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أثر كفاءة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين فاعلية صنع واتخاذ القرارات، هو من الموضوعات 
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Synopsis 
 
 
Title of the study: “Effectiveness of administrative information systems on improving 
the efficiency of decision- making- (Applied research at Yemen International Bank). 
This aims at knowing the efficiency of the administrative information systems on 
improving and developing the administration performance. 
Such a field of study is the concern of scientific studies that seek to improve the 
institutional performance. 
 
The problem of the study and is importance: 

The situation of several administrative and economic corporations shows that 
the process of decision – making is still ineffective and based on limited means. 
Aim of study: This study aims at knowing the effectiveness of administrative 
information systems on improving the efficiency of decision- making process in 
economic fields that depend on the information systems in institutional 
administration. It is the hope that the expected improvement takes place limitedly or 
wholly. 
Hypotheses: This study depends on a number of hypotheses in an attempt to get to 
scientific answers and solutions in order to improve the efficiency in using the 
administrative information systems. 
Place and population of the study: This study is conducted on the basis of fwo side 
contains the research methodology fieldwork and results. 
Statistical style: The descriptive method was used for collecting and analyzing the 
data. The research tool is a questionnaire that includes all axles that suits this study 
purpose. The data were tested by means of a set of statistical styles. 
Findings: the study reached a number of findings as follows:  

1. The policies produced by the bank are written but they are not in harmony 
with its aims. 

2. The leaders of this bank do not fully accept the others to participate in finding 
solutions to the work problems. 

3. There is insufficient cooperation and coordination among the various sections 
of the bank in regard to the information that aim to achieve the bank’s 
objectives. 

4. The respondents gave their prospective regarding the high efficiency of the 
information systems. 

5. There is an effect of a statistical significance to the efficiency of the 
administrative informative systems regarding the decision- making in 
fluctuating degrees and in all stages. 

 
 
 
Recommendations: The study reached the following recommendations to the bank: 

• The bank leadership should provide support and facilities to the employees 
who use the system and encourage them to use it, keep in mind their needs, 



considering their opinions about the problems they face when they use the 
system so as they may overcome them. 

• It is necessary that the bank leaders consider the various differences of the 
beneficiaries and to start developing continually the beneficiary’s attitudes 
towards the information systems’. 

•   Establishing an atmosphere of cooperation among the users of the 
information systems and those in charge of the systems at Yemen International 
Bank in order that the employees understand the administrative needs of the 
information for all the users of the information systems this can be by holding 
periodical meetings that aim at providing the employees with the most up-to-
date knowledge of technical affairs as well as the administrative matters. 

• Organizing training courses for the users of the information system, and 
operational – application programs in order to know the efficiency of the used 
equipment and programs, not only considering how to use them. 

• There should be more consideration for the financial physical and technical 
matters as requirements as these have an effect on decision-making. Such an 
effect is found in the centre of the statistical tables in the various stages of 
decision- making. 

• It is necessary that the bank’s leaders strengthen the website the ATM 
(Automatic Teller Machines), and using information systems that may lead to 
more contact and interaction with the customers. 
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 المقدمـــــــــــــــــــــة



 

 المقدمة :-

 إذ تصاالت،واإل المعلومات ثورة ظل في خاصة ةبأهمي تحظى المعلومات نظم دراسة إن

 ظل في والتقدم النهوض في المنظمات عليه تعتمد حيويًا وموردًا هامًا عنصرًا المعلومات أصبحت

.المتسارعة البيئية والمتغيرات والظروف المنافسة  

 التطور ساهم ،الراهن العصر سمات من مميزة سمة أصبحت التي ،المعلومات ثورة ظل وفي

 معينة بمواصفات المعلومات توفير طرق في والحاسوب، تصاالتواإل المعلومات تكنولوجيا في هائلال

 مهاانظ للمعلومات وأصبحت  ووظائفها، مهامها ألداء المختلفة المنظمات في اإلدارة حتياجاتإ تلبي

 توفير في معلوماتال نظم بأهمية اإلدراك تنامي إلى دفع الذي مراأل ،المتخصصة ونظرياتها وفلسفاتها

 ترشيد لغرض ،المناسب والوقت والتكلفة والدقة بالسرعة وتتصف اإلدارة هاجتحتا التي المعلومات تلك

  .اإلدارة تواجه التي المشكالت مواجهة في الرشيدة القرارات وصنع المختلفة اإلدارية المهام

 لمواآبة أساسيًا عامًال عدي المعلومات توفير على القدرة لديه معلومات نظام أي قدرة نأ

 تعتمد التي اإلداري القرار صنع عملية ألن نظرًا ، القرار صنع متطلبات لتلبية هامًا وأمرًا ،المتغيرات

 يادةز على بالغ تأثير وله األهمية غاية في أمر ، المشكالت لدراسة الموجهة ودقيقة حديثة معلومات على

.واستمرارها بقائها وضمان المنظمات فاعلية  

 تخاذإو صنع عملية دعم في أسهم قد ، المعاصرة المعلومات نظم مجال في الهائل التطور إن

 تخاذإو صنع عملية أن أدرآنا إذا سيما ،وأهدافها وأنشطتها أنواعها عن ظرالن بغض اإلدارية، القرارات

 معالجة في توظيفها يمكن التي المعلومات نوعية إلى ساسباأل يستند تصرف إال هي ما القرارات

.المنظمة في المناسبة التغيرات وإحداث التطوير مع التعامل أو اإلدارية المشكالت  

 المعلومات نظم من أساسية قاعدة توفير على المنظمات لقادة المتزايد الحرص آان هنا ومن

 تتصف معلومات توظيف خالل من الصائبة، قراراتال اتخاذ في أدوارهم لتعزيز والمتخصصة الشاملة

 نحو هتماماإل لتوجيه وإدارتها المنظمات ادةق ترآيز في ذلك وتتجلى والموثوقية، الدقة من عالية بدرجة

 وتحويل القياسية من المزيد نحو يميل يالت عالية قدرات ذات المعلومات نظم ظل في المعرفة إدارة

 المصادر من البيانات تجميع على والقدرة اصطناعي، ذآاء برمجة أو بيانات قاعدة أو وثيقة إلى المعرفة

  .القرارات عوصن والرقابة والتنظيم التقييم ءاتبإجرا والقيام المحيطة، البيئة في المتعددة

 تخاذإو صنع فاعلية في المعلومات نظم آفاءة أثر لمناقشة الدراسة هذه جاءت ،هنا ومن

.خاصة الدولي اليمني البنك وفي عمومًا، يمنيةال البيئة ضمن القرارات  

 

 مشكلة الدراسة :-

 البيانات من قاعدة على تعتمد معلومات نظم تصميم آيفية في األساسية الدراسة مشكلة تتجسد

 ،القرارات صنع عملية في ستخدامهاإو الدولي، اليمن بنك في العليا اإلدارة ثقة تعزيز في تساهم التي



 أو النظام نجاح في آبيرًا دورًا يلعب المعلومات نظام نحو تجاهاتهمإو بالمستخدمين مهتمااإل أن ولذلك

 فإن وبالتالي ،المعلومات نحو المستخدمون يتخذها التي والسلبية اإليجابية تجاهاتلإل تبعًا وذلك ،فشله

 عملية آفاءة على ينعكس مما ،وفاعليته المعلومات نظم ستخدامإ في جوهري بشكل تؤثر االتجاهات هذه

. الدولي اليمن بنك في القرارات صنع  

 بالجانب الكافي هتماماإل إيالء دون ،التقني للجانب أآبر إهتمامًا توجه المنظمات بعض أن رغم

 آثارها من والتحقق المشكلة بهذه هتماماإل لتوجيه الدراسة هذه جاءت هنا ومن  ،المعلومات لنظم البشري

  .الدولي اليمن بنك في الدراسة لعينة التنظيمي الواقع في

 

 أهمية الدراسة :-

 قدر على موضوعًا تتناول باعتبارها البنك، في بالمستخدمين هتماماإل من الدراسة أهمية تنبع

 أنه عن فضًال ،القرارات تخاذإو صنع عملية فاعلية في المعلومات نظم آفاءة أثر وهو ،األهمية من آبير

 ال المعلومات تدفق عملية يف التقليدية األساليب على عتماداإل أصبح فقد للمعلومات الحاجة دةش ظل في

 لجمع المتطورة المعلومات نظم ستخدامإ إلى لجأت لذلك ،ةالسليم العمل ومتطلبات حتياجاتبإ يفي

 اليمن بنك في اإلدارة تمكن بصورة وتجهيزها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها وحفظها والمعلومات البيانات

.األداء وتقييم والرقابة والتنظيم التخطيط مجاالت في صائبة قرارات تخاذإ من يالدول  

 الذي األمر أعلى، أداء مستويات إلى الحالي أدائها مستوى من نتقالاإل من اإلدارة تمكن آما

 ادعتماإل من بدًال المطلوبة وبالدقة سبالمنا الوقت في سليمة قرارات تخاذإ في اإلدارية القيادات يساعد

.والحدس والتخميني النمطي الحكم على  

 أهمية من تزيد خاصة أهمية لها الدولي اليمن بنك في المعلومات نظم آفاءة أثر دراسة أن آما

 على آبير حد إلى يتوقف عالية وفاعلية بكفاءة وأنشطته أعماله بأداء البنك نجاح ألن نظرًا ،الدراسة

 وجود نأ آما المناسبة، والتكلفة والدقة المناسب الوقت في فقهاتد وسهولة السليمة المعلومات توافر درجة

 نظم في  األداء لتحسين فقط وليس للتنافس األساسية المتطلبات من أصبح للمعلومات فعال نظام

.المعلومات  

 صنع عملية في مهم عنصر هي وتحليلها المعلومات جمع عملية آون من أهميتها تنبع آما

.يتهاوفاعل القرارات واتخاذ  

 نظام يزتعز في يسهم قد الدولي اليمن بنك في المستخدمين باتجاهات االهتمام فإن ذلك، وعلى

 هدفًا يعد المصرفية األنشطة تنمية في متقدمة حالة إلى الوصول نأ خاصة فيه، المستخدمة المعلومات

.سواء حد على والنامية المتقدمة الدول إليه تسعى أساسيًا  

 

 أهداف الدراسة :-



 تخاذإو صنع عملية فاعلية في المعلومات نظم آفاءة أثر على التعرف في يتمثل الدراسة هدف إن 

-:يلي ما تحقيق إلى تهدف التي الدولي اليمن بنك في القرارات  

 .المعلومات نظم آفاءة زاءإ الدولي اليمن بنك في المستخدمين تجاهاتإ معرفة .1

 .القرارات صنع فاعلية زاءإ دوليال اليمن بنك في المستخدمين تجاهاتإ معرفة .2

 .القرارات صنع عملية فاعلية في المعلومات نظم آفاءة أثر تحليل .3

 .الدولي اليمن بنك في يةنالمع لجهاتل التوصيات بعض تقديم .4

 أسئلة الدراسة :-

-:التالية األسئلة عن لإلجابة الدراسة تسعى  

 ؟ الدولي اليمن بنك في ةاإلداري المعلومات نظم  لكفاءة العاملين تصورات هي ما .1

 ؟ القرارات تخاذإ عملية فاعلية لمستوى العاملين تصورات هي ما .2

 المستلزمات (المستقلة الدراسة متغيرات بين اإلحصائية الداللة ذات رتباطيةاإل العالقة هي ما .3

 – دائلالب تحديد – المشكلة تحديد (التابعة والمتغيرات ) اإلدارية – البشرية – الفنية – المالية

  ).ومتابعته القرار تنفيذ – األنسب البديل ختيارإ – البدائل تقييم

 

 مخطط الدراسة :-

 بين العالقة طبيعة يعكس ضيفتراإ مخطط تصميم الدارسة لمشكلة المنهجية المعالجة تتطلب

 المخطط اءبن تم ولذا ،الدراسة مشكلة في البحثية األسئلة نتائج عن وللتعبير الحالية، الدراسة متغيرات

 ،شموليته عن فضًال المتغيرات من متغير آل قياس إمكانية على عتمادًاإ ،)1 (رقم الشكل في الموضح

 يتمثل فيما ، مستقل متغير وهو المعلومات، نظم آفاءة في األول تمثل أساسيين متغيرين يتضمن حيث

  .معتمد آمتغير القرارات تخاذإو صنع عملية فاعلية تحسين في الثاني

للدراسة االفتراضي المخطط يوضح) 1 (رقم لشكلا  

•
 المالية لمستلزمات
 والمادية

•
  الفنية لمستلزمات

•
  البشرية لمستلزمات

•
 اإلداريةلمستلزمات

•
  المشكلة حديد

•
  البدائل حديد

•
 البدائل قييم

•
  األنسب لالبدي ختيار

 المستقلة المتغيرات
 )المعلومات نظم آفاءة(

  التابعة المتغيرات
 القرارات واتخاذ صنع فاعلية تحسين



 

 فرضيات الدراسة :-

 الفرض إلثبات عيةالفر الفرضيات من عدد عتمدتأ فقد مخططها وإختبار الدراسة أهداف لتحقيق

 تمت حيث القرارت، وإتخاذ صنع عملية فاعلية تحسين في اإلدارية المعلومات نظم آفاءة أثر األساسي

  :وهي الصفري النفي بطريقة صياغتها

  – الفنية– والمادية المالية المستلزمات (المعلومات نظم لكفاءة إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال .1

 .المشكلة  تحديد في) واإلدارية  – البشرية

  – الفنية – والمادية المالية المستلزمات (المعلومات نظم لكفاءة إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال .2

 .البدائل تحديد في) اإلدارية – البشرية

  – الفنية – والمالية المادية المستلزمات(المعلومات نظم لكفاءة إحصائية ةدالل ذو أثر يوجد ال .3

 .البدائل تقييم في) اإلدارية – البشرية

  – الفنية – والمالية المادية المستلزمات (المعلومات نظم لكفاءة حصائيةإ داللة ذو أثر يوجد ال .4

 .األنسب البديل ارختيإ في)  اإلدارية  – البشرية

  – الفنية – والمالية المادية المستلزمات (المعلومات نظم لكفاءة حصائيةإ داللة ذو أثر يوجد ال .5

 .ومتابعته القرار تنفيذ في) اإلدارية - البشرية

 

 حدود الدراسة :-

-:يأتي ما إلى الدراسة حدود تقسيم يمكن  

 / 14 وهي تطبيقها فيها تمت التي الفترة في الزمانية الدراسة حدود نحصرتأ الزمانية، الحدود .1

 .م2012 / 5 / 10 لغاية م2012 / 1

 أمانة داخل وفروعه الدولي اليمن بنك في المكانية الدراسة حدود تتحدد المكانية الحدود .2

 .العاصمة



 

 منهجية الدراسة :-

- :الدراسة أسلوب : أوًال  

:التالية المصادر على عتمدتأو التحليلي الوصفي المنهج الدراسة عتمدتأ  

 وفرضياتها الدراسة أهداف لتحقيق الالزمة البيانات على الحصول أجل من: الثانوية المصادر .1

 المصادر من العديد على النظري الجانب لتنفيذ المطلوبة البيانات تغطية في الباحث أعتمد

  الجامعية الرسائل– الدراسات – المقاالت – الكتب (منها المكتبات في المتوفرة والمراجع

 ).العالقة ذات الدورات وبعض السابقة

 في روعي إذ انات،البي جميع في رئيسية آأداة االستبيان ستمارةإ عتمادإ: األولية المصادر .2

 الدراسة أهداف تخدم بحيث صياغتها وجرت ،المعتمدة الدراسة متغيرات شمولها صياغتها

 ختبارإ االستبيان على وأجرى السابقة، والدراسات النظري  الجانب لىإ ستنادباإل وفرضياتها

 تخصص المخالفي  فؤاد . د  (من آل وهم المحكمين من عدد على بعرضها الظاهري الصدق

 ختبارإل وذلك ،)األعمال إدارة –العكام اإلله عبد أعمال، إدارة -الكهالي محمد . د إحصاء،

 .للتنفيذ صالحيته من للتأآد الثبات ختبارإو المحتوى صدقية

 

-:الدراسة مجتمع : ثانيًا  

 الفروعمدراء المدراء، فئات تحت المصنفين المستخدمين آافة من الدراسة مجتمع يتكون

 عددهم والمبالغ) وفروعه العامة اإلدارة (الدولي اليمن بنك في المعلومات لنظم والمستخدمين ،واألقسام

.عنصر) 70(  

 

-:الدراسة عينة : ً ثالثا  

 اإلدارة في والمستخدمين العاملين آافة ليكون الدراسة عينة تحديد تم الدراسة إتمام ألغراض

60 (عددهم والبالغ الدولي اليمن بنك وفروع العامة  على الدراسة استبيان ستماراتإ توزيع وتم ،عنصر) 

54 (سترجاعإ تم حيث ،الدراسة عينة أفراد جميع  ،فقط ستماراتإ) 6 (ستبعدتأو استبيان، ستمارةإ) 

54 (للدراسة الخاضعة ستبياناتاإل عدد يكون وبذلك ،للتحليل صالحيتها لعدم وذلك  استبيان ستمارةإ) 

90 (نسبته ما تشكل .الدراسة عينة من%)   

 

- :الدراسة لعينة البيانات جمع وسيلة : رابعًا  

 ،القرارات تخاذإو صنع عملية فاعلية في المعلومات نظم آفاءة ثرأ لقياس استبيان بإعداد الباحث قام

:الدراسة أداة ألجزاء توضيح يلي وفيما  



 لنظم مستخدمينوال واألقسام الفروع ومدراء المديرين عن ذاتيه معلومات ويشمل :األول الجزء

  .اإلداري والموقع – الخبرة سنوات – العلمي المؤهل  – العمر – الجنس في وتتمثل ،المعلومات

 صنع عملية وفاعلية المعلومات نظم آفاءة أبعاد تقيس فقرة) 48 (من الجزء هذا يتألف :الثاني الجزء

-:يلي آما وهي القرارات تخاذإو  

-:التالية األبعاد على وتتوزع ) 28 – 1 (من وفقراته) لوماتالمع نظم آفاءة : (المستقل المتغير  

 .والمالية المادية المستلزمات تقيس ) 6 – 1 (من الفقرات 

 .الفنية المستلزمات تقيس ) 14 – 7 (من الفقرات 

 .البشرية المستلزمات تقيس ) 21 – 15 (من الفقرات 

 .اإلدارية المستلزمات تقيس ) 28 – 22 (من الفقرات 

 األبعاد على وموزعة ) 48 – 29 (من وفقراته ) القرارات واتخاذ صنع فاعلية: (التابع يرالمتغ

- :التالية  

  .القرار صنع عملية مراحل من آمرحلة المشكلة، تحديد تقيس )  33 – 29 (من الفقرات 

 صنع عملية مراحل من آمرحلة وتطويرها البدائل تحديد تقيس ) 36 – 34 (من الفقرات 

  .القرار

 عملية مراحل من  آمرحلة بينها والمفاضلة البدائل تقييم عملية تقيس ) 40 – 37 (من الفقرات 

  .القرار صنع

 المتاحة، البدائل  بين من األنسب أو األفضل البديل ختيارإ تقيس ) 44 – 41 (من الفقرات 

  ).القرار اتخاذ أي (القرار صنع عملية في الذروة تمثل خطوة وهي

 صنع عملية مراحل من آمرحلة ،ومتابعته القرار تنفيذ تقيس وهي) 48 – 45 (من الفقرات 

  .القرار

 

- :اإلحصائي التحليل أساليب : خامسًا  

-:التالية اإلحصائية األساليب خدامستإ تم فقد ،فرضياتها صحة من والتحقق الدراسة أسئلة عن لإلجابة  

 -):Descriptive Statistic (الوصفي اإلحصاء مقاييس .1

 .التكراري التوزيع .أ 

 .المئوية النسب .ب 

 .الحسابية المتوسطات .ج 

 ) . Spearman Brown (براون  سبيرمان ارتباط معامل .2

 المعلومات نظم بكفاءة المتمثلة المستقلة المتغيرات تأثير لتحليل) Kendalls Tau-b (آاندال ختبارإ .3

  .القرار بصناعة المتمثلة المعتمدة المتغيرات على

 ) .ألفا آورنباخ( الداخلي االتساق معامل .4



 .الدراسة فرضيات إلختيار البسيط الخطي نحداراإل .5

 يشير والذي) Spps (اإلحصائي البرنامج ستخدامإ ثم ،اإلمكان قدر دقيقة نتائج على صولوللح .6

 ،Statiscal Package for Secial Sciences االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة إلى  ختصارًاإ

 .الدراسة هذه لمثل تهالمالئم ظرًان

 
 هيكلية الدراسة :-

 القسم تخصيص تم رئيسيين، قسمين الدراسة تقسيم العلمية الضرورة قتضتأ ،تقدم ما على بناًء

 لدراسة ولاأل الفصل آرس ،أساسية فصول أربعة إلى مضمونة تقسيم تم إذ النظري، للجانب األول

 بعض وتقديم بالموضوع الصلة ذات سابقةال الدراسات ستعراضإو الدراسة ومصطلحات مفاهيم

 المفاهيم تناول فقد ،الثاني الفصل أما. الحالية الدراسة موقع لبيان الدراسات تلك على المالحظات

 نظم مفهوم لمناقشة تخصيصه تم فقد ،الثالث الفصل أما ،المعلومات تكنولوجيا نظم في األساسية

 وعملية المعلومات نظم مناقشة لىإ الرابع الفصل رآز حين في ،ومهماتها وأنواعها اإلدارية المعلومات

.القرارات إتخاذو صنع  

 يمتقس تم إذ ،التطبيقي الميداني الجانب لدراسة تخصيصه تم فقد ،الدراسة من الثاني القسم أما

 الفصل أما ،وتحليلها الدراسة بيانات لعرض األول الفصل آرس فقد ،أساسية فصول ثالثة إلى مضمونة

 إلى ،الثالث الفصل رآز حين في ،فرضياتها ختبارأو الدراسة نتائج لمناقشة تخصيصه تم فقد ،نيالثا

 تلك مع تتناسب التي والمقترحات التوصيات بعض وتقديم الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم بيان

  .النتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريــــــالنظ الجانب: األول القسم  
 الفصل األول

  السابقة اتــــــــــــــــوالدراس والمصطلحات المفاهيم
 

 

 

 



 

- :الدراسة ومصطلحات مفاهيم : 1 – 1  

 - :اإلدارية المعلومات نظم .1

 قواعد بموجب ،وتشغيلها البيانات بجميع المكلفة والبشرية اآللية العناصر من مجموعة هي

 تخاذإو اإلدارية بالواجبات والقيام اإلدارة حتياجاتإ تخدم التي معلوماتال تجهيز بهدف محددة وإجراءات

.المناسب الوقت في المالئم القرار  

 الداخلية العمليات عن بمعلومات اإلدارة لتزويد ،المصممة المعلومات أنظمة أنواع من نوع وهي

 وماتالمعل إلتاحة المديرين وبخاصة اإلداريين دعم بهدف ،بها المحيطة البيئية والعناصر للمؤسسة

  .القرارات تخاذإو األعمال أداء على لمساعدتهم المناسب الوقت إطار في والواضحة الدقيقة

 -:الكفاءة .2

 تسهم التي األبعاد تحديد تم وقد ،ممكن نفع أآبر على للحصول المتاحة للموارد األمثل ستغاللاإل هي

- :اآلتي في الكفاءة تحقيق في  

 -:والمادية المالية المستلزمات .3

 واإلدخال اإلخراج ذلك في بما المعلومات نظام في المستخدمة والشبكات والمعدات باألجهزة لوتتمث

.المرآزية المعالجة ووحدات  

 -:الفنية المستلزمات .4

 التطبيقية للبرامج باإلضافة النظام أجهزة وإدارة تشغيل في تستخدم التي البرمجيات وهي 

.المستخدمة  

 -:البشرية المستلزمات .5

 أثناء المستخدمون اهيواجه التي المشكالت ومعالجة النظام صيانة عن ةالمسؤول الجهة وهي

.النظام ستخدامإ  

 المبحوثه الدولي اليمن بنك في العليا رةاإلدا هتماماتإ إلى ترآز وهي :اإلدارية المستلزمات. 6

.الشفافية على تهوبقدر المعلومات نظام ستخدامإل  

 المعلومات نظام يقدمها التي والتسهيالت الدعم مدى إلى ترآز يوه :القرارات صنع عملية فاعلية. 7

 خالل من وفاعليتها القرارات آفاءة تحسين في العاملين تمكن التي الكافية المعلومات توفير في وإسهامه

.الموضوعة األهداف تحقيق إلى وصوًال فضلاأل البديل ختيارإل البدائل وتقيمها المناسبة بدائلال إنشاء  

 

- :المشكلة دتحدي  

 نظم دور ويتمثل . وأبعادها المشكلة بأسباب اإلحاطة في الدولي اليمن بنك في العاملين قدرة هي

 وجود إلى تشير التي االستثنائية التقادير إصدار خالل من مشكلة لوجود االنتباه لفت في المعلومات

.الموضوعة المعايير عن انحراف  



 البدائل من مجموعة إيجاد في المدراء القرار صناع لهايبذ التي المجهودات :البدائل تحديد

 الخطوة هذه في القرار صناع إلى التسهيالت من مجموعة تقدم المعلومات ونظم المشكلة لعالج المناسبة

 والسريع  السهل تصالاإل خالل من المعلومات من آبير آم وتجميع الحل بدائل من عدد أآبر لتنمية

.المعلومات نظم إدارة توفرها التي والخارجية ةالداخلي البيانات بقواعد  

 وتنصرف ،القرار صنع لعملية األساسية الغاية هي البدائل تقييم عملية إن :البدائل تقييم

 المزايا (والضعف القوة نقاط تحديد خالل من تطويرها تم التي البدائل تقييم إلى القرار صناع مجهودات

.البدائل من بديل لكل) والعيوب  

 العمليات تسهيل خالل من الحل بدائل لتقييم للمدراء الدعم تقديم في المعلومات نظم هموتس

 نظم توفرها التي التحليل أدوات تساعد آما ،المعايير من عدد إلى ستنادًاإ بديل آل لتقييم الالزمة الحسابية

.رارالق بدائل من بديل آل على المترتبة والنتائج المنفعة درجة توقع في المعلومات  

-:األنسب البديل اختيار  

 البديل ذلك هوو  ،اهتقييم تم التي البدائل بين من األنسب أو األفضل البديل باختيار المدير قيام

.المتاحة الفرص من ستفادةاإل أو المشكلة حل على قدرة األآثر البديل أو ،النتائج بأفضل يأتي الذي  

- :ومتابعته  القرار تنفيذ  

 من القرار موضوع مشكلة مع التعاطي في تهءوآفا القرار صانع اعليةف على الحكم ويعني

.وقوعها قبل األخطاء واآتشاف قرارال عن المترتبة اآلثار قياس خالل  

 

- :السابقة الدراسات : 2 – 1  

 ربطها خالل من ،داريةاإل المعلومات نظم موضوع السابقة الدراسات من العديد تناولت لقد

 ،التنظيمي اإلبداع التنافسية، الميزة  ،وفاعليتها القرارات صنع آفاءة مثل يةداراإل الظواهر ببعض

 والخدمة السلعة على يحصلون الذين األشخاص وهم المعلومات نظم من المنتفعة و المستفيدة والجهات

.المحوسبة النظم ستخدامإ نتيجة النهائية  

 منها آل تميز التي هتماماإل هأوج لبيان ،الدراسات هذه من عدد بمناقشة نقوم يلي وفيما

.السابقة الدراسات تلك على لتعليقا ثم ومن ،الدراسات هذه عن الحالية دراستنا تميز التي والجوانب  

 

 1 -2 – 1 :الدراسات العربية :-

 المعلومات تكنولوجيا ستخدامإ  أثر :بعنوان 1)2003 الضمور، فيروز (بها قامت دراسة .1

 التعرف إلى الدراسة هدفت لقد التنظيمي، اإلبداع على األردنية ةالصناعي الشرآات في

 على وتأثيرها األردنية الصناعية الشرآات في المعلومات تكنولوجيا ستخدامإ واقع على

                                             
  .م2003 األردنية، الجامعة ماجستير، رسالة التنظيمي، اإلبداع على األردنية ناعيةالص الشرآات في المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر  ،فيروز ،الضمور  . 1



 المعلومات جياتكنولو بين إيجابية عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت ،التنظيمي اإلبداع

  .السائدة المؤسسية الثقافة ومع الداخلية العمل بيئة مع وآذلك ،التنظيمي واإلبداع

 اإلدارية المعلومات نظم بين العالقة :بعنوان  2)م2003 الذنيبات، (بها قام دراسة .2

 على التعرف إلى الدراسة هدفت ،يةاألردن المالية المؤسسات في العاملين داءأو المحوسبة

 المالية المؤسسات في العاملين وأداء المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم بين العالقة

 األسئلة من مجموع ووضع ستبيانإ بتصميم الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق ،االردنية

) 436 (منهم ستجابإ ،اإلدارية المستويات جميع في ظفًامو)518 (من  مكونة عينة على

 من ستفادةاإل مستوى أن إلى الدراسة وتوصلت ،الدراسة عينة من%) 84 (بنسبة موظفًا

 .)3.9 (مقداره حسابي وبمتوسط رتفعم المبحونة المؤسسات في اإلدارية اتالمعلوم نظم

 في القرارات تخاذإ على المعلومات أثر :بعنوان  3)م2002 الدين، عز صبرينة (دراسة .3

 يتخذها التي القرارات فاعلية مدى معرفة لىإ الدراسة هدفت ،ردنيةاأل التجارية البنوك

 نظم وبأنواع بالمعلومات وعالقتها األردنية التجارية البنوك في العليا اإلدارة مدراء

 عملية ومراحل أنواع على التعرف وآذلك ،البنوك هذه في المستخدمة إلداريةا المعلومات

 .المعلومات من ومتطلباتها لقراراتا تخاذإ

 وتوصلت ة،األردني التجارية للبنوك رئيسيةال عوالفر في مديرًا) 164 (الدراسة شملت

 همأ وأن ،القرارات إتخاذ لعملية والدقة الكم حيث من المالئمة المعلومات توفر أن إلى الدراسة

 مصدر هو القرارات هذه فاعلية على يجابيإ ثرأ ذات القرارات فعالية على يؤثر عنصر

 على ياالعل اإلدارة مدراء عتمادإ نأ تبين حيث ،القرار تخاذإ عملية في المستخدمة المعلومات

 نظرًا قراراتهم فعالية من يزيد الشخصية معلوماتهم إلى ضافةإ ،البنك خارج من معلومات

 نظم بأن تضحأ آما ،والخارجية الداخلية البيئة عن تمعلوما تتطلب التي ستراتيجيةاإل لطبيعتها

 في ساعدي األردنية التجارية البنوك في المستخدم اآللي الحاسب على مبنيةال اإلدارية المعلومات

 لمتخذ والدقيقة الضرورية للمعلومات توفيرها خالل من عالية فعالية ذات قرارات تخاذإ

 وتحسين أفضل بشكل البشرية الموارد ستخدامإ لىإ ضافةإ ،المناسب الوقت في القرارات

  .القرارات هذه جودة برفع يسمح مما البنك  صورة

 الميزة تحقيق على المعلومات تكنولوجيا أثر :بعنوان 4 )م2001 ، درباس سمير (دراسة .4

 .الدولي سالمياإل العربي البنك لةحا دراسة: األردن في المصرفي القطاع في سيةافالتن

                                             
 مقدمة ماجستير رسالة األردن، في باإلقراض المتخصصة المالية المؤسسات في العاملين وأداء المحوسبة اإلدارية لمعلوماتا نظم بين العالقة ،مبارك حسان ،الذنيبات . 2

  .م2003 ، مؤته،عمان جامعة األعمال، إدارة آلية إلى
 اليرموك جامعة ، اإلدارية والعلوم االقتصاد آلية ، منشورة غير ماجستير رسالة األردنية التجارية البنوك في القرارات اتخاذ على المعلومات أثر ،صبرينة ،الدين عز  .3
  .م2002 ، عمان ،
 ماجستير رسالة ، الدولي اإلسالمي العربي البنك حالة دراسة ، األردني المصرفي القطاع في التنافسية الميزة تحقيق على المعلومات تكنولوجيا أثر ،رسمي ،درباس  .4

  .م2001 ، اليرموك جامعة ، اإلدارية العلوم آلية مقدمة منشورة غير



 عتمادإ خالل من ،التنافسية الميزة تحقيق على المعلومات تكنولوجيا بأثر الدراسة هذه تهتم

 ،األردنية المحافظات في المنتشرة وفروعه اإلسالمي العربي البنك شملت الحالة دراسة أسلوب

) 206 (منها سترجعإ البنك مع المتعاملين العمالء على ستبيانإ ستمارةإ) 250 (توزيع وتم

.%)82 (إسترجاع بنسبة للتحليل صالحة ستمارةإ  

 جودة: وهي التنافسية الميزة بتحقيق تهاوعالق أساسية أبعاد ثالثة على الدراسة رآزت

  .المعلومات تكنولوجيا  السعر ،الخدمة

 المصرفي القطاع في تخدمةالمس المعلومات تكنولوجيا أثر نع الكشف إلى الدراسة هدفت

 والجودة المعلومات تكنولوجيا بين العالقة طبيعة هي وما التنافسية الميزة تحقيق في ،األردني

.التنافسية الميزة تحقيق في ذلك وأثر  

 الخدمات معظم ويقدم ،متطور قطاع هو األردني المصرفي القطاع أن الدراسة أسفرت

.المعلومات تكنولوجيا على لمعتمدةا تلك خاصة ،الغربية البنوك معظم تقدمها التي لعوالس  

 اإلسالمي العربي البنك يقدمها التي دمةالخ جودة عن المستخدمين رضا من الرغم وعلى

 توقعات فكانت فعليًا المدرآة والخدمات الزبائن توقعات بين سالبة فجوات هناك أن إال ،الدولي

 البعد ثم المعلومات تكنولوجيا بعد في فجوة أآبر فكانت ،فعليًا المدرآة تلك من رأآب بائنالز

.الخدمة جودة بعد ثم المالي  

 بعد ثم المعلومات يالتكنولوج فكان التنافسية الميزة تحقيق على األآبر لألثر بالنسبة أما

.المالي البعد ثم الخدمة، جودة  

 اآللي الصراف آخدمة ،لخدماتها مستمر بتحديث تقوم بأن البنك إدارة الدراسة أوصت وقد

 خط تعميق بضرورة البنك إدارة الدراسة أوصت آما ،العمالء ورغبات حاجات على للوقوف

 االنترنت، بنك مثل أآثر منتجات فةإضا خالل من المعلومات تكنولوجيا على المعتمدة منتجاتها

.آارد الفيزا بطاقات خدمة ،المنزل بنك  

 فاعلية في المعلومات نظم آفاءة أثر :5 بعنوان م2001 ، نينو ابراهيم مارآو دراسة .5

 .الشمال إقليم في العاملة والتمويل للتجارة سكاناإل بنك فروع في القرارات إتخاذ

 بنك فروع في القرارات إتخاذ فاعلية في المعلومات نظم آفاءة بأثر الدراسة هذه هتمتأ

 جميع سةالدرا شملت وقد  األردن، في الشمال إقليم في العاملة والتمويل للتجارة سكاناإل

 ستمارةإ) 60 (توزيع تم حيث ،القرارات تخاذإ في لمساهمتها البنك في ،داريةاإل المستويات

.%)66 (بنسبة إستمارة) 40 (منها سترجعأ ستبيانإ  

                                             
 للبحوث اربد لةجم ، الشمال اقليم في العاملة والتمويل للتجارة االسكان البنك فروع في القرارات اتخاذ فاعلية في المعلومات نظم آفاءة أثر ، ابراهيم مارآو ،نينو  .5

  .م2001 ، الثاني تشرين ، األول العدد) 4 (مجلد ، والدراسات



 وفاعلية المعلومات نظم آفاءة بين حصائيةإ داللة ذات يجابيةإ عالقة وجود إلى الدراسة شارتأ

 في المستخدمة المعلومات نظم آفاءة نأ الدراسة بينت قدو ،البنك فروع في القرارات تخاذإ

  .للجمهور المقدمة الخدمة وسرعة نوعية على نعكستأ قد البنك فروع

 المعلومات نظم في المستخدمة جهزةاأل نوعية تغيراتم من آًال نأ الدراسة توصلت وقد

.عالية بكفاءة يتمتعون المعلومات نظم في والعاملين النظام يخرجها التي المعلومات ومالئمة  

 وخلق البنك نشطةأ تنويع إلى أدى للمعلومات متطورة نظم إدخال أن إلى الدراسة شارتأ وقد

 حيث ،المختلفة اإلدارية للمستويات التفويض من المزيد عطاءإ لىإ دىأ آما ،جديدة وظائف

 زيادة إلى هذات الوقت في أدى آما ،المستويات لهذه متوافرة إضافية معلومات هناك صبحأ

.البنك أعمال على والرقابة التدخل  

 المعلومات وتكنولوجيا نظم ثرأ :6 بعنوان) م2000 ،الحلو صباح غسان برهان (دراسة .6

 منظور من دنيةاألر التجارية البنوك في المتكاملة المصرفية الخدمة على تصاالتواإل

 .المصرفية القيادات

 الخدمات على تصاالتواإل المعلومات وتكنولوجيا نظم امستخدإ أثر في الدراسة هذه تبحث

  ردنيةاأل التجارية فالمصار مجتمع الدراسة تشمل حيث ،المتكاملة المصرفية

. بأآمله  

 على التكلفة تخفيض لىإ يؤدي التكنولوجيا في ستثماراأل أن عن الدراسة سفرتأ وقد

 دارةاإل نأو ،ستثماراتهاإ من المصارف تريدها التي المنفعة على والحصول البعيد المدى

 في ستثماراأل أن الدراسة وضحتأ وقد  ،فةالمختل داراتاإل بين هامة انةمك تحتل المعلوماتية

 ،نظمةاأل وتشغيل إدارة على القائمين شخاصاأل تدريب في األستثمار لىإ يؤدي التكنولوجيا

 لتلبية العمالء بخدمة الخاصة جراءاتاإل تصميم إعادةو بتعديل البنوك قيام لىإ باإلضافة

.والموظفين العمالء أهدافو حاجات  

 إدارة على يؤثر بالتكنولوجيا والمطرد السريع التغيير نأ لىإ آذلك الدراسة شارتأو

 على تأثيرها لىإ باإلضافة ،التكنولوجيا بهذه االستثمار وحجم وتكاليف وقراراتها نظمةاأل

 المعلوماتية نظمةاأل تطور درجة بين عالقة وجود إلى شارتأ آما ،المصرفية الوظيفة متطلبات

 العصبية الشبكة تصميم نأ عتبارإ تم قد آما ،اليومية لهاعماأل المصارف أداء وبين المحوسبة

  .البنك داءأ لتقييم داةأ هو الحاسوبية

 سرعة في يساهم تصاالتواأل المعلومات تكنولوجيا في  مارستثاأل أن الدراسة بينت وقد

  في األستثمار بين طردية عالقة وجود إلى شارتأ آما ،النقد بعرض والتحكم النقد دوران

 المقدمة الخدمة مستوى رفع ،والئهمو المودعين قبالإ ،البنك أرباح ،المعلومات تكنولوجيا

                                             
 ماجستير رسالة ، االردنية التجارية البنوك في المتكاملة المصرفية الخدمات على واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا نظم استخدام أثر ،صباح غسان برهان ،الحلو  .6

  .م2000 ، البيت آل ةجامع منشورة غير



 وجهة من متكاملة مصرفية ماتخد تقديم على والقدرة ومقبول الئق بشكل ظهارهاإو للزبائن

 .والموظفين البنك نظر



 

 نظر وجهة من المعلومات تقنية نظم آفاءة  :7بعنوان) م2000 ،أيوب ناديا (دراسة .7

  .الصغيرة السعودية الصناعية المنشآت في المستفيد

 ،إستخدامه وآثافة المعلومات نظام آفاءة بين العالقة على التعرف لىإ الدراسة هدفت

 المتغيرات بعض تأثير درجة على التعرف وآذلك ،للنظام المنشأة ستخدامإ فترة وطول

 آفاءة على) للمستفيد الخارجية الخبرات النظام، نحو المستفيد خبرة ،للنظام االدارة دعم(

 السعودية الصناعية المنشآت من عينة خذأ تم الدراسة هذه وإلجراء ،المعلومات نظم

 تقنية نظام ءةآفا درجة أن لىإ الدراسة وتوصلت  ،)424 (مفرداتها عدد بلغ الصغيرة

 نأ الإ ،المنشأة في المعلومات لنظام المستفيد ستخدامإ آثافة ختالفبإ تختلف المعلومات

  .للنظام المنشأة ستخدامأ فترة بطول تختلف لم النظام آفاءة

 نظام وظائف تأثير ،8الزلزلة حسن سيد ويوسف الشواف، حسن الرضا عبد دراسة .8

 المنظمات في تطبيقية دراسة :بالمنظمة والوسطى العليا اإلدارتين ممارسات في المعلومات

 .م2000 الكويتية الحكومية

 ،والوسطى العليا اإلدارتين ممارسات على المعلومات وظائف تأثير في الدراسة هذه تبحث

 ياتمسم تحت المعلومات لنظم وحدات تعتمد يةحكوم جهة) 39 (الدراسة هذه شملت وقد

.التنظيمية هياآلها في مختلفة  

 المؤسسات آفاءة تطوير في المعلومات نظم وظائف مساهمة مدى قياس إلى الدراسة هدفت

 ،جانب من بالمنظمة والوسطى االعلي اإلدارتين من آل توافق مدى على والتعرف ،الكويتية

 تطوير في المعلومات نظم وظائف مساهمة مدى حول ،آخر جانب من المعلومات نظم وإدارة

 من آل ختالفإ مدى على التعرف إلى باإلضافة وفعاليتها، اإلدارية الممارسات آفاءة

 نظم وظائف مساهمة حول المستقلة الموازنة ذات والمنظمات العامة الموازنة ذات المنظمات

.منهما اليتهابكلوفع اإلدارية الممارسات آفاءة تطوير في ماتالمعلو  

 في حاليًا المستخدمة المعلومات تكنولوجيا لوسائل ساسيةاأل البنية أن إلى الدراسة وتوصلت

 التوافق من درجة هناك نأو ،الكويتية الحكومية المنظمات في آبيرة بنسبة تقنيًا متقدمة العمل

 بأن آمؤشر خدامهاستإ يمكن والتي الدراسة في المشارآة للجهات المختلفة النظر وجهات بين

 للعمل الكلي االداء آفاءة تحسين في متفاوتة وبدرجات ما نوعًا تؤثر المعلومات وظائف خدمات

.الكويتية الحكومية المنظمات في تهوفاعلي  

                                             
 مجلد ، االردنية الجامعة ، االدارية العلوم دراسات مجلة ، الصغيرة السعودية الصناعية المنشآت في المستفيد نظر وجهة من علوماتالم تقنية نظم آفاءة ،ناديا ،أيوب  .7
  .180 – 161 ص) 11 (عدد ،) 27(
 المنظمات في تطبيقية دراسة ، بالمنظمة والوسطى العليا اإلدارتين ممارسات في المعلومات نظم وظائف تأثير ،حسن يوسف ،الزلزلةو حسن، الرضا عبد ،الشواف - 8

  .م2000 ،) 1 (دالعد ، اإلدارية للعلوم العربية المجلة ، الكويتية الحكومية



 الكويتية الحكومية المنظمات في والممارسين المدراء قيام بضرورة الدراسة أوصت وقد

 لالعم أنظمة في المعلومات نظم وظائف داءأ تأثير أبعاد لقياس دوري منهجي تقييم بإجراء

 الوظائف هذه أهداف لتتكامل بأول أوًال المشاآل وحل ،نحرافاتاإل ومعالجة وأساليبها اإلدارية

 في المعلومات تكنولوجيا ستخدامإ من ستفادةإ أآبر ولتحقيق ،بها العاملة المنظمات أهداف مع

