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1الصفحة 



2الصفحة 

مشكلة البحــــث-أوالً: 
ـــــا تجسدت مشكلة البحث بعدة تساؤالت مفادهــ

  هل هناك دور لتكنولوجيا المعلومات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية؟

 هل هناك عالقة ارتباط معنوية بين تكنولوجيا المعلومات واتخاذ القرارات اإلدارية؟

 كيــــــــــــــــن تــــــــــــــــتت االوــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــق تكنولوجيــــــــــــــــا المعلومــــــــــــــــات لتــــــــــــــــو ي  مت لبــــــــــــــــات اإلدارة وتمكي  ــــــــــــــــا مــــــــــــــــق اتخــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــرارات

لشركة المبحوثة؟التي تصب في صالح ا 

 عق كيفية اوتخدام تلك التكنولوجيا؟ 
ً
 واضحا

ً
إمكانية امتالك المدراء في الشركة المبحوثة تصورا

ــــداف البحــــــثأهـ-ثانيًا: 

يسعى الباحث الى تحقيق األهداف التالية: 

  ـــيما تتنــــــــــــاود الدراوــــــــــــة محــــــــــــد المو،ــــــــــــوعات الحيويــــــــــــة الم مــــــــــــة فــــــــــــي الوقــــــــــــ  الحا،ــــــــــــر  اذ يعــــــــــــد ن ــــــــــــام ــ ــ ــ ــ ـــــات وال وـ ــ ــ ــ المعلومـ

تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات مــــــــق ا ــــــــرا ات ثــــــــورة المعلومــــــــات  ومصــــــــب  ال ــــــــاب  المميــــــــ  للمجتمعــــــــات المت ــــــــورة او التــــــــي تمتــــــــا 

بضخامة حجت البيانات والمعلومات الم لوب معالجت ا وتخزي  ا واوت جاع ا بواو ة الحاوبة االلكت ونية.

  مات وعمليات اتخاذ القرارات اإلدارية.اختبار طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلو

 .التعرف على مدى اوتخدام المدراء لتكنولوجيا المعلومات في صن  قرارات ت الفاعلة

  تحدتـــــــــد اهـــــــــت األدوات التـــــــــي تســـــــــتخدم لجمـــــــــ  المعلومـــــــــات التـــــــــي يســـــــــتخدم ا او يســـــــــتفيد م  ـــــــــا المـــــــــدراء فـــــــــي عمليـــــــــة اتخـــــــــاذ

القرارات.



3الصفحة 

ة البحــــثـــأهمي-ثالثًا: 
 فــــــــــي تـــــــــــو ي  المعلومــــــــــات الال مـــــــــــة لـــــــــــ دارات يســــــــــتمد البحـــــــــــث مهميتــــــــــ  مـــــــــــق  ــــــــــون تكنولوجيـــــــــــا المعلومــــــــــات 

ً
 واواوـــــــــــيا

ً
 م مــــــــــا

ً
عنصـــــــــــرا

 املختلفة لضمان صن  واتخاذ القرارات الفعالة في الوق  والمكان المالئمين  لذا تمكق تلخيص تلك األهمية بالتالي:

  المـــــــدراء فـــــــي االعتمـــــــاد علـــــــى نوعيـــــــة التكنولوجيـــــــا المســـــــتخدمة للبحـــــــث عـــــــق إمكانيـــــــة اوـــــــ ام البحـــــــث فـــــــي ت ييـــــــ  ثقا ـــــــة و راء

المعلومات.

  التأكيــــــــــــد علــــــــــــى دور تكنولوجيــــــــــــا المعلومــــــــــــات الحيــــــــــــو  فــــــــــــي تــــــــــــو ي  المعلومــــــــــــات الم لو ــــــــــــة و الخصــــــــــــائص الال مــــــــــــة لصــــــــــــن

واتخاذ القرارات الصائبة وال اد ة ببلوغ األهداف.

 وجيا المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية.ابرا  الدور الحيو  وال ام الذ  تلعب  تكنول

ة البحـــثـــفرضي-رابعًا: 
ـــين ــ ــ ــــائية بــ ــ ــ ـــــة إحصـ ــ ـــة ذات داللــ ــ ــ ـــــد عالقــ ــ ــــي  ال توجــ ــ ــ ـــث  ـ ــ ــ ـــة للبحــ ــ ــ ـــــية عامــ ــ ـــــياثة  ر،ــ ــ ـــت صــ ــ ــ تكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــــات واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات  ثــ

 .اإلدارية(

مصادر جمع المعلومات-: خامساً 

البحث وهما:تت اوتخدام نوعين مق المصادر في جم  معلومات 

 .المصادر األولية: وتتكون مق الكتب والروائل الجامعية والبحوث واملجالت العلمية وثي ها

  ألثـــــــــــــرا  بحـــــــــــــث عينـــــــــــــة مـــــــــــــق مـــــــــــــو ف 
ً
المصـــــــــــــادر ال انويـــــــــــــة: تركـــــــــــــزت فـــــــــــــي اوـــــــــــــت يان تـــــــــــــت تصـــــــــــــميم  واعـــــــــــــداد  خصيصـــــــــــــا

شركة اويا ويل في محا  ة كر الء المقدوة. 

حدود البحث-: سادساً 

ـــــرب المكانيددددددددد الحددددددددد     ــ ـــب واالقــ ــ ــ ـــا األ ســ ــ ــ ـــث   و  ــ ــ ــ ـــة للبحــ ــ ــ ــــة( عينــ ــ ــ ـــــر الء المقدوـ ــ ـــــة كــ ــ ـــي محا  ــ ــ ــ ـــــيل فــ ــ ـــــيا وــ ــ ـــــركة اوــ ــ ـــــار  شــ ــ ـــت اختيــ ــ ــ : تــ

لتحقيق  ر،يات واهداف البحث.

: تتجســـــــــد بالمـــــــــدة التـــــــــي قامـــــــــ  الباح ـــــــــة بـــــــــمجراء الدراوـــــــــة    ـــــــــا والمتم لـــــــــة فـــــــــي عمليـــــــــة جمـــــــــ  البيانـــــــــات واتمـــــــــام الحددددددددد    ال  انيددددددددد 

ــــاتة  01/3/7102الممتدة مق  الجانب الن ر  والعملي للمدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .01/5/7102ل ــ

( 71: شــــــــــــمل تو الــــــــــــ  اوــــــــــــتمارة االوــــــــــــت يان علــــــــــــى المــــــــــــو فين فــــــــــــي الشــــــــــــركة المــــــــــــذ ورة معــــــــــــال  اذ بلــــــــــــ  عــــــــــــددهت  الحدددددددددددد    ال  دددددددددددد   

 .مو ن
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تكنولوجيا المعلومات
المق   

شــــــــــــــ دت الســــــــــــــنوات األخيــــــــــــــ ة ت ــــــــــــــورات هائلــــــــــــــة فــــــــــــــي العدتــــــــــــــد مــــــــــــــق املجــــــــــــــاالت السياوــــــــــــــية واالجتماعيــــــــــــــة والعلميــــــــــــــة واالقتصــــــــــــــادتة 

ـــا  ــ ــ ــ ــ ـــة وت بيقات ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبات االلكت ونيــ ــ ــ ــ ـــد الحاوــ ــ ــ ــ ــ ـــا  وتعــ ــ ــ ــ ــ ـــة بنــ ــ ــ ــ ــ ـــل املحي ــ ــ ــ ــ ــ ـــة العمــ ــ ــ ــ ــ ــــى ب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــ ــ ـــــفة ال البــ ــ ــ ــ ـــبح  الصــ ــ ــ ــ ــ ـــة  اذ مصــ ــ ــ ــ ــ والتكنولوجيــ

كبيــــــــ  فــــــــي ت ــــــــوير العمــــــــل اإلدار  لمــــــــا تــــــــو ر  مــــــــق دقــــــــة  الب مجيــــــــة وشــــــــبكات االتصــــــــاد مبــــــــر  تلــــــــك الصــــــــفات  التــــــــي وــــــــاهم  بشــــــــكل

ووـــــــرعة عاليـــــــة فـــــــي تســـــــ يل عمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرارات اإلداريـــــــة وت ـــــــخيص نقـــــــاط القـــــــوة والضـــــــعن فـــــــي األداء   يمـــــــا تعـــــــد المعلومـــــــات 

ـــــداف  اإلداريـــــــة فـــــــي الوقـــــــ  الحا،ـــــــر مداة ،ـــــــرورية يســـــــتند ال  ـــــــا المـــــــدراء فـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرار الكفـــــــوء والمتجـــــــذر الـــــــي تقـــــــود لتحقيـــــــق اهــ

المن مــــــــة علــــــــى اعتبــــــــار ان المعلومــــــــات  ــــــــي مــــــــق المــــــــوارد النــــــــادرة المتاحــــــــة والتــــــــي تو ــــــــن بشــــــــكل ا ضــــــــل مــــــــق قبــــــــل اإلدارة لل  ــــــــو  

والتن ــــــــــــيت والرقابــــــــــــة وصــــــــــــن  القــــــــــــرارات. ومــــــــــــق البــــــــــــدت ي ان اإلنجــــــــــــا  األ ضــــــــــــلبالمن مــــــــــــة الــــــــــــى مســــــــــــتوى ال مــــــــــــو  فــــــــــــي التخ ــــــــــــي  

ـــ  MISوالدقيقــــــــــــة مـــــــــــق خــــــــــــالد تصـــــــــــميت المعلومـــــــــــات اإلداريــــــــــــة  ال تتحقـــــــــــق دون الرجـــــــــــوق الــــــــــــى المعلومـــــــــــات الموثوقـــــــــــة   ــ ــ ــ ـــذ  يعتبـــ ــ ــ ــ ( الــ

الدعامـــــــــــة األواوـــــــــــية للتو يـــــــــــن الم لـــــــــــوب فـــــــــــي ت ـــــــــــوير واوـــــــــــتخدام المـــــــــــوارد التـــــــــــي تســـــــــــاهت فـــــــــــي نجـــــــــــا  الم وســـــــــــة عنـــــــــــدما تكـــــــــــون 

ـــا الم وســـــــة نفســـــــ ا كيـــــــان معلومـــــــات  ثيـــــــ  من ـــــــور كمـــــــا هـــــــو الحـــــــاد فـــــــي المـــــــوارد المادتـــــــة والماليـــــــة  حيـــــــث ان اوـــــــتخدام تكنول ــ وجيـــ

المعلومـــــــــات جعلــــــــــ  مع ــــــــــت المن مــــــــــات تتحــــــــــود مــــــــــق العمــــــــــل الروتي ــــــــــي الــــــــــور ي الــــــــــى العمــــــــــل الفكــــــــــر  المــــــــــن ت الــــــــــذ  يعتمــــــــــد ل ــــــــــة 

األرقــــــــام والحقــــــــائق واأل كــــــــار مــــــــق اجــــــــل اوــــــــت مار وقــــــــ  وج ــــــــد العــــــــاملين    ــــــــا مــــــــق خــــــــالد االوــــــــتخدام المتنــــــــام  ألج ــــــــزة الحاوــــــــوب 

عمــــــــل المن مـــــــات إلجـــــــراء ملـــــــح وـــــــرال  و ـــــــور  ومســـــــتمر للمعلومــــــــات  والب مجيـــــــات وووـــــــائل االتصـــــــاد المت ـــــــورة الـــــــذ  وـــــــ ل مـــــــق

الم لو ة في اتخاذ القرارات الال مة في الوق  المناوب.
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 فهوم تكنو لوجيا المعلو ات _أ ال: 

   التكنولوجياTechnology)

ـــق  ــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــ ـــ تعـ ــ ــ ــ  فــــــــــي عصــــــــــرنا حتــــــــــ  مــــــــــق قبــــــــــل المــــــــــواطق العــــــــــاد    قــــــــــد اكتســــــــــ   لف ــــــــــة  مكثـ
ً
 واوــــــــــتخداما

ً
االلفــــــــــاا شــــــــــيوعا

ـــ ة  ــ ــ ــ ــ ـــــياء ك يـ ــ ــ ــ ـــي مشـ ــ ــ ــ ــ ـــبح  تع ـ ــ ــ ــ ــ ــــ  مصـ ــ ــ ــ ـــــا  حتــ ــ ــ ــ ـــل وااللتبـ ــ ــ ــ ــ ـــــق التأويـ ــ ــ ــ ـــ  مـ ــ ــ ــ ــ ـــا الك يـ ــ ــ ــ ــ ـــة ولحق ـ ــ ــ ــ ــ ـــــق الم اطيـ ــ ــ ــ ـــ  مـ ــ ــ ــ ــ ـــا الك يـ ــ ــ ــ ــ التكنولوجيـ

ـــــة ـــــادتة والفنيــ ـــــات االقتصــ ـــــق الكتابــ ـــ  مــ ــ ــــي الك يــ ــ ـــة فـ ــ ـــبح  متداولــ ــ ـــــا مصــ ـــي  كمــ ــ ـــــتخدم اللفــ ـــــب مســ ـــة حســ ــ ـــة  ومختلفــ ــ والقانونيــ

واإلدارية وثي ها  وهناك عدة تعارين ل ذا المص لح:

  مجموعـــــــــة المعـــــــــارف والخبـــــــــ ات المت اكمـــــــــة والمتاحـــــــــة واألدوات والووـــــــــائل المادتـــــــــة والتن يميـــــــــة واإلداريـــــــــة التـــــــــي

يستخدم ا اال سان إلشباق الحاجات المادتة والمعنوية وواء على مستوى الفرد او املجتم .

 ـــــده ـــي وجــ ــ ـــــائل التــ  علـــــــى معار ـــــــ  وخب اتـــــــ  وم اراتـــــــ  التـــــــي الووــ
ً
 ل ـــــــر  عمليـــــــة واعتمـــــــادا

ً
ا او صـــــــنع ا اال ســـــــان طبقـــــــا

(15: 1990)علم الدين ، سخرها لخدمت .

   ـــــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Information)المعلومــ

ـــــات  ـــى المعلومـــ ــ ـــــار الـــ مفــــــــاهيت مجــــــــردة بصــــــــي ة م كــــــــار او روــــــــائل او تقــــــــارير و ــــــــي فــــــــي جميــــــــ  األحــــــــواد توصــــــــن  باعتبارهــــــــايشـــ

بـــــــــــالمورد النـــــــــــادر المتـــــــــــا   كمـــــــــــا تعـــــــــــرف بأ  ـــــــــــا تلـــــــــــك المـــــــــــدخالت المســـــــــــتخدمة فـــــــــــي صـــــــــــن  القـــــــــــرار والناتجـــــــــــة عـــــــــــق تحويـــــــــــل 

ـــذ  القــــــرار ـــاهزة الوــــــتعماالت متخـــ ـــى معلومــــــات جـــ ــــات الخــــــام الـــ ــــات (129: 2006)هالالالالالال   ،. البيانــ ـــا  لــــــذا  ــــــمن المعلومــ كمـــ

ـــــا   ــــوعات  (48: 2006، الخفالالالالالالال   عر  ـ ـــــق المو،ـــ ــــوق مــ ـــــص م  مو،ـــ ـــي تخــ ــ ـــاهيت التـ ــ ـــــائق والمفــ ـــق الحقــ ــ ـــــة مــ ـــــا مجموعـ بأ  ــ

التـــــــــــي تكـــــــــــون ال اتـــــــــــة م  ـــــــــــا تنميـــــــــــة و يـــــــــــادة معر ـــــــــــة اال ســـــــــــان ويمكـــــــــــق الحصـــــــــــود عل  ـــــــــــا مـــــــــــق خـــــــــــالد البحـــــــــــث والقـــــــــــراءة او 

االتصاد او ما شاب  ذلك مق ووائل اكتساب المعلومات.

