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بقرات سمان يأكلهن سبع  يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع  "

سنبالت خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس  عجاف وسبع  

قـال  تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم  ) 46(لعلهم يعلمون  

 ثم يأتي من بعد  )  47(فذروه في سنبله إال قـليال مما تأكلون  

) 48(إال قـليال مما  تحصونذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن  

  )"49(ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون

  صدق اهللا العظيم

  49-46اآلية  

 في قـال إال يومه في كتابا أحدا يكتب ال أنه رأيت إني"

 لو يستحسن، لكانهذا زيد لو أحسن، لكان هذا غير غده،لو

 من وهذا، أجمل لكانهذا ترك لو ،أفضل لكان هذا قدم

".البشر جملة فيالنقص استيالء على دليل وهو العبر،أعظم
- األصفهاني الدين عماد -
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:ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى توضیح دور نظم المعلومات في التخطیط اإلستراتیجي للمؤسسة،بالتطبیق على مؤسسة 

وحدة أریس، باالعتماد على وجهة نظر موظفي اإلدارة العلیا بالمؤسسة،حیث تم توزیع –باتنة–مطاحن األوراس 

.الوصفي التحلیلي في هذه الدراسةوقد جرى تطبیق المنهج ،استبانه)21(

حیث تناولنا في الفصل األول اإلطار النظري لنظم المعلومات، وفي الفصل الثاني التخطیط اإلستراتیجي للمؤسسة

أما الفصل الثالث فقد تطرقنا إلى الدراسة التطبیقیة لدور نظم المعلومات في التخطیط اإلستراتیجي بمؤسسة مطاحن 

.حدة أریس،وفي األخیر توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیاتو  -باتنة–األوراس 

.وحدة أریس-باتنة-نظم المعلومات،التخطیط اإلستراتیجي،مؤسسة مطاحن األوراس:الكلمات المفتاحیة



Résumé de l’étude:

Le but de cette étude et la clarification de système d’information , deus la planification stratégique

de l’entreprise model moulins des Aurès unité Arris.

En référence a l’avis des fonctionnaire de la direction générale-de moment ou il a été procéder a la

distribution de uingt un (21) questionnaires ainsi que l’application de l’approche analytique descriptive

deus cette étude puisque nous avons abordé au premier chapitrer, le cadre théorique du système

d’information , quant au deuxième chapitre la planification stratégique de l’entreprise.

Ou troisième nous avons abreuvé l’etude pratique de role du système d’information planification

stratégique de l’entreprise moulins des Aurès unité Arris.

Mots clés: systèmes d’information, la planification stratégique, entreprise des moulins des Aurès-batna-

unité Arris.
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.لك الحمد ربي على عظیم فظلك وكثیر عطائك أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

إلى التي تحت قدمیها جنتي إلى التي حملتني في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج وكابرت عند الوضع 

التي تشتعل كالشمعة لتضيء ا التي ذبلت زهرة شبابها من أجلن الدافئإلى ذات الحضن ج، ما یذیب المه

.الفضیلةلنا طریق النجاح، التي جعلتني أحمل القلم أعانق العلم نورا وأمضي في درب

.أمي حفظك اهللا....إلى أمي الغالیة وحسبي

إلى من كان سببا في وجودي فكرس نفسه في تربیتي وتحمل ألما وتقلد صبرا

إلى الذي سال عرقه وطال أرقه في سبیل دراستي

فعلمني أن أدوس على الجراح وأمشي إلى الغالي الذي سرت في طاعته وكبرت في ظله إلیك أبي 

.أبي حفظك اهللا....العزیز وحسبي

إلى من شاركوني ظلمة الرحم وقاسموني نور العطف والحنان وعاشوا معي أیام الفرح وتقلبات الزمان

)شهیناز(عقبة سامیة مروة صفاء هاجر:واتيإلى األعمدة التي أظل أرتكز علیها للصمود إخوتي وأخ

*غانم سالم*إلیكما یا یاورود البیت الثمینة یا صغار بیتنا وبهجة قلوبنا 

إلى كل أقاربي أعمامي وأخوالي

نجیب،عبد الحمید،جابر،شریف،أكرم،هشام،ناصر،صالح،توفیق،رضا،جمال،زكریاء،نذیر:إلیكم أصدقائي

....عز الدین 

الواسعة أن تفصل بیننا وال أن تبعد عن فكري مالمحكم البهیةلیس للبحار 

 دفه یونس.وال أنسى الوجوه النیرة والقلوب الطیبة أصدقاء المشوار الدراسي
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الحمد هللا وحده الذي هدانا وبفضله وجزیل رحمته أعاننا على تجاوز كل العقبات إلتمام هذا العمل المتواضع                           

كما أشكر كل من ساق أفكاري وساهم في تثبیت خطاي على دروب المعرفة وأخص بالذكر 

تتردد في إعطائي المعلومات التي تعینني في دربي وكانت ليالتي لم "دوباخ سعیدة "األستاذة المشرفة 

.المعین بعد اهللا عز وجل في هذا البحث

"مباركي نعیمة"وشكر خاص لجمیع األساتذة، وخاصة أساتذة التسییر اإلستراتیجي للمنظمات،وٕالى األستاذة 

.وٕالى كل أعضاء اللجنة المناقشة التي سأنال شرف مناقشتها لعملي هذا

.من أعانني من قریب أو بعیدوكل

وأتوجه أیضا بالشكر إلى عمال و موظفي مؤسسة مطاحن األوراس وحدة أریس،لما قدموه لي من معلومات 

.التي أعانتني في هذا البحث

شكرا جزیال
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لمقدمة العامةا



i

مقدمة 

وفي  إن التطورات المعاصرة وتأثیر التغیرات التكنولوجیة وظهور مفاهیم جدیدة كالعولمة والخوصصة،

، جعل منها أكثر تعقیدا وتغیرا المجاالت  كافة المؤسسات فيأعمال ئة ببیوالمحیطة ظل التغیرات المتسارعة

القطاعات والمجاالت، هذا ما یفرض علیها مزیدا وذلك لدرجة اشتداد درجة المنافسة بین المؤسسات في مختلف 

.من المخاطر والتهدیدات

أصبح من الضروري المتسارعة على بیئة أعمال المؤسسات وللحفاظ  على بقائها،ولمجابهة التغیرات 

لمؤسساتا حیث أدركتالالزمة لمواجهتها،اإلجراءاتلها وٕاعدادخططووضعلها وضع تصورات مستقبلیة،

العواملتقدیر إلى یتعداهابلفقط،الجاریةالعملیات على یركز ال لكونهنظرااالستراتیجيالتخطیطضرورة

لك ذل ،وتهدیدات فرص منبهایرتبطماوتحدیدلالستثمار،الجدیدةالمجاالتبتحدیدویهتموالبیئیة،الخارجیة

وتقدمهانموهابلوبقاءها،استمرار المؤسسةتضمن كأداة االستراتیجيالتخطیطباعتمادمطالبةن المؤسساتإف

.البقاءأسباب أهم التمیزفیهایعدبیئة في

توفیر المعلومات الدقیقة والمناسبة إلنجاح على المؤسسات عند القیام بعملیة التخطیط االستراتیجي و 

یسعى إلى توفیر ولتوفیر هذه المعلومات البد لها من نظام معلومات فعالالعملیة التخطیطیة بالمؤسسة،

باعتبار نظام المعلومات كأداة للتخطیط المعلومات الالزمة للقائمین على العملیة التخطیطیة بالمؤسسة،

المعلوماتفعالیتها حیث تتنوعوزیادةأدائهالتحسینجمیع المعلوماتتوافرما یكفل لها االستراتیجي للمؤسسة، 

.فیها المؤسسةعملتالتيوالبیئة،بهالمحیطة والظروف وحجمهالنشاطنوعحسب

:إشكالیة الدراسة-1

درجة وازدیاد المجاالت،   كافة ببیئة أعمال المؤسسات فيفي ظل التغیرات المتسارعة والمحیطة 

،المنافسة بین المؤسسات في مختلف القطاعات والمجاالت، هذا ما یفرض علیها مزیدا من المخاطر والتهدیدات

الالزمة لمواجهة هذه اإلجراءاتلها وٕاعدادخططووضعلها وضع تصورات مستقبلیة،أصبح من الضروري 

وللقیام بها البد لها أن تمتلك نظام معلومات فعال یساعدها على توفیر المعلومات الدقیقة والفعالة التغیرات،

.للمؤسسة إلنجاح الخطة اإلستراتیجیة للمؤسسة

:تالیةوعلى ضوء هذا یمكن طرح اإلشكالیة ال

هو الدور الذي یؤدیه نظام المعلومات في مختلف مراحل عملیة التخطیط اإلستراتیجي؟ما

:أسئلة الدراسة-2

:مجموعة من األسئلة الفرعیة هي على النحو التاليالدراسةإشكالیةمن تندرج

اإلستراتیجي؟اإلعداد لعملیة التخطیط اهم نظام المعلومات في التهیئة و إلى أي مدى یس-

  ؟)الفرص والتهدیداتنقاط القوة والضعف،(إلى أي مدى یساهم نظام المعلومات في تحلیل الوضع الراهن -

إلى أي مدى یساهم نظام المعلومات في وضع الخطة اإلستراتیجیة؟-

إلى أي مدى یساهم نظام المعلومات في تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة؟-

المعلومات في متابعة وتقویم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة؟إلى أي مدى یساهم نظام -



ii

:فرضیات الدراسة-3

:لإلجابة على األسئلة الفرعیة تم وضع الفرضیات التالیة

.اإلعداد لعملیة التخطیط اإلستراتیجيعلومات دورا أساسیا في التهیئة و یلعب نظام الم-

.نقاط القوة والضعفمن خالل التعرف على  الراهنیلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في تحلیل الوضع -

.الفرص والتهدیداتمن خالل التعرف على یلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في تحلیل الوضع الراهن-

.یلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في وضع الخطة اإلستراتیجیة-

.یجیةیلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في تنفیذ الخطة اإلسترات-

.یلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في متابعة وتقویم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة-

:أهمیة الدراسة-4

المعلوماتتكنولوجیا في المؤسسات الجزائریة تغیرات كبیرة في بیئة أعمالها نتیجة التقدمتواجه

 الذي الدور على تركزهذه الدراسة أهمیة لذلك فإن ما خلق لها منافسة كبیرة ومزیدا من التهدیدات،واالتصاالت

في  المختلفةالتغیرات لمواجهةراتیجياالستالتخطیطعملیةبالمؤسسة للقیام في المستخدمنظام المعلوماتیلعبه 

  .هار المؤسسة واستمرالبقاءضروریةالعملیة هذه باعتبارالبعید،المدىوخاصة علىبیئة أعمالها

:أهداف الدراسة-5

الدراسة من الهدف المتمثل في الدور الذي یقوم به نظام المعلومات في التخطیط االستراتیجي تنطلق

.في مختلف مراحلهللمؤسسة

  :إلى ،تهدف هذه الدراسةكما 

.المؤسسة في النظم هذه عملطبیعة وعلى المعلومات،نظمالمرتبطة بمفاهیم تحدید ال-

.كأداة لعملیة التخطیط اإلستراتیجيالمعلوماتنظماستخدامأهمیةمدىعلى  التعرف-

المعلوماتتوفیر خالل من،التخطیط اإلستراتیجيخطوات  في المعلوماتنظممساهمةمدىعلى  التعرف-

.الضروریة

:منهج الدراسة-6

بجمع وذلك، وأهدافها المنهج المناسب للدراسةالتحلیلي لكونهالوصفيالمنهجاستخدمنا في هذه الدراسة

مجموعةمن خالل استغاللالنظري للموضوع، اإلطار لصیاغة وذلك تحلیلها،ثم وتصنیفهاوالمعلوماتالبیانات

.واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها،بالموضوعصلة لها التيوالبحوث والدراساتالمراجعمن

:حدود الدراسة-7

دور نظم المعلومات في التخطیط اإلستراتیجي على دراسة  ةالحالیالدراسةقتصر ت:الحدود الموضوعیة-

.للمؤسسة

.وحدة أریس-باتنة-مطاحن األوراسفي مؤسسة الدراسةتم إجراء:الحدود المكانیة-

.2013/2014السداسي الثاني للسنة الدراسیة خاللالدراسةتم إجراء :الحدود الزمنیة-
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:هیكل الدراسة-8

الموضوعة،قسمنا البحثواختبار الفرضیاتالمطروحةاإلشكالیة على ة، لإلجابللدراسةالرئیسیةبالجوانبإللمام

:تطبیقي كما یليفصل و نظریین،فصلینفصول،ثالثة إلى

المبحث األول یتمثل ،المعلومات، یتضمن أربعة مباحثنظماإلطار النظري لالفصل هذا یتناول:األولالفصل

والمبحث الثالث یتمثل في ماهیة نظم أما المبحث الثاني یتمثل في المعلومات والبیانات،في ماهیة النظام،

.تصنیفات نظم المعلوماتالرابع یتمثل في  ث، والمبحالمعلومات

لمبحث األول تمثل یتضمن أربعة مباحث ا،التخطیط اإلستراتیجي للمؤسسةیتناول هذا الفصل :الفصل الثاني

والمبحث الثالث تمثل في في التخطیط واإلستراتیجیة،أما المبحث الثاني تمثل في ماهیة التخطیط اإلستراتیجي

.نظم المعلومات في التخطیط اإلستراتیجيمساهمةخطوات التخطیط اإلستراتیجي،والمبحث الرابع تمثل في 

-باتنة-دراسة حالة مؤسسة مطاحن األوراس  على النظریةالدراسة في جاءما أهم إسقاطحاولنا:الفصل الثالث

.وحدة أریس

:نموذج الدراسة-9

والمتغیر التابع المتمثل في المتغیر المستقل المتمثل في نظم المعلومات،،تعتمد الدراسة على متغیرین

.التخطیط اإلستراتیجي

المتغیر التابعالمستقلالمتغیر 

.من إعداد الطالب:المصدر

 نظم املعلومات

عمليات النظام -   

خمرجات النظام-  

 التخطيط اإلسرتاتيجي

.            التهيئة واإلعداد -   

.         حتليل الوضع الراهن -   

.    وضع اخلطة اإلسرتاتيجية -   

.    تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية -   

اإلسرتاتيجية متابعة وتقومي اخلطة-     
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:تمهید

ما وحاجتها إلى اتخاذ قرارات سریعة،ؤسساتفي ظل التحوالت السریعة التي تشهدها بیئة أعمال الم

في ظل ثورة إلى االعتماد على نظم المعلومات التي شهدت بدورها تطورا كبیرا ومتسارعا،المؤسسات دفع

ن بناء وتصمیم نظم إف ،"المعلوماتبعصر "ما یعرفهو التي ازدادت أهمیتها في عصرنا هذا و لمعلومات،ا

وتحدید نقاط قوتها ،تحلیل بیئتها الداخلیة والخارجیةفي  ؤسسةالمعلومات فعالة أصبح ضرورة ملحة للم

لتخدم مختلف وظائفها، ةؤسسحیث أدى هذا التطور إلى زیادة الحاجة للمعلومات الستخدامها في الم،وضعفها

التي بدورها تساعد في تصمیم وبناء نظم المعلومات من ،ؤسسةتیجیا للمباعتبار هذه المعلومات موردا استرا

خالل المعلومات التي تحصل علیها من مختلف مصادرها الداخلیة والخارجیة بشرط أن تكون المعلومات ذات 

، ؤسساتحیث أصبحت نظم المعلومات ضرورة حتمیة للم، ؤسسةللمجودة عالیة لتخدم كل المستویات اإلداریة

.لتحقیق أهدافها المستقبلیة واتخاذ قرارات ناجحةومصدرا

:من خالل أربعة مباحثوسنتطرق في هذا الفصل إلى اإلطار النظري لنظم المعلومات،

.ماهیة النظام:المبحث األول

.البیانات والمعلومات:المبحث الثاني

.ماهیة نظم المعلومات:المبحث الثالث

.المعلوماتتصنیفات نظم:المبحث الرابع
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ماهیة النظام:المبحث األول

ناول في هذا وسنتوأهدافها وأنواعها،تعددت واختلفت النظرة إلى األنظمة من حیث تعریفها ومحتویاتها،

، أما المطلب الثاني خصائص النظامالنظام،مفهوم، وسنتطرق في المطلب األول إلىالمبحث ماهیة النظام

.العوامل المؤثرة على النظامالرابعوفي المطلب ، تصنیفاتهفي المطلب الثالث و 

مفهوم النظام:المطلب األول

.1وتعني الكل المركب من عدد من األجزاء، )(systemaالیونانیةتق أساسا من الكلمة النظام لغویا مش

كل نظام من مكونات أساسیة تتفاعل فیما بینها وتعمل ضمن ظروف بیئیة محددة لتحقیق الهدف من یتكونو 

.وجودها

:یليما،ومن أهم التعاریف المقدمة للنظام

والمكونات التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحقیق مجموعة من األجزاء":یعرف النظام بصفة عامة بأنه-1

2."غرض معین

مجموعة من المكونات المرتبطة والتي تعمل معا نحو تحقیق هدف واحد عن طریق ":آخر هوفي تعریف -2

3."إلى مخرجاتلتحویلهاقبول مدخالت من البیئة وٕاجراء عملیات تحویلیة علیها 

مجموعة من العناصر التي ترتبط مع بعضها البعض بسلسلة من العالقات بهدف أداء وظیفة ":النظام هو-3

".وظائفأو مجموعة 

VAN"ینظر -4 GIGCH" وهذه العناصر یمكن أن ،مجموعة من العناصر المترابطة":أنهإلى النظام على

4."تكون مفاهیم وفي هذه الحالة یكون النظام الذي یتعامل معها نظاما محددا

ومكونات ،مجموعة من المكونات المادیة مثل الحاسب والشاشات وخطوط االتصال":یعرف كذلك بأنه-5

  ".العالقاتواألنظمة والقوانین والتعلیمات و معنویة مثل البرامج والملفات 

ة أن النظام مجموعة من العناصر المرتبط:من خالل التعاریف السابقة یمكن استخالص تعریف شامل للنظام

.التي تعمل معا لتحقیق هدف محدد

دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 2005، ص17. المدخل إلى نظم المعلومات اإلداریة، 1محمد عبد حسین آل فرج الطائي،

2010، ص20. نظم المعلومات اإلداریة، جامعة الملك سعود، السعودیة، 2محمد بن أحمد السدیري،

،2000، اإلسكندریةوالتوزیع، الدار الجامعیة للنشر،)التطبیقاتاألدوات،النظریة،(نظم المعلومات اإلداریةالعبد،إبراهیمجالل منال محمد الكردي،3

  .21ص

2012، ص ص:16، 17. الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، نوري منیر، نظام المعلومات المطبق في التسییر،
4



اإلطار النظري لنظم المعلومات:الفصل األول

4

:عناصریجب أن یكون النظام مشتمال على ثالثة ،ولتعریف النظام

.متبادلةأنه یتكون من مجموعة من األجزاء في عالقات -

.هذه األجزاء عالقات متبادلة أو متداخلة أو معتمدة بعضها على بعضیكون بینأن  - 

.أنها تعمل معا في سبیل تحقیق هدف مشترك-

1:ام من المكونات األساسیة التالیةطبقا للتعاریف السابقة یتكون النظ

وهذه  ،لكل نظام مدخالت تتمثل في القوة الدافعة أو الوقود الالزم لتشغیل النظام:INPUTSالمدخالت-1

:والمدخالت ثالثة أنواع،الت یحددها الهدف النهائي للنظامالمدخ

وهي المدخالت الدائمة التي یستلمها ،تدعى كذلك بالمدخالت التتابعیة:مدخالت منتظمة- أ

ویمثل هذا النوع من المدخالت مشكالت محدودة لمحلل ،منتظمةظام من مصدر معین وبطریقة الن

وعادة ما تسمى المدخالت ،وسهولةیمكن اكتشافها بسرعة ،لنظم نظرا ألن مشاكل عدم توافرهاا

.المتتابعة بالمدخالت المحددة المسار

تخضع دة بدائل توصف المدخالت بأنها عشوائیة إذا ما توفرت للنظام ع:العشوائیةالمدخالت- ب

حیث تتطلب ،بشأن أي بدائل سوف یتم استخدامهاأي أن النظام في حالة عدم تأكد ،للتوزیع االحتمالي

خاصا من جانب محلل النظم ویرجع السبب في ذلك إلى صعوبة مالحظة واكتشاف مشاكل اهتماما

المدخالت عادة ما  فهذه ،مقارنة بالمدخالت المتتابعةتدفق هذا النوع من المدخالت بالسرعة الكافیة 

.یكون تأثیرها على كفاءة عملیات النظم ولیس العملیات ذاتها

ت تأتي المدخالت من النظام ذاته في صورة معلوما:المدخالت عن طریق التغذیة العكسیة- ت

وهي عبارة عن مخرجات نظام وجدت نتیجة انحرافات في المخرجات ،ناتجة من األداء السابق للنظام

.حیث یعید النظام تشغیل تلك المخرجات مرة أخرى،خرجات المتوقعة أو المستهدفةالمالفعلیة عن

والتشغیل ،التشغیل هو العملیة التي یتم بواسطتها تحویل المدخالت إلى مخرجات:processesالتشغیل-2

بطرق ویتم تحویل البیانات في نظام المعلومات إلى معلومات ،ثل تفاعل كل العوامل داخل النظامبهذا یم

.التشغیل المختلفة من تسجیل وتلخیص وحساب وغیرها

لجة التي والناتجة عن عملیات التحویل والمعا،هي التدفقات الخارجة من النظام:aoutputالمخرجات -3

والبیانات إلى معلومات حیث یتم تحویل المواد الخام والطاقة إلى سلع وخدمات،،تمت على عناصر المدخالت

.مفیدة تلبي احتیاجات الجهة المستفیدة منها

.22، 21:صصالمرجع السابق، 
1
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  :هي ،ویمكن تصنیف مخرجات النظام إلى ثالثة أنواع

.أخرىالمخرجات التي یتم استهالكها مباشرة بواسطة أنظمة - أ

.المخرجات التي یتم استهالكها داخل نفس النظام في دورة العملیات- ب

استهالكها داخل النظام أو بواسطة النظم األخرى ولكن یتم التخلص المخرجات التیس ال یتم - ث

هذا النوع تدنیتوتعتبر ،لطبیعیة للنظام وتعمل على تلوثهامنه في شكل نفایات أو عوادم تدخل البیئة ا

.من المخرجات من التحدیات التي تواجه اإلدارة المعاصرة

لى إتي تم الحصول علیها من المخرجات م المعلومات التعني عملیة إرجاع نتیجة تقیی:التغذیة العكسیة-4

بدورها إلى تحسین نوعیة األعضاء المعنیین في التنظیم لتقییم وتصحیح مرحلة المدخالت حتى تؤدي 

1.المخرجات

خصائص النظام :المطلب الثاني

2:یليیمكن تحدید أهمها فیما،للنظام مجموعة من الخصائص

بعد تحدید الهدف العام للنظام یمكن لوجود النظام إذا لم یكن هدف یسعى لتحقیقه،ال داعي  :هدف النظام-1

أن تحدد األهداف الفرعیة للعناصر المكونة للنظام التي یجب أن تعمل معا وبتناسق تام لیحقق كل عنصر هدفه 

.الذي یساهم في تحقیق الهدف العام للنظام

والمكونات وینتج منها نظام قائم على قاعدة التفاعل والتكامل زاء النظام نتاج تفاعل األج:الكلیة والشمول-2

.المتبادل لمكوناته وعناصره ونظمه الفرعیة

المفتوحة، وشبهالمفتوحةواألنظمةالخارجیة،البیئةلمتغیراتاالستجابة على النظام قدرة هو :التكیف-3

الخارجیةالبیئةمتغیرات على السیطرة على تهاقدر  التكیف، بسبب على قدرة أكثرالمفتوحةشبهاألنظمةوتعتبر

.والرقابةالعكسیةالتغذیةعملیةخاللمن

3:وتتمثل فیما یلي،بد من وضع حدود للنظامظاهر، والالنظام موجود وهدفه :حدود النظام-4

.النظامهي تحدید العناصر الموجودة لتسهیل أو تبسیط معرفة طبیعة :الفیزیائیةالحدود -

.ألن لكل زمن بدایة ومدة عملمراعاة األزمنة أمر ضروري،:الحدود الزمانیة-

.23المرجع السابق، ص
1

مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریة،2005، ص ص:30، 31. 2محمد الصیرفي، نظم المعلومات اإلداریة،

.68منال محمد الكردي، جالل إبراهیم العبد، مرجع سابق، ص
3
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.كل نظام ینشط في مكان محدد:الحدود المكانیة-

مجموعة النشاطات:التحویل-5

تحول إلى حیث أن المدخالت،لما یتالءم مع احتیاجات المسیرینالمتعلقة بتجمیع المدخالت وٕاعدادها 

.مخرجات بعد أن یتم جعلها مخالفة لصفتها األولیة التي دخلت بها للنظام

بأنظمتهاوتعتبر البیئة ،ه مع األنظمة المختلفة في البیئةنظرا لتعاملباالنفتاحیتمیز النظام :االنفتاح-6

.الرئیسیة للنظامإحدى المحددات ...)قانونیة،محاسبیة،سیاسیة،،اجتماعیة،اقتصادیة(المختلفة 

ل ال تحقق عملیة تحویل المدخالت أعلى عائد اقتصادي إذا لم تتم بأق:بین أجزاء النظامواالنسجامالترابط -7

.تعتمد عملیة التحویل بصفة أساسیة على الترابط والتفاعل الداخلي للنظام،نسبة من الهدر في تلك المدخالت

تصنیفات النظام:المطلب الثالث

ر واألسس المستخدمة یوقد تعددت المعای،وهاما للقیام بتحلیل ودراسة النظامیعد تصنیف النظام أمرا ضروریا 

:یلي أهم أنواع النظموفي ما،واعتمادا على خصائصها ومجاالت وجودهافي تصنیف النظام،

1التصنیفات حسب عالقتها بالمحیط: أوال

الذي یتفاعل مع ،حیث ،یعمل داخل حدود البیئة الداخلیةهو ذلك النظام الذي:النظام المفتوح-1

من البیئة ویخرج مخرجاته فیؤثر فیها ویتأثر بها تأثیرا فاعال ویستمد جمیع المدخالتالبیئة الخارجیة

.للبیئة التي تحویه وهو أكثر األنواع انتشارا وأكثرها وضوحا

 وهو ،عینة مغلقة تسمى البیئة الداخلیةحدود مهو ذلك النظام الذي یعمل داخل :النظام المغلق-2

عكس النظام المفتوح أي أنه ال یتفاعل مع البیئة ال یؤثر فیها وال یتأثر بها أي أنه ال یستمد منها 

.مدخالت وال ینتج لها مخرجات،فهو یتفاعل مع نفسه جزءا أو كال،یمكن أن یكون مغلقا نسبیا أو جزئیا

.31ص ،2004عمان،،دار الصفاء،اإلداریةنظم المعلومات إیمان فاضل السامرائي، هیثم محمد الزغبي، 1
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النظام المفتوح والمغلق):01(كل رقمشال

)مغلق نسبیا(لنظام شبه المغلق ا  

النظام مفتوح

  .49ص ،سابقمرجع محمد الصیرفي،:درالمص

1التصنیف حسب درجة التأكد:ثانیا

التفاعالت بین بها، وتعتبرهو ذلك النظام الذي یعمل بطریقة یمكن التنبؤ :النظام المحدد-1

.أجزائه معلومة بصورة مؤكدة

لمتغیرات ، لخضوعههو ذلك النظام الذي یصعب التنبؤ بنتائج تشغیله بدقة:النظام االحتمالي-2

   .دقةنتائجه بعلى یمكن التعرف  ولهذا ال ،غیر مؤكدة

التصنیف حسب شكلها النهائي:ثالثا

تحدید یتمتهتم بالهیاكل النظریةوالنظریات،تعتمد النماذجهي النظم التي:النظم المجردة-1

.غیر ملموسة مادیانظم وهي  والعالقات،العالقة بینها من خالل المعطیات والرموز 

هي النظم التي تتكون من مجموعة من المكونات الطبیعیة الملموسة التي تعمل :النظم المادیة-2

.سویا النجاز هدف معین

.32، 31:لمرجع السابق، ص صا 1

ال تبادل مع البیئة 

الخارجیة

النظام المغلق

النظام یكون محال للمدخالت المعروفة وغیر المعروفة

وكل االضطرابات التي یمكن أن تحدث في البیئة الخارجیة          

تبادل مراقب ومسیطر علیه مع البیئة الخارجیة 

معزول عن أي اضطرابات قد تحدث مع البیئة الخارجیة 

مخرجات

مخرجات معروفة ومحددة 

مسبقا

مدخالت معروفة ومحددة 

مسبقا

غیر -معروفة:المدخالت

اضطرابات-معروفة
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التصنیف حسب نشأة النظام:رابعا

وال یتدخل اإلنسان في هي النظم التي هي من صنع اهللا سبحانه وتعالى:النظم الطبیعیة-1

.الشمسيالنظام اإلنسان،:مثلتكوینها أو صنعها

النظم :مثل،صنعها لخدمتهاإلنسانهي من صنعهي تلك النظم التي :النظم الصناعیة-2

...االجتماعیةالنظم ،االقتصادیة

لزمنیةالتصنیف حسب الفترة ا:خامسا

في  ستمرتلفترة زمنیة أطول من أعمار مستخدمیها،هي تلك النظم التي تستمر:النظم الدائمة-1

.والمؤثراترغم كل المتغیرات العمل

یتم تصمیمها لخدمة أهداف محددة خالل فترة معینة ویتم التي النظم هي تلك :النظم المؤقتة-2

.حلها

النظم حسب درجة التكیف:سادسا

تسمح لها بصورةتها درة على االستجابة للمتغیرات الحادثة في بیئاهي النظم الق:المتكیفةالنظم-1

.بتحقیق أهدافها

التي لیس لدیها القدرة في مسایرة التقلبات والتغیرات في هي تلك النظم :النظم الغیر المتكیفة-2

.تفشل في تحقیق أهدافهاوبذلك،بیئتها

التصنیف حسب طریقة تشغیل النظام:سابعا

بهدف ،یدویاتسجیل وتبویب وتحلیل المدخالتهو ذلك النظام الذي یتم فیه:النظام الیدوي-1

.تقاریر وكشوفإنتاج

توفیر لآلیا، عملیات التحویل الكترونیا أو إجراءهو ذلك النظام الذي یتم فیه :النظام اآللي-2

.معلومات آنیة لجمیع األطراف ذات العالقة

العوامل المؤثرة على النظام:الرابعالمطلب 

1:حصر هذه العوامل في مجموعتینوقد تم،ة وكفاءة النظام في تحقیق أهدافهتتعدد العوامل التي تؤثر في فعالی

مذكرة ،"دراسة حالة عینة من البنوك التجاریة العاملة في والیة ورقلةاالئتمان،فشلتسییر حاالت في المصرفیةالمعلوماتنظمفعالیة"حسین ذیب، 1

  .31ص ،2010، ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح،)غیر منشورة(ماجستیر 
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العوامل الخارجیة: أوال

،وتعززها البیئة التي یعمل فیها النظامهي العوامل التي تؤثر في مدخالت ومخرجات النظام على حد سواء،

:وأهم هذه العوامل

هي تلك العوامل التي یتمثل تأثیرها على فاعلیة النظام في جانب :العوامل االقتصادیة-1

  .العرض والطلب عروضادة تشمل على وهي ع ،المدخالت

وتتمثل في القیم والعادات تأثر تأثیرا واضحا على مدخالت النظام،:العوامل االجتماعیة-2

وذلك فیما یتعلق بقدرة النظام على طرح مخرجات تلبي ،ثم أنها قد تأثر على المخرجاتوالتقالید،

.االحتیاجات البیئیة

یتوقف نجاح قانونیة، حیثلوائح تصدره الدولة من قوانین و تمثل فیما:والتشریعاتالقوانین -3

.سباب المبررة لهاقدرته في تفسیر وتطبیق القوانین والتشریعات ضمن األالنظام على مدى 

العوامل الداخلیة:ثانیا

حیث تأثر تلك العوامل ،ون له قدر معین من السیطرة علیهاهي تلك العوامل التي تنبع من داخل النظام ویك

