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 أهموةىخصائصىالمعلوماتىفيىبناءىاختوارىقراراتىالمنظمة

 اهلل محود سراج عبدأ. 

 الينً، جامعة حضرموت للعلوو والتكيولوجيا 

 مدرس ىظه املعلومات بقسه إدارة األعنال

 عضو اجلنعية الينيية لإلدارة

 
 -:ملخص

إلى توضٌح أهمٌة  هذا المقالٌسعى 
ارات خصائص المعلومات فً بناء واختٌار قر

القرارات تحتاج  بتوضٌح ان المنظمة وذلك
إلى معلومات تختلف باختالف القرارات وانه 
لرفع مستوى هذه القرارات ٌجب االهتمام 
بإٌجاد المعلومات المناسبة أي بالخصائص 

 المطلوبة.
سوف نركز على تعرٌف المنظمات  اولذ    

وخصائصها وتوضٌح أن المنظمات تتخذ فٌها 
عرٌف القرارات وأنواعها ثم ت,القرارات

ودراسة المعلومات وخصائصها وأخٌرا 
توضٌح خصائص المعلومات المتعلقة 

 .بالقرارات فً المستوٌات اإلدارٌة

Resume : 

        Cet article essaie de clarifier 

l’importance des caractéristiques 

d’informations pour le choix et la prise 

de décisions de l’entreprise, et ceci de 

montrer que les décisions requièrent des 

informations différentes. Ainsi, pour 

élever le niveau de ces décisions, il y a 

lieu de considérer les informations utiles 

pour chaque caractéristique demandée. 

A cet effet, nous concentrons sur la 

définition de l’organisation et ses 

caractéristiques, et de montrer que les 

décisions définies émanent de ces  

organisations. Enfin, nous mettons en 

lumière les caractéristiques de 

l’information concernant les décisions 

aux différents niveaux de gestion. 

 

 
 المنظمات وخصائصهااوال:
 تعريف المنظمات  -1
تمثل المنظمات أهمٌة كبرى فً بناء وتطوٌر المجتمعات وبها تقام كافة األنشطة   

الخ ( …,الصناعٌة ,الثقافٌة ,اإلنتاجٌةقوة المنظمات فً كافة المجاالت )والمشارٌع وب

أداء هذه المنظمات لكً تحقق  تسعى كل دولة لرفع مستوى ا ولذ ,تقاس قوة الدول
 الى ماهٌةولرفع مستوى هذه المنظمات تناولت العدٌد من النظرٌات ,رفاهٌة  شعوبها

ثم كٌفٌة ترابط أجزائها ومنها ما ركز على العملٌة ,وكٌفٌة عملها ,أهمٌتها  ,المنظمات
 اهتم بعملٌة صناعٌة القرار.اخراإلدارٌة و

ة رفع مستوى أداء هذه المنظمات عن طرٌق سنهتم بدراسالمقال  ونحن فً هذا 
اختٌار وبناء القرارات المثلى وفاعلٌتها  فً إطار تكاملً ففً كافة وظائف المنظمة 
تتخذ قرارات و ال بد من توفر معلومات بخصائص مطلوبة تفً باحتٌاجات متخذ القرار 

رارات دراسة خصائص  المعلومات لبناء واختٌار ق على سنركزومن هذا المنطلق 
 المنظمة.
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 وعلٌه فإننا سنبدأ بدراسة ما هً المنظمات وخصائصها 
بان لفظ المنظمة ٌطلق   (Joseph Litter ,1969) ففً تعرٌف لجوزٌف لتر

 -:1حٌنما
 ٌكون هناك أفراد قادرٌن على التواصل بٌنهم . -
 راغبٌن فً المشاركة بالعمل أو المساهمة فً عمل مشترك . -
 بغٌة تحقٌق هدف عام . -

وبمالحظة التعرٌف نرى تركٌزه على اعتبار المنظمة وحدة اجتماعٌة تتكون      
 من أفراد ٌمارسون فٌها أعمال بالمساهمة والمشاركة.

( بأنها مجموعة من Schoderbek,Charles,others,1980بٌنما عرفها ) -

عة األجزاء التً ترتبط ببعضها البعض ومع البٌئة المحٌطة وهذه األجزاء تعمل كمجمو
 .2واحدة من اجل تحقٌق أهداف النظام 

 وبمالحظة  هذا التعرٌف نرى  تركٌزه على نظرته للمنظمة كنظام .
وللوصول إلى تعرٌف أدق لهذه المنظمات سواء كانت منظمة عامة أو خاصة      

 .قمنا بوضع خصائص تجتمع علٌها المنظمات, الخ…ربحٌة أو خٌرٌة ثقافٌة أو صناعٌة

 
 -تتمثل اهم خصائص المعلومات فً االتً:نظمات :خصائص الم -2
بمعنى ان المنظمات تسعى إلى تحقٌق اهدف محددة وتتعدد هذه  -األهداف : -أ

 -النمو – االستمرارٌةاألهداف وتختلف باختالف المنظمات ومن أمثلة األهداف ) 
 الخ (.……-الربحٌة

مة لتحقٌق األهداف وهً المهام واألعمال التً تقوم بها المنظ -األنشطة : -ب
 فالمنظمات تختلف أنشطتها باختالف األهداف التً تسعى إلٌها.

بمعنى ان المنظمات تستخدم أدوات وأجهزة فنٌة الداء  -األجهزة والمعدات : -ج
 أنشطتها.

