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة 
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 (39) جدول رقم 
 د.ج 610الوحدة:      2117-2112طور رقم أعمال شركة إسمنت حامة بوزيان خالل الفترة ت                   

 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنـوات

 00032 20531 20323 20120 20050 20000 رقم األعمال

 دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت حامة بوزيانالمصدر :                       
إذا ما تمت مقارنتو بالسنة السابقة، و السبب  2330يمحظ من خالل الجدول تراجع مبيعات الشركة سنة 

في ذلك يعود النخفاض الكميات المنتجة من طرف الشركة لألعطال في سمسمة اإلنتاج كما ىو موضح بجدول 
 – 2330رقم أعماليا خالل الفترة ا لـة تطورا ممحوظـت الشركـركة، ثم عرفـرف الشـتطور الكميات المنتجة من ط

 %0  55,45ما نسبتو  2330و  2333حيث بمغ معدل نمو المبيعات بين سنتي  ،2333
 تطور اإلنتـاج  – 2 – 2 – 4

 23330 -2332يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 
 (41) جدول رقم                                             

 طن الوحدة:         2117-2112تطور إنتاج شركة إسمنت حامة بوزيان خالل الفترة                  
 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنـوات

 5030215 4110333 4000322 4000402 3340020 3530040 حجم اإلنتاج

 مة بوزياندائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت حاالمصدر :                  
ا القائمون عمى ـبفضل الجيود التي يبذلي 2333- 2330اج خالل الفترة ـعرفت الشركة تطورا لحجم اإلنت

الشركة و سعييم الدائم لتطويرىا من خالل توسيع حجم نشاطيا و زيادة حصتيا السوقية من خالل زيادة اإلنتاج 
 2333ة نتائج سنة ـبمقارن %01اج و الذي تجاوزو تحسين النوعية، و ما يدل عمى ذلك تطور مؤشر نمو اإلنت

 23320بالنتائج المحققة سنة 
 الحصـة السوقيـة لمشركة – 3 – 2 – 4

يوضح الجدول الموالي بعض النسب تحدد حصة شركة إسمنت حامة بوزيان في السوق الوطنية من جانب 
الشرق و شركة تسيير المساىمات و من جانب آخر نسبة مساىمتيا في اإلنتاج المحقق من طرف مجمع إسمنت 

 لصناعة االسمنت الجزائرية.
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 (41) جدول رقم
 طن الوحدة:              2117لسنـة  حامة بوزيان الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت                       

 (% الحصة النسبية لمشركة ) كميات اإلسمنت المنتجة  البيـــان
 033 5030215 بوزيان  شركـة إسمنـت حامة

 31030 0104550004 من اإلسمنت اإلنتـــاج الوطني

 33040 0002030333 سمنتشركة تسيير المساىمات لصناعة اإل

 05002 003020303  مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
من حجم اإلنتاج الوطني من مادة  %5,73تستحوذ شركة إسمنت حامة بوزيان عمى حصة إنتاجية تعادل 

ة االسمنت في ـة تسيير المساىمات لصناعـشرك وـتنتجمما ، %07,83 االسمنت، كما  أن حصتيا تمثل نسبة
رق بنسبة ـاج مجمع إسمنت الشـالجزائر، أضف عمى ذلك أن حصتيا اإلنتاجية تحتل المرتبة الثالثة من إنت

050020% 
 ةتشكيمة عمالة الشرك -3 -4

يوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت حامة بوزيان خالل 
 23340و  2333سنتي 

 (42) جدول رقم
 تقسيم عمال الشركة حسـب معيـار المنصب

 عمالة الشركة حتى نهاية جوان عمالة المصنع حتى نهاية جوان عمالة المديرية حتى نهاية جوان البيان
 االنحراف 2118 2117 االنحراف 2118 2117 االنحراف 2118 2117

 33 31 31 33 30 30 33 30 30 إطارات مسيرة

 33 + 54 50 34 + 42 34 30 - 02 00 إطــارات 

 30 - 040 042  30 - 032 035 33 33 33 أعوان التحكم

 21 + 000 42 21 + 035 40 33 32 32 أعوان التنفيذ

 29+  397 368 31 + 372 342 11 - 25 26 لدائمةمجموع العمالة ا

 13 - 00 40 13 - 00 40 33 30 30 المؤقتيـــن

 03 - 22 02 03 - 22 02 33 33 33 الممتينيـــن

 30 - 33 30 30 - 33 30 33 33 33 عقود ما قبل التشغيل

 34 - 457 491 33 - 431 464 11 - 26 27 المجمــوع الكمـي

 الموارد البشرية لشركة إسمنت حامة بوزيانمديرية المصدر: 
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و ىذا  2333بنظيرتيا لسنة  2334عرف عدد عمال الشركة انخفاضا محسوسا بمقارنة إحصائيات سنة 
فردا  13بفعل سياسة التوظيف التي تنتيجيا الشركة، حيث عممت عمى التقميص من العمالة المؤقتة بفارق بمغ 

ينطبق عمى العمالة الدائمة التي عرفت بدورىا انخفاضا محسوسا بين  ، ونفس الشيء2334و  2333بين سنتي 
ة في ـمن مجموع عمالة الشرك %21نسبتو  ما 2333 ةـالفترتين السابقتين. شكمت العمالة غير الدائمة خالل سن

 %000 إلى 2334حين انخفضت سنة 
 شركة إسمنت حجر السود -5

ة في ـة متمثمة بدايـلسود من خالل ثالثة محاور أساسيسيتم في ىذا الموضع تقديم شركة إسمنت حجر ا
م و الذي ـزء الميـالتعريف بالشركة، ثم عرض بعض المؤشرات األساسية عن أداء الشركة و أخيرا و ىو الج

 سيخدم ىدف الدراسة فيما بعد و ىو تقسيم عمالة الشركة وفقا لمعيار المنصب.
 التعريف بشركة إسمنت حجر السود -1 – 5

ة إسمنت حجر السود مؤسسة اقتصادية مختمطة، يممكيا فييا مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق شرك
ية مع منحيا امتياز تسيير اإليطال (Buzzi Unicem) و البقية تممكيا شركة بيزي إينيسام %21الجزائري بنسبة 

اج و تسويق مادة اإلسمنت مميون دينار جزائري، يرتكز نشاطيا عمى إنت 00113،  رأسماليا االجتماعي الشركة
 في المناطق المجاورة لوالية سكيكدة.

كيمو متر شرق مدينة قسنطينة، تتموضع الشركة في إقميم  50تقع شركة اسمنت حجر السود عمى بعد 
والية سكيكدة في المكان المسمى حجر السود، سيل مرور خط السكة الحديدية بجوار المصنع من عمميات 

 533ة اإلنتاجية التصميمية لمشركة بـ ـة الالزمة لصناعتو، تقدر الطاقـالتزود بالمواد األولي تسويق اإلسمنت و كذا

ود ـر السـج شركة حجـطن سنويا. يعد ترسيخ ثقافة حماية البيئة و زيادة الطاقة اإلنتاجيـة من أولويات الشركة. تنت
  CPJ-CEMII/A 42,5 ESإسمنت ، CPJ-CEM II/A 42,5ة في إسمنت ـادة اإلسمنت المركب متمثمـواع من مـثالثة أن

 .CPJ-CEM II/A 42,5 Rمن نوع  و أخيرا إسمنت
 بعض مؤشرات أداء الشركة -2 – 5

أخيرا ة من مادة اإلسمنت و ـسيتم من خالل ىذه المؤشرات دراسة تطور كال من رقم األعمال و إنتاج الشرك
 تحميل حصتيا النسبية في سوق اإلسمنت المحمية.

 تطور رقم األعمال  – 1 – 2 – 5
 .2333 -2332يوضح الجدول الموالي تطور رقم األعمال لمشركة خالل الفترة 
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 (43) جدول رقم
 تطور رقم أعمال شركة إسمنت حجـر السـود

 د.ج 610الوحدة:                   2117 -2112خالل الفترة                                    
 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنـوات

 00433 20422 00330 20233 20032 20144 رقم األعمال

 دائرة المحاسبة و المالية لشركة إسمنت حجر السودالمصدر:                        
يتضح من خالل الجدول أن رقم أعمال الشركة قد عرف انخفاضا محسوسا إذا ما تمت مقارنة المبيعات 

كما يمحظ أيضا انخفاض  %08,350بنسبة تراجـع بمغت  2330بتمك المحققة سنة  2332ة سنة التي حققتيا الشرك
بمقارنة بمبيعات السنة التي تسبقيا، و السبب الرئيسي في ذلك ىو انخفاض حجم  2332مبيعات الشركة سنة 

ضا انخفاض رقم كما يمحظ أي اإلنتاج خالل الفترات المذكورة لتعطالت أصابت السمسمة اإلنتاجية لممصنع.
 23320بتمك المحققة سنة  2333األعمال بما قيمتو تقريبا مميار دينار جزائري إذا ما تمت مقارنة نتائج سنة 

 تطور اإلنتاج  – 2 – 2 – 5
 23330 -2332يوضح الجدول الموالي تطور كميات اإلنتاج لمشركة خالل الفترة 

 (44) ول رقمجد                                            
 طن الوحدة:            2117-2112تطور إنتاج شركة إسمنت حجر السود خالل الفترة                 

 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنـوات

 4320201 4200302 4300045 4330022 3110200 4200032 حجم اإلنتاج

 ركة إسمنت حجر السوددائرة المحاسبة و المالية لشالمصدر:                 
إذا  2332و  2330ر السود انخفاضا محسوسا في الكميات المنتجة خالل سنتي ـعرفت شركة إسمنت حج

التي  وقفاتتمت مقارنتيما بالسنتين السابقتين ليما و مرد ذلك حسب مصادر مطمعة داخل الشركة إلى الت ما
 تصيب الدورة اإلنتاجية من فترة ألخرى.

 ة السوقية لمشركةالحص – 3 – 2 –5
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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 (45) جدول رقم
 طن الوحدة:            2117لسنـة  حجر السود الحصة اإلنتاجية النسبية لشركة إسمنت                         

 (% الحصة النسبية لمشركة ) كميات اإلسمنت المنتجة  البيـــان
 100 872.235 شركـة إسمنـت حجر السود 

 05.49 0104550004 من اإلسمنت اإلنتـاج الوطني

 07.51 0002030333 سمنتاإلشركة تسيير المساىمات لصناعة 

 18.51 003020303  مجمع اإلسمنت و مشتقاتو لمشرق الجزائري 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
من حجم اإلنتاج الوطني و ذلك حسب إحصائيات  %05,49أسيمت شركة اسمنت حجر السود  بنسبة 

صناعة اإلسمنت و التي تمثل من إنتاج شركة تسيير مساىمات % 07,51تسيم ذات الشركة بنسبة  ،2333سنة 
من إنتاج مجمع إسمنت الشرق و التي تعد متوسطة إذا ما تمت  %18تفوق  نسبة معتبرة، كما أنيا تسيم بنسبة

 مقارنتيا بإنتاج بقية شركات المجمع.
 تشكيمة عمالة الشركة -3 -5

حجر السود خالل  يوضح الجدول الموالي التركيبة العمالية مصنفة وفق معيار المنصب لشركة إسمنت
 23340و  2333سنتي 

 (46) جدول رقم
 تقسيم عمال الشركة حسـب معيـار المنصب

 إحصائيات الشركـة حتى نهايـة شهر جـوان البيــــــان
 االنحراف 2118 2117

 31 - 00 05 إطارات مسيرة

 23+ 024 108 إطــارات 

 30+ 136 135 أعوان التحكم

 21 - 22 47 أعوان التنفيذ

 18 - 287 295 مجموع العمالة الدائمة

 33 00 00 المؤقتيـــن

 33 21 21 الممتينيـــن

 33 00 00 عقود ما قبل التشغيل

 18 - 308 316 المجمــوع الكمـي

 مديرية الموارد البشرية لشركة إسمنت حجر السودالمصدر:            
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، حيث تم دمج الوحدة اإلنتاجية و المديرية 2334سنة  عرفت الشركة تغييرا في ىيكميا التنظيمي انطالقا من
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 

ما يمكن أيضا  مدير الشركة و الذي ىو من جنسية ايطالية اإلطار المسير الوحيد لمشركة. ويشغمونو، و أصبح 
 استقراؤه من الجدول ىو أن عدد العمال بقي ثابتا تقريبا بفارق بسيط بين الفترتين. 

 مفرداتها  ة و توزيعة الدراسنالمطمب الثالث: تقديم عي 

األفراد الذين تم استجوابيم من خالل تقديم ة و التي تشتمل عمى سيتم من خالل ىذا المطمب تقديم عينة الدراس
العاممين بمجمع استمارة أسئمة مكونة من أربعة أقسام سيتم تفصيميا محتواىا فيما بعد. تتكون عينة الدراسة من 

أساسا من ، يشتمل القسم األول من االستبيان عمى دراسة تفصيمية لمكونات عينة الدراسة و المشكمة إسمنت الشرق
سمنت المتخصصة في صناعة اإلاألفراد المستجوبين في كل من المديرية العامة لممجمع و كذا الشركات الخمس 

ة في جية ـة تخص المستجوبين متمثمـعمى معمومات أساسي االستبيانمن  يشتمل القسم األولالمكونة لممجمع. 
المستجوب، الخبرة المينية، عدد الدورات التكوينية التي  العمل، المستوى التعميمي لممستجوب، الوظيفة التي يشغميا

بو عمى تقنيات ير لتدتمقاىا المستجوب في مجال المعموماتية و تقنيات اتخاذ القرار و أخيرا تقييم المستجوب 
 .المعموماتية

 توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل - 1
 .العمل التي ينتمي إلييا المستجوب يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جية

 (47) جدول رقم
 توزيع أفراد العينة حسب جهة العمـل

 (%)نسبة الفاقد (%)نسبة المسترجعةال ستبيانات المسترجعةاإل ستبيانات الموزعةاإل جهــة العمــل
 00 033 32 32 المديرية العامة لممجمع 

 00 033 02 02 شركة اسمنت تبسـة

 03,85 96,15 21 22 ر السودشركة اسمنت حج

 04,76 95,24 23 20 شركة اسمنت حامة بوزيان

 10,00 90 04 23 شركة اسمنت عين الكبيرة

 00 100 20 20 شركة اسمنت عين التوتـة

 03,64 96,36 032 003 المجموع الكمي

 من إعداد الباحثالمصدر:  
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، و تعد فردا 003 لغ عددىمااإلطارات و الب من جميع اإلطارات المسيرة و فئة مجتمع الدراسةيتكون 
 .باتخاذ القرارات حسب توجييات قدمت من طرف المسئولين في المجمع الطرف المعني

ح ـبعدما استحال إجراء المس .،مجتمع الدراسةمن حجم  %23 نسبتيا ةتم توزيع استبيان الدراسة عمى عين 
سمنت ألسباب ظروف العمل داخل شركات اإلو  بذلك خارجية حالت دون قيام الباحث الشامل و ذلك لظروف

 032 و التي ىي بعدد و تجدر اإلشارة صعوبة استرجاع االستبيانات الموزعة المشكمة لمجمع إسمنت الشرق،

تم التنقل إلى مقر الشركات ألكثر من ستة  تجدر اإلشارة أنو .من مجتمع الدراسة %96,36استبيانا أي بواقع 
بادئ األمر كانت الطريقة  لتسميم االستبيانات المسممة ليم، فيلحاح عمى الطبقات المستجوبة مرات أو يزيد و اإل

ة و ـعقد لقاءات مع األطراف المستجوبة إلقناعيم بأىمية الدراسىي  االستبيانالمقترحة من طرف الباحث إلجراء 
دون تحقيق ذلك بسبب عدم اقتناع مر عن التساؤالت التي قد تطرح من طرف المستجوبين، لكن حال األ اإلجابة

وارد البشرية عمى مستوى كل شركة ليقوم ـمديريات الملات ـالطبقات المستجوبة بالفكرة، لذا تم تسميم االستبيان
لممعنيين.و استقر األمر في األخير عمى إجراء الدراسة عمى النحو  االمسئولون في ىذه الدوائر بدورىم بتسميمي

 ألطراف المستجوبة.  السابق و الذي ارأتو ا
 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي - 2

