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 مردمة
 المنظم ر بجن ـفرج للالمرـىدم   سججالمق اها فحد  هي  اإلدارج أصبحر نظا المعلوم ر    

 فلىـدفأ المنظم ر المع صرس  رب  األ مبموال  منهن ك ذلك  فلى  ب إلض ف   ـىلفموال المـطورس
 :منه   اإلدارج االهـم ا بنظا المعلوم ر 

موابه  ضرورس فرض اللى المدجرجن األمر الذف   نظم ر ال بر الم حدس المن فر  بي  ج دس-1
 لحل المش ار أو الرـغال الفرص المـ ح .القرارار  ا بررال  صن ال من فرجه

بوبر الـق رجر المعقدس واإلحص  ج ر جم ن فنـ به   ىالمعلوم ر  حـفي الحصول اللى  الررال -2
 دب    معدودس. ال جرـغر  رو   بصجر

بجن أج  منظم  ـب هل الـأثجر المـب دل  أـرـطج االبـص دج  واالبـم الج  والق نونج : ال الظروف-0
 واالـص الر.  رالمنظم  وبج ـه  المحجط   رجم  وأن الع لا أصبل برج  صغجرس نـجب  لثورس المعلوم 

طور ور  ل االـص ل وارـىداا لالـقني: فن الـطور اله   الـقدا-4  والررجأ في نظا الح رب ر اآللج  ـو
ارـىداا الح ر  اآللي في محط  الـشغجل الفورف للمعلوم ر ورهول  الحصول اللى البرامج  رهلر 

 .الـطبجق ر المىـلف  دون اشـراط اإللم ا ال  مل ب لنواحي الفنج 
من ىال مم رر ـه  والملج ـه   اإلدارج وبن   اللى ذلك فإن الدور الذف ـقوا بش نظا المعلوم ر    

ع ج  اإلنـ بج  جحق  نـ  ج را ع  في الرج   الـنظجمي  فذ جـا بموببش فغن   العمل و م  جبعل    ـو
 واألها من ذلك القجم  المض ف  المـحقق  في المرـوج ر المنظم  ال بون مبـهب   في ـع ملش مأ 

بقي المنظم  ألصح   المص للالمض ف  فجب د القجم   فلىالمىـلف   ب إلض ف   اإلدارج  في مقدم   ـو
ر في بواالد اللعب  في ال لا فدارس جـغجـقود المنظم  لإلبداع وال اإلدارج المن فرجن  فذ أن نظا المعلوم ر 

واالرـحواذ   مم  جبعل المرـقبل المنظور مـنبأ بش من ىال معرف  ح ب ر ال ب  ن  األالم ل الح لج 
حدج ـش.  اللى القدرس الـي ـلبجه   وب لـ لي ـضمن النب ح في أالم له  في موابه  العصر ـو

 دور فلى الـنبش جنبغي لذا  ثجرس  أصبحر الجوا منظم ر ـوابش الـي والـحدج ر المن فر  اشـداد فن   
 ونظا  المعلوم ر نظا ـطوجر في الـر رع فلى ب لمنظم ر حد  م  وهو اإلدارس جىص فجم  المعلوم ر
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 في ملحوظ    ـغجرا   أحدثر الـي الحدجث  المعلوم ر ـق ن ر وارـىداا الح رو  اللى المرـندس المعلوم ر
 المنظم ر نب ح في الح را الع مل معلوم ر نظ ا امـاك جعد فلا المىـلف   بوظ  فه  اإلدارس مب ل

حقجقه   أهمه  من ب لحرب ن أىذه  جنبغي الـي البوان  من العدجد هن لك أن بل الـن فرج   للمج س ـو
 في المرـفجد ومش الر رلوك اللى الب ن  هذا جع رش لم  نظرا   اإلدارج   المعلوم ر نظ ا نب ح مق ججس
نفجذ ـصمجا نب ح في األ بر الدور للمرـفجد أصبل الذف الوبر الحد  فلى  ب إلض ف  المعلوم ر نظ ا ـو

نظا المعلوم ر اإلدارج  في ـحقج  الهدف  فشلمن النـ  ج الرلبج  الـي من المم ن أن ـــر  اللى 
 الذف صممر من أبلش.

اللى نوالج  المعلوم ر الـي جقدمه  ومد  ف  دس ـحلجل هذه   عـمد نب ح نظ ا المعلوم ر اإلدارجج   
 لمعلوم ر الدبجق  والصحجح  الى لج    فالمعلوم ر والبج ن ر للمرـوج ر اإلدارج  المىـلف  في المؤرر 

 م  أن رهول  الحصول اللى   من األىط   ـر الد المؤرر  اللى الـىطجط والمـ بع  بصورس أفضل
ر  ط مـعددس ومحدث  وف  الـطورار الـي ـمر به  المؤرر  ـعطي نـ  ج البج ن ر واإلحص  ج ر بو 

 اللى اـى ذ القرارار. ف الل  ـنع س فجب ب   

اللى الـحلجل والـ جف للبج ن ر والمعلوم ر المـعلق   المنظم ـرـند المرـوج ر اإلدارج  في    
لذا جـعجن اللى نظ ا المعلوم ر الن بل ـوفجر معلوم ر ش مل  وموب س   ب لنش ط ر المىـلف  للمنظم 

 نظ ا أصبل المنحى هذا   وضمنلألغراض الـي ـحدده  اإلدارس مم  جرهل ـحلجل البج ن ر مع   
 جع   ومصدرا   المنظم  إلدارس مهم  ور ج س الجوا لمنظم ر ما م    منهب    الن بل اإلدارج  المعلوم ر

 والحصول ـن فرج  م اج  ـحقج  طرجقه  الن ـح ول للمنظم ر بدجدس فرص    وجحق  فرج  الـن  بدراـه 
 بدجدس. روبج  حصص اللى

 ـحلجل الن فضا   لقج س مرـو  نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج   موذجن بن   فلى البحم هدف اذ   
قدجا ومـغجرار البحم  بجن أبع د والـأثجر العاب   هذا في والب حثجن للمنظم ر والمقـرح ر الـوصج ر ـو

 .مرـقبا   الموضوع

 طبجع  جحدد لقج س مرـو  نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج   نموذج بن   ـا فقد ذلك اللى وبن     
 الر جر  الفرضج ر من مبموال  منش  وارـىلصنار الـ بع   والمـغجر  المرـقل  المـغجرار بجن العاب ر

  .البحم الجن  المنظم ر من المبمع  للبج ن ر فحص  ج  وأر لج  ور  ل ىال من اىـب ره  ـا والـي
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  البحثميكلة 
   ثر دبأفهي ـر الد اللى اـى ذ برارار  للمنظم  المهم ـعـبر المعلوم ر من الموارد    

حقج      م اج  ـن فرجحقجوب لـ لي ـرـطجأ ـ برب  ال ا اله  ل و    وف اللج ب ف  سهدافه  أـو
 ع لجوا في ظل ظروف الـغجرار الررجالم ل اـحـ به  منظم ر األلمعلوم ر الـي من ا
نظا بـمثل جط ر منظا والذف في فـلك المعلوم ر  سدار فجنبغي    ج ـه  المحجطفي ب

ن أ فابد منول ن وبود نظ ا معلوم ر ال ج في وحده لـحقج  ذلك   اإلدارج  المعلوم ر
ببوده   ـوفجر المعلوم ر المطلوبم نش من بعض الىص  ص والـي ـبجمـ   هذا النظ ا 

 .مثلمنش ب لش ل األ االرـف دسوب لـ لي جم ن    ال لج
)ـ لف  الموارد  اإلدارج نظرا  للـ لف  ال بجرس الـي ـنطوف اللى االرـثم ر في نظا المعلوم ر و    

فإن المنظم  من المم ن أن ـحق    (خالبشرج   ـ لف  األبه س والبرمبج ر  ـ لف  األمن والحم ج  .  ال
لألهداف المربوس منه  والع س صحجل  لذا  اإلدارج ىر  ر  بجرس في ح ل الدا ـحقج  نظا المعلوم ر 

س بغج  الـأ د من بدر  لدجه  المرـىدم  اإلدارج البد للمنظم ر من أن ـقوا بـقججا دورف لنظا المعلوم ر 
الـي من المم ن من ىاله  بج س  والمق ججس العواملأها  اللى ـحقج  أهدافه  والـعرف اللى ـلك النظا

في ـحقج  الهدف الذف صممر  ـقف ال    أم ا نب حه بد المش ار الـي ـحدجد نب ح ـلك النظا و 
 .من أبلش وب لـ لي ـحقج  المنفع  ال لج  للمنظم 

 :اآلتية بالتساؤالت البحث مشكلة تحديد يمكن السياق هذا وفي
 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار معنوج  دالل  ذوهل جوبد الاب  ـأثجر  -1

 .البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجر في( النظ ا

 في( النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبدهل  -2
 .  البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجر

 في( النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد هل -3
 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر

 بودس الـصمجا  بودس) المعلوم ر نظا ىص  ص لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبدهل  -4
 الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجر في( المعلوم ر بودس الىدم  
 .  البحم
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 بودس الـصمجا  بودس) المعلوم ر نظا ىص  ص لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبدهل  -5
 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( المعلوم ر بودس الىدم  

 رض ) اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبدهل  -6
 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( النظ ا ارـىداا المرـىدا 

 نب ح مؤشرار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مدىار) لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبدهل  -7
 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( اإلدارج  المعلوم ر نظا

 البحثأهمية 
 :الـ لج  المح ور ىال من البحم أهمج  فبرا  جم ن   
ـن ولش  ىال من األ  دجمج  الن حج  من البحم أهمج  العلمج : ــبلى للمعرف  ب لنرب  البحم أهمج -أ

 ىال من البحم أهمج  ــبلى   أجض   اإلدارج مب ل نظا المعلوم ر  في المهم  المواضجأ ألحد
 الـرا مج  الملج  في المر هم  أبل من المب ل  هذا في أبرجر الـي والدرار ر العلمج  للبهود مـ بعـش
 البحم ـوصلج أن المـوبأ من حجم  اإلدارج ـحدجد مق ججس نب ح نظا المعلوم ر  مب ل في العلمج 
في  اإلدارج ـحدجد الدد من المؤشرار  الـي جم ن من ىاله  بج س مد  نب ح نظا المعلوم ر  فلى

 ـحقج  األهداف المربوس منه . 
 هذا نـ  ج من االرـف دس البحم محل للمنظم ر للمبـمأ المدروس: جم ن ب لنرب  البحم أهمج - 

 حد في) البحم ر هاج  م  المرـىدم  لدجه   اإلدارج   بـقججا مرـو  نب ح نظا المعلوم ر البحم
  .اإلدارج نظا المعلوم ر  نب ح مق ججس بقض ج  الـعرجف في مب شر غجر بش ل( ذاـه 

 البحث أهداف
 :إلم البحث هدفي   
أثجراـه  المىـلف   البحممـغجرار بجن عاب ر البن   نموذج جمثل جهدف البحم بش ل ر جري الى  -1 ـو

 .البحمفثب ر أو نفي فرضج ر  فلىالنـ  ج الـي ـؤدف  فلىوالرض ـلك العاب ر والـأثجرار وصوال  
( النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار ـأثجرال الاب  طبجع  اللى الـعرف -2
 .البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجر في
( النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار الـأثجر الاب  طبجع  اللى الـعرف -3
 .  البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجر في
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( النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار الـأثجر الاب  طبجع  اللى الـعرف -4
 .  البحم الجن  المنظم ر في المنفع  ال لج  مـغجر في

 الىدم   بودس الـصمجا  بودس) المعلوم ر نظا ىص  ص لمـغجرار الـأثجر طبجع  اللى الـعرف -5
 .  البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجر في( المعلوم ر بودس
 بودس الـصمجا  بودس) المعلوم ر نظا ىص  ص لمـغجرار الـأثجر الاب  طبجع  اللى الـعرف -6

 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( المعلوم ر بودس الىدم  
 رض ) اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار لمـغجرار الـأثجر الاب  طبجع  اللى الـعرف -7

 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( النظ ا ارـىداا المرـىدا 
 نب ح مؤشرار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مدىار) لمـغجرار الـأثجر الاب  طبجع  اللى الـعرف -8

 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( اإلدارج  المعلوم ر نظا
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 البحث فرضيا 

 أااًل  فرضية االرتباط

 .البعض بعضه  مأ البحم   ف  مـغجرار بجن معنوج  دالل  ذار اـرب ط الاب  ـوبد   

 ثانيًا  فرضيا  األثر

 األالم الفرضية-1

 مـغجر في( النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد   
 .البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص

 الثانية   الفرضية-0
 في مـغجر (النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  )مدىار النظ ا  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد   

  . البحمفي المنظم ر الجن   اإلدارج  المعلوم ر مؤشرار نب ح نظا
 الثالثة   الفرضية-3

في مـغجر  (النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  )مدىار النظ ا  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد   
   .البحمالمنفع  ال لج  في المنظم ر الجن  

 الرابعة      الفرضية-4

 الىدم   بودس الـصمجا  بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد   
  . البحمفي المنظم ر الجن   اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار في مـغجر (المعلوم ر بودس

 الخامسة الفرضية-5

 الىدم   بودس الـصمجا  بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد   
   .البحمفي مـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن  ( المعلوم ر بودس

 السادسة     الفرضية-6

 المرـىدا  رض ) اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد   
  . البحمفي مـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن   (النظ ا ارـىداا

 السابعة   الفرضية-7

 نظا نب ح ىص  ص النظ ا  مؤشرار  )مدىار النظ ا لمـغجرار معنوج  دالل  ذو ـأثجر جوبد   
   .البحماإلدارج ( في مـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن   المعلوم ر
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 الدراسا  السابرة
فقد   موضوع مق ججس نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج  رنظرا  لقل  الدرار ر الـي ـن ول   

أورد الب حم الدد من الدرار ر الـي ـن ولر أحد المـغجرار الواردس في هذا البحم  و ون 
مق ججس نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج  من المم ن أن ـنطب  اللى نظا المعلوم ر 
االىر  فقد أورد الب حم درار ر ر بق  ـن ولر موضوع نب ح نظا معلوم ر أىر  غجر 

 نظا المعلوم ر اإلدارج .
 أااًل  الدراسا  باللغة العربية

مراحل فدارس  وأثره فينب ح نظا المعلوم ر المح ربج  ": بعناان 1(0212دراسة )زايلفن   -1
 ".األ م ر

أثر نب ح نظا المعلوم ر المح ربج  في فدارس األ م ر الـي ـوابش البنوك  اللى ـعرفال فلىهدفر    
( بنوك  ولبمأ البج ن ر الا م  ـا ـصمجا 01) البحمالجن  الـب رج  الع مل  في األردن. وشملر 

( ارـب ن   021و الر اللى أفراد الجن  الدرار  في االدارار الع م  لهذه البنوك. وبد ـا ـو جأ ) ارـب ن 
  ( من االرـب ن ر المو ال %01أف م  نربـش ) ن  ( ارـب 011االـمد منه  لغ ج ر البحم والـحلجل )

لنب ح نظا المعلوم ر المح ربج  )مبمل مؤشراـش( في  دال فحص  ج    أثروبود  وبد بجنر نـ  ج الدرار 
 ل بعد من أبع د فدارس األ م ر )مراحل فدارس األ م ر(   م  ـبجن أن هن ك أثرا  ذا دالل  فحص  ج  ل ل 

في  ل مرحل  من  (بودس المعلوم ر  بودس النظ ا  وارـىداا النظ ا) مؤشر من المؤشرار الـ لج 
  لمؤشر رض  المرـىدا في هذه المراحل دال فحص  ج    أثربجنم  لا ج ن هن ك   راحل فدارس األ م رم

 م  بدمر الدرار  مبموال  من الـوصج ر لمر الدس اإلدارس في الـع مل مأ األ م ر الـي جم ن أن ـمر 
 به .

أنموذج مطور الن أنموذج دجلون وم  لجن  "اىـب ربعناان   2(0213ن اآخران )الحيالي دراسة-0
ارـطاالج  آلرا  الجن  من الع ملجن في بعض منظم ر  درار -اإلدارج نب ح أنظم  المعلوم ر  لقج س

 "و ارس الـعلجا الع لي والبحم العلمي
  أال وهو نب ح نظا اإلدارج رلط البحم الضو  اللى مهم  أر رج  من مهم ر نظا المعلوم ر    

                                         
، عمادة البحث العلوم اإلدارية الجامعة األردنيةمجلة محسن زويلف، نجاح نظم المعلومات المحاسبية وأثره في مراحل إدارة األزمات،  إنعام-1

 .222-247، ص 2315، 1ددلعا ،42 دلمجلّاالعلمي، 
دراسة -اإلداريةاختبار أنموذج مطور عن أنموذج ديلون وماكلين لقياس نجاح أنظمة المعلومات  حسن، ماللا محمد ،أحمد مؤيد عطية الحيالي 2

، 05، المجلد 114، العدد مجلة تنمية الرافدينآلراء عينة من العاملين في بعض منظمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  استطالعية

 .  220-253، ص 2310
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 اإلدارج نموذج من النم ذج المهم  لنب ح نظا المعلوم ر  فلى  من ىال النظر اإلدارج  المعلوم ر
أال وهو نموذج دجلون وم  لجن  والعمل اللى ـطوجر هذا النموذج في ضو  المـغجرار الـي جعـقد 

الدد نموذج المطور اللى هذا النموذج  وبد أىـبر ال الب حثون أنه  من المرـل م ر األر رج  لـطوجر
( 01)لغ الددها من المنظم ر في مدجن  الموصل من ىال الوبوف اللى آرا  األفراد المبحوثجن والب 

ا الـحق  م ن الفرضج ر الـي وضعه  الب حثون في ضو  ـحلجل البج ن ر والمعلوم ر الـي ـا فردا   ـو
حلجله  ب رـىداا البرن مج اإلحص  ي  والـي  النـ  جد من الد فلى الدرار  روصلـوبد   SPSSبمعه  ـو

نم   من أهمه  أن نب ح أنظم  المعلوم ر أو فشله  ال جقف ن الند حدود ـشغجل النظ ا من الدمش  وا 
جنبغي أن جأىذ ب لحرب ن االرـىداا الف الل  للموارد المـ ح  في هذا النظ ا  شرط  للح ا اللى هذا 

ا وضأ مبموال  من المقـرح ر أهمه  النب ح أجض    وبن   اللى االرـنـ ب ر الـي ـا الـوصل فلجه  ـ
ضرورس فدراك اإلدارار أن ـطوجر أنظم  المعلوم ر ال جعني اإلنف   المفرط اللجه   بقدر م  جنبغي أن 

 جعني ـطوجر األنظم  اللى النحو الذف جلبي احـج ب ر المرـفجدجن بأبل الـ  لجف.
-نب حش مؤشرار في وأثره  اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ىص  ص  بعناان 1(0210نمراد آل) دراسة-3

 والـربج  األرن ن ط   لجـي في اإلدارج  الوحدار مرؤولي آلرا  ارـطاالج  درار 
 :اآلـي ـحقج  فلى البحم هدف   
 .المبحوث  المنظم ر في معلوم ر نظ ا في معجن  ىص  ص ـوافر مد  اللى الـعرف. أ
ب ط الاب  وبوس طبجع  ـحدجد.    .نب حش ومؤشرار اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ىص  ص بجن االـر
 .نب حش مؤشرار في المعلوم ر نظ ا لىص  ص الـأثجر مرـو  طبجع  اللى الـعرف. ج

وصل  :الـ لج  النـ  ج البحم فلى ـو
ب ط الاب  ـحلجل نـ  ج  شفر-أ ب ط الاب  وبود االـر  النظ ا ىص  ص بجن موبب  معنوج  اـر

 .النظ ا ىص  ص من ى صج   ل وبجن نب حش ومؤشرار
  ل وبجن نب حش مؤشرار في النظ ا لىص  ص معنوف ـأثجر وبود االنحدار ـحلجل نـ  ج  شفر- 

 .النظ ا وارـىداا المرـفجد بن ال  في النظ ا ىص  ص من ى صج 
 بعد حول بشدس واـف  اـف  بدرب  المبحوثجن اب ب ر ـر   والـشىجص البحم نـ  ج  شفر-ج

 ـوفرر فذا االدارف المعلوم ر نظ ا ىص  ص أن اللى جدل وهذا اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ىص  ص

                                         
استطالعية آلراء مسؤولي الوحدات اإلدارية في  دراسة-نجاحهنبال يونس أل مراد، خصائص نظام المعلومات اإلدارية وأثرها في مؤشرات  1

 .241-223، ص2312التسعون، العدد- مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة الرابعة والثالثونكليتي طب األسنان والتربية، 
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 .النظ ا نب ح فلى أدر ما م  وببوده
 وبن ال  النظ ا ارـىداا مـغجرف حول المبحوثجن فب ب ر ـر   والـشىجص البحم نـ  ج  شفر-د

 .االدارج  نظ ا لنب ح  مؤشرجن المـغجرجن نأ اللى جدل مم  بشدس واـف  اـف  وبدرب  المرـفجد
ودوره  في ـحقج  المج س الـن فرج :  اإلدارج "نظا المعلوم ر  بعناان  1(0212، )الرجى دراسة-4

 :فلىدرار  مجدانج  للمص رف الـب رج  المدرب  في رو  الم ن لألورا  الم لج "  هدفر الدرار  

 في ـمجج  الىدم ر الـي جقدمه  المصرف. اإلدارج الدور الذف ـقدمش نظا المعلوم ر  ـحدجد-أ

 مصرف آىر. فلىفي رفأ  لف الـحوجل  اإلدارج الدور الذف ـقدمش نظا المعلوم ر  ـحدجد- 

 في رفأ بدرس المصرف اللى االرـىب ر الـن فري. اإلدارج الدور الذف ـقدمش نظا المعلوم ر  ـحدجد-ج

 في ىفض الـ  لجف في المص رف الـب رج .  اإلدارجالدور الذف ـقدمش نظا المعلوم ر  ـحدجد-د

وصلر الدرار    النـ  ج الـ لج : فلىـو

 المرـىدم  في المص رف الجن  الدرار  بأنه  ذار  ف  س وف اللج . اإلدارج نظا المعلوم ر  ـمـ  -أ

مم  مـرفأ درب  ـوافر مرـو  الىدم  في المص رف الجن  الدرار  مـرفع  بمـورط حر بي    نر- 
 .في ـحقج  المج س الـن فرج جر ها 

  .درب  ـوافر مرـو  رفأ  لف الـحوجل في المص رف الجن  الدرار  مـرفع    نر-ج

أثر مش ر   المح ربجن في ـطوجر نظا المعلوم ر المح ربج  " بعناان  2(0222)ناعسةن  دراسة-2
 ".اللى نب ح ـلك النظا وأثر ـطبجقه  اللى األدا  الم لي للشر  ر

ـحدجد أثر مش ر   المح ربجن في ـطوجر نظا المعلوم ر المح ربج  اللى نب ح  فلىهدفر الدرار     
وبد ـا ـطبج  هذه الدرار   م لي للشر  ر الصن الج  األردنج  ـلك النظا وأثر ـطبجقه  اللى األدا  ال

نـ  ج  شر   صن الج  مدرب  في الرو  الم لي األردني  و  ن من أها( 35)اللى الجن  م ون  من 
الدرار  وبود الاب  طردج  ذار دالل  فحص  ج  بجن مش ر   المح ربجن في   ف  مراحل ـطور نظا 
المعلوم ر المح ربج  وبجن أدا  ـلك النظا   م  جـبجن الدا وبود فروب ر ذار دالل  فحص  ج  بجن 

                                         
ية المدرجة في سوق منصور ناصر الرجى، نظم المعلومات اإلدارية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية للمصارف التجار -1

 .2313، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، دكتوراه أطروحةعمان لألوراق المالية، 
ي محمد سليم محمود ناعسة، أثر مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية على نجاح تلك النظم وأثر تطبيقها على األداء المال 2

 .230-182ص .2332، 5، المجلد 2، الجامعة األردنية، عمان، األردن، العدد ردنية في إدارة األعمالالمجلة األللشركات، 
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في حجن ـبجن أن   المبجع ر فلىمؤشرار األدا  ببل وبعد ـطبج  النظ ا ب رـثن   الدىل الـشغجلي 
هن ك فروب ر ذار دالل  فحص  ج  بجن مؤشرار األدا  الم لي للشر  ر الـي ـطب  أنظم  المعلوم ر 

عـمد اللى الح رو  وبجن المؤشرار الم لج  لـلك  الـي ال ـطب  مثل هذه  المنظم ر المح ربج  ـو
 األنظم .

دوره  في  اإلدارج : "مؤشرار نب ح نظ ا المعلوم ر بعناان 1(0222-مراد)الحيالين آل  درار -6
 درار  ارـطاالج  في المص رف الح ومج  واألهلج  في مدجن  الموصل". اإلبداع والـمج 

 ـحقج  الدد من األهداف وهي: فلىرعر الدرار     

 اإلبداعـحقج  ره  في في المص رف الجن  الدرار  ودو  اإلدارج مق ججس نب ح نظ ا المعلوم ر  ـحدجد-أ
 والـمج . 

منظور نظرف  فلىالىبرار الر بق  الـي طرحه  الب حثون في مب ل مـغجرار الدرار  وصوال   ـقدجا- 
م  نج  نقله    بج   األالم ل العرابج . فلىللمف هجا المع صرس وا 

 واإلبداع والـمج . اإلدارج  راللى طبجع  العاب  بجن مؤشرار نب ح نظ ا المعلوم  الـعرف-ج

 النـ  ج الـ لج :                                                      فلىوبد ـوصلر الدرار     

من أبر  المؤشرار  اإلدارج مؤشرار ارـىداا النظ ا وبن ال  المرـفجد في نظ ا المعلوم ر  ـعد-أ
ن المرـفجد االـم دا  في بج س نب ح النظ ا انطاب   من أن النظ ا الذف جحق  القن ال  وجضمن م

 االرـىداا جعطي مؤشرا  اللى االـم د األرس العلمج  في ـحدجد مقوم ـش.

من األمور المعقدس الـي ـوابش المنظم ر اللى  اإلدارج الملج  بج س نب ح نظ ا المعلوم ر  ـعد- 
 اىـاف أنوااله .

ب ط ر بوج  بجن مؤشرار  أظهرر-ج نـ  ج ـحلجل الاب ر االـرب ط بجن مـغجرار الدرار  أن هن لك اـر
 و ل من اإلبداع والـمج . اإلدارج نب ح نظ ا المعلوم ر 

 

                                         
دراسة  "مؤشرات نجاح نظام المعلومات اإلدارية ودورها في اإلبداع والتميز، احمد مؤيد عطية الحيالي، نجله يونس محمد آل مراد -1

 .25-1، ص 2338، عمان، األردن، مؤتمر جامعة العلوم التطبيقيةنة الموصل"، استطالعية في المصارف الحكومية واألهلية في مدي
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 العاب  اإلدارج  المعلوم ر نظا بن   في المرـفجد مش ر  بعناان   1(8002-حسين) دراسة-7
 .الموصل بب مع  المر  ج  الم ـب  في درارج  ح ل : واألثر

حلجل درار  البحم ـن ول     دارج اإل المعلوم ر نظا وبن   المرـفجد مش ر   بجن الق  م  العاب  ـو
شغجله   ـنفجذه و  ا ـو  للبحم  المجداني الب ن  إلبرا  من رب    مب ال   بوصفه  المر  ج  الم ـب  اىـج ر ـو

ا  وو الر الح ل  وابأ ومع جش  الشىصج  المق بل  وطرجق  االرـبج ن ارـم رس ب رـىداا البج ن ر بمأ ـو
 العلج  الدرار ر طلب  من الدد الن فضا   الم ـب   في الع ملجن األفراد من فردا   35 اللى االرـم رس
 النحو واللى المـرا م  المعلوم ر نظا بغج   البحم مش ل  حددر الم ـب   فلى المـر دجن واألولج 
 هن  ومن   ف   الم ـب  مأ المـع مل  لألطراف المقدم  الىدم ر وانىف ض األدا   ف  س من جقلل الذف
 من   ف  للمرـفجدجن اإلدارج  المعلوم ر نظا الن وواضل ش مل ـصور فالط   فلى البحم دفه

ا األطراف  هذه احـج ب ر ـلبج  في والدب  الررال  جحق  الذف النحو واللى النظ ا   فرضج ر اىـب ر ـو
وصل االحص  ج   الور  ل من مبموال  ب رـىداا البحم  لعل االرـنـ ب ر من مبموال  فلى البحم ـو
ب ط الاب  وبود أهمه  من  .اإلدارج  المعلوم ر نظا وبن   المرـفجد مش ر   بجن معنوج  ـأثجر و اـر

في  اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ونب ح لىص  ص الــ بعي األثر  بعناان 2(8002-الحيالي) دراسة-2
 .الـن فرج  المج س ـحقج 

 نب ح ومؤشرار دارج اإل المعلوم ر نظ ا لىص  ص الــ بعي األثر بج ن فلى الح لج  الدرار  رعر   
 ورعى واألهلج   الح ومج  العرابج  المص رف في الـن فرج  المج س ـحقج  في اإلدارج  المعلوم ر نظ ا

حلجلي نظرف فط ر ضمن ومـغجراـه  األبع د هذه الح لج  درارـش ـضمجن فلى الب حم  وذلك وشمولي ـو
 : ـج اآل الـر ؤالر اللى اإلب ب  مح ول  ىال من

 وهل المص رف؟ في اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ارـىداا جحققه  أن جم ن الـي الـن فرج  الم اج  م  -
 الم اج ؟ هذه الن ـصور المص رف مدرا  لد 

 المعلوم ـج ؟ المىرب ر ىص  ص الن نمج ه  و جف اإلدارج ؟ المعلوم ر نظ ا ىص  ص م  -

 المبحوث ؟ المص رف في الـن فرج  المج س ـحقج  في الىص  ص ـلك أثر م  -
                                         

هدى عبد الرحيم حسين، مشاركة المستفيد في بناء نظم المعلومات اإلدارية العالقة واألثر: حالة دراسية في المكتبة المركزية بجامعة  1

 .22-50، ص: 2338، 82، العدد03، المجلدمجلة تنمية الرافدينالموصل، 
، كلية االدارة رسالة ماجستيرالميزة التنافسية،  في تحقيقاحمد مؤيد عطية الحيالي، األثر التتابعي لخصائص ونجاح نظام المعلومات اإلدارية  2

 .2332واالقتصاد، جامعة الموصل، 
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 المبحوث ؟ المص رف في اإلدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح مؤشرار في الىص  ص ـلك أثر م  -

 المص رف في االدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح بج س أبع د حول المرـفجدجن ـصور مد  م  -
 المبحوث ؟

 المص رف؟ ـلك في الـن فرج  المج س ـحقج  في النب ح أبع د أثر مد  م  -

ب ط الاب  طبجع  جع س افـراضي أنموذج وضأ ـا الاهأ الـر ؤالر اللى ولإلب ب      بجن والـأثجر االـر
 في المـغجرار ـلك وأثر  المعلوم ر نظ ا نب ح ومـغجرار اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ىص  ص مـغجرار
 اىـب ره  ـا والـي والفرالج  الر جر  الفرضج ر من مبموال  النش نـج والذف الـن فرج   المج س ـحقج 

 و الر ارـبج ن ارـم رس ىال من بمعه  ـا الـيو   للبج ن ر االحص  ج  الور  ل من الدد ب رـىداا
وصلر المبحوث   العرابج  واألهلج  الح ومج  المص رف مدرا  من الجن  اللى  مبموال  فلى الدرار  ـو
 :أهمه  االرـنـ ب ر من

ب ط الاب ر وبود -  ومؤشرار اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ىص  ص مـغجرار بجن ال لج  معنوج  اـر
 .اإلدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح

 المج س والن صر اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ىص  ص مـغجرار بجن ال لج  معنوج  اـرب ط الاب ر وبود -
 .الـن فرج 

 المج س والن صر اإلدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح مؤشرار بجن ال لج  معنوج  اـرب ط الاب  وبود -
 .الـن فرج 

 الىص  ص لمـغجرار المب شر الـأثجر نـجب  ــحق  المرـبجب  الـن فرج  المج س الن صر فن -
 مأ ـوافقه  البر الـوضجحج  الىص  ص لمـغجرار المب شرس غجر الـأثجرار من أ بر بصورس الـوضجحج 
 .الورجط  النظ ا نب ح مؤشرار

أثر العوامل الـنظجمج  والـقنج  في ـطبجق ر نظا "  بعناان 1(0226)المعير االخصبةن  دراسة-2
 ".)درار  ـطبجقج  في القط ع المصرفي األردني( اإلدارج المعلوم ر 

 اإلدارج الـعرف اللى أثر العوامل الـنظجمج  والـقنج  في ـطبجق ر نظا المعلوم ر  فلىهدفر الدرار     
                                         

إلدارية )دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي زياد المعشر، محمد الخصبة، أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعلومات ا 1

 .531-487، ص 2332، 4، العدد2، المجلد المجلة األردنية في إدارة االعمالاألردني(، 
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طوجر ارـب ن  لغرض بمأ  في القط ع المصرفي األردني  ولـحقج  أهداف الدرار  ـا ـصمجا ـو
و جعه  اللى أفراد العجن  الى ضع  للدرار   و  ن من أها نـ  ج الدرار  وبود أثر ه ا ذو  البج ن ر ـو

  اإلدارج ل  فحص  ج  لمـغجر العوامل الـقنج  ومـغجر العوامل الـنظجمج  في ـطبجق ر نظا المعلوم ر دال
قوأه ـلك المـغجرار دورو  ل أرب   المق وم  ورفأ الروح المعنوج  لمجـه  في ـحقج  الرض  النفري ـو

شع ر الع ملجن بأهمجـها في المنظم .  وا 

 المرـفجد مش ر   الاب  وف  اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ف اللج  بعناان  1(8002-اليلبي) دراسة-01
 االردنج .  جالـب ر  المص رف من الجن  في ارـطاالج  درار  النظ ا ـصمجا ببودس

 دارج اإل المعلوم ر نظ ا ـصمجا وبودس المرـفجد مش ر   بجن العاب  ـحلجل فلى الدرار  رعر   
 واإلب ب  الن الـر ؤالر الـ لج :  ردنج األ الـب رج  المص رف في النظ ا ف اللج  في ثره أو 

  المعلوم ر؟ نظا ـصمجا وبودس المرـفجد مش ر   بجن العاب  طبجع  م  -

 النظ ا؟ ف اللج  في ثره أو  العاب  ـلك الن واضح    ـصورا   المبحوث  المص رف ادارار ـمـلك هل -

 . النظ ا ف اللج  ـحقج  في الـصمجا وبودس المرـفجد مش ر   بجن الـأثجرج  العاب  نوع م  -

 مـغجرار بجن العاب  طبجع  جع س افـراضي نموذج وضأ ـا الاهأ الـر ؤالر اللى ولإلب ب    
 المعلوم ر نظ ا ف اللج  مـغجرار في العاب  ـلك ثرأو  الـصمجا بودس ومـغجرار المرـفجد مش ر  
 الور  ل بعض ب رـىداا اىـب ره  ـا والـي والفرالج  الر جر  الفرضج ر من مبموال  النش ونـج االدارج 

 االردنج  الـب رج  المص رف في و الر ارـبج ن ارـم رس ىال من المبمع  للبج ن ر االحص  ج 
وصلر  مدجر( 22) اللى المبحوث   : همه أ االرـنـ ب ر من مبموال  فلى الدرار  ـو

ب ط الاب ر وبود -  نظ ا ـصمجا بودس ومـغجرار المرـفجد مش ر   مـغجرار بجن معنوج  اـر
 . االدارج  المعلوم ر

 المعلوم ر نظ ا ف اللج  ومـغجرار المرـفجد مش ر   مـغجرار بجن معنوج  اـرب ط الاب ر وبود -
 . االدارج 

                                         
فراس الشلبي، فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم النظام، دراسة استطالعية في عينة من المصارف  1

 .2335، جامعة الموصل، أطروحة دكتوراهألردنية، التجارية ا
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 المعلوم ر نظ ا ف اللج  ومـغجرار الـصمجا بودس مـغجرار بجن معنوج  اـرب ط الاب ر وبود الدا -
 .االدارج 

ب ط الاب ر وبود -  مأ مشـر   الـصمجا بودس ومـغجرار المرـفجد مش ر   مـغجرار بجن معنوج  اـر
 .االدارج  المعلوم ر نظ ا ف اللج  مـغجرار

 مش ر   لمـغجرار المب شرس الـأثجرار نـجب  ــحق  المرـبجب  المعلوم ر نظ ا ف اللج  مـغجرار نف -
 الـوضجحج  المرـفجد مش ر   لمـغجرار المب شرس غجر الـأثجرار من  برأ بصورس الـوضجحج  المرـفجد

 . الورجط  الـصمجا بودس مـغجرار مأ ـوافقش البر

 بأدا  والابـه  المعلوم ر أنظم  في االرـثم ر ـ لف : "بعنوان 1(0222 –الكر ) دراسة-11
 ".األردن في الـب رج  البنوك اللى ـطبجقج  درار -المنظم ر

 المح ربج  المعلوم ر أنظم  في االرـثم ر ـ لف  بجن الاب  وبود مد  معرف  فلى الدرار  هدفر   
 معدل بجن العاب  اىـب ر رجـا ـحدجدا أ ثر وبصورس األردن  في الـب رج  البنوك وأدا  ومـطلب ـه 

 معدل بجن العاب  واىـب ر المح ربج   المعلوم ر أنظم  في االرـثم ر ـو  لجف المل ج  اللى الع  د
 بقج س الاب  له  المـغجرار هذه أن ب الـب ر المح ربج  المعلوم ر أنظم  ـو لف  االرـثم ر اللى الع  د
 .األدا 

وصلر     :الـ لج  النـ  ج فلى الدرار  ـو

 أش رر ر بق  درار ر مأ ــواف  النـجب  وهذه البنوك أدا  الن جعبر المل ج  اللى الع  د معدل فن-أ
 المقج س هذا جـربط فذ األىر  المق ججس من ما م  أ ثر مقج س المل ج  اللى الع  د معدل نأ فلى

 .الثروس ـعظجا من الم ل جن فلجش جنظر بم  مب شرس

 البنوك وأدا  اإلدارج  المعلوم ر نظا في االرـثم ر ـ لف  بجن فحص  ج  دالل  ذار الاب  وبود- 
 .البدجل  الفرضج  وببول العدمج  الفرضج  رفض فلى أد  مم 

 جربأ ربم و  االرـثم ر ـو لف  أنظم  المعلوم ر المح ربج   الع  د اللى بجن ر لب  الاب ر وبود-ج
 المد  في جنع س ال وال  ده   ه طر مى  و ثرس حبمه  ب بر ــصف رأرم لج  االرـثم رار هذه فن فلى

 .القصجر
                                         

مجلة علوم تطبيقية على البنوك التجارية في األردن،  دراسة- المنظماتالطاهر الكري، تكلفة االستثمار في أنظمة المعلومات وعالقتها بأداء  1

 .2335: أيلول، 24، السنة الثالثة: العدد إنسانية
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 األم ن ـحقج  في نظا المعلوم ر المح ربج  ف اللج  : "مد بعناان 1(8002-الريي) دراسة-10
 :فلىهذه الدرار   رهدفاإلل ـرونج "   الـب رس ظل في والموثوبج  والـو جدج 

 .اإلل ـرونج  مش  ل أنظم  المعلوم ر في ظل ارـىداا الـب رساللى  الـعرف-أ
 اإلل ـرونج .نموذج جربط بجن نظ ا المعلوم ر المح ربي والـب رس  فلى الوصول- 
 الـوصج ر المن رب  وال فجل  بـقوج  النظ ا المح ربي الذف جـا ربطش ب لـب رس اإلل ـرونج . ـقدجا-ج

وصلر الدرار    النـ  ج الـ لج : فلىـو

الـب رس اإلل ـرونج   ـقنج  مـطورس أثرر اللى بمجأ المب الر المهنج  بش ل ال ا واللى المح رب   فن-أ
 والـدبج  بش ل ى ص.

نج  ـعمل في بج   فرجدس من نواله  بحجم أن بمجأ العملج ر الـي ــا من الـب رس اإلل ـرو  فن- 
 ىاله  الملج ر غجر ملمور  الط بأ ـفـقد آللج  الـوثج  في أغل  مراحله .

الطبجع  غجر الملمور  للـب رس اإلل ـرونج  وغج   الـوثج  لعملج ـه  ر هم  بش ل مب شر في  فن-ج
 هنـي المح رب  والـدبج  جم ن ـلىجصهم  ب آلـي:فجب د مش لـجن ر جرجـجن وابهـ  م

 آلج  الـحق  واالالـراف ب إلجراد المـولد من الملج ر الـب رس اإلل ـرونج . -
جرادار الملج ر الـب رس اإلل ـرونج . -  آلج  ـىصجص الضرا   اللى مبجع ر وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
، ة نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة اإللكترونيةظاهر شاهر يوسف القشي، مدى فاعلي 1

 .2330، كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، أطروحة دكتوراه



17 
 

 

 ثانيًا  الدراسا  باللغة اإلنكليزية

 :بعناان 1( 2016Liebowitz,)ليباتز  دراسة-1

 Information systems: success or failure.    

 لد  المرـىدم  نظا المعلوم ر اإلدارج  فشل أو نب ح الوامل اللى الـعرف فلى الدرار  هذه هدفر   
نظا  ارـىداا في الفشل فلى ـؤدف الـي العوامل من الدد بـحدجد وب ا الدرار   الجن  المنظم ر

صمجا ـىطجط)المىـلف   الـنظجمج  العوامل منه  المعلوم ر اإلدارج   المرـىدم   الـ نولوبج  النظ ا  ـو
 .الـموجل  الخ(

وصلر     :الـ لج  النـ  ج فلى الدرار  هذه ـو

 .المرـىدا النظ ا نحو الرض  مد  الن الدرار  الجن  األشى ص لد  مىـلف  بن ال ر هن ك-أ

حرجن القرار صنأ في الـأثجر في النظ ا بدرس حول اآلرا  ـب جن-   .اإلدارج  العملج  ـو

 ــعل  الـي الفنج  العوامل هي المعلوم ر أنظم  في الفشل فلى ـؤدف الـي العوامل أها من فن-ج
 .    والـنظجمج  اإلدارج  والعوامل المرـىدم  ب لـ نولوبج 

 :بعناان 2(Kaur and Aggrawal, 2013) دراسة-2
Exploration of success factors of information system. 

ب مر بمرل االدبج ر ذار العاب  بعوامل نب ح نظا المعلوم ر  بهدف ابـراح نموذج بدجد    
وصلر الدرار    للعوامل الى ص  بنب ح هذه النظا وضأ نموذج ـضمن اها الوامل نب ح النظا  فلىـو

جه  العوامل الى ص  ب لـىطجط ثا العوامل ذار المذ ورس وهي: العوامل ذار العاب  ب لموارد البشرج   ـل
 .العوامل المـعلق  ب لـحدجم المرـمر والـقوجا للنظ ا ىجرا  أو  الصل  ب لـنفجذ

 

 

 
                                         

1 Liebowitz jay. (2016). Information system: success or failure, journal of computer information systems. 

Published online: 01 Feb P 17-26.                                                                                                                                                  
2 Kaur, Bikram Pal and Aggrawal, Himanshu. (2013). Exploration of success factors of information system. 

International Journal of Computer Science, 10 (1), p 226-235. 
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 :بعناان 1(Saleh, 2013) دراسة-3

 Critical success factors and data quality in accounting information systems in 

Indonesian cooperative enterprises. 

جن الداىلججن لعوامل النب ح الحرب  وادرا ها لبودس قالمدب فدراكاىـب ر العاب  بجن  فلىهدفر    
ب طج  معنوج   فلىالبج ن ر في نظا المعلوم ر المح ربج  في اندونجرج   وأش رر النـ  ج  وبود الاب  اـر

 ادرا ها لبودس البج ن ر في النظا المذ ورس.العوامل و  ـلكالمدبقجن الداىلججن لـطبج   فدراكموبب  بجن 

 :بعناان 2(Peter, Delone and McLean, 2013) دراسة-4

Information systems success: The quest for the independent variables. 

ارـعرضر األدبج ر الـي ـن ولر العوامل المرـقل  الـي ـؤثر اللى نب ح نظا المعلوم ر حجم    
ال مل جؤثر في نب ح نظا  01الن وبود ه  وأرفرر نـ  ب  درار  ر بق  011أ ثر من فحصر 

البنج  الـحـج  لـ نولوبج   ـوبع ر المرـىدا  الـحفج  الى ربي  الثق   المـع  ) هيو المعلوم ر 
المعلوم ر  ـن ر  المهم   صعوب  المهم   االـب ه ر نحو الـ نولوبج   الدور الـنظجمي  مش ر   

 .(  دالا اإلدارس  الملج  اإلدارس  وال ف  س الـنظجمج لعاب  مأ المطورجن  مب ل الىبرسالمرـىدا  ا

 : بعناان 3(2012et al, Khayun ,،) دراسة-2

Assessing e-excise success with Delone and McLean’s model. 

ارـهدفر ـحدجد الوامل نب ح نظ ا الدفأ االل ـروني للرروا في ـ جاند وذلك من ىال ارـىداا    
  بل ال شف الن العوامل الـي ـر ها في نب ح نظ ا الدفأ المذ ورأنموذج لنب ح نظا المعلوم ر من 

دراك بودس المعلو  م ر وبودس وبجنر نـ  ج الدرار  أن  ج دس الثق  في موبأ الح وم  االل ـرونج  وا 
فدراك فوا د  فلىالنظ ا وبودس الىدم  ـؤثر اللى ارـىداا النظ ا ورض  المرـىدا مم  جؤدف ب لـ لي 

 النظ ا. 

 
                                         

1 Saleh, Fadli Moh. (2013). Critical success factors and data quality in accounting information systems in 

Indonesian cooperative enterprises: An empirical examination. Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research in Business, 5 (3), p.321-338. 
2 Peter, Stacie, Delone, William and McLean, Ephraim R. (2013). Information systems success: The quest for 

the independent variables. Journal of Management Information Systems, 29 (4), p.7–62. 
3 Khayun, Vachiraporn, Ractham, Peter and Firpo, Daniel. (2012). Assessing e-excise success with Delone 

and McLean’s model. Journal of Computer Information Systems, 52 (3), p31–40. 
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 : بعناان 1(et al, Hovelja, 2010) دراسة-6

Measuring the Success of Strategic Information Systems in Enterprises in 

Slovenia.                            

بج س مد  نب ح نظا المعلوم ر االرـراـجبج  في بعض المش رجأ في رلوفجنج   فلىهدفر الدرار     
ـراـجبج  أ من بج س نب ح نظا المعلوم ر االرجم ن المش ر ـطوجر نموذج جُ  فلى وهدفر الدرار  اجض   

وذلك من ىال الـر ج  اللى النصرف ال ف  س والف اللج  وب الالـم د اللى    برأبش ل موثو  وبرهول  
وفي ربجل ذلك ب ا الب حث ن بـقدجا  ،الر بق  الـي ـن ولر هذا الموضوعبح م والدرار ر العدجد من األ

البج   الداىلج  والى ربج  ومعرف  نموذج لنب ح نظا المعلوم ر االرـراـجبج  ـا الـر ج  فجش اللى الوامل 
وصلر الدرار     نب ح ـلك النظا ىمد  ـأثجره  الل أن هن ك ـأثجر فجب بي ل ل من الن صر  فلىـو

البج   الداىلج  والى ربج  اللى نب ح نظا المعلوم ر االرـراـجبج  في المش رجأ الجن  الدرار   هذا 
 ـفجدجن في ضم ن نب ح ـلك النظا.أهمج  مر هم   ل من االدارس والمر فلىب إلض ف  

 بعناان   2(Mira, 2010) دراسة-7
Validity of Delone and Mclean’s Model of Information Systems Success at 

The Web Site Level of Analysis. 

نموذج دجلون  هداف ـمثل في اىـب رأول هذه األ :ح ولر هذه الدرار  ـحقج  ثام أهداف ر جرج    
اللى مرـو   اإلدارج ( لنب ح نظا المعلوم ر 1112Delone and McLean model-)وم  لجن 

بع د اىـب ر العاب  بجن األ م  الهدف الث ني فهوأ  الـحلجل الـنظجمي في بج   الـب رس االل ـرونج 
ورح  هذا النموذج الىـب ر  (Delone and McLean model-1992)المىـلف  للنموذج الر ب 

ن الهدف الث لم أفي حجن   جرار المب شرس لمج ار نظا المعلوم ر اللى النـ  ج الـي ـا ـوصل الجه الـأث
هداف لمـغجرار المرـو  الـنظجمي المـضمن  في هذا ـمثل في ـوفجر الدالا الرـعم ل مق ججس األ

 النموذج. 

في نموذبهم  من حجم  (وم  لجن دجلون)من  ل افـرضه  واالـمدر الدرار  اللى الفرضج ر الـي    
درب  ارـىداا  ل من رض  المرـىدا و  في ل ل من بودس الـصمجا والمعلوم ر فجب بي وبود ـأثجر

                                         
1 Hovelja and others, (2010). Measuring The Success of the Strategic Information Systems in Enterprises in 

Slovenia, Journal of Management Information Systems, Vol.15, p.25- 46.     
2 Begoña Pérez-Mira. (2010).Validity of Delone and McLean's model of information systems success at the 

web site level of analysis, A Dissertation Doctor of Philosophy, Ourso College of Business Information 

Systems and Decision Sciences. 
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 .في المن فأ الص فج  للمنظم  لألدا وبود ـأثجر فجب بي  فلىب إلض ف   األدا  ؤثر في ـ ـيالنظ ا وال

 : بعناان 1( ,2009et alScorte ,) دراسة-2

The importance of accounting information in crisis times. 

ن بشر دور المعلوم ر المح ربج  في مر الدس منظم ر األالم ل في الـع مل مأ األ م ر  فذ بجنر    
لهذه المعلوم ر في الحد من آث ر األ م ر الـي ـوابش هذه المنظم ر والـغل   ه م    أن هن ك دورا  

جل ح ل  الدا الـأ د من ل  في الملج  صنأ واـى ذ القرارار وـقلاللجه  وذلك من ىال مر همـه  الف ال
 .المرـقبل

 :بعناان 2008et al ,Petter)2 ,( دراسة-2

Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and 

interrelationships. 

ورب  من ال ـ ب ر األ  دجمج  حول نب ح نظا المعلوم ر  (171)ـا في هذه الدرار  مرابع  حوالي    
لمرابع  بعض الوامل نب ح نظا المعلوم ر  2118وحـى  1112 الممـدس م  بجن  الفـرس في اإلدارج 
المعلوم ر   )بودس النظ ا  بودس Delone& McLean))  ب رـىداا األبع د الرـ  لنموذج اإلدارج 

ج ـطوجر  فلى ح  ص في الفوا د(  حجم هدفر بمجأ هذه الدرار ر بودس الىدم   االرـىداا  االـر
نظرا  الـرف ع مرـو  اإلنف   اللى نظا  اإلدارج نموذج ن بل لقج س مرـو  نب ح نظا المعلوم ر 

 .اإلدارج المعلوم ر 
 بعناان  3( ,2006et alBradley ,) دراسة-12

Information systems success in the context of different corporate cultural 

types: An empirical investigation. 