تتأثر وتؤثر فٌها فالمنظمة تستمد مدخالتها من بٌئتها أي , تعمل المنظمة فً بٌئة  -د
 ظمة على بٌع سلعها وخدماتها فً بٌئتها أٌضا .من المحٌط وتعمل المن

بحٌث المنظمة نظام مفتوح  أي أنها تتأثر وتؤثر فً البٌئة وعناصرها واجزائها  -ه
 التً تسعى المنظمة الى تحقٌقها. تتكامل لتحقٌق األهداف

 تتخذ فً المنظمة العدٌد من القرارات. -و
رة عن شخصٌة تسعى إلى تحقٌق وعلٌه ووفق ما سبق فان المنظمة هً  )عبا      

أهداف محددة وتقوم بمجموعة من األنشطة اإلنتاجٌة لتحقٌق األهداف من خالل قٌام 
 مجموعة من األفراد وبتكنولوجٌا معٌنة وباستخدام موارد الزمة لتلك األنشطة(.

 
وبغض النظر عن أنواع المنظمات وأشكالها القانونٌة وتنظٌماتها إال أنها تتكون      

هو ن مجموعة من األنشطة تتخذ فٌها العدٌد من القرارات وهذا ٌقودنا إلى دراسة ما م
 القرار ما خصائصه ؟ أنواعه؟ وما هً  أهمٌة خصائص المعلومات لهذه القرارات ؟
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 خصائص المعلومات ودورها في بناء واختيار القرارات ثانيا: 
 مفهوم القرارات -1
 رات :التطور التاريخي لدراسة القرا -أ

هناك العدٌد من المدارس والنظرٌات التً اهتمت بعملٌة صنع القرارات فبداٌة   
والتً ركزت على تحسٌن اإلنتاجٌة فً Taylor  3بالمدرسة الكالسٌكٌة على ٌد العالم

ظل ظروف ثابتة ومؤكدة مما ٌعنً قرارات روتٌنٌة ومحددة مسبقا إال أنها تغافلت فٌما 
تهتم أبدا به وبمشاعره وعواطفه ثم ظهرت مدرسة العالقات ٌخص العنصر البشري فلم 

اإلنسانٌة والتً أضافت إلى سابقتها االهتمام بالعنصر البشري وفً ضوء تزاٌد االهتمام 
بعملٌة صنع القرارات آتت العدٌد من المدارس والنظرٌات والتً من أهمها ظهور ما 

( الذي قدم نظرٌة Von Bentalanffyٌسمى بمنهج النظم والذي ٌعود ظهوره إلى العالم )
 .>:=5لألنظمة  ةوالنظرٌات العام4 94=5األنظمة المفتوحة 

ووفقا لنظرٌة النظم فان المنظمة نظام مفتوح أي إنها نظام مكون من أنظمة فرعٌة 
أو أجزاء وعناصر تتفاعل مع بعضها البعض وتسعى إلى تحقٌق هدف محدد ومفتوح 

 التغٌرات التً تحدث فً البٌئة ستؤثر علٌها . بمدى تفاعلها مع المحٌط وان
ومن هنا بدا الفهم ٌتغٌر بمعنى ان المدٌر مهما كان حكٌما فانه الٌمكن التنبؤ بدقة 
تامة بسلوك المتغٌرات التً تؤثر فً الموقف , أي ان هناك حدودا لدرجة التغٌر ال 

رٌخً الزال القرار ٌستطٌع المدٌر فً ظلها اتخاذ قرارات رشٌدة, وفً التطور التا
 ؟ هو القرار وكٌف ٌصنعا ٌثرى بالعدٌد من اآلراء فم

 
 القرارات : تعريف -ب
 .5لغوٌا عرف القرار ب "انتهى األمر وثبت" -

إال ان ما ٌهمنا هو التعرٌفات العلمٌة واالصطالحٌة فً نطاق التسٌٌر لذا سنتناول 
 بعض هذه التعرٌفات 

" لحظة اختٌار بدٌل معٌن بعد تقٌٌم بدائل مختلفة عرف هارٌسون اتخاذ القرار بانه-
 .6على أساس توقعات معٌنة لمتخذ القرار"

كما عرف شاوٌش القرار بأنه " عبارة عن اختٌار ٌتم بٌن بدٌلٌن او اكثر من البدائل -
 .7المتاحة , أي اختٌار البدٌل األفضل للوصول إلى األهداف "

 -وباستنتاج عناصر القرار نالحظ :
 قرار اختٌار بدٌل من البدائل المتاحة لحل مشكلة .*ال

*تتم اختٌار القرار بعد دراسة البدائل المختلفة ومعرفة كافة تفاصٌل البدٌل من 
 إمكانٌة حدوثه وفوائده.

 *ٌتم االختٌار بناء على توقعات معٌنة لمتخذ القرار لقٌمة كل بدٌل.
من مستوى  هو الذي ٌتم إصداروهنا ٌجب عدم الخلط بٌن األمر والقرار فاألمر ه-

أعلى إلى مستوى أدنى أي من فرد إلى آخر وال ٌتم فٌه دراسة البدائل ومقارنتها وصوال 
 إلى القرار األفضل .

كما ال ٌجب الخلط بٌن مصطلح اتخاذ القرار وحل المشكلة وعملٌة صنع القرارات -
المشكلة وان إحدى وجود خلط بٌن مصطلح اتخاذ القرار وحل   Turbanوفً هذا ٌرى 
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طرق التمٌٌز فٌما بٌنهما هو فحص مراحل عملٌة القرار وهً الذكاء والتصمٌم 
واالختٌار والتنفٌذ وهذه المراحل كلها حال للمشكلة وان مرحلة االختٌار هً اتخاذ 

أما عملٌة صنع القرار تنطوي على مراحل اتخاذ القرار والتً تبدأ بتحدٌد ,8القرار"
باختٌار البدٌل األفضل لحل المشكلة أما مرحلة حل المشكلة فتشٌر إلى المشكلة وتنتهً 

كل من مرحلتً االختٌار والتنفٌذ , أي اتخاذ القرار لحل المشكلة وتنفٌذ الحل ومتابعة 
 النتائج .

