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دور نظم المعمومات اإلدارية في عممية إتخاذ الق اررات اإلدارية لممنظمة
( دراسة تطبيقية في أمانة بغداد العامة )
أ.م .عمي طو ياس
كمية دجمة الجامعة
ممخص :
تناوؿ البحث الحالي مشكمة بحثية تعاني منيا (أمانة بغداد) عف إدراكيا لدور نظـ المعمومات اإلدارية وأىميتيا
في عممية إتخاذ الق اررات اإلدارية وتأثيرىا في مستوى أدائيا العاـ .
وقد أستعاف البحث بأستمارات األستبانة لمعرفة الدور الذي يمكف اف تؤديو نظـ المعمومات في إتخاذ الق اررات ألف
المتغيرات الداخمة في النموذج ىي متغيرات وصفية وليست كمية ومف ثَّـ تتطمب اعتماد أستمارة األستبانة لمعرفة الدور
المذكور أنفاً وتشخيص المشكمة  .وقد تـ أستخداـ التحميؿ األحصائي ألختبار فرضيات الدراسة ومعالجة البيانات وقد تـ
التوصؿ الى مجموعة مف النتائج أبرزىا .
.1

تيتـ المنظمة المبحوثة في ضرورة تكامؿ وترابط نظـ المعمومات االدارية مع االدارة مف اجؿ توسيع أفاؽ
معرفة المديريف بشاف إتخاذ الق اررات المستقبمية  .وىذا مابينتو نتائج التحميؿ.

 .2لقد أظيرت الدراسة بأف ىناؾ عالقة أرتباط متوسطة بنسبة ( ) 0.55بيف نظاـ المعمومات المتبع في أمانة بغداد
وعممية إتخاذ الق اررات اإلدارية فييا.
وقد تضمف البحث عدة توصيات أىميا:
 .1ضرورة األىتماـ بنظـ المعمومات ونظميا ومعالجتيا مف خالؿ تطوير اليياكؿ التنظيمية لنظـ المعمومات وانشاء
دوائر متخصصة لنظـ المعمومات والعمؿ في ايجاد خطط واضحة لعمميا.
 .2حث اإلدارة العميا في بذؿ جيود مكثفة ومتواصمة لدعـ وتعزيز الجيود الرامية إلى إثراء وتعزيز دور نظـ
المعمومات وتكنولوجيا المعمومات في أمانة بغداد وخمؽ بيئة تنظيمية محفزة لتحقيؽ األداء المتميز.
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 توصي الدراسة في أف تكوف مخرجات نظاـ المعمومات المتبع في أمانة بغداد ذو خصائص عالية النوعية بحيث.3
تمنع إتخاذ الق اررات العشوائية ( غير المستندة الى معمومات دقيقة ) والتي مف شأنيا أف تعرض المنظمة بأكمميا
.ألخطار األنييار
Abstract
paper deals with subject: The role of Management Information Systems in Decision- The
Making process of the organization. (Applied study on the Mayoralty of Baghdad).
Find research addressing the current problem in the (Mayoralty of Baghdad) on the
recognition of the role of management information systems and its importance in
management decision-making process and its impact on the level of public performance.
Find forms questionnaire was assisted to find out the role that can be played by information
systems in decision-making, being involved variables in the model are descriptive variables
and not quantity and therefore requires the adoption of this Form questionnaire to find out
the above-mentioned role and diagnose the problem. I have been using statistical analysis
to test hypotheses and data processing has been reached to the set of results highlighted.
1. Organization surveyed concerned the need for integration and interdependence of
management information systems with the administration in order to expand the
horizons of knowledge managers about taking future decisions. This is illustrated by
the results of the analysis.
2. The study has shown that there is a correlation medium by (0.55) between the
applied information system in the Mayoralty of Baghdad and the process of making
administrative decisions.
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Find the most important of several recommendations included:
1. The need to pay attention to information systems, systems and processed
through the development of organizational structures and information systems and
the establishment of specialized departments of information systems and work to find
and clear plans for the work.
2. Urged senior management to make intensive and continuous efforts to support
and strengthen efforts to enrich and enhance the role of information systems and
information technology in the Mayoralty of Baghdad and created to achieve
outstanding performance stimulating regulatory environment.
3. Study recommends to be followed information system outputs in a circle
(Mayoralty of Baghdad) is a high-quality property so as to prevent take random
decisions (third party based on accurate information) and that would expose the
Organization entire risk of collapse.

الفصل األول
 اإلطار المنيجي لمبحث والدراسات السابقة: المبحث األول
المقدمة
. إذ يصفيا البعض بمثابة الوقود المحرؾ، تٌعد نظـ المعمومات الرافد األساسي إلتخاذ الق اررات
أساسيا في حؿ المشكالت
دور
 بأف تكنولوجيا الحاسوب فعال عف المعمومات يؤدياف ًا- مؤسسات وأفراد- ويؤكد الجميع
ً
ونتيجة لذلؾ أصبح لدى العديد مف أصحاب المنظمات ميؿ إلى تحويؿ النشاطات. تعقيدا
اإلدارية التي أصبحت أكثر
ً
 لما لذلؾ،اإلدارية التقميدية لكي تدار عف طريؽ آخر ما توصمت إليو التكنولوجيا الحديثة وفؽ أنظمة إدارية محوسبة
.مف أثر في سرعة وجودة العمؿ
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ولغرض تأطير مشكمة البحث لقد صاغ الباحث التساؤالت اآلتية -:
اوالً  :مشكمة البحث
 .1مامدى إدراؾ المنظمة المبحوثة لنظـ المعمومات اإلدارية وما مدى االفادة منيا ؟
 .2ما مدى إدراؾ المنظمة المبحوثة ألىمية الق اررات اإلدارية وما دور المنظمة المبحوثة لزيادة أىميتو عممية إتخاذ
القرار؟
ثانياً :أىمية البحث
تعد نظـ المعمومات ىي االساس المتيف في عممية إتخاذ القرار داخؿ المنظمة لذلؾ فأف أىمية الدراسة تظير مف
خالؿ -:
 .1يستمد البحث أىمية مف خالؿ المتغيرات التي يتضمنيا إذ يبيف البحث أىمية نظاـ المعمومات اإلدارية لممنظمة .
 .2أعطاء نموذج شامؿ لنظـ المعمومات اإلدارية والق اررات اإلدارية لممنظمة .
 .3أضاؼ البحث بعداً فكرياً ألثر نظاـ المعمومات اإلدارية في عممية إتخاذ القرار .
 .4بياف مقدار تأثير نظاـ المعمومات اإلدارية في عممية إتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمة المبحوثة .

ثالثاً  :أىداف البحث
ييدؼ البحث الى :
 .1إعداد إطار نظري خاص بنظـ المعمومات والق اررات اإلدارية لمعرفة مقدار تأثير نظـ المعمومات في
الق اررات اإلدارية في دائرة أمانة بغداد وتقديـ التوصيات لزيادة التأثير المذكور وزيادة الق اررات اإلدارية .
 .2توضيح معنى نظاـ المعمومات اإلداري في عممية إتخاذ القرار .
 .3تحديد نقاط القوة والضعؼ في المنظمة المبحوثة فيما يخص نظاـ المعمومات وعممية إتخاذ القرار اإلداري .
رابعاً :منيج البحث
أعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي ألمتياز ىذا المنيج بالنظرة الشمولية واقتراف وصؼ الحالة بتحميميا إذ
يتناوؿ ىذا المنيج وصؼ ماىو كائف وتفسيره وتحديد الظروؼ والعالقات بيف الوقائع  ،ومف ثـ أستخالص
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النتائج والمؤشرات األساسية بأستخداـ الوصؼ في جمع البيانات والمعمومات التي يتطمبيا البحث لغرض تحديد
النتائج والوقوؼ في أبرز المؤشرات وذلؾ ليقترف الوصؼ بالتحميؿ لمتغيرات البحث وىذا يتناسب والمتغيرات
المبحوثة .
خامساً  :المخطط الفرضي لمبحث :
في ضوء مشكمة البحث وأىدافو قاـ الباحث بوضع أنموذج فرضي لمبحث والذي يصور فيو العالقة والتأثيرات
أدناه بيف متغيري البحث وحسب ماموضح بالشكؿ (: )1
المتغير المستقؿ

المتغير التابع

نظام المعمومات

الق اررات اإلدارية

عالقة
شكل ( )1المخطط الفرضي لمبحث

تأثير
سادساً  :فرضيات البحث

 .1توجد عالقة بيف نظـ المعمومات اإلدارية وعممية إتخاذ القرار اإلداري داخؿ المنظمة.
 .2يوجد تأثير لنظاـ المعمومات اإلدارية في عممية إتخاذ القرار اإلداري لممنظمة المبحوثة .
سابعاً  :حدود البحث
 -1الحدود البشرية  :بمغ مجتمع البحث (  ) 350شخصاً وبمغ عدد افراد عينة البحث (  ) %11أما العناويف
الوظيفية التي يحمميا أفراد مجتمع البحث ىي مدير– معاوف مدير – رئيس قسـ – مسؤوؿ شعبة.
 -2الحدود المكانية  :أُجري البحث في أمانة بغداد
 -3الحدود الزمانية  :أف الحدود الزمانية ىي مدة إعداد البحث والتي تشمؿ الزيارات وتوزيع األستبانة وجمعيا
لممدة مف . 2016-4-3 – 2016-3-17
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ثامناً  :مجتمع البحث وعينتو
اختيرت أمانة بغداد كميداف إلجراء البحث لتطبيؽ البحث لما ليا مف أىمية كبيرة في حياة المواطف العراقي  .إذ
بمغ مجتمع البحث في المنظمة المبحوثة ( )350شخصاً ويضمف عناويف وظيفية مختمفة مثؿ مدير – معاوف
مدير – رئيس قسـ – مسؤوؿ شعبة  .وبالنظر لكبر مجتمع البحث فقد تـ أختيار عينة منو بمقدار  % 11إذ
بمغت  41شخصاً.
تاسعاً  :وصف عينة البحث
يمثل الجدول ( )1أدناه عينة البحث:
الجنس
أنثى

