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ABSTRACT 

The current study addressed the importance of information systems (IS) and their 

contributions to the decision-making process. The study also aimed to identify 

the extent to which such systems contribute to the process of decision-making. 

Using an inductive approach to data analysis, the study obtained various findings 

showing how such systems support or assist in the decision-making process. The 

study was organized into two major parts: the first part is concerned with 

discussing the concepts of IS and the decision-making process while the second 

part addresses the contributions of IS to the decision-making process. 

 
 لخصامل

عملية صنع القرار. كما هدفت الدراسة أيضا إىل التعرف  يفومسامهتها  هذه الدراسة امهية نظم املعلوماتتناولت   
تقدمها  اليتتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج توضح املساعدة  وصنع القرار.  يفعلى مدى مسامهة النظم 

، الدراسة اليها توصلت اليتالستنبط النتائج   االستقرائيعتمد الباحث على املنهج او عملية صنع القرار.  يفالنظم 
بينما تناول  احملور االول مفاهيم  نظم املعلومات و عملية صنع القرار  :اىل حمورينخالل تقسيم الدراسة   ذلك منو 

 .عملية صنع القرار يفمسامهة نظم املعلومات  الثايناحملور 
 
 : النظام ، نظم دعم القرار، عملية صنع القرار، نظم املعلومات.ةفتاحياملكلمات ال
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(1) Robert, Jeffery, J. Competitive intelligence: 1994, p. 28. 

 قدمةامل
يشهده إن ما  غري نظم املعلومات، لتحقيقه تسعى الذي اهلدف هو وهذا القرارات، صنع عملية تدعم املعلومات

وجود اهتمام يف تعميق أفكار  ضرورةأمثرت  اليتنظام املعلومات يف عصران احلاضر ونتيجة لتطور احلياة االقتصادية 
الختاذ القرار السليم يف ، ملسايرة تطورات االدارة احلديثة ومهارات متخذي القرارات على خمتلف املستوايت املنظمة

 ، حيث تعترب عملية اختاذ القرار عصب الوجود اإلنساين كله، أبفراده ومجاعته ومنظماته فهي تلعب دورا  املنظمة
 كفاءة وفعالية املنظمات وتكاد تكون حجر املنطلق يف كل شيء داخل املؤسسة كاألفراد يف وحموراي   أساسيا  

واآلالت واملعدات واملواد وكل ما يتعلق هبا من تغريات أو مستجدات حيتاج إىل اختاذ القرار كما هو احلال ابلنسبة 
ا حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء على ، ومن هنساسية فهي حتتاج إىل نفس القرارللعملية اإلدارية يف وظائفها األ
الستنبط  االستقرائيوسوف يعتمد الباحث على املنهج ، عملية صنع القرارات يفامهية مسامهة نظم املعلومات 

 :االيتحسب  وسيتم ذلك من خالل تقسيم الدراسة، تتوصل هلا الدراسةس اليتالنتائج  
  .مفاهيم  نظم املعلومات و عملية صنع القرار احملور االول

 .عملية صنع القرار يفمسامهة نظم املعلومات  الثايناحملور 
 

 نظم املعلومات و عملية صنع القرار احملور االول مفاهيم يف
 تعريف نظم املعلومات .1

للمسؤولني عن وحدة  تعرف نظم املعلومات اإلدارية على أهنا نظام مبين على احلاسب اآليل، يوفر املعلومات
، وتتوافر ، وما هو حمتمل حدوثه مستقبال  تنظيمية، وتصف هذه املعلومات ما حدث يف املاضي، وما حيدث حاليا  

هذه املعلومات يف شكل تقارير دورية، وتقارير خاصة، وخمرجات مناذج رايضية، وتستخدم هذه املعلومات يف صنع 
 .(1)القرارات و حل املشكالت

هي نظام متكامل لتوفري املعلومات الالزمة لوظائف التخطيط والرقابة  نظام املعلومات اإلدارية sennكما عرفها 
والعمليات يف األنظمة. فهو يساعد عمليات اإلدارة واختاذ القرارات من خالل توفري معلومات تصف املاضي 

ة للمنظمة، وهو بذلك يوفر معلومات واحلاضر وتتنبأ ابملستقبل بشأن العمليات الداخلية، واملخابرات اخلارجي
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(2)  Herring, Jan. Intelligence to enhance American companies competitiveness, 1994, p. 13 

 اإلدارة كلية ، دكتوراه أطروحة ،الكهرابئية الصناعات شركة يف ،دراسة لتنافسيةا زةيوامل األعمال خيارات على وانعكاساته االسرتاتيجي التحليل ،  ، شمها امحد ،سليمان.  (3)
 .6.ص2000. بغداد جامعة واالقتصاد،

