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✿اىل من كانت لعيين النور ولقليب احلياة ،اىل رمز التضحية والعطاء

✿

أمي
✿قطرة يف حبر عطاءك العظيم ~ حبا وطاعه وبرا

✿

✿اىل والدي أطال اهلل بقاءه وألبسه ثوب الصحة والعافية ومتعين بربه ورد مجيله

✿

✿اىل من شاركوين األفراح واألمل طول املشوار

✿

✿أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوايت الغاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات (نور الهدى ،ماجدة ،مالك،فاطمة) إىل الغايل محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أكـ ـ ـ ـ ـرم
✿اىل عميت العزيزة "نورة"اليت كانت يل دعما يف كل خطوة خطوهتا

✿

✿اىل من رافقوين الدرب الصعب اجلميل✿
✿اىل أخوايت الاليت مل تلدهن أمي✿
✿ب سعدية ،ب ريان،س سناء ،م إمان ،لـ مليكة ،ع بسمة

✿

✿اىل كل صديقايت وزمياليت وزمالئي يف التخصص فردا فردا
✿اىل كل من وقف جبانيب أو دعى يل دعوة بظهر الغيب

✿

✿

✿ اىل من أساء يل ،جرحين ،أو ظن يب سوءا

✿

✿ شكرا لكم ،ساحمت ،وعوفت ،وحىت نسيت

✿

✿اىل كل من أضاء بعلمه عقل غريه إىل جل أساتذيت بالكلية✿
✿اىل من سعته ذاكريت و مل تسعه مذكريت

✿

✿اىل هؤالء مجيعا أهدي مثرة هذا العمل املتواضع

✿

✿

شكـــــــــر وتقديـــــــــر
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ِع َِ ِاد َك َّ
نستهل شكرنا بشكر اهلل عز وجل على كل النعم التي أنعم بها علينا ونسأله الرحمة و العفو والسداد.

فــالحمد هلل حمد الشاكرين  ،والحمدهلل في كل وقت وحين .الحمد هلل حمدًا على كل النعم ..والحمد هلل على حمد
النعم ..والحمد هلل حمداً يليق برب النعم ..فيا رِنا لك الحمد.

فلك الحمد إذا أعطيت ،ولك الحمد إذا أخذت ،فلك الحمد في الحالين وسنقول في الحالين ربي أكرمن ،وأبداً أبداً لن

نقول ربي أهانن ،أكرمني بالعطاء وأكرمني بالمنع ،فكالهما لنا أجر ،فعجبًا ألمر المؤمن ،إذا أُعطي شكر وله أجر،
واذا ُمنع صبر وله أجر ،وكالهما له خير.
لك الحمد رِي حتى ترضى ،ولك الحمد إذا رضيت ،ولك الحمد بعد الرضى.

ِ
ين بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد اهلل سبحانه وتعالى في إنجاز هذا البحث واخراجه بالصورة المرجوة،
كما أَد ُ
إلى المشرف على المذكرة :الدكتور "فالتة اليمين" الذي منحني الكثير من وقته ،جهده ،توجيهاته ،إرشاداتها ،وآرائه
القيمةَّ ،
ومد يد العون لي دون ضجر للسير قدماً بالدراسة نحو األفضل ،أسأل المولى القدير أن يجزيه عني خير
الجزاء ويثيبه عظيم األجر إن شاء اهلل

وأشكر جل أساتذتي بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،وكل من علمني حرفا أو وجهني يوما وأخص
بالذكر األستاذ :غضبان حسام الدين والذي مدني بالشجاعة عند اليأس.

األستاذة غربي وهيبة ،األستاذ شنشونة محمد ،على رحابة صدرهم و حسن تعاونهم.

كما أشكر لجنة المناقشات األولية التي لم تبخل علينا بالنصح والتوجيه ،كما لجنة المناقشة النهائية لقبولهم مناقشة
هذا العمل المتواضع.

أيضا وفاءً وتقدي ارً واعترافاً مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر ألولئك المخلصين الذين لم يألوا جهداً في مساعدتي،

وتقيدم يد العون وكل التسهيالت في إجراء الدراسة الميدانية وأخص بشكري هذا ،الغاليان خالي " بورمة عز الدين"
و خالي " بورمة عمار" و زوجته "بن مزيان سليمة " ،الى أختي الغالية "قرون مالك" على كل المساعدات التي
قدمتها لي في إطار إخراج هذه المذكرة ،كما أشكر األخ " سالمي أبو بكر" واألخ "سالمي عمار" على تعاونهم
وحسن تواضعهم ،والسيد " خريف توفيق و حرمه" ،كذلك السيد " شعيبي عبد الرزاق"
جزاهم اهلل عني خير الجزاء.
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résumé
La présente recherche s’intéresse, l'impact de la Syndrome fatigue d'information sur
l'efficacité de décisions stratégiques, à travers d’exposé la partie théorique des
variables de recherche, ont à commencé à la variable indépendante (la Syndrome
fatigue d'information), puis la variable dépendante (l'efficacité des décisions
stratégiques) avec ses trois dimensions l'accepte de décision, sa qualité, et
s’approprier.
Pour mettre en évidence, la nature de la relation entre les deux variables de la
recherche ont à poser la problématique suivante jusqu'à quel point la Syndrome
fatigue d'information est propagé dans Les entreprises étudiées ? Et à quel degré son
effet sur l'efficacité de leurs décisions stratégiques ? Et nous formulons deux
hypothèses principales, le premier est-il y'a aucune corrélation significative entre la
Syndrome fatigue d'information et l'efficacité des décisions stratégiques , et la
deuxième est-il y'a aucune impact significative de la Syndrome fatigue d'information
sur l'efficacité des décisions stratégiques, Et Afin de prouver la Validation de
l'hypothèse ou non, nous avons fait une étude pratique sur un groupe d'entreprises
économiques en Algérie, et Nous avons choisi le questionnaire comme un outil pour
la collecte de données, Il a été distribué au groupe décideurs de La décisions
stratégiques qui Numérotée (56 décideurs) Nous avons récupéré (41 questionnaire)
adapté à l'analyse.
Pour répondre à la problématique et tester les hypothèses nous avons utilisé
(Statistical Package for Social Sciences (SPSS.V20)), et Nous avons appliqué
Plusieurs méthodes statistiques comme les Fréquences et les pourcentages, les
moyennes et les écarts-types, test d'Analyse de variance One Way ANOVA, t-test et
les comparaisons dimensionnel (LSD), coefficient de corrélation de Pearson, le
coefficient de détermination...etc.
L'étude a conclu que le décideur de la décision stratégique de l'échantillon d'étude
reçoit des informations À partir de plusieurs sources internes et externes, les plus
importants, c’est les Appels téléphoniques et les e-mails (les outils de
communication), L'étude aussi a également prouvé que a chaque fois le volume
d’information est augmente les décideurs infecté à la Syndrome fatigue d'information
ceci est illustré par les causes du syndrome qui propager en l'échantillon d'étude
comme la fatigue, la désorientation et la Bruit et de la pression de travail, aussi la
Manque d'attention et la difficulté du traitement, et a chaque fois le décideur infecté à
la Syndrome fatigue d'information, il est infecté à la Syndrome fatigue d'information
affecte négativement sur la décision stratégique et surtout, il est affecte sur la qualité
et l’accepte de la décision stratégique malgré que malgré que c'est un peu d'effet,
mais c’est un effet significatif donc il doit être pris en considération et il faut essayer
de Réduisez-le, , et pour l’approprier de la décision stratégique Selon les résultats de
l'étude Ne sont pas affectés à la Syndrome fatigue d'information en L'échantillon
d'étude.
Les Mots-clés: la Syndrome fatigue d'information, la décision stratégique, la
qualité de décision, l'accepte de décision, et l’approprié de décision.
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إمـا بسبب
لعقود خلت كانت مشكلة منظمات األعمال تتلخص في صعوبة الوصول إلى المعلومة المطلوبةّ ،
قل ـتها أو بسـبب صـعوبة تحديـد مكـات تواهــدما ومصـدأما ،أمـا اليـو وبفعـل التطــوأ الها ـل فـي العلـو التقنيـة ومـ
ظهوأ تكنولوهيا المعلومات واالتصـاالت فقـد أصـب العـال يعـي

نتـا

ثـوأ تكنولوهيـة كبيـأ حتـى أصـب العـال

يعأف بالقأية العالمية الصغيأ وما يميزما مت انفهاأ معأفي ومعلوماتي كماً ونوعاً وسأعة ،وفـي ظلهـا أصـبحت

المشكلة تتفاق يوما بعد يو وتتمحوأ أكثأ وأكثأ حول االختياأ الصحي للمعلومة الصحيحة وسط ك ّ ما ل مـت
البيانات والمعلومـات المتاحـة أو مـا يعـأف اليـو بمشـكلة التنقيـب عـت البيانـات  ،Dataminingوخاصـة مـا يتـا
مــت معلومــات عبــأ شــبكة اإلنتأنــت ،والتــي ســمحت للمســتعمل بتبــادل (إنتــاو واســت ) مــا ال يعــد وال يحصــى مــت
المعلومات حتى بدوت أت يطلبها أو يبحث عنها.

فــا ا كــات دوأ المعلومــات فــي مطل ـ الحــال مــو إب ـأاز الحقــا  ،وكشــف زواياــا الغمــو

مــت أهــل زيــاد

المعأفة ،فات متخـ القـ اأأات اإلسـتأاتيهية فـي الم سسـة أصـب يشـكو مـت أت الفاـال المعلومـاتي قـد أصـب اليـو

سوقاً مفتوحة ،يهد فيه األسوأ كما األفال ،فهو خليطاً مت المعلومات الهشة التي قد ال تفاي به إلـى المعلومـة

الصـحيحة ،فمـا يحصـل عليـه مـت معلومـات ،قـد ال يوافـ وال يطـاب احتياهاتـه المعأفيـة للحسـ فـي موقـف معــيت

أغ ـ الك ـ الها ــل مــت المعلومــات التــي تصــله تباع ـاً ،إال أنهــا قــد ال تكــوت دقيقــة وال م مــة ممــا يحــد مــت دأهــة

الوثو بها واالعتماد عليها ،لك ما يسبب في اإلأما والتشوي ال مني والفكأي ،وقد ْانه َّأ عت م ا الوا أ ْت
وقـ تحـت تـرثيأ مــا يسـمى بمتالزمـة أرق المعلومـ ) (Information fatigue syndromeوالتـي تـنعكس ســلباً
على كفال ما يتخ ه مت ق اأأات.

كشــفت د اأســة قامــت بهــا وكالــة أويتــأ شــملت  0011مسـ ّـي اًأَّ ،
أت األغلبيــة يعــانوت زخمـاً معلوماتيـاً كبيـ اًأ ،لــه
ترثيأ سلبي على قدأته في التعامل معها ول يعد بامكـانه اسـتيعاب إال القليـل منهـا ،ويسـتغأقوت وقتـاً أطـوالً فـي

فأزمــا ومعالهتهــا وبثهــا ،وفــي تحديــد الم ـ منهــا واســتبعاد غيــأ المناســب ،وأنهـ يعــانوت مــت تــوتأ كبيــأ زواأمــا
وتشوي

مني سينعكس سلبا على ما يتخ وت مت ق اأأات إستأاتيهية.

مت م ا المنطل  ،أأدنا مت خ ل م ه الدأاسة أت نستطل بالقصي والتحليل مدى انتشاأ م ه الظامأ لدى

المسيأيت في المستوى اإلستأاتيهي وكيفية ترثيأما على فعالية الق اأأات اإلستأاتيهية ،ومت أهل تحقي م ه الغايـة
اتبعنــا خط ـوات عمليــة ســمحت لنــا بتقســي م ـ ه الد اأســة إلــى ث ثــة فصــول ،نســتعأ

الدأاسة ،أمدافها وأمميتها ث بع

فــي الفصــل األول إشــكالية

مت تلك الدأاسات السابقة ات الع قة بمواوع الد اأسـة أغـ قلتهـا .وقـد هـال

الفصل الثاني في شكل ترطيأ نظأي لمت زمة أأ المعلومات وللق اأأات اإلستأاتيهية كمتغيأات الدأاسة ،على أت
نعــال ميــدانيا فــي الفصــل الثالــث واألخيــأ مـ ه الظــامأ وترثيأمــا علــى فعاليــة القـ اأأات اإلســتأاتيهية نســتعأ

خ له مختلف البيانات والمعلومات الميدانية وعأ
الفأا ــيات مـ ـ محاول ــة تق ــدي بعـ ـ

المطأوحة.

مختلف النتا

مــت

وتفسـيأما ،واإلهابـة علـى التسـا الت واختبـاأ

االقت اأح ــات المستخلص ــة والت ــي ق ــد تس ــاعد ف ــي الح ــد م ــت ح ــد اإلش ــكالية

أ
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المبحث األول :مدخل الدراسة

المطلب األول :إشكالية الدراسة وتساؤالتها
أوال :اشكالية الدراسة
تش ي

إح ي ا مصادييا

اتدفحب مإل ت

مصا تايية الييل م مصالىلاييا

ي فييب ا م يية  5102ف ي ن ةيياة  %87ايين إاايياصب

إص ي

فيب مصلياصي ةيتو الن مص لمتيذ مصة ،ية لاين مصاتلتيت ن ت تفيت بيةك مص ةياة ،يب تديا %52
 21اى يلن

والل مصلاي  5107ل ،ل ةاعة يتي إ ةيال ،لي اين  05اى يا ا ي إص،ت ل يب الم شيا ايا يا
دفحة مص،ت ل ة ل تي إضافة ،ل ان  021اى يلن اشيا ،ة شودي ة عاي " "Facebookلتحا يل ايا د ي عين
 6آالذ ةاعة ان ا اطت مصف ل...مصخ مةم ض ا ا بةك مأل تاي فب  52ةاعة لمص اتج فب  01لايا ليي ضي

مصاحدييىة فييب  05شي م ةييلذ دييا

حتايال ااصتوايية لال عت ي

مص اتج مص ائب!! فحدلل مصف عى ،ي بائل ان مصالىلاا
ةييا

ييا ةييلذ ةييتلع

ااا تاالد ت ت عى مةت لاا ا لمالةتفا م ا يا تي

ص ي إ باتييا لتشل شييا ف ،ييا لبييل اييا ةييا بمتالزمةةة أرا المولومةةا

 %57ان مصالىلاا

مصتب تا عى مصف

صالل بةك مصحاصة بي ،ل ت
فييب حييلدت ي ايين الىلاييا

مصي تي مص يياتج اااي

ن ي

ح ييأ فييا

إحدييائ ة ح ليية ن

لا ا ت ال ت،لن ضيان طياا مبتاااي  .فأغىي

مألفي م ااين تل ضيلم

لاط ع متواة مص م م

مصا اة لمإلةيت مت ا ة فيب ح يات ي ل فيب عاى يي ص،لي م ايا

ت ي ال ت،ييلن دييح حة لغ ي اللييلا ف ييا لتى ىيية مصاييل م ل حت ي مصا ىلطيية لع ايية

مصاد مت ة .ان بةم مصا طىا ف ن إش،اص ة بةك مص مةة ا،ن د اغت ا عى مص حل مصتاصب:

ما مدى انتشةار متالزمةة أرا المولومةا بوينةة الدراسةة؟ ومةا حةدت تيرير ةا لة فواليةة القة ار ار اسسةتراتيةية

فيها؟

رانيا :تساؤال الدراسة
ج تح

إش،اص ة مص مةة ااالعة ان مصتةاؤال

 -بل تلا ب مصاؤةةا

 -اا بب بيي اديا

مصف ع ة:

احل مص مةة ان اتالداة ا مصالىلاا ؟ لبل توتىذ ح ت ا ان اؤةةة إص
ا مصالىلايا

ااص ةاة صاتوةي مص م م

فيب مصاؤةةيا

احيل مص مةية؟ لايا بيي اهياب اتالداية ا مصالىلايا

مإلةت مت ا ة ف ا؟

 -بل تتاا ن ح م اتالداة ا مصالىلاا

 ، -ذ ا،ن ن ل،س تأل

ان اتوة مص م مالةت مت اب إص آو ؟

اتالداة ا مصالىلاا

عى فلاص ة مص م م

رالرا :فرضيا الدراسة

إن مصالاصاة مصا م صىالضلع ت تضب د اغة ااالعة ان مصف ض ا

ف ض ت ن ئ ة ت ن ،اآلتب:

 .iال تلا عالتة م تااط ةم

و ا؟

الصة إحدائ ة ا ن اتالداة ا مصالىلاا

 .iiال لا ل ةل الصة إحدائ ة صاتالداة ا مصالىلاا
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مإلةت مت ا ة؟

تا

عى ا مص مةة لص تا ا ادي اغة

لفلاص ة مص م م

عى فلاص ة مص م م

مإلةت مت ا ة

مإلةت مت ا ة
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المطلب الراني :أ مية الدراسة وأ دافها
أوال :أ مية الدراسة

ت،تةب بةك مص مةة با ة ااص ة ه مل صي:
 -ح ملة مصالضلع لم تااط ااصاا

مصوفب مص اتج عن مالةتو مي مصا،لذ صت ،لصلا ا مصالىلاا .

ااعتاا با ال مل لاطىاال ل  ،دم ةاة ة فب متواة مص م م

 ا،ا ة مصالىلاا صِاييا ت تض ي مصطف ي م مصالىلاات يية ايين ض ي ل م إت ييان ا ييا ملالاصات ا لمةتلاا با فب مصداان لمصا،ان مصا اة .

 ه م صي مصتلمةتاااا

مصاتةا ع لاا ت ت

ة لة لت م م

ع اين اةيتا م

دايا

ل فليال

المتيذ لمحت اايا

إح ا مص مةا

مصتيب تضياذ إصي مص مةيا

ا ي م تطىي

مصااال ية مألوي ا هي م

مصا اية فيب بيةم مصالضيلع اين ا ية لاين ا ية وي ا إصي ح ل تي لح ملتي أل ي اايت اي ن

ات ي ن ةلي با يية ااص يية صا هاييا
طة م طالا ص م ةا

مألعاييال لت ي حه ي مصالضييلع اابتايياي مصايياحل ن لمصااا ة ي ن ل لتا ي

و ا صي ح مصات

ن ل ص،الباا الا.

 ت،ان مألبا ية مصلاى ية ص يةم مصاحيأ فيب تل يذ مصا هايافلاص ة مص م م

مصتلااييل اييت مصالىلاييا

ل ،ف يية م،تةيياا ا الم تاا ييا

إةت مت ا ة فب غا ة مألبا ة لمصتل .

 تتالل مألبا ة مصلىا ة ص ةم مصاحأ فبص ص مص مةيا

مإلةت مت ا ة.

مإلةت مت ا ة ل ،ف ة مصح ا

اهاب بيا لآلا بيا عىي

اتالداية ا مصالىلايا

ا.

رانيا :أ داف الدراسة
ت ذ بةك مص مةة مص :

 مصتل ذ ه ا عى الاصي اتالداة ا مصالىلاا -احالصة صف

م تااك مصاةؤلص ن لاتوةي مص م م

مصةىا ة عى مص م م

مصتب توةل ا.

لي إص اف لي ل با ة متواة مص م م
مالةت مت ا ة فب ا هاا

 مصلتلذ عى ا ا م تشا مصهاب م مصا لةة فب مصاؤةةا -ال فة اهاب لتاى ا

 -مصلتلذ عى ا ا تأل

اتالداة ا مصالىلاا

مالةت مت حب.

مألعاال إص بةك مصهاب م لآلا با

احل مص مةة.

ل تائا ا ان ال تاالدبا لمصح ان آلا با.

اتالداة مأل ا مصالىلااتب عى

فلاص ة مص م م

 -ت ي ي الييا مألف،ييا مصلاى يية مصتييب ايين شييأ ا اةيياع م اتويية مص ي م م

مإلةت مت ا ة.

مإلةييت مت ا ة عى ي تاييالد آلييا بييةك

مصهاب م ل ،ف ة تلااى ات مصدوي مصالىلااتب ل ا عاى ة متواة مص م مالةت مت اب.

المطلب الرالث :مصطلحا الدراسة

المولومةةا  :بييب ااالعيية ايين مصا ا ييا

مصتييب تييي الاصات ييا لت ه ا ييا لت ة ي ا لتا دبييا ص دييا ص ييا ت ايية فييب

مالةتو مي لت،لن اابدم ،اا م اةاع م فب متواة مص م .

مةتمةةةل المورفةةةة " :ب ييل مصااتا ييت مص ييةي تت ييلف ف ي ي اة ييتل ا
لمالتدال لبل ااتات مصلل م مص تا ة مصتب ة ا

فب ت
4

عى ييا ا يين مصاح ييأ لمصت ا يية لت ،لصلا ييا مصالىلا يية
مصلالتا

فب مصااتاليا

مصاتطيل م ل ؤ ت يا صىلياصي

الفصل األول...............................................................................اإلطار العام للدراسة
مصالىلايية لمصال فيية ةيياة لا اةييا صال ي مص ييلم لمصتفييلا فييب د ي اغة ايياط مصح ييام لتشيي ،ل مصييةلا

ح ييأ ديياح

مصلىا ة لمإلا مع ة لمصت م،ي مصال فب".1

مصف ب لمص ي فضال عن اضاعفة ة عة مصفتلحا

اقتصةةاد المورفةةة" :بييل مالتتدييا مصييةي لتاي ف ي إ تيياج مصال فيية لتلد ل ييا لمةييتو ما ا مصاحي أل مألةاةييب صلاى يية
2

مص ال الم شا مصل لم لف ص مصتله ذ عا ،افة مصد اعا ".
متالزمة األرا المولوماتي :بب تلا عن مصشلل مصةي تيا
مصيةي يالدي مةيت ااص ص،ا يا

مال األ مصىياس مص ايلا لمصتي

الاصات ا لمصافاضىة ا ا التواة مص م مصا اة

القرار " :بل فضل ا ل صحل مصاش،ىة "

3

فب مصلت

مصفي (اتوية مص ي م ) اين حياال
،ا ي م اين مصالىلايا

لااصال م مصالداة.

اتخاذ القةرار :بيل عاى ية ع ال ية تتاىيل فيب مالوت يا اي ن اي مئل اتلي م ةم

مصاتاحة لمألب مذ مصاطىلاة.4

القة ار ار االسةةتراتيةية :بييب تي م م
لبب ت م م

ةم

مةييتل ائ ة تتويية فييب مصفتي م مصحاص يية لتةييتا

مص ىيا مصتيلت

تفيلا ت تي الما،ا تي عىي

تت اةي

المديفا

تائا ييا عىي فتي م

با ة ااص ة ،ل ا تح اة م مصا هاة لمتااب ا مصلاي فب هل مصات م

مصاتلتليية .لتتويية فييب هييل حاصيية ع ي ي مصتأ ،ي لمص ايية مصلاص يية ايين مصاويياط م ،ل ييا ت ي م م
ات ،م.

ايت مالا،ا يا
دا يية طل ىيية

مصا ئ ة مصاتلتلة لغ

غ ي ا ،ىيية لال بييب

المبحث الراني :الدراسا السابقة

المطلب األول :دراسا ذا الوالقة برورت المولوما
دراسة (سالم بن محمد السالم:)8002 ،
اييا
مصالىلاييا

ب ييةك مص مة يية تح ي

5

ع ي يلمن "مصالىلا ييا

فييب مصليياصي مصتييب ديياح

ف ييب مصليياصي مصل ا ييب" لتي ي م طى ي ي

ل ي لم شييأ ا شييأن مصل ي لم

ايين تحى ييل ه يياب م م تش ييا
مصش ي ان مصح ييلي صىح ييام

مألو ي ا ،اييا ديياح

مصالاد م فب مص لل مصات اة ت ذ بةك مص مةة صإلاااة عى إش،اص ة لمتت مصالىلاات ة فب مصلاصي مصل اب ،د

اشيي،ل ويياص عى ي مصااى،يية مصل ا يية مصةييلل ة لعى ي
ةاع

ا ي د مصاشييا،ل مصتييب تلما ي بييةك مص ي لل ل مصللماييل مصتييب

عى مد با مصااتات مصالىلااتب فب مصلاصي مصل اب لمصااى،ة مصل ا ة مصةلل ة.

لت تلدى

بةك مص مةية إصي

ن مصةي لم

مألو ي م شي

ااييا ة ي ي فييب اييدل مصلا ي مصا ي ص ييةم مصاف ييلي لتشييل

تطيل م

مصاايياال

اةبىية فيب اف يلي مصالىلاات ية لاااص يا

مصتييب ت ي ج تحت ي

مصي لل مصل ا يية صييي تةييتل الي صىي ولل فييب مصااتاييت مصالىلايياتب إال ي صييلحه لاييل اي م ا
مةتطاع

الا تىيأل مصي لل إ ةيا

عيائي مصالىلاات ية لتا يب اشي لعا

ح

ية عىي

ل ي عى ي مص ي غي ايين ن
فييب بييةم مصااييال ف ي

ا مصلمتيت ،ايا تاي ن ن
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عائي مصا ة مصالىلاات ة فب مصااى،ة مصل ا ة مصةلل ة ع م لان ا دبا مبتااي وطط مصت ا ة ااصالىلايا

إ ةا

لمتااك مص لصة حل ت ف ة اش لع مصح،لاة مالص،ت ل ة لمصتطل فب هي مصتلى ي مالص،ت ل ب.

دراسة (بوشول فائزت وآخرون:)8002 ،
اا

بةك مص مةة تحي

1

ع يلمن "لمتيت مالتتديا مصا ي فيب مصلياصي مصل ايب لمصا مدئي " ،احالصية صتح ي مصفايلم

مص تا ية فيب مصلياصي مصل ايب لتح ي ا،ا تي لمةيتل م مت صي ولل متتديا ا ي تلتاي مصالىلايا
،ييد مص مةيية عى ي تحى ييل حاصيية مصا مدئ ي لتييي مالعتاييا عى ي مالحدييا م
إص

مصتحى ل لتلدى

ف ي ادي

مصلي لم

ااإلضييافة إص ي ا ييل مصايياحل ن فييب

ن ،ل مص لل مصل ا ة غي لع ا اض ل م مالبتااي ا ةا تلمع مالتتدا مصا لمال ااج

مصفلال فب اا ةا "ااتات مصالىلايا " ا ي مص،ل ي ا يا ليا ب ضيلفا اىحلهيا فيب بيةم مصاايال لبيب تلمديل
غي ةصأل ا ل با مصاةتا م حيل إ ةيا ةيس مالتتديا مصا ي اين ويالل تلد يد مصا ية مصتحت ية لمص تا ية لفيب ايا
وييص مصاابد يية صي ولل بييةم مالتتدييا في لل مصليياصي مصل اييب تتاييا د ف اييا ا ييا .ب يياأل الييا مصي لل مةييتطاع

توط يلم وط يلم
مص مةة

ال اييأس ا ييا إال ن غاصا يية مص ي لل ال ت يدمل لن مصاةييتلا مصاطىييل

ا ال م ،ل مصال حت ااص ةاة صى لل مصل ا ة فب ااال إ ااج مصت ،لصلا ا

مصادئ ي فييأه
اييا حاصيية م

ن

مصح لة صإلعالي لمالتديال

صوىا ا ة الىلاات ة تةا اتأب ل مالتتدا مصادمئ ي صى ال مصة ت لمصاتلمدن ات اتطىاا

المطلب الراني :دراسا ذا الوالقة بمتالزمة أرا المولوما

مالتتدا مصح أ.

أوال:الدراسا الوربية

تى ىة ا م بب مص مةيا
مةا

مصل ا ية حيلل اتالداية ا مصالىلايا

ه ة ه ة ف ط لبةك مص مةا

دراسة (ميسر اب ار يم أحمد:)8002،
اييا

2

لحتي مص مةيا

بب:

بييةك مص مةيية مصال ل يية "هيياب م مإلغي ما فييب مصالىلاييا " ةبا ي

تلما ا مصاؤةةا

مصتيب ،ا ي

حيلل مصالضيلع بيب

مةيية م تشييا بييةك مصهيياب م مصتييب

إص ي

مصتب تات ب مصحدلل عى ش ا م مصال م مصلاصا ة ) (ISO, 9001-2000والل ،ل ا حىة

ان ا محل مصتأب يل ل ،اين بي ذ مص مةية فيب تلضي

مصافاديل مأللصي مالا مئ ية مصتيب تةيا

ا محل مصتأب ل لتحى ل حاصية مإلغي ما ع ي ،يل ا حىية ل وطيلم اين وطيلم
تلي ي صي ي ال صتا ييالد حاص يية مإلغي ي ما ع ي ي مة ييت لا

اتطىا ييا

حاصية مإلغي ما فيب

مصتأب يل ا ي ا ت ي ي ف،يا عاى ية

مل ISOلصاى ييل بي ي مذ مص مة يية ت ييي مالعتا ييا عىي ي

مألةييىل مصلدييفب مصتحى ىييب فييب عي ا مألةييس مص ه يية صىالضييلع لتييي فييب ةصييأل مالعتاييا عىي مص،تي
لالمتت مصشا،ا

لتي تلدييى

ل وة الا مألف،ا مصاةتا م ان مصلمتت مصا م ب.
بييةك مص مةيية إص ي

لمصي ل ا

ن بييةك مصهيياب م ت تش ي فييب اا ييت لهييائذ مصاؤةةيية لت ي تاط ااا ييت مصا يياي

لمأل شطة لال ت تد ف ط ع مصاةتلا مإلةت مت اب ل فة مصااحأ بةم ،لن اا ت شطة مصاؤةةة ات ماطة فب
اا ا يا لات موىية لالتاي م عىي الضي ا مصيالا لتيد م بيةك مصهياب م تفاتايا ايت ةيلب مصاؤةةيا

عال ا م ان ا طىا اتطىاا
1
2

إ م م مصال م.

الشلل فائدم لآو لن( )5118واقل االقتصاد الةديد في الوالم الوربي والةزائر ااىة مصااحأ ع 2ص.ص222-050
ا ة احا ماا مب ي( )5116ظا رت االغراا في المولوما

ااىة ت ا ة مص مف ن ااالة مصالدل مصل ما.
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دراسة ( بد المةيد بو زت:)8002 ،
تل ض ي

1

بييةك مص مةيية مصال ل يية "مصت ي فا مصالىلايياتب لمص ي ا مصال فييب" ااصتحى ييل مص ه ي ي إص ي مصلتييلذ عى ي

اهيياب لتييأل م

هيياب م مصت ي فا مصالىلايياتب فييب مصليياصي مصل اييب مإلةييالاب ل ،ييذ ا،يين مصتد ي ي ص ييا ،ييلن بييةك

مد مالةتو مي مصلمةت صت ،لصلا ا مصالىلاا
مصهاب م بب إح ا إف م
ت ايية صىتطييل مص ائييل مصييةي ش ي ك مصاحييأ مصلىاييب لتل ي

وة

لمالتدياال

لةييائل ش ي مصال فيية فييب مصاى ي من مصات ي م لال ييا لمصتييب

ش،اال ات لعة ا ا مصل ت ة لمصةال ة مصاد ة لا ا مإلص،ت ل ة لمص تا ة.

لايين بييي اييا تلدييى

إص ي بييةك مص مةيية بييل إن ،ييان مصليياصي مإلةييالاب لييا ب ايين حاييل مصالىلاييا

يياتج عيين مةييت ال ،صاييا تا ي مص ي

توايية مصالىلاييا
مصالىلاا

اة

ت فا مصالىلاا

،ل ي م بييب مص مةييا

مصتب تتةا

ف مصتطل م

مألا ا يية مصتييب تل ض ي

فضال عن لال اليا مص مةيا
تط ت

ايين الىلاييا

في ن ةصييأل

لالييا ذ ل ي عى ي ع،ييس مصليياصي مص اييب مصييةي لييا ب ايين

لمصال فيية فاصليياصي مالةييالاب لييا ب ايين ش ي فييب إ تيياج مصالىلاييا

رانيا :الدراسا األةنبية

ص ،ي ا ي فة ي غا تييا فييب

مصت ،لصلا ا.

صاتالدايية ا مصالىلاييا

فيب اايال مألعايال لص،ين الهيي مصتيب تيلف

با ييا فييب ااييال مصط ي

لعىييي مص ي فس

صي ا مصااحلية بيب مةيا

ه ية

ااصتحى ل مص اف لي مصاتالداة ةااا ا لا با لاهاب با ااإلضافة مص الا مصحىلل مصا ت حة صتفا يا ل

مصو ي لج ا ييا اأتييل مصوةييائ لتى ىيية بييب مصاحييلأ مصتطا يية مصتييب تييلف

مص مةا

مصتب معتا

اييا

مص مةيية تحي

الا مصالىلاا

ص ي ا لفييب اييا ىييب ل ي ا تييائج الييا

عى ا مصااحلة:

دراسة):(Mark & Jerry,1999
تأل

اين ا ية لاين ا ية وي ا بيب

2

ع يلمن " الييا مصالىلاييا

مصحاييل مص مدئي صىالىلاييا

عى هاب م مصحال مصدمئ صىالىلايا

لعىي ايل م مص ي م م

لاييل م مص ي م م " ص مةيية إشيي،اص ة
ح يأ تيي تح ي الي ن صىهياب م

ااصلال ييا

مصاتحي م مألا  ،يية (07

لباييا ت ييلع مصالىلاييا لت ،م بييا لطا ي مص مةيية عى ي ااالعيية ايين مصشي ،ا
،ل ة داصحة صى مةة لمصتحى ل ان دل  01شي ،ة) صِايا تيلف عى يا اين الىلايا
ش ،ة موت

لموت ي تي م

مصت اؤ ااإلفالس ،الضلع صتطا ا مص مةة ،اا تي ت ياس ايل م مص ي م ا تية مصت ايؤ تيي مةيتو مي مصتحى يل مصتاا ليب

ااإلضافة إص تلمع ا ا ا

مصش ،ا

ل فات با مصاحاةا ة.

لايين وييالل مص تييائج مصتييب تييلحب ن ف ييط الييا بييةك مصشي ،ا

مصاؤةةا

مصاوتا م ،ا

ت فىة

دال و ا

ةييلذ تفىييس لا ا ت ييا ااصح يية لبييب ن ،ييل

مص مةية ااص تيائج مصتاص ية ن الي مصت يلع فيب مصالىلايا

فب ةحااة لضلضا صاتوة مص م اا الىي ىايأ إصي ا مايت ،لي صىيتوىص اين بيةك مصضلضيا

مصت،ي ي م ا يين و ييالل مصالىلا ييا

مصات،ي ي م لمصالىلا ييا

ةم

م تااط ييا ااصالضييلع اا ي تشيياا ةيياا اييا الييل اح ،ييا
1

ةيا

لااص ةياة صالي

مصد ييىة ااصالض ييلع مص،ل ي ي م لمصاوتىف يية لمصت ييب تي ي  ،ييلن
مصاحييأ تض ي ف ا إص ي الئحيية مص تييائج ةييا

ةصييأل فييب

 .عا مصاا عاا العدم( )5115التدفا المولوماتي والغرا المورفي ااىة ا،تاة مصاىأل ف مصلط ة اج 01ع 5مصااى،ة مصل ا ة مصةلل ة
2
Mark & jerry(1999), information demension, information overload and decision duality, journal of information
science, 25(3), p.p213-218.
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تشييل ل ص ي ا مصايياحل ن لغاييلا ل بييي اييا ه ت ي مص مةيية ن  ،يال مصال ي ن ييؤل ةييىا ا فييب تيية مص ي م

لصال ي

،ا فب مصتحى ل لمتواة مص م

ل إصي

مصت ،م تأل

وا م

،ا ل ن مصت اؤ فب حاصة مصحال مصدمئ صىالىلاا

لن مصلت

اش،ل ا ل حة لن مصتلاال ات مصالىلاا .

دراسة ):(joseph ruff,2002
تل ض ي

حتاج لت

1

مةيية )ruff,2002

ااصتحى ل مص ه ي إص

 (josephمصال ل يية "مصحاييل مص مدئ ي صىالىلاييا :مالةيياا

هياب م مصحايل مص مدئي صىالىلايا

مصاهاب لمصحىييلل"

م طالتيا اين مصتل يذ اي ل م ايأع ما مصهياب م لوطل ت يا

لي مةت،شاذ ةااا ا لت ي الا مصحىلل مصاا ،ة صتوط ا لمصتد ي ص ا لت تي مصتط ا إصي

مصت ييب تد ييذ اش يي،ىة مصحا ييل مص مدئي ي صىالىلا ييا
ت ،لصلا ا مصالىلاا

ة اةا

ا يين و ييالل ال ييا ب ييةك مصه يياب م لمصاتالى يية ف ييب ود ييائص مألفي ي م

مصا هاة مصا اة ل مصلاى يا

عى مصااحل ن فب تحى ل بةك مصهاب م.
تا،

مص مةة ان مإلصااي اأبي مصتلا ذ ل غىي

الييا مصحى ييلل ص ييا لا يين ب ييي ا ييا تلد ييى
ا

صىالىلاا

مص ي ي

يي

لطا لية مصالىلايا

مألةياا

فةي ا لبيل بيي ايلةج لتاي

ل بيي اهياب مصهياب م ،ايا حيالل مصااحيأ متتي م

صتلص ي ي حى ييلل اف ي ي م لعاى يية صتا ييالد اش يي،ىة مصحا ييل مص مدئي ي

لال إ مأل مصاش،ىة ليي تفةي با لمإلحاطية االم ا يا لف يي ع مضي ا لال فية ةيااا ا ا تية أل يا

صن توتفب ان تى ا فة ا ال ا

مصتلاال ال ا ف ب تتطى

المطلب الرالث :دراسا ذا الوالقة بالقرار اسستراتيةية

دراسة (سلوى اني السمرائي:)8022 ،
ة ييل

حي بيي مص اياةج

حىلل ا لةة العب ل تة ال ات اب ة.

