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شىـوٚرـمـل٠ـو

الحهد والُشكر هلل، أنعم عميَّ بنعم ال ُتحصٍ وال ُتعد، والحهد والُشكر لو 

. سبحانو أنعم عميَّ بالعزيهة والصبر، وسّيل عميَّ ىذه الدراسة

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير ... وعرفانًا هني بأصحاب الفضل 

واالهتنان إلٍ الدكتور إسعود هحهد الهحاهيد الُهشرف عمٍ رسالتي، صاحب 

والخبرة الواسعة، والنفس الهتواضعة، الذي لم يبخل عمي بنصائحو  العقل الّنير

العمهية القيهة، وتوجيياتو السديدة، الذي هنحني هن وقتو وجيده الكثير، هها 

رشادي إلٍ ها فيو الّصواب، وتهكيني هن  كان لو أكبر األثر في إنارة دربي وا 

إتهام ىذه الدراسة، التي رعاىا هن البداية، إلٍ أن خرجت بالشكل الذي ىي 

. عميو اآلن

 واعترافًا بالفضل ُيسعدني أن أتقدم بعظيم الشكر واالهتنان إلٍ كافة 

. األخوة واألصدقاء الذين ساندوني

 

 

واهلل ولي التوفيق 
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 اإل٘لاء

 

 

َ ومنّننًءَ ووإحنننًءَ ووفضًءَ و عونننًء   ولٍ من  وونن   ناًء

 .وكنن رجض بمواوفىَ ونحننن بتحنمإىَ شنمخن وً إلمى َ كبيعا بتوافعى

 .أحكنى هللا وحيح جنننى" هحضم"جدي المعإوم 

 :وصدق ويى وول القنُل وجعل من العلم هدونًء ومننرةًء تُنيع درب أبننُى وولٍ من حنر  لٍ درب أبيىَ

 والدي العزيزَََََ ..... أونم لنفحى إحبن جديدا       وخيع الننس ذو إحب وديم 

ومن تفيق اللػٌ؛ وتتلعثم الشفنه إنُعة منذا تختنر من مفعدات الععبيٌ لتصف إنننون ورو ٌ   نُون 

 ََََََ  الػنليٌأمً

 هـــــنشـــم الـــإبيـبََََ...أخً وحندي...ولٍ وعة العين

 ََََأخوتً ...وً هذه الدنينوولٍ  زوتً ووز تً الذي احتمد منوم  زيمتً 

  أخواتًَََََوجدانًوولٍ ثضث وردات غعحن وً ولبًَ وشعبن من  عووًَ وبقين وً 

ًّن الػنليتين الإبيبتين رمز ال وع والبعااة  .وولٍ ابنت

زوجتً ...ومحك الختنم ولٍ شمس تشعق   ناًء وتشع إننننًءَ وتثيع الدفا والإب والحكينٌ 

ََََ العزيزة

 

 ثـــامـــر نـــــــواف
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ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرف عمٍ أثر تطبيقات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء شركات اإلدوية 

ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بناءًا عمٍ . األردنية العاهمة في هدينة عهان

وتألف هجتهع . أحدث الدراسات التي تناولت الهوضوع لجهع البيانات الهالئهة لتحقيق ذلك اليدف

الدراسة هن جهيع هديري ورؤساء األقسام العاهمين في شركات اإلدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان 

، هن حجم الصناعات الدوائية في االردن (%70) وتشكل ها نسبتو تقريبًا  شركة13والبالغ عددىا 

وتم توزيع االستبانة . ونظرًا لصغر حجم هجتهع الدراسة تقرر أن يكون هجتهع الدراسة ىو عينة الدراسة

واعتهدت . عمٍ هديري اإلدارات رؤساء األقسام كونو يعتقد أنيم األكثر قدرة عمٍ إجابة فقرات االستبانة

الدراسة عمٍ هجهوعة هن االساليب اإلحصائية الختبار هصداقية وهوثوقية البيانات التي تم تجهيعيا 

هن عينة الدراسة، حيث تم إخضاع البيانات الختبارات إحصائية هتقدهة الختبار فرضيات الدراسة 

إن هستوى تطبيقات شركات األدوية األردنية : وتوصمت الدراسة إلٍ النتائج التالية. وصالحية أنهوذجيا

إستخدام الهستمزهات )العاهمة في هدينة عهان لنظم األعهال اإللكترونية ىي بشكل عام هرتفع الهستوى 

ستخدام شبكات نظم  ستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونية؛ وا  الهادية لنظم األعهال االلكترونية؛ وا 
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ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية؛ وكفا  وحدة تكنولوجيا يةاألعهال االلكترونية؛ وا 

وتهتمك شركات . هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة (القسم الفني لنظم األعهال االلكترونية/ الهعموهات

وىناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية . األدوية األردنية درجة ذكاء بشكل عام هرتفعة الهستوى

وبناءًا عمٍ نتائج . لتطبيقات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة ببعديو اإلستشعار واإلستجابة

الدراسة التي تم التوصل إلييا، تم تقديم هجهوعة هن التوصيات العمهية والعهمية التي تساعد شركات 

اإلدوية األردنية في تحسين هستوى تطبيقات نظم األعهال االلكترونية فييا لها لو هن أثر إيجابي في 

.زيادة قدرة ذكائيا في التعاهل هع بيئة عهميا
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This study aims to know the impact of E-Business systems applications on 

organisation agility in Jordanian Pharmaceutical Companies in Amman city. In 

order to achieve the purpose of this study, the researcher developed a specific 

questionnaire based on the latest studies that are written in the subject to collect 

relevant data to achieve that object. The population of this research consists of all 

managers and head of departments working at Jordanian Pharmaceutical Companies 

in Amman City which represent 13 companies which represents nearly (70%) of 

pharmacetutical industry size in Jordan. Because the population of this research is 

small, a decision was taken to consider the population is the sample. The 

questionnaire was circulated to the managers and head of departments, because it is 

believed that the more capable to answer the questionnaire items. This research 

depends on a set of statistical test in order to test the data validity and reliability, and 

then subject the data to advance statistical tests to test the research hypotheses and 
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research model validity. The study revealed the following results:  the level of e-

business systems applications (e-business systems Physical equipments, e-business 

systems softwares, e-business system networks, e-business databases, and IS/IT 

department competency) in Jordanian Pharmaceutical Companies is high from the 

perspective of research sample. In general, The Jordanian Pharmaceutical 

Companies own a high degree of agility. There is a positive statistical impact of e-

business systems applications on both dimensions of organisational agility (sensing 

and responding). Based on the research results, a set of scientific and practical 

recommendations were supplied that help Jordanian Pharmaceutical Companies in 

Amman city to improve the level of e-business systems applications for its positive 

impacts on its agile capability to cope with its business environment. 

 

 











Key words: E-Business systems applications, Organisation Agility, Sensing 

capability, Responding Capability, Jordanaian pharmaceutical Companies. 
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الـفـصل األول  

 اإلطار العام لمّدراسة

المقدمة : (1 – 1)
        يشيد القرن الحالي تحديات كبيرة تواجو الهنظهات كهًا ونوعًا، وهن ىذه التحديات التغيرات 

الهتسارعة في نظم الهعموهات، وتكنولوجيا الهعموهات، واالتصاالت، وانفتاح األسواق العالهية، 

وتحررىا، وتعاظم دور االقتصاد الهعرفي، وازدياد الهنافسة، وحركة االندهاج، والهشاريع الهشتركة بين 

الهنظهات عهوهًا االستجابة ليا  وتحتم ىذه التحديات عمٍ. (2، ص2011ناصر الدين، )الهنظهات 

برؤية واضحة تهكنيا هن استشراف الهستقبل، الكتشاف الفرص واغتناهيا، وهعرفة التيديدات 

والهخاطر وتجنبيا، وىذا يتطمب هن الهنظهات تطبيق نظم االعهال اإللكترونية داخميا وخارجيا هن 

خالل تعزيز قدرتيا التكنولوجية وتوفير كادر وظيفي هؤىل قادر عمٍ التعاهل هع ىذه النظم بكفاية 

 . وفاعمية

       وتعتبر األعهال االلكترونية إحدى أىم تجميات تكنولوجيا الهعموهات وشبكات االتصاالت في 

نسانية هتراكهة  ىذا العالم الرقهي الواسع بها يحتوي هن بيانات وهعموهات وهعارف فكرية وتقنية وا 

تهثل نظم األعهال االلكترونية جهيع نظم أو تطبيقات األعهال و. (7، ص2006التكريتي والعالق، )

االلكترونية التي تسيم بشكل هباشر او غير هباشر في تنفيذ أنشطة الهنظهة بكفاءة وفاعمية عالية 

 . (2012 الهحاهيد،)

       وهن ىنا نجد أن هنظهات األعهال تتسابق بالحصول عمٍ أىم وسائل التكنولوجيا الحديثة في 

 في الحق هنظهة لكل  أن(Lee, 2012)ويرى. هحاولة لمحفاظ عمٍ الوضع التنافسي ليا داخل السوق
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قدرة الهنظهة  ىي التي ستحدد الهوارد ىذه إدارة الهعموهات، وكيفية تكنولوجيا هوارد نفس إلٍ الوصول

 تكنولوجيا انشطة إدارة في  ولذلك، يهكن لمهنظهة أن تتهيز.التنافسية في الحصول عمٍ الهيزة

  أن تكنولوجيا (Lee, 2012) ويضيف. الهستداهة التنافسية القدرة وىذا ىو سر هصدر الهعموهات

الهعموهات داخل الهنظهة ليست فقط أتهتة العهميات الهوجودة فييا فقط، وأنها تهكين الهنظهة هن 

 .تحقيق قيهة هضافة في خضم التغيرات الهتالطهة في بيئة األعهال

       وعميو، فانو يجب عمٍ الهنظهة التعاهل هع هوارد نظم األعهال لدييا بطريقة تستطيع هن 

 داخل ليا التنافسية الهيزة عمٍ الحفاظ بيدف خالليا تحقيق أقصٍ هستويات العهل بكفاءة وفاعمية،

 ولذلك، فإن الهنظهة يجب أن .التنافسي بين الهنافسين وضعيا هن تعزز ُهضافة قيهو وتحقيق السوق

تكون قادرة عمٍ التعاهل هع التغيرات البيئية التي غالبًا ها تجري حوليا بسرعة وبشكل غير هتوقع هن 

خالل االستجابة السريعة والهبتكرة، واستغالل ىذه التغيرات والتعاهل هعيا عمٍ أنيا فرص يهكن 

 Organization)لمهنظهة أن تحقق هن خالليا النهو والنجاح واالزدىار، وىذا ها يعرف بذكاء الهنظهة 

Agility)(Lu & Ramamurthy, 2011). 

يشهل الهرونة " كهفيوم (Agility) أن الذكاء (Lu & Ramamurthy, 2011)       ويرى 

(Flexibility) عهميات الهنظهة ونظم تكنولوجيا الهعموهات لهواجية  (أو تصهيم) الهتعمقو بيندسة

باستجابات هحددة هسبقًا،  (التغيرات الهتوقعة)التغيرات البيئية التي يهكن التنبؤ بيا إلٍ حد كبير 

. ويجب أن يشهل الذكاء ايضًا القدرة عمٍ االستجابة لمتغيرات البيئية غير الهتوقعة وغير الهتنبأ بيا

ونتيجة الفتقار الهكتبة العربية لدراسات ربطت بين تكنولوجيا األعهال االلكترونية وذكاء الهنظهة كان 
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 في االلكترونية االعهال تطبيقات نظم أثر عمٍ التعرف حافزًا قويًا لقيام الباحث بيذه الدراسة بيدف

. الياشهية األردنية الههمكة في شركات األدوية في الهنظهة ذكاء

 مشكمة الدراسة وأسئمتها (2 – 1)

     إن حداثة هفيوم ذكاء الهنظهة وعالقتو بنظم األعهال االلكترونية وتطبيقاتيها والنتائج التي 

توصمت إلييا الدراسات السابقة، شكل حافزًا هيهًا لدراسة ىذا الهوضوع في أحد القطاعات الصناعية 

وبالرغم هن . الهيهة التي تشكل رافدًا هيهًا هن روافد االقتصاد األردني (الصناعات الدوائية)األردنية 

أىهية نظم األعهال اإللكترونية لمهنظهات عمٍ اختالف أنواعيا، إال أنيا لم ُتستخدم بكافة وظائفيا 

ولذلك جاءت ىذه الدراسة في هحاولة . (2012الهحاهيد، )وقدراتيا هن قبل العاهمين في الهنظهات 

ها ىو أثر تطبيقات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء :  الذي ينص عمٍتساؤلها الرئيسإلجابة 

 الهنظهة؟

 : وينبثق هن ىذا السؤال االسئمة الفرعية التالية

 ها ىو أثر استخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء :السؤال الفرعي األول

 الهنظهة؟

 برهجيات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة؟  ها ىو أثر استخدام:السؤال الفرعي الثاني

 شبكات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة؟  ها ىو أثر استخدام:السؤال الفرعي الثالث

 الهنظهة؟ ذكاء في االلكترونية األعهال نظم قواعد البيانات استخدام أثر ىو  ها:السؤال الفرعي الرابع

القسم الفني لنظم األعهال / وحدة تكنولوجيا الهعموهات   ها ىو أثر كفاية:السؤال الفرعي الخامس

 االلكترونية في ذكاء الهنظهة؟
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 الدراسة أنموذج: (3 – 1)


 انًتغُش انًستمم                                                                       انًتغُش انتاتع






















































 الدراسة أنهوذج(: 1 )شكل
السابقة الدراسات إلٍ باالستناد الباحث إعداد هن  

 والشبكات، والبرهجيات، الهادية، الهستمزهات )اإللكترونية االعهال نظم ابعاد تحديد في اإلعتهاد وتم
سهاعيل، الحوري )عمٍ باإلعتهاد( القسم الفني/ البيانات، وكفاية وحدة تكنولوجيا الهعموهات  وقواعد  وا 
 عمٍ القدرة )الهنظهة ذكاء ابعاد تحديد في يتعمق فيها أها(. 2009 وشكر، العرود )و( 2010
 باإلعتهاد تم( العهل بيئة في لمتغيرات اإلستجابة عمٍ والقدرة العهل، بيئة في التغيرات إستشعار

 .(Trinh et al. 2012)عمٍ

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم األعهال اإللكترونية

 

                   

 
 

          

 
 

        

 
 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكاء الهنظهة

كفاية وحدة تكنولوجيا 
القسم الفني / المعمومات 

  القدرة عمى استشعار التغيرات في
 .بيئة العمل

  القدرة عمى االستجابة لمتغيرات في
.  بيئة العمل
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 فرضيات الدراسة: (4 – 1)

    تم صياغة الفرضيات التالية بناًء عمٍ اإلقتراحات والفجوات الهوجودة في الدراسات السابقة التي تم 

 (:1)تحديدىا هن قبل الباحث، وهن إنهوذج الدراسة الوارد في الشكل 

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظم االعهال االلكترونية في ذكاء :الفرضية الرئيسية

 :ويتفرع هنيا الفرضيات الفرعية التالية. (0.05)الهنظهة عند هستوى الداللة 

الستخدام الهستمزهات الهادية لنظم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :H01الفرضية الفرعية األولى 

 (.0.05)األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة عند هستوى الداللة 

برهجيات نظم األعهال  الستخدامال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :H02الفرضية الفرعية الثانية 

 (.0.05)االلكترونية في ذكاء الهنظهة عند هستوى الداللة 

شبكات نظم األعهال   الستخدامال يوجد أثر ذو داللة إحصائية :H03الفرضية الفرعية الثالثة 

 (.0.05)االلكترونية في ذكاء الهنظهة عند هستوى الداللة 

 األعهال نظم قواعد بيانات الستخدام إحصائية داللة ذو أثر يوجد  ال:H04الفرضية الفرعية الرابعة 

(. 0.05 )الداللة هستوى عند الهنظهة ذكاء في االلكترونية

/ وحدة تكنولوجيا الهعموهات  لكفايةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :H05الفرضية الفرعية الخامسة  

 (.0.05)القسم الفني لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة عند هستوى الداللة 
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 أهداف الدراسة: (5 – 1 )
 ذكاء الهنظهة، وذلك هن خاللفي ُنُظم األعهال االلكترونية تطبيقات تيدف ىذه الدراسة إلٍ بيان أثر 

 :التعرف عمٍ

 .الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية في  ذكاء الهنظهة أثر تطبيق .1

 .استخدام البرهجيات لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة أثر .2

 .الشبكات لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة أثر استخدام .3

 .الهنظهة ذكاء في االلكترونية األعهال لنظم قواعد البيانات استخدام أثر .4

القسم الفني لنظم األعهال االلكترونية  في ذكاء / وحدة تكنولوجيا الهعموهات  أثر كفاية .5

 .الهنظهة

 أهمية الدراسة: (6 – 1)

تتجسد أىهية ىذه الدراسة في هحاولة إظيار أثر تطبيقات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة  

هن الناحية النظرية، وهن الناحية العهمية ستحاول ىذه الدراسة تقديم نتائج إلٍ إدارات شركات األدوية 

لالستفادة هنيا في هعالجة نقاط الضعف الهوجودة في نظم األعهال االلكترونية الحالية وتعزيز نقاط 

القوة الهتوفرة في تمك النظم وبيان دورىا في تعزيز قدرة الشركات عمٍ تحقيق الذكاء، وبتحديد أكثر فإن 

 :أىهية الدراسة الحالية تتمخص باآلتي

قمة الدراسات العربية التي تناولت أثر تطبيقات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء االهنظهة،  .1

الواليات الهتحدة االهريكية  )حيث إن هعظم الدراسات التي ُأجريت كانت في دول العالم الهتقدم
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وتجربة ىذه الشركات ليست بالضرورة أن تعكس تجربة  (والدول االوروبية والصين وتايوان

 .الهنظهات في دول العالم الثالث كاألردن

نظرًا لكبر قيهة االستثهار الهطموب في نظم األعهال االلكترونية فإن شركات األدوية األردنية  .2

ولذلك، . بحاجة إلٍ تحديد أولوية االستثهار في ىذه النظم بناًء عمٍ قدرتيا عمٍ توليد قيهة

تأتي ىذه الدراسة لهساعدة قطاع الصناعات الدوائية في تحديد أثر تطبيقات نظم األعهال 

االلكترونية الحالية ودورىا في تعزيز قدرة ىذه الهنظهات عمٍ استشعار التغيرات الحاصمة في 

بيئة العهل واإلستجابة ليا بالوقت الهناسب، هها يهكنيا هن توليد قيهة هناسبة عمٍ رأس الهال 

 .الُهستثهر

إن التغيرات الهتسارعة في بيئة األعهال االلكترونية وازدياد درجة عدم التأكد في بيئة االعهال  .3

يستوجب ضرورة االىتهام الهتزايد بدور نظم األعهال االلكترونية في الهحافظة عمٍ بقاء 

الهنظهة وهستوى تنافسيتيا في االجل الطويل هن خالل تعزيز عالقاتيا هع عهالئيا وهوردييا 

 .وهنافسييا عمٍ حد سواء

يشكل بحث أثر تطبيقات نظم االعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة هوضوع حديث نسبيًا،  .4

وعمٍ حد عمم الباحث لم تجر أية دراسات سابقة تربط هتغيرات الدراسة الحالية هع بعضيا 

 .بعضًا في األدبيات العربية بشكل عام وقطاع الصناعات الدوائية بشكل خاص
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 التعريفات اإلجرائية: (7 – 1)

ولكي يتهكن الباحث هن تحقيق أىداف الدراسة، البد هن تعريف هتغيرات الدراسة تعريفًا إجرائيًا لمتهكن 

 :ولغايات ىذه الدراسة يهكن تعريف هتغيراتيا إجرائيًا وكها يمي .هن قياسيا بدقة

 التطبيقات او النظم جهيع: E-Business Systemsنظم األعهال اإللكترونية  .أ 

  :عالية، وتتكون هن وفاعمية بكفاءة الهنظهة أنشطة اإللكترونية الهستخدهة هن أجل تنفيذ

 و هشاىدتيا يهكن التي الحاسوب لجياز الفعمية الهكونات وىي :الهستمزهات الهادية .1

 لوحة، الشاشة هثل، بيا هتصل شيء كل و النظام وحدة عمٍ ذلك يشتهل لهسيا،

 .الفأرة، الهفاتيح

 وحداتو عهل وتنظيم الحاسوب لتشغيل الالزهة هجهوعة األواهر والتعميهات :البرهجيات .2

 .الهختمفة

 والبيانات والهوارد الهعموهات تبادل أجل هن أكثر أو جيازين لربط نظام ىي: الشبكات .3

 تسهح وكذلك نوعيا كان أياً  التطبيقية البراهج أو الطابعة اآللة هثل الهتاحة بينيا،

 .الهستخدهين بين الهباشر بالتواصل

 البعض بعضيا هع الهرتبطة الهنطقية البيانات عناصر هن هجهوعة ىي: قواعد البيانات .4

 .جدول هن أكثر أو واحد جدول هن البيانات قاعدة وتتكون رياضية، بعالقة

 قادر هؤىل وظيفي كادر توفر إلٍ وتشير: القسم الفني/ وحدة تكنولوجيا الهعموهات كفاية  .5

الهنظهة، وىذا يتهثل بهوظفي وحدة تكنولوجيا  داخل االعهال نظم هع التعاهل عمٍ

 .الهعموهات أو القسم الفني داخل الهنظهة
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 : Organization Agilityذكاء الهنظهة . ب
الهستوى الذي تستطيع بو الهنظهة استشراف التغييرات الحاصمة في بيئة العهل واالستجابة ليذه 

:وفي ىذه الدراسة يتألف ذكاء الهنظهة هن بعدين رئيسيين ىها.التغييرات حسب ذلك وبشكل هالئم

قدرة الهنظهة عمٍ التعرف، والتقاط، وتفسير التغيرات الحاصمة في بيئة : قدرة االستشعار .1

 .العهل

قدرة الهنظهة عمٍ إستغالل هواردىا لمتفاعل هع الفرصة التي تم االستشعار : قدرة االستجابة .2

 .بيا

 :حدود الدراسة: (8 – 1)
 :تنقسم حدود الدراسة الحالية إلٍ

 تتهثل الحدود الهكانية ليذه الدراسة بشركات األدوية األردنية العاهمة في :الحدود المكانية .1

 .هدينة عهان

 إن الحدود البشرية ليذه الدراسة تتهثل في الهديرين، ورؤساء األقسام في :الحدود البشرية .2

 .عهان هدينة في العاهمة األردنية شركات األدوية

 الهدة الزهانية التي ستستغرق إلنجاز ىذه الدراسة، وىي الفترة الههتدة خالل :الحدود الزمانية .3

 .2013عام 

ركزت الدراسة عمٍ تحديد أبعاد نظم األعهال االلكترونية كهتغير هستقل بــــــــ : الحدود العممية .4

الهستمزهات الهادية، والبرهجيات، والشبكات، وقواعد البيانات، وكفاية وحدة تكنولوجيا )

سهاعيل، )باالعتهاد عمٍ  (القسم الفني/ الهعموهات  العرود وشكر، )و  (2010الحوري وا 
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قدرة الشركة عمٍ استشعار )، وفيها يتعمق بذكاء الهنظهة كهتغير تابع والهتهثل بــــــــــــــ (2009

باإلعتهاد عمٍ  (التغيرات في بيئة العهل، وقدرة الشركة عمٍ االستجابة لمتغيرات في بيئة العهل
(Trinh et al. 2012) . 

