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أثـر نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية:

دراسة ميدانية على عينة من قيادات أمانة محافظة جدة
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أستاذ اإلدارة العامة والسلوك التنظيمي

ساره بنت مستور ناجم الزهراني

باحثة - مساعد اداري )أمانة محافظة جدة(
 قسم اإلدارة العامة 

 كلية االقتصاد واإلدارة 
 جامعة امللك عبد العزيـز 
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

الفنيــة  البشــرية،  املاديــة،  )اإلمكانــات  القــرارات  دعــم  نظــم  أبعــاد  تأثيـــر  علــى  للتعــرف  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 
والتنظيميــة( علــى إدارة املــدن الذكيــة، والتعــرف علــى مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه املــدن، وتحديــد الفــروق ذات 
الداللــة اإلحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة وفــق املتغيـــرات )الجنــس– املؤهــل العلمــي – املســمى الوظيفــي- 

العمــر - عــدد ســنوات الخبـــرة(.

وتو�صــي الدارســة بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا: حــث القيــادات علــى االســتمرار فــي توفيـــر البـــرمجيات املناســبة، وتحديثهــا 
إلنجــاز األعمــال بــكل كفــاءة وســرعة ودقــة، وقيــام القيــادات بوضــع نظــام للتدريــب واســتقطاب الكــوادر البشــرية؛ ليتمتــع 
فــي إدارة  الــرؤى والخطــط املســتقبلية  فــي وضــع  املوظفيــن بدرجــة عاليــة مــن اإلتقــان، وزيــادة االهتمــام بمشــاركة العامليــن 
املــدن الذكيــة، واالســتماع ملقتـــرحاتهم ومبادراتهــم وأفكارهــم فــي حــل املشــكالت، وحــث القيــادات علــى االهتمــام بمرونــة الهيــكل 
املــدن  مــن  املزيــد  إدخــال  البيئــة املحيطــة والعمــل علــى  تطــرأ علــى  قــد  التــي  للتغيـــرات   

ً
الذكيــة؛ اســتجابة للمــدن  التنظيمــي 

.
ً
 وعامليــا

ً
الســعودية فــي نطــاق املــدن الذكيــة عربيــا

الكلمات املفتاحية: املدن الذكية، نظم دعم القرار.

املقدمة
املؤسســة واســتدامتها،  نمــو  القــرارات علــى  هــذه  تســاعد  للمــدراء، حيــث  الوظائــف األساســية  أحــد  القــرارات  تعتبـــر 
عــد األداة األساســية التــي تســتخدم فــي خلــق الفــرص وتعزيـــز نقــاط القــوة للمؤسســة، ومواجهــة التحديــات الداخليــة 

ُ
فهــي ت

والخارجيــة، ويعتبـــر القــرار الصائــب وفــي الوقــت املناســب هــو جوهــر اإلدارة الناجحــة، والقــرار اإلداري ال يمكــن أن يكــون 
ســليم إن لــم يســتند علــى معلومــات مالءمــة للتعامــل مــع الوضــع الــذي يواجهــه صاحــب القــرار.

وفــي إطــار التحــرك العالمــي نحــو تطويـــر املــدن لتصبــح مدنــا ذكيــة قامــت اململكــة العربيــة الســعودية بوضــع الخطــط 
 ذكيــة وذلــك مــن خــالل تطبيــق مفهــوم املــدن الذكيــة 

ً
وإعــداد الدراســات الالزمــة لتطويـــر عــدد مــن املــدن الرئيســة لتصبــح مدنــا

علــى خمــس مــدن ســعودية وذلــك ضمــن مبادرتهــا التــي تقــام فــي إطــار مبــادرات التحــول البلــدي املنبثــق مــن بـــرنامج التحــول 
الوطنــي 2020م، حيــث قامــت وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة بعمــل دراســة ميدانيــة علــى 17 مدينــة ســعودية يشــكل عــدد 
ســكانها 71% مــن إجمالــي ســكان اململكــة لتختــار مــن بينهــم خمــس مــدن لتطبيــق مفهــوم املدينــة الذكيــة وهــي: الريــاض ومكــة 
املكرمة واملدينة املنورة وجدة واألحســاء، وقد تم اعتماد خمس مبادرات ذكية لتطبيقها تتمثل في املواقف الذكية واإلضاءة 
الذكية واملخلفات الصلبة والكاميـرات الذكية وأجهزة قياس التلوث البيئي، كما تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية حيث 
 عــن توعيــة املواطــن بالتعامــل مــع هــذه الخدمــات لضمــان اســتدامتها 

ً
تحتــاج تلــك املبــادرات إلــى بنيــة تحتيــة إلكتـــرونية فضــال
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تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة للتعــرف علــى تأثيـــر أبعــاد نظــم دعــم القــرارات )اإلمكانــات املاديــة، البشــرية، الفنيــة والتنظيميــة( 
علــى إدارة املــدن الذكيــة، والتعــرف علــى مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه املــدن، وتحديــد الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة بيــن 
متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة وفــق املتغيـــرات )الجنــس– املؤهــل العلمــي – املســمى الوظيفــي- العمــر - عــدد ســنوات الخبـــرة(. 
وتو�صي الدارسة بعدد من التوصيات أهمها: حث القيادات على االستمرار في توفيـر البـرمجيات املناسبة، وتحديثها إلنجاز األعمال 
بــكل كفــاءة وســرعة ودقــة، وقيــام القيــادات بوضــع نظــام للتدريــب واســتقطاب الكــوادر البشــرية؛ ليتمتــع املوظفيــن بدرجــة عاليــة مــن 
اإلتقــان، وزيــادة االهتمــام بمشــاركة العامليــن فــي وضــع الــرؤى والخطــط املســتقبلية فــي إدارة املــدن الذكيــة، واالســتماع ملقتـــرحاتهم 
 للتغيـــرات 

ً
ومبادراتهم وأفكارهم في حل املشــكالت، وحث القيادات على االهتمام بمرونة الهيكل التنظيمي للمدن الذكية؛ اســتجابة

.
ً
 وعامليــا

ً
التــي قــد تطــرأ علــى البيئــة املحيطــة والعمــل علــى إدخــال املزيــد مــن املــدن الســعودية فــي نطــاق املــدن الذكيــة عربيــا
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واالســتفادة منهــا، وقــد أقــر االجتمــاع األول للهيئــة العليــا لتطويـــر مدينــة الريــاض لعــام 1437ه تحويــل مدينــة الريــاض إلــى 
مدينــة ذكيــة )محمــد، 2019: 175(.

 مما تقدم جاءت الدراسة الحالية للتعرف على تأثيـر نظم دعم القرارات على إدارة املدن الذكية.
ً
وانطالقا

املحور األول - منهجية الدراسة
 - مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ً
أوال

تكمــن إشــكالية البحــث بالدرجــة األولــى فــي مفهــوم نظــم دعــم القــرار ومفهــوم املدينــة الذكيــة، وتأخــر طرحهمــا وتنبــي 
التطبيــق فــي الــدول الناميــة، وإيضــاح دور التطــور التقنــي والعالقــة بيــن نظــم دعــم القــرار علــى تخطيــط املــدن، باإلضافــة إلــى 

االفتقــار إلــى سياســة عمرانيــة واضحــة لالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة فــي تخطيــط املــدن القائمــة واملســتقبلية.

لذلــك فــإن الغــرض مــن الدراســة هــو معرفــة أثـــر نظــم دعــم القــرار علــى إدارة املــدن الذكيــة، ولتحقيــق الغــرض مــن هــذه 
الدراســة تكمــن مشــكلتها فــي التســاؤل التالــي:

ما تأثيـر أبعاد نظم دعم القرارات على إدارة املدن الذكية؟، ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

هل تؤثـر اإلمكانات املادية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية؟1- 

هل تؤثـر اإلمكانات البشرية املتوافرة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية؟2- 

هل تؤثـر اإلمكانات الفنية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية؟3- 

هل تؤثـر اإلمكانات التنظيمية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية؟ - 

ما مستوى الخدمات التي تقدمها املدن الذكية؟5- 

)الجنــس، 6-  املتغيـــرات  وفــق  الدراســة  اســتجابة عينــة  بيــن متوســطات  الداللــة اإلحصائيــة  فــروق ذات  توجــد  هــل 
الخبـــرة( ســنوات  العمــر،  الوظيفــي،  املســمى  العلمــي،  املؤهــل 

ثانًيا - أهداف الدراسة

الرئيــس  الهــدف  مــن  ويتفــرع  الذكيــة،  املــدن  إدارة  علــى  القــرارات  دعــم  نظــم  أبعــاد  أثـــر  علــى  للتعــرف  البحــث  يهــدف 
التاليــة: الفرعيــة  األهــداف 

التعرف على أثـر اإلمكانات املادية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية.1- 

التعرف على أثـر اإلمكانات البشرية املتوافرة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية.2- 

التعرف على أثـر اإلمكانات الفنية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية.3- 

التعرف على أثـر اإلمكانات التنظيمية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار على إدارة املدن الذكية. - 

التعرف على مستوى الخدمات التي تقدمها املدن الذكية.5- 

)الجنــس، 6-  املتغيـــرات  وفــق  الدراســة  عينــة  اســتجابة  متوســطات  بيــن  اإلحصائيــة  الداللــة  ذات  الفــروق  وتحديــد 
الخبـــرة( ســنوات  العمــر،  الوظيفــي،  املســمى  العلمــي،  املؤهــل 

ا - أهمية البحث
ً
ثالث

أهمية الدراسة من الناحية العلمية:- 

 -1.
ً
 وجديدا

ً
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أن هذا املوضوع يعد حديثا

يكتســب هــذا املوضــوع أهميــة بالغــة لتســليطه الضــوء علــى آخــر مــا توصلــت إليــه البشــرية مــن ابتــكارات مــن خــالل 2- 
نمــوذج املدينــة الذكيــة التــي تشــكل أحــد مظاهــر الحداثــة فــي العصــر الحالــي خاصــة بفعــل ثــورة االتصــاالت واملعلومــات.

