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:إقرار الطالب

ه  املوقع أد يت كااليت:أ وبيا

االسم: صاحل أمحد مفتاح غميض

15710073رقم التسجيل :

ا لتوفري شروط احلصول على درجة املاجستري يف قسم االدارة كلية  ن هذه الرسالة اليت حضر أقر 
مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج واليت حتمل عنوان الدراسات العليا جبامعة موال

مات االدارية ودورها يف صنع القرار االسرتاتيجي)(نظام املعلو 

ليفه وتبني  ا من  ا من أبداع غريي، واذا ادعى أحد أ قد قمت بتحضريها وكتبتها بنفسي وما زور
أحتمل املسؤولية ذلك ،ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية  ا ليست حبثي فأ فعالً أ

مالك أبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج.الدراسات العليا جبامعة موال

هذا وقد حررت هذا االقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك. 

صاحل امحد مفتاح غميضالطالب املقر : 

2017ماالنج
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االهـــــــــــــــداء
إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إىل نيب الرمحة ونور العاملني ..

حممد صلى هللا عليه وسلم( )سيد

هليبة والوقار .. إىل من علمين العطاء بدون انتظار .. إىل من أمحل  إىل من كلله هللا 
ى مثارًا قد حان قطافها بعد طول ري لهأمسه بكل افتخار .. أرجو من هللا أن ميد يف عمر 

ا اليوم ويف الغد هكلماتمن.إيل .انتظار جنوم أهتدي 

(والدي العزيز)

إىل معىن احلب وإىل معىن احلنان والتفاين .. إىل بسمة احلياة إىل مالكي يف احلياة ..
ا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب وسر الوجود إىل من كان دعائها سر جناحي وحنا

(أمي احلبيبة)

م احلياة..إىل من عشت معهم احلياة ومرها ..شاركوين حالوةو ..اروع أ

)وايتــــــــــأخ(

لوفاء والعطاء..وسند يل يف دراسيت ..على طريق النجاح ..إىل من كان معي ..ومتيز 
أن ال أضيعهينوعلم..إىل من عرفت كيف أجده ..الصدق الصايفنبع إىل 

.عزالدين غميض)الدكتور (
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مستخلص البحث

االدارية ودورها يف صنع القرار عنوان البحث : نظام املعلومات 2017صاحل أمحد مفتاح غميض،
احلكومية ماالنج، دراسة كيفية رسالة ماجستري مقدمة  االسرتاتيجي دراسة ميدانية جلامعة براوجيا
مالك ابراهيم االسالمية احلكومية  ايل كلية الدراسات العليا قسم االدارة االسالمية جامعة موال

ماالنج.

الدكتور نور إسناوي :مي _ املشرف الثايناملشرف االول : الدكتور عبد مالك كر 

هدفت الدراسة ايل معرفة نظام املعلومات االدارية ودورها يف صنع القرار االسرتاتيجي داخل 
احلكومية مباالنج إندونيسيا مث معرفة االسرتاتيجيات املتبعة لنظام املعلومات االدارية  جامعة برواجيا

ت ت اليت تواجه اجلامعة يف نظام املعلومات االدارية مث معرفة جلامعة مث معرفة الصعو والتحد
جلامعة ولتحقيق أهداف الدراسة  ت اليت تواجه نظام املعلومات االدارية  احللول املتبعة حلل التحد
جراء املقابالت الشخصية مع العينة املسؤولة عن نظام املعلومات االدارية ومتخذي  قام الباحث 

االسرتاتيجي، واستخدم الباحث يف هذه الدارسة املنهج الكيفي.القرار 

وخلصت الرسالة ايل نتائج امهها أن نظام املعلومات االدارية  يساهم يف عملية صنع القرار من 
خالل توفريه للمعلومات ذات اجلودة العالية من حيث الصدق والدقة والشمول وتوفري بنية حتتية 

عتماد االدارة العليا علية اثناء مراحل صنع القرار وأن اجلامعة وضعت متكاملة ومن خالل ا
اسرتاتيجيات للنظام املعلومات لضمان حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها واهدافها من خالل صياغة 
اسرتاتيجية للنظام املعلومات االدارية هي جزء من االسرتاتيجية العامة ومكمل هلا وحمقق ألهدافها 

ت ويرجع ذلك ايل وانه ال يوجد هيلية خارجية متخصصة يف جمال املعلومات وحتليل البيا دورات 
مج التدرييب الداخلي  مج التدرييب والتطويري للعاملني بنظام املعلومات االدارية يقتصر على الرب الرب

انية خاصة بسبب ان الربامج اخلارجية والتأهيل عايل اجلودة يف هذا اخلصوص حيتاج اىل تكاليف وميز 
واجلامعة غري مستقلة ماليا.
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Kata Kunci : Sitem Informasi Administratif, Kebijakan Strategis, Universitas
Brawijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Sistem informasi administratif dan
perannya dalam pengambilan kebijakan strategis di internal Universitas Brawijaya. 2)
Strategi yang digunakan untuk sistem informasi administratif di Universitas
Brawijaya. 3) Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh sistem informasi

administratif di Universitas Brawijaya.

Untuk merealisasikan tujuan penelitian diatas, peneliti melakukan interview
terhadap sampel penelitian, dalam hal ini adalah penanggung jawab dari sistem
infomasi administratif dan pengambil kebijakan administratif. Peneliti menggunakan

metode penelitian kualitatif .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem informasi administratif
berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan melalui proses penyedian
informasi yang berkualitas tinggi dari sisi kebenaran, keakuratan dan komprehensif.
Serta penyediaan sarana dan prasarana  yang terpadu dengan cara berpijak pada
kantor tertingi dalam setiap level pengambilan kebijakan. 2) Universitas telah
membuat strategi untuk sistem informasi administratif guna menjamin terwujudnya
visi, misi dan tujuan universitas dengan cara penyusunan strategi untuk sistem
informasi administratif. Dan hal itu termasuk dari bagian strategi umum, serta
penyempurna dan realisasi dari tujuan tersebut. 3) tidak terdapat pelatihan ektern
dan kulifikasi yang khusus di bidang informasi dan analisis data, hal itu kembali
kepada progam pelatihan dan pengembangan bagi para pegawai sistem informasi
administratif yang hanya mencakup progam pelatihan intern. Hal ini disebabkan
oleh progam ekstren dan kulifikasi yang berkualitas dalam bidang ini membutuhkan

biaya dan anggaran khusus. Sedangkan universitas mempunyai keterbatasan dana.
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Key Words: Administrative Information System, Strategic Policy, Brawijaya
University

This study aims at knowing 1) administrative information systems and the role in
strategic policy making in the academic internal of  Brawijaya University. 2)
Strategies used for administrative information systems at Brawijaya University. 3)
Problems and Challenges had in administrative information systems at Brawijaya

University .

To implement the purposes of study, the researcher carried out interview to the
samples, whoa are the subjects in charge of administrative information systems and
administrative policy makers. The researcher implemented a qualitative research

method.

The findings showed that 1) administrative information systems contributed to the
process of decision making through a high quality of information provision
processes in terms of correctness, accuracy, and comprehension. The provision of
means and infrastructures was also integrated by basing on the highest office at each
level of the policy making. 2) The university had developed strategies for
administrative information systems to ensure the implementation of University’s
visions, missions and objectives by designing strategies for administrative
information systems.  This was included in the part of general strategies, as well as
the improvement and the implementation of the objectives. 3) There were no
extern trainings and special qualifications in the fields of information and data
analysis. This was due to the presence of training programs and development for the
officers of administrative information systems which only provided intern training
programs. The reason was extern programs and qualified qualifications required

special cost and budget while the university had limited funds.
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الشكر والتقدير

، أشكره أن حقق يل ما أصبو أليه من ءأشكر هللا تعاىل وأمحده  فهو املنعم واملتفضل قبل كل شي
النهل من فيض املعارف والعلوم يف هذه اجلامعة العريقة وتوج اجلهد وكلل الكلل فعاد كله شهداً 

هللا على خامت االنبياء وزين املرسلني وعلى أله وأصحابه وسلم تسليماً وبعد..وبلسماً، وصلى 

أن يزجي الشكر أوفره والثناء أجله واالمتنان فائقة ايل السادة أصحاب الفضل يسر الباحث
خلصوص وهم: واملعروف عليه يف مسريته الدراسية ويف هذا البحث 

مالك أبراهيم االسالمية احلكومية :احلاج موجيا راهو جو، ماالستاذ الدكتور دير جامعة موال
مباالنج.

مالك ابراهيم االسالمية االستاذ الدكتور :احلاج حبر الدين مدير الدراسات العليا جبامعة موال
احلكومية مباالنج.

مالك ابراهيم االسالمية احلكومية الدكتور : مشس الدين اهلادي رئيس قسم االدارة جبامعة موال
مباالنج.

سناوي بصفته املشرف الثاين اللذان إنور والدكتور: عبداملالك كرمي بصفته املشرف االول، الدكتور
وجها النصح واالرشاد وأشرفا على هذا البحث بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كل مراحل كتابة 

أجزاءه وفصوله.

مالك أبراهيم االسالمية احلكومية االساتذة احملرتمني يف كلية الدراسات العليا يف جامعة مو ومجيع ال
الباحث أن يذكرهم مجعياً يف هذا املقام .عماالنج وموظفيها واالصدقاء ومن ال يستطي

فعة ومفيدة للعباد والبالد  وأسال هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة وتكون رسالة املاجستري هذه 
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رســـــــالفه

رقم الصفحةاملوضوعات
أصفحة العنوان 

بنيموافقة املشرف
جإقرار الطالب 

داالستهالل
هاالهداء

ومستخلص البحث اللغة العربية
زاللغة االجنليزيةمستخلص البحث

حمستخلص البحث اللغة االندونيسية 
طالشكر والتقدير
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ت نظام املعلومات االدارية 24مكو
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45اسرتاتيجيات نظام املعلومات االدارية 
ت اليت تواجه نظام املعلومات االدارية ت والصعو 47التحد

ياالسرتاتيجصنع القراراالطار النظري املبحث الثاين

52االسرتاتيجيمدخل عملية صنع القرار 
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الفصل االول :

.خلفية البحث.أ

احلديث تعترب املعلومات احملرك جلميع شؤون حياتنا فنحن نتعامل مع  يف عصر
داملعلومات ونعمل يف داخلها ونتعلم منها وفيها وقد رافق ذلك وجود  مستمر يف ازد

لتايل  ا و ا وتعقد مشكال أحجام هذه املعلومات احلديثة وأعدادها وتشابك عمليا
دة عدد املشتغلني فيها واملتعاملني معها، وعليه فإنه مل تعد  تعدد أهداف املنظمات وز
جحة يف ادارة املنظمات حيث أن التخمني واحلدس والتقليد كلها  االساليب القدمية 

تعد تضمن جناح االدارة حاليا يف حتقيق االهداف املرجوة هلذه املنظمات أساليب مل 
وعلى الرغم من استعمال االنسان للمعلومات منذ القدم اال ان التطور التكنولوجي 
ح له فرصة اكرب جلمع املعلومات واالستفادة منها ومن دقتها ومن سرعة  املوجود حاليا ا

عاجلتها وختزينها السرتجعها بشكل مل يكن متاحا له احلصول عليها يف الوقت املناسب وم
ا  لدرجة االوىل ايل اجهزة احلاسوب وملحقا ذا الكم والنوع من قبل وهذا يعود 
ا على  والشبكات وانظمة االتصاالت وهذا كله ادى ايل بروز أمهية املعلومات وقدر

.1ت بشكل خاصحتسني جوانب خمتلفة من نواحي احلياة عموما وادارة املنظما

كما أوضح عالء اجليالين يف كتابه نظام املعلومات االدارية وتطبيقات دعم القرار أن 
كلليسأنههناالتأكيدجيبولكناملهمةاإلداريةالعملياتمنالقراراختاذعملية
عنخمتلًفااملعلوماتمنوكًمانوًعاتتطلبعمليةكلولكنقرار،اختاذتتطلبعملية
وثيًقاارتباطًاالقراراختاذعمليةمعاملشكلةحلعمليةترتبطالعمليات، ومنغريها
واملعوقاتاملطروحةاالفرتاضاتحولقراراتاختاذيتطلباملشكالتحلإنحيث

منتتكوناألنشطةمنسلسلةعلىترتكزانالعمليتنيكلتاأنالكاتبويرىاحملتملة،

5ص ،22007طوالتوزیعللنشرحامددار،النجارصالحجمعةفائز،االداریةالمعلوماتنظام1
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سيسلكهالذياالجتاهمثومنالبدائلواختياراحللولوحتديدوحتليلها،املشكلةحتديد
حىتمعنيمصدرومنمعنينوعمنمعلوماتذلك يتطلبواناملشكلة،حلفيه

الختاذاألساسيةاملادةهياملعلوماتوتعدإجيايب،مردودذاتالقراراختاذعمليةتصبح
غريزالتماعمليةوهيالقرارإىلرئيسالوصولكيفيةعنالبحثفعلينا هناالقرار،
كإجراءالقراراختاذترىاليتالنظريةبنيواسعةمازالتفجوةهناكلكامل وانمفهومة
مبنيةكعمليةإليهالنظروبنينتائجإىلتقوداملعلوماتمنسلسلةعلىمبينمنطقي

ويعد. املتوافرةواملعلوماتواحلدساخلربةعلىمعتمًدا) الفردياحلكم(التقديرعلى
اليتاملوضوعاتمناإلداريةاملعلوماتنظامتقنيةخاللمنالقراراتاختاذموضوع
العلوممنوالكثريواالجتماعالنفسوعلماإلدارةعلماءهتمامحتظىتزالوماحظيت

2األخرى. 

القرارات االدارية أن ضعف نظام املعلومات االدارية له دور كبري يف كيفية صنع 
وتتوقف املنظمات على مدى فاعلية هذه القرارات أذ ان القرار االداري اخلاطئ والغري 
ت ومعلومات صحيحة سيكلف املنظمة خسائر فادحة أن مل يكن فشلها  مبين على بيا

تمع. رها من ا واند

ال التعليم فنادرا ولقد تناولت الدراسات السابقة هذا املوضوع من نواحي عدة اال جم
ما جند من يتحدث عن التعليم وكيف يكون دور نظام املعلومات االدارية يف صنع القرار 
ملشاكل  ا تعج  االسرتاتيجي، ويعترب هذا تقصري مفرط جتاه مؤسساتنا التعليمية أل
االدارية اليت جيب البحث فيها ولقد وجد الباحث مثاال على ذلك ففي جامعات 

ى سبيل املثال وعلى عراقتها أهتمت بتناول هذا املوضوع جبوانبه املتعددة االردنية عل
ولكنها مل تعر التعليم أي اهتمام امنا ركزت على املؤسسات الصناعية وحنوها وكمثال 

لتلك الدراسات:

ر،تركي كاظم عبیس ،،نظام المعلومات االداریة واھمیتھا في أتخاد القرارات االداریة، دراسة میدانیة2 ل منشورةغی ة باب جامع
2006العراق
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اثر جودة نظام املعلومات االدارية يف رفع مستوى االداء الوظيفي يف مؤسسة 
،واثر العوامل التنظيمية 3ردين ،رسالة ماجستري لسامر البشابشةالضمان االجتماعي اال

والتنقية يف تطبيقات نظام املعلومات االدارية دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف للمعشر 
د .4ز

وعلى ضوء هذا يرى الباحث ضرورة البحث يف هذا املوضوع متناوًال نظام 
بحث عن االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تتبعها املعلومات االدارية وأمهية الكشف وال

املؤسسات التعليمية لصنع ودعم القرار االسرتاتيجي ويف أحد واهم مؤسسات اجلامعية يف 
لتحديد يف مدينة ماالنج وهي جامعة  .براوجياجاوة الشرقية جبمهورية إندونيسيا و

عة من اجلامعات احلكومية وأختار الباحث هذه اجلامعة كمجتمع للدراسة لكون اجلام
حيث من املمكن تعميم النتائج املتحصل عليها على اجلامعات االخرى وتعد جامعة 

وهي 1963بروجيا من اجلامعات العريقة والشهرية يف هذا البلد وقد مث افتتاحها سنة 
تتبع رمسيا وزارة التعليم والرتبية وتضم عدد من كليات وأقسام وتتنوع هذه االقسام يف 

دريس عدة ختصصات معرفية خمتلفة .ت

ووضع الباحث جمموعة من االهداف هلذه الدراسة على راسها كيف يساهم نظام 
املعلومات االدارية يف القرار داخل املنظمة كهدف رئيسي وكذلك حماولة إبراز أمهية 

ت واملعلومات اليت بدورها تساهم يف صنع القرار داخل املؤسس ة اسرتاتيجية البيا
وتشخيص املعوقات اليت تواجه االدارة يف اختاد القرار على اساس نظام املعلومات االدارية 

.2005سامر،،عمان دراسات العلوم االداریة العدد الرابعالبشابشة 3
2006المعشر زیاد،،جامعة القدس المفتوحة نقسم ادارة االعمال ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمان ،االردن4
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:ب. االسئلـــة

براوجياالقرار داخل جامعة صنععمليةيفاالداريةاملعلوماتنظامكيف يساهم.1
احلكومية؟

ت واملعلومات االدارية داخل جامعة.2 براوجياكيف توضع اسرتاتيجيات البيا
احلكومية؟

ما املعوقات يف أختاد القرار على اساس نظام املعلومات االدارية داخل جامعة .3
احلكومية ؟ براوجيا

:ج. األهداف

جامعة داخلالقرارصنععمليةيفاالداريةاملعلوماتنظاميساهممعرفة كيف.1
احلكومية.براوجيا

ت واملعلومات االدارية داخل جامعة .2 براوجيامعرفة كيف توضع اسرتاتيجيات البيا
.احلكومية

التعرف على املعوقات يف أختاد القرار على أساس نظام املعلومات داخل جامعة .3
احلكومية . براوجيا

د. فوائد البحث :

حسب اعتقاد الباحث إن هذه الدراسة مفيدة لألطراف التالية:من املأمول

احلكومية ماالنج:الفوائد لل جامعة برواجيا

جتاه نظام  ستوفر هذه الدراسة مدخًال علميا إلدارة اجلامعة واصحاب القرار 
ذلك املعلومات االدارية وهي خطوة أوىل تليها امهيته ودوره يف صنع القرار االسرتاتيجي و 
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من خالل ألقاء الضوء على املعوقات اليت تعيق نظام املعلومات االدارية لتوفري املعلومات 
يف الوقت املناسب ألختاد القرار االداري السليمالكافية

:مالك ابراهيم االسالمية الفوائد جلامعة موال

مالك ابراهيم  احلكومية ماالنج تعد هذه الدراسة أضافة علمية ملكتبة جامعة موال
وتساهم يف ترقية الرصيد من الدراسات االدارية داخل اجلامعة اليت تعد من أهم اجلامعات 

االسالمية جبمهورية اندونيسيا.

 :الفوائد للجامعات العربية واالسالمية

ترجع الفائدة يف نظر الباحث يف أن هذه الدراسة تتيح استفادة اجلامعات العربية 
يف ما خيص نظام املعلومات االدارية، أضافة لقناعة من نتائج هذه الدراسة واالسالمية

الباحث أن نظام املعلومات  يف اجلامعات العربية واالسالمية حيتاج ايل تطوير من 
لتايل يف أمس احلاجة ملثل هذه  القاعدة واالعتماد عليه يف صنع القرارات االدارية ،وهي 

الدراسات.

:الباحثه. حدود

تشمل حدود الدراسة على ما يلي:

:إن نطاق هذه الدراسة املوضوعي هو نظام املعلومات احلدود املوضوعية
االدارية ودورها يف صنع القرار االسرتاتيجي .

احلكوميةااجلمهورية االندونيسية مدينة ماالنج جامعة برو :املكانيةاحلدود جيا
.االدارة العليا) متخذي القرار يف (

طبقت مفردات الدارسة على جمتمع الدراسة يف العام اجلامعي  :الزمنيةاحلدود
)2017(
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و. الدراســــــــــات السابقة :

ماهرغنيم.دراسة1

املصريفالقطاعيفاإلداريةاملعلوماتنظامتطبيقاتيفوالتقنيةالتنظيميةالعواملأثر(
):م2004) (السورية

يفوالتقنيةالتنظيميةالعواملأثرعلىالتعرفإىلالدراسةهذههدفتحيث
منموظف) 292(بلغتعينةخذذلكمتحيثاإلدارية،املعلوماتنظامتطبيقات

العواململتغريإحصائيةداللةذوهامأثروجودإىلالدراسةوتوصلتالدراسة،جمتمع
أشارتحيثاإلدارية،املعلوماتنظامتطبيقاتيفالتنظيميةالعواملومتغريالتقنية

اإلداريةاملعلوماتانظمةواستخدامتصميمعمليةيفالعاملنيإشراكضرورةإىلالدراسة
العاملنيوإشعاراملعنوية،الروحورفعالنفسي،الرضالتحقيقأمهيةمنذلكملاوتطويرها،
.5املنظمةيفمهيتهم

سكر.دراسة2

االجتماعيالضمانمؤسسةيفالعاملنيأداءيفاحملوسبةاإلداريةاملعلوماتنظامأثر(
6):م2006(،)األردنية

حيثالعاملني،أداءيفاحملوسبةاإلداريةاملعلوماتنظامأثرالدراسةهذهبينتفقد
الدراسةهذهوتوصلتالدراسة،جمتمعمنموظف) 369(بلغتعينةخذذلكمت

:أمههامننتائجإىل

رسالةالسوریة،المصرفيالقطاعفياإلداریةالمعلوماتنظامتطبیقاتفيوالتقنیةالتنظیمیةالعواملأثرماھر،غنیم5
.)،2004(،سوریا،دمشقمنشورةغیرماجستیر

االجتماعيالضمانمؤسسةفيالعاملینأداءفيالمحوسبةاإلداریةالمعلوماتنظامأثر( (ابراھیمیاسرسكر،6
)،2006(،مصر،القاھرةمنشورةغیرماجستیر،رسالة)األردنیة
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بدرجةجاءتاملعلوماتنظامتشغيلمستلزماتجتاهاملبحوثنيتصوراتإن-1
.مرتفعة

.متوسطةبدرجةجاءالوظيفياألداءجتاهاملبحوثنيتصوراتإن-2

املادية(احملوسبةاملعلوماتنظامتشغيلإلدارةالرئيسةاملستلزماتأثروجود-3
.الوظيفياألداءيف) والتنظيميةوالبشريةوالربجمية

املبحوثنيتصوراتبنيإحصائيةدالالتذاتفروقوجودالدراسةأظهرت-4
العلمي،املؤهلاجلنس،(الدميوغرافيةللمتغرياتتعزىاملعلومات،نظامتشغيلملستلزمات

).الوظيفياملسمىاخلربة،

لألداءاملبحوثنيتصوراتبنيإحصائيةدالالتذاتفروقوجودالدراسةأظهرت-5
املسمىاخلربة،العلمي،املؤهلاجلنس،(الدميوغرافيةللمتغرياتتعزىالوظيفي،
).الوظيفي

وعالونةاألعرجي.دراسة3

رواقع( ) فلسطنيوالتعليمالرتبيةوزارةيفاحملوسبةاملعلوماتانظمةاستخداموآ
):م2002(

روتقييموحتليلحبثإىلالدراسةهذهوهدفت املعلوماتانظمةاستخدامآ
املالية،واألعمالاإلدارية،األعمال: منهاجماالتعدةيفملوظفنيممثلةاحملوسبة
حتداليتوالعقباتاملشكالتحتديدالعاملة،القوىالقرارات،اختاذاملكتبية،األعمال

االيتالنتائجومناحملوسبة،املعلوماتانظمةاستخداممن انظمةجاءت: الدراسةأظهر
.7االستخدامودرجةاملعرفةدرجةحيثمناألوىلاملرتبةيفاملكاتبأمتته

)2002(فلسطین،غیر منشورة والتعلیمالتربیةوزارةفيالمحوسبةالمعلوماتانظمةاستخداموآثارواقع،وعالونةاألعرجي7
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استخدامضعفأسبابأهمومنالثانية،املرتبةيفالوظائفيةاملعلوماتانظمةتلتها
احلاسوبأجهزةقلةاملتخصصني،قلةالتدريبية،الدوراتقلة: احملوسبةاملعلوماتانظمة
اوقدم .مواصفا

الشناق.دراسة3

) املصريةاملسامهةالشركاتيفاملؤسسياألداءعلىاإلداريةاملعلوماتنظامأثر(
).م2005(

القاهرةسوقيفمدرجةشركة" 103"أصلمنشركة" 53"الدراسةعينةمشلت
اإلداريةاملعلوماتنظامتوافرمدىعنالكشفإىلالدراسةهذههدفتوقداملايل،
علىثريهادرجةوكذلكمنهااالستفادةودرجةاملصرية،العامةاملسامهةالشركاتلدى
8.الشركاتهلذهاملؤسسياألداء

:نتائجعدةإىلالدراسةهذهخلصتوقد

اإلدارية،للمعلوماتخاصقسمأودائرةلديهاالشركاتمن%" 53.24"إن-1
.املؤسسياألداءعلىالقسمأوالدائرةلوجودكبريثرييوجدالوإنه

.الشركاتمعظمعندقليلاملعلوماتبنظاماالهتمامإن-2

.املؤسسياألداءعلىاحلاسوبوبرامجأجهزةتؤثرال-3

.املؤسسياألداءعلىاإلداريةاملعلوماتلنظامإجيايباثريوجدال-4

،غیر منشورة، القاھرة، مصر المصریةالمساھمةالشركاتفيالمؤسسياألداءعلىاإلداریةالمعلوماتنظامأثرالشناق،8
)2005(
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. املنصور.دراسة4

يفالصناعيالقطاعمنظماتيفاملعلوماتأنظمةجتاهاملستفيدينمواقفقياس(
):م2006) (األردنيةنيوينحمافظة

وكذلك،)املهنيةالوظيفية،الفردية،(املستفيدينخصائصلتحديدالدراسةهدفت
بنيوالتأثرياالرتباططبيعةعلىللتعرفاملعلوماتمناملستفيدينحاجةطبيعةحتديد

منعينةخذذلكمتحيثاملعلومات،أنظمةجتاهومواقفهماملستفيدينخصائص
جمتمعمنالقرارصانعيمنمشاركاً ) 112(الدراسةعينةبلغتوقدالقرارات،صانعي

:الدراسةإليهتوصلتماوأهمالدراسة،

.اإلداريةاملعلوماتأنظمةحنوومواقفهماملستفيدينخصائصبنيعالقةوجود-1

اعتمادحنواملستفيدينمبواقفيتأثراملعلوماتأنظمةاستخداممستوىإن-2
املعلوماتأنظمةمستلزماتجتاهومبواقفهماملعلوماتأنظمةتطبيقاتيفاحلاسب

.9النظامونشاطات

.النظاري.دراسة5

) اجلزائريةالتجاريةاملصارفيفالقراراتاختاذفاعليةعلىوأثرهاملعلوماتنظام(
.10)م2002(

املصارفيفاملعلوماتنظامكفاءةمدىإىلالتوصلإىلخالهلامنوهدف
رشداً؛أكثرقراراتإىلالوصوليفالنظامهذهتساهممدىأيإىلمثاألردنيةالتجارية
يفاملستخدمةاملعلوماتنظاميفالضعفنواحيعنالكشفإىلأيضاً وهدفت

نیونيمحافظةفيالصناعيالقطاعمنظماتفيالمعلوماتأنظمةتجاهالمستفیدینمواقفقیاس،یاسر،المنصور9
.)2006(االقتصادكلیةاالردنیةالجامعةمنشورةغیرماجستیر،رسالة)األردنیة

رسالةاألردنیة؛التجاریةالمصارففيالقراراتاتخاذفاعلیةعلىوأثرھاالمعلوماتنظام،عبدالرحمن،،محمدالنظاري،10
)2002(منشورةغیرماجستیر
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دةالنظامهذهتطويرَمثَّ ومنمعاجلتها،وسبلاجلزائريةالتجاريةاملصارف . فاعليتهاوز
:التاليةالنتائجإىلالباحثتوصلوقد

املصارفيفالقراراتاختاذوفاعليةاملعلوماتنظامبنياجيابيةعالقةهناكإن-1
.إحصائيةداللةذاتليستالعالقةهذهأنإالَّ ،جلزائريةالتجارية

كفاءةأكثراملعلوماتنظامفيهاتوجداليتاملصارفتكونأنلضرورةليسإنه-2
نوعيةعلىفيهاالنظامكفاءةتنعكسوإمنااألعلى،الرحبيةنسبأساسعلىغريهامن

.للجمهورتقدمهااليتاخلدمةوسرعة

نظاميفاملعنينيمعالباحثأجراهااليتالشخصيةاملقابالتنتائجأظهرت-3
أنشطةتنوعإىلأدىللمعلوماتمتطورةنظامإدخالأنمنهاواملستفيديناملعلومات،
تالتفويضمنمزيدإعطاءإىلواديجديدة،وظائفوخلقاملصارف، للمستو

ت،هلذهمتوفرةإضافيةمعلوماتهناكأصبحتحيثاألقل،اإلدارية كمااملستو
دةعلىنفسهالوقتيفساعد تأعمالعلىالرقابةيفالعليااإلدارةقدراتز املستو

.ذلكمنهااقتضىماكلوالتدخلاألخرى،

مقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية

الدراسة احلاليةالدراسات السابقة
إندونيسيا مجهورية أجريت يفأجريت يف الدول العربية 

املؤسسات احلكوميةعلىاختصرت
االقتصادية

على املؤسسات التعليمية اختصرت

املنهج الكيفياستخدمتاملنهج الكمياستخدمت
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: ز. حتديد املصطلحات

املعلوماتنظام

منجمموعةأنهأساسعلىالفنيةالناحيةمناملعلوماتنظامتعريفميكن
اختاذلتدعيماملعلوماتتوزيعوختزينووتشغيلواسرتجاعجبمعتقوماليتاإلجراءات

. 11التنظيميفالرقابةوالقرارات

منيتماتصالعملية"أنهعلىاملعلوماتنظام)1984(وزمالؤههودجعرف
تجتميعخالهلا املنظمةداخلاملناسبنيلألفرادنقلهاوختزينهاوتشغيلهاوالبيا
واحدشخصمنالنظامذلكيتكون،والقراراتالختاذالالزمةاملعلوماتتوفريبغرض
حيتاجومعنيتنظيمينسقداخلمامشكلة،ويواجهمعنينفسيمنط،لهاألقلعلى
عرضوسيلةخاللمنتوفريهامنيتمواليتاملعلوماتاحلقائقبعضوجودإىلحلها
. 12معينة

القرارصنــــــــع:

فينتجكمدخالتواملعلوماتملعطياتتغذيتهايتممغلقةعمليةهوالقرارصنع
البدائلخمتلفومتحيصحبثالعمليةهذهوتقوم. قراراتصورةيفاملخرجاتعنها

االصغرالعملياتمنسلسلةعنعبارةالعمليةوهذه. منهااالنسبواختياروتقوميها
القرارجمموعهايفتكّوناليتاجلزئيةالقراراتمنمتكاملةسلسلةاختاذاىلاملؤدية

. 13االساسالنهائي

98،ص1999،،مصرالجامعیة،الداراإلداریةالمعلوماتنظم:البكريمحمدسونیا11
186النشر،صسنةذكردون،مصر ،االسكندریةالجامعیة،الداراالداریةالمعلوماتنظمالكردي،محدممنال12
13spx?us=2http://sst5.com/Writers.a 8/11/2016تاریخ الزیارة للموقع
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االداريةالقرارات:

لتحقيقاإلدارةوسائلمنووسيلةنظامياً أوقانونياً تصرفاً اإلداريالقرارأن
فالقراراإلدارية،العمليةجماليفكبريبدوراإلداريالقراريقومحيثوأهدافهاأغراضها

القرارأنكمااإلداريةللعمليةالالزمنياملاديةوالوسائلالبشريةالقوىيؤمنالذيهو
ويقوماألخطاءيعدلكماحمسوسةأمورإىلوالسياساتالتوجهاتيبلورالذيهو

وألمهيتهاحلقوقويكشفااللتزاماتيوضحأنهكماالعملية،تلكمساريفاالعوجاج
تإىلصدارهعهد صنعأوإصدارعمليةتعتربحيثاإلدارياهلرميفالعليااملستو
طابعاً تضمنالعمليةهذهأنكماوحنوهم،واملدراءللوزراءاألساسيةالوظائفمنالقرار

جهودعنتجأنهإالاملسئولنيأحدسميصدركانوإنالقرارلكونتنظيمياً 
14.جمتمعة

االسرتاتيجيةالقرارات:

ااخلارجياملنظمةمبحيطتتأثراليتالقراراتتتخذوفيه ومدىاملتبادلةوعالقا
هذهوتتخذاملنظمة،يفوالسياساتواملوارداألهدافحتدداليتوهيمعها،التفاعل
وغرياملعقدةاملشاكلمعتتعاملاليتالعليااإلدارةقبلمنعامبشكلالقرارات
15الروتينية.

8/11/2016تاریخ الزیارة للموقع https://sqarra.wordpress.com/mang01P؛14
12ص 2004,دمشقجامعةمنشورات: دمشق. اإلداریةالقراراتنظریة.أیوبنادیا15
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الفصل الثاين االطار النظري

املعلومات االداريةاملطلب االول: نظام 

مفهوم نظام املعلومات االدارية :

لقد اختلف الكتاب والباحثون يف حتديد مفهوم نظام املعلومات االدارية فعلى الرغم 
من استخدامها هلذا املصطلح منذ الستينات اال انه ال يوجد اتفاق خاص بتعريفه 

م االكادميية والزاوية اليت والتعريفات املتوفرة غالبا ما تعكس اهتمامات الكتاب  وخلفيا
يت تعريفات نظام املعلومات االدارية، لتتطابق  ينظر اليها كل منهم، ويف اغلب االحيان 
ت بواسطة احلاسب أاليل وهلذا فان اغلب الكتب اليت تتحدث  مع اسلوب معاجلة البيا

ا املواضيع مثل حتليل النظام  وتصميم امللفات واالمور عن نظام املعلومات تتناول يف طيا
حلاسب االيل. 16الفنية االخرى املرتبطة 

وهنا ميكن إدراج بعض التعريفات أو املفاهيم االخرى لنظام املعلومات االدارية :

 دف ايل انتاج  معلومات ت (اجراءات وأفراد و أجهزة )  هي جمموعة من املكو
االدارية اال اذا استهدف خدمة جانب حمددة وال يعد هذا النظام نظاما للمعلومات 

17واحد على االقل من جوانب العملية االدارية وخاصة عملية اختاد القرارات االدارية.

 هي جمموعة من االفراد واالجهزة واإلجراءات الفرعية للمعلومات وذلك بغرض
از تزويد االدارة بكل ما حتتاجه من معلومات كافية عن االنشطة الدقيقة من اجل اجن

35ص)1994(،الشارقة 1الحسین، احمد، تحلیل السیاسات مدخل جدید للتخطیط في االنظمة الحكومیة،ط16
78ص )،1998(غراب وحجازي نظم المعلومات االداریة ،مدخل تحلیلي ،مطابع جامعة الملك سعود، الریاض، السعودیة 17
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الوظائف االدارية من ختطيط وتنظيم وقيادة ورقابة واختاد القرارات شبه اهليكلية بصورة  
18كفؤة فعالة. 

 هي أحد النظم الفرعية لنظام االدارة ومهمته توريد املعلومات الداخلية واخلارجية
19وكذلك نقل املعلومات املتعلقة بسري العمليات.

 ت وتشغيلها وختزينها هي جمموعة من االجراءات اليت يتم من خالهلا جتميع البيا
ونشرها وصوال للمعلومات بغرض دعم عمليات صنع القرارات وحتقيق الرقابة يف 
املنظمات عبارة عن جمموعة من العناصر البشرية واملادية اليت تستخدم يف جتميع ومعاجلة 

ت طبقا لقواعد واجراءات معينة بغرض حتويلها ايل معلومات تسا عد االدارات البيا
20.املختلفة يف اختاد القرارات يف معاجلة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 

: لتحليل كما يلي ومن التعاريف السابقة ميكننا تناول أجزاءها 

: أن النظام عبارة عن اجزاء مرتابطة تعمل بصورة متناسقة لتحقيق .جمموعة من النظم 1
مات االدارية ،تشكل نظما فرعي داخل النظام الكلي هدف معني، وهنا فان نظم املعلو 

للمنظمة وهذه النظم تتفرع ايل نظم اخرى كاألفراد واالجراءات واملوارد.

ت :2 لتايل فهي .البيا هي املادة اخلام املسجلة كرموز او ارقام او مجل وعبارات و
ناسبة عليها لتحويلها ايل حقائق ال ميكن االستفادة منها االبعد اجراء عمليات املعاجلة امل

21معلومات.