2

ب ييةك مص مة يية صىتلي ي ذ عىي ي مصلالت يية اي ي ن علما ييل مص اي يا مصح ا يية ص ه يياي مصالىلا ييا

لعالتت ييا افاعى يية مص ي ي م م

مالة ييت مت ا ة ا يين و ييالل مإلحاط يية ااصاا ي ي

مصاةييت ل إال لبييل علماييل مص اييا مصح ايية ص هيياي مصالىلاييا
مالةت مت ا ة اأالا ك مصلاللة تالل مص م

مص هي ي ي صات يي م

مصاح ييأ اي ي ل ا يياصات

مإلةييت مت اب لييي مصات ي مصتيياات لبييل فلاص يية مص ي م م

ال ت لاال ات .

لإلا ي ي مد طا لي يية مصلالتي يية ا ي ي ن علماي ييل مص اي ييا مصح اي يية ص هي يياي مصالىلاي ييا

مالةت مت ا ة اأالا با مصلاللة تي لضت ف ض ة ت اب اأ ال تلا عالتة م تااط ةم
ان علمال مص اا مصح اة ص هاي مصالىلاا

مالة ييت مت اب

مالةت مت اب لفاعى ية مص ي م م

مالةي ييت مت ا ة لفلاص ي يية مص ي ي م م
الصة ال ل ة اي ن ،يل عاايل

مالةيت مت ا ة لإللايا

ديحة مصف ضي ة

ايين عي ا ا تييي مصىاييل ص مةيية ا م يية فييب مصش ي ،ة مصلاايية صد ي اعة مصد ييل مص اات يية اا ي م اي ا م مةييتطالع آ م
مةت ذ ف ااتات مصاحيأ لمصاتاليل فيب ااايلع مصاي م فيب مصشي ،ة لمصتيب اىي عي با ( 50في ) لتيي موت يا
ع يية اتالىيية فييب ئ ي س ل عضييا ااىييس مإل م م لالييا ا ي م مصلح ي م
االضلع مصاحأ صتت،لن مصل ة ان ( 06اف م) لدع

عى ي مالةتاا ا

مإلحدييائ ة فييتي مالعتاييا عىي مصلةييط مصحةييااب صتشييو ص لمتييت ات ي م

لمألتةيياي فييب مصش ي ،ة لمصيية ن ص ييي عالتيية
لمةيت ال

،ى يا ايا ااص ةياة صلةياص

مصاحييأ ايين وييالل إاااييا

ع يية مصاحييأ
1

2

Joseph ruff josepf ruff(2002),information overload :causes, symptoms & solutions, lila brienfing magazine,
harvard graduate school of education,.
ةىلا با ب مصةا مئب( )5100وامل النةاح الحرةة لنظام المولوما االستراتيةي و القتها بفا لية الق ار ار االستراتيةية ااىة مصلىلي مالتتدا ة

لمإل م ة ا م ي 07ع. 65
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اا ا ت ي ااصلةييط مصف ضييب لالااييل مال ح ي مذ ص يياس تشييت

عيين مصلةييط مصحةييااب ااإلضييافة مص ي

ت ي ي مإلاااييا

مةتو مي ،ل ان الاال م تااط ا ةلن لةا اان ص اس تلم مصلالتة ا ن مصات م .
مال تااط تض

لان والل مص تائج مصاةتو اة صلالتا

مال تااط ،ا

ن عالتا

م،تشيياذ ع ي ي لاييل تشيي ،ل ألي لح ي م ضييان مص ،ييل مصت ه اييب ص هيياي مصالىلاييا
لا ييا

ادييا

اوتىفيية صااييت مصالىلاييا

دراسة (فاطمة بد اهلل لي السوودي و الء فرحان:)8002 ،
مص مةة ا ش،اص ة ل مصال فة مصةلت ة ،ات

مصا تج ال فة مصاا د) فب تلد د فاعى ة مص م م
تالل مص م

ةم

مالةييت مت ا ة لمالعتاييا عى ي

عيين مصا ئيية مصوا ا يية ،اييا تا ي ن ن إ م م مصش ي ،ة ع ي اا تح ي علماييل

مص اا مصح اة لتلهف ا ااصش،ل مصلىاب ة ،لن ص ا ل فب فلاص ة مص م م
مبتا

الصية ال ل ية لتيي

مالةت مت ا ة.

1

اةت ل اأالا با (ال فة مصدالن ال فة مصا افس ال فة
تاات ايأالا با مصاتالىة فب (االئاة مص م

مإلةت مت ا ة ،ات

ال م مص م ) تةل بةك مص مةة إص تح ا ااىة ب مذ ا ا ال فة ا ا تا يب مصا هاية مصااحللية

صىال فيية مصةييلت ة اأالا بييا لتله ييذ بييةك مصال فيية فييب تلد ييد فاعى يية ت م مت ييا مإلةييت مت ا ة تح ي عالتييا
ا ي ن مصال فيية مصةييلت ة لفاعى يية مص ي م م

لفاعى ية مص م م

مإلةييت مت ا ة ااؤش ي مت ا لتح ي عالتييا

مإلةت مت ا ة.

لا ي ذ تح ييا بييةك مألبي مذ لايين اييل مص،شييذ عيين طا ليية بييةك مصلالتييا

لالأ ف ض ا

ئ ةة ،ا

لال تلا عالتة م تااط ةم
تأل

ةم

عى مص حل مآلتب :ال تتاا ن مبتاااا

مصتييأل

مص مةيية تييي طي

مصا هاة مصااحللة فب تا ب ات م

مإلةت مت ا ة لال تلا عالتة

لص ي ا تطا ييا بييةك مص مةيية ا ي م ال لموتاييا ف لض ي ا تييي موت ييا مصش ي ،ة مصلاايية ص ِ
إلةييا

مةتو مي مالةتا ان ،يأ مم لص ية فيب اايت مصا ا يا

صضيياان إاااييا

لتلديى

مص مةيية إصي عي م مةيت تااا

مص مةيية ح ييأ تا ي ي مبتاااييا
ال فيية مصاا ييد) لاؤش ي م
لاييل عالتييا

م تا يياط لتييأل

مإلةييت مت ا ة لمصات ي م
مصاا ييد) لمصات ي م
اتفالتة.

مصا لا يية لتييي

لمع يية ل ت يية لتييي

الي تل ضي الوتايا مصدي ا مصهياب ي لتي اىي حايي مصل ية

مصتييب شيياىت ا بييةك مص مةيية ( )60ايين عضييا ااىييس مإل م م لاي م مألتةيياي لمصشييل
مصا ااج مإلحدائب ) (spssصالاصاة مصا ا ا

مص مةية

مإلةت مت ا ة ااؤش مت ا.

مةييتو مي مصا ااىيية مصشودي ة ايين اييل ويية ه ي م مصااحييلل ن حييلل مصات ي م

1

ا ي ن مصال فيية مصةييلت ة

اي ن ات ي م

الصة إحدائ ة ا ن مصال فة مصةلت ة لفاعى ة مص م م

الصة إحدائ ة ا ن مصال فة مصةلت ة لفاعى ة مص م م

مال تايياط

ان والل ت اس مصلالتا

لمال تااطا

با ييا عي ي لاييل تايا ن اي ن مصا هايا

فييب مصا هايية لتييي مةييتو مي
ا ن مصات م .

مصااحلليية فيب تا ييب ات ي م

ات ا ا ية ألالييا مصال فيية مصةييلت ة (ال فيية مصداييلن ال فيية مصا ييافس ال فيية مصا ييتج

فاعى يية مص ي م م

ال ل يية لةم

مالةييت مت ا ة ( مصاالئايية مص اييلل لمصاييل م ) ،اييا ه ي
الصيية إحد ييائ ة ا ي ن مصات يي م

مص مةيية

مصال فيية مصة ييلت ة لفاعى يية مص يي م م

مصف ع يية مصاةييت ىة مصاتالىيية اي ي ( ال فيية مصداييلن ال فيية مصا ييافس ال فيية مصا ييتج ال فيية

مصف ع يية مصالتا ي م مصاتالىيية اي ي ( االئايية مص ي م

تاييلل مص ي م

اييل م مص ي م ) لص،يين ا ي اا

فاطاة عا مهلل عىب مصةلل ي لعال ف حان( )5115أرر المورفة السوقية في توزيز فوالية الق ار ار االستراتيةية ااالة  ،اال

لمالتتدا .
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،ى ة مال م م

الفصل األول...............................................................................اإلطار العام للدراسة
دراسة (فالتة اليمين:)8008 ،
ت الص

بةك مص مةة حي بيي مصالمضي ت لايا

اتويةي مص ي م م
لتح

1

ال يلمن" اية م،تشياذ مإلشيا م لعالتت يا ااةيتل ا

مإلةييت مت ا ة" ا ي ذ تح ي اوتىييذ ايا

اوتىيذ ايا

مص هية ع ي اتويةي مص ي م م

م،تشيياذ مالشييا م ع ي اتوييةي مص ي م م

هية

مالةييت مت ا ة

مإلةيت مت ا ة ااإلضيافة مصي ماي مد طا لية مصلالتية اي ن مص ي م

عىي م،تشيياذ مالشييا م ل ايية مص هيية ،اييا ت ي ذ مص مةيية إلا،ا يية مةييت ااط ااالعيية ايين مألةييس مصتييب تف ي فييب

مصتل ذ عى

بي ا ا ن مصاش،ال

مصحة ة لمإل م ،ة مصتب ا،ن من تؤل عى

اة هة اتوة مص م م .

ف ضي ة ئ ةي ة تةيل

لصحل مالش،اص ة مصاط لحة لان ال مص،شذ عن طا لة بةك مصلالتية ف ي تيي طي

بةك مص مةة إص مصتح ا ان ا ا دحت ا لافا با ع ي لايل عالتية م تاياط ال ل ية اي ن اية م،تشياذ مالشيا م

ل اة هية اتويةي مص ي م م
مصاؤةةا

في ي م لدعي ي

مإلةيت مت ا ة لص ي ا تطا يا بيةك مص مةية ا ي م ال لموتايا ف لضي ا ف ي تيي موت يا

مصد م لمصاتلةطة ،ااتات لصدللاة اةح ل،ا حاا تاي مصااحأ ااوت ا ع ة تش،ى
عىي ي ي مالة ييتاا ا

،ل ييا مم مص مة يية ت ييي تحى ييل مص ت ييائج ااة ييتلاال مصا ييااج مالحد ييائب )(spss

لااة ييتو مي (مصاي ي ملل مصت ،م يية لمص ةي ي

مصاؤل يية مصلة ييط مصحة ييااب لمال حي ي مذ مصال ييا ي مصاتلة ييطا

لمصالدل ة الاال م تااط ا ةلن ااإلضافة مص تحى ل مصتاا ن.)...
تلدى

مص مةة إص

ن اح ط متواة مص م

تا د ا ضط م

لتشل ل فب مإلشا م

مص م م

مصضييل فة لف ييي ا ي صلص ا لا ي

ةلي مص م

مصاتلةطة فب تح

مصضل فة لمصاتلةطة ل ي ان

م،تشاذ مالشا م فألضح

مصوياط

تيائج مص مةية ن اةيتلا هية اتويةي مص ي م م

ا ي ن مص ايية مص،ا ي م لمصاتلةييطة لااص ةيياة صىلالتيية ا ي ن ايية هيية اتويية مص ي م م
تائج مص مةة

دي

ن ت ي م اتوييةي

مالشا م مصضل فة لف ا ا ل ااصتاصب اين مصاحتايل لتيلع ي فيب مصتفةي

أل ة مشا م ضل فة تي تيلحب الايل ف دية ل ت ي ،ايا تشي
تييأ ا

ي تل ت م عىي

ايية تييل فييب إ،تشيياذ مإلشييا م ،اييا متض ي

مالةت مت ا ة فب د لتةا ل مالشا م مصضل فة تتأ ا ا ن ةلي مص م

مصا اح يية

لبةم اا ل،يس ديللاة

تا د الضلع مص م عن مصوىف ة ع الهي ف م ع ة مص مةة لااصتاصب لتا مصااحأ

الم،تشيياذ مإلشييا م

اين 62

ا عالتة م تااط الااة.

مالةييت مت ا ة ل ايية

المطلب الرابل :توقيب ل مختلف الدراسا السابقة
تش ي

غى ي

مص مةييا

فييب اييا وييص لييل م مصالىلاييا

لمالتتدييا مصا ي ن الهييي مصاى ي من مصل ا يية ال مدص ي

تلييا ب ييص فييب ااييال مصت يية غييي لع ييا ايياألا لةييل ا صىت ي ي فييب بييةم مصااييال ،اييا

ااتايت مصالىلاييا

ااف لاي مصلمةيت ص ،ييا فييب اي م ات ا ااتاياك بييةم مصااتاييت لمصتحيلل حييل مالتتدييا مصا ي ل ن

مصلطن مصل اب فب حاصة مةت اال ف ط صىحالي مص ائىة ان مصالىلاا

هاب م مأل ا مصالىلااتب ل ال

فب شت مصاااال

ااا ل يب ما،ا ية م تشيا

مةية ( مةية ةيل و ضي عاياس للص ي مةيااع ل مصةي فل  )5112ةصيأل إصي

ع ي لال مةيت مت ا ة ع ا ية ا اةياة صدي اعة مصالىلايا

1

ييا صييي تدييل ال ي إص ي

بيةم ايا طايا عىي مصا مدئي ايت مإلشيا م ن مص مةيا

فاصتة مص ا ن( )5105درةة اكتشاف االشارت و القتها بمستويا اليقظة االستراتيةية ااىة احلأ متتدا ة ع 05ااالة اة ،م

مصادمئ .
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لمإلحدييائ ا

ييا فييب لمو ي تيلمئي ت ت ي

مص لص يية ه ي

ااص لل مصل ا ة.

لف ييب ا ييا و ييص مص مة ييا

مصت ي ي فييب مصااييال مصت ييب لمصت ،لصييلاب لحت ي ا ا يية

مصواد يية ااتالدا يية ا مصالىلا ييا

فا ييا

يياك ا يين و ييالل مص مة ييا

مصة يياا ة ن

مصااحللن طى لن عى ا ،ل اين إةيي ف طىيا عى يا مصيالا اديطى "مإلغي ما فيب مصالىلايا " ل ةيا ا آوي لن

ااصي "مصت فا مصالىلااتب" ل حتي "مص ي ا مصال فيب" ايا ااص ةياة صىاياحل ن مألاا ي

مصدمئ صىالىلاا

ل ،اا ةاابا تلفى "اتالداة ا مصالىلاا " اا دطى عى ااصى ة مألا ا ة " Syndrome

d'information

d’information" "fatigue

مصالضييلع ا ي عىي مصليياصي مصل اييب حتي
ةم

ن مأل ا ييا

 "surchargeمل " oveload
صييي تتطي ا صي إصي ،تىاي

 "informationل لتا ي

ل إشييا م اةي طة فييب مصالمضي ت

مصدىة لصةصأل صيي ت،ين ب ياأل ،لي اين مةيت ن حي لت ن ح يأ صيي ت الصي مصاياحللن مصلي

مصلا ة اا ااص ةاة صى مةا

ف،ا

ف طى يلن عى يا اديطى مصحايل

إال ويالل مألصف ية

مألا ا ة ف ت الل مصااحل ن مصالضلع ا ة فت م مصتةل ا  .لااص ةاة ص تائج مص مةا

توتىذ ان مةة ألو ا ل ات ) (mark & jerryبةم مإلوتالذ صي الوتالذ الا مصالىلاا

ةمت ييا ل،ا ي

بييي مةيية حاطي

ااصالضييلع لشيياى

لمصتطا ب بب مةة ).(joseph ruff,2002
لا يين و ييالل مةتل مضي ي ا صى مة ييا

بييي الا بييا لمصتييب تييي مإلعتاييا عى ييا فييب مصاييا ا ن مص هي ي

مصة يياا ة مصاحى يية لمصل ا يية ف ييب ا ييا و ييص ات ي ي مص ي ي م م

مةتوىد ي ا مصل ي ايين مص تييائج مصتييب ايين مصاا،يين ن تل ي ي مةييت ا .ح ييأ لا ي ا ن تىييأل مص مةييا

مصالىلاييا

ف ييب متو يياة مص ي ي م م

مالةت مت ا ة إاا ااصالىلاا

مالة ييت مت ا ة لب ييةم ألن غىي ي

مألو ي ا ف ي ن بييةك مالوتالفييا

وادة فب اا وص موت ا

مص مة ييا

،ا ي

لعى ي مص ي غي ايين ن ،ييل مةيية عاصا ي

ا يدم فييب ح ي ةمت ييا ،ل ييا ا ي

الا مص مةة.
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مإلة ييت مت ا ة
اي د

ل

مصت ييب ت ييي موت ا ب ييا تيي اط متو يياة مص يي م م

ل مصال فة ل ط ا مصحدلل عى ا ،اا الحه ا ان والل مص مةيا

ن مالةييتاا ة بييب فضييل لة ي ىة صااييت مصاا ا ييا

فب ح

فيب مصالضيلع

اشيي،ىة اوتىفيية ع ين

مصايياحل ن ااصل ي ايين مصالييا ذ لمألف،ييا

الفصل الثاني...........................................................................اإلطار النظري للدراسة
تمهيد:
دو ار فيوييا في خمليي اتريا ال يرار

تشكل المعلومات دو ار أساسيا في العملييات ااداريي ي سييما أ تيا تلعي

ال ي ا اختهيير (سييايمو ) جييو ر العملي ي ااداري ي  ،ويعيييا العييالن وم مييات ايخمييال ف ي خايير المعلومييات ال ي ا
يتميييب ها اجار ييا هييالكن التاالييل م ي ر ي ل ت ييو ماييادر ا وت يور تك ولوجيييا المعلومييات وايتاييال الت ي سييمفت

للم مييات هت تيياس واسييت ن مييا ي يعييد وي يفاييد م تييا فتييد هييدو

لهتييا أو الهفييا خ تييا ،م تييا معلومييات ات

قيمي ومتمي ف ي خمليي اترييا ال يرار ورااي ال ي اررات ايسييتراتيجي  ،وأرييرع خديمي الااالييدز تتميييب هييالتكرار وخييدن
افتتا وقد توضع خميدا في مفيي المةسسي لتايهل كتالي مي الضيها

تا ي خليد المعلوميات الايفيل مميا

يجعييل متر ي ا ال ي اررات ايسييتراتيجي يعييا و م ي الفمييل ال ابالييد للمعلومييات أا الوقييو ف ي شييها مت بم ي ا ر

المعلومات .

وهتدف التعرف خلد معالن مت بم ا ر المعلومات وف ي تأثير ا خلد اترا ال اررات ايستراتيجي  ،مي

ر ل ا دهيات الت ت اولت الموضو تن ت سين الاال ال را الد ث ث مهافا كمايل :
المبحث األول :م ثورز المعلومات الد اقتااد المعرف .

المبحث الثاني :الفمل الباالد للمعلومات وتااقن ا رز مت بم ا ر المعلومات .

المبحث الثالث :ال اررات ايستراتيجي وخ قتتا همت بم أر المعلومات.
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المبحث األول :من ثورة المعلومات الى اقتصاد المعرفة

شتد العالن تفويت كهيرز شملت خدز ثورات وا اجيارات أ ميا ثيورز المعلوميات التي تسيههت في

ي اياف

العار الا اخ  ،لتاتل ااف جديدز تأسس له اء مجتمع المعلومات ال ا استمر فتد الع د ا رير م ال ر
العشيري والي ا كيا هييدور اله يي

لتأسييس مجتمعييات المعرفي  .ويعتهير ي ا التفيول لي كيايي و وخيي في مجييال

الت ييور الفضييارا ،فييران أ المجتمعييات السيياه كا ييت معرفي ي هييدور ا ،لك ي الايير يكم ي ف ي كييو المعرف ي قييد

أاييهفت ا ي اخ يسيييما ف ي

ييل ا تشييار تك ولوجيييا المعلومييات وايتاييال مييع ت ييام ايختميياد خلييد اي تر ييت

كشييهك خالمي ي هشييكل ليين تعرف ي اي سييا ي م ي قهييل ،أتافييت ي الشييهك فرا ي شيير وتر يبي فجييون االل ي م ي

الهيا يات هشييتد أ واختيا ومك ييت مي اسييترجا المعلوميات وهثتييا و لتيا واسييتثمار ا هسيرخ فاال ي  ،ومجتميع المعرفي

ليس مجرد مجموخ ت هي ات لتك ولوجيا المعلوميات ،هيل يو الهيالي ايساسيي التي تتييل للمجتميع فراي اي ت يال

أو اي ييدماس في الت ييورات الفااييل في العييالن أساسييتا المعرفي ك ييوز اقتاييادي

وواسييتراتيجي

أدت للتفييول فييو

اقتااد المعرف هدل ايقتااد الا اخ  .فما ا اد همجتمع المعرف وميا ي أ ين مرتك ابتي ت للتعيرف خليد ي ا

قسم ا المهفا الد ث ا م ال
الم لي

الثيا

يتتن ا ول هالتعرف خلد المعلومات والتمييب هي تا وهي الهيا يات والمعرفي  ،أميا

فيت يياول مجتميع المعرفي  ،رااالاي ومرتك ابتي  ،و ت ير في الم لي

المعرف  ،سمات ومةشرات .

ا ريير الييد ماتيون اقتايياد

المطلب األول :المعلومات ،مفاهيم أساسية
أوال:مفهوم المعلومات :

للتعرف خلد المعلومات يهد أ

ت ير اليد ماتيون البيانــــات كو تيا الميادز الريان أو الميادز ا وليي لتشيكل

المعلومات فيا يعرفتا  wiigهأ تا" :م ف ات اير ماتوم  ،وف اال اير ما ول ت تر ف أشكال مرتلا قد
تكييو أرقامييا أو فييروف أو كلمييات أو اشييارات مت ييا رز ،أو اييور دو أا سيييا أو ت ييين لتييا" 1وتعييرف أيضييا

أ تا"ف اال أوليي ريان ،ايير مية رز وايير م مي وي مرته ي ههعضيتا اليهعو ،وي يمكي ااسيتاادز م تيا اي هعيد
معالجتت ييا" أو ي ي "اش ييا ارت ورم ييوب مع ويي ي أو رياض ييي أو لاويي ي متاي ي خليت ييا رس ييميا لتمثي ييل ا في يراد ،ا ش ييياء
ايفداا أو الماا ين ،و

المعلومات.2

راوي م المع د ال ا را ،وي قيم لتا" و

المع يات الهكر التي تسسيترلم م تيا

أما المعلومــات فت "مجموخ م الهيا ات المعالج والمة رز والم م والمتراه

ال اررات" 3أو "

والمعدز ل سيتردان واتريا

ف اال وهيا ات م م تاف موقاا معي ا أو مشكل ما"  4كما تعرف خلد أ تا "الهيا يات التي

ت ن اخداد ا لتاهل أكثر اعيا للايرد مسيت ه  ،والتي لتيا اميا قيمي مدركي في ايسيتردان الفيال أو المتوقيع أو في

ال اررات الت يتن اترا ا".5

 1وهيبة حسين داسي( ،)7002إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية ،مذكرة ماجستار ،جامعة دمشق ،الجمهورية العربية
السورية ،ص.ص43-43
2

عمر أحمد همشري ،مرجع سابق ،ص73
3
نفس المرجع ،ص72
4
هيثم علي حجازي ( ،)7003المنهجية المتكاملة الدارة المعرفة في المنظمات ،دار رضوان للنشر والتوزيع ،االردن ،ص88
5
حمدي أبو النور السيد عويس( ،)7000نظم المعلومات ودورها في صنع القرار االداري ،دار الفكر الجامعي االسكندرية ،مصر ،ص33
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و ه ل فت المعلومات

مجموخ م الهيا ات الت تن معالجتتا ،وت يمتا ،وت سي تا وتجتيب ا لياهل

لتا قيم ف ايستردان وتكو جا بز كمادز مساخدز ف اترا ال رار.

يوجد هعو الرلي والتشيويا هيي ماي لل المعلوميات ،والهيا يات والمعرفي ا

ران ايرت ف الجو را ف

هيعتتا ،و ا هسه

وجود خ قي وثي ي وو ييدز هيي

يكمل اآلرر ،الهيا ات ت تج ل ا المعلومات ،والمعلومات هدور ا تع

يا مي يعتهر يا شييالا وافيد
ي الماي لفات ،فكي م تيا

ل ا المعرف  ،هالتيال

ته يد هالتراكميي  ،لي ل

تعرف المعرف خلد أ تا "معلومات تن تهرير ا فيتتا" 1ويمك التميييب هيي الهيا يات المعلوميات والمعرفي مي

ر ل رن المعرف والممثل كالتال :

الشكل رقم ( :)1هرم المعرفة

الحكمة

المعرفة
المعلومات
البيـــانـــــــــات
المادر :خمر أفمد مشرا( ،)3102إدارة المعرفة الطريق الى التميز والريادة ،دار اااء لل شر والتوبيع خما  ،ايرد  ،م32

ومثّل  becklan & liebowitzرن المعرف هالشكل التال :

الشكل رقم ( :)2هرم المعرفة حسب becklan & liebowtiz

القدرة
الخبرة
المعرفة
المعلومات
البيـــانــــــــات
المادر :يثن خل فجابا( ،)3102المنهجية المتكاملة الدارة المعرفة في المنظمات ،دار الرضوا لل شر والتوبيع خما  ،ايرد  ،م10

1

آق

جو رز ( ،)3102أثر القيادة االستراتيجية على التشارك في المعرفة ،رسال دكتو ار (م شورز) ،جامع هسكرز ،م23
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والم ف ي ي أ الهي ييافثي والماكي ييري يتا يييو ف ي ي ترتي ي ي

المسييتويات ا رييرز مي التييرن ،و ي ا الترتيي

ال تاال

الهيا ي ييات ،المعلومي ييات والمعرف ي ي راييين اريييت فتن ف ي ي

رمي مي ا سييال الييد ا خلييد اهتييداءا مي المييادز الرييان الييد الم ييتج

فكل مستوع يمثل المادز الران للمستوع الموال اهتداءا م ال اخدز والت تمثل الهيا ات.

ثانيا:أهمية المعلومات وخصائصها

وو يياالف الم مي ي ف ييالتر ي يفت يياس ال ييد

تعته يير المعلوم ييات المف ييور والركيي يبز ا ساس ييي لمرتل ييف أ شي ي

معلومييات تمك ي ي مي ي اخ ييداد الر ي ال اجفي ي كو ت ييا تعك ييس مجموخي ي م ي الف يياال وا رق ييان والمةشييرات الفاليي ي

والمسييت هلي  ،وك ي ل الت ييين والتوجيي وفت يد الرقاه ي تفتيياس الييد معلومييات تمك تييا م ي تفديييد الاجييوز هييي اللم ييدر

واي ج يياب الاعلي ي لل ييتمك مي ي اكتش يياف اي ف ارف ييات ووااي ي فتا ،فضي ي خي ي أ ميتت ييا هال س ييه

شي ي

الم مي ي

كالتسوي فيا تفتاس الد معلومات ف الكثير مي المجيايت التسيوي ي كي ل التموييل واا تياس ،ووادارز الميوارد
الهشري في افتياجتيا للمعلوميات مي أجيل التو ييف وايسيت ا  ،والتعييي  ،و التيدري ...الي ومميا ي شي فيي

أ أ ن خملي ت ون هتا الم م

ا كثر ارتها ا هالمعلومات أي و

اتريا ال يرار فكثيي ار ميا يلجيأ متري ال يرار

الييد المعلومييات م ي أجييل تفديييد المشييكل ولتفديييد مرتل يف الهييداالل وأر يرع للمااضييل هي تييا ،وكييل هييديل يج ي

أ

يتييوفر خلييد مجموخ ي معلومييات ليييتمك متر ي ال يرار م ي الم ار ي وارتيييار الهييديل الم اس ي  ،1ولك ي ليسييت أي ي

معلوم ي تتييوفر قييد تسيياخد ف ي

جيياا اترييا ال يرار أو اير يا م ي العمليييات وا ش ي  ،هييل تتميييب المعلومييات الت ي

تفتاجتييا الم مي همجموخي مي الرايياالم يجي

أهعاد والمتمثل ف :

2

توفر ييا لتكييو

ات قيمي وتكمي جييودز المعلومييات في ث ثي

البعد الزمني :ويتعل ا مر هبم استردان المعلوم م فيا بم الفاول خليتيا وميدع اسيتردامتا في الوقيت
الم اس

أ تتميب هالفداث ا ت ل قيم المعلوم هت ادمتا.

كما يج

البعد الشكلي :يتضم
الوضييوا :فيييا يجي

خلد شكلتا الافيل.

ا الهعد همدع توفر مجموخ م الرااالم ات الال هالمعلومات أ متا:

أ تتييوفر المعلومي هشييكل هسي ي ليسييتل فتمتييا ،أا أ تكييو راليي مي الامييوو لت تيير

الم تجي وايتسا  :اا ت دين المعلوم ه ري مت اس وف معايير معي  ،لك يتن تع ين ايستاادز م تا ويستل

الواول اليتا.

المرو ي  :وي اييد هتيا قييدرز المعلومي خليد تلهيي افتياجييات مسيتردن أو أكثيير ،وأ تسيتردن في أكثيير مي قيرار في
اس الوقت.

العرو والت دين :و

ري ت دين المعلوم هشكل مرتار أو تاايل  ،شيكل كمي أو وايا  ،في شيكل ايوز

أو اورز أا هشكل المكتو خلد الور أو هشكل فيديو ...ال  ،و ل فس

الفاج لتا.

هااضاف لبعد المحتوى :ويتضم هدور مجموخ رااالم تعد أكثر أ مي هال سه لمتر ال رار أ متا:
1
2
3

ايما فاضل السام ار

3

و يثن مفمد الباه ( ،)3112نظ م المعلومات االدارية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،خما  ،م.م32-33

فايب جمع ال جار وفالل خهد ال ادر الفورا( ،)3112جودة المعلومات وأثرها في تحقيق المرونة االستراتيجية،مجل جامع تشري للهفوا ،ن3 ،21

ايما فاضل السم ار

و يثن مفمد البخه  ،مرجع ساه ،م32
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الدق  :و

ال اررات.

رلو المعلوم م ا ر اء واسيت اد ا خليد ف ياال وثواهيت ،ي دقي المعلومي تسيا ن في دقي وجيودز

الثهييات والاييد  :يج ي
هاد خ الواقع.

خدن التفيب :يج

أ تت يياه المعلوم ي المتاف ي مييع مع يييات الواقييع شييك ومضييمو ا وتوجتييا ،فت ي تعهيير

ا ترته المعلوميات هافتياجيات المسيتردن ميع التأكييد خليد رلو يا مي التفييب ،و لي لليتمك

م الواول الد ق ار ارت اااله .

الشمولي  :أا قدرز المعلوم خلد تا ي جميع جوا

التكلا (الجدوع) :و

الفدا او الموضو .

أ ي تبيد تكلا المعلوم خلد العاالد المتوقع م استردامتا.

ثالثا :أنواع المعلومات ومصادرها
 .1أنواع المعلومات:

تت و المعلومات هت و مفتوا ا و دفتا وخملتا ويمك تا ياتا فس
 -فسي ي

خدز معايير ،كر م تا:

1

الو يياالف :ت س يين ال ييد معلوم ييات ا تاجيي ي أو تاي ي يعي  ،معلوم ييات ا في يراد وال ييوع الهشي يري  ،معلوم ييات

التمويل والمفاسه والمعلومات التسوي ي والهيعي ...ال .

 -فس

المستويات ااداري  :ت سين اليد معلوميات اسيتراتيجي في المسيتوع ايسيتراتيج  ،معلوميات تكتيكيي في

 -فس ي

درج ي الرسييمي  :معلومييات رسييمي تاييدر خ ي الجتييات الرسييمي كييال وا ي والتش يريعات ،وأرييرع اييير

 -فسي

مايدر المعلومي  :اميا أ تكيو معلوميات دارليي تريم الم مي وخملياتتيا ،أو رارجيي كالمعلوميات

المستوع التكتيك ومعلومات التشايل ف المستوع العمل .

رسمي وتتمثل ف اآلراء واي هاخات وايتجا ات وما شاه و
خ الهيال الرارجي  ،كما يمكي أ ت سين وفي

وأررع ثا وي والت تن جمعتا وتربي تا ساه ا.

وخا ما أقل موضوخي وموثوقي .

ي ا المعييار اليد معلوميات أوليي والتي ييتن تجميعتيا ول ميرز

 -فسي

درج ي التايييير :وت سيين الييد ثاهت ي كأسييماء المييو اي وت يواري مييي د ن ،أو متاي يرز مثييل خ يوا السييك ،

 -فس

امكا ي الوايول للمعلومي  :و ي ث ثي أ يوا  ،المعلومي الهيضياء و ي المعلومي المتيوفرز ليدع الجمييع

الفال ايجتماخي والو يا ...ال .

وي تكلف المةسس أا جتد أو وقيت في خمليي جمعتيا و ي معلومي موثيو مي ايفتتا وي تيةثر كثيي ار في

اترا ال رار ،المعلوم الرمادي و
و

االها ما تكو استراتيجي تةثر ف خمليي اتريا ال يرار ايسيتراتيج  ،والمعلومي السيوداء و ي المعلومي

ايستراتيجي
الاع
1

المعلومات الت ياع

الفاول خليتا فتفتاس الد جتيد ووقيت وتكلاي

ات الدرج العالي م الفساسي في

شيا المةسسي و ي ميةثرز هشيكل كهيير في ق ارراتتيا ومي

الفاول خليتا ايّ م ر ل الماادر اير الشرخي .

2

مجدع خريف ( ،)3112نظم المعلومات االدارية ودورها في حل مشكالت االدارة العامة ،م كرز ماجستار(م شورز) ،جامع تشري  ،سوريا،

م.م21-22
2
بن ساهل سهيلة ،محاضرات مقياس نظرية القرار ،لمستوى األولى ماستر7003 ،
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 .2مصادر المعلومات
كثي يرز ي ماييادر الفاييول خلييد المعلوم ي وتا ي ف فس ي
ماادر ت ليدي وماادر اير ت ليدي :

1

مصادر المعلومات التقليدية :مييب م تيا الكتي

معييايير معي ي  ،وأ يين تا ي يف ييو تا ي ياتا الييد

الورقيي  ،الموسيوخات ،ال يواميس والمعياجن في مرتليف المجيايت

أيضييا الييدوريات و ي م هوخي تاييدر خلييد فتيرات م ت مي يوميي أو أسييهوخي أو شييتري ...الي  ،وتوجييد دوريييات
خلمي وأررع فكومي و

تاهع للتيالات الدولي واير ا م المجايت المادرز للدوريات.

المصادر غير التقليدية :ميب م تا وخي السمعي الهاري وماادر المعلومات ايلكترو ي :

 .0المصادر السمعية والبصرية:
قسمت الد ث ا ا وا و

ي التي تعتميد خليد فاسي

الهايري  ،السيمعي والسيمعي الهايري م الميواد الهايري

الهايير ف ي اياييال واسييت هال المعلومييات كالاييور الاوتوارافي ي  ،اللوفييات الا ي ي  ،الر يراال والمجسييمات المرتلا ي ،
وف ما يرم المواد السمعي فت الت تعتمد خلد فاس السمع ف ايست هال وتتمثل ف التسجي ت الايوتي ،

ا شير  ،ا سي وا ات ،الهيرامج اا اخيي وميا شياه  ،أميا خي الميواد السيمعي الهايري فتي تجميع هيي الفاسييتي
اس الوقت مثال خلد ل ا ف ن ،الهرامج التلابيو ي  ،تسجي ت الايديو...ال .

ف

 .3مصادر المعلومات اإللكترونية:

الماييادر الت ليديي الورقيي واير ييا التي تيين تربي تييا الكترو يييا هااضيياف الييد الماييادر ال ورقيي والمرب ي ،

ي

كي ل ايلكترو يي في لف ي ا تاجتيا في ا قيرام المضيياو
هسييرخ

أو في الشييهك المعلوماتيي وتتميييب ي الماييادر

لتييا الييد أكهيير خييدد م ي المسييتردمي  ،ت تاييد ل ييا ف ي فجيين المريياب وال ا ييات والتكيياليف ،تتميييب أيضييا

هسييتول التعامييل وسييرخ التريبي وايسييترجا ومي أ يين الماييادر ايلكترو يي "اي تر ييت" و ي خهييارز خي شييهك

اتاايت تره العالن كل وتجعل ك ري اايرز يستل خلد أفراد ا التواال السريع فيما هي تن ،وم أ ن وساال
استردان

م شرم.

