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 دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات

  في المؤسسات الحكومية 

 )دراسة ميدانية في المؤسسات العامة لمحافظة اربد (
 

 الدكتور أحمد صالح الهزايمة

 قسم العلوم اإلدارية

 داريةكلية االقتصاد والعلوم اإل

  األردن-جامعة جرش األهلية

 

 الملخص

تحتاج المنظمة إلى المعلومات كي تتمكن من ربط أجزائهـا          و. المعلومات هي البيانات ذات معنى      

وتكون المعلومـات   . المختلفة لتحقيق أهدافها وحتى تتمكن من التكيف مع البيئة المحيطة بنجاح            

ذات قيمة للمنظمة كلما كانت فائدتها أكبر في اتخاذ القرارات والعمليات وهنـاك خمـس صـفات                 

مالءمـة المعلومـات للتكنولوجيـا      :  للمنظمـة وهـي      أساسية للمعلومات حتى تكون ذات قيمة     

 . المستخدمة في المنظمة، ودقة هذه المعلومات، وكميتها، وتوقيتها، وسهولة الحصول عليها 

وقد ُأجريتْ دراسة ميدانية استطالعية الختبار تأثير المعلومات في اتخاذ القرارات والسـيما فـي               

 : من الفرضيات األساسية، وهي المؤسسات الحكومية؛ حيث وِضعتْ اثنتان

 .افتراض وجود عالقة بين طرائق جمع المعلومات وسرعة اتخاذ القرارات اإلدارية •



 ) العامة لمحافظة اربددراسة ميدانية في المؤسسات(دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات  في المؤسسات الحكومية 

 380 

 

 .افتراض وجود عالقة بين مالءمة المعلومات وفاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية •

لعلمي،  وقد صممتْ استبانة خاصة لذلك من أجل التعرف على واقع هذه الفرضيات في الواقع ا

ومن ثم التوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد في زيادة تأثير المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار 

 .اإلداري وكذلك في سرعته

إن إجراء البحث وتحليل النتائج كشفت عن استنتاجات منها أن لنظم المعلومات وتقنياتها دوراً 

كما أن لهذه التقنيات ،ة لمحافظة اربد في المؤسسات الحكوميتفاعالً في عملية اتخاذ القرارا

 دوراً مهماً في سرعة الحصول على المعلومات ومن ثم ةوالسيما الحديثة منها والمحوسب

 . اإلدارية وزيادة قيمتهاتسرعة اتخاذ القرارات، وهذا من شأنه أن يرفع من فاعلية القرارا

ا االهتمام بتصميم نظم وقد خرج الباحث في النهاية بمجموعة من التوصيات من شانه

 دائرة أو مؤسسة في المحافظة قبل الدرس واإلسراع بمشروع الحكومة لالمعلومات لك

 .اإللكترونية مع االستفادة من التجارب العربية والعالمية في هذا المجال

فضالً عن االهتمام  بقضايا سرية المعلومات والحماية من العبث والتخريب والسرقة والتزويـر              

 . ا من مسائل األمن والحماية في نظم المعلومات اآللية وغيره
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 :دمةالمق

 في المؤسسات   والسيما القرارات   اتخاذ أساسية ورئيسية في     تعدالمعلومات   بأن    شك ىدنأليس هناك   

ـ          ةوالدوائر الحكومية ، ونظرا للتحديات الراهن       اً في هذا القرن فقد لقي مفهوم نظم المعلومات اهتمام

نسان ،سواء كان ذلك على المستوى الفردي       لإل ة العصري ة في مختلف مجاالت الحيا    اً وملحوظ اًزايدمت

 .أو المؤسسي أو الجماعي

همة ولكن يجب التأكيد هنا أن ليس كل عملية تتطلب          م ال دارية القرار من العمليات اإل    اتخاذ عملية   تعد

 ونظراً . عن غيرها من العمليات    اًمعلومات مختلف  من ال   وكماً  ولكن كل عملية تتطلب نوعاً     ، قرار اتخاذ

  .جاء االهتمام وإجراء هذا العمل القرار في اإلدارة وأهمية المعلومات في ذلك فقد اتخاذألهمية 

 اتخـاذ  حل المشكالت يتطلب     إن حيث    وثيقاً  القرار ارتباطاً  اتخاذمشكلة مع عملية    الترتبط عملية حل    

المعوقات المحتملة، وحدود المشكلة، ويرى العديد من كتـاب         وروحة،  قرارات حول االفتراضات المط   

 ،هـا  وتحليل رتكزان على سلسلة من األنشطة تتكون من تحديد المشكلة        تا العمليتين   تعلم اإلدارة أن كل   

كل حلقة مـن السلسـلة    .تحديد الحلول واختيار البدائل ومن ثم االتجاه الذي سيسير فيه حل المشكلة       

 القرار ذات   اتخاذه تتطلب معلومات من نوع معين ومن مصدر معين حتى تصبح عملية             المذكورة أعال 

 القرار ويرى العديـد مـن البـاحثين أن          تخاذ المعلومات هي المادة األساسية ال     تعد و .مردود إيجابي 

لفـرد  ه لكي يستمر ا   أنّويتفق العديد منهم    . تها ومعالج األفراد والدوائر ما هم إال نظم لجمع المعلومات       

و الدائرة في البقاء ال بد من تبادل المعلومات والطاقة مع محيطه الداخلي والخـارجي مـن خـالل                   أ

ه بغض النظر عما يجري تأكيده حول أهميـة    أنّعلينا اإلقرار هنا     و .ها وبث استقبال وترجمة المعلومات  

 مـا زالـت غيـر       ةليقرار هي عم   إلى    القرار إال أن تجديد كيفية وصول المدير       اتخاذالمعلومات في   

 القـرار   اتخـاذ  بين النظرية التي ترى      -بعض الشيء -هناك فجوة مازالت واسعة     . مفهومة بالكامل 

نتائج وبين النظر إليه كعملية مبنية       إلى   من ثم كإجراء منطقي مبني على سلسلة من المقدمات ويقود         

 . ت المتوافرة على الخبرة والحدس والمعلومامعتمداً) الحكم الفردي(على التقدير 

) نظام المعلومـات  (واعتبار  )  القرارات اتخاذالمعلومات في   ( ومن هنا ركز هذا البحث على موضوع        

 في التعامل مع    ة والمرون ةوالدق  للمعلومات بكم هائل،   اً لها وموفر  اًوحافظ كمورد أساسي للمعلومات ،   

القتصادية في حياة اإلنسان،  للتعامل       واالجتماعية وا  ة تسهيل األمور الحياتي    ومن ثم  هذه المعلومات، 

 ضمن أطر وأساليب علمية مبنية على معلومات ذات جـوهر دقيـق             ةمع الظروف والتحديات المختلف   

 واتخذ في هذا البحث كحالة دراسية       ة في المؤسسات العصري   ة  أساسي  ة كتقني ةلصنع القرارات السليم  
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وخصـص   . )، مديرية تربية محافظـة اربـد      بلدية اربد الكبرى، مديرية صحة محافظة اربد      (كل من   

 القرارات لدى هذه المؤوسسات الحكومية      اتخاذ لمعرفة دور المعلومات ونظام المعلومات في        ةاستبان

 وسرعتها ودقتها في الوقت المناسب وبجهد أقـل وتكلفـة           دارية القرارات اإل  اتخاذودورها في تفعيل    

. حدى تلك المؤسسات التي تقدم الخدمات للمـواطنين        يت  من أجل معالجة أو مواجهة أي تحد       مختصره

 ، وقد تضمن المنهجية العلمية للبحث واإلطـار النظـري         ،وقد جاء بحثنا هذا في جزأين األول نظري       

حيث تم فيه توضيح أهمية وهدف، ومشكلة البحث وكذلك تم تحديـد حجـم العينـة واألدوات التـي                   

. حث والدراسات السابقة واإلطار النظري للبحـث       ومن ثم توضيح فرضيات الب     ،استخدمت في البحث  

يم استمارة االستبيان   يأما الجزء الثاني فهو تطبيقات تتناول بيانات المشكلة المدروسة بما في ذلك تق            

 . وتحليل النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 :المنهجية العلمية والجزء النظري للبحث :أوالً

ي عليه يتم بناء المادة العلمية للبحث ، حيث يتم فيها تناول األهمية              المنهجية العلمية األساس الذ    تعد

والهدف ومشكلة البحث وكذلك المنهجية وجمع عينة البحث والفرضيات والدراسات السـابقة التـي              

كما تم في هذه الفقرة تقديم عرض نظري لخلفيات الموضـوع مـن             . نوع من البحوث    الترتبط بهذا   

 .  من هذه الفقرات ةكل واحدالدرس ، وأدناه توضيح ل

 : أهمية البحث1 ,1

من الموضوعات التـي حظيـت        دارية القرارات من خالل تقنية نظام المعلومات اإل       اتخاذ موضوع   يعد 

 .وما تزال تحظى باهتمام علماء اإلدارة وعلم النفس واإلنتاج والكثير من العلوم األخرى

  : تيةاآلولذلك تكمن أهميه هذا البحث في األمور 

جهـزة  شـبكات المعلومـات واأل    –  اآلتيـة محاولة بيان مدى اهمية نظم المعلومـات باألبعـاد   -1

 القـرارات ومحاولـة تبنـي       اتخاذ فيمة المعلومات ومدى فاعليتها     ءوالبرمجيات المالئمة، مال  

 .  القرارات المناسبة لزيادة الفاعلية للقراراتتخاذالسياسة الواضحة والمالئمة ال

نشـاء وحـدات وأنظمـة      إ  إلى    التي تدعو  رسميةالك العديد من التصريحات الرسمية وغير       هنا-2

 .خاصة للمعلومات وعلى مستوى عالمي
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 : هدف البحث 2.1 
 القرار اتخاذإعالم متخذ القرار عن اإلمكانيات التي تتيحها  المعلومات في مجال    إلى   يهدف هذا البحث  

 ومعرفة مدى جدوى المعلومـات      ،موظفين اتجاه هذه التطورات    استخدامها وردود فعل ال    أثرودراسة  

األمان ومعرفة مدى    إلى    الدفع بها  ومن ثم  ،في الحفاظ على الموارد االقتصادية للمؤسسات الحكومية      