58ص)1998(االردنعمان،الیازوري،،داراالداریةالمعلومات،نظمغالب،سعدیاسین18
خضیر ،نعمة، عباس، نظام المعلومات، وعالقتھ بالتكنولوجیا والسلوك القیادي ،دراسة حالة اختباریة، مجلة دراسات 19

6،ص)1995(1، العدد28الجامعیة االردنیة مجلد
122) ص1988جامعة الموصل ،بغداد، العراق(الطائي محمد ،نظم المعلومات االداریة دار النشر 20
66ص)1998(سعودملكجامعمطابع،الریاضاالداریةالمعلومات،نظممحمد،فادیةوحجازيالسیدكامل،غراب21
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جيمع نظام املعلومات االداري ومعلومات من مصادر .مصادر داخلية وخارجية : 3
داخل املنظمة من جهة ومن بيئة املنظمة اخلارجية من جهة اخرى فنظام املعلومات ومن 

ت من البيئة اخلارجية   ت اجل مساعدة عملية صنع القرارات يقوم جبمع البيا كالبيا
ت  حول كل من (الشؤون احلكومية ، التكنولوجيا املتاحة ، التغريات االجتماعية ،بيا
اقتصادية، وغريها اما من البيئة الداخلية للمنظمة فان نظام املعلومات يقوم جبمع 
ت حول كل من شؤون االفراد، الشؤون املالية، عمليات التسويق، عمليات االنتاج  البيا

لتايل جيب االنتباه ايل امهية املصادر 1ظهر ذلك كما يف الشكل رقم (وغريها، وي )و
لنسبة لإلدارة  اخلارجية ايل جانب املصادر الداخلية فاملعلومات البيئية مهمة خاصة 

العليا.

)1شكل رقم (

العالقة بني مصادر نظام املعلومات وبني عملية صنع القرارات 

نظامنالقولاملمكنمنانهاالاملعلوماتنظاموتعاريفمفاهيماختلفتومهما
قاعدةتشكلاملعلوماتالنالقراراتصنععمليةلتخدمموجهةاالداريةاملعلومات

.بيئة داخلية

.بيئة خارجية 

ت حول  بيا
التغريات االجتماعية 

نظام المعلومات 
االداري 

صنع القرارات
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حتسناليتملعلوماتالقرارصانعتزويدهواالداريةاملعلوماتنظاموهدفالقرارات
22.القراراتنوعيةمن

:املعلوماتنظام

 ت منظمة ومعروضة بشكل جيعلها؛ ذات معىن للشخص الذي يستلمها هي بيا
وتقدم أضافة للمعرفة املوجودة لديه حول ظاهرة أو حدث او جمال معني 

23ال ميكن توقعه.اوال يعرفه؛فاملعلومات خترب املستخدم؛ بشي ما 

ت قد متت معاجلتها حبيث ذات معىن واكثر فائدة لصانعي الق .رارات هي البيا
: مصادر املعلومات

ميكن التمييز بني مصدرين للمعلومات مها :

ا املؤسسة من مصدر داخلي ا كل السجالت والتقارير اليت حتتفظ  :ويقصد 
اجل الرجوع اليها عند وضع خطط والسياسات واالسرتاتيجيات واملعايري؛ لتقومي االداء 

ختالف املنظمة. ن نوعية املعلومات ختتلف  م علما  من أجل أختاد القرارات متعلقة 

نظمة من البيئة اخلارجية كاملنظمات الرمسية أي كل ما يصل أيل املمصدر خارجي :
لقوانني والتشريعات واملعلومات عن كافة الوقائع  من الوزارات ؛ كاملعلومات املتعلقة 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتقنية املتوفرة وقد تصل من مصدرها االول بعد 

،یوسف دور نظام المعلومات االداریة المحسوبة في عملیة صنع القرارات ،دراسة میدانیة على البنوك التجاریة الشنتف22
59ص)2000(العاملة في فلسطین ،رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة الملكة اروى للعلوم االكادیمیة الیمن 

23ص )1998(لتوزیع ،عمان ، االردن برھان؛ وجعفر ، نظم المعلومات المحسوبة ،ط ،دار المناھج وا23
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وعة االح صائية او تصل عن طريق مصدر نشرها بدون حتريف كاملعلومات املتوفرة يف ا
24نوي قبل نشرها.

وتلعب املعلومات دورا هاما يف حتقيق التكامل بني املتغريات اخلارجية وبني 
احتياجات وإمكانيات وقدرات األجهزة اإلدارية. وهناك عديد من االجتاهات يف 
األجهزة اإلدارية تربز احلاجة إىل ضرورة وجود نظام للمعلومات من أمهها االجتاه إىل 

دة التخصص وتقسيم العمل، وظهور أ ساليب جديدة يف اختاذ القرارات، واالجتاه حنو ز
الالمركزية يف اإلدارة، والتوظيف املؤقت لالستفادة من مهارات معينة وألداء مهام حمددة، 

وبروز ظاهرة العوملة والتحول حنو اقتصاد اخلدمات. 

:قيمة املعلومات

القرارات تكون املعلومات ذات قيمة للمنظمة عندما تكون مفيدة يف اختاذ 
وهناك مخس صفات أساسية والعمليات وكلما زادت فائدة املعلومات زادت قيمتها

:25للمعلومات حىت تكون ذات قيمة للمنظمة  وهي

:املالئمة.1

ملن ظمة زادت قيمتها. كلما كانت املعلومات أكثر مالئمة للتكنولوجيا املستخدمة 
ملالئمة ومها:مشكلتني أساسيتني فيما وتواجه املنظمة يتعلق 

.حتديد ماهية املعلومات البيئية املالئمة
.ملن تكون هذه املعلومات مالئمة داخل املنظمة

50غراب ، مرجع سابق ص 24
السید، اسماعیل، نظم المعلومات ألتخاد القرارات االداریة المكتب العربي الحدیث للنشر االسكندریة ،بدون سنة النشر ص 25
52
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ا. وعلى سبيل املثال، فإن إدارة  وحتدد املنظمة عادة املعلومات البيئية املالئمة لنشاطا
لسوق، وإدارة ت حباجة إىل املوظفني حتتاج ملعرفة حجم األيدي العاملة املتوافرة  املشرت

معرفة أسعار املواد اخلام. وأكثر ما حتتاج املنظمة ملالئمة املعلومات هو يف القرارات 
االسرتاتيجية، وهي:

القرارات الرئيسية اليت تؤثر يف املنظمة ألوقات طويلة األجل، والقرارات االسرتاتيجية 
حلسبان املعلومات املالئمة ملنظمة إىل كارثة. اليت تتخذ دون األخذ  هلا ميكن أن تؤدي 

وحتدد املنظمة عادة أماكن التقاط املعلومات وتربطها مبراكز اختاذ القرارات وذلك لتوفري 
املعلومات املالئمة.

:نوعية املعلومات

تعين نوعية املعلومات دقتها، وهل هذه املعلومات متثل الواقع بدقة؟. وكلما زادت 
زادت نوعيتها وزادت ثقة املنظمة عند استخدامها يف اختاذ القراراتدقة املعلومات

وعادة تزداد تكلفة احلصول على املعلومات كلما زادت النوعية املطلوبة، وجيب هنا 
.26املوازنة بني تكلفة احلصول على املعلومات وتكلفة استخدام معلومات غري صحيحة

:كمية املعلومات

ً إن كمية كافية من  املعلومات تكون ضرورية الختاذ القرارات، ولكن حيدث أحيا
وجود كمية كبرية من املعلومات مما يتسبب يف حدوث فائض؛ وعندما حيدث ذلك فإن 
مراكز اختاذ القرارات تتجاهل مجيع املعلومات املتوافرة هلا لعدم توفر الوقت الكايف لتحليل 

ب العالقة بني إدارة مجع املعلومات وبني مراكز لذا فعلى املنظمة أن تراق،هذه املعلومات

58ص مرجع سابق ذكره،السید، اسماعیل، 26
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اختاذ القرارات وذلك للتأكد من أن الكمية املناسبة من املعلومات متوافرة. وهناك ميل يف 
منا هذه إىل توفري كمية من املعلومات خصوصًا بعد استعمال احلاسوب اإللكرتوين  أ

مة أن تغرق يف حبر من املعلومات ودون مراقبة جيدة ميكن للمنظ،والذي يوفر كمية هائلة
وجيب أن تعرف املنظمة عن املعلومات اليت سوف تقوم بوضع افرتاضات عنها ألنه ال 
ميكن وضع افرتاضات عن حاالت عدم املعرفة كما أنه البد من إدراك أن تكلفة 
املعلومات تزداد مبتوالية هندسية كلما حاولت املنظمة مجع كمية أكرب من املعلومات 

ل  موضوع معني. وجيب على املنظمة أن توازن بني تكلفة املعلومات وبني املنافع حو 
الناجتة عنها.

:أمهية املعلومات لألجهزة اإلدارية
تعتـــرب األجهـــزة اإلداريـــة احلكوميـــة هـــي املنـــتج األساســـي للمعلومـــات املوجهـــة حنـــو 

الوحيــــد للمعلومــــات االســــتخدامات العامــــة، و تكــــون تلــــك األجهــــزة غالبــــا هــــي املنــــتج 
ن املسئولني يف األجهزة اإلدارية ينظـرون  العمرانية واالجتماعية واالقتصادية وميكن القول 

ا سلعة ا واحد من ثالثة: مورد، أو أصل، أو أ . 27إىل املعلومات على أ
املعلومات كمورد: -1

متامـا مثـل النقـود متثل املعلومات أحد املوارد املسـتخدمة يف حتقيـق أهـداف مشـروع مـا، 
واملــــواد اخلــــام واآلالت وغريهــــا مــــن املــــوارد الــــيت يعمــــل املســــئولني علــــى حســــن اســــتغالهلا 

والتنسيق بينها مبا حيقق صاحل املشروع. 
املعلومات كأصل: -2

ميكــن النظــر إىل املعلومــات بوصــفها أصــل مــن األصــول الــيت متتلكهــا اإلدارة، مثلهــا يف 
آلالت واخلامـــات الــيت تســـهم يف العمليــة اإلنتاجيـــة. ويؤكــد هـــذا علـــى ذلــك مثـــل املبــاين وا

83، ص1975ال ،دار النھضة العربیة بیروت لبنان توفیق ، جمیل، أحمد ،مذكرات في ادارة االعم27



20

أمهية أن يعامل املسئولني نظام املعلومات كاستثمار مـن االسـتثمارات، األمـر الـذي يعطـي 
.28اجلهاز اإلداري ميزة نسبية يف مواجهة املنافسني

املعلومات كسلعة: -3
تنتجهـا اإلدارة، سـواء لغـرض االسـتخدام ميكن اعتبار املعلومات سلعة من السلع اليت 
.الداخلي مثل الرقابة وتقييم األداء أو دعم القرار

: منهج النظام

دائما يطلق هذا املصطلح منهج النظام على الطريقة العلمية حلل املشاكل فدراسة 
مشكلة معينة وفقا ملدخل النظام او املنهج العلمي وصياغة احللول هلا تتضمن نشاطات 

29خمتلفة منها:

.التعرف على املشكلة او الفرصة املتاحة وتعريفها 1

ت اليت تصف املشكلة او الفرصة .2 .مجع البيا

.تعريف بدائل حلول املتاحة .3

.تقييم كل بديل من البدائل .4

.اختيار البديل االفضل .5

.تنفيد البديل الذي مت اختياره .6

.تقييم مدى جناح البديل املنفذ.7

57،بدون سنة النشر ص مرجع سابق ذكرهالسید، اسماعیل، 28
20الصباح ،مرجع سابق ص29
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: لنظام ومنها وتتعدد التعاريف اخلاصة 
ن النظام عبارة عن جمموعة من االجزاء املرتابطة فيما بينها بشكل معني وتعمل  أ

30كوحدة لتحقيق هدف حمدد ضمن إطار بيئي يتعامل معه.

وحتكم ن النظام عبارة عن جمموعة من العناصر واالجزاء اليت تتكامل مع بعضها أ
31معينة ويف نطاق حمدد بقصد حتقيق هدف معني .عالقات واليات عمل 

: تطور نظام املعلومات االدارية

ومتسارعا ونوعيا للغاية  أن التغيري والتطور يف حقل نظام املعلومات كان جذر
طوال العقدين املاضيني على وجه اخلصوص فالتقنيات احلديثة أفرزت تطبيقات جديدة 

حاسوبية جديدة ذات قدرات فائقة ومبتكرة ومتطورة لنظام املعلومات، وأنتجت نظم 
ثري هذه النظم بصورة جوهرية طبيعة عمل االدارة وطريقة عمل  ستمرار وقد أزداد 
ا من منتجات  املنظمة ونوع مستوى تعقيد النظم االخرى اليت تستخدمها لتصنع خمرجا

سينات والستينيات اليت  وخدمات ومعلومات، ومل تكن نظم املعلومات احلاسوبية يف اخلم
ت واالرقام واستخدام السرعة لتحقيق  ا يقتصر على معاجلة وتشغيل البيا كانت عمليا
لعمل حمل االهتمام من قبل االدارات أنداك من املعروف ان االدارات  خاصة  مزا

ا يف لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقا تم كثريا  املاضي التنفيذية العليا للمنظمات مل تكن 
ألسباب عديدة منها حمدودية تطبيقات احلاسوب وتكاليفها العالية الن حقل الكمبيوتر 
وبراجمه ونظمه كان مقتصرا على قلة من اخلرباء واملربجمني واملختصني لكن بعد حتول 
النوعي املستمر الذي طرا على التكنولوجيا املعلومات واستمرار تطورها ابتدأ من ظهور 

ت اليت بدأت يف اؤخر الستينيات وازدهرت يف عقد السبعينيات مثل نظام تشغيل  البيا

27.28ص )1998(،مرجع سابقغالب،،سعدیاسین30
83ص)1994(مصرمسلم، علي، مذكرات في نظم المعلومات االداریة، دار النشر مركز التنمیة االداریة ،اسكندریة، 31



22

وكان تركيز واهتمام االدارة بصورة مكثفة حنو هذه  التكنولوجيا ذات التأثري ليس على 
32االعمال فحسب بل وعلى حياة واستمرار وجود املنظمة نفسه.

ا يف م نظمات االعمال وجناحه اليت وكان ظهور نظام املعلومات االدارية وتطبيقا
رافقها يف حتسني االنتاج وتطوير النوعية ورفع مستوى االداء دور كبري يف دمج 
لعملية االدارية من التخطيط والتنظيم ورقابة واختاد قرار ومل تعد  التكنولوجيا املعلومات 

لتايل املعلومات ذات اجل ت دائما و ودة العالية املنظمة تكتفي مبعاجلة وتشغيل البيا
لشكل املناسب لدعم عمليات وانشطة االدارة العليا  واملتوفرة يف الوقت املناسب و
ت  والوسطى واصبحت املعلومات اليت تنتجها نظم املعلومات املستندة على قواعد البيا
من أهم املوارد املتاحة لدى املنظمة ومن اكثر العناصر احليوية يف حتقيق امليزة التنافسية 

.سرتاتيجية املؤكدةاال

ت وعلى نظم ادارة قواعد  وبعد ظهور نظم املعلومات اليت تستند على قواعد البيا
ت انتقل الرتكيز ايل تطوير وبناء نظم معلومات تساهم بصورة مباشرة ومؤثرة يف  البيا

فظهرت بناء على هذا التوجه نظم مساندة القرارات كأحد انواع 33عملية اختاد القرارات
النظم ومعلومات احملوسبة ذات التوجه لكشف حنو دعم واسناد املدراء عند صنع واختاد 

ونظم مساندة القرارات هي يف الواقع ليست اكثر من نظم القرارات املربجمة والغري مربجمة
وتصمم بناء على هذا اهلدف وينطبق نفس ادارية تتوجه حنو عملية اختاد القرارات

عتبارها نظم معلومات  اميع  االستنتاج على نظم مساندة القرارات اجلماعية او 
مصممة ملعاجلة القرارات اجلماعية اليت يشرتك فيها فريق ادارة املعين بتحليل مشكلة 

مربجمة أي املوضوع موضوع البحث واليت تكون عادة ذات طبقية شبه مربجمة او غري
31)،ص 2005السالمي عالء واخرون، اساسیات نظم المعلومات االداریة دار المناھج عمان (32
41) ص2006أبوالفتوح صالح سمیر ،نظم المعلومات االداریة والتقنیات الحدیثة لدعم االدارة في عصر العولمة (33
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ا واستعراض احللول البدائل واملفاضلة بينها  تتطلب دراسة وحتليل عناصر مشكلة واسبا
34.واختيار البديل او احلل االفضل واالنسب 

ن هذا الفرق بسيط يف ذاته امنا االمر ليس كذلك يف تكنولوجيا أوقد يبدو 
يف عملية صنع واختاد املعلومات فلكي يستطيع نظم املعلومات دعم نشاط مجاعي

القرارات فان من الضروري مبكان وجود تقنية معلوماتية مصممة هذا الغرض تقنية ختتلف 
ت  ت وقواعد البيا ا ويف التشكيك املطلوب بني نظم املكو يف عتاد نظمها ويف برجميا
وقواعد النماذج لكي تكون كلها يف خدمة الرتاسل االلكرتوين واحلوار الفكري بني 
صانعي القرار، وقد شهد عقد الثمانيات ازدهار يف نظم مساندة القرارات ونظم مساندة 
القرارات اجلماعية كما أينعت اجلهود املضنية اليت استغرقت فرتة طويلة يف حقل الذكاء 
الصناعي واالنتقال من نقطة الرتكيز على املعلومات والقرارات ايل تركيز على الذكاء 

اية االلفية الثانية واملعرفة وبشكل اخر يشهد النصف االخري من عقد التسعينيات و
ا وهياكل االدارات  ا واروع تطبيقا ظهور والتكامل بني نظم املعلومات يف ارقى حلقا

سرتاتيجيا ا املتغرية واملعقدة وقد كان للتطورات النوعية اواملنظمات  التنافسية وبيئا
ر والربجميات وهندسة معرفية وثورة االتصاالت اثر كبري الفريدة يف جمال عتاد الكمبيوت

على حتقيق االندماج بني النظم املساندة لإلدارة مثل  والنظم املنبثقة من الذكاء الصناعي  
كما توجهت التكنولوجيا املعلومات ايل مزيد من التصغري يف احلجم والعتاد ايل تعظيم 

.35مستمر يف سعة الذاكرة وسرعة معاجلة

35الصفاء للنشر عمان دون ذكر سنة النشر ص السامرئي ،ایمان فاضل واخرون نظم المعلومات االداریة دار34
41صمرجع سابق ذكره ابوالفتوح صالح سمیر ،35
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ونــــــــــات النظام :مك
املدخالت:.1

خذ مدخالته من البيئة  وفقا ملدخل النظام فان املنظمة عبارة عن نظام مفتوح 
ثثمتل احمليطة به؛ ومن مث يعيدها ايل ذات البيئة بعد أجراء عمليات التحويل عليها؛ و

ملوارد الطبيعية ت عن البيئةهذه املدخالت  ويف املنظمة الصناعية فان كاملعلومات والبيا
املدخالت قد تتمثل يف املواد اخلام او املواد املصنعة من قبل منظمة اخرى كمواد واالت 
ا عمليات التصنيع كمعدات، وراس املال الالزم لتحويل عملية االنتاج كنقود،  جتري 

عة والعاملني كأفراد ورغبات املستهلكني كمعلومات اما يف اجلامعة فأن يف اجلام
املدخالت قد تتمثل يف الطلبة كمواد، وقاعات التدريس واملكتبات والكتب ووسائل 
االيضاح واملختربات كمعدات واعضاء اهليئتني التدريسية واالدارية كأفراد والرسوم املدفوعة 
من قبل الطلبة، واملنح احلكومية وعائدات االستثمار كنقود، ومعرفة حاجات السوق من 

36ة واملهارات كمعلومات.الكفاءات البشري

العلميات:.2

جراء عمليات معاجلة على املدخالت القادمة، من البيئة ليتم  أن أي نظام يقوم 
حتويلها ايل خمرجات ففي املنظمة الصناعية، متثل خطوط االنتاج والعلميات التصنيعية، 

د واالموال واملعلومات عمليات معاجلة يتم مبوجبها حتويل املدخالت كاملواد اخلام واالفرا
ايل سلع ميكن االستفادة منها، أما اجلامعة فان العمليات تتمثل فيها يتلقاه الطلبة، من 

.96) ص2008سوریا(:دمشقلم تذكر دار النشر،,، .اإلداریةالمعلوماتنظم. العوضسلیمان36
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ت من أجل إكساب الطلبة مهارات كافية حيتاجها  حماضرات وندوات وامتحا
تمع .37ا

املخرجــــــــات :.3

احمليطة به مبخرجاته واليت كانت بعد عملية االدخال واملعاجلة يقوم النظام مبد البيئة 
عبارة عن مدخالت جرى عمليات حتويلية؛ ففي املنظمة الصناعية فان السلع املنتجة 

م وتعليمهم يشكلون خمرجات اجلامعة. متثل خمرجات، ويف اجلامعة فان الطلبة مبهارا

التغذية العكسية :.4

احــل الثالثــة الســابقة حبيــث يتــيح النظــام امكانيــة احلصــول علــى املعلومــات حــول املر 
ميكن إجراء تعديالت مرغوبة يف أي منها، ففي املنظمة الصناعية فأنـه مـن املمكـن اضـافة 
ن هـذه املـادة قـد حتسـن مـن جـودة  مادة خام جديدة مثال أذا أظهرت عمليات التصنيع 

ـــا مـــثال أن تقـــوم بتأســـيس خمتـــربا جديـــدا الن الســـلعة املصـــنعة ويف اجلامعـــة قـــد تقـــرر ادار
38املعلومات تشري ايل ان عدد املختربات احلالية غري كاف.

ت الــيت تســتخدم ينظــم آليــة ونظــام املعلومــات هــن أ تكــون مــن جمموعــة مــن املكــو
ت، وحتويلهـــا إىل منتجـــات معلوماتيـــة، والشـــكل رقـــم ( ســـتقبال مـــوارد البيـــا ) 2للقيـــام 

ت نظـام املعلومـات يوضـح أهـم مـوارده وأهـم أنشـطته، وتتعامـل نظـام  منوذج تصوري ملكو
ملعلومـات، واختـاذ القـرارات لتشـغيل اجلهـاز اإلداري  املعلومات مع مجيع األنشطة املتصلة 

.بغرض رفع كفاءته وفاعليته عن طريق توفري املعلومات وتدعيم قرارات املسئولني

45الصباح ،مرجع سابق ص37
77ص, زھراندار. الحاسوبیةاإلداریةالمعلوماتنظمفيالكاملةالموسوعة)2005(الطائيفرجآلحسینعبدمحمد38
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: مواصفات املعلومات

من املؤكد أن املعلومات تدعم عملية صنع القرارات يف املنظمة وتقلل من درجة 
خلصائص التاليةعدم التأكد ولكي تتحقق الفائدة املرجوة منها  39.جيب أن تتصف 

املعلومات الصحيحة ايل كمية االمجالية من املعلومات اليت يتم تعرب عن نسبة :.الدقة1
40انتاجها خالل فرتة من الزمن. 

.الشمول:تعين توفر معلومات تغطي مجيع جوانب احلالة اليت جتري معاجلتها.2

ت اليت مت 3 مجعها وفرزها وتبويبها وتنقيحها وحتليلها .املوضوعية:تعين عدم حتيز البيا
ألي جهة.

التوقيت املناسب :تعين وصول املعلومة ايل املستفيد يف الوقت املناسب ويف حالة عدم .4
لتايل متثل ضياعا للوقت واملال واجلهد. وصوهلا يف الوقت املناسب ستفقد قيمتها و

157) مذكرات في نظم المعلومات االداریة ،فلسطین، الجامعة كلیة التجارة ص 1195عاشور ،یوسف حسین ،(39
) أساسیات االدارة ،المبادي ،والتطبیقات الحدیثة، ترجمة عبدالقادر محمد عبدالقادر دار المریخ للنشر،1985دیلسر، جاري،(40

31.32الریاض ،السعودیة ص

) الموسوعة 2005محمد عبد حسین آل فرج الطائي (2نموذج مكونات نظام المعلومات 
.77الكاملة في نظم المعلومات اإلداریة الحاسوبیة. دار زھران, ص
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لشكل 5 املطلوب للمستفيد حبيث يضمن .الشكل : تعين أمكانية تقدمي املعلومات 
سرعة فهمها من قبل االفراد الوجهة اليهم سواء تقدميها كمية رقمية او وصفية او بشكل 

.41ولارسوم خمططات بيانية او بشكل جد

ت املعلومات اليت يت.التكرار:6 كرر استخدامها متثل املعلومات النشطة يف قاعدة البيا
ا وحتديثها  ستمرار؛ أما املعلومات الراكدة وغري املستخدمة حبيث جيب االهتمام 

فيمكن التخلص منها او حفظها يف وسائط ختزين رخيصة التكاليف.

ال: حيدد حقل املعلومات مدى مشوليتها فمثال تغطي بعض املعلومات جماالت 7 .ا
ويتحدد جمال اخرى مبجال اهتمام ضيق جدا؛معلوماتاهتمام واسعة بينما تتعلق 

مات املطلوب يف ضوء طبيعة استخدام هذه املعلومات .املعلو 

ت من خمتلف 8 تم نظم املعلومات االدارية بتجميع ومعاجلة البيا .املصدر:جيب أن 
املصادر املتاحة .

42.املرونة : تعين تكييف املعلومات الستخدام اكثر من مستفيد.9

.الوضوح :تعين خلو املعلومات من الغموض.10

القياس: هي طبيعة املعلومات الرمسية املنتجة من نظم املعلومات االدارية؛ قابيلة .11
وامكانية قياسها يف شكل الكمي.

حلالة او مبوضوع البحث أ.املالئمة : جيب 12 ن تكون املعلومات ذات صلة وثيقة 
.43الذي جيري معاجلته

52الصباح ،مرجع سابق ص41
95یاسین ،سعد مرجع سابق ،ص42
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لتايل تزيد على خصائص للمعلومات فانه ألى عومما سبق نالحظ انه للحصول 
التكاليف وعليه فانه غالبا ما حتدد املنظمة املستوى املطلوب هلذه اخلصائص وذلك 

حسب حاجة املستفيدين ويف ضوء حتليل التكلفة والعائد على املنظمة.

:أنواع املعلومات اليت يقدمها نظام املعلومات االدارية

لوقت املناسب  والكمية والدقة والتكلفة املناسبة يتكفل النظام بتوفري املعلومات 
حة صورة واضحة عن جمال القرار , وإن أي خلل يف القيام  لشكل الذي يسهم يف إ و
ذه املهمة ينعكس سلباَ على وضوح تلك الصورة . وتقع املعلومات اليت حيتاجها املدراء 

مات املرحيةي املعلومات ( املعلو صانعوا القرارات بشكل عام يف ستة أصناف واسعة ه
املعلومات التحذيرية , املؤشرات الرئيسة , املعلومات عن حالة حمددة واملعلومات غري 

.44الرمسية واملعلومات اخلارجية ) 

: هي املعلومات اليت تلخص الوضع العام للمنظمة أو ألنشطتها املعلومات املرحية.1
نتائج عمليات اإلنتاج  أو املختلفة , وقد تشمل على املبيعات يف الفرتة األخرية أو 

ئن .45الوضع احلسايب للز
:هي املعلومات اليت حتذر املدراء قبل حدوث املشكلة أو املعلومات التحذيرية.2

أو تغيرياَ يف اخلطط . ظهور الفرصة واليت تستلزم فعالَ إدار
لقياسات للجوانب املهمة من األداء املؤشرات الرئيسية.3 : هي املعلومات اخلاصة 

مثل العائد على االستثمار لكل دوالر ينفق على اإلعالن واملخرجات لكل ةاملنظم
ساعة عمل.

123صمرجع سابق ،حسین،یوسفعاشور43
.50، ص)1992(عفیفي، محمود، "إدارة مؤسسات المعلومات بین الحاضر والمستقبل "، اإلداري، 44
61ص 2005,دار وائل,إلى نظم المعلومات اإلداریةلالطائي, المدخعبد حسین آل فرج 45
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: وهي املعلومات عن موضوع حمدد يستلزم اهتمام املعلومات عن حالة حمددة.4
ي شيء يف املنظمة , واملدراء املنظمة أو أحد املدراء .وهذا املوضوع قد يكون أ

عادة ما يتتبعون هذه املعلومات بشكل دقيق .
يت من املصادر غري الرمسية واليت املعلومات غري الرمسية.5 : هي املعلومات اليت 

خذ على األغلب صورة اإلشاعات اليت تكون صحيحة ودقيقة يف بعض جوانبها 
دراء احلصول هذه املعلومات وحياول امل،وتكون غري صحيحة وبعيدة عن الدقة

ا األفراد وأيضاَ تعكس  ا متثل انعكاسات جيدة لفهم الكيفية اليت يفكر  بسبب أ
ا إذا مل يلقى االهتمام املطلوب احلالة اليت ميكن أن تتحول إىل مشاكل مستقبالَ فيم

: هي املعلومات اليت يتم احلصول عليها من خارج املنظمة املعلومات اخلارجية.6
اليت تعكس خمتلف متغريات البيئة اخلارجية العامة واخلاصة االقتصادية و 

وتعد هذه واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية واملنافسة وغريها
ا يةاالسرتاتيجاملعلومات ضرورية جدَا يف صياغة الرؤية  للمنظمة واعتماد خيارا

ا وحتقيق أهدافها  .46ورسم سياسا
 فوائد نظام  املعلومات  االدارية:

ن املنشاة فعال حتتاج ايل هذه  أن التحدث عن فوائد نظام املعلومات االدارية يؤكد 
نشطتها ومهامها بغية حتقيق االهداف اليت ترغب يف حتقيقها يف  النظم لغرض القيام 

ا االدارية كافة وحتقيق وظائفها يف التخطيط والرقابة والتنظ يم واختاد القرارات مستو
ا حتتاج دائم ومستمر للمعلومات لغرض تنفيذ هذه الوظائف وان هذه النظم تفيد  لكو

االت التالية: املنظمة يف ا

63بوسلیم محمد، مناھج نظم  المعلومات ،دار الھاني للطباعة ،بدون النشر وبلد النشر ص 46
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ت االدارية عند احلاجة لغرض ممارسة وظائفها يف 1 .تقدمي املعلومات ايل خمتلف مستو
العلميات واالنشطة االدارية .

ني الوحدات االدارية يف املنظمة لتسهيل عملية االسرتجاع..حتديد قنوات االتصال ب2

.تقييم نشاطات املنظمة وتقييم النتائج بغية تصحيح االحنرافات. 3

يئة الظروف ألختاد القرارات فعالة عن طريق جتهيز معلومات بشكل خمتصر يف 4 .
الوقت املناسب.

ملتوقعة بغية اختاد االحتياطات .املساعدة على التنبؤ مبستقبل املنظمة واالحتماالت ا5
لالزمة يف حالة وجود خلل يف حتقيق االهداف.

ت واملعلومات التارخيية ال6 .47ضرورية اليت تعرب أساس يف عملها.حفظ البيا

: خصائص وفوائد نظام املعلومات االدارية

نظام املعلومات االدارية نظام مفاهيم ونظام جترييب علمي..1

صنع االنسان .أنه نظام من.2

أنه نظام مفتوح الن معظم أنظمة املعلومات االدارية تستخدم ألغراض التخطيط .3
واختاد القرارات واليت تستلزم تفاعال مع حميط العمل اخلارجي.

ستمرار وجتري عليه عملية التغريات ..4 أنه نظام مرن ألنه يراجع وحيدث 

نوي وذلك ألنه ميثل جزء م.5 ن النظام الكلي. أنه نظام 
2000سلطان ابراھیم، نظم المعلومات االداریة (مدخل اداري الدار الجامعة، الطبع والنشر والتوزیع االسكندریة سنة النشر47

43ص 
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ان نظام املعلومات االدارية اداة لتحقيق العالقة املتبادلة من أجل تسهيل .6
االتصاالت بني االنظمة املعلومات املختلفة واملنشأة اليت تصنعها وحميط اخلارجي.

تعترب أنظمة املعلومات االدارية هي املركز العصيب للتنظيم داخل املنشأة.7

بة تعتمد على املعلومات الدقيقة عن فعاليات املنشأة وان أنظمة القرارات الصائ.8
.48املعلومات االدارية حتقق ذلك

: أنواع نظام املعلومات االدارية

توي نظام املعلومات االدارية على جهاز حاسوب حيأنه ليس من الضروري ان 
جانب نظام سبقته عدة مراحل فايلنظم جاء كمرحلة فدخول هذا اجلهاز ايل تلك ال

املعلومات املعتمدة على احلاسب االيل او نظام احملسوب هناك نظم اخرى هي النظم 
49اليدوية، والنظم االلية.

ت واجراء العمليات  تعتمد النظم اليدوية على الورقة والقلم يف معاجلتها للبيا
طريق اجلهد العقلي ويف ختزينها واسرتجاعها ويتم اداء العمل فيها عن املختلفة عليها 

حجام صغرية. ت واملعلومات املشغلة يف هذه النظم  والعضلي وغالبا ما تكون البيا

أما النظم االلية فهي تعتمد على اآلالت اليت تعمل بواسطة الضغط على مفاتيح  
كاآلالت احلاسبة واآلالت الكاتبة ومسجالت النقود، وغريها، وهذه االجهزة عادة ال 

تستخدم هذا النوع من انظمة املعلومات كما حلاسب ومعظم املنظمات الصغرية،تتصل 
ت ومعلومات أكرب نسيباً، وبدقة أكثر من النظم  ان هذه النظم تتيح تشغيل أحجام بيا

47مرجع سابق ذكره ص ید، اسماعیل، الس48
55ص )2005(ادریس ،ثابت عبدالرحمن ،نظم المعلومات االداریة ،الدار الجامعة ، االسكندریة، مصر49
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ت واملعلومات املراد معاجلتها وتشغيلها  ا تقل كلما زاد حجم البيا اليدوية ولكن كفاء
50.تشغيل االلة وفق هذه النظمحيث البد من وجود عامل ل

نه يو  تكون من نظاميني رئيسني كالتايل:يصنف نظام املعلومات االدارية بصفة عامة 

النظام االول هو نظم املعلومات االدارية  :

وختتص بتزويد املعلومات لعملية، صنع القرارات االدارية وتتحقق هذه النظم هذا 
الفرعية التالية املكونة هلا:اهلدف من خالل النظم 

ملعلومات اخلاصة :نظم معلومات منفذي االدارة العليا.1 وختتص بتزويد االدارة العليا 
ا فهذه النظم موجهة لتلبية حاجات االدارة العليا من املعلومات االسرتاتيجية، وهناك 
ت والتقارير اليت تطلب  عدة مصادر لتوفري هذه املعلومات كالرسائل واملذكرات والدور

.51من احلاسب االيل

يت من املقابالت أيضا توجد مصادر اخرى ملع لومات االدارة العليا كاملعلومات اليت 
واملكاملات اهلاتفية، والنشاطات االجتماعية وهلذا فان اغلب معلومات االدارة العليا ال 
يت من احلاسب االيل او من نظام املعلومات االداري إذ يصعب على هذا النظام توفري 

مثل هذه املعلومات.

م ) 1998( والتوزیعللنشرالوراقمؤسسةعمان،،1طاإلداریة،المعلوماتنظمإبراھیمسلیمالحسنیة،الحسینیة 50
45.44ص
16ص،مرجع سابقعباس،،نعمة،خضیر51
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بتوفري املعلومات لإلدارة العليا بشكل فوري وسهل لتحقيق وتقوم هذه النظم 
االهداف االسرتاتيجية، وهلذا فان هذه النظم سهلة التشغيل والفهم واالستعمال 

52وتستعمل الرسومات التوضيحية بشكل كبري.

تم هذه النظم بتوفري الدعم املباشر لصناعي القرار وذلك عن :نظم دعم القرارات.2 و
ت خاصة، وهي موجهة حنو القرارات غري  طريق توفريها لنماذج لصنع القرار ولقواعد بيا
ت حول النتائج احملتملة لكل بديل قد خيتاره  مربجمة او شبه املربجمة حيث توفر اجا

سئلة "ماذا لو " مثال قد يستفسر صانع القرار من نظام دعم متخذ القرار او ما يعرف 
نه ما لذي حيصل  53.%5لو مت خفض تكلفة االنتاج بنسبة القرار 

دف هذه النظم ايل تزويد املستفيد النهائي او صانعي :نظم تقارير املعلومات.3
ت  القرارات بتقارير حتتوي معلومات تدعم عملية صنع القرارات اليومية ومصادر البيا
ت اخلارجية من مصادر  هذه النظم تكون من البيئة الداخلية للمنظمة بينما تكون البيا

تقارير لصناعي القرار بشكل دوري غري هذه النظم ومن املمكن أن تزود هذه النظم ال
.الطلب او عند حدوث امر غري متوقعجمدول او عند 

: نظم معلومات التشغيل النظام الثاين:

ت العمليات اليت جتري يف املنظمة وتقوم بذلك من خالل نظمها  وختتص بتشغيل بيا
الفرعية التالية :

.28) ص 2004(, دمشقجامعةمنشورات: دمشق. اإلداریةالقراراتنظریة. أیوبنادیا52
88صمرجع سابق السیاساتتحلیلاحمد،الحسین،53
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: وختتص هذه النظم بدعم إنتاجية املكاتب واالتصاالت ولذلك نظم الية املكاتب.1
ت  واملعلومات بصيغ الكرتونية، ومن فهي تعمل على مجع معاجلة وختزين ونقل البيا

االمثلة على هذه النظم معاجلة الكلمات، الربيد االلكرتوين ،وعقد املؤمترات عن بعد.

