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  شكـر وتـقـديـر

ْدِخْلِني ب َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الِتي َأْنَعْمَت َعَلي َوَعَلى َواِلَدي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوأَ رَ {

اِلِحينَ  19 اآلية رقم :النملسورة (}ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الص(  

ألهمني بكتابه العزيز رشدي ونور الحمدهللا الذي أنعم علي نعمة العلم وسهل لي طريقه ، و 

  .به بصري ، وأرزقني الصبر والتوفيق 

ال يسعني في هذا اليوم الذي نقطف فيه حصاد السنوات الماضية إال أن اتوجه إجالال 

الذي تتلمذت على محمد عبد العال النعيمي، وبخالص الشكر والتقدير لوالدي واستاذي الدكتور 

ه الفضل الكبير على حيث كان للتواضع والكرم والعلم والمعرفة ، يديه وتعلمت منه حسن الخلق وا

ٕاثرائها بأفكاره النيرة، باإلشراف على هذه الرسالة و تفضله ما أنا عليه ، فله جزيل الشكر على 

  .، سائال اهللا أن يوفقه ويرفع من شأنه ومعلوماته القيمة 

تفضلهم لجنة المناقشة على  عضاءأاألفاضل  سادةوالتقدير لل كما أتقدم بالشكر واالمتنان

 مالحظاتهم ه من جهد في قراءة رسالتي المتواضعة، وعلىبمناقشة هذه الرسالة و على ما بذلو 

  .القيمة 

سلطنة  – وزارة الخدمة المدنية الموقرةإلى وأنتهز هذه الفرصة ألعرب عن شكري وتقديري 

فترة دراستي  ومساندة خاللورعاية  ه من دعمممثلة بادارتها وكافة العاملين فيها لما قدمو  ُعمان ، 

/ األخ الشيخ  خالد بن عمر بن سعيد المرهون الموقر ، و/ معالي الشيخ  بالجامعة وأخص بذكر

والشكر والتقدير إيضا للعاملين في سفارة سلطنة عمان و الملحقية  سعود بن أحمد السيابي ، 

  .ة دراستي باألردن الثقافية على ما قدموه من دعم ومساعده طيلة فتر 

 
  

  الباحث
  عبداهللا بن حمود بن محمد الحسني



 ه 

 

  

  اإلهداء
ء والنصح ن لم يبخال علي بالدعايوالدي العزيزين اللذ ىأهدي هذا العمل المتواضع إل

اهللا أن يمدهم بالصحة والعافية  وا لي طريق العلم ، داعياً والتشجيع والتضحية فأضاؤ 
  .وطول العمر ، ويرزقهم الجنة 

  
ى من شاركتني هذه الغربة ، وسهر الليالي ، وضحت بكل ما تملك من اجلي ، إل

  .فوجودها كان سر قوتي ونجاحي ، زوجتي الغالية أم فيصل ، جزاك اهللا خيرا
  
لي في السراء  سنداً  اوقفو الى جانبي وكانو إلى إخوتي وأخواتي االعزاء الذين طالما  

  .والضراء
  

نت شراراة العلم فيني ،  فقد كنت معي دائما اخي العزيز ولذكرى عزيزة لم تفارقني ، كا
  .فيصل ، أدعوا اهللا ان يدخلك الجنة ويرحمك برحمته مع عباده الصالحين 

  
إلى أهلي األعزاء الذين عاشوا معي هذا النجاح ولم يبخلوا على بالدعاء و العطاء 

  وأسرته العزيزةبراهيم بن خلف الخروصي بالذكر والدي وعمي العزيز الشيخ إ واخص
  

إلى قرة عيني ابني العزيز الشجاع فيصل ، ضحكتي وبهجتي وسعادتي وأملي في 
ستي ، أدعوا اهللا أن أعوضك عما كثير من حقوقه خالل فترة دراالالحياة ،  الذي حرمته 

  .ت فا
  هدي ثمرة جهدي المتواضعأكل هؤالء  إلى
  

  
  الباحث

  عبداهللا بن حمود بن محمد الحسني
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  بين نظم دعم القرار وجودة المعلومات  ا�ثر
   اتخاذ القرار و فاعلية

  
   مة المدنية بسلطنة ُعمان  دراسة ميدانية في وزارة الخد

  

  إعــداد

  عبدهللا بن حمود بن محمد الحسني
  

  إشـراف 
 الدكتورا�ستاذ 

 محمد عبد العال النعيمي 
  

  الملخص باللغة العربية
  

بـين نظـم دعـم القـرار وجـودة المعلومـات  مـدى األثـرالتعـرف إلـى هـدفت هـذه الدراسـة إلـى 

الُعمانيـة ، وذلـك مـن خـالل معرفـة العالقـة بـين أبعـاد جـودة قرار فـي وزارة الخدمـة وفاعلية اتخاذ ال

المعلومـات وأبعـاد فاعليــة اتخـاذ القــرار ، وقيـاس األثــر المباشـر بــين متغيـرات الدراســة واألثـر غيــر 

  .المباشر ألبعاد جودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار بوجود نظم دعم القرار 

فقـرة لجمـع المعلومـات ) 57(ميم اسـتبانة شـملت ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتص

وفـــي ضـــوء ذلـــك جـــرى جمـــع وتحليـــل  .موظفـــًا ) 78(مـــن  الدراســـة المكـــون مجتمـــعاألوليـــة مـــن 

وتــــم  SPSSالحزمــــة اإلحصــــائية للعلــــوم االجتماعيــــة   باإلســــتعانةالبيانــــات واختبــــار الفرضــــيات 

ة، منهــا تحليــل االنحــدار البســيط اســتخدام العديــد مــن األســاليب اإلحصــائية لتحقيــق أهــداف الدراســ

 : الدراسة كانت نتائج و.  والمتعدد وتحليل المسار 

البعــد الزمنــي ؛ البعــد (وجــود عالقــة إرتبــاط ذات داللــة إحصــائية بــين أبعــاد جــودة المعلومــات    -1

القـرار ؛  سهولة تنفيذ القرار ؛ جودة القرار ؛ قبول(وأبعاد فاعلية اتخاذ القرار ) الشكلي ؛ بعد المحتوى

، فقـد  )α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى داللـة  بسـلطنة ُعمـانوزارة الخدمـة المدنيـة فـي ) وقـت إتخـاذ القـرار



 س 

 

  

) 0.852(أعلـى القـيم اإلرتباطيـة كانـت بـين متغيـر جـودة المعلومـات وقبـول القـرار بقيمـة بلغـت تبين 

  . فأقل) α ≤ 0.01(إحتمالي وهي داله عند مستوى 

البعـد الزمنـي ؛ البعـد الشـكلي ؛ بعـد (ائية ألبعاد جودة المعلومات وجود أثر ذي داللة إحص -2

عنــد مســتوى داللــة  بســلطنة ُعمــانوزارة الخدمــة المدنيــة فــي فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار  ) المحتــوى

)α ≤ 0.05.(   

البعـد الزمنـي ؛ (جـودة المعلومـات أبعادذي داللة إحصائية لنظم دعم القرار على أثر وجود  -3

 ≥ α(عند مستوى داللة  بسلطنة ُعمانوزارة الخدمة المدنية في ) لي ؛ بعد المحتوىالبعد الشك

0.05.(    

وزارة الخدمــة فــي ذي داللــة إحصــائية لــنظم دعــم القــرار فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار أثــر وجــود  -4

   ).α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  بسلطنة ُعمانالمدنية 

بوجــود نظـم دعــم  معلومــات فـي فاعليــة اتخـاذ القـرارذي داللــة إحصـائية لجـودة الأثـر وجـود  -5

  ).α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  بسلطنة ُعمانوزارة الخدمة المدنية في القرار 

 : وقد أوصت الدراسة بمايلي 

 وتعزيــز إمكانــات العــاملين بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة مــن خــالل تمكيــنهم وتشــجيعهم  -1

ـــيم المـــوظفين الجـــد وذلـــك مـــن اجـــل التحســـين المســـتمر لـــنظم دعـــم القـــرار وتقـــديم  دتـــدريب وتعل

 .معلومات ذات جودة عالية لمتخذي القرار

االهتمام بجودة المعلومات بأبعادها بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية من خالل التطوير زيادة  - 2

 .يدرارات فعالة على المدى البعتخاذ قإ بهدفلمعلومات ل لمضموناوالتحسين المستمر 

وضع آليات ومعايير لقيـاس جـودة المعلومـات لمعرفـة مؤشـرات التحسـين فـي جميـع أنشـطة  -3

  .وعمليات وزارة الخدمة المدنية الُعمانية 
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This study aimed to investigate identify the impact range between decision 

support systems, information quality and effective decision-making in Ministry of Civil 

Service – Sultanate of Oman by realizing the relation between the dimensions of 

information quality, the dimensions of effective decision-making, measuring both of the 

direct impact between study changes and the indirect impact for the dimension of 

information quality in the effective decision-making by the existence of decision support 

systems. 
    

Achieving the study objectives requires the researcher to design a questioner 

that includes (57) paragraphs in order to collect primary information about (78) 

employees that form the field of the study . in light of this, the statements were collected 

and analysed and the propositions were tested by using the statistical package for 

social sciences, also many statistical methods were used to achieve the study 

objectives including simple and multi-regression analysis and path analysis then the 

study leads to the following results : 

1. There is A statistical correlation between the dimensions of Information Quality 

(Temporal, Form and content Dimensions) and the dimensions of the of effective 

decision-making (ease of decision implementation; decision quality; decision approval 



 ف 

 

  

and time decision) on Ministry of Civil Service in Sultanate of Oman  at the significance 

level (α ≤ 0.05). Thus, the highest relational value were between changeable 

information quality and the decision approval which was about (0.852 ) which indicates 

the probabilistic level (α ≤ 0.05) and less. 

2. There is a statistically significant impact for the dimensions of the information 

Quality (Time, formal and content dimensions ) in the effective decision-making on 

Ministry of Civil Service in Sultanate of Oman at the significance level of (α ≤ 0.05). 

3. There is a statistically significant impact for the decision support systems on the 

dimensions of the information quality on Ministry of Civil Service in Sultanate of Oman 

at the significance level of (α ≤ 0.05). 

4. There is a statistically significant impact for the decision support systems in the 

effective decision-making on Ministry of Civil Service in Sultanate of Oman at the 

significance level of (α ≤ 0.05). 

5. There is a statistically significant effect for the information quality in the effective 

decision-making by the existence of decision support systems on Ministry of Civil 

Service in Sultanate of Oman at the significance level of (α ≤ 0.05). 

 

The study recommends the following : 

 

1- Strengthen the abilities of the employees on the Ministry of Civil Service in Sultanate 

of Oman by enabling them form doing their work, encouraging them , teaching and 

training the fresh employees for the continuous improvement of the decision support 

systems, also providing the good information quality for the decision makers. 

2- increasing the attention on the dimensions of the information quality on the Ministry of 

Civil Service in Sultanate of Oman by the continuous and guaranteed developing and 

improving of the information for making effective decisions in the long run.  
3- setting mechanisms and standards for measuring the information quality to know the 

improving indicators in all the activities and processes performed on the Ministry of Civil 

Service in Sultanate of Oman. 
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  : المقدمة:  )1- 1(

أصبحت المجتمعات المعاصرة ومؤسساتها العلمية والثقافية واإلنتاجية تواجه تدفقًا هائًال 

في المعلومات التي أخذت تنمو بمعدالت كبيرة نتيجة للتطورات العلمية والتقنية الحديثة وظهور 

وى إن ات كمورد على ذات المست، وتقف المعلوم ) 72: 2010 العامري ،(التخصصات الجديدة 

  )181: 2006حجازي ، ( المنظمةموارد لم يكن أعلى منه مع بقية 

ولقد أضحت المعلومات الركيزة األساسية لصنع القرارات وٕاختيار البدائل ، وعليه فهي    

، حيث تترجم تلك الفعاليات  متخذي القرارالصدى والرجع لكافة الفعاليات األدائية التي يجريها 

  ) . 280: 2006حجازي ، ( في صورة معلوماتية

أن نقص المعلومات وضعف أثبتت تجربة الأن )  2009الترتوري وآخرون ، (أشار حيث

، واإلستفادة من الموارد من قبل  الخدماتنظم المعلومات ، هما السببان في تدني نوعية ومستوى 

 الجيدقالني يتطلب اإلستخدام القرارات  هو سلوك ع اتخاذاألفراد والمجتمع بشكل عام ، ف

القرار من  اتخاذ، وهذا يعني أن للمعلومات قيمة لكونها ترفع من مستوى عقالنية للمعلومات 

 اتخاذويعني ذلك أن المعلومات تشكل أهمية كبيرة لعملية  .  ةخالل نوعية المعلومات المستخدم

أختيار البديل عامًال هامًا في  تعد القرارات ، فهي تمثل المدخالت األساسية لتلك العملية ، كما

عدد البدائل المتاحة لمتخذ القرار ، ممايتيح التركيز على البدائل األكثر مالئمة  األمثل من بين

  ) 55: 2008طه ، (

إحدى التطبيقات  أو  ) 27:  2008طه ، (حددها  والتي تعد نظم دعم القراراتو 

ى الحاسبات اآللية المصممة نحو تحسين المعلومات المبنية عل مالتصنيفات الخاصة بنظ

  .القرار بالمنظمات  اتخاذعمليات 
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أن مفهوم نظم دعم القرارات هو مرحلة جديدة من تقنية ) 55: 2008الفضل ، (ويرى  

المعلومات اإلدارية تقدم المعلومات الالزمة لدعم متخذي القرار من خالل التفاعل مع األجزاء 

  .المعتمدة على الحاسوب األخرى من أنشطة المعلومات 

ان غاية نظم دعم القرارات مساعدة المدراء في القرارات ) Senn ,2011: 536(يبين و 

وفي ذات السياق   .الحاالت المعروفة وفي ظل الظروف الغير منتظمة  ها فياتخاذالتي يجب 

عتمد على م المعلومات التفاعلية التي تنظ ينظم دعم القرار هان   (long , 2011: 46)يعبر 

ت إلنتاج وتقديم المعلومات التي مجموعة متكاملة من األجهزة سهلة االستعمال وأدوات البرمجيا

  .القرار اتخاذدعم اإلدارة في عملية  بهدفتم ت

القرارات وتحسينها تعتمد بشكل كبير على جودة المعلومات  اتخاذعملية  فأنلذلك 

رار دور مهم في إنسيابية هذه المعلومات وتقديمها المتوفرة والمستخدمة ، كما تلعب نظم دعم الق

  .القرار األمثل  اتخاذمساعدة متخذي القرار على في الوقت الصحيح و 

و جودة  دعم القرارنظم بين  األثر تحديد  معرفة و الدراسة الى هذه تسعى حيث

دى هذا األثر على وما م،  الُعمانيةالمدنية الخدمة في وزارة  القرار اتخاذ فاعليةالمعلومات و 

الوزارة األولى المسؤولة عن تطوير  تعديث قرارات وزارة الخدمة المدنية في سلطنة ُعمان ، ح

المدنية وتقديم العون والمساعدة لها وبلورة مفاهيم الجودة والتطوير اإلداري الخدمة وتنمية وحدات 

 .، فجميع قراراتها في غاية األهمية المستمر لها
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  :لدراسة وأسئلتها مشكلة ا:  )2- 1(

المستويات  دور إن نجاح وتقدم المنظمات سواء كانت إنتاجية أو خدمية يعتمد على

التي تهدف إلى خدمة المنظمة القرار  اتخاذعملية  عناإلدارية العليا واإلشرافية المسؤولة 

خال اإلهتمام في إد لكلفة ووأصحاب المصلحة العامة وٕارضائهم ، وتحقيق األرباح و تخفيض ا

امة أو عا سواء كانت في قطاعاته كنظام دعم القرارات المعلوماتية اإلداريةو تطوير األنظمة 

  . خاصة 

القرار  اتخاذالقرارات بجودة المعلومات التي تدخل في عملية  اتخاذوقد تتأثر عملية 

مدى تأثر بالرغم من وجود أنظمة المعلومات اإلدارية الحديثة ، لذا تتجلى هذه الدراسة لمعرفة 

ة المدنية بسلطنالخدمة رة القرارات بجودة المعلومات المتوفرة والمستخدمة في وزا اتخاذ فاعلية

القرار تساعد متخذي القرار ، حيث  اتخاذواألنظمة المساندة لعملية مان وهل جودة المعلومات عُ 

ن بالوزارة وقطاعات المدنية لها تأثير كبير على الموظفيالخدمة الصادرة من وزارة  أن القرارات

فإن هذه الدراسة تسعى لتوضيح مشكلة الدراسة بصورة أكثر منطقية من خالل   المدنية ،الخدمة 

  - :إثارة  األسئلة التالية 

سهولة  الوقت المناسب ، السرعة و: البعد الزمني (جودة المعلومات توجد عالقة بين أبعاد هل  -1

الدقة : بعد المحتوى ( ، ) الوضوح ، الشمولية : البعد الشكلي (، ) الحصول على المعلومات 

جودة سهولة تنفيذ القرار ، (القرار  اتخاذمع أبعاد فاعلية ) ، الموضوعية ، السرية المالئمة، 

 المدنيةبوزارة الخدمة من وجهة نظر متخذي القرار ) القرار  اتخاذوقت ،  قبول القرار القرار ،

  ؟  الُعمانية
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بوزارة من وجهة نظر متخذي القرار  القرار اتخاذ فاعلية فيدة المعلومات جو أبعاد أثر  ما هو -2

 ؟  الُعمانية المدنيةالخدمة 

بوزارة  من وجهة نظر متخذي القرارجودة المعلومات بعاد نظم دعم القرار على أأثر  ما هو -3

 ؟ الُعمانية المدنيةالخدمة 

من وجهة نظر متخذي القرار رار الق اتخاذ مدى تؤثر نظم دعم القرار على فاعليةأي إلى  -4

 ؟ الُعمانية المدنيةبوزارة الخدمة 

من وجهة نظر  القرار اتخاذ جودة المعلومات في فاعليةبما هو دور نظم دعم القرار وعالقتها  -5

 ؟ الُعمانية المدنيةبوزارة الخدمة متخذي القرار 

  أهداف الدراسة:  )3- 1(

نظم  وجودة المعلومات  أبعاد ر بينعلى األثإلى التعرف  بشكل عام تهدف هذه الدراسة

  :األهداف التالية ، وذلك من خالل القرار  اتخاذ فاعلية أبعاد و دعم القرار

القرار من وجهة نظر متخذي  اتخاذ فاعليةمع أبعاد  جودة المعلومات وأبعادهاعالقة قياس  .1

 .القرار

 .نظر متخذي القرار من وجهة  القرار اتخاذفاعلية  فيجودة المعلومات أبعاد قياس أثر  .2

 .من وجهة نظر متخذي القرار جودة المعلومات نظم دعم القرار على أبعاد قياس أثر  .3

القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة  اتخاذ فاعليةعلى  نظم دعم القرار  قياس أثر .4

 . الُعمانيةالخدمة المدنية 

 فاعليةعلى  وأثرها التي تنتجها جودة المعلوماتو  نظم دعم القرارالدور الذي تلعبه معرفة  .5

 . الُعمانية الخدمة المدنيةمن وجهة نظر متخذي القرار بوزارة  القرار اتخاذ
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 اتخاذعند  الُعمانية المدنيةالخدمة وزارة ب ة متخذي القرارتكشاف أبرز المعوقات التي واجهإس .6

 .من حيث جودة المعلومات ومستوى استخدام نظم دعم القرار القرار

  

  همية الدراسة أ:   )4- 1(

جـــودة المعلومـــات التـــي تعـــد عامـــل مهـــم لتســـليط الضـــوء علـــى تتجلـــى أهميـــة الدراســـة الحاليـــة 

القــرار األمثــل ، والــذي يخــدم شــرائح متعــددة مــن  اتخــاذفــي الوســطى  و للمســتويات اإلداريــة العليــا

المهم لنظم أصحاب المصلحة ، وبالتالي يجب اإلهتمام بدرجة أكبر لهذا المورد ، باإلضافة لدور 

تســهيل عمليــة  ســرعة تــوفير المعلومــات و تــوفير جــودة المعلومــات و فــي اهمدعــم القــرار التــي تســ

تســتمد الدراســة الحاليــة اهميتهــا مــن النقــاط وكــذلك  .القــرار مــن خــالل خصائصــها الفريــدة  اتخــاذ

 .:التالية 

م دعـم القـرار و نظـتـأثير للتعمق اكثر في مجال دراسة فتح المجال الى الباحثين االخرين  .1

لـت هـذا التـي تناو  قلة البحـوث والدراسـاتلنظرًا القرار ،  اتخاذ فاعلية في جودة المعلومات

تــي تنتجهــا نظــم دعــم الجــودة المعلومــات  بأبعــادالموضــوع فــي الــوطن العربــي والمتعلقــة 

 القرار

 الجوانب نع واضحة صورة يعطي بما  الُعمانيةالمدنية الخدمة لوزارة اهمية نتائج الدراسة  .2

 .فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة األولوية وٕاعطائها بها، االهتمام يجب زيادة التي

 .أهمية الدراسة لقطاع الخدمات كون هذه الدراسة ستركز على وحدة حكومية خدمية  .3
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 فرضيات الدراسة:  )5- 1(

  :تالية التي سيجري إختبارها ال الفرضيات صياغة تمت الدراسة مشكلة إلى استناًدا

 HO1:  الفرضية الرئيسة االولى

، البعد الزمني (أبعاد جودة المعلومات بين  إرتباط ذات داللة إحصائيةعالقة وجد تال 

 جودة القرار ،سهولة تنفيذ القرار ، (القرار  اتخاذ، مع أبعاد فاعلية )  بعد المحتوى ،البعد الشكلي 

عند  الُعمانية المدنيةبوزارة الخدمة القرار  من وجهة نظر متخذي  )، وقت اتخاذ القرار  قبول القرار

  .)α ≤ 0.05( مستوى داللة

  
  HO2 : الثانيةالفرضية الرئيسة 

، البعد البعد الزمني (جودة المعلومات بعاد أل إحصائيةداللة  وذمباشر  ال يوجد أثر

الخدمة بوزارة من وجهة نظر متخذي القرار ر القرا اتخاذفاعلية  في) الشكلي ، بعد المحتوى 

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللة الُعمانية المدنية

  
 HO2-1:  االولى الفرعيةالفرضية 

من وجهة  القرار اتخاذفاعلية  فيجودة المعلومات لبعد الزمني لل إحصائيةداللة  وذ ال يوجد أثر

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةنظر متخذي القرار 

  
  HO2-2: الفرعية الثانية الفرضية 

مـن وجهـة القـرار  اتخـاذفاعليـة  فـيجـودة المعلومـات لبعـد الشـكلي لل إحصائيةداللة  وذ وجد أثرال ي

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةنظر متخذي القرار 
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  HO2-3: الفرعية الثالثة الفرضية 

مـن القـرار  اتخـاذفاعليـة  فيجودة المعلومات بعد المحتوى لل إحصائيةداللة  وذمباشر  ال يوجد أثر

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةنظر متخذي القرار  وجهة

  

  HO3 : الثالثةالفرضية الرئيسة 

البعد (أبعاد لجودة المعلومات على لنظم دعم القرار  إحصائيةداللة  وذ مباشر ال يوجد أثر

 ≥ α( عند مستوى داللة وجهة نظر متخذي القرارمن ) ، البعد الشكلي ، بعد المحتوى الزمني 

0.05(.  

  
  HO3-1 :رضية الفرعية األولىالف

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار على البعد الزمني لجودة المعلومات من وجهة 

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةنظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية 

  
  HO3-2 :الفرضية الفرعية الثانية

دعم القرار على البعد الشكلي لجودة المعلومات من وجهة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم 

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةنظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية 

  

  HO3-3الفرضية الفرعية الثالثة 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار على بعد المحتوى لجودة المعلومات من وجهة 

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةلقرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية نظر متخذي ا
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  HO4 :  الرابعةالفرضية الرئيسة 

من وجهة نظر القرار  اتخاذفاعلية  فيلنظم دعم القرار  إحصائيةداللة  وذال يوجد أثر 

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةمتخذي القرار 
  

  
  HO5 :  الخامسةالفرضية الرئيسة 

البعـد الزمنـي ؛ البعـد الشـكلي (جـودة المعلومـات بعاد يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية أل ال

فـــي فاعليـــة اتخـــاذ القـــرار مـــن وجهـــة نظـــر متخـــذي القـــرار بـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة ) ؛ بعـــد المحتـــوى

  .)α ≤ 0.05( عند مستوى داللةالُعمانية بوجود نظم دعم القرار 

  

  HO5-1 :الفرضية الفرعية األولى

ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية للبعد الزمني لجودة المعلومات فـي فاعليـة اتخـاذ القـرار 

عنــد مســتوى  مـن وجهــة نظـر متخــذي القــرار بـوزارة الخدمــة المدنيـة الُعمانيــة بوجــود نظـم دعــم القـرار

  .)α ≤ 0.05( داللة

  

  HO5-2 :الفرضية الفرعية الثانية 

شر ذو داللة إحصائية للبعد الشكلي لجودة المعلومات في فاعلية اتخـاذ القـرار ال يوجد أثر غير مبا

عنــد مســتوى  مـن وجهــة نظـر متخــذي القــرار بـوزارة الخدمــة المدنيـة الُعمانيــة بوجــود نظـم دعــم القـرار

  .)α ≤ 0.05( داللة
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  HO5-3 :الفرضية الفرعية الثالثة

لمحتوى لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية لبعد ا

عنــد مســتوى مـن وجهــة نظـر متخــذي القــرار بـوزارة الخدمــة المدنيـة الُعمانيــة بوجــود نظـم دعــم القـرار 

  .)α ≤ 0.05( داللة

  حدود الدراسة:  )6- 1(

  .الُعمانية الخدمة المدنيةبوزارة تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة  :الحدود المكانية

مــــدراء العمــــوم ومــــن فــــي حكمهــــم هــــم إن الحــــدود البشــــرية لهــــذه الدراســــة : ود البشــــريةالحــــد

  .في وزارة الخدمة المدنية الُعمانية  ومساعديهم ومدراء الدوائر وروؤساء األقسام

مــن تــاريخ ن يالمــدة الزمنيــة التــي ستســتغرق إلنجــاز الدراســة فصــلين أكــادمي: الحــدود الزمانيــة

  .30/6/2013وحتى  29/9/2012

، البعPPد البعPPد الزمنPPي (  وأبعادهــا جــودة المعلومــاتيعتمــد الباحــث فــي تحديــد  :الحــدود العلميــة

 )    2012الفقPPPي ، ( وفقـــاً مـــن خـــالل تحليـــل أبعـــاد جـــودة المعلومـــات  )الشPPPكلي ، بعPPPد المحتPPPوى

(long , 2011)   ،(Loshin , 2001) ،)ArAzy, et…al,2011(  ،) ، 2006حميـد (، 

، )2011تعلـب ، (، )2007النجـار ، (، ) 2004السامرائي ، الزعبـي ، (، ) 2006حجازي ، (

 التـــي أشـــار إليهـــا  بـــنظم دعـــم القـــرارات فقـــد تـــم اإلعتمـــاد علـــى الخصـــائص أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق 

)Alnajjar &Al-Zoubi ,2012 (،)، زةP2010حم(، (long , 2011)   االتصـاالت  وهـي

والبسPPPاطة وسPPPPھولة الPPPتحكم بالنظPPPPام ، المرونPPPPة ات ، النمـــاذج ، المعرفـــة ، البيانـــات ، المســــتند

وأبعـاده  القـرار اتخـاذ فاعليـة، وأما المتغير الثالث والقدرةعلى التكيف ، سھولة وإمكانية ا[تصال 

سPھولة تنفيPذ (مـن خـالل تحليـل أبعـاد فاعليـة اتخـاذ القـرار المتغيـر علـى قيـاسفقد تـم اإلعتمـاد  ، 

 كــًال مــن دراســة فــي وفقــًا لمــا جــاء )، وقPPت اتخPPاذ القPPرار  رارقبPPول القPP جPPودة القPPرار ،القPPرار ، 

  .)  2006العدوان ، (، )  2006حجازي ، ( ،) 2003 ، الشبول (
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  محددات  الدراسة:  )7- 1(

ارتباط نتائج الدراسة بمدى شفافية مجتمع الدراسة وتقديراتهم الذاتية واستجاباتهم  .1

 .ألداة الدراسة 

اعات العامة الخدمية في سلطنة ُعمان اقتصرت هذه الدراسة في إحدى القط .2

 .وبالتالي فإن التعميم سينحصر عليها 

صعوبة حصول الباحث على المعلومات  من أفراد مجتمع الدراسة والمتعلقة  .3

بأداة الدراسة ، مما قد يؤخر الباحث في تحليلها واختبارها والحصول على 

 . النتائج 

  

  :التعريفات اإلجرائية:  )8- 1(

الدرجة التي تقدم بها المعلومات قيمة إلى الذين يستخدمونها وٕالى وهي  : معلوماتجودة ال

حيث تقيس مستوى جودة ب، جودة المعلومات  أبعادوالتي تعبر عن  ،المنظمة بشكل عام 

تنتجها نظم دعم والتي من مصادر خارجية أو داخلية  عليها المعلومات التي تم الحصول

    ) .2007النجار ،(ر األمثلالقرا تخاذإلستفادة منها الالقرار ل

والتي تناولها  أو خصائص وسمات الملعلومات يتم تمثيلها بالمتغيرات األبعادوهذه 

السيد ، ( ،  )2004السامرائي ، الزعبي ، (، )  2012الفقي ، (، ) 2007النجار ،(

 ,O'Brien(، (long , 2011)، ) 2010ياغي ،(،  ) 2006حميد ، ( ، )2004

Marakas,2011( .  
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يصف الفترة الزمنية التي تتعلق بالمعلومات ومدى تكرار المعلومة التي  :البعد الزمني 

، متى تقدم ) متى(نستقبلها كما يتعلق في زمن استخدام المعلومات مجيبًا على تساؤل 

، ويتضمن خصائص وسمات ) 2007النجار،.(المعلومة لمن يستخدمها أو يطلبها 

  :المعلومات التالية 

، ووصولها لمتخذي القرار في الوقت المعلومات في الزمن المناسب توفر : ت المناسب الوق

  .القرار  تخاذالالذي يحتاج فيه إليها 

الخدمة المعلوماتية الفترة الزمنية التي تستغرقها :  سهولة الحصول على المعلومة  السرعة و

لة اإلجراءات الخاصة من وقت طلب المعلومات المحددة إلى وقت الحصول عليها ، وسهو 

  .بالحصول على المعلومة المطلوبة 

  

، ) 2007النجار،. (يصف بكيفية تقدم المعلومة وتكون حاضرة لمن يطلبها : الشكليلبعد ا

  :ويتضمن خصائص وسمات المعلومات التالية 

وغير معقدة ، وسهلة الفهم والتطبيق بسيطة و يسهل فهمها  هو أن تكون المعلومات: الوضوح 

 تقديمها أو عرضها عن اإلستخدام ، بحيث تكون واضحة وخالية من الغموض حتى يتمكن ندع

  .متخذ القرار من الوصول إلى قرارات صائبة 

قدرة المعلومة على إعطاء صورة كاملة عن المشكلة وٕاحتوائها للحقائق االساسية : الشمولية 

  .نب الموضوع التي خصصت له القرارات ، وأن تغطي كل جوا تخاذالتي يحتاجها المدير ال
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، ويتضمن خصائص ) 2007النجار،. (يصف مجال ومحتوى المعلومات  : المحتوىبعد 

  :وسمات المعلومات التالية 

  .ن تكون محددة ومستندة إلى حقائق و الثوابت وأخلو المعلومات من األخطاء ،  : الدقة 

القرار ، وتطابق  اتخاذمفيدة في تحسين مالئمة ووثيقة الصلة و أن تكون المعلومات :  المالئمة

  .إحتياجات متخذ القرار 

عند تقديمها أو عرضها أو المحافظة عليها واألمانة من خلوها  صدق المعلومات:  الموضوعية

، وتغييرها لغرض التأثير على متخذ من التحيز ، أو تنحاز ألراء معينة أو لألهواء الشخصية 

  .القرار

   . خول لهم الحصول عليها ومات ومنع تسربها إلى أفراد غير مإخفاء المعل : السرية

نظم تفاعلية محوسبة من الذكاء اإلنساني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات :  نظم دعم القرار

التي تخضع لتحكم صانع القرار والمصمم لتقديم الدعم و المساندة له في عملية صنع القرارات 

ة النماذج وأدوات الحوار والتفاعل التي دة المعلومات وقاعدالل قاعمن خ وغير المهيكلة المهيكلة

ملية ويحقق النجاح لصانع القرار تنتجها وعلى النحو الذي يعزز من كفاءة وفاعلية هذه الع

  )2009ياسين ، (، ) 2009الطائي ، (

  

ياغي ، (ة   بأنها مساهمة القرارات المتخذة في انجاز األهداف الموضوع:  القرار اتخاذ فاعلية

2002 :22(  

  

يصف بأن يكون القرار قابًال للتنفيذ من قبل متخذي القرار بسهولة دون  :سهولة تنفيذ القرار

  ) 22: 2002ياغي ، ( .معوقات وعدم التردد عند تنفيذه 



14 
 

  

، الفضل (كفاءة وانسجام القرار مع المعايير الفنية واإلجرائية واإلقتصادية :  رجودة القرا 

2008 :31(  

ومقبوًال من قبل العاملين الذين سيقومون بتنفيذه يصف بأن يكون القرار مرحبًا به :  قبول القرار

  )31: 2008الفضل ،(و  )22: 2002ياغي ، ( .ورضائهم عن القرار المتخذ 

يصف بأن يتخذ القرار في الوقت المناسب لحدوث المشكلة وعدم التأخر أو  : وقت اتخاذ القرار

  )22: 2002ياغي ، ( .اذ القرار التأجيل في اتخ
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  الـفـصل الثاني

  ا=طار النظري والدراسات السابقة
  

  المقدمــــــــة ):1ـ  2(

   جودة المعلومات ):2ـ  2(

  نظم دعم القرار ):3ـ  2(

  القرار فاعلية اتخاذ ):4ـ  2(

  الدراسات السابقة العربية وا�جنبية ):5ـ  2(

    لدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز ا ):6ـ  2(
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  :المقدمة : ) 1- 2( 

هي المحور والركيزة األساسية  رد المتاحة للمنظمة كونهاتعتبر المعلومات من أهم وأضخم الموا

في جميع العمليات اإلدارية ، فالتخطيط يحتاج إلى معلومات كافية ودقيقة حتى يتمكن المخطط من 

ة ، وكذلك التنظيم والتوجيه والرقابة وال يمكن للوظائف اإلدارية أن تتم بدون إعداد الخطط الناجح

اإلهتمام بعملية تجميع وتصنيف وتبويب وتحليل المعلومات و معلومات دقيقة ومحددة عن كل وظيفة ، 

واستخدام نتائجها لمساعدة اإلدارية المطلوبة في الشكل المناسب ومعالجتها بشكل يؤدي إلى عرضها 

:  2004السامرائي ، الزعبي ، (القرار المناسب  اتخاذدارة ومتخذي القرار على كافة المستويات باإل

28(  

عنصر األساسي للعمل اإلداري في جميع المستويات وتتجلى أهمية جودة المعلومات بمثابة ال

ت تتحدد بقدرتها القرارات ، فجودة المعلوما اتخاذاإلدارية للمنظمة ، فهي تعتبر المدخالت الرئيسية في 

 اتخاذ، لذلك تحتاج عملية  )107: 2004السيد ، ( قرارات أكثر فاعلية تخاذعلى تحفيز متخذ القرار ال

ذات الصلة بالقرار المطلوب توفيرها في الوقت المناسب ، فهي المادة  الجيدة القرار إلى المعلومات

  )272:  2009 الصيرفي ، ( لصنع القراراألولية 

من حيث اسبابها قرار هي المعلومات المتاحة عن المشكلة البوضوح أن مدخالت  ويمكن القول