ــــوم  ــ ـــا مف ــ ــ ـــــات  جيددددددددا المعلو دددددددداتتكنولو امـــ ــ ـــت المكتبـ ــ ـــة لعلـــ ــ ــــوعة الدوليـــ ــ ـــــ  المووــ ـــــث عر ـــ ـــة حيـــ ــ ـــاهيت الحدت ـــ ــ ـــــق المفـــ ـــــد مـــ ــ يعـ

ـــة  ــ ــ ـــــا  ومعالجـــ ــ ـــــة باإلنتـــ ــ ـــــات المرتب ــ ــ ـــــيل المعلومـــ ــ ـــ  وتوصـــ ــ ــ ـــــزيق وتج يــ ــ ـــــ  وتخـــ ــ ـــــة لجمـــ ــ ـــا الكت ونيــ ــ ــ ـــا تكنولوجيـــ ــ ــ ـــــات بأ  ـــ ــ والمعلومــ

ـــا تبـــــــادد المعلومـــــــات بمختلـــــــن اشــــــــكال ا عـــــــق طريـــــــق مج ــــــــزة الحواوـــــــ ب المتصـــــــلة باالنت ن ــــــــ  او الشـــــــ ــ ـــــة  كمـــ بكات العالميــ

 ا  ــــــا تلــــــك العمليــــــة التــــــي تعتمــــــد علــــــى تقنيــــــات انتجــــــ  مــــــق اجــــــل تقــــــدتت م  معلومــــــات المســــــتخدم ل ــــــا وتتــــــي 
ً
عر ــــــ  اتضــــــا

.(71:  2012)منيرة ،وتبادل ا م  مق تريد في م  وق  بس ولة وورعة  ائقة. ل  تخزي  ا واوت جاع ا و شرها 

ـــاد اذ  (34: 2015)الطالالالالالالالالال   ، ب نمــــــــا تــــــــرى  ــ ــ ـــــات االعمــ ــ ــــن من مـ ــ ـــي مختلــ ــ ــ ـــــاب  فـ ــ ـــــب النـ ــ ــــات  القلـ ــ ـــــا المعلومــ ــ ان تكنولوجيـ

تســــــاهت فـــــــي تســـــــ يل ا ســــــيابية القـــــــرارات المناوـــــــبة وفـــــــي توجيــــــ  وتنفيـــــــذ مختلـــــــن عمليات ـــــــا   ــــــي مصـــــــدر حيـــــــو  لـــــــدتمومت ا 
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دف و قائ ــــــــــا وتمي هـــــــــــا التنا لــــــــــعي والتـــــــــــي تقـــــــــــوم بجمــــــــــ  المعلومـــــــــــات ومعالجت ـــــــــــا وتخزي  ــــــــــا وتحليل ـــــــــــا مـــــــــــق اجــــــــــل تحقيـــــــــــق هـــــــــــ

معين.

ـــا  ــ ـــة  (7: 2015)كالالالالالالال  م، امــ ــ ـــة المرتب ــ ــ ـــــات ذات العالقــ ـــــق المكونــ ـــــة مــ ـــــا مجموعــ ـــا ا  ــ ــ ـــة عر  ــ ــ ـــكل مجموعــ ــ ـــل بشــ ــ ـــي تعمــ ــ والتــ

وتقـــــــوم علـــــــى ادخـــــــاد ومعالجـــــــة وخـــــــزن وعمليـــــــات الـــــــتحكت لكـــــــ  تحـــــــود البيانـــــــات الـــــــى نتاجـــــــات معلوماتيـــــــة تمكـــــــق االوـــــــتفادة 

ـــــرار  ــ ـــــاذ القـ ــ ـــــيق واتخـ ــ ـــــتحكت والتتسـ ــ ـــــي  والـ ــ ـــــ  والتخ ـ ــ ـــي التتبـ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ـــــرية م  ـ ــ ـــــات ال شـ ــ ـــين النتاجـ ــ ــ ـــل بـ ــ ــ ـــي تفاعـ ــ ــ ـــة  او  ـ ــ ــ ــــي المن مـ ــ فــ

 والمماروات واالشياء الممكنة الت بيق العملي لتكون قابلة التحقق مق خالد الموارد ال شرية.

والســــــــتخلص مــــــــق التعــــــــارين معــــــــال  ان تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات  ــــــــي عبــــــــارة عــــــــق مجموعــــــــة مــــــــق األدوات التــــــــي تســــــــاعدنا فــــــــي 

ـــــص او  ـــكل نـــ ــ ـــ  بشـــ ــ ــــواء  انـــ ــ ـــة وــ ــ ـــــات الكت ونيـــ ـــكل معلومـــ ــ ــــى شـــ ــ ـــــا علــ ـــا ونقل ـــ ــ ــ ـــا وطباعت ـ ــ ـــا وتخزي  ـــ ــ ــ ـــــات ومعالجت ـ ـــــتقباد البيانـــ اوـــ

صـــــــــــود الـــــــــــى النتـــــــــــائس الم لو ـــــــــــة بالنوعيـــــــــــة صـــــــــــورة او  يـــــــــــدتو او برنـــــــــــامس ...الـــــــــــ   وذلـــــــــــك باوـــــــــــتخدام ج ـــــــــــا  الحاوـــــــــــوب للو 

 والوق  والكلفة المراد الوصود ال  ا او املخ   ل ا. 
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: أهمي  تكنولوجيا المعلو ات 
ً
ثانيا

اوــــــــتخدم  تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات فــــــــي شــــــــت  ميــــــــادتق االعمــــــــاد واحــــــــدث  ت بيقــــــــات الحاوــــــــوب وتكنولوجيــــــــا االتصــــــــاالت ثــــــــورة فــــــــي 

ـــا  ــ ــ ـــــب عمل ـ ــ ـــــاد وترت ـ ــ ـــــات االعمـ ــ ـــــة م وسـ ــ ـــــب طبيعـ ــ ـــميت  ومصـ ــ ــ ــــي تصـ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــك التكنولوجيـ ــ ــ ـــتخدام تلـ ــ ــ ـــــات اوـ ــ ــــي المن مـ ــ ـــين فــ ــ ــ ـــــان المعنيـ ــ بممكـ

 لرثبـــــــات الز ـــــــون  كمـــــــا ا  ـــــــا ت
ً
ســـــــاهت فـــــــي و،ـــــــ  القـــــــرارات االوـــــــت اتيجية لروـــــــت خ ـــــــ  العمـــــــل فـــــــي وتصـــــــتي  وتقـــــــدتت الخـــــــدمات و قـــــــا

المستقبل مق خالد ما تلي:

ـــا  -0 ــ ـــتفادة م  ـــ ــ ـــق االوـــ ــ ـــاهزة تمكـــ ــ ـــــات جـــ ـــا ت بيقـــ ــ ـــة اعمال ـــ ــ ـــا وطبيعــ ــ ـــــتالف منواع ـــ ــــى اخـــ ــ ــــات علــ ــ ـــــات للمن مــ ـــــا المعلومـــ ـــــدم تكنولوجيـــ تقــ

النتائس بأقل ج د واخف  تكلفة. م ضلفي تحقيق 

ــــدعت   -7 ــ ــ ــ ـــــات تـ ــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ــ ـــق تكنولوجيــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــي الالمركزيــ ــ ــ ــ ـــما  بتب ــ ــ ــ ــ ـــــاد والســ ــ ــ ـــة االعمــ ــ ــ ــ ـــــادة هندوــ ــ ــ ـــل إعــ ــ ــ ــ ـــت اتيجية م ــ ــ ــ ــ ـــ ات االوــ ــ ــ ــ الت يــ

خالد تأمين خ وط االتصاد السرال  وتحقيق اال سيابية وتقليل األ منة الال مة لتصميت المنتجات.

ـــة ال -3 ــ ــ ــ ــ ـــي الب  ـ ــ ــ ــ ــ ـــلة فـ ــ ــ ــ ــ ـــ ات الحاصـ ــ ــ ــ ــ ـــين والت يـ ــ ــ ــ ــ ــــوا  والمنا سـ ــ ــ ــ ـــــاد واألوــ ــ ــ ــ ـــــاد االعمـ ــ ــ ــ ــــي مجـ ــ ــ ــ ـــتباقية فــ ــ ــ ــ ــ ـــــات االوـ ــ ــ ــ ــــأمين المعلومـ ــ ــ ــ ـــة تــ ــ ــ ــ ــ داخليــ

(52 :2006، الخف   والخارجية للمن مة  

ـــة  ــ ــ ـــــات نتيجـــ ــ ـــي المن مـــ ــ ــ ـــل فـــ ــ ــ ـــي تحصـــ ــ ــ ـــ ات التـــ ــ ــ ـــــد الت يـــ ــ ـــق عـــ ــ ــ ــــ  تمكــ ــ ــ ـــد وانــ ــ ــ ـــب واحـــ ــ ــ ــــى جانـــ ــ ــ ــــات علــ ــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ـــة تكنولوجيـــ ــ ــ ـــر مهميـــ ــ ــ ال تنحصــ

تعـــــــــــــــــــــادد فـــــــــــــــــــــي مهميت ـــــــــــــــــــــا الت يـــــــــــــــــــــ ات التـــــــــــــــــــــي احـــــــــــــــــــــدثت ا ال ـــــــــــــــــــــورة الصـــــــــــــــــــــناعية ل  ـــــــــــــــــــــور تكنولوجيـــــــــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــــــــات واوـــــــــــــــــــــتخدامات ا

ــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  لتكنولوجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأثي  الكبي ــ ــ ــ ــ ــ ـــل التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر او تتجاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد ان تنكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــص واحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ي  متخصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق االن وال يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرنين مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قبــ

(25: 2012، الفت وي)في العصر الحالي  

 ويمكق اإلشارة الى مهمية تكنولوجيا المعلومات في المن مات بما تلي:

التتســــــــــيق بــــــــــين األقســــــــــام: حيــــــــــث تمكنــــــــــ  تكنولوجيــــــــــا المعلومــــــــــات مــــــــــق  يــــــــــادة القــــــــــدرة علــــــــــى التتســــــــــيق بــــــــــين األقســــــــــام فــــــــــي  -0

المن مـــــــة و ـــــــين المن مـــــــات األخـــــــرى علـــــــى حـــــــد وـــــــواء وهــــــــذا بـــــــدور  وـــــــوف تقـــــــود الـــــــى تقليـــــــل  لـــــــن المقـــــــابالت ال خصــــــــية 

 عــــــــق الوقــــــــ  الم
ً
ـــق ســــــــت ر  مــــــــق اجــــــــل انجــــــــا  ذلــــــــك والتــــــــي قــــــــد تت لــــــــب انتقــــــــاد اال ــــــــراد الــــــــى المن مــــــــات األخــــــــرى   ضــــــــال ــ عـــ

طريـــــــــــق مـــــــــــا تـــــــــــو ر  الشـــــــــــبكات املحليـــــــــــة والعالميـــــــــــة وإمكانيـــــــــــة ر ـــــــــــ  الحواوـــــــــــ ب التابعـــــــــــة للشـــــــــــر ات بعضـــــــــــ ا مـــــــــــ  الـــــــــــبع 

 االخر.

ـــــدة  -7 ــ ــ ـــاكق متباعــ ــ ــ ــ ـــــق ممــ ــ ــ ـــــات ومـ ــ ــ ـــــق المعلومــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــــات هائلــ ــ ــ ــــ  كميــ ــ ــ ـــــة جمـــ ــ ــ ـــــان المن مــ ــ ــ ـــب  بممكـ ــ ــ ــ ـــــات: مصــ ــ ــ ـــى المعلومـ ــ ــ ــ ــــي رة علــ ــ ــ الســ

ها واتاحت ا للمستفيد في الوق  المناوب.ومختلفة والسي رة على عمليات معالجت ا وخز 
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 عـــــــــق  -3
ً
تـــــــــ د  تكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــــات الـــــــــى  يـــــــــادة إمكانيـــــــــة الوصـــــــــود الســـــــــ ل للمعلومـــــــــات و يـــــــــادة القـــــــــدرة اإلنتاجيـــــــــة  ضـــــــــال

(46: 2015، الط   )السرعة في اتخاذ القرارات 

 للمعلومــــــــــات ودعــــــــــت القــــــــــرار وتعزيــــــــــز  اعليــــــــــ -4
ً
 رئ ســــــــــيا

ً
ة اتخــــــــــاذ القــــــــــرارات مــــــــــق قبــــــــــل تعــــــــــد تكنولوجيــــــــــا المعلومــــــــــات مصــــــــــدرا

المدتريق.

 ت د  تكنولوجيا المعلومات الى تحسين االتصاد و التالي التتسيق بين المستويات اإلدارية داخل المن مة. -5

تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــود البيانــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــى منتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــات معلوماتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اوــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام ا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والتخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  -6

(12: 2015)ك  م، والتحكت والتتسيق  
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:  كونات تكنولوجيا المعلو ات
ً
ثالثا

ـــــات   ــ ـــــدات  الب مجيــ ــ ـــــزة والمعــ ــ ـــــمل األج ــ ــ ـــي تشــ ــ ــ ـــــات والتــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ـــــات لتكنولوجيــ ــ ـــــق مكونــ ــ ــــدد مــ ــ ــ ـــــدتت عـ ــ ــــى تقــ ــ ــ ـــاح ين علـ ــ ــ ـــ  البــ ــ ــ ـــق مكثــ ــ ــ تتفــ

 الموارد ال شرية  رم  الماد ال شر (  وشبكات االتصاد.

