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ABSTRACT 

 

This paper aimed to highlight the importance of decision support systems (DSS) 

and the evolution of these systems by clarifying the concept and definition of 

decision support in modern institutions and identifying the functions and 

components of these systems. Based on this, the paper provided several useful 

conclusions that contribute to enhancing the performance of companies through the 

achievement of outstanding performance and high efficiency by using the rules and 

principles of information systems, which are exclusive here to DSS. The study was 

organized into three parts that explain and illustrate such guideline rules and 

principles of using these systems in the decision-making process. 

 
 لخصامل

وتطور هذه النظم من خالل توضيح مفهوم وتعريف نظم دعم القرار  القرار نظم دعم أمهية إبراز إىل الورقة هدفت هذه
يف املؤسسات احلديثة والتعرف على وظائف ومكوانت هذه النظم. وتوصلت الورقة اىل العديد من االستنتاجات اليت 

رفع أداء الشركات من خالل حتقيق أداء متميز و كفاءة عالية ابستخدام قواعد واسس نظم املعلومات واليت تسهم يف 
 تنحصر هنا يف نظم دع القرار وقسمت الدراسة اىل ثالث حماور توضح هذه املبادي واالسس .

   
 ، نظم دعم القرار، عملية صنع القرار، نظم املعلومات.النظام :الكلمات املفتاحية
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 . 44.ص2006حممد الصرييف  ) القرارات اإلداري ونظم دعم (دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية،  -د ( 1)

 املقدمة
وجودة القرارات املتخذة من خالل ما  يل الرفع من مستوي كفاءة اإلدارةهتدف نظم دعم القرارات وبشكل رئيسي ا

وبشكل سريع وفعال سواء علي مستوي اإلدارة العليا أو الوسطي  تقدمه من مساندة لكافة فئات متخذي القرارات،
أو املساعدة يف صنع واختاذ  ملشاكل اليت تواجه العمل اليوميحلل ا، سواء كانت هذه القرارات كان أو فريق  مديرا  

ويوفر هذا النظام معلومات مستخلصة من جتارب سابقة حبيث تكون القرارات املبنية علي هذه . القرارات املستقبلية
هي عبارة عن و  .التجارب أكثر فاعلية، ويكون لدي متخذ القرار تصور علي مدي األثر الذي سيحدثه القرار املتخذ

نظم كاملة يتم تطويرها لكي تسمح ملتخذ القرار ابسرتجاع أو توليد معلومات ذات عالقة مبشكلة ذات طبيعة عامة، 
إن جوهر نظم دعم اختاذ القرارات هو التنبؤ واإلنذار املبكر  كما  وتصمم هذه النظم هبدف االستخدام املستمر

نة، حيث تقوم نظم دعم القرار بعمل املزج بني البياانت املتاحة مع الرؤى وصياغة السيناريوهات املبنية على مناذج معي
 الشخصية ملتخذ القرار، ويتم كله ابستخدام احلاسب و مناذج للتنبؤ.

 
 ماهية النظم وعملية صنع القرار :احملور االول

 :النظام
بعضها، وحيكمها جمموعة من العالقات وهو عبارة عن جمموعة من العناصر واملكوانت واألنظمة الفرعية املتفاعلة مع 

 (1).لتحقيق هدف من األهداف
 :يتكون النظام بصورة عامة من اآليت   -مكوانت النظام :

 .و تشغيلها يت سوف يعمل النظام علي معاجلتهاوهي البياانت ال :INPUT املدخالت -أ
 .البياانتوهي جمموعة العمليات اليت يعاجل هبا النظام  :PROCESS املعاجلة -ب
 . وهي عبارة عن معلومات انجتة من عملية معاجلة البياانت : OUTPUT املخرجات -ج

وتربط بني هذه املكوانت عالقة تغذية عكسية لتزويد املستوايت اإلدارية املختلفة ابملعلومات، ولتصحيح املخرجات  
 الغري صحيحة، يف حدود بيئية معينة.
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 .55ص .2009إنعام الشهر بلى )نظم املعلومات اإلدارية ( أكادميية الدراسات العليا جبنزور  -د( 2)
 .67.ص 2005معاصر(الدار اجلامعية اإلسكندرية ،إبراهيم سلطان  )نظم املعلومات اإلدارية  مدخل  -د (3)