القرار بأنه هو )اختٌار بٌن بدٌل من البدائل المختلفة وذلك بعد القٌام  ولذا عرفنا
ن طرٌق جمع المعلومات تناسب القرار والبدائل ثم القٌام بعملٌة صنع القرارات ع

بمحاولة استقراء نتائج كل تنفٌذ البدائل وبما ٌؤدي إلى اختٌار البدٌل األفضل من بٌن 
 البدائل الممكنة(.

 -وقد حاولنا جمع عناصر نراها ضرورٌة فً تعرٌف القرار هً :
 *القرار اختٌار بدٌل بٌن البدائل المتاحة.

ختٌار بعد تطبٌق مراحل عملٌة صنع القرارات من جمع معلومات عن *ٌتم اال
 المشكلة والبدائل واالختٌار والتنفٌذ.

 *ٌتم دراسة وتوقعات المستقبل للقرار.
 *ٌجب جمع معلومات بخصائص تناسب القرار.

 *عملٌة اتخاذ القرار تتم فً كافة مناحً الحٌاة ولٌس فً المنظمة فقط.
ولذا ,وعلمٌا فً نطاق التسٌٌر, لكننا نرٌد معرفة كٌف ٌصنع عرفنا القرار لغوٌا 

فهو من اكثر النماذج شهرة  9سنقوم بدراسة علمٌة صنع القرارات بأخذ نموذج سٌمون
فً عملٌة اتخاذ القرارات بغٌة شرح مراحل عملٌة اتخاذ القرارات وٌتكون هذا النموذج 

 -من ثالث مراحل أساسٌة هً :
  -مرحلة االستخبار : المرحلة األولى :  -

تشمل هذه المرحلة دراسة المحٌط كما تتضمن دراسة المشكلة ومعرفة أسبابها وقد 
قسم المشكلة الغٌر مهٌكلة إلى أجزاء فرعٌة تساعد على فهمها لكً تساعد فً حل 
المشكلة وهنا ٌتم جمع البٌانات وتشغٌلها و إعدادها للوصول إلى معرفة المشكلة 

  ومعرفة أسبابها.
  -المرحلة الثانٌة : مرحلة التصمٌم :  -

هً عبارة عن إنتاج وتنمٌة الحلول الممكنة وفٌها ٌتم فهم طبٌعة المشكلة ثم إٌجاد 
 الحلول وبناء النماذج والتأكد من صحتها وصوال إلى الحلول الممكنة .

 -المرحلة الثالثة : مرحلة االختٌار : -
 فضل وتتضمن هذه العملٌة االختٌار والتطبٌق.هً تشمل اختٌار البدٌل األمثل أو األ

 
إال ان  أهم ما ٌنتقد به سٌمون انه لم ٌهتم بما قد ٌأتً بعد عملٌة االختٌار ومن هنا قام 
كال من روبنستٌن وهابرسترو  بوضع نموذج لمتابعة نتائج التطبٌق من خالل 

 المعلومات المرتدة فً التطبٌق .
مراحل أو خطوات عملٌة اتخاذ القرارات  وذلك فً النموذج الخاص بهما فً

 -:10ووضعا النموذج كما ٌلً 
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 اكتشاف أو تمٌٌز المشكلة أو الحاجة إلى قرار. -
 وضع وتحلٌل البدائل . -
 االختٌار من بٌن البدائل . -
 إٌصال القرار المتخذ وتطبٌقه -
 المتابعة باستخدام المعلومات المرتدة الخاصة بنتائج القرار . -

وبعد تناولنا تعرٌف القرار واستنتاج عناصره وعرفنا كٌف ٌتم صنعه واتخاذه      
 ولفهم اكبر  سنتناول أهم التصنٌفات للقرارات المختلفة فً نطاق التسٌٌر.

 
 تصنيفات القرار : -ج

تصنف القرارات إلى العدٌد من األشكال وذلك وفقا لمستخدم القرار وللتخصص 
القرار وٌمكننا تناول بعض من هذه التصنٌفات فً الفكر  والزاوٌة التً ٌنظر بها  إلى

 اإلداري كما ٌلً :
المتعلقة بالوظائف اإلدارٌة 11على أساس الوظائف اإلدارٌة  التصنٌف األول : -

 للمدٌر من تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه وقٌادة ورقابة .
 
ت التً تتعلق بكافة القرارا12على أساس وظائف المنظمة  التصنٌف الثانً : -

باألفراد  -بالتسوٌق  -المتصلة بوظائف المنظمة مثل قرارات خاصة )باإلنتاج 
 (....بالتموٌل

 
مدى روتٌنٌة وتكرر ه ٌقصد ب و  13على أساس هٌكلة القرار التصنٌف الثالث : -

قرارات مهٌكلة وهً التً ٌسهل التنبؤ بها وتتخذ -القرارات الى :القرارات وتقسم 
وقرارات غٌر مهٌكلة وهً  ,رر مثل قرارات المخزون بفترات قرٌبة وبشكل متك

قرارات ٌصعب التنبؤ بها وتتخذ لمرة واحدة أو فً فترات متباعدة جدا, وفً الحقٌقة 
تصنٌف القرارات إلى روتٌنٌة وغٌر روتٌنٌة هو أمر نسبً إذ ٌمثل هذٌن النوعٌن 

واكثر صعوبة فً الحدود القصوى وٌقع بٌنهما أنواع أخرى من القرارات اقل تكرار 
 . 14برمجتها

 
 
 

 ( يوضح التصنيف على أساس هيكلة القرار1والشكل األتي رقم )
 

 
 