ـــي  -0 ــ ــ ـــــات والتـ ــ ـــــق التقنيـ ــ ـــــة مـ ــ ـــة والمرئيـ ــ ـــــب الملمووـــ ــ ـــــزة والت اكيـ ــ ـــــ  األج ـ ــ ـــمل جميـ ــ ـــــة(: وتشـــ ــ ـــــات المادتـ ــ ـــــدات  المكونـ ــ ـــــزة والمعـ ــ األج ـ

تتم ـــــــل عـــــــادة فـــــــي مج ـــــــزة الحاوــــــــوب وملحقاتـــــــ  وفـــــــي الوقـــــــ  الحا،ـــــــر مصــــــــبح  التحـــــــدتات لمواكبـــــــة الت ـــــــور التكنولــــــــو ي 

ـــ  مكثـــــــ  خ ـــــــورة مقارنـــــــة مـــــــ  الفتـــــــ ات المنصـــــــرمة  ـــــــل ذلـــــــك بســـــــ ب ت ـــــــورات ال ــ ـــي حتمــ ــ ـــــدات التــ ـــــزة والمعــ ــــي األج ــ ـــلة فـــ ــ حاصــ

(298: 2013، عبد حسين)على المدراء مواكبة هذ  الت ورات المتالحقة واتخاذ القرارات السليمة 

ـــــمل  -7 ــ ـــ  يشــ ــ ــ ــــوب ولكنـ ــ ـــة للحاوــ ــ ــ ـــــات المادتـ ــ ــــدتر المكونـ ــ ـــ  وتــ ــ ــ ـــي توجـ ــ ــ ـــ امس التــ ــ ــ ــــ  البـ ــ ـــــمل  قــ ــ ــــ لح ال يشـ ــ ـــــذا المصــ ــ ـــــات: هـ ــ الب مجيـ

 مجموعــــــــــــة 
ً
ـــا ااتضــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ـــي تحتاج ـ ــ ــ ــ ــ ــــات التـ ــ ــ ــ ــــواق التوج  ــ ــ ــ ــ ـــين منــ ــ ــ ــ ــ ـــق بـ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات ومـ ــ ــ ــ ــــ   اإلجـ ــ ــ ــ ـــي تســ ــ ــ ــ ــ ــــات التـ ــ ــ ــ ـــة البيانــ ــ ــ ــ ــ ـــــراد لمعالجـ ــ ــ ــ ال ـ

برمجيــــــــــات الن ــــــــــام الت بيقيــــــــــة و ــــــــــي توج  ــــــــــات تشــــــــــ يلية ل  ــــــــــراد الــــــــــذتق يســــــــــتخدمون ن ــــــــــام المعلومــــــــــات ومــــــــــق ام ال ــــــــــا 

(34: 2012، منيرة)التوج  ات الخاصة بمليء االوتمارات واوتخدام برمجيات معينة. 

ال شــــــــــر (: ان مـــــــــق ،ـــــــــمق المكونــــــــــات هـــــــــو اال ـــــــــراد الـــــــــذتق تمتلكــــــــــون الخبـــــــــ ة والم ـــــــــارة فــــــــــي المـــــــــوارد ال شـــــــــرية  رم  المـــــــــاد  -3

مداء االعمـــــــــاد ولــــــــــدم ت القـــــــــدرة علــــــــــى تقــــــــــدتت االبتكـــــــــارات فــــــــــي مجــــــــــاد عمل ـــــــــت باإل،ــــــــــا ة الــــــــــى ،ـــــــــرورة ان تقــــــــــوم المن مــــــــــات 

ـــل بتـــــــو ي  البـــــــ امس التدري يــــــــة لل  ـــــــو  بـــــــأداء العــــــــاملين واكســـــــا  ت المعر ـــــــة مــــــــق خـــــــالد المشـــــــاركة فــــــــي تلـــــــ ــ ـــ امس والعمـــ ــ ك البــ

علــــــــى تعلــــــــيم ت الم ــــــــارات الدــــــــحيحة بشــــــــكل مســــــــتمر لتكــــــــون لــــــــدم ت خبــــــــ ة وم ــــــــارة تراكميــــــــة بمــــــــرور الوقــــــــ  والعمــــــــل علــــــــى 

تتشـــــــــــي  هـــــــــــذ  الخبـــــــــــ ات والم ـــــــــــارات مـــــــــــق خـــــــــــالد تقـــــــــــدتت الحـــــــــــوا ز المادتـــــــــــة ل ـــــــــــت لت ـــــــــــجيع ت علـــــــــــى تقـــــــــــدتت االبتكـــــــــــارات 

(263: 2012، الفت وي)واالبداعات بشكل متواصل. 

ـــة  -4 ــ ـــ دت الحقبــ ــ ـــــاد: شــ ـــــبكات االتصــ ال انيـــــــة مـــــــق القـــــــرن العشـــــــريق وحتـــــــ  عصـــــــرنا الحـــــــالي ثـــــــورة فـــــــي التكنولوجيـــــــا فـــــــي جميـــــــ شــ

ـــك  اشــــــــكال ا وهــــــــذا مــــــــا تتضــــــــاءد امامــــــــ   ــــــــل مــــــــا تحقــــــــق فــــــــي عــــــــدة قــــــــرون وــــــــابقة  ولعــــــــل مــــــــق ابــــــــر   ــ ــ ـــا لـ ــ ــ ـــــاهر التكنولوجيـ ــ م ـ

االنـــــــدما  الـــــــذ  حــــــــدث بـــــــين  ــــــــاهرة تفجيـــــــ  المعلومــــــــات وثـــــــورة االتصــــــــاد  هـــــــذ  ال ــــــــورة تجســـــــدت فــــــــي اوـــــــتخدام األقمــــــــار 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات عب هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ق البيانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرعة تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل وــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوتية تصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاف الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبكات االليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــناعية ،ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ

(30: 2010، العتب )الى بليون نبضة في ال انية.  
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: خصائص تكنولوجيا المعلو ات
ً
رابعا

ــــي  ــ ــ ـــــاب  فــ ــ ــ ـــب النـ ــ ــ ــ ـــــة القلـ ــ ــ ـــــات بم ابـ ــ ــ ـــــا المعلومـ ــ ــ ـــد تكنولوجيـ ــ ــ ــ مختلــــــــــن من مــــــــــات االعمــــــــــاد اذ تتســــــــــت باال ســــــــــيابية للقــــــــــرارات وتوجــــــــــ  تعـ

مختلــــــــن عمليات ـــــــــا    ـــــــــي مصـــــــــدر حيـــــــــو  لـــــــــدتمومت ا و قاءهـــــــــا وتمي هـــــــــا التنا لـــــــــعي ويمكـــــــــق االوـــــــــتفادة مـــــــــق تكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــــات 

  و  ا تتصن بالخصائص التالية:

 حيــــــــــــث اصــــــــــــب  العــــــــــــالت بعــــــــــــد   ــــــــــــور  -0
ً
تقلــــــــــــيص الوقــــــــــــ : اليــــــــــــوم التكنولوجيــــــــــــا تجعــــــــــــل  ــــــــــــل األمــــــــــــاكق متجــــــــــــاورة الكت ونيــــــــــــا

التكنولوجيا قرية ص ي ة.

 مــــــــق المعلومــــــــات املخزنــــــــة والتــــــــي تمكــــــــق الوصــــــــود  -7
ً
 هــــــــائال

ً
تقلــــــــيص المكــــــــان: تتــــــــي  ووــــــــائل التخــــــــزيق التــــــــي تســــــــتوعب حجمــــــــا

 ل ا ب سر وو ولة.

ـــــتخدم ل -3 ــ ـــــة: م  ان المسـ  ــــــــذ  المعلومــــــــات تمكــــــــق ان تكــــــــون مســــــــتقبل ومروــــــــل فــــــــي نفــــــــ  الوقــــــــ    المشــــــــاركين فــــــــي التفاعليـــ

عمليــــــــــــة االتصــــــــــــاد يســــــــــــت يعون تبــــــــــــادد األدوار وهــــــــــــو مــــــــــــا يســــــــــــم  بخلــــــــــــق نــــــــــــوق مــــــــــــق التفاعــــــــــــل بــــــــــــين األ شــــــــــــ ة بمختلــــــــــــن 

المستويات.

ـــــال -4 ــ ــ ــ ـــي م ــ ــ ــ ــ ــ ـــاركين  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدم   المشــ ــ ــ ــ ـــب المســ ــ ــ ــ ــ ـــــ  تناوــ ــ ــ ــ ــــي م  وقــ ــ ــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــ ــ ــــــتقباد المعلومــ ــ ــ ــ ـــة اوـ ــ ــ ــ ــ ـــي إمكانيــ ــ ــ ــ ــ ـــــة: وتع ــ ــ ــ ــ بين الالإلت اميــ

باوتخدام الن ام بنف  الوق .

العالميـــــــــــة والكونيــــــــــــة: وهــــــــــــو املحــــــــــــي  الـــــــــــذ  تتشــــــــــــ   يــــــــــــ  التكنولوجيــــــــــــات حيـــــــــــث تأخــــــــــــذ المعلومــــــــــــات مســــــــــــارات مختلفــــــــــــة -5

ـــم    ــ ــ ــــي تسـ ــ ـــــالت  و ــ ــ ـــــاطق العـ ــ ــــن منـ ــ ـــ  مختلــ ــ ــ ـــــر عبـ ــ ــــدة تنتشـ ــ  خاصــــــــة بــــــــالن ر الــــــــى ومعقــ
ً
بــــــــرم  المــــــــاد بــــــــأن تتــــــــد ق الكت ونيــــــــا

ـــ  وــــــــ ولة المعــــــــامالت التجاريــــــــة التــــــــي تحرك ــــــــا رم ــ ــ ـــــاد عبـ ــ ـــــان واالنتقـ ــ ـــــائق المكـ ــ ـــــ  عـ ــ ـــا بتخ ـ ــ ــ ـــم  ل ـ ــ ــــات    ســـ ــ ـــاد المعلومــ ــ ــ   المـ

(22: 2010، العتب )الحدود الدولية. 

 وتتست بالمرونة المستمرة في عمليات المراجعة ومدى قابليت ا للت ور. -6
ً
التكنولوجيا مت ورة ذاتيا

(55: 2013، احمد)التكنولوجيا هاد ة ت دف للوصود لحل المشكالت.  -2

 تكنولوجيا المعلومات مج زة ومعدات و رمجيات وشبكات اتصاد  ل ا تستخدم في انجا  االعماد بدقة عالية. -1

ت ــــــــــــــــــــــــــــدف الـــــــــــــــــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــــــــــــــــق االوـــــــــــــــــــــــــــــتفادة القصـــــــــــــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــــــــــــق المعلومـــــــــــــــــــــــــــــات الضـــــــــــــــــــــــــــــرورية التـــــــــــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــــــــــــاعد المـــــــــــــــــــــــــــــدراء -9

في عملية اتخاذ القرارات في الوق  المناوب وفي الدقة الم لو ة. 
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ـــــر  -01 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالك ال شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتفادة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــوء والقــــــــــــــــــــــــــــــــــادر علــــــــــــــــــــــــــــــــــى اوــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام المعــــــــــــــــــــــــــــــــــدات واألج ــــــــــــــــــــــــــــــــــزةاالوـ

(51: 2006 ،الخف   ) النجا  االعماد بدقة. 

: استخ ا ات تكنولوجيا المعلو ات
ً
خا سا

اوــــــــتخدم  تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات فــــــــي شــــــــت  ميــــــــادتق االعمــــــــاد واحــــــــدث  ت بيقــــــــات الحاوــــــــوب وتكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات ثــــــــورة فــــــــي 

ـــــا  اذ  ــ ــ ـــب اعمال ـ ــ ــ ــ ـــــات وترت ـ ــ ــ ـــــة الم وسـ ــ ــ ـــــب طبيعـ ــ ــ ـــميت  مصـ ــ ــ ــ ــــي تصـ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ـــك التكنولوجيـ ــ ــ ــ ـــتخدام تلـ ــ ــ ــ ـــــات اوـ ــ ــ ــــي المن مـ ــ ــ ـــين فــ ــ ــ ــ ـــــان المعنيـ ــ ــ بممكـ

 لرثبات الز ائق وم
ً
اوتخدامات ا ما تلي: مبر  ق وتصتي  المنتجات وتقدتت الخدمات و قا

ـــتفادة  -0 ــ ـــق االوـــ ــ ـــاهزة تمكـــ ــ ـــــات جـــ ــ ـــا ت بيقـ ــ ــ ـــة اعمال ـ ــ ـــا وطبيعـــ ــ ــ ـــــن منواع ـ ـــى مختلـــ ــ ــــات علـــ ــ ـــــات للمن مــ ــ ـــــا المعلومـ ــ ـــــدم تكنولوجيـ تقـــ

م  ا في تحقيق المي ة التنا سية.

ـــة  -7 ــ ــ ـــــة الداخليـــ ــ ـــي الب  ـــ ــ ــ ـــلة فــ ــ ــ ـــ ات الحاصـــ ــ ــ ـــين والت يــ ــ ــ ــــوا  والمنا ســـ ــ ــ ـــــاد واألوـ ــ ـــــاد االعمـــ ــ ـــي مجــ ــ ــ ـــتباقية فـــ ــ ــ ـــــات االوــ ــ ــــأمين المعلومـــ ــ ــ تـ

(52: 2006، الخف   )والخارجية للمن مة. 

ـــا  -3 ــ ــ ــــوير تكنولوجيــ ــ ــ ـــــة لت ـ ــ ــــ  الم وســ ــ ـــة د ـــ ــ ــ ـــــل الم وســ ــ ـــا داخــ ــ ــ ـــــة لمعالجت ــ ــ ـــة الماوــ ــ ــ ـــــات والحاجــ ــ ـــد للمعلومــ ــ ــ ــــد ق المت اتــ ــ ان التـــ

ـــــاد    ــ ـــــات واالتصـ ـــــن المعلومـــ ـــين مختلـــ ــ ــ ـــــر   بـ ــ ـــــاد والـ ــ ـــــدود االتصـ ــ ـــ  حـ ــ ـــل تخ ـــ ــ ـــد بـــ ــ ـــــذا الحـــ ــ ـــق هـ ــ ـــ  عـــ ــ ـــــ  عملياتـــ ــ ـــت تكتفـ ــ ـــا  ولـــ ــ ــ  ـ

 مكاتب اإلدارة وذلك لتس يل وت سي  العمليات واتخاذ القرارات المتعلقة بالم وسة.

ـــــياء  -4 ــــى األشــ ـــــرف علـــ ـــــرم ويتعــ ــــوب تقــ ـــــو الحاوـــ ـــــا هــ ـــــ     ــ ـــــق حلمــ ـــــا تحقيــ ـــــد مــ ــــى حــ ـــــان الـــ ـــت اق اال ســ ــ ـــ ناحي اوــ ــ ــــذ اء االصــ ـــ  الـــ ــ عبــ

ـــــت ي  ان ــ تتحـــــــــدث والع ــــــــ  لكـــــــــل مشــــــــكلة حـــــــــل  ولــــــــت تكـــــــــق اال ســـــــــان ليــــــــتمكق مـــــــــق الوصــــــــود الـــــــــى هــــــــذ  النتيجـــــــــة لـــــــــوال  والسـ

(9: 2015، كهينة)الت ور في الب مجيات و  ور األن مة الخبي ة. 