أهمية موضوع املدن الذكية بوصفها من املوضوعات التي ال يـزال يكتنفها الغموض والحاجة للمزيد من الدراسات 3- 
فيها أمر في غاية األهمية والضرورة للكشــف عن مكوناته وفوائده وانعكاســاته على تنشــيط مختلف جوانب الحياة.



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 4 )تحت النشر( - ديسمبـر )كانون األول( 2023

37

إثـراء املكتبة العربية ومراكز البحث العلمي حيث توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات ملساعدة الباحثين والدارسين  - 
 لنــدرة الدراســات الســابقة فــي موضــوع البحــث وتشــجيعهم إلجــراء املزيــد مــن األبحــاث فــي هــذا 

ً
فــي هــذا املجــال نظــرا

املجــال وهــذا يعنــي تطويـــر هــذا املجــال فــي املســتقبل.

أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية- 
لفــت انتبــاه املنظمــات الحكوميــة إلــى أهميــة موضــوع نظــم دعــم القــرار وأهميــة اســتخدامها، وإبـــراز جوانــب القــوة 1- 

والضعــف الناتجــة عــن اســتخدامها، فهــذه الدراســة تقــدم دراســة شــاملة ومتكاملــة لنظــم دعــم القــرار وأهميــة 
تطبيقهــا فــي املــدن الذكيــة.

قــد تســاعد هــذه الدراســة قيــادات املنظمــات الحكوميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية علــى مواكبــة الفكــر اإلداري 2- 
الحديــث فــي اإلدارة الحديثــة التــي يمكــن تطبيقهــا إلدارة املــدن الذكيــة.

الفائدة التي تعود على القيادات العليا في أمانة مدينة جدة، من خالل نتائج وتوصيات البحث.3- 

محاولة وضع معاييـر خاصة بتصميم املدن الذكية. - 

تحقيق استدامة البيئة الذكية في ظل نظم دعم القرار.5- 

أهمية الدراسة للباحث- 

 فائــق الســرعة، حيــث 
ً
أهميــة هــذه الدراســة بالنســبة للباحــث كونــه يعالــج موضــوع التطــور التقنــي، والــذي يعتبـــر تطــورا

ينتــج العالــم كل يــوم وكل ســاعة تقنيــة جديــدة، ممــا أثـــر بشــكل واضــح علــى الفكــر اإلنســاني، وعلــى الحيــاة اليوميــة لألفــراد، 
وبالتالــي علــى العالقــة املكانيــة للعناصــر العمرانيــة، وضــرورة االســتفادة القصــوى مــن اآلثــار اإليجابيــة لهــذا التطــور فــي مجــال 

تخطيــط املــدن، والعمــل علــى وضــع رؤى مســتقبلية ملدينــة جــدة فــي ضــوء التطــور الحاصــل.

رابًعا - حدود الدراسة

بســبب انقطــاع الدراســة بســبب جائحــة كورونــا وألن العينــة ال تمثــل مجتمــع البحــث قــد تضعــف املصداقيــة فــي اإلجابــة 
علــى االســتبانة.

خامًسا - أنموذج الدراسة الفر�شي

تــم تصميــم وبنــاء أنمــوذج الدراســة الفر�صــي وفــق مــا جــاء مــن مســح للنتاجــات الفكريــة لألدبيــات العلميــة الرصينــة ذات 
الصلة بمتغيـــرات الدراســة وفي ضوء مشــكلة وأهداف الدراســة.

الباحثــة،  إعــداد  مــن  املســتقل  واملتغيـــر  2019(؛  )الشــوبكي،  دراســة  نمــوذج  إلــى  املســتقل  املتغيـــر  فــي  االســتناد  وتــم 
الذكيــة(. املــدن  )وإدارة  التابــع  واملتغيـــر  اإلداريــة(  القــرارات  دعــم  )نظــم  املســتقل  املتغيـــر  بيــن  التـــرابط  وليوضــح 

املحور الثاني - هيكل الدراسة

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمنا دراستنا هذه إلى مبحثين:

املبحث األول - نظم دعم القرار
 - مفهوم نظم دعم القرار

ً
أوال

تعريف القرار: 1-

يعــرف القــرار علــى أنــه: »عمليــة بحــث عــن حــل وســط، بمعنــى أنــه ال يوجــد بديــل قــادر علــى تحقيــق الهــدف تحقيًقــا تاًمــا 
غيـــر البديــل الــذي تــم اختيــاره« )صجاصجــة، 2010(.
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 المتغير التابع   المتغير المستقل  

المدن الذكية    إدارة  

 متغيرات ديموغرافية 

 الجنس  .

 المؤهل العلمي  .

 المسمى الوظيفي  .

 العمر .

 سنوات الخبرة  .

 نظم دعم القرار 

 اإلمكانيات المادية المتاحة.  .

 البشرية المتاحة.  اإلمكانيات .

 الفنية المتاحة.  اإلمكانات .

 .  التنظيمية المتاحة  اإلمكانات .

النموذج من إعداد الباحثة

شكل رقم )1(

تعريف نظم دعم القرار 2-

حيــث يعرفــه )الحســني، 2013(:« هــو أحــد أنــواع نظــم املعلومــات املبنيــة علــى الحاســبات، هــذه النظــم تقــوم بتيسيـــر 
التفاعــل بيــن العنصــر البشــري وتكنولوجيــا املعلومــات فــي إنتــاج املعلومــات املناســبة الحتياجــات املســتخدمين فــي نظــام دعــم 
القــرارات يكــون الهــدف مــن تفاعــل العنصــر البشــري مــع تكنولوجيــا املعلومــات هــو توفيـــر الدعــم الــالزم لتـــرشيد عمليــة اتخــاذ 

القــرارات.

القــرارات  لدعــم  يســتخدم  محوســب  »نظــام  بأنــه:   )DSS( القــرار  دعــم  نظــام   )Segal, 2020( )ســيجال(  يعــرف  كمــا 
واألحــكام ومســارات العمــل فــي منظمــة أو شــركة مــا. يقــوم نظــام DSS بغربلــة وتحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات، وتجميــع 

القــرار«. فــي صنــع  معلومــات شــاملة يمكــن اســتخدامها لحــل املشــكالت واملســاعدة 

ممــا ســبق تـــرى الباحثــة أن نظــم دعــم القــرار تعتمــد علــى بنــاء نظــم معلومــات محوســبة تهــدف إلــى توفيـــر معلومــات 
وأســاليب إســناد قــرارات مطلوبــة لحــل مشــكلة معينــة.

ثانًيا - أهمية نظم دعم القرار
تبــدو أهميــة نظــم دعــم القــرار فــي ضــوء الكــم الهائــل مــن املعلومــات والتدخــل والتشــابك فيمــا بينهمــا والتأثيـــرات - 

املتبادلــة والتأثيـــرات الجانبيــة ألي قــرار والتــي يصعــب أخذهــا فــي االعتبــار دون اســتخدام الحوســبة ونظــم دعــم 
)Efraim et al., 2008( القــرار

زيــادة عــدد البدائــل وإمكانيــة اختيــار البديــل األمثــل مــن بيــن مجموعــة البدائــل املختبـــرة عــن طريــق توفيـــر تحليــل - 
حساســية أكثـــر ســرعة واســتجابة أســرع، حيــث تســتطيع تقديــم الدعــم لسلســلة متعاقبــة ومتـــرابطة مــن القــرارات، 

وتقــدم الدعــم لجميــع مراحــل عمليــة صنــع القــرار.

تســاعد القــادة علــى اتخــاذ قــرارات بشــأن املشــكالت التــي قــد تتغيـــر بســرعة والتــي ال يمكــن تحديدهــا بســهولة مســبًقا - 
)Sprague, 1980(

 وتـــرى الباحثــة أن اســتخدام نظــم دعــم القــرار توفــر تقنيــات فائقــة التطــور يــؤدي إلــى حصــول املنظمــة علــى ميـــزة مهمــة 
بالنســبة إلــى كل منافســيها مــن الذيــن ال يســتخدمون هــذه النظــم والتقنيــات.
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ا - فوائد نظم دعم القرار
ً
ثالث

نظم دعم القرار لها فوائد كثيـرة، نذكر منها:

تحقيــق امليـــزة التنافســية: اســتخدام الحاســوب فــي املنظمــات يعــزز مــن ميـــزاتها التنافســية، كــون هــذه املنظمــات - 
تقــوم بتصميــم تطبيقــات مبدعــة تمكنهــا مــن العمــل بكفــاءة والتكيــف مــع استـــراتيجية قيــادة التكلفــة األدنــى أو مــع 

استـــراتيجية التميـــز.

