أسلوب التحكم فً نظم المعلومات واتخاذ القرار فً المؤسسة
الدكتور عمر شرٌف – جامعة باتنة –
مقدمة :
إن ما ٌشهده نظام المعلومات فً عصرنا الحاضر ونتٌجة لتطور الحٌاة االقتصادٌة بشكل عام و فً
المإسسة بشكل خاص ،وتضخم عدد المعطٌات والمإشرات و كثافتها ،أثمرت أهمٌة وجود اهتمام فً
تعمٌق أفكار ومهارات متخذي القرارات على مختلف المستوٌات المنظمة لمساٌرة تطورات االدارة
الحدٌثة  ،إن ظهور عالمٌة االقتصاد وتكنولوجٌا المعلومات ومع النقص الشدٌد فً الموارد االقتصادٌة،
باإلضافة إلى التعقد فً البٌئة التً تعمل فٌها المإسسة ،أصبح ٌمثل تهدٌدا للمإسسات والمنظمات المحلٌة
وذلك من خالل زٌادة حدة المنافسة وضرورة انفتاحها (المإسسة) على هذا االقتصاد العالمً المفتوح
وغٌر المحمً ،ولتجنب مثل هذه المشاكل وحتى تضمن المإسسة مكانة فً السوق العالمٌة.
التخاذ القرار السلٌم فً المنظمة ٌجب وضع إستراتٌجٌة لنظم المعلومات مفادها الذكاء االقتصادي إلنتاج
المعرفة من اجل خدمة األهداف االقتصادٌة واألساسٌة للمنظمة والتً تساعد موظفً اإلدارة فً بناء
ثقافة المعلومات .العمل الذي ٌإدي بها النتهاج نموذج االبتكار والتجدٌد والذي ٌسمح لها بتبنً المنافسة
والتوسع فً السوق وٌعزز لها المصالح االقتصادٌة مع قدراتها التنافسٌة لمختلف مشارٌعها وذلك من
اجل تطوٌر التنمٌة مع األخذ بعٌن االعتبار البٌئة الخارجٌة لها ،تعتبر عملٌة اتخاذ القرار عصب الوجود
اإلنسانً كله ،بؤفراده وجماعته ومنظماته فهً تلعب دورا أساسٌا ومحورٌا فً كفاءة وفعالٌة المنظمات
وتكاد تكون حجر المنطلق فً كل شًء داخل المإسسة كاألفراد واآلالت والمعدات والمواد وكل ما
ٌتعلق بها من تغٌرات أو مستجدات ٌحتاج إلى اتخاذ القرار كما هو الحال بالنسبة للعملٌة اإلدارٌة فً
وظائفها األساسٌة فهً تحتاج إلى نفس القرار كذلك
ولمعالجة الموضوع انطلقنا من التساإالت التالٌة :
-1ما دور المإسسة فً صنع القرار ؟
-2ما العالقة بٌن نظم المعلومات والذكاء االقتصادي فً اتخاذ مفهوم القرار؟
-3ما هً أسالٌب وأهمٌة نظم المعلومات فً اتخاذ القرار ؟
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أوال-المؤسسة وصنع القرار :
 -1أهداف المؤسسة االقتصادٌة:
إن من أهداف المإسسة االقتصادٌة ومنها الوطنٌة ما ٌلً(:)1
 االستقالل االقتصادي. إنتاج سلع معتدلة الثمن. تلبٌة حاجٌات المستهلكٌن خاصة المحلٌة منها. رفع مستوى المعٌشة ألفراد المجتمع. تحقٌق عائد مناسب على رأس المال المستثمر. التخفٌف من حدة البطالة. التكامل االقتصادي على المستوى الوطنً. تقلٌل الواردات من المواد األولٌة وتشجٌع الصادرات من الفائض فً المنتوجات.وهذه األهداف مجتمعة تهدف إلى تحقق غرضٌن أساسٌٌن:
أ -هدف اقتصادي:
 تزوٌد السوق الوطنٌة بمختلف أنواع السلع. تصدٌر ما هو فائض عن السوق الوطنٌة. تحقٌق معدل ربح ٌساهم فً بناء مدخرات لالستثمار فً المستقبل.ب -هدف اجتماعً:
 تؤمٌن فرص عمل جدٌدة. -رفع مستوى العاملٌن فً شتى المٌادٌن.