لعمليات:.2 لقرارات التنظم التحكم  لعمليات الطبيعية وختتص  شغيلية اليت تتحكم 
لتايل فأنه ميكن للحاسب االيل  لروتينية أو املربجمة و للمنظمة وهذه القرارات تتصف 

ا، ومن امثلة ذلك نظم التحكم مبصايف البرتول.القيام 

ت عن نتائج عمليات .نظم عمليات التحويل:3 وختتص بتشغيل وتسجيل البيا
ت.التحويل داخل املن ظمة وحتديث قواعد البيا

إلضافة إيل تصنيف السابق لنظام املعلومات يوجد تصنيف أخر هلا حيث تتكون وفقه  و
من النظم الفرعية التالية:

وختتص بتقدمي النصائح واحللول للمشاكل اخلاصة، مبجال معني وقد النظم اخلبرية :.1
نه  جاءت هذه النظم كنتاج للعمل يف جمال الذكاء االصطناعي الذي ميكن تعريفه 

54الذي تؤديه االلة والذي يعترب من قبيل الذكاء إذا أداه البشر .السلوك 

املباشر للمستفيد النهائي وختتص بتوفري الدعم .نظم احلوسبة للمستخدم النهائي :2
ت التشغيلية، واالدارية  دة انتاجية ووفق هذه النظم فإن املستفيد النهائي يف املستو لز

ستخدام احلاسبات الشخصية وحمطات العمل ونظم الربامج اجلاهزة وقواعد  يقوم 
دة االنتاجية، ت وذلك من أجل ز املعلومات.واسرتجاع البيا

74،مرجع سابق، 1994مسلم 54
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دف ايل مساعدة يف حتقيق االهداف االسرتاتيجية االسرتاتيجية:.نظم املعلومات 3 و
على املدى الطويل.

وتقدم الدعم للوظائف املختلفة يف املنظمة كوظائف .نظم املعلومات الوظيفية : 4
.55التسويق واالنتاج، واملالية 

الوظائف االداريةنظام املعلومات االدارية يف دور :
لتخطيط: ا

لمتوقعة ات التغيرلتنبؤ ورة ايعني ضر، هذا ظيفة مستقبليةولتخطيط احيث أن )أ
ية دارإلت المعلوما، ويقوم نظام اللمنظمةرجية والداخلية لخاالبيئة المحتملة في وا

لحالي للمنظمة داء األانها توضح ،أما ألحاليةالبيئية وف الظراعن ت معلومابتقدمي 
لمستقبلية ات التغيراتجاه والمستقبل اة في لمنظمأداء اتحديد خالله يمكن  من ي لذوا

.56تهديد للمنظمةصة  أو فروهل توجد 

لذين اد الخطة لألفرلتي تتعلق ت المعلومااتصل بد أن لخطة الاضع مبجرد و)ب
صيل لتول التصاستعانة بتكنولوجيا االامن بد الت، ولعمليان اقبوايرولخطة سيطبقون ا

فيما آرائهم علي ف لتعروالمختلفة وع الفرافي أولمنظمة سواء داخل الخطة لمنفذيها ا
لخطة . اتنفيذ ء ثنابعد والفعلية ع اضاوألبتقييم ايتعلق 

74،مرجع سابق، 1994مسلم 55
سنةبدون،لحدیثالعربيالمكتب: اسكندریة إلا،یةدارإلااراتلقراذالتخاتلمعلوماانظم،محمدمحمداسماعیل ،لسیدا56

.45ص نشر
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لتخطيط لقااج) اهدافه بدقة يضع أن لكي يستطيع اف، ودهألايضع بد وأن الئم 
من رجية لخاالبيئة  وف اعن ظرولحالي للمنظمة الوضع اعن ت معلومامجع من البد 

.قانونيةوسياسية واجتماعية وية دقتصاوف اظرومنافسة وف ظر

ح أو نجاى لمعرفة مدهداف وألاعلي تحقيق بة معايير للرقابوضع لمخطط م ايقود)
لتخطيط تحديد ئم لقاايستطيع وال، االحنرافاتتحديد وكذلكاملوضوعة لخطة افشل
. 57تمعلومادون مجع لمعايير هذه ا

احلايلداء السابق و ألاعن ت لمعلومامجع امن فالبد لتخطيطبوظيفة االقيامعند ه)
اما حسب لمنظمةأداء اعن ت لمعلومامجع اوقد يتم، لمنظمةداخل االعملوف ظرو

داء ية الورلضراواملوارداملصادرعن ت معلومامجع جيب،االداراتأو حسب االنشطة
خالهلا نظمة من لماتستطيعلتي املتاحة الخطط ااالمكانياتعن ومعلوماتالنشاط ، 

. 58تنفيذ

تملعاجلةاالجراءات جيب أنشاءو) ا الايتملتي االبيا خطوات من خطوة في ستعانة 
للقائم خالهلالتي يمكن من االتقاريرية دارإلت المعلوماانظام، ويقدم لتخطيطا

األهداف.تحديد وبدائلها ولبديلة والفرعية هداف ااالو لخطط اضع ولتخطيط 

لتنظيما:

لخطط فهي امة لتنفيذ زلالالتنظيم خالت امدهي ما حيدد نظام  املعلومات - أ)
أو ظائفلوحسب اما إعة زتها مورامهاوها تراقدحة ولمتاالعمالة د حجم اتحد

45توفیق جمیل مرجع سابق ذكره ص 57
83ص 1990المفاھیم والتكنولوجیا ،القاھرة ،بدون جھة النشر ،خشبة، محمد سعید، نظم المعلومات االداریة58
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نوعياتها بة ولمطلوالعمالة حجم امن تحديد ت لمعلومااتمكن ، و يةدارإلت المستوياا
لإلنتاجبة لمطلوااملعداتبة، لمطلوااماتاخلتحديد ، األسسبنفس عة زتها مورامهاو

ت، وأي لمبيعادودات امرو البيع، رجال التوزيعمنافذبة، لمطلوااملالرأس مصادر
. 59لخططداء التنظيم الخالل البشرية واية دلماارد المواعن تدفق ت معلوما

أو لهيكليةالعواملح انجاى مدت لمعلومايقدمها نظام التي ت المعلوماحتدد ا-ب)
ختصيص ، وامراألتسلسلاالشراف والرقابة ،نطاق، السلطةتفويضمثلالتنظيمية

وأي منهاملطلوباملهاماداء لتنظيم في ح انجاأساس العواملهذه تعترب، حيث لعمالةا
.60املستهدفلخطط في تحقيق االعوامل معناها فشلهذه في قصور

 :التوجيه

في البشريةارد لموأداء اعن عرض التقارير في دورًا يةدارإلت المعلومايلعب نظام اأ)
تناسب خربات مدىتوضح أما، والتنظيم لخطط اجناح و في تنفيذ ودورها لمنظمة ا

و التنظيمياهليكلحددها لتي واالختصاصات اتمع املسؤوليااالفرادهؤالء ومهارات
هل يمكن تحديد واالجيابية السلبيةالبشريداء ألخالل استعراض مؤشرات امن 

علي سلبا العمل ثؤترأو أن صراعات حتفيز العاملنيعلي العمل تعملعالقات
ت أداء لتطويركافية التحفيز احلاليةد هل  وسائل نها تحدأاماداء ألامستو

.61ألنشطةت والمسئولياا

.112) ص 1993(. 1الھادي . التطورات الحدیثة لنظم المعلومات المبنیة على الكمبیوتر. دار الشروق . طمحمد محمد59
86ص مرجع سابقخشبة، 60
.48ص مرجع سابق ،لسید61
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لتايل ألافي القصورى ية مددارإلت المعلوماحيدد نظام اب) املهارات د تحدداء و
تصميم ويعتمدأو االختصاصات، الوظائففي للرتقيداء أو ألالتحسنيبة لمطلوا

عليها البناء يمكن واليتالبشريةارد لموإدارة اتقدمهالتي االتقاريرعلي التدريب برامج 
.العاملنيمهاراتوتنميةتطويرستمرار الكفيلةاالنشطةتدبري 

الرقابة :

التنفيذ الفعليعن الناجتةلفعلية ااالنشطةبتقييم ية دارإلات لمعلومايقوم نظام اأ ) 

لتايل  ميكن املوضوعةلخططافي القصورأوجه ية دارإلت المعلوماحيدد نظام اب)  ، و
عن االحنراف كما مت تصورها ويرجع لخطط اتطبيقيتمما ال فكثريا، وتطويرها تعديلها

ت لمعلوماامن الستفادةم اعدايلارجاعهالتي يمكن االعوامل من لكثريلخطة ا
غري السليمللتقديرمما يؤديلفعليداء األاعن  ت كافية معلومام مجع عدحة أو لمتاا

. 62لمستقبليةالالحداث

.احملددداء ألأو ااجلودة عايير مدقةى ية مددارإلت المعلومااحيدد نظامج)

أو االدارات د تحدسليم، وان توقيتفي ت لمعلومااتقدمأننظام الرقابةيتطلبد) 
ارد لموهي التعديل ماج لتي تحتااالبشريةارد لموأو الهيكلية االعالقاتأو االنشطة

.63للتعديالتلمنظمة احتتاجهالتي ا

.339، ص)2008(نظم المعلومات االستراتیجیة  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،غسان عیسى وسلوى امین ،62
) ص 1974(ید  ، محمود عرفة ، نظام المعلومات ووظائف التخطیط والرقابة ، المنظمة العربیة للعلوم االداریة ، نیسانسع63
123
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 االداريةدور نظام املعلومات اإلدارية يف إجناز مراحل عملية صنع القرارات:

املاضية من قبل الفالسفة والقادة لقد جرت حماوالت عديدة خالل السنوات
جتاه حتديد خطوات ومراحل صنع القرارات ومتخضت هذه  العسكريون  وكتاب اإلدارة 

اليت :64احملاوالت عن حصول اإلمجاع من قبل الكتاب على إن هذه اخلطوات تتمثل 

(الفرصة) حتديد املشكلة
 ا (حتليل الفرصة وأبعادها )حتليل املشكلة وحتديد مسببا
 حتديد البدائل واملفاضلة فيما بينها
.اختيار البديل االفضل وتنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ

ساميون عامل اإلدارة املعروف اختصار هذه املراحل بثالثة فقط تهريبر وقد اقرتح 
هي اإلدراك والتصميم واالختيار, حيث ميكن تصور عملية صنع القرار كحركة انسيابية 
لتصميم (حتديد وتقييم البدائل ) وانتهاء  دراك املشكلة أو الفرصة املتاحة مرورًا  تبدأ 

مع األخذ بعني االعتبار إمكانية العودة جمدداً بنتائج الختيار (اختيار البديل االفضل ) 
،أية مرحلة الحقة إىل املرحلة السابقة يف إطار عملية التغذية العكسية للبدء من جديد

. 65أي أن هذه املراحل متثل عناصر متكاملة لعملية واحدة

جناز مراحل والنهج الذي سوف نعتمده يف توضيح دور نظام املعلومات اإلدارية يف إ
ت إدارية هي مستوى اإلدارة العليا اإلدارة  صنع القرار هو تقسيم املنظمة إىل ثالثة مستو
الوسطى واإلدارة التنفيذية ذلك ألن األسلوب الذي من خالله يتم إجناز هذه املراحل 

118ص مرجع سابق ذكرهخشبة، 64
58ص مرجع سابق ذكرهعفیفي، محمود65
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ت اإلدارية وبدور نظام املعلومات يف القرارات اليت تصنع  ملستو يرتبط على حنو كبري 
توى  وفيما يلي توضيحاً لذلك : من قبل كل مس

مرحلة اإلدراك : .1

متيل املشاكل يف مستوى اإلدارة  التنفيذية إىل أن تكون متكررة وميكن حتديدها 
بينما متيل املشاكل يف مستوى اإلدارة العليا إىل أن تكون فريدة ومتميزة ويصعب بسهولة

ا تكون حلقة انتقال بني مشاكل املستويني  حتديده  أم مشاكل اإلدارة الوسطى فإ
السابقني فبعض اإلدارات ضمن هذا املستوى تواجه مشاكل تكون اعتيادية ويسهل 

حني حند أن املشاكل يف هذا املستوى مثل إدارة حتديدها مثال ذلك إدارة املوازنة يف 
. 66املبيعات يصعب حتديدها 

ت  وعند الكالم عن دور نظام املعلومات اإلدارية يف حتديد املشاكل تبعًا للمستو
اإلدارية الثالثة جند أن هذا الدور يتصاعد كلما ازدادت درجة صعوبة وتعقيد املشاكل 

جتاه املشاكل الصعبة الفريدة والسبب يف أي كلما تدرجنا يف املشاكل  البسيطة املتكررة 
ذلك يعود إىل اختالف مواصفات املعلومات املطلوبة والضرورية لتحديد هذه املشاكل 

ويف مقدمة هذه املواصفات مصادر هذه املعلومات والفرتة الزمنية اليت تغطيها إذ يؤدي 
وفري املعلومات وأيضًا اجلهود املبذولة هذا االختالف إىل اختالف درجة صعوبة عملية ت

ملشكلة البسيطة تكاد تكون متاحة ومتيسرة  ت اخلاصة  والتكاليف الضرورية فالبيا
داخل املنظمة وأن دور نظام املعلومات اإلدارية يتمثل يف اجلهود اليت تبدل لتجميع هذه 

ت وإجراء عمليات املعاجلة عليها لتوفري املعلومات الضر  ورية اليت تساعد اإلدارة البيا

123ص )1982(الطبعة الرابعة، القاھرة، درویش، إبراھیم، التنمیة اإلداریة، دار النھضة العربیة،66
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التنفيذية يف حتديد هذه املشكلة ، ونظرا ألن أغلب هذه املشاكل تكون متكررة أو ذات 
ن ذات املعلومات اليت مت استخدامها عند حتديد  ة عليها ميكن القول  طبيعة متشا

للمرة األوىل يتم استخدامها أو بعد إجراء تعديالت بسيطة عليها (من خاللاملشكلة
لنسبة للمشاكل غري االعتيادية فأن دور  عملية التحديث) للمرة الثانية والثالثة  أما 
نظام املعلومات اإلدارية يكاد يعادل مقدار اخلسارة املتحققة يف حالة عدم التوصل إىل 
احلل املناسب للمشكلة أو يساوي كلفة الفرصة الضائعة يف حالة عدم استغالهلا ، عليه 

تهذه املشاكل أو كشف هذه الفرص يستلزم احلصول على معلوماجند أن حتديد 
إضافية وبذل جهود أكرب حتمل تكاليف أكثر إذ يتوقف مقدار اجلهود أو التكاليف اليت 
يكون صانع القار معتمدًا على قبوهلا على درجة صعوبة وأيضا على أمهية املشكلة أو 

موجودة خارج إطار املنظمة وال الفرصة ، عليها ومبا أن أغلب هذه املعلومات تكون
لسهولة اليت تتيسر فيها املعلومات من النوع األول كما يستلزم توفريها  تكون متيسرة 
بذل جهود كبرية واستنفاذ وقت كبري وحتمل تكاليف عالية فإن أمهية نظام املعلومات 

.67اإلدارية تتزايد تبعاً لذلك

مرحلة التصميم: .2

يف إطار األسلوب التقليدي لصنع القرارات فإن مرحلة التصميم تقتضي ، القيام 
بتحديد جمموعة البدائل اليت ميكن اعتمادها كحلول للمشكلة ، ويف العديد من احلاالت 
نية جند أن بعض املشاكل ميكن  جند أن األسلوب يعد مناسبًا جدًا  لكن من جهة 

لبديل ا ألفضل الوحيد ، عليه وألجل جتنب اخلوض يف مباشرة القرار خبصوصها 

.78) ص 1995(المعلومات، القاھرة: دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع،رالسلمي على السیاسات اإلداریة في عص67
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اإلشكاالت املعلقة بوجود بديل واحد أو عدة بدائل فإننا سوف نعد مرحلة التصميم 
. 68قرارأمنوذجمبثابة عملية بناء أو اختيار 

ستمرار فإن النماذج  ففي املستوى التنفيذي حيث أن هناك مشاكل معينة تتكرر 
ة معينة من احملتمل أن تكون موجودة وجاهزة وحىت يف حالة عدم املعيارية اخلاصة حبال

ا هذه املشاكل تربر اجلهود اليت ستبذل يف بناء  توفها فإن طبيعة التكرار اليت تتسم 
النماذج املالئمة هلا  مثال ذلك جند أنه يف املنظمات اليت تظهر حاجتها إىل حتيد 

ا تلجأ ا إىل املواد املخزنة فإ إىل الكتب العلمية اإلدارية للحصول على النماذج احتياجا
اجلاهزة فيها واخلاصة بتحديد إىل الكتب العملية اإلدارية للحصول على النماذج فيها 
واخلاصة بتحديد الكمية االقتصادية للطلبية أو احلدين األدىن واألعلى للمخزون وحىت يف 

ستبذل يف بناء النماذج املطلوبة ، مع حالة عدم وجودها فإن احلاجة هلا تربر اجلهود اليت 
التنويه إىل أن مناذج اخلزين تكون خاصة جدًا وميكن تطبيقها فقط يف إجياد حلول 

حمددة وهي تلك اليت تتطابق إبعادها مع فرضيات هذه النماذج ونظرا ألن خمزنيهملشاكل 
ا خمتارة من تلك النما ا تبدو وكأ ا هذه النماذج يتكرر استخدامها فإ ذج أكثر من كو

. 69صممت استجابة لظهور مشكلة فرصة معينة

أما يف مستوى اإلدارة العليا فإن النماذج تتصف بدرجة أكرب من العمومية يف 
ملشاكل اليت ألجلها صممت ،  لضرورة فريدة قدر تعلق األمر  طبيعتها ولكنها ليست 

اج بني شركة للخطوط اجلوية وأخرى فقد حيث مثًال أنه مل حيصل قط من قبل حالة اندم
ذا االجتاه ميكنها االعتماد يف  للحديد والصلب يف شركة واحدة ولكن اإلدارة اليت تفكر 

أو معادالت التدفق ةاحملاكاإعداد خطتها املالية طويلة األمد على أدوات خمتلفة مثل 
73ص عفیفي، محمود مرجع سابق ذكره 68
123خشبة، مرجع سابق ذكره ص 69
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تستخدم اإلدارة إحدى هذه األدوات لوصف عملية االندماج ويف بناء االنقدي إذ
. 70النموذج املايل للشركة املختلطة

أما يف مستوى اإلدارة الوسطى فإن هناك أرضية مشرتكة يف اختيار األمنوذج ليس 
فقط بسبب أن بعض القرارات يف هذا املستوى تعتمد على مناذج حمددة وتعتمد أخرى 

عامة وإمنا أيضا بسبب أن هذه القرارات حتتاج إىل مناذج هي يف بعض على مناذج
أجزائها عامة ويف العض اآلخر خاصة تبعًا حلاالت استخدامها مثال ذلك الربجمة اخلطية 
اليت ميكن عدها من النماذج العامة إذا مت استخدامها على نطاق وساع يف حتيد البدائل 

إذا مت تطبيقها يف نطاق ضيق وعلى مشاكل خاصة  ولكنها تعد أيضًا مناذج خاصة فيما
ت النقل من األمثلة على االستخدامات اخلاصة ألسلوب الربجمة اإذ تعد حسا

. 71اخلطية

وبشكل عام يسهم يف مرحلة بناء النماذج يف هذا يعين أن نظام املعلومات اإلدارية
ت اإلدارية الثالثة إال أن درجة هذه املسامهة ختالف النماذج املستو ختتلف 

املستخدمة ، فإذا كانت النماذج جاهزة ومتاحة فأن دور نظام املعلومات اإلدارية يتمثل 
يف التأكد من مدى إمكانية تطبيق األمنوذج على احلالة موضوع القرار ويف توفري 

أن املعلومات لضرورية لتطبيق هذا األمنوذج ، أما يف حالة عدم توفر األمنوذج اجلاهز ف
دور نظام املعلومات يتمثل يف املسامهة ببناء األمنوذج املالئم ومن مث توفري املعلومات 

.الضرورية لوضع األمنوذج موضع التطبيق بغض النظر عن املستوى اإلداري

97عفیفي، محمود مرجع سابق ذكره ص 70
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:مرحلة االختيار .3

ميكن عد مرحلة اختيار البديل أو تقومي نتائج األمنوذج جوهر عملية صنع القرارات 
ستخدام  ففي مستوى اإلدارة التنفيذية جند أن هيكل عملية صنع القرارات يسمح 
مناذج التعظيم اليت متنح لصانعي القرار أفضل احللول املمكنة للمشكلة أو أفضل النتائج 

واحلل يف هذه احلالة حيتاج فقط إىل اختيار مدى انسجامه مع العمليات ،للفرصة املتاحة
يف حالة وجود حاجة إىل التعديل . بينما جند يف مستوى اإلدارة ذات العالقة وتعديله 

العليا فأن صانع القرار مييل إىل حتقيق الرضا من خالل اختيار البديل األفضل من بني 
لضرورة البديل الذي حيقق أفضل احللول النتائج ويف ظل  عدد حمدد من البدائل وليس 

ذلك يرجع إىل طبيعة املشاكل أو الفرص اليت التقومي الشامل جلميع البدائل والسبب يف 
لتعقيد الكبري وحمدودية يف الوقت واعتمادا إىل معلومات جهاايو  هذه اإلدارة واليت تتسم 

حمددة وعلى قدرات حمددة لتوظيف هذه املعلومات على النحو الذي جيعل من املتعذر 
املعلومات اإلدارية يف اجناز هذه ويتوقف دور نظام ل لكل البدائل القيام بتقييم شام

املرحلة على مسامهة النظام يف اجناز املرحلتني األوىل والثانية سواء تعلق األمر بقرارات 
اإلدارة التشغيلية أو الوسطى أو العليا  وذلك ألن املعلومات اليت يتم توفريها يف مرحلة 

تار يتم اعتمادها يف مرحلة اإلدراك وحتليلها يف مرحلة التصميم من خالل األمنوذج املخ
72.االختيار

121صمرجع سابق ذكرهمحمد محمد الھادي  72
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  داخل املنظمةاسرتاتيجيات نظام املعلومات االدارية:

ميثل التحليل البيئي نقطة األساس يف التخطيط .  حتليل البنية الداخلية و اخلارجية:1
االسرتاتيجي ، إذ ال بد من حتليل البيئة الداخلية لتحديد مصادر القوة و الضعف اليت 
متلكها املنظمة يف نظام املعلومات ، و حتليل البيئة اخلارجية و اليت تشمل مجيع العوامل 

ملنظمة للوقوف على الفرص والتهديدات ا ليت ميكن أن تواجه نظام املعلومات اليت حتيط 
.73يف املنظمة مستقبال

تصف الرؤية اإلسرتاتيجية اإلجابة عن تساؤل .  حتديد الرسالة يف نظام املعلومات:2
مقدرة الشركة يف الوصول اىل أهدافها ؟ و هي غالبا متمثلة يف رسالة املنظمة . و الرسالة 

م الدور الرئيسي يف تطوير رسالة املنظمة يف نظام املعلومات اإلدارية تعمل على إمتا
بواسطة العمل التضامين مع اإلدارة العليا لتنفيذ تكنولوجيا معلومات مناسبة للوصول اىل 
ت، و بعد حتديد رسالة نظام املعلومات ميكن حتديد أهدافها وصوال اىل  الغا

اإلسرتاتيجيات و السياسات املناسبة .

إن اهلدف األساسي من نظام املعلومات هو مات : .  حتديد أهداف نظام املعلو 3
مساعدة املنظمة على حتقيق أهدافها، لذا فإن حتقيق أهداف النظام يتم يف ضوء 

اسرتاتيجية املنظمة و أهدافها , و يتم ذلك عن طريق :

. حتليل و فهم اخلطة اإلسرتاتيجية للمنشأة و أهدافها
ألهداف الع امة للمنشأة .ربط أهداف نظام املعلومات 
. دراسة اهليكل التنظيمي للمنشأة و مهام اإلدارات و األقسام املختلفة

.125) ص 2007(،2نظام المعلومات االداریة دار حامد للنشر والتوزیع طفائز جمعة صالح النجار73
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و تنطلق أهداف نظام املعلومات من الرسالة و اليت تتمثل يف جعل املعلومات ختدم 
املنشأة يف االختيار بني البدائل املختلفة و إضافة قيمة لألعمال .

 (ن تتمثل يف اآليت :  أما أهداف نظام املعلومات فيمكن أ
 ت و الوظائف املختلفة يف املنشأة.االتصالحتسني بني املستو
 املطلوبة عن املعلومات .االحتياجاتتزويد اإلدارة بتصور و معايري عن
. جعل نظام املعلومات أكثر مالئمة و إستجابة ملتطلبات املستخدمني
سرعة مناسبة .توفري املعلومات الالزمة ملتخذي القرار بكفاءة و
. سرعة احلصول على املعلومات و ضمان صحة و تكامل املعلومات
 74العامة االسرتاتيجيةدعم اخلطط.

عمل نظام املعلومات على تصميم و تنفيذ مشاريع نظام تستند على أهداف ي
و استغالل فرص األعمال اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات اجلديدة .

ت النظام : 4 تشتمل هذه املرحلة على . حتديد نظام املعلومات املطلوبة و أولو
جتميع األفكار و املعلومات ملشاريع نظام املعلومات من خالل التبادل احلر لألفكار علما 

ت يعتمد على العوامل  .75و دراسة اجلدوىاالسرتاتيجيةأن حتديد األولو

خيارات بدائل التقنية املختلفة من خالل اعتماد ميكن لإلدارة العليا دراسةو 
أسلوب ختصيص األسبقيات كأساس منطقي يف اختيار مشاريع نظام املعلومات ، أو 
اعتماد أسلوب هامش الرحبية ، حيث يتم ترتيب النظام املقرتحة حبسب العائد 

اإلقتصادي املتوقع منها .

47ص 2000ماھر احمد السلوك التنظیمي، (مدخل بناء مھارات ) الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع االسكندریة 74
66ص 2001اللوزي موسى التنمیة االداریة المفاھیم واالسس والتطبیقات، دار وائل للنشر عمان االردن 75
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لنظام االسرتاتيجيالفعالة يف التخطيط إن الطريقة .  تقدير موارد نظام املعلومات : 5
واملعلومات و إجراءات تطوير منوذج املعلومات يعتمد على األهداف املتغرية املتجددة 

ستمرار أكثر من خدمتها لوظائف تقليدية . اليت ختدم اإلحتياجات 

لية و فال بد من حتديد العناصر األساسية لنظام املعلومات مع حتديد طاقتها التشغي
ا و ال بد من حتديد القرارات اإلدارية الرئيسة حول األجهزة ،  االمتالكمتطلبا

ت ، الربجميات ، و متطلبات إدارة االتصاالت املركزية و الالمركزية ، السلطات ، البيا
والتغيري ، ألن ذلك يؤثر على القوى البشرية و خطة التوظيف و التدريب الالزمة ،

.76التأكد من إمكانية توفرها ، و ميكن حتديد ذلك من خالل مصفوفة املوارد 

: هي إرشادات عامة أو حدود معينة يسري على هديها متخذ القرار ، .  السياسات6
دف اىل ضمان إجناز عملية التنفيذ بشكل يتماشى و صياغة اإلسرتاتيجية ، و  و 

م خذون قرارا م بشكل يعزز رسالة نظام املعلومات و التأكد من أن العاملني  و تصرفا
ا و اليت تنطلق أصال من الرسالة العامة للمنظمة ، مع مالحظة أن  أهدافها و اسرتاتيجيا
أي تغيري يف اسرتاتيجية نظام املعلومات جيب أن يتبعه تغيري سريع يف السياسات املتعلقة 

.ا ، فالسياسات هي آليات تنفيذ االسرتاتيجيات 

ت ت التحد :اليت تواجه نظام املعلومات يف املنظمةوالصعو

إن لنظام املعلومات اإلدارية جمموعة من اخلصائص واملميزات اليت حتسن من جودة 
إلجياب على جودة  لتايل حتسن من أدائها وتزيد يف فعاليته مما ينعكس  خمرجات و
ت  وفعالية القرارات اليت تبىن عليها لكنها مع ذلك تواجه جمموعة من العقبات والصعو

87ص مرجع سابق ذكرهبوسلیم محمد، 76
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ت عليهـا مواجهتها والتأقلم معها، ومن مث التغلب عليها  املمكن اعتبارها مبثابة حتد
وهذا ما يعمل املختصون يف حقل تطـوير أنظمـة املعلومات على الوصول إليه، ومن بني 

ت : هذه التحد

. بعض املعلومات اهلامة ال ميكن إدخاهلا يف النظام:1

يعة ال تسمح بعملية تكون بعض املعلومات الضرورية لعمليات صنع القرارات من طب
يف نظم املعلومات وذلك لصعوبة التعبري عنها بشكل نظامي؛ ومثال ذلك اإلدخـال

منتجات جديدة، بعض آراء املستهلكني حول منتج معني، خطط األفكـار بـشأن تقـدمي
.77السيادية اليت تصدرها الدولةاملنافـسني، بعـض القـرارات

سياق ميكن تفسريها من خالله :. املعلومات عادة ما حتتاج إىل2

ت الكمية نظرا لسهولة إدخاله ، وهذه  لبيا غالبا ما تتم نظم املعلومات يف املنظمات 
ت قد ال تكون على درجة عالية من األمهية عند اختاذ القرارات االسرتاتيجية يف البيا

لتايل فإن قيمة املاملنظمة مامل يتم ربطهـا علومات تتوقف إىل حدمع معلومات أخرى؛ و
من خالله، يتوقف هذا السياق على ما يتوافر لدى كبري على وجود سياق يتم تفسريها

املخزون عادة ما ال يكون له قيمة إال مستخدم املعلومات من معرفة أساسية، مثال رصيد
.78إذا مت ربطه مبعلومات أخرى مثل حجم الطلب املتوقع 

83،مرجع سابق، 1994مسلم 77
77صمرجع سابق ذكرهمحمد عبد حسین آل فرج الطائي 78
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مبرور الزمن :.قيمة املعلومات تتناقص 3

تتناقص قيمة املعلومات بشكل سريع مع مرور الزمن، فاملعلومة ذات القيمة العالية 
اآلن قـد ال تكون كذلك يف املستقبل، إذ أن توقيت ظهور املعلومة حيدد إمكانيـة 
االعتمـاد عليهـا يف اختـاذ القرارات فمثال رصيد املنظمة يف أحد البنوك ميثل معلومة ذات 

صبح هذه املعلومة عدمية قيمة يف حلظة إصدار شيك معـني، ولكن مبجرد صدور الشيك ت
القيمة  

. التغريات البيئية تؤدي إىل تغريات يف االحتياجات من املعلومات :4

نتيجة حلركية البيئة احمليطة ، تواجه املنظمة بعد إنفاقها مبالغ طائلة وجمهودات 
قتناء نظام معلومات معني خيدم احتياجات يف ضوء حصتها يف ضـخمة أثنـاء دراستها ال

السوق، إمكانية انـدماجها مع منظمة أخرى أو ظهور تشريعات جديدة مما يؤد ي إىل 
تغري حصتها يف السوق؛ ومن مث يصبح ما بذلته املنظمة من مال وجهد غري ذي جدوى 

.79نتيجة للتغريات اليت حدثت

يف تغري مستمر :.تكنولوجيا احلاسب اآليل5

ت اليت  يعد التغري والتطور السريع وامللموس يف تكنولوجيا احلاسبات من التحد
تواجه نظـم املعلومات، حيث أن هذا التطور يؤدي إىل تقادم نظم املعلومات املبنية على 

ملنظمة إما إىل تغيري النظام وما -احلاسب اآليل بعد فتـرة قصرية من اقتنائها مما يؤدي 

79, صمرجع سابق ذكرهمحمد عبد حسین 79
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على النظام احلايل وهو ما تفضله املنظمات توفريا يرتتب عليه من أعباء مالية  أو اإلبقاء
.80أقل حداثة ولفرتات طويلة نسبياللتكاليف وهو ما يؤدي إىل استخدام نظم معلومات

.النقص امللحوظ يف العمالة الفنية املاهرة :6

دة تكاليف عنصر  أدى نقص املربجمني وحمللي النظم ذوي املهارة العالية إىل ز
دة النقص يف العمالة الفنية  دة الطلب على تطبيقات احلاسب إىل ز العمل كما أدت ز
ملنظمات  املاهرة و املتخصصة؛ ترتب على ذلك وجود فجوة يف أقسام نظم املعلومات 

ني وأربع سنوات .مداها الزمين يرتاوح بني سنت

.املتطلبات من العمالة يف تغري مستمر :7

حلاسب اآليل مث استمرار مزاولته هلا مدى احلياة بنفس  إن تعلم الفرد ملهنة مرتبطة 
املعارف أمر غري جمدي؛ فنتيجة للتطور السريع يف تكنولوجيا احلاسبات واملعلومات، 

علومات وحياة املنظمات جيد العاملون واإلداريون والـصلة الوثيقـة بـني تكنولوجيا امل
أنفسهم جمربين على تطوير معـارفهم وتدريب بشكل متكرر ومستمر لكي يواكبوا 

.التغريات السريعة مبا لديهم من أدوات

.التوقعات اخلاطئة :8

يدرك القليل من األفراد أن هناك جمهودا كبريا أو تكلفة ضخمة تبذل من أجل 
نظام فعال للمعلومات يف العديد من التطبيقات اليت ميكن مالحظتها ؛ ول علـىاحلص

82اللوزي موسى مرجع سابق ذكره ص80
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وقد أدى هذا إىل أن املديرين يتصورون أنه ميكن تصميم نظام معلوم ات متكامـل يـربط 
قل تكلفة وخالل فرتة زمنية وجيزة بغض النظر عن حجم املنظمة .81املنظمة ككل 

82اللوزي موسى مرجع سابق ذكره ص81
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القرار االسرتاتيجياملطلب الثاين:

االسرتاتيجيةمدخل عملية صنع القرارات:

لشمول والتعقيد وخطورة  ا تصنف  نظرا لكون عملية صنع القرارات أساس النشاط ؛ وا
النتائج لذا فقد أتبعت عدة مداخل واساليب يف عملية صنع القرارات حبيث تعتمد 

82املعلومات بشكل؛ أساسي ومن أهم هذه املداخل ما يلي :ستخدامامجعيها على 

.املدخل التقليدي الوصفي:1
يعتمد هذا املدخل بصورة أساسية على استخدام العلوم السلوكية واالجتماعية 
ن متخذ القرار يقيم البدائل والعوامل  والقانونية يف اختاد القرارات ؛ويتلخص هذا املنهج 

لقرار استنادا العتبارات شخصية حتددها حالته النفسية والبيئية وخلفية املؤثرة واحمليط ة 
الفنية وخربته وجتربته الذاتية ولكي يكون هذا التقييم اكثر موضوعية هذه العوامل وحيدد 

. 83حبيث يتم اختاد القرارات على ضوئهثرياالعامل االكثر 
.املدخل الكمي :2

ستخدام يقوم هذا املدخل على درا املنطق العلمي املنظم املبين سة املشكلة وحتليلها 
ملشكلة بصورة كمية على احلقائق واملعلومات ؛وقياس مجيع العوامل والظروف احمليطة 

موضوعية تستبعد؛ التقدير الشخصي والتخمني مث صياغة املشكلة قيد الدراسة بشكل 
ضي )ليتم مبساعدته التوصل ايل احلل املثايل وواضح أن هذا  منوذج تعبريي جمرد( منوذج ر

( ، عمان، دار المناھج للنشر والتوزیع؛ 1برھان، محمد نور الدین، وجعفر، غازي إبراھیم نظم المعلومات المحاسبیة، ط82
67_64صم 1998

97مرجع سابق ذكره صعبد حسین آل فرج الطائي, 83
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الساليب الكمية يف القياس والتحليل للظواهر واملشكالت املدخل يعتمد على تطبيق ا
اليت جتري دراستها وحلها؛ كالربجمة اخلطية والتخطيط الشبكي ونظرية القرارات ونظرية 
الصفوف واحملاكاة وغريها؛ وتعد احدث هذه املداخل تطورا يف اختاد القرارات على 

لتأكد؛ أو املخاطرة ولقد أسس سليمة؛ وخاصة يف تلك احلاالت اليت تتميز بعدم ا
سامهت هذه االساليب ايل حد كبري يف ترشيد عملية صنع القرارات وحتليل العديد من 

84املشكالت االدارية املعقدة ذات العوامل املتشابكة.