( في ظل ثق ف ر ـنظجمج  مىـلف  فذ 0002المقدا ال ا ) (Delone and McLean)طبقر نموذج    
  الـنظجمج  اىـبرر العاب  بجن العوامل الـي ـش ل ـر جب  هذا النموذج في شر  ر مىـلف  في ثق فـه 

                                         
1 Scorte, Carmen Mihaela, Cozma, Adina and Rus, Luminita. (2009). the importance of accounting 

information in crisis times. Annales Universities Apuleius Series Economical, 11(1), p 194-200. Online 

Available: http://jml2012.indexcopernicus.com/issue.php?id=462&id_issue=846268. 
2 Stacie Petter, William Delone and Ephraim McLean, (2008), Measuring information systems success: 

models, dimensions, measures, and interrelationships, European Journal of Information Systems, 17(1), p 

236–263. 
3 Bradley, Randy V., Pridmore, Jeannie L. and Byrd, Terry Anthony. (2006). Information systems success in 

the context of different corporate cultural types: An empirical investigation. Journal of Management 

Information Systems, 23(2), p.267–294. 
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 .المذ ور (Delone and McLean)نموذج  مصدابج  الدرار هذه ودالمر نـ  ج 

أن ـف ور نب ح نظا المعلوم ر جم ن ـفرجره من ىال بودس ىط  ـ نولوبج   فلىالدرار  ـوصلر و    
  لذلك جب  أىذ  ل هذه العوامل ب لحرب ن الند الـىطجط لنظا المعلوم ر المعلوم ر وثق ف  الشر  

  المنظم ر.داىل هذه 

 بعناان  1(2005et al ,Almutairi ,) دراسة-11

An Empirical Application of the Delone and Mclean Model in the Kuwaiti 

private sector. 

المـعل  بـحدجد المـغجرار الـي ( Delone and Mclean 1992)ـحقج  نموذج  فلىهدفر الدرار   
بودس النظ ا  بودس المعلوم ر  ارـىداا )ـقجس أدا  نظا المعلوم ر من ىال رـ  الوامل هي 

أثجره في أدا  الشر     وبد ـا فبرا  (النظ ا  رض  مرـىدمي النظ ا  ـأثجر النظ ا في مرـىدمجش  ـو
 ربأشر  ر ـمثل  ربأم ون  من طبق  اللى الجن  ماىـب ر حول مد  نب ح نظا المعلوم ر ال

بط ال ر في ال وجر  حجم ـا ـحلجل االنحدار إلجب د العاب  بجن المـغجرار الواردس في النموذج 
بجن وبود الاب  ذار دالل  فحص  ج  بجن  ل من بودس النظ ا وبودس المعلوم ر ورض   المذ ور  ـو

جن جؤثر اللى نحو مب شر في اـب ه ر مرـىدمي النظ ا   م  أن ارـىداا النظ ا من ببل المرـىدم
 المرـىدمجن ـب ه النظ ا.

 : بعناان 2(munshi , 2004) دراسة-10

A framework for MIS effectiveness research.  

وضأ مىطط جم ن من ىالش بج س  فلىالب ن  النظرف فقط فذ رعر  فلىارـندر هذه الدرار     
  ولا ـشـمل اللى ب ن  الملي الىـب ر ذلك المىطط وحددر ثاث  اإلدارج ف اللج  نظ ا المعلوم ر 

أبع د لف اللج  نظا المعلوم ر وهي )بعد المد   بعد القج س  بعد النموذج االبـم الي(  فذ جصف البعد 
ب نبجن ب ن  ضج  وب ن   فلىاألول المد  الذف جـا فجش ـطبج  مفهوا الف اللج  وبد برمش الب حم 

ف اللج  ضمن هذا البعد من ىال المنفع  من النظ ا وب بلج  ارـىداا النظ ا  أم  وارأ وجم ن بج س ال
فرجره  وبرا الب حم هذا البعد  حلجله  ـو  فلىبعد القج س فإنش جعرف نوع البج ن ر الـي جم ن بمعه  ـو

                                         
1 Almutairi, Helail and Subramanian, Girish H. (2005), An Empirical Application of the Delone and Mclean 

Model in the Kuwaiti private sector, Journal of Computer Information system, Spring.p145-183..  
2 Munshi Jamal 2004 “a framework for MIS effectiveness،” www.msn.com.  
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لىماحظ  مب شرس لمـغجرار األالم ل و  الث لم فقد مق ججس نفرج  للـغجرار الرلو ج  والموبف   أم  البعد  ا 
 ـضمن أربع  نم ذج )اإلنر نج  المحدث   النربج  االبـم الج   الوظ  فج   الـنظجمج (.

 :بعناان 1(Delone and McLean, 2004) دراسة-13

Measuring e-commerce success: Applying the Delone & McLean information 

systems success model. 

النموذج حجم ب ا الب حث ن بـطوجر   بن   نموذج لقج س نب ح أنظم  الـب رس االل ـرونج  فلىهدفر    
لجصبل أ ثر ما م  لقج س نب ح أنظم  الـب رس االل ـرونج   وذلك بإض ف   (0002بدم ه ال ا ) الذف

ف ُدمج مق ججس أىر  لش هي مؤشر بودس الىدم  الـي جقدمه  النظ ا للعما  ومؤشر فوا د النظ ا الذ
أثجر النظ ا اللى أدا  المنظم  المذ ورَجن في النموذج  فجش مؤشرف ـأثجر النظ ا اللى المرـىدمجن لش ـو

 الر ب . 

 بعناان  2(Delone& McLean, 0223) دراسة-14

The Delone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year 

Update 

حلجل أ ثر من  ب مر هذه الدرار  بمرابع     عدجل نموذج  ومق ال   بحث    151ـو ب مر بمرابع  ـو
(Delone and McLean-1992)  ىال الرنوار الر بق  وذلك الىـب ر البوان  البدجدس الـي ـمر

علمه  حول بج س نب ح نظا المعلوم ر   م  ب مر الدرار  بإلق   الضو  اللى   اإلدارج معرفـه  ـو
لقج س نب ح نظا  معدال   وابـرحر نموذب     اإلدارج س نب ح نظا المعلوم ر المر هم ر األىجرس في بج 

المعلوم ر ـو ون هذا النموذج من مبموال  من المـغجرار المرـقل  مثل نوالج  المعلوم ر نوالج  
النـ  ج  فلىوبد ـوصلر الدرار    مق ججس نب ح نظا المعلوم ر فلىالنظ ا نوالج  الىدم  للوصول 

 الـ لج :

بـعرجف وبج س   بجرا     الطبجع  االالـم دج  مـعددس األبع د لنب ح نظا المعلوم ر اهـم م   ــطل -1
ثر المـغجرار المرـقل  اللى واحد أو أبل ـحدجد أوذلك من    ل مـغجر من هذه المـغجرار المعـمدس

 .أ ثر من المـغجرار المعـمدس
                                         

1 Delone, W. H. and McLean, E. R. (2004). Measuring e-commerce success: Applying the Delone & McLean 

information systems success model. International Journal of Electronic Commerce, 9 (1), p 31-47. 
2 William Delone and Ephraim McLean, (2003), the Delone and McLean Model of Information Systems 

Success: A Ten-Year Update, Journal of Management Information Systems /spring, Vol.19, No.4, p 9–30. 
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ىدم  في بج س نب ح نظا المعلوم ر جب  أن ـبذل مح والر لـقلجل العدد ال بجر للمق ججس المرـ -2
برار شرالج  نـ  به  اإلدارج   .ومن ثا مق رن  نـ  ج البحوم وا 

 بعناان  1(et al ,Palanisamy, 2001) دراسة-12

 “Empirically testing the relationship between user involvement, information 

waste, and MIS Success''. 

ونب ح نظا  (ضج ع المعلوم ر  مش ر   المرـفجد)العاب  بجن  إلبرارهذه الدرار  نـ  ج الملج   بدمر 
برا الر بق   ب ألدبج رب الرـع ن   ـطوجر نموذجـا  فذ  اإلدارج المعلوم ر   (114)مرل اللى  وا 
مراحل ـطوجر نظا المعلوم ر  فحد مش ر   المرـفجد في  أنظهر المرل أو   منظم  (17)مرـفجد في 

المراحل ج جد من  فحد ضج ع المعلوم ر في  أنـؤثر في مش ر ـها ب لمراحل الـ لج   م   اإلدارج 
 .احـم لج  الضج ع في المراحل الاحق  له 

 وهي: وبد االـمدر الدرار  اللى مبموال  من الفرضج ر   

  .ـؤثر في مش ر ـش ب لـصمجا اإلدارج مش ر   المرـفجد في ـحدجد أولوج ر نظا المعلوم ر  -أ

ــربط فجب بج  بضج ع المعلوم ر  اإلدارج ضج ع المعلوم ر الند ـحدجد أولوج ر نظا المعلوم ر  - 
 .في الـصمجا الذف جـربط ب لمق بل بضج ع المعلوم ر الند الـنفجذ

 بعناان  2(Ray, 2000) دراسة-16

Information system and competitive advantage a process oriented theory.                                                                                 

في ـحقج  المج س الـن فرج  للمنظم ر  اإلدارج ر  ر الدرار  اللى الدور الذف ـؤدجش نظا المعلوم ر    
  وبد طورر هذه الدرار  اإلدارج وبنفس الوبر اللى مرـوج ر اإلنف   المـر رال  اللى نظا المعلوم ر 

وصلر الدرار   اإلدارج واىـبرر نموذب   الىـب ر العاب  بجن نظا المعلوم ر   فلىوأدا  المنظم ر  ـو
في مب ل نظا المعلوم ر  اإلدارج  جن في األدا  وى ص  المعرف  أن الموارد المحددس للشر   فررر الـب

والـي ـعـبر أها مرشد ل جفج  ـطوجر الشر   وارـىدامه  لرأرم له  الـ نولوبي  وهي المورد  اإلدارج 
والذف جؤثر اللى العملج ر وأدا  الشر   أ ثر من االرـثم ر في  اإلدارج الر جري لنظا المعلوم ر 

                                         
1 Palanisamy, Ramaraj., &Sushi., (2001),  Empirically testing the relationship between user involvement, 

information waste, and MIS Success, Journal of services Research, V.1, N,1, April-September، P.70-103. 
2 Ray.gautam, (2002) information system and competitive advantage a process oriented theory, PhD thesis, 

The Ohio state university.                                            
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في مب ل نظا المعلوم ر  اإلدارج علوم ر في حد ذاـه    م  وبدر الدرار  أن المعرف  ـ نولوبج  الم
ـرـىدا  قوس رفأ لموارد الشر   األىر  المحددس مثل من خ الىدم  لصج غ  العملج ر الـي  اإلدارج 

 ـحق  المعدل المـرفأ من األدا . 

 : بعناان 1(Seddon, 1997) درار -17

A respecification and extension of the Delone and McLean model of IS 

success. 

 Delone andـوضجل العاب ر بجن األبع د الرـ  الـي ارـىدمر في نموذج  فلىهدفر    

McLean ( حجم صنفر الدرار  هذه األبع د في ثام مبموال ر هي مق ججس 0002المقدا ال ا )
 ج  ال م  للمن فأ الن بم  الن ارـىداا النظ ا  ومق ججس بودس المعلوم ر والنظ ا  ومق ججس ارـدرا

 أىر  للمن فأ الن بم  الن ارـىداا النظ ا والـي ـنع س اللى األفراد والمنظم  والمبـمأ.

  2 بعناان  (Agourram,1996( دراسة-21

   The Evaluation of Information Systems Success: A New Perspective. 

وبدأر الدرار  ب رـعراض العدجد   بدجد لنب ح نظا المعلوم ر ـقدجا نموذج فلىهدفر هذه الدرار     
ووبهر ال ثجر من   من النم ذج الر بق  لنب ح نظا المعلوم ر وى ص  نموذج دجلون وم  لجن

 .االنـق دار لهذا النموذج
 يوه  نظا المعلوم رنب ح  ج سر في بؤثهن ك ال ثجر من العوامل الـي ـ أنوضحر الدرار  بأو     

ن مم رر ر ـ نولوبج  المعلوم ر والعمل أ فلىهذا ب إلض ف    ج  واالبـم الج نىلجط من البوان  الف
ثا انـقلر  .هي اآلن مـش ب   بحجم جصبل من الصع  ـحدجد مر هم   ل منه  لـحقج  النب ح

 س نب ح نظا المعلوم ر وهذا النموذج جـقدجا وشرح النموذج المقـرح من ببل الب حم لق فلىالدرار  
في المرحل  االولى جـا   فـي ــا من ىال المراحل الـ لج و العملج  الأجدل اللى أن النب ح هو األدا  

ـضمن هذه الوثجق  الـوبه ر والىطط فضا    ـأرجس الـوبش االرـراـجبي للمنظم  الن أهداف  ـو
  ـأرجس الـوبش االرـراـجبي لنظا المعلوم ر جـاللمنظم  ب لـوا ف مأ الـوبش االرـراـجبي و   المنظم 

                                         
1 Seddon, Peter B. (1997). Arespecification and extension of the Delone and McLean model of IS success. 

Information Systems Research, 8 (3), p 240-253. 
2 Hafid Agourram, (1996), the Evaluation of Information Systems Success: A New Perspective. 6th Global 

Conference on Business & Economics, October 15-17. Gutman conference center, USA, p 119-139. 
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 الث نج المرحل   أم     البعضمــا ه ـ ن العملجـ ن في نفس الوبر وهم  جب  أن ـن ر  بعضهو 
وبعد ف رس واضح   في الىطوس األولى  فاثنجن من الىطوار الـي جـا ـنفجذه  ب لـوا ف أجض    نضمــف

ضرورس ـوثج  النـ  ج المـوبع  من هذا االـب ه  وهذا هو األدا  المـوبأ  الن اـب ه المنظم  والمدجرجن
في و   وثجق  األدا  المـوبأ من أنظم  المعلوم ر الى ص  بهانفرش فالداد  في الوبرللمنظم   و 
ـنفجذ الهج  ل الـنظجمج  واإلبرا ار وـصمجا الملج ر بدجدس برب ل األالم ل جقوا  الث لث المرحل  

شع  ـنفجذ نظا المعلوم ر  ـقواوفي الوبر نفرش   ى ـحقج  األدا  الـنظجمي المـوبأللمر الدس الل
  .الـي من شأنه  أن ـر الد اللى ـحقج  األدا  المـوبأب ـى ذ االبرا ار 

مق رن  األدا  الفعلي مأ األدا  الـنظجمي المـوبأ   نقوافي هذه المرحل  ف واألىجرس المرحل  الرابع وفي 
 مأ األدا  المـوبأ.  لنظا المعلوم ر األدا  الفعلي  ق رنمو 

(et al ,J; Bonner, 1996دراسة ) -12
1

  بعنــــوان: 

The 3-D model of information systems success 

لنب ح  (Delone and maclean1992)دجلون وم  لجن  ب مر هذه الدرار  ب الالـم د اللى نموذج   
ش ببدا  العدجد من الماحظ ر اللجش ول نه  االـا  وب مر بـحلجل هذا النموذج و   اإلدارج نظا المعلوم ر  ـر

ىر  وارـعرضر الدرار  العدجد من النم ذج األ  اإلدارج النموذج االر ري لنب ح نظا المعلوم ر 
 اللى نموذج دجلون وم  لجن.  ر ر   أوالـي اـر  ر هي  اإلدارج لنب ح نظا المعلوم ر 

 اإلدارج ـقدجا نموذج ـبرجبي الىـب ر مرـو  نب ح نظا المعلوم ر  فلىوهدفر هذه الدرار     
وصلر الدرار    ب الرـف دس من النم ذج الر بق  نب ح نظا   ـقدجا نموذج بدجد الىـب ر مرـو  فلىـو

عب (D model-3) نموذج ال وأرمـش اإلدارج المعلوم ر   الن المـغجرار المرـقل  (D-3ر ال )ـو
ا ـحدجد الدد من  ( الـطوجرو   االنـش ر  الـو جأ)وهي  اإلدارج المؤثرس في نب ح نظا المعلوم ر  ـو

المـغجرار الفرالج  ل ل مـغجر من المـغجرار الر بق  والـي ـؤثر بدوره  في الـعلا والذف االـبـرش الدرار  
 .اإلدارج مؤشر لنب ح نظا المعلوم ر 

 

 

                                         
1 J; Bonner and others, (1996). The 3-D model of information systems success, Information Resources 

Management Journal; vole 9, no 4; p. 155-172.   
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 Information systems success:   بعناان 1(,Delone and Mclean 1992) دراسة-02

من أها الدرار ر الـي بدمر نموذج لقج س نب ح نظا المعلوم ر  والذف أصبل فجم  بعد من أشهر    
بودس النظ ا  )من ببل الب حثجن  وبد ـضمن هذا النموذج رـ  مؤشرار هي:  وأورأ النم ذج ارـىدام   

أثجر النظ ا اللى المرـىدمجن لش  وبودس المعلوم ر  وارـىداا  النظ ا  ورض  مرـىدمي النظ ا  ـو
أثجر النظ ا اللى أدا  المنظم   . (ـو

 السابرة االدراسا  الحالية الدراسة بين ااالختالف اليبأ اجأا

 األ م ر فدارس في المح ربج  المعلوم ر نظا نب ح أثر موضوع الر بق  الدرار ر بعض ـن ولر    
 . ر بق  أبح م في الموبودس اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار اللى واالـمدر

 نظا لنب ح وم  لجن دجلون نموذج الن مطور نموذج ـقدجا الر بق  الدرار ر بعض وح ولر   
 االرـثم ر ـ لف  موضوع اللى فقط ور  ر المق ججس نفس اللى االـمدر ول نه  اإلدارج   المعلوم ر

 . بلجل  ـ لفـش ـ ون الذف هو رأجها حر  الن بل ف لنظ ا المعلوم ر نظا في

 أو الـن فرج   المج س ـحقج  في اإلدارج  المعلوم ر نظا أثر موضوع أىر  درار ر ـن ولر حجن في
 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار بعض اللى ر   والبعض المعلوم ر  نظا ف اللج  مد  درار 
 .والـمجج  االبداع ـحقج  في ودوره 

 االدارج   المعلوم ر نظا لنب ح وم  لجن دجلون نموذج بمح   س الر بق  الدرار ر بعض وب مر   
 مرابع اللى  الر بق  الدرار ر بعض الملرو  مىـلف   بحم الجن ر اللى النموذج هذا ـطبج  ومح ول 
ـطبج  أو   وبدمر درار  نظرج  فقط دون مح ول  المعلوم ر نظا نب ح مب ل في الر بق  األدبج ر

 . ـقدجا نموذج لنب ح نظا المعلوم ر أو الـأ د من مد  صاحج  النم ذج الـي ارـعرضـه 

 المعلوم ر  نظا لنب ح نموذج بـقدجا ـقوا درار  أول فـعـبر وم  لجن دجلون درار  جىص وفجم    
ال بجرس  ونش أول رغا أهمجـش  والـحدجث ر  والمرابع ر االنـق دار من ال ثجر وابش النموذج هذا ول ن

 (2338) ال ا منش المحدث  النرى  في حـى أىر  الوامل فلى جـطر  ولا نموذج جقدا في هذا المب ل 
 .المرـفجد مش ر   مثل

                                         
1 Delone, W. H.  And McLean, E. R. (1992).  Information systems success: The quest for the dependent 

variable. Information Systems Research, 3 (1), p 60-95. 
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 ومح ول  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مرـو  لقج س نموذج بن   فح ولر الح لج  للدرار  وب لنرب    
عـبر آىرجن  ب حثجن بدمه  الـي النم ذج وابهر الـي االنـق دار ـافي من أولى  الدرار  هذا ـو

 اإلدارج   المعلوم ر نظا نب ح نم ذج في المرـفجد مش ر   ـدرج الـي الب حم اللا حد اللىالدرار ر 
( فبرا  أهمج  العاب  بجن مش ر   المرـفجد وبودس 2335 -مح ول  درار  )الشلبي فلىمأ الـنوجش 

الـصمجا في نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج   ل نه  ابـصرر فقط اللى درار  هذه العاب  دون ـقدجا 
 ال أنش اللىاـف   أغل  الب حثجن في مب ل نظا المعلوم ر  فلىنموذج مـ  مل  وجب  الـنوجش هن  

 .المنظم ر ل ل جصلل وم رالمعل نظا لنب ح ش مل نموذج جوبد

)من  من حجم مبـمأ الدرار  والجنـش ـعـبر هذه الدرار  األولى من نواله  اللى حد اللا الب حم   
في حجن طبقر الدرار ر الر بق  اللى   الدرار  الجن  المنظم راللى حجم موضواله ( الـي ـطب  

 مص رف وصن ال ر أىر  منه  أردنج  ومنه  الرابج ....الخ.

اىـاف الفـرس ال منج  الـي رـبر  به  هذه الدرار  الن الفـرس ال منج  للدرار ر  فلىهذا ب إلض ف     
وى ص    نـ  ج بد ـ ون مىـلف  أو مـش به  مأ الدرار ر الر بق  فلىوهذا من شأنش أن جقود   الر بق 

 ـغجرار.لم  ــصف بش المـغجرار المرـقل  في هذه الدرار  من ـر رع في الـطورار وال

  البحث منهج
 البج ن ر ولـوفجر البحم موضوع وصف الظ هرس بهدف الـحلجلي الوصفي المنهج ارـىداا رجـا   

 جدرس حجم الوابأ  من الب حم جقر  بأنش األرلو  الوصفي جـرا  م   البحم مش ل  الن والحق   

ـ ون أو  مي بش ل فم  دبج  وجصفه  بش ل الوابأ أرض اللى هي  م  الظ هرس بمأ  مص در  جفي  ـو
 ـو جعه  ـارجوالـي  البحم أهداف لىدم  المصمم  االرـب ن  في المـمثل  األولج  المص در من البج ن ر

الد ـوراه  والدرار ر ورر  ل ال ـ  في فــمثل الث نوج  المص در أم   البحماألفراد الجن   اللى
 . البحموالمنشورار ذار العاب  بموضوع 

 البحثاألساليب اإلحصائية المستخدمة في 
  وفجم  جلي أها ـا بمعه في ـحلجل البج ن ر الـي  spssـا ارـىداا برن مج الـحلجل االحص  ي    

 :ا ارـىدامه ـاألر لج  الـي 
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: الذف جرـىدا بهدف الـحق  من مقدار االـر   الداىلي (Reliability Test)اىـب ر الثب ر  -أ
 Cronbackes)ـا احـر   مع مل  رونب خ ألف   أحد المؤشرار اللى ثب ـه   حجم ألداس القج س 

Alpha) . الن ـج الن ـحلجل الن صر االرـب ن 

األر لج  اإلحص  ج  الوصفج : جـا ارـىداا األر لج  اإلحص  ج  الوصفج  بش ل ال ا للحصول  - 
 ومـغجراـه . البحماللى برا ار ال م  الن ىص  ص ومامل الجن  

ب ط: من أبل معرف  مد  وبود الاب  اـرب ط بجن مـغجرار  -ج  .البحماىـب ر مع مل االـر

 : بهدف معرف  درب  ـأثجر المـغجرار المرـقل  اللى المـغجرار الـ بع .  المـعدد ـحلجل االنحدار -

 البحثحداد 

وحـى ـ رجخ  2117 -11-1في الفـرس الممـدس من ـ رجخ  البحمبرا  فب لنرب  للحدود ال م نج  ـا    
اللى المنظم ر اإلنر نج  الع مل  في  البحم رب  للحدود الم  نج  ف بـصرأم  ب لن 2111 -25-1

ا ـو جأ ارـب ن    الشم ل الرورف  .في هذه المنظم ر البحمبش ل ال ـروني اللى الجن   البحمـو

 البحثصعابا  

  :العدجد من الصعوب ر جم ن ـلىجصه  ب لـ لي البحمالداد فوابش الب حم أثن      

وصعوب  الـواصل مأ اإلدارار   في ـر ج  البحم للمنظم ر الجن وبود معظا اإلدارار الر جر   -1
  .العلج  بش ل مب شر لذلك ـا ـو جأ االرـب ن  بش ل ال ـروني

  .بـقدجا بج ن ر البحمالدا رغب  بعض المعنججن في الجن   -2

 لمرابأ العلمج  الحدجث  برب  الدا وبود م ـب ر مـىصص  في هذا المب ل.بل  وبود ا -3
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جنص  اهـم ا هذا الفصل اللى درار  أها م  ـضمنـش البحوم والدرار ر الر بق  المـوافرس في    
مدىار )األر رج   البحمبع د أحول   وأدبج ر نظا المعلوم ر ىصوص    دارف الموم   د  اإلاأل

 .اإلدارج نظ ا المعلوم ر  مؤشرار نب حالن  فضا   النظ ا( ـصمجا  بودس المعلوم ر  وبودسالنظ ا  

 هي:مب حم  ىمر ن هذا الفصل روف جـضمن إوبن   اللى ذلك ف

 .اإلدارية مردمة في نعم المعلاما  األال المبحث 

 .مياركة المستفيد الثاني المبحث 

 .جادة المعلاما  الثالث المبحث 

 .اإلداريةالمبحث الرابع  جادة تصميم نعم المعلاما  

 .اإلداريةالمبحث الخامت  نجاح نعم المعلاما  
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 مردمة
لـي له  او )أبه س الح رب ر االل ـرونج  وبرمبج ـه   في ر همر الـطورار ال بجرس بداج  الربعجن رفي   

في حصول ـقدا  بجر في نظا ظهور البرمبج ر المـقدم   فلىب إلض ف   (فم  نج ر ـى جنج   بجرس بدا  
طبجق ـه  ومب الر ارـىدامه .  المعلوم ر ـو

 تعريف النعام  أااًل 
لجرر مصطلح   بدجدا  في حج ـن  المع صرس ول ن هذه ال لم  بدجم  بدا  system فن  لم  نظ ا   

معن  الن شي  ارمش النظ ا ال وني وارـىدمر للـعبجر الن أشج   مىـلف  في الدس مب الر فر البشرج 
 ونظ ا الحج س ونظ ا الدول  .  الخ.

نوالر    مبموال   النظ ا بـنوع وبه ر نظر أصح به  فمنها من جعرف النظ ا بأنش:" فـع رج ـعددر ـو
  1من العن صر المـربط  الـي ـعمل مع   لـحقج  هدف محدد".

ـرابط  الـي ــع مل مأ البج   ومأ بعضه  البعض وجعرف النظ ا أجض   بأنش: "مبموال  من األب ا  الم
نـ ج المىرب ر من ىال فبرا  ـحوجلي منظا"  . 2لـحقج  هدف م  الن طرج  ببول المدىار وا 

ح مه  الاب ر  أجض    النظ ا وجعرف بأنش "مبموال  من العن صر أو األب ا  الـي ــ  مل مأ بعضه  ـو
 .3محددجن بقصد ـحقج  هدف أو أهداف معجن " وآلج ر المل مضبوط  وفي نط   م  ني و م ني

أن النظ ا جـ ون من مبموال  من األنظم   وحر  وبه  نظر الب حم جم ن القول من هذه الـع رجف
ـف الل مأ بعضه  من به  ومأ بج ـه  الى ربج  من به  أىر  ضمن منظوم   الفرالج  الـي ــ  مل ـو

 فلىج  هدف أو أهداف معجن  والـي جرعى النظ ا محددس والهدف من هذا الـ  مل والـف الل هو ـحق
ـحقجقه   وجم ن أن نطل  مصطلل النظ ا اللى  ل شي  جعمل وف  آلج  ومنهبج  محددس بغج  

 األهداف المنشودس. فلىالوصول 

 العالقة بين البيانا  االمعلاما  االمعرفة ثانيًا  

ال بد ألف ب حم في مب ل نظا المعلوم ر من أن جفر  بجن العدجد من المصطلح ر المـداول  في    

                                         
 .02، ص: 1222، الدار الجامعية، مصر، نظم المعلومات اإلداريةسونيا محمد البكري،  1
 .10، ص:2333، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن،ماهيتها ومكوناتهانظم المعلومات عماد الصباغ،  2
 .5، ص:2332، الطبعة الثالثة، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نما-اإلداريةنظم المعلومات سليم الحسنية،  3
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هذا المب ل ببل أن جدىل في ـفصجار نظا المعلوم ر  ولعل أها هذه المصطلح ر هي )البج ن ر  
   والمعرف (.رالمعلوم 
لمبموال  من الحق    غجر المنظم   جم ن الـعبجر الن البج ن ر ب لقول فنه  الش ل الظ هرف   البيانا

ال معنى له  وهي منفردس  ف لبج ن ر بج ر ر بدون محـو  أو ـنظجا جم ن أن ـبمأ بطر  الدجدس 
 . 1  لماحظ  واالرـقص   وجم ن ـى جنه  بأرلو  معجن

 بهدف مر الدس المدجرجن في الملج  اـى ذ القرارار.   هي الب رس الن بج ن ر ـمر مع لبـه :المعلاما 
 2وهن ك الدس نق ط للـمجج  بجن البج ن ر والمعلوم ر نذ ر منه : 

 البج ن ر مواد ى ا لذلك من الصع  اـى ذ برارار ب الالـم د اللجه .  -أ

 المعلوم ر هي بج ن ر ـمر مع لبـه  مم  جرمل ب ـى ذ برارار في ضو ه .  - 

 معلوم ر بعد فبرا  المع لب  اللجه . فلى رجم ن ـحوجل البج ن  -ج
فةةإذا   نةةر المعلومةة ر هةةي   المعرفةة  أالنةةد ـحلجةةل المعلومةة ر ووضةةعه  فةةي فطةة ر مـةةرابط ـنشةة  ةرفووالمع

عةةرف المعرفةة  بأنهةة  مةن المعلومةة ر المة دس المصةةنع  مةةن البج نةة ر فة ن المعرفةة  هةةي المةة دس المصةةنع    :ـو
 3برارار". فلىالىبرس واإلبرا ار والـي ـقود  القوانجن  األف  ر  الفطرس  الموهب  الملج  انرب ا "

 ثالثًا  ماهية نعم المعلاما 

 مفهام نعم المعلاما  -1
المر هم  بش ل  فلىلقد أد  الـطور ال بجر في الـ نولوبج  وظهور م  جرمى ب لثورس الـ نولوبج     

   بجر في االرـف دس من المعلوم ر اله  ل  الموبودس من ىال الملج  بمعه  والقدرس اللى مع لبـه
 مفهوا نظا المعلوم ر والذف ـن ولش العدجد من الب حثجن بـعرجف ر الدجدس نذ ر منه :ولذلك بر  

ى جنه   نظجمه  ـو ـعرف نظا المعلوم ر اللى أنه : "النظ ا الذف جقوا جدوج  أو آلج  ببمأ البج ن ر ـو
( وبأف من المحلل   المعرف   النظا الىبجرس رالى ا  البج ن  )البج ن روالرضه  في أش  له    ومع لبـه

ج  أو المر ج   4". الور  ل النصج  أو الصـو

                                         
 .7، ص 23312، دار المناهج، عمان، األردن، تطبيقي معاصرنظم المعلومات المحاسبية مدخل ، ، زياد الزعبيأحمد حلمي 1
 .23ص 2337، الطبعة الثانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةفايز جمعه النجار،  2

3 Alter, Steven, (2002), Information systems: The foundation of Ebusiness, 4th ed, upper saddle River, New 

jersey: prentice Hall, Inc, p70.                                                                                                                         
 . 17، ص 2337، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حماية أنظمة المعلومات ،محمد دباس الحميد 4
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نظ ا المعلوم ر اللى أنش "الملج  اـص ل جـا من ىاله  ـبمجأ  (و ماؤه Hudage)الرف و    
ى جنه البج ن ر  شغجله  ـو ونقله  لألفراد المن ربجن داىل المنظم  بغرض ـوفجر المعلوم ر الا م   ـو

 1.الـى ذ القرارار"
  األبه س  البرمبج ر مع لب)وناحظ من الـع رجف الر بق  بأنه  ـشمل اللى ذار الم ون ر    

البج ن ر  نشر المعلوم ر  مم رر  العمل  والمرـىدمجن( ول ن ذ رر هذه الم ون ر في موابأ مىـلف  
داىلج  ال رذلك ـا الـر ج  اللى البج ن  فلىو مج ر مـب جن  حر  وبه  نظر  ل ب حم  ب إلض ف  

 اللى حر   البج ن ر الى ربج .
 مكانا  نعم المعلاما   -2
من ىال الـعرجف الذف بدمن ه الن نظا المعلوم ر نرـطجأ أن ناحظ بأن هذه النظا ــ ون من    

 ىمر  م ون ر ر جرج  وهي األبه س  البرمبج ر  بواالد البج ن ر  اإلبرا ار والموارد البشرج .
ـمثل بأبه س الح ر  اآللي والـي جفـرض أن ـ ون مـوفرس الجوا وب ثرس لد  المنظم ر  األجهزة  ـو

وى ص  بعد الـطور ال بجر الذف أدىل اللجه  وانىف ض ـ  لجفه  ـشـمل اللى ـنوع  بجر من الور  ل 
رس أا الـي ـقدا المر ندس لر     أو م ون ر النظ ا المىـلف   بصرف النظر الن حبمه  روا  أ  نر  بج

 شىصج  أا محمول . 
وهي الب رس الن األنظم  الـي ــولى الملج  مع لب  البج ن ر وبرا ـه  فذ جقوا برن مج  البرمجيا  

مثل ح ا  م  نج  اإلض ف  والـعدجل اللجه  ـو الح رو  بـرهجل الـع مل مأ البج ن ر والبحم ضمنه  وا 
 مل وـأمره  بأدا  وظ  فه .البرامج المطورس أو الب ه س الـي ـبعل أبه س الح رو  ـع

مثل الوال   الذف ـنصهر فجش   ف  البج ن ر الـي ـا بمعه   والهدف الر جري لقواالد  قااعد البيانا   ـو
البج ن ر هو الـر ج  اللى طرجق  ـنظجا البج ن ر ولجس اللى الـطبجق ر الى ص  أف ـصمجا البج ن ر 

ع  .2دجله  واإلض ف  اللجه بحجم ـ ون ى لج  من الـ رار وجم ن ارـرب اله  ـو
مبموال  من الىطوار الـي جب  أن جـبعه  األفراد الذجن جرـىدمون المعلوم ر فهي ـمثل اإلجراءا   

  3ـوبه ر الـشغجل واألدل  الـي ـصف م  الذف جب  الملش من ببل مرـىدا النظ ا.
صر البشرف الذف جعـبر ال جم ن ألف نظ ا معلوم ر أن جعمل بمفرده دون ـدىل العن الماارد البيرية 

شمل الموارد البشرج  اللى األفراد الذجن جفهمون الور  ل  دارس هذه النظا ـو المصدر األر ري لـشغجل وا 
                                         

 .182، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، دون ذكر سنة النشر، صنظم المعلومات اإلدارية منال محمد الكردي، 1

 .52، مرجع سبق ذكره، ص: نظم المعلومات اإلدارية نماسليم الحسنية،  2
 .52، مرجع سبق ذكره، ص: نظم المعلومات اإلدارية نماسليم الحسنية،  3
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الـقنج  وجشغلونه   مثل: مشغلي الحوارج   المحللجن والمصممجن والمبرمبجن  مهندري الصج ن  
 .1وغجرهاواالـص الر  مدجرف النظا...

 ا أنااع نعم المعلام -3
رـىد     هذه النظا حر  مب ل الح ب  فلجه  في اـى ذ  اجوبد أنواع مىـلف  من نظا المعلوم ر ـو

نظا بد ال ـ ون مـن رب  الحـج ب ر مدجرجن آىرجن ونقدا فجم   فلىالقرار فبعض المدجرجن جحـ بون 
 شرح لبعض هذه النظا:

  نعم معالجة البيانا   -أ

البج ن ر المىـلف  الى ص  ب ألنشط  الجومج  والـي ـقأ في أف منظم  جعمل هذا النظ ا اللى ـربجل    
وبش مىرب ر هذا النظ ا لىدم  المرـوج ر الـشغجلج  داىل  مثل الدد ال ب  ن مرـو  األرع ر  ـو

نظ ا مع لب  ( Loudon) المنظم   م  أنش جمثل الق الدس األر رج  لبن   أف نظ ا معلوم ر  وجعرف
جنج  والفردج  إلدارس األالم ل".البج ن ر اللى أنش "  2نظ ا ح روبي جنب  وجربل المع مار الجومج  الرـو
ـرا نظا مع لب  3  البج ن ر بأنه   ـو

 مولدس للمعلوم ر والـي جم ن أن ـرـىدا من ببل أنواع أىر  من نظا المعلوم ر  -1
 الدب  من حجم البن   الهج لي والدا مرون  الـصمجا. -2

 حدجم المرـمر للبج ن ر الـي ــلق ه .العمل اللى الـ -0

 ذار طبجع  بصجرس األبل ولجس له  القدرس اللى اـى ذ القرارار. -4

 4 نظا آلج . فلىـحوجل النظا الجدوج  داىل المنظم   -5
  اإلداريةنعم المعلاما   -ب
جوفر نظ ا المعلوم ر اإلدارف األر س الا ا لـ  مل المعلوم ر من حجم فالداده  وـنظجمه     

ى جنه   فعلى الغ ل  جحـوف نظ ا المعلوم ر اللى العدجد من الـطبجق ر والبرامج  وارـىدامه  ـو
      الى ص  ب لعدجد من األفراد والمـىصصجن الذجن جعملون في مب الر مىـلف  داىل المنظم  وبد

                                         
على بنك الخرطوم، جامعة السودان للعلوم  بالتطبيق-اإلداريةالتاج محمد علي حامد، دور نظم المعلومات اإلدارية في رفع كفاءة القرارات  1

 .03، ص2312، دكتوراه العليا، أطروحةوالتكنولوجيا، كلية الدراسات 
2 Loudon, Kenneth. C & Loudon, Jane. P,(1998) Management Information System; New Approaches to 

organization &Technology, USA, New Jersey, Prentice Hall, Inc. , P:65. 
 .5ص  ،2333، الدار الجامعية، جامعة اإلسكندرية، كلية التجارة، النظم مدخل-اإلداريةنظم المعلومات إبراهيم سلطان،  3
 .18، ص 2335، الطبعة األولى، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةأحمد الرجال،  4
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في منـصف الرـجن ر بهدف ـوفجر المعلوم ر الا م  لمرـو  اإلدارس  اإلدارج ظهرر نظا المعلوم ر 
وبجش. نظجا ـو  الورطى لمر الدـه  في فـم ا وظ  فه  من ـىطجط ورب ب  ـو

طرجق  منظم  لعرض معلوم ر الم ضي والح ضر المـعلق  ب لعملج ر  اإلدارج ـمثل نظا المعلوم ر 
دالا نظا المعلوم ر وظ  ف اإلدارس ووظ  ف المنظم  الـي ـقأ في  الداىلج  واآلث ر الى ربج   ـو

 مرـو  اإلدارس الورطى.
فذ بدأر هذه النظا ببل فدى ل الح رو  بفـرس طوجل  من ال من فقد ُأنش ر أول األمر بإدارس    

المعلوم ر والحصول  الحر ب ر ومب الر اإلدارس األىر  وورأ ارـىداا الح رو  رهول  ارـعم ل
 اللجه  والـع مل مأ البج ن ر ب مج ر  بجرس.
ـحقج  غ جـجن وهم  الف اللج  )ـوفر المعلوم ر  فلى اإلدارج ومن الضرورف أن ـهدف نظا المعلوم ر 
 )ـوفجر المعلوم ر بأبل ـ لف  مم ن (.  الصحجح  الا م  الـى ذ القرارار( وال ف  س

بأنه  "نظ ا منهبي محور  ب در اللى ـ  مل البج ن ر بقصد  اإلدارج وجم ن ـعرجف نظا المعلوم ر 
 1ـوفجر المعلوم ر الضرورج  لصنأ القرارار".

  نعم دعم الررارا  -ج
ولدرار   2 (Scott Morton) اللى جد الب حم 1271ظهر مفهوا نظ ا دالا القرار أول مرس ال ا    

 3الن صره الر جرج  وهي )النظا  الدالا  القرارار(. فلىمفهوا هذا النظ ا البد لن  أوال  من ـب  ـش 
وهو النظا رب  لن  أن ـحدثن  النش بشي  من الـفصجل في الفقرار الر بق   بجنم   لف لعنصر األو 

ص نأ القرار أف ال جم ن  فلىالمر ندس الـي ـقدمه  هذه النظا  فلىالعنصر الث ني وهو الدالا فجشجر 
  الـقججمج  الـي جقوا به  ص نأ القرار الندم  جف ضل بجن البدا ل  أم  لهذه النظا أن ـحل محل العملج

الحل األمثل واألفضل للمش ل  موضوع البحم  وجؤىذ  فلىالعنصر الث لم فهو القرار والذف جشجر 
القرار للمرـقبل ال للم ضي و لم    ن المرـقبل واضل المع لا )وفرس المعلوم ر(   ن هن ك رهول  

 (MARAKAS) سلنظ ا دالا القرارار فجعرفش م ر   فالدس ـع رج كذ القرارار  وهن وجرر في اـى 
بأنش "نظ ا جقأ ـحر رجطرس واحد أو أ ثر من ص نعي القرار  جر الد في الملج  صنأ القرار من ىال 
ـقدجا مبموال  منظم  من األدوار الـي ـهدف لهج ل  أب ا  من الملج  صنأ القرار ولـحرجن الفع لج  

                                         
 2335، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلدارية مدخل معاصر، سلوى السامرائينجم عبد هللا الحميدي،  1

 .70ص
كلية التجارة، أطروحة دكتوراه،  سليمان محمد عوض، "إطار مقترح لنظام دعم قرارات سلسلة التوريد بالتطبيق على صناعة األغذية"، 2

 .81ص، 2332جامعة عين شمس، القاهرة، 
 .21، ص 3302، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم مساندة القراراتسعد غالب التكريتي،  3
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 1 ج  لمىرب ر القرار.النه 
اللى أنش "نظ ا جـا ـطوجره لمر الدس مدجر أو  McLeod and Schell)وجعرفش م لجود وشل)    

 2مبموال  صغجرس من المدجرجن في حل مش ل  واحدس".
أن نظا دالا القرارار ـمثل مرحل  من المراحل المـقدم  في ـطور النظا  Santr)وجر  )ر نـر    

وأىجرا  نظا المعلوم ر  اإلدارج نظا المعلوم ر  فلىالبج ن ر   المعلوم ـج  انطاب   من نظا مع لب
  .3الذ ج   المحورب

 نعم أتمتة المكاتب  -د
 ـة  فمةنها مةن جرةمجه  بةنظا الم ـة  جوبد العدجد من المصطلح ر الـي أطلقةر اللةى نظةا أـمـة  الم   

   4أو نظا معلوم ر الم ـ  أو نظا ـلق  ج  الم ـ . ياالل ـرون
شجر نظا أـمـ  الم  ـ      النظا والـي ــربط بصورس مب شرس ب لعمل الم ـبي  نـلك النوالج  م فلىـو

وصجل المعلوم ر بأش  له  المـعددس روا  أ  نر  عمل هذه النظا اللى ـرهجل فنش   وحفظ ـو ـو
  ف  نواحي المنظم   والهدف من ذلك  ف  س وفع لج  الع ملجن  فلىالم ـوب  أو المرموال  أو المر ج  
حرجن بودس ـب دل المعلوم ر في الم  ـ  المىـلف  األمر الذف جن ع س فجب ب   اللى  ج دس اإلنـ بج  ـو

دارار المنظم    ل أو بجن الم  ـ  والبج   الى ربج .  روا  ضمن الم ـ  الواحد أا بجن م  ـ  وا 
 النعم الخبيرة  -ه
مل "النظرج  المـعلق  ب جفج  ال بعد الـطور ال بجر في مفهوا الذ    االصطن الي والذف جعرف بأنش   

العقل" ال بد لن  من ـن ول أحد أها ـطبجق ـش الـي ش ع ارـىدامه  في الرنوار األىجرس وهي األنظم  
ا ـصمجا هذه النظا  الىبجرس والـي اشـقر أر ر  من مصطلل المعرف  المبنج  اللى األنظم  الىبجرس ـو

قدجا النصل آلج  مقلدس بذلك الملج  الـف جر  لمر الدس المدجرجن اللى اـى ذ القرارار بش ل أفضل ـو
 5.والمعرف  لد  الىبرا 

                                         
1 Marakas, George M, (2003), Decision Support System in The 21st century. Delhi; Pearson   Education. 

Inc., P:4                                                                                                           
2 McLeod, Raymond &Schell, G. P, (2004) Management Information Systems, New Jersey: Pearson 

Prentice Hall, Inc., USA, P: 12. 
3 Sauté Vicki, (1997), decision support systems; an applied managerial approach (New York: john Wiley & 

sons, Inc. p13.                                                                                                                                                  
 .202، مرجع سبق ذكره، ص نظم المعلومات اإلدارية نماسليم الحسنية،  4
 .12، مرجع سبق ذكره، ص نظم المعلومات اإلداريةأحمد الرجال،  5
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رـىدا معرفـه  حول ـطبج  وجم ن ـعرجف النظا الىبجرس اللى    أنه  "نظا معلوم ر ـعـمد المعرف  ـو
 1معجن معقد للـصرف   رـش رف ىبجر للمرـىدا النه  ي".

لذ    ا هو أحد مىرب ر العمل فين النظ ا الىبجر أ جرـنـج الب حم ومن هذا الـعرجف   
عـمد هذه النظا بش ل أر ري اللى المعرف  من ىال البرمبج ر الـي ـح ول أن ـقلد  االصطن الي ـو
الـف جر الطبجعي لد  اإلنر ن الىبجر والهدف من ذلك  لش هو ـ وجد مـىذ القرار ب لحل األمثل و أنش 

 .نر نيفجرـشجر ىبجر 
 نعم معلاما  المديرين -ا
المدجر الـنفجذف هو الذف جعمل في بم  الهرا اإلدارف في المنظم  والذف ج ون لش األثر ال بجر في    

رجر المله  وارـمراره   ونحن نرـىدا لفظ  اإلدارس العلج  ىوف   من االلـب س بأن هذا النظ ا جقأ في 
علوم ر األىر  في المنظم    ف لمعلوم ر والبج ن ر الـي ـوفره  نظا الم2الـنفجذج  اإلدارج المرـوج ر 

هي  معلوم ر ال م  وغجر  اإلدارج مثل نظا مع لب  البج ن ر ونظا دالا القرارار ونظا المعلوم ر 
نقج  واىـج ر بدجل واحد  فلىفم   الر بح ب    ب ه س لارـىداا المب شر من ببل مـىذ القرار ـصفج  ـو

لى البط  في اـى ذ القرار وى ص  القرارار من بجن الدس بدا ل مـ ح  وهذا  لش من شأنش أن جعمل ال
وبود نظا معلوم ر  فلىالح رم  والمهم  والـي ــىذ من ببل اإلدارس العلج   لذلك ظهرر الح ب  

 .ى ص  ب إلدارس العلج 
عرف نظا معلوم ر المدجرجن بأنه  "نظا معلوم ر اللى المرـو  االرـراـجبي في المنظم      ـو

وجم ن   3في اـى ذ القرارار غجر المهج ل  من ىال ـص مجا مـقدم "  العلجمصمم  لمر الدس اإلدارس 
حجم ـرمل للمدرا  بإنـ ج  اإلدارج أن ـعرف أجض   اللى أنه  "نظا معلوم ر شبجه  بنظا المعلوم ر 

عمل اللى فح ط  المدجرجن بىج رار مرن  ـر الدها اللى  ورؤج  المعلوم ر من الدس أبع د مىـلف  ـو
 4من منظور".فنش   أ ثر 

 النعم المعرفية  -ز
مثل هذه النظا محصل      من ىال ـرمج  هذه النظا نرـنـج أنه  ـعـمد اللى المعرف  بش ل ر جري ـو

واللى الرغا من أن الح م    5)المعلوم ر  الىبرس  الح م  البشرج ( بجن ثاث  الن صر وهي جاالمـ ا

                                         
 .75، ص2333، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الحاسوب في نظم المعلوماتتطبيقات عماد الصباغ،  1
 .024، مرجع سبق ذكره، ص نظم المعلومات اإلدارية نماسليم الحسنية،  2
 .52، مرجع سبق ذكره، ص ، نظم المعلومات اإلداريةفايز جمعه النجار 3
 .157، مرجع سبق ذكره، ص مساندة القراراتنظم سعد غالب التكريتي،  4
 .430، مرجع سبق ذكره، ص نظم المعلومات اإلدارية نماسليم الحسنية،  5
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البشرج  العنصر األها من بجن هذه العن صر الثاث  فال أنه  ال ـ ال مبددس ومبعثرس بجن ثن ج  الوث    
وال ـ  واألبح م والـق رجر أو في أذه ن أصح به  الذجن ها الرض  للفن   في وبر م   لذلك فنحن في 

نمجـه  وحرن ارـ فلىأمس الح ب   ىدامه   وهذا م  ـقوا بش فجب د ور  ل من رب  لحفظ هذه المعرف  ـو
الجوا النظا المعرفج  الـي أصبحر الوال   الذف جبمأ المع رف المىـلف  داىل المنظم  وبأرلو  

 اللمي منظا بحجم ـرهل الملج  حفظ ونقل وارـىداا المعرف .

 اإلداريةماهية نعم المعلاما   -4
جم ن أن جوبد  واالنرب ا الهذا الـ  مل و منربم  فجم  بجنه   فن للمنظم  الدس وظ  ف مـ  مل  و    

عرف نظا  فال بـوفر نظ ا معلوم ر وظجفي ى ص ب ل وظجف   جضمن الـنرج  والمرابب  البجدس  ـو
المعلوم ر الوظجفج  بأنه  "مبموال  من األنظم  الفرالج  المـ  مل  مأ بعضه  البعض والمـف الل  فجم  

ج ن ر ومع لبـه  من أبل ـوفجر المعلوم ر الا م  إلدارس بجنه  ومأ بج ـه  الى ربج  للحصول اللى الب
 1األنشط  الوظجفج ".

 اإلداريةفاائد نعم المعلاما   -أ
ب لنرب  ألف منظم  من المنظم ر ومهم    ن  اإلدارج ال جم ن ألحد أن جن ر فوا د نظا المعلوم ر    

حقج  أهدافه .   مب ل المله  لمر الدـه  ب لقج ا بأنشطـه  ـو
ر الد المدجرجن اللى القج ا  اإلدارج قدا هذه النظا فوا د  بجرس للمنظم ر اللى المرـوج ر ـو   ف  ـو

 بأالم لها برهول  وثق  أ بر ب لقرارار المـىذس. 
  2:اإلدارج وفجم  جلي نبجن أها الفوا د الـي جم ن أن ـقدمه  نظا المعلوم ر 

    ف . اإلدارج المرـوج ر  فلىـقدجا المعلوم ر  -1
معلوم ر ـىدا األنشط  المىـلف   فلىمع لب  البج ن ر المـوفرس لد  المنظم  والقدرس اللى ـحوجله   -2

 في المنظم . 
 القدرس اللى ـقدجا المعلوم ر في الوبر المن ر  الـى ذ القرار اإلدارف.  -0

 ـقوجا األنشط  والنـ  ج في المنظم  لـصحجل أف انحراف ر محـمل .  -4

 ـقدجا المعلوم ر ل  ف  الب حثجن والمرـفجدجن منه .  -5

 3البج ن ر والمعلوم ر الـ رجىج  والضرورج  والـي ـعد األر س في المله . حفظ-2
                                         

 .27، ص2332، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن،نظم المعلومات اإلدارية، مدخل معاصر، سلوى السامرائينجم عبد هللا الحميدي،  1
 .28، مرجع سبق ذكره، ص لمعلومات اإلداريةنظم افايز جمعه النجار،  2
 .75، الطبعة األولى، مرجع سبق ذكره، ص نظم المعلومات اإلدارية مدخل معاصرنجم الحميدي وآخرون،  3
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 اإلداريةنعم المعلاما   أنااع-ب
 نعام معلاما  التسايق  -1
ـم م    بجرا  من ببل جعـبر نظ ا معلوم ر الـروج  من أبدا نظا المعلوم ر الوظجفج  الـي البر اه   

بدا وظجف  الـروج  ب لنرب  لب بي وظ  ف اإلدارس  فلىالب حثجن والمنظم ر والرب  في ذلك جعود 
لىاألىر  و   .مرحل  رج دس المرـهلك والـي ــطل  درار  أذوا  المرـهل جن ببل اإلنـ ج ا 

 نعام معلاما  اإلنتاج  -0

الن ـحوجل الن صر اإلنـ ج الر جرج  )المواد األولج   جعـبر نظ ا معلوم ر اإلنـ ج هو المرؤول    
ـبلى أهمجـش من ىال منـب ر )رلأ م دج   ىدم ر فلى( أس الم ل  األجدف الع مل   األرضر  (  ـو

بدـرش اللى ـوفجر المعلوم ر الا م  إلدارس اإلنـ ج لحل المش ار اإلنـ بج  وصنأ القرارار الا م  
الش مل للمنظم   اإلدارج وجعرف نظ ا معلوم ر اإلنـ ج "بأنش نظ ا فرالي من نظا المعلوم ر  1لذلك 

جىـص ببمأ البج ن ر ومن مص دره  الداىلج  والى ربج  ومع لب  هذه البج ن ر للحصول اللى 
  2المعلوم ر الا م  لمدجرف اإلنـ ج ب لوبر وال مج  والدب  المن ربجن".