توفيـــر الوقــت: حيــث يكــون الوقــت عامــل حاســم جــًدا فــي نجــاح القــرار خاصــة فــي ظــروف األزمــات التــي تتســم بضيــق - 
.)Marakas,1999( الوقــت املتــاح التخــاذ القــرار

رابًعا - عوامل نجاح نظم دعم القرار

يذكر الفقي )2012: 115( عدة عوامل لنجاح نظم دعم القرار:

وجود نظام للحاسب اإللكتـروني.- 

توافر مجموعة من ملفات البيانات املرتبطة ببعضها واملخزنة على وسائط مختلفة للحاسب.- 

ويضيف هولســبل ووينســتون بعدا املناســبة والتطويـــر املســتمر، حيث ال يوجد نمط واحد لنظام دعم القرار صالح - 
لجميــع املؤسســات، والبــد أن تحتــاج املؤسســة مــا يناســبها مــن النظــم، ليــس هــذا فحســب بــل البــد أن يتــم مراجعــة 

)Holsapple & Whinston, 1996( وتطويـــر النظــام باســتمرار لتســتوعب تغيـــر الظــروف داخــل املؤسســة الواحــدة

خامًسا - إمكانات نظم دعم القرار
التأكيــد علــى اكتشــاف وحــل املشــكالت: تعتمــد نظــم دعــم القــرار علــى دعــم مهــارات املديـــر فــي جميــع مراحــل املشــكلة، - 

 إلــى تقييــم الحلــول البديلــة للمشــكلة.
ً
 مــن اكتشــاف املشــكلة إلــى اختيــار البيانــات الخاصــة باملشــكلة وصــوال

ً
بــدءا

املالــي، -  القــرار: وهــذه الوســائل تشــمل تحليــل املخاطــر والتحليــل  فــي اتخــاذ  توفيـــر الوســائل التحليليــة املســاهمة 
وتهــدف هــذه الوســائل التحليليــة إلــى مســاعدة املــدراء لفهــم كافــة جوانــب املشــكلة التــي بصــدد اتخــاذ قــرار بشــأنها. 

.)2015 )اللــوزي، 

كما إن هناك العديد من اإلمكانات التي تتمتع بها نظم دعم القرار منها:

تدعم القرارات التي تحدث ملرة واحدة وال تتكرر إال في حالة نادرة.- 

تسخر الوسائل التحليلية والنموذجية وقواعد البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار. )الشوبكي، 2019(.- 

سادًسا - خصائص نظم دعم القرار

 تختــص نظــم دعــم القــرار بدعــم متخــذي القــرار بعــدد مــن الخصائــص، ويمكــن إجمــال أهــم خصائــص نظــم دعــم 
باآلتــي: القــرارات 

العمل على رفع مستوى فاعلية عملية اتخاذ القرار وليس كفاءتها.- 

تستطيع هذه النظم حمل حجم كبيـر من البيانات.- 

طــرح وتـــرجيح البدائــل: مــع التطــور التكنولوجــي املعاصــر فــي نظــام الحاســب اآللــي وقدراتــه التحليليــة وفــي تقنيــات - 
االتصــاالت واملعلومــات ظهــر مــا يســمى أنظمــة دعــم القــرار الذكيــة IDSS والتــي تســند إلــى الــذكاء االصطناعــي التــي 

)Burstein, 2008( تطــرح علــى صانــع القــرار البدائــل املتاحــة مــع تـــرجيح البديــل األفضــل

سابًعا - أنواع القرارات في نظم دعم القرار

يورد )الحسيني، 2013( أنواع القرارات في نظم دعم القرارات:

القــرارات املهيكلــة أو القابلــة للبـــرمجة )Structured(: وهــي تلــك القــرارات التــي تكــون جميــع خطــوات عمليــة اتخــاذ - 
القــرار لهــا مبـــرمجة.
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بعــض -  تكــون  التــي  القــرارات  تلــك  وهــي   :)Semi- Structured( للبـــرمجة  القابلــة  شــبه  أو  املهيكلــة  شــبه  القــرارات 
مبـــرمجة. ليســت  األخــر  والبعــض  مبـــرمجة  لهــا  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  خطــوات 

القــرارات غيـــر املهيكلــة أو غيـــر القابلــة للبـــرمجة )Unstructured(: وهــي تلــك التــي تكــون كافــة خطــوات عمليــة اتخــاذ - 
القرار لها غيـــر مبـــرمجة.

ثامًنا - أنواع نظم دعم القرارات

يمكن تصنيف نظم دعم القرارات إلى:

3-    أدوات نظم دعم القرارات.1-  2-   مولدات نظم دعم القرارات.  نظم دعم القرارات املؤسسية. 

تاسًعا - مكونات نظم دعم القرار

)Turbanet alp212, 200  (:تتكون نظم دعم القرار من األجزاء التالية 

-    البـرمجيات.-  -    قواعد البيانات.  -    واجهة املستخدم.  املستخدمون.  

عاشًرا - األبعاد الرئيسة املؤثـرة في نظم دعم القرار املستخدمة في الدراسة

نظم دعم القرار تتأثـر بمجموعة من املتغيـرات التي تتكون منها تلك النظم، وتؤثـر وتتأثـر به، وهي على النحو التالي:

بعد األول: اإلمكانات املادية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار- 
ُ
ال

اإلمكانــات املاديــة تتضمــن جميــع األجهــزة املاديــة واملــواد املســتخدمة فــي تشــغيل املعلومــات، وهــي تشــمل الحاســبات 
والطرفيــات والوســائط. )عيســائي، وجابـــري، 2016(

افرة الستخدام نظم دعم القرار:-  بعد الثاني: اإلمكانات البشرية املتو
ُ
ال

أصبــح مــن الضــروري ألي مؤسســة تـــريد البقــاء والعمــل فــي بيئــة متغيـــرة أن تمتلــك نظــرة عامليــة فــي مجــال عملهــا، ســواء 
أكانــت شــركة عامليــة أو محليــة، حيــث أصبحــت املنافســة العامليــة والتحــرك عبـــر اإلنتـــرنت تختـــرق الحــدود املحليــة، ففــي ظــل 

تلــك املتغيـــرات يتوجــب االهتمــام باملــوارد البشــرية فــي املؤسســة. )الشــوبكي، 2019(.

بعد الثالث: اإلمكانات الفنية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار- 
ُ
ال

 أهــم هــذه اإلمكانــات تقنيــات املعلومــات اإلداريــة وتقنيــات النظــام الحاســوبي واالتصــاالت، حيــث تقــوم هــذه التقنيــات 
بتقديــم املعلومــات والبيانــات الضروريــة، وهــذا يؤثـــر علــى عمــل املؤسســة مــن حيــث زيــادة الفعاليــة، توفيـــر الوقــت والجهــد 
املبذول، الدقة والســرعة في عملية اإلنجاز، تقليل التكلفة، تبســيط اإلجراءات، زيادة اإلنتاجية اإلدارية. )الشــوبكي، 2019(.

بعد الرابع: اإلمكانات التنظيمية املتاحة الستخدام نظم دعم القرار- 
ُ
ال

 اإلمكانــات التنظيميــة واملتمثلــة فــي القــوى الكامنــة فــي املوقــف اإلداري، االتصــاالت اإلداريــة، التفويــض والالمركزيــة 
اإلداريــة، ونطــاق التمكيــن، فاتخــاذ القــرارات عمليــة مســتمرة ويوميــة، وتتضمــن كل املراحــل اإلداريــة، بــدًءا بالتخطيــط ومــروًرا 

بالتنظيــم والتوجيــه والرقابــة. )عيســائي، جابـــري، 2016(.

املبحث الثاني - إدارة املدن الذكية
 - تعريف املدن الذكية

ً
أوال

يذكــر »مــاك الريــن« و»أجيمــان« )McLaren & Agyeman, 2015( أن املدينــة الذكيــة هــي منطقــة حضريــة تســتخدم 
أنــواع مختلفــة مــن الوســائل اإللكتـــرونية وأجهــزة استشــعار لجمــع البيانــات واســتخدام هــذه البيانــات لتحســين العمليــات فــي 
جميــع أنحــاء املدينــة مثل محطــات توليــد الطاقــة، واملرافــق، وشــبكات إمــدادات امليــاه، والنفايات، الكشــف عــن الجريمــة، 

نظــم املعلومــات، واملــدارس، واملكتبــات واملستشــفيات والخدمــات املجتمعيــة األخــرى.
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وعليــه يمكننــا القــول بــأن املــدن الذكيــة عبــارة عــن منظومــة متكاملــة تســتعمل التقنيــات التكنولوجيــة وتقــدم خدمــات 
إلكتـــرونية، تفاعليــة فــي مختلــف املجــاالت وتتمتــع بالقــدرة علــى حــل املشــكالت مــن خــالل اســتثمار ذكاء األفــراد واملؤسســات 
والتقنيــات، كمــا تتميـــز باالســتدامة االجتماعيــة والبيئيــة، واعتمادهــا علــى االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة لخلــق التنافســية، 
وهــي نمــوذج لتنميــة املــدن واألقاليــم، يعتمــد علــى البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت لتحقيــق نمــو اقتصــادي 

مســتدام، ونوعيــة أفضــل للحيــاة.