 محددات الدراسة: (9 – 1)

أقتصرت ىذه الدراسة عمٍ بحث أثر تطبيقات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة في  .1

شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان ولم تتناول بالدراسة جهيع شركات األدوية 

 .ولذلك، فإن تعهيم النتائج اقتصر عمٍ الشركات التي تم بحثيا. العاهمة في األردن

اعتهدت ىذه الدراسة عمٍ االستبانة في جهع البيانات الالزهة، وىذه اإلداة تهثل فقط إدراك  .2

وبالتالي فإن األداة ال تخمو هن . الهبحوثين لهوضوع الدراسة وليس بالضرورة التطبيق الفعمي

 .التحيز

نسبة استرجاع االستبانات كانت هنخفضة هقارنة هع عدد االستبانات التي تم توزيعيا نظرًا  .3

لعدم توفر الوقت الكافي لدى أفراد عينة الدراسة، خاصة أن ىذه الدراسة استيدفت الهديرين 

 .ورؤساء األقسام وغالبًا ها يكون لدييم برناهج عهل يوهي كثيف في هعظم الوقت

لم تتطرق الدراسة إلٍ جهيع العواهل التي يهكن أن تؤثر عمٍ ذكاء الهنظهة؛ كإدارة الهعرفة،  .4

دارة التغيير وىندسة عهميات األعهال دارة الهوارد البشرية، وا  وذلك، لهحدودية الوقت والجيد . وا 

الذي يهكن القيام بو في دراسة واحدة، ولتقديم إطار نظري ونهوذج دراسة يتصف بالدقة 

 .والهوضوعية وهعقولية التكمفة
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الفصل الثاني 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 

اإلطار النظري : أوالً 
 المقدمة :(1 – 2)

 مفهوم نظم األعمال اإللكترونية: (2 – 2)

 مجاالت نظم األعمال اإللكترونية: (3 – 2)

 أهمية نظم االعمال اإللكترونية: (4 – 2)

 ذكاء المنظمة: (5 - 2)

 قدرة االستشعار: (6 - 2)

 قدرة االستجابة: (7 - 2)

الدراسات السابقة العربية واألجنبية : ثانياً 

 الدراسات العربية: (8 - 2)

 الدراسات األجنبية: (9-  2)

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: (10 - 2)
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الفصل الثاني 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 

الهستمزهات الهادية، ) ييدف ىذا الفصل إلٍ التعريف بالهفاىيم الهتعمقة بنظم األعهال االلكترونية    

 وذكاء (القسم الفني/ والبرهجيات، والشبكات، وقواعد البيانات، وكفاية وحدة تكنولوجيا الهعموهات 

 العهل بيئة في لمتغيرات االستجابة عمٍ القدرة العهل، بيئـة في التغيـرات استشعـار عمٍ القدرة)الهنظهة

 إطار هفاىيهي نظري هتكاهل يعد أساسًا لمدراسة الهيدانية، وتم تقسيم الفصل إلٍ بناء وذلك ل،(

 هن حيث  وذكاء الهنظهةهبحثين بحيث يتناول األول اإلطار النظري حول نظم األعهال اإللكترونية

 التي غطتيا الهفيوم واألىهية والهبادىء والعناصر، ويتناول الهبحث الثاني هراجعة ألىم األدبيات

 .الدراسات السابقة حول هوضوع الدراسة الحالية

 اإلطـــار النـظـــري: اوالً 

 المقدمة: (1 – 2)

 هنظهات التطورات عمٍ هستوى هن العديد ادت إلٍ شاهمة بتغيرات والعشرون الحادي القرن     اتسم

 هن رافقيا وها والتنافسية، الهعموهات واالتصاالت تكنولوجياهجاالت في خصوصاً  الهختمفة األعهال

 لمعديد األداء وفعالية كفاءة تحسين في التطورات تمك استثهار نحو الدؤوب السعي إطار في كبيرة آثار

 وبروز الكبيرة لنظم األعهال اإللكترونية، األىهية بروز في التطور ىذا أسيم لقد. األعهال هنظهات هن

 وتحسين تحقيق في ىادفة كوسيمة اعتهادىا وضرورة القرارات، اتخاذ فاعمية عمٍ الواضح ليا األثر

 نظم ديث تتسابق الهتالك أحدث الهنظهات في العصر الحنجد أن هعظم، لذلكو. األداء كفاءة وفاعمية

كبر، هحاولة بذلك هواكبة التغييرات الهتسارعة فاعمية أبكفاءة وب بيدف العهلاألعهال االلكترونية 
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إلٍ إن اهتالك  (Lee, 2012)والحفاظ عمٍ هيزتيا التنافسية داخل السوق، وفي ىذا السياق يشير 

وىذا يتفق هع ها . الهنظهة لهوارد نظم األعهال اإللكترونية غير كافي لتحقيق الهيزة التنافسية ليا

حيث أكدا أن كيفية إدارة هوارد الهنظهة التكنولوجية  (Lu & Ramamurthy, 2011)توصل إليو 

واستغالل ىذه الهوارد لمتعاهل هع التغييرات الحاصمة في بيئة األعهال الهتوقعة هنيا وغير الهتوقعة 

عمٍ حٍد سواء بسرعة وكفاءة وفعالية عالية يُهكن الهنظهة هن الحفاظ عمٍ هيزتيا التنافسية داخل 

 . السوق وتحقيق قيهة إضافية تعزز هن وضعيا التنافسي بين الهنافسين وىذا ها يعرف بذكاء الهنظهة

 مفهوم نظم األعمال اإللكترونية: (2 – 2 )

( 1997)    يعتبر هفيوم األعهال اإللكترونية هن الهفاىيم الحديثة، حيث ظير ألول هرة في سنة 

 ىذا الهصطمح في إطار سعييا الهكثف لتهييز أنشطة األعهال (IBM)عندها استخدهت شركة 

 األعهال االلكترونية بأنيا هدخل هتكاهل (IBM)االلكترونية عن أنشطة التجارة االلكترونية، وقد عرفت 

وهرن لتوزيع قيهة األعهال الههيزة هن خالل ربط النظم بالعهميات التي تُنفذ هن خالليا أنشطة األعهال 

 .(13 ص ،2006 والعالق، التكريتي) الجوىرية بطريقة هبسطة وهرنة وباستخدام تكنولوجيا اإلنترنت

 اإللكترونية بأنيا جهيع التطبيقات نظم األعهال اإللكترونية (169، ص 2012الهحاهيد، )    ويعرف 

 في الهوجودة والهعرفة والقرارات الهختمفة الهنظهة أنشطة تنسيق في تسيم التي الهنظهة في الهستخدهة

  نظم تشهل بحيث الهنظهة، هنيا تتألف التي والوحدات والهستويات هختمفة، تنظيهية عهميات عدة

. ونظم إدارة عالقات الزبائن، ونظم إدارة الهعرفة القيهة، سمسمة إدارة ونظم الهنظهة، هوارد تخطيط

 الهستخدهة اإللكترونية األعهال تطبيقات أو اإللكترونية تتهثل بجهيع نظم األعهال ويضيف أن نظم

     .عالية وكفاءة بفاعمية الشركة أنشطة تنفيذ في هباشر غير أو هباشر بشكل تسيم الشركة التي في
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نتائج عالقة االرتباط بين :  األعهال االلكترونية بأنيا(14 ص ،2006 والعالق، التكريتي)    ويعرف 

هوارد نظم الهعموهات التقميدية وقدرات الوصول السريع إلٍ شبكة اإلنترنت والويب بها في ذلك القدرة 

عمٍ ربط نظم األعهال الجوىرية هباشرة هع األطراف الهستفيدة هثل الزبائن، الهوردين، العاهمون 

 .وغيرىم

أن نظم األعهال االلكترونية عمٍ األغمب إلٍ  (2012الهحاهيد وأخرون، )    وفي ىذا السياق أشار 

 وىذا يشير إلٍ أىهية دور نظم ،داء الهنظهة هن خالل تعزيز التعاون الداخمي والخارجيآتؤثر في 

األعهال االلكترونية في تعزيز التعاون الداخمي بين العاهمين لكي تتهكن الهنظهة هن تحقيق بعض 

 إلٍ (15ص ،2006التكريتي والعالق، )بينها أشار . العوائد االقتصادية عمٍ االستثهار في تمك النظم

أن نظم األعهال االلكترونية تؤثر في عهمية إدارة الهعرفة وفي أنشطة تشارك الهعرفة بين الهديرين 

والهوظفين وحهمة األسيم والهستفيدين حيث يستطيع ىؤالء استخدام شبكات اإلنترانت الداخمية أو 

شبكات اإلكسترانت الخارجية لمدخول إلٍ قواعد البيانات والهعموهات والهشاركة في هوارد هستودعات 

 .البيانات ونظم الهعموهات حسب الصالحيات الههنوحة وفي أي وقت يريدون

 و دراسة العرود وشكر (2010 )إسهاعيل و      وبناء عمٍ ها سبق، وبالرجوع إلٍ دراسة الحوري

لنظم األعهال اإللكترونية، التي يجب ( في ىذه الدراسة)، فقد حدد الباحث االبعاد الرئيسية (2009)

توفرىا في هنظهات األعهال كشرط أساسي لدخول الهنظهة عالم األعهال اإللكترونية بكفاءة وفاعمية، 

 :وىي كاآلتي
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وتشهل الهكونات الرئيسية التي تكون الجزء الهادي لنظام الحاسوب، وقد : الهستمزهات الهادية .أ 

 الهستمزهات الهادية إلٍ ستة عناصر، وىي (242 ص ،2005 والجنابي، قندلجي)صنف 

 :كاآلتي

التي تقوم بهعالجة : (Central processing unit/ CPU )الهركزية الهعالجة وحدة .1

وتتم هعالجة البيانات بغرض . البيانات، وتسيطر عمٍ بقية أجزاء نظام الحاسوب

تحويميا إلٍ شكل أكثر فائدة، إضافة إلٍ وظيفة السيطرة والتنسيق التي تقوم بيا عمٍ 

 .بقية أجزاء الحاسوب

التي تقوم بالتخزين الهؤقت لمبيانات : (Primary Storage )الرئيسي التخزين وحدة .2

 .والتعميهات أثناء عهمية الهعالجة

التي تقوم بتخزين البيانات والتعميهات، : (Input Device )الثانوي التخزين وحدة .3

هثال ذلك األقراص واألشرطة الههغنطة . عندها ال تكون هستخدهة في الهعالجة

 .واألقراص الضوئية

التي ترسل وتحول البيانات والتعميهات :  البيانات(Input Device )إدخال وسائل .4

لمهعالجة في الحاسوب؛ هثل لوحة الهفاتيح والفأرة، التي تحول البيانات والتعميهات إلٍ 

 .أشكال إلكترونية، بغرض تييئتيا لإلدخال في الحاسوب

التي تعرض البيانات :  البيانات والهعموهات(Output Device )إخراج وسائل .5

والهعموهات بشكل يفيهو األفراد الهستخدهون لنظام الحاسوب؛ هثل شاشات العرض 
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والطابعات، التي تقوم بتحويل البيانات االلكترونية الُهنتجة بواسطة نظام الحاسوب، 

 .وعرضيا بشكل يستطيع األفراد الهستخدهين فيهيا

التي تسيطر عمٍ هرور البيانات : (Communication Devices )االتصال وسائل .6
لٍ شبكات االتصال وىي تؤهن الربط بين الحاسوب هن جية، . والهعموهات هن وا 
 .وبين شبكات االتصال هن جية أخرى

ذلك الكيان الهادي الصمب : الهستمزهات الهادية بأنيا (23، ص 2006الغهاس، )ويعرف     

، (هدخالت، وهعالجة، وهخرجات)، وتشكل هعدات الحاسوب نظام بحد ذاتيا (الحواسيب وهمحقاتيا)

 .حيث تقوم بوظائف هتعددة لتسييل العهل داخل الهنظهة

 البراهج هن هجهوعة أو هنفرد برناهج أي عمٍ يطمق عام هصطمح عن عبارة بأنيا: البرهجيات .ب 

 فيزيائية هواد هن تتكون التي الهعدات هع البرهجيات وبهقارنة الهخزنة، والهعموهات والبيانات

 الشخص ويسهٍ والفحص والتخطيط الهعرفة هن تبنٍ البرهجيات فإن والبالستيك، كالهعدن

 أجل هن الحاسوب عهل بكيفية هعرفتيم الهبرهجون ويستخدم بالهبرهج، البرناهج يصنع الذي

 الحاسوب إلٍ التعميهات ىذه وتدخل هفيدة، وظائف تنجز التي التعميهات هن هجهوعة وضع

سهاعيل، الحوري)الهطموبة  الصحيحو النتائج لتعطي هراراً  وتعديميا فحصيا ويتم  .(2010 وا 

هجهوعة هنظهة هن : البرهجيات بأنيا (45، ص 2005قندلجي والجنابي، )    ويعرف 

التعميهات واإليعازات في سياق هنطقي تصدر وتعطٍ لمحاسوب هن أجل تهكينو هن تنفيذ 

عهل هعين، والقيام بالهعالجات الهطموبة لفرض تأدية الحاسوب لوظيفة هحددة، وتقسم إلٍ 

 :نوعين رئيسيين ىها

 .(System Software)برهجيات النظام  
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 .(Application software)برهجيات التطبيق  

 بتبادل تسهح بطريقة بعضاً  بعضيا هع الهتصمة الحواسيب هن سمسمة ىي: الشبكات .ج 

جراء الهعموهات  األقهار أو الياتف خطوط أو الكابالت باستخدام وذلك إلكترونياً  االتصاالت وا 

 تنقل التي الشبكات إلٍ التوصل تم فقد والتقنية التكنولوجية لمتطورات ونتيجة. الصناعية

 أخر إلٍ حاسوب هن الكترونياً  نقميا يتم حزم إلٍ والرسائل الهمفات تجزئة خالل هن البيانات

 قندلجي)أقل  وبتكمفة كبيرة بكهيات البيانات نقل بسرعة الشبكات ىذه وتهتاز الشبكة، عبر

 (.47 ،ص2005والجنابي،

هجهوعة هن التجييزات التي تقوم : الشبكات بأنيا (42، ص2006الغهاس، )    ويعرف 

بتوزيع البيانات بين هوقعين أو أكثر، حيث تأخذ البيانات الهنقولة الصفة الهكتوبة أو 

 .الهسهوعة أو الهرئية

عبارة عن هجهوعة كبيرة عادت هن البيانات الهنظهة بغرض خدهة عدد هن : قواعد البيانات .د 

دارة البيانات لكي تظير وكأنيا في هوقع واحد وبذلك  التطبيقات بكفاءة، عن طريق تخزين وا 

 .(345 ،ص2005والجنابي،  قندلجي)فأنيا تقمص هن فيض البيانات 

وتشير إلٍ توفر كادر تقني هؤىل يتهتع : القسم الفني/ كفاية وحدة تكنولوجيا الهعموهات  .ه 

بهيارات كافية يستطيع التعاهل هع تكنولوجيا الهعموهات في وحدة تكنولوجيا الهعموهات 

 (.2009العرود، )
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 مجاالت نظم االعمال اإللكترونية: (3 – 2)

، ص 2009ياسين، )    تقسم هجاالت نظم األعهال اإللكترونية إلٍ أربعة هجاالت رئيسية ىي 

176:) 

وىي هنظوهة هترابطة لتحقيق التكاهل بين الهورد، والهوزع، واالحتياجات : إدارة سالسل التوريد .1

 .لمزبون (الحركة والنقل)الموجستية 

بربط العاهمين " اإلنترانت"تقوم شبكة الهنظهة التي تستخدم تقنيات : إدارة العهميات الداخمية .2

والهديرين والهجاالت الوظيفية الرئيسة بنسيج هتشابك وهوحد هن االتصاالت االلكترونية 

لتعظيم هزايا استخدام نظم االعهال االلكترونية في تخفيض التكاليف، وتعزيز سرعة إنجاز 

 .األنشطة، وتحسين اإلنتاجية وضهان الجودة الشاهمة لمهنتجات والخدهات

توفر نظم األعهال اإللكترونية بيئة تفاعمية لألعهال ولتسويق هنتجات : إدارة عالقات الزبائن .3

وتتولٍ إدارة عالقات الزبائن هيام . وخدهات الهنظهة وتعزيز عالقاتيا هع الهستفيدين والزبائن

استثهار الهوارد الهتاحة عمٍ شبكة الهنظهة لتقديم حزهة هتنوعة هن األنشطة الهوجية لتسويق 

 :الهنظهة، وهن أىم ىذه األنشطة

 تأهين االتصال الهستهر هع الزبائن الحاليين. 

  هن هوزعين، )تأهين االتصال األولي هع الزبائن الهحتهمين أو الهستفيدين الهحتهمين

 .(هوردين، وشركاء أعهال

 تعزيز الدعم الهباشر لجيود ها قبل وخالل البيع وخدهات ها بعد البيع. 

 توجيو ورقابة وسائل الدفع اإللكتروني والتأكد هن كفاءة وفعالية ىذه الوسائل. 
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تتولٍ هسؤولية تحقيق التكاهل بين العناصر والهجاالت األساسية لألعهال : إدارة شبكة القيهة .4

دارة العهميات الداخمية وتخطيط  دارة عالقات الزبائن، وا  اإللكترونية، وىي إدارة سمسمة التوريد، وا 

 . هوارد الهشروع

 أهمية نظم األعمال االلكترونية: (4 – 2)

، 2009ياسين، ):     تحقق تطبيقات نظم األعهال االلكترونية عدد هن الفوائد التي تتمخص بها يمي

 (191ص 

دعم إدارة الهعرفة هن خالل استثهار رأس الهال الفكري وتوفير تسييالت الدخول الهرن  .1

كها تسيم نظم األعهال . والسريع إلٍ هصادر الهعموهات وأسواق الهعرفة عمٍ شبكة اإلنترنت

االلكترونية في أنشطة استقطاب الهعرفة، الهشاركة بالهعرفة، تخزين وتوزيع الهعرفة، وابتكار 

 .الهعرفة الجديدة

إن هوارد األعهال االلكترونية ىي قاعدة انطالق الهنظهة لتطوير وبناء لبنات القدرات  .2

وىي خطوة جوىرية لصياغة وتطبيق إستراتيجية األعهال الشاهمة هن هدخل تكاهمي . التنظيهية

والهصدر الخارجي  (الهوارد والقدرات التنظيهية)يربط بين الهصدر الداخمي لمهيزة االستراتيجية 

 .الهرتبط بتحميل قوى الهنافسة وهوقع الهنظهة في ىيكل الصناعة أو في السوق الهستيدف

تهكين الهنظهة هن السوق العالهي ودعم بناء تسييالت لوجستية واتصاالت الكترونية هع  .3

سالسل التوريد العالهية إذا احتاجتيا الهنظهة باإلضافة إلٍ ضهان استكهال عهمية بناء سمسمة 

 .التوريد الهحمية لمهنظهة باستخدام نظم وأدوات األعهال االلكترونية
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تحفز نظم األعهال االلكترونية الهديرين والعاهمين إلٍ اإلبتكار فرادى وجهاعات، وتوفر بيئة  .4

هرنة وهفتوحة لتشجيع الهبادرة واالبتكار في كل الهيادين الهيهو وخاصة عهميات تصهيم 

جراءات  الهنتجات والخدهات، وأنشطة تسويق عالقات الهنظهة هع الزبائن، أو ابتكار وسائل وا 

عهل جديدة قد يؤدي تراكهيا إلٍ تطوير نهاذج أعهال إلكترونية غير هتاحة في السوق ويؤدي 

 .تنفيذىا إلٍ تعظيم القيهة الهضافة لهنتجات وخدهات الهنظهة

باإلضافة إلٍ ها تقدم تؤثر األعهال اإللكترونية بصورة جوىرية وهباشرة في تقميص التكمفة،  .5

وتعجيل سرعة إنجاز الهيام واألنشطة اإلدارية، وتحسين الجودة الشاهمة، وتوفير نظم استجابة 

 .  فورية لحاجات الزبائن

عالوة عمٍ ذلك، فإن الدراسة الحالية ترى أن نظم األعهال االلكترونية ُتهكن الهنظهات هن استشعار 

 .التغيرات الحاصمة في بيئة العهل واالستجابة ليا في الوقت الحقيقي، وىذا ها يدعٍ بذكاء الهنظهة

 ذكاء المنظمة: (5 – 2)
هها يؤثر في أنشطة      تتصف بيئة األعهال بالتغير الهستهر وغير الهتنبأ بو وغير الهتوقع

. الهنظهات عمٍ اختالف أنواعيا، عمٍ الهنظهات إيجاد الحمول الهناسبة لمتعاهل هع ىذه التغيرات

وعميو، فالهنظهات القادرة عمٍ االستجابة السريعة بكفاءة وفاعمية وهرونة عالية قادرة عمٍ البقاء والنهو 

وىذا ها يعرف بذكاء الهنظهة الذي يهثل قدرة الهنظهة عمٍ االستجابة لمتغيرات البيئية غير . واالزدىار

.(Lu & Ramamurthy, 2011) .الهتوقعة وغير الهتنبأ بيا والهفاجئة
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 في لإلبداع الفرص واغتنام اكتشاف عمٍ القدرة الذكاء بأنو (Sambamurthy et al, 2003)    ويعرف 

 السرعو عنصري توفر هع والعالقات، والهعرفة، الهطموبة، األصول تجهيع خالل هن التنافسي، السوق

. والهفاجأة

 التغيرات هع التعاهل  الذكاء بأنو قدرة الهنظهة عمٍ((Lu & Ramamurthy, 2011    والحقًا، عرف

 والهبتكرة، السريعة االستجابة خالل هن هتوقع غير وبشكل بسرعة حوليا تجري ها غالباً  التي البيئية

 النهو خالليا هن تحقق أن لمهنظهة يهكن فرص أنيا عمٍ هعيا والتعاهل التغيرات ىذه واستغالل

 .واالزدىار والنجاح

 :(Sambamurthy et al, 2003)ويتطمب ذكاء الهنظهة توفر ثالث قدرات رئيسية ىي

 .قدرة الهنظهة عمٍ هعرفة رغبات وتفضيالت العهالء: ذكاء العهيل .1

قدرة الهنظهة عمٍ االستفادة هن أصول وعالقات وكفاءات الهوردين والهنتجين : ذكاء الشراكة .2

 .والهوزعين

قدرة الهنظهة عمٍ إجراءات العهل باغتنام الفرص بالسرعة، والدقة، والتكمفة : الذكاء التشغيمي .3

الهناسبة، ىذا هن جية، وهن جية أخرى فإن الذكاء التشغيمي يحد هن تباين الهعموهات بين 

الهشترين والبائعين، وذلك هن خالل العرض السريع والشاهل لمهعموهات وغالبًا ها يكون هن 

 .خالل قنوات التوزيع االلكترونية

 لمهنظهة األداء خصائص هن يستهد كهفيوم الهنظهة إلٍ أن ذكاء ((Trinh et al. 2012    ويشير

 Organizational) التكيف عمٍ التنظيهية القدرة "ىها الهفاىيم هن اثنين في والهتجذر الذكية،

adaptability") التنظيهية الهرونة "و (Organization flexibility") .عمٍ التنظيهية فالقدرة 
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 القدرة في هنيا كل يؤثر وكيف لمهنظهة الرسهي الطابع ودرجة والييكل، الشكل، عمٍ تركز التكيف

 تكيف عمٍ الهنظهة قدرة تهثل التنظيهية العهل، في حين أن الهرونة بيئة هع السريع التكيف عمٍ

 تتضهن التكيف عمٍ والقدرة. البيئة في لمتغيرات هسبقاً  هحددة فعل كردة الداخمية والعهميات اليياكل

 وسيولة الهنظهة هوارد جاىزية درجة عمٍ الهرونة تركز بينها لمبيئة، الهنظهة عهميات هالئهة هدى

 استيعاب عمٍ قادرة ألنيا" هرنة "ليست الذكية ويضيف كذلك أن الهنظهة. الهوارد ىذه استغالل

 الهتوقعة غير التغيرات هع والتكيف االستجابة عمٍ قادرة أيضا ىي ولكن بيا التنبؤ التي يهكن التغيرات

 .وكفاءة بسرعة

 : إلٍ نوعين هن الذكاء التنظيهي((Lu & Ramamurthy, 2011    ويشير 

وىي قدرة الهنظهة عمٍ االستجابة واالستفادة هن التغيرات التي : ذكاء االستثهار السوقي .1

تحدث في بيئة األعهال هن خالل الهراقبة الهستهرة لتطورات السوق، البحث وجهع وهعالجة 

الهعموهات، وتشكيل هعرفة ُتهكن الهنظهة هن تحسين هنتاجاتيا وخدهاتيا بيدف تمبية 

 .احتياجات العهالء

هع  (هواكبة)قدرة عهميات األعهال داخل الهنظهة عمٍ التكيف :   ذكاء التكيف التشغيمي .2

 .تغيرات السوق أو الطمب واالستجابة بسرعة ليذه التغييرات

 هن الهنظهة تهكن التي العهميات هجهوعة هن بأنوذكاء الهنظهة ((Trinh et al. 2012    ويعرف 

 التغيرات ليذه واالستجابة لمهنظهة، والخارجية الداخمية العهل بيئة في التغيرات استشعار عمٍ القدرة

. أقل وبتكمفة الهناسب وبالوقت وفاعمية بكفاءة

 : أن((Trinh et al. 2012 وفي ىذا السياق يضيف 
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 الهحيطة الفرص وتفسير والتقاط، اكتشاف، عمٍ الهنظهة ىو قدرة: (Sensing) االستشعار .1

 .الهنظهة عهل بيئة في

 وتحويميا لدييا الهوارد الهتاحة استغالل عمٍ الهنظهة ىي قدرة (:Responding) االستجابة .2

 .بيا االستشعار تم التي لمفرص لالستجابة

 بعضيها، هع( هتوافقتين )هتسقتين تكونا أن يجب االستجابة وقدرة االستشعار قدرة وُيذكر أن    

 هنخفض هستوى الوقت وبنفس االستشعار عمٍ القدرة هن عالٍ  هستوى لدييا التي الهنظهة أن بهعنٍ

 جية وهن جية، هن ىذا بيا، الهحيطة الفرص اغتنام عمٍ قادرة تكون لن االستجابة عمٍ القدرة هن

 هنخفض هستوى الوقت وبنفس االستجابة عمٍ القدرة هن عالٍ  هستوى لدييا التي الهنظهة فإن أخرى

 قادرة تكون لن الهنظهة فإن الحالتين وفي كمتا. هواردىا ىدر عمٍ تعهل قد االستشعار عمٍ القدرة هن

. الهنافسين وبين السوق داخل سمبًا عمييا سيؤثر الذي األهر لمذكاء األهثل اآلداء تحقيق عمٍ

  (Sensing)س قدرة االستشعا(: 6 - 2)

 قدرة الهنظهة عمٍ جهع وخمق الهعرفة هن األفكار  ىيقدرة االستشعارأن  ((Trinh et al. 2012 وضح

الهتولدة خارجيًا، وذلك بيدف إدارة التغيرات البيئية الهيددة، وىي ال تشير إلٍ قدرة هنظهة عمٍ 

البحث في السوق هن أجل توقع التغيرات  ستشعار التغيرات الحالية فقط، ولكن أيضا تطويرا

ويهكن لمهنظهة التي لدييا القدرة عمٍ توقع التغيرات في بيئة العهل الخاصة بيا  بسرعة . الهستقبمية

. اهن وضع االستجابة قبل هنافسيو
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: ((Trinh et al. 2012  ىناك طرق هختمفة تهكن الهنظهة هن بناء القدرة عمٍ االستشعار هثل و

توصيل الهعموهات الهتعمقة بالبيئة الهحيطة إلٍ أعضاء فريق صنع القرار، وبعد ذلك  .أ 

تفسيرىا بطريقة هتعددة األبعاد ثم تحميل الهعموهات في وقت واحد ثم ُتجهع وجيات النظر 

 ستشعار أفضل وبالتالي تصبحاالهتعددة لمخروج بنتيجة هشتركة هها يؤدي إلٍ عهمية 

 . أكثر ذكاءً الهنظهة

وتشير إلٍ القدرة عمٍ التنبؤ بالطريقة التي يتحرك بيا السوق، وىذا ُيعد : القدرة التنبؤية .ب 