 
القرارات حسب وفقا لهذا التصنٌف تقسم و15وفقا لمعٌار الزمن  -التصنٌف الرابع: -

قرارات طوٌلة األجل )وهً التً ٌكون  :الفترات التً ٌغطٌها القرار وٌمكن تقسٌمها إلى

 ت غٌر متكررةقرارات متكررة               قرارات شبة متكررة      قرارا
 ٌصعب برمجتها     شبة مبرمجة                 ٌمكن برمجتها         
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وقرارات متوسطة األجل ) وهً التً ٌكون مداها متوسط من عام إلى ,ل ( تأثٌرها طوٌ
 وقرارات قصٌرة األجل )وهً التً ٌكون مداها اقل من عام(.,عامٌن مثال (

تبعا لمستوٌات القرارات الرئٌسٌة ونقصد بها مدى أثرها  -التصنٌف الخامس : -
  -ى:على المنظمة وتحدٌد عملها وتعاملها مع البٌئة وتقسم إل

هً قرارات طوٌلة المدى وغٌر متكررة , مركزٌة تتعلق -*قرارات استراتٌجٌة :
بمستقبل وكٌان المنظمة وتحدد للمنظمة عملها وكٌفٌة تعاملها مع البٌئة المحٌطة لتحقٌق 

 ..الخ.…التأقلم والتكٌف مع المحٌط مثل اختٌار المزٌج التسوٌقً ومزٌج المنتجات 

القرارات التً تتعلق باألمور التنظٌمٌة وبجعل هٌكل  *قرارات إدارٌة : هً تلك
 -المنظمة ٌقوم بأقصى ما ٌمكن وتقسم إلى نوعٌن :

 –قنوات االتصال  –# النوع األول: ما ٌتعلق بالهٌكل وتحدٌد السلطة والمسؤولٌة 
 الخ .……-التفوٌض 

 –بشرٌة  # النوع الثانً : القرارات التً تتعلق بتأكٌد توفٌر الموارد الالزمة من
 ..الخ ( لتحقٌق األهداف.…مالٌة 

وهً قرارات متكررة وتتخذ ٌومٌا وتتعلق بترجمة األهداف العامة  -*قرارات فنٌة :
 إلى تصرفات.

حسب درجة متخذ القرار باحتمال حدوث حاالت الطبٌعة  -التصنٌف السادس : -
 -:16المختلفة  وتقسم إلى 

ذ فً ظل ظروف ثابتة ومؤكدة الحدوث هً القرارات التً تتخ:* قرارات التأكد 
 .ونتائجها معروفة مسبقا وفٌها ٌتم معرفة كافة الظروف والعوامل المحٌطة بالقرار 

التً تعنً أقصى درجات عدم المعرفة : هً القرارات *قرارات فً حالة عدم التأكد 
 وعدم الدراٌة من متخذ القرار .

درجة المخاطرة كلما زادت  هً تتخذ فً ظل ظروف تزداد:* قرارات المخاطرة
 العوامل والظروف االحتمالٌة المؤثرة.

هً التً تتخذ عندما ٌكون أمام متخذ القرار :*القرارات فً ظل ظروف االختالف
منافسٌن  آخرٌن  مستعدٌن التخاذ قرارات مشابهة وٌبحثون عن فرصة وبدائل التً 

 تتصف بكونها محدودة للغاٌة .
وتقسم إلى 17لقرارات الفردٌة والشخصٌة والتنظٌمٌة حسب ا -التصنٌف السابع :

فردٌة وهً المتعلقة بالفرد وتنعكس نتائجها علٌه وال ٌتأثر التنظٌم بنتائجها ,  :قرارات
 وقرارات تنظٌمٌة المتعلقة بالقرارات التً تتخذ فً المنظمة.

 
 :لىوتقسم إ 18حسب زاوٌة توفٌر أنواع الحلول لمتخذ القرار -التصنٌف الثامن :

هو القرار الذي ٌودي إلى نتٌجة أو حل ممكن وعادة ٌكون سهل -:القرار الممكن  -
 التحضٌرله وٌتم اختٌاره من العدٌد من البدائل المتوفرة .

وهو الذي ٌؤدي إلى نتٌجة أو حل افضل من القرار الممكن  -القرار األفضل : -
 ن بدائل القرار الممكن .وٌبذل جهد  اكبر فً التحضٌر له وتهٌئته وٌتم اختٌاره م

وهو قرار احسن مما هو علٌه من الممكن أو األفضل وٌتطلب جهد  -القرار األمثل :
 ووقت فً التحضٌر له وٌختار من بٌن بدائل القرار األفضل وٌكون هو البدٌل الوحٌد .
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 قد راٌنا  ان القرارات  تختلف أنواعها وبالتالً بالتبعٌة البد لها من معلومات     

بخصائص معٌنة ملبٌة لخصائص كل نوع من أنواع القرارات المختلفة , باعتبار ان 
القرار ٌعتمد بصورة كبٌرة جدا على المعلومات المتاحة عن المشكلة من حٌث معرفة 
أسبابها ونتائجها ومعرفة كل بدٌل ونتائجه , ومعلومات عن التغذٌة  العكسٌة للقرار ثم 

أول التعرض المعلومات وخصائصها المطلوبة للقرارات دراسة نتائج القرار لذا سنت
 المختلفة. 