ذكر
العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

27

65.85

14

34.14

العمر
من  25الى اقل من 35سنو

من  45سنة – فأكثر

من  35الى اقل من 45سنة

العدد

النسبة %

العدد

ا لنسبة %

العدد

النسبة %

11

24.3

13

31.8

18

43.91

سنوات الخبرة
من  3سنوات الى أقل من 6

اقل من  3سنوات

من  11سنوات – فأكثر

من  6الى اقل من  11سنوات

سنوات
العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

2

4.8

6

14.63

8

19.51

25

61.97

المستوى الوظيفي
معاون مدير

المدير

مسؤول شعبة

رئيس قسم

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

4

9.7

11

26.82

9

21.95

17

41.46

المؤىل العممي
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دبموم عالي – ماجستير

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

24

58.54

11

26.82

دكتوراه
العدد

النسبة%

6

14.64

يتضح مف الجدوؿ ( )1أف عدد الذكور ( )27أكثر مف عدد األناث إذ تبمغ النسبة المئوية ليـ ( )65.85في حيف بمغ عدد
األناث ( )14ونسبتيـ المئوية ( ، )34.14وىذا يدؿ في زيادة نسبة مشاركة الذكور الوظائؼ العامة  .أما مف ناحية العمر
فأف الفئة العمرية مف  45سنة فأكثر ىي األكبر  ،إذ بمغ عدد األشخاص مف ىذه الفئة ( )18شخصاً مف عينة البحث .
أما مف ناحية سنوات الخبرة نالحظ أف الغالبية مف أفراد عينة البحث تترواح مدة خدمتيـ مف  10سنوات الى أكثر  ،وىذه
نسبة جيدة مف الذيف لدييـ خبرة في مجاؿ عمميـ  .إما بالنسبة لممؤىؿ العممي فأف غالبية أفراد عينة البحث يحمموف شيادة
البكالوريوس ويمثموف نسبة ( )48.78مف أفراد عينة البحث .
بصورة عامة يتضح لنا مما ذكر أنفاً أف عينة البحث لدييا المؤىؿ العممي والخبرة الالزمة لغرض اإلجابة في فقرات
األستبانة ويمكف الوثوؽ بأجابات عينة البحث .
عاش ارً  :أسموب جمع البيانات والمعمومات وتتضمن مايأتي :
تـ جمع المعمومات المتعمقة بالبحث بالطرؽ واألساليب اآلتية-:
 -1الجانب النظري  :أعتمد الباحث في تغطية الجانب النظري في المصادر العربية واألجنبية التي تشمؿ في
الكتب والدوريات والرسائؿ واألطاريح  .كما تمت األفادة مف الشبكة الدولية لممعمومات (  ) Internetلجمع
المعمومات والمقاالت التي تخص متغيري البحث.
تعد األستبانة المصدر الرئيس لمحصوؿ في البيانات والمعمومات المتعمقة بالجانب
 -2الجانب التطبيقي ُ :
العممي لمبحث  .لقد تـ تصميـ األستبانة في وفؽ المقاييس الجاىزة الموجودة في الدراسات ذات األختصاص
المشابو لموضوع البحث  ،وقد تكيفت لكي تتالئـ مع بيئة المنظمة المبحوثة  .أف تركيب األستبانة تضمف
عدة محاور إذ يتضمف المحور األوؿ المعمومات الشخصية عف المستجيب أما المحور الثاني تضمف أسئمة
عف ( نظـ المعمومات اإلدارية ) أما المحور الثالث تضمف أسئمة عف المتغير التابع وىو ( الق اررات اإلدارية
).
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أف األسئمة صيغت في وفؽ مقياس ( )Lekertالخماسي وتكوف األجابة مف ( )5-1درجات وكما يأتي (
أنظر الممحؽ .)....
درجات المقياس

اتفق تماما

محايد

اتفق

ال اتفق

ال اتفق تماما

الحادي عشر :األساليب اإلحصائية المستخدمة :
تـ أستخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية لغرض تحميؿ البيانات وىي :
 -1النسبة المئوية لوصؼ البيانات المتعمقة بأختيار عينة البحث.
 -2الوسط الحسابي إليجاد معامؿ األختالؼ مف خاللو.
 -3األنحراؼ المعياري أليجاد معامؿ األختالؼ مف خاللو.
 -4معامؿ أرتباط سبيرماف لمعرفة عالقة المتغير المستقؿ مع المتغير التابع .
 -5معامؿ األنحدار البسيط لمعرفة أثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع .

المبحث الثاني :بعض الدراسات السابقة
 .1دراسة ( ) Anderson , 2111
(( تقنية المعمومات ،مداخؿ صنع القرار األستراتيجي واألداء المنظمي في أطر صناعية مختمفة )).
تيدؼ الدراسة الى بياف تأثير قدرة نظاـ المعمومات في عممية توظيؼ صنع القرار االستراتيجي داخؿ المنظمة
في إطاريف مختمفيف يتميزاف بمستوييف  :ىما منخفض ومرتفع مف الديناميكية والتعقيد لتقويـ الحالت الطارئة وغير
المتوقعة ،وىي تيدؼ الى تحديد تأثيرات االتصاالت الداخمية مف خالؿ
استخداـ شبكات الحاسوب  ،واالتصاالت الخارجية عبر األنترنيت بالتنسيؽ مع مداخؿ صنع القرار االستراتيجي في
االداء المنظمي .
 .2دراسة (مناصرية ) 2114،
(( دور نظاـ المعمومات اإلدارية في الرفع مف فعالية عممية إتخاذ الق اررات اإلدارية دراسة حالة الشركة الجزائرية
لؤللمنيوـ .)) ALGAL
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لقد ناقشت ىذه الدراسة بالدرجة االساس أىمية استخداـ التقنيات الحديثة والنماذج الكمية في إتخاذ الق اررات األدارية
 .فعال عف التعرؼ في االسس النظرية التي يقوـ عمييا نظاـ المعمومات اإلدارية  .وقد توصمت ىذه الدراسة الى :


أنظمة المعمومات اإلدارية المعتمدة في الشركة محؿ الدراسة تسيـ بقدر كبير في زيادة دقة

المعمومات في الشركة ،وتوفر معمومات أغمبيا ضروري إلتخاذ الق اررات في وقت سريع نسبيا ،كما
تعطػي شػكال أحسػف لممعمومػات ممػا يسػيؿ التعامػؿ معيػا واالفػادة منيػاا ،كمػا تسػيـ فػي جعػؿ المعمومػات أكثػر قابميػة
لمقياس الكمي.


يسيـ نظاـ معمومات الشركة بقدر وافر في بمورة رؤية أوضح لممشاكؿ وبدائؿ حموليا ،ومف ثَّـ