 يساعد متكامل يميتنظ بناء خلق هدف إلى والوصول المناسبة الظروف تهيئة ثم ومن العمل

.فاعلية أآثر بشكل األعمال إنجازو القرارات تخاذإو التنظيمية تصاالتباإل القيام على  

 أنظمة تجاه المستفيدين مواقف قياس :9 بعنوان) 1999 ، اسماعيل خليل هادي (دراسة .9

 .المعلومات

 منظمات في) مهنيةال ،الوظيفية الفردية، (المستفيدين خصائص لتحديد الدراسة هذه هدفت

 من ستفيدينالم حاجة طبيعة تحديد وآذلك ،بالعراق نينوى محافظة في الصناعي القطاع

 تجاه ومواقفهم نالمستفيدي خصائص بين والتأثير االرتباط طبيعة على والتعرف المعلومات

 صناع من مشارآًا) 112 (بلغت عينة خالل من الدراسة أجريت حيث ،المعلومات أنظمة

.الدراسة مجتمع من القرارات  

 أنظمة نحو واقفهموم المستفيدين خصائص بين عالقة وجود ،الدراسة إليه توصلت ما وأهم

 المعلومات أنظمة تطبيقات في الحاسب عتمادإ تجاه المستفيدين بمواقف يتأثر المعلومات

 بضرورة الدراسة وأوصت المعلومات، أنظمة ستخدامإ مستوى لىإ الدراسة وخلصت دارية،اإل

.المعلومات أنظمة تجاه المستفيدين خصائص بتباين هتماماأل  

 المعلومات نظم تطبيقات تقييم :10 بعنوان) م1998 لعجلوني،ا محمد الفتاح عبد (دراسة .10

  .األردن في والخاص العام عينالقطا من مختارة شرآات في داريةاإل

 مساعدة خالل من وآفاءتها داريةاإل المعلومات نظم واقع تقييم إلى الدراسة هذه هدفت

 التوقيت، السرعة، (معايير ضمن المطلوبة ماتللمعلو الوصول في القرار متخذي

 والثانية ،العام القطاع في األولى مؤسستين في) االقتصادية الجدوى ،الدقة الكفاية المالئمة،

 المعلومات أنظمة من بالمستفيدين تتعلق نتائج إلى الدراسة وتوصلت ،الخاص القطاع في

 ستخدامًاإ آثرأ هي االدارية المستويات وأي المبحوثتين المؤسستين من آل في المستخدمة

 نظر وجهة من داريةاإل المعلومات نظم آفاءة درجة إلى وتوصل ،منها استفادة آثرأو لها

 تصميم بإعادة الدراسة وأوصت  ،العربي والبنك ردنيةاأل لكةمالم في القرارات متخذي

 المستويات حتياجاتإو يتناسب الذي بالشكل ردنيةاأل ةملكالم في داريةاإل المعلومات نظام

  .المختلفة القرار حاالت مع للتعامل الكافية المرونة ضمن يكون نأو ،داريةاإل

                                             
  .بغداد ، المنتصريه الجامعة ، واالقتصاد اإلدارة آلية إلى مقدمة دآتوراه رسالة اإلدارية المعلومات أنظمة تجاه المستفيدين مواقف قياس ،خليل هادي ،اسماعيل  .9

 ، البيت آل جامعة ، ماجستير رسالة ، باألردن والخاص العام القطاعين من ختارهم شرآات في االدارية المعلومات ظمن تطبيقات تقييم ،محمد الفتاح عبد ،العجلوني  .10
  .م1998 ، األردن



 ستراتيجيةاإل المعلومات أنظمة تقييم نموذج :11)م1998 يلعق وإميل الستار عبد (دراسة .11

 .حالة ةدراس  - المصارف في تنافسية آأداة

 تنافسية آأداة المعلومات أنظمة ستخدامإ مستوى عن الكشف على الدراسة هذه رآزت

 لىإ الدراسة شارتأ وقد  ،ردنياأل العربي األستثمار بنك وهو األردنية المصارف أحد في

 أنظمة نم العديد المصرف ستخدمأ حيث ،شديدة تنافسية بيئة بالمصرف المحيطة البيئة نأ

 المصرف أظهر ولذلك ،المختلفة وأنشطته بأعماله للقيام داريةواإل شغيليةالت المعلومات

 ستراتيجيةباإل األنظمة رتبطتأ ذإ تنافسية آأداة المعلومات ألنظمة عال ستخدامإ مستوى

 نقاط مجموع من جدًا عالية نسبة حققت حيث ،هامة ستراتيجيةإو دوارًاأ ولعبت ،التنافسية

.الدراسة في خدمتأست التي للمعايير التقييم  

 يةالتنظيم المتطلبات من آبيرة نسبة بتوفر يتمتع المصرف بأن الدراسة من تضحأ وقد

 بدرجة الحالية المعلومات نظمةأ ستغاللبإ ويقوم ،ستراتيجيةاإل المعلومات ألنظمة والتقنية

 الخدمات قيمة رفع في وساعدت للمصرف تنافسية ميزة تحقيق في ساهمت حيث ،آبيرة

  .العمالء إلى دمةالمق

 العريضة الشبكة ستخدامإ بتعزيز المصرف دارةإ قيام بضرورة الدراسة أوصت وقد

 والتفاعل تصالاإل زيادة من تمكن التي المعلومات أنظمة ستخدامإو اآللي الصراف وأجهزة

  .العمالء مع

 على الحاسوب ستخدامإ أثر :12)م1995 مخامرة، ومحسن ، الدهان أميمة (دراسة .12

 .تحليلية دراسة: االردنية البنوك في العمل نشاطات

 من األردن في البنوك في العمل نشاطات في الحاسوب إستخدام أثر على الدراسة هذه رآزت

 والكفاءة المعلومات دقة  واإلشراف، الرقابة القرار، إتخاذ منها المتغيرات من عدد خالل

 وآذلك العاملين، لدى واإلبداع والتطور ورضاهم البنوك في العاملين وإستقرار الخدمة وسرعة

 اتوحد في العاملون آلراء وفقًا الحاسوب إستخدام تعترض التي المشاآل أهم على التعرف

  .والحاسوب والودائع المحاسبة

 زيادة لىإ أدى قد المصرفي العمل في الحاسوب ستخدامإ أن إلى الدراسة شارتأ

 والوثائق المعلومات على عتمادواإل المعلومات في الدقة وزيادة ،القرارات تخاذإ في السرعة

 مما ،شرافواإل ةالرقاب وتحسين البنوك في ينوالعامل المديرين قبل من الحاسوب عن الصادرة

  .للعمالء المقدمة الخدمات ونوعية سرعة تحسين على نعكسأ

 رضا من آل على  يجابيإ بشكل يؤثر الحاسوب ستخدامإ أن لىإ الدراسة أشارت آما

.لديهم والمبادرة اإلبداع وتشجيع العمل إستقرارو العاملين  

                                             
 العدد ،) 38 (المجلد ، العامة االدارة مجلة ، حالة دراسته : المصارف في تنافسية آأداة االستراتيجية المعلومات أنظمة تقييم نموذج ،إميل ،عقيل ، الستار عبد ،العلي .11
  .م1998) 1(

  .1995 ، عمان) 1 (، العدد) 17 (مجلد ، دراسات مجلة ، األردنية البنوك في العمل نشاطات على الحاسوب استخدام اثر ، سنمح ،مخامرة ،،اميمة الدهان  .12



 العمل إلمكانيات مةالمستخد جهزةاأل مالئمة بمدى اإلهتمام بضرورة الدارسة أوصتو

.الحاسوب علم في المستمرة لتطوراتا ومواآبة وصيانتها  

 

 الدراسات األجنبية :-

 

 األمنية اعليةللف المتكاملة الدراسة :13 بعنوان)KanlanHalli , Atreyi& Teo,2003 (دراسة .1

 ،المعلومات لنظام األمنية لفاعليةل متكامل نموذج تطوير لىإ الدراسة هدفت ،المعلومات وأنظمة

 مديري على توزيعه تم ستبيانإ تصميم خالل من وذلك ،علمي بشكل النموذج هذا وفحص

 تمارس الحجم ومتوسطة الصغيرة المشروعات نأ لىإ الدراسة وتوصلت  ،المعلومات أنظمة

 ومتشددة رادعة بجهود تقوم المالية نظماتالم نأو ،الكبيرة المنظمات من أقل رادعة نشاطات

  .خرىاأل المنظمات من أآثر المعلومات منأ على

 ،المعلومات نظام عن المستخدم رضا محدودات :بعنوان Ryker&Nath , 1998(14 (دراسة .2

 من وذلك ،المحوسبة المعلومات نظام عن تخدمالمس رضا على للتعرف الدراسة هذه وهدفت

 التعرف خالل من وذلك ،ةالمحوسب المعلومات نظام عن المستخدم رضا على التعرف خالل

 ،األفراد البيانات، المادية، المادية، المكونات البرمجيات، هي عناصر خمسة عن رضاه على

 إجراءات وعلى المادية المكونات عن المستخدم رضا على الدراسة رآزت وقد ،واالجراءات

 من مفردة) 232 (بلغت المستفيدين من عينة خذأ خالل من ،المعلومات لنظام التشغيل

 المستخدم رضا أن إلى الدراسة وتوصلت ،الشرآات من عدد في المعلومات ظمةأن مستخدمي

 الرضا زيادة على يعمل الصيانة قسم في العاملين فرادواأل لتشغيلا إجراءاتو األجهزة عن

 للمستخدم دليل توفير ضرورة لىإ الدراسة شارتأ آما ،المعلومات نظام عن للمستخدمين الكلي

 الدراسة وصتأو ،عملية بأمثلة الدليل هذا زود ذاإ وخاصته المعلومات نظام ستخدامإ يوضح

 التعرف من يتمكن حتى)  Hard Ware (للحاسب المادية اتبالمكون المستخدم معرفة بضرورة

 .مالئمة مرآزية معالجة ووحدة مناسبة، ذاآرة من البرمجيات تشغيل متطلبات على

 تكنولوجيا في ستثماراأل أثر  :15بعنوان)Melinda Cline & Stephen Guynes, 2001 (دراسة .3

 نظم برمجيات تطوير في ستثماراأل ربأث الدراسة هذه أهتمت الشرآات داءأ على المعلومات

 حزم دراسة خالل من الحديدية السكك صناعة في الشرآات داءأ على المعلومات وتكنولوجيا

 من أآثر توفر التي الحديدية السكك شرآات من واحدة في المتطورة والبرمجيات التطبيقات

 .الصناعة لهذه الكلية اإليرادات من% 15
                                             
13 .Kankan Halli , Atreyi&Teo , Hoek-Hai& Tan , An Integrative Study of Information Systems ScurityEffectivenessInteganantional Journal Of Information Management 
(23)P139 Ryker , Randy &Nath , user Satisfaction Determinants 154 . 
14 .The Rile Of Hardware & Procedural Compoents , Journal of computer Information Systems , 32(2)1998 , 44 – 48 >1998. 
15 .Melinda K . Cline & C . Stephen Guynes , Astudy of the Impact of Information technology Investment on firm Performance , Jornal of computer Information 
systems , Spring 2001 . 



 وتحسين تطوير على يساعد وماتالمعل تكنولوجيا في تثمارساأل أن على الدراسة أآدت

 المعلومات تكنولوجيا في ستثماراتاأل ساهمت حيث ،الحديدية السكك صناعة في نتاجيةواإل

 ساهمت فقد التكتيكي المستوى على ماأ ،المبيعات حجم زيادة في اإلستراتيجي المستوى على

 والتي الطاقة ستغاللإ خالل من نتاجاإل إدارة يرتطو في المعلومات تكنولوجيا في ستثماراتاإل

 ساهم فقد التشغيلي المستوى لىع ماأ ،الدراسة موضع الشرآات في اإلنتاج زيادة على نعكستأ

  .التشغيل نفقات تخفيض في المعلومات تكنولوجيا في ستثماراإل

 آفاءة على المعلومات نظمةأ ثرأ  :بعنوان Umaq . cupta& William colins , 1997(16 (دراسة .4

 نظم في ستثماراإل بين العالقة تحديد على ةلدراسا رآزت :تجريبية دراسة  - المصارف

 في المستخدمة الكفاءة مقاييس من مجموعة ستخدامبإ وذلك ،المصارف وآفاءة المعلومات

 تحسين ،الربحية تحسين التشغيلية، النفقات تقليص وهي ماتالمعلو نظم عوائد لتقييم المصارف

 ،األصول على العائد معدل إلى ئدةالفا هامش نسبة تحسين ،الكلية العوائد من آنسبة االجور

 .األصول على العائد معدل على ةللفائد الخاضع غير الدخل وتحسين

 المعلومات نظم نأ على ،للدراسة الخاضعة المصارف معظم تفاقإ لىإ الدراسة شارتأ وقد

 وتعزيز نتاجيةاإل وتحسين التنظيمية األهداف تحقيق على المساعدة في فاعًال دورًا تلعب

 على الحصول في يساعد قوي تنافسي آسالح ستخدامهاإل باإلضافة للعمالء، المقدمة دماتالخ

  .جديدة وخدمات سلع خلق في ويساهم ،آبرأ سوقية حصة

 دورًا تلعب المعلومات  ظمن نأ على التنفيذية الدوائر مدراء تفاقإ لىإ آذلك الدراسة شارتأ آما

 باإلضافة ،بها يعملون التي المصارف وآفاءة رستقراواإل النمو في فاعلة ومساهمة مهمًا

 وهو ،المصرف هدافوأ مهام مع ويتكامل ينطبق معلوماتال نظم في ستثماراأل بأن إلدراآهم

  .العمالء وخدمة نتاجيةاإل تحسين في يساهم بذلك

 المنظمات في محوسبه معلومات نظمةأ قاعدة ستخدامإ :17 بعنوان)Wilson .1996 (دراسة .5

 الحاسوب ستخدامإ نحو القرارات صانعي تجاهاتإ قياس لىإ الدراسة هذه تهدف حيث ،العامة

 المستويات في العاملين اهاتإتج بين مقارنة الدراسة أجرت ،)رجموند (مدينة تنظيم في

 الديمغرافية العوامل أثر بدراسة واهتمت المعلومات، نظام نحو المنظمة في المختلفة داريةاإل

 تجاهاتإ وجود لىإ الدراسة توصلت وقد ،المستخدمين اتجاهات على) الجنس ،والعمر التعليم،(

 الخوف بعض وجود مع ماتالمعلو نظام في الحاسوب عتمادإ نحو القرار متخذي لدى يجابيةإ

 التعبير على المعلومات تشجيع على المنظمة تعمل بأن  الدراسة توصلت وقد ،ذلك من والقلق

 أوصت آما ،وسبالمح الجديد المعلومات نظام تقبل جلأ من للتحفيز بحاجة المبحوثين نأ

 .الجديد ظامالن على بالتعلم يتعلق فيما وخاصة النظام ستخدامإل األساسية حاجتهم الدراسة

                                             
16 .Umaq . Gupta & William Colinsthe , lmpact of Information Systemson the Efficiency of Banks , An Empirical Investigation Industrial Management &Data System , 
Vol , No (1) 1997 . 
17 .Wilson , David , Managing Information , Linacere House Britain , 1996 . 



 نجاح على ذلك ثرأو ومشارآته المستخدم تدريب :18بعنوان)Kappelman , 1996 (دراسة .6

 لنظام النهائي المستخدم بلتدري النفسية النتائج ببعض الدراسة أهتمت ،المعلومات تطبيق

 تطبيق على الدراسة رآزت وقد المعلومات، لتنفيذ المبكرة مراحلال في وذلك ،المعلومات

 بين التفريق النظري الجانب وتضمن  ،المعلومات نظم نجاح على السلوآية تجاهاتاإل نظرية

 عملية بعد اتالمعلوم نظام نحو المستخدمين واتجاهات النظام تطوير عملية بعد المعلومات

 نجاح في مباشرة يساهمال التدريب في المستخدم إشتراك أن إلى الدراسة توصلت وقد ،التطوير

 نظام نجاح ولفهم ،واحتياجاته المستخدم وضع تقدير في يساعد ولكن ،المعلومات نظام

 ،راالعتبا بعين للمستخدم النفسية بعاداأل أخذ ويجب الفردي المستخدم مستوى ضمن المعلومات

 التجاهه باإلضافة ،المعلومات لنظام المستخدم رضا على التدريب ثرأ معرفة يتطلب وذلك

 المعلومات نظام ستخدامإ على المستخدم يتلقاه الذي التدريب نأ لىإ الدراسة وتوصلت ،نحوه

 التدريب يصبح ولذلك  ،المعلومات نظام  بتطوير بالمشارآة للمستخدم تفويض بمثابة يكون

 المعلومات نظام عن المستفيد رضا في يؤثر مما النظام لقبول للمستخدم مباشر غير افزح بمثابة

. 

 الميزة لتحقيق معلوماتال تكنولوجيا ستخدامإ :19بعنوان)Bary Shore , 1996 (دراسة .7

 .والمستقبلية الحالية لإلتجاهات دراسة التنافسية،

 نظمةأ لمشاريع ستراتيجيةاإل األهمية نحو للمؤسسات الواعي بالتوجه الدراسة هذه متهتأ

 ختبارإل إتخاذها الممكن جراءاتاإل وضع تم وقد ،تنافسية فوائد تحقيق بهدف المعلومات

.وتطبيقها المشاريعهذه  

Porter & Miller من آًال قبل من المطور النظري طاراإل الدراسة هذه أستخدمت  سآأسا 

 ستراتيجيةاإل خططها في المعلومات لنظم شرآة) 24 (ستخدامإ آيفية يبين والذي ،للدراسة

.التنافسية مواقفها لتحسين األنظمة لهذه إستخدامهاو  

 نحو الميل آان بينما ،والمبيعات التسويق على هو الحالي  الترآيز نأ لىأ الدراسة خلصت وقد

  .العالقة ذات والمؤسسات الموردين بين الربط باتجاه الجديدة التطبيقات توجيه

: االستراتيجية المعلومات أنظمة تخطيط: 20 بعنوان) Tod Ernst & Others , 1994 (دراسة .8

 خصائص تناول لخال من ستراتيجياإل المعلومات لنظام دراسةال تعرضت ، المشاآل دارةإ

 وقد  ،تواجهها التي والمشاآل نظمةاأل هذه فشل سبابأو ستراتيجيةاإل وأدواره الرئيسية النظام

 الشرآة داءأ من النظام يغير نأ مراأل يتطلب إستراتيجيًا، النظام يكون حتى نهأ الدراسة بينت

                                             
18 . Kappelment  , leon , user Training , User Involvement &his Implementation Success of Comuter , 1–9 , 1996 . 
19 .Bary Shore , Using Information Technology to Active Compatitive Advantage : A Study of Curent& Future Jornal of computer information Systems , Summer , 1996 
. 
20 .Tod Ernst & Others , Information Systems , Summer , 1994.  



 في مالنظا يساهم نأو ومورديها عمالئها مع تفاعلها طريقة وأ منافستها طريقة وأ ألعمالها

 .اإلستراتيجية أهدافها وتحقيق المنظمة داءأ تحسين

 وحدات يشكل أو يدعم الذي النظام ذلك هو اإلستراتيجي النظام أن لىإ الدراسة شارتأو

 ،المنظمة في اإلبتكار  عتشجي هي ستراتيجيةإ دوارأ ثالث يحقق فهو ستراتيجية،اإل المنظمة

  .المعلومات لوجياتكنو موارد بناء ،التشغيلية الكفاءة تحسين

 فهم صعوبة في يكمن ال االستراتيجية المعلومات أنظمة فشل سبب أن الدراسة أوضحت آما

 المجال هذا في للخبرة افتقارهم او ، والبرمجيات المعدات في الكبير للتقدم النظم ومحللي مدراء

  .التنظيمية القضايا بسبب بل ،

 دعم يتطلب مناسب بشكل تراتيجيةساإل اتالمعلوم نظم تخطيط أن لىإ الدارسة وتوصلت

 يكون نأو ،وتنظيمية تقنية شراآة هناك تكون نأو ،الخطة بتنفيذ لتزامهاإو العليا دارةاإل

 لىإ ضافةإ ،للشرآة الكلية اإلستراتيجية من ءجز هو ستراتيجيةاإل المعلومات لنظم التخطيط

 الشرآة لدى يكون نأو ،واالدارية يميةالتنظ بالجوانب ومعارف خبرات تمتلك داريةإ قيادة توفر

.التكنولوجيا هذه عن مستقبلية ورؤية المتوفرة المعلومات تكنولوجيا عن آامل تصور  

 الحصول يضمن ستراتيجيةاإل المعلومات ألنظمة الفعال خطيطالت نأ لىإ الدراسة وخلصت

 نظم برامج تخطيط في تفشل التي الشرآات نفإ ولذلك النظم، هذه من المرغوبة النتائج على

 ال قد والتي ،نظمةاأل هذه في ضخمة مبالغ أستثمرت قد نفسها تجد ستراتيجيةاإل المعلومات

 مهامها ألداء الضرورية المعلومات على الحصول في طموحاتها تلبي ال أو هدافهاأ مع تتناسب

.وانشطتها  

: اإلدارية المعلومات نظم نجاح :21بعنوان)Song . W . Park &WenngJih 1994 (دراسة .9

  .تجريبية دراسة

 يتم يوالت ،الشرآات في ناجحةال داريةاإل المعلومات نظم خصائص في دراسةال هذه تبحث

 ،النظام من اإلستفادة مستوى المستخدم، رضا تشمل بحيث ،بعاداأل من عدد خالل من تحديدها

 ةشرآ) 300 (الدراسة شملت لقد ،الشرآة نجاح في داريةاإل المعلومات نظام مساهمة مستوى

.والنسيج المالبس صناعة في تعمل  

 بخصائص ناجحةتتمتع داريةإ معلومات نظم تمتلك التي الشرآات نأ لىإ الدراسة شارتأ

 هذه تتضمن حيث ،نجاحًا قلأ داريةإ معلومات نظم تمتلك التي الشرآات تلك عن تختلف

 ،النظام تصميم في المستخدم مدخالت مستوى ،اإلدارية المعلومات نظم تعقيد درجة ائصالخص

 المعلومات نظم في العاملين فراداأل عدد  ،االدارية المعلومات نظم عن الناتجة التقارير جودة

.المنظمة في المستخدمة الحاسب قاتتطبي ونوع ،االدارية  

                                             
21 .Song W , Park &WennyJih , Success of Management  Information Systems : An Empirical Investigation , jornal of Computer Information System , Winter , 1994 . 



 ترتبط الشرآات في داريةاإل المعلومات نظم ألنشطة الرئيسية الخصائص نأ الدراسة ظهرتأو

 في داريةاأل المعلومات نظم أنشطة ومستوى داريةاإل المعلومات نظام تطوير مراحل عم

.النظام تصميم عملية في المستخدم مدخالت ومستوى المستخدمين خصائصو ،الشرآة  

 ،الشرآة في داريةاإل المعلومات نظم نجاح بين جابيةيإ عالقة وجود لىإ الدارسة وتوصلت

 عن الناتجة ريرللتقا المدرآة والجودة النظام تصميم عملية في المستخدمة مدخالتال ومستوى

.شرآةال في اإلدارية المعلومات نظم



 

 التعقيب على الدراسات السابقة :-

 داريةاإل اتالمعلوم نظم موضوع تناولت التي جنبيةواأل العربية الدراسات همأ عرض تم لقد

 عرضها يمكن لفةمخت جوانب من للموضوع السابقة  الدراسات تعرضت لقد ،الزمني التسلسل حسب

-:التالي النحو على  

 ،)2000 الحلو (،)1998 وعقيل العلي (،)2001 سدربا (الدراسات تلك من عضالب رآزت

 تلك تقدمها التي الخدمات ووجودة ،التنافسية والميزة ،التنظيمي األداء على المعلوماتية آثار على

.العمل بيئة في موقعها وتعزيز المصارف نشطةأ على ثرهاأو المعلومات تكنولوجيا ودور المنظمات،  

 الشرآات في لمعلوماتا تكنولوجيا استخدام ثرأ لىإ) م2003 ،  الضمور (دراسته شارتأ آما

 وآذلك ،التنظيمي بداعواإل المعلومات تكنولوجيا بين قةوالعال التنظيمي بداعاإل على األردنية الصناعية

  .السائدة المؤسسية والثقافة العمل بيئة مع

 تعرضت فقد ،)1994 وويني سونغ) (1997 وآولينز جوبتا (الدراسات من اآلخر البعض ماأ

 العمل على ثرهاأو المعلومات وتكنولوجيا نظم في الحاصل للتطور ستراتيجيةواإل العامة لآلثار

 آفاءة على المعلومات نظم في ستثماراإل أثر على) وآولينز جوبتا (دراسته رآزت ذإ ،المصرفي

 نظم عوائد لتقييم المصارف في المستخدمة الكفاءة مقاييس من عدد على عتماداإل خالل من ،المصارف

  .المصارف داءأ على البيئية المؤثرات همأ دور ومناقشته المعلومات

 دراسته (مثل ،عرضها تم التي الدراسات بعض مع مضامينها في تلتقي الحالية الدراسة نأو

 رآزت حيث ،)1995 ومخامرة الدهان (و) 1998 يالعجلون (و) 2001 نينو (و) 2002 صبرينه

 فاعليتها وزيادة القرارات تخاذإ في المساعدة في اآللي الحاسب على المستندة لوماتالمع نظم دور على

 مناسبة قرارات لىإ الوصول خالل من دارةاإل ودعم القرارات تخاذإ عملية تحسين في النظم هذه ودور

  .النظام ينتجها التي للمعلومات فضلاأل اإلستخدام على تعتمد

 البعض بعضها مع تتكامل عرضها تم التي السابقة دراساتال نأ لىإ باإلشارة الجدير ومن

  .الحالية الدراسة عليها بنيت التي المختلفة المحاور لتشكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الثاني
  أساسيـــــــــــــة مفاهيم

المعلومات وتكنولوجيا نظم في  
 

 

 

 

 



 

 ،نواعهاأو نشطتهاأ ختالفا على المنظمات آافة في متزايدة بأهمية المعلومات نظم حظيت لقد

 زيادة دتأ ذإ. والمالية اإلدارية القرارات صنع لعملية وخصوصًا ،فيها المعلومات هميةأ زديادإل وذلك

.22المعلومات نظم أهمية زيادة إلى انشطتهأ وتعقد موجهها ونمو المنظمات بين المنافسة  

 الجهاز فهي ،المختلفة والمنظمات المؤسسات أعمال تسيير في آبيرة أهمية لها المعلومات أن

 ،صحيحة علمية أسس على المبنية راتالقرا تخاذإ في تساعد بتسهيالت يزودها الذي للمنظمة العصبي

 إمكانياتهاو تمتلكها التي البشرية والموارد نتاجهاإو المنظمة عن ليةالداخ المعلومات ذلك ويشمل

 ،والمنافسة سواقاأل وضاعأو والعمالء المحيطة البيئة عن الخارجية المصادرة لىإ اضافةإ،ومهاراتها

  .األعمال بيئة في وموقعها المنظمة نشطةأ على تؤثر التي المعلومات من ذلك وغير

: تشمل والتي المعلومات ظمن في ساسيةاأل المفاهيم لبعض عرض يمتقد إلى الفصل هذا يرآز

.والمعرفة والمعلومات البيانات من آل بين التمييز ،المعلومات مفهوم ،النظام مفهوم  

 

 2 – 1 : مفهوم النظام :-

System (النظام مصطلح نإ  مفاهيم مع المرء خدمهاويست ،اليومية حياتنا في آثيرًا يتداول) 

 لىإ الحاجة زدادتأ لقد ما، منشأة في االساسي النظام أو يالقانون النظام ،العالمي النظام: مثل عديدة

 تقنيات وخاصة الحديثة للتقنيات ستخدامهاإ وزيادة المنظمات تنامي مع دارةاإل في النظام مفهوم استخدام

  .النظام ماهية توضيح تقتضي الضرورة نأ نرى ولذلك ،المعلومات

System (للكلمة نانياليو األصل إن Systema (هو)  Syn (من المشتقة) Together (وتعني)   أي) 

Histemi (ومن) معًا( To Set (تعني والتي ،)  بشأن يدةعد تعاريف دتور لقد ، 23) يجمع أو يكون (أي) 

 أن لىإ البعض أشار لقد ،المعنى حيث من تتفق أنها إال ،المستخدمة األلفاظ حيث من تنوعت النظام

 النظام بأن ، آخرون ورأى . محدد هدف لتحقيق معًا تعمل التي المرتبطة العناصر من مجموعة النظام

24 .تحديده سبق هدف لتحقيق معقد آل شكل في تنتظم التي األجزاء من مجموعة  

Rowley (راولي قدم آما  أو البعض بعضها مع مترابطة لعناصر تجميع بكونه للنظام تعريفًا) 

25 . لكل للنظام الكفء األداء لنؤآد ما بطريقة منظمة فرعية نظم  

 أو العناصر من مجموعة هو النظام نأ لىإ يشير الذي التعريف ذلك النظام تعاريف بسطأ ومن

 بقصد محدد نطاق وفي نةمعي عمل وآليات عالقات وتحكمها البعض بعضها مع تتكامل التي جزاءاأل
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 الخمسة الكينونات قلاأل على فيه تتوافر أن البد نظام أي إن السابق للتعريف ووفقًا  ،معين هدف تحقيق

26:اآلتية  

 ،واحد عنصر من أآثر أي ، العناصر من مجموعة من يتكون أن يجب فالنظام :العناصر .1

 .نظامًا وبمفردها واحدة آل يشكل ال ولكن عناصر هي األوآسجين أو الهيدروجين فذرات

 ،النظام عناصر آل بين واضحة وتكاملية منطقية عالقات هناك تكون أن يجب أي :العالقات .2

 بعضها تكمل والسيارة الساعة منها تتكون التي فالعناصر ،الشرط هذا تحقق الميكانيكية لنظمفا

 .وعمليًا نطقيًام بعضًا

 يؤدي حتى ومتناسقة معينة عمل آليات وفق النظام يعمل أن المفروض من :العمل آليات .3

 تحكم عمل آلية وجود من بد ال بل وحده، يكفي ال تكاملها أو النظم عناصر فتواجد ،غرضة

  .وتكاملها عالقتها

 ،المجاورة األخرى األنظمة مع متداخلة آانت نإو ميزةم حدودًا للنظام :محدد نطاق في العمل .4

 .خارجة هو وما النظام ضمن هو ما تعيين بمكان الصعوبة فمن مميزة حدود للنظام يكن لم ذافإ

 محدد، هدف لتحقيق عادة يعمل صطناعياإل النظام أو الطبيعي النظام إن :معين هدف تحقيق .5

 بسرعة المسافات علتقط السيارة وهكذا ،الوقت عن ليخبرنا صمم للساعة يكيالميكان فالنظام

 .أآبر

 أنه جدن) سلعيًا أو خدميًا (المفيد نسانياإل للنشاط نظام أي على النظام فكرة تطبيق نأ وهكذا

:التالية العناصر من يتألف  

.)االداري النظام ، المال رأس ، ةاألولي المواد ، األرض ، العاملة اليد(  

 النظم ونظرية ،والخارجية الداخلية النظم من وعةمجم مع تتعامل لحديثةا دارةاإل أن الواقع في

 آلية وتفسير المنظمة عناصر تحديد لىإ تهدف التي والتنظيم دارةاإل في المعاصرة االتجاهات أهم من تعد

.عملها  

) (برتلنفي فون لوودويج (األلماني األحياء عالم قبل من النظم فكرة ظهرت لقد Ludwig Von 

Bertalanffy The General System Theory (للتنظيم العامة النظرية سمإ عليها وأطلق 1937 عام)   لقد ،)

 ال جزاءاأل فهم أن لىإ اشار إذ ، العامة النظم نظرية هو النظم لمدخل النظري ساساأل أن برتلنفي بين

  طارًاإ تتضمن للنظم العامة النظرية فهمل  نأ بين وقد األجزاء تلك بين العالقات فهم يجب بل ،آافيًا يعد

 والقوانين المفاهيم بين التماثل عن البحث خالل من المختلفة الظواهر مع التعامل يمكنه منطقيًا رياضيًا

 في تخدامهاواس تطبيقها يمكن عامة مبادئ استخالص ثم ومن ،المختلفة المعرفة مجاالت في والنماذج

.النظم هذه سلوك تحليل  

                                             
  .27ص . 1998 ، عمان للنشر الوراق مؤسسة 1ط ، االدارية المعلومات نظم ،سليم ،الحسينة . 26



 يمكن عامة مبادئ تشكيل لىإ يهدف جديدًا منهجًا يمثل للنظم العامة النظرية نأ لىإ رشاأ آما

 تنظم التي والعالقات القوى آانت أيًا أو ،لها المكونة العناصر وطبيعة وعهان آان أيًا النظم على تطبيقها

27 . تحقيقها في ترغب التي هدافاأل أو عملها،  

 بولدنج آينث (قتصادياأل مثل ،العلماء من العديد أيدي على نظملل العامة النظرية تطوير تم لقد

Keneth Boulding  البساطة مدى لىإ يستند نظمال لنظرية جديدًا تصنيفيًا بعدًا 1956 عام في قدم الذي) 

  . عملها وآليات عناصرها في والتعقيد

                                             
 .132 ص ، 1990 ، الرياض ، المريخ دار ، الحمامي أحمد وعاصم سرور علي سرور تعريب) 2ج + 1ج (االدارية المعلومات نظم ،رايموند ،مكليود  .27



 
28لبولدنج لنظما هرمية) 2 (رقم شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ييعن الذي االمر  ،البيئة مع وتأقلم تكافل بعالقات الإ يستمر نأو النظام يقوم أن يمكن ال النحو هذا وعلى

 ودائرته البيئة على مفتوح النظام آان فإن ،النظام دائرة لتكتمل العكسية للتغذية دوائر هناك تكون أن

 موضح هو آما القادمة للعملية المدخالت من جزء المرتدة التغذية فستتكون ومساره وضعه لتعديل مغلقة

- :التالي الشكل في  

                                             
 .133صـ  ، 1990 ، الرياض ، المريخ دار ، الحمامي أحمد وعاصم سرور علي سرور تعريب) 2ج + 1ج (االدارية المعلومات نظمرايموند، مكليود، - 28

المجهولة النظم  

  االجتماعية لمنظماتا نظم

  الحيوانات نظم

الزرع : الوراثية النظم  

الخلية : نفسها حفظ على القادرة المفتوحة النظم  

Cybernetic المعقدة التحكم ذاتية النظم   اآللي االنسان 

  قلم ، آرسي : الجامدة النظم



 
29النظام ديناميكية يوضح) 3 (رقم شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تفاعلها خالل من الزمن مع األنظمة هذه تتغير وبالتالي ،حرآة وفيه ديناميكي شيء فالنظام

.المرغوبة المخرجات إلى للوصول المعالجة عمليات إلجراء المدخالت منها فتستمد البيئة  

 آل هو نماإو ،عشوائية بطريقة أو بالصدفة جتمعتا عناصر من يتكون آل مجرد ليس فالنظام

30. مشترآة وغايات أهدافو لةمتباد عتماديةإ بعالقات تتصل محددة مكونات وأ عناصر من يتكون  

 دارةاإل علم  يناسب وبما النظم نظرية من مضمونه يستمد دارةاإل في النظم مدخل فإن هنا، ومن

 لمنظمات اإلداري التعقد زيادة بسبب المدخل هذال الحاجة  تنامت وقد ،األعمال مجال في وتطبيقاته

 نفإ وبالتالي فاعلية، أقل منفصلة آأجزاء هتماماإل محل الظواهر مع التعامل أصبح حيث ،االعمال

 مفهوم فإن سبق ما على وبناًء ،الواقع في المختلفة الكيانات آيفية فهم في يسهم النظم مدخل استخدام

 بعض لتحقيق معًا تعم والتي لةالمتفاع جزاءاأل أو ابطةالمتر العناصر من مجموعة لىإ يشير النظام

 بعضها عن فصلها يمكن ال بحيث النظام عناصر وتتداخل المدروسة والغايات المرسومة هدافاأل

 المتداخلة العناصر من مجموعة وأ 31 النظام جزاءأ جميع تجمع روابط بوجود النظام يتمتع آما ،البعض

32.معينة بوظيفة تقوم واحدة وحدة كللتش بينها فيما والمتفاعلة  

 

- :الشاملة المعلومات نظم  

 وفاعلية، بكفاءة البيانات تشغيل عملية تحقيق لىإ يؤديان ال وتكاملها المعلومات نظم حداثة نإ

 المعلومات نظام يكون نأ يعني النظم نظرية تطبيق فإن ،الميدانية الدراسات معظم ذلك على تدل آما

 البيئة مستوى على آان وأ المنظمة، مستوى على آان نإ ،به والمتأثرة فيه المؤثرة المتغيرات بكل شامًال

                                             
29  - Source : Turban & Others , Information Technology For Management : Improving Quality & Productivity , 

John Wily & Son , Newyourk , 1996 , P7 . 
  .47 ص ، 1998 ، عمان اليازودي دار ، 1ط ، داريةاإل المعلومات نظم غالب، سعد ،ياسين  .30
  .4ص ، 1986 ، عمان ، األولى الكتاب مرآز الكمبيوتر باستخدام اتالمعلوم نظم تحليل في مقدم ،محمد ،النور بووأ ، عوض منصور،  .31
  المسيلة بوضياف محمد جامعة الى مقدمة ماجستير ةرسال ، االدارية القرارات اتخاذ عملية فعالية من الرفع في االدارية المعلومات نظم دور ،إسماعيل ،مناصريه  .32

  .43ص ، 2004 ، الجزائر

 

 المخرجات  العمليات  المدخالت

  العكسية التغذية  البيئة

0 ، - ، + دفاله  



 فأن وبالتالي ،النظم منهجية قواعد إلى تستند التي النظم هي الشاملة المعلومات نظم يأ الخارجية،

 مصممًا يكون نأو غراضاأل متعددة معلومات تجوين ،متنوعة معلومات مصادر يشمل أن البد تصميمها

.الآلزمة واإلدارية والبشرية الفنية المتطلبات عجمي له وتتوافر فرعية ونظم رئيسي نظام شكل على  

 

- :المعلومات نظم مكونات  

 والبيانات مواردال باستقبال للقيام استخدامها يتم التي المكونات من مجموعة من يتكون النظام نأ

 العناصر من مجموعة إلى يشير النظام مفهوم فإن ،سبق ما على وبناء معلومات منتجات لىإ اوتحويله

 المدروسة والغايات المرسومة األهداف بعض لتحقيق معًا تعمل والتي ،المتفاعلة األجزاء أو المترابطة

 وروابط بوجود النظام يتمتع آما ،البعض بعضها عن فصلها يمكن ال بحيث النظام عناصر وتتداخل

 واحدة وحدة لتشكل بينها فيما والمتفاعلة المتداخلة العناصر من مجموعة أو 33النظام جزاءأ جميع تجمع

34. معينة ةبوظيف تقوم  

 

 2 – 2  مكونات  نظام  المعلومات:-

35 : التالية المكونات على يشتمل النظام بأن الدراسات غالبية تتفق  

 - :المدخالت .1

 يأتي شيء آل وهو ،أساسي بشكل عليها ويعتمد النظام منها ونيتك التي المفردات من مجموعة وهي

 تحقيقها لىإ التنظيم يسعى التي هدافاأل ضوء على النظام مدخالت وتتعدد ،اليه ويدخل النظام خارج من

  .إلخ ... بشرية موارد ، المال رأس ، خام مواد ، بيانات تكون فقد

  :العمليات .2

 وهي النظام، لعناصر المنتظمة الداخلية التفاعالت تحكم التي الدقيقة العمل آليات إلى تشير وهي

 لىإ وتحويلها المدخالت بمعالجة تقوم التي التحويلية واألنشطة المبرمجة العالقات لىإ تنصرف

.للتنظيم ةمحدد هدافأ بتحقيق مرتبط نجازهاإ يكون بحيث مخرجات  

  :المخرجات .3

 شكل على المستفيدين لىإ توجه التي التحويلية لياتوالعم نشطةاأل مخرجات أو النظام منتجات وهي

 تشبع التي المطلوبة الخدمات وأ ،المفيدة المعلومات  النهائية السلع: مثل لالستخدام جاهزة منتجات

.التنظيم أهداف وفق المستفيد حاجات  

 :العكسية التغذية .4

                                             
  .4ص ، 1986 ، عمان ، االروني مرآز ، الكمبيوتر باستخدام المعلومات نظم تحليل في مقدمة ،محمد ،النور أبو عوض،و منصور،  .33
 ، المسيلة ضياف بو محمد جامعة إلى مقدمة ماجستير رسالة ، االدارية القرارات اتخاذ عملية فاعلية مع الرفع في االدارية المعلومات نظم دور ،عيلإسما ،مناصريه  .34

  .43 ص ، 2004 ، الجزائر
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 .بعدها وما 24 ص ، م2005 ، عمان ، المسيرة دار ،1ط ،داريةاإل المعلومات



 إنجاز في وصالحيته لنظاما مالئمة مدى تؤشر والتي الخارجية البيئة من المرتدة المعلومات وهي

 أو القصور وجهأ توضح التي المرتدة المعلومات خالل ومن المستفيد حاجات وتلبية المطلوبة هدافاأل

  .المستقبل في هاحدوث وتالفي إصالحها من النظام إدارة على القائمون يتمكن ،النظام تطبيق عن العجز



 
36عملياته في تحكموال للنظام المكونة االجزاء يوضح) 4 (رقم الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 – 3 : المعلومات :-

 المورد إنها بل ،خصوصيته له اإلقتصادية الموارد نم موردًا المعلومات أضحت لقد

 المعلومات كنولوجيات تشكل وآما ،والبشرية الطبيعية للموارد المكمل قتصاديةاإل الحياة في اإلستراتيجي

 التنافسية المزايا  حرازإ في ساسياأل العنصر البشرية، الموارد أو المال رأس وليس ،العصر هذا في

.المنظمة موارد وتعظيم  

 وتنقى تفصل فالمعلومات مراحل، على نتاجهاإ يتم ،الطبيعية الموارد بشأن شأنها والمعلومات

 البيانات، بقاعدة تعرف) مستودعات( مخازن في تخزن ثم مجموعات وأ فقرات لىإ وتحول بعضها عن

 آما ، السوق واعتبارات والطلب العرض لقانون تخضع طبيعيةال الموارد شأن شأنها المعلومات نأ آما

37. وتصديرها إستيرادها يمكن  

 التوسع على بقابليتها تتميز آما ،آلفتها وانخفاض نقلها سرعةو بسهولة المعلومات تتميز آما

 ،لها جديد ستعمالإ آل مع مضافة قيمة تكتسب نهاأ عن فضًال  ،للمشارآة وقابليتها زدياداإل والنمو

38.التقليدية اإلقتصادية للنظرية خالفًا العمل أو المال سرأ وليس القيمة أساس هي باتت والمعرفة  

 موردًا تعد ألنها ،المعاصرة المنظمات في متميزة بأهمية معلوماتال تحظى ،تقدم ما على وبناًء

 من آخر مورد يأ مثل المعلومات دارةإ وباإلمكان ،المنظمة في المدير أمام المتاحة الموارد بين هامًا

39: هما ساسيينأ عاملين تأثير لىإ بالمعلومات هتماماإل ومرد ،المنظمة موارد  

                                             
 .6 ص ،2010 صنعاء والنشر، للطباعة األمين مرآز ،1ط معاصر، مدخل، االدارية المعلومات نظم ،رشيد شهاب ،البياتي - 36
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  .11 ص ، نفسه المصدر .38

 األهداف

  التحكم آلية

  المخرجات المدخالت  العمليات

  العكسية التغذية



Organizational Complexity (المنظمي التعقيد درجة نأ إذ :المنظمي التعقيد: األول  نظام وجود تتطلب)

  .باستمرار المعلومات تدفق يؤمن الكفاءة من قدر على معلومات

 البرمجيات ظهور إلى باإلضافة ،هائلة تخزين قدرات لها أصبحت التي للحاسوب الفائقة القدرات :الثاني

 لألعمال نجازاإل وقت تقليل في آثيرًا ساعدت تيال البيانات قواعد دارةإ نظم ومنها ،المتقدمة

 البيانات من هائل آم لىإ بحاجة دارةاإل ضحتأ ،هنا ومن  ،المنظمات في المختلفة والمهام

 والمعلومات البيانات جمع عملية وتعد ،المختلفة الوظيفة المهام بأداء لقيامها والمعلومات

 بغية الحاسوب فيها يستخدم التي الهامة الموضوعات من ومعالجتها هاوتحليل وتصنيفها

.القرارات إتخاذ في تستخدم مفيدة معلومات على الحصول  

 

 2 – 4 : مفهوم  المعلومات :-

 من استخدامها لكثرة نظرًا لها محدد تعريف وضع يصعب التي المفاهيم من المعلومات تعد

  .االستخدام هذا مجاالت وتنوع متعددة فئات جانب

 البيانات: هي المعلومات أن ، والمعلومات المكتبات لمصطلحات الموسوعي المعجم في جاء فقد

 التي البيانات يأ ،40 القرارات ألغراض محدد الستعمال وأ معين هدف لتحقيق معالجتها تمت التي

 وتسجيلها تداولها يمكن والتي ،معنى ذي شكل في تجميعها وأ تفسيرها وـ تحليلها بعد قيمة لها صبحتأ