 أثـر تحديـد    إلـى    أيضـاً ستبـانة الموزعة نـهدف    مواكبة الموظفين هذه التطورات ومن خالل اال      

 :ي أت في المؤسسات الحكومية ومعرفة ما يداريةات اإلالمعلومات على فاعلية القرار

 . القراراتاتخاذ ة كفاءفي) المعلومات (  استخدام أثرمعرفة  •

 . القراراتاتخاذ فاعلية في) المعلومات(  استخدامأثرمعرفة  •

  .داريةالتعرف على القرارات وأنماط القرارات اإل •

مـة المعلومـات    ءلين وشبكات المعلومات ومال   تحديد طبيعة العالقة بين المعلومات وكفاءة العام       •

 . في المؤسسات الحكومية دارية القرارات اإلاتخاذوفاعلية 

 اتخـاذ  فاعليـة    فـي نتائج وتوصيات تساعد في زيادة تأثير  المعلومـات           إلى   محاولة التوصل  •

 . القرارات في المؤسسات الحكومية 

ها الـداعم   أثرسات الحكومية في اربد و    محاولة التعرف على شبكة المعلومات الحديثة في المؤس        •

  .دارية القرارات اإلاتخاذفي 

 :مشكلة البحث  .3.1
 القرارات في المؤسسات الحكومية     اتخاذ فاعلية   في نظم المعلومات    أثرتكمن مشكلة البحث في قياس      

 .في محافظة اربد

قنيـة المعلومـات     من غموض بسبب التطور المستمر والسـريع  فـي ت           ثر لما يكتنف هذا األ    ونظراً

لومات في صنع القرار اإلداري وتصويب آليـة        ععطاء الصورة الحقيقية عن دور نظم الم      إلومحاولة  

همية في مختلف المجاالت الفردية وعلى المستوى الجماعي والمؤسسـات          أصنع القرار لما لذلك من      

 .الحكومية 

 :حاول هذا البحث اإلجابة عن أسئلة جوهرية وهي ي

المؤسسات الحكومية في    القرارات في    اتخاذة بين طريقة جمع المعلومات وفاعلية       هل هناك عالق   .1

  .محافظة اربد

 القرارات وكفاءتها في المؤسسات الحكومية      اتخاذما مدى االستفادة من نظم المعلومات في زيادة          .2

 .في محافظة اربد 
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 القـرارات   اتخـاذ   المعلومات في الوقت والجهد والسرعة المطلوبـة لـدعم         هفر هذ اما مدى تو   .3

 .المناسبة 

 1 :منهجية البحث. 4.1
جمـع  ل صـى يخصاعتمد هذا البحث المنهاج الوصفي التحليلي واستخدمت االستبانة التـي صـممت             

 في  مختصين على   ةالمعلومات وتحليلها بـهدف اختبار فرضيات البحث علماً بأنه تم عرض االستبان          

 للتأكد من صدق    ة أكثر من مر   ة على عينة مختار   ستبانةال ل أولي توزيع   فضالً عن مجال البحث العلمي    

 وسيتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنسـب المئويـة    ** وثباتها ستبانةاال

 وسيتم تفريغ البيانات على جهاز الحاسـوب باسـتخدام برنـامج            ،واستخراج معامل ارتباط بيرسون   

 لجمـع البيانـات     أيضـاً  م استخدام طريقة المقابالت الشخصـية     ، كما ت   )SPSS (التحليل اإلحصائي 

 .والمعلومات الخاصة بهذا البحث

 :تهو عين مجتمع البحث .5.1
 حيث صـممت اسـتبانة لتـوزع علـى          ،شمل مجتمع هذا البحث المؤسسات الحكومية لمحافظة اربد       

نة البحث ثالثة فئات وهم  وشملت عي ، ورؤساء األقسام وبعض موظفيها لتعبئة هذة االستبانة       يرينالمد

 . العليا والوسطى والتنفيذية اإلدارة: ورؤساء األقسام وعدد من الموظفين أييرينالمد

يتمثل مجتمع البحث في عينة من المديرين ورؤساء األقسام وبعض الموظفين العـاملين فـي ثـالث                 

اربـد، مديريـة التربيـة      بلدية اربد، مديرية صحة     (  في القطاع العام لمحافظة اربد       إداريةمنظمات  

 ).والتعليم

  :أدوات البحث. 6.1
سـتمارة  ا مجموعة من األسئلة التـي تضـمنتها         نالطريقة المستخدمة في هذا البحث هي اإلجابة ع       

ستمارة على تسعة وعشرين سـؤاالً      وقد احتوت اال  .  لهذه الدراسة  ىيص التي صممت خص   االستقصاء

                                                           
 : عرضت االستبانة على كل من األساتذة اآلتية أسمائهم أدناه  * 

 . سلوك تنظيمي –دكتوراه إدارة اعمال / ايمن خريم . د -1
  .حث العلمي اساليب الب–دكتوراه إدارة إعمال / فاطمة ياسين . د -2
  .استقصاء / إحصاءدكتوراه / عدنان كريم . د -3
 .بحوث عمليات/ دكتوراه إدارة أعمال / مؤيد الفضل . د  -4
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"   أي من خمس درجات تتراوح بين  "ليكرت الخماسي   " اس  مغلقاً، وقد جرى قياس كل منها على مقي       

معدل شعور أفراد العينة تجاه العوامل التي تؤثر         إلى   لإلشارة" موافق بشدة   "  إلى   "غير موافق بشدة    

تقـديراً  ) 1(وقد أعطيت القيمة    .  في منظماتها  دارية القرارات اإل  اتخاذفي رضى المديرين عن عملية      

بحيث يمثل متوسط اإلجابـات     " موافق بشدة   " تقديراً نوعياً     ) 5(والقيمة  " شدة  غير موافق ب  " نوعياً  

وكلما زاد ذلك المتوسط ليقتـرب      .  القرارات اتخاذعلى كل عبارة درجة رضى أفراد العينة عن عملية          

وبالعكس كلما انخفضت قيمة ذلـك المتوسـط   " عالية جداً  " فإن درجة رضى المديرين تكون      ) 5(من  

 ".معدومة " أو " منخفضة جداً " ، فإن درجة رضى المديرين تكون )1(من لتقترب 

  :فرضيات البحث. 7.1

 القرارات ، توجـد عالقـة       اتخاذاألدبيات والدراسات السابقة في نظم المعلومات وفاعلية         إلى   استناداً

 : لآلتيةلفرضيات  القرارات ويتفرع من هذه النظرية ااتخاذذات داللة إحصائية بين المعلومات وعملية 

 .  القرارات اتخاذق جمع المعلومات وسرعة ائ هناك عالقة بين طرأننفرض : الفرضية األولى 

  . دارية القرارات اإلاتخاذمة المعلومات وفاعلية ءنفرض أن هناك عالقة بين مال: الفرضية الثانية 

 :الدراسات السابقة  .8.1

 القرار  اتخاذالتي اهتمت بعملية نظام المعلومات في عملية        ي عرض لبعض الدراسات السابقة      أتفيما ي 

 :ي أتوهي كما ي

 اتخـاذ  فاعليـة    في استخدام نظم مساندة القرارات      أثراهتمت ببحث   ) بنباسات ويكستر (دراسة   •

 الـنظم   هظهر مستخدمو هذ  أ ،القرارات وقد استخدمت الدراسة نظم مساندة القرارات   المتخذه         

ن األفراد الذين لم يستخدموا نظم مساندة القرارات لم يحققوا زيادة           أين  زيادة في األرباح في ح    

في األرباح بينما استطاع من استخدم منهم نظم مساندة القرارات تحقيق نتائج جيدة بالمستوى              

  . األفرادأفضلالذي حققه نفسه 

كات  األداء المؤسسـي للشـر     فـي  داريـة  نظام المعلومات اإل   أثر(وفي دراسة أخرى بعنوان      •

ـ           ) يةردنالمساهمة العامة األ    اًقام بها الباحث رفعت عوده اهللا الشناق شملت عينة الدراسة ثالث

صل مئة وثالث شركات مدرجة في سوق عمان المالي وقد هـدفت هـذه              أوخمسين شركة من    

 لدى الشركات المسـاهمة العامـة    داريةالكشف عن مدى توافر نظم المعلومات اإل       إلى   الدراسة

 األداء المؤسسي لهذه الشركات وقد      في وكذلك درجة تأثيرها     ، ودرجة االستفادة منها   ،يةردناأل
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 : عدة نتائج أهمها  إلى خلصت هذه الدراسة

• وال يوجد تأثير    داريةو قسم خاص للمعلومات اإل    أ لديها دائرة    الشركاتمن  % 53.24 نسبة   إن 

 . األداء المؤسسي فيقسم لو ألدائرة  وأكبير لمديرية 

 . بنظم المعلومات قليل عند معظم الشركات االهتمام أنرت نتائج الدراسة أظه •

 فاعلية القرارات في المصارف     فيها  أثر و داريةنظم المعلومات اإل  ( وفي دراسة أخرى بعنوان      •

البحث  إلى    وقد هدفت الدراسة   ،  قام بها الباحث محمد عبد الرحمن النظاري        )يةردنالتجارية األ 

يـة ومـن    ردن القرارات في المصارف التجارية األ     اتخاذ فاعلية   فيها  أثر و في نظم المعلومات  

مـدى   إلـى    ية ثم ردنمدى كفاءة نظم المعلومات في المصارف التجارية األ        إلى   خاللها التوصل 

الكشـف   إلى    حيث هدفت هذه الدراسة     رشداً أكثرقرارات   إلى   مساهمة هذه النظم في الوصول    

يـة وسـبل    ردنمات المستخدمة في المصارف التجاريـة األ      عن نواحي الضعف في نظم المعلو     

 . تطوير هذه النظم وزيادة فاعليتهاومن ثم ،معالجتها

  :اآلتيةالنتائج  إلى وقد توصل الباحث

• القرارات في المصـارف التجاريـة       اتخاذ هناك عالقة إيجابية بين نظم المعلومات وفاعلية         إن 

 .حصائية إت عالقة  هذه العالقة ليسإن الّإية ردناأل

كثر كفاءة من غيرها علـى      أ تكون المصارف التي توجد فيها نظم معلومات         أنليس بالضرورة    •

 ينعكس كفاءة النظام فيها على نوعية وسـرعة الخدمـة           وإنماعلى،  أ نسب الربحية    أنساس  أ

 .التي تقدمها للجمهور 

• ظم المعلومات فقط من مجتمع الدراسة تتوافر فيه إدارات مستقلة لن% 20 إن. 