 وال ــــــــــدف مــــــــــق ذلــــــــــك الســــــــــرعة 
ً
امــــــــــا فــــــــــي ق ــــــــــاق االقتصــــــــــاد  قــــــــــد اوــــــــــتخدم  التكنولوجيــــــــــا فــــــــــي عمليــــــــــة تحويــــــــــل االعمــــــــــاد الكت ونيــــــــــا

بــــــــين البنــــــــوك وكــــــــذلك اوــــــــتخدم  فــــــــي إدارة االوــــــــت مارات بتع ــــــــيت عائــــــــد االوــــــــت مارات وتحليــــــــل وتقليــــــــل العمــــــــل الــــــــور ي للعمليــــــــات 

 .
ً
(23: 2010)العتب ، املخاطر الكت ونيا

 
ً
ــــاتاوت وــــــــــــــــــــــــــــــــاال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام تكنولوجيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اوـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مدت الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدوا   التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذكر الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق ان نـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبق تمكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لمـــ

(48: 2015، الط   )في المن مات  يما تلي:  

ت ــــــــــــورات االنت ن ــــــــــــ  المتالحقــــــــــــة وتفاعالت ــــــــــــا االلكت ونيــــــــــــة   نــــــــــــاك تكنولوجيــــــــــــات اعمــــــــــــاد جدتــــــــــــدة و تكــــــــــــالين مخفضــــــــــــة  -0

 االعماد التقليدتة. وت ي ات متسارعة في األووا  وا دتاد الفرو  عق نماذ 

7- .
ً
 ونوعا

ً
 يادة اإلنتاجية ويقصد   ا إنتاجية الموارد ال شرية والمادتة وال بيعية كما
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 فــــــــــــي تحســــــــــــين الخــــــــــــدمات القائمــــــــــــة واوــــــــــــتحداث خــــــــــــدمات  -3
ً
 اواوــــــــــــيا

ً
تحســــــــــــين الخــــــــــــدمات حيــــــــــــث تــــــــــــ د  التكنولوجيــــــــــــا دورا

ارف والمواصــــــــالت واالتصــــــــاالت جدتــــــــدة لــــــــت تكــــــــق متــــــــو رة مــــــــق قبــــــــل وفــــــــي ذلــــــــك مجــــــــاالت عدتــــــــدة ابر هــــــــا خــــــــدمات المصــــــــ

 وثي ها.

ـــــات  -4 ــ ـــــا المعلومــ ــ ـــــات ان تكنولوجيــ ــ ـــل المع يــ ــ ــ ـــ   ــ ــ ــ ــــد: اثبتــ ــ ـــى التعقيـــ ــ ــ ــــي رة علــ ــ ـــــلالســـ ــ ـــ  م ضــ ــ ــ ـــاهرة  الحلـــــــــود  مع ــ ــ ــ ـــــة  ــ ــ لمواج ــ

التعقيد التي بات  تعت   جمي  م اهر الحياة الحدت ة.
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اتخاذ القرارات اإلدارية

المق   

رار وانــــــــــ  قدرتــــــــــ  علــــــــــى اتخــــــــــاذ توصــــــــــن عمليــــــــــة اتخــــــــــاذ القــــــــــرارات بأ  ــــــــــا قلــــــــــب اإلدارة  كمــــــــــا توصــــــــــن المــــــــــدتر بأنــــــــــ  متخــــــــــذ القــــــــــ

القـــــــرارات وحقـــــــ  فـــــــي ذلـــــــك هـــــــو الـــــــذ  تميـــــــ   عـــــــق ثيـــــــ   مـــــــق معضـــــــاء التن ـــــــيت اإلدار   ومـــــــق هنـــــــا  ـــــــأن عمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرارات 

ـــــاذ  ـــــــــــي محـــــــــــور العمليـــــــــــة اإلداريـــــــــــة وان النجـــــــــــا  الـــــــــــذ  تحققـــــــــــ  اتـــــــــــة من مـــــــــــة تتوقـــــــــــن علـــــــــــى قـــــــــــدرة وكفـــــــــــاءة قياد ــ ــ ــــى اتخــ ــ ــ ــ ـــــا علـ ــ ــ ت ــ

القرارات المناوبة.
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أ ال:  فهوم اتخاذ الق ارات اإل ار  

عمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرارات  ـــــــي لـــــــب و يفـــــــة المـــــــدتر حيـــــــث اننـــــــا نجـــــــد ان التخ ـــــــي  والتن ـــــــيت وإدارة اال ـــــــراد والقيـــــــادة والرقابـــــــة 

 ــــــــــــــــــــــــي الو ــــــــــــــــــــــــائن الرئ ســــــــــــــــــــــــية لــــــــــــــــــــــــ دارة نجــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــل م  ــــــــــــــــــــــــا تتصــــــــــــــــــــــــل بو،ــــــــــــــــــــــــو  بــــــــــــــــــــــــالقرارات وذلــــــــــــــــــــــــك لتنفيــــــــــــــــــــــــذ الخ ــــــــــــــــــــــــة

(37: 2006، شبير)وو،  األهداف.  

( ان القــــــــــرارات اإلداريــــــــــة  ــــــــــي قــــــــــرارات ذات توجيــــــــــ  مســــــــــتقبلي اذ ا  ــــــــــا تعبــــــــــ  عمــــــــــا ترثــــــــــب المن مــــــــــة فــــــــــي عبدددددددددد  الحسدددددددددد  ويــــــــــرى  

 لصن  القرارات األخرى في المستويات األد ى. 
ً
 م يكال

ً
 و ي تو ر اطارا

ً
 (300: 2011، عبد الحسين)تحقيق  مستقبال

ـــا  بأ  ــــــا ال ــــــدف األواىــــــعي الــــــذ  تســــــعى الم وســــــات الــــــى تحقيقــــــ  مــــــق خــــــالد العمليــــــات اإلداريــــــة  (37: 2015، كالالالالالال  م)وعر  ـــ

املختلفــــــــــــة وهــــــــــــو الوصــــــــــــود الــــــــــــى اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرار المناوــــــــــــب لت ــــــــــــوير الم وســــــــــــة او الــــــــــــى حــــــــــــل مشــــــــــــكلة مــــــــــــا تواج  ــــــــــــا المن مــــــــــــة

 لذا  أن المن مة ل س  الية لخلق قيمة  حسب بل كذلك الية التخاذ القرارات الصائبة. 

ـــــرف ( اتخـــــــاذ القـــــــرار بأنــــــــ  عمليـــــــة إدراك تشـــــــمل ال ـــــــواهر الفردتـــــــة واالجتماعيــــــــة التـــــــي تســـــــتند الـــــــى حقـــــــائق وقــــــــيت ال ه انددددددد   وعــ

تـــــــ د  الـــــــى اختيـــــــار بـــــــدتل واحـــــــد مـــــــق بـــــــين بـــــــدائل ك يـــــــ ة تـــــــ د  الـــــــى الوصـــــــود الـــــــى حـــــــل مناوـــــــب  وكـــــــذلك هـــــــو اختيـــــــار بـــــــدتل مـــــــق 

(39: 2010، الزهران )ي . البدائل المتاحة إلتجاد حل لمشكلة جدتدة ناتجة عق عالت مت 

ـــــرار قاسدددددددد تــــــــرى   ــ ـــا بقـ ــ ــ ـــة وال تنم ـ ــ ـــــز الفرصـــ ــ ـــق تنت ـ ــ ـــــو مـــ ــ ـــــا  هـ ــ ـــر  والنجـ ــ ـــد ال تتكـــ ــ ـــة قـــ ــ ــ ـــة  والفرصـ ــ ـــــرار  رصـــ ــ ـــــرار  والقـ ــ ـــــاة قـ ــ ( ان الحيـ

صـــــــــائب  واالثتنـــــــــام ال تــــــــــأت  اال بالرؤيـــــــــة والجــــــــــرمة والخبـــــــــ ة مــــــــــ  الوقـــــــــ  الســـــــــليت حيــــــــــث عر  ـــــــــا بتلــــــــــك العمليـــــــــة التــــــــــي تعـــــــــد مــــــــــق 

 اهـــــــت عامـــــــل    ـــــــا هـــــــت األ ـــــــخا  المســـــــ وليات الرئ ســـــــية التـــــــي 
ً
 وتن يميـــــــا

ً
 اداريـــــــا

ً
تتحمل ـــــــا المـــــــدتر  ـــــــون اتخـــــــاذ القـــــــرار  شـــــــاطا

(53: 2011، قالالالالال سم)الذتق تتخذون القرار. 

ـــــ    ـــا عر ــ ــ ــــن(  مـــــــق وج ـــــــة ن رهـــــــا وتحليل ـــــــا المب ـــــــي علـــــــى مـــــــا وـــــــمت   بقـــــــانون اعيددددددد   دددددددار   وليددددددد   العا لددددددد  االجتمب نمــ ــ الموقـ

الـــــــذ  اوصـــــــل ا الـــــــى نتـــــــائس مفادهـــــــا ان قـــــــرارات المـــــــدتر تســـــــتند الـــــــى  ـــــــرف الموقـــــــن الـــــــذ  تواج ـــــــ  ولـــــــ   مـــــــق  خصـــــــ  واذا مـــــــا 

تـــــــت ذلـــــــك  ـــــــأن المـــــــرؤو  يســـــــعى مـــــــق خـــــــالد معر تـــــــ  ل ـــــــروف ومت يـــــــ ات الموقـــــــن لتنفيـــــــذ مـــــــا تحقـــــــق الم لـــــــوب بـــــــالرثت مـــــــق 

(77ية للتعليم الع ل :االك ديمية العربية البريط ن)ان  نفس  ال تتخذ القرار. 

 التخـــــــــاذ القـــــــــرارات بأ  ـــــــــا ذلـــــــــك القـــــــــرار الـــــــــذ  تكـــــــــون قريـــــــــب مـــــــــق ذهـــــــــق المـــــــــدتر 
ً
ومـــــــــق التعـــــــــارين الســـــــــابقة  ســـــــــتخلص تعاريفـــــــــا

ـــب  ـــا تجـــ ـــ  ومــ ـــب القيـــــام بــ ـــا تجــ ـــتص بمــ ـــين تخــ ـــلوك معــ ـــق وــ ـــ  هـــــذا الموقــــــن عــ ـــ  والعبــ ـــر بــ ـــين تمــ ــــن معــ ـــد تحليلـــــ  لموقـ ـــل  بعــ ويفضــ

تجنب .
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: أهمي  اتخاذ الق ارات ا
ً
ال ار  ثانيا

تـــــــــــرى وـــــــــــيمون رائـــــــــــد مدروـــــــــــة اتخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات ان اإلدارة  ـــــــــــي اتخـــــــــــاذ قـــــــــــرارات   ـــــــــــأن اتخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات هـــــــــــو صـــــــــــلب العمليـــــــــــة 

اإلداريـــــــة لمن مـــــــات االعمــــــــاد فـــــــي عصــــــــرنا الحا،ـــــــر  حيــــــــث تعتبـــــــ  عمليــــــــة مســـــــتمرة مت ل لــــــــة فـــــــي الو ــــــــائن األواوـــــــية لــــــــ دارة  

ـــــراد ال  الو ـــــــــائن اإلداريـــــــــة  ـــــــــالتخ ي  والتن ـــــــــيت والتوجيـــــــــ  والرقابـــــــــة وكـــــــــ ــ ـــــا  واال ــ ــ ــــويق واإلنتــ ــ ــ ـــــائن  التسـ ــ ـــــاطات و ــ ــ ذلك  شــ

تمكــــــق ان توجــــــد وحــــــدها بــــــل ان وجودهــــــا هــــــو نتيجــــــة عمليــــــة اتخــــــاذ القــــــرارات كمــــــا ا  ــــــا تنتشــــــر فــــــي جميــــــ  المســــــتويات اإلداريــــــة 

ـــــة.  ــ ــ ـــي المن مــ ــ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ــ ــــوق محتمــ ــ ــ ـــل مو،ـــ ــ ــ ــ ـــــ   ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ـــد ويتعامـــ ــ ــ ــ ـــــرف او قائــ ــ ــ ــــدتر او مشــ ــ ــ ـــل مـــ ــ ــ ــ ـــا  ــ ــ ــ ــ ــــوم   ــ ــ ــ  (26: 2009، السالالالالالالالالالالال  )ويقـــ

ـــي   الــــــى ان عمليــــــة اتخــــــاذ القــــــرارات الم مــــــة والمعقــــــدة فــــــي نفــــــ  الوقــــــ  لكو  ــــــا تــــــرتب  بالمســــــتقبل  (75: 2006، بشالالالالالالير)والشـــ

الـــــــذ  ال تمكـــــــق التتبــــــــ  بـــــــ  بشــــــــكل دقيـــــــق وهنـــــــاك توجــــــــ  نحـــــــو اعتبــــــــار و يفـــــــة المـــــــدتر  ــــــــي اتخـــــــاذ القــــــــرارات حيـــــــث ان المــــــــدتر 

 عنـــــــــــدما 
ً
ـــ   تتخـــــــــــذ قـــــــــــرارا ــ ــ ــ ـــب ويوجــ ــ ــ ــ ـــق ويراقــ ــ ــ ــ ــــن ت ويتســ ــ ــ ــ ــــ  ويـ ــ ــ ــ ـــــدتتخ ـ ــ ــ ـــ  المــ ــ ــ ــ ـــــدما تواجــ ــ ــ ـــذ وعنــ ــ ــ ــ ـــــ  تتخــ ــ ــ ـــــة  أنــ ــ ــ ـــ  القيادتــ ــ ــ ــ ر و يفتــ

وتتســـــــــيق مج ـــــــــودات ت او اوتشـــــــــارة دوا ع ـــــــــت وتحفيـــــــــ هت علـــــــــى األداء مجموعـــــــــة مـــــــــق القـــــــــرارات وـــــــــواء عنـــــــــد توجيـــــــــ  مرؤووـــــــــي  

 الجيد وحل مشكالت ت وهكذا تجر  عملية اتخاذ القرارات في دورة مستمرة م  اوتمرار العملية اإلدارية نفس ا.