ثانًيا - مزايا املدن الذكية

 تتميـز املدن الذكية بعدد من املميـزات من أهمها:

تقديم بيئة آمنة وتوفر طاقة فعالة لألفراد من خالل تنفيذ حلول مثل الدوائر التلفزيونية املغلقة والعدادات الذكية، - 
وأنظمة إدارة املباني واإلضاءة الذكية، لرصد سلوكيات األفراد بشكل أفضل وتعزيـز كفاءة استخدام الطاقة.

بنــاء بيئــة حضريــة وإجــراءات -  فــي  إيجــاد بيئــة تســتقطب األعمــال وتحافــظ علــى النمــو االقتصــادي، ممــا يســاهم 
االبتــكار. وتدعــم  املباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  تســتقطب  فعالــة  تجاريــة 

ضمــان ارتفــاع مســتويات مشــاركة األفــراد وتقديــم جــودة حيــاة أفضــل، حيــث إن املــدن الذكيــة ســتمكن األفــراد مــن - 
تقديــم اآلراء واملالحظــات والتواصــل مــع الســلطات مباشــرة. )مــدان، وســفيان، 2019: 109-108(

ا - صفات املدن الذكية
ً
ثالث

تتسم املدن الذكية بصفات أساسية هي:

توفــر جهــاز إداري مركــزي للمدينــة الذكيــة: بمعنــى منظومــة تحكــم حاســوبية وإلكتـــرونية، بإشــراف مــوارد بشــرية 1- 
مدربــة، وهيكلــة إداريــة متـــرابطة ومتكاملــة. )رضــوان، 2017: 192-191(.

التوســع في اســتخدام مصادر الطاقة املتجددة والطاقة الشمســية، ومحطات شــحن الســيارات واملصابيح املوفرة 2- 
)Riley, 2017( للطاقة

تحديــد 3-  ورصــد  البيئــة  حمايــة  علــى  تســاعد  التــي  املعلومــات  لجمــع  وبيئيــة  مناخيــة  بخلفيــة  ذكيــة،  بيئيــة  مراقبــة 
املواطــن. ملصلحــة  ذكيــة  بتطبيقــات  وربطهــا  املــدن،  وخــارج  داخــل  والتلــوث  الريــاح  وحركــة  األمطــار  مســتويات 

تكامــل اإلدارة الذكيــة: حيــث ال يكفــي أن تــدار أي مــن األنشــطة الحيويــة باملدينــة بشــكل ذكــي أو بعــض منهــا بمعــزل  - 
بعضهــا عــن بعــض ولكــن البــد أن يكــون هنــاك شــكل مــن أشــكال التكامــل واالتســاق فيمــا بيــن األنظمــة املختلفــة 
لضمــان الفاعليــة، ولهــذا فقــد حــدد  Frost & Sullivan 201: " ثمانيــة جوانــب رئيســة تحــدد املدينــة الذكيــة وهــي: 
الحوكمــة الذكيــة، والطاقــة الذكيــة، واملبانــي الذكيــة، والتنقــل الذـكـي، والبنيــة التحتيــة الذكيــة، والتكنولوجيــا 

الذكيــة، والرعايــة الصحيــة الذكيــة واملواطــن الذـكـي املتســقين مــع بعضهــم بشــكل متكامــل

رابًعا - خصائص املدن الذكية

تتميـز املدن الذكية بعدد من الخصائص نذكرها على النحو التالي:

-      الحوكمة الذكية.-  -      الحياة الذكية.   -      اإلنسان الذكي.  االقتصاد الذكي. 

-      اتخاذ القرار.-  -      التحليل.   -      الطاقة املتجددة.  البيئة الذكية.  

-      التنقل الذكي.-  -      التعليم الذكي.   -      الحكومة الذكية.  الصحة الذكية. 

-      التطور املستمر.-  املباني الذكية.  

خامًسا - ركائز املدن الذكية

تـرتكز املدن الذكية على أربعة محاور أساسية وهي:

-      الرأسمال البشري.-  -      املعرفة واالبتكار.  -      االحتواء الرقمي.  التوسع الحضري. 
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سادًسا - إيجابيات املدن الذكية

ا أفضل 
ً
لقد أشــار زعيتـــر ولباد )2019:  28( أن التحول إلى مدن ذكية له فوائد كثيـــرة، حيث ســيمنح الدول تخطيط

للمــدن، والنطاقــات العمرانيــة كمــا ســيقدم خدمــات الحكومــة اإللكتـــرونية للمواطنيــن بأســرع وقــت وبأقــل تكلفــة، وسيســاهم 
 عــن توفيـــر العديــد مــن 

ً
بشــكل كبيـــر فــي التنميــة االقتصاديــة، وتحســين مســتوى الخدمــات وارتفــاع معــّدل اإلنتاجيــة، فضــال

الفــرص الكثيـــرة للمجتمعــات، ولعــل أهــم إيجابياتهــا مــا يتعلــق بالقطــاع البيئــي، حيــث يمكــن للمــدن الذكيــة تقليــل اســتهالك 
الطاقــة وانبعاثــات الغــازات، ومعالجــة صحيــة مليــاه الصــرف الصحــي بنســبة 100%، وتوفيـــر العــدادات الذكيــة، وإدارة ورصــد 
نوعيــة امليــاه، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة واملبانــي الخضــراء، ومواقــف الســيارات الذكيــة، وتوفيـــر نظــام ذـكـي إلدارة حركــة 

املــرور، وإدارة املــدن بالكاميـــرات الذكيــة لرصــد التجــاوزات، وتحويــل النفايــات إلــى مــواد مفيــدة وتحســين إداراتهــا.

سابًعا - أهداف املدن الذكية

تهدف املدن الذكية إلى تحقيق اآلتي:

مــن خــالل التخطيــط والتنظيــم فيمــا -  بمــا يحقــق توقعــات واحتياجــات الســكان،  البنيــة التحتيــة للمدينــة  تهيئــة 
للفــرد. فــي جميــع املجــاالت الحياتيــة  يخــص الخدمــات املقدمــة 

ضمان توفيـر جودة الحياة للسكان، وذلك عن طريق إتباع استـراتيجيات تكنولوجية، وبيانات علمية دقيقة.- 

توفيـر بيئة نظيفة ومستدامة للمدينة.- 

توفيـر حلول ذكية تخدم املدينة والسكان في جميع املجاالت.- 

تحويل املدينة إلى "مدينة صديقة لإلنسان". )زعيتـر، لباد، 2019: 283- 28(.- 

ثامًنا - أسباب استخدام نظم دعم القرار )إدارة املدن الذكية(

وجد العديد من األسباب التي ساهمت في استخدام نظم دعم القرار نذكر أهمها: )اللوزي، 2015: 24(

ازدياد املنافسة التي تعرضت لها املنظمة سواء أكانت منافسة أجنبية أم محلية.- 

عجز املدن الذكية عن اللحاق بما يجري من حولها في البيئة االقتصادية- 

عندما تكون اإلدارة الخاصة بمعالجة املعلومات غيـر قادرة على تأمين احتياجات اإلدارة العليا.- 

املشكالت واملعوقات التي تواجه املدن الذكية:	 
تغيـــر نمــط الحيــاة فــي جميــع القطاعــات ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة تقبــل املجتمــع نمــط الحيــاة الجديــد، وإذا واجهــت - 

عــدة مــدن ذكيــة فــي العالــم معوقــات فــي تطبيــق املــدن الذكيــة مثــال ذلــك مدينــة ســونغدو الكوريــة الذكيــة، ومدينــة 
مصــدر فــي أبــو ظبــي.

الخصوصيــة: أن لــكل مدينــة خصائصهــا وتحتــاج إلــى ابتــكارات معينــة، لذلــك فــإن مختلــف الشــركات متـــرددة فــي - 
الدخــول هكــذا مشــروعات.

التهديــدات اإللكتـــرونية: تشــكل هاجًســا ملفهــوم املــدن الذكيــة وتعيــق التفاعــل اإليجابــي مــع املزايــا التــي تقدمهــا املــدن - 
الذكيــة، وخاصــة التهديــدات اإللكتـــرونية فــي شــبكات البنيــة التحتيــة الخطيــة )الكهربــاء واملــاء والنقــل(، وكذلــك 

اختـــراق خصوصيــة البيانــات مــن الســجالت الطبيــة. )حســن، 2019: 7 8-6 6(.

