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 الخالصة

عسههههةاألمنظضقونةههههويوتنوالوظ نات دمننشههههالمنظمات اتمننات وظمنياتلعتمنةلعلتنيقة في نجانق تدمنةلتانقات

ياغييوظمنالذوع نيقةسهههههههتوة نضلهههههههتميةنظمها نيظتحظوتنجياتنقاناتسهههههههيانظميوظوظمنظماة ذتني م ن تدةةاتحنةا ن

سيا.ن سامنجانوجعننقسة ىنظدحظ نظمةت ياانياتسيانن ةيةهنيعتيقنقيألتنظمةف قنةا نظماتتج ظمةكت م اليتنظماستةلتنقاتنع

(نيةااي نDSS(ن Decision Support Systems نحوظلههههههه نظمه أ ن يانعن ا نحةمنظميوظون يهذظنظمبتثنه نقتتيم

ظةةالنظمبتفثتننظماتاجنظم صفانظمةتاياانمةتاي نظماها قتمنظمةاننو صتعنظميوظونجانشوك ن ةويالتعتتنجانقتتج  نقيستن.ن

ياتيقن اهللنظلهههةوالترنقوافعن ا ننظلهههةبتن ن150امنا زععننو (انSPSSالاهاتن  لهههتا نظدلهههةبتن ن تلهههة لظمن ونتقجن 

لة لظمن87.6  والت  نمةتاي نظمبيتنتمنظمتاتئي .نيعظاونظخةبتونقهتق نظدوابتانن115٪(اني هلنجتصنظديمانمابيتنتمانامنظ

نةتئجنهذهنظملوظلههههههه نقفيلتنملحظوتنظمهايتنجاننةل نيال حناأثيونضن ا نحةمنظميوظونجاناتسهههههههيانةااي نظا ت نظميوظو.نعاكان

 .DSSظمصتتةانظمهوظأانمةتسيانةااي نصتعنظميوظونقانخ لنظلة لظمننظميتتر

ن

 انقيستن ةويالتعتتانصتتة نظميوظوناDSSانعن ا نحةمنظميوظونالكلمات المفتاحية:

ن

ن

ن

The Role of Decision Support Systems in Improving the Decision-Making Process 

A Survey Study at PetroChina Company in Misan Governorate 

Reyath Thea Azeez Alsafo 1  ,  Ala´a Abdul Slam Mustafa Al Abacee 2 

ن

 

Abstract 

Organizations have witnessed many successive developments and challenges in several 

areas, which necessitate the need to make radical and accelerated transformations and 

changes to their methods of work and management in order to improve the decisions taken 

by relying on assistive technology, which contributes to raising the level of organizational 

performance and improving its quality and achieving the advantage over competitors. 

Problem Statement: The aim of this research is an endeavor to examine the relationship 

between Decision Support Systems (DSS) and Decision-Making Process at PetroChina 

Company in Misan governorate. Approach: The researchers adopted the descriptive 

analytical approach to analyze the information collected by means of a questionnaire to 

collect information and statistical methods to deal with field data represented by the (SPSS) 

program. A total of 150 questionnaires was distributed and a high rate of return (87.6%) has 

been achieved. After initial data screening, 115 responses were utilized to analysis the final 

data. Results: The correlation coefficient test showed that there is an effect of decision 

support systems in improving the decision-making process. 

 Conclusion/Recommendations: Findings of this study are useful for the top management 

in the Iraqi industrial sector to improve the decision-making process through the use of 

DSS. 
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 المقدمة

اتةتجنظمات اتمنظمةكت م الي نظموأاي نوم نابتاناصههههتقيمنيوالوظ ظمن

وحظوع ناللعلتانيا جيوننا  جنظنةونتننتالحنيقةت ونقاتنعسهههههة الةن

ظكنظض هتحنظمةت ياي نيظتحظوع نمت منجإننوحونيقانثم نوةتحتنظمايكاي ان

ض هههتحنظمفتيهه نظمةانايههلقاههتنثيههتجه نظنجضهههههه نةاظماها قههتمنةا قههت ان

ظمتههتلهههههه بنيظمةكت م اليههتنقانعالاألتنيقهههلظمنيق ظوحن  ههههههوعهه ن

عقوظ نعلههتلههيت ننل نيظاصههتدمني وق يتمنيشههبكيتمانيايوهتنيظمةاناه

 ليوننجانهذظنظما تل.نفيثنعصهههههبتتنن منظماها قتمنظتحظوع ناي م

هتمنجاناأليعلنظماؤلستمن تماها قتمنيظمبيتنتمنظمةانعسةهاا ناتنجان

الألظ نظماك ن نمت منظماها قتمنظا ت نظميوظوظمنظمصهههتئب انعفلنعهمنظض

ظتحظوع نه نن تمنحةمنظميوظوظمنظمذينعكةسهههههههةنعهاي نجتئي نكت تمن

علنقانظميوظوظم هل اهنجانظا ت نظم النةا نق والت نالألئاانفيثنعهة

قانظمتتلهه بنظماسههةتلنوم نن مننظالأل  ننن منحةمنظميوظونانيا ههك [1]

ظماها قتمنيظمةانااث نظماصلونظضلتلانمةأليعلنظتحظوتن تماها قتمن

ظماتتلههب نمهااي نظا ت نظميوظوظمنجانظمات ا انيعةك ننهذظنظمت تمنقان

اتن  ههههههك ن ق ا ة نقانظماك نتمنيظما ظوحنظماةوظ ت نقعن هضهههههه

ي نظماهيلتنعي منةا نظمو طن ياننو قتة مان ات جنظمةتايا نتمنيظمت يت ظمب

ظمافيلتنيظمصهههههههب نيعحيظمناتاي نمابيتنتمنقانعال نونةتجنظماها ق ن

نظميوظوظم نظا هههت  ظماهتيهههتمننههههذهناني هههتمت ونوم [2] نظمةاناهههلةم

ظمبتثنن هنهذظنةانظهةاتن اضهههتقيانقتنظهةمماتليحع نظملوظلهههتمنظمي

ويوين تت نواتونجيلنوععتتنظنهنقانظمضههههن(ظمبتفثتن ةا نيجقنظا رن

بتفثيانجان العانةا ناويفتمنظمكةتبنيظم اكت م اليتنشهههههههتق نقهة

يقسهههههةتلعانجان م نةا نظضهاي نظمكبيوتنظمةاناةاةعن اتننظماها قتمن

ةيت نظمبتثنجاننظمات ا يقتنعاكانعنناضههههههيفهنوم ننن منحةمنظميوظو

ن.اوشيلنأوظوظاات

 

 

 

 

 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث -أولا 

نظملوظلهه نف لنةههويوتنات عونن منحةمنظميوظونجااةات ونق ههكا ن

نظا ت نظميوظوظمنجانظم هههههوكتمنيظماؤلهههههسهههههتمنةبونظدلهههههةفتحتنقا

ظمةت وظمنظمةيتي نجانظ ن يئ نظضةاتلنظمتتمي نظمةاناةصهههههتن تمةغيون

ساحنماهتقايانجانهذهنظم وكتمنوحظوتنق ةاتن سوععانظضقونظمذينع ظم

منجانظم ههههوكتمنظمهوظأي انعن ههههتةاتنظمي قي نظماةهاي ن تا ت نظميوظوظ

نظمةستؤلنظآلاا:نةايعاكاناتييقناوضنظملوظل نقانخ لنظتالت  ن

 ظتحظوتنظمهايتانـههههنه نع اللنحيونماك نتمنن منحةمنظميوظونظماةاثا ن 

عالاألتنظمتتلهههه بانظمبوق يتمانأتةلتنظمبيتنتمانظمكفت ظمنظمب ههههوع (ن

ن؟ةا ناتسيانةااي نظا ت نظميوظوظمنجانظم وك نظمابت ث 

 

 أهمية البحث -ثانياا 

جانظمهوظقنيعهايهه ننتافظمتاتبعنعهايهه نظمبتههثنقانعهايهه نظميتههترن

يأيا نظم لقتمنظمةانعيلقاتنضناتنا ا نق ةاتنظم وظئحنظدالةاتةي ن

قاني ا ةاتنظضالتتسنيظضةاتو,نكاتنا اونعهاي نظمبتثنظنت أت ن

عناتتيمهنضفلنظما ةهههه ةتمنظماتق نيظمةتبييتمنظماهتصههههوتنجانظم ظأ

ظمهااانمت منحةمنظميوظونجانظمات اههتمانو نالههت منمةو طن يانهههذهن

ظمت مني ياناتسههيانيافهي نظا ت نظميوظوظمنجانشههوك ن ةويالتعتتنجان

قيسهههههتنانكاتنابوزنعهاي نهذهنظملوظلههههه نقانخ لنوقكتني نظلهههههةفتحتن

قة ذينظميوظوظمنجانشوك ن ةويالتعتتنقاننةتئجنظملوظل نيا صيتااتن

فثنجانظا ت نظميوظوظمنظماةهاي ن ةتسههيانةااي نظمةانا صهه نماتنظمبت

نجانهذهنظم وك .نننظميوظوظمظا ت ن

 

 هدف البحث -ثالثاا 

عن ا نحةمنظميوظونجاناتسههههههياننحيونعالفنظمبتثنوم نظمةهوفنةا 

ننجض  نةانيصتنيا  يصنقةغيوظمنظمبتث.نKةااي نظا ت نظميوظو

ن

 المخطط الفتراضي للبحث -رابعاا 

 (.1ظدجةوظةانمابتثنكاتنجانظم ك نوأمن نظما تط عاكانا ةيح

ن

ن

 

ن

ن

ن

ن

 المخطط الفتراضي للبحث من إعداد الباحثان : يوضح(1لشكل )ا

 ن منحةمنظميوظون

 حةمنظدحظوتنظمهايتن

 وظوظمنظدحظوع نظمي

 ظدقكتنتمنظمب وع ن ظدقكتنتمنظمفتي ن
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 فرضيات البحث -اا خامس

ا اللنة أ ن ظمنحدم نقهت ع ن يانن منحةمنأوظوننالفرضييية الولى:

 وتتفرعن.يةاايهه نظا ههت نظميوظوظمنظتحظوعهه نجانظمات اهه نظمابت ثهه 

  :التالية ضياتالفر منها

ا اللنة أ ن ظمنحدم نظفصهههتئي ن يانحةمنظدحظوتنظمهايتنينةااي نن-أ 

 ظا ت نظميوظوظمنظتحظوع نجانظمات ا نظمابت ث ن.ن

ا اللنة أ ن ظمنحدم نظفصههههتئي ن يانظدقكتنتمنظمفتي نينةااي نن-ب 

 ظا ت نظميوظوظمنظدحظوع نجانظمات ا نظمابت ث .

 نظفصههههههتئي ن يانظدقكتنتمنظمب ههههههوع نينا اللنة أ ن ظمنحدمن-ت 

نةااي نظا ت نظميوظوظمنظدحظوع نجانظمات ا نظمابت ث .

اأثيون ظمنحدم نقهت ع ندةةاتحنن منة أ نهتتم ن الفرضييية الثانية:

حةمنظميوظونجاناتسهههههيانةااي نظا ت نظميوظوظمنظدحظوع نجانظمات ا ن

ن:التالية الفرضيات منها وتتفرعنظمابت ث .

اأثيون ظمنحدم نظفصههههههتئي ننملةمنظدحظوتنظمهايتنجاننة أ اللنع  -أ 

نةااي نظا ت نظميوظوظمنظدحظوع نجانظمات ا نظمابت ث .ن

اأثيون ظمنحدم نظفصههههههتئي نملقكتنتمنظمفتي ننجاننة أ ع اللنن-ب  

نةااي نظا ت نظميوظوظمنظدحظوع نجانظمات ا نظمابت ث .