-2العوامل واالعتبارات المؤثرة فً صنع القرار:
أ -العوامل المؤثرة فً اتخاذ القرار:
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إن رواد المدارس التقلٌدٌة لم ٌهتموا بدور العوامل السلوكٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة وتؤثٌرها فً
عملٌة اتخاذ القرار ،وإنما ركزوا على الجوانب المادٌة بٌنما رواد المدارس السلوكٌة ،فقد ركزوا
اهتمامهم على أهمٌة العوامل والمتغٌرات النفسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة وتؤثٌرها فً هذه العملٌة(.)8
وبناءا على ذلك ركزت دراساتهم فً تحلٌل عملٌة اتخاذ القرار على العوامل النفسٌة والظروف
البٌئٌة المحٌطة بالمنظمة وما ٌرتبط بها من عادات وتقالٌد وقٌم اجتماعٌة ونظم سٌاسٌة واقتصادٌة .وفٌما
ٌلً نستعرض العوامل المإثرة فً عملٌة اتخاذ القرار ،وهً كاألتً :العوامل اإلنسانٌة ،العوامل
التنظٌمٌة ،العوامل البٌئٌة.
 العوامل اإلنسانٌة:إن هذه العوامل ناتجة عن كون عملٌة اختٌار البدائل المتاحة ما هً إال ناتج لتفاعل إنسانً
تتفاعل فٌه عدة عوامل منطقٌة و غٌر منطقٌة ،موضوعٌة وشخصٌة ،إن العوامل اإلنسانٌة قد تكون
نابعة من شخص المدٌر أو من سلوك مساعدٌه ومستشارٌه أو من المرإوسٌن وغٌرهم ممن ٌمسهم
القرار.
 -العوامل التنظٌمٌة:

()2

باإلضافة إلى العوامل اإلنسانٌة التً تإثر على اتخاذ القرار هناك أٌضا العوامل التنظٌمٌة
والمتمثلة فً القوى الكامنة فً الموقف اإلداري ،االتصاالت اإلدارٌة ،التفوٌض والالمركزٌة اإلدارٌة
ونطاق التمكن.
 العوامل البٌئٌة:هناك مجموعة من العوامل و القٌود التً تإثر فً فعالٌة القرارات الصادرة عن الظروف البٌئٌة
المحٌطة بالقرار أهمها:
 طبٌعة النظام السٌاسً واالقتصادي السائد فً الدولة.

()3

 انسجام القرار مع الصالح العام.
 النصوص التشرٌعٌة.

()4

 التقدم التكنولوجً.
والمقرر عند اتخاذه القرار ٌتؤثر ببعض العوامل الداخلٌة والخارجٌة

()5

التً تإثر على فاعلٌته،

ومن أهم العوامل الداخلٌة ،القدرة على التفكٌر والتصور والطاقة والخبرة واالتجاهات والخلفٌة والقٌم
وهذه األخٌرة تتؤثر جزئٌا بمراكزهم التنظٌمٌة.
وأما العوامل الخارجٌة فهً تنحصر فً كل من المرإوسٌن والزمالء والرإساء ،حٌث ال ٌكون القرار
سلٌما إال إذا تم التوفٌق بٌن العناصر السالفة الذكر.
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ب -االعتبارات المؤثرة فً متخذ القرار:
إن الحرٌة المتاحة لمتخذي القرارات تتوقف على عدة اعتبارات والتً تقف عائقا فً تحقٌق نتائجها،
ومن أهم هذه االعتبارات ما ٌلً(:)6
 مستوى أهمٌة القرار. اثر القرار على البٌئة. القٌم واألحكام الشخصٌة (القٌم العملٌة ،االقتصادٌة ،الحسٌة ،السٌاسٌة والقٌم الدٌنٌة). المخاطر. القرارات الجماعٌة.كما توجد بعض العوامل التً تمنع من اتخاذ القرار والمإثرة بشكل ما فً المقرر ومن أهمها(:)7
 الفشل فً إدراك المشكلة فً الوقت المناسب. عدم االستعداد الستغالل الفرص التً تظهر فجؤة. المماطلة والتسوٌف. عدم القدرة على فهم التحول إلى النمط والنماذج. االنغماس فً المشكالت الٌومٌة. السٌاسات الداخلٌة. نقص التحكم فً اإلدارة. العجز الشامل على مستوى المنظمة. ضعف نظام التقارٌر. عدم توافر البٌانات الصحٌحة. الفشل فً عملٌة التفوٌض. عدم الكفاءة واألهلٌة. التردد واالضطراب. إشراك عدد كبٌر فً اتخاذ القرار.ج -صنع القرار وإصدار القرارات:
فً حٌن ٌنظر إلى عملٌة اتخاذ القرار بؤنها نشاط متكون من خطوات متسلسلة ،إال انه ٌمكن أن نصنفها
إلى مجموعتٌن ،األولى عملٌة صنع القرار والثانٌة عملٌة إصدار القرار.
 - 1عملٌة صنع القرار :وتتضمن األعمال الفنٌة باإلعداد والتكوٌن مثل تجمٌع المعلومات وتحلٌلها
وتكوٌن البدائل والتقٌٌم واالختٌار ،وهً الخطوات التً تسبق اتخاذ القرار.
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وتشارك فً هذه العملٌة مجموعة من األخصائٌٌن واالقتصادٌٌن والمهندسٌن والرٌاضٌن وال
ٌكتمل لها كل مقومات القرار إال بإجراء العملٌة الثانٌة.
  -2عملٌة إصدار القرارات :وهً العملٌة التً تعطً للقرار المصنع قوته وشرعٌته التنظٌمٌة،وأهمٌة هذه الخطوة توضح أهمٌة كل قرار من ناحٌة أهمٌته ونوعٌته إلى جانب الناحٌة التنظٌمٌة
والبد من وجود فرد تنسب إلٌه مسإولٌة هذه النتائج وهو المقرر.
ثانٌا :نظام المعلومات وتحدٌات الذكاء االقتصادي :
 /1نظم المعلومات و صنع القرار:

()8

إن الهدف األساسً من نظام المعلومات هو خدمة عملٌة صنع القرار فً المنظمة سوف ٌظهر
لنا الدور الذي ٌمكن أن تلعبه نظم المعلومات فً كل مرحلة.
المرحلة األولى (مرحلة االستخبار) تقوم نظم المعلومات بتخزٌن كمٌات هائلة من المعلومات
التً ٌمكن أن تفٌد صانع القرار وٌمكن إجمال دور نظم المعلومات فً هذه المرحلة عبر النقاط التالٌة:
 توفر قاعدة البٌانات معلومات تساعد على التعرف على المشكالت واكتشاف فرص الحل.
 تساهم نظم دعم القرار فً الحل من خالل قدرتها على بناء النماذج وتحلٌلها.
 تساعد النظم الخبٌرة فً عملٌة تصنٌف المشكلة من خالل تحدٌدها و تصنٌفها و إظهار مدى
خطورتها.
المرحلة الثانٌة (مرحلة تصمٌم النموذج) ٌتلخص دور نظم المعلومات فً ضرورة التعرف على
البدائل الممكنة لحل المشكلة ،وعلى معٌار المفاضلة بٌنها فإن نظم دعم القرار ٌمكن أن توفر لها العدٌد
من النماذج الرٌاضٌة والكمٌة التً تساعد فً التعرف على مختلف الحلول ،كما أن النظم الخبٌرة ٌمكن
لها إظهار بدائل الحل بالنسبة للمشكالت المعقدة وتساهم أٌضا فً إجراء عملٌات التنبإ بنتائج تطبٌق هذه
البدائل.
المرحلة الثالثة (مرحلة البحث واالختٌار) إن نظم المعلومات فً هذه المرحلة ال تقوم بصنع القرار،
ولكن توفر النماذج الرٌاضٌة والكمٌة التً تساهم فً تحدٌد الحلول الممكنة لحل المشكلة وتقٌٌمها وفقا
لمعاٌٌر محددة مسبقا.
المرحلة الرابعة (مرحلة التطبٌق) إن تنفٌذ القرار ٌستلزم عملٌة إقناع األطراف المشاركة وخاصة
األطراف التً ستقوم بتنفٌذه ،وتحتاج عملٌة اإلقناع بالقرار على مخرجات نظم المعلومات كلما سهل
االقتناع بها.
 /2تحدٌات الذكاء االقتصادي:
أ -مفهوم الذكاء االقتصادي :
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إن الغرض من الذكاء االقتصادي هو إنتاج المعلومات اإلستراتٌجٌة والتكتٌكٌة ذات القٌمة المضافة
العالٌة األمر الذي ٌإدي بنا إلى طرح التساإل الذي ٌدور حول ما مفهوم الذكاء االقتصادي؟.
ومفهومه مستمد من فعالٌة الذكاء االقتصادي الذي تعود فترته لسنة  1967والتً لها صلة بنظم
المعلومات التجارٌة
آنذاك

()11

()9

وأثٌر مفهومه بفرنسا أعقاب تطور األشغال حول مالحظة البٌئة والمإسسة

والهدف من الدراسة للذكاء االقتصادي نحو تحقٌق الربح ثم التحكم الذي ٌجب أن ٌجري على