  حسب المستوى التعميمي. ع أفراد عينة الدراسةييوضح الجدول الموالي توز 
 (48) جدول رقم

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي
 المستوى التعميمي        

 
سط جهة العمـل

متــو
وي 

ثانـــ
 

ت 
راسا

م د
بمو
د جام

قية
طبي

ة ت
عي

 

مي
 سا

قني
ت

نـي 
 مي

مـوم
دب

 

نس
ســا
لي

دس 
مينــ

ميا  
 ع
ات

راس
د

صة
ص
متخ

يــر 
جست

ما
 

ــتر
اسـ
م

وراه 
كتـــ
د

ـوع 
جمــ

الم
 

 16  32  30  30      ة ـة العامــالمديري

 16  30  04 03 02   05 30  شركة إسمنت تبسـة

 25  30  30 32 30 30 32 34 30  شركة إسمنت حجر السود

 21  30  30 32 30 30 32 31 30  سمنت حامة بوزيانشركة إ

 18  30  30 32 30 30  32   شركة إسمنت عين الكبيرة

 21  30  03 04 04 30 32 05  30 شركة إسمنت عين التوتـة

 116 11 17 11 15 25 16 14 16 29 13 11 المجمــوع الكمـي

 من إعداد الباحثالمصدر: 
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فردا موزعة عمى النسق الموضح باستخدام  032عينة المستجوبة حجميا يتضح من خالل الجدول أن ال
من كل طبقة و التي ىي بعدد ست طبقات تمثل المديرية  %23، تم استجواب ما نسبتو طريقة المعاينة الطبقية

 العامة لممجمع و الخمسة شركات المكونة لو. 
من ات الجامعية التطبيقية ـمون شيادة الدراسأي الذين يحمالتطبيقين القسط األكبر  الجامعيينتشغل طبقة 

و تعد نتيجة حتمية بحكم طبيعة عمل المجمع و الذي يستند إلى ىذه الكفاءات  %27,36عينة الدراسة بنسبة 
المدربة عمى مجاالت العمل التي تتطمبيا صناعة اإلسمنت، ثم تمييا طبقة حاممي شيادة الميسانس و الذين يشغل 

ت اإلدارية و المحاسبية مما يؤكد أىمية ىذه الوظائف بالنسبة لمؤسسة االقتصادية عموما و أغمبيا في المجاال
ان لمجمع عمل عمى رفع مستوى إطاراتو من خالل برامج التدريب و  اإلشارةتجدر قطاع اإلسمنت تحديدا. 

عمى ذلك ىو العدد ع، و ما يدل ـالتكوين التي يتبعيا ألجل تحسين مستوى أداء العمل و التسيير في المجم
 ىي من حاممي %14,15ة إلى ما نسبتو ـة المدروسـادات ما بعد التدرج، حيث تشير العينـالمتنامي لحاممي شي

 كما تشغل طبقة الميندسين نسبة معتبرة من موظفي المجمع تقدر بـ شيادة الدراسات العميا المتخصصة.
 و التي تعد أساسية لمثل ىذه الصناعات. 23,58%

 زيع أفراد العينة حسب الوظيفــةتو  -3
 يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة التي يشغميا المستجوب.

 (49) جدول رقم
 التي يشغمها المستجوب ةـتوزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيف

 الوظيفـة                    
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 16          30 32 30 المديرية العامة لممجمع 

 16 30  32 30  32 32 32 30 32   شركة إسمنت تبســـة

 25 30 30 30 30 32 31 30 30 30 32 30  شركة إسمنت حجر السود

 21  30 32 32 32 30 30 30 30 32 30  شركة إسمنت حامة بوزيان

 18 30 32 30 30 32 32 32 30 30 30   شركة إسمنت عين الكبيرة

 21 30 30 32 32 30 32 32 30 30 32   شركة إسمنت عين التوتـة

 116 14 15 11 13 19 23 15 16 15 12 14 11 المجمــوع الكمـي

 داد الباحثمن إعدر: المص
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من حجم العينة  %21,70فئة ضمن الفئات المستجوبة بنسبة تقدر بـ يشكل رؤساء المصالح أكبر 
مصداقية من خالل مجموعة  تتولى ىذه الفئات اتخاذ عدد كبير من القرارات مما يعطي لمدراسة  ،المدروسة

ة من ـمجموع و التي بدورىا تتولى اتخاذ %14,16تمييا فئة رؤساء األقسام بنسبة تبمغ النتائج التي ستنتج عنيا.
عمى مختمف  االستبياناتت ـ، و نفس الشيء ينطبق عمى رؤساء الفصائل. توزعةـة في كل شركـالقرارات الميم

رم السمطوي في المجمع و ىو ـبدءا بأبسط المسؤوليات إلى أعمى الي ةـالمسؤوليات بشكل يخدم أىداف الدراس
  و كذا مدراء الوحدات اإلنتاجية. الرئيس المدير العام لممجمع

 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية - 4
 مستجوب. خبرة المينية المكتسبة من طرف كليوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال

 (51) جدول رقم
 المهنيــةتوزيع أفراد العينة حسب الخبرة 

 يـة                              لمهناالخبـرة                        
 بالسنــوات                           
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 16 32     المديرية العامة لممجمع

 16 33 30 33 30  شركة إسمنت تبســـة

 25 02 34 30 30  جر السودشركة إسمنت ح

 21 03 32 32 30 30 شركة إسمنت حامة بوزيان

 18 34 30 30 32 30 شركة إسمنت عين الكبيرة

 21 00 31 30 30 30 شركة إسمنت عين التوتـة

 116 54 23 21 16 13 المجمــوع الكمـي

 من إعداد الباحثالمصدر:            
من ذوي الخبرة الطويمة في  %51أي ما نسبتو د العينة المستجوبة يتضح من خالل الجدول أن أغمب أفرا

العمل لمدة تزيد عن عشرون سنة، ينطبق الحكم عمى موظفي المجمع ككل و كذا عمى عمال كل شركة عمى 
ة عمى القرارات المتخذة عمى عموما فإن عمالة كل شركات المجمع تتمتع بخبرة طويمة مما يضفي فعالي ،.حدا

 مستواىا.
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 توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التكوينية التي نظمتها الشركة لصالح عمالها -5
ال المعموماتية و ـفي مج عدد الدورات التكوينيةيوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 .تقنيات اتخاذ القرارات
 (51) جدول رقم

 ة ورات التكوينيدتوزيع أفراد العينة حسب عدد ال

 عدد الدورات التكوينية              
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 16 30 30 30 30  المديرية العامة لممجمع 

 16 02 30 30 32  شركة إسمنت تبســـة

 25 00 32 30 31 30 شركة إسمنت حجر السود

 21 34 30 30 30 30 بوزيان شركة إسمنت حامة

 18 03 30 30 32 30 شركة إسمنت عين الكبيرة

 21 02 32 30 30 30 شركة إسمنت عين التوتـة

 116 58 11 13 17 17 المجمــوع الكمـي

 من إعداد الباحثالمصدر: 
ت سمنت الشرق حريص عمى رفع كفاءة عمالتو من خالل تنظيم دورايتضح من خالل الجدول أن مجمع إ

ثر من ثالثة دورات تكوينية أك قد تمقوا %54,72تكوينية في مجال المعموماتية و تقنيات اتخاذ القرار، حيث أن 
دورة  من أفراد العينة المدروسة أنيم لم تمقوا و ال%  06,60، كما أدلى في مجال تقنيات الحاسوب و اتخاذ القرار

فئات اإلطارات، اإلطارات السامية و اإلطارات المسيرة و التي ، بالتذكير أن أفراد العينة المستجوبة من تكوينية
تكون متحكمة في ىذه التقنيات، و عميو فإن ىذه النسبة تعد عالية و عميو يجب عمى المسئولين  أنيفترض فييا 

ارة تجب اإلشتعرقل أداء المجمع مستقبال.  أننيا ه ليده النقطة الحساسة التي من شأداخل ىذه الشركات االنتبا
الدورات  أن إطارات الشركات تعمد لفكرة التكوين الذاتي خاصة في مجال تقنيات استخدام الحاسوب كون أن

 التي تنظميا كل شركة تعد غير كافية.  التكوينية
 توزيع أفراد العينة حسب مدى االستفادة من الدورات التكوينية  -6

مدى االستفادة من الدورات التكوينية التي نظمتيا يوضح الجدول الموالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 كل شركة أو التي نظميا المجمع.
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 (52) جدول رقم
 توزيع أفراد العينة حسب مدى االستفادة من الدورات التكوينية 

 مدى االستفادة من التدريب              
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 16   30 32 المديرية العامة لممجمع

 16 30  00 30 شركة إسمنت تبســـة

 25 32 30 01 30 شركة إسمنت حجر السود

 21 32 31 03 30 شركة إسمنت حامة بوزيان

 18 30 32 00 30 شركة إسمنت عين الكبيرة

 21 11 14 14 12 شركة إسمنت عين التوتـة

 116 11 15 65 16 المجمــوع الكمـي

 من إعداد الباحثالمصدر:              
من مجتمع الدراسة كانت استفادتيا جيدة من الدورات  %61,32يتضح من خالل الجدول أن ما نسبتو 

كل شركة عمى حدا و المجمع بشكل عام، و ىذا من شأنو أن ينعكس إيجابا عمى مستوى  التكوينية التي نظمتيا
من مجتمع الدراسة أنيم لم يستفيدوا من ىذه الدورات، و  %09,43ن فعاليتو. في حين أدلى و يزيد م اتخاذ القرار
و عميو يتوجب عمى القائمين عمى المجمع األخذ بعين االعتبار ىذه شأنو أن يعرقل حسن أداء الشركة، ىذا من 

  .الطرق التكوينية المعتمدةالنقطة الحساسة و ذلك من خالل إعادة النظر في 

 حث الرابع: أهمية و دور نظام المعمومات في اتخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائريالمب

سمنت اإلاقتصرت الدراسة في التعرف عمى أىمية و دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرارات بمجمع 
من قسنطينـة، أساسا من خمس وحدات إنتاجية موزعة عمى واليات كل  كونو الم لمنطقة الشرق الجزائري

و تبسة، إضافة إلى المديرية العامة الكائن مقرىا بالمنطقة الصناعية بالما بوالية  ، سطيفسكيكدة، باتنة
استخدم أسموب المعاينة قسنطينة. استخدم أسموب المعاينة الطبقية بداية لتحديد مكونات مجتمع الدراسة، ثم 

ة الدراسة اشتممت عمى نأن عي اإلشارةالمديرية العامة، مع  العشوائية لتوزيع االستبيانات داخل كل شركة وكذا
  ارات واإلطارات المسيرة.ـة فئتي اإلطـم حسب مسئولي الشركـو التي تض راراتـة باتخاذ القـاألطراف المعني
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ا طالبين مو المتمثمة أساسا في دراستين أجراى بعد إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة و فحصيا بدقة
و الموسومة "دور  عة نايف لمعموم األمنية، األولى تعود لمطالب فيحان محيا عموش المحيا العتيبيمن جام

المعمومات في عممية اتخاذ القرارات اإلدارية"، البحث في األصل عبارة عن رسالة ماجستير في العموم اإلدارية 
ومات الحاسوبية و دورىا في أداء إدارة نظم المعم"والثانية لمطالب خالد بن محمود بن حسن حادي و الموسومة  

و المقدمة لنيل رسالة ماجستير في العموم الشرطية، و بعد فحصيا  "اـالحقوق بإمارة منطقة مكة المكرمة لميامي
بدقة و إجراء التعديالت الالزمة بما يتوافق و الدراسة التي بين أيدينا، حيث تم دمج بعض المحاور و حذف 

استبيان مكون من أربعة محاور تم إعداد عناصر كانت قد أىممت في كمتا الدراستين، البعض آلخر و إضافة 
البيانات  ىعم ور األول و الذي تم تناولو في المطمب األخير من المبحث السابقـكما ذكر سابقا، اشتمل المح

تي يشغميا المستجوب الوظيفة اللمدراسة و التي اشتممت عمى متغيرات جية العمل، المستوى التعميمي،  األولية
متبقية فقد أخيرا عدد الدورات التكوينية التي تمقاىا ىذا األخير و مدى استفادتو منيا. أما المحاور الثالثة الو 

يد إجابتو استنادا لمعاينة ميدانية أجراىا الباحث عمى مستوى داشتمل كل محور منيا عمى أكثر من سؤال تم تح
قبل التوصل إلى  بالدراسةمع الجيات المعنية  وعة من المقاءات التمييديةشركات المجمع، حيث تم إجراء مجم

عمى مجموعة من المختصين في مجال تقنيات المعمومات  االستبيانكما تم عرض ، النيائي لالستبيان محتوىال
راسة، مدى لخدمة أىداف الدإلبداء رأييم حول مدى مناسبة العبارات  و اتخاذ القرارات من أكاديميين و ممارسين

تم األخذ ال. أمالعبارات بحاجة لتعديل  أنالعبارات و ىل  لممحور الذي تنمي إليو، مدى وضوح العبارة مالئمة
ق في ـالمرفوى النيائي لالستبيان ـمن طرفيم، و بالتالي التوصل إلى المحتبعين االعتبار االقتراحات المقدمة 

موزعة عمى ثالثة محاور أساسية كما ىي موضحة  عبارة 11ى ا عمـوت الدراسة في صورتيـاحت مالحق الدراسة.
 . تباعا حسب مطالب المبحث

متمثمة في  االختبارات اإلحصائية ستخدم الباحث في تحميل بيانات الدراسة مجموعة من المؤشرات وا
 تضمنتيا الدراسة، لتحديد استجابات أفراد العينة تجاه عبارات المحاور الرئيسية التيالتكرارات و النسب المئوية 

بيع لكل عبارة من عبارات الدراسة، و لقياس ثبات محاور المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و كاي تر 
مفردة  (23)لعينة استطالعية حجميا عشرون  (Alpha CRONBACH) ستخدام معامل ألفا كرونباخالدراسة تم ا

ان عمى العينة المختارة و التي ىي بعدد عشرون مفردة من مجتمع الدراسة، حيث تم إعادة توزيع نفس االستبي
SPSS1جيوما و تم تفريغ بياناتيا باستخدام برنام 21بعد فترة 

ة في المرة األولى و ـ، و إجراء مقارنة بين اإلجاب
 .محاور الدراسةوىو ما يشير إلى ثبات  0,952اإلجابة في المرة الثانية، فكانت النتيجة مساوية لـ 

                                                 
  برنامجSPSS  ىو اختصار لعبارةStatistical Package for Social Sciences  العموم االجتماعية.أي الحزمة اإلحصائية المستخدمة في مجال 
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 األول: مصادر المعمومات الالزمة التخاذ القرارات و الطرق المستخدمة لجمعهاالمطمب  

محوريين متعمقين بمصادر المعمومات الالزمة التخاذ القرارات  يشمل ىذا المحور من الدراسة عمى سؤالين
ذلك سؤال و المناسبة لكل  اإلجابات جمـعتم  .في مجمع إسمنت الشرق الجزائري و كذا الطرق المستخدمة لجمعيا

وذلك من خالل إجراء لقاءات عديدة مع مسؤولين في القطاع و كذا مع  الباحث بيابعد دراسة ميدانية قام 
أكاديميين من باحثين ميتمين بمجال نظم المعمومات و اتخاذ القرار سواء في الجامعات الجزائرية أو الجامعات 

 لكل عبارة من عبارات السؤالتيار اإلجابة المالئمة اخ إال عمى المستجوبأنو ما  اإلشارةاألجنبية. تجدر 
  المطروح.