ئي نملقكتنتمنظمب هههوع نجاناأثيون ظمنحدم نظفصهههتنة أ ع اللن -ت 

ن.ةااي نظا ت نظميوظوظمنظدحظوع نجانظمات ا نظمابت ث 

 

 أساليب جمع البيانات وتحليلها -ساا ساد

ظةةالنظمبتثنجانظخةيتونجوةههههيتاهنةا نظماتاجنظم صههههفانظمةتايااان

ي م ن لوظلهه نظمه أ ن يانظماةغيوظمنظماسههةيا نيظماةغيونظماهةالنقان

ي م ن تلههة لظمنناظمه أ ن تمات ا نياتايااتنخ لنالاعنظمبيتنتمن ظم

اي :نظمايت  منظم هههههه صههههههي نيظدلههههههةبيتننقعنظضجوظحنآلظظم لههههههتئ ن

ظمابت ثيان الفنا ةيحنجيوظمنظدلةبتن نجانفتم نظمتتال نوم ن م ن

نمضاتننظتالت  نظمصتيت .

ن

 أساليب التحليل اإلحصائي -اا سابع

وةهههههيتاهنجيلنامنظلهههههةتتحظ نوم نابيهي نا الاتمنظمبتثنيقضهههههتقيانج

نظدلةهتن ن ا ا ة نقانظضحيظمنظتفصتئي ناةاث نجياتنعأاا:

*نظمةكوظوظمنيظمتسههةنظمائ ع نيظماة لههتتمنظمتسههت ي نيظدنتوظجتمن

ظماهيههتوعه ني مه ندلههههههة ههلظقاههتنجانيصههههههتنقةغيوظمنظمبتهثن

نيا  يصات.

ظماةغيونسههة لمنجاناتلعلنأ تنظمه أ ن يانظمذينع*نقهتق نظدوابتاني

نيظماةغيونظماهةال.نظماسةي 

ةأثيونظماهت ينمااةغيونجنيعسههههههة لمناظم تا*نظدنتلظون يتسنظم انأ

نجانظماةغيونظماهةال.نظماسةي 

 حدود الدراسة -اا ثامن

ظملوظلهه نظمايلظني نماالتنقاننظمتليحنظمألقتني :نعالوعتنظخةبتوظم -1

 .2022ن ظوآمغتع نن2021نظعا لشاون

ماذظنظمبتثنةا ننظأةصههههههومنظمتليحنظماكتني ظمتليحنظماكتني :ن -2

شههوك ن ةويالتعتتنظمصههيتي نةههاانقيوهتنظموئيسههانجانقتتج  ن

 .قيستن

ةيت نقانظمهتقايانجانجانااثاتنةيت نظمبتثنظمتليحنظمب ههههوع :ن -3

شههوك ن ةويالتعتتنظمصههيتي نةههاانقيوهتنظموئيسههانجانقتتج  ن

 .قانق ةاتنظماسة عتمنظمةت ياي نقيستن

 

 الطار النظري

 دعم القرار انظمة 

 :مقدمة 

ظاومنن منحةمنظميوظونجان لظع نظمسبهيتتمنكافا من  ظلت نلك من

نظتحظوين نظمههيههوظو نقصههههههههتههاههحنعنهه ههاههه  قهه واهه ننيظلههههههههةهه هههلم

 Management Decision Systemنك ت تنجانق تلنات عون)

ملةمنقة ذنظميوظون ك نعأ ىن ن منظماها قتمنظتحظوع نمو تاتن  هههههه

لحتنعيني م نجانواتونيق تلنف نظما ههههههك منظماتلحتنيايونظمات

شبهنظماتلحتانيااث نن منحةمنظميوظونعن ا نافتةاي ن يانقة ذنظميوظون

جوتنجانظماؤلههسهه نعينظمات ا نعينظيأ ظةلنظمبيتنتمنيظماها قتمنظماة 

ختوالاتنمة ميلنأتةلتنقهوجي ناسههههتةلنجانحةمنقة ذنظميوظونجانوع تحن

نظمتا لنظماتتلب نمةا نظما ك منظمةانا الااتنظمات ا .

قانقهتم  نظمبيتنتمنوم نعن ا نظماها قتمنجانظمسههههةيتتمننوننظدنةيتل

يظمسههبهيتتمانيقانثمنحةمنظميوظونجانظمسههبهيتتمنيظمثاتنيتتمانمتتةي ن

وم نعن اهه نظماها قههتمنظمةتفيههذعهه نيظدلههههههةوظاي يهه نيعن اهه نظمههذكههت ن

جانوجعننعلامظمصتتةانجانظمثاتنيتتمنيظمةسهيتتمنوم نيأةتتنظمتتمان

.نااهةنعن ا نحةمنظميوظونحيوظ نجتة  نجان[3]نظمكفت تن  هههك نقبتشهههو

وجعنكفت تنيجهتمي نظتحظوتنعيناسههههههتةلنظتحظوتنةا نظمييتمن إالوظ ظمن

يعشههيت نصههتيت انيهذظنعهتانعننعن ا نحةمنظميوظونماتنحيونوئيسههان

ن.[4]نجانوجعنكفت تنيجتةاي نظدحظوت

 نااث نعن ا نحةمنظميوظونقوفا ناللعلتنجانايتي نظماها قتمنظتحظوع

مليوهتنجانايييمنظماها قتمنظم زق نمصههههتعنظميوظونيةههههاتنناتييقن

ظمةفتة ن يانظضالألظ نظما ةاف نضن ههههههت نظماها قتمنظمةاناهةالنةا ن

نظمتتلة.

ن

 (DSS) نظم دعم القرار

عيد :نقفا منن منحةمنظميوظو:نا ةاتنقفتهيمنن منحةمنظميوظونفسهههةن

فتهيمنيظضجكتونهتتكنابتعانجانظمانو ظخة فنظخةصهههتلنك نن وع ان
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ف لنع هتحنيخصهههتئصنك نقت  ق نقها قتاي نضناتنختةهههه نمةأثيون

ظمةغيونظمةيتانظماسهههةاونجانظم ظتئتنيقسهههتف نظمةأثيوانيعننن منحةمن

ظميوظونهانن منقها قههتايهه نقت لههههههبهه ناهاهه نةا نحةمنظميوظوظمن

نظتحظوع نجانظمات ا انيعاكاناهوعتنةتتصوهنظضلتلي نكتمةتمان:

يه ن"ناوايةنقتة منقانظضن ههت ننSystem:نظمت تمنظمهتصههونظضيل

يظتالوظ ظمنظماةصههههها نقعن هضهههههاتنظمبهتنيظمةانعتةجنةاناتفيذهتن

انيعاكاناهوعتنظمت تمن  ههههك ن[5]ناتييقنعهلظفنظمت تمنظموئيسههههي "

شههتق نيعحقنةا نعنه"نق ا ة نظمهتتصههونيظدالألظ نظمةاناةكتق نقعن

جاننتتقنقتلحن يصلن هضاتنياتكااتنة أتمنيآميتمنةا نقهيت ني

ن.[6]ناتييقنهلفنقهيا"

(نيه نعهتانظملةمنظمذينايلقهنSupportظمهتصههههههونظمثتنا:نظملةمن 

ظمت منمصههتنهانظميوظوظمن قلعونعينأتئل(نيعبي نظملةمن إاتونظدلههتتحن

 لد ننظيقتليحنظظمهااانعينظماها قتاانيظمةيتانمصههههههتنهانظميوظونقييل

ظمنقسهههةهيتت ن يلوظمنن تمنعصهههتعنظميوظونو قانصهههتعنظميوظون تفسههههن

نحةمنظميوظو.

(انعأاانظملةمنظمهااانDecisionظمهتصهههونظمثتمثن:نظميوظونظتحظوين 

يظماها قههتاانمات ههتمنقانعالهه نظا ههت نظميوظونظماتههتلههههههههةنجانظهه ن

ن.[7]نظما تاوتنيةلمنظمةأكل

ي نظا ت نظميوظونظتحظويانيد لن وننهذهنظمت منا الاتنوم نحةمنةاا

ن ناي عم نمايهههتئهههلنقانةوضنكيفيههه  نظمهههلةم نةا نايهههلعم نظمت م أهههلوت

نظمابوق ههه (ن ن عينايو نظمايكيايههه  ظدلههههههةوظاي انجانأوظوظاههههنايو

نو يظتحظوع نظمةكةيكي نجانأوظوظااتنشهههبهنظماايكا ن شهههبهنظمابوق  (ان

.نظنت أت نقان[8]نننظملةمنظتحظوينه نواتونةا نن منحةمنظميوظوو

هاسهههاي نن تمنحةمنظميوظونعاكان  نظما هههك من تمايتون نعحظتنمةتاينةل 

يتمان ي نظمةان تضلهههههههتسناة هننت نظمهاا قعنن منظماها قتمنظم ظيف

قوفاهه نقةكههتقاهه ن هههلن تههت نناهههل نننن منحةمنظميوظونويعاكتتههتنظمي لن

ي ن يتمنظمويايت ب نظمهاا ي نيف لهههههه ظمات ا نمت منظماها قتمنظم ظيف

يظمةاناةاثهه ن ت منعااةهه نظماكههتاهةنين منقهههتم هه نظمهاايههتمانيعاكان

ا ةههههههيحنة أ نن منحةمنظميوظونقعنظماسههههههة عتمنظتحظوع نيظمت من

 (:2ظضخوىنجانظمات ا نجانظم ك نظمةتمان 

ن

ن

ن

 

 عالقة نظام دعم القرار بنظم المعلومات والمستويات اإلدارية : يوضح(2الشكل )

 

(نعننن منحةمنظميوظونا لمن  ك نوئيسانظتحظوتن2عةبيانقانظم ك ن 

عننن ههتمنحةمنظميوظونعةفههتةهه نقعننSparague) نظمهايههتان يتاههتنعوى

عن ا نظماها قتمنظمات ا نيع لمنالايعنظماسة عتمنظتحظوع انيعةايألن

 ةت وهنةانعن ا نظماها قتمنظضخوىن لق هنمةكت م اليتنظماها قتمن

قعن ت ثنظمهاايتمنةاانواتونافتةاان ص وتناسامنجانحةمنقة ذن

ن.ظميوظونيظمةاناؤحينوم نف نق تك نظمات ا 

ن

 : أهمية نظم دعم القرارثانياا 

اهلنعهاي نن منظميوظونقألع ت نجهتد ن يانظمذكت نظمب هههههوينياكت م اليتنن

ن ي تن اههلفنفهه ن ظماها قههتمنيظمبوق يههتمنظمةاناةفههتةهه نجياههتن يتاههت

ننمت منحةمنظميوظونةلتنج ظئلنملحظوتنيهانونو ناظما هههههك منظماهيلت

ن[9] :نكتمةتما

مت تمنق ا ة ن يتنتمنيصفي نوفصتئي ناة ظاللنجانأتةلتن يتنتمنظن-1

قة ذنظميوظونعسهههةتيعنظمييتمن ليوهننيقانثم ننااتوميقاكانظم صههه لن

 وأههت هه نةا نظمةيههتوعونظمةاناتبعنقانظمت ههتمن ههتلههههههة ههلظمنظموؤعهه ن

يظمةبوعونيظمتذونمابيتنتمنظماسهههة لق نظما ئا نمايوظونقعنةوضن

يظدالت  نن يتنتمنيثيي نظمصهها ن تميوظون  ههك نعفضههاهنقة ذنظميوظو

يتنتمنعخوىني ةوايةن ظمف وع نةا نظمةسهههههههتؤدمنظمفوحع نةبون 

مابيتنتمن ةصهههههتيفتمنيق ا ةتمنق ةاف نيظلهههههة لظمنظمةتاي نةان

 اوعقنول قتمنيق تتتمنينات جنمةتسيانف نظما كا .