 2009ياسين ،(وطبيعتها وحدودها والمعلومات المتاحة عن الحلول الممكنة والنتائج المتوقعة لكل بديل 

القرار الناجح  اتخاذلذلك يحتاج صانع القرار إلى جودة عالية من المعلومات تساعدة في ،  ) 16:

  .ألكثر فاعلية وا
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القرارات الحديثة اليوم ال تعتمد على المعلومات حسب بل أن ) 16: 2009ياسين ، (ويشير 

وهذا ما تستطيع أن تقدمه على تقنيات التحليل والنمذجة والبحث عن المثالية في الحلول المقترحة 

  .منظومات وتقنيات المعلوماتية ومن بينها نظم مساندة القرار 

دعم القرار دور كبير في عملية دعم وتحسين فاعلية اتخاذ القرار ، وذلك من  نظم تلعبو 

خالل ما تقدمه لمتخذي القرار من توفير المعلومات الدقيقة والمالئمة التي يمكن الحصول عليها عند 

الحاجة ، وما تقدمه من دعم أو مساندة لتسهيل وتبادل المعلومات وقدرتها على معالجة المعلومات 

 .لية و نمذجة المشكالت وتقديم الحلول لمتخذي القرار التخاذ القرار األكثر صوابا األو 

 

 :ت جودة المعلوما ) :2- 2(

تعـــد المعلومـــات هـــي القاعـــدة األساســـية لألبحـــاث العلميـــة المختلفـــة، والتخـــاذ القـــرارات الســـليمة، 

تبطــــت بهــــا، لتوســــع ونتيجــــة لقاعــــدتها الواســــعة فقــــد تطــــورت مفاهيمهــــا، ونتجــــت مصــــطلحات كثيــــرة ار 

  )13: 2013،  إبراهيم(مكوناتها

أسـوأ سـيناريو يضـر  هـيبطبيعـة الحـال، مضـللة المعلومـات ال أن (English,2009:4)  ويبـين

  .ماليا ونفسيا، واجتماعيا،  األفراد والمنظمات، و كذلك المجتمعب

  :مفهوم جودة المعلومات والمصطلحات المرتبطة بها

، وعبر عنها اآلخرون بخصائص والسمات هوم  جودة المعلومات من الباحثين مف عددتناول 

 .الجيدة للمعلومات 

حيث للجودة من بيان مفهوم الجودة ،  ، ال بد جودة المعلوماتقبل البحث في توضيح مفهوم و 

والجيد ) الجود(يحدد أصل الجودة هي  فلو رجعنا إلى قاموس أبن منظور، الجوانب  ةمتعدد مفاهيم

وأجاد أي أتى بالجيد من القول والفعل ، وأجاد الشيء جوده أي صار جيدا، وفي قاموس  نقيض الردئ،
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أكسفورد تعنى الجودة صفة أو درجة كفؤة يمتلكها شيء ما، كما تعنى درجة االمتياز لنوعية جيدة من 

  )47: 2010،   الشهربلي (المنتج 

فيرى  1986عميل ، واما ديمنج بأنها الرضا التام لل الجودة 1956أرماند فيجنبوم فقد عرف 

 1989أنها درجة متوقعة من التناسق واالعتماد تناسب السوق بتكلفة منخفضة، ويدعو جوزيف جوران 

  ).138: 2011البرواري ، باشيوة ، ( إلى دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد بإعتباره الحكم النهائي

تعريفات المعلومات فهناك تعددت ) 7: 2010،   الشهربلي (أما بالنسبة للمعلومات يشير

خالل  يتعامل بها من (Commodity)أو أنها سلعة " بيانات تمت معالجتها"اتفاق شبه عام نحو 

  .لحقيقي للحاسوب ا العقلأو أنها  قطاعها االقتصادي والصناعي ،

األصـــل الالتينـــي للعناصـــر التـــي "حيـــث يعـــود تحليـــل أصـــول اصـــطالح المعلومـــات إلـــى 

تعنــي مظهــرا، أو رقمــا، أو صــورة، أو إشــارة، أو  (Forma)هــا هــذا االصــطالح، فكلمــة يتــألف من

ويــأتي . فتعنــي إبــداعا، أو تشــكيال، أو تمثــيال وصــفيا (Formatio)أمــا كلمــة . قاعــدة، أو نهجــا

، فيسـتخدم لوصـف فعــل يمارسـه المـرء بقصـد صـياغة، أو تشــكيل، أو (Formar)الفعـل الالتينـي 

 معــين غــرض تعلــيم الغيــر، أو تثقيفــه، وٕارشــاده وتوجيهــه، أو ترســيخ مفهــومتصــوير، أو تمثيــل، ب

  )74: 2013قهيوي وآخرون ، ال(

، (OBrien)، ويراها "ستخدام ا بيانات شكلها ومحتواها مالئمة لالبأنه: "(Alter)يعرفها و 

عبر ، في(Laudon & Laudon)أما ". بيانات حولت لتصبح مفيدة وذات معنى لمستخدميها "بأنها 

  )15: 2013،  إبراهيم".(ها بشكل ذي معنى ومفيد لألفرادبالبيانات التي تم صياغت"عنها 

أن المعلومات هي عبارة عن البيانات ) 24: 2004،  الزعبي ،السامرائي ( كًال من ويشير

التي المنظمة والمرتبطة بموضوع معين والتي تشكل الحقائق والمفاهيم واآلراء واالستنتاجات والمعتقدات 

تشكل خبرة ومعرفة محسوسة ذات قيمة مدركة في اإلستخدام الحالي أو المتوقع ونحصل على 
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المعلومات نتيجة معالجة البيانات من خالل عمليات التبويب والتصنيف والتحليل والتنظيم بطريقة 

  .مخصصة تخدم هدف معين 

  
تصبح في شكل أكثر فائدة هي البيانات التي يتم إعدادها ل) 178: 2010ياغي ، (وعبر عنها 

للفرد والتي لها قيمة للمدير متخذ القرار حيث إنها تغير من االحتماالت الخاصة بالنتائج المتوقعة في 

  . الموقف الذي يتخذ فيه القرار 

المعلومات هي البيانات التي تم تنظيمها  ليكون لها  (Pollard, et…al,2010:473)ويراها 

  .معنى و قيمة لمستلمها

جودة ) 34:  2007النجار ، ( يعرف  ، مفهوم الجودة ومفهوم المعلومات توضيح ن خالل فم

المعلومات على أنها الدرجة التي تقدم بها المعلومات قيمة إلى الذين يستخدمونها وٕالى المنظمة بشكل 

عبارة عن مجموعة مصطلحات الدقة ،  أن جودة المعلومات (long , 2011)عام ، فيما يرى 

السيد ،  ( وفي ذات السياق يبينالوقت المناسب التي تصف بها ، و قيق ، واإلكتمال ، والمالئمة ، حتوال

إن جودة المعلومات تتحدد بطريقة إستخدامها بواسطة متخذ القرارات ، حيث أن هناك ) 107: 2004

خذ القرار ، ل متثالث عوامل هي منفعة المعلومات لمتخذ القرار ، درجة الرضاء عن المعلومات من قب

  .األخطاء والتحيز

استخدام ومالئمة هي كفائة و صحة ة المعلومات جود  (Eppler,2006:1) فيما وصفها

  . المعلومات
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  :أهمية المعلومات للمنظمات 

تعتبر المعلومات العصب المحرك لكافة أنواع القرار المتخذة فـي أيـة منظمـة سـواء كانـت 

وقــد ســاهم التطــور  إلــى الــربح، لخــدمات أو خاصــة تهــدف، تقــدم اخاصــةأو عامــة هــذه المنظمــة 

الهائــــل فــــي تكنولوجيــــا الحاســــوب فــــي تطــــوير طــــرق تــــوفير معلومــــات بمواصــــفات معينــــة تخــــدم 

ـــات التخطـــيط اإلســـتراتيجي واتخـــاذ القـــرار ـــا فـــي عملي الخفـــاف ، العتيبـــي .(احتياجـــات اإلدارة العلي

،2012  :19(  

أن تـــؤدي المنظمـــات عملهـــا أو ان تنجـــزه  ال يمكـــن بأنـــه (English,2009:7)ويؤكـــد  

المعلومــــات، فــــإن معظــــم  جــــودةبشــــكل فعــــال فــــي عصــــر المعلومــــات الناشــــئة دون النظــــر الــــى  

  .المنظمات ال تمتلك  ما يكفي من جودة المعلومات لتمكينهم من التنافس

أن قرارات اإلدارة العليا  بعض القرارات التنظيمية ، حيثوتبرز أهمية المعلومات في 

ق بيئة المنظمة وحقائق وبيانات إحصائية تتعلحة حول تحتاج إلى معلومات دقيقة وصحي

  )173: 2010ياغي ، ( بالمستفيدين من خدمات المنظمة 

وٕاجراء العمليات واألنشطة ت االقرار  اتخاذكما تلعب المعلومات دورًا هامًا في التخطيط و 

ت ، إذا أن عدم توفر خصائص نوعية فيها داخل المنظمة ، ويعتمد ذلك على جودة تلك المعلوما

  )35:  2007النجار ، ( .الجدوى  سيؤدي إلى مخرجات عديمة

بخصائص متعددة  بأنها تتصفأهمية المعلومات ) 280 :2009الصيرفي ، ( ويؤكد

تكسبها القدرة على لعب هذا الدور وتتجلى هذه الخصائص في قدرة المعلومات على التشكل 

) اطقةأصوات ن –رسوم متحركة  –أشكال بيانية  –قوائم (في أشكال مختلفة والسيولة والظهور 

وسهولة  حثين للسيطرة عليها والتحكم فيهاالكثير من البا جعلها بشكل وقابلية نقلها، وكذلك وفرت

  .نسخها حيث يستطيع مستقبل المعلومات نسخها بوسائل سهلة للغاية
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  :جودة المعلومات  أبعاد

نوعية المعلومات المطلوبة هي  ) 20:  2012فاف ، العتيبي ، الخ( كًال من يصف

التي تنعكس على نوعية القرار التي سيتم اتخاذها، من هنا برزت الحاجة إلى توفير آلية مناسبة 

  . لتقييم مدى جودة هذه المعلومات

جودة المعلومات عديدة  أبعادتشير األدبيات المتخصصة و األبحاث النظرية أن هذا و 

 (ArAzy, et…al,2011)   ت خصائص أو سمات المعلومات ، حيث أشار إليهاتضمن

إن معايير جودة المعلومات المطلوبة هي السرعة والسهولة والوضوح ) 41- 2011:40تعلب ، (،

عدم التحيز ،و الشمول و الدقة والتكامل و المالءمة ، الوقت المناسب ، المرونة ، والموضوعية 

، للقياس ، التأكد ، الداللة  وسالمة وسرية المعلومة ، التكلفة ، قابلة ،التركيز ، الصالحية ،

 .درجة التفصيل ، كفاية المعلومات ، المصدر ، القيمة وذات الصلة 

 

خصائص   (O'Brien, Marakas,2011:427)  ،)39- 34: 2007 النجار،( تناوللقد و 

التوقيت ، التداول (لزمني ويحتوي البعد ا: جودة المعلومات من خالل ثالثة أبعاد رئيسية هي 

ة ، الدقة ، الصدق والثبات ، الواقعي(، وبعد المحتوى ) والحداثة ، التوتر والتكرار ، الفترة الزمنية

الوضوح ، الترتيب والمرونة ، ( ، البعد الشكلي ) المالئمة والشمولية ، اإليجاز، المدى ، األداء 

مدى مالئمة المعلومات ب) 23: 2010محمد ، (ينما عبر عنها ، ب، ) التقديم ، التفاصيل ، الوسائط 

توقيت الحصول على المعلومات ، إتاحة  كم المعلومات، ثراء المعلومات، جودة المعلومات، ،

بثالثة ابعاد   (Haag , Cummings ,McCubbrey,2009:6-8) و أشار إليها )المعلومات

  . الوقت و المكان و الشكل
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 بأنها تتمتع بخصائص وهي السيولة،) 85:  2013آخرون ، قهيوي و ال( ويوضحها

 قابلة للتلف واالندثار، و ،بزيادة حجم استخدامها تهاقيم وزيادة قابلية نقلها ،و  قابلة للمشاركة ،و 

  .سهولة نسخها و بزيادة دقتها،وزيادة قيمتها 

: لزمنيالبعد ا(تركز هذه الدراسة على بعض متغيرات أبعاد جودة المعلومات وهي و 

الوضوح ، : البعد الشكلي (، ) سهولة الحصول على المعلومات  الوقت المناسب ، السرعة و

  ) .الدقة ، المالئمة ، الموضوعية ، السرية: بعد المحتوى ( ، ) الشمولية 

يرتبط نجاح عمليـة اتخـاذ القـرار بتـوفير المعلومـات المالئمـة، وتشـير الدراسـات إلـى أن  و

القـرار، ومــن علـى قــدرات ومهـارات متخـذ % 10ر يعتمــد علـى المعلومـات ومـن نجـاح القـرا% 90

المعلومات المالئمة التخاذ القرار ومن أهم هذه الخصائص التي يجب أن  هنا يتضح أهمية ودور

تتـــوافر فـــي المعلومـــات المقدمـــة لمتخـــذ القـــرار والتـــي تكـــون ذات قيمـــة لمســـتخدميها، حيـــث ســـيتم 

والبعد الشكلي وفق ما ) المحتوى(المضمون هي البعد الزمني وبعد عرضها وفق ثالثة أبعاد رئيسة

  ) .140-136: 2012الفقي ، ( توصل إليه

  :يتضمن هذا البعد الجوانب التالية :Temporal Dimensionالبعد الزمني  -أوال

ويقصـد بـه تـوفير المعلومـات فـي الـزمن المناسـب لمتخـذ القـرار وقـد : Time Linesالتوقيـت  -1

لومة مفيدة في الزمن الحاضر ولكن قد تفقد أهميتها بعد زمن قليل، لـذا علـى متخـذ تكون المع

  .القرار أن يكون قادرا على الحصول على المعلومات في وقت الحاجة إليها

أي يجـــب أن تكـــون المعلومـــات متجـــددة وحديثـــة لالســـتفادة منهـــا عنـــد : Currentlyالحداثـــة  -2

دورا مهمـــا فــــي جـــودة المعلومـــات إذ تقـــل قيمــــة  تقـــديمها لمتخـــذ القـــرار حيــــث تلعـــب الحداثـــة

 .المعلومات بتقادمها

  .ويقصد بها الفترة الزمنية المطلوب توفير معلومات عنها: Time Periodالفترة الزمنية  -3
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ــا ويتضــمن هــذا البعــد الجوانــب  :Content Dimension) المحتــوى(بعــد المضــمون  -ثاني

  :التالية

معلومـات مـن األخطـاء حيـث إن دقـة المعلومـات تسـاهم ويقصد به خلو ال: Accuracyالدقة  -1

في جودة القرارات، كما تعمـل علـى تجنـب القـرارات الخاطئـة وتقلـل مـن التكلفـة وٕاهـدار الوقـت 

  .ويختلف مدى الدقة في المعلومات المطلوبة حسب الحاجة إلى االستخدام وطبيعة المشكلة

المعلومــات نفــس النتــائج التــي هــي إعطــاء : Validity & Reliabilityالصــدق والثبــات  -2

أعطتها في كل مرة استخدمت فيهـا وأن تكـون المعلومـات التـي يقـدمها النظـام تمتـاز بالصـدق 

 .والواقعية وتتطابق مع معطيات الواقع شكال ومضمونا وتوجها

أن تكـــون المعلومـــات مالئمـــة ووثيقـــة الصـــلة ولهـــا دور فـــي تحســـين : Relevancyالمالئمـــة  -3

ار، والبــد أن تكــون مالئمــة للموضــوع ولهــا صــلة بالمشــكلة المــراد اتخــاذ قــرار عمليـة اتخــاذ القــر 

 .بشأنها

ويقصـــد بهـــا قـــدرة المعلومـــات علـــى إعطـــاء صـــورة كاملـــة عـــن : Completenessالشـــمولية  -4

المشكلة أو عن الحقائق الظاهرة لموضوع الدراسـة مـع تقـديم بـدائل الحلـول المختلفـة لهـا حتـى 

ديــة وظائفــه المختلفــة، وعلــى متخــذ القــرار أن يقــدر كميــة التفاصــيل يــتمكن متخــذ القــرار مــن تأ

 ).اإلغراق(الالزمة عن المشكلة حتى يتجنب الوقوع في بحر من المعلومات ما يسمى بـ 

مــات الالزمــة لألنــواع المختلفــة مــن القــرارات، ومــا و أي تقــديم المعل: Concisenessاإليجــاز  -5

بــد مــن اإليجــاز دون الخــوض فــي كــم كبيــر مــن يتناســب مــع متطلباتــه مــن المعلومــات إذ ال

المعلومـــات عـــن الموضـــوع، ويمكـــن لمحلـــل الـــنظم أن يســـاعد متخـــذ القـــرار علـــى تحقيـــق هـــذه 

 .المهمة بطريقة منطقية
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  :Form Dimensionالبعد الشكلي  -ثالثا

ـــق يتقـــد يـــةيتعلـــق البعـــد الشـــكلي بكيف م المعلومـــة وتكـــون حاضـــرة لمـــن يطلبهـــا، فهـــي تتعل

  :ويتضمن الجوانب التالية) كيف(على تساؤل باإلجابة 

يقصــــد بــــه تقــــديم المعلومــــات بطريقــــة وشــــكل يســــهل فهمهمــــا مــــن قبــــل : Clarityالوضــــوح  -1

المستخدم كلما أمكن ذلك، بحيث تكون المعلومات واضحة وخالية من الغمـوض حتـى يـتمكن 

  .متخذ القرار من الوصول إلى قرارات صائبة

تقـــديم المعلومـــات بترتيـــب وتنســـيق ضـــمن معـــايير محـــددة  ويقصـــد بـــه: regulation التنظــيم -2

 .مسبقا كي يتم تعظيم االستفادة منها

يقصد بها قابلية المعلومات على التكيف أكثر من مستخدم وأكثر من : Flexibilityالمرونة  -3

تطبيـــق، لـــذلك يجـــب أن تكـــون المعلومـــات متـــوافرة بشـــكل مـــرن يمكـــن اســـتخدامه مـــع األنـــواع 

 .ات بفاعليةالمختلفة للقرار 

ــة عــرض المعلومــات، أي أن تقــدم بشــكل مناســب : Presentationالعــرض  -4 وقصــد بــه طريق

كأن تكون مختصرة أو تفصيلية، أو بشكل كمي أو وصـفي أو أن تعـرض علـى شـكل جـداول 

 .توضيحية
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  :المعرفةالبيانات و المعلومات وعالقتها ب

والمراجـع التـي تـم اإلشـارة إليهـا ،   وجودتهـا وفـق الدراسـات بعد توضـيح مفهـوم المعلومـات

مــع البيانــات والمعرفــة فــي اتخــاذ القــرارات ، حيــث  البــد أن تبــين هــذه الدراســة عالقــة المعلومــات

، بيانات ال يمكن االستفادة منهـا يتضح أن ما يعد معلومات لشخص معين قد يعتبره شخص آخر

أولهما درجة االستفادة، والثاني المعالجة؛ : يستخدم للتمييز بين البيانات والمعلومات معيارانلذلك 

 ( .أي أن المعلومــات إذا تــم إجــراء المعالجــة عليهــا وحققــت الفائــدة لمتخــذ القــرار تعتبــر معلومــات

  )135: 2012الفقي ، 

) بـــين(بيانـــات بإنهـــا مشـــتقة مـــن الكلمـــة األصـــلية ال) 103: 2010حجاحجـــه ، (ويعـــرف 

و مـــا يتبـــين بـــه الشـــيء، ويقابلهـــا باللغـــة اإلنجليزيـــة وهـــ) بيـــان(والمشـــتقة هـــي األخـــرى مـــن كلمـــة 

(Data)  الخــام(وهـي تشـير إلـى الحقـائق واألرقـام والرمـوز والمصـطلحات واإلحصـاءات المجـردة (

  .والتي ال يوجد أي ترابط بينها

نتيجـة لتـراكم معلومـاتي نشـأ بخـواص  هـي) 83: 2013،  إبراهيم(عبر عنها أما المعرفة 

جعلـه أكثـر تيسـيرا وفاعليـة ى بـذل الجهـود مـن أجـل تنظيمـه وتوظيفـه، وبمـا يمتطورة ال تحتاج سو 

ولكي يحاط موضوع المعرفـة وعالقتـه بالمعلومـات ومـا لهمـا مـن عالقـة فـي عمليـة صـنع  وكفاءة،

  . واتخاذ القرار بشمولية أكبر

اخــتالف عــن البيانــات والمعلومــات : "ينظــر إلــى المعرفــة علــى أنهــا (Fernandez)لكــن 

األولى تعد المعرفة في المستوى األعلى فـي الهـرم اإلداري، ثـم المعلومـات فـي المسـتوى : تينبنظر 

. المتوسط، فالبيانات فـي المسـتوى األدنـى، وبهـذا فـإن المعرفـة تكـون ذات قيمـة أعلـى مـن االثنـين

نطـاق  أما الثانية فتعرف المعرفة بأنها االعتقاد السائد للعالقات حول المفاهيم ذات العالقة ضـمن

  )85-84: 2013،  إبراهيم(". فالمعرفة تساعد في إنتاج المعلومات من البيانات. محدود
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  ) 1-2(شكل 

  العالقة بين المعلومات والبيانات والمعرفة 

  

  

  

  

  

  

       

(Bernstein,2009) المصدر    

  

افقـــت ر عالقـــة المعلومـــات بالمعرفـــة ، حيـــث ) 99:  2013القهيـــوي وآخـــرون ، (وتطـــرق 

المعرفة منذ القدم المعلومات، وتحـدث عنهـا الفالسـفة والمفكـرين بمختلـف األطيـاف البشـرية، وأكـد 

عليهــا القــرآن الكــريم واألحاديــث النبويــة الشــريفة، وكــان لهــا الــدور المــؤثر فــي تطــوير المجتمعــات 

   .المعرفة وبمختلف الجوانب اإلنسانية، فالمعلومات هي المادة األولية األساسية وثمرتها هي

تعد المعرفة من األمور األساسية التي يجب أن يتوسم بها صانعوا ومتخذو القرار، و 

وتأتي هذه المعرفة عن طريق التدريب والممارسة واالحتكار، وتتولد نتيجة المعلومات المكتسبة، 

 )89: 2013،  إبراهيم( .والتي تطور ضمنيا أو ظاهريا

القرار و حل المشكلة مرتبطة  بشكل وثيق   خاذاتان (Adair,2010:3-4)  كما ينظر 

  .مع المعلومات و المعارف

 

 المعرفة

 المعلومات

 البيانات

  مرتفع
  

  )القيمة(
  

 منخفض

  مرتفع
  

  )المعنى(
  

 منخفض

 الحكمة
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  :المعلومات ودورها في اتخاذ القرار

من المعروف ان المعلومات ليست دائمة حيث غالبا ما تكون جزءا من المشكلة، في 

حين أن الهدف الرئيسي للمعلومات في مكان العمل هو من أجل تمكين اتخاذ القرارات 

. راءات المناسبة، حيث من الممكن أن تؤدي أيضا إلى آثار سلبية عديدةواإلج

(Eppler,2006)   

المعلومات أهم مقومات اتخاذ القرارات، حيث تتوقف نوعية القرار على طبيعة ما يتوافر و 

للمسئول عن اتخاذه من معلومات، وقد ارتبط االهتمام بالمعلومات بالسعي نحو التحول عن 

 2013،  إبراهيم( .والخطأ إلى أسلوب المخاطرة المحسوبة في اتخاذ القرارات أسلوب التجربة

:175(  

إن المعلومــات ذات أهميــة كبيــرة لمتخــذ القــرار لممارســته ) 118: 2012الفقــي ،  (ويشــير

لوظائفه، وٕان هذه األهمية تتماشى مع وجـود قصـور فـي مشـروعات األعمـال يجعـل هنـاك شـكوى 

ن نـدرة المعلومـات وتأخرهـا وقـت الحاجـة إليهـا، وعـدم دقتهـا فـي أغلـب دائمة من متخـذي القـرار مـ

   .األحوال أو عدم مالءمتها لألغراض المحددة

لعملـة واحـدة ن القرار والمعلومات وجهـاأن ) 35: 2011تعلب ، (  ويتناغم مع هذا الرأي

القــرار فــال قــرار بــدون معلومــات تضــمن لــه الــوالدة الصــحية وتحــديث المعلومــات يضــمن صــيانة 

  .بمعنى أن يظل حيا فعال فيطول عمره

القـرار للمـدراء ، و القـدرات التشـغيلية  للفنيـين  اتخـاذان سلطة ) Wang،2005:8(ويرى 

  .و التجديد  لمعارف و معلومات العاملين بشكل عام كلها تعتمد على المعلومات المتاحة لعملهم
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ار رؤية، يتخذ للمستقبل، وبدون فقر المعلومات من المؤكد إنها أخطر األعداء، فالقر ف

تعلب ، ( رؤية المستقبل وتوقع متغيراته يولد القرار ضعيفا بمقدار ضعف المعلومات وفقرها

2011  :39(  

ـــي ، (ويؤكـــد  ـــاف ، العتيب ـــة) 21:  2012الخف ـــب  فـــي حال غطـــت المعلومـــات كافـــة جوان

أمامـه تصـورا يمكنـه مـن  الموضوع فإنها تعطـي متخـذ القـرار إلمامـا كـامال بهـذا الموضـوع، وتضـع

كـذلك يجـب أن تكـون المعلومـات  وشـمولية المعلومـات المتـوفرة لديـه،اتخاذ قراره بثقة بسبب كمال 

دقيقة خالية من األخطاء ألن وجود األخطاء فيها يمهد إلـى اتخـاذ قـرارات غيـر سـليمة قـد تـنعكس 

جــة إليهــا أصــبحت عقيمــة وهــذه المعلومــات إذا تــوفرت بعــد مــرور وقــت الحا. ســلبيا علــى المنظمــة

ـــى معلومـــات التخـــاذ قـــرار قبـــل وقـــت محـــدد . الفائـــدة لمتخـــذ القـــرار ـــا إل فـــإذا احتاجـــت اإلدارة العلي

ووصلتها هذه المعلومات بعد تلك الفترة أصبحت هذه المعلومات غير ذي فائدة لمتخذ القرار لعدم 

وبعـد ذلـك كلـه فـإن . المحـددتمكنه مـن االسـتفادة منهـا فـي اتخـاذ القـرار المطلـوب فـي ذلـك الوقـت 

المعلومــات التــي يجــب توفيرهــا لــإلدارة العليــا يجــب أن تكــون ذات صــلة وثيقــة بالموضــوع المــراد 

   .التعامل معه وبأمور أخرى تهم متخذ القرار

ول فـي مات هي أساس أي قرار يتخـذه كـل مسـؤ المعلو ) 284: 2009الصيرفي ،( يعززو 

سبة في الوقت المناسب للشخص المسئول بقدر ما تكون دقة موقعه، وبقدر توافر المعلومات المنا

القــرار وصــحته، وٕاذا كانــت نوعيــة القــرارات التــي يتخــذها الفــرد تتوقــف علــى قدرتــه علــى اتخاذهــا، 

فإنهــا أيضــا تتوقــف علــى نوعيــة المعلومــات المتصــلة بالمشــكلة المطروحــة، ومــدى صــالحية هــذه 

  .المعلومات

المـــديرون فـــي كافـــة المنظمـــات يحتـــاجون إلـــى ) 115-114: 2010حجاحجـــة ، (ويـــرى 

المعلومـــات وكـــذلك الحـــال بالنســـبة لمـــن يشـــغلون الوظـــائف اإلداريـــة المختلفـــة وبكافـــة مســـتوياتهم 
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ــذ الوظــائف بطريقــة كفــؤة وهــذا يعتمــد علــى  ــة يتحــدد بمــدى تنفي الوظيفيــة، ونجــاح أي عمليــة إداري

ألن شاغلي الوظائف اإلدارية يتطلب عملهم احتياجات المديرين للمعلومات بصورة مناسبة، وذلك 

اتخاذ القرارات، وهذا يتطلب ضرورة تـوافر المعلومـات الالزمـة لتكـون القـرارات علميـة ومبنيـة علـى 

حقائق ثابتة، وعلى العكس مـن ذلـك إذا كانـت المعلومـات ضـعيفة ولـم تتـأتى فـي الوقـت المناسـب 

ل عمـل المنظمـة، الشـكل يبـين أهميـة المعلومـات وبالكمية المطلوبة كـان القـرار هشـا وبالتـالي يختـ

  .في العملية اإلدارية

  )2-2(شكل 

  أهمية المعلومات في العملية اإلدارية

  

  

  

 )115:  2010حجاحجة ، : (المصدر 

  :القرار اتخاذفي عملية  المهمالمعلومات  دور (Kelkar,2009:11)وحدد 

 األهمية بالغة االستجابة أوقات •

 عالية عةضائالالفرص  تكلفة •

 المعلومات متزايد تعتمد على نحو على القرارات اتخاذ •

 للبيانات والمعلومات الحكيم االستخدام على ينطوي القرار صنع •

 ذكاءال •

 المشكلة وتعريف المشكلة، تحديد •

 تصميمال •

معلومات 
 ذات جودة

 عالية

قرارات 
 سليمة

تحقيق  أداء فعال
 األهداف

  استخدام
  

 كفؤ
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 بدائلال إنشاء •

 االختيار •

 لالبدائ بين المقارنة •

  :قياسها  وأساليب وعالقتها بالتكلفة المعلومات دقة تقييم قيمة

التحرر من األخطاء والتحريف وذلك من خالل اعتماد  هو المعلوماتيقصد بالدقة في 

درجة الدقة تعتمد على تكلفة  أسلوب الرقابة المالئمة على المدخالت والمخرجات والعمليات ، و

الحصول على المعلومات وقيمة الوصول إلى نسبة معينة من الدقة، عليه فإن المعلومات 

ة تكون قليلة القيمة، فضال عن إنها قد تؤدي إلى صنع قرارات خاطئة تؤثر سلبا على الخاطئ

كفاءة المنظمة، هذا يعني أن قيمة المعلومات تتصاعد بسرعة كلما زادت درجة الدقة ، إذ تساعد 

المعلومات الدقيقة في صنع أفضل القرارات، من جهة ثانية فإن التكاليف تتصاعد أيضا بمعدالت 

  ) .121- 120:  2004الطائي ، (كلما زادت درجة الدقة سريعة 

  )3-2(شكل 

  العالقة بين قيمة دقة المعلومات وتكلفتها

  

  

  

  

  ) .121-120:  2004الطائي ، :(المصدر 

القيمة 
 بالدنانير

ة التكلف
 بالدنانير

 قيمة المعلومات

 تكلفة المعلومات
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قيمة المعلومات هي المنفعة التي تعـود علـى المنظمـة ) 8: 2010،   الشهربلي (صف فيما ي

وهي القيمة التي يحصل عليها المستفيد والتي ينـتج عنهـا من جراء استخدام المعلومات المتاحة ، 

تأثير وتغيير في اتخاذ القرار، وهي القيمة الناتجة عن اتخاذ القرار في ضوء المعلومـات مطروحـا 

  .منها تكلفة الحصول عليها

تكلفــة القيمــة هــي التكــاليف التــي تتحملهــا المؤسســة فــي ) 9: 2010،   الشــهربلي (عــرف وي

 ).تكاليف إيرادية(و) تكاليف رأسمالية(على المعلومات، وهي نوعين سبيل الحصول 

  

  :أساليب قياس قيمة المعلومات وفاعلية النظام 

 مـن األمـور موجزة  ومجموعة في سياق جودة المعلومات ، يجب ان يوفر اإلطار منهجية

تحديــد  اوال،  خمــس نقــاط ،  (Eppler,2006:58)حــدد ، حيــث  وتقــيم جــودة المعلومــاتتحليــل ل

مشاكل جودة المعلومات بمنهجية عالية  ، ثانيـا تحليـل هـذه المشـاكل بشـكل مفصـل ، ثالثـا يجـب 

حلـــول لمشـــاكل جـــودة المعلومـــات بنـــاءا علـــى تحليـــل ) او رصـــد( أن يكـــون اإلطـــار مفيـــدا لتقيـــيم 

المشــاكل، رابعــا، يجــب ان تعمــل علــى تــوفير طــرق مــن اجــل تصــميم و ادارة حلــول  مناســبة ، و 

  .  ا، يجب ان يكون اإلطار أدة تعليميةاخير 

  :مقاييس عدة منها ) 189-186:  2004الطائي ، ( تناول و

أربعـة عينا بهذا المقيـاس مسـت (Pankoff & Virgil)يستخدم مقياس قيمة المعلومات حيث  -1

المدى الذي تسـاهم فيـه المعلومـات فـي أعـداد توقعـات و أثر المعلومات في التوقعات، مقاييس 

إذ يفتـرض الـذي تسـاهم فـي صـنع قـرارات جيـدة،  والمـدى ،أثر المعلومات في القراراتو جيدة، 

  .مراعاة العالقة بين التوقعات والقرارات وبين نوع المعلومات المستخدمة وكيفية االستخدام
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يفتــرض هــذا المقيـــاس وجــود عالقــة مباشـــرة بــين خصـــائص : مقيــاس األداء الفــردي للمســـتفيد -2

النظام وبين األداء الفردي في صـنع القـرارات علـى النحـو الـذي يجعـل  المعلومات التي يوفرها

  .صانع القرار يتميز على أقرانه عند صنع القرار أو القرارات المماثلة

  : طرق أخرى للقياس منها ) 10-9: 2010،   الشهربلي (حدد فيما 

تها المتنوعة ومدى قانون باريتو لتحديد قيمة االستهالك للمعلومات من خالل مصادر معلوما -3

  .االستثمار لهذه المصادر

لبيان الوقت األمثل لقيمة المعلومات المنقولة أو المنتجة بجميع  (CPM)المسار الحرج  -4

 . إجراءاتها وبمسارها الصحيح

الذي يعتمد على قيمة المعلومات وكميتها ، حيث يقوم بعملية تحليل : القياس البراغماتي -5

ئمة ألي متخذ قرار في أي وقت كان متى ما تم التعامل معها في كميتها، المعلومات لتكون مال

  :التالية فتراضات االيبنى على  الذي وذلك بأستخدام  النموذج البراغماتي

  .الترابط المتداخل بين المعلومات وصنع القرار: األولى

  .لبيئةالقدرة على قياس أو تحديد كمية المعلومات من خالل تفاعلها مع ا: الثانية

  اتخاذ القرار وبناءه يعتمد على المشاهدات الفعلية : الثالثة

القياس البراغماتي يقيس المعلومات بمفهوم تأثيرها على حالة اتخاذ القرار عندما تكون حالة 

القرار معروفة فإنها تمثل وصفا كامال لمتخذ القرار وفهما كامال لمستوى مهمة القرار المحدد في 

  )30: 2010،   الشهربلي ( ويتم ذلك من خالل المعادلة الرياضية الوقت المحدد ، 

I = Log2n   

I =كمية المعلومات  

n =عدد الرسائل الممكنة ذات االحتمال المتكافئ   
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تكون موازية ) الملفات ، الرسائل (ان كمية المعلومات التي ينتجها هذا النموذج مثل النصوص 

إستخدام رار قبل وبعد استالم الرسائل أو الملفات ، وذلك بإلى القيم المختلفة في حالة متخذ الق

  .التكرار المتجمع النازل إلكترونيًا 

من اجل التحقق و التاكد من جودة   (Baskarada , 2009:141-143)ويبين 

و التحقق من تحسينات ادارة األداء المستمر لجودة  بها المعلومات ، يجب ادارة العمليات المتعلقة

مؤشرات  و لحصول على المعلوماتل، وذلك من خالل مؤشرات االستحقاق  المعلومات

  .االستحقاق لتحليل المعلومات 

مـن  فقـط مباشـر غيـر بشـكل المعلومـات جـودة قياس يمكن  (Kelkar,2009:58)ويرى 

  .عمليات التأخيرو  ،القرار اتخاذعن عملية  رضاال مستوىخالل 

نمـــــاذج جـــــودة اســــتخدام ها مــــن خـــــالل اســــاليب قياســـــ ) wang،2005:10(فيمــــا ينظـــــر  