إنتاج ق اررات أكثر دقة ومرونة وفعالية بجيد ووقت أقؿ ،كما يسيـ في تحسيف اإلجراءات والسياسات ويحافظ في
عالقة الشركة بمحيطيا.
 .3دراسة ( المحاسنة ) 2115 ،
(( أثر كفاءة نظـ المعمومات في فاعمية عممية إتخاذ الق اررات  .دراسة ميدانية في دائرة الجمارؾ األردنية )).
مف خالؿ ىذه الدراسة يرى الباحث أف تطور نظـ المعمومات المعاصرة  ،قد اسيـ في دعـ عممية إتخاذ الق اررات
اإلدارية لممنظمات في مختمؼ انواعيا وأىدافيا.
وتأتي ىذه الدراسة لتتناوؿ أثر كفاءة نظـ المعمومات في فاعمية عممية إتخاذ الق اررات  ،ضمف البيئة األردنية  ،في دائرة
الجمارؾ .وقد اكدت في وجود أثر ميـ ذو داللة إحصائية لكفاءة نظـ المعمومات اإلدارية في فاعمية عممية إتخاذ
الق اررات.
مدى األفادة من الدراسات السابقة -:
ىذه الدراسة تختمؼ عف الدراسات السابقة مف إذ متغيراتيا إذ تحتوي في متغيريف وىما نظاـ المعمومات اإلدارية
وعممية إتخاذ الق اررات اإلدارية لممنظمة .
وقد أفاد الباحث مف الدراسات السابقة إذ حصؿ في مصادر عدة فعال عف معرفتو باألساليب التي أتبعيا الباحثوف
لموصوؿ الى النتائج  .وأف ىذا البحث أفاد في طريقة عرضو لمنتائج والتوصيات التي تخص المنظمة المبحوثة .
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الفصل الثاني
(اإلطار المعرفي والنظري لنظم المعمومات االدارية)
اوالً - :مفيوم نظم المعمومات االدارية وأىميتيا
تعد نظـ المعمومات احدى فروع عمـ الحاسوب  ،وقد أنشئت ىذه النظـ ؛ لفيـ وفمسفة إدارة التكنولوجيا
داخؿ المنظمات ثـ تبمورت لتصبح مجاالً رئيسأ في اإلدارة  ،إذ تزايدت التصريحات في انو مجاؿ ميـ لمبحوث
في الدراسة اإلدارية  ،ولقد باتت المعمومات في يومنا ىذا أحدى الموارد الخمسة المتوافرة لدى المديريف لتشكيؿ
المنظمة الى جانب الموارد البشرية والموارد المالية والموارد الخاـ واآلالت  .وظيرت ىناؾ عدة تعاريؼ لنظـ
المعمومات اإلدارية وكاف مف ابرزىا ىو" مجموعة مف العناصر المتداخمة أو المتفاعمة بعضيا مع بعض والتي
تعمؿ في جمع مختمؼ أنواع البيانات والمعمومات وتعمؿ في معالجتيا وتخزينيا وبثيا وتوزيعيا في المستفيديف
لغرض دعـ عممية إتخاذ القرار وتأميف الرقابة في المنظـ ( .العزاوي  ،الخفاجي  .) 79: 2015،بينما يعرؼ "
 " Coibertنظـ المعمومات االدارية بأنيا  " :الطريقة المنظمة لتقديـ المعمومات لكؿ مديري المنظمة ال سيما في
الوقت الحاظر بما ييسر ليـ إتخاذ الق اررات المناسبة “ .في حيف يراىا مزىر شعباف العاني في انيا " النظـ
تحوؿ البيانات الى معمومات ذات فائدة وتساعد في إتخاذ القرار في المنظمة أو
المعتمدة في الحاسوب والتي ّ
المؤسسة ‘‘ ( .العاني  .) 20: 2009 ،بينما عرؼ كوتمر نظاـ المعمومات " بأنو ذلؾ النظاـ المتكوف مف
األفراد والمعدات واإلجراءات لغرض تصنيؼ  ،تحميؿ وتوزيع المعمومات المطموبة وبالدقة المطموبة لصانعي
القرار " ( .) Kotler,1997:109وعرفو ( )Alter,1996:3في انو نظاـ عمؿ يستخدـ تكنولوجيا المعمومات
لموصوؿ الى المعمومات ونقميا وخزنيا وأسترجاعيا ومعالجتيا ومف ثَّـ دعـ نظـ العمؿ األخرى  .أما ( ’O
 )Brien,1997:56يرى أف نظاـ المعمومات بأنو ىو" النظاـ الذي يقوـ بطريقة منظمة لتجييز معمومات عف
ماضي وحاضر ومستقبؿ العمميات الداخمية وأستكشاؼ المتغيرات الخارجية لمبيئة بشكؿ متكامؿ وصحيح والوقت
المناسب لمساعدة صانعي القرار.
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بناء في ماتقدـ يمكننا القوؿ بإف نظاـ المعمومات  :ىو النظاـ الذي ييدؼ الى جمع وتنظيـ ومعالجة البيانات
ً
بعد تحميميا ومف ثـ تخزينيا وأسترجاعيا بطريقة سريعة ومثًمى لغرض دعـ صنع القرار في المنظمة لتحقيؽ
أىدافيا .
ثانياً  :أىمية نظام المعمومات اإلدارية
تسعى منظمات األعماؿ مف تطبيؽ او اعتماد نظاـ المعمومات اإللكتروني الى تحسيف األتي:
 -1تزايد المعمومات والمعارؼ المتاحة لممديريف والتي تستخدـ في إتخاذ الق اررات .
 -2نمو المنظمات في حجميا وتعقد أعماليا وتشابؾ العوامؿ والمتغيرات البيئية المؤثرة.
 -3زيادة درجة التخصص في أعماؿ المنظمات وتضاعؼ حدة المنافسة.
 -4تستمد أنظمة المعمومات أىميتيا مف أىمية المعمومات التي تعد الشرياف الحيوي لممنظمات بمختمؼ أنواعيا
،فيي النافذة التي تطؿ مف خالليا في بيئتيا الداخمية والخارجية(.سمماف . ) 258 :1996،
 -5أصبحت المعمومات اليوـ أم اًر ميماً حتى أصبح امتالؾ المعمومات أىـ مف أمتالؾ األمواؿ وألف مف يمتمكيا
يكوف قاد اًر في التمييز والتفوؽ (المشيداني .) 64: 2002 ،
ثالثاً  :وظائف نظم المعمومات اإلدارية
أف وظائؼ نظـ المعمومات اإلدارية يمكف تصنيفيا في بيئة األعماؿ المعاصرة كما يراىا ( النجار .)55 :2010،باآلتي :
 -1دعـ عمميات المنظمة المختمفة .
 -2دعـ وظائؼ اإلدارة المختمفة .
 -3دعـ إتخاذ الق اررات اإلدارية في المنظمة .
 -4زيادة التعاوف بيف اإلدارة العميا والفروع التابعة في المناطؽ المختمفة .
 -5العمؿ في تحقيؽ الفاعمية

 Effectiveبتوفير المعمومات الصحيحة الؤلزمة إلتخاذ الق اررات  ،والكفاءة

 Efficiencyبتوفير المعمومات بأقؿ تكمفة ممكنة .
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رابعاً  :مكونات نظم المعمومات اإلدارية
توجد ىناؾ مكونات أساسية ورئيسة لنظاـ المعمومات يمكف توضيحيا باألتي :
 -1المدخالت (  : ) Inputsتتكوف مف ثالثة نظـ فرعية ىي نظاـ معالجة البيانات الذي يوفر بيانات تصؼ
مجاالت النشاط والعمميات الداخمية في المنظمة ككؿ ،ونظاـ البحوث والدراسات المتخصصة الذي يتولى جمع
البيانات مف المصادر الخارجية وتحميميا واالفادة منيا  ،ونظاـ المخابرات الذي يتيـ بدراسة البيئة الخارجية مع
التركيز في المنافسيف إذ يقوـ بجمع وتحميؿ المعمومات التي تصؼ تحركات وأستراتيجات المنظمات المنافسة .
 -2المعالجة الداخمية (  : ) Internal Processingويقصد بيا معالجة البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف
مصادرىا الداخمية والخارجية  ،والتي تتمثؿ في تجميع  ،واعداد  ،ومراجعة  ،ومعالجة  ،وتخزيف البيانات ،
واعداد التقارير.
 -3المخرجات (  : ) Outputsتتكوف مخرجات نظاـ المعمومات اإلدارية مف ثالثة تقارير تستيدؼ المستويات
التشغيمية واإلدارة الوسطى  ،وىي التقارير الدورية التي تساعد في إتخاذ الق اررات الروتينية والمبرمجة ،والتقارير
الخاصة والتي تتضمف معمومات متوافرة في قاعدة بيانات المنظمة وتستخرج عند الحاجة الييا فقط لمعالجة
المشكالت الطارئة واتخاذ الق اررات غير المبرمجة  ،ومخرجات النماذج الرياضية والكمية لمحاكة الواقع الفعمي .
(عريؼ .) 56 : 2008،
 -4التغذية العكسية (  : ) Feedbackوىي العممية التي يتـ مف خالليا قياس مخرجات النظاـ وفؽ معيار معيف،
وتكتسب التغذية العكسية أىمية ال سيما في نظاـ المعمومات اإلدارية نظ اًر ألرتباط مخرجات النظاـ بمية صنع
الق اررات والتي تعد المعيار في قياس مخرجات نظاـ المعمومات  ،فاذا ساىمت ىذه المخرجات في تسييؿ ىذه
الميمة تعد مطابقة لممعيار وبخالفو يتـ إعادة النظر في العناصر الثالثة المذكورة  :المدخالت  ،العمميات
المخرجات  ،ألجؿ تشخيص األنحرافات ومعالجتيا  ( .فميح .) 54 : 2008 ،