.املدخل الشمويل أو النظامي :3
لنظرة ايل املشكلة  فيه وتوتر جزءا من نظام معني تتأثر عتبارهايعين هذا املدخل 

به وملعرفة أبعاد املشكلة املختلفة جيب دراسة عالقتها مع النظام وبذلك يتم الوصول ايل 
رها ونتائجها ووضع احللول املناسبة ويستفيد املدخل  االبعاد احلقيقية للمشكلة ودراسة أ
الشمويل من مجيع العلوم الطبيعية واالنسانية والفلسفية يف حتليل املشكالت من مجيع 

خذ مجيع اجلوانب يف االعتبار.   جوانبها والوصول ايل احللول املثالية 
االسرتاتيجيةمفهوم عملية صنع القرارات:

يف املاضي على التخمني والتنبؤ االسرتاتيجيةلقد كانت تعتمد عملية صنع القرارات
وعلى التجارب واخلربات لدى متخذ القرار ؛ بينما يف العصر احلايل أصبح لعملية صنع 
ا  القرارات موضوعها وقوانينها وضوابطها اخلاصة ؛ وتعترب االدارة بشكل عام على ا

ا تتعلق جبميع الوظائف االدارية لذا ف ان جناح االدارة عملية صنع القرارات وذلك نظرا أل
يتوقف على مدى سالمة ورشد القرارات اليت يتم أختاذها؛ وتعرف عملية صنع القرارات 

)68ص ()1998(ین ،وجعفر غازي ابراھیم، نظم المعلومات المحوسبة، ط. عمان ،االردنبرھان، محمد نور الد84
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ا عملية اختيار البديل االفضل من بني جمموعة البدائل او هي عبارة عن تصرف او 
85جمموعة من التصرفات يتم اختيارها من بني البدائل املمكنة .

ت االدارية واملعلومات: واملساالسرتاتيجيةالقرارات تو
يعين مصطلح اختاد القرارات عملية اختيار موضوعي لبديل واحد من بني بديلني او 

؛ وتعترب عملية صنع القرارات هي حمور العمل االداري يف 86اكثر لتحقيق النتائج املطلوبة
اختاد قرارات املنظمات مهما اختلف نوعها؛ فكل الوظائف االدارية يف املنظمة تتطلب 

فاملنظمات املختلفة تقوم بوظائف عديدة كالتخطيط ورسم السياسات والرقابة وتقييم 
87.االداء والتدريب والتعيني وغريها

وهي يف كل وظيفة حتتاج ألختاد قرارات فيها فمثال اختيار املنظمة لفرد قد تقدم 
ياسة معينة دون اخرى؛ هي لشغل وظيفة معينة دون اخر هي عملية اختاد القرار ورسم س

ن االداء الفعلي أقل من املتوقع وانه جيب  ايضا عملية اختاد قرار اصدار املنظمة تعميما 
ختاذ يف مجيع وظائفها .تعديل هذا الوضع هو ايضا قرار؛ فاملنظمة تقوم 

ان ن االدارة هي عملية اختاد قرارات وان العمود الفقري للمنظمات هو اختاد القرارات أ
ت االدارية املختلفة ؛ واين يوجد  عملية صنع واختاد القرارات هي احلديث حول املستو

ون؟رئيسال
شكل اهلرمي خذون يف كل مكان يف املنظمة ومبا انه املنظمة رئيسيوجد ال

ت االدارية خمتلفة ويبني الشكل (رئيسالتقليدي  فان ال ) اهليكل 3ون يتوزعون يف مستو
ملنظمة ادارية بشكل عام .التنظيمي

251ص م ) 1997( ، عمان، دار المسیرة للنشر،1الراوي، حكمت أحمد نظم المعلومات المحاسبیة والمنظمة، ط85
14ص م ) 1997( أیوب؛ نادرة نظریة القرارات اإلداریة، عمان دار المسیرة، 86
50ص م ) 1992( الحمید؛ طلعت وآخرون مقدمة في نظم المعلومات اإلداریة، القاھرة، مكتبة عین شمس،عبد 87
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ت االدارية املختلفة3شكل رقم ( 88) املستو

ت هي االدارة  حيث تنقسم املنظمة بناء على عملية اختاد القرارات ايل ثالثة مستو
االدارة العليا (االسرتاتيجية ) ) يعلوها االدارة الوسطى (التكتيكة) مث يةفاإلشراالدنيا (

ت االدارية فأن طبيعة القرارات املتخذة يف كل مستوى  وبناء على اختالف املستو
مستوى اخر؛ وتبعا لذلك فان املعلومات اليت حتتاجها املتخذةختتلف عن طبيعة تلك 

ت االدارية ؛املختلفة من حيث املصدر والكيفية والبعد الزمين وعليه من الضروري  املستو
خذ نظام املعلومات ت االدارية  ان  العتبار هذه االختالفات بني املستو االداري 

كالتايل:
ت االدارية وطبيعة القرارات: اوال املستو

ت االدارية ؛فاإلدارة  ختالف املستو ختتلف القرارات االدارية من حيث طبيعتها 
دف ايل حتقيق العليا (االسرتاتيجية ) ختتص بعملية صنع القرارات االسرتاتيجية اليت 

52، ص مرجع سابقعبد الحمید؛ طلعت وآخرون 88

العلیااالدارة

الوسطى االدارة

االشرافیة االدارة
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ا تتضمن خيارات صعبة تشمل اهداف املؤسسة  االهداف على املدى الطويل؛ فقرار
89واملوارد املتاحة واالسرتاتيجيات والسياسات .

ا ذات طبيعة  ومن أجل ذلك فان القرارات اليت تتخذها االدارة العليا تتصف بكو
خيتلف عن القرار االخر ؛ فهي قرارات الغري روتينية او غري مربجمة ؛ فهيكل كل قرار 

ا مل يسبق هلا ان  جديدة وغري متكررة فال توجد طريقة واضحة ملعاجلة املشكلة وذلك أل
ظهرت من قبل او بسبب ان طبيعتها وتكوينها الدقيق يكون حمريا او معقدا ؛ او يسبب 

ا حباجة ايل وضع حل خاص مفصل هلا كما عرب البع ا مهمة لدرجة ا ض عن هذا أ
ا تؤخذ ملرة واحدة فقط. 90النوع من القرارات 

الندماج مع منظمة اخرى؛ أومثلة هذا النوع من القرارات قرار االدارة العأومن  ليا 
ن تفتح كل سة جامعة  ة جديدة لتدرس ختصصات جديدة فيها ففي مثل هذه يقرار ر

متكررة فال توجد طريقة واحدة او اولية موحدة احلاالت فان القرارات غري روتينية او غري 
ألختاد مثل هذه القرارات وهناك الكثري من املعلومات اليت ألميكن معرفتها بشكل دقيق 
لتخدم عملية صنع القرار هنا وهذا النوع من القرارات يعتمد على احلدس واحلكم 

ب ان يوجد نظام الشخصي والبديهة اكثر من اعتماده على املعلومات وعليه فانه يصع
معلومات يقدم معلومات مفيدة بشكل مباشر لصنع القرارات غري الروتينية واليت تتم يف 

ت االدارية العليا. املستو
أما يف مستوى االدارة الوسطى (االدارة التكتيكة ) فان الوضع مشابه ملا سبق ولكن 

لقرارات الروتينية أ لقرارات شبه الروتينية و مابدرجة اكرب من الروتينية او يعرف  يعرف 

76ص 50م ) 1992( عفیفي، محمود إدارة مؤسسات المعلومات بین الحاضر والمستقبل، " اإلداري " العدد89
252ص الراوي، مرجع سبق ذكره 90
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وهذه االخرية تقع افرتاضيا يف املسافة ما بني القرارات غري الروتينية والقرارات الروتينية 
91حيث ميكن وصف جزءا منها بشكل اجراءات بينما ألميكن وصف اجلزء االخر.

ألنشطة اليومية هنااملتخذةاما يف االدارة الدنيا (اإلدارة االشرافية ) فان القرارات  تتعلق 
ولذلك فهي تكون عادة روتينية متكررة حبيث يسهل وجود اجراء واحد او طريقة واحدة 
هلا ولذلك فمن السهل وجود نظام معلومات يليب حاجات هذا املستوى ولعل هو 

حاجات املدراء يف نشأت لتليب السبب يف ان تطبيقات نظم املعلومات االدارية اول ما
ت .92االدارية الدنيااملستو

ت االدارية والبعد الزمين للمعلوماتنيا: :املستو
ملستقبل واحلاضر واملاضي ولكن   ت االدارية حتتاج ايل املعلومات تتعلق  مجيع املستو
جتاه االعلى كلما اصبحت هناك  ت  كقاعدة عامة فانه كلما انتقلنا بني هذه املستو

كرب للمعلومات املستقبلية؛ والعكس الصحيح ايضا فالقرارات اليت تتخذها أحاجة 
لتايل فان املعلومات اليت  دف ايل حتقيق االهداف على املدى الطويل و االدارة العليا 
ملستقبل فالتخطيط طويل االجل ورسم  حتتاجها االدارة العليا هي غالبا ترتبط 

خذ الطابع السياسات وتوزيع موارد املنظمة تعت رب من مهام االدارة العليا وهذه املهام 
ال هي املعلومات ترتبط  م االدارة العليا يف هذا ا لتايل فان املعلومات اليت  املستقبلي و

لتنبؤ مبا ميكن  ن حيدث من تغريات فيه.أملستقبل و
جانب يضا ايل املعلومات ذات توجه مستقبلي ايلأواالدارة الوسطى حتتاج 

ملعلومات املستقبلية يكون على  ملاضي واحلاضر ولكن اهتمامها  معلومات ذات عالقة 
املدى املتوسط واقل من اهتمام االدارة العليا بنفس النوع من املعلومات نظرا الختالف 

المبادئ والتطبیقات الحدیثة، ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر، الریاض، دار المریخ -دیلسر، جاري أساسیات اإلدارة91
34ص م ) 1958( للنشر،

35دیسلر جاري مرجع سابق ص 92



58

طبيعة القرارات املتخذة يف كل مستوى والذي يرتتب عليه االختالف يف طبيعة املعلومات 
.93جها كل مستوى اليت حيتا

ملعلومات احلالية  تم  كثر من أي أو املاضية على املدى القصري أواالدارة الدنيا 
مستوى اداري اخر فالقرارات الصادرة عنها هي تلك املعلومات املستقبلية ايضا ولكن 
على املدى القصري او القريب وكمثال على ذلك عندما حتتاج هذه االدارة ايل معرفة  

ة الطلب املتوقعة على خدمات املنظمة خالل اليوم التايل.كمي
ت االدارية حتتاج ايل معلومات مستقبلية ولكن خيتلف مدى هذه نأو  مجيع املستو

املعلومات من حيث درجة املستقبلية فاإلدارة العليا حتتاج ايل معلومات مستقبلية ؛على 
يل املعلومات إتاج االدارة الوسطى املدى الطويل والذي ميتد ايل سنوات بينما حت

املستقبلية على املدى املتوسط كسنة مثال ؛ واخريا فان حاجة االدارة الدنيا من هذه 
94املعلومات املستقبلية؛ يكون على املدى القصري كاليوم او االسبوع او الشهر.

ت االدارية وكيفية تقدمي املعلومات :لثا: املستو
ثري يف كيفية تقدمي املعلومات للمدراء فأن املستوى  ت رئيساالداري له  و املستو

ت  االدارية الدنيا حيتاجون ايل وصف تفصيلي او معلومات تفصيلية اكثر من املستو
االخرى.

وتقل احلاجة ايل املعلومات التفصيلية وتزداد احلاجة ايل تلك امللخصة كلما اجتهنا 
ت االدارية ملعلومات التلخيصيةرئيسايل االعلى فبني املستو و االدارة العليا يهتمون 

م االدارة العليا . واليت تلخص االحداث اليت حصلت اكثر من أي مستوى اخر فال 

م ) 1990( ر المریخ للنشر،مكیلود، ریموند نظم المعلومات اإلداریة، الجزء األول، ترجمة سرور علي سرور، الریاض، دا93
109ص
110_109مكیلود، مرجع سبق ذكره ص 94
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ت االدارية ومصادر املعلومات:  رابعا: املستو
ت االدارية فيما بينها من حيث طبيعة القرارات املتخذة يف كل كما ختتلف املستو

ا ختتلف كذلك من  مستوى؛ ومن حيث البعد الزمين للمعلومات وكيفية تقدميها فأ
ت املختلفة حتتاج ايل  ت املختلفة فاملستو حيث مصادر املعلومات اليت حتتاجها املستو

95معلومات من مصادر خمتلفة.

ملعلومات حول البيئة  تم اكثر  احمليطة اال ان ذلك ال لرغم من ان االدارة العليا 
ملعلومات الداخلية ولكن بدرجة أقل فال ميكننا أن  ينفي اهتمامها يف نفس الوقت 

تم ادارة اجلامعة تمعداد الطلبة الذين سيتخرجوننتصور مثال ان ال  ادارة ان ال 
ثري اري املستوى االداملصنع مبعدل دوران العمل يف خطوط االنتاج؛ والشكل رقم يبني 

96على مصادر املعلومات وكيفية تقدميها.

االسرتاتيجيجودة القرار:
ت االدارية تتوقف على مدى توافر تتخذأن جودة القرارات اليت  من قبل املستو

املعلومات املتاحة ملتخذي القرار وعادة يتم احلكم على جودة القرارات بناء على مدخلني 
املدخل االول تقييم القرارات يف ضوء النتائج املرتتبة عليه وهو اكثر املداخل وضوحا 

رتتبة على القرار وقد تؤدي بعض القرارات وقبوال من الناحية العلمية فإذا كانت النتائج امل
ايل نتائج مرغوبة يف فرتة زمنية قصرية ولكن تؤدي ايل نتائج غري مرغوبة على املدى 
الطويل؛ أما املدخل الثاين فيتضمن لتقييم القرارات حتديد افضل قرار اختذ يف ضوء 

خذ  ن  يف االعتبار مهارات الظروف اليت توافرت عند صناع القرار ويتميز هذا املدخل 

40مرجع سبق ص ،دیسلر95
111مكیلود مرجع سابق ص 96
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متخذي القرار اليت يتم تقييمها يف ظل احلال موضوع القرار؛ وما توفر من معلومات 
:وموارد ؛والنقاط اليت جيب أخذها بعني االعتبار حىت يتم احلصول على قرار أمثل هي

تفهم واضح دقيق لألهداف املتعددة اليت تالئم املشكلة موضوع القرار..1

امل ودقيق للمشكلة وجوانبها املختلفة وملوضوع القرار.تعريف حمدد وش.2

لبدائل املمكنة وبطريقة ميكن االعتماد عليها يف تقدير ما يرتتب .3 معرفة كاملة 
على اختيار كل بديل .

حتديد العالقة بني النتائج كل بديل واالهداف املرغوب يف حتقيقها..4

97دائل اليت حتقق احلل االمثل للمشكلة .احلرية الكاملة لالختيار بني الب.5

مراحل صنع القرار ودور نظم املعلومات فيها:
إن اهلدف األساسي من نظم املعلومات اإلداري هو صنع القرار يف املنظمات 
لذلك فإن التطرق ملراحل صنع القرار سوف يظهر طبيعة الدور الذي ميكن أن تلعبه نظم 

مرحلة منها ؛ و يف هذا تعترب جهود "هريبرت ساميون" وحبوثه من املعلومات يف كل 
األعمال الرائدة يف جمال وصف عملية اختاذ القرارات ؛ أين و تقسم عملية اختـاذ 
القـرارات إىل أربعة مراحل؛ وهي االستخبارات، التصميم، االختيار والتنفيذ، وفيما يلي 

عرض لتلك املراحل:
:تأوال: مرحلة االستخبارا

تبدأ عملية اختاذ القرارات عندما يدرك متخذ القرار أن هناك حاجة الختاذ قرار 
عامة تظهر احلاجة إىل اختاذ القرارات عندما تكون هناك مشكلة حتتاج معني؛ وبـصفة

255_254الراوي مرجع سبق ذكره، ص 97
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اغتنامها، ويبدأ إدراك املشكلة عند اكتشاف احنرافات نتيجة إىل حـل أو فرصـة جيـب
الفعلي إن أهم ما حتتاجه مرحلة االستخبار عند املستهدف مـع األداءعدم اتفاق األداء 

للمنظمة، و نظم املعلومات البحث عن املشكلة هو مسح البيئة الداخليـة واخلارجيـة
اخلطوة من املبنية على احلاسب اآليل ميكن أن تفيد بشكل فعال صانع القرار يف هـذه

قا، كذلك تسهم نظم املعلومات من خالل مـاخالل كم املعلومات الذي يتم ختزينه ساب
تقدمه من تقارير يف تيسري عملية البحث عن املشكالت وذلك مبقارنة األداء الفعلي 

الستثناء " يف حا الت ظهور ألداء املخطط من خالل "التقارير الدورية" "أو التقارير 
املديرين ملعلومات ال حتتويها "التقارير اخلاصة" يف حالة حاجة املـشاكل، أو مـن خـالل

الستثناء السابقة .98التقارير الدورية أو 
:نيا: التصميم (ختطيط احللول البديلة)

املمكنة واليت يشتمل كل يقوم متخذ القرار أثناء مرحلة التصميم بتنمية بدائل احللول 
تطبيقها حلل جمموعة من التصرفات اليت جيب القيام واختبار مدى جدوى منها على

تستخدم األساليب الكمية وأدوات التصميم املتاحة يف حبوث املشكلة، وعـادة مـا
لنتائج احملتملة لكل بديل  .العمليات وبناء النماذج ألغراض التنبؤ

ت الالزمة إلجراء املزيد من التحليل،  ويفرتض أثناء مرحلة التصميم توافر كل البيا
لتـايل فمـن قع أن يشتمل نظام املعلومات الذي يساند هذه املرحلة على مناذج املتو و

نظم دعم القرار ميكن أن توفر العديد من النماذج للتخطيط والتنبؤ ؛ ومن مث فإن
ضية والكمية احللول املختلفة وتقييمها، كما أن اليت تساعد يف التعرف على بدائلالر

لنـسبةالنظم اخلبرية ميكن أن تساعد يف إظهار بـد للمشكالت املعقدة كما ائل احلـل 
ميكن أن تسهم يف إجراء عمليات التنبؤ بنواتج هذه البدائل  .
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مرحلة االختيار::لثا
أن خيتار من بينها يواجه متخذ القرار يف هذه املرحلة العديد من البدائل اليت جيب

املختار هو القرار الذي ترتتب عليه جمموعة من التصرفات واألفعال ويصبح البديل
ء عمليات التقييم وميكن أن تسهم نظم دعم القرار يف مرحلة االختيار عن طريق إجرا

ت السليمة بشأن الكمي للبدائل وأيضا من خالل إجراء حتليل احلساسية وتقدمي اإلجا
سيناريوهات البديلة حلل املشكلة .ميكن حتديد الومـن مث- أسئلة "ماذا " لو

.مرحلة التنفيذ: رابعا
تنفيذ ، وغالبا ما تتطلـب يف هذه املرحلة يتم وضع احلل الذي مت التوصل إليه موضع ال

التنفيذ إجراء تغريات معينة يستلزمها هذا احلل مثل إعادة ختصيص امل وارد املالية مرحلـة
تنظيمية...وغريها .العاملني، تغيريات املتاحـة، تـدريب

لتنفيذ وكنتيجة ألن تنفيذ القرار يتطلب إقناع لألطراف املشاركة وتلك ا ليت سوف تقوم 
لقرار، ومن مث فإن األمر حيتاج إىل عمليات اتصال بني العديد من األطراف املعنية 

القرار مثال يف إجراء هذه االتصاالت من خالل شبكات ميكن استخدام نظم دعـم
اخلبرية يف عمليات التفسري والتربير املصاحبة احلاسب اآليل، كما ميكن استخدام الـنظم

.99للقرار الذي مت صنعه حىت يسهل تنفيذه
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:االسرتاتيجيمعوقات اختاذ القرار

هناك بعض األسباب اليت تكمن وراء عدم الوصول إىل قرار رشيد ، وهذه األسباب 
رها ، وبصفة عامة فإن األسباب اليت تعوق عملية متعددة يف صورها ،  ومتباينة يف آ

اختاذ القرار كما ذكرها درويش تدور حول إن جمموعة من األسباب تتعلق بتكوين 
املشكلة حمل القرار وإيضاحها ، وربطها بغريها من املشاكل وتتعلق جمموعة أخرى بصانع 

لثة تتعلق مبشاكل عملية القرار بصورة عامة ومتخذ القرار بصفة خاصة ، و  جمموعة 
صنع القرارات، وترتكز أساسا حول حمور واحد هو مرحلة التوقع أو التنبؤ ، ويف ضوء 

رئيسعن اختاذ القرارات إىل عدة أسباب من أمهها سوء فهم الرئيسذلك يرجع إحجام ال
البدائل ، لإلدارة وهذا يؤدي إىل ضعف كفاءته وعدم مقدرته على االختيار السليم بني 

جتا عن عدم وجود فلسفة معينة واضحة تقود رئيسوخوف ال من اختاذ القرار قد يكون 
ملستقبل،عملية اختاذ القرار أو أن حيمل القرار يف مضمونه ما ،أو صعوبة التنبؤ 

تمع وحداثة ال يف العمل وعدم وضوح رئيسيتعارض مع عادات وتقاليد وقيما ا
وهناك العديد من العناصر املؤثرة يف اختاذ اللوائح والتعليمات صات و النصوص واالختصا

القرار منها : انبعاث بعض القرارات عن التقاليد ، أو اجلهل ، أو اخليالء ، وتكون مثل 
هذه القرارات أكثرا ضررا وأقل حكمة.

وامل وتوجد جمموعة من العوامل املتداخلة يف عملية اختاذ القرار ، وقد تكون هذه الع
ا تعد حجر عثرة يف طريق املنظمةمن داخل  أو من خارجها ، ويطلق عليها معوقات أل

االختيار الرشيد للبديل، وهذه املعوقات هلا جوانب وأبعاد كثرية، وميكن التعرف عليها 
ا معوقات مفروضة حبكم الوقت املخصص الختاذ  وحتديدها، وقد بلورها مطر على أ
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املتاحة ، واملوارد املتاحة وتوزيعها، ودرجة اإلمجاع على القرار وحبكم املعرفةالقرار
.100واملطالب الوظيفية املتضاربة، مث هناك معوقات إدارية لصنع القرار التعليمي واختاذه

إن اختاذ القرارات عملية معقدة ومركبة، وتتداخل فيها عوامل متعددة تعرتض متخذ 
أو عدم قدرة على التمييز بني املشكلة السطحية القرار  وتصبح حواجز للقرار الرشيد، 

واملشكلة احلقيقية، وعن اإلملام جبميع احللول املمكنة للمشكلة، وعن معرفة مجيع النتائج 
رتباطات  املتوقعة جلميع احللول، وعن القيام بعملية تقييم مثايل للبدائل بسبب التزامه 

هاراته وعاداته وانطباعاته اخلارجة عن سابقة، وأن الفرد حمدود، يف اختاذ القرارات، مب
إرادته، وحمدود أيضا بقيمه الفلسفية واالجتماعية واألخالقية ومبعلوماته وخربته عن 
األشياء اليت تتعلق بوظيفته وبقدرته على التمييز بني احلقيقة والقيمة وبني التفكري بطريقة 

101طا على متخذ القرار.منطقية وبطريقة ابتكارية وعنصر الوقت غالبا ما يسبب ضغ

حية أخرى فإن املشاكل واملعوقات اإلدارية اليت تعرتض عملية اختاذ القرار  ومن 
متعددة ومتنوعة ، ومن أهم هذه املعوقات املركزية الشديدة وعدم التفويض ، والوضع 

ة التنظيمي لألجهزة اإلدارية ، والبريوقراطية ، وتباين وتعقد اإلجراءات، وعدم وفر 
املعلومات الالزمة الختاذ القرار والتخطيط غري السليم ، معوقات بيئية أخرى تتمثل يف 
ا من عادات وتقاليد ، وغموض ومجود اللوائح ، وعدم  ت االجتماعية وما يرتبط  املور
إلضافة إىل ذلك فإن  االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي يف جمال اإلدارة ، و

بعة من وضع القيادات اإلدارية مثل  عدم توفر الكوادر القيادية ذات هناك معوقات 
الكفاءة العالية ، وعدم سالمة طرق وأساليب اختيار القيادات اإلدارية  وكذلك عدم 
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ألسلوب توفر االستقرار الوظيفي واالطمئنان النفسي للقيادات اإلدارية وعدم اهتمامها 
الكمية الختاذ القرارات 

اك ستة معوقات للقرار حتد من فاعليته وهي على النحو التايل :إىل أن هن
: فبعض املشكالت ميكن إعطاؤها أمهية ودراستها التنظيم اخلاطئ للمشكالت-1

للوصول إىل حل هلا ، بينما هناك مشكالت أكثر منها أمهية مل يتم حبثها ، واحلل 
من العناصر املعقدة  العديدهل هي سهلة وبسيطة أم أن هلاينحصر يف حتليل املشكلة،

إىل املشكالت الثانوية التابعة هلا فينبغي التعرف على درجة أمهيتها ومدى  وإذا نظر
أم ال ، ويستطيع ال والعاملون معه االستفادة رئيسضرورة حلها ، وهل تتطلب قرارا فور

وإمهاهلا خري القضا .102من ذلك يف توفري الوقت جلمع املعلومات مع مراعاة عدم 
: وينتج ذلك عن اختاذ قرارات هامة سريعة التسرع واخلطأ يف إصدار القرارات-2

دون تفكري وروية نتيجة لعدم االستفسار التام عن املشكلة أو االستفسار اخلاطئ 
103عنها.

ا رئيس: يقع كثري من الالتفكري املزدوج-3 اليت يتخذون قرارا بشأ ني يف وضع القضا
يف حميط ضيق ال يتعدى جانبها السليب واالجيايب وهذا خطأ يف حد ذاته ، فقد تكون 
القرارات الصائبة خارج حدود هذه الدائرة الضيقة ، فكلما اتسع مدى اختيار احللول 

فضل القرارات.زادت فرصة التوصل إىل أ
ني، رئيس: وهو قرار فردي تعسفي يتخذه بعض الالقرار الوحيد الذي ال قرار دونه-4

وقد يكون خاطئا، ألن الكثري من القرارات يتطلب مناقشات مستفيضة، والقرار الصائب 

65ص مرجع سابق ذكرهالبكري، 102
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يتم فيه مجع اآلراء عن طريق تعريف املشكلة وحتديدها ومجع احلقائق حوهلا للتوصل إىل 
لول ، ومث اختيار احلل األمثل واختاذ القرار وفقا لذلك.بدائل وح

ا رئيس: ينصب اهتمام الالتقصري يف عملية االتصال-5 على اختاذ قرارات من شأ
تيسري عمل املعلمني واملتعلمني وإجنازه بكفاءة وفاعليه ، والقرارات إذا كانت مبهمة وغري 

ا ال حتقق شيئا من األهداف الرئيسية وتعترب حدود العقالنية يف اختاذ واضحة للجميع فإ
ا فبالنظر إىل العقالنية وحدودها يف موقع الفرد نفسه جند أن  القرار ذات قيمة يف حد ذا
هلا ثالثة حدود ، األول أن يكون الشخص حمدودا مبهاراته غري املقصودة وعاداته 

الذاتية عن اهلدف الذي قد وانعكاسات ذاته ، والثاين أن يكون حمدودا بقيمة ومفاهيمه 
ا ، والثالث أن يكون حمدودا مبدى معرفته  خيتلف عن قيم ومفاهيم املؤسسة اليت يعمل 
إلضافة إىل ذلك فإن هناك نظاما قيميا ملتخذ القرار، جيب عدم إمهاله   ومعلوماته ، 

.104هلافهذه القيم تعطي قدرا وقيمة للمشكلة، وحتدد درجة وطبيعة القرار املتخذ حيا
من اختاذ قرار رشيد، وفيما يلي أهم رئيسوهناك جمموعة من املعوقات اليت ميكن أن حتد 

105تلك املعوقات :

: فمن املسلم به أن عملية اختذ القرار ميكن أن تتأثر شخصية متخذ القرار-1
لسلوك الشخصي ملتخذ القرار ذاته ، والذي يتأثر بدوره إما مبؤثرات خارجية أو مؤثرات

داخلية كالضغوط النفسية ، واجتاهاته ، وقيمه ، وأفكاره ، وخرباته ، وهذا األمر يرتتب 
عليه حدوث ثالثة أمناط من السلوك هي : اإلجهاد و احلذر والتسرع، وهذه األمناط 
رها على األفراد خالل قيامهم بعملية صنع القرار، فمنهم من يتعامل مع  تنعكس آ

94صمرجع سابق ذكره البكري، 104
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رها ، ومنهم من يتعامل معها بسرعة فال يتمكن من املشكلة حبذر وبطء فتتفا قم آ
ا، والبعض اآلخر يتعامل معها برتدد. اإلحاطة جبزئيا

مور تنفذ يف املستقبل الرتدد و اخلوف-2 : وذلك ألن عملية اختاذ القرار تتعلق 
األهداف يف ذهن متخذ القرار، وهذا من شأنه عوتنشا عملية الرتدد نتيجة لعدم وض

لغموض، أن تنشأ من قلة خربة متخذ القرار اليت جتعله يعتقد أن  جعل املستقبل يتسم 
قراره جيب أن يكون صحيحا مائة يف املائة، وقد تنشأ عملية الرتدد أيضا من عدم قدرة 

عدم ترتيبها حسب أولويتها.متخذ القرار على حتديد النتائج املتوقعة لكل بديل، ومن مث 
ت واملعلومات :-3 ا توفري البيا ملشكلة فإ ت واملعلومات املتعلقة  إذا مل تتوفر البيا

املدرسة.رئيسمتثل عائقا من معوقات اختاذ القرار اليت تواجه 
حىت يكون القرار رشيدا فإنه جيب أن يكون متسقا وحمققا ألهداف بيئة القرار :-4

ن البيئات ومها البيئة اخلارجية املتمثلة يف الظروف االقتصادية و االجتماعية نوعني م
والتكنولوجية ، والبيئة الداخلية املتمثلة يف اهليكل التنظيمي الرمسي وغري الرمسي وتشمل 
االتصاالت والعالقات اإلنسانية ومن مث نرى أنه من الضروري أال يتم اختاذ القرار مبعزل 

تمع حىت ال تكون معوقا له.من القوى والنظ م املؤثرة يف ا
ت واملعلومات أحد املعوقات اليت متنع متخذ القرار من التوصل  وتعترب مشكلة البيا

106إىل قرار رشيد، ورمبا يرجع ذلك لألسباب التالية :

 ًت يف املنظمة غري مؤهلني أصال أن يكون القائمون على مجع وترتيب البيا
ذه  العملية.للقيام 

45م )  ص 1997، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع،( 1مشرقي، حسن علي نظریة القرارات اإلداریة، ط106
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، ا حتت ضغط ضيق الوقت ت ذا فال يراعي فيها الدقة أن تتم عملية مجع البيا
املطلوبة 

.ت أن يكون هناك اختالف على األسس اليت ينبغي أن يبىن عليها مجع البيا
 ت إىل ت واملعلومات من مصادر البيا أن يكون هناك عقبات أما انسياب البيا

متخذ القرار.
واملعلومات أساس القرار لعدة أسباب من أمهها أنه ال ميكن أن حتدد املشكلة إال 
بتوافر املعلومات الوافية عنها، كما إن املعلومات تسهم يف حتديد البدائل وتقييمها طبقا 

للنتائج املرتقبة يف كل بديل.
عن أمور كثرية ويعترب الرتدد من املشكالت اليت تواجه متخذ القرار ، وينشا هذا الرتدد 

ختاذ القرار، األمر  من أمهها عدم القدرة على حتديد األهداف اليت ميكن أن تتحقق 
الذي جيعل صورة املوقف متأرجحة يف نظر متخذ القرار، وعدم القدرة على حتديد 

النتائج املتوقعة لكل بديل من البدائل املتاحة، وعدم القدرة على تقييم كل من املزا
توقعة للبدائل املختلفة وظهور بدائل وتوقعات جديدة مل يتيسر دراستها يف والعيوب امل

املرحلة األخرية من مراحل اختاذ القرار، ونقص خربة متخذ القرار.
وسوء االتصال أحد املعوقات اهلامة يف اختاذ القرار، ألن عملية اختاذ القرار حتتاج 

ت واملعلومات واحلقائق اليت تسند على شبكة اتصاالت فعالة يف املدرسة جلمع ا لبيا
107عليها مراحل هذه العملية، وكذا توصيل القرار الصادر إىل من يعنيهم األمر.

90الحسنیة، مرجع سابق، ص107
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 ت اليت يتعرض هلا القرار :االسرتاتيجيبعض احللول للصعو
جيب على املسؤولني عن أختاذ القرار اإلداري أتباع اخلطوات التالية لتجنب 

ت يف  القرار : اختاذالصعو
:إدراك املشكلة

يقولون: "الوقاية خري من العالج"، فاإلدارة احلكيمة اليت تدرك وتسعى إىل حل 
ن هنالك مشكلة ما، فظهور خلل ما يف مكان  املشكلة من َبدء ظهوِر أعراٍض توحي 

املناسب حيال ما يف الشركة أو املنظمة يستوجب التحليَل الدقيق، واختاذ القرار السريع و 
تباع وذلك لتفادي تداعيات أخطر قد اآللية اليت سنتحدث عنها الحًقاهذا اخللل  

108حتدث نتيجة عدم اإلدراك املبكر هلذه املشكلة.

:تعريف املشكلة
بعد إدراك املشكلة جيب على حمللي النظم ومتخذي القرارات أن حيدِّدوا ُهوية هذه 
املشكلة، واألسبـاب اليت أدَّت إىل ظهورها، ومن مث تصنيفها: هل هي مشكلة متعلقة 
جلانب اإلنساين. وهذا التصنيف  جلانب االقتصادي، أم متعلقة  لنظم، أم متعلقة 

.109ومن مث يسهل تعريفهايؤدي إىل حتديد املشكلة، 
:ملشكلة ت املرتبطة  مجع املعلومات والبيا

هذه املرحلة تساهم بال شك يف فهم جوانب املشكلة وأبعادها املختلفة، ومن مث 
ت يف مجيع مراحل حتليل وحل  تساهم يف حلها. وتتم عملية مجع املعلومات والبيا

املشكالت.