 .بعاد قدرة الهنظهة عمٍ االستشعارأبعدًا أساسيًا هن 

لتقاط األفكار ايهكن تطوير قدرة االستشعار لدى الهنظهة وىذا يتطمب عهمية هسح لبيئة العهل و    

هن خارج الهصادر الهتعارف عمييا، وذلك هن خالل تطوير تكنولوجيا الهعموهات، والعهميات، والقيم، 

وعميو نجد أن نظم  .الهستقبمية (الوضع) هعًا الهعرفة حول الحالة كونوالهعايير لمهنظهة التي ت

 قيهة لتعزيز قدرة االستشعار لدى الهنظهة سواًء بشكل ا ذاً األعهال االلكترونية يهكن أن تكون هورد

. هباشر أو غير هباشر

 (Responding) قدرة االستجابة(: 7 - 2)

 هعرفة البيئة، فإن إلٍه قدرة االستشعار فيالوقت الذي تشير في  أنو ((Trinh et al. 2012     أشار

قدرة االستجابة تشير إلٍ تحويل ىذه الهعرفة إلٍ عهل، وذلك هن خالل قدرة الهنظهة في إستغالل 

تتهيز قدرة االستجابة لدى و  .جل االستجابة لمفرص التي حددتيا قدرة االستشعارأوتحويل هواردىا هن 

ختصار هجال العهل اأو / ، والقدرة عمٍ توسيعفي السوقلمتغيرات  (الهناسب)الهنظهة بالوقت القصير 
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وليذا فإن االستجابة ىي نتيجة . بسرعة، والتجسيد السريع لرغبات الهستيمكين في عهمية التصهيم

ربعة هن القدرات أوفيها يمي . لهجهوعة هن قدرات التشغيل واالستراتيجية التي تضعيا الهنظهة

 .Trinh et al االستراتيجية األساسية التي هن شأنيا أن تعزز قدرة الهنظهة عمٍ االستجابة وىي

2012)) :

. تطوير القدرات اإلنتاجية، وذلك هن أجل تسييل قدرة الشركة في البدء بهشاريع جديدة .1

. تطوير قدرات النظم، وذلك هن أجل تنفيذ التغيير بسرعة وكفاءة .2

. ضبط سمسمة التوريد والقدرات اإلنتاجية لمهشاريع الحالية لتتهاشٍ هع التغيرات في الطمب .3

لك هن خالل تحويل الهوارد إلٍ الهناطق التي تحتاجيا ذستخدام الهوارد، واالهرونة في  .4

وعميو نجد أن نظم األعهال  .و تعديل الهشاريع الحاليةأ ،الهنظهة لمبدء في هشاريع جديدة

 والبد .اإللكترونية يهكن أن تكون هورد ذو قيهة يهكن استخداهيا كآلية لتطبيق قدرة االستجابة

هن بيان هحاوالت الدراسات السابقة التي تناولت هوضوع نظم األعهال اإللكترونية أو ذكاء 

 .الهنظهة لمبناء عمٍ نتائجيا وتوصياتيا

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية: ثانياً 
هن أجل تكوين إطار هفاىيهي تستند إليو الدراسة الحالية في توضيح الجوانب األساسية لهوضوعيا، 

فقد قام الباحث بهسح الدراسات السابقة حول هوضوع ىذه الدراسة، وتهت االستعانة واإلفادة هن بعض 

الدراسات التي ليا عالقة هباشرة بهوضوع الدراسة وتخدم هتغيراتيا وفيها يمي استعراض لبعض ىذه 

 : الدراسات
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 الدراسات العربية : (8 - 2)

دراسة " أثر تكنولوجيا المعمومات عمى اإلبداع التنظيمي: "بعنوان (2003الضمور، )دراسة  .1

 ىدف ىذا البحث إلٍ دراسة .تطبيقية عمى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

عاهل تكنولوجيا الهعموهات في الشركات األردنية وهدى تأثيرىا عمٍ اإلبداع التنظيهي، وقد 

هديرًا، وقد شهمت الدراسة عددًا هن النتائج كان  (384)استخدهت الدراسة عينة هكونة هن 

أىهيا وجود عالقة إيجابية بين تكنولوجيا الهعموهات واإلبداع التنظيهي ووجود عالقة إيجابية 

وأوصت الباحثة بضرورة إعداد براهج تدريبية . بين تكنولوجيا الهعموهات وتشجيع اإلبداع وتبنيو

لمهوظفين هن هختمف الهستويات لتدريبيم عمٍ التعاهل الفعال هع التكنولوجيا والتقنيات 

الهتوافرة في شركاتيم، وزيادة وعي هستخدهي تمك التكنولوجيا بكيفية استخداهيا، واستغالليا 

 .بالشكل الصحيح

عمومات اإلستراتيجية في تحقيق الميزة متأثير نظم ال: "بعنوان (2004الغويري، )دراسة  .2

 ىدفت إلٍ التعرف عمٍ .دراسة ميدانية في شركتي الممكية األردنية وموبايمكم "التنافسية

هدخالت النظام وعهمياتو التحويمية ) الهختفمة ابعادهأتأثير نظم الهعموهات االستراتيجية ب

الكمفة األقل، والتهيز، واإلبداع، والنهو، )في تحقيق الهزايا التنافسية  (وخصائص هخرجاتو

في شركتي الخطوط الجوية الهمكية األردنية وهوبايمكم لإلتصاالت الخموية، وقد  (والتحالفات

البيئة )أظيرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لهدخالت نظم الهعموهات االستراتيجية 

، (الهعالجة والتخزين واإلسترجاع)، وعهميات نظم الهعموهات االستراتيجية (الداخمية والخارجية
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ستراتيجيات تحقيق افي  (دقة الهعموهات وكهيتيا وتوقيتيا والكمفة)وخصائص هخرجات النظام 

 .الهزايا التنافسية

العالقة بين نظم المعمومات والميزة التنافسية في : " بعنوان (2004الشيخ، وبدر، )دراسة  .3

 ىدفت إلٍ التعرف عمٍ هستوى استخدام نظم الهعموهات في تحقيق ".قطاع األدوية األردني

باإلضافة إلٍ التعرف عمٍ العالقة بين الهتطمبات . الهيزة التنافسية لشركات األدوية األردنية

تكونت عينة الدراسة هن . التنظيهية والتقنية لنظم الهعموهات، والهيزة التنافسية ليذه الشركات

وتوصمت الدراسة إلٍ . شركة هن شركات األدوية الهسجمة في االتحاد الدوائي األردني (12)

أن نظم الهعموهات تسيم في تحقيق الهيزة التنافسية لشركات األدوية األردنية، وذلك هن خالل 

تأثيرىا في جودة الهنتجات، واألداء الهالي، والسيطرة عمٍ األسواق، واإلبداع والتطوير وكفاءة 

العهميات، وأن ىناك عالقة إيجابية بين الهتطمبات التنظيهية والتقنية لنظم الهعموهات، وتحقيق 

الهيزة التنافسية لشركات األدوية األردنية، وىناك عالقة إيجابية بين سنوات الخبرة ونسبة 

 .االستثهار في تقنية الهعموهات وعدد أجيزة الحاسوب والحصة السوقية

 أداء عمى المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم أثر: "بعنوان (2006السعودي، )دراسة  .4

 الهعموهات نظم أثر عمٍ التعرف إلٍ  ىدفت".االجتماعي الضمان مؤسسة في العاممين

 أىداف ولتحقيق. االجتهاعي الضهان هؤسسة في العاهمين أداء عمٍ الهحوسبة اإلدارية

 البالغ العينة، أفراد عمٍ وتوزيعيا البيانات جهع لغرض استبانة وتطوير تصهيم تم الدراسة

 تجاه الهبحوثين تصورات أن: أىهيا هن نتائج إلٍ الدراسة وتوصمت. عضوا( 369 )عددىم

 األداء تجاه الهبحوثين تصورات وأن هرتفعة، بدرجة جاءت الهعموهات نظام تشغيل هستمزهات
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 نظام وتشغيل إلدارة الرئيسية لمهستمزهات أثر ووجود هتوسطة، بدرجة جاءت الوظيفي

كها أظيرت  الوظيفي، األداء في( والتنظيهية والبشرية والبرهجية الهادية )الهحوسب الهعموهات

 نظام تشغيل لهستمزهات الهبحوثين تصورات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج

 والهستوى والخبرة، العمهي، والهؤىل والعهر، كالجنس، )الديهغرافية لمهتغيرات تعزى الهعموهات،

 لألداء الهبحوثين تصورات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة وأظيرت ،(الوظيفي

 والهستوى والخبرة، العمهي، والهؤىل والعهر، الجنس، )الديهغرافية لمهتغيرات تعزى الوظيفي،

 العميا االدارة دعم زيادة: أىهيا هن التوصيات  وقدهت الدراسة جهمة هن(.الوظيفي

 آرائيم واستطالع الهختمفة، احتياجاتيم وتفيم النظام الستخدام تشجيعيم خالل هن لمهستخدهين

 باإلضافة ىذا عمييا، التغمب يتم حتٍ النظام استخدام عند تواجييم التي الهشكالت حول

 بواجباتو القيام يستطيع لكي الضرورية بالهستمزهات الهعموهات نظام الهسؤول عن القسم لتزويد

 هع تتالءم التي الهستخدهين هختمف احتياجات تمبي التي البرهجيات وتوفير وجو، أكهل عمٍ

 الهعموهات بتكنولوجيا تتعمق لمهستخدهين دورات وعقد العهل، في الهستخدهة والشبكات األجيزة

 والبرهجيات األجيزة لقدرات الهستخدهين إدراك لزيادة والتطبيقية التشغيمية والبرهجيات

. فقط استخداهيا كيفية عمٍ التركيز وعدم الهستخدهة

مستوى إستخدام أدوات تكنولوجيا اإلتصاالت والمعمومات : "بعنوان (2008الجداية، )دراسة  .5

 ىدفت إلٍ ".وأثره عمى االداء التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

التعرف عمٍ هستوى أدوات تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت الهستخدهة في الشركات 

الصناعية األردنية وتحميل العالقة ها بين ىذه األدوات واألداء التنظيهي، وقد أظيرت النتائج 
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ستخدام أدوات تكنولوجيا االتصاالت والهعموهات ارتباط إيجابية بين هستوى اوجود عالقة 

رتباط إيجابية بين إستخدام اإلنترنت والعهل بروح اواالداء الكمي لألعهال، ووجود عالقة 

. الفريق

جودة تكنولوجيا المعمومات وأثرها في كفاءة : "بعنوان (2009العرود و شكر، )دراسة  .6

 ىدفت إلٍ ".التدقيق الداخمي في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية

بيان أثر جودة تكنولوجيا الهعموهات وأثرىا في كفاءة التدقيق الداخمي في الشركات الصناعية 

والخدهية الهساىهة العاهة األردنية، وقد أظيرت النتائج أثرًا هيها ذو داللة إحصائية لجودة 

 الدراسة بتحسين خصائص أوصتتكنولوجيا الهعموهات في كفاءة التدقيق الداخمي، و

الهعموهات كبعد هن أبعاد جودة تكنولوجيا الهعموهات، وضرورة تطوير هيارات العاهمين في 

. قطاع تكنولوجيا الهعموهات في إستخدام التكنولوجيا الحديثة

أثر إستخدام تكنولوجيا المعمومات في : " بعنوان (2010الحوري و إسماعيل، )دراسة  .7

 ىدفت إلٍ .دراسة ميدانية عمى شركات صناعة الدواء األردنية" تحقيق الميزة التنافسية

األجيزة، والبرهجيات، )بعادىا الهختمفة أستخدام تكنولوجيا الهعموهات باالتعرف عمٍ أثر 

ستراتيجية قيادة التكمفة، ا)في تحقيق استراتيجيات الهيزة التنافسية  (وقواعد البيانات، والشبكات

في شركات صناعة الدواء األردنية، وقد أظيرت  (واستراتيجية التهايز، واستراتيجية التركيز

ستراتيجيات االنتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية الستخدام تكنولوجيا الهعموهات في تحقيق 

 .الهيزة التنافسية
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أثر العوامل الداخمية والخارجية عمى تطبيق األعمال : "بعنوان (2009أبو جارور، )دراسة  .8

ىدفت إلٍ التعرف عمٍ . "اإللكترونية لتحقيق الميزة التنافسية في منظمات األعمال األردنية

تأثير العواهل الداخمية والخارجية والهساندة لتحقيق الهيزة التنافسية في هنظهات األعهال 

األردنية الصغيرة وهتوسطة الحجم، وذلك هن خالل قياس توفر العواهل الداخمية هن حيث 

البنية التحتية والرغبة في ههارسة األعهال االلكترونية وقدرة الهنظهة عمٍ هواجية الهنافسة 

وثقتيا باألعهال االلكترونية، والتعرف عمٍ توافر العواهل الخارجية هن حيث ثقة الهستيمك 

باألعهال اإللكترونية، والثقة بشركات اإلتصاالت التي توفر البنية التحتية لههارسة أنظهة 

نتشارىا، والتعرف عمٍ  األعهال اإللكترونية باإلضافة إلٍ تكمفة ىذه الخدهات االلكترونية وا 

درجة توافر العواهل الهساندة هن حيث خبرة الهنظهة في األعهال ووجود كادر هتخصص 

بالتكنولوجيا والهوجودات التكنولوجية لتطبيق االعهال االلكترونية وقواعد الهعموهات واألنظهة، 

وقاهت الباحثة باختيار عينة عشوائية هن هنظهات األعهال الهتوسطة والصغيرة تتألف هن 

وأظيرت النتائج أن رغبة الهنظهات . هنظهة قاهت باختيارىا بطريقة عشوائية بسيطة (650)

في ههارسة األعهال االلكترونية هنخفضة وال تضع ههارسة األعهال االلكترونية واحدة هن 

أىدافيا، وأن الهنظهات األردنية الصغيرة والهتوسطة ال تهتمك بنية تحتية لههارسة األعهال 

االلكترونية، وأوضحت النتائج ضعف ثقة الهنظهات بشركات االتصاالت، وأن ىناك عالقات 

قوية تؤثر تأثيرًا قويًا لتوافر العواهل الداخمية والخارجية والهساندة عمٍ تحقيق الهيزة التنافسية 

لهنظهات األعهال الهتوسطة والصغيرة، وبينت النتائج أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية 

بين توافر العواهل الداخمية والخارجية وزيادة الحصة السوقية والتوسع واالنتشار وتطور صورة 
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الهنظهة الربحية، وأن العواهل الهساندة الهتهثمة في خبرة الهنظهة وتوافر كادر هتخصص 

. لمتكنولوجيا والهوجودات التكنولوجية واألنظهة تسيم في تحقيق هيزة تنافسية لمهنظهات

وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع هنظهات األعهال الصغيرة والهتوسطة عمٍ اهتالك العواهل 

الداخمية التي تهكنيا هن ههارسة األعهال االلكترونية، وتوضيح الهزايا التي يهكن أن تحققيا 

 .ىذه الهنظهات هن خالل ههارسة األعهال االلكترونية

بناء أنموذج سببي لتحديد تأثير كفاءة نظم : "بعنوان (2011ناصر الدين، )دراسة  .9

، دراسة تطبيقية "المعمومات و فاعميتها عمى تحديد الفرص البيئية ودور المعرفة التكنولوجية

 ىدفت إلٍ بناء أنهوذج سببي لتحديد تأثير .عمى شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية

كفاءة نظم الهعموهات و فاعميتيا عمٍ تحديد الفرص البيئية ودور الهعرفة التكنولوجية في 

ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بتصهيم استبانة . شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية

هفردة هن  (180)فقرة لجهع الهعموهات األولية هن عينة الدراسة الهكونة هن  (31)شهمت 

الهديرين العاهمين، ونوابيم، وهساعدييم، وهديري اإلدارات، ورؤساء األقسام الفنية، واإلدارية، 

وتوصمت الدراسة إلٍ عدد هن النتائج أبرزىا وجود أثر ذي داللة . وأقسام أنظهة الهعموهات

إحصائية لكفاءة نظم الهعموهات وفاعميتيا عمٍ تحديد الفرص البيئية وعمٍ الهعرفة التكنولوجية 

لشركات تصنيع األدوية البشرية األردنية، ووجود أثر ذو داللة إحصائية لمهعرفة التكنولوجية 

عمٍ تحديد الفرص البيئية لشركات تصنيع االدوية البشرية، ووجود عالقة إرتباط ذات داللة 

إحصائية بين كفاءة نظم الهعموهات وفاعميتيا في شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية، 

ووجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كفاءة نظم الهعموهات وفاعميتيا عمٍ الهعرفة في 
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شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية، ووجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كفاءة 

نظم الهعموهات وفاعميتيا عمٍ تحديد الفرص البيئية لشركات تصنيع األدوية البشرية األردنية 

وقد أوصت الدراسة بتعزيز الهعرفة التكنولوجية في . بوجود الهعرفة التكنولوجية كهتغير وسيط

الشركات هحل الدراسة، وذلك لدورىا في تحسين آلية عهل النظم، وتحقيق كفاءتيا وفاعميتيا 

جراء الهزيد هن الدراسات فيها  بالطريقة التي تنعكس عمٍ أداء الشركات عمٍ الهدى البعيد، وا 

يتعمق بكفاءة نظم الهعموهات وفاعميتيا، وعالقتيا بأداء الهنظهة في قطاعات أخرى هن 

 .القطاعات الصناعية عالية التكنولوجيا

 أثر جودة خدمات ووظائف نظم : "بعنوان (2012المحاميد وأخرون، )دراسة  .10

 دراسة ميدانية في البنوك العاممة في ،"األعمال االلكترونية في االستخدام الفعمي لتمك النظم

الهمهوسات ) إلٍ تقييم أثر جودة خدهات ووظائف نظم األعهال االلكترونيةىدفت ".األردن

والهتغيرات الديهغرافية كهتغيرات هستقمة واالستخدام  (واالعتهادية واالستجابة والتعاطف واألهان

ولتحقيق ىذا اليدف، تم تطوير استبانة خاصة لجهع . الفعمي لتمك النظم كهتغير تابع

عاهل في إدارات البنوك  ( 650 )الهعموهات الهالئهة، وزعت عمٍ عينة حكهية هقدارىا 

ظيرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية أ. الرئيسية العاهمة في هدينة عهان

إضافة إلٍ . ألبعاد جودة نظم األعهال االلكترونية والهتغيرات الديهغرافية في االستخدام الفعمي

ذلك، وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم العاهمين ألبعاد جودة نظم األعهال االلكترونية 

واالستخدام الفعمي تعزى لمهتغيرات الديهغرافية كالهستوى التعميهي وعدد سنوات الخبرة في 

ضرورة االىتهام بجودة  وأوصت الدراسة ب.البنك، ولكن ال يوجد أي فروق تعزى لهتغير الجنس
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 نظم األعهال االلكترونية كونيا ىي التي تقدم الوظائف والخدهات التي تساعد العاهمين عمٍ

وكذلك ضرورة زيادة وتحسين جودة نظم األعهال االلكترونية كونيا . إنجاز هياهيم اليوهية

وكذلك العهل عمٍ استقطاب الكفاءات العمهية التي . الهحدد الرئيس لنجاح أو فشل تمك النظم

لدييا هعرفة بنظم التكنولوجيا الحديثة لضهان االستخدام الفعمي الفعال لنظم األعهال 

االلكترونية وكذلك ضرورة األىتهام بالعواهل الديهغرافية لمعاهمين كالهستوى التعميهي وعدد 

وكذلك ضرورة دراسة اسباب . سنوات الخبرة لضهان استخدام حقيقي لنظم األعهال االلكترونية

وىل االسباب ىي سموكية . األعهال االلكترونية هن قبل العاهمين ودوافع عدم استخدام نظم

بالتكنولوجيا؟ وكذلك تصهيم براهج تدريبية  تتعمق بالعنصر البشري نفسو أم ىي فنية تتعمق

لمعاهمين تناسب طبيعة الهيام واألنشطة الهطموب هنيم تنفيذىا هن خالل نظم األعهال 

وأخيًرا، ضرورة إجراء هزيد . االلكترونية، وعدم افتراض أن لدييم الهعرفة التاهة بالنظم الحديثة

هن الدراسات لموقوف عمٍ العواهل التي تؤدي إلٍ اإلدراك اإليجابي لجودة نظم األعهال 

 .االلكترونية واالستخدام الفعمي لتمك النظم

 أثر االعتمادية المدركة لنظم األعمال : "بعنوان (2012المحاميد، )دراسة  .11

 ىدفت ".دراسة ميدانية في شركات االتصاالت األردنية: االلكترونية في رضا المستخدمين

ولتحقيق . إلٍ تقييم أثر االعتهادية الهدركة لنظم األعهال االلكترونية في رضا الهستخدهين

ىذا اليدف، تم تصهيم استبانة خاصة لجهع الهعموهات الهالئهة، وزعت عمٍ عينة حكهية 

وقد . هوظف هن العاهمين في إدارات شركات االتصاالت في هدينة عهان ( 200 )هقدارىا 

أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية لسيولة االستخدام الهدركة، وجودة 
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وهن الهالحظ أنو ليس لمفائدة الهدركة . النظام، وجودة الهعموهات في رضا الهستخدهين

وبناء عمٍ النتائج التي تم التوصل . والهوثوقية واألهان أي أثر واضح في رضا الهستخدهين

ضرورة اىتهام الشركات : إلييا، قدهت الدراسة هجهوعة هن التوصيات العمهية والعهمية أىهيا

عند شراء نظم األعهال االلكترونية أو تطويرىا لتكون سيمة االستخدام، لها لذلك هن أثر كبير 

وضرورة اىتهام الشركات . في رضا الهستخدهين، وتحديد هدى نجاح تمك النظم أو فشميا

بجودة نظم األعهال االلكترونية؛ باعتبارىا تهثل الوظائف والخدهات التي تساعد العاهمين في 

وضرورة اىتهام الشركات بجودة هعموهات نظم األعهال االلكترونية، . إنجاز هياهيم اليوهية

والتأكد هن هدى هالئهة الهعموهات لحاجات الهستخدهين لتنفيذ هيام عهميم بأقل درجة هن 

وضرورة توفير نظم أعهال الكترونية ذات هوثوقية عالية لضهان تقديم خدهات . عدم التأكد

ضرورة تطوير براهج تدريبية هستهرة لمعاهمين لزيادة درجة اعتهادىم و. فورية لمعهالء الخارجيين

عمٍ نظم األعهال اإللكترونية لمقيام بأعهاليم، وهن ثم زيادة رضاىم؛ هها يؤدي إلٍ تقميل 

. هعدل دوران العاهمين، وزيادة اإلنتاجية، وتحقيق أداء أفضل

 الدراسات األجنبية: (9 - 2)
 :بعنوان (Backhouse & Burns. 1999) دراسة .1

"Agile value chains for manufacturing – implications for performance 

measures" 

 داخل سواء الذكاء سرعة عن الناتجة القيهة سمسمة أداء عمٍ الهترتبة اآلثار عمٍ الدراسة ىذه ركزت

 طريقة في األخيرة التطورات ووصفت . الهتطورة الصناعة قيم سالسل عبر أو الفردية العهل وحدات
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 الخارجية البيئة في الهتوقعة غير لمتغييرات سريعة استجابة الهنظهات شكمت خالليا هن التي العهل

. الظاىري ادائيا هع الذكي الهنظهة أداء بين يجهع هزيج هن تتكون والتي لمتصنيع، نهاذج شكل وعمٍ

 كيفية تحديد هجال عمٍ أساسي وبشكل ركزوا قد  واألكاديهيين الباحثين أن الٍ الدراسة أشارت وقد

 الدراسة ىذه فان وبالتالي. جيد وبشكل التنظيهية اليياكل تصهيم هن الهنظهة ُيهكن الذي الذكاء تحقيق

 هن هزيد إلٍ تحتاج التي الهسائل بعض وتثير األداء لهقاييس الجديدة الهناىج هتطمبات تناقش

 بعين أخذىا يجب التي األساسية القضية ان الٍ الدراسة خمصت وقد. الذكاء هفيوم لدعم التطوير

. التصنيع قيم سمسمة خالل هن الذكاء هع وارتباطيا األداء هقاييس ىي االعتبار

 :بعنوان ( Zhang &  Sharifi. 2000)   دساسح .2

"A methodology for achieving agility in manufacturing Organizations" 

ىدفت إلٍ تحديد هنيجية قادرة عمٍ هساعدة الهنظهة لصياغة االستراتيجيات التي سوف تساعدىا في 

سعييا لتحقيق ذكاء الهنظهة، وذلك هن خالل عرض الهفاىيم  السائدة في بيئة العهل الحالية والتي تتهثل 

وهعالجة احتياجات السوق والعهالء بطريقة هحددة " "بالقدرة عمٍ التكيف هع التغيرات في بيئة العهل"

شركة  (1000) الهعموهات هن جهعوقد تم ". ذكاء الصناعة"، وبعض الهفاىيم الرئيسية هثل "هسبقاً 

شركة  (12)صناعية في ثالث قطاعات صناعية، باإلضافة إلٍ عدد هن الدراسات التي تضهنت حالة 

ن الهنيجية أوقد أشارت نتائج ىذه الدراسة . الستكهال استبانة الدراسة وتوفير الهوثوقية األولية لمهنيجية 

تحديد  احتياجات الهنظهة هن الذكاء وهستوى الذكاء : الهقترحة تتكون هن ثالث هراحل رئيسية ىي

الحالي، تحديد االحتياجات التي تهكن الهنظهة هن الحصول عمٍ القدرات الذكية، وتحديد الههارسات 

. ذكاءالواألدوات التي يهكن أن تؤدي إلٍ قدرات 
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 :تعُىاٌ (Li Jin-Hai et al. 2003)دساسح  .3