 :النموذج العام للنظام
                                         :(2)ايل يوضح هذا النموذجالشكل الت

 

 
 :نظام معلومات املؤسسة 

" وهو النظام الذي يقوم برصيد وختزين ومعاجلة واسرتجاع )البياانت/املعلومات( وتقدميها ايل الشخص املناسب يف 
  .واملكان املناسب، ويتكون من األجهزة واملوارد البشرية واللوائح والتشريعات...اخلالوقت 

 
 :(3)القرار
 .هو عملية االختيار بني جمموعة من البدائل لتحقيق هدف واحد أو عدة أهداف القرار

ذات مواصفات تتناسب بصفة عامة ميكن القول ابن القرار هو عملية عقالنية تتبلور يف االختيار بني بدائل متعددة 
 .مع اإلمكانيات املتاحة واألهداف املطلوب

 :املستقبل والقرار
 يؤخذ القرار للمستقبل ال للماضي وكلما كان املستقبل واضح املعامل    )وفرة املعلومات( يكون القرار جيد

 :املنظمة والقرار
 والتكتيكية والتشغيلية(. االسرتاتيجيةإجيااب  )جودة أداء املنظمة يعتمد على حمصلة جودة قراراهتا سلبا  أو 

 التغذية العكسية

 المعالج
 المخرجات المدخالت
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 .51.ص2005حممد حسني الطائي ) املوسوعة الكاملة يف نظم املعلومات اإلدارية احلاسوبية (السلسلة الثالثة، األردن،  -د (4)
  .43.ص1995اإلسكندرية،على عبد اهلادي ) مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية (الدار اجلامعية  -سونيا البكري ، د -د (5)

 :(4)واملعلوماتية والقرار االتصاالتثورة تكنولوجيا 
 ال وقت للخوف أو الرتدد  أو التفكري الطويل أيالفرصة..  الصطيادالقرار  اختاذسرعة 

 :العوملة والقرار
  اجلديد  عامل املنافسة الشرسةالقرار اجليد هو الوسيلة الوحيدة لضمان موقع على خريطة العامل 

 :مفهوم صنع القرار
نتيجة لألمهية اليت تكتسبها عملية صنع القرار سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لذلك فقد اعتربت املدرسة 

أو مبعين أخر أن اختاذ القرار هو قلب العملية اإلدارية،  الكالسيكية إن اإلدارة ال خترج عن كوهنا عملية اختاذ القرارات
 .(5)لذلك فان هدف املعلومات اإلدارية هو خدمة عملية صنع واختاذ القرارات 

 

 بيئة القرار يف املنظمة

نوعية األساليب والتقنية 

 املدعمة

 االحتياج

 ملدعمات

الزمنية  املدة

 لقرارا الختاذ

طبيعة البياانت 

 واملعلومات
 النوع بيئةال

 لقرار

 اإلدارة

 

IDSS / ES 

   

 فقرية

dIll 

Structure 

 العليا اسرتاتيجي

DSS / EIS / OR 
 متوسطة

Semi 
 ىالوسط تكتيكي
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Structured 

EIS / OR 

 غنية

Well 

Structured 

 الدنيا تشغيلي

 

 : وبشكل عام هناك نوعان من القرارات وهي
 :القرارات الغري املربجمةالقرارات املربجمة و  ـ1
، وتوجد إجراءات مسبقة وهي تلك القرارات اليت تتصف أبهنا متكررة وروتينية وحمددة جيدا   القرارات املربجمة: -أ

 .واضحة حللها ويالحظ يف هذا النوع من القرارات إن معايري احلكم فيها عادة ما تكون
 اليت تتصف أبهنا غري متكررة وغري روتينية.وهي تلك القرارات  القرارات الغري املربجمة: -ب
 