اسههامنقعنيال حناتبييتمنقاا نملةمنظميوظونجانقسههتةلتنظمالوظ نن-2

مفولنظنجض نةاس ان ة  يصننيتانظمي تنيظمضهتنجانظماؤل

يظمةاههلعههلظمنظمةانااكانظمات اهه ن ههتمةكيتنقعنقةتابههتمنظمبيئهه ن

ظماةغيوتنيايونظماسههههةيوتنقانعال نعنناهألزنقانعحظئاتنيجتةايةاتان

يعننهذهنظمت مناسههههههاحنمصههههههتنهانظميوظون تلههههههةهتحتنظماها قتمن

 يقهوج نظمتا لنظمبلعا نقانخ لنقوظف نعينةاايتمنف نظما كا .

وعانجانظا ت نأوظونصهههههتئةنيجهتلني  الن سهههههيطنعسهههههتةلنظمالعن-3

نيهههذظن يفههتصهههههههه نعك ننعكبونجانظتحظوتنقانظمت منظمةيايهههلعهه ا
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مذعانعهاا نن اذظنظما تلن ظما ةهههههه رنةههههههويوينماات وعانيظ

 يماالعوعانيظمااةايان ت منظماها قتمنظتحظوع .

دنعسةغت نةانن منحةمنظميوظونضناتناتةي نقانقسة ىنظماها قتمن-4

مذكت نظدصههههههتتتةاننوم نقسههههههة ى ظدلههههههةثاتونجانظماهوج نيظ

يظتنسهههههههتنانقهت نقعناتييقناوظكمنجانظمذظكوتنظمةت ياي نماات ا ن

ك نعن ظةاتن ا ن  ج نظم هههههههتق ج نمةوظكمنن ةانجانظماهو  تتةهههههههت

يق تدمناتبيياتانيألنعلههههههااتنن منحةمنظماها قتمنجاناتاي ن

لنظماثا انق ههههتك نظضةاتلنظماهيلتني تت نظمتات جنعينظأةوظحنظمتا 

يعننهذهنظمت منهاناوعي نمةهامنظمالعوعانيظكسهههههههت امنظمااتوظمن

 يظماهتوفنظم لعلت.

اسهههتةلنصهههتنهانظميوظون تلهههة لظمنيقهتم  نةلحنكبيونقانأ ظةلنن-5

ظمبيتنتمنيأسههههههمنقتاتناسههههههتةلنظمالعوعانجاناتبيقنأ ظئمنظمفتصن

 يظمي ظةلانكاتناستةلن تلة لظمنظمتات جنظموعتةي ن  ك نيظلع.

منحةمنمصتنهانظميوظوظمنكت منظماها قتمنظماتتلبي نيهذهنظمت منايل

ات ونياتسههههانقانال حتنظميوظوظمنظدلههههةوظاي ي نيظمةكةيكي نجان

 ظماؤلس نعينظمات ا .

ي نف نظما ههههههك مانيا جيونألوظمنن-6 ي نةاا اي من ةتسههههههيانجهتم

جوتنقانأبهه نجانواههتونظماها قههتمنظق ةافهه نيقت ةهه نممناكانقة 

 ظتحظوع .

بقنن لنعننعهاي نن منحةمنظميوظونا اونقانك ناتنقألع ت نقاتنلهههههه

جهتد نقتن يانظمذكت نظمب وينياكت م اليتنظماها قتمنيظمبوق يتمنةان

نظمهتههتصههههههونتةتههت نفا لن اوعقنفههليثنافههتةهه نأ ين يانهههذه

جاناتلعلنقةتابتمنيفتاليتمنن منامنماا هههههك منظماهيلتانكاتناسههههه

عننعي من ةتسههههههيانال حتنحةمنظميوظونظماتا بناتفيذهنعينشههههههوظؤهاني

ظميوظوظمنظدلهههةوظاي ي نيظمةكةيكي نماات ا انيقهتم  نةلحنكبيونقان

أ ظةلنظمبيتنتمانياسههههههتةلنظمالوظ نجاناتبييهنياتفيذهانيعها نةا ن

نظماها قههتمنقانقسههههههة ىنآلخوانيعي من ةتايهه ن ظنةيههتلناكت م اليههت

دننق ةاتنق ههتك نظضةاتلنظماهيلتني تت نظمتات جنياتبييتااتانيةايه

عاكانظدلههةغتت نةانن منحةمنظميوظونجا ن تلههة لظقهنع ه نظمات ا ن

ن.[8]نعينظماؤلس ناةت ونياواياننت نظضجض 

 نظم دعم القرار متطلباتاا : ثالث

جونظعي منن منحةمنظميوظون ليوهنظمتيييان ك نجهتمي نيكفت تنةتلقتناة 

 ننقانننهذظنظملةمنعكومهن يئ نقتتلب نيحةمنجانق ةاتنظما تدماني

ظماسههة عتمنظمهايتنملحظوتنجانظمات ا نمضههاتننكفت تنظمت تمنياسههاي ن

جهنظمةاننن ممكانعتيقنعينن تمنقان.ني[9]نظمااا  حةمنظميوظونعهلظ

ن [4]:عصب نماتانع ةنقوظةتتنظم ويانظمةتمي 

ن

ن

 دعم الدارة العليا -1

عهةالنن تحنظمات اتمنجاناتبيقنن منحةمنظميوظون  هههههك نكبيونةا ن

ف نجانك نحةمنظ اتن ةبتانهذهنظمفاسهههههه تتةة يتنيظمةألظقاتنيأ دحظوتنظمها

ظدن هههت نيظمهاايتمنظماةهاي ن تا ت نظميوظوظمانيألوااتنةا نظدأتترن

ظنننو يظمةأثيونجانظجوظحنظمات ا نف لنةههههههويوتناتبيقنهذهنظمت مان

ظأةتههترنظدحظوتنظمهايههتن هأهايهه نن منحةمنظميوظونيظمهاهه ن ههنقانخ لن

مسهههيتلهههتمنظمةانالةمناتبيقنهذظنظمافا مانيا جيونيةهههعنظمبوظقجنيظ

ةا ننظملةمنظماتحينيظماهت ينم ايعنظمهتقايانجانظمات ا نيا  يهام

عك نن لةمنظمت تمن سههههههبةنن.[10]نا ظيتنهذظنظمافا منيقاتولههههههةه

ا أهاتن فهتمي نهذنظمت تمنةا نقسهههههة ىنهذظنظملةمنلههههه ظ نكتننةا ن

والتاهنقانلهههيتلهههتمنقسهههة ىنق نمقسهههة ىنقلخ اهنقانظمبيتنتمانع

يظالوظ ظاههههانجهههتمت هههتمنظمهههذيندنعهههلةمندنعاكتههههنعننعؤحينظمغوضن

 .[11]نظماتا بنقته

نقانخ لني نيظةههههههحنما ايع نظمهايهههت نظدحظوت نحةم نظننعك ن عتبغا

ظلهههةهلظحهتندا ت نظالوظ ظمنقاا لههه نقان يتاتن:نصهههيتا نلهههيتلههه ن

 هههونظم  حتان تت نهيك نات ياانما  حتانظدشهههوظكنظمكاانماهتقاياانن

ن.[12]ةاايتمنظمةغييوقها قتمنف لنظم  حتانظحظوتن

ن

 اإلمكانات الفنية -2

ا ك نظالاألتنظمتتل بنيقاتيتااتنظهمنظدقكتنتمنظمةانع ةنا جيوهتن

مت منحةمنظميوظوانيعهلنالاتزنظمتتلهه بنظملةتق نظدلههتلههي نجانهذهن

اتنجانففونيالظيلنظماها قتمن بةنظم ظتئتنظمةانعؤحع ظمت مان سهههههه

يجقنةا ن ت نظميوظوظم.نيعةمنظخةيتونظالاألتنظمتتلهههههه بنظم زق ندا

قتناةتابهنظمتتال نحظخ نظمات ا نيختوالاتانيفسهههههههةنظقكتنيتاات.ن

ياتمبت نقتنا ظالهنظمات اتمناتلعتمنكبيوتنجاناتلعلنن رنظدالاألتن

يظماهلظمنظماؤمف نمت منحةمنظميوظو.نظ نةتحت نقتناك ننةتمي نظمةكتميتن

 نشتقا ندخةيتونضنةا نظدحظوتنحوظلقيتون ن تمبوق يتمانقاتنعفو

ن.[13]نن رنهذهنظدالاألت

ن منحةمنظميوظونناتةتج(نHardware  ظماك نتمنظماتحع نجضهه نةا

(انيظمبوق يتمنهانلاسا نقانظدن ا نSoftwareظم نظمبوق يتمن 

يظمبوظقجنظمةانابيانكيفي نا ههههغي نظدالاألتنيقهتم  نظمبتتمنظما ةاف ن

نظم نقها قهههتمنقثههه  نظمةاناهههلعونةاايهههتمننيات ماهههت نظمت م  وظقج

ظمتتل بنيظمبوظقجنظمةتبييي نيظمتص لنيف نظماستئ نظمهااي انظين

ظفةسههتبنظمهاايتمنظدحظوع نياتاي نظدفصههتئيتمنيا زعهاتنيفسههةن

نقانظمهاايهههتمنظمهاايههه نيظدحظوعههه ن نظماتهههلحتنيايوههههت ظصههههههتهههتجاهههت

نيظدأةصههههههتحع نيقتاتنن منحةمنظميوظو.نيعةمنيةههههههعنهذهنظديظقونظي

ظمةهاياتمنقانأب نقبوق يانةا نشهههههك ن وظقجناك ننقااةاتنظن تزن
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يظتئتنقهيت ان تيثنالخ نهذهنظمةهاياتمنظم نظمتتل بنقعنظقكتني ن

ن.[14]نديظقونظينظمةهاياتمنجانظماسةيب ظالوظ نعيناهلع نةا نهذهنظ

يعةمناتلعلنقيلظونظمةا ع نظماتا بنفسههههههةنن ةي نظما ههههههكا نظمةان

اههتنعننكفههت تنظمت ههتمناك نن يههلونقههتنايههلقهههنعةهههتقهه نقهاههتنظمت ههتمنك

اهةالنةا نظمك ظحونظمب ههوع نةتمي ننهانو ظمات ا نقانحةمنقتمانماتن

ي نما ظكب ن تتقيكي نةتم اللنحع ف انقعنا ظ ظمة ايألنيظمةكت م اليتنظماكا

 .[15]نقك نتمنظمت تمن  نظمةغيوانيظمةتلعثنظماسةاونمك

ن

 المكانات البشرية -3

ايانيظماتتلههههههبيانجانق تلناكت م اليتنياةاث ن تضشهههههه تلنظمهتق

ظماها قتمانيظمهتقايانظماة صصيانجاناتفيذنةاايتمنالاعنظمبيتنتمن

ياتايااتنيقصهههههااانظمبوظقجنيق هههههغاانظدالاألتنيظماهلظمنيةاتلن

ظمصههيتن انلهه ظ نقتنعةهاقنقتاتن صههيتن نظمبوظقجنظينصههيتن نظدالاألتان

ةا نظمفكوننوظ ناهةالناكت م اليتنظماها قتمنيظداصهههتدمن  هههك نكبي

ظمب ههويانقاتنعكسههباتنظهاي نكبوىنجاناتاي نظما ظوحنظمب ههوع ني تت ن

نظم ويفن نماةكيتنقع نظمفكوينظميهههت ههه  نعسهههههها ن وعسنظماهههتل قهههت

ن.[16]نيظمةكت م اليتنظماةغيوت

 

 

 

 

 

 

 القرارات الدارية

 مفهوم اتخاذ القراراولا: 

تتنانيأةجظا ت نظميوظونقانظما ةهههههه ةتمنظمةانات  ن أهاي ن تمغ ن

ظمتتةهههوانجاانةااي نقهيلتناةلظخ نجياتنة ظق ننفسهههي نيلهههيتلهههي ن

يظأةصههههتحع نيظالةاتةي انياهةبونقانظم ظتئتنظدلههههتلههههي نماالوظ ان

ن.[17]نضناتنقانظمااتمنيظماسؤيميتمنظمةانعةتاااتنظمييتحي

ظميوظون افا قهنظمبسههههيطنه نظمة صهههه نمت نق ههههكا نأتئا نعيناتييقن

.ن[18]نجانقسأم نتعينفكانانجص عهلظفنقول ق انيكاا نأوظوناهت

اهههلنةاايهه نظا ههت نظميوظوظمنظتحظوعهه نقت ونظمهاايهه نظتحظوعهه نيهان

نظمةت يمان نةاياهههت نظمةانعي م ناوابطن هههتمتيهههتئقنيظمييم نقهيهههلت ةاايههه 

ظم  نظمهتمنمابيئ نظمذينعؤثونجاننجضههههه نةاي تمتةتئجنايونظماة أه ان

نظمافتةا ن يانظميوظوظم.