الشهك

"الهريد ايلكترو

ويتن هواسي ت تهيادل الرسياالل ايلكترو يي كميا يتمييب هال يل اآل ي

وتا ف ماادر المعلومات ايلكترو ي فس

كثير

أرهع معايير الد:

 مصــادر المعلومــات االلكترونيــة حســب التمطيــة والمعالجــة المو ــوعية :وهييدور ا ت سيين الييد ماييادر اتالتراا ييات الموض ييوخي المف ييددز والدقي ي ي والتراا ييات الموض ييوخي اي يير المف ييددز ،والما ييادر العامي ي

كايرهاري والسياسي والمعلومات التلابيو ي .

 مصـــادر المعلومـــات االلكترونيـــة حســـب الجهـــات المســـ ولة عنهـــا :تضيين المعلومييات التاهع ي للمةسس يياتالتجاري واير التجاري كالجامعات والمعا د والم مات ااقليمي والدولي .

1

السعيد مهرو اه ار ين(،)3102المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار االستراتيجي ،المجموخ العرهي للتدري

18

وال شر ،2 ،م.م22-22

الفصل الثاني...........................................................................اإلطار النظري للدراسة
 -مصادر المعلومات االلكترونيـة حسـب نـوع المعلومـة :مثيل المعلوميات ايلكترو يي الههليوارافيي

ات الي م

الكام ييل كال ييدوريات والم ييايت ،المعلوم ييات ال ا ييي م ييع الهيا ييات الرقميي ي  ،معلوم ييات رقميي ي كاافا ييااليات
وماشاه .

 مصــادر المعلومــات االلكترونيــة حســب اإل تاحــة وأســلوب توفرهــا :وتشيمل المعلومييات ايلكترو يي هايتاييالالمهاشيير كالمعلومييات خلييد الهري ييد أو ه يرامج التوااييل ا رييرع ،معلوم ييا الكترو ي ي خلييد ا ق يرام المكت ييبز،
معلومات الكترو ي خلد ا شر

المما

...ال .

المطلب الثاني :مجتمع المعرفة ،خصائص ومرتكزات.
أوال:مفهوم مجتمع المعرفة

اسييتردن ماي لل مجتمييع المعرفي مي "هيتيير د اركيير" ول ميرز سي  0191وأاييهل الماي لل شيياالعا م ي

التسعي اتي لعهت يال اليو سكو دو ار اما ف ا تشار ،كما ف
كثيرز

مجتمع المعرف ها تمان الكثير م الهافثي ل ل

تعاريا وترتلف مي هافيا اليد آرير وهالتيال ييوجيد تعرييف معييارا متعيارف خليي  ،لكي في ايريير

أالهتا ت تت ف

اس الما

وف ما يل هعو التعاريف المتداول :

يعييرف خلييد أ ي " ل ي المجتمييع ال ي ا يتر ي المعرف ي

1

ييدفا راليسيييا تر ي ي يا وت هي ي يا ف ي شييتد مجييايت فيات ي ،

ويفس استعمالتا ف تسيير أمور  ،وف اترا ال اررات السليم والرشيدز ،و و ل المجتمع الي ا ي يتج المعلومي

لمعرف رلايات وأهعاد ا ميور همرتليف أ واختيا ،لييس في هليد ف ي هيل في أرجياء العيالن كلي " .و يرع ا التعرييف

يركب خلد أ مي المعرف  ،استعمالتا وايستاادز م تا.

كمييا يعييرف أ ي " ل ي المجتمييع ال ي ا تتييوفر في ي مسييتويات خليييا م ي الهفييا والت مي ي وتك ولوجيييا المعلوم يات

وايتاال ،و و مجتمع الثورز الرقمي  ،الت أستمت ف تايير الع قات ف المجتمعيات المت يورز ورةيتتيا للعيالن،

فيييا أاييهفت المعلوم ي والمعرف ي سييم وم ياسييا لمع ييد ال ييوز والتاييو ف ي اييياا أ مييا الفييياز وتشييكيل ال ي و

الا ي وال ييين ،فض ي خ ي مضيياخا سييرخ الاتوفييات العلمي ي وايهداخي ي والت يراكن المعرف ي " ،ويركييب ي ا التعريييف
خل ييد التك ولوجي ييا والت ي ييات التي ي تس ييا ن في ي الت ييور هااض يياف ال ييد التركي ييب خل ييد أ ميي ي المعرفي ي في ي ت ميي ي

المجتمعات كو تا ال وز المفرك لتا والعامل ا ساس ف التاو وااهدا والتراكن المعرف .

كميا يعييرف مجتميع المعرفي خليد أ ي " مجتميع اي سييا المجيدد ،والع ييل الاعيال ،والمعلومييات الدقي ي  ،ورييير مثييال
خليد ت هيي مجتمييع المعرفي

الهشري

ييو المجتميع اليهييا  ،الي ا خييوو ايييا

الثييروات ال هيعيي هتفسييي اخييداد الميوارد

ات ال درات العالي خليد ايهتكيار والتجدييد" .ويركيب ي ا التعرييف خليد اليرأس الميال الاكيرا الي ا يعتهير

قوز

ا المجتمع كو المادر الف ي

1

تل خهد ال ادر اه ار ين قي  ،مرجع ساه  ،م 30

للمعرف .
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ثانيا :مجتمع المعلومات مقابل مجتمع المعرفة
يعتهر مجتمع المعلومات ال اخدز له اء مجتمع المعرف ف د شتدت اا سا ي م قهل ،تك ولوجيا الايد ثن

تك ولوجييا الب ارخي  ،وهعيد ا تك ولوجييا المعلوميات ،التي رسيمت الم ميل ا وليد لمجتميع المعلوميات ي ا ا ريير

تمييب هيالتركيب خليد العملييات التي

تعيالج مي ر لتيا المعلوميات كميورد أساسي للمجتميع و ي ا خكيس الميواد

ا ساسي ف المجتمعات الساه  ،يعرف مجتمع المعلومات خلد أ :

المجتمع ال ا يست د أساسا خلد المعلومات والتك ولوجيا الفديث  ،وأاهفت المعلومات في يبم لكل فيرد،

كما تعا ن دور ا ف كاف المجايت ايقتااي  ،السياسي  ،العلمي وايجتماخي .1
كما يعرف خلد أ المجتمع المه

خلد التعام ت االكترو ي  ،وتعد

التعيام ت مي أفيد أ ين ا دوات

الت تشار ف ه اء مجتمع المعلومات ،يمك وااتا هأ تا استردان تك ولوجيا المعلوميات وايتايايت في دخين
كاف أ ش

ا خمال ،الت تمس جميع شراالل المجتمع.

2

وقد فدد "وليان مارت " رمس معايير تفدد رااالم مجتمع المعلومات وتتمثل ف :

المعيار التكنولوجي :فيا تعتهر تك ولوجيا المعلومات مادر ال وز ا ساسي ف

3

ا المجتمع.

المعيـــار االجتمـــاعي :في ييا يتأك ييد دور المعلوم ييات كوس يييل لترقيي ي مس ييتوع المعيشي ي وا تش ييار ال ييوخ هالفاسي يو
والمعلومات ،واتاف الارا للعام والراا للفاول خلد المعلومات.

المعيار االقتصادي :وتهرب المعلومات ف المجتميع كعاميل اقتايادا أساسي  ،سيوا كميورد أو كردمي  ،أو كسيلع
ومادر لل يم المضاف  ،ومادر لرل فرم جديدز للعمال .

المعيار السياسي :م الماترو أ فري المعلومات الد ت وير وهلورز العملي السياسي و ل مي ري ل ا تتياس
الديم ار ي واش ار الجما ير ف تسيير دوالي

المعيــار الثقــافي :يجي

الفكن والسياس العام .

ايختيراف هييال ين الث افيي للمعلومييات كييافتران الملكيي الاكريي  ،والفييرم خلييد راواييي

الهيا ات الشراي .

هعييد التعييرف خل يد ماتييون مجتمييع المعلومييات وأ يين رااالا ي يجه ي الت وي ي أ ي االهييا مييا يييتن الرل ي هييي

ما ي لل "مجتمييع المعرف ي " وما ي لل "مجتمييع المعلومييات" فيييا يعتهر مييا الييهعو وجتييي لعمل ي وافييدز را يين
ايرت ف الجيو را هيي الماي لفي ا أ مجتميع المعلوميات يركيب أكثير خليد تيراه الشيهكات واايايال هي تيا

ممي ييا يتي يييل للمعلومي ييات سي ييرخ التي ييداول ،وتعتهي يير المعلومي ييات ف ي ي

ي ي ا المجتمي ييع سي ييلع أو هضي يياخ أو م ت يي ييات،

والتعييام ت ايلكترو ي ي ت ييون خلييد ادارز ي الم ت يييات ،ه ي ل يعته ير مجتمييع المعلومييات مجتمييع ت ي هف يت ي

يتجياوب ماتومي

يل وتسييير المعلوميات ها سيالي

الت يي اليد اي تميان همفتيوع شيهكات ايتايال ،ولعيل ماتييون

مجتمييع المعرف ي هييات واضييفا فيييا تعتهيير المعرف ي في ي قيم ي مضيياف للاييرد والمجتمييع و ي ال يم ي المسييةول خ ي

1

أفمد خل الفاس مفمد( ،)3102إقتصاد المعرفة واتجاهات تطويره ،دار المسيرز لل شر والتوبيع وال هاخ خما ،ا رد ،م022

تل خهد ال ادر اه ار ين ،مرجع ساه  ،م32
3
علوي هند( ،)7008قياس النفاذ الى تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت بقطاع التعليم بالشرق الجزائري ،أطروحة دكتوراه(منشورة) ،جامعة قسنطينة،
الجزائر ،ص34
2
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تفسي

المشترك هي

وخي الفياز والعيا ف الت دن المستمر ،وال

ي ي المجتمعيي

ي ايسيتردان الكثييف

للمعلومات خهر ت يات المعلوميات وايتايايت ولكي في الوقيت الي ا يسيتعمل مجتميع المعلوميات ي الت ييات
يسييتت

المعلومييات ممييا يترت ي

خلي ي تهعي ي

ي ا المجتمييع للرييارس وتفمييل تكيياليف ايسييتيراد وايسييتت

يعمييل

مجتم ييع المعرفي ي خل ييد ا ت يياس المعرفي ي هاس ييتردان المعلوم ييات ال ييوفيرز هوا يياتا م ييوردا اس ييتثماريا وسي يلع اس ييتراتيجيا

وماد ار للدرل ال وم .

1

ثالثا:خصائص مجتمع المعرفة
يتميب مجتمع المعرف همجموخي مي الراياالم ويعيد تواجيد ي الراياالم في م ومي متكاملي مةشي ار

خلد أ المجتمع أاهل ي تم الد مجتمعات المعرف  ،وتتمثل

الرااالم خلد ف التال :

2

الخصائص التربوية :مااد ا أ يسمل المجتمع لجميع أفراد هالتعلن مع تكافئ الارم هااضاف الد خدن فاير
الييتعلن خلييد الفييياز المدرسييي هييل يكييو مسييتم ار مييدع الفييياز ،كمييا يييوفر مضييامي وأسييالي

تعل ين فديث ي تسييمل

هتف ي ي التميييب وأخلييد مسييتويات الجييودز ف ي الت مي ي الشييامل  ،و ي ا يع ي العمييل خلييد رلييو مجتمييع المعرف ي م ي
ا مي والجتل كو يركب خلد ت وير ال درات ال اتي وتشجيع ا تاس المعرف و شر ا وت هي تا.

الخصــائص العلميــة :و ع ي التميياس المجتمييع لسييهل ت دمي ورسيين اييورز المسييت هل الي ا ي شييد  ،هت ييوير م ومي
تجمع هي مةسسات التعلين والهفيا العلمي ومةسسيات شير المعرفي  ،راهي في تيو ي العلين هه ياء قاخيدز واسيع
ت ن المتارات وال درات ال اتج خ المهدخي  ،المهتكري  ،العلماء ،الماكري والهافثي  ،ميع تشيكيل ميا س معرفيي

جديدز تعتمد خلد ايستردان المكثف والمت ور لت ي المعلومات وايتاايت.

الخصائص المعرفية :وتعتهر المعرف ك يمي مضياف ت شيأ المييبز وتفسي المسيتوع العلمي والمعرفي وايقتايادا
ف ي المجتمييع ،وتكييو المعرف ي ف ي ي ا المجتمييع اهع ي م ي التعامييل مييع ال يوا ر المع ييدز وواشييكالياتتا المتجييددز
وفلولتييا ،مييع تييدارل وتكامييل مجييايت المعرف ي وفروختييا أا كييل المعييارف ف ي المجتمييع ت يرته ههعضييتا وتكمييل
هعضتا الهعو.

الخصـــائص التقنيـــة :و ي ت يوافر اله ي ي التفتي ي المادي ي  ،والت ي ي والهش يري لمجتمييع المعرف ي  ،ممييا يتيييل معالج ي
المعلومات ،توليد ا ،لتا واستردامتا أو ما ي ل خلي ادارز المعرفي  ،هااضياف اليد ايسيتردان الواسيع للت ييات
وشهكات المعلومات وجعلتا ف مت ياول جمييع أفيراد المجتميع رااي ميع تيور الشيهك العالميي (اي تر يت) ،مميا
قلم م قيود البما والمكا وهعا خلد تبايد قدرات المجتمع خلد دفع خمليات الت مي .

الخصــائص االجتماعيــة :وتي عكس في تفسييي شييرو الت ميي الهشيري  ،وت ييام ماتيون الع قييات ومجالتييا ،فضي
خلد أ التااخل هي الت ي والفياز ايجتماخي أدع الد دخن قين المجتمع وت وي التماسي هيي فالاتي  ،كميا ترتي
خ

ل تشكل فرم التعلين والتدري

خ هعد راا ف

يل اي تشيار الواسيع للشيهكات ايلكترو يي أا اتيفيت

لألفيراد فراي تشييار وتهييادل المعلومييات والمعييارف وبيييادز مسييتوع الييوخ هت يي المعلومييات وأ ميتتيا ودور ييا في
الفياز اليومي .
1
2

أفمد خل الفاس مفمد ،مرجع ساه  ،م.م090-091
اس المرجع ،م.م048-093
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الخصائص االقتصادية :تع

التفول فو اقتااد يعتمد خلد ا تاس المعرف هدل استت كتا ،فيا هاتت المكيو

الراليسي ي وأ يين خ اا يير اي ت يياس فيي ي  ،كم ييا أا ييهفت الما ييدر ا ول لل ييدرل ال ييوم وهالت ييال ا ييدت المعلوم ييات

والمعرفي السييلع أو الردمي الراليسييي والتي يمكي تهادلتييا خي

ريي اسييتردان ت يي ايتاييال خي هعييد هايختميياد

خلييد الوسيياال ايلكترو يي و ي ا مييا يعييد تفييول الييد التجييارز ايلكترو يي  ،ممييا يسييمل للمجتمييع أ ي ييافس و ياييرو
اس اقليميا ودوليا.

الخصائص السياسية :تتمثل ف تيوفير الم ياا السياسي المه ي خليد الديم ار يي  ،العدالي  ،والمسياواز ميع اخ ياء
فري الرأا والتعهير ،والتفول فو ال مركبي أا اش ار الجما ير ف اترا ال اررات راه ف خ ل تتيا وترشييد ا
كو المعرف الضم ي ليدع ا فيراد أ ين مي المعرفي الايريف والمتعيارف خليتيا ،كميا تعهير الراياالم السياسيي

ف بم ت شت في الفدود الجارافي والسياسي خلد خدن ايختراف هالفدود الشكلي هي الدول وتفيول الفكومي

الد فكوم الكترو ي تركب ردماتتا فول افتياجات الموا ي .

الخصــائص الثقافيــة :وتتمثييل ف ي تكييوي ث اف ي داخم ي للمعرف ي فيييا ت ييون خلييد افت يران ف ييو وفريييات اآلر يري
ت ي المعلومات دو ار

وتلع

اما فيتا ،فيا أستمت ف خملي الت قل الث اف هي المجتمعات مما ساخد خلد

ا تشار و م التوفد اللاوا هي أه اء مجتمع المعرف خلد ارت ف ث افاتتن ،و جن خي

لي تاجيير الكثيير مي

ال ضايا ا ر قي الت تتعارو مع ال ين الو ي  ،ايجتماخي والدي ي وفرو قين وأ ما سيلو مضيادز لميا يو
ساالد.

خصــائص العمالــة :ت ابيييد ايختميياد ف ي مجتمييع المعرف ي خلييد ال ييوع العامل ي المة ل ي والمتراا ي ف ي الت يييات
الجديييدز ،وخلييد ال ييدرات الاكري ي المتمي يبز ،كمييا تتاييف العمال ي ف ي مجتمييع المعرف ي ه ييدرتتا خلييد الييتعلن ال ي ات
والمسييتمر ،ويتميييب مجتمييع المعرف ي هاسييت ا
المت ي والمعرفي الم لوه هالتال أاهفت

العمال ي م ي دارييل ورييارس الييو

 ،وا يين ييو تييوفير المسييتويات

ا فرك واسع للعمال خهر الفدود.

كما يمك تلريم رااالم مجتمع المعرف ف التال :

 -مجتمع يعتمد خلد المعلومات والمعرف كمورد اقتاادا وأ ن خوامل اي تاس.

 مجتمييع تتييدف في ي المعلوم ي هسييرخ  ،سييتول  ،وهأقييل تكلا ي ودو خواال ي كمييا يضييم اتافتتييا ه ري ي خادل يللجميع وهدو تمييب.

 -مجتمع يت

وتو ياتا.

ا تاس ،شر وتو يف المعرف في ا تياس سيلع وريدمات جدييدز ولييس ف ي ال يدرز خليد اسيتعمالتا

 مجتمع ي ون خلد ادارز المعرف  ،اادارز ايلكترو ي والتجارز ايلكترو ي . -مجتمع متعلن.

 -الت افس ف مجتمع المعرف يكو خلد الفاول خلد المعرف وا ا المعرف .

 ه ي تفتي ترتكب خلد الت ي الفديث  ،شهكات ايتاال العالمي وا ا المعرف .-

تور اقتااد المعرف وايقتااد المه

للمعرف .

 مجتمع يست د خلد قدرز وخي ف الت ين ووايجاد آليات راقي وخ22
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رابعا :مرتكزات مجتمع المعرفة

ل يان مجتمع المعرف يلبن توفر مجموخ م المرتكبات أ متا:1

 -قيادة إدارية واعية بأهمية المعرفة في المنظمات والمجتمعات المعاصرة.

 ثقافــة معرفيــة تنظيميــة راســخة :وترتكييب ي الث افي خلييد أرهييع مرتكيبات (الييتعلن المسييتمر ،المشييارك هالمعرفي ،فر العمل والدخن الجماخ لتهادل المعرف ).

 بناء استراتيجية متكاملة للمعرفة تعبر عن التوجهات الرئيسية للمنظمة ونظرتها المسـتقبلية :هتفدييد رةيتتيا،رسالتتا ،أ دافتا ايستراتيجي و ر تف ي تا.

 تمكين العاملين :أا م ل ال وز وايست اخ للعاملي هتوثي الع ق هي تن وهي رةساالتن ف العمل كو تا اساسجياا العميل اادارا والث ي هالمرةوسيي وجعلتين يتفمليو المسيةولي  ،والعميل خليد تبوييد ن هالمتيارات التي
تة لتن يكتسا

وفل المشك ت.

المعارف والرهرات ليكو وا قادري خليد ممارسي دو ار أكهير في المشيارك

في اتريا ال ي اررات

 إعـــادة هندســـة المـــوارد البشـــرية :أا اخييادز التر ييي لتييا همعرف ي المت لهييات الت ي تتماشييد ومجتمييع المعرف يالمة ل خلميا،ف يا وت يا أا تتميب ه درات ومتارات متميبز هااضاف الد ال كاء وااهدا .

 هياكل تنظيمية مرنة:و ا كو التياكل الت ليدي ي تالل لم مات المعرف و ا لعيدن مرو تتيا ،وخيدن قاهليتتياللتعديل والتكيف مع المتايرات المستمرز راا ف مجال التك ولوجيا.

 بنيــة تكنولوجيــة قويــة :يلييبن تييوفر مرتلييف الت يييات الفديث ي مييع اتاف ي شييهك اي تر ييت لجميييع أف يراد المجتمييع،وتوفير

ان معلومات يساخد خلد جمع وت ين ومعالج المعلومات هماادر ا المرتلا .

 تشــجيع البحــث العلمــي ودعمـ  :أا تييو ي العليين وه ياء ال ييدرات ال اتيي هوضييع سياسي تعليميي واضييف لتييوفيرتعليين ارقي ال وخيي  ،ميع تيوفير التك ولوجيييا ال بمي وال يوا ي وا

م مجرد ترريج متعلمي الد اخداد موا ي لمجتمع المعرف .

مي الداخمي لي ل  ،والتفييول هأ يداف التعلييين

 إعادة هندسة العمليات:وي اد هتيا افيداا تاييير جي را في العملييات الت يميي مي ري ل اسيتردان تك ولوجيياالمعلومات استردان أمثيل و لي لتف يي تفسيي ات جو ريي في الجيودز وا داء واا تاجيي  ،واسيتهعاد أا خميل ي
يضيف قيم .

هااضاف الد:2

 -وجود فري وديم ار ي تمك ا فراد م ايهتكار وااهدا وهيال تسمل هفري الرأا والتعهير.

 وجود لاي سيليم  ،و ي مي المكو يات الث افيي التامي والمفورييالفاا خليتا هشكلتا الافيل.

 1خمر أفمد مشرا ،مرجع سابق،م.م29-22
2
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 وجييود ق يوا ي وتش يريعات تفم ي الملكي ي الاكري ي  ،وت ي م خلييد افت يران ا ما ي العلمي ي والفييرم خلييد فرم يالهيا ات الشراي .

المطلب الثالث :اقتصاد المعرفة ،سمات وم شرات
أوال :مفهوم اقتصاد المعرفة

استردمت تسميات خديدز للتعهير خلد اقتااد المعرفي أو اقتاياد ميا هعيد الاي اخ كاقتاياد المعلوميات،
اقتا يياد اي تر ييت ،ايقتا يياد الرقمي ي  ،ايفت ارضي ي  ،ايلكترو ي ي  ،اقتا يياد الويي ي  ،ايقتا يياد الش ييهك  ،واقتا يياد
ال ملموس ييات واير ييا مي ي التس ييميات ،وفي ي ف ي ي ي ا م يير يوج ييد ار ييت ف ج ييو را ه ييي اقتا يياد المعرفي ي وهع ييو
الاروقات هدأ أوي هتفديد ماتون اقتااد المعرف :

الما لفات الت ت ل خلي ولتوضيل

خييرف هر ييامج ا ميين المتفييدز اا ميياال "اقتايياد المعرفي " هأ ي " شيير المعرفي ووا تاجتييا وتو ياتييا هكايياءز في

والسياس ي  ،والفييياز الراا ي واييوي لترقي ي الفال ي

جميييع مجييايت شييا المجتمييع ايقتاييادا والمجتمييع المييد

اا سا ي ها راد ،أا اقام الت مي اي سا ي ها راد ،وما يت له
الدقي خلد مرتلف ال اخات اا تاجي ".

أما اله

1

ل م ه اء ال يدرات الهشيري الممك ي  ،وتوبيعتيا

الدول فيعرف هأ  ":ايقتااد ال ا يف ي اسيترداما فعياي للمعرفي مي أجيل تف يي الت ميي ايقتايادي

وايجتماخي  ،وال ا يةدا الد است ا

المعارف ا ج هي ".

2

وتعييرف م م ي التعيياو ايقتاييادا والت مي ي اقتايياد المعرف ي خلييد أ ي  " :ايقتايياد ال ي ا يعتهيير في ي ا تيياس

المعرف ي ي وتوبيعتي ييا واسي ييتردامتا المفي يير

الا اخات".

3

ا ساس ي ي لعملي ي ي ال مي ييو ووا شي يياء الثي ييروز وفي ييرم التو يي ييف خهي يير كاف ي ي

ومي ي التعريا ييات الش ييامل لتي ي ا ايقتا يياد أ ي ي " ايقتا يياد الي ي ا ي ش ييئ الث ييروز مي ي ري ي ل خملي ييات المعرفي ي

ورييدماتتا( اي تيياس ،التفسييي  ،الييتعلن ،الت هي ي  ،واسييتردان المعرف ي هأشييكالتا) ف ي ال اخييات المرتلا ي هايختميياد
خلد ا اول الهشري وال ملموسات وف رااالم وقواخد جديدز" ،4و و ايقتااد المتضم للمعرفي الايريف

الت تشمل خلد قواخد الهيا يات والمعلوميات والهرمجييات واير يا ،والمعرفي الضيم ي التي يمثلتيا ا فيراد هرهيراتتن
وخ قاتتن وتااخ تتن).

5

م ر ل التعاريف

في أ اقتاياد المعرفي يرتكيب خليد المعرفي ه وخيتيا الايريف والضيم ي  ،خملييات

المعرف  ،ر استردان المعرف  ،اياول الهشري وال ملموسات ،وضرورز التعلن وت وير ال ات.

وهعييد التعييرف خلييد ماتييون اقتايياد المعرفي ت يير الييد الايير هييي اقتايياد المعرفي وايقتايياد ال يياالن خلييد

المعرفي ي فايقتا يياد المعرفي ي
1
2
3

ييو م ييا يتعلي ي هاقتا يياديات خملي ييات المعرفي ي

اتت ييا ،أا ا ت يياس واي ي اخ المعرفي ي

أفمد خل الفاس مفمد ،مرجع ساه  ،م012
اس المرجع،م012
خمر أفمد مشرا ،مرجع ساه  ،م 022

4

اس المرجع ،م022

5

جن خهود جن( ،)3112إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ،الو ار لل شر والتوبيع ،3 ،ا رد  ،م022

24

الفصل الثاني...........................................................................اإلطار النظري للدراسة
وخمليات الهفا والت وير ،سواء م فيا تكاليف العملي المعرفي مثل تكاليف الهفا والت وير أو تكاليف ادارز

ا خم ييال وايستش ييارز أو اخ ييداد الرهي يراء وت ييدريهتن ،أو مي ي في ييا العاال ييد أو اايي يراد ال يياتج مي ي

ي ي العمليي ي  ،أم ييا

ايقتااد ال ياالن خليد المعرفي يعتهير مرفلي مت دمي مي ايقتاياد المعرفي  ،أا أ ي يعتميد خليد ت هيي ايقتاياد
المعرف ف مرتلف ا ش

ايقتاادي وايجتماخي مثل التباوس هي تك ولوجيا المعلومات مع ق اخات متعيددز

كايتاييايت مثييل (تشييريم ا م يراو خ ي هعييد ،اج يراء العمليييات الجرافي ي خ ي هعييد ،اا تيياس خ ي هعييد ،خ ييد
الم ييةتمرات خي ي هع ييد...الي ي ) كلت ييا تجع ييل ايقتا يياد مه ي ييا خل ييد المعرفي ي والعل يين ،فال ييدول الاي ي اخي الكه ييرع التي ي
استاادت م م جبات الثورز العلمي التك ولوجي وسررتتا ف ا اخاتتا والت الد مرفل ايقتااد المه

المعرفي أو مييا يمكي أ
اهتكار واكتسا

خلد

سييمي مرفلي مييا هعييد ايقتايياد المعرفي  ،أمييا الييدول التي تسييعد الييد ا تيياس المعرفي مي
ور ايقتااد المعرف 1.

و شر وتربي للمعرف فت مابالت ف

أما ف ما يرم اقتااد المعرف واقتااد المعلومات فيعود سه

التدارل هي تما الد اعوه التميييب هيي

فيعرف اقتااد المعلومات خلد أ "ايقتاياد الي ا يعتميد في مرتليف ق اخاتي
ما لف المعلومات والمعرف ّ ،
وسلع وردمات خليد المعلوميات وأ ي ايقتاياد الي ا تبييد فيي قيوز العميل المعلوماتيي خي قيوز العميل العاملي في

ال اخات الا اخ  ،البراخ والردمات" وخلي فت اقتااد المعرف قد ه ي خليد اقتاياد المعلوميات وجياء يف يا
ل  ،فاقتااد المعرف أكثر شموي م اقتااد المعلومات ا يعتميد اقتاياد المعلوميات خليد المعرفي الايريف أميا
اقتااد المعرف فيرتكب خلد المعرف هشكليتا الاريف والضم ي معا.2

وهال سييه للتييدارل هييي اقتايياد المعرف ي وايقتايياد الرقم ي ف ي يمك ي فاييل ف ي ضييل ايسييتردان المت ابيييد

للش ييهكات وايتاي ييايت وفي ي ضيييل ا تش ييار المعلوم ي ي الرقميي ي  ،ميييا يجع ييل اقتاي يياد المعرفي ي أكثييير اختم ييادا خليييد

التك ولوجيا الرقميي في ريب المعلوميات ومعالجتتيا واسيترجاختا وهثتيا وواخيادز اسيتردامتا ،كميا في ا تياس المعرفي
واسييتعمالتا فهال سييه يقتايياد المعرفي تعتهيير التك ولوجيييا ال اقييل الاعييال للمعرفي الي ا يسيياخد في شيير ا وتشيياركتا
خل ييد أهع ييد الف ييدود .أم ييا هال س ييه ل قتا يياد الرقمي ي فيعته يير همثاهي ي الت هيي ي العملي ي يقتا يياد المعرفي ي هاس ييتردان
الفواسييي

والشييهكات ،وهالتييال فايقتايياد الرقمي

ييو ايقتايياد الي ا ي ييون خلييد التك ولوجيييا الرقميي أمييا اقتايياد

المعرف فيستعمل التك ولوجيا للهفا خ المعرف  ،ا تاجتا و شر ا .3

ثانيا:العوامل الدافعة القتصاد المعرفة

ثم خوامل تدفع اقتااد المعرف وتسا ن ف ا تشار ف مرتلف هلدا العالن وتتمثل ف :4

العولمة :وي اد هتا ا اه الفدود هي شعو العالن ،و

ان ي ون خلد ايهدا العلم والت يور الت ي وثيورز

ايتاايت ،فيا اييرت العولي قواخيد التجيارز وال يدرز الت افسيي  ،وفيررت السياسيات ووسيعت ايسيتثمار ا ج هي

1
2
3
4

مراد خل ( ، )3101االقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في االقطار العربية،ورق هفثي  ،جامع الجلا ،الجباالر ،م2
خمر أفمد مشرا ،مرجع ساه  ،م.م012-012
اس المرجع ،م012
أفمد خل الفاس مفمد ،مرجع ساه  ،م.م003-001
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فادت ا سوا والم تجات أكثر خالميي وأايهفت الم افسي ماتوفي فتتفيدع اليدول ال ا ضي العمال ي الاي اخيي
ف الواول الد المستتلكي .

ثورة المعلومـات/المعرفـة :هسيه

الهشري الت ف ّل فيتا امت
التفول الد اقتااد المعرف .

ال ميو السيريع لكميي المعلوميات والي ا أدع اليد ي الف هي الفاليي مي تياري

المعلومات و شر ا مف ّل المك

والتا يع ،هاختهار ما قوز مفرك للمجتمع وهالتال

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت :تتييتن ت ي ي المعلومييات هد ارس ي  ،تاييمين ،ت ييين ،ت ييوير ،ودخيين المعلومييات
والهيا ييات الت ي تعتمييد خلييد أجت يبز الفاس ي

اآلل ي  ،فت ي خهييارز خ ي تااخييل أجت يبز الفاس ي

اآلل ي مييع اا سييا

وتساخد ف كل مجايت الفياز (ايجتماخي  ،وايقتاادي والث افي ) ،ل ل أاهفت تك ولوجيا المعلومات مفركا

أساسيييا لت تيياس وال مييو ايقتاييادا في كثييير مي الهلييدا كمييا جعلييت الشييهك العالميي "اي تر ييت" العييالن في فال ي

اختميياد مته ييادل ،و تسييمل هال ا ييا الييد المعلوم ييات أو اجي يراء المعييام ت خه يير اي تر ييت هس ييرخ ودق ي خاليي ي كم ييا

سيا مت في راييو تكياليف ال ييل وايتاييال و يل السييلع والرييدمات خهير أ فيياء العييالن ،و ي ا مييا أفييدا التكامييل
هي العمليات المتهاخدز جارافيا هاضل التكامل هي ت ي المعلومات وشهكات ايتاال العالمي .

نقص الكفاءات والمهارات :ياار ق ا ت ي المعلومات وايتاايت ايجاد المتارات والرهيرات ال بمي  ،لي ل

فالييدول والمةسسييات الت ي ي تسييت يع العثييور خلييد المتييارات الم اسييه مفليييا تهفييا خ تييا رارجيييا وهالتييال فييتل

ا ه يوا

أمييان ايسييتاادز م ي المتييارات المت يوافرز ف ي أا مكييا م ي العييالن و ل ي خهيير شييهكات اي تر ييت والتعيياو

ايفتراض .

خدمـــة المســـتهلك :تيجي ي لتض ييافر خ ييدز خوام ييل كالت ييافس الع ييالم  ،اي تر ييت ،تفري يير التج ييارز ،وبي ييادز امكا يي ي

الواييول للمعلومي  ،أاييهل العامييل ا كهيير للت ييافس ييو الت ييافس خلييد العمي ء وأاييهل لتيين اليرأا وال يرار في

ييو

السلع أو الردم الم لوه فم المتن معرف راهاتتن وافتياجاتتن وت لعاتتن ثن تف ي تيا ،كميا أايهفت م ميات

ا خمال م اله هاهتكار م تجات جديدز وواضاف خليتا ميبات هاستمرار للواول الد ارضاء البهو وضما ويال
ف ل التايرات السريع وخدن ايست رار ف راهاتتن.

التجارة االلكترونية :تيج لتبايد خدد مستردم اي تر ت ،وما ترت
م الو االف الت ليدي اليد الو ياالف التي تت لي

خليد لي مي تايير في مجيايت التو ييف

متيارات في ت يي المعلوميات هااضياف اليد ال يدرات والمتيارات

والمس ييتويات الع ليي ي التااللي ي  ،ت ابي ييد ا تش ييار التج ييارز ايلكترو يي ي التي ي ت ييتن ه ييي الش ييركات اس ييتا وه ييي الش ييركات
والمستتلكي ف

اس الوقت.

و كر هااضاف الد

العوامل ا تتاء يا رز التو ييف ميدع الفيياز ،الفاجي لليتعلن ميدع الفيياز والتشيايل

المةقييت فيييا تايييرت أ مييا العمييل فاييدت الم مييات تتكييو م ي خييدد قليييل م ي المييو اي واادارات ا ساسييي
وتفول م العمل الد العمل خ هعد.
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ثالثا:سمات اقتصاد المعرفة

يتميب اقتااد المعرف همجموخ م الرااالم ت ر اليتا العديد م الهافثي أ متا:1

 -اقتااد المعرف اقتااد جديد ل أسس ومهادئ وقواخد جديد تتمفور جميعتا فول المعرف وخملياتتا.

 اقتااد يعتمد هشكل كهير خلد تك ولوجييا المعلوميات وشيهكات ايتايال فاال ي السيرخ أ متيا اي تر يت ،ممياوسع امكا ي التشار ف المعرف هي أفراد الم م الوافدز ،وهي الم م واير ا م الم مات ا ررع.
ّ
 اقتااد يركب خلد ال ملموسات هدل الملموسات ،أا يم الردمات خلد السلع وا فكار وايهتكيارات خليدا اول المادي .

 اقتااد تت لم في أ مي الموقع الجاراف م ر ل ايستردان المكثف لتك ولوجيا المعلومات وايتاايت. -اقتااد ي يكو في ايفراد مجرد مستتلكي للمعرف  ،هل اا عي ومهتكري لتا.

هااضاف الد:2

 أ اقتايياد المعرفي اقتايياد وفيرز ي ال ييدرز ،ا أ ا تيياس م ييتج ت ليييدا ماديييا تفكمي ال ييدرز في الميواد ا ولييوالع اا يير ا ر ييرع أا تت يياقم ي ي المي يواد هايس ييتردان فت ييد في ي م ييا ير ييم اآليت فتي ي تتتلي ي م ييع ك ييل

استردان ،أما ف ما يرم الم تج المعرفي فيمتياب هيالوفرز كيو ميوارد تت ابييد وتبييد قيمتتيا ميع كيل اسيتعمال
فكل استعمال للمعرف يرل لدي ا معرف أررع ومجموخ م الرهرات الت تبيد م قيمتتا.

 -تعد المعرف ف

ا ايقتاياد العاميل الراليسي في اي تياس ،خكيس ايقتاياد الب ارخي والاي اخ الي ا كيا

اختماد ما أوي خلد ا رو ثن رأس المال خلد الترتي .

 يعد الع ل الهشرا (الرأس المال الهشرا) أ ن مجايت ايستثمار وأكثر ا ا تاجي وتف ي ا للت مي ايقتاادي . يعتهر اقتااد المعرف اقتااد اهداخ اهتكارا ،افتراض  ،شهك  ،الكترو  ،ورقم ويتضل م ر ل تعددتسميات .

 يعد اقتااد المعرف أكثر م الم لشرو الهيال السليم  ،و ل لوجود الهيداالل المرتلاي ووامكا يي ارتييار أكثيرهديل مفاف

خلد الهيال .