الى مهمية اتخاذ القرارات مق جانبين: (38: 2015، مسغون  وشويه)وين ر الباح ين 

 مهمية القرارات مق الجانب العل ي: -0

تعتبــــــــــ  القـــــــــــرارات ووــــــــــيلة علميـــــــــــة و نيــــــــــة حتميـــــــــــة نا حــــــــــة لت بيـــــــــــق السياوــــــــــات واالوـــــــــــت اتيجيات للمن مــــــــــة فـــــــــــي تحقيــــــــــق مهـــــــــــدا  ا 

 
ً
 م مــــــــــــــــــا

ً
 فــــــــــــــــــي القيــــــــــــــــــام بكا ــــــــــــــــــة العمليــــــــــــــــــات اإلداريــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــ د  دورا

ً
 و عــــــــــــــــــاال

ً
 حيويــــــــــــــــــا

ً
بصــــــــــــــــــورة مو،ــــــــــــــــــوعية وعلميــــــــــــــــــة وتلعــــــــــــــــــب دورا

ن مة.في تجسيد  تكيين  ت بيق األهداف والسياوات العامة في الم

 مهمية القرارات مق الجانب العملي: -7

تكشــــــــن القــــــــرارات اإلداريــــــــة عــــــــق وــــــــلوك وموقــــــــن القــــــــادة والرؤوــــــــاء اإلداريــــــــين وعــــــــق قــــــــوى العمــــــــل والعوامــــــــل الداخليــــــــة الضــــــــاث ة 

علــــــــــى متخــــــــــذ  القــــــــــرار  االمــــــــــر الــــــــــذ  يســــــــــ ل مــــــــــق م مــــــــــة الرقابـــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذ  القــــــــــرارات والــــــــــتحكت    ــــــــــا والتعامــــــــــل مــــــــــ  المواقـــــــــــن 

 للرقابة اإلدارية.والض وط بصورة 
ً
 واوعا

ً
حسنة  وكذلك تعتب  القرارات اإلدارية ميدانا



21الصفحة 

: أنواع الق ارات اإل ار  
ً
ثالثا

اختلـــــــــــن البـــــــــــاح ون والم لفـــــــــــون فـــــــــــي تصـــــــــــتيف ت ألنـــــــــــواق القـــــــــــرارات  مجموعـــــــــــة مـــــــــــ  ت ركـــــــــــزت علـــــــــــى عـــــــــــدد مـــــــــــرات حـــــــــــدوث المشـــــــــــا ل 

 علـــــــى طبيعـــــــة القـــــــرار وال ـــــــروف والحاجـــــــة الـــــــى المعلومـــــــات ومجموعـــــــة مخـــــــرى مـــــــق البـــــــاح ين اعتمـــــــدوا 
ً
فـــــــي تصـــــــتيف ت للقـــــــرارات بنـــــــاءا

 املحي ة ب  وحسب ما تلي:

: تم ــــــــل إجــــــــراءات محــــــــددة مخصصــــــــة لمشــــــــكالت متكــــــــررة وذلــــــــك لالوــــــــتجابة للفــــــــر  والمشــــــــكالت القدددددددد ارات الم    دددددددد  -0

المتكـــــــــررة  كمـــــــــا تمتـــــــــا  بكو  ـــــــــا واضـــــــــحة المعـــــــــالت وذات هيكليـــــــــة جيـــــــــدة الن معـــــــــاتي  األداء واضـــــــــحة والمعلومـــــــــات متـــــــــو رة 

ــــى حـــــــــــود األداء الحــــــــــــالي  ويـــــــــــتت تحدتــــــــــــد البـــــــــــدائل بســــــــــــ ولة  والســــــــــــم  هـــــــــــذا النــــــــــــوق مـــــــــــق القــــــــــــرارات للمـــــــــــدراء ب ــ ــ ــ ـــ ت الــ ــ ــ ــ تفويضـــ

 عــــــــــق تمتع ــــــــــا بالروــــــــــمية فــــــــــي قواعــــــــــد 
ً
المرؤووــــــــــين االخــــــــــريق التخاذهــــــــــا و التــــــــــالي تحريــــــــــر المــــــــــدراء الــــــــــى م مــــــــــا مخــــــــــرى  ضــــــــــال

(41: 2015، ك  م)وإجراءات العمل النم ية وفي قيت وتقاليد ثقا ت ا. 

ـــــذ القددددددد ار الهددددددددا   -7 ـــــادف الـــ ـــ  ال ـــ ــ ـــــرار ثيــ ــــ  القـــ ــ ـــــا   عكــ ـــــدف ال  ــ ـــــرتب  بال ـــ ـــذ  تــ ــ ـــــرار الـــ ـــك القـــ ــ ـــــو ذلــ ـــق  : هـــ ــ ــــى تحقيـــ ــ ــــ د  الــ ــ تـ

ال دف ال  ا  .

ـــق  :القددددددددددددددددددددددددددددددددد ار ال  دددددددددددددددددددددددددددددددددي  -3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ د  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدائل تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــار بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اختيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ  يعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرار الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

.(41: 2010، الزهران )ال دف ال  ا  . 

حسب المستوى اإلدار  الذ  تتت  ي  اتخاذ القرار وكما تلي: (74: 2006، بشير)صنف ا 

  الوتكمال ا.: ترتب  باألهداف والخ   ق ارات است اتي ي 
ً
الرئ سية للمن مة وت     ت ة  منية طويلة  س يا

  و ــــــــي القــــــــرارات الو يفيــــــــة التــــــــي تــــــــتت اتخاذهــــــــا فــــــــي مســــــــتوى اإلدارة الووــــــــ ى للوصــــــــود الــــــــى األداء الم ــــــــالي قدددددددد ارات   ار دددددددد :

ل  ش ة الو يفية املختلفة في المن مة  اإلنتا  والتسويق والتمويل وثي ها.

  ـــقدددددددد ارات   دددددددد يلي ــ ــ ق بــــــــالتو ال  الــــــــداخلي للمــــــــواد وترجمــــــــة األهــــــــداف والخ ــــــــ  الــــــــى اعمــــــــاد وم ــــــــام قصــــــــي ة المــــــــدى : وتتعلـ

 
ً
الروتيتية وتعتب  هذ  القرارات مق اختصاصات اإلدارات التنفيذتة. باألعمادتتعلق اواوا

- قد قست القرارات الى ما تلي:  (13: 2016، شح ته)اما 

 ي قرارات خاصة تفيد ال خص ذات   ق  وثي  م مة لمق حول . ددددددددد  يددددددددد ارات الفددددددددددددددالق  :

  قــــــــــرارات بحاجــــــــــة ملجموعــــــــــة وــــــــــواء  انــــــــــ  هــــــــــذ  املجموعــــــــــة  ريــــــــــق عمــــــــــل او مــــــــــو فين او مصــــــــــدقاء القدددددددددد ارات ال ماعيدددددددددد :

عمل والقرار متعدد النف  او الضرر للمجموعة.
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  ـــــرة : و ـــــــــي القـــــــــرارات الع يمـــــــــة التـــــــــي تم ـــــــــل مواجالقددددددددد ارات المصددددددددد  ي ــ ـــــ  دائــ ــ ـــدام مــ ــ ــ ـــــاة والصــ ــ ــــدتات الحيــ ــ ــ ـــــة لتحـ ــ ـــــة حقيقيــ ــ  ــ

الراحة وت ثر على ال خص نفس  وكذلك المن مة او الشركة التي يعمل   ا.

  ــــــــي القـــــــرارات الفوريــــــــة الســـــــرالعة والقريبــــــــة م ـــــــاد: مــــــــدرب كــــــــرة قـــــــدم تقــــــــوم بـــــــمجراء ت ييــــــــ  تكتيكــــــــ  القددددددد ارات التكتيكيدددددددد  :

لتحقيــــــــــق نتــــــــــائس واضــــــــــحة ول ــــــــــذ  القــــــــــرارات ثــــــــــالث صــــــــــفات  العــــــــــب مكــــــــــان العــــــــــب م  قــــــــــرار مرهــــــــــون باللح ــــــــــة والمع يــــــــــات

 ورية  ورالعة  وقريبة.
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:   احل عملي  اتخاذ الق ار
ً
رابعا

ان عمليــــــــة اتخــــــــاذ القــــــــرار تمــــــــر بمراحــــــــل وخ ــــــــوات متعــــــــددة ومنت مــــــــة ومــــــــق الضــــــــرور  لمتخــــــــذ  (43: 2010، الزهرانالالالالالالالال )تــــــــرى 

القـــــــرار ان تتابع ــــــــا للوصــــــــود الــــــــى القــــــــرار الرشـــــــيد  وتبــــــــدم عمليــــــــة اتخــــــــاذ القــــــــرار لت ـــــــخيص المشــــــــكلة  العمــــــــل علــــــــى جمــــــــ  البيانــــــــات 

 -والمعلومات  تحدتد البدائل واختيار محدها ومتابعة تنفيذ  وكما تلي: 

المشكلة تحديد  -1

هناك ثالث منواق مق المشا ل التي تواج  عملية تحدتد المشكلة و ي 

  ول ـــــــــــا عالقـــــــــــة باألعمــــــــــاد واألمـــــــــــور اليوميـــــــــــة  التــــــــــأخر عـــــــــــق الـــــــــــدوام 
ً
المشــــــــــا ل المتكـــــــــــررة:  ـــــــــــي التــــــــــي تتكـــــــــــرر حـــــــــــدو  ا دائمــــــــــا

 الرو ي  خرو  المو فين قبل انت اء الدوام  وثي ها.

  ـــة ــ ــ ــ ــ ـــك المتعلقـ ــ ــ ــ ــ ــــي تلــ ــ ــ ــ ـــــة:  ــ ــ ــ ــ ــــا ل الجوهريـ ــ ــ ــ ـــة المشــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات والرقابــ ــ ــ ــ ـــــاذ اإلجـ ــ ــ ــ ـــــات واتخـ ــ ــ ــ ـــــ  والسياوـ ــ ــ ــ ـــــي  والتتبــ ــ ــ ــ ــــا ل التخ ـ ــ ــ ــ بمشــ

والتوجي .

  المشـــــــــا ل العر،ـــــــــية او ال ارئـــــــــة: تقصـــــــــد بـــــــــذلك االحـــــــــداث ثيـــــــــ  المتوقعـــــــــة والمفاج ـــــــــات والتـــــــــي تحصـــــــــل ألوـــــــــباب داخـــــــــل

المن مة او خار  ب  ة العمل.

البحث عن البدائل   -2

بعـــــــــد االنت ـــــــــاء مـــــــــق إجـــــــــراءات ت ـــــــــخيص وتحليـــــــــل المشـــــــــكلة تـــــــــأت  مرحلـــــــــة البحـــــــــث عـــــــــق الحلـــــــــود او  (54: 2011، ق سالالالالالالالالالم) تـــــــــرى 

القـــــــــرارات البدتلـــــــــة وتت كـــــــــز هــــــــــذ  المرحلـــــــــة علـــــــــى ولســـــــــلة مــــــــــق اال ت ا،ـــــــــات والتتبـــــــــ ات التـــــــــي تقيم ــــــــــا ج ـــــــــا  اتخـــــــــاذ القـــــــــرار بقصــــــــــد 

 عانة بآراء االخريق.التعرف على النتائس المتوقعة وهذ  المرحلة متعبة وشاقة وتت لب مق المدتر االوت

تقييم البدائل  -3

 ي ى بعد ان تتت عملية تحدتد البدائل تبدم متخذ القرار بمقارنة هذ  البدائل مق حيث مزاتاها وعيو  ا  (29: 2009، الس  )مما 

ب بيعت ا  ةومساهمت ا في تحقيق ال دف وحل المشكلة ومق حيث مالئمت ا لل روف البيئية املحي ة بالمن مة وتعتب  هذ  المرحل

عملية التتب  بالمستقبل الن المزاتا والعيوب ال ت  ر اال بالمستقبل.
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اتخاذ القرار )اختيار البديل األمثل(  -4

ــــ  ــ ــ ــ ـــين لـ ـــا تبــ ـــل  (45: 2015، مسالالالالالغون  وشالالالالالويه) يمــ ـــين البـــــدائل المتاحـــــة للحــ ـــق بــ ـــة تـــــتت اختيـــــار البـــــدتل األ ضـــــل مــ ــــي هـــــذ  المرحلــ فـ

 الـــــــى البـــــــدتل األ ضـــــــل الـــــــذ  تـــــــت اختيـــــــار   ولكـــــــق قبـــــــل ذلـــــــك تجـــــــب التأكـــــــد مـــــــق ان 
ً
وهنـــــــا تقـــــــوم متخـــــــذ القـــــــرار بمتخـــــــاذ قـــــــرار  اوـــــــتنادا

ــــابقة   هـــــــذا البـــــــدتل تالئـــــــت  ا ـــــــة المت لبـــــــات والعوامـــــــل األخـــــــرى للمشـــــــكلة والتـــــــي لـــــــت ت خـــــــذ ــ ـــة السـ ــ ـــالد المرحلــ ــ ـــق خــ ــ ـــــار مــ ـــين االعتبــ ــ بعــ

 اخــــــر ثيــــــ  الحــــــل البــــــدتل العتبــــــارات تراهــــــا المــــــدتر ،ــــــرورية م ــــــل وــــــ ولة التنفيــــــذ او لــــــق تكــــــون ال ــــــروف 
ً
 حــــــال

ً
 قــــــد تفضــــــل احيانــــــا

الحالية في المن مة ال تسم  بحل تتوق  ان تجد مقاومة كبي ة مق قبل المو فين المس ولين عق التنفيذ.

اتخاذ القرار()
اختيار البديل 

االمثل

 (2الشكل )
خطوات عملية اتخاذ القرارات

(من اعداد الباحثة)المصدر: 
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: العوا ل المؤث ة في عملي  اتخاذ الق ارات
ً
خا سا

هنــــــــاك العدتــــــــد التــــــــي تــــــــ ثر فــــــــي اتخــــــــاذ القــــــــرارات فــــــــي الم وســــــــات املختلفــــــــة ولــــــــذلك تتب ــــــــي علــــــــى متخــــــــذ القــــــــرار اخــــــــذ هــــــــذ  العوامــــــــل 

  -بعين االعتبار ومق اهت هذ  العوامل ما تلي: 

 -: ت ثر هذ  العوامل على القرار اإلدار  ب ريقة ثي  مباشرة وتتم ل بما تلي: عوامل البيئة الخارجية  -0

  ــــدعت االقتصددددددددددددا ي العوا ددددددددددددل ــ ــ ــ ـــدى الـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد  ومـ ــ ــ ــ ـــــاد االقتصـ ــ ــ ــ ــــاء والكسـ ــ ــ ــ ــــالر ود والرخــ ــ ــ ــ ـــة بــ ــ ــ ــ ــ ـــل المتعلقـ ــ ــ ــ ــ ــــي العوامـ ــ ــ ــ :  ــ

ـــا  ــ ــ ــــي منحت ـ ــ ـــة التــ ــ ــ ـــاعدات الماليـ ــ ــــى المســـ ــ ـــت مار الــ ــ ــ ــــى االوـ ــ ـــــجي  علــ ــ ـــــاك ت ـ ــ ـــل هنـ ــ ـــــادتة  وهـــ ــ ــــوالي االقتصـ ــ ــــوم  للنــ ــ الحكــ

الحكومة للق اق الخا .

  ـــــيةالعوا ددددددددددل السياسددددددددددي   التن يميدددددددددد ــ ـــــاألحواد السياوـــ ــ ــ ـــة بـ ــ ــ ـــل المتعلقـــ ــ ــ ــــي العوامـــ ــ ــ الســــــــــائدة فــــــــــي الــــــــــدود م ــــــــــل  :  ــ

اوتقرار الحكومة في الدولة  وكذلك اللوائ  والقوانين التي تحكت الدولة وعالقت ا بالدود املجاورة.

  ي العوامل المتعلقة بالل ة والدتق والحضارة والمستوى المع شعي في البالد.العوا ل الثقا ي  :

  ــــدمالعوا ددددددددل التكنلوجيددددددددد ــ ـــدى التقــ ــ ــ ـــة بمــ ــ ــ ـــل المتم لـ ــ ــ ــــي العوامــ ــ ـــــاالت  :  ــ ــ ـــــزة واتصــ ــ ـــــق مج ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــي الدولــ ــ ــ ــــو ي فـ ــ التكنلـــ

 (55: 2015، مسغون  وشويه)وثي ها. 