األهداف المحددة والموارد والمنتجات والخدمات بصفة عامة ،علٌه توجد خمس عملٌات رئٌسٌة تحدٌد
اختٌارات المستخدمٌن ،بحث وجمع المعلومات ،تحلٌل المعطٌات ،نشر البٌانات واالتصاالت االستغالل
واالستعمال( ،)11مع التركٌز الخاص على استخدام الوسائل االقتصادٌة وتقٌٌم احتٌاجات العمالء وتطوٌر
المنتجات الجدٌدة.
ب -تعرٌف الذكاء االقتصادي:
لقد اهتم بموضوع الذكاء االقتصادي منذ زمن بعٌد بناءا على دراسات مكثفة ونقاشات حادة منها النظرٌة
العلمٌة منه نورد بعض التعارٌف الخاصة به
 تعرٌف هارولد" :الذكاء االقتصادي ٌحدد النشاط االقتصادي إلنتاج المعرفة فً خدمة األهدافاالقتصادٌة واإلستراتٌجٌة للمنظمة التً جمعت والمنتجة فً سٌاق قانونً وذات مصادر
مفتوحة".
 تعرٌف مارتر" :الذكاء االقتصادي مجموعة من اإلجراءات المنسقة للبحث والتجهٌز والتوزٌعلالستهالك للوصول إلى معلومات مقٌدة و ذات فعالٌة اقتصادٌة".
إال أن هذا ال ٌتحقق إال من جراء وضع ضمانات لحماٌة مكونات وتراث المإسسة فً ظل
أفضل للظروف سواء من ناحٌة الزمن أو التكالٌف ،وهً المعلومات التً ٌحتاج إلٌها صانعً
القرارات من اجل تحقٌق إستراتٌجٌتهم وأهدافهم.
 تعرٌف أربٌلو " :الذكاء االقتصادي بؤنه منهجٌة البحث و تفسٌر المعلومات المتاحة للجمٌع مناجل تفعٌلها و معرفة قدرتها" و هذا التعرٌف له عالقة بالمعلومات المفتوحة مما ٌجعلها تمتثل
للمصداقٌة واألخالق ،هوٌة األطراف الفاعلة فٌه أي جمٌع موظفً اإلدارة تشارك فً بناء ثقافة
المعلومات.
ج -تحدٌات الذكاء االقتصادي:
تنطلق العملٌة من مفهوم التساإل عن ماذا ٌعود به الذكاء االقتصادي للمإسسة أو الدولة؟ واإلجابة علٌه
تدور حول تحلٌل التحدٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة والتكنولوجٌة.
 التحدٌات السٌاسٌة:6

مراقبة البٌئة الخاصة باألعمال التجارٌة من اجل الحصول على استخدام المعلومات المتعلقة
باألحداث واالتجاهات فً البٌئة الخارجٌة لهذه المإسسات وٌتم ذلك بناءا على قرارات قادة
األعمال التجارٌة بمساعدة منظماتهم مثال الذكاء االقتصادي فً الٌابان مبنً على تعبئة النخب
الٌابانٌة مسالة االقتصاد فً وضع رإٌة وقائٌة للحفاظ على استغالل الٌابان لمواجهة االحتٌاجات
التجارٌة للسلطات الغربٌة.

()12

أما فرنسا فالذكاء االقتصادي ٌستخدم من أجل تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة حٌث تتنافس فرنسا مع
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وغٌرها من الدٌمقراطٌات الغربٌة

()13

عن طرٌق استخدام الدوائر

السرٌة من اجل تعزٌز مصالحها االقتصادٌة.
 التحدٌات االقتصادٌة:هو التمٌٌز بٌن الذكاء االقتصادي فً شكل التكنولوجٌا المباشرة وغٌر المباشرة ،و ٌبدو ذلك من
تزاٌد براءات االختراع الذي ٌنطلق من زٌادة معدالت نقل التكنولوجٌا عن طرٌق سلسلة البحوث
والتطوٌر واإلنتاج.
واستخدام الذكاء االقتصادي المكتسب خارج التعزٌز ٌحد من القدرة التنافسٌة للمإسسات العملٌة
بشكل مستمر والذي ٌعبر عن الثقافات الوطنٌة وفً الواقع فان األمن االقتصادي هو جزء ال
ٌتجزأ من األمن القومً.
واألمن ٌشجع الحكومات على دعم الشركات فً سعٌها للحصول على القدرة التنافسٌة والدفاع
عن المصلحة الوطنٌة ،كما ٌجب على الحكومات تقدٌم ٌد المساعدة فً مجال التعلٌم وتعلٌم القادة
األعمال التجارٌة مع استخدام الذكاء االقتصادي لتعزٌز القوة االقتصادٌة فً مجال اإلدارة مع
دعم القطاع الخاص الذي ال ٌقل أهمٌة للوصول إلى حجم المعلومات الكبٌرة عن التجارة الدولٌة.
مثال الوالٌات المتحدة تستخدم الذكاء االقتصادي فً تعزٌز القدرة للمإسسات على المنافسة فً
السوق العالمٌة ،مع مواجهة التحدٌات المتمثلة فً مكافحة التجسس الذي ٌهدد المإسسات وٌعتبر
السبب الرئٌسً فً الجهات الفاعلة فً المجتمع الذكاء االقتصادي للوالٌات المتحدة.
 التحدٌات التكنولوجٌة:ٌبدو واضحا من خالل المنافسة الدولٌة المتزاٌدة ذات الشراسة فً مجال الممتلكات فً إطار
الجوانب الصناعٌة (براءات االختراع والعالمات التجارٌة ،والتصمٌمات واإلنسان ،حقوق الطبع
والنشر ،والتكنولوجٌا ،برامج الحماٌة ،نقل التكنولوجٌا ،براءات الترخٌص ،قانون المنافسة...
الخ).
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وٌإكد "صومنً" المحافظة على البحث واالبتكار واالستثمار وتامٌن الممتلكات ووضع
إستراتٌجٌة للتسوٌق و البحوث و إنشاء األعمال التجارٌة و التعاقد من الباطن.