Outputs

Processing

Inputs

Feedbacks
شكل رقم ( ) 2نموذج عام لنظام المعمومات ( ياسين ) 28 :2112،
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الفصل الثالث
(اإلطار النظري لعممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة)
اوال -:مفيوم واىمية عممية إتخاذ القرار
تعد عممية إتخاذ القرار في المنظمة اليوـ مف االمور ذات االىمية القصوى في العصر الحديث ال سيما
بعد أ ف اصبحت المنشأت التجارية تعمؿ بموارد كثيرة ومعدات ضخمة  ،وتستخدـ امواال طائمة  ،فغدت الق اررات في
مجاؿ ادارة االعماؿ بمثابة المحرؾ الحقيقي لنشاط المنظمات ،ونقطة االنطالؽ نحو انجاز االىداؼ والنجاح فييا ،
مما دفع ببروز مدرسة في الفكر االداري سميت " مدرسة إتخاذ الق اررات" يعتقد اصحابيا " بأف إتخاذ القرار مرادؼ
لؤلدارة" .إذ يقوؿ ىيربت سايموف ( )Herbert Simonأف " :إتخاذ الق اررات ىو قمب االدارة ،ومفاىيـ نظرية االدارة
يجب أف تكوف مستمدة مف منطؽ سايكولوجية االختيار االنساني " ( .الكاللدة .) 254 : 1997 ،فالق اررات ماىية
االسمسمة متصمة بعضيا مع البعض االخر  .وكؿ قرار كبير ( أستراتيجي ) تتبعو سمسمة متصمة مف الق اررات الى
الحد الذي تكوف فيو الق اررات صغيرة جدا.
وقد تناوؿ العديد مف المؤلفيف عممية إتخاذ القرار في المنظمة بالتعريؼ ،الشرح والتحميؿ  ،فنجد مثال الموزي يعرفيا
في انيا " :عممية إتخاذ القرار ىي استخداـ المنيجية العممية والتحميؿ الكمي الختيار بديؿ مف عدة بدائؿ ،شريطة أف
يحقؽ ىذا البديؿ المنفعة االكثر لالفراد والتنظيمات االدارية "( .الموزي  .) 31: 1999،اما د .سويمـ فيعرفيا في انيا
" نشاط انساني مركب يبدأمف الشعور بالشؾ وعدـ التأكد مف جانب متخذ القرار عف مايجب عممو حياؿ مشكمة ما،
وتنتيي بأختيار احد الحموؿ التي يتوقع أف تزيؿ حالة الشؾ وعدـ التأكد ،وبذلؾ تساعد في حؿ المشػكمة
المطروحة"(.مناصريو .) 3: 2004،وقد اورد كؿ مف عبد الغفار حنفي وعبد السالـ ابو قحؼ تعريفا كاف لو قبوؿ
كبير بيف كتّاب ومؤلفيف في مجاؿ ادارة االعماؿ ؛ اذا اوردا أف عممية إتخاذ القرار ىي "عممية اختيار بديؿ واحد مف
بيف بديميف محتمميف او اكثر لتحقيؽ ىدؼ او مجموعة االىداؼ خالؿ مدة زمنية معينة في ضوء معطيات كؿ مف
البيئة الداخمية والخارجية والموارد المتاحة لممنظمة"( .حنفي وابو قحؼ  .) 132: 1993،ونتيجة ليذه التعاريؼ
جاءت اىمية دراسة عممية إتخاذ القرار في المنظمة لموقوؼ في اىمية وصياغة القرار االستراتيجي لممنظمة.
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ثانياً -:ﺃنﻮﺍﻉ ﺍلقﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في المنظمة
تختمؼ الق اررات االدارية داخؿ المنظمة وفقاً لمظروؼ التي تحكميا  .فمف الق اررات ماىو بسيط ،ومنيا ماىو معقد
ومركب  ،فمنح اجازة لموظؼ بسبب سوء حالتو الصحية أو منح اجازة لموظؼ لظرؼ مفاجيء او تسديد أجور
العامميف ىي ق اررات بسيطو ليست كتأسيس فرع جديد لممنظمة أو احداث ق اررات استراتيجية كزيادة انتاج سمعة معينة
او زيادة مبيعات لمنتج معيف في منطقة معينة  .فيذه الق اررات تٌعد ق اررات استراتيجية ليا االثر البالغ في استم اررية
عمؿ المنظمة في السوؽ .
لذلؾ يجب في المنظمات معرفة التعامؿ مع الق اررات االستراتيجية المتخذة مف لدف اصحاب االدارات العميا ،فربما قرار
خاطيء يؤدي بمغادرة المنظمة نيائياً مف سوؽ العمؿ .
وفي ىذا فقد حاوؿ العديد مف الميتميف بيذا المجاؿ بتصنيؼ الق اررات وفقاً لآلتي -:
 .1الق اررات المييكمةStructured Decision :
ىي الق اررات الروتينية التي تكوف فييا اجراءات إتخاذ القرار واضحة المعالـ ومحددة بشكؿ مسبؽ وفؽ
معايير مبرمجة  .مثاؿ ذلؾ ،أجور صرؼ الرواتب ،تسجيؿ الفواتير وأعادة الطمب في المخزوف.
 .2الق اررات شبو المييكمة Semi Structured:
ىي الق اررات التي يكوف فييا جزء مف المشكمة واضح واالجراءات شبو محددة ولكنيا غير كافية إلتخاذ القرار
وتحتاج الى جمع المعمومات عف المشكمة  .مثاؿ ذلؾ  ،أجور التعييف لمموظفيف والتوسع في مناطؽ جديدة.

 .3الق اررات الغير مييكمةDecision Unstructured :
ىي ق اررات غير روتينية واالجراءات غير محدودة وتتخذ في ظروؼ عدـ التاكد وتكوف ىذ المساءؿ في
العادة معقدة لعدـ المعرفة المسبقة لمكثير مف مؤشراتيا وغالبا ما تتخذ ىذه الق اررات في المستويات االدارية
العميا  .مثاؿ ذلؾ ،فتح خط انتاجي جديد ،فتح شركة كبيرة ،استثمار في مجاالت استراتيجية جديدة.
(النجار.)79 :2010،
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االدارة العميا

مييكمة
ق اررات شبو مييكمة

االدارة الوسطى

مو
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االدارة الدنيا

ق اررات مييكمة

المصدر  :مف إعداد الباحث باألعتماد في الجانب النظري
الشكل رقم ( )3يوضح تصنيف الق اررات حسب المستويات االدارية
ويالحظ مف خالؿ ىذه التقسيمات السابقة أف متخذ القرار اليمكنو التخمي بالكامؿ عف عنصر المعمومة  ،فكمما توفرت
المعمومة المناسبة اصبح القرار اكثر موضوعية ودقة  .وىذا يعني أف إتخاذ القرار في المنظمة سوؼ يكوف اكثر سيولة
في عممية التشاور والتحميؿ  .وىذا مما يؤدي الى ظيور الحاجة الى انظمة معمومات تكوف في درجة عالية مف الدقة في
عممية تقديـ الحموؿ لالدارات بشكؿ اكثر كفاءة وفعالية داخؿ المنظمة.
ثالثاً  :مراحل عممية إتخاذ القرار
يرى (الشماع ) 122: 1999 ،أف عممية إتخاذ القرار في المنظمة تمر بعدد مف الخطوات والتي يمكف نذكرىا في النحو
األتي -:
 .1تحديد وتشخيص المشكمة
تعرؼ المشكمة في مجاؿ عممية إتخاذ القرار بإنيا انحراؼ (  ) Deviationعف اليدؼ المحدد مسبقاً؛ أو ىي حالة
مف عدـ التوازف بيف ماىو كائف وبيف مايجػ ػ ػػب أف يكوف .تٌعد المشاكؿ مف االمور الميمة التي يجب في متخذي
القرار متابعتيا وايجاد الحموؿ الكافية ليا  .ولو تمعنا في ىذا لوجدنا أف حياتنا اليومية ىي مميئة بالمشاكؿ التي ينبغي
عمينا كأفراد مراقبتيا والتفتيش بصورة صحيحة عف مسبباتيا لكي نستطيع مواجيتيا وايجاد افضؿ الحموؿ ليا  .ففي
الحقيقة ىذه المشاكؿ ليست بعيدة عف واقع المنظمات الصناعية اليوـ  .فبسبب تطور االوضاع االقتصادية وظيور
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االتمتة في عالمنا اليوـ وزيادة حدة المنافسة بيف المنظمات العالمية  .ىذا االمر ادى الى بروز مشاكؿ متنوعة داخؿ
المنظمة  ،التي يجب عمى المديريف تحديدىا وتشخيص مسبباتيا والتعرؼ في كيفية ايجاد الحموؿ المناسبة ليا.
 .2جمع البيانات والمعمومات عن المشكمة
يواجو المديريف العديد مف المشاكؿ اليومية التي تحيط بواقع عمميـ  .لذا يجب في المدير الناجح والحريص في عممو
أف يتفيـ المشاكؿ مف عممية تحديد المشكمة الى تنفيذ القرار .وىذا في الحقيقة مبنياُ في دقة ووفرة المعمومات
الموجودة داخؿ الشركة  .فكمما كانت البيانات التي تـ جمعيا مف مصادر سواء أكانت مف داخؿ المنظمة أـ مف
خارجيا واضحة وصريحة كانت نتائج القرار سميمة وواضحة .وىذا االمر الذي يؤكد في ظرورة توفير نظاـ المعمومات
الذي يساعد المديريف بتقديـ المعمومات بالوقت المناسب وبأعمى درجة مف الدقة .
 .3تحميل المشكمة ( الموقف )
يقصد بتحميؿ المشكمة ىي تحديد نقاط القوة والضعؼ في البيئة الداخمية لممنظمة وكذلؾ تحديد الفرص والتيديدات في
البيئة الخارجية وىذا مايطمؽ عميو بتحميؿ(,Opportunities and Threats Strength ,Weakness )SWOT
ومف خالؿ ىذا التحميؿ تستطيع االدارة تحديد مكامف الخطر الذي يموح بالمنظمة  .لذلؾ يجب عمى المديريف دراسة
واقع المنظمة ككؿ لتحديد المشاكؿ الحقيقية التي يواجونيا.
 .4ايجاد البدائل
يسعى العديد مف المديريف الى ايجاد افضؿ البدائؿ لممشاكؿ التي يواجيونيا .فأذا كانت لدييـ مشكمة محددة وكاف
لدييـ بديؿ واحد الغنى عنو سوؼ يقوموف بأخذه .أما اذا توفرت لدييـ العديد مف البدائؿ سوؼ يسعوف الى اختيار
يقدـ افضؿ حؿ لممشكمة المطروحة .وىنا يعتمد المديريف في موضوع اختيار البديؿ االفضؿ في التفكير
افضؿ بديؿ ّ
االبتكاري ( الخالؽ ) الذي يركز في التصور والتنبؤ وخمؽ االفكار ،أو في التفكير المنطقي الذي يركز في التحميؿ
والمقارنة  .كما يواجو المديريف العديد مف المشاكؿ التي تحد مف مجاؿ تصرفيـ وتفرض عمييـ بعض الحموؿ
الممكنة .ومف اىـ القيود التي
تواجييـ عامؿ الوقت والموارد المالية والموارد المادية .فضال عف العديد مف القيود االخرى كاالنظمة الحكومية
واالمكانيات التكنولوجية والظروؼ االقتصادية خارج المنظمة.