ر اإلنـ ج اللى ـوفجر المعلوم ر الا م  إلدارس اإلنـ ج ل ي ــم ن من حل وجعمل نظ ا معلوم    
برارار أفضل روا  اللى المرـو  الـشغجلي لمع لب   فلىالمش ار اإلنـ بج  الـي ـوابهه  والوصول 

راب  المواد  األوض ع المىـلف  المـعلق  بمهم  اإلنـ ج  أو اللى المرـو  اإلدارف فـحلل هذه النظا ـو
ف اإلنـ ج   م  ـدالا هذه النظا المرـو  االرـراـجبي بدالا األنشط  الـي ـهـا ب لـىطجط والمرابب  و ل

  3لعملج  فنـ ج الرلأ والىدم ر اللى المد  الطوجل األبل.
 نعام المعلاما  المالي  -3

فدارس  ـعـبر الوظجف  الم لج  من أها المب الر الوظجفج  داىل المنظم  من ىال مرؤولج ـه  الن   
)ـحدجد هج ل األصول طوجل  األبل  ـحدجد هج ل رأس  األصول الم لج  للمنظم  وهذه األصول هي

لىالم ل  فدارس الـدفق ر الم لج  من و    وجعرف نظ ا المعلوم ر 4داىل المنظم  ىال فـرس الـشغجل( ا 
بدالا الملج  اـى ذ  الم لي اللى أنش "أحد نظا المعلوم ر المبنج  اللى الح رب ر اآللج  الـي ـقوا

حدجد المىصص ر الم لج  والرب ب  اللى   المدجرجن الم لججن لقراراـها المـعلق ب ألنشط  الـموجلج  ـو
                                         

 .82، صمرجع سبق ذكره، الطبعة الثانية، نظم المعلومات اإلدارية مدخل معاصرنجم عبد هللا الحميدي وآخرون،  1
 .47، ص2331، منشورات جامعة حلب، سوريا، إدارة اإلنتاج )مدخل كمي وعمليات(محمد الحسين، حسن مشرقي، عصري الحمدو،  2
 .21، مرجع سبق ذكره، صنظم المعلومات اإلداريةفايز جمعه النجار،  3
 رسالةة"، سوري في العقارية المصارف على بالتطبيق االستثمارية القرارات ترشيد في المالي المعلومات نظام حجي إسماعيل، "دور عمر 4

 .04ص ، 2334حلب،  جامعة ،االقتصاد كلية ،ماجستير
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 1الموارد الم لج  للمنظم ".
 نعام معلاما  الماارد البيرية -4

فن االهـم ا بنظ ا معلوم ر الموارد البشرج  )روا  من ببل المنظم ر أو من ببل الب حثجن( ب      
مـأىرا  الن ب بي نظا المعلوم ر الوظجفج  األىر    نظ ا معلوم ر الـروجقي مثا   وجعود الرب  في 

جنج  وال ـحـ ج الدس نق ط أبر ه  االالـق د الى طئ بأن األمور المـعلق  ب ألفراد هي أ فلىذلك  مور رـو
جبه   فلى وفي الرنوار األىجرس ا داد االهـم ا بنظ ا معلوم ر الموارد البشرج  نظرا  ل بر  2نظ ا لــر

الداد ال بجرس من العم ل  الموبودس فجه  والح ب  المـ اجدس للىبرار وبرامج الـدرج   حبا المنظم ر واأل
نـ ج ال بجر والحف ظ اللى المرـو  المطلو  من البودس  وذلك من أبل  ج دس القدرس اللى المن فر  واإل

ب الدس بج ن ر موارد بشرج  معـمدس اللى  151ففي الوالج ر المـحدس األمرج ج  هن ك م  ج جد اللى 
 . اإلدارج الح رو   بإم  ن المنظم  ارـرب ع البج ن ر منه  وارـىدامه  في فنب   أالم له  

 نعم معلاما  إدارة المااد  - 2
ـهـا هذه النظا بـىطجط أنشط  المشـرج ر والمى ون ب الالـم د اللى الىط  اإلنـ بج  ومرـوج ر    

 3المى ون الح لج   وهن ك الدد من الم اج  ـوفره  هذه النظا لإلدارس نذ ر منه :
 الــرج  الدبج  لىطط المشـرج ر والمى ون. -أ
 اإلنـ بج .االرـىداا األفضل للموارد البشرج  والم لج  والط ب   - 

 الحف ظ اللى مرـو  بج ري من المى ون مم  جقلل من فم  نج  ـوبف الملج ر اإلنـ ج.    -ج

                                         
منصور ناصر الرجى، "أثر نظام المعلومات المالي ودوره في رفع كفاءة سوق األوراق المالية دراسة ميدانية لمجموعة من الشركات  1

 .54، ص 2338، جامعة دمشق، رسالة ماجستيرالمساهمة في األردن"، 
ماهر محرز ضويا، "دور نظام معلومات الموارد البشرية في اختيار القيادات اإلدارية دراسة ميدانية على شركات الغزل في محافظة  2

 .42، ص 2338، جامعة تشرين،رسالة ماجستيرالالذقية"، 
 .130، ص2332ة الكتب والمطبوعات الجامعية،، منشورات جامعة حلب، التعليم المفتوح، مديرينظم المعلومات ،إبراهيم النائب 3
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 ةمردم

ابـصر دور المرـفجد ببل ثم نجن ر القرن الم ضي في الملج  ـطوجر نظا المعلوم ر اللى فالداد    
هج   مـطلب ر ـلك النظا   والـي   نر  بهود الـطوجر آنذاك منن و رـثنى المرـفجدأُ  واحـج ب ـه   فذـو

 المعلوم ر.بنظا  بور ط  مـىصصيـنفذ 

شهدر ـلك في مب ل نظا المعلوم ر  ومأ بداج ر الثم نجن ر وظهور م  جعرف ب لنمذب  األولج     
وذلك من ىال اإلدال  بآرا ها حول المدىار واالحـج ب ر   مرـفجدببل ال ر منبالمرحل  مش ر ش أ 

ـطوجر نظا و ـصمجا الن بج دس مش رجأ  م  الوا بعجدجنفال أنها   ىال مراحل مشروع الـطوجر ب ل  مل
  .اإلدارج المعلوم ر 

في بج دس  أ برالمرـفجد دورا   ىفذ ـول ر في بداج  الـرعجن ر بدأر ظ هرس بدجدس ب لظهور والـبذ   
من ببل نظا المعلوم ر نحو نـجب  ل ج دس الـوبش االرـراـجبي   اإلدارج مش رجأ ـطوجر نظا المعلوم ر 

 وم اوليالمنظم ر وال ـ   والب حثجن  لد  بجرس  أهمج فجد ومن هن  ا ـربر مش ر   المرـ المنظم ر 
حدجده في  وبذلر بهود  نظا المعلوم ر اللى حد روا  ـصمجا حثجث  لفها مفهوا مش ر   المرـفجد ـو

دراك   ـطوجر نظا المعلوم رو  ـلك المش ر   في نب ح ـلك النظا ومن ثا المنظم ر مأ فجب د  أهمج وا 
حدجد درب  مش ر ش المرـفجد الفع ل  الما م والطرا   األدوار    .لقج س ـو

 أااًل  ماهية امفهام المستفيد

جؤدجش  والدور الذف  أهمج  المرـفجد ىالل اإلدارج مب ل نظا المعلوم ر  والب حثون فيجبمأ ال ـ      
م رس ج   فذمأ ـطور نظا المعلوم ر -ف األهمج  أ -الـي ـ اجدر و  النظا ـطوجر ـلك ـصمجا و  في

حدود ـطوجر الـطبجق ر والبرمبج ر  فلىجصل   المرـفجد في المراحل المـقدم  منه  دورا  مهم   وحجوج   
  لذ    الصن الي والنظا الىبجرس وغجره  من دون االالـم د اللى   الى ص  ب ألنظم  المـقدم 

ال ف  دس من نظا  شنأ فلىشك  أدنيشجر وبدون نوىاص  الحدجم   المعلوم ر مـىصصي نظا
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 1المرـفجدجن.المعلوم ر من دون وبود 

وذلك الندم  جـقدا بطل    البعض ال ج ون فال في نه ج  الرلرل  الـوثجقج  فلىف لمرـفجد ب لنرب     
برا ىدم  معجن  مثل الحصول اللى وثجق  أولج   النظا الـي ـرـىدا  فلىأم  ب لنرب    بحم وث  قي وا 

وجر  البعض     ف لمرـفجد ذلك الشىص الذف جبحم في هذه القواالدمقرو س آلج   بواالد معلوم ر  بجرس 
                                                         2ط ل  ىدم ر ومنـج له  في آن واحد أف أنش ب   من نظ ا المعلوم ر. هوأن المرـفجد 

وج ون ذلك في أغل  األحج ن اللى صورس    م  جؤدف المرـفجد أدوار مىـلف  اللى الدس مرـوج ر    
المبرر الوحجد لوبوده  وارـمراره  وضبط موارده   وذلك فم   ـف الل مأ وحدار المعلوم ر  فهو

في مب لس فدارس الهج  ر  بصف  غجر مب شرس ب الـب ره الضوا   ص ح  القرار  أو ب الـب رهبصورس مب شرس 
 .مر هم    أو مأ وحدار المعلوم ر وربم  ب الـب ره المجا  بموب  الاب ـش  المرؤول    م  جـا ذلك أجض   

في ـحدجد  وأجض     العنصر األر ري في ـوبجش وحدار المعلوم ر والنظا وجمثل المرـفجد دا م      
ومم  رب  جم ن   ىص  ص المرـفجدجن وموابفها منه  وح ب ـها وطلب ـها بنجـه  في ضو  مامل

ج ون ال دس  فهو  في معظا العملج ر الـي ــضمنه  الرلرل  الـوثجقج  المرـفجد جلع  دورا   القول بأن
  شأنه بوجر الد اللى اـى ذ القرار الا ا  ب بـن  ه اللى دراج  بمص در المعلوم ر الـي جم ن أن جشجر 

نش    وجم ن أجض    أن جر ها في فالداد بعض أدوار العمل مثل اللغ  الـوثجقج  والـحلجل الوث  قي  وا 
 وغجره . وصن ال  ارـراـجبج ر البحم وـقججا نـ  ج البحوم  الفه رس

وبطبجع  الح ل جرـىدا المرـفجد المنـب ر والىدم ر وجعبر الن مـطلب ـش فجم  جـعل  بطبجعـه     
ـصورا  )ـقدجمه   وبعب رس أىر  فإن المرـفجد جمثل ال ما  أر رج   في  ل نظ ا المعلوم ر   وطرجق 

ثرا  ـو ج قججم   وا  شغجا  ـو   ل نش بد ج ون أجض   ال مل مق وم  ألدا  العمل الندم  جري  (جف   وـنشجط   ـو
معرف  آلج ر المعلوم ر أو الندم  جى ف من ـداوله   لذلك فوبود الحوار والـع ون بجن المرـفجدجن 
ىص  ي المعلوم ر أمر ضرورف  فذ أنش جنبغي اللى  ا الطرفجن ـب و  الموابف الرلبج  والمف ه جا وا 

فها نش ط ر  فلىوجاحظ حـى اآلن بأنش جوبد مرـفجدون  ثجرون لا جـوصلوا بعد  البرجط  أو الى ط  
  فنج ر ى ص  والما  بم الج    فلىالمعلوم ر اللى أر س أنه  بمل  من الىدم ر النوالج  الـي ـحـ ج 

                                         
فراس الشلبي، فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم النظام، دراسة استطالعية في عينة من المصارف  1

 .4، ص2335جامعة الموصل،  أطروحة دكتوراه،التجارية األردنية، 
2 Howcroft, Debora., & Wilson Melanic., (2003). “Participation bounded freedom or hidden constraints on 

user involvement”, New Technology.18.1p 4. 
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لذلك نبدها جرغبون في   احـ  ر المعلوم ر وال جولون وحدار المعلوم ر وموظفجه  رو  القلجل من 
االن م ش واالهـم ا فقط بعملج ر  فلىاالالـب ر  ومن ن حج  أىر  بد جمجل موظفو وحدار المعلوم ر 
صنجفه  اللى حر   الملج  نشر المعلوم ر و  لىحفظ الوث    ـو رـفجدجن فهم ل ودرار  ح ب ر الم ا 

 1الحقجقج .

 المستفيد  تعريف ثانيًا 

نش ال جوبد ـعرجف واحد مـف  أفال   في هذا المب ل الب حثوناللى الرغا من االهـم ا الذف أواله    
أصح به  من ىاله  ـعرجف  ح ولفقد ظهرر العدجد من وبه ر النظر   اللجش ى ص ب لمرـفجد

وفي   ـمج  به  مفهوا المرـفجد في أدبج ر نظ ا المعلوم ر الغموض واإلبه ا الـي  المرـفجد وا ال  ح ل
  2: وبه ر النظر العدجدس ـلك في اـب هجن هم  والب حثجن ـبوج بعض ال ـ    ح ولاـب ه أىر 

  ـي ـرغ  في ارـعم ل مىرب ر النظ الوبه  النظر األولى ـعد المرـفجدجن  ل البه ر ا -أ
رـعمله  لم   نهذه فإوف  وبه  النظر منش  و بغض النظر الن طبجع  االرـعم ل والغرض  فعا    ـو
 اإلدارج ـشمل  ل األطراف ذار العاب  ب لمنظم  بم  في ذلك المدرا  في المرـوج ر  نالمرـفجدج

ب ن  ال ـ   والمح ربجن والمبرمبجن  فلىالح ومج   المىـلف  وم ل ي األرها وال ب  ن والبه ر 
       الر ـر رج .جن والع ملجن في والمهندر

ها الذجن جرـعملون  ا  المىـلف  حصر  اإلدارج وبه  النظر األىر  ـعد المرـفجدجن في المرـوج ر  - 
ن البه ر األىر  أوهذا جعني   المه ا المنوط  بها إلنب  نظا المعلوم ر في صنأ القرارار الا م  

  ال ـرـعمل مىرب ر النظ ا ألغراض صنأ القراراربمجعه  ال ـدىل ضمن المرـفجدجن ط لم  أنه  
النظا( محللي و  المبرمبجن  ال ـب  )حـى لو   نر هذه البه ر اللى ـم س مب شر في النظ ا مثل 

 .ــعل  ب لـنفجذ فقط ألغراضجرـعملون مىرب ر النظ ا  الذجن
ق ربر   الدر أحج ن   الدجدس ـب ومح ورلقد الرف المرـفجد في نظ ا المعلوم ر اللى وف  مـر  ار     ـو

اللى ف  دس ومنفع   اللى أنش من لش فذن الحصولالمرـفجد  الب حثجنفقد الرف بعض   في أحج ن  ثجرس
أول ك أنها "المرـفجدجن اللى  الرف ( فذEdwards)وهذا جظهر في ـعرجف   من ارـىداا النظ ا

وفي االـب ه نفرش الّرف  3 للنظ ااإلفراد الذجن جرجدون الحصول اللى الف  دس من االرـىداا ال  مل 
                                         

 .240، ص 1222مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية،سونيا البكري ،  1
 .212، ص2334، دار وائل للنشر، عمان، األردن، اإلداريةالمدخل إلى نظم المعلومات محمد عبد الطائي،  2

3 Edwards, Chris. Ward John., & Bytheway, Andy., (1995) “The essence of Information systems” 2nd.Ed, 

prentice Hall  . p134. 
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األشى ص الذجن جحصلون اللى بعض فوا د من ارـىداا نظ ا المعلوم ر بأنها "المرـفجدون 
 .1"اإلدارج 

بأنها  اإلدارج ن من حجم وبوالها في منطقش نش ط نظ ا المعلوم ر و في اـب ه أىر الّرف المرـفجدو    
 .2"اإلدارج نش ط نظ ا المعلوم ر  المرـفجدون الما مون أو المدرا  داىل منطقش"

اإلفراد المرؤولون الن ـحدجد ح ب ر "( المرـفجدجن بأنها McManus and Woodالرف )و    
ع ج  النظ ا الح لي  3."األالم ل للنظ ا البدجد أو ـقوج  ـو

القول بأن المرـفجد  ل من جحصل اللى  ومن وبه  نظر الب حم جم ن في ضو  الـع رجف الر بق    
 ف  دس من نظا المعلوم ر روا  بش ل مب شر أا غجر مب شر. 

 مياركة المستفيدثالثًا  مفهام اأهمية 

  م  جلي: أها بواالد مش ر   المرـفجد لـطوجر أنظم  المعلوم رفن من 

ـّأثجر في أف نظ ا جرـىدمش. في ح المرـفجد لل -أ  ال
ألّنش جعرف المش  ل  وجعطي  الر جري للبج ن ر في العدجد من األمورالمرـفجد هو المورد  - 

 المرؤولج ر لحه . 
 .األ ثر معرف  وبدرس فجم  جـعل  ب حـج ب ر ومـطلب ر وظ  فها الح لج  اه جنالمرـفجد -ر

اللى الرغا من البهود الر الج  لمش ر   الُمرـفجد في حقل نظا المعلوم ر بش ل فعلي  فاّل أنه  
ل ثجر من الـع رض في المفهوا والنشأس  حجم ظهرر وبه ر نظر مـب جن   وارـىدمر ـعرضر ل

ىـلف في ال ثجر من األحج ن  وجم ن  فلىال ثجر من المصطلح ر لإلش رس  هذا المفهوا  ـلـقي أحج ن   ـو
  4ذ ر وبه ر النظر هذه بش ل ملىص   آلـي:

( User Participation  وارـىدا مصطلل )وبه  النظر األولى ـبنر مفهوا المش ر   الرلو ج -1
عني مبموال  النش ط ر الـي جنفذه  المرـفجد في ـطوجر نظ ا المعلوم ر.  لإلش رس له   ـو

                                         
1 Nickerson, Robert C. (2001), Business and information systems،” Prentice Hall New Jersey. p17. 
2 Awad, Elias. (1998). “Management information systems: Concept، Structure, and Applications.” p95. 
3 McManus, John & Wood-Harper, 2003. “Information systems project management: methods, Tools and 

Techniques،” Prentice Hall  . p143. 
4 Davis, P.B., (2002). “Information systems: and introduction to informatics in organization”, 1st.Ed. 

Palgrave, p 435.  
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حدثر النوبه  النظر الث نج   -2 المش ر   النفرج  في منـج نظا المعلوم ر المـحصل من الملج   ـو
 ر الن هذه المش ر  .( للـعبجUser Involvementلـطوجر وبد ارـىدا مصطلل )ا

وبه  النظر الث لث  وهي ـبمأ م  بجن المش ر   الرلو ج  والنفرج  للمرـفجد في الملج  المش ر    -3
 (User Engagementهذه المش ر   بمصطلل ) فلىفي ـطوجر نظا المعلوم ر وجش ر 

بر  أهمج  مش ر   المرـفجد  طوجر نظا المعلوم ر اإلدارج  ـو  من ىال الـ لي: الند ـصمجا ـو

مـ . دوار أفضل بدال  أفراد المرـفجدون ن جعطى األأ. جنبغي أ جنج  مـؤ  من بعل الملها أو مه ـرها رـو

 .اواحـج ب ـه. المرـفجدون مؤهلون بش ل أفضل لـحدجد  جفج  ـطوجر الملها  

وبع ـها حول ـق ن  المعلوم ر مهم  ش ون. مش الر المرـفجدج  الـقنج .ـها  ن مواصفأنه  شأـو

 . ـق ن  المعلوم ر جم ن أن ـ ون موضح  بصورس ما م  داىل محـو  م  ن العمل فقط.د

 وثق  ب لنظ ا النه  ي فذا   ن لها دور في الملج  الـطوجر. المرـفجدون أ ثر الـ ام    ج ون. بد ه

 وجوضل الش ل الـ لي فوا د مش ر   المرـفجد في ـصمجا نظا المعلوم ر اإلدارج :
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 *اإلدارج  المعلوم ر نظا ـصمجا في المرـفجد مش ر   فوا د( 1الش ل ربا )

 
فراس الشلبي، فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم النظام، دراسة  المصدر -*( 

 .21، ص:2335الموصل، ، جامعة أطروحة دكتوراهاستطالعية في عينة من المصارف التجارية األردنية، 
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  اأنااعها المستفيد مياركة مستايا   رابعاً 

 المرـفجد مش ر ش ل ج دس مح ول  في واألبح م واآلرا  ف  راأل من العدجد األىجرس الفـرس في ظهرر   
 ومن ذلك  لـحقج  العملج و  النظرج  ف  راأل من مبموالش فبر ر المعلوم ر  نظا ـطوجر في والـ امش
 نظا في المرـفجد مش ر   موضوع درار  ح ولر الـي واالـب ه ر اآلرا  لـلك الب حم ــبأ ىال

 موضوع حول المصطلح ر من العدجد النه  ـولدر األف  ر من مبموال  برو  وبد المعلوم ر 
 فط را   جش ل الذف األمر  (المرـفجد مش ر   وأنواع وصجغ ومرـوج ر اـب ه ر) مثل المرـفجد مش ر ش
 ج ه جـم فجم ن المرـفجد مش ر   ألنواع ب لنرب  أم  مش ر  ال وصجغ مرـوج ر جضا ومـف ـو    وارع   
 اـب ه ر من  ل ارـعراض رجـا اللجش وبن   المش ر    وصجغ  مرـو  مثل مصطلح ر وف  اللى

 ـحدجد ثا ومن  منه   ل ـربط الـي العاب ر لـوضجل مح ول  في المش ر   وأنواع وصجغ ومرـوج ر
 .المرـفجدمش ر    بعد لقج س المقـرح نموذبش في الب حم ببل من ارـعم له  جم ن الـي المق ججس

 المستفيد مياركأ اتجاها  -1 

 1:جلي  م  ـوضجحه  جم ن المرـفجد مش ر   حول واآلرا  االـب ه ر من العدجد هن ك 

  المـبدد االـب ه-أ

بدجده الق  ا المعلوم ر نظ ا ـطوجر فلى االـب ه هذا جشجر حجم     ب لـع ون وذلك مرـمر بش ل ـو
 به  جمر الـي الـطوجر مراحل من مرحل   ل ـهدف حجم والمطورجن  المرـفجدجن من  ل بجن الـ ا

 .ـقججمه  جم ن للنظ ا صجغ  فجب د فلى النظ ا

  الـبرجبي االـب ه - 

 االـب ه هذا مظ هر هاأ ومن النظ ا  ـطوجر الملج  في والىطأ الـبرب  أر س اللى االـب ه هذا جقوا   
 في للمرـفجد ف الل  مش ر   من النموذج هذا ـصمجا الند البد حجم للنظ ا  األولي النموذج هو

صمجمش ـىطجطش  .واىـب ره ـو

 الـش ر ي االـب ه -ج

 :جلي بم  ـوضجحه  جم ن االـب ه هذا وىاص    
                                         

فراس الشلبي، فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم النظام، دراسة استطالعية في عينة من المصارف  1

 .20، ص:2335، جامعة الموصل، أطروحة دكتوراهالتجارية األردنية، 
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 .نظ ا مطورجن مأ ارـش رججن جعملون المرـفجدجن فن -1

 .وانرب ا بـن غا النظ ا ـصمجا الند والم لج  والـقنج  البشرج  العوامل مع مل  ضرورس -2

 .للنظ ا الـىطجط الند النظ ا بـغججر جـأثر شىص  ل مش ر   االالـب ر بعجن األىذ ضرورس -3

 .الذاـج  الملها محط ر بـصمجا المرـوج ر بمجأ في الع ملجن مش ر   ضرورس -4

طوجر ـصمجا في ال لي االـب ه ارـن د ضرورس -5  .الـأ د الدا ح ل  ىفض مبدأ فلى النظ ا ـو

 المستفيد مياركة صيغ -2

 اللى ـوضجحه  جم ن المعلوم ر  نظا وـطوجر ـصمجا الند المرـفجد لمش ر   صجغ الدس كلهن    
 1:الـ لي الش ل

 مرحلج  صجغ  -م ثف  صجغ  -أ

 مرـمر بش ل ـ لجفها وجـا الـصمجا  فرج  من مرـمرا   ب  ا   الم ثف  الصجغ  في المرـفجد جش ل حجم
 بهود مرابع  فلى المرـفجد دالوس ىاله  من فجـا المرحلج  الصجغ  أم  النظ ا  ـصمجا مراحل   ف  في

 . منـظم   منج  فـرار واللى والـصمجا الـطوجر

  مب شرس غجر صجغ  -مب شرس صجغ  - 

 ـمثجل فج ون المب شرس غجر الصجغ  في أم  شىصي  بش ل المب شرس الصجغ  في المرـفجد ـمثجل فج ون
 .اآلىرجن بوارط  المرـفجد

 ررمج  غجر صجغ  -ررمج  صجغ  -ج

 ررمي  بش ل المرـفجد فجها بم  النظ ا وـطوجر ـصمجا فرج  ابـم ال ر ـ ون الررمج  الصجغ  في   
 .والمن بش ر العاب ر ىال من فـ ون الررمج  غجر الصجغ  أم 

  المشـرك األدا  صجغ  -الفردف األدا  صجغ  -د

                                         
1 Davis, P.B., 2002. “Information systems: and introduction to informatic in organization”, 1st.Ed. 

Palgrave.p359. 
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 المشـرك األدا  صجغ  في أم  نفرش  المرـفجد ىال من النش ط ر ـنفجذ جـا الفردف األدا  ح ل  في   
 .اآلىرجن مأ النش ط ر ـنفجذ فجـا

  ى ربج مش ر    -داىلج  مش ر   -ه

 من المرـفجد جشـرك بجنم  الداىلج   المش ر   صجغ  في الـصمجا برارار   ف  اللى المرـفجد جطلأ   
 .الى ربج  المش ر   صجغ  في والـفوجض االرـش رس ىال

 المستفيد مياركة مستايا  -3

عمل المش ر   ـحدم ر بق    ذ رن   م      نظا وب حثي  ـ   معظا جـف  فذ مىـلف   بمرـوج ر ـو
صمجمه  المعلوم ر نظ ا ـطوجر في المرـفجد لمش ر   مرـوج ر ثاث  وبود اللى المعلوم ر  : 1وهي ـو

             ارـش رج  مش ر   -أ

 فال ومصممجه   النظا محللي فجدف في القرارار اـى ذ الملج  ـبقى فذ المش ر   مرـوج ر أدنى هي   
 مىـلف في ارـش ـرها ـمر الذجن المرـفجدجن من القرارار هذه مثل اللى  بجرا   اـف ب    هن ك أن

 الرغا واللى فقط  والمق بل  االرـبج ن ش ل جأىذ بد واالرـش رس النصل من المرـو  وهذا المرـوج ر 
 جـأثران وش لش النظ ا أهداف أن فال والمصممجن المحللجن بأجدف القرار اـى ذ صاحج  ـر   من

 .المرـفجدجن لقرا الوظجفي الرض  ح ب ر والرجم  ب لح ب ر

  ـمثجلج  مش ر   - 

 من م ون  مبموال  ـش ل لذلك المرـفجد القرا من المش ر   من أاللى مرـو  المرـو  هذا جـطل    
 رأف فرص  منها  ل جمـلك بحجم النظا  ومحللي( المرـفجدجن) األفراد مرـوج ر بمجأ الن ممثلجن

 بحجم اإلدارس طرج  الن المرـفجد الن القرا ممثلي اىـج ر وجـا القرار  اـى ذ في مـر وج  ومش ر  
 .فعا   الـصمجا بقرارار المـأثرجن بمجأ وح ب ر ورغب ر اهـم م ر جمثلون

 

 

                                         
1   Davis, P.B., 2002. “Information systems: and introduction to informatic in organization”, 1st.Ed. 

Palgrave.p361. 



49 
 

 

  بم الج  مش ر  -ج

 من أاللى ج ون وبذلك النظ ا  ـطوجر الملج  بـوبجش المرـفجد جقوا فذ المش ر   مرـوج ر أاللى هي   
 الع ملجن األفراد من انـى بها جـا الممثلجن أن فال والـصمجا  الـطوجر الملج  في والمصممجن المحللجن
 هذا في وجبرف للع ملجن  المـىذس القرارار وـوصجل المبموال  برارار الن الدف ع مرؤولج  وجـولون
 في واالرـش رار االـص الر ىال من وذلك المرـفجد القرا في الع ملجن بمجأ فشراك مح ول  المرـو 
 .النظ ا ـصمجا الملج 

 إلم  نج ـش ـحقجقش أو/ و النظ ا وصول الدا احـم لج   ج دس في المش ر   من الدنج  المرـوج ر ـرها   
 بنب ح ـنفجذه جـا الذف النظ ا فحـى مـدنج  المش ر     نر فإذا الفشل  احـم لج   ج دس ثا ومن ال  مل 
 لا و أنش جبدو م  وررال ن ـدرجبج    النش الـىلي وجـا جـرك ثا بصجرس  لمدس ارـعم لش جـا بد م  نوال   

 حول والمف وض ر المن بش ر من ـطور م  ال دس للمش ر   العلج  المرـوج ر فإن وب لمق بل ابدا   جصما
 المرـفجدجن لمىـلف المىـلف  االحـج ب ر المف وض ر هذه مثل ــضمن فذ ونط بش  النظ ا مع لا

شب اله  دالمه  جم ن ال الـي المىـلف  والح ب ر  ــضمن  م  والقدرار  الموارد اللى القجود بر  وا 
 .  ـوفجره  جم ن وال بدا   وم لف  صعب  بأنه  المحللون جعـقد الـي المطلوب  األوبش

 مياركة المستفيدنااع أ -4

 مصمموفمن ب ن  بد جقدا   حبا الـأثجر الذف جمـل ش المرـفجد في النظ ا فلىجشجر نوع المش ر      
ىر بد أ ومن ب ن   النظ ا االفـراض ر حول المـطلب ر واالحـج ب ر وجـا ـب هل مدىار المرـفجد

واللجش مج  ال ـ     وف  مع ججر البودس المعروف  من ببلش لىال له جصما المرـفجد النظ ا و/أو جقب
 ع اآلـج األنواذ ره  بجن  والب حثون ومن ىال مصطلح ر المش ر   وصجغه  ومرـوج ـه  الر ب 

صمجمه  نظا المعلوم رلمش ر   المرـفجد في ـطوجر    1:ـو

 عدم المياركة  -أ
 أوالدا بدـرش اللى المش ر    أو  وهن  بد ال جهـا المرـفجد ب لمش ر   لعدا امـا ش الرغب  في ذلك   

ش للمش ر  إلفي ح ل فرض ا  .دارس النظ ا اللجش والدا دالـو

 
                                         

1 Bocij, P. Chaffey, D. Gresley, A. & Hickie, S., (2003). “Business information systems: Technology, 

Development and management for the e-business”, 4nd Ed, prentice Hall. p500. 



51 
 

 

 رمزية مياركة-ب

 ـهمل وال ـأىذ ب لحرب ن. نه  أال فاللى وف  هذا النوع من المش ر   جـا طل  مدىار المرـفجد    

 مياركة من خالل النصيحة                    -ج

 ىال المق بار أو االرـب ن ر أو من ىال ورأجش منوهن  جـا الحصول اللى نصجح  المرـفجد    
 .والمرابع  للنظ ا ابـم ال ر الـقوجاالمش ر   في 

          المياركة من خالل المصادقة  -د 

فذ جص د  المرـفجد اللى النـ  ج   ب لمش ر   من ىال الرب ب  الضعجف  وجعرف هذا النوع اجض      
 م    المقدم  من فرج  الـصمجا والى ص  ب لنظ ا   ل أو في  ل مرحل  من مراحل الملج  الـصمجا

 .جق ف أج  مرحل  من مراحل الملج  ـصمجا النظ افصاحج   جض   أجمـلك المرـفجد 

 داء المياركة من خالل األ -ه 

فذ ج ون   برا  المق بار وىل  ىص  ص النظ افجرها المرـفجد بف اللج  في نش ط ر الـصمجا مثل    
ب ط بجن فرج  الـصمجا والقرا المعن المرـفجد الضوا     ي.في فرج  الـصمجا أو موظف اـر

  لمياركة من خالل رقابة قايةا -ا 

فذ جرها في مراحل المشروع   داـرش ومل جـشا  وهن  جشـرك المرـفجد في فرج  مشروع نظا المعلوم ر و    
 والـصمجا.دا  المرـفجد الوظجفي جعـمد اللى مىرب ر بهود الـطوجر أن ـقججا أالن  فضا    ب ل  مل

ب لحرب ن ببمجأ  جأىذ أن من المفجد الند ـطوجر مقج س ال ا لمش ر ش المرـفجد بأنشوجر  الب حم   
جوبد    ناآل فلى وبود مثل هذه المق ججس الدا فلىالب حثجن أش ر  وبم  ان بمجأ  صجغه  ومرـوج ـه 

ن جـضمن هذا أوجب  الر بق   جع س المف هجا    مش ر للمقج س ص د  ومعول اللجش  وبود فلى  ح ب
الـي  والاحق   والر بق  والرلبج  اإلجب بج و  والمب شرس الررمج وغجر  الررمج  المش ر  نش ط ر  المقج س

 Tait)وجر   ل من الب حثجن   من مراحل ـصمجا النظ ا معجن  و مرحلأـحدم في بمجأ المراحل 
and Vessey)1 ا نظالالمرـفجد في ـصمجا  لمش ر  جرـعمل مقج س  المش ر   جم ن أننوع  أن  

                                         
1 Tait, Peter. & Vessey, Iris., 1988. “The effect of user involvement on system success: A contingency 

Approach”, MIS Quarterly, March، P 96. 
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طوجر   بجن مش ر ش المرـفجد في الملج اإلجب بج  العاب جـا من ىالش اىـب ر وهذا جعني أن  ـصمجا ـو
نواع أارـعم ل   ن الب حم جر  في ام  نجإف واآلرا  الر بق  األبح م فلى وارـن دا    النظ ا وف اللجـش

 لألرب  وذلك  فجد المرـ   بعد مش ر ل الدرار مـغجرار جم ن ارـىدامه  في هذه     المرـفجدمش ر 
 األـج :

نط   وارأ من رلو ج ر ونش ط ر  فلىرـند ـو  مىـلف ــضمن صجغ ومرـوج ر  المش ر  نواع أ -1
 المش ر  .في  الحدجث ذلك ـع س المف هجا واالف  ر  فلى  ض ففوهي   ومرؤولج ر المرـفجد

 وبم  أن هذه اإلدارج  ـقدا نموذج مقـرح لقج س مرـو  نب ح نظ ا المعلوم ر  الدرار ان هذه  -2 
  م  نجفجر  الب حم في لذلك   في الشم ل الرورف الع مل  اإلنر نج  اللى المنظم ر رـطب  الدرار 

 .ومبـمأ البحم  المرـفجد  ونش جن ر  الجن  نواع مش ر أارـعم ل مقج س 

مثل واحد من أبع د أىر  في النموذج المقـرح في هذا البحم  ولذلك  ون بعد مش ر   المرـفجد ج -3
م جد من الـعم   فلىلجس هن ك أم  نج  لدرار   ل صجغ ومرـوج ر وأنواع المش ر     ونه  ـحـ ج 

وجم ن أن ـدرس في درار ر أىر   مـغجر أر ري مرـقل جؤثر في البعد المعـمد وهو نب ح نظا 
 المعلوم ر.
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 مردمة       
 وفرس  ورغا ررجع بطرجق   جنموــ اجد المى وف من هذا الرجل المـدف  من المعلوم ر والذف     

ش  المنظم رالمعلوم ر فال أن ال ثجر من فدارار  ـشعر أنه  في أ م  حقجقج   ففي الـقرجر الذف نشـر
أن المعلوم ر في  ل  فلى( ـمر اإلش رس 2115( ال ا )The Economist) راإلج ونجمجرمبل  

في  ـنفجذج    ( مدجرا  122م  ن أم  المعرف  فجصع  الوصول فلجه   وهذا هو ارـنـ ج درار  شملر )
أ دوا اللى أن هن ك ال ثجر من المعلوم ر غجر الدبجق  وغجر المعّول  نالذج األوربج المنظم ر  بر  

  1.اللجه  في صنأ القرار

في  المنظم ر ن المعلوم ر ــ اجد بجمـه  في البج  ر الـن فرج  ررجع  الـغجر   لـي ـعمل به  ف   
الوبر الح ضر في ظل العولم  والـطورار الـ نولوبج  الررجع   حجم أن مثل هذه البج  ر ــرا بعدا 
الـأ د الشدجد  وللحد من الدا الـأ د جـا االالـم د اللى المعلوم ر  و لم    نر المعلوم ر ذار بودس 

لي ـحرجن بودس القرارار ال لج  ودبجق   لم    نر ذار مر هم  ال لج  في الحد من الدا الـأ د وب لـ 
ن بودس المنظم رفي  ذا   ن القرار هو بوهر العمل اإلدارف فإن ب الدس  ل برار هي المعلوم ر  وا    وا 

 .القرار البد أن ـعني أوال  بودس المعلوم ر الـي ارـند اللجه  القرار

 تعريف المعلاما أااًل  

الدس أف  ر ى ص  ب لمعلوم ر الندم  فهن ك   فن مصطلل المعلوم ر هو مصطلل غجر محدد بدب    
م  هو موبود  أو ـرـىدا  فلىف لمعلوم ر بد ـرـىدا لإلض ف    اإلدارج ــربط بنظا المعلوم ر 

ال  بدجدا   معلوم ر ر بق   أو أنه  ـحـوف اللى مف بأس بمعنى أنه  ـقول شج    من لـصحجل أو الـأ د 
به    ذلك أن المعلوم ر له  بجم  اـى ذ القرارار حجم أو ال جم نش الـنبؤ   جعرفش من ارـقبله  من ببل

وجم ن القول   أنه  ـغجر من االحـم الر الى ص  ب لنـ  ج المـوبع  في الموبف الذف جـىذ فجش القرار
من  اوج  نظا المعلوم ر هو الـعرجف الـ لي "المعلوم ر هي  للمعلوم ر المفجد والن فأ فن الـعرجف

                                         
1 Campus, Leonardo, (2007), Strategic Information Systems Planning A Case Study. From The Financial 

Services Industry, the Journal of Strategic Information Systems, Vol.16, p, 235. 
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وله  فم  بجم  مدر   في االرـىداا  للفرد مرـقبا   ده  لـصبل في ش ل أ ثر نفع   البج ن ر الـي ـا فالدا
ومن هذا الـعرجف جم ن القول: أن الاب   1 الح لي أو المـوبأ أو في القرارار الـي جـا اـى ذه "

  .البج ن ر ب لمعلوم ر مثل: الاب  المواد الى ا ب لمنـج النه  ي

الداده   فن    ـلىجصه  ونقله  من مرـو  فدارف و أنظم  المعلوم ر هي الـي ـقوا بـشغجل البج ن ر وا 
المعلوم  لن  نش من المم ن أنأل   ف  المرـوج ر اإلدارج   فلىوـضمن وصوله   مرـو  آىر فلى

ث ل بد فعلى ربجل الم  المرـوج ر العلج  للمنظم  فلىـصل بصورس   مل  أو بد ال ـصل اللى اإلطا  
اإلدارس العلج  أو ـوصجله  فلجها بطرجق   فلىجعربل مدجر الـروج  ش و  بعض المرـهل جن من الوصول 

  غجر صحجح .

مبموال  من البج ن ر بر  ـشغجله  بأرلو  معجن                                                                 "جم ن ـعرجف المعلوم ر بأٌنه  و    
االرـف دس منه  الند اـى ذ القرارار وب لـ لي ـىفجف ح ل  الدا  فلىصبل ب لُش ل الذف جؤدف حـى ـ
  .2"الـٌأ د

عرف المعلوم ر أجض       نـ به  لـصبل بش ل أ ثر فالداده  أو فبج ن ر أو معلوم ر بر  "بأٌنه   ـو
بحجم ج ون له  بجم  مدر   في االرـىداا الح لي أو المـوبأ أو في القرارار الـي   نفع   للفرد مرـقبا  

  3."جـا اـى ذه 

المصطلل الذف "( المعلوم ر بأن ه  NASTوجعرف المعهد القومي للمق ججس والـٌ نلوبج  األمرج ي )   
 4".حمل في طج ـش أبع د المنفع  والموضوالج  والن اه ج

درب  اإلجف   "الما م  لارـعم ل بأنه   ـعرجفه  بحر فجم ن المعلوم ر  أم  فجم  جىص بودس  
 5."ب الحـج ب ر والـوبع ر من ببل مقدمي المعلوم ر أو منـبي المعرف  الند بج مها بأالم لها

 

                                         
1 M. Mohammad & Isfandyari Moghaddam.,(2008)., Some Issues on Impacts and Characteristics of 

Information as Wealth in the New Economy., International Journal of Information Science & technology, 

Vol. 2, No. 2.p,125. 
، المجلة العلمية لتجارة األزهرجابر محمد إسماعيل، تقييم نظم المعلومات اإلدارية المرتبطة بالحاسب االلي في وحدات القطاع الحكومي،  2

 .171، ص2331
 .112ص  ،2338، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلداريةمحمد احمد احسان،  3
مجلة دراسة ميدانية في عينة من المصارف العراقية، -جودة المعلومات وتأثيرها في القرارات االستراتيجية ، ، سلمان عبودمؤيد الساعدي 4

 .14، ص 2310، 0، العدد 15المجلد القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، 
5 Watson, R. Pitt, L. & Kavan, B., (1998): Measuring information Systems Quality, Lessons from Two 

Longitudinal Case Studies, MIS Quarterly, Vol. 22, No. 1, p 61-79. 
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 أهمية المعلاما ثانيًا  

فن المعلوم ر هي ـبمجأ الوب  أ والبج ن ر بطرجق  جم ن أن ـىدا الشر   بش ل أفضل مم  ـقدمش      
البج ن ر   م  جم ن القول فن المعلوم ر هي نـ  ج نش ط االرـعاا واالـص ل  وحر  اللوا الح رو  

 لب  ومحرن   فإن المعلوم ر هي بج ن ر مع لب  ومى ن   وهذا جعني أن المعلوم ر هي بج ن ر مع
بنفس المعنى الذف ـشجر اللجش بودس المعلوم ر بوصفه  معلوم ر محرن  اللى أر س الدب  

 والموضوالج  والما م  للمش ل  أو للموضوع الذف جـا مع لبـش.

ونبد في الحج س العملج  أن المعلوم ر ن درا  م  ـ ون   مل   ودا م   جـصرف المدجرون وفق      
  و لم  اإلدارج لدجها  و لم    نر المعلوم ر   مل    نر الون   لـحرجن العملج   للمعلوم ر المـ ح 

  نر ـمثل موردا  ارـراـجبج   حقجقج    هذا وروا    نر المنظم  شر   صن الج  أو ىدم ـج  فإنش جب  
حلله   ثا ــصرف بن   اللى ـفرجر هذه المعلوم ر.  أن ـحصل اللى المعلوم ر ـو

ابـص دج ر نظ ا المعلوم ر فإنش رغا أهمج  المعلوم ر لمـىذ القرار  فال أنش من المها  فلىوب لنرب     
ــحمله  المنظم   وجنبغي اللى   لف النظر فلجه  من منظور ابـص دف  حجم أن المعلوم ر رلع  له  

وفجره  بأبل ـ لف  مم ن  بحجم ج جد الع  د منه   اللى اإلدارس أن ـراالي الحصول اللى المعلوم ر ـو
ــمثل بنوده  والـي لذلك جنبغي اللى فدارس المنظم  أن ـق رن ـ لف  فب م  نظ ا للمعلوم ر     1ـ لفـه 

من األبه س  من الع ملجن والفنججن  والددا   في وبود وحدس ـنظجمج  في هج له  الـنظجمي  ـضا الددا  
الداده  لـ ون ص لح  والمعدار ـبدأ من اآلالر الح رب  حـى الح رب ر اآللج  لـقوا بـبوج   البج ن ر وا 

غجر ذلك من الـ  لجف واألالب   الـي ــحمله  المنظم   فلىب إلض ف    الرـىدامه  في اـى ذ القرارار
والـي جنبغي أن ـ ون أبل من العوا د المحقق  من ارـىداا مىرب ر ذلك النظ ا في اـى ذ القرارار 

المىـلف   وبذلك لو   نر ـ  لجف  اإلدارج ار والمرـوج ر والـي جن ط به  مرا   اـى ذ القرار   اإلدارج 
 .من فب مـش ذلك النظ ا أ بر من الوا ده فا بدو  فطاب   

 امن بين اعائف المعلاما  ما يلي 

البد من ـوفر الدد من المع ججر في المعلوم ر حـى ـ ون مفجدس ب لنرب  لمـىذف تععيم الفائدة   -1
 2المع ججر م  جلي:القرار  ومن أها هذه 

                                         
 .20-23، ص2338الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  نظم المعلومات اإلدارية،فؤاد الشرابي،  1
مجلة دورية ، دور جودة المعلومات في فاعلية عملية صنع القرار دراسة ميدانية على شركات االتصاالت األردنية، اد صياح بني هانيجه 2

 .21-121ص  ،2315، 14، جامعة البصرة، المجلد السابع، العدد نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد



55 
 

 

 أن ـصل في الـوبجر المن ر  الـى ذ القرار.  - 

 .أن ـ ون   مل  -

 أن ـ ون مىـصرس.  - 

 .واضح ان ـ ون  -

ـحقج   ي ــم ن فدارس المنظم  من المعلوم ر هي المفـ ح ل استخدام المعلاما  في الرقابة  -2
فالداد المع ججر  وبج س األدا  الفعلي ومق رنـش بـلك الرب ب  الفع ل   ونبد أن الملج  الرب ب  ــمثل في 

نبد أن مق رن  األدا  الفعلي ب لمع ججر جولد معلوم ر   المع ججر  ثا الـصرف بن   اللى النـ  ج  فمثا  
  .جا الموبف بدب  أو اـى ذ الـصرف المن ر جوبدون المعلوم ر نبد أن المدجرجن ال جرـطجعون ـق

حجم ـر ها المعلوم ر بمر الدس اإلدارس الند   اإلداريةفي اتخاذ الررارا  استخدام المعلاما   -3
  1اـى ذ القرارار فجم  جلي:

وصف الموابف واألحدام المىـلف  والمؤثرس اللى اإلدارس  والـي ـمثل المن خ الذف جـا في فط ره  -أ 
 العمل اإلدارف.

العوامل والمـغجرار األر رج  المحددس  فلىـحلجل الموابف واألحدام الر بق  وـفرجره  للوصول  - 
 العاب ر الـي ـربط العوامل وـحر ه . فلىله   و ذلك الوصول 

مع ون  اإلدارس في اـى ذ القرارار من ىال ـوفجر أرس المق رن  والمف ضل  بجن الحلول  -ج 
 واإلبرا ار البدجل  الىـج ر أفضله  بمجعه .

ـوفجر المعلوم ر الن األحدام والظواهر المرـقبلج  )الـنبؤار(  األمر الذف جم ن اإلدارس من  -د 
 اإلالداد له  والـىطجط لموابهـه . 

وذلك بهدف ـقججا مد  فع لجـه  و ف  ـه   وفي ربجل ـوفجر  اإلدارج ـقججا الرج ر ر والقرارار  -ه
فب م  نظ ا  فلىر بق  فإن البهود جنبغي أن ـنصرف المعلوم ر الا م  لإلدارس ل ي ـقدا الوظ  ف ال

 مـ  مل للمعلوم ر  جضمن ـوفجر البج ن ر الدبجق  وال  فج  لارـىداا في الوبر المن ر  لذلك.

 

                                         
1 Haag, Stephen et. al., (2002), Management Information System for the Information Age, 3rd Ed., 

McGraw-Hill, Inc., N.Y.p.478. 



56 
 

 

 العاامل المحددة لجادة المعلاما ثالثًا  

له  بطرجق  فن بودس المعلوم ر ــحدد بطرجق  ارـىدامه  بوارط  مـىذ القرارار حـى ولو ـا فرر    
  فع ل   بمعنى آىر فن بودس المعلوم ر ــحدد بقدراـه  اللى ـحفج  الفرد مـىذ القرار لجـىذ موبف   معجن   

برارار أ ثر فع لج   وهن ك ثاث  الوامل ـحدد  فلى ذلك بقدـره  اللى بعل الفرد مـىذ القرار جصل 
هي )منفع  المعلوم ر  درب  الرض  درب  بودس المعلوم ر وذلك من ببل مرـىدمجه   وهذه العوامل 

الن المعلوم ر من ببل مـىذ القرار  واألىط   والـحج (. ورجـا فجم  جلي شرح ل ل ال مل من هذه 
 العوامل:

 منفعة المعلاما  لمتخذ الررار -1

ـمثل هذه المنفع  في صح      فن أف معلوم  جم ن أن ـقجا من  اوج  المنفع  المرـمدس منه   ـو
 1ورهول  ارـعم له   وبد ب ا بعض الب حثجن بـحدجد أربأ من فأ للمعلوم ر:المعلوم  

أ. منفع  ش لج : بحجم ج ون هن ك ـط ب  بجن ش ل المعلوم ر مأ مـطلب ر مـىذ القرار  و لم   اد 
 هذا الـط ب   لم    نر بجم  هذه المعلوم ر ال لج .

 بجرس بدا  فذا ـوافرر لد  مـىذ القرار في  . منفع   منج : وجقصد به  أن ج ون للمعلوم ر بجم  
 الذف جحـ ج فلجه . المن ر  الوبر

 وبر بأف برهول  فلجه  الوصول أم ن فذا  بجرس بجم  للمعلوم ر ج ون حجم: م  نج  منفع  ۔ج 
من المنفع    ا   ـعظا اآللي ب لح ر  المب شرس االـص ل طرجق  فإن لذا القرار  مـىذ فجش جحـ به 
 والم  نج  للمعلوم ر.  ال منج 

منفع  ـملك: جؤثر معد المعلوم ر في بجم  هذه المعلوم ر من ىال الرب ب  الـي جم رره  اللى -د
 فلىالملج  ـو جأ ونشر هذه المعلوم ر في أرب   الـنظجا  وحجم أن الحصول اللى المعلوم ر جحـ ج 

ـ لف   لذا فإنش الندم  ـ جد ـ لف  الحصول اللى المعلوم ر الن بجم  هذه المعلوم ر فإنش ج ون أم ا 
 الـنظجا بدجان:

جرـطجأ الـنظجا  ج دس بجم  المعلوم ر من ىال  ج دس درب  صحـه  أو من ىال  ج دس المن فأ  -1
 المـحصل اللجه  من المعلوم ر. 

                                         
 .54ص  ،2337، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، نظم المعلومات اإلداريةاحمد فوزي ملوخية،  1
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درب  صح  المعلوم ر أو من ىال الـقلجل من المن فأ المرـمدس  ـقلجل الـ لف  من ىال ـىفجض -2
 من هذه المعلوم ر.

ال دس م  ج ون من الصع  أن نح ا اللى المد  الذف ر همر بش درجة الرضا عن المعلاما    -2
المعلوم  في ـحرجن القرار المـىذ  ومن هن  فإن البدجل لقج س  ف  س المعلوم ر هو ارـىداا مقج س 

الن المعلوم ر من ببل من جـىذ القرار  وجم ن معرف  الرض  أو الدمش من ىال مـىذ القرار  الرض  
فإذا   ن مـىذ القرار جدرك أن نظ ا المعلوم ر الموبود البد وأن جوفر لش بدرا  معجن   من المعلوم ر 

ذا ب ا مـىذ القرار بطل  هذه المعلوم ر ووبده  فإن رض  ه الن النظ ا جـا ـر الده في اـى ذ القرار  وا 
ـدالجمش  أم  فذا لا جبده  مـ ح  ووبد أن اللجش أن جبحم الن هذه المعلوم ر وجبمعه  بنفرش فإن الدا 

 1رض ه الن النظ ا جـا ـدالجمش.