()14

ومن التحدٌات السابقة الذكر نصل إلى إنشاء النظم الوطنٌة للذكاء االقتصادي والذي ٌعرف على
أنه "وضع العمل والتنسٌق بٌن جمٌع النظم الفرعٌة التً ٌتكون منها نظام الذكاء االقتصادي
للبلد".
وكنتٌجة ٌمكن التوصل إلٌها من خالل تطرقنا للذكاء االقتصادي ٌمكن اعتباره كفلسفة وإتباع
نهج استداللً إلدارة المعلومات التخاذ القرارات السلٌمة مع استخدامه للمعرفة فً توفٌر المٌزة
التنافسٌة و كذا استخدامه كنظام للمراقبة االقتصادٌة فً مٌادٌن التنفٌذ ،والكفاءة فً إدارة
المشارٌع ومعرفة تكنولوجٌة جٌدة لمجال المعلومات واالتصاالت.

ثالثا :التحكم فً نظم المعلومات واتخاذ القرار:
-1نظم المعلومات اإلدارٌة :
تعرف نظم المعلومات اإلدارٌة بؤنها نظم مبنٌة على الحاسب اآللً توفر المعلومات للمدٌرٌن
ذوي االحتٌاجات المتشابهة فً المنظمة ،وتصف هذه المعلومات (أي طبٌعة المعلومات) األنشطة العامة
للمنظمات أو تصف األنشطة التً تمارس فً إحدى المجاالت الوظٌفٌة كالتسوٌق ،اإلنتاج ،التموٌل...
بشؤن ما حدث فً الماضً ،وما ٌحدث اآلن و ما هو متوقع حدوثه فً المستقبل ،وٌتم تحدٌد ذلك بناء
على النقاط التالٌة :
 مفهوم نظم المعلومات اإلدارٌة:ال ٌ وجد حتى اآلن تعرٌف جامع و شامل محدد لنظم المعلومات اإلدارٌة ،لذلك سٌتم استعراض
عدد من مفاهٌم نظم المعلومات بهدف الوصول إلى مالمح عامة لنظم المعلومات اإلدارٌة.
عرف  sennنظام المعلومات اإلدارٌة " هً نظام متكامل لتوفٌر المعلومات الالزمة لوظائف
التخطٌط والرقابة والعملٌات فً األنظمة .فهو ٌساعد عملٌات اإلدارة واتخاذ القرارات من خالل توفٌر
معلومات تصف الماضً والحاضر وتتنبؤ بالمستقبل بشؤن العملٌات الداخلٌة ،والمخابرات الخارجٌة
للمنظمة ،وهو بذلك ٌوفر معلومات موحدة فً الوقت المناسب للمنظمة".
8

()15

عرف  scottنظام المعلومات اإلدارٌة بؤنها"مجموعة شاملة ومنسقة من نظم المعلومات الفرعٌة
التً تتكامل معا بصورة رشٌدة ،لتحوٌل البٌانات إلى معلومات بطرق متعددة لرفع اإلنتاجٌة وبما ٌتفق
مع أنماط خصائص المدٌرٌن ،وعلى أساس معاٌٌر متفق علٌها للجودة".

()16

تعرف نظم المعلومات اإلدارٌة على أنها "نظام مبنً على الحاسب اآللًٌ ،وفر المعلومات
للمسإولٌن عن وحدة تنظٌمٌة ،وتصف هذه المعلومات ما حدث فً الماضً ،وما ٌحدث حالٌا ،وما هو
محتمل حدوثه مستقبال ،وتتوافر هذه المعلومات فً شكل تقارٌر دورٌة ،وتقارٌر خاصة ،ومخرجات
نماذج رٌاضٌة ،وتستخدم هذه المعلومات فً صنع القرارات و حل المشكالت".