 يعد اقتااد المعرف أقل استت كا لل اق والوقود م ايقتااد الت ليدا ،ويمك أ يكو م تجا لل اق . -يفسييي درييول ا ي ا المعرف ي كييو تن خا ي

العملي ي اي تاجي ي وجو ر ييا ،ممييا يييةدا الييد ت ييوير مسييتوا ن

ايقتاادا وايجتماخ واست رار ن ال ا يع يتن ال درز خلد ا تاس المعرف وااهدا وايهتكار فيتا.

 ارتايياء مت ي وو يياالف ت ليدي ي  ،و شييأز أرييرع أكثيير اختمييادا خلييد اسييتردان الت يييات الفديث ي وخلييد ال ييدراتالمعرفي والمتارات ال اتي .

 سييمل اقتايياد المعرفي هتتافي المعلومييات والمعرفي للجميييع ،وليين ته ييد فكي ار خلييد وا ايرتاييام أو خلييدفال معي .

1
2

خمر أفمد مشرا ،مرجع ساه  ،م.م 013-011
هاسن ادير ادير( ،)3101اقتصاد المعرفة ،شعا لل شر والعلون ،فل  ،سوريا ،م.م11-22
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رابعا :م شرات اقتصاد المعرفة
تسمل مةشرات اقتااد المعرفي همعرفي الوضيع المعرفي والت ميوا والت افسي لليدول ،وت ييين وضيعتا وميدع

ت دمتا ف المجال المعرف والتك ولوج وم ار تتا مع اير ا ،يت افس الهافثو ف وضع مةشرات تسمل هال ياس
الاعلي لمجييال الملموسيات وال ملموسييات في ايقتايياد راين اييعوه قيياس ال ملموسييات لكي يه ييد ايجتتياد في

تفديييد ي المةش يرات ف ي تفس ي مسييتمر للييتمك م ي قياسييتا وتفديييد ا هدق ي  ،كمييا ي ييون اله ي الييدول هتاييدار

مةشيرات ت يييس مييدع الت ييدن ف ي اقتايياد المعرف ي فيييا ي سييمتا الييد مةش يرات المعرف ي ومةش يرات اقتايياد المعرف ي
وي ييدرس تفتتييا خييدز مةش يرات أرييرع وقهييل الت يير

المةشرات الت فدد ا الهافثو و

 -م شرات العلم والتقنية:

كالتال :1

يين المعييايير ال ي ا فييدد ا اله ي الييدول

ت يير الييد هعييو

ت يس مةشرات ا هفاا والت مي  ،مةشرات هراءات ايرت ار  ،مةشرات الم شيورات

العلمي  ،مةشرات مي اب المدفوخات للت ي ومةشرات الترااات العلمي والت ي .

 -الم شرات المأخوذة من بحوث تنظيم نشاطات االبتكار :ت يس مةشرات هفوا امت

الت ي  ،مةشر الهفوا

الجماخي فول ايهتكار ومةشر هفوا متارات ايهتكار.

 م شرات القوى البشرية :ت يس التعلين والتدري  ،مةشرات مربو رأس المال الهشرا ،مةشرات ايستثمار فرأس المال الهشرا ومةشرات مربو الموارد الهشري .

 م شـــرات اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت :ت يياس مي ي ري ي ل ايس ييتردان الواس ييع لتك ولوجي يياالمعلومات وايتاايت.

 قيــاأ أداء الشــركات بمقــاييأ ماليــة وغيــر ماليــة :وتعتمييد م يياييس ا داء الماليي خلييد المعلومييات المالييوالمفاسهي كالعاالد خلد ايستثمار وال يم ايقتاادي المضاف ...ال  ،وهال سه لم اييس ا داء اير الماليي

فتتض ييم م يياييس كميي ي ك ييتدارز اي ت يياس وف ييا لع ييدد الوف ييدات الم تجي ي  ،وم يياييس كيايي ي

كس ييمع الم ييتج أو

الردم  ،رضاء وويء المستتلكي ومرو خمليات التا يع...ال .

 م شــرات قيــاأ أنظمــة الم سســة :ت يييس كايياءز وفعالي ي أ م ي الم م ي ويييتن ل ي هااجاه ي خلييد هعييوايس ييالل م ت ييا ييل تس ييعد المةسسي ي لته ييادل المعلوم ييات والمعرفي ي

وا ت يياس معرفي ي جدي ييدز وت هي ت ييا لتفس ييي

وت ييوير السييلع والرييدماتت و ييل تت يوافر ف ي المةسس ي سييهل للت مي ي ال اتي ي واكتسييا

للفاا خلد خ ار الكااءز هدارلتات واير ا م ا سالل .

 -م ش ـرات قيــاأ رأأ المــال الفكــري للعمــالء :ي يياس خ ي

الره يراتت و ييل تسييعد

ري ي قييياس رضييا العم ي ء الييدارليي

كأخضيياء

مجلس ايدارز ،العاملو ف الشيرك والمت وخيو  ،ورضيا العمي ء الريارجيي كالجتيات الما في  ،المةسسيات
الشريك ومتل وا الردم أو الجمتور المستتدف.

1

مرال توتليا ( ،)3119م شرات اقتصاد المعرفة وموقع المرأة من تطورها ،المعتد العره للتدري
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وف ما يرم اله

الدول ففدد ا ف

وخي م المةشرات كما سه

المعرف ) ولراتا أفد الهافثي م ر ل الشكل اآلت :

كر (مةشرات المعرف ومةشرات اقتااد

الشكل رقم ( :)3م شرات البنك الدولي القتصاد المعرفة

مؤشرات المعرفة

عدد الهواتف في كل 0000شخص

ثقافة المعلومات
واالتصاالت

عدد الحواسيب في كل 0000شخص
عدد مستخدمي االنترنت في كل  0000شخص
متوسط عدد سنوات الدراسة المتوقعة

التعليم والتدريب

اجمالي معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي

مؤشرات اقتصاد المعرفة

اجمالي معدل االتحاق بالتعليم العالي

مدفوعات رسوم الملكية والتراخيص

االبتكار

عدد براءات االختراع
عدد المقاالت الصحفية في كل مليون شخص
عوائق التعريفة الجمركية وغير الجمركية

نظام الحوافز
االقتصادية

جودة القوانين واألنظمة التشريعية
سيادة القانون

المصدر  :مةشرات اقتااد المعرف  ،الجمتوري العرهي السوري 3102،
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المبحث الثاني :الحمل الزائد للمعلومات وتفاقم ظاهرة متالزمة أرق المعلومات

ا التفييول الملفييو في شييتد مجييايت الفييياز جعييل ايختميياد خلييد المعلومييات والمعرفي يت ابيييد هشييكل كهييير،

ييرع أ الم مييات أاييهفت ت شييأ المعرف ي هييدور ا أا أاييهل الكييل يعمييل خلييد ا تيياس معلومييات ومعييارف جديييدز

و شر ا وتشياركتا مي ري ل الشيهكات العالميي

التي أايهل ي ا ياء خ تيا في الفيياز اليوميي والعمليي  ،وراين أ

ا التفول فو اقتاياد المعرفي كيا لي ا ثير اييجياه خليد ت افسيي المةسسيات اي أ توجي الكيل فيو ا تياس

المعلوميات والمعرفي وتشياركتا خهير الشييهكات العالميي أدع اليد اي اجيار التاالييل للمعلوميات وفي شيتد المجييايت
وأاهل م لو م الم مات التعامل مع

وف ي

ا الفجن الكهير م تا لتست يع أ ت ار همكا ت افسي في السيو ،

ي ا المهفييا سييل الضييوء خلييد ا ثيير السييله لت ي ا التييدف التاالييل للمعلومييات ومييا جيين خ تييا م ي ر ي ل

التعرو لماتون مت بم أر المعلومات ،أسهاهتا وأ ن م ا ر ا.

المطلب األول :مفهوم متالزمة أرق المعلومات وتاريخ نشأتها
أوال :مفهوم متالزمة أرق المعلومات

أجمعي ييت ا دهيي ييات أ ي ييا عي يييا ف ي ي مجتمي ييع يتسي يين هترم ي ي المعلومي ييات أو كمي ييا واي ييا
المعلومييات ممييا ياييي

) (shenkض ي يها

الاييرد المتل ي هفالي شييلل في التفليييل أو أث يياء المعالجي  ،فيييا أ ي في لف ي مييا يييت بن

بيييادز فجيين المعلومييات هعييدن ال ييدرز خلييد معالجتتييا وم ي التعي

أو ا ر واا تييا و ي ا مييا ي لي خليي متالزمــة

أرق المعلومات كميا ي لي خليي أيضيا ماي لل الحمـل الزائـد للمعلومـات وتعيرف مت بمي أر المعلوميات خليد
أ تا:

1

فسي

) (klapp,1986ي الفجيين الكهييير مي المعلومييات التي تسييه

معدل مرتاع تجعل يعجب خ معالجتتا هشكل افيل هسه

في ضوضيياء لييدع المتل ي خ ييد هلواتييا

التشتت ،ايجتاد وكثرز اير اء.

كمييا يعرفتييا ) (butcher,1998أ تييا الفجيين التاالييل م ي المعلومييات ات الاييل هموضييو الهفييا والت ي ياييع
خلد المتل

استيعاهتا.

أما خ ) (feather,1998فيعرفتا خلد أ تا ال
ول

الت ياو فيتا فجن المعلومات قدرز الارد خلد معالجتتيا

قدرز ا فراد خلد المعالج مفدودز .ويمك توضيل ل هالشكل الموال :

Andgela edmunds & anne morris(2002), Previous reference , p.p17-28
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شكل  :4العالقة بين حجم المعلومات والقدرة على معالجتها
القدرة على المعالجة

حجم المعلومات
الحمل الزائد للمعلومات
المصد josepf ruff(2002),information overload :causes, symptoms & solutions, lila brienfing magazine, harvard :
graduate school of education,p2

يهي الشكل قدرز معالج الارد للمعلومات هديل فجمتا ،كلما باد فجن المعلومات تبيد ال يدرز خليد المعالجي اليد
أ تا ييل ال ييد ف ييد ا ا قا ييد ،ث يين ته ييدأ تت يياقم هت ابي ييد فج يين المعلوم ييات وفي ي ال
المعلوم ييات ال ييدرز خل ييد المعالجي ي وتا ييهل الع قي ي هي تم ييا خ قي ي خكس ييي
للمعلومات وم يتعرو الارد لم ا ر مت بم أر المعلومات.

ي ي التي ي يا ييو فيت ييا فج يين

ي ت يير ل ييا م ييا يس ييمد هالفم ييل ال ابال ييد

أما ) (jackson,2001فيتاّ مع اله ي ف كو الفمل الباالد للمعلومات و تجاوب فجن المعلوميات التي
ي ها ي معالجتتييا ل اق ي الاييرد خلييد ل ي ويضيييف خامييل الوقييت فيعرف ي أ ي " تجيياوب كيين المعلومييات الت ي ي ها ي
معالجتتا اق الارد ف مجال المعالج ر ل الوقت المتوفر للارو".
وفس

1

) (J.eppler & J.mengisالفمل الباالد للمعلومات و خ دما تتجاوب الفاج للمعلوميات قيدرز الايرد

خل ييد معالجتت ييا ويش ييير أ ي ي ل يييس ف ي ي مي ي

افيي ي الك يين ه ييل مي ي جا ي ي

المعلومات مت اسه مع مت لهات الارد أو متر ال رار.

2

ال ييو أيض ييا أا أ تك ييو كميي ي و وخيي ي

د ارسي (خهيد المجييد ايالل هيوخبز)3111 ،أ ي " لي الشيعور الي ا ي تيا

يعرف أر المعلومات فس
كما ّ
خددا كهي ار م ال اس هأ هفوبتتن كميات كهيرز م المعلومات هما يست بف وقتتن ويجعلتن يشعرو هااجتاد ميا

يةثر سلها خليد قيدرتتن مي ايسيتاادز م تيا وتو ياتيا في فيل مشيكل قاالمي أو اتريا قيرار ميا وخيادز ميا ياياف
ي ال ييا رز أر تيج ي قل ي الاييرد م ي أ

هالموضو ال ا يف د ها تمام ".3

ييا معلومييات ات قيم ي ف ييدت ف ي رضيين المعلومييات ات الع ق ي

كمييا يشييير (ميس يير مفمييد اه ي ار ين )3119 ،أ أر المعلوم ييات ييو ت ابيييد فالي ي خييدن ااد ار ف ي تأثيراتت ييا

السلهي ف فايت وجود كن االل م المعلومات و و ما ياا هفال اا ار المعلومات الت تجعل الارد ي سف
م تبما أمامتا ويكتا هالمرور العاهر لعدن قدرت خلد المااضل هي

ا الكن التاالل م العلومات المتاف .4

 1خهد المجيد خامر هوخبز ،مرجع ساه  ،م022
2 J.eppler & jeanne mengis,A Framework for Information Overload Research in Organizations, Paper # 1,
university della svizzera italiana,p 12
 3اس المرجع ،م022
4

ميسر مفمد اهه ار ين ،مرجع ساه  ،م022
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وخلي ي فييت مت بم ي أر المعلومييات ي تعهييير خ ي الشييعور ال ي ا ي تييا

الاييرد (متر ي ال يرار) م ي فييايت

ال لي  ،التيوتر ،اي تيا  ،الليهس ،الاميوو والتيردد الي ا يـالزم اسيت هال لكمييات كهييرز مي المعلوميات تايو قدرتي
ووامكا يت خلد معالجتتا والمااضل هي تا يترا ال رار الم اس

ثانيا :تاريخ متالزمة أرق المعلومات
كت
لي ي

) (klapp,1986خ

ف الوقت وهالجودز ال بم .

ا رز الملل ال اتج خ الفجن الكهير للمعلومات ،كما كر أ أول م يفي

ي ييو خي ييالن ايجتمي ييا ) (simmel,1956كمي ييا أشي ييار أ

) (deutsch,1961كي ييا ق ي يد تكلي يين خ ي ي مشي ييكل

ايتاايت الباالدز وأ ل خليتا ما لل"مرو المد " ،أما اياا ما لل " مت بم أر المعلوميات" فترجيع
لي )دياييد ليويس( و يو أراياال

اسيا

لي مي ري ل م الي "الميوت العااليد للمعلوميات" لوكالي

هري يا  ،وكيا

رويتييرب هل ييد  ،1 0112وكييا أول م ي ايياح ما ي لل "الفمييل ال ابالييد للمعلومييات"
ر ل كتاه (ادم المست هل )0121،في ما ت هأ هأ
مشييكل لألفيراد في

تايي الم يياف ،2ويرجييع الهييافثو تيياري

ييو)(alvine-tofflerم ي

البيادز المتسارخ ف ا تياس و شير المعلوميات ستسسيه

ي ال ييا رز الييد الاييي تييوفلر كو ي أول مي ت اولتييا

ك ييا رز هدقي وليين تكي مجييرد اشييارز لم ا ر ييا وأول مي ااي لل خليتييا ماي لل "الفمييل ال ابالييد للمعلومييات" ومي

ر ل ف

تعرف العالن خلد معالن ال ا رز.

المطلب الثاني :العوامل انتشار متالزمة أرق المعلومات
لكييل ييا رز أسييها

و تيياالج ،ك ي ل لمت بم ي أر المعلومييات أسييها

خييدز أ متييا ثييورز المعلومييات والت ييور

التك ول ييوج الي ي ا س ييا ن في ي ا اج ييار المعلوم ييات وس ييرخ ت ييداولتا وق ييد ت يير العدي ييد مي ي اله ييافثي

ال ا رز ،يمك تلرياتا ف التال :

س ييها

يي

ثـــورة المعلومـــات :أو الثييورز المعلواتا ييالي وي اييد هتييا "اسييتردان تك ولوجي ييا المعلومييات وايتاييايت ف ي ا ت يياس
المعلومات وت يمتيا وتربي تيا واسيترجاختا وهثتيا و لتيا واسيتثمار ا" ،3ومي المةكيد أ ثيورز المعلوميات لين تيأت

م ي ف يراح فر ي ل ال اييف ا رييير م ي ال يير العش يري

تييرت مشييكل المعلومييات أو أبم ي المعلومييات واي اجييار

الاكرا ،وتتمثل مشكل المعلومات ف خدز خوامل موضف ف الشكل رقن (:)2

1

Angela emunds & Anne moris (2002), The problem of information overload in business organizations,
International Journal of Information Management 20, Loughborough University,p19
2
Alvine tofler (1970), futur shoch, randon house new York, usa, p.p 350-352.
 3خمر أفمد مشرا ،مرجع ساه  ،م22
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الشكل رقم ( :)5العناصر األساسية لمشكلة المعلومات
الكم الهائل من
االنتاج
الفكري
تزايد عدد
اللغات
المنشورة بها
المعلومات

مشكلة
المعلومات

تزايد عدد
األقطار
المنتجة
للمعلومات

تنوع أشكال
ومصادر
المعلومات

ترابط
المعلومات
وتشابكها

المصدر :خمر أفمد مشرا( ،)3102إدارة المعرفة الطريق الى التميز والريادة ،دار اااء لل شر والتوبيع ،خما  ،م22

شــبكة اإلنترنــت :ممييا ي ش ي في ي أ شييهك ا تييرت تسييا ن ف ي التييدف الكهييير لفجيين المعلومييات ولك ي يرتلييف
الهعو ف كو تا مسه

م مسههات مت بم أر المعلومات كو المت بمي

تيرت م ا ر يا فتيد قهيل تيور

شي ييهكت ا تر ي ييت ،ومي ييع ل ي ي أكي ييدت هعي ييو الد ارسي ييات أ شي ييهك ا تر ي ييت تبيي ييد م ي ي تاي يياقن في ييدز مت بم ي ي أر

المعلومات 1،فيا تسمل ا تر ت هال اا الاورا والسريع للمعلومات وهأفجان ضرم م ر ل مفركات الهفا
فهمجرد وضع الكلمي الماتافيي خليد مفير هفيا سيت تمر المعلوميات التي لتيا أا ايل مهاشير أو ايير مهاشيرز
هموضو الهفا ،فمث خ د الهفا خ موضو "مت بم أر المعلوميات" ت تير ل يا العدييد مي المعلوميات ات

الال ككل ما يتعلي هيا ر وأ يوا أيضيا ميا يتعلي هيأ وا المت بميات هاا افي اليد كيل المواضييع ات الايل

هالمعلومييات ،كمييا قييد تاييل ا المعلومييات متكييررز ف ييد تتييداول أفييد الم ييايت ف ي العديييد م ي المواقييع وف ي مرتلييف
المج ت وخلد مرتلف المدو ات وهالتال ستال ا الم ال همرتلف ماادر ا ومواقع شر ا.

كما يفدد ) (joseph m.kayanyالعوامل المسا م ف

حجم المعلومات :فكلما باد فجن المعلومات ت ل

ا رز أر المعلومات ف أرهع خوامل تتمثل ف :

جتد أكهر ف المعالجي مميا يسي

اار يا والتعي

2

وقيد يايل

الد درج خدن قدرز الارد خلد المعالج .

1

Angela emunds & Anne moris, Previous reference, p22
Joseph m.kayany(2002),information overload & information myth, westem michigan university.
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الوقــت المتــا  :فكلمييا كييا الوقييت أوفيير كا ييت المعالج ي أفضييل وأد  ،وكلمييا كييا الوقييت أقييل أدت السييرخ ف ي
المعالجي اليد ضييا هعيو المعلوميات المتمي  ،مميا يجعييل الايرد ي يع في ارتهيا وخجيب في المعالجي والمااضييل
ل الوقت المفدد ،وهالتال مبيد م ا ر المعلومات .

هي

ا الكن م المعلومات المتاف ف

والتع

والتوتر م جراء الروف م تو يف المعلومات ف اير مكا تا.

جودة المعلومات :فكلما كا ت المعلوميات أقيل جيودز وجي

التيدقي فيتيا أكثير ،وهالتيال الوقيو في فالي ايجتياد

القدرة المعرفية :م المةكد أ الارد ال ا يمل متارات وقدرات ف معالج المعلومات سيكو أداال

أفضيل مي

اير ا قل قدرز وكااء ورهرز ،وهالتال كلما بادت قدرات الارد المعرفيي اهتعيد ا خي فالي ا ر المعلوميات وكلميا

قلت قدرات
وفس

بادت فدز ا ر المعلومات لدي .

) (eppler,2002فالعوامل المسا م ف فال ا ر المعلومات متمثل ف :

1

كفــاءة وصــفات الفــرد :يعتهيير الاييرد أفييد العوامييل المييةثرز ف ي تايياقن فييدز مت بم ي أر المعلومييات ،فكمييا كيير ف ي
هعو التعرياات أ أر المعلومات يفال في يبيد فجن المعلومات خ قدرز معالج الارد لتا ،ويرتلف ل

م فرد الد آرر فكل وقدرات ووامكا يات ويكم ايرت ف ف العوامل التالي :
 -مفدودي قدرز الارد خلد المعالج .

 الاااز الشراي (الرهرز ،المتارات ،العمر... ،ال ). -الفال الشراي ( الافي  ،ال اسي ).

 متارات الكتاه للمرسل ومتا ارت ال راءز للمتل -الكااءز ف استردان الوقت.

(متارات ايتاال والتواال).

االســتخدام المفــرط للتكنولوجيــا :تعتهيير التك ولوجيييا المسييا ن ا ول ف ي التييدف الكهييير للمعلومييات وهالتييال فت ي
خامل مةثر ف ا تشار ا رز أر المعلومات م ر ل:
 استردان تك ولوجيا المعلومات وايتاال. الهريد االكترو .-

ن الدفع.

 ا تر ت ،ااكستر ات ،اي تر ات. ال وات التلابيو ي وبيادز اا تاس الاكرا.-

ن المعلومات المع دز.

سياســات المنظمــة ،المهــام والعمليــات :م ي المةكييد أ للم م ي تييأثير ف ي

ييا رز أر المعلومييات و ي هعييو

الفايت المتعل هالم م وسياساتتا:
 العمل متعدد الترااات. -المركبي ووالااء الوساال .

josepf ruff(2002), Previous reference, p.p 6-9
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 الهفا خ المعلومات يكو م قهل المستردن ال تاال هدل مت ي المعلومات. -ايا

استراتيجيات فعالي ايتاال الدارل .

 -خدن فعالي ادارز التدري

والمعرف .

 -تع د المتان.

 خدن وضوا ا داف. -ضا الوقت.

خصائص المعلومات :سمات ورااالم المعلومات استا تسا ن ف تااقن ال ا رز ،مثل:
 خدن الي ي م المعلوم (مشكل ايرتيار هي المعلوم الم لوه والمتاف ). ت و المعلومات وبيادز مجايت استردامتا. اموو المعلوم ف فد اتتا. درج فداث المعلوم . درج تع يد المعلوم . -وفرز المعلومات وارت

تا هالمعلومات الت ليست ات ال هالموضو .

 -درج الموثوقي هالمعلوم .

أما ما جاء ف دراس (خهد المجيد االل هوخبز )3111،ف ا رز أر المعلومات أو المت بم جاءت تيج لي:
 -التزايــد المســتمر فــي اإلنتــا الفكــري :فسي

رمس س وات ،وتعهر افاااليات شر الكتي

1

هعييو الت ييديرات فييت المعرفي الهشيري الم شيورز تتضيياخف كييل
في العيالن أ الكتي

التي ت شير يومييا قيد هلايت ا ليف خ يوا

ف المتوس .

 االزديـــاد األســـي لكـــم المعلومـــات الرقميـــة :مي ي ري ي ل مرتل ييف الوس يياال الرقميي ي وأ مت ييا الش ييهك العالميي ياي تر ت ،هااضاف الد بيادز خدد المستردمي لت الشهك وال ا يتبايد خدد يوميا ه س .2,5%

 -البريد اإللكتروني :درس الهريد ايلكترو

الس وات ا ريرز كأداز اتاال خلد مستوع ا فراد والمةسسات ،قد

يتل ييد الاييرد الوافييد المالييات م ي الرسيياالل ايلكترو ي ي م ي دارييل المةسس ي ورارجتييا همييا يتجيياوب قدرت ي خلييد
اا

خليتا وهالتال ا مال أالهتا فتد لو كا ت متم ومستعجل قد ي ي ف تا اي هعد فوات ا وا .

المطلب الثالث :آثار ومظاهر متالزمة أرق المعلومات

لمت بم أر المعلومات جمل آثار وم ا ر ت عكس خلد الارد كما خلد المةسس وتتمثل ف :

آثارها على الفرد وصحت  :ت تر هعو م مل مت بم أر المعلومات خلد الارد ف شكل اجتياد ،قلي  ،تعي ،
ارتهييا  ،تييوتر ،وتشييويا ال ي

وااكتالييا

واار ييا ممييا يسييه

ل ي ف ي خييدز أم يراو أ متييا مييرو ال ل ي  ،جل ي

الدماح تيجي خيدن تفميل ي ا الكين التااليل مي المعلوميات التي تايو قدرتي خليد ايسيتيعا  ،وضيعف التركييب،

ارتاا ضا الدن ،اض راهات الجتاب التضم والادا وآين المعدز ،اآلين ف العض ت وتش جتا،
1

خهد المجيد االل هوخبز ،مرجع ساه  ،م090
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ضعف الرةي  ،ومرو العجلي (أا أ الايرد ي ي أ ي يجي

أ يسير هاسيتمرار ي جياب ا خميال واليترلم م تيا

مع خدن ايكتراا هال تيج  ،المتن خ د الترلم مي خي ء العميل وهسيرخ ) ،و ي ا ميا جعيل ا راياال ال اسيا

ديايد لويس ي ل خليتا تسمي "مت بم أر المعلومات".1
آثاره على المنظمـة ومتخـد القـرار :تتسيه

ومو ايتييا هسييه

مت بمي أر المعلوميات للم مي في تيد ور الوضيع ال اسي لعمالتيا

آثييار مت بمي أر المعلومييات خلييد الاييرد العامييل ويسي

في تييوتر الع قييات هييي أفيراد الم مي

وفر العمل ،ويةثر ا سلها خلد آداالتن ،ف د يلجأ العامل الد السرخ ف ا جياب خملي ووا ميال المعالجي الاعليي
والدقي ي ي للمعلوم ييات أو ق ييد يلج ييأ ال ييد التت يير وتأجي ييل العم ييل ،وفت ييد في ي ف ييال ف يياول العام ييل المعالجي ي الدقي ي ي
والافيف لت ا الكن التاالل للمعلومات فسيةدا ل فتما لضييا الوقيت والجتيد ،أيضيا يفيد مي اليتعلن وااهيدا

داريل الم مي فالعاميل يلجيأ في فلي للمشيك ت اليد ميا يعرفي واليد تجارهي السياه هيدي مي اختمياد خليد ي
الاوضد العارم م المعلومات ،ران أ ال تياالج السياه والتجيار ي تت اسي

االهيا ميع الوضيع الفيال رااي

ف ي فال ي المفييي الييدي اميك والتاي يرات المتاسييرخ الت ي تعيشييتا الم مييات ،وتتسيياءل الم مييات ف ي
لما ا التيدري

والت يوير والتعليين ،وتضيييع الميال والوقيت والجتيد في

لدع العاملي .

2

ي ا الفييال

لي ميادان الايرد سييعود لميا يعرفي سياه ا في

فل مشاكل  ،أيضا يةدا أر المعلومات اليد ا راياو أداء الم مي وفجين اا تاجيي ومسيتوع الرضيا اليو يا
كما يةثر أر المعلومات ف اترا ال رار فيجعل متري ال يرار يعيا

مي شيلل في ال يدرز التفليليي  ،السي في في

التفليل ،التردد ف ارتيار الفل الم اس وي عكس ل سلها خلد كااءز وفعالي ال اررات ،3ووا ا أس
ال ي ي اررات ايس ييتراتيجي سي يي عكس لي ي س ييلها خل ييد مس ييت هل الم مي ي ك ييو ال ي يرار ايس ييتراتيج ي ييةثر في ي مس ييت هل

ا ل خليد

الم م واستم ارريتتا.4

1

Lbid, & paul D.larson &Jack D.kulchitsky(2007), information overload : too much of a good thing? , 92nd annual
in international sypply management conference.
2
Josef ruff, Previous reference, p.p 3-6.
3فالت اليمي ( ،)3102اليقظة وأهميتها في اتخاذ الق اررات االستراتيجية ،أ روف دكتو ار (م شورز)،جامع هسكرز،م022
4
Josef ruff, Previous reference, p5
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المبحث الثالث :الق اررات االستراتيجية وعالقتها بمتالزمة األرق المعلوماتي

خمليي اترييا ال يرار ي العمليي ا ساسييي الي ا تتييتن المةسسييات هترشياد ا مي أجييل هليوح أ ييدافتا و لي مي

ر ل العمليات ااداري المرتلا  ،أو كما اختهر رهرت سيايمو "جيو ر التسييير" و" يو قلي

اادارز" ي سييما ا ا

تكلم ييا خ ي ال ي اررات ايسييتراتيجي فت ي مركييب سييير الم م ي فيييا تييأثر خلييد فاضيير ا كمييا مسييت هلتا وف ي

المهفييا س ي تعرف خلييد ما ي ي ال ي اررات وال ي اررات ايسييتراتيجي هااضيياف الييد التعييرف خلييد خ ق ي

يا

ي ال ي اررات

همت بم ا ر المعلومات .

المطلب األول :عملية اتخاذ القرار ،مفهومها ومراحلها
أوال :عملية اتخاذ القرار

مفهوم عملية اتخاذ القرار:
ارتلف الهافثي ف تعريف خملي اترا ال رار ،كما ارتلات التسميات فت ا م ي ل خليتا خملي اي ع

ال رار و ا م يسميتا هعملي اترا ال رار.
ا سي

فيرع الهعو أ خملي اترا ال رار

 ،فكرا و موضوخ يسعد الد ارتيار الهديل (الفل)

شا

للمشييكل خلييد أسيياس مجموخ ي م ي الر يوات العملي ي المتتاهع ي الت ي يسييتردمتا متر ي ال يرار ف ي سييهيل

الواول وارتييار ال يرار ا سي

وا فضيل ،1وتعيرف ايضيا خليد ا تيا "مجموخي مي ا شي

المشكل  ،وهداالل الفل ،وت ييين الهيداالل ،وارتييار الهيديل الم اسي

ييتن اتّهاختيا لتفدييد

لفيل المشيكل " 2أو ي "خمليي ارتييار هيديل مي

هي الهداالل الكثيرز الممك  ،للواول الد دف مفدد ،أو لفل مشيكل معي ي  ،أوفتيد ا تتياب فراي سيا ف " ،3و

يمك ي ال ييول أ خملي ي اترييا ال يرار ي خملي ي خ
تت اس

مع ايمكا يات المتاف وا داف الم لوه .4

ي ي تتهلييور ف ي ايرتيييار هييي هييداالل متعييددز ات مواايياات

وخلي فا خمليي اتريا ال يرار تتكيو مي سيهع خ ااير أساسيي وتتمثيل في  :الموقيف(المشيكل ) والتي ت يون

م أجلتا خملي اترا ال رار ،متر ال يرار و يو الي ا لي السيل

هارتييار الهيديل ا مثيل وال ي هي  ،التيدف و يو

ال تيج المرجوز م ال رار ،الهيداالل وتمثيل الفليول الممك ي  ،قواخيد ايرتييار و يو مايجي

ا يأري هعيي ايختهيار

أث اء اترا ال رار كث اف الم م والمجتمع...ال  ،وأري ار ال رار ويعرف خلد أ " أفضل هيديل لفيل المشيكل "،5
ويمك ال ول أ ال رار و الهديل اي س

هي مجموخ م الهداالل (هديلي أو أكثر) والي ا يمثيل أفضيل ال ير

للواييول لأل ييداف المسي رز او لفييل المشييكل او لعي س ا فيراف معييي  ،وتت ييو ال ي اررات هت ييو مجايتتييا وأ ييدافتا

1

يهال سميرز( ،)3112المدير وعملية اتخاذ القرار في إطار إدارة الم سسة ،م كرز ماجستار(م شورز) ،جامع الجباالر ،م022

2

أفمد ما ر ،مرجع سابق ،م33

4

مفمد الايرف ( ،)3119القرار اإلداري ونظم دعم  ،دار الاكر الجامع (ايسك دري ) ،مار،م00

3

5

فالت اليمي ،مرجع ساه ،م012

أفمد ما ر( ،)3112مرجع سابق ،م30
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ومسييتوع اترا ييا في يير لل يرار م ي بوايييا مرتلا ي ويييدرس م ي خييدز مييدارل و ي ا مييا جعييل تا ي ياات تتعييدد وم ي

أ متا التا ياات اآلتي :

1

 .0خلد أساس الو يا  :وتا ف الد ق اررات ادارز (تر ي  ،ت ين ،توجي  ،قيادز ورقاه ) وفس

و االف الم مي

(ا تاس ،تسوي  ،أفراد ،وتمويل).

 .3خلد أساس يكل ال يرار وت سين اليد قي اررات متيكلي وأريرع ايير متيكلي  ،و ايد هالمتيكلي ال ي اررات المهرمجي
الت هية هتيا

والروتي ي مثل ق اررات المربو  ،اما اير المتيكل فت اير الروتي ي واير المتكررز والتي يايع

ومعالجتتيا لي م الرهيرز فولتييا ،كمييا توجييد قي اررات شييه متيكلي او شييه مهرمجي و ي التي يمكي الت هيية هتييا و
تستل معالجتتا وخا ما.

 .2وف ا لمستويات الم م و

ق اررات استراتيجي ق اررات تكتيكي وأررع تشايلي :

اييد هييال اررات ايسييتراتيجي ال ي اررات التي تتري مي

ييرف اادارز العليييا والتي لتييا خ قي هرةيي الم مي

وهرسييالتتا وأ ييدافتا و ي قي اررات ويلي المييدع واييير متكييررز ،تتعلي همسييت هل وكيييا الم مي  ،أمييا خي ال ي اررات

التكتيكي فت قي اررات تتعلي هيا مور الت يميي وتتمثيل في ال ي اررات المتعل ي هالتيكيل وتفدييد السيل
وأريرع متعل ي هتييوفير الميوارد ال بمي

التشايلي المرته

.2فس ي

التأكد:

2

اكميال المتيان كييالموارد الماليي والهشيري واير يا ،وفي مييا يريم ال ي اررات

هالمستوع الت اي ا فت ال اررات الروتي ي الت تتمثل ف المشاكل التشايلي وتت لي

والدق ولك تا ي تت ل

هسي .

والمسيةولي

متارات هل تت ل

السيرخ

معرف همجال العمل قد يتر ا مديرا المستوع الت اي ا أو أا خاميل

تييوفر المعلوم ي وت سيين الييد ق ي اررات ف ي فال ي تأكييد ،ق يرارت ف ي فال ي مرييا رز ،وق ي اررات ف ي فال ي خييدن
اييد هييال اررات ف ي فال ي التأكييد ي الت ي تتر ي ف ي

الميةثرز في خمليي اي ع ال يرار ،وهالتيال
الت تتر ف

ييروف التأكييد التييان م ي

هيع ي المتاي يرات والعوامييل

تياالج ال يرار وآثيار تكيو معروفي مسييه ا ،وال ي اررات في فالي

المرييا رز

روف وفايت مفتمل الوقو  ،وهالتال فيت خليد متري ال يرار أ ي يدر ال يروف والمتاييرات

المفتمل الفدوا ف المست هل وك ل درج افتمال فدوثتا ،أما ال اررات ف فال خدن التأكد فت االها ما ت ون
هتا ايدارز العليا لتفدييد أ يدافتا وسياسيتتا العامي (ال ي اررات ايسيتراتيجي ) ،ويايع
المتوق ييع وجود ييا أو ف ييدوثتا ،هس ييه

هال تاالج.

1

خليد اادارز تفدييد ال يروف

خ ييدن ت ييوفر معلوم ييات هالكميي ي وال وخيي ي الم لوهي ي وهالت ييال ا ييعوه الت ه يية

خهد اهلل فمود سراس( ،)3112أهمية خصائص المعلومات في بناء اختيار ق اررات المنظمة ،مجل العلون ايقتاادي وخلون التسيير لجامع اليم ،

العدد،2م.م021-031
2
محمد موسى فرج هللا( ،)7000دور المعلومات في اتخاذ القرارات االدارية في ظل ظروف عدم التأكد ،مذكرة ماجستار (منشورة) ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين ،ص. 70
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ثانيا :م ارحل عملية اتخاذ القرار
و ي الر يوات التي يت لهتيا ال يرار لل تيور اليد فييب الوجيود وفيدد " رهيرت سيايمو " مو جيا

اترا ال رار فيا قسمتا الد ث ا مرافل متمثل ف :1
 مرحلة البحث واالستطالع  :و -مرحلة التصميم :و

العملي الت يتن هتا الهفا وتفديد المواقف الت تت ل

المرفل الت يتن هتا الهفا خ هداالل مرتلا لمواجت

رييا لعمليي

اترا ال رار.

المواقف.