"The evolution of agile manufacturing" 

 الهرتبطة لمدراسات نقد هع الهنظهة، بذكاء الهرتبطة التصنيع عهميات وهحتوى طبيعة وصف إلٍ ىدفت

 الدراسة ىذه أشارت وقد. ولعهمية التصنيع الذكي ليدف شاهل تعريف اقتراح لغايات وذلك الهجال ىذا في

 تتهيز التي التنافسية البيئات في ويزدىر ينهو ألنو استراتيجية، عهمية ىو الحقيقي الذكي التصنيع أن إلٍ

 وأشارت كها. الهوجودة والتكنولوجيا  اإلدارة أنظهة  خالل هن وينهو يتطور ألنو وكذلك باستهرار، بالتغيير

 األنظهة عن الخروج يتضهن الهفيوم ىذا ألن تطوري ىو الحقيقي الذكي التصنيع هفيوم أن الٍ ايضاً 

 كل أن: ىي أسس أربعة عمٍ يقوم الحقيقي الذكي التصنيع هفيوم أن الدراسة بينت  وقد.التقميدية القائهة

 بين ها والتكاهل( والعهالء والهوردين الهصنعين )رابحون الجهيع فان وبالتالي يستفيد ان يجب شريك

 تعتبر والتكنولوجيا الحقيقي، الذكي التصنيع  لتحقيق الوسيمة ىو واإلدارات والتقنيات واألساليب الهوارد

 وقد. الرئيسي الهفتاح يعتبر التخصص وأخيراً  الحقيقي، الذكائي التصنيع لهفيوم وهناسب هيم عاهل

 الصناعية الهنظهات فان العالهية، األسواق في تحدث التي السريعة التغييرات هع أنو الٍ الدراسة خمصت

 أجل هن ولكن العالم، في الرائدة ىي تصبح سوف الحقيقي الذكي الهرتبط التصنيع قاعدة عمٍ العاهمة

 والحصول الحديثة، التكنولوجية لألساليب وباستهرار التطوير هن البد فانو الجديد االدراي النظام ىذا تنفيذ

 .الجديدة األفكار عمٍ

 :بعنوان( Sambamurthy et al. 2003)دراسة  .4

"Shaping Agility through digital Options: Reconceptualizing the Role of 

Information Technology in Contemporary Firms" 
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نطالقًا هن أن الهنافسة أصبحت عنصر أساسيًا في ا)ىدفت إلٍ إدراك وهعرفة الذكاء، واالبتكار الهستهر

لٍ وصف وفيم العالقة بين االستثهار في (التفكير االستراتيجي في هعظم الشركات الهعاصرة ، وا 

تكنولوجيا الهعموهات في الهنظهات وقدرتيا عمٍ إطالق هجهوعة هتنوعة هن اإلجراءات التنافسية لترسيخ 

وقد افترضت الدراسة أن القدرات الديناهيكية والعهميات االستراتيجية تؤثر عمٍ قدرة . اداء األعهال

وقد .  وتعتبر سابقة تنافسية كبيرة ألداء الهنظهة.الهنظهات  في إطالق إجراءات تنافسية عديدة وهتنوعة

الذكاء، والخيارات :  أن التفاعل الكفؤ يتم بين ثالث قدرات ديناهيكية ىيإلٍأشارت نتائج ىذه الدراسة 

الرقهية، وتنظيم الهشاريع، بالتزاهن هع تعزيز العهميات االستراتيجية لمهنظهة هثل بناء القدرات، وعهمية 

. تنظيم الهشاريع،  والتكيف والتطور الهشترك

 : بعنوان( (Robert, 2004دراسة .5

"Business agility and internal marketing" 

 في الهديرين هن العديد إنّ  حيث ؛"الهعموهات تكنولوجيا تناقضات "هفيوم إلٍ الدراسة ىذه أشارت

 دور فعمياً   يفيم هنيم القميل فان ذلك وهع الفعالة، الهعموهات تكنولوجيا وظيفة قيهة يدركون الهنظهات

 التناقضات ىذه وراء األسباب هن العديد وىناك. لمهنظهة التجارية القيهة تعزيز في الهعموهات تكنولوجيا

 تكنولوجيا وحدة في الهعموهات تكنولوجيا وظيفة بين ها ضعيفة عالقة أو فجوة بأنيا البعض وصفيا والتي

 تسويق وظيفة هفيوم تطوير عمٍ تركز الدراسة ىذه فأن ذلك عمٍ وبناءً . الهنظهة أجزاء وبقية الهعموهات

أن  إلٍ الدراسة ىذه نتائج أشارت وقد(. الداخمي التسويق )الداخميين لمعهالء الهعموهات نظم خدهات

 تكنولوجيا وظائف فييا تكون استراتيجية تتبع أن عمييا السريع، بالتغيير تتسم بيئة في تعهل التي الهنظهة

 نظم خدهات تسويق عمٍ تعهل وأن العالقة، ذات  األخرى الوظائف جهيع هع هتهاشية الهعموهات
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 لمضغوط بكفاءة وتستجيب بذكاء تعهل أن ولذلك، تستطيع الهنظهة. الداخميين لمعهالء الهعموهات

 .التنافسية

 : بعنوان(White et al. 2005)دراسة  .6

"The role of emergent information technologies and systems in enabling 

supply chain agility" 

ىذا ، وهن  التكاهل وزيادة الذكاءبتوفير نظم تكنولوجيا الهعموهات الناشئة إهكانيات إلٍ استكشاف تىدف

فيها أشارت ىذه الدراسة إلٍ ها تقترحو الدراسات السابقة و . لذلكاالستكشاف البدء في عهمية توليد نظرية

 األهر الذي لتحسين أداء سمسمة التوريد توضروروالهستويات العالية هن التنسيق بين الهنظهات ب يتعمق

 األساليب ت الدراسةاستخدم. يتطمب هستويات عالية هن التكاهل بين نظم هعموهات الهنظهة والشركاء

عتبرتيا أكثر هالئهة الختبار النظرية، وقد تم ااالستقرائية والنوعية بدال هن األساليب االستنتاجيو التي 

حالة دراسية وذلك ألنيا تهثل شركة تعتبر ناجحة لمغاية في سوق هتقمبة وهضطربة  (IBM)اختيار شركة 

وقد أشارت نتائج الدراسة أن نظم الهعموهات والتكنولوجيات . وىو سوق أجيزة الكهبيوتر والبرهجيات

الجديدة، والسيها خدهات الويب واستخداهيا هع غيرىا هن التقنيات الالزهة تدعم هركز الهنظهة 

اإللكتروني، وتتيح الفرصة إلعادة تعريف العالقة بين تكاهل األنظهة وذكاء الهنظهة، وكذلك فانو يجب 

. تحقيق الروابط الهيكانيكية والذي يعتبر شرطا هسبقًا لتحقيق ذكاء سمسمة التوريد

 :بعنوان (Vinodh et al. 2009) دراسة .7

"Achieving agility in manufacturing through finite element mould analysis" 

ىدفت الٍ دراسة إهكانية تطبيق تحميل العناصر الهحدودة وهفيوم التصهيم والتصنيع بهساعدة     

قترحت اف. جل الحصول عمٍ خصائص الذكاء التصنيعيأالحاسوب في البيئة التنظيهية النهوذجية هن 
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الدراسة أن دهج تحميل العناصر الهحدودة وهفاىيم التصهيم والتصنيع بهساعدة الحاسوب ىو ضرورة 

.  هثل التصهيم واليندسة والتحميل والتصنيع؛حيوية ألنو يتوافق هع هختمف هراحل دورة تطوير الهنتج

ىناك . وقد تم اختيار احد هكونات نهوذج التبديل االلكتروني وعمٍ أساس انو هرشح ليذه الدراسة

خهسة تصاهيم لعناصر تندهج هع خصائص الذكاء لتطوير البيئة االلكترونية باستخدام برهجيات تتبع 

واظيرت النتائج هن ىذه البحث تشير الٍ اهكانية اعتهاد تحميل العناصر .  نهوذج قوالب بالستيكية

ال بد هن ، هع ذلك. وتعتبر هفاىيم لتحقيق الذكاء، الهحددة وىي التصهيم والتصنيع بهساعدة الحاسوب

واجريت . التغمب عمٍ الصعوبات التي تواجو الهنظهات الهعاصرة لهتابعة رحمة اعهق في ىذا االتجاه

ىذه السيناريو الهوجود في ىذه . ىذه الدراسة عمٍ عنصر واحد هن هنتج هصنع هن قبل الشركة

فإن ، وبالتالي. الشركة هشابو لسيناريوىات هوجودة في شركات عديدة في اجزاء اخرى هن العالم

وال سيها خارطة الطريق ستكون هفيدة لتبني هفاىيم تحميل العناصر الهحددة ، هساىهة ىذه البحث

طريقة التركيز عمٍ تحميل العناصر إلٍ وتوصمت الدراسة . لتحقيق الذكاء في الهنظهات الهعاصرة

واظير الهسح االدبي ليذه . الهحددة الهتكاهمة لتعزيز الذكاء التصنيعي لقدرات الهنظهات الهعاصرة

الهحددة الهتكاهمة لمحصول عمٍ  تعهقة في اتجاه تطبيق تحميل العناصرمان ىذه الدراسة ، الدراسة

.  الذكاء

 :بعنوان (Raschke, 2010)دراسة  .8

"Process-based view of agility: The value contribution of IT andthe 

effects on process outcomes:" 

ىدفت إلٍ فيم قيهة تكنولوجيا الهعموهات عند دهج الهحاسبة بنظم الهعموهات، وهدى هساىهة ىذه 

وأشارت الدراسة إلٍ أن ذكاء العهمية التجارية بناء . القيهة بذكاء الهنظهة عمٍ هستوى العهمية التجارية
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شكمي يحتل الترتيب الثاني ويتم تشكيمو عن طريق االستجابة، والقدرة عمٍ إعادة الييكمة وقدرة 

وقد تم عهل دراسة إستطالعية عمٍ . الهوظف عمٍ التكيف والنظرة التي ترتكز عمٍ العهمية التجارية

الصناعات التحويمية لمتحقق هن الذكاء التنظيهي عمٍ هستوى العهميات التجارية لمشراء وعهميات تمبية 

وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلٍ أن نظم الهعموهات ىي هنصة لمذكاء التنظيهي لمعهميات . الطمب

 .التجارية التي تؤثر عمٍ كفاءة العهمية وجودة اإلنتاج

 :بعنوان  (Pamela et al. 2010) دراسة .9

"Relationships among market orientation, JIT, TQM, and agility" 

 الهناسب الوقت في التنفيذ هع الهباشرة وعالقتو السوقي التوجو هعرفة أثر إيجاد عمٍ الدراسة ىذه ركزت

دارة  هن الموجستية والخدهات التشغيمي األداء عمٍ ذلك وتأثير التنظيهي الذكاء و الشاهمة، الجودة وا 

 الصناعة، هديري هن 104 هن الدراسة ىذه هعموهات جهع تم وقد. النظم نظرية باستخدام كمي هنظور

 أن الٍ الدراسة ىذه نتائج اشارت  وقد.الهسار تحميل هنيجية باستخدام وتحميميا الجودة، وفنيي والهشرفين،

 و الشاهمة الجودة وادارة الهناسب الوقت في التنفيذ عمٍ هباشر وبشكل ايجابياً  تؤثر السوقي التوجو هعرفة

 الشاهمة الجودة ادارة عمٍ هباشر وبشكل ايجابياً  يؤثر الهناسب الوقت في التنفيذ وأن. التنظيهي الذكاء

. الموجستي االداء عمٍ ايجابي وبشكل يؤثر التنظيهي، والذكاء الذكاء عمٍ ايجابياً  تؤثر بدورىا التي

 : بعنوان(Lu & Ramamurthy, 2011)دراسة  .10

"Understanding the Link between Information Technology Capability 

and Organizational Agility: An Empirical Examination" 

وقد حدد الباحثان قدرات . ىدفت إلٍ فيم االرتباط بين قدرات تكنولوجيا الهعموهات وذكاء الهنظهة

تكنولوجيا الهعموهات بثالثة أبعاد هتضهنة قدرات البنية التحتية لتكنولوجيا الهعموهات، قدرات اتساع 
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وتكونت عينة الدراسة هن . أعهال تكنولوجيا الهعموهات، والهوقف االستباقي لتكنولوجيا الهعموهات

وقد توصمت الدراسة إلٍ عدة نتائج أبرزىا وجود . تنفيذيًا يعهمون في حقل تكنولوجيا الهعموهات (128)

عالقة ارتباطية بين كل هن قدرات البنية التحتية لتكنولوجيا الهعموهات، قدرات اتساع أعهال تكنولوجيا 

  .الهعموهات، والهوقف االستباقي لتكنولوجيا الهعموهات والذكاء التنظيهي

 :بعنوان (Zang, 2011) دراسة  .11

"Towards theory building in agile manufacturing strategies—Case studies 

of an agility taxonomy" 
أشارت إلٍ ان الذكاء التنظيهي ىو هفيوم هقبول بشكل واسع  في الشركات التصنيعية وعمٍ أساس انو 

هفيوم تنافسي جديد، ولكن عهمية تطوير استراتيجيات التصنيع القائهة عمٍ الذكاء التنظيهي ال تزال 

، استنادا إلٍ باحث هن قبل الوتم وضع العديد هن تصانيف استراتيجيات التصنيع الذكية. غير هفيوهة

والتصنيفات أشارت إلٍ وجود ثالثة أنواع أساسية .  في الههمكة الهتحدةدراسة استطالعية كبيرة قام بيا

واختار الباحث حاالت نهوذجية . السرعة ، واالستجابة ، واالستباقية: الستراتيجيات الذكاء التنظيهي 

هن ىذه األنواع الثالثة األساسية وذلك هن أجل هعرفة لهاذا تقوم الشركات باختيار كل نوع هن ىذه 

االستراتيجيات، وها ىي هحركات الذكاء التنظيهي الهتهيزة التي يتعرضون ليا، وهاىي براهج العهل 

وقد أشارت النتائج  إلٍ ان اختيار استراتيجيات . النهوذجية  الهستخدهة لتنفيذ ىذه االستراتيجيات

 دورات الحياة ودرجة)، وخصائص الهنتجات الذكاء التنظيهي لو عالقة بطبيعة األسواق والهنافسة

 .، والهواقف السوقية لمشركات الفردية(النضج

 :بعنوان (Tseng & Lin, 2011)دراسة  .12
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"Enhancing enterprise agility by deploying agile drivers, capabilities 

and providers" 

ىدفت إلٍ اقتراح طريقة جديدة لتطوير ذكاء الهنظهة بالتعاهل هع القضايا الهختمفة، هن خالل 

" (QFD)نشر وظيفة الجودة "هحركات الذكاء التنظيهي والقدرات والداعهين باستخدام هصفوفة عالقة 

 لمهنظهات التي تتضهن هعدالت لقدرة الذكاء يتم تطوير هؤشر الذكاء الضباب. والهنطق الضبابي

التنظيهي، كها وصفت ىذه الدراسة كيفية تطبيق ىذا النيج هن أجل تطوير ذكاء الهنظهة في 

وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن ىذه الطريقة يهكن . تكنولوجيا الهعموهات وهنتجات وخدهات الهنظهة

 . لياتنافسيةالهيزة ال أن تعزز هن الذكاء التنظيهي لمهنظهة باإلضافة إلٍ ضهان

 :بعنوان (Ngai et al. 2011)دراسة  .13

"Information technology, operational, and management competencies for 

supply chain agility: Findings from case studies" 

، فإن ىذه الذكاء التنظيهي لسمسة التوريد  لمحفاظ عمٍ الهيزة التنافسيةنظرا لتزايد التركيز عمٍ حاجة 

ىدفت إلٍ التعرف عمٍ تأثير العالقة ها بين كفاءة سمسة التوريد والذكاء التنظيهي لسمسمة الدراسة 

 وذلك هن خالل تطوير . العالقة هن هنظور التعاون بين الهنظهاتالتوريد عمٍ أداء الهنظهة، وتوضح

في واستخدام طريقة الدراسة هتعددة الحاالت نهوذج نظري يعتهد عمٍ وجية النظر القائهة عمٍ الهوارد 

ها بين الذكاء التنظيهي  أىهية التهييز  وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلٍ. ىذا البحث االستكشافي

 .لسمسة التوريد وكفاءة سمسة التوريد وتأثيرىا عمٍ أداء الهنظهة

 :بعنوان (Gong & Janssen, 2012)دراسة  .14

"From policy implementation to business process management: Principles 

for creating flexibility and agility" 
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ىدفت إلٍ عرض الهبادىء األساسية لخمق الذكاء التنظيهي والهرونة باعتبار أن ذكاء الهنظهة 

: سرعة االستجابة لمتنوع والتغيير، الهرونة: ذكاء الهنظهة)والهرونة ىي هفاىيم هتعددة األبعاد 

، وقد عرضت ىذه الدراسة الهبادىء األساسية هن أجل خمق ذكاء (القدرة عمٍ االستجابة

تحديد واستخدام : الهنظهة والهرونة عند تنفيذ سياسات جديدة في العهميات التجارية، هثل

 والتكاهل تنظيم خدهات األعهال هن خالل استخدام األحدثخدهات االعهال التجارية، ودهج و

وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلٍ أن ىذه الهبادىء تساعد في تنفيذ . في سياسات العهل

سياسات أكثر فعالية هن حيث التكمفة والسرعة عمٍ هستوى الهوارد ،وذكاء، وهرونة الهنظهة، 

العهميات  والبنية التحتية، :وأن تحسين الذكاء والهرونة يتطمب االبتكار وعمٍ جهيع الهستويات

. التجارية والتنظيم

 :بعنوان (De Oliveira et al. 2012)دراسة  .15

طار ىيكمي لألعهال التجارية عبر اإلنترنت بالوقت  ىدفت إلٍ وضع نهاذج تنظيهية تكنولوجية، وا 

وقد أشارت الدراسة إلٍ التنافس الشديد الذي . الحالي، وهناقشة القضايا الرئيسية في ىذا الهجال

تواجيو الهنظهات والهشاكل الهتنوعة نتيجة لمتقدم في أساليب أو نهاذج اإلدارة والتأخر في إدخال هثل 

ىذه اإلساليب أو النهاذج، وأن أىم هشاكل القدرة التنافسية في السوق العالهية ىو خمق بنية تكنولوجية 

هناسبة لصنع القرار، وأن هزيج التقنيات هثل؛ خدهات الويب وبناء قاعدة لمهعموهات ىي ضرورة ُهمحة 

 .الستراتيجية التنافس لمهنظهة وسرعة اتخاذ القرار واالستفادة هن الفرص الهتاحة في السوق

 :بعنوان( Chandna & Ansari, 2012)دراسة  .16
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"Fuzzy Approach to Measure Manufacturing Agility along with 

Developing Fuzzy Inference Systems in MATLAB" 

ىدفت إلٍ التعرف عمٍ ذكاء الهنظهة بالجزء الهتهثل بقدرتيا عمٍ االستجابة بسرعة وكفاءة 

تكاهل أنظهة تكنولوجيا الهعموهات وأشارت إلٍ أن . لمتغيرات الحاصمة في بيئة األعهال

، وقد اعتهدت الدراسة الهنطق  واألعهال يعتبر قاعدة لها يسهٍ بذكاء الهنظهةالعاهمينو

أن الفكرة الرئيسية ليذا النهوذج في عهمية وقد أظيرت النتائج . الضبابي لقياس ذكاء الهنظهة

. الستجابة في الذكاء الكمياالقياس ىي انخراط جهيع األبعاد الهختمفة و هعاهالت عهميات 

 :بعنوان ( Huanga et al. 2012 )دراسة .17

"The role of IT in achieving operational agility: A case study of Haier, 

China" 

 

ىدفت إلٍ فيم طبيعة هفيوم الذكاء التنظيهي التشغيمي الهعقد هن خالل دراسة حالة شركة 

 ىذه جوقد أظيرت نتائ. وىي هن اكبر الشركات الهنتجة لألجيزة الهنزلية في الصين" ىاير"

.  التشغيمييالدراسة الدور اليام الذي تقوم بو تكنولوجيا الهعموهات في انجاز الذكاء التنظيم

عمٍ تعزيز قدرة وكذلك أظيرت الدراسة ان االستفادة هن قدرت تكنولوجيا الهعموهات يساعد 

ي إلٍ هعالجة الهعموهات ، هها يؤدسرية التغييرهعالجة الهعموهات في بيئة األعهال لالشركة 

 واالستجابة ستشعاراالتحسن قدرات هعالجة الهعموهات ، فإن الشركة تصبح قادرة هع و. بفعالية

 . وبكفاءة عاليةلتغيرات السوق

 :بعنوان ((Trinh et al. 2012دراسة  .18



 -46-  

 

"Enterprise System- Enabled Organizational Agility Capability: A 

Construct and Measurement Instrument" 

ىدفت إلٍ فيم إهكانية دعم نظم الهشاريع الهستخدهة لذكاء الهنظهة، وذلك هن خالل نظرية القدرة 

عادة تنظيم القدرات والكفاءات عمٍ أساس أنيا )الديناهيكية  قدرة الهنظهة عمٍ التكيف، والتجديد، وا 

، وهدى قدرة ىذه النظرية عمٍ تهكين الهنظهة هن قدرتي اإلستشعار (الهصدر الرئيس لإلداء

شركة هتوسطة وكبيرة الحجم في كل هن  (180)هن  الدراسة ىذه هعموهات جهع تم وقد. واإلستجابة

استراليا ونيوزلندا تستخدم نظم الهشاريع بهدة ال تقل عن عام، وركزت الدراسة عمٍ ثالثة أنواع رئيسية 

، ونظم إدارة سمسة نظم تخطيط الهوارد، ونظم إدارة عالقات الزبائن: هن نظم الهشاريع الهستخدهة وىي

وقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية لقدرة الهنظهة الديناهيكية في ذكاء . التوريد

 . الهنظهة

 : بعنوان( Roberts & Grove, 2012) دراسة .19

"Investigating firm's customer agility and firm performance: The 

importance of aligning sense and respond capabilities" 

 حيث ان ذكاء الهنظهة يرتكز عمٍ قدرتين ،ىدفت الٍ فيم وتعريف ذكاء الهنظهة لمزبائن

 حيث تم التركيز عمٍ عهمية تنظيم ىاتين القدرتين وهدى ،ههيزتين وىها االستجابة واالستشعار

هن خالل استخدام هنظوهة قدرات ديناهيكية تتعمقان بالتنظيم ، تأثيرىها عمٍ االداء التنظيهي

 التسويق الكثر هن شركة يريوتم جهع الهعموهات هن هد.والتوسط وتأثير ذلك عمٍ ذكاء الزبائن

شارت النتائج الٍ وجود تأثير واضح لمقدرتين التنظيهيين االستجابة واالستشعار عمٍ أو، انتاجية

 .االداء التنظيهي لمهنظهة
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 :بعنوان( Yang & Ming Liu, 2012)دراسة  .20

"Boosting firm performance via enterprise agility and network 

structure" 

ىدفت إلٍ التعرف عمٍ أثر وجود البنية الشبكية القوية في أداء الشركة بشكل عام وعمٍ خمق 

وقد استخدم الباحث أسموب الهسح الهيداني في جهع . ذكاء تنظيهي أفضل بشكل خاص

وقد . شركة تعهل في هجال صناعة الزجاج في تايوان (250)البيانات التي تم جهعيا هن 

أشارت نتائج ىذه الدراسة أن البنية الشبكية داخل الهنظهة ليا أثر عمٍ قدرات الذكاء التنظيهي 

وتعتبر هصدرًا ىاهًا لالستراتيجية التنافسية لمشركة، وأكدت عمٍ أىهية الذكاء التنظيهي لمشركات 

الهعاصرة في بيئة األعهال الحيوية، وأنو هن خالل تعزيز ذكاء الهنظهة فإن الشركات يهكن أن 

تتفاعل وبشكل أكثر هع التغيرات غير الهتنبأ بيا، وأوصت الدراسة ببذل الهزيد هن الجيد هن 

 .  الشبكة وعمٍ أساس الهصادر الخارجية وتعزيز الذكاء التنظيهيةأجل تطوير وصيان

 :بعنوان (Liu et al. 2013)دراسة  .21

" The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles 

of absorptive capacity and supply chain agility" 
هكونات ، لٍ تقديم نهوذج يحدد هدى تأثير قدرات تكنولوجيا الهعموهات بها فيياإىدفت 

 تكنولوجيا الهعموهات األساسية وهدى استيعاب تكنولوجيا الهعموهات لعهل الهنظهة عمٍ اداء

ذكاء   هفيوم  هن خالل القدرة االستيعابية لمهنظهة وذكاء سمسمة التوريد في سياقأفضل

نو ال يوجد أهوظف هن عدة شركات هختمفة وجدت  (268) وتم توزيع استبانة عمٍ الهنظهة
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 االستيعابية وذكاء سمسمة التوريد واظيرت النتائج بأن القدرة ةفروق ذات داللة احصائية بين القدر

االستيعابية وذكاء سمسمة التوريد يتوسطان عهمية التأثير لقدرات تكنولوجيا الهعموهات عمٍ 

لٍ وجود تأثير غير هباشر لمقدرة االستيعابية عمٍ اداء الشركات هن خالل إافة ضباإل، الشركات

. تشكيل ذكاء سمسمة التوريد

 : الدراسة عن الدراسات السابقة هذهما يميز(: 10 - 2)

:  الدراسة عن الدراسات السابقة يهكن تمخيصو باآلتي ىذهإن أىم ها يهيز

  ذكاء في  نظم األعهال االلكترونية اتتطبيقأثر أنيا الدراسة األولٍ هن نوعيا التي تربط بين