ما هي أهم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ القرارات في مؤسستكم و ما درجة  :السؤال األول - 1
 أهميتها؟

رارات في مجمع إسمنت الشرق ــبتحديد أىم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ الق يتعمق السؤال
باستخدام  السؤالالمناسبة لكل عبارة من عبارات  اإلجابةاختيار  ئري و قياس درجة أىميتيا من خاللالجزا

غير ميمة  ميمة جدا، ميمة،غير متأكد،) أحد اإلجابات اختيارمقياس ليكرت وفق تدرج خماسي، حيث يتم 
  .(غير ميمة إطالقاو 
 األول  سؤاللم حساب المتوسط، االنحراف المعياري و كاي تربيع -1-1

بعد تجميع االستبيانات الموزعة، تم حساب كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و كذا مقياس 
ترتيب العبارات باعتماد  أخيرامحاور الدراسة المختمفة و  قات بينلقياس و اختبار مدى معنوية العالكاي تربيع 

 و ذلك كما يوضحو الجدول الموالي.مرجعية المتوسط 
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 (53) جدول رقم
 أهم مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ القـرارات في مجمع إسمنت الشرق  ينة حولأفراد العإجابات 

 
 مصادر جمع المعمومــات
 الالزمة التخـاذ القرارات

 اإلجابــــــــة
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مه
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غـير
مـة 
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ير 
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 إط

مـة
مه

ير 
غ

 
 03 0,00 110,00 0,61 4,17 3 2 2 33 24 األنظمة و القوانين العامة لمدولة

 الجية الوصية لوائح وتنظيمات
 التي أتبعيا 

13 00 1 0 3 4,43 0,72 81,32 0,00 01 

 02 0,00 112.00 0,92 4,31 2 1 4 04 15 الموائح و التنظيمات الداخميـة

 07 0,00 118,10 0,79 4,04 2 2 00 22 23 المخططـات التنفيذيـة

 09 0,00 100,70 0,90 3,93 0 2 02 15 21 ج البحوث ـالدراسات و نتائ

 06 0,00 144,47 0,72 4,05 0 0 03 24 20 المؤتمـــرات و المقــاءات

 08 0,00 82,75 0,74 3,96 3 2 00 22 20 االجتماعـات و المجـان

 05 0,00 150,70 0,69 4,07 0 2 03 25 20 المراجع العممية المتخصصة

 04 0,00 61,77 0,78 4,15 3 1 03 11 02 ات الشخصيـةالعالق

من إعداد الباحث المصدر:
1 

 تحميل و تفسير النتائج  -1-2
أىم مصادر جمع  فيما يخصيالحظ أن إجابات أفراد عينة الدراسة  ،من خالل استقراء بيانات الجدول

: لوائح و تنظيمات الجية الوصية التي ىي المعمومات الالزمة التخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري
ة الوصية ميمة و ميمة ـمن أفراد العينة أن لوائح و تنظيمات الجي % 92,45حيث أفاد ،تتبعيا مجموعة الشركات

مما يدل عمى أنو من ،  0,72و انحراف معياري4,43  ولى بمتوسط حسابيتصدر ىذا المصدر المرتبة األ .جدا
ح و التنظيمات ـسمنت الشرق. كما اعتبرت الموائالتخاذ القرارات في مجمع إمصادر جمع المعمومات الالزمة  أىم

  درهو انحراف معياري ق 4,31 حيث احتمت المرتبة الثانية بمتوسط ،م مصادر جمع المعموماتأىالداخمية من 
التخاذ القرار في  الموائح و التنظيمات الداخمية ميمة و ميمة جدا أنالعينة  أفرادمن  %91.51  أفاد 0,920

، العالقات الشخصية، المجمع، ثم توالت المصادر األخرى تباعا كما يمي: األنظمة و القوانين العامة لمدولـة

                                                 


 ، حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول، تم بموجبيا حذف،ـ فيحان محيا عموش المحيا العتيبيدراسة الباحث  ـاستبيان الدراسة  يمقدسة سابقة كما ورد في تتم إعداد الجدول قياسا عمى درا 
 .رات بما يتالءم و الدراسةإضافة و تعديل في العبا



 الفصل الرابع: دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري
 

 
 

256 

 خططات التنفيذية، االجتماعات و المجان وأخيرا، المالمراجع العممية المتخصصة، المؤتمرات و المقاءات
جدا لجمع المعمومات  او ميم اميم امصدر يعد الدراسات و نتائج البحوث النظرية و التطبيقية   أن % 79,25أفاد

 الالزمة التخاذ القرارات في المجمع. 
 و التنظيمات الداخمية الموائح الشركة ولوائح و تنظيمات الجية الوصية التي تتبعيا يتضح من الجدول أن 

أعمى من ليا أىمية في عممية اتخاذ القرارات في المجمع، في حين أن بقية المصادر األخرى كانت ليا أىمية 
دال إحصائيا لجميع عبارات تربيع  -كما يوضح الجدول أيضا أن اختبار كاي في عممية اتخاذ القرارات. المتوسط

  اإلجابات عن عبارات السؤال.ود اختالفات ذات داللة إحصائية في مما يشير إلى وج (P<0,05)السؤال األول
الالزمة التخاذ القرارات في بمغ المتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول أىم مصادر جمع المعمومات 

مما يدل عمى أن مصادر جمع ، 0,76 انحراف معياري عام قدره و 4,12 مجمع إسمنت الشرق الجزائري
  بدرجة أعمى من المتوسط التخاذ القرارات. الالزمة ميمة المعمومات

رار في ـما هي الطرق المستخدمة في الحصول عمى المعمومات الالزمة لعمميات اتخاذ الق :السؤال الثاني - 2
 مؤسستكم و ما أهميتها؟

شرق بالطرق المختمفة المستخدمة من طرف مجمع إسمنت اليرتبط السؤال الثاني من المحور األول 
الجزائري لتجميع البيانات و المعمومات الالزمة التخاذ القرارات، و بعد زيارات مختمفة لمواقع شركات المجمع 

مصادر جمع المعمومات عمى مستوى  أىميد ديرية العامة لممجمع و عقد لقاءات مع مسئولين فييا تم تحدكذا المو 
 يا من مستخدم آلخر.مصادر تختمف درجة استخدام بخمسةالمجمع و التي قدرت 

 حساب المتوسط، االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال األول  -2-1
بعد تجميع االستبيانات الموزعة، تم حساب كل من المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و كذا مقياس 

رتيب العبارات باعتماد كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات بين محاور الدراسة المختمفة و أخيرا ت
 مرجعية المتوسط و ذلك كما يوضحو الجدول الموالي.

 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع: دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري
 

 
 

257 

 (54) جدول رقم
 جمع المعمومات الالزمة التخاذ القرارات الطرق المستخدمة فيإجابات أفراد العينة حول أهم 
 في مجمع إسمنت الشرق الجزائري 

 
 طرق جمع المعمومــات
 الالزمة التخـاذ القرارات
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 01 0,00 115,32 0,77 4,10 0 0 00 23 00 أجمع المعمومــات بنفسي

ة أعمل عمى تكميف أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم الكفاء
 في جمع المعمومات

25 00 03 03 00 3,62 1,13 42,40 0,00 03 

 أعمل عمى توزيع ميمة تجميع المعمومات
الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤوسين محددا في  

 المعمومات ىذهذلك دور كل منيم في جمع 

04 

 

 

05 00 2 03 3,46 1,13 38,81 0,00 05 

 02 0,00 92,02 0,84 4,08 2 2 01 10 00 يثة لتجميع المعموماتأستخدم تقنيات المعموماتية الحد

 04 0,00 69,19 1,01 3,50 4 0 00 05 02 اعتمد عمى نتائج الدراسات لمحصول عمى المعمومات

من إعداد الباحث المصدر:
1  

 تحميل و تفسير النتائج -2-2
مة في الحصول عمى المعمومات الالزمة يتضح أن أكثر الطرق المستخد ،ا لمبيانات الواردة في الجدولوفق

حيث أفاد ىي جمع متخذي القرارات لممعمومات بأنفسيم،  سمنت الشرق الجزائريفي مجمع إ التخاذ القرارات
، و قد جاءت ىذه العبارة في المرتبة األولى بمتوسط من أفراد العينة بأنيم يجمعون المعمومات بأنفسيم%  86,79

المعموماتية  تقنيات استخدام ا،ـة الطرق األخرى تباعـيمي ذلك بقي .0,77قدره اري و انحراف معي 4,10حسابي 
عمى تكميف أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم الكفاءة في جمع المعمومات،  العملالحديثة لتجميع المعمومات، 

ع المعمومات عمى توزيع ميمة تجمي العملعمى نتائج الدراسات لمحصول عمى المعمومات و أخيرا  االعتماد
 الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤوسين محددا في ذلك دور كل منيم في جمع ىذه المعمومات.

دودية سمطة القرار الطريقة األخيرة في ىذه المرتبة إلى محاإلشارة إلى أن السبب الرئيسي في ورود  درتج
من المسئولين، في حين تعد القرارات الصادرة با في عدد قميل يالمجمع و انحصارىا تقر شركات الممنوحة داخل 

 عن بقية األطراف عبارة عن قرارات روتينية يتم جمع المعمومات الالزمة التخاذىا بواسطة متخذ القرار ذاتو.

                                                 
  حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول، تم بموجبيا حذف،ـ فيحان محيا عموش المحيا العتيبيدراسة الباحث  ـ دراسة سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسةإعداد الجدول قياسا عمى تم ، 

 .رات بما يتالءم و الدراسةإضافة و تعديل في العبا
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ليا أىمية الالزمة التخاذ القرارات جميع الطرق المستخدمة لمحصول عمى المعمومات يتضح من الجدول أن 
تربيع دال  -ار كايـح الجدول أيضا أن اختبـاذ القرارات في المجمع، كما يوضـممية اتخأعمى من المتوسط في ع

ة في اإلجابات ـات ذات داللة إحصائيـ، مما يشير إلى وجود اختالف(P<0,05)ارات السؤال األولـا لجميع عبـإحصائي
 عن عبارات السؤال.

اذ القرارات في ـادر جمع المعمومات الالزمة التخبمغ المتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول أىم مص
الطرق المشار إلييا مما يدل عمى أن  ،0,98 انحراف معياري عام قدره و 3,75مجمع إسمنت الشرق الجزائري 

          تستخدم بدرجة أعمى من المتوسط في اتخاذ القرارات. 

 الالزمة التخاذ القراراتلمعمومات تفعيل دور نظم ال المستخدمة طرقالالمطمب الثاني: 

الطرق  أىميدور مضمونيا حول  أسئمةالثة ث عبارة موزعة عبر 20 يضم المحور الثاني من الدراسة
 المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات الالزمة التخاذ القرارات. تجدر اإلشارة أنو ما عمى المستجوب إال اختيار

 .لكل عبارة من عبارات السؤال المطروح نظم المعمومات الطريقة المستخدمة لتفعيل دور فعالية مستوى
 المعمومات في عممية اتخاذ القرار في مؤسستكم؟ نظم األول: ما مدى فعاليـةالسؤال  -1

من  تحديد فعالية المعمومات المجمعة التخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائرييتضمن السؤال 
وفق تدرج خماسي، حيث يتم اختيار أحد اإلجابات  السؤالعبارة من عبارات خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل 

استخدمت إحدى عشر عبارة لتحديد مدى  إطالقا(. فعالةو غير  فعالة، فعالة إلى حد ما، غير فعالةجدا،  فعالة)
  .في المجمع في عممية اتخاذ القرار فعالية المعمومات

  األول و كاي تربيع لمسؤال حساب المتوسط، االنحراف المعياري - 1-1
اب كل من المتوسط الحسابي ــتم حسلي تم تفريغيا في الجدول الموالي، االستبيانات الموزعة، استرجاعبعد 

و االنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات بين محاور الدراسة 
 اد مرجعية المتوسط.المختمفة و أخيرا ترتيب العبارات باعتم
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 (55) جدول رقم
 في مجمع إسمنت الشرق  القرارات عممية اتخاذفي المعمومات  نظم إجابات أفراد العينة حول مدى فعالية
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 02 0,00 94,94 0,97 4,25 0 0 00 00 11 تحديد المشكمة و تحميميا

 08 0,00 113,62 0,88 3,91 0 1 00 20 22 توليد البدائل الممكنة لحل المشكمة المطروحة

 01 0,00 101,64 0,82 4,32 0 2 02 04 10 تحقيق األىداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءة

 تعمل عمى مساعدة الرؤساء عمى إدراك المشكمة 
 و بالتالي اتخاذ القرار المناسب

21 22 00 0 0 4,01 0,78 116,67 0,00 05 

مساعدة المرؤوسين عمى استيعاب مضمون القرار 
 الصادر إلييم لتنفيذه

22 12 00 4 0 3,89 0,96 85,23 0,00 09 

 عةتعمل عمى رفع قدرة الرؤساء عمى متاب
 تنفيذ األوامر و القرارات 

02 12 4 5 0 4,03 0,90 97,11 0,00 04 

 مساعدة الرؤساء عمى اتخاذ القرارات المناسبة 
 في التوقيت المناسب

00 12 00 0 1 3,99 0,99 82,49 0,00 06 

توفر لمرؤساء و المرؤوسين قدرة عمى إدراك األخطاء 
 المرتكبة في القرارات

20 12 22 0 0 3,92 0,85 92,40 0,00 07 

 03 0,00 84,09 0,89 4,20 2 2 01 00 02 تنفيـذ القرارات بشكل سميم و متابعتيا

من إعداد الباحث المصدر:
1 

 تحميل و تفسير النتائج - 1-2
في مجمع إسمنت الشرق تظير البيانات الواردة بالجدول أن لممعمومات دور فعال في عممية اتخاذ القرار 

، تحديد المشكمة و من حيث كونيا تعمل عمى تحقيق األىداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءةالجزائري و ذلك 
، تعمل عمى رفع قدرة الرؤساء عمى متابعة تنفيذ األوامر و تنفيـذ القرارات بشكل سميم و متابعتيا  تحميميا،
، مساعدة الرؤساء عمى ر المناسبتعمل عمى مساعدة الرؤساء عمى إدراك المشكمة و بالتالي اتخاذ القرا، القرارات

درة عمى إدراك األخطاء المرتكبة في ـاتخاذ القرارات المناسبـة في التوقيت المناسب، توفر لمرؤساء و المرؤوسين ق
استيعاب  في ل عمى مساعدة المرؤوسينـتوليد البدائل الممكنة لحل المشكمة المطروحة و أخيرا تعم القرارات،

 . لييم لتنفيذهمضمون القرار الصادر إ
                                                 


 ، حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول، تم بموجبيا حذف،ـ فيحان محيا عموش المحيا العتيبيدراسة الباحث  ـ استبيان الدراسة تقديمدراسة سابقة كما ورد في تم إعداد الجدول قياسا عمى   

 .رات بما يتالءم و الدراسةإضافة و تعديل في العبا



 الفصل الرابع: دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري
 

 
 

260 

فعالة ة و ـات فعالـأن المعموم %85,85و  %75,36بنسبة تتراوح ما بين أفاد الغالبية العظمى من أفراد العينة 
تربيع دال إحصائيا لجميع عبارات  -يوضح الجدول أن اختبار كاي جدا في عممية اتخاذ القرارات في المجمع.