 مرحلة االختيار :فيا يتن فيتا ارتيار هديل معي م هداالل العمل الت تن تفديد ا هالمرفل الساه .وف الاكر الفديا اجتمع الهافثو خلد أ ي ي هاي أ تمير خمليي اتريا ال يرار هعيدز م ارفيل ور يوات م
2

يي

هتدف الواول الد ال اررات الاااله ووا ّ أ ن المرافل المتعارف والمتا خليتا تتمثل ف ما يل :
 تحديد المشكلة :يكو ل م ري ل فتين المشيكل التي تعيا م تيا الم مي وتفدييد ا في شيكل ا فيرافأو موقييف ،هتشرياييتا وتفديييد أهعاد ييا ،أسييهاهتا وآثار ييا ،3ثيين يييتن ال يره هييي المشييكل والتييدف أا مييا ييو

التييدف مي فييل المشييكل (الييد أيي
ودرج فدتتا .4

ريييد أ

اعييلت) كمييا يجييدر ه ييا تفديييد ييو المشييكل

اييلت مييا ا ريييد أ

 البحـث عـن البـدائل :هعيد معرفي المشيكل واافا ي هأهعاد يا يايهل هاامكيا الترميي في فيل أو مجموخيم الفلول الهديل التي تمك يا مي الوايول للتيدف الم شيود ،وتعتهير ي المرفي متمي جيدا تكمي أ ميتتيا
ف ارتيار أكهر خدد م الهداالل لتدار كاف افتمايت الفل وتج

جاءت ه ال ري المثالي يترا ال رار الت تعتهر أ
وللهفييا خ ي الهييداالل يمك ي أ

العاييف ال ي

الوقو ف فيل ايير م اسي  ،و ي ا ميا

تفسي ال رار يعتمد خلد العدد ا كهر م الهداالل،5

تهييع يير معي ي كمشييارك المرةوسييي ف ي

و ييا هعييو ال يير العلمي ي والمتداول ي ف ي

ي العملي ي و اسييتعمال ري ي

ي ا المجييال ي كر م ي

ي ال يير البـــدائل

االســـتراتيجية وتعتم ييد ي ي ال ري ي ي خل ييد اس ييتردان قي يواالن الا ييرم والتتدي ييدات ،و ييا ال ييوز والض ييعف في ي

الم م ي يكتشيياف الهييداالل .عظــام الســمكة فيييا يييتن وضييع المشييكل ك يرأس للسييمك ثيين يييتن تييدوي الهييداالل
كع ييان لتيكييل السييمك وتوضييع هييداالل متارخ ي مي الهييداالل الراليسي كع ييان اييايرز وهالتييال يتفييدد

الراليسييي

أكهيير خييدد مي الهييداالل الراليسيي والارخيي ممييا يسييتل د ارسييتتا يف ييا .زهــرة اللــوتأ هعييد تفديييد المشييكل ومي
ر ل الم اقشات يوضع مر

فرخي .

6

ب رز اللوتس وتفدد في ثما ي فلول للمشكل

وكل فيل تتهعي ثما يي فليول

 تقييم البـدائل :ا خمليي المااضيل هيي الهيداالل ليسيت خمليي سيتل وواضيف داالميا ،ا أ الهيداالل خيادز مياتتضيم خواميل ايير ملموسي يايع
1
2

وضيع معيايير دقي ي ل ياسيتا ،فضي خي ضيي الوقيت المتياا أميان

خهد اهلل فمود سراس ،مرجع ساه  ،م322
سعاد فر قاسن( ،)3100أثر الذكاء االستراتيجي على عملية اتخاذ القرار ،م كرز ماجستار ،الجامع ايس مي  ،ابز ،م.م22-22

3

م ار مفمد ور ( ،)3102دور ادارة المعرفة في اتخاذ القرار ،مجل جامع كركو للعلون ايداري وايقتاادي ،ن ،3 ،2د و  ،م32

5

أفمد ما ر ،مرجع ساه  ،م.م319-322

4

6

سعاد فر قاسن ،مرجع ساه  ،م22
سعاد فر قاسن ،مرجع ساه  ،م22
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متري ال يرار يكتشياف ال تياالج المتوقعي لكيل هيديل ،1كميا تت يو المعيايير في ت ييين الهيداالل ومي أ ين ي

المعايير كر التكلا  ،الوقت ،الجدوع ،ال هول ،العاالد...ال  ،وتت و أيضا ال ر المعتمدز في ت ييين الهيداالل
كشييجرز ال ي اررات ،أسييلو جييدول العاالييد ،الهرمج ي الر ي ي  ،تفليييل الشييهكات ،التفليييل الف يدا ،مييا س الرقاه ي

خلد المربو  ،و ري المهاراز...ال .2

المرفل هدرج كهيرز خلد المرفل الت سه تتا فيا ي يون متري ال يرار هارتييار

 -اختيار أف ل بديل :تعتمد

هييديل مي هييي الهييداالل المفييددز فسي

تيياالج الت يييين ،فمييث يييتن ارتيييار الهييديل الي ا يف ي خواالييد أكهيير أو الي ا

يفتاس وقت أقار في الت هيي  ،و قيد يتيأثر ايرتييار هشرايي متري ال يرار ( متاااليل ،متشياالن أو مريا ر)،3

كمييا أ

التأكد).

ييا ث ث ي مواقييف تواج ي متر ي ال ييرار خ ييد ارتيييار للهييديل( فال ي التأكييد ،فال ي المرييا رز ،فال ي خييدن

 -تنفيذ القرار ومتابعت  :و

المرفل الت ارتلف الهيافثو في

سيهتا لعمليي اتريا ال يرار فييا يعتهير اليهعو

ا خملي اترا ال رار ت تت همجيرد اايدار ال يرار ،أا همرفلي ارتييار الهيديل ا فضيل ،ويعتهير اليهعو اآلرير

أ تا جبء م العملي و ا مي ي لي خليد خمليي اتريا ال يرار "خمليي اي ع ال يرار" في فيال ميا اقتر يت هتي
المرفل  ،و

أ ن مرفل تره هي ال اررات الساه والفالي والمست هلي فيا يستلبن ر لتيا تتيالي الجيو الي بن

كت ييوفير المي يوارد الهشي يري والماليي ي التي ي يفتاجت ييا في ي ت ايي ي ال ييرار ،ووض ييع مجموخي ي مي ي الر ي ي تسته ييع للت ايي ي ،
هااضاف لر هديل لتاادا فال ايا دان هأا ا فراف يعرقل ل ...ال .

كمييا ياتييرو مراف ي خملي ي ت اي ي ال يرار هعملي ي ت يييين للتف ي م ي فعالي ي وكايياءز ال يرار المتر ي م ي ر ي ل تف ي ي
لل تاالج المرجوز ،وت وين اي فرافات ا وجدت ،هااضاف الد استا ل تاالج الت يين والمتاهع لتستعمل ف التا ي
العكسي ل ترا ال رار.4

ا كييل ي الم ارفييل تفتيياس الييد معلومييات تسيياخد وتييدخن جيياا العملي ي ككييل ،وراا ي ف ي مرفلت ي تفديييد

المشكل وتفديد الهداالل ،وايا

المرفيل قيد يسيه
ا
المعلومات في أيي مرفلي مي

في الاميوو وخيدن التأكيد مميا

يةدا الد اترا قرار را ئ وقيد ي يع متري ال يرار في هعيو ا ر ياء التي تجعيل مي ال ي اررات أقيل رشيدا ،ي كر

م

تا:5

 التردد ف خملي اترا ال رار. تأجيل اترا ال رار الد اللف فشل معرف السه1

ايريرز.

الراليس للمشكل مما يةدا الد الشرو ف خملي اترا قرار قد ي تفمد خ ها .

اسماخيل م ااري ( ،)3112دور نظام المعلومات االدارية في الرفع من فعالية عملية اتخاذ الق اررات االدارية ،م كرز ماجستار(م شورز) ،جامع مسيل ،

الجباالر،م02
2
3
4

أفمد ما ر ،مرجع ساه ،م.م212-221
اسماخيل م ااري  ،مرجع ساه  ،م.م02-02
اسا فيال وقاسن أفمد ف ل( ،)3111أثر عناصر نظم المعلومات االدارية في فاعلية اتخاذ الق اررات االدارية ،مجل تكريت ،مجلد ،2العدد،02

هاداد ،م22
5

االل مفمد اهو جادو و مفمد هكر وفل(،)3112تعليم التفكير النظرية و التطبيق ،دارالميسرز لل شر و التوبيع وال هاخ ،خما ،م229
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 الاشل ف ت دير مادر م ماادر المعلومات يستن ف اترا قرار اير ااال . خدن اف أو دق ا سلو المتهع ف تفليل المعلومات. -اترا ال رار وخدن متاهع خملي ت اي .

هااضيياف الييد لي فمتري ال يرار قييد ي ييع في هعييو ا ر يياء هسيه

وقوخي تفييت فالي التييوتر وضيياو العمييل،

ضعف ايد ار الفس  ،الروف والاض  ،الهفا خي المثاليي واي ضيها الماير  ،توقييت اتريا ال يرار ،التيأرير
ف الفاول خلد المعلوم أو التأرير ف معالجتتا ،خدن الت ين والرل هي ايولويات...ال .1

المطلب الثاني:الق اررات االستراتيجية ،طبيعتها وخصائصها
أوال :مفهوم الق اررات االستراتيجية

تعددت تعاريف ال اررات ايستراتيجي

كر م تا ا ت :

" ي قي اررات اسييتث االي يييتن ا ي اختتا في المييدز البم ي ي الفاليي

تأثير ييا ف ي الم م ي ر ي ل الم ارفييل البم ي ي الم هل ي  ،وت ا ي
خملي ا ع ال رار ،وتت ل

ا سيا

ات الدرج ي العاليي مي ا مي ي  ،مي

خلييد تف ي ي

متارات اهداخي لتفا

افي ي

ييدف الم م ي م ي ر ي ل فت ين كياي ي

همتايرات الهيال الدارلي والرارجي ".

2

"و ي قي اررات هعيييدز المييدع في مفتوا ييا ،وتعتمييد خلييد الر ي ايسييتراتيجي الموضييوخي وتف يي اي ييداف

المفددز ،وتأر ف ايختهار كل افتمايت الموقف وخواقه ".

3

ويعرفتا " "Johnsonهأ تا "تل ال اررات الت تةثر هعم ف قدر ومست هل الم م م ر ل التجاو والتوافي
هي

ال اررات ومت لهات الهيال "

4

وتعرف أيضا خلد أ تا "ق اررات تتر ف مستوع أخلد ،وترته هالمدع ال ويل ،يتن فيتا التركيب خلد تفديد
التتدييدات المتوقعي في المفيي الريارج " أو ي " تلي ال ي اررات التي تتضيم ميا يجي

الارم المتاف وتج

أ تكو خلي ا داف العام أا همع د الد أي يج
وخلد ي ا ا سياس فيت ال ي اررات ايسيتراتيجي

خلييد فت يرات بم ي ي

ي قي اررات اسيتث االي تتري في الاتيرز الفاليي وتسيتمر تاالجتيا

ويل ي  ،و ي ق ي اررات ات أ مي ي هالا ي كو تييا تفييدد مسيييرز الم م ي واتجا تييا العييان ف ي

المتايرات الهيالي المتوقعي وايير المتوقعي  .وتتري في

ق اررات اير متيكل وي

1

أ تتج المةسس ".

5

يل فالي خيدن التأكيد والدرجي العاليي مي المريا رز كو تيا

متكررز.

خهاس فرفات( ،)3111الم ثرات الشخصية على صنع القرارات في الم سسة االقتصادية ،مدارل  ،الملت د الدول فول ا ع ال رار هالمةسس

ايقتاادي  ،جامع المسيل 02-02 ،

2مفمد ا
3

4
5

ييل

مفمد( ،)3102االدارة االستراتيجية الحديثة ،دار المعتب لل شر والتوبيع خما  ،ايرد  ،3102 ،م020

اس المرجع،م023

السعيد مهرو اه ار ين،مرجع ساه  ،م 322
فالت اليمي  ،مرجع ساه ،م033
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ثانيا :خصائص الق اررات االستراتيجية
م ي ر ي ل مييا سييه  ،فييت ال ي اررات ايسييتراتيجي تتميييب همجموخ ي م ي الرايياالم الت ي تميب ييا خ ي اير ييا م ي

ال اررات ا ررع وقد ت ر العديد م الهافثي والماكري الد
 -تعتهر ق اررات اير روتي ي  ،اير متيكل  ،اير مهرمج .

الراام وم هي تا:

1

 -شامل ومتعددز ا هعاد.

 هعيدز المدع م فيا البما والمكا . تتتن هضه خ ق المةسس همفي تا. تتر ف -تت ل

روف خدن التأكد والمرا رز.

متارات اهداخي وقدرات معرفي  ،تفليلي وتركيهي كما تت ل

التفسس والي

مور المست هل.

 -معلوماتتا اير كامل واير رسمي هدرج كهيرز.

 تتر خلد مستوع اادارز العليا وتشكل ا ار ارشادا للمستويات ااداري ا ررع وتت اس ميع ه يي ال ي ارراتااداري .

ثالثا :مراحل اتخاذ الق اررات االستراتيجية
ترتلف مرافل خملي اترا ال اررات ايستراتيجي خ اير ا في هعيو ال يا ف ي  ،و هفكين راوايي ال ي اررات

ايسيتراتيجي

اسيتوج

اضياف ميرفلتي  ،متمثلي في تفديييد الموقيف ايسييتراتيج كيأول مرفلي  ،وتفدييد اي ييداف

ايسييتراتيجي و ي تلي مرفل ي تفديييد المشييكل كمييا ترتلييف الم ارفييل ا رييرع مي فيييا مفتييوع العمليي ف ي
هسي  ،و لرم مرافل خملي اترا ال اررات ايستراتيجي كالتال :

 -تحديــــد الموقــــ

الت افسي  ،ويج

2

االســــتراتيجي :ي ا ييد ه ييالموقف ايس ييتراتيج تفدي ييد المرك ييب الت افسي ي للم مي ي في ي هيالتت ييا
التأ

ف دراس واسيتر م الموقيف ايسيتراتيج هدقي واستيضياا معالمي

ال تيج ال تاالي لل رار ايستراتيج .

 تحديــد المشــكلة :كلمييا كا ييت الهيا ييات والمعلومييات المتعل ي هالمشييكل اييفيف ومتكامليالمشييكل وجوا هتييا واضييفا أكثيير ،فييدد هيتيير د اركيير ث ثي أجيباء أساسييي

ي ييةثر في

كييا التعييرف خلييد

للتعامييل مييع المشييكل  ،أوي تاي يف

المشييكل (روتي ي ي أو جديييدز) و ييل يمك ي معالجتتييا ،ثيين التعييرف خلييد المشييكل

م فتييا التاسيييرات الم اسييه

همعرف أسهاهتا وجو ر ماتافتا ،وأري ار تفديد المعلومات ال بم لفلتا والتدف ال ا يج

 -تحديــد األهــدا

ييا

الواول الي .

االســتراتيجية :يييتن تفديييد ا ييداف ايسييتراتيجي تهعييا للموقييف ايسييتراتيج هفييد ات ي فيييا

تساخد خمليي تفدييد ا يداف في توجيي خمليي اتريا ال يرار هكاملتيا ،هيدءا مي تفلييل الهيداالل وتفليلتيا كميا

ت ود ا لتهرير الريار ال تاال .

1
2

فالت اليمي ،مرجع ساه  ،م032
مفمد ا

مفمد ،مرجع ساه  ،م.م303-012
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 جمــع المعلومــات :تعييد المعلومييات مي الم ومييات ا ساسييي لترشيييد اترييا ال يرار ايسييتراتيج  ،ويهييد مي تيوافرالمعلومات الت ترم كل م الهيال الدارلي والرارجي للم م  ،كما يج

معي كالشمولي  ،الموضوخي  ،الم الم  ،المواءم  ،الدق  ،الموثوقي ...ال .

أ تتاف المعلومات هاياات

 توليــد البــدائل االســتراتيجية :تهييدأ هتفديييد الهييداالل ثيين تفليلتييا وتفتيياس الييد أسيياليوتتمث ييل ي ي ا س ييالي

تييةم لتييا ال ييدرز خلييد ل ي

في ي التجرهي ي  ،الم ف ي ي  ،الف ييدس ،أس ييلو ال ييدلا  ،أس ييلو الس ييي اريو ات ،هف ييوا

العمليات هال سه للمع يات الكمي
دخن اترا ال اررات ايستراتيجي .

وأسلو ال ما س الرياضي و اير ا مي ا سيالي

الت ليديي والفديثي في

 اختيــار البــديل األمثــل :ويكييو هعييد تفليييل الهييداالل وت ييمتييا ويييتن ارتيييار خلييد أسيياس التكلا ي المترته ي خلي ي ،ت اسه مع الموارد المتاف  ،مدع ا سجام مع أ داف الم م  ،درج المرا رز المتوقع م الهديل...ال .

 التنفيذ الفعلي للقـرار االسـتراتيجي ومتابعتـ وتقويمـ  :وتعتهير آرير مرفلي قهيل التا يي العكسيي و ي مرفلياخ

ال رار رسميا وم ثن ت اي ومتاهع تاالج وتفديد الاجوز هالم ار هي المر

وضع فلول ف فال وجود أا مشكل.

و ال تاالج ثن مفاول

المطلب الثالث :فعالية الق اررات االستراتيجية والعوامل الم ثرة في اتخاذها
أوال :فعالية الق اررات االستراتيجية

يمك تفديد فعالي ال اررات ايستراتيجي م ر ل ث ث خوامل و :

1

 قبــول الق ـرار :ويكييو ال هييول م ي قهييل العيياملي ف ي الم م ي لل يرار أو وا الماييالل أيضييا قهييول المجتمييعلل يرار وراا ي المتييأثري
خلد مدع قهول

ه يال رار سييلها أو ايجاهييا .فالم م ي تتييأثر هيالتتييا وهالتييال فاعالي ي ق ارراتتييا تعتمييد

الهيال لتا.

 جودة القرار :يتن الفكن خليد جيودز ال ي اررات مي ري ل قيدرتتا خليد تيوفير هيداالل ورييارات متعيددز هااضيافالد مدع توافر المعلومات هالكمي وال وخي الم لوه  ،مع امكا ي رل ا فكار الجديدز وت ويمتا ،كميا يجي

أيّ يتيأثر ال يرار هال بخي الشراييي  ،هييل يجي

ادراس المشارك كأ ن ضرورز لجودز ال اررات.

أ سي يير للمشيكل وفلتييا مي وجتييات

يير مرتلاي كمييا يجي

 مالئمـــة القـــرار :عتهيير ال يرار ايسييتراتيج فعييال خ ييدما يأر ي هعييي ايختهييار ال ييروف المفي ي ي الدارلي يوالرارجيي للم م ي

ييا ال ييوز والضييعف كمييا الاييرم والتتديييدات كجييبء م ي

اييد ه ي ل أ ي يأر ي كييل م ي

خملي اترا ال اررات ايستراتيجي .

1

سلوع ا

السمراال  ،مرجع ساه  ،م013
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ثانيا :العوامل الم ثرة في فعالية الق اررات االستراتيجية
تتييأثر خمليي اترييا ال يرار هعييدز خوامييل تتسييه

البيادز م فعاليتتا وت سن

العوامل الرارجي :

في الفييد مي فعاليتتييا ومي رشييادز ال ي اررات أو قييد تسييه

العوامل الد خوامل رارجي وأررع دارلي :

في

 مدى توافر المعلومـات ودقتهـا :اسيت ا "هر يارد" أ يفيدد أ ين العواميل التي تيةثر في اتريا ال يرار وفعاليتي ،أ متييا مييدع ت يوافر المعلومييات الكافي ي لمتر ي ال يرار ،لكو تييا تع ي الاييورز الواضييف خ ي

هيع ي الهيال ي

ات

السم الدي اميكي  ،وتكشف ف اال الموضو  ،كما تتوقف فعالي اترا ال رار خليد دقي المعلومي  ،فييت يتيدف

سيييل كهي ير م ي المعلومييات ال يياتج خ ي ت ييو الماييادر ف ي
ايرتها م

ييل ثييورز وتك ولوجيييا المعلومييات ممييا سييه

البيادز والتراكن ال ا يفد م الاتن ويبيد م الفيرز ليدع م ومي اتريا ال يرار ويت لي

أقاد درجات اي تها ف التعامل مع

ا الكن التاالل م المعلومات.

كما توجد خوامل أررع تفد م فعالي ال اررات ايستراتيجي وتتمثل ف :

في
لي

1

2

 العوامل االقتصادية والسياسية :يةثر كل م ال ان السياس والمشاكل وا بمات الدوليي خليد اتريا ال يرارفيييا يج ي

د ارس ي العوامييل السياسييي هدق ي  ،ويييةثر ال ييان ايقتاييادا أيضييا راا ي ف ي مييا يرييم الييدول

ال امي فيا يج

مواكه الت ورات التك ولوجيا لتفديا أجتبز الم مات العام وأساليهتا وسياساتتا للتواف

مع ال ان ايقتاادا الدول .

 اإلعــــالم والدعايــــة :يمث ييل ااخي ي ن والدخايي ي روا ث ييورز المعلوم ييات الي ي ا ع يييا فيي ي  ،ويش ييمل ك ييل أش ييكالايتا ييايت هك ييل وس ييااللتا الم هوخي ي والمس ييموخ والمراليي ي  ،كو ت ييا ت ييون ه ييل ا ه يياء وا فك ييار ه ييي ا م يين
والشعو خهر الفدود ااقليمي والدولي وقهل اترا أا قرار يج
ومايمك أ ي شر م

العوامل الدارلي :

أ يأر هعي ايختهار كل ما قييل و شير

رف وساالل ايخ ن راا ف فال المةسسات الكهيرز ومتعددز الج سيات.

وتتمثل ف :

ال اسي أو شرايي متري ال يرار فلكيل فيرد وشراييت ،

العوامل النفسية والشخصية :يتأثر اترا ال رار هالجا ي

أفكار ومعت دات  ،ميويت و موفات وه هيع الفال ي يمك للارد أ يتر قيرار يتعيارو ميع معت داتي وميويتي ،
كما أ اترا ال رار يتأثر هالعوامل ال اسي لمتر كفايت التوتر ،ايضي ار  ،الفييرز أو التيردد أيضيا تيةثر فيي

العوامل ال اتيي كالمة يل العلمي  ،الرهيرز ،ودرجي الي كاء ،فضي خي
متردد ف فلتا ،مرا ر ،م

1
2

 ،خا ا أو اير ل .3

هيعي متري ال يرار ،كيا متج ي

للمشياكل،

السعيد مهرو اه ار ين،مرجع سابق ،م.م012-012
فيفا مفيا خلوا المفيا العتيه ( ،)3112دور المعلومات في عملية اتخاذ الق اررات االدارية ،م كرز ماجستار(م شورز) ،جامع ايف العرهي للعلون

ا م ي  ،الرياو،م22
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هااضاف الد العوامل ال اسي والشراي

كر:1

توقيت اتخاذ القرار :يعتهر اليبم خاميل متين في خمليي اتريا ال يرار ويتمثيل في توقييت اكتشياف المشيكل وجميع

المعلومات المتعل هتا م جت  ،وف فيل المشيك ت العاجلي التي تواجي وفيدز اي ع واتريا ال ي اررات مي جتي

أررع ،كما يعتهر مراخاز التوقيت الم اس

اخ

أمر ضروريا لتاادا المعارض والمشاكل الدارلي .
ال رار ا

المشاركة فـي عمليـة اتخـاذ القـرار :ا المركبيي وخيدن التايويو في خمليي اتريا ال يرار يضيعف روا المسيةولي

لدع ال ييادز ااداريي الوسي د والعياملي ويبييد مي رفيو التاييير ،كميا يفيد مي تفسيي

وخيي ال يرار ،فالمشيارك

تضم اشت ار الاالات المرتا مما يةدا الد رفع درج كااءز ال اررات ويضم تمكي العاملي وشعور ن هيروا

المسةولي وهأ ميتتن دارل الم م .

عوامــل البيئــة الداخليــة للمنظمــة :ي كر م تييا فجيين الم مي ومييدع ا تشييار ا الجا ارفي  ،الميوارد الماليي والهشيري
والتك ولوجي الت تمتلكتا الم م  ،الع قات الت يمي هي ا فراد في مرتليف المسيتويات داريل الم مي وميدع
وضوا اي داف ا ساسي لتا.

المطلب الرابع :تأثير متالزمة أرق المعلومات في فعالية الق اررات االستراتيجية
أوال :تأثير متالزمة أرق المعلومات على عملية اتخاذ الق اررات االستراتيجية

ي ار لمييا ت دم ي م ي معرف ي ترسيين م ي ر لتييا

تييةدا المعلومييات دو ار أساسيييا ف ي ا ي ع ال ي اررات ااسييتراتجي

ا داف ايستراتيجي للمةسس وم ر لتا تتفدد الريارات ايستراتيجي الممك ي  .لي ل  ،االهيا ميا تتوقيف فعاليي

ال ي ي اررات ايس ييتراتيجي هفج يين و وخيي ي المعلوم ييات وم ييدع دقتت ييا وكاايتت ييا ،ول ييد ت وخي يت ما ييادر الفا ييول خل ييد
المعلوم ييات وق ييد س ييا مت ي يواتج ث ييورز المعلوم ييات وايتا ييايت في ي ت ييوفير الك يين التاال ييل مي ي المعلوم ييات ال بمي ي
والم لوهي لاي ع ال يرار ،وفي

لتييا ت ييورت أسيالي

العمييل اادارا أيضييا ومعتييا ا ت ييل أسييلو اترييا ال يرار مي

ايختماد خلد أسلو التجره والر أ الد أسلو المرا رز المفسوه  ،وه ل أاهفت متم ا ا ال يرار متمي

اعه ضم هيال متبايدز التع يد وسريع التايير ي سيما ا ا تعل ا مر هاترا ال اررات ايستراتيجي  ،كو تا أ ن
ال يي اررات التي ي تتري ي ا الم مي ي وخل ييد اثر ييا تتف ييدد ا ييداف الراليس ييي وتتا يير م ت ييا مرتل ييف ال ي ي اررات التكتيكيي ي

والتشايلي .

في ي الواق ييع يت ييدف س يييل كهي يير مي ي المعلوم ييات يترتي ي

خليي ي أقا ييد درج ييات اي ته ييا والفي ي ر أث يياء الت ييدقي
ا مر أاهل مرهكا هسه

والتمفيم م أجل الفاول خلد المعلوم الم الم والم لوه ،

البيادز ف فجين

المعلومات وتراكمتا وخدن موثوقيتتا ،ويةدا ل فتميا اليد ت لييل موضيوخيتتا وبييادز الفييرز والتشيويا ليدع

متر ي ا ال يرار وال ي ا يتسييه

ف ي ضييها

يم ع ييا م ي الواييول لمييا ريييد أو يجعل ييا اييل لتييا هعييد ف يوات ا وا

فتتعرو العديد م ال اررات الد ااراا والاشل وخدن هلوح ا داف

1

السعيد مهرو اه ار ين ،مرجع ساه ،م.م737-321

2

السعيد مهرو اه ار ين،مرجع ساه ،م,م 012-023
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ل يد أشيار "ألايي تيوفلر" في كتاهي ايدم المسيت هل وتفيت خ يوا "اار يا مي ال ي اررات" اليد تيأثير مت بمي

أر المعلومات خلد ال اررات هاا خام

وال اررات ايستراتيجي هاا راا والت أ لي خليتيا ال ي اررات ايير

المتكررز وال سمم تج  ،ووا أ ن ما يا الي ف
سلها ف ادراكتن هميا سيايرو خلييتن مي المعلوميات الكثييرز ري ل الوقيت اليوجيب وأ ال ي اررات التي تكيو في هيالي
متسارخ التاير تت ل

ل

يو أ تعيريو ا فيراد فميال اباليدز مي المعلوميات ييةثر

م ا فراد ق اررات أسر وأكثر تع يدا،

ايفتياجات الجديدز وا بميات السيريع تت لي

استجاهات أسر  ،و ا ي تر مشكل الت اقو الماروو التعايا مع أو كما أسيما "تيوفلر" الاي ار الراي الي ا
يدور ف فيات ا اليومي هي ضاو التسار وضاو الجدي  ،كيو أ يا مي جتي مراميو خليد أ

تري قي اررات

لمعالج المعلومات ،ويترا ال اررات ،وهمبييد مي الوقيت المرايم ييبداد ال لي ال ياتج مي

ي ا التايادن

أسيير  ،وم ي جت ي أرييرع مجهييرو خلييد اترييا ق ي اررات أخ ييد وأد  .وهالتييال ف ي ف هفاج ي الييد مبيييد م ي الوقييت
والتأ

هاعل اتسا الت و  ،فبييادز خيدد ايرتييارات والهيداالل المتافي أميان الايرد يت لي

فتميا بييادز فجين المعلوميات التي
ي ا التش يياه ااشييكال هييي

ي ها ي معالجتتييا ف ي ف ييال أراد اي ت يياء م ي ي المجموخي ي م ي الهييداالل ،ووا
الم ال ي المتضيياره (الدق ي  ،السييرخ وفجيين المعلومييات) ييو ال ي ا ي ييتج خ ي مييا سييما هأبم ي ا ي ع ال يرار ف ي
وي كر أ
المجتمعات المت دم تك ولوجياَ ،
مست هلتن ويعتهرو أ استن مسيرو ي فول لتين أميان ي ال يروف ،كميا أ

يي

ا التاادن و ما يجعل ا فراد والم مات ت ع ف خجيب خي اي ع
ي ا التسيار الم لي الع يا للتايير

العلم والتك ولوج وايجتماخ يدمر قدرز الارد خلد اتريا قي اررات مع ولي وفعالي فيميا يتعلي همايير ومسيت هل

ك ل هال سه للم مات.

1

وجيياء في د ارسي (فالتي اليمييي  )3102 ،أ متري ال يرار أاييهل يعييا

ويشييكو مي أ الاضيياء المعلومييات قييد

أاهل اليون سيوقا ماتوفي يجيد فيتيا المعلوميات أفضيلتا وأسيوء ا خليد فيد سيواء ،وقيد ا جير خي
ي ييع في ي مت بمي ي ا ر المعلوم ييات ويع ييا

ي ا الوضيع أ

مي ي الت ييأثير الس ييله خل ييد م درتي ي في ي تفم ييل ا الك يين التاال ييل مي ي

المعلومات كو ه ل سيستار وقتا وي ف فرب ا ومعالجتتا وهثتا ،وف تفديد أ متا وأفضلتا يستالاال ما
و اير ل  ،لك ي يتشتت ال

اترا ال اررات ايستراتيجي .2

ويضيع الوقت والجتد ،وال تيج

و شلل التفليل هسه

اار ا والتردد ف

م ر ل ميا كير الهيافثو في تيأثير مت بمي أر المعلوميات خليد ال ي اررات ايسيتراتيجي جيد أ جمييعتن

يتا ي ف ي مييا يرييم التييأثير فتييو تييأثير سييله كمييا أرجع يوا ل ي ه سييه كهي يرز الييد الفجيين الكهييير م ي المعلومييات

هااضاف الد خامل الوقت والتسار التك ولوج .

Alvine tofler, pervious reference, p.p374-377
2

فالت اليمي  ،مرجع ساه  ،م.م022-022
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ثانيا :تأثير متالزمة أرق المعلومات على فعالية الق اررات االستراتيجية

 .0تأثر متالزمة أرق المعلومات على جودة القرار االستراتيجي:

يتن الفكن خلد جودز ال اررات م ر ل خدز خوامل والت م المفتمل أ تتأثر همت بم أر المعلوميات ومي

أ يين ي العوامييل القــدرة علــى تــوفير بــدائل وخيــارات متعــددة ،قييد ياييع

خلييد متري ال يرار ايسييتراتيج تفديييد
مي الهيداالل

الهداالل و ل لايعوه معالجي لي الكين التااليل مي المعلوميات ووا اسيت ا تيوفير خيدد ي هيأس هي
فيتّر ال رار ف فال خدن التأكد ،أو يكو
سياع خلي دراستتا وتفديد ا فضل م تا وس ضها المعلومات ٌ

ايرتيار خهارز خ ر وز مرا رز ورااي ا ا تين الت ييد هوقيت مفيدود وكلميا بادز فالي خيدن التأكيد والمريا رز باد
افتمال فشل ال رار والفد م جودت  ،أيضا خامل توافر المعلومـات بالكميـة والنوعيـة المطلوبـة هـو عامـل مهـم

في تحديد جودة المعلومات وهمأ المعلومات متوفرز وهكميات ضرم فالمشكل

ا ي تتمثيل في قلي المعلوميات

ه ييل في ي كو ت ييا أكث يير مي ي الكميي ي الم لوهي ي و لي ي يس ييتلبن وق ييت وجت ييد أكث يير مي ي متري ي ا ال ي ي اررات ايس ييتراتيجي
للمعالج ي  ،كمييا أ

ياع

سييه كهي يرز م ي

ي المعلومييات رديال ي ا اييل التعهييير أو ش ي وياييع

الوثييو فيتييا كمييا

ارتيار وفرب ا فضل وا كائ م تا ،وم أ ن العوامل أيضا إمكانية خلق األفكار وفي فالي وقيو متري

ال يرار ايسييتراتيج في مت بمي أر المعلومييات سييتكو امكا يي رلي ايفكييار ضيياليل جييدا فيييا أ متري ال يرار
ا يست بف كل وقت وجتد ف ايرتيار ا س

ل

ل في تشيويوا

كميا أ ي خ يدما ي يع في و يأز مت بمي أر المعلوميات يتسيه

ي وضياو ات كثييرز تفيد مي قدرتي خليد رلي ا فكيار الجدييدز كميا سيتفد مي ااهيدا

والتميب وم ر ل كل ل

ي تر التأثير السله لمت بم ا ر المعرف خلد جودز ال رار ايستراتيج .

 .3تأثير متالزمة أرق المعلومات على قبول القرار:

ويكو ال هيول مي قهيل العياملي في الم مي فييا ي يكيو

يا رفيو أو م اومي لت ايي ال ي ارر،أوم قهيل وا

الما ي ييالل أيض ي ييا قه ي ييول المجتم ي ييع لل ي ي يرار ورااي ي ي المت ي ييأثري

هي ي يال رار س ي ييلها أو ايجاه ي ييا فالم مي ي ي ت ي ييةثر وتت ي ييأثر

ههيالتتا وهالتال فاعالي ق ارراتتا تعتمد خلد مدع قهول
همأ متر ا ال اررات ايستراتيجي

الهيال لتا.

ن ال ي يعا و م المت بم فالعامل

ا قد ي يتأثر هتا ايّ ا ا كا توقيت

فيييةثر في قهولي لتيا ،وقييد يتييأثر قهييول أايفا

الماييالل ا ا كييا ال يرار ي يأري

ال رار اير م اس  ،مت بم ا ر تجعل متر ال رار يساه الوقت ف د يعل ال رار في وقيت ي اسي
يكيو في الوقييت اييير الم اسي

العاميل وقيد

يادر مييا يأري راهي وت لعييات أاييفا
راهيياتتن هعييي ايختهييار ،ا ا اتُّري ال يرار في فالي مرييا رز أو خييدن تأكييد ي ا

الماالل هالفسها  ،وهالتال قد يكو تأثير مت بم أر المعلومات خلد قهول ال رار تأثير سله وفتد ووا كا
ال رار خلد درج خالي م الجودز ل يكو ل ل مع د ا ا لن يف د هال هول.

 .2تأثير متالزمة أرق المعلومات على مالئمة القرار:

عتهر ال رار ايستراتيج فعال خ دما يأر هعي ايختهار ال روف المفي يي الدارليي والرارجيي للم مي

ه ل أ يأر كل م

ايد

ا ال وز والضعف ،كما الارم والتتديدات كجبء م خملي اترا ال اررات ايستراتيجي

ضم هيال متبايدز التع يد وسيريع التايير وفي

.