 كفـاءة   فـي  استخدام نظم مساندة القـرارات       أثرحول  ( أما غراب وحجازي في دراسة لهما        •

إلقاء المزيـد   إلى  هدفت هذه الدراسة   1995جروا دراسة تجريبية عام     أفقد  ) وفاعلية القرارات 

 خصائص مستخدم نظم مساندة القرارات وعلى تأكيد كفاءة وفاعلية هـذه            أثرمن الضوء على    

 .النظم في تحسين األداء اإلداري من نواحيه المختلفة 

 اسـتخدام الحاسـوب فـي       أن :دارية القرارات اإل  اتخاذيوب في نظم المعلومات و    أوتقول ناديا    •

 القليل جـداً مـن التطبيقـات التـي تـم            أن الّإمنظماتنا زاد بشكل كبير في السنوات األخيرة        

 ونتيجة لذلك كـان ال بـد    ،داريةت اإل ا القرار خاذاتهم في طريقة    ماستخدامها كانت تؤثر بشكل     

  يدويـةً  اًن جميع المؤسسات تمتلك نظم    إ القرار و  اتخاذمن وضع  االقتراحات التي تشجع على        

 لكن استخدام الحاسوب وتقنياته المتقدمة قد       ،تعمل من خاللها على التزود بالمعلومات الالزمة      

 مما  ينفذ بصورة يدوية وكلما       أكبركانية تفوق   شجع على ظهور نظم المعلومات التي تتمتع بإم       
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دارة على ضرورة تـوفير     إلازداد طلب ا  واتسع حجم المؤسسة أصبحت معقدة بصورة متزايدة        

ضرورة دمـج تقنيـات الحاسـوب        إلى   شمل وهذا يدعو  أ و وأفضل أكبرهذه المعلومات بشكل    

تي تستجيب بشـكل افضـل      دارة واإلحصائيين لتصميم نظم المعلومات ال     المطورة مع جهود اإل   

 .    دارة وحاجتها للمعلومات المتكاملة لرغبة اإل

 القرار بل تبدأ قبل هذه      اتخاذ ال تقف عند     ةوفي رأي الدكتور عوض منصور أن العملية القراري        •

  : ةالنقطة وتستمر بعدها ، ويمكن تصور المراحل التالية للعملية القراري

 صناعة القرار  •

  تعليمات تنفيذية  القرار وإصداراتخاذ •

 تنفيذ القرارات  •

 متابعة تنفيذ القرارات •

 : الخالصة للدراسات السابقة*

نها الوسيلة التي أهناك من يؤيد فكرة استخدام تقنية المعلومات وب       أن   نستخلص من الدراسات السابقة   

نفع علـى    وهـي تعـود بـال      األمثلالقرار   إلى    القرار والوصول  اتخاذتساعد متخذ القرار في عملية      

نظم المعلومات هي وسيلة مكلفة وال تـؤدي العمـل           أن   همومن جهة أخرى يرى بعض    . المؤسسات  

 يمكن استثمارها لتعود بالنفع على       وهي ذات تكاليف عالية جداً     ،المطلوب بالشكل الصحيح والمناسب   

 . القرار السليم اتخاذالمؤسسة و

 القـرارات   اتخاذ في   اً ومهم اً بارز اًلنظم المعلومات دور   أنغلب الدراسات السابقة    ألوالخالصة العامة   

فر المعلومـات   اتـو  فضالً عـن   زيادة األرباح والفاعلية في اإلنتاجية ،        فيالسليمة والتأثير المباشر    

 .إليهقل مع وجودها بشكل منظم ومحفوظ لوقت الحاجة أالالزمة في الوقت المناسب وبجهد وتكلفة 

  :ثاإلطار النظري للبح. 9.1 

 :قيمة المعلومات
 القـرارات والعمليـات وكلمـا زادت    اتخاذتكون المعلومات ذات قيمة للمنظمة عندما تكون مفيدة في  

 .فائدة المعلومات زادت قيمتها

 : وهي،وهناك خمس صفات أساسية للمعلومات حتى تكون ذات قيمة للمنظمة

 .ة الحصول عليها سهول-هـ. التوقيت-د . الكمية-ج . النوعية-ب .مةء المال-أ
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 :مةء المال-أ

وتواجه المنظمـة   . مة للتكنولوجيا المستخدمة بالمنظمة زادت قيمتها     ءكلما كانت المعلومات أكثر مال    

 :مة وهماءلتين أساسيتين فيما يتعلق بالمالمشك

 .تحديد ماهية المعلومات البيئية المالئمة )1

 .  لمن تكون هذه المعلومات مالئمة داخل المنظمة )2

وعلى سبيل المثال، فإن إدارة المـوظفين       . المنظمة عادة المعلومات البيئية المالئمة لنشاطاتها     وتحدد  

معرفـة أسـعار     إلى   تحتاج لمعرفة حجم األيدي العاملة المتوافرة بالسوق، وإدارة المشتريات بحاجة         

جية، وهـي   مة المعلومات هو في القـرارات االسـتراتي       ءوأكثر ما تحتاج المنظمة لمال    . المواد الخام 

فالقرار ببناء مصنع جديد أو تطـوير       .  طويلة األجل  ألوقات المنظمة   فيالقرارات الرئيسية التي تؤثر     

 .منتج جديد أو دخول سوق جديدة هي أمثلة على القرارات االستراتيجية

 المعلومات المالئمة لهـا يمكـن أن تـؤدي          بالحسباندون األخذ   تخذ  والقرارات االستراتيجية التي ت   

 .كارثة إلى منظمةبال

 القرارات وذلك لتوفير المعلومات     اتخاذوتحدد المنظمة عادة أماكن التقاط المعلومات وتربطها بمراكز         

 .المالئمة

 : نوعية المعلومات-ب

وكلما زادت دقـة المعلومـات      . ؟ المعلومات تمثل الواقع بدقة    وهل هذه  ،تعني نوعية المعلومات دقتها   

وعادة تزداد تكلفة الحصـول     .  القرارات اتخاذمنظمة عند استخدامها في     زادت نوعيتها وزادت ثقة ال    

على المعلومات كلما زادت النوعية المطلوبة، ويجب هنا الموازنة بين تكلفة الحصول على المعلومات              

 .وتكلفة استخدام معلومات غير صحيحة

 : كمية المعلومات-ج

 وجود كمية كبيـرة      ولكن يحدث أحياناً   ،قرارات ال تخاذإن كمية كافية من المعلومات تكون ضرورية ال       

 القرارات تتجاهـل    اتخاذ وعندما يحدث ذلك فإن مراكز       ؛من المعلومات مما يتسبب في حدوث فائض      

لذا فعلى المنظمـة أن     . جميع المعلومات المتوافرة لها لعدم توفر الوقت الكافي لتحليل هذه المعلومات          

 القرارات وذلك للتأكـد مـن أن الكميـة          اتخاذات وبين مراكز    تراقب العالقة بين إدارة جمع المعلوم     

ً توفير كمية من المعلومات خصوصـا      إلى   وهناك ميل في أيامنا هذه    . المناسبة من المعلومات متوافرة   
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ودون مراقبة جيدة يمكـن للمنظمـة أن        . بعد استعمال الحاسوب اإللكتروني والذي يوفر كمية هائلة       

ويجب أن تعرف المنظمة عن المعلومات التـي سـوف تقـوم بوضـع        تغرق في بحر من المعلومات    

افتراضات عنها ألنه ال يمكن وضع افتراضات عن حاالت عدم المعرفة كما أنـه البـد مـن إدراك أن     

 من المعلومـات حـول      أكبرتكلفة المعلومات تزداد بمتوالية هندسية كلما حاولت المنظمة جمع كمية           

 .أن توازن بين تكلفة المعلومات وبين المنافع الناتجة عنهاويجب على المنظمة . موضوع معين

 :  توقيت المعلومات-د

هناك قيمة زمنية للمعلومات، فالمعلومات عن ارتفاع سعر سهم معين بالسوق والتي تصل بعد حدوث               

 .فرت قبل حدوث االرتفاعافيما لو كانت هذه المعلومات قد تونفسه االرتفاع ليست بمستوى الفائدة 

عظم المعلومات التي تستخدمها المنظمة هي تاريخية، فالمعلومات التي تجمع عن عـادات شـراء               وم

المستهلكين، ودوران مخزون المواد، والمبيعات وغيرها من المعلومات المحاسبية جميعها تاريخيـة            

 تكون  فالمنظمة. إن فائدة مثل هذه المعلومات تزداد كلما كانت هذه المعلومات أحدث          . وتعكس ما حدث  

ويمكـن  . الربع سنوية للسنة السابقة مقارنة مع السنة التـي سـبقتها           بتقارير المبيعات   أكثر اهتماماً 

 يعـد للمعلومات التاريخية أن تستخدم للتنبؤ باتجاه المستقبل من خالل تحليل االتجاهات وهذا الوضع              

ة مشابهة لتلك الظروف التـي       المعلومات التاريخي  فيت  أثرما دامت الظروف التي ارتبطت أو        مقبوالً

 . المعلومات المستقبليةفيستؤثر 

الحصول على هذه المعلومـات بصـورة مبكـرة          إلى   والعامل المهم في توقيت المعلومات هو الحاجة      

ومن الضروري للمنظمات أن تتعلم من أخطائها حتـى ال          . ه أو عدم اتخاذ    قرار معين  اتخاذيمكن معها   

 .تتكرر

 :لى المعلومات سهولة  الحصول ع-هـ
ومن الناحية المثالية فـإن علـى       .  القرار تخاذ عامالً مهماً ال   تعدإن سهولة الحصول على المعلومات      

مـة والدقـة    المالء اختيار المعلومات من المصادر التي توفر أعلى قيمة ممكنة من حيـث              يرينالمد

لتي تتميـز بإمكانيـة الحصـول    والكمية والتوقيت، ولكن من الناحية العملية فإن مصادر المعلومات ا       

 .على الرغم من أنها ال توفر قيمة جيدةيرين عليها بسهولة هي األكثر استخداماً من قبل المد

 :عملية معالجة المعلومات
 :تمر عملية معالجة المعلومات بعدة مراحل هي
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 ويمكن  ، ومن داخلها  يتطلب جمع المعلومات الحصول عليها من خارج المنظمة       : جمع المعلومات  -1

