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 الملخص :

أدبيععات اإلنتععاج الفكعععري المنشُععور فعع  مجععال المكتبعععات هععدفت هععذه الُمراجعععة العلميععة إلعععى ُمراجعععة 
( ُمفعردن ؛ بهعد  101والمعلومات حعول موضعوع "المعلومعات واتخعاذ القعرار"  والعذي بلعد ععدد ُمفرداتِعه )

الوقو  على سماتِه   وتحليل خصائصه الموُضوعية  الزمنية  النوعية  الشكلية  واللُغوية.  وقعد اسعتخدمت 
وحتعى  2010لمنهج الببليوجراف  الببليومتري  وتناولت الدراسعات التع  نُشعرت منعذ ععام الُمراجعة العلمية ا

 وحععدود لُغويععة تناولععت اإلنتععاج الفكععري المنشُععور باللغععة العربيععة واللغععة االنجليزيععة فقععط   2020نهايععة عععام 
رسععائل جامعيععة  وحعدود شععكلية ونوعيععة تََمثْلععت بكافععة أشعكال أوعيععة اإلنتععاج الفكععري والتعع  تنوععت مععا بععين 

 ومقاالت علمية  وأعمال المؤتمرات  وكتب سواء أكانت مطبُوعة أو إلكترونية .

ومعن أبعرز معا توصععلت إليعه نتعائج الُمراجعععة العلميعة  أن أكثعر الدراسععات التحليليعة مقعاالت بالععدوريات 
(%   38.6بة )(%  ثعم تلتهعا الرسعائل الجامعيعة بنسع39.6العلميعة حيع  جعاءت فع  الترتيعب األول بنسعبة )

فضاًل عن أن مراكز المعلومات ودورها ف  اتخاذ القرار كانت أقل القطاعات الموُضعوعية تواجعًدا بعين هعذه 
(% . فيمععا أوصععت الُمراجعععة العلميععة 19.8الدراسععات التحليليععة حيعع  جععاءت فعع  الترتيععب األخيععر بنسععبة )
دور مراكعز المعلومعات وأهميتهعا وبخاصعة  بضرورن العمل على زيادن الدراسات واألبحا  الُمتعلقة بدراسة

العربية ف  دعم واتخاذ القرار؛ بهد  دراسة واقعها وتْفعيل دوِرها ف  توفير المعلومات الضعرورية لُصعن اع 
 وُمتخذي القرار للُمساهمة الفاِعلة ف  دعم واتخاذ القرار.   

 الكلمات الدالة

ُصعوبات اتخعاذ القعرار   نُظُعم المعلومعات  اإلداريعة   دور المعلومات ف  اتخاذ القرار  اتخاذ القرار   
 مراكز المعلومات. 

 ت(ْمِهيد

لقد اكتسبت المعلُومات ف  اآلونة األخيعرن أهميعة كبعرى فع  الُمجتمععات الُمتقدمعة والناميعة لمعا لهعا معن 
احتلععت  دور ملُمعوس فعع  إنجعاز عمليععات التخطععيط والتنميعة واتخععاذ القععرارات علعى أكمععل وجععه ممكعن   وقععد

عملية اتخاذ القرارات حيًزا واسعًا من اهتمعام البعاحثين نظعًرا ألهميتهعا فع  تقريعر حاضعر وُمسعتقبل الُمنظمعة 
 حي  إن عملية اتخعاذ القعرارات ليسعت عمليعة بسعيطة ؛ذلع  ألنهعا عمليعة اختيعار بعين أفضعل البعدائل لتحقيعق 

 (.2010هد  معين )نصي  

جعة علمية ألدبيات هعذا اإلنتعاج الفكعري فع  موضعوع المعلومعات ويَْعرض الباح  ف  هذا السيا  ُمرا
واتخععاذ القععرار بهععد  الوقععو  علععى سععماتِه  وتحليععل خصائصععه الموُضععوعية  الزمنيععة  النوعيععة  الشععكلية 

 واللغوية والستخالص بعض الُمؤشرات الت  يُمِكنُها الُمساهمة ف  تطوير هذا اإلنتاج الفكري. 
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 علميةأهداف المراجعة ال. 1

هععدفت هعععذه الُمراجعععة العلميعععة إلععى توِضعععيح الُصعععورن الكاِملععة لانتعععاج الفكععري العربععع  واإلنجليعععزي 
( ُمفعردن وذلع  معن خعالل تحقيعق األهعدا  101بموضوع " المعلومات واتخاذ القعرار" ؛ والعذي بلعد ععدده )

 التالية:

 معلومععات واتخععاذ القععرار"؛ التعععُر  علععى مععا تععم نشععُرهُ فعع  اإلنتععاج الفكععري الصععادر فعع  مجععال " ال
وذل  لتجنب عمليات التكرار والتعُر  على الموُضوعات الشاِغرن والت  يتم تناوِلها علعى ُمسعتوى 

 الدراسات العلمية .

    التعر  على السمات والخصائص الرئيسة لهذا الرصيد معن اإلنتعاج الفكعري سعواء الموُضعوعية
يعة بنعاء علعى معا تعرضعت لعه الدراسعات السعابقة فع  هعذا أو الزمنية  أو اللغوية  أو الشكلية والنوع

 الموضوع . 

راجعة العلمية: . 2 دلود المل  تمثلت حدود المراجعة العلمية فيما يل :حل

 :ييوعية والللغوييية تناولععت الُمراجعععة العلميععة اإلنتععاج الفكععري فعع  مجععال المعلومععات  الحييدود الموضل
 ة اإلنجليزية فقط .واتخاذ القرار المنشُور باللغة العربية واللغ

 : م وحتعى نهايعة  2010غطت الُمراجعة العلمية اإلنتعاج الفكعري الصعادر معن ععام الحدود الزمنية
 م . 2020عام 

  :تناولععت الُمراجعععة العلميععة كافععة أشععكال أوعيععة اإلنتععاج الفكععري والتعع  الحييدود النوعييية والشييكلية
مؤتمرات  وكتب سواء أكانت مطبوععة تنوعت ما بين رسائل جامعية  ومقاالت علمية  وأعمال ال

 أو إلكترونية .

 منهج الملراجعة العلمية وأدوات جمع البيانات: . 3

اعتمدت الُمراجعة العلمية على المنهج الببليعوجراف  الببليعومتري لحصعر اإلنتعاج الفكعري المنشُعور فع  
يععة واللغويععة والنوعيعععة موضععوع المعلومععات واتخععاذ القرار؛بهععد  دراسعععة االتجاهععات الموُضععوعية والعدد

 والزمنية لهذا اإلنتاج واستخراج بعض الُمؤشرات الدالة منها. 

قام الباح  بعمل مسح شامل لانتعاج الفكعري المنشُعور حعول موضعوع الدراسعة أدوات جمع البيانات: 

العربعع  منععه واإلنجليععزي  وذلعع  باسععتخدام أدوات بحعع  اإلنتععاج الفكععري؛ بهععد  التعععر  علععى الدراسععات 
الجهود الت  ترتبط بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر بموضعوع الدراسعة ولقعد تعم البحع  فع  ععدن قواععد بيانعات و

اعتمد الباح  على عبارات البح  التاليعة كإسعتراتيجية بحع   وحعدد فتعرن زمنيعة معن وُمحركات للبح  وقد 
 كما يُوِضحها الجدول التال  2020وحتى العام  2010عام 

 بحث اإلستراتيجية وقواعد بياناتهاو عبارات ال1جدول ُ

 القاِعدة عدد التسجيالت عبارات البحث م

1 
 تعري  اتخاذ القرار وُصعُوباتُه

Definition of decision-making and its 
difficulties 

 دار المنظومة 491

748 Proquest 

623 Emerald 

930 Science Direct 

 دار المنظومة 186 اردور المعلومات ف  اتخاذ القر 2
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 القاِعدة عدد التسجيالت عبارات البحث م
The role of information in decision-

making 
537 Google Scholar 

758 Wiley 

384 Proquest 

3 
 مراكز المعلومات ودورها ف  اتخاذ القرار

Information centers and their role in 
decision-making  

73 EBSCO host 

 العبيكان 8

 ةدار المنظوم 39

707 Proquest 

963 SCOPUS 

4 
 نُظُم المعلومات اإلدارية ودورها ف  اتخاذ القرار
Information systems and their role in 

decision-making  

510 Google Scholar 

866 Proquest 

897 Science Direct 

 دار المنظومة 7

  (Al Manhalh)المنهل  35

ات واالطععالع علععى النتععائج ظهعرت مجُموعععة مععن الدراسععات السععابقة والمثيلععة سععيتم بععد حععذ  التكععرار
َعْرِضها ف  عنصر ُمناقشة النتائج  هذا وقد التزم الباح  ف  ُمعالجة اإلنتاج الفكري الُمنتقعى لتحقيعق أهعدا  

 هذه الُمراجعة العلمية باآلت  :

 وافر للباحععع  مععن الدراسعععات العلميعععة التزمععت الُمراجععععة العلميعععة بأقصععى درجعععات االنتقعععاء لمععا تععع
الُمرتبطعععة بشعععكل مباشعععر بموُضعععوع المراجععععة العلميعععة والبععععد ععععن الدراسعععات الُمكعععررن أو غيعععر 

 الُمرتبطة مباشرن بالموضوع .

   جاء تصني  هذا اإلنتاج لعدن موضوعات فرعية نُِظمت المراجعة العلمية وفقًا لها  وكعان تصعني
ع من موُضوعات الُمراجعة العلمية يتم وفقًا لرؤوس موُضعوعات اإلنتاج الفكري داخل كل موُضو

 يتم من خاللها ذكر نقاط االتفا  واالختال  بين تل  الدراسات .

  انتهت الُمراجعة العلمية بمجُموعة من الُمالحظات التع  تعم اسعتنتاجها معن موضعوع الُمراجععة وتعم
 ير هذا اإلنتاج الفكري. استخالص بعض الُمؤشرات الت  يُمكنها الُمساهمة ف  تطو

 التحليل الببليومتري للدراسات السابقة والمنيلة. 4

بعععد إجععراء البحعع  باسععتخدام الكلمععات والعبععارات البحثيععة السععابقة ومععن خععالل مصععادر جمععا اإلنتععاج 
الفكععري السععابق ذكرهععا فعع  الجععدول السععابق تععم التوُصععل إلععى العديععد مععن مصععادر اإلنتععاج الفكععري العربعع  

( ُمفععردن وهعع  علععى 101يععزي حععول موضععوع الُمراجعععة حيعع  بلغععت عععدد الدراسععات الُمنتقععان عععدد )واإلنجل
 النحو التال :

 التوزيع الللغوي للدراسات التحليلية محل الدراسة  4/1

قام الباح  بتوِزيعا الدراسعات التحليليعة محعل الدراسعة توزيعًعا لُغويًعا سعواء أكانعت باللغعة اإلنجليزيعة أو 
 بية كما هو ُموضح بالجدول التال  باللغة العر
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 و التوزيع الللغوي للدراسات التحليلية محل الدراسة2جدول ُ

 النسبة المئوية العدد التوزيع اللغوي 

 52.4 53 دراسات باللغة العربية 

 47.5 48 دراسات باللغة اإلنجليزية

 % 100 101 المجُموع

سععات التحليليععة محععل الدراسععة ومععن خععالل قععراءن ذلعع  يُوضععح الجععدول السععابق التوزيععا اللُغععوي للدرا
الجدول نجد أن الدراسات الت  َصَدَرت باللغعة العربيعة أكثعر معن الدراسعات التع  صعدرت باللغعة اإلنجليزيعة؛ 

( %  بينمعا بلغعت ععدد الدراسعات 52.4( دراسة بنسعبة )53حي  بلغت عدد الدراسات باللغة العربية عدد )
( %  ويُرجععا الباحعع  ذلعع  إلععى أن الُمععؤلفين والبععاحثين 47.5( دراسععة بنسععبة )48)باللغععة اإلنجليزيععة عععدد 

العععرب أكثععر اهتماًمععا فعع  هععذه الفتععرن بموضععوع المعلومععات واتخععاذ القععرار كبدايععة للتحععول إلععى الُمجتمععا 
ن  ويُمكععن توضععيح التوزيععا اللُغععوي للدراسععات التحليليععة محععل الدراسععة مععن خععالل الشععكل البيععاالمعلومععات .  

 اآلت 

 

 و يلوضح التوزيع اللغوي للدراسات التحليلية محل الدراسة.1شكل ُ          

 التوزيع الموضلوعي للدراسات التحليلية محل الدراسة  4/2

 قام الباح  بتوزيا الدراسات التحليلية محل الدراسة توزيعًا موضوعيًا كما هو ُموضح بالجدول التال  

 ي للدراسات التحليلية محل الدراسة و التوزيع الموضلوع3جدول ُ

 النسبة المئوية العدد القطاع الموضلوعي 

 31.7 32 نُظُم المعلُومات اإلدارية ودورها ف  اتخاذ القرار.

 22.8 23 دور المعلُومات ف  اتخاذ القرار.

 25.7 26 اتخاذ القرار وُصعُوباته.

 19.8 20 مراكز المعلومات ودورها ف  اتخاذ القرار.