يل ثيورز ا اجيار المعلوميات تجيد الم ميات اسيتا أميان كين

االييل م ي المعلومييات فييول هيالتتييا يسيييما الرارجي ي م تييا ،الت ي قييد ياييع
47
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الرا الي ي  ،وللوا ييول للمعلومي ي الا ييفيف والدقي ي ي يج ييد متري ي ال ي يرار اسي ي مل ييبن خل ييد معالجي ي
المعلومات وال ا ياو قدرت ال هيعي  ،مما يسه

ي ي ا الك يين مي ي

ل ف ار ا  ،تشويا ،قل  ،وتوتر...الي أا أ متري ال يرار

ايستراتيج ي يع في ميا يسيمد همت بمي أر المعلوميات ،ومي جيراء مت بمي أر المعلوميات والضياو ال اتجي

خ تا قد يلجأ متر ال يرار اليد السيرخ في ا جياب متامي ووا ميال المعالجي الاعليي والدقي ي للمعلوميات أو قيد يلجيأ
الييد التتيير وتأجيييل ال يرار ،وفتييد في فييال فيياول المعالجي الدقي ي والاييفيف لتي ا الكيين التاالييل مي المعلومييات
فسيييةدا لي فتمييا لضيييا الوقييت والجتييد ،في فييي أ الهيالي في تاييير مسييتمر أا أ ي كييل مييا تيين تأجيييل ال يرار
كلما ترت متايرات جديدز يجدر خلد متر ال رار مراخاتتا وأرد ا هالفسها  ،كما قيد تاوتي العدييد مي الايرم

ف في ارق ف معالجي مياهي يديي مي معلوميات وهيا يات وقيد تتفيول اليد تتدييد هييد الم يافس ،أو قيد تواجتي
تتديدات ويعجب خ مواجتتتا وف

ا الفال سيايهل يدف متري ال يرار يو اتريا قيرار يسيمل هيالرروس هأقيل

الرسيياالر ،وهالتييال فمت بمي أر المعلومييات هم ا ر ييا تسييه
الفد م فعاليت .
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في الفييد مي م المي ال يرار ايسييتراتيج وهالتييال

الفصل الثاني...........................................................................اإلطار النظري للدراسة
خالصة الفصل:
م ر ل الاال الثا

والمتمثل ف اا ار ال را للدراس است ع ا التعرف خلد مت بم أر المعلومات

كو تيا لي الشييعور الي ا ي تييا الاييرد مي جي ّيراء اسييت هال للكيين التااليل مي المعلومييات والي ا ياتييرو هي معالجتتيا
وتو ياتيا في مرتلييف شيا ات هالمةسسي ي سيييما في خمليي اترييا ال يرار والي ا اختهيير رهيرت سيايمو "جييو ر
التسيييير" و" ييو قلي

اادارز" ،كمييا ركب ييا مي ري ل ي ا الااييل خلييد ال ي اررات ايسييتراتيجي كو تييا أ يين مييا يسييعد

يا

ال ي اررات خليد فاضير ومسيت هل الم مي  ،ووا أ ين ميا جياء في
ار مي
مسةول الم مات لترشيد
الااييل ييو خ ق ي مت بمي ي أر المعلوم ييات هاعالي ي ال ي ي اررات ايس ييتراتيجي واسييت تج ا مي ي ري ي ل مييا ج يياءت هي ي

يلهيا خلييد خمليي اترييا ال ي اررات ايسييتراتيجي
ا دهيييات فييول الموضييو أ مت بمي أر المعلومييات تييأثر تييأثير سي ّ
ويعود ل الد الفجن الكهير م المعلومات هااضاف الد خامل الوقت والتسار التك ولوج .
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تمهيد
هذا الفصل يتناول بالتحليل الدراسة التطبيقية والتي تمت في مجموعة من المسسسنات اتصتصنادية بنالج ا ،ر

وهي بمثابة اإلسقاط الميداني لما تناوله الفصل النظري للد ارسنة صمننا بتقسنيذ هنذا الفصنل اللن ثاثنة مباحن

منا

يلي:

المبحث األول :فرضيات ونموذج الدراسة

المبحث الثاني :سياق الدراسة

المبحث الثالث :عرض ومناصشة نتا ج الدراسة
تمهيد

هذا الفصل يتناول بالتحليل الدراسة التطبيقية والتي تمت في مجموعة من المسسسنات اتصتصنادية بنالج ا ،ر

وهي بمثابة اإلسقاط الميداني لما تناوله الفصل النظري للد ارسنة صمننا بتقسنيذ هنذا الفصنل اللن ثاثنة مباحن

منا

يلي:

المبحث األول :فرضيات ونموذج الدراسة
المبحث الثاني :سياق الدراسة

المبحث الثالث :عرض ومناصشة نتا ج الدراسة
تمهيد

هذا الفصل يتناول بالتحليل الدراسة التطبيقية والتي تمت في مجموعة من المسسسنات اتصتصنادية بنالج ا ،ر

وهي بمثابة اإلسقاط الميداني لما تناوله الفصل النظري للد ارسنة صمننا بتقسنيذ هنذا الفصنل اللن ثاثنة مباحن

منا

يلي:

المبحث األول :فرضيات ونموذج الدراسة
المبحث الثاني :سياق الدراسة

المبحث الثالث :عرض ومناصشة نتا ج الدراسة
تمهيد
هذا الفصل يتناول بالتحليل الدراسة التطبيقية والتي تمت في مجموعة من المسسسنات اتصتصنادية بنالج ا ،ر

وهي بمثابة اإلسقاط الميداني لما تناوله الفصل النظري للد ارسنة صمننا بتقسنيذ هنذا الفصنل اللن ثاثنة مباحن
يلي:

المبحث األول :فرضيات ونموذج الدراسة
المبحث الثاني :سياق الدراسة

المبحث الثالث:

اصشة نور نتا ج الدراسة
نور
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منا
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المبحث األول :تصميم الدراسة

المطلب األول:نموذج الدراسة وفرضياتها
أوال:نموذج الدراسة

هذه الدراسة تهتذ بتوضيح تأثير متا،منة اررق المللومناتي علن فلالينة القن اررات اتسنتراتيجية وذلنق بقيناث تنأثير

متا،مننة قرق المللومننات عل ن فلاليننة الق ن اررات اإلسننتراتيجية وبالتننالي فهنني تشننتمل عل ن مت ي نري اثننني المت يننر
المستقل وهو متا،مة قرق المللومات والمت ير التابع والذي يتمثل في فلالية الق اررات اتستراتيجية بأبلاده الثاثنة

(جودة القرار صبول القرار وما مة القرار) والش ل الموالي يوضح نموذج الدراسة:

متالزمة أرق المعلومات

جودة القرار
قبول القرار
مالئمة القرار

فعالية القرارات االستراتيجية

الشكل رقم( :)6نموذج الدراسة

المصدر :م العداد الطالبة
ثانيا:فرضيات الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة قمنا بوضع مجموعة من الفرضيات :

الفرضية الرئيسية :1

ت توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وفلالية الق اررات اإلستراتيجية

الفرضيات الفرعية:

  :H0ت توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وجودة الق اررات اإلستراتيجية. :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وجودة الق اررات اإلستراتيجية.
  :H0ت توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وصبول الق اررات اإلستراتيجية. :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وصبول الق اررات اإلستراتيجية.

  :H0ت توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية. :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.

 :توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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الفرضية الرئيسية :2
ت يوجد قثر ذو دتلة الحصا ية لمتا،مة قرق المللومات عل فلالية الق اررات اإلستراتيجية

الفرضيات الفرعية:

  :H0ت يوجد قثر ذو دتلة الحصا ية لمتا،مة قرق المللومات عل جودة الق اررات اإلستراتيجية. :H1يوجد قثر ذو دتلة الحصا ية لمتا،مة قرق المللومات عل جودة الق اررات اإلستراتيجية.

  :H0ت يوجد قثر ذو دتلة الحصا ية لمتا،مة قرق المللومات عل صبول الق اررات اإلستراتيجية. :H1يوجد قثر ذو دتلة الحصا ية لمتا،مة قرق المللومات عل صبول الق اررات اإلستراتيجية.

  :H0ت يوجد قثر ذو دتلة الحصا ية لمتا،مة قرق المللومات عل ما مة الق اررات اإلستراتيجية. :H1يوجد قثر ذو دتلة الحصا ية لمتا،مة قرق المللومات عل ما مة الق اررات اإلستراتيجية.

المطلب الثاني :أداة الدراسة واجراءاتها

صمننا باسننتاداذ المنننهج الوصننفي التحليلنني الننذي يتناسن

مننع الظنناهرة محننل الد ارسننة بهنندت تحدينند اصننا

متا،مة قرق المللومات وتحديد طبيلتها والوصوت عل اللاصة بينها وبني فلالينة القن اررات اتسنتراتيجية فني عيننة

الدراسة وتفسيرها.
أوال:أداة الدراسة

تذ اتستلانة باإلستبانة أداة لجمع البياننات والمللومنات ارولينة حين

صسنمت اللن ثاثنة قجن،اح يحمنل الجن،ح

ارول اللبارات الااصة بمسشرات متا،مة قرق المللومات مت ير مستقل والمتمثلة في (مصنادر قرق المللومنات
ومظاهره وتجلياته) واهتذ الج،ح الثاني بالمت ير التابع قي فلالية الق اررات اتستراتيجية بأبلاده المتمثلة في (جودة

القرار صبول القرار وما مة القرار)

واراير بالبيانات الشاصية للمبحوثي والمتمثلنة فني

ما قهتذ الج،ح الثال

(الجنث اللمر المستوى الدراسي الحالة اتجتماعية المنص

الحالي وارصدمينة فني المنصن ) والجندول اتتني

يوضح المحاور الر يسية لإلستبانة وعدد فقرات ل مت ير:

جدول رقم( :)1هيكلة استبانة الدراسة

مصادر أرق المعلومات
تجليات ومظاهر أرق المعلومات

متالزمة أرق المعلومات
جودة القرار
قبول القرار
مالئمة القرار
فعالية القرارات اإلستراتيجية

المجمو
عة
أ
ج
هـ
ب
د
و
ك
ك
ك
-

عدد األسئلة

األسئلة

()8
()6
()4
()5
()5
()4
()32
()3
()2
()3
()8

8-7-6-5-4- 3-2 -1
11-18-17-16-15-14
28-27-26-25
13-12-11-11-1
24-23-22-21-21
32-31-31-21
من  11إلى 32
35-34-33
37-36
41-31-38
من  33إلى 41

المصدر :العداد الطالبة
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ولقد تذ غلق اإلجابات وتحديد اإلاتيارات

سلذ لي ارت م (دا ما ال قبدا) التالي:

 5درجات حس

جدول رقم( :)2درجات االختيارات لالستبانة

اإلجابة

دائما

الدرجة

5

أحيانا

غالبا
4

نادرا
3

أبدا
1

2

المصدر:العداد الطالبة

ثانيا :صدق وثبات أداة الدراسة

 .1معامل الثبات Alpha Cronbach
م قجل التأ د م ق قداة الدراسة تقنيث الظناهرة المنراد صياسنها ومن قجنل التأ ند من صندصها صمننا بحسنا

ملامل الثبات ) (Alpha Cronbachولقد انت النتا ج ما هي مبينة في الجدل اتتي:
جدول رقم( :)3معامل الثبات Alpha Cronbach

الرمز
X1
X2
X
Y1
Y2
Y3
Y

عدد الفقرات
األبعاد
()18
مصادر أرق المعلومات
()14
مظاهر أرق المعلومات
متالزمة أرق المعلومات
()3
جودة القرار
()2
قبول القرار
()3
مالئمة القرار
فعالية القرارات اإلستراتيجية8
معامل الثبات العام

معامل الثبات
.622
.697
.617
.795
860
.819
.777
.701

معامل الصدق
.789
.835
.816
,632
,740
,671
,603
.837

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

وناحنظ من اننال النتنا ج المبينننة فنني الجندول ق ملامننل الثبننات لجنل مت ينرات الد ارسننة يفنوق الحنند اردنن

للنسبة المقبولة وصدر ملدل الثبات اللاذ
صنندر ملامننل الصنندق

) (70%وهي نسبة عالية تسمح باتعتماد علن نتنا ج الد ارسنة

منا

) (83,7%وهنني نسننبة عاليننة قيضننا وبالتننالي يم ن الح ننذ عل ن منندى فلاليننة اإلسننتبانة

وتحقيها الهدت م الدراسة ودصة صياسها ما وضلت م قجلة.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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 .2االتساق الداخلي

جدول رقم( :)4االتساق الداخلي لفقرات وأبعاد االستبانة
األبعاد

المجموعة

مؤشرات مصادر أرق المعلومات

أ
ج

مصادر أرق المعلومات (أ،ج،ه)

معامل اإلتساق
الداخلي
**,483
**,457
**,647

ب
مؤشرات تجليات ومظاهر متالزمة
أرق المعلومات
هـ
د
و
تجليات ومظاهر أرق المعلومات (ب،و،د)
متالزمة أرق المعلومات
ك
جودة القرار
**,664
ك
قبول القرار
**,716
ك
مالئمة القرار
*,580
فعالية القرارات اإلستراتيجية
**,443
**,733
**,526
**,710
**,672

مستوى الداللة
,001
,003
,000
,004
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

الجنندول السننابق يبنني ق جميننع ملننامات ارتبنناط قبلنناد متا،مننة قرق المللومننات موجبننة ودالننة الحصننا يا عننند
مسننتوى الدتلننة ( )...1فأصننل فقنند انننت جميننع ملننامات  Pearsonتت نراوي بنني  ..6.0الل ن  ..600وهنني
ملامات تبي ق اترتباط صوي وتلبر فني نفنث الوصنت عن مندى اتسناق هنذه المسشنرات منع مت ينر متا،منة قرق
المللومات وبالتالي تذ التأ د م صدق اتتساق الداالي لهذه اربلاد.

وق جميع ملامات ارتباط قبلاد فلالية الق اررات اإلستراتيجية موجبة ودالة الحصا يا عنند مسنتوى من الدتلنة

( )...1فأصل حي

انت جميع ملامات  Pearsonتتراوي بي  ..5..الل  ..016وهي ملامات تبي ق

اترتباط صوي وتلبر ع مدى اتساق هذه اربلناد منع مت ينر فلالينة القن اررات اإلسنتراتيجية وبالتنالي تنذ التأ ند من

صدق اتتساق الداالي لهذه اربلاد.
وبالتالي يم

ما يم

اإلعتماد عل قداة الدراسة (اتستبانة) وتطبيقها ونها عل درجنة عالينة من الصندق والثبنات

اإلعتماد عل اربلاد الموضحة سابقا ونها جديرة بدراسة الظاهرة.

المطلب الثالث :حدود الدراسة
وتمثلت حدود الدراسة في:

قوت :الحدود البشرية :تر  ،الحدود البشرية عل متاذي الق اررات اتستراتيجية في المسسسات محل الدراسة.
ثانيا :الحدود ال،مانية :وتمت هذه الدراسة في السداسي الثاني م السنة الجاملية 0.16/0.15ذ.

ثالثننا :الحنندود الم انيننة :شننملت د ارسننتنا عل ن عينننة م ن المسسسننات اتصتصننادية بننالج ا ،ر حي ن

استقصنندت ثاثننة

مسسسات م وتية الج ا ،ر اللاصمة مسسستي م وتية بس رة مسسسة م وتية تي،ي و،و مسسسة من وتينة

الشلت ومسسسة م وتية تيبا،ة.

رابلننا :الحنندود الموضننوعية :وصفننت هننذه الد ارسننة علن واصننع متا،مننة قرق المللومننات فنني المسسسننات محننل الد ارسننة
وتأثيرها عل فلالية الق اررات اتستراتيجية في هذه المسسسات.
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المبحث الثاني :سياق الدراسة
المطلب األول :مجتمع الدراسة

يت نو مجتمنع الد ارسنة من جمينع متانذي القن اررات اتسنتراتيجية فني عيننة من المسسسنات اتصتصنادية بنالج ا ،ر

والبالغ عددها ثمانية مسسسات بلغ عدد متاذي الق اررات اتستراتيجية فيها ( 11فردا) م

ا الجنسي

وفي ما

يلي جدول يلطي لمحة ماتصرة عل المسسسات محل الدراسة:

جدول رقم( :)5المؤسسات محل الدراسة

المؤسسة
قديلة لتعبئة المياه
المعدنية
ش.ذ.م.م .الوطاية للفخار
(االخوة عوري)
الشركة الوطنية للتبغ
والكبريت
مؤسسة المرافق العامة
سيدي موسى
مؤسسة التسيير السياحي
تيبازة
مؤسسة السيراميك
الصحي تنس
المؤسسة العمومية
االقتصادية المتزعمة
لألثاث
Schlemberger
فرع الجزائر

الرمز

النشأة

الوالية

الحجم

الصفة

النشاط

SGEM

2003

بســكرة

كبيرة

SARL

تعبئة المياه المعدنية

AMOURI

2111

بســكرة

كبيرة

SARL

صناعة اآلجر والقرميد الصناعي

SNTA

1963

الجزائر

كبيرة

SPA

انتاج وتوزيع التبغ والكبريت

EVSM

1999

الجزائر

كبيرة

SPA

تهيئة وتصليح الطرقات

EGT

1969

تيبازة

كبيرة

SPA

الضيافة والسياحة والسفر

CERAMIT

1978

الشلف

كبيرة

SPA

انتاج وبيع منتجات السيراميك

LM

1983

تيزي وزو

كبيرة

SPA

صناعة وبيع االثاث

تعمل في مجال حفر وصيانة واختبار
SPA
SLB
كبيرة
الجزائر
آبار النفط والغاز ومجال الخدمات
النفطية
المصدر :م العداد الطالبة بناح عل المللومات المقدمة م طرت المسسسات

المطلب الثاني :عينة الدراسة

أوال :توزيع عينة الدراسة على المؤسسات محل الدرسة
نظ ار لصلوبة التواصل مع جمينع مفنردات عيننة الد ارسنة تنذ ااتينار عيننة ميسنرة قي تطبينق الد ارسنة علن
قفراد المجتمع الذي تيسر عل الباح

الوصول اليهذ حي

نل

تذ الوصول الل (50فردا) وبذلق انت نسبة تمثينل

الليننة لمجتمنع الد ارسنة هني ) (62,63%و،عنت علنيهذ اتسنتبانات واسنترجع منهنا (..اسنتبانة) تنذ اسنتبلاد (3
اسننتبانات) غيننر مسننتوفية لشننروط التحليننل

اضننلت (.1اسننتبانة) للتحليننل شن لت مننا نسننبته ( )45,05%من

مجتمع الدراسة وهي نسبة مقبولة رغراض البح

المسسسات محل الدراسة:

الللمي وفي ما يأتي جدول يوضع تو،يع عينة الد ارسنة علن

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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جدول رقم( :)6توزيع عينة الدراسة على المؤسسات محل الدراسة
المؤسسة

عدد متخذي القرارات االستراتيجية
في المؤسسة

عدد االستبيانات
الموزعة

مؤسسة قديلة لتعبئة المياه المعدنية

14

11

عدد االستبيانات
المسترجعة
والقابلة للتحليل
1

ش.ذ.م.م .الوطاية للفخار (االخوة عوري)

4

4

3

الشركة الوطنية للتبغ والكبريت

15

11

7

مؤسسة المرافق العامة سيدي موسى

15

8

7

مؤسسة التسيير السياحي

12

7

5

مؤسسة السيراميك الصحي تنس

11

5

3

المؤسسة العمومية االقتصادية المتزعمة لألثاث

1

7

5

Schlemberger

12

3

2

المجموع

11

57

41

النسبة المؤوية

%111

62,63

45,05

المصدر :م العداد الطالبة بناح عل المللومات المقدمة م طرت المسسسات محل الدراسة

ثانيا :توزيع العينة حسب الجنس

جدول رقم( :)7توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المؤوية

ذكر

32

78%

أنثى

1

22%

المجموع

41

100%

المصدر:العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

من اننال الجنندول رصننذ ( )0يتبنني ق عينننة الد ارسننة شننملت ننا الجنسنني ول ن بنس ن
نسبة الذ ور  %0.بينما اإلنا
حين

فقد بل ت نسبتهذ  %00والفرق بي نسبة اإلنا

صنندرت نسننبة الننذ ر بننأ ثر من ضننلفي نسننبة اإلنننا

ال،جاجي الذي يمنع المرقة م الوصول للمرات

متفاوتننة حي ن

بل ننت

والذ ور فرق مرتفنع نوعنا منا

وا دل ذلننق علن شنيح ف نننه ينندل علن وجننود السننقت

اللليا.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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ثالثا :توزيع العينة حسب العمر

جدول رقم( :)8توزيع عينة الدراسة حسب العمر

الفئات العمرية

التكرار

النسبة المؤوية

26-32

12

29,3%

39-33

8

19,5%

46-40

13

31,7%

53-47

4

9,8%

60-54

4

9,8%

المجموع

41

100,0

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

الشكل رقم( :)7توزيع عينة الدراسة حسب العمر
14
12
10
8
6
4
2
0
60-54

53-47

39-33

46-40

32-26

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

يتضنح ق قعمننار المبحنوثي تتنراوي بني [ 6.-06سنننة] وتشنير النتننا ج اللن ق نسننبة قفنراد اللينننة الننذي
وهنني نسننبة مرتفلننة مقارنننة ب يرهننا من الف ننات والننذي

تتنراوي قعمننارهذ مننابي [ 30-06سنننة] هنني )(29,3%

تتراوي قعمارهذ مابي [31-33سنة] هي بحندود ) (19,5%وهني نسنبة ت بنأث بهنا ونسنتنتج من ذلنق ق نسنبة

الشنبا

فني الليننة نسنبة بينرة نوعنا مننا رغنذ حساسنية المنصن

ذلق عل جودة الق اررات وقما بالنسبة للذي

فصن ر سننهذ صنند يجلنل مننهذ قصنل ابنرة وصند يننسثر

اننت قعمنارهذ منابي [ .6-..سننة] فنسنبتهذ صندرت

وهي ق بر ف ة وهذا شيح منطقي فأعمار ذوي المناص
يتراوي سنهذ مابي [ 53-.0سنة] فتقدر نسبتهذ

)(31,7%

اللليا عادة ت و في هذا المستوى م اللمر قما الذي

) (9,8%مثلها مثل الف ة التي تتراوي ما بني [6.-5.سننة]

وهي قصل نسبة ويلود ذلق ل و الموظفي في هذا الس يتجهو عادة للتقاعد ولذلق نسبتهذ صليلة نوعا ما.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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رابعا :توزيع العينة حسب الحالة اإلجتماعية

جدول رقم( :)9توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة المؤوية

متزوج(ة)

25

%61

عازب(ة)

16

%31

المجموع

41

100,0

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

الشكل رقم ( :)8توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

39%
61%
متزوج
عازب

المصدر:العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

تشير نتا ج الدراسة الل ق ما نسنبته ) (61%من قفنراد الليننة متن،وجي وهني النسنبة ار بنر ومنا نسنبته

) (39%عا،بي ويلود هذا الل ق اللينة تحتوي عل نسبة ملقولة من الشنبا

والنت عيننة الد ارسنة تمامنا من

المطلقي واررامل.

خامسا :توزيع العينة حسب المستوى الدراسي

جدول رقم( :)10توزيع العينة حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

التكرار

النسبة المؤوية

ثانوي

8

%19,5

جامعي

27

%65,9

تقني سامي

6

%14,6

المجموع

41

%100,0

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss
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م اال الجابات المبحوثي ظهرت لدينا ثاثة مستويات المستوى الثانوي المستوى الجناملي والنذي يت نو
ب الوريا +عدد م السنوات دراسة جاملية وقصحا

م (مهندسي

الدراسات التطبيقينة) باإلضنافة اللن مسنتوى

التقننني السننامي ولقنند غلبننت عل ن اللينننة ف ننة الجننامليي بملنندل ) (56,9%وتتقننار نسننبتي المسننتوى الثننانوي

والتقننني سننامي حين

جنناحت ) (19,5%و ) (14,6%علن التنوالي وهنني نسن

وهذا يلود لطبيلة المناص

والتي تتطل

صن يرة مقارنننة بنسننبة الجنناملي

ال فاحات وذوي الشهادات اللليا.

سادسا :توزيع العينة حسب األقدمية في المنصب

جدول رقم ( :)11توزيع العينة حسب األقدمية في المنصب
األقدمية

التكرار

النسبة المؤوية

1-7

30

%73,2

8-14

7

%17,1

15-21

1

%2,4

29-35

3

%7,3

المجموع

41

%100,0

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

م اال الجندول رصنذ ( )11يتضنح ق قغلبينة قفنراد الليننة تقنل ابنرتهذ عن  0سننوات فني المنصن

يشن لونه حاليننا حين

تصننل نسننبتهذ اللن

النذي

) (73,2%بينمننا الننذي اب نرتهذ تتنراوي مننابي [ ]1.-.سنننة فنسننبتهذ

) (17,1%وهي نسبة متوسطة مقارنة ب يرها م الف ات وف ة ارصدمية [ ]01-15سنة تواجدت بنسبة )(2,4%
م ن قف نراد اللينننة وحننددت بفننرد واحنند وتقنندر الف ننة [ ]35-01سنننة بنسننبة ) (7,3%م ن قف نراد اللينننة بينمننا الننذي

ابرتهذ تراوحنت بني [ ]0.-00فقند النت مننهذ عيننة الد ارسنة وذلنق يلنني ق متوسنط الابنرة قصنل من  0سننوات

في المسسسات محل الدراسة.

المطلب الثالث :أدوات المعالجة اإلحصائية
بهدت اإلجابنة علن الشن الية وتسناستت الد ارسنة وااتبنار فروضنها وبلند جمنع البياننات ارولينة عن طرينق اسنتبانة
الد ارسننة اسننتلنا بالح،مننة اإلحصننا ية للللننوذ اتجتماعيننة ) (SPSS.V20وذلننق باسننتلمال مجموعننة م ن اردوات
اإلحصا ية المتمثلة في الت اررات والنس
Cronbach

ااتب ننارات

المسوية المتوسطات الحسابية واتنحرافات المليارية ملنامات الثبنات

 Alphaملن نامات الص نندق ااتب ننار تحلي ننل التب نناي ارح ننادي ANOVA

 Test-tااتب ننار

Way

One

 Levensالمقارن ننات المتل ننددة البلدي ننة طريق ننة ) (LSDمل ننامات اترتب نناط

 pearsonملامات التحديد وتحليل اتنحدار البسيط.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
ؤ : H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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المبحث الثالث:عرض ومناقشة نتائج الدراسة

المطلب األول:عرض وتحليل نتائج الدراسة (اإلجابة عن أسئلة الدراسة)

اإلجابة عن السؤال :ما هي قهذ مصادر قرق المللومات في المسسسات محل الدراسة؟ وما قهذ مظناهر متا،منة

قرق المللومات بالنسبة لمتاذي الق اررات اإلستراتيجية فيها؟

لإلجابة ع الشطر ارول م هذا السسال م الضروري اإلشارة الل ق ما يشلر بنه متانذ القن اررات اإلسنتراتيجية

م قرق هو نتيجة لل ذ الها ل م المللومات التي تصله يوميا سواح م داال م ا اللمنل قو حتن من اارجنه
لذلق فقند تنذ تقسنيذ مصنادر قرق المللومنات اللن مجمنوعتي ارولن تتللنق بالمصنادر الداالينة والثانينة بالمصنادر

الاارجية والتي تتفاعل مع بلضها لت،يد ق ثر م حدة متا،مة قرق المللومات.

جدول رصذ ( :)10الفقرات الااصة بمصادر قرق المللومات (مصادر داالية)
أثناء فترات العمل ،أتلقى يوميا كم

هائل من المعلومات من خالل:
المكالمات الهاتفية
تقارير العمل
اجتماعات عمل
مراسات ومذ رات عمل
ش اوي
أوامر عمل
اللاصات ال ير رسمية
وسا ط رصمية

الايارات
دا ما

غالبا

قحيانا

ناد ار

قبدا

الت رار

18

13

7

3

0

%

43,9

31,7

7,1

7,3

0

الت رار

7

13

11

9

1

%

17,1

31,1

26,8

22,0

2,4

الت رار

5

10

13

10

3

%

12,2

24,4

31,7

24,4

7,3

الت رار

5

14

12

7

3

%

12,2

34,1

29,3

17,1

7,3

الت رار

9

9

11

8

4

%

22,0

22,0

26,8

19,5

9,8

الت رار

12

20

6

2

1

%

29,3

48,8

14,6

4,6

2,4

الت رار

5

8

8

13

7

%

12,2

19,5

19,5

31,7

17,1

الت رار

5

13

13

4

6

%

12,2

31,7

31,7

9,8

14,6

المصادر الداخلية لمتالزمة أرق المعلومات

المتوسط

اتنحرات

الحسابي

الملياري

4,12

الرتبة

الدرجة
ال لية

,953

1

كبيرة

3,39

1,092

3

متوسطة

3,09

1,135

7

متوسطة

3,26

1,118

4

متوسطة

3,26

1,285

5

متوسطة

3,97

,935

2

كبيرة

2,78

1,294

8

متوسطة

3,17

1,222

6

متوسطة

3,38

,778

_

متوسطة

المصدر :م العداد الطالبة بناح عل مارجات برنامج spss

تشير النتا ج الواردة في الجدول السابق ق بي نة اللمنل تشن ل مصندر مهنذ بالنسنبة لمتا،منة قرق المللومنات
فقد تساهذ بش ل قو بنخار فني تفناصذ هنذه الظناهرة عبنر المصنادر الداالينة والتني يتلقن من االهنا متانذ القن اررات
اإلستراتيجية يوميا ال ذ الها ل م المللومات حي

حس

بلغ المتوسط الحسابي ( )3,38وهو يقنع ضنم الف نة الثالثنة

سلذ لي رت الاماسي والتني تشنير اللن الدرجنة المتوسنطة .وبنتفح

ماتلنت اللبنارات التني تقنيث مصنادر

قرق المللومننات فنني بي ننة اللمننل بالمسسسننات محننل الد ارسننة ف ننننا نجنند ق الم المننات الهاتفيننة غالبننا مننا انننت قهننذ
مصدر م مصادر قرق المللومات بالنسبة لمتاذي الق اررات اإلسنتراتيجية الذ يظهنر من انال الجندول ق ق ثنر
م ثلثي اللينة قي ما نسيته  75,6%م المبحوثي

انوا دا ما قو غالبا ما يتلقو
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الم المات الهاتفية وهو طبيلي ر هذه ارايرة تلد اليوذ قهنذ وسنيلة لاتصنال ونقنل المللومنات ااصنة فني ظنل
التطورات الت نولوجية الحاصلة في هذا الميدا

ما ق ند منا

وذلق بمتوسط ( )4,12وبانحرات ملياري (),953

نسبته  78,1%عل قنهذ دا ما قو غالبا ما يتلقو ال ثير م المللومات م اال اروامر التي تصل اللنيهذ من

رسسننا هذ فنني اللمننل بمتوسننط ( )3,97وبننانحرات ملينناري ( ),935وبدرجننة قصننل من ذلننق يتلقن المبحننوثي ال ننذ
الها ننل من ن المللوم ننات من ن ا ننال اللدي نند من ن مص ننادر اللم ننل مث ننل تق ننارير اللم ننل م ارس ننات وم ننذ رات اللم ننل
الش اوي الوسا ط الرصمية اجتماعات اللمل وحت اللاصات غير الرسمية في م ا اللمل.
جدول رصذ ( :)31الفقرات الااصة بمصادر قرق المللومات (مصادر اارجية)

أطّلع يوميا على ما يبث وما ينشر من معلومات عبر:

وسا ل اإلعاذ المر ية والمسموعة
القنوات التلف،يونية
وسا ل اإلعاذ الم توبة الج ار د اليومية

مواقع جهات رمسية عرب االنرتنت
محر ات بح
شب ات التواصل اتجتماعي
البريد اإلل تروني

الايارات

المتوسط

دا ما

غالبا

قحيانا

ناد ار

قبدا

الت رار

11

11

9

4

6

%

26,8

26,8

22,0

9,8

14,6

الت رار

7

13

11

10

0

%

17,1

31,7

26,8

24,4

0

الت رار

7

15

12

5

2

%

17,1

36,6

29,3

12,2

4,6

الت رار

10

15

7

8

1

%

24,4

36,6

17,1

19,5

2,4

الت رار

9

5

9

9

9

%

22,0

12,2

22,0

22,0

22,0

الت رار

16

13

8

3

1

%

39,0

31,7

19,5

7,3

2,4

مصادر خارج العمل لمتالزمة أرق المعلومات

الحسابي
3,41

اتنحرات
الملياري

الدرجة

الرتبة
5

1,377

ال لية

كبيرة

3,41

1,048

4

كبيرة

3,48

1,075

3

كبيرة

3,60

1,137

2

كبيرة

2,90

1,462

6

متوسطة

3,97

1,060

1

كبيرة

3,53

,710

-

كبيرة

المصدر :م العداد الطالبة بناح عل مارجات برنامج spss

يتضح م اال النتا ج الواردة في الجدول السابق ق هناق عوامل قارى اارج م ا اللمل تشن ل مصندر
آار ق ثر قهمية في انتشار ظاهرة قرق المللومات بالنسبة لمتانذي القن اررات اإلسنتراتيجية فني مسسسنات الد ارسنة

حي

بلغ المتوسط الحسابي ( )3,53وهو يقع ضم الف ة الرابلة لسلذ لي رت الاماسني والتني تشنير اللن الدرجنة

ال بيرة وتلني ق المستجوبي
اإلعاذ وبتفح

انوا دا ما قو غالبا منا يطناللو يومينا منا ينشنر ويبن

من مللومنات عبنر وسنا ل

ماتلت اللبارات المتللقة بهذه المصادر ف ننا نجد قنه ما يقار  %71من المسنتجوبي

نانوا

دا ما قو غالبا ما يطاللو يوميا منا يصنلهذ من مللومنات عبنر البريند اإلل ترونني باعتبناره يلند الينوذ قهنذ مصندر
للحصول عل المللومات فضا عل قنهذ نانوا دا منا وفني قغلن
في محر ات البح

الحناتت يبحثنو عن المللومنات عبنر البحن

ثذ وبدرجة قصل يتلق المبحوثي ال ذ الها نل من المللومنات من انال اللديند من

مصنادر

المللومات وسا ل اإلعاذ المر ية والمسموعة والمقروحة وما ينشر عبر شب ات التواصل اتجتماعي.

وبمقارنة مصادر قرق المللومات الداالية والاارجية (قنظر الجدول رصذ  )1.يتضح وق المصادر الاارجية

ومنها عل وجه الاصو

البريد اإلل تروني هي المصدر ارول وارساسي وفي المرتبنة الثانينة تنأتي المصنادر

الدااليننة ضننم بي ننة اللمننل ومنهننا علن اصوصننا الم المننات الهاتفيننة .وا تفاعننل هناذي المصنندري ملننا هننو مننا

ش ل بسرة حقيقية لمتا،مة قرق المللومات.
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جدول رقم ( :)14ترتيب مصادر أرق المعلومات
مصادر أرق المعلومات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة الكلية

المصادر الداخلية

3,38

,778

2

متوسطة

المصادر الخارجية

3,53

,710

1

كبيرة
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قمننا لإلجابننة ع ن الشننطر الثنناني م ن هننذا الس نسال والمتللننق ب نأهذ مظنناهر قرق المللومننات بالنس نبة لمتاننذي

الق اررات اإلستراتيجية ف نه تذ تج ،ة هذه المظاهر والتجليات عل ااتات قنواعها الل قربع مجموعات.
جدول رقم( :)15الفقرات الخاصة بمظاهر متالزمة أرق المعلومات (المجموعة األولى)
الايارات

بسبب الكثير من المعلومات التي أتلقاها يوميا في

عملي ،إنني أشعر بـ:

الرهاق وتشويش ذهني
الجهاد وض وط عمل
فقدا بلض المللومات المهمة في عملي
غير صادر عل التميي ،بينها
غير صادر عل التر ي،

المتوسط

دا ما

غالبا

قحيانا

ناد ار

قبدا

الت رار

5

11

20

4

1

%

12,2

26,8

48,8

9,8

2,4

الت رار

4

19

16

2

0

%

9,8

46,3

39,0

4,6

0

الت رار

1

7

14

14

5

%

2,4

17,1

34,1

34,1

12,2

الت رار

0

2

15

16

8

%

0

4,6

36,6

39,0

19,5

الت رار

0

4

19

12

6

%

0

9,8

46,3

29,3

14,6

مظاهر متالزمة أرق المعلومات (المجموعة ارول )

اتنحرات

الحسابي

الملياري

الرتبة

الدرجة
ال لية

3,36

,915

2

متوسطة

3,61

,738

1

كبيرة

2,63

,994

3

متوسطة

2,27

,837

5

ضعيفة

2,52

,877

4

ضعيفة

-

متوسطة

2,95

,704
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تنرتبط هننذه المجموعننة بننذلق الشننلور الننذي ينتننا

للمللومنات التنني يتلقاهنا يومينا فني م ننا عملنه فأغلن

متاننذ الق ن اررات اإلسننتراتيجية فنني عملننه نتيجننة الحمننل ال ا ،نند
هنذه المظنناهر تنرتبط بالجانن

النفسني حين

تشنير نتننا ج

تحليل الفقرات ق ق ثر م  %56م المبحوثي بأنه غالبا قو دا ما ما ينتنابهذ الشنلور باإلجهناد وضن وط اللمنل
بسننب

ال ثيننر م ن المللومننات التنني يتلقونهننا يوميننا فنني اللمننل حي ن

الملينناري  8,73وبسننب

ث نرة المللومننات فقنند انل ننث ذلننق سننلبا عل ن حننالتهذ النفسننية ف ننانوا دا مننا قو غالبننا مننا

يشننلرو بحالننة م ن اإلرهنناق والتشننويش ال نذهني

اللمل الل جان

بلننغ المتوسننط الحسننابي  3,61واتنح نرات

مننا قنهننذ يشننلرو قحيانننا بفقنندا بلننض المللومننات المهمننة فنني

فقدا القدرة عل التر ي ،وصلوبة تميي ،المللومات المهمة.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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جدول رقم ( :)16الفقرات الخاصة بمظاهر متالزمة أرق المعلومات (المجموعة الثانية)
الايارات

بصفة عامة الكثير من هذه المعومات بالنسبة لي هي
معلومات:
غير مهمة في عملي
مبهمة وغير واضحة
مبلثرة وغير ثابتة
م،يفة وصد ت تالو م اراطاح
غير مترابطة وم الصلوبة الوثوق بها واتعتماد عليها

المتوسط

دا ما

غالبا

قحيانا

ناد ار

قبدا

الت رار

2

10

20

5

4

%

4,6

24,4

48,8

12,2

9,8

الت رار

1

9

17

12

2

%

2,4

22,0

41,5

29,3

4,6

الت رار

2

9

14

11

5

%

4,6

22,0

34,1

26,8

12,2

الت رار

0

11

20

6

4

%

0

26,8

48,8

14,6

9,8

الت رار

0

15

16

8

2

%

0

36,6

39,0

19,5

4,6

مظاهر متالزمة أرق المعلومات (المجموعة الثانية)

اتنحرات

الحسابي

الملياري

الدرجة

الرتبة

ال لية

3,02

,987

2

متوسطة

2,88

,899

4

متوسطة

2,80

1,077

5

متوسطة

2,93

,905

3

متوسطة

3,07

,877

1

متوسطة

3,00

,836

متوسطة

-
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مظناهر

ترتبط هذه المجموعة باتجاهات متاذي الق اررات اإلستراتيجية نحو ما يتلقونه من مللومنات فأغلن

هذه المجموعة تنرتبط بطبيلنة المللومنات التني يتلقاهنا متانذ القن اررات اإلسنتراتيجية ومندى وثوصنه بهنا قو اتعتمناد
عليها في عمله ذلق ق الجابات المبحوثي تدل عل ق هذه المللومات بالنسبة لهذ هني مللومنات غينر مترابطنة

وم الصل

الوثوق بها واتعتماد عليها فهي قحيانا ت و غير مهمة.