  .آخر شكل يأ وفي رسمية غير وأ رسمية صورة في وتوزيعها ونشرها

 ليفيهتو بطريقة ةوالمنسق المنظمة البيانات من مجموعة بأنها ،والجنابي قندلجي عرفها آما

 ستفادةاإل من االنسان تمكن ،والمفاهيم فكاراأل من تجانسةم وترآيبة ،خاص معنى تعطي بحيث مناسبة

41.واآتشافها المعرفة إلى الوصول في منها  

 فائدة آثرأ آخر شكل في لتصبح عدادهاإ تم التي البيانات: أنها على أيضًا وماتالمعل وتعرف

 في المتوقعة بالنتائج الخاصة االحتماالت من تغير أنها حيث ، القرار لمتخذ قيمة لها والتي للمستخدم

42 .القرار فيه يتخذ الذي الموقف  

 المرتبطة المنظمة البيانات من مجموعة عن عبارة بأنها المعلومات ،آخرون عرفها حين في

 محسوسة ومعرفة خبرة تمثل التي المعتقدات واآلراء والمفاهيم الحقائق تشكل والتي ،معين بموضوع

 معالجة نتيجة وماتالمعل على الحصول ويمكن ،المتوقع أو الحالي ستخداماأل في مدرآة قيمة ذات

43.معين هدف تخدم خاصه بطريقة تنظيموال والتحليل والتصنيف التبويب عمليات خالل من البيانات  

44:باآلتي تلخيصها يمكن أخرى، بةمتقار تعاريف للمعلومات نفإ ،األساس هذا وعلى  
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 .الحاسوب نظام باستخدام معالجتها تمت بيانات هي 

 .المعرفة إلى يقود مفهومًا شكًال فأخذت معالجتها جرت بيانات هي 

 .والمعرفة لالستخدام لجتهامعا جرت بيانات هي 

 .معنى على تحتوي البيانات من موعةمج هي 

 .ما مجال أو ما موضوع في للشخص يةالمعرف الحالة يغير الذي الشيء هي 

 

 

 2 – 5 : البيانات والمعلومات والمعرفة :-

Data (البيانات لفظ البعض يستخدم Information (والمعلومات)   المعنى ذات على للداللة) 

.مختلفة معاني لهما المفهومين ًالآ نأ لىإ يشير الواقع أن الإ ،فهوموالم  

 تفاقإ عليها التي الرموز أنها أو  ،للمستخدم معنى لها ليس رقامأ وأ حقائق على تحتوي فالبيانات

.45 ومفاهيم حداثأ ،واألهداف الناس تمثل أنها على عام  

 في عامل آل ينجزها التي لالعم ساعات عدد البيانات تكون نأ يمكن ،المثال سبيل على

 عملها التي الساعات عدد ضرب وعند معلومات لىإ تحويلها يمكن البيانات هذه تشغيل وعند ،الشرآة

 ما جماليإ جمع وعند ،العامل يستحقه ما إجمالي الضرب حاصل يكون ،أجره معدل في عامل آل

 ما قيمة تكون نأ ويمكن. بأسرها الشرآة في يعكسه عما عبارة الجمع حاصل يكون )العاملين آل يستحقه

46.الشرآة لمالك معلومات آلها الشرآة في العاملون يكسبه  

 ترمز وأ تمثل فهي ،المعلومات منها تشتق التي الخام المادة تعني البيانات فإن ،النحو هذا وعلى

 وأ هدفًا تصف فعالوأ مواقف عن تعبر التي والعمليات حداثواأل واآلراء واألفكار والحقائق ءشيااأل إلى

 يتم مقارنة وأ تغير وأ تعديل يأ دون) المستقبل وأ ، الحاضر وأ ،الماضي في (معينًا واقعًا أو ظاهرة

47.أشكال وأ رموز وأ رقامأ وأ بكلمات عنها التعبير  

 المنظم غير والرموز رقامواأل والعبارات والجمل الحروف بأنها ايضًا، البيانات تعريف ويمكن

 خالل من تطويرها بعد الإ الحالي شكلها في منها يستفاد ال قد والتي ،واحد بموضوع المرتبطة وغير

48 .معلومات لىإ تتحول فإنها وتبويبها وتصنيفها فرزها تم ما ذاإ والتي والشرح عمليات  

 إلى تؤدي بطريقة البيانات تحويل يأ التنظيم ،التكوين النماذج، عمليات نتائج هي فالمعلومات

49.للمستقيل المعرفة مستوى زيادة  

 داخلية متنوعة، مصادر من تجمع وهي معلومات، على للحصول األولية موادال تمثل والبيانات

.رسمية وغير رسمية أولية، ، جاهزة وخارجية،  
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 نفإ المعلومات، من نظام ألي الخام وادالم تشكل البيانات آانت ذاإ ،تعني المعلومات أما

 خضعت التي البيانات هي فالمعلومات لالستخدام، الجاهزة المصنعة )البيانات (المواد هي المعلومات

 الحقائق تربط التي والعالقات والمؤشرات المقارنات استخراج بهدف والتفسير والتحليل للمعالجة

  .بعض مع بعضها والظواهر فكارواأل

-:التالية الحقائق خالل من معلوماتوال البيانات بين تفرق نأ يمكن ،تقدم ومما  

 بنظم الخاصة المدخالت تمثل والتي المنظمة غير الحقائق تلك لىإ البيانات تعبير يشير 

 .المعلومات نظام في تشغيلها يتم يالت الخام المواد بمثابة هي البيانات نأ يأ المعلومات،

 معاني عن تعبر والتي المعلومات نظام تشغيل عن الناتجة المخرجات لىإ تشير المعلومات 

 .المنظمة في المعلومات لمستخدمي محددة

 المواد هي تالمعلوما آانت ذافإ والمعرفة والمعلومات، لبيانات،ا بين فرق هناكف فالمعلومات،

 ما حصيلة لىإ تشير فالمعرفة المعلومات، من المصنعة المادة هي المعرفة نفإ البيانات، من المصنعة

 حصيلة هي المعرفة نأ وأ ،معين وقت في وثقافة وعلم معلومات من مجتمع وأ منظمة وأ الفرد يمتلكه

50.والمعلومات البيانات خالصة أو نتاجيةإ  

 ،جهة من البيانات بمصطلح  مرتبط هو المعلومات مصطلح نأ القول يمكن ،تقدم ما ضوء عن

 المعلومات واستثمار الستخدام النهائية الحصيلة يه المعرفة نأو خرى،أ جهة من المعرفة وبمصطلح

 يلبي مثمر وعمل معرفة لىإ المعلومات يحولون الذين اآلخرين والمستخدمين القرار صناع قبل من

.والمجتمع المنظمة إحتياجات  

.والمعرفة والمعلومات البيانات ينب العالقة يوضح) 5 (رقم التالي والشكل  
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51والمعرفة والمعلومات البيانات بين قةالعال يوضح) 5 (رقم الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 – 6 : اهمية المعلومات وقيمتها في المنظمات :-

 ذاإ ،عمالهاأ نجازإ في المنظمة عليها تعتمد ساسيًاأو هامًا موردًا تمثل المعلومات ضحتأ لقد

 والتخطيط التنسيق في ةداراإل تعتمدها هامة إداةو التنظيم جزاءأ بين ساسيةاأل الربط وسيلة أنها

 مثل مثلها دارةاإل أهداف تحقيق على تعمل التي الهامة الموارد من موردًا تشكل نهاأ آما ،والمتابعة

52 .المعاصرة المنظمة في والمادية والمالية البشرية الموارد  

  :53 المنظمة في وظائف ثالثة لها المعلومات بأن اآلراء حدأل ووفقًا

  .للموقف آممثل تخدم 

  .لالختيار احتمالي بأساس القرار صانع تمد 

 .معينة مشكلة حل في البدائل بين تختالفااأل تقلل 

 الدعم وتقدم لمستخدمها، المعرفة مستوى زيادة في تتمثل المعلومات دور نفإ ولذلك

 لىإ بحاجة فالمنظمة. بها المحيطة األعمال وبيئة منظمةال عمليات بين تنسق لكي لإلدارة والتسهيالت

 الحاليين والمستهلكين والمستقبلية الحالية باألسواق العالقة ذات المعلومات من مستمرة تدفقات

 للمنظمة المحددة هدافاأل لتحقيق والبشرية ةالمالي واالمكانات األولية المواد ومصادر والمتوقعين

54.والخارجية الداخلية ةالبيئ عواملال مع التكيف من وتمكينها  

 وتطوير المشكالت وحل القرارات صنع في لدورها بالمعلومات ًايتزايد هتمامًاإ هناك نأ آما

 التي ساسيةاأل زالرآائ حدأ المعلومات صبحتأ فقد ،ذلك وغير والثقافة واالقتصاد جياوالتكنولو العلوم
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  المعلومات
Information 

 المعرفة
Knowledge 

 البيانات
Data 

 معلومات وتكنولوجيا وسائل
  واتصاالت

الحاسوب بواسطة معالجة  

 وخارج داخل من مصادر  خدمات – منتجات – قرارات
 المنظمة



 الميزة الآتساب هامًا مصدرًا تشكل نهاإ آما دارتهمإ هدافأ تحقيق من ليتمكنوا المديرون عليها يعتمد

 ،المناسبة اإلستراتيجيات واستخدام المنافسين بسياسات التنبؤ على بالقدرة دارةاإل تمد أنها ذاإ ،التنافسية

 البيئة في السائدة ئيةالبي الظروف في التحكم على القدرة عدم حاالت تجنب من دارةاإل تمكن اأنه آما

.التنافسية  

 أو المعوقات اآتشاف من تمكن نهاأ ذإ ،القرارات صنع عملية في حاسمًا عامًال المعلومات تعد

 برازإ في تساعد نهاأ آما ،المستقبل في ستظهر التي المشكالت وآذلك ،المنظمة تواجه التي المشاآل

.55 الكافي هتماماإل إيالئها ينبغي والتي القائمة المشكلة في الهامة الجوانب  

 البدائل مختلف بشأن والتسهيالت الدعم تقديم في تكمن المعلومات هميةأ نفإ أخرى ناحية ومن

 ذات وفي ،القائمة المشكلة لحل نسباأل البديل الختيار بينها لمفاضلةا إلجراء ،القرار صانع مامأ المتاحة

 سلبيات إبرازو المتاحة البدائل تقييم في تساعد نأ توافرها حالة في المعلومات شأن من فإن السياق

 دعم عن فضًال ،األفضل البديل إختيار إلى وصوًال حتماليةاإل نتائجه عاتوتوزي بديل آل يجابياتوإ

 وآذلك  ،ووضوح دقة بكل التنفيذ بعملية المعنية طرافاأل آل ومسؤوليات الحل تنفيذ طواتخ وتحديد

 والسلبيات بالصعوبات العالقة ذات الهامة بالتفاصيل القرار نفيذوت المراقبة نظام بتزويد المعلومات تقوم

  .القرار تنفيذ ثناءأ تبرز أن يمكن التي

 في خرىاأل الموارد شأن شأنها قيمة لوماتللمع نأ ،الصدد بهذا عليه التأآيد يجدر ماوم

 ،المعرفة مستوىل اإلضافة في مساهمتها لمدى وفقًا نسبية بطريقة المعلومات قيمة وتقاس ،المنظمة

 من الرسالة تحتويه ما  على فقط تعتمد ال القيمة وهذه للمعلومات المتزايدة القيمة على يكون فالترآيز

.عليها الحصول تم التي بالمعرفة عالقتها بمدى ولكن معلومات،  

 هذه في ويدخل عدادهاإ لتكلفة عنها الناتجة المنفعة تغطية بمدى المعلومات قيمة تقاس آذلك

 المعلومات عدادإ يكون ال و قتصادياإل المنظور وحسب ،والمال والجهد الوقت عناصر تكلفةال

 يتعدى ما المنظمة يكلف ال عداداإل هذا آان إذا الإ ،االدارة وظائف لدعم فيها تستخدم التي لألغراض

  .قتصاديإ غير يكون ذلك نفإ وإال ،المعلومات هذه استخدام خالل من قتتحق أن يمكن التي الفائدة

 غير  والمعلومات المتاحة المعلومات  بين التفرقة من بد ال ،المعلومات قيمة على وللتعرف

 قرار لىإ يؤدي بحيث عليه الحصول يمكن المعلومات من حجم قلأ هي المتاحة فالمعلومات ،المتاحة

Shiism point التشيع نقطة (عليه يطلق ما وهو التام التأآد من حالة ظل في ، مربح  غير المعلومات أما ). 

 الرشيد القرار لصنع المالئمة البيئة توفير على قادرة وغير المشوهة الناقصة المعلومة تلك فهي المتاحة
56.  

 فيما تتمثل المعلومات قيمة نفإ القرار صناع خدمة هو معلوماتال نتاجإ من الهدف آان ذاوإ

 ،التكاليف تخفيض وأ العائد وزيادة القرار تحسين لىإ يؤدي بما ضافيةإ منافع من المستخدم لىإ تضيفه
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 نإو ،والتكاليف المنافع تحليل إلى يستند أن بد ال المعلومات على بالحصول يتعلق قرار همأ نفإ لذلك

 زيادة هي المعلومات فوظيفة ،المستحيل من يكن لم إن المعلومات قيمة تحديد بمكان عوبةالص من آان

  .الحدوث في معينة تصرفات تسبيب وأ تصرف لىإ يؤدي حتى مستخدمها لدى المعرفة مستوى

 حتياجاتإ مقابلة هي الحيوية ووظيفتها ساسياأل المعلومات دور آان إذا ،تقدم ما سياق وفي

 على باإليجاب ينعكس نحو على عليها يحصلون الذي المعرفة حجم زيادة في المتمثلة القرار صناع

 الفرد نظر وجهة من تتحدد المعلومات قيمة نبإ القول إلى يقودنا مرأ وهو القرارات، باتخاذ قيامهم

 ضافةإ ،معرفة من تضيفه ما مقدار يحدد نأ يستطيع الذي هو ألنه باستخدامها يقوم الذي) القرار صانع(

57 .المعلومات نعدامإ أو وقلة المخاطرة حالة في إال الحقيقي معناه يأخذ ال المعلومات قيمة مفهوم نأ لىإ  

 الحدية القيمة تتساوى عندما األمثل الوضع لىإ الوصول يهدف لمعلوماتا نظام نأ آما

 القيمة منحنى التقاء نقطة بعد المعلومات حجم في زيادة يأ وتؤدي ،إلنتاجها الحدية التكلفة مع للمعلومات

.فعةالمن على التكلفة في زيادة إلى الحدية التكلفة بمعنى الحدية  

  :يلي ما استنتاج يمكن التالي )6 (رقم الشكل على وبناًء

 

58للمعلومات الحدية بالتكلفة الحدية القيمة عالقة) 6 (الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .المعلومات آمية زيادة يمكن نهفإ الحدية التكلفة على تزيد الحدية القيمة آانت ذاإ 
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 .37 ص  ،2004 ، الجزائر

الحدية التكلفة  

الحدية التكلفة  

 التكلفة

للمعلومات األمثل الحجم  

المعلومات حجم  



  .المعلومات آمية تخفيض يجب نهفإ الحدية التكلفة عن تقل الحدية القيمة آانت ذاإ 

  .المعلومات من المثلى الكمية لىإ نصل فإننا الحدية فةالتكل مع الحدية القيمة تساوت ذاإ 

 تكلفة نتحمل ما وعادة ،تنظيم ألي هام مورد تمثل المعلومات نأ ،القول إلى نخلص تقدم مما

 وأ معين نتاجإ في راغبين غير نكون نحن ،مورد أي مثل ،هذا ومع وإنتاجها، عليها الحصول في معينة

 دوالر) 2 (استثمار االقتصادي غير فمن ،عليها الحصول المتوقع قيمة وأ العائد تفوق معينة تكلفة تحمل

  .معلومات دوالر) 1 (قيمته ما على للحصول

 

 2 – 7 : خصائص وسمات المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الفعالة :

 فيها فرتتوا نأ ينبغي ، القرار صناع حتياجاتإ تلبي التي المعلومات نأ على الدراسات غالبية تفقت

59 :اآلتي في نوجزها ،والسمات الخصائص مجموعة  

 - :الدقة .1

 النتائج ليجع ،البدائل أفضل بين المقارنة عند المعلومات نصف دقيقة تفاصيل وجود نإ

 القرارات اتخاذ على ذلك ساعد ،بالدقة تتصف المعلومات آانت آلما عليها، ومعتمد دقيقة) المعلومات(

 ىلإ ومستندة خطاءاأل من وخالية محددة تكون أن ينبغي المعلومات نأ يعني وهذا ،فضلأ بصورة

.والثوابت الحقائق  

 - :الوضوح .2

 الوضوح وتحسين التطبيق، في فائدة آثرأ لجعلها الفهم سهلة تكون نأو بالبساطة المعلومات تتسم نأ

:يلي ما خالل من يتحقق نأ يمكن المعلومات في وزيادتها  

  بسهولة وتتسم ،المطلوب المجال تصف متكاملة جداول في حصاءاتواإل المعلومات وضع .أ 

 .النتائج وسرعة

 .بينها العالقة ونوعية المتغيرات بين التمييز .ب 

  .المعلومات توضيح في ةالمئوي النسب توظيف .ج 

 

 - :الشمولية .3

 ،به لإلحاطة وآرست له خصصت  الذي الموضوع جوانب جميع تغطي نأ يجب المعلومات نأ يأ

.حقيقًا تجسيدًا المطلوب المجال وتجسد جلهأ من جمعت وأ  
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 - :الوقت .4

 عليها ملياتالع جراءوإ البيانات إدخال دورة تستغرقها التي الزمنية بالفترة الخاصية هذه وترتبط

 لذلك ،المتخذة القرارات وفعالية سرعة تزاد آلما قصيرة المعالجة فترة آانت وآلما ،النتائج وتقرير

 على الحصول وسرعة توقيت ألن المناسب الوقت في المستفيدة للجهة المعلومات توفير ينبغي

.الجيدة المعلومات توفير في يسهمان المعلومات  

 - :التكلفة .5

 من المتوقع العائد عن تزيد ال نأ يجب المعلومات على الحصول تكلفة نأ لىإ صيةالخا هذه وتشير

.عليها الحصول آلفة من أآثر يكون نأ يجب المتوقع العائد نأ بل ، ستخدامهاإ  

 - :للقياس القابلية .6

 بشكل وتصنيفها وتبويبها وتحليلها تدوينها خالل من وفحصها المعلومات تسجيل مكانيةإ تعني وهي

 من نتاجهاإ يتم التي الرسمية المعلومات طبيعة لىإ الخاصة هذه وتشير ،وقت يأ في سترجاعهاإ نيمك

 أنها الإ المعلومات من نوعًا تعد الشخصية واآلراء فكاراأل من الرغم على ،للمعلومات رسمي نظام

.الرسمي النظام نطاق خارج  

 - :الواقعية .7

 محل الموضوع أو للواقع ممثلة تكون أن أي ،ماتالمعلو من المتوقع الحاسم نصرالع تعد والتي

.حقيقيًا تمثيًال اإلهتمام  

 - :المرونة .8

 في يفللتك وقابليتها ،ورغباته المستخدم إحتياجات تلبية على المعلومات قدرة الخاصية هذه وتعني

.ذاته الوقت في غرض من آثرأ تخدم نأو ،مستخدم أآثر قبل من ستخداماإل  

 - :الحداثة .9

 زدادتإ الحالية بالظروف وتتعلق حديثة المعلومات آانت فكلما ،المعلومات عمر إلى تشير وهي

  .القرار لصانع قيمتها

 - :للحاجة ملبية .10

 عن خروج أو نقص وأ زيادة دون االستخدام وطبيعة لحجم ومالئمة مناسبة المعلومات تكون نأ

.االهتمام محل الموضوع  

 

 2 – 8 : نظم المعلومات :-

 الضرورة تقتضي لذلك ،الراهن العصر في خاصة أهمية المعلومات نظم عموضو يكتسب

 التي والعوامل ومفهومها، المعلومات نظم فكرة نشوء من ابتداًء الموضوع هذا بأساسيات التعريف

 وصوًال ،النظام هذا بناء في المستخدمة يبباألسال مرورًا ،التاريخية لالمراح عبر تطورها في ساهمت

.أدائها آفاءة تضمن التي تشغيلها عناصر وأ وناتهامك تحديد لىإ  



 

- :تطورها في ساهمت التي والعوامل المعلومات نظم فكرة نشأة : 1 – 8 – 2  

 العام بمفهومها المعلومات نظم من نوعًا عرف قد البدائي نساناإل أن على الدراسات غالبية تتفق

 ورصد لمتابعة دائم سعي في كانف ،االمن وتحقيق مرارواالست البقاء في المتمثلة احتياجاته لتلبية البسيط

 آانت التي المخاطر عن الالزمة التدابير واتخاذ ،الغذاء عن والبحث الفصول وتغيير الجوية حوالاأل

 أن إال ما، قرار اتخاذ في واستخدامها تهاومعالج المعلومات جمع لىإ دائمًا آان الذي االمر ،حياته تهدد

 نساناإل ساعدت التي واألدوات الوسائل الآتشاف نتيجة حدث المعلومات نظم في يةهمأ آثراأل التطور

 اآتشاف قبل االنسان، عن المعرفة فصل أي ،اإلنسانية والخبرة والمعارف المعلومات بتسجيل للقيام

 معظم في معهم وتموت والحكماء، الكهنة عقول في تحفظ المعارف آانت والكتابة التسجيل شكالأ

.األحيان  

 ظهرت قد وتنظيمها والمعارف والمعلومات البيانات تسجيل فكرة نأ لىإ باإلشارة الجدير ومن

 قدمأ السومريون اخترع عندما ،)حاليًا العراق (الرافدين بالد في نشأت التي السومرية الحضارة ظل في

60 . عام) 5000 (من اآثر قبل للكتابة طريقة  

 أقدم تحتوي التي الطينية واأللواح الرقم على آتبوا السومريين نأ على التاريخية الكتابات وتدل

 لعقودوا والقوانين الدولة شئون دارةإو التجارة عن معارف تضم والتي نسانيةاإل واآلداب العلوم

61.المختلفة التجارية والمعامالت اتوالمعاهد  

 الحضارات ظل في لمعلوماتا وتسجيل الكتابة وسائل تطور مع المعلومات نظم تطورت وهكذا

 في والمكتبات الكتب انتشار من ذلك رافق وما ،ميةاالسال والحضارة الرومانية اليونانية، المصرية،

 في تطورًا شهدت التي النظم هذه واالندلس، والقاهرة ودمشق بغداد يف ،وحواضرها االسالمية لعواصما

 ماتالمعلو جمع من الحاجات تنامي مع تتالءم التي المبادئ تستخدم آانت المعلومات حفظ مجال

62.وتوزيعها ومعالجتها وتخزينها  

 63اآلتي في توضيحها يمكن وتطورها المعلومات نظم فكرة ظهور في ساهمت التي العوامل همأ ماأ

:-  

 

 

 - :التجارية االعمال توسع .1

 المنافع تبادل لىإ والحاجة عزلته من الخروج القديم العالم على فرضت التي الحياة ضرورات نإ

 موالأ رؤوس لىإو ،البشرية الموارد على المتزايد الطلب تساعإ لىإ دتأ مما ،الدولية التجارة وانتشار
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 الذي مراأل االقتصادية، المشروعات حجم تنامي وبالتالي ،منتجاتها لبيع أسواق لىإ الحاجةو ،هائلة

 المهام لترشيد معينة وبنوعية باستمرار المعلومات تدفق تؤمن فعالية معلومات نظم توفير استلزم

.المنظمات في المختلفة اإلدارية  

 

 - :بتكاراإل في والرغبة التعامل في لسهولةا .2

 بهم، المحيطة البيئة مع وآذلك ،البعض بعضهم مع التعامل في الناس تواجه صعوبات هناك آانت

 إطالق الحيوانات، تقليد: مثل الطبيعة مع التعامل في بسيطةال الوسائل استخدام لىإ نساناإل لجأ لذلك

.التنقل في والكواآب النجوم حرآة ومتابعة النار شعالإ ،األصوات  

 فتحولت البيئة، مع التعامل في أفضلو سهلأ وسائل بتكارإ لىإ دافعًا المصاعب تلك وآانت

 على ستداللاإل ويمكن ،البدائية نسانيةاإل اللغات ظهور في ساهمت أرقامو وآتابات رموز لىإ صواتاأل

 البدائية شكلت التي) روجرافيةااليد (الكتابات ترجع حيث ،نسانيةاإل اللغات أصل تتبع خالل من ذلك

.ومعالجتها البيانات وحفظ المعلومات تسجيل لفكرة ولىاأل  

 

 - :واهميتها االدارة دور تعاظم .3

 مراحل عبر متعددة بمتغيرات مرت وهي ،اإلطالق على اإلنسانية الممارسات أقدم من دارةاإل تعد

 العلم فرع من فرعًا صبحتأو ،العلم صفة إآسابها في ساهمت والتي نسانيةاإل المجتمعات تطور

 وفي عامة، بصورة المجتمعات حياة في متزايد بشكل دارةاإل دور تعاظم لذلك ،نسانيةاإل والمعرفة

 ألن وتمويل، وتخزين إنتاجو شراء من والتسويقية نتاجيةاإل أنشطتها لتسيير ،خاصة بصورة المنظمات

 واءوس ،زراعية أو ،صناعية أم تجارية ،آبيرة أم صغيرة آانت سواء ،للمنظمات جوهرية عملية دارةاإل

 بل ،اإلنساني النشاط أوجه جميع على تطبق فاإلدارة ،فردية مشروعات مأ حكومية منظمات آانت

 فهي ولذلك ،سواها عما المتقدمة المجتمعات تميز التي الهامة الخصائص من العلمية دارةاإل أضحت

 بشكل لوماتالمع داءأ في ستمراريةاإل على للحفاظ ومستمرة دائمة صفةب المعلومات استخدام تتطلب

.العالمية الشرآات تحقيقها إلى تتطلع التي التنافسية المزايا من ضحتأ سليم  

 

 -:دارةاإل في الحاسوب استخدام .4

 القرن خمسينيات منذ حاسوبال باستخدام وثيقًا رتباطًاإ ترتبط ،الحديثة داريةاإل المعلومات نظم إن

 نظام مكونات أهم يعد الحاسوب ألن نظرًا ،المعلومات  لنظم مرادفًا الحاسوب صبحأ حتى ،الماضي

.المعلومات  

 عمل أسلوب في ثورة حداثإ لىإ لها المساندة والتكنولوجيا نترنتاإل في الحديثة التطورات أدت لقد

 لوظائف المعلومات تكنولوجيا مساندة طريقة في جذرية تغييرات ظهور لىإو ،فرادواأل المنظمات

 منظمات لىإ الحديثة المنظمات تحولت وقد ،النهائيين المستخدمين نشطةوأل المختلفة نشطتهاأو ،المنظمة



 المنظمة داخل تعمل والتي المماثلة والشبكات االنترنت عدي حيث ،االنترنت على قائمة الكترونية العمأ

)Intranet Extranet (والعمالء والموردين عمالاأل وشرآاء المنظمة بين تعمل التي وتلك ،)  هي وتلك ،)

 سوف وهكذا اإللكترونية، عمالاأل منظمات في المعلومات كنولوجيات عليها تقوم التي ساسيةاأل يئةالب

 يجعل نحو على اإلدارة مستقبل وعلى وعملياتها، اإلدارة أنشطة مختلف على التأثير في الحسابات تستمر

 تكنولوجيا استخدام في الكاملة الخبرة لديه من إال معها التعامل يستطيع ال جديدة دارةإ الحالية دارةاإل من

 دارةإ تكون وسوف ،وممكنه سهلة العمأ لىإ التقليدية عمالاأل تحول سوف الحاسبات ألن ،المعلومات

 يرسيتغ ربما بل ،المنازل من المعامالت من العديد نجازإ باإلمكان يكون وسوف ،ممكنًا بعد عن المكاتب

.للتكنولوجيا ستخدامهاا بسبب اراتداإل من للكثير التنظيمي الهيكل  

 

 

 

- :نواعهاأو المعلومات نظم تعريف : 2 – 8 – 2  

 يدل والمصطلح ،الماضي القرن من الثاني النصف إلى يعود الحديث بمفهومها المعلومات نظم

 أشكالها وعرض ومعالجتها وتخزينها وتنظيمها المعلومات بجمع آليًا أو يدويًا يقوم الذي النظام على

 والصوتية والمرئية النصية الوسائل من وبأي ،)المعرفة للتحليل، تعرضت التي البيانات م،خاال البيانات(

 رقامأو العناوين دفتر مثل ،للمعلومات نظامًا يعد واإلسترجاع للتسجيل نظام أي نفإ المبدأ، حيث من

 بواسطة تسمح التي المعلومات تقنيات استخدام هو الحديثة المعلومات لنظم الحقيقي البعد ولكن ،الهواتف

64.متناهية ودقة هائلة رعةبس ومعالجتها وتخزينها البيانات من هائلة آمية جمع الحواسيب  

 والبرامج والمعدات األفراد من ظمةمن مجموعة أنها على معلومات نظام أي تعريف ويمكن

 اتخاذ لمساندة المعلومات وتوزيع وتشغيل بتجميع تقوم والتي ،البيانات وموارد االتصاالت وشبكات

65 .المنظمة داخل والرقابة والتعاون القرار  

 وتصنيف بتجميع تسمح منظمة جراءاتوإ آلية عن عبارة هو المعلومات نظام نأ ،وعمومًا

 من ليتمكن ،الحاجة عند نساناإل يسترجعها معلومات إلى تحويلها ثم ومن ،ومعالجتها البيانات وفرز

 سيحصل لتيا المعرفة طريق عن المنظمة حرآة تفيد وظيفة بأية القيام أو قرار تخاذإ وأ عمل نجازإ

66 .النظام من المسترجعة المعلومات من عليها  

 من مجموعة بأنه المعلومات نظام فيعرف ،تحديدًا آثرأ تجاهإ لىإ اآلخر البعض ويذهب

 لقواعد طبقًا وتبويبها تحليلهاو ومعالجتها البيانات لتجميع معًا تعمل التي ليةواآل البشرية العناصر
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 اآلخرين والمستفيدين القرارات وصانعي للباحثين تاحتهاإ لغرض محددة ألغراض ،متقنة جراءاتوإ

67 .ومفيدة مناسبة معلومات شكل على  

 

 

68المعلومات بنظام التعريف لمفردات تصور) 7 (رقم الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جراءاتواإل والتجهيزات األفراد من جموعةم هو المعلومات نظام بأن ،تقدم مما ويتضح

 اومعالجته وتخزينها المعلومات جمع على آليًا أو ،ميكانيكًا أو ،يدويًا تعمل البيانات وقواعد والبرمجيات

.للمستفيد بثها ثم ومن  

 ستيعابهاإ ودرجة ،عليها ترتكز التي المفاهيم حيث من المعلومات نظم نواعأ تختلف ،هنا ومن

- :هذه همأ ومن التكنولوجي للتقدم  

69 -:يلي ما نذآر األنواع  

 - :الحديثة المعلومات نظم .1
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  :على تعمل بيانات / والمتفاعلة المتداخلة العناصر من مجموعة
Aset of Interrelated components/data that  

 

نظم من واسترجاع جمع  
Collect or Retriere 

  تخزين
Storage 

  معالجة
Processing  

  بث / توزيع / استرجاع
Dٌisseminate 

  منظمة أية في السيطرة ، التنسيق ، القرار صناعة لدعم معلومات
Information to Support Decision Making , 

Coordination in an organization 



 على أي ،الحاسوبية األجهزة على تعتمد لتيا الحديثة المعلومات نظم على المصطلح هذا يدل

 ،خالناس الهاتف،: مثل المتقدمة األخرى يةاآلل الوسائل لىإ باإلضافة ،للبيانات االلكترونية المعالجة

.اإللكترونية أو الحديثة علوماتالم نظم عليه يطلق ما وهو ،الصناعية األقمار االنترنت،  

 -:القديمة المعلومات نظم .2

 اآلالت وبعض الورقية اليدوية الوسائل على ساسيأ بشكل تعتمد التي المعلومات نظم وهي

 اإللكترونية الوسائل تستخدم ال التي النظم أي ،المعلومات وتوزيع ومعالجة جمع في التقليدية دواتواأل

.وماتوالمعل البيانات تشغيل في  

 - :المتكاملة وماتالمعل نظم .3

 واحد نظام من أآثر تواجد عند يطبق ،المعلومات لنظم حديث مفهوم هو المتكاملة المعلومات نظم

 ،وتوزيعها ومعالتها البيانات جمع عملية تكرار تجنب المتكاملة المعلومات نظم غاية تكون المنظمة، في

 اإلدارة من لكل مستقلة معلومات أنظمة تشكيل من فبدًال ،القدرة وزيادة التكاليف خفض لىإ يؤدي مما

 متكاملة المعلومات نظم بناء يمكن ،البشرية الموارد ،والتطوير البحث إدارة ،والموازنات المالية،

 من مرحلة يةأ في ختناقإ وأ تكرار يأ لتفادي التنفيذ وبرامج جراءاتاإل بين والتكامل التنسيق ألغراض

 وحدة ومبدأ ،الشمولية ومبدأ النظم نظرية تطبيق مبدأ مع ينسجم يالتكامل تجاهاإل هذا ،العمل مراحل

 بعد وأ ثناءأ وأ النظام تصميم عند المعلومات نظم بين التكامل عملية تحقيق ويمكن  ،االدارة في هدافاأل

.جديدة معلومات نظم إدخال وأ حذف وأ تطوير عند أو ،للتشغيل إدخاله  

 - :الشاملة المعلومات نظم .4

 آما ،وفاعلية بكفاءة البيانات تشغيل ةعملي تحقيق لىإ يؤديان ال وتكاملها المعلومات نظم حداثة نإ

 شامًال المعلومات نظام يكون نأ يعني النظم نظرية تطبيق نفإ الميدانية الدراسات معظم ذلك ىعل تدل

 البيئة توىمس على آان أو ،المنظمة مستوى على آان إن به والمتأثرة فيه المؤثرة المتغيرات لكل

 نفإ وبالتالي النظم، منهجية قواعد إلى تستند التي النظم هي الشاملة المعلومات نظم أي الخارجية،

 مصممًا يكون نأو غراضاأل متعددة معلومات وينتج ،متنوعة معلومات مصادر يشمل أن بد ال تصميمها

.الالزمة واإلدارية البشريةو فنيةال المتطلبات جميع له وتتوافر فرعية ونظم رئيسي نظام شكل على  

-:المعلومات نظم مكونات : 3 – 8 – 2  

 مجموعة من يتكون النظام نأ وضحناأ ،المعلومات نظام بشأن وردت التي السابقة فيالتعار في

 وآما ،معلومات منتجات لىإ وتحويلها ،البيانات موارد باستقبال للقيام استخدامها يتم التي المكونات من

:التالي شكلال في موضح هو  
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71-:الموارد من أنواع خمسة على يعتمد المعلومات نظام نأ ،السابق الشكل من ويالحظ  

 . )النظام أخصائيو ،النهائيون  المستخدمون (– لبشريةا الموارد .1

 . )والمعدات اآلالت (– المادية الموارد .2

 .)واالجراءات البرامج (– لبرمجياتا موارد .3

 . )المعرفة وقواعد البيانات قواعد (– البيانات موارد .4

 .)الشبكات تدعيم ونظم االتصاالت طوسائ (– بكاتالش موارد .5
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النظام أداء على الرقابة  

 تحويل
 إلى البيانات

  معلومات

 من مدخالت
 موارد
 البيانات

 المخرجات
منتجات من  

البيانات موارد تخزين  

البشرية الموارد  البرمجيات موارد  

 موارد
 المعدات

 موارد
 البيانات

الشبكات موارد  



 ،والرقابة والتخزين والمخرجات والتشغيل دخالاإل بأنشطة للقيام الموارد هذه امباستخد النظام ويقوم

.مختلفة معلوماتية منتجات إلى البيانات تحويل يتم لكي  

 ساسيينأ نوعين وهناك معلومات نظام أي لعمل ضروري فراداأل وجود نأ :البشرية الموارد .1

 -: وهما المعلومات لنظم الالزمة ريةالبش الموارد من

 - :النهائيون المستخدمون .أ 

 المجهزة مخرجاته يستخدمون وأ مباشرة بطريقة النظام يستخدمون اللذين فراداأل وهم

 المهندسين، البيع، رجال المحاسبين، النهائين، المستخدمين: أمثلته ومن ،اآلخرين بواسطة

Knowledge Workers المعرفة عمال من المستخدمين معظم ويعد ،العمالء ن،المديري  أي ،

 وتوزيع واستخدام خلق جلأ من والتعاون تصاالتاإل في أوقاتهم آثرأ يقضون الذين فراداأل

72. المعلومات  

  :المعلومات نظم في االخصائيون .ب 

 ومشغلي البرامج مطوري ،النظام محللي وهم النظام وتشغيل بتطوير يقومون الذين وهم

73. النظام  

 - ) :Hard Ware المعدات ( المادية الموارد .2

 الحاسبات تشمل وهي المعلومات تشغيل في المستخدمة والموارد المادية جهزةاأل جميع تتضمن

74: الموارد هذه أمثلة ومن والوسائط والطرفيات  

 وهناك الدقيقة،  المعالجات تتضمن والتي المرآزية التشغيل وحدة شملوت :الحاسب نظم 

 .فائقة وحاسبات الحجم وآبيرة ومتوسطة صغيرة: الحاسبات حجامأ من العديد

 قراصواأل والطابعة والشاشة البيانات لدخاإل ،المفاتيح ولوحة ،الفأرة وتشمل :الطرفيات 

 .البيانات موارد لتخزين الممغنطة والشرائط

 الورق مثل ليهاع البيانات تسجيل يتم التي الملموسة شياءاأل جميع وهي :لوسائطا 

 .الضوئية واألقراص

 - :البرمجيات موارد .3

 هذه أمثلة ومن واإلجراءات، البرامج من آل وهي البيانات، تشغيل تعليمات أنواع جميع وتشمل

:الموارد  

 نظام تشغيل في حكمتت والتي النظام تشغيل برامج همهاأ ومن :النظام برامج 

 .)Windows,Dos (برامج مثل المعلومات
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 من معينة فئة احتياجات لخدمة لتشغيلا بتوجيه تختص والتي :التطبيقات برامج 

 اوفيس مايكروسوفت برامج ومجموعة المبيعات تحليل برامج مثل المستفيدين

)Microsoft Office(. 

