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:تعريف نظام دعم القرارات: أوال

 خدل  هو نظام يعتمدد علدا السا دآل ا لدي لتشدليي التياندا   د
ظدام الربط بي  قاعدد  التياندا  اقاعدد  النمدا و ه ايهدد  هد ا الن

إلدددا  دددداعد   تقددد ت ال دددرارا  مدددي  عال ددد  المشددد ل   دددت  
.النمطي  االمداهم  مي حي المش ل  غير النمطي 

 مخرجاات ولمتقد ت ال درار بالجمع بين التقديرات الشخصية ايتم  لك
طرياا   دد  خددل  التسدداار بددي   تقدد  ال ددرار ا السا ددآل عدد  النظااام 

.لزياد  معالي  عملي  اتقا  ال راربرنامج الحوار 
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:خصائص نظم دعم القرارات: ثانيا

 نظم دعم ال رارا  هي نظم تعتمد علا السا آل ا لي.

 ت  تومر نظم دعم ال رارا  الدعم لمتق ت ال رارا  مي حي المش ل 
.النمطي  اغير النمطي 

 قدم ه ه النظم الدعم مي كي  رحل      راحي عملي  اتقا  ال رار.

 تومر الدعم االمداند  لألمراد االم موعا.

 هول  ا تقدام ه ه النظم .

 تؤدت إلا زياد  معالي  عملي  اتقا  ال رارا.

تداعد علا التعلم االتدريآل.

تعتمد علا التفاعي التشرت بي  المدتقدم االنظام.

تستاو إلا التسديث المدتمر.

الدكتور احمد زكريا زكي عصيمي                                             دار المريخ للنشر: المرجع 



:مزايا نظم دعم القرارات: ثالثا

 ة اتخاا  والتي يتمثل أهمهاا ياي اياادع يعاليا( الفوائد)تحق  العديد من المزايا
:القرارات يي سبيل حل المشكالت شبه وغير النمطية و لك من خالل 

 إ  اني  اختتار أكتر عدد    السلو  التديل  لمم ن.

  تسدي  جود  المعلو ا.

الوصو  المتا ر للمعلو ا  االرقاب  عليها.

  تس يق امورا  مي الوقت االت لف.

 اال ت اب  الدريع  لألاضاع اللير  توقع.

ت دم الدعم مي كي  راحي عملي  اتقا  ال رار.
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:مكونات نظم دعم القرارات: رابعا

تت ون نظم دعم ال رارا       موع     العناصر ه أهمها  ا يلي:

النظام الفرعي إلدارع البيانات) 1.

النظام الفرعي إلدارع النما ج) 2.

النظام الفرعي لالتصال بين المستخدم والنظام ) (الحوار)3

العنصر البشري) 4
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:النظام الفرعي إلدار  التيانا ( 1

ي تددار عد  تستوت قاعد  التيانا  علا التيانا  المتعل د  بالمشد ل  أا الم دا  المصدمم لد  النظدام االتد
.طريق برنا ج إدار  قاعد  التيانا 

ويتكون هذا العنصر من أربعة عناصر أساسية:

 قاعد  التيانا.

 نظام إدار  قاعد  التيانا.

ا يل  اال تفدار.

 دليي التيانا.
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:النظام الفرعي إلدار  النما و( 2

يتكون النظام الفرعي إلدارع النما ج من ثالثة عناصر أساسية هي و:

قاعد  النما و.

نظام إدار  قاعد  النما و.

دليي النما و.
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(:السوار) النظام الفرعي للتصا  بي  المدتقدم االنظام ( 3

 ات النظام من البرامج واألجهزع التي تساعد المستخدم يي االتصال بباقي مكون( الحوار)يتكون نظام االتصال .

:من ( الحوار) ويتكون النظام الفرعي لالتصال 

عملي  السوار.

 السوار( أ  ا )نما و.

إدار  النظام الفرعي للسوار.
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:العنصر التشرت( 4

ن هما يمكن تبويب العنصر البشري الذي يتعامل مع النظام إلى مجموعتين أساسيتي:

المصممون) :هناك نوعان    المصممي : 1

اهو المدئو  ع  تسديد المش ل  المراد ت وي  نظام لها : المصمم اإلدارت
ا دخلتها ا ا هي المقرجا  المطلوب  االنما و المراد ا تقدا ها اغير  لك    

.التوصيف اإلدارت 

ترا ج اهو المدئو  ع  التصميم الفني للنظام    حيث األجهز  اال: المصمم الفني
.ا تطلتا  الصيان  االتطوير الفني

اهم ال ي  يواجهون المش ل  التي صمم    أجلها النظام لدعمهم : المستخدمون( 2
 رارا  ايم   تصنيف  دتقد ي نظام دعم ال. ا داندتهم مي عملي  اتقا  ال رارا  

:إلا 

 تق ت ال رارا .

 المداعدي  المتقصصي.

الو طاء.
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:أجهزع نظام دعم القرارات: خامسا

 مان يتم اختيار وتحديد األجزاء االلية المكونة للنظام بماا هاو متاا
حاسبات المنشاع

:ويكون امام مصممي النظام عاملين الختيار األجزاء

 المشارك  الز ني  مي  ت   االتصاال

حا دددتا  ال تدددر  اا ) اقتنددداء األجدددزاء االليددد   ددد  ال هددد ه التددددا ي
(الصلير  اا الشقصي 
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: أنواع نظم دعم القرارات: سادسا

العوامل التي يتم على أساسها تصنيف نظم دعم القرارات:

درج  ت رار ال رار) 1.

درج  إجرا ي  الللا  المدتقد   مي التصميم) 2.