 -: هذ  العوامل ت ثر على القرار بشكل مباشر و ي: عوامل البيئة الداخلية -7

 .حجت المن مة

 .القوانين واللوائ  في المن مة

 .الموارد المالية وال شرية في المن مة

 (45: 2015، ك  م) االدارات.القة بين مدراء األقسام او الع 
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:  عوقات عملي  اتخاذ الق ارات
ً
 سا سا

ان مـــــــق ال بيعـــــــي لكـــــــل  شـــــــاط مزاتـــــــا ومعوقــــــــات وان عمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرارات شـــــــأ  ا شـــــــأن األ شــــــــ ة  (37: 2009 السالالالالالالالال  ،)تـــــــرى 

  -األخرى    ناك تصورات ثي  وليمة مق شأ  ا ان تعرقل اتخاذ القرارات في  روف خاصة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : 

ـــــاذ الت ندددددددد  المدددددددد    -0 ــ ـــــق اتخـ ــ ـــــ  عــ ــ ـــــدتر تمتنـ ــ ـــ  ان المـ ــ ــ ـــد بـ ــ ــ القــــــــرار بفعـــــــــل معــــــــين بعــــــــدما تـــــــــدرك ان النتــــــــائس وــــــــوف لـــــــــق : تقصــ

تكون بذ  شأن إذا ما عمد التخاذ ذلك القرار.

 علــــــى خب اتــــــ الت ندددددد  الدددددد  ا ي -7
ً
: قــــــد تجــــــد المــــــدتر نفســــــ  فــــــي مواج ــــــة المشــــــكلة لكنــــــ  ثيــــــ  قــــــادر علــــــى إتجــــــاد الحــــــل بنــــــاءا

حمل نتائج ا.او تجر ت  في الماضعي لذلك تفكر بال روب وقد تجعل ثي   تتخذ القرار ويت

 ل ــــــذا التصــــــور الــــــى عمــــــل  عــــــل مــــــا بعــــــد ادراكــــــ  بــــــأن عمــــــل القيــــــام بــــــأ   عــــــل تن ــــــو الت ي دددددد  المدددددد    -3
ً
: يعمــــــد المــــــدتر و قــــــا

 ول ــــــذا  ـــــــأن 
ً
علــــــى نتــــــائس وـــــــلبية م  انــــــ  تـــــــدرك بــــــأن عليــــــ   عـــــــل وــــــعيء مـــــــا واال  النتــــــائس ثيـــــــ  مريحــــــة لــــــ  ان لـــــــت تفعــــــل شـــــــ  ا

 ان تحلل المشكلة والبدائل  أ
ً
ن  ويكتف  بمختيار اود بدتل تحصل علي .المدتر بدال

 لضـــــــــــيق  قصددددددددددور البيانددددددددددات  المعلو ددددددددددات: -4
ً
 ــــــــــأن تقــــــــــوم العــــــــــاملين علـــــــــــى جمع ــــــــــا وترتي  ــــــــــا ثيــــــــــ  مــــــــــ هلين لــــــــــذلك او نتيجــــــــــة

الوقـــــــــــ  الــــــــــــال م للجمــــــــــــ  والت ت ــــــــــــب او عيــــــــــــوب فـــــــــــي شــــــــــــبكة االتصــــــــــــاد التــــــــــــي تــــــــــــ د  الـــــــــــى عــــــــــــدم جمــــــــــــ  المعلومــــــــــــات بالشــــــــــــكل 

الم لوب.

اب الت دد ترج  الى:الت دد  عدم الحست(: وموب -5

 .عدم المقدرة على تحدتد األهداف بدقة

 .عدم المقدرة على تحدتد النتائس المتوقعة مق البدائل

 .تعدد األوباب واألج زة الرقابية على تصر ات متخذ القرار

 .عدم و،و  السل ات والمس وليات ومماروت ا على وج  ثي  مرضعي
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وصف عينة البحث
لعــــــــر  وتحليــــــــل النتــــــــائس المتعلقــــــــة باوــــــــتجابات عينــــــــة البحــــــــث حــــــــود وصــــــــن ا ــــــــراد عينــــــــة البحــــــــث تــــــــتت عــــــــر  وتحليــــــــل البيانــــــــات 

التـــــــــي ا  رت ـــــــــا اوـــــــــتمارات االوـــــــــت يان حـــــــــود تو،ـــــــــي  الصـــــــــفات ال خصـــــــــية ملجتمـــــــــ  البحـــــــــث و يـــــــــان طبيعـــــــــة هـــــــــذ  الصـــــــــفات و يـــــــــان 

ـــــث ــ ـــــة البحــ ــ ــــوق وعينــ ــ ــــي مجمـــ ــ ـــا فـــ ــ ــ ـــل م  ــ ــ ــ ـــــبة  ــ ــ وتجـــــــــدر اإلشـــــــــارة الــــــــى ان هـــــــــذ  العينـــــــــة التـــــــــي تناول ـــــــــا الباحـــــــــث تشـــــــــمل الجـــــــــت  والف ـــــــــة   سـ

ان ( اوــــــــتمارة اوــــــــت ي71 العمريــــــــة والم هــــــــل العل ــــــــي وعــــــــدد وــــــــنوات الخبــــــــ ة والمســــــــ   الــــــــو يف  والف ــــــــة الو يفيــــــــة وعليــــــــ  و عــــــــ  

( التالي:0و ي ما تم ل عدد المو فين في الشركة وكما موضح في الجدود رقت  

 (1جدول )
وصف افراد عينة البحث

النسب الع  الفئ  المسته   الخاصي ت

1

الجنس
%20100ذك 

%00انثى

%20100دددددددددددددددددددددامل موع

2

الفئة العمرية

%735سن  30اقل  ن 

– 39 ن  %840سن   30

– 49 ن  %315سن  40

%210سن   أكث  50

%20100ددددددددددددددددددددددددددامل موع

3

المؤهل العلمي

%420 بلوم

%60 12 بكالور وس

%15 بلوم عالي

%315 اجست  

%00 كتوراه

%20100دددددددددددددددددددددامل موع
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4

عدد سنوات الخبرة

%1260سنوات 5اقل  ن 

– 9 ن  %315سنوات 5

– 14 ن  %15سنوات 10

%420سن   أكث  15

%20100دددددددددددددددددددددددامل موع

5

المسمى الوظيفي

%15  ي  عام

%15نائ    ي 

%210رئيس قس 

%210سك ت  

%15  ي  قس 

%1260 وظف

%15غ   ذلك

%20100امل موع

6

الفئة الوظيفية

%840ا ار 

%840أكا يمي

%420أخ ى 

%20100دددددددددددددددددددددامل موع

اع ا  الباحث باالعتما  على الحاسب  االلكت  ني 
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 -( المعلومات العامة الخاصة بمستجيب األو لة مق حيث العدد والتسبة الم وية وكما تلي: 0توضح الجدود  

 الجت  -0

ـــث مــــــــق خــــــــالد النتــــــــائس التــــــــي تــــــــت الوصــــــــود ال  ــــــــا علــــــــى العينــــــــة املختــــــــارة فــــــــي شــــــــركة اوــــــــيا وــــــــيل فــــــــي محا  ــــــــة كــــــــر الء المقدوــــــــة ح ــ ــ يـ

ـــق  ــ ـــــة مـــ ــ ـــــذ  العينـ ــ ـــــ  هـ ــ ـــمن   20تكونـ ــ ـــخص تضـــ ــ ـــــبة  20 ـــ ــ ـــــر بتسـ ــ وال توجــــــــد انــــــــاث ويالحــــــــي ان هنــــــــاك  رصــــــــة مكبــــــــ  للــــــــذ ور  %100ذكـ

في تبوء المناصب اإلدارية واتخاذ القرارات. 

الف ة العمرية -7

ـــة  ــ ــ ــ ـــين   ــ ــ ــ ــ ـــ هت بــ ــ ــ ــ ـــ  اكثــ ــ ــ ــ ـــــد  انــ ــ ــ ــــو فين قــ ــ ــ ـــة للمـــ ــ ــ ــ ـــــات العمريــ ــ ــ ـــق ان الف ــ ــ ــ ــ ـــــنة30–39مــ ــ ــ ـــث  %40والتـــــــــــي احتلـــــــــــ  الصـــــــــــدارة بتســـــــــــبة  وــ ــ ــ ــ حيــ

ـــة  ــ ــــي   ــ ـــة  ـــ ــ ـــــة ال انيــ ـــ  المرتبــ ــ ــــي احتلــ ـــــبة التـــ ـــــ  التســ ــــ ة و انــ ـــــة المتووـــ ـــــات العمريــ ــــى الف ــ ـــ  علـــ ــ ـــكل كبيــ ــ ـــد بشــ ــ ـــــركة تعتمــ ــــي ان الشــ تالحـــ

ـــق  ــ ــــل مــ ـــــنة30اقـــ ـــــبة  وــ ـــة  %35بتســ ــ ـــ  للف ــ ــ ـــة  كانــ ــ ـــــة ال ال ــ ـــا المرتبــ ــ ــــابة  امــ ــ ـــة الشـ ــ ـــت الف ــ ــ ـــق وهــ ــ ـــــنة40–49مــ ـــــبة  وــ ــــي  %15بتســ ــ ـــا فـ ــ وتلت ــ

.%10 أكث  بتسبة  50المرتبة األخي ة   ة 

 الم هل العل ي -3

ـــ ادة  وم ـــــــــارةو ـــــــــان للم هـــــــــل العل ـــــــــي الـــــــــدور البـــــــــار  فـــــــــي معر ـــــــــة مـــــــــدى ثقا ـــــــــة  ــ ــ ـــة شــ ــ ــ ـــــق حملــ ــ ـــ  مــ ــ ــ ـــــدد األكبــ ــ ـــان العــ ــ ــ ـــث  ــ ــ ــ ــــو فين حيــ ــ ــ المـ

ـــ ادة  %60البكــــــــالوريو   قــــــــد بل ــــــــ   ســــــــبت ا  ــ ــ ـــة شـ ــ ــ ـــة لحملـ ــ ــ ـــة ال انيـ ــ ــ ـــ  المرتبـ ــ ــ ــــبت ا و انـ ــ ـــ   ســ ــ ــ ـــــدبلوم  بل ـ ــ ـــة  %20الـ ــ ــ ـــــاءت بالمرتبـ ــ وجـ

ـــــبة  ــ ـــــتي  بتسـ ــ ـــ ادة الماجسـ ــ ــ ـــة شـ ــ ــ ــــبت ا %15ال ال ـ ــ ـــث  ســ ــ ــ ـــــالي حيـ ــ ـــــدبلوم العـ ــ ـــ ادة الـ ــ ــ ــــ ب شـ ــ ـــق نصــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــــة الرابعـ ــ ـــة  %5والمرتبـ ــ ــ ـــا المرتبـ ــ ــ وامـ

 . %0األخي ة واالقل   ي لش ادة الدكتورا   بل   

ب ةونوات الخ -4

ـــق  ــ ـــــل مـ ـــة اقــ ــ ـــــ  الف ـ ـــــد احتلــ ـــــركة  قـ ــــي الشــ ـــ ة فــ ــ ــــنوات الخبــ ـــــبة لســ ـــــبة  5بالتسـ ــــى بتسـ ـــة األولـــ ــ ــــى المرتبـ ــــنوات علـــ ـــة  %60وــ ــ ـــ    ــ ــ ـــا بل ـ ــ  يمــ

ـــق  ــ ــ ــ ـــ  مــ ــ ــ ــ ـــــبة  15اكثــ ــ ــ ـــــة بتســ ــ ــ ـــــة ال انيــ ــ ــ ـــــنة المرتبــ ــ ــ ـــق  %20وــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــاءت الف ــ ــ ــ ـــــبة  9 - 5وجــ ــ ــ ـــــة بتســ ــ ــ ـــــة ال ال ــ ــ ــ ـــة  %15بالمرتبــ ــ ــ ــ ـــــاءت بالمرتبــ ــ ــ وجــ

. %5بتسبة  10-14األخي ة   ة مق 

المس   الو يف   -5

امـــــــــــا بالتســـــــــــبة للمســـــــــــ   الـــــــــــو يف   قـــــــــــد  انـــــــــــ  االوـــــــــــتمارة مو عـــــــــــة بـــــــــــين المـــــــــــو فين رؤوـــــــــــاء األقســـــــــــام  قـــــــــــد  ـــــــــــان العـــــــــــدد األكبـــــــــــ  

ــــذتق ــ ــ ــ ــــو فين الـ ــ ــ ــــبت ت  للمـــ ــ ــ ــ ـــ   سـ ــ ــ ــ ـــــاءت  %10ويل  ـــــــــــا رئـــــــــــ   القســـــــــــت ووـــــــــــكرتي  الـــــــــــذ  حصـــــــــــل علـــــــــــى  ســـــــــــبة  %60بل ــ ــ ــ ـــا وجــ ــ ــ ــ ـــــل م  مــ ــ ــ لكــ

 لكل م  ت. %5المرتبة ال ال ة لكل مق منصب مدتر عام ونائب مدتر ومدتر قست وثي  ذلك بتسبة 
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 الف ة الو يفية -6

ـــــبة تقاوــــــت  ـــــــل مـــــــق   ـــــــة اإلدار  واأل ـــــــادت ي التســـــــبة األكبـــــــ  مـــــــق االوــــــت يان بحصـــــــود  ـــــــل م ــــى  ســ ـــــا علـــ ـــة  %40  مــ ــ ـــل    ــ ــ ـــــا حصــ  يمــ

.مق االوت يان %20مخرى على  سبة 
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تكنولوجيا 

المعلو ات

اتفق 

 ب  ة

ال   حاي  اتفق

 اتفق

ال اتفق 

 ب  ة

ع  

االجابات

  موع 

  جح

 توسط 

 وز  

  ة 

االجاب 

انح ا  

 عيار 

x1 0 0 4 14 2 20 78 3.90 78.00% 0.55 

x2 0 1 2 9 8 20 84 4.20 84.00% 0.83 

x3 1 5 10 4 0 20 57 2.85 57.00% 0.81 

x4 2 2 4 12 0 20 66 3.30 66.00% 1.03 

x5 1 4 7 4 4 20 66 3.30 66.00% 1.17 

x6 1 0 0 14 5 20 82 4.10 82.00% 0.85 

x7 1 0 0 8 11 20 88 4.40 88.00% 0.94 

 1.03 %74.43 3.72 521 140 30 65 27 12 6  موع

 2ج  ل رق  )

)تكنولوجيا المعلومات(يوضح كل  ن امل موع الم جح  المتوسط الموز      ة اإلجاب   االنح ا  المعيار  للمت    األ ل 
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ـــ  نالحــــــــي مــــــــق خــــــــالد النتــــــــائس التــــــــي توصــــــــل  ال  ــــــــا الحاوــــــــبة االلكت ونيــــــــة للمت يــــــــ  األود  ــ ــــ لة  انـــ ــ ـــــ  األوــ ــ ـــين ان جميـ ــ ــ ـــ  تبـ ــ ــ ـــــق خاللـ ــ ومـ

ـــعي علـــــــــــىا ــ ــ ــ ـــ  الفرضـــ ــ ــ ــ ـــق الووــ ــ ــ ــ ـــــال    مـــ ــ ــ ـــدى ( 3البــ ــ ــ ــ ـــا عــ ــ ــ ــ ـــــث  X1)مـــ ــ ــ ـــة 3.90  بلـــــــــــ  المتووــــــــــــ  المـــــــــــو ون  حيـــ ــ ــ ــ ـــــدة اإلجابـــ ــ ــ ـــا شــ ــ ــ ــ ـــ  ( امـــ ــ ــ ــ  كانـــ

(0.55( و ان االنحراف المعيار   78.00% 

 ( 0.83و ان االنحراف المعيار  قد بل    (%84.00( و ان  شدة اإلجابة  4.20 قد بل  المتوو  المو ون    X2)اما 

 (.0.81(  يما بل  االنحراف المعيار   %57.00شدة اإلجابة  ( و ان  شدة 2.85 بل  المتوو  المو ون    X3)اما 

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــا 3.30 قـــــــــــــــد الح نـــــــــــــــا ان المتووـــــــــــــــ  المـــــــــــــــو ون  ـــــــــــــــان    X5)و  X4)امــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاوية متضــ ــ ــ ــ ــ ـــــة متســ ــ ــ ــ ــ ـــــدة اإلجابــ ــ ــ ــ ــ ـــ  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا و انــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل م  مــ ــ ــ ــ ــ ( لكــ

 (.X5( في  1.17( وقد بل   X4 ) 1.03( ولكق اختلن االنحراف المعيار  بي  ما حيث  ان في  %66.00حيث بل    

ـــا  ــ ــ ــ ـــــ   4.10 قـــــــــــد بلـــــــــــ  المتووـــــــــــ  المـــــــــــو ون    X6)امــ ــ ــ ـــد بل ــ ــ ــ ــ ـــة قــ ــ ــ ــ ـــــدة اإلجابــ ــ ــ ـــ  شــ ــ ــ ــ (  يمـــــــــــا بلـــــــــــ  االنحـــــــــــراف المعيـــــــــــار %82.00( و انــ

 0.85.) 