استبانات لتقييم جودة المعلومات في المؤسسات و تقنيات التحليـل و قياسـات تفسـير و المعلومات، 

  . مسح البيانات و التحليل االحصائيو استخدام ،  جودة المعلومات
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  :نظم دعم القرار ):3- 2(

اتخــاذ القــرار المناســب و  ة علــى الجــودة،خــاذ القــرارات القائمــدعــم القــرار هــو الطريــق إلــى ات

ها وٕايجـاد االتجاهـات التـي توصـل إلـى إيجـاد تحليلو في األعمال عادة على أساس نوعية البيانات 

ــى تــوفير الــدعم  ، و نظــم دعــم القــرارأفضــل الحلــول مــن بــين البــدائل المتاحــة  يركــز ببســاطة عل

  )171: 2013،  إبراهيم. (المناسب لتحسين جودة القرارات

 فير تلـك المعلومـات ، وفـي تـو القـرارات من هنا يأتي دور نظم المعلومات الخاصة بـدعم 

م دعــم مطلــوب للحــوار بــين المــدير وبــين نظــهــذه الــنظم المبنيــة علــى الحاســوب ســتوفر اإلطــار ال

الخفـاف ، ( .القرار، من أجل الحصول على المعلومات المناسبة لدعم عملية اتخاذ القرارات العليـا

  )20:  2012، العتيبي

  

  :مفهوم نظم دعم القرار

تناول عدد من البـاحثين مفهـوم  نظـم دعـم القـرار، وقبـل بيـان هـذا المفهـوم يجـب توضـيح 

  . النظام و دعم والقراركة به قالمصلطلحات المتعل

النظـــام هـــو أي مركـــب مـــن مجموعـــة مـــن األجـــزاء ) 21: 2012الفقـــي ،  ( يعـــرفحيـــث 

تص كــل جــزء منهــا بوظيفــة معينــة، مــع وجــود درجــة مــن التعــاون المترابطــة والمتفاعلــة التــي يخــ

  . والتكامل بين تلك األجزاء في أدائها لوظائفها

إذ أن نظم دعم القرار تـدعم، وال  Supportالدعم معنى ) 125: 2007النجار ، ( ويبين

ة ويتـرك سـاليب المناسـبة للظـاهرة المدروسـاألتحل محل المدير في اتخاذ القرار، بل تهيـئ للمـدير 

 .اتخاذ القرار النهائي للمدير
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وتعــرف عمليــة اتخــاذ . اختيــار بــديل معــين مــن بــين مجموعــة مــن البــدائل هــوالقــرار  أمــا

نشـاط ذهنـي فكـري موضـوعي يسـعى إلـى اختيـار البـديل األنسـب للمشـكلة علـى : القرار علـى أنهـا

  )34:  2011تعلب ،( .أساس مجموعة من الخطوات

القرار بأنه عملية عقالنية تتبلور في اإلختيار بين ) 11: 2008الصيرفي ، (ويعرف 

ياغي (بدائل متعددة ذات مواصفات تتناسب مع اإلمكانيات المتاحة واألهداف المطلوبة ، ويرى 

أنه عملية أختيار بديل معين من بين عدة بدائل لمواجهة موقف معين أو ) 15:  2010، 

  .اسب لمعالجة مشكلة أو مسألة تنتظر الحل المن

ن تحت و ظهر في بداية السبعينات من قبل سكوت مورت (DSS) مفهوم نظم دعم القرارف

فهو يعـد  DSSوبالنسبة لـ  Management Support System (MSS)اسم نظم دعم اإلدارة 

مصطلحا حرا، أي أنه غير متفـق علـى تعريـف موحـد لـه لكونـه علمـا جديـدا ولكثـرة المتخصصـين 

  ) .63-62:  2005السالمي ، .(لوقت الحاضرالذين يتناولونه في ا

ن أساســا مفهــوم و وضــع ســكوت مورتــ حيــث) Turban, et…al,2011:16(ويضــيف 

الـنظم الحاسـوبية التفاعليـة التـي "رئيسي لنظام دعم القـرار، وقـال انـه يعـرف نظـم دعـم القـرار بأنـه 

  ،"ظمةتساعد صانعي القرار استخدام البيانات والنماذج لحل المشاكل غير المن

مجموعة متكاملة من البرمجيات ، الحزم الجاهزة ، النماذج ، أدوات  هو نظم دعم القرار 

المعالجة ، تتفاعل مع البيانات والمعلومات لتقديم الحلول المقترحة ، كما يمكنها دمج  عدة 

رار نماذج لتكوين نموذج متكامل ، وتقديم   برامج إدارة وٕانتاج  الحوار فهو يسمح لصانعي الق

ات بالتفاعل مع النظام والتخاطب المباشر معه  ، إلسترجاع المعلومات التي تفيد في صنع القرار 

  ).125:  2007النجار، (شبه المهيكلة  وغير المهيكلة 
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هــــو أحــــد أنــــواع نظــــم المعلومــــات المبنيــــة علــــى ) 171: 2013،  إبــــراهيم( فيمــــا وصــــفه

العنصـر البشـري وتكنولوجيـا المعلومـات فـي إنتـاج الحاسبات هذه النظم تقـوم بتيسـير التفاعـل بـين 

المعلومــات المناســبة الحتياجــات المســتخدمين فــي نظــام دعــم القــرارات يكــون الهــدف مــن تفاعــل 

   .العنصر البشري مع تكنولوجيا المعلومات هو توفير الدعم الالزم لترشيد عملية اتخاذ القرارات

اسـتخدام : "علـى أنهـا (Keen & Scott Morton)وقـد عرفهـا كـين وسـكوت مورتـون 

مــوارد األفــراد مــع قــدرات الحاســوب لتحســين جــودة القــرار، وهــي نظــم معتمــدة علــى الحاســب لــدعم 

  )26:  2012الخفاف ، العتيبي ،( .متخذي القرار الذين يتعاملون مع مشاكل غير وشبه مهيكلة

عــن انظمــة دعــم القــرارات هــي عبــارة   (O'Brien, Marakas,2011:431) د ويؤكــ

انظمــة معلومــات قواعــد الحاســوب التــي تــوفر معلومــات دعــم فعالــة  للمــدراء و اخصــائي االعمــال 

  .خالل عملية اتخاذ القرار

واحـد او  سـيطرة تحـت نظـام هـو القـرار اتخـاذ دعم  (Marakas,2003:6 ).وعبر عنها 

 تهـدف واتاألد مـن مجموعـة تـوفير خـالل مـن القـرارات حيث يساعد اتخاذ القرار اكثر من صناع

  .القرار النهائي نتائج يةاعلف لتحسين القرارات اتخاذ إلى

طريقة واحدة لتحقيق هدف جمع المعلومات و النمـاذج هناك   (Sauter,2010:5)ويرى 

نـات حاسـوبية تجمـع اهـي انظمـة قواعـد بيفنظـم دعـم القـرارات، المناسبة لصنع القرار هو استخدام 

د فـــــي تنظـــــيم وتحليـــــل المعلومـــــات، وتســـــهيل تقيـــــيم مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن المصـــــادر، و تســـــاع

  .االفتراضات التي يقوم عليها استخدام نماذج محددة

 إتخــاذنــه يســاعد فقــط فــي فإال يقــدم خيــارات ،  نظــم دعــم القــرارمــن خــالل التعريــف فــان 

 نماذج التحسين و النماذج المقترحة غالبـا مـا تكـون مفيـدة فـي تصـنيف البـدائل من خاللالقرارات 

(Kelkar,2009:72)    
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إن الفكرة الجوهرية التي تستند عليها نظم مساندة القرارات هي بناء نظم تعطي المستفيد 

النهائي أدوات مفيدة لتحليل البيانات  بإستخدام النماذج وقواعد البيانات  ، وتقديم الحلول الممكنة 

  )25:  2009ياسين ، (للمشكالت المعروضة 

ل كبير في تعزيز كفاءة وفاعلية عملية اتخاذ القرار وتساهم نظم دعم القرار بشك

وتحسينها ، من خالل صنع قرارات افضل وغير مكلفة وأكثردقة في إطار السعي إلى البقاء 

  )2009الطائي ،(والنمو  و الربحية في عالم تحكمه قواعد  اإلنفتاح والمنافسة الشديدة 

االتصاالت ، لقرار في خاصية وتمحورت بعض الدراسات في قياس متغيرات نظم دعم ا

، والبساطة   (Alnajjar &Al-Zoubi ,2012)النماذج ، المعرفة ، البيانات ، المستندات 

  )2010حمزة ،(وسهولة التحكم بالنظام ، المرونة والقدرةعلى التكيف ، سهولة وٕامكانية اإلتصال 

  

  :أهمية نظام دعم القرار

سـرع وقـت التخـاذ قـرارات سـريعة فـي ضـوء أصبحت هناك حاجة ماسة إلـى المعلومـات بأ

هذه المعلومات وتكون صائبة في نفس الوقت ومبنية على دراسات بالغة الدقة واألهمية، وظهرت 

ا نظـم المعلومـات األداريـة ، نظـم المعلومـات التنفيذيـة ، ونظــم عـدة نظـم تهـتم بهـذه المجـاالت منهـ

 Decisionيـة اتخـاذ القـرار ويسـمى النظام المتخصـص فـي عمل ومن ضمن هذه النظم Sالخبيرة

Support (DSS) Systemالقرار التي تخدم أهـداف  ، ويخدم هذا النظام اإلدارة العليا في اتخاذ

يسـاعد كافـة المسـتخدمين بغـض النظـر عـن المسـتوى اإلداري  نظـم دعـم القـراركمـا أن  المؤسسة،

  .)87:  2012الخفاف ، العتيبي ،( في اتخاذ القرار اإلدارية
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أســباب اســتخدام أنظمــة دعــم القــرارات يرجــع  )Turban, et…al,2011:9-10(وأشــار 

تحســـين االتصـــال ،  العديـــد مـــن العمليـــات الحســـابية بســـرعة وبتكلفـــة منخفضـــةالمحوســـبة ، تنفيـــذ 

تحســين الجــودة و ،  تحســين ادارة المعلومــات،  زيــادة االنتاجيــة العضــاء المجموعــات،  والتعــاون

  . ذ  القراراتالنوعية لعملية اتخا

لــــذلك تعتبــــر المعلومــــات المنتجــــة مــــن نظــــم المعلومــــات يجــــب أن تتــــوفر فيهــــا الشــــروط 

يـــة والخصـــائص العاليـــة الجـــودة  حتـــى يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي اتخـــاذ القـــرارات أو فـــي إجـــراء أ

  )41: 2011تعلب ، (عمليات أو أنشطة داخل المنشأة 

ارات يركــز ببســاطة علــى تــوفير الــدعم إن نظــام دعــم القــر ) 120: 2011تعلــب ، ( ويؤكــد

عـدد و المناسب لتحسين جودة ومدى مالءمـة المعلومـات المتاحـة، مـدى كفايـة المعلومـات المتاحـة 

البدائل المطروحة، مدى مناسـبة النمـاذج المسـتخدمة لتحليـل المشـكلة وذلـك كلـه فـي نقطـة محـددة 

  .من الزمن هي وقت اتخاذ القرار

  

   :عم القرار أنواع القرارات في نظم د

أنواع القرارات في نظم دعـم ) 69: 2010حجاحجه ، (، و) 127-126: 2011تعلب ،  (ويورد 

  القرارات 

وهي تلك القرارات التي تكون جميع  :(Structured)القرارات المهيكلة أو القابلة للبرمجة 

  .خطوات عملية اتخاذ القرار لها مبرمجة

ــة أو شــبه القاب وهــي تلــك  :(Semi – Structured)لــة للبرمجــة القــرارات شــبه المهيكل

ـــة اتخـــاذ القـــرار لهـــا مبرمجـــة والـــبعض اآلخـــر ليســـت  ـــي تكـــون بعـــض خطـــوات عملي القـــرارات الت

 .مبرمجة
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وهي تلـك التـي تكـون  :(Unstructured)القرارات غير المهيكلة أو غير القابلة للبرمجة 

  .كافة خطوات عملية اتخاذ القرار لها غير مبرمجة

  :  عملية اتخاذ القرارخطوات 

 , Haag , Cummings)و )Turban, et…al,2011:12( وحـــــدد

McCubbrey,2009:181)  و(Kelkar,2009:70)   إن ) 124-122:  2007النجار ، (و

فهــم عمليــة اتخــاذ القــرار شــيء أساســي لمعرفــة الكيفيــة التــي يمكــن أن تــدعم بهــا نظــم المعلومــات 

  :دة خطوات، تتكون من ععملية اتخاذ القرار

  )4-2(شكل 

  خطوات عملية اتخاذ القرار  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )124-122:  2007النجار ، (: المصدر 

 حل المشكلة

البيئة الداخلية 
 والخارجية

 النتائج

  التنفيذ
  تنفيذ التصميم •
 التقييم •

  االختيار
 اختيار البديل األفضل

  التصميم
  تحديد المعايير •
 تحديد البدائل •

 تقييم المخرجات •

  االستخبارات
ــل  • ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــع وتحليـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ جمــ

ــول  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــات حـ ــ ـــ ـــ ـــ البيانـــ
 المشكلة

  تحديد المشكلة
  تحليل البيئة •
 المشكلةتحديد  •

 بيانات داخلية أو خارجية

 المشكلة تسير باتجاه الحل
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  :Problem Findingالمشكلة  تحديد -أ

يمثـــل تحديـــد المشـــكلة العمليـــة التـــي توصـــل إلـــى صـــياغة المشـــكلة التـــي تســـعى المنظمـــة 

  . يس لزيادة فاعلية اتخاذ القرارلحلها، فتحديد المشكلة هو المفتاح الرئ

  :Problem Solvingحل المشكلة  -ب

إنها عملية استخدام المعلومات، المعرفة، الحـدس فـي حـل المشـكلة المحـددة سـابقا، وبنـاء 

  .نموذج الحل، حيث يتلقى البيانات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تساعد في حل المشكلة

ـــــــع مراحـــــــل هـــــــيتجزءت مـــــــن خـــــــالليكمـــــــن حـــــــل المشـــــــكلة  اســـــــتخبارات : هـــــــا إلـــــــى أرب

  .المعلومات ذات الصلة باألعمال، التصميم، االختيار، والتنفيذ/األعمال

تتضــمن جمــع وتحليــل البيانــات المرتبطــة : Business Intelligenceاســتخبارات األعمــال  -1

  .بالمشكلة المحددة

ـــــة للمشـــــكلة، تـــــأمين البـــــدائ: Designالتصـــــميم  -2 ل، وتقيـــــيم يتضـــــمن التصـــــميم دراســـــة نظمي

 .المخرجات، تأمين بدائل حقيقية، تطوير بدائل، وٕايجاد نماذج مناسبة لتنظيم النتائج

ــة اختيــار البــديل األفضــل، والتحــدي هنــا يكمــن فــي : Choiceاالختيــار  -3 تتضــمن هــذه المرحل

 .القدرة والسيطرة على حل التضارب في األهداف واالهتمامات، وٕادارة فريق اتخاذ القرار

تتضــــمن إبـــالغ اآلخــــرين بــــالقرار، وشـــرحه لألفــــراد المناســــبين، : Implementationالتنفيـــذ  -4

 . ووضع القرار موضع التنفيذ، وتأسيس االتصال المناسب لتبليغ القرار، وضمان تنفيذه

وأخيرا ستكون النتيجة إما نجاح نتائج التنفيذ في حل المشكلة األصلية، أو : Resultsالنتائج  -5

رة أخــرى إلـى المراحــل الســابقة، والعـودة إلــى مراحــل حـل المشــكلة مــن الفشـل والــذي سـيعيدنا مــ

 .علما أن نظام دعم القرارات يقدم عدة نماذج تساعد في معالجة التنفيذ. جديد
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  :أنواع نظم دعم القرار

  :أنواع نظم دعم القرار ) 245-244: 2009الصيرفي ، (وحدد 

س فـركـز علـى وجـود مسـتخدم فـردي يـؤدي نوهي تلك النظم التـي ت: نظم دعم القرارات الفردية )1(

 .األنشطة في اتخاذ قرارات قد تتكرر على فترات زمنية مختلفة 

وهي تلك النظم التي يكون التركيز فيها على وجود مجموعة من : نظم دعم القرارات الجماعية )2(

األفراد كمستخدمين للنظم حيث يكون كل منهم مسئول عن أداء مهام مستقلة عن تلك المهـام 

 .التي يؤديها اآلخرين ولكنها جميعا مرتبطة معا بدرجة عالية جدا 

هي تلك النظم التي يكون التركيز فيهـا علـى أداء مهـام تنظيميـة : نظم دعم القرارات التنظيمية )3(

 .تتضمن تتابع لعمليات تنمي إلى مجاالت طبيعية 

 

  :م دعم القرارمكونات نظ 

نظـام وهـي  تتفاعـل مـع مسـتخدم هـذا النظـاميتكون نظـام دعـم القـرار مـن ثالثـة عناصـر  

الخفــاف ، العتيبــي ( توصــل إليهــا إدارة البيانــات ، نظــام إدارة النمــاذج ، نظــام إدارة المعرفــة والتــي

عنصـر رابـع وهـو واجهـة التفاعـل ) 123،139:  2011تعلـب ،(، ويضيف إليها  )95:  2012،

  .في الشكل التالي  (Pollard, et…al,2010:473)، وهو ما يتفق معه مع المستخدم 
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  )5-2(شكل

  نظام دعم القرارل االساسية مكوناتال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )123،139:  2011تعلب ،:(المصدر 

 :منها خواص وٕامكانيات نظم دعم القرار

عدة خواص وٕامكانيـات ) 30-29:  2012الخفاف ، العتيبي ،(و (Marakas,2003:3 ) ويرى 

  :لنظم دعم القرار 

عـم القـرار دعمـا لمتخـذي القـرار فـي مواقـف متعـددة تكـون عامـة غيـر مهيكلـة أو يوفر نظـام د -1

  .شبه مهيكلة، حيث يوفر طرق تدمج بين الحكم البشري والمعلومات المحوسبة 

تقدم الـدعم للمسـتويات اإلداريـة المختلفـة بـدءا بالمـدراء التنفيـذيين نـزوال إلـى الطبقـات اإلداريـة  -2

 .التشغيلية

 .جموعات وأفراد في آن واحدم إلى ميقدم الدع -3

  قاعدة النماذج
  نموذج البرمجة الخطية •
 نموذج المحاكاة •

 نموذج النقل والتخصيص •

  قاعدة البيانات
  ملفات البيانات •
 سجالت البيانات •

 حقول البيانات •

Model Data Base 

 واجهة المستخدمين

DSS 
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 .يساعد المدراء في اتخاذ قرارات متسلسلة وتتابعية -4

 .الذكاء، التصميم، االختيار، التنفيذ: يدعم كل مراحل اتخاذ القرار -5

 .يدعم قرارات من أنواع وأنماط مختلفة -6

ــابال  -7 يتميــز نظــام دعــم القــرار بأنــه قابــل للتغيــر حســب الظــروف بســرعة حيــث يعتبــر نظامــا ق

 .ور والتغير كما أنه يوفر أداة للتفاعل بين النظام والمستخدمللتط

 .يعتبر نظام دعم القرار سهل االستخدام ال يحتاج إلى مهارات تدريبية عالية -8

يحاول نظام دعم القرار تحسين فعالية اتخاذ القرار من خالل تحسين نوعية القرار مـن ناحيـة  -9

 .الدقة، الوقت والجودة

 . أن يتحكم بكل مراحل عملية اتخاذ القرار تحكما كامال يستطيع مستخدم النظام - 10

  )6-2(شكل 

  خواص نظام دعم القرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  )30:  2012الخفاف ، العتيبي ،: (المصدر

DSS 

سهل البناء 
 واإلنشاء

مدراء كافة لل قابل للنمو
 المستويات اإلدارية

لألفراد 
 والجماعات

قرار متتابعة 
 ومتسلسلة

يدعم كل مراحل 
أنماط متنوعة  اتخاذ القرار

 من العمليات

مرن وقابل 
 للتأقلم

 فعال وكفؤ

المستخدم يسيطر 
 على النظام

 سهل االستخدام
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  :عوامل نجاح نظام دعم القرار

  :عدة عوامل لنجاح نظم دعم القرار  )124: 2011تعلب ، (، ) 115: 2012الفقي ،  (ويذكر

  .اإللكترونيوجود نظام للحاسب  •

 .توافر مجموعة من ملفات البيانات المرتبطة ببعضها والمخزنة على وسائط مختلفة للحاسب •

 .توافر األموال الالزمة لتطوير نظام الحاسب المستخدم •

 .إقناع اإلدارة بأهمية توافر نظام دعم القرارات •

 .توافر مجموعة من متخذي القرار على درجة من الكفاءة •

 .ين متخذي القرار في المستويات اإلدارية المختلفةالتفاعل الدائم ب •

 .توافر مجموعة المتخصصين في مجال الحاسبات اإللكترونية •

 .أن يكون المتخصصون في مجال الحاسبات اإللكترونية على دراية تامة باألعمال اإلدارية  •

 .القراراتتوافر نظام للتدريب المستمر في المؤسسة حتى يتم التفاهم والتعاون بين متخذي  •

 

  :الفوائد الرئيسية لنظم دعم القرار

  :عدة فوائد ) 90:  2012الخفاف ، العتيبي ،(ويبين 

  .القدرة على دعم حلول المشاكل المعقدة -1

 .ردود الفعل السريعة للمواقف الغير متوقعة التي تنتج بالظروف -2

 .بسرعة وٕايجابيةخدام أكثر من إستراتيجية مختلفة القدرة على محاولة است -3

 .تعليم ونظرة جديدة، وهذه النظرة الجديدة تساعد على تدريب المدراء غير الخبيرين -4

اتصـــال مســـهل، حيـــث أن معالجـــة القـــرار يمكـــن أن تجعـــل المـــوظفين أكثـــر مســـاعدة أو دعـــم  -5

 .لتنظيم القرار
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 .تحسن السيطرة لإلدارة وأدائها -6

 .توفير التكلفة -7

 .إنتاج قرارات أكثر إيجابية -8

 .ارة حيث تساعد المدراء في إخراج أو الحصول على قرار في وقت قصيرتحسين فعالية اإلد -9

 

  :تقييم مدى نجاح أو فشل نظم دعم القرار

مجموعة من العوامل لتقييم نجاح أو فشل   (Burstein&Holsapple,2008:765) ويحدد

  :نظم دعم القرار 

  .أو األستخدام الفعال لنظام جودة النظام •

 .جودة المعلومات •

 . تخدام النظاماس تكرار •

 . عن النظامرضا المستخدم زيادة  •
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  :القرار اتخاذفاعلية  :)4- 2(

في الماضي كان القرار يعتمد بصفة جوهرية على الخبرة الشخصية ومقدرة الحكم 

والتبصر السليم في المشكلة إلستنباط الحلول الممكنة وٕاختيار الحل السديد  ، اي أن القرار يتخذ 

الراي الشخصي والخبرة العملية وليس باإلعتماد على كفاية ودقة المعلومات  باإلعتماد على

  ).15: 2009ياسين ، (ومنهج التحليل المنطقي العقالني للمشكلة موضوع القرار 

القرار تعني اختيار افضل البدائل  اتخاذعملية  (Turban, et…al,2011:7)ويبين  

  .من اثنين أو اكثر من الحلول

فاعلية قرار معين أو إلى اي مدى نجاح القرار  ان  (Marakas,2003:4 )بينما يرى 

  .في الوصول إلى تحقيق األهداف ، هو العنصر االساسي في عملية اتخاذ القرار 

ان البيانات ذات النوعية و الجودة    (Burstein&Holsapple,2008:65)ويشير

هذه ، و لعالج )قليلة الفعالية(جدا الضعيفة أو السيئة تؤدي الى عملية صنع قرار غير فعالة 

فهم جودة البيانات و من ثم تقنيات الثبات و تعزيز جودة البيانات و  المسألة يتطلب ذلك اوال

  .القرار بناءا على جودة المعلومات اتخاذلتعزيز عملية 

  

 :الفعال  القرارمفهوم 

يتفق مع كافة أن القرار المناسب هو البديل الذي ) 111:  2006حجازي ، ( ويعرف

مشكلة أوموضوع القرار ، مع توفير التوقيت المناسب لوضعه موضع التنفيذ للالمتغيرات الموقفية 

ق األهداف ، والتي تتمثل في عنصرين ي، كما يشير أن مصطلح فعالية القرار هو مدى تحق

 ن متخذي القرارمع القوانين والتعليمات ، وقبول هذا القرار م تطابق القرارمدى هي جودة القرار و 

  .من جهة أصحاب المصلحة 
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يــق األهــداف التــي تحق هــو القــرار الفاعــل) 238: 2013القهيــوي وآخــرون ، (  فيمــا يــرى

تحقيقها، ويستطيع تحقيق المستوى المقبول من التناسب بين وسيلته وهدفه ضمن تسعى المنظمة ل

  .معطيات ظرفية معينة

 قـرار نتـائجعليـة اتخـاذ القـرار أن اف فـي توضـيح   (Marakas,2003:45-46 )ويعـزز 

 التـي والقيـود الحـدود داخـل قـرار التخـاذ الحاجة إلى أدت التي األهداف أو الهدف تحقيق في جيد

فــي حــال توصــلنا و انجزنــا هــدفنا المعطــى فــي حــدود حلولنــا، عنــدها نكــون قــد  المشــكلة تفرضــها

  ".القرار الجيد" حققنا 

الخطاء الشائعة في القرارات عدد ا تقليلن إ) 42- 41:   2010الفضل ،(ويضيف 

كالشرعية والدقة والمشاركة والصياغة الواضحة للقرار والتوقيت  خذة وزيادة عدد المواصفات المت

والكفاية والفاعلية و الواقعية والموضوعية تؤدي إلى رفع زيادة فاعلية القرار ويضفي إليه صفة 

  .الرشد 

تعرض العديد من القرارات لإلخفاق والفشـل، وال تحقـق ت) 195: 2013،  إبراهيم( يؤكد و 

أهدافها بسبب إهمال تهيئة المعلومات المطلوبة التي تسـاعد فـي اسـتكمال مقومـات القـرار، وغالبـا 

ما يجري تشخيص نقاط الضعف في صناعة القـرار عنـد المقارنـة بـين القـرار الفاعـل والقـرار غيـر 

  .ليها ذات القرارإى طبيعة نظم المعلومات التي استند الفاعل من الزاوية التي ينظر منها إل

القرارات  اتخاذعلى متغيرات فاعلية  النظرية والدراسات المتخصصة األدبيات هذا تركزو     

وتنفيذ القرار ، سهولة تنفيذ القرار  اتخاذزمن جودة القرار ، فاعلية القرار من حيث من خالل قياس 

العدوان ، (، )2003الشبول ، (كما جاء في دراسة  قبول القرار من طرف الموظفين، مراعاة 

مؤشرات ،  عدد البدائل للقرار،  وقت اتخاذ القرار)  2005الحواجرة ،(، وما أشار إليه ) 2006

 التناقض الفكري ، الفرط في الحذر ، التهرب من المسؤولية ،  اإلنتاجية
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 ات أوخطو القرارات من خالل وضع  اتخاذاعلية ودراسات أخرى أتجهت إلى قياس ف

هي تحديد  )2011الزريقات ، (، )2005المحاسنة ، ( كدراسة كًال منالقرار  اتخاذمراحل عملية 

  .البدائل ، الرقابة والمتابعة البدائل ، المقارنة بين البدائل ، تقييم البدائل ، تنفيذ المشكلة ، تطوير

 

   :خاذ القرار لية اتساسية لفاعاالعناصر ال

  :على ثالثة عناصر وهي    (Carroll,2012:5)وركز 

 .يجب تحديد مجموعة من األهداف للعمل  •

 .يجب أن تكون هناك طريقة للقياس  •

 يجب توفير المعلومات االساسية لمتخذي القرار في الوقت المناسب •

  

  : المقومات األساسية من قبل المنظمات لكي يكون القرار فعاال

ــــاو  ــــراهيم(ل ولقــــد تن ــــل ضــــرور عــــدة مقومــــات  )201-200: 2013،  إب ية يجــــب تهيئتهــــا مــــن قب

  :والتي تشمل ما يأتيالمنظمات حتى يصبح القرار فعاال 

  .توافر المعلومات: أوال

  .توافر الوقت وعدم التسرع: ثانيا

  .إسهام القرار في تحقيق األهداف: ثالثا

  .ارات المختلفةوجود نظام لمتابعة اآلثار الناتجة عن القر : رابعا

  .االعتراف بحتمية التغير: خامسا

  .توافر عدة بدائل لالختيار: سادسا

  .توافر معايير صحيحة ودقيقة: ابعاس
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  :اتخاذ القرار

اتخــاذ القــرار هــو عمليــة أو أســلوب االختيــار الرشــيد ) 97-96: 2012الفقــي ،  ( يعــرف

  :م استنتاجه بالنقاط التالية ويت، البدائل المتاحة لتحقيق هدف معينبين لبديل واحد من 

إن اتخاذ القرار يتم من خالل إتبـاع عـدة خطـوات متتابعـة تشـكل أسـلوبا منطقيـا فـي الوصـول  -1

  .إلى حل أمثل

إن ألي موقف أو مشكلة عامة حلـوال بديلـة يجـب تحديـدها وتحليلهـا ومقارنتهـا علـى قواعـد أو  -2

 .مقاييس محددة

االختيار واختيار الحـل األمثـل تعتمـد علـى هـدف أو إن طريقة اكتشاف البدائل وتحديد قواعد  -3

  .مجموعة أهداف يمكن تحقيقها، والمعيار الرئيس لقياس مدى فعالية القرار

إجراءات اتخاذ القرار على انها نظام مـن القواعـد  (Gruning&Kuhn,2009:41)ويصف 

نـواع معينـة مـن يمكـن تطبيقهـا  فـي حـل ا ، بحيـث وتحليلهـا المعلوماتعلى و االنظمة للحصول 

  .مشاكل القرارات

  : حاالت اتخاذ القرار

  : تصنيف القرارات ) 31-29: 2010حجاحجة ، (ويبين 

  :Under Certainالقرارات في حالة التأكد 

في ظل هذه الطريقة يتم اتخاذ القرار في ظروف طبيعية مستقرة وال يوجد هنـاك متغيـرات 

رار بالمفاضـلة الفوريـة المباشـرة فـي ظـل حالـة طبيعيـة تؤثر على صانع القـرار وفيهـا يـتم اتخـاذ القـ

  .واحدة

  



50 
 

  

  :Decision Under Riskالقرارات في حالة المخاطرة 

فــي هــذه الحالــة يكــون هنــاك ظــروف مختلفــة ومتعــددة وفــي ظــل حالــة واحــدة مــن حــاالت 

  .الطبيعة، ولكن يعرف احتمال وقوع كل حالة منها

  :Decision Under Uncertainlyالقرارات في حالة عدم التأكد 

تقع هذه القرارات في ظل عدم معرفـة متخـذ القـرار بمقـدار احتمـال حـاالت الطبيعـة، لـذلك 

  .فهي تعتبر أوسع انتشارا 

 :  نيف القرارات طبقا لدرجة أهميتهاتص

  و(Pollard, et…al,2010:454) و  (O'Brien, Marakas,2011:424) ويصف 

(Frankel,2008:55)    

  :ت اإلستراتيجيةالقرارا -1

قــرارات بعيــدة المــدى و التــي تتعلــق باجمــالي اهــداف و أغــراض المؤسســة، و تعمــل وهــي 

  .بدورها على تحديد األغراض و االتجاهات و تضع  نهج المؤسسة

  :القرارات التكتيكية -2

هــــي القــــرارات التــــي يــــتم اتخاذهــــا علــــى المــــدى القصــــير أو المتوســــط و هــــي مصــــممة و 

مــع التغيــرات فــي الخبــرات ، و التغيــرات  التكنولوجيــة المتوقعــة و الســوق و لتســتجيب و تتماشــى 

  .التطورات السياسية أو األنظمة

  :) التشغيلية  (العملياتية  القرارات -3

وهي القرارات الخاصة بالمواقف اليومية المتكررة الحدوث ويكون تأثيرها محدود األثر في 

تطلــب عــادة لتتعامــل مــع القضــايا فــي الوقــت  يالتها،يــة قصــيرة وتتميــز بكثــرة تفصــمــدى فتــرة زمن

  .الحقيقي لضمان كفاءة تشغيل وأداء والمؤسسة
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  )7-2(شكل

    نيف القرارات طبقا لدرجة أهميتهاتص

  

  

  

  

  

  

 )47: 2011تعلب ، : (المصدر 

 

 

  :العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار

  :عدة عوامل وهي ) 113: 2011تعلب ، (، ) 99-98: 2012الفقي ،  (وحدد 

ممــا ال شــك فيــه أن أي قــرار يتخــذ البــد وأن يــؤدي فــي النهايــة إلــى تحقيــق : أهــداف المنظمــة -1

  .أهداف المنظمة أو الهيئة أو المجتمع المتخذ فيه القرار

تعتبـــر ثقافـــة المجتمـــع وعلـــى األخـــص نســـق القـــيم مـــن األمـــور : الثقافـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع -2

 .بعملية اتخاذ القرارالمهمة التي تتصل 

ال يكفـــي المحتـــوى القيمـــي أو المحتـــوى : الواقـــع ومكنوناتـــه مـــن الحقـــائق والمعلومـــات المتاحـــة -3

األخالقي كما يسميه البعض بل يجب أن يؤخذ في االعتبـار الحقيقـة والواقـع ومـا ترجحـه مـن 

 .وسيلة أو بديل على بديل

  اإلدارة اإلستراتيجية

 اإلدارة التكتيكية

 اإلدارة التشغيلية
 

 

  غير مهيكلة

 شبه مهيكلة

  مهيكلة

ـــــــة التوجـــــــه  ـــــــة لكاف التخطـــــــيط والرقاب
 تنظيمي بواسطة اإلدارة العلياال

تخطيط والرقابة للوحدات التظيمية ال
 بواسطة اإلدارة الوسطى

التخطــــــــيط والرقابــــــــة للعمليــــــــات 
ــــــــــــــــة بواســــــــــــــــطة اإلدارة  الروتيني

 التشغيلية
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ــة التــوتر النفســي تــؤثر العوامــل النفســية علــى اتخــاذ : العوامــل النفســية -4 القــرار وصــوابيته، فإزال

واالضـطراب والحيــرة والتــردد لهــا تـأثير كبيــر فــي إنجــاز العمـل وتحقيــق األهــداف والطموحــات 

  .واآلمال التي يسعى إليها الفرد

  

  :في المنظمات  خطوات فاعلية اتخاذ القرار

  :خطوات لفاعلية اتخاذ القرار  5إلى وجود  (Dermott,2013)ويشير

،  والحصـــيلةيجــب علـــى المنظمــات قيـــاس نفســها فـــي اربــع مجـــاالت الجــودة ، : ة األولـــى الخطــو 

  والسرعة ، والجهد

ـــة  ـــي معرفـــة  : الخطـــوة الثاني ـــات القـــرار ، فالشـــركات الناجحـــة تكـــون واضـــحة جـــدا ف تحديـــد أولوي

  .القرارات ذات األهمية 

  .قرارات أكثر نجاحا، لتكون التحديد ماالذي ، ومن ، وكيف ، وأين : الخطوة الثالثة 

  .القرارات تلك  ضمان بأن جميع من في المنظمة يدعمون ويؤيدون  :الخطوة الرابعة 

  .تجزأ من المنظمة ية اتخاذ القرار الفعال  بإنها جزءا ال يالتأكد من عمل: الخطوة الخامسة 

  

 :أبعاد فاعلية إتخاذ القرار 

التي عية واألهمية النسبية لكل منها النو و الكمية  عادة ما تتطلب القرارات المعلومات

  (Frankel,2008:58) . بح القرارات أكثر فاعلية صولت القرار متخذتخضع إلى حد كبير لحكم 