:تتمثل فيتلك العواملعلى جمیع حلقات النظام بدءا بالمدخالت ومرورا بالعملیات وانتهاء بالمخرجات،

.قدرة النظام على االستخدام األمثل للموارد النادرة المادیة والبشریة-

.التنظیمي للنظام وأهدافهدرجة التكامل بین الهیكل -

.على التنسیق بین النشاطات المختلفة ألجزائهمدى قدرة النظام -

.درجة التكامل بین نظم االتصال ونظم المعلومات في النظام-

.مدى قدرة النظام على تبني قواعد موضوعیة في التوظیف والترقیة بالنسبة لإلطار البشري-

.لموازنة بین السلطات والمسؤولیاتمدى قدرة النظام على تحقیق ا-

النظام على استخدام التخطیط القائم على حصر المتغیرات المستقبلیة واستحداث الخطط المناسبة مدى قدرة-

1.للعمل معها

.32ص ،مرجع سابق،حسین ذیب 1
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البیانات والمعلومات:المبحث الثاني

وقد أصبحت المعلومات تمثل ركیزة أساسیة لصنع واتخاذ ،إننا نعیش عصر المعلومات أو الثورة المعلوماتیة

القرار سواء على المستوى الكلي لرسم سیاسات التنمیة المختلفة أو على المستوى الجزئي لرسم استراتیجیات 

ات وفي المطلب الثاني خصائصوسنتطرق في المطلب األول إلى مفهوم كل من البیانات والمعلوم.المنظمات

أنواع  :إلىنتطرق الرابع وفي المطلب أما المطلب الثالث نتناول مصادر المعلومات،بیانات،المعلومات وال

.وأهمیتهاالمعلومات 

.البیانات والمعلومات هوممف:المطلب األول

مفهوم البیانات: أوال

اإلدارة وتترجمه تعتبر البیانات هي المادة الخام التي تستخرج منها المعلومات، فهي األساس الذي تركز علیه 

.بعد ذلك إلى معلومات

مجموعة حقائق غیر منظمة قد تكون في شكل أرقام أو كلمات أو رموز ال عالقة بین ":على أنهاف تعر و 

البیانات یتم تشغیلها بغرض تحویلها ،وال تؤثر في سلوك من یستقبلهاأي لیس لها معنى حقیقي ،البعضبعضها 

1."تعطي داللةاتخاذ القرار فالبیانات بصورتها الخام الإلى معلومات مفیدة لعملیة 

مفهوم المعلومات:ثانیا

بیانات منظمة تتوفر في وقت ومكان یمكن متخذ القرار من التصرف الضروري، ":على أنهاتعرف المعلومات

2".وبالتالي هي نتاج معالجة البیانات

وبالتالي فإن وتنظیمها بشكل یسمح باستخدامها واالستفادة منها،عبارة عن بیانات تم تصنیفها ":كما تعرف بأنها

".المعلومات لها معنى وتؤثر في ردود أفعال من یستقبلها

وٕاذا طبقنا مفهوم النظم على تلك العالقات فإن ،المعلوماتإلنتاجالالزمةتعتبر البیانات هي المادة الخام إذ

عن المعلومات التي ینتجها یتم معالجتها للحصول على المخرجات التي هي عبارة البیانات تمثل مدخالت

.3یوضح ذلكالمواليالشكلو ، النظام

2006، ص ص:43، 44. اإلسكندریة، نظم المعلومات اإلداریة، مؤسسة حورس الدولیة، 1أحمد فوزي ملوخیة،

2010، ص18. دار الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، نظم المعلومات اإلداریة، 2عبد الحمید بسیوني،

.63، 45:ص ص ،مرجع سابقمنیر،نوري 
3
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نظام معالجة البیانات:)02(شكل رقمال

التغذیة العكسیة

.44، ص مرجع سابق، أحمد فوزي ملوخیة:المصدر

إن عملیة معالجة وتشغیل البیانات تتطلب ضرورة توافر عناصر معینة كاآلالت والمعدات المستخدمة في 

فإن  وأیضا معرفة األفراد الذین یقومون بتلك العملیة بالطرق واإلجراءات المتبعة لتشغیل تلك البیانات،،التشغیل

یجب أن یحدد ذلك مستخدم تلك النواتج بناء على ذلك یمكن تعدیل ناتج النظام الكلي یكتسب صفة المعلومات ف

.لیصبح حسب الشكل الموالي،)نظام معالجة البیانات(الشكل السابق 

.نظام متكامل لمعالجة البیانات:)03(الشكل رقم 

  .20ص ،سابقمرجع عبد الحمید بسیوني،:المصدر

فما قد یعتبر معلومات لشخص ،یة تعتمد على مدى االستفادة منهاالتفرقة بین البیانات والمعلومات مسألة نسبو 

إمكانیة ما یعتبر بیانات لشخص آخر، وعلى ذلك فإنه یمكن القول بأن التفرقة بین المعلومات والبیانات هو مدى 

،اعدة على اتخاذ قرار فهي معلوماتفإذا كان رأي الشخص أنها في صورة صالحة للمس،القرار بناء علیهااتخاذ 

1.أنها مازالت تحتاج في صورتها الحالیة إلى معالجة للمساعدة في اتخاذ قرار فهي بیانات رأىأما إذا 

وذلك بسبب وجود اختالف ،المعلوماتعمل نظام ونظرا ألهمیة التمییز بین البیانات والمعلومات في كیفیة 

یث المضمون وأیضا على الرغم من ارتباطها من ح،المعلومات من حیث اللغة والداللةجوهري بین البیانات و 

.من حیث الخصائص

.7مرجع سابق، ص،حسین دیب1

معلوماتمعالجة البیاناتبیانات

المعرفة

تشغیل البیاناتبیانات

الحكم الشخصي

معلوماتبیانات
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1.لخص الجدول التالي الفرق بین البیانات والمعلوماتوی

الفرق بین البیانات والمعلومات:)01(الجدول رقم 

المعلومات البیانات الرقم

.حقائق تم تجهیزها وأصبحت مفهومة ومعدة لالستخدام حقائق في شكلها الخام وغیر مصنفة أو مفهومة 

ویتم تجمیعها الحتمال استخدامها للوصول إلى 

.معلومة مفهومة

1

حقائق تم الحصول علیها من خالل تشغیل مجموعة من 

.البیانات المرتبة والمجهزة

علیها من خالل المالحظات أو ق تم الحصول حقائ

.أجزاء بحوث تجریبیة

2

المعاني المشتقة والمستخلصة من البیانات بغرض حدوث 

.تغیر في معرفة وٕادراك الشخص الذي استلم هذه البیانات

حقائق تتضمن الكلمات واألرقام واألشكال والرموز 

.التي تعبر عن مواقف وأفعال إداریة معینة

3

المعلوماتمخرجات لنظام  مدخالت لنظام المعلومات 4

  .8ص ،بقامرجع س،یبذحسین :المصدر

خصائص المعلومات والبیانات:المطلب الثاني

خصائص المعلومات: أوال

 . فقط لها الحاجة وقت ما وقت في ما لغرض مالئمةالمعلوماتتكون:المالئمة-1

.معینهحالة عن معرفتهیحتاجونمابكلالمستفیدینتزودالتيتلكالشاملةالمعلومات:الشمول-2

.إلیهاالحاجة وقت في وتتوافرزمنًیاالمناسبةالمعلومات وهي :المناسبالتوقیت-3

.الغموضمنوخالیةواضحةالمعلوماتتكون أن یجب:الوضوح-4

.والتسجیلالتجمیعأخطاءمنخالیةالمعلوماتتكون أن وتعني: الدقة -5

.للمستفیدینالمختلفةاالحتیاجاتلتلبیةوتسهیلهاالمعلوماتتكییفقابلیةتعنيالمعلوماتمرونة:المرونة-6

.الرسميالمعلوماتنظام عن الناتجةللمعلوماتالكميالقیاسإمكانیة:القیاسإمكانیة-7

.128ص بق،امرجع سمحمد عبد حسین آل فرج الطائي،
1
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خصائص المعلومات الجیدة:)04(شكل رقمال

دراسة ، خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحدید خیار المنافسة اإلستراتیجیة"،عماد أحمد اسماعیل:لمصدرا

،2000غزة،إلسالمیة،االجامعة ،)غیر منشورة(مذكرة ماجستیر،"تطبیقیة على المصارف التجاریة العامة

  .24ص

1خصائص البیانات:ثانیا

.یجب أن تكون هذه البیانات كافیة-1

.یجب أن تكون دقیقة ومطابقة لواقع األمور ومعبرة عن الحقیقة-2

.تكالیف الحصول علیهایجب أن تزید األهمیة النسبیة لها عن-3

.یجب أن تكون حدیثة حتى یمكن االستفادة منها-4

.یجب أن تكون متسقة فیما بینها، فال یوجد بینها تناقض أو تعارض-5

.یل زائدصون شاملة، بغیر إیجاز مخل وال تفیجب أن تك-6

مصادر المعلومات :المطلب الثالث

1:تقسم مصادر المعلومات إلى قسمین رئیسیین

1
   .89ص ،2011اإلسكندریة،،دار الفكر الجامعي،نظم المعلومات ودورها في صنع القرار اإلداريحمدي أبو النور السید عویس،

صالحیةعدم التعقید
المرونة

الوضوح

قابلیة المراجعة

عدم التحیز

 الدقة 

التوقیت

الشمول

إمكانیة الوصولقابلیة القیاس

خصائص المعلومات
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مصادر خارجیة: أوال

:تتمثل في وثائق شفهیة ووثائقیة

أو أن یسأل واالجتماعات،هي تلك المناقشات التي تجري بین العمال وكذلك اللقاءات :المصادر الشفهیة-1

در الشفهیة االمص ر، وعلى هذا األساس یمكن اعتبافي نفس المؤسسة أو في مؤسسة أخرىأحد الزمالء سواء 

.مصادر المعطیاتمصدرا داخلیا من 

.مصادر ثانویةتنقسم إلى نوعین مصادر أولیة،:المصادر الوثائقیة-2

القوانین األطروحات الجامعیة،،وقائع المؤتمراتتتمثل في الدوریات العملیة،:المصادر األولیة- أ

ومن ممیزات هذه المصادر أنها وسیلة للوصول إلى كثیر من الناس كما أن واضعیها في.والتشریعات

.أغلب األحیان یكونون من الخبراء

ومیة وكذلك المطبوعات الحكیمكن حصرها في القوامیس واألجهزة :المصادر الثانویة- ب

كما أن معلوماتها غیر ممیزة وسواء كانت ،ت هذه المصادر أنها محددة وجاهزةومن ممیزا،والمنشورات

.المصادر الخارجیة إطارالمصادر أولیة أو ثانویة فهي تندرج تحت 

مصادر داخلیة:ثانیا

حقیقة، ویتم تجمیعها طبقا لألحداث الواقعة ،هذه المصادر تعطي بیانات على أساس رسمي من داخل المؤسسة

إضافة إلى هذا تستقبل ، یتم تصمیم أسلوب یجمعها واستخراج الحقائق منهاوبمجرد الحاجة إلى المعلومات 

.البیانات أیضا من مصادر داخلیة غیر رسمیة

وأهمیتهاأنواع المعلومات:الرابعالمطلب 

2أنواع المعلومات: أوال

، معلومات اسمیة :وهي ،ثالثأنواعیقسم البعض من الفقه الفرنسي المعلومات إلى :التقسیم األول-1

.شاغرةومعلومات، تتمثل في مصنفات فكریةومعلومات

.المعلومات الشخصیةالمعلومات الموضوعیة و وتنقسم بدورها إلى :المعلومات االسمیة -أ

هي تلك المعلومات المرتبطة بشخص المخاطب بها، كاسمه وحالته :المعلومات الموضوعیة-

.االجتماعیة وموطنه وصحیفته الجنائیة

.23، 22:ص ص ،بقامرجع س،إسماعیلعماد أحمد 2

.55حمدي أبو النور السید عویس، مرجع سابق، ص
2
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وهي تختلف وهي المعلومات المنسوبة لشخص آخر غیر من تتعلق به،:المعلومات الشخصیة-

.عن المعلومات الموضوعیة في أنها بحسب األصل إلى الغیر ولیست لصیغة شخصیة صاحبها 

بالملكیة وهي المصنفات المحمیة بتشریعات الملكیة الفكریة سواء كانت تشریعات خاصة :مصنفات فكریة -ب

.أو متعلقة بالملكیة الصناعیةبیة والفنیة،األد

ومنها تقاریر ،ن مالكألنها بدو ،ت التي یتاح للجمیع الحصول علیهاوهي المعلوما:المعلومات الشاغرة- ت

.البورصة الیومیة والنشرات الجویة

:وهما، تقسم المعلومات من جهة أخرى إلى قسمین رئیسیین:التقسیم الثاني-2

لة وهي هادفة وذات ص،المقدمة من خالل إجراءات قیاسیةیقصد بها تلك المعلومات:المعلومات الرسمیة -أ

.مباشرة بالقرار المراد اتخاذه

،ى نطاق واسع في أنشطتها اإلداریةوهي المعلومات التي تستخدمها اإلدارة عل:المعلومات الغیر الرسمیة- ب

وهذا  وتتضمن تخمینات شخصیة وتوقعات وشائعات،منقولة شفهیا تكون شخصیة و وهي معلومات غالبا ما

حیث یتم تجاهلها عند تصمیم نظام النوع من المعلومات ال یمكن معالجتها أو نقلها عن طریق نظام حاسوبي،

.المعلومات اإلداري

أهمیة المعلومات :ثانیا

:أهمیة المعلومات في نواح متعددةتأتي

.ینقاد وال یقودمتبوعا،في بناء المجتمعات وصنع القرارات وبدونها یصبح المجتمع تابعا وال تستخدم-1

.1تمت في مناخ قانوني منضبط یضمن الحمایة لهذه االستثماراتمجال رحب لالستثمارات الضخمة، إذا ما-2

مدى كفاءة هذه اإلدارة في مجال اإلدارة العامة تعتبر المعلومات اإلداریة عنصرا أساسیا في تحدید-3

.وفاعلیتها

.تعتبر قاسما مشتركا في أداء المهام األساسیة لإلدارة-4

وذلك سواء من حیث الكمیة من الضروري جدا توفیر المعلومات التي تلبي احتیاجات سلطات اتخاذ القرار،-5

2.ومن حیث مدى دقتهاالمناسبة منها،

.56حمدي أبو النور السید عویس، مرجع سابق، ص
1

.60، 57:المرجع السابق، ص ص
2
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ماهیة نظم المعلومات :المبحث الثالث

والمعلومات ،التي قمنا فیها بتقدیم توضیح لكل من النظام،من خالل التوضیحات في المبحثین السابقین

وذلك إلسقاطها على هذا المبحث إلعطاء مفهوم لنظم المعلومات وٕامكانیة اعتبار نظام المعلومات ،البیاناتو 

حیث سنتناول في هذا المبحث .وتخزین ونشر المعلومات في الوقت والمكان المناسبیننظاما بعد جمع ومعالجة 

وفي المطلب ،نظم المعلومات وأهداف نتطرق في المطلب األول إلى مفهوم.الخاصة بنظم المعلوماتالتفاصیل

.معلوماتأما المطلب الثالث نتطرق إلى خطوات ووظائف نظم ال،موارد وخصائص نظم المعلومات:الثاني

نظم المعلومات  وأهداف مفهوم:المطلب األول

مفهوم نظم المعلومات   : أوال

فهناك نظم لالتصاالت ونظم اقتصادیة ونظم ،یعیش عالم الیوم في مجموعة من النظم التي ال حصر لها

نظم  أوومن بین هذه األنظمة نظم المعلومات اإلداریة ،سیاسیة ونظم قضائیة ونظم للتأمین االجتماعي

:ا یلي بعض تعاریف نظم المعلوماتوفیم،المعلومات الختالف تسمیاتها

"أنهاتعرف على-1 ونشر وتشغیل البیاناتاإللكترونیة التي تقوم بجمع وتحلیل مجموعة من المكونات :

1."لتلبیة استفسارات موضوعیةوالمعلومات

scottعرفه -2 لفرعیة التي امجموعة شاملة ومنسقة من نظم المعلومات ":بأن نظام معلومات اإلداري1986

تتكامل معا بصورة رشیدة، لتحویل البیانات إلى معلومات بطرق متعددة لرفع اإلنتاجیة وبما یتفق مع أنماط 

."وخصائص المدیرین وعلى أساس معاییر متفق علیها للجودة

HODGU عرف-3 عملیة اتصال تم خاللها تجمیع ":المعلومات سواء كان یدویا أو آلیا على أنهنظام 1986

بغرض توفیر المعلومات الالزمة التخاذ المؤسسةالبیانات وتشغیلها وتخزینها ونقلها لألفراد المناسبین داخل 

مل نظم المعلومات على عوقد حدد هذا التعریف عملیة اتخاذ القرار باعتبارها الوظیفة األساسیة التي ت. "القرارات

.مساندتها

نظام یقوم بدعم اتجاه  :هوص تعریف شامال لنظم المعلومات و من خالل التعاریف السابقة یمكننا أن نستخل

لتحقیق أهداف ،مخرجات ىإلاإلدارة لتدعیم وظائف اإلدارة وتنظیم العملیات عن طریق تحویل المدخالت 

.)الحاسب اآللي(باعتباره نظاما متكامال یعتمد عل تفاعل اإلنسان مع اآللة ،المنظمة ونجاحها

:من خالل التعاریف السابقة نستنتج المكونات األساسیة التالیة

105، 101:ص صمرجع سابق،نوري منیر،-
1
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وتتمثل في مجموعة البیانات التي یتم الحصول علیها ،الحلقة األولى في النظام:المدخالت-1

ویحصل نظام المعلومات على ،م المختلفة من المعلوماتوالمطلوب تشغیلها وطلبات اإلدارات واألقسا

.والبیئة المحیطةالمؤسسة:ین هماالمدخالت من مصدرین أساسی

باستخداممات ذات معنى وداللة یتم تحویل البیانات التي تم الحصول علیها إلى معلو :التشغیل-2

:عناصر تكنولوجیا المعلومات التالیة

   .األفراد - ،إجراءات النظام-،قاعدة البیانات-،برامج الحاسب–،أجهزة الحاسب-

تشیر إلى مجموعة النتائج المرغوب الوصول إلیها أو المعلومات المطلوب الحصول :المخرجات-3

علیها من البیانات التي تم تشغیلها الكترونیا والتي یتم تحویلها إلى األفراد أو األنشطة التي سوف 

.وتظهر في شكل تقاریر ومعلومات ألغراض االستخدامات داخل المنظمة وخارجها،تستخدمها

تي تم الحصول علیها من تعني عملیة إرجاع نتیجة تقییم المعلومات ال:التغذیة العكسیة-4

بدورها إلى لى األعضاء المعنیین في التنظیم لتقییم وتصحیح مرحلة المدخالت حتى تؤدي إالمخرجات 

1.مخرجاتتحسین نوعیة ال

مصفوفة مكونات نظم المعلومات :)05(رقم شكل ال

مخرجاتعملیات التشغیلمدخالت 

موارد بشریة

متخصصین مستخدمین 

موارد المكونات المادیة 

حاسبات 

شاشات عرض

  أدوات عرض

برامج جاهزة

إدخال البیانات

تحلیل البیانات 

تصنیف البیانات 

حسب نوعیة مستخدمیها-

النشاطحسب -

حسب المستوى اإلداري-

تخزینها وتوصیلها لمستخدمیها -

الرقابة-

موزعة على األنشطة معلومات-

.المختلفة 

علىة   وزعممعلومات-

.المستویات اإلداریة المختلفة

على  معلومات موزعة-

.مستخدمیها كأفراد

  .33صمصر، السویس،قناة،نظم المعلومات اإلداریةأمل مصطفى عصفور،:المصدر

أهداف نظم المعلومات:ثانیا

:كن أن نسوق منها األهداف اآلتیةیم،أهداف معینةتهدف نظم المعلومات بأنواعها المختلفة إلى تحقیق

1
.105، 101:، مرجع سابق، ص صنوري منیر
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وهو ما یتطلب مسحا دقیقا ،تهدف نظم المعلومات إلى حصر مصادر البیانات والمعلومات المتوفرة-1

.للمتاح من هذه المصادر

.لالزمة التخاذ القرارات اإلداریةتقاریر دوریة لسلطات اتخاذ القرار تتضمن المعلومات والبیانات اتقدیم -2

عن طریق المعلومات المرتدة التي یتلقاها صانع ، تكفل وجود رقابة دقیقة لعملیات تنفیذ القرار اإلداري-3

 .القرار

.تؤدي إلى انخفاض معدل األخطاء في اتخاذ القرار اإلداري-4

دور هام في تزوید اإلدارة العامة عند طلبها بالمعلومات والبیانات الالزمة لبناء ووضع خططها لها -5

1.المستقبلیة

نظم المعلومات وخصائص موارد :المطلب الثاني

موارد نظم المعلومات: أوال

  :وهي ،والتي تشكل الموارد الضروریة المطلوبة،خمسة عناصر أساسیة علىالمعلومات یشتمل نظام 

ومن هؤالء األفراد ،األفراد وهم متطلب ضروري للعملیات واإلجراءات في كل نظم المعلومات:موارد األفراد-1

.وكذلك االختصاصیین الفنیین المسؤولین عن تشغیل وٕادامة النظام،ما یطلق علیهم المستخدمون

والتي تشمل على مختلف أنواع األجهزة والمكونات المادیة المستخدمة في العملیات التي :موارد األجهزة-2

.تمر بها البیانات والمعلومات ومنها الحواسیب الوسائط، وملحقات الحواسیب

والتي تشمل على كل االیعازات والتعلیمات المطلوبة في معالجة البیانات ومن ضمنها :موارد البرمجیات-3

.نظم التشغیل التي توجه المكونات المادیة للحواسیبمجموعات

-أحرف-كلمات(فالبیانات هي حقائق خام أولیة والتي یتم تسجیلها بواسطة رموز معینة :موارد البیانات-4

.بحیث یمكن الرجوع إلیها في وقت الحق،.)الخ...أشكال

بعیدة المدى ومختلف أنواع الشبكات، حیث وتشمل تكنولوجیا االتصاالت واالتصاالت :موارد الشبكات-5

2.تربطهم بالعالم الخارجي

خصائص نظم المعلومات:ثانیا

1
دمشق جامعةمجلة،"دراسة میدانیة في المؤسسات لمحافظة اربد،في المؤسسات الحكومیةذ القرارات دور نظام المعلومات في اتخا"أحمد صالح الهزایمة،

 . 394ص  ،2009،األردن، األولالعدد  ،25المجلد ،للعلوم االقتصادیة
.24،25:ص ص ،2000، عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،)مكوناتها،ماهیتها(نظم المعلوماتعماد الصباغ،2
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لنظام المعلومات مع احتیاجات مخرجاتالیعكس مدى تالءم :مستویات التناسب في مخرجات المعلوماتیة-1

.تحدید مستوى التناسب من خالل خصائص المعلوماتوٕامكانیةصانع القرار 

احتیاجات صانعي القرار في مختلف مواقعها الوظیفیة، المعلومات یلبيإن نظام :في النظامالسلوكیة -2

مهما اختلفت أنماطها الشخصیة في صناعة القرار من حیث طبیعة ونوعیة المعلومة المقدمة حسب 

grudnitskietإشارة burch.1

أن یساعد نظام المعلومات في توسیع اآلفاق والقدرات الشخصیة :الدعم واإلسناد في تحلیل المعلومات-3

مهما االستعانة بالنماذج اإلحصائیة والریاضیات لحل المشاكل ، وذلك بلصانع القرار في التعامل مع المعلومات

.)المعقدة وشبه المعقدة(كان شكلها 

لمعلومات بالتوقیت المناسب یؤدي ألن توفیر المخرجات من ا،"التوقیت"أو ما یعرف بـ:سرعة االسترجاع-4

.إلى التخفیض في نسبة الخطأ في إعداد التنبؤات للمساعدة في تقلیص تكلفة الفرص البدیلة

تقسیم نظم المعلومات إلى نظم فرعیة ذات مغزى یمكنها أن تقوم باإلنجاز ككل في نفس :النظام الفرعي-5

2.وتقسیمها لنظم مختلفة یفتح الطریق إلى الحد من قیود المشاكل،الوقت

عند بناء نظم المعلومات یجب إضافة كل أنواع السبل والوسائل التي یمكن :المرونة وسهولة المستخدم-6

ویجب أن یكون نظام المعلومات قادر على االحتواء ،أن تحدث في المستقبل من أجل جعل هذا النظام مرنا

.على كل الخصائص التي تجعله قابال للوصول إلیه من قبل نطاق واسع من المستخدمین بسهولة

من أجل تغطیة كل المجاالت ،منهجیتهتعني كلمة التكامل أن النظام یجب أن یمتلك كلیة في:متكاملة-7

.اج المزید من المعلومات ذات المغزى والمفیدةباإلضافة إلى إنت،الوظیفیة للمؤسسة

بسبب مفهوم التكامل في نظم المعلومات فإن نظم مفهوم تدفقات البیانات العامة :تدفقات بیانات عامة-8

ویقوم بتجمیع الوظائف المتشابهة كما یقوم بتسلیط ،یتحاشى التكرار والتداخل في تجمیع وتخزین البیانات

.العملیات كلما أمكن وحیثما أمكن

نظم المعلومات ووظائف خطوات :المطلب الثالث

3خطوات تصمیم نظم المعلومات :أوال

الخطوة األولى في تصمیم نظم المعلومات هي :تعریف احتیاجات المعلومات على كل المستویات اإلداریة-1

.ضرورة أن تقوم اإلدارة بتعریف تفاصیل المشاكل التي یجب حلها

المجلة األردنیة في  ، "خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحدید الخیار االستراتیجي، دراسة تطبیقیة فنادق خمس نجوم بمدینة عمان"حسن علي الزنجي، 1

  .174 ص ،2007، عمان،2، العدد3، المجلد إدارة األعمال
.50، 48 :ص ص، مرجع سابق، بسیونيعبد الحمید 2
3

.59، 58:المرجع السابق، ص ص
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یجب أن یقوم المستخدمون بتعریف أهداف النظام :تحدید الئحة أهداف نظم المعلومات والمنافع المتوقعة-2

وتحدید النظام بمصطلحات تمكن ، بمصطلحات مطالب المعلومات ولیست بمصطلحات التي ال تتعلق باألهداف

وكیف یمكن أن یكون قادرا بكفاءة على العمل بعد أن یتم دمج متطلبات المعلومات التي ، متخذ القرار من فعله

.في هذا النظام

د أو مشكلة الحدود هذه القیو باسمتسمى قیود النظام أیضا ):الداخلیة والخارجیة(تعریف قیود النظام -3

من المدیر المستخدم أو القائم بتصمیم النظام نفسه بسبب مدى الحریة المتاحة له  أالنظام تنشالحدود في تصمیم 

.لكي یتصرف في تصمیم النظام من  أجل تحقیق األهداف

رتهم دهي المعلومات التي یمكنها أن تزید من بصیرة المدیرین وق:تحدید احتیاجات المعلومات والمصادر-4

.المشاكل والبدائل والفرص:جاالت الحرجة مثلعلى الفهم والمالحظة في الم

یعتبر التصمیم الذي یتم تصور:تطویر البدائل لألجهزة للتصمیم المفاهیمي المتوقع واختیار واحد منها-5

.مفاهیمه كأنه هیكل مخطط بحث نظام مفهوم المعلومات الذي یحكم ویقود تفاصیل التصمیم

األموال والتغییرات المحتملة في إعداد إنفاقمجهز من أجل هو عرض :تجهیز تقریر التصمیم المفاهیمي-6

.وتجهیز المؤسسة، فإنه یجب أن یحتوي على ملخص للمشاكل التي حتمت هذا النظام وأهدافه

.تنفیذ النظام-7

.اختیار وتقییم النظام-8

.صیانه النظام-9

المعلوماتتصمیم نظام :)06(رقم شكل ال

.61ص،،بقامرجع س، سیونيبالحمید عبد:لمصدرا

قیود داخلیة

وضع أهداف تعریف المشكلة

النظام

احتیاجات تحدیدتعریف القیود

المعلومات

تحدید مصادر المعلومات

تطویر بدائل 

األجهزة 

للتصمیم 

المفاهیمي
حاسب كبیر 

متوسط حاسب 

حاسب شخصي

 قيود خارجية

لكلفة والتسهیالت ا

لتقییماالتصمیم واإلنجاز 
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وظائف نظم المعلومات:ثانیا

1:كالتالي،ظائف نظام المعلوماتتتمثل و 

هي النشاطات الداخلیة في المؤسسة بواسطة التقاریر أو االجتماعات أو غیرها من :تجمیع البیانات-1

الخارجیة باستخدام الوسائل المختلفة مثل المقابلة، ویتم إدخالها إلى النظام الوسائل، وكذلك من المصادر 

.وتخزینها

عملیة معالجة البیانات وتحویلها إلى معلومات باستخدام كافة وسائل المعالجة والعملیات، :تشغیل البیانات-2

.د البیاناتوٕاجراء العملیات الحسابیة على البیانات لتحویلها إلى معلومات ثم تخزن في قواع

وهي الوحدة التنظیمیة التي تعمل على تخزین وتحدیث واستدعاء البیانات ووضعها في :إدارة البیانات-3

.ملفات وقواعد البیانات والقیام بتحدیثها

العملیات التي تتضمن التأكد من خلو هذه البیانات من األخطاء من :رقابة وحمایة البیانات والمعلومات-4

خالل المراجعة وضمان عدم التالعب واالختراق للنظام، وقد تكون الرقابة من خالل كلمات السر بالنسبة 

للمستخدمین أو من خالل برامج توضیح كافة اإلجراءات التي تمت على البیانات والمعلومات ومن قام بها 

.التعدیلوتاریخ 

وهي العملیة النهائیة لعملیة معالجة البیانات والوصول إلى المعلومات المطلوبة من قبل :إنتاج المعلومات-5

المستفیدین من النظام وقد تكون على شكل تقاریر أو نماذج أو مؤشرات وخزنها في قواعد البیانات والقیام 

.بتوفیرها لمتخذ القرار في المؤسسة

نیفات نظم المعلومات تص:المبحث الرابع

من خالل التوضیحات في المباحث السابقة لكل من النظام والمعلومات والبیانات وماهیة نظم المعلومات 

نظم :سنتطرق في المطلب األول إلى.المعلوماتتصنیفات نظم :إلسقاطها على هذا المبحث المتمثل في

معلومات التي تخدم مختلف المستویات اإلداریة، نظم ال:والمطلب الثاني،المعلومات حسب وظائف المنظمة

.نظم المعلومات حسب المستویات اإلداریة:المطلب الثالثفي و 

المؤسسةنظم المعلومات حسب وظائف :المطلب األول

التسویق، المالیة، التصنیع، القوى (بالمعلومات للقیام بوظائفها المؤسسةبتزوید  مهي النظم التي تقو 

).العاملة

نظام معلومات التسویق: أوال

1997، ص31. اإلسكندریة، 1أحمد حسین علي حسین، نظم المعلومات المحاسبیة، مكتبة اإلشعاع،
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هو نظام یعتمد الحاسوب ویعمل جنبا إلى جنب مع أنظمة المعلومات الوظیفیة األخرى لمساندة اإلدارة في 

.المؤسسةحل المشاكل المتعلقة بتسویق منتجات 

الحصول علیها وبین نظام المعلومات التسویقیة الجید یجب  أن یوازن بین المعلومات التي یفضل المدیرون 

.1حاجاتهم الحقیقیة لها، وما هي المعلومات المجدي تقدیمها

2خصائص نظام المعلومات التسویقیة-1

.یجب أن یولد نظام المعلومات في شكل یمكن االستفادة واستخدامها عند اتخاذ القرارات-

.ن تتفهم ما هي مصادر المعلومات التي یمكن أن تصل إلیهاأیجب على اإلدارة -

یجب أن یسمح النظام بالتوسع والتغییر في ترتیب المدخالت والتي تصمم بطریقة تضمن -

.المرونة

3:م المعلومات التسویقیةانظل النظم الفرعیة-2

:ن هذا النظام من أربع نظم فرعیةیتكو 

.الداخليالتقاریر نظام -1

.نظام استخبارات التسویق-2

.نظام بحوث التسویق-3

.لتسویقيا التحلیلينظامال-4

والتوزیع، األردن، 2006، ص265.  دار المناهج للنشر أساسیات نظم المعلومات اإلداریة، 1عالء السالمي، عثمان الكیاللي، جالل البیاني،