862

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

المجلد ()12

العدد ( ) 49

 .5تقييم البدائل المختارة
تٌعد عممية تقييـ البدائؿ امر صعب جدا في المديريف بسبب تنوع البدائؿ المتاحة اماميـ وعدـ الدقة في بعض االحياف
باختيار البديؿ الذي سوؼ يحقؽ لممنظمة نجاحيا .فضال عف ذلؾ ،أف البدائؿ عادة ما تتضمف عوامؿ غير ممموسة
يصعب وضع معايير دقيقة لقياسيا ،فضالً عف ضيؽ الوقت المتاح اماـ متخذ القرار الكتشاؼ النتائج المتوقعة لكؿ
بديؿ .
 .6اختيار الحل األفضل
بعد عممية تقييـ البدائؿ المقترحة اماـ المدير يجب عميو في ىذه المرحمة اختيار الحؿ االفضؿ الذي يساعد المنظمة
في تحقيؽ اىدافيا االستراتيجية الموضوعة ليا مسبقاً .وكمما توفرت اماـ المدير المعمومات الكافية والصحيحة عف
البديؿ المقترح كانت نسبة اختيار البديؿ افضؿ .لذا يجب في المديريف في ىذه الحالة التوخي في اختيار البدائؿ ألف
اي قرار خاطيء سوؼ يضر بسمعة المنظمة وموقعيا االستراتيجي بيف المنظمات المنافسة في السوؽ.

 .7تنفيذ القرار ومتابعتو
تٌعد عممية تنفيذ القرار ىي الخطوة االخيرة في عممية إتخاذ القرار االداري  .لذا يجب في المديريف ىنا متابعة القرار
الذي سوؼ يتـ تنفيذه داخؿ المنظمة ،فعال عف ذلؾ ،يجب عمى المديريف أف يأخذوا بعيف االعتبار النتائج غير
المتوقعة التي تنشأ مف خالؿ عممية التنفيذ .وعممية التنفيذ مف االجدر أف تصاحبيا عممية تقييـ دورية لمتحقؽ مف
فاعمية وكفاءة القرار المتخذ  ،مف خالؿ تحقيقو لمنتائج المرجوة ،وتقوي ػػـ ( تصحيح )االنحرافات أف وجدت؛ فمف الخطأ
أف يتخذ المدير ق ار اًرثـ ينساه وييمؿ تقييـ نتائجو.
رابعاً  :العوامل المؤثرة في إتخاذ القرار
 -1القيم والمعتقدات :لمقيـ والمعتقدات تأثير كبير في إتخاذ القرار ودوف ذلؾ يتعارض مع حقائؽ وطبيعة النفس
البشرية وتفاعميا في الحياة.
 -2المؤثرات الشخصية  :لكؿ فرد شخصيتو التي ترتبط باألفكار والمعتقدات التي يحمميا والتي تؤثر في القرار الذي
سيتخذه ،ومف ثَّـ يكوف القرار متطابقا مع تمؾ األفكار والتوجيات الشخصية لمفرد.
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 -3الميول والطموحات :لطموحات الفرد وميولو دور ميـ في إتخاذ القرار لذلؾ يتخذ الفرد القرار النابع مف ميولو
وطموحاتو دوف النظر إلى النتائج المادية أو الحسابات الموضوعية المترتبة في ذلؾ.
 -4العوامل النفسية :تؤثر العوامؿ النفسية في إتخاذ القرار وصوابيتو ،فإزالة التوتر النفسي واالضطراب والحيرة
والتردد ليا تأثير كبير في إنجاز العمؿ وتحقيؽ األىداؼ والطموحات واآلماؿ التي يسعى إلييا الفرد ( .القرا،
.)2010

الفصل الرابع
المبحث األول  :عرض وتحميل النتائج في ضوء إجابات العينة المبحوثو
نبذة مختصرة لعينة البحث ( أمانة بغداد )
تاريخ أمانة بغداد:
يعود تاريخ تأسيس أمانة بغداد ( أمانة العاصمة سابقاً ) إلى زمف الدولة العثمانية في عيد الوالي مدحت باشا
عاـ  1868ـ إذ كانت بمستوى بمدية وجاءت تسمية أمانة العاصمة وتسمية رئيسيا بػ ( أميف العاصمة ) بعد صدور قانوف
إدارة البمدية رقـ  84لعاـ  1931ـ وبموجبو تـ إلغاء قانوف البمديات العثماني السابؽ وجميع األنظمة والتعميمات الصادرة
بموجبو لقد كاف ارتباط أمانة العاصمة بو ازرة الداخمية حتى قياـ ثورة  14تموز  1958وبعد صدور نظاـ و ازرة البمديات رقـ
 45لعاـ  1960ـ عدت إحدى الدوائر التابعة ليذه الو ازرة فؾ ارتباطيا مف و ازرة البمديات والحاقيا بديواف رئاسة الجميورية
وتـ في ذات الوقت تخويؿ أميف العاصمة الصالحيات الممنوحة لموزير بموجب أحكاـ قانوف السمطة التنفيذية رقـ 50
لعاـ1964ـ المعدؿ .في عاـ  1987ـ تـ تغيير تسمية أمانة العاصمة إلى أمانة بغداد كذلؾ تـ إلغاء محافظة بغداد
وجعميا مدينة بغداد بعد أف تـ تعديؿ ارتباط الوحدات اإلدارية التابعة ليا ووضعت حدود جديدة لمدينة بغداد وأعيد ارتباط
األمانة بمجمس الوزراء وىو الحاؿ القائـ حالياً.
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الييكل التنظيمي :

الواجبات والمسؤليات :
 .1وضع خطط أستراتيجية مستقبمية لبناء العاصمة بغداد.
 .2رفع التجاوزات عن المناطق العامة .
 .3تنفيذ المشاريع األستثمارية بعد أجراء الدراسات المتعمقة بتنمية األستثمارات البمدية في ضوء خطط التنمية
ودراسة الجدوى األقتصادية لممشاريع األستثمارية وتأثيرىا في الحركة األقتصادية لمعاصمة بغداد .

أوال :عرض واقع دور نظـ المعمومات االدارية في عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة وتحميؿ إجابات العينة المبحوثو .
لمتعرؼ في مستوى قيمة دور نظـ المعمومات االدارية في عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة في ضوء استجابة العينة,
سوؼ يتـ االعتماد في التوزيعات التك اررية إلجابات عينة البحث والنسب المئوية ليا وصوال إلى الوسط الحسابي واالنحراؼ
المعياري لتمؾ اإلجابات .والف ىذا البحث قد اعتمدت في مقياس ( )Likertالخماسي في إجابات عينة البحث لؤلستبانة ,
فسيكوف مستوى كؿ متغير محصور بيف

( )5-1بمستوييف لكؿ درجة كما ىو واضح بالجدوؿ( ,)2ويشتمؿ مستوىيف

في حالة الزيادة عف الوسط الفرضي البالغ ( )3فيكوف جيد جدا إذا ما تراوح بيف ( 4.20الى  )5وجيد إذ ازاد ( 3.40الى
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 )4.19فضال عف كونو بمستوى مقبوؿ اذا ما تراوح بيف ( 2.60الى  )3.39كذلؾ يتضمف مستوييف إذا انخفض عف
الوسط الفرضي ( )3فيكوف ضعيؼ إذا تراوح بيف ( 1.80الى  )2.59وضعيؼ جدا إذا ما تراوح بيف (مف  1الى )1.79
جدول ()2
قوة المتوسطات