أن هناك أربعة عناصر أساسية لفاعلية  (Blenko&Mankins,2012:1)فيما يرى 

  .القرار وهي جودة القرار ، والسرعة والحصيلة والجهد 
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  :جودة القرار  - 1

 عددت الدراسات واألبحاث التي تناولت ابعاد وعوامل جودة القرار  ، حيث يرى ت  

(Martin, et…al,2012)  بأن هناك خمس عوامل إلتخاذ قرارات ذات جودة:  

  الوقت -1

  اهتمام الموظفين للقرارات  -2

  خبرة الموظفين -3

  األهمية أو الحاجة لقرارات ذات جودة عالية  -4

  القرار  درجة الحاجة لدعم -5

بينما تركز هذه الدراسة على ثالثة عوامل لجودة القرار وهي المشاركة في اتخاذ القرار و   

  .األهداف ، ومدى توفر المعلومات المرتبطة بإتخاذ القرارومدى تحقيق 

  :المشاركة في اتخاذ القرارات

عـوة المـرؤوس ود المشاركة الجماعية وسيلة ناجحة وأسلوب لتقبل القرارات وزيادة فاعليتها

للمشاركة في اتخاذ قرار هي إحدى الوسائل التي تعين اإلدارة على سد الحاجات النفسية للعـاملين 

 )219 : 2010حجاحجه ،(فتنمو قدراتهم ويتحملون نصيبا من المسؤولية بمحض رغبتهم 

تشـــجع علـــى إشـــراك  صـــنع القـــرارفـــي المشـــاركة أن  (McMillan,2012)عنهـــا  ويعبـــر

تحليــل المشــاكل، ووضــع االســتراتيجيات،  علــىلمنظمــة امســتويات جميــع  فــية أصــحاب المصــلح

   .وتنفيذ الحلول
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مزايا بمشاركة في اتخاذ القرار ال) 104-103: 2012الفقي ،  ( وفي ذات السياق يصف

  :عدة منها

تسـاعد علـى تحسـين نوعيـة القـرار، وجعـل القـرار المتخـذ أكثـر ثباتـا وقبـوال لـدى العــاملين،    •

  .لون على تنفيذه بحماس شديد ورغبة صادقةفيعم

كمــا تــؤدي المشــاركة إلــى تحقيــق الثقــة المتبــادل بــين متخــذ القــرار وبــين أفــراد المؤسســة مــن  •

 .ناحية، وبين المؤسسة والجمهور الذي يتعامل معه من ناحية أخرى

مـــن وللمشـــاركة فـــي عمليـــة صـــنع القـــرارات أثرهـــا فـــي تنميـــة القيـــادات فـــي المســـتويات الـــدنيا  •

المؤسسة، وتزيد من إحساسهم بالمسؤولية وتفهمهم ألهداف المؤسسة، وتجعلهم أكثر استعدادا 

 .لتقبل عالج المشكالت وتنفيذ القرارات التي اشتركوا في صنعها

كمــا تســاعد المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات علــى رفــع الــروح المعنويــة ألفــراد المؤسســة وٕاشــباع  •

 .حاجة االحترام وتأكيد الذات

  : دى تحقيق القرار لألهدافم

ــار   (Forman&Selly,2001:1)يشــير ــدائلأن اتخــاذ القــرار هــي عمليــة اختي  بــين الب

  .المحتملة من أجل تحقيق األهداف أو الغايات 

ان هــذه األهــداف والغايــات مــن الممكــن دمجهــا  (Tillman&Cassone,2012)ويؤكــد   

مــن خــالل نمــوذج القــرار ، ويــتم ذلــك مــن القــرارات  فــي عمليــة اتخــاذ القــرار بحيــث يــتم هيكلــة

  : ومعرفة أهميتها ، منهااألهداف  لتحديد خالل عدة أساليب

تعظيم الربحية وتقليل المخاطر، والتقليل من التكلفة، أو إعداد قائمة بأهداف الشركة مثل  -1

  .تعظيم النمو
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هـي وسـيلة تسـتخدم أسلوب المجموعـة األسـمية والـذي تعتمـد عـل توليـد األفكـار كتابيـًا ، و  -2

  .وير أهداف الشركة طلت

تحديد األهمية الشاملة لكل من األهداف المحددة من خالل إعطاء كـل منهـا وزن حسـب  -3

  .أهميتها للقرارات 

  

  :تنفيذ القرارسهولة  -2

من االعتبارات الهامة والتي يجب أن تراعيها اإلدارة هو إمكانية تنفيذ القرار فالقرار بدون 

لـم يكـن وال شـك أن فـي التنفيـذ اختيـار لمـدى سـالمة القـرار وقـد يكـون القـرار سـليما  تنفيذ كأنه

فــي حــد ذاتــه إال أن عــدم الدقــة فــي تنفيــذه تــؤدي إلــى فشــله ويــؤتي بنتــائج عكــس التــي توقعهــا 

  )287:  2011تعلب ، (  .متخذ القرار

المرغوبــة  أن القـرارت الجيـدة ربمـا تكــون أقـل مـن النتـائج (Borkowski, 2006)ويـرى 

  .وذلك ليس بسبب صحة القرار ، وٕانما بسبب طريقة تنفيذ القرار 

  

  :القرار تخاذوقت ا -3

إن توقيت إعالن القرار علـى درجـة بالغـة مـن األهميـة لنجـاح تنفيـذ القـرار نفسـه، والنقطـة 

الرئيسية في توقيت إعالن القرار تتمثل في مدى الحساسية لدرجة األهميـة العاجلـة المتضـمنة 

  )66:  2010حجاحجه، (في الموقف ومدى مناسبة القرار مع بقية األحداث 

أن اخذ مزيد من الوقت عند اتخاذ القرار  ال يخلـق قـرارات  (Hopkin, 2009)ويضيف 

  .مثلى ، بل يقلل من جودة القرار 
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ة فقد يتطلب القائد لالستعجال في اتخاذ القرار دون إستشارة اآلخرين ، فالقرارات التشـاركي

والقــرارات التعاونيــة تتطلــب الكثيــر مــن الوقــت ، لــذلك يجــب علــى متخــذي القــرار عمــل جدولــة 

 (Martin, et…al,2012) .زمنية للقرارات التي تتطلب المشاركة 

ويتحقـق أفضـل وقـت للقـرار عنـدما يـتم تعظـيم قيمـة القـرار مـن خـالل الموازنـة بـين الوقـت 

 , Decision Innovation) .أو تقليـل الخسـائر الـالزم إلكتسـاب المعرفـة وزيـادة الفوائـد 

2013)  

  

  )8-2(شكل 

  توقيت القرار

  

  

  

  

  

 (Decision Innovation , 2013): المصدر 

  

  

  

  

ارتفاع 
 المعرفة

تقليل الفوائد او 
  زيادة الخسائر

 افضل وقت للقرار

مة
القي

 

 الوقت
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  : القرار قبول -4

 هتنفيـــذ يســـاهم فـــيهـــو دائمـــا مرغـــوب فيـــه و قبــول القـــرار مـــن قبـــل أعضـــاء المجموعـــة أن 

ة درجــة قبــول القــرار مــن جميــع المعنــين ، يــؤدي إلــى كمــا أن زيــاد،  (Akrani,2010)  ليــةعافب

  .زيادة احتمالية تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية 

مرضــي يجــب علــى مقبــول و حتــى يكــون القــرار   (Forman&Selly,2001:6)ويشــير 

  :متخذي القرار اتباع عدة خطوات منطقية 

  .تحديد المشكلة تماما -1

  .معرفة جميع المعلومات ذات الصلة  -2

  .تحديد جميع المعايير  – 3

  .ترجيح بدقة جميع المعايير وفقًا لألهداف المحدده  -4

  .الوصول بدقة لكل بديل حسب كل معيار  -5

  .حساب بدقة واختيار البديل األعلى قيمة  -6

 

  :اتخاذ القرار وحل المشكلة عقبات 

  :عدد من العقبات (Bowman, 2010) ويبين

ه نحــو إدارك المشــاكل بطــرق معينــة ، واســتخدامها مــن خــالل وهــو التوجــ: الوضــع العقلــي  -1

إلى الحلول ، ويتم ذلـك مـن خـالل التـدريب  استرجاع المعلومات من الذاكرة لمساعدة في الوصول

  .أو تطبيق معادالت رياضية ، تصميم نموذج يساعد على حل المشاكل 

اهيم المسـتخدمة المألوفـة ، وهـذا عدم القدرة على اإلعتراف باألدوات والمف: الرسوخ الوظيفي  -2

  .قد يسبب عدم القدرة على روؤية اإلستخدمات اإلبداعية لحل المشاكل 
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وهو الميل إلى أدلة تدعم معتقدات متخذ القرار ولتأكيد وجهة نظره ، وتجاهـل األدلـة : التحيز -3

  .التي تتناقض مع معتقداته 

علـــى أســـاس تـــوافر المعلومـــات فـــي الوقـــت  وحـــل المشـــاكلالميـــل إلـــى اتخـــاذ القـــرار : التـــوافر -4

حتاج متخذ القرار إلى اتخاذ قرارات سريعة ، فتوفر المعلومات المناسب ، ففي بعض األحيان قد ي

تساعده على اتخاذ قرار مناسب ، وعلى العكس عندما يمتلك معلومـات محـددة فإنـه يجـد صـعوبة 

  .في اتخاذ القرار 

اتخـاذ القـرار وهـي  دت التـي يواجههـا متخـذي القـرار عنـايضـا مـن العقبـا: عدم تقدير العواقب -5

عـدم وزن العواقـب ، فكثيــر مـن االحيــان يـتم اتخــاذ قـرار معـين قبــل اخـذ بعــين االعتبـار مــدى 

 .أو القرار على المنظمة تأثير هذا الحل 
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   الدرسات العربية واالجنبية ) :5- 2( 

   : الدراسات العربية: أوالً 

القرارات في  اتخاذأثر المعلومات وأنظمة المعلومات اإلدارية على  " بعنوان) 2003، الشبول(دراسة  •

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية القرارات التي يتخذها مدراء ، " قطاع اإلتصاالت في األردن 

ت اإلدارية اإلدارة العليا في قطاع اإلتصاالت في األردن وعالقتها بالمعلومات وبأنواع نظم المعلوما

المستخدمة في هذا القطاع ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها أن أهم عنصر يؤثر في فاعلية 

إضافة إلى ذلك أن تكنولوجيا القرارات ،  اتخاذالقرارات وهو مصدر المعلومات المستخدمة في عملية 

صائبة الالقرارات  تخاذاتساعد وتسهل في  مة في قطاع االتصاالت في األردن المعلومات المستخد

وبجهد أقل ، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام اإلدارة العليا في االعتماد على المعلومات الشاملة 

للقرار لضرورتها في زيادة فاعلية القرارات ، ومواكبة التطور في نظم  التكاملوالجوهرية والدقيقة و 

تخدام نظم دعم القرارات ، نظم دعم القرارات وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة وذلك من خالل اس

القرارات ذات  اتخاذالجماعية ونظم معلومات اإلدارة العليا ونظم الخبيرة بشكل أوسع لإلستفادة منها في 

 .فاعلية عالية

القرارات في  اتخاذأثر أستخدام أنظمة المعلومات المحوسبة على  " بعنوان) 2003، مرتضى(دراسة  •

 اتخاذكان هدف الدراسة معرفة أثر استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة في حيث و  "لعاليوزارة التعليم ا

وقد لخصت الدراسة بضرورة اإلهتمام باإلبحاث والدراسات التي تكفل تحسين أنظمة ، اإلداريةالقرارات 

 بصورة أكثرات متخذي القرار بالمرونة والسرعة لتلبي إحتياجالمعلومات المحوسبة فيما يتعلق بالدقة و 

، األهتمام بتاهيل وعقد الدورات للعاملين في مجال المعلومات المحوسبة ، مما يساعد على زيادة فاعلية 

قدرتهم في التعامل مع هذه البيانات ، واإلستمرارية في تفعيل استخدام انظمة المعلومات المحوسبة في 

 .ن خالل تعزيز الجانبين المادي والبشري اإلنسانية وذلك مو المجاالت اإلدارية والمالية و الفنية ، 
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دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في صنع القرارات  " بعنوان ) 2003المشاقبة، (دراسة  •

لى إلقاء الضوء على واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة إوهدفت هذه الدراسة ، " اإلدارية  

اإلسكان للتجارة والتمويل ، حيث توصل الباحث إلى نتائج  في عملية صنع القرار اإلداري في بنك

وكانت من بينها وجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية ونوعية القرارات اإلدارية من حيث السهولة 

، كما توصل الباحث لوجود اثر كبير لنظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في  التكاملوالسرعة والدقة و 

، كما أوصت  )رات اإلدارية من حيث البعد الزمني والبعد الشكلي وبعد المحتوى فاعلية صنع القرا

الدراسة لعدة نقاط كان أهمها عمل دراسات ميدانية على نظم دعم القرارات ونظم القرارات الجماعية 

 .حالما يتم تفعيلها ميدانيا

اإلدارية المدركة في السلوك  جودة تكنولوجيا نظام المعلومات أثر " بعنوان) 2003، الطراونة(دراسة  •

وهدفت هذه الدراسة ، "  القرارات في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة اتخاذاإلبداعي و فاعلية 

إلى التعرف على واقع تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية المستخدمة في هذه السلطة وتحديد مستوى 

أهم ما توصلت إليه الدراسة ،حوثين ، باإلبداعي لدى الم ومستوى السلوكالقرارات ،  اتخاذفاعلية عملية 

من النتائج وجود أثر هام ذو داللة إحصائية إلبعاد متغير جودة تكنولوجيا نظم المعلومات اإلدارية 

في ) األمور المادية ، اإلعتمادية ، اإلستجابة ، التأكيدية ، التعاطفية ، خصائص المعلومات (المدركة 

إلهتمام وتعزيز ، كما لخصت الدراسة ببعض التوصيات وكان أبرزها ا القرارات خاذاتفاعلية عملية 

عقد دورات تدريبية للعاملين على و بعاد جودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية في السلطة ، وجود أ

  .القرارات  اتخاذتطوير وٕاختيار البدائل في عملية 
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أثر خصائص الهيكل التنظيمي في نوعية المعلومات دراسة  " بعنوان) 2004، السالم وملكاوي(دراسة  •

حيث كانت غاية هذه الدراسة التعرف على ، " ميدانية في الشركات الصناعية المساهمة األردنية 

وعالقتها بنوعية المعلومات في ) المركزية ، والمعيارية ، والرسمية (بعض خصائص الهيكل التنظيمي 

ى نتائج أبرزها تمتاز المعلومات في الشركات الصناعية األردنية بإنها الشركات ، وتوصلت الدراسة عل

ى زيادة لذات نوعية عالية قليال إلنها أعلى من الوسط الفرضي بقليل ، وهذا يعني ان الشركات تتجة إ

اإلهتمام بنوعية معلوماتها من منطلق دورها االساسي في ضمان النجاح لمختلف القرارات التي تأخذها 

، وأوصت الدراسة إلى ضرورة التفكير في كيفية تحقيق المواءمة بين  ام اإلدارية في الشركةاالقس

الهياكل التنظيمية بخصائصها المختلفة وبين نظم المعلومات  وجعل ذلك عملية مستمرة بهدف تحسين 

لشركة بالدور نوعية المعلومات التي تقدمها ، وترسيخ القناعة لدى اإلدارة العليا وجميع العاملين في ا

 .الذي تؤديه نظم المعلومات اإلدارية في نجاح الشركات األردنية 

تحليل كفاءة وفاعلية القرارات اإلستراتيجية المستندة إلى نظم  " بعنوان) 2005، الحواجرة(دراسة  •

وتناولت ، " المعلومات اإلدارية المحوسبة من وجهة نظر المديرين في البنوك التجارية في األردن 

فحص نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها على كفاءة وفاعلية القرارات اإلستراتيجية ، ذه الدراسة ه

بهدف إبراز أثر هذه النظم على كفاءة وفاعلية القرارات اإلستراتيجية ، وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج 

فاءة وفاعلية القرارات مهمة منها تحقق نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة أهدافها في تعزيز ك

اإلستراتيجية للمنظمة ، كما توصلت الدراسة للتوصيات منها العمل على تسخير نظم المعلومات اإلدارية 

القرارات اإلستراتيجية  وتسخير  اتخاذفي مراحل عملية صناعة و المحوسبة وخاصة نظم دعم القرارات 

اعدة معرفية تدعم وتساند متخذي القرارات ا في بناء قالمحوسبة وتوظيفهنظم المعلومات اإلدارية 

 .االستراتيجية 
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القرارات دراسة  اتخاذأثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية عملية  " بعنوان) 2005، ةنالمحاس(دراسة  •

أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية هدفت هذه الدراسة لتحليل ، " ميدانية في دائرة الجمارك األردنية 

كانت أهمها وجود  ، وخلصت الدراسة بنتائج لقرارات دراسة ميدانية في دائرة الجماركا اتخاذعملية 

 توصياتالقرارات ، وكانت  اتخاذفاءة فاعلية مبحوثين لكفاءة نظم المعلومات وكتصورات مرتفعة لل

من يجب خلق جو من المشاركة الفعالة بين العاملين على هذه البرامج والمستخدمين لها وذلك  الدراسة

، ودعم اإلدارة العليا للمستخدمين من خالل تشجيعهم على استخدام النظام ، أجل تطويرها ومتابعتها 

 .القرار  اتخاذوزيادة اإلهتمام بالمستلزمات المادية والمالية والفنية لما لها من اثر في فاعلية 

ات اإلدارية في دوواوين القرار  اتخاذالمعلومات وأثرها في عملية " بعنوان) 2006، السلطان(دراسة  •

نظم المعلومات اإلدارية عن مدى استخدام هدفت هذه  الدراسة للبحث "الوزارات في الجمهورية اليمنية 

الوزارات وقد توصلت الدراسة إلى توصيات أبرزها وضع خطط عمل واضحة لكيفية اإلستفادة  في دواوين

وٕانشاء الهيئة العليا المعلوماتية لتتولى مهام  من تقنيات المعلومات واالتصاالت في مجاالت اإلدارة ،

العمل على رفع كفاءة وفاعلية نظم المعلومات اإلدارية ، على القيادات اإلدارية عند و إدارة المعلوماتية ، 

 .ر المعلومات الدقيقة والواضحة والمرنة والموضوعية والشاملةيالقرارات مراعاة ومنها اإلهتمام بتوف اتخاذ

القرارات اإلدارية في  اتخاذخصائص المعلومات على فاعلية أثر " بعنوان) 2006، دوانالع(دراسة  •

المعلومات بأبعادها المختلفة  صهدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر خصائ ".المؤسسات العامة األردنية 

ة على فاعلي ح والمرونة وسهولة الحصول عليها ، التوقيت المناسب ، الدقة الشمول والوضو  التكامل

القرارات اإلدارية ، والمعوقات التي تواجه متخذي القرارات في الحصول على المعلومات وأهم  اتخاذ

اإلقتراحات الممكنة لعالجها ، ولخصت الدراسة أن من أهم المعوقات التي تواجه المديرية عينة الدراسة 
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و وتبويبها  في الحصول على المعلومات هو ضعف أنظمة معلومات محوسبة لمعالجة البيانات

 .وتصنيفها وتوصيلها إلى متخذي القرارات اإلدارية 

جودة المعلومات التي تنتجها نظم المعلومات اإلدارية  مدى" بعنوان) 2007، ادي وآخرونو (دراسة  •

للبحث في مدى جودة المعلومات التي  الدراسة هذه  هدفت ."المحوسبة في بلديات ومحافظة غزة 

تنتجها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في بلديات قطاع غزة بفلسطين ، وحيث توصلت الدراسة بإن 

ين وجود نظام المعلومات اإلدارية المحوسبة وبين إنتاج المعلومات الالزمة هناك عالقة معنوية طردية ب

مة لتحديد أهداف النظام على توفير المعلومات الالز  باإلضافة أن هناك ضعفا في قدرة لصناعة القرار ،

كما أوصت الدراسة تقوية وتدعيم دور نظم المعلومات اإلدارية في صناعة  واستراتيجيات البلدية ، 

 .قرارات في بلدية غزة ال

كفاءة النظم والمعلومات اإلدارية من وجهة نظر المستفيد " بعنوان) 2007، األعرجي والشبول(دراسة  •

هده الدراسة إلى التعرف على أنواع ومراحل عملية  هدفت ."القرارات في قطاع اإلتصاالت  اتخاذفي 

ات اإلدارية ، وتحديد كل من تكنولوجيا قرارات ومتطلباتها من المعلومات وأنظمة المعلومال اتخاذ

المعلومات وأنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة في قطاع اإلتصاالت في األردن ، وتحديد مدى 

فاعلية القرارات في قطاع االتصاالت ، ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أن هناك دور 

ت المتخذة في قطاع االتصاالت ، حيث أن توفر المعلومات القرارا اتخاذإيجابي للمعلومات في فاعلية 

القرار له أثر إيجابي على فاعلية هذه القرارات ولكن بدرجة  اتخاذمن حيث الكم والدقة لعملية  التكامل

القرار وتنفيذه  تخاذمتوسطة وذلك لنقص استخدام هذه المعلومات بهذه الخصائص في الوقت المناسب ال

ة ضرورة زيادة االهتمام اإلدارة العليا في االعتماد على المعلومات الشاملة وقد أوصت الدراس، 

ه ، إضافة إلى السعي وراء المحافظة على مستوى األمن اتخاذالمراد  للقرار التكاملوهرية والدقيقة و والج
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لمستخدمة والرقابة على المعلومات ونظم المعلومات اإلدارية الذي توفره أدوات ووسائل االمن والرقابة ا

 . قطاعالفي 

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية اتخاذ القرارات  " بعنوان) 2007، أبوهميس(دراسة  •

 هده الدراسة إلى التعرف على هدفت ."  اإلدارية دراسة تطبيقية على الصناعات الدوائية في األردن

ي شركات األدوية األردنية وقد ركزت على ف تكنولوجيا المعلومات على فاعلية اتخاذ القراراتاستخدام 

العليا والوسطى والدنيا ، وتوصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج وكان أهمها : المستويات اإلدارية الثالثة 

انه استخدام تكنولوجيا المعلومات في شركات األدوية أدى إلى المساهمة في تحقيق األهداف المراد 

السرعة في اتخاذ القرارات اإلدارية ، ومن ضمن النتائج اإليجابية إن إنجازها ، كما أدى إلى تحقيق 

شركات األدوية األردنية تمارس استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة بشكل واسع ، مما يسهم في 

بشكل كبير في تحقيق فاعلية القرارات اإلدارية ، وأهم التوصيات التي توصلت لها هذه الدراسة العمل 

 .فع كفاءات مستخدمي تكنولوجيا المعلومات على ر 

وأثرها في تحقيق المرونة اإلستراتيجية جودة المعلومات  " بعنوان) 2008، النجار و الحوري(دراسة  •

جودة المعلومات  إلى أثر لتعرف الدراسة هدفتو  ." دراسة ميدانية في شركات صناعة األدوية األردنية

ؤثر تيجية للمنظمة ، حيث بينت الدراسة أن أبعاد جودة المعلومات تبأبعادها في تحقيق المرونة اإلسترا

أن إستخدام نظم المعلومات ، باإلضافة  بشكل إيجابي وبداللة معنوية على المرونة اإلستراتيجية ، 

ت الدراسة لوصت،  كما ترتبط بعالقة إيجابية مع صنع القرار للمديرين التنفيذين ومديري اإلدارة الوسطى 

 اتخاذالمناسب للحدث الذي يتطلب فيه  الوقتستنتاجات أبرزها زيادة  اإلهتمام بالمعلومات في لعدة ا

القرار ، والعمل على تقديم المعلومات بشكل واضح ، وٕايجاد اآللية المناسبة لتحديد المعلومات وتحديثها 

 .بشكل المستمر ، ودقة المعلومات وخلوها من األخطاء 
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مدى استخدام نظم دعم القرار و األساليب الكمية في عملية اتخاذ  " نوانبع) 2009، بركات(دراسة  •

حيث كانت غاية هذه الدراسة مدى   ."دراسة تطبيقية على القطاع العام في محافظة الالذقية  القرار

ت ومعرفة الواقع الفعلي للبيئة التي يتم فيها اتخاذ القرار والتطرق ألهم المعوقااستخدام نظم دعم القرار 

 التي تؤثر في توجهات المدراء في مواقع اتخاذ القرار نحو تطبيق نظم دعم القرار ، وتوصلت الدراسة

عدد مرات استخدام مدراء القطاع العام في محافظة الالذقية لنظم دعم لنتائج عدة واهمها انخفاض 

دية ، كما يتاثر مدى القرار في عملية اتخاذ القرار واقتصار هذا االستخدام على بعض المبادرات الفر 

متغيرات الاستخدام المدراء االساليب الكمية في عملية اتخاذ القرار بشكل سببي مباشر وٕايجابي بكل 

كالخصائص التنظيمية وخصائص المعلومات المقدمة إلتخاذ القرار ، و أوصت الدراسة مالحظة الغير 

نظمات الحكومية لتطوير برامج نظم دعم على ضرورة توفير االعتمادات المالية الآلزمة والضرورية للم

القرار المختلفة التي تمكن متخذي القرار من استخدام االسلوب الكمي لمواكبة االحتياجات المتجددة في 

 .عالم اإلدارة 

القرار دراسة ميدانية في شركة  اتخاذأثر جودة المعلومات في  " بعنوان) 2009، الخزاعلة(دراسة  •

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد جودة المعلومات الصحة والدقة   ."ية الخطوط الملكية األردن

القرارات  اتخاذوالسالمة والكمال وعمر ووقت المعلومة والوصول والترابط والعرض والمصدر واألمن في 

في شركة الخطوط الجوية الملكية االردنية ، كما تهدف إلى التعرف على أهم المعوقات التي تواجه 

، ولخصت الدراسة على أن كل تخذي القرار في الحصول على المعلومات واهم الحلول لعالجها م

زيادة  إلى ، وأوصت الدراسةالقرار  اتخاذمتغير من أبعاد جودة المعلومات يؤدي إلى التحسين في عملية 

لومات ، و زيادة اهتمام اإلدارة العليا بالشركات والمنظمات في االعتماد على خصائص وأبعاد جودة المع

  القرارات اتخاذاإلهتمام بمبدأ المشاركة في 
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كانت   ."تطوير األداء  على ترالقراا مساندة نظم استخدامأثر  " بعنوان) 2009، رمضان(دراسة  •

 التربية وزارة يـف ءاألداء ويرـتط ىـعل القرارات مساندة نظم اثر معرفةغاية هذه الدراسة إلى معرفة 

 القرارات مساندة لنظم أثر وجود، حيث لخصت الدراسة بعدة نتائج منها  غزة ظاتمحاف – التعليمو

 ساندةـم مـنظ تخدامـالس العليا بالنسبة اإلدارة لدى وإدراك وعي وجود في لتمث االداءويرـتط على

 ةارالوز يـف القرارات ساندةـم مـنظ تخدامـالس الفنيةو المادية اإلمکانات وتوفر،  جيدة بدرجة القرارات

 نظم الستخدام جيد مستوى تنظيمي وتوفر،  جيدة بدرجة بشرية إمکانات وجود مع،  متوسطة بدرجة

 تفادةـواالس،  سليمة علمية أسس على القرارات مساندة نظم القرارات ، كما أوصت الدراسة ببناء مساندة

 واستخداماتها اـهتطبيقات ويرـوتط التربية والتعليم ككل وزارة مستوى على القرارات مساندة نظم من

 بعملية االهتماموالوزارة ،  تتخذها القرارات التي جميع مساندة في القرارات مساندة بنظم االستعانةو،

 .القرارات  مساندة نظم باستخدام واهتمامها لعلياا اإلدارة دعم زيادةو،  التدريب

كفاءة التدقيق الداخلي  جودة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في " بعنوان) 2009، العرود وشكر(دراسة  •

 "في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية  

جودة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في كفاءة التدقيق الداخلي في  حيث كانت غاية هذه الدراسة بيان أثر 

صلت لها الدراسة ، وكانت إحدى النتائج التي تو الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية  

أثرا مهما ذا داللة إحصائية لجودة تكنولوجيا المعلومات في كفاءة التدقيق الداخلي ، وأوصت أن هناك 

الدراسة بتحسين خصائص المعلومات كبعد من أبعاد جودة تكنولوجيا المعلومات ، وضرورة تطوير 

 .كنولوجيا الحديثة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واستخدام التمهارات العاملين 

أثر جودة المعلومات في إدارة األزمات دراسة ميدانية لعينة من " " بعنوان) 2010،عثمان (دراسة  •

وهدفت الدراسة إلى معرفة دور جودة المعلومات في  ."  ات االتصاالت األهلية في الصومالشرك

هة األزمات التي تمر بها ، شركات االتصاالت األهلية في الصومال في قدرة هذه الشركات على مواج
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وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها تتوافر جودة المعلومات بشكل متوسط في المعلومات التي تحصل 

عليها الشركات ، ووجود عالقة اثر ايجابية وذات داللة إحصائية بين جودة المعلومات وٕادارة األزمات 

جودة المعلومات لتحقيق مستويات ركات بعناصر في الشركات ، كما اوصت الدراسة بزيادة اهتمام الش

أعلى منها من خالل إعتمادها على نظم معلومات فعالة ، والتاكد من شمولية المعلومات وخلوها من 

األخطاء والتحيز ، واستخدام وسائل فعالة وقادرة على جمع الكم والنوع المطلوب من المعلومات بأقل 

  .تكلفة 

نظم دعم القرارات كمتغير وسيط في تعزيز أثر المعرفة الضمنية على  " بعنوان) 2010، حمزة(دراسة  •

وهدفت  ."  جة دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية بدولة الكويتجودة القرارات اإلستراتي

إلى التعرف على أثر المعرفة الضمنية على جودة القرارات اإلستراتيجية ودور نظم دعم القرارات  الدراسة

أثر المعرفة الضمنية على جودة القرارات اإلستراتيجية ، حيث توصلت الدراسة إلى أهم النتائج  عزيزفي ت

بأبعادها على جودة القرارات اإلستراتيجية وعلى نظم دعم داللة معنوية للمعرفة الضمنية بوجود تأثير ذو 

كما أوصى  رارات اإلستراتيجية ، ذو داللة معنوية لنظم دعم القرار على جودة الق ووجود تأثير ،القرارات 

تعزيز و  لألهتمام بجودة المعلومات والبيانات المستخرجة من نظام دعم القرار ، الباحث في الدارسة

إمكانات المديرين العاملين في شركات االتصاالت الخلوية بالكويت من خالل تمكينهم وتشجيعهم على 

 .تدريب وتعليم العاملين 

أثر االتصاالت اإلدارية في تحقيق فاعلية القرارات اإلدارية بوزارة  " بعنوان )2010، العنزي(دراسة  •

على دور االتصاالت اإلدارية في تحقيق قرارات  الدراسة إلى التعرف وكان هدف هذه ."العدل الكويتية  

إدارية فاعلة ولمعرفة مستوى فاعلية االتصاالت اإلدارية المستخدمة وأثرها في تحديد خصائص 

ئج أبرزها وجود أثر علومات الناتجة عنها في تحقيق فاعلية القرارات اإلدارية ، وتوصلت الدراسة لنتاالم

ومهارات االتصاالت اإلدارية في توفير معلومات ذات خصائص تتسم بالتوقيت المناسب  ألنماط ووسائل
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وجود أثر لخصائص ، والدقة و الشمولية ، والوضوح والمرونة وسهولة الحصول عليها ، كما توصلت ل

إلى زيادة األهتمام بأنماط االتصاالت المعلومات في تحقيق فاعلية القرارات اإلدارية ، وأوصت الدراسة 

اإلدارية بين العاملين بنفس المستوى اإلداري ومن المديرين إلى العاملين للمساهمة في توفير معلومات 

، وتطوير وسائل االتصاالت اإلدارية المكتوبة ة ذات خصائص معينة تجعل القرارات اإلدارية أكثر فاعلي

والشفوية واإللكترونية لتوفير المعلومات المطلوبة ، وتدريب العاملين على تلك الوسائل للمساهمة في 

 .جعل المعلومات الناتجة عنها أكثر دقة ومنفعة 

ري في جودة أثر المعايير األخالقية للمحاسب اإلدا " بعنوان) 2011، محمود وآخرون(دراسة  •

وسعت هذه  ."معلومات التقارير المالية دراسة حالة على عينة من المحاسبين في مدينة تكريت 

معلومات سبين اإلداريين وعالقتها بجودة اإللتزام بالمعايير اإلخالقية للمحاأثر الدراسة إلى معرفة 

 ودة معلومات التقارير المالية، حيث تعتبر جالتقارير المالية على عينة من المحاسبين في مدينة تكريت

كشرط اساسي لتقديم المعلومات المحاسبية بالشكل الذي يمكن لإلدارة من القيام بوظائفها على أكمل 

وجود عالقة طردية للخصائص الرئيسية للمعلومات  هذه الدراسة ، وكانت ابرز نتائج الدراسة وجه

، ووجود عالقة ارتباط معنوية بين عايير األخالقية والموثوقية مع مدى اإللتزام بالم التكاملالمحاسبية 

معايير اخالقيات المحاسب اإلداري وجودة معلومات التقارير المالية ، كما أوصت الدراسة إلى ضرورة 

دعم االخالقيات بهدف تحقيق الجودة في المعلومات التي تتضمنها ولضمان تحقق الجودة في المجاالت 

 .مد عليها والوظائف اإلدارية التي تعت

القرار في الشركات  اتخاذأثر إدارة المعرفة في فاعلية  " بعنوان) 2011، الزريقات(دراسة  •

القرار في  اتخاذأثر إدارة المعرفة في فاعلية وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة  ."اإلستخراجية األردنية 

بوجود أثر ألبعاد إدارة حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج لخصت ،  الشركات اإلستخراجية األردنية

المعرفة على فاعلية اتخاذ القرارات في الشركات اإلستخراجية األردنية ، كما قدمت الدراسة مجموعة من 
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العمل على تعزيز أبعاد  التوصيات الهادفة إلى تعزيز أبعاد إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار منها

قادرة على تزويد  اد قاعدة بيانات ونظم للمعلومات ل إيجمن خال القرار اتخاذإدارة المعرفة وفاعلية 

 ، إدارتها بما تحتاجه من معلومات كمية ونوعية في الوقت المناسب والشكل المناسب 

أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات  " بعنوان)  2012، الغزالي(دراسة  •

لتسليط الضوء على نمط القيادة التحويلية وتأثيرها في  هذه الدراسة حيث كانت غاية ."التأمين األردنية 

فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية ، حيث لخصت الدراسة بنتائج كان أهمها أن 

كرية ، التأثير المثالي ، التحفيز ،االعتبارية الفردية ، اإلستثارة الف(مستوى توافر القيادة التحويلية بأبعادها 

فاعلية عملية اتخاذ القرار مرتفعا ، إضافة إلى ذلك مستوى توافر كذلك كان  كان مرتفعا ، و) التمكين

يمتلك المديرون العاملون القدرة على اتخاذ القرارات بما يتماشى مع اهداف الشركة ، وأوصت الدراسة 

لقرارات مما يزيد من فاعليتها ويسهل إلى تعزيز اهتمام القادة العاملين بإستشارة العاملين عند اتخاذ ا

 .قبولهم لها 
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 :ة الدراسات األجنبي: ثانياً  •

 Assessing information quality in a“بعنوان   (Bardaki, , Pramatari, 2007)دراسة  •

RFID-integrated shelf replenishment decision support system for THE 

Retail industry”   .هذه الدراسة لمعرفة تأثير نوعية المعلومات المستخدمة على تحديد  ركزت

الجرف او (بواسطة نظم دعم القرار لتعزيز تنفيذ عملية التجديد  RFIDترددات الراديو أو تكنولوجيا 

نظرا لعدم توافر مؤقت لسلع على رفوف تجار التجزئة وبالتالي تحسين  على متاجر التجزئة، )الجرد