عمان، 2002، ص36. دار الحامد للنشر والتو ز یع، المعلومات التسویقیة، نظام محمد الطائي، 2تیسیر العجارمة،

عبد الفتاح المغربي،نظم المعلومات اإلداریة(مدخل إداري وظیفي)،المكتبة العصریة بالمنصورة،مصر،دون ذكر سنة النشر، ص  عبد  الحمید

.225،227:ص 3
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نظام المعلومات التسویقيلنموذج كوتلر ):07(شكل رقمال

البیئة المصغرة

إقتصاد

تكنولوجیا

قانون

ثقافة

بیئة الوظیفة

المشتریات

قنوات البائعین

  .266ص ، بقاسمرجع، البیانيهالل ، عثمان الكیالني، يلمعالء السا:المصدر

نظم معلومات الموارد البشریة:ثانیا

إدارة الموارد البشریة في المؤسسة، فهي تمد المدیرین بالمعلومات تدعم تخطیط وضبط وتنسیق ومراقبة هي نظم 

.1والسیاسات واإلجراءات التي تتعلق بالتوظیف، والتسریح، وتقییم العاملین والترقیات

:، فيالفرعیة لنظام الموارد البشریةالنظم وتتمثل 

.التعیین-

.الترقیة-

.التقاعد-

.النقل-

.إدارة اإلجازات-

.التدریب وتطویر المهارة-

1
.364ص -مرجع سبق ذكره-عبد الحمید السیوني-

تخطیط

تنفیذ

سیطرة

وصف 

خزن 

واسترجاع 

نظام المحاسبة 

لداخليا

 نظام استخبارات التسويق

تقریر القیام 

نظام حبوث 

التسويق

نظام علوم 

 اإلدارة التسويقي

مسار معلومات 

التسویق
مسار بیانات 

التسویق

مسار اتصاالت التسویق
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نظم المعلومات الموارد البشریة والنظم الفرعیة :)08(رقم  شكلال

  .369ص ، بقامرجع س،عبد الحمید بسیوني:المصدر

نظام معلومات التمویل :ثالثا

ومن خالل نظام معلومات جید تتم المراقبة ببحث مصادر األموال واستخدامها، المؤسسةفي  تهتم وظیفة التمویل

المالي بمهامه البد من نظام ، وحتى یقوم المسؤولؤسسةللتأكد من االستخدام األمثل لها لتعزیز أنشطة الم

كما یؤدي نظام المعلومات التمویل ثالث أنشطة جوهریة ،معلومات یمكنه من اتخاذ القرارات المالیة المناسبة

وطرق الحصول على األموال من مصادرها بدقة،تعریف االحتیاجات المالیة المستقبلیة وتحدیدها،:تتمثل في

1.ومراقبة استخدام هذه األموال

:النظم الفرعیة لنظام المعلومات التمویل-1

.جدول الرواتب-

.األستاذدفتر -

.الحسابات واجبة الدفع -

.365، 364: ص ص ، عبد الفتاح المغربي،الحمیدعبد1

المخطط االستراتیجي لألعمال التجاریة

للموارد البشریةاإلستراتیجیةالخطة 

للمعلوماتاإلستراتیجیةالخطة 

نظام معلومات الموارد البشریة

-اإلنصافمراقبة -الرواتب–العاملون 

تخطیط -التوظیف – تاإلعانا-التعویضات

الموارد البشریة
خارجیة

داخلیة

قاعدة البیانات

تغذیة عكسیة
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.دفاتر النقد-

.التسویات-

.ضبط المیزانیة-

.الضرائب-

.التكالیف-

1:التمویلمكونات نظام المعلومات -2

النظم الفرعیة للمدخالت - أ

.نظام استخبارات التمویل-

.المحاسبیةنظام المعلومات -

.للحساباتنظام الفرعي للمراجعة الداخلیة-

النظم الفرعیة للمخرجات-  ب

.النظام الفرعي للتنبؤ-

.المالیةلفرعي لإلدارة االنظام -

.النظام الفرعي للرقابة-

معلومات التمویلالمكونات األساسیة لنظام  :)09( رقم شكلال

  .272ص ، بقامرجع س، هالل البیاني، عثمان الكیالني،يلمعالء السا:المصدر

2)التصنیع(نظام معلومات اإلنتاج :رابعا

إحدى نظم المعلومات المبنیة على الحاسبات اآللیة التي توفر ":والتصنیع بأنهیعرف نظام معلومات اإلنتاج 

".المعلومات الالزمة لدعم جمیع األنشطة المتكفلة بالتخطیط والرقابة على عملیات تصنیع المنتجات المختلفة

.369ص ، 2002،اإلسكندریة،الدار الجامعیة،)مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة(نظم المعلومات ، معالي فهمي حیدر1

1
.90سابق، ص مرجع، نوري منیر

قاعدة 

بیانات 

التمویل

معالجة البیانات

المراجعة الداخلیة

مخابرات التمویل

نظام التنبؤ

نظام التمویل

نظام الرقابة 
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:المكونات األساسیة لنظام معلومات اإلنتاج-1

البیانات حول متغیرات البیئة الخارجیة التي ترتبط أو تؤثر على األنشطة یقوم بجمع :نظام مخابرات التصنیع-

.ؤسسةاإلنتاجیة للم

.یقوم بتوفیر المعلومات المتعلقة بدراسة عملیات التصنیع:نظام الهندسة الصناعیة-

.ؤسسةبالمالتصنیع لوحدات اإلنتاجیقوم بتوفیر البیانات التي تصف خطوات عملیات:نظام معالجة البیانات-

:النظم الفرعیة لمخرجات نظام معلومات اإلنتاج-2

.یهتم باألنشطة المتعلقة بتنفیذ التصمیمات وتحدید خطوات ومراحل العملیة التصفیة:النظام الفرعي لإلنتاج-

المدخلة ألولیة یقوم بتوفیر البیانات حول حركة وحجم تكلفة المخزون من المواد ا:النظام الفرعي للمخزون-

.في عملیة اإلنتاج

.یتولى إعداد التقاریر الدوریة عن تكلفة تشغیل اآلالت والمعدات المختلفة بالمؤسسة:النظام الفرعي للتكالیف-

.مع ارتفاع في جودة المنتج وأداءیعد أكثر األنماط اإلنتاجیة تطورا :نظام التصنیع المتكامل بالحاسب اآللي-

التصمیم المعماري لنظام معلومات التصنیع:)10(شكل رقمال

   .190 ص، بقامرجع س، نوري منیر:المصدر

1نظام معلومات عملیات الشراء والمخزون:خامسا

2
.282عبد الحمید عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص 

  قاعدة

بیانات

التوضیح
الهندسة الصناعیة

مخابرات التصنیع

معالجة البیانات

نظام المخزون

التصنیعإدارة الجودةنظام

نظام التكالیف

نظام المنتج



اإلطار النظري لنظم المعلومات:الفصل األول

27

وجود نظام فعال یخص الشراء والمخزون یساعد اإلدارة على غزو أسواق جدیدة وتحقیق مكانة متمیزة في ظل 

یهدف إلى إنتاج تدفق فعال من ،من المعدات واإلجراءات واألفرادوهو یشیر إلى مجموعةالمنافسة الشدیدة،

ویعتمد على ،به ألغراض تخطیط وتنظیم العملیات الشرائیة والتخزینیة والرقابة علیهااالستعانةالمعلومات یمكن 

.ویهدف بشكل عام إلى توفیر البیانات الالزمة إلدارة نشاط الشراء والمخزون،التشغیل الیدويالحاسب اآللي أو

:، تتمثل فيلنظام معلومات الشراء والمخزونالمكونات الرئیسیةو 

:ها، وتنقسم المصادر الرئیسیة إلىیتم فیها تجمیع البیانات والمعلومات من مصادر :المدخالت-1

.أوامر البیع والشراء-

.السجالت الداخلیة-

   .اإلدارة - 

.مصادر خارجیة-

:تتكون من العناصر التالیة:عملیات التشغیل-2

.قاعدة البیانات-

.برامج استرجاع البیانات-

.تشغیل البیانات-

.تحلیل البیانات-

:وتتخذ األشكال التالیة،لنهائي إلصدار المخرجاتامرحلة العمل :المخرجات-3

.التقاریر-

1.المستندات-

.285عبد الحمید عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص
1
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المكونات األساسیة لنظام معلومات الشراء والمخزون :)11(رقم شكل ال

.284ص،،، مرجع سابقعبد الحمید عبد الفتاح المغربي:من إعداد الطالب، باالعتماد على:المصدر

نظم المعلومات التي تخدم مختلف المستویات اإلداریة :المطلب الثاني

)MIS(نظم المعلومات اإلداریة : أوال

مجموعة منظمة من العملیات التي توفر المعلومات التي تساعد في عملیات التخطیط ":بأنهایعرفها البعض 

".المؤسسةوالرقابة واتخاذ القرارات داخل 

1.القدرة على دمج وتلخیص البیانات إلنتاج معلومات مناسبة لإلدارةوهذا النظام لدیه 

MIS2خصائص نظام المعلومات اإلداري-1

.العملیستخدم قاعدة بیانات متكاملة ویدعم مجاالت متعددة في -

ستراتیجي بمعلومات یتم الحصول واالتكتیكي ، التشغیليالالمدراء في المستویات الثالثة MISیمد نظام -

.ون دائما جاهزة في الوقت المناسببسهولة وتكعلیها

.ن یلبي االحتیاجات المفیدة من المعلوماتأیمكن بحیثحد مابالمرونة إلى MISیتسم نظام-

.بالمعلوماتاألمن للنظام وهذا یحد من وصول الغیر مصرح لهم MISیوفر نظام -

.ؤسسةابة اإلداریة والتشغیلیة بالمالقرارات الموجهة ونصف الموجهة على مستوى الرقMISیدعم نظام-

.على اتخاذ القرارات باستخدام البیانات المتعلقة بالماضي والحاضرMISیساعد نظام -

MISاإلداریة مكونات نظام المعلومات -2

3:وهي ،تتكون من ثالث نظم فرعیة:المدخالت-أ

1
 .66ص ، بقامرجع س،النور السید عوسأبوحمدي 

.237، 236 :ص ص، 2005، اإلسكندریة،الدار الجامعیة،إدارة األعمال،ثابت إدریس2
.128، 127 :ص ص، بقامرجع س،نوري منیر3

قاعدة البیانات

برامج استرجاع

تشغیل البیانات

أوامر البیع والشراء

مستندات 

 اإلدارة    

تقاریر

السجالت الداخلیة
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النظام الفرعي لمعالجة البیانات.

 والدراسات المتخصصةالنظام الفرعي للبحوث.

النظام الفرعیة للمخابرات.

  : وهي ،ثالث نظم فرعیة أیضامنMISتتكون مخرجات نظام :المخرجات- ب

التقاریر الدوریة.

التقاریر الخارجیة.

مخرجات النماذج الریاضیة والكمیة.

البیانات التي تم الحصول من مصادرها الداخلیة یقصد بها المعالجات التي تتم بها:العملیات التشغیلیة-ج

.والتي تتمثل في تجمیع وٕاعداد ومراجعة ومعالجة وتخزین البیانات وٕاعداد التقاریر،والخارجیة

D.S.Sنظم دعم القرار :ثانیا

قوم تو ،1تعتبر نظم دعم القرار طریقة جدیدة نسبیا في التفكیر بشأن استخدام الحواسیب في كل مجاالت اإلدارة

وذلك بتنفیذ بعض مراحل عملیة اتخاذ استثنائیةنظم دعم القرار بالمساهمة في دعم عملیة اتخاذ القرار شبه 

.القرار وتقدیم معلومات الدعم لباقي المراحل

القرار،فوجود نظم دعم القرار یزید من فرص تحسین عملیات تجمیع وتحلیل البیانات والتي تتم أثناء اتخاذ 

.المالئمةلجید یتمثل في االختیار المناسب المبني على توافر المعلومات والمعرفة فالقرار ا

:خصائص نظم دعم القرار-1

.تقدم نظم دعم القرار المرونة والتكیف  وسرعة االستجابة للمستخدم النهائي-

.تسمح نظم دعم القرار للمستخدم النهائي القدرة على التحكم في المدخالت والمخرجات-

.المحترفینتعمل نظم دعم القرار بدون مساعدة من المبرمجین -

.مقدماتقدم نظم دعم القرار دعم للقرارات والمشكالت التي ال یمكن تحدید حلولها -

.تستخدم نظم دعم القرار أسالیب وأدوات ونماذج تحلیلیة متقدمة-

.االتصالتسهیل -

.تخفیض التكالیف-

.تسهیل عملیة الرقابة وتقدیم األداء-

1أهم مكونات نظم دعم القرار :القرارمكونات نظم دعم -2

.69حمدي أبو النور السید عویس، مرجع سابق، ص 1
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الذین یتعاملون مع نظم دعم القرار بغرض ؤسسة، المدیرین والمختصین داخل المتتمثل في :الموارد البشریة-

.اإلداریةحل المشاكل 

  .دعم القرارتشمل األجزاء المادیة للحاسبات اآللیة المستخدمة في نظم :المكونات المادیة للحاسب-

تتمثل في البرامج التي تتعامل مع قواعد البیانات الخاصة بنظم دعم القرار ونماذج :المكونات الغیر المادیة-

  .لقراراتا

ة وقواعد البیانات الخارجیة ؤسسكل قاعدة البیانات العامة للمالقواعد التي تم استخدامها من:قواعد البیانات-

.بالمدیرین منفذي القراراتوقواعد البیانات الخاصة 

)STT(نظم معالجة المعامالت :ثالثا

میة هو نظام مبني على استخدام الحاسب اآللي یقوم بجمع وتسجیل ومعالجة البیانات الخاصة باألحداث الیو 

باإلضافة لجمع وتسجیل األحداث في البیئة الخارجیة وبث هذه المعلومات ،ةؤسسالخاصة بأنشطة وعملیات الم

  .ةؤسسلومات سواء داخل أو خارج المفي شكل تقاریر روتینیة لمستخدم هذه المع

ة بجمع وتسجیل البیانات التي تصنف المجاالت الوظیفیة ؤسسیدعم المستوى التشغیلي في المهذا النظام

.2طریق تخزینها في قاعدة البیاناتالمختلفة فور حدوثها أو عن

:یلي، ماخصائص نظام معالجة المعامالتومن 

ة التي تساعد ؤسسعلومات األخرى بالممعالجة المعامالت منتج رئیسي للمعلومات ألنواع نظم المیعتبر نظام-

.اإلدارة على حل المشكالت واتخاذ القرارات

ة، مما ؤسسیانات من المصادر الداخلیة للمالخارجیة باإلضافة بجع البیهتم بجمع البیانات من المصادر -

.یجعلها دائما على درایة بالتغیرات الحادثة سواء في البیئة الخارجیة أو في البیئة الداخلیة

وى ة لهذا یمكن وصف القرارات التي یتخذها المستؤسساعد وٕاجراءات محددة مقدما بالمیتمیز بوجود قو -

.بأنها قرارات مبرمجةالتشغیلي 

)أتممة المكاتب(نظم آلیة :رابعا

.136، 135 :ص ص، بقامرجع س، نوري منیر1

.36،37:أمل مصطفى عصفور،مرجع سابق،ص ص
2
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الخارجیة، فإن نظام  اوبیئتهنظم معلومات المكتب هو تسییر االتصاالت بین أعضاء المؤسسة وبین المؤسسات 

معلومات المكتب یسمح لألفراد وأعضاء المجموعات بإنشاء وتخزین وتبادل الرسائل من خالل أنواع مختلفة من 

1.التصاالت تحتوي على البیانات والمستندات والصور والصوت والفیدیووسائط ا

حصرها في جمیع المستویات اإلداریة في تطبیقاتها، وال یمكنتالؤمویمكن تعریف نظم أتممة المكاتب هي نظم 

.المستوى التشغیلي فقط 

:یبینها الجدول التاليكما، أنواع أتممة المكتبیمكن تحدید

أنواع أتممة المكتب :)02(رقم  جدولال

المهمةالنوع 

الرسوم-التخزین األرشیفي-النشر المكتبي-معالجة النصوص-نظم إدارة المستندات

الصور-

الفاكس-البرید الصوتي-البرید االلكتروني-تبادل البیانات الكترونیا-نظم االتصاالت 

االنترنیت -

-التلفزیون-مؤتمرات الحاسب–مؤتمرات الفیدیو –المؤتمرات الصوتیة نظم المؤتمرات البعیدة 

االلتزامات عن بعد 

صمیم بمعاونة تال–تنظیم سطح المكتب –البرمجیات الجماعیة نظم دعم المكتب 

اللوحات اإلعالنیة اإللكترونیة –الرسوم التقدیمیة -الحاسب

 .318ص  ،بقامرجع س،عبد الحمید بسیوني:المصدر

النظم الخبیرة :خامسا

"یعرف بأنه نظام المعلومات یقوم بحل المشاكل خاصة، حیث یعطي حلول، هدفه هو رسملة المعارف الخاصة :

  ".الخ... ترجمة ،بموضوع معین للوصول إلى تشخیص إنشاء، تخطیط

إلى  ى، وهي تسعناعيالنظم الخبیرة من الموضوعات الحدیثة ظهرت كنتائج للعمل في مجال الذكاء االصط

.المشكالتمحاكاة العنصر البشري في تفكیره وطریقة حل 

1
.314عبد الحمید بسیوني، مرجع سابق، ص 
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MARTINیمكن تعریف الذكاء االصطناعي حسب  ET BARTAL بأنه إحدى مجاالت تقنیات المعلومات التي

1.تستهدف تطویر الحاسبات لتحاكي القدرات البشریة

مكونات النظم الخبیرة -1

القواعد یطلق علیها قواعد اإلنتاج التي تسمح عموما باستخراج استنتاجات التي تتكون من :قاعدة المعرفة- أ

.تضیف أحداث جدیدة في قاعدة األحداث وذلك انطالقا من األحداث

دائمة وأحداث خاصة بالمشكل المطروح النظام الخبیر، تحتوي على أحداث هي ذاكرة :قاعدة األحداث-  ب

.والتي نسمیها أیضا معطیات

مكلف باستغالل قاعدة المعارف للتفكیر في المشكل المطروح، انطالقا من محتوى :االستنتاجاتمحرك - ج

.األحداثقاعدة ما محققة باألحداث الموجودة في قاعدة 

2:ممیزات وعیوب النظم الخبیرة-2

:ممیزات النظم الخبیرة- أ

.باعتبار البدائل كثیرة،اتخاذ قرارات أفضل-

.المنطق في تقییم البدائلاستعمال مستوى عال من -

.وقت أطول لتقییم نتائج القرار-

.القرارتحقیق تماسك اتخاذ -

.األداء األفضل في عمل المؤسسة-

.لسیطرة والتحكم في معارف المؤسسةالحفاظ على ا-

:عیوب النظم الخبیرة- ب

.ال یمكنها التكامل مع معرفة غیر متماسكة-

.ال یمكن استخدامها في المشاكل غیر الممكنة أو الجزئیة المهیكلة-

.كعوامل مهمة من مقومات حل مشكلةال یمكنها استعمال التقدیر والبداهة-

نظم اإلدارة العلیا :سادسا

النظم التي تعمل في المستوى االستراتیجي للمؤسسة والمصممة لتزوید المخططین والتنفیذیین في":تعرف بأنها

3."واتخاذ القرارات الغیر الروتینیةاإلدارة العلیا بمعلومات حیویة وحدیثة تساهم في مواجهة 

1
.141نوري منیر، مرجع سابق، ص 

 .298ص ، بقامرجع س،عبد الحمید بسیوني2
.74ص ، بقامرجع س،هیثم الزعبي، إیمان فاضل السامرائي3
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إن نظم معلومات اإلدارة العلیا هي نظم تخدم المستوى االستراتیجي في المؤسسة وتتعامل مع القرارات غیر 

تعمل على خلق بیئة اتصاالت بدال من التطبیقات الثابتة والقدرات المحدودة لتزوید المسیرین باإلدارة ،الروتینیة

.العلیا بالمعلومات عن األحداث الخارجیة

:، ما یلىخصائص نظم دعم اإلدارة العلیاومن 

.قترحةهي نظم مرنة تضع المعلومات أمام اإلدارة دون تحدید المشكالت أو دون تحدید حلول م-

.لعملیة التفكیر التي یقومون بهایستخدم هذا النظام كإمداد أو كداعم-

1.لیست نظم التخاذ القرارات لكنها أدوات تساعد في اتخاذ القرار-

نظم المعلومات حسب المستویات اإلداریة:المطلب الثالث

طریقة تصاعدیة على بسنتطرق في هذا المطلب إلى تصنیف نظم المعلومات حسب المستوى اإلداري

:النحو التالي

نظم معلومات المستوى التشغیلي: أوال

میع منتظم للبرمجیات، واإلجراءات، لنظم المعلومات، حیث تقوم بتجتبر هذه النظم من أقدم التطبیقاتتع

الیومیة  بتقدیم حیث تتم من خالل المتابعة ، ، وقواعد البیانات تقوم بتسجیل وتخزین العملیات التشغیلیةواألفراد

.وٕاكمال األعمال الیومیة،لإلجابة على األسئلة الروتینیة،المعلومات الالزمة

:وهناك نوعان من نظم المستوى التشغیلي

.وهي مكلفةتكون فیها المعلومات متاحة الكتشاف األخطاء :نظم تشغیلیة في الوقت الحقیقي-1

2.وتخزین البیانات دون معالجتها فوراتقوم بعملیة تجمیع :نظم تشغیلیة حسب الجدولة-2

نظم معلومات المستوى اإلداري:ثانیا

تقوم هذه النظم بتقدیم المعلومات التي یحتاجها المدیرین وصانعي القرار، تعمل من أجل تقدیم المعلومات 

إلى معلومات ة، وبالتحدید لمدیري اإلدارة الوسطى، فهي بحاجة ؤسسعن الوظائف واألنشطة داخل المالضروریة

  . ةؤسسالمستوى التشغیلي أو خارج المة، من خاللؤسسن داخل المم

1
.41، 40:ص صمرجع سابق،أمل مصطفى عصفور،

2
.60، ص 1999، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، )المفاھیم األساسیة(نظم المعلومات اإلداریة سونیا محمد البكري، 



اإلطار النظري لنظم المعلومات:الفصل األول

34

تأكد من ة، االهتمام الرئیسي لهذه النظم هو الؤسسم القرارات الغیر روتینیة بالمتقوم بتقدیم تقاریر دوریة لدع

.1بسنة أو، أو مقارنة المخرجات الخاصة بیوم مقارنة بشهر األنشطة تنفذ بصورة جیدة

نظم معلومات المستوى االستراتیجي:ثالثا

ملخصة، وقابلة للفهم، وهي هذه األخیرة إلى معلومات مركزة و هو نظام معلومات موجه لإلدارة العلیا الحتیاج 

ي تدعم عملیة التخطیط طویل األجل، وتتكیف مع التغیرات الحاصلة ف،مصممة على المستوى االستراتیجي

عد هذه ة في التعرف على الخدمات والمنتجات المطلوبة في األسواق، حیث تؤسسالمالبیئة الخارجیة، وتساعد 

ة، تتیح لها القدرة على المنافسة، وهي تستخدم بشكل أساسي لعملیة التخطیط ؤسسالنظم وسیلة هجومیة للم

اتخاذ ة إذا أرادت أن تحقق ذلك ال بد لها أن تستند على هذا النظام فيؤسسلذلك على الم،االستراتیجي

2.قراراتها

نظم المعلومات حسب المستویات اإلداریة :)12( رقم الشكل

.96ص ،منتدى أنظمة المعلومات،"أنظمة المعلومات اإلداریة"علي أبو سیفین،:المصدر

www.4shared.com

1
laudon kennth,laudon jane,management des systèmes d’information,9 Edition ,Pearson education ,2006,p38.

2
laudon.k.c, laudon.j.p, management information systems (managing the digital fism),13the ed ,prentice-

hall,inc,upper saddle river,new jersey,2011,p125.

المستوى 
االستراتیجي

المستوى التكتیكي

المستوى التشغیلي

نظم المعلومات 
SISاالستراتیجیة 

نظم معلومات دعم القرار 
DSS

نظم المعلومات اإلداریة 
MIS

نظم المعلومات التشغیلیة 
TPS
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:خالصة الفصل األول

م المعلومات، حیث تعرضنا إلى ماهیة النظام،خصائصه نظحاولنا في هذا الفصل التطرق إلى 

والمعلومات من خالل عرض بعض مفاهیمها ، ثم تطرقنا إلى البیانات والعوامل المؤثرة علیه،وتصنیفاته

.،ومصادر المعلومات وأهمیتهاوخصائصها

نظم مواردلى نظم المعلومات من خالل تقدیم بعض مفاهیمها وأهدافها، وكذلك إلى إكما تعرضنا كذلك 

، وٕابراز ةالمؤسسفي وخصائصها وأهم خطواتها ووظائفها،كما تطرقنا إلى تصنیفات نظم المعلومات المعلومات

ة لتحقیق ؤسسلالزمة وتخزینها، وتقدیمها للمة وتوفیر المعلومات اؤسسظم المعلومات لمختلف وظائف المأهمیة ن

.أهدافها واتخاذ القرارات الصائبة

التخطیط االستراتیجي والدور الذي تلعبه نظم المعلومات في عملیة  إلى سنحاول التطرق في الفصل الثانيو 

.التخطیط االستراتیجي



الفصل الثاني

التخطیط اإلستراتیجي للمؤسسة
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:تمهید

ساهم في منتجاتها وتغطیتها ألسواق متعددة ومتباعدة،واختالفوتنوع أعمالها المؤسساتإن كبر حجم 

ومن مصادر متعددة،أن تكون عملیة التخطیط متشعبة وتحتاج إلى المزید من البیانات والمعلومات،

بما یمكنها من انجاز خططها ،توفیر متطلبات استقرارها ونموهاباستمرار علىالمؤسساتحیث تحرص 

وغایاتها والتعامل مع متغیرات البیئة الخارجیة وبیئتها ؤسسةالموتحقیق أهدافها ورسم وتحدید رسالة 

، كما أن التخطیط اإلستراتیجي یوجه من فرص وتهدیدات ونقاط قوة وضعفالداخلیة وما یرتبط بهما

حیث تعد ،ألسئلة واإلجابة علیهاوالوحدات التنظیمیة من خالل طرح مجموعة من االمؤسسات

.المعلومات التي توفرها نظم المعلومات العمود الفقري لعملیة التخطیط اإلستراتیجي

:من خالل أربع مباحث،التخطیط االستراتیجيومن خالل هذا الفصل سنتطرق إلى

.تراتیجیةالتخطیط واإلسماهیة :المبحث األول

.ماهیة التخطیط اإلستراتیجي:المبحث الثاني

.خطوات التخطیط اإلستراتیجي:المبحث الثالث

.التخطیط اإلستراتیجينظم المعلومات فيمساهمة:المبحث الرابع
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التخطیط واإلستراتیجیة:المبحث األول

فنجد أن المدیرین الناجحین یتعاملون ،التخطیطوظیفةإن أول وظیفة من الوظائف الجوهریة لإلدارة هي 

والفرق بین ،مع مشكالت منظورة  بینما یناضل المدیرین الغیر الناجحین مع مشكالت غیر منظورة

سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى ماهیة التخطیط و  ،الموقفین یرجع بال شك إلى التخطیط

أنواع وخطوات والمطلب الثاني ،التخطیط م وأهدافمفهو سنتناول في المطلب األول ، واإلستراتیجیة

شروط دقة اإلستراتیجیةالرابعالمطلب في اإلستراتیجیة و التخطیط، وفي المطلب الثالث مفهوم ومستویات

.وتطبیقها

التخطیطمفهوم وأهداف:المطلب األول

التخطیطمفهوم: أوال

یتعامل مع مستقبل القرارات الحالیة، فبواسطة التخطیط نه ، أي أبالنشاط في المستقبلالتخطیطیهتم"

یحاول أعضاء اإلدارة النظر إلى األمام وتوقع األحداث واإلعداد للطوارئ، فالتخطیط هو في الحقیقة 

1."ممارسة بعد النظر واإلعداد للمستقبل

یجب بلوغها، العملیة التي من خاللها یقرر المدیر األهداف التي ":على أنهالتخطیط ویعرف -1

".ویختار األشخاص الذین یشاركون في تحقیق األهداف

 فيعملیة جمع المعلومات والحقائق التي تساعد على بلوغها ":أما البعض فیعرف التخطیط بأنه-2

".تحدید األعمال الضروریة لتحقیق النتائج واألهداف المرغوبة فیها

w.h(وقد عرفه  - 3 newman(ن التخطیط مجال واسع من القراراتوأ ،جب فعلهالبحث عن ما ی":نهأب:

."، إعداد جداول زمنیة یومیةتحدید األهداف، وضع برامج وحمالت

2".تصور المستقبل المرغوب وكذا الوسائل الحقیقیة للوصول إلیه":فقد عرفه بأنه(r.l.ackoff)أما -4

ومستمرة لمستقبل المؤسسة وهو یحتوي عملیة منهجیة ":یرى أن التخطیط(m.gervais)وفي تعریف -5

.".....)تقدیر تطویر المؤسسة، تقدیر ما یمكن أن یكون محیط المؤسسة( :على

   .37ص  ،2010، األردن،للنشر والتوزیعدار الجسر ، التخطیط االستراتیجي،بالل خلف السكارنة1

.54،53: ص ص ،)دون سنة نشر(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،والتخطیط اإلستراتیجي ةاإلدار دادي عدون،ناصر2
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عبارة عن مجهود علمي واع یتم من خالله تحدید "أن التخطیط :من خالل التعاریف السابقة یمكننا القول

األهداف التنمویة واختیار اإلجراءات والسیاسات المثلى لتحقیقها خالل سنوات الخطة في حدود الموارد 

".الخاصة

1:ویرتكز التخطیط على خمسة مكونات

.الغایاتتحدید :الغایات-

.اختیار الوسائل والبرامج والطرق والسیاسات:الوسائل-

.واألسالیب التي تسمح بإنشائهاتحدید أنواع الموارد الضروریة،:الموارد-

.التسییر الجید للخطة المقدرة:التطبیق-

.تسمح بالكشف عن األخطاء والوسیلة لتصحیحه:المراقبة-

أهداف التخطیط:ثانیا

2:أهمها،یمكننا ذكر عدة أهداف لعملیة التخطیط

ساعد المدیرین على التعامل مع المواقف الغامضة ذلك ألنه یوجب علیهم التفكیر مقدما بالمستقبل ی-

.التقییموتوقع 

.تحدید رسالة المؤسسة في المجتمع-

.علمیة وعقالنیةالغایات وآلیات تنفیذ سلفایوفر التكالیف ویحول دون هدر الموارد ألنه یحدد -

.متناسقة خاصة إذا كانت األهداف دقیقةوضع خطة متكاملة و -

.یساعد على تنسیق الجهود بین مختلف الدوائر واألقسام والعاملین فیها-

.المساعدة على التنبؤ بالسلوك واألحداث المستقبلیة-

 .55ص ،السابقالمرجع1

.69ص ، 2006،عمان،دار وائل للنشر والتوزیع، مبادئ اإلدارة،یونيقر محمد قاسم ال2
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ط یحدد ما یراد إنجازه من یطتخللرقابة على األداء، ویتم ذلك من خالل كون الس موضوعيیوفر مقیا-

 .أهداف

.األقسام واألفرادتوحید جهود اإلدارات و -

.اعدة على تقییم القرارات المتخذةالمس-

أنواع وخطوات التخطیط:المطلب الثاني

أنواع التخطیط: أوال

:تنقسم على النحو التالي،لعملیة التخطیط مجموعة من األنواع

1ویشمل:التخطیط حسب حجم التأثیر-1

وال  ،ومستقبل عملهاؤسسةهو التخطیط الذي له آثار هامة ونوعیة على الم:التخطیط االستراتیجي -أ

.تظهر هذه اآلثار إال في المدى البعید

هو جزء من التخطیط االستراتیجي یوضح سیر العملیات ضمن إطار األهداف :التخطیط التكتیكي -ب