25ص )2001(.القاھرة-السماحداراألولىالطبعة-الجددینرئیسللالقیادیةالمھاراتتنمیةعلیوة،السید108
114مرجع سابق ذكره ص البكري، 109
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:حتليل املعلومات
املرحلة تتفاعل وتتكامل املعلومات اليت متَّ مجُعها يف اخلطوة السابقة؛ وذلك يف هذه 

لوضعها يف إطار واحد متكامِل األحداث، يوضح املشكلة بصورة شاملة وواضحة، ومن 
مث تبدأ عملية حتليل املشكلة، والذي يتطلب اإلجابة على العديد من األسئلة، منها:

ا يف املشكلة، والعناصر اليت ال ميكن استعماهلا ويتم ما العناصر اليت ميكن استعماهل*
استبعادها؟

م الوظيفية الذين ميكنهم املساعدة يف حل تلك املشكلة؟* من األفراد ومستو
ما آراء واقرتاحات الرؤساء والزمالء واملرؤوسني حلل تلك املشكلة؟*
ثري وتداعيات وأخطار تلك املشكلة على الشركة أو * املنظمة؟ما مدى 

.حتديد بدائل حل املشكلة
.اختيار البديل األمثل من بني البدائل السابق حتديدها
.تنفيذ البديل على أرض الواقع
.110تقييم التنفيذ

75ص)2002(األولى، القاھرة.الطبعة- 21للقرنالعلمیةواألسساألصول: اإلدارةالھواري، سید110
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الفصل الثالث 

منهجية البحث

أ_ مدخل  البحث 

من املهم جدا أن يقرر الباحث قبل البدء يف إجراءات البحث الطريقة اليت سيستخدمها 
ت تكون مناسبة لنوع املعلومات املطلوبة لتحقيق أهداف البحث ، و لتوليد أو إجياد بيا

ت واملعلومات  سنتاول يف هذا الباب تقدمي األساليب املستخدمة للحصول على البيا
األولية والثانوية املتعلقة مبوضوع البحث ويف هذا الباب سوف يتم شرح وتقرير طريقة 

صة املنهجيات املستخدمة .البحث املستخدم وخا

املنهجية أو اختيارفالقرار األول واملهم الذي يتم اختاده من خالل الباحث هو 
النهج الذي من شأنه أن يكون مناسبا لنوع املعلومات املطلوبة للبحث ، وطرق توليد 

ت الستخدامها يف هذا املنهج . وقياس البيا

ب_  منهج البحث 

ستخدام املنهج الوصفي التحليلي جل حتقيق أمن  أهداف الدراسة سيقوم الباحث 
نه طريقة يف البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة  والذي يعرف 

.111للدراسة والقياس

دف هذه الدراسة إىل دراسة، ( يف صنع القرار انظام املعلومات االدارية ودورهو
جلمهورية االندونيسية احلكوميةجياو ابر ، داخل جامعة االسرتاتيجي )ماالنج 

مناھج البحث وطرق التحلیل اإلحصائي في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة. (صادق،أمالوأبو حطب ، فؤاد 111.
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واختار الباحث هذا املنهج ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة وعلى ضوء هذا املنهج 
صنعيفودورهاالداريةاملعلوماتنظامسوف يقوم الباحث بوصف وحتليل موضوع " 

جلمهورية اإلندونيسياحلكوميةبراوجياجامعةداخل،القرار االسرتاتيجي .ةماالنج 

نه جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل بوصف  ويعرف املنهج الوصفي : 
ت، وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها  الظاهرة او املوضوع اعتمادًا علي مجع احلقائق والبيا

.الظاهرة أو املوضوعحتليالً كافياً ودقيقاً، الستخالص داللتها والوصول ايل نتائج عن 

ويعرف أيضا املنهج التحليلي : علي انه يقوم بدراسة اإلشكاليات العلمية املختلفة، 
.تفكيكاً او تركيباً او تقومياً 

ت  ج_  مصادر البيا

:مصادر البحث كااليتوتكونت 

املصادر االساسية : -1

العينة التحكمية (القصدية) ، ويتم اختيار مفردات العينة التحكمية على وكانت
ا ختدم أغراض الدراسة وعادة ما  لفعل متثل جمتمع الدراسة أو أل ا  أساس االعتقاد 
ا تكون أكثر  يتم اختيار هذا النوع من العينات عندما يكون حجم العينة صغريا حيت أ

112.ليةمصداقية من العينات االحتما

مث اختيار املصادر االساسية للبحث نظرا لعالقتها مبوضوع الدراسة الن هذه 
.صنع القرار االسرتاتيجينظام املعلومات االدارية ودورها يف املصادر هي املسؤولة على 

اجلامعة لشؤون العالقات رئيسوكيل ، اجلامعةرئيستتكون املصادر االساسية من ، و 
للشؤوناجلامعة رئيسو وكيل ،قسم نظام املعلومات واالتصاالترئيسو ،والتخطيط

211م. ص11983خلیل عمر معین . الموضوعیة والتحلیل في البحث االجتماعي . دار اآلفاق الجدیدة . بیروت . لبنان .ط112
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ت اجلامعة للشؤون االكادميية  رئيسالعامة واملالية ووكيل وذلك للحصول على البيا
عتبارهم هم املسؤولني املسؤولية املباشرة على املعلوماتنظاماملطلوبة ملوضوع البحث 

ماالنج احلكومية براوجياجامعةداخل،االداريةالقراراتصنعيفودورهااالدارية
-:مصادر البحث االساسية على النحو االيتتكونتو ةجلمهورية اإلندونيسي

-هي:احلكومية براوجياأوال: مصادر البحث األساسية جبامعة 

لصفةااالسم
جامعةرئيسأ. د حممد بسرى

اجلامعة لشؤون العالقات رئيسوكيل د. حممد ساسيمطو جاين
والتخطيط

سوكي االداريةرئيس قسم نظام املعلوماتد. أمحد 
واالتصاالت

العامة واملاليةللشؤوناجلامعة رئيسوكيل د شهاب الدينأ.
اجلامعة للشؤون االكادمييةرئيسوكيل د. كومسارطونو

:فرعيةاملصادر النيا :

موثوقيتها، وهي املنشورات األكادميية العلمية واملقاالت أهم هذه املصادر، مرتبة حسب
الت العلمية احملّكمة والكتب املنشورة يف دور نشر جامعية، تليها الكتب  املنشورة يف ا
الت والكتب اليت تصدرها دور نشر مرموقة، مث الصحف واجلرائد  اجلامعية، مث ا

وغريهم من الباحثني، وكذلك ما يصدرون الكربى. اليت يكتب فيها الكتاب واألكادمييني 
من صحف وكتب وأحباث منشورة .



74

ئق والكتب  ت من الو ئق هي طريقة الباحث لطلب احلقائق والبيا ودراسة الو
الت العلمية واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة .113والدراسات السابقة وا

ت -د أسلوب مجع البيا

ت:بحث يف الاستخدم -اجلانب امليداين التطبيقي ومت مجع البيا

:استخدامو احلكومية براوجيااملقابلة الشخصية للمسؤولني يف جامعة 

املقابلة غري املنظمة: وهي مقابلة غري مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعميقة ،  ويف 
ر أكثر منه مقابال ، وهذا النوع احلوارئيسدور الباحث أقرب لوكاناملقابلة غري املنظمة، 

الباحث فهم تفكري املشارك وسلوكه دون إسقاط فرضيات الباحث السابقة أو جعل
.تصنيفاته عليه، واليت قد حتد من أقوال املشاركني 

حضور الباحث-ه

ت اليت قام رة ميدانية ملوقع اجلامعة موضوع الدراسة جلمع املعلومات والبيا الباحث بز
رئيساجلامعة ، وكيل رئيسو تم مبوضوع البحث وإجراء مقابالت شخصية مع بعض

قسم نظام املعلومات واالتصاالت، و وكيل رئيساجلامعة لشؤون العالقات والتخطيط ، و 
وصول إىل للاجلامعة للشؤون االكادميية رئيسالعامة واملالية ووكيل للشؤوناجلامعة رئيس

.نتائج مهمة تفيد البحث

و_ أدوات البحث 

ت األولية  :حتديد أداة مجع البيا

213.خلیل عمر معین . مرجع سبق دكره ص 49
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ت األولية عن طريق االستقصاء، يتم حتديدها على ضوءهناك عدة طرق جلمع البيا
ا ومنها االستقصاء من خالل املقابلة ظروف وأهداف الدراسة املراد القيام 

114الشخصية

ملفاضلة بني طرق االستقصاء املتاحة مت اختيار طريقة  بعد ان قام الباحث بعد 
115.االستقصاء املقابلة الشخصية

واملقابلة الشخصية: هي احملادثـة اجلـادة املوجهـة حنـو هـدف حمـدد غري جمرد الرغبة يف 
ا .احملادثة لـذا

:كاليتاملقابلة الشخصية عدة أنواع وهي  كما إن 

 املقابلة غري املوجهة.
 املقابلة نصف املوجهة.
 مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة.
 مقابلة ذات استمارة أسئلة مفتوحة.
 116.املقابلة املركزة

ستخدم الباحث املقابلة الشخصية ، وهي مقابلة شخصية ذات أسئلة مفتوحة او 
ت وعن طريق مقابلة جمتمع البحث املتمثل يف  ااجيجامعة برو جلمع املعلومات والبيا

جلمهورية اإلندونيسي ةاحلكومية مبدينة ماالنج 

ت-ز :حتليل البيا

ت لتسهيل الوصول عن طريقها إىل كتابة قام  الباحث مبراحل تبدأ من تنظيم البيا
نتائج البحث (أو تقرير البحث) . 

. 475) ص 1997الجامعیة . اإلسكندریة ( وتطبیقات . الدارونماذجنظریاتإدریس ثابت الرحمنعبد114
.30-31) ص 1999وھبة  القاھرة  مصر(االجتماعي  مكتبةالبحثالباسط . أصولعبدحسنمحمد115
117خلیل عمر معین . مرجع سبق دكره ص52
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ت، وتسجيل املالحظات، وحتديد األنساق  ت، وتصنيف البيا وهي: تنظيم البيا
.واألمناط، وصياغة النتائج، والتحقق من النتائج، وأخريا كتابة تقرير البحث

تمراحل حتل يل البيا

ت.1 :تنظيم البيا

ت، اليت مت مجعها من اجلامعة   يف هذه املرحلة يكون لدى الباحث كم كبري من البيا
ما بني مقابلة ومالحظة، كما أن لديه كم من امللحوظات األولية اليت سجلها أثناء مجع 

.تنظيمها وترتيبها لكي يتم الرجوع هلا بشكل سريع متاملعلومات، وهذه املعلومات 

ت.2 :تصنيف البيا

ت اليت مت مجعها من اجلامعة ،  دأ الباحث يف تسجيل نظام بيف القراءة األولية للبيا
تصنيف يسري عليه أثناء التحليل، وهذا النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين 
موعة، وهذه اجلزئيات قد تكون كلمة أو عبارة أو  ت ا للمعلومات اليت حتتويها البيا
مجلة أو فقرة كاملة، فهذا التصنيف يكون عنوان أو اسم لتلك اجلزئيات اليت يرى
ا ذات معىن يف حبثه، وبعض أسئلة البحث عامل أساسي يف حتديد وتوجيه  الباحث أ

.نظام التصنيف 

:تسجيل املالحظات.3

بعد هذا التصنيف، سيقوم الباحث بقراءة ويسجل مالحظاته بعد أن استقر يف ذهنه 
مميزا لكثري من جزئيات هيكل مبدئي هلذا النظام التصنيفي، أي بعد أن أعطى عنوا

هتة اللمعان يف بداية  ت اليت لديه، وبدأت تظهر لديه نقاط متثل معامل وإن كانت  البيا
التكون، ومل تكن ظاهرة عند اجلمع األويل للمعلومات، وتكون هذه املالحظات على 
شكل أسئلة تؤدي إىل مزيد من البحث سواء يف املعلومات املتوفرة أو للبحث عن 

على شكل تسجيل عالقات بني الفئات اليت وضعت، لكنها معلومات إضافية، أو
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ت،  حتتاج إىل حتقق. وكلما تكررت القراءة زاد احتمال اكتشاف شيء جديد يف البيا
لقراءة أو القراءتني، ويف هذه  ته وال يكتفي  ولذا فإن الباحث سوف يكثر من قراءة بيا

ة اليت حددها مرضية وتفي بغرض املرحلة يستطيع الباحث أن حيدد ما إذا كانت العين
ت أو تعذر بناء نظام تصنيفي جيد كان  البحث أم ال، فكلما كثرت األسئلة دون إجا

ت  .ذلك مؤشراً على نقص العينة واحلاجة ملزيد من البيا

:حتديد األنساق واألمناط.3

واألمناط نوع من التصنيف، لكنه يكون على مستوى أعلى من حتديد األنساق
التجريد، ولذا قد يسميه بعض الباحثني التصنيف احملوري، ألنه جيعل الفئات تدور على 
حمور واحد، وقد يسميه آخرون أسر التصنيف، ألنه جيمع عدد من الفئات يف أسرة 

يف الوصفي) ، فبعد أن يتم واحدة ، وقد يسمى التصنيف االستنتاجي (يف مقابل التصن
ت املصنفة، لتصنف  التصنيف املفتوح، ويتم وضع املالحظات عليها تعاد قراءة البيا
الفئات مرة أخرى على شكل أمناط وأنساق يف مستوى جتريدي أعلى من التصنيف 

.املفتوح الذي هو عبارة عن عناوين جلزيئات املعلومات 

:صياغة النتائج.4

تلك األمناط واألنساق على بصياغة الباحث قاموألنساقط بعد تكوين األمنا
.نتائج للبحث شكل

:التحقق من النتائج ومصداقيتها.5
يف هذه املرحلة سوف يقوم الباحث مبراجعة للدراسات السابقة وأدبيات موضوع 
الدراسة، للتحقق من النتائج اليت توصل إليها، ومناقشتها، وتعديل ما يرى تعديله أو 
بيان رأيه فيها. وهو يف هذه املرحلة يتأكد من أن ما توصل إليه بعد عمليات التصنيف 
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ت األساسية ما يناقضه، أو جيعله يعيد النظر يف االفرتاضات املختلفة ال يوجد يف البيا
117.اليت توصل إليها

.وعملية التحليل عملية متداخلة املراحل، وتستمر إىل آخر حلظة يف كتابة تقرير البحث 

ت  ر_ إثبات صحة البيا

ت  الباحث نفس األسئلة اليت طرحها على املعنيني يف استخدمإلثبات صحة البيا
اجلامعة ومقارنتها ببعضها إلثبات مصداقيتها من عدمها،  وغري يف بعض األسئلة تغيري 

شكلي وليس جدري ليتسىن حتقيق املصداقية املطلوبة .

56ص مرجع سابق محمد حسن عبد الباسط .117
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الفصل الرابع

ت عرض البيا

:براوجيانبذة عن اجلامعةأوال :

مؤسسة تعليمية حكومية بدولة اندونيسيا تقع يف مدينة ماالنج جباوة الشرقية، هي
هيت وهيا مملكة عظيمة يف  يف القرن اأند ونيسويستمد اسم اجلامعة ايل ملوك ماجا 

م حتت أشراف 1963الثاين عشر وحىت اخلامس عشر   افتتحت رمسيا  اجلامعة يف سنة 
الكليات  و وحتتوي على العديد من التخصصات 14وزارة التعليم والرتبية وتضم جمموعة 

:118وهي

 كلية القانون
كلية االقتصاد واألعمال
 كلية علوم اإلدارة
 كلية الزراعة
كلية تربية احليوان
 كلية هندسة الطب
كلية السمكية وعلوم البحار
 ضيات والعلوم الطبيعية كلية الر
 كلية تقنية الزراعة العلوم االجتماعية والسياسية
 كلية دراسات ثقافية كلية

www.ub.ac.idم. 2017-1-15تاریخ االطالع علیھ ’براویجایا الموقع االلكتروني لجامعة 118
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كلية طب بيطري.
كلية طب األسنان.
كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسوب.

)64(التخصصات الفرعية للكليات مرحلة البكالوريوسوحتتوي على العديد من 
ا )3(ودرجة الربفسور)15(والدكتوراه )39(ختصص ومرحلة املاجستري  كما يوجد 

العديد من املكاتب اخلدمية والبحثية.

املبتدئني )10.301(طالب ،اخلرجيني)64.037(ن عدد الطالب داخل اجلامعةأو 
14.583(

اجلامعة العديد من الكوادر البشرية وختتلف هذه الكوادر حسب املرحلة العلمية ومتتلك
وهم كااليت :

برفسور.)134(موظف  )1.912(احملاضرين )1.941(

أن تصبح اجلامعة على مستوى عاملي وقادرة على املشاركة الفعالة يف التنمية :الرؤية
ت مع.الوطنية من خالل التعليم والبحوث وخدمة ا

لتنفيذ عملية التعلم حبيث املتعلمني ميكن أن يصبحوا أشخاص من ذوي :املهمة
املهارات األكادميية أو املهنية والشخصية اجليدة الذين ميتلكون أيضا القدرة على تطوير 
مشاريع نشر العلوم والتكنولوجيا والفنون و العلوم اإلنسانية، وحماولة لتحسني مستوى 

.119وطنيةمعيشة الناس وإثراء الثقافة ال
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دية UBويهدف تطوير :اهلدف من التنمية حنو العاملية من الدرجة االوىل، جامعة الر
وهناك ثالثة جوانب UBواليت يتم حتديدها على أساس الرؤية والرسالة واألهداف من 

من املخاوف هي: دعم اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر والبطالة، والوصول إىل 
والعوملة والتعليم.التعليم العايل،

لتخريج طالب ذات جودة عالية مع االعتقاد يف هللا سبحانه وتعاىل ، :ألهداف ا
مع اإلصرار على التعلم بشكل مستمر، وأن يكون لديها أفق واسع، واحلفاظ على 
االنضباط وروح العمل، وتكون قادرة على املنافسة على املستوى الدويل لتطوير العلوم 

تمع احمللي من والتكنول وجيا والفنون، من أجل دعم التنمية الثقافية و القدرة يف متكني ا
. 120خالل حل املشكالت مبفهوم التنمية مع تطبيق األساليب العلمية

سع أفضل اجلامعات  وترتيبها العامليةاإلندونيسيوتصنف جامعة براوجيا
350ايل301وترتاوح مرتبها على قارة أسيا من 701
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ت: عرض البيا

ت من مصادرها االساسية وفق لطريقة  يف هذا املبحث يقوم الباحث بعرض البيا
ملنهجية العلمية للبحث وذلك خالل املقابلة الشخصية واليت تعترب  اليت حددها الباحث 
تمع  ت من مصادره االساسية  أحدى ادوات املنهج الكيفي ويعرض الباحث هذه البيا

، وفق املعلومات اليت حتصل عليها أثناء املقابالت الشخصية، البحث جبامعة براوجيا
وذلك وفق االيت: 

أن دور نظام املعلومات االدارية يف صنع القرارات يعترب من أهم االدارات اليت تتوقف 
ا  لتايل فان القرارات ودقتها وكفاء عليها املنظمة وكفاءة ادائها من ترشيد صنع القرار و

ت واملعلومات اليت لنسبة للمنظمة  ومن ضمنها اجلامعات تتوقف على نوعية البيا
جراء املقابلة الشخصية ملعرفة الكيفية  ملنظمة ،وهلذا قام الباحث  تتوفر لصانعي القرار 

ا نظام املعلومات االدارية يف عملية صنع القرار داخل اجلامعة: اليت يساهم 

يف عملية صنع القرارات داخل اجلامعة. أوال: مسامهة نظام املعلومات االدارية 

الشك أن قرارات اجلامعة الناجحة والرشيدة على املعلومات املستخدمة اليت عدها 
ا حيث أن القرار االداري هو عملية اختيار أحسن البدائل املتاحة من  نظام املعلومات 

لتايل فإن مسامهة ن ظام املعلومات االدارية يف خالل  املعلومات اليت تتوفر ودرجة دقتها و
صنع القرار مهم جدا لإلدارة الناجحة ولكي نعرف مسامهة هذا النظام يف القرار 
ا  االسرتاتيجي للجامعة واعتماد االدارة العليا على نظام املعلومات يف اختاد قرار
ا على مسامهة نظام  االسرتاتيجية هناك العديد من املؤشرات اليت ميكن االستدالل 
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ملعلومات االدارية يف صنع القرار مثل أهتمام االدارة العليا بنظام املعلومات وتوفر ا
القاعدة املادية البنية التحية لنظام املعلومات االدارية اليت يستوجب اهتمام االدارة وتوفر 
االمكانيات وكذلك يعتمد أيضا فاعلية النظام يف توفري املعلومات الضرورية اليت حتتاجها 

وهي كااليت:رة من الدقة والشمولية وسرعة توفرهااالدا

أوال: اعتماد االدارة  على نظام املعلومات يف أختاد القرار االسرتاتيجي:

تعتمد عادة االدارة احلديثة على وسائل التكنولوجيا والتقنية يف ادارة املؤسسة من 
ا خالل انظمة املعلومات االدارية اليت توفر املعلومات لإلدار  ة حىت تستطيع اصدار قرارا

بصورة سليمة وصائبة ولقد زاد استخدام نظام املعلومات االدارية يف كافة املؤسسات 
ا واحلصول على املعلومات الصحيحة  الكربى اليت حتتاج ايل وسائل تقنية لدعم قرارا

نحها امليزة والدقيقة اليت تقدم خيارات وبدائل لصانع القرار االسرتاتيجي الذي يدعمها ومي
ا جدوى للمؤسسة وهلذا اجح االعتماد على نظام املعلومات  التنافسية ويعطي لقرار
من  االدارية من سيمات االدارة احلديثة يف املنظمات واملؤسسات وجامعة براوجيا
املؤسسات التعليمية اليت تستخدم نظام املعلومات االدارية وهلذا فان الباحث يتناول 

جلامعة ،حيث مسامهة هذا ال نظام من القرارات االسرتاتيجية اليت حتددها االدارة العليا 
أن مسامهة نظام املعلومات يف اختاد القرار له عدة مؤشرات ودالئل ومن خالل املقابلة 

ن نظام املعلومات يساهم مسامهة اساسية يف أختاد 121رئيس اجلامعةأكدالشخصية 
ت وطريقة  القرار  وان القرار االداري الصحيح والسديد أمنا يعكس صحة ودقة البيا
ا على  معاجلتها وتبوبيها حىت تصبح املعلومة مؤكدة وهلذا فأن اجلامعة تعتمد يف قرار

مة واليت تقدم ت عالية الدقة املوثوقة ثقة  من قبل قسم نظام املعلومات االدارية البيا
، المكان داخل الجامعة في مكتبھ 14/1/2017فسور محمد بسري صفتھ رئیس جامعة البراویجایا ،تاریخ المقابلة،البر121

11.13التوقیت الزمني الساعة 
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ت االدارية على  ت واملعلومات يستفاد منها على كافة املستو جلامعة وتلك البيا
جلامعة الن  مستوى اجلامعة وهي االدارة العليا واالدارة الوسطى واالدارة االسرتاتيجية 

ت واملعلومات يعترب من أهم خصائص االدار  ة احلديثة يف صنع القرار االعتماد على البيا
االداري السليم والصحيح الن التخمني والتقديرات الشخصية أو احلدس واالعتماد على 
الرؤية الشخصية  ال يصنع القرار السليم والصحيح الذي ال يؤثر على املؤسسة مستقبال 

قرار ثري سلبيا ومن هنا فان اجلامعة تعتمد على نظام املعلومات االدارية عند صنع ال
يت للجامعة يف شكل  ت واملعلومات  ولكن بعد التأكد من مصداقيتها وان كل البيا

ت عامة وتدخل يف مرحلة التطور والتنقيح  لتصبح معلومة مؤكدة جاهزة يف والتقنيةبيا
ت دائما متر  أي وقت الستخدامها يف صنع القرار االسرتاتيجي فعال وان كل البيا

تبقى ذات جودة وفاعلية عند احلاجة اليها وان نظام املعلومات بعملية حتسني مستمر ل
يعتمد على االيت:

:.توفر أجهزة نظام املعلومات ملتخذي القرار االسرتاتيجي1

أن مسامهة نظام املعلومات االدارية يف صنع القرار يعتمد على البنية التحتية التقنية 
ر االجهزة واملعدات اليت من خالهلا يتم لنظام املعلومات من خالل ربط الشبكات وتوف

تدفق املعلومات يف صنع القرار أو اختيار البدائل أو فهم املشكلة اليت حتتاج ايل حلول 
وهلذا فأن من املؤشرات اليت تدل على استخدام نظام املعلومات هو توفر االجهزة 

وقدرة املستخدمني واملعدات املتعلقة بنظام املعلومات لدى املستخدمني ومدى فاعليتها
على التفاعل معها واستخدامها وكذلك فهم املستخدمني الستخدامها بطريقة سليمة 

:وقدرة على استخدام املنظومات ويف هذا اخلصوص
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ن البنية التحتية متوفرة من اجهزة 122أفاد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون االكادميية
االستخدام ويتم استخدامها يف احلصول حاسوب وطابعات واجهزة ختزين وبرامج سهلة 

.على املعلومات كلما كان هناك احتياج هلا يف حل املشكالت أو اختاد القرارات

ن االجهزة واملعدات املتعلقة بنظام املعلومات 123ايضا رئيس اجلامعةكدأو 
ايضا متوفرة لدينا وهلا القدرة على اسرتجاع املعلومات وعرضها بسهولة كما أكد ذلك

أن القسم قام بربط  أفادحيث124وكيل رئيس اجلامعة لشؤون املالية والعالقات العامة
جهزة احلاسوب والطابعات  ملعلومات الطرفية املتعلقة  كافة دوائر اجلامعة وتزويدها 
ملنظومات كال حسب التخصص وهلذا فان نظام  ت وكذلك ربطها  وادوات حفظ البيا

صنع القرار حيث ان املعلومات من الناحية التقنية التكنولوجية املعلومات يساهم يف 
وأكد كذلك وكيل رئيس متوفرة لدى املستخدمني ولديهم القدرة على استخدامها 

جلامعة يساهم يف 125اجلامعة لشؤون التخطيط ذلك ن قسم نظام املعلومات االدارية 
عاملني واالساتذة والذي وفر لنا مجيع االعمال اليومية وذلك عن طريق حتديد الرتقيات لل

اجلهد والوقت وكذلك توفريه لنظام احلماية(البصمة) لكل قسم لتسجيل احلضور والغياب 
ت االدارية فنحن نستخدم املخرجات (املعلومات)  ويتم اختاد القرارات حسب املستو

.الدقيقة والسريعة الالزمة ألختاد القرار

، المكان داخل الجامعة 13/1/2017الدكتور، كوسمارطونو ،صفتھ وكیل رئیس الجامعة للشؤون االكادیمیة تاریخ المقابلة 122
مساء 12.00في مكتبھ الساعة 

، المكان داخل الجامعة في مكتبھ 14/1/2017براویجایا ،تاریخ المقابلة،البرفسور محمد بسري صفتھ رئیس جامعة 123
11.13التوقیت الزمني الساعة 

المكان داخل الجامعة 9/1/2017الدكتور شھاب صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العامة والمالیة، تاریخ المقابلة ،124
1.00الساعة
المكان داخل 9/1/2017،صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العالقات والتخطیط ،تاریخ المقابلة الدكتور محمد ساسمیطو125

صباحا.10.00مكتبھ التوقیت الزمني الساعة 
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جهزة أأنه من خالل توفري البنية التحتية ملتخذ القرار من والحظ الباحث
احلاسوب واملعدات احلديثة له وسهولة التخزين املعلومات واسرتجاعها بسهولة وكذلك 
توفر الربامج وحتديثها دائما وسهولة التعامل مع النظام بشكل يومي يساهم ذلك يف 

صنع القرار االسرتاتيجي

علومات االدارية  يف احلصول على املعلوماتسهولة أستخدم نظام امل. 2

أن عمل قسم نظام املعلومات 126تفضل رئيس قسم نظام املعلومات االداريةولقد 
جلامعة وتوفر هلا املعلومات ليكون القرار  ت االدارية  االدارية يدعم دائما كافة املستو
االداري قرارا رشيدا يعطي ويدعم السياسات االدارية ويعطيها القوة واجلودة الدائمة الن 

يت من خ الل نظام املعلومات اجلودة الشاملة تعتمد على القرار السليم الناجح وهذا 
االدارية حيث أن صنع قرار اداري عرب توفر معلومات متكاملة توفر بدائل جيدة 

.أمام صانع القراروخيارات  

ن القسم يقوم بتخزين وجتهيز 127كد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون االكادمييةوقد أ
ت االدارية لتكون جاهزة يف حالة طلب ها من قبل االدارات املعلومات على كافة املستو

وعادة ما يقسم نظام املعلومات االدارية ايل قسمني مهمة ومعلومات غري مهمة 
جلامعة أما املعلومات الغري  املعلومات املهمة هي اليت تساهم يف صنع القرار االداري 
مهمة هي اليت يتم اعادة برجمتها لرجوع اليها  يف حالة تكون املعلومات اليت حتتويها 

جها يف وقت الحق . حنتا
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أن سهولة استخدام نظام املعلومات االدارية من قبل املستخدمني والحظ الباحث
يشجع املستخدم يف االعتماد على نظام املعلومات االدارية حيث سوف يوفر املعلومات 

قل تكلفة واقل وقت ممكن وبكل سهولة يف اختاد القرارات االسرتاتيجية

:الناجتة عن نظام املعلومات االدارية. دقة املعلومات3

على أمهية نظام 128،ولقد تفضل وكيل رئيس اجلامعة لشؤون العالقات والتخطيط
لقرارات اهلامة  املعلومات االدارية يف صنع القرار واملسامهة يف ذلك وخاصة فيما يتعلق 
واالسرتاتيجية ولذلك حني اعداد اخلطط االسرتاتيجية للجامعة يتم االعتماد على نظام 
املعلومات االدارية وهلذا فان املعلومات هي الفيصل يف صنع القرار السليم والقرار

ت ومعلومات مؤكدة وهلذا فان اجلامعة عادة ما  املخطط له ختطيط سليم وفق البيا
ت  ت وال تستخدمها يف صنع القرار االداري الن ليس كل البيا تستبعد بعض البيا
ت خاطئة مل ختضع للتفتيش والرقابة واملراجعة  واملعلومات صحيحة ودقيقة فمنها بيا

الوقت مساهم يف ذلك وغري كايف وتكون تلك املعلومات واملعاجلة السليمة وقد يكون 
املطلوبة غري متوفرة او ان تلك املعلومات مل تكن وافية للحصول عليها من مصادرها وقد 

129واكد على وكيل رئيس اجلامعة لشؤون االكادمييةتساهم اخلربة يف ذلك أيضا ،وهلذا 

ت ن املعلومات الصادرة من قسم املعلومات ال يستفاد مأ لكامل بل أن هناك بيا نها 
يتم أيفادها وعدم االعتماد عليها يف صنع القرار ويتم اعادة ارجاعها ايل نظام املعلومات 

ا لكي يتم االستفادة الاهااالدارية لكي يتم التأكد منها وترتيبها وتصحيح خطاء اليت 
.منها الحقا
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ية :يقدم نظام املعلومات االدارية املعلومات الكاف. 4

ن نظام 130ومن هذا املنطلق فإن  وكيل رئيس اجلامعة للشؤون املالية والعامة أفاد 
ا  جلامعة واجلامعة ال ختضع قرارا املعلومات االدارية يساهم مسامهة فعالة يف صنع القرار 

املعلومات و احلدس بل ايل االستفادة من املعلومات املتوفرة اليت يوفرها نظام أللتقديرات 
أو نقص يف املعلومات أاالدارية وحىت و  ن كان هناك بعض االخطاء يف املعلومات أحيا

ن اجلامعة تعتمد على نظام املعلومات وليس احلدس أأالو عدم وجود معلومات أ
جلامعة أوالتخمني و  ن نظام املعلومات االدارية يعترب حلقة مهمة من حلقات صنع القرار 

ا احللقة ا ليت تقدم املعلومات والبينة اليت من خالهلا توفر لصانع القرار رؤية واضحة أل
ا وهلذا و فيد اجلامعة تةاإلدارياتن جتعل من القرار أوجلية وبدائل ممكن  ال تعرقل مسري

ا نظام معلومات ادارية يستخدم يف صنع القرار  وقد اكد رئيس قسم نظام فان اجلامعة 
ت ويتم معاجلتها للوصول ايل نأاملعلومات االدارية   جلامعة يوفر مجيع البيا القسم 

للوصول ايل معلومات اليت يتم ختزينها وتبوبيها لتكون جاهزة للعرض حني طلبها من 
جلامعة حسب أ ت ويعمل القسم على أحدى االدارات  مهيتها بكل مستوى من املستو

لقسم يف كل تدفق املعلومات عرب البيئة الداخلية من خالل وضع تنظيمي اداري 
هليكل التنظيمي للجامعة ت االدارية  .131املستو

ن املعلومات عندما ال تكون كافية تؤثر على القرار االداري أوالحظ الباحث
واالسرتاتيجي الذي يعتمد عليها حيث أنه من املتعارف عليه يف االدارة احلديثة اليت 
تستخدم نظام املعلومات االدارية هي اعتمادها على املعلومات الكاملة اليت حتتوي على 

المكان داخل الجامعة التوقیت 9/1/2017ن العامة والمالیة تاریخ المقابلة الدكتور شھاب صفتھ وكیل رئیس الجامعة للشؤو130
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الناحية سوف يتأثر القرار االداري او الدقة والسمول فاذا كان هناك أي خلل يف هذه
االسرتاتيجي الن القرار االداري الغري مبين على معلومات دقيقة وكافية يؤدي ايل فشل 

املنظمة.

. يوفر نظام املعلومات االدارية املعلومات يف الوقت املناسب 5

ال ذا اخلصوص ان االتص132حيث أفاد وكيل رئيس اجلامعة الشؤون االكادميية
بقسم نظام املعلومات االدارية يعترب سهل وسريع وانه ميكن االتصال خالل الدوام الرمسي 
ولكنه دائما ما توجد مشكلة يف توفري املعلومة من القسم بشكل سريع  وخاصة املتعلقة 

ت املتغرية واليت حتتاج ايل متابعة دائما وترتيب و  ما غالباوقد أكد رئيس اجلامعة لبيا
اجلامعة على قسم نظام املعلومات االدارية يف القرارات السريعة.تعتمد

أن من أهم اهداف نظام املعلومات االدارية وصول املعلومات يف والحظ الباحث
وقتها ألجل اختاد القرار االداري واالسرتاتيجي حيث أن إمهال موضوع الوقت تصبح 
املعلومات ليست ذات قيمة عندما التصل يف وقتها وهلذا فان نظام املعلومات االدارية 

خريجيب أن يوفر ويضمن تدفق املعلومات املطلوبة يف .وقتها دون 

نيا : يساهم نظام املعلومات االدارية يف حل املشاكل وتقييم البدائل:

أن االدارة 133فاد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون التخطيط والعالقات العامةأحيث 
ألعمال ذات الطبيعة االسرتاتيجية املتعلقة مبعاجلة املشاكل اليت تؤثر  تم  العليا دائما 

ن حل املشاكل اليت تعرتض املؤسسة حيتاج اأهداف املؤسسة ورسالتها وهلذا فعلى سري
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ايل معلومات كافية ودقيقة تتعلق بوضع تفسري وفهم للمشاكل املطروحة وهذه املشاكل 
ذه املشكلة من مجيع جوانبها وذلك  ال يتم فهمها دون اسرتجاع املعلومات اليت تتعلق 

قرارات االسرتاتيجية وهذا حيتاج ايل تقدمي عدة حلول لفهم املشكلة وكذلك ألختاد ال
وبدائل ألختاد القرار حبيث يتم اختيار البديل االفضل من جمموعة البدائل اليت وفرها قسم 

أن االدارة 134وأكد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون االكادمييةنظام املعلومات االدارية
تستخدم نظام املعلومات يف القرارات االدارية الن نظام املعلومات هو الذي يعطيك 
املؤشرات العلمية والدقيقة وذلك من خالل تقدمي معلومات دقيقة ومالئمة وسريعة 
ملواصلة العمل بشكل جيد للوصول ايل حتقيق االهداف واخلطط احملددة حيث ان 

فر جلامعة الوقت واملال للوصول ايل قرارات اسرتاتيجية استخدام نظام املعلومات و 
سليمة.

أن نظام املعلومات االدارية يعتمد على املعلومات املخزنة اجلاهزة :والحظ الباحث
، يساهم  لتايل فإن نظام مسامهة نظام املعلومات االدارية جبامعة براوجيا أو املستقبلية و

ر للمسامهة يف اختيار البديل االفضل يف عملية صنع القرار يف تقدمي البدائل ملتخذي القرا
االسرتاتيجي.

يل كيفية مسامهة نظام إأن قام الباحث بتلك املقابالت ألجل الوصول بعد
ت اليت حتصل  املعلومات االدارية يف صنع القرار االسرتاتيجي وبعد عرض هذه البيا

ت نظرا عليها من مصادره االساسية احملددة أطمئن  الباحث ايل صدقية هذه البيا
ت املتحصل عليها.تفاقال وتطابق مجيع البيا
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ت املعروضة فيما خيص كيفية مسامهة نظام ويلخص الباحث من خالل البيا
املعلومات االدارية يف صنع القرار أن هذه املسامهة تدور حول النقاط التالية:

صنع القرار االسرتاتيجي من خالل توفري بنية حتتية .يساهم نظام املعلومات االدارية يف1
متكاملة لصانعي القرار(ملستخدمي) يف احلصول املعلومات املطلوبة وتشمل:

.االجهزة : وهي احلواسيب وادوات التخزين والطابعات وكافة االجهزة وامللحقة
ة يف ادخال األفراد : أن األفراد العاملني يف نظام املعلومات االدارية لديهم كفاء

ت ومعاجلتها وتشغيل املنظومات . البيا
 الربجميات: أن الربجميات املستخدمة يف مجع املعلومات حديثة وسهلة تساعد

املستخدم من تبادل املعلومات يف سهولة ويسر. 

.يساهم نظام املعلومات االدارية يف صنع القرار االسرتاتيجي من خالل توفريه 2
ناسب وكذلك معلومات كافية ومالئمة مع وجود بعض االخطاء املعلومات يف الوقت امل

القليلة اليت يتم اعادة تقييمها والتأكد منها.