ي نظا ت نظميوظوظمنظدحظوع نينظمات اتمنظم نظننةاان[19]نيظشههههههتو

ظماهتصههههههوتنهاناكتق نيافتة نقتن يانظمتتلهههههه بنيقة ذنظميوظون

 تلهههة لظمنظدلهههتميةنظمكاي نيظمت ةي نتحظوتنظدةاتلندخةيتونظمبلع ن

يذهنقانظال ن قتمنظدحظوتنياتف ئ نقةتف نظ ظدجضههههههه نقان يانةلتن لظ

ناتييقنظهلظفنقتلحت.

 

 رار: مراحل اتخاذ القثانياا 

ع اللنوالاترنةا نقوظف نصهههتعنعينظا ت نظميوظوظمنظدحظوع انيمكانن

هتتكنظخة فنةا نةلحهتانيوامن م نجإنهنلههههه فنعةمناتلعلنخا ن

قوظف نعلههههتلههههي نمهااي نصههههتعنظميوظوظمنعاكانعنننبيتاتنقانخ لن

 ..]20[ن(3ظم ك ن 

 

 

 

 

 

 

 مراحل اتخاذ القرارات : يوضح(3الشكل )

 

 

 مشكلة مرحلة تشخيص ال -1

ياهلنظما ههههههكا نجانةااي نظا ت نظميوظوظمنيظدنتوظفنةانظمالفنن

يعسهههة الةن م نقهوج نظما أعنيظضشههه تلنظمةانعاسهههاتنظدنتوظفن

يظم أتنظمذينفلثنجيهانيعةتاةن م نظدلهههةهتن ن ذيينظم بوتنحظخ ن

ظمةت يمنيختوالهنماةهوفن لأ نةا نقتنعتيطن تما ههههكا نيجيت نضلهههه ن

ناهبونةانظمتييي ن اهتتهتنظملأيق.ةااي نيصيتاةاتن  ك ن
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 مرحلة تحليل المشكلة -2

ي ن يعةتاةن هلنظمةهوفنةا نظما ههههههكا نقةت ه نظم ت ظمننت ناتا

ظما هههكا نيايييااتنيقتتيم نقهوج نقتنو ظنكتننقانظمضهههويوينظا ت ن

 .[21]ن ة ةتمظميوظونعيندنعة ذهانيهذظنعسةاألمنظمةتيقنقانةلتنق

 إيجاد بدائل لحل المشكلة  -3

نظما كا ن جانظ نابتعانظآلوظ نف ماتانيقهت نعةتا ةنوع تحن لظئ نمت  

بلع ن ت نظم العونمت نظما ههههههكا نيظم قتمنظم ف نع ت نظماةت ا نظم يلههههههي

ظماتويف نيقيتونةاتنياتايااتن غوضنظخةيتونهذظنظمبلع نعينظميوظون

نن[22] :جانة  نيال حنشوايانهات

تئجنظمةانعسههه نظم ههوانظضيل:نعننعسههامنظمبلع نجاناتييقن هتنظمتة

 ومياتنقة ذنظميوظو.

ظم ههههههوانظمثتنا:نعنناة ظجونوقكتنيتمناتبيقنهذظنظمت نفتلنظخةيتوهن

ن حيننظمبلظئ نظضخوى.

 تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة  -4

عتهتن يت نعجضههههههه ن لع نةاناوعقنقهوج نةي  اتنيقألظ قانعال نظنة

ي نهذهنظماوفا  الفانيعسههههههةاألمناتا اتنةا ناتييقنظم يتنننيألوا  

قهتعيونايييمنك ن لع نيكيفي نظمةاييألن يانظمهتتصهههونظمااا لههه نيايون

ن.ظمااا ل نجانايسيمن لظئ نظمت 

 اختيار الحل المالئم للمشكلة  -5

اةمنةاايهه نيزننظمتةههتئجنجانظهه نن وتنقةكههتقاهه نماتيطنظمةت يمننن

يعهلظجهانياةتاةنهذهنظماوفا نحوظل نك ننا  جنقانفيثنوقكتنيتاهن

يلههههههتئاهنياوقناتفيذهنياا عاهنيةي  هنيقألظعتهنظماة أه انيعهلظجهني

يهتتكنظةةبتوظمنيقهتعيوناتكمنةااي نظخةيتونظمبلع نظضجضهههههه نظمةان

حوال نهنظمبلع انقانظهااتنئتنجانظنةيتعاكانماالعونعننعسههههههةوشههههههلن ا

اتلنةلمن بلع نيقهوج نحوال نظفة يتونظم ظما تاوتنظماة أه نقانظخة

تنقاناتبييهههانمههذمهه نعتبغانماة ههذناتييقنظمبههلعهه نمفهههلظفنظماوال 

نظميوظونعننع جقن يانقيههلظونظمف ظئههلنيظما ههتاونظماة أههه نمكهه ن ههلعهه 

ن .[19]

 متابعة تنفيذ القرار -6

يذنظميوظون تم ت ظمن اتمنقانمامنة أ ن ةتف يهذظنعةتاةنقهوج نيوم

ظمضههههههويوعهه نمةتفيههذهانيقةههت ههه ن مهه نماةتيقنقانك ننظميوظونعتيقن

تنقانظمضههههههويوينا ةههههههيحنظمت وتنظميتن ني نظمغتعتمنظماوال تانيهت

ماوفا نظمةتفيذنمةهيانقة ذنظميوظونةا نظدلههههههةوشههههههتحن اتنعيووهنجيهن

ظميتن ننظتحظوين تيثنعتيقنظمةتت قن يانظم ظأعنيظميتن نانيهذهنقان

نظتحظو نظميوظونعتةههتجنوالوظ ظمناي من اههت نتظمصههههههه  هه نك نناتفيههذ

ن ن.[20]

 

 

 اذ القرارات : العوامل المؤثرة في اتخاا ثالث

ن.[23] عاا:نهتتكنة ظق ناؤثونجانظا ت نظميوظوظمناةا صن ات

عةأثونلههها كنظميتئلن ا ا ة نقانظمي ىننو  عوامل تتعلق بالقائد:ن-1

ن عينظمه ظق نظمةاناةفتة نقعنش صيةهانيقتاتن:

ثيتج نظميتئلنيظمفاسههههههف نظمةانعؤقان اتانيقلىنوعاتننظميتئلن تقن -أ

 .جياموظمنظمةاناؤثونظماوؤيليانجانظا ت نظميوظ

 ع ةاتنظميتحتن اتتامناا نظمثي .نو قلىنثي نظميتئلن اوؤيليهان -ب

عوىنظمبهتنعننظمييههتحتننو قههلىنوحوظكنظميههتئههلنماهت نظمييههتحتان -ت

اهتانظمتقنجانظا ههت نظميوظوظمان يتاههتنعوىنظمبهتنظآلخونعنن

ظمييههتحتنميسههههههههتنودنا اليهههنظماوؤيلههههههياننت نظضةاههتلنظمةان

ييتحتنجانعاةمن ةتاي نظضجوظحني ألعتحتنكفت اامنعؤحيناتانعينعننظم

ظتحظوع نقانخ لنوشههههوظكامنجانظا ت نظميوظوظمنظتحظوع نظمةان

 .عة ذهتنظميتحتنعنفسام

يعةأثونظماوؤيلهههيان ا ا ة نقان عوامل تتعلق بالمرؤوسيييين: -2

نيابهههتعان نجضهههههه نةانظخة فنا أههههتاام ظمه ظقههه نظمةاناؤثونجياما

 منظما ةاف نيلههها كنظماوؤيلهههياانيوننوحوظكامنماا ظأتنيظما هههك

جامنظميتئلنماذهنظمه ظق نعسههتةلنةا نظخةيتونظمتاطنظمذينعسههاكهانيقان

  ع وزنظمه ظق :

   رنظميوظوظمانيألنعك ننظميوظونعقونايونقوا بنجيه.ن -أ

 فتال نظماوؤيليانوم نظدلةي لنجانظمةصوف.نلىق -ب

ا نظدلههةهلظحنظمكتجانظمفتوينيظماكةسههةنملىنظماوؤيلههيانمةت -ت

جونمهلعامنههذظنظقسههههههؤيميهه نظا ههت نظميوظوظمنثمنظموعينقهلىنعة 

 ظدلةهلظح.

 ضويوتنننقلىنظهةاتمنظماوؤيليان تما كا انيقلىنشه وهم -ث

فااههتانثمنقههلىنوعاههتنامن ههليوهمنجاناتييقنعهههلظفنظمات اهه ان

 .يق نوحوظكامنضهاي ناتيييات

جونظم بوتنيظمااتوتنملىنظماوؤيليانيحوظعةامن كيفي نظحوال نا  -ج

 مةهتق نقعنظما ك منظمةانا ظالهنةا نظمات ا .ظ

عةايألنك نق أتن  صتئصنا ةاتنةانن:عوامل تتعلق بالموقف -3

يتحتنزقياامنوم ننجاايوهنقانظما ظأتناؤثون ليوهتن لهههههها كنظم

ناطنحيننآخونقانعناههتانظا ههت نظميوظوظمنظتحظوعهه انيقانعهمن

تنابيههه نظماتتيهه نيجاسههههههفةاههن[20] :ظمه ظقهه نظماؤثوتن ههتما أت

ظم تصه انجتمات اتمنكتضجوظحنماتنأيااتانيوننظميتئلنعلوكنعناتان

ظمسهههههها كنظماوا   نقانالتنةنظمات ا نجانق ا ةاتانيعةهوفن
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لةاتن سيت سف نظمات ا نيايتميلهتنقانخ لنقهوجةهن  ظميتئلنةا نجا