 % 100 101 المجُموع

يُوضح الجدول السابق التوزيا الموُضوع  للدراسعات التحليليعة محعل الدراسعة ومعن خعالل قعراءن ذلع  
الجدول نجد أن نُظُم المعلُومات اإلدارية ودورها فع  اتخعاذ القعرار هع  أكثعر الِقطاععات الموُضعوعية تواجعًدا 

(% وذلع  باعتباِرهعا أحعد النقعاط 31.7األول بنسعبة ) بين هذه الدراسات التحليلية؛ حي  جاءت فع  الترتيعب
(%   ثعم القطعاع الموُضعوع  25.7الُمِهمة ف  الدراسعة  تالهعا اتخعاذ القعرار وُصععُوباتُِه حيع  جعاء بنسعبة )
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( %؛ وذلعع  ألنععه علعى صععلة قريبععة 22.8العذي تنععاول دور المعلُومعات فعع  اتخععاذ القعرار حيعع  جععاء بنسعبة )
سة  فيمعا جعاءت مراكعز المعلومعات ودورهعا فع  اتخعاذ القعرار فع  الترتيعب األخيعر وُمباشرن بموضوع الدرا

 (%19.8باعتباِرهعا أقععل القطاععات الموُضععوعية تواجعًدا بععين هعذه الدراسععات التحليليعة حيعع  جعاءت بنسععبة )
العدور  ؛ويُرجح الباح  هذه النتائج بأنها قد تكون نتيجعة الهتمعام البعاحثين والُمؤسسعات العلميعة بالكشع  ععن

الععذي تقععوم بععه تكنولوجيععا المعلومععات فعع  اتخععاذ القععرار؛ ولععذل  جععاء القطععاع الموُضععوع  لععنُظُم المعلومععات 
اإلدارية ودورها ف  اتخاذ القرار ف  الترتيب األول فيما يؤكعد الباحع  علعى ضعرورن زيعادن اإلنتعاج الفكعري 

ويُمكعن توضعيح ورهعا فع  اتخعاذ القعرار.  الُمتعلعق بمراكعز المعلومعات وبخاصعة العربيعة ودراسعة د المنشُور
 التوزيا الموُضوع  للدراسات التحليلية محل الدراسة من خالل الشكل البيان  اآلت  

 

 و يلوضح التوزيع الموضلوعي للدراسات التحليلية محل الدراسة.2شكل ُ   

 التوزيع الزمني للدراسات التحليلية محل الدراسة :  4/3

لدراسات التحليلية محعل الدراسعة علعى سعنوات النشعر معن األقعدم إلعى األحعد  كمعا قام الباح  بتوِزيا ا
 هو ُموضح بالشكل التال  

 

 و التوزيع الزمني للدراسات التحليلية محل الدراسة3شكل ُ
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( التوزيا الزمن  للدراسات التحليلية محل الدراسة ومن خالل قراءن ذل  الشكل نجعد 3يُوضح الشكل )
وهععو الععام نفسععه  2010اسعات التحليليععة محعل الدراسعة حديثععة نسعبيًا إذ يععود أقععدُمها إلعى ععام أن أغلبيعة الدر

أعلعى  2014(%  فيما يُمثل ععام 13.8الذي يُمثل أعلى ُمعدل ارتفاع لنمو هذه الدراسات حي  جاء بنسبة )
الدراسعات يتسعم  ( %  أمعا بعاق  األععوام فُمععدل نمعو3.9ُمعدل انخفاض لهعذه الدراسعات حيع  جعاء بنسعبة )

بعدأ ععدد الدراسعات فع   2011فيها بعدم االستقرار نتيجة لالرتفعاع معرن واالنخفعاض معرن أخعرى؛ ففع  ععام 
(%  ثعم بعدأت فع  الُصععود معرن أخعرى ععام 4.9بنسبة ) 2012(% وعام 6.9تناقص حي  جاءت بنسبة )

( % ثعم 3.9بنسعبة )حيع  جعاءت  2014ثم تراجععت الدراسعات ععام  ( %9.9حي  جاءت بنسبة ) 2013
(% إلعى أن وصعلت فع  12.8حيع  جعاءت بنسعبة ) 2018وععام  2016بدأت ف  الُصعود مرن أخرى عام 

( %   والزلعت الدراسعات فع  هعذا الموُضعوع جاريعة باعتبعاِره أحعد الموُضععوعات 10.9نسعبة ) 2020ععام 
 الُمِهمة والجارية ف  العصر الحدي  .

 ليلية محل الدراسة التوزيع الشكِلي للدراسات التح 4/4

قام الباح  بتوِزيا الدراسات التحليلية محل الدراسة توزيعًا شعكليًا سعواء أكانعت مطبُوععة أم الكترونيعة 
  وهذا ما يُوضحه الجدول التال  

 و التوزيع الشكلي للدراسات التحليلية محل الدراسة4جدول ُ

 النسبة المئوية العدد شكل الدراسات  

 5.9 6 مطبوع

 94.05 95 رون إلكت

 % 100 101 المجُموع

( التوزيا الشكل  للدراسات التحليلية محل الدراسة ومن خالل قعراءن ذلع  الجعدول  4يُوضح الجدول )
نجد أن الدراسات التحليلية المنشُعورن إلكترونيًعا تتفعو  علعى الدراسعات المطبُوععة ورقيًعا بنسعبة كبيعرن  حيع  

(% فعع  الُمقابععل 94.05الشععكل اإللكترونعع  بقواعععد البيانععات بنسععبة )جععاءت نسععبة الدراسععات التعع  نُشععرت ب
(%  وهع  نتيجعة طبيعيعة ومنطقيعة؛ وذلع  ألن أغلبيعة 5.9الدراسات الت  نُشعرت بالشعكل المطبعوع بنسعبة )

ويُمكعن توضعيح الدراسات ف  الفترن الحالية ُمتاحة على قواعد البيانات المحلية والعالمية ومحركات البح  . 
 يا الشكل  للدراسات التحليلية محل الدراسة من خالل الشكل البيان  التال  التوز

 

 و التوزيع الشكلي  للدراسات التحليلية محل الدراسة.4شكل ُ
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 التوزيع النوِعي للدراسات التحليلية محل الدراسة 4/5

كتعب أم مقعاالت علميعة  قام الباح  بتوزيا الدراسات التحليلية محل الدراسة توزيعًا نوعيًا سواء أكانت
   رسائل جامعية ...إلخ  وهذا ما يُوضحه الجدول التال  

 و التوزيع النوِعي  للدراسات التحليلية محل الدراسة5جدول ُ

 النسبة المئوية العدد نوع المصدر

 12.8 13 الكتب

 39.6 40 الدوريات العلمية

 38.6 39 الرسائل الجامعية

 8.9 9 أبحا  الُمؤتمرات

 % 100 101 لمجُموعا

يُوضععح الجععدول السععابق التوزيععا النععوع  للدراسععات التحليليععة محععل الدراسععة ومععن خععالل قععراءن ذلعع  
الجععدول نجععد أن أكثععر الدراسععات التحليليععة هعع  مقععاالت بالععدوريات العلميععة حيعع  جععاءت فعع  الترتيععب األول 

(%  ثعم أبحعا  12.8الكتعب بنسعبة ) (%   ثعم38.6(%   تم تلتها الرسعائل الجامعيعة بنسعبة )39.6بنسبة )
(%  وهذا إن دل فإنما يعُدل علعى معدى اهتمعام الُمؤسسعات العلميعة والبحثيعة إلضعافة 8.9الُمؤتمرات بنسبة )

كل معا هعو جديعد معن خعالل المقعاالت العلميعة والرسعائل الجامعيعة ودعمهعا لهعذا الموضعوع الحيعوي أال وهعو 
يح التوزيععا النععوِع  للدراسععات التحليليععة محععل الدراسععة مععن خععالل ويُمكععن توِضععالمعلومععات واتخععاذ القععرار . 

 الشكل البيان  التال 

 

 و التوزيع النوِعي  للدراسات التحليلية محل الدراسة5شكل ُ   

ناقشة الدراسات التحليلية محل الدراسة . 5  مل

رتبطعة بشعكل ( ُمفعردن مُ 101قام الباحع  بمسعح اإلنتعاج الفكعري حعول ذلع  الموضعوع نعتج عنعه ععدد )
ُمباشععر بالموضععوع  ُصععنِفت إلععى عععدن قطاعععات موُضععوعية فرعيععة نُظمععت المراجعععة العلميععة وفقًععا لهععا  وتععم 
تقسيم اإلنتاج الفكري داخل كل قطاع موُضوع  إلى رؤوس موُضوعات يعتم معن خاللهعا ذكعر نقعاط االتفعا  

 واالختال  بين تل  الدراسات وهى كما يل  :

 اولت دور المعللومات في اتخاذ القرار الدراسات التي تن 5/1

تم تْقسيم هذا المحور إلى عدن رؤوس موُضعوعات فرعيعة فمنهعا مصعادر جمعا المعلومعات  طعر    
 جما المعلومات  ُمواصفات المعلومات  ُصعوبات الحصول على المعلومات على النحو التال 
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 مصادر جمع المعلومات  5/1/1

اللععوائح والقععوانين مععن أهععم مصععادر جمععا المعلومععات الالزمععة ( بععأن األنظمععة و2010يععرى نصععي  )
التخاذ القرار والت  يَعتمد عليها رؤساء وُمديري الشركات الخاصة بالسعودية ويتفق معه ف  هذا الرأي كعٌل 

( حي  جاءت األنظمة واللوائح والقوانين من المصادر ذات األهمية القُصوى ف  2011من دراسة شيحان )
( حيع  2016ت المطلُوبة فع  اتخعاذ القعرارات اإلداريعة فع  بلديعة الرمعادي  ودراسعة صعبره )جما المعلوما

(%  للمسعئولين وُمتخعذي القعرار بمحافظعة سعوهاج  100جاءت اللوائح والقوانين ف  الترتيب األول بنسبة )
لُمعديري ( حي  جاءت القوانين والنصعوص التشعريعية فع  الترتيعب األول بالنسعبة 2011ودراسة عاللو  )

( 2011(  أمعا دراسعة العتيبع  )4.96الُمؤسسات التعليمية بوالية سطي  حي  جاءت بُمتوسط حسعاب  بلعد)
فقععد جععاءت التعععاميم والخطابععات والتقععارير الرسععمية مععن أهععم مصععادر المعلومععات المكتُوبععة بالنسععبة للقععادن 

امة للجوازات بمدينعة الريعاض بالمملكعة األمنيين من ُمديري اإلدارات ونوابهم و ُمديري الشعب واألقسام الع
والتع  تعرى أن  Mc Nicholas, C( 2020العربية السعودية. بينما يختل  ف  هذا الرأي كعٍل معن دراسعة )

معن أهعم المصعادر التع  يسعتخدمها طعالب الدراسعات العليعا العدوليين معن خعارج االتحعاد األوروبع  للحصععول 
الجامعة  والتصنيفات والُمراجعات عبر اإلنترنت   أمعا مصعادر  على المعلومات اإلنترنت بما ف  ذل  موقا

بعأن الُمعزارعين فع    Umar, U., (2020)المعلومات الشفوية فمنها الزمالء واألصدقاء بينما أشارت دراسة
بعععنغالدي  يمكعععنهم الوصعععول إلعععى المعلومعععات معععن خمسعععة مصعععادر رئيسعععة: االتصعععاالت غيعععر الرسعععمية  

رامج التعلعععيم والتعععدريب  ووسعععائل اإلععععالم التقليديعععة )مثعععل التلفزيعععون( وأدوات واالتصعععاالت الرسعععمية  وبععع
تكنولوجيا المعلومات واالتصعاالت الحديثعة/ وسعائل التواصعل االجتمعاع   باإلضعافة إلعى خبعراتهم السعابقة   

ين مصادر معلومات التوظيع  ودورهعا فع  اتخعاذ القعرار لعدى البعاحث  Liu, Y. (2016)فيما تناولت دراسة 
عن الوظائ  والت  كانت من أهمها مصادر معلومات التوظيع  الرسعمية التع  تسعيطر عليهعا الشعركة  مثعل 

فأشععارت إلععى أن  Osman, H., & Agyei, D. (2014)اإلعالنععات ومواقععا الشععركات  أمععا دراسععة 
والتلفزيعون  البرلمانيين ف  دولة غانعا لجعأوا إلعى مصعادر معلومعات ُمختلفعة معن أبرزهعا: الصعح   اإلذاععة 

اإلنترنععت والبريععد اإللكترونعع   األوامععر الدائمععة النموذجيععة  النشععر الععداخل    محاضععر اجتماعععات اللجععان 
 الكتب والمجالت  والمذكرات الرسمية  ويُعرجح الباحع  هعذا االخعتال  بعين هعذه الدراسعات بسعب اخعتال  

تكون معن قيعادات وُمتخعذي قعرار لُمؤسسعات ُمجتما الدراسة فف  الدراسات العربية نجد أن ُمجتما الدراسة ي
حكومية وغير حكومية فهم بحاجعة ماسعة إلعى مصعادر معلومعات مثعل األنظمعة واللعوائح والقعوانين أكثعر معن 
غيععرهم حتعع  ال تصععبح قععراراتهم باطلععة ويتعرضععون للمسععائلة القانونيععة أمععا فعع  الدراسععات األجنبيععة نجععد أن 

ات العليععا  المعزارعين   البععاحثين عععن الوظعائ    برلمععانيين فهععم ُمجتمعا الدراسععة يتكعون مععن طععالب الدراسع
 يختلفون ف  اختيار مصادر المعلومات تبعًا ألهدافهم المرُجو تحقيقها. 

 طرق ووسائل جمع المعلومات : 5/1/2

( أن معن أهعم  طعر  ووسعائل جمعا المعلومعات الخاصعة بعمليعة 2017يرى حسعين ومرازقعة وشعباح )
االقتناء بالمكتبات الجامعية بجامعة باتنة بدولة الجزائعر تتمثعل فع  الُمقعابالت واالجتماععات اتخاذ القرار عند 

( %   فيمعا 87.50ما ُمديري المكتبات الجامعية والمسؤولين عنها؛ حي  جاءت ف  الترتيب األول بنسبة )
( % ثععم 100ة )( بععأن القيععام بجمععا المعلومععات شخصععيًا جععاء فعع  الترتيععب األول  بنسععب2016يعرى صععبره )

(% للمسئولين وُمتخذي القرار بمحافظة سوهاج   ويتفعق 93.3تشكيل لجنة لجما المعلومات جاءت بنسبة )
( حي  جاء القيام بجما المعلومات شخصيًا ف  الترتيعب األول بُمتوسعط 2011معه ف  هذا الرأي عاللو  )

( وذلع  بالنسعبة لُمعديري 3.91حسعاب  بلعد )(  ثم استعمال جميا المواد الُمتاحة بُمتوسط 4.96حساب  بلد )
( والتعع  2011المؤسسععات التعليميععة بواليععة سععطي . بينمععا تختلعع  فعع  هععذا الععرأي كععٌل مععن دراسععة نصععي  )

(  ثععم 3.85أشعارت إلععى أن تكليع  أحععد المرؤوسعين األكفععاء جعاء فعع  الترتيعب األول بُمتوسععط حسعاب  بلععد )
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( والتع  أشعارت أن 2011(  ودراسعة العتيبع  )3.79  بلعد)جما المسئول للمعلومات بنفسه بمتوسعط حسعاب
مععن أهععم طععر  ووسععائل الحصععول علععى المعلومععات مععن خععالل الخبععرات والتجععارب السععابقة  االجتماعععات 

 .Osman, H., & Agyei, D. Dالرسمية واللقاءات  آراء وُمقترحات الخبراء والُمتخصصين  ودراسعة )

يين ف  دولة غانعا لجعأوا إلعى طعر  مختلفعة للحصعول علعى المعلومعات والت  أشارت إلى أن البرلمان 2014)
منها االستعانة بالمهنيين والُموظفين اإلداريين والفنيين أصحاب الُمشكلة واآلراء الت  أعرب عنهعا األعضعاء 

والتع  أشعارت إلعى أن أهعم  Charles L. Citroen (2011)داخل قاعة البرلمان أثناء المناقشات  ودراسعة 
 ووسععائل الحصعول علععى المعلومعات الالزمععة التخععاذ القعرار مععن قبعل المععديرين التنفيعذين فعع  الصععناعةطعر  

والتع  أشعارت بعأن أهعم  Morgan, J. M. (2010) بهولندا وألمانيا هو استخدام اإلنترنت فضاًل عن دراسة
م التخعاذ قعرار طر  ووسائل الحصول علعى المعلومعات التع  تسعتخدمها الععائالت والطعالب وأوليعاء أمعوره

دخععولهم كليععات معينععة جععاءت فعع  الترتيععب األول طريقععة البحعع  بأنفسععهم عععن المعلومععات وذلعع  عععن طريععق 
  ثععم عععن طريععق ُمقابلععة CollegeBoard.comتصععفح المواقععا الخاصععة بالكليععة والمواقععا الخاصععة مثععل 

لرسععمية للمعلومععات مثععل المستشععارين الجععامعيين المسععتقلين  والمستشععارين اإلرشععاديين  والمصععادر غيععر ا
 الزمالء من اآلباء أو الجيران أو األصدقاء.

واصفات المعلومات: 5/1/3  مل

( بعأن هنعا  مجموععة معن الُمواصعفات المهمعة للمعلومعات الالزمعة التخعاذ القعرار 2018يرى عثمان )
ي  تكعون كلفعة المعلومعات ومن أهم هذه الُمواصفات :الشمولية   الدقة   الُمناسبة زمنيًا  الواقعية   الكلفة بح
( والتع  أشعارت بعأن 2014أقل من فائدتها ويتفق معه ف  هذا الرأي كٌل من دراسة عبعد العرحمن وتعادرس )

هنا  مجُموعة معن الُمواصعفات المهمعة للمعلومعات الالزمعة التخعاذ القعرار الجعامع   معن وجهعة نظعر القعادن 
لشعمولية  الوضعوح الدقة  المالئمعة  الكفعاءن االقتصعادية   األكعاديميين األردنيعين ومنهعا الحداثعة  السعرعة   ا
( فأوضعحت بعأن معن أهعم مواصعفات المعلومعات أن 2016المرونة وسهولة االستخدام   أما دراسة صعبرن )

( ثعم أن تكعون معلومعات دقيقعة بنسعبة 99.3تكون جاهزن لالستخدام حي  جعاءت فع  الترتيعب األول بنسعبة )
( بعععأن الُمسعععاعدن فععع  تحديعععد المشعععكلة وتحليلهعععا معععن أهعععم 2010ة نصعععي  )( % فيمعععا أكعععدت دراسععع94.7)

 ( .4.49ُمواصفات المعلومات الالزمة التخاذ القرار حي  جاءت ف  الترتيب األول بمتوسط حساب  بلد )

إلى أن الُمعزارعين فع  دلتعا البنغعال السعفلى  بعنغالدي  فع   umar, U., (2020)فيما أظهرت دراسة 
معلومععات أكثععر دقععة وُمحععددن بالوقععت وموثععو  بهععا وقابلععة للتنفيععذ لتحسععين عمليععة اتخععاذ حاجععة ماسععة إلععى 

والتع  تناولعت دور خعدمات المعلومعات الزراعيعة  ,Nesheim( 2017القرارات الزراعية  وكذل  دراسة )
نظعر  ف  اتخاذ القرار لدي المزارعين ف  الهند   والت  أشارت إلى أن أهم ُمواصفات المعلومات معن وجهعة

 Charles L. Citroen (2011)المزارعين ه  إمكانية الوصعول إليهعا بسعهولة ومصعداقيتها.  أمعا دراسعة 
فأشارت إلى أنه ال يمكن اتخاذ القعرارات اإلسعتراتيجية الصعحيحة إال بنعاًء علعى معلومعات صعحيحة وكاملعة  

راتيجية هعع  المعلومععات حععول أمععا نععوع المعلومععات التعع  عُععدت أنهععا ال غنععى عنهععا التخععاذ القععرارات اإلسععت
 Al-Ahmari, A. (2010)تطورات السو  مثل إحصاءات التجارن واالتجاهات والتنبعؤات  وأيًضعا دراسعة 

والتعع  تناولععت عمليععات اتخععاذ القععرار علععى أسععاس المعلومععات الفع الععة فعع  كبععرى الشععركات الخليجيععة العربيععة 
أن تكعععون دقيقعععة كمعععا أظهعععرت الدراسعععة  التخعععاذ القعععرار حيععع  أشعععارت إلعععى أهعععم صعععفة فععع  المعلومعععات

 اإلستراتيجيات الت  ترتبط بصنا القرار ونظريات القيادن.

 صعوبات الحصول على المعلومات:  5/1/4

مععن أهععم الُصعععوبات والُمعوقععات التعع   ( أن ُصعععوبة المعلومععات غيععر الُمرتبععة2011يععرى عاللععو  )
والية سطي ؛ حي  جاءت فع  الترتيعب األول بُمتوسعط تُواجه ُمتخذي القرار وُمديري المؤسسات التعليمية ب

(  4.05(  ثم عدم ُمالئمة اآللية الُمستخدمة ف  تحويل المعلومات بُمتوسعط حسعاب  بلعد )4.06حساب  بلد )



 رباح فوزى محمد .عروض وقراءات متخصصة / اشرا   أ.د

 

 

 -534 -                                                                      (2021ديسمبر   –اكتوبر  ) 4  ع 8المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

( بععأن طععول الوقععت العالزم مععن أهععم الُصعععوبات والُمعوقععات التعع  تُواجععه 2010بينمعا تُشععير دراسععة نصععي  )
( 2016(   أمعا دراسعة صعبرن )4.09ف  الترتيب األول بمتوسط حسعاب  بلعد ) ُمتخذي القرار؛ حي  جاءت

فأشعععارت إلعععى أن معععن أهعععم الُصععععوبات هععع  اتسعععاع حجعععم العمعععل حيععع  جعععاءت فععع  الترتيعععب األول بنسعععبة 
( فأكدت أنعه لعم تععد ُمشعكلة ُمتخعذي القعرارات كيفيعة الحصعول علعى 2018(% . أما دراسة عثمان )86.7)

 .Dodd, D. Wبدرجععة أهعم فعع  كيفيععة تحديعد المطلُععوب منهععا  فيمععا تناولعت دراسععة المعلومعات  وإنمععا و

دور المعلومات ف  عمليات صنا القرار لكبار األكاديميين والمسعؤولين المعاليين فع  كليعات الفنعون  (2017)
لين المعاليين الليبرالية بالواليات المتحدن األمريكية وأشارت إلى أن من أهم الُصعوبات الت  يُواجههعا المسعؤو

هعع  نقععص المعلومععات الُمتعلقععة بالصععحة الماليععة والتغيععرات فعع  البيئععة الخارجيععة ومجععاالت أخععرى  ويُععرجح 
الباحعع  أن هععذا االخععتال  بععين الدراسععات سععواء فعع  طععر  ومصععادر جمععا المعلومععات أو حتعع  ُمواصععفات 

تواجه تلع  القيعادات للحصعول علعى  المعلومات الالزمة التخاذ القرار فضاًل عن الُصعوبات والُمعوقات الت 
المعلومعات قعد يرجعا إلعى اخعتال  مجتمعا الدراسععة أو اخعتال  األهعدا  أو ربمعا يرجعا إلعى اخعتال  البيئععة 

 العربية ف  الحصول على المعلومات وتنظيمها عن البيئة األجنبية. 

        ار:الدراسات التي تناولت نلظلم المعللومات اإلدارية ودورها في اتخاذ القر 5/2

تم تْقسيم هذا المحور إلعى ععدن رؤوس موُضعوعات فمنهعا تعريع  نُظعم المعلومعات اإلداريعة  أهميتهعا  
 دورها ف  اتخاذ القرار على النحو التال : 

 تعريف نلظم المعلومات اإلدارية: 5/2/1

النَِظعام ( أنه يمكن فهم نُظم المعلومات من خعالل تعريع  كعل ُمصعطلح علعى حعده ف2018يرى ياسين )
System  هععو كُععل متكامععل مععن ُمكونععات أو عناصععر  أمععا المعلومععاتInformation  فهعع  نِتَععاج ُمعالجععة

البيانععات والبيانععات تُشععير إلععى وصعع  أولعع  لةشععياء  األحععدا   األنشععطة والُمعععامالت الُمسععجلة والمخُزونععة 
 &Stairلهعا معنع  وقيمعة. ويُععر  ولكنها ليست ُمنظمة أو ذات معنى فالمعلومات ه  بيانات تعم تنظيمهعا و

Reynolds,(2010)   نُظععم المعلومععات اإلداريععة بأنهععا :" جميععا األجهععزن والبرمجيععات وقواعععد البيانععات
والشبكات والموارد البشرية واإلجعراءات التع  يعتم تكوينهعا لجمعا وتخعزين وُمعالجعة البيانعات وتحويلهعا إلعى 

( فلقععد عععر   نُظععم المعلومععات اإلداريععة بأنهععا " 2017ن )معلومععات " ويتفععق معععه فعع  هععذا التعريعع  عمععرا
مجُموعة من العناصر البشرية الُمدربة والعناصر اآللية الالزمة لجما وتشغيل البيانات لغرض تحويلهعا إلعى 
معلومعات تسعاعد فع  اتخعاذ القعرارات ويتكعون هععذا النظعام معن ُمعدخالت وعمليعات تحويعل وُمخرجعات هدفععه 

وتجميعهععا وتحليلهععا وإعععدادها طبقععا الحتياجععات مراكععز العمععل فعع  المؤسسععة  . أمععا  الكشعع  عععن المعلومععات
فقععد أوَضععَحت " بأنهععا مجُموعععة مععن العمليععات واألنشععطة الُمنتظمععة التعع  تُمععد  Stripling( 2017دراسععة )

المععديرين بالمعلومعععات الالزمعععة لُمسعععاعدتهم فعع  عمليعععة صعععنا القعععرار داخععل المنظمعععة علعععى أن تتميعععز هعععذه 
( 2014معلومات بالشمولية والدقة  وأن تكون ُمالئمة من ناحية الجعودن والتوقيعت  بينمعا أشعارت دراسعة )ال

Lahue  بأنها "مجُموعة من العناصر الُمتداِخلَة ما بعِضها البعض والُمتمثِلة بالُمكونات المادية والبرمجيات
نعات وُمعالجتهعا وتعوفير المعلومعات إلدارن واألفراد وقواعد البيانات واإلجعراءات التع  تعمعل علعى جمعا البيا

فتهعا دراسعة كعٍل معن عثمعان )  "الُمنظمة لدعم عملية صعنا القعرارات فهعا " بأنهعا 2015فيمعا عر  ( والعذي عر 
إطار يتم من خالله تنسيق الموارد البشرية واآللية لتحويل الُمدخالت )البيانات( إلى ُمخرجعات )المعلومعات( 

( بأنهععا" نُظُععم تقععوم بتجهيععز المعلومععات 2013  ودراسععة البرزنجعع  وجمعععة ) لتحقيععق أهععدا  المؤسسععة "
وتزويدها للُمدير لغرض اتخاذ القرار بحي  تص  هذه المعلومعات العمليعات الداخليعة والخارجيعة التع  تقعوم 

فعت سععاد) ( 2015بها الُمنظمة كما تصع  هعذه المعلومعات حاضعر وماضع  وُمسعتقبل المنظمعة ". بينمعا َعر ِ
ظم المعلومات بأنها " مجُموعة ُمنظمة من الموارد  البرامج   األشخاص  البيانات  اإلجراءات الت  تسعمح نُ 

بجما ومعالجة وتخزين المعلومات فع  شعكل بيانعات داخعل وخعارج الُمنظمعة "  بينمعا يُوضعح مكليعود وشعيل 



 رباح فوزى محمد .عروض وقراءات متخصصة / اشرا   أ.د

 

 

 -535 -                                                                      (2021ديسمبر   –اكتوبر  ) 4  ع 8المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

لمعلومعات ُمتاحعة للُمسعتخدمين ( نظام المعلومات" بأنه نظام يعتمد على الحاسب اآلل  والذي يجعل ا2010)
 الذين لهم احتياجات ُمتشابهة وعادن يكون المستخدمون كينونة تنظيمية رسمية لها أو وحدن فرعية تابعة " .

وانطالقًعا مععن هععذه المفععاهيم الُمتععددن والُمتقاربععة  ومععن خععالل كعل التعريفععات السععابقة يمكععن للباحعع  أن 
عبارن عن نُظم تتكون من أجهزن حاسب آلع  وبرمجيعات وقواععد بيانعات يستنتج أن نُظُم المعلومات اإلدارية 

وشبكات وموارد بشرية يتم من خاللها جما وتخزين ومعالجة البيانعات وتحويلهعا إلعى معلومعات  وتُمعد هعذه 
العنظم الُمعديرين بالمعلومعات الالزمعة التخعاذ القعرار  بحيع  تسعاعد فع  تحقيعق أهعدا  المنظمعة أو المؤسسععة 

 تواجد فيها.  الت  ت

 أهمية نلظم المعلومات اإلدارية: 5/2/2

( أن أنِظمة المعلومعات اإلداريعة تُععد أدان ُمهمعة فع  اتخعاذ القعرار  حيع  يمكعن 2016يُوضح مدفون  )
التعبير عنها بأنها طريقة ُمنََظَمة للحصول على المعلومات الصحيحة فع  المكعان الُمناسعب والعزمن الُمناسعب 

تخذ القرار الُمناسب لذل  فان نظام المعلومات الفع ال هو الذي يقوم علعى اسعتراد المعلومعة أو وتقديمها إلى مُ 
( أن معن أهعم مزايعا نِظعام 2015استخالصها من المصادر الُمختلفة وتقديمها لُمتخذ القرار  فيمعا يُشعير بعالل)
ة العمليات؛ وتخفيض وقت اإلجابعة المعلومات اإلداري أنه يُساعد ف  تقليل المهام الروتينية ؛ وتحسين مراقب

 ومن ثم التنفيذ؛ وتحسين استعمال البيانات والمعلومات وحوسبة القرارات الروتينية.

( فأوضح أن نُظُم إدارن المعلومات أصبحت تُشكل عنصًرا أساسيًا ف  صعناعة القعرار 2020أما محمد)
 ف  الُمنظمات الُمختلفة حي  إن استعمالها يفيد ف :

 قت والجهد المبذول من قبل الُمدراء ف  إنجاز األعمال .تقليل الو 

 . القدرن على تقييم احتماالت الُمستقبل 

 . وسيلة أو أدان تعمل على توفير المعلومات الُمناسبة ف  الوقت الُمناسب 

  نظععام يُصععمم علععى أسععاس حاجععة الُمسععتوى اإلداري وحاجععة بعععض الُمععدراء للمعرفععة حيعع  يُععوفر لهععم
( أنعه يُمكعن إبعراز أهميعة نُظُعم المعلومعات 2012زمعة التخعاذ القرار.بينمعا أكعد أل معراد )المعلومات الال

 اإلدارية من خالل 

 ما يالئم احتياجات ُمتخذي القرارتوفير البيانات الالزمة وُمعالجتها ف  الوقت الُمناسب وبدقة عالية وب. 

 ور ُمماثعععل فععع  الوسعععائل ا  تطعععالتطعععور الكبيعععر فععع  اإلدارن وزيعععادن نفقعععات البحععع  والتطعععوير وإحعععد
 .الُمستخدمة

  / بعععروز وظهعععور ظعععاهرن االقتصعععاد الععععالم  والتحعععول فععع  اقتصعععاديات الصعععناعة كالقاععععدن المعرفيعععة
 المعلوماتية .

  . ظهور ما يسم  بالُمنظمة الرقمية حي  يتم إنجاز العمل بواسطة الشبكات 

 ( أكد على أن نُظُم المعلُو2017ومن وجهة نظر الزبيدي ) مات اإلدارية تقوم بعدور فع عال علعى مسعتوى
 الدولة ومنها : 

 تزِويد اإلدارن العليا لُمؤسسة الدولة بالمعلومات بصورن ُمستمرن . -

 تقديم المعلومات ف  الوقت الُمناسب عند طلبها فوًرا لحساسية وحيوية الموق  . -

المشعاكل التع  تععان   تُوفر صورن واضحة عند تحديدها للمسعؤوليات؛ ألن ععدم الوضعوح يُععد معن -
 منها إدارن مؤسسة الدولة .
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تنسيق العمل ما نُظُعم المعلومعات األخعرى فع  مؤسسعات الدولعة وتعوفير المعلومعات التع  تحتاجهعا  -
 اإلدارن السياسية فيما يتعلق بالوزارات والمؤسسات األخرى .

 يفية (.توفير معلومات بحسب مستويات إستراتيجية الدولة )الشاملة   تكنيكية   وظ -

إعطاء ُصورن واضحة عن األوضعاع الداخليعة والخارجيعة للدولعة التع  معن شعأنها أن تُسعهل عمليعة  -
 التخطيط إلستراتيجيتها . 

( أنه يُمكن توِضيح أهمية نُظُم المعلومعات اإلداريعة علعى 2019بينما يرى الراشدي وعبد الهادي ) -
 النحو التال  :  

ة بالوقععت والكلفععة الُمناسععبة مععن خععالل التقععارير الدقيقععة القععدرن علععى تععوفير المعلومععات الالزمعع -
 وإيصالها لكل من الُمستويات اإلدارية . 

ُمسعععاعدن اإلدارن فععع  اتخعععاذ قعععرارات ناجحعععة وفاعلعععة ُمسعععتندن إلعععى المعلومعععات فععع  التوقيعععت  -
 الُمناسب 

ال تقديم معلومات إلعى الُمسعتويات اإلداريعة لغعرض ممارسعة وظائفهعا  فضعاًل ععن تقيعيم أعمع -
 الُمنظمة وتقييم النتائج بغية تصحيح االنحرافات .

( إلعى أن نُظعم المعلومععات اإلداريعة لهعا أهميععة 2013فيمعا أشعار كععل معن البرزنجع  وجمعععة ) -
 وفوائد كثيرن ولعل من أهمها :

   ربعععط جميعععا األطعععرا  الُمنتجعععة للمعلومعععات داخعععل الُمنظمعععة بوحعععدن األمعععر لعععذل  فهععع  تُعععزود ُمختلععع
 معلومات الُمختلفة عند الحاجة إليها .المستويات بال

  حفظ البيانات والمعلومات الضرورية والتاريخية الت  تُعد أساس عملهعا معا االسعتفادن معن هعذه البيانعات
والمعلومععات مععن خععالل هععذه األنظمععة فعع  إصععدار التقععارير سععواء تجميعيععة أو تفصععيلية )يوميًععا وشععهريًا 

 وسنويًا( عن أنشطة ووظائ  الُمنظمة . 

 . استثمار الموارد المعلوماتية ف  الُمنظمة والسيطرن على المعلومات بها 

  تبععادل وتشعععار  المعلومعععات والتحععاور عبعععر الشعععبكات واالتصعععاالت داخععل المنظمعععة وخارجهعععا وعلعععى
 الُمستوى العالم  . 

 الشعكل القدرن على حفظ وتخزين جميا المعلومات الت  تتعامل معها الُمنظمعة ومعالجتهعا واسعترجاعها ب
 والوقت الُمناسبين . 

  قدرتها على التنبؤ والتخطيط المستقبل  وضمن احتماالت مدُروسة واقتراح بعدائل فع  حالعة وجعود خلعل
 ف  تنفيذ الخطط وتوقا احتياجات الُمنظمة المستقبلية .   

الباحع  ومن خالل االستعراض السابق ألهمية نُظم المعلومات اإلدارية من وجهات نظر ُمتعددن يُؤكد 
على أن تل  النُظم ه  وسيلة وليست غاية ف  حد ذاتها فه  وسيلة تُسهل وصعول المعلومعات المطلُوبعة إلعى 
ُمتخذ القرار بالدقة والتوقيت المطلُعوب؛ حيع  تقُعوم نُظُعم المعلومعات اإلداريعة بجمعا وتخعزين وحفعظ وتنظعيم 

معة اإلداريعة األخعرى   ولععل أقعرب تشعبيه المعلومات واسترجاعها وبثها عبر أجهعزن الحاسعب اآللع  واألنظ
( والذي شبه نُظُم المعلومات اإلداريعة بالجهعاز العصعب  2017لنُظُم المعلومات اإلدارية هو تشبيه الزبيدي )

للدولععة مثلهععا مثععل الجسععد البشععري يتكععون مععن أوعيععة ناقلععة للععدم   تُمثععل هععذه األوعيععة الععنُظُم أمععا الععدم فهععو 
 ُمتخذ القرار . المعلومات الذي يحتاجه 
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 دوِرها في اتخاذ القرار  5/2/3

( أن تكاُمل نُظُم المعلومات يُعؤثر معنويًعا فع  ترشعيد ُمختلع  مراحعل عمليعة اتخعاذ 2016يرى شيخ  )
( % وأن ُمعامعل االرتبعاط بينهمعا بلعد 54القرار على ُمستوى البنو  العاملة ف  الجزائر حي  بلغت نسعبته )

( والت  أوضحت أن العاملين ف  البنع  2020هذا الرأي كٌل من دراسة الشمري )   ويتفق معه ف  (0.72)
األهل  التجاري بالمملكة العربية السععودية يعرون أن نُظُعم المعلومعات اإلداريعة تُسعهم بدرجعة كبيعرن جعداً فع  

قعة ( والتع  أكعدت علعى وجعود عال2016ُمواجهة األزمات المالية لعديهم   وكعذل  دراسعة صعالح وحمعودي )
كبيععرن جععًدا بععين نُظُععم المعلومععات وعمليععة اتخععاذ القععرارات اإلداريععة فعع  دائععرن المععوارد البشععرية فعع  حكومععة 
الفجيرن / دولة اإلمارات العربية المتحدن. كما اتفقت معه العديد من الدراسات األخرى منها دراسة المحاميعد 

مععات اإلداريععة بسععلطة العقبععة االقتصععادية ( والتعع  أكععدت علععى وجععود أثععر لتقععويم نُظُععم المعلو2011وعلعع  )
الخاصععة بالمملكععة األردنيععة الهاشععمية فعع  تحديععد الُمشععكلة بوصععفه بُعععًدا مععن أبعععاد عمليععة اتخععاذ القععرار  و 

والت  هدفت إلى تصميم نظام للمعلومات كُمشر  علعى اتخعاذ القعرارات الُمؤيعدن  Zietz, J. (2020)دراسة
ة المعلومات يمكن أن تُحفز بشكل إيجاب  القعرارات الُمؤيعدن للبيئعة  وكعذل  للبيئة والت  توصلت إلى أن أنظم

والتعع  أوضععحت أن نُظُععم المعلومععات المهنيععة تُقلععل مععن الُصعععوبات  Garcia, E. A. (2018دراسععة )
والتع   Albina, A. R. (2018)والُمعوقعات التع  يواجههعا الطعالب عنعد اتخعاذ القعرار  فضعاًل ععن دراسعة 

قععة القععرار تتععأثر بشععكل إيجععاب  باسععتخدام نُظُععم المعلومععات الجغرافيععة المكانيععة إلدارن الطععوارئ أظهععرت أن د
 Abdel Nasser, Hا اتفقعت دراسعة معبجامععة نوفعا الجنوبيعة الشعرقية بالواليعات المتحعدن األمريكيعة .  وك

بعدون أخطعاء  وكعذل   ف  أن  نُظُم المعلومات اإلدارية تُسهل للمستفيدين الحصول على المعلومات (2013)
( والت  أشارت إلعى أن نظعم المعلومعات الُمسعتخدمة بمؤسسعة نفطعال 2017دراسة كٍل من بوفروخ ورشيد )

بباتنة بدولة الجزائر تُوفر معلومات مالئمة وذات مرونعة عاليعة السعتخدامها فع  جميعا مراكعز صعنا القعرار 
ت  توصلت إلى أن نُظُم المعلومات الجغرافيعة وال King, S. G. (2012)وف  ُمختل  الُمستويات  ودراسة 

زودت صانع  القرار ف  وزارن األمن الداخل  األمريكية بسيا  ُمتميعز للمعلومعات والتع  كعان معن الصععب 
والت  أشارت إلى أن هنا  اتجاًهعا إيجابيًعا معنويًعا  Tri Lathif, M. (2016)ا دراسة فهمها لوال ذل   وأيضً 

علعععى جععودن المعلومعععات وجعععودن الخععدمات الُمقدمعععة للُمسععتفيدين بعععإدارن الُمعععوظفين لجععودن نظعععام المعلومععات 
(SIMPEG بالجامععة فعع  مدينعة سععورابايا بدولععة إندونيسعيا . فيمععا اختلفععت معا هععذا الععرأي دراسعة كععٍل مععن )

( والتع  أوضعحت أن عينعة الدراسعة ُمحايععدين فع  ُمعوافقتهم حعول واقعا اسعتخدام نُظُععم 2020دراسعة حسعين )
 وكعذل   (5.0معن  2.9معلومات اإلدارية من وجهة نظر الععاملين بعوزارن الداخليعة اليمنيعة بُمتوسعط بلعد )ال

( والت  أشارت إلى أن تصورات الُمديرين فع  الشعركات الُمسعاهمة العامعة األردنيعة 2015دراسة النوايسة )
دور نُظُعم  Gavurová, B., (2018)لنُظُم المعلومات اإلدارية جاءت بدرجة ُمتوسطة  فيما تناولت دراسة 

المعلومات بمرافق الرعاية الصحية ف  جمهورية سلوفاكيا  والت  أكدت علعى أن ععدم القعدرن علعى اسعتخدام 
نُظُععم المعلومععات بشععكل أكثععر كفععاءن يُعععرض قطععاع الرعايععة الصععحية العامععة لخطععر التحععول إلععى نظععام غيععر 

ع  نُظُم المعلومات اإلدارية الُمستخدمة سعواء فع  الداخليعة ُمستدام  ويُرجح الباح  هذا االختال  نتيجة لض
اليمنيععة أو شععركات الُمسععاهمة األردنيععة وهععذا الضععع  قععد يرجععا إلععى قلععة اإلمكانيععات وبالتععال  اسععتخدام نُظُععم 

 معلومات إدارية غير كافية وغير ُمتطورن أو حديثة للحصول على المعلومات . 

        لقرار وصلعلوباته :الدراسات التي تناولت اتخاذ ا 5/3

تععم تْقسععيم هععذا المحععور إلععى عععدن رؤوس موُضععوعات فمنهععا تعريعع  اتخععاذ القععرار  التمييععز بععين اتخععاذ 
 القرار وصناعته  الُمشاركة ف  اتخاذ القرار  ُصعوبات اتخاذ القرار على النحو التال :
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 تعريف اتخاذ القرار: 5/3/1

فع  كثيعر  -ت هعو أسعاس اإلدارن وقلبهعا؛ حيع  يعرى الُمعديرون أن اتخعاذ القعرارا و2016القفل ُيرى 
أن عملية اتخاذ القرارات ه  عملهم األساسع  نظعًرا  ألنعه يجعب علعيهم بصعفة ُمسعتمرن اختيعار  -من األحيان

ما ينبغ  عمله ومن سيقوم بهذا العمل ومتى وأين وبالتعال  فعإن عمليعة اتخعاذ القعرارات هع  بطبيعتهعا عمليعة 
 تغلغلة ف  الوظائ  األساسية لادارن. ُمستمرن ومُ 

 -أي اإلدارن وحععدها  -والقععرار فعع  القععانون اإلداري" يعنعع  العمععل القععانون  الصععادر مععن جانععب واحععد 
ويتسععم بطععابا السععلطة العامععة  ويحععد  آثععاًرا قانونيععة بإنشععاء وضععا قععانون  جديععد أو تعععديل أو إلغععاء وضععا 

( فقعد ععر   القعرار بأنعه " معا قعر  )أي ثبُعت( عليعه العرأي 2014ي )أما مهد ( 2010قانون  قائم" )أفندي   
 من الحكم ف  مسالة ُمعينة " .

 فيما تلعّرف عملية اتخاذ القرار بأنها : 

" نِتاج عمليعة منهجيعة عقالنيعة مبنيعة علعى الدراسعة والتفكيعر العواع  للوصعول إلعى حعل مشعكلة ُمعينعة 
البدائل الُمحتملة بُغية تحقيق األهدا  المرُجون )شهيد وابعن علع    واختيار الحل األمثل من بين مجُموعة من

( والذي يعرفها بأنها "  التوصل إلى ِصيغة عمل معقُولة بعين 2014(   ويتفق ما هذا الرأي مهدي )2019
عدن بدائل ُمتنافسة وكل القرارات ترم  إلى تحقيق أهدا  بعينها أو تفادي حدو  نتعائج غيعر مرغُعوب فيهعا 

بأن عملية اتخعاذ القعرار تشعمل اختيعار بعين البعدائل علع  أسعاس  Nemeth -( 2012 (.  فيما يُؤكد نمي  " 
األهععدا  والقععيم مععن طععر  شععخص أو مجموعععة أشععخاص  وتنطععوي نوعيععة القععرار علععى التحليععل الععدقيق 

" بأنهعا David Holt -للمعلومات الُمتاحة والنظر ف  البدائل بطريقعة غيعر ُمتحيعزن  بينمعا يشعير دافيعد هولعت
عمليععة تحديععد المشععاكل وتقععديم الحلععول واختيععار الحلععول البديلععة واختيععار بععديل واحععد وتنفيععذه " )بععن حمععود 

( بععأن عمليععة اتخععاذ القععرار " تقععوم علععى 2017( . ومععن جهععة أخععري يُشععير مصععطفاوي وسععيف  )2012 
تيكيعععة أو رد فععععل مباشعععر "   أمعععا االختيعععار الُمعععدر  للغايعععات التععع  ال تكعععون فععع  الغالعععب اسعععتجابات أوتوما

( فقد عر   عملية اتخاذ القرار" بأنها اختيار بين أفضعل البعدائل وأفضعل السعبل لتحقيعق الهعد   2010ُمؤيد)
فهعا زيتعون   وه  اختيار لمدى كفاية الرؤساء وقعدرتهم علعى تحمعل المسعؤولية والبعت فع  األمعور  بينمعا عر 

ار الععذي يععتم عععن طريععق أعضععاء الجماعععة مععن بععين عععدد مععن ( بأنهععا " االختيعع2010( ورشععوان )2015)
 الُمقترحات البديلة الُمتاحة لهم ".

ويستنتج الباح  معن خعالل اسعتعراض هعذه التعريفعات السعابقة إلعى أن القعرار هعو عبعارن ععن بعديل تعم 
ه بمعنع  أن اختياره وتفضيله من قِبل ُمتخذ القعرار ألسعباب ُمحعددن أو لتحقيعق أهعدا  ُمعينعة معن وجهعة نِظعرِ 

تكون لديه إرادن ُمحددن بشأن تنفيذ عمل معين أو عدم تنفيعذه .  أمعا معن الناحيعة القانونيعة فيشعير الباحع  إلعى 
أنه عمل قانون  يصُدر من جهة أعلى ف  االدارن تأخذ شكل السلطة العامة )الحكومة( يُساهم هعذا العمعل فع  

ثل ترقية أحد الُمعوظفين إلعى درجعة أعلعى  أو تععديل وإلغعاء إحدا  آثاًرا قانونية بإنشاء وضا قانون  جديد م
 وضا قانون  قائم مثل إقالة أحد العاملين من منصبه .

 التمييز بين صناعة القرار واتخاذه : 5/3/2

( أن كثيًرا من الناس يَخِلط ما بين المقُصود باتخاذ القعرار وصعناعته ظنًعا معنهم أنهعا 2015يرى بالل )
أن ذلعع  الظععن فعع  غيععر محلععه   فصععناعة القععرار تمععر بمجُموعععة مععن المراحععل منهععا تحديععد عمليععة واحععدن إال 

المشكلة وتحليل أسبابها   البح  ععن البعدائل   تقيعيم البعدائل الُمختلفعة   اختيعار البعديل األمثعل  تطبيعق البعديل 
لة اختيار البديل األمثعل لحعل األمثل  ُمتابعة وتقييم النتائج أما اتخاذ القرار فهو يمر بمرحلة واحدن وه  مرح

( والععذي أكععد علععى أن ُصععنا القععرارات ال تعنعع  اتخاذهععا 2010المشععكلة . ويتفععق مععا هععذا الععرأي األفنععدي)
فِصناعة القرار تتداخل فيها عوامل ُمتعددن: نفسية  سياسية  اقتصادية  اجتماعية أما اتخعاذ القعرار فهعو يُمثعل 
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ذي سبقته مرحلة اإلعداد والتحضير والتكوين وهع  جعوهر عمليعة صعنا المرحلة الرسمية النهائية للقرار وال
( بالتفريق بين صانا القرار وُمتخذ القرار علعى النحعو 2010القرارات .  ومن جهة أخرى فقد قام الشُوبك )

 التال  :

 صععانعُو القععرار(Decision Makers) هععم األفععراد الععذين يقوُمععون بإعععداد وتحليععل وتجميععا كافععة :
ت والمعلومععععات الُمختلفععععة   واسععععتخالص الُمؤشععععرات منهععععا والوصععععول إلععععى مشععععروع أو البيانععععا

 استخالص التوصية بالقرار المطلُوب اتخاذه .

 ( ُمتخععذ القععرارDecision Taker هععو الشععخص الععذي بيديععه سععلطة اتخععاذ القرار وفقًععا للهيكععل :)
رار وصعالحيته أمعام العامعة التنظيم  للكيان اإلداري وهو المسئول األول عن مدى سالمة هعذا القع

 والخاصة رغم أنه لم يقم بصنعه  .

( بأن المقُصود بُصنا القرار هعو ُمختلع  المراحعل 2016بينما أضا  بوغليطة والوزتاج  وخنطيط )
الت  مر بهعا القعرار بعدًءا معن تحديعد المشعكلة وانتهعاًء بتحديعد أفضعل الحلعول البديلعة لتلع  الُمشعكلة أما عمليعة 

ار فإنهععا تمثععل مرحلععة مععن مراحععل عمليععة صععنا القععرار وبالتععال  فهعع  عمليععة ُمتَِمَمععة لعمليععة صععنا اتخعاذ القععر
( بأن اتخاذ القرار يُشكل المرحلة النهائية والحاسعمة فع  2015القرار وليست ُمرادفة لها  . فيما أشار بالل )

الُمناسعب   وعلعى الُمسعتوى اإلداري عملية صنِعِه  إذ تمر هذه العملية بعدن مراحعل تنتهع  بــعـ اتخعاذ القعرار 
 .  ر فيقوم بها القائد اإلداري فقطفصناعة القرار البد أن يشتر  فيها جميا الُمستويات اإلدارية أما اتخاذ القرا

ويسععتنتج الباحعع  مععن خععالل اسععتعراض اآلراء السععابقة أن هنععا  فرقًععا واضععًحا مععا بععين ِصععناعة القععرار 
لية أعم وأشمل من اتخاذ القعرار حيع  إن عمليعة اتخعاذ القعرار هع  جعزء أو واتخاذه  فِصناعة القرار ه  عم

مرحلة نهائية من عملية صناعة القرار والت  تُمر بمجُموعة معن المراحعل الُمختلفعة بعدًءا معن تحديعد المشعكلة 
 وانتهاًء بتحديد أفضل الحلول البِديِلة لتل  المشكلة ثم اتخاذ القرار الُمناسب 

 ة في اتخاذ القرار: الملشارك 5/3/3

هنا  بعض الدراسعات التع  تناولعت الُمشعاركة فع  اتخعاذ القعرار ولععل معن أهعم تلع  الدراسعات دراسعة 
(Larry A. Allen (2020  والت  أكدت على ضرورن ُمشعاركة المعريض نفسعه فع  اتخعاذ القعرارات الطبيعة

اليععة مُ  Oni, A. (2015)لعععالج أمععراض القلععب فيمععا تناولععت دراسععة  شععاركة الطععالب فعع  صععنا القععرار فع ِ
والقيادن الجامعية بالجامعات النيجيرية والت  توصلت نتائجها إلى وجعود عالقعة كبيعرن بعين ُمشعاركة الطعالب 

فتناولعت ُمشعاركة الطعالب فع  صعنا  Carey, P. (2013)ف  صعنا القعرار وفاعليعة القيعادن .   أمعا دراسعة 
حيع  تستكشعع  هعذه الدراسعة معدى ُمشعاركة الطعالب فع  صععنا  القعرار الجعامع  بجامععة النكسعتر بعإنجلترا 

القرار بالجامعة  وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجُموعة معن النتعائج ومنهعا: أن العديعد معن الطعالب يقعدرون 
قيمة الُمشاركة ويريعدون الُمشعاركة ومعا ذلع  هنعا  معن يعرى أن هنعا  عوائعق أمعام الطعالب للُمشعاركة فع  

دمتها أن الطععالب أصععحاب مصععالح فعع  صععنا القععرار األمععر الععذي يجعععل مععنهم عمععالء صععنا القععرار وفعع  ُمقعع
للجامعععة وبععذل  لععن يبحثععوا سععوى عععن مصععالحهم الشخصععية ولععيس مصععلحة الجامعععة . فيمععا تناولععت دراسععة 

Metheny, G. A. (2013)    ُمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والجامعات الحكوميعة األمريكيعة فع
وأثرها على الرضا الوظيف   وتوصلت الدراسة إلى مجُموعة من النتعائج ومنهعا : أن ُمتغيعرات  صنا القرار

العمععر وسععنوات الخبععرن التدريسععية والدرجععة والرتبععة والراتععب تشععير إلععى فععرو  ذات داللععة إحصععائية بععين 
الدراسعة معا إذا  الُمتغيرات والُمشاركة  بينما لعم يظهعر الجعنس أي فعرو  ذات داللعة إحصعائية   كمعا تناولعت

كانت هنعا  فعرو  ذات داللعة إحصعائية بعين المتغيعرات الديموغرافيعة والرضعا العوظيف  الععام  حيع  أظهعر 
تحليل الفرو  أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية   فيما يرى الباح  أن هذا التوافق بعين هعذه الدراسعات 
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وع أو الُمشععكلة الُمعراد اتخععاذ القععرار بشععأنهم يؤكعد علععى أن ُمشععاركة ُمتخعذي القععرار بجانععب أصعحاب الموُضعع
    يجعل القرار على قدر كبير من الصواب .

 صلعوبات اتخاذ القرار  5/3/4

هنعا  عديععٌد مععن الُصعععوبات والُمعوقععات التعع  تَعتععِرض طريععق ُمتخععذ القععرار عععن أداء مهامععه ووظائفععه 
تها إلمكانيعة تفاديهعا وُمعالجتهعا ولععل معن أهعم تلع  الُمكل  بها كُمتخذ قرار لذا َوَجَب على ُمتخذ القرار معرف

( بأن هنا  مشاكل وُصعوبات التخاذ القعرار ومنهعا: المركزيعة 2016الُصعوبات ما كشفته دراسة مدفُون  )
الشديدن وعدم التفويض  عدم وفرن المعلومات الالزمة التخاذ القرار  المواريع  االجتماعيعة ومعا يعرتبط بهعا 

مثعل الوسعاطة   التعامعل معا أععراض المشعكلة ولعيس جوهرهعا . بينمعا أضعا  الشعوبك   من ععادات وتقاليعد
( ُمعَوقات أخرى التخاذ القرار ومنها :عدم القدرن عل  تحديعد األهعدا  التع  يمكعن أن تحقعق باتخعاذ 2010)

القععرار  القععرار   البيئععة التعع  تعمععل فيهععا الُمؤسسععة قععد تكععون عائقًععا التخععاذ بعععض القععرارات  شخصععية ُمتخععذ
وتردُده قد تكون عائقًا التخاذ القرار السعليم  نقعص المعلومعات والخعو  معن اتخعاذ القعرارات .  فيمعا أوَضعَح 

وتصعبح حعواجز للقعرار الرشعيد  أن من أهم الُصعوبات الت  تعترض عملية اتخاذ القرار( 2013عبد العال )
جهعزن اإلحصعاء واألجهعزن التنفيذيعة فع  إععداد عدم وفعرن المعلومعات الالزمعة التخعاذ القعرار  قُُصعور أمنها: 

البيانععات والمعلومععات الضععرورية  تععردد مععن الُمؤسسععات والععدوائر عععن تقععديم البيانععات والمعلومععات لمراكععز 
أمععا  اتخععاذ القععرارات  إحجععام الُمختصععين عععن إعطععاء المعلومععات بععل وإنكععار وجودهععا فعع  بعععض األحيععان.

  يتخعذه شععخص ُمععين يمكعن أن يعععود إلعى معا يلعع  :العنقص فعع  ( فيعرى أن أي قععرار خعاط2010المغربع  )
المعلومععات أو عععدم صععحتها بخصععوص البععدائل الُمختلفععة  عععدم القععدرن علععى تحديععد األهععدا  بصععورن دقيقععة 
 وجود عدد من األهدا  الُمتضاربة  عدم توافر الوقعت الكعاف  للتععر  علعى البعدائل الُمتاحعة لعه. بينمعا قََسعَم 

ُصعوبات والُمعوقات الت  تواجعه ُمتخعذي القعرار إلعى ُمعِوقعات مرتبِطعة بالمشعكلة: وتتمثعل ( ال2010بخيت )
فعع  المععزج بععين المشععكلة وأعراضععها فعععدم تحديععد المشععكلة بدقععة يععؤدي إلععى اسععتعمال الععدواء غيععر الُمناسععب  

اذه لععدم مشعاركتهم فع  ُمعِوقات ُمرتبطة بالعاملين: وتتمثل ف  عدم قبول واقتناع األفراد بالقرار الذي تم اتخع
صنعه   ُمعِوقات مرتبِطة بُمتخذ القرار : وتتمثل فع  التعردد  ُمعِوقعات ُمرتبطعة بالمعلومعات واإلحصعاءات : 

( 2010مثل عدم جما معلومات وبيانات كافية عن طبيعة المشكلة أو الموُضعوع. فيمعا أشعار حعال  وعلع  )
ارية التخعاذ القعرارات ومعن أهمهعا: ععدم وفعرن المعلومعات بأن هنا  مجُموعة من الُمشكالت والُمعوقات اإلد

الالزمة التخاذ القرارات  التخطيط غير السليم  عدم استقرار األنظمة السياسية  غُموض األنظمعة واللعوائح  
 عدم توافر الكوادر الُمدربة والخبرن .                                 

ليععة اتخععاذ القععرار مععن وجهععات نظععر ُمختلفععة تبععين أن ومععن خععالل اسععتعراض ُصعععوبات وُمعوقععات عم
الُصعوبات والُمعوقات الُمرتبطة بالمعلومات ه  أكثر الُصعوبات قعون وتعأثير معن الُصععوبات األخعرى لعدى 
ُمتخععذي القععرار فعععدم القععدرن علععى جمععا المعلومععات عععن المشععكلة وطبيعتِهععا يععؤدي إلععى عععدم تحديععدها بدقععة 

بينما يؤدي النقص ف  المعلومات وعدم صعحتها بخصعوص البعدائل الُمختلفعة إلعى  وبالتال  اتخاذ قرار خاط 
اختيار بديل خاط  وبالتال  اتخاذ قرار خاط  فعوفرن المعلومعات ودقتهعا فع  التوقيعت الُمناسعب يُسعاعد ُمتخعذ 

 القرار بشكل كبير على اتخاذ القرار السليم. 

 ورها في اتخاذ القرار:الدراسات التي ت(ن(اولت مراكز المعلومات ود 5/4

تم تْقسيم هذا المحور إلى عدن رؤوس موُضوعات فمنها واقا مراكز المعلومعات   الُمسعتفيدون منهعا   
 ودوُرها ف  اتخاذ القرار على النحو التال :
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 مات:لمعلوواقع مراكز ا 5/4/1

ي يتسعم بغيععاب ( أن واقعا مركععز معلومعات هيئعة مينععاء اإلسعكندرية البحععر2018تعرى دراسعة زهانععة )
التخطيط السليم ف  مبنى مركز المعلومات  حي  يشغل الطابق الثان  إدارن أخعرى معن إدارات هيئعة المينعاء 
-  فضععاًل عععن ُمعظععم إدارات مركععز المعلومععات تُعععان  مععن الععنقص فعع  بعععض فئععات األثععا  مثععل )المقاعععد

ت الكتعب ( واألثعا  الموُجعود ال عربعا -رفعو  العدوريات  -حوامعل الصعح   -لوحات اإلعالنعات -المناضد
( والتع  أظهعرت أن 2018يكف  وغير ُمطابق للمعايير   ولقد اتفقت معا هعذا العرأي دراسعة كعٍل معن أحمعد )

المعلومعععات السعععودانية ال تتماشععى معععا العععنُظُم الدوليعععة  المعععايير التععع  تتبعهعععا الُمسعععتودعات الرقميععة بمراكعععز
( والتع  أشعارت 2018.  وكذل  دراسة محمعد )وتصدير البيانات الُمتعار  عليها لخزن واسترجاع وتبادل 

فع   إلى أن مراكز المعلومات السودانية لم تر  إلى ُمستوى مراكعز المعلومعات العالميعة فع  تطبيعق المععايير
خدمات المعلومات فضاًل عن قلة فرص التدريب بالنسعبة للُمعوظفين وغيعاب التقيعيم العدوري ألداء الُمعوظفين 

والت  أظهرت أن تطبيقعات إدارن الجعودن الشعاملة فع   Altamimi, F. (2013)  ودراسة لمراكزف  بعض ا
أمعا دراسعة إبعراهيم مراكز المعلومات بالجامعات السعودية محل الدراسة لم تر  إلى الُمسعتوى المطلُعوب .  

واليعة الخرطعوم ( فهدفت إلى الوقُو  على واقا مراكز المعلومعات الُمتخصصعة لعوزارات اتحاديعة ب2013)
بدولة السودان  وقد توصلت الدراسة إلى أن هنعا  ضععفًا فع  التنظعيم وععدم وجعود اإلدارن الواعيعة الُمثمعرن 
بهذه المراكز  فضاًل عن قصور مجُموعات مصادر المراكعز المدُروسعة   وععدم الرضعا التعام ععن الخعدمات 

والتعع   Sava, C. (2016)رأي دراسععة فع  هععذا العع ومعن جهععة أخععرى اختلفععتالتع  تقععدمها هععذه المراكععز. 
تناولععت ُدور مراكععز المعلومععات السععياحية فعع  تلبيععة احتياجععات السععياح وتحسععين تععدفق السععياح إلععى األمععاكن 

حيععع  أشعععارت بعععأن مركعععز المعلومعععات  فععع  رومانيععا  Timisoaraالسععياحية الموُجعععودن بمدينعععة تيميشعععوارا 
وُمجهز جيًدا   ويُرجح الباح  أن هذا االخعتال  قعد يرجعا  السياح  يَتمتا بنشاط ُمكث    فهو ذو موقا جيد

 إلى اختال  البيئة العربية عن البيئة األجنبية ف  توفير وتجهيز اإلمكانيات المطلُوبة لمراكز المعلومات. 

 الملستفيدون من مراكز المعلومات  5/4/2

ة فع  معاهعد الرعايعة إلعى تقيعيم أداء مركعز معلومعات األدويع  Ashenef, A (2018)هعدفت دراسعة
( من خالل تقيعيم اتجاهعات تلقع  االسعتعالم واالسعتجابة DICالصحية التعليمية بالجامعة الرئيسية ف  إثيوبيا )

( وجععاء أعلععى اسععتعالم مععن ناحيععة الصععيادلة حي  جععاء بنسععبة DICsمععن قبععل مراكععز معلومععات األدويععة )
 .Almazrou, D٪   فيمعا أشعارت دراسعة ( 12.7( ٪   يلعيهم طعالب الرعايعة الصعحية بنسعبة )63.57)

إلى أن أغلبية الُمستفيدين من مراكز المعلومات الدوائية بالمملكة العربية السعودية هم معن األطبعاء  (2019)
( مراكز المعلومات الُمتخصصة فع  العلعوم السياسعية 2012( ٪   بينما تناولت دراسة بدوي )62.9بنسبة )

فئععات تعردًدا علععى المكتبعات ومراكععز المعلومعات السياسععية هعم البععاحثون أن أكثعر الفع  مصععر وتوصعلت إلععى 
( فأشعارت 2018أمعا دراسعة كرفعاس )بالعلوم السياسية وهم أكثعر الفئعات الُمسعتفيدن معن مراكعز المعلومعات. 

إلعى أن أغلبيععة الُمسععتفيدين معن مراكععز المعلومععات بالسععودان هعم مععن حملععة درجعة البكععالوريوس حيعع  بلغععت 
( %  فيمععا كانععت دوافِعهععم للبحعع  عععن المعلومععات تنحصععر فعع  الحصععول علععى معلومععات 49.2نسععبتهم )

 ,.Ranjan, P ( %   فيمععا هععدفت دراسععة 77.5لُمتطلبععات بحعع  علمعع  حيعع  بلغععت نسععبتهم المئويععة )

( ف  الهند  وقعد توصعلت إلعى ICLsإلى دراسة حالة مراكز المعلومات الطبية الحيوية والمكتبات ) (2016)
وفر المعلومات عبر اإلنترنت ف  كل مكان أدى إلعى تقليعل الزيعارات إلعى المكتبعات ومراكعز المعلومعات أن ت

مراكععز  Lyu, S.o, Hwang. J. (2015)الطبيععة الحيويععة لُمعظععم المسععتفيدين. بينمععا تناولععت دراسععة 
صععل االجتمععاع  المعلومععات السععياحية بكوريععا الجنوبيععة حيعع  تشععير الدراسععة إلععى أن ُمسععتخدم  وسععائل التوا

بكثافة يميلون إلى إظهار المزيد من الزيارات لمراكز المعلومات السعياحية   ويُعرجح الباحع  هعذا االخعتال  
بين الدراسات فع  فئعة الُمسعتفيدين لكعل مركعز نتيجعة الخعتال  أهعدا  مراكعز المعلومعات والتع  تسععى إلعى 
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لععى تععوفير معلومعات عععن األدويععة وبالتععال  فئععة تحقيقهعا فعلععى سععبيل المثععال مركععز معلومعات األدويععة يهععُد  إ
الُمستفيدين سو  تنحصر ف  األطباء والصيادلة والمرضى واألطقعم الطبيعة   أمعا مركعز معلومعات السعياحة 

 فإنه يهد  إلى خدمة السياح من خالل توفير معلومات عن األماكن السياحية والفناد  وأسعارها .  

 دورها في اتخاذ القرار  5/4/3

الهععد  األساسعع  لمراكععز المعلومععات هععو تَععوفِير المعلومععة الالِزمععة لراسععم  السياسععات وصععانِِع  إن 
القرارات وهنا  العديد من الدراسات الت  تناولت تل  الخدمات الت  تُقدمها مراكز المعلومات فمنهعا دراسعة 

ة تُسعهم إسعهاًما فععااًل فع  ( والت  أظهرت أن الُمستودعات الرقمية بمراكز المعلومات السوداني2018أحمد )
والتع  تناولعت دراسعة مراكعز   ,.Chauhan, N(2013إتاحة المعلومات لكافة الُمستفيدين  وكذل  دراسة )

معلومات األدوية بدولة الهند حي  أشارت بأن الهد  معن هعذه المراكعز هعو تعوفير معلومعات دوائيعة ودقيقعة 
ة الصععحية وذلعع  مععن خععالل الععرد علععى االستفسععارات عععن األدويععة للُمسععتهلكين والُمتخصصععين فعع  الرعايعع

الُمتعلقة باألدويعة كمعا تقعوم هعذه المراكعز بجمعا وُمراجععة وتقيعيم وفهرسعة وتوزيعا المعلومعات ععن األدويعة 
دور المكتبعات ومراكعز المعلومعات فع  إدارن  Rattan, P (2013)للعاملين الصحيين. فيما تناولعت دراسعة 

ئععة مععن خعععالل رصععد األدوار التععع  يقععوم بهععا أخصعععائيو المكتبععات ومراكعععز الكععوار  أو فعع  أي حالعععة طار
المعلومات ف  حالة الكوار  إلى جانب وظائفهم العادية أو الروتينية ؛ حي  تتفعق غالبيعة المكتبعات ومراكعز 

( ٪ على  ضرورن نشر الوع  بين المجتما من خعالل تقعديم خعدمات المكتبعة الُمتنقلعة 86المعلومات بنسبة )
اكز المعلومات الُمتمثلة ف  تقديم الُمحاضرات والعروض التقديمية وتنظعيم ور  العمعل لتوعيعة النعاس. ومر

إلعى تقيعيم طبيععة وجعودن الخعدمات التع  يُقعدمها مركعز معلومعات  Churi, S., (2013)بينمعا هعدفت دراسعة 
تصعني  الخدمعة الُمقدمعة  السموم الذي تم إنشاؤه ف  مستشفى تعليمع  بمدينعة  ميسعور بدولعة الهنعد حيع   تعم

( ٪ حيعع  قععدم مركععز معلومععات السععموم الخععدمات المطلُوبععة بطريقععة مععاهرن 86علعى أنهععا "ممتععازن" بنسععبة )
إلعى أن  .Lau, K. K(2018وفع الة وقائمة على األدلة لتلبية احتياجعات ُمقعدم الطلعب  فيمعا أشعارت دراسعة )

مل عل   تقرير وتحليعل بيانعات حعاالت التسعمم التع  مركز معلومات السموم ف  هوند كوند بدولة الصين يع
فأشعارت إلعى أن أهعم الخعدمات التع  تُقعدمها مراكعز المعلومعات  Sava, C. (2016)ترد عليها . أما دراسة 

فع  رومانيعا  تتمثعل فعع  تقعديم معلومعات ععن الَمعَعِالم السعياحية فعع   Timisoaraالسعياحية بمدينعة تيميشعوارا 
اء  معلومععات عععن الفعاليععات الثقافيععة والعلميععة والرياضععية الُمنظمععة  معلومععات عععن منععاطق المدينععة واألحيعع

عروض اإلقامة  كتيبات مجانية وخرائط سياحية  ومعلومات عن بيا التعذاكر  نصعائح للسعياح فع  االختيعار 
لمركعز  ( بأنعه معن بعين المهعام الرئيسعة2010من بين الُمنتجعات السعياحية الموُجعودن   كمعا يُشعير السعريح  )

المعلومعات هعو تجميعا المعلومعات والبيانععات معن ُمختلع  المصعادر العربيععة واألجنبيعة فعال يُمِكعن للمركععز أن 
يستعين مثال بمصادر مجُهولة أو غير موثو  بها ثم يقعوم بفرزهعا وتصعنيفها فع  الملفعات الخاصعة بهعا  كمعا 

 يقوم باألعمال الخاصة بالتكشي  اإللكترون  وأعمال األرشفة. 

ممععا سععبق يسععتنتج الباحعع  أن مراكععز المعلومععات تقععوم بالعديععد مععن الوظععائ  والمهععام منهععا تجميعععا 
المعلومات الالزمة لصناعة القرار والعمل على فرز هذه المعلومات وتصنيفها وتحليلها فضاًل ععن التحعدي  

معلومعات وسعيلة ثابتعة الُمستمر لهذه المعلومات وحفظ هذه المعلومات ف  قواععد بيانعات حيع  تُععد مراكعز ال
وفع الععة لجمععا البيانععات والمعلومععات وتصععنيفيها وتحليلهععا ثععم تقععِديِمها لمتخععذي القععرار فعع  الوقععت المناسععب 

 وبالصورن الُمالئمة الت  تساعد على اتخاذ القرار .

 تعقيب عام للباحث على الدراسات السابقة وتوصياته 

 ن الخروج بالنتائج والُمؤشرات التالية: من خالل استعراض الباح  للدراسات السابقة يمك
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  ُمعظععم الدراسععات السععابقة دراسععات وصععفية تحليليععة   كمععا اتفقععت معظععم هععذه الدراسععات فعع  عععدن
 جوانب منها األهدا  واإلجراءات واستخدام المنهج الميدان . 

 ( قطاععات موُضعوعية فمنهعا دراسعات تناولعت د4وِزَعت الدراسات السابقة على عدد أربععة ) ور
المعلومات فع  اتخعاذ القعرار  دراسعات تناولعت نظعم المعلومعات اإلداريعة  دراسعات تناولعت اتخعاذ 

 القرار وصعوباته   دراسات تناولت مراكز المعلومات ودورها ف  اتخاذ القرار . 

 (والتع  2018هنا  بعض الدراسات ذات صلة ُمباشرن بموضوع الدراسة ومنهعا دراسعة عثمعان )
( والتعع  تناولععت 2017ور المعلومععات فعع  اتخععاذ القععرارات ودراسععة الشععوابكة )تناولععت أهميععة ود

دور جودن المعلومات ف  تحقيق اتخاذ القرار ف  مديريعة الشعؤون الصعحية فع  محافظعة الطعائ   
(بعنععوان االحتياجععات المعلُوماتيععة للمسععئولين وُمتخععذي القععرار بُمحافظععة 2016ودراسععة صععبره )

المعلومععات فعع  اتخععاذ القععرارات ومعرفععة نوعيععة المعلومععات التععع  سععوهاج والتعع  تناولععت دور 
يحتاجهععا المسععئولون وُمتخععذو القععرار بمحافظععة سععوهاج   كععذل  الوصععول إلععى أهععم مصععادر جمععا 

( والتععع  تناولعععت دور 2011المعلومعععات الالزمعععة التخعععاذ القعععرارات  وأيضعععا دراسعععة عاللعععو  )
تحديد مصادر جمعا  ية بوالية سطي  وهدفت إلىالمعلومات ف  اتخاذ القرارات داخل قطاع الترب

المعلومععات الالزمععة التخععاذ القععرارات بالُمؤسسعععات التعليميععة لواليععة سععطي  وأيضععا الدراسعععات 
والتعع   Charles (2011)األجنبيعة التعع  تناولعت دور المعلومععات فع  اتخععاذ القععرار مثعل دراسععة 

معن قبعل المعديرين التنفيعذين بالشعركات  تناولت دور المعلومعات فع  اتخعاذ القعرارات االسعتراتيجية
والت  تناولت التعر  على تأثير المعلومعات علعى اتخعاذ  Morgan (2010)دراسة  الصناعية  و

القععرار الصععحيح لععدى الطععالب وأوليععاء أمععورهم للععدخول إلععى الكليععة الُمناسععبة  وقععد أفععادت هععذه 
الُمقارنعة بعين هعذه النتعائج ونتعائج  الدراسات الباحع  فع  بنعاء اإلطعار العملع  للدراسعة  فضعاًل ععن

 الدراسة الحالية. 

والتع  أشعارت بعأن القطعاع الموضعوع  وف  نهاية الُمراجعة العلمية وبناء على نتائجها السعابق ذكرهعا 
الخععاص بمراكععز المعلومععات ودورهععا فعع  اتخععاذ القععرار جععاء فعع  الترتيععب األخيععر باعتبععاره أقععل القطاعععات 

بضعرورن يوصع  الباحع     (%19.8هذه الدراسات التحليلية حي  جعاءت بنسعبة )الموُضوعية تواجًدا بين 
العمل على زيادن الدراسعات واألبحعا  الُمتعلقعة بدراسعة دور مراكعز المعلومعات وأهميتهعا وبخاصعة العربيعة 
فعع  دعععم واتخععاذ القععرار؛ بهععد  دراسععة واقعهععا وتْفعيععل دوِرهععا فعع  تععوفير المعلومععات الضععرورية لُصععن اع 

 تخذي القرار للُمساهمة الفاِعلة ف  دعم واتخاذ القرار.   ومُ 

 المصادر والمراجع العربية :

إدارن وتنظيم مراكز المعلومات الُمتخصصة :دراسة حالة لخمسة (.2013إبراهيم   إبراهيم آدم محمد .)
ة النيلين .أطروحة )دكتوراه( السودان  جامع مراكز لوزارات اتحادية بوالية الخرطوم إدارن وتنظيم

ُمتاح على دار المنظومة استُرِجا من :   143 -1 كلية اآلداب   قسم المكتبات والمعلومات   ص 
http://search.mandumah.com/Record/916258  

الُمستودعات الرقمية بمراكز المعلومات السودانية :دراسة تقويمية (.2018أحمد  هيام كمال محمد.)
 جامعة أم درمان اإلسالمية   معهد بحو  ودراسات العالم اإلسالم  .أطروحة )دكتوراه( السودان 

ُمتاح على دار المنظومة استُرِجا  303-1.ص 
  http://search.mandumah.com/Record/1001966من:
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. ورقة بحثية مقدمة إل  مؤتمر دور اإلحصاء صنا واتخاذ القرارات(. 2010أفندي   عطية حسين .)
متاح  107-91خاذ القرارات .القاهرن:المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. صوبحو  العمليات ف  ات

  http://search.mandumah.com/Record/123755عل  دار المنظومة استرجا من :

(.خصائص نظم المعلومات اإلدارية وأثرها ف  مؤشرات نجاحه : دراسة 2012أل مراد   نيبال يونس .)
ات اإلدارية ف  كليت  طب األسنان والتربية. مجلة االدارن استطالعية آلراء مسؤول  الوحد

. استرجا 241-220(  90واالقتصاد  )
 https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=65022من:

تكنولوجيا ونظم المعلومات ف  المنظمات (. 2013البرزنج    حيدر شاكر ؛ جمعة   محمود حسن )
استرجا  78-69. بغداد :مطبعة ابن العرب  . ص 1ط - (.تكنولوج –المعاصرن منظور )إداري 

   https://books.google.dz/books?id=EvhoBQAAQBAJ&printsecمن 

( شرعية المعلومات ف  القرآن الكريم لصنا واتخاذ القرار: 2016الحباط    محمد خميس السيد محمد )
( ص 5)3 لوم المكتبات والمعلوماتمجلة المركز العرب  للبحو  والدراسات ف  عدراسة تحليلية. 

37-65  . 

(.مكونات نظم المعلومات اإلدارية 2019الراشدي  عادل عبد هللا عزيز ؛ عبد الهادي   خالد زيدان .)
ودورها ف  تعزيز الثقة التنظيمية : دراسة استطالعية آلراء عينة من األفراد ف  البن  المركزي 

متاح عل  دار المنظومة  131-113(  ص 121)38   ينمجلة تنمية الرافدبغداد .  -العراق  
  http://search.mandumah.com/Record/970443استرجا من :

: دار الجنان  نظم المعلومات وأثرها ف  التخطيط اإلستراتيج  بغداد(.2017الزبيدي  ضبيان شمام. )
استرجا من :  216للنشر والتوزيا .ص 

https://books.google.com.eg/books?id=yvcoDwAAQBAJ&printsecl  

:  السيبران  نحو رؤية استراتيجية لمكافحة اإلرهاب  (.2020مذكر بن سحم  مثيب الملح  .) السبيع  
  أطروحة  بمدينة الرياض دراسة ميدانية على مراكز المعلومات والتقنية ف  الجامعات السعودية 

 كلية العلوم اإلستراتيجية  قسم الدراسات)ماجستير(   جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية  
 اإلستراتيجية   تخصص الدراسات اإلستراتيجية  ص 

  https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/6671استُرجا من : 1-147

(.مراكز المعلومات ف  وكالت األنباء الوطنية :دراسة لمراكز 2010السريح    منى بنت داخل .)
متاح على دار المنظومة استرجا  138-82(  ص 6 ) .مجلة أعلموكالة األنباء واس  المعلومات ف 

  /443919http://search.mandumah.com/Recordمن :

دور نُُظم المعلومات اإلدارية ف  مواجهة األزمات (. 2020الشمري   وليد بن دغل نخيالن الشريف . )
  أطروحة )ماجستير(   السعودية  جامعة التجاري المالية من وجهة نظر العاملين ف  البن  األهل 

ناي  العربية للعلوم األمنية  كلية العلوم اإلدارية  قسم األزمات   تخصص إدارن األزمات   ص 
  :https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/666. استُرجا من167

تحقيق اتخاذ القرار ف  مديرية الشؤون (. دور جودن المعلومات ف  2017الشوابكة   عدنان عواد .)
 . 352-313(.ص 51) -مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصاديةالصحية ف  محافظة الطائ . 
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العالقة بين نظم دعم القرار وإعادن الهندسة ف  الجامعات (. 2010الشوبك   مازن جهاد إسماعيل. )
زن .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية غ-أطروحة )ماجستير(.جامعة األزهرالفلسطينية بقطاع غزن. 

 .  211.قسم إدارن األعمال . ص 

البيانات الضخمة وصناعة المعلومات ف  المكتبات ومراكز (. 2018العتيب    آمال بنت سعود .)
. ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الرابا والعشرين: المعلومات: مكتبة المل  فهد الوطنية نموذًجا

وآفا  استثمارها: الطريق نحو التكامل المعرف . جمعية المكتبات المتخصصة فرع البيانات الضخمة 
متاح على دار المنظومة استرجا من  20-1الخليج العرب  .مسقط   ص 

http://search.mandumah.com/Record/870339 

لمديرية العامة إدارن المعلومات ودورها ف  صنا القرارات با(. 2011العتيب  عبد العزيز بن سعد محمد .)
كلية الدراسات العليا  -. أطروحة )ماجستير( جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية  للجوازات بالرياض

 .  171السعودية ص –

.مجلة الحكمة للدراسات (. إشكالية القيادن اإلدارية وعملية اتخاذ القرار2016القفل  يسمينة.)
ومة استرجا من متاح على دار المنظ 92-77(.ص 8)االجتماعية.

:http://search.mandumah.com/Record/76983  

(.تقويم أثر نظم المعلومات اإلدارية على 2011المحاميد  رعد سالمة عل  ؛ عل  عبد المنعم محمد .)
عملية اتخاذ القرار: دراسة تطبيقية ف  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ف  المملكة األردنية 

)دكتوراه( السودان  جامعة أم درمان االسالمية   معهد بحو  ودراسات العالم  الهاشمية  أطروحة
ُمتاح على دار المنظومة استُرجا من  302-1اإلسالم    ص 

:http://search.mandumah.com/Record/563676  

دمة .ورقة بحثية مق دور بحو  العمليات ف  اتخاذ القرار(. 2010المغرب   محمد الفاتح محمود بشير.)
إلى مؤتمر دور اإلحصاء وبحو  العمليات ف  اتخاذ القرارات .القاهرن :المنظمة العربية للتنمية 

ُمتاح على دار المنظومة استرجا من  173-129اإلدارية .ص 
:http://search.mandumah.com/Record/123775 

ام األساليب الكمية ف  اتخاذ (.العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية واستخد2015النوايسة  كفى حمود .)
جامعة المجمعة  المجلة العربية للدارسات المعلوماتية القرار ف  الشركات المساهمة العامة األردنية   

ُمتاح على دار المنظومة  108-49(   ص 6معهد المل  سلمان للدراسات والخدمات االستشارية  ) -
 763599http://search.mandumah.com/Record/استُرجا من: 

. ورقة بحثية مقدمة إل  مؤتمر معوقات اتخاذ القرار اإلداري وسبل تذليلها(. 2010بخيت   قمر محمد .)
دور اإلحصاء وبحو  العمليات ف  اتخاذ القرارات. القاهرن :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية . 

متاح على دار المنظومة استرجا من  218-205ص
:.com/Record/123784http://search.mandumah  

(. مراكز المعلومات الُمتخصصة ف  العلوم السياسية ف  مصر :دارسة 2012بدوي   رشا سي  الدين .)
لواقعها والتخطيط لُمستقبلها  أطروحة )ماجستير(  قسم المكتبات والمعلومات   كلية اآلداب   جامعة 

 حلوان   استرجا من :

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn 
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مجلة الحكمة للدراسات التربوية (. فعالية اتخاذ القرار ف  المنظمة االقتصادية .2015بالل   ساس  .)
متاح على دار المنظومة استرجا  23-8(. مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيا ص 31.)والنفسية 
  http://search.mandumah.com/Record/ 652309من : 

.مجلة الحقو  والعلوم (. نظم المعلومات القرارية المساعدن على اتخاذ القرار 2015بالل   مسرحد .)
متاح على دار المنظومة استرجا من  197-180(. جامعة زيان عاشور بالجلفة ص 25.) اإلنسانية

:dumah.com/Record/834889http://search.man  

 . 179.الجزائر: دار األمة .ص  مدخل للتسيير والعمليات اإلدارية(. 2012بن حمود  سكينة.)

دور اإلبداع ف  اتخاذ القرارات ف   (.2016بوغليطة  إلهام ؛ الوزناج   مهمل  ؛ خنطيط  خديجة.)
الدول  حول :اإلبداع واالبتكار ف  ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلم  المؤسسات االقتصادية . 

متاح على  253-238رماح عمان .ص  -منظمات األعمال :مركز البح  وتطوير الموارد البشرية 
  http://search.mandumah.com/Record/752384دار المنظومة استرجا من :

الية وكفاءن نُظُم وتكنولوجيا المعلو2017بوفروخ  سعاد ؛ رشيد   عدوان.) مات ف  صناعة القرار (. فع ِ
(. 48محمد خيضر بسكرن   ) مجلة العلوم اإلنسانية   جامعة:دراسة حالة مؤسسة نفطال بباتنة .

ُمتاح على دار المنظومة استُرِجا من  582-563ص
:http://search.mandumah.com/Record/986969  

ف  إدارن األزمات األمنية :  نظم المعلومات اإلدارية وتعامالتها (.2020حسين   حسين عل  محمد .)
  أطروحة )ماجستير(   جامعة ناي  دراسة ميدانية على وزارن الداخلية اليمنية بمحافظة عدن 

-1العربية للعلوم األمنية  كلية العلوم اإلدارية  قسم إدارن األزمات  تخصص إدارن األزمات  ص 
  https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/66642 استُرجا من : 162

(.أهمية المعلومات ف  ترشيد القرارات عند 2017حسين   سمية ؛ مرازقة   فتحية ؛ شباح   سوال  .)
المجلة الحاج لخضر.  1عملية االقتناء بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بمكتبات جامعة باتنة

ر المنظومة استُرجا من ُمتاح على دا. 165-121(. ص4)52.األردنية للمكتبات والمعلومات
:http://search.mandumah.com/Record/863791  

(. فاعلية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية لدى رؤساء الدوائر 2010حال    محمد؛ عل   جالل محمود .)
.مجلة جامعة تشرين للبحو  والدراسات والشعب اإلدارية ف  مديرية التربية ف  محافظة دمشق 

متاح على دار المنظومة استرجا من  207-189(  ص 2)32   ة اآلداب والعلومسلسل -العلمية 
:http://search.mandumah.com/Record/112911  

القيادن: دراسة ف  علم االجتماع النفس  واإلداري والتنظيم  (. 2010رشوان  حسين عبد الحميد أحمد .)
 .  111-23.اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة للنشر   ص 

مركز معلومات هيئة ميناء اإلسكندرية البحري (.2018زهانة  نورهان  ناصر عبد السميا أبو المعاط .)
أطروحة )ماجستير(   جامعة اإلسكندرية   كلية اآلداب .قسم المكتبات والمعلومات  -. :دراسة حالة

 .138.ص 

. مجلة الحقو  والعلوم اإلنسانية يم (. العوائق المؤثرن ف  عملية اتخاذ القرار السل2015زيتون   سامية .)
متاح على دار المنظومة استرجا من  178-168( جامعة زيان عاشور بالجلفة . ص21).
:http://search.mandumah.com/Record/68892 

http://search.mandumah.com/Record
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 أطروحة )ماجستير(.قسم نظم المعلومات وأثرها عل  اتخاذ القرار: دراسة حالة(.2015سعاد  بوفروخ. )
باتنة –دية .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الحاج لخضر العلوم االقتصا
 .  150الجزائر .ص 

.دور جودن نظام المعلومات ف  دعم اتخاذ القرار ف  (2019شهيد  هدى ؛عبد الرزا   ابن عل  .)
مجلة .المؤسسة االقتصادية :دراسة حالة :مؤسسة اتصاالت الجزائر للهات  النقال موبيليس 

متاح على دار المنظومة استرجا من : 413-400(.ص10.)اقتصاديات المال واألعمال
http://search.mandumah.com/Record/99402 

(. أثر المعلومات ف  عملية اتخاذ القرار: دراسة تخطيطية تطبيقية ف  2011شيحان   شهاب حمد. )
متاح  .147-111(  ص7)4  قتصادية واإلداريةمجلة جامعة االنبار للعلوم االمديرية بلدية الرمادي. 
  https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=56816على الرابط التال  :

(. دور تكامل نظم المعلومات ف  ترشيد مراحل عملية اتخاذ 2016شيخ    غنية ؛ شيخ    خديجة . )
 جامعة أمحمد  جلة أبعاد اقتصاديةمالقرارات: دراسة حالة لعينة من البنو  العاملة ف  الجزائر. 

ُمتاح على  207-188(   ص 6كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ) -بوقرن بومرداس
 http://search.mandumah.com/Record/9 16510دار المنظومة استُرِجا من :

ات ف  عملية اتخاذ (. دور نظم المعلوم2016صالح   فراس مهدي ؛ حمودي   سندس عبد العزيز .)
دولة اإلمارات العربية  -القرارات اإلدارية لدي العاملين ف  دائرن الموارد البشرية ف  حكومة الفجيرن

استُرجا من قاعدن بيانات المنهل  26-1( ص 6المتحدن   المجلة العربية للعلوم ونشر األبحا   )
  www.ajsrp.com/10.12816/0028588متاح على: 

االحتياجات المعُلوماتية للمسؤولين وُمتخذي القرار بُمحافظة (. 2016عبد العال أحمد .)صبره   أحمد 
كلية اللغة العربية قسم  -: دراسة ميدانية . أطروحة )ماجستير( جامعة األزهر فرع أسيوط سوهاج 

 الوثائق والمكتبات . 

(. دور كفاءن المعلومات 2014)عبد الرحمن   إيمان جميل عبد الفتاح ؛ تادرس   إبراهيم حرب  هاشم .
ف  اتخاذ القرارات اإلدارية ف  الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر القادن األكاديميين جامعة 

(   ُمتاح على دار المنظومة 3)15   مجلة العلوم التربوية والنفسية مركز النشر العلم    –البحرين 
  http://search.mandumah.com/Record/624838استُرجا من :

منشورات الجهاز المركزي المصري  ما ه  صعوبات اتخاذ القرار.(.2013عبد العال  جمال سيد.)
استرجا من : متاح على دار المنظومة  41-36(.ص138)29للتنظيم واإلدارن. 

http://search.mandumah.com/Record/506746 

. ورشة العمل: تطوير الجوانب  اإلدارية دور المعلومات ف  صناعة القرارات(. 2015عثمان   عالم.)
 تركيا استرجا من : –التقنية لقطاع األعمال الحكومية إسطنبول 

http://dspaceancien.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1887 

. مجلة اإلدارن والتنمية للبحو   -( أهمية ودور المعلومات ف  اتخاذ القرارات.2018عثمان   مداح  )
متاح على الرابط التال  :   .244-234(.ص 1) 7 والدراسات

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52097 

https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%8A.+%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+7.1+(2018):+234-244.&sa=X&ved=0ahUKEwiMv9uEhabiAhWsxYUKHeQDDjIQgwMIKg
https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%8A.+%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+7.1+(2018):+234-244.&sa=X&ved=0ahUKEwiMv9uEhabiAhWsxYUKHeQDDjIQgwMIKg
https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%8A.+%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+7.1+(2018):+234-244.&sa=X&ved=0ahUKEwiMv9uEhabiAhWsxYUKHeQDDjIQgwMIKg
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ؤسسات التعليمية (. دورالمعلومات ف  اتخاذ القرارات داخل قطاع التربية الم2011عاللو   نجمة.)
ص   36.جامعة منتوري   قسنطينة   الجزائر عدد مجلة العلوم اإلنسانيةلوالية سطي  أنموذًجا .

61-81. 

. ورقة بحثية مقدمة  (. مراكز تحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار2017عمران  ليلة محمد السنوس  .)
ة ودورها ف  دعم اقتصاد ومجتما إلى مؤتمر مؤسسات المعلومات ف  المملكة العربية السعودي

المعرفة .المسؤوليات. التحديات.اآلليات. التطلعات.الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات . الرياض 
  http://search.mandumah.com/Record/76983. متاح على دار المنظومة استرجا من :

ات واالتصاالت ف  خدمات مراكز دور تقنية المعلوم(. 2018كرفاس  جالل الدين محمد إبراهيم.)
  أطروحة )دكتوراه( السودان  جامعة أم درمان اإلسالمية   المعلومات السودانية: دراسة مسحية

ُمتاح على دار المنظومة استُرِجا من  262-1معهد بحو  ودراسات العالم اإلسالم  .ص 
:http://search.mandumah.com/Record/911948 

معايير جودن األداء ف  مراكز المعلومات بوالية الخرطوم :دراسة (. 2018  .)محمد   خديجة خالد عل
ُمتاح على دار  205-1.أطروحة )دكتوراه(  السودان   جامعة النيلين   كلية اآلداب .ص تقييمية 

 http://search.mandumah.com/Record/103489المنظومة استُرِجا من :

نظم المعلومات اإلدارية ف  اتخاذ القرار على الخدمات  .فاعلية(2020محمد  محمد فضل هللا .)
.أطروحة )ماجستير(  2017-2015المصرفية:دراسة حالة على بن  الخرطوم ف  الفترن من 

استرجا من  106-1الخرطوم. قسم إدارن األعمال .كلية العلوم اإلدارية  جامعة أفريقيا العمالية .ص
:http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/5125/1/intro.pdf  

دور نظم المعلومات ف  اتخاذ القرار: دراسة ميدانية بمستشفى ابن سينا أم (. 2016مدفون   أميرن.)
م االجتماعية واإلنسانية .جامعة .أطروحة )ماجستير(.قسم العلوم االجتماعية .كلية العلوالبواق  

 . 159أم البواق  الجزائر ص ص–العرب  بن مهيدي 

. مجلة (. مساهمة اتخاذ القرار ف  الشعور بالرض  الوظيف 2017مصطفاوي  مصطف ؛سيف   يوس  .)
متاح على دار المنظومة استرجا من  98-82( ص 11  ) الحكمة للدراسات االجتماعية

:mah.com/Record/849127http://search.mandu  

نظم المعلومات (. 2010مكليود   رايموند ؛ شيل   جورج؛ تعريب سرور   سرور عل  ابراهيم .)
 .  960القاهرن: دار المريخ للنشر .ص  -. اإلدارية

.مجلة المستنصرية للدراسات (.مساهمة المرأن العراقية ف  عملية اتخاذ القرار 2014مهدي عمار جعفر.)
ُمتاح على دار المنظومة استرجا من  163-138(. الجامعة المستنصرية .ص47  )والدوليةالعربية 

:http://search.mandumah.com/Record/635333  

.دار البازوري العلمية للنشر  المنهج الكم  ف  اتخاذ القرارات اإلدارية المثل (.2010مؤيد   الفضل .)
 والتوزيا  عمان األردن . 

مجلة دراسات (. دور ِكفاية المعلُومات ف  فاعلية اتخاذ القرارات. 2010عبد هللا عمر. )نصي   عُمر بن 
.ُمتاح على دار المنظومة على الرابط التال  : 72-41(  ص9  )المعلومات

http://search.mandumah.com/Record/94681 

http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/5125/1/intro.pdf
http://search.mandumah.com/Record/94681/-
http://search.mandumah.com/Record/94681/-
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.عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيا .  مبادئ نظم المعلومات(. 2018غالب .) ياسين  سعد
استرجا من  21ص
:https://books.google.com.eg/books?id=YUJaDwAAQBAJ&pri 
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