 مثل المعلومات نظام لمستخدمي الموجهة التشغيل تعليمات في وتتمثل :اإلجراءات 

 .اوفيس مايكروسوفت برنامج استخدام دليل

 
 - :البيانات موارد .4

 بفاعلية إدارته ينبغي ،هامًا تنظيمًا موردًا تعد البيانات بأن ،المنظمات إدراك في متزايد تنامي هناك

 وقواعد البيانات قواعد لاخد بالبيانات االحتفاظ يتم وعادة  ،المنظمة في النهائين المستفيدين جميع لصالح

.المعرفة  

 قاعدة وتقوم منطقية، بطريقة المرتبطة السجالت وأ الملفات من مجموعة من البيانات قواعد وتتكون

 يخدم موحد إطار داخل منفصلة ملفات في بها االحتفاظ يتم آان التي السجالت من العديد آيزبتر البيانات

  .التطبيقات من العديد

 القيام تم التي داريةاإل الممارسات المعرفة، من متعددة أشكال على تحتوي فهي عرفةالم قواعد ماأ

  .التشغيل في بها

 - :الشبكات موارد .5

 بالتجارة المنظمة لقيام ضرورية واالآسترانت واإلنترانت االنترنت مثل ،تصالاإل شبكات أصبحت

 ،وغيرها االتصاالت مشغل حاسبات،ال من ،بعد عن االتصاالت شبكات وتتكون ة،االآتروني واألعمال

 وتشمل االتصاالت، برامج بواسطة فيها حكمالت يتم والتي االتصاالت بوسائط المتصلة األجهزة من

:االتصاالت موارد  

 واألقمار والخلوي الميكريوف ونظم الضوئية األلياف آابالت مثل :االتصاالت وسائط 

 .الالسلكية الصناعية

 تساهم التي البيانات وموارد والبرامج والمعدات األفراد جميع وتشمل :الشبكات تدعيم نظم 

 تشغيل وبرامج ،Modems المودوم: مثل اإلتصاالت شبكة واستخدام تشغيل في مباشرة

 .االنترنت تصفح وبرامج االنترنت

 
 2 – 8 – 4 : أنشطة نظام المعلومات :-

75: وهي أساسية نشطةأ بخمسة تقوم المعلومات نظام نأ على الدراسات غالبية تتفق  

 - :البيانات دخالإ أنشطة .1
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 مثل نشطةأ تشمل والتي ،البيانات دخالإ بعملية قيامال طريق عن للتشغيل البيانات عدادوإ تجميع يتم

 على البيانات تسجيل يتم وأ ،اآللي الحاسب لىإ مباشرة البيانات دخالإ يتم ما وعادة ، والتحرير التسجيل

 نأ ينبغي البيانات دخالإ وبعد الحاسب، لىإ دخالهاإ يحين حتى) االصل مستند (الورق مثل مادي وسيط

.التشغيل عند البيانات قراءة حاسبلل يمكن حتى المرن القرص مثل طوسي لىإ نقلها يتم  

- :المثال سبيل على  

 السند يأ (صلاأل مستند تعتبر والتي البنك، فاترد في يداعواإل السحب عمليات تسجيل يمكن

 لوحة باستخدام مباشرة المعلومات دخالبإ البنك موظف يقوم نأ ،الثاني والبديل) لمعاملة األصلي

 شاشة خالل من البيانات حةص مراجعة من يتمكن الحالة هذه وفي ،الضوئي الماسح جهاز وأ فاتيحالم

: مثل مختلفة إمكانيات للمستخدم يحيت نهأ حيث ،والمالئمة بالسهولة المباشر اإلدخال ويتميز ،الحاسب

.المستخدم بواسطة إآمالها يتم التي الفارغة البيانات هياآل االختيارات، قوائم  

 - :البيانات تشغيل نشطةأ .2

 حتاجاتإ لخدمة زمةالآل المعلومات على الحصول بهدف ،المعالجات من للعديد ناتاالبي خضاعإ يتم

.والتلخيص والتصنيف والترتيب لفرزوا الحساب مثل النهائي المستخدم  

 وحساب والقسمة والطرح الجمع مثل ،ساسيةاأل المنطقية العمليات ويشمل :الحساب .أ 

 .المتوسطات

 الترتيب ذلك مثال معين، حسابي وأ منطقي تسلسل في البيانات وضع يعني :والترتيب الفرز .ب 

 المبيعات حجم أساس على تنازليًا البيع رجال ترتيب مثل للبيانات، التنازلي أو التصاعدي

 .منهم لكل الخاص

 ائصلخص طبقًا فئات وأ قطاعات في البيانات وضع لىإ البيانات تصنيف ويشير :التصنيف .ج 

 أو ،المنتج نوع ساسأ على المبيعات تصنيف مثل ،للمستخدم معنى ذات بصورة مشترآة

 .البيع منطقة أو المستهلك

 قابلية ثرآأ تصبح بحيث ،البيانات عناصر من هائل آم تجميع وأ دمج ويعني :التلخيص .د 

 صورة في البيانات عرض ذلك مثلةأ ومن ،للمستخدم المطلوبة ستفادةاإل يحقق بما لالستيعاب

 فائدة أآثر تصبح بحيث ،البيانات وتحليل تنظيم لىإ المعالجات هذه وتؤدي بيانية، شكالأ

 .للمستخدم

 تخضع أن يمكن العمالء حدأ رصيد من معين مبلغ بسحب الخاصة البيانات نأ: المثال سبيل على

-:التالية المعالجة لعمليات  

 يسمح الرصيد آان ذاإ ما على للتعرف ،بالبنك الموجود بالرصيد سحبه المطلوب المبلغ مقارنة يتم :أوًال

.ال أم المبلغ ذلك بصرف  

.للعميل السابق الرصيد من المبلغ ذلك خصم يتم نأ :ثانيًا  

.الفرع في الموجودة النقدية مجموع من خصمه يتم نأ :ثالثًا  



.العميل موقف عن البنك لمدير ملخص لتقديم تستخدم نأ :رابعًا  

 في المخزنة البيانات صيانة على يضًاأ ينطوي البيانات معالجة نشاط نأ لىإ شارةإلبا الجدير ومن

.مستمرة بصورة وتحديثها وتصحيحها بمراجعتها القيام طريق عن النظام  

 

 - :المخرجات أنشطة .3

 حيث ،المخرجات أنشطة خالل من متعددة رصو في للمستخدم المعلومات نظام مخرجات توفير يتم

.المعلومات نظم من األساسي الهدف يعد النهائي للمستخدم ةالمالئم رجاتالمخ توفير نأ  

 لىإ تصل نأ يمكن والتي ،البيانية والصور والتقارير الرسائل المعلومات نظم مخرجات وتشكل

 بمعنى ،المتعددة الوسائط خالل من وأ ،مطبوعة منتجات شكل في وأ ،العرض شاشة خالل من المستخدم

 المتحرآة والرسوم آالنصوص ،النظام مخرجات مع للتعامل حسيه طريقة من آثرأ استخدام يمكن نهأ

. والصوتيات المرئياتو  

 شاشة خالل من معين عميل رصيد عن البنوك دأح فرع مدير يتأآد نأ يمكن: المثال سبيل على

 دوري قريرت خالل من القروض سداد بانتظام ويتابع ،الصوتي بالبريد الصوتية رسائله ويتلقى ،العرض

  .مطبوع

 ألن ،الجودة من عالية درجة على تكون أن يجب ،للمستخدم مفيدة النظام مخرجات تكون ولكي

 قيمة ذات المعلومات تجعل بخصائص تتصف ،الجودة عالية معلومات إلى بحاجة المستخدمين

 قيمة ذات غير تكون فهمها يصعب التي وأ الدقيقة غير وأ القديمة فالمعلومات ،النهائي لمستخدمها

.خدمللمست  

: وهي أبعاد ثالثة ساسأ على المعلومات جودة قياس ويمكن  

 -:أبرزها من الخصائص من مجموعة لىإ البعد هذا ويشير :التوقيت .أ 

 . إليها الحاجة عند المعلومات توفير أي :التوقيت مالئمة 

 .المعني الموضوع حول المجريات أحدث المعلومات نعكس نأ يجب :الحداثة 

 .المطلوبة المعلومات توفير دلمع 

 والحاضر الماضي عن ماتمعلو تقديم مكانيةإ يأ :المعلومات تغطيها التي الزمنية الفترة 

 .والمستقيل

 .الخصائص من عدد على البعد هذا ويينط :المحتوى خصائص .ب 

 .األخطاء من خالية المعلومات تكون أن يجب: الدقة 

 .المستخدم الحتياجات ةمالئم المعلومات تكون نأ يجب: المالئمة 

 .المطلوبة المعلومات آل توفير يجب: اإلآتمال 

  .غير ال المطلوبه المعلومات توفير يجب: بالموضوع اإلتصال 

 .وخارجية وداخلية النطاق وضيقة اقالنط واسعة معلومات بتقديم النظام يسمح نأ يجب: النطاق 



  :الشكل وأ الهيكل خصائص .ج 

- :التالية ئصالخصا على البعد هذا وينطوي  

 .فهمها يسهل صورة في المعلومات يرتوف يجب : الوضوح 

 ملخصة صورة في لمعلوماتا توفير على قدرة هناك تكون نأ يجب: التفاصيل درجة 

 .وتفصيلية

 .منطقي ترتيب في المعلومات عرض جبي: الترتيب 

 ص،النصو مثل المعلومات عرض بدائل من العديد هناك يكون نأ يجب: العرض أسلوب 

 .البيانية األشكال ، األرقام

 مثل متنوعة وسائط خالل من المعلومات، توفير إمكانية هناك تكون أن يجب: الوسائط 

 .المرئية الفيديو وعروض مطبوعة ورقية مستندات

 - :البيانات تخزين أنشطة .4

 ورةبص بالمعلومات حتفاظاال عملية وهي المعلومات نظم أنشطة همأ البيانات تخزين عملية تعد

 وسجالت بيانات قواعد في البيانات تنظيم ويتم ،ليهاإ الحاجة عند سترجاعهاإ يمكن بحيث ،منظمة

.سترجاعهاإ مجرد وأ البيانات تشغيل عادةإ يسهل مما ،وحروف وحقول  

 البيانات لتنظيم التابع بسلواأل يعد والذي ،البيانات لعناصر المنطقي التسلسل) 9 (رقم الشكل ويوضح

.المعلومات نظم في المخزنة  
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- :النظام داءأ على الرقابة نشطةأ  

 والمخرجات التشغيل وعمليات المدخالت نشطةأ حول مرتدة معلومات صداربإ الرقابة نشاط يختص

 معلوماتية جاتمنت للنظام يوفر بحيث ،نشطةاأل تلك أداء في نحرافاتإ يأ تعديل بغرض ،والتخزين

.للمستخدمين مالئمة  

 خطأ وجود هذا يعني وقد للمبيعات، الكلي المجموع في خطأ هناك نأ المدير يكشف قد ،المثال سبيل على

 التسجيل من التأآد يستدعي الخلل عالج نأ ولذلك ،التشغيل عملية في وأ البيانات دخالإ عملية في

.األصلية للمعامالت الصحيح لتشغيلوا  
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 تصف الحروف من مجموعة : الحقل
  شيء وأ مكان وأ فرد خاصية

  .الموظفين ألحد االسم حقل :  مثال 

  المرتبطة الحقول من ةمجموع : السجل
 يمكن والذي ،للموظف االجور سجل : مثال
 لتأميناتا رقم حقل ،االسم حقل: يتضمن نأ

.الراتب وحقل االجتماعية  

 السجالت من مجموعة يشمل: الملف
 سجالت جوراأل ملف ويشمل ،المرتبطة

.األنشطة أو العاملين لكل  

 من متكاملة مجموعة وهي: البيانات قاعدة
 قاعدة تشمل قد : مثًالف السجالت وأ الملفات
 تقييم وملفات األجور ملفات فراداأل بيانات

.الوظيفي التاريخ وملفات األداء  

  الحقل اسم
  سعيد أحمد عامر

  االجور سجل
  سعيد احمد عامر : االسم
731110045 : التأمين رقم  

ريال 200.000 : الراتب  

االجور ملف  

الفرادا بيانات قاعدة  



 
 

 الفصل الثالث

 المعلومات منظــــــــ مفهـــــــــوم
  داريــــــــــــةإلا

ومهماتهـــــــــــــا نواعهـــــــــــاأو  
 

 

 

 

 
 



 

 3 – 1 : تطور نظم المعلومات اإلدارية المعتمدة على الحاسوب :-

 آان نتشارهاإ نأ الإ ،الماضي القرن من الستينيات مطلع في داريةاإل المعلومات نظم بدأت لقد

 مكانياتهاإ آانت التي بالحواسيب رتباطهاإ بسبب ،بدقة رجوةالم هدافاأل تحقيق من تتمكن ولم محدودًا

 نظم تطور على ذلك ساعد السبعينيات، بداية في ملحوظًا تطورًا النظم هذه شهدت لقد ،يضًاأ محدودة

 ومنها المتقدمة البرمجيات ظهور لىإ باإلضافة ،جدًا هائلة تخزين إمكانيات لها صارت التي الحواسيب

Database Management systems) (DBMS (البيانات قواعد دارةإ نظم  تقليل على آثيرًا ساعدت يالت ، )

.أآبر بشكل الحواسيب استخدام على قدامواإل اإلنجاز وقت  

 اعةصن في ساسيًاأ عنصرًا تشكل ضحتأ ذإ ،التسعينيات في ملحوظًا تقدمًا ظمالن هذه حققت وقد

 علماء دفع قد ،المعلومات إدارة نظم بأهمية المتنامي دراكاإل آان لذلك المختلفة، المنظمات في القرار

 تحقيق في فعالة وسيلة آونه وتقييمه الموضوع هذا  في والبحث الجمهور تكثيف لىإ والحاسوب اإلدارة

.المنظمة أهداف  

.المجال هذا في والمختصون لباحثونا قاله ما بعض سنذآر هميةاأل هذه ولتوضيح 77 

:منها عديدة مجاالت في األعمال إدارة يفيد المعلومات نظم ستعمالإ نأ) 1976 ،دوو (الباحث أآد  

  .عمالاأل نجازإ في المدراء قبل من المبذول والجهد الوقت تقليل 

 .المستقبل احتماالت يمتقي على درةالق 

 .البيئية التغييرات مواجهة 

 المدراء وتمكن ،فضلأ تصاًالإ توفر المعلومات دارةإ نظم نأ يضًاأ آدأ فقد ، )1976 آآوف ( ماأ

:التالي النحو على المعلومات إدارة نظام مفهوم تلخيص ويمكن ،فاعلية أآثر بشكل قراراتهم تنسيق من  

 .المناسب الوقت في المناسبة لوماتالمع يرتوف على تعمل داةأ وأ وسيلة 

 لهم يوفر حيث ،للمعرفة المدراء بعض حاجةو دارياإل المستوى حاجة أساس على يصمم نظام 

  .القرار تخاذإل الآلزمة المعلومات

 تجهيزها بعد داريةاإل المستويات إلى المعلومات بتحويل يتخصص وتحكم ضبط نظام هو 

 .أفضل بشكل اراتالقر إتخاذ ليضمن ،وتحديثها

 مراحل بستة مرت قد الحاسوب إلى المستندة داريةاإل المعلومات نظم أن الدراسات ألغلب ووفقًا

78 :وهي هامة تطورية  
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  .15 – 14ص ، 2004 ، عمان ، الحديث الكتب عالم ، االدارية المعلومات نظم ،محمد ،المقابلة  .78
  .179 – 177 ص ، م1988 ، عمان للنشر، الوراق ؤسسةم ،1ط ، االدارية المعلومات نظم ،سليم ،الحسنيه 
  .209 – 208 ص ، 2010 صنعاء والنشر، للطباعة األمين مرآز ،1ط معاصر، مدخل ، االدارية المعلومات نظم ،شهاب ،البياتي 

 Efriam , Turban , Decisison Support System & Expert System , Englewood cliffts , 1995 , P18 – 21 . 



 هذه بدأت ، البيانات تشغيل بنظم يعرف ما أو ،البيانات على الترآيز مرحلة: األولى المرحلة

 يضًاأ ويعرف ،الماضي القرن من الستينيات منتصف حتى واستمرت ،الخمسينيات منتصف في المرحلة

 المختلفة النشاطات مجاالت تصف التي البيانات جمع عملية تؤدي التي النظم وهي البيانات، معالجة بنظم

 على تحتوي تقارير شكل على وعرضها وتلخيصها ،ليهاإ الحاجة لحين وتخزينها ومعالجتها للمنظمة،

.المنظمة داخل األفراد بواسطة إستخدامها يمكن معلومات  

 المعلومات نظم تطور من لثانيةا المرحلة وهي ،المعلومات على الترآيز مرحلة :الثانية المرحلة

MIS (داريةاإل (،) Management Information System  وبداية الخمسينيات نهاية جذورهافي بدأت التي) 

  .اآلن حتى واستمرت الستينيات

 لتحليلها بل بعد، فيما عليها لالطالع تخزينهاو البيانات تسجيل على ليس الترآيز بدأ لقد

 ،عليها معالجات إجراء بعد منها اختياري سترجاعإل الملفات تخزين أي منها، النتائج ستخالصوإ

 بما يتعلق فيما سواء ،للشرآة العامة نشطةاأل تصف التي المخزنة البيانات اتملخص على والحصول

 تقارير شكل على رضهاوع المستقبل في حدوثه متوقع هو ما وأ اآلن، يحدث ما وأ الماضي، في حدث

.قراراتهم إتخاذ على المديرين تساعد ةالمنظم نشاطات عن استقصاء تقارير وأ ،خاصة تقارير وأ دورية  

 على المدير تساعد نظم يجادإ على الترآيز بدأ ،القرارات دعم نظم على الترآيز لةمرح :الثالثة المرحلة

 دعم نظام (النظام هذا سمي وقد ،الستينات نهاية مع مبرمجة غير أو محددة مسألة في قراراته تخاذإ

Decision Support System , DSS القرار  لدولا في الحاسوب استخدام نتشارإ بعد النظام هذا ظهر ،)

 أي وسيط، دون الحاسوب مع التعامل طيعيست مدير وأ فرد آل صبحأو ،االدارة مجاالت في المتقدمة

  دةمحد فئات لمساعدة النظام هذا تطور وقد  المعلومات، أو الحاسوب في متخصص على اإلعتماد دون

ESS (العليا دارةاإل دعم نظم مثل ،المديرين من تخصصًا آثرأ (،) Executive Support Systems  وهي ،)

 السياسات وضع عن للمسؤولين مالدع توفير أي ،المنظمات في العليا اإلدارة لمساندة المصممة النظم

 الحواسيب من شبكة ظامالن هذا يكون ما غالبًا ،المنظمة بمصير المتعلقة والخطط واإلستراتيجيات،

  .ويسر بسهولة المعلومات  مصادر جميع لىإ الوصل تؤمن التي والمرآزية الفرعية

GDSS) (Group Decisions Support System (العمل جماعات قرارات دعم نظم مرحلة :الرابعة المرحلة (، 

 – جتماعاتإ (اعاتجم شكل على يعملون ماعند المديرين تدعم التي داريةاإل المعلومات نظم وهي

 ذات معلومات لىإ تحتاج التي النشاطات هذه مثل في يحتاجونها التي بالمعلومات ) مؤتمرات – ندوات

.التقليدية المعلومات أنظمة توفرها ال معينة ونوعية خاصة طبيعة  

OIS) (Office Information System (المكاتب معلومات نظم على الترآيز مرحلة :الخامسة المرحلة  منذ ،)

 فيها لعاملينا نتاجيةإ وزيادة تصاالتاإل تسهيل بهدف ،المكاتب أتمتة على الترآيز بدأ الثمانينات بداية

 ياتالستين منتصف لىإ ترجع المرحلة هذه بدايات آانت نإو ،اإللكترونية األجهزة استخدام خالل من

 ،الحاسوب بوسطة الكلمات بمعالج يعرف ما بعد فيما ظهر ثم ،اإللكترونية الكاتبة اآللة ظهرت عندما

.الكترونيًا المستندات ونقل الصوتية والرسائل لكترونياإل بالبريد يعرف ما وظهر  



Expert Systems (الخبيرة النظم على الترآيز مرحلة :السادسة المرحلة  الخبيرة النظم استخدام أبد لقد ،)

 Artificial (صطناعياإل بالذآاء يعرف ما على دتعتم النظم وهذه ،الماضي القرن من السبعينيات دايةب في

Intelligence  بالطريقة منطقية أعمال ألداء الحاسوب برمجة مكانيةإ على الخبيرة النظم فكرة وتقوم ،)

 محاآاة وهي وتقدمًا، رقيًا الحاسوب تطبيقات آبرأ يمثل صطناعياإل فالذآاء اإلنسان، يؤديها التي نفسها

  .المشكالت حل في نساناإل السلوك

 المعتمدة النظم مفهوم ظل في النظام هذا يتطور أخذ ،العشرين القرن من األخير الربع ومنذ

KBS (المعرفة على (،) Knowledge Based Systems  النظام لمستخدم والمشورة النصح يقدم ألنه وذلك ،)

 النظام فستجيب حةالنصي منه ويطلب النظام المستخدم يستشير حيث ،آبيرة رفيةمع قاعدة خالل من

 للحاسوب البشريين المعرفة خبراء تغذية على بناًء والنصيحة الخبرة له ويقدم المستخدم الستشارة

.المكتبية والخبرات والقواعد عارفبالم  

 

 3 – 2  : تعاريف نظم المعلومات االدارية :-

 لنظم محدد تعريف دووج عدم لىإ دتأ الموضوع هذا تناولوا الذين والمتخصصين الباحثين آثرة نإ

79: يلي مما أآثر وأ واحد في يلتقون النهاية في نهمأ الإ ،داريةاإل المعلومات  

 .أفضل بشكل ومهامها وظائفها ألداء لإلدارة المعلومات تهيئة هو النظم هذه هدف نإ 

 .البيانات معالجة في الحاسب استخدام 

 .والخارجية الداخلية المنظمة أنشطة وصف 

  :مجموعات خمس لىإ والمتخصصين الباحثين هؤالء تقسيم ويمكن

 هذا يدأ وقد  ،القرارات اتخاذ وهو المعلومات نظم من ساسياأل الهدف على الترآز :االولى وعةالمجم

 .Regnols منهم الباحثين من عدد المفهوم

 ومن البيانات معالجة هو المعلومات نظم من ساسياأل الهدف أن على ترآز :الثانية المجموعة

 .Samuelson Murach تجاهاإل هذا أيدوا الذين المتخصصين

 فقط البيانات واسترجاع خزن هو المعلومات نظم من ساسياأل الهدف أن على ترآز :الثالثة المجموعة

 .Ross &Murdic الباحثان المجموعة هذه نصارأ من

 ستخدامهاا لغرض لإلدارة المعلومات تهيئة هو النظم هذه هدف بأن تؤآد التي هي :الرابعة المجموعة

 على تعتمد متكاملة لوماتمع ذات تكون النظم وهذه ،القرار واتخاذ التنظيم ،التخطيط عمليات في

 .Davis المجموعة هذه نصارأ ومن  الحاسوب،

 المنظمة نشطةأ وصف هو المعلومات نظم من ساسياأل الهدف أن على ترآز :الخامسة المجموعة

 المجموعة هذه نصارأ ومن ،األنشطة هذه تنفيذ في الحاسوب وتستخدم ،ومستقبًال وماضيًا حاضرًا
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Mcleodمكليود MIS (اريةداإل المعلومات نظم بشأن وردت التي بالتعاريف الشاملة حاطةاإل ولغرض ، (، 

  :التعاريف تلك من اآلتية المختارة المجموعة نستعرض سوف

: بأنه اإلداري المعلومات نظام األمريكية المعلومات نظم جمعية تعرف  

 وعرضها المعلومات صاليوإ وتنظيم بجمع يقوم ،آلي معلومات نظام من يتكون نظام

.التنظيمية الوحدة تمارسها التي ألنشطةل والرقابة التخطيط مجال في دارةاإل قبل من ستعمالهاإل  

 تمد التي المنتظمة العمليات من مجموعة: بأنها اإلدارية المعلومات نظم البكري وعرف

 تتميز نأ على التنظيم، داخل القرارات واتخاذ عمالاأل تنفيذ في لمساعدتهم الالزمة تبالمعلوما يريندالم

80. والتكلفة والتوقيت الجودة يةناح من مالئمة تكون نأو ،والدقة والشمول بالكمال لمعلوماتا هذه  

 والمصادر جراءاتواإل األفراد من مجموعة: أنها على داريةاإل المعلومات نظم الصباغ وعرفه

 وتقوم ،آمدخالت البيانات مواد تقبل أنهاو ،المنظمة في المعلومات توتثب وتحول تجمع التي الموارد وأ

81 .المخرجات هي معلومات آمنتجات بمعالجتها  

 توفر التي الوسائل من ةمنظم مجموعة: بأنها اإلدارية المعلومات نظم سلطان، إبراهيم ويعرف

 يضًاأو ،المنشأة وعمليات بأنشطة يتعلق فيما بالمستقبل والتنبؤ ،والحاضر الماضي عن معلومات

 لصانع المناسب التوقيت في معلومات من توفره ما خالل من المنظمة في والعمليات والرقابة التخطيط

82 .القرار  

آانتر (ويعرف Kanter  بنوعية معلومات دارةلإل توفر التي النظم: بأنها اإلدارية المعلومات نظم) 

 عملية ومراقبة اإلدارية القرارات واتخاذ صنع عمليات يف للمساعدة توثيقًا آثرأو دقأ وتوقيت فضلأ

83. التنفيذ  

Murdick Ross وروس ميردوك (وعرفه MIS (ةدارياإل المعلومات نظام)   مجموعة باعتباره ،)

 تقليل بغية ،واسترجاعها البيانات وخزن ومعالجة جمع عمليات تتولى التي جهزةألوا األفراد من تتكون

 الوقت في المعلومات من المدراء احتياجات تلبية خالل من وذلك ،القرارات اتخاذ من التأآد عدم حالة

84 .آبيرة بفعالية المعلومات هذه استخدام يمكن الذي  

Lucas لوآس (وعرف  تتضمن التي المنظمة جراءاتاإل من سلسلة: أنها على المعلومات نظم) 

85 .القرار لصنع الضرورية المعلومات توفير تنفيذها عند  

Archie (قدمه شامل تعريف وهناك  يقوم الذي النظام ذلك هو ةيداراإل المعلومات نظام نأ وهو :)

 موارد استخدام عن نالمسؤولي مع تصالاإل أنشطة وتنظيم ،محددة بيانات ومعالجة وتحليل جمع بعمليات

86 .النظام  
                                             

  .11 ص ، م1985 ، القاهرة الحديث، العربي المكتب  ،االدارية المعلومات نظم ،سونيا ،البكري  .80
  .65 ص ، م1995 عمان، اليازوردي، دار ، المعلومات نظم في الحاسوب تطبيقات ،عماد ،الصباغ  .81
  .252 ص ، م2000 اإلسكندرية، الجامعية لدارا ، االدارية المعلومات نظم ،ابراهيم سلطان،  .82
 جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد آلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،االردنية التجارية البنوك في القرارات اتخاذ في المعلومات اثر ،صبرينه  ،الدين عز  .83

  .28 ص ، م2002 عمان، اليرموك،
84 .MurdickRibert& Ross Joel , Information Systems for Modern Management , New Jersey , 1976 , P7 – 9 .  
85 .Lacas Henry , Information Systems Concepts for Management New York , Me Graw , 1990 , P 15 . 



رينوفويك (وقصد Wren &Voich  ةاإلداري العملية أداء يسهل الذي النظام بأنه المعلومات بنظام) 

87.والرقابة التخطيط خاصة  

 دارةإ يد في إدارية أداة فهي ،غاية وليست وسيلة اإلدارية المعلومات نظم أن ،آخرون أآدو

  توفير طريق عن ،المنشأة داخل التشغيل لياتعم على العليا دارةاإل قبضة إحكام منها الهدف المنشأة

88.األساسية مهامها ممارسة من تتمكن حتى الالزمةلإلدارة والمعلومات البيانات  

 التي المتكاملة الفرعية النظم عن  عبارة نهاأ على داريةاإل المعلومات نظم عرف من ناكوه

89 .المشروع في المختلفة داريةاإل للمستويات الالزمة المعلومات تجهيز في الحاسب تستخدم  

 مدت التي الرسمية النظم فهي ،آليود ما يقول آما اإلدارية المعلومات لنظم اإلجرائي التعريف أما

 للمؤسسة الداخلية للعمليات مرئية وأ مكتوبة أو شفوية صورة في وتنبؤيه وحالية سابقة بمعلومات دارةاإل

 الدقيقة المعلومات إلتاحة المديرين وبخاصة اإلداريين دعم بهدف ،بها المحيطة البيئة ولعناصر

90 .القرارات واتخاذ العمل نجازإ على لمساعدتهم المناسب الوقت طارإ في والواضحة  

 جوانب في تشترك نهاأ نستنتج ،داريةاإل المعلومات نظم بشأن وردت التي التعاريف خالل ومن

:أبرزها من لعل عديدة  

 .نظمةواأل واإلجراءات واألجهزة ادفراأل من مجموعة هي اإلدارية المعلومات نظم أن 

 .واسترجاعها البيانات وخزن معالجةو بجمع تقوم 

 .المنظمة تمارسها التي شطةناأل عن معلومات من تحتاجه ما بكل دارةاإل بتزويد تقوم 

 خرىاأل والخارجية الداخلية البيئة صرعنا لمساعدة ،لإلداريين الالزمة والتسهيالت الدعم تقدم 

 .المنظمة عن للمعلومات إحتياجاتهم تلبية على

 

 3 – 3 : مكونات نظم المعلومات اإلدارية :-

:رئيسية مكونات خمسة إلى تقسم داريةاإل المعلومات نظم مكونات فإن ،91 الدراسات من للعديد وفقًا  

 ) :Hardware (جهزةاأل .1
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 متوفرة أصبحت سوبالحا جهزةأ نأ ماسي قلاأل على حاسوب من مكونًا معلوماتي نظام ألي البد

.منخفضة وبأسعار  

 -:)Soft ware (البرمجيات .2

 ،األجهزة ستؤديها التي العمليات وتحدد والمعلومات والبيانات جهزةاأل تشغل التي األنظمة وهي 

System Soft ware (النظم برمجيات: نوعين لىإ وتنقسم  هوتجعل الحاسوب تشغل التي البرامج وهي) 

 التطبيقات وبرمجيات ،الذاآرة من واسترجاعها البيانات ترتيب: مثل العمليات تنفيذ على قادرًا

)Application Soft ware   والمحاسبة، ،االجور برامج: مثل  المنظمة بيانات بتشغيل تقوم التي وهي) 

.والتنبؤ التصنيع، وبرامج  

 : )Data Base (البيانات قواعد .3

 حداثواأل العمليات آل تصف التي بياناتال على يحتوي الذي الوعاء وأ المخزن هي البيانات قاعدة

 ورقية تكون عدةالقا هذه  ،ملفات شكل على بنشاطها الخاصة المهمة التفاصيل بكل المنظمة في الجارية

 المعلومات نظام وظيفة وتكون اآللي النظام في الكترونيًا مسجلة  أي محوسبة وأ ،اليدوي النظام في

 تعمل أن حاسوبية مكونات يأ وأ معلومات نظام ألي يمكن ال ،لذلكمعلومات إلى البيانات هذه تحويل

.بيانات قاعدة دون  

 -):Procedures (جراءاتاإل .1

 إلنجاز المحددة والتعليمات الخطوات عةمجمو وترتيب وصف تتضمن عمليات هي جراءاتاإل

 ال ،البيانات وقواعد والبرمجيات واألجهزة ،سابقًا وصفها تم التي فالموارد الكافة، الحاسوبية العمليات

 االجراءات  النظام مسار خريطة حيانًاأ وتسمى ،محدد عمل نظام وضع دون بدقة عملها تؤدي نأ يمكن

 بها سيتم التي والكيفية ،عمله سيتم ومتى ،به سيقوم الذي ومن عمله، يجب الذي ما توضح عمل أدلة تعد

؟ عمله  

 -:)Personnel (فراداأل .2

 ممن النظام دارةإو لتشغيل عاملين لىإ تحتاج معلومات نظم تستخدم منظمة فكل البشري، المورد هم

 ألنه ،النظام مكونات همأ من البشري العنصر يعد لذلك ،المعلوماتية مجال في والخبرة المعارف يمتلكون

.خرىاأل النظام مكوناتو عناصر آل على السيطرة عن المسؤول هو  

 

 

 3 – 4 : أنواع نظم المعلومات اإلدارية:- 

 عرضها، تم وإن سبق والتي اإلدارية المعلومات نظم بها مرت التي به التطور المراحل ضوء على

 ولذلك ،الباحث يعتمدها التي والتبويب التصنيف معايير بتنوع تتنوع داريةاإل المعلومات نظم أن نجد

  :تصنف نأ يمكن



 معلومات نظمةأو يدوية معلومات نظمةأ لىإ لمنظماتا في السائدة التكنولوجيا مستوى حسب 

 .)الحاسب على تعتمد التي المعلومات نظم وأ (آلية

 المعلومات نظم بيانات،ال تشغيل نظم لىإ  تصنف نأ يمكن لها التاريخي التطور وحسب 

 واالصطناعي ذآاءوال الخبيرة والنظم ،القرارات دعم ونظم المكاتب لوماتمع نظم ،اإلدارية

 .التنظيمية المستويات وحسب 92،المعرفية لنظموا

 لها، الدعم تقدم التي األساسية التنظيمية المستويات ساسأ على المعلومات نظم تقسيم الممكن من نهفإ

93 :وآاآلتي ،العليا المستويات إلى وصعودًا دنىاأل المستوى من ابتداًء  

 ويشتمل المنظمة لحرآة ساسيةاأل القاعدة يمثل والذي ، Operational Level العمليات مستوى .1

 .عملياتها إدارة على

 والمعلومات البيانات تمجاال في العاملين على يشتمل والذي Knowledge المعرفي المستوى .2

 .المعرفية

 .الوسطى المنظمة إدارات على يشتمل والذي Management ، دارياإل المستوى .3

 العمل داراتإ وأ العليا داراتاإل على يشتمل والذي Stragic Level االستراتيجي المستوى .4

 .المنظمة في األربعة النظم لهذه تصورًا يوضح التالي والشكل ،المنظمة يف االستراتيجي
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94التنظيمية ستوياتالم تخدم التي االربعة المعلومات نظم انواع) 10 (رقم الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على تحصل ،السابق المخطط في أوضحناهاو اليها شرناأ والتي ،اإلدارية المستويات وهذه

 ،التالي الشكل يوضحها آما ، المعاصرة المعلومات نظم من نواعأ ةست خالل من  )المعلومات (الخدمات

.نظماتالم في ومهماتها النظم تلك نواعأ من نوع آل بمناقشة وسنقوم  

                                             
94 .62 صـ ،م2005 عمان، المسيرة، دار ،1ط اإلدارية، المعلومات نظم الدين، عالء الجنابي، و إبراهيم، عامر قنديلجي، -   

 

  العليا اإلدارة

الوسطى االدارة  

 البيانيات مجال في العاملون
 والمعرفة

  التشغيلية االدارة

اإلستراتيجي المستوى  

االداري المستوى  

المعرفي المستوى  

التشغيلي المستوى  

والتسويق المبيعات  التصنيع التمويل  المحاسبة  البشرية الموارد  



  .95االدارية المعلومات نظم بوسطة المنفذة المهمات) 11 (رقم الشكل
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 المعلومات توفير
 التكتيكية

 االستشارة توفير
المعرفية والخبرة  

 المعلومات توفير
يةاالستراتيج  

 القرارات دعم نظم
 DSS التكتيكية

 القرارات دعم نظم
 QDSS الجماعية

 العليا االدارة دعم نظم
EIS 

Computer 
االلكتروني الحاسب  

 معالجة نظم
 TPS المعامالت

االدارية ريرالتقا نظم
MRS 

المكاتب معلومات نظم  
OIS 

 المعامالت حرآة قوائم
 والملفات

االدارية التقارير  
 

 المراسالت
المكتبية واالتصاالت  

 البرمجيات
Software 

البيانات قاعدة  
Database 

الوظيفية المعلومات نظم  
البشرية الموارد  التسويق التصنيع التمويل 

 



 

 ) :3Office Information Systems – 4 – 1 : نظم المعلومات المكاتب  (

 والثمانينات، السبعينيات خالل داريةاإل المعلومات نظم مجال في تطوراتال أهم من لعل

 المعلومات نظم دور تزايدو عمالاأل مكاتب في اإلتصاالت وتكنولوجيا الحواسيب لنسق المتزايد الظهور

OIS (المكاتب معلومات نظم شهدتها التي التطورات نع فضًال ،الفردية ) OAS (المكاتب أتمتة نظم وأ ،)

)Office Automation Systems (.  

 نتاجيةإ زيادة على خيرةاأل العقود خالل اإلتصاالت وتكنولوجيا الحاسوب تكنولوجيا ساعدت لقد

 الميكانيكية األجهزة دخالإ في الجديد التوجه هذا على طلقأ حيث ،هائلة زيادة المكاتب موظفي

) Office Automation (المكاتب أتمتة (بـ عمالهمأ نجازإ على دارييناإل لمساعدة المكاتب لىإ لكترونيةواإل

.(96  

OIS (المكاتب وماتمعل نظم ،تطورت لقد  المستوى ملتدعي ملحوظ بشكل الثمانينات فترة خالل) 

 نظم نأ يأ لكترونيًا،إ تشغيلها وطرق المعلومات من حتياجاتهاإ لتلبية ،عمالاأل منظمات في التشغيلي

)OIS  داريةاإل معامالتهم آافة وتشغيل دارةإ على التشغيلي المستوى في دارييناإل جميع ساعدت) 

 المهام نجازإ عمالاأل منظمات في اإلداريين بمقدور أصبح وبالتالي إلكترونيًا، تشغيًال المكتبية

 وبكفاءة أقل وتكلفة وجهد بوقت التقليدية الوسائل من بدًال التكنولوجيا باستخدام منهم المطلوبة والواجبات

.أآبر وفاعلية  

 الحاسوب، (المعلومات ولوجيالتكن الكثيف االستخدام تعني المكاتب معلومات نظم نأ هنا، ومن

 وقدرة وفعالية نتاجيةإ زيادة بهدف ،خرىاأل وااللكترونية الميكانيكية داتوالوح) الشبكات الهاتف،

 وبين الواحد، المكتب داخل المعلومات تصاالتإ جودة تحسين خالل من وذلك ،المكاتب في العاملين

 هو النظم لهذه الرئيسي والهدف ،الخارجية لبيئةوا المنظمة ومكاتب المختلفة، المنظمة داراتإو مكاتب

 أقصى في قراراتهم تخاذإو مهماتهم نجازإ على ومساعدتهم لها المحتاجين لىإ والمعلومات البيانات نقل

97.التأآد حاالت من ممكنة حالة  

 –الحاسوب (المعلومات لتكنولوجيا فالكثي ستخداماإل تعني المكاتب معلومات نظم أن ،هنا ومن

 وقدرة وفعالية نتاجيةإ زيادة بهدف ،خرىاأل واإللكترونية الميكانيكية والوحدات) الشبكات -الهاتف

 بين ،الواحد لمكتبا داخل المعلومات تصاالتإ ةجود تحسين خالل من وذلك ،المكاتب في العاملين

 هو النظم لهذه يالرئيس والهدف ،الخارجية والبيئة المنظمة ومكاتب ،المختلفة المنظمة وإدارات مكاتب

 أقصى في قراراتهم تخاذإو مهماتهم نجازإ على ومساعدتهم لها المحتاجين لىإ والمعلومات البيانات نقل

98.التأآد حاالت من ممكنة حالة  
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 هي محددة بأهداف فيها المكاتب المعلومات نظم تربط التي الشرآات من العديد نأ نالحظ ولذلك

99:أهمها من لعل ،الفوائد من العديد تحقق المكاتب معلومات نظم بأن تدرك ألنها ،نتاجيةإ آثراأل  

 .اإلدارية والمهام المعامالت إنجاز في) Speed (السرعة 

 .واسترجاعها وتخزينها المعلومات على الحصول في) Accuracy (الدقة 

 .معينة زمنية وحدة في اإلداري الموظف إنتاجية زيادة في المتمثلة) Productivity (نتاجيةاإل 

 .األعمال اءأد تكلفة نخفاضإ 

 .المنظمة في العاملين معنوية يادةز 

 .وتصحيحها وتدقيقها األعمال على واآللية الذاتية الرقابة 

 

  :-3Transaction Processing Systems – 4 – 2 : نظم معالجة المعامالت 

TPS (المعامالت معالجة نظم تعد  اليومية العمليات بدعم تقوم وهي ،المعلومات نظم نواعأ قدمأ)

 لىإ ،للمنظمة والخارجية الداخلية المصادر من عليها الحصول يتم التي الخام البيانات تحويل خالل من

 السجالت على والحفاظ بعملياتها القيام على النظم هذه وتساعد ،لإلدارة مفيدة تكون معنى ذات معلومات

100 .باستمرار هاثيوتحد أنشطتها عن والدقيقة المفصلة  

:مثل المنظمة في عدة مجاالت مع ظمالن هذه تتعامل ، آخر وبمعنى  

 والمعدات المكائن على السيطرة وآذلك ،باألجور يتعلق ما ومتابعة الجتهاومع الطلبات متابعة

 نسيابيةإ تتابع التي المنظمة في التجارية والتعامالت العمليات مستوى تخدم وآلها التعويضات، ومتابعة

101 .المنظمة عمالأ ألداء ضرورية هي التي للمعامالت الروتيني اليومي العمل  

 مستوى وعلى ،خرىاأل المعلومات أنظمة في المستخدمة البيانات قاعدة النظم هذه توفر آما

Payroll Systems (والرواتب جوراأل أنظمة نظمةاأل هذه على األمثلة ومن  ،والوسطى العليا دارةاإل (، 

Order Processing ، الطلب معالجة نظمةأو ،المدينة الذمم أنظمةو  في التوفير حسابات وأنظمة ، 

Saving Accounts المصارف . 102  

 يمكن ال ضرورية بمهام تقوم نهاأ في ،المعلومات نظم بقية عن المعامالت معالجة  نظم  تختلف

 وعملياتها، نشطتهاأ حول المختلفة والمعلومات اناتبالبي حتفاظاإل عليها منظمة فكل عنها، اإلستغناء

  .نسبيًا ومعروفة ثابته ومعايير جراءاتإ وفق عليه المعالجة جراءإو
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 على الترآيز ويكون ،المعلومات نظم بقية من أآثر مفصله بيانات مع التعامل يتم آما

 خالل من القرار صنع لعملية مةالالز المعلومات النظم هذه تقدم آما ، آثرأ بشكل التاريخية المعلومات

103 .حدث لما وصفية تقارير تعتبر والتي لإلدارة تقدمها التي التقارير  

 

104 :وهي ، اساسية مراحل بخمس المعامالت معالجة دورة وتمر  

 والترميز التحرير عمليات إجراء بعد الورقية الوثائق من الحاسوبية جهزةاأل إلى البيانات دخالإ .1

 .األولية

 .الكترونيًا روءمق شكل لىإ تتحول المعامالت نأ أي ،حاسوبيًا المعامالت بيانات عالجةم .2

 ملفات الزبائن، ملفات: مثل بها، خاصة ملفات في البيانات اعدةق في المعامالت بيانات تخزين .3

  .الموردين ملفات العاملين،

 المختصرة تقاريرالمعلومات المتابعة، تقارير المحاسبية، التقارير مثل المختلفة، التقارير توليد .4

  .الرقابة تقارير لإلدارة ترفع التي

 عن سؤال أو ستفسارإ يأ على لإلجابة ذلك الطلب، حسب الخاصة والدراسات البحث ملياتع .5

 في المخزون مستوى مثل عامة حاالت وأ ،الزبائن من زبون مديونية حالة: مثل خاصة حاالت

  .المستودعات

 حتفاظباإل الخاصة األعباء من آل على فيه أآيدالت فيكون ،المصرفي بالعمل يتعلق فيما ماأ

 تعد والتي للمعامالت المرفق العمل مستندات نتاجإو ،للتشغيل ساسيةاأل التفصيالت وتسجيل بالسجالت

 قةالالع ذات طرافاأل حقوق ولحفظ المنفذة العمليات نجازإ لتأآيد وذلك المصرفي، العمل ساسياتأ من

105 .المصرفي القيد توثيق ساسياتأ من جزءًا المعلومات نظم تصبح وبالتالي ،قانوني آمتطلب  

 النظم هذه ألن ،يومية ورةبص المنفذة والمصرفية ةدارياإل النشاطات المعامالت معالجة ظمن وتخدم

 وتداول وتخزين تجميع في تساعد التي التقليدية التطبيقات على وتشتمل ،القمة إلى القاعدة من تصمم

 العمليات النظم هذه تلخص وآذلك ،للمصرف اليومية األنشطة حول والتقارير البيانات من رةآبي آميات

  .خرىاأل اإلدارية المستويات اجاتحتيإ لتخدم للمشرفين ونقلها اليومية المصرفية

 صحة من للتأآد والمراقبة هتماماإل من الكثير تتطلب المعامالت جةمعال نظم نأ ،القول وخالصة

 ساساأل تعد التي البيانات بقاعدة دهموتزو ،خرىاأل المعلومات لنظم هامة رآيزة كلتش فهي عملها،

 هميتهاأ ومعرفة نظمةاأل هذه فهم دارييناإل نالمستخدمي على يتوجب ولذلك ،نشطتهاأو المنظمة ألعمال

:منها ممكن اءدأ فضلأ على للحصول وتطويرها تواجهها التي للمشاآل حلول وضع ومحاولة  
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 :-3Management Reporting Systems  (MRS) – 4 – 3 : نظم التقارير االدارية : 

MRS (داريةاإل التقارير نظم ظهرت  ،الماضي القرن من الستينيات عقد يف المتقدمة الدول في) 

 ،ومنظمة دقيقة بمعلومات القرار اعوصن المدراء تزويد على قادرة نظم وجود لىإ الحاجة لتزايد

 اتخاذ ولغايات والضبط والرقابة التوجيه في مساعدة آأداة المنظمة عمالأو نشاطات عن ومختصرة

106.القرارات  

TPS (المعامالت معالجة لنظم مكملة داريةاإل يرالتقار نظم وتعد MRS (نظم ألن)   في تعتمد) 

TPS (نظم بيانات قاعدة على معلوماتها معظم  وعمليات وظائف مختلف تدعم بيانات على تحتوي التي) 

 ولذلك: المنظمة نشاطات عن استثنائية معلومات أو روتينية مختصرة تقارير على لتشتم وهي ،المنظمة

 يسهل بطرق خزنها ثم ومن ،والتحليل والتصنيف والفرز التبويب مثل مختلفة عمليات عليها تجري

MRS (نظم بواسطة استخدامها  الجهة وطلب حاجة حسب منتقاة معلومات على تحتوي تقارير شكل على) 

  .المستفيدة

 النظم هذه لىإ لإلشارة آخر مصطلح يستخدم آان السابق في نهأ لىإ باإلشارة  الجديرة ومن

MRS (نظم استخدام المحدودية نظرًا ، Information Repoting Systems) IRS (وهو  في ظهرت التي) 

 شكاليةاإل بعض إلى دىأ الذي مراأل ،والسبعينيات الستينيات في بخاصة ،االمريكية المتحدة الواليات

MIS (داريةاإل المعلومات نظم مفهومي بين بعضال لدى والتداخل MRS (داريةاإل التقارير ونظم)   ولذلك ،)

Parker & Case وآيس بارآر (الباحثان يرآز  التقارير نظم أن لرأيهما ووفقًا بينهما التمييز على ،)

MIS (داريةاإل MPS (داريةاإل المعلومات نظم من فرعيًا امًانظ تعد)   دعم نظم شأن ذلك في شأنه ،)

107.المكاتب تمتهأ ونظم داريةاإل راتالقرا  

MRS (للمنظمة الفني المستوى في المختصون ويستخدم  تقارير على الحصول لغرض ،)

 باألعمال مرؤوسيهم قيام آيفية عن وحديثة دقيقة معلومات على تحتوي عمالهمأ مجال في خصصةمت

 والرقابة التنسيق وظيفتي في قساماأل ورؤساء الفنيين التقارير هذه وتساعد ليهم،إ الموآلة والمهام

 نحرافاتاإل واآتشاف بالمخطط الفعلي اإلنجاز ومقارنة المنظمة عمليات تابعةم خالل من والضبط

.تكرارها عدم لضمان بشأنها صحيحيةالت جراءاتاإل تخاذال السلبية نحرافاتواإل لتعزيزها، يجابيةاإل  

 توفر الحاسوب على مبنية نظم هي داريةاإل التقارير نظم نأ) ماآليود (يرى ،االتجاه وبذات

 المجاالت حدأ وأ لآك المنظمة آانت سواء رسمية تنظيمية وحدة عن المسؤولين للمديرين المعلومات

 الماضي في حدث ما المعلومات هذه صفتو للمعلومات متشابهة حتياجاتإ لديهم والذين فيها، الوظيفية

 تقارير شكل في المعلومات هذه توفير ويتم ، ًالمستقب ثهحدو المحتمل من هو وما ، اآلن يحدث وما
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 وحل القرارات صنع في لوماتالمع هذه وتستخدم رياضية ونماذج ومخرجات خاصة وتقارير دورية

108. المشكالت  

MRS (داريةاإل المعلومات نظم تعريف يمكن نا،ه ومن  دارةاإل تزويد معلومات نظم بأنها ،)

) المبرمجة (لنمطيةا القرارات اتخاذ عمليات على لمساعدتها المنظمة نشاطات عن محددة بمعلومات

  .109) المبرمجة شبه (النمطية وشبه

 معلومات على الحصول من المدراء يمكن منسق بشكل داريةاإل التقارير نظم تصمم نفإ لذلك

 آفاءة من يزيد مما ،أسرعو فضلأ بشكل القرارات اتخاذ في يساعدهم الذي مراأل عالية، جودة ذات

  .المحددة هدافاأل لتحقيق المتخذة القرارات عليةوفا

  

  :-3DSS(Decision Support Systems – 4 – 4 : نظم دعم القرار (

 لوماتمع نظم تطبيق لىإ الماضي، القرن في السبعينيات مطلع منذ المنظمات معظم تجهتأ

 بالتعامل تسمح قوة آثرأو حجمًا صغرأ النظم هذه فكانت ،التقليدية داريةاإل المعلومات نظم عن تختلف

 من ستفادةاإل في النهائي المستخدم لمساعدة النظم هذه تصميم تم فقد ،لها النهائي المستخدم وبين بينها