 .ظتحظوع نياصوعتتمنوالتلنظتحظوتنظمهايتن ات

منيجيت نم ت وااتنا ةاتنابيه نظما ك نو ابيه نظما كا ن ظااتن -أ

يقلىنشا ماتنما تلنعينعكثونقانق تدمنةا نظمات ا انيشلتن

ظمةهييلنظمةاناسهههههة الةنحأ نظميوظونيةلمنظم أ رنجانظم تأانيقتن

أتحتنقة صههههههصههههههيان ف انيهذظنعتةتجنوم ن يهنقاناكا عةواةنةا

يقسة ىنوحظوينةتلنما ظالا نظما ك منيظا ت نقتنعتتلباتنقان

ظم هههههها لنمك نظ هتحنظما ههههههكا ننأوظوظمناضههههههاانظكبونألونقا

  ال ظنبات.ي

ةتصهههونظم أتانيه نقانعكثونظمه ظق نعهاي انجكااتنكتننظم أتن -ب

ةههههييتنكااتنظلههههة الةنظا ت نأوظونلههههوععانيألنعك ننظمسههههاتحن

  ميوظونعقونايونقوا بنجيه.هذظنمااوؤيليانجانقث نظ

 

ياهلنهذهنظمه ظق نقةوظ ت نجانظا ت نظميوظوظمانياةفتة نقعن هضاتن

تن ص وتنكتقا نعينالألئي نمةتلثنآثتوهتنةا نقة ذينظميوظوانظمبه

 .]23[نيحنلا كنعينايوهنجانظا ت نظميوظوجةااانةايهناوال

 العالقة بين نظم دعم القرار والقرارات الداريةاا: رابع

ظا ت نظميوظونظمسههههههايمنجانظم أتنظماتتلههههههةنمةنظمها نظدحظويننعهل ن

نيتهه نظدنت قنم ايعنظمتههتالحان هه نه نال هونظمهاايهه نظدحظوعهه ني

ظضن ههههههت نيظمااتمنيظمةصههههههوجتمنحظخ نظمات ا انياا نظمةاناةهاقن

ظدحظوينعن يئةهنظم توالي انجتا ت نظميوظون ةفتة اهنين هههههههتاتاهنق

ن.[24]نن تانهتمنعاث نظم ت تنظضيم ننت ناتييقنعهلظفنظماؤلس 

األحظحنظهايهه نظميوظونظدحظوينكااههتنظنصهههههههةنةا نظمت ظفانظمتي عه ن

نظماؤث نظميوظونقانظحيظمننل نانياهههه[22]نعحظ نظمةت يمنجاوت ن منحةم

اكت م اليتنظماها قتمنظماسههة لق نمةسههاي نقاتمنظا ت نظميوظوظمنظمةان

اصههههههبحنن منحةمنظميوظوننقانثم ناةتاةنالالظ نكبيوظ نياتاي  نةاييت اني

م نةانعحظ نقااه نخاقنظماها قتمنظماةاثاه نجانظميوظوظمان قسههههههؤي

ة ذتنماسة لقيات.نيامناصايااتن الفنزعتحتنيا صي نظميوظوظمنظما

ظمفههتميه نياتسههههههيانظدنةهتاليه ني مه نقانخ لنحةمنقة هذينظميوظون

ييظةهههههههانظمسههههههيتلههههههتمانياتبقنهذهنظمت منجانق ةاتنق تدمن

ظمة تيطنا عهه نظضالهه نيظمة تيطنظدلههههههةوظاي انيوحظوتنظماتههتجون

ن.[25]نيايوهت

اةايألنن منحةمنظميوظونةانايوهتنقانعن ظرنن منظماها قتمن ايألظمن

يظقكتنيتمناتاي نةتمي نما صهه لنوم نأوظوظمنظحظوع نلههايا ناصههةن

عةمناصههههههايمناا نظمت من تيثننو جانقصههههههات نظمات ا نين تفاتان

اةضههههههاان لظخااتننات جنمةتاي نظمبيتنتمنكاتناهةالنن منحةمنظميوظون

ة هه يعنظدلههة لظمنظمابتشههونمات تمانكاتنةا نظلههة لظمن وظقجنلههاا نم

عةصههتنظلههة لظمنهذهنظمت من أنهنافتةاانعي منةا نقبتحوتنظماسههة لمن

ن توحنظمةسههههههتؤدمنياغييونظمفوةههههههيتمنيظحختلن يتنتمناللعلتنظميه

انيألنظلة لقتنظمهلعلنقانن منحةمنظميوظونظ لظةتمنقايألتنجان[25]

قانخ لنأ ظةلننظمةفتة نظمفهتلنةتلنظلههههههة لظمنظمبيتنتمنظما ليم 

 يتنتمنيايوهتنقانظضحيظمانكاتنعناتنقانالتنةنآخوناتة ينهذهن

س منقعنظمتتم ن ظمت منةا ناتبييتمندا ت نظميوظوظمنظمةاناة  منيات

جنظضقثاي نةان ظلههة لظقاتنناتةاننجضهه عينظما أتن لوال نةتمي ان

قهتم  نعيةههههههترنظدةاتلنظدحظوع انيقانهتتنعصههههههبتتنن منحةمن

هةنحيوظ نيظلهههههههت نجانظا ت نظميوظوظمنشههههههبهنظمايكاي نةانظميوظوناا

كتلنظما ةاف انمكانظضق نعبي ن اوعقناتلعلهتنملالوظ ظمنيظضشهههههه

نع اللنو ان[14]نقة نعةمنظلههة لظمنأت ايةاتن كفت تقهي حظ نةا نكيفي ني

ظمهلعلنقانظدقكتنيتمنظمةاناةاةعن اتنن منحةمنظميوظونيظمةاناؤثونجان

ن:[26] نيهانةا نظمتت نظمةتماناظوع ظا ت نظميوظوظمنظدح

فلتنيدناةكوونودن.ن1 تلثنماوتنيظ الةمنظميوظوظمنظدحظوع نظمةانا

 جانفتم ننتحوت.

ونظم لتئ نظمةتاياي نيظمتا  الي نيأ ظةلنظمبيتنتمنملةمنةااي نس  نا ن.ن2

 ظا ت نظميوظونظدحظوي.

ظماسهههههتةلتنجانةااي نا تيطنلهههههيتتوع هتمنظميوظونظدحظوينقان.ن3

لنظدلههههههةفتحتنقانظدالت  نةا نظمةسههههههتؤدمنظمااكانا أهاتنخ 

 م (.ن قت ظن

ظمةأكيلن  ههههههك نكبيونةا نظمهوضنظمبيتناانيةتحتنقتنعك ننهذظن.ن4

ظمهوضن تضم ظنانيظمذينع ةههههههحنظما ههههههكا ن أ هتحهتنيظأةوظحن

فا لنماههتنميةمنظماتههتأ هههههههه نيظما ظجيهه نةا ن هتنظدأةوظفههتمن

 علنقانأب نن تمنحةمنظميوظو.ما ص لنوم نظا ت نأوظونظحظوينقؤ

ظمةأكيلنةا نيةههههههعنايتوعونمايوظوظمنظدحظوع نا لمنقة ذنظميوظون.ن5

قانفيثنةوةهههههاتنيظم أتنظمألقتانظمذينعتتلهههههةنقة ذنظميوظون

 قث نظمةيتوعونةتلنظمتاة.

قاههتنلههههههبقنن ههلنعننن منحةمنظميوظونماههتنحيونوئيسههههههانجانظا ههت ن

ذينظميوظوظمندا ت نناتنا ةصنجانحةمنقة ونو ظميوظوظمنظدحظوع ن

يتنتمنمت نعين ات جنيظمب أوظونظحظوينصهههههههتئةنقانخ لنا جيونظمت

ننن منحةمنظميوظونالةمنةاايتمنك نقانونو ق ههههههكا نجانظمات ا ان

نجانههههذهنن[7]نظميوظوظمنظمفوحعههه نيظميوظوظمنيظم اهههتةيههه  يظمةتكم

مةوكيألنةا نظميوظوظمنشهههبهنعينايونظماايكا نظنجضههه نةاظمهاايتمان

ن منحةمنظميوظوننيقانثم نجانظماسههههههة عتمنظدحظوع نظمهايت.نظمةاناة ذن

اسهها نةا نظدحظوتنالاعنظمبيتنتمنيظفةفتظاتنيقهتم ةاتنيظلههة لظقاتن

نجانظا ت نظميوظوظمنظدحظوع .
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 الطار العملي

قتا يـهه نظملوظلـهه نيوالوظ ظااتنقتـهه وظ نوئيسيـههت نعـههةمنقـههانخ مهنناهل ن

ظملوظل انجاانخ ماتنعـههههةمنظن ـههههتزنظم تنـههههةنظمهااانظمةتبييانقـههههان

ظمتصـههه لنةاـههه نظمبيتنـهههتمنظماتا  ـههه نتالوظ نظمةتايـههه نظتفصتئان

ماة صـهه نومـهه نظمتةـههتئجنظمةـههانعـههةمنافسـههيوهتنجـههانةـهه  نعح يـههتمن

ظملوظلـههه نظماةهايـههه ن ا ةـههه رنظملوظلـههه نيظمةانيوحمنجانظتاتون

ن.اتاتيـهههقنظضهلظفنظمةـهههاناسـهههه نظملوظل ننمةتييينيقانثم نظمت ويان

ي تــت نةاــ ن مــ ناتــتيلنهــذظنظمابتثنيصــفت نمااــتاجنظماةبــعن

يق ةاـههـههعنيةيتـههـهه نظملوظلـههـهه انيكـههـههذم نعحظتنظملوظلـههـهه نظماسة لق ن

ياوعيـههه نوةـهههلظحهتنيكيفيـههه ن تتئاـهههتنيات عوهـهههتانيقـهههلىنصـهههلأاتن

يثبتااـهههههههههتانيعضهههمنظمابتثنظمثتمثنظماهتم ـهههههههههتمنظتفصهههتئي نظمةان

ن.تاي نظمبيتنتمنيظلة  لنظمتةتئجظلة لقتنجانا

 

 : استبانة البحث اولا 

ت نظمبتثنجانقفا منن تمن ن ندلههههههةت رنوعينةي بت امنوةلظحنظلههههههة

 ظماها قتمنظتحظويني يتننعثوهنيحيوهنجانصههتتة نظميوظونظتحظوين

ي م نقانخ لنق ا ة نقانظمهتقايانجانشوك ن يةويالتعتتنظمهوظأي ن

ن ث ث نعأستمنوئيسي نن:.نياةك ننهذهنظدلةبتن نقان

ظميسهههمنظضيل:نعةك ننقانخاسههه نعلهههئا ناةهاقن تمبيتنتمنظم ههه صهههي ن

ماابت ثن ظم ت انظمهاوانظمةتصههههي نظمهاااانظمهاوانةلحنلههههت ظمن

 .ظم لق نجانظم ظيف نظمتتمي انةلحنلت ظمنظم لق نظتالاتما(

نن:ظميسمنظمثتنا:نيه نقؤمتنقانث ث نقتتيو

ينظمهيت نظمابت ث نجانحةمنظدحظوتنعيتسنوظمات ونظضيل:نعةهاقن ين-ع

ننعلئا .ننننن5ظمهايتنمت تمنظماها قتمنظتحظوينيعةك ننقان

ظمات ونظمثتنا:نعبتثنجانوعينةيت نظمبتثنجانظدقكتنتمنظمفتي نن-ب

ن5ظمةانا جوهتنظم هههههوك نمت تمنظماها قتمننظتحظوينق زرنةا ن

نعلئا .