.اإلستراتیجیة

هو جزء من التخطیط التكتیكي یشرح كیفیة تنفیذ عناصر هذا التخطیط وفق :التخطیط التشغیلي -ج

.خطة متوسطة المدى

ویشمل:حسب المدى الزمنيالتخطیط -2

ویشرك فیه كل ،التخطیط الذي تمتد فترته الزمنیة أكثر من خمس سنوات:التخطیط بعید المدى -أ

.في المؤسسةدیرینالم

ویقوم به ،سنوات05التخطیط الذي تمتد فترته من سنة واحدة وتقل عن :التخطیط متوسط المدى -ب

.أفراد اإلدارة الوسطى

من الخطة متوسطة وهي شرائح،الذي یغطي فترات زمنیة ال تزید عن سنة:التخطیط قصیر المدى -ج

.المدى

.79، 78 :ص ص، بقامرجع س، بالل خلف السكارنه1
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:خطوات عملیة التخطیط:ثانیا

:فیما یلي،تتمثل خطوات عملیة التخطیط

ففي البدایة تنقل ،العملیاتتحدیدأجلبعیدة المدى من األهداف وضعفیهایتم:األولى المرحلة

یقوم به المدیر حیث أن هذا العمل ،لتحدید أهداف دقیقة للمرؤوسیناألهداف إلى المدیر التكتیكي،

.االستراتیجي

من وضع ؤسسةلتمكن المالكافیةوالبیاناتالمعلوماتتوفیرتتمثل هذه المرحلة في:المرحلة الثانیة

.ؤسسةحیث تجمع هذه المعلومات من البیئة الداخلیة والخارجیة للم،وتحدید مسار العمل الممكن

.للوصول لألهداف المخطط لها،بدائل والطرق والسیاساتفي هذه المرحلة یتم تحدید ال:الثالثةالمرحلة

وذلك بعد اختیار ،المناسبةالخطةمناسب لتبنيال البدیلیتم في هذه المرحلة اختیار:المرحلة الرابعة

.البدائل المناسبة

التي تمالبدائللتعكسالمساعدةالخطة أو الخططفي هذه المرحلة یتم تصمیم:المرحلة الخامسة

.اختیارها

تنفیذ الخطط حیث یتم فیها ،األخیرة من مراحل عملیة التخطیطتعد هذه المرحلة:المرحلة السادسة

.نحرافات إن وجدتالمسطرة ومراقبة اال

اإلستراتیجیةمفهوم ومستویات :الثالثالمطلب

مفهوم اإلستراتیجیة : أوال

فن "ونقل هذا المصطلح إلى حقل اإلدارة ، "فن الحرب"ترجع جذور اإلستراتیجیة إلى األصل اإلغریقي 

عندما أشار م 1951وقد بدأ تطبیق مفهوم اإلستراتیجیة في میدان األعمال عام ،"اإلدارة أو القیادة

1.ةاالقتصادیللمؤسسةإلى أهمیة اإلستراتیجیة في التخطیط "نیومان"

تحلیل الوضع الحالي وتغییره إذا تطلب الموقف، ویتضمن ذلك فرز ":على أنهاdruberعرفها -1

".الموارد المتاحة لغرض استخدامها بما یحقق األهداف المنتخبة

.248، ص 1996الدار الجامعیة، اإلسكندریة، اإلدارة العامة،محمد سعید عبد الفتاح، محمد فرید صحن، 1
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اإلستراتیجیة هي تحدید األهداف األساسیة طویلة األمد للمنظمة، واختیار طرق ":chandlerتعریف -2

1".هدافالتصرف وتخصیص الموارد الضروریة لتحقیق تلك األ

philippe)و(harvard)أما لدى مدرسة -3 de woot)المهمة مجموعة القرارات ":بأنها هاعرفت

والحركات من أجل وكذا تحدید الغایات األساسیة،،المتعلقة بالمؤسسة،لالختیارات الكبرى للمنظم

."الوصول إلیها

vonn)وعرفها - 4 neumann)في إطار ذي منفعة معینة خالل تماما،تتابع حركة العب عقالني ":بأنها

لكل من هذا الالعب یعرف توزیع احتمال النتائج بمقیاس دالته المنفعیة،لعبة ذات قواعد محددة،

".الممكنةاالختیارات

ریف السابقة یمكننا القول أن اإلستراتیجیة هي ترجمة الجوانب التخطیطیة إلى جوانب امن خالل التع

من خالل االستغالل للموارد خاصة النادرة ،األهداف طویلة األجل للمؤسسةقصد تحقیق ،تنفیذیة

2."والمعرفیة

مستویات اإلستراتیجیة:ثانیا

3: وهي ،عموما مستویات اإلستراتیجیة المتفق علیها ثالث مستویات

یعد هذا المستوى من اإلستراتیجیة أكثر أنواع :ككلاإلستراتیجیة على مستوى المؤسسة-1

فهذا المستوى بمثل التوجه العام ،االستراتیجیات قربا لتحویل رسالة المؤسسة إلى أعمال وتصرفات فعلیة

والذي یتم صیاغته من خالل الفرص والتهدیدات البیئیة وكذا الموارد المتاحة سواء الداخلیة أو ،للمؤسسة

بالتعقید، حیث تقع مسؤولیة هذا الخارجیة وفي هذا المستوى یتم تطویر إستراتیجیة المؤسسة التي تتسم

.المستوى على عاتق اإلدارة العلیا للمؤسسة

یر وحدة األعمال اإلستراتیجیة إلى شت:اإلستراتیجیة على مستوى وحدات األعمال اإلستراتیجیة-2

وعادة ما یكون لكل ،مجمع لعدد من األقسام، التي تتولى تقدیم بعض المنتجات أو الخدمات المتشابهة

مسؤولیة .وحدة من هذه الوحدات سوقا مستقال ومنافسون مستقلون، ومن ثم استراتیجیاتها المستقلة

  .8ص  ،2000، اإلسكندریة،الدار الجامعیة،االستراتیجيالتسویق ، عیسى بحه وآخرون1

.10،9: ص ص بق،امرجع سناصر دادي عدون،2

.81،83 :ص ص، 2000،اإلسكندریة،الدار الجامعیة،اإلدارة اإلستراتیجیة، إسماعیل محمد السید3
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اإلستراتیجیة عند هذا المستوى تقع على عاتق اإلدارة العلیا لوحدة العمل مع التنسیق والتكامل مع اإلدارة 

.العلیا للمؤسسة

هذه االستراتیجیات خاضعة لالتجاهات الكبرى المحددة في :اإلستراتیجیة على المستوى الوظیفي-2

.، وغیرهاالخ.. وظیفة التمویل:والتي تتحدد في وظیفة واحدة مثلمستوى المجموعة ووحدات األعمال،

وتطبیقهاشروط دقة اإلستراتیجیة:الرابعالمطلب 

شروط دقة اإلستراتیجیة: أوال

في إطار عدم وضوح مدى إمكانیة نجاح إستراتیجیتهم من یجد أصحاب المؤسسات مشكل في العمل 

فشلها، كما یصادفهم مشكل تقییم هاته اإلستراتیجیة قبل التنفیذ، وللخروج من هذا المشكل تم اقتراح 

  : وهي ،بعض الشروط التي یمكن االستفادة منها للتعرف على مدى حیویة اإلستراتیجیة إلى حد ما

.كافة الجهات المشاركة في تنفیذها داخلیادقة ووضوح اإلستراتیجیة ل-

استغالل الفرص الممنوحة على المستوى الوطني أو الدولي سواء بالنسبة لمدخالتها أو مخرجاتها أو -

.فیما یتعلق بالتطورات التكنولوجیة

یات أن تكون متوافقة مع إمكانیات وقدرات المؤسسة بمستوى مخاطرة مقبولة انطالقا من هذه اإلمكان-

 .والقدرات

.ضرورة مشاركة جمیع مستویات اإلدارة في تحدید اإلستراتیجیة-

ن تتناسب في درجة مالئمتها لنظام ثقافة وقیم جمیع مستویات اإلدارة، وتساهم في تحفیز االلتزام أ -

 .العام

.األخیرأن تكون مالئمة لمستوى مقبول من المساهمة في إفادة المجتمع بالتقرب لما یرغبه هذا-

ضرورة وجود مؤشرات ومقاییس لمتابعة نسب تنفیذ اإلستراتیجیة إلمكانیة تصحیح األخطاء في الوقت -

.المناسب
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من خالل هذه الشروط نستنتج أن جودة ودقة اإلستراتیجیة، مرتبط إلى حد ما بمدى توافقها ومالئمتها مع 

ى اإلدارة وموظفیها نحو تنفیذ اإلستراتیجیة وقدرات المدیرین عل،اإلمكانیات المتوفرة لدى المؤسسة

.الموجهة لتحقیق الهدف العام للمؤسسة

اإلستراتیجیةتطبیق :ثانیا

1:البد من ثالثة عناصر رئیسیةؤسسةالمإستراتیجیةلتطبیق 

:اإلستراتیجیةمن یطبق -1

ما عدا أفراد ؤسسةجمیع العاملین في المالمؤسساتفي معظم اإلستراتیجیةیشمل المنفذون للخطط 

ویعمل مدیرو القطاعات والوحدات المختلفة لوضع خطة شاملة ،اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة

وهنا یجب توصیل معلومات واضحة وكافیة بخصوص أي تغیرات في اإلستراتیجیة،لتنفیذ وتطبیق 

كما یجب أن ،یرین التنفیذیین، ومدى أهمیة هذه التغیرات للمدؤسسةأهداف واستراتیجیات وسیاسیات الم

.اإلستراتیجیةبمراجعة ومراقبة تطبیق ؤسسةتقوم اإلدارة العلیا بالم

:اإلستراتیجیةالمهام الالزمة لتطبیق -2

اإلستراتیجیة، مع مساعدیهم بوضع المهام الالزمة لتطبیق ؤسسةیقوم مدیرو القطاعات والوحدات في الم

:والتي تتضمن

:وضع البرامج- أ

برامج التدریب،برامج :مثل.اإلستراتیجیة محددة الخطواتالهدف من البرنامج هو جعل 

  . الخ...التسویق

:وضع المیزانیات- ب

بعد وضع البرامج یتم وضع المیزانیات الخاصة بكل برنامج، ویوضح في كل میزانیة 

.وهذا بموافقة اإلدارة العلیا على هذه المیزانیاتالتكالیف التفصیلیة لكل برنامج،

زیارة الموقع ،www.4shared.com، "المعلوماتالتخطیط االستراتیجي لنظم "محمد محمود مندورة، محمد جمال الدین درویش،1

.28/03/2014بتاریخ
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:وضع اإلجراءات -ج

بعد الموافقة على میزانیات البرامج یجب إعداد اإلجراءات الالزمة لتوجیه الموظفین في 

.وظائفهمو أعمالهم لتحدد طریقة أداء مهامهم 

:اإلستراتیجیةكیفیة تطبیق -3

وذلك باستخدام األنشطة اإلستراتیجیة،مرحلة تطبیق تبدأاإلستراتیجیةبعد تحدید المهام الالزمة لتطبیق 

:التالیة

.یقوم بوضع برامج المیزانیات:التخطیط-

.ؤسسةیقو بتصمیم الهیكل التنظیمي المناسب للم:التنظیم-

.ؤسسةالمإستراتیجیةیقوم بتوجیه المدیرین والعاملین معهم لتنفیذ :التوجیه-

.اإلستراتیجیةیقوم بتوظیف األفراد المناسبین لنجاح :التوظیف-

تراتیجيسماهیة التخطیط اال:المبحث الثاني

سنتطرق في هذا المبحث إلى ،ؤسسةالمبواإلستراتیجیةتطرقنا في المبحث السابق إلى كل من التخطیط 

المطلب في و  من خالل تناولنا في المطلب األول مفهوم التخطیط اإلستراتیجي،،التخطیط اإلستراتیجي

التخطیط  وطرق خصائص، أما في المطلب الثالثالتخطیط اإلستراتیجيأهمیة وأهدافالثاني

.، وفي المطلب الرابع معوقات التخطیط اإلستراتیجياإلستراتیجي

مفهوم التخطیط اإلستراتیجي:ألولالمطلب ا

عملیة بعیدة المدى تقود فیها األهداف المقررة مسار تعبئة الموارد الجاریة والكامنة ":یعرف على أنه-1

1."من خالل سلسلة من المراحل تبدأ بمسح الحالة الراهنة وتشخیص الرؤیة المستقبلیة

األهداف ، ووضع )المؤسسة(تي یتم فیها تحدید رسالة المنظمةالعملیة ال":كما یعرف بأنه-2

".ؤسسةاإلستراتیجیة والسیاسات لتأمین الموارد وتوزیعها من أجل تحقیق أهداف الم

 .26ص ،2009عمان،، والتوزیع، دار وائل للنشرالتخطیط اإلستراتیجيمعروف،هوشیار1
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في المستقبل من خالل التنبؤ ؤسسةالمالتبصر بالشكل المثالي ":هو عبارة عنوفي تعریف أخر-3

1."برسالتها وأهدافها ومسارها

لتحقیق سسة مستقبلها وتطور تكتیكات،العملیة التي من خاللها ترى المؤ ":على أنهویعرف كذلك-4

".هذا المستقبل

عملیة تتكون من خطوات تحدد من أنت وأین أنت وأین ترید الذهاب وكیف ترغب في " :وهو - 5

2".الوصول ومن سیقوم بذلك ماذا یكلف كل ذلك

وتحلیل بیئة عملیة منظمة ومتكاملة تقوم بتحدید مصالح المؤسسة ":أنهتعرفه موسوعة ویكیبیدیا -6

3".)التهدیدات-الفرص - الضعف-نقاط القوة(العمل الداخلیة والخارجیة بشكل دقیق 

عنصر من عناصر اإلدارة اإلستراتیجیة ولیس هو اإلدارة اإلستراتیجیة ":التخطیط االستراتیجي هوو  - 7

ثقافة التنظیمیة وٕادارة الموارد ألن اإلدارة اإلستراتیجیة تعني أیضا بإدارة التغییر التنظیمي وٕادارة ال،بعینها

4."وٕادارة البیئة في نفس الوقت

التخطیط االستراتیجي هو تخطیط بعید المدى :ویمكن إعطائه تعریفا شامال من خالل التعاریف السابقة

ویحدد القطاعات والشرائح السوقیة المستهدفة وأسلوب ،یأخذ في االعتبار التغیرات الداخلیة والخارجیة

حیث أن التخطیط ،المنافسة، وهو عملیة متجددة یتم تحدیثها لدراسة المستجدات الخارجیة والداخلیة

:االستراتیجي یجیب على سؤالین

ما هي القطاعات أو الشرائح التي سنعمل فیها؟ -

5.المرونة-السرعة-الجودة-السعر:ما هو أسلوبنا في المنافسة في كل شریحة-

العربیة للتنمیة منشورات المنظمة ،"دور التخطیط اإلستراتیجي في الرفع من القدرات التنافسیة للمنظمات الصغیرة والمتوسطة"عماد السایح،1

.244،243:ص ص ،2011القاهرة،اإلداریة،
  .5ص، 2006، فلسطین، )دلیل المتدرب(شبكة المنظمات األهلیة الفلسطینیة،التخطیط االستراتیجي،صابر یونس عاشور2
دراسة تخطیطیة في األسس والمعاییر للرؤیة والرسالة في مجتمع ،التخطیط االستراتیجي في مؤسسات المعلومات"، عصام محمد عبید3

 .7ص ، دون ذكر سنة النشر، "المعرفة
 .11ص، 2008،القاهرةوالتورید، الشركة العربیة المتحدة للتسویق ،)والنماذج مالمفاهی(اإلدارة اإلستراتیجیة، حمد محمد مختارأحسن محمد 4
.91ص ، بقامرجع س،بالل خلف السكارنه5
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عملیة التخطیط االستراتیجي :)13( رقم شكلال

دار الیازوري للنشر ، االستراتیجياإلستراتیجیة والتخطیط ،وائل محمد إدریس، خالد محمد بني حمدان:المصدر

.11، ص 2009،عمان،والتوزیع

1:من خالل التعاریف السابقة یمكننا التفرقة بین التخطیط اإلستراتیجي والتخطیط التقلیدي فیما یلي

واضعا في ؤسسةهو تخطیط لإلطار العام واألهداف الشاملة بعیدة المدى للم:التخطیط االستراتیجي-أ

.االعتبار العوامل المساعدة والعقبات التي قد تواجه التنفیذ

هذا النوع الذي یهتم بوضع الخطط الخاصة باألنشطة الدوریة المتجددة للمشروع :التخطیط التقلیدي-ب

.على المدى القصیر أو المتوسطؤسسةأو للم

:تخطیط التقلیديوالجدول الموالي یوضح الفرق بین التخطیط االستراتیجي وال

الفرق بین التخطیط اإلستراتیجي والتخطیط التقلیدي:)03(جدول رقمال

)تفكیر استراتیجي(التخطیط االستراتیجي )تفكیر تشغیلي(التخطیط التقلیدي 

.طول زمنیاأ-.قصر زمنیاأ-

، 2005، ورشة عمل التخطیط االستراتیجي للمنظمات غیر الحكومیة، مصر، "التخطیط االستراتیجي لمنظمات المجتمع المدني"جمیل بارو، 1

 . 9ص

تحدید

المسؤولیات

الخطة التنفیذیة

االستراتیجیات

األهداف المحددة

الغايات االستراتيجية

الرسالة العليا ومنظومة القيم

الرؤية االستراتيجية

المسح البیئي الخارجي 

والداخلي

المسح البیئي الخارجي

والداخلي

ختصيص املوارد
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.یهتم بعنصر الوقت-

.تحلیل ولیس بالضرورة مبني على رؤیة-

.تخطیط في حدود المواد المتاحة-

یعتمد على رد فعل للسیاسات معلومة -

.ویستخرج من الماضي

یركز أكثر على الناحیة التكتیكیة والعملیات -

.التنفیذیة

نادرا ما یلتفت إلى عنصر التمكن وتحقیق -

.جذري أوتقییم تحویلي 

.یركز على الكفاءة-

قد ال یشغله تحلیل البیئة الخارجیة بشغله -

.تنفیذ المشروعات

.یهتم بنوعیة التحقیق-

.عمل األشیاء بطریقة صحیحة-

مبني على رؤیة مستقبلیة متكاملة -

.ؤسسةللم

.محاولة خلق فرص جدیدة وموارد محتملة-

یأخذ المبادرة واالبتكار الكتشاف طاقات -

.ویدعو للتغییر االیجابي

یركز أكثر على الناحیة التخطیطیة مع -

.تطبیقها عملیامحاولة 

یركز على تحلیل البیانات الكیفیة -

.واالستنتاجات القائمة علیها

یهدف إلى تحقیق تغییر جذري وتمكین -

.أجهزتها المختلفة

..یركز على الكفاءة والفعالیة-

یهتم بتحلیل البیئة الخارجیة وتفاعلها مع -

.البیئة الداخلیة

.9،10 :ص ص ،ابقمرجع سجمیل بارو،:المصدر
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التخطیط االستراتیجي وأهداف أهمیة:المطلب الثاني

أهمیة التخطیط االستراتیجي: أوال

patrikeذكر  okoumaوهي  ،مجموعة من العناصر عبر فیها عن أهمیة التخطیط االستراتیجي

1:كالتالي

.على أداء المؤسسةسة یؤثر إیجابا وجود رسالة وأهداف وخطة عمل واضحة للمؤس:تحسین النتائج-

.التخطیط االستراتیجي الجید یجبر المؤسسة على التفكیر بشكل مستقبلي:التركیز والتوجیه-

التخطیط االستراتیجي یزود المؤسسة بفرصة ممتازة لتشجیع التعلم وااللتزام :فرصة للتعلم وبناء الفریق-

.داخل المؤسسة

.الطریقة لحل المشاكل بطریقة مخطط لهاالتخطیط االستراتیجي هو :حل المشاكل-

.التخطیط االستراتیجي یمكن أن یكون أداة اتصال وتسویق فعال:االتصال والتسویق-

یساعد المؤسسة في التغلب على األزمات الحالیة :التغلب وتجنب األزمات الحالیة والمستقبلیة-

.والمستقبلیة التي تواجهها

.د المؤسسة في تحدید أسالیب المشاكل فیها وحلهاالتخطیط االستراتیجي یساع-

2:في ،للتخطیط اإلستراتیجي أهمیة أن كما

من جانب أصحاب المصالح ؤسسةالمساعدة على إیجاد مستوى عال من االلتزام بغایات الم-

.الرئیسیین

.العمل على القصد في استخدام الموارد وتوجیهها لتحقیق أهم األهداف-

غیر (ماجستیرمذكرة ، "تطبیق التخطیط االستراتیجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلیة النسویة في قطاع غزة"،أمال فخر حسن صیام1

 . 18ص  ،2010،غزة، جامعة األزهر،)منشورة

جامعة الملك ، اإلصدار التاسع والعشرون،سلسلة إصدارات نحو مجتمع المعرفة،"التخطیط االستراتیجي للدول"،عصام بن یحي الفیاللي2

.28، 27 :ص ص، 2010،عبد العزیز
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بناء الخطة اإلستراتیجیة على حصر شامل لالحتیاجات واألولویات :االستجابة للمطالبالحرص على -

.یتیح الفرصة لبنائها على أساس الطلب

.ؤسسةإطار واتجاه محدد بوضوح لیرشد ویدعم إدارة الم-

.رؤیة وغرض واحد یشارك فیه كل األعضاء-

.وغایاتهاؤسسةمستوى التزام عال للم-

.لخدمات ووسیلة لقیاس مستواهاجودة عالیة ل-

.أساس لتطویر وتنمیة الموارد-

.قدرة على وضع مجموعة من األولویات وعلى التناغم بین الموارد والفرص-

.ل مع المخاطر من البیئة الخارجیةالقدرة على التعام-

.ملیة تعین في التعامل مع النكباتع -

.تیجيإجماع على توحید أسالیب التخطیط االسترا-

أهداف التخطیط اإلستراتیجي:ثانیا

1:فیما یلي،أهداف التخطیط اإلستراتیجيأبرزیمكن تحدید 

.ؤسسةیمكن من تحسین أو تطویر األداء التنظیمي واألداء الكلي للم-

.یضمن النمو والتطور في األجل الطویل-

.)عدم التأكد(یساعد على تقلیل المخاطرة -

.ؤسسةالمسارات اإلستراتیجیة للمیحدد ویوجه -

.یحدد ویوجه قرارات االستثمار ومن ثم التوسع والنمو والربحیة-

.یساعد على التعامل مع المشكالت بأسلوب إدارة األزمات بدال من أسلوب رد الفعل-

مجلة كلیة بغداد للعلوم ، "دور نظام المعلومات االستراتیجي في التخطیط االستراتیجي"نازم محمود ملكاوي،منصور ناصر الرجعي،1

.291، ص 2012، العدد الثالث والثالثون، االقتصادیة
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.المستقبلیةؤسسةمن إدراك توجیهات الم)العاملین(یمكن العمیل الداخلي -

خطیط االستراتیجيالتوطرق خصائص:الثالثالمطلب 

خصائص التخطیط االستراتیجي: أوال

1:یتمیز التخطیط اإلستراتیجي بالخصائص التالیة

یسعى إلى إیجاد تصور تستطیع من خالله أن تحقق میزة تنافسیة من خالل االتجاهات المتوقعة -

.والممكنة والتركیز على المستقبل

واسعة متعددة األوجه، ومتنوعة األنشطة، تتجاوز النظرة التقلیدیة التخطیط االستراتیجي، عملیة-

.لألنماط األخرى من التخطیط

وللفرص  ،ینطلق التخطیط االستراتیجي من تقلیل منهجي شامل للمركز التنافسي الحالي للمؤسسة-

.والتهدیدات الحالیة والمتوقعة في بیئة األعمال

.شاملةإستراتیجیةاألبعاد لصیاغة وتطبیق خطة عبارة عن عملیة متكاملة ومتنوعة -

یحقق التخطیط االستراتیجي التفاعل والحوار البناء بین المستویات اإلداریة الثالث في التخطیط -

.)الدنیا-ىالوسط-العلیا(

ؤسسةالمیعمل التخطیط االستراتیجي على التقلیل من اآلثار السلبیة للظروف المحیطة على نشاط-

.عالیته وكفاءتهوزیادة ف

یساهم في دعم أسالیب اتخاذ القرارات المستقبلیة في المؤسسة بشكل علمي قائم على الدراسة والتحلیل -

 .القراراتوالتنبؤ والمقارنة بین البدائل المختلفة التخاذ أفضل 

.لى وضع مسارات رئیسة للفعل االستراتیجيكما یسعى التخطیط االستراتیجي ع-

التخطیط االستراتیجيطرق : ثانیا

1:عادة ما یمارس التخطیط االستراتیجي من خالل أربعة طرق، وهي

مذكرة، "دراسة وضعیة تحلیلیة في الجامعات النظامیة الفلسطینیة ، المؤسسي األداءدور التخطیط االستراتیجي في جودة "، إیاد علي الدجین1

.52ص  ،2010، جامعة دمشق،)غیر منشورة(ماجستیر
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:طریقة التخطیط من أعلى إلى أسفل-1

في هذه الطریقة یكون بدء الدورة التخطیطیة من اإلدارة العلیا التي تضع التوجهات العامة، والغایات 

الحوار والنقاش لغرض اتضاحها واالتفاق واألهداف اإلستراتیجیة لصیاغات تخطیطیة بعد سلسلة من

علیها، ثم یطلب من اإلدارة الوسطى اشتقاق أهدافها التشغیلیة، وصیاغة خطط التنفیذ في ضوء 

.، ثم ترسل هذه األهداف لإلدارة العلیا لغرض اإلقرارؤسسةالتوجهات اإلستراتیجیة للم

:طریقة التخطیط من أسفل إلى أعلى-2

دورة التخطیط من اإلدارة الدنیا، حیث تضع أهدافها التفصیلیة في ضوء ظروف في هذه الطریقة تبدأ 

عمل واقعیة هي أقرب إلیها، وترسل هذه األهداف إلى اإلدارة الوسطى التي تناقشها وتستوعبها ضمن 

لى إطار خططها التشغیلیة، یتطلب األمر إعادتها إلى اإلدارة الدنیا لتعدیل أهدافها التفصیلیة، ثم ترسل إ

اإلدارة الوسطى لإلقرار، ثم تتجه صعودا باتجاه اإلدارة العلیا التي تشاور هذه الخطط التشغیلیة لغرض 

.اإلقرار، أو التعدیل أو التغییر إذا تطلب األمر

:طریقة التخطیط المختلطة-3

، ویتم )من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى(في هذه الطریقة یتم المزاوجة بین المدخلین السابقین

التنسیق بینهما من خالل الحوار بین قیادات اإلدارات العلیا ومدیري اإلدارات، تمكن هذه الطریقة 

وبین اإلدارات حول وضع االستراتیجیات ؤسسةاألعمال من التنسیق بین اإلدارة العلیا للممؤسسات

وٕامكانیة التعدیل من خالل الحوار وكذلك إشراك اإلدارات بشكل واألهداف وتوظیف اإلمكانیات المتاحة

.أكثر فعالیة ألغراض الرقابة على أدائها

:فریق التخطیط-4

یعتمد الرئیس على فریق من المخططین یقدمون له الخطة المكتوبة ثم یقوم بعقد سلسلة من االجتماعات 

لهذه الطریقة أن تكون من الطرق الناجحة إذا المنتظمة معهم إلجراء نقاش حول تلك الخطط، ویمكن 

إن هذه  ،كانت هناك عالقة جیدة وتفاهم بین فریق المخططین من جانب وبین الرئیس من جانب آخر

.59، 58 :ص ص ،مرجع سابق،وائل محمد إدریس، خالد محمد بني حمدان1
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الطریقة قابلة للتعدیل واإلضافة وذلك طبقا للظروف المحیطة باإلدارة وكذلك فلسفة اإلدارة العلیا 

1.ؤسسةبالم

تخطیط االستراتیجيمعوقات ال:المطلب الرابع

هناك العدید من المعوقات التي تواجه استخدام مدخل التخطیط االستراتیجي كمدخل لتحقیق أهداف 

2:، ومن أهم هذه المعوقاتؤسسةالم

.أو ترددهم في استخدام التخطیط االستراتیجيؤسساتالمعدم رغبة مدیري-

.ؤسساتالماالنطباع السیئ الذي تتركه مشاكل التخطیط االستراتیجي لدى مدراء -

.عدم إلمام بعض المدیرین بالمهارات التي یتطلبها استخدام التخطیط االستراتیجي-

.صعوبة جمع المعلومات والبیانات وتحلیلها لوضع الخطة اإلستراتیجیة-

.تكلفة كبیرةالتخطیط االستراتیجي یحتاج إلى وقت و -

.ضرورة توفر كم هائل من المعلومات والبیانات التي تحتاج إلى تكالیف غالیة-

بأن هذا النجاح مستمر، وسوف یتكرر دائما وبالتالي یشعر الجمیع واالعتقادبالنجاحاالنبهار -

.بأنه ال حاجة للعمل األفضل باستمرار

عقبات تنفیذ األهداف اإلستراتیجیة):14(الشكل رقم 

اإلدارةالرؤیة 

من العاملین في المنظمة یفهمون %5حوالي 

إستراتیجیة المنظمة

من المدیرین الكبار یخصصون أقل 85%

من ساعة شهریا لتحلیل مدى تنفیذ 

اإلستراتیجیة

 .107ص  ،بق امرجع س،بالل خلف السكارنة1

.23، 33: ص ص، بقامرجع س، وائل محمد إدریس، خالد محمد بني حمدان2
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الموارد

من المنظمات ال یربطون بین 60%

اإلستراتیجیة والموارد المتاحة

فقط من المدیرین لدیهم حوافز إلنجاز 25%

أهداف إستراتیجیة

  .  24ص ، بقامرجع س،عصام بن یحي الفیاللي:المصدر

إن عملیة التخطیط االستراتیجي بشكل خاص واحدة من أكثر جوانب العملیة اإلداریة صعوبة وتعقیدا، 

1:ك لألسباب التالیةوذل

تظهر المشكلة األولى للتخطیط وهي كیفیة إحداث االنتقال النوعي من الموقف الحالي إلى الموقف -

إلى تنفیذ التخطیط ؤسسةالمالمستهدف، بحیث تتم عملیة ضبط إیقاع العمل ضمن الحدود التي تقود 

.بالمستوى المرغوب من الكفاءة والفعالة

الحالي مع مجموعة من الظروف االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والتكنولوجیة التي یتعامل الموقف -

.تختلف قطعا عن الظروف التي سیتعامل معها الموقف المستخدم

تتفاعل مجموعتان من العناصر في الموقف الحالي إحداهما موضوعیة قادمة من البیئة الخارجیة -

.ا الداخلیةوالثانیة ذاتیة تتعلق ببیئتهؤسسةللم

خطوات التخطیط اإلستراتیجي:لمبحث الثالثا

بعد تطرقنا في المبحث السابق إلى كل من مفهوم التخطیط االستراتیجي خصائصه وأهمیته سنتطرق في 

:وفي المطلب الثاني،التخطیط االستراتیجيالتهیئة واإلعداد لعملیة:األولالمطلب :هذا المبحث إلى

وضع الخطة اإلستراتیجیة وتنفیذها،وفي  ىسنتطرق إل:وفي المطلب الثالث،تحلیل الوضع الراهن

والعوامل المؤثرة في وضع الخطة .لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیةوالتقویمالمتابعة،المطلب الرابع

.اإلستراتیجیة

المجلد الثامن ،مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة، "دراسة تحلیلیة تطبیقة، مؤسسات التعلیم العامالتخطیط االستراتیجي في "، أحمد القطامین1

 .43ص، 2002،األردن، جامعة مؤته،العدد الثاني، عشر
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1واإلعداد التهیئة:المطلب األول

:خاللمنالتخطیط اإلستراتیجيلممارسةمهیأةالمنظمة أن منالتأكد على المرحلة هذه وتنطوي

.التخطیط اإلستراتیجي وااللتزام به لفكرة العلیا اإلدارة تبني•

.االستراتیجيالتخطیطلعملیة إطار وضع•

.االستراتیجيللتخطیطعملفریقتكوین•

 الراهن الوضعتحلیل:المطلب الثاني

بهاتعملالتيالبیئةطبیعة على بالتعرفالخاصة األولى بالخطوةاالستراتیجيالتخطیطممارسةتبدأ