 

 .258. ص1996. بغداد جامعة واالقتصاد، اإلدارة ،كلية عامة إدارة ، دكتوراه رسالة ، املنظمات أداء تقومي ، الرزاق عبد امحد سلمان،.  (4)
 جامعة واألقتاد اإلدارة كلية ماجستري، ،رسالة املميزة القدرة يف وأثرمها والتدريب املعلومات تقانة بنب العالقة ، اللطيف عبد شيماء ، املشهداين (5)

 .47.ص2002بغداد.
 اإلدارة كلية ماجستري، رسالة ، الصناعية للمنتجات التسويقية االسرتاتيجية صناعة يف التسويقي املعلومات نظام اثر ،  جسام حممد علي ، اجلبوري (6)

 .64.ص2000.بغداد جامعة ، واالقتصاد

 .(2)موحدة يف الوقت املناسب للمنظمة
 

 :املعلومات نظام أمهية .2
 صنع يف األساسية الركيزة وأصبحت احلياة جماالت مجيع يف يوم بعد يوما   تزداد املعلومات نظام يةمهأ أن 

 أو والوحدات األقسام مستوى على كانت سواء املنظمات وأهداف نشاطات بسري املتعلقة القرارات
 .(3)ككل املنظمة نشاط على أو الوظائف

 أنواعها، للمنظمات مبختلف احليوي الشراين تعد اليت املعلومات يةمهأ من يتهامهأ املعلومات أنظمة تستمد 
 .(4)واخلارجية الداخلية بيئتها على خالهلا من تطل اليت النافذة فهي

 ميتلكها من األموال وألن امتالك من مهأ املعلومات امتالك أصبح حىت هاما   أمرا اليوم املعلومات أصبحت 
  .(5)والتفوق التمييز على قادرا   يكون

 كافة وحل صنع القرارات يف العليا اإلدارة تستخدمها اليت املهمة الرئيسية املدخالت إحدى هي املعلومات 
 حياة يف البارز األثر له ووظائفه مكوانته على والتعرف املعلومات بنظام تمامهاال فإن لذلك مشكالهتا،

 .(6)بفعالية دافهاأل لبلوغ القرارات صناعة يف حتتاجها اليت ابملعلومات اإلدارة إمداد خالل من املنظمة
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 .83. الرايض: منشورات الفردوق. ص 3. "القيادة اإلدارية". ط1985نواف.  كنعان  (7)
 .201. "املشكلة اإلدارية وصنع القرار". القاهرة: منشورات اهليئة املصرية للكتاب. ص 1975يس درويش و أمحد حسيين و أبراهيم درويش.   (8)
 .86ا. جدة: جامعة امللك عبد العزيز. ص. "صناعة القرارات واختاذه1989أمحد ،عبد الوهاب الصباب.   (9)
امللك سعود.  الرويلي، سعود عبد هللا.. صنع القرار يف إدارة تعليم البينني ابململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري غري منشورة. الرايض: جامعة  (10)

 .12ص ،  2000
امعة األمري اخللف، سعد ابراهيم.. فاعلية برانمج تدرييب مبين على االسرتاتيجيات املعرفية للتعليم يف تنمية مهارات تفكري صنع القرار لدى طلبة ج  (11)

 .2005سلطان يف الرايض. حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف فلسفة علم النفس الرتبوي. عمان: اجلامعة األردنية
 .33. ص 2000. ود عبد هللا.. صنع القرار يف إدارة تعليم البينني ابململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري غري منشورةالرويلي، سع  (12)
 .51ص .2005،القرارات اإلداريةحممد, عملية اختاذ وصنع  ،العضيب (13)

 تعريف عملية صنع القرار .3
صنع القرار أبنه االختيار املدرك الواعي بني البدائل املتاحة يف موقف معني، بينما  (7)(1985ويعرف كنعان )

نه مسار فعل خيتاره متخذ القرار ابعتباره أنه افضل و أنسب وسيلة متاحة أب (8)(1975)يس وآخرون،  يعرفها
صنع القرار أبنه "منهج  (9)(1989يعرف الصباب ) ا  ، وايضهلدف أو األهداف اليت يصبو إليهالتحقيق ا أمامه

 وحيقق النتيجة املطلوبة.  للتصرف خيتار من ببني عدد من البدائل ليحدث أثرا  
أن القرار بصورة عامة هو تديد ما جيب عمله جتاه مشكلة معينة أو جتاه موقف معني  (10)(2000ويرى الرويلي )