مث:نيعةهاقن تمبتثن وعينةين-م ثت نتمنظمات ونظم ت نظمبتثنظدقكت

ظمب هههوع نظما ال حتنملىنظم هههوك نيألوااتنةا نظمةهتق نقعنن تمن

 .علئا ن5ظماها قتمنظتحظوينيعضمن

يعةهاقن ييتسنوعينةيت نظمبتثن هااي نظا ت نظميوظوظمنن:ظميسمنظمثتمث

 علئا .نن10ظدحظوع ني ةك ننقان

ةاتحنينقييتسنظمبتثن تدةنسنظمبتث:نصااتنظلةاتوتنظدلةبيتنقييت

نامنظمث ثان عافقانقتههتعههلاندنعافق((نLikertةا نقييههتسن  انكاههت

لة لظمن ونتقجنظمةتاي نظدفصتئان  IBM SPSSاتاي نظمبيتنتمن ت

Version 22تمةهتيننقعنةلحنقانظما ةصههيانجانهذظنظما تلنيامنن 

نوخضتةهنم خةبتوظمنظآلاي ن:ن

ظاستقنيثبتمنظاستقنيثبتمنقييتسنظمبتثن:نأتمنظمبتفثن تمةأكلنقانع.ن

قيههتعي نظمبتههثن توعيهه نقهههتقهه نومفههتنكوينبههتةنيأههلن اغههتنأياهه ن

ق نظمثبهتمن  م نوفصهههههههتئيهت نجانظمبت ثن0,882قههت (انيهانقيب 

اتنعكبونقان  ي نضننأياة اللنةا ن0,70ظتحظوع نيظمسهههههها ك (اني

 .(1كاتنق ةحنجانظم ليلنوأمن نظداستقنظملظخاانمااييتس

ن

 ونباخ  لالستبانةمعامل ألفا كر : يبين(1الجدول )

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

ن25 882.

نspssقانوةلظحنظمبتفثتنن تلة لظمن ونتقجنظم ليلنننننننننننننننننننننننننن

ن

 الفنظمةأكلنقانظمصههههههلقنن:ظمصههههههلقنظم تهوينماييتسنظمبتثب.ن

نظم تهوينماييتسنظمبتثنامنةوةهههن صههيغةهنظمتاتئي نةا نةلح

ملكة ونظما ههههههوفنةا ن قانظما ةصههههههيانجانظم هتقهه نيةا نظ

انيامنثن ههتةةاههتحنظما ف ههتمنظمةانع ههليهههتظمبتههثانيأههتمنظمبههتفهه

ن . اتنعة  منيظمايةوفتمنظماذك وتناهلع نجيوظمنظدلةبتن 

 : الحصائيات الوصفيةثانياا 

لةوحنقتاتن 150امنا زععن  لةبتن نظ لةاتوتنظ لةبتن انكتنن131(نظ (نظ

قانخ لن(نظلةبتن اني115يظمذينظلة لمنجانظمةتاي ن نظمصتمحنقتات

ن لنعنننسب نق توك نظمذك وناتاي نظمبيتنتمنظم  صي نمهيت نظمبتثن

%ن يتاتن اغتننسب نق توك نظتنتثن66.09جانةيت نظمبتثنألن اغتن

انعقتنا زرننسههههههب نظما ههههههتوك نفسههههههةنظمهاونألن اغتنن33.91%

قت نج16.52 ةت ت نظمهاوع نث ثيان %ن37.39اتنحيناني%نما ههههههوع

ما هوعت نظمهاوع ن%ن24.35ةتقت نين40ن-ن31ما هوعت نظمهاوع ن يان

ةتقت نن50%نما ههههههوعت نعكبونقان21.74يظخيوظ ننةتقت ان50-41قان

يهذهنظمتسهههههب ناتسههههه منقعنيظأعنظمتتلنمة زرنظم هههههوظئحنظمهاوع نجان

قتنا زرن تترنظم تل.نع ق انيوم نحوال نكبيوتنجانظمي هت ف نظم ظم ظي

ك نجانظدلهههةبيتنن تسهههةنظمةتصهههي نظمهااانجيلن اغتنننسهههب نظما هههتو

%نمتههتقاانحوالهه ن13.91انيه%نمتههتقاانشههههههاههتحتنظمههلكة وظ4.35
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%ن37.39%نمتتقاانحوال نظمل ا منظمهتماانين22.61ظماتالسهههةيواني

ن%نمتاا نظم ههاتحتنظتةلظحع .21.74متتقاانشههاتحتنظمبكتم وع ساني

ظمبتثنك نهنكذم نظضقونجإننهذهنظمتسةناتس منقعنق ة رنيهلفن

عةهاقن أثونن منوحظوتنظماها قتمنةا نظمها نظتحظوينيقانظمتبيهان

عنناك نناههتمبيهه نعجوظحنظمهيتهه نقانظما ةصههههههيانجانهههذظنظما ههتلنعين

نظماتاهيانةايهنقانفاا نظم اتحتنظم تقهي نجاتنج ق.

عقتننسهههب نا زرنةيت نظمبتثنفسهههةنةلحنلهههت ظمنظم لق نظمكاانجيلن

%نما وعت ن21.74 ظمننجاتنحينانيلتن10%نم وعت ن8.70 اغتن

لههههههتهه انين20-16%نم ههههههوعتهه نقان39.13لههههههتهه انين15-11قان

لت نخلق انيهاننسب نععضت ناتس منقعنن21%نم وعت نج قن30.43

عهلظفنظمبتثنيظمهيت نظماسههههههةالج ن.نعقتنا زرنظمهيت نفسههههههةنةلحن

لههت ظمنظم لق نجانظما أعنظمتتمانجت لنعنننسههب نظما ههتوك نألن اغتن

ن5-3م ههههههوعت نقانن14.78 نعأ نقانلههههههتةيااني%نم ههههههوعت6.09

%نان43.48لههت ظمنجيلن اغتنظمتسههب نن8-6لههت ظمانعقتنشههوعت نقان

انكاتنه نقبيانجانلههههههت ظمنخلق ن8%نما ههههههوعت نج قن35.65ين

 ن.ن(2ظم ليلنوأمن 

 

 توزع عينة البحث حسب السمات الشخصية : يبين(2الجدول )

 

 الجنس
 المجموع

 انثى ذكر

Count % Count % Count % 

نظمهاو

نعأ نعينعستيينث ثيانةتقت ن14 ن4.35 5 12.17 19 16.52 

ن40-31 27 23.48 16 13.91 43 37.39 

50-41 16 13.91 12 10.43 28 24.35 

ن5.22 6 16.52 19 50 قان عكبو 25 21.74 

نظما ا ر 76 66.09 39 33.91 115 100 

 ظمهااا ظمةتصي 

نوةلظحع  ن7.83 9 13.91 16 25 21.74 

 37.39 43 12.17 14 25.22 29  كتم وع س

نح ا منةتما 16 13.91 10 8.70 26 22.61 

نقتالسةيو ن4 10.43 12 3.48 16 13.91 

نحكة وظت ن3 ن1.74 2 2.61 5 4.35 

نظما ا ر 76 66.09 39 33.91 115 100 

ةلحنلت ظمنظم لق ن

 جانظماتصةنظمتتما

ن6 جأأـ نن2 5.22 1 0.87 7 6.09 

ن6.09 7 8.70 10 3-5قا 17 14.78 

ن6-8قا 34 29.57 16 13.91 50 43.48 

 35.65 41 13.04 15 22.61 26 8عكثونقان

ن100 115 33.91 39 66.09 76 ظما ا ر

ةلحنلت ظمنظم لق ن

 ظمكاا

ن6 جأأـ نن10 ن10 3.48 4 5.22 ن8.70

 21.74 25 9.57 11 12.17 14 15ن-ن11

ن9.57 11 29.57 34 20ن-ن16 45 39.13 

 30.43 35 11.30 13 19.13 22 جأكثـونن21

نظما ا ر 76 66.09 39 33.91 115 100.00 

 spss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلن
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 : اختبار فرضيات البحثثالثاا 

بتفث النظم بتان نةا نتنظةة ق نظوا هت بتونPearsonق ال نظخة (نقانع

نظمفوةيتمنيابيتتنظمتةتئجنظمةتمي ن:

a  .ة أ ن ظمنحدم نا اللنن:ناختبار الفرضييييييية الرئيسييييييية الولى

ي نظا ت نظميوظوظمنظتحظوع  انكاتنقهت ع ن يانن منحةمنظميوظونيةاا

 ن:(3ه نقبيانجانظم ليلنوأمن 

 

 معامل الرتباط بيرسون للفرضية الرئيسية الولى : يبين(3الجدول )

Correlations 

 لقرارا_دعم_نظم القرار_اتخاذ_عملية 

نةا نةااي ننظا ت 

نظميوظو

Pearson Correlation 1 **846. 

Sig. (2-tailed)  .000 

Nن 115 115 

 ظميوظونحةمنن مننننن من

Pearson Correlationن ن.846** ن1

Sig. (2-tailed) .000  

N 115 115 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

نspss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلنننننننننننننن

 

(نن لنظننأيا نقهتق نظدوابتان يولههههه ننماه أ ن3قانظم ليلنوأمن 

يهذظنعللنن0.846 يانن منحةمنظميوظونيةااي نظا ت نظميوظونألن اغتن

عينيال حنن0.01ةا نيال حنة أ نأ ع ن ظمنحدم نةتلنقسههههههة ىن

نمنظميوظونيظا ت نظميوظوظمنظتحظوع .نة أ ناوحع نأ ع ن يانن تمنحة

ا اللنة أ ن ظمنحدم نناختبار صييييييحة الفرضييييييية الفرعية الولى:

قهت عهه ن يانحةمنظتحظوتنظمهايههتنيةاايهه نظا ههت نظميوظوظمنظتحظوعهه .ن

ع اوناتاي نظوابتان يولههه ننماه أ ن يانحةمنظتحظوتنظمهايتنيةااي ن

ن0.726دوابتانألن اغتنظا ت نظميوظوظمنظتحظوع نعننأيا نقهتق نظ

قاتنعهتانيال حنة أ نن0.01يهان ظمنحدم نقهت ع نةتلنقسههههههة ىن

ع ن يتنيظا ت نظميوظوظمنظتحظوع أ ع ناوح كاتنن يانحةمنظتحظوتنظمها

ن.(4ق ةحنجانظم ليلنوأمن ه ن

 

 لىمعامل الرتباط بيرسون للفرضية الفرعية الولى من الفرضية الرئيسية الو : يبين(4الجدول )

Correlations 

العليا اإلدارة  القرار عملية اتخاذ دعم   

ظتحظوتحةمنن ظمهايت   حر  

P     earson Correlation 1 .726** 

Si    g. (2-tailed)  .000 

N 115 115 

ظا ت نظميوظونةااي   

Pe  arson Correlation .726** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 115 115 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلننننننننننننننننن
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 ظمنظوابتانا اللنة أ نناختبار صييييحة الفرضييييية الفرعية الثانية:

حدم نقهت ع ن يانظدقكتنتمنظمفتي ن ا ايألظمني وق يتم(نيةااي ن

عظاوناتاي نقهتق نظدوابتان يولهههههه ننظا ت نظميوظوظمنظتحظوع .ن

ونعننأيا نظماهتق نماه أ ن يانظدقكتنتمنظمفتي نيةااي نظا ت نظميوظ

يهانأيا ن ظمنحدم نقهت ع نةتلنقسههههههة ىنحدم نن0.536ألن اغتن

قاتنعهتانيال حنة أ ناوحع ن يانظدقكتنتمنظمفتي نيةااي نن0.01

ن.(5وأمن نانكاتنه نقبيانجانظم ليلظا ت نظميوظونظتحظوي

ن

 معامل الرتباط بيرسون للفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الولى : يبين(5الجدول )

Correlations 

 المكانات الفنية عملية اتخاذ القرار 

ظا ت ةااي نن ظميوظو  

Pearson Correlation 1 .536** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 115 115 

  ظمفتينظدقكتنتمن

Pearson Correlationن .536** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 115 115 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