أن تحصل المنظمة على هذه المعلومات إما من مصادر أولية مثـل المقـابالت مـع األفـراد أو                   

المشاهدات أو االستبانات المرسلة، كما يمكن للمنظمة أن تحصل على معلومـات مـن مصـادر                

حصاءات أو التقارير الخاصة بصناعة معينة أو تقـارير معـدة داخـل المنظمـة               ثانوية مثل اإل  

 validityوعند القيام بجمع المعلومات يجب االهتمام بمفهومي الصدق والثبات .  خرىألغراض أ

& reliability  وتبرز أهمية هذين المفهومين بسبب تعدد مصادر جمع المعلومات حيث يمكـن أن 

 .  أو االختبارات أو مصادر أخرى تتجمع من المقابالت أو االستبيانا

الشـخص المناسـب أو      إلى   أكد من أن المعلومات قد تم توجيهها      ال بد من الت   :  توجيه المعلومات  -2

األفـراد المعنيـين    إلى  الوحدة أو   إلى  الجهة المناسبة، فبالنسبة للمعلومات البيئية يجب أن تصل         

والمشكلة هنا هي التنسيق، وعلى المنظمة أن تعرف كيف توجـه المعلومـات             .  القرارات اتخاذب

ت التنظيميـة   جل ضمان تحقيق التكامـل بـين الوحـدا        أية من   للوحدات المناسبة بالسرعة الكاف   

 . المختلفة في المنظمة

وقد يكون التحيز مقصودا أو غير مقصـود  . والنقطة المهمة في التحليل هي عدم التحيز      :  التحليل -3

وتـزداد مشـكلة التحيـز إذا حللـت         . وفي أي وقت تحلل فيه المعلومات فهناك احتمال للتحيـز         

فكل مرة تحلل فيها المعلومات     . ل مرحلة من المراحل التي تمر بها عبر المنظمة        المعلومات في ك  

 لذلك يجب على المنظمـة أن       .صبح المعلومات مشوشة لدرجة كبيرة    يعاد تفسيرها وفي النهاية ت    

 . فراد الذين يقومون بتحليل المعلوماتلألتضع إرشادات 

رسلت أذا لم يتم استالمها من قبل األفراد الذين         ليست هناك فائدة للمعلومات إ    :  استالم المعلومات  -4

كاالتصال بالهاتف والتأكـد أو إعـادة       (كون هناك متابعة من نوع ما لالستالم        تويجب أن   . ليهمإ

 .للداللة على استالم المعلومات) قسيمة االستالم

ـ .  تخزن األحيانغلب  أيمكن أن تستخدم المعومات مباشرة ولكن في        :   التخزين -5 ل التـي   والعوام

 . إليها الوصول وإمكانية، المعلومات  إلى   عند التخزين هي التكلفة ووقت الحاجة      بالحسبان تؤخذ

 الذين  يقومون بـالتخزين      األفرادولعملية تخزين المعلومات تكاليف ال تقتصر فقط على  تكاليف           

 .ين الحاجةتكاليف استرجاع المعلومات ح فضالً عن. بل هناك أجهزة وأدوات  تستخدم للتخزين

تسـهيل عمليـة اسـترجاع       إلـى    لكترونيلقد أدى استخدام  الحاسب اإل     :  استرجاع المعلومات    -6

 قرار استرجاع المعلومات يـتم      نإوفي الواقع ف  . إليها تسهيل عملية الوصول     ومن ثم المعلومات  

م حفـظ   ويجب عد .  وزمنه حيث يؤخذ عندها اعتبار سهولة االسترجاع     . عند تخزين المعلومات    
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 إذا كانت المنظمة تتوقع استعادة المعلومـات فـي وقـت            اإلدارة بعيدة عن    أماكنالمعلومات في   

 .وال شك أن استخدام الحاسب االلكتروني قد سهل من هذه العملية. قريب

يجب أن تجمع المعلومات إذا كانت ستستخدم وفي حـاالت كثيـرة تجمـع              :  استخدام المعلومات    -7

 فـي جميـع     اإلسراف إلى    دون أن تعرف متى ولماذا تستخدمها مما يؤدي        المنظمات المعلومات 

وضـوح االسـتخدام المتوقـع      بوهذا يعني أنه  يجب أن يحدد        . علومات وحدوث فائض منها   مال

وإذا تم جمع المعلومات بناء على ذلك فإن المعلومات تتصف بأنها           . للمعلومات قبل عملية الجمع     

ألن المستخدمين للمعلومات لهم دور كبير في تحديـد         . لمعلوماتاستخدام ا معدة بناء على قاعدة   

ورغم وضوح هذا األمر إال أنه      . نوع المعلومات التي يجب جمعها وكيف سيتم توجيهها وتوزيعها        

ال يتم االلتزام به عملياً، ففي كثير من األحيان نجد أن الفرد أو الوحدة التي تجمع المعلومـات أو           

 . وشكلها وهدفهاي التي تحدد نوعية هذه المعلوماتالتي تحللها وتخزنها ه

 : تدقيق المعلوماتعملية
ويشـمل التـدقيق    .  تدقيق المعلومات أداة مفيدة الختبار  كيفية استخدام المعلومات عمليـاً           يعد

.  ولمن وجهـت وكيـف اسـتخدمت       إعدادها تم   قارير والمذكرات وذلك لتحديد كيف    مراجعة الت 

جراءات توجيهها والتأكد من أن المعلومات التي       إط تدفق المعلومات و   والهدف من ذلك هو تبسي    

 .جمعت قد استخدمت كما كان محدداً لها

 كان تلبية مثـل هـذه       وهل.  هناك حاجة للمعلومات لم تتم تلبيتها      هلتحديد   إلى   أيضاًويهدف التدقيق   

 . من ناحية التكاليفالحاجات مجٍد

 واستخدام االستبانات أو من خـالل تحليـل         يرينلة المد ويمكن أن يتم التدقيق  عن طريق مقاب       

 . وعمل خريطة لسير العمل لتدفق المعلومات، وهذا يتضمن فحص عمليات المنظمة،العمليات

 :اآلتية األسئلة عنم تحليل العمليات باإلجابة تويه

 أين نشأت المعلومات؟ -1

 ؟ما التقارير المعدة -2

 إلى أين تذهب؟ -3

 كيف تستخدم؟ -4

 ط النظام؟هل يمكن تبسي -5

 .والهدف من العملية هو تتبع تدفق المعلومات ومعرفة كيفية تبسيط نظامها
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 : نظام إدارة المعلومات

نظام إدارة المعلومات عبارة عن نظام معد لتوفير المعلومات الدقيقة والمالئمة في الوقـت المناسـب                

يـد المنظمـة بالمعلومـات      وهو أسلوب منظم لتزو   .  القرارات اتخاذ الستخدامها في عملية     يرينللمد

الماضية والحاضرة والمستقبلية بهدف دعم وظائف المنظمة التخطيطيـة والتنظيميـة والتوجيهيـة             

 . المناسبةداريةت اإلا القراراتخاذوالرقابية ومساعدتها في 

 إمـا زيـادة القـدرة التشـغيلية         : وهما ، أثناء إدارة المعلومات    في ناويتوفر للمنظمة بديالن أساسي   

وأنظمة الحاسوب االلكتروني الخاصة بالمعلومات أصبحت منتشرة ألنها تزيد         . لومات أو تخفيضها  للمع

ولم تعد أجهزة الحاسوب أجهزة مساعدة بل أصبحت ضـرورية بسـبب المتطلبـات              . من تللك القدرة  

 .المتزايدة على المعلومات في دنيا األعمال سواء من البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية

 :داريةر تكنولوجيا المعلومات في النظم اإلتأثي

 وتطـوير جميـع     داريـة وفرت تكنولوجيا المعلومات إمكانات كبيرة وهائلة لتحسـين أداء الـنظم اإل           

 تكنولوجيـا المعلومـات     إن :ويمكن القـول  . إداريةعناصرها من أفراد وهياكل وأساليب وتكنولوجيا       

 هافضل الميزات الكبيرة لهذه التكنولوجيا مثل تعددية وتنوع       فب. داريةأحدثت تغيراً جذرياً في النظم اإل     

 داريـة  واالحتياجات الشديدة والمتزايدة لتطبيقاتها في البيئـة اإل االستعماالت والتكلفة المخفضة نسبياً 

 وإمكانـات    في عصرنا الحالي وهي تحمل وعـوداً       التي أصبحت في السنوات األخيرة األكثر انتشاراً      

كثر مرونة واستجابة وقدرة على التكيف مع التغيرات السـريعة          أجعلها   و داريةظم اإل  لتطوير الن  ةكبير

 .التي يعيشها العالم المعاصر

  : اآلتي على النحو داريةويمكن تلخيص أهم اتجاهات تأثير تكنولوجيا المعلومات في النظم اإل

1- وإعادة التنظيم) نفقاتالموارد وال(ات أداة فعالة لتخفيض الحجم في  تكنولوجيا المعلومتعد.  

يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات على توسيع مجال رقابة اإلدارة العليا مع التوسـع فـي             -2

 وهذا االتجاه يعنـي مركزيـة       ، القرارات في اإلدارة التنفيذية    اتخاذفي توزيع عملية    نفسه  الوقت  

أسلوبي المركزية والالمركزيـة   وهو أسلوب يجمع بين مزايا ؛ القرارات اتخاذالرقابة وال مركزية    

 .في وقت واحد و يحقق مرونة ودرجة استجابة عالية في النظام اإلداري 

 ساعدت تكنولوجيا المعلومات على إيجاد قنوات اتصال جديدة من خالل شـبكات الحواسـيب               -3

وقد مكن ذلك من . واالتصاالت سواء على مستوى المنظمة أو على المستوى الوطني أو العالمي        
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 حديثـة كاالجتماعـات     إداريـة يادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات و تطوير أساليب          ز

 . والتفاوض وعقد الصفقات عن بعد وغيرها

مما .  ساعدت تكنولوجيا المعلومات على تخليص المديرين من أعباء المهام الروتينية المملة             -4

 وقد انعكـس ذلـك      ،ورسم السياسات يتيح لهم استخدام فائض أوقاتهم في التخطيط االستراتيجي         

 .بشكل واضح في رسم السياسات وفي رفع كفاءة اإلدارة العليا 

 على التكيف والتأقلم السريع مع بيئة       داريةسهمت تكنولوجيا المعلومات في زيادة قدرة النظم اإل       أ -5

ـ          ،العمل اإلداري في المنظمات    ترجاع و   وذلك من خالل توفير وسائل اقتصادية فعالة لتخزين واس

وقد انعكس ذلك بشكل واضح     . متخذي القرارات في الوقت المناسب     إلى   معالجة البيانات وتقديمها  

 .  وأتاح لها مرونة كبيرة للتعامل مع التغيرات السريعة واالستجابة لها داريةعلى كفاءة النظم اإل

فقد أتاح التقدم   . ا من قبل   لم تشهده  دارية أوجدت تكنولوجيا المعلومات فرصاً جديدة أمام النظم اإل        -6

 :اآلتيةالسريع لتكنولوجيا المعلومات طرح منتجات جديدة في السوق التجارية مثل النظم 

o خبيرةلالنظم ا. 

o اعيةمنظم العمل الج. 

o نظم الذكاء االصطناعي. 

o نظم مساند القرارات. 

o نظم االجتماعات عن بعد. 

o فكار اآللينظم عصف األ. 

o برامج التفاوض. 

 .دارةهمة في مجال اإلموغيرها من التطبيقات ال

 داريـة  أكثر تغلغالً وانتشاراً في المجاالت اإل      تعد وبشكل عام فإن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات        - 7

وفـي  . داريـة فهي تؤثر مباشرة في العناصر الرئيسية للنظم اإل       . خرىبالمقارنة مع المجاالت األ   

ـ   .  القرارات اتخاذوفي نظم االتصاالت و   ، ريةمعالجة المعلومات والموارد البش    ت اوأتمتـة العملي

سواق واستخدام الحواسب في التصميم والهندسة والتصنيع وفـي التـدريب           والمكاتب وتحليل األ  

داري ال يـتم     في المجـال اإل    والسيماإال أن تحقيق الفوائد الكامنة في هذه التكنولوجيا         . وغيرها

 : ربط عوامل منهابها بل بمجرد امتالكها أو الحصول علي

o      وهذا يعني ضرورة وجود سياسـات وطنيـة         ،قبول تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني 

 .لنقل واستيعاب هذه التكنولوجيا وانتشار الثقافة التكنولوجية المساعدة
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o            كلها قدرة المظمات على االستفادة الكاملة من التكنولوجيا واستيعابها ضمن بنيتها وعملياتها وهي

 .التنظيمي

o      جل ربط خطـط اسـتخدام   أ وذلك من   ،التخطيط لتكنولوجيا المعلومات على المستوى االستراتيجي

 . التكنولوجيا بالهداف االستراتجية للمنظمات

. ن ترافق استخدام هـذه التكنولوجيـا       قدرة المنظمات على مواجهة وتالفي األخطار التي يمكن أ         -8

همـة مثـل    م بإيجاد الحلول المناسبة لقضايا      -حد كبير إلى  - تبط بنجاح ير  التكنولوجيافنقل هذه   

المحافظة على سرية المعلومات و قضايا الخصوصية  والحماية و التخريب والعبـث والسـرقة               

 .وتزوير السجالت وغير ذلك من مسائل األمن والحماية في نظم المعلومات اآللية

 : أهداف نظام المعلومات
نشـطة  ضمان تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بـين مراكـز األ         إلى   اًتهدف نظم المعلومات أساس   

ق المناسبة وتخزينهـا ومتابعـة      ائالمختلفة بالمنظمة وجمع البيانات بطريقة متكاملة وتشغيلها بالطر       

جميع التعديالت والتغيرات التي تحدث على البيانات والمعلومات المخزنة وتحديثها واسترجاعها فـي             

 فـي   للمعلومات ملخصاًاً واحداً ويحدد الكثيرون هدف.سب وتحقيق اآلمن الكامل للمعلوماتالوقت المنا 

 .تقديم الخدمة النهائية للمستفيدينإلى  نظام المعلومات يهدف أن

 :اآلتيةاألهداف  إلى ويمكن تجزئة هذا الهدف

عنـدما تصـل     في مهامهم في مجال التخطيط والرقابة وهذه المعلومات تنجز           يرينمساعدة المد  •

 .معلومات كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب 

 .قل مع المحافظة على الدقة للمعلومات أإعطاء معلومات وتقارير بتكلفة  •

 . ويعتمد عليها يرينلمدإلى ابلورة وتصفية المعلومات التي تصل  •

المختلفة قبل  نجاز العمل بشكل يبين تأثيرات ونتائج القرارات        ق البديلة إل  ائتقديم سلسلة من الطر    •

  .ن تطبق عملياًأ

شغالهم في عملية استخراج المعلومات مـن خـالل         إ وعدم   يريناالستفادة القصوى من وقت المد     •

 .كثرة البيانات والمستندات 

 :خصائص المعلومات

 .تكون المعلومات مالئمة لغرض ما في وقت ما وقت الحاجة لها فقط : مةءالمال. 1

 لة تلك التي تزود المستفيدين بكل ما يحتاجون معرفته عن حالة معينه المعلومات الشام : الشمول. 2
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  .إليهافر في وقت الحاجة ا وتتووهي المعلومات المناسبة زمنياً :التوقيت المناسب .3

 .يجب أن تكون المعلومات واضحة وخالية من الغموض  :الوضوح .4

 .ميع والتسجيل وتعني أن تكون المعلومات خالية من أخطاء التج :الدقة .5

مرونة المعلومات تعني قابلية تكييف المعلومات وتسهيلها لتلبية االحتياجـات المختلفـة    :المرونة .6

 .للمستفيدين

 .إمكانية القياس الكمي للمعلومات الناتجة عن نظام المعلومات الرسمي  :إمكانية القياس. 7

 :مصادر المعلومات

 :هناك نوعان من مصادر المعلومات هما 

 لدى مستخدميها بسبب اختالف التنظيم واختالف    أكبرتحتل هذه المصادر قيمة     : المصادر األولية -أوالً 

 : المجاالت الوظيفية والمصادر األولية للمعلومات هي 

  البحوث الميدانية-جالمالحظة                              -أ

 الشخصي  التقدير   -د    التجارب                          -ب

 : المصادر الثانوية –ثانيا 

 المطبوعات والمنشورات  – جمعلومات الشركة                        -أ

 األجهزة الحكومية  – دالمصادر الخارجية                      -ب

 : القرارات في اإلدارةاتخاذأهميه 

ة القرارات تكاد تكون العملي    اتخاذ ملية القرارات عملية أساسية في اإلدارة ذلك أن ع        اتخاذ عملية   تعد 

 اتخـاذ  ومن ناحية أخـرى فـإن        ، عن مدير فاشل   اً ناجح اً التي تميز مديراً عن مدير أو مدير       ةالوحيد

 التخطـيط،  (دارية فالمدير يتخذ قرار في العمليات اإل      .القرارات يتغلغل في نشاطات كل مدير ووظائفه      

 يتعلق بوضع األهـداف أو السياسـات أو تعـديل     اًقد يتخذ قرار  ف) ة والرقاب ةالقياد التنظيم، التوظيف، 

   .الهيكل التنظيمي لمؤسسة أو تعيين موظف أو ترقيته أو عزله أو توجيه العاملين وحل مشكالتهم
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 وقد تكون علـى مسـتوى       ، قد تكون على مستوى األفراد     ،قد تكون القرارات على أكثر من مستوى      

  .المؤسسة وقد تكون على مستوى ،المجموعات

 :  القراراتاتخاذ

 داريـة  محـور العمليـة اإل     تعدت كما اتفق عليها العديد من العلماء البارزين         ا القرار اتخاذإن عملية   

 داريـة  على قدرة وكفاءة القيادة اإل     -حد كبير إلى  - وان نجاح المؤسسة أو الدائرة يتوقف      هاوجوهر

إلى - صبح التفكير في العمل اإلداري يركز     أالمنطلق   ومن هذا    ، المناسبة دارية القرارات اإل  اتخاذعلى  

 لهـذا   يهـا، وتأكيـداً   ف القرارات ومناهجها المتبعة والعوامل التي تـؤثر         اتخاذ على عملية    -حد بعيد 

 بمعنـى  اإلدارة(كلمة   إلى  عندما أشار  المنطلق لم يكن عالم االدارة األمريكي هيربرت سايمون مغالياً        

دارة العامة األمريكـي المشـهور      ولم يتردد عالم اإل   ) اإلدارةت بمعنى   ا القرار اتخاذو  أ القرارات   اتخاذ

نهـا قلـب    أور الجوهرية للمدير ووصـفها ب     ـ القرارات من األم   اذـاتخليونارد وايت باعتبار عملية     

 .اإلدارة

 : القراراتاتخاذالمعلومات و

ت األعمال نجـد أن هنـاك مـن     وفي نطاق منظما،كل فعل يسبقه قرار   ن  إ :يمكن القول بصفة عامة    

 أو أنـه    ، للموارد وهو غير مردود ألنه من المستحيل عمليـاً         راجعأنه تخصيص غير    بيعرف القرار   

 القـرارات فـي   اتخـاذ  ومن هنا ندرك ثورة عملية      ؛ القرار اتخاذالنقطة قبل    إلى   مكلف لغاية التراجع  

 .المنظمة

 وبعبارة أخرى تبـدأ عمليـة   ، القراراتخاذة وتنتهي ب   عملية صنع القرار تبدأ بالرسال     نإوفي الحقيقة   

 القـرار   اتخـاذ صنع القرار بتجميع البيانات ومعالجتها واستخالص المعلومات التي بناء عليها يـتم             

 : يوضح ذلك) 1(والشكل رقم 
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  مراحل عملية صنع القرار)1(الشكل 

 :الجزء التطبيقي

 :بيانات المشكلة قيد الدرس: ثانياً
 واقع الحال في محافظـة اربـد يكشـف أن           إن،  في واقع الحال   داريةتقييم نظام المعلومات اإل   . 1.2

المستوى الذي يجب أن يكون عليه نظم المعلومـات          إلى   المنظمات التي تمثل عينة الدراسة لم تصل      