التغيـــر فــي البنيــة التحتيــة صعبــة وتتطلــب الكثيـــر مــن العمالــة، كمــا إن التغيـــرات فــي املبانــي ليســت ســهلة، حيــث إن - 
املــالك لــن يســمحوا بتغيـــر ممتلكاتهــم، ولــو ســمحوا بذلــك فالحصــول علــى تصريحــات لتطويـــر تلــك املبانــي لــن يكــون 

. )بلقيــدوم، 2019: 173(
ً

أمــًرا ســهال

املحور الثالث - الجانب العملي

إلــى تحقيقهــا، فقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي  بنــاًء علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى   
 لتحديــد أثـــر نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة علــى إدارة املــدن الذكيــة فــي أمانــة 

ً
 كافيــا

ً
التحليلــي، والــذي يهــدف إلــى تقديــم وصفــا
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للتحليــل  البيانــات  وإخضــاع  الدراســة،  متغيـــرات  بيــن  العالقــات  وتفسيـــر  وتحليلهــا  البيانــات  جمــع  بعــد  جــدة،  محافظــة 
والتوصيــات. للنتائــج  الوصــول  بهــدف  املناســب،  اإلحصائــي 

 - مصادر جمع البيانات
ً
أوال

اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على مصدرين، هما:

املصــادر األوليــة: تــم جمعهــا عــن طريــق االســتبانة، حيــث قامــت الباحثــة بتصميــم االســتبانة وتوزيعهــا علــى مجتمــع - 
الدراســة للحصــول علــى البيانــات الالزمــة حــول موضــوع الدراســة.

املصــادر الثانويــة: تتمثــل فــي الكتــب واملجــالت العلميــة والدوريــات، والدراســات واألبحــاث، والدراســة اإللكتـــروني فــي - 
قواعــد البيانــات التــي تناولــت موضــوع الدراســة.

ثانًيا - مجتمع الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن قيــادات أمانــة محافظــة جــدة، والبالــغ عددهــم )387(، وذلــك بنــاء علــى املعلومــات التــي 
حصلــت عليهــا الباحثــة مــن إدارة املــوارد البشــرية والهيــكل التنظيمــي لألمانــة.

ا - عينة الدراسة
ً
ثالث

 تــم اختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية بســيطة مــن قيــادات أمانــة محافظــة جــدة، وبنــاًء علــى جــدول حجــم املجتمــع 
.)Kergcie & Morgan( ومورجــان  لكيـــرج�صي  والعينــة 

𝑁𝑁 = 𝑥𝑥2𝑛𝑛𝑛𝑛(1 − 𝑛𝑛)
𝑑𝑑2(𝑛𝑛 − 1) + 𝑥𝑥2𝑛𝑛(1 − 𝑛𝑛) 

حجــم العينــة املطلوبــة. N. حجــم املجتمــع الكلــي للدراســة: n: Pمؤشــر الســكان )نســبة عــدد األفــراد فــي املجتمــع التــي - 
تؤثـــر فيهــا خصائــص الدراســة – )0.05(.

d: نسبة الخطأ الذي يمكن التجاوز عنه = )0.05(. -

X: )1 3.8(، وبدرجة حرية = )1(، ومستوى ثقة )0. 95(. -

 للمعادلــة الســابقة، أتضــح أن حجــم العينــة اقتصــر علــى )194( موظــف، وقــد قامــت الباحثــة بتوزيــع االســتبانة 
ً
 ووفقــا

، وتم اســتبعاد )10( اســتبانات غيـــر صالحة للتحليل اإلحصائي، 
ً
 على مفردات العينة، وبلغ عدد الردود )108( ردا

ً
إلكتـــرونيا

وتــم تحليــل )98( اســتبانة.

رابًعا - أدوات الدراسة

 اســتخدمت الباحثــة االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة، حيــث ُصممــت االســتبانة فــي االعتمــاد علــى 
الذكيــة(،  املــدن  إدارة  اإلداريــة،  القــرارات  دعــم  )نظــم  الدراســة  بمتغيـــرات  املرتبطــة  الســابقة  والدراســات  النظــري  األدب 
كدراسة )زعيتـر ولباد، 2019(، و)الشوبكي،2019(، و)عبد امللك ونصر الدين، 2019(، و)مدان وسفيان، 2019( ودراسة 

)القا�صــي والعراقــي، 2018(.

وقد أشملت استبانة الدراسة على ثالثة أجزاء رئيسة، وهي:

للعينــة -  الديموغرافيــة  الخصائــص  ويشــمل  الدراســة،  لعينــة  الشــخصية  البيانــات  علــى  يحتــوي  األول:  الجــزء 
الخبـــرة(. ســنوات  العمــر،  الوظيفــي،  املســمى  العلمــي،  املؤهــل  )الجنــس، 

الجزء الثاني: يحتوي على )30( عبارة ألبعاد نظم دعم القرارات اإلدارية، وهي مقسمة كالتالي:- 

الُبعد األول: اإلمكانات املادية املتاحة، ويتكون من )7( عبارات.	 

الُبعد الثاني: اإلمكانات البشرية املتاحة، ويتكون من )8( عبارات.	 
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الُبعد الثالث: اإلمكانات الفنية املتاحة، ويتكون من )8( عبارات.	 

الُبعد الرابع: اإلمكانات التنظيمية املتاحة، ويتكون من )7( عبارات.	 

الجزء الثالث: يحتوي على )15( عبارة إلدارة املدن الذكية.- 

 ملقيــاس ليكــرت الخما�صــي }أوافــق بشــدة )5(، أوافــق 
ً
وقــد تدّرجــت اســتجابات أفــراد العينــة فــي اســتبانة الدراســة وفقــا

)4(، ال أدري )3(، ال أوافــق )2(، ال أوافــق بشــدة )1({، ويســاعد هــذا املقيــاس فــي تحويــل اإلجابــات إلــى بيانــات كميــة يمكــن 
.
ً
قياســها إحصائيــا

خامًسا - ثبات أداة الدراسة

يقصــد بثبــات أداة الدراســة إلــى أي درجــة تعطــي األداة قــراءات متقاربــة كلمــا تــم اســتخدامها، بحيــث إن تكــون درجــة 
االرتبــاط بيــن اســتخدامه فــي كل مــرة أكثـــر مــن )0.70(، وإذا كانــت الدرجــة ضعيفــة فهــذا ينفــي ثبــات هــذا املقيــاس )القحطانــي؛ 

العامــري؛ آل مذهــب والعمــر،2013(.

بصورتهــا  توزيعهــا  تــم  الدراســة  اســتبانة  ثبــات  مــن  وللتأكــد 
التجريبيــة علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )13( موظــف وموظفــة 
فــي أمانــة محافظــة جــدة، وكانــت قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ )0،981(، 
أداة  منهــا  تجعــل  ثبــات  بدرجــة  تتمتــع  االســتبانة  أن  علــى  يــدل  وهــذا 
األساســية  العينــة  علــى  توزيعهــا  ويمكــن  للدراســة،  وصالحــة  مقبولــة 

للدراســة.

لــكل  كرونبــاخ  ألفــا  معامــل  قيــم   )1( رقــم  الجــدول  فــي  ويتضــح 
كاملــة: للعينــة  الدراســة  ومتغيـــرات  أبعــاد 

ُيظهــر الجــدول رقــم )1( أن قيــم معامــل ثبــات أبعــاد ومتغيـــرات 
بيــن )0.877- 0،957(، وبلغــت قيمــة  مــا  تـــراوحت  الدراســة مرتفعــة، 

معامــل ثبــات الدراســة الكلــي )0،969(، وهــي كبيـــرة 
مؤشــر  وهــذا  الصحيــح،  الواحــد  مــن  وقريبــة   

ً
جــدا

ويمكــن  عالــي،  بثبــات  تتمتــع  االســتبانة  أن  علــى 
امليدانــي. التطبيــق  فــي  عليهــا  االعتمــاد 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أن جميــع قيــم 
دالــة  الدراســة  متغيـــرات  بيــن  االرتبــاط  معامــل 
، حيــث إن جميــع األبعــاد تـــرتبط بالدرجــة 

ً
إحصائيــا

داللــة  مســتوى  عنــد  إيجابــي  ارتبــاط  لــألداة  الكليــة 
االرتبــاط  معامــل  قيــم  تـــراوحت  كمــا   ،)α=0.05(
بيــن )0.742- 0.957(، وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة 
ويظهــر  املحتــوى،  مــن صــدق  بدرجــة جيــدة  تتمتــع 
لقيــاس صــدق  بيـــرسون  ارتبــاط  قيــم   )3( الجــدول 
محتــوى كل عبــارة مــن عبــارات نظــم دعــم القــرارات 

اإلداريــة:

معامــل  قيــم  أن   )3( الجــدول  مــن  يتضــح 
القــرارات  دعــم  نظــم  أبعــاد  عبــارات  بيــن  االرتبــاط 

، وذات ارتبــاط إيجابــي عنــد مســتوى داللــة )α=0.05(، وهــذا يؤكــد علــى صالحيــة العبــارات للقيــاس، 
ً
اإلداريــة دالــة إحصائيــا

جدول رقم )1(
قيم معامل ثبات أبعاد ومتغيـرات الدراسة 

عدد أبعاد ومتغيـرات الدراسةت
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ

70،878اإلمكانات املادية املتاحة1
80،879اإلمكانات البشرية املتاحة2
80،877اإلمكانات الفنية املتاحة3
70،909اإلمكانات التنظيمية املتاحة4