 
 المعلومات وخصائصها-2
 مفهوم المعلومات  -أ

تعددت التعارٌف المتعلقة بالمعلومات فمنهم من نظر إلٌها على أنها مجرد          
بٌنما نظر إلٌها أخر  ,أخر نظر لدورها فً زٌادة مستوى ثقافة متخذ القرارو ,بٌانات

على أنها مورد استراتٌجً إال ان المتفق علٌه هو دورها فً اتخاذ القرارات ولذا سنقوم 
 بالتطرق لبعض من التعرٌفات كما ٌلً:

على أنها البيانات التي يمكن ان تغير من تقديرات متخذ عرفها دي مسكً "-
 .19"القرار
صبح بشكل اكثر بٌنما عرفها محمد حفناوي " بأنها البٌانات التً تمت معالجتها لت-

 .20نفعا للمستقبل , والتً لها قٌمة فً االستخدام الحالً أو فً اتخاذ قرارات  مستقبلٌة
وعرفها لوكاس بأنها " تعبر عن حقٌقة , أو مالحظة او أدراك , او أي شً  -

تخفٌض عدم التأكد بالنسبة لحالة أو حدث معٌن محسوس او غٌر محسوس ٌستعمل فً 
 .21وٌضٌف معرفة للفرد او المجموعة

وعلٌه فإننا ٌمكن ان نضع مجموعة من العناصر التً ٌجب ان تتوفر فً      
 تعرٌف المعلومات  كما ٌلً :

 * المعلومة تؤدي إلى زٌادة معرفة مستقبل المعلومة بالمستقبل 
 كد بشان حدث أو موقف معٌن .* تقلل المعلومة من عدم التأ

* لٌس لها قٌمة إال إذا أدت إلى قرارات افضل أي أنها تغٌر من االحتماالت الخاصة 
 بالنتائج المتوقعة للقرار.

 * البٌانات هً المادة الخام ٌتم تحوٌلها عبر عملٌات تشغٌلٌه الى معلومات .
 *اختالف المعلومات باختالف القرار.

وارد المنظمة تزٌد قٌمتها باستخدامهما وهذا ما ٌمٌزها عن *تعتبر مورد مهم من م
 الموارد األخرى وٌمكن إعادة استخدامها بإعادة تشغٌلها . 

ن بٌانات أجرٌت عهً عبارة بانها) المعلوماتعرفناوعلى ضوء العناصر السابقة    
لى علٌها عملٌات تشغٌلٌه من خالل نظام المعلومات لتحوٌلها الى معلومات تساعد ع

تنمٌة المعارف وزٌادة ثقافة متخذ القرار وتصله عبر قنوات االتصال بحٌث تفٌد فً 
تنمٌة البدائل واالختٌار وذات خصائص تناسب القرارات المختلفة بما ٌؤدي الى قرار 

 افضل لبناء أسبقٌة تنافسٌة وتحقق استراتٌجٌة المؤسسة(.



ىعبداللهىحمودىدراج.أ...............................................................خصائصىالمعلوماتىفيىبناءىاختوارىقراراتىالمنظمةأهموةى

 576 (  6449) 48العدد                                                        مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

ال ان متخذ ا ,خاذ القراراتوإذامن المتفق علٌه ضرورة توافر المعلومات الت   
 -وكٌف ٌتم اٌجادها  - هً المعلومة التً ٌحتاجها)ما القرارات ٌواجه صعوبة فً معرفة

بد من معرفة  وماهو الزمن الالزم لالحتٌاج الٌها(,ولذا -وبكم ٌتم الحصول علٌها
 بحٌث خصائص القرارات والبد من توافر المعلومة بالخصائص المناسبة لهذه القرارات

دراسة المعلومة بطرق  ولذا تمتساعد متخذ القرارعلى اتخاذ قرراه بالشكل الجٌد , 
 -وأشكال مختلفة سنتأول بعض منها بشكل مختصر جدا كما ٌلً:

والتً ركزت على االهتمام بقٌاس كمٌة -:  نظرٌة المعلومات :22 الدراسة األولى-
لكنها لم تهتم بمدى مالئمة  ,المعلومات )باستخدام اللوغارٌتمات( خالل رسالة معٌنة 

 هذه الكمٌة من المعلومات للقرار.
: دراسة دٌفٌد لوٌس  والتً بٌنت ان كمٌة المعلومات لٌست هً 23 الدراسة الثانٌة-

بل على العكس وضحت ان زٌادة كمٌة المعلومات لها ,األساس لعملٌة اتخاذ القرارات 
 ة المعلومات لمتخذ القرار .ولذاٌجب االهتمام بمدى مالئم,أضرار بمتخذ القرار

: دراسة انتونً  والتً  اهتمت بدراسة خصائص المعلومات  24الدراسة الثالثة-
 –االختٌار  –التصمٌم  –مقابل استخداماتها فً حل المشكلة )اكتشاف المشكلة 

وعلى الرغم من ان  الدراسة قامت بدراسة خصائص ,التطبٌق التقوٌم ( -التصرف
ابل مراحل أو خطوات حل المشكلة ولم تتناول دراسة خصائص المعلومات لكنها مق

 المعلومات مقابل اختالف أنواع القرارات .
: ) جاالجهر ( لقٌاس قٌمة نظام المعلومات حسب إدراك مستخدمً  الدراسة الرابعة-

والتً تعرض فً  منهجٌته لتقدٌر قٌمة المعلومات على أساس نقدي ,25النظام لقٌمته 
ٌل التفضٌل التعبٌري وتوصل  فً نتائج بحثه عن ما ٌفضله المدراء وعلى أساس تحل
 فً المعلومات .