 :للمستوي اإلداري القرارات وفقا    2-
وهي اليت تصنع يف املستوايت الدنيا ابلتنظيم، وتتعلق ابلعمليات التشغيلية للمنظمة مثل  :القرارات التشغيلية -أ

 .الرقابة علي املخزون
وهي اليت تصنع عند مستوي اإلدارة الوسطي، حيث يقوم املديرون بصنع قرارات حلل  :القرارات اإلدارية -ب

 .مشكالت التنظيم والرقابة علي األداء
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 .111ص .2006سعد غالب ياسين ، نظم مساندة القرار ، دار المناهج للنشر والتوزيع عمان،  6

وهي اليت تصنع عند قمة املنظمة بواسطة اإلدارة العليا وهي تغطي مدي زمين طويل، وهي  :اسرتاتيجيةقرارات  -ج
 .و الوضع التنافسي للمنظمة يف السوق مثل قرارات املنتج اجلديد االسرتاتيجيةتتعلق ابلقرارات 

 
 مفهوم نظم دعم القرارات :

أن نظم دعم القرارات هو عملية توفري البيئة والظروف واآلليات والتقنيات اليت ختدم صناعة واختاذ قرار جيد قابل 
تقدم الدعم ألي مستوي إداري، من خالل  للتطبيق، وهي نظم مبنية علي النظم اخلبرية ونظم الذكاء االصطناعي،

 .النمذجة الرايضية واحملاكاة بني املستخدم واحلاسب اآليل
ملساندة متخذ القرار يف التعامل ت احلاسوب، و األساليب الرايضية وهو نظام للمعلومات يقوم على استخدام تقنيا

 .أو جمموعة من البدائل اليت ميكن املفضلة بينهامع املشاكل شبة املربجمة والغري مربجمة للوصول إىل قرار واحد، 
ويعرف أبنه نظام حاسب آيل متكامل، يضم قاعدة معلومات ومناذج حتليلية وأدوات عرض، ومصمم هبدف املساعدة 
يف صنع القرارات ومبا يعزز هدف الفاعلية التنظيمية، فاملهمة األساسية هلذا التصميم هو حتويل املعلومات ذات الصلة 

 . أو تشغيلية اسرتاتيجيةاط املنظمة ايل معرفة تساهم يف صنع القرارات السليمة يف خمتلف اجملاالت سواء كانت بنش
وتنبع أمهية نظم دعم القرارات من خالل تقدمي نظاما يسمح بتفاعل املباشر بني الكمبيوتر، ومستخدم النظام دون 

 االستخدام.أثناء عملية اجة ايل وساطة خرباء املعلومات احل
 

 :(6)وميكن تعريف نظم دعم القرارات
 .أبهنا جمموعة من اإلجراءات املبنية علي النماذج ملعاجلة البياانت واألحكام الشخصية ملساعدة املدير يف اختاذ القرار

 وانه نظام قادر علي دعم حتليل البياانت وتقدمي مناذج خاصة مبوضوعات حمددة ــ . 
  التخطيط االسرتاتيجي وطويل األمدوأبنه نظام موجه حنو. 
  أن نظام دعم القرار ومن تسميته يعترب أداة لتحليل املشكالت  ابملقارنة مع نظم املعلومات اإلدارية اليت تتجه

 .ابألساس حنو العمليات
 إن نظم دعم القرار أتيت كمرحلة متكاملة بعد بناء املنظمة لنظم املعلومات الوظيفية، وحوسبة العمليات 
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 .170.ص2000حممود العبيدى، حبث بعنوان  نظم دعم القرار ودورها يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية ،جامعة فيالدلفيا األردن، -د (7)

 .لروتينية واملتمثلة بنظم أمتت املكاتب ونظم معاجلة العملياتا
 

 إن نظم دعم القرارات ختدم بشكل رئيس اإلدارة العليا، كما يف الشكل التايل:

 

 
 

فيما يرى إن نظام دعم القرار يف إطار متكامل وكنظام يتفاعل مع أنظمة املعلومات يف املنظمة وخيدم مجيع املستوايت 
 .(7)وكما يتضح يف الشكلاإلدارية 
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ومن خالل ما سبق ميكن حتديد بعض الصفات الرئيسية اليت متيز نظم دعم القرارات عن غريها من نظم 
 : املعلومات