 تالفات ذات داللة إحصائية في اإلجابات عن عبارات السؤال.مما يشير إلى وجود اخ ،(P<0,05)السؤال األول
تخاذ القرارات في في عممية ا مدى فعالية نظم المعموماتبمغ المتوسط العام لتقدير أفراد عينة الدراسة حول 

بدرجة أعمى مما يدل أن لممعمومات دور  ،0,89 انحراف معياري عام قدره و 4,06مجمع إسمنت الشرق الجزائري 
   المتوسط في عممية اتخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري.من 

 المعمومات في عممية اتخاذ القراراتنظم ما هي الخطوات التي يمكن انتهاجها لتفعيل دور  السؤال الثاني: - 2
 ؟في مؤسستكم   

مية اتخاذ القرارات يتضمن السؤال تحديد الخطوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عم
في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج 

إطالقا(.  موافقو غير  غير موافق، غير متأكد، موافق، موافق جداخماسي، حيث يتم اختيار أحد اإلجابات )
في عممية اتخاذ  ي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعموماتأىم الخطوات الت لتحديد ثمانية عباراتاستخدمت 

 القرار في المجمع.
 حساب المتوسط، االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال الثانـي - 2-1

بعد استرجاع االستبيانات الموزعة، تم تفريغيا في الجدول الموالي، ليتم حســاب كل من المتوسط الحسابي 
و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات لمحاور الدراسة المختمفة و و االنحراف المعياري 

 أخيرا ترتيب العبارات باعتماد مرجعية المتوسط.
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 (56) جدول رقم
 إجابات أفراد العينة حول الخطوات التي يمكن انتهاجهـا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرارات

 مجمع إسمنت الشرق الجزائريفي  
 
 

 الخطــوات

 اإلجابـة

بـي
سا

الح
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وسـ
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ري 
عيا

الم
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حرا
االن
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يـب 
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أكـد قــمواف
 مت
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ير 

غ
القا 
 إط

فق
موا

ير 
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 العمل عمى إيصال المعمومات المناسبة 
 في التوقيت المناسب

02 03 00 0 0 4,15 0,97 78,43 0,00 01 

 04 0,00 89,00 1,00 3,99 0 3 4 10 00 التحديث المستمـر لمبيانات و المعمومات

 استخدام األساليب التقنية الحديثة
 و تخزين وتبادل المعمومات في جمع 

24 11 3 02 0 3,86 1,06 83,53 0,00 06 

 تنظيـم المعمومات بطريقة تمكن 
 الوقت المناسب من استرجاعيا و االستفادة منيا في

25 20 5 0 0 4,10 0,74 131,17 0,00 02 

 03 0,00 81,64 0,96 4,02 0 0 00 10 00 إيصال المعمومات لمستخدمييا بمغة بسيطة

رات المختصين في الحصول عمى ــاالسترشاد بآراء و خب
 دة عمى اتخاذ القراراتـالمعمومات المساع

21 05 05 2 3 3,74 1,09 57,77 0,00 07 

 ة المساعدة ـستخدام األساليب اإلدارية الحديثا
  عمى اتخاذ القرارات

03 10 00 0 2 3,93 1,02 84,09 0,00 05 

 رة تساعد ـاعتماد النظام عمى نظم خبي
 في عمميـة اتخـاذ القرارات

05 13 24 0 2 3,69 0,99 68,06 0,00 08 

من إعداد الباحث المصدر:
1 

  تحميل و تفسيـر النتائج - 2-2
بينت الدراسة أن أىم الخطوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار في 

متمثمة حسب درجة أىميتيا بداية في العمل عمى إيصال المعمومات المناسبة في مجمع اسمنت الشرق الجزائري 
إيصال  االستفادة منيا في الوقت المناسب،التوقيت المناسب، تنظيم المعمومات بطريقة تمكن من استرجاعيا و 

المعمومات لمستخدمييا بمغة بسيطة، التحديث المستمـر لمبيانات و المعمومات، استخدام األساليب اإلدارية الحديثة 
 االسترشاد المساعدة عمى اتخاذ القرارات، استخدام األساليب التقنية الحديثة في جمع و تخزين وتبادل المعمومات،

  اذ القرارات و أخيرا اعتماد النظمـات المساعدة عمى اتخـو خبرات المختصين في الحصول عمى المعمومبآراء 

                                                 


  

 حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول، تم بموجبيا حذف،-فيحان محيا عموش المحيا العتيبيلباحث ا دراسة -تقديم استبيان الدراسة سابقة كما ورد فيتم إعداد الجدول قياسا عمى دراسة ، 
  إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم والدراسة المعنية.
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 .اتخاذ القرارات المساعدة عمىخبيرة ال
، مما يشير (P<0,05)الثانيتربيع دال إحصائيا لجميع عبارات السؤال  -يتضح من الجدول أن اختبار كاي
العام لتقدير أفراد عينة بمغ المتوسط  ية في اإلجابات عن عبارات السؤال.إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائ

اتخاذ القرارات في مجمع إسمنت لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية  إتباعياالدراسة حول الخطوات التي يمكن 
ن الخطوات متخذي القرارات يتبعو مما يدل عمى أن  ،0,98 انحراف معياري عام قدره و 3,94الشرق الجزائري 

 لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرارات. أعمى من المتوسطالسابق ذكرىا بدرجة 
اتخاذ  ما هي أهم مزايا عممية حوسبة نظام المعمومات في مؤسستكم و أهميته في عممية السؤال الثالث: - 3

 القرار بها؟
مات و أىميتو في عممية اتخاذ القرار في مجمع يتضمن السؤال تحديد أىم مزايا عممية حوسبة نظام المعمو 

إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج خماسي، حيث 
 سبعةيتم اختيار أحد اإلجابات )موافق جدا، موافق، غير متأكد، غير موافق و غير موافق إطالقا(. استخدمت 

 سبة نظام المعمومات.مزايا حو عبارات 
 سؤال الثالث إجابة من إجابات اللكل  حساب المتوسط، االنحراف المعياري و كاي تربيع - 3-1

ط الحسابي ـــــــــــــــبعد استرجاع االستبيانات الموزعة، تم تفريغيا في الجدول الموالي، ليتم حساب كل من المتوس
 .مدى معنوية العالقات لمحاور الدراسة االنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبارو 

 (57) جدول رقم
 إجابات أفراد العينة حول أهم مزايا عممية حوسبة نظام المعمومات و أهميته في عممية اتخاذ القرار بها 
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 12 0,00 100,98 0,92 4,15 0 2 4 12 03 يسيل عممية متابعة تنفيذ القرارات

 14 0,00 84,38 0,91 4,03 0 0 01 12 00 يساعد عمى سرعة تنفيذ القرارات

 11 0,00 87,89 0,86 4,22 2 0 01 02 02 يعمل عمى توفير السرية لممعمومات 

 15 0,00 72,02 0,97 3,96 0 0 04 05 02 سرعة نقل المعمومات لمتخذ القرار

 13 0,00 88,43 0,79 4,12 0 0 04 13 02 يقضي عمى األعمال اليدوية الروتينية

 17 0,00 56,26 1,01 3,69 1 2 23 03 20 يزيد من درجة تفويض السمطة التخاذ القرار

 16 0,00 64,38 1,00 3,74 2 2 24 04 22 ممية اتخاذ القراريسمح بإشراك المستخدمين في ع

 قياسا عمى دراسة سابقة وردت في تقديم استبيان الدراسة من إعداد الباحثالمصدر: 
 تحميل و تفسير النتائج - 3-2
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و ذلك  أن حوسبة نظام المعمومات في المجمع من شأنو دعم عمميات اتخاذ القراراتالدراسة نتائج بينت 
توفير السرية لممعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرار، تسييل عممية متابعة تنفيذ القرارات، القضاء عمى  ن خاللم

سرعة تنفيذ القرارات، سرعة نقل المعمومات لمتخذ القرار، السماح بإشراك المستخدمين  األعمال اليدوية الروتينية،
 ض السمطة التخاذ القرارات.يزيد من درجة تفويفي عممية اتخاذ القرار و أخيرا 

أن يعمل عمى توفير السرية لممعمومات المساعدة لمعمومات المحوسب امن شأن نظام  أفراد العينة أنوأفاد 
كما  بقية المزايا المحددة في الجدول أعاله.، و بدرجة أعمى من المتوسط  عمى اتخاذ القرار بدرجة عالية جدا
مما يشير إلى  ،(P<0,05)الثالثبيع دال إحصائيا لجميع عبارات السؤال تر  - يتضح من الجدول أن اختبار كاي

 وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في اإلجابات عن عبارات السؤال.

 المطمب الثالث: العقبات و الحمول المقترحة الستخدام نظم المعمومات التخاذ القرارات

الصعوبات و العقبات التي تواجو مضمونيا حول يدور  سؤالين جوىريينمن الدراسة المحور الثالث يضم 
و أىم الحمول المقترحة لمواجية تمك  متخذ القرارات في الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ القرارات

. تجدر اإلشارة أنو ما عمى المستجوب إال عبارة (03)سبع عشر السؤالين عمى ما مجموعو. اشتمل العقبات
 .يقة المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات لكل عبارة من عبارات السؤال المطروحاختيار مستوى فعالية الطر 

: ما هي العقبات التي تواجه متخذي القرارات في الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ لسؤال األولا -1
 القرارات في مؤسستكم ؟

صول عمى المعمومات الالزمة التخاذ أىم العقبات التي تواجو متخذي القرارات في الحيتضمن السؤال تحديد 
في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبارات السؤال وفق القرارات 

 ق وغير موافق إطالقا(. ـات )موافق جدا، موافق، غير متأكد، غير موافـار أحد اإلجابـتدرج خماسي، حيث يتم اختي
 األول، االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال حساب المتوسط - 1-1

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 

 لعبارات باعتماد مرجعية المتوسط.أخيرا ترتيب ا
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 (58) جدول رقم
 إجابات أفراد العينة حول أهم العقبـات التي تواجه متخذي القرارات في الحصول عمى المعمومات الالزمة 

 التخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري
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 01 0,00 100,13 0,91 3,87 0 2 00 23 20 عدم تعاون األطراف التي تحوز المعمومات

 02 0,00 50,89 1,07 3,78 0 00 03 02 24 عدم توفر المعمومات المناسبة في الوقت المناسب

 03 0,00 56,17 1,05 3,73 0 00 02 05 20 ل الوقت المخصص لجمع المعموماتطو 

 04 0,00 47,21 1,09 3,71 1 00 05 02 21 لمعمومات لغياب طريقة لتنظيميااصعوبة استرجاع 

انخفاض ميارة المتخصصين في تحويل البيانات 
 لمعمومات يمكن االستفادة منيا

21 04 02 04 0 3,70 1,10 54,66 0,00 05 

عدم كفاءة الميكانيزمات المستخدمة في تحويل البيانات 
 إلى معمومات

03 02 03 00 2 

 

3,61 0,94 55,79 0,00 06 

 10 0,00 50,13 1,02 2,81 1 00 00 04 4 عدم دقة المعمومات و شموليتيا

 عدم توافر المعمومات بشأن المشكمة المراد
 اتخاذ القرار بشأنيا 

01 03 02 04 0 3,39 1,05 33,53 0,00 08 

 07 0,00 41,17 1,09 3,55 1 01 22 01 05 قمة اإلمكانات المادية و البشرية

 09 0,00 44,09 1,02 3,19 4 02 03 04 3 سوء العالقات االجتماعية بين العمال

من إعداد الباحث المصدر:
1  

 تحمل و تفسير النتائج - 1-2
و متخذي القرارات في الحصول عمى المعمومات بمجموعة تبين الدراسة أن أىم الصعوبات التي تواج

متمثمة حسب درجة أىميتيا، بداية في عدم تعاون األطراف التي تحوز  شركات مجمع اسمنت الشرق الجزائري
 طول الوقت المخصص لجمع المعمومات، عدم توفر المعمومات المناسبة في الوقت المناسب،المعمومات، 

لغياب طريقة لتنظيميا، انخفاض ميارة المتخصصين في تحويل البيانات لمعمومات  لمعموماتاصعوبة استرجاع 
يمكن االستفادة منيا، عدم كفاءة الميكانيزمات المستخدمة في تحويل البيانات إلى معمومات، قمة اإلمكانات 

العالقات االجتماعية بين سوء ، المادية و البشرية، عدم توافر المعمومات بشأن المشكمة المراد اتخاذ القرار بشأنيا
  عدم دقة المعمومات و شموليتيا.العمال و أخيرا 

                                                 
 حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول، تم بموجبيا حذف،-فيحان محيا عموش المحيا العتيبيلباحث ا دراسة -اسةسابقة كما ورد في تقديم استبيان الدر تم إعداد الجدول قياسا عمى دراسة ، 

 إضافة و تعديل في العبارات بما يتالءم والدراسة المعنية.
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تعد من الصعوبات التي  أفاد أفراد عينة الدراسة أن العقبات الواردة في الترتيب الثامن و التاسع و العاشر
، توسطالم التي يوجيونيا أعمى منتواجو متخذي القرارات بدرجة متوسطة، في حين أن بقية العقبات األخرى 

من أىم الصعوبات التي تواجو متخذي القرارات في الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ القرارات  نشير أن
ىي عدم تعاون األطراف التي تحوز المعمومات بينما أقل صعوبة تواجو  في مجمع إسمنت الشرق الجزائري 

تربيع دال  -ما يتضح من الجدول أن اختبار كايكمشكمة عدم دقة المعمومات و شموليتيا.  متخذي القرارات ىي
إجابات مما يشير إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في  ،(P<0,05)إحصائيا لجميع عبارات السؤال األول

 .أفراد العينة إزاء العبارات المختمفة المعبرة عن ىذا السؤال
خدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات : ما هي أهم الحمول المقترحة لمعوقات استالسؤال الثاني - 2

 اتخاذ القرارات في مؤسستكم ؟
الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ يتضمن السؤال تحديد 

و رات السؤال في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من عبا القرارات
وفق تدرج خماسي، حيث يتم اختيار أحد اإلجابات )موافق جدا، موافق، غير متأكد، غير التي ىي بعدد سبع 

 موافق و غير موافق إطالقا(.
 حساب المتوسط، االنحراف المعياري و كاي تربيع لمسؤال الثاني - 2-1

والي، ليتم حساب كل من المتوسط الحسابي بعد استرجاع االستبيانات الموزعة، تم تفريغيا في الجدول الم
 و االنحراف المعياري و كذا مقياس كاي تربيع لقياس و اختبار مدى معنوية العالقات لمحاور الدراسة المختمفة

 أخيرا ترتيب العبارات باعتماد مرجعية المتوسط.و 
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 (59) جدول رقم
معوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ إجابات أفراد العينة حول أهم الحمول المقترحة ل

 القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري
 
 

 العبــــارة

 اإلجابــة

بـي
سا

الح
ط 

وسـ
ال

ري 
عيـا

الم
ف 

حرا
االن

 

 كا
مـــة

قي
2 

ـة  
يمــ

ق
P 

يـب 
لترت

ا
فق 

موا
 

ق  جـدا
وافــ

م
أكـد 

 مت
غـير

فـق 
موا

ير 
غ

القا 
 إط

فق
موا

ير 
غ

 

 توفير تجييزات حاسوبية بما يتناسب
 و عدد العاممين 

11 21 02 3 0 4,16 1,08 80,98 0,00 06 

 تدريـب الموظفين عمى استخدام النظام 
 و ما يستجد من أنظمة حديثـة

02 00 22 0 2 3,94 0,91 62,02 0,00 07 

 01 0,00 107,58 0,75 4,28 0 0 03 05 01 توفير الكفاءات البشرية المتخصصـة

 05 0,00 84,76 0,90 4,15 2 0 02 02 02 تطوير النظام بما يتالءم و االحتياجات المستقبمية

 02 0,00 56,94 0,82 4,26 2 3 00 00 03 حماية النظام ببرامج أمن المعمومـات

 03 0,00 95,70 0,88 4,21 0 0 00 03 00 التحديث المستمر لقواعد بيانات النظام

 04 0,00 81,07 0,88 4,19 2 0 04 05 02 ا الحديثة لممعمومات و االتصاالتتبني التكنولوجي

من إعداد الباحث المصدر:
1  

 تحميل و تفسير النتائج - 2-2
لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ المقترحة  كشفت الدراسة أن أىم الحمول

 كالتالي:ائري القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجز 
أن توفير الكفاءات البشرية المتخصصة من من أفراد العينة  % 88,68: أفاد توفير الكفاءات البشرية المتخصصةـ 

استخدام النظم الحاسوبية، حيث بمغ المتوسط بشكل فعال وفعال جدا في التصدي لمشاكل  سيمي أنشأنو 
ميما جدا بالنسبة لمجموعة ى أن توفير ىذا العامل مما يدل عم ،0,75و االنحراف المعياري  4,28الحسابي 

 شركات المجمع؛
يم موافقون و موافقون جدا عمى اقتراح نلمن أفادوا بأ % 85,85جاءت نسبة  :حماية النظام ببرامج أمن المعموماتـ 

الحاسوبية كحل لتجنب المشاكل الحاسوبية التي تعترض سبيل عمل األنظمة  تزويد النظام ببرامج أمن المعمومات
 في شركات المجمع

                                                 


 ، حيث تم إجراء تحويرات جوىرية عمى مضمون الجدول، تم بموجبيا حذف، -خالد بن محمود بن حسن حادي الباحث دراسة -سابقة كما ورد في تقديم استبيان الدراسة  دراسة تم إعداد الجدول قياسا عمى  
 .رات بما يتالءم والدراسةإضافة و تعديل في العبا



 الفصل الرابع: دراسة حالة مجمـع إسمنت الشرق الجزائري
 

 
 

267 

و انحراف معياري  4,21 احتمت العبارة المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي :التحديث المستمر لقواعد بيانات النظامـ 
بالنسبة لنظم المعمومات لقواعد بيانات النظام ليا أىمية عالية جدا  مما يعني أن التحديث المستمر ،0,88

  رارات في مجموعة شركات المجمع؛الحاسوبية الالزمة التخاذ الق
تبني  يم موافقون و موافقون جدا عمى أنبمغت نسبة من أفادوا أن :تبني التكنولوجيا الحديثة لممعمومات و االتصاالتـ 

 م في التقميل من معوقات استخدامــتسي أننيا من شأ % 80,19 (NTIC)التكنولوجيا الحديثة لممعمومات و االتصاالت 
 ات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري؛نظم المعموم

جاءت ىذه العبارة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بمغ  :تطوير النظام بما يتالءم و االحتياجات المستقبمية ـ
في التقميل من معوقات  طـمما يدل عمى أن ىذا العامل لو أىمية أعمى من المتوس0 0,90و انحراف معياري  4,15

 ؛استخدام النظم الحاسوبية الالزم التخاذ القرارات في المجمع
من أفراد العينة أنيم موافقون  % 75,47 ما نسبتو  أفاد :توفير تجييزات حاسوبية بما يتناسب وعدد العاممينـ 
عدد ات حاسوبية بما يتناسب و موافقون جدا عمى االقتراح القاضي بتزويد النظام مجموعة شركات المجمع بتجييز و 

 ؛العاممين فييا لجل تجنب معوقات استخدام النظام المستحدث في عمميات اتخاذ القرارات
جاءت العبارة في المرتبة األخيرة بمتوسط  :تدريب الموظفين عمى استخدام النظام و ما يستجد من أنظمة حديثةـ 

في التقميل من ة أعمى من المتوسط ـىميذو أن ىذا العامل مما يدل عمى أ، 0,91و انحراف معياري  3,94حسابي 
 معوقات استخدام النظم الحاسوبية الالزم التخاذ القرارات في مجموعة شركات المجمع.