درجات المقياس

اتفق تماما

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق تماما

قيمة المتوسطات

5

4

3

2

1

اوالً  :المحور االول دور نظام المعمومات االدرية
البعد االول  :تتبع منظمتنا االساليب األتية في جمع البيانات
وفقا لنموذج البحث الفرضي فقد تـ اعتماد بعد تتبع منظمتنا االساليب األتية في جمع البيانات كأحد ابعاد نظاـ المعمومات
االدرية اذ جاءت بوسط حسابي ( )3.520وىو أعمى مف الوسط الفرضي البالغ ( )3وبمستوى جيد وبانحراؼ معياري
( ,)1.218اذ بمغ أعمى اجابة لمعينة المبحوثو عف الفقرة االولى والتي نصيا (وفؽ خطة زمنية) اذ بمغ الوسط الحسابي ليا
( )4.170وبمستوى جيد و بانحراؼ معياري بمغ( )1.115وىذا يعني وجود خطة زمنية لد امانة بغداد لجمع البيانات ,
بينما بمغ اقؿ وسط حسابي عند الفقرة الثالثو والتي تنص في (بشكؿ عشوائي) بوسط حسابي ( )2.9756وبمستوى جيد
وبانحراؼ معياري بمغ ( )1.29398وىذا يعني في الرغـ مف وجود خطة منظمة لجمع البيانات لكف اليات جمع البيانات
والمعمومات تتـ بشكؿ عشوائي .
جدول ( ) 3
يبين اجابات العينة المبحوثة عن بعد تتبع منظمتنا االساليب األتية في جمع البيانات
ت

الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

وفق خطة زمنية

4.1717

1.11585

2

وفقاً لتوفرىا

3.4146

1.24451

3

بشكل عشوائي

2.9756

1.29398

الوسط العام

3.5213

1.21811

 -2البعد الثاني :تتبع منظمتنا المصادر األتية في جمع البيانات
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بينت النتائج أف بعد تتبع منظمتنا المصادر األتية في جمع البيانات قد جاءت أعمى مف الوسط الفرضي ( )3وبمستوى
جيد اذ جاءت بوسط حسابي ( )3.829وبانحراؼ معياري(, )1.0740اذ بمغ أعمى اجابة لمعينة المبحوثو عف الفقرة
االولى والتي نصيا ( تعميمات وقوانيف رسمية

بانحراؼ معياري

) اذ بمغ الوسط الحسابي ليا ()4.3902

بمغ(, )0.971550بينما بمغ اقؿ وسط حسابي عند الفقرة الثانية والتي تنص في (مراسالت ونشرات مف خارج المنظمة )
ماقيمتيا ( )3.5122وبمستوى جيد االىمية وبانحراؼ معياري بمغ ()1.075
جدول ( ) 4
يبين اجابات العينة المبحوثة عن بعد تتبع منظمتنا المصادر األتية في جمع البيانات
ت

الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

تعميمات وقوانين رسمية

4.3912

1.971551

2

مراسالت ونشرات من خارج المنظمة

3.5122

1.17522

3

اجتماعات ولقاءات دورية

3.8537

1.11817

4

مالحظات شخصية

3.5611

1.14124

3.829275

1.174145

الوسط العام

 -3البعد الثالث  :وسيمة خزف واسترجاع المعمومات
يوضح الجدوؿ (  ) 5إجابات العينة في اسئمة الخاصة وسيمة خزف واسترجاع المعمومات فقد بمغ الوسط حسابي بصورة
اجمالية ( ) 3.829وىو أعمى مف الوسط الفرضي البالغ ( )3وبمستوى جيد االىمية وبأنحراؼ معياري ( )1.074اذ
بمغ أعمى اجابة لمعينة المبحوثو عف الفقرة الثانية والتي نصيا (بالحاسبة ) اذ بمغ الوسط الحسابي ليا ()3.9756
وبمستوى جيد االىمية بانحراؼ معياري بمغ ( ,)1.346بينما بمغ اقؿ وسط حسابي عند الفقرة االولى والتي تنص في
(يدويا) ماقيمتيا ( )3.707وبمستوى جيد االىمية وبانحراؼ معياري بمغ (. (1.346
جدول ( ) 5
يبين اجابات العينة المبحوثة عن بعد وسيمة خزن واسترجاع المعمومات
ت

الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

يدويا

3.7173

1.34618

2

بالحاسبة

3.9756

987111.

3.829275

1.174145

الوسط العام
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 -4البعد الرابع والخامس
توصؿ البحث مف خالؿ إجابات العينة في اسئمة الخاصة بالبعد الرابع (يتـ تحديث المعمومات المخزونة باستمرار
لمواكبة كؿ جديد يط أر في البيانات ) قد جاءت أعمى مف الوسط الفرضي البالغ ( )3اذا جاءت بمستوى جيد وبوسط
حسابي ( )3.7805وبأنحراؼ معياري ( )1.27499بينما جاءات اجابات العينة المبحوثة لمبعد الخامس والذي ينص في
(يتـ األفادة مف المعمومات المخزونة عند ظيور الحاجة الييا) قد جاءت أعمى مف الوسط الفرضي البالغ ( )3اذا جاءت
بمستوى جيد وبوسط حسابي ( )3.7317وبأنحراؼ معياري ( )1.22524وكما ىو مبيف في الجدوؿ ( )6
جدول ( ) 6
يبين اجابات العينة المبحوثة عن بعد الرابع والخامس
ت

الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

يتم تحديث المعمومات المخزونة باستمرار لمواكبة كل جديد يط أر في البيانات

3.7815

1.27499

3.7317

1.22524

2

يتم األفادة من المعمومات المخزونة عند ظيور الحاجة الييا

 -5البعد السادس  :تعتمد االساليب األتية في توفير المعمومات لصانعي القرار
يوضح الجدوؿ (  ) 7إجابات العينة في اسئمة الخاصة وسيمة خزف واسترجاع المعمومات فقد بمغ الوسط حسابي بصورة
اجمالية ( ) 3.829وىو أعمى مف الوسط الفرضي البالغ ( )3وبمستوى جيد االىمية وبأنحراؼ معياري ( , )1.074اذ
بمغ أعمى اجابة لمعينة المبحوثو عف الفقرة االولى والتي نصيا (جداوؿ وتقارير دورية) اذ بمغ الوسط الحسابي ليا
( )4.1463بانحراؼ معياري بمغ ( ,)0.853بينما بمغ اقؿ وسط حسابي عند الفقرة الثانية والتي تنص في (جداوؿ
وتقارير عند الطمب) ماقيمتيا ( )3.6829وبمستوى جيد وبانحراؼ معياري بمغ () 1.14976
جدول ()7
يبين اجابات العينة المبحوثة عن بعد تعتمد االساليب األتية في توفير المعمومات لصانعي القرار
ت

الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

جداول وتقارير دورية

4.1463

853261.

2

جداول وتقارير عند الطمب

3.6829

1.14976

3.829275

1.174145

الوسط العام
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 -6البعد السابع  :يتـ إعداد المعمومات في شكؿ :
بينت النتائج أف بعد (يتـ إعداد المعمومات في شكؿ) قد جاءت أعمى مف الوسط الفرضي ( )3وبمستوى جيد اذ جاءت
بوسط حسابي ( )3.829275وبانحراؼ معياري(, )1.074045اذ بمغ أعمى اجابة لمعينة المبحوثو عف الفقرة الرابع والتي
نصيا (تقارير عؿ شكؿ مقارنات مع شيور او سنيف) اذ بمغ الوسط الحسابي ليا ( )3.8780بانحراؼ معياري بمغ
(, )1.12239بينما بمغ اقؿ وسط حسابي عند الفقرة الثالثة والتي تنص في (تقارير عف اداء االنشطة) ماقيمتيا
( )3.6585وبمستوى جيد االىمية وبانحراؼ معياري بمغ (.)1.08650
جدول ( ) 8
يبين اجابات العينة المبحوثة عن بعد يتم إعداد المعمومات في شكل
الفقرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ت
1

مؤشرات ونسب مئوية

3.7561

1.16725

2

رسوم بيانية

3.6829

1.11192

3

تقارير عن اداء االنشطة

3.6585

1.18651

4

تقارير عل شكل مقارنات مع شيور او سنين

3.8781

1.12239

3.829275

1.174145

الوسط العام

ثانيا :المحور الثاني المتغيرات المتعمقة بإتخاذ القرار
بينت النتائج أف المتغيرات المتعمقة بإتخاذ القرار قد جاء بوسط حسابي اجمالي ( )3.829275وىو أعمى مف الوسط
الفرضي ( )3وبمستوى جيد االىمية وبانحراؼ معياري ( . )1.074045اذ بمغ أعمى وسط حسابي الجابة العينو المبحوثو
عف الفقرة الثالثو والتي نصيا ( ضرورة تكامؿ انظمة المعمومات في امانة بغداد إلتخاذ القرار يتسـ بالدقة ) ما قيمتو
( )4.1707بمستوى جيد االىمية بانحراؼ معياري بمغ ( , )1.85610بينما بمغ اقؿ وسط حسابي عند الفقرة السادسة
والتي تنص في (اعتمد في صالحيتي في عممية إتخاذ القرار دوف مشاركة االطراؼ االخرى ذات العالقة بالقرار) ماقيمتو
( )3.0244وبمستوى مقبوؿ االىمية بانحراؼ معياري بمغ (.)1.42281
جدول ( ) 9
يبين اجابات العينة المبحوثة عن محور المتغيرات المتعمقة بإتخاذ القرار
ت

الفقرات

1

الثقة بالمعمومة كعنصر اساسي في عممية إتخاذ القرار
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2