ـــا  ــ ــ ــ ـــــ   4.40 قـــــــــــد بلـــــــــــ  المتووـــــــــــ  المـــــــــــو ون لـــــــــــ     X7)امــ ــ ــ ـــد بل ــ ــ ــ ــ ـــة  قــ ــ ــ ــ ـــــدة اإلجابــ ــ ــ ( وقـــــــــــد  ـــــــــــان االنحـــــــــــراف المعيـــــــــــار %88.00( وشــ

 0.94.)
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 3ج  ل رق  )

(اتخاذ القرارات االدارية) لتابعيوضح كل  ن امل موع الم جح  المتوسط الموز      ة اإلجاب   االنح ا  المعيار  للمت    ا

اتخاذ 

 الق ارات

اتفق 

ب  ة

ال   حاي  اتفق

اتفق

ال اتفق 

ب  ة

ع  

االجابات

  موع 

  جح

 توسط 

 وز  

انح ا     ة االجاب 

 عيار 

Y1 0 16 4 0 0 20 76 3.80 76.00% 0.41 

Y 2 0 4 9 7 0 20 57 2.85 57.00% 0.75 

Y 3 0 2 8 9 1 20 51 2.55 51.00% 0.76 

Y 4 1 14 3 2 0 20 74 3.70 74.00% 0.73 

Y 5 1 0 4 12 3 20 44 2.20 44.00% 0.89 

Y 6 0 5 2 9 4 20 48 2.40 48.00% 1.10 

Y 7 0 5 3 5 7 20 46 2.30 46.00% 1.22 

 1.05 %56.57 2.83 396 140 15 44 33 46 2 موع 
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ونالحــــــــي مــــــــق خــــــــالد النتــــــــائس التــــــــي توصــــــــلنا ال  ــــــــا مــــــــق الحاوــــــــبة اإللكت ونيــــــــة للمت يــــــــ  التــــــــاب  وهــــــــو اتخــــــــاذ القــــــــرارات اإلداريــــــــة حيــــــــث 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــــ لة  انــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  األوـ ــ ــ ــ ـــــال   ان جميــ ــ ــ ــ ـــــعي البــ ــ ــ ــ ـــ  الفرضــ ــ ــ ــ ــ ـــق الووــ ــ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ــ ــ ـــــدى  3اقـ ــ ــ ــ ـــا عــ ــ ــ ــ ــ ( حيـــــــــــــث المتووـــــــــــــ  المـــــــــــــو ون  ـــــــــــــان Y4( و Y1( مــ

ـــــ   ــ ــ ــ ـــ ـــــ  Y1  )3.80لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   Y4( ولـ ــ ــ ــ ـــــدة 3.70( بلـ ــ ــ ـــا شــ ــ ــ ــ ـــــ  ( امــ ــ ــ ــ ـــ ـــ  لـ ــ ــ ــ ـــة  كانــ ــ ــ ــ ـــــ  Y1  )76.00%اإلجابــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   Y4( ولـ ــ ــ ـــــراف  (%74.00( بل ــ ــ ــ ـــا االنحــ ــ ــ ــ امــ

ـــ  0.41( بل   Y1المعيار  لـــــ    (.0.73( بل   Y4( ولــ

 (.0.75( و ل  االنحراف المعيار   %57.00( وشدة اإلجابة  ان   2.85(  قد بل  المتوو  المو ون    ا  Y2اما  

 (.0.76( و ل  االنحراف المعيار   %51.00( وشدة اإلجابة  ان   2.55المتوو  المو ون    ا  (  قد بل  Y3وان  

ـــــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   2.20(  قـــــــــــــــــــــــد حقـــــــــــــــــــــــق المتووـــــــــــــــــــــــ  المـــــــــــــــــــــــو ون    ـــــــــــــــــــــــا  Y5امــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد بل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة  قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة اإلجابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــث%44.00( وشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان  ( حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 (.0.89االنحراف المعيار   

 (.1.10( و ل  االنحراف المعيار   %46.00 ان   ( وشدة اإلجابة 2.40(  قد بل  المتوو  المو ون    ا  Y6اما  

ـــــا   ــ ــ ــ ـــــ   2.30( والــــــــــــذ  احتــــــــــــل المرتبــــــــــــة األخيــــــــــــ ة  قــــــــــــد بلــــــــــــ  المتووــــــــــــ  المــــــــــــو ون  يــــــــــــ   Y7امـ ــ ــ ــ ـــــة  انـ ــ ــ ــ ـــــدة اإلجابـ ــ ــ ــ ـــا %46.00( وشـ ــ ــ ــ ــ ( امـ

(.1.22االنحراف المعيار   قد بل   
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 االرتباط ب    ت     ال راس  

الق ارات اإل ار   )تكنولوجيا المعلو ات، اتخاذ 

(4جدود رقت  

)التابع  المت    الثان 

اتخاذ الق ارات اال ار  

0.36تكنولوجيا المعلو ات

)المص ر:  ن اع ا  الباحث  باالعتما  على الحاسب  االلكت  ني   

ـــة  ــ ــ ــــالد مالح ــ ــ ــ ـــق خـ ــ ــ ( ت  ـــــــــر معامـــــــــل ارتبـــــــــاط او عالقـــــــــة ارتبـــــــــاط بـــــــــين تكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــــات واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات 4الجـــــــــدود رقـــــــــت  مــ

 مــــــــــا ومقــــــــــدار  
ً
 إتجــــــــــا   او طــــــــــرد  ولكــــــــــق ،ــــــــــعين نوعــــــــــا

ً
ـــــذا 0.36اإلداريــــــــــة ويكــــــــــون االرتبــــــــــاط بي  مــــــــــا ارتباطــــــــــا ــ ــ ـــــية   ر تــــــــــ( وهـ ــ ــ   ر،ـ

القرارات اإلدارية.معنوية بين تكنولوجيا المعلومات واتخاذ التي تنص وجود عالقة  العدم ويقبل بالفر،ية البدتلة

المت    األ ل)الثاب  
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االستنتاجات
ــــال  -0 ــ ـــــعي البـ ـــ  الفرضــ ــ ـــق الووــ ــ ــــى مــ ــ ـــــ  معلـ ـــــاؤالت  انــ ــــ  التســ ــ ـــــائس إن جميـ ـــق النتــ ــ ـــح مــ ــ ـــــدة  3اتضــ ـــك شــ ــ ـــد ذلــ ــ ـــا ت كــ ــ ـــل ومــ ــ ـــق قبــ ــ ـــــة مــ اإلجابــ

م ــــــــراد العينــــــــة  ومــــــــا تميــــــــ  اوــــــــتجابة العينــــــــة مــــــــ  التســــــــاؤالت قلــــــــة التشــــــــت  فــــــــي الك يــــــــ  م  ــــــــا  مــــــــا يع ــــــــ  تصــــــــورا واضــــــــحا واوــــــــتجابة 

العينة ما تم ل  المت ي  في من مت .

ــــال  -7 ــ ـــعي البـ ــ ـــ  الفرضــ ــ ـــق الووــ ــ ـــــى مــ ـــ  مد ــ ــ ـــــاؤالت  انــ ـــــق التســ ـــ  مــ ــ ـــــائس إن الك يــ ـــق النتــ ــ ـــح مــ ــ ـــق ومـــــــا ت كـــــــد ذلـــــــك شـــــــدة اإلجابـــــــ 3اتضــ ــ ة مــ

قبــــــــل م ــــــــراد العينــــــــة  ومــــــــا تميــــــــ  اوــــــــتجابة العينــــــــة مــــــــ  هــــــــذ  التســــــــاؤالت قلــــــــة التشــــــــت  فــــــــي الك يــــــــ  م  ــــــــا رثــــــــت انخفــــــــا  المتووــــــــ  

المــــــو ون ل ــــــا  مــــــا يع ــــــ  تصــــــورا واضــــــحا واوــــــتجابة العينــــــة مــــــا تم لــــــ  المت يــــــ  فــــــي من متــــــ  مــــــق عمليــــــة اتخــــــاذ القــــــرار خاصــــــة بعــــــد 

 القراءة المت ي  األود.

ـــــائس-3 ـــق النتــ ــ ـــح مــ ــ متضـــــــا العالقـــــــة الضـــــــعيفة مـــــــا بـــــــين المت يـــــــ تق تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات وعمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرارات اإلداريـــــــة ممـــــــا  اتضــ

 يع ي ر    ر،ية العدم وقبود الفر،ية البدتلة رثت ،عف ا.
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التوصيات
ـــاهيت ،ــــــــــرورة االهتمــــــــــام مــــــــــق قبــــــــــل المن مــــــــــات ذات العالقــــــــــة والم تمــــــــــة بــــــــــآخر الت ــــــــــورات التكنولوجيــــــــــة مــــــــــق إدر -0 ــ ــ ــ ــــذ  المفـ ــ ــ ا  هــ

ومتابعت ـــــــــــا الدوريـــــــــــة ل ـــــــــــا لكـــــــــــ  تعـــــــــــر  نفســـــــــــ ا إلـــــــــــى الفشـــــــــــل الحـــــــــــدتث فـــــــــــي إدارة األعمـــــــــــاد وخاصـــــــــــة بعـــــــــــدما مصـــــــــــبح  التكنولوجيـــــــــــا 

 متداخلة في جمي  م ش ة الحياة.

،ـــــــرورة بنـــــــاء مال ـــــــات متخصصـــــــة فـــــــي هـــــــذا املجـــــــاد وتـــــــدري  ت المســـــــتمر علـــــــى  خـــــــر المســـــــتجدات بمـــــــا تخـــــــدم المن مـــــــة فـــــــي عمليـــــــة -7

 لقرارات الحاومة.اتخاذ ا

،ــــــــرورة بنــــــــاء من مــــــــة متخصصــــــــة تســــــــتوعب مـــــــــدى إمكانيــــــــة إدخــــــــاد هــــــــذ  التكنولوجيــــــــا وتوعيـــــــــة ا خــــــــريق عمــــــــا تقــــــــدم ا ل ــــــــت فـــــــــي -3

 ـــــــل تنا ســـــــية المن مـــــــات وانفتـــــــا  األوـــــــوا  وثي هـــــــا و مـــــــا تخدمـــــــ  فـــــــي تقصـــــــي  مـــــــدة اتخـــــــاذ القـــــــرار اإلدار  الحاوـــــــت فـــــــي  ـــــــل هـــــــذ 

المع يات.
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احمـــــــــــد: مشــــــــــــرف الســـــــــــعيد احمــــــــــــد  تكنلوجيــــــــــــا المعلومـــــــــــات فــــــــــــي املجــــــــــــاد األم ـــــــــــي  ال بعــــــــــــة األولــــــــــــى  حقـــــــــــو  طبــــــــــــ  الكتــــــــــــاب  -0

.2013محفو ة للم لن  ق   العتبة الحسيتية المقدوة  العرا   

ـــــة -7 ــ العر يـــــــــة الب ت انيـــــــــة للتعلـــــــــيت العـــــــــالي: العوامـــــــــل المـــــــــ ثرة فـــــــــي اتخـــــــــاذ القـــــــــرار اإلدار  فـــــــــي المن مـــــــــات الدـــــــــحية  األ ادتميــ

جمي  الحقو  محفو ة لدى اال ادتمية العر ية الب ت انية للتعليت العالي.