 نهاية ومع ،المبرمجة وشبه) مبرمجةال غير (الروتينية غير القرارات اتخاذ في والنماذج البيانات

 بالقرارات يسمى ما أو الجماعية القرارات دعم لىإ الفردية القرارات لدعم الموجه الجهد متدأ الثمانينيات

110.التنظيمية  

 في اآللي الحاسب ستخدامإ بشأن التفكير في نسبيًا جديدة طريقة القرارات دعم نظم وتمثل

 ، جلاأل طويل التخطيط ألغراض تصميمها ثم اآللي الحاسب على مبنية نظم فهي دارية،اإل ضاألغرا

 النظم هذه تميزوت ،وغيرها المالية المحافظ دارةإو ،االستراتيجي والتخطيط المنظمة، موقع واختيار

 على ملتش وهي حصائيات،واإل والمحاآاة النماذج إعداد طريق عن البيانات تحليل في عالية بقدرات

 ألعداد التقارير في والبحث ،الميزانيات قوائم إعدادو دارية،اإل القرارات لمساندة مالئمة اناتبي قواعد

111 .النتائج وعرض التحليل ورسومات والتنبؤات الحسابات  

 في المساعدة يقدم حيث ،المستفيد مع متبادل تفاعل ذي نظام عن عبارة القرار دعم نظام وإن

 يقوم حيث ،مسبقًا الحل معروفة غير المشاآل وحل ،المبرمجة وشبه المبرمجة غير القرارات اتخاذ

112.الممكنة الحلول لتقييم البيانات معالجة دواتأو بنماذج القرار صانع بتزويد  

 قبل من المميزة الخدمات هذه لمستخدم بالنسبة التنافسية الميزة تحقيق في القرارات دعم نظم تساهم

 منفردة ميزة ضفاءإ لىإ يؤدي بشكل متنظيماته داخل البيانات تتكامل حيث المالية، والهيئات المصارف

113:الهامة اإلدارية الممارسات من للعديد والتسهيالت الدعم وتقدم مستخدمها مامأ النظم لهذه  
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 .المستقبل ودراسة الماضي تحليل 

 .الحرجة اليومية القرارات بعض خاذات في المساعدة 

 .األمد طويلة إستراتيجية قرارات اتخاذ في المساعدة 

 مثل ،والنهائي مالمستخدو النظام بين التفاعل تحقيق رسائل من العديد القرارات دعم نظم وتستخدم

 استخدام في األلفة توفر والتي الرابع الجيل لغة عليها تطلق والتي النهائي المستخدم برامج لغة استخدام

 االستفسارات على وتجيب فورية تقارير تقديم من تسيير بيانات قاعدة توفر وآذلك اآللية، الحاسبات

 الحاسب مع المباشر والتعامل لتفاعلبا القرار لمتخذ وتسمح بالذات معينة بموضوعات ،الخاصة

 على الحالة هذه وفي اليقين، حد لىإ بياناتها تصل لم التي المشكالت ومعالجة المعلومات السترجاع

 طارإ في ووضعها المشكلة وتوصيف تحديد يعاود ثم المتاحة البيانات ومراجعة دراسة القرار ستخدامم

114. الغاية لهذه صيصًاخ المعدة النماذج مستخدمًا القرار دعم نظم  

What If لو ماذا (المنطق على النظم هذه فكرة وتقوم  مجموعة الحاسوب أليس نأ للمدير فيمكن ،)

 لبدائل جوبةأ ةمجموع عطائهإ للحاسوب ويمكن ،إتخاذه يريد الذي بالقرار الخاصة سئلةاأل من متتابعة

  .فضلاأل البديل اختيار لغرض مختلفة ارقر

 ؟ الشهري  القسط يكون آم ، سنوات ثالث مدى على الدفع آان لو ماذا 

 ويمكن بالمئات، االسئلة عدد آان ولو حتى قصير زمن في جاهزة االسئلة لهذه النظام أجوبة وتكون

  .وشمولية وموضوعية حكمة اآثر رالقرا اتخاذ في عليها اعتمد التي المعلومات تكون ان

 روتينية، غير موضوعات بمعالجة تقوم نهاأ القرار دعم نظم نجاح وعوامل مميزات همأ من لعل

 والمخزون تاجناإل متابعة مثل ،المهيكلة بالقرارات المتعلقة تلك عن مختلفة موضوعات هي وبالتالي

 التفاعل طريق عن توفيرها الممكن لمعلوماتا من المزيد لىإ تحتاج نهاأ آما ،والمحاسبة والرواتب

 المستخدم حتياجاتإ بحسب للتعديل قابلة المعلومة نوعية نفإ آذلك 115،المستخدم مع والمباشر المستمر

 عليه متفق شكل وفق المعلومات فيها قدمت التي التقليدية داريةاإل المعلومات نظم في عليه ما بخالف

 لصانع يوفر مما ،يجابياتهاوسلبياتهاإ توضيح مع الحلول تقديم قدرات القرارات دعم نظم وتمتلك ،مسبقًا

.النهائي قراره اتخاذ في تساعده يالت المعلومات القرار  

 نظم من غيرها عن القرار دعم نظم تميز التي ساسيةاأل والخصائص المالمح بعض وهنالك

116: التالي النموذج وعلى الحاسب على المعتمدة المعلومات  

 العليا اإلدارية المستويات في تصنع التي برمجةالم وشبه المبرمجة غير القرارات على الترآيز .1

 .المنظمة في
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 قرارال متخذ متطلبات مع التكيف على والقدرة ،المرونة ،الناقلية خاصية على الترآيز .2

 .الحتياجاته السريعة واإلستجابة

 .المستخدم بواسطة العمليات في والتحكم التشغيل بدء مكانيةإ .3

 .التنظيمية والقرارات الفردية، لقراراتا اتخاذ من آل عمليات دعم .4

  .القرار وفاعلية جودة على الترآيز .5

 .داريةاإل يرالتقار ونظم المعامالت معالجة نظم مثل خرىاأل المعلومات نظم مع التكامل .6

 

 :-3GDSS (Group Decisions Support Systems – 4 – 5 : نظم دعم القرارات  الجماعية (

 دعم نظم أن ساسأ على ،الماضي القرن من السبعينيات دايةب في صممت القرارات دعم نظم نأ

MIS (التقليدية داريةاإل المعلومات نظم عن مختلفة نظم بوصفها ،الفردية القرارات  تستخدم آانت والتي ،)

 ،المبرمجة وشبه المبرمجة غير اراتالقر واتخاذ والحوار للمناقشة والنماذج البيانات قاعدة البداية في

 لىإ شارأ المنظمات في العملي الواقع ألن نظرًا ،تالقرارا دعم نظم مفهوم توسع ياتالثمانين نهاية وفي

117. جماعي بشكل بل ، رادينفإ بشكل تتخذ تعد لم القرارات من العديد نأ  

 واجتماعات ولقاءات لجان في وقاتهمأ يقضون مدراءال من% 80 نأ الدراسات بعض شارتأو

 القرارات دعم نظم تطوير لىإ ديأ الذي األمر ،118 المشكالت ومعالجة التفاوض وفي ومناقشات

GDSS (الجماعية القرارات اتخاذ شكالأ من الجماعي الشكل هذا حتياجاتإ يلبي نحو على الجماعية (، 

 عن مسؤوًال منهم آل يكون ،للنظم المستخدمين من لمجموعة التوالتسهي الدعم لتقديم النظم هذه صمت

 دعم نظم: مثل عالية، لدرجة بها مرتبطة ولكنها ،اآلخرون يؤديها التي تلك عن مستقلة مهام أداء

  .الشرآات إلحدى المالية دارةاإل في تالقرارا

 في تسهم اآللي الحاسب على مبنية تفاعلية نظم: بأنها الجماعية القرارات دعم نظم وتعرف

 معًا يعملون الذين القرارات متخذي من مجموعة لحلها يسعى والتي المبرمجة غير المشكالت حل تيسير

119.آفريق  

GDSS (الجماعية القرارات دعم نظم وتقوم  وتسهيل تطوير أن هو ،ساسيأ تراضاف على) 

 الوقت وتخفيض المشكلة على الترآيز يضمن الجيد تصالفاإل القرارات، تحسين إلى يؤدي تصالاإل

 ،الحل بدائل من المزيد على التعرف أو للمشكلة المختلفة بعاداأل لمناقشة اطول وقت يعطي مما ،الضائع

 ومصممة مراقبة بيانات ةمعالج نظم توافر همهاأ ،عوامل عدة على يعتمد القرار دعم نظم نجاح إن آما

 الإ ،المختلفة واألقسام الدوائر بين االتصاالت أنفتاحو والتطوير للبحث المنظمة دعم وآذلك ،جيد بشكل
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 هذا وبدون ، نظمةاأل من النوع هذا الستخدام اإلداري المستخدم وتأهيل تدريب هو املالعو همأ نأ

120.البيانات وقواعد البرمجيات أفضل توافرت ولو حتى فائدة بال النظام يكون التدريب  

 

 :-3ESS (Excutive Support Systems -4 – 6 : نظم دعم االدارة التنفيذية (العليا) (

 نظم مجال في التطورات دتأ وقد ،اآللية المعلومات نظم تطبيقات دثحأ من النظم هذه تعد

 واقع الى التحول لىإ العليا دارةاإل احتياجات خدمة ىعل قادرة آلليا الحاسب على قائمة معلومات

روآارتوتدريبي من آل قبل من جريتأ دراسة بعد ملموس Rockart&Treacy  واقعية مثلةأ فيها قدما والتي ،

 الشرآات من مجموعة رةإدا مجالس رؤساء بواسطة منتظمة بصفة مبيوترالك استخدام تجارب من

  .الكبرى مريكيةاأل

 هذه استخدام نتشارإ على العليا دارةاإل لدعم جاهزة برامج تصنيع في يعالسر تطورال ساعد وقد

 ومثلت ،1997 عام دوالر بليون لىإ السوق هذا في التعامالت حجم وصل حيث ،المنظمات في النظم

 ،االمريكية المتحدة الواليات في الكبرى الشرآات من% 70 البرامج هذه تمتلك التي الشرآات نسبة

 التوالي، على دوالر 208.000 و الردو ألف 265.000 واحد نظام وتشغيل بناء متوسط ويبلغ

 التي األهمية وآذلك ،النظم تلك تشغيل باقتناء المرتبطة الهائلة ستثماراتاإل حجم األرقام هذه وتعكس

121.الحاضر الوقت في األعمال لمنظمات العليا دارةاإل دعم نظم تمثلها  

EIS (المعلومات نظم نإ  الحاجات لمواجهة صممت الحاسوب على تعتمد للمعلومات نظم هي،)

Top – Level Managers العليا دارةاإل لمديري تالمعلوما من الخاصة  الدارةا في التنفيذيين للمدراء وأ

 والترآيز ،داريةاإل والرقابة االستراتيجي التخطيطب الخاصة القرارات اتخاذ على لمساعدتهم وذلك العليا،

.واإلقتصادية واإلدارية كنولوجيةالت المتغيرات مع والتكيف ،الخارجية البيئة على  

  وبالتالي ،تالمعلوما من العليا المستويات في المدراء احتياجات تلبية على النظم هذه وترآز

 للمنظمة الحرجة النجاح عوامل عن سهلة وبطريقة فورية بمعلومات العليا دارةاإل إمداد هو هدفها آان

)Critical Success Factors  التنظيم تحقيق على الجوهري التأثير ذات المحورية العوامل أي ،122) 

.االستراتيجية ألهدافه  

123: منها النظم هذه أهمية لىإ دتأ التي العوامل لىإ الدراسات بعض شارتأ وقد  

 حاجة الخارجية، البيئة في المتسارعة اتالمتغير ،المتزايدة المنافسة: وتشمل الخارجية العوامل  :أوًال

 التدخل درجة إزديادو ،الخارجية البيانات قواعد إلى للوصول الحاجة ،ريادية أآثر تكون ألن دارةاإل

.الحكومي  
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 التشغيلية، البيانات إلى للوصول الحاجة ،الحديثة للمعلومات الحاجة: وتشمل الداخلية العوامل  :ثانيًا

.دقة أآثر معلومات لىإ والحاجة ،المنظمة بيانات قواعد إلى للوصول الحاجة ،ةالفاعلي لزيادة الحاجة  

Rockart من آل حدد لقد Delong و  124: العليا اإلدارة نظم لنجاح هامة عوامل مانيةث   

 .مهامه إنجاز في استخدامه آيفية حول المعرفة ويمتلك ،النظام على مطلع مدير وجود من بد ال .1

 .النظام هذا ورعاية لتشغيل مشرف نم  البد .2

  .المعلومات خدمات لقسم مناسبة بشرية قوى توفر .3

  .ومتطورة مناسبة معلومات تكنولوجيا استخدام .4

  .المعلومات وتقديم والسترجاع الخزن عملية في البيانات قواعد دارةإ نظم اعتماد .5

 .المنظمة في العمل بأهداف واضحة ةعالم وذات مالئمًا النظام يكون نأ .6

 بذل خالل من النظام استخدام في رغبتهم بعدم المدراء بعض يبديها التي المقاومة مواجهة .7

 .النظام مع بالتعامل العاملين إلقناع الجهود

 .الجديدة اتالمتطلب وفق النظام يرتطو .8

 

  :- 3Knowledge Base Systems – 4 – 7 : نظم المعرفة : 

 نظم مجال في المختصين من العديد هتمامإ ثارتأ المعلومات نظم مجال في الخبيرة النظم تعد

Parker & Case (داريةاإل المعلومات نظم خبراء ويرى المعلومات، ) Expert Systems (الخبيرة النظم نأ) 

Artificial Intelligence صطناعياال والذآاء KBS (المعرفة لنظم ساسيةاأل المكونات من هما ،  ألن نظرًا ،)

 الذي مراأل القرارات، صنع عمليات في اإلنساني الذآاء تقليد تحاول التي عديةالقا النظم هي المعرفة نظم

 تقوم ألنها ،داريةاإل المعلومات نظم ضمن المعرفة ظمن تصنيف عدم لىإ المعلومات نظم بخبراء دىأ

 استخالص عملية هو جديد شيء بإضافة تقوم بل ،وعرضها البيانات وتحليل وتصنيف عتجمي من بأآثر

 وتقديم الذآية عمالاأل بعضب القيام مثل ، نساناإل إختصاص من عادة هي بأعمال واالتيان الخبرة وتقديم

  .والخبرة النصيحة

 لنظم آخر تطبيقي مجال أي وفي ،القرارات دعم تمجاال في واعدة فوائد النظم هذه وتقدم

 أنواع آل في فعليًا ستشترك ،القريب المستقبل في المعرفة، قواعد نظم أن يبدو ذإ ،االدارية المعلومات

125.اإلدارية المعلومات نظم  

 

 

 :Ai (Artificial Intelligence (صطناعياال الذآاء : أوًال
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 عليها طلقأ ومعاصرة جديدة صناعة نهأ الإ ،محددًا جهازًا وال برنامجًا ليس االصطناعي الذآاء

Knowledge Industry (المعرفة صناعة (مريكيةاأل المتحدة الواليات في المختصونو الخبراء  نظم وأ )

 برامج تصميم طريق عن نسانياإل الذآاء طبيعة فهم إلى االصطناعي الذآاء علم يهدف المعرفة، قواعد

 على اآللي الحاسب رنامجب بقدرة يعني،بالذآاء المتسم نسانياإل لسلوكا محاآاة على قادرة اآللي للحاسب

126 .الموقف لهذا أو المسألة لهذه وصف على بناًء ما، موقف في ما قرار اتخاذ وأ ،ما مسألة  

 مثل  اآلالت مقدرة عرض لىإ ينصرف نشاط بأنه االصطناعي الذآاء ،ماآليود وعرف

 من مجال االصطناعي والذآاء 127،البشري الذآاء هو آما بالذآاء، وصفه يمكن الذي للسلوك ،الحاسبات

128 . البشري الذآاء تحاآي حاسوب أنظمة وتطوير وتصميم بدراسة يقوم ،الحاسب علم مجاالت  

رالستون (يعرف آما Rolson  اآللي الحاسب على مدةمعت حلول بأنه ،االصطناعي الذآاء) 

129.االنساني االستدالل عملية تماثل تطبيقية عمليات خالل من ،تعقيدًا آثراأل للمشاآل  

Levin ، وآخرون نليف (يعرف بينما  الحاسب بها يصبح التي الطريق بأنه ،االصطناعي الذآاء) 

 قرار اتخاذ في يرغبون عندما فراداأل يفكر آيف دراسة طريق عن ذلك زنجاإ يمكن حيث بذآاء، مفكرًا

 مكونات وأ خطوات لىإ هذه التفكير عملية تقسيم ثم ،معينة مشاآل أو مشكلة لحل قرارات عدة وأ ما

 الذآاء يقدم آخر بمعنى ،الخطوات هذه باستخدام المشاآل حلل للحاسب برنامج تصميم ثم ،أساسية

Structured Approach هيكلي مدخل االصطناعي 130. المعقدة القرارات التخاذ برامج ملتصمي   

 تتسم التي أعماله تأدية في نساناإل يستخدمها التي الراقية عملياتبال صطناعياإل لذآاءا ويهتم

 أو مسألة حل أو لغوي نص فهم تكون فقد ،طبيعتها في واضحًا اختالفًا األعمال هذه وتختلف ء،بالذآا

 الذآاء علم يخدمها أن يمكن التي المجاالت من العديد كوهنا ،فضلهاأ واختيار البدائل من عدد مقارنة

131 :المجاالت تلك همأ من ،اإلصطناعي  

 - :Natural Languages ،طبيعيةال اللغات معالجة .1

 وستسمح ،األم بلغتهم الحاسوب مع اإلتصال على القدرة الحاسوب مستخدمي ةالطبيعي اللغة تمنح

 لغة استخدام في الفرق ظهارإ وفي المشترآة النقاط من نواعأ في التخاطب من نوع بروز إلى التقنية هذه

  ، وامراأل إصدار وفي الجملة وصياغة يبترآ في يضًاأ وتسمح ،المفهومة غير الحاسوب برمجة

 المستفيد مع تصاللإل الحاسب برمجيات تطويع من ناعيصطاإل الذآاء تطبيقات تتمكن ، آخر ىوبمعن

 الحاسب برمجيات تستطيع حيث ،وغيرها رنسية،والف آاإلنجليزية ،بها يتحدث التي نفسها الطبيعية باللغة

  .معه التفاعلو ستجابةواإل المنطوق الكالم ستقبالإ
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 - :Vision Systems  البصرية النظم .2

 ،البصرية القدرة مهارة استخدام مجال في صطناعياإل الذآاء تطبق التي الحاسوبية ةنظماأل وهي

 الصورة جزاءأ بين تقارن التي نظمةاأل مثل البشرية، العين بواسطة الإ عليها الحصول يمكن ال التي

.المزيفة والصور اناتالبي قاعدة يف المخزنة الصحيحة  

 - :Roboticsالروبوتية .3

 نتشاراإل وواسعة ممكنه أصبحت اآللي اإلنسان تكنولوجيا مجال في صطناعياإل  الذآاء تطبيقات نإ

 مزجها باألماآن صبحتأ شاراتاإل ومعالجة واللمس واإلدراك الرؤية نظمةأ مثل ستشعاراإل نظمةأ نإ ،

 به تتحكم جهاز هو فالربوط ،)الربوطية (أو اآللي باإلنسان يسمى ام عنها وتنتج ،االصطناعي الذآاء مع

 برمجيات وله ،معها ويتفاعل المحيطة الظروف راتشاإ الآتشاف بأدوات ومجهز  الحاسوب برمجيات

 وبخاصة ،التصنيع مجاالت في تطبيقية مجاالت شهرأ ومن  ،القرارات واتخاذ والسيطرة للتحكم خاصة

 العالية، فراناأل الكهربائي، اللحام عمليات: مثل اإلنسان، على الخطورة عالية دتع يالت المهمات تلك

  .البرمجيات مثل الطبيعي لإلنسان بالنسبة التكلفة عالية تعد التي عمالاأل في أيضًا الربوط ويستخدم

 - : Neural Networks العصبية الشبكات .4

 والتعميم التعليم: مثل قدرات يعرض ذيال البشري عصبيال للنظام التبسيط غاية في نماذج وهي

  . نساناإل سلوك يشبه الذي السلوك تعلم نم النماذج القدرات هذه وتمكن ،والتجريد

 متفق خوارزمية وفق تستجيب ألن ال مصممة الحاسوبية العصبية الشبكات هذه إن آخر، بمعنى

.نسانياإل لدماغا في يحدث آما ًاتمام والتكرار بالمالحظة لتتعلم صممت بل ،عليها  

 - :Expert Systems الخبيرة النظم ، المعرفة تمثيل .5

 حل مجال في الخبراء ومعرفة التعليل تقليد تحاول للحوسبة استشارية برامج هي الخبيرة النظم

 نظمةواأل أخرى، اصطناعي ذآاء تقنية يأ من واسعة بصورة مستخدمة وهي ،المحددة المشاآل نواعأ

 تم تراآمية بشرية خبرات على المبنية بالنصيحة المستخدم تزود مبرمجة نظم عن عبارة هي الخبيرة

.للنظام إدخالها  

 

Expert Systems الخبيرة النظم : ثانيًا : -  

 وهؤالء ،الخبراء لنصيحة عادة تلجأ فإنها معقدة مشكلة لحل قرار التخاذ المنظمة تحتاج عندما

 النجاح صوفر المتوفرة البدائل يدرآون وهم المشكلة طبيعة حول الكافية الخبرة يمتلكون الخبراء

 واإلقتناء والدمج المعدات شراء في الخبراء نصيحة إلى الشرآة وتلجأ ،المتوقعة العمل وتكاليف

 المشورة وأ للنصيحة آثرأ الحاجة آانت الهيكلية بعد يتسم الموقف آان وآلما ،اإلعالن واستراتيجية

  .البشريين الخبراء محل إلحاللل محاولة هي الخبيرة نظمةواأل



 وبرمجيات حاسوبية جهزةأ وهي ،القرار صنع نظم هي الخبيرة النظم نأ تقدم، ما مع واتساقًا

 الخبراء داءأ تتعدى حتى وأ تساوي داءاأل من معين مستوى إلى تصل نأ وتستطيع ،المشاآل لحل

132. المستعصية عقدال وأ المشاآل بعض حل في وخاصة ،ختصاصاتاأل بعض في البشريين  

 في الستخدامها البشري العنصر معرفة بتجميع تقوم محوسبه برامج بأنها ،رةيالخب النظم تعرف

 المعرفة قواعد نظم على المعتمد االصطناعي ءللذآا متطور شكل نهاأ وأ ،المعقدة المشاآل حل

 يتم ةعاد التي ستشارةباإل القرار متخذ وتزود ،الخبير االنسان عند التفكير عمليات تقلد التي والبرمجيات

133.اإلنسانية الخبرة من عليها الحصول  

رولستون (ويعرف Ralston  (المشاآل لحل اآللي الحاسب على تطبيق بأنه ،الخبير النظام 

134.البشرية ستداللاإل عملية محاآاة عبر ذلك ويتم ،عالية نسانيةإ خبرة تتطلب التي المعقدة  

 معتمد ما نظام تجسيد نهبأ ووصفته الخبير للنظام تعريفًا قدمت ،البريطانية الحاسوب جمعية أما

 نصيحة النظام هذا  قدمي نأ خالله من يمكن الذي بالشكل) االنساني الخبير مهارة تمثل التي (معرفة على

.135معين موقف وأ معينة مشكلة مواجهة في بالذآاء متسم قرار وأ  

 التي التعليل لياتعم على العتماده ،القرار صنع في الفاعلة النظم من الخبيرة النظم وتعد

  .المعقدة المشكالت لحل الخبراء يستخدمها

 لنشر النظم هذه وتستخدم معرفية مساعدات بوصفها ،الخبراء غير يستخدمها نأ يمكن آما

 في نفرادإ على بشري خبير يأ من فضلأ بشكل تعمل نأ لها تسمح مواصفاتها نأ ذاإ ،النادرة المعرفة

  .محددة مشكلة في حكاماأل إصدار
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 يمارس عندما فالمدير ها،محور و داريةاإل العملية جوهر القرارات وإتخاذ صنع عملية تعد

 للبدائل المستمر ختيارإلا معها يستدعى مما ،اليومية المواقف من آبيرة طائفة يواجه دارياإل عمله

 للوظائف واقعية وترجمة مستمرة عملية فهي ولذلك ؟ واين ؟ومتى وآيف ،عمله يجب لما المختلفة

.الرقابة التوجيه، التنظيم، التخطيط،: اإلدارية  

 تعد لقراراتا تخاذإ عملية ألن ،القرارات تخاذإ نتيجة هي دارةاإل وجود أن قلنا ذاإ نبالغ وال

 نجازها،إ لىإ وصوًال هدافاأل وضع من ابتداًء المدراء، أنشطة آل وتتخلل دارية،اإل وظيفةال من جزءًا

 يرى ،عليه وبناًء ،لمستواها وفقًا بالقرارات تمامًا معينة المنظمة في داريةاإل المستويات آافة نفإ وبالتي

.136)القرارات إتخاذو صنع عملية (هي الشامل بالمفهوم دارةاإل أن البعض  

 لطبيعة نظرًا ،التنظيمي الهرم في داريةاإل المستويات ضمن تتباين المنظمة في المدراء عمل نأ

 في ينبالمدير المناطة المهام طبيعة تكون تراتيجيساإل المستوى ففي ،إداري مستوى لكل المحددة المهام

 يقوم بينما نشطتها،أو المنظمة وظائف لمختلف المدى طويل ستراتيجياإل التخطيط هي المستوى هذا

 اإلستراتيجية الخطط إنجازو لتحقيق السنوية والخطط السياسات بوضع التكتيكي المستوى في المدراء

 الالزمة المدى قصيرة جالبرام وضع الفني المستوى في الموظفين من بويطل العليا، دارةاإل من المحددة

 بتنفيذ التشغيلي المستوى في الموظفون يقوم ذاته الوقت وفي ،المرسومة والسياسات هدافاأل لتنفيذ

.المنظمة أهداف تحقيق بهدف اليومية والبرامج الخطط  

 نواعأو ،ومراحلها ،القرارات تخاذإو صنع لعملية تحليليًا عرضًا الفصل هذا يتناول ،هنا ومن

 شائعةال طراأل أحد بوصفها ،تخدمه الذي دارياإل النشاط ومستوى هيكلتها لدرجة وفقًا موزعة القرارات

.المنظمات في اإلدارية المعلومات نظم دور لفهم  

 

 4 – 1 : مفهوم القرارات :-

 التي المشكلة نأ الإ لتحقيقها، والسعي المحددة هدافاأل وضع هو اإلداري العمل في األساس أن

 هذه ولمعاجلة ،وتحقيقه المراد والهدف الحالي الوضع بين ختالفإ بروز في تتمثل قد المديرين تواجه

 نتيجة لىإ التوصل لىإ يشير البسيط بمفهومه والقرار ،المناسبة القرارات تخاذإ لىإ اللجوء يكون الحالة

.مرسومة هدافأ لتحقيق وأ ،الحدوث محتملة مواقف لمواجهة أو ،قائمة لمشكلة حل وأ  

 المتخصصة، داريةاإل والمؤلفات المصادر من العديد وفي القرار نأ نجد تقدم، ما مع نسجامًاإو

 ،المتعاقبة داريةاإل النظريات بها نادت التي شكليةال ختالفاتاإل بعض مراعاة مع الفهم هذا من قينطل

 وأ ،ما هدف لتحقيق غالبيتها ذهبت لتيا الحديثة بالنظريات اًءوانته الكالسيكية المدارس من ابتداًء

137 . القرار متخذ عمل تعترض التي المواقف من معين موقف لمواجهة  
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 توفر وبمدى ،المستقبلية التنبؤ بعملية رئيسيًا رتباطًاإ يرتبط المعنى بهذا دارياإل روالقرا

 ختيارإ يتم نأ داريةاإل القرارات إتخاذ في الضروري من يصبح بحيث ،والمالئمة الدقيقة المعلومات

 قتالو طريق عن وتثبيتها تصافهابالدقةإ عدم وأ صحتها مدى يعرف ال التي الحقيقية، الفرضيات

 القادر نسباأل البديل ختبارإ لىإ القرار متخذ يقود الذي 138، القرار لىإ للتوصل المتاحة والمعلومات

 آما وأ 139،القرارات تخاذإ عملية في والدينامية المرونة من قدر اعاةمر مع المراد الهدف تحقيق على

140. ما مشكلة في الحكم أو الفصل لىإ يشير القرار مفهوم نأ البعض يرى  

 دقيق وتقييم تحليل بعد المدير يقرره الذي ختياراإل ذلك إلى مفهومه ينصرف دارياإل والقرار

141.معين بموقف تتعلق مختلفة لبدائل  

 الباحثين معظم نأ الإ للقرار، موحد تعريف لتحديد بذلك التي الجادة المحاوالت من الرغم وعلى

 ،لالختيار البدائل من مجموعة وافرت هو القرارات تخاذإ عملية في ساساأل أن على التأآيد لىإ يميلون

.القرار يوجد ال وبالتالي ،اختيار يوجد ال البدائل فبدون  

 للعمل طريقة وأ ،البدائل أحد ختيارإ عملية: بأنه القرار، عرف البعض أن نرى ،هنا ومن

 حل عن بحث عملية وهو ،المحتملة للنهايات الجادة عتباراتواإل  التفكير إلنهاء يؤدي ًاختيارإ تتضمن

142.وسط  

 وسيلة نسبأ باعتباره ،القرار متخذ يختاره عمل مسار هو القرار نأ لىإ آخرون  ذهب آما

 مدرك  الختيار وسيلة نهأ ، آخرون وعرفة 143،يبتغيها التي هدافاأل أو الهدف إلنجاز مامهأ متاحة

144.المطلوبة األهداف محققًا أو آلفة قلأو عائد ألآبر محققًا المتاحة البدائل ألحسن وواع  

 وأ البديل الختيار المرنة العملية تلك هي القرار تخاذإ عملية نأ لىإ آخرون ذهب حين في

 ،المعلومات من متوفر هو ما ضمن العالقة ذات المشكلة جوانب آافة بدراسة القيام بعد المناسبة البدائل

 الهدف لتحقيق المتوقعة المنفعة من علىاأل حدلل للوصول وذلك ،المحددتين والكلفة الزمنية الفترة مراعيًا

145.المطلوب  

 يفضل فعندما واعيًا، خيارًا يتضمن اإلداري القرار بأن القول ىإل نخلص ،تقدم ما على وبناًء

 من عدد بين من محدد عمل مسار ويختار معين ستنتاجإ لىإ يصل بذلك نهفإ سواه، دون خيارًا المدير،

 آبرأ تحقيق على قدرته حيث من فضلاأل البديل ذلك ختيارإ هو القرار تخاذإ من والهدف ،البدائل

146.المرغوبة غير النتائج من عدد أقلو المرغوبة النتائج من مجموعة  
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 طيرتب ختياراإل هذا ألن نظرًا األحيان، من آثير في سهلة عملية ليست يه ختياراإل عملية أنو

 من بمجموعة رتباطهاإل وذلك ،المتاحة البدائل بين ختياراإل في القرار صانعبدرجةحرية وثيقًا رتباطًاإ

 صانع يواجه الذي الموقف ىعل المتغيرات هذه حدة زادت افكلم ،المتشابكة وأ المتداخلة المتغيرات

.صحيح والعكس اإلختيار مساحة ضيق لىإ ذلك دىأ آلما ،القرار  

 في اإلختيار حيز على وتأثيرها فاعليتها وةق في تتعاظم وقد القيود وأ غيراتالمت هذه نأ

147.التنظيمي للهيكل العليا اإلدارية المستويات  

 هذا في فالموقف واحد بديل له ما، موقفًا العملية الممارسة في نجد فقلما ئل،بالبدا يتعلق فيما ماأ

 المرتبطة البدائل من عدد غناءإ على يساعد للموقف العلمي فالتحليل ،بشأنه قرار تخاذإ يتطلب ال طاراإل

 القرار متخذ على الحالة هذه وفي ،المتميزة وضغوطاته معينة وتكلفة خاصة هميةأ بديل ولكل بالموقف،

148.القرار صنع لعملية الفاصلة لنقطةا لىإ وصوًال تصفيتها بقصد البدائل آل وتحليل دراسة  

 من نسباأل أو فضلاأل البديل ختيارإ عملية هو القرار بأن ،القول يمكن تقدم، ما ضوء وعلى

.األهداف من مجموعة أو هدف حقيقت يقصد القرار صانع مامأ متاحة التطبيق ممكنة بدائل عدة بين  

 

 4 – 2 : مفهوم صنع إتخاذ القرارات:-

 لىإ للتوصل المدير يبذلها التي والذهنية الفكرية المجهودات ،القرارات صنع بعملية يقصد

 أهداف تحقيق لىإ ترمي  المدراء يتخذها التي القرارات وآل ،متنافسة بدائل عدة بين من معقولة صيغة

149.فيها مرغوبه غير نتائج اديتف أو ،بعينها  

 التقييم عمليات في إليها ستناداإل يمكن ترشيديه معايير بوجود ساسًاأ يرتبط القرارات تخاذإو

 ختيارإ على ستقراراإل أن ذلك ،الموقف يطرحها التي البدائل مختلف بين والمفاضلة والترجيح والموازنة

 التصور طارإ في ليهإ ويرمز القرار مضمون يمثله ما بكل منطقي قتناعإ نتيجة يكون أن البد بذاته قرار

.نتائج من النهاية في يحققه أن يمكن لما وأ ،مخاطر من به األخذ على يترتب لما العام  

 الجوانب آل لىإ تنصرف عديدة محاوالت بعد الإ ،بالطبع يتأتى أن يمكن ال قتناعاإل هذا ومثل

.والتحليل الدراسة قيد القرار بموضوع المتعلقة  

 يةشكالإ يثيران اللذان القرار تخاذإو ،رالقرا صنع عملية مفهومي بين نميز نأ المفيد، من ولعل

.الغرض نفس ويؤديان واحدة عملية انهمأ على حياناأل بعض في ويفسران البعض، لدى  

 بعدة مروره بعد يتكامل الذي الشامل التضامني العمل ذلك لىإ تنصرف ،لقرارا صنع فعملية

 المشكلة تحديد من ابتداًء المراحل آافة تشمل نهاأ ،أخرى وبعبارة ،معين قرار إلى للتوصل مراحل

.للمشكلة نهائي حل بإيجاد وانتهاًء بدائل عدة بين من بديل باختيار مرورًا  
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 صنع لعملية النهائية المراحل من الهام الجزء ذلك لىإ القرار تخاذإ عملية تنصرف حين في

 القرار تخاذإ عملية نأ وبالتالي ،القرار لصنع مرادف معنى ليست وهي الرئيسية، وظائفها حدىوإ القرار

150.الموقف لمواجهة القرار تخاذإ وحدة تتوصل لما النهائية المحصلة تمثل  

 تتمثل ساسيةأ بعادأ على تنطوي العام بمفهومها القرارات صنع عملية نأ يتضح ،تقد ما خالل ومن

151: اآلتي في  

 قرار لىإ نتهاءواإل متكاملة جماعية عملية األخير التحليل في هي القرارات صنع ةعملي نأ .1

 بهذه الصلة ذات التنظيمية المستويات من عدد على يتم الذي والتشاور التفاعل ذروة يمثل معين

 .المعقدة العملية

 لحقائقوا المعلومات تجميع في يترآز القرارات صانعوا يبذله الذي ةالرئيسي الجهود نأ .2

 في المختلفة عناصرها وربط وتقييمها ومناقشتها تحليلها مث ومن ،القرارات بموضوع المرتبطة

 يتعامل الذي الموقف أو للمشكلة القرار تخاذإ وحدة رؤية عن بدقة ومعبرة محددة صورة طارإ

 .معه

 نأ ،فيه المفروض من إنما ،عشوائية بصورة يتحقق أن يمكن ال بالذات بديل على ستقراراإل أن .3

 هذا تنفيذ على المترتبة حتماالتاإل بمختلف الدقيق التنبؤ أو ركدااإل من طويلة فترة بعد يأتي

 .لإلختيار المطروحة القرارات من ذاك أو القرار

 والمتغيرات العوامل آافة وتقييم حصر عامة، آقاعدة القرار، صناع فيه يحاول الذي الوقت في .4

 إلى يضاف العملي، الواقع في الصعوبات تواجهه قد  ذلك أن إال القرار، بموضوع الصلة ذات

 هدف لكل حتى أو متغير، لكل النسبية األهمية من محددة درجة تخصيص تعذر الصعوبة تلك

 بند تحت تندرج األهداف بعض أن بإعتبار وذلك تحقيقها، إلى يسعون التي األهداف من

 أو ة،المرحلي أو التكتيكية األهداف قائمة ضمن اآلخر البعض يقع بينما اإلستراتيجية، األهداف

 .التشغيلية األهداف

 
 4 – 3 : مراحل وخطوات عملية صنع القرار ودور نظم المعلومات االدارية :-

H . Simon سايمون هربرت (يعد  يرى حيث ، القرارات صنع عملية في المختصين برزأ من ، )

 من مختلفة بأنواع يوجه تنظيم يأ عمل ألن ،تنظيم أي في إداري عمل همأ تعد القرارات صنع عملية نأ

 قرارات يتخذ نأ المنفذ يحتاج ذإ  قاعدته، حتى التنظيم قمة من تمتد متباينة مستويات ومن القرارات،

 يرى آما ،القرارات إصدار في تكمن ال اإلداري فمشكلة ،التنفيذ في راتالقرا تطويع آيفية حول

 ستنتاجاإل ليجع بشكل وتفسيرها رالقرا إليها يستند التي والمعلومات المعطيات دراسة في بل ،)سايمون(

152.علمية قيمة ذات منها  

                                             
  .158 ص ،2008 صنعاء والنشر، للطباعة  المتفوق مرآز ،2ط ، الوظائف ، المهارات ، بادئالم : االدارة رشيد، شهاب البياتي، . 150
  .159 – 158 ص ، نفسه المصدر .151

152 .Herbert , Simon , Behavioral Model of Rational Choice , Maemillan , 1957 , p . 144 .  



 مدخالت خطوة آل مخرجات تشكل المتعاقبة الخطوات من مجموعة على القرار صنع تنطوي

153.الرشيد القرار أي ئيالنها المخرج لىإ وصوًال التالية الخطوة  

 

-:المشكلة تحديد  : 1 – 3 – 4  

 والمقصود ،القرار تخاذإ نصف هو ،للمشكلة السليم التحديد نأ المختصين من العديد يرى

 بشأنها قرار إتخاذ المطلوب المشكلة تميز التي الرئيسية والمالمح السمات على التعرف المشكلة بتحديد

.فيها المؤثرة والعوامل بعادهاأ وحصر  

 الوضع بين تباين هناك يكون عندما تحدث حالة وأ وضع نهابأ المشكلة تعريف ويمكن

Actual – Stateالحالي Desired – State منه لمرغوبا الوضع وبين ،معينة قضية أو لمسألة ،  لنفس ،

 حل إليجاد ومنهجية علمية دراسة يتطلب موضوع هناك بأن يعني الذي مراأل القضية، أو الموضوع

154. له مناسب  

155.المخطط األداء عن الفعلي األداء إنحراف بأنها آخرون عرفها حين في  

 الخطأ ألن ، القرار صنع عملية مراحل وأ خطوات همأ من يعد وتعريفها المشكلة تحديد نأ لذلك

 الخطوات وأ الخطوة مخرجات سالمة على شك دنىأ دون سيؤثر للمشكلة الدقيق التحديد في القصور وأ

.الحقيقية للمشكلة مالئمًا غير لةالحا هذه في القرار سيكون وبالتالي التالية،  

 تحديد في تتمثل التي النشاطات تلك لىإ ترآز الخطوة هذه في القرار صانع مجهودات نإ

 تحديد فتتضمن بشأنها، رارق اتخاذ لىإ بحاجة هي التي بالمشكلة تحبط التي والخارجية الداخلية الظروف

 مراأل عليها، المترتبة والنتائج األسباب وتحديد بها، المرتبطة والكلية الفرعية نظمةواأل المشكلة أبعاد

156.األساسية عناصرها إلى المشكلة لتحليل وافية واستفسارات وتقارير ومعلومات بيانات يتطلب الذي  

 ويتمثل أبعادها،و المشكلة سبابأ عن المعلومات تجميع لىإ القرار صانع يحتاج الخطوة هذه وفي

 التي ستثنائيةاإل التقارير إصدار خالل من ،مشكلة لوجود نتباهاإل لفت في اإلدارية المعلومات نظم دور

 من المشكلة سبابأ لتحديد القرار صانع يحتاج وآذلك الموضوعة، المعايير عن نحرافإ وجود لىإ تشير

 الخارجية المعلومات مصادر لىإ باإلضافة ،الداخلية البيانات ومخازن قواعد من المعلومات تجميع خالل

 التعريف في الخطوة هذه في القرار صانع مجهودات داريةاإل المعلومات نظم تساند آما ،نترنتاإل مثل

157: في تساعد صياغتها ألن ،بدقة وتحديدها مشكلةبال  

 بطريقة بها المحيطة والخارجية الداخلية بالظروف الكافية حاطةواإل بالمشكلة قالتعم 

 . الخارجية المؤثرات عن بعيدًا موضوعية
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 الذي مراأل ،عليها المترتبة النتائج لتقدير حدوثها لىإ دتأ التي الفعلية سباباأل على الترآيز 

 عناصرها إلى المشكلة تحليل لغرض وافية واستفسارات وتقارير ومعلومات بيانات يتطلب

 .األساسية



 

-: )الحلول وتصميم إنشاء (البدائل تحديد : 2 – 3 – 4  

Simon سايمون (يعرف Alternative (البديل)   وأ نوعين بين سلوك ختيارإ مكانيةإ نهأ على ،)

.158 الحسبان عن خرىاأل البدائل يبعد نهائية بصورة ئلالبدا حدأ يختار الذي القرار نأو ، آثرأ  

 لدى تتوفر لم ذاإ سلوك لىإ ختباراإل وتحويل اإلختيار عملية بوجود القول الصعب من ،وعليه

159 .التصرف بدائل من العديد معين ظرف وفي) القرار صانع (المدير  

 تفكير على تعتمد ألنها ،القرار صنع عملية خطوات دقأو صعبأ من الخطوة هذه تعد ،ولذلك

 فالتفكير ،بالمشكلة الخاص بالحل المرتبطة والحلول البدائل لكافة مدرآًا يكون ال قد الذي القرار متخذ

 مجموعة توفير على يساعد بتكاريًاإ تفكيرًا الخطوة هذه تتطلب نماإ البدائل، خلق على يساعد ال العادي

.المشكلة لعالج كاريةاإلبت البدائل من  

 الذي القرار صانع لىإ التسهيالت مجموعة داريةاإل المعلومات نظم تقدم الخطوة ذهه وفي

 السهل تصالاإل خالل من المعلومات من آبير آم وتجميع الحل بدائل من عدد آبرأ تنمية لىإ يحتاج

.ماتالمعلو نظم توفرها التي ارجيةوالخ الداخلية البيانات بقواعد والسريع  

 ،العمل مسارات بدائل أو الممكنة الحلول عن البحث عملية نأ القول نيمك ،تقدم ما على وبناًء

 بالمناقشات تتسم التي جواءاأل قخل المدراء من يتطلب القرار صنع عملية في هامة خطوة بوصفها

 البديل لىإ الوصول في يساعد قد ذلك ألن متعارضة آانت نإو حتى النظر، ووجهات اآلراء وتباين

. األفضل  

 متباينة نظر ووجهات آراء هناك تكن مالم ،القرار تخادإ يمكنه ال  المدير نأ ،األساسية فالقاعدة

 تسمح البدائل قاعدة فاتساع ، القرار تخاذبإ المعنية طرافاأل آافة بين التوازن من نوع خلق على تساعد

 إلتخاذ التالية الخطوات ومواجهة بدائلال لفضأ ختيارإ مواجهة في المناورة من آبرأ بهامش للمدير

.القرار  
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159 .Ferderk Oppenheim  , Dirnoension of Freedom , Macmillan , New York , 1968 P. 15 .  