 : يأتا زالت هذه المنظمات تعاني مما يم إذ، داريةاإل

  . دارية القرارات اإلاتخاذزمة لعملية الالبطء في تقديم المعلومات ال -1

 . عدم كفاءة نظم المعلومات في تحليل البيانات واالستفادة منها  -2

 . تدني مستويات التدريب والكفاءة في األداء للعاملين في المنظمات  -3

 لكترونية قامة الحكومة اإلفر القاعدة الفنية الالزمة إلاعدم تو -4

 أي من شأنها أن تدعم عمليـة تطـوير نظـم    ،هات الخارجيةضعف العالقات واالتصاالت مع الج  -5

 . المعلومات

 .مة نظم المعلومات المالية لمشاريع تطور وتنمية المنظمةءعدم مال -6

م والمستجدات في   ومات ال تتالء  التكاليف العالية التي تتحملها المنظمة من جراء اعتماد نظم معل          -7

 . ساحة العمل اإلداري 

رسالة

معلومات معالجة

 قرار

بيانات
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 وذلك من خالل    ، بهذه المشكلة والعمل على دراستها وتحليلها      االهتمام إلى   ثهذه األسباب الباح  دعت  

نواع األ هذف على متطلبات النهوض والتطور له     ستبيان التي على أساسها تم الوقو     تصميم استماره اال  

  . داريةمن نظم المعلومات اإل

ي تتعلق بالمشكلة من الدرس      البيانات الت  إن البيانات المستمدة من مجتمع البحث وعينة البحث        2.2

 القرارات في المؤسسات الحكومية، وبالتحديد فـي عـدد مـن            اتخاذتتناول دور نظام المعلومات في      

وقد تـم الحصـول    . ربدأحد محافظات المملكة وهي محافظة إ     المؤسسات العامة التي تم اختيارها في       

ن إأي  . )ملحق الخاص بهـذا البحـث     نظر ال ا(ستبيان  على هذه البيانات من خالل تصميم استماره اال       

ـ بالمصدر الرئيس لبيان المشكلة من الدرس هو استمارة االستبيان مـع االعتمـاد ويمكـن                  ةالمقابل

 : وقد تم تناول عدد من المواضيع التي لها عالقة بهذه المشكلة مثل. الشخصية أن تطلب األمر ذلك

 . القراراتاتخاذق جمع المعلومات وسرعة ائطر-     . المستويات االجتماعية والثقافية والراتب -

 . الجانب السلوكي والوظيفي للعاملين- .دارية القرارات اإلاتخاذمة المعلومات وفاعلية مالء -

 . الجانب البيئي -

 وكما تم وضع سلم خماسي بجانـب        ،وقد تم تعميم استمارات االستبانة بحيث تستوعب هذه القرارات        

 وقـد أعطـي وزن      ،سـتبانة لموافقة والرفض عـن تسـاؤالت اال      كل فقرة وذلك للتعبير عن حالة ا      

  :كاآلتيستجابات لال

 )4(وتمثلها رقمياً درجة : موافق)  *5(وتمثلها رقمياً درجة : موافق بشدة •

 )2(وتمثلها رقمياً درجة : غير موافق*    )  3(وتمثلها رقمياً درجة : محايد •

 )1(وتمثلها رقمياً درجة : غير موافق بشدة •

 :  موزعة على النحو اآلتيسؤاالً )29(اءت فقرات أداة الدراسة  البالغة وقد ج

 توزيع فقرات أداة الدراسة حسب المجاالت )1(جدول رقم 

 الرقم مجاالت الدراسة أرقام الفقرات
 01  القراراتاتخاذق جمع المعلومات وسرعة ائطر 1-7
 داريـة  القرارات اإل  اتخاذلية  مة المعلومات التي تتيحها نظم المعلومات وفاع      مالء 8-18

 .في المؤسسات الحكومية
02 

 .3 الجانب الكلي 1-17

 .4 موظفينلالجانب الوظيفي والسلوكي ل 19-23

 .5 الجانب البيئي 24-29

 .النتائج التي تم الحصول عليها. 3.2
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لنحو اآلتـي   وقد جاءت على ا   . وتسهيالً لعرض النتائج فقد تم دمجها في جداول جامعة لكل المجاالت          

 .مستخدماً التعقيب المباشر على كل جدول بتوضيح موقف كل فرضية على حدة

 التكرارات والنسب المئوية للسمات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )2(جدول رقم 
 المتغير الفئات العدد المجموع النسبة المئوية

 مدير 8 29.6
 شعبة/رئيس قسم 10 37.0
33.3 

27 

 موظف 9

 المستوى الوظيفي

 دكتوراه 1 3.7

 ماجستير 2 7.4

 بكالوريس 20 74.1

14.8 

27 

 دبلوم 4

 المؤهل العلمي

  فأقل2 2 7.4

  سنوات3-5 7 25.9

66.7 

27 

 أكبر ف6 18

 الخبرة العملية

 أعزب 4 14.8

85.2 
27 

 متزوج 23

 الحالة االجتماعية

11.1 3 150-250 

33.3 8 250-350 

55.6 

27 

  فأكثر350 15

 الشهري الراتب

ن الجدول السابق النسب المئوية والتكرارات لفئات السمات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسةبي. 

موافـق  (النسب المئوية التي حصلت عليها فقرات الدراسة وحسب درجاتها          ) 3(ويبين  الجدول رقم     

 ) بشدةأوافقال /وفقأال /محايد/موافق/بشدة

 داة الدراسة الخمسةأالنسب المئوية ألوزان  )3(دول رقم ج
غير موافق 

 بشده
 غير
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشده

 الرقم الفقرات

  القراراتاتخاذق جمع المعلومات وسرعة ائطر: أوالً

 تخـاذ نجـاز ال  يساعد نظام المعلومات في سـرعة اإل       22.2 44.4 22.2 7.4 3.7
 .القرارات الطارئة

1 

يساعد نظام المعلومات على كفايـة وصـنع القـرار           14.8 51.9 14.8 18.5 
 .المناسب ضمن ابعاد استراتيجية واضحة

2 

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات في مؤسستك        14.8 22.2 37.0 22.2 3.7
 .غالباً تكون دقيقة تزيد من فعالية القرارات المتخذة

3 

ليك من دائرة المعلومات في الوقـت       إلومات  وصول  المع   14.8 29.6 25.9 29.6 
 . المتخذةالمناسب مما تزيد من فاعلية القرارات

4 
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المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات في مؤسستك        22.2 14.8 37.0 25.9 
تكون حديثة وموجزة مما يزيد من فاعلية القـرارات         

 .المتخذة

5 

خيص البيانات الالزمة   يساعد نظام المعلومات في تش     29.6 48.1 22.2  
 .في صنع القرار

6 

يساعد نظام المعلومات في تقديم معلومـات تنبؤيـة          18.5 51.9 11.1 14.8 3.7
 .سابقة مساعدة لمتخذ القرار

7 

 . في المؤسسات الحكوميةدارية القرارات اإلاتخاذمة المعلومات التي تتيحها نظم المعلومات وفاعلية مالء: ثانياً

يوفر لك نظام المعلومات البرامج التي تحتاجها فـي          18.5 44.4 18.5 14.8 3.7
 .أداء عملك

8 

 القرار  اتخاذيساعد نظام المعلومات في تسهيل مهمة        18.5 33.3 29.6 11.1 7.4
 .في مؤسستك

9 

يساعد نظـام المعلومـات فـي مؤسسـتك بتـوفير            14.8 44.4 25.9 14.8 
 . القرارتخاذالمعلومات بكم مناسب ال

10 

 تخـاذ يساعد نظام المعلومات على تـوفير البـدائل ال         7.4 48.1 29.6 14.8 
 .داريةالقرارات اإل

11 

يساعد نظام المعلومات في تخطيط وتحديد األهـداف         14.8 48.1 25.9 7.4 3.7
 .ورسم االستراتيجيات المالئمة لمؤسستك

12 

نشطة الوظيفيـة   يساعد نظام المعلومات في تنظيم األ      22.2 37.0 22.2 14.8 3.7
 .ذات العالقة بالعمل وأهدافه

13 

يساعد نظام المعلومات اإلدارة فـي وضـع تصـور           18.5 55.6 14.8 11.1 
 . الوظيفيةلألنشطة والمالية داريةواضح للعمليات اإل

14 

يساعد نظام المعلومات اإلدارة في عمليـة االتصـال          14.8 59.3 14.8 7.4 3.7
 .نشطة األوالمتابعة والتدقيق لمختلف

15 

يساعد نظام المعلومات في زيادة الرضا واالسـتقرار         25.9 40.7 29.6 3.7 
 .الوظيفي

16 
 

 17 .يساعد نظام المعلومات في تقليل العمل  الروتيني 29.6 51.9 14.8 3.7 

تعتقد أن نظام المعلومات سيعزز من مكانة مؤسستك         37 44.4 18.5  
 .وموقعها في محافظة اربد 

18 

 :الجانب الوظيفي والسلوكي للموظفين: ثالثاً     

يساعد نظام المعلومـات الموظـف بتنظـيم المهـام           25.9 40.7 29.6 3.7 
 .الوظيفية وأهدافها

19 

يساعد نظام المعلومات الموظف بتشخيص البيانـات        29.6 51.9 14.8 3.7 
والمعلومات الالزمة لتسهيل مختلف المهام والوجبات      

 .جراءات العملإبسيط الوظيفية لت

20 

يساعد نظام المعلومات الموظف فـي االبتعـاد عـن           37 44.4 18.5   21 
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 .االزدواجية في العمل

يساعد نظام المعلومات الموظفين على زيادة الرضـى         28.9 59.3 11.1 3.7 
 .الوظيفي واالستقرار تجاه وظيفته

22 

مؤسسـتك علـى تقنيـات      يعتمد نظام المعلومات في      22.2 48.1 22.2 3.7 3.7
 .لحاسب اآلليا فضالً عنأخرى 

23 

 : الجانب  البيئي     

يساعد نظام المعلومات الدائرة في تسهيل مهمة التعامل         3.7 22.2 51.9 18.5 3.7
نجـاز  مع المؤسسات األخـرى العامـة والخاصـة إل        

 . وقت ممكنبأسرعالمعامالت 

24 

ت المؤسسة على اقتباس ما هـو       يساعد نظام المعلوما   40.7 51.9 3.7 3.7 
 لمواكبة التحديات والمتغيرات    جديد ومتطور تكنولوجياً  