 لها الداخلیةوالبیئةللمنظمة،الخارجیةالبیئةمنكلتحلیل على الراهن الوضعتحلیلوینطوي،المنظمة

الرباعيالتحلیلنموذجالتحلیل هذا في ویستخدمالذاتیة،قدراتها أو

والتهدیدات الفرص :الخارجیةالبیئةتحلیل -أ

عناصروتنقسماإلدارة،لسیطرةالخاضعةغیرالعواملجمیعللمنظمةالخارجیةالبیئةعناصرتتضمن

:مستویین إلى الخارجیةالبیئة

المجتمع في العاملةالمنظماتجمیع على تؤثرالتيالبیئیةالمتغیراتوتشمل:العامةالخارجیةالبیئة

بغض

والعواملاالقتصادیة،العوامل:مثلإلیهتنتمي الذي المجال أو به،تقوم الذي النشاططبیعة عن النظر

القانونیةوالعواملالدولیة،والعواملالثقافیة،والعواملاالجتماعیة،والعواملالسكانیة،السیاسیة، والعوامل

.الطبیعیةالعواملوالعوامل التكنولوجیة،والتشریعیة،

بهتعمل الذي النشاطمجال على الخاصالتأثیر ذات البیئیةالعواملوتتضمن:الخاصةالخارجیةالبیئة

وینتهيالبدیلة،الخدمات أو والسلعوالمنافسون،والموردون،،والمتوقعونالحالیونالعمالء:مثلالمنظمة

تحلیل

.134ص ، بقامرجع س،بالل خلف السكارنه1
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.والتهدیدات الفرص بتحدیدالخارجیةالبیئةلعناصر الراهن الموقف

الضعفونقاط القوة نقاط:الداخلیةالبیئةتحلیل -ب

والتسهیالتالعملوٕاجراءات وقواعد ونظمسیاساتمثل اإلدارة لسیطرةالخاضعةالعواملجمیع هي

الموقفتحلیلوینتهيالمتاحة،المالیةوالمواردالمادیةالعمل وظروف العاملةالبشریةوالمواردالمادیة

عناصرتحدیدبهدفالضعفونقاط القوة نقاطبتحدیدالذاتیة القدرات أو الداخلیةالبیئةلعناصر الراهن

الحد أو تحیید أو وتجنبالمتاحة،البیئیة الفرص اقتناصمنیمكنهامماالمنظمة وضعفها قوة ومقومات

 القوة فمواطنورسالتها،العامة أهدافها تحققللمنظمةإستراتیجیةوبالتالي وضعالمحتملة،التهدیداتمن

 أو بشریةموارد وٕامكاناتكانتسواءمنافسیها، عن والتي تمیزهاللمنظمةالذاتیة القدرات تمثلالتي

ومواطنالمنظمة،ورسالة أهداف تحقیقوفعالیة فيبكفاءةاستخدامهاویمكنعمل،نظم أو مادیة

 ةالبشریواإلمكاناتالموارد في سواء كانتالذاتیة،النقص أو القصوروأوجهالقیودتمثلالتيالضعف

 .وأهدافها تحقیق رسالتها عن المنظمةتعوق أن ویمكنالمطبقة،العملنظم أو المادیة أو

وتنفیذهااإلستراتیجیةالخطةوضع:المطلب الثالث

1:یليماتحدیدخاللمن ذلك ویتم:اإلستراتیجیةالخطةوضع :أوال

محصلة هي المنظمة،لقیاداتمستقبلیةوطموحاتتطلعاتبمثابةالرؤیةتعتبر:والرسالةالرؤیة-أ

الخبراتتحلیل

والمجاالتوأولویاتهاللمنظمةالعلیا اإلدارة فلسفةوتعكسالمستقبلیة، والظروف الراهن والموقفالسابقة

المنظمةوجودمنالغایات أو الغایة عن الرسالةتعبرللمنظمة،بینماالمستقبلیةوالصورةاألساسیة للنشاط

منغیرها عن تمیزهاالتياألساسیةوتوجهاتهاسماتهاتحددللمنظمةهویة ةبمثابة بطاقوتعتبر

األسواق،المنتجات،العمالء،:في المنظمةرسالةعناصرالمشابهة، وتتمثل أو المماثلةالمنظمات

.العاملینالعامة،الذاتي، الصورةالمفهوم،الفلسفةالربحیة،،التكنولوجیا

المنظمةتتولىمخرجاتخاللمن وذلك إلیها،الوصولمطلوبنتائج هي األهداف تعتبر:األهداف -ب

األهداف،وتنقسم أو النتائج هذه تحقیق إلى تؤديمحددةبمواصفاتخدمات أو منتجاتفي شكلتقدیمها

إستراتیجیة، أهداف :أنواعثالثة إلى عنهاالمسئولالتنظیميوالمستوىللمدى الزمني وفقا األهداف

.تشغیلیة وأهداف تكتیكیة، وأهداف

.293،292نازم محمود ملكاوي،ص،ص،،منصور ناصر الرجعي1
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النتائجتحقیقبكیفیةالمتعلقةالحرجة و الرئیسیةالعناصرالمكون هذا یحدد:االستراتیجیات-ج

تحلیلنتائج على وضعهاویعتمدالغایات،ثمومن األهداف لتحقیقالوسیلةأنها هي أي .المستهدفة

 .الراهن الوضعبتحلیلاإلستراتیجیةصیاغةعملیةتبدأ إذ الداخلیة للمنظمة،والبیئةالخارجیةالبیئة

اإلستراتیجیةتنفیذ:ثانیا

 في تبدأالفرعیةالتنظیمیةوالكیانات األفراد وجعلالعملي،التطبیقموضعاإلستراتیجیةوضعبهاویقصد

 قادر تنظیميهیكلبناءخاللمن وذلك بنجاح،اإلستراتیجیةالخطةمنیخصهاما أو أدوارها تنفیذ

نظامووضعاإلستراتیجیة،لتنفیذالداعمةوالبرامجالموازناتوتخصیصالخطة اإلستراتیجیة،تنفیذ على

تنظیميمناخ أو للمنظمةثقافةخلق وكذلك التنفیذ،عملیةتقدممدىیتابع ویراقبوتقاریرمعلومات

.نجاحهابما یضمناإلستراتیجیةمعینسجمداخلي

لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیةوالتقویمالمتابعة:الرابعالمطلب 

 ال فربمافقط،واحدةمرةتتممهمةأنها على تنفیذها أو اإلستراتیجیةوضععملیة إلى النظریمكن ال

یتطلبمماتغیرت قد الذاتیة القدرات أو الخارجیة الظروف بعض أن أو جیدة،بصورةاإلستراتیجیةتعمل

 على جوهریةتغیراتهناكیكون وقد مسارها، إلى اإلستراتیجیة إلعادة التعدیالتبعضإجراءمعه

.إستراتیجیتها في تغییرإجراء إلى یضطرهامماالخارجیةالمنظمةبیئةمستوى

1وهناك مجموعة العوامل المؤثرة في صیاغة الخطة اإلستراتیجیة

تحدید اآلثار المتوقعة من تنفیذ یلعب الزمن دورا كبیرا في :األفق الزمني لإلستراتیجیة-1

.اإلستراتیجیة

یقصد بالتركیز هنا عدد المنتجات أو الخدمات التي تنتجها :التركیز في اإلنتاج-2

.، فكلما قل العدد استطاعت أن تبسط سیطرتها وتحكمها في تنفیذ برامجها وأنشطتهاؤسسةالم

مجموعة من السیاسات، كل منها یتعلق بهدف ؤسسةتعتمد الم:التناسق في السیاسات-3

.من أهدافها، یتعین على المخطط االستراتیجي العمل على التنسیق بین السیاسات

تؤكد اإلستراتیجیة على نوع الخدمات المقدمة والتكالیف المبذولة في :نوع وكلفة الخدمات-4

.ى نتائج حاسمةإنتاجها والعمل المستمر من خالل الدراسات والتحلیالت للوصول إل

.294،ص ،المرجع السابق1
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فهناك مرحلة النشوء ومن ،بمراحل عدةؤسسةالمتمر : ةؤسسالمراحل التي تمر بها الم-5

ثم مرحلة الصعود ومراحل المنافسة، االستقرار واالنكماش، واالضمحالل، وكل مرحلة تتطلب 

.استیعاب كامل لخصائصها وأهدافها والسیاسات الواجب اتخاذها

كلما ازداد إدراك اإلدارة العلیا وحماسها :سها للعمل االستراتیجيإیمان اإلدارة العلیا وحما-6

.للتخطیط االستراتیجي كلما كانت احتماالت نجاحه عالیة، والعكس بالعكس

العوامل المؤثرة في صیاغة اإلستراتیجیة):15(الشكل رقم 

  .108ص ، بقامرجع س، رانهابالل خلف السك:المصدر

نظم المعلومات في التخطیط اإلستراتیجي مساهمة:المبحث الرابع

، وخاصة تلك القرارات اإلداریة المتعلقة بالوظائف ؤسساتالمعلومات أحد أهم الموارد اإلداریة للمتعتبر

)رقابة-تنظیم-تخطیط(اإلداریة  ، فإن التخطیط في العملیة اإلداریة هو العصب والمحرك لها، ...

المعلومات تعد فعالة ومؤثرة من خالل المعلومات التي توفرها لإلدارة لوضع وبالتالي فإن مخرجات نظم 

.الخطة اإلستراتیجیة

التناول لذا سنحاول .نظم المعلومات في التخطیط اإلستراتیجيمساهمة :إلىسنتطرق في هذا المبحث و 

 وفينظم المعلوماتلدور اإلستراتیجي ال :أما المطلب الثاني.المعلومات اإلستراتیجیة:المطلب األول في

دور نظم :المطلب الرابعوفي األخیر أهمیة نظم المعلومات في التخطیط االستراتیجي،  :لثالمطلب الثا

.المعلومات في إعداد خطوات الخطة اإلستراتیجیة

العوامل المؤثرة في صیاغة اإلستراتیجیة

األفق الزمني

في اإلنتاجالتركیز 

التنسیق بین

نوع وتكالیف الخدماتالسیاسات

إیمان المنظمة بالعمل

االستراتیجي

المرحلة التي تمر بها

المنظمة
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1المعلومات اإلستراتیجیة:المطلب األول

باعتبار و  ،من المحیطو أساسا فیما تجمعه منها والمتمثلة ،ؤسسة إلى المعلومات اإلستراتیجیةتحتاج الم

بتبادل المعلومات مع هذا هي تقوم وبشكل مستمر ،مفتوح على محیطها القریب والبعیدكنظام ؤسسةالم

والمعلومات اآلتیة من المحیط غالبا ما تكون الموجهة للجهود اإلستراتیجیة التي تتخذها ،المحیط

باإلضافة إلى وسیلة نظام المعلومات عن طریق وهذه المعلومات قد تجمع،وكذلك اكتشافها،ؤسسةالم

.یستنتجه أفراد متخصصون وذوي تجربة عن طریق تقاریر مختلفة محصل علیهاما

تكون شبه واسعة من األطراف المقدمة لهذه ؤسسةالمفإن مصادر المعلومات األساسیة في حیاة 

:المعلومات ومنها

إلى معلومات حول ،حول المنافسة ونوایا المستهلكینمهمةالصحافةكل أنواع :الصحافة-1

، یستطیعومتابعتها بعین متخصصةوالسیاسیة، وبدراستهااالجتماعیة الشروط االقتصادیة،

.وتطورهؤسسةالمالمستعمل أن یتحصل منها على عناصر جد مفیدة فیما یتعلق بمتابعة محیط 

أو أنواع من التي تتم في مكاتب مختصة حول قطاعات،:والتحالیل المختصةالدراسات -2

وقد تكون حسب أو الدراسات المتقدمة من الهیئات التي تعمل في هذا المجال،الصناعات،

وفي  أو الدراسات الموجهة نحو قطاع اقتصادي محدد،الطلب الذي یرغبه المستعمل للمعلومات،

.ظروف معینة

محاكم ، منللدولة أحیانامعینة، والتابعةتصة والوثائق التي تقدمها جهات التقاریر المخ-3

یمكن وجود ، أینمواضیع محددةواالستثمار، حولمختصة في المنافسة تجاریة، هیئات

.معلومات دقیقة ومفیدة

لنشاطات الحرفیة والنقابات التي تقدم معلومات حول لمن خالل المشاركة والمتابعة -4

ومتابعة كما أن المشاركة في جمعیات المساهمین لهؤالءالمشاركة فیها أو العضوة،المؤسسات 

.وضعیة المؤسسات وتطورها

على  عادة ما تحصل مختلف المؤسسات المالیة والمصرفیة:البنوكالوسطاء المالیون و -5

میة تقل أهمیة عن غیرها ذات األه وهي ال معلومات عنها وخاصة من الجانب المالي والتجاري،

.اإلستراتیجیة

.141،142: ص ص بق،امرجع سناصر دادي عدون،1
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إذ  وهم ذوي وضعیات مختلفة من موردین وزبائن،:بشكل مباشرؤسسةالمالمتعاملون مع -6

حیازة معلومات عن مختلف المؤسسات التي یتعامل معها انطالقا من وضعیتهیستطیع كل منهم

.مستقبالوتستفید منها مؤسساتهم الجدیدة التي یتعاملون معها أو سیتعاملون معها سابقا،

من خاللها جمع ؤسسةالموكل من هذه المصادر الممكنة لتحصیل المعلومات اإلستراتیجیة  تستطیع

وغیرها من ،ورسم خططها المستقبلیة،وتحلیلها اإلستراتیجيالمعلومات المفیدة لها في قراراتها،

:إال أن المشكل الذي یجب التصدي لحله في هذه العملیة له جانباناالستعماالت،

.هو متى وكیف وأین یجب أن نتحصل على المعلومات؟- أ

1.؟هذه المعلومات مقارنة مع تكلفتهاهو مدى استفادة المنظمة من - ب

أن تؤخذ عدة عوامل في عین االعتبار، والتي تمثل خصائص المعلومات الجیدة والمناسبة كما یجب

2:لعملیة التخطیط اإلستراتیجي

هي الدرجة التي تكون فیها المعلومات خالیة من الغموض، المعلومات الغامضة یصعب :الوضوح-

.االستفادة منها

.أن تكون المعلومات مالئمة لعملیة التخطیط االستراتیجي:المالئمة-

.یعني توفیر كل المعلومات المطلوبة لعملیة التخطیط:الشمول-

.یعني توفر المعلومات في الوقت المناسب إلجراء عملیة التخطیط واتخاذ القرارات:الوقت المناسب-

.تعني قابلیة المعلومات لالستخدام أكثر من مستخدم وأكثر من مجال:المرونة-

المعلومات المنحازة تؤدي إلى اتخاذ قرارات غیر صائبة وفشل عملیة التخطیط :عدم التحیز-

.االستراتیجي

أن تكون المعلومات الحاصل علیها دقیقة وتناسب مختلف المستخدمین القائمین على عملیة : الدقة-

.التخطیط

 .143ص بق،امرجع سال1

.390ص  ،بقامرجع س، بالل خلف السكارنه2
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نظم المعلومات ل اإلستراتیجي دورال :المطلب الثاني

تعتمد القیمة اإلستراتیجیة لنظم المعلومات على نجاح اإلدارة في تحقیق أقصى كفاءة وفعالیة ممكنة من 

ن القیمة اإلستراتیجیة للنظام تعتمد في مجاالت األعمال المختلفة أي أعملیة تطبیق نظام المعلومات

1.على االستخدام االستراتیجي له

تفوقا  لها تحققؤسسةالمأعمال في تؤثرإستراتیجیةصبغة ذات أدوارً اإلستراتیجیةالمعلوماتنظمتؤدي

 هذهؤسسة، المداعمة إلستراتیجیة قوة تمثلاإلستراتیجیةالمعلوماتمنالنظاممخرجات أن إذ تنافسیا،ً 

2:هي ،اإلستراتیجیةوخاصةالمعلوماتنظمتؤدیهاالتي األدوار

التخطیطبعملیةتقوم كيؤسسة المیؤهل الدور هذا:التشغیلیة الكفاءة مستوىتحسین-1

إنتاج في جدیدةطرائقإیجادمنیمكنممامستوى اإلبداع رفع بغرض وذلك االستراتیجي،

.ؤسسةالمنشاطاتلتأدیةأسالیب جدیدةإیجاد وفي الخدمات، أو المنتجات السلعوتقدیم

تطویرهاخاللمناإلستراتیجیةالمعلوماتنظمتساهم:العمل في اإلبداعتشجیع-2

 على یساعد و جدیدة،أسواقدخولیمكن منمماالمنتجاتأحدثبتقدیمالعمل في لإلبداع

.ؤسسةبالمالعمالءارتباط

نظم فيؤسسة المتستثمرعندما هذا ویتحقق:اإلستراتیجیةالمعلوماتمواردبناء-3

جلأ من وذلك ،تیجیةإستراقاعدة بیاناتبناء في تساعدهاوالتيالمتطورةاإلستراتیجیةالمعلومات

 هذه إن أخرى وحیثوظائف في استخدامهایمكننهأ إال المعلومات،لنظمالرئیسي الغرض

والمجهزین، العمالء، عن وكذلك وأنشطتها،ؤسسةالمعملیات عن معلومات على تحتوي القاعدة

 في الثمینةالموجوداتمنیعدالمعلومات هذه مثلتوفر نإف المحیطة،والبیئةوالمنافسین،

.اإلستراتیجیةوالمبادراتاالستراتیجيالتخطیطتساعدها فيوالتي،ؤسسةالم

 .  89ص  ،2009الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع عمان،نظم المعلومات اإلداریة،دار،سعد غالب یاسین1

.290نازم محمود ملكاوي ،مرجع سابق، ص منصور ناصر الرجعي،2
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أهمیة نظم المعلومات في التخطیط االستراتیجي: الثالمطلب الث

لنظم المعلومات أهمیة كبیرة في دعم مختلف نشاطات اإلدارة ووظائفها وخاصة وظیفة التخطیط التي 

:وتكمن أهمیها فیما یلي،ؤسسةتشكل اهتماما كبیرا لإلدارة العلیا لتحدید استراتیجیات الم

.ؤسسةنظم المعلومات على توفیر احتیاجات اإلدارة ومتطلبات التخطیط االستراتیجي للمتعمل-

ؤسسةالمحول خطط )البیئة الخارجیة(وخارجیة )المؤسسة(فر نظم المعلومات معلومات داخلیة تو -

.للمساعدة في الخطة اإلستراتیجیة

.في رقابة ومتابعة الخطة اإلستراتیجیة لتحقیق األهداف المرسومةؤسسةالمتدعم نظم المعلومات -

من خالل معلومات )اإلدارة الدنیا(تدعم نظم المعلومات الخطة اإلستراتیجیة من أسفل إلى أعلى -

.ؤسسةالمتفصیلیة لالستفادة من موارد 

.تلعب نظم المعلومات دورا هاما في توفیر المعلومات للقرارات التخطیطیة-

توفر المعلومات إلعداد التنبؤات وتحدید األهداف ووضع اإلستراتیجیة لبلوغ األهداف وتنفیذ الخطة -

1.اإلستراتیجیة

.تمثل نظم المعلومات مناخ وضع الخطة اإلستراتیجیة-

.ئل للخطط باتخاذ القراراتمساعدة اإلدارة في وضع البدا-

.تمكن اإلدارة من اإلعداد لمواجهة األحداث المستقبلیة واتخاذ القرارات الالزمة-

.اإلستراتیجیةكفاءة نظم المعلومات هي المعبر والمحدد الرئیسي لنجاح الخطة -

.تقدم معلومات صحیحة التي تحقق األهداف على المدى الطویل-

.الوسائل الرقابیة على عملیة التخطیط االستراتیجي ومراحل التنفیذتوفر نظم المعلومات -

وبالتالي فشلها في وضع ،معرفة نقاط قوتها وضعفهاؤسسةالمبدون نظم معلومات فعالة لن تستطیع -

.خطتها

جامعة ، 3العدد ، 18المجلد ،اإلنسانیةلعلوم لمجلة جامعة بابل ،"نظم المعلومات اإلداریة وأهمیتها في اتخاذ القرار"، تركي كاضم عیس1

 .6ص، 2010،بابل
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.ؤسسةالماستراتجیاتوركیزة أساسیة لبناء  فاعلةتمثل نظم المعلومات قوة -

المعلومات منذ ظهورها دعم وظائف اإلدارة وخاصة التخطیط طویل المدى یعد الهدف الرئیسي لنظم -

.)التخطیط االستراتیجي(

دور نظم المعلومات في إعداد خطوات الخطة اإلستراتیجیة:المطلب الرابع

الحتیاج هذه الوظیفة المعلومات قبل وضع الخطة ،تمثل المعلومات العمود الفقري للتخطیط االستراتیجي

اإلستراتیجیة، وعلى هذا األساس یمكن القول أن  هناك عالقة بین نظم المعلومات والتخطیط 

االستراتیجي، باعتبار نظم المعلومات مستخدم ومنتج للمعلومات الصحیحة وتوفیرها في الوقت المناسب 

نائها عل ضوء تلك المعلومات التي تعد بمثابة مخرجات لنظم وبؤسسةلتحدید الخطة اإلستراتیجیة للم

المعلومات ومدخالت للتخطیط االستراتیجي، كما أن إدخال نظم المعلومات وتفعیلها مع التخطیط 

، حیث ؤسسةاالستراتیجي یساعد ویساهم في توفیر المعلومات التفصیلیة عن اإلمكانیات الداخلیة للم

لیخدم الخطة ؤسسةالمالتخطیط االستراتیجي إلدخال نظم المعلومات في أصبحت الحاجة ملحة لعملیة 

.اإلستراتیجیة ووضعها بصورة سلیمة

أن تعمل على مراعاة تطویر أنظمة معلوماتها لدورها األساسي والفعال في وظائف ؤسساتلذا ال بد للم

ؤسسةالم، كما تسهل على ؤسسةالماإلدارة وخاصة وظیفة التخطیط واتخاذ القرارات الحاسمة لمستقبل 

.تقدیر احتیاجاتها المستقبلیة واحتماالت التغییر في بیئة العمل

، فإن نظم المعلومات توفر المعلومات ؤسسةباعتبار التخطیط االستراتیجي من مسؤولیة اإلدارة العلیا للم

بصفة عامة واإلدارة العلیا بصفة خاصة ؤسسةالمطلوبة في عملیة التخطیط االستراتیجي، لمساعدة الم

.في شق الطریق االستراتیجي الذي یمكنها من الوصول للهدف االستراتیجي

تعتمد وظیفة التخطیط بالدرجة األولى على كمیة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات عن أنشطة 

مات مطالبة بتوفیر المعلومات الالزمة یمكننا القول أن نظم المعلو و  1.الداخلیة، وبیئتها الخارجیةؤسسةالم

لعملیة التخطیط االستراتیجي لتساعد على التنبؤ بالمستقبل، وهذه المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات 

2.لعملیة التخطیط االستراتیجي

.43،45 :ص ص ،2000، القاهرة ، دار حورس،عالقة نظم المعلومات اإلداریة بالتخطیط والرقابة، شریف أحمد شریف1

 . 46ص  :السابقمرجع ال2
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.ؤسسةالموأثرها على أهداف  ةمؤسسبالمعلومات عن الظروف المحیطة -

أن تسود في المستقبل، وخاصة بما یتعلق بدرجة المنافسة المتوقعة من معلومات عن الظروف المتوقع -

.المؤسسات في نفس المجال

.والمتوقعة من موارد بشریة، مالیة، مادیةؤسسةالممعلومات عن إمكانیات -

1.معلومات عن البدائل المختلفة لتحقیق األهداف باعتباره ضروري في وضع الخطة اإلستراتیجیة-

من خالل ما سبق نستنتج أن هناك عالقة بین نظم المعلومات وعملیة التخطیط االستراتیجي، باعتبار 

من الوصول إلى تحقیق ؤسسةالمنظم المعلومات العمود الفقري لعملیة التخطیط االستراتیجي وتمكین 

حیحة والدقیقة لعملیة أهدافها المستقبلیة، واتخاذ قراراتها اإلستراتیجیة وذلك بتوفیرها للمعلومات الص

.التخطیط

.دور نظم المعلومات في خطوات الخطة اإلستراتیجیةلتوضیح وفي ما یلي 

:التهیئة واإلعداد-1

ال بد لها من معلومات دقیقة .لما تتمنى أن تكون علیه مستقبالالمؤسسةلوضع رؤیة وتصورات 

وصحیحة لما یخدم وضع الخطة اإلستراتیجیة،باعتبار تلك المعلومات مدخالت لعملیة التخطیط داخل 

ة، حیث تمثل ؤسس، فمدى كفاءة نظم المعلومات تحدد الرؤیة والتصورات المستقبلیة للمؤسسةوخارج الم

ة المستقبلیة وتساعدها على رسم تصورات دقیقة ؤسسمات نتائج نصف رؤیة الممخرجات نظم المعلو 

كما تسمح بتوفیر رؤیة واضحة لإلدارة العلیا المكلفة بالخطة اإلستراتیجیة وفهم المشكالت .ومستقبلیة

.والفرص المتوقعة

:تحلیل الوضع الراهن-2

ة فإن نظم المعلومات توفر معلومات الالزمة عن نقاط القوة والضعف ویكمن هذا المؤسسبالنسبة لعموم 

2: الدور في

، )سنة النشر دون(، لیبیا، الدراسات العلیاأكادیمیة،والتنمیةاإلسالمموسوعة ، "االفتراضات ومستقبلیات اإلدارة االلكترونیة"،أحمد الكردي1

. 16ص

2
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):نقاط القوة والضعف(تحلیل البیئة الداخلیة-2-1

أو المتعلقة ؤسسةلنظم المعلومات دور في الوصول إلى نقاط القوة سواء داخل الم:نقاط القوة-أ

  .ةؤسسها باعتبارها سالحا تنافسیا فعاال للمت األخرى وخاصة التنافسیة منؤسسابالم

ة، والبحث عن ؤسسلها دور في استطاعتها على الكشف عن نقاط الضعف للم:نقاط الضعف-ب

.المنافسةالمؤسساتمعلومات متعلقة بنقاط ضعف 

):الفرص و التهدیدات(تحلیل البیئة الخارجیة-2-2

المعلومات الالزمة للقائمین على الخطة اإلستراتیجیة یكمن دورها في تقدیم :تحلیل الفرص الخارجیة -أ

  .ةؤسسة التي تعتبر مكسبا للمؤسسفي تحدید الفرص الخارجیة للم

ة، ؤسسلها دور في تقدیم معلومات حول كل ما یمكن أن یشكل تهدیدا للم:التهدیدات الخارجیة-ب

.ة عن تحقیق أهدافها المخطط لها ؤسسویتسبب في أن تعجز الم

:وضع الخطة اإلستراتیجیة-3

توفر المعلومات الصحیحة والدقیقة والكفؤة تعد المحدد الرئیسي لنجاح الخطة اإلستراتیجیة، وتوفر 

معلومات عن البدائل المختلفة لتحقیق األهداف المرجوة لضرورته في وضع الخطة اإلستراتیجیة من 

1:.خالل

ة، وجلب ؤسسلمعلومات في التحدید الدقیق لرسالة المتساهم نظم ا:ةؤسستحدید رسالة الم-3-1

ة التي ترغب ؤسسلتحدید األهداف التي توجه صورة الم.معلومات عن المستفیدین من منتجاتها وخدماتها

.ة تحقیقهاؤسسالم

:وضع األهداف والغایات-3-2

األهداف والغایات التي یكمن دور نظم المعلومات في هذه الخطوة في توفیر معلومات الالزمة لوضع 

ة، وجعلها أهداف قابلة للتحقیق من خالل المعلومات المقدمة عن البیئة الداخلیة ؤسستحقق رسالة الم

.وعن المستفیدین من المنتجاتؤسسةوالخارجیة للم

.293،مرجع سابق، ص نازم محمود ملكاوي منصور ناصر الرجعي،1
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والكیانات األفراد وجعلالعملي،التطبیقموضعاإلستراتیجیةوضعبهاویقصد:تنفیذ اإلستراتیجیة-4

خاللمن وذلك بنجاح،الخطة اإلستراتیجیةمنیخصهاما أو تنفیذ أدوارها في تبدأالفرعیةالتنظیمیة

لتنفیذ الداعمةوالبرامجالموازناتوتخصیصالخطة اإلستراتیجیة،تنفیذ على قادر تنظیميهیكلبناء

ثقافةخلق وكذلك التنفیذ،عملیةتقدممدىیتابع ویراقبوتقاریرمعلوماتنظامووضعاإلستراتیجیة،

.نجاحهابما یضمنمع اإلستراتیجیةینسجمداخليتنظیميمناخ أو ةؤسسللم

مرةتتممهمةأنها على تنفیذهااإلستراتیجیة أووضععملیة إلى النظریمكن ال :المتابعة والتقییم-5

الذاتیة القدرات أو الخارجیة الظروف بعض أن أو جیدة،بصورةتعمل اإلستراتیجیة ال فربمافقط،واحدة

تغیراهناكیكون وقد مسارها، إلى اإلستراتیجیة إلعادة التعدیالتإجراء بعضمعهیتطلبمماتغیرت قد

إستراتیجیتها،وذلك  في تغییرإجراء إلى یضطرهامماة الخارجیةؤسسالمبیئةمستوى على جوهریة

االختناق أثناء تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة ،و تقییمبتوفرها على نظام معلومات یقوم بالوقوف على نقاط

.فیهاوالضعف القوة نقاطلتحدید لإلدارة الحالیةالممارسات
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:خالصة الفصل الثاني

أال وهو دور نظم ،تؤسسالى أحد المواضیع الهامة بالنسبة للمت محاولتنا في هذا الفصل التطرق إكان

حیث یعد التخطیط االستراتیجي كمنهج تفكیر وأسلوب عمل ،المعلومات في التخطیط االستراتیجي

، حیث یعد التخطیط االستراتیجي عملیة للتعرف على نقاط القوة ةؤسسالتي تواجه الملمواجهة المشكالت 

  .ةؤسسمستوى أداء الموكذلك مساهمته في،والضعف والفرص والتهدیدات التي تواجه المنظمة

حیث حاولنا  تقدیم توضیح لماهیة التخطیط االستراتیجي من خالل استعراض لكل من مفهوم التخطیط 

، لیتم التوصل إلى أهدافه أهمیته وخصائصه، وتطبیقهامفهوم اإلستراتیجیة ومستویاتهانواعه، و وأهدافه وأ

.جیةالعوامل المؤثرة في صیاغة الخطة اإلستراتیوخطواته، و 

من خاللنظم المعلومات في عملیة التخطیط االستراتیجيمساهمةأما في المبحث الرابع تم التطرق إلى

التعرف على المعلومات اإلستراتیجیة،والدور اإلستراتیجي لنظم المعلومات،وأهمیة نظم المعلومات في 

إعداد خطوات الخطة  ات فيوتم التوصل إلى الدور الذي تلعبه نظم المعلومالتخطیط اإلستراتیجي، 

.اإلستراتیجیة



الفصل الثالث

في  الدراسة التطبیقیة لدور نظم المعلومات 

لمؤسسةالتخطیط اإلستراتیجي ل
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:تمهید

الفصل هذا خاللمننحاولالسابقین،الفصلینخاللمنللموضوعالنظريالجانباستعراضتمبعدما

مؤسسة االقتصادیة الجزائریة المتمثلة في  على تناولها،تمالتيالنظریةالمفاهیم ألهم إسقاطعملیةإجراء

.المعلومات في عملیة التخطیط اإلستراتیجيإلبراز دور نظم ،"وحدة أریس-باتنة–مطاحن األوراس "مؤسسة 

:كاألتي،إلى ثالثة مباحثالفصل هذا تقسیمتمالتطبیقیة،الدراسة ذهبهوللقیام

.التعریف بالمؤسسة محل الدراسة-

.الدراسة المنهجیة للبحث-

.تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة-
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بالمؤسسة محل الدراسةالتعریف :المبحث األول

-التطبیقیة،المتمثلة في مطاحن األوراسالمؤسسة محل الدراسةفي هذا المبحث سیتم التعرف على 