نspss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلنننننننن

 

ا اللنة أ ن ظمنحدم نقهت ع نناختبار صييحة الفرضييية الفرعية الثالثة:

قكتنتمنظمب ههههههوع نيةااي نظا ت نظميوظوظمنظتحظوع .نعظاوناتاي ن يانظد

تمنظمب هههوع نيةااي ننظا ت نقهتق نظدوابتان يولههه ننماه أ ن يانظدقكتن

يهانأيا ن ظمنحدم نقهت ع نن0.510عننأيا نظماهتق نألن اغتنظميوظون

قاتنعهتانيال حنة أ ناوحع ن يانظدقكتنتمنن0.01ةتلنقسههههههة ىنحدم ن

انكاتنه نقبيانجانظم ليلنوأمنيةااي نظا ت نظميوظونظتحظويظمب ههههههوع ن

ن.(6 

 

 معامل الرتباط بيرسون للفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الولى : يبين(6الجدول )

Correlations 

 البشرية_المكانات عملية اتخاذ القرار 

نظميوظونظا ت نةمنةااي 

Pearson Correlation 1 .510** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 115 115 

نظمب وع ظلننننظدقكتنتمن

Pearson Correlation .510** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 115 115 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  spss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفث

351                          (340-355)



 

 
 

 2022آب   .....دور أنظمة  –رياض و عالء  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة لعرص" "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب ا واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
b .هتتم ناأثيون ينحدم نن:يسييية الثانيةار صييحة الفرضييية الرئاختب

نن منحةمنظميوظونجاناتسههههههيانةاايهه نظا ههت نن قهت عهه ندةةاههتح

 .(7كاتنه نقبيانجانظم ليلنوأمن انظميوظوظمنظتحظوع 

ن

 النحدار للفرضية الرئيسية الثانية لنموذج الرتباط معامالت نتائج : يبين(7الجدول )

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .846a .715 .713 .14492 

a. Predictors: (Constant),ن م حةمنظميوظون 

نspss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلننننننننننننننننننن

 

(نعننأيا نظمه أ ن يانةااي نظا ت نظميوظونجانظم ههههههوك ن7عبيانظم ليلن 

انقت  ق نحةمنظميوظونظمةانامنظلههههة لظقاتن ييا نظثونق ةههههعنظمبتثني ي

 R=0.846نيهانأيا نظع ت ي نقوافه نقاتنع ههههههيونوم نة أ نظع ت ي ن)

اوحع ن يانظماةغيونظماسةي نقت  ق نحةمنظميوظونيظماةغيونظمةت عنقت  ق ن

علن  تل ق نظمة هت ا نق غتنأي (ن0.7152R=ظا ت نظميوظوظمنظتحظوع اني ا

(نانيهانظمتسههههب نظمةانافسههههوناغيون0.713ظماهلم ن نيأيا نقهتق نظمةتلعل

نظماةبيانقان نعقهههت نظميوظوا نقت  قههه نحةم نظميوظون ةغيو نظا هههت  قت  قههه 

ظمتسهههبةيانجيه حنمةغيوظمنعخوىنايونقات ظ ن تملوظلههه .نيعبيانظم ليلن

(ننةههتئجناتايهه نظمةبههتعاندخةبههتونحدمهه ننا  جنظدنتههلظونظمةانامن8وأمن 

ن.تاي ظمة ص نومياتنقانخ لنظمة

 

 النحدار للفرضية الرئيسية الثانية نموذج اختبار دللة : يبين(8الجدول )

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
 .df Mean Square F Sig )درجات الحرية(

Regression 

Residual 

To 

5.957 1 5.957 283.646 .000b 

2.373 113 .021   

8.330 114    

a. Dependent Variable:  ةااي   ت نظميوظوظان

b. Predictors: (Constant),حةمن ظميوظو  ن م 

نspss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلننننننننننن

 

ع اللناأثيون ينحدم نقهت ع نن:تبار صيييييحة الفرضيييييية الفرعية الولىاخ

ي نظا ت نظميوظوظمنظتحظوع م يتنةا نةاا كاتنه نقبيانانلةمنظتحظوتنظمها

 .ن(9لنوأمن جانظم لي

 

 النحدار للفرضية الفرعية الولى من الفرضية الرئيسية الثانية نموذج اختبار دللة : يبين(9الجدول )

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .726a .527 .523 .18678 

a. Predictors: (Constant), حظوتظدنحةم  ظمهايت  

نspss تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلنننننننننن
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عننأيا نظمه أ ن يانةااي نظا ت نقانخ لناتاي ننةتئجنظدلههههههةبتن نابيان

ظميوظونجانظم ههههههوكهه نق ةههههههعنظمبتههثني يانحةمنظتحظوتنظمهايههتنكههتنههتن

 R=0.726نيهانأيا نظع ت ي نقوافه نقاتنع ههههههيونوم نة أ نظع ت ي ن)

ظماةغيونظماسهههههةي نحةمنظتحظوتنظمهايتنيظماةغيونظمةت عنقت  ق نناوحع ن يا

علن  تل ق نظمة هت ا نق غتنأي (ن0.5272R=ظا ت نظميوظوظمنظتحظوع اني ا

انيهانظمتسهههههب نظمةانافسهههههوناغيون(0.523 نقهتق نظمةتلعلنظماهلم ن يأيا

قت  ق نظا ت نظميوظون ةغيونحةمنظتحظوتنظمهايتانعقتنظماةبيانقانظمتسههههبةيان

 حنمةغيوظمنعخوىنايونقات ظ ن تملوظلهههه نكاتنه نقبيانجانظم ليلنجيه

 (.ن9 

ع اللناأثيون ينحدم نقهت ع نن:بار صيييييحة الفرضيييييية الفرعية الثانيةاخت

ةا نةااي نظا ت نظميوظوظمنظتحظوع .نقانخ لناتاي ننملقكتنتمنظمفتي 

ظم ههوك نعننأيا نظمه أ ن يانةااي نظا ت نظميوظونجاننةتئجنظدلههةبتن نابيان

(نيهانR=0.536جونظدقكتنتمنظمفتي نكتنتن ظق ةههههههعنظمبتثني يانا 

أيا نظع ت ي نقيب م نقاتنع ههههههيونوم نة أ نظع ت ي ناوحع ن يانظماةغيون

ظماسههههههةيهه نظدقكههتنههتمنظمفتيهه نيظماةغيونظمةههت عنقت  قهه نظا ههت نظميوظوظمن

 نقهههتقهه ن(نيأياهه0.2872R=ظتحظوعهه اني اغههتنأياهه نقهههتقهه نظمةتههلعههلن 

انيهانظمتسهههب نظمةانافسهههوناغيونقت  ق نظا ت ن(0.281علنظماهلم ن ظمةتل

ظميوظون ةغيونظدقكتنتمنظمفتي انعقتنظماةبيانقانظمتسههههههبةيانجيه حنمةغيوظمن

عخوىنايونقات ظ ن تملوظلهههههه .نين فونهتتنعننظمه أ ن يانظدقكتنتمن

أ نعهاي نقانظمه أ ن يانظا ت نظميوظونيحةم ي نيظا ت نظميوظونهانع نظمفت

ن(.10ظتحظوتنظمهايتنكاتنه نقبيانجانظم ليلنوأمن 

ن

 النحدار للفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية نموذج اختبار دللة : يبين(10الجدول )

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .536a .287 .281 .22928 

a. Predictors: (Constant),  ظدقكتنتمنظمفتي 

 spssباستخدام برنامج  انمن إعداد الباحثالجدول          

 

ع اللناأثيون ينحدم نقهت ع نن:بار صيييييحة الفرضيييييية الفرعية الثالثةاخت

ةا نةااي نظا ت نظميوظوظمنظتحظوع .نقانخ لناتاي ننملقكتنتمنظمب وع 

ظمه أ ن يانةااي نظا ت نظميوظونجانظم ههوك ننعننأيا نةتئجنظدلههةبتن نابيان

(نيهانأيا نR=0.510كتنتن ةههعنظمبتثني يانظدقكتنتمنظمب ههوع انق 

ظع ت ي نقيب م نقاتنع ههيونوم نة أ نظع ت ي ناوحع ن يانظماةغيونظماسههةي ن

ظدقكتنتمنظمب ههههههوع نيظماةغيونظمةت عنقت  ق نظا ت نظميوظوظمنظتحظوع ان

تق نظمةتلعلنظماهلم ن(نيأيا نقه0.2602R=لعلن ي اغتنأيا نقهتق نظمةت

انيهانظمتسههههههب نظمةانافسههههههوناغيونقت  ق نظا ت نظميوظون ةغيون(0.253 

ظدقكتنتمنظمب ههوع انعقتنظماةبيانقانظمتسههبةيانجيه حنمةغيوظمنعخوىنايون

قات ظ ن تملوظلههههههه .نين فونهتتنعننظمه أ ن يانظدقكتنتمنظمب ههههههوع ن

ن-اي نقانظض هتحنظضخوىن حةمنظتحظوتنظمهايتيظا ت نظميوظونهانظضأ نعه

ةأثيون ات  ق نظا ت نظميوظو ي (ننجانظم نتمنظمفت كاتنه نقبيانجانانظدقكت

ن.(11ظم ليلنوأمن 

ن

 

 النحدار للفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثانية نموذج اختبار دللة : يبين(11الجدول )

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .510a .260 .253 .23356 

a. Predictors: (Constant), ظمب وع نظتقكتنتم  

نSPSS تلة لظمن ونتقجننتنقانوةلظحنظمبتفثظم ليلنننننننن

ن
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 الستنتاجات والتوصيات

 :الستنتاجاتاولا: 

هةالتنةا نظم ويفنياي منوننن منحةمنظميوظوناك ننأوظوظااتنقن-1

 تلههههههةوالترنيا ميلنظماها قتمنظماةهاي ن ا ههههههكا نقهيت نياهامن

م لة لظمنقعنةا نظمةتاي منظمسوعه نيوةتت نظمول منيظمبيتنتمن

 يقهتم  نأتةلتنظمبيتنتم.

عظاومنظملوظلهههههه نظننظمفتةاي نقةاثا ن هتتصههههههوندزق نظم ال حنن-2

 نقانظمالخ منيجقنقهتعيون تسههههبةا نمةتييقنعهلظفنظم ههههوك ني

 ايييمنضحظ نظم وك .ن اتألم يعهلنهذظن

يال حنفتال نق ةهههههه ةي نتحظوظمنأتحوتنةا ناتلعلنظماةتابتمنن-3

مت منحةمنظميوظونظماتا بناتفيذهنقعنيال حنايتيتمنيظحيظمنملةمن

 ظميوظوظمنظماهيلتنظم تةه نم ويفنظما تاوتنيةلمنظمةأكل.

ةتلنظقة كاتنمولههههههتم ننوننظمات اتمناك ننجتةا ن إن تزنعهلظجاتن-4

قتلحتنيقلة ق نقتحعت نيقهت عت نمةتيقنجتةايةاتنياولهههههه ننةتئ اتن

ظمالعوعانن إوشههتحوم نظما ةاعنيظمبيئ نان تتةههتج نوم نظناتناسههامن

 مفحظ نيمفأستمنظم ظيفي .

ظم ظيفانيظضحظ نظم ظيفانعكثونظض هتحنظوابتات ننوةههههتونن هلينظمن-5

ظم ص لنمفهلظفنظماتلحتنما وك نن سبةنعهاي ن ت منحةمنظميوظو

ظم ظيفانه نظا ههتهنينةي هه ناامننوةههههههههتياتييقنظمفههتةايهه انجههتم

ظماههلعوعاانيهههذظنقههتنعثبةةهههنة أهه نظدوابههتانظماهت عهه نمت منحةمن

 ظميوظونجاناتييقنظمفتةاي نظمةت ياي .