عدد المنتفعي  بالنظام) 3.

درج  ا ت للي  ال رار) 4.
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: أنواع نظم دعم ال رارا     حيث درج  الت رار

:نظم دعم القرارات المتكررع-أ

.الي هي النظم التي تتعا ي  ع ال رارا   ا  الطتيع  المت رر  ه  ثي نظام إدار   سفظ  األاراق الم

(:غير المتكررع) نظم دعم القرارات الخاصة -ب

ط هدددي الدددنظم التدددي تتعا دددي  دددع قدددرارا   ا  الطتيعددد  غيدددر المت دددرر  ه  ثدددي الدددنظم القاصددد  بدددالتقطي
.اال تراتي ي
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:أنواع نظم دعم ال رارا     حيث درج  إجرا ي  الللا  المدتقد  

نظم دعم القرارات المعتمدع على اللغات اإلجرائية : -أ

طدو  االتدي تتطلدآل اصدفاف تفصديلياف خطدو  بقBasicيتم تصميم ه ه النظم باالعتماد علا ه ه الللا  االمتمثل  مي 
.تقدامع  كيفي  ا ترجاع اتسليي التيانا  اهي للا   ا ع  اال تقدام ال   يعاب عليها أنها صعت  اال 

:نظم دعم القرارات المعتمدع على اللغات غير اإلجرائية-ب

. ها مي التصميمايعتمد تصميم ه ا النوع علا للا  ال يي الرابع االمتمثل  مي الترا ج ال اهز  التي يم   ا تقدا
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؟؟؟يفضي ا تقدام الللا  غير اإلجرا ي  علا الللا  اإلجرا ي ه عللي  لك

لألسباب التالية:

الهتمام ه ه الللا  بالنتا ج االمقرجا  اعرضها مي   ي  هم الفهم) 1.

ت م     تصميم النظام بدهول  ) 2.

.3 هول  ا تقدا ها مي تصميم برا ج إدار  قواعد التيانا )
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:بهاأنواع نظم دعم ال رارا     حيث عدد المنتفعي  

نظم دعم القرارات الفردية :-أ

.كمدير قدم  عي  (  تق  قرار ااحد)يتم تصميم ه ه األنواع    النظم لمداند  ادعم  قص ااحد 

: نظم دعم القرارات الجماعية-ب

داء يتم تصميم ه ه األنواع    النظم لدعم   موع     األ قاص ه كي  دنهم يعمدي  ددت لف عد  ا خدر أل
.اظيف   عين   رتتط  بتاقي األ قاص ا خري  ه  ثي دعم قرارا  اإلدار  المالي 

: نظم دعم القرارات المتكاملة-و

هددي نظددم صددممت لدددعم   موعدد   دد  النشددط  االمهددام التددي ت ددوم بهددا المنشددم ه  ثددي الددنظم القاصدد  بدددعم 
.قرارا  التقطيط طويي األجي 
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:أنواع تظم دعم ال رارا     حيث درج  ا ت للي  ال رار

نظم دعم القرارات التتابعية :-أ

قص قراراف  عيناف هي نظم لتدعيم ال رارا  التتابعي  التي يتوقف بعضها علا بعض بالتتابع ه أت يتق  الش
.يمثي جزءاف    العملي  كلها ثم ينت ي األ ر بعد  لك أل قاص آخري  بالتتابع

:نظم دعم القرارات المرتبطة ببعضها والمعتمدع على مجموعة من األشخاص -ب

.هي نظم لتدعيم ال رار ال ت تتق ه   موع     األ قاص بعد التشاار ميما بينهم 
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:تصميم نظم دعم القرارات: سابعا

مراحل تصميم نظم دعم القرارات:

رحل  التقطيط .

رحل  التسث .

رحل  تسليي النظام .

رحل  التصميم .

 رحل  الت وي .

 رحل  التنفي .

رحل  الصيان  االتوثيق .

رحل  تعديي النظام .
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:ةاستخدام نظم القرارات يي مجال المحاسب: ثامنا

 تسااتخدم نظاام دعاام القاارارات يااي مجااال المحاساابة لتحقياا  مجموعااة ماان
:األهداف، أهمها ما يلي

 الوصو  الدريع للتيانا  االمعلو ا  المسا تي.

 تومير إجراءا  معال  ابديط  إلدار  التيانا.

 تومير طرق لتسليي ا عال   التيانا.

 المداعد  علا اال تقدام األ ثي للنما و.

 تومير ا ا ي معال  لعرض المعلو ا  اإعداد الت ارير ااالتصا.

 تومير إجراءا   رن  تعر  بالمشارك.
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:ليأهم تطبيقات استخدام نظم دعم القرارات يي مجال المحاسبة هي ما ي: تاسعا

 نظام التخطيط المالي :

ا  يهد  ه ا النظام إلدا  دداعد  المددير المدالي مدي حدي المشد ل  الماليد  ااتقد
.ال رارا  ااضع القطط المالي     خل  نما و  هل  ابديط 

نظام إدارع محفظة االستثمار:

ا  يهد  ه ا النظام إلا  داعد   ديرت  سامظ األاراق المالي  مي اتقا  قدرار
.اال تثمار

 نظام قرارات التسعير:

يا ه يهد  هد ا النظدام إلدا دعدم قدرارا  تددعير القدد ا  الطتيد  مدي المدتشدف
واحي حيث يعد ه ا ال رار  ت  نمطي ال د تلمدا هد ا النظدام ن داط الضدعف  اند
 دتي مدي ال صور مي الطرق التي كانت تعتمد علا المدخي االقتصدادت أا المسا

.التدعير
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