300،951متغيـر نظم دعم القرارات اإلدارية
150،957متغيـر إدارة املدن الذكية

450.969الدرجة الكلية

 .)SPSS( املصدر: من إعداد الباحثة في االعتماد على مخرجات بـرنامج 

جدول رقم )2( 
قيم معامل االرتباط بين أبعاد املتغيـرات والدرجة الكلية لألداة

اإلمكانات العالقة
املادية 

اإلمكانات 
البشرية 

اإلمكانات 
الفنية 

اإلمكانات 
التنظيمية 

إدارة املدن 
الذكية

1اإلمكانات املادية
Sig. مستوى الداللة-
0.7121**اإلمكانات البشرية

Sig. 0.000مستوى الداللة-
0.6891**0،651**اإلمكانات الفنية

Sig. 0.0000.000مستوى الداللة-
0،7661**0.783**0.619**اإلمكانات التنظيمية
Sig. 0.0000.0000.000مستوى الداللة-
71 0.6**0.678**0.714**0.599**إدارة املدن الذكية
Sig. 0.0000.0000.0000.000مستوى الداللة-

0.957**0.802**0.810**8 0.8**0.742**الدرجة الكلية

 .)SPSS( املصدر: من إعداد الباحثة في االعتماد على مخرجات بـرنامج
.)α=0.01( عند مستوى 

ً
** االرتباط دال إحصائيا
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بيـــرسون  ارتبــاط  قيــم   )4( الجــدول  ويظهــر 
لقيــاس صــدق محتــوى كل عبــارة مــن عبــارات 

الذكيــة: املــدن  إدارة 

يتضــح مــن الجــدول )4( أن قيــم معامــل 
املــدن  إدارة  عبــارات  محتــوى  بيــن  االرتبــاط 
، وذات ارتبــاط إيجابــي 

ً
الذكيــة دالــة إحصائيــا

يؤكــد  وهــذا   ،)α=0.05( داللــة  مســتوى  عنــد 
علــى صالحيــة العبــارات للقيــاس، وبذلــك تعتبـــر 

لقياســه. وضعــت  ملــا  صادقــة  االســتبانة 

سادًسا - أساليب املعالجة اإلحصائية

تــم اســتخدام  بيانــات الدراســة  ملعالجــة 
بـــرنامج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة 
)SPSS-v22(، لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة، 
 للمعالجــات اإلحصائيــة 

ً
وتحقيــق أهدافهــا وفقــا

التاليــة:

 - Cronbach’s( كرونبــاخ  ألفــا  معامــل 
أداة  ثبــات  معامــل  إليجــاد   )Alpha

الدراســة.

 - Pearson( معامــل االرتبــاط بيـــرسون
صــدق  مــن  للتحقــق  Correlation(؛ 
أداة الدراســة، ودراســة العالقــة بيــن 

أبعــاد ومتغيـــرات الدراســة.

اإلحصاءات الوصفية للخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، كالتكرارات والنسب املئوية.- 

اإلحصــاءات الوصفيــة ملتغيـــرات الدراســة كاملتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري؛ ملعرفــة إجابــات مفــردات عينــة - 
الدراســة، وتـــرتيب العبــارات حســب درجــة األهميــة.

أثـــر -  تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط واملتعــدد )Simple & Multiple Linear Regression Analysis(؛ ملعرفــة 
نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة علــى إدارة املــدن الذكيــة.

 - 
ً
اختبــار التبايــن األحــادي أنوفــا )One Way A nova(؛ للكشــف عــن الفــروق فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة تبعــا

للخصائص الديموغرافية )املؤهل العلمي، سنوات الخبـرة(.

سابًعا - عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

افيــة: تتضــح الخصائــص الديموغرافيــة ألفــراد عينــة الدراســة، وهــي  1- اإلحصــاءات الوصفيــة للخصائــص الديموغر
كالتالــي:

يظهر من الجدول )5( ما يلي:

متغيـر الجنس: يظهر أن نسبة عينة الدراسة من القياديين الذكور بلغت )67.3%(، بينما نسبة اإلناث )%32.7(.- 

متغيـــر املؤهــل العلمــي: يظهــر أن فئــة )بكالوريــوس( هــي األعلــى بنســبة )80.6%(، بينمــا فئــة )دبلــوم عالــي( هــي األقــل - 
بنســبة )%4.1(.

 مــن فئــة )إداري( بنســبة )37.8%(، بينمــا األقــل - 
ً
متغيـــر املســمى الوظيفــي: يظهــر أن أفــراد العينــة األكثـــر تكــرارا

جدول رقم )3( 
قيم معامل ارتباط بيـرسون لقياس صدق محتوى عبارات نظم دعم 

القرارات اإلدارية

العبارة
اإلمكانات التنظيمية اإلمكانات الفنية اإلمكانات البشرية اإلمكانات املادية 

Sig.القيمةSig.القيمةSig.القيمةSig.القيمة
10. 28**0.0000.639**0.0000.622**0.0000.763**0.000
20.686**0.0000.6 8**0.0000.623**0.0000.782**0.000
30.296**0.0000.673**0.0000.540**0.0000.771**0.000
40.621**0.0000.771**0.0000.669**0.0000.713**0.000
50.557**0.0000.703**0.0000.620**0.0000.792**0.000
60.677**0.0000.625**0.0000.610**0.0000.739**0.000
70.534**0.0000.653**0.0000.688**0.0000.534**0.000
8-0.731**0.0000.768**0.000-

 .)SPSS( املصدر: من إعداد الباحثة في االعتماد على مخرجات بـرنامج 
.)α=0.01( عند مستوى 

ً
** االرتباط دال إحصائيا

جدول رقم )4( 
قيم معامل ارتباط بيـرسون لقياس صدق محتوى عبارات إدارة املدن الذكية

Sig.القيمةالعبارةSig.القيمةالعبارةSig.القيمةالعبارة
10.761**0.00060.798**0.000110.61 **0.000
20.668**0.00070.856**0.000120.805**0.000
30.815**0.00080.8 6**0.000130.794**0.000
40.781**0.00090.872**0.000140.816**0.000
50.891**0.000100.8 1**0.000150.682**0.000

 .)SPSS( املصدر: من إعداد الباحثة في االعتماد على مخرجات بـرنامج
.)α=0.01( عند مستوى 

ً
 ** االرتباط دال إحصائيا
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 فئــة )مديـــر عــام( بنســبة )3.1%(، بعــد فئــة 
ً
تكــرارا

.)%1( بنســبة  )وكيــل( 

 - 
ً
متغيـــر العمــر: يظهــر أن أفــراد العينــة األكثـــر تكــرارا

تتـــراوح أعمارهــم مــن )30 ســنة ألقــل مــن 40 ســنة( 
 فئــة )20 ســنة 

ً
بنســبة )60.2%(، بينمــا األقــل تكــرارا

ألقــل مــن 30 ســنة( بنســبة )%12.2(.

ذوي -  نســبة  أن  يظهــر  الخبـــرة:  ســنوات  متغيـــر 
الخبـــرة فــي فئــة )أكثـــر مــن 10 ســنوات( هــي األكثـــر 
هــم   

ً
تكــرارا األقــل  بينمــا   ،)% 6.9( بنســبة   

ً
تكــرارا

الفئة ذات الخبـــرة من )ســنتين ألقل من 5 ســنوات( 
.)%14.3( بنســبة 

ليكــرت  2- ملقيــاس  وفقــا  الدراســة  نتائــج  فئــات  رتــب 
: �شــي لخما ا

املتوســط  حســاب  تــم  الدراســة  ألهــداف   
ً
تحقيقــا  

عينــة  مفــردات  إلجابــات  املعيــاري  واالنحــراف  الحســابي 
ُبعــد؛ لتحديــد درجــة  فــي كل  الــواردة  العبــارات  الدراســة علــى 
اســتجابة املفــردات، وتـــرتيب عباراتهــا حســب درجــة أهميتهــا.

 ولتحديــد املحــك املعتمــد فــي الدراســة تــم تحديــد طــول 
الفتـــرة فــي مقيــاس ليكــرت الخما�صــي، مــن خــالل حســاب املــدى 
ــر  بيــن درجــات املقيــاس أي )5 - 1 = 4(، ثــم تقســيمها علــى أكبـ
قيمــة فــي املقيــاس أي )4/ 5= 0.80(، ويتضــح املحــك املعتمــد 

فــي الدراســة فــي جــدول )6(.

اقــع أثـــر نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة علــى  3- تحليــل و
فــي أمانــة محافظــة جــدة: إدارة املــدن الذكيــة 

اقع ُبعد اإلمكانات املادية املتاحة لالستخدام أ-  تحليل و
فــي نظــم دعــم القرارات اإلدارية:

يظهر جدول )7( آراء أفراد العينة لواقع اإلمكانات املادية املتاحة.

يتضــح مــن الجــدول )7( أن درجــة اســتجابة أفــراد العينــة لعبــارات 
ُبعــد اإلمكانــات املاديــة املتاحــة كانــت مرتفعــة، حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط 
الحســابي لهــا بيــن )3.89- 4.39(، حيــث حــازت العبــارة )1( »تتوفــر فــي املــدن 
املرتبــة  علــى  املطلــوب«  العمــل  املالءمــة إلنجــاز  الحاســوب  أجهــزة  الذكيــة 
األولى في األهمية، وتأتي العبارة )7( »القدرة التخزينية لألجهزة املستخدمة 
مناســبة وتــؤدي أغــراض الحفــظ بكفــاءة« فــي املرتبــة األخيـــرة، وتتفــق هــذه 

النتيجــة مــع دراســة )الشــوبكي، 2019(؛ )بــو جعــادة، 2018(، حيــث كانــت درجــة اســتجابة أفــراد العينــة فيهــا مرتفعــة.