 
- :البدائل تقييم : 3 – 3 – 4  

 الغاية وهي البدائل تقييم ليةعم في تتمثل التي التالية الخطوة تأتي ،المناسبة البدائل تحديد بعد

 تم التي ائلالبد تقييم لىإ الخطوة هذه في القرار صناع مجهودات ترآزو ،القرار صنع لعملية ساسيةاأل

 ويعتمد ،بديل لكل والعائد الكلفة يأ ،)والعيوب المزايا (والضعف القوة نقاط تحديد خالل من تطويرها

 ستعانةاإل وأ الشخصية واالجتهادات والتنبؤات ،السابقة وتجاربه خبراته على الخطوة هذه في المدير

160. بديل آل وسلبيات بإيجابيات الكاملة لإلحاطة مضافة، بخبرات  

 من الحل بدائل لتقييم ،للمدراء الدعم تقديم في الخطوة هذه في المعلومات نظم تساهم ،لذلك

 أدوات تساعد آما ،المعايير من عدد لىإ دًاستناإ بديل آل لتقييم الالزمة الحسابية العمليات تسهيل خالل

161.الحل بدائل تقييم عملية في راتالقرا دعم نظم توفرها التي ؟لو ،ماذا: مثل التحليل  

 مواجهة في المدراء تساعد التي والتسهيالت دواتاأل من مجموعة المعلومات نظم توفر ،وآذلك

162:أهمها بين من لعل الخطوة، هذه في القرار صناع تواجه التي المشاآل  

 ،سلبيًا أو يجابيًاإ آان سواء ،التقييم عملية على ستترتب التي النتائج آثار تحديد مكانيةإ عدم 

 تساعد المعلومات نظم توفرها التي المعلومات نأ ،وبالتالي ،بالمستقبل أثارها إلرتباط نظرًا

 .المستقبل في نتائجه ستكون بما بؤالتن وأ بديل آل بآثار التنبؤ في المدراء

 قد أو ،سلبية آثار السابق على ترتب إذا آخر بديل تقييم عادةإ في فتكمن ،الثانية المشكلة ماأ 

 مرحلة لىإ المدير يعود ثم ومن ،المشكلة لحل مالئمتها عدم آتشافإ البدائل تحليل لىع يترتب

 .صياغتها إلعادة أو المعلومات من المزيد بجمع بالمشكلة التعريف

 تقييم عملية في القرار صناع يستخدمها متعددة معايير هناك نأ لىإ شارةاإل المفيد من لعل 

 163:بديل لآ توسلبيا يجابياتإ تقدير يأ البدائل

 ينبغي لذلك ،المخاطرة من معينة درجة المتاحة البدائل من بديل آل يتضمن: المخاطرة درجة .1

 .المتوقعة والعوائد المخاطرة من لآ بين فيما موازنة جراءإ المدير على

 ،ماله رأس المستثمر فيها يسترد تيال المدة لمعرفة المعيار هذا يستخدم: المال رأس ستردادإ مدة .2

 وهذا ،البدائل من غيره من آثرأ لديه مقبوًال الحل بديل آان آلما  قليلة سترداداإل مدة آانت فكلما

 زمنيًا أقرب المال سرأ ستردادإ مكانيةإ تكون مرتفعًا آان فإذا المتوقع، العائد حجم على يعتمد

 .الخدمة أو السلعة إلنتاج يتحملها التي التكلفة مثل خرىأ عتباراتإ جانب لىإ

 .المتخذ القرار وفعالية اإلنتاجية لزيادة آمؤشر تكلفة قلاأل البديل اختيار ينبغي أي: االقتصاد .3

                                             
  .168 ص ،2008 صنعاء والنشر، للطباعة المتفوق مرآز ،2ط ، الوظائف ، المهارات ، المبادئ : االدارة ، البياتي شهاب . 160

161 .Ralston principles of Artificial Intelligence & expert. 
  .167 ص ، 1990 ، بيروت ، 1ط ، للنشر الجامعية المؤسسة ، ونظام عملية : االدارة ،آامل ،بدبد  .162
  .167 ص ، 1990 ، بيروت ، 1ط  ،للنشر الجامعية المؤسسة ، ونظام عملية : االدارة شهاب، البياتي، . 163



 هنا وتبرز حدة، على بديل لكل الالزمة الموارد تحديد بذلك ويقصد: للموارد األمثل اإلستغالل .4

 للمواصفات وفقًا البشرية الموارد لتوفير المنشأة دارةإ في داريةاإل األساليب إستخدام مسألة

 .لإلنفاق المخصصة واألموال التكنولوجيا نوعية والتدريب، التأهيل حيث من لمطلوبةا

 

-) :القرار اتخاذ (نسباأل البديل إختيار : 4 – 3 – 4  

 عندما الذروة القرار صنع عملية تبلغ المشكلة لحل المتاحة البدائل قييمت عملية من نتهاءاإل بعد

 ،البدائل هذه بين من نسباأل أو فضلاأل البديل يختار عندما أي ،البدائل هذه أحد باختيار المدير يقوم

 حل ىعل قدرة األآثر يلالبد وأ النتائج بأفضل يأتي  نأ يتوقع الذي البديل ذلك هو ،هنا األفضل والبديل

.المتاحة الفرص من اإلستفادة أو المشكلة  

 ألن والتعقيد، بالصعوبة تتصف وهي الشخصي، الحكم على آبير حد لىإ الخطوة هذه وتعتمد

 حتى بينهما يوازن نأو ،)القرار (بالبديل المحيطة حتماالتاإل آافة عتبارهإ في يأخذ نأ البد القرار متخذ

.وللمنظمة للموقف األنسب هو إليه توصل ما بأن موضوعية قناعة لىإ النهاية في يصل  

 التأآد عدم درجة وتزايد التقييم معايير وتعارض تعدد في ختياراإل صعوبات أهم وتتمثل

.القرار تنفيذ على الرقابة إمكانية لمدى باإلضافة ،القرارات بنتائج المرتبطة  

 إتخاذ في بها سترشاداإل يمكن والتي لاألفض البديل إختيار في المدير يعتمدها التي المداخل بين ومن

164: هي اإلختيار قرار  

 يالت المرضية النتائج من مستوى علىأ يحقق الذي البديل ذلك نتقاءإ يأ: مقبوًال القرار يكون أن .أ 

 المنفذين سواء ،بالمنظمة المعنية طرافاأل آافة بقبول يحظى أنو عبائها،أ تحمل للمنظمة يمكن

 على لذلك ،مقبوًال يكن لم ذاإ واردة مسألة القرار مقاومة آانت نإو ،به المتأثرين وأ للقرار

  .تنفيذه لضمان) القرار (البدائل ختيارإ عملية في خريناآل يشارك أن المدير

 تحقيق على قادرًا المعتمد الحل يكون نأ ينبغي: األهداف تحقيق مع القرار تعارضي ال أن .ب 

 للمنظمة Optimizationاألمثليه تحقيق مسألة تبرز وهنا ،التنظيم فرادأ وآافة المنظمة هدافأ

 وليس ما، لقسم مثاليًا البديل يكون فقد فرادهاأ أو ،تقسيماتها مستوى على بتحقيقها قياسًا ،آكل

 .آكل للمنظمة األمثلية تحقيق على البديل قدرة هو هنا والمعيار ،آخر لقسم يًامثال

 البديل إختيار في ما ها دورًا والبشرية المالية المنظمة مكانياتإ تلعب: القرار تنفيذ إمكانيات .ج 

 ،تنفيذه مكانياتإ المدير يملك ال بديل ختيارإ نتصور نأ يمكن ال ألنه غيره، دون فضلاأل

 .القرار نجاح لضمان المتاحة فيذيةالتن مكانياتاإل مع اإلختيار يتناسب أن ينبغي وبالتالي

 مما بديل آل قيمة عن مختصرة تقارير توفير خالل من الخطوة هذه داريةاإل المعلومات نظم وتساند

 جنماذ خالل من البدائل فضلأ تحديد في يضًاأ القرار دعم نظم تلعب آما ،بينهم المفاضلة علية يسهل

.المحاآاة نماذج مثل المختلفة راتالقرا  
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- :ومتابعته القرار تنفيذ : 5 – 3 – 4  

 فاعلية على الحكم يضًاأ وتعني ،الحقيقية وأسبابه للموقف الحقيقي الحل بدائل الخطوة هذه تعني

 رإختيا على الرأي ستقرارإ فبعد السابقة، الخطوات مع تعاطيه في القرار صانع وآفاءة القرار صنع

 القرار تنفيذ القرار صانع على يأ ،التنفيذ موضع ووضعه القرار صدارإ من بد ال فضلاأل البديل

165.القرار نجاح مدى على للتعرف مراحله ومتابعة  

 خالل من التنفيذ متابعة في يترآز الخطوة هذه يف داريةاإل المعلومات نظم دور فإن ،ولذلك

 وربما االمر، لزم ذاإ تصحيحه جراءاتإ تخاذإ من المديرين يمكن مما داءاأل نتائج عن التقارير إصدار

 خرىأ مرة العودة لىإ ذلك يقود وقد ،قائمة الزالت المشكلة أن آتشافإ لىإ والتقييم المراجعة تؤدي

166.التعريف رحلةم أو البدائل تحديد لمرحلة  

 ذات في ومتداخلة متتابعة خطوات على تتم نهاأو ،واحدة دفعة تتم ال القرارات صنع عملية نأ

.متفاوتة بدرجات ميت ذلك آان أنو ،المعلومات نظم وتدعيم مساندة إلى تحتاج خطوة آل نأ آما ،الوقت  

 رآثأ يكون القرار صنع عملية مساندة في المعلومات نظم دور نأ الدراسات حدىإ ظهرتأ وقد

167.الحل بدائل توليد مرحلة في ضوحًاو قلأو ،البدائل تقييم مرحلة في وضوحًا  

 

- :القرارات نواعأ : 4- 4  

 نهأ الإ ،موحد تصنيف على اإلتفاق لغياب نظرًا ،معايير لعدة وفقًا القرارات تصنيف المجال هذا في

-:التالية للمعايير وفقًا القرارات تصنيف باإلمكان  

 - : Programmable Decisions المبرمجة وأ الهيكلية القرارات .أ 

 قراراتال وهي ،مسبقًا واضح بشكل محددة القرار تخاذإ جراءاتإ فيها تكون التي القرارات وهي

 توجد ال بحيث ،لمعالجتها ومعروفة محددة طريقة هناك وتكون 168 ،داريوناإل يتخذها التي نيةالروتي

.حدوثها تكرر آلما جديدة معالجة نع البحث لىإ حاجة  

 للمخزون، معين مستوى عند الطلب دةعاإ ،المديرون يتخذها تيال الروتينية القرارات مثلةأ ومن

 هي المبرمجة فالقرارات ،والمعدات لآلالت الدورية الصيانة جراءإ ،الورديات على العمال تخصيص

 هذه تتخذ وعادة 169البدائل وتحديد بالمشكلة التعريف بمرحلتي المرور تخاذهاإ يتطلب ال التي القرارات

.الدنيا اإلدارية مستوياتال في القرارات  
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Non – Programmable Decisions المبرمجة غير القرارات. ب  : -  

 تجراءاإ توجد ال نهأ يأ ،مسبقًا تحديدها يمكن ال ظروف ظل في تتخذ التي القرارات وهي

 الذي المدى لىإ هيكلية غير أو مبرمجة غير القرارات تكون ولذلك القرار، صناعة عند مسبقًا محددة

170.معها والتعامل لمعالجتها معروفة طريقة توجد ال بحيث ،متكررة وغير فريدة فيه تكون  

) الحلول تصميم (البدائل تحديد مرحلة في المبذول الجهد فإن المبرمجة القرارات حالة في نهأ

 يكون لتيا المبرمجة غير القرارات الفخ على وذلك ،مراحلها جميع برمجة يسهل نهأ آما ،قليًال يكون

.مراحلها برمجة الصعب من  

 من النوع هذا مثل تخاذإ لىإ العليا داريةاإل المستويات في وخاصة يوميًا، اإلدارات وتتعرض

 طويلة آثار ولها ،وتنفيذها بصياغتها العليا دارةاإل تختص إستراتيجية قرارات عادة وهي ،القرارات

171.لكل المنظمة على األجل  

 التقويم لعناصر تكون مؤآدة غير ظروف ظل في تتخذ قرارات هي ،المبرمجة غير فالقرارات

:أمثلتها ومن ،القرارات هذه في بارزًا دورًا الشخصي  

 المنتجات تشكيلة تغيير قرار جديد منتج أو نتاجيإ خط ةضافإ قرار ،جديد سوق دخول قرار

.الخ ...للشرآة الحالية  

 التأآد عدم وبمستوى القرار في للمدير الشخصي التدخل بمدى ترتبط القرارات هيكلية درجة نأ

 الهيكلية القرارات حالة في له صورة دنىأ في للمدير الشخصي الحكم ويكون ،بالقرارات المحيط

 القرارات تخاذإ يتم آما ،)المبرمجة غير (الهيكلية غير راتالقرا في درجة ألقصى ويزداد ،)المبرمجة(

 على الهيكلية غير القرارات تنطوي حين في ،القرار نتائج بخصوص التأآد من يةعال درجة في الهيكلية

172.ذاتها رالقرا مشكلة وطبيعة المستقبلية وأثارة القرار نتائج بخصوص التأآد عدم من عالية درجة  

 - : Semi-Programmable Decisions برمجة شبه قرارات . ج

 عرفوت ،الهيكلية وغير الهيكلية القرارات بين ما مكان في العملية الحياة في القرارات من آثير وتقع

 يكون قرارات هي أي ،تمامًا محددة شبه الظروف فيها ونتك قرارات وهي ،الهيكلية شبه بالقرارات

 تكون وقد ،يرللمد الشخصي الحكم على آبرأ بدرجة تعتمد نهاأ الإ عام بشكل معروفًا حلها سلوبأ

 تكون آما ،ريبيةتق وأ دقيقة غير صورة في متاحة تكون قد نهاأ الإ ،ةمعروف آلها الالزمة البيانات

.بنتائجها التنبؤ في نسبية صعوبة  

 من بد وال فيها، قرار تخاذإل آافية ليست ولكنها ،مسبقًا محددة  جراءاتاإل تكون آأن ، آخر وبمعنى

 ظل في تجري العمليات هذه نأ الإ فضل،األ الحل ختياروا الحلول وتصميم للمشكلة تعريف جراءإ

-:مثل 173 مؤآدة شبه ظروف  
                                             

  المسيلة بوضياف محمد جامعة الى مقدمة ماجستير رسالة ، االدارية القرارات اتخاذ عملية فعالية من الرفع في االدارية المعلومات نظم دور ، اسماعيل  ،مناصريه  .170
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 .جديد موظف تعيين 

 .للشرآة جديد فرع فتح 

 .جدد موردين ختيارإ 

 .الشرآة لمنتجات ووآالء عمالء قاءنتإ 

 حول ماتالمعلو جمع لىإ حاجة هناك نأ الأ مسبقًا، معروفة القرار جراءاتإ معظم نفإ ،ولذلك

 عادة الوسطى دارةاإل وتواجه ،القرار تخاذإ قبل الجديدة الحالة بهذه والخاصة المؤآدة غير الظروف

.القرارات هذه مثل إتخاذ  

 يكون لذلك تقريبًا، مرة آل المتغيرات نفس وتحمل ،متكررة بصورة عادة تتخذ الهيكلية القرارات نأ

 هنا ومن  الدقة، من عالية وبدرجة لمواجهتها الالزمة اتللمعلوم ثابته بنود على ستقراراإل السهل من

.مسبقًا المحددة اإلدارية المعلومات نظم يرتقار خالل من القرارات هذه مثل خدمة السهل من يكون  

 التقارير خالل من خدمتها لصعبا من تجعل المتكررة غير طبيعتها نفإ ،الهيكلية غير القرارات ماأ

 ومرن سهل تفاعل دواتأ توفير على قادرة معلومات نظم لىإ القرارات هذه تحتاج لذلك الثابتة، اإلدارية

 دعم نظم مثل  معلومات نظم تكون ،القرارات نماذج إلى باإلضافة ،للمعلومات متنوعة مصادر مع

.الهيكلية غير القرارات لخدمة ئمةمال آثرأ العليا دارةاإل معلومات ونظم ،القرارات  

 درجة حيث من متفاوتة قرارات يواجهون داريةاإل المستويات آافة في مديرينال أن من ،الرغم على

 معظم تتصف حين في هيكلية، غير بأنها تتميز العليا، دارةاإل مستوى قرارات معظم فإن الهيكلية،

.هيكلية قرارات بأنها التشغيلية دارةاإل قرارات  

  .القرارات من الثالثة االنواع بين مقارنة يبين) 12 (رقم والجدول

)12 (رقم جدول  
174الهيكلية وغير الهيكلية وشبه الهيكلية القرارات بين مقارنة  
 الوصف نوعية القرارات

)مبرمجة(هيكلية   
قرارات مهيكلة، روتينية، متكررة تأثير األحكام الشخصية فيها 

.ألعمال التشغيلية اليوميةمحدود، ترآز على ا  

)شبه مبرمجة(شبه هيكلية   
قرارات شبه مهيكلة، غامضه جزئيًا، تتطلب حدسًا وحكمًا شخصياً 

.قليًال ، تدعم األهداف التكتيكية وتتخذ من قبل اإلدارة الوسطى  

)غير مبرمجة (غير هيكلية   
قرارات غير مهيكلة، تعتمد على الحدس والحكم الشخصي والخبرة، 

.غالبًا ما تتخذ في اإلدارة العلياو  

 

- :دارياإل النشاط مستوى على القرارات يفتصن : 2 – 4 – 4  
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Anthony انثوني (قترحهإ والذي ،القرارات لتصنيف آخر نموذج هنالك  تصنيف على يرآز حيث ،)

 وفقًا قراراتال تصنيف انثوني قترحإ وقد ،القرارات تخاذإ بعملية القيام من الغرض أساس على القرارات

175: إلى تسانده الذي النشاط لمستوى  

 - :ستراتيجياإل : التخطيط .أ 

Drucker (يرى  الحالية القرارات تنفيذل مستمرة عملية عن عبارة هو ،ستراتيجياإل التخطيط أن) 

 نتائج وقياس القرارات لتنفيذ الالزمة الجهود وتنظيم تنفيذها بمستقبل الخاصة الكافية المعلومات وتوفير

.للمعلومات ومستمر جيد نظام خالل من القرارات تنفيذ  

 اتاآللي أو المكانيزمات تحديد في المنظمة إدارة يساعد ستراتيجياإل التخطيط بأن آخرون، ويرى

 على النادرة الموارد تخصيص يساعدفي آما ،المختلفة وسياساتها ستراتيجياتهاإ بتنفيذ الخاصة والوسائل

 على اإلستراتيجي التخطيط ينطوي ، آخر وبمعنى ،المنظمة داخل الجهود وتوجيه المختلفة ستخداماتهاإ

 تلك على الحصول آيفية تحكم يالت والسياسات هدافاأل لتحقيق والالزمة الموارد حديدوت هدافاأل تحديد

176.استخدامها وآيفية المصادر  

 تلك في المستثمرة مواردال حجم وآبر الطويل الزمني بالمدى ستراتيجياإل التخطيط قرارات وتتميز

 توفير صعوبة من يزيد مما هيكلية غير ستراتيجياإل التخطيط قرارات تكون وعادة ،راتالقرا

 ثم ومن المنظمة بمستقبل بالتنبؤ القيام على تنطوي نهاأ آما ،مسبقة بصورة المعلومات من حتياجاتهاإ

.خارجية تكون مصادرها ومعظم تنبؤيه بيانات على تعتمد  

.اإلستراتيجية القرارات على مثًال يدجد منتج وأ سلعة تقديم قرارات وتعد  

 -:اإلدارية الرقابة قرارات .ب 

 هدافأ تحقيق في بفعالية الموارد ستخدامإ على الحصول من بالتأآد داريةاإل الرقابة قرارات تختص

 زيادة مشكلة المدير يواجه قد فمثًال ،التمويل أو فراداأل إدارة في بمشكالت تختص وعادة المنظمة،

.أسبابها معرفة ويحاول المخططة التكاليف عن عليةالف التكاليف  

 ،والمستهدف الفعلي داءاأل عن ملخصة معلومات توافر اإلدارية الرقابة مستوى قرارات وتتطلب

.الحلول إقتراحو نحرافاتاإل أسباب تحليل على تساعد معلومات لىإ باإلضافة  

 التقديرية والموازنات الخطط في داريةاإل الرقابة تساند التي المعلومات نظم مخرجات همأ وتتمثل

 إلى باإلضافة ،ستفساراتاإل وتقارير الطلب حسب والتقارير والملخصة التفصيلية الدورية والتقارير

.القرارات تحليل نماذج  

 - :التشغيلية الرقابة قرارات .ج 
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 العمل مشاآل يتغط وهي وفعالية، بكفاءة بالمهام القيام من بالتأآد التشغيلية الرقابة قرارات تختص

 يجب التي المخزون بنود هي ما: المثال سبيل على 177 التشغيلية، المنظمة بعمليات المرتبطة اليومية

؟اليوم بشأنها الشراء أمر صدارإ  

 ولكي واألفراد، المهام من ضيق نطاق وتغطي اءلألد مستقرة ليبساأ على التشغيلية الرقابة وتستند

 لتشغيل مالئم سلوبأ توفر أن  ينبغي التشغيلية القرارات حتياجاتإ لطبيعة المعلومات نظم تستجيب

 عن تفصيلية تقارير صدارإو الرئيسية للملفات المستمر التحديث على والمحافظة الجارية المعامالت

 توفر آما ،إليها الحاجة عند المباشر التقصي مكانياتإ توفير الى باإلضافة جماليةاإلو الجزئية العمليات

.ومحددة هيكلية أنها عامة بصفة تتصف التي المستوى هذا قرارات لمساندة هامة داةأ القرارات نماذج  
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 اجلانب: الثاني القسم

  العملي

 الفصل األول

  اناتـــــــــــــــــالبي وتحليل ضـــرــــــــــــــع
 

  



 

 1-1 : عينة البحث :-

 ستبياناإل استمارات عليهم ووزعت المجتمع حجم على عتمادًاإ العينة حجم بتحديد الباحث قام

60 (البالغ المحددة العينة بحجم 54 (ستعادةإ تم وقد ،ستبيانإ)  90 (وبنسبة ستبانةإ)   الموزع العدد من%) 

 تؤثر قد بها عيوب لوجود التحليل من ستبعدتإ ستبيانإ استمارة) 6 (عدا ،للتحليل وقابلة الحهص جميعها

البحث، نتائج على  حيث من الدراسة عينة تنوع على الباحث حرص مكاناإل قدر دقيقة بنتائج وللخروج 

-: االتي على شمولها  

 ).فرع موظف م،قس رئيس ، دائرة مدير فرع، مدير عام، مدير ( :دارياإل المستوى .1

 . )إناث ، ذآور ( :الجنسين من األفراد .2

 ،45 -36 من سنة،35 إلى -25 من ، سنة 25 من قلأ  ( :العمرية الفئات مختلف من األفراد .3

  ).سنة 55 من آثرأ ،سنه 55 – 46 من

 ، ماجستير ،بكالوريوس– دبلوم ،فأقل عامه ثانوية (:العلمية المؤهالت مختلف من األفراد .4

 . )دآتوراه

 – سنة 11 من ، سنوات 10 إلى -5 ،سنوات 5 من أقل (  :الخبرة سنوات مختلف من األفراد .5

 . )سنة 20 من أآثر ، سنة 20 إلى -سنة16 من سنة،15 إلى

  ):المبحوثين خصائص (أعاله للمتغيرات ً وفقا الدراسة عينة ألفراد مفصًال وصفا يلي وفيما



 

 1-1-1- الجنس :-

  الجنس لمتغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع) 13 (رقم الجدول  يوضح

 

)13 (رقم جدول  

الجنس لمتغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع  

(n=54) العينة حجم   

االجتماعي النوع العدد  %المئوية النسبة  

 الذآور 34 63.0

 اإلناث 20 37.0

 المجموع 54 100.0

 

 وبنسبة فردا) 34 (الدراسة عينة شملتهم الذين الذآور عدد أن) 13 (رقم الجدول يبين

 يشير وهذا الكلية، العينة من%) 37.0 (بنسبة فردًا) 20 (اإلناث عدد نأو الكلية العينة من%) 36.0(

 الشرآة بأن القول إلى يدعونا أمر وهو  .باإلناث بعدد مقارنة الذآور من الموظفين عدد زيادة إلى

 اإلناث من المبحوثين أن ربما أو المعلومات، نظم استخدام في الذآور على االعتماد إلى تميل المبحوثة

 من حاجتهم عن التعبير على وتشجيعهم المحوسب، المعلومات نظام تقبل أجل من للتحفيز بحاجة هم

.لجديدا النظام على بالتعليم يتعلق فيما وبخاثة النظام الستخدام األساسية وحاجتهم المعلومات،  



 

 1-1-2:- العمر:- 

  العمر متغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع) 14 (رقم الجدول يوضح

 

)14 (رقم جدول  

العمر متغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع  

(n=54)   العينة حجم  

المئوية النسبة بالسنوات العمر العدد   

سنة 25 من أقل 16 29.6  

سنة 35 إلى 26 من 14 25.9  

سنة 45 إلى 36 من 20 37.0  

سنة 55 إلى 46 من 3 5.6  

سنة 55 من أآثر 1 1.9  

 المجموع 54 100.0

 

) 16 (سنة 25 من أقل أعمارهم التي الدراسة عينة أفراد عدد أن) 14 (رقم الجدول ويبين 

) 14 (سنة) 35-26 (مابين رهمأعما الذين األفراد عدد وبلغ ،الكلية العينة من%) 29.6 (وبنسبة فردا

 وبنسبة أفراد) 3 (سنة) 55-46 (بين ما أعمارهم الذين األفراد عدد بلغ آما ،%)25.9 (وبنسبة فردًا

.)سنة55 (من أآثر أعمارهم ممن%) 1.9 (وبنسبة واحدًا فردًا) 1 (على العينة وتضمنت ،%)5.6(  

) 25 (فوق أعمارهم الذين من مه سةالدرا عينة أفراد غالبية أن الدراسة بيانات أظهرت وقد

 فيهم تتوافر العينة أفراد غالبية نأ يعني مما ،الدراسة عينة من%) 70.4 (نسبته ما ويشكلون ،سنة

 تتوافر ال قد وتجارب مهارات آتسابهمإ نتيجة ،دقيقة إجابات تقديم من تمكنهم تيال الصفات من مجموعه

 ،الكلية العينة من%) 29.6 (نسبتهم والبالغ سنة، 25 من أقل عمارهمأ آانت الذين السن صغار لدى

 العملية والمهارات الخبرات من العديد آتسبتإ قد العمرية الفئة هذه من العينة أفراد أن يؤآد الذي األمر

 يعتبر وهذا ،خرىاأل العمرية الفئة من أآبر بدرجه وفاعليه بكفاءة أعمالها ممارسة من تمكنها التي

 مهنية قدرات ولديهم العالية والخبرات الكفاءة ذوي من العينة أفراد غالبية أن على يدل إيجابي مؤشر

 ألسئلة دقيقة أجوبه لىع الحصول منها يتوقع وبالتالي ،داريةاإل المعلومات نظم في آبيرة معرفةو

.االستبيان  



 
 1-1-3:- المؤهل العلمي :-

العلمي المؤهل متغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع) 15 (رقم الجدول يوضح  

)15 (رقم جدول  

العلمي المؤهل متغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع  

(n=54)   العينة حجم  

المئوية النسبة العلمي المؤهل العدد   

عامة ثانوية - -  

)مجتمع آلية (دبلوم 5 9.3  

 بكالوريوس 41 75.9

 ماجستير 8 14.8

 دآتوراه - -

 المجموع 54 100.0

 

 وبنسبة أفراد) 5 (الثانوي بعد الدبلوم شهادة حملة من الدراسة عينة في االفراد عدد بلغ

 ،%)75.9 (بنسبة فردًا) 41) (بكالوريوس (جامعية شهادة الحاملين االفراد وعدد العينة، من%) 9.3(

 مما ويالحظ ماجستير، العليا الدراسة شهادة لحملة%) 14.8 (وبنسبة فرادأ) 8 (عدد العينة وتتضمن

 وبنسبة) فأآثر البكالوريوس (جامعية شهادات يحملون المستجدين من العينة أفراد أغلب أن سبق

 نأ يتطلب والتي ،التجارية البنوك في داريةاإل الوظائف أهمية مع تتماشى مرتفعة نسبة وهي%) 90.7(

 في نطمئن تجعلنا النتيجة وهذه فوق اوم بكالوريوس الجامعية المؤهالت حملة من شاغليها يكون

 حصلوا ممن العينة أفراد بين من نجد لم للنظر الالفت أن إال االستبيان ألسئلة دقيقة جوبةأ على الحصول

 حملة من اإلدارية الكفاءات باستقطاب البنك اهتمام عدم إلى يشير أمر وهو الدآتوراة شهادة على

.العلمي المؤهل حيث من نسبة أقل يشكلون لماجستيرا شهادة حملة أن حتى العليا الشهادات  



 1-1-4:- سنوات الخبرة :-

  الخبرة سنوات متغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع) 16 (رقم الجدول يوضح

 

)16 (رقم جدول  

الخبرة سنوات متغير وفق الدراسة عينة ألفراد التكراري التوزيع  

(n=54)   العينة حجم  

المئوية النسبة الخبرة سنوات العدد   

سنوات 5 من اقل 10 18.5  

سنوات 10 إلى 5 من 5 9.3  

سنة 15 إلى 11 من 18 33.3  

سنة 20 إلى 16 من 14 25.9  

سنة 20 من اآثر 7 13.0  

 المجموع 54 100.0

 

 ممارسة في سنوات 5 عن خبرتهم سنوات تزيد%) 18.5 (نسبة نأ) 16 (رقم الجدول يبين

 العظمى الغالبية أن ذلك من نستنتج نأ ويمكن الدراسة، مجتمع في جدًا األعلى النسبة يمثلون وهم عملهم

 الخبرةالطويلة سنوات أن الباحث تقدير وفي المتوسطةوالطويلة، الخبرات ذوي من هم المستجيبين من

 القرارات باتخاذ اوعالقته داريةالماليةواإل المعلومات نظم لوظائف المسندة المهام لطبيعة مناسبة تأتي

 مع تتوافق النسبة هذه أن آما االستبانة، أسئلة مع بموضوعية التعامل على القدرة يمتلكون مما ومتابعتها

 لالستبيان، أجوبتهم في العينة راءآ مصداقية إلى يشير وهذا إليها، اإلشارة تم التي العمرية الفئات نسبة

 وهو العينة، لهذه لعمليةا الخبرة على بناًء بالموضوعية سمتت المستردة جاباتاإل تكون أن يتوقع ثم ومن

 مع للتعامل آافية خبرات لديهم الذين الموظفين باستقطاب تهتم المبحوثة الشرآة إدارة أن إلى يشير أمر

.المقدمة الخدمات مستوى لتحسين المعلومات نظم  

 

 1-1-5: المستوى االداري:-

الحالية الوظيفة متغير وفق الدراسة عينة ألفراد اريالتكر التوزيع) 17 (رقم الجدول يوضح  

)17 (رقم جدول  
الوظيفية الدرجة متغير وفق الدارسة عينة ألفراد التكراري التوزيع  

(n=54)   العينة حجم  
المئوية النسبة الوظيفية الدرجة العدد   

عام مدير 5 9.3  



فرع مدير 6 11.1  

دائرة مدير 14 25.9  

قسم رئيس 4 7.4  

فرع موظف 25 46.3  

 المجموع 54 100.0

 

 عموم مدراء ًادفر) 17 (شملت الدراسة عينة نأ) 17 (رقم بالجدول التحليل نتائج من يتضح

 العينة من%) 11.1 (بنسبة فروع مدراء من ًادفر) 6 (ذلك يلي ،الكلية العينة من%) 9.3 (وبنسبة

 مقساأ رؤساء من فرادأ) 4 (،الكلية العينة من%) 25.9 (بنسبة دوائر مدراء من فردا)14 (، الكلية

 بأن يشير وهذا ،%)46.3 (بنسبة فروع موظفي من فردًا) 25 (ثم ،الكلية العينة من%) 7.4 (بنسبة

 بنظم المعنيين آبراأل الجزء وهم ،البنك لدى تقريبا المعنية الوظيفية الدرجات جميع شملت االستبانة عينة

 ألسئلة دقيقه جوبةأ على الحصول في تسهم الوظائف تلك بأن الباحث رتقدي وفي ،داريةاإل المعلومات

 نسبة أعلى يشكلون والذين موظف فئة من األفراد نسبة ارتفاع أن ذاته الوقت في نرى أننا إال .االستبيان

 على قدرتهم مدى من والخوف القلق يثير مؤشر هو%) 46 (بنسبة الدراسة عينة في المشارآين من

 جمع في النظام استخدام على الفئة تلك تدريب في اهتمامها توجه اإلدارة آانت إذا إال م،النظا آفاءة

 خطوة تعد التي بوضوح المشكلة وتحديد القرار بموضوع الكافية اإلطاحة في تساعد التي المعلومات

.القرار صنع عملية خطوات من هامة  

 للخصائص سلفًا إليها التوصل تم التي النتائج خالل من الباحث يرى تحليلية ،سبق ومما

 ألسئلة دقيقة أجوبة على الحصول في إيجابيا  مؤشرا أعطى قد الدراسة لعينة والوظيفية الشخصية

.االستبانة  



 
 1-1-6 :إختبار ثبات االداء وصدق محتوى االستبيان :-

 حيث ،فيةالنص التجزئة بطريقة االستبانة في المستخدم المقياس ثبات معامل بحساب الباحث قام

 عن الفردية االرقام ذات العبارات على الدراسة عينة أفراد إجابات فصل أساس على الطريقة هذه تقوم

 على جاباتهمإ بين بيرسون رتباطإ معامل يحسب ثم ومن ،الزوجية األرقام ذات العبارات على إجاباتهم

-:يلي وآما بروان –سيبرمان معادلة وفق الثبات معامل يحسب وأخيرًا ،والزوجية الفردية العبارات  

 

يلي وآما المحتوى وصدق الثبات ادادة اختبار نتائج يعرض) 18 (رقم الجدول  

)18 (رقم جدول  

المحتوى وصدق الثبات أداة اختبار نتائج  

المحتوى صدق االداء ثبات   

 مستوى

 الداللة

Spearman 

brown 

Cornbrash's 

alpha 

 عدد

 الفقرات

 المحـــــــــــور

.00 .864 .817 82 

 واتخاذ صنع عملية فاعلية المتعلقة الفقرات: األول المحور

 إختيار البدائل، تقييم البدائل، تحديد المشكلة، تحديد (القرارات

  ).ومتابعته القرار تنفيذ األنسب، البديل

.00 .906 .827 20 

 اإلدارية المعلومات نظم دور المتعلقة الفقرات: الثاني المحور

 الفنية، المستلزمات  والمادية، المالية ماتالمستلز(

).اإلدارية المستلزمات البشرية، المستلزمات  

المتغيرات لجميع 48 889. 934. 00.  

)01 (.الثقة مستوى عند  

 

 العينة أفراد إلجابات والصدق الثبات معامالت جميع أن) 18 (رقم الجدول  نتائج من يتضح

 من آبرأ آامًال االستبانه وعلى ،الدراسة فرضيات من فرضية بكل ةلقالمتع العبارات على االستطالعية

 بالثبات تتصف الدراسة ستبيانإ ان على يدل مما ،%)100 (إلى جدًا قريبة منها والبعض%) 50(

.ومقبوًال سليمًا حصائياإل التحليل ويجعل ،البحث غراضأ يحقق بما جدا الكبيرين والصدق  

 

 1-1-7: عرض وتحليل ووصف متغيرات الدراسة :-

 األوساط إحتساب تم فقد ،القرار واتخاذ صنع عملية فاعلية تحسين في المعلومات نظم دور ولمعرفة

 عتباراإل بعين األخذ مع ،ستبانةاإل في الواردة الفقرات من فقرة لكل المعيارية نحرافاتواإل الحسابية

-:يلي وآما الدراسة في الخماسي ليكرت مقياس تدرج  



5 4 3 2 1 

بشدة موافق غير  موافق غير  محايد  موافق  بشدة موافق  

 

 معها التعامل سيتم الدراسة إليها وصلت التي الحسابية المتوسطات قيم فإن ،ذلك إلى واستناد

 الحسابي الوسط يكون والذي الموافقة أو المرتفع األول المستوى ،التالي النحو وعلى البيانات فسيرلت

 مقياس حسب موافق وهي) 4 (تصبح قربت ما إذا اإلجابة هذه نأ حيث ،ثرأآ أو) 3.5 (لإلجابات

 الوسط آان إذا المتوسط وأ المحايد الثاني والمستوى ،الدراسة هذه في المستخدم الخماسي ليكرت

 المقياس بحسب محايد او متوسط أي) 3.4 (يساوي أو) 2.5 (عن يقل ال عبارة على لإلجابات الحسابي

 القيم جميع نأ إذ  ،ضعيف وأ موافق غير عتبرأ) 2.5 (عن يقل الحسابي الوسط آان ذاإ أما ،المستخدم

.الدراسة في المستخدم الرسم مقياس حسب نادرة وأ موافق غير تعتبر) 2.5 (عن تقل التي  



 
 أوًال :- نظم المعلومات اإلدارية ( المتغيرات المستقلة) :-

 -:والمادية المالية بالمستلزمات المتعلقة الفقرات تحليل نتائج .1

 الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات حتسابإ) 19 (رقم الجدول يعرض

-:يلي وآما والمادية المالية بالمستلزمات الخاصة الفقرات على  

يبين) 19 (جدول  

والمادية ةالمالي بالمستلزمات الخاصة للفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  

 درجة

 االلتزام

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 الفقـــــــــــــــرة

.781 مرتفعة  4.65 
 واالتصاالت والشبكات الحاسوب أجهزة توفير إن

.البنك إلدارة الكبرى األولويات من يعد المتطورة  

.812 مرتفعة  3.98 
 الكافية األموال تخصيص على البنك إدارة تحرص

.وصيانتها المعلومات نظم في مارلالستث  

.864 مرتفعة  4.15 
 البنك تحقيق من المعلومات نظم في االستثمار يمكن

.اإلستراتيجية ألهدافه  

.904 مرتفعة  4.11 
 إبتكار من المعلومات لنظم الحديثة التكنولوجيا تمكن

.جديدة مصرفية خدمات  

.965 مرتفعة  3.78 
 البنك قرارات في الغب أثر المعلومات نظم في لالستثمار

.وسياسته  

 3.75 1.125 مرتفعة
 في لالستثمار المخصصة األموال حجم في النظر إعادة يتم

.دوري بشكل المعلومات نظم  

العام المستوى 4.07 6.06 مرتفعة  

 

 ما والمادية المالية بالمستلزمات الخاصة للفقرات) 19 (رقم الجدول نتائج من يتضح حيث

-:يلي  

 قيم تتراوح حيث ،)3.5 (من أآبر الحسابية متوسطاتها قيم بلغ الجدول راتفق جميع أن •

 أيدت قد الدراسة عينة أفراد إجابات بأن يشير وهذا ،)4.65-3.75 (بين الحسابية متوسطاتها

 الحاسوب أجهزة توفير بأن اآلراء تؤآد حيث مرتفعة، تأييد بدرجة الفقرات هذه محتوى

 حسابي بمتوسط البنك إلدارة الكبرى األولويات من يعد رةالمتطو واالتصاالت والشبكات

 نظم في لالستثمار الكافية األموال تخصيص على البنك إدارة تحرص بأنه ويرون ،)4.65(

 نظم في اإلستثمار  يمكن بأنه ويعتقدون ،)3.98 (حسابي بمتوسط وصيانتها المعلومات



 تمكن آذلك ،)4.15 (حسابي متوسطب اإلستراتيجية ألهدافه البنك تحقيق من المعلومات

 حسابي بمتوسط جديده مصرفية خدمات إبتكار من المعلومات لنظم الحديثة التكنولوجيا

 بمتوسط وسياسته البنك قرارات في بالغ أثر المعلومات نظم في لالستثمار وأن ،)4.11(

 نظم في مارلالستث المخصصة األموال حجم في النظر إعادة يتم بأنه ويرون ،)3.78 (حسابي

 ).3.75 (حسابي بمتوسط دوري بشكل المعلومات

 وهذا ،.)606 (معياري بإنحراف) 4.07 (الجدول فقرات لجميع الحسابي المتوسط قيمة بلغت •

 بالقيام اإلدارية المعلومات نظم بدور لالرتقاء والمادية المالية المستلزمات أهمية إلى يشير

 .بوظائفها



 

 - :الفنية بالمستلزمات علقةالمت الفقرات تحليل نتائج .1

 الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات إحتساب) 20 (رقم الجدول يعرض

- :يلي وآما الفنية بالمستلزمات الخاصة الفقرات على  

يبين) 20 (رقم جدول  

نيةالف بالمستلزمات الخاصة للفقرات  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  

 درجة

 االلتزام

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 الفقـــــــرة

.892 مرتفعة  3.81 
 تخزين في عالية آفاءه ذات المستخدمة والبرمجيات األجهزة

.والمعلومات البيانات وتصنيف واسترجاع  

 3.39 1.106 مرتفعة
 آافة تغطي الحالي المعلومات نظام في المتوفرة البرمجيات

.البنك بها يقوم التي النشاطات  

.910 مرتفعة  3.76 
 على الحصول في الكافية السرعة توفر المستخدمة البرمجيات

.القرار اتخاذ ألغراض المعلومات  

 3.69 1.043 مرتفعة
 بتحقيق القرارات متطلبات مع المستخدم المعلومات نظام ينسجم

.المطلوبة األهداف  

.984 مرتفعة  3.56 
 القرارات ومتطلبات تنسجم بطريقة المطلوبة اتالمعلوم النظام يقسم

.اتخاذها المراد  

 التي المعلومات توفر المعلومات  نظام في المستخدمة البرمجيات إن 3.61 1.089 مرتفعة
اإلدارية المستويات وآافة الموظفين جميع احتياجات تلبي  

 3.85 1.071 مرتفعة
 بالوضوح النظام يقدمها التي المعلومات على الحصول طريقة تتسم

.والدقة  

.الكافية بالمرونة تتسم المستخدمة والمعدات األجهزة 3.61 1.017   

.739 مرتفعة العام المتوسط 3.66   

 

 المعلومات النظام يقسم نهأو ،)3.69 (حسابي بمتوسط المطلوبة افهداأل بتحقيق القرارات متطلبات

 البرمجيات نأو ،)3.56 (حسابي بمتوسط اتخاذها المراد القرارات ومتطلبات تنسجم بطريقة المطلوبة

 آافة وفي الموظفين جميع احتياجات تلبي التي المعلومات توفر المعلومات نظام في المستخدمة

 يقدمها التي المعلومات على الحصول طريقة وتتسم ،)3.61 (حسابي بمتوسط داريةاإل المستويات

 بالمرونة تتسم المستخدمة والمعدات جهزةاأل أنو ،)3.85 (حسابي بمتوسط والدقة وضوحبال النظام

).3.61 (حسابي بمتوسط الكافية  



 النشاطات فةآا تغطي الحالي المعلومات نظام في المتوفرة البرمجيات (بـ المتعلقة الفقرة نأ 

 ،)3.5 (الدرجة من قلأ القيمة وهذه ،)3.39 (الحسابي  متوسطها قيمة بلغ) البنك بها يقوم التي

 التي النشاطات آافة تغطي ال الحالي المعلومات نظام في المتوفرة البرمجيات بأن ريشي وهذا

 .العينة نظر وجهة من البنك بها وميق

 وهذا.) 739 (معياري بانحراف) 3.66 (الجدول فقرات لجميع الحسابي المتوسط قيمة بلغت 

 بالقيام اإلداري وماتالمعل نظم بدور لالرتقاء المساهمة الفنية المستلزمات هميةأ لىإ يشير

 .بوظائفها



 

 -:البشرية بالمستلزمات المتعلقة الفقرات تحليل نتائج .2

 الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات احتساب) 21 (رقم الجدول يعرض

- :يلي وآما البشرية بالمستلزمات الخاصة الفقرات على  

يبين) 21 (رقم جدول  

  البشرية بالمستلزمات الخاصة للفقرات المعيارية واالنحرافات ابيةالحس المتوسطات

 الفقــــــرة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 االلتزام

تقوم اإلدارة بإقامة دورات تدريبية لتدريب العاملين 

.على استخدام نظم المعلومات  
 مرتفعة  1.077 3.50

فني ومهاري يتمتع عاملوا نظم المعلومات بمستوى 

.يتناسب مع المهام المطلوبة منهم  
 مرتفعة 1.071 3.61

العاملون في البنك قادرين على التكيف مع التطورات 

الحديثة في مجال نظم المعلومات التي تخدم عمل 

.المصارف  

3.85 920.  مرتفعة 

يتمتع مستخدمو نظم المعلومات بخبرات فنية تؤهلهم 

.هللقيام بواجباتهم على أآمل وج  
 مرتفعة  1.054 3.72

ساهم النظام في تطوير مهارات العاملين ألدائهم العمل 

.المصرفي  
3.70 861.  مرتفعة  

يتمتع مستخدمو نظم المعلومات بمعرفة تامة 

.إلحتياجات العمالء من المعلومات  
3.65 894.  مرتفعة  

هناك العدد المناسب من إختصاصي األجهزة لتقيم 
.رشادية دائمًاالخدمات الفنية واإل  

 مرتفعة  1.019 3.59

العام المتوسط  3.55 751.   مرتفعة 

 