()17

من التعارٌف السابقة ٌمكن استخالص العناصر:
 أنه نظام معلومات مبنً على الحاسب اآللً ،وذلك فً إدخال ومعالجة البٌانات وتحوٌلها إلى
معلومات تفٌد متخذي القرارات فً المنظمة.
 أنه نظام متكامل ٌربط بٌن مجاالت وظٌفٌة مختلفة (تسوٌق ،تصنٌع ،شراء ،تموٌل أفراد)،
وٌحقق التكامل بٌن نظم معلومات المجاالت الوظٌفٌة المختلفة لوصف عملٌات المنظمة ككل.
 أنه نظام ٌدعم وظائف التخطٌط والرقابة والعملٌات ،وهً األنشطة المطلوبة فً كل مجاالت
النشاط.
 إنه نظام ٌساعد اإلدارة فً اتخاذ القرارات بعد حل المشكالت ،سواء كانت متمٌزة غٌر مكررة
أو مكررة و روتٌنٌة.
 أنه نظام ٌصف الماضً والحاضر وٌتنبؤ بالمستقبل ،فالمعلومات تصف وضع المنظمة فً
الماضً والحاضر والمستقبل.
 تتمثل مخرجات هذا النظام فً تقارٌر دورٌة وتقارٌر خاصة ٌطلبها المدٌرون بشؤن مشكالت
محددة.
 إنه نظام ٌقوم بدور المخابرات الخارجٌة ،حٌث ٌرصد األحداث والفرص التً تظهر فً البٌئة
الخارجٌة للمنظمة والتً ٌمكن أن تإثر على مستقبل المنظمة أو على عملٌاتها الداخلٌة.
 عناصر نظم المعلومات اإلدارٌة:حتى تتحقق إنتاجٌة نظام المعلومات اإلدارٌة فالبد أن تكون مخرجاتها أكبر من المدخالت التً
تتحصل علٌها ،حٌث أن مخرجات النظام تؤتً قٌمتها من قدرتها على خدمة المستفٌدٌن  ،لذلك فإن
إنتاجٌة نظم المعلومات ترتبط بهإالء المستخدمٌن ،و ٌمكن تحدٌد إنتاجٌة نظم المعلومات اإلدارٌة من
خالل العناصر التالٌة:
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 التخطٌط الفعال :عنصر أساسً لنجاح أي مهمة فً أي مستوى تنظٌمً.9

 التوجٌه الواضحٌ :عتبر التوجٌه نتٌجة التخطٌط باعتباره ٌمد العاملٌن بالمعلومات الالزمة لتحدٌد ما هومطلوب منه.
 السبل و اإلجراءات :تمثل السبل واإلجراءات إطار العمل الضروري إلنتاجٌة المستوٌات التنظٌمٌة. التدرٌب المالئم :إن الطر ٌقة الصحٌحة ألداء المهام و إنتاجٌة تلك المهام لن تتحقق إال من خاللالتدرٌب.
 البٌئة المادٌة للعملٌ :جب أن ٌتم التدرٌب آخذا فً االعتبار البٌئة المادٌة للعمل من آالت و معدات مثلمساحة المكان ،درجة اإلضاءة ،التهوٌة ،نوع األثاث ،األلوان
 األدوات المالئمة :تهتم معظم المنظمات باألدوات المالئمة فً المستوٌات الدنٌا من إدارة نظمالمعلومات مثل الوسائل الطرفٌة ،الحاسبات الشخصٌة ،لغات البرمجة من الجٌل الرابع.
 فعالٌة إدارة الوقتٌ :قل الفاقد فً المستوٌات الدنٌا ألن المهام محددة بٌنما ٌزداد هذا الفاقد فًالمستوٌات العلٌا.
 قٌاس األداء :وهً خطوة ضرورٌة مرتبطة بالخطوة السابقة حٌث فً هذه الخطوة ٌتم قٌاس طرٌقةأداء الفرد لعمله و أثرها فً تحقٌق األهداف وقٌاس األداء.
 فعالٌة االتصال :وهً الخطوة التً تربط الخطوات السابقة والالزمة للقٌام بها وٌتم االتصال من خاللقنوات االتصال و المعلومات المرتدة.
 أهمٌة نظم المعلومات اإلدارٌة :لقد تزاٌدت أهمٌة وظٌفة نظم المعلومات اإلدارٌة لعدة أسباب: تزاٌد المعرفة المتاحة للمدٌرٌن ،والتً ٌمكن استخدامها فً اتخاذ قراراتهم طبقا للمعرفة
العلمٌة المتقدمة.
 نمو المنشآت فً الحجم وتعقد أعمالها مما ٌضطر المدٌرٌن إلى االعتماد بطرٌقة متزاٌدة على
المعلومات المكتوبة.
 ازدٌاد درجة تخصص بعض المنشآت واتجاه أغلب المنشآت لتنوٌع أعمالها.
 ازدٌاد التعقد التكنولوجً للمجتمع بصفة عامة.
 ازدٌاد ندرة بعض الموارد الطبٌعٌة.
 ازدٌاد درجة التغٌٌر البٌئً والتكنولوجً.
 انتشار أنشطة المنشآت والمركزٌتها ،مما زاد من حاجتها إلى أسالٌب متقدمة فً الرقابة لتؤمٌن
قٌام المدٌرٌن بواجباتهم طبقا لما هو متفق عٌه فً الخطة.
 انتشار استخدام الحاسبات اآللٌة وانخفاض تكلفتها مما ٌجعل منها وسٌلة مثالٌة لمعالجة البٌان.
 أهداف نظم المعلومات اإلدارٌة:10