عظاومنظملوظلهههههه نظمهااي نيال حنة أ نظوابتاناوحع نأ ع نجانن-6

 ق نحةمنظميوظوني يانظا ت نظميوظوظمنشههههههوك ن يةوياليتتن يانقت 

 ظتحظوع .

اأثيونكبيونمات  ق نحةمنظميوظونجانن-7 ملوظلههههههه نيال حن عظاومنظ

 ظم وك نظمالويل نةا نن تمنحةمنظميوظو.ن

عظاومننةتئجنظمةتاي نعنن هلنحةمنظتحظوتنظمهايتنكتننمهنظماواب نن-8

لنظضيم نجانظمه أهه نقعنظا ههت نظميوظوظمنظتحظوعهه انيظفةهه ن ههه

ظدقكتنتمنظمفتي نظملوال نظمثتني نيفاتنظدقكتنتمنظمب ههههههوع نجان

ظملوال نظمثتمث .نظمةوايةن ظاهنعتتبقنةا ننةتئجناتاي نظمةأثيون يان

 قك نتمنحةمنظميوظونيظا ت نظميوظو.

 

 :التوصياتثانياا: 

قانظمضويوينا ظجونجانظم وك نةيت نظملوظل نايتيتمنظمكةويني نن-1

ها قتمنمةاكانصههههتترنظميوظونقانظا ت نفلعث نجانق تلنن منظما

نظم اهههتةان نظمفوحينعي نظميوظو نةا نصههههههتع أوظوظمنقهةاهههلت

 قها قتايت .

ةههههههويوتنوع  نظم ههههههوك نظدهةاتمنظمكتجان ات  ق نحةمنظميوظونن-2

يوجهلههتن اهتناتةهتالههنقانايتيهتمني وظقجنفهلعثه نيات عون مه ن

ن  ك نقسةاوان اتنعستةلنةا ناتييقنظمسوة نجانظا ت نظميوظو

 .مةتييقنظضهلظف

ظمها نةا نا جيونأتةلتن يتنتمنياايئ نك ظحونيلههههيت نمة ههههغي نن-3

ظماك نتمنظماتحع ن ظمتتلههههههبتم(نيوحظوتنظمت منظما ةاف نقان يين

ظم بوتنيظمكفت تانجضهههه  نةانا ظجونقاتوتنختصهههه ن تماها قتاي ن

ناستهمنجانزعتحتنكفت تنظمة غي نيحةمنصتترنظميوظو.

 ظميوظو حةم ن م ةا  ظم هههوك  جا هتقاياظم ظمها نةا نالوعةن-4

 ظمةهتق  ةا نظم ههوك   تلههةاوظوانيظمةأكلنقانألوتنظمهتقايانجا

ن سا م . ظمتتل ب عالاألت قع

عةتةمنةا نوحظوظمنظم ههوك نظمتصهه لنةا نظما ظوحنظما ةاف نقانن-5

لةثاتوهتنضال ناتييقن عال ناكتق نةاايتااتنظدنةتالي نقانخ لنظ

 قنظمفتةاي نظمةت ياي .ظضهلظفنظماول ق نياتيي

ةهههويوتنظلهههة لظمنن منحةمنظميوظوني  هههك نيظلهههعنجانق ةاتنن-6

ظم وكتمنيظمات اتمنيظحختلنظمبوق يتمنظماتا   نيظمضويوع ن

حةمنقة ذينظميوظوظمنجانجضهههه نةانمةتسههههيانقسههههة ىنظضحظ ن

 ق تدمنظلةثاتونظم وك .

بذلنالالنعكبونجاظةا نن-7 يتمن  يتنجانظم ههههههوك نظمي ف ننتحظوتنظمها

نظما ك منظمةاناهةوضنات عونن تمنجهتلنمصتعنظميوظو.

ةههههههويوتنوع  نظم ههههههوكهه نظدهةاههتمنظمكههتجان ةت عونظمةيتيههتمنن-8

نيظمبوق يتمنظماسة لق نجانةااي نحةمنظميوظو.

ن

 المصادر

انحظونظ ان1انن منظماها قتمنظتحظوع اناظمهلم ناانقتالنعكومن[1]

ن.6نانل2012انفألمنمات ونيظمة زععانةاتن

انن منظماها قههتمنظماتههتلههههههبيهه نأههتلههههههمانةبههلنظموزظقنقتاههلن[2]

انانحظونظمثيههتجهه نمات ههههههونيظمة زععانةاههتن1ظمتههتلهههههه  يهه انا

 .15نلا2008

ننالمن[3] ننالما نة يح نظمقهوج ا ناوحظوت نمات ههههههون1ا نظماتهههتهج احظو

 .331نانل2004انيظمة زععانظمتبه نظضيم انةاتن

ظونيحيوهتنجانانن منحةمنظميوانيظمفض انقؤعلقفقيحانظمه عحين[4]

 .6نانل2006اناوشيلنختطنظتنةتجانقكةب نن وانةاتن

[5] Laudon Kenneth C., and Laudon Jane P., 

"Management Information Systems: 

Organization and Technology in the 

Networked Enterpise”, CNJ: Prentice-Hill, 

Inc., 6th Ed, 2000, p 527. 
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انحظون1انن منظماها قتمنقتهيةاتنيقك نتااتناناظمصهههبتعانةاتحن[6]

ن.13نانل2004انظمثيتج نمات ونيظمة زععانةاتن

انحظونظماتتهجن1انن منقسههتنلتنظميوظوظماناعتلههياانلهههلناتمةن[7]

ن.20نانل2011انمات ونيظمة زععانةاتن

انظمه أ ن يانن مناانعسههوىنقتالانيالاتلانحعتتنفتقلفسههيـههههههههن[8]

مةت ياي انحوظلههههههه ناتبييي نجانجتتحقنحةمنظميوظونيظمفتةاي نظ

ظملوال نظمااةتزتنمالعت ن غلظحانكاي نظمها منظمسههههههيتفي انق ا ن

ان2021ان(63كاي ن غلظحنماها منظدأةصهههتحع نظم تقه انظمهلحن 

ن.62نل

انن منحةمنظماها قتمنظتحظوع انقؤلس نظم وظقنظمتستي انلايمن[9]

 .246نانل2002انانةاتنن2مات ونيظمة زععانا

انحظونظماسههيوتن1انظلههتلههيتمنظدحظوتانافا حانخضههيونكتظمن[10]

ن.101نانل2012انمات ونيظمة زععنيظمتبتة انةاتن

ظماها قههتمنظتحظوعهه انظضلهههههه ننانن مظماغو اانةبههلنظمتايههلن[11]

انيظمابتحئانظماكةب نظمهصوع انالتقه نظماتص وتانظماتص وت

ن.44نانل2002

ياي نما  حتنظم هههههتقا انانظحظوتنظمت منظمةهازظهوانةهههههيت نظملعان[12]

ن.40نانل2005انانحظونظمستتبانظميتهوت1ا

انحظون1انن منظماها قههتمنظدحظوعهه اناظمت ههتوانجههتئألنالاههه ن[13]

ن.97نانل2017انظمتتقلنمات ونيظمة زععانةاتن

انظثونظلهههههة لظمنايتي نسهههههتقوظئاانةاتوانيظم هههههوظعلتاننتحع ظمن[14]

  نظملظخاي نظدن ا نظماتتلههههههبي نجاناهألعألنكفت تنن تمنظموأت

يجتةايةهن حوظلههههه نقيلظني نةا نةيت نقانظم فلظمنظماتمي نجان

ان2016ان87انق ا نظدحظوتنيظدأةصهتحانظمهلحانالتقه ن غلظح(

ن.5نل

انوعسنظماههتلنظمفكويانظمث وتنظمتييييهه نمهتأليانلهههههههههلنةااظن[15]

مات اههتمنظضةاههتلانق اهه نظمها منظدأةصهههههههتحعهه نيظدحظوعهه ان

ن.163نانل2002 غلظحانن(نا25 ظمهلحنظمثتقاانظما الن

انظثونن منظماها قتمنةا نجتةاي نظميضهههتتاناسهههتننقصهههتف ن[16]

ظموأت  نجانظمبت كنظمة توع نظدوحني :نحوظلههه نقيلظني .نولهههتم ن

ي انةاتن انقتالسههههههةيونايونقت هههههه وتانالتقه نةاتننظمهو 

ن.59انلن2010

ليتمنظدحظوتانحظونظمتتقلنمات وننفوعمانفسيان[17] لت يظخوينانظ

ن.56نانل1998مة زععايظ

انظميوظونظدحظويانحظونظمتكا ن1991ة ييانقتهونصههههتمحانن[18]

ن.11انلن1991ماتبتة نيظمت وان غلظحان

ظم هههاويانقتالنالبتوانيظمهت ليانةاانوزظقانظلهههة لظمنن منن[19]

ظا هههت نظميوظوظمنظدحظوعههه اننجان MISظدحظوعههه ظماها قهههتمن

ت نقانظميتترنظماصههههههوجا ي نجانةي ظمهوظأاننحوظلههههههه ناتايا

ظم تلانق ا نكاي نظدحظوتنيظدأةصههههههتحانالتقه نظمبصههههههوتان

ن.10ان2006(ان2(انظمهلح 1ظما الن 

انن وع ن2007م اترانخاي نقتالانيفا حانخضيوانكتظمان-[20]

ن.89انلن2007انحظونظماسيوتنمات وانةاتنان2ظمات ا انا

:نظلةوظاي يتمنظا ت نظميوظوظمنظتحظوع ن2013قتالانجيص نن-[21]

ظمه ظقهه نظماؤثوتنجياههتانق ايهه نظمبت ثن-ظمت وعههتم-افههتهيمظم

ن.40انلن2013(نان36(ظمةو  ع نيظمتفسي انظمهلحن

انن وع نظميوظوظمنظتحظوع ان2012ق ههههوأاانفسههههيانةاانانن[22]

ن.19انلن2012انحظونظماسيوتنمات ونيظمة زععانةاتنان1ا

سيلنقتالنان[23] سا 2005جايهانجتويقنةبلهنيةبلنظما لانظم كنانظم

انحظونظماسهههيوتن1ظمةت ياانجانحظوتنظماؤلهههسهههتمنظمةهاياي انا

ن.225ان2005ةاتنانن-مات ونيظمة زععنيظمتبتة 

انعثونظمييتحتنظمةت عايا نةا ن2012ظمغألظماانفتجونةبلظمكوعمان[24]

ي ان ةأقيانظدوحن ي نظا ت نظميوظونجانشههههههوكتمنظم ي نةاا جتةا

 ههههوقنولههههتم نقتالسههههةيونقت هههه وتانكاي نظضةاتلانالتقه نظم

ن.56انلن2012ظضيلطان

انن من2005أتلمي اانةتقونظ وظهيمانيظم تت اانة  نظملعاانن[25]

انحظونظمايسههههههوتنمات ههههههونيظمة زععن1ظماها قتمنظدحظوع انا

ن.100انلن2005يظمتبتة انةاتنان

نعقتا حان[26] نقتاهههل نظميوظونجان2019ظمها ظنا نحةم نن م نعثو ا

ظدوحني انق ا نناتسههههيانةااي نظا ت نظميوظوظمنجانظم تقهتم

(نانالتقه ن2(انظمهلحن 4ظأةصهههههههتحنظماتلنيظضةاتلانظما الن 

 .20انلن2019ظم ايلنفاهنم ضون تم ظحيانظم ألظئوان
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