جلامعة: نيا: كيف توضع اسرتاتيجيات نظام املعلومات االدارية 

أن وضع اسرتاتيجيات لنظام املعلومات يبدأ من وضع خطة اسرتاتيجية وأهداف 
م ت ايل املستخدم النهائي هو لنظام املعلومات وبر ج لتنفيذ يبدأ من أدخال البيا

الصاحب القرار االداري يتيح هذه االسرتاتيجية تدفق املعلومات من البيئة الداخلية 
واخلارجية تستهدف مواطن الضعف والقوة والفرص والتهديدات وكذلك وجود نظام 

عم القرار االسرتاتيجي بوجود للمعلومات متكامل حيقق رؤية واهداف ورسالة املنظمة ويد
معلومات متكاملة ذات دقة عالية توفر خيارات وبدائل للقرار واالسرتاتيجي ومن هنا 
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جيب حتقق اسرتاتيجيات نظام املعلومات االهداف واخلطة االسرتاتيجية للمنظمة وال 
تتعارض منها وبناء على ذلك قام الباحث من خالل املقابلة الشخصية ملصادر البحث 
سرتاتيجية نظام املعلومات االدارية وفقا  ت التالية واملتعلقة  للمعلومات للوصول ايل البيا

لاليت:

أوال: حتديد اخلطة واالهداف :

أن أثناء وضع 135من هذه الناحية أفاد رئيس قسم نظام املعلومات االدارية
اسرتاتيجية او اسرتاتيجيات لنظام املعلومات االدارية درس اخلطة االسرتاتيجية للجامعة 
ورسالتها واهدافها وبنيتها بغية أن تكون اسرتاتيجيات نظام املعلومات تنطلق من 
اسرتاتيجيات اجلامعة وال تتعارض معها الن نظام املعلومات حني يضع اسرتاتيجية 

وقد أكد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون بعة لالسرتاتيجية العامة للجامعة وكذلك متوافقة و
اهداف لنظام املعلومات االدارية منطلقا من اسرتاتيجيات واالهداف التخطيط أن 

.136علومات متوافق مع أهداف اجلامعةورسالة  اجلامعة ومن هنا كانت أهداف نظام امل

وحتديد املتطلبات:دراسة البنية التنظيمية واهليكلية االدارية للجامعة:نيا

حيث يتطلب وضع اسرتاتيجيات لنظام املعلومات دراسة التنظيم االداري واهليكلي 
لقرار  لتحديد نوعية املعلومات اليت حتتاجها االدارة العليا وخاصة فيما يتعلق 

لومات يف اجلامعة التايل :االسرتاتيجي ومن هنا حدد نظام املع
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ت االدارية والعليا وخاصة فيما 1 .حتديد املتطلبات واملعلومات اليت حتتاجها املستو
لقرار االسرتاتيجي يتعلق 

ت لنظام املعلومات من كافة االقسام والكليات واالدارات 2 مج لتدفق البيا .وضع بر
لنظام املعلومات

ت 3 املادية لربط اجلامعة بنظام املعلومات االدارية من خالل .معرفة االحتياجات واملكو
دراسة البيئة التنظيمية واالدارية 

متكاملة.: اسرتاتيجية البنية التحتية لنظام املعلومات االداريةلثا

لتنفيذ اخلطط واالهداف ينبغي وضع اسرتاتيجية للتنفيذ ومن هنا قامت اجلامعة 
لاليت:بوضع اسرتاتيجية وفقا 

ت املادية لنظام املعلومات بناء بنية حتتية يف ما يتعلق.1 يف اجلامعة.االداريةاملكو

استخدام  التكنولوجيا احلديثة املتوفرة ىأن أي نظام معلومات ادرية يتوقف عل
وهلذا فان بناء اسرتاتيجية لنظام املعلومات يتوقف على اسرتاتيجية بناء بنية سليمة جيدة 

ت والتحليل واملعاجلة واستخراج املعلومات ق ابلة للتطور وتستوعب برامج ادخال البيا
لزاما وضع اسرتاتيجية لبناء القاعدة املادية والبنية التحية من حيث االجهزة نوهلذا كا

ت واملعلومات وامكانية معاجلتها وطرق محايتها  ا اليت تتبع عملية ختزين البيا ومالحقا
اجلامعة اسرتاتيجية لنظام املعلومات فيما خيص البنية التحتية تبدا من توفر وهلذا وضعت

ت وحتليل املعلومات واسرتجاعها  االجهزة القابلة للتطور والقادرة على استيعاب البيا
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أن نظام املعلومات االدارية يف 137وغريها من وظائف النظام حيث  أفاد رئيس اجلامعة
ل أساسي على احلاسوب وان املعدات املتوفرة ومتناسبة مع اجلامعة يعتمد اعتمادا بشك

ن القسم يوجد به معدات أوقد أكد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون املاليةطبيعة العمل 
ا متوفرة يف السوق وان االجهزة املتوفرة أو  جهزة جيدة ولكنها ليست حديثة رغم ا

.138ذلكجيدة ختزينهلقسم هلا قدرة 

أن توفر اجهزة ومعدات وبنية حتتية للنظام لدى قسم نظام والحظ الباحث
املعلومات االدارية ولدى افراد العينة من االدارة العليا وجودة هذه االجهزة يؤكد وجود 

.اسرتاتيجية لنظام املعلومات معتمدة توفر ما حتتاجه البنية التحتية للنظام

لى دقة ومشول :للحصول ع. كفاءة الربجميات املستخدمة يف النظام 2

ن أي نظام للمعلومات االدارية حني يوفر االجهزة واملعدات والشبكات حيتاج ايل أ
ت وتوفر املعلومات  برجميات التشغيل  وهذه الربجميات هي االساس يف معاجلة البيا

وقد أكد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون لألقسام االدارية والكليات والفروع واالدارة العليا
ملوارد أن االكادميية هذه الربجميات ختتلف حسب التخصصات فهناك برجميات تتعلق 

ملالية وغريها من الربجميات املختلفة وهلذا فان هذه الربجميات هي العمود  البشرية واخرى 
جلامعة وكلما كانت هذه الربجميات ذات كفاءة  الفقري لعمل نظام املعلومات االدارية 

ى املعلومات وعلى صحتها ودقتها وهلذا فان وجود برجميات جيدة ذات  عالية تنعكس عل

،المكان داخل الجامعة التوقیت الزمني 14/1/2017ابلة البرفسور محمد بسري صفتھ رئیس جامعة براویجایا، تاریخ المق137
11.13

المكان داخل الجامعة الساعة 9/1/2017الدكتور شھاب ،صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العامة والمالیة تاریخ المقابلة 138
1.00
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كفاءة تعطي نتيجة اجيابية من حيث استخدام االدارة العليا هلذه املعلومات يف اختاد 
.139القرارات االسرتاتيجية

من هذه الناحية أن نظام 140أفاد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون التخطيطحيث
جلامعة يسمح ألكثر من مستفيد الدخول على النظام يف املعلومات االدارية امل وجود 

وقت واحد واالستفادة منها وأن هذه الربجميات تستخدم يف تبادل املعلومات بني 
مستخدمي النظام ويوجد برامج يف االجهزة املستخدمة تقوم بعمل وحتليل واسرتجاع 

ت ولكنها ليست حديثة و  ا بعض املعو أالبيا توجد  قات يف التنبؤ املستقبلي ولقد حيا
سهلت الربجميات املستخدمة من التقليل من استخدام الورق واملراسالت بني الدوائر 

جلامعة وقد أكد واالقسام املختلفة يف اجلامعة املعلومات مرتبط جبميع الدوائر واالقسام 
بنظام محاية ن نظام املعلومات االدارية يتمتعأ141رئيس قسم نظام املعلومات االدارية

ت و  ن النظام ينقسم ايل نظامني مفتوح ونظام مغلق حبيث مينع الغري ألقاعدة البيا
ت متتع بقدرة فائقة يف التخزين  لنظام الدخول عليه ولدى القسم قواعد بيا املؤهلني 
واالسرتجاع االضافة واحلذف والعرض والطباعة ويوجد قاعدة مركزية يف احلصول على 

ت و  .تساعد على التعرف على املشكلة املوجودة وتساعد يف اجياد احللولالبيا

لنسبة والحظ الباحث أن هذه الربجميات كفيلة بتقدمي معلومات صحيحة وجيدة 
لإلدارة العليا تستطيع االستفادة منها يف فهم املشكالت والرقابة على تنفيذ اخلطط 

المكان داخل الجامعة 13/1/2017الدكتور كوسمارطونو صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون االكادیمیة تاریخ المقابلة 139
12.00الساعة 

، المكان داخل 9/1/2017الدكتور محمد ساسمیطو صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العالقات والتخطیط، تاریخ المقابلة 140
مساء1.00الجامعة في مكتبھ التوقیت الزمني الساعة 

المكان داخل الجامعة 13/1/2017ت ،تاریخ المقابلة الدكتور أحمد بلسكوني ،صفتھ رئیس قسم نظام المعلومات واالتصاال141
مساء.12.00في مكتبھ التوقیت الزمني الساعة 
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ة منها يف صنع القرارات االسرتاتيجية والسياسات العامة للجامعة وكذلك االستفاد
.لإلدارة العليا

بنظام املعلومات االدارية:.كفاءة االفراد العاملني يف 4

نظمة املعلومات االدارية والوسائل التكنولوجية املستخدمة تعتمد بشكل أن كافة أ
ملوارد البشرية واليت تقوم بتشغيلها وتوظيفها لصاحل املنظمة  وهلذا فان االهتمام مباشر 

ت  ملوارد البشرية املتخصصة يف جمال نظام املعلومات االدارية يعترب من أهم األولو
ا ووضع خطة متكاملة من حيث اختيار والتوظيف  واالسرتاتيجيات اليت جيب االهتمام 
ت ومعاجلتها  وكذلك تدريب وتطوير هذه املوارد على استخدام النظام من ادخال البيا

كذلك استخراج املعلومات وكذلك التنبؤ من خالل املعلومات وتقدمي احللول والبدائل و 
ال و وجود متخصصني ذو كفاءة عالية يف  حبيث يتم رسم خطة اسرتاتيجية يف هذا ا
ت ومعاجلتها ومتخصصة يف الربجميات والصيانة وربط الشبكات  جماالت ادخال البيا

ملورد البشري حيث ان وهذا يتم عن طريق وضع اسرتاتيج ية واضحة من خالل االهتمام 
صدار القرارات متوقف على املوارد أنظام املعلومات وتدفق املعلومات ايل املستخدمني و

ال من هذه الناحية أفاد رئيس قسم نظام املعلومات االدارية أن 142البشرية يف هذا ا
لني يف القسم بشكل دوري داخل القسم لديه خطة واضحة للعمل وأنه يتم تدريب العام

وقد أكد وكيل ،اجلامعة لتطويرهم ويوجد داخل القسم هيكل تنظيمي لنظام املعلومات

المكان داخل الجامعة 13/1/2017الدكتور أحمد بلسكوني ،صفتھ رئیس قسم نظام المعلومات واالتصاالت ،تاریخ المقابلة 142
مساء.12.00في مكتبھ التوقیت الزمني الساعة 
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وصف تنظيمي لكل العاملني أنه يوجدرئيس اجلامعة لشؤون التخطيط يف هذا اخلصوص 
.143وأولوية كبرية هتمامأوتعطي أدارة اجلامعة لقسم نظام املعلومات 

جلامعة لديه أفراد ذو كفاءة يف احث والحظ الب أن قسم نظام املعلومات االدارية 
جمال نظام املعلومات االدارية وان ادارة اجلامعة تعطي أمهية لنظام املعلومات االدارية وان 
لقسم لديه خطة لتدريب وتطوير العاملني داخلية داخل اجلامعة على الربجميات  العاملني 

.احلديثة

كيف يتم وضع بعد أن قام الباحث بتلك املقابالت ألجل الوصول إيل  
ت داخل جامعة براوجيااالدارية اسرتاتيجيات نظام املعلومات وبعد عرض هذه البيا

ت  اليت حتصل عليها من مصادره االساسية احملددة أطمئن الباحث ايل صدقية هذه البيا
ت املت حصل عليها.نظرا التفاق وتطابق مجيع البيا

ت املعروضة فيما خيص كيفمن خالل اويلخص الباحث توضع اسرتاتيجيات لبيا
تدور حول النقاط اسرتاتيجيات أن هذه داخل اجلامعة  أتضح االدارية نظام املعلومات 

التالية:

.أن االسرتاتيجيات املوضوعة لنظام املعلومات متوافقة مع رسالة وأهداف اجلامعة.1

ت الكافية والدقيقة والشاملة اليت ا.أن اسرت 2 تيجيات نظام املعلومات االدارية توفري البيا
حتتاجها االدارة العليا يف صنع القرار االسرتاتيجي.

المكان التوقیت 9/1/2017ساسمیطو، صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العالقات التخطیط تاریخ المقابلة الدكتور محمد143
10.00الزمني 
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أن اسرتاتيجيات نظام املعلومات االدارية وضعت من أجل توفري قاعدة مادية جمهزة .3
لمستخدمني وصانعي القرار ألجهزة والربجميات والشبكات ألجل وصول املعلومات ل

إلدارة العليا

:لثا: املعوقات على أساس نظام املعلومات االدارية

الشك ان انظمة املعلومات االدارية يف اي مؤسسة حكومية او خاصة تواجهها 
ت وذلك لطبيعة وحداثة استخدام انظمة املعلومات االدارية  العديد من املعوقات والتحد

ملوارد البشرية املستخدمة هلذا النظام الرتباطها  لتكنولوجيا والتقنية احلديثة وعالقته 
ذه  لسلوكيات والثقافة التنظيمية لألفراد العاملني  ملوارد املالية و وكذلك عالقته 
ت او املشكالت  املؤسسات ويف هذا اخلصوص يقف الباحث على املعوقات او التحد

ومات  االدارية يف اجلامعة لكي يقوم بدوره يف دعم القرار اليت تقف امام نظام املعل
ت اليت حتصل عليها الباحث ميكن تقسيم  االسرتاتيجي يف اجلامعة ومن خالل البيا

املعوقات اىل داخلية وخارجية وتناوهلا على النحو التايل :

 املعوقات الداخلية

يئة الداخلية للجامعة وقد ويقصد الباحث بذلك تلك املعوقات اليت يكون مصدرها الب
حددها الباحث وفق التايل :

ملوارد البشرية:.1 معوقات ختتص 

يعترب العنصر البشري هو من أهم العناصر يف أي نظام وبدون هذا العنصر ال ميكن 
ألي نظام أن حيقق اهدافه املرجوة،  فاملعدات واآلالت واالجهزة وكل وسائل التقنية 
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عناصر خاملة بدون العنصر البشري، حيث يتوقف عملها على احلديثة ماهي اال
ال كاحملللني واملربجمني ومهندسي الصيانة ومدخلي  الكوادر الفنية املتخصصة يف هذا ا
ت حيث أن هذه الكوادر هي وحدها القادرة على االرتقاء مبستوى استخدام  البيا

.تكنولوجيا نظم املعلومات بشكل علمي وفعال

جلامعةأهلذا فقد و  ن هناك نقص يف أ144كد رئيس قسم نظام املعلومات االدارية 
ختصص احملللني اليت حيتاجها نظم املعلومات وكذلك يف جمال تدريب وتطوير الكوادر 
العاملة بنظام املعلومات االدارية مثل الدورات اخلارجية وكذلك الدورات املتخصصة من 

يف هذا الشأن وكيل رئيس اجلامعة لشؤون االكادمييةوقد أكد قبل املراكز املتخصصة 
لتدريب احمللي عن طريق بعض اخلرباء واملتخصصني من داخل  وهلذا تكتفي اجلامعة 

.145اجلامعة

معوقات تقنية:.2

ن عدم توفر البنية التحتية املناسبة اليت تضمن تقدمي تلك اخلدمات املعلوماتية أ
هم املعوقات أيع أحناء اجلامعة وبتكلفة املناسبة تعترب من لشكل اجليد واليت تغطي مج

اليت تواجه استخدام االستخدام االمثل وكذلك اختيار االجهزة املناسبة نظرا للتعدد 
إلضافة ايل  الكبري يف االنواع والنظم املختلفة وعدم وجود أسس واضحة للمفاضلة بينها 

شدة املنافسة يف سوق احلاسبات مما جيعل سرعة تطور هذه اآلالت ويزيد االمر تعقيدا
بعض االنواع واالنظمة نفسها يف السوق على عكس  االختيار صعبا وقد تفرض احيا

المكان داخل الجامعة 13/1/2017الدكتور أحمد بلسكوني ،صفتھ رئیس قسم نظام المعلومات واالتصاالت ،تاریخ المقابلة 144
مساء.12.00في مكتبھ التوقیت الزمني الساعة 

المكان داخل الجامعة في 13/1/2017الدكتور كوسمارطونو صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون االكادیمیة تاریخ المقابلة 145
12.00مكتبھ الساعة 
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فاد أ146وكيل رئيس اجلامعة لشؤون العالقات والتخطيطما نرغب يف احلصول عليه فأن
م احلاالت ايل ن السرعة الكبرية لتقادم اجهزة احلاسبات االلكرتونية مما يؤدي يف معظ

تغريات كبرية يف االنظمة القائمة حيث حيتاج ذلك لتوفر موارد مالية كبرية تعجز اجلامعة 
عتبارها غري مستقلة ماليا وهلذا  أن اجلامعة تعتمد وقد أكد رئيس اجلامعة عن توفريها 

على اجهزة لست متطورة ولكن تعترب حديثة ولكن حىت تكون االجهزة متطورة حتتاج اىل 
لكبري يف تطور احلواسيب حتديث دائم وميزانيات كبرية اجلامعة نظرا للتسارع ا

.147واالجهزة

ملعلومات  :.3 معوقات تتعلق 

إلدارة العليا ايل املعلومات اليت تصل نأ148فاد رئيس اجلامعةأ املستخدم 
الستخدامها يف القرارات االسرتاتيجية او القرارات اليت تتخذ بشأن اخلطط االسرتاتيجية 

و انشاء كليات أو مباين جديدة أو وحدات جديدة أيف جمال انشاء اقسام جديدة 
و رسم خطط جديد يف قبول الطالب او قرارات متعلقة بقبول او تدريب او أجديدة 
و ترقية اعضاء هيئة التدريس او انشاء فروع او توقيع اتفاقيات دولية او حملية أتطوير 

لقرار االسرتاتيجي حتتاج اىل م علومات دقيقة وغريها من االسرتاتيجيات اليت تتعلق 
ما اكد عليه  رئيس قسم املعلومات نظام املعلومات االدارية وهذاختتص بتلك القرارات

ت املتغرية ومعاجلتها يف الوقت السريع وتقدمي  أن بعض املشكالت دائما تكمن يف البيا
ت  ت اليت حتتاج ايل متابعة ومراقبة دائما وحتديث مستمر وهلذا فان هذه البيا تلك البيا

، داخل 2017//9/1الدكتور محمد ساسمیطو جاني ،صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العالقات والتخطیط، تاریخ المقابلة 146
صباحا10.00ي مكتبھ التوقیت الزمني الساعة الجامعة ف

1.00التوقیت الزمني الساعة 9/1/2017الدكتور شھاب صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العامة والمالیة تاریخ المقابلة 147
وقیت ، المكان داخل الجامعة في مكتبھ الت14/1/2017البرفسور محمد بسري، رئیس جامعة البراویجایا، تاریخ المقابلة 148

11.13الزمني الساعة 
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لنظر اىل وقت اعداد ومراجعة وحتليل  ال تكون دقيقة نظرا الن وقت طلبها يكون قصري 
.149اتتلك املعلوم

ن  املعلومات اليت تقدم عادة هي معلومات سابقة وال حتتوي  واضافوا كذلك 
ملستقبل .أمعلومات حالية  و معلومات مستقبلية تساعد يف التنبؤ 

قصور يف معلومات البيئة اخلارجية :-د

ن نظام املعلومات االدارية احلايل ال أ150فاد وكيل رئيس اجلامعة لشؤون التخطيطأ
جلامعة معلومات عن البيئة اخلارجية تتعلق أيوفر للمستخدم  و االدارة العليا 

تمع الستخدامها يف القرارات إلحصائيات عن الكثري من املعلومات اليت تتعلق 
تمع وكذلك  لتعليم املختلفة اليتإلحصائياتاالسرتاتيجية اليت تتعلق خبدمة ا تتعلق 

والبحث العلمي ومراكز البحث وغريها اليت حتتاجها االدارة يف بعض القرارات 
ن نظام املعلومات يعتمد  االسرتاتيجية وافاد ايضا رئيس قسم نظام املعلومات االدارية 
حلصول عليها على البيئة الداخلية فقط اما البيئة اخلارجية فعادة ما تقوم االدارة العليا 

بوسائلها اخلاصة .

 : معوقات خارجية

لظروف اخلارجية اليت ال  ويقصد الباحث من ذلك تلك املعوقات اليت تتعلق 
تتحمل وزرها االدارة العليا للجامعة بل تشرتك فيها البيئة اخلارجية وحمددة من الوزارة 

احلكومية 

المكان داخل الجامعة مكتبھ 13/1/2017تاربخ المقابلة الدكتور احمد بلسكوني صفتھ رئیس قسم نظام المعلومات االداریة 149
12.00التوقیت الزمني 

لمكان ، داخل ا9/1/2017الدكتور محمد ساسمیطو، صفتھ وكیل رئیس الجامعة لشؤون العالقات والتخطیط، تاریخ المقابلة 150
صباحا.10.00الجامعة في مكتبھ التوقیت الزمني الساعة 
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معوقات مالية :-أ

ن اجلامعة غري مستقلة ماليا وحينما تضع أ151اريةرئيس قسم نظام املعلومات االدفاد أ
خططتها حتال ايل وزارة الشؤون احلكومية لكي يتم اعتمادها وترصد هلا امليزانية اليت 
لتايل فان برامج نظم املعلومات االدارية يتأثر بذلك نظرا الرتباط العمل  تقررها الوزارة و

احلديثة وتطوير الربجمياتام به وتطويره لالحتياجات املالية فتطوير االجهزة واستخد
ال وكذلك تشجيع العاملني ما ليا حيتاج اىل االستقالل وتدريب العاملني يف هذا ا

152.املايل

معوقات تشريعية : -ب

أن القرار االسرتاتيجي واخلطط االسرتاتيجية وتنفيذها حيتاج اىل تعديل يف 
لوزارة املختصة واجلامعات احلكومية وهلذا التشريعات اليت حتدد الصالحيات والعالقة بني ا

فأن االعتماد على نظام معلومات متطور يستخدم االنظمة اخلبرية وانظمة دعم القرارات 
والصرف عليها ال حتتاجه االدارة العليا للجامعة بل حتتاج فقط لنظام املعلومات االدارية 

جلامعة فقط الختاذ القرار االسرتاتيجي الن القرار االسرتاتيجي  ال تستطيع االدارة العليا 
االعتماد على االنظمة كد عليه كل من رئيس اجلامعةأوهذا ما اختاذه مبعزل عن الوزارة  

احلديثة املتطورة لدعم القرار االسرتاتيجي حيتاج اىل نظام معلومات متقدم يعتمد على 
االنظمة اخلبرية ونظم دعم القرارات  وهذا حيتاج ايل تعديل التشريعات املنظمة للجامعات 

المكان داخل الجامعة مكتبھ 13/1/2017الدكتور احمد بلسكوني صفتھ رئیس قسم نظام المعلومات االداریة تاربخ المقابلة 151
12.00التوقیت الزمني 

المكان داخل الجامعة التوقیت 9/1/2017ة تاریخ المقابلة الدكتور شھاب صفتھ وكیل رئیس الجامعة للشؤون العامة والمالی152
100الزمني الساعة 
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وتنفيذ احلكومية واللوائح وال تعرقل تلك القوانني والتشريعات يف عمل اجلامعات ورسم
153اخلطط االسرتاتيجية واليت تعتمد على نظام معلومات اداري متكامل وحديث

بعد أن قام الباحث بتلك املقابالت ألجل الوصول إيل كيف يتم وضع 
ت  وبعد عرض هذه البيا اسرتاتيجيات نظام املعلومات االدارية داخل جامعة براوجيا
ت  اليت حتصل عليها من مصادره االساسية احملددة أطمئن الباحث ايل صدقية هذه البيا

ت املتحصل عليها.نظرا التفاق وتطابق مجيع البيا

ت املعروضة فيما خيص ويلخص الباحث معوقات نظام املعلومات من خالل البيا
تدور حول النقاط التالية:ملعوقاتيف صنع القرار أن هذه ااالدارية

املوارد البشرية العاملة بنظام املعلومات ينقصها التدريب املتخصص والدورات -1
لنظام اخلارجية لكي تستطيع العمل بفاعلية 

هناك بعض املعلومات اليت تطلب من النظام بشكل سريع تصل اىل املستخدم -2
قصة او غري دقيقةإلدارة العليا 

جلامعة -3 هناك قصور يف املعلومات عن البيئة اخلارجية وتقوم االدارة العليا 
لطرق الشخصية .حلصول عليها 

الفصل اخلامس
، المكان داخل الجامعة التوقیت الزمني 14/1/2017البرفسور محمد بسري صفتھ رئیس جامعة بروایجایا تاریخ المقابلة 153

11.13الساعة 
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النتائجمناقشة وحتليل

:مسامهة نظام املعلومات االدارية يف عملية صنع القرارات داخل اجلامعةاوال: 

ملنظمة ويتوقف  يساهم نظام املعلومات االدارية مسامهة فعالة يف صنع القرارات االدارية 
لدقة  ا اليت تستند على املعلومات املبنية على احلقائق وتتسم  جناح املنظمات على قرارا

ت املتعلقة مبسامهة برو وح يف عملية صنع القرارات اسن التوقيت وبناء على البيا جيا
ا االدارية وعلى  االدارية، فان اجلامعة تعتمد ادارة نظام املعلومات االدارية يف اغلب قرارا
ت املوثوقة والدقيقة وهلذا فان نظام  ا تعتمد على البيا ت االدارة كما ا مجيع مستو
املعلومات االدارية يدعم السياسات االدارية يف اجلامعة ويعطيها القوة واجلودة كلما كانت 
ت املتوترة صحيحة ومهمة وموثوقة ودقيقة وذلك بتزويد نظام املعلومات االدارية  البيا

جلامعة، ا الثالثة  وهلذا يرى الباحث ان ملعلومات اليت تطلبها االدارات مبستو
ا فان ذلك يعطي مؤشرا اجلامعة ع ندما تعتمد على نظام معلومات االدارية يف صنع قرارا

اجيابيا يف اعتماد اجلامعة على االساليب العلمية احلديثة يف اختاد القرار الن صنع القرار 
ملعطيات واملعلومات كمدخالت فينتج عنها املخرجات يف  هو عملية مغلقة يتم تغذيتها 

هذه العملية حبث ومتحيص خمتلف البدائل وتقوميها واختيار صورة القرارات وتقوم
االنسب منها وهذه العملية عبارة عن سلسلة من العمليات االصغر املؤدية ايل اختاد 

154سلسلة متكاملة من القرارات اجلزئية اليت تكون جمموعها القرار النهائي.

154.com/Writers.aspx?us=2http://sst5 8/11/2016تاریخ الزیارة للموقع
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ريقه حتقق املنظمة اهدافها ويعترب صناعة القرار هو العمود الفقري الذي به وعن ط
تصرفًا قانونيًا أو نظاميًا ووسيلة من وسائل وتؤدي رسالتها فلهذا فان القرار االداري 

اإلدارة لتحقيق أغراضها وأهدافها حيث يقوم القرار اإلداري بدور كبري يف جمال العملية 
زمني للعملية اإلدارية  اإلدارية، فالقرار هو الذي يؤمن القوى البشرية والوسائل املادية الال

كما أن القرار هو الذي يبلور التوجهات والسياسات إىل أمور حمسوسة كما يعدل 
األخطاء ويقوم االعوجاج يف مسار تلك العملية، كما أنه يوضح االلتزامات ويكشف 
ت العليا يف اهلرم اإلداري حيث تعترب عملية  صداره إىل املستو احلقوق وألمهيته عهد 

أو صنع القرار من الوظائف األساسية للوزراء واملدراء وحنوهم، كما أن هذه إصدار 
سم أحد املسئولني إال أنه  العملية تضمن طابعًا تنظيميًا لكون القرار وإن كان يصدر 

155.تج عن جهود جمتمعة

لنظر ايل مسامهة نظام املعلومات االدارية يف صنع القرار االسرتاتيجي جند أن هذا و
الدور يتمثل يف كل ما يتعلق من توفري االرضية واالمكانيات يف ادخال نظام املعلومات 

وكذلك املسامهة يف مراحل وخطوات صنع لكي يساهم يف صنع القرار االسرتاتيجي 
القرار وهلذا فان عملية املسامهة يف مراحل صنع القرار ما كانت لتساهم لوال توفر البنية 

نظام من اجهزة وبرجميات و شبكات واالفراد الذين يعملون يف التحتية املتكاملة لل
ت ولذا فان الباحث قام مبناقشة النتائج وفقا  االدخال والتحليل واملعاجلة لكافة البيا

لاليت :

https://sqarra.wordpress.com/mang0 2016/ 8/11تاریخ الزیارة للموقع
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ت لصانعي  أوال فيما يتعلق مبسامهة النظام من حيث توفري البنية التحية وجودة البيا
القرار:

افراد )–برجميات وشبكات –ية ( اجهزة .توفري البنية التحت1

وتعترب مسامهة نظام املعلومات االدارية يف صنع القرار من اهم بل من أساسيات 
جلامعة  ذا الشأن فيما وجود نظام املعلومات االدارية  ت املتعلقة  لنظر اىل البيا و

وفر لصانعي القرار االسرتاتيجي او نظام املعلومات االدارية خيص جمتمع الدراسة فان 
من اليت جتعل من املعلومات متوفرة وحتت تصرف صانع القراراالدارة العليا االمكانيات

حيث اجهزة كمبيوتر حديثة وطابعات وادوات ختزين وملحقات االجهزة وكذلك زود 
لربجميات  جلامعة وهناك سهالنظام  ولة يف وربط الشبكة بكافة الدوائر االدارية 

ت النظام من قبل االدارة العليا وصانعي القرار .iاستخدام مكو

ستخدام نظام املعلومات  وهلذا يرى الباحث أن من متطلبات صنع القرار االداري 
ا ال يستطيع صانع القرار احلصول على املعلومات  االدارية هو توفر البنية التحية وبدو

لنظر اىل الطريقة التقليدية اليدوية القدمية اليت بكل سهولة ويسر ويف وقت قياس ي  
عترب أن أغراب واحلجازي ذلك حني تستهلك الوقت واالمكانيات ويؤكد هذا الرأي د.

دف ايل  ت (اجراءات وأفراد و أجهزة )  نظام املعلومات االدارية هي جمموعة من املكو
لمعلومات االدارية اال اذا استهدف انتاج  معلومات حمددة وال يعد هذا النظام نظاما ل

خدمة جانب واحد على االقل من جوانب العملية االدارية وخاصة عملية اختاد القرارات 
156االدارية.

78ص ،غراب وحجازي مرجع سابق ذكره156
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وكذلك وجود برجميات وربط للشبكات بكافة االقسام واالدارات والكليات والفروع 
م نظام املعلومات يسهم التابعة للجامعة عن طريق نظام املعلومات االدارية وكذلك قس

ت اليت حتتاجها االدارة العليا من خالل تبادل املعلومات  بطريقة فعالة يف توفري البيا
وسرعة احلصول عليها من البيئة الداخلية واخلارجية يف صنع القرار االسرتاتيجي أو 

ات اليت تواجه اجلامعة او انشاء كليةالبحث عن بدائل او حل للمشكالت االسرتاتيجي
جديدة أو مراكز حبثية أو أجراء اتفاقيات دولية أو دمج اقسام أو الغاءها أو استقطاب 
أو تعيني أعضاء هيئة التدريس أو اقامة برامج اسرتاتيجية فيما يتعلق بتطوير املورد البشرية 

هم جلامعة وهلذا فان هذه البنية التحية حتتاج اىل وجود االفراد املشغلني هلا هؤالء االفراد
ت ومعاجلتها وتبويبها وختزينها وحتويلها اىل  الذين يقع على عاتقهم ادخال البيا
معلومات تكون متوفرة وصاحلة لالستخدام من قبل صانعي القرار وهذه البنية التحية 
ت واملهندسني  ملورد البشري اليت تتكون من مدخلي النظام ومعاجلي البيا املتعلقة 

ندسي الصيانة ومهندسني ربط الشبكات وهلذا فأن اجلامعة وفرت املصممني للربامج ومه
بنية حتتية متكاملة جعلت من املعلومة وطريقة الوصول اليها وإدخاهلا ومعاجلتها متاحة 

راته املتكررة للجامعة  وهي : من خالل ما مت توفريه وهذا ما الحظه الباحث اثناء ز

ا  لنظام)         –برجميات حبالة جيدة وسهلة االستخدام –( أجهزة ومالحقا أفراد يعملون 
ا عن طريق نظام املعلومات االدارية من  وهذا يؤكد ان اجلامعة تعتمد يف اختاذ قرارا

نظام املعلومات حني ذكر ان 157ساميما يؤكد ذلك خالل توفريها لتلك االمكانيات ك
ت وتشغيلها وختزينها هي جمموعة من االجراءات الاالدارية  يت يتم من خالهلا جتميع البيا

ونشرها وصوال للمعلومات بغرض دعم عمليات صنع القرارات وحتقيق الرقابة يف 

115ص 2009رسالة ماجستیر غیر منشورة مصر نظم المعلومات االداریة وتخطیط االستراتیجي، 157
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املنظمات عبارة عن جمموعة من العناصر البشرية واملادية اليت تستخدم يف جتميع ومعاجلة 
ت طبقا لقواعد واجراءات معينة بغرض حتويلها ايل م علومات تساعد االدارات البيا

158املختلفة يف اختاد القرارات يف معاجلة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

ولكي يتم استخدام التكنولوجيا والتقنيات يف صنع القرارات يبدا أوال بتوفري البنية 
ت وصوال اىل املخرجات اليت تكون متاحة لصانع القرار  يؤكد  و اليت تبدا من أدخال البيا

حني اكد على ان نظام املعلومات االدارية   صربيما ذهب اليه الباحث ما ذكر د.
ختتص بتوفري الدعم يتم عرب البنية التحتية التقنية والفنية  لنظام املعلومات االدارية واليت 

دة انتاجية ووفق هذه  ت التشغيلية، واالدارية لز املباشر للمستفيد النهائي يف املستو
ستخدام احلاسبات الشخصية وحمطات العمل ونظم ال نظم فإن املستفيد النهائي يقوم 

دة االنتاجية، واسرتجاع  ت وذلك من أجل ز الربامج اجلاهزة وقواعد البيا
.159املعلومات

جلامعة  ن اجلامعة من خالل توفريها هلذه البنية التحية املتكاملة  ويصل الباحث 
امعة او االدارة العليا للجامعة تتوفر لديها وتقع حتت تصرفها بنية يعكس حقيقة ان اجل

حتتية متكاملة توفر هلا املعلومات اليت متكنها من استخدامها يف صنع القرار االسرتاتيجي

اضافة اىل أن هذا النظام من خالل توفري هذه البنية التحية يساهم يف صناعة القرار 
االخرى اليت تعترب منفذة للقرار االسرتاتيجي وهلذا جند االسرتاتيجي والقرارات االدارية

ت اليت حتصل عليها الباحث ومالحظاته  البنية التحية املتكاملة للجامعة حسب البيا
ت االدارية وترتبط بكافة الدوائر اليت  ا تؤدي دورا مهما على كافة املستو ومشاهداته فأ

85ص 2007تقییم دور نظم المعلومات االداریة في صنع القرارات االداریة في الجامعات الفلسطینیة ،رسالة ماجستیر،158
83السید اسماعیل مرجع سابق ذكره ص 159
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بع وتشرف على سري العملية االدارية والعلمية حتتاجها االدارة العليا حينما تراقب وتتا
واالكادميية ومراقبة تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية  وهلذا فأن البنية التحتية تتوافق مع ما ذكره 

ت د. ايوب من ان نظام املعلومات االدارية يقوم ب تقدمي املعلومات ايل خمتلف مستو
لميات واالنشطة االدارية .االدارية عند احلاجة لغرض ممارسة وظائفها يف الع

.حتديد قنوات االتصال بني الوحدات االدارية يف املنظمة لتسهيل عملية االسرتجاع.2

.تقييم نشاطات املنظمة وتقييم النتائج بغية تصحيح االحنرافات. 3

يئة الظروف ألختاد القرارات فعالة عن طريق جتهيز معلومات بشكل خمتصر يف 4 .
الوقت املناسب.

.املساعدة على التنبؤ مبستقبل املنظمة واالحتماالت املتوقعة بغية اختاد االحتياطات 5
لالزمة يف حالة وجود خلل يف حتقيق االهداف.

ت واملعلومات التارخيية الضرورية اليت تعرب أساس يف عملها.6 .حفظ البيا

سهل لتحقيق وتقوم هذه النظم بتوفري املعلومات لإلدارة العليا بشكل فوري و 
االهداف االسرتاتيجية، وهلذا فان هذه النظم سهلة التشغيل والفهم واالستعمال 

160وتستعمل الرسومات التوضيحية بشكل كبري.

و صانعي القرار :أجودة املعلومات اليت يقدمها النظام للمستخدمني- 2

ت اليت يوفرها النظام  عندما يتناول الباحث يف هذا التحليل موضوع جودة البيا
ا كل ما يتعلق جبودة املعلومات وهي الدقة والصحة والشمولية واملعلومات  ويقصد 

.28) ص 2004(, دمشقجامعةمنشورات: دمشق. اإلداریةالقراراتنظریة. أیوبنادیا160



110

الكافية وكذلك نوعية املعلومات اليت حتتاجها االدارة العليا من أجل استخدام معلومات 
الية الن القرار االسرتاتيجي هو قرار مصريي ال يشبه قرارات ذات دقة عالية وجودة ع

االدارة الوسطى أو األشرفية اليت تعترب قرارات متكررة وعادية ال تؤثر مستقبليا أو 
ا جيب أن  ملؤسسة او اجلامعة وهلذا تعترب اإلدارة العليا حينما تتخذ قرارا اسرتاتيجيا 

بيئة الداخلية واخلارجية من خالل ما يوفره النظام تستند ايل مؤشرات دقيقة وحقائق من ال
ت اليت تتعلق عن مدى صحة ودقة ومشولية  وهلذا حينما حتصل الباحث على البيا
ت اليت يوفرها النظام لكي يصل اىل حقيقة مسامهة هذا النظام ومدى  وكفاية البيا

اعتماد االدارة العليا عليه. 