:، وفي المطلب الثانيلمحة تاریخیة عن المؤسسة محل الدراسة:المطلب األول:وحدة أریس،من خالل-باتنة

الهیكل التنظیمي :المطلب الرابع، نشاط المؤسسة محل الدراسة:، المطلب الثالثأهداف المؤسسة محل الدراسة

.للمؤسسة محل الدراسة

لمحة تاریخیة عن المؤسسة محل الدراسة:المطلب األول

لقد حضي قطاع الصناعات الفالحیة باهتمام خاص منذ االستقالل، كونه یلبي االحتیاجات الغذائیة 

في إطار ما یعرف بنموذج الشركة الوطنیة للسمید والدقیق والعجائناألساسیة للمواطنین، مما استوجب إنشاء 

وحدة إنتاجیة موزعة عبر والیات الوطن في شكل 57الصناعات المصنعة، وهو جهاز إنتاجي متكون من 

المؤرخ 82-375لها التغطیة الحتیاجاتها، وبموجب المرسوم رقم على النحو الذي یضمن)مسامد–مطاحن (

وهي تتكفل باستیراد المنتوج انبثقت عن هذه الشركة المؤسسة الوطنیة للواردات الغذائیة،1982بر نوفم 27في 

ریاض قسنطینة، ریاض سطیف، ریاض سیدي بالعباس، ریاض تیارت وریاض : وهي ،التام سمیت بالریاض

.عنابة، والتي انبثقت عنها عدة مؤسسات ووحدات إنتاجیة

هذه الوحدات اإلنتاجیة التابعة لریاض قسنطینة، وهي مطاحن األوراس وسیتم إسقاط الضوء على إحدى 

.أریس–الوحدة اإلنتاجیة –

من بین المؤسسات اإلنتاجیة القدیمة التابعة لمجموعة الریاض أو ،وحدة أریس-تعتبر مطاحن األوراس 

لتأخذ طابعا 1965-03-25المؤرخ في 65-09ما یسمى بمجموعة سمید، إذ تأسست بموجب المرسوم رقم 

سمید، –ومع هیكلة مؤسسات الریاض انبثقت مطاحن األوراس كشركة فرعیة تابعة لمجمع .صناعیا وتجاریا

كلم من مركز المدینة والتي 3وتقع غرب مدینة أریس على الطریق الرابط بین أریس ووالیة بسكرة، على مسافة 

ودامت مدة انجازه ،م1967ال انجاز الوحدة سنة كلم، حیث بدأت أشغ 60 ـتبعد بدورها عن مركز الوالیة ب

سنة، أنجزت من طرف المؤسسة الوطنیة لألشغال العمومیة سینیري ومؤسسة بیالر السویسریة التي قامت 11

دج وبعدد عمال قدره 5,000,000,00م برأس مال قدره1986بتركیب المطحنة، وبدأت نشاطها اإلنتاجي سنة 

).دقیق/قنطار1000-سمید/قنطار1000(ساعة24/قنطار 2000:ـة بعامل وطاقة إنتاجیة مقدر 154

هكتار، 6,5دج حیث تتربع على مساحة تقدر بـ367,000,000,00وقد تم رفع رأس مالها لیصبح 

.هكتار1,5تمت إقامة البنایات على مساحة 
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أهداف المؤسسة محل الدراسة:المطلب الثاني

:أهداف الوحدة عموما، في ما یليأبرزتتمثل

.تلبیة احتیاجات الزبائن في المنطقة خاصة وفي الوطن عامة•

.تموین السوق الوطنیة بالمنتجات الرفیعة الجودة•

.توفیر أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل لسكان المنطقة•

نشاط المؤسسة محل الدراسة:المطلب الثالث

.ریس من بین المؤسسات اإلنتاجیةوحدة أ-تعتبر مطاحن األوراس

منتجات المؤسسة: أوال

:كما یوضحه الجدول المواليمنتجات المؤسسةوتتمثل 

منتجات المؤسسة محل الدراسة):4(الجدول رقم 

السعةالنوعالمنتوج

كلغ25/50عاديالدقیق

كلغ5/10/25/50ممتاز

كلغ25عاديالسمید

كلغ10/25ممتاز

كلغ25/100النخالة

كلغSSSP(25/100(سموالت

.الوثائق المتحصل علیها من مصلحة التجارة بالمؤسسة:المصدر

،مرحلة غسل المادة األولیة،تمر عملیة إنتاج الدقیق بعدة مراحل بدءا بعملیة استقبال المادة األولیةو 

والمرحلة ،تخزین المنتوح النهائي،التحویل للمطحنةمرحلة التخزین في الخالیا و ،مرحلة تجفیف المادة األولیة

:كما یبین الشكل الموالي،األخیرة هي مرحلة التوزیع للزبون
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السمیدإنتاجمراحل :)16(الشكل رقم

.مصلحة اإلنتاج بالمؤسسة:المصدر

نقل المادة األولیة بالشاحنات  

ستقبال المادة األولیة       ا

لغسیل األولي للمادة األولیة     ا

التجفیف بالخالیا           

لغسیل للمرة الثانیة       ا

فترة راحة و تجفیف للمادة األولیة 

داخل الخالیا                  

طحن المادة األولیة          

التوزیع                    

تخزین األكیاس بالمخزن            

توج في األكیاس الخاصة نتعبئة الم

بكل نوع                

تخزین المنتوج داخل الخالیا     
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رقم أعمال المؤسسة:ثانیا

:خالل األربع سنوات األخیرة، وهو كما یبینه الجدول التاليرقم أعمال المؤسسةقد تطور ل

2013-2010رقم أعمال المؤسسة من ):5(الجدول رقم

دج302,698,245,54 2010رقم األعمال    

دج497,831,963,96 2011رقم األعمال    

دج760,066,365,68 2012رقم األعمال    

دج 729,183,694,88 2013رقم األعمال    

.الوثائق المتحصل علیها من مصلحة التجارة بالمؤسسة:المصدر

المؤسسةوزبائنموردین:ثالثا

officeالمؤسسة الوطنیة التي تزود المؤسسة بالمادة األولیة:، فيویتمثل موردین المؤسسة algérien

interprofessionnel Cereale des OAIC ، والتي تتواجد بالحي الصناعي لوالیة باتنة، أیضا المؤسسة الوطنیة

التي تزود الوحدة ) القدس(إلنتاج األكیاس بالبویرة و التي تزود الوحدة باألغلفة الالزمة لمنتجاتها و كذلك مطبعة 

.بالبطاقات التي تحتوي المعلومات الالزمة عن المؤسسة و عن المنتج أیضا

:أما الزبائن األساسیین للوحدة فهم

أین تتكفل ،)ثنیة العابد، تكوت، اشمول، أریس(المتواجدة بالمناطق التالیة نقاط البیع التابعة للمؤسسة و -

.المؤسسة بإیصال المنتجات بنفسها لهذه النقاط

.تجار جملة متواجدین عبر أنحاء القطر الوطني-

  ).الخ...الوحدات العسكریة، المؤسسات التربویة، الجامعات(الخبز بنفسها مثال بإنتاجالمؤسسات التي تقوم -

.الفالح الذي یستهلك هو اآلخر هذه المنتجات كالنخالة-
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محل الدراسةالهیكل التنظیمي للمؤسسة:المطلب الرابع

الصناعي، فهي وحدة أریس من المؤسسات العامة التي تمارس نشاطها -تعتبر مؤسسة مطاحن األوراس

من الناحیة التنظیمیة تنقسم إلى عدة وظائف وفروع، وهذا من أجل السیر الحسن للمؤسسة وتسهیل عملیات 

:الرقابة، ویظهر هذا من خالل هیكلها التنظیمي التالي

للمؤسسةالهیكل التنظیمي ):17(الشكل رقم 

.2014الوثائق المتحصل علیها من طرف المؤسسة، سنة :المصدر

مدیر الوحدة

األمانة

وظیفة 

التجارة

وظیفة 

اإلنتاج

وظیفة الشؤون

االجتماعیة

وظیفة 

المحاسبة 

والمالیة

وظیفة 

الصیانة

وظیفة 

المستخدمین

رئیس فرع

التجارة

رئیس فرع

الفوترة

رئیس فرع

التوزیع

رئیس فرع

االستقبال

رئیس

وردیة

رئیس

الدرافیل

مسیر 

األسطوانات

مسیر التنظیف

رئیس فرع 

الشؤون 

االجتماعیة

مراسل اجتماعي

رئیس الخزینة

عون إدخال 

المعلومات

رئیس الورشة

لحام

كھربائیین   

رئیس فرع

المستخدمین

رئیس فرع

األجور

رئیس فرع

لوسائل العامةا



الدراسة التطبیقیة لدور نظم المعلومات في التخطیط  اإلستراتیجيالفصل الثالث                                           ا

75

یالحظ من خالل الهیكل التنظیمي للوحدة أنها تتكون من المدیر، األمانة، وخمسة وظائف تتفرع منها 

:عدة فروع، كما یلي

اتخاذ القرارات الالزمة في وتقنیا و إداریاالمؤسسةوهو مكلف بحسن تسییر ،ویرأسها مدیر الوحدة:اإلدارة - 1

.المؤسسةالتنسیق بین مختلف مصالح المناسبة و  األوقات

كذا استقبال العمالء الوارد، و و  وهي مكلفة بتسییر شؤون األمانة بما فیها تسجیل البرید الصادر:األمانة-2

تحویلها إلى المدیر وتبلیغ المعلومات إلى تفیة و واستقبال المكالمات الها، االتصال بالمدیرالزوار لتسهیلو 

.مختلف المصالح

مسیر ، رئیس الوردیة، الذي یندرج تحته رئیس فرع االستقبالوتتكون من رئیس الوظیفة و :وظیفة اإلنتاج-3

ن إن وظیفة اإلنتاج هي العملیة التي یتم بمقتضاها إنتاج سلع ع.مسیر التنظیف، مسیر االسطوانات، الدرافیل

كما تقوم وظیفة اإلنتاج ، وسائل اإلنتاج إلي مخرجات من سلع نهائیةو  طریق تحویل المدخالت من المواد األولیة

من مطابقة المواصفات المطلوبة والكمیات المحددة لتحقیق رغباتباتخاذ القرارات الخاصة بعملیة اإلنتاج للتأكد

.تلبیة حاجیاتهمالمستهلكین و 

رئیس الوظیفة، رئیس الورشة، اللحام والكهربائیین، ولهذه الوظیفة عالقة من وتتكون :وظیفة الصیانة-4

:مباشرة مع عملیتي اإلنتاج والتوزیع، ذلك أنها تقوم بـ

.صیانة وسائل اإلنتاج لضمان استمراریة العمل•

.ضمان تجدید اآلالت القدیمة وبرمجتها•

.القیام بالدراسات التقنیة•

.وصیانة وسائل نقل البضائعمتابعة •

وتتكون من رئیس الوظیفة، رئیس الخزینة وعون إلدخال المعلومات، وتعتبر :وظیفة المحاسبة والمالیة-5

وظیفة المحاسبة والمالیة الركیزة األساسیة في المؤسسة، وذلك للدور الفعال الذي تلعبه في عملیة التمویل 

:الوظیفة بالنشاطات التالیةلمختلف العملیات اإلنتاجیة، تقوم هذه 

.تحدید السیاسة المالیة بتحقیق التوازن المالي واالستعمال العقالني للموارد المالیة وتهیئة الخطط المالیة-

تأمین الحفاظ على التمویل الضروري لتحقیق األهداف المسطرة في إطار نمو الوحدة وتسییر عقود -

  .القروض

.جراءات المالیة والمحاسبیةتأمین و إصدار اإل-
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.تأمین المراقبة، التحلیل ورصد حسابات النتائج والمیزانیات-

.تأمین وٕاعداد ملفات األسعار-

.تحافظ على عملیات الجرد لنهایة السنة-

.تأمین تحضیر تقاریر التسییر الهیكلي-

فرع المستخدمین، رئیس فرع األجور وفرع الوسائل وتتكون من رئیس الوظیفة، رئیس:وظیفة المستخدمین-6

العامة، تقوم هذه الوظیفة أساسا بتسییر العنصر البشري، بمعنى أخر كل العالقات التي یمكن  أن تربط العمال 

فیما بینهم من جهة مهما كانت وظیفة العامل ومهما كانت رتبته في الهرم الوظیفي للمؤسسة، وبالمؤسسة من 

:لى هذا األساس ركزت الوحدة في عملیة تسییر الموارد البشریة، على ما یليجهة أخرى، وع

.ضمان سیاسة التشغیل-

.التكوین-

.دراسة األجور-

.التغیب ومحاولة الحد منه-

.تسییر القضایا االجتماعیة-

.تسییر القضایا القانونیة المتنازع فیها-

من رئیس الوظیفة، رئیس فرع التجارة، رئیس فرع الفوترة، رئیس فرع والتي تتكون :الوظیفة التجاریة-7

ستقبال الزبائن، وكذلك تحدید نوعیة الزبون ثم تطلب منه إحضار :التوزیع، ویمكن حصر الوظیفة التجاریة، في

:ملف خاص یتضمن

بطاقة تسجیل من المدیریة العامة للضرائب.

نسخة من البطاقة الشخصیة أو رخصة السیاقة.

وصل طلبیه فارغ مع الختم.

نسخة من شهادة المیالد.

تصریح شرفي مع البصم باإلصبع.

نسخة مستخرجة من السجل التجاري.

صورتین شمسیتین.
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والتي تتكون من رئیس الوظیفة، رئیس فرع الشؤون االجتماعیة، ومراسل :وظیفة الشؤون االجتماعیة-8

:اجتماعي، وهي مكلفة بـ

.قریب ألعوان األمن والتحقق من انتقالهم لإلسعافات األولیةالمراقبة عن -

.تنظیم تمارین مكافحة الحرائق داخل الوحدة-

.إعداد قواعد األمن-

.القیام بالتحالیل المعمقة للحوادث-

.ضمان اآلداب داخل الوحدة-

الدراسة المنهجیة للبحث:المبحث الثاني

تتمثل و  ،اإلحصائیةالبیانات وكذا الوسائل بحث االستعانة بمجموعة من األدوات لجمع  أيیتطلب 

:المستخدمة في دراستنا فياإلحصائیةاألدوات المستخدمة في جمع المعلومات وكذا الوسائل 

أدوات جمع المعلومات :المطلب األول

و في بحثنا المدروس،كل أداة تستعمل حسب طبیعة الموضوع و  ،جمع المعلومات متعددة أدوات إن

.المرغوبةالنتائج  إلىللوصول  كأداةارة ماستخدمنا االست

األسئلةعبارة عن مجموعة من ":أنهااستعماال وتعرف على  األدوات أكثرتعد االستمارة من :االستمارة–1

."المبحوثین في موقف مقابلة شخصیة إلىتوجه التي

عبارة عن أسئلة الدراسة، وهيالمتعلقة باالستمارة اعتمادا على فرضیات صیاغة األسئلةتم بناء و وقد 

المعلوماتوحصر وتجمیعالبحثمفرداتعلى بعض للوقوف المؤسسة، في العاملین اإلطارات إلىموجهة 

برنامج )SPSS17(باستخدام البرنامج اإلحصائيوتحلیلهاتفریغهاثمومنالبحث،موضوع في الالزمة

تمحیثالدراسة،تدعم موضوعومؤشراتقیمة ذات لدالالت الوصولبهدف،المناسبةاإلحصائیةاالختبارات

:قسمین إلى االستبیانتقسیموتمللدراسة،النظري اإلطار على باالعتماداالستبیانوتطویربناء

السن الجنس و تمثلت فيفقرات، 5 على ویحتويالمبحوثین، ألفرادل الشخصیةالبیاناتمنیتكون:األولالقسم

.العلمي والخبرةالمؤهلو 

:تكون من ثالث محاور:الثانيالقسم

).8-1(أسئلة 8نظم المعلومات بالمؤسسة، ویتكون من :المحور األول
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).21-9(سؤال13التخطیط اإلستراتیجي بالمؤسسة، تكون من :المحور الثاني

).45-22(سؤال24دور نظام المعلومات في التخطیط اإلستراتیجي، تكون من :المحور الثالث

.بعض رؤساء األقسام في المؤسسة حول األجهزة المستخدمة وبرنامج الحمایة المستخدمةمع :مقابلةال -2

.مالحظة األجهزة المستخدمة ومدى توفرها بالمؤسسةب وذلك :المالحظة-3

اإلحصائیة المستخدمةالوسائل :المطلب الثاني

:التالیةاإلحصائیةتم استخدام الوسائل الدراسةمجتمع أفراد إجاباتلتحلیل 

تم استخدام النسب المئویة لمعرفة نسبة األفراد الذین اختاروا كل بدیل من بدائل األجوبة :النسب المئویة-1

.االستمارةأسئلةعن 

بات یأخذ قیما معامل الثبار الثبات لعبارات االستمارة، و اختإلجراءیستخدم و :كرونباخمعامل الثبات ألفا-2

لم یكن هناك ثبات في البیانات فان قیمة المعامل تكون مساویة  فإذا ،تتراوح من الصفر والواحد الصحیح

كما هوالمعامل تساوي الواحد الصحیح، و ن قیمةإكان هناك ثبات تام في البیانات ف إذاعلى العكس و  للصفر،

الثبات یعرف بأن هناك و  ،0,6من ابتداءن معامل الثبات یكون مقبوال إروف في مجال العلوم االجتماعیة فمع

.اتساق في النتائج عند تطبیق األداة مرات عدیدة

أي تقدیم ،الدراسةمجتمعأفراد عند اإلجاباتالتعرف على تكرار  إلىالتي تهدف :التوزیعات التكراریة-3

.للبیانات المتحصل علیهاوصف شامل 

.االستمارةمن عبارات ذلك لمعرفة اتجاه آراء المستوجبین حول كل عبارة :المتوسط الحسابي-4

لكل عبارة عن الدراسةأفراد مجتمعإجاباتویتم استخدامه للتعرف على مدى انحراف :المعیارياالنحراف-5

.الدراسةمجتمعویالحظ أن االنحراف المعیاري یوضح التشتت في إجابات أفراد متوسطها الحسابي،

  :وهي ،وتم استخدام سلم لیكارت ذو التدرج الخماسي لتحدید درجة موافقة المستجیب

).موافق تماما5موافق،4،محاید3، غیر موافق2غیر موافق تماما،1(

مجتمع الدراسة:المطلب الثالث

مجتمع الدراسة من خالل إجراء مسح شامل لإلدارة العلیا واإلطارات العاملین بالمؤسسة،قمنا بتحدید

وترجع أسباب اختیارنا لهذه الفئة لكونهم المجتمع الذي یحقق أغراض والمتكونة من المدیرین ورؤساء األقسام،
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م المعلومات التي تفیدنا باعتبارهم وهي الفئة التي لدیها المعرفة المطلوبة بموضوع بحثنا، وتستطیع تقدیالدراسة،

أصحاب االختصاص، والمسؤولین عن توفیر المعلومات الضروریة للقیام بعملیة التخطیط اإلستراتیجي، وكان 

.%100وتم استرجاع جمیع االستمارات أي بنسبة ،استمارة21عدد االستمارات الموزعة 

المیدانیةتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة :المبحث الثالث

وعرض النتائج التي توصلت إلیها في هذا المبحث نتعرض إلى إثبات وصدق عبارات االستمارة،

:الدراسة وٕاجراء تحلیل وتفسیر لها بهدف اختبار صحة فرضیات الدراسة

ثبات وصدق عبارات االستمارة :المطلب األول

.كرونباخ للعبارات الخاصةالثبات ألفایتم التحقق من ثبات وصدق عبارات االستمارة باستخدام معامل 

نظم المعلومات بالمؤسسة:المحور األول

نظم المعلوماتمحورمعامل ثبات وصدق عبارات ):6(الجدول رقم

معامل الصدقكرونباخألفاعدد العبارات

80,890,94

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

نظم المعلومات بالمؤسسة كانت قیمته محورنجد أن معامل ثبات وصدق عبارات )6(من خالل الجدول رقم

نظام المعلومات متناسقة بدرجة مقبولة محورلذلك یمكن القول بأن ،0,6فهي أكبر من المعدل المطلوب 0,89

.فیما بینها

التخطیط االستراتیجي:المحور الثاني-2

بعد التخطیط االستراتیجيمعامل ثبات وصدق عبارات ):7(الجدول رقم

معامل الصدقكرونباخألفاعدد العبارات

130,920,95

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

0,92التخطیط االستراتیجي كانت قیمته محورنجد أن معامل ثبات وصدق عبارات)7(من خالل الجدول رقم

التخطیط االستراتیجي متناسقة محورولذلك یمكن القول بأن عبارات ،0,6فهي أكبر من المعدل المطلوب 

.بدرجة مقبولة فیما بینها
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دور نظام المعلومات في التخطیط اإلستراتیجي:الثالثالمحور-3

لعملیة التخطیط االستراتیجي واإلعدادیساعد نظام المعلومات في التهیئة :البعد األول-3-1

ثبات وصدق عبارات بعد نظام المعلوماتمعامل ):8(الجدول رقم

والتهیئة واإلعداد لعملیة التخطیط االستراتیجي

معامل صدقألفاكرونباخعدد العبارات

30,940,96

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

نجد أن معامل ثبات وصدق عبارات بعد نظام المعلومات والتهیئة واإلعداد لعملیة ،)8(من خالل الجدول رقم

ولذلك یمكن القول بأن عبارات ،0,6فهي أكبر من المعدل المطلوب0,94التخطیط االستراتیجي كانت قیمته 

.فیما بینهابعد نظام المعلومات والتهیئة واإلعداد لعملیة التخطیط االستراتیجي متناسقة بدرجة مقبولة 

والتعرف على نقاط القوة والضعفنظام المعلومات :الثانيالبعد -3-2

معامل ثبات و صدق عبارات بعد نظام المعلومات):9(الجدول رقم

والتعرف على نقاط القوة والضعف

معامل صدقألفاكرونباخعدد العبارات

70,950,97

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

نجد أن معامل ثبات وصدق عبارات بعد نظام المعلومات والتعرف على نقاط القوة ، )9(من خالل الجدول رقم 

ولذلك یمكن القول بأن عبارات بعد نظام ،0,6فهي أكبر من المعدل المطلوب ،0,95والضعف كانت قیمته 

.بینهاالمعلومات والتعرف على نقاط القوة والضعف متناسقة بدرجة مقبولة فیما

نظام المعلومات والتعرف على الفرص والتهدیدات:الثالثالبعد -3-3
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صدق عبارات بعد نظام المعلوماتمعامل ثبات و ):10(الجدول رقم

والتعرف على الفرص والتهدیدات

spss.من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

نجد أن معامل ثبات وصدق عبارات بعد نظام المعلومات والتعرف على الفرص ،)10(من خالل الجدول رقم

ولذلك یمكن القول بأن عبارات بعد نظام ،0,6فهي أكبر من المعدل المطلوب ،0,85والتهدیدات كانت قیمته 

.بینهاالمعلومات والتعرف على الفرص والتهدیدات متناسقة بدرجة مقبولة فیما 

اإلستراتجیةوضع الخطة و نظام المعلومات :الرابعالبعد -3-4

معامل ثبات و صدق عبارات بعد نظام المعلومات):11(الجدول رقم

ووضع الخطة اإلستراتیجیة

معامل صدقألفاكرونباخعدد العبارات

40,880,93

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

ووضع الخطة نجد أن معامل ثبات وصدق عبارات بعد نظام المعلومات ،)11(من خالل الجدول رقم

ولذلك یمكن القول بأن عبارات بعد نظام ،0.6فهي أكبر من المعدل المطلوب ،0,88كانت قیمته اإلستراتیجیة

.متناسقة بدرجة مقبولة فیما بینهاووضع الخطة اإلستراتیجیة المعلومات 

اإلستراتیجیةوتنفیذنظام المعلومات :الخامسالبعد -3-5

معامل ثبات و صدق عبارات بعد نظام المعلومات ):12(الجدول رقم

اإلستراتیجیةوتنفیذ

معامل صدقكرونباخألفاعدد العبارات

30,840,91

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

معامل صدقألفاكرونباخعدد العبارات

40,850,92
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وتنفیذ اإلستراتیجیةنجد أن معامل ثبات وصدق عبارات بعد نظام المعلومات ،)12(من خالل الجدول رقم

ولذلك یمكن القول بأن عبارات بعد نظام المعلومات ،0,6فهي أكبر من المعدل المطلوب 0,84،كانت قیمته 

.متناسقة بدرجة مقبولة فیما بینهاوتنفیذ اإلستراتیجیة 

ومتابعة وتقییم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیةنظام المعلومات :السادسالبعد -3-6

معامل ثبات و صدق عبارات بعد نظام المعلومات):13(الجدول رقم

تقییم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیةو ومتابعة 

معامل صدقألفاكرونباخعدد العبارات

30,810,90

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

ومتابعة وتقییم تنفیذ نجد أن معامل ثبات وصدق عبارات بعد نظام المعلومات )13(من خالل الجدول رقم

ولذلك یمكن القول بأن عبارات ،0,6فهي أكبر من المعدل المطلوب ،0,81كانت قیمته الخطة اإلستراتیجیة

  .هامتناسقة بدرجة مقبولة فیما بینومتابعة وتقییم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة بعد نظام المعلومات 

تحلیل البیانات الشخصیة:المطلب الثاني

.الخبرةالمؤهل العلمي،السن،الجنس،:تتمثل البیانات الشخصیة في

الجنس : أوال

توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس:)14(الجدول رقم

النسبة المئویةالعددالجنس

1885,7ذكر

314,3أنثى

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

فردا من مجتمع الدراسة كانوا ذكور أي بنسبة  18أن : تبین من خالل جدول دراسة البیانات الشخصیة

.%14,3أفراد بنسبة 03والباقي إناث  أي ،85,7%

السن:ثانیا
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السنتوزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب :)15(الجدول رقم

spssالمصدر من إعداد الطالب باالعتماد على 

وهي أعلى  %47,6سنة، بنسبة 50-40من أفراد المجتمع سنهم یتراوح من 10لمتغیر السن تبین أن بالنسبة

، وبالنسبة لألفراد الذین %28,6سنة، بنسبة 40-30أفراد من أفراد المجتمع سنهم یتراوح من 06نسبة، أما 

سنة تمثلوا 30-20، أما األفراد الذین تتراوح أعمارهم بین 19%أفراد بنسبة04سنة تمثلوا في 50یفوق سنهم 

.%4,8تقدر بـفي فرد واحد وهي أقل نسبة 

المؤهل العلمي:ثالثا

المؤهل العلميتوزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب :)16(الجدول رقم

النسبة المئویةالعددالمؤهل العلمي

1781تقني سامي

29,5لیسانس

29,5شهادة الدراسات المتخصصة

21100المجموع

spssالمصدر من إعداد الطالب باالعتماد على 

من أفراد المجتمع متحصلین على شهادة تقني سامي وهي أعلى نسبة 17تبین أن أما متغیر المؤهل العلمي 

شهادة اللیسانس فردین منهم متحصلین أفراد 4، أما أفراد المجتمع المتبقین المتمثلین في 81%تقدر بـ

.%9,5المتخصصة بنسبة الدراساتشهاداتوفردین متحصلین على ،%9,5بنسبة

الخبرة:رابعا

المئویةالنسبة العددالسن

20-3014,8

30-40628,6

40-501047,6

50419أكثر من 

21100المجموع
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الخبرةتوزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب:)17(رقمالجدول 

النسبة المئویةالعددالخبرة

14,8سنوات5أقل من 

5-10523,8

10-1529,5

1361,9سنة15أكثر من 

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

وهي أعلى نسبة،61,9%فردا أي بنسبة 13سنة خبرة تمثلت في 15بالنسبة لمتغیر الخبرة فإن فئة أكثر من 

05سنوات تمثلت في 10-5أما فئة من وهذا ما یظهر وجود خبرة في المؤسسة وهي جیدة بالنسبة للدراسة،

05أما فئة أقل من .9,5%سنة تمثلت في فردین بنسبة15-10ثم تلیها فئة من ،%23,8أفراد بنسبة 

.%4,8سنوات خبرة تمثلت في فرد واحد بنسبة 

یمكن تلخیص خصائص مجتمع الدراسة في الخبرة،المؤهل العلمي،السن،من خالل البیانات المتعلقة بالجنس،

:الجدول التالي

تلخیص عبارات مجتمع الدراسة):18(الجدول رقم

%النسبةالعددالفئاتالمتغیر

%1885,7ذكرالجنس

%0314,3أنثى

%21100المجموع

%30014,8-20من السن

%400628,6-30من 
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%501047,6-40من 

%0419سنة50أكثر من 

%21100المجموع

%1781تقني ساميالمؤهل العلمي

%029,5لیسانس

%029,5شهادة الدراسات المتخصصة

%0000ماجستیر

%0000دكتوراه

%21100المجموع

الخبرة

%014,8سنوات5أقل من 

%100523,8-5من 

%15029,5-10من 

%1361,9سنة15أكثر من 

%21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
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المیدانیةتحلیل نتائج الدراسة :المطلب الثالث

المتوسط النسب المئویة،التكرارات،:ما یلي،تحلیل عبارات االستمارة ونستخدم لذلكسنحاول في هذا المطلب 

.الخماسيوالجدول التالي یوضح المتوسطات الحسابیة وفقا لدرجات سلم لیكارت ،المعیارياالنحرافالحسابي،

وفقا لدرجات سلم لیكارت الخماسيمتوسطات الحسابیةال):19(الجدول رقم

المجاالتدرجات السلماإلجابة

1,79-11غیر موافق تماما

2,59-21,80غیر موافق

3,39-32,60محاید

4,19-43,40موافق

5-54,20موافق تماما

.spssباستخدامواالستدالليالوصفياإلحصاء في مقدمةالفتاح،عبد عز:المصدر

"نظام المعلومات بالمؤسسة"عبارات المحور األولتحلیل  :أوال

.یعتمد نظام المعلومات بالمؤسسة على أحدث األجهزة والبرمجیات):01(العبارة رقم -1

)01(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):20(الجدول رقم

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )1(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )20(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،1,12بانحراف معیاري 3,57قدرت قیمة المتوسط الحسابي 

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

اإلنحراف 

المعیاري

اإلتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

موافق3,571,12 29,5غیر موافق

14,8محاید

1466,7موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع
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حدث األجهزة أبالمؤسسة یعتمد على من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن نظام المعلومات % 66,7أن

من إجاباتهم  %  9,5و ماماتن إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم موافق م%9,5والبرمجیات، و

.كانت محاید%4,8كانت إجاباتهم غیر موافق تماما، و%9,5كانت موافق تماما، و

المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات صحیحة وخالیة من األخطاء):02(العبارة رقم -2

)02(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):21(الجدول رقم

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )02(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )21(من خالل الجدول رقم

، )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،1,03بانحراف معیاري 3,52قدرت قیمة المتوسط الحسابي 

أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات صحیحة من %57,1حیث أن

من %14,3غیر موافق ومن إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم%14,3وخالیة من األخطاء، و

.كانت غیر موافق تماما%4,8كانت إجاباتهم موافق تماما، و%9,5إجاباتهم كانت محاید، و

.المعلومات المتحصل علیها من النظام سهلة الفهم):03(العبارة رقم -3

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف

المعیاري

العاماالتجاه

غیر موافق 

تماما

14,8

موافق3,521,03 314,3غیر موافق

314,3محاید

1257,1موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع
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)03(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):22(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارلمقیاسا

الحسابي

االنحراف

المعیاري

العاماالتجاه

غیر موافق 

تماما

00

14,8غیر موافق

314,3محاید

موافق1676,23,810,60موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )03(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )22(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,60بانحراف معیاري 3,81قدرت قیمة المتوسط الحسابي

، تحصل علیها من النظام سهلة الفهممن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن المعلومات الم % 76,2أن

إجاباتهم أفراد مجتمع الدراسةمن % 4,8و ،من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم محاید % 14,3و

.كانت إجاباتهم موافق تماماأفراد مجتمع الدراسة %4,8كانت غیر موافق، و

.یوفر النظام المستخدم السرعة الكافیة في الحصول على المعلومات المطلوبة):04(العبارة رقم -4