 ع القرار.ويتطلب درجة عالية من الذكاء واحلكمة لتجاوز مشكلة ما تواجه صان
و تعترب عملية صنع القرارات من الوظائف الثالث الرئيسية لإلدارة يف الفكر العاملي اإلداري املعاصر 

، ابإلضافة للقيادة واالتصال إضافة إىل ذلك فأن وظائف اإلدارة ال ميكن أن توجد وحدها (11)(2005)اخللف،
املستوايت اإلدارية وابلتايل متثل عملية صنع القرارات من ع القرارات اليت تنظر يف مجيع نبل يرجع وجودها لعملية ص

حتميات األمور يف اإلدارة العامة واخلاصة وهي ليست مستقلة عن نطاق اإلدارة ومها تعترب وسيلة أو أداة أساسية 
 كل ملمارسة مجيع وظائف اإلدارة اليت ذكرت تنفذ وعليه فإن عملية صنع القرارات تتطلب وجود أكثر من طريقة يف

 (12)(.2000موقف ملواجهة مشكلة معينة )الرويلي، 

  
  (13) :أمهية عملية اختاذ القرارات يف منظمات األعمال .4

ارة ونشاطاهتا اختاذ القرارات هي حمور العملية اإلدارية، كما ذكران، ذلك أهنا عملية متداخلة يف مجيع وظائف اإلد
، فعندما متارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإهنا تتخذ قرارات معينة يف كل مرحلة من مراحل يف منظمات األعمال

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/136886/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/136886/posts
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 .76، ص. 2001أمحد حممد املصري، اإلدارة احلديثة، االتصاالت، القرارات. مؤسسة الشباب اجلامعية، اإلسكندرية  (14)
 . 150، ص2002علي الشرقاوي، العملية اإلدارية، وظائف املديرين، دار اجلامعة احلديثة للنشر، االسكندرية  (15)

 

وضع اخلطة سواء عند وضع اهلدف أو رسم السياسات أو إعداد الربامج أو حتديد املوارد املالئمة أو اختيار أفضل 
ختلفة وأنشطتها املتعددة فإهنا تتخذ الطرق واألساليب لتشغيلها، وعندما تضع اإلدارة التنظيم املالئم ملهامها امل

قرارات بشأن اهليكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واألقسام، واألفراد الذين حتتاج لديهم للقيام 
ابألعمال املختلفة ونطاق اإلشراف املناسب وخطوط السلطة واملسؤولية واالتصال .. وعندما يتخذ املدير وظيفته 

يتخذ جمموعة من القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق جمهوداهتم أو استشارة دوافعهم وحتفيزهم القيادية فإنه 
أو حل مشكالهتم، وعندما تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة فإهنا أيض ا تتخذ قرارات بشأن حتديد على األداء اجليد 

ها على اخلطة، والعمل على تصحيح األخطاء إن املعايري املالئمة لقياس نتائج األعمال، والتعديالت ليت سوف جتري
 .وجدت، وهكذا جتري عملة اختاذ القرارات يف دورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية نفسها

 
 العوامل واالعتبارات املؤثرة يف صنع القرار: .5

 العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار: -أ
  (14)العوامل البيئيةو العوامل التنظيمية و  العوامل اإلنسانية -

 االعتبارات املؤثرة يف متخذ القرار: -ب
إن احلرية املتاحة ملتخذي القرارات تتوقف على عدة اعتبارات واليت تقف عائقا يف حتقيق نتائجها، ومن أهم هذه 

 :(15)االعتبارات ما يلي
 .مستوى أمهية القرار واثر القرار على البيئة 
  العملية، االقتصادية، احلسية، السياسية والقيم الدينية(.القيم واألحكام الشخصية )القيم 

ويرى الباحث إن توظيف املعلومات يف عملية اختاذ القرار ميثل غاية رئيسية تتجه املعلوماتية لتحقيقها يف إطار 
 دورها اهلادف لدعم صناعة القرار، وعلى أساس كيفية ومستوى استخدام املعلومات من قبل متخذ القرار يتحدد

على اإليفاء مبتطلبات التهيئة والتحضري العلمي لدراسة واختاذ القرار كما يتحدد من  ذاهتامدى مقدرة املعلومات 
. املعلومات هي البياانت ذات معىن جانب آخر مدى االرتقاء يف أسلوب صناعة القرار ودرجة ضمان دقته. وأن
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 .126، ص 1982األعمال، دار النهضة العربية، بريوت غنائم عمرو، الشرقاوي علي، تنظيم وإدارة  (16)

 

املختلفة لتحقيق أهدافها وحىت تتمكن من التكيف مع وحتتاج املنظمة إىل املعلومات كي تتمكن من ربط أجزائها 
 البيئة احمليطة بنجاح وتقوم بعملية صنع القرار اعتمادا  على معلومات دقيقة.