أىم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية بمغ المتوسط العام لتقدير أفراد العينة حول  
مما يشير عمى أن ، 4,17شركات مجمع إسمنت الشرق الجزائريالقرارات في مجموعة الالزمة لعمميات اتخاذ 

معوقات استخدام النظام الحاسوبي الموجو لعمميات  لمواجيةالحمول الواردة سابقا ميمة بدرجة أعمى من المتوسط 
  اتخاذ القرارات.
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 الرابـعخاتمـة الفصل 

عتبرة لكونيا منطمق أساسي لتطور أغمب القطاعات األخرى سمنت في الجزائر مكانة مصناعة اإل تحتل
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 

قتصادية بيا، تم من خالل ىذا الفصل مناقشة عدة محاور أساسية مرتبطة بصناعة اإلسمنت في الجزائر عموما اال
و في منطقة الشرق الجزائري تحديدا من خالل دراسة حالة مجمع صناعة اإلسمنت لمشرق الجزائري و تناولو 

 اذ القرارات في القطاع.بالتحميل  و الدراسة من زاوية دور نظم المعمومات و أىميتيا في اتخ
جميع األصعدة، سواء من ناحية التطور في كميات  عمىيعرف قطاع االسمنت في الجزائر تطورا ممحوظا 

تطور عدد الوحدات المنتجة ليذه المادة  أو من ناحية ،قطاع من سنة ألخرىالاإلنتاج و االنجازات التي يتعرز بيا 
ا إلى الدور ـميات المنتجة عمى مستوى المصانع المقامة، يجب التنويو ىناإلستراتيجية أو الزيادة المطردة في الك

أصبح يمثمو القطاع الخاص في ىذه الصناعة، حيث بات يمثل دعامة أساسية لمقطاع عمى المستوى  ـال الذيالفع
 زاوية  ري منرق الجزائـع اسمنت الشـة في مجمـأىم مكونات القطاع ممثم أحد ذا ما حدا بالخوض بدراسةىو  الوطني.

المعمومات في اتخاذ القرارات في ىذا القطاع الحساس الذي من شأنو أن ينعكس إيجابا عمى نظم دور و أىمية 
تحريك عجمة التنمية الوطنية من خالل ما يوفره من مادة أساسية كفيمة بأن تسيم بشكل فعال في تدعيم ركائر 

استنادا لمجموعة من الدراسات التي تمت في  إعدادهالذي تم اعتمدت الدراسة أسموب تحميل االستبيان  .التنمية
المعمومات في اتخاذ القرارات، حيث تم تجميع نظم  مية أى و لكنيا كانت تصب كميا في تأكيد دور شتى قطاعات

استشارة مستفيضة لمجموعة من األكاديميين المتخصصين في الميدان و كذا بعض  بعد الدراسات و مقارنتيا و
داخل الوطن أو خارجو،  ليتم في النياية التوصل  اقتصادية سين في القطاعين العام و الخاص في مؤسساتالممار 
. استخدم في تحميل بيانات الدراسة مجموعة من المؤشرات و االختبارات المكون من أربعة محاورة االستبيان ـلصيغ

ات أفراد العينة تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي النسب المئوية لتحديد استجاب اإلحصائية متمثمة في التكرارات و
ارة من عبارات الدراسة و لقياس ـاري و كاي تربيع لكل عبـتضمنتيا الدراسة، المتوسط الحسابي و االنحراف المعي

 ثبات محاور الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ.
تممت عمى متغيرات جية العمل، المستوى التعميمي، اشتمل المحور األول البيانات األولية لمدراسة و التي اش

الوظيفة التي يشغميا المستجوب و أخيرا عدد الدورات التكوينية التي تمقاىا ىذا األخير و مدى استفادتو منيا. أما 
ن سؤالي من لالستبيانالمحور الثاني  تشكل .المحاور الثالثة المتبقية فقد اشتمل كل محور منيا عمى أكثر من سؤال

محوريين متعمقين بمصادر المعمومات الالزمة التخاذ القرارات و كذا الطرق المستخدمة لجمعيا في مجمع إسمنت 
اذ القرارات في المجمع ـة التخـة مصادر جمع المعمومات الالزمـلتحديد درجة أىمي الشرق الجزائري، فتوصمت الدراسة

 أغمبية  جية الوصية التي تتبعيا مجموعة الشركات، حيث أفادفكانت تباعا حسب درجة األىمية: لوائح و تنظيمات ال
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من أىم مصادر جمع  امما يدل عمى أني، أفراد العينة أن لوائح و تنظيمات الجية الوصية ميمة و ميمة جدا
المعمومات الالزمة التخاذ القرارات في مجمع إسمنت الشرق. اعتبرت الموائح والتنظيمات الداخمية من أىم مصادر 

ثم توالت المصادر األخرى تباعا كما يمي: األنظمة و القوانين  ، حيث احتمت المرتبة الثانيةكذلك مع المعموماتج
العامة لمدولة، العالقات الشخصية، المراجع العممية المتخصصة، المؤتمرات و المقاءات، المخططات التنفيذية، 

عمى أن مصادر جمع المعمومات الالزمة ميمة سوبة ت المؤشرات اإلحصائية المحما دلك، االجتماعات و المجان
فقد ارتبط بالطرق المختمفة المستخدمة من ، أما السؤال الثاني من المحور بدرجة أعمى من المتوسط التخاذ القرارات

طرف مجمع إسمنت الشرق الجزائري لتجميع البيانات و المعمومات الالزمة التخاذ القرارات، حيث أنو بعد زيارات 
الطرق  تم تحديد أىم ،مفة لمواقع شركات المجمع و كذا المديرية العامة لممجمع و عقد لقاءات مع مسئولين فييامخت

جمع المعمومات عمى مستوى المجمع و التي قدرت بخمسة مصادر تختمف درجة استخداميا من  المستخدمة في
اعتماد متخذي القرارات عمى أنفسيم في اعا: آلخر، و التي رتبت بعد تحميل البيانات بحسب أىميتيا تب متخذ قرار

تقنيات المعموماتية الحديثة لتجميع المعمومات، العمل عمى تكميف  استخدام تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار،
أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم الكفاءة في جمع المعمومات، االعتماد عمى نتائج الدراسات لمحصول عمى 

خيرا العمل عمى توزيع ميمة تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤوسين محددا المعمومات و أ
من الدراسة أن جميع الطرق المستخدمة لمحصول عمى  تبين في ذلك دور كل منيم في جمع ىذه المعمومات.

 اذ القرارات في المجمع.اذ القرارات ليا أىمية أعمى من المتوسط في عممية اتخـالمعمومات الالزمة التخ
ضم المحور الثالث من الدراسة أربعة و عشرون عبارة موزعة عبر ثالثة أسئمة يدور مضمونيا حول أىم 

تضمن السؤال األول من ىذا المحور تحديد الطرق المستخدمة لتفعيل دور نظم المعمومات الالزمة التخاذ القرارات. 
ات في مجمع إسمنت الشرق الجزائري من خالل اختيار اإلجابة المناسبة لكل فعالية المعمومات المجمعة التخاذ القرار 

عبارة من عبارات السؤال وفق تدرج خماسي، حيث يتم اختيار أحد اإلجابات )فعالة جدا، فعالة، فعالة إلى حد ما، 
ة اتخاذ القرار في لتحديد مدى فعالية المعمومات في عممي تسع عباراتغير فعالة و غير فعالة إطالقا(. استخدمت 

بينت الدراسة أن لممعمومات دور فعال في عممية اتخاذ القرار في مجمع إسمنت الشرق الجزائري و ذلك من  المجمع.
ا، تنفيذ القرارات ـة و تحميميـد المشكمـداف المرجوة بأكبر قدر من الكفاءة، تحديـحيث كونيا تعمل عمى تحقيق األى

ذ األوامر و القرارات، تعمل عمى مساعدة ـاء عمى متابعة تنفيـعمى رفع قدرة الرؤسل ـبشكل سميم و متابعتيا، تعم
الرؤساء عمى إدراك المشكمة و بالتالي اتخاذ القرار المناسب، مساعدة الرؤساء عمى اتخاذ القرارات المناسبة في 

ي القرارات، توليد البدائل الممكنة درة عمى إدراك األخطاء المرتكبة فـالتوقيت المناسب، توفر لمرؤساء و المرؤوسين ق
ة و أخيرا تعمل عمى مساعدة المرؤوسين في استيعاب مضمون القرار الصادر إلييم لتنفيذىا، ـلحل المشكمة المطروح

كما بينت الدراسة من ة جدا في عممية اتخاذ القرارات في المجمع. ـات فعالة و فعالـأفاد أغمبية المستجوبين أن المعموم
وات التي يمكن انتياجيا لتفعيل ـؤال الثاني من المحور و المتعمق بأىم الخطـالمجمعة انطالقا من إجابة الس البيانات
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العمل  ة أىميتيا،ـة حسب درجـمرتبع اسمنت الشرق الجزائري ـات في عممية اتخاذ القرار في مجمـدور نظم المعموم
ظيم المعمومات بطريقة تمكن من استرجاعيا و االستفادة ات المناسبة في التوقيت المناسب، تنـعمى إيصال المعموم

منيا في الوقت المناسب، إيصال المعمومات لمستخدمييا بمغة بسيطة، التحديث المستمر لمبيانات و المعمومات، 
استخدام األساليب اإلدارية الحديثة المساعدة عمى اتخاذ القرارات، استخدام األساليب التقنية الحديثة في جمع و 

اد بآراء و خبرات المختصين في الحصول عمى المعمومات المساعدة عمى اتخاذ ـات، االسترشـتخزين وتبادل المعموم
إجابات  من خالل بينت نتائج الدراسة .القرارات و أخيرا اعتماد النظم الخبيرة المساعدة عمى اتخاذ القرارات

لمعمومات في المجمع من شأنو دعم عمميات اتخاذ المستجوبين عن السؤال األخير من المحور أن حوسبة نظام ا
القرارات و ذلك من خالل توفير السرية لممعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرار، تسييل عممية متابعة تنفيذ القرارات، 
ك القضاء عمى األعمال اليدوية الروتينية، سرعة تنفيذ القرارات، سرعة نقل المعمومات لمتخذ القرار، السماح بإشرا

المحور م ـضو أخيرا  رارات.ـاذ القـالمستخدمين في عممية اتخـاذ القرار و أخيرا يزيد من درجة تفويض السمطة التخ
من الدراسة سؤالين جوىريين يدور مضمونيا حول الصعوبات و العقبات التي تواجو متخذ القرارات في  الرابع

بينت الدراسة أن أىم الحمول المقترحة لمواجية تمك العقبات. الحصول عمى المعمومات الالزمة التخاذ القرارات و أىم 
الصعوبات التي تواجو متخذي القرارات في الحصول عمى المعمومات بمجموعة شركات مجمع اسمنت الشرق 

عدم تعاون األطراف التي تحوز المعمومات، عدم توفر المعمومات المناسبة  :في تأثيرىاالجزائري متمثمة حسب درجة 
وقت المناسب، طول الوقت المخصص لجمع المعمومات، صعوبة استرجاع المعمومات لغياب طريقة لتنظيميا، في ال

انخفاض ميارة المتخصصين في تحويل البيانات لمعمومات يمكن االستفادة منيا، عدم كفاءة الميكانيزمات المستخدمة 
اذ ـية، عدم توافر المعمومات بشأن المشكمة المراد اتخفي تحويل البيانات إلى معمومات، قمة اإلمكانات المادية و البشر 

نشير أن العقبات عدم دقة المعمومات و شموليتيا. ات االجتماعية بين العمال و أخيرا ـسوء العالقرار بشأنيا، ـالق
كما  الواردة في الترتيب الثامن و التاسع و العاشر تعد من الصعوبات التي تواجو متخذي القرارات بدرجة متوسطة.

كشفت الدراسة أن أىم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوبية الالزمة لعمميات اتخاذ القرارات 
: توفير الكفاءات البشرية المتخصصة، حماية النظام أىميتيافي مجمع إسمنت الشرق الجزائري مرتبة حسب درجة 

ة لممعمومات و االتصاالت، ـبيانات النظام، تبني التكنولوجيا الحديثببرامج أمن المعمومات، التحديث المستمر لقواعد 
تطوير النظام بما يتالءم و االحتياجات المستقبمية، توفير تجييزات حاسوبية بما يتناسب و عدد العاممين و أخيرا 

 تدريب الموظفين عمى استخدام النظام و ما يستجد من أنظمة حديثة.