ـعـبر بودس المعلوم ر أها ب ثجر من  مج  المعلوم ر المـ ح   وال شك أن  األخطاء االتحيز  -3
 ىط   والـحج  الموبودس في هذه المعلوم ر.بودس المعلوم ر ــف ور ب ىـاف األ

 معايير قيات جادة المعلاما رابعًا  

ال جوبد ـعرجف محدد لبودس المعلوم ر حجم جىـلف مفهوا البودس ب ىـاف وبه ر نظر    
ففي الوبر الذف جر   فجش منـج المعلوم ر اللى الٌدب  بوصفه  مقج س   مرـىدمي ومنـبي المعلوم ر

مرـىدمو المعلوم ر اللى المنفع  والف اللج  والـنبؤ  مقج س لهذه البودس مأ األىذ للبودس  جر   
 .ـ لف  البودس ومراال س درب  الـر ج  حر  المرـو  اإلدارف والـنظجمي ب الالـب ر

وصفه  مورد )ب الدس البج ن ر( أو منـج )صن ال  المىرب ر( بوالبد من الـأ جد اللى المعلوم ر روا     
ى صج  ممج س ( 13) فلى( juran&godfrey  وبد أش ر )البج ن ر ـىـلف النا بىص  ص رــ

  موارد والمنـب ر الم دج  األىر  وهي )الدا الق بلج  لارـهاكللللمعلوم ر الن الىص  ص الم دج  
ش ش  أو هال  البج ن ر دا م  البق   ول ن بجمـه  ــن بص  اللى الح رو  ب بلج  الى ن  ب بلج  االرـنر خ
  الـٌقججا  ب بلج  النقل  ـعدد المص در  ب بلج  الـق را  الـبدجد  الدا الـم ثل  الاملمورج   ررال  العط 

عدد االرـىدام ر(  2.ـو

                                         
، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةتطبيقية في جامعة بابل،  دراسة-رالقرامهدي عطية موحي، جودة المعلومات وأثرها في فاعلية  1

 .25-72 ، ص2332 ،1، العدد 11المجلد 
2 Juran and A. B. Glod Frey., (1999): Jurans Quality Hand book, McGraw Hill, New York.p2-3-34. 
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رار ر دُ ر  ر الد رار ر األولى لبودس المعلوم ر اللى بعدجن هم : الـوبجر والدب  فال أنش في ال   
بعد من أبع د البودس بر  ـحبجمه  في أربأ ( 180)المع صرس بدمر أبع د  ثجرس بر  ىاله  ـحدجد

ـّقدجا   بج جلرّ البودس ا  ذاـج  الداىلج لف  ر هي: )البودس ا  .وب بلج  الوصول(  العرض وال

ـحدجد أبع د بودس المعلوم ر بربأ أبع د ( ب2005)( في درار  أبراه  ال اStefan-وب ا )رـفج ن   
  1.ب بلج  الوصول(و   نج الدب  اآل  احج لصّ ا  الـفرد  الش ل والـنرج   وهي: )الّنط  

ــمثل في ـقدجا المعلوم ر لمـىذف القرارار في   ف   اإلدارج فن الوظجف  األر رج  لنظا المعلوم ر    
وـقدجا النصل واإلرش د لها  من هن  جـضل لن  أهمج  بودس المعلوم ر الـي ـقدمه   اإلدارج المرـوج ر 
  .المرـفجدجن فلىر نظا المعلوم 

ال جوبد ـحدجد دبج  مـف  اللجش من ببل الب حثجن لـحدجد بودس المعلوم ر وال جوبد مع ججر لقج س    
حدجد بودس ىدم   ـلك البودس اللى الرغا من الح ب  الم ر  الرـىداا مع ججر صحجح  لقج س ـو

رشجدس  وجـف  الب حثون في نظا ها في اـى ذ برارار ـرجمه  وب لـ لي جالمعلوم ر ـر الد اللى ـق
اللجش ح ول الب حم من ىال المرابأ  المعلوم ر اللى ضرورس وبود أداس لقج س بودس المعلوم ر وبن    

حثجن لقج س العدجدس في هذا المب ل الـي اطلأ اللجه  ـوضجل أها المق ججس المـف  اللجه  من ببل الب 
 : المق ججس وف  الـ ليـلك في هذا الصدد الرض  ـابودس المعلوم ر ورج

 المنفعة -1

ـمثل المنفع      عني هذه الى صج  أن ـ ون المعلوم ر مفجدس لمرـىدمجه  ـو عنصرجن هم : صح  بـو
 وجم ن أن ـأىذ المنفع  أحد األش  ل الـ لي:  المعلوم ر ورهول  االرـىداا

لقرار  لم    نر بجم  المنفع  الّش لج : ف لم  ـط ب  ش ل ومرـو  المعلوم ر مأ مـطلب ر مـىذ ا .أ
 هذه المعلوم ر ال لج .

المنفع  الّ منج : وجقصد به  اـرف ع بجم  المعلوم ر  لم  ـوفرر لد  مـىذ القرار في الوبر الذف  .ب
 جحـ ج فجش فلجه .

شجر  .ج   2.بدرس المعلوم ر اللى ـصحجل االنحراف ر الند اـى ذ القرار فلىالمنفع  الـّصحجحج : ـو

                                         
1 Regan, Elizabeth A. & O’connor, Bridget N. (2005). “End-User information systems: Implementing 

individual and work group technologies”, 2nd.Ed, prentice Hall, New Jersey.p237.  
 .12، ص 2313جامعة الزيتونة، األردن،  أبعاد جودة المعلومات وتشخيص االنحرافات في األداء،نجم عبود نجم،  2
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  حالّدقة اسالمة المحتا  -0

وجقصد بدب  المعلوم ر بدـره  اللى ـمثجل البج ن ر واألحدام المـعلق  ب ل من الم ضي والح ضر    
 1. والمرـقبل وأن ـ ون ى لج  من األىط   و  مل   ف لم   ادر دب  المعلوم ر  ادر بودـه

 الرابلية للفهم -3

عني هذه الى صج  فم  نج  المرـىدا اللى ـحلجل المعلوم ر ومرـو      الفها واإلدراك المـوفر لدجش  ـو
فا جم ن االرـف دس من المعلوم ر اللى   في اـى ذ القرارار ح رم    وجعد مرـو  الفها واإلدراك ال ما  

م  نج  االالـم د اللجه  فذا   ن مرـىدمه  ال جقدر اللى فهمه . الرغا من ما  2مـه  وا 

 الردرة علم التّنبؤ -4

به  ارـعم ل معلوم ر الم ضي والح ضر في ـوبأ أحدام ونـ  ج جعـبر الـنبؤ الورجل  الـي جم ن    
ىفجض ح ل  الدا  المرـقبل  وجر  الب حم بأن بودس المعلوم ر ــمثل أر ر    ه  اللى الـّنبؤ ـو في بدـر

ومن هن  جم ن القول بأن المعلوم ر البجدس ب درس اللى ـحرجن بدرس مـىذ   الـّأ د الند اـى ذ القرارار
 نبؤ ب لنـ  ج المـوبع  في المرـقبل الند اىـج ر البدجل األنر .القرار اللى الـ

 الّتاقي  المالئم االمناسب -2

مـىذف القرارار  بحجم ـصل المعلوم ر فلجها  فلىجقصد بهذه الى صج  ـوبجر وصول المعلوم     
 في الوبر المن ر   فوصول المعلوم ر لمـىذف القرارار في الوبر غجر المن ر  لن ج ون لش أف

 .3ف  دس في الملج  اـى ذ القرار وب لـ لي لن ج ون هن ك ف  دس من هذه المعلوم ر 

 الماثاقية  -6

م  نج  االالـم د اللجه  في اـى ذ القرارار وهن ك ثام  فلىوجشجر هذا المصطلل     أم ن  المعلوم ر وا 
  4ا ب لموثوبج  وهي:رىص  ص في المعلوم ر البّد من ـوافره  حـى ــ

شجر هذه الى ص    .أ أن الّنـ  ج الـي جم ن الـوصل فلجه  ب رـىداا أر لج   فلىالق بلج  للـحق : ـو
 معجن  للقج س واإلفص ح جم ن أن جـوصل فلجه  أ ثر من شىص ب رـىداا نفس األر لج .

                                         
 08، المجلد مجلة جامعة البعثدراسة ميدانية على شركات المقاوالت، -محمد عباس ديوب، دور جودة المعلومات في جودة اتخاذ القرارات  1

 .150-112، ص 2312، 12العدد 
للعلوم اإلدارية مجلة تكريت ، أثر عناصر نظم المعلومات اإلدارية في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية، قاسم حنظل عبد،غسان فيصل 2

 .82، ص2332، 10، العدد 5 ، المجلدواالقتصادية
 .02-04، ص، 2337، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةفايز جمعة صالح النجار،  3
 .02المرجع السابق، ص 4
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الّبد من أن ـ ون المعلوم ر مح جدس من أبل االالـم د اللجه  وجب  أن ـىلو  :الحج د والدا الـحج   . 
 أن ج ون مـر وج    من من الـحج  واّلذف جقصد بش أن جمجل المقج س في ن حج  اللى حر   األىر  بدال  

 ب لنرب  للن حجـجن.

لش ل وهذا جـطل  أن ابحجم ـمثل المعلوم ر المضمون والبوهر ولجس مبرد  :الصد  في الـعبجر   .ج
بحجم ج ون هن ك   الق  ا بعملج  القج سج ون هن ك الدا ـحج  في الملج  القج س والدا الـحج  من ببل 

 درب  ال لج  من الـط ب  بجن المعلوم ر وبجن الظواهر المراد الـقرجر النه . 

 المالئمة -7

شجر    وج ون له    رض الذف أالدر ألبلشغأن ـ ون المعلوم ر مـا م  مأ ال فلىهذه الى صج   ـو
بع ر الن النـ  ج الـي روف ـــر  اللى ـأثجر اللى رلوك مـىذف القرارار ومر الدـها اللى ـ وجن ـو 

ع ج  أو ـصحجل ـلك الـوبع ر وجم ن للب حم القول   1األحدام الم ضج  أو الح ضرس أو المرـقبلج  ـو
بأن الما م  هي المعج ر األصلي لقجم  المعلوم ر ف لمعلوم ر غجر الما م  جم ن أن ـ ون ال   

 ارار غجر رلجم .اـى ذ بر  فلىـؤدف  اللى مـىذ القرار وأحج ن   

 الكفاءة -2

  وجقصد ب ف  س المعلوم ر ـعظجا بودـه  بأبل الـ  لجف والـي ال جب  أن ـ جد الن بجم  المعلوم ر   
ـحقج  أهداف المنشأس بأبل ارـىداا مم ن  به و م  هو الح ل ب لنرب  ل ف  س المنشأس والـي جقصد 
 .2ألهدافه  بأبل الـ  لجفللموارد فإن  ف  س المعلوم ر ـق س من ىال ـحقجقه  

 الفاعلية -2

اللجش  جقصد ب لف اللج  بش ل ال ا مد  ـحقج  المنشأس ألهدافه  من ىال موارد محددس محدودس وبن     
جم ن النظر لبودس المعلوم ر من  اوج  الف اللج  اللى أنه  مد  ـحقج  المعلوم ر ألهداف المنشأس 
ومـىذف القرار من ىال موارد محدودس  ف لمعلوم ر المحددس وذار الطبجع  الـي ـنربا مأ م  جرجده 

 3برارار صحجح . فلىمـىذ القرار هي الـي ـقود 

                                         
مجلة تراتيجية دراسة ميدانية في عينة من المصارف العراقية، ، جودة المعلومات وتأثيرها في القرارات االس، سلمان عبودمؤيد الساعدي 1

 .01ص  ،2310، 0، العدد 15، المجلد القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية
2 Hirach M. L., (1993): Advanced Management accounting, pws- kent polishing. Boston,. p225. 

استطالعية في مركز العمليات والبنى التحتية،  دراسة-األزمات، انعكاسات جودة المعلومات في إدارة هللا خميس بدعحمودي، هاشم  عبد هللا 3

 .253، ص2318 ،42العدد ،14، المجلد مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية
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أ ثر من مأ لـ جف ل  المعلوم ر جب بل فلى المعلوم ر وجشجر مصطلل مرون   المرانة  -12
 اإلدارج مرن وب بل  لارـىداا من ببل المرـوج ر  لارـىداا وأ ثر من ـطبج  بحجم ـ ون مـوفرس بش 

 1المىـلف .

 المؤثرة علم جادة المعلاما  خامسًا  العاامل
 كفاءة العنصر البير  المستخدم للمعلاما  -1

حوجله       فلىجعـبر العنصر البشرف من أها العن صر الـي ـر ها في االرـغال األمثل للبج ن ر ـو
ؤثر  ف  س العنصر البشرف بش ل مب شر اللى ف اللج  المعلوم ر  لذلك  معلوم ر ببودس ال لج   ـو

ـحفج  الـدرج  و الىـج ر و االرفأ مرـو  الع ملجن في هذا المب ل من ىال  فلىـرعى معظا اإلدارار 
ث رس دافعجـها من أبل ـحرجن بودس المعلوم ر.  وا 

 كفاءة تكنلاجيا المعلاما  المستخدمة -2

ش ل ج جد الن ح بـه  ـو من    بـمـلك أغل  المنظم ر الجوا ال ثجر من ـ نلوبج  المعلوم ر وأحج ن   
وط ب ـه  في هذا  نـ ج المعلوم ر وارـغال فم  ن ـه ف فيالمش ل  في مد  ارـىداا هذه الـ نلوبج  

ـ نلوبج  المعلوم ر مـوفرس الجوا ومـ ح  لمعظا المنظم ر وحرن ارـغال  وجر  الب حم أن  المب ل
هذه الـ نلوبج  جرها في ىل  مج س ـن فرج  للمنظم  من ىال مر الدس المدجرجن في اـى ذ القرارار 

 .اإلدارج المن رب  في   ف  المرـوج ر 

 جادة المعلاما اتجاها  اإلدارة نحا  -3

طوجر  ف  س العنصر البشرف ال جم ن أن جـا فال من ىال نحو ـب ه فن اال    ـ نلوبج  المعلوم ر ـو
 نع  بأهمج  الدور الذف ـلعبش نظا المعلوم ر والـي ـعـبر المنـج للمعلوم ر.ـوبود فدارس مؤمن  ومق

المن خ الـنظجمي الر  د في المنظم   ـعبر البج   الـنظجمج  الن: مالئمة البيئة التنعيمية السائدة -4
الثق ف   الـنظجمي ف لبج   الـنظجمج  )الهج ل   ومد  ما مـش لوبود نظا معلوم ر مـطورس وف الل 

الـداىل الـنظجمي( له  دور  بجر في بن   نظا و  االـص الر أنم ط  العمل حبا ضغوط  الـنظجمج  
 .معلوم ر ذار ف اللج  و ف  س

 
                                         

ظر العاملين في البنك اإلسالمي األردني ، جودة المعلومات وأثرها في القيادة اإلبداعية من وجهة نمروه أبو سمهدانه له،العضايرائد محمد  1

 .425-434ص  ،2314، 0العدد ،13المجلد المجلة األردنية في إدارة االعمال، لالستثمار والتمويل في محافظات إقليم الجنوب، 
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 مردمة

والـي ــنوع   جعـبر نظ ا المعلوم ر  أف نظ ا آىر جـضمن ـحلجل لمبموال  من البج ن ر الدبجق    
بهدف الحصول اللى   صوـره  م  بجن الربار واألرب ا والوث    والنـ  ج والـحلجار وغجره 

فجد في ـحقج  األهداف  المعلوم ر الـي ـرـىدا بش ل أر ري في ـحقج  مـطلب ر العمل والع ملجن ـو
أـ  العملج  مرحل  ـصمجا نظا المعلوم ر بعد مرحل  الـحلجل والـي ــضمن ـوضجل لمرـىدمي  يـو

ـضمن الملج  ـصمجا نظا المعلوم ر ــرج  الم ون   النظ ا و مهم ـها ر واألب ا  الـي جـضمنه  ـو
صمجا الهج ل المـ  مل للنظ ا )المر  ف أو الامر  ف أو المو عالنظ ا واىـج ر  وال دس م  جـا   (ـو

وجر ها   اىـج ر ـصمجا نظ ا المعلوم ر في فط ر ورطي بجن المداىل الثاث  الر ب  اإلش رس له 
صمجا مى ن البج ن ر ـصمجا الهج ل في ـحقج  أهداف نظ ا المعلوم ر وـصمجا وا به  المرـفجدجن ـو

صمجا نظ ا  بمواصف ر محددس ب الرـع ن  ب لمع رف الـقنج  والبرامج الح روبج  الضرورج  لبن   ـو
المعلوم ر من ىال ـحدجد اإلط ر الع ا للـصمجا المنطقي للنظ ا المعلوم ـي واالـف   اللى األبه س 

وبج   ذلك والـعرف اللى أهداف المرـفجدجن من النظ ا الا م  لعملج  الـصمجا والبرمبج ر الح ر
وضأ و   من حجم القجود ال منج  والم لج (الا م  لـصمجا نظا المعلوم ر ) المعلوم ـي وـقنجن الحدود

ب إلض ف  الىـج ر العملج ر المطلوب    المواصف ر الع م  الا م  الرـ م ل ـصمجا نظا المعلوم ر
وربل ـنفجذ ـلك العملج ر وجـقجد الـصمجا المن ر  لنظا     النظ االلى البج ن ر الـي جـضمنه

ب إلض ف  لدرب  اإلـق ن للـ نولوبج    المعلوم ر بـحدجد ووضوح مـطلب ر المرـفجد من هذا النظ ا
والـع مل معه  ومرـو  األم ن المـ ح اللى النظ ا ووضوح مراحل البدول ال مني للـع مل مأ هذا 

 .النظ ا المعلوم ـي

في الوبر الذف   من الماحظ أن منظم ر  ثجرس ـنف  مب لغ ط  ل  اللى ـعدجل نظمه  القدجم    
دل البحوم والدرار ر اللى أن  فلىـرـطجأ فجش ـوبجش هذا اإلنف   الب هظ  ـطوجر نظا بدجدس أفضل  ـو

العدجد من  بل أ ثر من هذا فإن  اللى األبل مم  جنف  اللى البرامج جىصص لـعدجله  وصج نـه % 01
النظا ـلقى ب نب   بعد رنوار من ـطوجره   وفي الوبر الذف ج جد المر النظ ا ببط  اللى رر رنوار 
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من اإلنف   ال لي اللجش  ومن ثا ( %01) جقـر  مـورط م  جنف  اللى صج نـش طوال رنوار حج ـش من
هول  وـقلجل ـ لف  فإنش جب  أن ج ون الهدف األول للـصمجا هو ـنظجا فم  نج  ـعدجل النظ ا بر

من ـ لف  البرامج جنف  اللى اىـب ر صح  منطقه  وبرمبـه  ( %11)صج نـش فجم  بعد  ولم    ن 
ونـ  به  فمن ب   أولى أن ج ون الهدف الـ لي للـصمجا هو ـرهجل اىـب ر صح  النظ ا   ذلك 

رهجل ـوثج  البهد الذف فلىجرـحرن أن جـبش الـصمجا  جبرف فجش  وجفضل  العمل بجن المصممجن ـو
أرفل بمعنى أن جر    ب ر المصممجن في أاللى  فلىانرج   العمل من أاللى  فلىأن جهدف الـصمجا 

الهرا الـنظجمي لفرج  الـصمجا اللى األمور ال لج  للـصمجا  إالداد هج ل الـصمجا في الوبر الذف 
 1جر   صغ ر المصممجن اللى الـف صجل والفرالج ر.

 تطاير نعام المعلاما  أااُل  دار المصمم في

ن بج ا شىص واحد بـحلجل االحـج ب ر ووضأ الـصمجا الم دف للنظ ا جقلل من احـم ل ظهور ف   
جنصل  لذلكمش ار االـص الر الـي جم ن أن ـشوه بهد الـحلجل أو فقدان بعض الـف صجل المهم   

بهد الذف بذلش في ـحلجل نظ ا دا م   بأن جقوا محلل النظا بوضأ الـصمجم ر الم دج  المـعلق  ب ل
معجن   واللى الرغا من ذلك فإن ـعقجد بهد ـطوجر بعض النظا جـعد  في بعض الح الر الىبرس 

ىـلف المنظم ر في الطرجق  الـي ـلبأ فلجه   ل منه  لحل هذه المش ل   فـلقي   الفنج  لمحلل النظا ـو
بهد لـطور النظ ا اللى ال ـ  المنظم ر الصغجرس ومـورط  الحبا بمرؤولج  القج ا ب ل 

المبرمبجن/المحللجن  في حجن ـفضل بعض المنظم ر ـحمجل  ل هذا البهد اللى ال ـ  
المحللجن/المصممجن  أم  المنظم ر ال بجرس فإنه  ـفصل بجن وظ  ف الـحلجل والـصمجا الم دف فا ـل ا 

وجعد    ـ  المصممجن المىـصجنالمحللجن فال بمرحل  الـحلجل  أم  الـصمجا الم دف فجقأ البؤه اللى ال
ـىصص دبج  في أدا   ل مرحل    فلىاألرلو  األىجر ضرورس في ـطوجر النظا المعقدس الـي ـحـ ج 

وأج     ن األرلو  المرـىدا فإن االرـع ن  ب لبهود المـىصص  االرـثم رج  من ى رج المنظم  أمر 
النظر الن األرلو  المـبأ في المنظم  لوضأ وبصرف   وارد دا م   ومرـىدا ب ثرس في الحج س العملج 

الـصمجا الم دف للنظ ا الب رف ـطوجره  فـقأ مرؤولج  ضم ن ـحقج  أهداف المرـىدا المحـمل 
فجب  أن جعلا   والمحلل اللى الـوصجف الوظجفي للنظ ا والقجود اللجش ببل أن جبدأ الـصمجا الم دف لش

ظ ا بش  والررال  الـي رجـا به  ذلك وحبا الـشغجل  ل من الطرفجن م هج  م  جنـظر أن جقوا الن

                                         
 .25، ص2310األردن، والتوزيع، عمان، ، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر تحليل وتصميم نظم المعلوماتمحمد عبد حسين الطائي،    1
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ب  اللى ذلك.  1المنـظر في النظ ا والـ لف  الـقرجبج  المــر

   ثانيًا  أهداف تصميم النعام

ـعني الملج  الـصمجا ــرج  األب ا  والم ون ر والنظا الفرالج  في هج ل مـ  مل وبطرجق  ـرها في    
م  جعرف الـصمجا بأنش  ل اإلبرا ار العملج  الملمور  لـر ج  ـحقج  األهداف المشـر   للنظ ا   

وبن   منظوم ر بمواصف ر ووظ  ف محددس ب رـىداا النم ذج والمعرف  الـقنج  والبرامج واألر لج  
 .الفنج  الضرورج  لبن   النظ ا

 2 تنفيذ األنيطة االفعاليا  اآلتية  إلماتهدف مرحلة التصميم  

 الـصمجا المنطقي للنظ ا وفق  لمعطج ر الملج ر الـحلجل.. البد  بـحدجد 1

 . ـحدجد المواصف ر الـشغجلج  لألبه س المطلوب  لعملج  الحورب .2

مثجل مراحل الـصمجا بوارطـه .3  . اىـج ر وبن   الىوار مج ر المن رب  ـو

 . ـحدجد مواصف ر الح ا البرمبج  المن رب  لعملج  الحورب .4

 المرـفجدجن من النظ ا وارـجع به  في الـص مجا األر رج . . ـحدجد احـج ب ر5

 . ارـ م ل مرـل م ر ـصمجا نظ ا المعلوم ر.1

 . ـحدجد القجود الم دج  والـقنج  والـنظجمج  المفروض  اللى النظ ا.8

 . وضأ المواصف ر الع م  للمىرب ر بن    اللى مـطلب ر المرـفجدجن.7

صمجا نم ذج ال1  بج ن ر في طور مىرب ر النظ ا.. ـنظجا وبدول  ـو

حدجد مواصف ـه  الند الـنفجذ.11  . ـحدجد نوع العملج ر المطلوب  اللى البج ن ر ـو

صمجا نم ذج المدىار ووضأ مواصف ر ال م  له .11  . ـنظجا وبدول  ـو

 

                                         
 .22، ص2310، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تحليل وتصميم نظم المعلوماتمحمد عبد حسين الطائي،  1

2 Howcroft, Debora. & Wilson Melanic., (2003). “Participation: bounded freedom or hidden constraints 

on user involvement”, New Technology. P. 96. 
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 1امن أهم أهداف تصميم النعام ما يأتي 

 سهالة صيانة النعام -أ

عدجله من أها األمور الـي ـر ها في و    :يم  جل رهول  النظا وصج نـه  ـو

: ف لم  صغر حبا الوحدس الواحدس الـي ـمثل ب  ا  من أب ا  النظ ا  اد صغر حجم احدا  النعام -1
احـم ل فم  نج  ال ل أف ـغجر صغجر فجه  الن الـأثجر اللى النظ ا   ل  ومن الطبجعي أنش  لم  صغر 

الدد هذه الوحدار في النظ ا الواحد  ول ن ذلك جؤدف أجض   حبا الوحدس الواحدس من وحدار النظ ا  اد 
 صغر مبهود البرمب  المطلو . فلى

االـم د الوحدس الواحدس في النظ ا اللى  فن بل : استراللية احدا  النعام عن بعضها بعضاً  -2
  رج ون له  أثر فجب بي في رهولالمـغجرار أو الثوابر في بعض الوحدار األىر  من النظ ا نفرش 

 صج نـش.

عني أنش جم ن للمبرمج أن جقرأ النظ ا أو أج   من وحداـش إمكانية قراءة النعام بطرائق مختلفة -3 : ـو
بطرجقـش الى ص  من دون أن ج ون هن ك شرط لطرجق  واحدس معجن  للقرا س  ف الهـم ا ج ون بمدىار 

 النظ ا ومىرب ـه . الوحدس أو

ـصمجا النظ ا اللى أر س نموذج   ن :  لم  ر  معينبناء التصميم علم أسات نماذج نع -4
 .أرهل  لم    نر الملج  الصج ن نظرف معروف جرهل فهمش من وبه  نظر الق  مجن ب لصج ن  

األب ا   ـف صجل فصل أب ا  النظ ا الـي ــن ول الفلرف  األر رج  لش الن فن: عزل التفاصيل -5
هي األ ثر احـم ال  للـغجر الند الصج ن  الن الفلرف   الـف صجل ـلك جرهل الملج  الصج ن   وناألىر  
 .األر رج 

 سهالة اختبار النعام -ب

ول ن   ـؤثر العوامل نفره  الـي رب  ـن وله  فجم  جىـص برهول  صج ن  النظ ا اللى ـرهجل اىـب ره   
بدرب ر نربج  مىـلف  من األهمج   فلـرهجل اىـب رار النظ ا جبدر االهـم ا بمبدأ ارـقالج  وحدار 

                                         
 .  122ص  ،2323 األردن،، والتوزيع، عمان، دار المسيرة للنشر تحليل وتصميم نظم المعلومات، نضال العمري الطائي،محمد عبد حسين   1



66 
 

 

جلي ذلك االهـم ا بع ل الـف صجل في المرـوج ر الدنج  من   النظ ا وى ص  الصندو  األرود المـفرع
 أرفل. فلىالنظ ا ى ص  الند اـب ع أرلو  انرج   ـنفجذ النظ ا من أاللى 

 تحريق كفاءة النعام -ج

العلج    اإلدارج فن الهدف من ارـىداا نظ ا المعلوم ر في المنظم  من ببل بمجأ المرـوج ر    
هو  ج دس ف اللج  و ف  س المل المنظم  في اـى ذ القرارار  ولذلك فإن البحم الن  والدنج  والورطى  

ه  في انع  س ف اللج  النظ ا اللى نظ ا معلوم ر جمـ   ب لف اللج  هو مطل  وبحم  ل منظم  لرغبـ
نش ط ر المنظم   هذا ب إلض ف  لم  ـلعبش الف اللج  في ـقدجر نب ح أو فشل نظ ا المعلوم ر  أحد 

  فإن بج س ف اللج  نظ ا المعلوم ر جلقى االهـم ا من بمجأ المنظم ر اذلك. ولذالعوامل المؤثرس في 
 1.اللى اىـاف أالم له 

الـر ج  اللى ـحقج   ف  س النظا في الم ضي وذلك بمح ول  ـقلجل  فلىجن ـ اجد اهـم ا المبرمب   
ولا جعد   المر ح  الـي جحـله  النظ ا في ذا رس الح ر  اآللي والوبر الذف جرـغربش في الـشغجل

لـحقج   ف  س النظ ا بهذا المعنى األهمج  نفره  في الوبر الح لي  وجربأ ذلك للـطورار الـقنج  الـي 
طوجر النظا بج ر   بأهمج  اىـج ره وصج نـش   م  رب  اإلش رس فلجش   ـحققر في ال لا الح ر  اآللي ـو

وال جعنجن       برجط من النظ افإذا   نر ال ف  س مهم  في بعض النظا  فا جنص  ذلك فال اللى ب
هن  فال الحقجق  المعروف  الن العاب  بجن ال ف  س والمرون  في النظا  ف ل ف  س والمرون  وبه ن لعمل  

فإذا ر   المصممون اللى ـحقج  ال ف  س في النظ ا فإن ذلك ج ون اللى حر   فم  نج  ـعدجل   واحدس
المرون  أ ثر أهمج  في النظ ا من ال ف  س  ذلك أن  ومن الطبجعي أن ـعد  النظ ا والع س ب لع س

الـطورار الـقنج  الـي ـحققر في ال لا الح ر  اآللي بللر من ـ لف  الذا رس و ادر من ررال  
 الـشغجل.

 

 

 

                                         
المجلة القرارات دراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية،  اتخاذمحمد عبد الرحيم المحاسنة، أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية عملية   1

 .82، ص 2335، 1، العدد1، المجلداألردنية في إدارة األعمال
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   مراحل تصميم النعامثالثاً 

ال دس جعـمد نب ح ـصمجا النظا بش ٍل  بجر اللى نب ح ـحلجله  ألن الملج  الـصمجا م  هي فال ف   
ــرج  وـر ج  الن صر  ثجرس منفصل  وربطه  في الاب ر االـم دج  جبعل منه   ج ن   بدجدا  مـب و ا  
رلبج ر النظ ا القدجا لـحقج  أفضل لألهداف  معـمدس  بذلك اللى العدجد من األدوار الـي جم ن 

 1االرـف دس منه  في ـصمجا نظا المعلوم ر  ومن أهمه :

: جرـف د من هذه األداس لغرض فجب د البدجل األفضل لـطوجر لمنطرية االرياضيةالنماذج التمثيلية ا -أ
نظ ا معلوم ر المنظم   وذلك من ىال ـبرج  البدا ل الـي ـصما وف  اإلبرا ار المنطقج  

 ذلك ـفجد هذه األداس في الـنبؤ ب لمرـقبل. فلىب إلض ف  

ـطوجر أب ا  النظ ا الن طرج  وصف النظ ا : جرـف د من هذه األداس في خارطة انسياب المنطق -ب
الح لي مأ ـنظجا البج ن ر الى ص  بش بطرجق  منطقج   فذ ـعطي هذه الى رط  صورس واضح  الن 

 النظ ا بش ل بج ني.

: جرـف د من هذه األداس لغرض الرض منط  العا   المـداىل  والمـرابط  المـعددس جداال المنطق -ج
  ر جرهل  ـ ب  البرامج الى ص  بـنفجذ النظ ا.ووضعه  اللى ش ل بدول مصفوف

وجمر الـصمجا بمرحلـجن مىـلفـجن الن بعضهم  بعض   اللى الرغا من االـم د  ٍل منهم  اللى األىر   
  وهم :

 : المنطريمرحلة التصميم  -1

ـصمجا نظا المعلوم ر المحورب  جبدأ ال دس في مرحل  الـصمجا المنطقي  والذف جراد منش وضأ    
 برمبج رالملج  الـنفجذ المب شر ب رـىداا  فلىالـصورار والمف هجا المنطقج  للنظ ا ببل االنـق ل 

حدجد وظ  ف ومه ا  ل  الح رو   بمعنى أىر ررا صورس نظرج  الن النظ ا ومف صلش الفرالج  ـو
ضا مرحل  الـصمجا المنطقي األنشط  اآلـج   مفصل من هذه المف صل  :2ـو

بن   ـصور الن ش ل وحبا المعلوم ر الـي رـمثل مىرب ر النظ ا أو النظا : . ـصمجا المىرب ر1
 الفرالج . مأ مراال س  ف جـه  لمـطلب ر المرـفجدجن.

                                         
 .   157، ص 2318، األردن، والتوزيع، عمان، دار المسيرة للنشر تحليل وتصميم نظم المعلومات، ، وصفي الكساسبةمحمد عبد حسين الطائي 1

2 Turban, E., Mclean, E., Wetherbe, J., Bolloju, N., & Davison, R, (2002) .Information technology for 

management: transforming business in the digital economy”, Johan Willey & Sons, Inc.p.482. 
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صمجا ارـم رار ى ص   فلىـحدجد نوع البج ن ر المطلو  فدى له   :. ـصمجا المدىار2 النظ ا ـو
 ـرمل بـلقي البج ن ر المعدس لإلدى ل.

جقصد به  العملج ر الـي ـبرف اللى البج ن ر من فر  وـصنجف وـنظجا والـي  :. ـصمجا المع لب 3
حق  رض  المرـفجد. فلىـحوجل المدىار  فلىـؤدف   مىرب ر ب بل  لارـىداا ـو

دد لش ش ر اإلدى ل الـي ــواف  مأ البج ن ر المدىل   فضا ـوصجف مح :. ـصمجا ب الدس البج ن ر4
مأ ـحدجد آلج  لـ شجف المحـوج ر ب لطرجق  الـي ـضمن   الن ش ل ش ش ر اإلىراج ونم ذج الطب ال 

 ارـرب اله  بررال  ودب .

بدأ هذه المرحل  من النموذج المنطقي للنظ ا الح لي وصوال   النموذج الم دف للنظ ا البدجد  وجـا  فلىـو
 ذلك وف  اآللج  اآلـج :

: وذلك من ىال فض ف  نماذج منطري للنعام الجديد إلم* تحايل النماذج المنطري للنعام الحالي 
 العملج ر الا م  لـحقج  المـطلب ر البدجدس للمرـىدا  ـو ون مىرب ر هذه الىطوس نموذج منطقي

 س بدوره الوظ  ف والعملج ر واإلبرا ار الـي جب  أن جؤدجه  هذا النظ ا  ل ن للنظ ا البدجد الذف جع
 بشرط الدا الدىول في الـف صجل المـعلق  ب جفج  أدا  هذه الوظ  ف.

: بعد أن جـا االـف   اللى النظ ا البدجد نماذج ماد  جديد إلم* تحايل النماذج المنطري الجديد 
نموذج  فلىـبدأ الملج  ـحوجل النموذج المنطقي للنظ ا البدجد  والوظ  ف والعملج ر الـي رجؤدجه  

م دف بدجد مأ ماحظ  القجود والمحددار المفروض  اللى الملج  الـطوجر  ومع ججر القبول المطلو  
ـحقجقه  ل ي ج ون أدا  النظ ا البدجد جلبي احـج ب ر وطموح ر المرـىدمجن وهن  جـا طرح الدد من 

 جل  )النم ذج الم دج  للنظ ا البدجد( المم ن  لـنفجذ النظ ا المنطقي البدجد.الحلول الـصمجمج  البد

: مأ ماحظ  الظروف * المفاضلة بين النماذج المادية للنعام الجديد ااختيار األكثر كفاءة افعالية
االبـص دج  واالبـم الج  الـي ـعجشه  المنظم   أف أن مىرب ر هذه الىطوس هي نموذج م دف للنظ ا 

 لبدجد جعد بدوره مدىا  لمرحل  الـصمجا الـفصجلي.ا

أن ـصمجا النظا لش مرـوج ر ــعل  بقبول أو رفض الع ملجن للنظ ا البدجد  فلىوهن  ال بد أن نشجر    
 أن جـا ـصمجا نظ ا للـروج    فإم  أن جـا الـصمجا لبعض العملج ر في النظا الوظجفج  في المنظم 

جعمل بور ط  الح ر  اآللي بدال  من العمل الجدوف  أو أن جـا ـصمجا العملج ر في النظا الوظجفج  
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الملف الر جس بش ل فورف ومب شر  أو أن جـا ـصمجا  فلىمن ىال فدى ل  ل األنشط  الـروجقج  
  بي األنظم  الفرالج  الموبودس في المنظم .مأ نظ ا اإلنـ ج وب سنظ ا مـ  مل للـروج  جـربط مب شر 

 مرحلة التصميم التفصيلي  -2

عـبر     الق  اىـج ر الـقنج  الـي رـرـىدا في بن   نظ ا المعلوم ر ـبدأ مرحل  الـصمجا الـفصجلي  ـو
 ألنشط  مرحل  الـصمجا المنطقي ول ن مرحل  الـصمجا الـفصجلي أو الـصمجا الفج ج  ي للنظ ا ارـمرارا  

اللى مرـو  أ ثر ـفصجا   وجشمل ذلك وضأ ـص مجا ـفصجلج  ل ل ب  ج  من م ون ر النظ ا والـي 
  وضأ مواصف ر البرامج وبواالد البج ن ر فدى ل البج ن ر  ـصمجا الـق رجرــضمن : ـصمجا نم ذج 

لش ل الم دف ا فلىفي هذه المرحل  جـا نقل الـص مجا المنطقج    و المطلوب   ل وحدس من وحدار النظ ا
حدجد منط  المع لب  وور  ل  من ىال ـحدجد المواصف ر الـفصجلج  لألبه س والبرمبج ر المطلوب  ـو
اإلدى ل واإلىراج  بحجم ـ ون مىرب ر هذه المرحل  ملف ـوصجف   مل جرمى مواصف ر الـصمجا 

(Design Specifications ):اللى أن جحـوف هذا الملف م  جأـي 

 الهج لج  للنظ ا البدجد.المىطط ر  -أ

 ـوصجف الوظ  ف المطلوب  من النظ ا البدجد. - 

 ب موس البج ن ر. -ج

 ـوصجف الوحدار الوظجفج  للنظ ا. -د

 ـص مجا الش ش ر والـق رجر والوث    المصدرج  )وابه  االرـىداا(. -هة

 نموذج بج ن ر النظ ا. -و

  م .المواصف ر الفنج  للـبهج ار والبرمبج ر الا - 

 ـوصجف ور  ل الحم ج  الا م  لضم ن أمن ورام  النظ ا وىطط الـغذج  الع رج . -ح

 ـوبجه ر ى ص  للمبرمبجن. -ط

ىط  ـحوجل النظ ا وىط  ـدرج  المرـىدمجن  وجـا ـحقج  ذلك من ىال مبموال  من الىطوار  -ف
 تتضمنها هذه المرحلة امن أهمها 



71 
 

 

 : nter FaceUser's I * تصميم ااجهة االستخدام 

رمى بهذا     جقصد بوابه  االرـىداا بمجأ المدىار والمىرب ر والور  ط المر الدس في ذلك  ـو
االرا ل ونه  األب ا  الوحجدس الـي جم ن أن جراه  وجـع مل معه  المرـىدا بش ل مرـمر  لذلك جنصل 

  .1والفع لج دا م   بـصمجا وابه ر ارـىداا ــمج  برهول  االرـىداا والوضوح 

 : Output Design* تصميم المخرجا  

بد جبدو غرجب   أن نبدأ بـصمجا المىرب ر أوال  وهي آىر م  نحصل اللجش  فذ جر  بعضها أن    
رب    وجربأ مىرب ر( -الملج ر -مدىار)األ ثر منطقج  هو البد  ب لمدىار وفق   لمفهوا النظا: 

الدا القدرس اللى الـمجج  بجن الـنفجذ والـصمجا  أف بجن المىرب ر  ع  د لنش ط معجن  فلىالرؤج   هذه
ذلك فإن البد  بـصمجا المىرب ر جـجل لن   فلىوالمىرب ر  هدف نىطط للوصول فلجش. ب إلض ف  

فم  نج  ـحدجد المدىار والعملج ر الا م  وـصمجمه  للحصول اللى ـلك المىرب ر. فذ جـا ـصمجا 
رب ر في ضو  درار  احـج ب ر مرـىدمي النظ ا حجم ـىـلف هذه المىرب ر ب ىـاف المى

وأحج ن   ضمن المرـو  الواحد في المنظم   فمثا  ال ـهـا اإلدارس العلج  فال ب لربا  اإلدارج المرـوج ر 
الرو . اإلبم لي للمبجع ر في حجن أن مدجر اإلنـ ج جهـا بأف األصن ف الـي ـلقى رواب   أ ثر في 

نم  جنبغي االهـم ا ب لور  ط المرـىدم  في نقله   أالوهن  جب   نر   فقط اللى ش ل المىرب ر وا 
ى جنه  أجض     .2ـو

 : Input Design* تصميم المدخال  

جعد نموذج المدىار ـقرجرا  جحـوف ى ن ر ف رغ  جنبغي ارـجف ؤه  بمعرف  مرـىدا النظ ا أو مرؤول    
مع لب  البج ن ر  وجب  اللى المصما أن جاحظ أن الغرض النه  ي من نم ذج المدىار هو بمأ 

بإدى ل البج ن ر الح رو  لـشغجل النظ ا  فذ ـرمل بعض البرامج الـطبجقج   فلىالبج ن ر الا ا فدى له  
نم ذج معجن  لذلك  في حجن ــطل  بعض الـطبجق ر  فلىالح رو  مب شرس من دون الح ب   فلى

األىر  ـنظجم   دبجق   للبج ن ر حـى جم ن فدى له . وهن  ـظهر أهمج  وضرورس وضأ اإلبرا ار الا م  
بب  للـأ د من الملج ر بمأ البج ن ر والمن رب  للـأ د من دب  البج ن ر المدىل  وصحـه  الـي ـبدأ ب لمرا

                                         
 .232-231مرجع سبق ذكره، ص ، 2318، تحليل وتصميم نظم المعلومات، حسين الطائي وآخرمحمد عبد  1
دراسة استطالعية في عينة من المصارف -فراس الشلبي، فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم النظام 2

 .02، ص2335، جامعة الموصل، أطروحة دكتوراهالتجارية األردنية، 
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ربجله  في نم ذج اإلدى ل ثا الـأ د من صح  الملج ر فدى ل البج ن ر وور  ل اإلدى ل المىـلف   ـو
)لوح  المف ـجل ...الخ(  م  جـا في هذه المرحل  ـحدجد ور  ط اإلدى ل الـي رجـا ارـىدامه  في النظ ا 

 البدجد.

 :esignProcessing D* تصميم المعالجة 

ـرـىدا ىرا ط ـدف  العملج ر في ـفصجل ال جفج  الـي جنظا به  المبرمج أف  ره ب لنرب  إلالداده    
لمنط  المع لب  الا ا لـطبج  النظ ا ببل صج غ  ذلك في صورس أوامر بلغ  معجن   وجر الد وضأ 

 لوب .بن ٍ  بجد للبرمب  المط فلىىرجط  منظم  لـدف  العملج ر في ـأمجن الـوصجل 

 : Data Base Design* تصميم قااعد البيانا  

وج ون أف نظ ا   ـعرف ب الدس البج ن ر بأنه  مبموال  من الحق    منظم  بطرجق  نظمج  ومنطقج    
منظا من ـى جن البج ن ر وارـرب اله  ب الدس بج ن ر روا    ن هذا النظ ا اللى الح رو  أو غجر ذلك. 
فال أنن  نهـا هن  ببن   بواالد محورب  في األر س  فذ جـا ىال هذه الىطوس ـحدجد الطرجق  الـي جـا 

 Dataوجـا ذلك من ىال نمذب  البج ن ر  ب الدس بج ن ر للنظ ا  فلىبه  ـحوجل النموذج الم دف البدجد 

Modeling  وهن ك طرا   وأر لج    1ـوصجف الىص  ص البوهرج  لبج ن ر النظ ا فلىالـي ـهدف
العاب ر  ومىطط ر ال جنون ر  -مـنوال  منه  مىطط ر هج ل البج ن ر  ومىطط ر ال جنون ر
فال أنن  روف نقوا     وشب  ر بـرفومىطط ر العاب ر الثن  ج   ومىطط ر ـ رجخ حج س ال جنون 

حجم جـا ـمثجل بج ن ر  ( العاب -ال جنون )بـوضجل أحد أها هذه الطرا   ارـىدام   وهي مىطط ر 
النظ ا في هذه المىطط ر بش ل مبموال ر  جنون  ومبموال ر الاب  ـربط بجن مبموال  ال جنون   

 2أف ـرـىدا في فالداد هذه المىطط ر المف هجا اآلـج :

مثل الكينانة -أ : ـرـىدا لـمثجل أشج   محددس في النظ ا مثل ف ـورس  ومج انج   بون  ومورد ...الخ. ـو
 ال دس  بمرـطجل جقرا ب ؤه العلوف بىط أفقي ج ـ  فوبش ارا ال جنون .

حدد  ا  من العالقة  -   المص حب  Nو  Mو  1: ـمثل ـف الا  ذا معنى بجن  جنونـجن أو أ ثر ـو
قج  العاب  األصلج  أو العاب  العددج  بجن ال جنون ر المص حب   وجم ن ـوضجل معنى للمشجرار المنط

 هذه العاب   م  جأـي:

                                         
 .71-22، ص 2333ار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األولى، دتحليل وتصميم نظم المعلوماتسعد غالب ياسين،  1
 .145-140ص ،2311، الطبعة األولى، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةتعلب سيد صابر،  2



72 
 

 

 "واحد لواحد" في االـب هجن. 1:1ـعني  -

 "واحد للعدجد" في اـب ه واحد و "واحد لواحد" في االـب ه اآلىر. M:1ـعني  -

"واحد للعدجد" في االـب هجن اللى ربجل المث ل معلا جدرس العدجد من الشع  فال أن  N:Mـعني  -
 الشعب  الواحدس له  معلا واحد.

أن هذه العاب ر الـي ـربط ال جنون ر ببعضه  بعض   هي الـي ـحدد طبجع   فلىوهن  ال بد أن نشجر 
 المىرب ر الـي جم ن الحصول اللجه  منه .

و رم  معجن  لمبموال   جنون  أو لمبموال  الاب  ـو ـ  الىص  ص : ـمثل ى ص  أالخاصية -ر
العاب  أم ا رمو  المبموال ر ) جنون ر أو الاب ر( الـي ـنـمي فلجه  هذه -في مىطط ر ال جنون 

 الىص  ص.
: من الضرورف في هذه المرحل  ـصمجا ور  ل األمن والحم ج  * تصميم إجراءا  األمن االحماية

رج  المل أنظم  المعلوم ر المحورب  بأم ن ورام  ومن دون وبود الوا   أو الـي ـضمن ارـمرا
مى طر  وجـا ـصمجا ور  ل األمن والحم ج  هذه في ضو  الدس مـطلب ر أهمه  النظ ا وأهمجـش  ومن 

 ىال ـحلجل المى طر الـي جم ن أن جـعرض له  النظ ا جم ن لفرج  الـطوجر أن جهـا بم  جأـي:

 ر والـهدجدار المحـمل  الـي جم ن أن جـعرض له  النظ ا واآلث ر الرلبج  الن بم  ـحدجد األىط -1
 الـي ـىلفه  هذه الـهدجدار روا  اللى المل النظ ا بش ل ى ص أو اللى أدا  المنظم  بش ل ال ا.

 الـدابجر الوب  ج  الـي ـحول دون وبوع مثل هذه الـهدجدار. وضأ ىط  ــضمن  ل -2

ـوبف النظ ا الن  فلىفي ح ل وبوع الطل جؤدف  System Recoverنظ ا ىط  الرـرداد ال -3
 فال دس ـشغجل النظ ا في أررع وبر مم ن. فلىالعمل  فذ جب  أن ـهدف هذه الىط  

ن هناك جملة من المالحعا  ينبغي مالحعتها عند تصميم النعام أافي النهاية يمكن أن نستخلص 
 اهي 

 حده  األدنى. فلىالـقلجل من الملج ر اإلدى ل واإلىراج  -1

الح رو  من مص دره   فلىالعمل اللى فدى ل البج ن ر والمعلوم ر الن طرج  ور  ط اإلدى ل  -2
 األصلج  مب شرس .
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 البحم الن ارـىدام ر مـعددس للبج ن ر األصلج  المشـر  . -3

 البج ن ر والمعلوم ر ررجع  . فلىـنظجا الملف ر بش ل جبعل الوصول  -4

 مح ول  الىروج بنظ ا برجط مرن  وموثو  بش  وابـص دف  ومفجد لآلىرجن. -5

 مناهج تصميم نعم المعلاما رابعًا  

 فلىـىـلف طرا   ـصمجا نظا المعلوم ر ب ىـاف المؤرر ر وارـراـجبج ـه  في الملج  الـحول    
من الطر  الـي جم ن االـم ده  من ببل الفرج  أو الشىص  وبش ل ال ا هن ك العدجد  النظا المحورب 

 1امن أهم هذه الطرائق الم لف بعملج  الـصمجا 

والـي ـعـمد اللى ـصمجا نموذج لق الدس البج ن ر جحـوف  :. الـصمجا بطرجق  نموذج ب الدس البج ن ر1
حدجم  اللى  ل المعلوم ر الضرورج  لدالا الملج ر وأنشط  مؤرر  المعلوم ر  الى ص  بإدى ل ـو

ومن مح رن هذه الطرجق  بدـره  في ـحقج  ارـب ب  ررجع  ومرن    ومع لب  وارـرب ع المعلوم ر
 لمـطلب ر واحـج ب ر المؤرر .

جقصد بش ـصمجا نظا المعلوم ر اللى أر س المرـوج ر  :جا بطرجق  الهج ل الـنظجمي. الـصم2
والمب الر الوظجفج  للمؤرر   وذلك الندم  ــربط نظا المعلوم ر ب لبنج  الـنظجمج  للمؤرر   اإلدارج 

أف جبرف ـفصجل ـو وجن هج ل نظ ا المعلوم ر بن      ب ل م  ــضمنش من وظ  ف وأنشط  والاب ر
 ى هج ل المؤرر  الذف ُجَمثل في الى رط  الـنظجمج  له .الل

طرجق  الـصمجا هذه ـعـمد اللى ـحدجد احـج ب ر اإلدارس  :األرفل فلى. طرجق  الـصمجا من األاللى 3
حدجد احـج ب ر اإلدارار األىر  ن وال   فلىاالرـراـجبج  العلج  للمؤرر  ومن ثا االنـق ل   فلى درار  ـو

 رف للمؤرر .أرفل الرلا اإلدا

الع ا  فلىجبدأ من الى ص  ـر جبج    ـعد هذه الطرجق  منهب    :األاللى فلى. طرجق  الـصمجا من األرفل 4
المرـوج ر  فلى مأ الـر ج  اللى االحـج ب ر الـشغجلج  والمف صل األولج  صعودا    ال ل فلىومن الب   

ق رجر فدارج  هذه الطرجق  في  فلىلذلك جم ن النظر   العلج  للمؤرر  وم  جـربط به  من معلوم ر ـو

                                         
دراسة استطالعية في عينة من المصارف -فراس الشلبي، فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم النظام 1

 .43، ص2335، جامعة الموصل، أطروحة دكتوراهالتجارية األردنية، 
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من معلوم ر ذار  ــطل ذو اـب ه واضل لحل المش ار الـشغجلج  وم   الـصمجا اللى فنه  مدىا  
 الاب  مب شرس بنـ  ج أنشط  اإلالم ل المىـلف  للمؤرر .