 لألهــداف املرســومة 
ً
ويمكــن تفسيـــر ذلــك بحــرص أمانــة محافظــة جــدة علــى تحســين عمليــات اتخــاذ القــرارات؛ تحقيقــا

فــي رؤيــة 2030، مــن خــالل توفــر بـــرمجيات متقدمــة لنظــم املعلومــات، لحفظهــا وتخزينهــا واســتعادتها واالســتفادة منهــا بــكل 
كفــاءة وفاعليــة.

جدول رقم )5( 
افية ألفراد عينة الدراسة  الخصائص الديموغر

الخصائص 
افية النسبة التكرارالفئةالديموغر

املئوية

الجنس
67.3%66ذكر
32.7%32أنثى

100%98املجموع

املؤهل العلمي

7.1%7ثانوية
80.6%79بكالوريوس
4.1%4دبلوم عالي
8.2%8ماجستيـر
0%0دكتوراه
100%98املجموع

املسمى 
الوظيفي

1.0%1وكيل
3.1%3مديـر عام
30.6%30مديـر إدارة
27.6%27رئيس قسم

36.8%37إداري
100%98املجموع

العمر

0%0أقل من 20 سنة
12.2%12من 20 سنة ألقل من 30 سنة
60.2%59من 30 سنة ألقل من 40 سنة

27.6%27أكثـر من 40 سنة
100%98املجموع

سنوات 
الخبـرة

14.3%14من سنتين ألقل من 5 سنوات
38.8%38من 5 سنوات ألقل من 10 سنوات

6.9 %6 أكثـر من 10 سنوات
100%98املجموع

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
 املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

جدول رقم )6( 
 رتب فئات نتائج الدراسة 

وفقا ملقياس ليكرت الخما�شي
درجة االستجابةقيمة املتوسط الحسابيالرتبة

من 20،  إلى أقل من 15،00
ً
مرتفعة جدا

مرتفعةمن 0 ،3 إلى أقل من 20، 2
متوسطةمن 2،60 إلى أقل من 0 ،33
منخفضةمن 1،80 إلى أقل من 42،60
من 1،00 إلى أقل من 51،80

ً
منخفضة جدا
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جدول رقم )7( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لُبعد اإلمكانات املادية املتاحة

املتوسطالعباراتت
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة 
االستجابة

تـرتيب 
األهمية

4.390.63تتوفر في املدن الذكية أجهزة الحاسوب املالءمة إلنجاز العمل املطلوب1
ً
1مرتفعة جدا

3مرتفعة 4.090.77تتميـز البـرمجيات املستخدمة باملرونة الكافية بحيث يمكن تعديلها2

تتميـــز وحــدات اإلدخــال بمكوناتهــا )لوحــة مفاتيــح، فــأرة، ماســح ضوئــي( إنهــا كافيــة وتســاعد علــى 3
5مرتفعة 4.040.70عمليــات اإلدخــال بكفــاءة

6مرتفعة 3.950.96تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل املطلوب إنجازه4
2مرتفعة160.71. تتميـز شبكة الحاسوب بأنها حديثة وتتناسب مع احتياجات العمل5
4مرتفعة080.87. تتوفر في املدن الذكية تقنيات اتصال حديثة وذات كفاءة عالية6
7مرتفعة3.890.95القدرة التخزينية لألجهزة املستخدمة مناسبة وتؤدي أغراض الحفظ بكفاءة7

-مرتفعة 080.79. اإلمكانات املادية املتاحة الكلي

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

اقع ُبعد اإلمكانات البشرية املتاحة لالستخدام في نظم دعم القرارات اإلدارية:ب-  تحليل و

يظهر جدول )8( آراء أفراد العينة لواقع اإلمكانات البشرية املتاحة، وذلك كالتالي:

جدول رقم )8( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لُبعد اإلمكانات البشرية املتاحة

املتوسطالعباراتت
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة 
االستجابة

تـرتيب 
األهمية

4مرتفعة 3.950.79توفر إدارة املدن الذكية ملراكز تكنولوجيا املعلومات الكفاءات البشرية1
6مرتفعة3.850.81يعمل في مركز تكنولوجيا املعلومات متخصصون ولديهم خبـرات تتناسب واملهام املنوطة بهم2
1مرتفعة4.020.65يستجيب العاملون ملتطلبات املستفيدين بدرجة عالية3
5مرتفعة3.880.80تمتلك املدن الذكية خطة محدثة لتطويـر املوارد البشرية4
7مرتفعة3.830.86تقوم املدن الذكية بتقييم دوري ألفراد طاقمها األكاديمي واإلداري5
8مرتفعة3.680.95يشارك العاملون في النظام واملستخدمون في تصميم النظام وتطويـره6
3مرتفعة3.950.70يتم تأهيل مستخدمي نظم دعم القرار باملدن الذكية للعمل على النظم7
2مرتفعة4.020.57يتفهم العاملون في تكنولوجيا املعلومات احتياجات العاملين من النظم8

-مرتفعة 3.890.76اإلمكانات البشرية املتاحة الكلي

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

 يتضح من الجدول )8( أن درجة اســتجابة أفراد العينة لعبارات ُبعد اإلمكانات البشــرية املتاحة كانت مرتفعة، حيث 
تـــراوحت قيم املتوســط الحســابي لها بين )3.68- 4.02(، حيث حازت العبارة )3( "يســتجيب العاملون ملتطلبات املســتفيدين 
فــي تصميــم  فــي النظــام واملســتخدمون  فــي األهميــة، وتأتــي العبــارة )6( "يشــارك العاملــون  بدرجــة عاليــة" علــى املرتبــة األولــى 
النظــام وتطويـــره" فــي املرتبــة األخيـــرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )الشــوبكي، 2019(؛ )بــو جعــادة، 2018(، حيــث كانــت 

درجــة اســتجابة أفــراد العينــة فيهــا مرتفعــة.

وهــذا يؤكــد علــى تطبيــق أمانــة محافظــة جــدة للنهــج الصحيــح فــي اســتثمار رأس املالــي البشــري، وتدريبهــم واســتقطاب 
الكــوادر ذات الكفــاءة العاليــة؛ لتحقيــق األهــداف االستـــراتيجية املرســومة، وبالتالــي نجــاح إدارة مشــروعات املــدن الذكيــة.

اقع ُبعد اإلمكانات الفنية املتاحة لالستخدام في نظم دعم القرارات اإلدارية:  - تحليل و

يظهر جدول )9( آراء أفراد العينة لواقع اإلمكانات الفنية املتاحة، وذلك كالتالي:
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جدول رقم )9( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لُبعد اإلمكانات الفنية املتاحة

املتوسطالعباراتت
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة 
االستجابة

تـرتيب 
األهمية

8مرتفعة 3.950.72توجد بـرامج متخصصة لنظم دعم القرار في املدن الذكية1
5مرتفعة4.120.57تساعد النظم املستخدمة في تحديد املعلومات املطلوبة بدقة ووضوح2
1مرتفعة4.190.55تؤدي النظم املستخدمة إلى رفع كفاءة أداء العاملين3
4مرتفعة4.140.62تساعد النظم املستخدمة في التقيد بقواعد العمل وإجراءاته4
2مرتفعة4.150.61تتميـز بـرامج األنظمة املستخدمة في املدن بحداثتها5
7مرتفعة3.960.73تساعد البـرامج املستخدمة املوظفين في عملية اتخاذ القرار6
6مرتفعة4.090.73تساعد قواعد البيانات في التعرف على املشكلة وإيجاد الحلول7
3مرتفعة4.150.70يوجد في املدن الذكية شبكة حاسوب داخلية تمتاز بالسرعة العالية8

-مرتفعة 4.090.65اإلمكانات الفنية املتاحة الكلي

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

كانــت مرتفعــة،  املتاحــة  الفنيــة  ُبعــد اإلمكانــات  لعبــارات  العينــة  أفــراد  اســتجابة  أن درجــة   )9( الجــدول  مــن  يتضــح   
حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي لهــا بيــن )3.95- 4.19(، حيــث حــازت العبــارة )3( "تــؤدي النظــم املســتخدمة إلــى رفــع 
كفــاءة أداء العامليــن" علــى املرتبــة األولــى فــي األهميــة، وتأتــي العبــارة )1( "توجــد بـــرامج متخصصــة لنظــم دعــم القــرار فــي املــدن 
الذكيــة" فــي املرتبــة األخيـــرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )الشــوبكي، 2019(، حيــث كانــت درجــة اســتجابة أفــراد العينــة 

فيهــا مرتفعــة، بينمــا تختلــف مــع دراســة )بــو جعــادة، 2018(، حيــث كانــت درجــة اســتجابة األفــراد فيهــا متوســطة.

 وهذا يفسر اهتمام أمانة محافظة جدة بتوفر تقنية املعلومات واالتصاالت والبنية التحتية اإللكتـرونية، لتـزود متخذي 
القرار باملعلومات الكافة التخاذ القرار الصائب في الوقت املناسب، وهي خطوة مهمة لتطبيق مبادرات التحول الوطني.