ت اليت حتص ت تؤكد على دقة وملناقشة البيا ل عليها الباحث جند ان تلك البيا
ت اليت يوفرها النظام وتوفريها يف الوقت املناسب واملعلومات املطلوبة مع وجود  البيا
بعض االخطاء البسيطة واليت مرجعها يف الغالب خطأ بشري بسبب طلب بغض 

لنظام . املعلومات بطريقة سريعة غري متوفرة 

جلامعة تساهم يف ولذلك يرى ال ت  ن البنية التحية فيما يتعلق جبودة البيا باحث 
وضع املعلومات اخليارات ذات مصداقية عالية ودقيقة مما جيعل من نظام املعلومات 
االدارية يعتمد عليه يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية وهذا ما يتوافق مع النظرية العلمية 

ت يف اقناع االدارة يف االعتماد احلديثة اليت تؤكد أمهية جودة  عليها يف صنع البيا
يتكفل بتوفري القرارات االسرتاتيجية اليت حتتاجها املنظمة ، ويؤكد عفيفي ان النظام 

لشكل الذي يسهم يف  لوقت املناسب والكمية والدقة والتكلفة املناسبة و املعلومات 
حة صورة واضحة عن جمال القرار ذه املهمة وإن أي خلل يف،إ ينعكس سلباَ القيام 

وتقع املعلومات اليت حيتاجها املدراء صانعوا القرارات بشكل على وضوح تلك الصورة
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عام يف ستة أصناف واسعة هي املعلومات ( املعلومات املرحية , املعلومات التحذيرية , 
املعلومات املؤشرات الرئيسة , املعلومات عن حالة حمددة واملعلومات غري الرمسية و 

.161اخلارجية ) 

وهلذا حني تقوم اجلامعة بتوفر بنية حتتية متكاملة ونظام جيد يقدم معلومات موثوقة 
ودقيقة وصحيحة يكون نظام املعلومات االدارية قد ساهم يف توفري املعلومات اجليدة 

مولية ذات اجلودة العالية واليت تتوفر فيها معايري اجلودة وهي الدقة والوضوح والش
ما اشار  والتوقيت السليم واالقتصاد يف الوقت واملال واملالئمة واملطابقة وهذا يطابق نظر
اليه العديد من البحاث وعلماء االدارة حيت تناوهلم االدارة احلديثة واعتمادها على 
التكنولوجيا والتقنيات والربجميات من خالل نظام املعلومات االدارية احملوسب الذي 

اختاذ القرارات الصائبة اليت تعتمد على العلم والتقنية ومثال على ذلك ما اشار يسهم يف
اليه د .عفيفي حني اوضح يف كتابه حول نظام املعلومات االدارية ان نظام املعلومات 

يساهم يف صنع القرار االسرتاتيجي مسامهة فعالة وذلك نظرا جلودة املعلومات االدارية 
من حيث دقة املعلومات والتوقيت املناسب للمعلومات املقدمة الناجتة من هذا النظام

وكمية املعلومات الكافية وحتديد البدائل املتاحة املمكنة ملتخذ القرار للمسامهة يف اختيار 
البديل االفضل. 

وهلذا فان املعلومات سوف تقدم لصانع القرار رؤية شاملة تساهم يف صنع قرار امثل 
ان املعلومات سوف تقدم لصانع القرار االيت:ايضا 162الراويوهلذا يرى 

.تفهم واضح دقيق لألهداف املتعددة اليت تالئم املشكلة موضوع القرار.1

.50، ص)1992(عفیفي، محمود، "إدارة مؤسسات المعلومات بین الحاضر والمستقبل "، اإلداري، 161
254الراوي مرجع سبق ذكره، ص 162
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.تعريف حمدد وشامل ودقيق للمشكلة وجوانبها املختلفة وملوضوع القرار.2
لبدائل املمكنة وبطريقة ميكن االعتماد عليها يف تقدير3 ما يرتتب على .معرفة كاملة 

اختيار كل بديل .
.حتديد العالقة بني النتائج كل بديل واالهداف املرغوب يف حتقيقها.4

ته : االجهزة  االفراد –الربجميات –وهلذا حني يوفر نظام املعلومات عرب مكو
ت ذات مواصفات جيدة وتتناسب مع حجم االهداف اليت حددت  وتكون هذه املكو
لنظام املعلومات وكذلك االحتياجات اليت مت حتديدها يف اسرتاتيجية نظام املعلومات 

ت باالدارية ويستوع من الناحية الفنية كافة املتطلبات وتستوعب املواد اخلام وهي البيا
ا وحتليلها من خالل املوارد البشرية اليت تقوم اليت يتم ادخاهلا ولديها القدرة على استيعا

بذلك ومن خالل برجميات حديثة وقابلة للتطور فأن ذلك ينعكس طبيعيا على 
احلرية الكاملة لالختيار بني البدائل اليت املعلومات ذات اجلودة اليت تعطي صانع القرار 

أن املعلومات تدعم عملية صنع أكده الرواي من وهذا ماحتقق احلل االمثل للمشكلة  
تتحقق الفائدة واشار اىل الكيفيات اليتالقرارات يف املنظمة وتقلل من درجة عدم التأكد 
خلصائص التالية  :163املرجوة منها جيب أن تتصف 

.الدقة: تعرب عن نسبة املعلومات الصحيحة ايل كمية االمجالية من املعلومات اليت يتم 1
164اجها خالل فرتة من الزمن. انت

.الشمول:تعين توفر معلومات تغطي مجيع جوانب احلالة اليت جتري معاجلتها.2

157عاشور ،یوسف حسین ،(مرجع سابق ذكره ص 163
31.32دیلسر، جاري ،مرجع سابق ذكرھص164
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ت اليت مت مجعها وفرزها وتبويبها وتنقيحها وحتليلها 3 .املوضوعية:تعين عدم حتيز البيا
ألي جهة.

ويف حالة عدم .التوقيت املناسب :تعين وصول املعلومة ايل املستفيد يف الوقت املناسب4
لتايل متثل ضياعا للوقت واملال واجلهد. وصوهلا يف الوقت املناسب ستفقد قيمتها و

لشكل املطلوب للمستفيد حبيث يضمن 5 .الشكل : تعين أمكانية تقدمي املعلومات 
سرعة فهمها من قبل االفراد الوجهة اليهم سواء تقدميها كمية رقمية او وصفية او بشكل 

.165بيانية او بشكل جداولرسوم خمططات

.الوضوح :تعين خلو املعلومات من الغموض.6

.قابيلة القياس: هي طبيعة املعلومات الرمسية املنتجة من نظم املعلومات االدارية؛ 7
وامكانية قياسها يف شكل الكمي.

حلالة او مبوضوع البحث الذي أ.املالئمة : جيب 8 ن تكون املعلومات ذات صلة وثيقة 
.166معاجلتهجيري 

ستخدام االنظمة اخلبرية وهي االنظمة  غري أن الباحث ينصح جمتمع البحث 
املتطورة اليت متثل الذكاء االصطناعي الذي يساهم ويساعد يف اقرتاح البدائل واحللول 
دون االعتماد على احلدس البشري او تسهيل االختيار حني وجود عدة بدائل وتقع 

النظم يار البديل االفضل واشار اىل ذلك د. عاشور حني وصف االدارة يف حرية يف اخت
تص بتقدمي النصائح واحللول للمشاكل اخلاصة، مبجال معني وقد جاءت ا ختاخلبرية 

52الصباح ،مرجع سابق ص165
123صمرجع سابق ،حسین،یوسفعاشور166
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نه السلوك  هذه النظم كنتاج للعمل يف جمال الذكاء االصطناعي الذي ميكن تعريفه 
167أداه البشر .الذي تؤديه االلة والذي يعترب من قبيل الذكاء إذا

ومن هنا يصل الباحث اىل ان نظام املعلومات االدارية مبجتمع الباحث يقدم وفق 
ته معلومات ذات جودة عالية تتحقق فيها معايري جودة املعلومات من حيث الدقة  مكو

.والشمولية والوضوح اليت حتتاجها االدارة العليا يف اختاذ القرارات االدارية االسرتاتيجية 
مسامهة نظام املعلومات االدارية يف مراحل صنع القرار مبجتمع البحث :-2

إن اهلدف األساسي من نظم املعلومات اإلداري هو صنع القرار يف املنظمات لذلك 
أن تلعبه نظم فإن التطرق ملراحل صنع القرار سوف يظهر طبيعة الدور الذي ميكن

سامهة نظام املعلومات االدارية يف مراحل صنع القرار مويظهراملعلومات يف كل مرحلة 
ت اليت حتصل عليها الباحث وفقا لاليت  مبجتمع البحث وفقا للبيا

مرحلة االستخبارات او البحث عن املشكلة او احلاجة الختاذ القرار:-أ

أن جمتمع البحث عند حصول أي مشكلة أو يظهر لإلدارة العليا للجامعة احلاجة 
الختاذ قرار اسرتاتيجي حتتاج االدارة اىل معلومات عن البيئة الداخلية واخلارجية يف مرحلة 
مسح املشكلة او احلصول على معلومات من اجل اختاذ القرار وهلذا تلجأ االدارة العليا 

ستعانة بنظام املعلومات االدارية املبنية على احلاسوب الن هذا النظام لديه للجامعة يف اال
معلومات خمزنة تقوم االدارة العليا السرتجاعها لالستفادة منها يف هذه املرحلة املهمة من 
مراحل صنع القرار ، ويرى الباحث ان هذه اخلطوة تتوافق مع االساليب العلمية احلديثة 

ستخدام التكنولوجيا احلديثة وايضا  ما كتب يف هذا اخلصوص فيما يتعلق يف االدارة 
مبسامهة نظم املعلومات يف مرحلة االستخبارات والبحث عن املشكلة او فهم ما حييط 

74،مرجع سابق، 1994مسلم 167
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رحلة ن م168أكد قسطيينلقرار االسرتاتيجي قبل صدوره ويف هذا اخلصوص 
ذ القرار أن هناك حاجة تبدأ عملية اختاذ القرارات عندما يدرك متخاالستخبارات

عامة تظهر احلاجة إىل اختاذ القرارات عندما تكون هناك الختاذ قرار معني؛ وبـصفة
اغتنامها، ويبدأ إدراك املشكلة عند اكتشاف مشكلة حتتاج إىل حـل أو فرصـة جيـب

الفعلي إن أهم ما حتتاجه مرحلة احنرافات نتيجة عدم اتفاق األداء املستهدف مـع األداء
للمنظمة، و الداخليـة واخلارجيـةالبيئةاالستخبار عند البحث عن املشكلة هو مسح 

احلاسب اآليل ميكن أن تفيد بشكل فعال صانع القرار يف لىنظم املعلومات املبنية ع
اخلطوة من خالل كم املعلومات الذي يتم ختزينه سابقا، كذلك تسهم نظم هـذه

تقارير يف تيسري عملية البحث عن املشكالت وذلك تقدمه من املعلومات من خالل مـا
الستثناء   ألداء املخطط من خالل "التقارير الدورية" "أو التقارير  مبقارنة األداء الفعلي 

"التقارير اخلاصة" يف حالة حاجة املديرين يف حاالت ظهور املـشاكل، أو مـن خـالل
الس مرحلة التصميم وختطيط تثناء السابقةملعلومات ال حتتويها التقارير الدورية أو 

احللول البديلة  : 

القيام،تقتضيالتصميممرحلةفإنالقراراتلصنعالتقليدياألسلوبإطاريف
منالعديدويف،للمشكلةكحلولاعتمادهاميكناليتالبدائلجمموعةبتحديد
املشاكلبعضأنجندنيةجهةمنلكنجداً مناسباً يعداألسلوبأنجنداحلاالت

يفاخلوضجتنبوألجلعليه،الوحيداألفضللبديلخبصوصهاالقرارمباشرةميكن
التصميممرحلةنعدسوففإننابدائلعدةأوواحدبديلبوجوداملعلقةاإلشكاالت

. 169قرارأمنوذجاختيارأوبناءعمليةمبثابة

96ص 2012فاعلیة استخدام التكنولوجیا المعلومات في تطویر نظام المعلومات االداریة ،رسالة ماجستیر ،الجزائر ،168
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النماذجفإنستمرارتتكررمعينةمشاكلهناكأنحيثالتنفيذياملستوىففي
عدمحالةيفوحىتوجاهزةموجودةتكونأناحملتملمنمعينةحبالةاخلاصةاملعيارية

بناءيفستبذلاليتاجلهودتربراملشاكلهذهاتتسماليتالتكرارطبيعةفإنتوفها
حتيدإىلحاجتهاتظهراليتاملنظماتيفأنهجندذلكمثالهلااملالئمةالنماذج

ا ااملخزنةاملوادإىلاحتياجا النماذجعلىللحصولاإلداريةالعلميةالكتبإىلتلجأفإ
فيهاالنماذجعلىللحصولاإلداريةالعمليةالكتبإىلبتحديدواخلاصةفيهااجلاهزة

يفوحىتللمخزونواألعلىاألدىناحلدينأوللطلبيةاالقتصاديةالكميةبتحديدواخلاصة
مع،املطلوبةالنماذجبناءيفستبذلاليتاجلهودتربرهلااحلاجةفإنوجودهاعدمحالة

حلولإجياديففقطتطبيقهاوميكنجداً خاصةتكوناخلزينمناذجأنإىلالتنويه
ألنونظراالنماذجهذهفرضياتمعإبعادهاتتطابقاليتتلكوهيحمددةخمزنيهملشاكل

ااستخدامهايتكررالنماذجهذه اتبدوفإ امنأكثرالنماذجتلكمنخمتارةوكأ كو
. معينةفرصةمشكلةلظهوراستجابةصممت
يفالعموميةمنأكرببدرجةتتصفالنماذجفإنالعليااإلدارةمستوىيفأما
صممتألجلهااليتملشاكلاألمرتعلققدرفريدةلضرورةليستولكنهاطبيعتها

وأخرىاجلويةللخطوطشركةبنياندماجحالةقبلمنقطحيصلملأنهمثالً حيثفقد
االعتمادميكنهااالجتاهذاتفكراليتاإلدارةولكنواحدةشركةيفوالصلبللحديد

التدفقمعادالتأواحملاكاةمثلخمتلفةأدواتعلىاألمدطويلةاملاليةخطتهاإعداديف
بناءويفاالندماجعمليةلوصفاألدواتهذهإحدىاإلدارةتستخدمإذاالنقدي
. 170املختلطةللشركةاملايلالنموذج
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ليساألمنوذجاختياريفمشرتكةأرضيةهناكفإنالوسطىاإلدارةمستوىيفأما
أخرىوتعتمدحمددةمناذجعلىتعتمداملستوىهذايفالقراراتبعضأنبسببفقط
بعضيفهيمناذجإىلحتتاجالقراراتهذهأنبسببأيضاوإمناعامةمناذجعلى

اخلطيةالربجمةذلكمثالاستخدامهاحلاالتتبعاً خاصةاآلخرالعضويفعامةأجزائها
البدائلحتيديفوساعنطاقعلىاستخدامهامتإذاالعامةالنماذجمنعدهاميكناليت

خاصةمشاكلوعلىضيقنطاقيفتطبيقهامتإذافيماخاصةمناذجأيضاً تعدولكنها
تتعدإذا . اخلطيةالربجمةألسلوباخلاصةاالستخداماتعلىاألمثلةمنالنقلحسا

يفالنماذجبناءمرحلةيفيسهمعاموبشكلاإلداريةاملعلوماتنظامأنيعينهذا
ت النماذجختالفختتلفاملسامهةهذهدرجةأنإالالثالثةاإلداريةاملستو
يتمثلاإلداريةاملعلوماتنظامدورفأنومتاحةجاهزةالنماذجكانتفإذااملستخدمة

توفريويفالقرارموضوعاحلالةعلىاألمنوذجتطبيقإمكانيةمدىمنالتأكديف
.171األمنوذجهذالتطبيقلضروريةاملعلومات

املسامهةيفيتمثلاملعلوماتنظامدورفأناجلاهزاألمنوذجتوفرعدمحالةيفأما
التطبيقموضعاألمنوذجلوضعالضروريةاملعلوماتتوفريمثومناملالئماألمنوذجببناء

مرحلة التصميم من اهم أن 172حيث يؤكد د. عماراإلدارياملستوىعنالنظربغض
جلامعة  مراحل القرار يف جمتمع البحث ويف هذه املرحلة يساهم نظام املعلومات االدارية 
من خالل استخدام االساليب الكمية ألجراء جتربة على كل بديل واحملاولة يف التنبؤ 

مع ما اكده د . سلطان لنتائج احملتملة يف حالة اختيار احد البدائل وهذا يتوافق نظر
أثناء مرحلة التصميم بتنمية بدائل احللول املمكنة واليت حني  اشار اىل قيام متخذ القرار 

114سلطان ابراھیم مرجع سابق ذكره ص 171
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جمموعة من التصرفات اليت جيب القيام واختبار مدى جدوى يشتمل كل منها على
تستخدم األساليب الكمية وأدوات التصميم املتاحة يف تطبيقها حلل املشكلة، وعـادة مـا

.173لنتائج احملتملة لكل بديلالعمليات وبناء النماذج ألغراض التنبؤحبوث 
ت اثناء مرحلة التصميم يقول الصباح   ويفرتض أثناء ونظرا ألمهية ضرورة توافر البيا

لتـايل فمـن ت الالزمة إلجراء املزيد من التحليل، و املتوقع مرحلة التصميم توافر كل البيا
املعلومات الذي يساند هذه املرحلة على مناذج للتخطيط والتنبؤ ؛ ومن أن يشتمل نظام 

ضية والكمية اليت تساعد مث فإن نظم دعم القرار ميكن أن توفر العديد من النماذج الر
.يف التعرف على بدائل

احللول املختلفة وتقييمها، كما أن النظم اخلبرية ميكن أن تساعد يف إظهار بـدائل 
للمشكالت املعقدة كما ميكن أن تسهم يف إجراء عمليات التنبؤ بنواتج لنـسبةاحلـل 

.174هذه البدائل
مرحلة االختيار - ب

القراراتصنععمليةجوهراألمنوذجنتائجتقوميأوالبديلاختيارمرحلةعدميكن
ستخداميسمحالقراراتصنععمليةهيكلأنجندالتنفيذيةاإلدارةمستوىففي

النتائجأفضلأوللمشكلةاملمكنةاحللولأفضلالقرارلصانعيمتنحاليتالتعظيممناذج
معانسجامهمدىاختيارإىلفقطحيتاجاحلالةهذهيفواحلل،املتاحةللفرصة

مستوىيفجندبينما. التعديلإىلحاجةوجودحالةيفوتعديلهالعالقةذاتالعمليات
مناألفضلالبديلاختيارخاللمنالرضاحتقيقإىلمييلالقرارصانعفأنالعليااإلدارة

ويفالنتائجاحللولأفضلحيققالذيالبديللضرورةوليسالبدائلمنحمددعددبني

81إبراھیم سلطان، المرجع السابق، ص173
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الفرصأواملشاكلطبيعةإىليرجعذلكيفوالسببالبدائلجلميعالشاملالتقوميظل
إىلواعتماداالوقتيفوحمدوديةالكبريلتعقيدتتسمواليتاإلدارةهذهيواجهااليت

جيعلالذيالنحوعلىاملعلوماتهذهلتوظيفحمددةقدراتوعلىحمددةمعلومات
يفاإلداريةاملعلوماتنظامدورويتوقفالبدائللكلشاملبتقييمالقياماملتعذرمن

األمرتعلقسواءوالثانيةاألوىلاملرحلتنياجنازيفالنظاممسامهةعلىاملرحلةهذهاجناز
يفتوفريهايتماليتاملعلوماتألنوذلكالعلياأوالوسطىأوالتشغيليةاإلدارةبقرارات
يفاعتمادهايتماملختاراألمنوذجخاللمنالتصميممرحلةيفوحتليلهااإلدراكمرحلة
. االختيارمرحلة

ت فأن جم ن االدارة العليا حينما تتخذ يف هذه املرحلة وفق البيا تمع البحث ذكر 
الختيار بني البدائل املقرتحة وتعترب هذه املرحلة من املراحل  قرار اسرتاتيجي تقوم 
احلساسة اليت جيب حتري الدقة ملا للقرار من عواقب على اجلامعة اذا مل يتم اختيار البديل 

ستخدام نظام املعلومات واالقرتاح املناسب وهلذا عادة ما تقوم االدارة ا لعليا للجامعة 
حينما يوجد مجلة من البدائل وذلك مبعرفة البديل االفضل عن طريق القياسات 
ا النظام وهلذا يرى الباحث ان نظام املعلومات  ت وفقا للمعلومات اليت يقوم  واملقار

مع ما  ذهب اليه الباحثني االدارية الذي تعتمد عليه االدارة يف صنع القرار يتوافق نظر
ن النظام من اهم فوائده انه يقدم البديل  وأساتذة االدارة االسرتاتيجية ونظم املعلومات 

متخذيقوم بوسليمهاملناسب لإلدارة يف صنع القرار يف مرحلة البحث ويف هذا يقول
القرار أثناء مرحلة التصميم بتنمية بدائل احللول املمكنة واليت يشتمل كل منها على

175جمموعة من التصرفات اليت جيب القيام واختبار مدى جدوى تطبيقها حلل املشكلة

63محمد، مناھج نظم  المعلومات ،دار الھاني للطباعة ،بدون النشر وبلد النشر ص بوسلیم175
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تستخدم األساليب الكمية وأدوات التصميم املتاحة يف حبوث العمليات وبناء وعـادة مـا
.176لنتائج احملتملة لكل بديلالنماذج ألغراض التنبؤ

ت الالزمة إلجراء املزيد من التحليل  ويفرتض أثناء مرحلة التصميم توافر كل البيا
لتـايل فمـن املتوقع أن يشتمل نظام املعلومات الذي يساند هذه املرحلة على مناذج و

نماذج نظم دعم القرار ميكن أن توفر العديد من الللتخطيط والتنبؤ ؛ ومن مث فإن
ضية والكمية اليت تساعد يف التعرف على بدائل الر

احللول املختلفة وتقييمها، كما أن النظم اخلبرية ميكن أن تساعد يف إظهار بـدائل احلـل 
للمشكالت املعقدة كما ميكن أن تسهم يف إجراء عمليات التنبؤ بنواتج هذه لنـسبة
.177البدائل

مرحلة التنفيذ - ت

أن مرحلة تنفيذ القرار مرحلة مهمة من مراحل صنع القرار فمجتمع البحث حيتاج 
جلامعة وهلذا فان نظام  لقرار  اىل العديد من االتصاالت والربط مع االطراف املعنية 
املعلومات االدارية يوفر الوقت والطريقة السهلة يف التواصل واالتصال عرب الشبكات اليت 

م وادارات وكليات وفروع اجلامعة ، وهلذا فان الباحث يرى ان تفعيل تربط مجيع أقسا
مع  جلامعة واشرتاكه واالعتماد عليه يف عملية صنع القرار تتوافق نظر نظام املعلومات 

استخدام نما ذهب اليه من علماء االدارة االسرتاتيجية واىل ما ذهب اليه الباحث 
يساهم يف تنفيذ القرار بطريقة سليمة وتوفر الوقت نظام املعلومات يف مرحلة التنفيذ

لقرار عرب شبكة االتصاالت  واجلهد واملال وطريقة جيدة ايضا ألقناع مجيع االطراف 
يف هذه املرحلة يتم وضع احلل الذي واملعلومات اليت يوفرها النظام ويف يقول د. سلطان 

81إبراھیم سلطان، المرجع السابق، ص176
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التنفيذ إجراء تغريات معينة حلـةمت التوصل إليه موضع التنفيذ ، وغالبا ما تتطلـب مر 
العاملني، تغيريات وارد املالية املتاحـة، تـدريبها هذا احلل مثل إعادة ختصيص امليستلزم

وغريها ألن تنفيذ القرار يتطلب إقناع لألطراف املشاركة وتلك اليت سوف تقوم تنظيمية
لقرار ومن حيتاج إىل عمليات اتصال بني العديد من األلتنفيذ فإن األمر طراف املعنية 

القرار مثال يف إجراء هذه االتصاالت من خالل شبكات مث ميكن استخدام نظم دعـم
اخلبرية يف عمليات التفسري والتربير املصاحبة احلاسب اآليل، كما ميكن استخدام الـنظم
للقرار الذي مت صنعه حىت يسهل تنفيذه .

انبضرورةليسالقرارصنعيفيساهماالداريةاملعلوماتنظامأنالباحثويرى
اورؤيتهااالداريةالقيادةعلىايضايعتمدبلكليااعتماداعليهيعتمد وتقييمهاوخرب

فأنوهلذاخبصوصهااملعلوماتتوفرياملعلوماتنظاميستطيعالقراراتهناكالن
العلميةالناحيةمنيعدذلكفانالقرارصنعيفاملعلوماتنظاميساهمحينمااجلامعة
تبتجهيزتقوماليتاجلهةهواملعلوماتنظامالنالقرارلصانعضرور االدارةاملستو
املعلوماتبتوفريالنظاميتكفلعرفةحمموديقولهذاويفملعلوماتاجلامعةيفالثالثة

لشكلاملناسبةوالتكلفةوالدقةوالكميةاملناسبلوقت حةيفيسهمالذيو صورةإ
وضوحعلىسلباَ ينعكساملهمةذهالقياميفخللأيوإن،القرارجمالعنواضحة

ستةيفعامبشكلالقراراتصانعوااملدراءحيتاجهااليتاملعلوماتوتقع. الصورةتلك
.املعلوماتهيواسعةأصناف
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صنع القرار من خالل :ن نظام املعلومات االدارية يساهم يفأويستنتج  الباحث 

ساهم نظام املعلومات االدارية يف عملية صنع القرار من خالل توفريه للمعلومات -1
توفري بنية حتتية متكاملة من ذات اجلودة العالية من حيث الصدق والدقة والشمول و 

املعلومات وسهولة احلصول عليها اجهزة وبرجميات ومتخصصني يتيح لصانع القرار تدفق
م املعلومات االدارية يساهم يف صنع القرار من خالل اعتماد االدارة العليا ان نظا-2

علية اثناء مراحل صنع القرار بداية من مرحلة االستخبارات ومرورا مبرحلة تصميم البدائل 
مث بعد ذلك مرحلة االختيار  مث مرحلة التنفيذ وكل هذه املراحل تستعني وتعتمد االدارة 

ست جلامعة  .خدام نظام املعلومات االدارية العليا 

االسرتاتيجيات اليت تعتمدها اجلامعة لنظام املعلومات الختاذ نيا:  كيف توضع 
:القرار

أن املنظمات لكي حتقق اهدافها ورسالتها من خالل القرارات الرشيدة والدقيقة فان 
لنظام املعلومات ذلك يعتمد اعتمادا كليا على االسرتاتيجيات اليت تضعها املنظمة 

االدارية الذي يساهم مسامهة فعالة يف اختاد القرار الصحيح، فقد كان يف املاضي يعتمد 
القرار على التجارب واخلربات لدى متخذي القرار بينما يف العصر احلايل أصبح لعملية 
صنع القرارات موضوعها وثوبتها وضوابطها اخلاصة وهلذا فأن جناح االدارة يعتمد على 

ى وسالمة وترشيد القرارات اليت يتم اختادها وهلذا اصبحت املنظمات تصنع مد
اسرتاتيجية لنظام املعلومات االدارية الرائد االساسي لصنع القرارات االدارية االسرتاتيجية 

سرتاتيجية نظام املعلومات ملنظمة حيث ت املتعلقة  وبعد االطالع على البيا
.جلامعة
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مج اسرتاتيجية املنظمة وهلذا فان  نظام املعلومات االدارية يرتبط ارتباطا وثيقا برب
وهلذا جيب ان يكون هناك رؤية اسرتاتيجية لنظام املعلومات االدارية وهلذا يقول 

ا موجهة 178ادريس انه يقوم بتزويد املعلومات لعملية صنع القرارات االدارية وكذلك ا
املعلومات االسرتاتيجية ،كما انه يدعم القرارات من لتلبية حاجات االدارة العليا من 

و يف هذا السياق فقد قامت 179خالل تقدمي نتائج حمتملة وهي نظرة اسرتاتيجية احلسني
اجلامعة بوضع  اسرتاتيجية لنظام املعلومات وفق اخلطوات واالسرتاتيجيات التالية :حسب 

ت على النحو التايل : البيا

نظام املعلوماترسالة حتديد .1

ويف هذا قامت اجلامعة بتحديد رسالة ورؤية نظام املعلومات وقد صاغت اجلامعة 
هذه الرؤية والرسالة من خالل الرسالة والرؤية العامة للجامعة الن نظام املعلومات االدارية 

شى رؤيتها ورسالتها وهلذا جيب ان يتماوضع من اجل حتقيق اسرتاتيجية اجلامعة وحتقيق
مهية صياغة أرساله أعلى ماهرذلك مع الرؤية والرسالة العامة ، ويف هذا السياق يؤكد د.

تصف الرؤية ورؤية نظام املعلومات يف اطار الرسالة العامة للمنظمة ويف هذا يقول "
اإلجابة عن تساؤل مقدرة الشركة يف الوصول اىل أهدافها ؟ و هي غالبا االسرتاتيجية

والرسالة يف نظام املعلومات اإلدارية تعمل على إمتام الدور لة املنظمةمتمثلة يف رسا
الرئيسي يف تطوير رسالة املنظمة بواسطة العمل التضامين مع اإلدارة العليا لتنفيذ 
ت و بعد حتديد رسالة نظام املعلومات  تكنولوجيا معلومات مناسبة للوصول اىل الغا

.180السياسات املناسبة رتاتيجياتاالسميكن حتديد أهدافها وصوال اىل 
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ول خطوة يف وضع اسرتاتيجية نظام  وهنا يرى الباحث ان اجلامعة قد قامت 
املعلومات مع ما يتوافق مع االساليب العلمية يف وضع االسرتاتيجيات وخاصة فيما 

بصياغة لقد قامت اجلامعة حتديد أهداف نظام املعلومات يتعلق بنظام املعلومات االدارية 
اهداف نظام املعلومات وهذه االهداف اليت مت صياغتها حتوي ماذا تريد اجلامعة من 
لنسبة للجامعة وقد مت حتديد هذه االهداف مبا يتالءم مع املتطلبات  النظام وامهيته 
ا اجلامعة ليحققها نظام املعلومات االدارية ، ويف هذا يرى  واالحتياجات اليت حدد

عة عند وضع اسرتاتيجية نظام املعلومات وحتديد اهداف النظام امنا  الباحث ان اجلام
إن اللوزيد.سارت على الطريقة العلمية لصياغة اخلطط واالسرتاتيجيات ويف هذا يقول

اهلدف األساسي من نظام املعلومات هو مساعدة املنظمة على حتقيق أهدافها، لذا فإن 
و يتم ذلك عن طريق اسرتاتيجية املنظمة و أهدافهوء حتقيق أهداف النظام يتم يف ض

.181للمنشأة و أهدافهااالسرتاتيجيةحتليل و فهم اخلطة 

ألهداف العامة للمنشأةوكذلك  دراسة اهليكل ،ربط أهداف نظام املعلومات 
التنظيمي للمنشأة و مهام اإلدارات و األقسام املختلفة .و تنطلق أهداف نظام 

ن الرسالة و اليت تتمثل يف جعل املعلومات ختدم املنشأة يف االختيار بني املعلومات م
أما أهداف نظام املعلومات ماهرويضيف دالبدائل املختلفة و إضافة قيمة لألعمال .

فيمكن أن تتمثل يف اآليت :  

 ت و الوظائف املختلفة يف املنشأة.االتصالحتسني بني املستو

 املطلوبة عن املعلومات .االحتياجاتتزويد اإلدارة بتصور و معايري عن
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 ملتطلبات املستخدمني .استجابةجعل نظام املعلومات أكثر مالئمة و

. توفري املعلومات الالزمة ملتخذي القرار بكفاءة و سرعة مناسبة

. سرعة احلصول على املعلومات و ضمان صحة و تكامل املعلومات

182العامة االسرتاتيجيةط دعم اخلط.

عمل نظام املعلومات على تصميم و تنفيذ مشاريع نظام تستند على أهداف و استغالل ي
فرص األعمال اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات اجلديدة .

ت النظام :املتطلبات واالحتياجات و حتديد .2 نظام املعلومات املطلوبة و أولو

االوليات واملتطلبات  اليت حتتاجها اجلامعة من نظام ويف هذا تقوم اجلامعة بتحديد
املعلومات كخطوة مهمة من خطط اسرتاتيجية نظام املعلومات االدارية ، ويرى لباحث 
عن ما اكده  ا تتطابق نظر ان هذه االسرتاتيجية مهمة جدا يف هذا اخلصوص أل

ذا الشأن حيث اكد د. تشتمل ان هذه املرحلةمدحماساتذة االدارة احلديثة يف يتعلق 
على جتميع األفكار و املعلومات ملشاريع نظام املعلومات من خالل التبادل احلر لألفكار 

ت يعتمد على العوامل  .183و دراسة اجلدوىاالسرتاتيجيةعلما أن حتديد األولو

وميكن لإلدارة العليا دراسة خيارات بدائل التقنية املختلفة من خالل اعتماد 
أسلوب ختصيص األسبقيات كأساس منطقي يف اختيار مشاريع نظام املعلومات ، أو 

47ص مرجع سابق ذكرهماھر احمد 182
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االقتصادياعتماد أسلوب هامش الرحبية ،حيث يتم ترتيب النظام املقرتحة حبسب العائد 
املتوقع منها .

تم هذه النظ م بتوفري الدعم املباشر لصناعي القرار وذلك عن طريق توفريها لنماذج و
ت خاصة، وهي موجهة حنو القرارات غري مربجمة او شبه املربجمة  لصنع القرار ولقواعد بيا
ت حول النتائج احملتملة لكل بديل قد خيتاره متخذ القرار او ما يعرف  حيث توفر اجا

نه ما لذي حيصل سئلة "ماذا لو " مثال قد يست فسر صانع القرار من نظام دعم القرار 
% وهلذا فان اختيار نظام املعلومات االدارية 5لو مت خفض تكلفة االنتاج بنسبة 

ت القوية وتقدميها ايل االدارات حسب الطلب فان الباحث  جلامعة على تقدمي البيا
لتخطيط وثيق ن نظام املعلومات يرتبط  ا حيث ان التخطيط هو يصل ايل نتيجة 

االسرتاتيجية اليت تضعها املنظمة من اجل حتقيق اهدافها ورسالتها من خالل القرارات 
ملعلومات اليت جيب احلصول عليها من البيئة اخلارجية عالوة عن البيئة  راشدة يرتبط 

ويف هذا 184الداخلية وكذلك من الوضع احلايل وليس فقط املاضي وهنا يقول خشبة
لتخطيط لقاان أحني اكد د امساعيل ق يؤكد ذلك ايضا السيا يضع بد وأن الئم 

لوضع اعن ت معلومامجع من اهدافه بدقة البد يضع أن لكي يستطيع اف، ودهألا
ية دقتصاوف اظرومنافسة وف من ظررجية لخاالبيئة  وف اعن ظرولحالي للمنظمة ا

عن ت لمعلومامجع امن فالبد لتخطيط ام بوظيفة لقياعند اقانونيةوسياسية واجتماعية و
عن ت لمعلومامجع اقد يتم ، ولمنظمةداخل العمل وف اظرولحالي داء السابق واألا

در لمصااعن ت معلومامجع يتمدارات، إلأو حسب األنشطة حسب اما ألمنظمة أداء ا
لتي املتاحة الخطط ت اإلمكانيااعن ت معلوماداء النشاط ، وية الورلضرارد المووا

83مرجع سابق ذكره ص خشبة، 184
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ء االجراءات نشاإيجب كما اكد د. اهلادي ايضا انه تنفيذ خالهلا لمنظمة من اتستطيع
ا الالتي يتم ت البياناالمعالجة  م انظ، ويقدم لتخطيطخطوات امن خطوة في ستعانة 

لخطط اضع ولتخطيط للقائم لها خاللتي يمكن من اير رلتقااية دارإلت المعلوماا
عليه ، وجيب ايضا ان نشري ما نص األهدافحديد توبدائلها ولبديلة والفرعية الخطط وا

ت وحمددات ومتطلبات املطلوبة من النظام فيما يتعلق ويرتبط د. حممد  فيما خيص اولو
لتنظيم حيث حيدد نظام لتنظيم فقال "   كما ان اسرتاتيجة نظام املعلومات ترتبط 

لعمالة د حجم ادلخطط فهي تحامة لتنفيذ زلالالتنظيم خالت امدهي ما املعلومات 
، و يةدارإلت المستوياأو ائفلوظاحسب اما إعة زتها مورامهاوتها راقدحة ولمتاا

بنفس  عة زتها مورامهاونوعياتها بة ولمطلوالعمالة حجم امن تحديد ت لمعلومااتمكن 
ل لمادر رأس امصاج، لإلنتابة لمطلوات المعدبة، المطلوت الخامااتحديد سس ، ألا
عن تدفق ت معلومات، وأي لمبيعادودات امرو لبيع ، رجال ايعزولتامنافذ بة، لمطلوا
185.لخططداء التنظيم الخالل البشرية واية دلماارد الموا

ا  وهلذا فان هذه اخلطوة من االسرتاتيجيات املوضوعة لنظام املعلومات تؤكد على ا
مية خطوات علمية مدروسة ويرى الباحث ان هذا ليس بغريب حىت ان املؤسسات التعلي

ت  هي اقرب لتنفيذ وتطبيق هذه االنظمة بطريقة علمية وهلذا حينما نناقش حتديد االولو
واملتطلبات يعترب اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات نظام املعلومات وهذا ما اكده د. خشيبة 

يقدمها نظام لتي ت المعلوماااسرتاتيجية نظام املعلومات االدارية حيدد حينما اكد ان 
ق نطا، لسلطةالتنظيمية مثل تفويض أو الهيكلية امل العوح انجاى دمت لمعلوماا

أساس مل العوهذه اتعتبر ، حيث لعمالةاتخصيص ، مرواألاتسلسل االشراف والرقابة ،
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فشل اهمل معناالعوهذه افي ر قصووأي لمطلوب منه م المهااداء التنظيم في ح انجا
186.فلمستهدالخطط في تحقيق ا

:وحتديد البنية التحية املتكاملة للنظام .  تقدير موارد نظام املعلومات 5

ت املادية  وهلذا فقد قامت اجلامعة حني وضع هذه االسرتاتيجية بتحديد العناصر واملكو
والبشرية والربجميات اليت جيب ان يقوم عليها النظام حبيث يتماشى مع ما مت حتديد يف 

ف ان هذه البنية قابلة للتجديد والتطوير وتليب كافة االسرتاتيجية السابقة وكي
االحتياجات واالهم حتقيق اهداف النظام ، ويرى الباحث ان هذه االسرتاتيجية تتماشى 

إن الطريقة الفعالة يف ماهرمع ما اكده علماء االدارة يف هذا اخلصوص ،حيث اكد د.
ير منوذج املعلومات يعتمد على لنظام املعلومات و إجراءات تطو االسرتاتيجيالتخطيط 

ستمرار أكثر من خدمتها لوظائف االحتياجاتاليت ختدم واألهداف املتغرية املتجددة 
تقليدية .