21 (رقم الجدول نتائج من ويتضح - :يلي ما البشرية بالمستلزمات الخاصة للفقرات)   

 تتراوح حيث ،فأآثر) 3.5 (الدرجة عند الحسابية متوسطاتها قيم بلغ قد الجدول فقرات جميع نأ 

 قد الدارسة عينة فرادأ جاباتإ بأن يشير وهذا ، )3.85 – 3.50 (نبي الحسابية متوسطاتها قيم

 بإقامة دارةاإل تقوم بأنه الدارسة عينة ترى ثحي ،مرتفعة تأييد بدرجة الفقرات هذه محتوى يدتأ

 ،)3.50 (حسابي بمتوسط المعلومات منظ استخدام على العاملين لتدريب تدريبية دورات

 منهم المطلوبة المهام مع يتناسب ومهاري فني بمستوى المعلومات نظم مستخدموا ويتمتع



 الحديثة التطورات مع التكيف على قادرين البنك في العاملون نأو ،)3.61 (حسابي بمتوسط

 ويتمتع ،)3.85 (حسابي بمتوسط المصارف عمل تخدم التي المعلومات نظم مجال في

 حسابي بمتوسط وجه أآمل على باتهمبواج للقيام تؤهلهم فنية بخبرات المعلومات نظم مستخدموا

 المعلومات من العمالء الحتياجات تامة بمعرفة المعلومات نظم مستخدموا ويتمتع ،)3.72(

 الخدمات لتقييم األجهزة إختصاصي من المناسب العدد هناك نأو ،)3.65( حسابي بمتوسط

 .)3.59 (حسابي بمتوسط دائمًا اديةرشواإل الفنية

 ،.)751 (معياري بانحراف) 3.55 (الجدول فقرات لجميع الحسابي المتوسط قيمة وبلغت 

 اإلدارية المعلومات نظم بدور اإلرتقاء في للمساهمة البشرية المستلزمات هميةأ لىإ يشير وهذا

 .بوظائفها بالقيام



 
 - :داريةاإل بالمستلزمات المتعلقة الفقرات تحليل نتائج .3

 عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات احتساب) 22 (رقم الجدول يعرض

-:يلي وآما اإلدارية بالمستلزمات الخاصة الفقرات ىعل الدارسة  

 

) 22 (رقم جدول  

  داريةاإل بالمستلزمات الخاصة للفقرات ةالمعياري نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات يبين

 الفقــــــرة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

تزاماالل  

تبدي اإلدارة العليا حرصًا عاليًا على استخدام نظام 
.المعلومات وتوفير احتياجاته  مرتفعة  1.098 3.96 

تهتم اإلدارة العليا بتهيئة اإلدارة الداعمة لنظام 
.المعلومات المحوسب في البنك  3.83 925.  مرتفعة  

من صور الدعم الذي تقدمه اإلدارية العليا توفير 
البرمجيات التي يحتاجها المستخدمون التقنيات و

.للنظام  
3.83 818.  مرتفعة  

تحرص اإلدارة على أن تكون التوجيهات واألوامر 
معقولة ومناسبة للعاملين من حيث آمية المعلومات 
.وحجم العمل ووسائل تنفيذه   

 مرتفعة  1.021 3.70

.تتوفر في القسم سياسات مكتوبه تنسجم مع أهدافها  3.44 861. توسطة م   
تسمح اإلدارة العليا من خالل جماعات العمل 
بالمشارآة في إيجاد حلول للمشكالت التي تواجهنا في 
.العمل  

3.41 880.  متوسطة 

هناك تعاون وتنسيق بين األقسام المختلفة في تبادل 
.المعلومات من أجل تحقيق األهداف المشترآة  متوسطة 1.022 3.44 

العام المتوسط  3.62 715.   رتفعةم 
 



 
22 (رقم الجدول نتائج من ويتضح -:يلي ما اإلدارية بالمستلزمات الخاصة للفقرات)   

 آبرأ الحسابية متوسطاتها قيم بلغ قد)6 ،5 ،4( فقرات ثالث باستثناء الجدول فقرات جميع نأ 

 بأن يشير وهذا ،)3.96 – 3.56 (بين الحسابية متوسطاتها قيم تتراوح حيث ،)3.5 (من

 عينة ترى ثحي ،مرتفعة تأييد بدرجة الفقرات هذه محتوى يدتأ قد الدارسة عينة فرادأ جاباتإ

 احتياجاته وتوفير المعلومات نظام  استخدام على عاليًا حرصًا العليا دارةاإل تبدي بأنه الدراسة

 ماتالمعلو لنظام الداعمة التنظيمية دارةاإل بتهيئة العليا اإلدارة وتهتم ،)3.96 (حسابي بمتوسط

 دارةاإل تقدمه الذي الدعم صور من أن وترى ،)3.56 (حسابي بمتوسط البنك في سبالمحو

 ،)3.83 (حسابي بمتوسط للنظام المستخدمون يحتاجها التي والبرمجيات التقنيات توفير العليا

 آمية حيث من للعاملين ومناسبة معقولة وامرواأل التوجيهات كونت أن على دارةاإل وتحرص

 .)3.70 (حسابي بمتوسط تنفيذه سائلوو العمل وحجم تالمعلوما

 ،)3.5 (الدرجة من قلأ  الحسابية متوسطاتها بلغ فقد )6 ،5 ،4( األخرى، الثالث الفقرات ماأ 

 في تتوفر (االولى تتعلق حيث ،الدراسة عينة راءأ عليها تتفق ال الفقرات تلك بأن يشير وهذا

 تسمح (تتعلق والثانية ،)3.44 (حسابي بمتوسط )هدافهاأ مع تنسجم مكتوبة سياسات القسم

 في تواجهنا التي للمشكالت حلول يجادإ في بالمشارآة العمل جماعات خالل من العليا دارةاإل

 في المختلفة قساماأل بين تنسيق تعاون هناك (تتعلق الثالثة ماأ ،)3.41 (حسابي بمتوسط ) العمل

 بأن يعني مما ،)3.44 (حسابي بمتوسط) لمشترآةا هدافاأل تحقيق جلأ من المعلومات تبادل

 اإلدارة قبل من قصور وجود على يؤآد مام ملحوظ بشكل العاملين يلمسها ال المستلزمات هذه

 .المستلزمات بتلك العمل على

 ،.)715 (معياري بانحراف) 3.62 (الجدول فقرات لجميع الحسابي المتوسط قيمة وبلغت 

 اإلدارية المعلومات نظم بدور اإلرتقاء في للمساهمة ةدارياإل ماتالمستلز هميةأ لىإ يشير وهذا

 .بوظائفها بالقيام

 

 

 الدراسة متغير لفقرات العام المتوسط إن ،)22 ،21 ،20 ،19 (الجداول معطيات خالل من يتبين

 ظمن لكفاءة المبحوثين تصورات أن يؤثر مما مرتفعًا، آان) اإلدارية المعلومات نظم آفاءة (المستقل

 المرتبة) والمالية المادة (المستلزمات واحتلت مرتفعة جاءت الدولي اليمن بنك في اإلدارية المعلومات

 في وجاءت ،)3.66 (حسابي بمتوسط) الفنية المستلزمات (تلتها) 4.07 (حسابي بمتوسط األولى

 الرابعة مرتبةال احتلت وأخيرًا ،)3.62 (حسابي بمتوسط) اإلدارية المستلزمات (الثالثة المرتبة

).3.55 (حسابي بمتوسط) البشرية المستلزمات(  



 أدت اتصال وشبكات حاسوب أجهزة من تشمله وما المادية المستلزمات بأن النتيجة هذه تفسر رأينا وفي

 تخزينها يمكن التي المعلومات بحجم يتعلق بما وبخاصة نحوها، إيجابية واتجاهات تصورات تبلور إلى

 تشير آما. واإلخراج اإلدخال عمليات حيث من العمل مع الحاسوب أجهزة ئمةمال ومدى النظام في

 وتلبي النظام وتجهيزات تتالئم التي البرمجيات باختيار الدولي اليمن بنك اهتمام إلى أعاله النتائج

 الرتباط وذلك الثالثة المرتبة على اإلدارية المستلزمات حصول في السبب ويعود. العمل احتياجات

 قابلة غير صحتها رغم اآلراء بعض يجعل وهذا والبرمجيات، األجهزة بجودة أساسي بشكل امالنظ

.المعلومات نظام في جذرية تكون قد لتغييرات وحاجتها لكلفتها للتنفيذ  

 إدارية احتياجات وجود ضرورة إلى الرابعة المرتبة البشرية المستلزمات حصول في السبب ويعود

 المتعلق الفني تخصصهم لطبيعة تفهمها المعلومات نظام على والعاملون فنيونال يستطيع ال للمستخدمين

 المعلومات من المستخدم احتياجات بطبيعة المتعلقة اإلدارية المعرفة توفر دون والبرمجيات بالحاسب

.العمل إلنجاز بها يقوم التي اإلدارية والعمليات  



 
 ثانيًا : فاعلية عملية صنع واتخاذ القرارات (المتغيرات المعتمدة) :-

 -:المشكلة بتحديد المتعلقة الفقرات تحليل نتائج .1

 الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات احتساب) 23 (رقم الجدول يعرض

-:يلي وآما المشكلة بتحديد الخاصة الفقرات على  

  يبين) 23 (رقم جدول

  المشكلة بتحديد الخاصة للفقرات ريةالمعيا واالنحرافات الحسابي المتوسطات

 المتوسط الفقــــــرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 االلتزام

تساعد نظم المعلومات المعتمدة في البنك على تجميع 
.المعلومات عن أسباب المشكلة وأبعادها  مرتفعة  1.128 3.81 

يسهم نظم المعلومات في لفت اإلنتباه لوجود مشكلة من 
 إصدار التقارير اإلستثنائية التي تشير إلى وجود خالل

.عن المعايير الموضوعة  
 مرتفعة  1.008 3.76

تساند نظم المعلومات مجهودات صانع القرار لتحديد 
أسباب المشكلة بدقة من خالل تجميع المعلومات عن 
قواعد ومخازن البيانات الداخلية ومصادر الخارجية 

).االنترنت(  

3.62 985. ة مرتفع   

التقارير التي يوفرها نظام المعلومات الحالية تحتوي 
على معلومات تساهم في التعمق بالمشكلة واإلحاطة 
الكافية بالظروف المحيطة بها بطريقة موضوعية بعيداً 
.عن المؤثرات الخارجية  

 مرتفعة  1.121 3.63

تلبي المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي 
لقرار في تحليل المشكلة إلى إحتياجات متخذ ا

.عناصرها األساسية  
366 939.  مرتفعة  

.832 3.70  الكلي المستوى   مرتفعة 
 

-:يلي ما المشكلة بتحديد الخاصة اتللفقر) 23 (رقم الجدول نتائج من ويتضح  

 متوسطاتها تتراوح حيث ،)3.5 (من آبرأ الحسابية متوسطاتها قيم بلغ قد فقراتال جميع نأ 

 محتوى يدتأ قد الدراسة عينة فرادأ جاباتإ بأن يشير وهذا ، )3.81 – 3.62 (بين يةالحساب

 المعتمدة المعلومات نظم تساعد بأنه الدراسة عينة ترى حيث ،مرتفعة تأييد بدرجة الفقرات هذه

 أنهو ،)3.81 (حسابي بمتوسط أبعادهاو المشكلة سبابأ عن المعلومات تجميع على البنك في

 التي ستثنائيةاإل التقارير إصدار خالل من مشكلة لوجود نتباهاإل لفت في معلوماتال نظم يسهم

 نظم وتساند ،)3.76 (حسابي بمتوسط الموضوعة يرالمعاي عن نحرافإ وجود لىإ تشير

 عن المعلومات تجميع خالل من بدقة المشكلة سبابأ لتحديد القرار صانع مجهودات المعلومات

 حسابي بمتوسط) االنترنت (الخارجية المعلومات ومصادر لداخليةا البيانات ومخازن قواعد

 في تساهم اتمعلوم على تحتوي الحالي المعلومات نظام يوفرها التي التقارير نأو ،)3.62(



 عن بعيدًا موضوعية بطريقة بها المحيطة بالظروف الكافية حاطةواإل بالمشكلة التعمق

 المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات وتلبي ،)3.63 (حسابي بمتوسط الخارجية المؤثرات

 حسابي بمتوسط األساسية عناصرها إلى المشكلة تحليل في القرار متخذ حتياجاتإ الحالية

)3.66(. 

 ،.)832 (معياري نحرافبإ) 3.70 (الجدول فقرات لجميع ابيالحس المتوسط قيمة وبلغت 

 .اراتالقر صناعة عند المشكلة تحديد هميةأ لىإ يشير وهذا

 -:البدائل بتحديد المتعلقة الفقرات تحليل نتائج .2

 على الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل المتوسطات إحتساب) 24 (رقم الجدول يعرض

-:يلي وآما البدائل بتحديد الخاصة الفقرات  

 



 
يبين) 24 (رقم جدول  

  البدائل بتحديد الخاصة للفقرات المعيارية الحسابية المتوسطات

 الفقــــــرة
 حجم

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 االلتزام

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالية تساعد 

في تنمية أآبر عدد من بدائل الحل وتجميع آم آبير من 

.المعلومات   

54 3.66 960.  مرتفعة  

يسمح نظام المعلومات للموظفين إبداء أراءهم 

ات نظرهم ليتمكنوا من تطوير بدائل متعددة ووجه

.إلتخاذ القرار في مشكلة معينة  

54 3.54 985.  مرتفعة  

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات تسهم في 

إتساع قاعدة البدائل وتسمح للمدير بهامش أآبر من 

.المناورة في مواجهة إختيار أفضل البدائل   

54 3.65 914.  مرتفعة  

.753 3.63 54  لكليا المستوى   مرتفعة 

 

-:يلي ما البدائل بتحديد الخاصة اتللفقر) 24 (رقم الجدول نتائج من ويتضح  

 متوسطاتها قيم تتراوح حيث ،)3.5 (من آبرأ الحسابية متوسطاتها قيم بلغ قد فقرات جميع نأ 

 محتوى دتيأ قد الدراسة عينة فرادأ جاباتإ بأن يشير وهذا ،)3.66 – 3.54 (بين الحسابية

 نظام يوفرها التي المعلومات بأن الدراسة عينة ترى حيث ،مرتفعة تأييد بدرجة الفقرات هذه

 المعلومات نم آبير آم وتجميع الحل بدائل من عدد آبرأ تنمية في تساعد الحالي المعلومات

 نظرهم ووجهات أراءهم بداءإ للموظفين المعلومات نظام يسمح نهأو ،)3.66 (حسابي بمتوسط

 نأو ،)3.54( حسابي بمتوسط معينة مشكلة في القرار التخاذ متعددة بدائل تطوير من ليتمكنوا

 بهامش للمدير وتسمح البدائل قاعدة تساعإ في تسهم المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات

 .)3.65 (حسابي بمتوسط البدائل فضلأ ختيارإ مواجهة في المناورة من آبرأ

 -:البدائل بتقييم المتعلقة تالفقرا تحليل نتائج .3

 الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات احتساب) 25 (رقم الجدول يتضمن

-:يلي وآما البدائل بتقييم الخاصة الفقرات على  

 

يبين) 25 (رقم جدول  

  البدائل بتقييم الخاصة للفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات



فقــــــرةال  
 حجم

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 االلتزام

التقارير التي يوفرها النظام الحالي تقدم الدعم للمدراء 

.لتقييم بدائل الحل   
 مرتفعة  1.021 3.70 54

المعلومات التي يوفرها المعلومات الحالية تسهم في تقييم 

الحسابية وأدوات بدائل الحل من خالل تسهيل العمليات 

.التحليل الالزمة لتقييم آل بديل  

54 3.72 998.  مرتفعة  

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالية ستساعد 

.في التنبؤ بآثار آل بديل ستكون عليها آثاره في المستقبل 
 مرتفعة  1.089 3.72 54

.822 3.73 54  الكلي المستوى   مرتفعة 

 

-:يلي ما البدائل بتقييم الخاصة للفقرات) 25 (رقم جدولال نتائج من ويتضح  

 تتراوح حيث ،)3.5 (من آبرأ الحسابية متوسطاتها قيم بلغ قد فقراتال جميع نأ 

 قد الدراسة عينة فرادأ جاباتإ بأن يشير وهذا ، )376 – 370 (.بين الحسابية متوسطاتها قيم

 يوفرها التي التقارير الدراسة عينة ترى حيث ،مرتفعة تأييد بدرجة الفقرات هذه محتوى يدتأ

 التي المعلومات ،)3.70 (حسابي بمتوسط الحل بدائل تقييم في تسهم الحالية المعلومات نظام

 الحسابية العمليات تسهيل خالل من الحل بدائل تقييم في تسهم الحالية المعلومات نظام يوفرها

 نظام يوفرها التي المعلومات ،)3.76 (سابيح بمتوسط بديل آل ييملتق الالزمة التحليل دواتأو

 البدائل ييمتق عملية على المترتبة النتائج آثار تحديد مكانيةإ في القرار متخذ تساعد المعلومات

 التنبؤ في ستساعد الحالية المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات ،)3.72 (حسابي بمتوسط

 ) .3.72 (حسابي بمتوسط مستقبلال في آثاره عليها ستكون وبما بديل آل بآثار

 معياري نحرافبإ) 3.73 (الجدول فقرات لجميع ابيالحس المتوسط قيمة بلغت 

 .القرارات صناعة عند البدائل قييمت هميةأ لىإ يشير وهذا ،.)822(

 -:األنسب البديل باختيار المتعلقة الفقرات تحليل نتائج .4

 الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل يةالحساب المتوسطات احتساب) 26 (رقم الجدول يتضمن

- :يلي وآما البديل باختيار الخاصة الفقرات على  



 

يبين) 26 (رقم جدول  

  البديل باختيار الخاصة للفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الفقــــــرة
 حجم

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 االلتزام

توفر معلومات النظام الحالي التسهيالت الالزمة 

. إلختيار البديل األفضل أو األنسب  
 مرتفعة  1.160 3.78 54

تساهم تقارير نظام المعلومات الحالي في التقليل من 

.درجة عدم التأآد المرتبطة بنتائج القرارات   
54 3.86 872.  مرتفعة  

ر تقارير يساند نظام المعلومات الحالي في خالل توفي

.ملخصة عن قيمة آل بديل مما يسهل عملية المفاضلة  
54 3.82 932.  مرتفعة  

يساهم نظام المعلومات الحالي في تحديد أفضل البدائل 

.من عدة بدائل وموضوعية وبشكل مستمر  
 مرتفعة  1.046 3.84 54

  مرتفعة 819 3.83 54  الكلي المستوى

 

-:يلي ما البديل باختيار الخاصة اتفقرلل) 26 (رقم الجدول نتائج من ويتضح  

 تتراوح حيث ،)3.5 (من آبرأ الحسابية متوسطاتها قيم بلغ قد فقرات جميع نأ 

 قد الدارسة عينة فرادأ جاباتإ بأن يشير وهذا ،)3.86 – 3.78 (بين الحسابية متوسطاتها قيم

 النظام معلومات بتوفر الدراسة عينة ترى حيث ،مرتفعة تأييد بدرجة الفقرات هذه محتوى يدتأ

 وتساهم ،)3.78 (حسابي بمتوسط نسباأل أو فضلاأل البديل إختيار الالزمة التسهيالت الحالية

 القرارات بنتائج المرتبطة التأآد عدم درجة من التقليل في الحالية المعلومات نظام تقارير

 تقارير توفير خالل من القرار متخذ الحالي المعلومات نظام ويساند ،)3.86 (حسابي بمتوسط

 نظام ويساهم ،)382 (حسابي بمتوسط المفاضلة ليةعم يسهل مما ،بديل آل قيمة عن ملخصة

 بمتوسط مستمر وبشكل وموضوعية بدائل عدة من البدائل فضلأ تحديد في الحالي المعلومات

 .)3.84 (حسابي

 يمعيار نحرافبإ) 3.83 (الجدول فقرات لجميع ابيالحس المتوسط قيمة بلغت 

 .القرارات صناعة عند ديلالب ختيارإ هميةأ لىإ يشير وهذا ،)0.819(

 - :ومتابعته بتنفيذ المتعلقة الفقرات تحليل نتائج .5

 الدراسة عينة آلراء المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات احتساب) 27 (رقم الجدول يعرض

:يلي وآما ومتابعته القرار بتنفيذ الخاصة الفقرات على  



 

  يبين) 27 (رقم ولجد

  ومتابعته القرار بتنفيذ الخاصة للفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المتوسط الفقــــــرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 االلتزام

تساعد تقارير نظام المعلومات الحالي في متابعة تنفيذ 
.القرار بدقة وموضوعية وبشكل مستمر  

3.59 942. رتفعة م   

التقارير التي يصدرها نظام المعلومات الحالي تمكن 
اإلدارة من اتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة إآتشاف 
.الخلل  

3.78 783.  مرتفعة  

يساعد نظام المعلومات الحالية بتوفير التغذية الراجعة 
للحكم على فاعلية صانع القرار صانع القرار وآفاءة 
.في التعاطي مع المشكلة  

3.69 883.  مرتفعة  

أن تقارير نظام المعلومات الحالي تساعد على أن يكون 
.التقييم والمراجعة شامًال لكافة المستويات اإلدارية  مرتفعة  1.065 3.84 

.777 3.73  العام المتوسط   مرتفعة 
 

 

 

- :يلي ما البديل باختيار الخاصة للفقرات) 27 (رقم الجدول نتائج من ويتضح  

 تتراوح حيث ،)3.5 (من آبرأ الحسابية متوسطاتها قيم بلغ قد قراتفال جميع نأ 

 قد الدراسة عينة فرادأ جاباتإ بأن يشير وهذا ،)3.84 – 3.59 (بين الحسابية متوسطاتها قيم

 نظام تقارير الدراسة عينة ترى حيث ،مرتفعة تأييد بدرجة الفقرات هذه محتوى يدتأ

 حسابي بمتوسط مستمر وبشكل وموضعية قةدب لقرارا تنفيذ متابعة في الحالي المعلومات

 جراءاتإ تخاذإ من دارةاإل تمكن الحالي المعلومات نظام ايصدره التي التقارير نأو ،)3.59(

 الحالية المعلومات نظام ويساعد ،)3.78 (حسابي بمتوسط الخلل إآتشاف حالة في تصحيحية

 بمتوسط المشكلة مع التعاطي في وآفاءة قرارال صانع فاعلية على للحكم الراجعة التغذية بتوفير

 والمراجعة التقييم يكون نأ على تساعد الحالي المعلومات نظام تقارير نأو ،)3.69 (حسابي

 .)3.84 (حسابي بمتوسط اإلدارية اتالمستوي لكافة شامًال

 معياري نحرافبإ) 3.73 (الجدول فقرات جميعل بياالحس المتوسط قيمة بلغت 

 .القرارات صناعة عند البديل إختيار هميةأ لىإ يشير وهذا ،.)777(

 على ) داريةاإل – الفنية – البشرية – والمادية المالية المستلزمات (المستقلة المتغيرات تأثير : ثالثًا

 القرار تنفيذ – نسباأل البديل إختيار – البدائل تقييم – البدائل تحديد – المشكلة تحديد (المعتمدة المتغيرات

. )ابعتهومت  



آاندال ختبارإ (االحصائي التحليل نتائج يعرض) 28 (رقم الجدول Kendall's  االرتباط معامل –

Spearman Correlationسبيرمان  وعلى المعتمدة  راتالمتغي على المستقلة المتغيرات تأثير داللة لقياس ) 

-:التالي النحو  

 



 
)28 (رقم الجدول  

 تأثير داللة لقياس ) سبيرمان رتباطاإل معامل –آاندال ارختبإ (حصائياإل التحليل نتائج يعرض

  المعتمدة المتغيرات على المستقلة المتغيرات

 المستلزمات
 

Kendall's 

Tau-b 
 المالية 

 والمادية
 االدارية البشرية الفنية

 Kendall's 6.524 8.307 8.665 5.938 المحتسبة
Tau-b  مستوى

المشكلة تحديد 0.00 0.00 0.00 0.00 المعنوية  

Spearman Correlation 668.  732.  766.  680.  
 4.602 4.625 4.770 5.670 المحتسبة 

Kendall's 

Tau-b 
مستوى 

 المعنوية 
  البدائل تحديد 0.00 0.00 0.00 0.00

Spearman Correlation 487.  579.  534.  548.  

  8.27 4.196 4.503 4.610 المحتسبة 
Kendall's 

Tau-b 
مستوى 

 المعنوية 
  البدائل اختيار 0.00 0.00 0.00 0.00

Spearman Correlation 568.  530.  610.  692.  

Kendall's 

Tau-b 
 4.476 4.856 3.915 3.474 المحتسبة 

مستوى  
 0.00 0.00 0.00 0.001 المعنوية 

 ومتابعته القرار تنفيذ

Spearman Correlation 461.  514.  589.  659.  

)a.05( 
 

- :يلي ما) 28 (رقم الجدول نتائج من ويتضح  

.) 05 (الثقة مستوى من قلأ آانت آاندال ختبارإل المعنوية مستوى قيم جميع نأ 

 ، )داريةاإل – البشرية – البشرية – الفنية -والمادية المالية (المستلزمات المشكلة تحديد بين

 – الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات معنوي ثرأ ودبوج يعني وهذا ،)0.00 (قيمها بلغ حيث

 ،القرارات تخاذإو صنع عملية فاعلية عناصر حدأ المشكلة تحديد على) اإلدارية – البشرية

 .واتخاذها القرارات صنع فاعلية صرعنا بقية مع الحال وآذلك



 يةوالماد المالية ستلزماتالم مع المشكلة تحديد بين رتباطاإل قيمة بلغت 

 ومع.) 766 (شريةالب المستلزمات ومع ،.)732 (الفنية المستلزمات ومع ،.)668(

 ايجابي اثر وجود لىإ يشير وهذا ،وموجبه آبيرة القيم وهذه ،.)680 (داريةاإل المستلزمات

 آأحد المشكلة تحديد على ) داريةاإل – البشرية – الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات قوي

) اإلدارية – البشرية – الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات قوي يجابيإ صنع ةعملي عناصر

 الفنية المستلزمات وآانت ،القرارات واتخاذ صنع عملية عناصر آأحد المشكلة تحديد على

 .البشري العنصر يليه ،المشكلة تحديد عملية على مؤثر عنصر علىأ

 ،.)570 (والمادية المالية المستلزمات مع البدائل تحديد بين رتباطاإل قيمة بلغت 

 داريةاإل المستلزمات ومع.) 525 (لبشريةا المستلزمات ومع ،.)549 (الفنية المستلزمات ومع

 قوي ليس يجابيإ ثرأ وجود لىإ يشير وهذا ،وموجبه حدما لىإ آبيرة القيم وهذه ،.)531(

 عناصر آأحد البدائل تحديد على ) يةداراإل – البشرية – الفنية -والمادية المالية (للمستلزمات

 على تقريبًا التأثير نفس لها المذآورة المستلزمات جميع وآانت ،القرارات واتخاذ صنع عملية

 .البدائل تحديد عملية

 ،.)487 (والمادية المالية ستلزماتالم مع البدائل تقييم بين رتباطاإل قيمة وبلغت 

 داريةاإل المستلزمات ومع.) 534 (البشرية تلزماتالمس ومع ،.)579 (الفنية المستلزمات ومع

 قوية ليس يجابيإ ثرأ ودوج إلى يشير وهذا ،وموجبة حدما لىإ آبيرة القيم وهذه.) 548(

 عناصر آأحد البدائل تقييم على ) داريةاإل – البشرية – الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات

 على تقريبًا التأثير نفس لها المذآورة مستلزماتال جميع وآانت ،القرارات واتخاذ صنع عملية

 .البدائل تقييم عملية

 والمادية المالية المستلزمات مع البديل ختيارإ بين رتباطاإل قيمة وبلغت 

 المستلزمات معو.) 589(البشرية المستلزمات ومع ،.)514 (الفنية المستلزمات ومع ،.)461(

 ًاقوي ليس يجابيإ ثرأ وجود لىإ يشير وهذا ،وموجبه وقوية آبيرة خيرتينواأل.) 659 (داريةاإل

 البشرية (مع قوية آانت بينما ومتابعته القرار تنفيذ على ) الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات

 .ومتابعته القرار تنفيذ على) اإلدارية –

 المشكلة تحديد عنصر على رآبي ثرأ له آان والمادية المالية المستلزمات نأ 

 لها فكان الفنية للمستلزمات بالنسبة الحال وآذلك ،ومتابعته القرار تنفيذ عملية على تأثيرًا قلأو

 المستلزمات بينما ،ومتابعته القرار تنفيذ عملية على تأثيرًا قلأو المشكلة تحديد على آبير ثرأ

 تحديد على تأثيرًا قلأو البديل ختيارإو المشكلة تحديد عنصري على آبير ثرأ لها آان البشرية

 البدائل ختيارأو المشكلة تحديد عملية على تأثيرًا آثرأ نتافاآ داريةاإل تلزماتالمس ماأ البدائل

 .البدائل تحديد على تأثيرًا أقلو ومتابعتها القرارات وتنفيذ

 



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني

اــــــــــومناقشته الفرضيات ارـــــــــــــــختبإ  
 

 

 

 



 
 عملية جراءإ تم فقد ،القرار واتخاذ صنع عملية فاعلية تحسين في علوماتالم نظم دور لمعرفة

 استخدام خالل من هافرضيات من والتحقق الدراسة تساؤالت على لإلجابة الدراسة فرضيات ختبارإ

 قاعدة تكونس وعليه ،البسيط الخطي اإلنحدار أسلوب باستخدام ممثًال حصائيةاإل واإلختبارات المقاييس

:يلي لما قًاوف القرار  

 ،)≤ a.05 (لالختبار) حتماليةاإل القيمة (اإلختبار داللة مستوى آانت إذا العدمية الفرضية رفض .1

 .)المعتمدة فرضياتال (البديلة لفرضياتا وقبول

 ،)> a0.5 (ختبارلإل) اإلحتمالية القيمة (راإلختبا داللة مستوى آانت إذا العدمية الفرضية قبول .2

 .البديلة الفرضية ورفض

:البحث فرضيات نتائج ومناقشة رضع يلي وفيما  

 

 2 – 1 : عرض ومناقشة الفرضية األولى :-

:اآلتي على الدارسة فرضيات من ولىاأل الفرضية تنص  

 والفنية والمادية المالية المستلزمات (المعلومات نظم لكفاءة احصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال

.المشكلة تحديد على ) واإلدارية والبشرية  

 نظم آفاءة النموذج بناء في البسيط الخطي نحداراإل أسلوب ستخدامإ تم الفرضية هذه الختبار

 حدأ المشكلة تحديد) × (بـ ممثل مستقل آمتغير) والبشرية والفنية المالية المستلزمات (المعلومات

Y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات تخاذإ عملية فاعلية تخاذإ عملية فاعلية عناصر  يوضحه آما وذلك) 

:)29 (رقم الجدول  



 

) × (بـ ممثل مستقل آمتغير المعلومات نظم آفاءة بين البسيط نحداراإل الخطي، نحداراإل تحليل نتائج

 ) .Y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات اذتخإ عملية فاعلية عناصر حدأ المشكلة تحديد

 معامالت الفرضية
 االنحدار

 اختبار
)t( االحتمالية القيمة) Sig(التفسير 

0B̂  -.608 -  1.608-114. غير  
 معنوية

1B̂  1.161 9.738 000.  معنوية 
(معامل االرتباط  R( 849.   
(معامل التحديد  R2( 720.   

لى
ألو
 ا

(اختبار  F( 120.883 
.sig. 000داللة االختبار   معنوي النموذج   

 

 

29 (رقم الجدول من يتضح - :يلي ما)   

 المشكلة تحديد مستوى بأن وتعني ، )-.0B̂) (-608 (الصفرية بيتا معامل قيمة بلغت 

 . )صفرًا (منعدمًا أو متوفرًا غير المعلومات نظم آفاءة حال يكون عندما ضعيفة وأ سالبة

 المعلومات نظم آفاءة بمستوى ةزياد يأ بأن وتعني) 1B̂) (1.161 (بيتا معامل قيمة بلغت 

 .)1.2 (بمعدل المشكلة تحديد دقة ىمستو يزداد واحدة وحدة داريةاإل

 يؤثر) داريةواإل والبشرية والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة إن 

 ألن القرار، واتخاذ صنع مليةع عناصر حدأ المشكلة تحديد عنصر على معنوية بدرجة

 ).1B̂ (بيتا بمعامل الخاص.) 05 (من قلأ) t (ختبارإل) 0.00 (اإلحتمالية القيمة

 والمادية ماليةال المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة بين جدًا قوي طردي إرتباط يوجد 

 حيث ،القرارات تخاذإو صنع عملية عناصر حدأ المشكلة تحديد وعنصر) ةوالبشري والفنية

 .)849. (بلغ

 المعلومات نظم آفاءة نأ النسبة هذه وتعني ،.)720 (التحديد معامل قيمة بلغت 

 تحديد زيادة حداثإ في يساهم ،)واإلدارية والبشرية والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات(

 .%)72 (مساهمة بنسبة القرار واتخاذ صنع ةعملي عناصر حدأ المشكلة

 الثقة مستوى من قلأ خيرةواأل ،.)000 (داللة بمستوى) F) (120.883 (ختبارإ قيمة بلغت 

 المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأو معنوي آكل النموذج نأ على يدل وهذا ،.)05(

 في المشكلة تحديد دقة حداثإ في يسبب) واإلدارية والبشرية والفنية المادية وأ المالية

 .القرارات إتخاذو عمليةصناعة



 لكفاءة إحصائية دالل ذو أثر يوجد ال تنص التي األولى الدارسة فرضية أن الباحث يستنتج 

 تحديد على) واإلدارية والبشرية والفنية والمادية المالية المستلزمات (المعلومات نظم

 قوي تأثير له المعلومات نظم فاءةآ وأن عليه نصت ما عكس وأثبت رفضت قد المشكلة

 .القرارات وإتخاذ صناعة عند المشكلة تحديد دقة على جدًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 – 2 : عرض ومناقشة الفرضية الثانية :-

 لكفاءة حصائيةإ داللة ذو ثرأ يوجد ال: " اآلتي على الدراسة فرضيات من نيةالثا الفرضية تنص

 الختبار  " البدائل تحديد في) واإلدارية والبشرية والفنية اديةالمو المالية المستلزمات (المعلومات نظم

 المعلومات نظم آفاءة النموذج بناء في البسيط الخطي نحداراإل أسلوب ستخدامإ تم الفرضية هذه

 حدأ البدائل تحديد ،)× (بـ ممثل مستقل آمتغير) داريةواإل والبشرية والفنية والمادية المالية المستلزمات(

Y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات تخاذإ فاعلية رعناص ):2 (رقم الجدول يوضحه آما وذلك)   

)30 (رقم الجدول  

 تحديد) × (بـ ممثل مستقل آمتغير المعلومات نظم آفاءة بين البسيط الخطي نحداراإل تحليل نتائج
 ) .Y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات تخاذإ عملية فاعلية عناصر حدأ البدائل

 معامالت  الفرضية
 االنحدار

 اختبار
)t( 

 االحتمالية القيمة
)Sig( التفسير 

0B̂  390.  740.  463. غير  
 معنوية

1B̂  860.  6.213 000.  معنوية 
(معامل االرتباط  R( 664.   
(معامل التحديد  R2( 441.   

ية
ثان
ال

 
 

(اختبار  F( 39.603 
.sig. 000داللة االختبار   معنوي النموذج   

 

- :يلي ما) 30 (رقم الجدول من يتضح  



 وأ سالبة البدائل تحديد مستوى بأن عنيوت ،.)0B̂) (390 (الصفرية بيتا معامل قيمة بلغت 

 .)صفرًا (منعدمًا أو متوفرًا غير المعلومات نظم آفاءة حال يكون عندما ضعيفة

 المعلومات نظم آفاءة بمستوى ةزياد يأ بأن وتعني ،.)1B̂) (860 (بيتا معامل قيمة بلغت 
 ..)86 (بمعدل البدائل تحديد دقة ىمستو يزداد واحدة وحدة يةداراإل

 بدرجة يؤثر) واإلدارية والبشرية والفنية والمادية المالية المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ 

 القيمة ألن القرارات، إتخاذو صنع عملية عناصر حدأ البدائل تحديد عنصر على معنوية

 ).1B̂ (بيتا بمعامل الخاص.) 05 (من أقل) T (ختبارإل) 0.00 (حتماليةاإل

 والفنية والمادية المالية المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة بين جدًا قوي طردي رتباطإ يوجد 
 حيث ،اراتالقر تخاذإو صنع عملية عناصر حدأ البدائل تحديد وعنصر ) داريةواإل والبشرية

 ..)664 (بلغ
 المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ النسبة هذه وتعني ،.)441 (التحديد معامل قيمة بلغت 

 نسباأل البديل تحديد دقة زيادة أحداث في يساهم) داريةواإل والبشرية والفنية والمادية ةالمالي

 .%)44( مساهمة بنسبة واتخاذ صنع عملية عناصر حدأ

 الثقة مستوى من قلأ خيرةواأل ،.)000 (داللة بمستوى) F) (38.603 (بارختإ قيمة بلغت 
 تالمستلزما (المعلومات نظم آفاءة نأو معنوي آكل النموذج نأ على يدل وهذا ،.)05(

 عملية في نسباأل البديل تحديد دقة إحداث في يسبب) داريةواإل والبشرية والنفية والمادية
 .القرارات إتخاذو صناعة

 نظم لكفاءة حصائيةإ داللة ذو ثرأ يوجد ال تنص  التي الثانية الدراسة يةضفر نأ الباحث يستنتج 
 قد البدائل تحديد على) داريةواإل والبشرية والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (المعلومات
 على جدًا قوي تأثير له المعلومات نظم آفاءة وأن الفرضية عليه نصت ما عكس ثبتأو رفضت
 نظم آفاءة بين القةالع بأن يعني مما ،.القرارات واتخاذ صناعة عند المناسبة البدائل دتحدي

 هذه شكل يوضح) ب (رقم والشكل خطية عالقة هي المناسبة البدائل وتحديد داريةاإل المعلومات
 .العالقة

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 – 3 : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:-

 لكفاءة حصائيةإ داللة ذو ثرأ يوجد ال: " اآلتي على الدراسة اتفرضي من الثالثة الفرضية تنص

 هذه الختبار البدائل، تقييم في) " داريةواإل والبشرية والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (المعلومات نظم

 تالمستلزما (المعلومات نظم آفاءة النموذج بناء في البسيط الخطي نحداراإل أسلوب ستخدامإ تم الفرضية

 فاعلية عناصر حدأ البدائل تقييم ،)× (بـ ممثل مستقل آمتغير )واإلدارية والبشرية والفنية والمادية ةالمالي

Y (بـ ممثل آمتغير القرارات تخاذإ عملية : )31 (رقم الجدول يوضحه آما وذلك ،)  

 

)31 (رقم الجدول  

 البدائل تقييم) × (بـ ممثل مستقل غيرآمت المعلومات نظم آفاءة بين البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج

 )Y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات تخاذإ عملية فاعلية عناصر حدأ

 معامالت الفرضية
 االنحدار

 اختبار
)t( 

 االحتمالية القيمة
)Sig( التفسير 

0B̂  044.-  085.-  933. غير  
 معنوية

1B̂  1.007 7.442 000.  معنوية 
معامل االرتباط 

)R( .725   

(معامل التحديد  R2( 526.   

ثة
ثال
 ال

(اختبار  F( 55.379 
.sig. 000داللة االختبار   معنوي النموذج   

 

- :مايلي) 31 (الجدول من يتضح  

 وأ سالبة البدائل تقييم مستوى بأن وتعني ،)-.0B̂) (044 (الصفرية بيتا معامل قيمة بلغت 

 .)صفرًا (منعدمًا أو متوفرًا غير المعلومات نظم آفاءة حال يكون عندما ضعيفة

 المعلومات نظم آفاءة بمستوى زيادة يأ بأن وتعني ،)1B̂) (1.007 (بيتا معامل قيمة بلغت 

 .)1.0 (بمعدل البدائل تقييم دقة ىمستو يزداد واحدة وحدة داريةاإل

 بدرجة يؤثر) داريةواإل والبشرية والفنية اديةوالم المالية المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ 
 القيمة ألن القرارات، تخاذإو صنع عملية عناصر حدأ البدائل تقييم عنصر على معنوية

 .)1B̂ (بيتا بمعامل الخاص.) 05 (من قلأ) T (الختبار) 0.00 (حتماليةاإل
 والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (وماتالمعل نظم آفاءة بين جدًا قوي طردي رتباطإ يوجد 

 بلغ حيث القرارات تخاذإو صنع عناصر حدأ البدائل تقييم وعنصر) داريةواإل والبشرية
)725.(. 
 المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ النسبة هذه وتعني ،.)526 (التحديد معامل قيمة بلغت 

 حدأ نسباأل البديل تقييم دقة زيادة إحداث في يساهم) واإلدارية والبشرية والفنية والمادية ةالمالي
 .%)53 (مساهمة بنسبة القرارات خاذتإو صنع عملية عناصر



 الثقة مستوى من قلأ خيرةواأل ،.)000 (داللة بمستوى)F) (55.379 (اختبار قيمة بلغت 
 المالية تالمستلزما (المعلومات نظم آفاءة نأو معنوي آكل النموذج نأ على يدل وهذا ،.)05(

 لعملية عيموضو بشكل البدائل تقييم دقة حداثإ في يسبب  )داريةواإل والبشرية والفنية والمادية
 .القرارات واتخاذ صناعة

 نظم لكفاءة إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال تنص التي الثالثة الدراسة فرضية أن الباحث يستنتج 

 قد البدائل تقييم على) واإلدارية والبشرية والفنية والمادية المالية المستلزمات (المعلومات

 على قوي تأثري له المعلومات نظم آفاءة وأن الفرضية، عليه نصت ما عكس وأثبت رفضت

 .القرارات واتخاذ صناعة عند المناسبة البدائل تقييم

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 2 – 4 : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة :-

 لكفاءة حصائيةإ داللة ذو ثرأ يوجد ال: اآلتي على دراسةال فرضيات من بعةالرا الفرضية تنص

 نسباأل البديل إختيار في) واإلدارية والبشرية والفنية اديةوالم المالية المستلزمات (المعلومات نظم

 المعلومات نظم آفاءة النموذج بناء في البسيط الخطي نحداراإل أسلوب ستخدامإ تم الفرضية هذه الختبار

 البديل إختيار ،)× (بـ ممثل مستقل آمتغير) واإلدارية والبشرية والفنية اديةوالم لماليةا المستلزمات(

y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات تخاذإ عملية فاعلية عناصر حدأ نسباأل  الجدول يوضحه آما وذلك ،)

) :32 (رقم  

 

)32 (رقم الجدول  

 ختيارإ) × (بـ ممثل مستقل آمتغير لوماتالمع نظم آفاءة بين البسيط الخطي نحداراإل تحليل نتائج

 )y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات تخاذإ عملية فاعلية عناصر حدأ البديل

 معامالت الفرضية
 االنحدار

 اختبار
)t( 

 االحتمالية القيمة
)Sig( التفسير 

0B̂  012.  .024  981. غير  
 معنوية

1B̂  1.012 7.441 000. عة معنوية 
راب
 ال

.735معامل االرتباط    



)R( 
(معامل التحديد  R2( 541.   