عممية إتخاذ القرار في امانة بغداد تعتمد في معمومات دقيقة ومتكاممة

3.1976

1.39293

3

ضرورة تكامل انظمة المعمومات في امانة بغداد إل تخاذ القرار يتسم بالدقة

4.1717

1.85611

3.6585

1.23713

5

اقوم بإتخاذ بعض الق اررات احيانا باالعتماد في الحدس

2.6198

1.37619

6

اعتمد في صالحيتي في عممية إتخاذ القرار دون مشاركة االطراف االخرى ذات العالقة بالقرار

3.1244

1.42281

7

اقوم باستخدام اساليب كمية في إتخاذ القرار

3.4146

1.43136

8

اعتمد في عممية إتخاذ القرار في المعمومات المقدمة لي من االدارة الدنيا

3.3415

1.33435

9

اتحقق من صحة المعمومات المقدمو لي باستمرار

3.8149

1.26924

11

ابحث عن المعمومات التي تزيد من امكانية التغذية العكسية لالقسام االخرى

3.9756

1.25475

3.829275

1.174145

ضرورة تكامل وترابط نظم المعمومات االدارية مع االدارة من اجل توسيع أفاق معرفة المديرين بشان

4

إتخاذ الق اررات التي يتم اخذىا

الوسط العام

المبحث الثاني  :اختبار وتحميل العالقة بين متغيرات البحث
لمعرفة العالقة االرتباطية بيف متغيرات البحث ( المتغيرات المستقمة ) والمتمثمة في متغير دور نظـ المعمومات االدارية
مع المتغير المعتمد والمتمثؿ في متغير عممية إتخاذ القرار االداري تـ استخداـ معامؿ ارتباط (سبيرماف) وكذلؾ مستوى
الداللة لمعامؿ االرتباط بيف المتغيرات وكانت النتائج كما يأتي:
اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
الختبار الفرضية الرئيسة الثانية القائمة ( توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف دور نظاـ المعمومات االدارية و عممية إتخاذ
الق اررات االدارية لممنظمة ) مف خالؿ الجدوؿ (  ) 10نالحظ
جدوؿ (  ) 10يبيف معامؿ ارتباط سبيرماف ومستوى المعنوية بيف دور نظاـ المعمومات االدارية و عممية إتخاذ الق اررات
االدارية لممنظمة

R

دور نظم المعمومات االدارية

1.554

عممية إتخاذ القرار

** االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  0.01ودرجة حرية 40
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الداللة
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معنوي
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االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  0.05ودرجة حرية 40

يتبيف مف خالؿ الجدوؿ (  )10اف قيمة معامؿ االرتباط بيف دور نظاـ المعمومات االدارية و عممية إتخاذ الق اررات
االدارية لممنظمة قد بمغ بصورة عامة ( )**0.554وىي قيمة موجبة و ذات داللة معنوية ,عند مستوى داللة ()0.000
وىي اقؿ مف مستوى الداللة عند ( )0.05وىذا يعني وجود عالقة بمستوى متوسط و طردية و ذات داللة معنوية بيف دور
نظاـ المعمومات االدارية و عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة.

المبحث الثالث  :اختبار وتحميل التأثير بين متغيرات البحث
الختبار فرضية التأثير التي حددىا .لغرض تحديد أمكانية الحكـ عمييا بالقبوؿ أو الرفض .وكانت فرضية التأثير (يوجد
تأثير ذا داللة معنوية لدور نظاـ المعمومات االدارية في عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة) .إذ سيتـ التحري عنيا وفقا
لمعادلة االنحدار البسيط  .كاألتي:
+Y = a

1X1β

جدول )  (11دور نظام المعمومات االدارية في عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة

المتغير المستقل

دور نظام
المعمومات

)(R2معامل التحديد

قيمة معامل

قيمة معامل

الميل الحدي

الميل الحدي

()a

()β

1.732

1.738

قيمة ()F
المحسوبة

Sig

الداللة

المتغير التابع

عممية إتخاذ
1.332

19.414

1.111

معنوي

الق اررات االدارية
لممنظمة

االدارية

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية  40ومستوى داللة = 4.080.05
وقد حسبت في مستوى عينة البحث البالغة ( )41لعينة العامميف في أمانة بغداد وأستخدمت المؤشرات اإلحصائية المبينة
في الجدوؿ (  )11إلظيار النتائج .
اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة
اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة والتي تنص في ( يوجد تأثير ذو داللة معنوية لدور نظاـ المعمومات االدارية في عممية
إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة ) وحسب ما جاء في الجدوؿ (  ) 11فقد كانت النتائج كما يأتي:
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)1X( 1βY= a +
Y=0 .732 + 0.738

)(X1

و في ضوء معادلة االنحدار يؤشر الثابت لمعينة أمانة بغداد ) (aقيمة مقدارىا ) (.7320وىذا يعني أف ىناؾ وجوداً
لعممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة بمقداره ) (0.732عندما تكوف قيمة دور نظاـ المعمومات االدارية مساويو لمصفر
=)X1صفر) .و لغرض تقدير أثر دور نظاـ المعمومات االدارية ) (1Xفي عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة (Y) .
يتضح مف الجدوؿ (  )11ما يأتي:
أف قيمة ( )Fالمحسوبة لمنموذج المقدرة بمغت ( . )19.404وىي اكبر مف القيمة ( )Fالجدولية البالغة ()4.08
عند مستوى داللة ( . ) 0.05و بناءا عميو تقبؿ الفرضية و ىذا يعني (يوجد تأثير ذو داللة معنوية لدور نظاـ
المعمومات االدارية في عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة) عند المستوى ( )%5أي بدرجة ثقة ( .)%95ما
يدؿ في أف نظاـ المعمومات االدارية لو دور كبير ورئيس وفاعؿ التأثير في عممية إتخاذ الق اررات االدارية
لممنظمة.
 ومف خالؿ قيمة معامؿ التحديد ( )R²البالغة ( )0.332يتضح باف دور نظاـ المعمومات االدارية قادرة في
تفسير ما نسبتو ( )%33مف التغيرات التي تط أر في المتغير االستجابي (عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة )
 .اما النسبة الباقية ( )%67تابعة الى متغيرات اخرى غير داخمة في انموذج البحث.
 يتضح مف خالؿ قيمة معامؿ الميؿ الحدي ( )β1البالغ ( .)0.738باف زيادة نظاـ المعمومات االدارية بمقدار
وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة عممية إتخاذ الق اررات االدارية لممنظمة بنسبة (.)%74

الفصل الخامس
األستنتاجـــات والتوصيات
اوالً -:األستنتاجات
مف خالؿ الرجوع إلى تفاصيؿ الجانب العممي ظيرت النتائج األتية :
 .1تـ أثبات صحة فرضيات العالقة بيف المتغيريف المستقؿ والتابع .

872

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

المجلد ()12

العدد ( ) 49

 .2تـ أثبات صحة فرضيات تأثير المتغير المستقؿ نظـ المعمومات اإلدارية في المتغير التابع عممية إتخاذ
الق اررات اإلدارية .
 .3أف األوساط الحسابية لبعد جمع البيانات في أمانة بغداد كانت قوية إذ إنيا تشير الى وجود خطة منظمة
لجمع البيانات لكف آليات جمع البيانات والمعمومات تتـ بشكؿ عشوائي .
 .4بينت النتائج أف المتغيرات المتعمقة بإتخاذ القرار قد جاءت بوسط حسابي جيد مف إذ األىمية مع أنحراؼ
معياري مقبوؿ عف ضرورة تكامؿ انظمة المعمومات في امانة بغداد إلتخاذ القرار يتسـ بالدقة.
 .5تيتـ المنظمة المبحوثة في ضرورة تكامؿ وترابط نظـ المعمومات االدارية مع االدارة مف اجؿ توسيع أفاؽ
معرفة المديريف بشاف إتخاذ الق اررات المستقبمية  .وىذا مابينتو نتائج التحميؿ.
 .6لقد أظيرت الدراسة بأف ىناؾ عالقة أرتباط متوسطة بنسبة ( ) 0.55بيف نظاـ المعمومات المتبع في أمانة
بغداد وعممية إتخاذ الق اررات اإلدارية فييا .

ثانياً -:التوصيات
بناء في ماورد في الجانب العممي لمبحث وما ورد مف نتائج المستخمصة منو يوصي الباحث بما يأتي :
 .1ضرورة األىتماـ بنظـ المعمومات ونظميا ومعالجتيا مف خالؿ تطوير اليياكؿ التنظيمية لنظـ المعمومات وانشاء
دوائر متخصصة لنظـ المعمومات والعمؿ في ايجاد خطط واضحة لعمميا.
 .2توعية الموظفيف داخؿ المنظمة بأىمية نظاـ المعمومات اإلدارية ودورىا في عممية إتخاذ القرار .
 .3حث اإلدارة العميا في بذؿ جيود مكثفة ومتواصمة لدعـ وتعزيز الجيود الرامية إلى إثراء وتعزيز دور نظـ
المعمومات وتكنولوجيا المعمومات في أمانة بغداد وخمؽ بيئة تنظيمية محفزة لتحقيؽ األداء المتميز.
فعالة في تزويد صانعي الق اررات
 .4يوصي الباحث في ضرورة خمؽ قاعدة بيانات موحدة بحيث تسيـ مساىمة ّ
بالمعمومات الدقيقة والصحيحة لعممية إتخاذ القرار.
 .5توصي الدراسة في أف تكوف مخرجات نظاـ المعمومات المتبع في أمانة بغداد ذات خصائص عالية النوعية
بحيث تمنع إتخاذ الق اررات العشوائية ( غير المستندة الى معمومات دقيقة ) والتي مف شأنيا أف تعرض المنظمة
بأكمميا ألخطار األنييار.
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 .6لغرض األفادة مف تبادؿ المعمومات والبيانات توصي الدراسة بضرورة ربط جميع دوائر وأقساـ أمانة بغداد بشبكة
المعمومات الدولية ( األنترنت ) لتفعيؿ عممية إتخاذ الق اررات .
قائــمة المراجـــع
اوالً :المصادر العربية
أ.