          
نرى وجوب ان تتوفر فً  26من خالل الدراسات السابقة وتدرٌسً للمادة   

المعلومات خصائص معٌنة قد تختلف حسب المستوٌات اإلدارٌة أو الوظائف أو متخذي 
سنتأول بعض من هذه ,ار معلومات محددة ٌجب ان ٌناسب القر ى,القرار بمعن

 الخصائص حسب ما نعتقد أنها مهمة وضرورٌة لمتخذ القرار.
 خصائص المعلومات  -ب
توفٌر المعلومات لمتخذ القرار بما ٌفً  وٌقصد بهذه الخاصٌة -: التكامل والشمولية -

ضوع أو جمٌع احتٌاجات متخذ القرار بحٌث ال ٌخفى أو ٌتم انتقاص معلومات عن المو
وتتكامل المعلومات بحٌث تستطٌع كافة اإلدارات فً المنظمة ان ,المشكلة أو عن البدائل 

تشترك فً مجموعة من البٌانات وهذا ٌوفر علٌها الكثٌر من الجهد الوقت والمال وٌؤدي 
 الى عدم التضارب فً جمع المعلومات وكذلك فً المعلومة نفسها .

ها بموضوع القرار بحٌث تتوافق احتٌاجات متخذ ونقصد بها ارتباط -: المالءمة -
ومن هنا ,القرار ونوع القرار مع المعلومة حٌث ٌجب ان تكون ذات صلة بالموضوع 

ٌجب معرفة مدى مالءمة المعلومة من مستوى أداري الى أخر ومن فرد الى أخر داخل 
ث التفصٌل التنظٌم , فمثال رئٌس مجلس اإلدارة قد ٌحتاج الى معلومات تختلف من حٌ

 والدقة والوقت عن رئٌس قسم التسوٌق حٌث تتعلق معلومة األخٌر بقمسه وأنشطته .
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وٌقصد بالدقة مدى خلوها من األخطاء وتقاس ب )نسبة المعلومات  -: الدقة -
الصحٌحة الى مجموع المعلومات التً تم الحصول علٌها خالل فترة زمنٌة معٌنة 

إال ان توفر طرق وأسالٌب حدٌثة ,مات دقٌقة (,حٌث لٌست كل مخرجات نظام المعلو
, وٌجب االهتمام بان 27واستخدام تكنولوجٌا المعلومات ساعد على التقلٌل من األخطاء 

 .28األخطاء عادة ما تكون أخطاء النقل و أخطاء الحساب 
وتعنً توفٌر المعلومات الدقٌقة فً الوقت الناسب بالسرعة المناسبة إذ  -: التوقيت -

وفً هذا أكد ,للمعلومات ان تصل فً غٌر وقتها المناسب ال قٌمة
(Husemanent,188 ًعلى ضرورة وصول المعلومات فً وقتها المناسب مراعٌه ف )

, وهذه الخاصٌة ترتبط بالزمن الذي تستغرقه دورة المعالجة ) اإلدخال 29ذلك تكلفتها 
استخدام الحاسب اآللً وعملٌات المعالجة و إعداد تقارٌر المخرجات للمستفٌدٌن ( حٌث 

 .30ٌؤدي الى تخفٌض الوقت الالزم لدورة المعالجة
 
ان وضوح المعلومات ٌجعلها اكثر فائدة لمتخذ القرار ولزٌادة  -الوضوح : -

 -:31الوضوح فً المعلومات ٌتم ما ٌلً 
* وضع المعلومات واإلحصائٌات فً جداول متكاملة عن المجال المطلوب بحٌث 

 تتسم بالسهولة.
 دمج المتغٌرات المتشابهة وفصل المتغٌرات المختلفة .* 

 . استخدام النسب المئوٌة فً توضٌح المعلومات 

الموضوعٌة وما نقصد به هو إعداد المعلومات بشكل محاٌد ولٌس إبرازها بشكل  -
فً تحقٌق  قد ٌخدم أحد األطراف داخل المنظمة وهناك العدٌد من األسالٌب التً تساعد

 :الموضوعٌة منه
* إمكانٌة التحقق ونقصد بها توفر المستندات الدالة على دقة المعلومات وسهولة 

 الرجوع إلٌها عند الحاجة.
 *صدق التعبٌر : بمعنى انه ٌجب ان تعبر بشكل صادق عن مضمونها .

اقتصادٌة المعلومات: وترتبط هذه الخاصٌة بالتكالٌف التً تتحملها المنظمة فً  -
 –ً تتعلق بكافة التكالٌف المرتبطة بالمعلومة من ) أجهزة إٌجاد المعلومات والت

..الخ (, وبالرغم من وجود الطرق المحاسبٌة لحساب تكالٌف إنتاج المعلومة .عمالة
 والتً تظهر مدى الحصول على المعلومات .

 ,إال انه ٌجب التأكٌد ان كل خاصٌة من الخصائص تتطلب تكلفة فً سبٌل الحصول
الفائدة المرجوة من المعلومة اكبر من ما ٌنفق فً سبٌل الحصول  ولذا البد ان تكون

لذا ٌمكن القٌام بعمل العدٌد من النماذج بحٌث تتحقق الفائدة المرجوة وهً اتخاذ ,علٌها 
 قرارات بتكلفة مناسبة.

وإذا كان البد من دراسة هذه الخصائص ومناسبتها للقرارات المختلفة فانه فً نهاٌة 
جمع بعض من هذه  الخصائص وعالقتها بالمستوٌات التنظٌمٌة ٌمكن  ناهذا البحث حاول

توضٌحها فً الجدول التالً لمعرفة مدى االختالف بٌن هذه الخصائص بحٌث تكون 
 ملبٌة لحاجة متخذي القرارات فً المنظمات .