تقوم الدراسة على ثالث سيناريوهات ، جودة المعلومات المدخلة في نظم دعم القرار من  العملية ، حيث

وٕاجراء تجربة ميدانية ومن ثم حيث الوقت والدقة والكمال ، ويتم تقييم المدخالت بواسطة نظم دعم القرار 

مات من حيث ،  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود عالقة بجودة ونوعية المعلو  اإلختبارات 

على تحسين  RFIDاالبعاد الثالثة وٕاختبارها واستخدامها في نظم دعم القرارات وتطوير تكنولوجيا 

 .المنتجات 

 Assessing information Quality using“بعنوان   (Pierce&Thomas, 2007)دراسة  •

prediction markets”  .جودة المعلومات  قامت هذه الدراسة بإستخدام تقنية جديدة لقياس وتقييم

حيث هدفت لمعرفة جودة المعلومات وتقييمها من خالل اسواق التنبؤ على ،  التنبؤ أسواقوتطبيقها على 

مقارنة  ، التفتيش من قبل خبراءات ، تعقب البيان (س لقياة لأجهز  ستةخالل من  صحيفة نيويورك تايمز ،

،  قواعد العمل/ إلى مجاالت من القيم المسموح بها  مقارنة بين قيم البيانات ،  ايانات لنظرائهبين قيم الب

أسواق وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها أن ، ) العمالء  مسوحات و شكاوى العمالء ،  بيانات التنميط

 ،  المعلوماتلتقييم جودة ، وهي وسيلة غير مباشرة  المعلوماتبمثابة ديناميكية تعطي مؤشرا لجودة  التنبؤ

أفضل السبل الستخدام أسواق واستكشاف حاجة إلى مزيد من البحوث اإلضافية ة إلى الصت الدراسو وأ

 . المعلوماتالتنبؤ لتقييم جودة 
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  " Information Quality and options " بعنوان  (Vanden , 2008)دراسة  •

ا باإلسعار خيارات السوق وارتباطهب دة المعلومات وعالقتهاطبيعة تأثير جو لمعرفة  الدراسة هدفت هذه

جديد متعدد ، حيث تقوم الدراسة بإستخدام نموذج  بالنسبة للمستثمرين والتقلب الضمني للمعلومات

، من أجل التوصل إلى هدف هذه الدراسةواستخدام المعادالت الحسابية واإلحصائية التوقعات العقالنية 

، لخيارات األسعار و سي للقيم ان جودة المعلومات هو المحرك الرئي من أهمها وخلصت الدراسة بنتائج

 .وهو يؤثر بشكل ايجابي على خيارات السوق و قرارات المستثمرين 

 Eight key issues for the decision“ بعنوان  (Arnott & Pervan ,2008)دراسة  •

support systems discipline”   .ة نظم ثمانية قضايا مهمة والمتعلقة بأهمي  وتناولت هذه الدراسة

المبنية على األسس النظرية  ونماذجه ، وحكم صنع القرار و مناهج البحث في نظم دعم القرار القراردعم 

،  المجال األكاديمي في ودور تكنولوجيا المعلومات و وتمويل نظم دعم القرار والمحافظة على البرامج

والتي  )الت المنشورة المقا( ت الدراسة لمعرفة طبيعة نظم دعم القرار بإستخدام تحليل األدبياتوهدف

رحات لتحسين بحوث حيث خلصت الدراسة ببعض المقتاعتبرها الباحث عينة الدراسة لتحليل محتواها ، 

دراسات الحالة ، كما أوصت بزيادة عدد من  ، وتصميم البحوث العلمية العالية الجودة نظم دعم القرار

 .والدراسات التفسيرية على وجه الخصوص 

 Does participatory decision-making in“ بعنوان  (Carmeli , et…al,2009)دراسة  •

top management teams enhance decision effectiveness and firm  

performance?  “  على كيفية المشاركة في عملية اتخاذ لتسلط الضوء وكان غرض هذه الدراسة

، فقد  و األداء التنظيمي لشركاتفاعلية القرارات ومدى تأثيرها على  (TMT)القرار في فرق اإلدارة العليا 

عينة من فرق اإلدارة العليا ، حيث يقوم كل رئيس شركة بتوفير ) 94(اعتمدت الدراسة على استقصاء 

القرارات وعضو تنفيذي بارز لفرق اإلدارة العليا يقوم بتوفير بيانات المشاركة في  اتخاذ بيانات لفاعلية
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، وقد أظهرت أهم  نتائج الدراسة هناك إرتباط بشكل  األداء التنظيمي لشركاتعملية اتخاذ القرار و 

إيجابي للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار لدى فرق اإلدارة العليا مع فاعلية القرار وتعزيز األداء التنظيمي 

 .لشركات 

 group decision making and quality of“" بعنوان  (Lima , et…al,2010)دراسة  •

information in e-health systems “  

األنظمة الصحية ج نظم دعم القرارات الجماعية و جودة معلومات لتقييم نموذهدفت هذه الدراسة  

، والسعي وراء اكتشاف مقياس لقيمة  (The project VirtualE Care) بإستخدام مشروع الرعايةاإللكترونية 

أن تحقيق نظام يهدف إلى دعم الدراسة  لخصتاته ، حيث جودة المعلومات التي تدعم القرار في حد ذ

على أساس المنطق ، في إطار  المسألة هذه األنترنت يتطلب استخدام بواسطةخدمات الرعاية الصحية 

 .النهج القائم على الذكاء التطوري 

 Modified Early Warning Scorecard “ بعنوان  (O’Donoghue, et…al,2011)دراسة  •

The Role of Data/Information Quality within the Decision Making Process” 

بحيث يتم إختبار هذا  )PA-DQM(المعلومات /هو إعداد نموذج جودة البياناتكانت غاية هذه الدراسة 

ومدة  رديئة ذات نوعية النموذج من خالل تقييمه على المريض ، وتقييم بيانات المريض عندما تكون

ملية إتخاذ القرار ، حيث يعتمد هذا النموذج على أربعة أبعاد تمثل جودة تأثيرها على ع

حيث يتم تطبيق هذا النموذج على ، ) الوقت المناسب ، والدقة واإلتساق ، اإلكتمال (المعلومات /البيانات

ديد وهو إحدى األنظمة المستخدمة في تحمن ورقيًا إلى إلكترونيًا تعديل بطاقة األداء لإلنذار المبكر 

وتوصلت الدراسة لنتائج بعد تطبيقها على  الخطر على المرضى الذين يعانون من حالة صحية متدهورة ،

القضايا الطبية في إيرلندا ، بإن النظام المقترح لديه القدرة على تعزيز  Luke’sموظفًا في مستشفى ) 51(

المعلومات، وأوصت /دة في البياناتوالمتعلقة بالقرارات الطبية ، كما يوفر هذا النظام لتقديم أعلى جو 

     الدراسة بتكيف هذا النموذج في تطبيقات نظم دعم القرار ، 
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 Information Quality in Wikipedia  The“" بعنوان  (ArAzy, et…al,2011)دراسة  •

Effects of Group Composition and Task Conflict”  وقد جرى هذا البحث على موسوعة

الل التركيز على التنوع في قواعد المعرفة كأحد محددات جودة محتوى ويكيبيديا ، ويكيبيديا من خ

في  وصراعات المهمة التي تحدث أثناء عملية التأليف التعاونية ، وأداور األعضاء التي تلعب دورا مهما

تحديد ى تطوير نموذج نظري يفسر كيف أن هذه العوامل الثالثة تتفاعل لوكيبيديا ، وتهدف الدراسة إل

توليف مجموعات ألداء فعال ،  نتائج أهمها إنه من الصعب حيث توصلت الدراسة إلى نوعية المواد ، 

ينبغي تشجيع المجتمعات المهمة ذات صلة بالصراعات من خالل توفير األدوات لمنع الصراعات ، 

   .مجموعة واسعة من معايير السلوك لمنع هذه الصراعات ووضع 

 A pilot study for understanding the” بعنوان  (Chen, et…al,2011)دراسة  •

relationship of information system quality , relationship quality and 

loyalty”  تقييمات المستخدمين على لمعلومات الجودة استكشاف تأثير نظام  إلى  هذه الدراسةهدفت

تطوير سعت الدراسة إلى  ، إضافة إلى ذلك ئهموالو الخدمة  وكذلك مقدمي خدمة التسوق اإللكتروني

، في سياق الخدمات  الوالءو ) الرضاء ، الثقة (وجودة العالقة نموذج نظري لفهم جودة نظام المعلومات 

، وذلك من خالل إختيار عينة عشوائية ، واستخدام اإلستبيان ، ونموذج المعادالت  اإللكترونية للتسوق

م وجودة العالقة بتأثر الوالء بعالقته بالمعلومات الجيدة وجودة النظاهذه الدراسة ، وتوصلت نتائج  الهيكلية

. 

 – sharing quality information in adual“بعنوان  (Wu , et…al,2011)دراسة  •

supplier network : a game theoretic perspective  ." تقييم دور هدفت هذه الدراسة الى

والمشتري على جودة المنتج ، وحيث تسعى الدراسة  الموردينالمعلومات بين فوائد المشاركة و تبادل 

ليلي و من خالل نموذج تحالتوازن للموردين لتبادل جودة المعلومات لوضع وتطوير إستراتيجيات 
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، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها أن المشتري دائما ) السيناريوهات(المعادالت الحسابية ، واإلفتراضات 

، أما من وجهة نظر المورد فإن تبادل المعلومات مع المشتري سيؤثر فيد من تبادل جودة المعلومات يست

 .على حصته السوقية  

 Information Quality assessment  validiting بعنوان  (Ge , et…al,2011)دراسة  •

measurment dimensions and process  ."مشكلة  هو البحث عن الدراسة وكانت غاية هذه

على  )اإلكتساب ، السياق ، المواصفات ، التوقعات (والمتمثلة في أبعادها األربعة  تقييم جودة المعلومات

،  تسامز كلوب، وهي فرع من شركة متاجر وول مار في متاجر  تحسين عمليات قياس جودة المعلومات

دراسة نموذجية افة إلى بعاد القياس الصحيحة والعملية ، باإلضحيث تركز الدراسة على عنصرين أ

حيث برزت  وذلك من خالل إقتراح إطار لتنفيذ تقييم جودة المعلومات ،  لمشاكل جودة المعلومات ،

يتم و  في التصنيع وتصبح معلومات منتجه أو رديئة استخدام بيانات ناقصة معندما يت هالنتائج أن

فيجب رفع خفاض القدرة التنافسية ، تؤدي إلى قرارات غير صحيحة ،وان ، استخدامها كقرارات تجارية

 . الوعي لدى إدارة جودة المعلومات

 The Role of Management Information بعنوان  (Asemi, et…al,2011)دراسة  •

System (MIS) and Decision Support System (DSS) for Manager’s Decision 

Making Process  ."ل من نظام المعلومات اإلدارية ونظام لتعرف على حالة ك هذه الدراسة ركزت

دعم القرار و تحديد دور كل منهما في إتخاذ القرارات التنظيمية وذلك من خالل مناقشة عملية اتخاذ 

القرار على أساس كل مفهوم من األنظمة وخصائصه وعالقته بإتخاذ القرار وعرض النماذج المختلفة التي 

تائج وكان أهمها أن نظم المعلومات اإلدارية هو األنسب توضح ذلك ، ولخصت الدراسة بعدد من الن

لتحديد المشاكل ومساعدة اإلدارة على فهمها ، وفي الوقت ذاته نظم المعلومات اإلدارية ال تهدف لمساعدة 
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في المقابل أن نظام دعم القرار يقدم الدعم في عملية اتخاذ القرار اإلفراد والجماعة على إتخاذ القرار ، 

 .نظام المعلومات اإلدارية  بخالفاكل وحل المش

 Intelligent decision support system for“ بعنوان  (Vohra & Das , 2011)دراسة  •

admission management in higher education institutes”   هدفت هذه الدراسة

من  تعليم العالي وذلكرار في بيئات الالق اتخاذفي  ةلمعرفة مدى اإلستفادة من نظم دعم القرار الذكي

فيما يتعلق  ، والقرار اتخاذوالمعرفة والتي هي مفيدة في   خالل توليد وتقديم المعلومات ذات الصلة

بإدارة القبول والتسجيل في كليات التعليم العالي او الجامعات ، ولوضع سياسات قبول الطالب في 

، حيث سسات على تخطيط موارد المؤ  بناء  ةمعهد التعليم العالي ووضع نظام دعم القرار الذكي

أن تخطيط موارد  إلى نتائج أهمها ، وتوصلت هذه الدراسةالتغلب على السلبيات  ذلك على يساعد

 تخاذيوفر دعمًا جيدا ال في بيئات التعليم العالي  ةالمؤسسات مع فاعلية نظم دعم القرار الذكي

 .القرارات

 The Relationship between“ عنوانب  (Jaafreh & Al-abedallat, 2011)دراسة  •

National Culture and DSS Usage in Jordanian Banking: A Proposed 

Conceptual Framework”   . وكان غرض هذه الدراسة لمعرفة العالقة بين الثقافة الوطنية

تكنولوجيا نظم دعم القرار في البنوك األردنية ، وذلك من خالل استخدام نموذج قبول الواستخدام 

(TAM)  المساهمة الممكنة لدور  مدىكمقترح يمكن التنبوء به واستخدامه في نظم دعم القرار ، و

نظرية قبول التكنولوجيا على استخدام النظم ، وإلستكشاف تأثير الثقافة الوطنية على استخدام نظم 

وطنية ، ونموذج قبول حيث سعى الباحثان لمحاولة التحقق من صحة أبعاد الثقافة الدعم القرار ،  

نموذج قبول (ولخصت نتائج الدراسة بدعم النموذج المقترح التكنولوجيا بإستخدام نظم دعم القرار ، 
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، كما أوضحت النتائج تأثر نظم دعم القرار بأبعاد الثقافة الوطنية مثل النية والسلوك ) االتكنولوجي

 .الموقفي 

 

 Quality evaluation of product reviews“ن بعنوا  (Chen & Tseng , 2011)دراسة  •

using an information quality framework”  . تقييم جودة لوسعت هذه الدراسة

جودة المعلومات  ، حيثالمعروضة على المواقع اإللكترونية والمنتديات   منتجاتالمعلومات في ال

على استخدام نموذج التصنيف  اعتمد الباحثان تساعد المستخدمين والشركات في اتخاذ القرارات ،  

لتحديد  (IQ)، باإلضافة إلى إطار جودة المعلومات  (Multiclass SVM)  المتعدد لدعم الموجه

ولخصت الدراسة هناك آراء ايجابية لوجود عدد كبير من  المستخدمين ومراجعة تصنيفات المنتج ، 

المعروضة في المواقع ب في المنتجات لشراء تلك المنتجات ، في المقابل هناك آراء سلبية لوجود عيو 

اإللكترونية ، إضافة إلى ذلك يعتبر هذا النموذج فعال لمراجعة المنتجات ويساعد على تقديم منتجات 

  .عالية الجودة 

 Measuring the perceived effectiveness of “ بعنوان  (Zvi , 2012)دراسة  •

decision support systems and their impact on performance ” 

التي تعزز من الدراسة لفحص والتحقق من نظم دعم القرار من خالل تقييم العوامل  هدفت هذه

الفاعلية المدركة لها ومدى تأثيرها على األداء ، حيث قامت الدراسة بالتحقق من ذلك بإستخدام 

عم القرار ، وقد طالب من الدراسات العليا الذين قاموا بتطوير نظم د) 652(عملية محاكاة مع 

توصلت هذه الدراسة من خالل التحليل لنتائج كان أبرزها أن المستخدمين المدركين لنظام دعم القرار 

ووجود دعم  لفكرة استخدام النظام له فاعلية الربط لتحسين أداء الشركات ، يرون أن النظام 

القرار تكون أكثر فاعلية والمشاركة من خالل نظم دعم القرار، إضافة إلى ذلك أن عملية اتخاذ 

  .بإستخدام نظم دعم القرار 
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 The Role of E-Service Quality and“ بعنوان  (Pearson, et…al, 2012)دراسة  •

Information Quality in Creating Perceived Value: Antecedents to Web 

Site Loyalty” . مات و جودة لمعرفة وفحص تأثيرات جودة المعلو وقد جرت هذه الدراسة

من خالل لمدى نوايا الوالء للموقع اإللكتروني  المدركةفي تحديد القيمة  المدركة اإللكترونية الخدمات

نموذج الدراسة جودة الخدمات المدركة وجودة المعلومات المدركة في خلق القيمة المتصورة ونوايا 

، وجود تأثير لجودة الخدمات ، حيث توصل الباحثين في هذه الدراسة لعدة نتائج وأهمها الوالء 

 وجودة المعلومات على نوايا الوالء ، ووجود تأثير أكبر لجودة الخدمات اإللكترونيةالمدركة اإلكترونية 

إضافة إلى ذلك أن جودة المعلومات تحسن من جودة المعلومات ، على القيمة المتصورة  المدركة

 .متصورة العالقة بين جودة الخدمات اإللكترونية والقيمة ال

 Factors That Improve the Quality of“ بعنوان  (Nurach , et…al , 2012)دراسة  •

Information Technology and Knowledge Management System for 

SME(s) in Thailand” .إلى التعرف عل العوامل التي تؤدي إلى  هذه الدراسة وكانت غاية

ظام إدارة المعرفة ، وذلك من خالل إجراء إستطالع على تحسين جودة تكنولوجيا المعلومات ون

فردا ، وتوصلت الدراسة لعدد ) 770(مؤسسات صغيرة ومتوسطة في تايلند حيث بلغت عينة الدراسة 

من النتائج أن أهم العوامل التي تساهم في عملية تحسين جودة تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة 

توافر المعلومات وتحليلها ،  أما العامل الثاني وهواسب للمعلومات ، المعرفة هي الدقة والتوقيت المن

وتعد المعلومات الخارجية  بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ، ٕاضافة إلى ذلك تخزين المعلوماتو 

جودة تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة المعرفة ، ولكن تبقى  ىوالداخلية هي أقل نسبيا في التأثير عل

 .مل مهمة بهدف تحسين العملية ويزيد في نهاية المطاف من أداء الشركات جميع العوا
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 A Look Toward the Future: Decision“ بعنوان  (Hosack, et…al , 2012)دراسة  •

Support Systems Research is Alive and Well” .األهمية هذه الدراسة  وتناولت

إلدارية ، وتقديم التغييرات والتأثيرات على بحوث نظم التاريخية لدعم القرار في أنظمة المعلومات ا

المستقبلية لدعم إتخاذ القرارات ، ولخصت الدراسة بوجود  واالتجاهات دعم القرار واإلعتبارات

اتجاهات حديثة لبحوث نظم دعم القرار ، حيث مثلت هذه اإلتجاهات بزيادة تأثير الحوسبة 

ار ، كذلك إدارة المعرفة ونظم دعم المفاوضات التي تحول اإلجتماعية والمتنقلة على نظم دعم القر 

التركيز إلى تقديم المزيد من مركزية العمالء ودعم السوق ، إضافة إلى ذلك تتفق الدراسة مع 

الدراسات األخرى بوجود انخفاض في نشر البحوث المتعلقة بنظم دعم القرار نتيجة طبيعة مجال تلك 

ة اتخاذ القرار في المنظمات ، لذلك توصي الدراسة إلجراء المزيد من النظم والطبيعة المعقدة لعملي

  .البحوث في نظم دعم القرار التي تستمر في التطور وقابلة للحياة 

 Decision Support Systems and its“ بعنوان  (Alnajjar &Al-Zoubi ,2012)دراسة  •

Impact on Organization Empowerment  Field Study at Jordanian 

Universities”   . تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيقات نظم دعم القرار في

االتصاالت ، النماذج ، المعرفة ، البيانات ، (الجامعات االردنية ، وكذلك تحليل أثر نظم دعم القرار

جامعات ، ) 10(حيث بلغ عينة الدراسة ، )الشخصي والجماعي ( على تمكين المنظمة )المستندات 

وأنتهت الدراسة بعدة نتائج أبرزها أن نظم دعم القرار  جامعات خاصة ، ) 5(جامعات عامة و) 5(

كما أوصت الدراسة بعدة نقاط وكان لها أثر كبير على تمكين المنظمة في الجامعات األردنية ، 

 .أهمها تحسين مستوى التطبيقات في البيئة الجامعية 

 The Decision Making Process as“ بعنوان  (Reis & Löbler ,2012)دراسة  •

Described by Individuals and Represented in Decision Support 

Systems” .   .معرفة ما إذا كان نظام دعم القرار هذه الدراسة إلى ت هدف(DSS)  له القدرة على
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خدام العناصر األساسية لعملية القيام باستنساخ القرارات البشرية ، لهذا اعتمدت الدراسة على است

والذي يسمح بتحليل خمس فئات ، فمن خالل تجربة مختبرية على جهاز   (AHP)التحليل الهرمي 

إحداهما بمساعدة نظام دعم القرار واألخرى بدون مساعدة : كمبيوتر محمول بطريقتين مختلفتين 

، ومن خالل هذه التجربة خلصت النظام ، مع قيام األفراد بتفكير بصوت عالي لتوجيه القرارات 

الدراسة بنتائج كان أبرزها بوجود فروق كبيرة ألربعة من الفئات الخمس للتحليل ، وكانت الفئة الوحيد 

كبيرة وهي ترتيب معايير اإلختيار ، حيث يدل ذلك على أن نظام دعم القرار التي التوجد بها فروق 

ية ، كما أن متخذ القرار يبحث عن معلومات وفقًا ليس من الممكن ان تقوم بستنساخ القرارت البشر 

 . لمعايير 

 Simulation optimization-based“ بعنوان  (Melouk , et…al , 2013)دراسة  •

decision support tool for steel manufacturing ” . وركزت هذه الدارسة على تطوير

م القرار في تصنيع الفوالذ ، وذلك من وتوظيف نهج المحاكاة المثالية المبنية على أساس أداة دع

حقيق التغيرات المحتملة في تصميم تخالل التجريب على النظام ، وتطوير أداة دعم اتخاذ القرار ل

وتشغيل مصانع تصنيع الفوالذ ، حيث توصلت الدراسة التجريبية وجود وفورات كبيرة في التكاليف 

كما أوصت الدراسة سعة األنتاج ،  في  ييراتك من خالل تعديالت على مستويات المخزون وتغلوذ

على ضرورة قيام الباحثين لمزيد من الدراسات استخدام نهج المحاكاة األمثل في البيئات المعقدة 

 .فاعليته  مدى منإلضافية لهذا النظام و التحقق لمعرفة الفوائد ا
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  : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ):6ـ  2(

  :م مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يمكن تلخيصة ، باآلتي أن أه

أجريت الدراسات السابقة على المنظمات الغربية وبعض  :من حيث بيئة الدراسة وقطاع التطبيق  -1

المنظمات العربية ، في حين تم تطبيق هذه الدراسة في قطاع عام خدمي وهي وزارة الخدمة المدنية 

  .باإلضافة إلى عدم وجود دراسات سابقة في قطاع عام خدمي في سلطنة ُعمان  الُعمانية ،

ت إلى والتي هدفتنوعت وتعددت اإلتجاهات البحثية للدرسات السابقة ،  :من حيث هدف الدراسة  -2

لى اتخاذ القرارات ، وبعضها اآلخر دور أنظمة المعلومات على فاعلية معرفة أثر جودة المعلومات ع

إلى في حين سعت هذه الدراسة .  في عملية اتخاذ القرار دور نظم دعم القراربيان قرارات ، و اتخاذ ال

ة اتخاذ القرار ، بين نظم دعم القرار وجودة المعلومات وفاعلي األثر المباشر وغير المباشرالتعرف على 

  .المدنية الُعمانية  وأثر نظم دعم القرار وجودة المعلومات على فاعلية اتخاذ القرار في وزارة الخدمة

تعد هذه الدراسة دراسة استطالعية ، وصفية تحليلية لكونها تأخذ وجهة نظر :  من حيث المنهجية -3

  . في وزارة الخدمة الُعمانية ، وهم من شاغلي المستويات اإلشرافية  متخذي القرار
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  الـفـصل الثالث 

   الطريقة وا=جراءات
  

   المقدمــــــــة ):1ـ  3(

    منھج الدراسة ):2ـ  3(

  مجتمع الدراسة وعينتھا ):3ـ  3(

  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات ):4ـ  3(

  الدراسةأنموذج   ):5ـ  3(

   المعالجة ا=حصائية المستخدمة ):6ـ  3(

  صدق أداة الدراسة وثباتھا ):7ـ  3(
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    :المقدمة  ) :1- 3(
  

بين نظم دعم القرار وجودة المعلومات لى التعرف على األثر سة الحالية إهدفت الدرا

في وزارة الخدمة المدنية الُعمانية ، والتوصل إلى أي مدى ئؤثر جودة وفاعلية اتخاذ القرار 

فية بوزارة المعلومات على فاعلية اتخاذ القرار بإستخدام نظم دعم القرار في المستويات اإلشرا

ذا الفصل على منهج الدراسة ، ومجتمع الدراسة وعينتها ، وأدوات ه الخدمة الُعمانية ، ويتضمن

والمعالجات اإلحصائية الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات ، ونموذج الدراسة ، 

  . وفحص صدق أداة الدراسة وثباتها المستخدمة

     منهج الدراسة ) :2- 3(

  
قام الباحث بإستخدام يث ح ، التحليليالدراسة المنهج الوصفي  الباحث في هذه أعتمد

المنهج الوصفي لوصف متغيرات الدراسة من خالل جمع المعلومات من مصادر متعددة العربية 

وتفسير نتائج اإلختبارات اإلحصائية ،  تحليلأعتمد على المنهج التحليلي في  واألجنبية ، كما

عينة الدراسة ، بهدف  وذلك بإستخدام األسلوب التطبيقي من خالل توزيع اإلستبانات على أفراد

  .الدراسة  تفرضيا اختبارو جمع البيانات وتحليلها 

  مجتمع الدراسة وعينتها ) :3- 3(
  

، حيث  الُعمانيةالمدنية الخدمة في وزارة العاملين كافة األفراد مجتمع الدراسة من  يتألف

القرار في  خذيفيما ستتمثل عينة الدراسة مت .موظفاً ) 398(يبلغ إجمالي عدد مجتمع الدراسة 

ومساعديهم ومدراء الدوائر وروؤساء  ومن في حكمهم وزارة الخدمة المدنية وهم مدراء العموم

استبانة ) 78(وهم يمثلون مجمتع الدراسة نفسه ، وتم توزيع عدد ) 78(والبالغ عددهم األقسام 
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دم كفاءتها من االستبانات لع) 2(استبانة ، وتم استبعاد عدد) 71(عدد مجمله وتم استرجاع 

استبانة بنسبة ) 69(لتحليل اإلحصائي ،وبذلك أصبح عدد اإلستبانات التي خضعت للتحليل 

 .من مجموع اإلستبانات الموزعة ، وهي نسبة تعد مقبولة إلجراء التحليل اإلحصائي %) 88(

 

   :ومصادر الحصول على المعلومات  أدوات الدراسة ) :4- 3(
  

احث إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الب

  :المعلومات، وهما

اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات  إلعدادحيث توجه الباحث  : المصادر الثانوية

الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 

السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في والتقارير، واألبحاث والدراسات 

 في الدراسة، الثانوية وكان هدف الباحث من اللجوء للمصادر. مواقع االنترنت المختلفة

 عن تصور عام أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في األسس والطرق العلمية على التعرف

  .سة الحاليةحدثت في موضوعات الدرا التي المستجدات آخر

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات  :المصادر االولية

األستاذ الدكتور المشرف  معاألولية من خالل االستبانة التي قام الباحث بإعدادها بالتعاون 

سئلتها، الدراسة وأ مشكلةعكست  الفقراتكاداة رئيسية للدراسة، والتي شملت على عدد من 

أخذت الخماسي، بحيث  Likertمقياس  إستخدام والتي قام المبحوثين باإلجابة عليها، وتم

   SPSS.وألغراض التحليل تم استخدام البرنامج اإلحصائي  ، كل إجابة أهمية نسبية
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 :وتضمنت اإلستبانة ثالثة أجزاء، هي

البعـد الزمنـي ؛ (ئيسـة، وهـي مقياس جودة المعلومات عبـر ثالثـة أبعـاد ر تضمن : الجزء األول

  :فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي )20(و )البعد الشكلي ؛ بعد المحتوى

  بعد المحتوى  البعد الشكلي  البعد الزمني  جودة المعلومات
  

  11  5  4  عدد الفقرات
  

  :كاألتي LiKertوفق مقياس  )5 -1(وتراوح مدى االستجابة من 

  غير موافق  محايد  افقمو  موافق بشدة  بدائل ا[جابة
غير موافق 

  بشدة
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة
  

فقرة لقياسها، وتراوح مدى االستجابة من  )26(مقياس نظم دعم القرار وتضمن  :ثانيالجزء ال

  :كاألتي LiKertوفق مقياس  )5 -1(

  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  بدائل ا[جابة
غير موافق 

  بشدة
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة
  

سـهولة تنفيـذ القـرار ؛ (مقيـاس فاعليـة إتخـاذ القـرار عبـر أربعـة أبعـاد رئيسـة، وهـي تضـمن  :الجزء الثالث

  :فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي )11(و  )جودة القرار ؛ قبول القرار؛ وقت إتخاذ القرار

  وقت إتخاذ القرار  ل القرارقبو  جودة القرار  سھولة تنفيذ القرار  فاعلية اتخاذ القرار
  

  3  2  4  2  عدد الفقرات
  

  :كاألتي LiKertوفق مقياس  )5 -1(وتراوح مدى االستجابة من 

  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  بدائل ا[جابة
غير موافق 

  بشدة
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة

  الخماسي LiKertفقرة بمقياس  )57(وبشكلها النهائي من  )أداة الدراسة(بهذا تكونت اإلستبانة 
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  )نموذج الدراسة( متغيرات الدراسة  ) :5- 3(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1ـ3( شكل

  ةأنموذج الدراس
 

  
  رارنظم دعم الق

 

  المتغير الوسيط  المتغير التابع  المتغير المستقل

HO1  

HO3 HO4  جودة المعلومات  
 

  
 

 

  البعد الشكلي
  الوضوح
 الشمولية

  البعد الزمني
  الوقت المناسب

 السرعة

 

  بعد المحتوى
  الدقة ، المالئمة

  السرية الموضوعية،
 

  فاعلية اتخاذ القرار
 
 
 

سهولة تنفيذ 
 القرار

 قبول  القرار
 القرار  جودة

  وقت اتخاذ
 القرار

HO5  

HO2  
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  : المعالجات ا.حصائية ) :3-6(
 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة وٕاختبار فرضياتها لجأ الباحث إلى الرزمة اإلحصائية 

باإلضافة  ـ SPSS ـ Statistical Package for Social Sciencesوم اإلجتماعية للعل

. المدعم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية Amos Ver.18إلى استخدام برنامج 

  : ومن خاللهما قام الباحث بإستخدام األساليب اإلحصائية التالية

 .من درجة ثبات المقياس المستخدم للتأكد  Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا  �

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة   �

 .األهمية النسبية لكل فقرة من أبعاد الدراسة

 .لعينة واحدة وذلك للتحقق من معنوية الفقرة Tاختبار  �

 .لدراسةمعامل إرتباط بيرسون للتحقق من العالقة بين متغيرات ا �

 . تحليل االنحدار المتعدد والبسيط لمعرفة العالقة والتأثير بين متغيرات الدراسة �

لبيان األثر المباشر  AMOS 18ستخدام برنامج اب Path  Analysisتحليل المسار  �

 .بين متغيرات الدراسةوغير المباشر 

 :مستوى األهمية، والذي تم إحتسابه وفقًا للمعادلة التالية �

 

األهميــة المتوســطة  مــن ، 2.33أقــل مــن إلــى  1األهميــة المنخفضــة مــن  :لــى ذلــك يكــونوبنــاء ع

 فأكثر 3.67ا�ھمية المرتفعة  من ،  3.66لغاية   2.33
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  :صدق أداة الدراسة وثباتھا ):7ـ  3(
  

 : الصدق الظاھري   -  أ

  
قد تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين تحقق من الصدق الظاهري للمقياس ، فل

من جامعة الشرق األوسط ، ومدير عام التطوير وضمان الجودة في  عضاء هيئة التدريسمن أ
اإلفادة من خبرتهم العلمية والعملية والتحقق من مدى  الخدمة المدنية الُعمانية ، بقصد وزارة

، ينظر %) 100(، وبلغت نسبة اإلستجابة ) 10(وقد بلغ عدد المحكمين  صدق فقرات األداة ،
تم األخذ بآرائهم، وٕاعادة صياغة بعض الفقرات، وٕاجراء التعديالت ، وحيث ) 1( الملحق رقم

، مما زاد في اإلطمئنان إلى صحة النتائج التي تم التوصل إليها ، علما بأنه تم  المطلوبة
الشبول (، ) 2006العدوان ،(االعتماد في تصميم اإلستبانة على العديد من المصادر منها 

حمزة ( ، ) 2008الحوري ،النجار ، (، )  2009الخزاعلة ،(، ) 2003مرتضى ،(،) 2003،
،2010. (  

  
  

 : ثبات أداة الدراسة   -  ب
  

لغـرض التحقـق مـن ثبـات أداة الدراسـة   Cronbach Alphaقام الباحث بتطبيق صـيغة 

علـى درجــات أفـراد العينــة، وعلــى الـرغم مــن ان قواعــد القيـاس فــي القيمــة الواجـب الحصــول عليهــا 

ُيعـد فـي الناحيـة التطبيقيـة للعلـوم اإلداريـة ) Alpha ≥ 0.60(ة، إال أن الحصول على غير محدد

يبـين نتـائج أداة الثبـات  )1-3(والجـدول . )Sekaran, 2003(واإلنسـانية بشـكل عـام أمـرًا مقبـوًال 

  . لهذه الدراسة
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  )1-3(الجدول 

  )اخ ألفامقياس كرونب(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة 

  ألفا) α(قيمة   عدد الفقرات  البعد  ت

  0.856  20  جودة المعلومات  1
  0.758  4  البعد الزمني  1ـ  1

  0.763  5  البعد الشكلي  2ـ  1

  0.827  11  بعد المحتوى  3ـ  1

  0.924  26  نظم دعم القرار  2
  0.711  11  فاعلية إتخاذ القرار  3

  0.623  2  سهولة تنفيذ القرار  1ـ  3

  0.698  4  جودة القرار  2ـ  3

  0.617  2  قبول القرار  3ـ  3

  0.653  3  وقت إتخاذ القرار  4ـ  3

  0.937  57  اإلستبانة ككل
  

  

قيم الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيسة والتي تراوحت بين ) 1-3(إذ يوضح الجدول 

كما بلغ . لنظم دعم القرار كحد أعلى) 0.924(لفاعلية إتخاذ القرار كحد أدنى، و ) 0.711(

 Cronbach كرونباخ ألفاوتدل مؤشرات ). 0.937(معامل ثبات اإلستبانة بشكل شمولي 

Alpha   أعاله على تمتع إداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق

  .)Sekaran, 2003(أغراض الدراسة وفقًا لـ 
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  الـفـصل الرابع 

  واختبار الفرضيات نتائجالتحليل 

  

  

  المقدمــــــــة  ):1ـ  4(

  تحليل نتائج الدراسة ):2ـ  4(

  اختبار فرضيات الدراسة ):3ـ  4(
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  : المقدمــــــــة ):1ـ  4(
 

يســتعرض هــذا الفصــل نتــائج التحليــل اإلحصــائي الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة عــن  

اآلوليـة إلجابــاتهم مــن  المتغيـرات التــي اعتمـدت فيهــا مـن خــالل عــرض المؤشـرات اإلحصــائية

خــالل المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل متغيــرات الدراســة واألهميــة النســبية، 

  .كما يتناول الفصل اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها

 