 
 :(16)مسامهة نظم املعلومات يف صنع القرار الثايناحملور 

إن اهلدف األساسي من نظام املعلومات هو خدمة عملية صنع القرار يف املنظمة سوف يظهر لنا الدور الذي ميكن 
 :التايلأن تلعبه نظم املعلومات يف كل مرحلة من خالل 

  املرحلة األوىل )مرحلة االستخبار( تقوم نظم املعلومات بتخزين كميات هائلة من املعلومات اليت ميكن أن تفيد
 صانع القرار وميكن إمجال دور نظم املعلومات يف هذه املرحلة عرب النقاط التالية:

  .توفر قاعدة البياانت معلومات تساعد على التعرف على املشكالت واكتشاف فرص احلل 
 .تساهم نظم دعم القرار يف احلل من خالل قدرهتا على بناء النماذج وحتليلها 
  تصنيف املشكلة من خالل حتديدها و تصنيفها و إظهار مدى خطورهتا.تساعد النظم اخلبرية يف عملية 
  املرحلة الثانية )مرحلة تصميم النموذج( يتلخص دور نظم املعلومات يف ضرورة التعرف على البدائل املمكنة

ايضية حلل املشكلة، وعلى معيار املفاضلة بينها فإن نظم دعم القرار ميكن أن توفر هلا العديد من النماذج  الر 
والكمية اليت تساعد يف التعرف على خمتلف احللول، كما أن النظم اخلبرية ميكن هلا إظهار بدائل احلل ابلنسبة 

 للمشكالت املعقدة وتساهم أيضا يف إجراء عمليات التنبؤ بنتائج تطبيق هذه البدائل.
 ة ال تقوم بصنع القرار، ولكن توفر املرحلة الثالثة )مرحلة البحث واالختيار( إن نظم املعلومات يف هذه املرحل

وفقا ملعايري حمددة ل املمكنة حلل املشكلة وتقييمها النماذج الرايضية والكمية اليت تساهم يف حتديد احللو 
 مسبقا.

  املرحلة الرابعة )مرحلة التطبيق( إن تنفيذ القرار يستلزم عملية إقناع األطراف املشاركة وخاصة األطراف اليت
 ، وحتتاج عملية اإلقناع ابلقرار على خمرجات نظم املعلومات كلما سهل االقتناع هبا.ستقوم بتنفيذه
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 .7-6، ص سابقمرجع اخللف، سعد ابراهيم..  (17)       
 56.ص 2000منصور البدوي، دراسات يف أساليب الكمية واختاذ القرارات، دار اجلامعية،  (18)

ثر نفعا  يف  ثالثة مراحل أن مسامهة نظم املعلومات يف عملية صنع القرارات تكون اك (17)(2005و يرى )اخللف، 
 ، ولكل مرحلة خطواتن فرعيتان وهي كما يلي:أساسية

 
 مرحلة مجع املعلومات وتتضمن: .1
 .حتديد املشكلة واهلدف 
 .وضع اقرتاح البدائل املمكنة 

 
 املقارنة واالختيار وتشمل: .2
 .مقارنة البدائل وتقوميها 
 .اختيار البديل املناسب 

 
 التقومي والتنفيذ واملتابعة وتشمل:. 3

 .تنفيذ األمر الذي مت اختياره 
 .رقابة التنفيذ والتقومي واملتابعة 

 
ويرى الباحث من خالل ما سبق ان املسامهة اليت تقدمها النظم متثل يف املفهوم الذى يؤكد  ان املعلومات ما هي 
اال نتاج ملا يسمى بنظام املعلومات الذي يقوم بدوره بتحويل البياانت يف شكلها اخلام اىل معلومات ذات قيمة 

 :ما يليمراحل صنع القرار و سنورد هذه القيمة يف حيتاجها متخذ القرار، و تظهر قيمة املعلومات يف مجيع 
 

 (18)مسامهة النظم يف حتديد املشكلة
يف هذه املرحلة يقوم صانع القرار مبسح شامل للمحيط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة و ذلك بغرض اكتشاف 
املشكلة و يساهم يف توضيح العوامل املسببة هلا فنظام املعلومات ميكن أن يوفر معلومات بشأن كل مشكلة كما 

ا صانع القرار يف التنبؤات اخلاصة و املتوقعة أنه ميكن أن ينصح صانع القرار بنوعية املعلومات و النظم اخلاصة هب
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 للمستقبل.
 