جدول رقم ( :)17الفقرات الخاصة بمظاهر وتجليات متالزمة أرق المعلومات (المجموعة الثالثة)
الايارات

من أجل التعامل بشكل أفضل مع هذا الكم من

المعلومات ،فإن هذا يتطلب:
ال ثير م الوصت للبح

ع المللومة المهمة

ال ثير م الجهد والتر ي ،الف ري
تأجيل بلض الق اررات المتللقة باللمل
الل اح بلض المواعيد

المتوسط

دا ما

غالبا

قحيانا

ناد ار

قبدا

الت رار

12

11

11

6

1

%

29,3

26,8

26,8

14,6

2,4

الت رار

8

20

9

3

1

%

19,5

48,8

22,0

7,3

2,4

الت رار

5

9

12

13

2

%

12,2

22,0

29,3

31,7

4,6

الت رار

5

17

9

6

4

%

12,2

41,5

22,0

14,6

9,8

مظاهر متالزمة أرق المعلومات (المجموعة الثالثة)

اتنحرات

الحسابي

الملياري

الرتبة

الدرجة
ال لية

3,66

1,130

2

كبيرة

3,76

,943

1

كبيرة

3,05

1,110

4

متوسطة

3,32

1,171

3

متوسطة

3,56

1,001

-

كبيرة
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تتلل ننق ه ننذه المجموع ننة بتل ننق التصن نرفات التن ني يق ننوذ به ننا متا ننذ القن ن اررات اإلس ننتراتيجية نتيج ننة الحم ننل ال ا ،نند

للمللوم ننات فأغلن ن

ه ننذه المظ نناهر تن نرتبط ب ننردود قفلالن نه ف نني بحث ننه عن ن المللوم ننات المهم ننة ف نني ال ننذ الها ننل من ن

المللومننات المتننوفرة فننارمر حس ن

قغلبيننة المبحننوثي قي ق ثننر م ن  %68منننهذ غالبننا قو دا مننا مننا يتطل ن

منننهذ

ال ثي ننر من ن الجه نند والتر ي نن ،الف ننري من ن قج ننل ف ننر ،ذل ننق ال ننذ الها ننل من ن المللوم ننات ونتيج ننة له ننذا ال ننذ من ن
المللومات بات م الصنل

المللومات يتطلن

الحصنول علن المللومنة المهمنة حين

مننهذ التضنحية بنال ثير من الوصنت تسنتاا

قصل تأجيل بلض الق اررات وقحيانا يتذ فيها الل اح بلض المواعيد.
64

يس ند منا نسنبته  %56مننهذ ق تلناملهذ منع

وانتقناح المللومنة المهمنة

منا يتطلن

وبدرجنة
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جدول رقم ( :)18الفقرات الخاصة بمظاهر وتجليات متالزمة أرق المعلومات (المجموعة الرابعة)
الايارات

حتى وان وجدت معلومات مهمة بالنسبة لي:
ف نني قجد صلوبة بيرة في فر ،ال ذ الها ل
م المللومات
يست رق ملالجة هذا ال ذ الها ل م المللومات
وصت طويل
م الصل
م الصل

فهمها واستيلابها
تحديد ما يناسبني في عملي

المتوسط

دا ما

غالبا

قحيانا

ناد ار

قبدا

الت رار

4

12

15

9

1

%

9,8

29,3

36,6

22,0

2,4

الت رار

6

15

13

7

0

%

14,6

36,6

31,7

17,1

0

الت رار

1

5

14

17

4

%

2,4

12,2

34,1

41,5

9,8

الت رار

0

6

19

7

9

%

0

14,6

46,3

17,1

22,0

مظاهر متالزمة أرق المعلومات (المجموعة الرابعة)

اتنحرات

الرتبة

الدرجة
ال لية

الحسابي

الملياري

3,21

,987

2

متوسطة

3,48

,951

1

كبيرة

2,56

,923

3

ضعيفة

2,53

1,002

4

ضعيفة

2,92

1,058

-

متوسطة
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قما مظاهر هذه المجموعة فهني تتللنق بالصنلوبات التني يواجههنا متانذ القن اررات اإلسنت ارتيجية فني اسنتادامه

لهذه المللومنات بلند ق ينتقني المهمنة منهنا فني عملينة اتاناذ القنرار اإلسنتراتيجي وبحسن

ارغلبينة فن

ملالجتهنا

يست رق وصتا طويا وهذا يندل علن ق ال ثينر من الوصنت يضنيع فني ملالجنة المللومنات المهمنة من قجنل اتاناذ

القرار السنليذ فهنذ دا منا قو غالبنا منا نانوا يلنانو من صنلوبة فني فر،هنا وتبويبهنا فضنا علن فهمهنا واسنتيلابها
بسب

التشويش واررق الذي يلانو منه وم ثذ صلوبة تحديد ما يناسبهذ في عملهذ.

م اال تحليل مظاهر قرق المللومات بالنسبة لمتاذي الق اررات اإلستراتيجية ف نه يتضح ما هو مبي في

الجدول الموالي (انظر الجدول رصذ  )91ق (المجموعة الثالثة) والمتللقة بما يقنوذ بنه متانذ القن اررات اإلسنتراتيجية
نتيجة الحمل ال ا ،د للمللومات وبنردود قفلالنه فني بحثنه الندا ذ عن المللومنات المهمنة ضنم ذلنق ال نذ الها نل من

المللومن ننات وق هن ننذه المجموعن ننة التن نني تظن ننذ قه ن ننذ مظن نناهر متا،من ننة قرق المللومن ننات بالنسن ننبة لمتان ننذ القنن ن اررات

اإلستراتيجية صند حلنت فني المرتبنة ارولن بمتوسنط ( )3,56وانحنرات مليناري ( )1,001وتنأتي فني المرتبنة الثانينة
(المجموع ننة الثاني ننة) والمرتبط ننة بطبيل ننة المللوم ننات الت نني يتلقاه ننا متا ننذ القن ن اررات اإلس ننتراتيجية بمتوس ننط ()3,00
وانحرات ملياري ( ),836وفي المرتبة الثالثة (المجموعة ارول ) بمتوسط ( )2,95وانحرات ملياري ( ).74قما

(المجموعة الرابلة) فقد جاحت في المرتبة ارايرة بمتوسط ( )2,92وانحرات ملياري (.)1,06
جدول رقم ( :)11ترتيب مظاهر متالزمة أرق المعلومات

مظاهر متالزمة أرق المعلومات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة الكلية

المجموعة األولى

2,95

,747

3

متوسطة

المجموعة الثانية

3,00

,836

0

متوسطة

المجموعة الثالثة

3,56

1,001

1

بيرة

المجموعة الرابعة

2,92

1,058

4

متوسطة

مظاهر متالزمة أرق المعلومات

3,24

,538

-

متوسطة
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 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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اإلجابة عن السؤال :هل تلاني المسسسات محل الدراسة م متا،مة قرق المللومات؟
جدول رقم ( :)21انتشار متالزمة أرق المعلومات
الخيارات
دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا

التكرار

3

25

11

2

-

%

7,3

61,0

26,8

4,9

-

ثانيا :مظاهر متالزمة أرق

التكرار

2

13

16

9

1

المعلومات

%

4,9

31,7

39,0

22,0

2,4

أوال :مصادر أرق المعلومات

التكرار

متالزمة أرق المعلومات

2
%

14
4,9

34,1

24

1

58,5

-

2,4

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

االتجاه
العام

13,7

80,6

1

غالبا

53,1

10,9

2

أحيانا

23,4

2,63

غالبا

-
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تشير نتا ج الجدول السابق ق متا،مة قرق المللومات تنتشر الل حد ما في مسسسات الدراسة بمتوسط

حسابي  4.32وبانحرات ملياري  2.642قي ق المتوسط الحسابي يقع ضم الف ة الرابلة لسلذ لي رت الاماسي
والذي يلني ق مسسسات الدراسة غالبا ما تلاني م هذه الظاهرة ذلق و متاذ الق اررات اإلستراتيجية بهذه
المسسسات غالبا ما ا يتلق

ذ ها ل م المللومات عبر مصادر ماتلفة سواح في موصع اللمل (المصادر

الداالية) في ش ل م المات هاتفية اجتماعات وقوامر عمل...الخ قو حت

الاارجية) ف نه يستادذ يوميا شب ة اتنترنت لإلطاع عل
يطلع وبش ل دا ذ عل ما يب

اارج مجال اللمل (المصادر

بريده اإلل تروني قو استاداذ محر ات البح

ما

وما ينشر م مللومات عبر وسا ل اإلعاذ المر ية والمسموعة والمقروحة .ل

ذلق جلله عرضة لمتا،مة قرق المللومات فقد انتشرت جليا ال ثير م مظاهر اررق الناتج ع هذه الظاهرة
عل

ش ل الرهاق وتشويش ذهني تجلل م

المللومات المهمة في عمله بسب

متاذ الق اررات اإلستراتيجية غير صادر عل

الصلوبة ال بيرة في فر ،ال ذ الها ل م

التر ي ،وتميي،

المللومات المبهمة والمبلثرة

ولملالجتها ف نه يست رق وصت طويل وم ثذ تأجيل بلض الق اررات المتللقة باللمل قو الل اح بلض المواعيد وفي
اراير الشلور باإلجهاد وض ط اللمل.

اإلجابة عن السؤال :هل تاتلت حدتها م مسسسة الل قارى؟
يتللق هذا السسال بالبح

ع وجود فروق جوهرية في حدة هذه الظاهرة م مسسسة الل قارى ولملرفة ذلق

نستادذ ااتبار تحليل التباي ارحادي

ما هو موضح في الجدول التالي:

One Way ANOVA

جدول رقم ( :)21اختبار  ANOVAلتحليل التباين األحادي في متالزمة أرق المعلومات بحسب المؤسسات

,278

33

9,176

خارج المجموعات

40

10,890

المجموع

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss
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المعلومات

,532

,881

,245

7

1,714

بين المجموعات

متالزمة أرق

مستوى الداللة

F

متوسط المربعات

درجة الحرية

مجموع المربعات

الفصل الثالث .......................................................................اإلطار المنهجي للدراسة
م اال جدول تحليل التباي

وبمقارنة المتوسطات الحسابية ع طريق الجراح ااتبار) (Fيتضح عدذ

بلغ مستوى

وجود فروق ذات دتلة ملنوية لحدة انتشار ظاهرة قرق المللومات بااتات مسسسات الدراسة حي

الدتلة ( )0.215وهو ق بر م  %5مما يلني عدذ وجود تباي في انتشار هذه الظاهرة م مسسسة الل قارى.
اإلجابة عن السؤال :هل تتباي حدة متا،مة قرق المللومات م متاذ القرار اتستراتيجي الل آار؟

الجابنة هنذا السنسال عن الم انينة وجنود فنروق جوهرينة فني حندة هنذه الظناهرة من متانذ صنرار السنتراتيجي اللن

تبحن

آار وذلق بااتات اصا صهذ الشاصية هذا يتطل
 Way ANOVAبحس

 -3بالنسبة للجنث:

اللجنوح تسنتاداذ ااتبنار  t-testاللن جانن

ااتبنار

One

ل حالة.
جدول رقم( :)22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عينة

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

,08531

,48256

3,0938

,22222

,66667

3,2222

متالزمة الحمل الزائد

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

وفقا للجدول السابق ف

م االه ق اإلنا

 Nالجنس
 32ذكور
 9إناث

مع فارق طفيت يبدو

المتوسطات الحسابية متقاربة بي الجنسي الذ ور واإلنا

ق ثر تلرضا لمتا،مة قرق المللومات ومع ذلق فقد ت ي و هذا الفارق حقيقي وانما يلود

لاطأ الملاينة لذلق تبد م الجراح ااتبار ملنوية فرق المتوسطات الحسابية

ما هو مبي في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)23اختبار التجانس  Test-tفي متالزمة أرق المعلومات حسب الجنس
اختبار  Test-tبالنسبة لوجود فروق معنوية في المتوسطات
مجاالت الثقة في حدود  95%فرق االنحراف فرق
المتوسطات
الحد األدنى المعياري
الحد األعلى

,27266

,19832

-,52960

مستوى
الداللة

-,12847

,521

درجة
الحرية

39

مستوى
الداللة

T
-,648

F

,207

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

1,649

متالزمة الحمل الزائد

اختبار Levens
لوجود فروق في تجانس
التباين

الجدول السابق يوضح ااتبارات التجانث  Levensللدذ وجود فروق بالنسبة لتجانث التباي
المجموعتي الذ ور واإلنا
بي الذ ور واإلنا

وحي

قنه صيمة الدتلة هي ( )0.502وهي ق بر م  %5ما يلني وجود تجانث

وبالرجوع تاتبارات الفروق في المتوسطات (ااتبار )tف

وهي بدورها ق بر م  %5ما يس د عدذ وجود ااتات ملنوي بي الجنسي
واإلنا

بي

مستوى الدتلة هي ()0.253

بحي

يتلرض ل م الذ ور

لنفث درجة قرق المللومات وا ااتلفت المتوسطات الحسابية.

 -5بالنسبة للحالة اتجتماعية:

جدول رقم( :)24المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عينة
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

,12809

,51235

3,0625

,10693

,53463

3,1600

 Nالجنس
 16عازب(ة) متالزمة أرق
 25متزوج(ة) المعلومات
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حس

المتوسطات الحسابية متقاربة قيضا بي المت،وجي والل ا ،مع فارق طفيت

نتا ج الجدول السابق ف

يبدو م االه ق المت،وجي ق ثر تلرضا لظاهرة قرق المللومات مقارنة بالل ا،
حقيقي قيضا لذلق تبد م الجراح ااتبار ملنوية فرق المتوسطات الحسابية

ومع ذلق فقد ت ي و الفرق

ما هو مبي في الجدول التالي:

جدول رقم( :)25اختبار التجانس  Test-tفي متالزمة أرق المعلومات حسب الجنس
اختبار  Test-tبالنسبة لوجود فروق معنوية في المتوسطات
مجاالت الثقة في حدود  95%فرق االنحراف فرق
المتوسطات
الحد األدنى المعياري
الحد األعلى

,24324

-,43824

,16846

مستوى
الداللة

-,09750

لوجود فروق في تجانس
التباين

درجة
الحرية

T

39

,566

مستوى
الداللة

-,579

F
,192

,664

متالزمة الحمل الزائد

اختبار Levens
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تبي ااتبارات التجانث  Levensللدذ وجود فروق بالنسبة لتجانث التباي بي المجموعتي المت،وجي وغير
المت،وجي

وحي

وغير المت،وجي

قنه صيمة الدتلة هي ( )0.666وهي ق بر م

%5

ما يلني وجود تجانث بي المت،وجي

وبالرجوع تاتبارات الفروق في المتوسطات (ااتبار )tف

مستوى الدتلة هي ( )0.266وهي

بدورها ق بر م  %5ما يس د عدذ وجود ااتات ملنوي بالنسبة لمتا،مة قرق المللومات بي المت،وجي

والل ا،

بحي

يتلرض ل منهذ لنفث درجة قرق المللومات وا ااتلفت المتوسطات الحسابية.

 -1بالنسبة للعمر:

جدول رقم ( :)26اختبار  ANOVAلتحليل التباين األحادي في متالزمة أرق المعلومات حسب العمر

مستوى الداللة

وفقا لنتا ج تحليل التباي

1,038

,281

4

1,126

بين المجموعات

,271

36

9,764

خارج المجموعات

40

10,890

المجموع

متالزمة
الحمل الزائد

,401

F

متوسط المربعات درجة الحرية

مجموع المربعات
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يتضح عدذ وجود فروق ذات دتلة ملنوية بي المتوسطات الحسابية بالنسبة

لمتا،مة قرق المللومات تاتلت حدتها بااتات الف ات اللمرية حي

ق مستوى الدتلة بلغ ( )0.603وهو ق بر

م  %5فهذا يلني ق حدة هذه الظاهرة ت تاتلت بي ماتلت الف ات اللمرية بااتات قعمارهذ.
 -6بالنسبة للمؤهل العلمي :يتللق ارمر هنا بالبح
يلود تاتات المسهل الللمي وهذا ما يتطل

ع وجود فروق جوهرية في متا،مة قرق المللومات

استاداذ ااتبار تحليل التباي اتحادي

ما هو موضح في الجدول التالي:

 -2بالنسبة للمؤهل العلمي :يتللق ارمر هنا بالبح
يلود تاتات المسهل الللمي وهذا ما يتطل
ما هو موضح في الجدول التالي:

One Way ANOVA

ع وجود فروق جوهرية في متا،مة قرق المللومات

استاداذ ااتبار تحليل التباي اتحادي

68
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الفصل الثالث .......................................................................اإلطار المنهجي للدراسة
جدول رقم ( :)27اختبار  ANOVAلتحليل التباين األحادي في متالزمة أرق المعلومات حسب المؤهل العلمي
مستوى الداللة

F
4,166

,979

2

,235

38

 1,959بين المجموعات
 8,932خارج المجموعات
 10,890المجموع

40

متالزمة
أرق
المعلومات

,023

متوسط المربعات درجة الحرية

مجموع المربعات
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م اال جدول تحليل التباي ارحادي وبلد الجراح ااتبار) (Fيتضح وجود فروق ملنوية بالنسبة لحدة هذه
الظاهرة عند متاذي الق اررات اإلستراتيجية يلود تاتات مسهاتهذ الللمية حي

ق

مستوى الدتلة بلغ

( )0.051وهي صيمة تقل ع مستوى الدتلة  %5ولتحديد مصدر اتاتات سنجري ااتبار المقارنات البلدية
وفق طريقة .LSD
جدول رقم ( :)28المقارنات المتعددة طريقة LSD
95% Confidence Interval
Upper Bound

Lower Bound

Sig.

(J) Mean
) Difference (I-Jالمستوى الدراسي

Std. Error

-,1211

-,9113

,012

,19516

-,1158

-1,1759

,018

,26183

,3133

-,5726

,557

,21881

 -,51620جامعي
* -,64583تقني سامي
 -,12963تقني سامي
*

)(I
المستوى الدراسي

ثانوي
جامعي

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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تبي نتا ج المقارنات المتلددة بي ماتلت مستويات المسهل الللمي وق هناق ااتات ملنوي في حدة
متا،مة قرق المللومات عند مستوى الدتلة  0.035و ذلق  0.031وفي الحالتي فهو قصل م  %5وصد جاح هذا
بلغ فرق المتوسطات الحسابية ( ),51620ارمر الذي

اتاتات لصالح ف ة ذوي المسهل الللمي الثانوي حي

يلني ق ذوي المسهل الللمي الثانوي قصل عرضة لظاهرة قرق المللومات مقارنة بالجامليي حاملي شهادة التقني
سامي

بينهما.
-6

ما ق الفرق بي هاتي الف تي ارايرتي هو فرق غير ملنوي مما يلني قنه ت يوجد ااتات حقيقي
بالنسبة لألقدمية في العمل :يتللق ارمر هنا بالبح

متاذي الق اررات اإلستراتيجية يم
ااتبار تحليل التباي اتحادي

ع وجود فروق جوهرية في حدة هذه الظاهرة عند

ق تلود هذه الفروق تاتات اتصدمية في اللمل وهذا يلني استاداذ

One Way ANOVA

ما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)29اختبار  ANOVAلتحليل التباين األحادي في متالزمة أرق المعلومات حسب االقدمية في العمل
مستوى الداللة

1,138

,307

3

,920

,269

37

9,970

40

10,890
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بين المجموعات
خارج المجموعات
المجموع

متالزمة
أرق
المعلومات

,346

F

متوسط المربعات

درجة
الحرية

مجموع المربعات
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وفقنا لنتننا ج تحليننل التبنناي ارحننادي يتضننح عنندذ وجنود فننروق ذات دتلننة ملنويننة بنني المتوسننطات الحسننابية

بالنسننبة لمتا،مننة قرق المللومننات تاتلننت حنندتها بننااتات ارصدميننة حي ن
ق بر م  %5هذا يلني ق حدة هذه الظاهرة ت ت،يد قو تنق

المطلب الثاني :اختبار صحة فرضيات الدراسـة

ق مسننتوى الدتلننة بلننغ ( )0.166وه نو

ب،يادة قو نقصا سنوات ارصدمية.متا،مة

صبل ااتبار الفروض نتطرق لفلالية الق اررات اتستراتيجية في المسسسات محل الدراسة م اال الجدول اتتي:
جدول رصذ ( :)10الفقرات الااصة بفلالية الق اررات اتستراتيجية
الايارات

اللبارات

دا ما

غالبا

قحيانا

ناد ار

قبدا

تتاذ في الوصت المناس وبدو قي

الت رار

8

21

9

3

2

تردد

%

19,5

51,2

22,0

7,3

0

الت رار

6

21

12

2

0

%

14,6

51,2

29,3

4,6

0

تلطي ايارات متلددة م قجل تحقق

الت رار

2

24

7

7

1

هدت المسسسة

%

4,6

58,5

17,1

17,1

0

الت رار

2

20

13

6

0

%

4,6

48,8

31,7

14,6

0

الت رار

5

19

12

5

0

%

12,2

46,3

29,3

12,2

0

لها تأثير بير عل مستقبل المسسسة

الت رار

6

17

15

3

0

صي المدى البليد

%

14,6

41,5

36,6

7,3

0

تأاذ بلي اتعتبار صدرات وام انيات

الت رار

15

18

8

0

0

المسسسة

%

36,6

43,9

19,5

0

0

تتاحذ مع الموصت اتستراتيجي

الت ارر

11

18

9

3

0

للمسسسة

%

26,8

43,9

22,0

7,3

0

تتاذ م دو قاطاح

يقتنع بها ارفراد وت يلارضو تنفيذها
تلق صبوت بي ار م طرت الرسساح
والمسسولي

المتوسط

اتنحرات

الحسابي

الملياري

3,84

,833

3,76

3,46

فلالية الق اررات اتستراتيجية

المصدر :م العداد الطال

3,43

3,51

3,63
4,17
3,90
3,88

الرتبة

3

الدرجة
ال لية
بيرة

4

بيرة

,925

7

بيرة

,808

8

بيرة

,865

6

بيرة

,829

5

بيرة

,738

1

بيرة

,881

2

بيرة

-

بيرة

,767

,678

بناح عل مارجات ال spss

تن نرتبط ه ننذه المجموع ننة بفلالي ننة القن ن اررات اإلس ننتراتيجية حين ن

تش ننير نت ننا ج تحلي ننل الفقن نرات ق القن ن اررات ف نني

المسسس ننات مح ننل الد ارس ننة ه نني صن ن اررات فلال ننة بدرج ننة بين نرة وذل ننق بمتوس ننط حس ننابي ) (3,88وانحن نرات )(,678
ااصننة فنني مننا يان

قاننذها لقنندرات وام انيننات المسسسننة بلنني اتعتبننار ت حنوالي  80%من المبحننوثي قفننادوا

بذلق و انت الجابنات حنوالي  70%من المبحنوثي ب البنا ودا منا منا اننت صن ارراتهذ ما منة للموصنت اتسنتراتيجي
ما قفاد حوالي  %59قنهذ غالبنا قو قحياننا منا تتانذ صن ارراتهذ فني الوصنت وبندو قي تنردد و  52%من المبحنوثي

غالبننا مننا تتاننذ صن ارراتهذ من دو قي قاطنناح

مننا تتلقن القن اررات القبننول من طننرت الرسسنناح والمرسوسنني وبدرجننة

بيرة وبأصل درجة تلطي عملية اتااذ القن اررات اينارات متلنددة من قجنل تحقينق قهندات المسسسنة وبالتنالي ف نل
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عوام ننل فلالي ننة القن نرار اتس ننتراتيجي ف نني المسسس ننات مح ننل الد ارسن نة مت ننوفرة وب نندرجات

بين نرة ومتفاوت ننة وبمقارن ننة

متوسطات قبلاد فلالية الق اررات (قنظر جندول رصنذ )49نسنتطيع ق نقنول ق قفنراد عيننة الد ارسنة (متانذي القن اررات
اتسننتراتيجية) غالبننا مننا يتاننذو ص ن اررات ما مننة بدرجننة قول ن وبمتوسننط  3,90وهنني درجننة بي نرة فنني سننلذ ل ننرت
الاماسي وبالدرجة الثانية فهذه الق اررات هي ذات جنودة عالينة بمتوسنط  3,68وبالدرجنة الثالثنة تلقن تلنق القن اررات

القبول م طرت الرسساح والمرسوسي في نفث الوصت.

جدول رصذ ( :)31اربلاد الااصة بفلالية الق اررات اتستراتيجية

األبعــــــــــــــاد

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة
الكلية

جودة القرار

8.63

,641

2

كبيرة

قبول القرار

8..1

,746

3

كبيرة

مالئمة القرار

8..4

,638

1

كبيرة

فعالية القرارات االستراتيجية

3,70

,505

-

كبيرة

المصدر :م العداد الطال

بناح عل مارجات ال spss

اختبار صحة فرضيات الدراسة:

أوال :اختبار الفرضة الرئيسية األولى":ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بـين متالزمـة أرق المعلومـات
وفعالية الق اررات اإلستراتيجية"

الجدول رقم( :)32عالقة االرتباط بين متالزمة أرق المعلومات وفعالية الق اررات اإلستراتيجية
فعالية القرارات اإلستراتيجية
**

**

-,49.

معامل االرتباط

,001
41

مستوى الداللة
N

متالزمة أرق المعلومات

االرتباط دال عند مستوى  7071فأقل

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

يتضح م الجدول السابق ق هناق ارتباط ع سي بي قرق المللومات وفلالية الق اررات اإلستراتيجية حي
بلغ ملامل اترتباط ( )-,499ومع ق هذا اترتباط ليث صويا الت قنه ارتباط حقيقي وملنوي عند مستوى م

الدتلة ( ),001وهو مستوى قصل م  %1مما يلني قنه لما وصع متاذ الق اررات اإلستراتيجية تحت تأثير متا،مة
قرق المللومات النل ث ذلق سلبا عل فلالية ما يتاذه م ص اررات الستراتيجية وهذا ما يشير الل تأثير حدة هذه
الظاهرة عل صدرته في التلامل ملها وفي استيلا
وفي تحديد الما ذ واستبلاد غير المناس

منها.

ال ذ الها ل م المللومات وفي فر،ها وملالجتها وبثها

النتيجة :رفض فرضية اللدذ وصبول الفرضية البديلة والتي تن

إحصائية بين متالزم أرق المعلومات وفعالية الق اررات اإلستراتيجية"

عل

قنه "توجد عالقة ارتباط ذات داللة

 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى" :ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بـين متالزمـة أرق المعلومـات
وجودة الق اررات اإلستراتيجية"
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م قجل ااتبار الفرضية السابقة تبد م الجراح ااتبار بيرسو والذي يقيث مدى ارتباط متا،مة قرق

المللومات بجودة الق اررات اإلستراتيجية

ما في الجدول ارتي:

الجدول رقم ( :)88عالقة االرتباط بين مالزمة أرق المعلومات وجودة القرارات اإلستراتيجية
جودة القرار
متالزمة أرق المعلومات
معامل االرتباط
*-,397
مستوى الداللة
,010
N
41
**
االرتباط دال عند مستوى  7071فأقل
المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

يتضح م

الجدول السابق وجود عاصة ارتباط ع سية بي

متا،مة قرق المللومات وجودة الق اررات

اإلستراتيجية بملامل ارتباط الل حد ما ضليت ول نه ارتباط حقيقي عند مستوى م الدتلة ( )0,10وهو مستوى
قصل  %1مما يلني ق نه لما ا تلرض متاذ القرار ررق المللومات النل ث سلبا عل جودة ما يتاذه م
ص اررات الستراتيجية.

النتيجة :رفض فرضية اللدذ وصبول الفرضية البديلة والتي تن

إحصائية بين متالزمة أرق المعلومات وجودة الق اررات اإلستراتيجية"

عل

قنه "توجد عالقة ارتباط ذات داللة

 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متالزمة أرق المعلومات
وقبول الق اررات اإلستراتيجية.

م

قجل ااتبار هذه الفرضية تبد م

المللومات بقبول الق اررات اإلستراتيجية

يتضح م

الجراح ااتبار بيرسو والذي يقيث مدى ارتباط متا،مة قرق

ما في الجدول التالي:

الجدول رقم( :)34عالقة االرتباط بين متالزمة أرق المعلومات وقبول الق اررات اإلستراتيجية
قبول القرار
متالزمة أرق المعلومات
معامل االرتباط
*-,368
مستوى الداللة
,018
N
41
**
االرتباط دال عند مستوى  7071فأقل
المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

الجدول السابق وجود عاصة ارتباط ع سية بي

متا،مة قرق المللومات وصبول الق اررات

اإلستراتيجية وهو قيضا ملامل ارتباط الل حد ما ضليت مع ذلق فهو ارتباط حقيقي وملنوي عند مستوى م

الدتلة ( )0,18وهو قصل م مستوى م الدتلة  %1مما يلني قنه الذا تلرض متاذ القرار ررق المللومات
سينل ث سلبا عل مدى صبول اتاري للق اررات التي يتاذها.

النتيجة :رفض فرضية اللدذ وصبول الفرضية البديلة والتي تن

إحصائية بين متالزمة أرق المعلومات وقبول الق اررات اإلستراتيجية"

عل

قنه "توجد عالقة ارتباط ذات داللة

 .3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متالزمة أرق المعلومات
ومالئمة الق اررات اإلستراتيجية

م

قجل ااتبار هذه الفرضية تبد م

المللومات بما مة الق اررات اإلستراتيجية

الجراح ااتبار بيرسو والذي يقيث مدى ارتباط متا،مة قرق

ما في الجدول اتتي:
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الجدول رقم( :)35عالقة االرتباط بين متالزمة أرق المعلومات ومالئمة الق اررات اإلستراتيجية
مالئمة القرار
معامل االرتباط
-,170
متالزمة أرق المعلومات
مستوى الداللة
,288
N
41
** االرتباط دال عند مستوى  7071فأقل
المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

يتضح م الجدول السابق عدذ وجود عاصة ارتباط بي متا،مة قرق المللومات ومدى ما مة الق اررات

اإلستراتيجية فقد ا ملامل اترتباط بينهما ضليت جدا وغير ملنوي الذ بلغ ( )0,288وهو مستوى ق بر م
 %5مما يلني قنه ت ترتبط ما مة الق اررات اإلستراتيجية بهذه الظاهرة.
عل

النتيجة :صبول فرضية اللدذ ورفض الفرضية البديلة والتي تن

إحصائية بين متالزمة أرق المعلومات ومالئمة الق اررات اإلستراتيجية"

قنه "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة

مما سبق يتضح وق قبلاد فلالية الق اررات اإلستراتيجية والمتمثلة في (جودة الق اررات اإلستراتيجية وصبول

الق اررات اإلستراتيجية) تتأثر سلبيا بما يلانيه متاذ الق اررات اإلستراتيجية م
والجدول التالي يبي ترتي

حدة متا،مة قرق المللومات

صوة اترتباط بي قبلاد فلالية الق اررات اإلستراتيجية ومتا،مة قرق المللومات وهذا

وفقا لقوة ملامل اترتباط لبيرسو .

جدول رقم( :)36ترتيب قوة ارتباط أبعاد فعالية القرارات اإلستراتيجية بمتالزمة أرق المعلومات

قبلاد فلالية الق اررات اإلستراتيجية ملامل اترتباط

مستوى الدتلة ترتي

صوة اترتباط

جودة الق اررات اإلستراتيجية

*-,397

,010

ارول

صبول الق اررات اإلستراتيجية

*-,368

,018

الثاني

-,499

,001

-

متالزمة أرق المعلومات

**

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

يبي الجدول السابق وق جودة الق اررات اإلستراتيجية باعتبارها بلدا م قبلاد فلالية الق اررات اإلستراتيجية تلد
ق ثر ارتباط بمتا،مة قرق المللومات بملامل ارتباط صدره ( )-,397ثذ وفي المرتبة الثانية يأتي صبول الق اررات
اإلستراتيجية بملامل ارتباط (.)-,368

ثانيا :الفرضية الرئيسة الثانية "ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمتالزمة أرق المعلومات على فعالية
القرارات اإلستراتيجية"
تاتبار صحة الفرضية م عدمها نلجأ تستاداذ تحليل اتنحدار البسيط:
 .3القدرة التفسيرية للنموذج

الجدول رقم( :)37القدرة التفسيرية للنموذج ()1
خطأ التقدير
,54809

معامل التحديد المعدل

معامل التحديد

,230

معامل االرتباط

,249

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss
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,499

النموذج
1
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م اال الجدول السابق وبالرجوع لملامل التحديد يتضح وق متا،مة قرق المللومات تسثر بنسبة %23

في فلالية الق اررات اإلستراتيجية وبملن آار ف

في فلالية الق اررات

ما نسبته  %23م الت يرات التي تحد

اإلستراتيجية تل،ى الل درجة ما يلانيه متاذ الق اررات اإلستراتيجية م متا،مة قرق المللومات والباصي يلود

لمت يرات قارى اارج النموذج.
 .2المعنوية الكلية للنموذج

ب رض ااتبار ملنوية الش ل الدالي لنموذج اللاصة الاطية بي متا،مة قرق المللومات باعتباره المت ير

المفسر لفلالية الق اررات اإلستراتيجية ونها مت ير تابع في ت يره لهذه الظاهرة هو نموذج مقبول لتمثيل هذه
ما هو في الجدول التالي:

اللاصة

جدول رقم( :)38تحليل التباين  ANOVAaالختبار معنويه االنحدار ()1

مستوى
الداللة
b

,001

F
12,963

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

مجموع المربعات

3,894

1

3,894

,300

39

11,716

40

15,610

Model

بين
المجموعات
خارج
المجموعات
المجموع

1

فعالية القرارات اإلستراتيجية a. Dependent Variable:
متالزمة أرق المعلومات b. Predictors: (Constant),

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

م اال نتا ج تحليل التباي الموضحة في الجدول السابق ف

مستوى الملنوية  %1وبالتالي ف
 .1المعنوية الجزئية للنموذج
Sig.

T

,000

10,978

,001

-3,600

نموذج اتنحدار ملنوي.

مستوى الدتلة يساوي ( ),001وهو قصل م

جدول رقم (:)31جدول تحليل االنحدار البسيط ()1
Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
Std. Error
,526
,166

-,499

B
5,769

Model

)(Constant

 -,598متالزمة أرق المعلومات

1

فعالية الق اررات اإلستراتيجية a. Dependent Variable:

م

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

اال مستوى الملنوية في الجدول السابق والمقابل لماتلت اللوامل المفسرة (متا،مة قرق المللومات)

يتضح وا

المقدار الثابت ل ونه الحد اردن

م

فلالية الق اررات اإلستراتيجية ب ض النظر ع

تأثير هذه

الظاهرة هو مقدار ملنوي عند مستوى يساوي الصفر وهو قصل م مستوى الدتلة  %1ونفث الشيح بالنسبة

لملامل متا،مة قرق المللومات فهو دال عند مستوى ( ),001ما ناحظ م اال الجدول ق  Betaصدرت

( )-,499وهي صيمة سالبة مما يلني ق لظاهرة قرق المللومات تأثير سلبي عل فلالية الق اررات اإلستراتيجية
وبذلق ت و ملادلة نموذج اتنحدار البسيط ما يلي:
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حي

ت و فلالية الق اررات اإلستراتيجية دالة بدتلة متا،مة قرق المللومات عل النحو التالي:
(0.291 -متالزمة قرق المللومات)

فلالية الق اررات اإلستراتيجية =

النتيجة :رفض فرضية اللدذ وصبول الفرضية البديلة والتي تن

لمتالزمة أرق المعلومات على فعالية الق اررات اإلستراتيجية"

عل

قنه "يوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 .9اختبار الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمتالزمة أرق المعلومات على جودة
الق اررات اإلستراتيجية

 .9القدرة التفسيرية للنموذج
خطأ التقدير

جدول رقم( :)41القدرة التفسيرية للنموذج ()2
معامل التحديد المعدل

,113

,86519

معامل التحديد

,135

معامل االرتباط

النموذج

2

,368a

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

م اال الجدول السابق وبالرجوع لملامل التحديد يتضح وق متا،مة قرق المللومات تسثر بنسبة 11%
ما نسبته  99%م الت يرات التي تحد

في جودة الق اررات اإلستراتيجية وبملن آار ف

في جودة الق اررات

اإلستراتيجية تل،ى الل درجة ما يلانيه متاذ الق اررات اإلستراتيجية م مظاهر متا،مة قرق المللومات والباصي

يلود لمت يرات قارى اارج النموذج.
 .2المعنوية الكلية للنموذج

ب رض ااتبار ملنوية الش ل الدالي لنموذج اللاصة الاطية بي قرق المللومات باعتباره المت ير المفسر لجودة
الق اررات اإلستراتيجية ونها بلد م قبلاد المت ير التابع في ت يره لهذه الظاهرة هو نموذج مقبول لتمثيل هذه

اللاصة

ما هو في الجدول التالي:

جدول رقم( :)41تحليل التباين  ANOVAaالختبار معنويه االنحدار ()2

مستوى
الداللة
,010b

متوسط
المربعات

F
7,282

4,690
,644

درجة
الحرية
1

مجموع المربعات
بين
المجموعات
خارج
المجموعات
المجموع

4,690

39

25,115

40

29,805

Model
2

جودة الق اررات اإلستراتيجية a. Dependent Variable:

متالزمة أرق المعلومات b. Predictors: (Constant),

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

م اال نتا ج تحليل التباي الموضحة في الجدول السابق ف

مستوى الملنوية  5%وبالتالي ف

نموذج اتنحدار ملنوي.