 : تحليل نتائج الدراسة ):2ـ  4(

 
 مة المدنية بسلطنة ُعمان  أبعاد جودة المعلومات في وزارة الخد: أوالً 
  

البعد (لوصف مستوى أبعاد جودة المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان  
، لجأ الباحث إلى استخدام المتوسطات الحسابية )الزمني ؛ البعد الشكلي ؛ بعد المحتوى
ية الفقرة، كما هو للتحقق من معنوية الفقرة وأهم" t"واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي 

 ).3 -  4(؛ ) 2 -  4(؛ ) 1 -  4(موضح بالجداول 
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  )1 - 4 (جدول 
ومستوى البعد الزمني لجودة  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

  البعد الزمني ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t" قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

1  
المعلومات المتوافرة لدي $تخاذ 

 مرتفعة 1 0.000 9.191 0.759 3.840  القرار حديثة

2  
تصلني المعلومات الخاصة بإتخاذ 

 متوسطة 3 0.000 5.506 0.896 3.594  القرار في الوقت المناسب

3  
ومات بسھولة عند تتوافر المعل
 اتخاذ القرار

 متوسطة 4 0.001 3.640 0.992 3.434

4 
المعلومات المتوافرة لدي محفوظة 
بطريقة يسھل الحصول عليھا 

  وبسرعة
 مرتفعة 2 0.000 4.959 1.189 3.710

المتوسط الحسابي وا$نحراف المعياري 
     0.788 3.644  العام للبعد الزمني

  .)α ≤ 0.05( )1.667( وىالجدولية عند مست )t( قيمة

  .)3( الجدولية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراضي للفقرة والبالغ )t( تم حساب قيمة

 
العبـارات المتعلقـة بالبعـد الزمنـي إلى إجابات عينة الدراسة عن ) 1 - 4(يشير الجدول 

حسـابية حيـث تراوحـت المتوسـطات ال. لجودة المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بسـلطنة ُعمـان

ـــــين  ـــــداره ) 3.840 -3.434 (لهـــــذا المتغيـــــر ب ـــــى مقيـــــاس ليكـــــرت ) 3.644(بمتوســـــط مق عل

فــي وزارة الخدمــة المدنيــة بســلطنة  الخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المتوســط للبعــد الزمنــي

بمتوسط  "المعلومات المتوافرة لدي التخاذ القرار حديثة"إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة . ُعمان

، وانحـــراف )3.644(وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام البـــالغ ) 3.840(بلـــغ  حســـابي

علـى  "تتـوافر المعلومـات بسـهولة عنـد اتخـاذ القـرار"، فيمـا حصـلت الفقـرة )0.759(معياري بلغ 

ــة الرابعــة واألخيــرة بمتوســط حســابي  مــن المتوســط الحســابي الكلــي  وهــو أدنــى) 3.434(المرتب

  ). 0.992(اف معياري وانحر ) 3.644(والبالغ 
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ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول البعــد 

الزمنــي لجــودة المعلومــات بفقراتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة 

ــة بســلطنة ُعمــانحــول أهميــة  ويشــير . البعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات فــي وزارة الخدمــة المدني

الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات 

الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة حـول العبـارات المكونـة 

ـــث لبعـــد الزمنـــي لجـــودة المعلومـــات فـــي وزارة الخدمـــة المدنيـــة بســـلطنة ُعمـــانل كانـــت كافـــة  حي

البعـد الزمنـي وبشـكل عـام يتبـين أن مسـتوى . لجميـع الفقـرات) 0.05(ويات الداللة أقل مـن مست

محــل الدراســة مــن وجهــة نظــر عينــة لجــودة المعلومــات فــي وزارة الخدمــة المدنيــة بســلطنة ُعمــان 

  . الدراسة كان متوسطاً 

د العبـــارات المتعلقـــة بالبعـــإســـتجابات عينـــة الدراســـة عـــن ) 2 - 4(كمــا يظهـــر الجـــدول 

حيــث تراوحــت المتوســطات . الشـكلي لجــودة المعلومــات فــي وزارة الخدمــة المدنيـة بســلطنة ُعمــان

على مقياس ليكرت ) 3.588(بمتوسط مقداره ) 3.855 - 3.318(الحسابية لهذا المتغير بين 

فــي وزارة الخدمــة المدنيــة بســلطنة  الخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المتوســط للبعــد الشــكلي

 "المعلومــات المتــوافرة لــدي التخــاذ القــرار ســهلة الفهــم"جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة إذ . ُعمــان

ـــالغ ) 3.855(بمتوســـط حســـابي بلـــغ  ـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام الب ، )3.588(وهـــو أعل

استطيع اتخاذ القـرارت حتـى فـي حالـة قلـة "، فيما حصلت الفقرة )0.575(وانحراف معياري بلغ 

مــن  وهـو أدنـى) 3.318(علـى المرتبــة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حســابي  "المعلومـات الالزمـة

ويبــين الجــدول أيضــًا ). 1.077(وانحــراف معيــاري ) 3.588(المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ 

التشتت المنخفض في استجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد الشكلي لجودة المعلومات بفقراته 

البعــد الشــكلي لجــودة ات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول أهميــة وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــ
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ويشـير الجـدول أيضـًا إلـى التقـارب فـي قـيم . المعلومات في وزارة الخدمـة المدنيـة بسـلطنة ُعمـان

المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في 

لبعد الشكلي لجودة المعلومات في وزارة لول العبارات المكونة وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ح

لجميـــع ) 0.05(كانـــت كافـــة مســـتويات الداللـــة أقـــل مـــن  حيـــث الخدمـــة المدنيـــة بســـلطنة ُعمـــان

البعد الشكلي لجـودة المعلومـات فـي وزارة الخدمـة المدنيـة وبشكل عام يتبين أن مستوى . الفقرات

  . نظر عينة الدراسة كان متوسطاً محل الدراسة من وجهة بسلطنة ُعمان 

  )2 -  4(جدول 

البعد الشكلي لجودة المعلومات ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

  في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

  شكليالبعد ال ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t" قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

 ترتيب
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

1  
المعلومات المتوافرة لدي $تخاذ القرار 

 واضحة
 مرتفعة 2 0.000 7.680 0.783 3.724

2  
المعلومات المتوافرة لدي $تخاذ القرار 

 مرتفعة 1 0.000 12.333 0.575 3.855  سھلة الفھم

استطيع اتخاذ القرارت حتى في حالة   3
 قلة المعلومات ال¨زمة

 متوسطة 5 0.017 2.457 1.077 3.318

4 
تتوافر لدي كمية المعلومات ال¨زمة 

 [تخاذ القرار
 متوسطة 3 0.000 5.988 0.904 3.652

5  
المعلومات المتوافرة لدي شاملة لكل 
 بدائل اتخاذ القرار حسب نوع المعلومة

 متوسطة  4 0.000 4.215 0.771 3.391

المتوسط الحسابي وا$نحراف المعياري 
     0.547 3.588  العام للبعد الشكلي

  .)α ≤ 0.05( )1.667( الجدولية عند مستوى )t( قيمة

  .)3( الجدولية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراضي للفقرة والبالغ )t( تم حساب قيمة
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  )3 -  4(جدول 

في ات بعد المحتوى لجودة المعلومومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

  بعد المحتوى ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t" قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

1  
تأثرت بعض القرارات التي اتخذتھا 
سلبا بسبب عدم التأكد من دقة 

 المعلومات المستخدمة

  متوسطة 10 0.031 1.495 1.047 3.188

2  
تؤدي وفرة المعلومات الدقيقة حول 
المشكلة المراد حلھا إلى اتخاذ القرار 

 السليم

 مرتفعة 1 0.000 18.890 0.694 4.579

تخلو المعلومات المتوافرة لدي $تخاذ   3
 متوسطة 9 0.000 3.153 0.954 3.362  القرار من ا�خطاء

4 
 المعلومات المتوافرة لدي مناسبة

 $تخاذ القرار
 مرتفعة 7 0.000 8.773 0.699 3.739

5  
المعلومات المتوفرة لدي متعلقة 

 بالمشكلة التي انوي اتخاذ قرارا بشأنھا
 مرتفعة  6 0.000 9.717 0.706 3.826

6  
تتصف المعلومات التي تصلني 

 متوسطة 8 0.000 5.055 0.833 3.507  بالترابط

7  
جنب تساعد المعلومات المتوفرة على ت

 مرتفعة  3 0.000 11.647 0.795 4.115  التسرع وتحقيق المصداقية في ا�داء

8  
غالبا ترد إلي معلومات واقعية تجعلني 
اتخذ قرارات بعيدة عن التحيز و 

  المشاعر الشخصية
 مرتفعة  5 0.000 7.799 0.957 3.898

9  
$ يمكن الدخول للمعلومات 
واستخدامھا بسھولة إ$ حسب 

 الص¨حيات

 مرتفعة  4 0.000 8.699 0.954 4.000

10  
تعرضت المعلومات المستخدمة في 

 الوزارة لجرائم وقرصنة 
  منخفضه  11 0.000 9.929- 0.848 1.985

يتم تخصيص كلمة سر لكل مستخدم   11
 مرتفعة  2 0.000 18.471 0.697 4.550  للمحافظة على سرية المعلومات

المتوسط الحسابي وا$نحراف المعياري 
     0.401 3.704  ام لبعد المحتوىالع

  .)α ≤ 0.05( )1.667( الجدولية عند مستوى )t( قيمة

  .)3( الجدولية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراضي للفقرة والبالغ )t( تم حساب قيمة
 

العبارات المتعلقة ببعد المحتوى إلى إجابات عينة الدراسة عن ) 3 - 4(يشير الجدول 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية . رة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمانلجودة المعلومات في وزا

على مقياس ليكرت الخماسي ) 3.704(بمتوسط مقداره ) 4.579 - 1.985(لهذا المتغير بين 

إذ . في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان الذي يشير إلى المستوى المرتفع لبعد المحتوى
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ي وفرة المعلومات الدقيقة حول المشكلة المراد حلها إلى تؤد"جاءت في المرتبة األولى فقرة 

وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام ) 4.579(بمتوسط حسابي بلغ  "اتخاذ القرار السليم

تعرضت المعلومات "، فيما حصلت الفقرة )0.694(، وانحراف معياري بلغ )3.704(البالغ 

بة الحادية عشر واألخيرة بمتوسط حسابي على المرت "المستخدمة في الوزارة لجرائم وقرصنة

وانحراف معياري ) 3.704(من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ  وهو أدنى) 1.985(

)0.848 .(  

ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد عينة الدراسة حول بعد 

ر أفراد عينة الدراسة المحتوى لجودة المعلومات بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظ

ويشير . بعد المحتوى لجودة المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمانحول أهمية 

الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات 

بارات المكونة الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول الع

كانت كافة  حيث لجودة المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان لبعد المحتوى

بعد المحتوى وبشكل عام يتبين أن مستوى . لجميع الفقرات) 0.05(مستويات الداللة أقل من 

ة محل الدراسة من وجهة نظر عينلجودة المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان 

 .الدراسة كان مرتفعاً 
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  نظم دعم القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان  : ثانياً 
    

لوصف مستوى نظم دعم القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان، لجأ الباحث إلى 

 يةللتحقق من معنو " t" استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي

 ).4 - 4 (الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول 

 

  )4 - 4(جدول 

 ومستوى نظم دعم القرار  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

  في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

  نظم دعم القرار ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t” قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

1  
يسمح نظم دعم القرارات المستخدم في 
الوزارة بتحليل المعلومات بسھولة 

  وسرعة 
 مرتفعة 1 0.000 5.720 0.697 4.550

2  
تتميز نتائج المعلومات بواسطة نظم 
دعم القرارات المستخدم بإنھا 

  موضوعية وذات تسلسل منطقي
 متوسطة 22 0.000 6.280 0.862 3.594

3  
تمتاز نظم دعم القرارات المستخدمة 
بكفاءة عالية في توفير المعلومات 

  ال¨زمة [تخاذ القرار
 متوسطة 20 0.000 6.308 0.824 3.623

4 
المعلومات التي يوفرھا نظم دعم 

 متوسطة 19 0.000 4.514 0.839 3.637  القرارات سھلة ا[ستخدام

5  
ند استخدام أواجه بعض الصعوبات ع

 متوسطة 23 0.000 1.748 0.933 3.507  نظم دعم القرارات

6  
استخدام نظم دعم القرار تحتاج لوقت 

 متوسطة 25 0.000 1.722 0.978 3.202  كثير [تخاذ القرار 

7  
السرعة التي توفرھا نظم دعم 
القرارات في تقديم المعلومات $ 

  تتناقض كونھا معلومات دقيقة 
 متوسطة 26 0.001 3.572 0.966 2.913

8  
تعالج نظم دعم القرار البيانات 
بالسرعة الممكنة من أجل اتخاذ القرار 

  ورسم السياسات بدقة 
 متوسطة 24 0.000 5.550 0.876 3.376
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  )4 -  4(يتبع جدول 

 نظم دعم القرار ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  لمدنية بسلطنة ُعمانفي وزارة الخدمة ا

  نظم دعم القرار ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t” قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

9  
تتسم المعلومات المستخرجة من نظم 
دعم القرارات المستخدم بالبساطة 

  والوضوح والشمولية
 سطةمتو 20 0.000 6.421 0.806 3.623

10  
يوفر نظم دعم القرار معلومات 

 مرتفعة 15 0.000 6.769 0.889 3.724  م¨ئمة [حتياجات صانع القرار

11  
يسھل التحكم بعمل نظم دعم القرارات 
المستخدم من حيث تجميع البيانات من 
  مصادرھا الداخلية والخارجية المتاحة 

 متوسطة 16 0.000 6.216 0.871 3.652

12  
عم القرارات المستخدم تساھم نظم د

بتزويد المستفيدين بتقارير دورية 
  مختلفة وفق حاجاتھم

 متوسطة 16 0.000 5.988 0.904 3.652

13  
تمتلك نظم دعم القرارات القدرة على 
سھولة استرجاع المعلومات في حالة 

  فقدانھا 
 مرتفعة 12 0.000 7.389 0.847 3.753

14  

الوزارة تستخدم مجموعة من أنظمة 
م القرار في دوائرھا المختلفة دع

كالتوظيف والمالية والتنظيم (
  )والتصنيف

 مرتفعة 2 0.000 12.229 0.758 4.115

15  
 الوزارة دعم القرار في  ةنظمتمتاز أ

وسھولة في بناء نماذج جديدة 
  استخدامھا

 مرتفعة 9 0.000 8.311 0.796 3.797

16  
دعم القرار في تحليل  ةنظمتسھم أ

ختلفة لتقديم الحلول المناسبة البدائل الم
  .لھا

 مرتفعة 10 0.000 7.601 0.855 3.782

تساعد نظم دعم القرارات على ترابط   17
 مرتفعة 11 0.000 7.906 0.807 3.768  وثبات المعلومات التي تقدمھا

18  

ان مشاكل الفيروسات التي قد 
تتعرض لھا نظم دعم القرار  تؤدي 

قرارات إلى ا[خ¨ل بعملية اتخاذ ال
والتي يمكن ان تتسبب في تعطيل 

  النظام أو إت¨ف الملفات

 متوسطة 16 0.000 5.277 1.026 3.652
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  )4 - 4 (يتبع جدول 

 نظم دعم القرار ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

  نظم دعم القرار ت
وسط المت

  الحسابي
ا$نحراف 
  المعياري

  "t” قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

19  
نظم دعم القرارات يعتمد عليھا في 
الوصول الدقيق [تخاذ القرارات رغم 

  تغير العمليات التشغيلية
 مرتفعة 13 0.000 8.773 0.699 3.739

20  
ك ا�نظمة أنظمة دعم القرارات تمتل

العالية في تعديل وتكييف المعلومات 
  وفقاً لحاجة متخذي القرار

 مرتفعة 13 0.000 7.210 0.851 3.739

21  
نظم دعم القرارات تسھل في عملية 
تدفق و تبادل المعلومات المتعلقة 

 باتخاذ القرارات بين الدوائر
 مرتفعة 8 0.000 7.891 0.884 3.840

22  
متخذي القرار  تتم عملية التواصل بين

 مرتفعة 6 0.000 9.984 0.783 3.942  للحصول على المعلومة بسھولة ويسر 

23  
تعزز نظم دعم القرارات من قدرة 
ا$تصال والوصول للمعلومة [نجاز 

  ا�عمال
 مرتفعة 4 0.000 12.127 0.675 3.985

24  

شبكة ا$تصال المستخدمة والمرتبطة 
بنظم دعم القرارات تربط جميع 

دارات وا�قسام المختلفة في ا[
  الوزارة

 مرتفعة 5 0.000 9.813 0.821 3.971

25  
نظم دعم القرارات وسيلة مشجعة 
لمتخذ القرار في البحث للوصول إلى 

  قرارات مثلى واكثر فاعلية
 مرتفعة 7 0.000 7.676 0.972 3.898

26  
تساعد نظم دعم القرار في اتخاذ 

ووقت  القرار السليم والفعال بأقل جھد
  ممكنين

 مرتفعة 2 0.000 9.946 0.932 4.115

المتوسط الحسابي وا$نحراف المعياري 
     0.507 3.701  لنظم دعم القرارالعام 

  .)α ≤ 0.05( )1.667( الجدولية عند مستوى )t( قيمة

  .)3( الجدولية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراضي للفقرة والبالغ )t( تم حساب قيمة
 

العبــارات المتعلقــة بــنظم دعــم إلــى إجابــات عينــة الدراســة عــن ) 4 - 4(يشــير الجــدول 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير . القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير ) 3.701(بمتوسط مقـداره ) 4.550 -2.913(بين 

إذ جــاءت فــي . فــي وزارة الخدمــة المدنيــة بســلطنة ُعمــان قــرارإلــى المســتوى المرتفــع لــنظم دعــم ال

يسـمح نظــم دعــم القـرارات المســتخدم فــي الـوزارة بتحليــل المعلومــات بســهولة "المرتبـة األولــى فقــرة 
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ــــى مــــن المتوســــط الحســــابي العــــام البــــالغ ) 4.550(بمتوســــط حســــابي بلــــغ  "وســــرعة وهــــو أعل

السرعة التي توفرها نظـم دعـم "حصلت الفقرة ، فيما )0.697(، وانحراف معياري بلغ )3.701(

على المرتبة السادسة والعشـرين  "القرارات في تقديم المعلومات ال تتناقض كونها معلومات دقيقة

) 3.701(مـن المتوسـط الحسـابي الكلـي والبـالغ  وهو أدنـى) 2.913(واألخيرة بمتوسط حسابي 

  ). 0.966(وانحراف معياري 

تت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول متغيـر ويبين الجدول أيضـًا التشـ

نظم دعم القرار بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد عينـة الدراسـة حـول أهميـة 

ويشـير الجـدول أيضـًا إلـى التقـارب فـي . نظم دعم القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمـان

أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات  قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ

فـي وزارة الخدمـة  لـنظم دعـم القـرارفي وجهـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة حـول العبـارات المكونـة 

ــة بســلطنة ُعمــان . لجميــع الفقــرات) 0.05(كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن  حيــث المدني

محــل ار فــي وزارة الخدمــة المدنيــة بســلطنة ُعمــان نظــم دعــم القــر وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى 

 . الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً 
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 فاعلية إتخاذ القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان  : ثالثاً 

سهولة تنفيذ (لوصف مستوى فاعلية إتخاذ القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان  

، لجأ الباحث إلى استخدام المتوسطات )جودة القرار ؛ قبول القرار ؛ وقت إتخاذ القرارالقرار ؛ 

الفقرة وأهمية الفقرة، كما  للتحقق من معنوية" t" الحسابية واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي

  ).8 -  4(؛ ) 7 - 4(؛ ) 6 - 4(؛ ) 5 - 4(هو موضح بالجداول 

 

  )5 - 4(جدول 

في وزارة سهولة تنفيذ القرار ومستوى  tلحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم المتوسطات ا 

 الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

  سھولة تنفيذ القرار ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t" قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

1  
 عندما تكون المعلومات واقعية
وموضوعية تجعلني اتخذ قرار 

  منطقيا ويسھل تنفيذه
 مرتفعة 2 0.000 14.077 0.803 4.362

2  
ان توفر المعلومات الجيدة يجعلني 
$ اواجه صعوبة في اتخاذ القرار 

  وعدم التردد في تنفيذه
 مرتفعة 1 0.000 18.123 6770. 4.478

المتوسط الحسابي وا$نحراف المعياري 
     6270. 4.420  ذ القرارالعام لسھولة تنفي

  .)α ≤ 0.05( )1.667( الجدولية عند مستوى )t( قيمة

  .)3( الجدولية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراضي للفقرة والبالغ )t( تم حساب قيمة

العبـارات المتعلقـة بسـهولة تنفيـذ إلى إجابات عينة الدراسـة عـن ) 5 - 4(يشير الجدول 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير . بسلطنة ُعمان القرار في وزارة الخدمة المدنية

علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير ) 4.420(بمتوسط مقـداره ) 4.478 -4.362(بين 

إذ جـاءت فـي . في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمـانإلى المستوى المرتفع لسهولة تنفيذ القرار 

ومات الجيدة يجعلني ال اواجه صعوبة في اتخـاذ القـرار وعـدم ان توفر المعل"المرتبة األولى فقرة 
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وهو أعلى مـن المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ ) 4.478(بمتوسط حسابي بلغ  "التردد في تنفيذه

ـــغ )4.420( عنـــدما تكـــون المعلومـــات "، فيمـــا حصـــلت الفقـــرة )0.677(، وانحـــراف معيـــاري بل

علـــى المرتبـــة الثانيـــة واألخيـــرة  "يســـهل تنفيـــذهواقعيـــة وموضـــوعية تجعلنـــي اتخـــذ قـــرار منطقيـــا و 

وانحـراف ) 4.420(من المتوسط الحسـابي الكلـي والبـالغ  وهو أدنى) 4.362(بمتوسط حسابي 

ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ). 0.803(معيــاري 

رب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة حــول متغيــر ســهولة تنفيــذ القــرار بفقراتــه وهــو مــا يعكــس التقــا

ويشـير الجـدول . في وزارة الخدمة المدنيـة بسـلطنة ُعمـانالدراسة حول أهمية سهولة تنفيذ القرار 

أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه مـن خـالل مسـتويات الداللـة أنـه 

ل العبارات المكونة لسهولة تنفيذ لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حو 

كانـــت كافـــة مســـتويات الداللـــة أقـــل مـــن  حيـــث فـــي وزارة الخدمـــة المدنيـــة بســـلطنة ُعمـــانالقـــرار 

فــي وزارة الخدمــة وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى ســهولة تنفيــذ القــرار . لجميــع الفقــرات) 0.05(

 .مرتفعاً  محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانالمدنية بسلطنة ُعمان 

إســـتجابات عينـــة الدراســـة عـــن العبـــارات المتعلقـــة بجـــودة ) 6 -4(كمـــا يظهـــر الجـــدول 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير . القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

على مقياس ليكرت الخماسي الـذي يشـير ) 4.362(بمتوسط مقداره ) 4.463  -4.173(بين 

إذ جاءت في المرتبة . ى المرتفع لجودة القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمانإلى المستو 

بمتوســط حســابي بلــغ " أشــارك المعنيــين عنــد اتخــاذ القــرار يعطــي قــرارا اكثــر فاعليــة"األولــى فقــرة 

، وانحـــراف معيـــاري بلـــغ )4.362(وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام البـــالغ ) 4.463(

علــى المرتبــة " أعتقــد أن قراراتــي تحقــق األهــداف المرجــوة منهــا"حصــلت الفقــرة  ، فيمــا)0.758(

وهــو أدنـــى مــن المتوســط الحســـابي الكلــي والبـــالغ ) 4.173(الرابعــة واألخيــرة بمتوســـط حســابي 
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ويبين الجـدول أيضـًا التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات ). 0.663(وانحراف معياري ) 4.362(

جــودة القــرار بفقراتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر  أفــراد عينــة الدراســة حــول متغيــر

ويشــير . أفــراد عينــة الدراســة حــول أهميــة جــودة القــرار فــي وزارة الخدمــة المدنيــة بســلطنة ُعمــان

الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات 

وجهـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة حـول العبـارات المكونـة الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في 

لجودة القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان حيث كانت كافة مستويات الداللـة أقـل مـن 

وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى جــودة القــرار فــي وزارة الخدمــة المدنيــة . لجميــع الفقــرات) 0.05(

 .عينة الدراسة كان مرتفعاً  بسلطنة ُعمان محل الدراسة من وجهة نظر

  )6 -  4(جدول 

ومستوى جودة القرار في وزارة  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

  جودة القرار ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t” قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ھمية ا�

1  
أحرص عند اتخاذ القرار على 

 مرتفعة 2 0.000 17.262 0.697 4.449 ضرورة توافر المعلومات ال¨زمة

2  
أشارك المعنيين عند اتخاذ القرار 

 مرتفعة 1 0.000 16.023 0.758 4.463  يعطي قرارا اكثر فاعلية

3  
أعتقد أن قراراتي تحقق ا�ھداف 

 مرتفعة  4 0.000 14.702 0.663 4.173 المرجوة منھا 

4  
دائما استخدم جميع المعلومات 

 مرتفعة  3 0.000 19.071 0.593 4.362  المتاحة واستغ¨لھا [تخاذ القرار

المتوسط الحسابي وا$نحراف المعياري 
     0.446 4.362  لجودة القرارالعام 

  .)α ≤ 0.05( )1.667( الجدولية عند مستوى )t( قيمة

 .)3( ية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراضي للفقرة والبالغالجدول )t( تم حساب قيمة

  

إلى إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بقبول ) 7 -  4(كما يشير الجدول 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير . القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان
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على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير ) 4.050(بمتوسط مقداره ) 4.144 -  3.956(بين 

إذ جاءت في المرتبة . إلى المستوى المرتفع لقبول القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

بمتوسط حسابي بلغ " عادة ما اشعر بالرضى لنتائج القرارت التي اتخذها"األولى فقرة 

، وانحراف معياري بلغ )4.050(وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ) 4.144(

" تالقي القرارات التي اتخذها قناعه و قبول من قبل الموظفيين"، فيما حصلت الفقرة )0.712(

وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي ) 3.956(على المرتبة الثانية واألخيرة بمتوسط حسابي 

تشتت المنخفض في ويبين الجدول أيضًا ال). 0.604(وانحراف معياري ) 4.050(والبالغ 

القرار بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات  قبولاستجابات أفراد عينة الدراسة حول متغير 

ويشير . نظر أفراد عينة الدراسة حول أهمية قبول القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

من خالل مستويات  الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه

الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول العبارات المكونة 

لقبول القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من 

ة الخدمة المدنية وبشكل عام يتبين أن مستوى قبول القرار في وزار . لجميع الفقرات) 0.05(

  .بسلطنة ُعمان محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً 
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  )7 - 4(جدول 

في وزارة الخدمة قبول القرار ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  المدنية بسلطنة ُعمان

  قبول القرار ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t" قيمة
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

1  
عادة ما اشعر بالرضى لنتائج 

 مرتفعة 1 0.000 13.342 0.712 4.144 القرارت التي اتخذھا

2  
ت¨قي القرارات التي اتخذھا قناعه 

 مرتفعة 2 0.000 13.138 6040. 3.956 و قبول من قبل الموظفيين

سابي وا$نحراف المعياري المتوسط الح
     0.563 4.050  بول القرارالعام لق

  .)α ≤ 0.05( )1.667( الجدولية عند مستوى )t( قيمة

  .)3( الجدولية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراضي للفقرة والبالغ )t( تم حساب قيمة

  

اذ إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بوقت إتخ) 8 -  4(كما يظهر الجدول 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير . القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير ) 3.681(بمتوسط مقداره ) 4.260 -  3.115(بين 

إذ جاءت في . إلى المستوى المرتفع لوقت إتخاذ القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

إن التأخير في تقديم المعلومة عن الوقت المطلوب يقلل من فاعليتها في "مرتبة األولى فقرة ال

وهو أعلى من المتوسط الحسابي ) 4.260(بمتوسط حسابي بلغ " اتخاذ قرار إداري صحيح

على الرغم من "، فيما حصلت الفقرة )0.740(، وانحراف معياري بلغ )3.681(العام البالغ 

على المرتبة الثالثة واألخيرة " الالزمة فإنني أقوم بتأجيل اتخاذ بعض القرارات توفر المعلومات

وانحراف ) 3.681(وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ) 3.115(بمتوسط حسابي 

ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد عينة الدراسة ). 1.157(معياري 

القرار بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد عينة حول متغير وقت إتخاذ 
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ويشير الجدول . الدراسة حول أهمية وقت إتخاذ القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان

أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، إذ نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه 

جهات نظر أفراد عينة الدراسة حول العبارات المكونة لوقت إتخاذ لم تكن هناك اختالفات في و 

القرار في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان حيث كانت كافة مستويات الداللة أقل من 

وبشكل عام يتبين أن مستوى وقت إتخاذ القرار في وزارة الخدمة . لجميع الفقرات) 0.05(

  .وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً  المدنية بسلطنة ُعمان محل الدراسة من

  

  )8 -  4(جدول 

  ومستوى وقت إتخاذ القرار tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

  في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة ُعمان 

  وقت إتخاذ القرار ت
المتوسط 
  الحسابي

ا$نحراف 
  المعياري

  "t” قيمة
المحسو

  بة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

ترتيب 
أھمية 
  الفقرة

مستوى 
  ا�ھمية 

1  

إن التأخير في تقديم المعلومة 
عن الوقت المطلوب يقلل من 
فاعليتھا في اتخاذ قرار إداري 

  صحيح

 مرتفعة 1 0.000 14.141 0.740 4.260

2  
يتم اتخاذ القرار في الوقت 

 المخطط له 
 مرتفعة 2 0.000 6.637 8340. 3.667

3  
على الرغم من توفر 

ال¨زمة فإنني أقوم  المعلومات
  بتأجيل اتخاذ بعض القرارات

  متوسطة  3 0.000 4.213 1.157 3.115

المتوسط الحسابي وا$نحراف 
  المعياري العام لوقت إتخاذ القرار

3.681 0.534     

  .)α ≤ 0.05( )1.667( الجدولية عند مستوى )t( قيمة

  .)3( ي للفقرة والبالغالجدولية با$ستناد إلى الوسط ا$فتراض )t( تم حساب قيمة
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 : ة اختبار فرضيات الدراس ):3ـ  4(

  
  
  

 HO1 الفرضية الرئيسة األولى

البعد الزمني ؛ ( ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة المعلومات

رار ؛ سهولة تنفيذ القرار ؛ جودة الق( وأبعاد فاعلية اتخاذ القرار )البعد الشكلي ؛ بعد المحتوى

من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية ) قبول القرار ؛ وقت إتخاذ القرار

  ).α ≤ 0.05(عند مستوى داللة 

للتحقق من العالقة  Personإلختبار هذه الفرضية تم إستخدام معامل إرتباط بيرسون 

من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة بين جودة المعلومات بأبعادها وفاعلية إتخاذ القرار بأبعاده 

 ).9 -  4(الخدمة المدنية الُعمانية، وكما هو موضح بالجدول 

  )9 - 4(الجدول 

مصفوفة معامالت اإلرتباط بين جودة المعلومات بأبعادها وفاعلية إتخاذ القرار بأبعاده 

 )N = 69(من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية 

  
تنفيذ  سھولة

  القرار
  قبول القرار  جودة القرار

وقت إتخاذ 
  القرار

  فاعلية إتخاذ القرار

  = R 0.646**  البعد الزمني
P = 0.000  

**0.609 R =  
P = 0.000  

*0.297 R =  
P = 0.013  

*0.280 R =  
P = 0.020  

*0.287 R =  
P = 0.017  

  = R 0.561**  البعد الشكلي
P = 0.000  

**0.596 R =  
P = 0.000  

*0.306 R =  
P = 0.011  

*0.282 R =  
P = 0.019 

**0.329 R =  
P = 0.006  

  = R 0.675**  بعد المحتوى
P = 0.000  

*0.299 R =  
P = 0.012  

*0.253 R =  
P = 0.036  

**0.440 R =  
P = 0.000  

**0.411 R =  
P = 0.006  

  = R 0.729**  جودة المعلومات
P = 0.000  

*0.345 R =  
P = 0.004  

**0.852 R =  
P = 0.000  

**0.400 R =  
P = 0.001  

**0.403 R =  
P = 0.001  
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معامالت اإلرتباط بين جودة المعلومات بأبعادها وفاعلية ) 9 - 4(يبين الجدول 

إتخاذ القرار بأبعاده من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية، حيث 

فقد تبين أن . وتت في شدة إرتباطهايتضح وجود عشرون عالقة إرتباطية دالة معنويًا تفا

مات وقبول القرار بقيمة بلغت و جودة المعلأعلى القيم اإلرتباطية كانت بين متغير 

فأقل، فيما كانت أقل القيم ) α ≤ 0.01(وهي دالة عند مستوى إحتمالي ) 0.852**(

ى بقيمة اإلرتباطية بين بعد المحتوى لجودة المعلومات من جهة وقبول القرار من جهة أخر 

وٕاجماًال، وباإلستناد . فأقل) α ≤ 0.05(وهي دالة عند مستوى إحتمالي ) 0.253*(بلغت 

إلى النتائج المعروضة يظهر أن المتغيرات المبحوثة تترابط بعالقات معنوية مما يؤشر أن 

. الزيادة أو النقصان في أحدهما سينسحب بالنتيجة زيادة أو نقصان على المتغيرات األخرى

يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة األولى، وعليه ترفض الفرضية العدمية وهذا 

  : ، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على)الصفرية(

البعد الزمني ؛ ( وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة المعلومات 

تنفيذ القرار ؛ جودة القرار ؛  سهولة( وأبعاد فاعلية اتخاذ القرار )البعد الشكلي ؛ بعد المحتوى

من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية  ) قبول القرار ؛ وقت إتخاذ القرار

 ).α ≤ 0.05( عند مستوى داللة
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 HO2 الفرضية الرئيسة الثانية

    
البعد البعد الزمني ؛ (ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية ألبعاد جودة المعلومات 

في فاعلية اتخاذ القرار  من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة  )الشكلي ؛ بعد المحتوى

  ).α ≤ 0.05( المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر أبعاد جودة 

في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة  )؛ بعد المحتوىالبعد الزمني ؛ البعد الشكلي ( المعلومات

  ).10 -  4(، وكما هو موضح بالجدول نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

  )10 -  4(جدول 

في فاعلية اتخاذ  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد جودة المعلومات

 ارة الخدمة المدنية الُعمانيةالقرار من وجهة نظر متخذي القرار بوز 

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
درجات 
 الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
 معامل ا$نحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

فاعلية 
اتخاذ 
القرار 

من وجھة 
نظر 

متخذي 
القرار 
بوزارة 
الخدمة 
المدنية 
  الُعمانية

0.425  0.181  4.772 

بين 
 3  المجاميع

0.005  

البعد 
 الزمني

0.366  2.996  0.003  

  65  البواقي
البعد 
  الشكلي

0.434  3.666  0.000  

  68  المجموع
بعد 

  المحتوى
0.386  3.268  0.002  

    )α ≤ 0.05( يكون التأثير ذا د$لة إحصائية عند مستوى*
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البعد الزمنـي ؛ البعـد الشـكلي ( وماتأثر أبعاد جودة المعل) 10 - 4(يوضح الجدول 

في فاعلية اتخاذ القـرار مـن وجهـة نظـر متخـذي القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة  )؛ بعد المحتوى

إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية ألبعــاد جــودة . الُعمانيــة

فـي فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن وجهـة  )البعد الزمني ؛ البعـد الشـكلي ؛ بعـد المحتـوى( المعلومات

عند ) R )0.425نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية، إذ بلغ معامل االرتباط  

، أي أن مـــا قيمتـــه )0.181(فقـــد بلـــغ  2Rأمـــا معامـــل التحديـــد ). α ≤ 0.05(مســـتوى 