)4(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):23(الجدول رقم

المتوسط النسبةراالتكر لمقیاسا

الحسابي

االنحراف

المعیاري

العاماالتجاه

غیر موافق 

تماما

00

موافق3,710,90

419غیر موافق

00محاید

1571,4موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع
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.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )04(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )23(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,90بانحراف معیاري 3,71قدرت قیمة المتوسط الحسابي

الحصول على النظام یوفر للمستخدم السرعة الكافیة في من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 71,4أن

من %9,5من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق و%19المعلومات المطلوبة، و

.إجاباتهم كانت موافق تماما

.المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات كافیة إلنجاز المهام):05(العبارة رقم -5

)05(العبارة رقمإجابات أفراد مجتمع الدراسة حول ):24(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

العاماالتجاه

غیر موافق 

تماما

14,8

محاید3,381,02

419غیر موافق

314,3محاید

1257,1موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )05(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )24(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,02بانحراف معیاري 3,38قدرت قیمة المتوسط الحسابي

یؤكدون على أن المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات كافیة إلنجاز من أفراد مجتمع الدراسة % 57,1أن

من إجاباتهم كانت %14,3من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق و%19المهام، و

.كانت إجاباتهم موافق تماما%4,8كانت إجاباتهم غیر موافق تماما،و % 4,8و محاید،

.یساعد نظام المعلومات على إصدار تقاریر واضحة یمكن استغاللها وفهما):06(العبارة رقم -6
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)06(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):25(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

العاماالتجاه

غیر موافق 

تماما

14,8

موافق3,710,78 14,8غیر موافق

14,8محاید

1885,7موافق

00موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )06(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )25(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,78بانحراف معیاري 3,71قدرت قیمة المتوسط الحسابي

على إصدار تقاریر واضحة یساعدمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن نظام المعلومات  % 85,7أن

من %4,8تماما ومن إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق%4,8یمكن استغاللها وفهما، و

.كانت إجاباتهم محاید % 4,8و إجاباتهم كانت غیر موافق،

.تقوم المؤسسة بتحدیث نظام المعلومات وصیانته بشكل مستمر):07(العبارة رقم -7

)07(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):26(لجدول رقما

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید3,241,13

419غیر موافق

314,3محاید
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.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محاید هي )07( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )26(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,13بانحراف معیاري 3,24قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن المؤسسة تقوم بتحدیث نظام المعلومات وصیانته بشكل  % 52,4أن

من إجاباتهم كانت %14,3من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%19مستمر، و

.كانت إجاباتهم موافق تماما % 4,8و كانت إجاباتهم غیر موافق تماما،%9,5محاید، و

.یحتوي نظام المعلومات على ممیزات تعمل على حمایة المعلومات وتقلیل األخطاء):08(العبارة رقم -8

)08(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):27(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

314,3

موافق3,520,92

733,3غیر موافق

419محاید

1361,9موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )08(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )27(من خالل الجدول رقم

حیث ، )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,92بانحراف معیاري3,52قدرت قیمة المتوسط الحسابي

یحتوي على ممیزات تعمل على حمایة من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن نظام المعلومات  % 61,9أن

%19من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%33.3المعلومات وتقلیل األخطاء، و

كانت  % 4,8و غیر موافق تماما،كانت إجاباتهم %14,3إجاباتهم كانت محاید، وأفراد مجتمع الدراسةمن

.إجاباتهم موافق تماما

1152,4موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع
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"التخطیط االستراتیجي"الثاني تحلیل عبارات المحور :ثانیا

.تبني إدارة المؤسسة فكرة التخطیط االستراتیجيت):09(العبارة رقم -1

)09(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):28(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

314,3

733,3غیر موافق

غیر موافق2,520,92 838,1محاید

314,3موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

غیر موافق هي )09( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )28(من خالل الجدول رقم

)2,59-1,80(الثانيوهي تقع في المجال ،0,92بانحراف معیاري2,52حیث قدرت قیمة المتوسط الحسابي

، تتبنى فكرة التخطیط االستراتیجيإدارة المؤسسة على أن  محایدینمن أفراد مجتمع الدراسة %38,1حیث أن

، موافقمن إجاباتهم كانت %14,3من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و % 33.3و

.كانت إجاباتهم غیر موافق تماما % 14,3و

.للمؤسسة فهم واضح بعملیة التخطیط االستراتیجي):10(العبارة رقم -2

)10(أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقمإجابات ):29(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید2,711,00

838,1غیر موافق

523,8محاید
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628,6موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )10( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )29(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال،1,00بانحراف معیاري2,71قدرت قیمة المتوسط الحسابي

، للمؤسسة فهم واضح بعملیة التخطیط االستراتیجيعلى أن  غیر موافقینمن أفراد مجتمع الدراسة  % 38,1أن

 9,5و من إجاباتهم كانت محاید،%23,8،من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم موافق % 28,6و

.كانت إجاباتهم غیر موافق تماما%

لتحدید نقاط قوتها لتستفید ....)مادیةموارد بشریة،(بیئتها الداخلیةتقوم المؤسسة بتحلیل ):11(العبارة رقم -3

.منها ونقاط ضعفها لتجنبها

)11(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):30(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید3,291,05

314,3غیر موافق

314,3محاید

1361,9موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محاید هي )11( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )30(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,05بانحراف معیاري3,29قدرت قیمة المتوسط الحسابي

موارد بشریة،(المؤسسة تقوم بتحلیل بیئتها الداخلیةمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 61,9أن

من إجابات أفراد مجتمع الدراسة  % 14,3و لتجنبها،لتحدید نقاط قوتها لتستفید منها ونقاط ضعفها ....)مادیة

.كانت إجاباتهم غیر موافق تماما%9,5من إجاباتهم كانت محاید، و%14,3كانت إجاباتهم غیر موافق، و
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التي تؤثر على عملها ....)السیاسیة،االقتصادیة(تقوم المؤسسة بتحلیل الخارجیة):12(العبارة رقم -4

.الحاضر والمستقبلي

)12(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):31(رقم الجدول

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید3,101,04

419غیر موافق

523,8محاید

1047,6موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محاید هي )12( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )31(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,04بانحراف معیاري3,10قدرت قیمة المتوسط الحسابي

،االقتصادیة(الخارجیةبیئتها تقوم بتحلیل المؤسسة من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 47,6أن

من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت %23,8، والتي تؤثر على عملها الحاضر والمستقبلي....)السیاسیة

.إجاباتهم غیر موافق تماماكانت %9,5، وغیر موافقمن إجاباتهم كانت %19، ومحایدإجاباتهم 

.تحدد المؤسسة الفرص والتهدیدات عند تحلیلها لبیئتها الخارجیة):13(العبارة رقم -5

)13(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):32(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

628,6غیر موافق
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محاید523,83,101,04محاید

838,1موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )13( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )32(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,04بانحراف معیاري3,10قدرت قیمة المتوسط الحسابي

ات عند تحلیلها لبیئتها تحدد الفرص والتهدیدالمؤسسة من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 38,1أن

من إجاباتهم %23,8كانت إجاباتهم غیر موافق، ومن إجابات أفراد مجتمع الدراسة %28,6، والخارجیة

.كانت إجاباتهم موافق تماما % 4,8و كانت إجاباتهم غیر موافق تماما،%4,8كانت محاید، و

هناك رسالة واضحة تحدد سبب وجود المؤسسة):14(العبارة رقم -6

)14(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):33(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14 ,8

موافق3,620,86

29,5غیر موافق

14,8محاید

1781,0موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )14(ابات المبحوثین حول العبارة رقمالعام إلجاالتجاهنجد أن )33(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,86بانحراف معیاري3,62قدرت قیمة المتوسط الحسابي

9,5، وتحدد سبب وجود المؤسسةهناك رسالة واضحة من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 81,0أن

 4,8و من إجاباتهم غیر موافق تماما،%4,8من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%

.محایدكانت إجاباتهم %
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.تترجم إدارة المؤسسة للعاملین رسالة المؤسسة):15(العبارة رقم -7

)15(حول العبارة رقمإجابات أفراد مجتمع الدراسة):34(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید2,671,11

1152,4غیر موافق

00محاید

838,1موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )15( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )34(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,11بانحراف معیاري2,67قدرت قیمة المتوسط الحسابي

، إدارة المؤسسة تترجم للعاملین رسالة المؤسسةعلى أن  غیر موافقینمن أفراد مجتمع الدراسة  % 52,4أن

من إجاباتهم كانت غیر موافق %9,5من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم موافق، و % 38,1و

.تماما

.تعتمد المؤسسة على هدف مستقبلي ترید بلوغه):16(العبارة رقم -8

(16)مجتمع الدراسة حول العبارة رقمإجابات أفراد ):35(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

733,3غیر موافق

523,8محاید
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محاید838,12,950,97موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )16( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )35(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،0,97بانحراف معیاري2,95قدرت قیمة المتوسط الحسابي

33.3، وعلى هدف مستقبلي ترید بلوغهتعتمدالمؤسسة من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 38,1أن

4,8من إجاباتهم كانت محاید، و%23,8من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%

.موافق تماماغیر كانت إجاباتهم%

.اإلستراتیجیةتشترك كل وحدات المؤسسة في إعداد الخطة ):17(العبارة رقم -9

)17(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):36(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید2,671,01

942,9غیر موافق

419محاید

628,6موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )17( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )36(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,01بانحراف معیاري2,67قدرت قیمة المتوسط الحسابي

المؤسسة تشرك كل الوحدات في إعداد الخطة  على أنغیر موافقین من أفراد مجتمع الدراسة  % 42,9أن

من إجاباتهم كانت %19من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم موافق، و%28,6، واإلستراتیجیة

.كانت إجاباتهم غیر موافق تماما%9,5محاید، و
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تراعي فیها الظروف الداخلیة والخارجیة مكتوبة،إستراتیجیةتعتمد المؤسسة على خطة ):18(العبارة رقم -10

.التي تواجهها في الحاضر والمستقبل

)18(جابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):37(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

314,3

محاید2,621,07

838,1غیر موافق

419محاید

628,6موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )18(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )37(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,07بانحراف معیاري2,62قدرت قیمة المتوسط الحسابي

تراعي مكتوبةإستراتیجیةالمؤسسة تعتمد على خطة على أن  غیر موافقینمن أفراد مجتمع الدراسة  % 38,1أن

من إجابات أفراد مجتمع %28,6، وفیها الظروف الداخلیة والخارجیة التي تواجهها في الحاضر والمستقبل

.كانت إجاباتهم غیر موافق تماما%14,3من إجاباتهم كانت محاید، و%19الدراسة كانت إجاباتهم موافق، و

.لتنفیذ خطتهاتقوم المؤسسة بتوفیر كل الموارد ):19(العبارة رقم -11

)19(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):38(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

838,1غیر موافق

محاید314,32,951,02محاید
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942,9موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )19(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )38(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,02بانحراف معیاري2,95قدرت قیمة المتوسط الحسابي

38,1، وبتوفیر كل الموارد لتنفیذ خطتهاالمؤسسة تقوممن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 42,9أن

4,8من إجاباتهم كانت محاید، و%14,3من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%

.كانت إجاباتهم غیر موافق تماما%

.اإلستراتیجیةعلى نظام رقابة لتنفیذ الخطة تعتمد المؤسسة ):20(العبارة رقم -12

(20)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):39(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

محاید2,810,92

838,1غیر موافق

628,6محاید

628,6موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )20( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )39(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،0,92بانحراف معیاري2,81قدرت قیمة المتوسط الحسابي

المؤسسة تعتمد على نظام رقابة لتنفیذ الخطة على أن غیر موافقین من أفراد مجتمع الدراسة  % 38,1أن

من إجاباتهم كانت %28,6، ومحایدمن إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم %28,6، واإلستراتیجیة

.كانت إجاباتهم غیر موافق تماما%4,8، وموافق
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.تستفید المؤسسة من نتائج تقییم خطتها في تطویر عملها):21(العبارة رقم -13

(21)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):40(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

محاید3,240,88

628,6غیر موافق

419محاید

1152,4موافق

00موافق تماما

21100المجموع

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي )21(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )40(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60الثالث،وهي تقع في المجال 0,88بانحراف معیاري3,24قدرت قیمة المتوسط الحسابي

، المؤسسة تستفید من نتائج تقییم خطتها في تطویر عملهامن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على أن  % 52,4أن

.من إجاباتهم كانت محاید%19من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و % 28,6و

"دور نظم المعلومات في التخطیط االستراتیجي"الثالث تحلیل عبارات المحور :ثالثا

.تحدید وتجمیع البیانات المطلوبة):22(العبارة رقم -1

(22)الدراسة حول العبارة رقمإجابات أفراد مجتمع ):41(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

523,8غیر موافق

موافق3,570,97 14,8محاید
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1361,9موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )22(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )41(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,97بانحراف معیاري3,57قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات %23,8، وتحدید وتجمیع البیانات المطلوبة من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 61,9أن

كانت %4,8، وموافق تمامامن إجاباتهم كانت %9,5أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.محایدإجاباتهم 

.وضع إطار عام لعملیة التخطیط االستراتیجي):23(العبارة رقم -2

)23(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):42(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

محاید3,330,91

523,8غیر موافق

523,8محاید

1047,6موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )23( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )42(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،0,91بانحراف معیاري3,33درت قیمة المتوسط الحسابيق

%23,8، ووضع إطار عام لعملیة التخطیط االستراتیجيمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 47,6أن

 % 4,8و من إجاباتهم كانت محاید،%23,8من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.كانت إجاباتهم موافق تماما
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.العمل المختصتسهیل مهام فریق ):24(العبارة رقم -3

(24)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):43(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

موافق3,431,02

628,6غیر موافق

29,5محاید

1152,4موافق

29,5تماماموافق

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )24(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )43(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،1,02بانحراف معیاري3,43قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات %28,6، وتسهیل مهام فریق العمل المختصمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 52,4أن

كانت إجاباتهم  % 9,5و من إجاباتهم كانت محاید،%9,5أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.موافق تماما

.خصائص العاملین):25(العبارة رقم -4

)25(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):44(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

موافق3,430,92

523,8غیر موافق

314,3محاید
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1257,1موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )25(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )44(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,92بانحراف معیاري3,43قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات أفراد مجتمع %23,8، وخصائص العاملینمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 57,1أن

كانت إجاباتهم موافق %4,8من إجاباتهم كانت محاید، و%14,3الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.تماما

.)التكلفةالتنوع، التمیز،(خصائص المنتج المقدم من حیث):26(العبارة رقم -5

(26)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):45(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

موافق3,431,12 523,8غیر موافق

14,8محاید

1257,1موافق

29,5تماماموافق 

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )26(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )45(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،1,12بانحراف معیاري3,43قدرت قیمة المتوسط الحسابي

، )التكلفةالتنوع، التمیز،(خصائص المنتج المقدم من حیثمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 57,1أن
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موافق من إجاباتهم كانت%9,5من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و % 23,8و

.محایدكانت إجاباتهم % 4,8و كانت إجاباتهم غیر موافق تماما،%4,8، وتماما

.الهیكل التنظیمي):27(العبارة رقم -6

)27(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):46(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

محاید3,331,06

419غیر موافق

523,8محاید

942,9موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محاید هي )27( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )46(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,06بانحراف معیاري3,33قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات أفراد مجتمع  % 23,8و الهیكل التنظیمي من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 42,9أن

كانت إجاباتهم موافق تماما،%9,5، وغیر موافقمن إجاباتهم كانت %19، ومحایدالدراسة كانت إجاباتهم 

.موافق تماماغیركانت إجاباتهم % 4,8و

.المركز المالي):28(العبارة رقم -7
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)28(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):47(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارلمقیاسا

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

موافق3,431,07

419غیر موافق

314,3محاید

1152,4موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )28(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )47(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،1,07بانحراف معیاري3,43الحسابيقدرت قیمة المتوسط 

من إجابات أفراد مجتمع الدراسة %19، والمركز الماليمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 52,4أن

 4,8و تماما،كانت إجاباتهم موافق %9,5من إجاباتهم كانت محاید، و%14,3كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.موافق تماماغیر كانت إجاباتهم %

التجارب السابقة في عملیات التخطیط االستراتیجي ):29(العبارة رقم -8

)29(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):48(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

موافق غیر 

تماما

14,8

محاید3,001,00

628,6غیر موافق

733,3محاید
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628,6موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محاید هي )29( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )48(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,00بانحراف معیاري3,00قدرت قیمة المتوسط الحسابي

28,6، والتجارب السابقة في عملیات التخطیط االستراتیجيعلى  محایدینمن أفراد مجتمع الدراسة  % 33,3أن

4,8، وموافقمن إجاباتهم كانت %28,6من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%

.كانت إجاباتهم موافق تماما % 4,8و كانت إجاباتهم غیر موافق تماما،%

.عملیة اتخاذ القرارات):30(العبارة رقم -9

(30)العبارة رقمإجابات أفراد مجتمع الدراسة حول ):49(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

محاید3,191,07

523,8غیر موافق

628,6محاید

733,3موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي )30(نجد أن اإلتجاه العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقم)49(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(ثالث،وهي تقع في المجال ال0,92بانحراف معیاري3,52قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات أفراد مجتمع %28,6، وعملیة اتخاذ القرارات من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 33,3أن
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كانت إجاباتهم موافق %9,5، وغیر موافقمن إجاباتهم كانت%23,8، ومحاید الدراسة كانت إجاباتهم 

.موافق تماماغیركانت إجاباتهم % 4,8و تماما،

.الموقع الجغرافي):31(العبارة رقم -10

)31(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):50(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

محاید3,100,94

733,3غیر موافق

628,6محاید

733,3موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محاید هي )31(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )50(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،0,94بانحراف معیاري3,10قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات أفراد مجتمع %33.3، والموقع الجغرافيمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 33,3أن

كانت إجاباتهم موافق %4,8من إجاباتهم كانت محاید، و%28,6الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.تماما

.المقدممستوى التنویع في المنتج ):32(العبارة رقم -11
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(32)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):51(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

موافق3,570,97

523,8غیر موافق

14,8محاید

1361,9موافق

29,5تماماموافق 

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )32(ابات المبحوثین حول العبارة رقمالعام إلجاالتجاهنجد أن )51(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,97بانحراف معیاري3,57قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات  % 23,8و مستوى التنویع في المنتج المقدم، من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 61,9أن

كانت  % 4,8و ،موافق تمامامن إجاباتهم كانت%9,5أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.محایدإجاباتهم

.التغطیة الجغرافیة لمنتجات المؤسسة):33(العبارة رقم -12

)33(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):52(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

محاید3,331,01

628,6غیر موافق

419محاید
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942,9موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )33( جابات المبحوثین حول العبارة رقمالعام إل االتجاهنجد أن )52(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,01بانحراف معیاري3,33قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من %28,6، والتغطیة الجغرافیة لمنتجات المؤسسةمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 42,9أن

كانت%9,5من إجاباتهم كانت محاید، و%19إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.إجاباتهم موافق تماما

.مستوى جودة المنتجات المقدمة):34(العبارة رقم -13

(34)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):53(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

موافق3,520,92

419غیر موافق

419محاید

1152,4موافق

29,5موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )34(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )53(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,92بانحراف معیاري3,52قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات أفراد %19، ومستوى جودة المنتجات المقدمةمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 52,4أن
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كانت إجاباتهم موافق  % 9,5و من إجاباتهم كانت محاید،%19مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.تماما

.قدرات المؤسسة على البحث والتطویر):35(العبارة رقم -14

(35)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):54(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

محاید3,291,00

419غیر موافق

523,8محاید

1047,6موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )35( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )54(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,00بانحراف معیاري3,29قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من %23,8، وقدرات المؤسسة على البحث والتطویرمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 47,6أن

كانت  % 4,8و  ،غیر موافقمن إجاباتهم كانت %19، ومحایدإجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم 

.كانت إجاباتهم موافق تماما % 4,8و إجاباتهم غیر موافق تماما،

ؤسسةصیاغة رؤیة محددة وواضحة وبعیدة المدى لمستقبل الم):36(العبارة رقم -15

)36(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):55(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00
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628,6غیر موافق

محاید3,190,92 628,6محاید

838,1موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث محایدهي  )36( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )55(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،0,92بانحراف معیاري3,19قدرت قیمة المتوسط الحسابي

صیاغة رؤیة محددة وواضحة وبعیدة المدى لمستقبل من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 38,1أن

من إجاباتهم %28,6من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%28,6، وؤسسةالم

.كانت إجاباتهم موافق تماما%4,8كانت محاید، و

ؤسسةالتحدید الدقیق لرسالة الم):37(العبارة رقم -16

(37)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):56(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید3,051,07

419غیر موافق

733,3محاید

733,3موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محایدهي  )37( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن  )56(  رقممن خالل الجدول 

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,07بانحراف معیاري3,05قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات %33,3، وؤسسةالتحدید الدقیق لرسالة الممن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 33,3أن
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كانت إجاباتهم %9,5، وغیر موافقمن إجاباتهم كانت%19، ومحایدأفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم 

.كانت إجاباتهم موافق تماما % 4,8و غیر موافق تماما،

.وضع األهداف المراد الوصول إلیها):38(العبارة رقم -17

)38(حول العبارة رقمإجابات أفراد مجتمع الدراسة ):57(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

موافق3,570,87

419غیر موافق

29,5محاید

1466,7موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

هي موافق حیث )38(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )57(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40(وهي تقع في المجال الرابع،0,87بانحراف معیاري3,57قدرت قیمة المتوسط الحسابي

من إجابات %19، ووضع األهداف المراد الوصول إلیهامن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 66,7أن

كانت إجاباتهم %4,8من إجاباتهم كانت محاید، و%9,5أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.موافق تماما

.تحقیق النتائج المستهدفةصیاغة العناصر الضروریة المتعلقة بكیفیة ):39(العبارة رقم -18

(39)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):58(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00
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419غیر موافق

محاید3,240,83 942,9محاید

733,3موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محایدهي  )39( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )58(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالث،وهي تقع في المجال 0,83بانحراف معیاري3,24قدرت قیمة المتوسط الحسابي

صیاغة العناصر الضروریة المتعلقة بكیفیة تحقیق النتائج على  محایدینمن أفراد مجتمع الدراسة  % 42,9أن

غیر من إجاباتهم كانت%19من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم موافق، و%33,3، والمستهدفة

.كانت إجاباتهم موافق تماما % 4,8و ،موافق

.تحدید أولویات العمل):40(العبارة رقم -19

)40(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):59(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

موافق3,430,97

523,8موافقغیر

419محاید

1047,6موافق

24,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،هي موافق)40(العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )59(من خالل الجدول رقم

حیث )4,19-3,40وهي تقع في المجال الرابع،0,97بانحراف معیاري3,43قدرت قیمة المتوسط الحسابي
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من إجابات أفراد مجتمع %23,8، وتحدید أولویات العملمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 47,6أن

.كانت إجاباتهم موافق تماما%4,8من إجاباتهم كانت محاید، و%19الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.وضع خطة تفصیلیة لتحقیق الرؤیة المستقبلیة):41(العبارة رقم -20

(41)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):60(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

00

محاید3,330,96

628,6غیر موافق

314,3محاید

1152,4موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محایدهي  )41( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )60(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال،0,96بانحراف معیاري3,33قدرت قیمة المتوسط الحسابي

%28,6، ووضع خطة تفصیلیة لتحقیق الرؤیة المستقبلیةمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 52,4أن

 % 4,8و من إجاباتهم كانت محاید،%14,3من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.كانت إجاباتهم موافق تماما

.اقتراح عدة بدائل واقتراح المسوغات لكل بدیل):42(العبارة رقم -21

(42)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):61(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

العاماالتجاه 

غیر موافق 

تماما

14,8
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733,3غیر موافق

محاید2,950,97 523,8محاید

838,1موافق

00موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محایدهي  )42( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )61(من خالل الجدول رقم

حیث ، )3,39-2,60(ثالثوهي تقع في المجال ال،0,97بانحراف معیاري2,95قدرت قیمة المتوسط الحسابي

%33,3، واقتراح عدة بدائل واقتراح المسوغات لكل بدیلمن أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 38,1أن

  % 4,8و من إجاباتهم كانت محاید،%23,8من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و

.موافق تماماغیر كانت إجاباتهم 

.أثناء تنفیذ الخطةاالختناقالوقوف على نقاط ):43(العبارة رقم -22

)43(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):62(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

محاید2,810,92

838,1غیر موافق

628,6محاید

628,6موافق

00موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محایدهي  )43( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )62(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،0,92بانحراف معیاري2,81قدرت قیمة المتوسط الحسابي

28,6، والوقوف على نقاط االختناق أثناء تنفیذ الخطةعلى  غیر موافقینمن أفراد مجتمع الدراسة % 38,1أن
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  4,8و ،موافقمن إجاباتهم كانت %28,6، ومحایدمن إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم %

.موافق تماماغیركانت إجاباتهم%

.لتحدید نقاط القوة والضعف فیهاتقییم الممارسات الحالیة لإلدارة ):44(العبارة رقم -23

)44(إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):63(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

14,8

محاید2,951,07
838,1غیر موافق

419محاید

733,3موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محایدهي  )44( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )63(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(الثالثوهي تقع في المجال ،1,07بانحراف معیاري2,95قدرت قیمة المتوسط الحسابي

تقییم الممارسات الحالیة لإلدارة لتحدید نقاط القوة على  غیر موافقینمن أفراد مجتمع الدراسة % 38,1أن

من إجاباتهم كانت %19من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم موافق، و%33,3، ووالضعف فیها

.كانت إجاباتهم موافق تماما  %4,8 وكانت إجاباتهم غیر موافق تماما،%4,8محاید، و

.التغذیة المرتدة التي تساهم في تطویر الرؤیا المستقبلیة للمؤسسة):45(العبارة رقم -24
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(45)إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول العبارة رقم):64(الجدول رقم

المتوسط النسبةالتكرارالمقیاس

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

االتجاه العام

غیر موافق 

تماما

29,5

محاید3,141,15

523,8غیر موافق

314,3محاید

1047,6موافق

14,8موافق تماما

21100المجموع

spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

حیث ،محایدهي  )45( العام إلجابات المبحوثین حول العبارة رقماالتجاهنجد أن )64(من خالل الجدول رقم

حیث )3,39-2,60(ثالثوهي تقع في المجال ال،1,15بانحراف معیاري3,14قدرت قیمة المتوسط الحسابي

المستقبلیة التغذیة المرتدة التي تساهم في تطویر الرؤیا من أفراد مجتمع الدراسة یؤكدون على  % 47,6أن

من إجاباتهم %14,3من إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إجاباتهم غیر موافق، و%23,8، وللمؤسسة

.كانت إجاباتهم موافق تماما % 4,8و كانت إجاباتهم غیر موافق تماما،%9,5كانت محاید، و

:األولالمحورفیما یلي ملخص عبارة 

األولالمحورملخص إجابات ):65(الجدول رقم

رقم 

العبارة

المتوسط العبارات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 

األهمیة

یعتمد نظام المعلومات بالمؤسسة على احدث 1

األجهزة والبرمجیات

4موافق3,571,12

المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات 2

صحیحة وخالیة من األخطاء

5موافق3,521,03

1موافق3,810,60المعلومات المتحصل علیها من النظام سهلة 3
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الفهم

في یوفر النظام المستخدم السرعة الكافیة4

الحصول على المعلومات المطلوبة

2موافق3,710,90

المعلومات التي یوفرها النظام كافیة إلنجاز 5

المهام

7محاید3,381,02

إصدار تقاریر یساعد نظام المعلومات على 6

واضحة یمكن استغاللها وفهمها

3موافق3,710,78

تقوم المؤسسة بتحدیث نظام المعلومات 7

وصیانته بشكل مستمر

8محاید3,241,13

یحتوي نظام المعلومات على ممیزات تعمل على 8

حمایة المعلومات وتقلیل األخطاء

6موافق3,520,92

موافق3,550,72نظام المعلومات

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

موافقین على نظام المعلومات بالمؤسسة حیث بلغ المجتمعیتضح أن أغلب أفراد )65(من خالل الجدول رقم

حیث تحتل ،)4,19-3,40(الرابعوهي تقع في المجال ،0,72بانحراف معیاري %3,55المتوسط الحسابي 

یوفر النظام المستخدم عبارة ثم تلیها المعلومات المتحصل علیها من النظام سهلة الفهم،المرتبة األولى عبارة 

ثم تأتي عبارة یساعد نظام المعلومات على إصدار السرعة الكافیة في الحصول على المعلومات المطلوبة،

عبارة یعتمد نظام تأتيأما في المرتبة الرابعةلثة،واضحة یمكن استغاللها وفهمها في المرتبة الثاتقاریر

وفي المرتبة الخامسة تأتي عبارة المعلومات التي یقدمها المعلومات بالمؤسسة على أحدث األجهزة والبرمجیات،

ثم تلیها عبارة یحتوي نظام المعلومات على ممیزات تعمل على نظام المعلومات صحیحة وخالیة من األخطاء،

ثم تأتي عبارة المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات كافیة إلنجاز المهام،المعلومات وتقلیل األخطاء،حمایة 

.وفي المرتبة الثامنة عبارة تقوم المؤسسة بتحدیث نظام المعلومات وصیانته بشكل مستمر

الثانيالمحورملخص إجابات 

التخطیط اإلستراتیجيملخص إجابات):66(الجدول رقم

رقم 

العبارة

المتوسط العبارات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 
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األهمیة

غیر 2,520,92تتبنى إدارة المؤسسة فكرة التخطیط االستراتیجي9

موافق

13

9محاید2,711,00للمؤسسة فهم واضح بعملیة التخطیط االستراتیجي10

تقوم المؤسسة بتحلیل بیئتها الداخلیة لتحدید نقاط 11

.قوتها لتستفید،ونقاط ضعفها لتتجنبها

2محاید3,291,05

تقوم المؤسسة بتحلیل بیئتها الخارجیة التي تؤثر 12

.على عملها الحاضر والمستقبلي

4محاید3,101,04

تحدد المؤسسة الفرص والتهدیدات عند تحلیلها 13

.الخارجیةلبیئتها 

5محاید3,101,04

1موافق3,620,86.هناك رسالة واضحة تحدد سبب وجود المؤسسة14

11محاید2,671,11.تترجم إدارة المؤسسة للعاملین رسالة المؤسسة15

6محاید2,950,97.تعتمد المؤسسة على هدف مستقبلي ترید بلوغه16

الخطة تشترك كل وحدات المؤسسة في إعداد17

.االستراتیجیة

10محاید2,671,01

تعتمد المؤسسة على خطة استراتیجیة مكتوبة 18

تراعي فیها الظروف الداخلیة والخارجیة التي 

.تواجهها في الحاضر والمستقبل

12محاید2,621,07

7محاید2,951,02.تقوم المؤسسة بتوفیر كل الموارد لتنفیذ خطتها19

المؤسسة على نظام رقابة لتنفیذ الخطة تعتمد 20

.االستراتیجیة

8محاید2,810,92

تستفید المؤسسة من نتائج تقییم خطتها في تطویر 21

عملها

3محاید3,240,88

محاید2,940,73التخطیط االستراتیجي

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

محایدین على التخطیط االستراتیجي بالمؤسسة لمجتمع أغلب أفراد ایتضح أن )66(من خالل الجدول رقم

،)3,39-2,60(وهي تقع في المجال الثالث،0,73بانحراف معیاري %2,94حیث بلغ المتوسط الحسابي 

ثم تلیها عبارة تقوم هناك رسالة واضحة تحدد سبب وجود المؤسسة،بأنه عبارة حیث تحتل المرتبة األولى 

أما في المرتبة الثالثةبتحلیل بیئتها الداخلیة لتحدید نقاط قوتها لتستفید منها ونقاط ضعفها لتجنبها،المؤسسة 
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تقوم المؤسسة عبارةوفي المرتبة الرابعةتطویر عملها،نتائج تقییم خطتها في عبارة تستفید المؤسسة من تأتي

بتحلیل بیئتها الخارجیة التي تؤثر على عملها الحاضر والمستقبلي، ثم تلیها في المرتبة الخامسة عبارة تحدد 

عبارة تعتمد المؤسسة تأتيأما في المرحلة السادسةالمؤسسة الفرص والتهدیدات عند تحلیلها لبیئتها الخارجیة،