ي   بشــــــــــــي : احمــــــــــــد عبــــــــــــد ال ــــــــــــاد  بشــــــــــــي   دور المعلومــــــــــــات املحاوــــــــــــ ية فــــــــــــي اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرارات اإلداريــــــــــــة  روــــــــــــالة ماجســــــــــــت -3

 .2006قست املحاوبة   لس ين  -الجامعة اإلوالمية   لية التجارة 

ـــث   -4 ــ ــ ــ ـــــر ية  بحــ ــ ــ ـــــة المصــ ــ ــ ــــودة الخدمــ ــ ــ ــ ـــين جـ ــ ــ ــ ــــي تحســ ــ ــ ــ ـــــات فـ ــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ــ ـــــن تكنولوجيــ ــ ــ ـــــا ي: تو يــ ــ ــ ـــــريت الخفــ ــ ــ ــــي كــ ــ ــ ــ ـــــا ي: علـ ــ ــ الخفــ

 .2006قست إدارة االعماد   –جامعة كر الء   لية اإلدارة واالقتصاد 

ـــــات الزهرا ـــــــــ : وـــــــــل ان بـــــــــق عاشـــــــــور بـــــــــق علـــــــــي الزهرا -5 ــ ـــالب الكليــ ــ ــ ـــــق طــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــدى عينــ ــ ـــــرار لــ ــ ـــــاذ القــ ــ ـــي واتخــ ــ ــ ـــــيل المدــ ــ ــــ   التفضــ ــ  ـــ

ـــة  –الم نيـــــــــــة فـــــــــــي محا  ـــــــــــة جـــــــــــدة  روـــــــــــالة ماجســـــــــــتي   جامعـــــــــــة ام القـــــــــــرى   ليـــــــــــة الت بيـــــــــــة  ــ ــ ــ ـــــنف   المملكــ ــ ــ ـــت الــ ــ ــ ــ ـــت علــ ــ ــ ــ قســ

 .2010العر ية السعودتة  

ـــــرالســــــــــــقا: م ســــــــــــون وــــــــــــليت الســــــــــــقا   -6 ــ ــ ـــة ،ــــــــــــ وط العمــــــــــــل علــــــــــــى عمليــــــــــــة اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرارات  روــــــــــــالة ماجســــــــــــتي   ا مثـــ ــ ــ ــ ــ لجامعـ

 .2009قست إدارة االعماد   لس ين  –اإلوالمية   لية التجارة 

ـــــحات :  -2 ــ شــــــــــرين  ــــــــــحات   صــــــــــناعة القــــــــــرارات كيــــــــــن تملــــــــــك المفــــــــــاتي  الحقيقيــــــــــة الخــــــــــذ القــــــــــرارات الفعالــــــــــة  دار الراتــــــــــة  ـــ

.2016للتشر والتو ال   جم ورية مصر العر ية  

ــــات -1 ــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ــ ـــر تكنولوجيـ ــ ــ ــ ـــين  مثـ ــ ــ ــ ـــــد حسـ ــ ــ ـــــا  عبـ ــ ــ ـــــادد عبـ ــ ــ ـــين: عـ ــ ــ ــ ـــــد حسـ ــ ــ فــــــــــي تعزيــــــــــز  اعليــــــــــة القــــــــــرارات االوـــــــــــت اتيجية  عبـ

 .2013قست إدارة االعماد  العرا    –روالة ماجستي   جامعة كر الء   لية اإلدارة واالقتصاد 

ـــــر -9 ــ ــ ـــي  اثــ ــ ــ ــ ـــــرحمق العتيبــ ــ ــ ـــد الــ ــ ــ ــ ـــــزة عبــ ــ ــ ــــــي: عزيــ ــ ــ اوـــــــــــتخدام تكنلوجيـــــــــــا المعلومـــــــــــات علـــــــــــى مداء المـــــــــــوارد ال شـــــــــــرية  روـــــــــــالة  العتيبـ

.2010ماجستي   اال ادتمية الدولية االوت الية  العرا   

علــــــــــــت الـــــــــــــدتق: محمـــــــــــــود علـــــــــــــت الـــــــــــــدتق  تكنولوجيـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات وصـــــــــــــناعة االتصـــــــــــــاد الجمـــــــــــــاهي    ال بعـــــــــــــة األولـــــــــــــى  دار  -01

.1990العر   للتشر والتو ال   دمشق  

ـــل  -00 ــ ــ ــ ــ ـــــا  : خمائــ ــ ــ ــ  امـــــــــــــل محمـــــــــــــد ال ـــــــــــــا    اثـــــــــــــر ت بيقـــــــــــــات تكنولوجيـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات فـــــــــــــي ال قا ـــــــــــــة التن يميـــــــــــــة  روـــــــــــــالة ال ــ

 .2015قست إدارة االعماد  العرا    –ماجستي   جامعة كر الء   لية اإلدارة واالقتصاد 

  دراوـــــــة   ر تكنولوجيدددددددا المعلو دددددددات فدددددددي تنميددددددد  رأس المدددددددال ال  ددددددد   علـــــــي عبـــــــد الحســـــــق عبـــــــا  الفـــــــتالو   الفـــــــتالو :  -07

.2011  العرا   30اإلصدار   7 ملجلدمقالة  اوت العية في شركة اويا ويل  ا
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قاوـــــــــــت: وـــــــــــعاد حـــــــــــرب قاوـــــــــــت  مثـــــــــــر الـــــــــــذ اء االوـــــــــــت اتي ي علـــــــــــى عمليـــــــــــة اتخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات  روـــــــــــالة ماجســـــــــــتي   الجامعـــــــــــة  -03

 .2011قست إدارة االعماد   لس ين   –اإلوالمية   لية التجارة 

 ــــــــــــا ت: ووــــــــــــام بــــــــــــدر  ــــــــــــا ت  تــــــــــــأثي  تكنولوجيــــــــــــا علــــــــــــى اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرارات مــــــــــــق خــــــــــــالد دور المت يــــــــــــ تق الووــــــــــــ ين ال يكــــــــــــل  -04

ـــت  –التن ي ــــــــــــــــــي واالتصــــــــــــــــــاالت التن يميــــــــــــــــــة  روــــــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــــتي   جامعــــــــــــــــــة البصــــــــــــــــــرة   ليــــــــــــــــــة اإلدارة واالقتصــــــــــــــــــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قسـ

 .2015إدارة االعماد  

اد فـــــــــي تحســـــــــين مداء المـــــــــورد ال شـــــــــر  داخـــــــــل الم وســـــــــة ك ينـــــــــة: عمـــــــــارة ك ينـــــــــة  مهميـــــــــة تكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــــات واالتصـــــــــ -05

ـــــا  االقتصــــــــــــــادتة  روــــــــــــــالة ماجســــــــــــــتي   جامعــــــــــــــة العقيــــــــــــــد   ــ ــ ــ ــ ـــد مولحـ ــ ــ ــ ــ ـــي محنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادتة  – كلـ ــ ــ ــ ــ ــــوم االقتصـ ــ ــ ــ ــ ـــة العلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــويرة   ليـ ــ ــ ــ ــ البــ

 .2015قست علوم الت سي   الجزائر  -والتجارية وعلوم الت سي 

ـــــيت وعالقت -06 ــ ـــــل التن ــ ــ ـــــرار داخــ ــ ـــــاذ القــ ــ ـــــات اتخــ ــ ــــوي : اليــ ــ ــ ـــ يلة شـ ــ ــ ـــ  ووــ ــ ــ ـــ و    منــ ــ ــ  ـــــــــا بالر،ـــــــــا علـــــــــى األداء الـــــــــو يف   روـــــــــالة مســ

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  لخضـ ــ ــ ــ ــ ـــ يد حمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتي   جامعــ ــ ــ ــ ــ ــــانية  –ماجسـ ــ ــ ــ ــ ـــة واإل ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم االجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ـــة العلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواد    ليــ ــ ــ ــ ــ ــــوم  –الـــ ــ ــ ــ ــ ـــت العلـــ ــ ــ ــ ــ ــ قســ

.2015االجتماعية  الجزائر  

ـــة  -02 ــ ــ ــ ــ ـــي الم وسـ ــ ــ ــ ــ ـــــات فـ ــ ــ ــ ــــام المعلومـ ــ ــ ــ ــــوير ن ــ ــ ــ ــ ــــي ت ــ ــ ــ ــ ـــــات فــ ــ ــ ــ ـــــا المعلومـ ــ ــ ــ ـــتخدام تكنولوجيـ ــ ــ ــ ــ ـــة اوـ ــ ــ ــ ــ ـــ ة   اعليـ ــ ــ ــ ــ ـــتي   منيـ ــ ــ ــ ــ ـــ ة: قشـ ــ ــ ــ ــ منيـ

ـــــادتة الج ــ ــ ــ ـــالم  –زائريــــــــــــة  روــــــــــــالة ماجســــــــــــتي   جامعــــــــــــة الجزائــــــــــــر   ليــــــــــــة العلــــــــــــوم السياوــــــــــــية واالعــــــــــــالم االقتصـ ــ ــ ــ ــ ـــت االعـ ــ ــ ــ ــ قسـ

 .2012واالتصاد  الجزائر  

هـــــــــــالد: عبـــــــــــد الجبـــــــــــار امـــــــــــين محمـــــــــــد هـــــــــــالد  ن ـــــــــــت المعلومـــــــــــات اإلداريـــــــــــة واثرهـــــــــــا فـــــــــــي صـــــــــــناعة القـــــــــــرار اإلدار   دراوـــــــــــات  -01

.2006  0  العدد 0إدارية  املجلد 
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جامعة كربالء استمارة استبيان

 اإلدارة واالقتصادكلية 

 تحية طيبة...

نضــــــــ  بــــــــين تــــــــدتكت اوــــــــتمارة مخصصــــــــة لمشــــــــروق البحــــــــث العل ــــــــي المروــــــــوم  تكنلوجيــــــــا المعلومــــــــات ودورهــــــــا فــــــــي اتخــــــــاذ القــــــــرارات 

 تعـــــــــــــاونكت فـــــــــــــي ابـــــــــــــداء  اإلداريـــــــــــــة  :
ً
بوصـــــــــــــف  جـــــــــــــزء مـــــــــــــق مت لبـــــــــــــات لنيـــــــــــــل شـــــــــــــ ادة البكـــــــــــــالوريو  فـــــــــــــي علـــــــــــــوم إدارة االعمـــــــــــــاد راجيـــــــــــــا

 لتأكيــــــــد 
ً
مالح ــــــــاتكت القيمــــــــة ورمتكــــــــت حــــــــود صــــــــياثة هــــــــذ  االوــــــــتبانة المر قــــــــة مــــــــق اجــــــــل دعــــــــت قيمــــــــة ورصــــــــانة هــــــــذا البحــــــــث معــــــــا

ـــق علـــــــى ان  رائكـــــــت واجابـــــــاتكت تســـــــتخدم ألثـــــــرا  هـــــــذا البحـــــــث  قـــــــ  كمـــــــا اننـــــــا وـــــــتت ــ ـــــو مــ ـــــذا نرجــ ـــة لــ ــ ـــــرية تامــ ـــــات بســ ـــــ  اإلجابــ عامل مــ

 حضرتكت و،  عالمة     ( امام العبارات التي تراها مناوبة لكل  قرة في المكان املخصص ل ا .

 .شاكريق لكت ولفا ج ودكت المباركة وحسق تعاونكت معنا والل  ولي التو يق

انالباح ت

  و ى مك  ثجيل الجابر

 سجا كريت عبد  يد الخفا ي
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البيانات ال خصية 

تر ى تعاونكت في و،  إشارة    ( امام اإلجابة المناوبة

 الجت 

انث                       -7                            ذكر               -0

الف ة العمرية: 

ونة 39 – 31مق      -7ونة  31اقل مق       -0

ونة  أكث  51        -4  ونة  49 – 41مق   -3

الم هل العل ي:

دبلوم عالي                         -3  بكالوريو                         -7                      دبلوم             -0

 دكتورا                       -5                ماجستي             -4

عدد ونوات الخب ة:

ونوات 9 – 5                             -7                             ونوات 5مقل مق           -0

ونة  أكث  05                               -4                                 ونة 04 – 01           -7

 الف ة الو يفية:

مخرى                      -3                             م ادت ي                      -7              ادار               -0

 المس   الو يف 

رئ   ق                     -3                 نائب مدتر                    -7               مدتر عام              .0

مدتر قست                 -5              وكرتي                 _4

ثي  ذلك                         -2مو ن                          -6
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مو لة االوت يان 

 القست األود 

ـــ يل  ــ ــ ــ ــــي تســ ــ ــ ـــ ت فـــ ــ ــ ــ ـــاد  إذ تســ ــ ــ ــ ـــــات األعمــ ــ ــ ـــــن من مــ ــ ــ ـــي مختلــ ــ ــ ــ ـــــاب  فــ ــ ــ ـــب النــ ــ ــ ــ ــــات  القلــ ــ ــ ـــــا المعلومـــ ــ ــ ـــد تكنولوجيــ ــ ــ ــ ـــات: تعــ ــ ــ ــ ـــــا المعلومــ ــ ــ تكنلوجيــ

ا ســــــــيابية القــــــــرارات المناوــــــــبة وفــــــــي توجيــــــــ  وتنفيــــــــذ مختلــــــــن عمليات ــــــــا   ــــــــي مصــــــــدر حيــــــــو  لــــــــدتمومت ا و قائ ــــــــا وتمي هــــــــا التنا لــــــــعي 

 يل ا مق مجل تحقيق هدف معين.     التي تقوم بجم  المعلومات ومعالجت ا وتخزي  ا وتحل

اتفدددددددددددددددددددددددق الفق ات ت

ب  ة

ال اتفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق  ال اتفق  حاي  اتفق

ب  ة

تتـــــــو ر لـــــــدى الشـــــــركة مـــــــالك متخصـــــــص فـــــــي إدارة قواعـــــــد  1

 البيانات تعمل على تحليل البيانات واالوتفادة م  ا 

ـــــات  2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتقباد مقت حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد الوـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام االتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدم ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يســ

الز ائق حود خدمات الشركة 

ـــتخدام  3 ــ ــ ــ ــ ــ ــــي اوــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو فين فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  المـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعو ات تواجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد صــ ــ ــ ــ ــ توجــ

تكنلوجيا المعلومات

ـــة  4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي عمليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــابالت االلكت ونيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدم المقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تســ

التو،ين

تــــــتت اعــــــالن عــــــق و،ــــــائن شــــــاثرة فــــــي شــــــركة  يــــــق العــــــرا  5

مق خالد الموق  االلكت و   

تــــــــــــتت تــــــــــــدريب المــــــــــــو فين باوــــــــــــتخدام ووــــــــــــائل التــــــــــــدريب  6

االلكت ونية

7 
ً
تلجيل الحضور والم ادرة تتت الكت ونيا
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القست ال ا  

 اتخاذ القرارات اإلدارية

تم ـــــــــل عمليــــــــة اتخــــــــــاذ القـــــــــرار ال ــــــــدف االواىــــــــعي الــــــــذ  تســــــــعى الم وســــــــات الــــــــى تحقيقـــــــــ  مــــــــق خــــــــالد العمليــــــــات االداريــــــــة املختلفـــــــــة 

 الوصود الى متخــاذ القـرار المناوب لت وير الم وسة مو الى حل مشكلـة ما تواج  ا الم وسة.وهو 

اتفدددددددددددددددددددددددددددددددددددق الفق ات ت

ب  ة

ال اتفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق  ال اتفق  حاي  اتفق

ب  ة

يستحســــــــــــــــــــــــــــــــق المســـــــــــــــــــــــــــــــــ ولين ومتخــــــــــــــــــــــــــــــــذ  القـــــــــــــــــــــــــــــــــرارات  1

 إل  تالمعلومات المقدمة 

ـــل  2 ــ ــ ــ ـــل داخـــ ــ ــ ــ ـــــ  طويــ ــ ــ ـــــرار وقــ ــ ــ ـــــاذ القــ ــ ــ ـــة اتخــ ــ ــ ــ ـــــب عمليــ ــ ــ ال تت لــ

الشركة 

قرارات ورالعة لمواج ة المشكالت الم نية ال ارئة  3

ـــــد 4 ــ ــ ــ ــ ــ وـــــــــــــــــ ولة فــــــــــــــــي اتخـــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــرارات اإلداريـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد  مجـ

اوتخدام التكنلوجيا

تعتمـــــــــــــد اإلدارة فـــــــــــــي اتخـــــــــــــاذ القـــــــــــــرارات علـــــــــــــى المعلومـــــــــــــات  5

الداخلية  ق 

ال تكتـــــــــــــــ ث متخـــــــــــــــذ  القـــــــــــــــرار بـــــــــــــــاألمور ال انويـــــــــــــــة داخـــــــــــــــل  6

الشركة 

م ــــــــتت متخــــــــذ  القــــــــرار بالشــــــــركة علــــــــى القــــــــرارات المبتيــــــــة  7

على االجت اد ال خصعي
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