 .الرتكيز علي القرارات املربجمة وشبة املربجمة اليت تصنع عند املستوايت اإلدارية العليا يف املنظمة -1
واالستجابة السريعة  املرونة، والقدرة علي التكيف مع متطلبات متخذ القرار،الرتكيز علي خاصية التفاعل،  -2

 . الحتياجاته
 .أمكانية بدء التشغيل والتحكم يف العمليات بواسطة املستخدم النهائي -3
 .دعم عمليات كل من اختاذ القرارات الفردية، والقرارات التنظيمية -4
 .الرتكيز علي جودة وفعالية القرار -5
 مثل نظم معاجلة البياانت  ونظم املعلومات اإلدارية. األخرىظم املعلومات التكامل مع ن -6
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 .114.ص 2008ودراسات /نظم دعم القرار نشر الكرتوين، صالح احلسيين ، حبوث  -د (8)

 وعناصر نظم دعم القرار. احملور الثاين: انواع
 (8) :أنواع نظم دعم القرارات

 :نظام دعم قرار موجه مبوجب النماذج -1
عن أنظمة املعلومات يف املنظمة أي يتمثل بربجمية جاهزة يتم  ويتميز هذا النوع ذو استخدام خاص ويكون منفصال  

(، برجميات خاصة بنماذج حبوث SPSSاستخدامهما ألغراض حمددة، مثال ذلك الربجميات اإلحصائية )مثل 
 العمليات.

 :نظام دعم قرار موجه ابلبياانت -2
ن صانع القرار من احلصول على املعلومات ويتميز هذا النوع بقدرة كبرية على حتليل حجم كبري من البياانت مما ميك

 الالزمة الختاذ القرار.
 

 :إن نظم دعم القرار ميكن أن تصنف إىل ثالثة أنواع وكاآليت ونويرى آخر 
 :نظم دعم القرارات املؤسسية -1

وهي عبارة عن نظم كاملة يتم تطويرها لكي تسمح ملتخذ القرار ابسرتجاع أو توليد معلومات ذات عالقة مبشكلة 
 .جداول اإلنتاج .. اخل. وتصمم هذه النظم هبدف االستخدام املستمريعة عامة مثال ذلك حتليل السوق، ذات طب
 : مولدات نظم دعم القرارات -2

تصمم هذه املولدات ملساعدة متخذ القرار يف توليد تطبيقات سريعة لنظم دعم القرار ذات إمكانية حمدودة مقارنة مع 
ولكنها متتاز بسرعة التطوير وقدرهتا على توليد تقارير وإجراء حتليالت بسرعة كبرية وذلك  نظم دعم القرارات املؤسسية
 .ابستخدام لغات اجليل الرابع

 أدوات نظم دعم القرارات: -3
تصمم هذه األدوات للمساعدة يف تطوير نظم دعم القرار ذات إمكاانت حمدودة مقارنة ابلنوعني السابقني. ومن أمثلة 

مت اجلداول اإللكرتونية وما توفره من إمكانية توليد الرسوم البيانية ومعاجلة قاعدة بياانت حمدودة هذه األدوات حز 
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 .80.ص2001حممد حسن رمسي، حبث بعنوان ) إطار فكرى لنظم دعم القرار ، األساسيات، املتطلبات احملاذير ( ،جامعة القاهرة، -أ.د  (9)

 وميكن استخدام هذه األدوات بشكل مستقل أو من خالل نظم دعم القرارات.
 (9)أنواع أنظمة دعم القرار

 

 تشغيلية نوع القرار

 حساابت أوراق القبض

 

 إدارية

 حتليل امليزانية تنبؤ قصري األجل

 