 



    الخاتمـة العامـة
 

 

 

271 

 ةـعامالة ـخاتمال

 التذكيـر بالموضوع -1

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 

دراكي ممستخدمييا وتنمية وعيي من أثار عميقة في توسيع معرفة ر ومتغيرات ـمن ظواى مط بيـلما يحي موا 
،و في ظل عالمنا المعاصر أخذت المعمومات دورًا أكثر عمقًا وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قدرًا يفوق  ةـمختمف

ومات إلى كثيرًا ما كانت تمثمو فيما سبق من أىمية ،فأدى اندماج تكنولوجيا االتصاالت مع تكنولوجيا المعم
إحداث تغير جذري في مجال المعموماتية لم يكن مسبوقًا، وغدت المعمومات بتكنولوجيتيا ونظميا صناعة 

ات لم تعد محصورة ــــــالعصر وثروتو التي تمكن من يمتمكيا امتالك زمام التطور. يجدر بالذكر أن المعموم
إلى ذلك أداة فعالة يعتمد عمييا في بل أصبحت إضافة مستخدمييا، عرفة وتنمية ملمظواىر جمعيا في حدود 

   واقع التنظيمات التي تستخدميا ورسم صورة مستقبميا.إدارة تشكيل 

 ات في شتى أنواع التنظيمات، حيث يعدالقرار  لمتخذيالكثير بالنسبة  ءوال شك أن ذلك يمثل الشي 
عطاء تو وما تحيط بو من متغيرات و امع واقعو باستيعاب خصوصي ول في التعاملالمسؤ  الستخدام  األولويةا 

ذا كانتاوالنيوض بي مؤسستو وتوظيف األدوات األكثر فعالية لتطوير  عمى تمك الدرجة المعمومات نظم ، وا 

من األىمية واألثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسييل اإللمام بمكونات الواقع وتفاعالتو وتأمين مقدرة 
فإن القيام بعممية صنع القرار في أي  لممؤسسة، عوامل النمو اكتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل وتدعيم

المعمومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوىري وحاسم لضمان  من المجاالت دونما االرتكاز عمى
 متخذ القرارأن دور المعمومات بالنسبة لتوضيح يجدر بنا  .تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بقراراتو المتخذة

في مستوياتو وآثاره ارتباطًا بتباين مستويات التطور والواقع الذي يؤدي مفعولو فيو، وفي كل األحوال  يتباين
شرطية الزمة فإن األثر الفعمي لذلك الدور يتحدد عمميًا بمدى إنتاج وتبادل المعمومات واستخداميا كمرجعية 

 القرار متخذالمعمومات ودورىا في دعم  منظ ولذلك فإن تحقيق القدر المناسب ألىمية ،لعممية اتخاذ القرار
بالمقومات  إعطاء األولوية فيما يتخذ من قرارات لدعم وتطوير مجال المعمومات ذاتو ومده يتحدد من خالل

، القرار وتمبية متطمباتو المعموماتية بكفاءة متخذ احتياجات وتمكينو من خدمة الالزمة لإليفاء بدوره
لكافة يكون بمقدورىا االستجابة يجب أن  اتخاذ القرارماد عمييا في عممية فالمعمومات التي يتطمب االعت

، ولكي تشكل مثل سميمةعمى أسس  امبنيالذي يكون  معموماتالم اوفر نظ، و ىذا ما يات متخذ القرارـحتياجا
لمعموماتية القرار البد أن تكون مستوفية لكافة المتطمبات ا متخذىذه المعمومات المرجعية واإلسناد الكامل ل

م المعمومات ـــــإن اليدف األساسي لنظ .رارـــــاذ القــــــل البحث والتحضير التخــــــــالالزمة لدراسة الموضوع مح
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و عميو تبدأ وظائف نظم المعمومات عمومات المفيدة لمتخذي القرارات، ىو إنتاج و تجميع و توصيل الم
انات إلى معمومات من خالل دورة بتجميع البيانات و تنتيي بإنتاج و توصيل المعمومات. يتم تحويل البي

أي نظام لكي يستجيب بكفاءة  مما ال شك فيو أنعمميات. من تشغيل البيانات و ما يرافق الدورة السابقة 
الحتياجات األطراف التي يوفر ليا البيانات و المعمومات والتي تعد طرفا حيويا في دورة حياة المؤسسات 

لكي يتسنى لمتنظيمات البقاء و االستمرار، و عميو برزت إلى السطح التنظيمات بشكل عام، وجب تطويرىا أو 
تشكل من عدد من المراحل، يشارك فييا عدد من المختصين والمدراء التي ت عممية تطوير نظم المعمومات

والمستخدمين. تتضمن كل مرحمة القيام بأعمال وميام محددة لمتقدم بمشروع التطوير نحو ىدفو النيائي وىو 
 نظام فعال لممعمومات.  تأسيس

ة إلى ـد و الديناميكيـبيئة المؤسسات من ظروف عدم التأكبو  تتسمو ما ا المتالحقة أدت التطورات 
لدرجة أصبح من الصعب عمييا حل ىذه  ،المعاصرة اإلداريةتعقد و تشعب المشاكل التي تواجييا العممية 

انت سائدة في الماضي عندما كانت المشاكل المشاكل عن طريق الحدس و التخمين و البدييية التي ك
. حيث أن كفاءة اإلدارة تقاس بدرجة يبسيطة و ال تتسم بيذا التشابك و التعقيد الذي يميزىا في الواقع الحال

نجاحيا في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب مما يؤدي إلى نجاح المؤسسة في تحقيق أىدافيا. لذا ظيرت 
ة تمكنيا من فيم المشاكل التي تواجييا و تساعد عمى تحميميا طريقة عممية سميمة الماسة إليجاد الحاج

حميا بطريقة واعية و عممية مبنية عمى أساس البيانات و الحقائق و المعمومات و المنطق و ليس عمى و 
في  لذا ظير ما يعرف بالمنيج الكمي في اإلدارة و الذي دعم باستخدام الحاسوب ،أساس الحدس و التخمين

مرحمة الحقة بشكل غير تفاعمي لتتطور مواكبة بذلك الظروف المتغيرة المحيطة باتخاذ القرار بالبحث عن 
رة و الحزم البرمجية بشكل تفاعمي ألجل ـة المتوافيآليات جديدة يتم بموجبيا استخدام التقنيات الحسابية و الكم

ة و المتطورة باستمرار بسبب الحاجة ـاليا المتعاقببرزت نظم دعم القرار بأجي تحسين جودة القرارات المتخذة.
الموضوعية لإلدارة لوجود تقنيات و أدوات لدعم اتخاذ القرارات التي أضحت معقدة بسبب ظروف عدم التأكد 

تزويد في  كفؤةغير  رةالمتواف م المعمومات المحوسبةـنظ التي ميزت بيئة األعمال المعاصرة، بعدما أصبحت
بالمعمومات الضرورية ألداء وظائفيم ودعم أنشطة المنشأة بالرغم من القيمة االقتصادية متخذي القرارات 

جاءت الدراسة الموسومة "دور و أىمية  اليامة ليذه المعمومات التي تعد موردا أساسيا من مواردىا الحديثة.
ت الشـرق الجزائري" م المعمومات في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية مع دراسة حالة مجمع إسمنانظ

وع دور و أىمية نظم المعمومات في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية مع التأكيد عمى ـلمعالجة موض
دراسة حالة أحد أىم القطاعات الحساسة في االقتصاد الوطني أال و ىو قطاع اإلسمنت و ذلك من خالل 

ناعة االسمنت في الجزائر و مدى أىمية و دور دراسة مجمع إسمنت الشرق الجزائري الذي يعد أحد ركائز ص
 . بونظم المعمومات عمى اتخاذ القرار 
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 الفرضيات اختبار -2

ات التي تم تبنييا ـة بشقييا النظري و التطبيقي إلى إثبات صحة بعض الفرضيـتوصمت الدراس  
 دحض بعضيا، أما فيما يختص بشق اإلثبات فقد تم تبني صحة الفرضيات التالية: و 

و المعمومات  اتـــــزيادة إمكانيات المؤسسة االقتصادية في التعامل مع البيانعمى  نظم المعمومات تعمل -
التواصل بين مراكز صنع القرار ا تحقق ـرار بيا، كما أنيتدعيم عمميات صنع الق تستخدميا ألجلالتي 

تو من حال المؤسسات المعاصرة . يستمد ىذا الحكم واقعيالمختمفة في المؤسسة بتبادل المعمومات فيما بينيا
، و كذا ما تم إثباتو كذلك من خالل تحميل االستبيان  عموما و التي تعد نظم المعمومات شريان الحياة فييا

 ؛الذي توافقت نتيجة تماما مع الفرضية المتبناة

ظام دعم الحاجة إلى إيجاد إطار لتوجيو تطبيقات الحاسوب صوب اتخاذ القرارات اإلدارية جعل من ن  -
ادة من ـاالستفالقرار حجر الزاوية في نظم المعمومات و اإلدارة بشكل عام، و يتأكد ذلك من خالل إمكانية 

قدرات نظم معمومات دعم القرار في دعم اتخاذ القرارات غير المييكمة و شبو المييكمة التي تتخذىا اإلدارة 
 يات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة االقتصادية؛لحل المشاكل التي تواجييا، مما يسيم في رفع كفاءة عمم

رق الجزائري ــفي مجموعة شركات مجمع اسمنت الش نظم المعموماتالدراسة أن  تفي اتجاه آخر أثبت
في إيصال المعرفة وتسييل اإللمام بمكونات الواقع وتفاعالتو وتأمين مقدرة بتمك الدرجة من األىمية  ال تعد

ىذا رغم أن نظم ، و كما ىو الحال في المؤسسات المعاصرة ؤ بالمستقبلاكتشاف الحاضر ودقة التنب
القرار في المجمع بشكل عام و مجموعة شركاتو بشكل  لمتخذيمثل الشيء الكثير بالنسبة المعمومات ت

بالتعامل مع واقعو في ظل االىتمام باستيعاب خصوصيتو وما تحيط بو من  معني متخذ القرار و أن منفرد،
عطاء متغيرات  و عميو فقد الكاممة الستخدام وتوظيف األدوات األكثر فعالية لتطويره والنيوض بو،  األىميةوا 

المعمومات و التحقق من  القيام بعممية صنع القرار في ىذا المجال دونما االرتكاز عمى تم إدراك أن
إزالة العقبات التي تحول ا و الطرق المستخدمة في جمعيا و العمل عمى ــمصداقيتيا من خالل تتبع مصادرى

ل جوىري و حاسم لضمان تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو ــدون انسيابيا يفقد متخذ القرار االستفادة من عام
 من خالل القرارات المتخذة.
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 ثـج البحـنتائ -3

التوصل لبعض النتائج التي نوردىا تباعا، وذلك خدمة  منالدراسة بشقييا النظري والتطبيقي  مكنت
والتي يمكن تحديدىا كما  الحقائق،راسات النظرية المستقبمية، حيث تعتبر مرشدا يستدل بو لموصول لكشف لمد

 يمي:
بعدا مميزا لكيفية معالجة المشاكل اإلدارية خاصة، حيث أسيمت بفعالية  أن تعطي نظرية النظم استطاعت -

لتي تسيم في أساسيا اتخاذ القرارات الرشيدة ا في التحكم في متغيراتيا وبالتالي إيجاد حمول مثمى ليا، يتم عمى
 تحسين أداء المؤسسة؛

، مكن المتغيرات و تأثيراتيا المتبادلة و الذي يعني تحميل دراسة أي تنظيم من منطمق زاوية النظمإن  -
و بحكم اعتمادىا  منيج التحميل إلى مستوى أعمى مما كان عميو في النظريات التقميدية لنقمن  المدخل
  العقالنية والتقنية؛ ريعنص

عمى درجة من األىمية في المؤسسة من خالل أثرىا الفاعل في إيصال المعمومات  تعد نظم المعمومات  -
وتسييل اإللمام بمكونات الواقع وتفاعالتو وتأمين مقدرة اكتشاف الفجوات في النظام، لذا فإن القيام بعممية 

المعمومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل حاسم  رتكاز عمىاتخاذ القرار في أي من المجاالت دونما اال
 ؛لضمان تحقيق اليدف الذي يتطمع إليو بقراراتو

المتابعة والتأكد من  إن عممية اتخاذ القرارات ترتبط بتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتدابير سابقة، حيث يتوجب -
أن ما يتحقق فعميًا يسير وفقًا لما أريد لو، ولذلك فإن وجود نظم المعمومات الخاصة برصد القرارات ومتابعة 
تنفيذىا يشكل ضرورة بالغة وأىمية الزمة لمتعرف المتواصل عمى كيفية التعامل مع تمك القرارات وتقييم 

 مستويات تنفيذىا بصورة دقيقة؛
دعم القرار عمى توفير كال من المعمومات الخاصة بالمشكمة المطروحة و االتصاالت لحل  يعمل نظام -

 من أىم التحديات التي تواجو المؤسسات المعاصرة؛ أصبحتالمشاكل شبو المييكمة التي 
  التالية:أما فيما يخص الناحية التطبيقية، فإنو تم التوصل لمنتائج 

مصادر جمع المعمومات الالزمة التخاذ القرارات في المجمع فكانت  توصمت الدراسة لتحديد درجة أىمية -
ح ـالموائات، ـة الوصية التي تتبعيا مجموعة الشركـة: لوائح و تنظيمات الجيـتباعا حسب درجة األىمي

األنظمة و القوانين العامة لمدولـة، العالقات الشخصية، المراجع العممية المتخصصة، ة، التنظيمات الداخميو 
 لمؤتمرات و المقاءات، المخططات التنفيذية، االجتماعــات و المجان؛ا
خمسة مصادر تختمف درجة استخداميا من في ادر جمع المعمومات عمى مستوى المجمع ـأىم مص تمثمت -

مستخدم آلخر، و تمثمت في اعتماد متخـذي القرارات عمى أنفسيم في تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار 
ـدام تقنيات المعموماتية الحديثة لتجميع المعمومات، العمل عمى تكميف أحد المرؤوسين ممن تتوفر فييم ،استخ
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ات و أخيرا العمل عمى ـات، االعتماد عمى نتائج الدراسات لمحصول عمى المعمومـاءة في جمع المعمومـالكف
وسين محددا في ذلك دور كل منيم توزيع ميمة تجميع المعمومات الالزمة التخاذ القرار عمى عدد من المرؤ 

 في جمع ىذه المعمومات؛
بينت الدراسة أن لممعمومات دور فعال في عممية اتخاذ القــرار في مجمع إسمنت الشرق الجزائـري و ذلك من  -

ة و تحميميا، تنفيـذ ر قدر من الكفاءة، تحديد المشكمحيث كونيا تعمل عمى تحقيق األىداف المرجوة بأكب
اء عمى متابعة تنفيذ األوامـر و القرارات، تعمل ـع قدرة الرؤسـل عمى رفـا، تعمـبشكل سميم و متابعتيالقرارات 

ؤساء عمى اتخاذ رار المناسب، مساعدة الر اك المشكمـة و بالتالي اتخاذ القعمى مساعدة الرؤساء عمى إدر 
اء المرتكبة ـــــــة عمى إدراك األخطاء و المرؤوسين قدر ـــــــــــــة في التوقيت المناسب، توفر لمرؤسرارات المناسبــــالق

دة المرؤوسين ــــل عمى مساعـــــة و أخيرا تعمـــــــل المشكمة المطروحـــــة لحــــــرارات، توليد البدائل الممكنـــــــــــفي الق
 في استيعاب مضمون القرار الصادر إلييم لتنفيذىا؛

إسمنت  إن أىم الخطوات التي يمكن انتياجيا لتفعيل دور نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرار في مجمع -
الشرق 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 

ألساليب اإلدارية الحديثة المساعدة عمى بمغة بسيطة، التحديث المستمـر لمبيانات و المعمومات، استخدام ا
اتخاذ القرارات، استخدام األساليب التقنية الحديثة في جمع و تخزين وتبادل المعمومات، االسترشاد بآراء 

رارات و أخيرا اعتماد النظم الخبيرة ـاذ القـرات المختصيـن في الحصول عمى المعمومات المساعدة عمى اتخـخبو 
 القرارات؛ المساعدة عمى اتخاذ

إن حوسبة نظام المعمومات في المجمع من شأنو دعم عمميات اتخاذ القرارات و ذلك من خالل توفير  -
السرية لممعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرار، تسييل عممية متابعة تنفيذ القرارات، القضاء عمى األعمال 

ت لمتخذ القرار، السماح بإشراك المستخدمين في اليدوية الروتينية، سرعة تنفيذ القرارات، سرعة نقل المعموما
 عممية اتخـاذ القرار و أخيرا يزيد من درجة تفويض السمطة التخاذ القرارات؛

إن أىم الصعوبات التي تواجو متخذي القرارات في الحصول عمى المعمومات بمجموعة شركات مجمع  -
حوز المعمومات، عدم توفر المعمومات المناسبة اسمنت الشرق الجزائري تمثمت في عدم تعاون األطراف التي ت

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 

إلى معمومات، قمة اإلمكانات المادية و البشرية، عدم توافر المعمومات  اآلليات المستخدمة في تحويل البيانات
بشأن المشكمة المراد اتخاذ القرار بشأنيا، سوء العالقات االجتماعية بين العمال و أخيرا عدم دقة المعمومات 

 شموليتيا؛و 
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ية الالزمة لعمميات اتخاذ كشفت الدراسة أن أىم الحمول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعمومات الحاسوب -
القرارات 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 

عـدد الحتياجات المستقبمية، توفيـر تجييزات حاسوبية بما يتناسب و تطوير النظام بما يتـالءم و ا االتصاالت، و 
 العاممين و أخيرا تدريب الموظفين عمى استخدام النظام و ما يستجد من أنظمة حديثة.