من خالل التعارٌف السابقة لنظم المعلومات اإلدارٌة فإنه ٌمكن وضع مجموعة من األهداف التً
تسعى نظم المعلومات إلى تحقٌقها ،وتتمثل تلك األهداف فٌما ٌلً:
 ربط النظم الفرعٌة للمنظمة مع بعضها فً نظام متكامل بما ٌسمح بتدفق البٌانات والمعلومات
بٌن تلك النظم وبما ٌإدي إلى تحقٌق التنسٌق بٌن أنشطة تلك النظم.
 المساعدة فً ربط أهداف النظم الفرعٌة للمنظمة بالهدف العام للمنظمة وبالتالً المساهمة فً
تحقٌق هذا الهدف.
 المساعدة والمساندة فً عملٌة صنع واتخاذ القرار فً جمٌع المستوٌات التنظٌمٌة من خالل
توفٌر التقارٌر التً تضمن المعلومات الالزمة لتلك القرارات فً الوقت المناسب.
 توفٌر المعلومات الالزمة ألغراض التخطٌط والرقابة فً المكان والوقت والشكل المناسب.
 الرقابة على عملٌة تداول البٌانات والمعلومات وحفظها.
 تهدف نظم المعلومات اإلدارٌة إلى تحسٌن إنتاجٌة المنظمة بعدة طرق منها إنتاج التقارٌر عن
العملٌات الروتٌنٌة للمنظمة بدقة ،تحدٌث البٌانات والمعلومات ،التنبإ بالمشاكل التً تتعرض
لها المنظمة.
 تهدف نظم المعلومات اإلدارٌة إلى تطوٌر أداء المنظمات من خالل ما تتٌحه من معلومات
مرتدة عن تنفٌذ الخطط والمشروعات.
 -2مراحل اتخاذ القرارات والعوامل المؤثرة فٌها:
مراحل اتخاذ القرار:
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 تعرٌف المشكلة واكتشافها :تعرف المشكلة فً مجال عملٌة اتخاذ القرار بؤنها "انحراف عن الهدفالمحدد مسبقا أو هً حالة من عدم التوازن بٌن ما هو كائن وبٌن ما ٌجب أن ٌكون".
 تشخٌص المشكلةٌ :عنً التشخٌص التعرف على أسباب المشكلة وتحدٌد أبعادها وتحري السببالرئٌسً لظهورها ومعرفة أسبابها وأعراضها.
 تحلٌل المشكلةٌ :قتضً تحلٌل المشكلة وتصنٌفها تحدٌد البٌانات والمعلومات المطلوبة لحلهاومصادرها ،وٌعنً تصنٌف المشكلة تحدٌد طبٌعتها وحجمها ومدى تعقدها ونوعٌة الحل األمثل المطلوب
لمواجهتها.
 إٌجاد البدائل لحل المشكلةٌ :عنً الحل البدٌل وسٌلة الحل المتاحة أمام المدٌر لحل المشكلة المطروحةأو هو بمعنى آخر قرار مقترح ٌإخذ بعٌن االعتبار إلى جانب قرارات أخرى مقترحة بقصد المقارنة
والتحلٌل حتى ٌتم اختٌار أفضلها وٌصبح القرار األخٌر.
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 تقٌٌم البدائل المتاحة لحل المشكلة :بعد إن ٌتضح للمدٌر الحلول البدٌلة للمشكلة ٌجب علٌه بعد ذلكإجراء تقٌٌم شامل لها ،وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الصعبة ،ذلك ألن عملٌة المفاضلة بٌن البدائل
لٌست عملٌة واضحة وسهلة ألن مزاٌا وعٌوب كل بدٌل ال تظهر وقت بحثها ولكنها تبرز عند تنفٌذ الحل
مستقبال ومن هنا ٌؤتً الشك وعدم التؤكد من صالحٌة البدائل المطروحة للحل.
 اختٌار الحل المالئم للمشكلة :تعتبر عملٌة االختٌار النهائً للبدائل المتاحة لحل المشكلة من أهمالخطوات التً ٌولٌها المدٌرون جل اهتمامهم.