ُعمانيـــة نـــاتج عـــن مـــن التغيـــرات فـــي فاعليـــة اتخـــاذ القـــرار بـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة ال) 0.181(

للبعد الزمنـي ) β )0.366كما بلغت قيمة درجة التأثير  التغير في جودة المعلومات بأبعادها،

وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في . لبعد المحتوى) 0.386(، للبعد الشكلي ) 0.434( ،

لقرار من وجهـة مستوى اإلهتمام بجودة المعلومات بأبعادها يؤدي إلى زيادة في فاعلية اتخاذ ا

ــــة بقيمــــة  ــــة الُعماني ــــوزارة الخدمــــة المدني ــــرار ب  ،للبعــــد الزمنــــي ) β )0.366نظــــر متخــــذي الق

ـــأثير قيمـــة. لبعـــد المحتـــوى) 0.386(، للبعـــد الشـــكلي ) 0.434( ـــة هـــذا الت  F  ويؤكـــد معنوي

وهــذا يؤكــد عــدم ). α ≤ 0.05(وهــي دالــة عنــد مســتوى ) 4.772( المحســوبة والتــي بلغــت

، وتقبـــل )الصـــفرية(فرضـــية الرئيســـة الثانيـــة، وعليـــه تـــرفض الفرضـــية العدميـــة صـــحة قبـــول ال

  : الفرضية البديلة التي تنص على

البعد الزمني ؛ البعد (وجود أثر ذي داللة إحصائية إحصائية ألبعاد جودة المعلومات 

خدمة في فاعلية اتخاذ القرار  من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة ال )الشكلي ؛ بعد المحتوى

 ).α ≤ 0.05( المدنية الُعمانية عند مستوى داللة
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فاعلية اتخاذ القرار من في  وللتحقق من أثر كل بعد من أبعاد جودة المعلومات

ة، قام الباحث بتجزئة الفرضية الرئيسة وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعماني

 .أدناه الثانية إلى ثالثة فرضيات فرعية، وكما هو موضح

 

  HO2-1 الفرضية الفرعية األولى

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبعد الزمني لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ 

 ≥ α( القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

0.05.(  

للتحقق من أثر البعد  الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط

الزمني لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة 

  ).11 - 4 (هو موضح بالجدول  المدنية الُعمانية، وكما

  )11 -  4(جدول 

نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير البعد الزمني لجودة المعلومات في فاعلية 

 القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية اتخاذ

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
معامل 
 ا$نحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

فاعلية 
اتخاذ 
القرار 
بوزارة 
الخدمة 
المدنية 

  انيةالُعم

0.287  0.082  6.000 

 1  ا[نحدار

 67  البواقي  0.017  2.450  0.126  0.017

 68  المجموع
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البعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة اتخــاذ تــأثير ) 11 -4( يوضــح الجــدول

تحليـل إذ أظهـرت نتـائج ال. القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة

لبعـد الزمنـي لجـودة المعلومـات فـي فاعليـة اتخـاذ اإلحصائي وجود تـأثير ذي داللـة إحصـائية ل

  ، إذ بلـغ معامـل االرتبــاطالقـرار مـن وجهـة نظـر متخــذي القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيــة الُعمانيـة

R )0.287 (عند مستوى )α ≤ 0.05 .(2 أما معامل التحديدR فقد بلـغ )أي أن ، )0.082

فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخـذي القـرار بـوزارة من التغيرات في ) 0.082( يمتهق ما

ناتج عن التغير في مستوى اإلهتمام بالبعد الزمني لجودة المعلومات،  الخدمة المدنية الُعمانية

واحــدة فــي مســتوى  وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة. )β )0.126 التــأثير كمــا بلغــت قيمــة درجــة

فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن وجهـة م بالبعد الزمنـي لجـودة المعلومـات يـؤدي إلـى زيـادة فـي اإلهتما

ويؤكد معنوية هذا التأثير . )0.126(بقيمة  نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

كمـا بلغـت ). α ≤ 0.05( وهـي دالـة عنـد مسـتوى) 6.000(المحسوبة والتي بلغت  F قيمة 

وهـذا يؤكـد ). α ≤ 0.05( وهي دالـة عنـد مسـتوى) 2.450(وبة والتي بلغت المحس  Tقيمة 

عــدم صــحة قبــول الفرضــية الفرعيــة األولــى، وعليــه تــرفض الفرضــية الصــفرية وتقبــل الفرضــية 

  : البديلة التي تنص على

وجود تأثير ذي داللة إحصائية للبعد الزمني لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ 

 ≥ α( متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة القرار من وجهة نظر

0.05.( 
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  HO2-2 الفرضية الفرعية الثانية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبعد الشكلي لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ 

 ≥ α( اللةالقرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى د

0.05.(  

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من أثر البعد 

الشكلي لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة 

 ).12 - 4(هو موضح بالجدول  المدنية الُعمانية، وكما

  

  )12 - 4(جدول 

االنحدار البسيط لتأثير البعد الشكلي لجودة المعلومات في  نتائج اختبار تحليل

 فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
معامل 
 ا$نحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

فاعلية 
اتخاذ 
القرار 
بوزارة 
الخدمة 
المدنية 
  الُعمانية

0.329  0.108  8.139 

 1  ا[نحدار

 67  البواقي  0.006  2.853  0.208  0.006

 68  المجموع

 

  

البعــد الشــكلي لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة اتخــاذ تــأثير ) 12 -4( يوضــح الجــدول

إذ أظهـرت نتـائج التحليـل . ظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـةالقرار من وجهة ن



113 
 

  

لبعـد الشـكلي لجـودة المعلومـات فـي فاعليـة اتخـاذ اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصـائية ل

  ، إذ بلـغ معامـل االرتبــاطالقـرار مـن وجهـة نظـر متخــذي القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيــة الُعمانيـة

R )0.329 ( مستوىعند )α ≤ 0.05 .(2 أما معامل التحديدR فقد بلـغ )أي أن ، )0.108

فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخـذي القـرار بـوزارة من التغيرات في ) 0.108( قيمته ما

نــــاتج عــــن التغيــــر فــــي مســــتوى اإلهتمــــام بالبعــــد الشــــكلي لجــــودة  الخدمــــة المدنيــــة الُعمانيــــة

واحــدة  وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة. )β )0.208 تــأثيرال المعلومــات، كمــا بلغــت قيمــة درجــة

فاعليـة اتخـاذ القـرار في مستوى اإلهتمام بالبعد الشكلي لجودة المعلومات يؤدي إلى زيـادة فـي 

ويؤكـد معنويـة . )0.208(بقيمـة  من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة

). α ≤ 0.05( وهي دالة عنـد مسـتوى) 8.139(بلغت المحسوبة والتي  F هذا التأثير قيمة 

). α ≤ 0.05( وهـي دالـة عنـد مسـتوى) 2.853(المحسوبة والتـي بلغـت   Tكما بلغت قيمة 

وهذا يؤكد عدم صـحة قبـول الفرضـية الفرعيـة الثانيـة، وعليـه تـرفض الفرضـية الصـفرية وتقبـل 

  : الفرضية البديلة التي تنص على

ئية للبعد الشكلي لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ وجود تأثير ذي داللة إحصا

 ≥ α( القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

0.05.(  
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  HO2-3 الفرضية الفرعية الثالثة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد المحتوى لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ 

 ≥ α( ن وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللةالقرار م

0.05.(  

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من أثر بعد 

المحتوى لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة 

  ).13  -4(هو موضح بالجدول  ية، وكماالخدمة المدنية الُعمان

  )13  -4(جدول 

نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير بعد المحتوى لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ 

  القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 بةالمحسو

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
معامل 
 ا$نحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

فاعلية 
اتخاذ 
القرار 
بوزارة 
الخدمة 
المدنية 
  الُعمانية

0.411  0.169  13.653 

 1  ا[نحدار

 67  البواقي  0.000  3.695  0.354  0.000

 68  المجموع

 

 

بعـــد المحتـــوى لجـــودة المعلومـــات فـــي فاعليـــة اتخـــاذ أثير تـــ) 13-4( يوضـــح الجـــدول

إذ أظهـرت نتـائج التحليـل . القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة

لجـودة المعلومـات فـي فاعليـة اتخـاذ  اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لبعد المحتـوى

  ، إذ بلـغ معامـل االرتبــاطة الخدمـة المدنيــة الُعمانيـةالقـرار مـن وجهـة نظـر متخــذي القـرار بـوزار 
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R )0.411 (عند مستوى )α ≤ 0.05 .(2 أما معامل التحديدR فقد بلـغ )أي أن ، )0.169

فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخـذي القـرار بـوزارة من التغيرات في ) 0.169( قيمته ما

توى اإلهتمــــام ببعــــد المحتــــوى لجــــودة نــــاتج عــــن التغيــــر فــــي مســــ الخدمــــة المدنيــــة الُعمانيــــة

واحــدة  وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة. )β )0.354 التــأثير المعلومــات، كمــا بلغــت قيمــة درجــة

فاعليـة اتخـاذ القـرار في مستوى اإلهتمام ببعد المحتوى لجودة المعلومات يؤدي إلـى زيـادة فـي 

ويؤكـد معنويـة . )0.354(بقيمـة  من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة

 ≥ α( وهــي دالــة عنــد مســتوى) 13.653(المحســوبة والتــي بلغــت  F هــذا التــأثير قيمــة 

 ≥ α( وهي دالة عنـد مسـتوى) 3.695(المحسوبة والتي بلغت   Tكما بلغت قيمة ). 0.05

ية وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الثالثة، وعليه ترفض الفرضية الصفر ). 0.05

  : وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

وجود تأثير ذي داللة إحصائية لبعد المحتوى لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ 

 ≥ α( القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

0.05.( 
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 HO3 الفرضية الرئيسة الثالثة

    
اشر ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار على أبعاد جودة المعلومات ال يوجد أثر مب

من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة  )البعد الزمني ؛ البعد الشكلي ؛ بعد المحتوى(

  ).α ≤ 0.05( المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

دام تحليل إلختبار هذه الفرضية تم تجزئتها إلى ثالثة فرضيات فرعية، وتم استخ  

 :اإلنحدار البسيط، وكما يلي

  
  HO3-1 الفرضية الفرعية األولى

على البعد الزمني لجودة المعلومات ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار 

 ≥ α( من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

0.05.(  

خدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من أثر نظم دعم الختبار هذه الفرضية تم است

القرار على البعد الزمني لجودة المعلومات من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة 

  ).14-4(هو موضح بالجدول  المدنية الُعمانية، وكما
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  )14  -4(جدول     

لى البعد الزمني لجودة نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير نظم دعم القرار ع

  المعلومات من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
معامل 
 ا$نحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

البعد 
الزمني 
لجودة 

  لوماتالمع

0.646  0.417  47.992 

 1  ا[نحدار

 67  البواقي  0.000  6.928  0.541  0.000

 68  المجموع

 

 

نظم دعم القرار على البعد الزمني لجـودة المعلومـات تأثير ) 14 -4( يوضح الجدول

ل إذ أظهـــرت نتـــائج التحليـــ. مـــن وجهـــة نظـــر متخـــذي القـــرار بـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة الُعمانيـــة

نظم دعـــم القـــرار علـــى البعـــد الزمنـــي لجـــودة اإلحصـــائي وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية لـــ

، إذ بلـــغ معامـــل المعلومـــات مـــن وجهـــة نظـــر متخـــذي القـــرار بـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة الُعمانيـــة

 فقـــد بلـــغ 2R أمـــا معامـــل التحديـــد). α ≤ 0.05( عنـــد مســـتوى) R )0.646  االرتبـــاط

البعـد الزمنـي لجـودة المعلومـات مـن مـن التغيـرات فـي ) 0.417( قيمتـه أي أن ما، )0.417(

ناتج عن التغير في مسـتوى اإلهتمـام  وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

 وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة. )β )0.541 التــأثير ، كمــا بلغــت قيمــة درجــةنظم دعــم القــراربــ

البعـــد الزمنـــي لجـــودة يـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي  لقـــرارنظم دعـــم اواحـــدة فـــي مســـتوى اإلهتمـــام بـــ

. )0.541(بقيمــة  المعلومــات مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة

 وهي دالـة عنـد مسـتوى) 47.992(المحسوبة والتي بلغت  F ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 
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)α ≤ 0.05 .( كما بلغت قيمةT   المحسوبة والتـي بلغـت)وهـي دالـة عنـد مسـتوى) 6.928 

)α ≤ 0.05 .( وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعيـة األولـى، وعليـه تـرفض الفرضـية

  : الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

على البعد الزمني لجودة المعلومات وجود تأثير ذي داللة إحصائية لنظم دعم القرار 

 ≥ α( ة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللةمن وجهة نظر متخذي القرار بوزار 

0.05.( 
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  HO3-2 الفرضية الفرعية الثانية

على البعد الشكلي لجودة المعلومات ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار 

 ≥ α( من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

0.05.(  

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من أثر نظم دعم 

القرار على البعد الشكلي لجودة المعلومات من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة 

  ).15  -4(هو موضح بالجدول  المدنية الُعمانية، وكما

  )15  -4(جدول     

بسيط لتأثير نظم دعم القرار على البعد الشكلي لجودة نتائج اختبار تحليل االنحدار ال

  المعلومات من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
معامل 
 ا$نحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 

  لةالد$

البعد 
الشكلي 
لجودة 

  المعلومات

0.561  0.315  30.801 

 1  ا[نحدار

 67  البواقي  0.000  5.550  0.605  0.000

 68  المجموع

 

  

نظم دعم القرار على البعد الشكلي لجودة المعلومات تأثير ) 15 -4( يوضح الجدول

إذ أظهـــرت نتـــائج التحليـــل . مانيـــةمـــن وجهـــة نظـــر متخـــذي القـــرار بـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة العُ 

ـــ ـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية ل ـــى البعـــد الشـــكلي لجـــودة اإلحصـــائي وجـــود ت نظم دعـــم القـــرار عل

، إذ بلـــغ معامـــل المعلومـــات مـــن وجهـــة نظـــر متخـــذي القـــرار بـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة الُعمانيـــة
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 غفقـــد بلـــ 2R أمـــا معامـــل التحديـــد). α ≤ 0.05( عنـــد مســـتوى) R )0.561  االرتبـــاط

البعـد الشـكلي لجـودة المعلومـات مـن من التغيـرات فـي ) 0.315( قيمته أي أن ما، )0.315(

ناتج عن التغير في مسـتوى اإلهتمـام  وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

 وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة. )β )0.605 التــأثير ، كمــا بلغــت قيمــة درجــةنظم دعــم القــراربــ

ـــواحـــدة  ـــي  نظم دعـــم القـــرارفـــي مســـتوى اإلهتمـــام ب ـــى زيـــادة ف البعـــد الشـــكلي لجـــودة يـــؤدي إل

. )0.605(بقيمــة  المعلومــات مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة

 وهي دالـة عنـد مسـتوى) 30.801(المحسوبة والتي بلغت  F ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

)α ≤ 0.05 .(يمة كما بلغت قT   المحسوبة والتـي بلغـت)وهـي دالـة عنـد مسـتوى) 5.550 

)α ≤ 0.05 .( وهذا يؤكد عدم صحة قبـول الفرضـية الفرعيـة الثانيـة، وعليـه تـرفض الفرضـية

  : الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

على البعد الشكلي لجودة المعلومات وجود تأثير ذي داللة إحصائية لنظم دعم القرار 

 ≥ α( ن وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللةم

0.05.( 
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  HO3-3 الفرضية الفرعية الثالثة

على بعد المحتوى لجودة المعلومات ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار 

 ≥ α( د مستوى داللةمن وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عن

0.05.(  

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من أثر نظم دعم 

القرار على بعد المحتوى لجودة المعلومات من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة 

  ).16  -4(هو موضح بالجدول  المدنية الُعمانية، وكما

  )16  -4(جدول     

ر تحليل االنحدار البسيط لتأثير نظم دعم القرار على بعد المحتوى لجودة نتائج اختبا

  المعلومات من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
معامل 
 ا$نحدار

T 
 بةالمحسو

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

بعد 
 المحتوى
لجودة 

  المعلومات

0.675  0.456  56.175 

 1  ا[نحدار

 67  البواقي  0.000  7.495  0.534  0.000

 68  المجموع

 

  

نظم دعم القرار على بعد المحتوى لجودة المعلومات تأثير ) 16 -4( يوضح الجدول

إذ أظهـــرت نتـــائج التحليـــل . دمـــة المدنيـــة الُعمانيـــةمـــن وجهـــة نظـــر متخـــذي القـــرار بـــوزارة الخ

ـــ ـــة إحصـــائية ل ـــأثير ذي دالل ـــوى لجـــودة اإلحصـــائي وجـــود ت ـــرار علـــى بعـــد المحت نظم دعـــم الق

، إذ بلـــغ معامـــل المعلومـــات مـــن وجهـــة نظـــر متخـــذي القـــرار بـــوزارة الخدمـــة المدنيـــة الُعمانيـــة
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 فقـــد بلـــغ 2R تحديـــدأمـــا معامـــل ال). α ≤ 0.05( عنـــد مســـتوى) R )0.675  االرتبـــاط

بعـد المحتـوى لجـودة المعلومـات مـن من التغيـرات فـي ) 0.456( قيمته أي أن ما، )0.456(

ناتج عن التغير في مسـتوى اإلهتمـام  وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

 ة بدرجــةوهــذا يعنــي أن الزيــاد. )β )0.534 التــأثير ، كمــا بلغــت قيمــة درجــةنظم دعــم القــراربــ

ـــ ـــي  نظم دعـــم القـــرارواحـــدة فـــي مســـتوى اإلهتمـــام ب ـــؤدي إلـــى زيـــادة ف بعـــد المحتـــوى لجـــودة ي

. )0.534(بقيمــة  المعلومــات مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة

 وهي دالـة عنـد مسـتوى) 56.175(المحسوبة والتي بلغت  F ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

)α ≤ 0.05 .( كما بلغت قيمةT   المحسوبة والتـي بلغـت)وهـي دالـة عنـد مسـتوى) 7.495 

)α ≤ 0.05 .( وهذا يؤكد عدم صحة قبـول الفرضـية الفرعيـة الثالثـة، وعليـه تـرفض الفرضـية

  : الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

المعلومات  على بعد المحتوى لجودةوجود تأثير ذي داللة إحصائية لنظم دعم القرار 

 ≥ α( من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة

0.05.( 
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 HO4 الفرضية الرئيسة الرابعة

    
ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية لنظم دعم القرار في فاعلية اتخاذ القرار من 

  ).α ≤ 0.05( ُعمانية عند مستوى داللةوجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية ال

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من أثر لنظم دعم 

، القرار في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

  ).17  -4(وكما هو موضح بالجدول 

  )17 -4(جدول     

بار تحليل االنحدار البسيط لتأثير نظم دعم القرار في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نتائج اخت

  نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

المتغير 
  التابع

)R(  

  ا$رتباط

)R2(   
معامل 
   التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

β   
معامل 
 ا$نحدار

T 
 المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

فاعلية 
اتخاذ 
 القرار

بوزارة 
الخدمة 
المدنية 
  الُعمانية

0.468  0.219  18.800 

 1  ا[نحدار

 67  البواقي  0.000  4.336  0.318  0.000

 68  المجموع

 

  

نظم دعم القـرار فـي فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن وجهـة تأثير ) 17  -4( يوضح الجدول

إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجـود . وزارة الخدمة المدنية الُعمانيةنظر متخذي القرار ب

نظم دعــم القــرار فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي تــأثير ذي داللــة إحصــائية لــ

 α( عنـد مسـتوى) R )0.468  ، إذ بلغ معامل االرتباطالقرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية
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مـــن ) 0.219( قيمتـــه أي أن مـــا، )0.219( فقـــد بلـــغ 2R تحديـــدأمـــا معامـــل ال). 0.05 ≥

 فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـةالتغيرات في 

 β التـــأثير ، كمــا بلغــت قيمـــة درجــةنظم دعــم القـــرارنــاتج عــن التغيـــر فــي مســتوى اإلهتمـــام بــ

يــؤدي  نظم دعـم القـرارواحـدة فــي مسـتوى اإلهتمـام بــ وهـذا يعنـي أن الزيــادة بدرجـة. )0.318(

 فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـةإلى زيادة في 

وهي ) 18.800(المحسوبة والتي بلغت  F ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة . )0.318(بقيمة 

وهـي ) 4.336(المحسـوبة والتـي بلغـت   T كما بلغـت قيمـة). α ≤ 0.05( دالة عند مستوى

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة الرابعـة، وعليـه ). α ≤ 0.05( دالة عند مستوى

  : ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

وجود تأثير ذي داللة إحصائية لنظم دعم القرار في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة 

 ).α ≤ 0.05( خذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللةنظر مت
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  HO5الفرضية الرئيسة الخامسة 

  
البعد الزمني ؛ البعد (ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية لجودة المعلومات 

وزارة الخدمة في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار ب) الشكلي ؛ بعد المحتوى

  ).α ≤ 0.05( مستوى داللة المدنية الُعمانية بوجود نظم دعم القرار عند

  

باســتخدام  Path Analysisالختبــار هــذه الفرضــية تــم االســتعانة بتحليــل المســار 

 SPSSالمـدعوم ببرنـامج الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة  Amos Ver. 18برنـامج 

باشــر وغيــر المباشــر لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة اتخــاذ وذلــك للتحقــق مــن وجــود األثــر الم

القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم القــرار 

  ).18  -4(متغير وسيط، وكما هو موضح بالجدول 

  

نتـائج تحليـل المسـار لتـأثير جـودة المعلومـات فـي فاعليـة ) 18  -4( يوضـح الجـدول

القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم  اتخــاذ

حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية . القرار متغير وسيط

لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة 

، )16.961( المحسـوبة Chi2 وجود نظـم دعـم القـرار متغيـر وسـيط، إذا بلغـت قيمـةالُعمانية ب

 Goodness of Fit Index وبلغـت قيمـة). α ≤ 0.05( وهـي ذات داللـة عنـد مسـتوى

)GFI (وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيمته )وهـو مقـارب إلـى قيمـة الواحـد صـحيح) 0.993 

  Comparative Fit Index المواءمة المقارن وبنفس السياق بلغ مؤشر). المالءمة التامة(
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)CFI)  (0.969 (وبلغــت قيمــة مؤشــر جــذر متوســط . وهــو مقــارب إلــى قيمــة الواحــد صــحيح

) Root Mean Square Error of Approximation )RMSEAمربـع الخطـأ التقريبـي 

لـى نظـم فيمـا بلـغ التـأثير المباشـر لجـودة المعلومـات ع. وهي مساوية لقيمة الصفر) 0.000(

وهــو مــا يشــير إلــى أن جـودة المعلومــات تــؤثر علــى نظــم دعــم القــرار، ، )0.823(دعـم القــرار 

وبالتالي فإن زيادة االهتمام بجودة المعلومات من قبل وزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة مـن شـأنه 

علـى  وبـذات السـياق بلـغ التـأثير المباشـر لـنظم دعـم القـرار. توليد تأثير على نظـم دعـم القـرار

وهو ما يشير الى أن نظم دعم القرار تؤثر على فاعلية اتخـاذ ، )0.318(فاعلية اتخاذ القرار 

القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية، وبالتالي فـإن زيـادة اإلهتمـام بـنظم دعـم القـرار مـن شـأنه 

ــأثير غيــر وقــد ب. توليــد تــأثير علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة لــغ الت

المباشر لجودة المعلومات على فاعلية اتخاذ القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجـود نظـم 

ــذي تلعبــه نظــم دعــم القــرار متغيــر وســيط فــي ، )0.262( دعــم القــرار وهــو مــا يؤكــد الــدور ال

ــة ال كمــا . ُعمانيــةتعزيــز أثــر جــودة المعلومــات علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدني

) 8.787() نظــم دعـــم القـــرار �جـــودة المعلومـــات (المحســـوبة للمســار األول  Tبلغــت قيمـــة 

المحسـوبة للمســار الثــاني  Tقيمــة بلغــت فيمـا ، )α ≤ 0.05( وهـي ذات داللــة عنـد مســتوى

 ≥ α( وهـي ذات داللـة عنـد مسـتوى) 4.368() فاعليـة إتخـاذ القـرار �نظـم دعـم القـرار (

تيجـة تشـير إلـى أن هنـاك تـأثير لجـودة المعلومـات علـى فاعليـة اتخـاذ القـرار وهذه الن ،)0.05

ــة بوجــود نظــم دعــم القــرار متغيــر وســيط ــادة االهتمــام . بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعماني إذ إن زي

بجودة المعلومـات مـن قبـل وزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة فـي ظـل وجـود نظـم دعـم القـرار مـن 

تخاذ القرار فـي هـذه الـوزارة، وهـي نتيجـة عمليـة تسـاهم بتحقيـق افاعلية ى شأنه توليد تأثير عل
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وتقبــل الفرضــية البديلــة ) العدميــة( وعليــه تــرفض الفرضــية الصــفرية. جــزء مــن أهــداف الدراســة

  : التي تنص على

وجود تأثير غير مباشر ذي داللة إحصائية لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار 

 ي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم دعم القرار عندمن وجهة نظر متخذ

  ).α ≤ 0.05( مستوى داللة
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  )18  -4( دولج

ر بوزارة الخدمة نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرا

 دنية الُعمانية بوجود نظم دعم القرارالم

  Chi2  البيان
  GFI  CFI  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

Direct Effect  
  قيم معام¨ت التأثير المباشر

Indirect 
Effect   

قيمة معامل 
التأثير غير 

  المباشر

  T  المسار
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

جودة المعلومات في فاعلية 
ة نظر اتخاذ القرار من وجھ

متخذي القرار بوزارة 
الخدمة المدنية الُعمانية 
  بوجود نظم دعم القرار

16.961 0.993 0.969  0.000  

 جودة المعلومات
على نظم دعم 

  القرار
0.823  

0.262*  

IQ � DSS 8.787  0.000  

 نظم دعم القرار
على فاعلية إتخاذ 

  القرار
0.318  DSS � EDM  4.368  0.000  

 

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI  ودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيحمؤشر م¨ءمة الج
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI  مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation  RMSEA  جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي
 Information Quality : IQ  جودة المعلومات
 Decision Support System : DSS  نظم دعم القرار

 Effective Decision-Making : EDM  فاعلية إتخاذ القرار
  التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معام¨ت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات* 
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تأثير كل بعد من أبعاد جودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة  وللتحقق من

نظـر متخـذي القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة بوجـود نظـم دعـم القـرار، تـم اسـتخدام تحليــل 

  :ثالثة فرضيات فرعية، وكما يليالمسار، وتم تجزئة الفرضية الخامسة الرئيسة إلى 

  HO5-1 الفرضية الفرعية األولى

ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية للبعد الزمني لجودة المعلومات في 

فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم 

  ).α ≤ 0.05( مستوى داللة دعم القرار عند

باســتخدام  Path Analysisالختبــار هــذه الفرضــية تــم االســتعانة بتحليــل المســار 

 SPSSالمـدعوم ببرنـامج الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة  Amos Ver. 18برنـامج 

وذلــك للتحقــق مــن األثــر المباشــر وغيــر المباشــر للبعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة 

م اتخــاذ القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــ

  ).19  -4(القرار متغير وسيط، وكما هو موضح بالجدول 

 نتائج تحليل المسار لتأثير البعد الزمني لجودة المعلومات) 19  -4( يوضح الجدول

في فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن وجهـة نظـر متخـذي القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة بوجـود 

التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة  حيث أظهرت نتائج. نظم دعم القرار متغير وسيط

إحصــائية للبعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي 

 القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم القــرار متغيــر وســيط، إذا بلغــت قيمــة

Chi2 ( وهــي ذات داللــة عنــد مســتوى، )24.045( المحســوبةα ≤ 0.05 .(وبلغــت قيمــة 

Goodness of Fit Index )GFI (وهـو مؤشـر مالءمـة الجـودة مـا قيمتـه )وهـو ) 0.998

 وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن). المالءمة التامة( مقارب إلى قيمة الواحد صحيح
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Comparative Fit Index  )CFI)  (0.999 (وهـو مقـارب إلـى قيمـة الواحـد صــحيح .

 Root Mean Square Error ofؤشر جـذر متوسـط مربـع الخطـأ التقريبـي وبلغت قيمة م

Approximation )RMSEA) (0.000 (فيمـــا بلـــغ التـــأثير . وهـــي مســـاوية لقيمـــة الصـــفر

وهـو مـا يشـير إلـى ، )0.416(المباشر للبعد الزمني لجودة المعلومـات علـى نظـم دعـم القـرار 

دعــم القــرار، وبالتــالي فــإن زيــادة االهتمــام  أن البعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات يــؤثر علــى نظــم

بالبعد الزمنـي لجـودة المعلومـات مـن قبـل وزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة مـن شـأنه توليـد تـأثير 

وبذات السياق بلغ التأثير المباشر لنظم دعـم القـرار علـى فاعليـة اتخـاذ . على نظم دعم القرار

م القرار تؤثر على فاعليـة اتخـاذ القـرار بـوزارة وهو ما يشير الى أن نظم دع، )0.318(القرار 

الخدمة المدنية الُعمانيـة، وبالتـالي فـإن زيـادة اإلهتمـام بـنظم دعـم القـرار مـن شـأنه توليـد تـأثير 

وقـد بلـغ التـأثير غيـر المباشـر للبعـد . على فاعلية اتخـاذ القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة

لية اتخاذ القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة بوجـود نظـم الزمني لجودة المعلومات على فاع

ــذي تلعبــه نظــم دعــم القــرار متغيــر وســيط فــي ، )0.132( دعــم القــرار وهــو مــا يؤكــد الــدور ال

ــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة  تعزيــز أثــر البعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات علــى فاعلي

نظـم  �البعد الزمني لجودة المعلومات (ة للمسار األول المحسوب Tكما بلغت قيمة . الُعمانية

 Tقيمــة بلغــت فيمــا ، )α ≤ 0.05( وهــي ذات داللــة عنــد مســتوى) 6.979() دعــم القــرار

وهي ذات داللة ) 4.368() فاعلية إتخاذ القرار �نظم دعم القرار (المحسوبة للمسار الثاني 

نــاك تــأثير للبعــد الزمنــي لجــودة وهــذه النتيجــة تشــير إلــى أن ه ،)α ≤ 0.05( عنــد مســتوى

المعلومــات علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم القــرار 

ــادة االهتمــام بالبعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات مــن قبــل وزارة الخدمــة . متغيــر وســيط إذ إن زي

تأثير على فاعليـة إتخـاذ القـرار  المدنية الُعمانية في ظل وجود نظم دعم القرار من شأنه توليد
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وعليــه تــرفض . فــي هــذه الــوزارة، وهــي نتيجــة عمليــة تســاهم بتحقيــق جــزء مــن أهــداف الدراســة

  : وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على) العدمية( الفرضية الصفرية

وجود تأثير غير مباشر ذي داللة إحصائية للبعد الزمني لجودة المعلومات في 

لقرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم فاعلية اتخاذ ا

  ).α ≤ 0.05( مستوى داللة دعم القرار عند
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  )19  -4( دولج

من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر للبعد الزمني لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار 

 المدنية الُعمانية بوجود نظم دعم القرار

  Chi2  البيان
  المحسوبة

GFI  CFI  
Sig*  

مستوى 
  الد$لة

Direct Effect  
  قيم معام¨ت التأثير المباشر

Indirect 
Effect   

قيمة معامل 
التأثير غير 

  المباشر

  T  المسار
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

جودة بعد الزمني لال
المعلومات في فاعلية 
اتخاذ القرار بوزارة 

الخدمة المدنية الُعمانية 
  بوجود نظم دعم القرار

24.045 0.998 0.999  0.000  

البعد الزمني 
 لجودة المعلومات
على نظم دعم 

  القرار

0.416  

0.132*  

IQT � DSS 6.979  0.000  

 نظم دعم القرار
على فاعلية إتخاذ 

  القرار
0.318  DSS � EDM  4.368  0.000  

 

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI  مؤشر م¨ءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI  مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation  RMSEA  مربع الخطأ التقريبيجذر متوسط 

 Information Quality Timing : IQT  البعد الزمني لجودة المعلومات
 Decision Support System : DSS  نظم دعم القرار

 Effective Decision-Making : EDM  فاعلية إتخاذ القرار
  ة عن حاصل ضرب معام¨ت قيم التأثير المباشر بين المتغيراتالتأثير غير المباشر عبار* 
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  HO5-2 الفرضية الفرعية الثانية

ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية للبعد الشكلي لجودة المعلومات في 

فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم 

  ).α ≤ 0.05( مستوى داللة عند دعم القرار

  

باســتخدام  Path Analysisالختبــار هــذه الفرضــية تــم االســتعانة بتحليــل المســار 

 SPSSالمـدعوم ببرنـامج الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة  Amos Ver. 18برنـامج 

 وذلــك للتحقــق مــن األثــر المباشــر وغيــر المباشــر للبعــد الشــكلي لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة

اتخــاذ القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم 

  ).20  -4(القرار متغير وسيط، وكما هو موضح بالجدول 

  

 نتائج تحليل المسار لتأثير البعد الشكلي لجودة المعلومـات) 20 -4( يوضح الجدول

ار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة بوجـود في فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن وجهـة نظـر متخـذي القـر 

حيث أظهرت نتائج التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة . نظم دعم القرار متغير وسيط

إحصــائية للبعــد الشــكلي لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي 

 ار متغيــر وســيط، إذا بلغــت قيمــةالقــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم القــر 

Chi2 ــة عنــد مســتوى، )8.069( المحســوبة  وبلغــت قيمــة). α ≤ 0.05( وهــي ذات دالل

Goodness of Fit Index )GFI (وهـو مؤشـر مالءمـة الجـودة مـا قيمتـه )وهـو ) 0.995

 وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن). المالءمة التامة( مقارب إلى قيمة الواحد صحيح

Comparative Fit Index  )CFI)  (0.961 (وهـو مقـارب إلـى قيمـة الواحـد صــحيح .