 ختطيط اسرتاتيجي

 أنظمة التوزيع

 سياسة التحويل

 إدارة االستثمار

 نوع الدعم

 مهيكل
 نظم معلومات إدارية مناذج حبوث عمليات

 ةمناذج احصائية ومالي

 شبه مهيكل
 جدولة اإلنتاج

 الرقابة على اخلزين

 تقييم املديونية

 الرتتيب الداخلي للمصنع

 جدولة املشروع

 ميزانية مصنع

 جديد

 ختطيط منتوج جديد

 ضمان اجلودة

 نظم دعم القرار

 غري مهيكل

 شراء برجمية

 اختيار غالف للمجلة

 شراء معدات

 حاسوب

 اختيار مدير تنفيذي

 ختطيط البحث

 والتطوير

 تكنولوجيا جديدة

 نظم دعم القرار

 نظم خبرية

 شبكات عصبية

نوع الدعم 

 املطلوب

 نظم معلومات إدارية

 حبوث عمليات

 حبوث عمليات

 نظام دعم قرار

 نظام معاجلة املعامالت

 شبكات عصبية

 نظم خبرية

 نظم معاجلات البياانت
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 .23.ص2000األردن، عماد الصباغ ،نظم املعلومات ماهيتها ومكوانهتا ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  (10)

 .91ص إنعام الشهر بلى ، مرجع سابق. -د  (11)

 

 :عناصر نظم دعم القرار
 .العليا بقيمة القرار العلميقناعة اإلدارة  -1
 .عن اختاذ القرارات حاسوب شخصي يوضع يف مكتب املدير العام أومن يكون مسئوال   -2
 .أقاعدة بياانت تتضمن كافة البياانت املطلوبة اليت متكن نظام دعم القرارات من القيام بتحقيق أهدافه بشكل كف -3
 .طلوبة يف متناول اليدلغة عالية املستوي هلا القدرة علي جعل املعلومات امل -4
 .أدوات أخري مساعدة لتقدمي بدائل متعددة األشكال الختيار البديل األفضل -5
 .(10)الكفاءات البشرية من إداريني، حمللني، ومربجمني -6

 
 نظم دعم القرار شروطها ومكونتها ومعوقتها  :احملور الثالث

 (11):أن يراعى املبادئ والشروط التاليةلكي حيقق أي نظام دعم القرار األهداف اليت صمم من اجلها جيب 
 .نظام دعم القرار جيب إن يساهم يف حتسني صناعة القرار -1
 .جيب أن يتضمن درجة من الذكاء حول مشكلة املستخدم -2
 .جيب أن حيقق النظام الدرجة الكافية من معيار املستخدم يف الكفاءة والكلفة -3
 .ميلكون اخلربة يف فهم ماذا يعين النظام وكيف يستخدمجيب أن يستخدم النظام من خالل مدراء  -4
جيب أن يكون النظام حتت سيطرة املستخدم بغض النظر عن كون نظام دعم القرار تفاعلي أو جتميعي أو  -5

 .يستخدم بشكل مباشر أو غري مباشر
 .)القرار جيب أن يتضمن النظام ) بياانت، مناذج، قدرات على العرض، ووسيط لتمثيل عملية صنع -6
للتطوير لتحقيق أعلى كفاءة وأقل خطر عند إعداد النظام  اسرتاتيجيةجيب أن ينفذ نظام دعم القرار من خالل  -7

 ووضعه يف مرحلة التنفيذ.
وبشكل عام جيب أن يسهم نظام دعم القرار يف رفع جودة القرار مبا ينعكس يف حتقيق أهداف املنظمة بكلفة أقل 
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 .93حممد حسن رمسي، مرجع سابق ،ص -أ.د (12)
  

املؤثرة واملتأثرة يف صنع القرار ويف إطار  األطرافوجودة أعلى وزمن أقل، كما ينبغي أن يسهم يف تعزيز التفاعل بني 
 اإلدارة احمللية ينبغي أن ينعكس أثر النظام يف رفع درجة رضا املواطنني أبعلى كفاءة ممكنة.