فال بد من حتديد العناصر األساسية لنظام املعلومات مع حتديد طاقتها التشغيلية و 
ا و ال بد من حتديد القرارات اإلدارية الرئيسة حول األجهزة ،  االمتالكمتطلبا

ت ، الربجميات ، و متطلبات إدارة االتصاالت املركزية و الالمركزية ، السلطات ، البيا
وؤثر على القوى البشرية و خطة التوظيف و التدريب الالزمة ،التغيري ، ألن ذلك ي

كما ان 187التأكد من إمكانية توفرها ، و ميكن حتديد ذلك من خالل مصفوفة املوارد 
ا على تشغيل النظام بكل احرتافيه وكذلك  هذه البنية تضمن كفاءة املوارد البشرية قدر

لومات دقيقة وصحيحة وشاملة وكافية  وجود اجهزة وبرجميات ذات كفاءة عالية تقدم مع

86ص مرجع سابقخشبة، 186
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ويرى الباحث ان االسرتاتيجية املتبعة يف اجلامعة تسري وفق املنهج العلمي الذي اقره 
اغلب علماء االدارة حينما يتم وضع اسرتاتيجيات للنظام ويرى الباحث ان 

إرشادات عامة أو حدود معينة يسري والسياساتاالسرتاتيجيات جيب أن تتضمن
دف اىل ضمان إجناز عملية التنفيذ بشكل يتماشى و على  هديها متخذ القرار ، و 

م بشكل يعزز االسرتاتيجيةصياغة  م و تصرفا خذون قرارا ، و التأكد من أن العاملني 
ا و اليت تنطلق أصال من الرسالة العامة  رسالة نظام املعلومات و أهدافها و اسرتاتيجيا

ن أي تغيري يف اسرتاتيجية نظام املعلومات جيب أن يتبعه تغيري للمنظمة ، مع مالحظة أ
ا ، فالسياسات هي آليات تنفيذ االسرتاتيجيات . وهلذا سريع يف السياسات املتعلقة 

يستخلص االيت :

ن اجلامعة وضعت اسرتاتيجيات للنظام املعلومات لضمان حتقيق رؤية اجلامعة .أ1
اسرتاتيجية للنظام املعلومات االدارية هي جزء من ورسالتها واهدافها من خالل صياغة

االسرتاتيجية العامة ومكمل هلا وحمقق ألهدافها .

ان اجلامعة وضعت اسرتاتيجية لنظام املعلومات االدارية  بدأت بتحديد رؤية ورسالة -2
النظام وكذلك اهدافها لتخط له اسرتاتيجية واضحة املعامل تسري حتت االسرتاتيجيات 

ة للجامعة العام

ت النظام وحمدداته ومتطلبات -3 ان اسرتاتيجية نظام املعلومات االدارية وضع اولو
اجلامعة من هذا النظام 

ت -4 جلامعة حددت موارد النظام واملكو ان اسرتاتيجية نظام املعلومات االدارية 
القادرة على تلبية والبنية التحية اليت حتتاجها اجلامعة من خالل وضع املوارد واالمكانيات 
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احتياجات النظام والقادرة على التطوير التحديث وكذلك املوارد البشرية القادرة على 
التعامل مع النظام بكل كفاءة لضمان الدقة والصحة والشمول يف املعلومات اليت تقدم 

لصانعي القرار

يف ااملعوقات اليت تواجه جامعة برو لثا: لى نظام املعلومات.القرار املبين عاختاذجيا

ت واملشكالت اليت تواجها ومن هنا دال توج أي منظمة خالية من املعوقات والتحد
تربز امهية القيادة االدارية والدراسات واالحباث اليت تعاجل تلك املشاكل واملعوقات وتواجه 

ت اليت تواجه جامعة براوجيا ملعوقات والتحد ت املتعلقة  ت من خالل البيا حتد
يت:تنقسم املعوقات حسب اال

اوال: املعوقات البشرية ( املوارد البشرية )

ت اليت تواجه جمتمع البحث  املوارد البشرية هي وجود تقصري يف اعداد من التحد
لرغم من االداء املرضي لألفراد العاملني بنظام  العاملة بنظام املعلومات االدارية 

ت جماملعلومات   تمع البحث الحظ وجود تقصري يف وهلذا عندما اطلع الباحث على بيا
اعداد العاملني من حيث تدريبهم مبراكز متخصصة خارج اجلامعة او عقد دورات هلم 
خارج اندونيسيا حيث ان هذا التخصص وهو نظام املعلومات هو ختصص حديث 
ت ومعاجلتها وكذلك ربط  نسبيا ومتطور وختصص دقيق من حيث ادخال البيا

وغريها حتتاج اىل دورات متقدمة ات والصيانة واالمن املعلومايتالشبكات وتصميم الربجمي
لتدريب الداخلي الذي يعتمد على امكانيات جمتمع البحث  و الوزارة أوال يكتفي 

مج تدرييب متطور يطور تكفي لاملختصة وما جتود به من ميزانية ال املوارد تطبيق بر
يف دورات عالية اجلودة من حيث جلامعة البشرية العاملة بنظام املعلومات االدارية 
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لنظر اىل هذا  تنفيذها خارج اجلامعة يف مراكز متخصصة وعن طريق متخصصني 
التخصص وحداثته وكذلك تطوره املستمر الذي حيتاج اىل مواكبة مستمرة مع ذوي 
االختصاص  وهلذا فأن اجلامعة ال متلك امليزانية اليت ميكن ان تضع يف اخلطة تطوير 

اردها البشرية العاملة بنظام املعلومات االدارية من حيث تدريبهم وتطورهم يف مراكز مو 
متخصصة خارج اجلامعة او جلب متخصصني داخلها من هذه املراكز وهلذا يرى 

بل هدفها احداث تطور ومواكبة جاح التدريب ليس مبجرد عقد دورة تدريبيةالباحث ان
االت لكي تستفيد املؤسسة استفادة قصوى يف جمال التدريب والتطور وخاصة يف ا

ستخدام االمكانيات املتاحة وامليزانية املعتمدة من  التقنية واليت يكتفي جمتمع البحث 
دورات المنهناك العديدالوزارة يف أجراء برامج تدريبية ختصصية داخل اجلامعة وهلذا 

تيبية اليت تالتدر  إن هدف الدورة حيثيف حتقيق أهدافهاواجه العديد من التحد
م  دة معرفتهم مبا يفيدهم يف عملهم أو حيا التدريبية هو تنمية مهارات املتدربني أو ز

لتايل فإن عدم قدرة املتدرينب على االستفادة  حدث من الدورة التدريبية يعترب الكاملة و
بنظام املعلومات االدارية قصور يف حتقيق هدفها ،وهلذا فان الباحث يرى ان العاملني

تدريبهم وتطويرهم بشكل دوري وذلك من خالل دورات خارجية وتدريبهم حيتاجون ل
ت ومعرفة اخر املستجدات يف  على احدث املنظومات وطرق املعاجلة وحتليل البيا
الرقميات املعلوماتية حيث ان دور العاملني بنظام املعلومات يرتبط بنجاح املؤسسة 

دافها االسرتاتيجية حيث ان العاملني بنظام املعلومات يرتبطون ارتباط مباشر وحتقيق اه
م هم اجلهة  لقرار االداري ال ا ومرتبطني  لقيادة االدارية للجامعة وعلى مجيع مستو
جلامعة ألجل اختاد القرار  ت وتقدم املعلومات للقيادات االدارية  اليت تعاجل وحتلل البيا

ينعكس على املنظمة وهلذا يرى مشرقي ان من اهم املعوقات اليت متنع الصائب الذي
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متخذ القرار من التواصل ايل القرار الرشيد يرجع ذلك ايل ان يكون القائمون على مجع 
ذه العملية ت يف املنظمة غري مؤهلني اصال للقيام  188.وترتيب البيا

املوارد البشرية العاملني بنظام جيب االهتمام بتدريب وتطوير ويؤكد العيساشي
املعلومات االدارية يف دورات متخصصة خارجية وعلى خربات عاملية وعلى احدث 
املنظومات وال يقتصر ذلك على الدورات داخل اجلامعة واليت ال تساهم يف تطورهم 
لنظام املعلومات االدارية هم  وتشجيعهم الن املورد البشري مهم جدا وخاصة العاملني 

189جهيز املعلومات للقيادة االداريةلذين يقومون بتا

قصور يف دقة بعض املعلومات  :-2

ت واملعلومات اليت تقدم لإلدارة بغية االستفادة منها أ صنع القرارات اليف ن البيا
ستفاد منها كليا بل ان هناك معلومات جيرى استبعادها من قبل االدارة واسرتجاعها ايل ي

ت ومعلومات خاطئة مل ختضع للرقابة واملراجعة قسم نظم  املعلومات نظرا لوجود بيا
ويرى الباحث ان ذلك يشكل احد العقبات اليت تؤثر يف صنع القرار وكذلك تعطي 
ت واملعلومات الن نظام  مؤشرا غري اجيايب حول االدوات اليت تتبع يف معاجلة البيا

أن يرسل معلومات غري دقيقة قبل يينبغاملعلومات االدارية هو نظام دقيق جدا ال
ت ومعلومات خاطئة  معاجلتها ومراجعتها والتأكد منها الن أختاد القرارات بناء على بيا
دد  يشكل خطرا على اداء املنظمة وعلى حتقيق أهدافها ويضع املنظمة امام مشكالت 

لنسبة للق رارات االدارية وجناح مستقبلها وهلذا فان نظام املعلومات االدارية هو مهم 
ا االدارة  املؤسسة وحتقيق أهدافها فال ينبغي أن تكون هناك معلومات خاطئة يتم تزويد 

45مشرقي مرجع سابق ذكره ص188
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ت  ا هي جمموعة من املكو حيث يصف غراب عمليات واجراءات نظم املعلومات 
دف ايل انتاج  معلومات حمددة وال يعد هذا النظام نظاما  (اجراءات وأفراد و أجهزة ) 

لمعلومات االدارية اال اذا استهدف خدمة جانب واحد على االقل من جوانب العملية ل
190االدارية وخاصة عملية اختاد القرارات االدارية.

ت حيث اكد ان191شوقيويؤكد على دور نظام املعلومات يف حتليل ومعاجلة البيا
ت  هي املادة اخلام املسجلة كرموز او ارقام او مجل و  لتايل فهي حقائق البيا عبارات و

ال ميكن االستفادة منها االبعد اجراء عمليات املعاجلة املناسبة عليها لتحويلها ايل 
معلومات.

ت جيب ان تقدم معلومة حقيقة وجديدة امام صانع القرار ويؤكد  لتايل فان البيا و
ت منظمة برهان حيث يعرف نظم املعلومات االدارية بقوله هي بياراي الباحث

ومعروضة بشكل جيعلها؛ ذات معىن للشخص الذي يستلمها وتقدم أضافة للمعرفة 
املوجودة لديه حول ظاهرة أو حدث او جمال معني ؛فاملعلومات خترب املستخدم؛ بشي ما 

. 192ال يعرفه او ال ميكن توقعه

وهلذا فان املعلومات عندما حتال ايل صانعي القرار جيب ان ال حتال االبعد التأكد 
من صحتها ودقتها وعدم وجود أي احتمالية للخطأ ولذلك فان علماء االدارة وصفوا 
مواصفات للمعلومات لكي تكون دائمة لعملية صنع القرارات فمن املؤكد أن املعلومات 

ملنظمة وتقلل من درجة عدم التأكد ولكي تتحقق الفائدة تدعم عملية صنع القرارات يف ا
املرجوة منها 

78غراب وحجازي مرجع سابق  ص 190
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تعرب عن نسبة املعلومات الصحيحة ايل كمية االمجالية ويؤكد عاشور على ضرورة الدقة:
. 193من املعلومات اليت يتم انتاجها خالل فرتة من الزمن

194:يرى ان املعلومة جيب ان تتميز كااليتأما جاري

توفر معلومات تغطي مجيع جوانب احلالة اليت جتري معاجلتها.تعين:الشمول.1

ت اليت مت مجعها وفرزها وتبويبها وتنقيحها وحتليلها :املوضوعية.2 تعين عدم حتيز البيا
ألي جهة.

تعين وصول املعلومة ايل املستفيد يف الوقت املناسب ويف حالة :التوقيت املناسب.3
لتايل متثل ضياعا للوقت واملال واجلهد.عدم وصوهلا يف الوقت املناسب  ستفقد قيمتها و

لشكل املطلوب للمستفيد حبيث يضمن الشكل.4 : تعين أمكانية تقدمي املعلومات 
سرعة فهمها من قبل االفراد الوجهة اليهم سواء تقدميها كمية رقمية او وصفية او بشكل 

رسوم خمططات بيانية او بشكل جداول.

سني 195:يركز على االيتفانه أما 

ت االتكرار:.1 ملعلومات اليت يتكرر استخدامها متثل املعلومات النشطة يف قاعدة البيا
ستمرار؛ أما املعلومات الراكدة وغري املستخدمة  ا وحتديثها  حبيث جيب االهتمام 

فيمكن التخلص منها او حفظها يف وسائط ختزين رخيصة التكاليف.

31.32دیلسر، مرجع سابق ذكره ص193
52الصباح ،مرجع سابق ص194
95یاسین ،سعد مرجع سابق ،ص195
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ال.2 ملعلومات مدى مشوليتها فمثال تغطي بعض املعلومات جماالت حيدد حقل ا: ا
اهتمام واسعة بينما تتعلق معلومات اخرى مبجال اهتمام ضيق جدا؛ ويتحدد جمال 

املعلومات املطلوب يف ضوء طبيعة استخدام هذه املعلومات .

ت من خمتل:املصدر.3 تم نظم املعلومات االدارية بتجميع ومعاجلة البيا ف جيب أن 
املصادر املتاحة .

تعين تكييف املعلومات الستخدام اكثر من مستفيد.: املرونة.4

196:كما يضيف ايضا عاشور يف معرض حديثه عن مواصفات املعلومات

تعين خلو املعلومات من الغموض.:الوضوح.1

هي طبيعة املعلومات الرمسية املنتجة من نظم املعلومات االدارية؛ :قابيلة القياس.2
وامكانية قياسها يف شكل الكمي.

حلالة او مبوضوع البحث الذي جيب ان تكون املعلومات ذات: املالئمة.3 صلة وثيقة 
جيري معاجلته.

وهلذا فان تقدمي معلومات خاطئة وغري مؤكدة سوف تكون عائق امام صانعي
القرار الن ذلك سوف يؤدي اما ايل قرارات خاطئة او استبعاد املعلومات اخلاطئة 

لتايل يكون هناك مشكلة تواجه صانع القرار وهذا الراي يؤكده  الذي أكد غرابو
ت عندما حتدث عن املعوقات اليت تواجه املدير يف اختاد القرار حيث قال  توفري البيا

ا متثل عائقا من واملعلومات  إذا مل تتوفر ال ملشكلة فإ ت واملعلومات املتعلقة  بيا

123صمرجع سابق ،حسین،یوسفعاشور196
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جيب أن يكون متسقا وحمققا ألهداف نوعني من املدير معوقات اختاذ القرار اليت تواجه 
البيئات ومها البيئة اخلارجية املتمثلة يف الظروف االقتصادية و االجتماعية والتكنولوجية ، 

اهليكل التنظيمي الرمسي وغري الرمسي وتشمل االتصاالت والبيئة الداخلية املتمثلة يف 
والعالقات اإلنسانية ومن مث نرى أنه من الضروري أال يتم اختاذ القرار مبعزل من القوى 

تمع حىت ال تكون معوقا له عهناك بعض املعلومات ال يستطي،ووالنظم املؤثرة يف ا
ت اخلاطئة  قسم نظام املعلومات توفريها نظرا لضيق الوقت و  هلذا يرى الباحث ان البيا

كانت بسبب ضيق الوقت وهلذا يؤكد مشرقي ان من املعوقات اليت تواجه نظام 
ا حتت وقت ضيق فال يراعى فيها  ت ذا املعلومات االدارية هي ان تتم عملية مجع البيا

.197الدقة املطلوبة
دارة الوقت ومن العلوم  االدارية احلديثة من خالل االستفادة وهلذا جيب االهتمام 

ت وحتليلها ومعاجلتها معاجلة  من الوقت وادارته بطريقة يستطيع من خالهلا مجع البيا
.بطريقة سليمة ويف وقت مناسب ومالئم

وجود بعض القصور يف املعلومات عن البيئة اخلارجية : .2
ت من البيئة اخلارجية تعترب احد ا ملشكالت اليت تواجه نظم ان وجود قصور يف البيا

املعلومات يف كل املنظمات الن احلصول عليها خيتلف عن البيئة الداخلية اليت تنساب 
ملنظمة وذلك بناء على قرار من االدارة العليا ولكن البيئة  ت من كافة الدوائر  اليها البيا

لذلك وهلذا فأن طريقة احلصول على املعلومة ا خلارجية حتتاج اىل اخلارجية ال ختضع ادار
جهود بشرية واتصاالت وعالقات واطالع على االخبار وغريها من الطرق وكذلك ايضا 
ا اخلارجية كثريا  تم يف صنع قرارا فان املؤسسات العامة او احلكومية التابعة للوزارات ال 

لوزارة التابعة هلا ،  شكالت ايضا ومن املعلى البيئة اخلارجية نظرا الرتباط االسرتاتيجية 
90غراب وحجازي مرجع سابق  ص 197
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او العوائق وهي عدم وجود طريقة وخطة للحصول على املعلومات من البيئة اخلارجية 
حلصول على املعلومات من ما يستطي رئيس اجلامعة احلصول عويكتفي القسم يف ذلك 

عليه بوسائله وعالقاته ويرى الباحث ان ذلك يشكل خلل كبري يف نظام املعلومات 
اخلارجية هي من اهم مصادر املعلومات اليت يتوقف عليها القرار االدارية حيث ان البيئة

االسرتاتيجي فمصادر املعلومات االساسية مها البيئة الداخلية واخلارجية وهذا ما يؤكده 
نه جيمع نظام املعلومات االداري من مصادر داخل املنظمةايضا الطائي 198حيت قال 

من جهة ومن بيئة املنظمة اخلارجية من جهة اخرى فنظام املعلومات ومن اجل مساعدة 
ت حول كل من  ت من البيئة اخلارجية كالبيا عملية صنع القرارات يقوم جبمع البيا
ت اقتصادية، وغريها  الشؤون احلكومية ، التكنولوجيا املتاحة ، التغريات االجتماعية ،بيا

ت حول كل من اما من البيئة الد اخلية للمنظمة فان نظام املعلومات يقوم جبمع البيا
لتايل جيب  شؤون االفراد، الشؤون املالية، عمليات التسويق، عمليات االنتاج وغريها، و
االنتباه ايل امهية املصادر اخلارجية ايل جانب املصادر الداخلية فاملعلومات البيئية مهمة 

لنسبة لإلدارة العلي ا.خاصة 
تبىن على معلومات وايضا فان القرارات االسرتاتيجية اليت تتخذها االدارة العليا عادة ما

تم 199اليت مت احلصول عليها من البيئة اخلارجية ويؤكد الراؤي ان االدارة العليا عادة ما 
قصة او غري  لتايل فان املعلومات حينما تكون  ا و ملعلومات حول البيئة احمليطة 

لبيئة اخلارجية امام متخذي القرار تكون هناك مشكلة يف اختاد القرار متوف رة فيما يتعلق 
ملعلومات 200مكيلودالواضح والرشيد ويؤكد ذلك حيث ربط اهتمام االدارة العليا 

122الطائي مرجع سابق ذكره ص198
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ملعلومات حول البيئة  تم اكثر  اخلارجية واكد من الداخلية حيث افاد ان االدارة العليا 
ملعلومات الداخلية احمليطة اال ان ذل ك ال ينفي اهتمامها يف نفس الوقت 

وهلذا مىت يكون القرار رشيدا حبيث ان يكون متفقا مع البيئة الداخلية واخلارجية وهذا 
حيث يرى ان القرار مىت يكون رشيدا ان ال يتم اختاد القرار 201مشرقيما اكده ايضا

تمع ح ىت ال تكون معوقا له.مبعزل من القوى والنظم املؤثرة يف ا
وبعض استعراض تلك املعوقات استنتج الباحث االيت:

هيلي1 ت ويرجع ة.اليوجد دورات  خارجية متخصصة يف جمال املعلومات وحتليل البيا
مج التدرييب والتطويري للعاملني بنظام املعلومات االدارية يقتصر على  ذلك ايل الرب
مج التدرييب الداخلي بسبب ان الربامج اخلارجية والتأهيل عايل اجلودة يف هذا  الرب

.امعة غري مستقلة ماليااخلصوص حيتاج اىل تكاليف وميزانية خاصة واجل

ت خاطئة وغري دقيقة يف املعلومات اليت حتال يل االدارة ويرجع سببها أ.2 ن وجود بيا
حيث ال ميكنهم من املراجعة والتدقيق بسبب لل ن االدارة أوقت غري الكافئ يشكل حتد

تطلب املعلومات وقت االحتياج اليها يف والوقت الغري كايف.
ت اخلارجية من مصادرها املختلفة بغية تقدمي .عدم وجود الية لل3 حصول على البيا

املعلومات يستفيد منها االدارة العليا والوسطى يف اختاد القرارات االسرتاتيجية الرشيدة. 

45مشرقي مرجع سابق ذكره ص 201
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الفصل السادس

اخلالصة

أوال النتائج

ساهم نظام املعلومات االدارية يف عملية صنع القرار من خالل توفريه للمعلومات .1
ذات اجلودة العالية من حيث الصدق والدقة والشمول وتوفري بنية حتتية متكاملة من 
اجهزة وبرجميات ومتخصصني يتيح لصانع القرار تدفق املعلومات وسهولة احلصول عليها 

ساهم يف صنع القرار من خالل اعتماد االدارة العليا علية ان نظام املعلومات االدارية يو 
اثناء مراحل صنع القرار بداية من مرحلة االستخبارات ومرورا مبرحلة تصميم البدائل مث 
بعد ذلك مرحلة االختيار  مث مرحلة التنفيذ وكل هذه املراحل تستعني وتعتمد االدارة 

ستخدام نظام املعلومات اال جلامعة  دارية .العليا 

أن اجلامعة وضعت اسرتاتيجيات للنظام املعلومات لضمان حتقيق رؤية اجلامعة .2
ورسالتها واهدافها من خالل صياغة اسرتاتيجية للنظام املعلومات االدارية هي جزء من 
االسرتاتيجية العامة ومكمل هلا وحمقق ألهدافها ان اجلامعة وضعت اسرتاتيجية لنظام 

ة  بدأت بتحديد رؤية ورسالة النظام وكذلك اهدافها لتخط له املعلومات االداري
ان اسرتاتيجية نظام اسرتاتيجية واضحة املعامل تسري حتت االسرتاتيجيات العامة للجامعة 

ت النظام وحمدداته ومتطلبات اجلامعة من هذا النظام  ان و املعلومات االدارية وضع اولو
ت والبنية اسرتاتيجية نظام املعلومات االدارية  جلامعة حددت موارد النظام واملكو

التحية اليت حتتاجها اجلامعة من خالل وضع املوارد واالمكانيات القادرة على تلبية 
احتياجات النظام والقادرة على التطوير التحديث وكذلك املوارد البشرية القادرة على 

يف املعلومات اليت تقدم التعامل مع النظام بكل كفاءة لضمان الدقة والصحة والشمول
.لصانعي القرار
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ت ويرجع .3 هيلية خارجية متخصصة يف جمال املعلومات وحتليل البيا اليوجد دورات 
مج التدرييب والتطويري للعاملني بنظام املعلومات االدارية يقتصر على  ذلك ايل الرب

مج التدرييب الداخلي بسبب ان الربامج اخلارجية والتأهيل عايل اجلودة يف هذا الرب
أن وجود و اخلصوص حيتاج اىل تكاليف وميزانية خاصة واجلامعة غري مستقلة ماليا

ت خاطئة وغري دقيقة يف املعلومات اليت حتال يل االدارة ويرجع سببها للوقت غري ال بيا
حيث ال ميكنهم من املراجعة والتدقيق بسبب أن االدارة تطلب  الكافئ يشكل حتد

عدم وجود الية للحصول على أن ات وقت االحتياج اليها يف والوقت الغري كايفاملعلوم
ت اخلارجية من مصادرها املختلفة بغية تقدمي املعلومات يستفيد منها االدارة العليا  البيا

والوسطى يف اختاد القرارات االسرتاتيجية الرشيدة.

التوصيات نيا :

يوصي الباحث يف ختام هذه الدراسة :

حدث منظومات 1 .العمل على حتديث نظام املعلومات االدارية عن طريق تزويده 
ت  حتليل البيا

هيل العناصر 2 حدث .تدريب و ت  العاملة بنظام املعلومات على معاجلة وحتليل البيا
. وبدروات خارجية مبراكز متخصصة ومدربني متخصصني يف ذلكالطرق العلمية

جلامعة سواء االوراق العلمية او املاجستري او الدكتوراه .االستفادة من البحث3 العلمي 
جلامعة كمصدر لتقدمي احللول والبدائل واحلصول على واليت عاجلت مشكالت تتعلق 

ساهم يف اختاد القرار الصحيح وخاصة تاليتللمعلوماتمعلومات دقيقة عن املشكالت 
القرارات االسرتاتيجية. 
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ملعلومات اخلارجية من البيئة اخلارجية عن طريق .ضرورة العمل عل4 ى االهتمام 
استغالل كافة التقنيات من هواتف وبرامج انرتنت وكذلك الوسائل االعالمية لغرض 

ت واملعلومات اليت تستخدم يف صنع القرار االسرتاتيجي. احلصول على البيا

املقرتحاتلثا:

داخل قسم نظم املعلومات االدارية يقوم بعملية التخطيط والتنبؤ وحدة.أنشاء 1
ت واملعلومات من البيئة الداخلية واخلارجية. للمستقبل وذلك عن طريق حتليل البيا

للتأهيل وتدريب برامج تكلفة وان يتم حساب .أعداد موازنة مسبقة وتقدميها للوزارة 2
ت واملعلوماتوحتديث أنظمة حتليل اخلارجالعاملني  .لبيا

تعديل التشريعات اليت تنظم العالقة بني اجلامعة والوزارة حبيث يكون هناك استقالل .3
ورصد ميزانيتها اليت ةاداري ومايل تستطيع من خالله اجلامعة رسم خططتها االسرتاتيجي

حتتاجها لتنفيذ تلك اخلطط.
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املصــــــــــــادر واملراجع:رابعا:

الكتب والرسائل العلمية:ا 

بت عبدالرمحن ،نظم املعلومات االدارية ،الدار اجلامعة ، االسكندرية  ادريس ،
55) ص 2005مصر(

ر استخدام انظمة املعلومات احملوسبة يف وزارة الرتبية والتعليم  األعرجي وعالونة، واقع وآ
)2002غري منشورة فلسطني(

سكندريةإلايةدارإلااراتلقراذالتخاتلمعلوماانظم،محمدمحمدامساعيل  ،لسيدا
نشربدون سنة ،لحديثايبلعرالمكتبا

درة نظرية القرارات اإلدارية، عمان دار املسرية، (  م ) 1997أيوب؛ 

برهان، حممد نور الدين ،وجعفر غازي ابراهيم، نظم املعلومات احملوسبة، ط. عمان 
) 1998االردن(

.)2005دراسات العلوم االدارية العدد الرابعالبشابشة سامر،،عمان 

،قسم إدارة ،جامعة اإلسكندريةالبكري، سونيا حممد نظم املعلومات اإلدارية، مصر
م )  1997األعمال،( 

تركي كاظم عبيس ،،نظام املعلومات االدارية وامهيتها يف أختاد القرارات االدارية، دراسة 
بل ا )2006(لعراقميدانية ،غري منشورة جامعة 

،الشارقة 1احلكومية،طاالنظمةات مدخل جديد للتخطيط حتليل السياس،امحد،احلسني
)1994 (
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، عمان، مؤسسة الوراق 1احلسينية احلسنية، سليم إبراهيم نظم املعلومات اإلدارية، ط
م ) 1998التوزيع ( للنشر و 

والتكنولوجيا ،القاهرة ،بدون جهة خشبة، حممد سعيد، نظم املعلومات االدارية املفاهيم 
)1990(النشر ،

لتكنولوجيا والسلوك القيادي ،دراسة  خضري ،نعمة، عباس، نظام املعلومات، وعالقته 
)1995(1، العدد28حالة اختبارية، جملة دراسات اجلامعية االردنية جملد

،فاق اجلديدةدار اآل،املوضوعية والتحليل يف البحث االجتماعي،عمر معني خليل
م )   1983( ،1بريوت  لبنان .ط

) 1982درويش، إبراهيم، التنمية اإلدارية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة، (

ديلسر، جاري، أساسيات االدارة ،املبادي ،والتطبيقات احلديثة، ترمجة عبدالقادر حممد 
ض  )1985،السعودية (عبدالقادر دار املريخ للنشر، الر

، عمان، دار املسرية للنشر1الراوي، حكمت أمحد نظم املعلومات احملاسبية واملنظمة، ط

سعيد، حممود عرفة ، نظام املعلومات ووظائف التخطيط والرقابة ، املنظمة العربية للعلوم 
).1974االدارية ، نيسان (

سر ابراهيم ( (أثر نظام املعلومات اإلدارية احمل وسبة يف أداء العاملني يف مؤسسة سكر، 
الضمان االجتماعي األردنية)،رسالة ماجستري غري منشورة ،القاهرة ،مصر 

)2006(

اهرة: دار غريب للطباعة و السلمي على السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات، الق
) 1995التوزيع،( النشر 

(,مل تذكر دار سليمان العوض. نظم املعلومات اإلدارية. )2008النشر، دمشق :سور
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)1999سونيا حممد البكري :نظم املعلومات اإلدارية ،الدار اجلامعية ،مصر ،

الطبعة األوىل دار السماح  -ني اجلدد رئيسالسيد عليوة، تنمية املهارات القيادية لل
) 2001القاهرة. (

الشناق، أثر نظام املعلومات اإلدارية على األداء املؤسسي يف الشركات املسامهة املصرية 
)2005غري منشورة، القاهرة، مصر (

الشنتف ،يوسف دور نظام املعلومات االدارية احملسوبة يف عملية صنع القرارات ،دراسة 
ري غري منشورة ميدانية على البنوك التجارية العاملة يف فلسطني ،رسالة ماجست

) 2000جامعة امللكة اروى للعلوم االكادميية اليمن (

م ) 1988، بغداد، جامعة املوصل، ( 1الطائي، حممد نظم املعلومات اإلدارية، ط

) مذكرات يف نظم املعلومات االدارية ،فلسطني، 1195عاشور ،يوسف حسني ،(
اجلامعة كلية التجارة 

ة يف نظم املعلومات اإلدارية، القاهرة، مكتبة عني عبد احلميد؛ طلعت وآخرون مقدم
م )  1992مشس،( 

ت ومناذج وتطبيقات بت  نظر ، بدون سنة النشرالدار اجلامعية، عبد الرمحن إدريس 
اإلسكندرية

)2005(ملعلومات اإلدارية ,دار وائلعبد حسني آل فرج الطائي, املدخل إىل نظم ا

)  1992(ضر واملستقبل، " اإلداري " مؤسسات املعلومات بني احلاعفيفي، حممود إدارة 

ض مطابع  غراب ، كامل السيد وحجازي ،فادية حممد ،نظم املعلومات االدارية ،الر
) 1998جامع ملك سعود(
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غسان عيسى وسلوى امني ، نظم املعلومات االسرتاتيجية  دار املسرية للنشر والتوزيع 
) 2008والطباعة ،( 

م ماهر، أثر العوامل التنظيمية والتقنية يف تطبيقات نظام املعلومات اإلدارية يف القطاع غني
) ).2004املصريف السورية، رسالة ماجستري غري منشورة ،دمشق ،سور

2فائز مجعة صاحل النجار نظام املعلومات االدارية دار حامد للنشر والتوزيع ط
)2007 (

فؤاد ، أبو حطب و أمال ، صادق . ( مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف 
النفسية والرتبوية واالجتماعية العلوم 

مكتبة وهبة القاهرة،بحث االجتماعيأصول ال،حممد حسن عبد الباسط
)   1999مصر(

دارية ) املوسوعة الكاملة يف نظم املعلومات اإل2005حممد عبد حسني آل فرج الطائي (
.دار زهراناحلاسوبية

دار الشروق  حممد حممد اهلادي . التطورات احلديثة لنظم املعلومات املبنية على الكمبيوتر
).1993(1ط

مسلم، علي، مذكرات يف نظم املعلومات االدارية، دار النشر مركز التنمية االدارية 
) 1994اسكندرية، مصر(

، عمان، دار املسرية 1قرارات اإلدارية، طم ) نظرية ال1997مشرقي، حسن علي ( 
للنشر والتوزيع

د، ،جامعة القدس املفتوحة نقسم ادارة االعمال ،رسالة ماجستري غري 2006املعشر ز
منشورة، عمان ،االردن
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ض،  مكيلود، رميوند نظم املعلومات اإلدارية، اجلزء األول، ترمجة سرور علي سرور، الر
م )  1990دار املريخ للنشر،( 

منال حمدم  الكردي، نظم املعلومات االدارية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،دون 
ذكر سنة النشر 

سر، قياس مواقف املستفيدين جتاه أنظمة املعلومات يف منظمات القطاع  املنصور ،
حمافظة نيوين األردنية)،رسالة ماجستري غري منشورة اجلامعة االردنية  الصناعي يف

).2006االقتصاد(كلية

أيوب. نظرية القرارات اإلدارية. دمشق: منشورات جامعة دمشق,  ( )2004د

النظاري، حممد ،عبدالرمحن،، نظام املعلومات وأثرها على فاعلية اختاذ القرارات يف 
)2002التجارية األردنية؛ رسالة ماجستري غري منشورة(املصارف 

الطبعة األوىل، القاهرة. - 21اهلواري، سيد  اإلدارة: األصول واألسس العلمية للقرن 
)2002 (

) 1998ر اليازوري، عمان، االردن(سني ،سعد غالب ،نظم املعلومات االدارية ،دا

سامي مصطفى حممد، نظم املعلومات االدارية والتخطيط االسرتاتيجي، رسالة ماجستري 
)2009ن( غري منشورة، االرد

العياشي عيد ،دور نظام املعلومات االدارية يف اختاد القرارات ضمن متطلبات التنمية 
)2014املستدامة ، رسالة ماجسيرت(

صربي  فايق عبد اجلواد أبوشيب،  تقييم نظم املعلومات االدارية يف صنع القرارات 
)2007االسرتاتيجية يف اجلامعات الفلسطينية ، رسالة ماجستري (
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الشيخ ولد حممد ، استخدام نظم املعلومات االدارية يف اختاد القرارات يف املؤسسة 
).2011االقتصادية ، رسالة دكتوراه، االردن (

عمار حممد امساعيل، خصائص نظم املعلومات واثرها يف حتديد خيار املنافسة 
) 2011االسرتاتيجي يف االدارتني العليا والوسطى ، رسالة ماجستري ، مصر (

مواقع االنرتنت

http://sst5.com/Writers.aspx?us=2 رة للموقع ريخ الز
8/11/2016

https://sqarra.wordpress.com/mang01P رة للموقع ريخ الز
8/11 /2016.
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