 العاامل المؤثرة في عملية تصميم النعامخامسًا  

النظا المحورب   وأثن   ـنفجذ الملج ر الـحلجل  فلىالند الشروع في الملج  الـحول من النظا الـقلجدج     
والـصمجا جب  مراال س بمل  من األمور المهم  الـي جـوبأ له  أن ـؤثر في نب ح الملج  الحورب  في 

 1امن أهم هذه العاامل   مؤرر ر المعلوم ر

مل الـص مجا في فبرا  الـعدجار المرـقبلج   وارـجع   جب  أن ـر :. المرون  في الـصمجا1
 الـعدجار المـحمل  في مىـلف مراحل الـطوجر والبن   والـشغجل.

الحرص اللى ـصمجا النظ ا لج ون برجط في م ون ـش وبرمبج ـش وطر  ـشغجلش اللى أال  :. البر ط 2
هو أفضل في  ل األحوال من النظ ا ف لنظ ا البرجط   ـؤثر هذه البر ط  في األدا  الع م  للنظ ا

قبا من ببل المرـفجدجن.  المعقد وأ ثر ارـب ب  ـو

والـنظجمج   اإلدارج ما م  النظ ا لح ب ر ومـطلب ر المرـفجد النه  ي مأ مراال س القجود  :. الما م 3
 والبج ج  لمؤرر  المعلوم ر.

جب  مراال س مرـوج ر وىبرار المرـفجدجن في ـصمجا وابه ر النظ ا  :. رهول  الـشغجل واالرـىداا4
 الـي جراالى فجه  الرهول  والقدرس اللى ـوفجر المر الدس والنبدس أجنم  احـ ج له  المرـفجد.

من المها أن جعمل النظ ا ب ف  س ال لج  وب لف محدودس وان جـمـأ بقدرس اللى  :. ال ف  س الـشغجلج 5
   ودب  ال لجـجن.ـنفجذ الوظ  ف بررال

واحدس من أها الوامل نب ح النظا ـوفر الور  ل الم دج  والبرمبج  الا م  لضم ن  :. األم ن والحم ج 1
من العبم المقصود وغجر المقصود بشرط أال ـفرض هذه   الحم ج  ال  مل  لملف ر النظ ا وبج ن ـش

 ن بحرج  ـ م .اإلبرا ار بجود فض فج  اللى ارـىداا النظ ا من ببل المرـفجدج

 

 
                                         

 .   157، ص 2318األردن،  عمان،لمسيرة للنشر والتوزيع، دار ا تحليل وتصميم نظم المعلومات، وصفي الكساسبة، الطائي،محمد عبد حسين  1
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 تأثير الرزم البرمجية الجاهزة في عمليا  التصميمسادسًا  

من بهود حورب  ( %51) ـرـهلك الملج ر الـحلجل والـصمجا ببعدجه  المنطقي والم دف أ ثر من   
مؤرر ر المعلوم ر  ل ن ارـىداا الر ا البرمبج  الب ه س ـر الد في اىـص ر ال ثجر من المه ا 

عججن نوع   لوب  ألغراض الـصمجاواألالم ل المط الداد هج  ل الملف ر ـو فـوصجف النظا الفرالج  وا 
حدجد نوع وش ل الـق رجر المطلوب  وغجره  من الوظ  ف  ـ ون موبودس  برا  الـحوجار ـو المع لب  وا 

 1ومن الـأثجرار المهم  لهذه الح ا اللى الملج ر الـصمجا:  أصا ضمن وظ  ف النظا الب ه س

 معظا أنشط  الـصمجا المعقدس والمـنوال  ـ ون ب ه س في النظ ا.. فن 1

 . ارـىداا الح ا الب ه س جؤثر في وبر ـو  لجف انب   العمل بصجغـش النه  ج .2

. وبود ضم ن ل ف  س الـصمجا برب  المصدابج  الع لج  الـي ــمج  به  هذه األنظم   والـي في 3
 االرـىداا.الغ ل  رب  ـبرجبه  واىـب ره  ببل 

 . ـطوجر النظا الب ه س مرـقبا جرـوال   ل الـطبجق ر الـي رب  ـصمجمه .4

. البهود البرمبج  المطلوب  ألغراض حورب  مؤرر ر المعلوم ر ـرـبدل بـطبجق ر ب ه س جم ن 5
 أدنى حد مم ن. فلىىفض البهود والـ  لجف  فلىـنفجذه  بش ل مب شر مم  جؤدف 

ـر ج  اللى ـصمجا المدىار والمىرب ر  ون الملج ر المع لب  والبرامج . ـم ن المصما من ال1
 .الا م  له  موبودس أصا  

وب رـىداا الر ا الب ه س جنص  البهد اللى ـصمجا بواالد البج ن ر بش ل أر ري   ون الملف ر    
حدجثه  وفر ه  ـ ون موبودس مربق    الملج  الـصمجا  ونب ح  الـشغجلج  المرؤول  الن مع لب  البج ن ر ـو

جـوبف اللى فها   مل من ببل المصما لوظ  ف النظ ا من به   وأهداف ب الدس البج ن ر من به  
جق بل هذه   ث نج  حـى جـم ن من ـوظجفه  بش ل ف الل ألغراض الحورب  في مؤرر ر المعلوم ر

 الفها وضوح رؤج  ألهداف الحورب  ومبرراـه  في مؤرر  المعلوم ر.

 

 

                                         
1   Turban, E., Mclean, E., Wetherbe, J., Bolloju, N., & Davison, R, (2002). Information technology for 

management: transforming business in the digital economy”, Johan Willey & Sons, Inc.p.322. 
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 مردمة
  

ى جن ومع لب  البج ن ر إلنـ ج المعلوم ر     ربجل ـو جعرف نظ ا المعلوم ر بأنش "نظ ا لـبمجأ ـو
فن مع ججر نب ح نظا المعلوم ر بد ـىـلف حر  اىـاف وبه ر نظر المرـفجدجن   1لمـىذف القرار" 

فال أن هن ك رم ر ال م  ـصف فط ر أف نظ ا معلوم ر ن بل وهي دب  وصح  النظ ا  وارـقالج  
النظ ا  وارـىدامش بشمولج  من ببل مىـلف األطراف المرـفجدس  حجم فن ـوافر الرم ر المذ ورس جدالا 

ه   وجعني نب ح نظ ا المعلوم ر  فلىجـرقي ببودـش مم  جؤدف ب لـ لي النظ ا و  داـر رفأ بودس المنظم  وا 
ان ج ون نظ ا ذو بودس ال لج  جقوا بـحقج  بمجأ أهداف ومـطلب ر األطراف المرـفجدس بش ل جغطي 

أن ج ون بمجأ فبرا ار العمل المطلوب  ح لج  ومرـقبا  وجعمل بطرجق  ـقنج  صحجح  بدون أىط    و 
رهل الصج ن  والـطوجر بشرط أن ـ جد محصل  الفوا د الم دج  والمعنوج  للنظ ا اللى محصل  الـ  لجف 

ا ارـىدامش بش ل  2المنفق  اللجش   م  جعد نظ ا المعلوم ر ن بح   فذا م  حق  أهدافش المرروم  ـو
  3منـظا.
  الناجح اإلدارية المعلاما  نعام مفهامأااًل  
 أا ال مش   نر روا  المنظم ر ببل من رجنجىاأل العقدجن في المعلوم ر نظا ارـىداا ا دج د مأ   

 في فشل منه  الدد نأ حجن في نبل األنظم  هذه من الدد نأ الدرار ر من العدجد ثبـرأ ى ص  
 جـصف الذف النظ ا نشأ الن بل دارفاإل المعلوم ر نظ ا وجعرف  بله أ من صما الـي هدافاأل ـحقج 
 والمـع ملجن المرـفجدجن بمجأ من ارـىدامش وشمولج  ىر األ األنظم  الن واالرـقالج  والصح  ب لدب 
 .المنظم  جدالا الذف النحو اللى معش
 ـن فرجش مج ه لجه ف وجضجف البودس ـحقج  في جر الده  ن بل معلوم ر نظ ا المنظم  امـاك فن   
 هو الن بل دارفاإل المعلوم ر نظ ا نأ جر  من وهن ك  القرارار اـى ذ في اإلدارس مر الدس طرج  الن

                                         
1 Romney, Marshall and Steinbart, Paul John. (2009). Accounting information systems, (11th ed.). New 

Jersey: Person Prentice Hall. P6. 
، 1المجلد الرابع، العدد مجلة جامعة العلوم التطبيقية،غسان فريد عيسى، إبراهيم عبد الواحد نائب، نحو بناء نظم معلومات معيارية ناجحة،  2

 .17- 1، ص 2332
3 Delone, W. H.  And McLean, E. R. (1992).  Information systems success: The quest for the dependent 

variable. Information Systems Research, 3 (1), 60-95. 
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 حر  هن  ف لنب ح معجن  برار ب ـى ذ ــعل  الـي والمع صرس الصحجح  المعلوم ر جوفر الذف النظ ا
 ومرـو  مؤشراـش وف  اللى نظره وبهش من النب ح نرب  جر  شىص و ل  نربي شي  هو جهاأر 

طلع ـش ـوبع ـش   1.ـو
  2ما يلي أهمها من اإلداريةن المعلاما  نعم لنجاح المفاهيم من مجماعأ( 2115 )الحيالين اطرح

 في المص لل وأصح   المنظم  نب ح فلى جؤدف الن بل اإلدارف المعلوم ر نظ ا مفهوا فن. 1
 الن بل غجر اإلدارف المعلوم ر نظ ا أم  الـن فرج   المج س ـحقج  في ـرها وجبعله  ألهدافه  ـحقجقه 

 .البق   النمو اللى مقدـره  الدا ثا ومن أهدافه  ـحقج  في المنظم  فىف   فلى جودف فقد
 وبر ومن ألىر  منظم  ومن آلىر شىص من جىـلف الن بل اإلدارج  المعلوم ر نظ ا مفهوا نف. 2

 .للنظ ا المنشود والغرض المرـفجدس البه  بحر  آلىر
 الح ا ىاله  من جم ن الـي واألبع د المقوم ر من ب لعدجد اإلدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح جـمثل. 3

 .النظ ا فشل وأ نب ح مد  اللى
 الىص  ص من مبموال  ـوفر اللى جعـمد أهدافش ـحقج  في اإلدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح نف. 4

 اـى ذ لعملج  الى ص  المعلوم ر ـوفر ىال من منش المرـفجدجن ح ب ر فشب ع من ـم نش الـي
 .اإلدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح ـع س بدوره  والـي رارار الق

وبن   اللى م  ـقدا جر  الب حم بأن نظ ا المعلوم ر اإلدارف الن بل هوا الذف جر ها في ـحرجن  ف  س 
وف اللج  أدا  بمجأ المرـفجدجن من مىرب ـش  وفي بمجأ المرـوج ر اإلدارج   األمر الذف جر ها في 

 نموه  وـفوبه  من ىال ـحقج  مبموال  من الم اج  الـن فرج . ج بن   منظم ر بوج  وارـمرار 
 الناجح اإلدارية المعلاما  نعام خصائصثانيًا  
هداف الـي ـرعى جم نه  من ـحقج  األ  نشطـه أ  لنظ ا معلوم ر ش مل ل  ف المنظم ن امـاك ف   
وجـمج  بعدد من الىص  ص الـي جنبغي   وف اللج  سن ج ون هذا النظ ا ذو  ف أ سمأ مراال   لجه ف

العدجد من المنظم ر  األىجرسوب مر في الرنوار    دارففمراال ـه  الند الـىطجط لبن   نظ ا معلوم ر 
القرارار وفي   فش الـى ذ  والمـ اجدس الملح المـطلب ر   نواع من نظا المعلوم ر لـلبجأ سبـطوجر الد
ن أال ف   نفقر مج انج ر ضىمأفي ربجل ذلك و  سبهود  بجر لر المنظم ر ذوب اإلدارج  المرـوج ر 

من النظا ( %21)ن أ فلىر ش ر أ لعدجد من الدرار ر ف األهداف  هـحقج  هذ فلىالقلجل منه  وصلوا 

                                         
 .40ص ،2330مد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة االولى، دار الحاإدارة المنظمات منظور كميحسين حريم،  1
، كلية اإلدارة رسالة ماجستيراحمد مؤيد عطية الحيالي، األثر التتابعي لخصائص ونجاح نظام المعلومات اإلدارية في تحقيق الميزة التنافسية،  2

 .42، ص:2332واالقتصاد، جامعة الموصل، 
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مر األ  1بله أمن  صماهداف الـي جفشل في ـحقج  األ( %71) نأف أ ن بح  ممر الجوا صالـي 
موال الـي الهدر في الوبر واأل فلى ب إلض ف  سالمنظم ر لم اج   بجر الذف ــر  اللجش فقدان العدجد من 

ـحقج   في ي ـنبل  اإلدارج وال بد من ـوافر مبموالش من العوامل لنظا المعلوم ر   رافقر ذلك
وفجر المعلوم ر  بإشب عم  جـعل  فج  وى ص   هدافهأ   اـى ذ القرار  بعملج الى ص رغب ر المرـفجدجن ـو
 ل  نظر  دارف الن بل من وبهش من الىص  ص لنظ ا المعلوم ر اإلن الب حثجن مبموالورد الدد مأو 

 :والـي رنبجنه  في البدول الـ لي  منها

 *ىص  ص نظ ا المعلوم ر اإلدارج  ومن وبه  نظر العدجد من الب حثجن( 1ربا ) البدول

 خصائص نعام المعلاما  اإلدارية الباحث االسنة
وجطور وجر الد في اـى ذ القرارار  ب بل للنمو مأ نمو المنظم   جحرن  1175 شوبي 

المرون  والقدرس اللى الـغجر في   صج ن  غجر معقدس وغجر م لف
 في ال لف . ن جقدا النظ ا ـوفجرا  أالمنظم   

الـوبجر المن ر   بعجد الن المجول الشىصج   المرون   الشمول   1114   هجنش
   بودس الـصمجاالحداث 

 .االالـم دج   الموثوبج   الـصفج   الـنوع 1115 مرا ي  الر
  ىص  ص (بشرج   م دج   برامجىص  ص بودس مرـل م ر الـشغجل ) 1111 فرم الجل 

  ى ن المعلوم ر   بودس نش ط ر النظ ا )بمأ البج ن ر  مع لب
 .(  الشمولج ارـرب ع  ـحدجم

االبـص دج   مرـو  الـن ر  في المىرب ر    المرون   ال ف ج   البر ط 2114بودس واىرون  
 الشمولج  في النظ ا.

نوع الملف ر   بودس الىدم   بودس الـق رجر  الـق رجر االرـثن  ج   2115  الشلبي
 النم ذج الرج ضج .

درار  ارـطاالج  -نب ل جونس أل مراد  ىص  ص نظ ا المعلوم ر اإلدارج  وأثره  في مؤشرار نب حش المصدر:-*( 
-را  مرؤولي الوحدار اإلدارج  في  لجـي ط  األرن ن والـربج   مبل  اإلدارس واالبـص د  الرن  الرابع  والثاثون آل

 .227  ص2112العدد الـرعون 

وبه ر نظر مـعددس حول ىص  ص نظ ا المعلوم ر اإلدارف  أن هن كوجاحظ من البدول الر ب  

                                         
1 Hagg, Stephen, Cummings, meare, and mc Gubbreym D. J., 2004، Management Information systems for 

Infermation age, 4th Ed, Mc Graw -Hill.p299. 
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ى صج  معجن  أو أ ثر في حجن ـورأ البعض في ذ ر الىص  ص  فلىالن بل  فقد جشجر الب حم 
الفرالج   وبن   اللجش فقد االـمد الب حم الند درار  ىص  ص نظا المعلوم ر اإلدارج  في نموذبش اللى 

 وذلك للمبررار الـ لج : األبع د الـ لج  )بودس الـصمجا  بودس المعلوم ر  بودس الىدم ( 

 األبح م اللى ـلك األبع د وأن ـا ذ ره  بش ل غجر مفصل.اـف   أغلبج  الدرار ر و    -1

االـم د ال ثجر من الب حثجن اللى بعض أو  ل ـلك األبع د الند ـقدجا نموذج لقج س نب ح نظا  -2
 المعلوم ر اإلدارج .

شمولج  هذه األبع د لم  ب   في بمجأ الدرار ر الر بق  والمرابأ العلمج  الـي ـن ول موضوع  -3
 المعلوم ر اإلدارج .نب ح نظا 

 اإلدارية  مؤيرا  نجاح نعام المعلاما  ثالثاً 
ـن ول العدجد من الب حثجن مق ججس أو مؤشرار نب ح نظا المعلوم ر فال أنها اىـلفوا في الدد هذه    

 ,Delone and Mcleanالمؤشرار  وـبجن االدبج ر ذار العاب  ـبني ال ثجر من الدرار ر مثل )

1992; Seddon, 1997; Delone and McLean, 2003; Bradley, Pridmore and Byrd, 

2006; Petter, Delone and Mclean 2008; Sepahvand and Arefnezhad, 2013    
  التالية لنجاح نعم المعلاما   للمؤيرا ( 2112  آل مراد2112رومي وصاح 

 رضا المستخدم  -1
جعـبر هذا المؤشر من أ ثر المق ججس ارـىدام   لـقججا نب ح نظا المعلوم ر  وجحدد رض  المرـىدا    

مد  ارـب ب  المرـىدا لارـىداا الفع ل لنظ ا المعلوم ر  فضا  الن  ونش األر س الذف جعـمد اللجش 
أن النظ ا جفي بح بـش المرـفجد في ارـىداا النظ ا  وجعبر رض  المرـىدا الن مد  االـق د المرـفجد ب

من المعلوم ر  وبد ارـىدمر العدجد من األر لج  لقج س رض  المرـىدا مثل )مد  ـلبج  نظ ا 
المعلوم ر الحـج ب ر المرـىدا  الرض  الن الـبهج ار والبرمبج ر  ام  نج  النظ ا اللى انب   العمل 

م  نج  النظ ا اللى  ج دس اإلنـ بج (.   المطلو   وا 
 النعام استخدام  -2
ـقدجمش لم  جطمل فلجش المرـفجد من المعلوم ر   اإلدارج  رنظا المعلوم ل ي جـحق  نب ح ال بد     

مد  االـم د المرـفجدجن اللى المىرب ر من المعلوم ر ألنظم   فلىواللجش فإن ارـىداا النظ ا جشجر 
المعلوم ر في أدا  مه مها  وجق س مرـو  االرـىداا من ىال الدد مرار االرـىداا  والوبر الذف 
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ب ن   فلى MISجقضجش المرـنفذ في االرـىداا  وجعد مرـو  االرـىداا مؤشرا  أر رج  لقج س نب ح 
ألن األنظم   1جعـمدان اللى مرـو  ارـىداا المرـفجد له   MISونب ح القن ال  اللى أر س أن فشل 

صممر ألبل ـولجد المىرب ر للمرـفجدجن فأن الدا ارـىدامه  جعني الدا االنـف ع منه  في صنأ 
القرارار وهذا جعني فشله   وأن االرـىداا جب  أن جرب  القن ال  والـأثجر والفوا د  فال أن ـ رار 

قن ال  المرـفجد فدرب  االرـىداا والـ رار دال  للقن ال  ونب ح النظ ا  ف لنظ ا ال االرـىداا جـربط ب
ن أد  االرـىداا  رفأ أدا  المرـفجد م  لا ــحق  بن ال  لد   فلىج ون مضمون االرـىداا حـى وا 

ن المرـفجد ب لنظ ا  وأن االـم د مؤشر ارـىداا النظ ا لقج س النب ح أنظم  المعلوم ر جـ اجد  فال أ
مؤشرا  للنب ح  الرجم  الندم  ج ون االرـىداا مل م    هن ك من جر  أن االرـىداا الع لي ال ج ون دا م   

ن   ن االرـىداا  ـىللش بعض الرلبج ر الى ص  لمد  نوالج  وطبجع  ما م  االرـىداا  حـى وا  ـو
اك فوا د النظ ا  فضا  مطلوب   ف لـغججر في النوالج  والشدس في االرـىداا لش انع  س معنوف اللى أدر 

أنش لجس هن لك أنظم  معلوم ر ج ون فجه  االرـىداا فل امي بش ل   مل   فلىالن أنش جنبغي اإلش رس 
ففي بعض مرـوج ر المنظم  بد ج ون هن ك لبن  معجن  أو مدجر جىـ رون النظ ا وجطلبون من 

لمرـوج ر فال أن ـبني النظ ا بحد الموظفجن ارـىدامش  بجنم  ج ون ارـىداا النظ ا فل امي في أحد ا
آرا  اإلدارس في المرـوج ر العلج  لذلك دا م   ج ون  فلىذاـش بد ج ون طوالي بش ل   مل وذلك ب الرـن د 

الىج ر في الـوبف الن ارـىداا النظ ا في ح ل  الدا ـوفر نـ  ج وفوا د مرغو  فجه  نـجب  ارـىداا 
 2."ذلك النظ ا

 قناعة المستفيد  -3
بداجةة  جنبغةةي الـمججةة  بةةجن مصةةطلحجن مهمةةجن لط لمةة  جةةـا الىلةةط بجنهمةة   وهمةة  رضةة  المرةةـفجد وبن الةة  "   

المرـفجد  و ثجرا  م  جعـقد أنهم  شي  واحد  فال أن الحقجق  همة  مصةطلحجن مىـلفةجن  والةدلجل اللةى ذلةك 
فعةةل مةةؤثرس لألفةةراد ( فذ أالطةةى ـعرجفةة   لرضةة  المرةةـفجد بةة   فجةةش "أنةةش ردود ,Libaria, 1990مةة  بدمةةش )

  وبةةذلك فةةإن رضةة  المرةةـفجد هةةو رةةلوك فةةي حةةجن ــضةةمن القن الةة  )المعةة رف 3ـبةة ه ـطبجقةة ر الح رةةو "
والمشةةة الر  والرةةةلوك( وبمعنةةةى آىةةةر الرضةةة  جشةةةمل ب نةةة  رةةةلو ي  أمةةة  القن الةةة  فـمثةةةل الب نةةة  النفرةةةي 

جرةـلمون مىربةة ر أنظمةة   والرةلو ي للمرةةـفجد  و مة  ـعةةرف القن الة  اللةةى أنهة  موابةةف المرةـفجدجن الةةذجن
                                         

1 Delone, W. H. and McLean, E. R. (2003). The Delone and McLean model of information systems success: 

A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19 (4), p, 9–30. 
احمد مؤيد عطية الحيالي، نجله يونس محمد آل مراد، "مؤشرات نجاح نظام المعلومات اإلدارية ودورها في اإلبداع والتميز دراسة  2

 .201ص.2338استطالعية في المصارف الحكومية واألهلية في مدينة الموصل"، مؤتمر جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن، 
3 Labaria, M (1990) “End user computing Effectiveness structural equation model, O.M.E.G.A., Vol.1, 18 

No 6. P, 638. 
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المعلوم ر المـعلق  بمةد  ـلبجة  ح بة ـها مةن المعلومة ر  وبهةذا ـعةد بن الة  المرةـفجد مةن أ ثةر المقة ججس 
ارـىدام   لـقجا نب ح أنظمة  المعلومة ر ألنهة  ـفـةرض بةأن هنة ك الابة  مب شةرس بةجن ف اللجة  النظة ا وبةجن 

ا جعبةةر النةةش ب لمةةد  الةةذف جعـقةةد فجةةش المرةةـفجد بةةأن بن الةة  المرةةـفجد مةةن النظةة ا  واللجةةش فةةإن نبةة ح النظةة 
   1."النظ ا جلبي احـج ب ـش المعلوم ـج 

  اإلدارية  مراما  نجاح نعام المعلاما  رابعاً 
فن وبةود نظة ا المعلومة ر وا ـم لةش ال جعنةةي نب حةش فهنة ك ال ثجةر مةةن نظةا المعلومة ر الـةي ـرةةـغر     

لهة  أو جنفة  اللجهة  مةن المة ل ضةعف مة  هةو محةدد  ففشةل أو من الوبر إلنب  ه  أ ثر ممة  هةو مبةدول 
بهةة   وهةةي  اإلدارجةة نبةة ح النظةة ا جـوبةةف اللةةى العدجةةةد مةةن العوامةةل  والـةةي جـحةةدد نبةة ح نظةة ا المعلومةة ر 

  والـةةي  لمةة  ـةةوفرر وبنرةةب  ال لجةة   لمةة   ادر فرصةة  نبةة ح المنظمةة  2مقومةة ر نبةة ح ـطبجةة  ـلةةك الةةنظا
  ومةن أهةا مقومة ر نبة ح نظةا المعلومة ر اإلدارجة في الحصول اللى نـ  ج من ـطبج  نظ ا المعلوم ر 

 :  حر  رأف العدجد من الب حثجن جم ن أن نلىصه  في البدول الـ لي اإلدارج 
 *حر  رأف العدجد من الب حثجن اإلدارج  م رالمعلو  نظ ا نب ح مقوم ر (2البدول ربا )

 داريةنعام المعلاما  اإل مراما  نجاح الباحث

Bruwer1984 
 مر ندس اإلدارس العلج . -2      مش ر   المرـفجد. -1
 اـب ه المدجرجن نحو النظا اآللج . -4   العن صر الشىصج . -3

Gerhard 

1988 

 فره ا المرـفجدجن من ـصمجا النظ ا. -1
 ـحدجد البرمبج ر ومعرف  ىص  صه  ببل ـحدجد نوع النظا. -2
حدجد نوع المرـفجد لمعرف   -3 جنبغي البد  بـحلجل المىرب ر المعلوم ـج  ـو

المدىار ثا ـحصجل مص در الحصول اللى البج ن ر وأىجرا  ـحدجد طرجق  
 المع لب . 

 ب غي
1177 

 الفها الرلجا لطبجع  النظ ا ورر لـش.  -1
 ـحدجد نوالج  االحـج ب ر من المعلوم ر و مجـه . -2
 وبود مقج س لمد  بدرس المدجر اللى ـوظجف المعلوم ر. -3
 ـفها المدجر لعمل نظ ا المعلوم ر اإلدارج .  -4

 ىص  ص نظ ا المعلوم ر. -2  ىص  ص مـىذ القرار. -1 ىشب 

                                         
احمد مؤيد عطية الحيالي، نجله يونس محمد آل مراد، "مؤشرات نجاح نظام المعلومات اإلدارية ودورها في اإلبداع والتميز دراسة  1

 .201ص.2338ف الحكومية واألهلية في مدينة الموصل"، مؤتمر جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن، استطالعية في المصار
 .70-72، ص 2315، الطبعة األولى، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم المعلومات اإلداريةجمال عبد هللا محمد،  2
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 ىص  ص الملج  الـنفجذ. -4   ىص  ص بج   القرار. -3 1115
 ميالر ل

1111 
 محلل النظ ا والذف جعد ح ف ا  للـغججر وضم ن نب ح النظ ا. -1
 بوس االـص ل بجن المرـىدا والمصما. -3    ـف الل المرـىدا. -2
 دالا اإلدارس. -4

 رلط ن
2111 

 دالا اإلدارس. -2       اشـراك المرـىدا النه  ي. -1
 الـنفجذ.فدارس الملج   -4       مرـو  الـعقجد والمى طرس. -3

Jindal 

2113 

 دالا اإلدارس الـنفجذج . -2      اـرب ط المرـىدا. -1
 مـطلب ر واضح . -5  ـىطجط ما ا. -4        ـوبع ر وابعج . -3

 الشرم ن
2004 

 

 . ومص دره  للمعلوم ر البجد الـنظجا 1 -
 .المعلوم ر ىدا في جعملون الذجن األشى ص و ف  س ىبرس -2
ـوفجر  مج    فج  من المعلوم ر لـلبج   -4 المرـفجد. لد  ال  في الوالي -3

 احـج ب ر   ف  مرـوج ر اإلدارس.
الر مرا ي 
-وال غبي 
2114 

 .  احـج ب ر   ف  مرـوج ر اإلدارسـوفجر  مج  من المعلوم ر لـلبج -1
وادام  نظ ا  ـوفجر الىبرار من القوس البشرج  الق  مجن الل ارـىداا -2

 .المعلوم ر اإلدارج 
نظجمش بش ل بجد. -3  فم  نج  ارـثم ر المورد المعلوم ـي في المنظم  ـو
بدرس الهج ل الـنظجمي في المنظم  اللى احـوا  مـطلب ر ـطبج  نظا  -4

 .معلوم ر فدارج  دالا اإلدارس العلج  لف رس ـطبج  نظ ا -5المعلوم ر. 
ـص دج    حجم مردودار ـطبج  نظ ا المعلوم ر أن ج ون النظ ا مبررا  اب -1

 اإلدارف ـغطي ـ  لجفش.
-الحج لي 
2111 

 .المرـىدا ـف الل -2  . والمرـىدا المصما بجن االـص ل بوس -1
 الـنفجذ الملج  فدارس -4                       .الما ا الـىطجط -3

 .االلج  النظا نحو المدجرجن اـب ه -2   . الشىصج  العن صر -1 2113-أل مراد
 ببل ىص  صه  ومعرف  البرمبج ر ـحدجد -4 .النه  ي المرـىدا اشـراك -3

 ـوظجف اللى المدجر بدرس لمد  مقج س وبود -5  . النظا نوع ـحدجد
 .المعلوم ر نظا لعمل المدجر ـفها -1    .المعلوم ر

 .النظ ا ـصمجا في المرـفجدجن اره ا -1 2114-الشلبي
 .العلج  اإلدارس مر ندس-3 .و مجـه  المعلوم ر من االحـج ب ر نوالج  ـحدجد-2

 المصدر: من فالداد الب حم حر  العدجد من الدرار ر الر بق *(
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دارج  المذ ورس في البدول  ن بعوامل نب ح نظا المعلوم ر اإلوجر  الب حم بضرورس االىذ ب لحرب   
 ـصمجا أف نظ ا معلوم ر.ورده  العدجد من الب حثجن الند أالر ب  والـي 

 اإلدارية  محددا  نجاح نعم المعلاما  خامساً 
جوبد العدجد من المقوم ر الـي البد من ـوافره  في نظا المعلوم ر حـى ــصف ب لنب ح في ـحقج     

 1أهدافه  نذ ر منه  م  جلي: 
 .اإلدارج ظ  فه  . ـوفر  مج    فج  من المعلوم ر لـلبج  احـج ب ر   ف  مرـوج ر المنظم  وو 1
دارس نظا المعلوم ر.2  . ـوفر الىبرار من القو  البشرج  الق  مجن اللى ارـىداا وا 
نظجمش بش ل بجد.3  . فم  نج  ارـثم ر المورد ألمعلوم ـي في المنظم  ـو
 . بدرس الهج ل الـنظجمي في المنظم  اللى احـوا  مـطلب ر ـطبج  نظا المعلوم ر.4
 لف رس ـطبج  نظا المعلوم ر.. دالا اإلدارس العلج  5
 . أن ج ون مبررا  ابـص دج   )أف مردودار ـطبج  نظا المعلوم ر ـغطي ـ  لجفش(.1
. مد  الوالي والفها واإلدراك الوارأ ألهمج  ـطبج  نظا المعلوم ر من ببل   ف  المرؤولجن 8

 ومرـىدمجن النظا ومقدمي المعلوم ر.
 اإلدارية  أسباب فيل نعم المعلاما  سادساً 

 فشل نظ ا المعلوم ر في أف منظم  نوضحه   م  جلي: فلىهن لك بمل  من األرب   ـؤدف    
 البيانا ضعف  -1
بد ـ ون البج ن ر ى ط   وغجر دبجق  ون بص  وبدجم  غجر منظم  ومصنف  ومعدس بش ل ال ـر الد    

  مأ المـطلب ر أو الح ب ر الب حثجن والمرـفجدجن من ارـىدامه   وجم ن أال ـ ون   فج  ومنربم
 وى ص  ألصح   القرار والمر ولج .

 تصميم النعام ككل -2
جفشل نظ ا المعلوم ر الندم  ال ج ون بد صما بطرجق  ش مل  ومرن  ب بل  إلبرا  الـعدجار     

 وارـقب ل الـطورار والـبدجدار المرـمرس الضرورج  لـحرجن أدا ش المرـمر.
 
 

                                         
 .52ص ،2334، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ومات اإلداريةنظم المعل، هيثم الزعبيايمان فاضل السامرائي،  1
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 عتمدة في النعامالبيانا  الم قاعدة-3
والـي بد ـ ون مصمم  محلج   بش ل ال جنربا مأ مـطلب ر واحـج ب ر المرـفجدجن النه  ججن    

وب لذار أصح   القرار والمر ولجن في المنظم   فقد ـ ون الحقول بلجل  أو ن بص  وطرجق  االرـرب ع 
ارـراـجبج ر بحم معـمدس اللى الدا فم  نج  ـحقج   فلىغجر وافج  وأر لج  الربط ضعجف   ب إلض ف  

المنط  والدا بدـره  اللى الـورأ المرـقبلي واالـم ده  برمبج ر ال ـرمل ب لـورع ر المرـقبلج  
 ال ثجرس.

 التخطيط -4
نـجب  لضعف الـىطجط أو النعدامش أحج ن    ف لـىطجط من  اإلدارج غ لب   م  ـفشل نظا المعلوم ر    

ف صجلش و لفـش والوبر الدبج   أها مقوم ر نب ح أو فشل نظا المعلوم ر ألنش رجحدد آلج  العمل ـو
 لإلنب   واالحـج ب ر البشرج  واآللج  وغجره .

 دعم اإلدارا  العليا -5
(  ف لم    ن الـىطجط ن بح   ودبجق    لم  ارـط ع وجعـمد هذا الدالا اللى الفقرس الر بق  )الـىطجط   

المنفذون أن ج ربوا الرض  والقن ال  وب لـ لي دالا اإلدارار العلج  والع س صحجل  ف ثجر من المنظم ر 
فشل نظ ا معلوم ـه  فشا  ذرجع   برب  ضعف بن ال  اإلدارار العلج  بهذا النظ ا وب لـ لي رجوابش 

 ـعثره وب لـ لي ـوبفش. فلىض جؤدف النظ ا مق وم  شدجدس ورف
 إدارة التنفيذ -6
ونضأ هذه الفقرس أجض   ضمن الفقرس الرابع  فعند الـىطجط ال بد أن ـ ون هن لك رج ر  واضح     

وىط  دبجق  للـنفجذ  ومن ثا اىـج ر المدجر اإلدارف والمشرف اللى ىطوار ومراحل الـنفجذ ملـ م   
نب ح ـنفجذ المشروع  ب لوبر وال لف  واإلم  ن ر البشرج  والـ نولوبج  وغجره  من االلـ ام ر ال  فج  إل

واللجش ف ىـج ر المدجر اإلدارف المن ر  لـنفجذ نظ ا المعلوم ر جم ن أن ج ون من أرب   نب ح أو 
فشل النظ ا  وهن  ال نقصد الشىص المدجر لوحده بل فرج  العمل اإلدارف المر ول الن ـنفجذ النظ ا 

   ل.
 المستفيدان النهائيان امستخدما النعام -7
ش لون ال ما  مهم   في نب ح أو فشل أف نظ ا معلوم ر  ف لمرـفجدون النه  جون ها الذجن وهؤال  ج   

برا اـها الـي ـعودوا القج ا به  جدوج   ربم   رجعـمدون اللى النظ ا المحور  البدجد لـنفجذ أالم لها وا 
ومصممي  معدف فلىلفـرار  منج  طوجل   أم  المرـىدمون فها من رجقدمون البج ن ر والمعلوم ر 
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فشلش فقد ال  فلىومنفذف النظ ا المحور  البدجد  وأن الدا بن ال  هؤال  األشى ص ب لنظ ا بد جؤدف 
عقجد أو فال ب  الملج   جقدمون المعلوم ر المطلوب  وفي الوبر المن ر   وبد جر الدون في الربل  ـو

ؤثر رلب   في الملج  الـنفجذ  واللى اإلدارار العلج   مم  ج فلىالـنفجذ وجنقلوا آرا  وأف  ر وانطب ال ر رلبج  
المنظم ر أن ـضأ في ىططه  برامج ى ص  ل ر  هؤال  ومر الدـها في الـصمجا والـنفجذ فض ف  

 ـدرجبها وا  ال  الوامل الىوف من فقدان العمل بعد الـطورار الـ نولوبج  البدجدس في المنظم . فلى
 اإلداريةلاما    العاامل المؤثرة في كفاءة افاعلية نعم المعسابعاً 
أثجراـه  اإل    اللى  جب بج في ضو  الـطورار المرـمرس والمـر رال  الـي ـحدم في نظا المعلوم ر ـو

األدا  لمنشآر األالم ل  فقد أصبل  ف  س وف اللج  ـلك النظا من األمور الـي ـرـوب  االهـم ا وأن 
ج ون ارـىدامه  مع    فقد ـ ون المنظم  فع ل  ول نه  لجرر  فؤس أف أنه  ـحق  أهدافه  بىر رس  وأن 

الالـب ر ضمن مق ججس نب ح الدا  ف  س المنظم  جؤثر رلب   اللى فع لجـه  مم  جوب  أىذ  اهم  في ا
 م  أن المقج س النه  ي لهذه الفع لج  وال ف  س ـرـوب  األىذ في االالـب ر العوامل  1نظا المعلوم ر 

الـي ـؤثر فجهم   والذف ـحجط بش مبموال  من المـغجرار البج ج  واالبـص دج  واالبـم الج  والـقنج  
 وغجره    م  جـضل مم  جلي:

 الداعمة للنعام  إلداريةاالبيئة التنعيمية ا  .أ
دارس  ال فؤسمثل الموارد البشرج      والفع ل  و ذلك المرـل م ر البرمبج  المرـىدم  في ـشغجل وا 

نظجا المل  طبجق ـه   والـي ـلع  دورا   بجرا  في ـشغجل وارـغال الح ر  والشب  ر ـو األبه س ـو
ب فلى  ب إلض ف  2وحداـش ىراج ومع لب  ـوفر األبه س والشب  ر وم  جـر ط به  من ور  ل فدى ل وا 

ى جن  هذا فضا  الن ـوفر اإلط ر الـنظجمي الذف جشـمل اللى ـحدجد المرـوج ر  والهج  ل  اإلدارج ـو
 الوظجفج  الـ بع  له .

 المهنية المطبرة البيئة الرانانية االضاابط .ب
فن البج   الق نونج  واألنظم  والضوابط المـعلق  به  ـعـبر من المـغجرار اله م  الـي ـؤثر اللى رجر    

العمل ونظا المعلوم ر المـعلق  به   األمر الذف جرـل ا ـصمجا نظا المعلوم ر بم  جحق  االالـب رار 
 .3المذ ورس

                                         
1-Nicolaou، Andreas، and Bhattacharya. (2006), Organizational Performance Effects of ERP Systems Usage: 

The Impact of Post-Implementation Changes. International Journal of Accounting Information systems. 
 .45، ص2332، الطبعة الثانية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مبادئ نظم المعلومات اإلداريةسليم الحسنية، ) 2
ى المصارف دراسة تحليلية عل-خالد أمين عبد هللا، وخالد قطناني، البيئة المصرفية وأثرها على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية  3

 .27، ص 1، العدد 13جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن، المجلدالمجلة األر دنية للعلوم التطبيقية،  التجارية األردنية،
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 ج. البيئة التقنية

الم  وــضمن األبه س وم ون ـه  الم دج  والعن صر الق درس اللى وجقصد به  ـوفر البج   الـقنج  الدا  
وصجل المعلوم ر الا م   ى جن البج ن ر ومع لبـه  ـو  . 1مرـىدمجه  فلىبمأ ـو

 د. العاامل االجتماعية االثرافية
شمل األنم ط   ـؤثر العوامل االبـم الج  والثق فج  المحجط  ب لمنظم ر اللى نظا المعلوم ر    ـو

ج  والرض  الوظجفي للع ملجن داىل المنظم ر والرض  من ببل مرـىدمي مىرب ر النظ ا  مم  الرلو 
جرـوب  مراال س العدجد من ـلك العوامل مثل القجا االبـم الج  واألىابج  والفنج  الر  دس في المبـمأ  

 .لع ا للمبـمأ اإلط ر الثق في فلىب إلض ف  
 

 

 

 

                                         
 2، العدد21، المجلد مجلة البنوك في األردنيةوليد زكريا صيام، كفاءة نظم المعلومات في القطاع المصرفي في ظل تكنولوجيا المعلومات،  1

 22، ص2335،
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حدجد المبـمحمالبلـصمجا  هاالـم د ـاذف ـحدجد األر س ال فلى الفصل ذاجهدف الب حم في ه  أ  ـو
ثب ر  ـه  واىـب رغصج  وطرجق   البحموالـعرجف ب ألدوار المرـىدم  في  والعجن  المدرور  

  .البحم واىـب ر فرضج ر  فلف   رونب خمن ىال مع مل  المق ججس 

 :ها ثاث  مب حم أر رج جـضمن 

 .البحثاصف أداة امتغيرا  ا  الميدانية للدراسة التحضير األال المبحث 

 .البحث فرضيا  اختبار الثاني المبحث 

  .االداريةالنماذج المرترح لنجاح نعم المعلاما  المبحث الثالث  
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 ساريا يمال في المنعما  اإلنسانية العاملة عن لمحة  أاالً 
 الح ومج  غجر المنظم ر من النط   وارع  مبموال  فلى المدني المبـمأ مصطلل جشجر   

نهض الع م  الحج س في وبودٌ  له  الـي الربحج  غجر والمنظم ر  وبجا اهـم م ر الن الـعبجر بع   ـو
 ىجرج   أو دجنج  أو اللمج  أو رج رج  أو ثق فج  أو أىابج  االـب رار فلى ارـن دا   اآلىرجن  أو أالض  ه 

: ـضا المنظم ر  من الرجض  مبموال  فلى المدني المبـمأ منظم ر مصطلل جشجر ثا ومن
 الر  ن وبم ال ر العم لج   والنق ب ر   الح ومج  غجر والمنظم ر المحلج   المبـمعج  البم ال ر
 الىجرف. العمل ومؤرر ر المهنج   والنق ب ر الدجنج   والمنظم ر الىجرج   والمنظم ر األصلججن 

 1الـ لج : الشروط أحد ـحق  أن جب  الربحج  غجر المنظم  نإف اللجش و
 non profitable  الم دف للربل ه دف  غجر -
 Non-Governmental  ح ومج  غجر -
 Non partisan ح بج  غجر -
 Non violent النجف  غجر -
 الحق  لجه ف أضجفر و
 Non Family ال  لج  غجر -

 2:هي NGO ح ومج  الغجر المنظم  نإف بج األور  المفوضج  ـعرجف وحر 
 الشىصي الم دف للربل ه دف  غجر -
 مرـقل  -
 ـطوالج  -
 ب نوني ش ل له  -
 ذاـي ولجس ابـم الي هدفه  -

                                         
1 are-we-https://www.ifrc.org/ar/who/.االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، 
2 https://www.unhcr.org/ar/59621d294.html لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، اUNHCR. 

https://www.ifrc.org/ar/who-we-are/
https://www.unhcr.org/ar/59621d294.html
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وبد     الشم ل في ب ثرس الىجرج  روا    نر محلج  أا دولج  والبمعج ر المدني المبـمأ منظم ر ـو
 وطبي فغ ثي دالا من ـلك المن ط  ـحـ بش لم   2311الرورف منذ بد  األ م  في رورج  ال ا 

 .المعجش  بأر رج ر  المنطق لرفد من ـلك المنظم ر مح ول  في ولوبجرـي 
ـلقى  أالم ل رب ل ودالا المـحدس  األما منظم ر أهمه  مىـلف  أم  ن من دالمه  المنظم ر هذه ـو
برال ر مش جخ من أىر  ح الر وفي  .فردج  ـو
قدا ـلك    الغذا ج     لوبب ر الحج س لألرر المـضررس والمحـ ب   ألر رج ر مر الدار المنظم ر ـو

ر ها ومعدار األ ل والشر  والنظ ف  الشىصج  والفراش واللب س   أو الوبود بـأمجن المنظم ر بعض ـو
 المج ه ضخ ومش رجأ والطبج   الصحج  للىدم ر ب إلض ف  الشـ    بفصل الـدف   في دم  جر ال
صاح شب  ر المج ه واإلن رس  ومش رجأ الـعلجا ودالا  والبلدار المدن فلى للشر  الص لح  والقر  وا 

المدارس من أبل ارـمراره  وحم ج  األطف ل والصح  النفرج  والمبـمعج  وبرامج الـنمج  وربل العجش  
وفي بعض األحج ن ـقدا بعض ـلك المنظم ر مر الدار نقدج  وبرامج االرـب ب  الط ر   واالجوا  

رمجا المن  ل  ب إل  دالا الثروس ال راالج  والحجوانج . فلىض ف  ـو

 تحديد مجتمع اعينة البحثثانيًا  

االـمةةد الب حةةم فةةي فبةةرا  الب نةة  العملةةي اللةةةى أرةةلو  االرةةـبج ن وذلةةك بهةةدف درارةة  ومعرفةةة  آرا     
 المنظمة ر وطبجعة  المةل   ومن أبل الحصةول اللةى أرةم   والنة وجن لبحمواـب ه ر األطراف المعنج  ب

لةىالموابأ االل ـرونج  لـلةك المنظمة ر و  فلىلبأ الب حم  البحم  الـي شمله الموبةأ االل ـرونةي لـحة لف  ا 
لةىالمنظمة ر الرةةورج  غجةةر الح ومجةة   و  العدجةةد مةةن الموابةةأ االل ـرونجة  المىـصةة  فةةي المةةل المنظمةة ر  ا 

 اإلنر نج  في الشم ل الرورف.

 مجتمع البحث  

 الشةةةم لي حلةةة  مح فظةةة  رجةةةف مةةةن  ةةةل فةةةي ونشةةة ط مشةةة رجأ لهةةة  الـةةةي المنظمةةة ر بأىةةةذ الب حةةةمبةةة ا    
 منطقـةي) الشةم لي أدلة  مح فظة  ورجةف( الفةرجن منطقة  الراالةي  منطق  برابلس  منطق  الب    منطق )

 فةةي المنةة ط  المةةذ ورس الرةةورف الةةداىل فةةي أا ـر جةة  فةةي الر جرةة  م  ـبهةة  فةةي   نةةر رةةوا  (والةةدان  رةةرمدا
 . مبـمأ للبحمدولج   أا محلج    نر وروا 
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لدجه  مثل هذه وموثوب  وبد به  معـمدس ولا جرـطأ الب حم ـحدجد الدد هذه المنظم ر  ونش ال ـ
وب ر برب  غل  األألجس ث بر في  حص  ج ر في ـلك المن ط   و ون الدد هذه المنظم ر اجض   اإل

نـهي في لفـرار  منج  محددس مم ن أن ـبدأ ب م  مش رجأف طبجع  المله  وهو ظم ر وبر  ف لمن أف ـو
بد ـ ون لجس لدجه  مش رجأ في ـلك المنطق  بعد فـرس برب  انـه   المشروع الع مل  الجوا في منطق  م  

في هذا البحم الن  معش مرل المنظم ر الـي ببلر أن ــع ون فلىالذف   نر ـنفذه  لذلك لبأ الب حم 
ال ج رار و  المىـلف  والمعـمدس لدجه   مرارل  ـلك المنظم ر البر ور  ل الـواصل االبـم الج طرج  

  ونش المل في الدد من ـلك المنظم ر.لعدد منه  للب حم الشىصج  

 عينة البحث 

لـحقجةة  أهةةداف البحةةم واالـمةة دا  اللةةى بجةة س مـغجراـةةش  جةةر  الب حةةم أن ـقةة س هةةذه المـغجةةرار االـمةة دا    
اللى معلوم ر مرـنبط  من المدرا  في ـلك المنظم ر  ونها مرـفجدجن ومشة ر جن مةن نظةا المعلومة ر 

نولوبجةةة  المشةةةغلجن لهةةةذه الةةةنظا مةةةن محللةةةجن ومصةةةممجن والةةة ملجن فةةةي برةةةا ـ  فلةةةىاالدارجةةة   ب إلضةةة ف  
المنظمة ر الـةي لهة  مشة رجأ ونشة ط فةي  ةل مةن رجةف مح فظة   وم ر  لذلك ـا أىذ هذه الف  ر منالمعل

حلةة  الشةةم لي )منطقةة  البةة    منطقةة  بةةرابلس  منطقةة  الراالةةي  منطقةة  الفةةرجن( ورجةةف مح فظةة  أدلةة  
وب رةـىداا أرةلو   والـةي ببلةر الـعة ون فةي هةذا البحةم  عجنة  للبحةم الشم لي ) منطقـةي رةرمدا والةدان (

مةةةة  ببلةةةةر ارةةةةـب ن ر اللةةةةى  ةةةةل منظ (5الةةةةى  0مةةةةن )   لةةةةذلك فقةةةةد آثةةةةر الب حةةةةم أن جةةةةو عالعجنةةةة  المجرةةةةرس
 المش ر   في هذه الدرار  وحر  الدد الجن  البحم المـ ح  في  ل منه .