 ( يوضح خصائص المعلومات حسب المستويات التنظيمية1الجدول األتي رقم )
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المستوى 
 ٌجًاالسترات

المستوى 
 التكتٌكً

 المستوى الفنً

 المستوٌات       
 التنظٌمٌة        

 خصائص 
 المعلومات 

 ضعٌفة
متوسطة 

 او عالٌة
 الدقة عالٌة

 التنظٌم محكمة التنظٌم وسط مفككة / فضفاضة

 المالءمة مرتفع جدا مرتفع منخفض

 البعد التفصٌلً تفصٌلٌة جدا تفصٌلٌة مختصرة

لٌست بالضرورة 
 دٌثةح

 الحداثة حدٌثة جدا حدٌثة

 التكرار كثٌرة جدا كثٌرة قلٌلة
 المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع اآلتٌة :

 .;67 ص,(آخرون )عثمان الكٌالنً وً عل-5
رسالة .ـحالة المؤسسة الجزائرٌة:صلٌحة ,دور أنظمة المعلومات فً تنمٌة القدرة التنافسٌة للمؤسسة كارٌش-6

 .7:,ص==جامعة الجزائر,.ـ الجزائر:جستٌر غٌر منشورةما
 .5:4-;59,ص ابق,مرجع سمدخل التخاذ القرار ات اال دارٌةسونٌا البكري,نظم المعلومات اإلدارٌة-7
 .76,صابقفادٌة محمد حجازي,نظم المعلومات اإلدارٌة,مرجع س وكامل السٌد غراب ,-8
9-Lucas.H.G.T.R.,op  eit.p.29.               

 
من الجدول ٌتضح بان خصائص المعلومات تختلف باختالف مستوٌات التنظٌم حٌث 

 ان :
ٌحتاج الى معلومات تتصف بأنها قلٌلة التكرار والحدوث  المستوى االستراتٌجً: -

وٌمتد تأثٌرها على مدى طوٌل ولٌست بالضرورة ان تكون جدٌدة ومختصرة بحٌث 
 تكون ضعٌفة الدقة منخفضة المالءمة .ٌستطٌع مجلس اإلدارة استٌعابها وقد 

ٌحتاج الى معلومات متوسطة او عالٌة الدقة ومتوسطة التنظٌم  المستوى التكتٌكً: -
 و مرتفع  الدقة ,تفصٌلٌة, حدٌثة, كثٌرة  التكرار .

المستوى الفنً: ٌتمٌز بحاجته إلى معلومات عالٌة الدقة ,عالٌة التنظٌم , كثٌرة  -
 فصٌلٌة جدا , ومالءمة جدا متعلقة بموضوع القرار .الحدوث والتكرار , ت

وفً نتائج دراسة لنٌل درجة دكتوراة دولة  توصل الباحث حول خصائص    
-4=المعلومات القاعدٌة لبناء قرارات االنتاج فً القطاع الصناعً الٌمنً الخاص من 

كر اهمها الى مجموعة من الخصائص المطلوبة لبناء قرارات ادارة االنتاج سنذ 6446

 بالترتٌب كما ٌلً:
 دقةال -
 لتوقٌت ا -
 لموضوعٌةا -
 لمالءمةا -
  حضووال -
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 لتكاملا -
 التفصٌل -
 لٌةمولشا -

 الخاتمة :
ولرفع أداء هذه المنظمات ٌجب ,بالنسبة للشعوب والدول اهمٌة كبرى المنظمات

فعرفنا القرار  معرفة كٌف تدار وتتخذ فٌها القرارات , ولذا ركزنا على دراسة القرارات
وحددنا  أهم تصنٌفاته فً منظمات األعمال ووجدنا انه التخاذ القرارات تبرز أهمٌة 
المعلومة فً إٌجاد وتنمٌة واختٌار البدٌل األفضل ثم متابعة نتائجه ثم توصلنا ان 
القرارات تختلف وتتنوع وبالتبعٌة تختلف المعلومات لذا البد من معرفة خصائص 

وبة حث تتعدد وتتنوع الخصائص حسب المستوى اإلداري وحسب المعلومات المطل
الوظٌفة نفسها , وقمنا بدراسة هذه الخصائص لرفع فاعلٌة اتخاذ القرارات بما من شانة 

 رفع مستوى منظماتنا .
وبالرغم من محاولتنا قدر اإلمكان وضع تصور مركز وموجز لخصائص 

نقاط تحتاج لإلثراء والمشاركة وهذا  المعلومات ضمن رؤٌة شمولٌة إال اننا نرى وجود
 -ما ٌجعلنا نفتتحها أمام المهتمٌن وٌمكن وضعها على المحاور اآلتٌة :

 دراسة خصائص المعلومات المناسبة لوظائف المنظمة. -
 إجراءات الوصول لهذه الخصائص. -
 عمل نماذج تساعد فً تحدٌد الخصائص المناسبة للقرارات المختلفة. -

                                           
 : الهوامشىوالمراجع

عمــان : دار ؛وعلــى العضــاٌلة,إدارة المنظمــة نظرٌــات وســلوك,الطبعة األولى,مهــدي زوٌلــف  -5
 .55, ص:==5مجدالوي,

ــدٌن الدهراوي, 6 ــال ال ــكندرٌةوكم ــات المحاسبٌة,اإلس ــد,نظم المعلوم ــل محم ــمٌر كام ــة :س دار الجامع
 .8,ص6446الجدٌدة,

 هتم باألسالٌب اإلدارٌة على مستوى التنفٌذ.مهندس واقتصادي أمرٌكً ا 7
 .;8,ص7==5دار الرتب الجامعٌة,:فاروق مصطفى,تحلٌل البٌانات وتصمٌم النظم,بٌروت 8
مة  :عمار عوابدي,نظرٌة القرارات اإلدارٌة بٌن علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري,الجزائر 9 دار هو

 .59-58,ص===5للطباعة والنشر والتوزٌع, 
 .64, ص6446-6445المكتبة العصرٌة المنصورة,:حمد محمد غنٌم,إدارة األعمال,مصرا :

 .689,ص7==5دار الفرقان,:مصطفى نجٌب شاوٌش,اإلدارة الحدٌثة,عمان ;