ة السابعة تأتي عبارة تقوم المؤسسة بتوفیر كل الموارد لتنفیذ خطتها،وفي المرتبعلى هدف مستقبلي ترید بلوغه،

وفي المرتبة التاسعة تأتي وفي المرتبة الثامنة عبارة تعتمد المؤسسة على نظام رقابة لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة،

المؤسسة في إعداد ثم تلیها عبارة  تشترك كل وحدات للمؤسسة فهم واضح بعملیة التخطیط االستراتیجي،عبارة  

ترجم إدارة المؤسسة للعاملین رسالة توفي المرتبة الحادیة عشرة عبارة الخطة اإلستراتیجیة في المرتبة العاشرة،

مكتوبة تراعي فیها إستراتیجیةوفي المرتبة الثانیة عشرة تأتي عبارة تعتمد المؤسسة على خطة المؤسسة،

وفي المرتبة األخیرة عبارة تتبنى إدارة في الحاضر والمستقبل،الظروف الداخلیة والخارجیة التي تواجهها

.المؤسسة فكرة التخطیط االستراتیجي

في التهیئة واإلعداد لعملیة التخطیط  دورا نظام المعلوماتیلعب"الثالث تحلیل عبارات المحور :ثالثا

"االستراتیجي

.واإلعداد لعملیة التخطیط االستراتیجيالتهیئة في  ادور  نظام المعلوماتیلعب:البعد األول-1

التهیئة واإلعداد لعملیة التخطیط االستراتیجيفي  نظام المعلومات ادور  ملخص إجابات:)67(الجدول رقم

رقم 

العبارة

المتوسط العبارات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 

األهمیة

1موافق3,570,97.المطلوبةتحدید وتجمیع البیانات 22

3محاید3,330,91.وضع إطار عام لعملیة التخطیط االستراتیجي23

2موافق3,431,02.تسهیل مهام فریق العمل المختص24

موافق3,440,92التهیئة واإلعداد لعملیة التخطیط االستراتیجيفي  نظام المعلوماتدور 

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

موافقین على نظام المعلومات والتهیئة واإلعداد المجتمعیتضح أن أغلب أفراد )67(من خالل الجدول رقم

وهي  ،0,92بانحراف معیاري %3,44لعملیة التخطیط االستراتیجي بالمؤسسة حیث بلغ المتوسط الحسابي 

وفي  حیث تحتل المرتبة األولى عبارة تحدید وتجمیع البیانات المطلوبة،،)4,19-3,40(تقع في المجال الرابع
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وضع إطار عام لعملیة تأتي عبارة أما في المرتبة الثالثة تسهیل مهام فریق العمل المختص،عبارةالمرتبة الثانیة

.التخطیط االستراتیجي

:، من خاللفي تحلیل الوضع الراهن ادور  نظام المعلومات لعبی:الثانيالبعد -2

.التعرف على نقاط القوة والضعف في المؤسسةفي  دور نظام المعلومات لعبی-2-1

في تحلیل الوضع الراهن ادور  نظام المعلوماتیلعبملخص إجابات):68(الجدول رقم

.من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف في المؤسسة

رقم 

العبارة

المتوسط العبارات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 

األهمیة

1موافق3,430,92خصائص العاملین25

2موافق3,431,12).التنوع،التمیز،التكلفة(خصائص المنتج المقدم26

4محاید3,331,06.الهیكل التنظیمي27

3موافق3,431,07.المركز المالي28

7محاید3,001,00السابقة في عملیات التخطیط اإلستراتیجيالتجارب 29

5محاید3,191,07.عملیة اتخاذ القرارات30

6محاید3,100,94.الموقع الجغرافي للمؤسسة31

في التعرف على نقاط القوة ادور نظام المعلومات یلعب

.والضعف في المؤسسة

محاید3,270,92

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

مساعدة نظام المعلومات في تحلیل محایدین على المجتمع یتضح أن أغلب أفراد )68(من خالل الجدول رقم

%3,27حیث بلغ المتوسط الحسابي الوضع الراهن من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف في المؤسسة، 

عبارة حیث تحتل المرتبة األولى،)3,39-2,60(المجال الثالثوهي تقع في ،0,92بانحراف معیاري

تلیها عبارة ،)التكلفةالتمیز،التنوع،(وفي المرتبة الثانیة عبارة خصائص المنتج المقدم خصائص العاملین،

الخامسة عبارة وفي المرتبة ثم في المرتبة الرابعة تأتي عبارة الهیكل التنظیمي،المركز المالي في المرتبة الثالثة،

ثم تلیها عبارة التجارب السابقة تلیها عبارة الموقع الجغرافي للمؤسسة في المرتبة السادسة،عملیة اتخاذ القرارات،

.في عملیات التخطیط اإلستراتیجي في المرتبة السابعة
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.في التعرف على الفرص والتهدیدات ادور  نظام المعلومات-2-2

نظام المعلومات في التعرف على الفرص والتهدیدات دورملخص إجابات ):69(الجدول رقم

رقم 

العبارة

المتوسط العبارات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 

األهمیة

1موافق3,570,97.مستوى التنویع في المنتج المقدم32

3محاید3,331,01.التغطیة الجغرافیة لمنتجات المؤسسة33

2موافق3,520,92.مستوى جودة المنتجات المقدمة34

4محاید3,291,00.قدرات المؤسسة على البحث والتطویر35

في التعرف على الفرص ادور نظام المعلوماتیلعب

والتهدیدات

موافق3,420,82

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

في التعرف موافقین على مساعدة نظام المعلومات المجتمعیتضح أن أغلب أفراد )69(من خالل الجدول رقم

وهي تقع في ،0,82بانحراف معیاري %3,42حیث بلغ المتوسط الحسابي لمؤسسة،ل على الفرص والتهدیدات

ثم تلیها عبارة عبارة مستوى التنویع في المنتج المقدمحیث تحتل المرتبة األولى،)4,19-3,40(المجال الرابع

وفي المرتبة الثالثة عبارة التغطیة الجغرافیة لمنتجات مستوى جودة المنتجات المقدمة في المرتبة الثانیة،

.وتأتي في المرتبة األخیرة عبارة قدرات المؤسسة على البحث والتطویرالمؤسسة،

.اإلستراتیجیةفي وضع الخطة  ادور نظام المعلومات یلعب :الثالثالبعد -3

.نظام المعلومات في وضع الخطة اإلستراتیجیة دور ملخص إجابات:)70(الجدول رقم 

المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 

األهمیة

صیاغة رؤیة محددة وواضحة وبعیدة المدى 36

لمستقبل المؤسسة

3محاید3,190,92

4محاید3,051,07.المؤسسةالتحدید الدقیق لرسالة 37
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1موافق3,570,87.وضع األهداف المطلوب الوصول إلیها38

صیاغة العناصر المتعلقة بكیفیة تحقیق النتائج 39

.المستهدفة

2محاید3,240,83

محاید3,260,80في وضع الخطة اإلستراتیجیةادور نظام المعلوماتلعبی

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

وضع مساعدة نظام المعلومات فيمحایدین على المجتمع یتضح أن أغلب أفراد )70(من خالل الجدول رقم

،وهي تقع في المجال 0,80بانحراف معیاري%3,26حیث بلغ المتوسط الحسابي ،الخطة اإلستراتیجیة

عبارة وضع األهداف المطلوب الوصول إلیها،ثم تلیها في المرتبة األولى،حیث تحتل )3,39-2,60(الثالث

وفي المرتبة الثالثة عبارة صیاغة المرتبة الثانیة عبارة صیاغة العناصر المتعلقة بكیفیة تحقیق النتائج المستهدفة،

التحدید الدقیق لرسالة أما في المرتبة األخیرة عبارة رؤیة محددة وواضحة وبعیدة المدى لمستقبل المؤسسة،

  .ةؤسسالم

.في تنفیذ اإلستراتیجیة ادور المعلومات یلعب نظام:الرابعالبعد -4

.نظام المعلومات في تنفیذ اإلستراتیجیة دور ملخص إجابات:)71(الجدول رقم 

المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 

األهمیة

1موافق3,430,97.تحدید أولویات العمل40

2محاید3,330,96.وضع خطة تفصیلیة لتحقیق الرؤیة المستقبلیة41

3محاید2,950,97.اقتراح عدة بدائل واقتراح المسوغات لكل بدیل42

محاید3,230,85في تنفیذ اإلستراتیجیةادور نظام المعلوماتیلعب

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

تنفیذ مساعدة نظام المعلومات فيمحایدین على المجتمعیتضح أن أغلب أفراد )71(من خالل الجدول رقم

-2,60(وهي تقع في المجال الثالث،0,85بانحراف معیاري%3,23حیث بلغ المتوسط الحسابي،اإلستراتیجیة

عبارة وضع خطة تحدید أولویات العمل وتلیها في المرتبة الثانیةعبارةحیث تحتل المرتبة األولى،)3,39

.وفي المرتبة األخیرة عبارة اقتراح عدة بدائل واقتراح المسوغات لكل بدیلتفصیلیة لتحقیق الرؤیة المستقبلیة،

.في متابعة وتقییم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة ادور  نظام المعلوماتیلعب:الخامسالبعد -5
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.نظام المعلومات في متابعة وتقییم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة ادور  ملخص إجابات:)72(الجدول رقم 

المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى 

القبول

الترتیب 

حسب 

األهمیة

3محاید2,810,92.الوقوف على نقاط االختناق أثناء تنفیذ الخطة43

الممارسات الحالیة لإلدارة لتحدید نقاط القوة والضعف تقییم 44

.فیها

2محاید2,951,07

التغذیة المرتدة التي تساهم في تطویر الرؤیا المستقبلیة 45

.للمؤسسة

1محاید3,141,15

في متابعة وتقییم تنفیذ الخطة ادور نظام المعلوماتیلعب

اإلستراتیجیة

محاید2,960,90

.spssمن إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

مساهمة نظام المعلومات في متابعة محایدین على المجتمعیتضح أن أغلب أفراد )72(من خالل الجدول رقم

وهي تقع في ،0,90بانحراف معیاري%2,96حیث بلغ المتوسط الحسابي ،وتقییم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة

التغذیة المرتدة التي تساهم في تطویر الرؤیا عبارة حیث تحتل المرتبة األولى،)3,39-2,60(المجال الثالث

تلیها في المرتبة الثانیة عبارة تقییم الممارسات الحالیة لإلدارة لتحدید نقاط القوة والضعف المستقبلیة للمؤسسة،

.وفي المرتبة األخیرة عبارة الوقوف على نقاط االختناق أثناء تنفیذ الخطةفیها،

تفسیر نتائج الدراسة المیدانیة:المطلب الرابع

تفسیر النتائج المتوصل إلیها تبعا للفرضیات المنطلق المطلببعد تحلیل نتائج االستبیان سنحاول في هذا 

:منها

".اإلعداد لعملیة التخطیط اإلستراتیجيعلومات دورا أساسیا في التهیئة و یلعب نظام الم":الفرضیة األولى-1

من خالل تحلیل إجابات أفراد مجتمع الدراسة لتحدید دور نظام المعلومات في التهیئة واإلعداد لعملیة 

من خالل المتوسطات الحسابیة الخاصة بكل عبارة تبین أن أفراد مجتمع الدراسة و  التخطیط اإلستراتیجي،

:وذلك بمساعدته في،ستراتیجيموافقین على دور نظام المعلومات في التهیئة واإلعداد لعملیة التخطیط اإل
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.0,97بانحراف معیاري  % 3,57:ـتحدید وتجمیع البیانات المطلوبة، حیث قدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.1,02بانحراف معیاري  % 3,43:ـقدرت قیمة المتوسط الحسابي بحیثتسهیل مهام فریق العمل المختص،-

تبین أنه لنظام المعلومات دور في التهیئة العام إلجابات أفراد مجتمع الدراسة االتجاهمن خالل وعلیه، و 

ها وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة التي انطلقت من.واإلعداد لعملیة التخطیط اإلستراتیجي بالمؤسسة محل الدراسة

".اإلعداد لعملیة التخطیط اإلستراتیجيعلومات دورا أساسیا في التهیئة و یلعب نظام الم"

ل التعرف على نقاط من خالیلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في تحلیل الوضع الراهن":الفرضیة الثانیة-2

".القوة والضعف

التعرف على نقاط القوة من خالل تحلیل إجابات أفراد مجتمع الدراسة لتحدید دور نظام المعلومات في 

الحسابیة الخاصة بكل عبارة تبین أن أفراد مجتمع الدراسة محایدین من خالل المتوسطات و  ،والضعف بالمؤسسة

:حیث،على دور نظام المعلومات في التعرف على نقاط القوة والضعف بالمؤسسة

التعرف على الهیكل ، فیما یخص 1,06بانحراف معیاري ،%3,33:قدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.التنظیمي

التجارب ، فیما یخص التعرف على1,00بانحراف معیاري ،% 3,00:ـبقدرت قیمة المتوسط الحسابي -

.السابقة في عملیات التخطیط اإلستراتیجي

، فیما یخص التعرف على عملیة اتخاذ 1,07بانحراف معیاري ،% 3,19:ـقدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

  .القرارات

، فیما یخص التعرف على الموقع 0,94بانحراف معیاري ،% 3,10:ـقدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.الجغرافي للمؤسسة

یلعب "العام إلجابات أفراد مجتمع الدراسة تبین عدم صحة الفرضیة التي انطلقت منها االتجاهمن خالل 

".ل التعرف على نقاط القوة والضعفمن خالنظام المعلومات دورا أساسیا في تحلیل الوضع الراهن

من خالل التعرف على یلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في تحلیل الوضع الراهن":الثالثةالفرضیة -3

."الفرص والتهدیدات
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رف على الفرص من خالل تحلیل إجابات أفراد مجتمع الدراسة لتحدید دور نظام المعلومات في التع

عبارة تبین أن أفراد مجتمع الدراسة موافقین من خالل المتوسطات الحسابیة الخاصة بكل ،والتهدیدات للمؤسسة

:حیث،على دور نظام المعلومات في التعرف على الفرص والتهدیدات للمؤسسة

مستوى ، فیما یخص التعرف على0,97بانحراف معیاري ،%3,57:قدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.التنویع في المنتج المقدم

، فیما یخص التعرف على مستوى جودة 0,92بانحراف معیاري ،%3,52:قدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.المنتجات المقدمة

یلعب نظام "العام إلجابات أفراد مجتمع الدراسة تبین صحة الفرضیة التي انطلقت منها االتجاهمن خالل 

".الفرص والتهدیداتمن خالل التعرف على المعلومات دورا أساسیا في تحلیل الوضع الراهن

."یلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في وضع الخطة اإلستراتیجیة":الرابعةالفرضیة -4

وضع الخطة من خالل تحلیل إجابات أفراد مجتمع الدراسة لتحدید دور نظام المعلومات في 

من خالل المتوسطات الحسابیة الخاصة بكل عبارة تبین أن أفراد مجتمع الدراسة محایدین على و  ،اإلستراتیجیة

:حیث،وضع الخطة اإلستراتیجیةدور نظام المعلومات في 

صیاغة رؤیة ، فیما یخص دوره في0,92بانحراف معیاري ،% 3,19:ـقدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.المؤسسةمحددة وواضحة وبعیدة المدى لمستقبل

، فیما یخص دوره في التحدید الدقیق 1,07بانحراف معیاري ،% 3,05:ـقدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.لرسالة المؤسسة

فیما یخص دوره في صیاغة العناصر ،0,83بانحراف معیاري ،% 3,24:ـقدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.المتعلقة بكیفیة تحقیق النتائج المستهدفة

یلعب "العام إلجابات أفراد مجتمع الدراسة تبین عدم صحة الفرضیة التي انطلقت منها االتجاهمن خالل 

".نظام المعلومات دورا أساسیا في وضع الخطة اإلستراتیجیة

".یلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة":الخامسةالفرضیة -5
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من و  ،الخطة اإلستراتیجیةإجابات أفراد مجتمع الدراسة لتحدید دور نظام المعلومات في تنفیذمن خالل تحلیل 

خالل المتوسطات الحسابیة الخاصة بكل عبارة تبین أن أفراد مجتمع الدراسة محایدین على دور نظام المعلومات 

:حیث،الخطة اإلستراتیجیةفي تنفیذ

، فیما یخص دوره في وضع خطة 0,96بانحراف معیاري ،%3,33:قدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.تفصیلیة لتحقیق الرؤیة المستقبلیة

، فیما یخص دوره في اقتراح عدة بدائل 0,97بانحراف معیاري ،% 2,95:ـقدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.واقتراح المسوغات لكل بدیل

یلعب "العام إلجابات أفراد مجتمع الدراسة تبین عدم صحة الفرضیة التي انطلقت منها االتجاهمن خالل 

."نظام المعلومات دورا أساسیا في تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة

".یلعب نظام المعلومات دورا أساسیا في متابعة وتقویم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة":السادسةالفرضیة -6

الخطة متابعة وتقییم تنفیذ أفراد مجتمع الدراسة لتحدید دور نظام المعلومات فيمن خالل تحلیل إجابات 

من خالل المتوسطات الحسابیة الخاصة بكل عبارة تبین أن أفراد مجتمع الدراسة محایدین على و  ،اإلستراتیجیة

:حیث،الخطة اإلستراتیجیةدور نظام المعلومات في متابعة وتقییم تنفیذ 

فیما یخص دوره في الوقوف على نقاط ،0,92بانحراف معیاري ،%2,81:توسط الحسابي بقدرت قیمة الم-

.االختناق أثناء تنفیذ الخطة

تقییم الممارسات فیما یخص دوره في،1,07بانحراف معیاري ،%2,95:قدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.الحالیة لإلدارة لتحدید نقاط القوة والضعف فیها

التغذیة المرتدة فیما یخص دوره في،1,15بانحراف معیاري ،%3,14:قدرت قیمة المتوسط الحسابي ب-

.التي تساهم في تطویر الرؤیا المستقبلیة للمؤسسة

یلعب نظام "العام إلجابات أفراد مجتمع الدراسة تبین عدم صحة الفرضیة التي انطلقت منها االتجاهمن خالل 

".أساسیا في متابعة وتقویم تنفیذ الخطة اإلستراتیجیةالمعلومات دورا 
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:الفصل الثالثخالصة

امتالكهایتّعلق بمدىفیماالجزائریةاالقتصادیةالمؤسسة واقع على التعرفحاولنا من خالل هذا الفصل 

التخطیط مدى ممارسة المؤسسة للتخطیط اإلستراتیجي ومدى وعي العمال بعملیة ، وماالمعلوماتلنظم

 على الدراسة هذه إجراءتمحیث،في عملیة التخطیط اإلستراتیجيالنظم لهذه استخدامهاوبمدىاإلستراتیجي

على عمال وٕاطارات استبیانقمنا بتوزیع ،"وحدة أریس-باتنة-مؤسسة مطاحن األوراس"هي جزائریة،مؤسسة

باإلضافة إلى ما قد تم وظیفة التجارة واإلنتاج،مع مسؤوليمقابلة القمن بوكذلك  اإلدارة العلیا بالمؤسسة،

.مالحظته



الخاتمة العامة



130

:الخاتمة العامة

ونظم اقتصادیةیعیش العالم الیوم في مجموعة من النظم التي ال حصر لها، فهناك نظم لالتصاالت ونظم 

المعلومات اإلداریة أو نظم سیاسیة ونظم قضائیة ونظم للتأمین االجتماعي، ومن بین هذه األنظمة نظم

أصبح من الضروري لها المتسارعة في بیئة أعمال المؤسسات،ونتیجة للتغیرات المعلومات الختالف تسمیاتها،

مطالبةاالستراتیجي، لذلك فإن المؤسساتالتخطیطضرورةلمؤسساتا حیث أدركتوضع تصورات مستقبلیة،

فیهایعدبیئة في وتقدمهانموهابلوبقاءها،استمرار المؤسسةتضمناالستراتیجي كأداةالتخطیطباعتماد

.البقاءأسباب أهم التمیز

، توصلنا إلى مجموعة من للمؤسسةنظم المعلومات في التخطیط اإلستراتیجيدوره من خالل دراستنا لو      

.النتائج في الجانب النظري والتطبیقي

:ما یلي،الدراسة النظریة لها تتوصلومن أبرز النتائج التي 

طریق تحویل نظام یقوم بدعم اتجاه اإلدارة لتدعیم وظائف اإلدارة وتنظیم العملیات عن نظام المعلومات هو -

.المدخالت إلى مخرجات، لتحقیق أهداف المؤسسة ونجاحها

.لبناء ووضع خططها المستقبلیةبالمعلومات والبیانات الالزمةتزوید اإلدارةیهدف نظام المعلومات إلى-

نظام المعلومات نظم المعلومات حسب وظائف المؤسسة،:یصنف نظام المعلومات إلى ثالث تصنیفات وهي-

.نظام المعلومات حسب المستویات اإلداریةالتي تخدم مختلف المستویات اإلداریة،

التخطیط االستراتیجي هو تخطیط بعید المدى یأخذ في االعتبار التغیرات الداخلیة والخارجیة، ویحدد -

.القطاعات والشرائح السوقیة المستهدفة وأسلوب المنافسة

تحلیل الوضع الراهن من خالل تحلیل البیئة التهیئة واإلعداد، :في ،خطوات التخطیط اإلستراتیجيتتمثل-

متابعة وتقییم الخطة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة،وضع الخطة اإلستراتیجیة،یئة الخارجیة،الداخلیة والب

.اإلستراتیجیة

من خالل مساهمة نظام المعلومات في توفیر ،في إعداد الخطة اإلستراتیجیة ادور م المعلومات انظیلعب-

.المعلومات اإلستراتیجیة

:ما یلي،التطبیقیةأما النتائج التي توصلت لها الدراسة
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أن المؤسسة تطبق نظام المعلومات وتستخدم األجهزة والبرمجیات، واحتوائه على ممیزات تعمل حمایته وتقلیل -

.األخطاء،كما یساعد نظام المعلومات بالمؤسسة على إصدار تقاریر واضحة وسهلة الفهم

، عدم وعي عمالها بفكرة التخطیط اإلستراتیجيال تمارس التخطیط اإلستراتیجي لأظهرت الدراسة أن المؤسسة -

.وأنها ال تقوم بتحلیل بیئتها الداخلیة والخارجیة

.بالمؤسسةأن نظام المعلومات یلعب دورا في التهیئة واالعداد لعملیة التخطیط اإلستراتیجي-

.تبین أن نظام المعلومات ال یلعب دورا في التعرف على نقاط القوة والضعف بالمؤسسة-

.أظهرت الدراسة أن نظام المعلومات یلعب دورا في التعرف على الفرص والتهدیدات بالمؤسسة-

،یستخدم في الحصول على تبین أن نظام المعلومات ال یلعب دورا في وضع الخطة اإلستراتیجیة بالمؤسسة-

.المعلومات العادیة لألعمال الیومیة

.تبین أن نظام المعلومات ال یلعب دورا في تنفیذ اإلستراتیجیة بالمؤسسة-

.اإلستراتیجیةالخطة ال یلعب دور في متابعة وتقییم بالمؤسسةأظهرت الدراسة أن نظام المعلومات-

.یرتقي إلى المستوى اإلستراتیجيأن نظام المعلومات بالمؤسسة ال-

محلبالشركةالمسؤولینتفید أن الممكنمنالتيت یاالتوصبعضتقدیماألخیر في یمكن:توصیات الدراسة

:الدراسة

 عن البحث في األفراد جهودلدعم  المعلوماتبجمع صتتخخاصةمصلحةاستحداثعلى المؤسسة -

.التي تفید المؤسسةالهامةالمعلومات

المعلوماتمنهائل كم معالجةل المعلوماتمعالجةبرمجیاتاستخدام-

.تخصیص دورات تكوینیة للعاملین بالمؤسسة، في مجاالت نظم المعلومات الستخراج كفاءات تخدم المؤسسة-

.على المؤسسة تبني فكرة التخطیط االستراتیجي -

.لدى األفراد العاملین لدیهاالتخطیط االستراتیجينشر ثقافة على المؤسسة -

.على اإلدارة العلیا بالمؤسسة مشاركة كل العاملین في إعداد الخطة اإلستراتیجیة-

من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف اإلستراتیجي لنظم المعلومات لدور ضرورة وعي المؤسسة با-

.بالنسبة لبیئتها الخارجیةبالنسبة لبیئتها الداخلیة، والتعرف على الفرص والتهدیدات 

.وجود نظام معلومات استراتیجي بالمؤسسة یمكن اإلدارة العلیا من التخطیط اإلستراتیجي-
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الملحق األول

بسكـرة-جامعة محمد خیضر

.ماستر:السنة الثانیةكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة

.تسییر استراتیجي للمنظمات:تخصصوعلوم التسییر

.2013/2014:السنة الجامعیة.(LMD)مجال:التسییرقسم علوم 

:استبانه الدراســة

اإلطارات خاصة رؤساء األقسام،بكافة أطرافها باإلضافة إلى اإلدارة العلیا،هذا االستبیان موجه إلى

ستر في التسییر طار القیام بإعداد مذكرة تخرج ماوذلك في إ ،وهو عبارة عن أداة لجمع البیانات الالزمة

دور نظم المعلومات في التخطیط ":تحت عنوان ،-بسكرة-الستراتیجي للمنظمات بجامعة محمد خیضرا

."للمؤسسةاالستراتیجي

وذلك بتكرمكم باإلجابة على أسئلة نرجو تعاونكم إلنجاح هذه الدراسة،ونظرا ألهمیة رأیكم في المجال، 

علما بأن إجاباتكم ستعامل بسریة دى إجاباتكم الدقیقة،مألن صحة نتائج االستبانة تعتمد على االستبانة المرفقة،

.البحث العلمي فقطوأنها ال ولن تستخدم إال في إطار ،تامة

*شاكرا لكم حسن تعاونكم*

  .دفه یونس: الطالب
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.البیانات الشخصیة:القسم األول

لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة ة،فیف على بعض الخصائص الشخصیة والوظهذا القسم یهدف إلى التعر 

.في المكان المناسب لإلجابة(X)وضع عالمة ب،المناسبة على التساؤالت التالیة

ذكر                                  أنثى:الجنس-

  50- 40ن م40-30من 30-20من :السن-

سنة فما أكثر50من

الدراسات المتخصصةشهادةلیسانستقني سامي:المؤهل العلمي-

دكتوراهماجستیر

سنة15-10سنوات          من 10-5سنوات           من 5أقل من :الخبرة-

سنة15أكثر من 
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.دور نظم المعلومات في التخطیط االستراتیجي:القسم الثاني

لذلك نرجو ،هذا القسم یهدف إلى معرفة مساهمة نظام المعلومات في التخطیط اإلستراتیجي للمؤسسة

.أمام كل عبارة تعبر عن مدى موافقتك علیها)X(منكم وضع عالمة

قــم
لر

ا

بالمؤسسةنظم المعلومات : أوال

درجات سلم القیاس

غیر 

موافق 

تماما

غیر 

موافق
موافقمحاید

ق موا

تماما

العبارات المفسرة

.والبرمجیاتاألجهزةاحدثعلىبالمؤسسةالمعلوماتیعتمد نظام01

.األخطاءمنوخالیةصحیحةالمعلوماتنظامیقدمهاالتيالمعلومات02

.فهمالةسهلالنظاممنعلیهاالمتحصلالمعلومات03

.المطلوبةالمعلوماتعلىالحصولفيالكافیةالسرعةالمستخدمالنظامیوفر04

.المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات كافیة إلنجاز المهام05

.وفهمهااستغاللهایمكنواضحةتقاریرإصدارعلىالمعلوماتنظامیساعد06

.مستمربشكلوصیانتهالمعلوماتنظامتقوم المؤسسة بتحدیث07

08
وتقلیلالمعلوماتحمایةعلىتعملممیزاتالمعلومات علىیحتوي نظام

.األخطاء

قــم
لر

ا

التخطیط االستراتیجي:ثانیا

درجات سلم القیاس

غیر 

موافق 

تمام

غیر 

موافق
موافقمحاید

موافق 

تماما

العبارات المفسرة

.االستراتیجيالتخطیطفكرةالمؤسسةإدارةتتبنى01

.االستراتیجيالتخطیطبعملیةواضحفهمللمؤسسة02

03
حدید لت...)تقنیات،مادیة موارد بشریة،(تقوم المؤسسة بتحلیل بیئتها الداخلیة

.نقاط ضعفها لتجنبهانقاط قوتها لتستفید منها، و 

04
الثقافیة،السیاسیة،،االقتصادیة(الخارجیةبیئتهابتحلیلالمؤسسةتقوم

.التي تؤثر على عملها الحاضر والمستقبلي....)االجتماعیة

.لبیئتها الخارجیة تحدد المؤسسة الفرص والتهدیدات عند تحلیلها 05
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.وجود المؤسسةسببتحددواضحةرسالةهناك06

.تترجم إدارة المؤسسة للعاملین رسالة المؤسسة07

.تعتمد المؤسسة على هدف مستقبلي ترید بلوغه08

.اإلستراتیجیةتشترك كل وحدات المؤسسة في إعداد الخطة 09

10
تراعي فیها الظروف الداخلیة ،على خطة إستراتیجیة مكتوبةتعتمد المؤسسة 

.والخارجیة التي تواجهها في الحاضر والمستقبل

.خطتهالتنفیذبتوفیر كل المواردالمؤسسةتقوم11

.اإلستراتیجیةالخطةتعتمد المؤسسة على نظام رقابة لتنفیذ12

.عملهاتطویرفيخطتهاتقییم نتائجمنالمؤسسةتستفید13

ــم
رق
ال

دور نظم المعلومات في التخطیط االستراتیجي:ثالثا

درجات سلم القیاس

غیر 

موافق 

تمام

غیر 

موافق
موافقمحاید

موافق 

تماما

العبارات المفسرة

  أ
من ستراتیجياإلالتخطیطلعملیةاإلعدادالتهیئة و فيالمعلوماتمانظساعدی

:خالل

.تحدید وتجمیع البیانات المطلوبة01

.وضع إطار عام لعملیة التخطیط االستراتیجي02

.تسهیل مهام فریق العمل المختص03

  ب
نقاط یساعد نظام المعلومات في تحلیل الوضع الراهن من خالل التعرف على

:كما یلي،وكذلك تحدید الفرص والتهدیدات،والضعفالقوة 

*
یساعد نظام المعلومات في التعرف على نقاط القوة و الضعف في المؤسسة 

:من خالل

.خصائص العاملین04

).التكلفةالتمیز،التنوع،(خصائص المنتج المقدم من حیث05

.الهیكل التنظیمي06

.الماليالمركز 07

.التجارب السابقة في عملیات التخطیط االستراتیجي08

.عملیة اتخاذ القرارات09

.الموقع الجغرافي للمؤسسة10
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*
یساعد نظام المعلومات في التعرف على الفرص والتهدیدات للمؤسسة من 

:خالل

.مستوى التنویع في المنتج المقدم11

.التغطیة الجغرافیة لمنتجات المؤسسة12

.مستوى جودة المنتجات المقدمة13

.قدرات المؤسسة على البحث والتطویر14

:من خاللاإلستراتیجیةیساعد نظام المعلومات في وضع الخطة ج

.ؤسسةصیاغة رؤیة محددة وواضحة وبعیدة المدى لمستقبل الم15

.ؤسسةالتحدید الدقیق لرسالة الم16

.وضع األهداف المطلوب الوصول إلیها17

.صیاغة العناصر الضروریة المتعلقة بكیفیة تحقیق النتائج المستهدفة18

:یساعد نظام المعلومات في تنفیذ اإلستراتیجیة من خاللد

.تحدید أولویات العمل19

تفصیلیة لتحقیق الرؤیا المستقبلیةوضع خطة 20

.اقتراح عدة بدائل واقتراح المسوغات لكل بدیل21

  ه
من اإلستراتیجیةیساهم نظام المعلومات في متابعة وتقییم تنفیذ الخطة 

:خالل

.أثناء تنفیذ الخطةاالختناقالوقوف على نقاط 22

.لإلدارة لتحدید نقاط القوة والضعف فیهاتقییم الممارسات الحالیة 23

.التغذیة المرتدة التي تساهم في تطویر الرؤیا المستقبلیة للمؤسسة24

*شكرا على تعاونكم*