 اتـو التوصي االقتراحات -4

 تم التوصل إلييا، يمكن تقديم عدد من االقتراحات و التوصيات عمى النحو النتائج التي عمى بناء 
 التالي: 

إن المعمومات التي يعتمد االعتماد عمييا في عممية صناعة القرار يجب أن يكون بمقدورىا االستجابة  -
 الكاممة الحتياجات متخذ القرار ىي و ذلك من خالل  اعتماد نظام معمومات مبني عمى أسس عممية و كذا

كل مثل ىذه المعمومات المرجعية تكون عممية التعامل مع مخرجاتو من قبل مختصين، ولكي تش يجب أن
واإلسناد الكامل لصانع القرار البد أن تكون مستوفية لكافة المتطمبات المعموماتية الالزمة لدراسة الموضوع 

 محل البحث والتحضير التخاذ القرار بشأنو؛
رح عمى مستوى ة عن التساؤالت التي تطـور نظمي لإلجابـة بمنظـة االقتصادية الجزائريـيجب النظر لممؤسس -

ا الكمي، ـر لممشكمة اإلدارية في إطارىـتنظيميا من خالل النظر إلييا عمى أساس أنيا نظام مفتوح، و كذا النظ
و بالتالي يمكن تصميم نظام لممعمومات يسمح بتجميع و معالجة البيانات و إيصاليا عمى شكل معمومات 

اتخاذ القرار، كما يسمح باتخاذ بعض القرارات المبرمجة مراكز اتخاذ القرار المختمفة و من ثم تسييل عممية ل
 كذا المساعدة عمى اتخاذ القرارات غير المبرمجة بشكل تحاوري؛و 
ري ـــــورات وما يجــــــة مختمف التطـــــنو من متابعكمات إلى متخذ القرار مما يـــــــــام تدفق المعمومـــوجوب انتظ -

رافات قد تحدث، إذ كثيرًا ما نجد أن أسباب في نطاق مجال اختصاصو ويجعمو قادرًا عمى اكتشاف أية انح
وعن طريق تزويد صانع القرار  ،ضعف بعض القرارات ناتج عن عدم دقة توقيتيا وليس عدم صحة محتوياتيا

فادتـتتسنى إمكانية دعم لكي بما يحتاج إليو من معمومات شاممة في مختمف المجاالت من و مما ىو متاح ـو وا 
مكينو من االطالع عمى خبرات وتجارب اآلخرين واالستفادة منيا في نطاق عممو رصيد المعمومات العالمي وت

 وتوظيفيا كمعارف عممية وعممية فيما يتخذه من قرارات؛
المؤسسة االقتصادية الجزائرية بشكل عام و مجمع إسمنت الشرق الجزائري أن يسعى لتطوير يجب عمى  -

ة من خالل يات المحيط، كما يجب أن تتبنى االستقاللية الحقيقتجاوبا مع متغير  تستخدميانظم المعمومات التي 
 اعتمادىا عمى ذاتيا في اتخاذ القرارات بناء عمى ما تحوزه من معمومات؛
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المتابعة والتأكد  يجب أن ترتبط عممية اتخاذ القرارات بتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتدابير سابقة، مما يتوجب -
 ؛خطط لوفقًا لما من أن ما يتحقق فعميًا يسير و 

يجب عمى مجمع إسمنت الشرق الجزائري بشكل خاص اعتماد األساليب الحديثة في اإلدارة كاعتماد النظم  -
المساعدة عمى اتخاذ القرار بيدف تحقيق ذلك التدفق المعموماتـي الذي يتوافق مع احتياجات متخـذي القرارات 

 يز و الداللة؛من حيث الدقة، التوقيت المناسب، التكامل، الترك
لمخوض  اتـــــمختصي المعمومري أمام ــــرق الجزائــــــــات مجمع إسمنت الشــــــيجب فتح أبواب مجموعة شرك -

العممية التي من شأنيا أن تسيم في تطوير أساليب تسيير المجمـع و ذلك من خالل  و في البحوث العممية
جانب نظم معموماتو باصرة فيما يتعمق تعمل عمى اقتراح أساليب إدارية معرة و التي ـتبني مشاريع البحث المثم

ات ـة الميدانية تمك الصعوبة في تجميع البيانـرار فيو، حيث تبين من خالل الدراسـالق اذـوأساليب اتخ
المعمومات و تحميميا و كذا انتقاليا، حيث يتطمب وقتا طويال مما يفقد المعمومة جدواىا حين وصوليا لمتخذي و 

 القرار؛
ح بالحصول عمى المعمومات ـة تسمـرق الجزائري بطريقـع إسمنت الشـات في مجمـم المعموماـيجب تكييف نظ -

 و باتخاذ القرارات بطريقة ال مركزية، و بإشراك المستخدمين في اتخاذ القرارات؛ المناسبة في التوقيت المناسب،
ق الجزائري من أجل تطوير نظم االتصال بين مجموعة الشركات و المديرة العامة لمجمع إسمنت الشر  -

 تسييل تدفق المعمومات باالعتماد عمى نظام الشبكة.

 ثـاق البحـآف -5

يمكن القائمين أن توفر المعمومات الكافية واعتماد مرجعية معموماتية دقيقة نجد في سياق ما تم بحثو  
حوليا وتصورات يساعد عمى تكوين فيم مشترك مما دراستيا وتحميميا بعمق وشمولية ببحث تمك المشكالت، 

في ىذا  تسجيلو عميو يمكن  متكاممة لمعالجتيا ويوصل بالنتيجة إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومتناسقة.
 بعض اإلشكاليات التي قد تكون مواضيع بحوث مستقبمية والتي نحددىا فيما يمي:  السياق

 اذ القرارات؛ جدوى حوسبة نظام المعمومات اإلداري بالمؤسسة االقتصادية و أثره عمى اتخ -
ا عمى اتخاذ القرارات في المؤسسة ـام المعمومات الحاسوبية وأثرىـة الفرعية لنظـة بين األنظمـة التكامميـالعالق -

 االقتصادية؛ 
 آليات تطوير نظام المعمومات بالمؤسسة االقتصادية و آثارىا عمى عممية اتخاذ القرارات.  -
ام المعمومات ـمحور بحوث تنجز مستقبال سعيا لتطوير نظوبذلك نأمل أن تكون ىذه اإلشكاليات   
  بالتالي ترشيد القرارات المتخذة. و 
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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 
                                                                                   LOUAFI TAYEB 

I- LES DONNEES DE BASE 

Mettez le signe (x) devant la réponse convenable. 
II- L’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 ……………………………………………………………………  
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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 

Très important important pas sûr N’est pas important N’est pas 
important 

 du tout 

LES SOURCES OFFICIELLES 

1 Règles et lois      

2 Règlements et directives du 
groupe ERCE 

     

3 Directives et règlements 
internes 

     

4 Plans exécutifs      

5 Etudes et recherches      
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LES SOURCES OFFICIEUSES 

1 Congrès et séminaires      

2 Réunions et commissions      

3 Livres spécialisés      

4 Les relations personnelles       

 

La seconde question : quelles sont les méthodes utilisées en vue de collecter les 
informations nécessaires à la prise de décision?  
N Méthodes/ importance de la 

méthode 
Très grand usage Grand usage Usage réduit Usage 

 très réduit 
Non utilisée 

1 Je collecte les informations 
personnellement 

     

2 Je désigne quelqu’un du 
personnel celui qui est 
compétant à collecter les 
informations  

     

3 Je distribue les missions de 
collecte des informations à 
plusieurs personnes chacune à 
son rôle 

     

4 J’utilise le système informatisé 
pour collecter les informations 

     

5 J’utilise les résultats des 
recherches et des études afin 
de collecter les informations  

     

La troisième question : quel est le niveau d’efficacité des informations en matière de 

prise de décision au niveau de votre entreprise?  
No Expression/ niveau 

d’efficacité  

Très efficace efficace peu efficace Non efficace Non efficace 

 du tout 

1 Détermination  et analyse 
des problèmes rencontrés  

     

2 Création des options 
possibles pour résoudre les 

problèmes 

     

3 Réalisations des objectifs 
avec performance 

     

4 Aide les personnels  à 

déterminer les problèmes et 

à prendre la bonne décision   

     

5 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   

     

8 Aide les responsables et les 
personnels à déterminer les 
fautes commises dans la 
décision 

     

9 Exécution des décisions 
d’une façon correcte  
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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 Les difficultés/  

Niveau de l’accord 
Absolument D’accord pas sûr Pas d’accord Pas d’accord 

 du tout 

1 La défaut d’entre- aide entre les 
parties détentrices de 
l’information 

     

2 La non- disponibilité des 
informations adéquates au bon 
moment 

     

3 Le temps long consacré à la 

collecte d’informations 

     

4 La difficulté du feed – back de 
l’information par manque de 
méthode d’organisation de 
l’information  

     

5 La baisse du savoir – faire des 
spécialistes dans le transfert des 
données en information 
susceptibles d’utilité  

     

6 L’incapacité des mécanismes 

utilisés dans le transfert des 
données en informations 

     

7 La non-représentation de 
l’information de la réalité 

 

     

8 La non-  disponibilité des 
informations concernant le 
problème objet de la prise de 
décision  

     

9 La rareté des moyens financiers et 

humains  

     

10 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 Absolument D’accord pas sûr Pas d’accord Pas d’accord 

 du tout 

1 Faire en sorte de fournir 

l’information adéquate au bon 
moment 
 

     

2 L’actualisation continue des 
données et des informations 

     

3 Le recours à des méthodes 
techniques modernes dans la 
collecte, le stockage et 
l’échange des informations 

     

4 L’organisation des 
informations de manière à 
assurer sa restitution et son 
utilité au bon moment  

     

5 Fournir l’information au 
destinataire à travers un 
langage simple 

     

6 Le recours à la consultation et  
à l’expertise pour obtenir les 
informations d’aide à la 

décision 
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7 L’utilisation des méthodes 
managériales modernes d’aide 
à la décision comme la 
méthode PERT. SIMPLEXE 

     

8 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 L’expression/  

niveau de l’accord 
Absolument D’accord pas sûr Pas d’accord Pas d’accord du tout 

1 Facilité le suivi d’exécution 
des décisions  

     

2 Participe à la rapidité 
d’exécution des décisions  

     

3 Permet d’assurer la 

confidentialité de l’information 
d’aide à la décision 

     

4 La rapidité de transfert des 
informations vers les 
décideurs 

     

5 Met fin aux taches manuelles 
routinières  

     

6 Augmente le degré de 
délégation du pouvoir dans la 
prise de décision 

     

7 Permet d’associer les 

employés au processus de 
prise de décision 

     

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 L’expression/  

niveau de l’accord 

Absolument D’accord pas sûr Pas d’accord Pas d’accord du tout 

1 Mise à disposition des 
équipements informatiques 
correspondant au nombre des 
employés  

     

2 Entraîner les employés à 
l’utilisation du système et des 
nouveautés des systèmes 

modernes  

     

3 Disposer des compétences 

humaines spécialisées 

     

4 Développer le système en 
fonction des besoins futurs  

     

5 La protection du système 
grâce à des programmes de 

sécurité de l’information 

     

6 L’actualisation continue des 
bases de données de système  

     

7 Adoption des nouvelles 

technologies de 

l’information et de la 

communication (NTIC) 

     

 



 



    قائمــة المراجـع
 

 

283 

 عـالمراج قائمة

 الكتب الصادرة بالمغة العربية

إبراهيـ سمطاف، نظـ المعمومات اإلدارية: مدخؿ إداري، الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  -10
 .0000 مصر،

 .0002أحمد حسيف عمي حسيف، تحميؿ و تصميـ النظـ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -20

ف عمي الحسيف، نظـ المعمومات المحاسبية : اإلطار النظري والنظـ التطبيقية، مكتبة ومطبعة أحمد حسي -30
 .7991اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، 

 .0000أحمد ماهر وآخروف، اإلدارة : المبادئ والمهارات، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  -40

 .7992، لعاؿ، المحاسبة اإلدارية، الدار الجامعية، بيروت، لبنافأحمد محمد نور و أحمد رجب عبد ا -50

، ثابت عبد الرحمف إدريس، إدارة األعماؿ:نظريات و نماذج و تطبيقات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر -60
0002. 

لجديدة لمنشر، جالؿ إبراهيـ العبد، استخداـ األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية، دار الجامعة ا -70
 .0002، اإلسكندرية، مصر

 .0002، جماؿ الديف لعويسات، اإلدارة و عممية اتخاذ القرار،دار هومه، بوزريعة، الجزائر -08

 .7991،دار إسهامات، تونس جماؿ الديف لعويسات، مبادئ اإلدارة و التنظيـ، -90

سيف،دار المريخ، الرياض، المممكة العربية حمدي طه، مقدمة في بحوث العمميات، ترجمة: أحمد حسيف عمي ح -10
 .7991،السعودية

 .0002حسف عمي الزغبي، نظـ المعمومات اإلستراتيجية:مدخؿ استراتيجي،دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، -11

حسيف عمي، التسويؽ : الدليؿ العممي لالستراتيجيات والخطط التسويقية، دار الرضا لمنشر ، دمشؽ، سوريا،  -12
 .0000بعة األولى، الط

خميؿ عواد أبو حشيش، المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، عماف،  -13
 .0002، األردف



    قائمــة المراجـع
 

 

284 

رايموند ماكميود و جيورج شيؿ، نظـ المعمومات اإلدارية، ترجمة: سرور عمي إبراهيـ سرور،دار المريخ  -14
   .0001، العربية السعودية لمنشر،الرياض، المممكة

 .7911رفعت النجار، النظـ و العمميات اإلدارية و التنظيمية، وكالة المطبوعات، الكويت،  -15

طارؽ حمادة، المعمومات وأثرها في زيادة الفعالية اإلدارية، المنظمة العربية لمعمـو اإلدارية، جامعة الدوؿ  -16
 .7992العربية، عماف، األردف، 

طارؽ، مقدمة في نظـ المعمومات اإلدارية والحاسبات اآللية، شركة الجالؿ لمطباعة، اإلسكندرية، مصر، طه  -17
 دوف سنة نشر.

 .7912، ؾ.ح.أبو الخير، أصوؿ اإلدارة العممية، دار الجيؿ الصاعد لمطباعة، القاهرة، مصر -18

حاسبية، الدار الجامعية لمطبع والنشر كماؿ الديف مصطفى الدهراوي، مدخؿ معاصر في نظـ المعمومات الم -19
 .7999والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 

 .7919، ـ. الناشد، المدخؿ إلى إدارة األعماؿ، منشورات جامعة حمب، سوريا - 20

محمد الفيومي و أحمد حسيف عمي حسيف، تصميـ و تشغيؿ نظـ المعمومات، قسـ مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية،  -07
 شر.مصر، دوف سنة ن

 .7999محمد الفيومي محمد، تصميـ وتشغيؿ نظـ المعمومات المحاسبية، كمية التجارة، فرع دمنهور، مصر،  -00

محمد رفيؽ الطيب، مدخؿ لمتسيير، الجزء األوؿ: التسيير و التنظيـ و المنشأة، ديواف المطبوعات الجامعية،  -02
 .7992، الجزائر

لجزء الثاني:وظائؼ المسير و تقنيات التسيير،ديواف المطبوعات الجامعية، مدخؿ لمتسيير، ا محمد رفيؽ الطيب، -02
 .7992،الجزائر

 .7919، محمد عمي شهيب، اإلستراتيجيات و سياسات األعماؿ، كمية التجارة، جامعة القاهرة، مصر -02

 .7992، رة، مصرمحمد ماجد خشبه، نظـ دعـ القرار، إصدارات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاه -01

محمد نور برهاف و إبراهيـ غازي رحو، نظـ المعمومات المحوسبة، دار المناهج لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  -09
 .7999الطبعة األولى، 



    قائمــة المراجـع
 

 

285 

محمد عبد الغني حسف، مهارات اتخاذ القرار: اإلبداع و االبتكار في حؿ المشكالت، دار الكتب، القاهرة،  -20
 .0007مصر، 

محمد فهمي طمبة وآخروف، الحاسب ونظـ المعمومات اإلدارية، مجموعة كتب دالتا، القاهرة، الطبعة  -27
 .التاسعة،دوف سنة نشر

ة ػاء لمطباعػمحمد قاسـ القريوني، مبادئ اإلدارة: النظريات و العمميات و الوظائؼ،الطبعة األولى،دار صف -20
 .0007النشر و التوزيع، عماف، األردف، و 

 الديف األزهري، اإلدارة مف وجهة نظر المنظمة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دوف سنة نشر. حيم -22

منصور البديوي، دراسات في األساليب الكمية و اتخاذ القرارات، الدار الجامعية لمنشر و التوزيع، اإلسكندرية،  -22 
 .7919، مصر

ادئ المحاسبة المالية، مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، مصطفى رضا عبد الرحماف و يحي أحمد قممي، مب -22
7991. 