 .فضل الخدمات الممكنةأالمحيطة لتقديم 

25 

قليميـة لتـوفير    إيجب توفير شبكة معلومات وطنية و      29.6 59.3 11.1  
المعلومات لمتخذي القرار المتعلـق بالمحافظـة علـى         

 .البيئة

26 

 فـي  اً نظام معلومات بيئي فعال يشكل خطر      وجوددم  ع 59.3 33.3 7.4  
 . القراراتخاذ

27 

 القرار في القطاع العام تتم بشكل عشوائي        اتخاذعملية   40.7 33.3 25.9  
 .فر المعلومات الدقيقةاال يعتمد على تو

28 

نشاء نظام معلومـات    إية عن دعم    ردنتحجم االدارة األ   11.1 48.1 22.2 14.8 3.7
 .فر تخصصات لهذه الغايةالعام لعدم توفي القطاع ا

29 

 : يأتتبين ما ي) 3(من الجدول رقم 

، بينما  %)51.9-44.4(على نسب مئوية تراوحت ما بين       ) 7-6-2-1(حصلت فقرات المجال األول     

 .على نسبة مئوية توزعت فيما بين األوزان بشكل متقارٍب نوعاً ما) 5-4-3(حصلت الفقرات 

 .عند وزن أوافق) 59.3-33.3(على نسب مئوية تراوحت ما بين  ) 17-8(لثاني حصلت فقرات المجال ا

 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدراسة) 4(ي يبين جدول رقم أتوفيما ي

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدراسة )4(جدول رقم 
انحراف 
 معياري

ــط  متوس
 حسابي

الر تالفقرا
 قم

  القراراتاتخاذق جمع المعلومات وسرعة ائطر: أوالً  

 1 . القرارات الطارئةتخاذنجاز اليساعد نظام المعلومات في سرعة اإل 3.59 1.083

 2 .بعاد استراتيجية واضحةأيساعد نظام المعلومات على كفاية وصنع القرار المناسب ضمن  3.44 1.154

وفرها نظام المعلومات في مؤسستك غالباً تكون دقيقة تزيد مـن فعاليـة             المعلومات التي ي   3.74 1.022
 .القرارات المتخذة

3 



 ) العامة لمحافظة اربددراسة ميدانية في المؤسسات(دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات  في المؤسسات الحكومية 

 402 

0.930
6 

تصلك المعلومات من دائرة المعلومات في الوقت المناسب مما تزيد من فاعلية القـرارات               3.59
 .المتخذة

4 

 وموجزة مما يزيد مـن      المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات في مؤسستك تكون حديثة         3.48 0.849
 .فاعلية القرارات المتخذة

5 

 6 .يساعد نظام المعلومات في تشخيص البيانات الالزمة في صنع القرار 3.62 0.966

 7 .يساعد نظام المعلومات في تقديم معلومات تنبؤية سابقة مساعدة لمتخذ القرار 3.62 0.966

 فـي المؤسسـات   داريـة  القـرارات اإل اتخاذظم المعلومات وفاعلية مة المعلومات التي تتيحها ن  ءمال:         ثانياً
 .الحكومية

 8 .يوفر لك نظام المعلومات البرامج التي تحتاجها في أداء عملك 3.59 1.118

 9 . القرار في مؤسستكاتخاذيساعد نظام المعلومات في تسهيل مهمة  3.81 0.878

 10 . القرارتخاذتوفير المعلومات بكم مناسب اليساعد نظام المعلومات في مؤسستك ب 3.74 0.944

 11 .دارية القرارات اإلتخاذيساعد نظام المعلومات على توفير البدائل ال 3.40 1.281

يساعد نظام المعلومات في تخطيط وتحديـد األهـداف ورسـم االسـتراتيجيات المالئمـة                3.29 1.067
 .لمؤسستك

12 

 13 . تنظيم األنشطة الوظيفية ذات العالقة بالعمل وأهدافهيساعد نظام المعلومات في 3.33 1.109

 لألنشطة والمالية   داريةيساعد نظام المعلومات اإلدارة في وضع تصور واضح للعمليات اإل          4.07 0.730
 .الوظيفية

14 

 15 .يساعد نظام المعلومات اإلدارة في عملية االتصال والمتابعة والتدقيق لمختلف االنشطة 3.66 1.074

 16 .يساعد نظام المعلومات في زيادة الرضا واالستقرار الوظيفي 3.88 0.847

 17 .يساعد نظام المعلومات في تقليل العمل  الروتيني 4.07 0.780

 18 . تعتقد أن نظام المعلومات سيعزز من مكانة مؤسستك وموقعها في محافظة اربد 4.18 0.735

 19 .وظف بتنظيم المهام الوظيفية وأهدافهايساعد نظام المعلومات الم 4.07 0.780

 :الجانب الوظيفي والسلوكي للموظفين: ثالثاُ  

يساعد نظام المعلومات الموظف بتشخيص البيانات والمعلومات الالزمة لتسـهيل مختلـف             4.18 0.735
 .جبات الوظيفية لتبسيط اجراءات العملاالمهام والو

20 

 21 . الموظف في االبتعاد عن االزدواجية في العمليساعد نظام المعلومات 4.07 0.729

 23 .يساعد نظام المعلومات الموظفين على زيادة الرضى الوظيفي واالستقرار تجاه وظيفته 3.81 0.962

 23 .لحاسب اآلليا فضالً عنيعتمد نظام المعلومات في مؤسستك على تقنيات أخرى  4.07 1.17

 :الجانب البيئي: رابعاً  

يساعد نظام المعلومات الدائرة في تسهيل مهمة التعامل مع المؤسسـات األخـرى العامـة                4.29 0.818
 .سرع وقت ممكنأوالخاصة النجاز المعامالت ب

24 

يساعد نظام المعلومات المؤسسة على اقتباس ما هو جديد ومتطـور تكنولوجيـا لمواكبـة         4.18 0.847
 .لخدمات الممكنةفضل اأالتحديات والمتغيرات المحيطة لتقديم 

25 

يجب توفير شبكة معلومات وطنية واقليمية لتوفير المعلومات لمتخـذي القـرار المتعلـق               4.51 0.642
 .بالمحافظة على البيئة

26 
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 27 . القراراتخاذ على اً نظام معلومات بيئي فعال يشكل خطروجودعدم  4.14 و818

فر المعلومـات   ام بشكل عشوائي ال يعتمد علـى تـو         القرار في القطاع العام تت     اتخاذعملية   3.77 و847
 .الدقيقة

28 

فر تخصصات  انشاء نظام معلومات في القطاع العام لعدم تو       إية عن دعم    ردندارة األ تحجم اإل  3.18 1.17
 .لهذه الغاية

29 

 : يأتتبين من الجدول السابق ما ي

 ).3.62-3.44(ا بين على متوسطات حسابية تراوحت فيم) 7-1(حصلت فقرات المجال األول 

 ).4.07-3.29(على متوسطات حسابية تراوحت فيما بين ) 17-8(حصلت فقرات المجال الثاني 

هـي  أفسنقوم باختبار داللتها    ) 3(أما عن داللة مثل هذه المتوسطات التي تحمل عالمات فوق الوسط            

المتوسطات الحسابية  ) 5(م  ونوضح تالياً في الجدول رق    ). T-test( سلبية باستخدام اختبار     آم إيجابية

 :واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة والمجال الكلي

للمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمجاالت للقيم )T-test(اختبار  )5(جدول رقم 

 )3(مقارنة بالقيمة المتوسطة ألوزان األداة المتمثلة في الوزن 

  قيم T الداللة  
  المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

 المجال المتوسط

 المجال األول 3.58 0.757 26 4.030 0.000
 المجال الثاني 3.68 0.662 26 5.378 0.000
 المجال الكلي 3.63 0.686 26 4.819 0.000

وجود داللة  ) 3(تبين من الجدول السابق أن الفروق بين المتوسطات ومقياس األداة المتمثل في القيمة            

 مرتفعة للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  التي حصلت عليها مجـاالت الدراسـة              جابيةإي

وقـد تبـين أن متوسـط الحسـاب     .مما يؤكد دعم الفرضيات وتأكيد صـحتها    ) الكلي- الثاني –األول(

سـلوكي  ال من المعلومات وكذلك الجانـب الـوظيفي و        واالنحراف المعياري ضمن المدى المقبول لكلٍّ     

 اتخـاذ الثاني في الدراسة مع عامل البيانـات وسـرعة          +لبيئي للموظف والتي تمثل المجال األول     وا

 .القرارات

 :مناقشة فرضيات الدراسة . 3.2
 . القراراتاتخاذهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات وفاعلية : الفرضية الرئيسية

 :اآلتيتانن اتفرع عنها الفرضيتتو



 ) العامة لمحافظة اربددراسة ميدانية في المؤسسات(دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات  في المؤسسات الحكومية 
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 القرارات  اتخاذق جمع المعلومات وسرعة     ائهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين طر      : لىالفرضية األو 

 .في المؤسسات العامة لمحافظة اربد

مة المعلومات التي تتيحها نظم المعلومـات       ءهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مال      : الفرضية الثانية 

 . لمحافظة اربد في المؤسسات الحكوميةدارية القرارات اإلاتخاذوفاعلية 

 اتخـاذ ق جمع المعلومـات وسـرعة       ائهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين طر      : مناقشة الفرضية األولى  

 .القرارات

) 7-1(نظراً للنسب المئوية التي حصلت عليها فقرات الدراسة التي تعبر عن هذه الفرضـية وهـي                 

 : والتي تباينت على رأيين هما

-44.4(على نسـب مئويـة تراوحـت مـا بـين            ) 7-6-2-1(ل   حصلت فقرات المجال األو    :األول

م تقنيـة نظـم     ا، والمتمعن في نص هذه الفقرات يجد أنها تحاول تعميق مفهوم استخد           %)51.9

 كما هو مالحظ من المتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها           ،المعلومات، وتشير إجابات العينة   

نبـئ عـن    وي إحصـائية  داللة   و العينة ذ  أفرادأن رضا    إلى   ،)3.62-3.44(والتي تراوحت بين      

ولو الحظنا  الداللة التـي حصـلت عليهـا    . لمضمون الذي تضمنته هذه الفقرات    على ا موافقتهم  