مستوى الدتلة يساوي ( ),010وهو قصل م

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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 .3المعنوية الجزئية للنموذج
T

Sig.

,000
,010

م

جدول رصذ( :)32تحليل االنحدار البسيط ()2
Standardized
Coefficients
Beta

7,639
-2,699

Unstandardized Coefficients
Std. Error
,769
,243

-,397

Model

B
5,878
2
 -,656متالزمة أرق المعلومات
جودة القرارات اإلستراتيجية a. Dependent Variable:
)(Constant

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

اال مستوى الملنوية في الجدول السابق والمقابل لماتلت اللوامل المفسرة (متا،مة قرق المللومات)

م جودة الق اررات اإلستراتيجية هو مقدار ملنوي عند مستوى

يتضح وا المقدار الثابت ل ونه الحد اردن

يساوي الصفر وهو قصل م مستوى الدتلة  %1ونفث الشيح بالنسبة لملامل متا،مة قرق المللومات فهو دال

عند مستوى ( ),001ما ناحظ م اال الجدول ق  Betaصدرت

لمتا،مة قرق المللومات تأثير سلبي عل

( )-,397وهي صيمة سالبة مما يلني ق

جودة الق اررات اإلستراتيجية وبذلق ت و ملادلة نموذج اتنحدار

البسيط ما يلي:

حي

ت و فلالية الق اررات اإلستراتيجية دالة بدتلة متا،مة قرق المللومات عل النحو التالي:
جودة الق اررات اإلستراتيجية =

(0.656 -متالزمة قرق المللومات)

النتيجة :رفض فرضية اللدذ وصبول الفرضية البديلة والتي تن

لمتالزمة أرق المعلومات على جودة الق اررات اإلستراتيجية"

عل

قنه "يوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمتالزمة أرق المعلومات على قبول
الق اررات اإلستراتيجية
 .3القدرة التفسيرية للنموذج

جدول رقم( :)43القدرة التفسيرية للنموذج ()3

خطأ التقدير

معامل التحديد المعدل

معامل التحديد

معامل االرتباط

,86519

,113

,135

,368a

النموذج
3

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

م اال الجدول السابق وبالرجوع لملامل التحديد يتضح وق متا،مة قرق المللومات تسثر بنسبة 11%
في صبول الق اررات اإلستراتيجية وبملن آار ف

ما نسبته  99%م الت يرات التي تحد

في صبول الق اررات

اإلستراتيجية تل،ى الل درجة ما يلانيه متاذ الق اررات اإلستراتيجية م متا،مة قرق المللومات والباصي يلود

لمت يرات قارى اارج النموذج.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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 .2المعنوية الكلية للنموذج:
ب رض ااتبار ملنوية الش ل الدالي لنموذج اللاصة الاطية بي متا،مة قرق المللومات باعتباره المت ير

المفسر لقبول الق اررات اإلستراتيجية ونها بلد م قبلاد المت ير التابع في ت يره لهذه الظاهرة هو نموذج مقبول
لتمثيل هذه اللاصة

ما هو في الجدول التالي:

مستوى
الداللة

متوسط
المربعات

,018b

جدول رصذ( :)33تحليل التباين  ANOVAaالختبار معنويه االنحدار ()3
F

6,095

درجة
الحرية

مجموع المربعات

4,562

1

4,562

,749

39

29,194

40

33,756

Model

بين
المجموعات
خارج
المجموعات
المجموع

3

قبول القرارات اإلستراتيجية a. Dependent Variable:

متالزمة أرق المعلومات b. Predictors: (Constant),

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

م اال نتا ج تحليل التباي الموضحة في الجدول السابق ف

مستوى الملنوية  5%وبالتالي ف
 .4المعنوية الكلية للنموذج:
Sig.

,000
,018

T

6,787
-2,469

نموذج اتنحدار ملنوي.

مستوى الدتلة يساوي ( ),018وهو قصل م

جدول رقم( :)45تحليل االنحدار البسيط ()2
Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
Std. Error
,830
,262

-,368

Model

B
)(Constant

5,630
-,647

متالزمة أرق المعلومات

3

قبول الق اررات اإلستراتيجية a. Dependent Variable:

م

المصدر :العداد الطالبة بناح عل مارجات ال spss

اال مستوى الملنوية في الجدول السابق والمقابل لماتلت اللوامل المفسرة (متا،مة قرق المللومات)

م صبول الق اررات اإلستراتيجية هو مقدار ملنوي عند مستوى

يتضح وا المقدار الثابت ل ونه الحد اردن

يساوي الصفر وهو قصل م مستوى الدتلة  %1ونفث الشيح بالنسبة لملامل متا،مة قرق المللومات فهو دال
عند مستوى ( ),018ما ناحظ م اال الجدول ق  Betaصدرت

لمتا،مة قرق المللومات تأثير سلبي عل

البسيط ما يلي:

حي

( )-,368وهي صيمة سالبة مما يلني ق

صبول الق اررات اإلستراتيجية وبذلق ت و ملادلة نموذج اتنحدار

ت و صبول الق اررات اإلستراتيجية دالة بدتلة
صبول الق اررات اإلستراتيجية =

أرق

المللومات عل النحو التالي:

(0.647 -متالزمة قرق المللومات)

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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النتيجــة :رفننض فرضننية اللنندذ وصبننول الفرضننية البديلننة والتنني تننن

لمتالزمة أرق المعلومات على قبول الق اررات اإلستراتيجية".

عل ن قنننه "يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية

الفرضــية الفرعيــة الثالثــة :ال يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية لمتالزمــة أرق المعلومــات علــى مالئمــة الق ـ اررات

اإلستراتيجية.

من خالل النتائج السابقة اتضح أنه ت توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومنات وما منة

الق اررات اإلستراتيجية ومنه يستحيل وجود قثر لمتا،مة قرق المللومات عل ما مة الق اررات اتستراتيجية.

النتيجــة :صبننول فرضننية اللنندذ والتنني تننن

علن قنننه "ال يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية ألرق المعلومــات علــى

مالئمة الق اررات اإلستراتيجية" ورفض الفرضية البديلة.

 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.

ر : H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
 :H1توجد عاصة ارتباط ذات دتلة الحصا ية بي متا،مة قرق المللومات وما مة الق اررات اإلستراتيجية.
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المطلب الثالث :نتائج الدراسة واستنتاجاتها
تشير النتا ج المتوصل الليها ق متاذ الق اررات اإلستراتيجية في المسسسات محل الدراسة غالبا ما ا يتلقن

ما ها ا م المللومات عبر اللديد م المصادر الماتلفة سواح في موصع اللمل (المصنادر الداالينة) فني شن ل
م المننات هاتفيننة والتنني يتلقاهننا من قصننحا
قثنن نناح تواجن نندنا بهن ننذه المسسسن ننات ق قغل ن ن

المصننالح قو م ن الرسسنناح قو حتن من بلننض ال،بننا

وصنند تحظنننا

مم ن ن صابلنن نناهذ ن ننانوا ينش ن ن لو عنن ننا ب ث ن نرة الم المن ننات الهاتفين ننة قو

باتجتماعات ف انوا غالبا ما يستدعو الل اجتماعات طار ة وقحيانا تصلهذ دعوة لحضور اجتماع اارج الوتية

قو حت انارج الوطن

حالة متاذي القن اررات في مسسنسة  Schlembergerوالتي تمتنلق فنروع في ق ثن ننر م

 82دولة ومسسسة المرافق اللامة سيدي موس  UVSMوالتي تمتلنق هني ارانرى فروعنا فني ال ثينر من وتينات
الوط ااصة بوتيات الجنو

ما قنهذ يستادمو وبش ل يومي شب ة اتنترنت وما يب

وينشر م مللومات

في وسا ل اإلعاذ المر ية منها والمسموعة والمقروحة ويطللو عل المواصع والجهات الرسمية مواصع المنافسي
والمواصع الو ا،رية حي

مهمة للمنافث قيضا.

باتت قغل

المسسسات تملق موصع رسمي تنشر فيه المللومات وصد ت و هذه المللومنات

ونتيجة لذلق فقد قصبح مجال البح

ق بر والمللومات قصبحت قضلات مضاعفة مما يجلل متاذ القرار

في المسسسة يواجه صلوبات بيرة في فر،ها وملالجتها وانتقاح ارهذ منها

ما قفاد قحد مسسولي مسسسة صديلة

لتلب ة المياه الملدنية  SGEMقنهذ وفي ظل المنافسة الشديدة في صطاع المياه والمشروبات ف نه يجد نفسه غارصا

في شب ة اتنترنت لرصد ل ما يحصل في البي ة التنافسية ذلق ما يجلله عرضة لمتا،مة قرق المللومات

ق ثر وت،داد هذه المتا،مة تفاصما مع سلي مثل هذه المسسسات لتبني قنظمة عمل جديدة تماشيا مع متطلبات

الدارة الجودة.

ولقد انتشرت جليا ال ثير م مظاهر اررق بسب

هذه الظاهرة عل ش ل الرهاق وتشويش ذهني ناتج ع

اللدد الها ل م المللومات التي يتلقاها متاذ القرار م اال المصادر التي تذ ذ رها سابقا تجلله غير صادر
عل

التر ي ،وتميي ،المللومات المهمة في عمله ولملالجتها ف نه يست رق وصت طويل للتدصيق والتمحي

وغربلة المللومة الجيدة م الهشة وم ثذ تأجيل بلض الق اررات وفي اراير الشلور باإلجهاد وض ط اللمل.
توصلت نتا ج الدراسة ق مظاهر متا،مة قرق المللومات تنتشر بش ل واضح و بير في قغل

الدراسة دو تسجيل فروق ملنوية في حدة انتشارها بااتات هذه المسسسات .وعل
الشاصية لمتاذي الق اررات اإلستراتيجية في هذه المسسسات الت في حالة واحدة فقط حي

مسسسات

ااتات الاصا

بينت النتا ج ق ذوي

المسهل الللمي الثانوي انوا قصل عرضة لظاهرة قرق المللومات مقارنة بالجامليي والتقنيي السامي وق الفرق
بي هاتي الف تي ارايرتي هو فرق غير ملنوي وربما يلود ذلق ل و ذوي الشهادات هذ ار ثر َغوصا وق ثر
استلمات لت نولوجيا المللومات واتتصاتت وبالتالي هذ ار ثر عرضة لمتا،مة قرق المللومات.
ومع ل ذلق تشير نتا ج الدراسة ق المبحوثي صادري عل

ق يتاذوا ص ارراتهذ بفلالية ق ثر وصد تبدو

الجاباتهذ غير واصلية وقصل دصة وهذا اشية للنقد ااصة ق مناصبهذ حساسة نوعا ما وتستل،ذ ال فاحة والدصة ق ثر
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فيما يتاذو م

ومستقبا.

الواصع ال

ص اررات الستراتيجية فهذه الق اررات صد ت و نقطة تحول اليجابية قو سلبية للمسسسة حاض ار
قغل

المسسسات محل الدراسة تشت ي م

ومطالبة عمالها ب ،احة المسسولي

الفوض

وعدذ فلالية التسيير و ثرة اإلضرابات

فقد جاح في جريدة "ج،ايرث" ق عمال مسسسة المرافق اللامة سيدي موس

 UVSMارجوا سنة  5033في الض ار ضد المسسولي رافضي بلض ص ارراتهذ وحس

جريدة "الشل " ف

هذه

المسسسة عرفت صبل ذلق بسنتي الضرابا بنفث الحجة وهي سوح التسيير واتااذ قسوح الق اررات والتي انت

تستن،ت الم انيات المسسسة .وفيما يا
ق عمالها شنوا الض ار

مسسسة تابو رت المت،عمة لألثا

 LMفقد جاح في مجلة "المحور"

مفتوي مطالبي برحيل المدير اللاذ سنة  5036وذلق بسب

المسسسة لإلفاث .والحال نفسه حس

سوح التسيير وتلريض

جريدة "الابر" بالنسبة للمال مسسسة التسيير السياحي تيبا،ة  EGTفقد

ارجوا في وصفة احتجاجية مطالبي بالرحيل الفوري للمدير اللاذ للمسسسة وفتح تحقيق في التجاو،ات الحاصلة

في قسالي

التسيير اال سنة  5032مما يجللنا نستنتج ق الق اررات اإلستراتيجية في هذه المسسسات ت تلق

صبوت وقنها ليست بالجودة الا،مة فقد عرضت هذه المسسسات الما لإلفاث قو لاسا ر قارى .مما يلني ق
قغل

الق اررات هي ص اررات غير فلالة بل هي ص اررات ااط ة ولها تأثيرها السلبي عل واصع المسسسة ومستقبلها

وصد ي و لمتا،مة قرق المللومات دو ار في ذلق رغذ ق الجابات المبحوثي توحي بل ث ذلق.
ويتضح هذا الدور ق ثر من انال النتنا ج الميدانينة لهنذه الد ارسنة حين

اتضنح وجنود عاصنة ارتبناط ع سنية

ذات دتلننة الحصننا ية بنني متا،مننة قرق المللومننات وماتلننت قبلنناد فلاليننة القن اررات اإلسننتراتيجية حين

تلنند جننودة

الق اررات اإلستراتيجية باعتبارها بلدا م قبلاد فلالية الق اررات اإلسنتراتيجية ق ثنر ارتباطنا بمتا،منة قرق المللومنات
ثنذ صبنول القن اررات اإلسنتراتيجية فنني المرتبنة الثانينة نو الملنيني بقبننول هنذه القن اررات ت يتنأثرو مباشنرة بمتا،مننة
قرق المللومنات ومظاهرهننا بنل بنتننا ج القنرار اتسننتراتيجي المتانذ فنني ظنل المتا،مننة وبالتنالي ي ننو للقبنول عاصننة

بننالجودة ق ث ننر منننه بالمتا،م ننة الت قن ننه وم ن ا ننال نتننا ج الد ارس ننة يظه ننر عنندذ وج ننود عاصننة ارتب نناط ذات دتل ننة
الحصا ية بي قرق المللومات وما مة القن اررات اإلسنتراتيجية فقند نا ملامنل اترتبناط بينهمنا ضنليت جندا وغينر

ملننوي .وب ل ناح تنأثير بلنض اللوامنل وتثبينت اللوامنل ارانرى المنسثرة فني فلالينة القن اررات اإلسنتراتيجية والاارجنة
ع ن نمننوذج الد ارسننة الحاليننة يم ن القننول قنننه يوجنند تننأثير سننلبي لمتا،مننة قرق المللومننات عل ن فلاليننة الق ن اررات

اإلستراتيجية ينل ث سلبا عل جودة وصبول هذه الق اررات.
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خــــــــــاتمــــة

يعتبر القر ا استرت اتي

أن

م كر تري الممةمر كومر لر تريري ى را رهار مه ومترتقب ه ،ويفتر

يتتم بهلكفهءة والفعهلي رتا يتتما ل ه البقهء واستتم ا ولقد تمهولمه ف بررمه مذا أرد أمم العوامر المررر ة فر
اإلتررت اتي ي  ،وم ر متة م ر أ ل المع ومرره

فعهلي ر الق ر ا ا

كبي ة من المع ومه

برو ت م كميه

وتعم ر ذلررل الرررعو الررذ يمترره

بمه يتتم ف وقت م وي ع م يررع ون بهإل رهد مره يررر تر به ى را قرد ت م

من استتفهدة مم ه وتوةيف ه ف ر مرك قهئم أو اتخهذ ق ا مه وىهدة مره يارهر

ق رل الفر د مررن أن ممررهل مع ومره
بهمتمهم .

اروء مره و د فر

وفر

ذا

قيمر فقررد

متة مر أ ل المع ومره  ،ومرن خرة
فعهلي الق ا ا

ال همر

مرذل الةرهم ة أ ل متي ر

العةقر بهلموارروي الررذ يرةررا

استرت اتي ي والتعر ف ى را أمرم معرهلم

الرذ

التطبيقر

تمرهو م موىر مرن المرتتره

اإل هب ى ا اإلركهلي والمتمر ف مع ف تيري متة م أ ل المع ومه
مر الد ات  ،خ مه بم موى من المتهئ ر رج واستتمته ه

ف ر المرتترره

يعررود ل ر ررم الكبير مررن المع ومرره

معهل ت ه بهلرك وف الوق
 -تتاف الق ا ا

فر خاررم المع ومره

مره تقردم فر

استت اتي ي ف المرتته

 -يعررهم متخررذ الق ر ا ا

ذا

الد اتر مرن مفرهميم ررو مهمير القر ا ا

اسقتاهدي كد ات رهل من أ

األف ر اد بررين

مر ر الد ات ر مررن متة م ر أ ل المع ومرره

التر يت قهمرره متخررذ القر ا ا

الممهتبين.

مر الد ات بد

استت اتي ي ف المرتته

 -يو ود ا تبهط معمو بين متة م أ ل المع ومه

وبررد ه

أمم ه:

ىا

متقه ب ر وذلررل

استررت اتي ي والتر ي ررد مفتر ىرره ا ى ررا

كبي ة من الفعهلي .

وفعهلي الق ا ا

استت اتي ي من خة بعد ال ودة والقبو

ف ر رررين س يو ررد ا تبررهط معمررو بررين المتة م ر ومةئم ر الق ر ا ا

مر ر

الد ات

ررودة وقبرررو القر ر ا ا

 -تت ررير

استر ررت اتي ي بمتة مر ر أ ل المع وم رره

استررت اتي ي باررف ىهم ر  ،أ أم ر ك مرره اد
مقا

فعهلي الق ا ا

د

استت اتي ي في ه.

مذل الد ات بع

فعهلي القه ا

لرن تختفر مرن ر اء مفتر ه ،بر تتط ر

 قب البرث ف ر أ مرك ي -ي ر

المع ومه

د اتررت ه والرررد

ر رو مد وتر وىم ير ومار مرن خرة

أوس اإلد ال أممه فر مررك ررم تر ي ره لمع فر أتربهب ه وأى اار ه ،لرذلل

األىمه الع م بو ود المرك وف الوق

ى را الممةمره

استررت اتي ي وبهلتررهل ي ر

أ أم ره

الت قد تتهىد ف الرد من متة م أ ل المع ومه  ،كمه قد تتهىد فر ال فر مرن

استت اتي ي وم كهلتهل :

ى ا ممةمه

ف ر المرتترره

مر ر الد ات ر

أرد العوام اتر تررر تر به ى را الممةمره

مقطر اررعف قررد تعررهم ممر  ،خهار كوم رره ترررر تر به ى ررا القر ا ا
اسقت اره

ت ر ر به ك ررذلل بهلمترررب لفعهلير ر الق ر ر ا ا

ررردة متة م ر أ ل المع ومرره

من خة المتهئج اتتمت مه أن متة م أ ل المع ومه
مم ه ،متة م أ ل المع ومره

استررت اتي ي وذلررل ف ر المرتترره

الممهت

ل تمكن ف تفهدي ه أو التاد ل ه.

وار اترت اتي ي وقهئير تكرون كر د فعر فر رره ترم الوقروي ترر

ويمكن اتتعمه التيمه يومه

ف ذلل.
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تريري متة مر أ ل

 -ي ر

الم ه ا

ى ررا متخ ررذ القر ر ا ا

اسىم رره است ررتفهدة م ررن الت ررد ي

است ررت اتي ي فر ر ممةم رره

الت قد تتهمم ف الرد مرن الةرهم ة أمم ره الترد ي

ى ررا ادا ة قواىررد البيهمرره  ،التررد ي

ال ديرردة والمتطررو ة ،التررد ي

ىب اسمت م  ،وأمرم رر ء الترد ي

متة م أ ل المع ومه

ى را م ره ا

مو ايل الوق

 -ل رد من مةهم متة م أ ل المع ومه

ى را استرتخدام ال يرد والارري ل تكمولو يره

ادا ة الوقر

ى ررا الطر ل الارررير والفعهلر فر البرررث

كرون أمرم ىهمر يترب

المردد والمتهح ستخهذ الق ا .

يفتر

ى ررا الكريرر م ررن

فر الوقروي ترر

تريري

التق ير مرن اترتعمه وترهئ استاره خهار الرديرر مم ره

والتر تتتررم بهلتر ى  ،كمرره ي ررد بمتخررذ الق ر ا ا

ل قاررهء ى ررا الب يررد الم ر ىج وترديررد

اتررتخدام م رررره

ال تررهئ الم م ر ف ر قهئم ر الب يررد اسلكت وم ر ل ررتمكن مررن الواررو الي رره بت ر ول  ،اسبتعررهد ى ررا البرررث ف ر
مر كه

البرث ىن المع ومه

ألم ه ىهدة مه تكون أقر دقر وأكرر تكر ا ا كمره أم ره ثير موررول مرن اررت ه

وذلل كرون كر أفر اد الم تمر برهختةف مترتويهت م ل رم الررل فر الكتهبر والتعردي فر المع ومره
من خة مذل المر كه  ،ويفا استتعهم بهلمواق ال تم فتعتب المع ومه

في ه أكر دق .

 اسىتمرهد ى را الةم ك ير والمرره ك فر اتخرهذ القر ا لتقهترم ىبر معهل ر المع ومرهال يهدة ،واستتعهم بهلخب اء والمختاين ف م ه المع ومه

 اسىتم ررهد ى ررا الكف ررهءااستت اتي ي مم ه.

وق ررد تب ررين أن ل ررذا البر ررث آف ررهل س الر ر

كمقت ره

والتقميه

البرر ر ي أكرر ر م ررن مة ررم المع وم رره

 -تيري متة م أ ل المع ومه

 -تيري متة م أ ل المع ومه

ف م ار اتخهذ الق ا والق ا استت اتي

ى ا التر ي استت اتي

ى ا األداء الممةم .

 ىةق متة م أ ل المع ومه -ىةق متة م أ ل المع ومه

باغوط العم .

 -واق متة م أ ل المع ومه

خهار ر

فر ر ره ر ر ال ررا الم ي ررد م ررن الد اتر ر والتر ير ر  ،يمك ررن أن مق رردم ه

بمةم المع ومه

 -ىةق متة م أ ل المع ومه

واسترتفهدة مرن أفار ي

واألمةمر ر الخبير ر ة فر ر اتخ ررهذ القر ر ا ا

ألبرهث متتقب ي والت يمكن اي ه مه ف المقهط التهلي :

 -تيري متة م أ ل المع ومه

ال ديدة.

التر تار

.

.

اإلدا ي .

بهل اه الوةيف .

ىمد أتهتذة التع يم العهل .

ومكررذا لكر بداير م هير  ،وخير العمر مرره رتررن آخر ل وخير الكررةم مرره قر ود وبعررد مررذا ال ررد المتواار

أتمما أن أكون موفق ف تر د ل عمهار الترهبق تر دا س م ر فير وس تقاري  ،ومره مرذا ال رد مقر وسمردى

في الكمه ولكن ىذ

وان أخط ر ر رري

أمم بذل

في قاه ى

د فإن أاب

فذال م اد ومو من اهلل ،فر هلل الرمد والممر

ف ر ر ر ر ر ر ر ف المرهول ر ر ر والر ر ررتع م ،وأخي ر ر ر ا بعر ر ررد أن تقر ر رردم

آم أن يمه القبو وي قا استترتهن.
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الدللي حلا صشا ال رار ةالمؤسس االقزصادر  ،جامع المسرل .

 .5عةيد اه حمييلد سيراج( ،)4115أاميــة خصــائم المعلامــات فـ بنــاس اختيــار قـ اررات المنظمــة مجلي العلييل
االقزصادر لعلل الزسررر لجامع الرمن ،العدد.2

 .6عةييد المجرييد عييامر ةييلعع ( )4119التــدف المعلامــات اال ــر المعرف ـ  ،مجل ي مكزة ي الملييب هييد اللعشر ي ،
مج،11ع،4المملك العرةر السعلدر .

 .7سان رصا لقاس أحمد حشظا( ،)4119أثر خناصـر نظـم المعلامـات االداريـة فـ فاخليـة اتخـاذ القـ اررات
االدارية ،مجل زكرر  ،مجلد ،5العدد ،13ةغداد.

 .2اعم ي عةييد اه علييي السييعلدب لعييالن رحييان( ،)4119أثــر المعرفـــة ال ــاقية فــ تعزيـــز فعاليــة القـــ اررات
اال تراتيجية ،جامع كرةالن ،كلر االدار لاالقزصاد.

 مجلي ي ةح ييلث،االاـــارة اخ قتهـــا بم ـــتايات اليقظـــة اال ـــتراتيجية

 درجـــة اكتاـــا،)4114( الزي ي الرم ييرن.9

. الجعائر، جامع ةسكر،14 ع، اقزصادئ

) االقتصــاد المعرف ـ ادار ف ـ تحقي ـ التنميــة االقتصــادية ااالجتماخيــة ف ـ االقيــار4111(  م يراد عل ي.11
.الجعائر،  جامع الجلل، لرق ةح ر،العربية

 المعهد العرةي للزيدررب لالةحيلث، م ارات اقتصاد المعرفة اماقع المرأة من تياراا،)4116( مراا زلزلران.11
. لةشان، االحصائر

 مجل ي جامع ي كركييلب للعلييل االدارر ي، دار ادارة المعرفـــة فـــ اتخـــاذ القـــرار،)4113( مظليير محمييد شييلرب.14
 دهلب،4ع،3 ، لاالقزصادر

4114  ش ال عن ز ررر الةشب الدللي4113،  الجمهلرر العرةر السلرر، م ارات اقتصاد المعرفة.13

، جامع ي الملصييا، مجل ي زشمر ي ال ار ييدرن، ظـــاارة االقـــ ار فـــ المعلامـــات،)4116(  مرسيير محمييد اةة يراهر.12
.العرال
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جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
قسم علوم التسيير

تقديم:
تشير أحدى المصادر المهتمة بثورة المعلومات إلى ّأنه في بداية  5102فإن نسبة  %87من إجمالي متصفحي اإلنترنت في العالم
الذكية ،ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة كي تصبح  %52خالل العام  ،5107وأنه كل ساعة يتم إرسال
يستخدمون الهواتف
ّ
أكثر من  05مليار بريد إلكتروني وانشاء ما يقارب  21مليون صفحة إلكترونية ،ويتم إضافة أكثر من  021مليون مشاركة

شخصية عبر " "Facebookوتحميل ما يزيد عن  6آالف ساعة من مقاطع الفيديو...الخ ،اضرب هذه األرقام في  52ساعة،
والناتج في  01يوما ،ثم اضرب المحصلة في  05شهرا ،سوف تصاب حتماً بالتخمة وال أعتقد أنك سوف تستوعب الرقم الناتج

بمجرد أن نق أر الناتج النهائي!! فحصول الفرد على كم هائل من المعلومات بما يتجاوز قدرته على استيعابها واالستفادة منها وقد
أن  %57من المعلومات
يسبب له إرهاقا وتشويشا فكريا ،وهو ما ُيسمى بمتالزمة أرق المعلومات ،حيث أفادت إحصائية حديثة ّ
التي تمر على الفرد يوميا قد ال تكون ضمن نطاق اهتمامه .أغلب األفراد ممن تعرضوا لمثل هذه الحالة هم أكثر تردد وبطء عند
اتخاذ الق اررات المهمة في حياتهم أو في عملهم لكثرة ما في حوزتهم من معلومات قد ال تكون صحيحة وغير موثوق فيها ،وقليلة

الجودة أو حتى المغلوطة وعديمة المصداقية.

ضمن هذا السياق ،نود من خالل مساعدتكم دراسة هذا املوضو من خالل أجابتكم الصرحية على مجيع األسللة بوضع عالمة
) (xمرة واحدة فقط أمام اخليار الذي ينطبق على رأيكم الشخصي ،يف كل عبارة من عبارات االستبيان ،مع العلم أن مسامهتكم يف
اإلجابة بدقة سيعطي مصداقية أفضل ،وأن رأيك سوف يعامل بسرية تامة ،ولن يستخدم إال ألغراض هذه الدراسة.
شكراً لكم على حسن تعاونكم معنا.

إعداد الطالبة :

إشراف األستاذ:

قرون نورهان

اليمين فالتة

السنة

الجامعية 0251 -0251

العبارات
أ-

أثناء فترات العمل ،أتلقى يوميا كم هائل من المعلومات من خالل:

10

 المكالمات الهاتفية

15

 تقارير العمل

10

 اجتماعات عمل

12

 مراسالت ومذكرات عمل

12

 شكاوي (عمال ،زبائن ،موردين...الخ)

16

 أوامر عمل

18

 العالقات غير رسمية

17

 وسائط رقمية

الرقم

العبارات

ب-

بسبب الكثير من المعلومات التي أتلقاها يوميا في عملي ،فإنني أشعر:

15

 بإرهاق وتشويش ذهني

01

 بإجهاد وضغوط عمل

00

 بفقدان بعض المعلومات المهمة في عملي

05

 بأنني غير قادر على التمييز بينها

00

 بأنني غير قادر على التركيز

الرقم

العبارات

ج-

اطلع يوميا على ما يبث وما ينشر من معلومات عبر:

02

 وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة كالقنوات التلفزيونية

02

 وسائل اإلعالم المكتوبة كالجرائد اليومية

06

 مواقع جهات رسمية عبر االنترنت

08

 محركات البحث

07

 شبكات التواصل االجتماعي (تويتر ،فايسبوك ،منتديات...الخ)

05

 البريد االلكتروني

الخيارات
دائماً

غال
ياً

أحياناً

نادراً

أبداً

االختيارات
دائماً

غال
ياً

أحياناً

نادراً

أبداً

االختيارات
دائماً

غال
ياً

أحياناً

نادراً

أبداً

د-

بصفة عامة ،الكثير من هذه المعلومات بالنسبة لي هي معلومات:

51

 غير مهمة في عملي

50

 مبهمة وغير واضحة

55

 مبعثرة وغير ثابتة

50

 مزيفة وقد ال تخلو من األخطاء

52

 غير مترابطة ومن الصعوبة الوثوق بها واالعتماد عليها

الرقم

العبارات

هـ-

حتى وإن وجدت معلومات مهمة بالنسبة لي:

52

 فإنني أجد صعوبة كبيرة في فرز الكم الهائل من المعلومات

56

 يستغرق معالجة هذا الكم من المعلومات وقت طويل

58

 من الصعب فهمها وإستعابها

57

 من الصعب تحديد ما يناسبني في عملي

و-

من أجل التعامل بشكل أفضل مع هذا الكم من المعلومات ،فإن األمر يتطلب:

55

 الكثير من الوقت للبحث عن المعلومة المهمة

01

 الكثير من الجهد والتركيز الفكري

00

 تأجيل بعض القرارات المتعلقة بالعمل

05

 إلغاء بعض المواعيد

ك-

القرارات التي اتخذها في مجال عملي

00

 تتخذ في الوقت المناسب

02

 تتخذ بسرعة ودون أي تردد

02

 تتخذ من دون أخطاء

06

 تعالج المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسة

08

 تلقى قبوال كبيرا من طرف اآلخرين

07

 تحقق الهدف الذي وضعت ألجله

05

 لها تأثير كبير على مستقبل المؤسسة قي المدى البعيد

21

 نتائجها أكثر أهمية بالنسبة للمؤسسة على

دائماً

غال
ياً

أحياناً

نادراً

أبداً

االختيارات
دائماً

دائماً

دائماً

غال
ياً

غال
ياً

غال
ياً

أحياناً

أحياناً

أحياناً

نادراً

نادراً

نادراً

أبداً

أبداً

أبداً

بيانات شخصية

العمر..............:
الجنس :ذكر

أنثى

المستوى الدراسي...................:
الحالة العائلية:

عازب

متزوج

المنصب الحالي...........................:
األقدمية في المنصب الحالي...................:

مطلق

أرمل

) استبانة الدراسة (باللغة الفرنسية:2 الملحق رقم
Pendant les périodes de travail, je
reçois tous les jours une quantité
énorme d'informations à travers:
01

appels téléphoniques.

02

rapports de travail.

03

réunions d'affaires.

04

correspondance et protocoles de travail.

05
06

plaintes (travailleurs, clients,
fournisseurs etc ...).
ordres de travail.

07

relations informelles.

08

médias numériques(Flash Disk,CD,carte
mémoire).
à cause d'informations que je reçois
chaque jour dans mon travail, je me
sens:

09

La fatigue et la confusion mentale.

10

Le stress et la pression du travail.

11

La perte de quelques informations
importantes dans mon travail.
Je ne pouvais pas faire la distinction
entre entre eux .

12
13

souvent

parfois

rarement

jamais

toujours

souvent

parfois

rarement

jamais

toujours

souvent

parfois

rarement

jamais

toujours

souvent

parfois

rarement

jamais

Je ne peux pas concentrer.
Vous suivez chaque jour les
informations qui est publiées via:

14

Vidéo multimédia et audio (comme les
chaînes de télévision).

15

les médias écrits, tels que le journal
quotidien.

16

Des sites officiels par Internet.

17

Les moteurs de recherche (google..).

18

Les réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
forums etc ...).

19

Email.
En général, une grande partie de ces
informations pour moi sont des
informations :

20

toujours

Sans importants dans mon travail.

21

Vagues et imprecises.

22

Dispersés et instables.

23

Imitateurs, ne sont pas exemptes
d'erreurs.

24

Incoherents, et difficile à faire confiance,
et invoqué.

25

Même si je trouve des informations
importantes :
J'éprouve grandes difficultés à trier la grande
quantité d'informations.

26

le traitement de Cette quantité d'information
est prend un long moment.

27

Difficile à comprendre et à absorber.

28

31

Difficile de déterminer ce qui me convient
pour mon travail.
Pour mieux traiter cet ensemble
d'informations ,cela nécessite :
Beaucoup de temps pour rechercher des
informations importantes.
Beaucoup d'efforts et de se concentrer
intellectuelle.
Retarder quelques décisions Professionnel.

32

Annuler quelque Rendez-vous .

33

Les décisions que prendre dans mon
domaine travail est :
prendre dans le délai exact.

34

prendre sans erreurs.

35

Donner des choix multiples afin d'atteindre
l'objectif de l'institution.
Elle donne de multiples options pour atteindre
l'objectif de l'institution.
Convaincre le personnel et ne s'y opposent
pas la mise en œuvre.
Elle est influencée par un impact important
sur l'avenir de l'institution.
Prendre en considération les capacités de
l'organisation.
Elle est apte à la position stratégique de
l'institution.

29
30

36
37
38
39
40

toujours

souvent

parfois

rarement

jamais

toujours

souvent

parfois

rarement

jamais

toujours

souvent

parfois

rarement

jamais

Age : ………
Sexe : homme
femme
Niveau d’études : …………..
Situation familiale : marié
divorcé
veuf
Fonction actuelle :………………..
Ancienneté dane la poste actuelle :…………….

célibataire

) استبانة الدراسة (شكل الكتروني:3 الملحق رقم
https://docs.google.com/forms/d/1Ipr_2sar_FxzNJqNfjbGd1VTlmFWbqHQYGLzxOcKdGY/viewf
orm?edit_requested=true#response=ACYDBNgxsj6UUiEwbxdK8-2vYB7EAkHnBTQhsuLMGqP8i2PqopF1-FwfrF2

الملحق رقم  :4الهياكل التنظيمية لبعض لمؤسسات محل الدراسة
 .0هيكل مؤسسة snta

 .5هيكل مؤسسة اللوطاية للفخار (اإلخوة عموري)

الرئيس المدير العام

مسير الوحدة

األمانة العامة

محطة الوقاية
واألمن

مصلحة المالية
والمحاسبة

مصلحة

مديرية التجارة

المستخدمين

مديرية اإلنتاج

حظيرة
العتاد

الصندو

االنتاج

ق
مكلف

صيانة ميكانيكية

بالمشتريات
صيانة كهربائية
المخزن
التنظيف

 .3هيكل مؤسسة قديلة لتعبئة المياه المعدنية

الملحق رقم  :5بعض تأشيرات المؤسسات المستقبلة