 .7990مصطفى عشوي، أسس عمـ النفس الصناعي والتنظيمي، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  -21

، وزارة الثقافة 97العدد مصطفى عشوي، إهماؿ مفهـو السمطة في دراسات االتصاؿ التنظيمي، مجمة الثقافة، -29
 .7992 جواف، ، الجزائروالسياحة

سكندرية، مصر، لقرارات، مؤسسة شباب الجامعة، االموسى حسب الرسوؿ، األساليب الرياضية لنظرية اتخاذ ا -29
0002. 

 .0002 مؤيد الفضؿ،األساليب الكمية في اإلدارة،دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع،عماف، األردف، -20

 .0000منظمة: الهيكؿ و التصميـ، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، مؤيد سعيد السالـ، نظرية ال -27

 .7999ناصر دادي عدوف، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر،  -20

، صالح الديف الشنواني، التطورات التكنولوجية في اإلدارة الصناعية، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر -22
7990. 

صالح الديف محمد عبد الباقي، السموؾ اإلنساني في المنظمات، الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع،  -22
 .0000اإلسكندرية، مصر، 

 .0000، عبد السالـ أبو قحؼ، أساسيات اإلدارة و التنظيـ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر -22



    قائمــة المراجـع
 

 

286 

ى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية، الدار الجامعية لمطباعة، اإلسكندرية، عبد المطمب عبد الحميد، الجدو  -21
 .0000مصر، 

عبد الرزاؽ محمد قاسـ ، نظـ المعمومات المحاسبية الحاسوبية، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  -21
 .7999األردف، 

لحديثة، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة عبد العزيز مصطفى أبو نبعػة، المفاهيـ اإلدارية ا -29
 .0007 ،الثانية

عالء عبد الرازؽ السالمي و رياض عماد الدباغ، تقنيات المعمومات اإلدارية، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف،  -29
  .0007الطبعة األولى، 

 .0002، ة األولى،دار وائؿ لمنشر،عماف، األردفعالء عبد الرزاؽ محمد السالمي، نظـ دعـ القرارات، الطبع -20

عماد الصباغ و عبد الرحماف الصباح، مبادئ نظـ المعمومات اإلدارية الحاسوبية، دار زهراف لمنشر والتوزيع،  -27
 .7992عماف، األردف، 

 .7919، عمي السممي، التخطيط و المتابعة، مكتب غريب، القاهرة، مصر -20

 .0007، لساعد، نظرية القرارات اإلدارية،دار زهراف لمنشر والتوزيع، عماف، األردفعمي حسيف و رشاد ا -22

عمي حسيف عمي و مؤيد عبد الحسيف، نمذجة القرارات اإلدارية: الجزء األوؿ، دار اليازوري العممية، عماف،   -22
 .7999، األردف

 ،لمنشأة، دار زهراف، عماف، األردفعمي حسيف عمي و آخروف، بحوث العمميات و تطبيقاتها في وظائؼ ا -22
7999. 

عمي محمود بهموؿ، استخداـ قاعدة البيانات ومنتج التطبيقات، دار الكتب العممية، إمبابة، مصر، الجزء األوؿ،  -21
 .الطبعة الثانية، دوف سنة نشر

اإلدارية، كمية التجارة، عمي عبد الهادي مسمـ، نظـ المعمومات اإلدارية: المبادئ والتطبيقات، مركز التنمية  -21
 .7992جامعة اإلسكندرية، مصر، 

، عمي فهمي، نظـ دعـ اتخاذ القرار و األنظمة الذكية، دار الكتب العممية لمنشر و التوزيع، القاهرة، مصر -29
0002. 



    قائمــة المراجـع
 

 

287 

دار  ساندي بوكراس، حؿ المشاكؿ و اتخاذ القرارات الفعالة، ترجمة: تيب توب لخدمات التعريب و الترجمة، -29
 .0007،الفاروؽ لمنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

 .7999سميـ الحسنية، مبادئ نظـ المعمومات اإلدارية، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  -10

غالب ياسيف، تحميؿ و تصميـ نظـ المعمومات، الطبعة األولى، دار المناهج لمنشر و التوزيع، عماف، سعد  -17
 .0002، األردف

ة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة ػة، دار اليازوري العمميػسعد غالب ياسيف، نظـ المعمومات اإلداري -10
 .7999األولى، 

 .0001، سعد غالب ياسيف، نظـ مساندة القرارات، الطبعة األولى، دار المناهج لمنشر و التوزيع، عماف، األردف -12

ـ مساندة القرارات،الطبعة الثانية،دار المناهج لمنشر و التوزيع، عماف، سعد غالب ياسيف التكريتي، نظ -12
 .0002،األردف

 سونيا محمد البكري، نظـ المعمومات اإلدارية، دوف دار وسنة نشر. -12

المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر  ترجمة: عبد المحسف الحسيني، المساعد في المعموماتية، ،شارؿ بيرته -11
 .7991،بيروت، التوزيعو 

وليد إسماعيؿ السيفو و آخروف، أساسيات االقتصاد القياسي التحميمي، األهمية لمنشر و التوزيع، عماف، األردف،  -11
0001. 

 الكتب الصادرة بالمغة الفرنسية 

07- A. DAVID & E. SUTTER, La gestion de l’information dans l’entreprise, Afnor gestion, Paris, 

France, 1985. 

02- ANNELISE COULEAU-DUPONT, Système d’information de gestion : Manuel & applications, 

Nathan, Paris, France, 2007. 

03- ARMAND DAYAN & Autres, système d’information et d’organisation, Manuel de gestion, ellipses, 

Paris, 1990. 

 04-BERNARD LAMIZET & AHMED SILEM , Dictionnaire encyclopédique des sciences de 

l’information et de la communication,Ellipse édition, Paris, France, 1997. 

05- BERNARD ROY, Méthodologie multicritère d'aide à la décision, Economica, Paris, France, 1985. 

06- B. PAULRE, Entreprise - système, édition d’organisation, Paris, 1990. 



    قائمــة المراجـع
 

 

288 

07- CHRISTIANE VOLANT, Le management de l’information dans l’entreprise : vers une vision 

systémique, ADBS éditions, Paris, France, 2001. 

08- CLAUDE ALAZARD et SABINE SEPARI, Contrôle de gestion, 5emeédition, Dunod, Paris, France, 

2001. 

09 - CORINE CAUVET & CAMILLE ROSENTHAL- SABROUX, Ingénierie des systèmes 

d’information, Germes science publications, Paris, France, 2001. 

10- DALILA TOUARI, Introduction aux systèmes d’informations, édition pages bleues, Bouira, Algérie, 

1998. 

11- D.NANCI et autres, Ingénierie des systèmes d'information avec MERISE: méthode et outil, les 

presses de l'université du Québec, Montréal, Canada, 1992. 

12- DONALD. H SANDERS, L’informatique : un instrument de la gestion, traduit par : NADIA 

THALMANN, Mac GRAW - Hill, Québec, Canada, 1980. 

13- ERIC SCHWARZ, La révolution des systèmes : une introduction à l’approche systémique, Delval 

édition, Fribourg, Suisse, 1988. 

14- HENRI BRIAND et autres, les systèmes d’information : analyse et conception, Dunod, Paris, 1990. 

15- HENRY BRIAND et autres, Systèmes d’information et bases  de données, Bordas, Paris, France, 

7999. 

16- JACQUES CHAUMIRE, Systèmes d’information : marché et technologies, les éditions ESF, Paris, 

France, 1986. 

17- JEAN DE GRAEVE & JEAN POTIER, Système d’information: Management et acteurs, les éditions 

Sapientia, Paris, France, 2001. 

18- JEAN-LOUIS PEAUCELLE, Informatique pour gestionnaires, Vuibert, Paris, France, 1986. 

19- JEAN- NOËL LHUILLIER, Le management de l’information : des données aux connaissances et aux 

compétences, Hermès sciences publications, Paris, France, 2005. 

20- JEAN PIERRE HELFER et Autres, Management: stratégie et organisation, Vuibert, Paris, 3
eme

 

édition, 2000. 

21- L. SAIDI, Le livre de formation: Excel 1997 - 2000, Dar El-Houda, Ain M’lila, Algérie, 2001. 

22- LAURENT PASCAL & BERNARD BOUGON, Pratique de la décision, Dunod, Paris, France, 2005. 

23- LUDWING  VON  BERTALANFFY,  La théorie générale des systèmes, traduit par : JEAN 

BENOIST  CHABROL, Dunod , Paris, 1973. 

24- MARTIN. M. LIPSCHUTZ et SEYMOUR LIPSCHUTZ, Traitement de l’information, traduction 

française: SYLVIE JACOUD, Mc Graw - Hill, Paris, 1981. 

25- MICHEL GHERTMAN, la prise de décision, édition PUF, Paris, France, 1981.  

26- MICHEL VOLLE, De l’informatique: savoir vivre avec l’automate, Economica, Paris, France, 2006. 



    قائمــة المراجـع
 

 

289 

27- NICOLAE DRAGULANESCU, Science et techniques de l’information : Genèse et évolution, 

éditions Agir, Bucarest, Roumanie, 1999. 

28- Philippe Cabin, La communication : Etat des savoirs, Editions Sciences Humaines, France, 2003. 

29- PIERRE JOURDE & DIDIER KUEVIAKOE, Système d’information de gestion, ESKA édition, 

Paris, France, 2007. 

30- PIERRE LAUZEL et ROBERT TELLER, Contrôle de gestion et budgets, édition Sirey, Paris, 1997. 

31- PIERE LEVINE et autres, Systèmes experts dans l’entreprise, Hermès, Paris, France, 1990. 

32- S.DJALLOL, Comptabilité de l’entreprise et système économique, O.P.U, Alger, 1991. 

33- YVES- FRANçOIS LE COADIC, La science de l’information, Presses universitaires de France, 

Paris, France, 1994. 

 الكتب الصادرة بالمغة اإلنجميزية

07- BEARSHAW JOHN & PLTFREMEN DAVID, The organization and its environment, 4ed, Pitman 

Publishing, U.S.A, 1990. 

00- BEER.S, Cybernetics and management, JHON and WILLY and SONS publishing, New York, 1964. 

03- D.OLSON and J.COURTNY, Decision support models and expert system, Mc Milan Publishing, 

New York, U.S.A, 1990. 

04- E.ARCHER, How to make a business decision: an analysis of theory and practice, Management 

Review, U.S.A, 1980. 

05- EFFY OZ, Management information systems, Thomson course technology, Canada, Fifth edition, 

2006. 

06- E.TURBAN, Decision support and expert systems: Management support systems, 2nd edition, New 

York, U.S.A, 1990. 

07- E.TURBAN, Decision support and expert systems,4ed edition, Prentice Hall International, 

U.S.A,1995. 

08 - HAAG CUMMINGS & DAWKINS, Management information systems for the information age, 

Irwin Mc Graw Hill Inc, Boston, U.S.A, 1998. 

09- HERBERT SIMON, The new science of management decision, Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A, 

1977. 

10- HICKS. Jr. JAMES, Management information systems a user perspective, west publishing CO, 

U.S.A, 3rd edition, 1994. 

11- JAMES A. O’BRIEN & GEORGE M. MARAKAS, Management information systems, Mc Graw-

Hill companies, New York, U.S.A, 2006. 



    قائمــة المراجـع
 

 

290 

12- KUMAR KULDEEP & HILLEGERSBERG JOE VAN, ERP experience and evolution, Gale Group, 

U.S.A, 2000. 

13- LAUDON Kenneth & LAUDON JANE, Management information Systems: Organization and 

technology in the networked enterprise, 6ed, Prentice Hall international, U.S.A, 2000. 

14- MOCKLER ROBERT, information systems for management, Bell and Howell, Ohio, U.S.A, 1974. 

15- O’BRIEN JAMES, Introduction to information systems, 8ed, Irwin, Chicago, U.S.A, 1998. 

16- PARKER CHARLES & CASE THOMAS, Management information systems: Strategy and action, 

McGraw –Hill, New York, U.S.A, 1993. 

17 - POWER DANIEL.J, Supporting decision-makers: an expanded framework, A Tran disciplinary 

approach proceeding, 2001. 

18- RADFORD, K.J, Information systems for strategic decisions, Reston Publishing Co, U.S.A, 1978. 

19- R.DAFT, Organisation theory and design, West Publishing Co, New York, U.S.A, 1992. 

20- ROBERT KREITNER, Management, 3rd edition, Houghton Mifflin Company, Boston, U.S.A, 1986. 

21- TURBAN. E FRAIM et al, Information technology for management: improving quality and 

productivity, John Wily et Sons, Canada, 1996. 

 المجالت و الدوريات الصادرة بالمغة العربية

حؿ المشكالت، وزارة التعميـ العالي، ورقة بحثية: اتخاذ القرارات و ، وحدة إدارة مشروعات تطوير التعميـ العالي -10
 .المممكة العربية السعودية، دوف سنة نشر

 المجالت و الدوريات الصادرة بالمغة الفرنسية

01- 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. 

 مصادر أخرى

1- Cement Electronics Encyclopedia, 2008 

 المتمقيات العممية 

01- AKKI ALOUANI AOUMEUR, le système d’information comptable et la compétitivité de 

l’entreprise, séminaire  international, université Mohamed Khider, Biskra, 29/30 Octobre 2002. 

02- MOKRANE RFAA, veille informationnelle, veille référentielle : facteurs de compétitivités de 

l’entreprise, Séminaire International, Université Mohamed Khider, Biskra, 29/30 Octobre 2002. 

03- Sidney Mindless: Concrete, Civil Engineering & Engineering Mechanics Series. 



    قائمــة المراجـع
 

 

291 

04- A.DAOUDI, le ciment, normalisation et contrôle de qualité, Journée technique de ERCE. 

05- BENDIBABDELHAMID, PDG du Groupe ERCE-GIC, Historique du ciment et situation de la 

production en Algérie de 1962 à 2005. 

 ةالمواقع اإللكترونية الرسمي

07- Le site officiel de l’agence française de la normalisation: www.afnor.fr. 

 . www.mipi.dz الموقع الرسمي لوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات الجزائرية، الموقع االلكتروني: -00

 .gic.dz-www.erce موقع الرسمي لمجمع اإلسمنت و مشتقاته لمشرؽ الجزائري، الموقع االلكتروني:ال -02

 المتمقيات العممية 

تغير مفهـو تسيير الموارد البشرية في ظؿ االقتصاد المعرفي، الممتقى الدولي الثاني حوؿ المعرفة  الوافي الطيب، -7
ظؿ االقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكويف المزايا التنافسية لمبمداف العربية، كمية العمـو االقتصادية عمـو  في

 .7002ديسمبر 00-00التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي بالشمؼ، 

 بالمغة العربية األطروحات و المذكرات

في أداء إدارة الحقوؽ بإمارة منطقة مكة  خالد بف محمود بف حسف حادي، نظـ المعمومات الحاسوبية و دورها -7
كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية المكرمة لمهامهػا، رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ العمـو الشرطية، 

 .0002 لمعمـو األمنية، المممكة العربية السعودية،

غير  القرارات اإلدارية، رسالة ماجستيرفيحاف محيا عموش المحيا العتيبي، دور المعمومات في عممية اتخاذ  -0
 ،المممكة العربية السعوديةمنية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األالعمـو اإلدارية، كمية الدراسات العميا،  منشورة، قسـ

0002 . 
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