134 
 

  

 Root Mean Square Error ofوبلغت قيمة مؤشر جـذر متوسـط مربـع الخطـأ التقريبـي 

Approximation )RMSEA) (0.000 (فيمـــا بلـــغ التـــأثير . وهـــي مســـاوية لقيمـــة الصـــفر

وهـو مـا يشـير إلـى ، )0.520(م دعـم القـرار المباشر للبعد الشكلي لجودة المعلومات على نظـ

أن البعـد الشـكلي لجـودة المعلومـات يــؤثر علـى نظـم دعـم القــرار، وبالتـالي فـإن زيـادة االهتمــام 

بالبعد الشكلي لجودة المعلومـات مـن قبـل وزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة مـن شـأنه توليـد تـأثير 

المباشر لنظم دعـم القـرار علـى فاعليـة اتخـاذ وبذات السياق بلغ التأثير . على نظم دعم القرار

وهو ما يشير الى أن نظم دعم القرار تؤثر على فاعليـة اتخـاذ القـرار بـوزارة ، )0.318(القرار 

الخدمة المدنية الُعمانيـة، وبالتـالي فـإن زيـادة اإلهتمـام بـنظم دعـم القـرار مـن شـأنه توليـد تـأثير 

وقـد بلـغ التـأثير غيـر المباشـر للبعـد . لمدنيـة الُعمانيـةعلى فاعلية اتخـاذ القـرار بـوزارة الخدمـة ا

الشكلي لجودة المعلومات على فاعلية اتخاذ القرار بوزارة الخدمة المدنيـة الُعمانيـة بوجـود نظـم 

ــذي تلعبــه نظــم دعــم القــرار متغيــر وســيط فــي ، )0.166( دعــم القــرار وهــو مــا يؤكــد الــدور ال

ــة تعزيــز أثــر البعــد الشــكلي لجــودة المعلومــا ت علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدني

نظم  �البعد الشكلي لجودة المعلومات (المحسوبة للمسار األول  Tكما بلغت قيمة . الُعمانية

 Tقيمــة بلغــت فيمــا ، )α ≤ 0.05( وهــي ذات داللــة عنــد مســتوى) 5.591() دعــم القــرار

وهي ذات داللة ) 4.368() خاذ القرارفاعلية إت �نظم دعم القرار (المحسوبة للمسار الثاني 

وهــذه النتيجــة تشــير إلــى أن هنــاك تــأثير للبعــد الشــكلي لجــودة  ،)α ≤ 0.05( عنــد مســتوى

المعلومــات علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم القــرار 

ومــات مــن قبــل وزارة الخدمــة إذ إن زيــادة االهتمــام بالبعــد الشــكلي لجــودة المعل. متغيــر وســيط

المدنية الُعمانية في ظل وجود نظم دعم القرار من شأنه توليد تأثير على فاعليـة إتخـاذ القـرار 
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وعليــه تــرفض . فــي هــذه الــوزارة، وهــي نتيجــة عمليــة تســاهم بتحقيــق جــزء مــن أهــداف الدراســة

  : وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على) العدمية( الفرضية الصفرية

ود تأثير غير مباشر ذي داللة إحصائية للبعد الشكلي لجودة المعلومات في وج

فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم 

 ).α ≤ 0.05( مستوى داللة دعم القرار عند
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  )20  -4( جدول

من األثر المباشر وغير المباشر للبعد الشكلي لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار  نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق

 بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم دعم القرار

  Chi2  البيان
  المحسوبة

GFI  CFI  
Sig*  

مستوى 
  الد$لة

Direct Effect  
  قيم معام¨ت التأثير المباشر

Indirect 
Effect   

قيمة معامل 
التأثير غير 

  المباشر

  T  المسار
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

جودة البعد الشكلي ل
المعلومات في فاعلية 
اتخاذ القرار بوزارة 

الخدمة المدنية الُعمانية 
  بوجود نظم دعم القرار

8.069 0.995 0.961  0.000  

البعد الشكلي لجودة 
على  المعلومات

  رنظم دعم القرا
0.520  

0.166*  

IQF � DSS 5.591  0.000  

 نظم دعم القرار
على فاعلية إتخاذ 

  القرار
0.318  DSS � EDM  4.368  0.000  

 

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI  مؤشر م¨ءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI  يقترب من الواحد صحيحمؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن 

 Root Mean Square Error of Approximation  RMSEA  جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

 Information Quality Forum : IQT  البعد الشكلي لجودة المعلومات
 Decision Support System : DSS  نظم دعم القرار

 Effective Decision-Making : EDM  فاعلية إتخاذ القرار
  التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معام¨ت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات* 
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  HO5-3 الفرضية الفرعية الثالثة

ال يوجد أثر غير مباشر ذو داللة إحصائية لبعد المحتوى لجودة المعلومات في 

رار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم فاعلية اتخاذ الق

  ).α ≤ 0.05( مستوى داللة دعم القرار عند

  

باســتخدام  Path Analysisالختبــار هــذه الفرضــية تــم االســتعانة بتحليــل المســار 

 SPSSالمـدعوم ببرنـامج الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة  Amos Ver. 18برنـامج 

وذلــك للتحقــق مــن األثــر المباشــر وغيــر المباشــر لبعــد المحتــوى لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة 

اتخــاذ القــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم 

  ).21  -4(القرار متغير وسيط، وكما هو موضح بالجدول 

  

 لتأثير بعد المحتوى لجـودة المعلومـاتنتائج تحليل المسار ) 21 -4( يوضح الجدول

في فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن وجهـة نظـر متخـذي القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة بوجـود 

حيث أظهرت نتائج التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة . نظم دعم القرار متغير وسيط

قــرار مــن وجهــة نظــر متخــذي إحصــائية لبعــد المحتــوى لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة اتخــاذ ال

 القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم القــرار متغيــر وســيط، إذا بلغــت قيمــة

Chi2 ( وهــي ذات داللــة عنــد مســتوى، )18.223( المحســوبةα ≤ 0.05 .(وبلغــت قيمــة 

Goodness of Fit Index )GFI (وهـو مؤشـر مالءمـة الجـودة مـا قيمتـه )وهـو ) 0.986

 وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن). المالءمة التامة( ب إلى قيمة الواحد صحيحمقار 

Comparative Fit Index  )CFI)  (0.992 (وهـو مقـارب إلـى قيمـة الواحـد صــحيح .
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 Root Mean Square Error ofوبلغت قيمة مؤشر جـذر متوسـط مربـع الخطـأ التقريبـي 

Approximation )RMSEA) (0.000 (فيمـــا بلـــغ التـــأثير . مســـاوية لقيمـــة الصـــفر وهـــي

وهـو مـا يشـير إلـى ، )0.854(المباشر لبعد المحتوى لجودة المعلومات على نظم دعم القـرار 

أن بعـد المحتــوى لجــودة المعلومــات يـؤثر علــى نظــم دعــم القـرار، وبالتــالي فــإن زيــادة االهتمــام 

نيـة الُعمانيـة مـن شـأنه توليـد تـأثير ببعد المحتوى لجـودة المعلومـات مـن قبـل وزارة الخدمـة المد

وبذات السياق بلغ التأثير المباشر لنظم دعـم القـرار علـى فاعليـة اتخـاذ . على نظم دعم القرار

وهو ما يشير الى أن نظم دعم القرار تؤثر على فاعليـة اتخـاذ القـرار بـوزارة ، )0.318(القرار 

مـام بـنظم دعـم القـرار مـن شـأنه توليـد تـأثير الخدمة المدنية الُعمانيـة، وبالتـالي فـإن زيـادة اإلهت

وقـد بلــغ التــأثير غيـر المباشــر لبعــد . علـى فاعليــة اتخـاذ القــرار بــوزارة الخدمـة المدنيــة الُعمانيــة

المحتوى لجودة المعلومات على فاعلية اتخاذ القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم 

ــذي تلعبــه نظــم دعــم القــرار متغيــر وســيط فــي وهــو مــا يؤكــد الــدو ، )0.272( دعــم القــرار ر ال

تعزيــز أثــر بعــد المحتــوى لجــودة المعلومــات علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة 

نظم  �بعد المحتوى لجودة المعلومات (المحسوبة للمسار األول  Tكما بلغت قيمة . الُعمانية

 Tقيمــة بلغــت فيمــا ، )α ≤ 0.05( وهــي ذات داللــة عنــد مســتوى) 7.551() دعــم القــرار

وهي ذات داللة ) 4.368() فاعلية إتخاذ القرار �نظم دعم القرار (المحسوبة للمسار الثاني 

وهــذه النتيجــة تشــير إلــى أن هنــاك تــأثير لبعــد المحتــوى لجــودة  ،)α ≤ 0.05( عنــد مســتوى

جــود نظــم دعــم القــرار المعلومــات علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بو 

ــادة االهتمــام ببعــد المحتــوى لجــودة المعلومــات مــن قبــل وزارة الخدمــة . متغيــر وســيط إذ إن زي

المدنية الُعمانية في ظل وجود نظم دعم القرار من شأنه توليد تأثير على فاعليـة إتخـاذ القـرار 
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وعليــه تــرفض . فــي هــذه الــوزارة، وهــي نتيجــة عمليــة تســاهم بتحقيــق جــزء مــن أهــداف الدراســة

  : وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على) العدمية( الفرضية الصفرية

وجود تأثير غير مباشر ذي داللة إحصائية لبعد المحتوى لجودة المعلومات في 

فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم 

 ).α ≤ 0.05( ةمستوى دالل دعم القرار عند
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  )21  -4( جدول

ر متخذي القرار نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر لبعد المحتوى لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظ

 بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم دعم القرار

  Chi2  البيان
  ةالمحسوب

GFI  CFI  
Sig*  

مستوى 
  الد$لة

Direct Effect  
  قيم معام¨ت التأثير المباشر

Indirect 
Effect   

قيمة معامل 
التأثير غير 

  المباشر

  T  المسار
  المحسوبة

Sig*  
مستوى 
  الد$لة

جودة بعد المحتوى ل
المعلومات في فاعلية 
اتخاذ القرار بوزارة 

الخدمة المدنية الُعمانية 
  قراربوجود نظم دعم ال

18.223 0.986 0.992  0.000  

بعد المحتوى لجودة 
على  المعلومات

  نظم دعم القرار
0.854  

0.272*  

IQC � DSS 7.551  0.000  

 نظم دعم القرار
على فاعلية إتخاذ 

  القرار
0.318  DSS � EDM  4.368  0.000  

 

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI  مؤشر م¨ءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI  مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation  RMSEA  جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

 Information Quality Content : IQC  بعد المحتوى لجودة المعلومات
 Decision Support System : DSS  نظم دعم القرار

 Effective Decision-Making : EDM  فاعلية إتخاذ القرار
  التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معام¨ت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات* 
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  الـفـصل الخامس 

  صياتوالتو النتائجمناقشة 

  

  

   المقدمة ):1ـ  5(

  لنتائجا ):2ـ  5(

  ا.ستنتاجات ):3ـ  5(

  التوصيات ):4ـ  5(
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  : المقدمة ):1ـ  5(
 

نظـم دعـم القـرار وجـودة المعلومـات وفاعليـة اتخـاذ ان أثـر راسة الحالّيـة إلـى بيـهدفت الدّ 

ذ القــرار مــن وجهــة نظــر جــودة المعلومــات  فــي فاعليــة اتخــاالقــرار وتحديــد األثــر الغيــر مباشــر ل

الفصـل يتضمن هـذا متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية بوجود نظم دعم القرار، وعليه 

  :ستعراض نتائج الدراسة وتوصياتها، كما يليا

  
  : لنتائجا ):2ـ  5(

 
البعد الزمني لجـودة المعلومـات فـي وزارة الخدمـة أن مستوى أظهرت نتائج التحليل الوصفّي  .1

كمـا تبـين أن . محـل الدراسـة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة كـان متوسـطاً لمدنية بسلطنة ُعمان ا

محــل الدراســة البعــد الشــكلي لجــودة المعلومــات فــي وزارة الخدمــة المدنيــة بســلطنة ُعمــان مســتوى 

بعـــد المحتـــوى لجـــودة وأخيـــرًا، تبـــين أن مســـتوى . مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة كـــان متوســـطاً 

محـل الدراسـة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة ي وزارة الخدمة المدنية بسـلطنة ُعمـان المعلومات ف

  . كان مرتفعاً 

محـــل نظــم دعـــم القــرار فــي وزارة الخدمـــة المدنيــة بســـلطنة ُعمــان مســـتوى بينــت النتــائج أن  .2

  . الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً 

قـرار مـن حيـث سـهولة تنفيـذ القـرار، وجــودة أن مسـتوى كافـة أبعـاد فاعليـة إتخـاذ الكمـا تبـين  .3

 .وقت إتخاذ القرار كانت مرتفعةالقرار، وقبول القرار، و 

البعـد الزمنـي ؛ البعـد (وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة المعلومات   .4

ر ؛ قبــول سـهولة تنفيـذ القـرار ؛ جـودة القـرا(وأبعـاد فاعليـة اتخـاذ القـرار ) الشـكلي ؛ بعـد المحتـوى
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مـن وجهـة نظـر متخـذي القـرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة  عنـد ) القرار ؛ وقت إتخاذ القرار

 ).α ≤ 0.05( مستوى داللة

البعـد الزمنـي ؛ البعـد الشـكلي ؛ بعـد (وجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد جودة المعلومـات  .5

القرار بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة في فاعلية اتخاذ القرار  من وجهة نظر متخذي ) المحتوى

  ).α ≤ 0.05(عند مستوى داللة 

ذي داللـة إحصـائية للبعـد الزمنـي لجــودة المعلومـات فـي فاعليـة اتخـاذ القـرار مــن أثـر وجـود  .6

 ).α ≤ 0.05(وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة 

للبعـد الشـكلي لجـودة المعلومـات فـي فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن  ذي داللة إحصـائيةأثر وجود  .7

 ).α ≤ 0.05(وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة 

ذي داللة إحصائية لبعـد المحتـوى لجـودة المعلومـات فـي فاعليـة اتخـاذ القـرار مـن أثر وجود  .8

 ).α ≤ 0.05(لمدنية الُعمانية عند مستوى داللة وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة ا

ذي داللــة إحصــائية لــنظم دعــم القــرار علــى البعــد الزمنــي لجــودة المعلومــات مــن أثــر وجــود  .9

 ).α ≤ 0.05(وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة 

الشــكلي لجــودة المعلومــات مــن  ذي داللــة إحصــائية لــنظم دعــم القــرار علــى البعــدأثــر وجــود  .10

 ).α ≤ 0.05(وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة 

ذي داللــة إحصــائية لــنظم دعــم القــرار علــى بعــد المحتــوى لجــودة المعلومــات مــن أثــر وجــود  .11

 ).α ≤ 0.05(وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة 

ذي داللــة إحصــائية لــنظم دعــم القــرار فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار مــن وجهــة نظــر أثــر وجــود  .12

 ).α ≤ 0.05(متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية عند مستوى داللة 
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غيــر مباشــر ذي داللــة إحصــائية لجــودة المعلومــات فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار مــن أثــر وجــود  .13

لقــرار بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة بوجــود نظــم دعــم القــرار عنــد مســتوى وجهــة نظــر متخــذي ا

 ).α ≤ 0.05(داللة 

غير مباشر ذي داللة إحصائية للبعد الزمني لجـودة المعلومـات فـي فاعليـة اتخـاذ أثر وجود  .14

 القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة بوجـود نظـم دعـم القـرار عنـد

 ).α ≤ 0.05(مستوى داللة 

غير مباشر ذي داللة إحصائية للبعد الشكلي لجودة المعلومات في فاعليـة اتخـاذ أثر وجود  .15

القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة بوجـود نظـم دعـم القـرار عنـد 

 ).α ≤ 0.05(داللة  مستوى

بعد المحتوى لجودة المعلومات في فاعلية اتخاذ غير مباشر ذي داللة إحصائية لأثر وجود  .16

القرار من وجهة نظر متخذي القرار بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة بوجـود نظـم دعـم القـرار عنـد 

 ).α ≤ 0.05(مستوى داللة 

 

  : ستنتاجات اال ):3ـ  5(

المستخرجة من و  بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيةجودة المعلومات المستخدمة من قبل متخذي . 1

نظم دعم القرار المعمول به تتوافر بسهولة وبسرعة وفي الوقـت المناسـب بحيـث تسـاعد متخـذي 

  .القرار في اتخاذ القرارت الفعالة

بـوعي وٕادراك فـي مجـال عملهـم الـوظيفي  بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيةيتمتع متخذي القرار . 2

  .لهم مما يؤهلهم القرارات التي تتعلق بطبيعة عم



145 
 

  

فــي تحســين القــرارات فــي  بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيـةتسـهم نظــم دعــم القــرار بشـكل كبيــر . 3

  .جميع المستويات اإلدارية 

بأنهـا متطـورة ويـتم بنـاء نمـاذج جديـدة  بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـةنظم دعـم القـرار تمتاز . 4

  .وتحديثها لسهولة استخدامها من قبل متخذي القرار 

القـدرة علـى مشـاركة العـاملين عنـد اتخـاذ  بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيةيمتلك متخذي القرار . 5

  .القرارات لزيادة فاعليتها 

بــوزارة الخدمــة تســاعد نظــم دعــم القــرار فــي الــربط بــين بــين جميــع الــدوائر واألقســام المختلفــة .6

  .لقرار بما يتماشى مع أهداف الوزارة مما يساعد متخذي القرار على اتخاذ ا المدنية الُعمانية

  

 : التوصيات ):4ـ  5(

تعزيز الخبرات الفنية واإلدارية للعاملين بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية وذلك مـن خـالل عقـد  .1

ورش العمل وتطويرهم علـى أفضـل الممارسـات العمليـة فـي مجـال االسـتفادة مـن مخرجـات نظـم 

 .دعم القرارات

ــنهم وتشــجيعهم تعزيــز إمكانــات العــا .2 ــة مــن خــالل تمكي ــة الُعماني  وملين بــوزارة الخدمــة المدني

ـــيم المـــوظفين الجـــدد وذلـــك مـــن اجـــل التحســـين المســـتمر لـــنظم دعـــم القـــرار وتقـــديم  تـــدريب وتعل

 .معلومات ذات جودة عالية لمتخذي القرار

بيئـة وزارتهـم  تطوير قدرة المديرين العاملين بوزارة الخدمة المدنيـة الُعمانيـة علـى التفكيـر فـي .3

 .الخارجية 

االهتمام بجودة المعلومات بأبعادها بوزارة الخدمة المدنية الُعمانيـة مـن خـالل التطـوير زيادة  .4

 .رارات فعالة على المدى البعيدتخاذ قإ بهدفلمعلومات ل لمضموناوالتحسين المستمر 
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م البيانيــة المخططــات والرســو مــن خــالل اســتخدام  المعلومــاتجــودة االهتمــام بشــكل أكبــر ب .5

 .بوزارة الخدمة المدنية الُعمانية

وضع آليـات ومعـايير لقيـاس جـودة المعلومـات لمعرفـة مؤشـرات التحسـين فـي جميـع أنشـطة  .6

 .وعمليات وزارة الخدمة المدنية الُعمانية 

عمليات نظم دعم القرارات المعمول بها بـوزارة الخدمـة المدنيـة الُعمانيـة بمـا وتطوير تحسين  .7

 .  سهيل متخذي القرارات في عملية اتخاذ القرار وبفاعليةتيساعد على 

زيـادة األبحـاث العلميـة المتعلقـة بمجـال جـودة المعلومــات وأنظمـة دعـم القـرارات لمـا لهـا مــن  .8

 .أهمية في فاعلية اتخاذ القرار وفي مجاالت أخرى 

يم مســاهمات تعزيــز مــدخالت نظــام دعــم القــرارات بــوزارة الخدمــة المدنيــة الُعمانيــة وذلــك لتقــد .9

 .جديدة ومعاصرة في تقديم الخدمات وٕاتخاذ القرارات

إنشاء قسم أو حدة مختصة تتبع المديرية العامة للمعلومات واالحصاء أو دائرة الوثـائق مـن  .10

  .لمعلومات بوزارة الخدمة المدنية أجل متابعة وقياس جودة ا
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 .لتطبيقية، األردن  جامعة البلقاء ا،  الدراسات العلياكلية 
 

 "  المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار اإلستراتيجي) " 2013(السعيد  ،إبراهيم  .2
 مصر: القاهرة ، المجموعة العربية للتدريب والنشر

 

إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة مفاهيم ) " 2011(لحسن باشيوة ،  نزار، البرواري ، .3
 األردن: عمان للنشر والتوزيع ،  دار الوراق "  وأسس وتطبيقات

 

مدى استخدام نظم دعم القرار و األساليب الكمية في عملية  ") 2009(بركات ، صبا ،  .4
رسالة ماجستير ،   "اتخاذ القرار دراسة تطبيقية على القطاع العام في محافظة الالذقية 

 ، كلية اإلقتصاد ، جامعة تشرين ، سوريا

 

إدارة الجودة الشاملة في " ، ) 2009(اقب ، الناصر ، الترتوري ، محمد عوض ، الر  .5
 األردن: الحامد للنشر والتوزيع ، عمان  دار  " المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية

  
 إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية" ، ) 2011(تعلب ، سيد  .6

 األردن: الفكر ، عمان  دار  "

  

دار قنديل للنشر  ،"  إتخاذ القرارات اإلدارية" ، ) 2010(حجاحجه ، علي  .7
 ، عمان ، األردن والتوزيع

  
دار الوفاء لدنيا الطباعة  ،" دعم القرارات في المنظمات " ، ) 2006(حجازي ،محمد  .8

 والنشر ، اإلسكندرية ، مصر
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على جودة القرارات اإلستراتيجة دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية بدولة 

 رسالة ماجستير ، كلية االعمال ، جامعة الشرق األوسط ، األردن،  "الكويت  

  
تحليل كفاءة وفاعلية القرارات اإلستراتيجية  "، ) 2005(كامل ،  الحواجرة .10

ارية المحوسبة من وجهة نظر المديرين في البنوك المستندة إلى نظم المعلومات اإلد
أطروحة دكتوراة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان ، ، " التجارية في األردن

 األردن

 

أثر جودة المعلومات في اتخاذ القرار دراسة  ") 2009(،  الخزاعلة ، خلف .11
جستير ، كلية إدارة المال و رسالة ما،  " ميدانية في شركة الخطوط الملكية األردنية 

 األعمال ، جامعة آل البيت، األردن

  

  "نظم دعم القرار والنظم الذكية" ، ) 2012(، غسان  العتيبي،  الخفاف ، مها .12

 األردن: ، عمان  الحامد للنشر والتوزيع دار

 

 تطوير على القرارات مساندة نظم استخدام أثر ") 2009( ، رمضان ، فدوى .13
 الة ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية ، فلسطينرس،   "األداء 

  
أثر إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في  ") 2011(، الزريقات، خالد .14

، ص  2دد ، الع 38دراسات ، العلوم اإلدارية ، المجلد  ."الشركات اإلستخراجية األردنية 
 :454-479 

  
ص الهيكل التنظيمي في نوعية أثر خصائ "،  )2004( ، السالم وملكاوي .15

دراسات ، العلوم ، "المعلومات دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المساهمة األردنية 
 42- 23: ، ص  1دد ، الع 31اإلدارية ، المجلد 

  
،  للنشر والتوزيع وائل دار  " نظم دعم القرارات " )  2005(السالمي ، عالء  .16

 األردن: عمان 
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 .صنعاء ، اليمن، جامعة 
 

جودة المعلومات وأثرها في تحقيق المرونة " ، ) 2003(الشبول ، محمد ،  .19
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 األردن: عمان ،  للنشر والتوزيع
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 مصر:  اإلسكندرية،  الجامعي

  
، دار الفكر الجامعي، "  إدارة تكنولوجيا المعلومات "، )2009( الصيرفي، محمد .22

 مصراإلسكندرية، 

  
  " نظم مساندة القرارات بإعتماد البرمجية الجاهزة" ،  )2009( ، محمد ، ئيالطا .23

 األردن: ، عمان  للنشر والتوزيع وائل دار

  
 وائل دار  " المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية" ،  )2005( ، محمد ، الطائي .24

 األردن: ، عمان  للنشر والتوزيع

  
 وائل دار  " ت اإلدارية المتقدمةنظم المعلوما" ،  )2004( ، محمد ، الطائي .25

 األردن: ، عمان  للنشر والتوزيع
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 ته ، األردنمؤ ، جامعة جستير رسالة ما،   "  اإلقتصادية الخاصة

 

 دار ، نظم دعم القرارات في بيئة العولمة واإلنترنت" ، ) 2008(طه ، طارق ،  .27
  الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر

  
  
أسامة للنشر  دار  "إتجاهات إدارة المعلومات " ،  )2010( ،العامري ،أسامة  .28

 األردن: ، عمان  والتوزيع

 

مات في إدارة األزمات دراسة أثر جودة المعلو " ") 2010(، ،حسين عثمان .29
إدارة رسالة ماجستير ،   ، " ميدانية لعينة من شركات االتصاالت األهلية في الصومال
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القرارات  اتخاذخصائص المعلومات على فاعلية أثر ") 2006(،  ، شاكر العدوان .30
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كفاءة النظم والمعلومات " )  2007(، ، محمدوالشبول ، عاصم ،األعرجي .31
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 88-55: ، ص  109دد الع
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  )1( الملحق
  محكمي ا$ستبانةقائمة بأسماء  

  

  جھة العمل/الجامعة  الوظيفة/التخصص  اللقب العلمي وا$سم  الرقم

  الشرق ا�وسط  إدارة أعمال  كامل المغربي.د.أ  1
  الشرق ا�وسط  تسويق  ليث الربيعي. د 2
  الشرق ا�وسط  تسويق  محمد الشورة .د 3
  الشرق ا�وسط  إدارة أعمال  كامل الحواجرة. د 4
  الشرق ا�وسط  البشريةإدارة الموارد   حميد الشيبي .د  5

  الشرق ا�وسط  ا[لكترونية عمالا�إدارة   اسعود المحاميد .د  6

  الشرق ا�وسط  إدارة أعمال علي عباس .د  7

  الشرق ا�وسط  إدارة ا�عمال ا[لكترونية رائد هناندة .د  8

  الشرق ا�وسط  إدارة أعمال امجد الطويقات .د  9

10  
دير عام التطوير وضمان م احمد بن اسماعيل سويد/الفاضل

 الجودة 

 وزارة الخدمة المدنية الُعمانية
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  )2( الملحق
   )ةستباناإل(إداة الدراسة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ط ــــــــــــــــــــــــــــــجامعة الشرق األوس

  ـالإدارة األعمقسم - الكلية األعم

  اتخاذ القرار نظم دعم القرار وجودة المعلومات و فاعليةبين  األثرانة معرفة وتحديد استب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

بين نظم دعم القرار وجودة  األثرهذه االستبانة المرفقة هي جزءًا من دراسة تهدف إلى معرفة  عدت

انية ، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير المعلومات وفاعلية اتخاذ القرار بوزارة الخدمة الُعم

  . في إدارة األعمال من كلية األعمال بجامعة الشرق األوسط في المملكة األردنية الهاشمية 

لقد تم اختياركم ضمن مجموعة من الموظفين الذين لديهم مسميات إشرافية و الصالحية في اتخاذ 

موقرة وذلك للمشاركة في هذه االستبانة ، و يرجو الباحث تكرمكم بمنحه بعضا من القرارات المتعلقة بوزارتكم ال

وقتكم الثمين للمشاركة بتعبئة هذه االستبانة مؤكدا لكم بأن جميع المعلومات التي ستدلون بها سوف تستخدم 

  . لغايات الدراسة والبحث العلمي فقط وأنها ستعامل بسرية تامة

طالع وبيان الرأي بتأشير االجابة المناسبة من وجهه نظركم ، اذ أن راجين تكرمكم التفضل باال

استكمال االجابة عن كافة فقرات االستبانة والدقة في االجابة ستنعكس بالتاكيد على دقة النتائج التي سيتم 

  .التوصل اليها 

باحث على وفي حال رغبتم في االستفسار عن جميع األسئلة في االستبانة ، الرجاء التواصل مع ال

، وعلى البريد اإللكتروني )  0096892949492أو  00962785785725( االرقام التالية 

(ab.alhasani99@gmail.com) .  

  شاكر لكم تعاونكم مع وافر االحترام والتقدير،،،

  الباحث                                                                     

  سنيعبداهللا بن حمود  الح

  المشرف

  محمد عبدالعال النعيمي/الستاذ الدكتور
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  ) :المصطلحات المتعلقة باالستبانة ( القسم األول 

  

  :رجى التكرم بقراءة هذه التعريفات قبل تعبئة االستبانة ي

  

وهي الدرجة التي تقدم بها المعلومات قيمة إلى الذين يستخدمونها وٕالى المنظمة :  IQجودة المعلومات  �

الوقت المناسب ، السرعة و : البعد الزمني (، والتي تعبر عن خصائص جودة المعلومات المتمثلة  بشكل عام 

الدقة ، المالئمة : بعد المحتوى ( ، ) الوضوح ، الشمولية : البعد الشكلي (، ) سهولة الحصول على المعلومات 

ول عليها من مصادر خارجية أو ، حيث تقيس مستوى جودة المعلومات التي تم الحص )، الموضوعية ، السرية

 .داخلية لإلستفادة منها التخاذ القرار األمثل  

  

نظم تفاعلية محوسبة من الذكاء اإلنساني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات هي :  DSSنظم دعم القرار  �

ه المهيكلة من التي تخضع لتحكم صانع القرار والمصمم لتقديم الدعم و المساندة له في عملية صنع القرارات شب

خالل قاعدة المعلومات وقاعدة النماذج وأدوات الحوار والتفاعل التي تنتجها وعلى النحو الذي يعزز من كفاءة 

 .وفاعلية هذه العملية ويحقق النجاح لصانع القرار

  

ءته أن يتسم القرار الفعال بالجودة او النوعية الجيدة اي جودة القرار وكفا: EDM فاعلية إتخاذ القرار  �

وانسجامه مع المعايير الفنية واإلجرائية واإلقتصادية ، وفي نفس الوقت بالقبول من جانب العاملين الذين 

  .سيقومون بتنفيذة ، واقتناع العاملين المهنيين به ورضاهم عنه
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  )فقرات اإلستبانة (  الثانيالقسم 
  :مناسبا  أمام الفقرات كما تراه (/)يرجى التكرم بإختيار ووضع إشارة 

  الفقرةمضمون   الرقم
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  جودة المعلومات :  المجال األول

  البعد الزمني : أوالً 

            المعلومات المتوافرة لدي التخاذ القرار حديثة   .1

            تصلني المعلومات الخاصة بإتخاذ القرار في الوقت المناسب   .2
           لومات بسهولة عند اتخاذ القرارتتوافر المع   .3
            المعلومات المتوافرة لدي محفوظة بطريقة يسهل الحصول عليها وبسرعة   .4

  البعد الشكلي : ثانياً 

           المعلومات المتوافرة لدي التخاذ القرار واضحة   .5

            المعلومات المتوافرة لدي التخاذ القرار سهلة الفهم   .6

           ت حتى في حالة قلة المعلومات الالزمةاستطيع اتخاذ القرار    .7

           تتوافر لدي كمية المعلومات الالزمة إلتخاذ القرار   .8

           المعلومات المتوافرة لدي شاملة لكل بدائل اتخاذ القرار حسب نوع المعلومة   .9
  بعد المحتوى : ثالثاً 
المعلومات  تأثرت بعض القرارات التي اتخذتها سلبا بسبب عدم التأكد من دقة   .10

 المستخدمة

          

           تؤدي وفرة المعلومات الدقيقة حول المشكلة المراد حلها إلى اتخاذ القرار السليم   .11
            تخلو المعلومات المتوافرة لدي التخاذ القرار من األخطاء   .12

           المعلومات المتوافرة لدي مناسبة التخاذ القرار   .13

           لمشكلة التي انوي اتخاذ قرارا بشأنهاالمعلومات المتوفرة لدي متعلقة با   .14
            تتصف المعلومات التي تصلني بالترابط   .15

            تساعد المعلومات المتوفرة على تجنب التسرع وتحقيق المصداقية في األداء   .16
غالبا ترد إلي معلومات واقعية تجعلني اتخذ قرارات بعيدة عن التحيز و    .17

  المشاعر الشخصية
          

           الدخول للمعلومات واستخدامها بسهولة إال حسب الصالحيات ال يمكن   .18

           تعرضت المعلومات المستخدمة في الوزارة لجرائم وقرصنة    .19

 يتم تخصيص كلمة سر لكل مستخدم للمحافظة على سرية المعلومات   .20

  
          

  نظم دعم القرار: المجال الثاني 
              رة بتحليل المعلومات بسهولة وسرعة يسمح نظم دعم القرارات المستخدم في الوزا   .21
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  الفقرةمضمون   الرقم
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

تتميز نتائج المعلومات بواسطة نظم دعم القرارات المستخدم بإنها موضوعية    .22
  وذات تسلسل منطقي

          

تمتاز نظم دعم القرارات المستخدمة بكفاءة عالية في توفير المعلومات الالزمة    .23
  إلتخاذ القرار

          

            عم القرارات سهلة اإلستخدامالمعلومات التي يوفرها نظم د   .24

            أواجه بعض الصعوبات عند استخدام نظم دعم القرارات   .25

            استخدام نظم دعم القرار تحتاج لوقت كثير إلتخاذ القرار    .26

السرعة التي توفرها نظم دعم القرارات في تقديم المعلومات ال تتناقض كونها    .27
  معلومات دقيقة 

          

القرار البيانات بالسرعة الممكنة من أجل اتخاذ القرار ورسم  تعالج نظم دعم   .28
  السياسات بدقة 

          

تتسم المعلومات المستخرجة من نظم دعم القرارات المستخدم بالبساطة    .29
  والوضوح والشمولية

          

            يوفر نظم دعم القرار معلومات مالئمة إلحتياجات صانع القرار   .30

القرارات المستخدم من حيث تجميع البيانات من  يسهل التحكم بعمل نظم دعم   .31
  مصادرها الداخلية والخارجية المتاحة 

          

تساهم نظم دعم القرارات المستخدم بتزويد المستفيدين بتقارير دورية مختلفة وفق    .32
  حاجاتهم

          

سهولة استرجاع المعلومات في حالة تمتلك نظم دعم القرارات القدرة على    .33
  فقدانها 

          

كالتوظيف (الوزارة تستخدم مجموعة من أنظمة دعم القرار في دوائرها المختلفة    .34
  )والمالية والتنظيم والتصنيف

          

            وسهولة استخدامهافي بناء نماذج جديدة  الوزارة دعم القرار في  ةنظمتمتاز أ   .35

            .سبة لهادعم القرار في تحليل البدائل المختلفة لتقديم الحلول المنا ةنظمتسهم أ   .36

            تساعد نظم دعم القرارات على ترابط وثبات المعلومات التي تقدمها   .37

ان مشاكل الفيروسات التي قد تتعرض لها نظم دعم القرار  تؤدي إلى اإلخالل    .38
بعملية اتخاذ القرارات والتي يمكن ان تتسبب في تعطيل النظام أو إتالف 

  الملفات

          

مد عليها في الوصول الدقيق إلتخاذ القرارات رغم تغير نظم دعم القرارات يعت   .39
  العمليات التشغيلية

          

أنظمة دعم القرارات تمتلك األنظمة العالية في تعديل وتكييف المعلومات وفقًا    .40
  لحاجة متخذي القرار

          

نظم دعم القرارات تسهل في عملية تدفق و تبادل المعلومات المتعلقة باتخاذ    .41
 ين الدوائرالقرارات ب

          



166 
 

  

  الفقرةمضمون   الرقم
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            تتم عملية التواصل بين متخذي القرار للحصول على المعلومة بسهولة ويسر    .42

            تعزز نظم دعم القرارات من قدرة االتصال والوصول للمعلومة إلنجاز األعمال   .43

شبكة االتصال المستخدمة والمرتبطة بنظم دعم القرارات تربط جميع اإلدارات    .44
  ة في الوزارةواألقسام المختلف

          

نظم دعم القرارات وسيلة مشجعة لمتخذ القرار في البحث للوصول إلى قرارات    .45
  مثلى واكثر فاعلية

          

            تساعد نظم دعم القرار في اتخاذ القرار السليم والفعال بأقل جهد ووقت ممكنين   .46

  فاعلية اتخاذ القرار: المجال الثالث

           ضرورة توافر المعلومات الالزمةأحرص عند اتخاذ القرار على    .47

            أشارك المعنيين عند اتخاذ القرار يعطي قرارا اكثر فاعلية   .48

           قراراتي تحقق األهداف المرجوة منها  أن أعتقد   .49

            دائما استخدم جميع المعلومات المتاحة واستغاللها إلتخاذ القرار   .50

المطلوب يقلل من فاعليتها في اتخاذ إن التأخير في تقديم المعلومة عن الوقت    .51
  قرار إداري صحيح

          

           .يتم اتخاذ القرار في الوقت المخطط له    .52

            على الرغم من توفر المعلومات الالزمة فإنني أقوم بتأجيل اتخاذ بعض القرارات   .53
عندما تكون المعلومات واقعية وموضوعية تجعلني اتخذ قرار منطقيا ويسهل    .54

  تنفيذه
          

ان توفر المعلومات الجيدة يجعلني ال اواجه صعوبة في اتخاذ القرار وعدم    .55
  التردد في تنفيذه

          

           عادة ما اشعر بالرضى لنتائج القرارت التي اتخذها   .56

           تالقي القرارات التي اتخذها قناعه و قبول من قبل الموظفيين   .57

  