 مسامهة النظم يف مرحلة تنمية احللول البديلة
ملا تتضمنه مرحلة حتديد البدائل من التعرف على بدائل التصرفات املمكنة حلل املشكلة و حتديد معايري  نضرا  

املفاضلة بينها و التنبؤ بنواتج استخدام و كما يستلزم ذلك من التعبري عن املشكلة يف صورة النموذج البسيط القابل 
 يجة. للحل فان نظام املعلومات جتعل هذه البدائل معروفة النت

 
 مسامهة النظم يف مرحلة التقييم

أن نظم املعلومات ال تقوم يف الغالب بصنع القرار لكن ما توفره هذه النظم من مناذج رايضية و كمية تسهم يف 
 معايري مرغوبة فيها. ألياحللول املمكنة و تقييمها وفقا 

 
 يف مرحلة اختيار أفضل حل النظممسامهة 

تساهم نظم املعلومات يف تسهيل عملية االختيار و ذلك بتوفريها ملعلومات حول كل بديل من البدائل املتاحة و 
 .توقعة و النتائج اليت حيققهاو السلبية كما تظهر مدى تؤثر كل بديل ابحلاالت الطبيعية امل اإلجيابيةتظهر جوانبها 

 
 يف مرحلة تنفيذ القرار النظممسامهة 

نظم املعلومات يف مرحلة تطبيق احللول عن دورها يف املراحل السابقة لصنع القرار فتنفيذ القرار يستلزم  ال يقل دور
 عملية اقناع االطراف املشاركة و أيضا اليت ستقوم ابلتنفيذ.

دور  كما أن عملية االقناع نفسها حتتاج اىل عمليات االتصال بني العديد من االطراف املعنية ابلقرار و هنا يكمن  
 نظام املعلومات و أتثريه يف اجراء هذه االتصاالت من خالل شبكات احلاسب االيل .

ومن خالل نتائج البديل الذي مت اختياره و النتائج أو االهداف املرجوة تظهر قيمة املعلومات ومدى دقتها يف 
 تقدمي العون ملتخذ القرار يف كل مرحلة من مراحل صنع القرار.
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 النتائج
 املنظمة على اختذ القرارات يف الوقت املناسب. يفت االقرار  متخذيان نظم املعلومات تساعد  .1
 جبودة عالية.يف صنع القرارات  عملية صناعة القرار  تساعد كمتطلبات  التقرير الدقيقةتوفر نظم معلومات  .2
ل تدفق املعلومات من توفر النظم معلومات عن كل االقسام و االدارات وتربط بني فروع املنظمة مما جيع .3

 واىل املنظمة يتم بصورة مرنة وسريعة.
تتميز النظم بتوفري ارشفة الكرتونية تضم معظم قرارات املنظمة مما يسهل عليها يف املستقبل الرجوع اىل  .4

 هذه القرارات يف حالة مواجهة نفس املوقف.
 

 املصــادر
 .2005تطوير األداء،  بتنمية وعالقتهاواالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا خبيت، صناعة إبراهيم -1
 .2005إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
سناء مسودة، منوذج مقرتح لقياس األداء الشامل يف منظمات األعمال يف ضوء مقارنة حتليلية لنموذج  -3

اإلدارة التكاملية الشاملة( لقياس األداء الشامل، األمريكي )بطاقة العالمات املتوازنة( والنموذج الياابين ) 
ورقة عمل ضمن فعاليات املؤمتر العلمي الثاين يف جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة بعنوان " اجلودة الشاملة يف 

 .2006نيسان  27 -26ظل إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات" واملنعقد خالل الفرتة الواقعة ما بني 
 2005، سبتمرب 24ي، تكلفة االستثمار يف أنظمة املعلومات ، جملة اجلندول، العدد الطاهر الكر  -4
حممد عبد الرحيم احملاسنة، أثر كفاءة نظم املعلومات يف فاعلية عملية اختاذ القرارات، اجمللة األردنية يف إدارة  -5

 .2005، 1، العدد1األعمال، اجمللد
 .2006 -2005جامعة اجلزائر، ، وارد البشرية يف املؤسسةعلى املمراد رايس، أثر تكنولوجيا املعلومات  -6
منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد، مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية، دار اجلامعة اجلديدة،  -7

 .2003اإلسكندرية، 
 ، جامعة ورقلة.2005مارس  09، 08املؤمتر العلمي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، 

د الرحيم علي، العالقة بني ضغوط العمل وبني الوالء التنظيمي و األداء و الوصف الوظيفي و املري عب -8
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