 

(اختبار  F( 55.379 
.sig. 00داللة االختبار   معنوي النموذج   

 

 

 

 

- :يلي ما) 32 (الجدول من يتضح  

 األنسب البديل ختيارإ مستوى بأن وتعني ،.)0B̂) (012  (الصفرية بيتا معامل قيمة بلغت 

 ) .صفرًا (منعدمًا وأ متوفرًا غير المعلومات نظم آفاءة حال يكون عندما ضعيفة وأ سالبة

 المعلومات نظم آفاءة بمستوى ةزياد يأ بأن وتعني ،)1B̂) (1.012 (بيتا معامل قيمة بلغت 

 ).1.0 (بمعدل نسباأل البديل إختيار دقة مستوى يزداد واحدة وحدة داريةاإل

 بدرجة يؤثر) داريةواإل ةوالبشري والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ 

 القيمة ألن القرارات، إتخاذ صنع عملية عناصر أحد نسباأل البديل إختيار عنصر على معنوية

 ).1B̂ (بيتا بمعامل الخاص.) 05 (من أقل) t (ختبارإل) 0.00 (اإلحتمالية

 والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة بين جدًا قوية طردي رتباطإ يوجد 

 حيث ،القرارات تخاذإو صنع عناصر حدأ نسباأل البديل إختيار وعنصر) داريةواإل والبشرية

 ..)735 (بلغ

 المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ النسبة هذه وتعني ،.)541 (التحديد معامل قيمة بلغت 

 نسباأل البديل إختيار دقة زيادة حداثإ في يساهم ) داريةواإل والبشرية والفنية ماديةوال ةالمالي

 .%)53 (مساهمة بنسبة إتخاذو صنع عملية عناصر حدأ

 الثقة مستوى من قلأ خيرةواأل ،.)000 (داللة بمستوى) F) (55.372 (ختبارإ قيمة بلغت 

 يةالمال المستلزمات (المعلومات نظم ةآفاء نأو معنوي آكل النموذج نأ على يدل وهذا ،.)05(

 عملية في نسباأل البديل إختيار دقة حداثإ في يسبب ) داريةواإل والبشرية والفنية والمادي

  .القرارات تخاذإو صناعة

 نظم لكفاءة حصائيةإ داللة ذو ثرأ يوجد ال تنص التي الرابعة الدراسة فرضية نأ الباحث يستنتج 

 البديل إختيار على ) داريةواإل والبشرية والفنية والمادية ةلماليا المستلزمات (المعلومات

 .الفرضية عليه نصت ما عكس أثبتو رفضت قد   نسباأل



 2 – 5 : عرض ومناقشة نتائج الفرضية الخامسة :-

 لكفاءة حصائيةإ داللة ذو ثرأ يوجد ال: اآلتي على الدراسة فرضيات من مسةالخا الفرضية تنص

 ومتابعته القرارات تنفيذ في) ةداريواإل والبشرية والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (المعلومات نظم

 المعلومات نظم آفاءة النموذج بناء في البسيط الخطي نحداراإل أسلوب ستخدامإ تم الفرضية هذه ختبارإل

 القرار وتنفيذ ،)× (ـب ممثل مستقل آمتغير )داريةإلوا والبشرية والفنية والمادية المالية المستلزمات(

Y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات تخاذإ عملية فاعلية عناصر آأحد ومتابعته  يوضحه آما وذلك ،)

:)33 (رقم الجدول  

 

)33 (رقم الجدول  

 وتنفيذ) × (بـ ممثل مستقل آمتغير المعلومات نظم آفاءة بين البسيط الخطي نحداراإل تحليل نتائج

 )Y (بـ ممثل تابع آمتغير القرارات اتخاذ فاعلية اصرعن آأحد ومتابعته القرار

 معامالت الفرضية
 االنحدار

 اختبار
)t( 

 االحتمالية القيمة
)Sig( التفسير 

0B̂  172.  342.  734. غير  
 معنوية

1B̂  942.  7.130 000.  معنوية 
معامل االرتباط 

)R( 721.   

(معامل التحديد  R2( 520.   

سة
خام

ال
 

 

(اختبار  F( 50.843 
.sig. 000داللة االختبار   معنوي النموذج   

 

- :يلي ما) 33 (الجدول من يتضح  

 سالبة ومتابعته القرار تنفيذ مستوى بأن وتعني ،.)0B̂) (172 (الصفرية بيتا معامل قيمة بلغت 

 .)صفرًا (منعدمًا أو متوفرًا غير المعلومات نظم آفاءة حال يكون عندما ضعيفة وأ

 المعلومات نظم آفاءة بمستوى ةزياد يـ بأن وتعني ،.)1B̂) (942 (بيتا معامل قيمة بلغت 

 ..)94 (بمعدل ومتابعته القرار فيذتن مستوى يزداد واحدة وحدة داريةاإل

 بدرجة ؤثري ) داريةواإل والبشرية والفنية والمادية ةالمالي المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ 

 بلغ حيث ،القرارات تخاذإو صنع عملية عناصر حدأ ومتابعته القرار تنفيذ عنصر على معنوية

)721(.. 

 المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأ النسبة هذه وتعني ،.)520 (التحديد معامل قيمة بلغت 

 القرار تنفيذ عليةفا في زيادة حداثإ في يساهم) داريةواإل والبشرية والفنية والمادية ةالمالي

 .%)53 (مساهمة بنسبة وإتخاذ صنع عملية عناصر حدأ ومتابعته



 الثقة مستوى من قلأ خيرةواأل ،.)000 (داللة بمستوى) F) (50.843 (اختبار قيمة بلغت 

 ةالمالي المستلزمات (المعلومات نظم آفاءة نأو معنوي آكل النموذج نأ على يدل وهذا ،.)05(

 .ومتابعته القرار تنفيذ إحداث في يسبب) داريةواإل البشريةو والفنية والمادية

 لكفاءة إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال تنص التي الخامسة الدراسة فرضية أن الباحث يستنتج 

 القرار تنفيذ على) واإلدارية والبشرية والفنية والمادية المالية المستلزمات (المعلومات نظم

 تأثير له المعلومات نظم آفاءة وأن الفرضية عليه نصت ما عكس وأثبت رفضت قد  ومتابعته

 .ومتابعتها القرارات تنفيذ مستوى على قوي

 

 واتخاذ صنع عملية فاعلية على اإلدارية المعلومات نظم آفاءة أثر وتحليل نتائج مناقشة خالل من

:التالية المالحظات إلى اإلشارة يمكن الدولي اليمن بنك في القرارات  

 أن إلى يؤثر مما مرتفعًا، آان) اإلدارية المعلومات نظم لكفاءة (العام المتوسط أن تائجالن بينت .1

 المستلزمات واحتلت مرتفعة وآفاءة جودة ذات الدولي اليمن بنك في اإلدارية المعلومات نظم

 جاءت اإلدارية المستلزمات أما ،)4.07 (حسابي بمتوسط األولى المرتبة والمالية المادية

 أجهزة باستخدام قام الدولي اليمن بنك أن يعتبر مما ،)3.62 (حسابي بمتوسط الثالثة ةبالمرتب

 إال بالحاسب المصرفية والخدمات المعامالت آافة بربط البنك يباشر لم حيث حديثًا، الحاسب

 إلى يعزى ربما) العليا اإلدارة دعم المعلومات، إتاحة (اإلدارية المستلزمات انخفاض أما حديثًا،

 عليها اإلطالع يمكن ال معلومات هناك وأن للجميع متاحة ليست البنك في المعلومات بعض نأ

 في عدمها من الشفافية درجة تحدد بدورها وهي العليا، اإلدارة إلى الرجوع خالل من إال

 .الراهنة الظروف

 حيث ًا،مرتفع جاء قد القرارات واتخاذ صنع عملية لفاعلية العام المتوسط أن النتائج أشارت .2

 البدائل تحديد أحتل حين في) 3.83 (حسابي بمتوسط األولى المرتبة البدائل تقييم أحتل

 بنك في العاملين بأن تفسيره يمكن وهذا ،)3.63 (حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة وتطويرها

 جوهر ليست ألنها والتكلفة والعيوب المزايا حيث من البدائل تطوير يعنيهم ال الدولي اليمن

 .القرارات صناعة مراحل آذلك يفسر وهذا العليا، اإلدارة عمل جوهر من هو بل عملهم

) المعلومات نظم آفاءة (المستقلة المتغيرات بين إحصائية داللة ذات ارتباطًا هناك أن يتبين .3

 الفنية، المستلزمات والمالية، المادية المستلزمات (المستقلة أبعادها وبمختلف مجتمعة

 عملية فاعلية (التابع المتغير وبين جهة، من) اإلدارية والمستلزمات البشرية، والمستلزمات

 تقييم البدائل، تحديد المشكلة، تحديد (التابعة أبعادها وبمختلف مجتمعة) القرارات واتخاذ صنع

 ).والمتابعة التنفيذ األنسب، البديل اختبار البدائل،

 تحديد اإلداريةفي المعلومات لنظم إحصائية داللة ذات وأثر ارتباطًا هناك أن إلى النتائج أشارت .4

 في تأثيرًا المتغيرات أآثر هي واإلدارية والفنية والمالية المادية  المستلزمات وأن المشكلة،



 تحديد في قوي تأثير لها البشرية المستلزمات أن إلى النتائج تشر لم حين في المشكلة، تحديد

 ووحدات والشبكات واألجهزة العليا اإلدارية المستويات في اإلداريين أن يدلل مما المشكلة،

 .المشكلة تحديد في الهامة العناصر هم والبرامج واإلخراج اإلدخال

 البديل اختيار في المعلومات نظم لكفاءة إحصائية داللة ذات أثرًا هناك أن إلى النتائج دلت .5

 تنفيذ في تأثيرًا المتغيرات أآثر يه والفنية والمالية المادية المستلزمات وأن وتنفيذه، األنسب

 .البدائل تنفيذ في أثر لها واإلدارية البشرية، المستلزمات أن النتائج تبين لم حين في البدائل

 المستلزمات (المعلومات نظم لكفاءة إحصائية داللة ذات أثرًا هناك أن إلى النتائج أشارات .6

 المادية المستلزمات وأن القرار، متابعة في) واإلدارية والبشرية، والفنية، والمالية، المادية

 تشر لم حين في وتنفيذه، القرار متابعة عملية في تأثيرًا المتغيرات أآثر هي والفنية، والمالية

 اآلنفة النتائج من ويتبين. المتابعة في أثر لها واإلدارية البشرية المستلزمات أن إلى النتائج

 واختيار البدائل تقييم بشأن القرارات صنع عملية مرحلة في تأثيرًا المتغيرات أآثر أن الذآر،

 ذلك وتفسير والفنية، والمادية المالية المستلزمات هي ومتابعته البديل وتنفيذ األنسب البديل

 األبعاد لهذه أهمية أعطى الدولي اليمن بنك في المحوسبة المعلومات نظم دخول أن إلى يعزى

 .العليا اإلدارة ودور البشرية األبعاد أثيرت أهمية من وقلل آنفًا، المذآورة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفصل الثالث
  اتـــــــــــــــــوالتوصي  االستنتاجات

 

 

 

 

 



 

 3 – 1 : االستنتاجات :-

Y التوصل تم التي النتائج على بناًء :يلي  بما توصياتنا تملى ليها  

 – البشرية – الفنية – والمادية ليةالما (للمستلزمات قوية يجابيإ ثرأ بوجود النتائج تؤآد 

 المستلزمات وآانت  ،القرارات إتخاذو صنع عملية عناصر آأحد المشكلة تحديد على) اإلدارية

  .البشري العنصر يليه ،المشكلة تحديد علية على مؤثر عنصر علىأ الفنية

 على) داريةاإل – البشرية – الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات قوي ليس يجابإ ثرأ وجود 

 المذآورة المستلزمات جميع وآانت ،القرارات إتخاذو صنع عملية عناصر آأحد البدائل تحديد

 .البدائل تحديد عمليه على تقريبًا التأثير نفس لها

 على) داريةاإل – البشرية – الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات قوي ليس يجابيإ ثرأ وجود 

 المذآورة المستلزمات جميع وآانت ،القرارات إتخاذو صنع عملية ناصرع آأحد البدائل تقييم

 .البدائل تقييم عملية على تقريبًا التأثير نفس لها

 مع قوية آانت بينما ،) الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات قوي ليس يجابيإ ثرأ وجود 

 .القرارات تخاذإو صنع عملية عناصر آأحد ليالبد ختيارإ على) داريةاإلو البشرية(

 القرارات تنفيذ على)  الفنية – والمادية المالية (للمستلزمات قوي ليس يجابيإ ثرأ وجود 

 .ومتابعته القرارات تنفيذ على) يةداراإلو البشرية (مع قوية آانت بينما ،ومتابعته

 على يرًاتأث قلأو المشكلة تحديد عنصر على آبير ثرأ لها آان والمادية المالية المستلزمات نأ 

 على آبير ثرأ لها فكان الفنية للمستلزمات بالنسبة الحال وآذلك ،ومتابعته القرار تنفيذ عملية

 على تأثيرًا آثرأ فكانت داريةاإل المستلزمات أما ،البدائل تحديد على تأثيرًا قلأو المشكلة تحديد

 .البدائل تحديد على تأثيرًا لأقو ومتابعتها القرارات وتنفيذ البدائل ختيارأو المشكلة تحديد عملية

 أهدافه، مع تمامًا تنسجم ال مكتوبة الدولي اليمن بنك ينتهجها التي السياسات بأن النتائج تؤآد 

 تواجه التي للمشكالت حلول يجادإ في الجماعية بالمشارآة متواضع بشكل تسمح العليا دارةاإل

 لىإ الهادفة المعلومات بشأن البنك اخلد المختلفة قساماأل بين والتنسيق التعاون مستوى ،العمل

 .آافيًا غير آان البنك ليهإ يهدف ما إلى تحقيق

 3 – 2 : التوصيات :-

 هذه نتائج من العلمية الفائدة لتعميم ستكماًالوإ الدراسة إليها توصلت التي اجاتستنتاإل على بناًء

:أهمها من لعل التوصيات من عدد نقدم الدراسة،  

 للعاملين الالزمة والتسهيالت الدعم تقديم على للبنك العليا دارةاإل تحرص أن ضرورة 
 المختلفة حتياجاتهمإ وتفهم ،المعلومات نظام باستخدام تشجيعهم خالل من النظام مستخدمي
 .عليها التغلب يتم حتى النظام استخدام عند تواجههم التي المشكالت حول آرائهم واستطالع

 بعمليات البنك دارةإ وقيام المستفيدين خصائص نايبتب للبنك العليا دارةاإل إهتمام ضرورة 

 .المعلومات أنظمة تجاه المستفيدين لمواقف مستمرة تطوير



 وتقديم المحوسب المعلومات نظام تطوير في للنظام المستخدمين العاملين شراكإ ضرورة 

 المعلومات نظام في الفني جانبال مع دارياإل الجانب يتكامل لكي النظام حول اقتراحات

 المعلومات نظم فاعلية لتقييم علمي تنفيذ بإعتباره لمقترحاتهم دوري مسح من وذلك ،داريةاإل

 .اإلدارية

 بنك في المعلومات نظام على والقائمين المعلومات نظمةأ مستخدمي بين التعاون من جو رساءإ 

 أنظمة مستخدمي لكافة المعلومات من داريةاإل اإلحتياجات العاملون يتفهم حتى الدولي اليمن

 موراأل عن جديد بكل العاملين تزويد ىلإ تهدف دورية لقاءات عقد طريق عن وذلك ،المعلومات

 العاملين من ديدج آل ومراعاة الفنية

 .اإلدارية الجوانب عن  

 والتطبيقية التشغيلية والبرمجيات داريةاإل المعلومات لنظام للمستخدمين ةتدريبي برامج تنظيم 

 .فقط إستخدامها آيفية على الترآيز وعدم المستخدمة والبرمجيات جهزةاأل قدرات على للتعرف

 إتخاذو صنع عملية في فاعل ثرأ من لها لما ،والفنية والمالية المادية بالمستلزمات هتماماإل زيادة 
 صنع عملية مراحل مختلف في السابقة حصائيةاإل الجداول في ثراأل تمرآز  حيث القرارات،

 .راتالقرا
 ستخدامإو اآللي الصراف جهزةأو العريضة الشبكة ستخدامإ بتعزيز البنك دارةإ قيام ضرورة 

 .العمالء مع والتفائل تصالاإل زيادة من تمكن التي المعلومات نظمةأ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

المراجع ةــــــــــــــقائم  
 

 

 

 

 

 

 



 

 أوًال : المراجع العربية :-

  :الكتب

 للطباعة األمين مرآز ،1ط معاصر، مدخل: االدارية المعلومات نظم رشيد، شهاب البياتي، .1

 .م2010 ، صنعاء والنشر،

 ،1ط للنشر، المتفوق مرآز الوظائف، المهارات، المبادئ،: اإلدارة رشيد، شهاب البياتي، .2

  .م2008 ، صنعاء

 ،بغداد الحرية، ردا مطابع ،1ط االدارية، المعلومات نظم في مقدمة رشيد، شهاب البياتي، .3

  .م1999

  .م1988 ، عمان ،للنشر الوراق مؤسسة ،1ط االدارية، المعلومات نظم ، سليم  الحسنيه، .4

  .م1985 ، القاهرة الحديث، العربي المكتب ،االدارية المعلومات نظم سونيا،  البكري، .5

 ،الرياض المريخ، دار والمعلومات، المكتبات لمصطلحات عيالموسو المعجم ،أحمد الشامي، .6

  .م1988

 .م1997 عمان، للنشر، المسيرة ،1ط آمي، مدخل: اإلدارية القرارات نظرية حسن، المشرقي، .7

 دار الحاسوبية، اإلدارية المعلومات ظمن مبادئ ،عماد الصباغ، و الرحمن، عبد الصباح، .8

  .م1995 ،عمان اليازوردي،

  .م2001 عمان ،وائل دار رية،اإلدا المعلومات تقنيات عالء، السالمي، و رياض، الدباغ، .9

 ،القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية لمنظمةا ،المعلومات إدارة نظم عبدالرزاق، عالء السالمي، .10

 .م2003

 القومي المرآز ،والمتابعة التخطيط مجال في ماتهاواستخدا االلكترونية الحاسبة ،هالل البياتي، .11

 .م1991 بغداد، للحاسبات،

 عمان، الثقافة، دار مكتبة ،1ط المعلومات، نظم في الحاسوب اتتطبيق ،عماد الصباغ، .12

 .م2000

 االسكندرية، اإلدارية، المعلومات نظم في مقدمة ،منال والكردي، ابراهيم، جالل العبد، .13

 .م2003

  .م2004 ،عمان الحديث، الكتب عالم اإلدارية، المعلومات نظم حمد، المقابلة، .14

 .م1996 عمان، الثقافة، دار مكتبة ،1ط ة،اإلدار في الحاسوب عماد، الصباغ، .15

 الدار االدارية، المهارات وبناء لقراراتا اتخاذ مدخل: األعمال إدارة إبراهيم، جالل العبد، .16

 .م2003 االسكندرية، الحديثة، الجامعية

  .م1992 ، القاهرة ،شمس عين مكتبة المعاصرة، والتحديات المدير ثابت، ادريس، .17



 عمان، المناهج، دار ية،داراإل المعلومات نظم إلى المدخل ،رونوآخ عثمان، الكيالني، .18

 .م2000

 .م2000 عمان، المسيرة، دار المنظمة، نظرية خضير، آاظم، و حسن، خليل الشماع، .19

 جامعة للطباعة، الكتب دار االعمال، ادارة على بالترآيز دارةاال مبادئ ،حسن خليل الشماع، .20

 .م1999 الموصل، الموصل،

 ،الحديث العربي المكتب اإلدارية، القرارات التخاذ المعلومات نظم ،ماعيلإس السيد، .21

 .م1980 االسكندرية،

 .م1990 بيروت، ،1ط للنشر، الجامعية المؤسسة ونظام، عملية: اإلدارة آامل، ،بدبد .22

 بدون( االسكندرية ،الجامعية الدار التأمين شرآات في المحاسبة نظم ،وآخرون أحمد، بسيوني، .23

 . )تاريخ

 .م1993 الكويت، المعرفة، عالم سلسلة ومستقبلة قعةوا االصطناعي الذآاء ،آالن بونيه، .24

 الحديث، العربي المكتب االعمال، وادارة تنظيم السالم، عبد قحف، ابو و عبدالغفار، حنفي، .25

 .م1993 االسكندرية،

 عمان، ردني،اال الكتاب مرآز/ آامل محمد ترجمة ،المعلومات تقنية ثورة قصة توم، فوريستر، .26

 .م1989

 الوطنية، التنمية خطط على طبيقالت مع االستثمارية القرارات تخاذإ ،الهادي عبد محمد قريطم، .27

 .م1988 جدة، العربي، النشر مرآز

 المسيرة، دار ،1ط اإلدارية، المعلومات نظم الدين، عالء الجنابي، و إبراهيم، عامر قنديلجي، .28

 .م2005 عمان،

 ،بغداد االداري، للتطوير القومي المرآز اإلداري، المعلومات نظام يد،الحم عبد سعد آاظم، .29

  .م1981

 الرياض، الفرزدق، مطابع والتطبيق النظرية بين داريةاإل القرارات إتخاذ ،نواف آنعان، .30

 .م1983

  .م1990 ،حلب الجامعية، المطبوعات اإلدارية، القرارات نظرية محمد، آبية، .31

 .م1993 عمان، اإلدارة، في الحديثة المفاهيم قاسم، محمد وتي،القري و حسن، يمهد زويلف، .32

 .م2000 اإلسكندرية، الجامعية الدار اإلدارية، المعلومات نظم ، إبراهيم سلطان، .33

 .م1996 عمان، االآاديمية، المكتبة ،1ط المعلومات، نظم وتصميم تحليل محمد، سويلم، .34

 القاهرة ،والخدمية الصناعية المنشآت في رةاالدا ألغراض المعلومات نظم ،علي محمد شبيب، .35

  .م1982 ،

 .م1991 بغداد، للطباعة، الحكمة دار داري،اإل القرار صالح، ماهر عالوي، .36



 االشعاع مطبعة ،1ط اإلدارية، المعلومات نظم محمد، فادية ومجازي، السيد، آامل ،غراب .37

  .م1999 ، القاهرة ،الفنية

  .م1994 ،القاهرة اإلدارية، المعلومات منظ في تمذآرا ،الهادي عبد علي مسلم، .38

 سرور، علي سرور علي سرور تعريب )2ج + 1ج (االدارية المعلومات نظم ،رايموند مكليود، .39

  .م1990 ،الرياض المريخ، دار الحمامي، وعاصم

 ،الكمبيوتر باستخدام المعلومات ظمن تحليل في مقدمة ،محمد النور، أبو و عوض، منصور، .40

  . 1986 ، عمان ،ردنياأل الكتاب آزمر

  .م1998 ،عمان اليازوردي، دار ،1ط االدارية، المعلومات نظم غالب، سعد ياسين، .41

  .م1988 ،الرياض التنظيمية، القرارات إتخاذ ،الفتاح عبد ،ياغي .42

 

 

: الرسائل  

 على األردنية الصناعية الشرآات في المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر فيروز، الضمور، .1
  .م2003 األردنية، الجامعة ماجستير، رسالة التنظيمي، اإلبداع

 في العاملين وأداء المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم بين العالقة مبارك، حسان الذنيبات، .2
 إدارة آلية إلى مقدمة ماجستير رسالة األردن، في باإلقراض المتخصصة المالية المؤسسات
  .م2003 ، مؤته،عمان جامعة األعمال،

 المصارف وفاعلية آفاءة تحسين في االدارية المعلومات نظم أثر عبدالرحمن، يوسف اني،الميت .3
 ، عمان ، البيت آل جامعة ، االدارية العلوم آلية الى مقدمة ماجستير رسالة ، االردنية التجارية
  .38 ص ، 2005

 على واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا نظم استخدام أثر صباح، غسان برهان الحلو، .4
 منشورة غير ماجستير رسالة ، االردنية التجارية البنوك في المتكاملة المصرفية الخدمات
  .م2000 ، البيت آل جامعة

 من مختاره شرآات في االدارية المعلومات نظم تطبيقات تقييم محمد، الفتاح عبد العجلوني، .1
  .م1998 ،األردن ، البيت آل جامعة ، جستيرما رسالة ، باألردن والخاص العام القطاعين

 رسالة  ،اإلدارية المعلومات أنظمة تجاه المستفيدين مواقف قياس خليل، هادي اسماعيل، .2
 .بغداد المنتصريه، الجامعة واالقتصاد، اإلدارة آلية إلى قدمةم دآتوراه

 رسالة ردنيةاأل التجارية البنوك في القرارات اتخاذ على المعلومات أثر صبرينة، الدين، عز .3
  .م2002 ،عمان اليرموك، جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد آلية ،منشورة غير تيرماجس

 المصرفي القطاع في التنافسية الميزة تحقيق على المعلومات تكنولوجيا أثر سمير، درباس، .4
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 القرارات اتخاذ عملية فعالية من الرفع في االدارية المعلومات نظم دور إسماعيل، مناصريه، .5

 ، 2004 ، الجزائر  المسيلة بوضياف محمد جامعة الى مقدمة ماجستير رسالة ، االدارية
  .43ص



 المصارف وفاعلية آفاءة تحسين في االدارية المعلومات نظم اثر الرحمن، عبد يوسف ني،.متيا .6
 ، 2005 ، عمان ، البيت آل جامعة االدارية، العلوم آلية الى مقدمة ماجستير رسالة ، التجارية

 .41 ص
- :العلمية الدوريات  
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ـــــــــــــــقالمالحـــــــــــــــــــــ  



 
 استمارة االستبيان

 
 
 
 

/االخوة  المحترمون         
،،، وبعد طيبة تحية  

 
 دور (بـ الموسومة  الدآتوراه أطروحة إعداد بصدد بأننا إعالمكم ونود التحيات، أطيب نهديكم
). الدولي اليمن بنك في تطبيقية دراسة – القرار واتخاذ صنع عملية فاعلية تحسين في المعلومات نظم  
 الدراسة، هذه إتمام في مهمًا رافدًا تشكل والتي والبناءة الفاعلة بالمشارآة التفضل منكم نأمل

 العلمية واإلجابة االستبيان تعبئة خالل من والضرورية الالزمة بالبيانات تزويدنا في تعاونكم ونرجوا
.تعميمها يمكن علمية ائجنت إلى الوصول في هام أثر من لذلك لما فقراته، جميع على الدقيقة  

 
تعاونكم حسن شاآرين  

واالحترام،،، التقدير خالص بقبول وتفضلوا  
 

 الباحث  
 

 
 
 
 
 



 
- :الديمغرافية البيانات : األول القسم  

  :عليك تنطبق التي االجابة امام)  (عالمة وضع يرجى
 

 الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس1
 أنثى  ذآر  :  

  سنة35 سنة الى 25من    سنة25اقل من  
  سنة55 سنة الى 46من    سنة45 سنة إلى 36من  

العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر2
  :  

    سنة55اآثر من  
 دبلوم آلية المجتمع  ثانوية عامة 
 ماجستير  بكالوريوس 

العلمي المؤهل3   : 

   دآتوراه 
  سنوات10 سنوات الى 5من    سنوات5اقل من  
  سنة20 سنة الى16من    سنة15 سنة الى 11من  

  :المصرفي العمل في خبرةال4

    سنة20اآثر من  
 مدير فرع  مدير عام 
 رئيس قسم  مدير دائرة 

االداري المستوى5  : 

   موظف فرع 
 



 
 القسم الثاني: البيانات الموضوعية :-

قمالر  غير موافقبشدة موافق الفقرة 
 متأآد

  غير
 موافق

 موافق  غير
 بشدة

اإلدارية المعلومات نظم دور: أوال  
)اإلدارية المستلزمات البشرية، المستلزمات الفنية، المستلزمات والمادية، المالية المستلزمات(  

1 
 والشبكات الحاسوب أجهزة توفير إن
 الكبرى ياتاألولو من يعد المتطورة واإلتصاالت

.البنك إلدارة  
     

2 
 األموال تخصيص على البنك إدارة تحرص

.وصيانتها المعلومات نظم في لالستثمار الكافية  
     

3 
 تحقيق من المعلومات نظم في اإلستثمار يمكن

.االستراتيجية ألهدافه البنك  
     

4 
 من المعلومات لنظم الحديثة التكنولوجيا تمكن

.جديدة رفيةمص خدمات إبتكار  
     

5 
 في بالغ أثر المعلومات نظم في لإلستثمار

.وسياساته البنك قرارات  
     

6 
 المخصصة األموال حجم في النظر إعادة يتم

.ريدو بشكل المعلومات نظم في لالستثمار  
     

7 
 آفاءة ذات والمستخدمة والبرمجيات األجهزة

 البيانات وتصنيف واسترجاع تخزين في عالية
.المعلوماتو  

     

8 
 الحالي المعلومات نظام في المتوفرة البرمجيات
.البنك بها يقوم التي النشاطات آافة تغطي  

     

9 
 في الكافية السرعة توفر المستخدمة البرمجيات

.القرار إتخاذ ألغراض المعلومات على الحصول  
     

10 
 متطلبات مع المستخدم المعلومات نظام ينسجم

.المطلوبة األهداف تحقيقب القرارات  
     

11 
 تنسجم بطريقة المطلوبة المعلومات النظام يقسم

.اتخاذها المراد القرارات ومتطلبات  
     

12 
 المعلومات نظام في المستخدمة البرمجيات إن

 جميع احتياجات  تلبي التي المعلومات توفر
.اإلدارية المستويات آافة وفي الموظفين  

     

13 
 التي المعلومات على الحصول قةطري تتسم

.والدقة بالوضوح النظام يقدمها  
     

14 
 بالمرونة تتسم المستخدمة والمعدات األجهزة

.الكافية  
     

15 
 لتدريب تدريبية دورات بإقامة اإلدارة تقوم

.المعلومات نظم استخدام على العاملين  
     

      فني بمستوى المعلومات نظم مستخدموا يتمتع 16



.منهم المطلوبة المهام مع يتناسب اريومه  

17 
 مع التكيف على قادرين البنك في العاملون

 التي المعلومات نظم مجال في الحديثة التطورات
.المصارف عمل تخدم  

     

18 
 فنية بخبرات المعلومات نظم مستخدموا يتمتع

.وجه أآمل على بواجباتهم للقيام تؤهلهم  
     

19 
 ألدائهم العاملين مهارات تطوير يف النظام ساهم

.المصرفي العمل  
     

20 
 تامة بمعرفة المعلومات نظم  مستخدموا يتمتع

.المعلومات من العمالء الحتياجات  
     

21 
 األجهزة اختصاصي من المناسب العدد هناك

.دائمًا واإلرشادية الفنية الخدمات لتقديم  
     

22 
 استخدام على يًاعال حرصًا العليا اإلدارة تبدي

.احتياجاته وتوفير المعلومات نظام  
     

23 
 الداعمة التنظيمية البنية بتهيئة العليا اإلدارة تهتم

.البنك في المحوسب المعلومات لنظام  
     

24 
 توفير العليا اإلدارة تقدمه الذي الدعم صور من

 المستخدمون يحتاجها التي والبرمجيات التقنيات
.للنظام  

     

25 
 التوجيهات تكون أن على اإلدارة تحرص

 آمية حيث من للعاملين ومناسبة معقولة واألوامر
.تنفيذه ووسائل العمل وحجم المعلومات  

     

26 
 مع تنسجم مكتوبة سياسات القسم في تتوفر

.أهدافها  
     

27 
 العمل جماعات خالل من العليا اإلدارة تسمح

 التي تللمشكال حلول إيجاد في بالمشارآة
.العمل في تواجهنا  

     

28 
 في المختلفة األقسام بين وتنسيق تعاون هناك

 األهداف تحقيق أجل من المعلومات تبادل
.المشترآة  

     

القرارات واتخاذ صنع عملية فاعلية: ثانيًا  
)بعتهومتا القرار تنفيذ األنسب، البديل اختيار البدائل، تقييم البدائل، تحديد المشكلة، تحديد (  

29 
 على البنك في المعتمدة المعلومات نظم تساعد
.وأبعادها المشكلة أسباب عن المعلومات تجميع  

     

30 

 لوجود االنتباه لفت في المعلومات نظام يسهم
 التي االستثنائية التقارير إصدار خالل من مشكلة

 المعايير عن انحراف وجود إلى تشير
.الموضوعة  

     

      القرار صانع مجهودات معلوماتال نظم تساند 31



 تجميع خالل من بدقة المشكلة أسباب لتحديد
 الداخلية البيانات ومخازن قواعد عن المعلومات

).االنترنت (الخارجية المعلومات ومصادر  

32 

 الحالي المعلومات نظام يوفرها التي التقارير
 بالمشكلة التعمق في تساهم معلومات على تحتوي

 بطريقة بها المحيطة بالظروف كافيةال واإلحاطة
.الخارجية المؤثرات عن بعيدًا موضوعية  

     

33 
 المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات تلبي
 المشكلة تحليل في القرار متخذ احتياجات الحالي

.األساسية عناصرها إلى  
     

34 
 الحالي المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات

 وتجميع الحل بدائل من عدد أآبر تنمية في تساعد
.المعلومات من آبير آم  

     

35 
 آرائهم إبداء للموظفين المعلومات نظام يسمح

 بدائل تطوير من ليتمكنوا نظرهم ووجهات
.معينة مشكلة في القرار التخاذ متعددة  

     

36 
 في تسهم المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات
 أآبر بهامش للمدير حوتسم البدائل قاعدة اتساع
.البدائل أفضل اختيار مواجهة في المناورة من  

     

37 
 الدعم تقدم الحالي النظام يوفرها التي التقارير

.الحل بدائل لتقييم للمدراء  
     

38 

 الحالي المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات
 تسهيل خالل من الحل بدائل تقييم في تسهم
 لتقييم الالزمة التحليل أدواتو الحسابية العمليات

.بديل آل  

     

39 
 تساعد المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات
 النتائج آثار تحديد إمكانية في القرار متخذ

.البدائل تقييم عملية على المترتبة  
     

40 
 الحالي المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات
 تكونس وبما بديل آل بآثار التنبؤ في ستساعد

.المستقبل في آثاره عليها  
     

41 
 الالزمة التسهيالت الحالي النظام معلومات توفر

.األنسب أو األفضل البديل الختبار  
     

42 
 التقليل في الحالي المعلومات نظام تقارير تساهم
.القرارات بنتائج المرتبطة التأآد عدم درجة من  

     

43 
 من القرار خذمت الحالي المعلومات نظام يساند
 بديل آل قيمة عن ملخصة تقارير توفير خالل

  .المفاضلة عملية يسهل مما
     

      أفضل تحديد في الحالي المعلومات نظام يساهم 44



.التطبيق وممكنة متاحة بدائل عدة من البدائل  

45 
 متابعة في الحالي المعلومات نظام تقارير تساعد
.مستمر شكلوب وموضوعية بدقة القرار تنفيذ  

     

46 
 الحالي المعلومات نظام يصدرها التي التقارير
 في تصحيحية إجراءات اتخاذ من اإلدارة تمكن

.الخلل اآتشاف حالة  
     

47 
 التغذية بتوفير الحالي المعلومات نظام يساعد
 وآفاءته القرار صانع فاعلية على للحكم الراجعة

.المشكلة مع التعاطي في  
     

48 
 أن على تساعد الحالي المعلومات نظام قاريرت إن

 المستويات لكافة شامًال والمراجعة التقييم يكون
.اإلدارية  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 .. جامعة سانت آليمنتس العالمية
 العناصر االساسية الطروحة الدآتوراه                                                       
.. 
  

  غسان على محمد هاشم --اسم الطالب 
  دآتوراه ادارة اعمال --التخصص 

أثر آفاءة نظم المعلومات فى تحسين فاعلية عملية صنع واتخاذ --عنوان االطروحة 
فى بنك اليمن الدولى) حالة ( دراسة تطبيقية -القرارات   . 

  االستاذ الدآتور شهاب رشيد خليل --االستاذ المشرف 
  
ة موضوع االطروحةخالص --1  .. 
--------------------------------------  
تتناول االطروحة دراسة نظم المعلومات التى اصبحت تحظى باهمية خاصة فى       

اذ اصبحت المعلومات عنصرا هاما وموردا ,ظل ثورة المعلومات واالتصاالت 
سة والظروف حيويا تعتمد عليه المنظمات فى النهوض والتقدم فى ظل المناف

 . والمتغيرات البيئية المتسارعة
وفى ظل ثورة المعلومات ساهم التطور فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والحاسوب فى طرق توفير المعلومات بمواصفات معينة تلبى احتياجات االدارة فى 
 المنظمات المختلفة الدائها مهامها ووظائفها واصبحت للمعلومات نظامها وفلسفتها

االمر الذى دفع الى تنامى االدراك باهمية نظم المعلومات ,ونظرياتها المتخصصة 
فى توفير تلك المعلومات التى تحتاجها االدارة وتتصف بالسرعة والدقة والتكلفة 
والوقت المناسبين لغرض ترشيد المهام االدارية المختلفة وصنع القرارات الرشيدة 

دارةفى مواجهة المشكالت التى تواجه اال  . 
وتحاول االطروحة ان تبين آيفية تصميم نظم معلومات تعتمد على قاعدة من البيانات 
التى تساهم فى تعزيز ثقة االدارة العليا فى بنك اليمن الدولى واستخدامها فى عملية 

ولذلك ان االهتمام بالمستخدمين واتجاهاتهم نحو نظم المعلومات ,صنع القرارات 
 تبعا لالتجاهات االيجابية والسلبية التى  جاح النظام او فشلهيلعب دورا آبيرا فى ن

يتخذها المستخدمون نحو المعلومات وبالتالى فأن هذه االتجاهات تؤثر بشكل جوهرى 
فى استخدام نظم المعلومات وفاعليته مما ينعكس على آفاءة عملية صنع القرارت فى 
 . بنك اليمن الدولى
  
ذى يجعل هذه االطروحة مهمة ؟؟ ماال--اهمية االطروحة  --2  
------------------------------------------------------------  
 : تتجسد اهمية هذه االطروحة من خالل االتى



تنبع اهمية الدراسة من االهتمام بالمستخدمين فى البنك باعتبارها تتناول  -1 
معلومات فى فاعلية عملية موضوعا على قدر آبير من االهمية وهو اثر آفاءة نظم ال

 . صنع القرارات واتخاذها
وتبرز االهمية ايضا فى ان البحث يحاول ان يبين آيفية تمكن االدارة من االنتقال  -2 
 . من مستوى ادائها الحالى الى مستويات اداء اعلى
آما ان الدراسة فى اثر آفاءة نظم المعلومات فى بنك اليمن الدولى لها اهميو  -3 

نظرا الن نجاح البنك فى ادائه اعماله وانشطته بكفاءة وفاعلية يتوقف الى حد خاصة 
آبير على درجة توافر المعلومات السليمة وسهولة تدفقها فى الوقت المناسب والدقة 
 . والتكلفة المناسبين
وتبرز اهميتها اخيرا فى آون ان عملية جمع المعلومات وتحليلها هى عنصر مهم  -4

القرار وفاعليتهافى عملية صنع   . 
  
  ماالذى تحاول االجابة عليه ؟؟--اسئلة البحث  --3
------------------------------------------------  
حاولت االطروحة االجابة على مجموعة من االسئلة والفرضيات التى يمكن ايجازها 
 : باالتى
فى بنك اليمن الدولى ؟ماهى تصورات العاملين لكفاءة نظم المعلومات االدارية  -1   
 ماهى تصورات العاملين لمستوى فاعلية اتخاذ القرارت ؟ -2 
( ماهى العالقة االرتباطية ذات الداللة االحصائية بين متغيرات الدراسة المستقلة  -3

والمتغيرات التابعة ) االدارية - البشرية - الفنية -المستلزمات المالية  تحديد المشكلة  )
  (  تنفيذ القرار ومتابعته- اختيار البديل االنسب - تقييم البدائل -ل  تحديد البدائ-

  
  آيف خططت للقيام بذلك ؟؟--الطريقة المنهجية  --4  
-----------------------------------------------  
 :اعتمد الباحث فى اعداد بحثه على عدة طرق منهجية يمكن ايجازها باالتى 
  خالل تحديد مفهوم وماهية واهمية موضوع االطروحة المنهج الوصفى من -1
 المنهج التحليلى من خالل تحليل عناصر ومرتكزات موضوع االطروحة  -2
منهج دراسة الحالة من خالل اختيار عينة البحث وهو بنك اليمن الدولى الجراء  -3 
 . الدراسة عليه والوصول الى النتائج المطلوبة من البحث
ائى من خالل استخدام االستمارات والبيانات االحصائية للوصول المنهج االحص -4
 . الى النتائج المطلوبة من البحث
  
  ماهى االجابات التى حصلت عليها فى نهاية البحث ؟؟--النتائج  --5
خرجت ------------------------------------------------------------------

الستنتاجات والتى يمكن ايجاز اهمها باالتى االطروحة بمجموعة من النتائج وا : 
المالية والمادية( تؤآد النتائج بوجود اثر ايجابى للمستلزمات  -1  - البشرية -الفنية  - 

على تحديد المشكلة آأحد عناصر عملية صنع واتخاذ القرارات وآانت )االدارية 



ليه العنصر البشرىالمستلزمات الفنية اعلى عنصر مؤثر على عملية تحديد المشكلة ي  
. 
ان المستلزمات المالية والمادية آان لها اثر آبير على عنص تحديد المشكلة واقل  -2

وآذلك الحال بالنسبة للمسلزمات الفنية,تاثيرا على عملية تنفيذ القرار ومتابعته   . 
 تؤآد النتائج بان السياسات التى ينتهجها بنك اليمن الدولى مكتوبة التنسجم تماما -3

االدارة العليا تسمح بشكل متواضع بالمشارآة الجماعية فى ايجاد حلول ,مع اهدافه 
مستوى التعاون والتنسيق بين االقسام المختلفة داخل ,للمشكالت التى تواجه العمل 

 . البنك بشأن المعلومات الهادفة الى تحقيق ما يهدف اليه البنك آان غير آاف
الفنية-المالية والمادية ( سلزمات وجود اثر ايجابى ليس بقوى للم -4 على تنفيذ  ( 

على تنفيذ القرارات )البشرية واالدارية ( بينما آانت قوية مع ,القرارات ومتابعتها 
 . ومتابعتها
بينما آانت ( الفنية -المالية والمادية ( وجود اثر ايجابى ليس قوى للمستلزمات  -5

البديل آاحد عناصر عملية صنع واتخاذ على اختيار ) البشرية واالدارية ( قوية مع 
 . القرارات
  
  ماذا آانت نتيجة العنل النهائية للباحث ؟؟--الخاتمة  --6   
----------------------------------------------------------  
من خالل دراسة موضوع اثر آفاءة نظم المعلومات فى تحسين فاعلية عملية صنع 

فقد قدم الباحث عدة ,اسة تطبيقية على حالة بنك اليمن الدولى در,واتخاذ القرارات 
 : توصيات ومقترحات يمكن ايجاز اهمها باالتى
ضرورة ان تحرص االدارة العليا للبنك على تقديم الدعم والتسيالت الالزمة  -1
للعاملين مستخدمى النظام من خالل تشجيعهم باستخدام نظام المعلومات وتفهم 

ختلفة واستطالع ارائهم حول المشكالت التى تواجههم عند استخدام احتياجاتهم الم
 . النظام حتى يتم التغلب عليها
ضرورة اهتمام االدارة العليا للبنك بتبيان خصائص المستفيدين وقيام ادارة البنك  -2
 .بعمليات تطوير مستمرة لمواقف المستفيدين تجاه انظمة المعلومات 
لمستخمين للنظام فى تطوير نظم النعلومات المحوسب ضرورة اشراك العاملين ا -3
 .وتقديم االقتراحات حول النظام لكى يتكامل الجانب االدارى مع الجانب الفنى 
تنظيم برامج تدريبية للمستخدمين لنظام المعلومات االدارية والبرمجيات التشغيلية  -4

 الترآيز على   وعدموالتطبيقية للتعرف على قدرات االجهزة والبرمجيات المستخدمة
 . آيفية استخدامها
ضرورة قيام البنك بتعزيز استخدام الشبكة العرضة واجهزة الصراف االلى  -5
 .واستخدام انظمة المعلومات التى تمكن من زيادة االتصال والتفاعل مع العمالء 
  
فصيليا مما تقدم اخيرا يمكن القول بان الباحث استطاع ان يقدم بحثا موسعا وت         
عن موضوع اثر آفاءة نظم المعلومات فى تحسين فاعلية عملية صنع واتخاذ 

وقد خرج الباحث بمجموعة ,القرارات مع دراسة تطبيقية على حالة بنك اليمن الدولى 



آما قدم عدة توصيات ومقترحات بشان موضوع ,من النتائج واالستنتاجات 
 .االطروحة 
 محمد هاشم يستحق منحه درجة  ان علىوعليه ومماتقدم فان البحث غس     
 . الدآتوراه فى ادارة االعمال
  
                                                                                                       
 .. مع التقدير                          
  
 مدير برنامج الدآتوراه 
 د طالل العيسى 
22-7-2013 
 

 