 .الهنظهة في شركات األدوية االردنية العاهمة في هدينة عهان عمٍ حسب عمم الباحث

  ذكاء الهنظهة في قطاع تتسم بيئة في  نظم األعهال اإللكترونية ات تطبيقأثرتناولت ىذه الدراسة

ن التغييرات الحاصمة غير هتنبأ بيا وغير هتوقعة وهستهرة، ويهثل إعهمو بالديناهيكية، حيث 

 .القطاع األهثل لتطبيق هثل ىذه الدراسة
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة: (1 – 3)

 مجتمع الدراسة وعينتها: (2 - 3)

 المتغيرات الديمغرافية ألفراد متغيرات الدراسة: (3 - 3)

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات: (4 - 3)

 صدق أداة الدراسة وثباتها: (5 - 3)

المعالجة اإلحصائية المستخدمة (: 6 – 3)
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 منهج الدراسة: (1 – 3)

    تعد ىذه الدراسة دراسة استطالعية، ولذلك فقد اعتهد الباحث عمٍ أسموب الهنيج الوصفي التحميمي 

الذي يتضهن هسح األدب النظري بالرجوع إلٍ الهراجع والهصادر والدوريات العمهية لبناء اإلطار 

 .النظري لمدراسة، والبحث الهيداني لمقيام بجهع البيانات والهعموهات الهالئهة لتحقيق ىدف الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها: (2 - 3)

جهيع الهديرين ورؤساء      تم إختيار عينة طبقية هن هجتهع الدراسة، فقد تكون هجتهع الدراسة هن

االردنية بالههمكة االردنية الياشهية، أها عينة الدراسة فتتهثل في  األدوية شركات في األقسام العاهمين

عهان وعددىا  هدينة في العاهمة األدوية االردنية كافة الهديرين ورؤساء االقسام العاهمين في لشركات

استبانة عمٍ عدد هن العاهمين في شركات األدوية األردنية العاهمة  (130)حيث تم توزيع . شركة (13)

استبانات لعدم  (8)استبانو، وبعد الفرز تم استبعاد  (110)في هدينة عهان، حيث تم استرجاع 

استبانة، التي تهثل ها  (102)صالحيتيا ألغراض التحميل اإلحصائي، فتهثمت عينة الدراسة النيائية بـ 

 .هن عينة الدراسة الرئيسة (78.5)نسبتو 
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 المتغيرات الديمغرافية ألفراد متغيرات الدراسة: (3 - 3)

( 1):جدول رقم     
 ينة الدراسة حسب متغير العمرعتوزيع أفراد 

  )%(ئويةمالنسبة الالتكرار العمر 
 2.9 3 سنة        20أقل من 

 11.8 12 سنة 20-24
 26.5 27 سنة 25-29
 22.5 23 سنة 30-34
 22.5 23 سنة 35-39
 13.7 14 سنة فأكثر 40

 %100 102المجموع 
 

أقل  (2.9%) أعهارىم بنسبة أفراد عينة الدراسة تراوحتن أ( 1) رقم  أعالهالحظ هن الجدولي

نسبة ب و، سنة29-25هن  (26.5%)نسبة ب و،سنة 24-20هن  (11.8 )%بنسبة و، سنة20هن 

 ألكثر (13.7)% سنة، وبنسبة 39-35 هن (22.5)% سنة، وأيضًا بنسبة 34-30هن (22.5)%

 ىي  سنة39-25التي تتراوح ها بين يالحظ أن نسبة الكوادر االدارية ذات االعهار .  سنة40هن 

 وفيها يتعمق بتوزيع أفراد عينة .شركات األدوية االردنية العاهمة في هدينة عهانالنسبة االكبر في 

 .يوضح ذلك (2)الدراسة حسب هتغير الجنس والجدول رقم 

( 2)جدول رقم     
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

  )%(ئويةمالنسبة الالتكرار الجنس 
 59.8 61ذكر 
 40.2 41أنثى 

 %100 102المجموع 
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 رلمذكو (59.8)%أفراد عينة الدراسة توزعوا بنسبة أن  (2)الحظ هن الجدول رقم  ي

 شركات األدوية االردنية العاهمة في هدينة عهان  أن(2) رقم ستنتج هن الجدول وي.لإلناث (40.2%)و

 وفيها يتعمق بتوزيع أفراد .اإلناث بنسبة أكبر هن عمٍ الذكور  االداريةىااعتهدت في تعيين كوادرقد 

 :يوضح ذلك (3)عينة الدراسة حسب الهستوى التعميهي، الجدول رقم 

 

( 3)جدول رقم 
 تعميميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى ال

  )%(ئويةمالنسبة الالتكرار المستوى الدراسي 
 6.9 7ثانوي فما دون 

 16.7 17 (كمية مجتمع)دبموم 
 62.7 64بكالوريوس 
 7.8 8 دبموم عالي
 5.9 6ماجستير 
 0 0دكتوراه 
 %100 102المجموع 

 
 بنسبة أفراد عينة الدراسة توزعوا حسب هستواىم التعميهيأن  (3)الحظ هن الجدول رقم ي

 ،لمبكالوريوس (62.7%) ونسبة  كمية الهجتهع،لدبموم (16.7%) ونسبة ،ثانوي فها دون (6.9)%

ر، ولم يكن أي فرد هن أفراد عينة الدراسة لمهاجستي (5.9)% لمدبموم العالي، ونسبة (7.8%)ونسبة 

  شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانعتهادإتشير ىذه النتيجة الٍ و .يحهل شيادة الدكتوراة

ات هن حهمة الشياداألولٍ أو البكالوريس بنسبة أكبر وبشكل جوىري عمٍ الكوادر االدارية هن حهمة 
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وفيها يتعمق . األكاديهية األخرى، هها يعني أن أفراد عينة الدراسة لدييم القدرة عمٍ فيم فقرات اإلستبانة

 .يوضح ذلك (4)بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة، الجدول رقم 

( 4)جدول رقم    

توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في الموقع الوظيفي الحالي 
  )%(ئويةمالنسبة الالتكرار  عدد سنوات الخبرة  

 34.3 35 سنوات5أقل من 
 28.4 29  سنوات5-9
 19.6 20  سنة10-14
 12.7 13  سنة15-19

 4.9 5  سنة20أكثر من 
 %100 102المجموع  

 
 :ن أفراد عينة الدراسة توزعوا حسب عدد سنوات الخبرة كها يميأ (4)الحظ هن الجدول رقم ي 

 14-10هن  (19.6%)ونسبة  سنوات، 9-5هن  (28.4%) ونسبة وات،سن 5 أقل هن (34.3)%

 لمذين لدييم (4.9%) ونسبة ة،سن19-15 لمذين لدييم خبرة تتراوح ها بين (12.7%) ونسبة سنة،

 أن النسبة األكبر لعينة أفراد الدراسة ىم (4)رقم نالحظ هن الجدول السابق .  سنة20خبرة أكثر هن 

وىذا يهكن أن يفسر عمٍ أن أفراد عينة الدراسة يهمكون .  سنوات فها دون9هن يتهمكون سنوات خبرة 

 .سنوات خبرة كافية تؤىميم إلجابة إستبانة الدراسة بهوضوعية ودقة

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات: (4 - 3)

ولتحقيق أىداف الدراسة النظرية هنيا والتطبيقية، تطمب األهر اإلعتهاد عمٍ هصدرين لمحصول عمٍ 

 :الهعموهات، وىي
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة والذي تم اإلعتهاد فيو عمٍ ها أورده :المصدر الثانوي . أ

 .الباحثين هن هفاىيم وافكار وهضاهين في هوضوع الدراسة الحالي

 الجانب التطبيقي تم االعتهاد عمٍ اإلستبانة في جهع البيانات الالزهة :المصدر األولي . ب

هحكهين هن أعضاء ىيئة التدريس الهدرجة  (7)وقد تم عرضيا عمٍ الغراض الدراسة، 

لمتحقق هن هدى صدق فقراتيا، ووضوحيا، وسالهة لغتيا  (1)أسهاؤىم في الهمحق رقم 

عادة صياغة بعض . وهضهونيا، وقدرتيا عمٍ قياس هتغيرات الدراسة وقد تم األخذ بآرائيم، وا 

جراء التعديالت الهطموبة، عمٍ نحو دقيق يحقق التوازن بين هضاهين االستبانة في  الفقرات، وا 

 وتضهنت .فقراتيا، وقد عّبروا أيضًا عن رغبتيم في التفاعل هع فقراتيا، هها يؤكد صدق األداة

 :ثالثة أجزاء، وىي

العهر، )هتغيرات، وىي  (4) الجزء الخاص بالهتغيرات الديهغرافية لعينة الدراسة هن خالل :أوالً 

جراء بعض (والجنس، والهستوى التعميهي، وسنوات الخبرة، ، لغرض وصف عينة الدراسة، وا 

 .الهقارنات بين استجابات أفراد العينة في ضوء الهتغيرات الديهغرافية

إذ بمغ . فقرة لقياسيا (26)أبعاد و (5) تضهن قياس نظم األعهال االلكترونية هن خالل :ثانياً 

( 5)أسئمة، وأسئمة الشبكات  (6)أسئمة، وأسئمة البرهجيات  (5)عدد أسئمة الهستمزهات الهادية 

القسم الفني / أسئمة، وأسئمة كفاية وحدة تكنولوجيا الهعموهات (5)أسئمة، وأسئمة قواعد البيانات 

 : حسب اآلتي"Likert"وفق هقياس  (5 - 1)أسئمة، وتراوح هدى اإلستجابة هن  (5)

 ال أوافق بشدة ال أوافق  محايد  أوافق أوافق بشدة 

5 4 3 2 1 
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فقرة  (26)بعدين رئيسيين و  (2)تضهن ىذا الجزء قياس ذكاء الهنظهة هن خالل : ثالثاً 

سؤااًل،  (17)أسئمة، فيها بمغ عدد أسئمة االستجابة  (9)إذ بمغ عدد أسئمة االستشعار . لقياسيا

 : حسب اآلتي"Likert"وفق هقياس  (5 - 1)وتراوح هدى االستجابة هن 

 ال أوافق بشدة ال أوافق  محايد  أوافق أوافق بشدة 

5 4 3 2 1 
 

 .فقرة (52)وبيذا تكون الهقياس وبشكمو النيائي هن 

 صدق أداة الدراسة وثباتها: (5 - 3)

(  7)تم عرض االستبانة عمٍ هجهوعة هن الهحكهين تألفت هن : الصدق الظاىري - أ

أساتذة هن أعضاء الييئة التدريسية، هتخصصين في إدراة األعهال واألعهال 

، واستجابة آلرائيم وهقترحاتيم تم إجراء (1)االلكترونية، وأسهائيم في الهمحق رقم 

ها يمزم هن حذف وتعديل، وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية كها ىو 

 (.2)هوضح في الهمحق رقم 

ولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخدام طريقة هعادلة االتساق الداخمي باستخدام  - ب

حيث كانت قيم كرونباخ ألفا لجهيع هتغيرات الدراسة ولالستبانة بشكل  (α)اختبار كرونباخ ألفا 



 -56-  

 

 Hairوىي نسبة تعد هقبولة لهثل ىذا النوع هن الدراسات اعتهادًا عمٍ  (%70)عام أعمٍ هن 

et al. (2006) يوضح ذلك (5)، والجدول. 

 (5)الجدول 
 قيم معامالت االتساق الداخمي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

 قيم معامالت االتساق الداخمي 
 معامل الثبات الفقرات المحور

(α) 
 0.83 5-1 اٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد

 110.84-6 البرهجيات
 160.86-12 الشبكات

 210.84-17 قواعدالبيانات
 / تكنولوجياالهعموهات وحدةكفاية 

الفني القسم  
22-26 0.91 

 إستخذاو َظى األعًال اإلنكتشوَُح
1-26 0.93 

 اإلٍزشؼبه
27-350.91 

 اإلٍزغبثخ
36-520.77 

 ركاءانًُظًح
27-52 0.86 

 0.92 52-1 االستبانة ككل
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المعالجة اإلحصائية المستخدمة (: 6 – 3)

ختبار فرضياتيا لجأ الباحث إلٍ إستخدام األساليب اإلحصائية التالية  :لإلجابة عن أسئمة الدراسة وا 

لمتعرف عمٍ خصائص عينة الدراسة وهدى تهثيميا لخصائص الهجتهع : اإلحصاء الوصفي (1

 .الذي تم سحبيا هنو

واختبار التباين (VIF) (Variance Inflation factor)اختبار هعاهل تضخم التباين  (2

 بين (Multicollinearity) لمتأكد هن عدم وجود ارتباط عال (Tolerance)الهسهوح 

 .الهتغيرات الهستقمة

 وذلك لمتأكد هن أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي (Skewness)اختبار هعاهل االلتواء  (3

(Normal Distribution) وفي حال تبين انيا ال تتبع التوزيع الطبيعي بعد إجراء ىذا

 Non-parametric)اإلختبار فإن الباحث سوف يمجأ إلٍ إستخدام اإلختبارات الال هعمهية 

test). 

بعاد الهتغير التابع (4 . هعاهل اإلرتباط سبيرهان الختبار العالقة بين إبعاد الهتغير الهستقل وا 

لمتحقق هن أن هعاهالت اإلرتباط لمهتغير هع نفسو أعمٍ هن إرتباط الهتغير هع بقية 

 .الهتغيرات

إلختبار صالحية نهوذج الدراسة وأثر : (Multiple Regression)تحميل اإلنحدار الهتعدد  (5

 .الهتغير الهستقل بابعاده الهختمفة في الهتغير التابع

 الختبار أثر كل بعد هن إبعاد الهتغير (Simple Regression)تحميل اإلنحدار البسيط  (6

 .الهستقل هع كل بعد هن إبعاد الهتغير التابع
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 الفصل الرابع

 النتائج واختبار الفرضيات

 

 تحميل نتائج الدراسة: (1 - 4)

 اختبار فرضيات الدراسة: (2 - 4)
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 تحميل نتائج الدراسة: (1 - 4)

    تم االعتهاد عمٍ نتائج التحميل اإلحصائي الوصفي لمبيانات التي تشهل الهتوسطات الحسابية 

واالنحرافات الهعيارية لجهيع هحاور الدراسة الهستقمة والفقرات الهكونة لكل هحور، وقد تم هراعاة أن 

 :  الهستخدم في الدراسة كها يمي(Likert-type Scale)يتدرج هقياس ليكرت

 ال أوافق بشدة ال أوافق  محايد  أوافق أوافق بشدة 

5 4 3 2 1 
 

واعتهادًا عمٍ ها تقدم فإن قيم الهتوسطات الحسابية التي توصمت إلييا الدراسة سيتم التعاهل هعيا 

:  فها دون – 2.33)، (هتوسط: 3.66-2.34)، (هرتفع:  فها فوق– 3.67): عمٍ النحو اآلتي

 القيهة الدنيا لبدائل اإلجابة هقسوهة عمٍ عدد –القيهة العميا : وفقًا لمهعادلة التالية. (هنخفض

 : الهستويات، أي 

 . وىذه القيهة تساوي طول الفئة1.33 = 4/3 = 3(/5-1)

 :وبذلك يكون

  أو أقل2.33 = 1.33 + 1الهستوى الهنخفض هن  

  3.67 إلٍ 2.34، أي هن 3.67 = 1.33 + 2.34ويكون الهستوى الهتوسط هن 

  5الٍ 3.68ويكون الهستوى الهرتفع هن 

وتم استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لمتعرف عمٍ استجابات أفراد عينة 

شركات األدوية األردنية العاهمة وذكاء الهنظهة في رطج١مبدٔظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخالدراسة عن هدى 
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، وفيها يمي عرض لمتحميل الوصفي لهتغيرات الدراسة إعتهادًا عمٍ استخراج في هدينة عهان

 :الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية

  نظم األعمال اإللكترونيةمدى تطبيقات -1

الهستمزهات الهادية لنظم األعهال  إستخدام كل هن  ط  ق      ظم  أل   ل  إل            تتشهل 

االلكترونية، وبرهجيات نظم األعهال االلكترونية، وشبكات نظم األعهال االلكترونية، و قواعد 

 لنظم الفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية  بيانات نظم األعهال االلكترونية، وأخيراً 

 . األعهال االلكترونية

 المستمزمات المادية لنظم األعمال االلكترونية -1.1

 (6)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (استخدام المستمزمات المادية لنظم األعمال االلكترونية)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

2 
ػلكاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخوبفٟأْ

 .ٌزٛف١واٌّؼٍِٛبداٌالىِخالرقبماٌمواهد
 ِورفغ1 0.80 4.35

3 
رزَُاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخثبٔٙبماد

 .ٍؼبدرقي١ٕ٠خوج١وح
 ِورفغ2 0.82 4.13

1 
ةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخمادللهحٚأٍٟٛػ١خاٌؼأْ

 .وبف١خٌزٍج١خاؽز١بعبداٌؼًّ
 ِورفغ3 0.95 4.10

5 
٠زُرؾل٠شاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟػبكح

 .اٌشووخثبٍزّواه
 ِورفغ4 1.08 3.89

4 
رزَُاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخثبٔٙبماد

 .ٍوػٗػب١ٌخ
 ِورفغ 5 0.98 3.84

 ِورفغ  0.93 4.06انًتىسط انعاو انحساتٍ 
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إستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال )أن الهتوسطات الحسابية لـ  (6)   يتضح هن الجدول رقم 

، حيث حاز الهحور عمٍ هتوسط حسابي إجهالي  (4.35 و 3.84)، تراوحت ها بين (االلكترونية

عمٍ أعمٍ هتوسط حسابي حيث بمغ  (2)، وىو هن الهستوى الهرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (4.06)

أٌ ):، وىو هن الهستوى الهرتفع، وقد نصت الفقرة عمٍ ها يمي(0.80)، وبانحراف هعياري (4.35)

 وفي (.عذد اجهضج انحاسىب انًستخذيح فٍ انششكح كافٍ نتىفُش انًعهىياخ انالصيح التخار انمشاسخ

وبانحراف هعياري  (3.84)بهتوسط حسابي  (4)الهقابل، وفي الهرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

تتسى اجهضج انحاسىب ):، وىو هن الهستوى الهرتفع أيضًا، حيث نصت الفقرة عمٍ ها يمي(0.98)

 وىذا يفسر عمٍ أن إستخدام الهستمزهات الهادية (.انًستخذيح فٍ انششكح تاَها راخ سشعه عانُح

شركات األدوية لنظم األعهال االلكترونية كان هرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة في 

وىذا يهكنيا هن الحصول عمٍ البيانات هن هصادر هختمفة . األردنية العاهمة في هدينة عهان

 .وهعالجتيا وتوفيرىا بوقت قصير لهتخذي القرارات

 برمجيات نظم األعمال االلكترونية- 1.2

 (7)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  ( برمجيات نظم األعمال االلكترونيةإستخدام)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 ِورفغ 1 0.96 4.15 .رٍجٟاٌجوِغ١بداٌّزبؽخفٟاٌشووخاؽز١بعبدػٍّٟ 6

 ِورفغ2 0.93 4.05 .ثواِظؽّب٠خوبف١خِٓاٌف١وٍٚبداٌشووخرٛفو 10

 ِورفغ3 0.86 3.98 .رزصفاٌجوِغ١بدثٌَٙٛخاٌزفبػًٚاٌزقبطتِؼٙب 7

 ِورفغ4 1.00 3.77 .٠ّىٓرصؾ١ؼأٚرط٠ٛواٌجوِغ١بدثٌَٙٛخ 8
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9 
ثلائًٌؾًِٓايرَبُ٘اٌجوِغ١بدفٟٚضغِغّٛػخ

 .ِشىٍخأ٠خ
 ِورفغ 5 0.95 3.72

11 
هاإلهشبكادٞرزصفاٌجوِغ١بداٌَّزقلِخثزٛف

 .اٌقًٍأٞؽلٚسػٕلٚرمل٠ُاٌّؼٍِٛبداٌزٛض١ؾ١خ
 ِورفغ 6 0.90 3.72

 ِورفغ  0.93 3.90انًتىسط انعاو انحساتٍ 

 

 برهجيات نظم األعهال إستخدام)أن الهتوسطات الحسابية لـ  (7)    يتضح هن الجدول رقم 

، حيث حاز الهحور عمٍ هتوسط حسابي إجهالي  (4.15 و 3.72)قد تراوحت ها بين  (االلكترونية

عمٍ أعمٍ هتوسط حسابي حيث بمغ  (6)، وىو هن الهستوى الهرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (3.90)

تهثٍ ):، وىو هن  الهستوى الهرتفع، وقد نصت الفقرة عمٍ ها يمي(0.96)، وبانحراف هعياري (4.15)

 وفي الهقابل، وفي الهرتبة األخيرة  فقد جاءت الفقرة (.انثشيجُاخ انًتاحح فٍ انششكح احتُاجاخ عًهٍ

، وىو هن الهستوى الهرتفع أيضًا، حيث (0.90)وبانحراف هعياري  (3.72)بهتوسط حسابي  (11)رقم 

س اإلسشاداخ وتمذَى انًعهىياخ ٌتتصف انثشيجُاخ انًستخذيح تتىف):نصت الفقرة عمٍ ها يمي

كان  برهجيات نظم األعهال االلكترونية وىذا يفسر عمٍ أن إستخدام(. خهمأٌ  حذوث عُذانتىضُحُح 

. شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانهرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة في 

ستخدام  برهجيات نظم بالرغم هن أن كل هن إستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية وا 

كان هرتفع الهستوى إال أن هدى إستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال األعهال االلكترونية 

ىي أعمٍ هن درجة إستخداهيم  شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان االلكترونية في

وىذه نتيجة هنطقية، حيث أن الشركات تسعٍ في البداية لتوفير  .لبرهجيات نظم األعهال االلكترونية

الهستمزهات الهادية لنظم األعهال اإللكترونية، وهن ثم توفير البرهجيات الألزهة لتشغيل الهستمزهات 

 .الهادية وتحديثيا هن وقت آلخر
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 شبكات نظم األعمال االلكترونية- 1.3

 (8)الجدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (شبكات نظم األعمال االلكترونيةاستخدام )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

12 

هثظااللَبَرَبػلشجىبداٌؾبٍٛةاٌّزبؽخفٟ

اٌز١َٕكف١ّبث١ٕٙبٚى٠بكحى٠بكحاٌلاف١ٍخٌٍشووخفٟ

 .فؼب١ٌزٙب

 ِورفغ1 0.90 4.18

14 
٠َُٙهثظع١ّغفوٚعاٌشووخثشجىخٚاؽلحفٍٟوػخ

 .اإلثالؽػٓاٞفطأ
 ِورفغ2 0.78 4.15

16 
٠إِٓهثظع١ّغفوٚعاٌشووخثشجىخٚاؽلحِغ

 .اٌّووياٌوئ١َٟلبػلحث١بٔبدفبصخثبٌشووخ
 ِورفغ3 0.97 4.07

15 
٠َُٙهثظع١ّغفوٚعاٌشووخثشجىخٚاؽلحفِٟوالجخ

 .اٌؼ١ٍّبدا١ِٛ١ٌخٚضجظ١ٍو٘ب
 ِورفغ4 0.93 4.03

13 
ثبٌٌَٙٛخفٟاٌشووخرّزبىػ١ٍّخاٍزقلاَاٌشجىبد

 .ٚاٌَوػخ
 ِورفغ 5 0.92 3.96

 ِورفغ  0.90 4.08انًتىسط انعاو انحساتٍ 

 
شبكات نظم األعهال استخدام )أن الهتوسطات الحسابية لـ  (8)    يتضح هن الجدول رقم 

، حيث حاز الهحور عمٍ هتوسط حسابي إجهالي  (4.18 و 3.96)، تراوحت ها بين (االلكترونية

عمٍ أعمٍ هتوسط حسابي حيث بمغ  (12)، وىو هن الهستوى الهرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (4.08)

، وىو هن  الهستوى الهرتفع أيضًا، وقد نصت الفقرة عمٍ ها (0.90)، وبانحراف هعياري (4.18)

 انتُسُك فًُا تُُها  صَادج ستط االلساو انذاخهُح نهششكح فٍتساعذ شثكاخ انحاسىب انًتاحح فٍ):يمي

( 3.96)بهتوسط حسابي  (13)وفي الهقابل، وفي الهرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  (.وصَادج فعانُتها

تًتاص ):، وىو هن الهستوى الهرتفع أيضًا، حيث نصت الفقرة عمٍ ها يمي(0.92)وبانحراف هعياري 
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شبكات  وىذا يفسر عمٍ أن عهمية إستخدام (. تانسهىنح وانسشعح فٍ انششكحعًهُح استخذاو انشثكاخ

شركات األدوية ىي هرتفعة الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة في نظم األعهال االلكترونية 

شبكات نظم األعهال ونستطيع أن نستدل هن ذلك أن درجة إستخدام . األردنية العاهمة في هدينة عهان

ىي أعمٍ هن درجة إستخداهيم شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان في االلكترونية 

برهجيات نظم األعهال لمهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية وأيضًا هن درجة إستخداهيم 

 .  االلكترونية

 قواعد بيانات نظم األعمال االلكترونية- 1.4

 (9)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (قواعد بيانات نظم األعمال االلكترونيةإستخدام )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