الكتب:

 .1حنفي  ،عبد الغفار ،وأبو قحؼ ،عبد السالـ  ،تنظيـ وادارة األعماؿ ،)1993( ،المكتب العربي الحديث لمنشر،
اإلسكندرية -مصر .
 .2الشماع  ،خميؿ محمد حسف  ،مبادىء اإلدارة (مع التركيز في إدارة األعماؿ )  ، )1999(،الطبعة األولى  ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف – األردف .
 .3العاني  ،مزىر شعباف  ،نظـ المعمومات اإلدارية  ، )2009(،دار وائؿ لمنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى ،عماف –
األردف.
 .4العزاوي  ،فراس رحيـ  ،و الخفاجي  ،عثماف ابراىيـ  ، ) 2015( ،إدارة تكنولوجيا ونظـ المعمومات في ظؿ
اإلقتصاد المعرفي  ،دار المغرب لمطباعة والنشر  ،الطبعة األولى  ،بغداد .
 .5الكاللدة  ،ظاىر  ،القيادة اإلدارية ، )1997 ( ،دار زىراف لمنشر والتوزيع  ،عماف – األردف .
 .6الموزي  ،موسى  ،التطوير التنظيمي (أساسيات ومفاىيـ حديثة)  ، )1999(،الطبعة األولى  ،دار وائؿ لمنشر،
عماف – األردف .
 .7المحاسنة ،محمد ،دراسة بعنواف " أثر كفاءة نظـ المعمومات في فاعمية عممية إتخاذ الق اررات  ".دراسة ميدانية في
دائرة الجمارؾ األردنية . 2005،
 .8النجار  ،فايز جمعة  ،نظـ المعمومات اإلدارية منظور إداري  ، )2010( ،دار الحامد لمنشر والتزيع  ،الطبعة
الثالثة  ،عماف – األردف .
 .9ياسيف  ،سعد غالب  ، )2012( ،أساسيات نظـ المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات  ،دار المناىج لمنشر
والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،عماف – األردف.
ب .الرسائل واألطاريح :
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 .1سمماف  ،احمد عبد الرزاؽ  ،تقويـ أداء المنظمات  ،رسالة دكتوراه  ،إدارة عامة  ،كمية اإلدارة واألقتصاد  ،جامعة
بغداد. )1996( ،
 .2عريؼ  ،مجدي  ،نظـ المعمومات اإلدارية ودورىا في حؿ مشكالت اإلدارة العامة  ،دراسة ميدانية في مديرية
المالية في الالذقية  ،رسالة ماجستير  ،كمية اإلقتصاد  ،جامعة تشريف  ،سوريا . )2008( ،
 .3فميح  ،حكمت محمد  ،أثر نظاـ المعمومات اإلدارية في صناعة الق اررات اإلدارية  ،دراسة آلراء عينة مف
المسؤوليف اإلدارييف في كميات جامعة تكريت  ،بحث منشور ،كمية اإلدارة واألقتصاد  ،جامعة تكريت )2008( ،
.
 .4المشيداني  ،شيماء عبد المطيؼ  ،العالقة بيف تقانة المعمومات والتدريب وأثرىما في القدرة المميزة  ،رسالة
ماجستير  ،كمية اإلدارة واإلقتصاد جامعة بغداد . )2002 (،
 .5مناصرية  ،أسماعيؿ  /دور نظاـ المعمومات اإلدارية في الرفع مف فعالية عممية إتخاذ الق اررات اإلدارية  ،دراسة
حالة الشركة الجزائرية لؤللمنيوـ ( ، )ALGALأطروحة ماجستير  ،كمية العموـ التجارية وعموـ التسيير  /جامعة
محمد بوضياؼ المسيمة ،الجزائر.)2004( ،

ثانياً :المصادر األجنبية :
1. Kotler, Philip, Marketing halig, ed.1997.
2. Alter, Steven, Information Management System, perspective, 2ed, Addison Wesley
educational publishersinc, Aa1qq1996.
3. O’Brien, g.a., Introduction to information system, 8 ed, the McGraw-Hill companies.
1nc u.s.a.1997.
المالحق :
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
يرجى التفضؿ بتعبئة األستبانة المرفقة  ،لمبحث الموسوـ ( دور نظاـ المعمومات اإلدارية في عممية إتخاذ الق اررات
اإلدارية لممنظمة ) بعد قراءة كؿ عبارة مف عبارات األستبانة قراءة متأنية ووضع عالمة (  ) /في الحقؿ الذي يعبر عف
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مدى موافقتكـ عمييا حسب الواقع الذي تعمموف بو  ،عمماً بإف أجابتكـ ستعامؿ بسرية تامة وأنيا لف تستخدـ إال ألغراض
البحث العممي فقط  ،وتتوقؼ في دقتيا صحة النتائج التي ستتوصؿ الييا الدراسة .
شاكريف حسف تعاونك ػ ػ ػ ػ ػػـ .
اوالً  :المعمومات الشخصية
 -1الجنس

ذكر

 -2العمر

أنثى

مف  25إلى أقؿ مف  35سنة

مف  25سنة
مف  35إلى اقؿ مف  45سنة

 -3المستوى التعميمي  :بكالوريوس

 -4سنوات الخبرة :

دبموـ عالي /ماجستير

أقؿ مف  3سنة

دكتوراه

مف  3سنة إلى اقؿ مف  6سنة

مف  6سنة الى اقؿ مف  10سنة
 -5المستوى الوظيفي  :مدير

 45سنة فأكثر

 10سنة فأكثر
معاوف مدير

مدير قسـ

ثانياً  -:المتغيرات المتعمقة بنظاـ المعمومات  :يرجى تأشير بوضع عالمة (

مسؤوؿ شعبة
/

) اماـ الحقؿ المناسب الذي يمثؿ

وجية نظرؾ :

ت

اتفق

العبارات

اتفق تماما

محايد

ال اتفق

ال اتفق
تماماً

تتبع منظمتنا األساليب األتية في جمع البيانات ؟

اوالً

.1

وفق خطة زمنية

.2

وفقاً لتوافرىا

.3

بشكل عشوائي

ثانياً
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تتبع منظمتنا المصادر األتية في جمع البيانات ؟
.1

تعميمات وقوانين رسمية

.2

مراسالت ونشرات من خارج المنظمة

.3

أجتماعات ولقاءات دورية

.4

مالحظات شخصية

.1

يدوياً

.2

بالحاسبة

وسيمة خزن وأسترجاع المعمومات ؟

ثالثاً

يتم تحديث المعمومات المخزونة بأستمرار لمواكبة كل جديد يط أر
رابعاً
خامساً

سادساً

سابعاً

في البيانات
يتم األفاد ة من المعمومات المخزونة عند ظيور الحاجة الييا

تعتمد األساليب األتية في توفير المعمومات لصانعي القرار
.1

جداول وتقارير دورية

.2

جداول وتقارير عند الطمب

يتم إعداد المعمومات في شكل
 -1مؤاشرات ونسب مالية
 -2رسوم بيانية
 -3تقارير عن اداء األنشطة
 -4تقارير في شكل مقارنات مع شيور أو سنين

ثالثاً :المتغيرات المتعمقة بإتخاذ القرار  :يرجى تأشير بوضع عالمة (

/

) اماـ الحقؿ المناسب الذي يمثؿ وجية

نظرؾ :

ت

اتفق

العبارات

1

الثقة بالمعمومة كعنصر اساس في عممية إتخاذ القرار

2

عممية إتخاذ القرار في أمانة بغداد تعتمد في معمومات دقيقة ومتكاممة
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ضرورة تكامل أنظمة المعمومات في امانة بغداد إل تخاذ القرار يتسم
بالدقة
ضرورة تكامل وترابط نظم المعمومات اإلدارية مع اإلدارة من أجل
توسيع أفاق معرفة المديرين بشأن القرارت التي يتم إتخاذىا
أقوم بإتخاذ بعض الق اررات احياناً باألعتماد في الحدس
أعتمد في صالحيتي في عممية إتخاذ القرار دون مشاركة األطراف
األخرى ذات العالقة بالقرار
أقوم بأستخدام اساليب كمية في إتخاذ القرار
أعتمد في عممية إتخاذ القرار في المعمومات المقدمة لي من األدارة
الدنيا
أتحقق من صحة المعمومات المقدمة لي بأستمرار
أبحث عن المعمومات التي تزيد من أمكانية التغذية العكسية لألقسام
األخرى
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