مأ ـوضجل لطبجعة  الملهة  والبلةد الةذف  البحمالمنظم ر اإلنر نج  الجن   ـلك وفجم  جلي ـوضجل ألرم   
 ـنـمي الجش:
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 *البحث( المنعما  عينة 3الجدال رقم )

 عدد
 االستبانا 
 المستردة

عدد 
االستبانا  
 المازعة

 م المنعمةاسم  مجال عملها البلد

 1 بمعج  الط   لإلغ ث  اإلنر نج  ـنمج  - فغ ث  رورج  4 4

- ـنمج  - فغ ث  رورج  5 5
 فنر ني  - ط  

 Al-Sham  ا اإلنر نج مؤرر  الش

Humanitarian Foundation 
2 

اإلغ ث  في ح الر ال وارم   ط  - فغ ث  فرنر  4 4
 UOSSM  الطبج  اإلمدادار

International 

3 

- ـعلجا - فغ ث  األردن 3 3
 ط  

 Molham فرج  ملها الـطوالي

Volunteering Team 
4 

 -الرابط  الطبج  للمغـربجن الرورججن  فنر ني - ط  ـر ج  5 5
 رجم 

5 

 بعث  ـر ج  -الهال األحمر القطرف  ـطوع - فغ ث  ـر ج  5 5
QRCS-Turkey Mission 

1 

 Qatar Charity 8 بطر الىجرج     فغ ث  بطر 5 5

- ـنمج  - فغ ث  ـر ج  4 4
 فنر ني 

 7 األج دف البجض  بمعج  

 IYD 1 هج   اإلغ ث  اإلنر نج   فنر ني - فغ ث  ـر ج  5 5

الممل    3 3
 المـحدس

 فغ ث 

Syria Relief Charity 11 

 Syrian American Medical ط  - ـعلجا رورج  4 3

Society - SAMS 
11 

-Ghiras Al  غراس النهض  فنر ني - ـنمج  رورج  3 3

nahda  
12 

 13 بمعج  الش ا لرال ج  و ف ل  األجـ ا فنر ني - ـنمج  ـر ج  4 4

 ـنمج  ـر ج  3 3

Orange I Capacity Building 14 

https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=7
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=7
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
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المؤرر  الدولج  للـنمج  االبـم الج   فنر ني - فغ ث  ـر ج  4 4
 sdi  ودالا اإلنر ن 

15 

- فنر ني - فغ ث  ـر ج  5 5
 حقو  

هج   االغ ث  االنر نج  وحقو  
 IHH االنر ن والحرج ر 

11 

 18 مفوضج  الاب جن فنر ني - فغ ث  رورج  3 3

 Violet  منظم  بنفرج  ـنمج  - فغ ث  ـر ج  4 4

Organization 
17 

 NRC 11المبلس الدنم ر ي لاب جن  فنر ني ـر ج  5 4

- ط  - فغ ث  ـر ج  3 3
 فنر ني 

 أطب   البر الق رار ـر ج 
Physicians Across 

Continents Turkey 

21 

- ـنمج  - فغ ث  ـر ج  4 4
 ـطوع 

   فل الش ا الىجرج منظم  ـ 
Takaful Alsham Charity 

Organization 

21 

لـنرج  الشؤون  م ـ  األما المـحدس فنر ني - ـعلجا األردن 4 4
 اإلنر نج  في رورج 

22 

- ـعلجا - فغ ث  رورج  3 3
 فنر ني 

UNHCR Syria 23 

 Ihsan فحر ن لإلغ ث  والـنمج  ـنمج  ـر ج  5 5

Relief and Development 
24 

- ط  - ـعلجا رورج  3 3
 فنر ني 

 25 األثر الىجرج بمعج  أهل 

الممل    5 5
 المـحدس

- فنر ني - فغ ث 
 ـطوع 

Hand in Hand for Syria 21 

 & Syria Relief ـنمج  - فغ ث  فرب نج  3 3

Development 
28 

 منظم  غصن  جـون فنر ني - ـنمج  ـر ج  3 3
 Olive Branch Organization 

27 

الوالج ر  4 4
المـحدس 
 األمرج ج 

 World Food Programme 21 فنر ني - فغ ث 

https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=11
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=11
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=7
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=7
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=5
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=7
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=7
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
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الوالج ر  4 4
المـحدس 
 األمرج ج 

 الجونجرف ب لعربج   ـنمج  - فغ ث 
UNICEF in Arabic 

31 

- ـعلجا - فغ ث  رورج  4 4
 فنر ني - ـنمج  

Maram Foundation 31 

 Space Of Hope 32   فرح  أمل  فنر ني ـر ج  5 5

 Baytna Syria  33  بجـن  رورج  فنر ني - ـنمج  ـر ج  3 3

 34 البوصل  للـدرج  واإلبداع ـنمج  - 4 4

 فنر ني ـر ج  5 5

Shafak Organization 35 

- ـعلجا - فغ ث  ـر ج  5 5
 ـنمج  

 31 هج   ر الد الىجرج 

 المصدر: من فالداد الب حم -*
ممن جعملون في المب الر الـي ـا ـحدجده  ضمن  اإلدارار واألفرادـواصل الب حم مأ الدد من    

  والذجن ـربط الب حم الاب ر شىصج  معها المذ ورس في البدول الر ب في المنظم ر  الجن  البحم
لى ب بي أفراد ف ونش المل مأ العدجد منها  والن طرج  العاب ر الشىصج  ارـط ع الب حم الـوصل 

في المنظم ر الجن  جعملون في االىـص ص ر الـي شملـه  الجن  البحم  االمنظم ر االىر  ممن   نو 
الن  الـواصل معهاـا و  البحم المش ر   في هذا  اوالذجن ببلو المذ ورس في البدول الر ب   البحم

ونظرا  لصعوب  فجص ل االرـب ن  بش ل جدوف ل ل فرد من   طرج  ور  ل الـواصل االبـم الي المىـلف 
 الـنرج  مأ أفراد العجن  ـا االالـم د في فرر ل االرـب ن  لها الن وبعد  وبش ل شىصي أفراد العجن 

ل ل فرد من أفراد  بش ل رابط ال ـروني وأرر له   (Google formطرج  ـصمجمه  اللى برن مج )
  والطل  منها ـعب   الرابط المررل  الى ص  بش الجن  البحم البر ور  ل الـواصل االبـم الج  المىـلف 

  واإلب ب  الن أف ارـفر ر من ببلها حول موضوع االرـب ن   وهذا أر ل  االرـب ن والذف جحـوف اللى 
ـا و   االحص  ي م    ن لش األثر ال بجر في اـرف ع نرب  االرـب ن ر المرـربع  والص لح  للـحلجل

حجم  وهي العجن  المـ ح  الـي ارـط ع الب حم الـوصل فلجه   البحماللى الجن   ارـب ن ( 145ـو جأ )
  وبعد أن ـا فر  االرـب ن ر المرـربع  ـبجن أن ارـب ن ( 143بلغ الدد االرـب ن ر المرـربع  )

https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=6
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=1
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=2
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
https://ngosyria.org/Pages/InstitutesSearch.aspx?Category=3
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ا فهم ل )141)   وبذلك ـ ون   مل  ( ارـب ن ر لعدا ـعب ـه 3( منه  ص لح  للـحلجل اإلحص  ي  ـو
ى الجن  ( من مبموع االرـب ن ر المو ال  الل%11نرب  االرـب ن ر المرـربع  والص لح  للـحلجل )

الح ر  ومع لبـه  ب رـىداا البرامج اإلحص  ج   حجم ـا االىـب ر  فلى  والـي ـا فدى له  البحم
 .Spssب رـىداا البرن مج اإلحص  ي 

 االستبانة اتصميم البيانا  جمع أسلاب  ثالثاً 
 ـا وبد الفرضج ر  واىـب ر للدرار  الا م  البج ن ر بمأ( االرـبج ن)المرـىدم  البحم أداس بوارط  اـ

  بج ن ر البحم بموضوع المـربط  األر رج  المعلوم ر ـوفر لعدا نظرا   االرـبج ن أرلو  فلى اللبو 
في القرا األول  االرـبج ن هذا ـضمن المطروح   الفرضج ر اىـب ر في فلجه  االرـن د جم ن منشورس
ــعل   رؤاال  / 85/ لعجن  البحم وفي القرا الث ني  / أر ل  ــعل  ب لىص  ص الشىصج4منش/

 .بمـغجرار البحم
 النه  ي ش له  فلى وصلر حـى مراحل بعدس االرـب ن  ـطوجر الملج  مرر      االستبانة تطاير -1

 . البحم أهداف لـحقج  وارـىدامش االـم ده ـا الذف
 االستبيان الستمارة المبدئي التصميم مرحلة -أ

 ـغطي أن االرـبج ن أر ل  وضأ الند الب حم حرص حجم االرـبج ن الرـم رس المبد ي الـصمجا ـا   
بودس  موارد النظ ا   مش ر   المرـفجد ) النظرج  الدرار  في ذ ره  ـا الـي الر جرج  والمح ور العن صر
  (بودس الىدم   رض  المرـىدا  ارـىداا النظ ا  المنفع  ال لج  بودس المعلوم ر  الـصمجا 
وضجل ـبرجط مراال س مأ البحم  وفرضج ر مش ل  اللى اإلب ب  في منه  القصو  واالرـف دس  ـو
 جرهل بحجم  العجن  أفراد ومف هجا وطبجع  جـن ر  وبم  االرـب ن  هذه في الواردس والعب رار المفردار

  دب  أ ثر فب ب ر فالط   من وجم نها المطروح  الـر ؤالر الن اإلب ب  العجن  أفراد اللى  ثجرا   ذلك
 الدرار  في المش ر جن شىصج  ـىفي ألنه  الدرار ر من النوع لهذا ما م  أداس االرـبج ن ب  م  ـعد
 .   اإلب ب  في ال  مل  الحرج  فالط ؤها اللجش جــر  مم 

 أهداف لـحقج  ـصمجمش ـا الذف االرـبج ن  م ون ر الن وررجأ برجط شرح ـقدجا جلي فجم  رجـا     
 برجط  مقدم  من االرـبج ن هذا ـ ون حجم ـضمنه   الـي والمح ور البحم فرضج ر واىـب ر البحم
 ومعده    اللجش المشرف  والب مع   البحم بموضوع لارـبج ن الى ضعجن الع ملجن ـعرجف فلى ـهدف
 ارـىدامه  جـا لن اإلب ب ر هذه وأن الـ م   الررج  موضأ رـ ون فب ب ـها بأن لعجن  البحم والـأ جد

وبد   الن الجن  البحم  بعض المعلوم ر الشىصج فلىب إلض ف   فقط  العلمي البحم ألغراض فال
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 مو ال  اللى الش ل الـ لي:النموذج  رلمـغجرا( فقرس 85ـضمن االرـبج ن )
 حجم أثبـر درار  )الشلبي  لفقرار المـعلق  مش ر   المرـفجد وهي ا (15-1)الفقرار من  .1

األهمج  النربج  ال بجرس للعوامل الـي ـا اىـج ره   مـغجرار لمش ر    (2338ودرار  )حرجن   (2335
 المرـفجد في هذا البحم.

( 2313  الربىحجم أثبـر درار  )  ي الفقرار المـعلق  موارد النظ اوه (03-12)الفقرار من  .2
 في هذا البحم. رد النظ الموااألهمج  النربج  ال بجرس للعوامل الـي ـا اىـج ره   مـغجرار 

حجم أثبـر درار    بةةودس الـصمجاوهي الفقرار المـعلق  بمـغجر  (45 -01)الفقرار من  .0
( األهمج  النربج  ال بجرس للعوامل الـي ـا اىـج ره   مـغجرار Mira, 2010( ودرار  )2335)الشلبي  

 في هذا البحم. لبودس الـصمجا

حجم أثبـر   بةةودس الةىةدمة وهي الفقرار المـعلق  بمـغجر  (54 – 42)الفقرار من  .4
( األهمج  النربج  ال بجرس للعوامل الـي ـا اىـج ره   مـغجرار لبودس  (Khayun, et al, 2012درار 
 في هذا البحم. الىدم 

درار  حجم أثبـر   وهي الفقرار المـعلق  بمـغجر بةودس المعلوم ر (22 – 55)الفقرار من  .5
األهمج  النربج  ال بجرس للعوامل الـي ـا  Almutairi, et al, 2005))ودرار   (2315لف  ) وج

 في هذا البحم. المعلوم راىـج ره   مـغجرار لبودس 
 .وهي الفقرار المـعلق  بمـغجر رض  المرـىدا (74 – 73)الفقرار من  .2
 .وهي الفقرار المـعلق  بمـغجر ارـىداا النظ ا (72 – 75)الفقرار من  .7

 .وهي الفقرار المـعلق  بمـغجر المنفع  ال لج  (85 – 83)الفقرار من   .8

 نمرحلة التأكد من صحة معلاما  االستبيا -ب
ببل  البحمارـب ن  لـأ د من مصدابج  ووضوح المق ججس الـي االـمدـه  وبغج  االمرحل   هذه في   

بمرابع   اب مو  نوالذج  جنفالمشر  سذـ االرـب ن  اللى األر هذه ـا الرض ـو جعه  اللى أفرد العجن  
ض ف  بعض الـعدجار اللجه    م  ـا الرض االرـب ن  اللى  مبموال  من األر ـذس االرـب ن  وا 

والذجن بدورها   وصح  فقرار االرـب ن  وذلك للـأ د من دب   المـىصصجن في الب مع ر الرورج 
دى ل بعض الـعدجار ال وفي ضو    مـربط  بموضوع البحمب موا بإض ف  بعض البوان  الحجوج  وا 

عدجل بعض العب رار  ال دس صج غ  بعضه  اآلىر لـصبل أ ثر فهم آرا ها ب ا الب حم بحذف ـو     وا 
حقجق   ألهداف    .البحمـو
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بوجبه  ب لش ل الذف جن ر  أن ـا القج ا ببمأ االرـبج ن ر  ـا بعد      ـفرجغ البج ن ر وبدولـه  ـو
مالـي ـا ـا ـحلجل االرـم رار و وفرضج ـه    البحممـغجرار  ر الملج  بمعه  ب رـىداا الح رو   ـو

)ح م  البرامج  spssبوارط  البرن مج اإلحص  ي    لبحمـحلجل ومع لب  البج ن ر الى ص  ب
اإلحص  ج  للعلوا االبـم الج (  حجم جعـبر هذا البرن مج من أ ثر البرامج اإلحص  ج  ارـىدام   من 

جح  وارع  من الطلب  والب حثجن في مىـلف االىـص ص ر اإلحص  ج  والطبج  والهندرج  ببل شر 
وال راالج   حجم أصبل اللا اإلحص   في الرنوار األىجرس أداس أر رج  ال غنى النه  لـوصجف البج ن ر 

الداد الـقدجرار والـنبؤار المرـقبلج   ونظرا  ل بر حبا البج ن ر الـي جـع مل مع حلجله  وا  ه  اللا ـو
ضرورس  فلىواالـم ده اللى أر لج   مج  مطول  من به  أىر   فقد بر ر الح ب    اإلحص   من به 

مر المع لب  ـو  ارـىداا الح ر  الشىصي إلنب   العملج ر اإلحص  ج  اىـص را  للبهد والوبر
 (alpha   م  ب ا الب حم أجض   ب رـىداا اىـب ر ألف   رونب خExcelب رـىداا برن مج  أجض   

)(Cronbach'sفي ـحلجل االرـم رار الـي ـا بمعه   )والذف جعرف أجض   ب ىـب ر وثوبج  االرـبج ن
 واالـم ده  في الـحلجل. 

  المستخدمة في التحليلالاصفية ااالختبارا  اإلحصائية مراييت لارابعًا  
اىـج ره  ـا  الـي   و واالرـداللج الوصفج  اإلحص  ج مق ججس ال من ا  الدد ارـىداا ـا البحم في هذا    

النـ  ج  فلىرها في الـوصل جو وبم  جىدا أهداف البحم    المىـلف  البحم مـغجرارب لش ل الذف جا ا 
 وارـىراج ه ـحلجلو  البج ن ر مع لب بعد  البحم ول اللى المق ججس المرـىدم  في هذاوللحصالمربوس  

واالىـب رار س مق ججو  نر هذه ال لهذا الغرض  (SPSS) اإلحص  ي البرن مج ارـىداا ـا  البحم نـ  ج
 : الـ لي النحو اللى

حجم ـا   البحم ومـغجرار رـب ن اال ر ل أل االـر   درب  لقج س وذلك ( انباخر ك ألفا) اىـب ر- 1
 .من المق ججس المرـىدم  اللى حدس )مـغجر( ل مقج سحر   مع مل ألف   رونب خ ل

من أشهر  ش  ألنالمق ججسمن هذه  الحر بي المـورطحجم ـا اىـج ر  النزعة المركزية  مق ججس- 2
لبمجأ أر ل   الحر بي المـورطـا احـر     حجم مق ججس الن ال  المر  ج  وأ ثره  شجوال   وارـىدام   

  االرـبج ن ومـغجراـش  و ل محور من المح ور اللى حدس.
جـمج  ب ثرس االرـىداا وصاحجـش مقج س ومن هذه المق ججس ـا ارـىداا  مراييت التيت   - 0

لبمجأ    حجم ـا حر   بجم  هذا المقج سالمعج رف االنحراف   وهولارـىداا في ال ثجر من الح الر
ش  لم    نر بجم  االنحراف جم ن القول بأناللى أر ل  االرـبج ن   البحم الجن  أفراد واـب ه ر فب ب ر
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اللى أر ل  االرـبج ن وأنه  أبل  البحم لم  دل ذلك اللى ـب نس فب ب ر أفراد الجن    رف صغجرسالمعج 
ـشــ    و لم    نر ـلك القجم  المر  ج  المحددس معبرس الن بجا الـو جأ  والع س صحجل  و ذلك أجض   

م  رب  فإن جم ن القول بأنش بد ـا اىـج ر االنحراف المعج رف من هذه المق ججس  ونش  فلىب إلض ف  
جلقى ببوال    ما   مقج س للـشـر لد    ف  اإلحص  ججن ومرـىدمي الطر  اإلحص  ج  في الـحلجار 

  .ال مج  وفي فبرا  البحوم العلمج 
 المتعدد الخطي االنحدار – 4
من  االرـداللوالـي ـضمن دب    الىطي المـعدد من األر لج  اإلحص  ج  المـقدم  االنحدارجعد    

األمثل للبج ن ر في فجب د الاب ر رببج  بجن ظواهر  االرـىدااأبل ـحرجن نـ  ج البحم الن طرج  
 موضوع البحم.

بجن مـغجرجن مع دل  رج ضج  ـعبر الن العاب  بجم  الىطي المـعدد هو الب رس الن فجب د  واالنحدار   
رـعمل لـقدجر بجا ر بق  ولـنبؤ بجا مرـقبلج   وهو الب رس أجض   الن  اللى  Yللمـغجر الـ بأ  انحدارـو

لذا فهو جرـىدا في الـنبؤ بـغجرار المـغجر الـ بأ   X1+X2+⋯+Xkالعدجد من المـغجرار المرـقل   
ىطي المـعدد لشرح العاب  بجن اذن جـا ارـىداا االنحدار ال  الذف جؤثر فجش الدس مـغجرار مرـقل 

 جم ن أن ـ ون المـغجرار المرـقل  مرـمرس أو مـقطع .  مـغجر ـ بأ مرـمر ومـغجران مرـقان أو أ ثر
  Y=α+β1X1+β2X2+⋯+e    الىطي المـعدد هي: االنحداروالمع دل  الىطج  في 

 Interceptأو  Constant= بجم  ث بـ     α-    = المـغجر الـ بأ Yحجم أن 
β1   االنحدار= مجل y اللى المـغجر المرـقل األول   -β2   االنحدار= مجل y  اللى المـغجر

 = المـغجر المرـقل الث ني  X2-= المـغجر المرـقل األول    X1-    المرـقل الث ني
وارـىدا الب حم نم ذج االنحدار المـعدد الىـب ر الاب ر النموذج المقـرح حجم ـع مل الب حم     

مأ المـغجرار الب  ج  ل ل مـغجر مرـقل في حجن ارـىدا المـغجرار ال لج  ل ل مـغجر ـ بأ  وذلك 
  من ىال ل ون ارـىداا المـغجرار الب  ج  في المـغجرار الـ بع  جـطل  بن   نموذج الاب ر هج لج

العاب ر المب شرس  وهذا جـطل  حبا الجن   بجر نظرا  ألن العاب ر الر بق  رـ جد من المـغجرار مم  
 فلىجـطل  الشرون ضعف   من المش هدار  وهذا م لا جـوفر لد  الب حم في الجن  البحم  مم  اضطره 

س فقط  في ضو  الجن  البحم اال ـف   ب رـىداا نموذج االنحدار المـعدد ودرار  العاب ر المب شر 
 المـ ح .

 



98 
 

 

  االستبانةاختبار صدق خامسًا  

جقوا الب حم فجم  جلي بعرض النـ  ج الـي ـا الـوصل فلجه  لد  اىـب ر الثب ر والصد  للمق ججس    
 وبد ـّا ارـىداا اىـب ر ألف   رونب خ.  البحمالمرـىدم  في 

م ص لل لقج س م  أالد لقج رش  وأنش جشمل العن صر الـي ـا الـأ د من أن االرـبج ن المعّد لهذا البح
جب  أن ـدىل في الـحلجل من ن حج   ووضوح فقراـش ومفرداـش من ن حج  ث نج   بحجم ـ ون مفهوم  

 ل ل من جرـىدمه   وذلك من ىال:
  الصدق العاهر  االصدق النعر  .1

ـا الح ا اللى الصد  الظ هرف من ىال الرض االرـبج ن اللى الدد من المح مجن للـعرف اللى    
وفي ضو   واإلحص   مد  صدبش في بج س م  وضأ من أبلش  وها أر ـذس من برمي فدارس األالم ل 

ض ف  الب رار أىر   وىرج  ال دس صج غ  بعضه  وا  آرا  المح مجن ـا ـعدجل وحذف بعض العب رار وا 
ش النه  ج  الب ه س للـو جأ اللى أفراد العجن  االر أم  ب لنرب  للصد  النظرف فهو  المدرور  ـبج ن بصوـر

 جعـمد اللى الح ا الشىصي للب حم.
 
 الصدق التجميعيالصدق التمايز  ا  .2

واالىـب ر العملي ج ون من ىال معرف   المـش به  درب  ـمجج  المـغجرار  لصد  الـم ج ف جقصد ب   
جحدد درب   م  أن الصد  الـبمجعي هو الذف   المـش به ب ط المقج س مأ هذه المـغجرار مد  اـر

ف لم   ادر درب   للمقج س ذاـش مأ الدرب  اإلبم لج    ـرابط المف هجا والعب رار الـي ـقجس الشي
ولـحقج  صد  المحـو  وصد     لم  دل ذلك اللى أن أداس القج س ـحق  الهدف منه  االـرب ط 

والمرابأ النظرج  مأ  الر بق  الداد المق ججس ب لدرار ر فارـع ن الب حم في  النظرف ـم ج  والصد  ال
 أبرا  الـعدجار المن رب  لطبجع  البحم.

 ثبا  أداة الريات .0
االـر   الداىلي بجن الب راـش  ولثب ر المقج س ب نب ن األول  Reliability جقصد بثب ر المقج س    

المقج س  أن جـا الحصول اللى ذار النـ  ج فذا بجس المـغجر مرار مــ لج .  Stabilityهو ارـقرار 
وهو  أن جـا الحصول اللى ذار   Objectivityأم  الب ن  اآلىر لثب ر المقج س فهو الموضوالج 

وبد الدس طر  لحر     الذف جصّممش والدرب  بصرف النظر الن الشىص الذف جطب  االىـب ر أ ـو
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ال دثب ر المقج  أف ـ رر ارـىداا أداس القج س  Test - Retestاالىـب ر سس منه : طرجق  االىـب ر وا 
 – Split وطرجق  الـب    النصفج   في فــرجن  منجـجن مىـلفـجن اللى نفس األفراد وفي نفس الظروف 

Half  وا ج  طرجق  االىـب رار المـ فلىحجم جـا حر   مع مل االـرب ط بجن مبموع النصفجن  ب إلض ف
(Test Parallel) وطرجق  بـم ن (Gutman).  
جقصد بثب ر المقج س)االـر   الداىلي( صحـش ودبـش وصدبش في بج س المعلوم ر المـعلق   م    

 (. لبحمب ألشى ص الى ضعجن لارـبج ن)المرـبوبجن أو الذجن ـا ارـقص ؤها أو المشمولجن ب
نـ  ج االرـبج ن ر. جفـرض الـحلجل بأن فب ب  شىص م  جرـىدا ـحلجل ألف   رونب خ لـقدجر وثوبج  

 اللى أحد األر ل  المطروح  في االرـبج ن ـع س شج جن:
درب  م  مأ آرا  أغلبج  األشى ص اآلىرجن  وهو م  جصطلل  فلىرأف هذا الشىص المـواف   –أ 

 ـرمجـش ب لرأف الصحجل.
اآلىرجن والن ـج الن بن ال  شىصج  رأف هذا الشىص المـع رض مأ آرا  أغلبج  األشى ص  –  

ؤثر اللى براره. جصطلل ـرمج  هذا  مـولدس ربم  من ـبرب  فردج  ال جم ن ـعمجمه  اللى اآلىرجن ـو
 الرأف ب لرأف الى طئ )برب  مى لفـش لألغلبج (.

 حجم، alpha) (Cronbach's  ولـقدجر وثوبج  نـ  ج االرـبج ن فقد ـا ارـىداا ـحلجل ألف   رنب خ    
ـعـبر نـ  ج االرـبج ن موثوب  فذا   نر ـع س بش ل أر ري آرا  األغلبج  مق رن  مأ اآلرا  الفردج  

 ــراوح بجمـش بجن الصفر والواحد  الذف وجعبر الن ذلك من ىال المع مل اإلحص  ي   المع رض 
الن وثوبج   ـعبر القجا القرجب  من الواحد ـعبر الن وثوبج  مـرفع   بجنم  القجا القرجب  من الصفر

المقج س نفس ـطبج   فال دسمن ىال  شواـر بالمرـىدا وجم ن الـحق  من ثب ر المقج س منىفض   
 الذجن ـا ارـقص ؤها.  لبحمشى ص المشمولجن باأل ذاراللى 
المـعلق  بفروض  أر ل  االرـبج نبمجأ لقد ـا فبرا  اىـب ر المصدابج  )ـحلجل  رونب خ ألف ( اللى     

وذلك لمعرف  درب  االـر   الداىلي )وثوبج  االرـبج ن( بجن ردود الع ملجن وال ب  ن اللى أر ل    البحم
اللى أنه  مع مل االـرب ط بجن اإلب ب ر  وجعـبر اىـب ر المصدابج   االرـبج ن  وجم ن ـفرجر

  (%73-%23بوال  فذا   ن جقأ بجن )(  ومق%23) جف   فذا   نر نـجبـش أبل من رونب خ ألف  ضع
 (.%83) (  وممـ  ا  فذا   ن أ بر من%83-%73وبجدا  فذا   نر نـجبـش ـقأ بجن )

جبجن البدول الـ لي النـ  ج الـي ـا الحصول اللجه  في هذا الىصوص  حجم جبجن بجم  وثوبج  
 جلي: وهي  م    ما  ولارـبج ن  حدس اللى  ناالرـبج ن ب لنرب  ل ل محور من مح ور االرـبج 
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 *البحم( مع مار االـر   الداىلي لفقرار أداس 4البدول ربا )

 Cronbach's Alpha االسئلةعدد  المحار م

 0.863 01 مش ر   المرـفجد 1

 0.860 01 موارد النظ ا 2

 0.851 01 بودس الـصمجا 3

 0.757 0 بودس الىدم  4

 0.851 01 بودس المعلوم ر 5

 0.720 1 رض  المرـىدا 1

 0.702 1 ارـىداا النظ ا 8

 0.703 0 المنفع  ال لج  7

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

جاحظ من البدول الر ب  أن بجم  مع مل الثب ر هي ضمن الحدود المقبول   وب لـ لي فإنش جم ن    
 ــمـأ ب الـر   الداىلي. البحمالقول بأن أداس 

 البحثاصف أداة   سادساً 
ـا ـصمجا االرـبج ن وف  أرلو   البحمقوا اللجه  جبغرض الـحق  من صح  الفرضج ر الـي    

  وبد ـا فالط   الدرب ر ل ل فقرس من البحم/ بغرض بج س مـغجرار  Likert Technique لج رر /
 الفقرار الى ص  ب لمـغجرار  م  هو مبجن في البدول الـ لي:

 *البحمو جأ الدرب ر اللى فقرار مـغجرار ( ـصمجا االرـب ن  ـو5البدول ربا )
 غير ماافق مطلرا غير ماافق محايد ماافق تماما ماافق المجال

 درب  واحدس دربـ ن ثام درب ر أربأ درب ر ىمس درب ر الدرجا 

 من النسبة
83 – 133 

 أبل من
83 – 23 

 أبل من
23 – 43 

 أبل من
43 – 23 

 أبل من
 صفر -23
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 البحثالتحليل اإلحصائي للخصائص الديماغرافية )اليخصية( لعينة   سابعاً 

 الناعتازيع مفردا  العينة افق  .1

(  وذلك من ىال الـ رارار أنثى-ذ ر)لنوع لجوضل البدول الـ لي ـو جأ مفردار الجن  البحم وفق      
 والنر  الم وج :

 *النوع ( ـو جأ مفردار الجن  البحم وف  0بدول ربا )

 النر  الم وج  % الـ رارار النوع 

 82.15 115 ذ ر

 17.85 25 أنثى

 100.0 141 المبموع ال لي

 .الب حم فالداد من: المصدر -*(

 م (  أم  نرب  اإلن%82.15جبجن البدول الر ب  أن نرب  الذ ور في الجن  البحم بد بلغر )   
ناحظ أن نرب  الذ ور ـفو  ب ثجر نرب  اإلن م في الجن    ( من الجن  البحم%17.85فبلغر )

 .مجداني أ ثر من  ونش المل م ـبيه  الالملطبجع   فلىطبجعي جم ن أن جع    البحم وهذا أمر

 تازيع مفردا  العينة افق الفئة العمرية  .0

وذلك من ىال الـ رارار والنر   لها جوضل البدول الـ لي ـو جأ أفراد العجن  وف  الف   العمرج     
 *( ـو جأ مفردار العجن  وف  الف   العمرج 7بدول ربا )                الم وج .

 النر  الم وج  % الـ رارار الف   العمرج 

 17.14 24 رن  03أبل من 

 45.71 64 رن  43-03من 

 21.42 30 رن  53 -41من 

 12.14 17 رن  23 -51من 
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 0.57 5 رن  23أ ثر من 

 100.0 140 المبموع ال لي

 .الب حم فالداد من: المصدر -*(

ب  43( و)01جـضل من البدول الر ب  أن نرب  من ــراوح أالم رها بجن )    ( رن  جحـلون المـر
شجر هذه النرب   %45.71العجن  وف  العمر  حجم بلغر نربـها  وصفاألولى الند  ـمـأ  فلىـو

بوبود ف   المرج  مـورط   ووبود أبج ل ش ب  فجه   أم  الف   الث نج  فهي ف    البحمالمنظم ر الجن  
مم  جنع س بش ل فجب بي اللى هذه المنظم ر من حجم  رن  ( 53( و)41من ــراوح أالم رها بجن )

 امـاك هذه الف   للىبرس والمرـو  الـعلجمي المن ر . 

 تازيع مفردا  العينة افق المؤهل العلمي .3

وذلك من ىال  األفراد البدول الـ لي ـو جأ أفراد العجن  وف  المؤهل العلمي الذف جحملش جوضل    
  الـ رارار والنر  الم وج .

 *( ـو جأ أفراد العجن  وف  المؤهل العلمي8بدول ربا )

 النر  الم وج  % الـ رارار المؤهل العلمي

 8.57 12 ث نوج 

 19.29 27 معهد

 57.14 80 فب  س ب معج 

 12.14 17 دبلوا

 2.86 4 م برـجر ود ـوراه

 100.0 140 المبموع ال لي

 .الب حم فالداد من: المصدر -*(
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ب  األولى الند ـصنجف أفراد     جـضل من البدول الر ب  أن من جحملون فب  س ب معج  جحـلون المـر
(  وهذه %57.14العجن  وف  المؤهل العلمي  فنرب  من جحملون فب  س ب معج  من أفراد العجن  بلغر )
مرـو     وهوالبحمبا شك نرب  بجدس ـع س المرـو  الـعلجمي البجد لموظفي المنظم ر الجن  

حد  بجر وجم ن االالـم د اللجش  أر س الند وضأ ارـراـجبج  نظا المعلوم ر  أم  نر   فلىمقبول 
(  وهذه النرب  جم ن أن ـرها في %15م برـجر فم  فو ( فهي ) -من جحملون شه دار اللج  )دبلوا

-)معهد ـطوجر آلج ر العمل في المنظم ر  في حجن أن من جحملون شه دار أبل من فب  س ب معج 
(  ولد  مق رن  نرب  من جحملون شه دار ب معج  وشه دار درار ر %27.82ث نوج ( فنربـها بلغر )

ث نوج ( جم ن ماحظ  أن من جحملون اإلب  ار  -اللج  بمن لدجها مؤهل اللمي أبل من ب معي)معهد
بـمـأ أفراد الب معج  والشه دار العلج  ـفو  ب ثجر من جحملون شه دار أىر   وهذا جفضي للقول 

 .أبدر اللى فها واإلب ب  اللى أر ل  االرـبج نالعجن  المدرور  بمرـوج ر ـعلجمج  

 تازيع مفردا  العينة افق الخبرة  .4

وذلك من ىال الـ رارار  جمـل ونه  جوضل البدول الـ لي ـو جأ أفراد العجن  وف  الىبرس الـي    
  والنر  الم وج .

 *الجن  البحم وف  الىبرس( ـو جأ أفراد 2بدول ربا )

 النر  الم وج  % الـ رارار الىبرس

 75.00 105 رنوار 5أبل من 

 23.57 33 رنوار 13-5من 

 1.43 2 رن  15-11من 

 100.0 143 المبموع ال لي

 الب حم فالداد من: المصدر -*(

ىبـرها أبل من ىمس ـشجر نـ  ج البدول الر ب  أن النرب  األ بر من أفراد العجن  ها من ــراوح    
رنوار حجم بلغر هذه ( 13-2) (  وجلجه  من ــراوح ىبـرها م  بجن%75) رنوار رن  حجم بلغر
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  .هذه المنظم ر رو  ـرأ رنواراللى المل وهذ األمر طبجعي  ونش لا جمض  ( %20.57) النرب 

 البحث  اإلحصاءا  الاصفية لمتغيرا  ثامناً 

واالنحراف المعج رف لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى أر ل  االرـب ن   ـا حر   المـورط الحر بي    
 و  نر النـ  ج ل ل محور اللى النحو الـ لي:

   مياركة المستفيد1

اللى فقرار جبجن البدول الـ لي المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن     
 مـغجر مش ر   المرـفجد

المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى فقرار ( 11)البدول ربا 
 *مـغجر مش ر   المرـفجد

 المتاسط العبارة المتغير الرمز
االنحراف 
 المعيار 

Q01 

عدم المياركة
 

يرغب المستفيدان في المياركة في عمليأ تصميم 
 0.75 4.10 .اإلداريةنعام المعلاما  

Q02 
دارة المستفيدين علم المياركة في عمليأ تحث اإل

 0.76 4.01 .تصميم النعام

Q03 0.75 4.07 تعير اإلدارة االهتمام لمياركة المستفيد 

 1.75 4.16 المتاسط

Q04 

مياركة في النصيحة
 

يتم تازيع استمارة معلاما  علم المستفيدين لمعرفأ 
 0.72 4.06 .احتياجاتهم من نعام المعلاما 

Q05 
يتم االسترياد بآراء المستفيدين ااال بأال في جميع 

 0.66 4.26  .مراحل عمليأ التصميم

Q06 
يسمح للمستفيدين بالمياركة في مهام مراجعأ اترييم 

 0.68 4.16 .عمليأ التصميم
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 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر المـورط ر جاحظ من البدول الر ب  أن بمجأ بجا     
  و  نر (3)مش ر   المرـفجد ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا 

 1.68 4.16 المتاسط

Q07 مياركة برقابة ضعيفة
يصادق المستفيدين علم نعام المعلاما  التي يصممأ  

 0.69 4.18 .فريق التصميم

Q08 
يبلغ المستفيدين اال بأال عن التردم الحاصل في 

 0.70 4.25 .عمليأ التصميم

Q09 0.72 4.18 .يسهم المستفيدان في تحديث اسبريا  التصميم 

 1.71 4.12 المتاسط

Q10 

مياركة باألداء
 

 0.73 4.11  .يتم ايراك المستفيدين في عضايأ فريق التصميم

Q11 
يسهم المستفيدان بفاعليأ في نياطا  تصميم نعام 

 0.75 4.01 .اإلداريةالمعلاما  

Q12 
يسهم المستفيدان في تحديد خصائص نعام 

 0.67 4.23 .المطلاب تصميمأ اإلداريةالمعلاما  

 1.71 4.11 المتاسط

Q13 

مياركة برقابة قاية
 

 0.77 4.17 .يتالم المستفيدان قياده فريق تصميم اادارتأ

Q14 
ييترك المستفيدان في مراحل عمليأ التصميم 

 0.69 4.09 .جميعها

Q15 
يتالم المستفيدان مسؤاليأ التخطيط للنعام المطلاب 

 0.68 4.12 .تصميميأ

 1.71 4.12 المتاسط

 0.71 4.13 الكلي المتاسط
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نظا    مم  جدل اللى أهمج  مش ر   المرـفجد في نب ح(1.81)وب نحراف معج رف  (4.13)ب لمـورط 
اللى  مم  جدل اللى أهمج  مش ر   المرـفجد في نب ح نظا المعلوم ر لذلك جنبغي  اإلدارج المعلوم ر 

 النظ ا.  الند ـصمجاالمنظم ر االرـرش د بآرا ها واألىذ بعجن االالـب ر مـطلب ـها الـي جـوبعونه  

   ماارد النعام2

 العجن  اللى مـغجر موارد النظ ا: فب ب ر المعج رج  لقجاجبجن البدول الـ لي المـورط ر واالنحراف ر    

 *المـورط ر واالنحراف ر المعج رج  لفقرار مـغجر موارد النظ ا (11ربا )لبدول ا

 المتاسط العبارة المتغير الرمز
االنحراف 
 المعيار 

Q16 

األجهزة
 

 0.73 4.20 .تتافر أجهزة الحاسب المالئمة إلنجاز العمل

Q17  تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلاب
 0.83 4.03 .نجازهإ

Q18 0.75 3.99 .تتافر ترنيا  اتصال حديثة اذا  كفاءة عالية 

 1.77 4.17 المتاسط

Q19 

البرمجيا 
 

 0.70 4.23  .تتناسب البرمجيا  المستخدمة مع متطلبا  العمل

Q20 0.72 4.07  .يتم تحديث برمجيا  العمل باستمرار 

Q21  البرمجيا  المستخدمة تغطي كافة النياطا  التي
 0.79 4.08 .ترام بها المنعمة

 1.73 4.12 المتاسط

Q22 

البيانا 
 

 0.86 4.03  .ياجد سهالة في تخزين البيانا 

Q23  0.80 3.96  .يتيح النعام إمكانية التعديل ااسترجاع البيانا 

Q24  بنسخ احتياطية من يتيح النعام أمكانية االحتفاع
 0.74 4.12  .البيانا 
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 1.81 4.13 المتاسط

Q25 
اإلجراءا 

 
 

ياجد ضمن نعام المعلاما  دليل لالستخدام 
 0.69 4.01  .ااإلجراءا  المتبعة

Q26  تعتبر التاجيها  ااإلجراءا  الماضحة في نعام
 0.64 4.19 .المعلاما  عن كيفية العمل كافية

Q27  0.72 4.14  .استخدام النعام باستمراريتم تحديث دليل 

 1.68 4.11 المتاسط

Q28 

األفراد
 

يتم التااصل مع الرسم المسؤال عن نعم المعلاما  
 0.76 4.00 .بيكل مباير

Q29   يمتاز العاملان في الرسم المختص بنعم المعلاما
 0.73 4.04  .بالمهارا  الكافية

Q30  نفت  يردم الرسم المختص بنعم المعلاما
 0.75 4.27  .المستاح من الخدما  في جميع األاقا 

 1.74 4.11 المتاسط

 0.75 4.09 الكلي المتاسط

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

جاحظ من البدول الر ب  أن بمجأ بجا الورط الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر موارد    
  و  نر ب لمـورط (3)النظ ا ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا

النظ ا في ـحقج  نب ح نظا    مم  جدل اللى أهمج  موارد(1.85)وب نحراف معج رف( 4.11)
 .اإلدارج المعلوم ر 
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   جادة التصميم3

المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى فقرار جبجن البدول الـ لي المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر    
 مـغجر بودس الـصمجا:

 *مـغجر بودس الـصمجالالمـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج   (12)البدول ربا 

 المتاسط العبارة المتغير الرمز
االنحراف 
 المعيار 

Q31 

أداء النعام
 

يمتاز النعام بأداء عال خالل مراحل الذراة في 
 0.75 4.14 العمل

Q32  0.72 4.04 .تعد معدال  اخطاء النعام ضمن الحداد المربالة 

Q33 
يمتلك النعام الردرة علم حفع البيانا  االمعلاما  

 0.74 4.11 .اخزنها بمعدال  عالية

 0.73 4.09 المتاسط

Q34 

إمكانية التطاير
 

يمكن تطاير النعام بسهالة في حال اجاد عياب  
 0.77 3.95 أا تحديثا . 

Q35  . 0.83 4.13 يتم تحديث النعام بيكل دار 

Q36 

هناك سهالة بالتااصل مع األيخاص المسؤالين 
عن النعام في حال اجاد أ  اقتراحا  اا طلب 

 0.88 4.01 تعديال . 

 1.82 4.13 المتاسط

Q37 

سهالة 
االستخدام

تتيح ااجهة النعام للمستخدم إمكانية الاصال  
 0.74 4.19 للاعائف األساسية بسهالة. 

Q38 
يتميز النعام بسهالة ادخال البيانا  امعالجتها 

 0.71 4.15 االحصال علم المعلاما . 
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Q39 
يتميز النعام الذ  تعمل عليأ بسهالة التعلم 

 0.76 4.02 االفهم. 

 المتاسط

 4.12 1.73 

Q40 

سرعة المعالجة
 0.66 4.14 يردم النعام معلاما  فارية اسريعة.  

Q41 .0.71 4.16 يردم النعام الترارير الطلابة بسرعة ادقة 

Q42 
ال تتأثر سرعة النعام اثناء العمل في ساعا  

 0.66 4.24 الذراة. 

 1.67 4.18 المتاسط

Q43 

الرابلية للصيانة
 

 0.76 4.07 المعلاما  المستخدم بيكل دار .تتم صيانة نعام 

Q44 
يستجيب الرسم المسؤال عن نعام المعلاما  

 0.68 4.29 لطلبا  الصيانة بيكل سريع.

Q45 
ياجد داخل النعام عدة خيارا  بديلة في حال تاقفأ 

 0.74 4.12 عن العمل أا اجاد مياكل باليبكة. 

 1.72 4.16 المتاسط

 0.74 4.12 الكلي المتاسط

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 جاحظ من البدول الر ب  أن بمجأ بجا الورط الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر بودس   
  و  نر ب لمـورط (3) الـصمجا ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا

الـصمجا في ـحقج  نب ح نظا    مم  جدل اللى أهمج  بودس(1.84) وب نحراف معج رف( 4.12)
 .اإلدارج المعلوم ر 
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   جادة الخدمة4

جبجن البدول الـ لي المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى فقرار    
مـغجر بودس لالمـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج   (13)ربا  البدول الىدم :مـغجر بودس 

 *الىدم 

 المتاسط العبارة المتغير الرمز
االنحراف 
 المعيار 

Q46 المنفعة من النعام
 0.69 4.05  .يحرق النعام ميزة تنافسية للمنعمة 

Q47 0.71 4.07  .يساهم النعام في تطاير قدرا  المنعمة المختلفة 

Q48  0.70 4.16  .النعام من التكاليف الكلية التي تتحملها المنعمةيافر 

 1.71 4.19 المتاسط

Q49 

الريمة المضافة
 0.79 4.13 .يسهم النعام في دعم نياطا  اداره المعرفة في المنعمة 

Q50  0.75 4.02 .يرلل النعام من حالأ عدم التأكد ايعمل علم تأكيد التاقعا 

Q51  يعمل النعام كحافز من خالل مساعدة العاملين في المنعمة
 اإلدارة. علم فهم اداء اعائفهم امرارنأ االداء الذ  تتطلبأ 

4.19 0.70 

 74. 4.11 المتاسط

Q52 

خدما  النعام
 

 0.67 4.09  .يعتبر نعام المعلاما  نافذة للعاملين علم االنترن 

Q53 االمعلاماتي لجميع اقسام  يافر نعام المعلاما  الدعم الترني
  .افراع المنعمة

4.09 0.75 

Q54 0.75 4.03  .يساهم النعام بمياركة المعلاما  بين جميع اقسام المنعمة 

 1.72 4.17 المتاسط

 0.72 4.09 الكلي المتاسط

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(
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الر ب  أن بمجأ بجا الورط الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر بودس جاحظ من البدول    
ب لمـورط   و  نر (3) الىدم  ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا

  مم  جدل اللى أهمج  بودس الىدم  في ـحقج  نب ح نظا (1.82)وب نحراف معج رف ( 4.11)
 . اإلدارج المعلوم ر 

   جادة المعلاما 5

جبجن البدول الـ لي المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى فقرار    
 مـغجر بودس المعلوم ر:

 *مـغجر بودس المعلوم رلالمـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج   (14)البدول ربا 

 المتاسط العبارة المتغير الرمز
 االنحراف
 المعيار 

Q55 بعد اليكل
 

يتم ترديم المعلاما  للمستفيد بيكل مناسب يسهل 
 .معأ فهمها

4.14 0.75 

Q56 0.72 4.04 .يافر النعام معلاما  تفصيلية عن األداء 

Q57 0.74 4.11  .يتم ترديم المعلاما  بترتيب منطري متسلسل 

 1.73 4.19 المتاسط

Q58 

بعد المحتاح
 

 0.77 3.95 .التي يردمها النعام باليمالتمتاز المعلاما  

Q59 
يمكن االعتماد علم المعلاما  المردمة في الريام 

 .بالنياطا  اليامية
4.13 0.83 

Q60 
 0.88 4.01 .تمتاز المعلاما  التي يردمها النعام بالدقة االاضاح

 1.82 4.13 المتاسط

Q61 

بعد التاقي 
 

احسب احتياجا  تردم المعلاما  في الاق  المناسب 
 .المستفيد

4.19 0.74 



112 
 

 

 

Q62 
يافر النعام معلاما  محدثأ تتناسب مع التغيرا  في 

 .بيئة المنعمة
4.15 0.71 

Q63 0.76 4.02 .يافر النعام معلاما  مستربلية في الاق  الحريري 

 1.73 4.12 المتاسط

Q64 

البعد االقتصاد 
 

االحصال عليها التكلفة المادية اإلعداد المعلاما  
 .اقل من منفعتها

4.14 0.66 

Q65 
الاق  المطلاب إلعداد المعلاما  االحصال عليها 

 .أقل من منفعتها
4.16 0.71 

Q66 
الجهد المبذال إلعداد المعلاما  االحصال عليها أقل 

 .من منفعتها
4.24 0.66 

 1.67 4.18 المتاسط

Q67 

أمن المعلاما 
 

من المتعددة للدخال أيتافر في النعام مستايا  
 للنعام

4.07 0.76 

Q68 
يستعمل النعام ترنيا  التفايض اتحديد الصالحيا  

 .الستعمال قااعد البيانا 
4.29 0.68 

Q69 
تتم مراقبة تازيع المعلاما  لضمان عدم اصالها 

 .للماقع اا المستفيد الخطأ
4.12 0.74 

 1.72 4.16 المتاسط

 0.74 4.12 الكلي المتاسط

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 جاحظ من البدول الر ب  أن بمجأ بجا الورط الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر بودس   
  و  نر ب لمـورط (3)المعلوم ر ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا
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  مم  جدل اللى أهمج  بودس المعلوم ر في ـحقج  نب ح نظا (1.84)وب نحراف معج رف (4.12)
 . اإلدارج المعلوم ر 

   رضا المستخدم6

جبجن البدول الـ لي المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى     
 فقرار مـغجر رض  المرـىدا:

 *مـغجر رض  المرـىدالالمـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج   (15) البدول ربا

 المتاسط العبارة الرمز
االنحراف 
 المعيار 

Q70  0.79 4.04  .أدائهميعتمد المستفيدان علم النعام بصاره كبيره في 

Q71 0.97 3.94 .يساعد النعام علم تحريق اهداف المستفيدين بفاعليأ 

Q72  0.77 4.07 .يمكن بسهالأ االتصال مع مالك احده تكنالاجيا المعلاما 

Q73 
يمتاز النعام في قدرتأ علم ايجاد حلال المياكل التي قد 

 0.72 4.08 .خالل اداء اعيفتأ المستفيديتعرض لها 

Q74 0.71 4.14 .يمتاز النعام بسهالأ الفهم االتعلم 

 0.79 4.05 الكلي المتاسط

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

جاحظ من البدول الر ب  أن بمجأ بجا الورط الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر رض     
  و  نر ب لمـورط 3المرـىدا ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا 

المرـىدا في ـحقج  نب ح نظا    مم  جدل اللى أهمج  رض 1.81وب نحراف معج رف  4.15
 . اإلدارج المعلوم ر 
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   استخدام النعام7

جبجن البدول الـ لي المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى فقرار    
 مـغجر ارـىداا النظ ا:

 *مـغجر ارـىداا النظ ال( المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  11لبدول ربا )ا

 المتاسط العبارة الرمز
االنحراف 
 المعيار 

Q75 0.66 4.21 .يتم استخدام النعام من اجل اداء مهام متناعة داخل المنعمة 

Q76 0.74 4.08 .معدل مدة اتصال المستفيد مع النعام للمرة الااحدة مرتفع 

Q77 0.67 4.23 .يمتلك المستفيدان مياعر امااقف ايجابيأ تجاه استخدام النعام 

Q78 0.76 4.12 .يمتاز النعام بمتطلبا  تيغيل ااضحة 

Q79 0.69 4.20 .يتم استخدام النعام بصاره متكررة امنتعمة 

 0.7 4.17 الكلي المتاسط

 فالداد الب حم.المصدر: من  -*(

 جاحظ من البدول الر ب  أن بمجأ بجا الورط الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر ارـىداا   
ب لمـورط   و  نر (3)النظ ا ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا 

النظ ا في ـحقج  نب ح نظا    مم  جدل اللى أهمج  ارـىداا(1.8) وب نحراف معج رف( 4.18)
 . اإلدارج المعلوم ر 
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   المنفعة الكلية8

جبجن البدول الـ لي المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  لقجا فب ب ر أفراد العجن  اللى فقرار    
 :المنفع  ال لج مـغجر 

 *ال لج   المنفع مـغجر ل المـورط ر الحر بج  واالنحراف ر المعج رج  (18) البدول ربا

 المتاسط العبارة الرمز
االنحراف 
 المعيار 

Q80  0.77 4.11 للمنعمة. يحرق النعام مميزا  تنافسية 

Q81 0.67 4.17 .يسهم النعام في تطاير قدرا  المنعمة المختلفة 

Q82 
هناك امكانيأ لإلفادة من النعام في اصدار الترارير الدارية عن 

 0.74 4.11 .نياطا  المنعمة

Q83 0.79 3.94 .يخفض النعام من التكاليف الكلية التي تتحملها المنعمة 

Q84 
يساهم النعام في تحريق اتصاال  فاعلة بين مستايا  المنعمة 

 0.80 4.04 .المختلفة اإلدارية

Q85 0.84 4.00 .يؤد  النعام اعائفأ افرًا للمنافع التي يتاقعها المستخدمين 

 0.77 4.06 الكلي المتاسط

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 المنفع جاحظ من البدول الر ب  أن بمجأ بجا الورط الحر بي آلرا  المبحوثجن في فقرار مـغجر    
 4.11  و  نر ب لمـورط 3ـب و ر بجا الورط الحر بي للمقج س المرـىدا والـي ـر وف الربا  ال لج 

 اإلدارج وهذا جدل اللى أن المنفع  ال لج  المـحصل  من نظا المعلوم ر   1.88وب نحراف معج رف 
 بجدس حر  آرا  الجن  البحم. الجن  البحمالمرـىدم  في المنظم ر 

 

 



116 
 

 

 البحثاختبار فرضيا   لمبحث الثاني ا

 أااًل  فرضية االرتباط

نص الفرضج  اللى أنش:     ب ط الاب  ـوبدـو  مأ البحم   ف  مـغجرار بجن معنوج  دالل  ذار اـر
 .البعض بعضه 

 .عالقا  االرتباط بين متغيرا  مدخال  النعام امتغيرا  خصائص نعم المعلاما و 1

ب ط اللى مرـوججن:     ا ىالش درار  الاب  االـرب ط بجن بجا ـا حر   مع مل االـر المرـو  األول ـو
مـغجرار مدىار النظ ا ومـغجرار ىص  ص نظا المعلوم ر  أم  المرـو  الث ني فـا ىالش درار  

 الاب  االـرب ط بجن القجم  ال لج  ل ل من مدىار النظ ا وىص  ص النظ ا.

مدىار النظ ا ومـغجرار ىص  ص نظا جبن البدول الـ لي الاب ر االـرب ط بجن مـغجرار 
 المعلوم ر:

ب ط بجن مـغجرار مدىار النظ ا ومـغجرار ىص  ص نظا  (17)البدول ربا  الاب ر االـر
 *المعلوم ر

  مدخال  النعام 

  موارد النظ ا مش ر   المرـفجد

ص النعام
خصائ

 

 بودس الـصمجا
1.811R:  

Sig.  0.000 
1.844R:   

Sig.   0.000 

عام
 الن

ال 
دخ
م

 
ي(
) ّل

 

 بودس الىدم 
1.112R:    

Sig.   0.000  
1.817R:    

Sig.   000  

 بودس المعلوم ر
1.734R:    

Sig.   0.000  
1.817R:    

Sig.   0.000  
 

 خصائص النعام )كّلي( 
R:  0.857 
Sig.  000 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(
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ب ط بنر  ــراوح بجن )من البدول الر ب  ناحظ وبود     ( بجن مـغجرار %71و %81الاب  اـر
 لي  وهي الاب  ذار دالل   بش ل مدىار النظ ا بش ل  لي ومـغجرار ىص  ص نظا المعلوم ر

 (.Sig<0.05نظرا  ل ون )

أم  فجم  جـعل  بدرار  العاب  اللى مرـو  القج ر ر ال لج  للمـغجرجن فقد بلغر بجم  مع مل    
 ( وهي الاب  اـرب ط بوج  ودال  معنوج  . %75.8)االـرب ط  

  . عالقا  االرتباط بين متغيرا  مدخال  النعام امتغيرا  مؤيرا  النجاحو 0
ب ط للعاب  بجن مـغجرار مدىار النظ ا ومؤشرار النب ح:     جبجن البدول الـ لي بجم  مع مار االـر

 *بجم  مع مار االـرب ط للعاب  بجن مـغجرار مدىار النظ ا ومؤشرار النب ح (11)البدول ربا 

  مدخال  النعام 
 موارد النظ ا مش ر   المرـفجد

مؤيرا  النجاح
 

   :1.817R ارـىداا النظ ا
Si.   0.000 

1.121R:    
Sig.  0.000   

عام
 الن

ال 
دخ
م

 
ي(
) ّل

   :1.171R رض  المرـىدا 
Sig.  0.000   

1.111R:    
Sig.  0.000   

 
 مؤيرا  النجاح )كّلي(

R:   0.813 
Sig. 0.000 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

ب ط للعاب  بجن مـغجرار مدىار النظ ا     بش ل جاحظ من البدول الر ب  أن بجم  مع مار االـر
  وهي الاب ر ذار دالل  %87الى  %12 لي ـراوحر بجن  بش ل  لي ومـغجرار مؤشرار النب ح

 (.Sig<0.05فحص  ج  نظرا  ل ون )

ب ط )    (  %71.3وبقج س العاب  بجن بجم  القج ر ر ال لج  للمـغجرجن فقد بلغر بجم  مع مل االـر
 وهذا جدل اللى وبود الاب  اـرب ط ذار دالل  بجن مدىار النظ ا ومؤشرار النب ح.