 -العوامل المؤثرة فً اتخاذ القرار:
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إن رواد المدارس التقلٌدٌة لم ٌهتموا بدور العوامل السلوكٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة وتؤثٌرها فً
عملٌة اتخاذ القرار ،وإنما ركزوا على الجوانب المادٌة بٌنما رواد المدارس السلوكٌة ،فقد ركزوا
اهتمامهم على أهمٌة العوامل والمتغٌرات النفسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة وتؤثٌرها فً هذه العملٌة.
وبناءا على ذلك ركزت دراساتهم فً تحلٌل عملٌة اتخاذ القرار على العوامل النفسٌة والظروف
البٌئٌة المحٌطة بالمنظمة وما ٌرتبط بها من عادات وتقالٌد وقٌم اجتماعٌة ونظم سٌاسٌة واقتصادٌة.
وعلى ضوء ذلك فان العوامل المإثرة فً عملٌة اتخاذ القرار هً :
 العوامل اإلنسانٌة:إن هذه العوامل ناتجة عن كون عملٌة اختٌار البدائل المتاحة ما هً إال ناتج لتفاعل إنسانً
تتفاعل فٌه عدة عوامل منطقٌة و غٌر منطقٌة ،موضوعٌة وشخصٌة ،إن العوامل اإلنسانٌة قد تكون
نابعة من شخص المدٌر أو من سلوك مساعدٌه ومستشارٌه أو من المرإوسٌن وغٌرهم ممن ٌمسهم
القرار.
 -العوامل التنظٌمٌة:

()21

باإلضافة إلى العوامل اإلنسانٌة التً تإثر على اتخاذ القرار هناك أٌضا العوامل التنظٌمٌة
والمتمثلة فً القوى الكامنة فً الموقف اإلداري ،االتصاالت اإلدارٌة ،التفوٌض والالمركزٌة اإلدارٌة
ونطاق التمكن.
 العوامل البٌئٌة:هناك مجموعة من العوامل و القٌود التً تإثر فً فعالٌة القرارات الصادرة عن الظروف البٌئٌة
المحٌطة بالقرار أهمها
12

 طبٌعة النظام السٌاسً واالقتصادي السائد فً الدولة.
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 انسجام القرار مع الصالح العام.
 النصوص التشرٌعٌة.
 التقدم التكنولوجً.

خاتمة :
بما ان المإسسة االقتصادٌة تسعى جاهدة إلى تحقٌق التنمٌة ومساٌرة التطورات العالمٌة خاصة
فً ظل العولمة التً تتطلب منها االندماج الكامل فً حصولها على المعلومات والبٌانات الكافٌة بناء
على معطٌات بنك المعلومات ألجل اتخاذ قراراتها السلٌمة  ،لذا ٌتطلب لمتخذي القرارات أن ٌواكبوا
التغٌرات فً جمع البٌانات الرٌاضٌة التً تحتاج الى مجموعة من المتغٌرات كاإلحصاء الذي ٌتطلب
بدوره نماذج تعتمد على بحوث العملٌات والبرمجة مع األخذ بعٌن االعتبار اإلعالم اآللً  ،وهذا من اجل
تكوٌن وتسٌٌر المعرفة للوصول التخاذ القرار السلٌم .
لنظام المعلومات اإلدارٌة دور كبٌر وفعال فً مختلف المإسسات وذلك نظرا لألهمٌة البالغة
التً ٌكتسٌها ،باعتباره ٌسعى إلى ربط النظم الفرعٌة للمنظمة مع بعضها البعض وذلك بجعلها فً نظام
موحد ومتكامل ،وهذا بغرض مراقبة تدفق البٌانات والمعلومات بٌن تلك األنظمة بشكل دقٌق ،إضافة إلى
التنسٌق بٌن مختلف األنشطة ،وبالتالً ربط هذا النظام بالهدف العام المحدد والمسطر من طرف المنظمة
من أجل تحقٌقه وذلك من خالل المساعدة والمساندة فً عملٌات صنع القرار عبر جمٌع المستوٌات
التنظٌمٌة ،وتنفٌذ أهدافها اإلستراتٌجٌة .
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