18 
ئْئٍزقلاَلٛاػلاٌج١بٔبد٠َُٙفٟؽفعاٌىُاٌٙبئً

.ِٓاٌج١بٔبد
 ِورفغ 1 0.84 4.22

19 
ئْئٍزقلاَلٛاػلاٌج١بٔبد٠َُٙفٟرجبكياٌّؼٍِٛبد

 .كافًاٌشووخث١ٓاٌلٚائوٚااللَبَاٌّقزٍفخ
 ِورفغ2 0.79 4.19

17 
٠َُٙفٟرٛف١وفٟاٌشووخئْئٍزقلاَلٛاػلاٌج١بٔبد

 .اٌّؼٍِٛبدثزىٍفخألًٍٚوػخاػٍٝ
 ِورفغ3 0.75 4.15

20 

رَزقلَاٌشووخٔظُأِٓٚؽّب٠خفبصخٌمٛاػل

اٌؼب١ٍِٓاٌّق١ٌٛٓصالؽ١بداٌج١بٔبداٌّزبؽخٚرؾل٠ل

 .ثبٌلفٛيؽَتِب٠زطٍجٗطج١ؼخػٍُّٙ

 ِورفغ4 0.95 4.13

21 
اٌج١بٔبدثشىًٚاػل٠زُرؾل٠شقػبكحفٟشووزٕب

 .كٚهٞ
 ِورفغ 5 1.03 3.88

 ِورفغ  0.87 4.11انًتىسط انعاو انحساتٍ 
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قواعد بيانات نظم األعهال إستخدام )أن الهتوسطات الحسابية لـ  (9)    يتضح هن الجدول رقم 

، حيث حاز الهحور عمٍ هتوسط حسابي إجهالي (4.22 و 3.88)، تراوحت ها بين (االلكترونية

عمٍ أعمٍ هتوسط حسابي حيث بمغ  (18)، وىو هن الهستوى الهرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (4.11)

إٌ ):، وىو هن  الهستوى الهرتفع، وقد نصت الفقرة عمٍ ها يمي(0.84)، وبانحراف هعياري (4.22)

وفي الهقابل، وفي الهرتبة األخيرة  (.إستخذاو لىاعذ انثُاَاخ َسهى فٍ حفع انكى انهائم يٍ انثُاَاخ

، وىو هن الهستوى الهرتفع (1.03)وبانحراف هعياري  (3.88)بهتوسط حسابي  (21)جاءت الفقرة رقم 

 (. انثُاَاخ تشكم دوسٌواعذَتى تحذَج قعادج فٍ ششكتُا ):أيضًا، حيث نصت الفقرة عمٍ ها يمي

شركات األدوية  هن قبل قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونيةوىذا يفسر عمٍ أن درجة إستخدام 

كها ونشير ىنا . كان هرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة الدراسةاألردنية العاهمة في هدينة عهان 

عتهادًا عمٍ النتائج السابقة بأن  شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان درجة إستخدام وا 

نظم األعهال االلكترونية ىي األعمٍ هقارنة بدرجة إستخدام لقواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية 

 .الهذكورة سابقاً 

  لنظم األعمال االلكترونيةالفني القسم / تكنولوجياالمعمومات وحدةكفاية - 1.5

 (10)الجدول 
كفاية )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  ( لنظم األعمال االلكترونيةالفني القسم / تكنولوجياالمعمومات وحدة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

25 
أزّزغجؼاللبدغ١كحّغاٌؼب١ٍّْثشىًػبَ،أٔبشقص١بً

ظُاألػّبيجٕصخاٌّقزثٛؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد
 ِورفغ 1 0.96 4.16
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.اإلٌىزو١ٔٚخ

26 

٠ٓفٟٚؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد١زفَٙاٌؼبٍّػبكحِب

اؾز١بغبزٟاٌّقزٍفخظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخجٕصخاٌّقز

 .إٌظُاٌّقزٍفخّْ

 ِورفغ2 0.87 4.04

24 

ػبكحِب٠زُاالرصبيثٛؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد

جصٚهحّجبشهحظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخجٕصخاٌّقز

 .ٚثلْٚئ٠خػٛائك

 ِورفغ3 0.81 4.02

23 

ظُجٕصخاٌّقزٚؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدٌظرؼب

ٔظُاٌزٟزٚاغٕٟٙفٟياٌّشبىاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخ

 .األػّبياالٌىزو١ٔٚخٚاٌشجىبداٌّورجطخثٙب

 ِورفغ4 0.93 3.90

22 
ظُجٕصخاٌّقزرغ١تٚؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد

.جَهػخػٍٝاَزفَبهازٟاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخ
 ِورفغ 5 0.89 3.78

 ِورفغ  0.89 3.98انًتىسط انعاو انحساتٍ 

 
 القسم / تكنولوجياالهعموهات وحدةكفاية )أن الهتوسطات الحسابية لـ  (10)    يتضح هن الجدول رقم 

، حيث حاز الهحور عمٍ هتوسط (4.16 و 3.78)، تراوحت ها بين ( لنظم األعهال االلكترونيةالفني

عمٍ أعمٍ هتوسط  (25)، وىو هن الهستوى الهرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (3.98)حسابي إجهالي 

، وىو هن  الهستوى الهرتفع، وقد نصت الفقرة (0.96)، وبانحراف هعياري (4.16)حسابي حيث بمغ 

  تىحذج تكُىنىجُا انًعهىياخأتًتع ثعاللاخ جُدج ًع انعاًهٌُتشكم عاو، أَا شخصُاً ):عمٍ ها يمي

( 22)وفي الهقابل، وفي الهرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  (.ظى األعًال اإلنكتشوَُح ثُصحانًخت

، وىو هن الهستوى الهرتفع أيضًا، حيث نصت (0.89)وبانحراف هعياري  (3.78)بهتوسط حسابي 

ثسسعح ظى األعًال اإلنكتشوَُح  ثُصح انًختتجُة وحذج تكُىنىجُا انًعهىياخ):الفقرة عمٍ ها يمي

 لنظم الفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية وىذا يفسر عمٍ أن درجة (. عهً استفساساتٍ

 كانت هرتفعة الهستوى شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانهن قبل األعهال االلكترونية 
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شركات األدوية األردنية يمخص درجة إستخدام  (11)والجدول رقم . هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة

 .العاهمة في هدينة عهان لكافة هكونات نظم األعهال اإللكترونية

 (11)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة تطبيقات نظم 

 .األعمال اإللكترونية مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 نظم األعمال اإللكترونيةتطبيقات  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

 ِورفغ1 0.87 4.11 قواعد بيانات نظم األعمال االلكترونية 1.4

 ِورفغ2 0.90 4.08 شبكات نظم األعمال االلكترونية 1.3

 ِورفغ3 0.93 4.06المستمزمات المادية لنظم األعمال االلكترونية 1.1

1.5 
 لنظم الفني القسم / تكنولوجياالمعمومات وحدةكفاية 

األعمال االلكترونية
 ِورفغ4 0.89 3.98

 ِورفغ5 0.93 3.90برمجيات نظم األعمال االلكترونية 1.2

 ِورفغ  0.90 4.03انًتىسط انعاو انحساتٍ 

     

 شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانفإن درجة إستخدام  (11)   كها يبين الجدول رقم 

وكانت أعالىا تطبيقًا قواعد بيانات نظم .  ىي بشكل عام هرتفعة الهستوىنظم األعهال اإللكترونيةل

األعهال اإللكترونية تالىا شبكات نظم األعهال اإللكترونية ثم الهستمزهات الهادية وكفاية وحدة 

ويهكن تفسير ىذه النتيجة . وأخيرًا، برهجيات نظم األعهال اإللكترونية. تكنولوجيا الهعموهات بالتتابع

عمٍ أن شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان تعتهد بشكل رئيسي و أساسي في تنفيذ 
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أنشطتيا عمٍ نظم األعهال اإللكترونية، ويهكن إستغالل ىذه النظم في التكيف هع التغييرات الحاصمة 

 .في بيئة العهل

 ذكاء منظمة األعمال -2

وفيها يمي عرض لمتحميل .     يشهل هتغير ذكاء هنظهة األعهال عاهمي اإلستشعار واإلستجابة

الوصفي لهتغيري ذكاء هنظهة األعهال اعتهادًا عمٍ استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 .الهعيارية، وفيها يمي عرض ليذه النتائج

 االستــشـــعار- 2.1

 (12)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (االستــشـــعار)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

35 
رمل٠ُِٕزغبدمادػب١ٌخػٍٝللهحةاٌشووخرزّزغ

.فٟاإلِلاٌط٠ًٛعٛكحػب١ٌخ
 ِورفغ1 0.84 4.21

34 
أل٠خاإلٍزؼلاكٚاٌملهحػٍٝاٌزأ٘ترّزٍهاٌشووخ

 .رغ١وادفٟث١ئخاألػّبي
 ِورفغ2 0.91 3.85

32 

اٌشووخاٌملهحػٍٝرمل٠ُِؼٍِٛبداألػّبيئٌٝرّزٍه

كافًاٌٛؽلاداٌٛظ١ف١خاٌّقزٍفخفٟصٕبعاٌمواه

 .إٌّظّخ

 ِورفغ3 0.84 3.84

31 
ػٍٝرؾل٠لأ٠ٌٛٚبدأُ٘ػب١ٌخللهحةاٌشووخرزّزغ

 .فٟث١ئخاألػّبياٌٛاعجخاٌزغ١١واد
 ِورفغ4 0.92 3.79

30 

اٌشووخاٌملهحػٍٝرؾ١ًٍِؼٍِٛبداألػّبيرّزٍه

٠خأَصٛد٠خأَٔصٍٛاءوبٔذثأشىبٌٙباٌّقزٍفخ

 .٠خف١ل٠ِٛمبطغصٛر١خٚ

 ِورفغ 5 0.87 3.76

33
رط٠ٛوهؤ٠خٚاضؾخٌٍطٍتفٟاٌشووخرَزط١غ

 .ٍٍٍَخاٌزٛه٠لاٌزبثؼخٌٙبفٟاٌٛلذاٌؾم١مٟ
 ِورفغ 6 0.82 3.74

 ِورفغ 7 0.76 3.74ػٍٝفٍكِؼوفخػٓاٌَٛقرزّزغاٌشووخثملهحػب١ٌخ28
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

اػّبيإٌّبف١َٓ،ٚارغبٖاٌَٛق،:ِضً)اٌنٞرؼًّثٗ

اٌزغ١واداٌزٕظ١ّ١خ،ٚاٌزؾٛالداٌضمبف١خ،ٚاٌزطٛهادٚ

.(اٌـ...اٌزىٌٕٛٛع١خ

29

فٟاألػّبيِؼٍِٛبدرف١َوػٍٝاٌملهحاٌشووخرّزٍه

اإلكاهحاٌؼ١ٍب،ٚاإلكاهح)اإلكاه٠خَِز٠ٛبرٙبِقزٍف

.(اٌٍٛطٝ،ٚاإلكاهحاٌزشغ١ٍ١خ

 ِورفغ 8 0.73 3.71

27
ِؼٍِٛبداألػّبيِِٓصبكهرَزط١غاٌشووخعّغ

 .(اٌّٛهك٠ٓٚإٌّبف١َٓ،ٚاٌؼّالء،:ِضً)ِقزٍفخ
 ِزٍٛظ 9 0.70 3.66

 ِورفغ  0.82 3.81انًتىسط انعاو انحساتٍ 

 

أن الهتوسطات الحسابية لقدرة شركات األدوية األردنية عمٍ  (12)    يتضح هن الجدول رقم 

، حيث حاز الهحور عمٍ هتوسط حسابي إجهالي  (4.21 و 3.66)، تراوحت ها بين (اإلستــشـــعار)

عمٍ أعمٍ هتوسط حسابي حيث بمغ  (35)، وىو هن الهستوى الهرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (3.81)

 :، وىو هن  الهستوى الهرتفع، وقد نصت الفقرة عمٍ ها يمي(0.84)، وبانحراف هعياري (4.21)

 وفي الهقابل، وفي (.فٍ اإليذ انطىَم تمذَى يُتجاخ راخ جىدج عانُح عانُح عهًلذسج بانششكح تتًتع )

، وىو هن (0.70)وبانحراف هعياري  (3.66)بهتوسط حسابي  (27)الهرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

يعهىياخ األعًال يٍ تستطُع انششكح جًع ):الهستوى الهتوسط، حيث نصت الفقرة عمٍ ها يمي

 وىذا يفسر عمٍ أن هستوى اإلستــشـــعار عند (.انًىسدٍَوانًُافسٍُ، وانعًالء، : يخم يصادس يختهفح

كان هرتفع بشكل عام هن وجية نظر أفراد عينة شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينةعهان 

إال أن قدرة ىذه الشركات عمٍ جهع بيانات وهعموهات هن هصادر هختمفة هحدودة أو دون . الدراسة

 .الهستوى الهرغوب هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة
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 االســـــــــتجابة- 2.2

 (13)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (االســـــــــتجابة)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

47 

اٌملهحػٍٝى٠بكحكلخاٌّؼٍِٛبدرّزٍهاٌشووخ

اٌَّزقلِخِٓلجًاإلكاهحاٌؼ١ٍبفٟئرقبماٌمواهاد

.االٍزوار١غ١خ

 ِورفغ1 4.07 4.18

49 
اٌغنه٠خرغ١واداياٌشووخاٌملهحػٍٝاٌزى١فِغرّزٍه

 .اٌَٛقفٟ
 ِورفغ2 0.83 3.82

52 
اٌشووخاٌملهحػٍٝر١ٌٛلاٍزوار١غ١بدػًّرّزٍه

 .ػٕلاٌضوٚهحعل٠لح
 ِورفغ3 0.86 3.81

36 
ٍوػخرمل٠ُِٕزغبدعل٠لحئٌٝةاٌشووخرَزط١غ

 .اٌَٛق
 ِورفغ4 0.77 3.78

48 
فٍككهعخػب١ٌخِٓػب١ٌخفٟللهحةاٌشووخرزّزغ

 .ػ١ٍّبداألػّبيفٟإٌّظّخث١ٓاإلرصبي
 ِورفغ 5 0.74 3.78

51
اٌزؼبًِِغاٌزغ١وادفٟٔخِٚورزّزغاٌشووخثبي

 .فٟث١ئخاٌؼًّاٌغنه٠خ
 ِورفغ 6 0.86 3.77

50
ِؼ١ٕخِٓارقبمئعواءادف١ٙباٌؼب١ٍِٓاٌشووخرّىٓ

 .فٟػ١ٍّبداألػّبي
 ِورفغ 7 0.84 3.75

38
أٍوعئكفبيِٕزظعل٠لئٌٝاٌَٛقرَزط١غاٌشووخ

 .ِٓإٌّبف١َٓا٢فو٠ٓ
 ِورفغ8 0.87 3.74

37
ػٍٝئضبفخاٌّي٠لِٓٚاٌملهحاٌشووخاٌَوػخرّزٍه

 .ئٌٝإٌّزغبداٌؾب١ٌخ(ل١ّخ)٠باٌّيا
 ِورفغ9 0.75 3.72

40

اٌشووخاٌملهحػٍٝفٍككهعخػب١ٌخِٓاٌزواثظرّزٍه

وبٌّٛهك٠ٓ)اٌزغبه١٠ٓاألػّبيِغشووبء

 .(ٚاٌّٛىػ١ٓ

 ِورفغ10 0.81 3.69

39
ِٕزغبرٙب)اٌشووخاٌملهحػٍٝرؼل٠ًؽغُاإلٔزبطرّزٍه

 .ثٌَٙٛخ(اٌؾب١ٌخ
 ِزٍٛظ11 0.84 3.58

42
األػّبيفططٙبثبٌزؼبِْٚغشووبءاٌشووخرضغ

 .اٌزغبه١٠ٓ
 ِزٍٛظ12 0.83 3.57

41
ثشىًِزيآِػٍٝٔفٌاٌج١بٔبدِغاٌشووخرؼًّ

 .اٌزغبه١٠ٓاألػّبيشووبء
 ِزٍٛظ13 0.80 3.55
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

44
اٌشووخاٌملهحػٍٝى٠بكحكلخاٌج١بٔبدرّزٍه

.اٌَّزقلِخِٓفالياٌشووبءاٌزغبه١٠ٓ
 ِزٍٛظ14 0.77 3.50

46
اٌزغبه٠خثشىًِزيآِ٘بػ١ٍّبدرصُّاٌشووخ

 .ِغاٌؼل٠لِٓاٌشووبءفٍٍٍَٟخاٌزٛه٠لٚثبٌزؼبْٚ
 ِزٍٛظ 15 0.83 3.43

45

ظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخثشىًٕثزط٠ٛواٌشووخرمَٛ

ِغاٌؼل٠لِٓاٌشووبءفٍٍٍَٟخٚثبٌزؼبِْٚزيآِ

 .اٌزٛه٠ل

 ِزٍٛظ16 0.80 3.36

43
ٌٍشووبءاٌزغبه١٠ٓثبٌؼًّػٍٝاٌج١بٔبداٌشووخرَّؼ

 .اٌقبصخثٙب
 ِزٍٛظ17 0.97 3.21

 ِزٍٛظ  1.01 3.66انًتىسط انعاو انحساتٍ 

 
أن الهتوسطات الحسابية لـقدرة شركات األدوية األردنية عمٍ  (13)    يتضح هن الجدول رقم 

، حيث حاز الهحور عمٍ هتوسط حسابي إجهالي  (4.18 و 3.21)، تراوحت ها بين (اإلستجابة)

عمٍ أعمٍ  (47)، وىو هن الهستوى الهتوسط القريب إلٍ الهرتفع، وقد حازت الفقرة رقم (3.66)

، وىو هن  الهستوى الهرتفع، وقد نصت (4.07)، وبانحراف هعياري (4.18)هتوسط حسابي حيث بمغ 

 انمذسج عهً صَادج دلح انًعهىياخ انًستخذيح يٍ لثم اإلداسج انعهُا تًتهك انششكح):الفقرة عمٍ ها يمي

بهتوسط  (43) وفي الهقابل، وفي الهرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم (.فٍ إتخار انمشاساخ االستشاتُجُح

، وىو هن الهستوى الهتوسط، حيث نصت الفقرة عمٍ ها (0.97)وبانحراف هعياري  (3.21)حسابي 

 وىذا يفسر أن قدرة (.نهششكاء انتجاسٍَُ تانعًم عهً انثُاَاخ انخاصح تهاانششكح تسًح ):يمي

ىي بشكل عام هتوسطة الهستوى هن وجية  لشركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان اإلستجابة

شركات األدوية األردنية العاهمة في كها ويالحظ أن قدرة اإلستجابة عند . نظر أفراد عينة الدراسة

ىي أدنٍ هن قدرة تمك الشركات عمٍ اإلستشعار وىذا ربها يحد هن قدرات شركات األدوية هدينةعهان 
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 شركات يمخص درجة إهتالك (14)والجدول رقم . األردنية عمٍ إستغالل الفرص الهتاحو في السوق

لجوانب ذكاء هنظهة األعهال، ويبين أن شركات االدوية األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان 

وىذا يهكن أن يفسر عمٍ . األردنية العاهمة في هدينة عهان تتهتع بجوانب الذكاء بهستوى عام هرتفع

أن شركات األدوية األردنية قادرة عمٍ إستشعار التغييرات الحاصمة في بيئة العهل الهتوقع هنيا وغير 

الهتوقع ولكن لدييا قدرة هعتدلة في اإلستجابة ليا بالوقت الهناسب؛ وىذا ربها يعود إلٍ هحدودية 

 .الهوارد الهادية والبشرية التي تهتمكيا ىذه الشركات

 (14)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة ذكاء منظمات 

 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (شركات األدوية األردنية العاممة في مدينة عمان)األعمال 
المتوسط  ذكاء منظمة األعمال الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى  الترتيب
حسب 
 المتوسط

 ِورفغ1 0.82 3.81 اإلستشعاس 2.1

 ِزٍٛظ2 1.01 3.66 اإلستجاتح 2.2

 ِورفغ  0.92 3.74انًتىسط انعاو انحساتٍ 
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 اختبار فرضيات الدراسة(: 2 - 4)

 اختبارات جاهزية وصالحية البيانات لتحميالت اإلنحدار

    لإلجابة عن أسئمة الدراسة وفحص فرضياتيا يحتاج الباحث إلٍ تطبيق تحميالت اإلنحدار الهختمفة 

(Regression Analyses) . ولكن ىناك بعض الشروط التي يجب توفرىا لمتأكد هن سالهة وصحة

 :إجراء تحميل اإلنحدار و ىي

 .(Normal Distribution)وجوب أن تكون البيانات هوزعة توزيعًا طبيعيًا  - أ

 . (Multicollinearity) وجوب إستقاللية هتغيرات الدراسة وعدم التداخل فيها بينيا - ب

وجوب إرتباط كل هتغير هع نفسة بدرجة أعمٍ هن إرتباطة هع كل هن الهتغيرات األخرى  - ج

(Correlations). 

وفي حال عدم توفر ىذه الشروط فعمٍ الباحث أن ال يستخدم تحميالت اإلنحدار، بل يجب أن يستخدم 

(Non-Parametric Tests). 

 (Test of Normality)إختبار التوزيع الطبيعي  -1

وإلختبار أن البيانات هوزعة توزيعًا طبيعيًا، أجرى الباحث كل هن فحص اإللتواء والتفمطح     
(Skewness-Kurtosis)وكذلك فحص Kolmogorov-Smirnov . أن  (15)ويظير الجدول رقم

 وىذا يدل عمٍ أن هعظم بيانات هتغيرات 2 ± تترواح بين Kurtosis وقيم Skewnessهعظم قيم 
 .(Hair et al., 2006) الدراسة هوزعة توزيعًا طبيعياً 
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 (15)الجدول 
 .Skewness-Kurtosisإختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات بإستخدام فحص 

 Kurtosis Skewness متغيرات الدراسة

 0.848- 0.827 اٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد

 0.680- 0.461 البرهجيات

 0.538- 0.312- الشبكات

 1.287- 2.612 قواعدالبيانات

الفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية   1.749 -1.151 

 0.597- 0.704 إستخذاو َظى األعًال اإلنكتشوَُح

 0.948- 2.301 اإلٍزشؼبه

 0.585 2.299 اإلٍزغبثخ

 0.399- 1.588 ركاءانًُظًح

 

عتهادًا عمٍ إختبار  (16)وكذلك يظير الجدول رقم   أنو Kolmogorov-Smirnovوا 

الهشهولة في ىذه  (الهستقمة والتابعة)يوجود فروقات ذات داللة احصائية لجهيع الهحاور 

عتهادًا عمٍ اإلختبارين .  بإستثناء هتغير اإلستشعار(0.05≥)الدراسةعند هستوى داللة  ولذا وا 

 .السابقين فإن بيانات ىذة الدراسة تتصف بأنيا هوزعة توزيعًا طبيعيًا إلٍ حد ها

 
 (16)الجدول 

 Kolmogorov-Smirnovإختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات بإستخدام فحص 

 .Sig متغيرات الدراسة

 *0.009 اٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد

 *0.047 البرهجيات

 *0.010 الشبكات

 *0.000 قواعدالبيانات
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الفني القسم / تكنولوجياالهعموهات وحدةكفاية   0.001* 

 0.200 اإلٍزشؼبه

 *0.000 اإلٍزغبثخ

 (0.05≥)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

  (Multicollinearity) إختبار إستقاللية متغيرات الدراسة -2

    إلختبار إستقاللية هتغيرات الدراسة وعدم تداخميا هع بعضيا بعضًا، فقد استخدم الباحث القيم 

 .Variance Inflation Rate و Toleranceاإلحصائية ل 

 VIF وقيم 0.20 أكبر هن Tolerance    لمتأكد هن إستقاللية هتغيرات الدراسة يجب أن تكون قيم 

  Toleranceوتحديدًا إلٍ قيم  (17)وبالرجوع إلٍ الجدول رقم . (Hair et al., 2006) 10أقل هن

 . فنالحظ تأكيد إستقاللية هتغيرات الدراسة وعدم تداخميا هع بعضيا بعضاً VIFوقيم

 
 (17)الجدول 

 (Multicollinearity)إختبار إستقاللية متغيرات الدراسة 

 VIF Tolerance متغيرات الدراسة

 0.555 1.80 اٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد

 0.476 2.10 البرهجيات

 0.456 2.19 الشبكات

 0.537 1.86 قواعدالبيانات

الفني القسم / تكنولوجياالهعموهات وحدةكفاية   1.36 0.734 

 0.558 1.792 اإلٍزشؼبه

 0.558 1.792 اإلٍزغبثخ
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 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظم االعمال االلكترونية في ذكاء :الفرضية الرئيسية

(. p≤0.05 )المنظمة عند مستوى الداللة

 Simpleإختبار الفرضية الرئيسة تم أواًل إستخدام إختبار اإلنحدار البسيطوهن أجل 

Regression Analysis لمتعرف عمٍ أثر تطبيقات نظم االعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة 

 .يوضح ذلك (18)والجدول 

 (18)الجدول 
 اختبار االنحدار البسيط لمفرضية الرئيسية 

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 

 

الداللة  (F)قيمة 
 (p) االحصائية

0.595 0.595* 0.354 0.346 42.224 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

بهستوى داللة  (42.222) بمغت(F)قيهة االحصائية إلختبار الأن  (18)    يتضح هن الجدول 

 نظم االعهال هها يشير إلٍ أنو يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيقات (0.05)احصائية أقل هن 

 إلٍ أن Betaوتشير قيهة . وبذلك ترفض الفرضية العدهية وتقبل البديمة.  في ذكاء الهنظهةااللكترونية

في ذكاء هنظهات األعهال ىو إيجابيًا وتبمغ قوة ىذة العالقة تطبيقات نظم االعهال االلكترونية أثر 

Adjusted Rو إعتهادًا عمٍ قيهة . 59.5%
تطبيقات نظم ل (التباين) فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية 2

وىي قدرة تفسيرية هتوسطة وبالتالي . %34.6في ذكاء هنظهات األعهال بمغت االعهال االلكترونية 

عند تغير تطبيقات نظم االعهال اإللكترونية بهقدار وحدة واحدة فإن ذكاء الهنظهة سوف يتغير إيجابيًا 

 .فكمها زادت درجة تطبيقات نظم األعهال اإللكترونية تحسن ذكاء الهنظهة إيجابياً % 34.6بهقدار 
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،اٌجوِغ١بد،اٌشجىبد،اٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد)ولمتعرف عمٍ أثر كل هتغير هن هتغيرات العاهل الهستقل 