 
 (12)نظم دعم القرار: خصائصها وقدراهتا

 .املعقدة الضعيفة والشبه ضعيفة هيكليا  التعامل مع املشاكل  -1
 .إمكاهنا مساندة املديرين علي مستوي اإلدارة العليا واملتوسطة -2
 .إمكاهنا املساندة علي مستوى الفرد أو الفريق -3
 .إمكاهنا املساندة يف مجيع مراحل صناعة القرار -4
 .إمكاهنا املساندة يف عديد من أشكال القرار و أنواعه -5
 .سهولة االستعمال والبناء والصيانةو تع ابملرونة وسهولة التكيف يتم -6
 .يسيطر عليه بواسطة مشغليه -7
 له قدرة على النمذجة واحتواء النماذج املختلفة وقدرة على إداراهتم. -8
 .لتعامل مع اآلليات واألساليب املولدة للمعرفة و القدرة على إدارهتا لصاحل املستفيد -9

 .مساندة كل فئات متخذي القرار حسب خلفيتهميستطيع  -10
 .طاقة هائلة الختيار واختبار كم من السياسات البديلة -11
 .قدرة هائلة يف سرعة التفاعل مع متخذي القرار -12
 .حيسن من أداء املنظمة والسيطرة عليها ويزيد من فاعليتها اإلدارية  وليس كفاءهتا اإلدارية -13
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 .63عماد الصباغ ،مرجع سابق.ص (13)

 :القرارمكوانت نظم دعم 
، والذي ميكن اعتباره املكون الفرعي اخلامس ظمة فرعية ابإلضافة ايل املستخدميتكون نظام دعم القرارات من أربعة أن

  :(13)وهذه األنظمة هي
 . النظام الفرعي إلدارة البياانت -1

 .النظام الفرعي إلدارة النماذج -2
 . النظام الفرعي إلدارة املعرفة -3
 عل مع املستخدمالنظام الفرعي إلدارة للتفا -4
 املستخدم -5

 

 

 

 

 

 

 مكوانت نظام دعم القرار
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 .44.ص2008د. فرج الشريف ، البواابت اإللكرتونية )ورقة عمل مقدمة إيل ، أكادميية الدراسات العليا ( ،   (14)

 

 

 

 

 

 

 :(14)جماالت دعم القرار يف الوقت احلاضر

 :املنظمة حتتاج ايل نظام معلومات تدعم جماالت اختاذ القرارات فيها يف احلاالت التالية
 .عندما تعمل املنظمة يف نظام اقتصادي غري مستقر نسبيا   -1
 .املنافسة األجنبية واحمللية اليت تتعرض هلا املؤسسةيف حالة ازدايد  -2
 .عندما تكون املنظمة غري قادرة علي جماراة ما حوهلا يف البيئة االقتصادية احمليطة أو اللحاق مبا جيري -3
عندما يكون النظام األساسي العامل يف املنظمة ال يساعد علي تطوير نفسها وزايدة كفاءة العاملني فيها  -4

 .ابح وفتح أسواق جديدةوزايدة األر 
عندما تكون اإلدارة املسؤولة عن معاجلة البياانت غري قادرة علي تلبية احتياجات اإلدارة العليا وعدم وجود  -5

 حتليل للبياانت.
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  .57.ص1996سويلم. حتليل وتصميم نظم املعلومات.ـ القاهرة: املكتبة األكادميية، حممد نبهان  (15)

 .115ص.2000د. عماد عبد الوهاب الصباغ )علم املعلومات(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان ،   (16)
 

 :(15)أوجه االختالف بني نظم دعم القرار ونظم املعلومات اإلدارية
، بينما تتعامل نظم دعم القرار تفصيلية(تتعامل نظم املعلومات اإلدارية مع قاعدة بياانت تشغيلية )بياانت  -1

 .مع قاعدة بياانت حتليلية )مستودع البياانت( واليت تعتمد على املعلومة واملعرفة
 .غري موجودة بنظم املعلومات األخرى القرار على إدارة للنماذج الكمية، بينما هذه اإلدارةحتتوي نظم دعم  -2
، بينما هتتم نظم املعلومات اإلدارية ابملشكالت غري املهيكلةتتعامل نظم دعم القرار مع املشكالت شبه و  -3

 اهليكلة.
 