  . متغيرا  مدخال  النعام امتغيرا  المنفعة الكليةعالقا  االرتباط بين و 3
ب ط للعاب  بجن مـغجرار مدىار النظ ا والمنفع  ال لج :     جبجن البدول الـ لي بجم  مع مار االـر
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 *( بجم  مع مار االـرب ط للعاب  بجن مـغجرار مدىار النظ ا والمنفع  ال لج 21البدول ربا )

   مدخال  النعام 
 موارد النظ ا مش ر   المرـفجد 

عام
 الن

ال 
دخ
م

 
ي(
) ّل

 المنفعة الكلية 
1.88R:     

Sig.  0.000   
1.854R:   

Sig.  0.000  

 المنفعة الكلية )كّلي( 
R:  0.820 

Sig.  0.000 
 : من فالداد الب حم.المصدر-*( 

والمنفع  ال لج  حجم بلغر بجم  جاحظ وبود الاب  اـرب ط ذار دالل  بجن مـغجر مش ر   المرـفجد 
ب ط ) (  و ذلك فقد بلغر بجم  المع مل ب لنرب  للعاب  بجن مـغجر موارد النظ ا %88مع مل االـر
 (.Sig<0.05(وهي الاب  دال  احص  ج   نظرا  ل ون )%85.4والمنفع  ال لج  )

 ا مأ منفع  النظ ا فقد بلغر أم  فجم  جـعل  ب لعاب  بجن بجم  القج ر ر ال لج  لمـغجر مدىار النظ
ب ط   وهي الاب  بوج  وذار دالل  معنوج . %72بجم  مع مل االـر

  . عالقا  االرتباط بين متغيرا  خصائص نعم المعلاما  امؤيرا  النجاحو 4
 جبجن البدول الـ لي مع مار االـرب ط للعاب  بجن مـغجرار ىص  ص النظ ا ومؤشرار النب ح:    

 *بجم  مع مار االـرب ط للعاب  بجن مـغجرار ىص  ص النظ ا ومؤشرار النب ح (22)البدول ربا 
  مؤيرا  النجاح 

 ارـىداا النظ ا رض  المرـىدا

ص النعام
خصائ

 بودس الـصمجا 
1.134R:    

Sig.  0.000   
1.854R:   

Sig.  0.000   

ي(
)كّل
ح 
نجا

  ال
يرا

مؤ
 

 بودس الىدم 
1.512R:    

Sig.  0.000   
1.851R:    

Sig.  0.000   

 بودس المعلوم ر
1.813R:    

Sig.  0.000   
1.827R:  

Sig.  0.000   
 

 خصائص النعام )كّلي( 
1.721R:  

Sig.  0.000   
 المصدر: من فالداد الب حم. -*(
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 لي مأ مـغجر  بش ل جاحظ من البدول الر ب  أن العاب ر بجن مـغجرار ىص  ص النظ ا   
  في حجن أن بجم  مع مار االـرب ط %85و %82ارـىداا النظ ا ـراوحر بجا مع مل االـرب ط بجن 

  ومنش جم ن %81و %51للعاب ر بجن مـغجرار ىص  ص النظ ا ورض  المرـىدا ـراوحر بجن 
 ض  المرـىدا.بجن ىص  ص النظ ا وارـىداا النظ ا هي ابو  من ـلك العاب  مأ ر  فن العاب القول 

وفجم  العاب  بجن القج ر ر ال لج  ل ل من مـغجر ىص  ص النظ ا ومؤشرار النب ح فقد بلغر بجم     
ب ط ) ب ط بوج   وهي الاب  ذار دالل  فحص  ج  نظرا  %72.1مع مل االـر (  مم  جعني وبود الاب  اـر

 (. Sig<0.05ل ون )

  . لمعلاما  االمنفعة الكليةعالقا  االرتباط بين متغيرا  خصائص نعم ا -2
ب ط للعاب  بجن مـغجرار ىص  ص النظ ا والمنفع  ال لج :     جبجن البدول الـ لي بجم  مع مار االـر

 *بجم  مع مار االـرب ط للعاب  بجن مـغجرار ىص  ص النظ ا والمنفع  ال لج  (22)البدول ربا 

 المنفعة الكلية 

ص النعام
خصائ

 

 بودس الـصمجا
1.131R:   

Sig.  0.000   

 بودس الىدم 
1.177R:    

Sig.  0.000 

 بودس المعلوم ر
1.855R:    

Sig.  0.000 
 خصائص النعام 

 )كّلي(
R:   0.748 
Sig.  0.000 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 النظ ا بش لمن البدول الر ب  ناحظ أن بجم  مع مل االـرب ط للعاب  بجن مـغجرار ىص  ص    
  وهي الاب  ذار دالل  فحص  ج  نظرا  ل ون %85و %13والمنفع  ال لج  ـراوحر بجن   لي
((Sig<0.05. 
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أم  فجم  جـعل  ب لعاب  بجن بجم  مـغجر ىص  ص النظ ا اللى ضو  القج ر ر ال لج  للمـغجر مأ    
 ذار دالل  فحص  ج .( وهي الاب  %84.7المنفع  ال لج  فقد بلغر بجم  مع مل االـرب ط )

 .عالقا  االرتباط بين متغيرا  مؤيرا  النجاح امتغيرا  المنفعة الكلية -6

 *والمنفع  ال لج  النب ح مؤشرار مـغجراربجم  مع مل االـرب ط بجن  (23)البدول ربا 

 المنفعة الكلية 

مؤيرا  النجاح
 ارـىداا النظ ا 

1.121  R: 
Sig.  0.000 

 رض  المرـىدا
R: 0.583   
Sig.  0.000 

 
 مؤيرا  النجاح

 ) ّلي(
R:   0.675 
Sig.  0.000 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

من البدول الر ب  ناحظ بجم  مع مل االـرب ط بجن مـغجر ارـىداا النظ ا والمنفع  ال لج  بلغ    
ال لج  حجم بلغ مع مل وهو جعـبر منىفض ب لنرب  للعاب  بجن مـغجر رض  المرـىدا والمنفع   57%
أم  فجم  جـعل  ب لعاب  بجن مـغجر مؤشرار النب ح اللى ضو  القج ر ر ال لج       %12الـرب ط ا

ب ط ) ( وهي الاب  ذار دالل  فحص  ج  %18.5للمـغجر والمنفع  ال لج  فقد بلغر بجم  مع مل االـر
 .Sig<0.05)نظرا  ل ون )

خال  النعامن خصائص النعامن مؤيرا  النجاح( امتغيرا  عالقا  االرتباط بين متغيرا  )مد -7
  . المنفعة الكلية

جبجن البدول الـ لي الاب ر االـرب ط بجن مـغجرار مدىار النظ ا وىص  ص النظ ا ومؤشرار    
 النب ح مأ المنفع  ال لج :
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ب ط بجن مـغجرار  (24)البدول ربا  ؤشرار م  ىص  ص النظ ا  مدىار النظ ا)الاب ر االـر
 *مأ المنفع  ال لج  (النب ح

 المنفعة الكلية 

 
 مدخال  النعام

1.72R:   
Sig.  0.000 

 خصائص النعام
1.847R:    

Sig.  0.000 

 مؤيرا  النجاح
1.185R:    

Sig.  0.000 
 

 المتغيرا  مجتمعة
1.877R:    

Sig.  0.000 
 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

ب ط للعاب  بجن مدىار النظ امن البدول الر ب       لي  بش ل ناحظ أن بجم  مع مار االـر
( ب لنرب  %18( ب لنرب  لمـغجر ىص  ص النظ ا  و)%84(  وبلغر )%72والمنفع  ال لج  بلغر )

ب ط ذار دالل  فحص  ج  نظرا  ل ون )  (.Sig. < 0.05لمـغجر مؤشرار النب ح  وهي الاب  اـر

ب ط اللى ضو  القج ر ر ال لج  للمـغجرار الثاث  مأ المنفع  ال لج   فقد أم  فجم  جـعل      بعاب  االـر
 ( وهي الاب  ذار دالل  فحص  ج .%87.7بلغر بجم  مع مل االـرب ط )

ب ط الر بق  بجن بمجأ مـغجرار البحم جم ن القول بصح  فرضج      من ىال درار  الاب ر االـر
ب ط الاب  ـوبد :أنش اللى ـنصالـي و  االـرب ط  مأ البحم مـغجرار   ف  بجن معنوج  دالل  ذار اـر
 .البعض بعضه 
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 ثانيًا  فرضيا  األثر

 األالم الفرضية -1

 المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبد  نص الفرضية   
 .البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجر في( النظ ا موارد

 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرارـن ولر الفرضج  األولى درار  العاب  الـأثجر    
 والـي ـا اىـب ره  وف  الش ل الـ لي: اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجر في( النظ ا

ومـغجر ىص  ص نظا المعلوم ر بجن مـغجرار مدىار النظ ا الرببج  ( العاب  2الش ل ربا )
 اإلدارج *

 
 المصدر من فالداد الب حم -*(

أىذ مع دل  العاب  الش ل الـ لي:   ـو

+e12X2+a11X1+a0X2= a 

 المـغجر ال لي لىص  ص نظا المعلوم ر اإلدارج  X2 حجم أن:

11X  مـغجر مش ر   المرـفجد 

12X مـغجر موارد النظ ا 

2a1, ,a0a مع مار الـأثجر        e الىطأ العشوا ي 
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 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار فجم  جلي درار  لـحلجل االـرب ط واالنحدار بجن مـغجرارو    
 .البحم الجن  المنظم ر اإلدارج  في المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجرو ( النظ ا

 ىص  ص نظا المعلوم ر النظ ا ومـغجرمـغجرار مدىار ( ـحلجل االـرب ط بجن 25البدول ربا )
 * اإلدارج 

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

1 ++.874 .763 .760 .19115 
 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

)مش ر   المرـفجد  موارد  مـغجرار مدىار النظ ابجن ال لي جبجن البدول الر ب  أن االـرب ط    
ب ط بوف بنرب  اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجرالنظ ا( مأ  ب ط 1.784) اـر (  وهي الاب  اـر

( وهذا جعني أن مـغجرار مدىار 1.811مع مل الـحدجد )بجم  اجب بج  بوج  وذار دالل  معنوج   و 
 اإلدارج . المعلوم ر نظا ىص  ص ( من الـغجرار الح صل  في مـغجر%81النظ ا ـفرر م  نربـش )

 مـغجرار مدىار النظ ا الـب جن بجن نـ  ج ـحلجل ( 21ول ربا )البد

 * اإلدارج  مـغجر ىص  ص نظا المعلوم رو 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.126 2 8.063 220.673 .000 

Residual 5.006 137 .037   

Total 21.131 139    

 الب حم.المصدر: من فالداد  -*(

 النظ ا مدىار مـغجرار ناحظ من البدول الر ب  أن نموذج االنحدار الذف جمثل العاب  بجن   
ذو دالل  فحص  ج  ألن  اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجرو  (النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  )

 جوبدنرفض فرضج  العدا ونقبل الفرضج  البدجل  الـي ـنص اللى أنش   أف sig.=0.000<0.05بجم  
 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار %15ب حـم ل بدره  معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر
 .البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجر في( النظ ا
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 مـغجرار مدىار النظ ابجن  المـعدد ـحلجل االنحدار( 28البدول ربا )

 *اإلدارج  نظا المعلوم ر ىص  صومـغجر  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .568 .171  3.329 .001 

مشاركة 

 المستفيد

.381 .054 .409 7.066 .000 

 000. 9.281 538. 052. 481. موارد النظام

X2= 0.568 + 0.381X11+0.481X12 نموذج التنبؤ     

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 اإلدارج  المعلوم ر نظاأن ـأثجر مش ر   المرـفجد اللى ىص  ص ناحظ من البدول الر ب      
 لم  ـحرنر مش ر   المرـفجد بمقدار واحد ـحرنر ىص  ص النظ ا  أنش أف  (1.371) بقجم  فجب بج 
أثجر موارد النظ ا اللى ىص  ص   (1.371) بمقدار بقجم   أجض    فجب بج  اإلدارج  المعلوم ر نظاـو

  .(1.471)أف  لم  ـحرنر موارد النظ ا بمقدار واحد ـحرنر ىص  ص النظ ا بمقدار   (1.471)

   الثانية الفرضية-0

 المرـفجد  مش ر  )مدىار النظ ا  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبد  نص الفرضية   
  . البحمفي المنظم ر الجن   اإلدارج  المعلوم ر في مـغجر مؤشرار نب ح نظا (النظ ا موارد

 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرارـن ولر الفرضج  الث نج  درار  لعاب  الـأثجر 
 والـي ـا اىـب ره  وف  الش ل الـ لي: اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجر في( النظ ا
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  *اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار( العاب  بجن مـغجرار مدىار النظ ا ومـغجر 3الش ل ربا )

 
 المصدر من فالداد الب حم -*(

أىذ مع دل  العاب  الش ل الـ لي:   ـو

+e12X2+a11X1+a0= a3X 

 حجم أن:

X3 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرارالمـغجر ال لي ل 

11X  مـغجر مش ر   المرـفجد 

12X مـغجر موارد النظ ا 

2a1, ,a0a مع مار الـأثجر 

e الىطأ العشوا ي 

 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار فجم  جلي درار  لـحلجل االـرب ط واالنحدار بجن مـغجرارو 
 .البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار ومـغجر( النظ ا
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 المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار ومـغجر النظ ا مدىار ( ـحلجل االـرب ط بجن مـغجرار27البدول ربا )
 اإلدارج *

Model R R Square 

Adjusted R 

 Square Std. Error of the Estimate 

1 a.826 .682 .677 .24745 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

ب ط      موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار بجن مـغجرار ال لي جبجن البدول الر ب  أن االـر
(  وهي الاب  1.721اـرب ط بوف بنرب  ) اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرارومـغجر ( النظ ا

ب ط اجب بج  بوج  وذار  ( وهذا جعني أن مـغجرار 1.188دالل  معنوج   وبجم  مع مل الـحدجد )اـر
 نظا نب ح مؤشرار مـغجر( من الـغجرار الح صل  في %81مدىار النظ ا ـفرر م  نربـش )

 .اإلدارج  المعلوم ر

 نظا نب ح مؤشرار ومـغجر النظ ا مدىار مـغجرارالـب جن بجن نـ  ج ـحلجل ( 21البدول ربا )
 * اإلدارج  المعلوم ر

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.965 2 8.983 146.700 .000 

Residual 8.389 137 .061   

Total 26.354 139    

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 النظ ا مدىار مـغجرار ناحظ من البدول الر ب  أن نموذج االنحدار الذف جمثل العاب  بجن   
ذو دالل  فحص  ج   اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار ومـغجر (النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  )

 %15ب حـم ل بدره   أف نرفض فرضج  العدا ونقبل الفرضج  البدجل  sig.=0.000<0.05ألن بجم  
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 المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبدالـي ـنص اللى أنش و 
 .البحم الجن  المنظم ر في اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار في مـغجر( النظ ا موارد

 مـغجرار مدىار النظ ابجن  المـعدد ـحلجل االنحدار( 31البدول ربا )

 اإلدارج  * المعلوم ر نظا نب ح مؤشرارومـغجر  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .347 .221  1.572 .008 

 000. 7.316 491. 070. 511. مشاركة المستفيد

 000. 6.022 404. 067. 404. موارد النظام

X3= 0.347 + 0.511X11+0.404X12 :ويأخذ نموذج التنبؤ الشكل التالي 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار اللى المرـفجد مش ر   ـأثجر أنناحظ من البدول الر ب     
 أف  لم  ـحرنر مش ر   المرـفجد بمقدار واحد ـحرنر مؤشرار (1.511)بقجم   فجب بج   لي بش ل
أثجر  (1.511)بمقدار  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح  نظا نب ح مؤشرار اللى النظ ا موارد ـو

أف  لم  ـحرنر موارد النظ ا بمقدار واحد ـحرنر   (1.414)بقجم   أجض    فجب بج  اإلدارج  المعلوم ر
  . (1.414)بمقدار  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار

   الفرضية الثالثة -1

 المرـفجد  مش ر  )مدىار النظ ا  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبد  نص الفرضية   
   .البحمفي مـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن   (النظ ا موارد

( النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجراردرار  الاب  الـأثجر  الث لث ـن ولر الفرضج  
 والـي ـا اىـب ره  وف  الش ل الـ لي: ال لج  المنفع  مـغجر في
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 * ال لج  المنفع ( العاب  بجن مـغجرار مدىار النظ ا ومـغجر 4الش ل ربا )

 
 المصدر من فالداد الب حم -*(

أىذ مع دل  العاب  الش ل الـ لي:   ـو

+e12X2+a11X1+a0= aY 

 ال لج  منفع المـغجر ال لي لل Y حجم أن:

11X  مـغجر مش ر   المرـفجد 

12X مـغجر موارد النظ ا 

2a1, ,a0a مع مار الـأثجر   e الىطأ العشوا ي 

 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار فجم  جلي درار  لـحلجل االـرب ط واالنحدار بجن مـغجرارو    
 .  البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( النظ ا

 * ال لج  المنفع  النظ ا ومـغجرمـغجرار مدىار ( ـحلجل االـرب ط بجن 31البدول ربا )

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

1 a.818 .669 .664 .28289 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

)مش ر   المرـفجد  موارد   لي بش لجبجن البدول الر ب  أن االـرب ط بجن مـغجرار مدىار النظ ا    
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(  وهي الاب  اـرب ط اجب بج  1.717) البحمالجن   المنظم ر في ال لج  المنفع النظ ا( مأ مـغجر 
( وهذا جعني أن مـغجرار مدىار النظ ا 1.114بوج  وذار دالل  معنوج   وبجم  مع مل الـحدجد )

 .المنفع  ال لج ( من الـغجرار الح صل  في مـغجر %11ـفرر م  نربـش )

 * ال لج المنفع  ومـغجر النظ ا مدىار مـغجراربجن الـب جن نـ  ج ـحلجل ( 32البدول ربا )

Model 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.153 2 11.076 138.409 .000 

Residual 10.964 137 .080   

Total 33.116 139    

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 النظ ا مدىار مـغجرار الذف جمثل العاب  بجنناحظ من البدول الر ب  أن نموذج االنحدار    
ذو دالل  فحص  ج  ألن بجم   المنفع  ال لج  مـغجرو  (النظ ا موارد المرـفجد  مش ر  )

sig.=0.000<0.05 ـأثجر جوبد  أف نرفض فرضج  العدا ونقبل الفرضج  البدجل  الـي ـنص اللى أنش 
 موارد المرـفجد  مش ر  ) النظ ا مدىار لمـغجرار %15ب حـم ل بدره  معنوج  دالل  ذو اجب بي
 .البحم الجن  المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في( النظ ا

 * المنفع  ال لج مـغجر و  مـغجرار مدىار النظ ابجن  المـعدد ـحلجل االنحدار( 33لبدول ربا )ا

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .091 .252  .361 .002 

 000. 5.634 386. 080. 449. مشاركة المستفيد

 000. 7.314 501. 077. 561. موارد النظام

21+0.561X110.091 + 0.449X-Y=   ايأخذ نماذج التنبؤ اليكل التالي 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(
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 (1.441)بقجم   فجب بج ال لج   المنفع  اللى المرـفجد مش ر   ـأثجر أنناحظ من البدول الر ب     
أثجر  (1.441)أف  لم  ـحرنر مش رس المرـفجد بمقدار واحد ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار   موارد ـو

أف  لم  ـحرنر موارد النظ ا بمقدار واحد   (1.511)بقجم   أجض    فجب بج ال لج   المنفع  اللى النظ ا
   .(1.511)ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار 

      الفرضية الرابعة -4

 بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبدنص الفرضية      
في  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح في مـغجر مؤشرار (المعلوم ر بودس الىدم   بودس الـصمجا 

  . البحمالمنظم ر الجن  
 الـصمجا  بودس) المعلوم ر نظا ىص  ص لمـغجراردرار  الاب  الـأثجر  الرابع ـن ولر الفرضج  

والـي ـا اىـب ره   اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجر في( المعلوم ر بودس الىدم   بودس
 وف  الش ل الـ لي:

 المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجرو  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجرار( العاب  بجن 5الش ل ربا )
 * اإلدارج 

 
 المصدر من فالداد الب حم -*(

أىذ مع دل  العاب  الش ل الـ لي:   ـو
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e+23X3a+22X2+a12X1+a0= aX3 

 حجم أن:

X3  المـغجر ال لي لمؤشرار نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج 

21X   الـصمجا بودسمـغجر 

22X  الىدم  بودسمـغجر 

23X   المعلوم ر بودسمـغجر 

a3, 2a1, ,a0a مع مار الـأثجر 

e الىطأ العشوا ي 

بودس اإلدارج  ) المعلوم ر نظا ىص  ص فجم  جلي درار  لـحلجل االـرب ط واالنحدار بجن مـغجرارو    
 فياإلدارج   المعلوم ر نظا نب ح مؤشرارر مـغجو  (م   بودس المعلوم ربودس الىد  الـصمجا
 .البحم الجن  المنظم ر

 مؤشرار مـغجرا اإلدارج  ىص  ص نظا المعلوم ر مـغجرار ( ـحلجل االـرب ط بجن34البدول ربا )
 * اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح

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

1 a.861 .742 .736 .22361 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 الـصمجا  بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  مـغجراربجن ال لي جبجن البدول الر ب  أن االـرب ط    
ب ط بوف بنرب  اإلدارج   المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار ومـغجر (المعلوم ر بودس الىدم   بودس اـر

ب ط اجب بج  بوج  وذار دالل  1.711) ( وهذا 1.831معنوج   وبجم  مع مل الـحدجد )(  وهي الاب  اـر
( من الـغجرار الح صل  %83ـفرر م  نربـش ) ىص  ص نظا المعلوم ر اإلدارج جعني أن مـغجرار 

 .اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجر في
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 مـغجرا اإلدارج  ىص  ص نظا المعلوم ر بجن مـغجرارالـب جن نـ  ج ـحلجل ( 35البدول ربا )
 * اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.554 3 6.518 130.349 .000 

Residual 6.800 136 .050   

Total 26.354 139    

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

ب ط بجن ناحظ من البدول الر ب  أن نموذج االنحدار الذف جمثل     ىص  ص نظا  مـغجراراالـر
 المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار ومـغجر (المعلوم ر بودس الىدم   بودس الـصمجا  بودس)المعلوم ر 
  أف نرفض فرضج  العدا ونقبل الفرضج  sig.=0.000<0.05ذو دالل  فحص  ج  ألن بجم  اإلدارج  

 مـغجرارل %15ب حـم ل بدره  معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبدالبدجل  الـي ـنص اللى أنش 
 نب ح مؤشرار في مـغجر (المعلوم ر بودس الىدم   بودس الـصمجا  بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر 

 .البحم الجن  المنظم ر فياإلدارج   المعلوم ر نظا

 مـغجرا اإلدارج  ىص  ص نظا المعلوم ر بجن مـغجرار االنحدار المـعدد ـحلجل( 31البدول ربا )
 * اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .162 .202  .804 .003 

 000. 3.912 365. 096. 377. التصميمجودة 

 047. 0411. 040. 101. 040. جودة الخدمة

 000. 7.672 554. 076. 586. جودة المعلومات

X3= 0.162 + 0.377X21+ 0.04X22 + 0.586X23  ايأخذ نماذج التنبؤ اليكل التالي 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(
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 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار اللىالـصمجا  بودس ـأثجر أن أفناحظ من البدول الر ب     
 نظا نب ح أف  لم  ـحرنر بودس الـصمجا بمقدار واحد ـحرنر مؤشرار (1.388)بقجم   فجب بج 

أثجر  (1.388)بمقدار  اإلدارج  المعلوم ر بقجم   أجض    فجب بج  النب ح مؤشرار اللىالىدم   بودس ـو
 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح أف  لم  ـحرنر بودس الىدم  بمقدار واحد ـحرنر مؤشرار ( 1.14)

أف   (1.571)بقجم   فجب بج  النب ح مؤشرار المعلوم ر اللى بودس و ذلك ـأثجر  (1.14)بمقدار 
بمقدار  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح  لم  ـحرنر بودس المعلوم ر بمقدار واحد ـحرنر مؤشرار

(1.571). 

 الخامسة الفرضية -2

 بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبد  نص الفرضية   
   .البحمفي مـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن  ( المعلوم ر بودس الىدم   بودس الـصمجا 

 الـصمجا  بودس) المعلوم ر نظا ىص  ص لمـغجرارـن ولر الفرضج  الى مر  درار  الاب  الـأثجر 
 والـي ـا اىـب ره  وف  الش ل الـ لي: ال لج  المنفع  مـغجر في( المعلوم ر بودس الىدم   بودس

 * ال لج  المنفع  مـغجرو  المعلوم ر نظا ىص  ص مـغجرار( العاب  بجن 1الش ل ربا )

 
 المصدر من فالداد الب حم -*(
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أىذ مع دل  العاب  الش ل الـ لي:   ـو

e+23X3a+22X2+a12X1+a0= aY 

 حجم أن:

Y ال لج  منفع المـغجر ال لي لل 

21X   الـصمجا بودسمـغجر 

22X  الىدم  بودسمـغجر 

23X   3            المعلوم ر بودسمـغجرa, 2a1, ,a0a مع مار الـأثجر     e الىطأ العشوا ي 

 بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  مـغجرارفجم  جلي درار  لـحلجل االـرب ط واالنحدار بجن و    
 .في مـغجر المنفع  ال لج ( المعلوم ر بودس الىدم   بودس الـصمجا 

ومـغجر المنفع   اإلدارج  ىص  ص نظا المعلوم ر مـغجرار( ـحلجل االـرب ط بجن 38البدول ربا )
 *ال لج  

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

1 a.786 .617 .609 .30533 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 بودس الـصمجا  بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  مـغجرارجبجن البدول الر ب  أن االـرب ط بجن    
(  وهي الاب  اـرب ط 1.871بوف بنرب  ) ومـغجر المنفع  ال لج   لي بش ل (المعلوم ر بودس الىدم  

ىص  ص نظا ( وهذا جعني أن 1.111اجب بج  بوج  وذار دالل  معنوج   وبجم  مع مل الـحدجد )
 .المنفع  ال لج ( من الـغجرار الح صل  في مـغجر %11ـفرر م  نربـش )المعلوم ر اإلدارج  

 *ج  ومـغجر المنفع  ال لج  ىص  ص نظا المعلوم ر اإلدار الـب جن بجن نـ  ج ـحلجل ( 37البدول ربا )

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.437 3 6.812 73.073 .000 
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Residual 12.679 136 .093   

Total 33.116 139    

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

ىص  ص نظا  مـغجرارج االنحدار الذف جمثل العاب  بجن ناحظ من البدول الر ب  أن نموذ   
ذو دالل  فحص  ج   ومـغجر المنفع  ال لج  (المعلوم ر بودس الىدم   بودس الـصمجا  بودس)المعلوم ر 
  أف نرفض فرضج  العدا ونقبل الفرضج  البدجل  الـي ـنص اللى أنش sig.=0.000<0.05ألن بجم  

 بودس)ىص  ص نظا المعلوم ر  لمـغجرار %15ب حـم ل بدره  معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبد
 .البحم الجن  المنظم ر في في مـغجر المنفع  ال لج  (المعلوم ر بودس الىدم   بودس الـصمجا 

ىص  ص نظا المعلوم ر اإلدارج  ومـغجر  مـغجراربجن  المـعدد ـحلجل االنحدار( 31البدول ربا )
 *المنفع  ال لج  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) . 820 .276  .299 .0005 

 002. 1.419 148. 132. 155 . جودة التصميم

 001. 2.465 293. 138. 341. جودة الخدمة

 000. 6.545 576. 104. 682. جودة المعلومات

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

أف  (.1550)بقجم  فجب بج  ال لج  المنفع  اللى الـصمجا بودس ـأثجر أنناحظ من البدول الر ب     
أثجر  (1.155)نر المنفع  ال لج  بمقدار لم  ـحرنر بودس الـصمجا بمقدار واحد ـحر  الىدم  بودس ـو

احد ـحرنر أف  لم  ـحرنر بودس الىدم  بمقدار و   (1.341)بقجم  أجض    فجب بج  ال لج  المنفع  اللى
بقجم   فجب بج  ال لج  المنفع  اللى المعلوم ر بودس ـأثجر و ذلك  (1.341)المنفع  ال لج  بمقدار

   .(1.172)أف  لم  ـحرنر بودس المعلوم ر بمقدار واحد ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار   (1.172)
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     الفرضية السادسة -6

 المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبد  الفرضيةنص    
  . البحمفي مـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن   (النظ ا ارـىداا المرـىدا  رض ) اإلدارج 

 رض ) اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرارـن ولر الفرضج  الر در  درار  الاب  الـأثجر لمـغجرار 
 والـي ـا اىـب ره  وف  الش ل الـ لي: ال لج  المنفع  مـغجر في( النظ ا ارـىداا المرـىدا 

 * ال لج  المنفع  مـغجرو  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجرار( العاب  بجن 8الش ل ربا )

 
 المصدر من فالداد الب حم -*(

أىذ مع دل  العاب  الش ل الـ لي:   ـو

e+32X2+a31X1+a0= aY 

 ال لج  منفع المـغجر ال لي لل Y حجم أن:

31X   المرـىدا رض مـغجر 

32X  النظ ا ارـىداامـغجر 

, 2a1, ,a0a مع مار الـأثجر    e الىطأ العشوا ي 

 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجرارفجم  جلي درار  لـحلجل االـرب ط واالنحدار بجن و    
 ومـغجر المنفع  ال لج . (النظ ا ارـىداا المرـىدا  رض )



137 
 

 

اإلدارج  ومـغجر المنفع   المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار مـغجرار( ـحلجل االـرب ط بجن 41البدول ربا )
 *ال لج  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 a.695 .483 .476 .35346 

 الب حم.المصدر: من فالداد  -*(

ب ط     رض ) اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشراربجن مـغجرار  ال لي جبجن البدول الر ب  أن االـر
ب ط بوف بنرب  ) ومـغجر المنفع  ال لج  (النظ ا ارـىداا المرـىدا  ب ط 1.115اـر (  وهي الاب  اـر

 نظا نب ح جعني أن مـغجرار( وهذا 1.481اجب بج  بوج  وذار دالل  معنوج   وبجم  مع مل الـحدجد )
 .المنفع  ال لج ( من الـغجرار الح صل  في مـغجر %48ـفرر م  نربـش )اإلدارج   المعلوم ر

المنفع  مـغجر و  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب حمـغجرار الـب جن بجن نـ  ج ـحلجل ( 41البدول ربا )
 *ال لج 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.000 2 8.000 64.034 .000 

Residual 17.116 137 .125   

Total 33.116 139    

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

 نظا نب ح مؤشرارمـغجرار  ناحظ من البدول الر ب  أن نموذج االنحدار الذف جمثل العاب  بجن   
ذو دالل   ومـغجر المنفع  ال لج   لي بش ل (النظ ا ارـىداا المرـىدا  رض ) اإلدارج  المعلوم ر

  أف نرفض فرضج  العدا ونقبل الفرضج  البدجل  الـي ـنص sig.=0.000<0.05فحص  ج  ألن بجم  
 نظا نب ح مؤشرارلمـغجرار  %15ب حـم ل بدره  معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبداللى أنش 
 الجن  المنظم ر في في مـغجر المنفع  ال لج  (النظ ا ارـىداا المرـىدا  رض ) اإلدارج  المعلوم ر

 .البحم
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 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرارمـغجرار بجن  المـعدد ـحلجل االنحدار( 42البدول ربا )

 *المنفع  ال لج مـغجر و  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .834 .289  2.885 .001 

 000. 4.464 361. 078. 348. رضا المستخدم

 000. 4.998 404. 087. 436. استخدام النظام

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

أف  (1.347بقجم  )فجب بي  ال لج  المنفع  المرـىدا اللى رض  ـأثجرناحظ من البدول الر ب  أن    
أثجر  (1.347)أنش  لم  ـحرن رض  المرـىدا بمقدار واحد ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار   ارـىداا ـو

أف أنش  لم  ـحرن ارـىداا النظ ا بمقدار  (1.431)بقجم   أجض    فجب بي ال لج  المنفع  النظ ا اللى
 (.1.431)واحد ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار

   الفرضية السابعة

ىص  ص النظ ا    )مدىار النظ ا لمـغجرار معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبد  الفرضيةنص    
   .البحم( في مـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن  اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار

 مؤشرار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مدىار) لمـغجرارـن ولر الفرضج  الر بع  درار  الاب  الـأثجر 
 والـي ـا اىـب ره  وف  الش ل الـ لي: ال لج  المنفع  مـغجر في( اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح
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 نظا نب ح مؤشرار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مدىار) مـغجرار( العاب  بجن 7الش ل ربا )
 * ال لج  المنفع  مـغجرو ( اإلدارج  المعلوم ر

 

 

 

 

 

 

   

 

 المصدر من فالداد الب حم -*(

أىذ مع دل  العاب  الش ل الـ لي:   ـو

e+3X3+ a2X2+a1X1+a0= aY 

 حجم أن:

Y ال لج  منفع المـغجر ال لي لل 

1X   النظ ا مدىارمـغجر 

2X  النظ ا ىص  صمـغجر 

X3  النب ح مؤشرارمـغجر 

3 a, 2a1, ,a0a مع مار الـأثجر 

e الىطأ العشوا ي 

X1   

 مدخال  النعام

X2   

 خصائص النعام

Y 

 المنعة الكلية

X3   

 مؤيرا  النجاح
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ىص  ص النظ ا    )مدىار النظ ا مـغجرارفجم  جلي درار  لـحلجل االـرب ط واالنحدار بجن و    
  . البحماإلدارج ( ومـغجر المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن   المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار

 نب ح ىص  ص النظ ا  مؤشرار  )مدىار النظ امـغجرار ( ـحلجل االـرب ط بجن 43البدول ربا )
 * اإلدارج ( ومـغجر المنفع  ال لج  المعلوم ر نظا

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.822 .675 .668 .28128 

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

ب ط بجن      نب ح ىص  ص النظ ا  مؤشرار  )مدىار النظ امـغجرار جبجن البدول الر ب  أن االـر
ب ط بوف بنرب  ) ومـغجر المنفع  ال لج   لي بش لاإلدارج (  المعلوم ر نظا (  وهي الاب  1.722اـر

ب ط اجب بج  بوج  وذار دالل  معنوج   وبجم  مع مل الـحدجد ) مـغجرار ( وهذا جعني أن 1.117اـر
 (%11ـفرر م  نربـش ) اإلدارج ( المعلوم ر نظا نب ح ىص  ص النظ ا  مؤشرار  )مدىار النظ ا

 .مـغجر المنفع  ال لج من الـغجرار الح صل  في 

 ىص  ص النظ ا  مؤشرار  )مدىار النظ امـغجرار الـب جن بجن نـ  ج ـحلجل ( 44البدول ربا )
 * ومـغجر المنفع  ال لج اإلدارج (  المعلوم ر نظا نب ح

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.356 3 7.452 94.187 .000 

Residual 10.760 136 .079   

Total 33.116 139    

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

النظ ا  )مدىار مـغجرار  ناحظ من البدول الر ب  أن نموذج االنحدار الذف جمثل العاب  بجن   
ذو دالل   ومـغجر المنفع  ال لج   لي بش لاإلدارج (  المعلوم ر نظا نب ح النظ ا  مؤشرار ىص  ص

  أف نرفض فرضج  العدا ونقبل الفرضج  البدجل  الـي ـنص sig.=0.000<0.05فحص  ج  ألن بجم  
النظ ا  )مدىار  مـغجرارل %15ب حـم ل بدره  معنوج  دالل  ذو اجب بي ـأثجر جوبداللى أنش 
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 المنظم ر في ال لج  المنفع  مـغجر في اإلدارج ( المعلوم ر نظا نب ح النظ ا  مؤشرار ىص  ص
 .البحم الجن 

 مؤشرار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مدىار) مـغجرار المـعدد ـحلجل االنحدار( 45البدول ربا )
 * ال لج  المنفع  ومـغجر( اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .228 .260  .877 .000 

 000. 6.242 664. 132. 823. مدخالت النظام

 037. 1.622 181. 140. 227.      لنظاما خصائص

 046. 0631. 206. 108. 276. لنجاحا مؤشر

 المصدر: من فالداد الب حم. -*(

  (1.723) بقجم  فجب بج  ال لج  المنفع  النظ ا اللى مدىار ـأثجرناحظ من البدول الر ب  أن    
أثجر  (1.723)أف  لم  ـحرنر مدىار النظ ا بمقدار واحد ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار   ـو

أف  لم  ـحرنر ىص  ص   (1.228) بقجم  أجض    فجب بج  ال لج  المنفع  النظ ا اللى ىص  ص
 نظا نب ح مؤشرار ـأثجر و ذلك  (1.228) النظ ا بمقدار واحد ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار

 نظا نب ح أف  لم  ـحرنر مؤشرار(  1.281بقجم  ) فجب بج  ال لج  المنفع  اللى اإلدارج  المعلوم ر
   .(1.281) واحد ـحرنر المنفع  ال لج  بمقدار بمقدار اإلدارج  المعلوم ر
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النظرج  والدرار  العملج  الر بقـجن والنم ذج الـ لج  لنب ح نظا المعلوم ر  الدرار ب الالـم د اللى    
 : اإلدارج  جم ن للب حم أن جقدا نموذبش الى ص بقج س مرـو  نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج 

 (Delone & Mclean, 1992). نموذج 1

وضأ بعض المف هجا والهج لج ر لمـغجرار معـمدس لنب ح  (Delone & Mclean)ح ول  ل من      
 1نظا المعلوم ر  م  هوا مبجن في الش ل الـ لي.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  (Delone & Mclean's)( نموذج نب ح نظا المعلوم ر لةةةة 1)ربا الش ل 
ناحظ من النموذج الر ب  ابـص ر المق ججس الـي ارـىدمه  الب حث ن اللى مـغجرار بودس النظ ا    

والـي ـا والمعلوم ر ومـغجرار ارـعم ل النظ ا وبن ال  المرـفجد  وأغفلوا العدجد من المق ججس األىر  
ـدار ه  في نموذبهم  المطور وفي النم ذج األىر  الـي بدمر من ببل ب حثجن آىرجن  وجحر  
للنموذج الر ب  أنش وضأ حبر األر س لمفهوا بج س نب ح نظا المعلوم ر وأول نموذج جقدا في هذا 

 اإلط ر.
 
 

                                         
1Delone and McLean’s, (1992، “Information System Success: The Quest for Defendant Variable”،  

Information System Research, Vol.3, No.1, 87. 

جادة 
 النعام

جادة 
 المعلاما 

 

 

قناعة 
 المستفيد

 االستعمال
تأثير  تأثير فرد 

 منعمي
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 (Mayers, 1998). نموذج 0

 & Delone)م  بدمش  فلىالمعلوم ر وذلك ب الرـن د  نموذب   ش ما  لنب ح نظا (Mayers)بدا      
Mclean, 1992)  وبد أض ف(Mayers)  االبع د الرـ  الموبودس في نموذج  فلىبعدجن آىرجن

(Delone & Mclean)   أثجر مبموال ر العمل  و م مبجن في الش ل هوا وهم  بودس الىدم   ـو
  1الـ لي:

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (.Mayes)( نموذج نب ح نظا المعلوم ر لةةةة 11الش ل )
 المعدل (Delone & Mclean, 2002)نموذج  .3

وضأ ـنظجا  فلى اجد لد  المرـفجد من نظا المعلوم ر في مطلأ الـرعجن ر أد  االهـم ا المـ     
بعد  فلىأنظم  المعلوم ر في دور ثن  ي  موفر للمعلوم ر  و موفر للىدم ر  لذلك بر ر الح ب  

ث لم وهو بودس الىدم  لـ ون ب  ا  من نب ح نظ ا المعلوم ر  وبم  أن بودس الىدم  له  مق ججس 
وثوبج  واالرـب ب   الـو جد  االبـران  الصد   الثب ر  فم  نج  الـطبج   والـن ر ( لذا فهي ــمثل بةةة)الم

بودس النظ ا وبودس المعلوم ر  مر ب ر لنب ح نظا المعلوم ر  وب الرـن د  فلىـرـح  بأن ـض ف 
 & Deloneالـغججرار الـي حدثر في دور أنظم  المعلوم ر  والمر هم ر للمق ل  األصلج  ) فلى

Mclean's, 1992 ب ا ) (Delone & Mclean's, 2002)   بإال دس صج غ  نموذبهم  وف
  2الـغجرار الـي حصلر وجبجن ذلك الش ل الـ لي: 

                                         
1 Mayers B.L, (1998), "A Comprehension Model for Assessing the Quality and Productivity of the 

Information System Assessment", Funded in Part by The University of North Texas Information Systems 

Research Center and The College of Business Administration, p, 20. 
2 Delone, W.H & McLean’s E.R, (2002), “Information Systems Success Revisited”, Proceedings of the 35th 

Hawaii International Conference on System Sciences, p, 9. 
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 ( المعدلDelone & Mclean, 2002)نماذج ( 11) رقم اليكل
 1(2113-اآخران الحيالي) نماذج -4
ح ول الحج لي و ما ه ـقدجا نموذج مطور الن نموذج دجلون وم  لجن لنب ح نظا المعلوم ر    

 ح نظا المعلوم ر االدارج  في ضو  في ذلك اللى وضأ نموذج افـراضي لنب اواالـمدو االدارج   
الدرار ر واالبح م الر بق  الـي ـن ولر هذا الموضوع  مح ولجن الـر ج  اللى أها المـغجرار الـي اـف  
اللجه  أغل  الب حثجن في هذا المب ل  وب ا الب حثون بدرار  الاب ر األثر واالـرب ط بجن األبع د 

وبجن البعد  ـقل  المـمثل  في نموذبها )مدىار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مؤشرار النب ح(المر
 المعـمد المـمثل ب لفوا د المربوس.

-)الحج لي و ما ه أن هذا النموذج الذف بدمش فلىواألم ن  العلمج  ـقـضي أن جشجر الب حم    
برج  بدا  من النموذج الذف بدمش الب حم  ول ن الب حم الند ـصمجا نموذبش لا ج ن اللى  (2113

                                         
، اختبار أنموذج مطور عن أنموذج ديلون وماكلين لقياس نجاح أنظمة الستار العدواني، محمد المال حسن دالحيالي، عبأحمد مؤيد عطية  1

، مجلة تنمية الرافدينآلراء عينة من العاملين في بعض منظمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  استطالعيةدراسة -اإلداريةالمعلومات 

 .  220-253، ص 2310، 05، المجلد 114العدد 

 جادة النعام
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 جادة الخدما 
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بعد ـصمجا  فالولا جعثر اللى هذه النموذج  (2113-)الحج لي و ما هالذف بدمش  اطاع بهذا النموذج
 .من فالداد بحثش نموذبش واالنـه   ـقرجب   

 
 1(2113-( نماذج )الحيالي ازمالءه12اليكل رقم )

 دمش الب حم فال أنهم  جىـلف ن في النق ط الـ لج : ب الذف والنموذج النموذج هذا بجن الـش بش ورغا   
بجنم  ر   الند درار  مدىار النظ ا ر   النموذج الر ب  اللى الموارد المـ ح  وح ب ر المرـفجد  -

النموذج الذف بدمش الب حم اللى موارد النظ ا ومش ر   المرـفجد والـي ـىـلف في أبع ده  ومـغجراـه  
الن ح ب ر المرـفجد   ذلك األمر ب ا الب حم في نموذبش بـحدجد مـغجرار  ل من مش ر   المرـفجد 

 ل  في ارـب ن  البحم  وموارد النظ ا بش ل مفصل وىص  ل بعد من هذه االبع د بمبموال  من االر
 الر ب  بدرار  مـغجرار الموارد المـ ح  وح ب ر المرـفجد دون ـحدجد أبع دهم . النموذجبجنم  ب ا 

                                         
جاح أنظمة ، اختبار أنموذج مطور عن أنموذج ديلون وماكلين لقياس نالسار العدواني، محمد المال حسن بدعالحيالي، أحمد مؤيد عطية 1

، مجلة تنمية الرافديندراسة  استطالعية آلراء عينة من العاملين في بعض منظمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  -المعلومات اإلدارية

 .  220-253، ص 2310، 05، المجلد 114العدد 
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ىص  ص النظ ا ر   النموذج الر ب  اللى أبع د ) بودس المعلوم ر  بودس النظ ا  الند درار   -
بـفصجل بعد  ل مـغجر من هذه بودس الىدم ر( دون ـحدجد مـغجرار  ل بعد  بجنم  ب ا الب حم 

ا ـوضجحه  في النموذج المقدا واجض   ىص  ل بعد من هذه األبع د بمبموال   المـغجرار اللى حد  ـو
 من االر ل  في ارـب ن  البحم.

فجم  جىص بعد مؤشرار النب ح في النموذج الر ب  ب ا الب حثجن بـحدجد  ل من )نج  االرـىداا   -
في االرـىداا(  مؤشرار لنب ح نظا المعلوم ر االدارج   بجنم  االـمد الب حم رض  المرـىدا  األمثلج  

 في نموذبش اللى )ارـىداا النظ ا  رض  المرـىدا(  مؤشرار لنب ح نظ ا المعلوم ر اإلدارج . 
 في المـمثل  المرـقل  األبع د بجن واالـرب ط األثر الاب رابـصر النموذج الر ب  اللى درار   -

 ب لفوا د المـمثل المعـمد البعد وبجن( النب ح مؤشرار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مدىار) نموذبها
ب ط بجن  ل مـغجر من هذه المربوس   بجنم  ب ا الب حم في نموذبش بدرار  الاب ر الـأثجر واالـر

ب ر األثر بدرار  الاالمـغجرار ب الـب ره مـغجر مرـقل والمـغجر الذف جلجش ب الـب ره مـغجر ـ بأ  ثا ب ا 
وبجن البعد  واالـرب ط بجن األبع د المرـقل  )مدىار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مؤشرار النب ح(

 .ب لمنفع  ال لج المعـمد المـمثل 
 النماذج المرترح لريات نجاح نعم المعلاما   -5
الدرار ر الـي   وفي ضو  دارج ار  موضوع نب ح نظا المعلوم ر اإلب ا العدجد من الب حثجن بدر    

اللجه  في هذا المب ل أو الدرار ر المجدانج  الـي بدموه   ب ا  ل منها بـحدجد الدد من  ااطلعو 
اللجه  في درارـها  وفي البدول الـ لي الرض  االمؤشرار لنب ح نظا المعلوم ر اإلدارج  الـي االـمدو 

 لب حثجن.ألها مؤشرار نب ح نظا المعلوم ر اإلدارج  من وبه  نظر العدجد من ا
 *( مراييت نجاح نعم المعلاما  حسب العديد من الباحثين46الجدال رقم )
 لنجاح نعم المعلاما  المراييت التي حددها الباحث

 
Swanson, 1974 رض  المرـىداارـىداا النظ ا   
Schaw, 1976 بن ال  المرـفجدارـىداا النظ ا   
Zmed, 1979 رض  المرـىداارـىداا النظ ا   
Maish, 1979 رض  المرـىداارـىداا النظ ا   
Hemlitom,1981 بن ال  المرـفجد  مرـو  االنـف ع من النظ ا 
Dalone, 1981 ارـىداا النظ ابن ال  المرـفجد   
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Cheney, 1983 االمرـىد  رض  بن ال  المرـفجد 
Feurst, 1983 ارـىداا النظ ا 
Raymond, 1985  النظ ا  المنفع  من النظ ا.بن ال  المرـفجد  ارـىداا 
Ires and Oilson, 1984 نوالج  النظ ا  بن ال  المرـفجد 
Ratmond, 1987 بن ال  المرـفجد  ادا  فردف  ادا  منظمي 
Kendall, 1987 رض  المرـىدا 
Montazem, 1988 ارـىداا النظ ابن ال  المرـفجد   
Guimarans, 1988 رض  المرـىدا 
Mykytn, 1988 ارـىداا النظ ا 
Kim, 1989 بن ال  المرـفجد  ارـىداا النظ ا 
Galletta, 1989 ارـىداا النظ ابن ال  المرـفجد   
Melon, 1990 رض  المرـىدا  ارـىداا النظ ا 
Thompson et al, 1991 رض  المرـىدابن ال  المرـفجد   
Doll, 1991 رض  المرـىدا 
Adms, 1992 المرـفجد  بن ال  ارـىداا النظ ا 
Davis, 1993 ارـىداا النظ ا  رض  المرـىدا 
Seddon and Kiew, 1994   االرـىداا  ادا   رض  المرـىدا نوالج  المعلوم ر

 فردف
1115  الط  ي  المرـفجد.نوالج  النظ ا  ارـىداا النظ ا  بن ال   

Etezadi- am , 1996  
Bhathacherje, 1998 

  رض  ارـىداا النظ ا نوالج  المعلوم ر نوالج  النظ ا  
 المرـىدا  بن ال  ـأثجر فردف.

Geldeman, 1998 بن ال  المرـفجد  ادا  منظمي 
Mayers, 1998 .ارـعم ل النظ ا  بن ال  المرـفجد 
Yuhas and Youug, 1999 .بن ال  المرـفجد  ارـىداا النظ ا 
Venkatesh, 2000 .رض  المرـىدا  ارـىداا النظ ا 
Park 2000  ارـىداا النظ ا  المنفع  من النظ ا 
Vankatesh and Morri, 2000    .ارـىداا النظ ا 
Plouff and et al, 2001 .بن ال  المرـفجد  ارـىداا النظ ا  المنفع  من النظ ا 
Delon and Mclen, 2002   نوالج  النظ ا  نوالج  المعلوم ر  نوالج  الىدم   بن ال
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 وا د النظ االمرـفجد  ارـىداا النظ ا  ف
Rai and et al 2002 رض  المرـىدا  ارـىداا النظ ا  المنفع  من النظ ا 
Boffo and Barki, 2003 ارـىداا النظ ا  المنفع  من النظ ا 
Gable and et al, 2003 ارـىداا النظ ا  المنفع  من النظ ا 
Gable and et al, 2003 النظ ا فوا د النظ ا  ارـىداا 
Sehgal 2007   بودس النظ ا  بودس المعلوم ر  ـأثجر فردف  ـأثجر

 منظمي
Petter  2008   بودس النظ ا  بودس المعلوم ر  بودس الىدم   بن ال

 رض  المرـىداالمرـفجد  ارـعم ل النظ ا  
Pérez-Mira  2111 بودس النظ ا  بودس المعلوم ر  بودس الىدم   بن ال    

  د النظ االمرـفجد  ارـعم ل النظ ا  فوا
Felix   2111 رض  بودس النظ ا  بودس المعلوم ر  ـأثجر فردف    

 المرـىدا
2112 -آل مراد  ارـىداا النظ ا  بن ال  المرـفجد 
2112 -رومي وصاح بودس النظ ا  بودس المعلوم ر  بودس الىدم ر     

 االرـعم ل
2113-الحج لي وآىرون  في االرـىداا نج  االرـىداا  رض  المرـىدا  األمثلج  

 المصدر من فالداد الب حم -*(
 نب ح مق ججس ـن ول بد الب حثجن من الدد هن لك نأ نر  الر ب  البدول في ورد م  فلى وب الرـن د   
 من ـىـلف المق ججس هذه الدد في ـف وـ    هن ك أن نبد  نفرش الوبر وفي اإلدارج  المعلوم ر نظ ا
 ر   من ومنها أ ثر  أو أثنجن اللى ر   من ومنها واحد مقج س اللى ر   من فمنها أىر فلى ب حم
 .مق ججس ىمر  اللى
 النظ ا  وارـىداا  رض  المرـىدا مقج س ـبنى الب حثجن أ ثراجض  ناحظ من البدول الر ب  أن    

 الاب  لوبود جعود وذلك  المعلوم ر اإلدارج  نب ح نظا لقج س ـدىل الـي المق ججس أ ثر ل ونه  وذلك
ب ط  فلى الدس درار ر أش رر فذ  أ دـش العدجد من الدرار ر النظ ا نب ح وبجن المقج رجن هذجن بجن اـر
  رض  المرـىدا وارـىداا النظ ا( ونب ح النظ ا. )من  ل  بجن موبب  معنوج  الاب  وبود

 والداررجن الب حثجن من العدجد بدمه  الـي الر بق  النظرج  الدرار ر ضو  فيذ ره و وبن   اللى م  ـقدا 
 الدرار  ضو  وفي اإلدارج   المعلوم ر نظا نب ح لقج س بدموه  الـي والنم ذج المعلوم ر نظا في
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 للب حم جم ن ألجه   ـوصلر الـي والنـ  ج البحم الجن  المنظم ر اللى الب حم أبراه  الـي المجدانج 
في نموذبش لقج س نب ح نظا المعلوم ر  االالـم د اللى مق ججس رض  المرـىدا وارـىداا النظ ا

و ون الدرار  المجدانج    غل  الب حثجنأ ببل  ثر المق ججس الـي ـا االـف   اللجه  منأ ونه   االدارج  
  وبن   اللى هذجن المؤشرجن الند بج س نب ح نظا المعلوم ر االدارج   الـي ابراه  الب حم أ در أهمج

 اإلدارج   المعلوم ر نظا نب ح مرـو  لقج س الـ لي النموذج جقدا أن ل م  ـقدا ذ ره  جم ن للب حم 
 جب  البجد والنموذج واأل من  واألنشط منظم ر األالم ل  لبمجأ جصلل واحد نموذج جوبد ال أنش اللم   
.القج س فجش جبرف الذف والم  ن وال م ن ب لمنظم  المحجط  البج   رااليج أن



 

 
 ( النماذج المرترح لريات نجاح نعم المعلاما  اإلدارية*13)رقم اليكل 

 *المصدر  من إعداد الباحث



 

 يتضمن النماذج السابق علم ما يلي  
 مدىار النظ ا  -1
الـعبجر النه  من ىال بعد مش ر   المرـفجد )الدا المش ر    مش ر   ب لنصجح   مش ر   والـي ـا    

 البرمبج ر  األبه س  برب ب  ضعجف   مش ر   ب ألدا   مش ر   برب ب  بوج (  وبعد موارد النظ ا )
 البج ن ر  اإلبرا ار  األفراد(. 

 ىص  ص النظ ا  -2
ا الـعبجر النه  من ىال أبع د بو     دس الىدم  )المنفع  من النظ ا  القجم  المض ف   ىدم ر ـو

النظ ا( وبودس الـصمجا )أدا  النظةةةة ا  فم  نج  الـطوجر  رهول  االرـىداا  ررال  المع لب   الق بلج  
للصج ن ( وبودس المعلوم ر )بعد الش ل  بعد المحـو   بعد الـوبجر  البعد االبـص دف  أمن 

 المعلوم ر(. 
 نب ح نظا المعلوم ر  مؤشرار -3
ا في هذا     اىـلف الب حثجن في مب ل نظا المعلوم ر حول مؤشرار نب ح نظا المعلوم ر ـو

النموذج االالـم د اللى مؤشرف رض  المرـىدا وارـىداا النظ ا ب الـب رهم  من أ ثر المؤشرار اـف ب   
  .بجن الب حثجن

 المنفع  ال لج   -4
شجر                  ج الفعلج  المـحقق  من ارـىداا نظا المعلوم ر والنـ  ج المـوبع الفبوس بجن النـ فلىـو

م  جمج  هذا النموذج الذف جقدمش الب حم الن النم ذج األىر  الـي بدمه  العدجد من الب حثجن أرلو  
م  الربط بجن هذه المـغجرار واالالـم د اللى مـغجر مش ر   المرـفجد لقج س نب ح نظا المعلوم ر وهذا 

  .أغفلـش العدجد من النم ذج الر بق  الـي اطلأ اللجه  الب حم
 العالقا  بين أبعاد النماذج

 العاب  بجن مدىار النظ ا وىص  ص النظ ا  - 1

ب ط والاب  الـأثجر بجن النظ ا  ومـغجرار ىص  ص النظ ا مـغجرار مدىار ـا درار  الاب  االـر
 جلي:والـي ـا الـعبجر النه  من ىال م  

  النظ ا مدىار -أ
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 مش ر   ب لنصجح   مش ر   المش ر    الدا) المرـفجد مش ر   بعد ىال من النه  الـعبجر ـا والـي
 البرمبج ر  األبه س  ) النظ ا موارد وبعد  (بوج  برب ب  مش ر   ب ألدا   مش ر   ضعجف   برب ب 

 (. األفراد اإلبرا ار  البج ن ر 

  النظ ا ىص  ص - 

ا     ىدم ر المض ف   القجم  النظ ا  من المنفع ) الىدم  بودس أبع د ىال من النه  الـعبجر ـو
 الق بلج  المع لب   ررال  االرـىداا  رهول  الـطوجر  فم  نج  النظةةةة ا  أدا ) الـصمجا وبودس( النظ ا

 أمن االبـص دف  البعد الـوبجر  بعد المحـو   بعد الش ل  بعد) المعلوم ر وبودس( للصج ن 
 (.المعلوم ر

 

 *النظ ا وىص  ص النظ ا مدىار بجن ( العاب 14الش ل ربا )

 *المصدر  من إعداد الباحث
 مؤشرار النب حمـغجرار مدىار النظ ا و مـغجرار العاب  بجن  -2

ب ط الاب  درار  ـا     ـا والـيالنب ح  ومؤشرار النظ ا مدىار مـغجرار بجن الـأثجر والاب  االـر
 :جلي م  ىال من النه  الـعبجر
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  النظ ا مدىار -أ

 مش ر   ب لنصجح   مش ر   المش ر    الدا) المرـفجد مش ر   بعد ىال من النه  الـعبجر ـا والـي   
 البرمبج ر  األبه س  ) النظ ا موارد وبعد  (بوج  برب ب  مش ر   ب ألدا   مش ر   ضعجف   برب ب 

 (.األفراد اإلبرا ار  البج ن ر 

 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار - 

ا المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار حول المعلوم ر نظا مب ل في الب حثجن اىـلف     هذا في ـو
 اـف ب    المؤشرار أ ثر من ب الـب رهم  النظ ا وارـىداا المرـىدا رض  مؤشرف اللى االالـم د النموذج

 .الب حثجن بجن

 

 *العاب  بجن مدىار النظ ا ومؤشرار النب ح( 15ربا )الش ل 
 *المصدر: من فالداد الب حم

 مدىار النظ ا والمنفع  ال لج  مـغجرار العاب  بجن – 3

 الـعبجر ـا والـي ال لج  والمنفع  النظ ا مدىار مـغجرار بجن الـأثجر والاب  االـرب ط الاب  درار  ـا
 :جلي م  ىال من النه 

  النظ ا مدىار -أ
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 مش ر   ب لنصجح   مش ر   المش ر    الدا) المرـفجد مش ر   بعد ىال من النه  الـعبجر ـا والـي   
 البرمبج ر  األبه س  ) النظ ا موارد وبعد  (بوج  برب ب  مش ر   ب ألدا   مش ر   ضعجف   برب ب 

 (.األفراد اإلبرا ار  البج ن ر 

  ال لج  المنفع  - 

شجر      المـوبع . والنـ  ج المعلوم ر نظا ارـىداا من المـحقق  الفعلج  النـ  ج بجن الفبوس فلى ـو

 

 *مدىار النظ ا والمنفع  ال لج  مـغجرارالعاب  ( 11الش ل ربا )
 *المصدر: من فالداد الب حم

 مؤشرار النب حمـغجرار ىص  ص النظ ا و  مـغجرار العاب  بجن -4

ب ط الاب  درار  ـا  ـا النب ح والـي ومؤشرار النظ ا ىص  ص مـغجرار بجن الـأثجر والاب  االـر
 :جلي م  ىال من النه  الـعبجر

  النظ ا ىص  ص -أ

ا     ىدم ر المض ف   القجم  النظ ا  من المنفع ) الىدم  بودس أبع د ىال من النه  الـعبجر ـو
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 الق بلج  المع لب   ررال  االرـىداا  رهول  الـطوجر  فم  نج  النظةةةة ا  أدا ) الـصمجا وبودس( النظ ا
 أمن االبـص دف  البعد الـوبجر  بعد المحـو   بعد الش ل  بعد) المعلوم ر وبودس( للصج ن 

 (.المعلوم ر

 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار - 

ا المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار حول المعلوم ر نظا مب ل في الب حثجن اىـلف     هذا في ـو
 اـف ب    المؤشرار أ ثر من ب الـب رهم  النظ ا وارـىداا المرـىدا رض  مؤشرف اللى االالـم د النموذج

 .الب حثجن بجن

 

 *مؤشرار النب حمـغجرار ىص  ص النظ ا و  مـغجرار العاب  بجن( 18الش ل ربا )
 *المصدر: من فالداد الب حم

 ىص  ص النظ ا والمنفع  ال لج  مـغجرار العاب  بجن  -5

ب ط الاب  درار  ـا  الـعبجر ـا والـي ال لج  والمنفع  النظ ا ىص  ص مـغجرار بجن الـأثجر والاب  االـر
 :جلي م  ىال من النه 

  النظ ا ىص  ص -أ
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ا     ىدم ر المض ف   القجم  النظ ا  من المنفع ) الىدم  بودس أبع د ىال من النه  الـعبجر ـو
 الق بلج  المع لب   ررال  االرـىداا  رهول  الـطوجر  فم  نج  النظةةةة ا  أدا ) الـصمجا وبودس( النظ ا

 أمن االبـص دف  البعد الـوبجر  بعد المحـو   بعد الش ل  بعد) المعلوم ر وبودس( للصج ن 
 (.المعلوم ر

شجر المنفع  -   المعلوم ر نظا ارـىداا من المـحقق  الفعلج  النـ  ج بجن الفبوس فلى ال لج : ـو
  المـوبع . والنـ  ج

 

 *ىص  ص النظ ا والمنفع  ال لج مـغجرار العاب  بجن ( 17الش ل ربا )
 *المصدر: من فالداد الب حم

 مؤشرار النب ح والمنفع  ال لج  مـغجرار العاب  بجن  -1

ب ط الاب  درار  ـا     ـا والـي ال لج  والمنفع  النب ح مؤشرار مـغجرار بجن الـأثجر والاب  االـر
 :جلي م  ىال من النه  الـعبجر

 اإلدارج  المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار -أ
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ا المعلوم ر نظا نب ح مؤشرار حول المعلوم ر نظا مب ل في الب حثجن اىـلف  النموذج هذا في ـو
 بجن اـف ب    المؤشرار أ ثر من ب الـب رهم  النظ ا وارـىداا المرـىدا رض  مؤشرف اللى االالـم د
 .الب حثجن

شجر المنفع  -   المعلوم ر نظا ارـىداا من المـحقق  الفعلج  النـ  ج بجن الفبوس فلى ال لج : ـو
  المـوبع . والنـ  ج

 

 *ىص  ص النظ ا والمنفع  ال لج مـغجرار العاب  بجن ( 11الش ل ربا )

 *المصدر: من فالداد الب حم

 .)مدىار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مؤشرار النب ح( والمنفع  ال لج  مـغجرار العاب  بجن -8

ب ط والاب  الـأثجر بجن مـغجرار      مؤشرار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مدىار)ـا درار  الاب  االـر
  م  رب  وأن وضحن  في الفقرار الر بق .والـي ـا الـعبجر النه   ال لج  والمنفع ( النب ح
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ى ضو  النـ  ج رجـا اجضَ  ـقدجا وال البحم ـ  ج الـي ـا الـوصل الجه  في هذانقدا فجم  جلي أها الن
 الـوصج ر 
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 العدجد فلى ـوصل العملج  الدرار  أو النظرج  الدرار  روا  الب حم به  ب ا الـي الدرار  ىال من   
 :ب لـ لي أبم له  جم ن النـ  ج من

علوم ر في في مـغجرار ىص  ص نظا المـؤثر وبش ل اجب بي مـغجرار مدىار النظ ا  .1
ب ط    فقدالبحمالمنظم ر الجن   وهذا جعني أن  1.81ومع مل الـحدجد  1.784بلغر بجم  مع مل االـر

من الـغجرار الح صل  في مـغجر ىص  ص النظ ا   %81مـغجرار مدىار النظ ا ـفرر م  نربـش 
االنحدار بمـغجراـش المرـقل  )مش ر    هذا جعني أن نموذج 1.15أبل من  Sigونظرا  ل ون بجم  

 .المرـفجد  موارد النظ ا( ص لل للـنبؤ بمـغجر ىص  ص النظ ا

لنب ح في المنظم ر الجن  ـؤثر وبش ل اجب بي مـغجرار مدىار النظ ا في مـغجرار مؤشرار ا .2
ب ط   البحم ـغجرار وهذا جعني أن م 1.188ومع مل الـحدجد  1.721فقد بلغر بجم  مع مل االـر

من الـغجرار الح صل  في مـغجر مؤشرار النب ح  ونظرا   %18.8مدىار النظ ا ـفرر م  نربـش 
هذا جعني أن نموذج االنحدار بمـغجراـش المرـقل  )مش ر   المرـفجد   1.15أبل من  Sigل ون بجم  

 .موارد النظ ا( ص لل للـنبؤ بمـغجر مؤشرار النب ح

ال لج  في المنظم ر الجن  ار مدىار النظ ا في مـغجرار المنفع  ـؤثر وبش ل اجب بي مـغجر  .3
ب ط    فقدالبحم وهذا جعني أن مـغجرار  1.188ومع مل الـحدجد  1.721بلغر بجم  مع مل االـر

من الـغجرار الح صل  في مـغجر المنفع  ال لج   ونظرا  ل ون  %18.8مدىار النظ ا ـفرر م  نربـش 
هذا جعني أن نموذج االنحدار بمـغجراـش المرـقل  )مش ر   المرـفجد  موارد  1.15أبل من  Sigبجم  

 .النظ ا( ص لل للـنبؤ بمـغجر المنفع  ال لج 

ـؤثر وبش ل اجب بي مـغجرار ىص  ص نظا المعلوم ر في مؤشرار النب ح في المنظم ر  .4
وهذا جعني أن مـغجرار  1.831ومع مل الـحدجد  1.711فقد بلغر بجم  مع مل االـرب ط   البحمالجن  

من الـغجرار الح صل  في مـغجر مؤشرار النب ح  ونظرا   %83.1ىص  ص النظ ا ـفرر م  نربـش 
هذا جعني أن نموذج االنحدار بمـغجراـش المرـقل  )بودس الـصمجا   1.15أبل من  Sigل ون بجم  

 .بودس الىدم   بودس المعلوم ر( ص لل للـنبؤ بمـغجر مؤشرار النب ح
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ـؤثر وبش ل اجب بي مـغجرار ىص  ص نظا المعلوم ر في المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن   .5
ب ط   البحم وهذا جعني أن مـغجرار  1.111ومع مل الـحدجد  1.871فقد بلغر بجم  مع مل االـر

من الـغجرار الح صل  في مـغجر المنفع  ال لج   ونظرا   %11.1ىص  ص النظ ا ـفرر م  نربـش 
هذا جعني أن نموذج االنحدار بمـغجراـش المرـقل  )بودس الـصمجا   1.15أبل من  Sigل ون بجم  

 لىدم   بودس المعلوم ر( ص لل للـنبؤ بمـغجر المنفع  ال لج .بودس ا

ـؤثر وبش ل اجب بي مـغجرار مؤشرار النب ح في مـغجرار المنفع  ال لج  في المنظم ر الجن   .1
ب ط   البحم وهذا جعني أن مـغجرار  1.481ومع مل الـحدجد  1.115فقد بلغر بجم  مع مل االـر

من الـغجرار الح صل  في مـغجر المنفع  ال لج   ونظرا  ل ون  %48.1مدىار النظ ا ـفرر م  نربـش 
هذا جعني أن نموذج االنحدار بمـغجراـش المرـقل  )رض  المرـىدا  ارـىداا  1.15أبل من  Sigبجم  

 النظ ا( ص لل للـنبؤ بمـغجر المنفع  ال لج .

ؤشرار النب ح( في مـغجرار ـؤثر وبش ل اجب بي مـغجرار )مدىار النظ ا  ىص  ص النظ ا  م .8
ب ط   البحمال لج  في المنظم ر الجن  المنفع   ومع مل الـحدجد  1.722فقد بلغر بجم  مع مل االـر
وهذا جعني أن مـغجرار مدىار النظ ا وىص  ص النظ ا ومؤشرار النب ح ـفرر م  نربـش  1.117
هذا  1.15أبل من  Sigل ون بجم  من الـغجرار الح صل  في مـغجر المنفع  ال لج   ونظرا   11.7%

جعني أن نموذج االنحدار بمـغجراـش المرـقل  )مدىار النظ ا  ىص  ص النظ ا  مؤشرار النب ح( 
 ص لل للـنبؤ بمـغجر المنفع  ال لج .

من أبر  المؤشرار  اإلدارج ـعد مؤشرار ارـىداا النظ ا وبن ال  المرـفجد في نظ ا المعلوم ر  .7
ن النظ ا الذف جحق  القن ال   وجضمن من المرـفجد أنب ح النظ ا انطاب  من  االـم دا في بج س

االرـىداا جعطي مؤشرا اللى االـم د األرس العلمج  في ـحدجد مقوم ـش و ذلك أش رر معظا الدرار ر 
 االالـم د اللى هذجن المؤشرجن. فلى اإلدارج الى ص  بنب ح نظ ا المعلوم ر 

من األمور المعقدس الـي ـوابش المنظم ر اللى  اإلدارج ـعد الملج  بج س نب ح نظ ا المعلوم ر  .1
 .اىـاف أنوااله 
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 :وصي الب حم بم  جلي  جالبحمه  فلج ـوصلرفي ضو  النـ  ج الـي    

نب ح نظا المعلوم ر ل والدرار ر الر بق  البحم الح لي الـي أورده  مؤشرار ل ج دس االهـم ا ب .1
حرجن درب  وبو  ق   بمرـو  هذه النظا  ب الـب ره  ـدالا ـو ده  في المنظم ر بجد الدرار  لاـر

 المنظم ر في موابه  األ م ر الـي ـهدد بق  ه  وارـمراره .

بدمش الند بج س مرـو  نب ح  النموذج الذف. جوصي الب حم المنظم ر مبـمأ البحم ب رـىداا 2
 نظا المعلوم ر اإلدارج  المرـىدم  لدجه .

مق ججس أىر  لنب ح نظا المعلوم ر  فلىفبرا  الم جد من البحوم والدرار ر المجدانج  للـعرف  .3
فم  نج  فال دس ـطبج  هذه الدرار  في بط ال ر أىر  من  فلىلا ـرد في هذا البحم  فض ف   اإلدارج 

 المعلوم ر نظا نب ح بجن والمق رن   د  صح  النـ  ج الـي ـوصلر فلجه بج   اإلالم ل للـأ د من م
 فجه . االرـثم ر ـو لف  االدارج 

من ببل منظم ـن   واالرـف دس من الم اج  ال بجرس الـي  اإلدارج الـورأ في ارـىداا نظا المعلوم ر  .4
نظرا  لصعوب  المرحل  الح لج  والـحدج ر ال بجرس الـي جم ن أن ن أن ـوفره  ـلك النظا للمنظم   جم 

  .ـوابهه  منظم ـن 

االهـم ا بمش ر   المرـفجد من الند ـصمجا نظا المعلوم ر   ون هذه النظا موبه  أوال  واىجرا   .5
 لـلبج  مـطلب ر المرـفجد واحـج ب ـش من المعلوم ر بش ل دورف.

الذف ـمـل ش ومد  ـحقجقش  اإلدارج ضرورس بج ا المنظم ر بقج س مرـو  نب ح نظ ا المعلوم ر . 1
من ىال مرل آرا  المرـفجدجن من المىرب ر المعلوم ـج  للنظ ا  دورفل ألهدافش المرروم  وبش 

ومد  ما مـه  الحـج ب ـها للـأ د من مد  ارـىدامها للنظ ا وبن الـها بش البر المقج س الذف االـمده 
  الب حم.
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 أااًل  المراجع باللغة العربية
 الكتب -1
  منشورار ب مع  حل   الـعلجا المفـوح  مدجرج  ال ـ  نعم المعلاما فبراهجا الن    وآىرون   .1

 .2111والمطبوال ر الب معج  
  الدار الب معج   ب مع  اإلر ندرج    لج  مدخل النعم -اإلداريةنعم المعلاما  فبراهجا رلط ن   .2

 .2111الـب رس  
  الطبع  األولى  األ  دجمج  العربج  للعلوا والـ نولوبج   اإلداريةنعم المعلاما  أحمد الرب ل   .3

 .2115الم ن  األردن  
  دار المن هج  الم ن  ية مدخل تطبيري معاصرنعم المعلاما  المحاسبأحمد حلمي وآىرون   .4

 .2113األردن  
  دار الف ر الب معي  الطبع  األولى  اإلر ندرج   اإلداريةنعم المعلاما  احمد فو ف ملوىج    .5

 .2118مصر  
  دار صف   للنشر والـو جأ  اإلداريةنعم المعلاما    ايمان فاضل السامرائي، هيثم الزعبي .1

 .2114الم ن  األردن  
  الطبع  األولى  دار الف ر ن شرون ومو الون  الم ن  اإلداريةنعم المعلاما  ـعل  رجد ص بر   .8

 .2111األردن  
  الطبع  األولى  دار المعـ  للنشر والـو جأ  اإلداريةنعم المعلاما  بم ل البد ام محمد   .7

 .2115الم ن  األردن  
 الم ن  والـو جأ  للنشر الح مد دار االولى  الطبع   كمي منعار المنعما  إدارة حرجا  حرجن .1

 .2113 األردن 
  الطبع  األولى  دار المن هج للنشر والـو جأ  الم ن  نعم مساندة الررارا رعد غ ل  الـ رجـي   .11

 .2113األردن  
  الطبع  األولى  دار المن هج للنشر والـو جأ  تحليل اتصميم نعم المعلاما رعد غ ل  ج رجن   .11

 2111األردن  الم ن  
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  الطبع  الث نج   مؤرر  الورا  للنشر والـو جأ  اإلداريةمبادئ نعم المعلاما  رلجا الحرنج    .12
 .2112الم ن  األردن  

  الطبع  الث لث   الورا  للنشر والـو جأ  الم ن  نما اإلداريةنعم المعلاما  رلجا الحرنج    .13
 2111األردن  

مؤرر  شب   الب مع   اإلر ندرج    ناإلداريةمعلاما  مردمة في نعم الرونج  الب رف واىر   .14
1111. 

 1111  الدار الب معج   مصر  اإلداريةنعم المعلاما  رونج  محمد الب رف   .15
  الطبع  األولى  م ـب  دار الثق ف  للنشر تطبيرا  الحاساب في نعم المعلاما الم د الصب غ   .11

 .2111والـو جأ  الم ن  األردن  
  الطبع  األولى  م ـب  دار الثق ف  للنشر نعم المعلاما  ماهيتها امكاناتهاالم د الصب غ   .18

 .2111والـو جأ الم ن  األردن 
  الطبع  الث نج   دار الح مد للنشر والـو جأ  الم ن  اإلداريةنعم المعلاما  ف ج  بمعش النب ر   .17

 .2118األردن  
  دار أر م  للنشر والـو جأ  الم ن  الطبع  األولى ناإلداريةنعم المعلاما  فؤاد الشرابي   .11

 .2117األردن  
ص   2117  الدار الب معج   اإلر ندرج   مصر  اإلداريةنعم المعلاما  محمد احمد احر ن   .21

112. 
  منشورار إدارة اإلنتاج )مدخل كمي اعمليا (محمد الحرجن  حرن مشربي  الصرف الحمدو   .21

 .2111ب مع  حل   رورج   
  الطبع  األولى  دار الح مد للنشر والـو جأ  حماية أنعمة المعلاما   محمد دب س الحمجد .22

 . 2118الم ن  األردن  
  دار المرجرس تحليل اتصميم نعم المعلاما   ، نضال العمريالطائيمحمد عبد حسين  .23

 .  2117 األردن   والـو جأ  الم نللنشر 
دار وا ل للنشر  الم ن  األردن    اإلداريةنعم المعلاما   إلمالمدخل محمد البد حرجن الط  ي   .24

2114. 
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  الطبع  الث نج   دار المرجرس للنشر تحليل اتصميم نعم المعلاما محمد البد حرجن الط  ي   .25
 .2113والـو جأ  الم ن  األردن  

  الدار الب معج   اإلر ندرج   مصر  دون ذ ر رن  اإلداريةنعم المعلاما   من ل محمد ال ردف  .21
 .النشر
  مدخل معاصر اإلداريةنعم المعلاما    وآىرون  الحمجدف  رلو  الر مرا ي نبا البد ام .28

 .2115الطبع  األولى  دار وا ل للنشر  الم ن  األردن  
  الطبع  الث نج   ن مدخل معاصراإلداريةنعم المعلاما    رلو  الر مرا ي الحمجدف نبا البد ام  .27

 .2111دار وا ل للنشر  األردن 
ب مع  ال جـون    اد جادة المعلاما  اتيخيص االنحرافا  في األداءنأبعنبا البود نبا   .21

 .2111األردن  

 المجال  االداريا  العلمية   -2
 وم  لجن دجلون أنموذج الن مطور أنموذج اىـب ر  أحمد مؤجد الطج  الحج لي  محمد الما حرن .1

 منظم ر بعض في الع ملجن من الجن  آلرا  درار  ارـطاالج -اإلدارج  المعلوم ر أنظم  نب ح لقج س
 .  2113  35 المبلد  114 العدد  الرافدين تنمية مجلة العلمي  والبحم الع لي الـعلجا و ارس
 اإلدارج  المعلوم ر نظ ا نب ح مؤشرار" مراد  آل محمد جونس نبلش الحج لي  الطج  مؤجد احمد .2

  "الموصل مدجن  في واألهلج  الح ومج  المص رف في ارـطاالج  درار  والـمج  اإلبداع في ودوره 
 .2117 األردن  الم ن   التطبيرية العلام جامعة مؤتمر

 ـطبجقج  درار  -المنظم ر بأدا  والابـه  المعلوم ر أنظم  في االرـثم ر ـ لف  ال رف  الط هر .3
 .2115أجلول : 24 العدد: الث لث  الرن   إنسانية علام مجلة األردن  في الـب رج  البنوك اللى
 مجلة األ م ر  فدارس مراحل في وأثره المح ربج  المعلوم ر نظا نب ح  وجلف  محرن فنع ا .4

 .2115 العلمي  البحم الم دس األردنيةن الجامعة اإلدارية العلام
 درار  -نب حش مؤشرار في وأثره  اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ىص  ص مراد  أل جونس نب ل .5

  ااالقتصاد اإلدارة مجلة والـربج   األرن ن ط   لجـي في اإلدارج  الوحدار مرؤولي آلرا  ارـطاالج 
 .241-221ص  2112الـرعون  العدد - والثاثون الرابع  الرن 
 القط ع وحدار في االلي ب لح ر  المـربط  اإلدارج  المعلوم ر نظا ـقججا فرم الجل  محمد ب بر .1

 .2111  األزهر لتجارة العلمية المجلة الح ومي 
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 مجدانج  درار  القرار صنأ الملج  ف اللج  في المعلوم ر بودس دور وآىر  ه ني بني صج ح به د .8
  ااالقتصاد اإلدارة كلية عن تصدر سناية نصف دارية مجلة األردنج   االـص الر شر  ر اللى

 .2115  14 العدد الر بأ  المبلد البصرس  ب مع 
 ح ل : واألثر العاب  اإلدارج  المعلوم ر نظا بن   في المرـفجد مش ر   حرجن  الرحجا البد هد  .7

  2117  71العدد  31المبلد  الرافدين تنمية مجلة الموصل  بب مع  المر  ج  الم ـب  في درارج 
 .11-53: ص
 المعلوم ر نظا وف اللج   ف  س اللى وأثره  المصرفج  البج   بطن ني  وى لد ام  البد أمجن ى لد .1

 جامعة الـطبجقج   للعلوا دنج  األر المبل  األردنج   الـب رج  المص رف اللى ـحلجلج  درار - المح ربج 
 .5115 1العدد  11المبلد األردن  الم ن   التطبيرية العلام
 وبه  من اإلبداالج  القج دس في وأثره  المعلوم ر بودس  را د محمد العض جلش  مروه أبو رمهدانش .11
 المجلة البنو   فبلجا مح فظ ر في والـموجل لارـثم ر األردني اإلرامي البنك في الع ملجن نظر

 .2114  3العدد  11 المبلد االعمالن إدارة في األردنية
 اإلدارج  المعلوم ر نظا ـطبجق ر في والـقنج  الـنظجمج  العوامل أثر الىصب   محمد المعشر   ج د .11
  4العدد  2المبلد  االعمال إدارة في األردنية المجلة  (األردني المصرفي القط ع في ـطبجقج  درار )

2111. 
 األساسية التربية كلية مجلة القرارار  رشد اللى وأثره  المعلوم ر بودس أحمد   جن محمد الطج  .12

 .2117  44 العدد ب بل  ب مع   ااإلنسانية الترباية للعلام
 درار -األ م ر فدارس في المعلوم ر بودس انع  ر ر  البد ام ه شا حمودف  البد ام ىمجس .13

  2 المبلد  ااالقتصادية اإلدارية للعلام تكري  مجلة الـحـج   والبنى العملج ر مر   في ارـطاالج 
 .22العدد
 مجلة ن بح   معج رج  معلوم ر نظا بن   نحو ن     الواحد البد فبراهجا الجرى  فرجد غر ن .14

 .2112  1العدد الرابأ  المبلد التطبيريةن العلام جامعة
 القرارار اـى ذ ف اللج  في اإلدارج  المعلوم ر نظا الن صر أثر  فجصل البد  ب را حنظلغر ن  .15

 .2111  13 العدد  5 المبلد  ااالقتصادية اإلدارية للعلام تكري  مجلة  اإلدارج 
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 اللى المح ربج  المعلوم ر نظا ـطوجر في المح ربجن مش ر   أثر ن الر   محمود رلجا محمد .11
  األعمال إدارة في األردنية المجلة للشر  ر  الم لي األدا  اللى ـطبجقه  وأثر النظا ـلك نب ح

 .2111  5 المبلد  2 العدد األردن  الم ن  األردنج   الب مع 
 شر  ر اللى مجدانج  درار - القرارار اـى ذ بودس في المعلوم ر بودس دور دجو   الب س محمد .18

 .2111  11 العدد 37 المبلد  البعث جامعة مجلة المق والر 
 درار  القرارار اـى ذ الملج  ف اللج  في المعلوم ر نظا  ف  س أثر المح رن   الرحجا البد محمد .17

 .2115  1العدد  1المبلد  األعمال إدارة في األردنية المجلة األردنج   البم رك دا رس في مجدانج 
 ب بل  ب مع  في ـطبجقج  درار  -القرار ف اللج  في وأثره  المعلوم ر بودس موحي  الطج  مهدف .11

 .2111   1 العدد  11 المبلد  ااالقتصادية اإلدارية للعلام الرادسية مجلة
أثجره  المعلوم ر بودس  مؤجد الر الدف  رلم ن البود .21  مجدانج  درار - االرـراـجبج  القرارار في ـو
  3 العدد  15 المبلد  ااالقتصادية اإلدارية للعلام الرادسية مجلة العرابج   المص رف من الجن  في

2113. 
 المعلوم ر  ـ نولوبج  ظل في المصرفي القط ع في المعلوم ر نظا  ف  س صج ا    رج  ولجد .21

 .2115 1العدد  21المبلد  األردنية في البناك مجلة

 الرسائل العلمية   -3
 ب لـطبج  -اإلدارج  القرارار  ف  س رفأ في اإلدارج  المعلوم ر نظا دور ح مد  اللي محمد الـ ج .1

  دكتاراه أطراحة العلج   الدرار ر  لج  والـ نولوبج   للعلوا الرودان ب مع  الىرطوا  بنك اللى
2112. 

 ـحقج   في اإلدارج  المعلوم ر نظ ا ونب ح لىص  ص الــ بعي األثر الحج لي  الطج  مؤجد احمد .2
 .2111 الموصل  ب مع  واالبـص د  االدارس  لج   ماجستير رسالة الـن فرج   المج س

 صن ال  اللى ب لـطبج  الـورجد رلرل  برارار دالا لنظ ا مقـرح فط ر" الوض  محمد رلجم ن .3
 .2111 الق هرس  شمس  الجن ب مع  الـب رس   لج   دكتاراه أطراحة  "األغذج 

 والـو جدج  األم ن ـحقج  في المح ربج  المعلوم ر نظا ف اللج  مد  القشي  جورف ش هر ظ هر .4
 ب مع  العلج   والم لج  اإلدارج  الدرار ر  لج   دكتاراه أطراحة اإلل ـرونج   الـب رس ظل في والموثوبج 

 .2113 العلج   للدرار ر العربج  الم ن
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 اللى ب لـطبج  االرـثم رج  القرارار ـرشجد في الم لي المعلوم ر نظ ا دور" فرم الجل  حبي المر .5
 .34 ص   2114 حل   ب مع   االبـص د   لج   ماجستير رسالة  "رورج  في العق رج  المص رف

 النظ ا  ـصمجا ببودس المرـفجد مش ر   الاب  وف  اإلدارج  المعلوم ر نظا ف اللج  الشلبي  فراس .1
 الموصل  ب مع   دكتاراه أطراحة األردنج   الـب رج  المص رف من الجن  في ارـطاالج  درار 
2115. 

 درار  اإلدارج  القج دار اىـج ر في البشرج  الموارد معلوم ر نظ ا دور" ضوج   محر  م هر .8
 .2117ـشرجن  ب مع   ماجستير رسالة  "الاذبج  مح فظ  في الغ ل شر  ر اللى مجدانج 

 الم لج  األورا  رو   ف  س رفأ في ودوره الم لي المعلوم ر نظ ا أثر" الربى  ن صر منصور .7
 دمش   ب مع   ماجستير رسالة  "األردن في المر هم المنظم ر  من لمبموال  مجدانج  درار 
2117. 

 مجدانج  درار : الـن فرج  المج س ـحقج  في ودوره  اإلدارج  المعلوم ر نظا الربى  ن صر منصور .1
 األالم ل  فدارس برا  دكتاراه أطراحة الم لج   لألورا  الم ن رو  في المدرب  الـب رج  للمص رف

 .2111 دمش   ب مع  االبـص د   لج 
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 المالحق

 (1ملحق رقم )

 مخرجا  برنامج التحليل اإلحصائي
RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 

Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 Q69 

Q70 Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79 Q80 Q81 Q82 Q83 Q84 Q85 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL    /MODEL=ALPHA. 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 140 100.0 

Excluded 0 .0 

Total 140 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.967 85 

Nonparametric Correlations 
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Correlations 

دمشاركة المستفي   جودة التصميم موارد النظام 

Spearman's rho دمشاركة المستفي  Correlation Coefficient 1.000 .713** .701** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .713** 1.000 .744 موارد النظام

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .701** .744** 1.000 جودة التصميم

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .692** .708** .855 جودة الخدمة

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .834** .798** .746 جودة المعلومات

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

Correlations 

 خصائص النظام مدخالت النظام 

Spearman's rho مدخالت النظام Correlation Coefficient 1.000 .857** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

 Correlation Coefficient .857** 1.000 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 
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Nonparametric Correlations 

Correlations 

 رضا المستخدم موارد النظام مشاركة المستفيد 

Spearman's rho مشاركة المستفيد Correlation Coefficient 1.000 .713** .686** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .713** 1.000 .690 موارد النظام

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .686** .690** 1.000 رضا المستخدم

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .718** .626** .585 استخدام النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 مدخالت النظام مؤشرات النجاح 

Spearman's rho مؤشرات النجاح Correlation Coefficient 1.000 .813** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

 Correlation Coefficient .813** 1.000 مدخالت النظام

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 

Nonparametric Correlations 
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Correlations 

 المنفعة الكلية مدخالت النظام 

Spearman's rho مدخالت النظام Correlation Coefficient 1.000 .820** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

 Correlation Coefficient .820** 1.000 المنفعة الكلية

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Var8 Var1 Var2 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 موارد النظام مشاركة المستفيد المنفعة الكلية 

Spearman's rho المنفعة الكلية Correlation Coefficient 1.000 .770** .754** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .770** 1.000 .713 مشاركة المستفيد

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .754** .713** 1.000 موارد النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var10 Var11 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
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Nonparametric Correlations 

Correlations 

 جودة المعلومات جودة الخدمة جودة التصميم 

Spearman's rho جودة التصميم Correlation Coefficient 1.000 .855** .746** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .855** 1.000 .762 جودة الخدمة

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .746** .762** 1.000 جودة المعلومات

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .634** .562** .703 رضا المستخدم

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .754** .759** .728 استخدام النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .934** .939** .897 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .771** .737** .818 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 
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Correlations 

 استخدام النظام رضا المستخدم 

Spearman's rho جودة التصميم Correlation Coefficient .634** .754** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .562** .759 جودة الخدمة

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .703** .728 جودة المعلومات

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient 1.000 .585 رضا المستخدم

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

 Correlation Coefficient .585** 1.000 استخدام النظام

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .667** .799 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .889** .869 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 
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Correlations 

 مؤشرات النجاح خصائص النظام 

Spearman's rho  التصميمجودة  Correlation Coefficient .934** .771** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .939** .737 جودة الخدمة

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .897** .818 جودة المعلومات

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .667** .889 رضا المستخدم

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .799** .869 استخدام النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient 1.000 .829 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

 Correlation Coefficient .829** 1.000 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 
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Nonparametric Correlations 

Correlations 

 جودة المعلومات جودة الخدمة جودة التصميم 

Spearman's rho  التصميمجودة  Correlation Coefficient 1.000 .855** .746** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .855** 1.000 .762 جودة الخدمة

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .746** .762** 1.000 جودة المعلومات

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .934** .939** .897 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .639** .688** .755 المنفعة الكلية

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

Correlations 

 المنفعة الكلية خصائص النظام 

Spearman's rho جودة التصميم Correlation Coefficient .934** .639** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .939** .688 جودة الخدمة

Sig. (2-tailed) .000 .000 
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N 140 140 

 **Correlation Coefficient .897** .755 جودة المعلومات

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient 1.000 .748 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

 Correlation Coefficient .748** 1.000 المنفعة الكلية

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 140 140 

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 استخدام النظام رضا المستخدم المنفعة الكلية 

Spearman's rho المنفعة الكلية Correlation Coefficient 1.000 .583** .621** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .583** 1.000 .585 رضا المستخدم

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .621** .585** 1.000 استخدام النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .675** .889** .869 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
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Correlations 

 استخدام النظام رضا المستخدم المنفعة الكلية 

Spearman's rho المنفعة الكلية Correlation Coefficient 1.000 .583** .621** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .583** 1.000 .585 رضا المستخدم

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .621** .585** 1.000 استخدام النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .675** .889** .869 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 مدخالت النظام مؤشرات النجاح المنفعة الكلية 

Spearman's rho المنفعة الكلية Correlation Coefficient 1.000 .675** .820** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .675** 1.000 .813 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .820** .813** 1.000 مدخالت النظام
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Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .788** .928** .941 مدخالت خصائص مؤشرات

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .748** .829** .857 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

Correlations 

 
خصائص مدخالت 

 خصائص النظام مؤشرات

Spearman's rho المنفعة الكلية Correlation Coefficient .788** .748** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .928** .829 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient .941** .857 مدخالت النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 140 140 

 **Correlation Coefficient 1.000 .945 مدخالت خصائص مؤشرات

Sig. (2-tailed) . .000 

N 140 140 

 Correlation Coefficient .945** 1.000 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) .000 . 
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Correlations 

 مدخالت النظام مؤشرات النجاح المنفعة الكلية 

Spearman's rho المنفعة الكلية Correlation Coefficient 1.000 .675** .820** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .675** 1.000 .813 مؤشرات النجاح

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 140 140 140 

 Correlation Coefficient .820** .813** 1.000 مدخالت النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .788** .928** .941 مدخالت خصائص مؤشرات

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 140 

 **Correlation Coefficient .748** .829** .857 خصائص النظام

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 140 140 

 

Regression1 

Variables Entered/ Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

دمشاركة المستفي النظام،موارد  1  . Enter 

Model Summary 

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

1 .874a .763 .760 .19115 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.126 2 8.063 220.673 .000a 

Residual 5.006 137 .037   

Total 21.131 139    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .568 .171  3.329 .001 

 000. 7.066 409. 054. 381. مشاركة المستفيد

 000. 9.281 538. 052. 481. موارد النظام

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Var11 

  /METHOD=ENTER Var1 Var2. 

Regression2 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

دمشاركة المستفي النظام،موارد  1  . Enter 

Model Summary 

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

1 .826a .682 .677 .24745 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.965 2 8.983 146.700 .000a 

Residual 8.389 137 .061   

Total 26.354 139    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .347 .221  1.572 .008 

 000. 7.316 491. 070. 511. مشاركة المستفيد

 000. 6.022 404. 067. 404. موارد النظام

Regression3 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

مشاركة المستفيد النظام،موارد  1  . Enter 

Model Summary 

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

1 .818a .669 .664 .28289 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.153 2 11.076 138.409 .000a 

Residual 10.964 137 .080   

Total 33.116 139    
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .091 .252  .361 .000 

 000. 5.634 386. 080. 449. مشاركة المستفيد

 000. 7.314 501. 077. 561. موارد النظام

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Var11 

  /METHOD=ENTER Var3 Var4 Var5. 

Regression4 

 Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

جودة الخدمة التصميم،جودة  المعلومات،جودة  1  . Enter 

 Model Summary 

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

1 .861a .742 .736 .22361 

 ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.554 3 6.518 130.349 .000a 

Residual 6.800 136 .050   

Total 26.354 139    
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 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .162 .202  .804 .003 

 000. 3.912 365. 096. 377. جودة التصميم

 047. 1.041 04 101. 04. جودة الخدمة

 000. 7.672 554. 076. 586. جودة المعلومات

Regression5 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

جودة الخدمة التصميم،جودة  المعلومات،جودة  1  . Enter 

Model Summary 

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

1 .786a .617 .609 .30533 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.437 3 6.812 73.073 .000a 

Residual 12.679 136 .093   

Total 33.116 139    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .082 .276  .299 .005 
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 002. 1.419 148. 132. 155. جودة التصميم

 001. 2.465 293. 138. 341. جودة الخدمة

 000. 6.545 576. 104. 682. جودة المعلومات

Regression6 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

رضا المستخدم النظام،استخدام  1  . Enter 

 Model Summary 

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

1 .695a .483 .476 .35346 

 ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.000 2 8.000 64.034 .000a 

Residual 17.116 137 .125   

Total 33.116 139    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .834 .289  2.885 .001 

 000. 4.464 361. 078. 348. رضا المستخدم

 000. 4.998 404. 087. 436. استخدام النظام

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
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  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Var8 

Regression7 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

خصائص النظام النظام،مدخالت  النجاح،مؤشرات  1  . Enter 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .822a .675 .668 .28128 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.356 3 7.452 94.187 .000a 

Residual 10.760 136 .079   

Total 33.116 139    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .228 .260  .877 .000 

 000. 6.242 664. 132. 823. مدخالت النظام

 037. 1.622 181. 140. 227. خصائص النظام

. مؤشرات النجاح  272  .108 .206 1.063 .046 
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 (2ملحق رقم )
 استبانة البحث 

 في المناطق المحررة جامعة حلب
 كلية االقتصاد

 قسم إدارة األعمال
 

 استمارة بحث ميداني بعناان  
 اإلداريةنماذج مرترح لريات مستاح نجاح نعم المعلاما  

 في اليمال السار ""دراسة ميدانية علم المنعما  اإلنسانية 
  السادة األكارم

 تحية طيبة ابعد. 
 اإلدارج حول نموذج مقـرح لقج س مرـو  نب ح نظا المعلوم ر  مجدانج جقوا الب حم بإبرا  درار  

"درار  مجدانج  اللى المنظم ر اإلنر نج  في الشم ل الرورف"  وذلك في فط ر درار  لنجل درب  
الد ـوراه في فدارس األالم ل من  لج  االبـص د بب مع  حل . ومن أبل فـم ا هذه الدرار  ب ا الب حم 

 بـصمجا هذا االرـقص  . 
رـقص   بن    اللى بن ال ـ ا  اللم   بأنش لذا نربو من رج دـ ا الـفضل ب إلب ب  اللى مفردار هذا اال

رجـا من ىال هذه اإلب ب ر دالا فرضج ر هذا البحم واالرـف دس منه  في ـصمجا نموذج مقـرح 
 جرها في ىدم  األدا  بش ل ال ا داىل المنظم ر. اإلدارج لقج س مرـو  نب ح نظا المعلوم ر 

روف ـرـىدا ألغراض البحم العلمي فقط  فن البج ن ر الواردس في هذا االرـبج نمالحعة هامة  
 وروف ـح ط ب لررج  الـ م . 

 إن تعاانكم يعتبر أساسًا إلنجاح هذه الدراسة
 اتفضلاا بربال اافر االحترام االتردير

 الباحث                                                                     الميرف العلمي  
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تراه مناسب لرناعاتكم بالنسبة لكل فررة من الفررا   الذ ( في الحرل √إيارة )يرجم التكرم باضع 
 التالية 

   البيانا  اليخصية االاعيفية  

 ذ ر                  أنثى            الناع 
                       رن        51 فلى 41رن         من 41 فلى 31رن  فأبل          من  31            العمر 
 رن  فأ ثر 11رن            11 فلى 51من

 ث نوج  ال م              معهد مـورط             فب  س ب معج          المؤهل العلمي 
 م برـجر  د ـوراه       دبلوا درار ر اللج                                               

 رنوار      11 فلى  1 نوار فأبل             من ر 5      عدد سناا  الخبرة 
         رن                                                                                                                            15 فلى 11                                      

 اااًل  مياركة المستفيد

 المياركةعدم  -1

ماافق  الفررة
 بيدة

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق
 بيدة

يرغب المستفيدان في المياركة في  -1
 .اإلداريةعمليأ تصميم نعام المعلاما  

     

تح  االدارة المستفيدين علم المياركة  -2
 .في عمليأ تصميم النعام

     

اإلدارة االهتمام لمياركة  تعيير -3
 .المستفيد

     

 مياركة بالنصيحة -2

ماافق  الفررة
 بيدة

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق
 بيدة

يتم تازيع استمارة معلاما  علم  -4
المستفيدين لمعرفأ احتياجاتهم من نعام 

 .المعلاما 

     

     يتم االسترياد بآراء المستفيدين ااال  -5
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  .بأال في جميع مراحل عمليأ التصميم
للمستفيدين بالمياركة في مهام يسمح  -6

 .مراجعأ اترييم عمليأ التصميم
     

 مياركة برقابة ضعيفة -3

ماافق  الفررة
 بيدة

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق
 بيدة

يصادق المستفيدين علم نعام  -7
 .المعلاما  التي يصممأ فريق التصميم

     

ال بأال عن التردم أيبلغ المستفيدين  -8
 .الحاصل في عمليأ التصميم

     

يسهم المستفيدان في تحديث اسبريا   -9
 .التصميم

     

 مياركة باألداء -4

ماافق  الفررة
 بيدة

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق
 بيدة

يراك المستفيدين في عضايأ إيتم  -11
  .فريق التصميم

     

يسهم المستفيدان بفاعليأ في  -11
 .اإلداريةنياطا  تصميم نعام المعلاما  

     

يسهم المستفيدان في تحديد  -12
المطلاب  اإلداريةخصائص نعام المعلاما  

 .تصميمأ

     

 مياركة برقابة قاية -5

ماافق  الفررة
 بيدة

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق
 بيدة

يتالم المستفيدان قياده فريق  -13
 .دارتأا  تصميم ا ال

     

     ييترك المستفيدان في مراحل عمليأ  -14
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 .التصميم جميعها
يتالم المستفيدان مسؤاليأ  -15

 .التخطيط للنعام المطلاب تصميميأ
     

 ثانيًا  ماارد النعام

 االجهزة -1

ماافق غير  غير ماافق محايد ماافق ماافق بيدة الفررة
 بيدة

تتافر أجهزة الحاسب المالئمة  -16
 .إلنجاز العمل

     

تتناسب سرعة األجهزة مع حجم  -17
 .نجازهإالعمل المطلاب 

     

تتافر ترنيا  اتصال  حديثة اذا  -18
 .كفاءة عالية

     

 البرمجيا  -2

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق ماافق بيدة الفررة
 بيدة

البرمجيا  المستخدمة مع تتناسب  -19
  .متطلبا  العمل

     

يتم تحديث برمجيا  العمل  -21
  .باستمرار

     

البرمجيا  المستخدمة تغطي كافة  -21
 .النياطا  التي ترام بها المنعمة

     

 البيانا  -3

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق ماافق بيدة الفررة
 بيدة

       .لبيانا ياجد سهالة في تخزين ا -22
     يتيح النعام إمكانية التعديل  -23
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  .ااسترجاع البيانا 
مكانية االحتفاع بنسخ إيتيح النعام  -24

  .احتياطية من البيانا 
     

 االجراءا  -4

غير ماافق  غير ماافق محايد ماافق ماافق بيدة الفررة
 بيدة

ياجد ضمن نعام المعلاما  دليل  -25
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Abstract 
The study aims to: 1- Building a model that represents the relationships of 

the study variables and their different effects and presenting those 

relationships and influences in order to reach the results that lead to prove or 

deny the hypotheses of the study. 

2-Identify the nature of the relationship between study variables (system 

inputs, system characteristics, success indicators, total benefit) in 

organizations. 

3-Identify the impact relationship between study variables (system inputs, 

system characteristics, indicators of success, total benefit) in organizations. 

4-Access to conclusions and recommendations to assist organizations in 

evaluating the applications of MIS used by them. 

5-To provide a theoretical and practical study on the possibility of measuring 

the level of success of management information systems, and to contribute to 

assist researchers and scholars on this subject. 

The study reached the following results: 

The input variables of the system (beneficiary participation, system resources) 

positively influence the variable characteristics of MIS in the study sample 

organizations. 

System input variables (beneficiary participation, system resources) have a 

positive impact on variable MIS success indicators in the study sample 

organizations. 

System input variables (beneficiary participation, system resources) are 

positively influenced by the overall utility variable in the study sample 

organizations. 

The variables of the characteristics of information systems (design quality, 

quality of service, quality of information) positively affect the variable 

indicators of MIS success in the study sample organizations. 

Information system characteristics variables (design quality, service quality, 

quality of information) positively affect the overall utility variable in the 

study sample organizations. 

The variables of MIS success indicators (user satisfaction, system use) are 

positively influenced by the overall utility variable in the study sample 

organizations. 
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