, 6447دار المنــاهج للنشــر والتوزٌــع ,:عمــان؛ســعد التكرٌتــً,نظم مســاندة القرارات,الطبعــة األولى >
 .>5ص

 عن نظرٌة اتخاذ القرارات. ;>=5جائزة نوبل لالقتصاد عام حائز على  5:=5أمرٌكً ولد  =
المكتب العربً الحدٌث , بدون :إسماعٌل السٌد,نظم المعلومات واتخاذ القرارات اإلدارٌة,اإلسكندرٌة 54

 .:65تارٌخ نشر,ص
سٌة,القاهرة:معالً حٌدر,نظم المعلومات االدارٌة  55 ٌزة التناف ٌة,:مدخل لتحقٌق الم لدار الجامع  6446ا

 .555,ص

لدار :اإلسكندرٌة ؛كمال الدٌن الدهراوي,مدخل معاصر فً نظم المعلومات المحاسبٌة,الطبعة الثانٌة 56 ا
 .=>, ص6446-6445الجامعٌة,
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مؤسســة زوز الٌوســف , :القاهرة ؛محمــد علــى شهٌب,الســلوك اإلنســانً فــً التنظٌم,الطبعــة الثانٌــة 57

 .774,ص:;=5

ٌةانس أنور, تطبٌقات الحاسبا 58 قودة و :ت اإللكترونٌة فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماع اآلمال المع
لىإمكانٌة التطبٌق العربً مات  :بحث مقدم ا ظم المعلو ٌت .ـ الكوٌت:مؤتمر ن عة الكو ماٌو  75->6جام

 .9, ص;;=5

 .555, صابقمعالً حٌدر, مرجع س 59

ل :5 ل ًع سٌن ع ٌ ًح قرارات اإلدار جة ال سٌن , نمذ بد الح ٌد ع لىومؤ عة األو مان : دار  ؛ة , الطب ع
 .56الجزء األول , ص, ===5الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع , 

تاج :دحمونً خلٌجة, متطلبات المعلومات لعملٌة اتخاذ القرارات  ;5 حالة المؤسسة الوطنٌة لتموٌن و إن

جامعــة الجزائــر,  .ـــ الجزائر.ـــرسالة ماجســتٌر غٌــر منشورة.ـــالمنتوجــات اإللكترونٌــة والكهرومنزلٌة
 .>8, ص6444-===5

 .56,ص,مرجع سابقحسٌن علً , ومؤٌد عبد الحسٌن  ًعل >5

دار الجامعــة  :صــالح الــدٌن عبــد المــنعم مبارك,اقتصــادٌات نظــم المعلومــات المحاسبٌة,اإلســكندرٌة=5
 .67,ص6446الجدٌدة للنشر,

ـــــبٌة,الطبعة األولى64 ـــــات المحاس ـــــاوي,نظم المعلوم ـــــف حفن ـــــد ٌوس ـــــا؛محم ـــــل :نعم دار وائ
 .54,ص6445للنشر,

 21-Lucas, H.C., Tr. Information system concepts for management  (New York, 

McGraw-Hill Book Co., 1982), p.12 

 .85دار الفكر المعاصر, ص :صنعاء؛نظم المعلومات المحاسبٌة, الطبعة الثانٌة  ,عبد الملك حجر 22-
ٌع , :لمعلومات بٌن األغنٌاء والفقراء,القاهرةاحمد محمد صالح,اإلنترنت وا67  دار األمٌن للنشر والتوز

 .79-78, ص6445( , 55سلسلة كراسات غٌر دورٌة كراسات )
ــة68 ــات االدارٌ ــم المعلوم ــازي , نظ ــد حج ــة محم ــراب , فادٌ ــٌد غ ــل الس ــة :كام ــدخل تحلٌلً,الطبع م

 .74,ص;==5النشر العلمً ,:الرٌاض؛األولى
 .598-588,صابقصالح مبارك,مرجع س69
تدرٌس فً جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجٌا )الٌمن ( والمعهد الوطنً للعلوم اإلدارٌة لمادة نظم :6

 المعلومات .
فً المؤسسة االقتصادٌة;6 مات  ظام المعلو رسالة ماجستٌر .ـجاب هللا شافٌة,مبررات وشروط وضع ن

 .58, ص6445جامعة الجزائر, .ـ الجزائر.ـغٌر منشورة
ـــإلدارة , >6 ـــة ل ـــات الحدٌث ـــً االتجاه ـــات ف ـــة , دراس ـــات اإلدارٌ ـــم المعلوم ـــري , نظ ـــونٌا البك س

 .7>-6>, ص ;==5المكتب العربً الحدٌث للنشر, :اإلسكندرٌة
خاذ =6 سلوكٌات ات هالة صبري , تكنولوجٌا المعلومات ودورها فً تعزٌز مشاركة العاملٌن على ضوء 

صادٌة  حث مقدم الى: بالقرارات فً بٌئة األعمال العربٌة  تكنولوجٌا المعلومات ودورها فً التنمٌة االقت
 .>65-;65, ص6446أٌار  >-:المؤتمر العلمً السنوي الثانً:جامعة الزٌتونة,األردن.ـ

مجموعة النٌل العربٌة , :القاهرة؛على محمد منصور,مبادئ اإلدارة األسس والمفاهٌم,الطبعة األولى74
 .5=, ص===5

اهج دار المن:األردن؛,المدخل الى نظم المعلومات االدارٌة,الطبعة األولى(آخرون)ً وعثمان الكٌالن75
محمد شةقً بشلدٌواخرونن نظم المعلومات المحاسبٌةن القاهرة, جاعة .5>, ص6444للنشر و التوزٌع 

 ا.55القاهرة, بدون تارٌخ النشر, ص:


