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 0202/0202  اجلامعية السنة

ودورها يف دعم اختاذ القرار  األنظمة اخلبرية
 )دراسة حالة مؤسسة كوندور( يف املؤسسة



 املـــلــــخــص:
( يف االجهزة، الربجميات، املتعاملون مع النظام اخلبريىل توضيح و اختبار دور االنظمة اخلبرية أببعادها )هدفت الدراسة ا  

االستبيان وبرانمج دعم اختاذ القرار يف مؤسسة كوندور ،واعتمدت الدراسة على املنهح الوصفي التحليلي واستخدام 
spss  أنو االرقام اليت حتصلنا عليها  توصلت الدراسة إىل أن كأداة جلمع البياانت، و من خالل حتليل  اإلجاابت 
االنظمة اخلبرية أببعادها وأبن هلا أتثري إجيايب على عملية اختاذ القرار، كما توصلت   أبمهية املؤسسة لدى إدراك هناك

اخلبرية  ةاالنظمبرانمج تدرييب مكثف ومستمر حول استخدام  وضع الدراسة إىل جمموعة من املقرتحات كانت أمهها
اخلبرية عند اختاذ  نظمةاالللوصول إىل اهلدف املنشود، حث اإلدارة العليا يف مؤسسة كوندور لزايدة االعتماد على 

اإلستمرار يف توفري املؤسسة حمل الدراسة أجهزة عالية املواصفات  لسرعة ودقة القرارات اليت تبىن على نتائجها، القرارات
 .خلبرية ا نظمةاالتتالءم مع متطلبات 

 .عملية اختاذ القراراختاد القرار،  القرار،برية، االنظمة اخل: الكلمات املفتاحية 
 

Summary: 

The study aimed to clarify and test the role of expert systems with their 

dimensions (hardware, software, dealers with the expert system) in supporting 

decision-making in the Condor company, and the study relied on the descriptive 

analytical approach and the use of the questionnaire and the spss program as a tool 

for data collection, and by analyzing the answers and numbers that The study 

concluded that there is an awareness in the institution of the importance of expert 

systems in their dimensions and that they have a positive impact on the decision-

making process. The study also reached a set of proposals, the most important of 

which was the development of an intensive and continuous training program on the 

use of expert systems to reach the desired goal, urging the senior management In the 

Condor company, to increase reliance on expert systems when making decisions for 

the speed and accuracy of decisions that are based on their results, the company under 

study continues to provide high specification devices that are compatible with the 

requirements of expert systems. 

key words expert systems, decision, decision-making, decision-making process. 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 َرب ِّ أَْوزِّْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّتِّي أَْنَعْمَت عََليَّ َوعََلٰى وَالَِّديَّ وَأَْن أَْعَملَ  "

 "  َصالًِّحا تَْرَضاُه وَأَْدخِّْلنِّي بِّرَْحَمتَِّك فِّي عِّبَ ادَِّك الصَّالِّحِّينَ 

 من سورة النمل. -91 -اآلية

 اليت ال تعد وال حتصى ومنها أنه وفقنا يف إمتاممه ثريا على نعاحلمد هلل حنمده محدا ك

 العمل وكان فضله علينا عظيما. هذا

 وعرفاان ابجلميل نتقدم ابلشكر اجلزيل والفناء اخلالص والتقدير الصادق إىل كل من

 خص ابلذكرأساعدان على اجناز هذا العمل و 

 حسن صالح الدينأبن أحسن :  األستاذ املشرف

قدموه لنا من نصائح                  جبزيل الشكر اىل كل موظفي مؤسسة كوندور على ما ونتوجه
 وارشادات

العمل ولو بكلمة طيبة  اكما ال يفوتنا يف األخري أن نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كل من ساعدان يف إعداد هذ
 قةوابتسامة صاد

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                                            ( والمؤمنون ورسوله ملكمع هللا فسيرى اعملوا ق ل و )
 صدق هللا العظيم

يطيب النهار إىل بطاعتك.. وال تطيب اللحظات إال بذكرك.. وال تطيب اآلخرة إال  يطيب الليل إال بشكرك وال إهلي ال
 اللهم جل جاللك.بعفوك.. وال تطيب اجلنة إال برؤيتك 

إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة.. ونصح األمة.. إىل نيب الرمحة ونور العاملني.. سيدان حممد صلى هللا عليه 
 وسلم.

إىل من منحتين احلب والعطف واحلنان وشاركتين الفرح واألحزان، وعلمتين الشكر وأن العمل الصاحل املتقن ال 
يب حببها وينطق لساين ابمسها وتعجز الكلمات عن وصفها إىل أمي احلنون أطال هللا يف ابلصرب، إىل من ينبض قلأييت إال 
 عمرها.

إىل رمز العطاء الذي أعطى ومازال يعطي، إىل الذي أرشدين يف الصغر ومازال ينصحين يف الكرب وحثين على 
عليك  ىل نور دريب  أيب العزيز، أدام هللاإ، ينحالذي حتمل أعباء احلياة لريحيين، وقساوة األايم ليفر  إىل العلم و االجتهاد

 نعمة الصحة .

 اي وأخي وفقهم هللا.تإىل من رافقاين منذ الصغر أخ

وبرفقتهم يف دروب  ومتيزوا ابلوفاء والعطاء إىل ينابيع الصدق الصايف إىل من معهم سعدت ابإلخاء اإىل من حتلو 
  .  أصدقائيريق النجاح واخلري احلياة احللوة واحلزينة سرت إىل من كانوا معي على ط

 اىل رفيقي يف هذا العمل )حممد(، واىل كل من ساعدان وأعاننا .

يبوشالل سيدعل        Bouchelal sidali    



 
 إىل معلم البشرية  ومنبع العلم سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم(

 إىل من أرضعتين احلب واحلنان.. إىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل

 والديت احلبيبة

 إىل قدويت يف احلياة أيب العزيز

 إىل أخي الصغري

 إىل كافة األهل واألحباب

 إىل من عرفت كيف اجدهم وعلموين أن ال أضيعهم

 زمالئي األعزاء

حناشي حممد                                                                             
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I 

 

 احملتوايتفهرس 

 الصفحة العنوان  

 - اتالتشكر 

 - اإلهداء

 - قائمة احملتوايت

 - قائمة األشكال

 - قائمة اجلداول

 ج-أ مقدمة

 1 لألنظمة اخلبرية واختاذ القرارات التأصيل النظريالفصل األول:          

 2  متهيد

 23-3 االدبيات النظرية لألنظمة اخلبرية املبحث األول: 

 3 مفهوم األنظمة اخلبرية وخصائصها :ب األولاملطل

 5   اخلبرية ومكوانهتا األنظمة: أنواع املطلب الثاين



 ................................................................الفهرس .....................

 
II 

 

 9  اخلبرية ومكانتها يف تسيري املؤسسة األنظمةدوافع بناء  املطلب الثالث :

 22 ااخلبرية و آلية عمله األنظمةاملطلب الرابع : تطوير وبناء 

 23 اخلبرية األنظمةاملطلب اخلامس: مزااي وعيوب 

 02-25  اساسيات عن عملية اختاد القرار املبحث الثاين: 

 25 مفهوم عملية اختاذ القرار وخصائصهاملطلب األول:  

 21  املطلب الثاين: امهية عملية اختاذ القرار ومراحلها 

 00  العوامل املؤثرة عليهاو أساليب عملية اختاذ القرار  : الثالث املطلب

 02  اخلبرية يف عملية اختاذ القرارات األنظمةب الرابع : دور املطل

 30-02     الدراسات السابقة املبحث الثالث :

 02  : الدراسات املتعلقة ابالنظمة اخلبرية املطلب االول

 32   املطلب الثاين : الدراسات املتعلقة بعملية اختاذ القرار

 30  ية عن الدراسات السابقةمامييز الدراسة احلال املطلب الثالث : 



 ................................................................الفهرس .....................

 
III 

 

 33  خالصة الفصل

 35 الفصل الثاين: الدراسة امليدانية  

 32  متهيد

  35-31 تقدمي مؤسسة" كوندور" حمل الدراسة  املبحث األول:   

  Condor 31))نظرة عامة عن مؤسسة كوندور املطلب األول: 

  32 ثاين : اهداف ومهام مؤسسة كوندوراملطلب ال

  32 اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور طلب الثالث :امل

  30 2020هيكل املوظفني حسب  وحدات اإلنتاج لسنة املطلب الرابع: 

 33- 30 الطريقة واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانيةاملبحث الثاين: 

   30 تصميم أداة الدراسة املطلب األول :

  33 اسةالتصميم العملي للدر : املطلب الثاين

  33 اختبار ثبات أداه الدراسةاملطلب الثالث: 
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IV 

 

 53-35 املبحث الثالث: حتليل حماور االستبيان واختبار الفرضيات

 35 املطلب األول: حتليل اخلصائص العامة لعينة الدراسة

 32 األنظمة اخلبريةحتليل استجاابت أفراد عينة الدراسة ألبعاد املطلب الثاين: 

 53 اختبار وحتليل عالقات االرتباط بني متغريات الدراسةث: املطلب الثال

 52  خالصة الفصل

 51 اخلامتة

 22 قائمة املراجع

 22 املالحق
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V 

 

 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 4 مقارنة بين األنظمة التقليدية واألنظمة الخبيرة  10

 40  جهيكل الموظفين حسب  وحدات اإلنتا  10

 44  طريقة توزيع المتوسط الحسابي )مقياس ليكرت الخماسي(  10

 45   األنظمة الخبيرةقيم معامل ألفا كرونباخ  ألبعاد  14

 45  قيم معامل ألفا كرونباخ لبعد عملية اتخاذ القرار   15

 40 توزيع العينة وفق متغير الجنس  10

 40 توزيع العينة وفق متغير العمر  10

 40 توزيع العينة وفق المؤهل العلمي  08

 40 توزيع العينة وفق سنوات الخبرة 10

 44 استجابات أفراد عينة الدراسة لبعد االجهزة 01
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VI 

 

 40 استجابات أفراد عينة الدراسة لبعد البرمجيات 00

 51 المتعاملون مع النظام الخبيراستجابات أفراد عينة الدراسة لبعد  00

 50 المتغير التابع عملية اتخاذ القرارعينة الدراسة  استجابات أفراد 00

 50 معامل االرتباط بيرسون بين أبعاد  االنظمة الخبيرة وعملية اتخاذ القرار 04

نتائج تحليل األثر بين أبعاد  االنظمة الخبيرة  وعملية اتخاذ القرار  05
 بالمؤسسة

54 

 فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 ج نموذج الدراسة 10

 0 مكونات األنظمة الخبيرة 10

 40 الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور 10
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 مــــقـــــــــــدمـــــة :

تعترب عملية اختاذ القرار احملور الرئيسي يف املؤسسة وعصب وجودها فهي حجر األساس لكل شيء داخل 
وراي فراد واآلالت واملعدات واملواد وكل ما يتعلق اها من مستجدات وتغريات، فهي تلعب دورا أساسا وحمكاأل ،املؤسسة

حىت تتمكن من بلوغ أهدافها واستمرارية بقائها وهلذا كان من الضروري أن تتوفر املؤسسة ، يف كفاءة األفراد واملؤسسات
 الوقت املناسب تعكس صورة القرارات اليت تؤخذ يف املؤسسة. على نظام للمعلومات ميدها مبعلومات دقيقة وانفعة ويف

ئل اليت ال ان التطور اهلائل يف التكنولوجيا واملعلومات قد أدى إىل توفر العديد من النظم واألدوات والوساإ      
وميكنه من  فأصبح متخذ القرار يف حاجة إىل نظام يليب حاجاته العاجلة من املعلومات تستهدف دعم اختاذ القرار،

التفاعل مع احلاسوب سواء إبدخال متغريات جديدة أو تغيريات على االفرتاضات املتعلقة ابملشكلة أو النموذج، إلعداد 
العديد من السيناريوهات اليت متكن متخذ القرار من استعراض خمتلف احللول املقرتحة للمشكلة واختيار احلل األفضل 

 على اآلخرين سواء حمللني كانوا أو أخصائيي املعلومات. وإعداد تقارير خاصة دون االعتماد

الذي يتصف بعملية نقل العمليات املنطقية للعقل  ،اخلبرية من أهم تطبيقات الذكاء االصطناعي األنظمةلذلك تعد      
قوم اها املؤسسة، البشري وتقدميها من خالل اآللة لالستفادة منها ابعتبار هذا النظام أقل تكلفة يف بعض األعمال اليت ت

 من اخلصائص اليت يتصف اها الذكاء اإلصطناعي.اخلبرية على العديد  األنظمةهذا وقد مت تصميم 

وهذا ربح الوقت، اخلبرية على اختاذ القرار من حيث السهولة والدقة و  األنظمةوعليه سنحلل يف هذه الدراسة أثر 
  ؟ يف دعم اختاذ القرار يف املؤسسة  خلبريةكيف تساهم االنظمة ا :من خالل طرح اإلشكالية األتية

  وتندرج ضمن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية أمهها:

 يف  الشركة  كوندور ؟   ما  مستوى تطبيق  االنظمة اخلبرية -

 ؟  يف مؤسسة كوندورعملية اختاذ القرار أببعادها و  االنظمة اخلبريةهل توجد عالقة بني  -

 ؟ بعاد االنظمة اخلبرية  يف عملية اختاذ القرار يف مؤسسة كوندورهل تؤثر أ -

  : فرضيات الدراسة 

   :لإلجابة عن التساؤل الرئيسي تطرح الفرضية الرئيسية التالية

 . يف دعم اختاذ القرار يف املؤسسة  االنظمة اخلبرية تؤثر ال -
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 :الفرضيات الفرعية 

 هذا النوع من النظم. املؤسسة اجلزائرية حمل الدراسة تتبىن  -

 توجد عالقة بني أبعاد األنظمة اخلبرية وعملية اختاذ القرار مؤسسة كوندور. ال -

الربجميات، املتعاملون مع النظام اخلبري( يف عملية اختاذ القرار ضمن  )األجهزة، ال يؤثر كل بعد من أبعاد األنظمة اخلبرية -
 .مؤسسة كوندور

 :أمهية الدراسة 

مدى أتثريها األنظمة اخلبرية و مدى العالقة التفاعلية و قوة التاثري املتبادل بني االستخدام الفعال آلليات  التعرف على -
 .املستقبلية للمؤسسة، و اكتساب امليزة التنافسية املستدامةية احلالية و القرارت املتخذة، وتدعيم الوضعية التنافس على

   . ميدان اإلدارةوضوعات املهمة يفيعد موضوع الدراسة من امل -

 .حداثته من جهة والندرة النسبية يف البحوث والدراسات التطبيقية -

 .عملية اختاذ القرار يف اخلبريةلألنظمة  للمؤسسات املاسة احلاجة مدى توضيح -

تقاء كأداة فعالة الر  داخل املؤسسات اها االهتمام وجب اجيابيات من وماهلا اخلبرية األنظمة تلعبه الذي الدور -
 ة.املؤسس

تضفي هذه الدراسة معلومات جديدة من نوعها لقائمة دراسات اجلامعة حيـث ال تـزال املكتبـة اجلامعية بشكل خاص  -
 .اخلبرية األنظمةتفتقر إىل معلومات يف موضوع 

لك حفظ رأس وكذ يؤمل أن تفيد هذه الدراسة اإلدارة وأصحاب القرار يف املؤسسات من خالل  توفري اجلهد واملال، -
املال الفكري لدى اخلرباء من خالهلا ومساعدة الذي ال ميلكون اخلربة على القيام مبهامهم بصفة اخلبري ابإلضافة إىل تربير 

 . القرارات اليت يتم اختاذها مما يزيد دقة النتائج يف ظل وجود حالة من عدم التاكد

 سباب اختيار املوضوع الدراسةا: 

 :القا من االعتبارات التاليةمت اختيار املوضوع انط

 .االهتمام الشخصي ابلدراسات واملواضيع املتعلقة بنظم دعم القرار  -
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 . القيمة العلمية للموضوع -

 .اخلبرية وحمدوديتها األنظمةنقص الدراسات اليت تناولت موضوع  -

  اخلبرية على مستوى الكلية اندرة. ابألنظمةالدراسات املتعلقة  -

 أمهية يف اختاذ القرارات املثلى. اخلبرية و ما له من األنظمةوصل له الباحثون حول موضوع متابعة ما ت -

 ارتباط موضوع الدراسة ابلتخصص. -

 .اخلبرية من أهم التقنيات اليت تطمح املؤسسات للتحول إليها األنظمةيعد موضوع  -

 :حدود الدراسة 

 ابملنطقة الصناعية برج بوعريريج.اقتصرت الدراسة عل مؤسسة كوندور  احلدود املكانية:

 . 0202-0202مت إجراء هذا البحث ميدانيا يف الفصل الثاين للسنة اجلامعية  احلدود الزمنية:

نظمة اخلبرية يف عملية اختاذ القرار مبؤسسة  اقتصر هذا البحث على دراسة  الدور الذي تلعبه األ احلدود املوضوعية:
 كوندور.

 ؤسسة كوندور.مب االدارة لبحث على موظفيصر ااقت احلدود البشرية:

 :منهج الدراسة 

أما  واإلجابة على اإلشكالية املطروحة سنعتمد أساسا على املنهج الوصفي، نفيهاإلثبات صحة الفرضيات املتبناة أو 
ة اخلبرية يف الدور الذي تلعبه االنظميف اجلانب التطبيقي فسنقوم إبجراء دراسة ميدانية يف مؤسسة كوندور اهدف معرفة  

اخلبرية وعملية اختاذ القرار وذلك من خالل  األنظمة، ابإلضافة إىل حتليل عالقة االرتباط والتأثري ما بني عملية اختاذ القرار
 .وصف كافة مفردات عينة  الدراسة حماولة القيام بعملية املسح املتعلقة مبوضوعنا و

 هيكل الدراسة : 

الفصل األول  ملوضوع قمنا بتقسيم البحث إىل فصلني نظري وآخر تطبيقي،بناء على طرح اإلشكالية وأهداف ا
تطرقنا فيه اىل اجلانب النظري للدراسة، أما يف الفصل الثاين فسنحاول تسليط الضوء على الدراسـة امليدانية حماولني بذلك 

  .سة " كوندور برج بوعريريج"إسقاط ما مت طرحه يف اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي من خالل دراسة حالة ملؤس
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 صعوابت الدراسة : 

لقد واجهتنا مشاكل وصعوابت عديدة عند إعداد هذا البحث سواء تعلق األمر ابجلانب النظـري أو عند الدراسة 
 :امليدانية، لعل أمهها يكمن فيما يلي

   .ةقلة أو ندرة املراجع املتعلقة جبوهر املوضوع، خاصة على مستوى املكتبة اجلامعي -

 .صعوبة احلصول على املراجع املتخصصة واملتعلقة ابملوضوع وخاصة األجنبية منها وارتفاع تكلفة ترمجتها للغة العربية -

  .صعوبة إجياد مؤسسة جزائرية للقيام بدراسة ميدانية -

  ب متباينة.وذلك ألسـبا  حتفظ بعض املسؤولني يف الكشف عن املعلومات اليت ختص املصاحل اليت يعملون اها -

 .الظروف الصعبة للمحيط الذي تنشط فيه املؤسسة اليت استهدفتها الدراسة -

 (.21الظروف االستثنائية احمليطة بنا و املتمثلة يف تفشي وابء كوروان )كوفيد -

 :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة 

حتلل وتدلل وتتصل وتشري وتصمم وتفحص وتشرح هي نوع من برامج احلاسب، اليت ميكنها أن ترشد و نظمة اخلبرية: ألا
وتتنبأ وتتصور وتعرف وتفسر وحتدد وتتعلم وتدبر ومتسح وحتفظ وتقدم وختترب وتعلم، وهي تستخدم يف حل املشاكل اليت 

 .حتتاج خرباء حللها

 .: "الناتج النهائي الذي يتم اعتماده يف ضوء مراحل خمتلفة للصناعة واالختيارالقرار

عملية اختيار بدائل او البديل املناسب من بني عدة بدائل وهذا يتعني على الباحث أن جيمع وجيهز  :راراختاد الق
املعلومات عن البدائل املختلفو املتعلقة ابملشكلة اليت يبحثها مث خيتار من بينها البديل املناسب بناء على نتائج حتليلية 

 للمعلومات.

 .ت، يتم مبقتضاها البحث يف املشكلة أو املوقف وحتديد أفضل احللول وأنسبهاعبارة عن خطوا:  عملية اختاذ القرار
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 :منوذج الدراسة 

االنظمة "يوضح منوذج الدراسة الفكرة األساسية للبحث أي عالقات االرتباط و التأثري بني متغري البحث املستقل 
عة هي توضيح األسهم عالقات االرتباط و التأثري بني اخلبرية " و املتغري التابع "عملية اختاذ القرار" و النتيجة املتوق

 .متغريات البحث

 منوذج الدراسة(: 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبنياملصدر: من إعداد 
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 متهيد: 

على املعلومات والتطور املتنامي يف التقنيات احلديثة،  إن تسارع التغريات االقتصادية يؤدي إىل ازدايد الطلب
تتميز بيئة األعمال اليوم ابلتطور والتغري املستمرين، مما جيعل املسري يف حبث دائم ومتواصل عن األساليب اليت حيث انه 

لعمل والتقليل من اخلبرية اليت أصبحت متثل ضرورة ملحة لتسهيل ا األنظمةمتكنه من بلوغ أهدافه معتمدا يف ذلك على 
 .التكاليف وربح الوقت والتمكني من اختاذ القرار السليم

أما يف ماخيص  ملام بكل مايدور حوهلا،يهدف هذا الفصل إىل التعريف ابألنظمة اخلبرية يف املبحث األول، واإل
فيما سنتناول أدبيات سابقة  ختاذ القرار مبا فيه خصائصها و أمهيتها وأغلب جوانبها،إاملبحث الثاين سنتناول فيه عملية 

 ملتغريات الدراسة يف املبحث الثالث.
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 دبيات النظرية لألنظمة اخلبريةاملبحث األول: اال

 الذي وبروزه العوملة مفهوم ظهور زدادإو  والتكنولوجي، العلمي التقدم جمال يف هائلة ثورة األخرية العقود شهدت
 على كبري أثر املوضوع هلذا كان وقد ممكن، وجهد وقت أبقل الكبري العامل هذا يف انمك أي إىل الوصول إمكانية أاتح

هندف من خالل هذا املبحث إىل التعرف على مفهوم  واألنظمة اخلبري. االصطناعي الذكاء علم ومنها كافة العلوم
 إخل. خصائصها، مكوانهتا، أنواعها.... ،كجزء من جمال الذكاء اإلصطناعي  ةاألنظمة اخلبري 

 .املطلب األول: مفهوم األنظمة اخلبرية وخصائصها

 أوال: مفهوم النظام اخلبري

 قبل أن نتطرق إىل تعريف النظام اخلبري علينا أوال أن نعرف ماهو الذكاء االصطناعي.

 :م يف جامعة ستانفورد، عرفه على أنه2111هو مصطلح صاغه الربوفيسور جون مكارثي سنة  :الذكاء اإلصطناعي -
الكثري من األحباث جعلت البشر يربجمون اآلالت لتتصرف بطريقة ذكية، مثل لعب  ،"علم وهندسة صنع اآلاالت الذكية"

 1الشطرنج، لكننا اليوم نشدد على اآلالت ايل ميكنها التعلم، على االقل كما يفعله البشر.
 2الفئات األربع التالية:كما هنالك العديد من التعريفات حول ذلك، ولكن ميكن تصنيف معظمها يف  -

 األنظمة اليت تفكر مثل البشر. -

 األنظمة اليت تتصرف مثل البشر. -

 األنظمة اليت تفكر بعقالنية . -

 األنظمة اليت تتصرف بعقالنية. -

هي نوع من برامج احلاسب، اليت ميكنها أن ترشد وحتلل وتدلل وتتصل وتشري وتصمم وتفحص  :اخلبرية األنظمة -
تنبأ وتتصور وتعرف وتفسر وحتدد وتتعلم وتدبر ومتسح وحتفظ وتقدم وختترب وتعلم، وهي تستخدم يف حل وتشرح وت

 3املشاكل اليت حتتاج خرباء حللها.

                                                           
1 Christopher Manning, Artificial Intelligence Definitions, Stanford University, Human-Centered, Artificial 

Intelligence, September 2020. 
2 Joost N.Kok and others, Artificial Intelligence: Definition, Trends, Techniques and Cases, Leiden Institute of 

advanced computer science, Leiden University, Netherland, 2009, P 02. 
، الطبعة األوىل، املكتبة األكادميية، القاهرة، املكتبات مدخل جترييب للنظم اخلبرية يف جمال املراجعالذكاء اإلصطناعي والنظم اخلبرية يف زين عبد اهلادي،  3

 .02، ص0222



 

 
4 
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عبارة عن تطبيقات حاسوبية يتم تصميمها لصنع القرار يف اجملاالت املختلفة حلياة، معتمدة على  اخلبرية األنظمة -
ان يف جمال حمدد، وتستخدم عادة يف حقول الطب، التعليم، القانون، البيولوجيا وغريها. كما قاعدة معرفة متثل خربة إنس

خلربة واليت يتم اتعرف أيضا على أهنا عبارة عن برانمج إلكرتوين يقوم على جمموعة من املكوانت اليت تعمل على أساس 
 1تقدمي النصائح.جتميعها من اخلرباء البشر واليت يتم من خالهلا حل خمتلف املشاكل و 

على أنه: "نظام معلومات يستغل املعرفة الصرحية املتعلقة جملال معني. يتكون من قاعدة  النظام اخلبريكما يعرف  -
املعرفة وبرانمج )حمرك االستدالل( يستخلص االستنتاجات من املعرفة وجييب على أسئلة املستخدم. تستخدم األنظمة 

هلندسة، العلوم الفيزايئية واإلدارة. هو واحدة من أكثر التطبيقات العملية للذكاء اخلبرية يف عدة جماالت: الطب، ا
 2اإلصطناعي.

"جمموعة من الربجميات اليت متلك القدرة على إختاذ  هي اخلبرية األنظمةوكتعريف شامل يرى الباحثان أن 
ى خربة وحتليالت جمموعة من اخلرباء القرارات وحل املشكالت اليت تواجهها من خالل قاعدة املعرفة اليت حتتوي عل

 ة عل ذلك فإهنا تتعامل كالشخص اخلبري عند مواجهة مشكلة حتتاج إىل اختاذ قرار".و يف شىت اجملاالت، وعال

 مقارنة بني األنظمة التقليدية واألنظمة اخلبرية :(2جدول )

 اخلبرية األنظمة التقليدية األنظمة
 واحد برانمج يف عادة ومعاجلتها املعلومات جتتمع

 متسلسل
 املعاجلة آلية عن بوضوح مفصولة املعرفة قاعدة إن
 قواعد عن منفصلة املعرفة قواعد أن أي )االستنتاج(

 السيطرة
 أبخطاء الربانمج يقوم قد )أبخطاء يقومون املربجمني( أبخطاء يقوم ال الربانمج
 أو اإلدخال معلومات حتتاج ملاذا تفسر ال عادة،
 النتائج صاستخال كيفية

 اخلبرية األنظمة من جزء التفسري

 والقواعد القوانني يف ابلتغريات القيام السهل من حمرية الربانمج يف التغريات
 فقط قليلة قواعد طريق عن النظام يشتغل أن ميكن يكتمل عندما فقط النظام يعمل
 والتوجيه املنطق مابستخدا يكون التنفيذ )خوارزميات( خبطوة خطوة أساس على التنفيذ يكون

 الكبرية املعرفة قواعد مع الفعال التعامل ضخمة بياانت قواعد مع الفعال التعامل
 املعرفة واستعمال متثيل واملعلومات البياانت واستعمال متثيل

                                                           
للذكاء الصناعي يف ظل  (System Expert)تدقيق نظم املعلومات احملاسبية ابستخدام تطبيقات النظم اخلبرية بوسبعني تسعديت وعمريوش عرابن،  1

 .40، ص 0221، 22، اجمللد20، جملة احملاسبة، التدقيق واملالية، اجلزائر، العدد لومات واالتصالبيئة تكنولوجيا املع
2 Stéphan Turcot, Développement et validation d’un système expert en diagnostic de performance d’une PME 

manufacturière, Mémoire présenté à l’université du Québec) Trois-Rivières comme exigence partielle de la maitrise en 

gestion des PME et de leur environnement, Université de Québec à Trois-Rivières, 1999, P 30. 
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 والكفاءة التأثريية هي الرئيسي اهلدف الفعالية هي الرئيسي اهلدف
 النوعية والبياانت املعلومات مع التعامل ةسهول الكمية املعلومات مع التعامل سهولة
 املعلومات إىل املدخل وتوزيع وتوضيح إدخال
 البياانت أو العددية

 واملعرفة احلكم إىل الدخول ويوزع ويوضح ينتزع

الفلسطينية، املصدر: علي عبد الرمحان أبو زايد، دور األنظمة اخلبرية يف يف جودة اختاذ قرارات االدارة العليا يف وزارة الصحة 
، 0221قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ختصص القيادة واإلدارة، جامعة األقصى بغزة، 

 .02ص 

 اخلبرية:  األنظمةخصائص  اثنيا:
 1إن النظام اخلبري هو عبارة عن برانمج كمبيوتر من شأنه أن :

 ضية على حد سواء. يستدعي املعرفة الرمزية واملعرفة الراي .2
 يعتمد أساليب إرشادية أو جتريبية )معقولة( فضال عن اخلوارزمية منها )مؤكدة(. .0
 له نفس أداء املختصني عندما يتعلق األمر مبجال املشكلة. .4
 يوضح ما يعلمه ويقدم األسباب اليت جنمت عنها أجوبته. )جعل ما يعرفه وأسباب إجاابته مفهوم(. .0
 يبقي على مرونته. .1
 اخلبرية ومكوانهتا األنظمةب الثاين: أنواع املطل

 أوال :أنواع األنظمة اخلبرية
تتصف األنظمة اخلبرية بقدر كبري من التنوع، إذ تؤدي أنواع خمتلفة من املهام، كما تعمل بدرجات متفاوتة من الذكاء 

 ، حيث جند التصنيفات التالية:فقد استخدم الباحثون معايري خمتلفة للتمييز بني األنواع املتعددة لألنظمة اخلبرية

اليت ميكن أن تقدمها هذه األنظمة للمستخدم، فإهنا تصنف إىل ثالث جمموعات أساسية  لنوع املساعدةوفقا  -2
 2هي:

 التحليل أداء يف املستخدم مبساعدة يقوم النظام فهنا خربة، النظم أقل النظم هذه تعد األنظمة اليت تعمل كمساعد: -أ
 بشري. لتدخل حتتاج اليت األنشطة توضيح و األعمال لبعض الروتيين

                                                           
1 Bruce G. Buchanan & Reid G. Smith, Fundamentals of expert systems, Knowledge Systems Laboratory, Stanford 

University, 1987, P 01. 

الطبعة األوىل، املركز الدميوقراطي العريب للدراسات ، تطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات األعمال، جمموعة من الباحثني2 
 .88 ص ،0221أملانيا، -برلني ،اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية
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 مثل أسئلة تطرح كما النظام مع املشكلة حول ابلنقاش للمستخدم تسمح النظم هذه األنظمة اليت تعمل كزميل: -ب
 أبن للمستخدم يتبنّي  عندما و مشرتك، لقرار التوصل بغرض النظام يستخدمه الذي املنطق لفهم ذلك و كيف؟ ملاذا؟
 النهائي فالقرار وابلتايل املسار، لتصحيح املعلومات من مزيدا بتوفري يقوم فإنه املشكلة، حلل خاطئ مسار يف يسري مالنظا
 والنظام. املستخدم بني مشرتك جهد يكون

 ميكنه النظام أن مبعىن مناقشة، بدون النظام نصيحة بقبول يقوم املستخدم هنا األنظمة اليت تعمل كخبري حقيقي: -ج
 .البشر اخلرباء إال يؤديها أن يستطيع ال أعمال ؤديي أن

 1، تنقسم وفق هذا النواع إىل:لطريقة أداء النظام اخلبري لعملهوفقا  -0

 بشأن معني استنتاج إىل للتوصل القواعد من سلسلة بتشغيل النظام يقوم حيث اخلبرية املبنية على القواعد: األنظمة -أ
 .للنظام املمنوحة للمعطيات وفقا وذلك املشكلة حل

 يف خمتزن مثال مع معني موقف مقارنة من استنتاجاهتا تستمد اليت تلك وهي اخلبرية املبنية على مثال: األنظمة -ب
 .ابلنظام اخلاصة املعرفة قاعدة

 معدات منها تعاين اليت املشكالت تشخيص يف مفيدة النظم هذه وتعترب اخلبرية املعتمدة على النموذج: األنظمة -ج
 النموذج هذا ويستخدم تشخيصها، املطلوب للمعدات مثايل منوذج على النظام حيتوي حيث معينة؛ أجهزة أو آالت أو
 .فيها اخللل جماالت حتديد يف

 .مكوانت األنظمة اخلبرية اثنيا:
 

 

 

 

 

 
                                                           

قدمت هذه الدراسة استكماال ملتطلبات ، دور النظم اخلبرية يف جودة اختاذ قرارات اإلدارة العليا يف وزارة الصحة الفلسطينية، عبد الرمحان أبو زايد علي 1 
 .02، ص 0222 جامعة األقصى بغزة، ،أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، احلصول على درجة املاجستري يف ختصص القيادة واإلدارة
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  القرارات واتخاذ الخبيرة لألنظمة النظري التأصيل.................... : األول الفصل

 اخلبرية األنظمةمكوانت  :(0الشكل)

 
ي ثورة يف تقنيات العصر، الطبعة األوىل، اجملموعة العربية املصدر: عبد هللا موسى، أمحد حبيب بالل، الذكاء االصطناع
 .01، ص0229للتدريب والنشر، القاهرة، 

 يتكون النظام اخلبري من ثالثة مكوانت أساسية، واليت تتمثل يف قاعدة املعرفة، حمرك االستدالل وواجهة املستخدم.

ملعرفة الضرورية لفهم املشكالت يف ختصص تشتمل هذه القاعدة على ا:  (Knowledge Base)قاعدة املعرفة -2
 معني، وتتضمن عنصرين رئيسيني ومها:

 مثل النظرايت اليت تثبت صحتها ودقتها. احلقائق: -أ

 تخدام املعرفة حلل مشكالت حمددة يف نطاق معني.سوهي اليت توجه ا :القواعد -ب

ات اليت تستخدم من قبل اخلبري حلل نوع معني من وتشمل البياانت، املعارف، العالقات، املبادئ وقواعد اختاذ القرار 
املشاكل، ويتم ختزين اخلربة املرتاكمة يف قاعدة املعرفة، وابلتايل جناح النظام اخلبري يف حتقيق أهدافه بشكل كبري على 

 ضخامة قاعدة املعرفة ومدى دقتها.

ملية يطبق عليها )عملية اكتساب املعرفة(، وعلى ويتطلب بناء قاعدة املعرفة جتميع املعلومات واملعارف من اخلرباء يف ع
 هذا؛ فإن إنشاء هذه القاعدة يتم ابلتعاون بني خرباء يف اجملال املوضوعي املراد إنشاء نظام اخلربة فيه؛ حيث يقومون

خلربات يف بتزويد النظام مبعرفتهم وخالصة خرباهتم، وبني مهندس املعرفة الذي يقوم بتصميم النظام ووضع تلك املعرفة وا
 1شكل قواعد معرفة تتضمن الشروط والنتائج.

                                                           
 .04-00ص نفس املرجع، 1
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  القرارات واتخاذ الخبيرة لألنظمة النظري التأصيل.................... : األول الفصل

هو عبارة عن برانمج حيتوي على منطق وآلية : (Inference Engine)حمرك اإلستدالل أو اإلستنتاج  -0
 االستنتاج اليت حتاكي آلية عمل اخلبري ومنطقه عند تقدمي املشورة والنصح يف املشكلة املراد حلها.

البياانت اليت يتم احلصول عليها من قاعدة املعرفة )يف مرحلة بناء النظام( واملستخدم النهائي  ويستخدم حمرك اإلستدالل
 )يف مرحلة استخدام النظام( للقيام يف عملية االستنتاج وصياغة النتائج وتقدمي التوصيات املقرتحة.

م بعملية التذكري وفقا ملالحظات او االنسان، فهو يقو  لدىلعقل ابحمرك االستدالل يف نظام اخلربة  هذا وميكن تشبيه
التلميحات املعطاة من قبل مستخدم النظام، ويعمل على استخدام املعلومات املخزنة يف قاعدة املعرفة ومعاجلتها وربطها 

 1مع القواعد اخلاصة اها الشتقاق احللول املناسبة وتوصيلها للمستخدم النهائي.

مثل واجهة املستخدم يف برانمج متخصص يسهل على املستخدم أو تت: (User Interface)واجهة املستخدم  -3
 األنظمةصانع القرار استخدام النظام اخلبري، وهناك برامج حديثة متكن املستخدم من تصميم وتطوير وحتديث واستخدام 

 2اخلبرية إذا توافرت لدى الشخص اخلربة الالزمة للتصميم والتطوير والتحديث.

 3اخلبرية كما يلي: األنظمةقة مت توضيح ادوار املسامهني يف بناء واضافة للمكوانت الساب

: وهو املسؤول عن بناء وحتليل وتصميم النظام اخلبري مستعمال يف (Knowledge Engineer)مهندس املعرفة  -2
يوفر واجهة ذلك أدوات ولغات الربجمة املختلفة وجيب أن تكون لديه اخلربة يف لغات االستدالل املختلفة كما جيب أن 

واجباته بناء قاعدة املعرفة وهذا يتطلب أن تكون له دراية عن اخلربة البشرية  ممستفيد للمستخدم النهائي وابلطبع فإن أه
 يف جمال املشكلة.

لى اخلربة البشرية يف جمال املشكلة، ويقوم ع: وهو املسؤول عن التعرف (Human Expert)اخلبري البشري  -0
املعرفة اليت ميتلكها والطرق املتبعة، وبعد بناء النسخة األولية من النظام يقوم بعمل تقومي لتحصيل  اخلبري البشري بشرح

 خصائصه ورفع مستوى أدائه.

وهم املسؤولون عن تعديل النظام ابدخال معارف جديدة اليه وعلى هذا فهم ليسوا  :(Operators)املشغلني  -3
عملهم يف حتديث النظام ابضافة معارف جديدة له مىت ظهرت قواعد مبربجمني ولكن مهيئوا معارف حيث ينحصر 

 قدمية.جديدة او مىت ثبت فشل بعض القواعد ال
                                                           

، حبث الستكمال مساق حلقة البحث أثر استخدام األنظمة اخلبرية على تطوير األداء يف التدقيق اخلارجيحممد أكرم السامل،  ،الدويك مد زهريحممصعب  1
 .08-02، ص0224العلمي يف احملاسبة، كلية األعمال، قسم احملاسبة، جامعة عمان العربية ، 

 .021-028، ص 0222، الطبعة الثالثة، فهرس مكتبة امللك فهد أثناء النشر، جدة، ت يف التنظيمات اإلداريةأساسيانبيل عزت أمحد موسى،  2
، ص 2112، 02، جملة احلاسبات االلكرتونية، اجلامعة اهلامشية كلية العلوم، العدد األنظمة اخلبرية وتطبيقاهتا الطبية "مرض سرطان الرئة"امساعيل العاين،  3

01. 
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 .اخلبرية ومكانتها يف تسيري املؤسسة األنظمةاملطلب الثالث: دوافع بناء 

ذه النظم متيزت يف اخلبرية دور مهم يف تقدمي حلول للمشکالت اإلدارية ابالستناد إىل املعرفة حيث أن ه لألنظمة
تفکري الفرد يف حل املشکالت، لذلك تكون املؤسسة جمربة على احلصول   أسلوب تنفيذ األعمال من خالل تغيري طريقة

 بناء نظام خبري أو شرائه.

 1اخلبرية: األنظمةأوال :دوافع بناء 
 ختليد اخلربة البشرية اليت ميكن أن تزول بوفاة أصحااها. -2

 على اخلرباء يف خمتلف اجملاالت. تقليص االعتماد -0

 ميكن توفري أكثر من نسخة واحدة من النظام واستخدامها يف مواقع خمتلفة. -4

 النظم اخلبرية ال تعرف الكلل او امللل. -0

 تعماهلا اثنية يف الوقت املناسب.تستطيع النظم اخلبرية خزن كميات هائلة من املعارف حيث يتم اعادة اس -1

 2اخلبرية يف تسيري املؤسسة: األنظمةاثنيا :مكانة 
ميدان اإلدارة والتسيري من أهم امليادين اليت عرفت األنظمة اخلبرية فيه، حيث تعاجل املشاكل املعقدة واليت حتتاج 
 خربة ومعرفة ملعاجلتها، فبالرغم من الوسائل البشرية والتقنيات اليت حيتاجها عمل هذه األزمة إال أن املؤسسة اقتحمت هذا
امليدان فأصبحت األنظمة اخلبرية أداة ضرورية يف إدارهتا، ولذلك إلمكانية ختزين اخلربة واملعرفة واملهارات املكتسبة لألفراد 

 بـ: من خالل عملهم يف املؤسسة، ومن هذا املنطلق هتتم األنظمة اخلبرية

 مساعدة متخذي القرارات على اختاذ القرارات. -

 عرفة على األفراد الذي حيتاجوهنا.تثمني وختزين وتوزيع امل -

 استثمار املؤسسة يف حصن معريف على املدى الطويل. -

 متنح املؤسسة ميزة تنافسية. -

 
                                                           

 .02رجع، صنفس امل 1 
اجستري يف علوم التسيري، ختصص مالية مؤسسة، جامعة م رسالة، دور املعلومات املالية يف تقييم األداء املايل للمؤسسة وإختاذ القراراتبن خروف جليلة،  2 

 .14، ص 0228/0221أحممد بوقرة ببومرداس، 
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 .ااخلبرية و آلية عمله األنظمةاملطلب الرابع: تطوير وبناء 

مادية ضخمة، يف وتعتمد على خرباء وأصحاب املعرفة وموارد  نوعا ما بناء األنظمة اخلبرية عملية طويلة ومعقدة
 هذا املطلب سنتطرق إىل كيفية بناء النظام اخلبري وآلية عمله.

 اخلبرية األنظمةأوال :تطوير وبناء 
اخلبرية، جيب أن نعلم أن هنالك شروط مهمة وأساسية  األنظمةقبل أن نتطرق إىل الكيفية اليت يتم اها بناء 

ب وضعها يف احلسبان، وقد أكد على ذلك اإلنتاج الفكري يف اخلبرية يف أي جمال، وهذه الشروط جي األنظمةلتطبيق 
 1اجملال الذي يتمثل يف:

 هناك إحتمال كبري ابختاذ قرار خاطئ إذا اختذ من قبل شخص غري خبري. -

 البد أن تكون للقرارات اخلاطئة آاثر كبرية، ألن األنظمة اخلبرية ابهظة الكلفة من حيث التكوين والصيانة. -

 قى املشكلة غري متغرية نسبيا طيلة الوقت الذي يستغرقه مستخدم النظام حلل املشكلة تفاعليا.جيب أن تب -

 جيب أن يكون جمال املعرفة اثبتا نسبيا. -

جيب أن يتوفر اخلبري الصبور واملتعاون للمشروع؛ لإلجابة على األسئلة االفرتاضية واليت تكشف اخلطوات األساسية  -
 يف حل املشكلة.واملفضلة واليت تستخدم 

 جيب أن تكون بيئة العمل مشجعه إلدخال أداة جديدة تقدم مهارات حمددة للمستخدم. -

 2لتحقيق نظام خبري منر مبجموعة من املراحل واملتمثلة يف:و 

 من خالل هذه املراحل نقوم بتحديد كل من: دراسة مسبقة لتحديد املشكلة: -2

 س وهذا بتحديد العناصر األساسية اليت تكون ضمن أطار الدراسة.النظام اجلزئي املمثل للميدان املدرو  -

 أهداف الدراسة. -

                                                           

، املكتبات اجلامعية: تصميم منوذج لنظام خبري يف املراجع ملكتبة جامعة اخلرطوم استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يفعفاف حممد احلسن إبراهيم،  1 
 .222، ص 0222الفلسفة يف علوم املكتبات واملعلومات، قسم علوم املكتبات واملعلومات، ديسمرب  هدكتورا أطروحة

، 2118ة العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ، مذكرة ماجستري، كليحماولة تطبيق األنظمة اخلبريةيف عملية التوظيفسعيدة حنك،  2 
 .12-82ص
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املدخالت مع مصادرها، والوسطاء مع املخرجات املنتظرة، فنقوم بتحديد: من أين أتيت البياانت؟ يف أي شكل؟ كيف  -
 تستعمل من طرف اخلبري؟ ماهي النتائج املقدمة؟ ويف أي شكل؟

إمكانية إجناز النظام مع الطلب منه أن يقوم حبل  -مع اخلبري–موعة املعنية ابلدراسة بتقييم وحتليل هلذا الغرض تقوم اجمل
حاالت حقيقية وبسيطة وذلك إبعطاء اإلستدالل الدقيق الذي جيب أن نستعمله حللها، وهذا حىت تتأقلم فرقة الدراسة 

 مع عناصر عمل اخلبري.

 صياغة وتكوين الطراز األويل: -0

هتم الطراز األويل ابلوصول إىل املستوى االمثل يف حل املشاكل أو تدنية االحتياجات للموارد، وإمنا يهتم بصياغة ال ي
 املشكلة مع حتديد التقنيات اليت نريد استعماهلا بتربير هذا االختيار؛

 نقوم بصياغة كل من األفعال واملعارف واالستدالل على النحو التايل:

 عمل على:ت صياغة األفعال: -أ

 حتديد قائمة األفعال املتوفرة واليت نستنتجها.   -

 حتديد نوعها: غري مؤكدة، غري حمددة، غري كاملة، متكررة. -

 تعمل على: صياغة املعارف: -ب

 حتديد نوع كل معرفة: هل هي عددية، رمزية، دقيقة، غامضة ... . -

 بية.حتديد العالقات املوجودة بينها: تسلسل، استنتاج، السب -

 حتديد أقسام املعارف. -

 حتديد اجملموعة املعرف نسبة عدم دقتها. - 

 تعمل على حتديد كل من: صياغة اإلستدالل: -ج

 املهام اجلزئية -

 إسرتاتيجية اإلستدالل. -
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 النماذج املستعملة )إن وجدت(. -

 مستوايت اإلستدالل مع حتديد جمموعة املعارف املرفقة لكل منها. -

م الفرقة ابختيار التمثيل املناسب لكل من املعارف واالستدالل، مع البحث عن الوسيلة املثلى لتحقيق و بعدها تقو 
الطراز. وحىت نتمكن من القيام بعملية الصياغة، جيب على فرق البحث أو مهندسي املعرفة أن يتحصلوا على املعرفة من 

بالت و اليت تعترب من أكثر التقنيات للحصول على اخلربة طرف اخلبري. وتستعمل تقنيات خمتلفة ومتكاملة وأمهها املقا
حيث تتطلب قدرات بسيكولوجية فيجب أن نتعامل مع اخلبري حسب شخصيته، كما أهنا تتطلب جمموعة كافية من 
األسئلة تكون موجهة وحمضرة من طرف مهندس املعرفة، وتكون معتمدة على املصطلحات املستعملة من طرف اخلبري. 

هندس املعرفة أن يوجه النقاش يف بعض املواضيع وهذا يتطلب شرحا معمقا لبعض املفاهيم أو أن يطلب مواعيد وميكن مل
أخرى حسب برانمج عمل مفصل، كما ميكن أن يسجل املقابالت. وجيب على مهندس املعرفة أن جيعل اخلبري يتكلم 

 ادرا على مواجهة التناقضات وعدم االنسجام.بطالقة مع تفادي التكرار وعدم مقاطعته، وأن يكون صبورا ويكون ق

 حتقيق و اختبار الطراز: -3

بعدما مت اختيار الوسيلة املناسبة نقوم بتحقيق الطراز مث اختباره إذا كان يتماشى مع متطلباتنا وهذا بتحليل حاالت 
ته حىت يكون شامال لكل تطبيقية، حيث قمنا بتعريفها يف مرحلة تشخيص املسألة وهكذا نقوم بتعديل الطراز وتكمل

احلاالت املدروسة، أو إلغاء حاالت تتطلب عناصر خارجة عن إطار الدراسة ويف كل مرة نقوم ابلعمليتني )التحقيق 
 واإلختبار( على أن نصل اىل النظام اخلبري املرجو )املطلوب(، نقوم ابختبار كل من:

 عمل.(: دراسة األسئلة املطروحة على املستاملدخالت )األفعال-

 (: هل هي واضحة؟ صحيحة؟ دقيقة؟ وهذا حسب احتياجات املستعمل.املخرجات )جمموعة احللول -

 : نتحقق من صالحياهتا حسب النتائج املتحصل عليها على اساسها.ملعارفا -

 : يعين اإلستدالل املتبع، فهل هو قريب من إستدالل اخلبري؟.حمرك اإلستدالل -

 حلة بتحرير وثيقة تبني فيها الوضعية احلالية للطراز.كما تقوم الفرقة يف هذه املر 

 تقييم النظام: -3

ن كان الطراز املتحصل عليه يف املرحلة السابقة اتما أو ال، فتقوم فرقة بطرحه على إيف هذه املرحلة نقوم ابلتأكد 
مل يكتكل وهذا حىت موعة من اخلرباء تتعامل مع نفس املشا فرقة أخرى ختتلف عن فرقة البحث، حيث تتمثل يف جم
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النظام، بعدها جيب إدماج النظام التام يف حميط أي حتويل النظام من املصمم إىل املستخدم وتقدمي وثيقة تبني كيفية 
 استغالل النظام مع حتديد ووضع قيد العمل وإجراءات الصيانة.

 اخلبرية األنظمةاثنيا :آلية عمل 
مليات التفاعلية املتكررة بني مستخدم النظام واحلاسب و طبيعة عمل ن طبيعة النظام اخلبري تتمثل اساسا يف العإ

 1النظام اخلبري هذه حتكمها آلية تتضمن عدد من اخلطوات املتتابعة وتتمثل يف اآليت:

 يقوم مستخدم النظام بوصف املشكلة للنظام اخلبري من خالل إدخاهلا إىل شاشة احلاسب. -2

 عن مشاكل أو حاالت متشااهة للمشاكل املعطاة حمل اإلهتمام. هاخلاصة بيبحث النظام يف قاعدة املعرفة  -0

 يسأل النظام اخلبري املستخدم أسئلة إضافية أخرى لتضييق نطاق البحث داخل القاعدة املعرفية. -4

 جيد النظام اخلبري أقرب البدائل املالئمة حلل املشكلة. -0

 أكرب مع املشكلة.يقوم النظام بتعديل احلل حىت يتالئم بصورة  -1

 خيزن النظام املشكلة واحلل الصاحل هلا يف قاعدة البياانت. -2

يقدم النظام النصيحة للمستخدم واملتعلقة ابحللول اليت مت التوصل إليها ويعين ذلك النصيحة اخلبرية هي احلل الذي  -2
 توصل إليه النظام ومت عرضه على املستخدم.

 ريةاخلب نظمةاألاملطلب اخلامس: مزااي وعيوب 

بغض النظر عن العديد من األشكال التقليدية األخرى للربامج، فالنظام اخلبري يقدم مزااي عديدة مقارنة ابخلرباء 
 البشريني، ولكنه ال خيلو من العيوب أيضا.

 أوال :املزااي
 2لألنظمة اخلبري مزااي عديدة من بينها:

                                                           

 .241 ، ص0220، الطبعة العربية، دار أجمد للنشر والتوزيع، عمان، الذكاء األصطناعي و األنظمة اخلبريةجهاد عفيفي،  1 
2  Mohammad Akram & Ismail Abdul Rahman & Irfana Memon, a review on expert system and its applications in 

civil engineering, International journal of civil engineering and built environment, University Tun Hussein Onn 

Malaysia, Vol 01, No 01, 2014, P26. 
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عرفة لدى العديد من اخلرباء البشريني من أجل تكوين نظام ميكن مجع امل: (Accessibility)إمكانية الوصول  -2
أكثر دراية مقارنة ابملعرفة لدى شخص واحد. النظم اخلبرية متوفرة دائما لإلستخدام عندما ال يكون اخلرباء البشريني 

 متاحني يف الوقت احلايل.

ى أخطاء، بشرط أن يكون لدى النظام من غري احملتمل أن حتتوي األنظمة اخلبرية عل:  (Consistency)اإلتساق -0
 اخلبري متثيل جيد للمعرفة، ميكن جتنب حاالت عدم الدقة أو األخطاء بسهولة.

نسخ كثرية من األنظمة اخلبرية ميكن تصنيعها يف حني أن عملية تدريب :  (Time constraints)مدة قصرية -3
 خبري بشري جديد مكلفة وتستغرق وقتا طويال.

ميكن للخبري البشري أن يساعد يف حل املشكالت ومن املرجع أن أيخذ يف عني :  (Stability)اإلستقرار -3
 اإلعتبار مجيع اإلحتماالت.

النظام اخلبري قادر على مراجعة مجيع املعامالت مقارنة ابخلبري البشري الذي ميكنه  : (Efficiency)الفعالية -5
 مراجعة عينة واحدة فقط.

 اثنيا :العيوب.
 1النظم اخلبرية ال ختلو من العيوب، منها:كما أن 

 عدم توفر املعرفة واخلربة عند احلاجة إليها يعيق بناء األنظمة اخلبرية. -2

قد يصعب أحياان إستخالص املعرفة أو اخلرب من ذهن اخلبري، كما أن املصطلحات اليت يستخدمها اخلرباء قد  -0
 تعيق صياغة القواعد يف حمرك اإلستدالل. يصعب فهمها من قبل مهندسي املعرفة وابلتايل قد

قد ختتلف طرق حل املشاكل من خبري آلخر وابلتايل يصعب حتديد أو إعتماد أي اخلربات أكثر مالئمة يف بناء  -4
 النظام اخلبري.

يث قاعدة تعمل النظم اخلبرية ضمن نطاق حمدود من املعرفة وال ميكن هلا أن تتجاوز هذا النطاق مامل يتم توسيع وحتد -4
بناء األنظمة اخلبرية يتطلب وقتا زمنيا وتكلفة استثمارية كبرية. أناىل ابالضافةاملعرفة فيها ابستمرار 

                                                           

 .22، صمرجع سابقحممد أكرم السامل،  ،مصعب حممد زهري الدويك 1 
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 :اساسيات عن عملية اختاد القرار الثايناملبحث 

تعد عملية اختاد القرار مهمة وحساسة يف املؤسسة، حيث أن أي خطأ قد يكلف املؤسسة تكاليف اضافية، 
    .ذا املبحث تقدمي عرض شامل لعملية اختاد القرار بشكل خيدم أهداف الدراسةوسنحاول يف ه

 .مفهوم عملية اختاذ القرار وخصائصه :املطلب االول

 : مفهوم عملية إختاذ القرارأوال

 قبل التطرق ملاهية عملية اختاذ القرار البد من التطرق ملفهوم القرار واختاذ القرار.

 تعريف القرار:

يف اللغة، قرر مبعىن سكن واطمأن، وقرر األمر مبعين رضي عنه وأمضاه، وتقرر األمر مبعنی ثبت واستقر، والقرار جاء لغة: 
 1هو ما انتهى اليه األمر. 

  هذه التعاريف نذكر: ،ومن أهم سنحاول يف ما يلي عرض بعض التعريفاتاصطالحا:  القرار

 2اده يف ضوء مراحل خمتلفة للصناعة واالختيار".يعرف القرار أبنه: "الناتج النهائي الذي يتم اعتم

   3كما يعرف أبنه: "خيار حيدده متخذ القرار حول ما الذي جيب أن يكون أو أن ال يكون يف حالة حمددة"

"سلوك أو تصرف واع ومنطقي ذو طابع اجتماعي، وميثل احلل من هذه التعاريف ميكن القول ان القرار هو: 
عد هذا يذي مت اختياره على أساس املفاضلة بني عدة بدائل وحلول ممكنة حلل املشكلة، و أو التصرف أو البديل ال

 البديل األكثر كفاءة وفعالية بني تلك البدائل املتاحة ملتخذ القرار ويعترب الناتج لعملية اختاذ القرار وخالصتها"

 ر:مفهوم اختاد القرا
  :ريف اختاد القرار منهالقد تعددت تعا

هو "عملية اختيار بدائل او البديل املناسب من بني عدة بدائل وهذا يتعني على الباحث أن جيمع وجيهز  اراختاد القر 
املتعلقة ابملشكلة اليت يبحثها مث خيتار من بينها البديل املناسب بناء على نتائج حتليلية  ةاملعلومات عن البدائل املختلف

  1للمعلومات".
                                                           

 .221، ص0222، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية، مصر، دعم القرارات يف املنظمات جازي،حممد حافظ ح1 
 .22، ص0220، دار الكاتب للطباعة والنشروالتوزيع، عمان، رامناط التفكري االسرتاتيجي واثرها يف اختيار مدخل اختاذ القراطارق شريف يونس حممد، 2
 241، ص0222، داروائل للطباعة والنشر، عمان، االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكاملحممد صبحي ادريس، طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل 3 
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   2". لتقييم البدائل من أجل اجناز هدف معني لية مستمرةمرحلة يف عم  "هو اختاد القرار

عملية منظمة وموضوعية وبعيدة كل البعد عن ومن التعاريف السابقة ميكن القول أن اختاذ القرار هو"
العواطف ، ومبنية على اسس علمية و دراسة وتفكري موضوعي للوصول إىل قرار مناسب او مرضي وهذا االخري 

 ."ة حتكيم عقلية تسبق التصرفيعرف على أنه حال

: تعرف عملية اختاذ القرار أبهنا: "سلسة خطوات متتابعة، تبدأ بتشخيص املشكلة تعريف عملية اختاذ القرار -
 3".وتنتهي بتقييم فعالية البديل الذي مت اختياره

ن مرحلة التصميم وتنتهي وتعرف كذلك أبهنا: "عملية ديناميكية تتضمن يف مراحلها املختلفة تفاعالت متعددة، تبدأ م
 4مبرحلة اختاذ القرار" 

وابلتايل ميكن تعريف عملية اختاذ القرارات أبهنا: جمموعة من اخلطوات العلمية املتتابعة، اليت يستخدمها 
 متخذ القرار يف سبيل الوصول إىل اختيار القرار األنسب واألفضل.

وعملية اختاذ القرارات، يتضح أن هناك فرقا واضحا بني من خالل التطرق إىل التعاريف املقدمة الختاذ القرار 
هذين املفهومني، فعملية اختاذ القرارات تركز على مجع البدائل وحتليلها الختيار أفضلها حلل املشكلة، أما اختاذ القرار فهو 

 مراحلها احلامسة. مبثابة إحدى خطوات عملية اختاذ القرارات، مبعىن أن هذه العملية حتتوي اختاذ القرار كجزء من 

 اثنيا: خصائص عملية اختاذ القرار

 5عملية اختاذ القرار وتتمثل يف : اها هناك عدة خصائص تتميز

 .ان عملية اختاذ القرار تتصف ابلواقعية حيث اهنا تقبل ابلوصول اىل احلد املعقول وليس احلد االقصى-

 ذي يقوم ابختاذ القرار.تتأثر ابلعوامل االنسانية املنبثقة عن سلوكيات الشخص ال-

 ان اي قرار البد ان يكون امتداد من احلاضر اىل املستقبل.-

                                                                                                                                                                                                 

 0.ص، 2112 ابتنة،اجلزائر، منشورات جامعية،، مبادئ االحصاء حممد بونوراة خزار،1 
 .01ص،  مرجع سابقعلي عبد الرمحان ابو زايد،   2 
 .88-82ص،0222 عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع، ،ة النظرايت والعمليات االدارية ووظائف املنظمةمبادئ االدارة احلديث ،حسني حرمي3 
 21-20جامعة املسيلة، ،حول صنع القرار يف املؤسسة االقتصاديةامللتقى الدويل  ،فعالية صنع القرار يف املؤسسةاالقتصادية حنان بوفروم، وداد عزيزي،4 

 .0ص، 0221افريل 
 .02، ص0228عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، ،نظرية القرارات االدارية ني،علي حس5 
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ان عملية اختاذ القرار هي عامة وهذا يعين اهنا تشمل معظم املنظمات على اختالف ختصصاهتا وشاملة حيث تشمل -
 مجيع املناصب االدارية يف املنظمات.

 تتكون من جمموعة خطوات متتابعة.-

 أثر ابلعوامل البيئية احمليطة اها.عملية تت-

 املطلب الثاين: امهية عملية اختاذ القرار ومراحلها.

 اختاذ القرارعملية  اوال: امهية

 1تتمثل يف جانبني مها :

 األمهية من الناحية العلمية: -2

نظمة يف حتقيق حيث أن القرارات تعترب وسيلة علمية وفنية حتمية اتبعة التطبيق السياسات واالسرتاتيجيات للم
ورا مهما يف جتسيد، تكيف، تفسري وتطبيق األهداف والسياسات دأهدافها بصورة موضوعية وعلمية وتلعب القرارات 

واالسرتاتيجيات العامة يف املنتظمة وتؤدي القرارات عن طريق عملية اختاذ القرار دورا هاما يف مجيع املعلومات الالزمة 
مال وسائل علمية وتكنولوجية متعددة وخمتلفة للحصول على املعلومات الالزمة للتنظيم للوظيفة اإلدارية عن طريق استع

 اإلداري.

 :األمهية من الناحية العملية  -0

تكشف القرارات عن سلوك وموقف الرؤساء ومتخذي القرارات، وتكشف عن القوى والعوامل الداخلية 
ابة على هذه القرارات والتحكم فيها والتعامل مع هذه املواقف الضاغطة على متخذي القرار األمر الذي يسهل مهمة الرق

والضغوط مستقبال بصورة حسنة. وتعترب القرارات وسيلة الختبار وقياس مدى قدرة القادة والرؤساء اإلداريني يف القيام 
ان واسعا للرقابة اإلدارية ابلوظائف واملهام اإلدارية املطلوب حتقيقها واجنازها أبسلوب علمي وعملي وتعترب القرارات ميدا

وذلك من خالل حتديد املعايري املالئمة لقياس نتائج األعمال والتعديالت اليت ستجريها على اخلطة وتصحيح األخطاء 
إن وجدت وهكذا جيري اختاذ القرارات يف دورة مستمرة، وتزداد أمهية عملية اختاذ القرارات مع زايدة تعقد أعمال 

   وعها وتزايد التحدايت اليت تواجهها املنظمات من تغريات متسارعة ومنافسة حادة  املؤسسات وتوسعها وتن

                                                           

 . 24-20، ص 0222عمان،، األوىل الطبعة، والتوزيع لنشر دارالثقافة، والتطبيق النظرية بني اإلدارية القرارات اختاذ كنعان، نواف1 
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 اثنيا: مراحل عملية اختاذ القرار

يعتقد بعض العلماء أن عملية اختاذ القرارات ينبغي أن متر بعدة مراحل وخطوات منطقية هتدف يف النهاية إىل 
وفيما يلي عرض خلطوات اختاذ   املشكالت القائمة ابلكفاءة املطلوبةالوصول إىل القرارات الصائبة، اليت ميكن أن تعاجل

 1القرار اليت ينبغي على الفرد إتباعها عند مواجهة مشكلة ما:

 حتديد املشكلة : - 2

إن القرار اإلداري ال ينشأ من العدم، وإمنا تسبقه مرحلة التعرف على املشكلة وتتم عادة بعدة وسائل منها وجود تفاوت 
األهداف وبني مستوى اإلجناز أو األداء الفعلي، إن حتديد املشكلة وفهمها يؤدي إىل ضياع قدر كبري من الوقت بني 

واجلهد يف جتميع معلومات غري مالئمة حلل املشكلة موضوع الدراسة، والبد من معرفة الظروف املختلفة احمليطة ابملشكلة 
 ألن القرار الذي سيتخذ يتأثر اها.

 املشاكل إىل ثالثة أقسام :وميكن تقسيم 

 وهي اليت تتكرر بصورة دائمة.املشاكل التقليدية:  -أ
 وهي اليت تتعلق ابخلطط والسياسات اليت تتبعها املؤسسة. املشاكل احليوية: -ب
 وهي اليت حتدث دون توفر مؤشرات حبدوثها. املشاكل الطارئة: -ج

ضح وخمتصر، حيث أن هذه اخلطوة تعترب النقطة احملورية خلطوات ويتطلب يف هذه املرحلة حتديد مشكلة القرار بشكل وا
 اختاذ القرار سيكون مضلال، لذا يتطلب يف هذه املرحلة حتديد ما يلي:

 حتديد املتغريات املمكن التحكم اها. -
 حتديد املتغريات الغري ممكن التحكم اها. -
 حتديد القيود اليت جيب مراعاهتا عند حل مشكلة القرار. -

املوقف احلايل واملوقف املرغوب أو املطلوب وتتكون هذه املرحلة من ثالث مراحل  ن وجود املشكلة يعين وجود اختالفإ
 فرعية وهي:

يف هذا  يعين متابعة املوقف احلايل يف ضوء الظروف املتغرية واليت قد تؤدي إىل ظهور مشكلة ، وهيکشاف: تاالس
ة واحلقيقية للمشكلة   فقد توحي األسباب الظاهرية بتقصري مندوب املبيعات اإلطار جيب التميز بني األسباب الظاهري

واعتباره سببا يف ختفيض رقم مبيعات الشركة ، ولكن التفحص اجليد قد يظهر أبن املشكلة مرتبطة بتدين مستوى جودة 
                                                           

قسم علوم التسيري،  سرت يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،ماج رسالة نظام املعلومات ودوره يف اختاذ القرار، مرغين بلقاسم،1
 .10-08، ص ص0224/0220 جامعة ورقلة، اجلزائر، ختصص نظم املعلومات ومراقبة التسيري،
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ل من أمهيتها بل إعطائها املنتوج وال عالقة ملندوب املبيعات بذلك ، كما جيب أيضا عدم تضخيم املشكلة أو التقلي
 احلجم احلقيقي.

 وجيب أخريا عدم حتديد املشكلة من وجهة نظر ذاتية ، أي عدم التحيز يف حتديدها واستكشافها. 

: ويتطلب ذلك حتديد دقيق حلجم االختالف بني املوقف احلايل واملوقف املطلوب ، التعرف الدقيق على نوع املشكلة
 وترمجة ذلك بشكل كمي ونوعي.

 يتضمن جتميع بياانت إضافية وحتديد املتغريات املؤثرة يف املشكلة وكذلك النتائج املرتتبة على وجودها. :لتشخيصا

 مجع املعلومات والبياانت املتعلقة ابملشكلة :  -0

ونوع  إن املصادر اليت ميكن احلصول منها على البياانت واملعلومات الالزمة الختاذ القرارات تتعدد وفقا لطبيعة حجم
السجالت الرمسية، التقارير، املكتوبة، القوانني، األنظمة، اللوائح، التعليمات، (املشكلة كأن تكون مصادر رمسية مثل: 

اخلطاابت الرمسية من جهات خمتصة كمراكز املعلومات أو دوائر اإلحصاءات والتوصيات، اللجان، االستفسارات ... 
تصاالت الشخصية مع من يعنيهم القرار فيتأثروا أو يؤثروا فيه أو االتصال غري غري رمسية مثل: )اال أو مصادر ،وغريها(

 .(الرمسي مع الرؤساء واملرؤوسني والزمالء

أما ابلنسبة لطرق مجع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات فهي متعددة مثل: االتصاالت اإلدارية الرمسية وغري الرمسية، 
هم البياانت اليت عليه أن املوظفني التابعني له جبمع املعلومات املطلوبة حمددا لكل من تكليف املدير متخذ القرار عدد من

، وذلك حىت يضمن احلصول عليها أو تكليف موظف کفؤ مهمة مجع البياانت، أو اعتماد املدير على نفسه يف جيمعها
 مجع البياانت الالزمة الختاذ قراراته .

اإلدارات عند اختاذها للقرارات يعود إىل عدم وجود املعلومات الكافية أو مجع إن أكثر األخطاء اليت تقع فيها بعض 
معلومات خاطئة أو وجود معلومات كثرية جدا ال عالقة ألكثرها ابملشكلة، وعليه جيب احلصول على كل املعلومات 

 ذات العالقة ابملوضوع.

س فقط يف السرعة والدقة املتناهيتني، بل أيضا يف طريقة إن دور احلاسب اآليل يف حتليل املعلومات الكثرية فعال وهام، لي
برجمة بعض املشاكل اليت أصبح للحاسب اآليل احلق يف اختاذ القرار عند حصول املؤشرات احملددة يف الربانمج، مثل: 

 طبعه ألمر الشراء عند وصول مستوى املخزون للمادة األولية مستوى إعادة الطلب وبصورة أوتوماتيكية.

 : بيئة العمل واملتعلقة ابملشكلةديد البدائل املتوفرة يفحت -3
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ويقصد بذلك إعداد قائمة ابلبدائل املتاحة اليت يتم االختيار بينها وذلك من أجل اختاذ القرار املطلوب حيث تتم عملية 
يسجل أعلى وزان  االختيار على أساس ترتيب البدائل حسب أوزان املعايري احملددة لكل بديل ويفوز ذلك البديل الذي

 من بني املعايري األخرى.

وأيضا هي عبارة عن احللول للمشكلة أو املشاكل اليت تواجه اإلداري وهنا البد من مجع املعلومات الكاملة عن كل بديل 
إن  ، وبعد ذلك يتم استبعاد أي بديل ال يتفق مع هدف املنظمة ودراسة البديل الذي حيقق األهداف ويتفق معها،

البحث عن البدائل وإجياد احللول ليس ابلعملية السهلة ألي منظمة، فإذا كان على سبيل املثال سبب تدين حجم عملية 
املبيعات هو قدم السلعة حبيث أصبح الطلب عليها قليل وأن اإلدارة وجدت أن البد من حتديث السلعة وعملية 

وهذه كلها حتتاج إىل رأس مال كبري واملنظمة ليس التحديث حتتاج إىل اآلالت احلديثة وخربات فنية مدربة جديدة، 
ابمكاهنا أن حتصل على مثل هذه اآلالت أو األيدي املدربة لعدم وجود رأس مال فإنه ال بد وأن تنظر إىل حلول أخرى 
 منها على سبيل املثال إذا كان ابإلمكان تقسيط أسعار هذه اآلالت أو إمكانية حتويل من أحد املصارف هذه العملية

 فال بد من دراسة هذان البديالن دراسة عميقة. 

 :تيار البديل املناسب حلل املشكلةاخ -3

يتم يف هذه املرحلة تقييم البدائل اليت مت احلصول عليها وميكن هنا االستفادة من التعديالت الضرورية عليها لكي 
ديل الذي سيتم اختياره ممكنا. ويتم مقارنة البدائل يتسىن اختيار األفضل منها وهذه التعديالت رمبا جتعل إمكانية تنفيذ الب

من حيث املزااي والعيوب لكل بديل على حدة وذلك يف ضوء الوزن النسيب لكل من املزااي والعيوب وفيما يلي قائمة 
 مبواصفات البديل األمثل:

 ينتج من تطبيقه مستوى أعلى من اإلنتاجية. -

 يساعد على ختفيض تكاليف التشغيل. -

 ساند اإلدارة العليا. ي -

 يشارك فريق العمل يف إعداده. -

 يوفر يف الوقت. -

 حيقق اهلدف من تطبيقه. -

 بسيط يف التطبيق وسهل يف الفهم.  -
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 وتتلخص املعايري اليت يتم استخدامها يف عملية اختيار البديل املناسب حلل املشكلة فيما يلي:

 .عدد وأمهية األهداف اليت حققها بديل معني -

 مدی اتفاق البديل مع أمهية املنظمة وسياستها وخططها. -

 املنفعة أو املكاسب اليت يتم حتقيقها. -

 درجة املخاطرة املتوقعة من البديل. -

 مقدار اجلهد البشري الالزم لتنفيذ البديل.  -

 مدی مالئمة كل بديل مع العوامل اخلارجية.  -

 لبديل. املعلومات املتاحة عن الظروف احمليطة اب -

 لتوقيت املطلوب التنفيذ البديل. ا -

 تنفيذ احلل )القرار(: -5

ويف املرحلة اليت حتدد حسم املوقف النهائي ملتخذ القرار خبصوص معاجلة املشكلة حيث كلما كانت مراحل هذه 
ا وابلتايل يعكس العملية تسري بشكل منتظم وطبقا للمواصفات القياسية احملددة فإن القرار املتخذ سوف يكون مثالي

 الصفة اإلبداعية يف هذه العملية بشكل عام.

أن يكون املدير مبدعا يف اختاذ القرارات وتكون قراراته انجحة وذات نتائج قياسية يف نتائجها، فإن ذلك يعود إىل أنه 
ذه املرحلة هو وضع ومعىن ه،يستغل ما يتمتع به من إمكاانت ومؤهالت إبداعية يتم تسخريها لصاحل عملية اختاذ القرار

  احلل الذي مت التوصل إليه موضع التنفيذ،

 متابعة تطبيق القرار ومراقبته: -2

ان أي ادارة ال ميكن أن تقف عند حدود تنفيذ القرار ألنه وجب املتابعة والرقابة يف عملية تطبيقه ملعرفة أي 
من مسؤولياهتم الرقابية وكذلك بعد التطبيق البد من احنرافات أو اختالفات ليقوموا بتقوميها قبل وقوعها اذا أمكن، وهي 
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املراقبة ان ما قد مت التخطيط له قد مت حتقيقه فعال وهذا ال يتم اال جبمع املعلومات وفحصها وحتليلها ملعرفة النتائج اليت 
 1حتققت نتيجة الختيار هذا البديل وتطبيقه وهل كانت هذه النتائج اجيابية ام سلبية. 

 يهاعملية اختاذ القرار والعوامل املؤثرة عل أساليبالث :املطلب الث

 عملية اختاذ القرار أوال: أساليب

ميكن تقسيم أساليب التقييم واالختيار و املفاضلة بني البدائل، أو مبعىن آخر أساليب اختاذ القرارات وحل 
الثانية تضم األساليب الكمية وميكن تناول املشكالت إىل جمموعتني، اجملموعة األوىل تضم األساليب النوعية، واجملموعة 

 بعض هذه األساليب ابختصار على النحو التايل:

 األساليب النوعية -2

ترتكز هذه األساليب وبشكل أساسي على حكم متخذ القرار وخربته الشخصية يف تقييم البدائل واختيار أفضلها، لذا 
 2 ه األساليب هي:ميكن وصفها أبهنا فن أكثر من كوهنا علما، ومن أهم هذ

عندما يواجه متخذ القرار مشكلة أو موقفا يستلزم اختاذ قرار معني، فإنه عادة ما يلجا إىل خرباته : أسلوب اخلربة -أ
السابقة للوصول إىل احلل املطلوب، وذلك على أساس أن املشكالت احلالية تتشابه مع املشكالت السابقة، وأن احللول 

 أن تتبع اليوم أيضا. اليت أتبعت يف األمس ميكن

يشري احلدس إىل استخدام احلكم الشخصي أو التقدير أو االعتماد على الشعور يف اختاذ  أسلوب احلدس: -ب
القرارات، ويعتمد التقدير على اخلربة الشخصية ملتخذ القرار، وإطالعه على مشاكل و جتارب اآلخرين، وعلى النظرة 

 لى شعوره وتقديره الشخصي يستطيع أن يصل إىل احلل املالئم. الكلية للمشكلة دون جتزئتها، وبناء ع

طبقا هلذا األسلوب، يقوم القائد اإلداري بتقليد املؤسسات الكبرية أو الرائدة يف جمال  أسلوب إتباع القادة: -ج
ة اختاذ النشاط، وبصفة خاصة فيما خيص قرارات التسعري واألجور واملكافآت التشجيعية، اهدف ختفيض خماطر وتكلف

 القرارات إىل حدها األدىن .

يعترب هذا األسلوب من أكثر األساليب بساطة، حيث يتم إعداد قائمة تضم العديد من  أسلوب مراجعة القوائم: -د
العوامل اليت تؤثر على نتائج القرار، هذه العوامل تبني اجلوانب اإلجيابية والسلبية للمشكلة، ومتخذ القرار يف هذه احلالة 

                                                           
 .01، صمرجع سابقعلي حسني، 1
كلية العلوم االقتصادية وعلوم  يف العلوم االقتصادية، ماجسرت رسالة ،غرية واملتوسطةدور القيادة يف اختاذ القرارات يف املؤسسات الص ايت ابرة شفيعة،2 

 .244-204ص ،0221/0222، جامعة سطيف، اجلزائر ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، قسم علوم التسيري، التسيري،
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ه العمل وفق بديلني أحدمها إجيايب واآلخر سليب. وبعد إعداد القائمة تبدأ عملية التفحص للعوامل اإلجيابية على هذه ميكن
 القائمة، ويف حالة وجود عامل أو أكثر غري إجيايب ترفض القائمة و ابلتايل يرفض البديل أو احلل.

وبفعاليتها يف معاجلة املشكالت الروتينية خاصة، و  مما سبق ميكن استخالص أن األساليب النوعية تتميز ابلبساطة،
بسرعتها، ورغم هذه املزااي إال أهنا تتصف بعدم الثقة، العتمادها على عوامل شخصية يف عملية التقييم واملفاضلة الختيار 

 تصلح يف احلل املناسب، وكذلك لعدم عموميتها ومشوليتها، ذلك أن احللول اليت تكون صاحلة يف مواقف معينة قد ال
 مواقف أخرى.

 األساليب الكمية -0

"علم اإلدارة"، تعتمد على األدوات اإلحصائية و  أو إن األساليب الكمية أو كما يطلق عليها اسم "حبوث العمليات"
 1الطرق الرايضية حلل املشكالت اليت تواجهها املؤسسات، ومن أهم هذه األساليب هي:

ظرية يف ختفيض درجة عدم التأكد أو املخاطرة، ابالعتماد على قدرة متخذ القرار تفيد هذه الننظرية االحتماالت:  -أ
 على توفري املعلومات الالزمة. 

هتتم هذه النظرية ابختاذ القرارات يف حاالت التأكد وعدم التأكد واملخاطرة، وميكن استخدام شجرة  نظرية القرار: -ب
 عرفة النتائج املتوقعة. القرارات لدعم االحتماالت والنتائج املرتبطة مل

نظرا لعدم التأكد ابلنسبة للمستقبل، فإن متخذ القرار يعتمد على معطيات وبياانت املاضي كمؤشر ملا قد  التنبؤ: -ج
 حيدث يف املستقبل.

 تساعد هذه النماذج يف مراقبة تكلفة املخزون، وحتديد الكمية املثلى منه الواجب االحتفاظ اها. مناذج التخزين: -د

خيتص هذا األسلوب مبشكلة ختصيص املوارد احملدودة على االستخدامات غري احملدودة، يف ظل  الربجمة اخلطية: -ه
 القيود املفروضة، هدف تعظيم الربح أو تقليل التكلفة. 

ل خيتص هذا األسلوب جبدولة ومتابعة تنفيذ املشاريع الكبرية حتقيقا لالستخدام األمث حتليل شبكات األعمال: -و
 للموارد املتاحة، ويستخدم يف حال ختطيط التدفقات النقدية وموازنة املوارد البشرية .

 : تستخدم هذه األخرية لتحديد العدد األمثل من األفراد أو مراكز اخلدمة .نظرية الصفوف -ي

                                                           

 .01-08ص  ،0224، مصر االسكندرية، ار اجلامعية،الد ،استخدام االساليب الكمية يف االدارة، سونيا حممد البكري1 
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اذج ل منإن أهم ما مييز هذه األساليب هو قدرهتا على تقريب املشكلة إىل الواقع، وذلك بصياغتها على شك
أما فيما خيص سلبيات هذه األساليب، فإن أهم ما يعاب عليها هو إمهاهلا للعوامل رايضية تعكس مكوانت املشكلة. 

 واالعتبارات السلوكية.

ويف األخري جتدر اإلشارة، إىل أن ترشيد القرارات ال أييت من خالل استخدام األساليب النوعية لوحدها، أو 
فقط، بل أييت من خالل االستعانة اهما مع بعض ملواجهة املشكالت اليت تزداد تعقدا مع استخدام األساليب الكمية 

 التطور الذي تعرفه اإلدارة.

 على عملية اختاذ القرار العوامل املؤثرة اثنيا:

إن تعدد القرارات اليت قد يتخذها املدير يف اليوم الواحد تؤثر فيها عوامل خمتلفة ميكن أن تنقص أو تزيد من 
عوبة هذه العملية وإذا تكاتفت وتزايدات هذه العوامل املؤثرة فإهنا تقود أحياان إىل قرارات خاطئة )غري رشيدة( وهلذا ص

فعلی متخذي القرارات األخذ ابالعتبار كل العوامل اليت ميكن أن تؤثر على القرارات مهما كانت هذه القرارات صغرية أو  
 وامل املؤثرة :كبرية، بسيطة أو مؤثرة، وأهم هذه الع

وتتمثل هذه العوامل يف الضغوط اخلارجية القادمة من البيئة احمليطة اليت تعمل يف وسطها  عوامل البيئة اخلارجية: -أ
 1املنظمة واليت ال ختضع لسيطرة املنظمة بل إن إدارة املنظمة ختضع لضغوطها وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

 ملالية يف اجملتمع.الظروف االقتصادية والسياسية وا -

 التطورات التقنية والتكنولوجية والقاعدة التحتية اليت تقوم عليها األنشطة االقتصادية. -

 الظروف اإلنتاجية القطاعية مثل املنافسني واملوردين واملستهلكني. -

الرأي العام والسياسة العامة العوامل التنظيمية االجتماعية واالقتصادية مثل النقاابت والتشريعات والقوانني احلكومية و  -
 للدولة وشروط اإلنتاج.

 درجة املنافسة اليت تواجه املنظمة يف السوق. -

 :عوامل البيئة الداخلية -ب

 1وتتمثل ابلعوامل التنظيمية وخصائص املنظمة وهي عوامل كثرية نذكر أمهها:

                                                           

 .42، ص0222 عمان، ، دارحامد للنشر،االساليب الكمية يف اختاذ القرارات االدارية كاسر انصر منصور،1 
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 عدم وجود نظام للمعلومات داخل املنظمة يفيد متخذ القرار بشكل جيد. -

 عدم وضوح درجة العالقة التنظيمية بني األفراد واإلدارات واألقسام. -

 درجة املركزية ، وحجم املنظمة ودرجة انتشارها اجلغرايف. -

 درجة وضوح األهداف األساسية للمنظمة. -

 مدى توفر املوارد املالية والبشرية والفنية للمنظمة. -

 ى.القرارات اليت تصدر عن مستوايت إدارية أخر  -

 2املدير : متخذ القرار ، شخصيته وخربته: -ج

إن شخصية املدير وعواطفه وقيمه واترخيه يف العمل، ونوع األعمال اليت سبق وأن قام اها، ومركزه االجتماعي واملايل 
فيه من  وحالته النفسية، كلها عوامل تؤثر على فعالية القرار الذي يتخذه، كما أن املدير هو عضو يف اجملتمع يتأثر مبا

عادات وتقاليد وقيم تنعكس على سلوكه الوظيفي، وفيما يلي أهم العوامل النابعة من شخصية املدير متخذ القرار واملؤثرة 
 على عملية اختاذ القرارات: 

 فهم املدير العميق والشامل لألمور.                   -

 قدرة املدير على التوقع. -

 إلدارة.مؤهل املدير وختصصة يف جمال ا -

 قدرة املدير على حتمل املسؤولية. -

 أهداف املدير وأغراضه الشخصية.  -

 اجتاهات املدير وقيمه وأخالقياته . -

 قدرة املدير على ضبط النفس يف املواقف احلرجة. -

                                                                                                                                                                                                 

 نفس الصفحة. نفس املرجع،1 
 جسرتمارسالة ، لألملنيوم اجلزائرية الشركة حالة دراسة يف داريةاإل القرارات اختاذ عملية فعالية من الرفع يف اإلدارية املعلومات نظام دور ،مناصرية إمساعيل2 
 .02 ص، 0224/0220 جامعة املسيلة،، التجارية العلوم قسم، التسيري علوم و التجارية و اإلقتصادية العلوم كلية األعمال، إدارة يفة( غريمنشور )
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 خربة املدير السابقة ومدى قدرته على االستفادة من املعلومات املتوفرة لديه. -

 .عوامل حاالت القرار -د

 1وهذه هي الظروف البيئية احمليطة ابلقرار وقد قسمت البيئة احمليطة ابلقرار إىل أربعة أنواع وهي: 

 . ة بسيطة وغري متغرية وكذلك قليلةوهذه البيئة متتاز أبن العوامل البيئية املؤثر البيئة البسيطة املستقرة )حالة التأكد( :  -

وكذلك  وتتميز هذه البيئة أبن عدد العوامل البيئية قليلةوعدم التأكد(:  البيئة البسيطة املتغرية )ما بني املخاطرة -
وضوح إىل عدم وضوح وهو عدم  بسيطة ولكنها تتغري من فرتة إىل أخرى وكذلك القرار هنا يتغري من حالة أتكد أي

 .أتكد

إىل فرتة لذلك  بسبعلة وال تتغري من فرتة وهنا العوامل البيئية كثرية ولكنهاالبيئية املعقدة املستقرة : )حالة املخاطرة (:  -
 من املعلومات.  فهي إىل حد ما واضحة ولكن هناك بعض املخاطرة وخاصة لكثرة العوامل البيئية وعدم التأكد

ويف هذه احلالة البيئية فإن العوامل البيئية كثرية وبسيطة وغري واضحة وهي تتغري البيئة املعقدة : )حالة عدم التأكد( : -
 فرتة إىل أخرى وهذا ما يعقد االحتماالت ومن هنا مسيت بعدم التأكد .من 

 2تتمثل يف: عوامل أخرى: -ه

يشكل عنصر الزمن ضغطا كبريا على متخذ القرار ، فكلما زادت الفرتة الزمنية املتاحة أمام متخذ  أتثري عنصر الزمن : -
 نتائج أقرب وأفضل .القرار الختاذ قراره كلما كانت البدائل املطروحة أكثر وال

 اخلبرية يف عملية اختاذ القرارات األنظمةاملطلب الرابع: دور 

اخلبرية يف صنع القرارات عن تلك الذي تلعبه نظم املعلومات األخرى، مثل:  األنظمةخيتلف الدور الذي تلعبه 
انت ونظم املعلومات اإلدارية تركزان على نظم معاجلة البياانت ونظم املعلومات اإلدارية ونظم دعم القرار، فنظم معاجلة البيا

تزويد صانع القرار أبدوات حتديد املشكلة، وجتميع البياانت لكي يفهم متاما الظروف احمليطة ابملشكلة، ونظم دعم القرار 
ات تساعده ابإلضافة إىل ذلك للتعرف على األفكار البديلة حلل املشكلة، وابلتايل فإن هذه النظم تساعد يف تنمية خرب 

التعلم لدى العنصر البشري، أما النظم اخلبرية فهي تعتمد على ما قد تعلمه العنصر البشري ابلفعل، وتقوم بتطبيق نتائج 
 هذا التعلم يف ظروف ومواقف حمددة.

                                                           
 .02-02ص ،مرجع سابقعلي حسني، 1
 .48ص ،مرجع سابق كاسر انصر املنصور،2 
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اخلبرية تعتمد على أدوات الذكاء االصطناعي يف حتديد املشاكل وتشخيصها والوصول إىل املعلومات  فاألنظمة
يف حلها من خالل قاعدة املعرفة اليت تعد أحد مكوانت النظام اخلبري، كما أن لديها املقدرة على حتديد  اليت تستخدم

بدائل حلل املشكلة وتقييمها واقرتاح احلل املناسب هلا، ورغم أن تقييم احلل يعترب من مسؤولية مستخدم النظام، إال أن 
اخلبرية يف جمال األعمال  األنظمةام اهذه العملية، وعادة ما تستخدم النظام اخلبري يوفر له املنطق الذي يساعده يف القي

للقيام بدور النصح وتقدمي املشورة بدال من صنع القرار ذاته، فمن األفضل دائما أن ميارس العنصر البشري نفوذا يعرتض 
ي القرار، وتساعدهم يف مجع اخلبرية توفر املعرفة الكافية ملتخذ األنظمةعلى أن  فيه على خمرجات احلاسبات األلية 

البدائل الالزمة يف عملية اختاذ القرارات، وهذا يفيد يف تقليل نسب اخلطأ وعالج حالة عدم التأكد، وابلتايل تتخذ 
 القرارات وفق منهجية علمية سليمة، كذلك فإن النظم اخلبرية تساعد يف عملية مراقبة تنفيذ القرارات أثناء العمل.

عبارة عن توليفة بني قاعدة معارف خمتصة وحكمة اإلنسان اخلبري واحلاسب لضمان تقدمي آراء اخلبرية  فاألنظمة
 1ذكية وقرارات ذكية مرتبطة مبختلف املعاجلات.

ان عملية اختاذ القرار اليت يقوم اها اخلبري اإلنساين قد تكون معرضة للعوامل اإلنسانية والنفسية املؤثرة يف اجتاه 
صل إليه اخلبري، فهو ال يستطيع أن يتجرد من مشاعره وعواطفه وميوله وحالته النفسية يف حلظة اختاذ ونوع القرار الذي ي

القرار اليت تؤثر على نوعية القرار الذي يتخذه وهذا ما جيعل النظام اخلبري أكرب قدرة وموثوقية على اختاذ القرار وموضوعية 
 2ة مما جعل النظم اخلبرية ذات فائدة أكرب للمؤسسة نذكر منها:متجردة إىل حد بعيد عن االعتبارات الذاتية اخلاص

 ضمان توفري أعلى على مستوى من املوضوعية املوثوقية عند اختاذ القرار. -

 استخدام النظم اخلبرية لكل وقت تطلب ويف كل مكان. -

 .تقدمي املشورة والنصيحة الختاذ القرارات غرياهليكلية وشبه اهليكلية -

 فقدان املعرفة املرتاكمة للخبري اإلنساين نتيجة التقاعد، ترك العمل أو املوت. حل مشكلة -

 الثمن الباهظ الذي يدفع لتحقيق الرتاكم النوعي املعريف والعلمي للخبري اإلنساين. -

 ل اخلبري.الجتماعية والنفسية لعمالتعويض من حاجة اخلبري اإلنساين إىل توفري البيئة اليت يتوفر فيها كل الظروف ا -

 

                                                           
 . 14 ص ،مرجع سابقعلي عبد الرمحان ابو زايد،  1

، رسالة ماجسرت، قسم علوم التسيري، ختصص اقتصاد ادارة مسامهة ادارة املعرفة يف حتسني عملية صناعة القرار االسرتاتيجي ابملؤسساتامحد بن خليفة، 2 
 .222-222ص ، 0222/0222جامعة الوادي، املعرفة،
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 الدراسات السابقة املبحث الثالث:

سنتناول يف هذا املبحث الدراسات السابقة اليت تتعلق  مبوضوع الدراسة يف بيئات خمتلفة ،اهدف معرفة آراء 
ووجهة نظر الباحثني السابقني حول موضوع الدراسة، والتعرف على األساليب، واإلجراءات اليت تبنتها، واالستفادة من 

 تبيان مامييز دراستنا عنها. يف تدعيم نتائج الدراسة، ومن مث  نتائجهم

 راسات املتعلقة ابالنظمة اخلبريةاملطلب االول: الد

(، مقال مبجلة االقتصاد والتنمية، خمرب التنمية احمللية املستدامة، 0221)ملني علوطي وفاطمة بن خی،  دراسةأوال: 
 .، بعنوان أثر استخدام األنظمة اخلبرية على األعمال املصرفية21د العد -اجلزائر  -جامعة حييي فارس، املدية 

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح أمهية أدوات الذكاء االصطناعي متمثلة يف األنظمة اخلبرية يف التأثري على 
هذه األنظمة   األعمال املصرفية اليت تعترب مهمة جدا يف تطوير وبناء االقتصاد الوطين. وقد تطرقت الدراسة إىل ماهية

ومكوانهتا، أنواعها، أهدافها، تطبيقاهتا ، حدود عملها واليات عملها السيما يف اختاذ القرارات الغري مهيكلة واليت تكون 
مفيدة ابلنسبة إىل املؤسسة بصفة عامة واملؤسسة املصرفية بصفة خاصة، حيث اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي يف 

خلبرية املستعملة يف جمال املؤسسات االقتصادية وكذا املصارف كنظام ختطيط النواحي املالية وصف بعض تطبيقات النظم ا
(PLANPOWER ،الذي يطور أخطط املالية للعميل من خالل حتليل العمليات اخلاصة به مثل، معامالته املالية )

 : هاوتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان أمه.اخ. .أهدافه، معدل الفائدة، التضخم .

أن هدف األنظمة اخلبرية ليس الوصول إىل ذكاء اصطناعي من نفس درجة ذكاء اإلنسان جبميع جوانبه، وإمنا هدف  -
 هذا الذكاء يكون حمصورا يف القدرة على إعطاء حلول؛ حبيث يلعب احلاسوب دور اإلنسان السريع يف حل املشاكل.

ملشاكل والقيام ابلعديد من األنشطة املختلفة كالتبؤ ،التفسري، تشخيص يتم بناء األنظمة اخلبرية حلل أنواع خمتلفة من ا -
 األعطال، التخطيط املراقبة، التدريب والتعلم، ... إخل 

إن الستخدام األنظمة اخلبرية ابملؤسسة املصرفية أثر واسع املزااي؛ حيث تعمل على توفري اخلربات النادرة واملتميزة وزايدة  -
خطاء وختفيض التكاليف، كما أن تكلفة هذه األنظمة تكون أقل من تكلفة االتصال الدائم اإلنتاجية بتقليل األ

 ابملختصني، مع رد فعل أكثر سرعة وهذا يسمح بربح يف الوقت واملال. 

ة األردنية يف إدارة األعمال، ل( مقال ابجمل0225)سليمان حسني البشتاوي ومتعب عايش البقمي،  دراسة: اثنيا
، بعنوان أثر تطبيق النظم اخلبرية يف البنوك التجارية على إجراءات التدقيق 2، العدد 22ردنية، اجمللد اجلامعة األ
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اإللكرتوين من وجهة نظر احملاسبني القانونني اخلارجني، دراسة مقارنة يف اململكة األردنية اهلامشية واململكة العربية 
 .السعودية

بني البنوك التجارية يف كل من اململكة األردنية اهلامشية واململكة العربية مقارنة يف شكل دراسة  املقالةجاءت هذه 
توضيح أثر تطبيق النظم اخلبرية على  وقد هدف إىل( على التوايل، ا) بنك 22) بنكا ( و  21السعودية البالغ عددها 

ذلك من وجهة نظر احملاسبني إجراءات التدقيق اإللكرتوين ودورها يف زايدة كفاءة إجراءات التدقيق اإللكرتوين، و 
( يف  222( يف األردن و )  21القانونيني اخلارجيني، وقد مت تصميم استبيان وزع على عينة من املدققني بعدد ) 

 السعودية، وقد اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي.

طلبات تطبيق النظم اخلبرية يف متاألردنية والسعودية على أن من  اتفاق بني أفراد العينيتنيوخلصت الدراسة إىل 
البنوك التجارية ضرورة حمافظتها على موجوداهتا وامللفات اليت حتتوي على معلومات وبياانت عمل البنك، واحلد من 
املخاطر البشرية واملادية املصاحبة إلجراءات تقدمي اخلدمات، فضال عن االحتفاظ ابملستندات الورقية ملنع الغش أو 

 ف أو الضياع.التزوير أو التل

كما بينت الدراسة أمهية النظم اخلبرية يف البنوك التجارية يف تسهيل إجراءات التدقيق اإللكرتوين كالسرعة يف 
تنفيذ املهام واحلصول على البياانت واملعلومات الالزمة لبيان الرأي حول خدمات البنك وتطابقها مع معايري احملاسبة 

ليمات املفروضة من قبل البنك، وعدالة ومصداقية القوائم والتقارير املالية، كما أهنا تساعد والتدقيق الدولية واألنظمة والتع
 يف تعزيز كفاءة التدقيق وزايدة جودته، وتوفري اجلهد والوقت والكلف املخصصة لتنفيذ إجراءات التدقيق وخطئه 

م خبري الختاذ القرار يف بعنوان نظا (Aygun Alasgarova ,Leyla Muradkhani, 8002)  اثلثا: دراسة
 Expert System For Decision-Making Problem In Economics مشاكل االقتصاد

أشارت الدراسة إىل أن استخدام النظم اخلبرية يعد مهما وضروراي يف املنظمات املالية نظرا الرتفاع خطر اختاذ  
قة ابستخدام األنظمة اخلبرية يف عملية اختاذ القرارات يف ظل القرارات اخاطئة، وقد هدفت الدراسة إىل حتليل الفوائد املتعل

 بيئة معقدة تشواها حالة من عدم التأكد .

وكانت أهم نتائج الدراسة أن عملية حل املشاكل ابستخدام األنظمة اخلبرية تتم من خالل تطبيق معرفة أو خربة 
لشخص أن النظام اخلبري ال يقوم بتأدية وظيفته بطريقة معينة بدال من تطبيق تقنية تكنولوجية حمددة، وعليه إذا وجد ا

مالئمة؛ فإن العمل جيب أن يبدأ على توسيع وتطوير قاعدة املعرفة للنظام اخلبري بدال من اجراء تعديالت على أنظمة 
 وإجراءات العمل للنظام.
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 املطلب الثاين: الدراسات املتعلقة بعملية اختاذ القرار

ار أحسن حتت عنوان: واقع استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية دراسة :دراسة طي دراسة اوال:
 0220، 2، العدد 2ميدانية بقطب احملروقات يف والية سكيكدة، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 

دراسة إىل التعرف على واقع استخدام املديرين لألساليب الكمية يف اختاذ القرارات مبؤسسات وقد هدفت هذه ال
استبانه على عينة  10قطب احملروقات بوالية سكيكدة، ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث بتصميم استبانه وتوزيعها )

مؤسسات من قطب احملروقات بوالية  2 الدراسة املتكونة من مجيع مفردات اجملتمع )احلصر الشامل( واملتمثل يف
 سكيكدة، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: 

 درجة معرفة املديرين ابألساليب الكمية يف املؤسسات حمل الدراسة متوسطة  -

 مدى استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرار ضعيف -

 ؤ، التحليل اإلحصائي ومناذج املخزونأهم األساليب الكمية املستخدمة هي: مناذج التنب -

 أهم جماالت استخدام األساليب الكمية هي: ختصيص املوارد، تقييم االستثمارات، والتنبؤ ابلطلب وإدارة املخزون. -

حو عبد الكرمي حتت عنوان: أثر استخدام األساليب الكمية يف حتسني فعالية اختاذ القرارات اإلدارية، داثنيا :دراسة 
جامعة  ،يف علوم التسيري ق على بعض املؤسسات الصناعية واخلدمية بوالية تيارت، أطروحة دكتوراهمع تطبي

 .0229/0222 ,3اجلزائر

وقد هدف البحث إىل التعرف على دور استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية، ولتحقيق 
مؤسسة، موزعة على عدد من  221نة بلغ حجمها أهداف البحث قام الباحث بتصميم استبانه وتوزيعها على عي

 املؤسسات الصناعية واخلدمية، وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج من أمهها: 

أكثر األساليب استخداما ومعرفة من قبل أفراد هذه العينة أسلوب التحليل االحصائي املتمثل يف االحندار والسالسل  -
 وابلتايل تقليل التكاليف وتعظيم األرابح  هنا تساعد اإلدارة على حسن استغالل املوارد املتاحةالزمنية مث النماذج املالية، أل

 .أهم جماالت استخدام األساليب الكمية مها: التنبؤ وختصيص املوارد  -

 املقررات الدراسية والدورات التدريبية هي من أهم مصادر املعرفة لألساليب الكمية .  -

 .دية املستخدمة يف اختاذ القرار مها: اخلربة السابقة واحلكم الشخصي أهم الطرق التقلي -
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بوقرة رابح حتت عنوان: استعمال حبوث العمليات كنماذج مساعدة يف اختاذ القرارات دراسة حالة دراسة  اثلثا:
رحات ابملسيلة، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة ف ALGALالتابعة لشركة  EARAمؤسسة 

 .0225/0222 ،سطيف ،عباس

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على استخدام أساليب حبوث العمليات يف اختاذ القرار اإلنتاجي، كما تناولت 
املستلزمات املطلوبة إلجناح عملية استخدام هذه األساليب وفق ما يساعد متخذ القرار من استخدامها بطريقة واضحة، 

 دد من النتائج نذكر منها: وتوصلت هذه الدراسة إىل ع

 .عدم إدراك أمهية هذه األساليب كوسيلة مساعدة يف اختاذ القرارات -

 .صعوبة تطبيق أساليب حبوث العمليات -

 .ندرة الكفاءات القادرة على استخدام هذه األساليب )حبوث العمليات ( -

 .كمية يف اختاذ القراراتعدم كفاءة املسريين العلمية مما جيعلهم ال يستخدمون األساليب ال -

اإليرادات بني خطة  أوضحت الدراسة أثر أسلوب الربجمة اخلطية على القرارات املتخذة، حيث بينت الفروقات يف -
 .0220-0220املؤسسة واخلطة وفق أسلوب الربجمة اخلطية خالل الفرتة 

 Becker&Palmner (8002:)"The effects of culture on managers decision دراسةرابعا: 

making a case study of Mexico and Germany" 

هدفت الدراسة إىل توفري فهم أفضل لكيفية اختاذ القرار يف أملانيا واملكسيك وكيف تؤثر الثقافة على صنع القرار 
وب دراسة احلالة ، والتبعت الدراسة منهج مقارنة التشااهات واالختالفات بني احلالتني يف البلدين، واتبعت الدراسة أسل

وإحدى شركات  Siemensشركة سيتمز ويف أملانيا يف  FEMSA  يف أملانيا واملكسيك، يف املكسيك يف شركة
 :الصلب، ومت استخدام املقابالت التحقيق أهداف الدراسة. وكانت أهم نتائج الدراسة

 ا واملكسيك تستخدماشارت نتائج دراسة احلاالت املتعلقة ابختاذ القرار إىل أن كل من أملاني -

 واملدى القصري يف كال البلدين . عملية اختاذ قرار عقالنية إىل حد ما عند اختاذ القرار، وتتخذ القرارات على املدى البعيد
هناك فرق بني اختاذ القرار يف البلدين على أهل البلد أقل مما كان متوقعا يف البداية ويشري نوع العمل إىل أن قرارات  -

 بناء على نوع العمل وليس أبثر من الثقافة الوطنية. أكثر تتخذ
 إن الثقافة مازالت تؤثر يف جماالت العمل األخرى غري اختاذ القرار. -
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 :وكان من أهم توصيات الدراسة
 االهتمام أكثر مبوضع اختاذ القرار وثقافة املنظمة. -
 مراحل اختاذ القرار.ضرورة إعداد العديد من الدراسات اليت توضح دور الثقافة يف كل  -

 Anderson&Donna (8002:)“Gender Differences In Senior دراسةخامسا: 

Management Decision Making In The New England Area Health Service” 

يا هدفت هذه الدراسة ملعرفة الفرق بني الذكور واإلانث يف عملية اختاذ القرار لكبار املديرين يف منطقة   )بريطان
اجلديدة( بعد عملية إعادة اهليكلة للنظام الصحي هلذه املنطقة، لتقييم الكفاءات اإلدارية للمدراء، واستخدم الباحث 

 مدير لإلدارة العليا.( 42املنهج الوصفي التحليلي، وقد مت استقصاء آراء عينة من )

 وكانت أهم نتائج الدراسة: 

إدارية لفرتات قصرية  ملتغري اجلنس، لكن يوجد فرق يف عملية اختاذ  عدم وجود فروق مهمة بني الشاغلني ملناصب -
 القرار لكبار املدراء، حيث متيل النساء الستخدام وسائل أكثر مشوال من الرجال

 القيام بربامج تدريب، وتطوير للمدراء، والقيام بدراسات أعم وأمشل ملدراء اخلدمة الصحية ابملنطقة. وأوصت الدراسة:

 .مامييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ثالث:املطلب ال

وجود اختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية من انحية الزمان، حيث أجريت الدراسة احلالية يف سنة  -
 ، ومن انحية املكان0222وحىت سنة  2004، بينما الدراسات السابقة اليت تناولناها أجريت يف السنوات من 0202

أجنبية ودراسات  دراسات أما الدراسات السابقة فقد تنوعت بني -اجلزائر–أجرينا دراستنا يف والية برج بوعريريج إذ 
 أجريت على املستوى احمللي يف  والايت خمتلفة كسطيف، تيارت...

خاصة،  هناك اختالف بني داستنا والدراسات السابقة من حيث نوع املؤسسة، فدراستنا متت علـى مسـتوى مؤسسة -
 يف حني اجريت بعض الدراسات السابقة علـى مسـتوى مؤسسـات عامة.

االختالف على مستوى تطبيق الدراسة حيث دراستنا كانت مطبقـة علـى مسـتوى مؤسسـة اقتصادية، يف  حني هناك  -
 بعض الدراسات السابقة  اليت طبقت على مؤسسات غري اقتصادية.

كأداة جلمع املعلومات، يف حني أن بعض الدراسات   spssام االستبيان وبرانمج ما مييز درساتنا كذلك هو استخد -
 كأداة جلمع املعلومات. السابقة  استخدمت اداة املقابلة
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الدراسات السابقة هناك اليت متت يف مرحلة ال زال يشهد فيها املوضوع العديد من اإلسهامات النظرية ويف نفس  من-
 ية.الوقت قلة التطبيقات امليدان

ا على االجهزة هناك اختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة يف اختيار األبعاد، حيث ركزت دراستن -
 السابقة على أبعاد اخرى. الربجميات اضافة اىل املتعامليني مع النظام اخلبري، بينما ركزت بعض الدراساتو 

ة متتلك أنظمة خبرية، وابلتايل مدى إمكانية االعتماد على تستهدف دراستنا معرفة ما إذا كانت املؤسسة حمل الدراس -
 .هذه امليزة  لدعم اختاذ القرار يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية
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 خالصة الفصل:

يعترب النظام اخلبري كنظام دعم قرار ذكي و متطور ، ميكن أن يساعد العنصر البشري يف أداء عمله بشكل أفضل 
اخلبرية وتساعد املدراء يف خمتلف املستوايت يف اختاذ  األنظمةل إدارة األعمال خصوصا، حيث تدعم عموما ويف جما

من بدائل حلل تلك  األنظمةقراراهتم حلل املشاكل اليت تعرتضهم وخاصة املشاكل الغري مهيكلة، من خالل ما توفره تلك 
ختص األنظمة اخلبرية من مفهوم وخصائص وأنواع ومن هذا املنطلق حاولنا استعراض أهم اجلوانب اليت ، املشاكل

أما فيما خيص املبحث الثاين تناولنا فيه عملية اختاذ القرار من مفهوم  ومكوانهتا اضافة اىل املزااي والعيوب اليت متيزها،
قنا فيه اىل  اثلث تطر  تناولنا مبحثويف األخري  وخصائص وامهية اضافة اىل أساليبها ومراحلها والعوامل املؤثرة فيها،

 .وما مييز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى عملية اختاذ القرارو  األنظمة اخلبريةالدراسات السابقة لكل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

     

 اإلطار التطبيقي الفصل الثاين:   
 تطبيقية يف مؤسسة كوندور(دراسة )
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 متهيد:

ر على السوق العاملية وحترير التجارة، أدى ذلك إىل توسع السوق احمللية نظرا لألوضاع املتغرية والنفتاح اجلزائ
اجلزائرية وزايدة املنافسة، وفتح أبواب االستثمار يف السوق احمللية والدولية أمام اخلواص، سنحاول اسقاط دراستنا النظرية 

دعم اختاذ قرارها، ومن بني املؤسسات اخلبرية يف  لألنظمةعلى مؤسسة انجحة يف جمال اعماهلا وتقييم مدى استعماهلا 
الناجحة يف هذا اجملال جند مؤسسة " كوندور"، واليت مقرها بوالية برج بوعريريج. يهدف هذا الفصل يف املبحث األول  
إىل تقدمي نظرة عامة حول مؤسسة كوندور، أما املبحث الثاين مت بيان فيه الطريقة واألدوات املستخدمة يف الدراسة 

 ية. وحتليل حماور االستبيان.يدانامل
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 املبحث االول: تقدمي مؤسسة" كوندور" حمل الدراسة  

 هيكلها التنظيمي.أهدافها يف هذا املبحث سنعرف مبؤسسة كوندور كذا نشأهتا وتطورها إضافة إىل مهامها،

 1املطلب األول: نظرة عامة عن مؤسسة كوندور .

 .ر"، نشأهتا وتطورهاالتعريف مبؤسسة "كوندو  -أوال

" أو ابمسها التجاري "عنرت للتجارة"، هي مؤسسة خاصة، كبرية احلجم ختتص إبنتاج condorمؤسسة " 
وتسويق األجهزة اإللكرتونية و اإللكرتومنزلية، وهي تنتمي إىل جمموعة بن محادي، أصبح شكلها القانوين يف جوان 

0220  "SPA.أي مؤسسة خاصة ذات أسهم ، " 

 أة مؤسسة "كوندور"نش -2

نشأت مؤسسة "كوندور" يف بيئة مالئمة، حيث أن نشاطها يف الصناعة اإللكرتونية وااللكرتومنزلية يعرف 
انتعاشا يف بالدان، وذلك لتزايد حاجة املستهلك ملثل هذه املنتجات العصرية، وكذلك ملبادرة اجلزائر إبنشاء هذا القطاع 

 ذا ما وفر هلا بيئة تنافسية، وخاصة وأن هذه الصناعة متمركزة حاليا يف والية برجاإللكرتوين لتلتحق بركب الدول، وه
،  2003أفريل 04بوعريريج. ومت تسجيل مؤسسة كوندور اهذا االسم لدى الديوان الوطين للمؤلفات واالبتكارات يف 

 . ا يدفعها إىل التفكري دوما يف اجلديداحلياة ابتكار " مم "النمو والتوسع، وتتمثل رسالتها يف  تتبع املؤسسة اسرتاتيجية

 تطور مؤسسة "كوندور" : -0

 مرت املؤسسة مبجموعة من املراحل حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن وهي:

حيث أن املؤسسة كانت تقوم بشراء املنتجات اإللكرتونية جاهزة  (:Vente en étatاملرحلة األوىل الشراء للبيع )
 اجلزائري ونظرا ألن الطلب كان كبريا على هذه املنتجات انتقلت املؤسسة إىل املرحلة الثانية. وبيعها على حاهلا يف السوق

: يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة بشراء SKD (Semi Knock Down)ا جزئيا كاملرحلة الثانية شراء املنتج مفك
 ؤسسة من عدة مزااي وهي:املنتجات مفككة جزئيا، لتقوم بعد ذلك برتكيبها، ويف هذه احلالة تستفيد امل

 ختفيض تكلفة الشراء. -

 التعرف على اجلهاز املركب وطريقة تركيبه. -
                                                           

 ور.من وثائق مؤسسة كوند 1 
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 املسامهة يف امتصاص البطالة، وابلتايل احلصول على الدعم واإلعانة احلكومية هلا. -

كليا : أي شراء املنتجات مفككة  CKD (Complete Knock Down)املرحلة الثالثة شراء اجلهاز مفككا كليا 
 وإعادة تركيبها، واهذا تستفيد املؤسسة من مزااي أمهها:

 التعرف على اجلهاز أكثر وتعلم تركيبه. -

 معرفة املكوانت اليت ميكن إنتاجها حمليا، أو ذاتيا، وبتكلفة أقل. -

 توفري مناصب أخرى للعمل. -

سابقة، أصبحت املؤسسة تتحكم يف تقنيات تركيب : يف هذه املرحلة وبعد االستفادة من املراحل الاملرحلة الرابعة اإلنتاج
األجهزة، وبعد حتديد املكوانت اليت ميكن شراؤها حمليا، أو إنتاجها ذاتيا، مل يبق هلا سوى أن تسجله بعالمة جتارية خاصة 

 Hisensاها، وذلك عن طريق شراء الرتاخيص، وهذا ما قامت به فعال، حيث قامت بشراء الرتاخيص من مؤسسة 
 نية.الصي

أما اإلسرتاتيجية اليت اختارهتا املؤسسة فهي إسرتاتيجية التنويع يف منتجاهتا، وهي تقوم ابلتعريف آبفاقها وغاايهتا حتت 
 ، وتسعى لتحقيق الرؤى التالية:"Innovation is life"احلياة ابتكار شعار )رسالة(: 

 ختفيض األسعار عن طريق تعظيم اإلنتاج. -

 لرتاب الوطين.التواجد عرب كامل ا -

 التصدير. -

وابلفعل فاملؤسسة حققت تقدما كبريا فيما خيص ختفيض األسعار، وذلك من خالل استفادهتا من التعلم، واكتساب 
والية، سواء عن طريق التواجد الفعلي، أو عن طريق نقاط البيع، أو  08اخلربة، كما أهنا حتاول التواجد عرب 

 املعارض...اخل

 1داف ومهام مؤسسة كوندور: اهاملطلب الثاين

 أوال: أهداف مؤسسة كوندور

                                                           

 من وثائق مؤسسة كوندور. 1 
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 :تتمثل أهداف مؤسسة كوندور فيما يلي

إليه مؤسسة كوندور من خالل تسعى ذي لاألساسي ول واألدف الهو ابح هرليق اتحقزال الن وبح: كارلحتقيق ا -
لني احلاليني وابلتايل توسيع الوصول إىل رقم األعمال املسطر لكل عام وكسب متعاملني جدد مع احلفاظ على املتعام

 نشاطها للصمود أمام املنافسة.

حتقيق متطلبات اجملتمع: إن حتقيق هدف املؤسسة واملتمثل يف حتقيق الربح أو حتقيق اإلشباع ال يكون إال من خالل  -
 تلبية حاجيات اجملتمع بتقدمي منتوج نوعي ذو جودة عالية وأبفضل األسعار.

ن خالل االستعمال اجليد ملمتلكاهتا وابإلشراف على عملها بشكل يسمح يف نفس الوقت بتلبية ويتم م: عقلنة االنتاج -
 رغبات اجملتمع.

 منح.ل، وتقدمي خمتلف العالوات واعلى بقائهظ لحفال بتلبية حاجياته واللعامور يسمح ألجول من امقبوى مستن ضما -

 د.لتقاعد العمل واض منيلتأالصحي مني التأل امثل للعمامني لتأتوفري خدمات ا -

 نفاايهتا الصناعية .في در اإلمكان قاجلغرايف التحكم قعها ومم ابجلانب البيئي إذ يفرض عليها هتماالإل -

 تقوية مركز املؤسسة يف السوق احمللية ورفع قيمة اإلنتاج الوطنية. -

 العمل على نيل شهادة اجلودة اخلاصة ابملنتوج. -

 ني هياكل املؤسسة.املداومة على تنظيم وحتس -

 تدعيم االستثمارات ابقتناء وسائل إنتاج عصرية اهدف تطوير وتنويع املنتوج. -

 التكوين املستمر للعمال واإلطارات. -

 االستفادة من توظيف إطارات عالية املستوى والكفاءة. -

 اثنيا: مهام مؤسسة كوندور

 من أهم مهام مؤسسة كوندور ما يلي:
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خلدمات اليت تقدمها املؤسسة : حبيث تعمل املؤسسة على حتسني جودة املنتجات ، وللقيام بذلك تطوير املنتجات وا -
تستعمل أحسن وأحدث االبتكارات التكنولوجية وهذا الستقطاب أكرب عدد ممكن من املستهلكني وكسب املكانة 

 والسمعة السوقية.

 توفري مناصب شغل . -

 توفري منتج وطين جزائري يف السوق. -

حتقيق املخطط السنوي لإلنتاج مع املؤسسات من نفس النوع : أي حتقيق التكامل والتوازن واحرتام األهداف املسطرة  -
 مسبقا لضمان االستمرارية وذلك من خالل : الوصول إىل رقم األعمال املسطر من قبل جملس اإلدارة لكل سنة.

 جدد.احلفاظ على الزابئن والعمالء احلاليني وكسب متعاملني  -

 تقدمي منتوج نوعي ذو مواصفات جيدة وأبفضل األسعار. -

 احلصول على متعاملني أجانب من خالل املعارض واحلمالت اإلعالنية األخرى. -

كما هتدف املؤسسة أيضا إىل التخفيف قدر اإلمكان من التكاليف واألعباء وهذا إبتباع أفضل السبل املتاحة يف كل  -
حل العملية اإلنتاجية من اجل القضاء على التبذير وكذا الوصول إىل الكفاءة اإلنتاجية من املستوايت ويف خمتلف مرا

 خالل إدخالِ آالت إنتاجية جديدة تواكب التطور احلاصل يف سبل اإلنتاج ونوعية املنتوج وكذا أتهيل العمال.

 السعي إىل منافسة املؤسسات العاملية اليت تنشط يف نفس اجملال. -

 اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور الث:املطلب الث
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 اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور :(0الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: مصلحة اإلحصاء لشركة كوندور   

 

 المديرية العامة

 السكريتارية

ةالمديرية الجهوي المساعدة  

 خدمة األمن

 البيئيةوالوقاية 

 مديرية البحث المديرية التقنية

 والتطوير

 مديرية المكيفات

 المركزية

 خدمة األمن

 الداخلي

 قسم المشتريات

 المحلية
قسم المشتريات 

 المستوردة

مديرية 
 االستعالمات

condor 

مديرية  
 التجارة

 و التسويق

مديرية 
المالية 
 والمحاسبة

 مديرية الموارد                  
 البشرية

 مديرية نظام

 المعلوماتية

مديرية خدمات 
 مابعد البيع

المديرية 
 اللوجيستيكية

ة وحدة أجهز 
  والتلفاز (RS)اإلستقبال

LCDTV))  

 

 

 وحدة الحقن

 البالستيكي

مركب 
 الثالجات

مركب 
 المكيفات

وحدة  
 البولستيرين

مديرية المنتجات 
 البيضاء

 وحدة 

 التليفزيون 

ة الطاقوحدة 
 الشمسية

 البالستيكي
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  .............. اإلطار التطبيقي )دراسة تطبيقية في مؤسسة كوندور(: ثانيال الفصل

 :2020سنة هيكل املوظفني حسب  وحدات اإلنتاج لاملطلب الرابع: 

 (: هيكل املوظفني حسب  وحدات اإلنتاج2رقم ) لاجلدو 

 إانث ذكور أعوان تنفيذ أعوان حتكم إطارات 

 200 333 322 35 05 وحدة أجهزة التلفاز و املستقبالت الرقمية

 52 20 22 03 03 وحدة اهلواتف واإلعالم اآليل

 3 101 220 92 02 مركب املكيفات اهلوائية

 2 232 222 235 09 تمركب الثالجا

 3 093 012 02 1 وحدة املنتجات البيضاء

 22 35 22 03 22 وحدة أعمدة الطاقة الشمسية

 0 292 220 09 1 وحدة البولستريان

 0 252 223 03 23 وحدة  البالستيك

 72 190 31 21 232 اإلدارة العامة

 3 022 050 22 0 مديرية اإلمداد

 09 12 50 39 22 مديرية خدمات ما بعد البيع

 2 023 013 23 0 مصلحة األمن الداخلي

 (املصدر: مصلحة اإلحصاء لشركة كوندور )

  املبحث الثاين: الطريقة واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية.

سنتناول يف هذا املبحث مراحل تصميم أداة الدراسة من خالل التحضري لالستبيان وهيكلته أي تقسيمه اىل 
 ثبات أداه الدراسة.لتصميم العملي للدراسة، ويف األخري سنتأكد من ، مث ارئيسيةحماور 

 املطلب األول: تصميم أداة الدراسة.
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االنظمة اخلبرية ودورها يف دعم اختاذ القرار دراسة حالة مؤسسة كوندور،  كون دراستنا هتدف إىل التعرف على
لى ذلك والتأكد من الفرضيات اليت طرحناها، فقد استعننا إبعداد ولغرض احلصول على البياانت واملعلومات املساعدة ع

 وتصميم استبيان كأداة جلمع البياانت واملعلومات املتعلقة ابلدراسة.

سؤال. قسمناها إىل  48حيتوي االستبيان الذي حنن بصدده، والذي وجهناه إىل موظفي مؤسسة كوندور على 
األنواع املتعارف عليها وهذا للوصول بدقة إىل أراء املستجوبني حول األجزاء ثالثة حماور رئيسية، وصغنا األسئلة وفق 

 احملددة، وميكننا عرض األجزاء الرئيسية فيما يلي: 

 ،يف اجلنس، العمر، املؤهل العلمي الذي يتضمن املتغريات الدميوغرافية واليت تتمثلاحملور األول املعلومات الشخصية:  
 (.)اخلربة عدد سنوات اخلدمة

 كما يلي:(،  أبعاد )مكوانت 4يضم :  االنظمة اخلبريةأبعاد احملور الثاين استخدام  

 أسئلة. 1االجهزة يضم  -2

 أسئلة. 2الربجميات يضم  -0

  أسئلة. 2يضم  مع النظام اخلبري املتعاملون -4

 سؤال  . 21ضمن تطرقنا إىل عملية اختاذ القرار مبراحلها ،حيث ت :عملية اختاذ القراراحملور الثالث: 

 املطلب الثاين: التصميم العملي للدراسة.

يف هذه املرحلة قمنا جبمع البياانت من خالل االستبيان الذي صممناه. وذلك من أجل اإلجابة على إشكالية    
فرضية واختبار ال مؤسسة كوندور؟ يف دعم اختاذ القرار يف  تساهم االنظمة اخلبرية هلالدراسة اليت تنص على ما يلي: 

 مؤسسة كوندور؟  يف دعم اختاذ القرار يف املؤسسة  االنظمة اخلبرية تؤثرال  الرئيسية:

( غري موافق على اإلطالق 2املتدرج على مخس درجات من ) Likertاعتمدان على مقياس املقاييس املستخدمة:  -2
 .( موافق بشدة يف قياس متغريات الدراسة1إىل )

 مبؤسسة كوندور لإللكرتونيات. االدارةا بتوزيع استبيان على عمال قمنأسلوب مجع البياانت:  -0

 Statistical Package forمت حتليل البياانت ابللجوء إىل الربانمج اإلحصائي أساليب التحليل اإلحصائي:  -3

Social Sciences 21 ابستخدامنا لألساليب اإلحصائية األتية : 
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  .............. اإلطار التطبيقي )دراسة تطبيقية في مؤسسة كوندور(: ثانيال الفصل

 .onbachAlpha Crمعامل الثبات ألفا كرونباخ  -

بعض أساليب اإلحصاء الوصفي مثل الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االختالف. من أجل حساب  -
تكرارات إجاابت مفردات العينة، فضال عن توصيف خصائص عينة الدراسة. إذ قمنا بتحديد جمال املتوسط احلسايب 

( ، مث أضفنا إىل هذه القيمة أقل 2,8=1/0وهو ) الذي قسمناه على طول املقياس للحصول على املدى العام 1_2
وذلك لتحديد احلد األعلى للفئة، وهكذا حتصلنا على طول  كل فئة ا هو موضح يف اجلدول  2قيمة يف املقياس وهي 

 األيت:

 طريقة توزيع املتوسط احلسايب )مقياس ليكرت اخلماسي(. :(3جدول رقم )
املتوسط 
 احلسايب 

2- 2,2 2,22-0,2 0,22-3,3 3,32-3,0 3,02-5 

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة اإلجتاه 

 (الطالبنياملصدر: من إعداد )

 معامل االرتباط بريسون: ملعرفة عالقة االرتباط بني املتغري التابع واملتغري املستقل. -

 املتغري التابع.معامل االحندار املتعدد القياسي:  لقياس أتثري املتغري املستقل على  -

يتكون جمتمع الدراسة من عمال مؤسسة كوندور. واستخدمنا العينة العشوائية حيث وزعنا  جمتمع وعينة الدراسة: .2
 صاحلة لالستعمال. 31ملؤسسة حمل الدراسة، اسرتجعنا منها االدارة ابعامل من عمال  40االستبيان على 

 الدراسة. ةاملطلب الثالث: اختبار ثبات أدا

 Robinsonم هذا التحليل للداللة على مدى ثبات األداة املستعملة يف قياس متغريات الدراسة. وحسب   يستخد
املقياس وجد أن االختبار على . ولدى اجراء 2,2يعد مقبوال إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ أعلى من  (1991)

، املتعاملون مع  2,800الربجميات    2,24االجهزة قيمة ألفا كرونباخ ألبعاد االنظمة اخلبرية قدر على التوايل ب: 
للنتائج املستهدفة من  بدرجة ثبات وثقة عاليتني للوصول ، ما يعين أن أبعاد املتغري املستقل تتصف 2,142النظام اخلبري
 .هذه الدراسة
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 قيم معامل ألفا كرونباخ  ألبعاد املنظمة الذكية. :(4) جدول رقم
 قيمة معامل ألفا كرونباخ أبعاد االنظمة اخلبرية

   2,242  االجهزة  

 2,800  الربجميات
 2,142  املتعاملون مع النظام اخلبري

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالبنياملصدر: من إعداد )

 قيم معامل ألفا كرونباخ لبعد عملية اختاذ القرار. (:5) جدول رقم
 بعد عملية اختاذ القرار

 2,142  ا كرونباخقيمة معامل ألف

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالبنياملصدر: من إعداد )

وهذا يدل أن  2,142قدرت ب   عملية اختاذ القرارنالحظ قيمة معامل ألفا كرونباخ لبعد  5من خالل اجلدول رقم  
الثبات للوصول إىل النتائج  املتغري التابع يتصف بدرجة ثبات وثقة عاليتني. إذن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من

 املستهدفة من هذه الدراسة.

 املبحث الثالث: حتليل حماور االستبيان واختبار الفرضيات.

سنقوم يف هذا املبحث بتحليل كل  اخلصائص العامة لعينة الدراسة. يف املطلب األول، من أبعاد االنظمة اخلبرية وعملية 
 بغية اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية. اختاذ القرار والعالقة والتأثري بينهما،

 املطلب األول: حتليل اخلصائص العامة لعينة الدراسة.

 توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس. -2
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 توزيع العينة وفق متغري اجلنس. (:2) جدول رقم
 النسبة  الرتدد اجلنس

 ذكر
 أنثى

04 
28 

   20.0% 
  01.8% 

 %222 23 اجملموع

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالبنيمن إعداد  :املصدر)

من جمموع املبحوثني. علما أن عدد  %01.8عاملة بنسبة  28يتضح من اجلدول السابق أن عدد اإلانث يف العينة بلغ 
يف  أكثركور من اجملموع الكلي للعينة املبحوثة مما يدل على امليل يف تعيني الذ  %20.0عامل بنسبة  04الذكور 

 املناصب االدارية. 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغري العمر. -0

 توزيع العينة وفق متغري  العمر.(: 1) جدول رقم

 النسبة الرتدد العمر
 سنة 42أقل من  

  سنة  02إىل أقل من  42من 
 سنة فأكثر 02من  

 09 
21 
01 

29.03 % 
67.74 % 

3.23 %  
 %222 31 اجملموع

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالبنين إعداد املصدر: م)

سنة. حيث قدر  02إىل أقل من  42أن أغلبية العمال يف االدارة ترتاوح أعمارهم ما بني  7نالحظ من اجلدول رقم
 42ممن كانت أعمارهم أقل من %01,24من إمجايل العينة املبحوثة. و %22,20بنسبة اداري عامل 21عددهم ب 

 %24,04عامل واحد بنسبة سنة فأكثر األصغر فئة مشلت  02عمال.   وكانت فئة من  21عددهم سنة، حيث قدر 
 من إمجايل عمال العينة حمل الدراسة.

 توزيع عينة الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي. -0
 توزيع العينة وفق املؤهل العلمي.(: 2) جدول رقم
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 النسبة الرتدد  املؤهل العلمي

 اثنوي 
 ليسانس

 ماسرت
 دكتوراه 
 اخرى 

0 
2 

20 
2 
5 

9,12 % 
6,22 % 

2 ,45 % 
2  ,4% 
1 , %16 

 %222 31 اجملموع

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالبنياملصدر: من إعداد )

عامل، ميثلون ما  20( أن أغلبية عمال االدارة من اصحاب شهادة املاسرت قدر عددهم ب 8تبني من اجلدول رقم  )
 2. بينما % 20,1منهم مستواهم التعليمي اثنوي قدرت نسبتهم ب 0أفراد العينة املدروسة، و من % 01,0  نسبته

من مؤهل علمي خارجي  % 22,2،فيما كانت ما نسبته  % 00,2منهم املؤهل العلمي هلم شهادة ليسانس بنسبة 
 2حيث بلغ عددهم  % 4,0عمال، وأضعف نسبة مثلت محلة شهادة الدكتوراه بنسبة  1)اخرى( الذي كان عددهم 

 فقط.

 توزيع عينة الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة. -3

 توزيع العينة وفق سنوات اخلربة. :(9) جدول رقم
 النسبة الرتدد سنوات اخلربة

 سنوات  1أقل من 
 سنوات 22إىل أقل من 1من 

 سنوات. 22أكثر من 

20 
24 

0 

01,0% 
02,1% 
20,1% 

 %222 32 اجملموع

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات ال الطالبنيإعداد املصدر: من )

سنوات  22إىل أقل من  1من املبحوثني ترتاوح مدة عملهم بشركة كوندور من  %02,1أن  9يتضح من اجلدول رقم 
من إمجايل العمال  %01,1سنوات وميثلون  1عامل منهم تقل مدة عملهم ابلشركة عن  20عامل، و24وهذا ما ميثل 

سنوات ، حيث قدر  22ينما الفئة األصغر كانت للعمال الذين تزيد خربهتم يف الشركة  املدروسة عن حمل الدراسة، ب
 .%20,1عمال بنسبة   0عددهم ب
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 .األنظمة اخلبريةاملطلب الثاين: حتليل استجاابت أفراد عينة الدراسة ألبعاد 

 االجهزة .استجاابت أفراد العينة لعبارات بعد  -2

 .االجهزة جاابت أفراد عينة الدراسة لبعداست(: 22) جدول رقم
ترتيب  التصنيف

 العبارات
معامل 

 االختالف
االحنراف 

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

 العبارات

تتوافر اجهزة حاسوب مالئمة لتشغيل النظم  اخلبرية  4,32 0,541  0,125 1 موافق بشدة
 )االلكرتونية(

ء األجهزة اليت تطبق النظم اخلبرية يرتتب على اقتنا 3,97 0,706  0,177 4 موافق
 )االلكرتونية( تكاليف مالية مرتفعة 

يواجه افراد املؤسسة صعوبة عند استخدام االجهزة  2,84 1,128  0,397 1   حمايد 
 املعدة الختاذ القرار

 )االلكرتونية( اجهزة احلاسوب املعدة للنظم اخلبرية 4,06 0,854  0,210 2 موافق  
 التكنولوجي  تواكب التطور

التكنولوجيا املعدة للنظم اخلبرية تفوق خربة وكفاءة  2,94 1,237 0,420 0 حمايد 
 مستخدمي األجهزة يف الشركة

 اإلمجايل 3,63 0,89   موافق

 (SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالبنيمن اعداد  :املصدر)

 0,89واإلحنراف املعياي قدر ب  3,63بلغ  االجهزةط اإلمجايل لبعد أن املتوس ) (10يتضح من نتائج اجلدول رقم
وتشري هذه النتائج أن أفراد العينة هلم مواقف اجيابية )فهم موافقون على أن مؤسسة كوندور لديها اجهزة مواكبة للتطور( 

 املرتبة األوىل مبتوسط حسايب " يف تتوافر اجهزة حاسوب مالئمة لتشغيل النظم  اخلبرية )االلكرتونية(، وجاءت العبارة" 
اجهزة احلاسوب املعدة للنظم اخلبرية)االلكرتونية(تواكب  ، ويف املرتبة الثانية عبارة "0,541واحنراف معياري  4,32 قدره

يرتتب  ، ويف املرتبة الثالثة جاءت عبارة "0,854 واحنراف معياري  4,06 " مبتوسط حسايب قدرهالتطور التكنولوجي
واحنراف  3,97 "  مبتوسط حسايب بلغ ء األجهزة اليت تطبق النظم اخلبرية )االلكرتونية( تكاليف مالية مرتفعةعلى اقتنا
التكنولوجيا املعدة للنظم اخلبرية تفوق  على العبارة، ، ويف املرتبة الرابعة جاءت عبارة "مبعىن   موافقوهتم  0,706معياري 

أما يف املرتبة ، 1,237واحنراف معياري 2,94  "  مبتوسط حسايب بلغخربة وكفاءة مستخدمي األجهزة يف الشركة 
" و العمال هنا  كان هلم  يواجه افراد املؤسسة صعوبة عند استخدام االجهزة املعدة الختاذ القراراألخرية جاءت عبارة " 
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ننا القول أن مؤسسة كوندور ، مماسبق ميك 2,84 رأي احلياد عليها ودليلنا على ذلك قيمة املتوسط احلسايب املقدرة ب 
تتوفر على األجهزة الالزمة جلمع املعرفة وحتليلها كما أن أجهزهتا مواكبة للتطور التكنولوجي ومالئمة وتتناسب مع طبيعة 

 البياانت والنظم اخلبرية املعتمدة يف املؤسسة .

 الربجميات.استجاابت أفراد العينة لعبارات بعد  -0

 الربجميات. أفراد عينة الدراسة لبعد استجاابت (:22) جدول رقم
ترتيب  التصنيف

 العبارات
معامل 

 االختالف
االحنراف 

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

 العبارات

تتناسب برجميات النظم اخلبرية )االلكرتونية( مع متطلبات  0,24 2,222 2,221 3 موافق
 اختاذ القرار

خلبرية )االلكرتونية( املعلومات الكافية توفر برجميات النظم ا 4,82 2,822 2,028 1 موافق
 الختاذ القرار املناسب

تساعد برجميات النظم اخلبرية على اختاذ القرار املناسب ضمن  4,13 0,619 2,201 2 موافق
 اسرتاتيجية واضحة.

يوجد توافق بني نوعية الربجميات اليت توفرها النظم اخلبرية  4,10 0.814 2,022 0 موافق
 ة( واختاذ القرار)االلكرتوني

 تساهم برجميات النظم اخلبرية يف التنبؤ ابملشكالت  4,22 2,111 2,020 2 موافق
تتميز برجميات النظم اخلبرية )االلكرتونية( ابملرونة الالزمة  0,22 2,120 2,202 0 موافق

 الستخدام املعلومات يف اختاذ القرارات  
 اإلمجايل  4,10 0,750   موافق

 (SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالبنيمن اعداد  :املصدر)

هذا يدل على املوافقة   2,21 0، ابحنراف معياري 4,10قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل قدره (،22) ينب اجلدول رقم
الختاذ القرار يف الوقت على بعد الربجميات يف املؤسسة لكوهنا تزود املستخدمني النهائيني ابملعلومات اليت حيتاجوهنا 

تساعد برجميات النظم اخلبرية على اختاذ القرار املناسب ضمن اسرتاتيجية  املناسب ، وجاءت العبارة اليت تنص على "
، وقيمة 0,24 " أوال حيث أوضحت نتائج املوافقة للمجيبني ودليلنا على ذلك قيمة املتوسط احلسايب املقدرة بواضحة 

تتميز برجميات النظم اخلبرية )االلكرتونية( ابملرونة الالزمة  ويف املرتبة الثانية كانت عبارة " ،0.619االحنراف املعياري 
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، ويف املرتبة األخرية 2,120واحنراف املعياري 0,22 "، مبتوسط حسايب بلغ الستخدام املعلومات يف اختاذ القرارات  
واحنراف معياري قدر  4,22" مبتوسط حسايب بلغ  ابملشكالتتساهم برجميات النظم اخلبرية يف التنبؤ  جاءت عبارة  "

 . الربجمياتمؤسسة كوندور تتوفر على  أي أن أفراد العينة موافقون عيلها. إذن 2,111 ب

 . املتعاملون مع النظام اخلبرياستجاابت أفراد العينة لعبارات بعد  -3
 لون مع النظام اخلبرياملتعاماستجاابت أفراد عينة الدراسة لبعد : (20) جدول رقم

 

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالبنيمن اعداد  :املصدر)

، هذا يعين أن  2,102واحنراف معياري  4,12قدر ب  ( أن املتوسط احلسايب اإلمجايل12املالحظ من اجلدول رقم )
درجة عالية من الكفاءة والفعالية والقدرة على ادارة البياانت واحلوار مع االجهزة  اجمليبني موافقون على توفر موظفيني على

ترتيب  التصنيف
 العبارات

معامل 
 االختالف

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 العبارات

تكون املعلومات املقدمة من قبل مهندس املعرفة  4,82 2,224 2,212 1 موافق
 )اخلبري( كافية للنظم اخلبرية الختاذ القرار

رفة)اخلبري( بتقييم فاعلية النظم اخلبرية يقوم مهندس املع 0,22 2,118 2,002 2 موافق
 بصورة مستمرة

ميتلك مهندس املعرفة )اخلبري( اخلربة الكافية ابلنظم  0,22 2,822 2,020 0 موافق 
 اخلبرية

يستطيع مهندس املعرفة )اخلبري( التنبؤ ابملشاكل  4,28 2,201 2,080 2 موافق 
 احملتملة

دس املعرفة )اخلبري( القدرة على حتديد ميتلك مهن 4,82 2,881 2,001 2 موافق
 املشاكل احلقيقية والقدرة على إدارهتا

يساهم مهندس املعرفة )اخلبري( يف اختيار احللول  4,12 2,128 2,012 0 موافق
 املناسبة لبناء النظم اخلبرية

يساهم اخلبري مع النظم اخلبرية يف حتقيق نتائج افضل  0,22 2,222 2,012 4 موافق
 ختاذ القرارعند ا

 االمجايل . 4,12 2,102   موافق
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يساهم مهندس املعرفة )اخلبري( يف اختيار احللول املناسبة  واملعدات يف مؤسسة كوندور. وجاءت يف املرتبة األوىل عبارة  "
" املعرفة)اخلبري( بتقييم فاعلية النظم اخلبرية بصورة مستمرة يقوم مهندس "  ويف املرتبة الثانية عبارة "   لبناء النظم اخلبرية

 و 2,128 واحنراف معياري لكل منهما على التوايل 0,22و4,12وقدر املتوسط احلسايب لكل منهما على التوايل 
القدرة على ميتلك مهندس املعرفة )اخلبري(  . و حظت العباراتن ابملوافقة ، فيما كانت املرتبة االخرية لعبارة "2,118

 . 2,881واحنرف معياري  4,82 " حي قدر وسطها احلسايب ب حتديد املشاكل احلقيقية والقدرة على إدارهتا

النوع من النظم )النظم  هذااملؤسسة اجلزائرية حمل الدراسة تتبىن  مما سبق ميكنا قبول الفرضية األوىل القائلة 
 املتعاملون مع النظام اخلبري(. ،لربجمياتها الرئيسية )االجهزة ،التوافر ابعاد ،اخلبرية(

 . استجاابت أفراد العينة لعبارات املتغري التابع عملية اختاذ القرار  -3

 . املتغري التابع عملية اختاذ القراراستجاابت أفراد عينة الدراسة  :(23) جدول رقم
ترتيب  التصنيف

العبارا
 ت

مل 
معا

الف
الخت

ا
 

االحنراف 
ط  املعياري

وس
املت احل

 سايب

 العبارات

تقدم النظم اخلبرية الدعم الالزم ملتخذ القرار يف كل مرحلة   4,12  2,222 2,228 22  موافق
 من مراحل عملية اختاذ القرار.

موافق 
 بشدة

ترجع مؤسستكم للقرارات املتخذة يف املاضي لالسرتشاد اها  0,41  2,112 2,202 2 
 عند اختاذ القرار 

يتم وضع معايري تقومي البدائل املطروحة للمشكلة املراد اختاذ  0,24  2,210 2,282 8  موافق
 القرار بشاهنا مبعزل عن الظغوط املختلفة.

تقدم النظم اخلبرية بدائل وحلول للمشكلة املطروحة بشكل  0,24  2,842 2,022 1  موافق 
 سريع وأفضل عند اختاذ القرار .

ستكم الظروف الداخلية واخلارجيةعند اختيار تراعي مؤس 0,24   2,221 2,201 4  موافق
 البديل املناسب

تساهم النظم اخلبرية يف اختيار البديل االفضل كحل ادق عند  0,22 2,112 2,201 0 موافق
 اختاذ القرار

يثق متخذ القرار يف القرارات اليت تعطيها النظم اخلبرية  4,12 2,822 2,004 24  موافق
 .)االلكرتونية( ودقتها

األنظمة اخلبرية ) االلكرتونية( يف مؤسستكم تسهل عملية  4,12  2,221 2,210 22  موافق



 

 
52 

 

  .............. اإلطار التطبيقي )دراسة تطبيقية في مؤسسة كوندور(: ثانيال الفصل

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالبنيمن اعداد  :املصدر)

وقدر احنرافه املعياري ب  4,12من خالل اجلدول السابق نالحظ أن املتوسط اإلمجايل لبعد عملية اختاذ القرار يساوي 
عملية اختاذ على أن أفراد العينة موافقون على أن مؤسسة كوندور   لإللكرتونيات تويل أمهية ابلغة ل وهذا يدل 2,210

" املرتبة األوىل  ترجع مؤسستكم للقرارات املتخذة يف املاضي لالسرتشاد اها عند اختاذ القرار . وقد احتلت العبارة "القرار
تقوم مؤسستكم ، ويف املرتبة الثانية جاءت عبارة" 2,112واحنراف معياري قدر ب  0,41مبتوسط حسايب قدر ب

واحنراف معياري قدره  0,22 " مبتوسط حسايب قدره مبتابعة مستمرة للقرار املتخذة للتأكد من تنفيذها بشكل سليم 
سط " املرتبة االخرية  مبتو  جتد مؤسسستكم صعوبة يف متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات ، وفيما احتلت عبارة "2,248
 . 2,012واحنراف معياري  0,12حسايب 

( واحنراف 3.92وهذا ما انعكس على نتائج متغري اختاذ القرار الذي جاء يف حيز املوافقة بوسط حسايب قدره )
 (2.153معياري قدره )

 

 

       تنفيذ القرار ابلطريقة الصحيحة
تساعد النظم اخلبرية )االلكرتونية( يف تقدمي معلومات تنبؤية  4,20  2,142 2,008 20  موافق

 غري مكلفة عند اختاذ القرار.
متتلك مؤسستكم املرونة الكافية لتعديل القرارات املتخذة من  0,24   2,222 2,221 2  موافق 

 قبل النظم اخلبرية )االلكرتونية(
 تتخذ مؤسستكم القرارات يف الوقت املناسب دون اتجيل 0,22  2,282 2,222 1 موافق 
يثق متخذ القرار يف القرارات اليت تعطيها النظم اخلبرية   4,12   2,211 2,022 20 موافق

 )االلكرتونية( ودقتها
 إلتزام األفراد العاملني مبؤسستكم ابلقرار املتخذ.  0,22  2,220 2,222 2 موافق 
تقوم مؤسستكم مبتابعة مستمرة للقرار املتخذة للتأكد من   0,22  2,248 2,214 0 موافق 

 تنفيذها بشكل سليم  .
 متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات .جتد مؤسسستكم صعوبة يف    0,12  2,012 2,002 21   حمايد
 اإلمجايل 4,12 2,210   موافق
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 املطلب الثالث: اختبار وحتليل عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة.

 د االنظمة اخلبرية وعملية اختاذ القرار. إختبار عالقة االرتباط بني أبعا-2
بغية اختبار العالقة بني أبعاد االنظمة اخلبرية وعملية اختاذ القرار مبؤسسة كوندور، استخدمنا معامل االرتباط بريسون، 

حيث نالحظ من خالله وجود عالقة طردية وذات داللة معنوية عند مستوي 20والنتائج موضحة يف اجلدول رقم 
ني كل من أبعاد االنظمة اخلبرية املتمثلة يف:)الجهزة ،الربجميات ،املتعاملون مع النظام اخلبري( وبني عملية اختاد ( ب2,21)

 القرار.
 معامل االرتباط بريسون بني أبعاد  االنظمة اخلبرية وعملية اختاذ القرار.: (23) جدول

االنظمة اخلبرية  أبعاد
 وعملية اختاذ القرار

املتعاملون مع   ياتالربجم  االجهزة  
 النظام اخلبري

 األبعاد جمتمعة

 2,882  2,821  2,212  2,214 معامل االرتباط بريسون

Sig  .2,222 0,000 2,222 2,222 املعنوية 

 ( SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالبنيمن اعداد  :املصدر)

 فني(. )إختبار ذو طر  2,25العالقة معنوية عند مستوى 

 ( . 2,821/  2,212/ 2,214وقدرت قيمة معامالت االرتباط على التوايل ب    )

كما أوضح اجلدول السابق وجود عالقة قوية بني أبعاد االنظمة اخلبرية جمتمعة وبعدعملية اختاذ القرار، حيث بلغت قيمة 
ور وموظفيها يدركون أن توفري االنظمة اخلبرية . ونفسر ذلك أبن اإلدارة العليا ملؤسسة كوند2,882معامل االرتباط العام 

أببعادها سيهم ويساعد بشكل كبري يف دعم عملية اختاذ القرار للمؤسسة. من هنا ميكننا تفنيد صحة الفرضية القائلة أبنه 
 االنظمة اخلبرية وعملية اختاذ القرار.ال توجد عالقة بني أبعاد 

 اختبار وحتليل عالقات التأثري -0

وقد قمنا بتلخيص  ،يف دعم اختاذ القرار يف املؤسسة حمل الدراسة االنظمة اخلبرية ال تؤثررضية الرئيسية أبن تعىن الف
 ( يف الصفحة املوالية.21)القيم املعيارية للبارامرتات اليت مت تقدير داللتها اإلحصائية يف اجلدول رقم 
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( على املتعاملون مع النظام اخلبري ثلة يف )االجهزة ،الربجميات ،يوضح اجلدول األيت نتائج أثر أبعاد االنظمة اخلبرية املتم
عملية اختاذ القرار، حيث استخدمنا فيه حتليل االحندار املتعدد القياسي. ونالحظ من خالله وجود أتثري قوي ذي داللة 

 إحصائية ألبعاد االنظمة اخلبرية على عملية اختاذ القرار، ونفصل ذلك فيما يلي:
 نتائج حتليل األثر بني أبعاد  االنظمة اخلبرية  وعملية اختاذ القرار ابملؤسسة. :(25)جدول رقم 

 املعامالت                   

               أبعاد  االنظمة 
 اخلبرية     

معامل 
 2Rالتحديد

beta 

 Bمعامل اإلحندار tقيمة 
 غري املعياري

 Sigمستوى الداللة 

 املتغري الثابت
 2,222 2,211 1,447 1,282 2,214 االجهزة

 0,000 2,214 0,841 2,114 2,212 الربجميات

 0,000 2,122 1,775 2,421 2,821 املتعاملون مع النظام اخلبري

 (SPSSابالعتماد على خمرجات الربانمج اإلحصائي  الطالبنياملصدر من اعداد )

 سسة:على عملية إختاذ القرار ابملؤ  األجهزة أتثري حتليل -0-2

عند  B= 0.695بتأثري إجيايب حيث قدرت قيمة  عملية اختاذ القرار على املتغري التابع  االجهزةيؤثر املتغري املستقل 
ما يدل على أن العالقة خطية طردية  2,12أكرب من  1,282ب  t. وقدرت قيمة 2,21مستوى معنوية أقل من 

 ا من كتابة املعادلة األتية:موجبة بني املتغريين. ومتكننا النتائج املتحصل عليه

 

         
يف ظل هذه النتائج ميكننا التأكد أبن االجهزة تؤثر على عملية اختاذ القرار ، حيث كلما كانت االجهزة مواكبة للتطور  

 كلما زادت فرصة اختاذ القرار الصحيح .

 حتليل أتثري الربجميات على عملية اختاذ القرار ابملؤسسة. -0-0

[ هذه  =2,214B =  ;P<0 ,05  2,114tيات على عمليةاختاذ القرارأتثري إجيايب ودليلنا على ذلك ]تؤثرالربجم
 النتائج متكننا من كتابة املعادلة األتية: 

  1,447+  االجهزة 596,0 =رعملية اتخاذ القرا         
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  .............. اإلطار التطبيقي )دراسة تطبيقية في مؤسسة كوندور(: ثانيال الفصل

 
 
    

من املتغري التابع عملية اختاذ القرار،ما  %21,4من خالل هذه النتائج نالحظ أن املتغري املستقل الربجميات قد فسر 
 ول أبنه تؤثر الربجميات على عملية اختاذ القرار  .ميكننا الق

 على عملية اختاذ القرار  : املتعاملون مع النظام اخلبري أتثري -0-3

موجبة عند B[، ونالحظ أن قيمة  =2,122B =  ;P<0 ,05 ; 2,421tيوضح اجلدول السابق أن قيم كل من  ]
 . ما ميكننا من كتابة املعادلة األتية: 2,12ستيودنت أكرب من  tوقيمة   2,21مستوى معنوية أقل من 

 
   

املتعامليني مع النظام من عملية اختاذ القرار ، وهذا يشري إىل أن   %12 املتعامليني مع النظام اخلبريعلى أن  إذا يفسر
 لية اختاذ القرار .على عم املتعاملون مع النظام اخلبرييؤثرون على عملية اختاذ القرار  أتثري إجيايب. إذن يؤثر  اخلبري

 على ضوء التحليل السابق وجدان أن كل أبعاد االنظمة اخلبرية  تؤثر أتثري إجيايب على عملية اختاذ القرار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 77091 +  المتعاملون مع النظام الخبير 59065  =ر عملية اتخاذ القرا
  

14195+  البرمجيات 597,0=  رعملية اتخاذ القرا          
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  .............. اإلطار التطبيقي )دراسة تطبيقية في مؤسسة كوندور(: ثانيال الفصل

 خالصة الفصل الثاين:

 يعترب هذا الفصل حماولة بسيطة لتجسيد أهم ما مت التطرق إليه يف الفصل النظري ، على أرض الواقع والذي كان مضمونه
االنظمة اخلبرية ودورها يف دعم اختاذ القرار يف املؤسسة ،.حيث مت التطرق فيه اىل املؤسسة حمل الدراسة والتعرف عليها ومت 

كأداة جلمع املعلومات  spssاستخدام االستبيان و نظام   عرض النتائج من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة كوندور،
أببعادها  هلا أثر اجيايب على عملية  االنظمة اخلبرية ة النتائج ،واليت تلخصت أنوبعدها تعرضنا لتحليل وتفسيري ومناقش

اختاذ القرار وتدعم القرار  حبيث جتعل القرار أكثر فاعلية ، ومما يفند  صحة الفرضية اليت تنص على أنه ال يؤثر كل بعد 
 اخلبري( يف عملية اختاذ القرار ضمن مؤسسة كوندور. الربجميات، املتعاملون مع النظام )األجهزة، من أبعاد األنظمة اخلبرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة 
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 اخلامتة:

من خالل ما تعرضنا إليه يف فصول هذه الدراسة، وبعد عرضنا ألهم اجلوانب النظرية والتطبيقية، واستنادا للدراسات  
يا االنظمة اخلبرية يف عملية صنع القرار، حبيث اصبحت دمج تكنولوجالسابقة املرتبطة ابملوضوع اتضح لنا مدى ضرورة 

متثل ركيزة أساسية يف بيئة األعمال املعاصرة، حبيث تلعب هذه األنظمة دورا فعاال يف رفع جودة املعلومات و ابلتايل زايدة  
 كفاءة القرارات املتخذة، بشكل ينعكس مباشرة على االداء احلايل و املستقبلي.

ابالنظمة اخلبرية ودورها يف دعم اختاذ القرار يف لة من التساؤالت وجمموعة من الفرضيات اليت تتعلق وقد تضمن البحث مج
، حبيث توصلنا إىل مجلة من النتائج اليت نقدمها بشكل ميكننا من معرفة مدى صحة الفرضيات املطروحة سابقا  املؤسسة

 أو نفيها.

 النتائج: -

خلبرية ، إذ بينت نتائج الدراسة االهتمام  بكل من )األجهزة ،الربجميات، هتتم مؤسسة كوندرو كثريا ابالنظمة ا .2
 املتعاملون مع النظام اخلبري (، وهذا يفسر بوعي املنظمة أبمهية توافر هذه األبعاد.

يدرك املستجوبون الدور اإلجيايب  لالنظمة اخلبرية يف عملية اختاذ القرار، إذ تدعم القرارات وجتنب الوقوع يف  .0
 رارات اخلاطئة.   الق

على ضوء نتائج الدراسة اليت أوضحت االرتباط املوجب والقوي بني أبعاد االنظمة اخلبرية و عملية اختاذ القرار،  .4
وكذلك التأثري القوي واملوجب هلذه األبعاد على عملية اختاذ القرار، تفسر هذه النتائج أبن عمال مؤسسة  

وفر االنظمة اخلبرية  يساهم بشكل كبري يف حتقيق فعالية يف القرارات كوندور يف  اإلدارة العليا يدركون أن ت
 املتخذة يف املؤسسة.

توصلنا من خالل هذا الفصل اىل أن مؤسسة كوندور تدرك أمهية االنظمة اخلبرية من خالل ما توفره من بدائل   .0
 حلل املشكالت .

ون مع النظام اخلبري (،  جمتمعة ومنفردة يف عملية اختاذ تؤثر أبعاد  االنظمة اخلبرية )األجهزة ،الربجميات، املتعامل .1
 .القرار 

 الدراسة: اقرتاحات اثنيا:

بني أيديكم العديد من االقرتاحات الضرورية، واليت  ضعنمن خالل العرض السابق، والنتائج اليت توصلت إليها الدراسة، 
 : كما يلي، وهي  راسةاملؤسسة حمل الدتعزيز وحتسني استخدام النظم اخلبرية يف ل هتدف
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لزايدة االعتماد على النظم اخلبرية عند اختاذ القرارات؛ وذلك لسرعة ودقة  حث اإلدارة العليا يف مؤسسة كوندور -2
 القرارات اليت تبىن على نتائجها، واستخدامها أيضا يف التخطيط االسرتاتيجي.

تمرار، وتوفري الكوادر املؤهلة واملدربة على تنفيذ تلك األعمال حتديث أنظمة وبرامج احلماية املالزمة للنظم اخلبرية ابس -0
 ضمن معايري األمن واحلماية القصوى الستخدام األجهزة .

 استخدام النظم اخلبرية للوصول إىل اهلدف املنشود. حولف ومستمر وضع برانمج تدرييب مكث -4

علومات احملوسبة لزايدة سرعة ودقة وجودة خمرجات اختاذ ة مع نظم املل النظم اخلبري توفري املتطلبات الالزمة لتكام -0
 القرار.

اختاذ و وضع سياسات واسرتاتيجيات تزيد من فاعلية النظم اخلبرية، لوجود عالقة واضحة بني استخدام النظم اخلبرية  -1
 قرارات اإلدارة العليا.

مات، واالهتمام بتوفري مهندس معرفة قائم ضرورة وجود قسم خمتص ابألنظمة اخلبرية ضمن وحدة تكنولوجيا املعلو  -2
على الربجميات اليت تنبثق عن األنظمة اخلبرية، وحتديثها بشكل مستمر ليتسىن هلا السيطرة على بعض األزمات 

 خر.آلوالتحدايت واملشكالت اليت تظهر من حني 

  ،فوائدهاعملها و بني أثر هذه األخرية، طرق عقد دورات وورشات عمل ختصصية يف النظم اخلبرية ت -2

 وذلك ابالستعانة ابألكادمييني املختصني واملربجميني.

 املؤسسة حمل الدراسة أجهزة عالية املواصفات تتالءم مع متطلبات النظم اخلبرية.  اإلستمرار يف توفري-8

قادرة على صنع تشجيع خرباء اجملال على التعاون مع مهندسي املعرفة لالستفادة من خرباهتم يف بناء نظم خبرية  -1
 عن املزاجية واألهواء الشخصية. اقرارات لإلدارة العليا متكنهم من اختاذ القرارات بعيد

 اثلثا:آفاق الدراسة . 

يف األخري نشري إىل أن حبثنا هذا تناول بعض اجلوانب املهمة من املوضوع، لكن نرى أننا مل حنط بكل جوانبه، خصوصا 
البحوث اليت تناولته ابلدراسة الدقيقة، وألنه موضوع متشعب وذو شجون يصعب حصره ابلنظر إىل حداثة املوضوع وقلة 

هذا البحث طرح املواضيع  لذا يبقى ابب دراسة هذا املوضوع مفتوح ملن أراد البحث فيه أكثر، وعليه ميكن يف اخر
 :التالية
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 الدول النامية. مقارنة النظم اخلبرية املستخدمة يف الدول املتطورة مع النظم اخلبرية يف -
 الذكاء االصطناعي ودوره يف فعالية اختاذ القرار. -
 دور العنصر البشري يف األنظمة اخلبرية على دعم اختاذ القرار. -
  دور األنظمة اخلبرية يف تفعيل اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسة. -

ما أن هذا البحث املتواضع ال يزال ويف األخري رغم حماولتنا اجلادة لإلملام بكل جوانب املوضوع إال أننا ندرك متا
حيتاج إىل املزيد من التحليل والدراسة، ونرجو أن تكون هذه احملاولة قد فتحت الطريق أمام غريان إلكمال كل نقص 

 وسد كل فراغ، وأن نكون قد وفقنا يف هذا البحث ابلشكل الذي حيقق النفع للباحثني يف املستقبل.
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 قائمة املراجع: 

 :أوال: املراجع ابللغة العربية
 :الكتب -أ

 األوىل، الطبعة األعمال، منظمات تنافسية لتعزيز حديث كتوجه االصطناعي الذكاء تطبيقات الباحثني، من جمموعة -2
 .0221أملاين، -برلني واإلقتصادية، والسياسية اإلسرتاتيجية للدراسات العريب الدميوقراطي املركز

زين عبد اهلادي، الذكاء اإلصطناعي والنظم اخلبرية يف املكتبات مدخل جترييب للنظم اخلبرية يف جمال املراجع، الطبعة  -0
 .0222األكادميية، القاهرة،  األوىل، املكتبة

لنشر، نبيل عزت أمحد موسى، أساسيات يف التنظيمات اإلدارية، الطبعة الثالثة، فهرس مكتبة امللك فهد أثناء ا -4
 .0222جدة، 

 .0220نشر والتوزيع، عمان، جهاد عفيفي، الذكاء األصطناعي و األنظمة اخلبرية، الطبعة العربية، دار أجمد لل -0
 .0222، نشر، االسكندرية، مصرحممد حافظ حجازي، دعم القرارات يف املنظمات، دار الوفاء للطباعة وال -1

اعة السرتاتيجي واثرها يف اختيار مدخل اختاذ القرار، دار الكاتب للطبطارق شريف يونس حممد، امناط التفكري ا -2
 .0220والنشروالتوزيع، عمان، 

طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي ادريس، االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل، داروائل  -2
 .0222 للطباعة والنشر، عمان،

 .2112 اجلزائر، ابتنة، ،منشورات جامعية ،مبادئ االحصاء حممد بونوراة خزار، -8

 والتوزيع، دار احلامد للنشر مبادئ االدارة احلديثة النظرايت والعمليات االدارية ووظائف املنظمة، حسني حرمي، -1
 .0222 ،عمان

 .0228 عمان، ن للنشر والتوزيع،دار زهرا نظرية القرارات االدارية، علي حسني، -22

  2000.عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، لنشر دارالثقافة والتطبيق، النظرية بني اإلدارية القرارات ذاختا كنعان، نواف -22

 .0224 مصر، االسكندرية، ،الدار اجلامعية سونيا حممد البكري، استخدام االساليب الكمية يف االدارة، -20

 .0222عمان،  حامد للنشر، ، داراالساليب الكمية يف اختاذ القرارات االدارية كاسر انصر منصور،  -24
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 املذكرات -ب

 والتجارية اإلقتصادية العلوم كلية ماجستري، مذكرة التوظيف، عملية اخلبريةيف األنظمة تطبيق حماولة حنك، سعيدة -2
 .2118 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم

دارة العليا يف وزارة الصحة الفلسطينية، قدمت علي عبد الرمحان ابو زايد، دور النظم اخلبرية يف جودة اختاذ قرارات اإل -0
هذه الدراسة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ختصص القيادة واإلدارة، برانمج الدراسات العليا 

 .0222جامعة األقصى بغزة، املشرتك بني أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا و 

و حممد أكرم السامل، أثر استخدام األنظمة اخلبرية على تطوير األداء يف التدقيق  مصعب "حممد زهري" الدويك -4
جامعة عمان العربية ،  اخلارجي، حبث الستكمال مساق حلقة البحث العلمي يف احملاسبة، كلية األعمال، قسم احملاسبة،

0224. 
ؤسسة وإختاذ القرارات، مذكرة مقدمة ضمن بن خروف جليلة، دور املعلومات املالية يف تقييم األداء املايل للم -0

بوقرة ببومرداس، متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص مالية مؤسسة، جامعة أحممد 
0228/0221. 

عفاف حممد احلسن إبراهيم، استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات اجلامعية: تصميم منوذج لنظام خبري  -1
ملكتبة جامعة اخلرطوم، حبث مقدم إىل جامعة اخلرطوم لنيل درجة دكتوراة الفلسفة يف علوم املكتبات  يف املراجع

 .0222تبات واملعلومات، ديسمرب واملعلومات، قسم علوم املك

مرغين بلقاسم،نظام املعلومات ودوره يف اختاذ القرار، ،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة ماجسرت يف  -2
قسم علوم التسيري، ختصص نظم املعلومات ومراقبة  التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، علوم

 .0224/0220 قلة، اجلزائر،جامعة ور  التسيري،

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات  ايت ابرة شفيعة ،دور القيادة يف اختاذ القرارات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، -2
ختصص اقتصاد  قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ل شهادة املاجسرتيف العلوم االقتصادية،ني

 .0221/0222 ف، اجلزائر،جامعة سطي وتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
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 :اإلستبانة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سيدي، سيدتي:

 ،،،و تقدير بعد واجب التحية

ع المعلومات هي أداة رئيسية لجمديكم معدة ألغراض البحث العلمي و التي بين أي اإلستبانة
- ي دعم اتخاذ القرار في المؤسسةالخبيرة ودورها ف األنظمة"الموسوم الخاصة بإنجاز البحث 

 ." دراسة حالة مؤسسة كوندور

   

إن دّقة إجابتكم وموضوعيتها تعكس بالتأكيد مدى إهتمامكم وحرصكم على وصولنا إلى 
نتائج دقيقة وصحيحة تفيد الجميع وسنزودكم بالنتائج التي تتوصل إليها الدراسة، علما بأن 

 خدم ألغراض البحث العلمي فقط.إجاباتكم سوف تعامل بسرية تامة وستست

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 

 :الباحثان                                                                   

 بوشالل سيد علي. -                                                               

 حناشي حممد. -                                                                 
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 :البياانت الشخصيةاحملور األول:

 اجلنس:

 أنثى      ذكر 

 املؤهل العلمي:

 دكتوراه               أخرى  ليسانس                ماسرت                                   اثنوي

   العمر:

 عدد سنوات اخلدمة:

 تعريفات إجرائية:

: جمموعة من الربجميات اليت متلك القدرة على إختاذ القرارات وحل املشكالت اليت تواجهها من خالل النظم اخلبرية -
قاعدة املعرفة اليت حتتوي على خربة وحتليالت جمموعة من للخرباء يف شىت اجملاالت، وعلوة عل ذلك فإهنا تتعامل  

 ذ قرار.كالشخص اخلبري عند مواجهة مشكلة حتتاج إىل اختا
 .مصطلح الربجميات يشري إىل كل ما يتكّون منه جهاز احلاسوب ابستثناء مكّوانت احلاسوب املادية: الربجميات -
: املسؤول عن بناء وحتليل وتصميم النظام اخلبري، أهم واجباته بناء قاعدة املعرفة وهذا يتطلب أن تكون مهندس املعرفة -

 املشكلة له دراية عن اخلربة البشرية يف جمال
 أبعاد وفقرات النظم اخلبرية احملور الثاين:

 درجة املوافقة  العبارات 
غري موافق  البعد االول: األجهزة 

 بشدة
غري 

 موافق
موافق  موافق حمايد

 بشدة
      تتوافر اجهزة حاسوب مالئمة لتشغيل النظم  اخلبرية )االلكرتونية( 2
النظم اخلبرية )االلكرتونية( يرتتب على اقتناء األجهزة اليت تطبق  0

 تكاليف مالية مرتفعة 
     

      يواجه افراد املؤسسة صعوبة عند استخدام االجهزة املعدة الختاذ القرار 4
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اجهزة احلاسوب املعدة للنظم اخلبرية)االلكرتونية(تواكب التطور  0
 التكنولوجي 

     

كفاءة مستخدمي األجهزة التكنولوجيا املعدة للنظم اخلبرية تفوق خربة و  1
 يف الشركة

     

 البعد الثاين:الربجميات 
      تتناسب برجميات النظم اخلبرية )االلكرتونية( مع متطلبات اختاذ القرار 2
0 
 
4 

توفر برجميات النظم اخلبرية )االلكرتونية( املعلومات الكافية الختاذ القرار 
 املناسب

اختاذ القرار املناسب ضمن تساعد برجميات النظم اخلبرية على 
 اسرتاتيجية واضحة.

     

يوجد توافق بني نوعية الربجميات اليت توفرها النظم اخلبرية )االلكرتونية(  0
 واختاذ القرار

     

      تساهم برجميات النظم اخلبرية يف التنبؤ ابملشكالت  1
زمة الستخدام تتميز برجميات النظم اخلبرية )االلكرتونية( ابملرونة الال 2

 املعلومات يف اختاذ القرارات  
     

 البعد الثالث:املتعاملون مع النظام اخلبري
تكون املعلومات املقدمة من قبل مهندس املعرفة )اخلبري( كافية للنظم  2

 اخلبرية الختاذ القرار 
     

       يقوم مهندس املعرفة)اخلبري( بتقييم فاعلية النظم اخلبرية بصورة مستمرة 0
      ميتلك مهندس املعرفة )اخلبري( اخلربة الكافية ابلنظم اخلبرية  4
      يستطيع مهندس املعرفة )اخلبري( التنبؤ ابملشاكل احملتملة  0
ميتلك مهندس املعرفة )اخلبري( القدرة على حتديد املشاكل احلقيقية  1

 والقدرة على إدارهتا 
     

خلبري( يف اختيار احللول املناسبة لبناء النظم يساهم مهندس املعرفة )ا 2
 اخلبرية

     

      يساهم اخلبري مع النظم اخلبرية يف حتقيق نتائج افضل عند اختاذ القرار 2
 احملور الثالث: عملية اختاذ القرار :

 يتناسب مع رايك ( يف املكان الذي Xفيما يلي جمموعة من الفقرات املتعلقة بعملية اختاذ القرار ,يرجى وضع ) 
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 درجة املوافقة عملية اختاذ القرار م
غري   

موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق    موافق حمايد
 بشدة

2 
 

تقدم النظم اخلبرية الدعم الالزم ملتخذ القرار يف كل مرحلة من مراحل  
 عملية اختاذ القرار.

     

ا عند اختاذ ترجع مؤسستكم للقرارات املتخذة يف املاضي لالسرتشاد اه 0
 القرار 

     

4 
 

يتم وضع معايري تقومي البدائل املطروحة للمشكلة املراد اختاذ القرار بشاهنا 
 مبعزل عن الظغوط املختلفة.

     

تقدم النظم اخلبرية بدائل وحلول للمشكلة املطروحة بشكل سريع وأفضل  0
 عند اختاذ القرار .

     

      واخلارجيةعند اختيار البديل املناسب تراعي مؤسستكم الظروف الداخلية 1
      تساهم النظم اخلبرية يف اختيار البديل االفضل كحل ادق عند اختاذ القرار 2
يثق متخذ القرار يف القرارات اليت تعطيها النظم اخلبرية )االلكرتونية(  2

 .ودقتها
     

8 
 

ية تنفيذ القرار األنظمة اخلبرية ) االلكرتونية( يف مؤسستكم تسهل عمل
       ابلطريقة الصحيحة

     

تساعد النظم اخلبرية )االلكرتونية( يف تقدمي معلومات تنبؤية غري مكلفة  1
 عند اختاذ القرار.

     

متتلك مؤسستكم املرونة الكافية لتعديل القرارات املتخذة من قبل النظم  22
 اخلبرية )االلكرتونية(

     

      رارات يف الوقت املناسب دون اتجيلتتخذ مؤسستكم الق 22
      يثق متخذ القرار يف القرارات اليت تعطيها النظم اخلبرية )االلكرتونية(   20

      إلتزام األفراد العاملني مبؤسستكم ابلقرار املتخذ.  24 
تقوم مؤسستكم مبتابعة مستمرة للقرار املتخذة للتأكد من تنفيذها بشكل   20

 سليم  .
     

      جتد مؤسسستكم صعوبة يف متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات .   21
 999 وشكرا لكم على حسن تعاونكم                                     