 :(16)املعوقات اليت تواجه نظم دعم القرارات
 مقاومة التغيري -أ

 ضعف البنية التحتية املعلوماتية  -ب
 ضعف بيئة القرار -ج 

 البيئة الثقافية واجملتمعية .د
 املناخ السلطوي واحلكومي -هــ 

 التكنولوجيا -و 
 

 النتائج
تطبيق هذه النظم إضافة إىل  على فاعليته مبا فيها مبادئ واسستعد بيئة نظام دعم القرار من أهم العوامل املؤثرة 

وث العمليات والتحليل التمويل وتوفر التكنولوجيا واآلليات واالعتماد على كوادر يف خمتلف اجملاالت خاصة يف حب
واليت  وكوادر خدمة شبكات احلاسبات واالتصاالت كما تعد إدارة هذا النظام من أهم هذه الشروط ،االقتصادي

تمتع بقيادة جريئة ذات رؤية وقدرة على التخطيط تتوافق مع متطلبات العصر وبناء ت ،جيب أن تكون علمية وواعية
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 على ما سبق فقد توصلت هذه الدارسة اىل جمموعة من نتائج هي:
 نظم دعم القرار تودى اىل اجناز اعمال الشركات بكفاءة عالية وبشكل دقيق. .1
 اختاذ القرارات من فهم االساليب احلديثة يفمتكني اإلدارة نظم دعم القرار  .2
ع جودة يف رف النظام يف حتقيق أهدافه املتمثلةلكي ينجح  بعني االعتبار الشروط الواجب توفرهاالبد من اخذ  .3

 .يف رفع كفاءة اإلدارة القرار مبا ينعكس إجيااب  
ها يف صناعة قراراهتا متكني اإلدارة يف كافة املؤسسات من فهم آليات عمل هذه األنظمة وتطبيق جيب .4
 .، لكي تستجيب هذه اإلدارة للتحدايت املختلفة اليت تواجههاستقبليةامل
 من خالل تطبيقها حسب ما هو خمطط هلا. تهذه النظم تساعد يف ترشيد القرارا .5
 

 قائمة املراجــع
 ، املتطلبات احملاذير (األساسياتحممد حسن رمسي، حبث بعنوان ) إطار فكرى لنظم دعم القرار ،  -أ.د .1

 .93 80ص .ص2001،جامعة القاهرة،
 .67.ص 2005إبراهيم سلطان  )نظم املعلومات اإلدارية  مدخل معاصر(الدار اجلامعية اإلسكندرية ، -د .2
 .91 55ص ص .2009إنعام الشهر بلى )نظم املعلومات اإلدارية ( أكادميية الدراسات العليا جبنزور  -د .3
على عبد اهلادي ) مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية (الدار اجلامعية  -سونيا البكري ، د -د .4

 . 43.ص1995اإلسكندرية،
 .114.ص 2008الكرتوين،  القرار نشرصالح احلسيين ، حبوث ودراسات /نظم دعم  -د .5
 . 44.ص2006ة، ونظم دعم (دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندري اإلداريحممد الصرييف  ) القرارات  -د .6
، حممد حسني الطائي ) املوسوعة الكاملة يف نظم املعلومات اإلدارية احلاسوبية (السلسلة الثالثة، األردن -د .7

 .51.ص2005
، حبث بعنوان  نظم دعم القرار ودورها يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية ،جامعة فيالدلفيا العبيديحممود  -د .8

 .170.ص2000األردن،
هاب الصباغ )علم املعلومات(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان ، د. عماد عبد الو  .9
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 .115ص.2000
الشريف ، البواابت اإللكرتونية )ورقة عمل مقدمة إيل ، أكادميية الدراسات العليا ( ، فرج د.  .10

 .44.ص2008
 .111ص .2006سعد غالب ايسني ، نظم مساندة القرار ، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان،  .11
،نظم املعلومات ماهيتها ومكوانهتا ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع األردن،  عماد الصباغ .12

 .63 23ص   .ص2000
  .57.ص1996سويلم. حتليل وتصميم نظم املعلومات.ـ القاهرة: املكتبة األكادميية،  حممد نبهان .13

 

 

 

 

 

 

 

 