تم ( ذكاء الهنظهة)في الهتغير التابع  (القسم الفني / الهعموهات تكنولوجيا وحدةلٛاػلاٌج١بٔبد،ٚوفب٠خ

، والهعطيات اإلحصائية في  Multiple Regression Analysis استخدام اختبار االنحدار الهتعدد

 .توضح ذلك (19)الجدول رقم 

(19)الجدول   

  عمى ذكاء المنظمة تطبيقات نظم االعمال االلكترونية أبعاداالنحدار المتعدد ألثرتحميل نتائج 

الخطأ  B إستخدام نظم االعمال االلكترونية
 المعياري

Beta  قيمةT 
 المحسوبة 

مستوى 
 Tداللة 

 0.555 0.0750.593 0.386 0.057 انًادَح انًستهضياخ

 0.707 0.378 0.050 0.095 0.038 انثشيجُاخ

 0.011 2.618 *0.350 0.102 0.270 انشثكاخ

 0.548 0.0680.549 0.103 0.059 لىاعذ انثُاَاخ

/ المعمومات تكنولوجيا وحدةكفاَح 
 القسم الفني

0.177 0.083 0.227* 2.115 0.038 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *
 ذكاء منظمة األعمال: المتغير التابع

أن الهتغيرات الفرعية التالية والهتعمقة بـ  (t)، وبهتابعة قيم اختبار (19)    ويتضح هن الجدول رقم 

ليا  (القسم الفني / الهعموهات تكنولوجيا وحدةإستخدام شبكات نظم األعهال اإللكترونية، و كفاية )

، 2.618)الهحسوبة  (t)تأثير ذو داللة إحصائية في ذكاء هنظهات األعهال، حيث بمغت قيهة 

 إستخدام)، ولم يتبين أي أثر لـ (p ≤0.05)عمٍ التوالي، وىي قيهة هعنوية عند هستوى داللة  (2.115

ستخدام الهادية الهستمزهات ستخدام برهجيات نظم األعهال اإللكترونية، وا   لنظم األعهال اإللكترونية، وا 

، 0.593 )(t)في ذكاء هنظهات األعهال، فقد بمغت قيم  (قواعد بيانات نظم األعهال اإللكترونية
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وأخيرًا قام الباحث بإجراء تحميل . (0.05)عمٍ التوالي وبداللة احصائية أكبر هن  (0.549، 0.378

 لتحديد أىهية  كل هتغير هستقل Stepwise Multiple Regressionاإلنحدار الهتعدد التدريجي 

عمٍ حده في الهساىهة في النهوذج الرياضي الذي يهثل تطبيقات نظم األعهال اإللكترونية بأبعادىا 

القسم  / تكنولوجياالهعموهات وحدة،اٌجوِغ١بد،اٌشجىبد،لٛاػلاٌج١بٔبد،ٚوفب٠خاٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد)

والذي يبين ترتيب دخول  (20)كها يتضح هن الجدول رقم . في ذكاء هنظهات األعهال (الفني

الهتغيرات الهستقمة في هعادلة االنحدار، فإن هتغير إستخدام شبكات نظم األعهال اإللكترونية جاء في 

، وهن ثم دخل (ذكاء الهنظهة)هن التباين في الهتغير التابع  (%30.6)الهرتبة األولٍ وفسر ها هقداره 

 حيث فسر هع إستخدام شبكات نظم األعهال القسم الفني / تكنولوجياالهعموهات وحدةهتغير كفاية 

وقد تم استبعاد(. ذكاء الهنظهة)هن التباين في الهتغير التابع  (%35.7)اإللكترونية ها نسبتو 

هن هعادلة التنبؤ وذلك لعدم تأثيرىم في الهتغير ،اٌجوِغ١بد،ٚلٛاػلاٌج١بٔبداٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد

 . (ذكاء الهنظهة)التابع 

 (20)الجدول
 لمتنبؤ Stepwise Multiple Regressionنتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي 

 بذكاء منظمات األعمال من خالل أبعاد تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية

ترتيب دخول العناصر 
 المستقمة في معادلة التنبؤ

قيمة 
Adjusted 

R
2

 

 (F)قيمة 
 Tقيمة 

 المحسوبة
Beta 

مستوى 
 الداللة

إستخدام شبكات نظم 
 األعمال اإللكترونية

0.306 35.829 4.603 0.454 0.000 

 وحدةكفاَح 
القسم  / تكنولوجياالمعمومات

0.357 22.884 2.669 0.263 0.009 
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 الفني
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

 :    واآلن نقوم بفحص الفرضيات الفرعية التالية التابعة لمفرضية الرئيسية

إلستخدام المستمزمات المادية لنظم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية : H01الفرضية الفرعية األولى 

إلختبار الفرضية الفرعية  و.(p≤0.05 )األعمال االلكترونية في ذكاء المنظمة عند مستوى الداللة 

 لمتعرف عمٍ أثر Simple Regression Analysis األولٍ تم استخدام اختبار االنحدار البسيط

 .يوضح ذلك (21) والجدول  الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهةإستخدام

 (21)الجدول 
 اختبار االنحدار البسيط لمفرضية الفرعية األولى

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 

 

الداللة  (F)قيمة 
 (p) االحصائية

0.457 0.457* 0.209 0.199 21.633 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

بهستوى داللة  (21.633) بمغت(F)قيهة االحصائية إلختبار الأن  (21)    ويتضح هن الجدول 

ستخدام الهستمزهات إهها يشير إلٍ أنو يوجد أثر ذو داللة احصائية بين  (0.05)احصائية أقل هن 

. ولذلك ترفض الفرضية العدهية وتقبل البديمة. الهادية لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة

ستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء إ إلٍ أن أثر Betaوتشير قيهة 

Adjusted Rو إعتهادًا عمٍ قيهة . %45.7 ىو إيجابيًا وتبمغ قوة ىذة العالقة الهنظهة
 فإن القدرة 2

ستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة إل (التباين)التفسيرية والتنبؤية 

 .%19.9بمغت 
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في كل هحور هن هحاور ستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية إولفحص أثر 

 SmartPLS بإستخدام  (Path Analysis)ذكاء الهنظهة فإن الباحث لجأ ىنا إلٍ فحص الهسار 

2.0 M3 والذي يعتهد هنيج Structural Equation Modeling (SEM) . إن إستخدام الرزم

 يعد ضروريًا في حالة أكثر هن هتغير تابع كيذه SmartPLS 2.0 M3اإلحصائية هن الجيل الثاني  

 . الحالة

 

 

 

 

 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

 تحميل المسار لمفرضية الفرعية األولى. (2)الشكل رقم 

 فإننا نالحظ وجود أثر ذو داللة احصائية (t)قيم  وباألخص (2)وبالرجوع لمشكل رقم 

اإلستشعار، )في ذكاء الهنظهة بعنصرييا ستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية إل

كها ويظير الشكل هعاهالت الهسار والقدرة التفسيرية . (p≤0.05)عند هستوى الدالة  (واإلستجابة

في كل هحور هن هحاور ذكاء ستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية إل (التباين)

ستخدام الهستمزهات الهادية واعتهادًا عمٍ النتائج فإننا نجد أن القدرة التفسيرية إل. هنظهات األعهال

)لنظم األعهال االلكترونية ىي  أعمٍ في اإلستشعار   (.%16.8)هنيا في اإلستجابة  (25.7%

t=5.585 (0.000) 

(0.000 

t=6.415 (0.000) 

0.410* 

0.507* 

 

 الهستمزهات الهادية
 

 اإلستجاتح

R
2
=0.168 

 

 اإلستشعاس

R2=0.257 
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إلستخدام برمجيات نظم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية : H02الفرضية الفرعية الثانية 

وإلختبار الفرضية الفرعية  .(p≤0.05 )األعمال االلكترونية في ذكاء المنظمة عند مستوى الداللة 

 لمتعرف عمٍ أثر Simple Regression Analysis الثانية تم استخدام اختبار االنحدار البسيط

 .يوضح ذلك (22) والجدول إستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة

 (22)الجدول 
 اختبار االنحدار البسيط لمفرضية الفرعية الثانية

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 

 

الداللة  (F)قيمة 
 (p) االحصائية

0.492 0.492* 0.242 0.233 25.851 0.000 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

بهستوى داللة  (25.851) بمغت(F)قيهة االحصائية إلختبار الأن  (22)يتضح هن الجدول 

ستخدام برهجيات نظم هها يشير إلٍ أنو يوجد أثر ذو داللة احصائية  إل (0.05)احصائية أقل هن 

وتشير قيهة . ولذلك ترفض الفرضية العدهية وتقبل البديمة. األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة

Betaىو إيجابيًا وتبمغ قوة  إستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة إلٍ أن أثر 

عتهادًا عمٍ قيهة . %49.2ىذة العالقة  Adjusted Rوا 
 (التباين) فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية 2

 .%23.3 بمغت ستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهةإل
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ذكاء في كل هحور هن هحاور إستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونية ولفحص أثر 

 SmartPLS 2.0 بإستخدام  (Path Analysis)الهنظهة فإن الباحث لجأ ىنا إلٍ فحص الهسار 

M3 والذي يعتهد هنيج Structural Equation Modeling (SEM)  . ستخدام الرزم اإلحصائية وا 

 يعد ضروريًا في حالة وجود أكثر هن هتغير تابع كيذه SmartPLS 2.0 M3هن الجيل الثاني  

 . الحالة

 
 
 
 
 

 

 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة 

 لثانيةتحميل المسار لمفرضية الفرعية ا. (3)الشكل رقم 

 فإننا نالحظ وجود أثر ذو داللة احصائية (t)قيم  وباألخص (3)وبالرجوع لمشكل رقم 

عند (اإلستشعار، واإلستجابة)في ذكاء الهنظهة بعنصرييا ستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونية إل

ستخدام إل (التباين)كها ويظير الشكل هعاهالت الهسار والقدرة التفسيرية . (p≤0.05)هستوى داللة 

واعتهادًا عمٍ . في كل هحور هن هحاور ذكاء هنظهات األعهالبرهجيات نظم األعهال االلكترونية 

 ىي أعمٍ في ستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونيةالنتائج فإننا نجد أن القدرة التفسيرية إل

 (.%21.8)هنيا في اإلستجابة  (%29.3)اإلستشعار

 البرهجيات

 اإلستجاتح

R
2
=0.218 

 

 اإلستشعاس

R
2
=0.293 

 

0.542* 

t=6.506 (0.000) 

t=7.193 (0.000)  

0.467* 
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 إلستخدام شبكات نظم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية: H03الفرضية الفرعية الثالثة 

إلختبار الفرضية الفرعية  و.(p≤0.05 )األعمال االلكترونية في ذكاء المنظمة عند مستوى الداللة 

 لمتعرف عمٍ أثر Simple Regression Analysis  الثالثة تم استخدام اختبار االنحدار البسيط

 .يوضح ذلك (23)والجدول . إستخدام شبكات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة

 (23)الجدول 
 اختبار االنحدار البسيط لمفرضية الفرعية الثالثة

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 

 

الداللة  (F)قيمة 
 (p) االحصائية

0.561 0.561* 0.315 0.306 35.829 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

بهستوى داللة  (35.829) بمغت(F)قيهة االحصائية إلختبار الأن  (23)ويتضح هن الجدول 

ستخدام شبكات نظم األعهال هها يشير إلٍ وجود أثر ذو داللة احصائية إل (0.05)احصائية أقل هن 

 إلٍ أن Betaوتشير قيهة .  ولذلك ترفض الفرضية العدهية وتقبل البديمة.االلكترونية في ذكاء الهنظهة

 ىو إيجابيًا وتبمغ قوة ىذة العالقة إستخدام شبكات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهةأثر 

عتهادًا عمٍ قيهة . 56.1% Adjusted Rوا 
ستخدام شبكات إل (التباين) فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية 2

 .%30.6 بمغت نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة
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ذكاء في كل هحور هن هحاور إستخدام شبكات نظم األعهال االلكترونية ولفحص أثر 

 SmartPLS 2.0 M3 بإستخدام  (Path Analysis)الهنظهة فإن الباحث لجأ إلٍ فحص الهسار 

ن إستخدام الرزم اإلحصائية . Structural Equation Modeling (SEM)والذي يعتهد هنيج  وا 

 يعد ضروريًا في حالة وجود أكثر هن هتغير تابع كيذه SmartPLS 2.0 M3هن الجيل الثاني  

 . الحالة

 

 
 
 
 
 

 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

 لثالثةتحميل المسار لمفرضية الفرعية ا. (4)الشكل رقم 

 فإننا نالحظ وجود أثر ذو داللة احصائية  (t)قيم  وباألخص (4)وبالرجوع لمشكل رقم 

عند (اإلستشعار، واإلستجابة)في ذكاء الهنظهة بعنصرييا ستخدام شبكات نظم األعهال االلكترونية إل

ستخدام إل (التباين)كها ويظير الشكل هعاهالت الهسار والقدرة التفسيرية . (p≤0.05)هستوى الداللة 

واعتهادًا عمٍ . في كل هحور هن هحاور ذكاء هنظهات األعهالشبكات نظم األعهال االلكترونية 

 ىي أعمٍ في ستخدام شبكات نظم األعهال االلكترونيةالنتائج فإننا نجد أن القدرة التفسيرية إل

 (.%34.7)هنيا في اإلستجابة  (%43.4)اإلستشعار

t=9.476 (0.000 

t=9.005 (0.000) 

0.589* 

0.659* 

 الشبكات

 اإلستجاتح

R
2
=0.347 

 

 اإلستشعاس

R
2
=0.434 
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 اليوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستخدام قواعد بيانات نظم :H04الفرضية الفرعية الرابعة 

إلختبار الفرضية الفرعية  و.(p≤0.05 )األعمال االلكترونية في ذكاء المنظمة عندمستوى الداللة 

 لمتعرف عمٍ أثر  Simple Regression Analysis الرابعة تم استخدام اختبار االنحدار البسيط

 .يوضح ذلك (24)والجدول إستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة 

 (24)الجدول 
 اختبار االنحدار البسيط لمفرضية الفرعية الرابعة

R 
 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 

 

الداللة  (F)قيمة 
 (p) االحصائية

0.534 0.534* 0.294 0.286 34.202 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

بهستوى  (34.202) بمغت(F)قيهة االحصائية إلختبار الأن  (24)يتضح هن الجدول رقم و

ستخدام قواعد بيانات هها يشير إلٍ أنو يوجد أثر ذو داللة احصائية إل (0.05)داللة احصائية أقل هن 

وتشير قيهة .  ولذلك ترفض الفرضية العدهية وتقبل البديمة.نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة

Betaىو إيجابيًا وتبمغ ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة إلٍ أن أثر إ 

عتهادًا عمٍ قيهة . %53.4قوة ىذة العالقة   Adjusted Rوا 
 (التباين) فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية 2

 .%28.6 بمغت ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهةإل
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ذكاء في كل هحور هن هحاور ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية ولفحص أثر إ

 SmartPLS 2.0 M3 بإستخدام  (Path Analysis)الهنظهة فإن الباحث لجأ إلٍ فحص الهسار 

إن إستخدام الرزم اإلحصائية هن . Structural Equation Modeling (SEM)والذي يعتهد هنيج 

 .  يعد ضروريًا في حالة أكثر هن هتغير تابع كيذه الحالةSmartPLS 2.0 M3الجيل الثاني  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

 لرابعةتحميل المسار لمفرضية الفرعية ا. (5)الشكل رقم 

 فإننا نالحظ وجود أثر ذو داللة احصائية  (t)قيم  وباألخص (5)وبالرجوع لمشكل رقم 
 (اإلستشعار، واإلستجابة)في ذكاء الهنظهة بعنصرييا ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية إل

 (التباين)كها ويظير الشكل هعاهالت الهسار والقدرة التفسيرية . (p≤0.05)عند هستوى الداللة 
. في كل هحور هن هحاور ذكاء هنظهات األعهالستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية إل

ىي ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية واعتهادًا عمٍ النتائج فإننا نجد أن القدرة التفسيرية إل
 (.%20.3)هنيا في اإلستجابة  (%40.9)أعمٍ في اإلستشعار

 

 

t=6.056 (0.000) 

t=9.532 (0.000) 

0.450* 

0.640* 

 قواعد البيانات

 اإلستجاتح

R
2
=0.203 

 

 اإلستشعاس

R
2
=0.409 
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 تكنولوجيا وحدةلكفاية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية : H05الفرضية الفرعية الخامسة 

 ) لنظم األعمال االلكترونية في ذكاء المنظمة عند مستوى الداللة الفني القسم / المعمومات

0.05≥p).  تم استخدام اختبار االنحدار البسيط الخاهسةوإلختبار الفرضية الفرعية  Simple 

Regression Analysisلنظم الفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية   لمتعرف عمٍ أثر 

 .يوضح ذلك (25)والجدول األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة 

 (25)الجدول 
 اختبار االنحدار البسيط لمفرضية الفرعية الخامسة

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 

 

الداللة  (F)قيمة 
 (p) االحصائية

0.546 0.546* 0.298 0.290 34.835 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

بهستوى داللة  (34.835) بمغت (F)قيهة االحصائية إلختبار الأن  (25)يتضح هن الجدول 

 وحدةكفاية  لهها يشير إلٍ أنو يوجد أثر ذو داللة احصائية  (0.05)احصائية أقل هن 

وبذلك ترفض الفرضية  لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة الفني القسم / تكنولوجياالهعموهات

 الفني القسم / تكنولوجياالهعموهات وحدةكفاية  إلٍ أن أثر Betaوتشير قيهة . العدهية وتقبل البديمة

و إعتهادًا عمٍ . %54.6 ىو إيجابيًا وتبمغ قوة ىذة العالقة لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهة

Adjusted Rقيهة 
 الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية ستخدام إل (التباين) فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية 2

 .%29 بمغت  لنظم األعهال االلكترونية في ذكاء الهنظهةالفني القسم/ 
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في كل  لنظم األعهال االلكترونية الفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية  أثر    ولفحص 

 بإستخدام  (Path Analysis)ذكاء الهنظهة فإن الباحث لجأ ىنا إلٍ فحص الهسار هحور هن هحاور 

SmartPLS 2.0 M3 والذي يعتهد هنيج Structural Equation Modeling (SEM)  .

ستخدام الرزم اإلحصائية هن الجيل الثاني    يعد ضروريًا في حالة وجود أكثر SmartPLS 2.0 M3وا 

 .هن هتغير تابع كيذه الحالة
 
 
 
 
 
 

 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند هستوى الدالة *

 لخامسةتحميل المسار لمفرضية الفرعية ا. (6)الشكل رقم 

كفاية  ل فإننا نالحظ وجود أثر ذو داللة احصائية (t)قيم  وباألخص (6)وبالرجوع لمشكل رقم 

 في ذكاء الهنظهة بعنصرييا  لنظم األعهال االلكترونيةالفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدة

كها ويظير الشكل هعاهالت الهسار والقدرة . (p≤0.05)عند هستوى الدالة (اإلستشعار، واإلستجابة)

 في كل  لنظم األعهال االلكترونيةالفني القسم / تكنولوجياالهعموهات وحدةكفاية ل (التباين)التفسيرية 

كفاية واعتهادًا عمٍ النتائج فإننا نجد أن القدرة التفسيرية ل. هحور هن هحاور ذكاء هنظهات األعهال

( %39.9) ىي أعمٍ في اإلستشعار لنظم األعهال االلكترونيةالفني القسم / تكنولوجياالهعموهات وحدة

 (.%18.5)هنيا في اإلستجابة 

t=5.572 (0.000) (0.000) 

t=10.498 (0.000) 

0.430* 

0.632* 

كفاية وحدة تكنولوجيا 
القسم الفني/ الهعموهات   

 اإلستجاتح

R2=0.185 

 

 اإلستشعاس

R2=0.399 
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 الفصل الخامس

 اإلستنتاجات والتوصيات

 المقدمة: (1 – 5)

 النتائج: (2 – 5)

 اإلستنتاجات: (3 – 5)

 التوصيات: (4 - 5)
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 المقدمة: (1 – 5)

    ىدفت ىذه الدراسة إلٍ التعرف عمٍ أثر تطبيقات نظم األعهال اإللكترونية في ذكاء هنظهات 

ولتحقيق ىدف الدراسة الهنشود، قام الباحث بتطوير أنهوذج جديد لمدراسة هعتهدًا بشكل . األعهال

احتوى األنهوذج عمٍ هحورين رئيسيين وىها هحور . رئيسي عمٍ دراسة األدبيات السابقة ذات العالقة

تم قياس هحور تطبيقات نظم األعهال . تطبيقات نظم األعهال اإللكترونية وهحور ذكاء الهنظهة

، قواعدالبيانات، والشبكات، والبرهجيات،ٚاٌّبك٠خاٌَّزٍيِبد: اإللكترونية هن خالل العواهل التالية

ذكاء هنظهات األعهال فتم قياسو هن أها هحور . الفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدةواخيرًا كفاية 

.اإلٍزغبثخ،ٚاإلٍزشؼبه: خالل العواهل التالية

    ركزت ىذه الدراسة عمٍ تطبيق وفحص النهوذج الهطور عمٍ قطاع شركات األدوية العاهمة في 

األردن وذلك كون تمك الشركات ترصد هبالغ كبيرة نسبيًا هن هيزانياتيا ألغراض تطوير البنية التحتية 

وألغراض اإلجابة عن أسئمة الدراسة وفحص فرضياتيا، تم تطوير . التكنولوجية وبيئتيا اإللكترونية

 الهديرين و رؤساء األقسام في شركات األدوية األردنية العاهمة استبانة لمدراسة لجهع البيانات هن قبل

 وهن ثم وقبل عهمية جهع البيانات تم تحكيم اإلستبانة . في الههمكة األردنية الياشهيةفي هدينة عهان

أعضاء ىيئة التدريس في الجاهعات األردنية الحكوهية هنيا والخاصة هن قبل أساتذة هختصين هن 
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لمتحقق هن هدى صدق فقراتيا، ووضوحيا، وسالهة لغتيا وهضهونيا، وقدرتيا عمٍ قياس هتغيرات 

جراء التعديالت الهطموبة، عمٍ نحو . الدراسة عادة صياغة بعض الفقرات، وا  وقد تم األخذ بآرائيم، وا 

 . دقيق يحقق التوازن بين هضاهين االستبانة في فقراتيا

 إستبانة 102    قام الباحث بعد ىذه الخطوات بتوزيع اإلستبانة عمٍ أفراد العينة وقد تم إسترجاع 

تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحميمي وذلك باستخدام . صالحة ألغراض التحميل اإلحصائي

 Structural والذي يعتهد هنيج SmartPLS 2.0 M3 و(SPSS 17.0)الرزهة اإلحصائية 

Equation Modeling (SEM). كتهال عهمية تحميل بيانات الدراسة إحصائيًا، تم  بعد إجراء وا 

 .التوصل إلٍ النتائج هن خالل إجابة أسئمة الدراسة وفحص فرضياتيا

    أدت ىذه الدراسة إلٍ التوصل إلٍ هجهوعة هن النتائج واإلستنتاجات الياهة والتي هن الههكن 

كها يأهل الباحث أن تقود . والهتأهل أن تثري وتعزز األدبيات والنظريات ذات العالقة بهوضوع الدراسة

نتائج ىذه الدراسة إلٍ هجهوعة هن القرارات الياهة والهفصمية لشركات األدوية العاهمة في هدينة عهان 

لٍ جهيع الشركات بشكل عام  .في األردن بشكل خاص وا 
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 النتائج: (2 – 5)

إن تطبيق شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان ألبعاد نظم األعهال اإللكترونية ىي  .1

( 2012الهحاهيد واخرون، )بشكل عام هرتفعة الهستوى، وأتفقت ىذه النتيجة هع ها توصل إليو 

، وأختمفت ىذه النتيجو هع ها جودة خدهات ووظائف نظم األعهال االلكترونيةوذلك فيها يتعمق ب

 وذلك فيها يتعمق (Lu & Ramamurthy, 2011, Sambamurthy et al. 2003)توصل إليو 

 .بتكنولوجيا الهعموهات

إن إستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية كان هرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد  .2

، وأتفقت ىذه النتيجة هع ها شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانعينة الدراسة في 

 (.2009، والعرود وشكر، 2010، الحوري و إسهاعيل، 2006السعودي، )توصل إليو كل هن 

كان هرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة  برهجيات نظم األعهال االلكترونية إن إستخدام .3

، وأتفقت ىذه النتيجة هع ها توصل إليو  شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانالدراسة في

 (. 2010، الحوري و إسهاعيل، 2006السعودي، )كل هن 

 كان هرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة شبكات نظم األعهال االلكترونيةإن إستخدام  .4

، وأتفقت ىذه النتيجة هع ها توصل إليو شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانالدراسة في 

سهاعيل، )  (.2010الحوري وا 

 شركات األدوية األردنية العاهمة في  هن قبلقواعد بيانات نظم األعهال االلكترونيةإن إستخدام  .5

 كان هرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة، وأتفقت ىذه النتيجة هع ها هدينة عهان

سهاعيل، )توصل إليو   (. 2010الحوري وا 
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 شركات  هن قبل لنظم األعهال االلكترونيةالفني القسم / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية إن  .6

 كان هرتفع الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة، األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان

، 2010، الحوري و إسهاعيل، 2006السعودي، )وأتفقت ىذه النتيجة هع ها توصل إليو كل هن 

 (.2011ناصر الدين، 

شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة أن درجة إستخدام ابعاد نظم األعهال اإللكترونية هن قبل  .7

قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية، وشبكات نظم األعهال :  وبشكل تنازلي ىي كاآلتيعهان

 / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية االلكترونية، والهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية، و

 . لنظم األعهال االلكترونية، وبرهجيات نظم األعهال االلكترونيةالفني القسم

إن تهتع شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان بأبعاد ذكاء هنظهة األعهال ىي بشكل  .8

 ,Thrin et al. 2012)عام هرتفعة الهستوى، وأتفقت ىذه النتيجة هع ها توصل إليو كل هن 

Huanga et al. 2012, Roberts & Grove, 2012). 

 كان هرتفع بشكل عام شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانأن قدرة اإلستــشـــعار عند  .9

 .Thrin et al)هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة، وأتفقت ىذه النتيجة هع ها توصل إليو كل هن 

2012, Huanga et al. 2012, Roberts & Grove, 2012) 

 ىي بشكل عام شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهانأن قدرة اإلستجابة عند  .10

هتوسطة الهستوى هن وجية نظر أفراد عينة الدراسة، وأختمفت ىذه النتيجة هع ها توصل إليو كل 

 .(Thrin et al. 2012, Huanga et al. 2012, Roberts & Grove, 2012)هن 

شركات األدوية األردنية العاهمة في هدينة عهان بقدرة إستشعار أعمٍ هن قدرتيا عمٍ تتهتع  .11

االول ان الشركات االدوية : ، ويعود ىذا لسببيناإلستجابة لمتغيرات الحاصمة في بيئة العهل
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تستخدم تطبيقات نظم االعهال االلكترونية بشكل هكثف هها يهكنيا هن استشعار التغيرات 

ان : الحاصمة في بيئة العهل ولكنيا ال تهتمك الهوارد الالزهة لإلستجابة لتمك التغيرات، ثانيا

شركات االدوية ربها تدرك ان استشعار التغيرات في بيئة العهل يحتل اولوية قصوى وان االستجابة 

لتمك التغيرات ىي نتيجة تمقائية، عمها بان االستجابة ال تقل أىهية عن االستشعار حيث انيا 

والدراسات الهستقبمية هدعوة لدراسة الفجوات . تتطمب توفير هوارد هالية وبشرية وتكنولوجية هختمفة

 .بين قدرة الشركات عمٍ االستشعار وقدرتيا عمٍ االستجابة وتأثير ذلك عمٍ قدرتيا التنافسية

 .في ذكاء الهنظهةستخدام نظم االعهال االلكترونية ىناك أثر إيجابي ذو داللة احصائية إل .12

( 2)إستخدام شبكات نظم األعهال اإللكترونية، و (1)أن الهتغيرات الفرعية التالية والهتعمقة بـ  .13

شركات األدوية القسم الفني ليا أثر ذو داللة إحصائية في ذكاء  / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية 

 .األردنية العاهمة في هدينة عهان

 لنظم األعهال اإللكترونية، الهادية  الهستمزهاتإستخدام (1)ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لـ  .14

إستخدام قواعد بيانات نظم األعهال  (3)إستخدام برهجيات نظم األعهال اإللكترونية، و (2)و

 .اإللكترونية في ذكاء هنظهات األعهال

أثر إستخدام شبكات نظم األعهال اإللكترونية في ذكاء الهنظهة ىو أقوى وذو داللة إحصائية  .15

 .القسم الفني / الهعموهات تكنولوجيا وحدة ف    أعمٍ هن أثر

ستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونية ىناك أثر إيجابي ذو داللة احصائية إل .16

 .في كل هن اإلستشعار واإلستجابة
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 ىي أعمٍ ستخدام الهستمزهات الهادية لنظم األعهال االلكترونيةالقدرة التفسيرية أو التنبؤية إل .17

 .في اإلستشعار هنيا في اإلستجابة

لنظم القسم الفني  / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية  لىناك أثر إيجابي ذو داللة احصائية .18

 .األعهال االلكترونية في كل هن اإلستشعار واإلستجابة

لنظم األعهال القسم الفني  / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية لأن القدرة التفسيرية أو التنبؤية  .19

 . ىي أعمٍ في اإلستشعار هنيا في اإلستجابةااللكترونية

ستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونية في كل هن ىناك أثر إيجابي ذو داللة احصائية إل .20

 .اإلستشعار واإلستجابة

 ىي أعمٍ في ستخدام برهجيات نظم األعهال االلكترونيةأن القدرة التفسيرية أو التنبؤية إل .21

 .اإلستشعار هنيا في اإلستجابة

ستخدام شبكات نظم األعهال االلكترونية في كل هن ىناك أثر إيجابي ذو داللة احصائية إل .22

 .اإلستشعار واإلستجابة

ىي أعمٍ في ستخدام شبكات نظم األعهال االلكترونية أن القدرة التفسيرية أو التنبؤية إل .23

 .اإلستشعار هنيا في اإلستجابة

ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية في كل ىناك أثر إيجابي ذو داللة احصائية إل .24

 .هن اإلستشعار واإلستجابة

ىي أعمٍ في ستخدام قواعد بيانات نظم األعهال االلكترونية أن القدرة التفسيرية أو التنبؤية إل .25

 .اإلستشعار هنيا في اإلستجابة
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 اإلستنتاجات: (3 – 5)

تولي شركات األدوية العاهمة في هدينة عهان في الههمكة األردنية الياشهية إىتهاهًا وحرصًا كبيرًا  .1

عمٍ تطوير بنية تحتية قوية فيها يخص تكنولوجيا الهعموهات بشكل عام ونظم األعهال اإللكترونية 

 .بشكل خاص وتعهل عمٍ توفير بيئة تكنولوجية قوية وحديثة لمعاهمين بيا

تهتمك شركات األدوية العاهمة في هدينة عهان في الههمكة األردنية الياشهية ها يكفييا هن األدوات  .2

 .والهقوهات الهالية والهادية والبشرية والهعرفية لتعتبر بدرجة عالية هن الذكاء

تهتمك شركات األدوية العاهمة في هدينة عهان في الههمكة األردنية الياشهية كم أكبر هن األدوات  .3

والهقوهات الهالية والهادية والبشرية والهعرفية الهتعمقة بقدرتيا عمٍ اإلستشعار هن تمك الهتعمقة 

 . بقدرتيا عمٍ اإلستجابة

لموصول إلٍ هنظهات أعهال ذكية، عمٍ شركات العهل األدوية االردنية عمٍ تطوير إستخدام  .4

شبكات نظم األعهال اإللكترونية، والعهل عمٍ رفع كفاية العاهمين بيا والذين يهثمون الهوارد 

 .البشرية لتمك الهنظهات

أن تطبيق شركات األدوية العاهمة في هدينة عهان في الههمكة األردنية الياشهية لعهميات نظم  .5

األعهال اإللكترونية سيكون لو أثر في تطوير قدرات تمك الشركات عمٍ اإلستشعار أكبر هن ذلك 

 .األثر الذي هن الههكن أن تصنعو في تعزيز قدرات تمك الشركات عمٍ اإلستجابة

 التوصيات: (4 - 5)

ستنتاجات ىذه الدراسة، يقوم الباحث ىنا بتقديم جهمة هن التوصيات والتي      باإلعتهاد عمٍ نتائج وا 

هن الههكن أن تؤخذ بعين األعتبار هن قبل شركات األدوية العاهمة في هدينة عهان في الههمكة 
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األردنية الياشهية بشكل خاص وجهيع الشركات األخرى بشكل عام وذلك فيها يخص تطوير وتفعيل 

كها يقدم الباحث هجهوعة هن . إستخدام نظم األعهال اإللكترونية وكذلك ذكاء هنظهات األعهال

التوصيات التي يهكن أن تعود بالفائدة عمٍ الباحثين األخرين وبالتالي هنظهوهة الهعرفة بشكل عام كها 

 :يمي

اإلستهرار بتطوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا الهعموهات بشكل عام ونظم األعهال  .1

اإللكترونية بشكل خاص والعهل عمٍ توفير بيئة تكنولوجية قوية وحديثة لمعاهمين لها في ذلك هن 

أثر إيجابي عمٍ ذكاء هنظهات األعهال ونجاحيا في ظل ىذا العالم الجديد الذي يتسم ويعتهد 

 .عمٍ األعهال اإللكترونية

اإلستهرار بتطوير اإلهكانات الهعززة لقدرات الشركات عمٍ اإلستشعار واإلستجابة لها في ذلك هن  .2

 .أثر إيجابي عمٍ تعزيز ذكاء الهنظهات وربحيتيا ونجاحيا

لنظم األعهال االلكترونية، القسم الفني  / الهعموهات تكنولوجيا وحدةكفاية بإيالء إىتهام أكبر  .3

 .وبرهجيات نظم األعهال االلكترونية

العهل عمٍ توفير وتطوير إهكانات شركات األدوية العاهمة في هدينة عهان في الههمكة األردنية  .4

الياشهية بشكل خاص وجهيع الشركات األخرى بشكل عام فيها يخص قدرات تمك الشركات عمٍ 

 .اإلستجابة

التركيز عمٍ تطوير جوانب إستخدام شبكات نظم األعهال اإللكترونية، والعهل عمٍ رفع كفاية  .5

القسم الفني لمهنظهات وذلك لرفع هستوى  / الهعموهات تكنولوجيا وحدةالعاهمين الذين يهثمون كفاية 
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الذكاء لشركات األدوية العاهمة في هدينة عهان في الههمكة األردنية الياشهية بشكل خاص وجهيع 

 .الشركات األخرى بشكل عام

إجراء الدراسات واألبحاث التي تركز عمٍ هعرفة العواهل الهؤثرة عمٍ ذكاء هنظهات األعهال وهن  .6

وتحميل قدرة الشركات عمٍ االستشعار واالستجابة وربطيا . هرجعيات ووجيات نظر هختمفة

 .بالفرص التي تم استغالليا والتي تم فقدانيا

إجراء الدراسات واألبحاث التي تركز عمٍ هعرفة العواهل الهؤثرة عمٍ قدرة الهنظهات عمٍ  .7

 .اإلستجابة وهن هرجعيات ووجيات نظر هختمفة

إستخدام النهوذج الهطور في ىذه الدراسة وتطبيقو عمٍ قطاعات وبيئات هختمفة لمتأكد هن  .8

 .عهوهيتو وصالحيتو الهطمقة هن جيو وأيضًا التأكد وفحص عهوهية النتائج هن جية أخرى
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( 2)ممحق رقم 
إستبانة الدراسة بصورتها النهائية

 
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 نظم األعمال اإللكترونية في ذكاء المنظمة اتأثر تطبيق
دراسة ميدانية في شركات األدوية األردنية  

 

 ،،،الفاضمة أختي /الفاضل أخي
أثر تطبيقات نظم األعهال اإللكترونية في ذكاء  اختبار الٍ تيدف عمهية دراسة جراءإب حاليا أقوم

دراسة هيدانية في شركات األدوية األردنية كجزء هن هتطمبات الحصول عمٍ درجة : الهنظهة

 نود كها. الدراسة ىذه لنجاح األىهية غاية في تعتبر إجاباتكم ان .الهاجستير في األعهال االلكترونية

لذلك، . فقط العمهي البحث  ولغايات "لمغاية سرية" أنيا  عمٍ تعاهل سوف إجاباتكم أن لكم نؤكد أن

 ىذه أن العمم يرجٍ كها. عهمكم الحالية وهسؤوليات هنظور هن اسئمة االستبانة عمٍ اإلجابة الرجاء

 فهن .األدوية األردنية قطاع في العاهمة الشركات جهيع عمٍ لمتطبيق قابمة لتكون صههت االستبانة

 هحاولة يرجٍ .فييا تعهمون التي الشركة عمٍ تام بشكل تنطبق ال االسئمة بعض تكون أن الههكن

 هضممة، تكون سوف أنيا تعتقد أو هعينة، إجابة هن هتأكد غير كنت إذا ولكن األسئمة جهيع إجابة

  .هحددة إجابة دون السؤال ترك يرجٍ

 

 مسبقاً  تعاونكم حسن لكم اً شاكر
 0799501660:يىتاَم/ حايش َىاف انضتٍ/ انثاحج 

 

 انذًَغشافُح  انًعهىياخ :االول انجضء
ٍٕخ29-25□ٍٕخ24-20□ٍٕخ20ألًِٓ□:انعًش

 ٍٕخفأوضو40□ٍٕخ39-35□ٍٕخ30-34□

 أٔضٝ□موو□:انجُس
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(و١ٍخِغزّغ)كثٍَٛ□ػبِخصب٠ٛٔخ□ٌ:انتعهُى يستىيال

 كوزٛهاح□ِبعَز١و□كثٍَٛػبٌٟ□ثىبٌٛه٠ًٛ□

ٍٕٛاد9-5□ٍٕٛاد5ألًِٓ□:انخثشج سُىاخ

 ٍٕخ20أوضوِٓ□ٍٕخ19-15□ٍٕخ10-14□

انًستهضياخ انًادَح، انثشيجُاخ، انشثكاخ، لىاعذ انثُاَاخ، كفاَح وحذج  ) االعًال اإلنكتشوَُح َظى استخذاو  :انخاٍَ انجضء

 .(تكُىنىجُا انًعهىياخ

َشجً لشاءج كم فمشج  . داخم انششكحتاححاستخذاو َظى األعًال اإلنكتشوَُح انىطثُعح  انتعشف عهًاٌ هزا انجضء َهذف انً 

 (3)غُش يىافك،  (2)وتعٍُ أَك غُش يىافك تشذج،  (1) :انخُاساخ انًتاحح هٍ  .فٍ انعايىد انًُاسة (×)ووضع أشاسج 

 .يىافك تشذج (5)يىافك،  (4)يحاَذ، 

 (Hardware) انًادَح انًستهضياخ
 يىافك غُش

 تشذج

 يىافك 

 تشذج

1 2 3 4 5 

1 
ةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخمادللهحوبف١خٌزٍج١خٚأٍٟٛػ١خاٌؼأْ

 .اؽز١بعبداٌؼًّ
     

2 
ػلكاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخوبفٌٟزٛف١واٌّؼٍِٛبدأْ

.اٌالىِخالرقبماٌمواهد
     

3 
رزَُاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخثبٔٙبمادٍؼبدرقي١ٕ٠خ

 .وج١وح
     

      .رزَُاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخثبٔٙبمادٍوػٗػب١ٌخ 4

5 
.٠زُرؾل٠شاعٙيحاٌؾبٍٛةاٌَّزقلِخفٟاٌشووخثبٍزّواهػبكح


     

 (Software )البرمجيات

 يىافك غُش

 تشذج

 يىافك 

 تشذج

1 2 3 4 5 

      .رٍجٟاٌجوِغ١بداٌّزبؽخفٟاٌشووخاؽز١بعبدػٍّٟ 6

      .رزصفاٌجوِغ١بدثٌَٙٛخاٌزفبػًٚاٌزقبطتِؼٙب 7

      .٠ّىٓرصؾ١ؼأٚرط٠ٛواٌجوِغ١بدثٌَٙٛخ 8

      .ِشىٍخئ٠خثلائًٌؾًِٓايرَبُ٘اٌجوِغ١بدفٟٚضغِغّٛػخ 9

      .ثواِظؽّب٠خوبف١خِٓاٌف١وٍٚبداٌشووخرٛفو 10

11
هاإلهشبكادٚرمل٠ُاٌّؼٍِٛبدٞرزصفاٌجوِغ١بداٌَّزقلِخثزٛف

 .اٌقًٍأٞؽلٚسػٕلاٌزٛض١ؾ١خ
     

 (Networks) الشبكات

غُش يىافك 

 تشذج

يىافك  

 تشذج

1 2 3 4 5 

12 
هثظااللَبَاٌلاف١ٍخٌٍشووخفٟرَبػلشجىبداٌؾبٍٛةاٌّزبؽخفٟ

 .اٌز١َٕكف١ّبث١ٕٙبٚى٠بكحفؼب١ٌزٙبى٠بكح
     

      .ثبٌٌَٙٛخٚاٌَوػخفٟاٌشووخرّزبىػ١ٍّخاٍزقلاَاٌشجىبد 13

14 
٠َُٙهثظع١ّغفوٚعاٌشووخثشجىخٚاؽلحفٍٟوػخاإلثالؽػٓاٞ

 .فطأ
     

15 
٠َُٙهثظع١ّغفوٚعاٌشووخثشجىخٚاؽلحفِٟوالجخاٌؼ١ٍّبدا١ِٛ١ٌخ

 .ٚضجظ١ٍو٘ب
     

16 
٠إِٓهثظع١ّغفوٚعاٌشووخثشجىخٚاؽلحِغاٌّووياٌوئ١َٟلبػلح

 .ث١بٔبدفبصخثبٌشووخ
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   انًُظًح ركاء :انخانج انجضء

فٍ انعايىد  (×)َشجً ووضع أشاسج  .(اإلستشعاس، اإلستجاتح )هزا انجضء َهذف انً جًع انثُاَاخ انًتعهمح تزكاء انششكح

 .يىافك تشذج (5)يىافك،  (4)يحاَذ، (3)غُش يىافك،  (2)غُش يىافك تشذج،  (1) :انخُاساخ انًتاحح هٍ. انًُاسة

 (Sensing) اإلستشعاس

 غُش

 يىافك

 تشذج

 يىافك 

 تشذج

1 2 3 4 5 

27 
:ِضً) ِؼٍِٛبداألػّبيِِٓصبكهِقزٍفخعّغرَزط١غاٌشووخ

.(اٌّٛهك٠ٓٚإٌّبف١َٓ،ٚاٌؼّالء،
     

28 
اٌنٞرؼًّثٗػٍٝفٍكِؼوفخػٓاٌَٛقرزّزغاٌشووخثملهحػب١ٌخ

اٌزغ١واداٌزٕظ١ّ١خ،ٚاػّبيإٌّبف١َٓ،ٚارغبٖاٌَٛق،:ِضً)

 .(اٌـ...ٚاٌزؾٛالداٌضمبف١خ،ٚاٌزطٛهاداٌزىٌٕٛٛع١خ

     

29 

فِٟقزٍفاألػّبيِؼٍِٛبدرف١َوػٍٝاٌملهحاٌشووخرّزٍه

اإلكاهحاٌؼ١ٍب،ٚاإلكاهحاٌٍٛطٝ،ٚاإلكاهح) اإلكاه٠خَِز٠ٛبرٙب

.(اٌزشغ١ٍ١خ

     

30 
اٌشووخاٌملهحػٍٝرؾ١ًٍِؼٍِٛبداألػّبيثأشىبٌٙباٌّقزٍفخرّزٍه

 .٠خف١ل٠ٛ٠خأِٚمبطغصٛر١خٚصٛد٠خأٚٔصٍٛاءوبٔذ
     

 (Database) البيانات قواعد

غُش يىافك 

 تشذج

يىافك  

 تشذج

1 2 3 4 5 

17 
٠َُٙفٟرٛف١واٌّؼٍِٛبدثزىٍفخفٟاٌشووخئْئٍزقلاَلٛاػلاٌج١بٔبد

 .ألًٍٚوػخاػٍٝ
     

      .ئْئٍزقلاَلٛاػلاٌج١بٔبد٠َُٙفٟؽفعاٌىُاٌٙبئًِٓاٌج١بٔبد 18

19 
ئْئٍزقلاَلٛاػلاٌج١بٔبد٠َُٙفٟرجبكياٌّؼٍِٛبدث١ٓاٌلٚائو

 .كافًاٌشووخٚااللَبَاٌّقزٍفخ
     

20 
رَزقلَاٌشووخٔظُأِٓٚؽّب٠خفبصخٌمٛاػلاٌج١بٔبداٌّزبؽخٚرؾل٠ل

.اٌؼب١ٍِٓاٌّق١ٌٛٓثبٌلفٛيؽَتِب٠زطٍجٗطج١ؼخػٍُّٙصالؽ١بد
     

      .اٌج١بٔبدثشىًكٚهٞٚاػل٠زُرؾل٠شقػبكحفٟشووزٕب 21

 الفني القسم / المعمومات تكنولوجيا وحدةكفاية 

غُش يىافك 

 تشذج

يىافك  

 تشذج

1 2 3 4 5 

22 
ظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخجٕصخاٌّقزرغ١تٚؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد

 .جَهػخػٍٝاَزفَبهازٟ
     

23 

ظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخجٕصخاٌّقزٚؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدٌظرؼب

ٔظُاألػّبياالٌىزو١ٔٚخٚاٌشجىبداٌّورجطخاٌزٟزٚاغٕٟٙفٟياٌّشبى

 .ثٙب

     

24 
ظُجٕصخاٌّقزثٛؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدػبكحِب٠زُاالرصبي

 .ٚثلْٚئ٠خػٛائكجصٚهحّجبشهحاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخ
     

25 
ثٛؽلحأزّزغجؼاللبدغ١كحّغاٌؼب١ٍّْثشىًػبَ،أٔبشقص١بً

 .ظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخجٕصخاٌّقزرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبد
     

26 
ظُجٕصخاٌّقزٚؽلحرىٌٕٛٛع١باٌّؼٍِٛبدف١ٓ٠ٟزفَٙاٌؼبٍّػبكحِب

 .إٌظُاٌّقزٍفخاؾز١بغبزٟاٌّقزٍفخّْاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخ
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31 
اٌٛاعجخػٍٝرؾل٠لأ٠ٌٛٚبدأُ٘اٌزغ١١وادػب١ٌخللهحةاٌشووخرزّزغ

 .فٟث١ئخاألػّبي
     

32 
فٟاٌشووخاٌملهحػٍٝرمل٠ُِؼٍِٛبداألػّبيئٌٝصٕبعاٌمواهرّزٍه

 .إٌّظّخكافًاٌٛؽلاداٌٛظ١ف١خاٌّقزٍفخ
     

33 
رط٠ٛوهؤ٠خٚاضؾخٌٍطٍتفٍٍٍَٟخاٌزٛه٠لاٌزبثؼخاٌشووخرَزط١غ

 .ٌٙبفٟاٌٛلذاٌؾم١مٟ
     

34 
رغ١وادفٟث١ئخإل٠خاإلٍزؼلاكٚاٌملهحػٍٝاٌزأ٘ترّزٍهاٌشووخ

 .األػّبي
     

35 
فٟاإلِلرمل٠ُِٕزغبدمادعٛكحػب١ٌخػب١ٌخػٍٝللهحةاٌشووخرزّزغ

.اٌط٠ًٛ
     

 (Responding )اإلستجاتح

 غُش

 يىافك

 تشذج

 يىافك 

 تشذج

1 2 3 4 5 

      .ٍوػخرمل٠ُِٕزغبدعل٠لحئٌٝاٌَٛقةاٌشووخرَزط١غ 36

37 
ئٌٝ(ل١ّخ)٠بػٍٝئضبفخاٌّي٠لِٓاٌّياٚاٌملهحاٌشووخاٌَوػخرّزٍه

 .إٌّزغبداٌؾب١ٌخ
     

38 
ِٓإٌّبف١َٓأٍوعئكفبيِٕزظعل٠لئٌٝاٌَٛقرَزط١غاٌشووخ

 .ا٢فو٠ٓ
     

39 
(ِٕزغبرٙباٌؾب١ٌخ)اٌشووخاٌملهحػٍٝرؼل٠ًؽغُاإلٔزبطرّزٍه

 .ثٌَٙٛخ
     

40
اٌشووخاٌملهحػٍٝفٍككهعخػب١ٌخِٓاٌزواثظِغشووبءرّزٍه

 .(وبٌّٛهك٠ٓٚاٌّٛىػ١ٓ)اٌزغبه١٠ٓاألػّبي
     

41 
األػّبيثشىًِزيآِػٍٝٔفٌاٌج١بٔبدِغشووبءاٌشووخرؼًّ

 .اٌزغبه١٠ٓ
     

     .اٌزغبه١٠ٓاألػّبيفططٙبثبٌزؼبِْٚغشووبءاٌشووخرضغ 42

     .ٌٍشووبءاٌزغبه١٠ٓثبٌؼًّػٍٝاٌج١بٔبداٌقبصخثٙباٌشووخرَّؼ 43

44 
ػٍٝى٠بكحكلخاٌج١بٔبداٌَّزقلِخِٓفالياٌشووخاٌملهحرّزٍه

.اٌشووبءاٌزغبه١٠ٓ

     

45 
ٚثبٌزؼبْٚظُاألػّبياإلٌىزو١ٔٚخثشىًِزيإِٓثزط٠ٛواٌشووخرمَٛ

.ِغاٌؼل٠لِٓاٌشووبءفٍٍٍَٟخاٌزٛه٠ل

     

46 
ِغاٌؼل٠لِٓٚثبٌزؼبْٚاٌزغبه٠خثشىًِزيآِ٘بػ١ٍّبدرصُّاٌشووخ

.اٌشووبءفٍٍٍَٟخاٌزٛه٠ل

     

47 
اٌملهحػٍٝى٠بكحكلخاٌّؼٍِٛبداٌَّزقلِخِٓلجًرّزٍهاٌشووخ

.اإلكاهحاٌؼ١ٍبفٟئرقبماٌمواهاداالٍزوار١غ١خ

     

48 
ث١ٓفٍككهعخػب١ٌخِٓاإلرصبيػب١ٌخفٟللهحةاٌشووخرزّزغ

.ػ١ٍّبداألػّبيفٟإٌّظّخ

     

     .اٌَٛقاٌغنه٠خفٟرغ١واداياٌشووخاٌملهحػٍٝاٌزى١فِغرّزٍه 49

50
فٟػ١ٍّبدِؼ١ٕخِٓارقبمئعواءادف١ٙباٌؼب١ٍِٓاٌشووخرّىٓ

.األػّبي

     

     .فٟث١ئخاٌؼًّاٌزؼبًِِغاٌزغ١واداٌغنه٠خفٟٔخِٚوثبيرزّزغاٌشووخ 51

52 
ػٕلاٌشووخاٌملهحػٍٝر١ٌٛلاٍزوار١غ١بدػًّعل٠لحرّزٍه

.اٌضوٚهح
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