لوجدنا أنها لهـا    ) 3(مقارنة بالقيمة المتوسطة    ) الثاني( المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة     

 .هاحصائية تؤكد الفرضية وترفع من درجات قبولإداللة 

على نسبة مئوية توزعت فيما بين األوزان بشـكل متقـارٍب           ) 5-4-3(  بينما حصلت الفقرات      :ثانياً

نوعاً ما، وذلك لدقة أفراد العينة في اإلدالء بإجاباتهم وأن هذا التشغيل األمثل للنظم المعلوماتيـة                

ل والمطلوب فـي    المستوى الفاع  إلى   -حتى اآلن -، لم يتوصل    دارية القرارات اإل  اتخاذفي سرعة   

ق ائق جمع المعلومات قد يشوبها في بعض األحيان استخدام الطر        ائالمؤسسات الحكومية، وأن طر   

 في مجـال اإلدارة حتـى       للتكنولوجيا الحديثة هم والبارز   موأنه ال بد من تفعيل الدور ال       التقليدية،

ومن هنا وبناء على    . نيةكترواإلدارة، وما يسمى بالحكومة اإلل    تمتة  أيتسنى لنا السير في عمليات      

 .ما تقدم نحكم بصحة الفرضية األولى

مة المعلومات التي تتيحها نظم     عالقة ذات داللة إحصائية بين مالء     هناك  : مناقشة الفرضية الثانية  

 . في المؤسسات الحكومية لمحافظة اربددارية القرارات اإلاتخاذالمعلومات وفاعلية 

إليها فيما يتعلق بهذه الفرضية والتي عبر عنها المجال الثاني فـي            بمالحظة النتائج التي تم التوصل      

عند ) 59.3-33.3(حصلت فقرات المجال الثاني على نسب مئوية تراوحت ما بين              )17-8(الفقرات  

 ).4.07-3.29(وحصلت على متوسطات حسابية تراوحت فيما بين  .وزن أوافق
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، ولو الحظنا  الداللة التي      )أوافق( وزن   عن بإجاباتهمدلوا  أفقد اتضح رضا أفراد عينة الدراسة الذين        

لوجـدنا  ) 3(مقارنة بالقيمة المتوسطة    ) الثاني(حصلت عليها المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة       

 .حصائية تؤكد الفرضية وترفع من درجات قبولهاإأنها لها داللة 

ل في السنوات األخيرة في استخدام      صحة الفرضية الثانية وذلك للتحول الذي حص       إلى   وأخيراً نخلص 

زيادة مخرجات اإلدارة    إلى   أنظمة تقنية المعلومات في اإلدخال واإلخراج والتزويد والحوسبة مما أدى         

 القـرار والبعـد عـن       اتخاذلى قدرة أعلى في     إ و ،المؤسسية في المؤسسات الحكومية لمحافظة اربد     

 ، على القرار اإلداري أن يمر بها قد أصبحت أقصـر          الروتين الممل، بل إن الدورة الروتينية التي كان       

 .ونرتقب حدوث تغييرات جوهرية ونوعية في هذا المضمار

 :االستنتاجات والتوصيات: ثالثاً

 : مجموعة االستنتاجات التي بنيت عليها مجموعة من التوصيات وهي كاآلتي إلى وقد توصل البحث

 االستنتاجات: 1

  عمليـة  لنظم المعلومات وتقنياتها المستخدمة حديثاً دوراً فاعالً في       ن   بأ  لدى العاملين  ةتوجد قناع -1

 . الحكومية لمحافظة اربد في المؤسسات والدوائر القراراتاتخاذ

 لـنظم   المحوسـبة  يقر معظم العاملين في الدوائر قيد الدراسة أنه باستخدام التقنيـات الحديثـة               -2

 ومن ثـم  ،الحصول على معلومات قيمةسرعة إلى   البيانات إليها يؤدي   إدخالالمعلومات وسرعة   

 . القراراتاتخاذفي السرعة 

3- فـي المؤسسـات     داريـة  القـرارات اإل   اتخاذ للمعلومات التي تتيحها نظم المعلومات وفاعلية        إن 

 تحقيق التنمية المنشودة والتخلص من التخلف       اً بارزاً في النهوض بالقطاع العام و      أثرالحكومية  

ـ  بكثيـر مـن الطر     أكبـر  للعمليات التي يتم فيها معالجة المدخالت بسرعة         سريعوآثاره وت  ق ائ

تم التعرف عليه من نتـائج       وهذا   ، الحصول على مخرجات ناضجة وبوقت أقل      ومن ثم  ،التقليدية

 .ستبانةاال

فـي  واستخدام نظم المعلومات في تزويد متخذ القرار بالمعلومات الصحيحة           بأن    كشفت الدراسة  -4

 ، القرارات والعمليات  اتخاذ تكون المعلومات ذات قيمة للمنظمة ومفيدة في عملية          لوقت المناسب ا

بارز في زيادة الناتج المحلـي أثر له  وهذا، كلما زادت فائدة المعلومات زادت من قيمتهاومن ثم  

 .وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق المنفعة العامة
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على أن نظام المعلومـات ضـروري فـي كـل           هم  ؤخاص الذين تم استفتا   شعند األ  هناك إجماع    -5

 ومقاومة كونه يتعارض مع المصالح الخاصـة         لكن استخدام هذا النظام يواجه صعوبة      ،مؤسسة

 .أحياناً

 التوصيات: 2

اإلسراع بمـا يسـمى   و ...  االهتمام بتصميم نظام للمعلومات لكل دائرة أو مؤسسة على الحكومة  -1

 .اإللكترونيةومة بمشروع الحك

 التدريب واإلعداد الكافي للعاملين في القطاع العام على هذه التقنيات بغية تمكينهم من االسـتفادة                -2

 إداريـة للحصول على قرارات    نفسه   تفكيرهم وعملهم في الوقت      وأنظمة أنفسهممنها في تطوير    

 .فاعلة ومتوائمة مع الواقع

مية واستيراد وتطوير مثل هذه التجارب فـي مجـال التقنيـة            طالع على التجارب العربية والعال    اال-3

 . عمل القطاع العام والقطاع الخاص على حٍد سواءإلثراء داريةالمعلوماتية اإل

 . العمل على متابعة تجميع البيانات أوالً بأول على أن تكون حديثة عن كل موضوع أو مشكلة-4

 مختلفة حتى يـتم     وأسئلةستخدام فرضيات جديدة     إجراء المزيد من الدراسات في هذا الميدان وا        -5

 . والشمول بأطراف هذا الموضوعاإلحاطة

 الحث على إنشاء نظام للمعلومات خاص في كل دائرة على أن يكون ارتباطه مع مدير أو رئـيس                   -6

 .الدائرة أو المؤسسة

ومات التي لهـا   العمل على دعم وتعزيز جهات خارجية خاصة لتزويد المنظمة أو المؤسسة بالمعل  -7

 . والبيئة المحيطة بهاعالقة بالمؤسسة

 وكذلك مع   ، تعزيز الصلة بمؤسسات الدولة العلمية األكاديمية من جامعات ومؤسسات بحث علمي           -8

الجامعات األهلية بما فيه الفائدة لدوائر الدولة الحكومية في مجال التعرف علـى آخـر مـا تـم                   

  .  داريةظم المعلومات اإلالتوصل إليه في مجال و علوم تقنيات ن

 

 

 



 أحمد صالح الهزايمة                        2009-األول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 407 

 References/المراجـع

 :المراجع العربية

 .1989 – نظم المعلومات والحسابات اإللكترونية –حمد أبو زاهران أ .1

 المكتـب العربـي     – مصـر    – اإلسكندرية   –  القرارات تخاذ نظم المعلومات ال   –إسماعيل محمد    .2

  . 1983 –الحديث 

 .1989 جامعة دمشق، مطبعة طوربين داريةنظرية القرارات اإل أيوب، ناديا،  .3

، المنظمة العربية   299 رقم   استخدام الحاسبات اإللكترونية في اإلدارة العامة      برهان، محمد نور،     .4

 .1984 داريةللعلوم اإل

إدارة أنظمة المعلومات الحكوميـة عناصـر       ،  1989 تراجم مختارة من منشورات األمم المتحدة        .5

، إدارة البحوث والدراسـات ترجمـة   دارية المنظمة العربية للتنمية اإل ،اإلستراتيجيات والسياسات 

 .الدكتور محمد نور برهان

  1999 – مكتبة الفالح – الكويت – أتمتة المكاتب –صباح نوري عبد الوهاب  .6

 مكتبـة دار    – عمان   – إدارة   – تطبيقات   – أنظمة   –الحاسوب في إدارة األعمال      –عماد الصباغ    .7

 . 1996 –الثقافة 

   1998 – مكتبة دار الثقافة – عمان – علم المعلومات –عماد الصباغ  .8

 – مكتبة دار الثقافة     – عمان   – المفاهيم الحديثة في أنظمة المعلومات الحاسوبية      –عماد الصباغ    .9

1997.  

 – عمـان    –  الحاسـوبية  داريـة مبادئ نظم المعلومات اإل    –عماد الصباغ وعبد الرحمن الصباغ      .10

 . 1995 –زهران 

، مطبعـة دار الراتـب الجامعيـة        مراكز المعلوماتية المركزي والالمركزيـة    هيكل، عبد العزيز،    . 11

1988. 

 :المراجع األجنبية 

1. Arnold Rosen. Office Automation & Information System: (Columbus :Merrill, 1987) 

2. James A. Seen . Information Technology in Business : Principles, Practices, and 
Opportunities . (Englewood cliffs : Prentice Hall, 1995). 

3. J.O. Obrien . Management Information System : A. Managerial End User 
Perspective . (Homewood, IL : IRWIN, 1990).    



 ) العامة لمحافظة اربددراسة ميدانية في المؤسسات(دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات  في المؤسسات الحكومية 

 408 

4. M. Wainaright Managing Information Technology 12 (Engilwood Cliffs, NJ. 
Prentice Hall, 1994). 

5. S. Neumann. Strategic Information Systems Competition Through Information 
Technology .(New York : Macmillan, 1994). 

6. Serkesyan C.A, Predilection theory and Decision Making, High school publication, 
1977 c. 

7. William M. Fuori & Lonis V. Giola Computers & Information System: (Englewood 
cliffs , NJ: Prentice Hall, 1995). 

                                                           
 .19/7/2003تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