اقع ُبعد اإلمكانات التنظيمية املتاحة لالستخدام في نظم دعم القرارات اإلدارية: 5- تحليل و

يظهر جدول )10( آراء أفراد العينة لواقع اإلمكانات التنظيمية املتاحة، وذلك كالتالي:

جدول رقم )10( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لُبعد اإلمكانات التنظيمية املتاحة

املتوسطالعباراتت
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة 
االستجابة

تـرتيب 
األهمية

1مرتفعة 080.68. يوجد لدى املدن الذكية هيكل تنظيمي يبين أهم الوحدات والوظائف1
6مرتفعة3.980.73يتميـز الهيكل التنظيمي في املدن الذكية بوضوح األدوار واملسئوليات2
4مرتفعة 4.020.8يوجد دليل في املدن الذكية يحدد الوصف الوظيفي لكل موظف3
2مرتفعة080.68. يسمح الهيكل التنظيمي بتدفق املعلومات بسهولة4
7مرتفعة3.960.78تقوم املدن الذكية بمراجعة اإلجراءات الفنية واإلدارية وتعديلها بشكل دوري5
5مرتفعة4.010.79تتناسب املعلومات املتاحة املستخدمة في املدن الذكية مع احتياجات العمل6
3مرتفعة4.030.75يعتبـر فكر التغييـر املؤس�صي مسئولية كل فرد في جميع املستويات التنظيمية7

-مرتفعة 4.020.75اإلمكانات التنظيمية املتاحة الكلي

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

 يتضــح مــن الجــدول )10( أن درجــة اســتجابة أفــراد العينــة لعبــارات ُبعــد اإلمكانــات التنظيميــة املتاحــة كانــت مرتفعــة، 
حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي لهــا بيــن )3.96- 08. (، حيــث حــازت العبــارة )1( "يوجــد لــدى املــدن الذكيــة هيــكل 
تنظيمــي يبيــن أهــم الوحــدات والوظائــف" علــى املرتبــة األولــى فــي األهميــة، وتأتــي العبــارة )5( "تقــوم املــدن الذكيــة بمراجعــة 
اإلجــراءات الفنيــة واإلداريــة وتعديلهــا بشــكل دوري" فــي املرتبــة األخيـــرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )الشــوبكي، 2019(، 
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حيــث كانــت درجــة اســتجابة أفــراد العينــة فيهــا مرتفعــة، بينمــا تختلــف مــع دراســة )بــو جعــادة، 2018(، حيــث كانــت درجــة 
اســتجابة األفــراد فيهــا متوســطة.

وتعــزو الباحثــة ذلــك ملرونــة الهيــكل التنظيمــي لألمانــة، والقابــل للتعديــالت ملواجهــة التغيـــرات التــي قــد تطــرأ فــي البيئــة 
املحيطــة، وهــذا يســاهم فــي تســريع وضــع االستـــراتيجيات واتخــاذ القــرارات، وبالتالــي رفــع كفــاءة إدارة املــدن الذكيــة.

اقع نظم دعم القرارات اإلدارية الكلي: 6- تحليل و

يظهــر جــدول )11( آراء أفــراد العينــة لواقــع نظــم 
دعــم القــرارات اإلداريــة الكلــي، وذلــك كالتالي:

اســتجابة  درجــة  أن   )11( الجــدول  مــن  يتضــح 
اإلداريــة  القــرارات  دعــم  نظــم  لواقــع  العينــة  أفــراد 
تـــراوحت قيــم املتوســط  الكلــي كانــت مرتفعــة، حيــث 
حــاز  حيــث   ،)4.09  -3.89( بيــن  ألبعــاده  الحســابي 
فــي  ُبعــد اإلمكانــات الفنيــة املتاحــة علــى املرتبــة األولــى 
األهميــة، بينمــا أخــذ ُبعــد اإلمكانــات البشــرية املتاحــة 
دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  األخيـــرة،  املرتبــة 
)الشــوبكي، 2019(؛ )بــو جعــادة، 2018(، حيــث كانــت 

مرتفعــة. فيهــا  العينــة  أفــراد  اســتجابة  درجــة 

اقع إدارة املدن الذكية 7- تحليل و

يظهــر جــدول )12( آراء أفــراد العينــة لواقــع 
إدارة املــدن الذكيــة، وذلــك كالتالي:

درجــة  أن   )12( الجــدول  مــن  يتضــح   
املــدن  إدارة  لواقــع  العينــة  أفــراد  اســتجابة 
تـــراوحت  كانــت مرتفعــة، حيــث  الكلــي  الذكيــة 
بيــن )3.74-  قيــم املتوســط الحســابي لعباراتــه 
28. (، حيــث حــازت العبــارة )15( "تديـــر املــدن 
املرتبــة  علــى  التجــاوزات"  لرصــد  بالكاميـــرات 
"توفــر   )5( العبــارة  وتأتــي  األهميــة،  فــي  األولــى 

األخيـــرة. املرتبــة  فــي  للنفايــات"  ذكيــة  إدارة 

أمانــة  حــرص  علــى  القيــم  هــذه  وتؤكــد   
وجــودة  نوعيــة  تحســين  علــى  جــدة  محافظــة 
 ،2030 رؤيــة  أهــداف  مــع   

ً
تماشــيا الحيــاة، 

وأن تكــون خدمــات املــدن الذكيــة قائمــة علــى 
.
ً
عامليــا املنافســة  علــى  وقــادرة  االســتدامة، 

ثامًنا - اإلجابة على تساؤالت الدراسة

لتحليــل نتائــج الدراســة ســيتم اإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة باســتخدام االختبــارات العلميــة املناســبة، والتــي تتمثــل 
فــي التســاؤل الرئيــس التالــي "هــل تؤثـــر نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة علــى إدارة املــدن الذكيــة؟" لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم 
تطبيــق تحليــل االنحــدار الخطــي املتعــدد )Multiple Linear Regression Analysis( ملعرفــة لدراســة تأثيـــر املتغيـــر املســتقل 

)نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة( علــى املتغيـــر التابــع )إدارة املــدن الذكيــة( علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )11( 
اقع نظم دعم القرارات  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لو

اإلدارية الكلي

املتوسطالبعدت
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة 
االستجابة

تـرتيب 
األهمية

2مرتفعة080.79. اإلمكانات املادية املتاحة 1
4مرتفعة3.890.76اإلمكانات البشرية املتاحة 2
1مرتفعة4.090.65اإلمكانات الفنية املتاحة 3
3مرتفعة4.020.75اإلمكانات التنظيمية املتاحة 4

-مرتفعة4.020.73نظم دعم القرارات اإلدارية الكلي

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

جدول )12( 
اقع إدارة املدن الذكية املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لو

املتوسطالعباراتت
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة 
االستجابة

تـرتيب 
األهمية

10مرتفعة3.980.87تشمل بنية تحتية ذكية للنقل العام1
3مرتفعة160.80. تنمي املستوى العلمي لألفراد2
13مرتفعة3.880.99توفر املباني الذكية3
12مرتفعة 3.950.8تقدم عدادات ذكية4
15مرتفعة3.741.03توفر إدارة ذكية للنفايات5
4مرتفعة080.83. تدعم النمو واالبتكار6
6مرتفعة4.070.97تساعد على حماية البيئة من التلوث7
14مرتفعة3.870.94تهتم بإدارة املخلفات الصلبة والسائلة8
8مرتفعة4.050.88توفر املرافق التعليمية الذكية9

11مرتفعة3.960.95يوجد بها نظام ملكافحة الكوارث10
9مرتفعة4.020.88توفر الفعاليات الثقافية11
2مرتفعة160.78. توفر اتصاالت السلكية رقمية زكية12
5مرتفعة4.070.79تعمل على جودة النظام الصحي13
7مرتفعة060.83. توفر نظام ذكي إلدارة حركة املرور14
280.74. تديـر املدن بالكاميـرات لرصد التجاوزات15

ً
1مرتفعة جدا

-مرتفعة 4.020.87إدارة املدن الذكية الكلي

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا
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جدول رقم )13( 
اختبار أثـر نظم دعم القرارات اإلدارية على إدارة املدن الذكية

املتغيـر
التابع

تحليل التباينملخص النموذج
املتغيـر املستقل

املعامالت
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديد
 F

املحسوبة
مستوى الداللة 

Sig. F
معامل 

B االنحدار
T

املحسوبة
مستوى 

Sig. T الداللة

إدارة 
املدن 
الذكية

0.7610.57931.9260،000

0.3720.8800،381الثابت
55 ،0.1000.7500اإلمكانات املادية املتاحة

0.5093.4190،001اإلمكانات البشرية املتاحة
0.4572.8380،006اإلمكانات الفنية املتاحة

0.0320.2260،822اإلمكانات التنظيمية املتاحة

 .)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

.)α ≥0.05( التأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى **

يبيــن الجــدول الســابق )13( أن قيمــة معامــل االرتبــاط )0.761( تشيـــر لوجــود عالقــة إيجابيــة بيــن نظــم دعــم القــرارات 
 عنــد مســتوى )0،000( إلنهــا 

ً
اإلداريــة وإدارة املــدن الذكيــة، حيــث بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )31.926( وهــي دالــة إحصائيــا

أقــل مــن )0.05(، كمــا تظهــر قيمــة معامــل التحديــد )0.579( التــي تبيــن أن نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة تفســر حوالــي )%57( 
مــن التغيـــر الــذي يحــدث إلدارة املــدن الذكيــة، وهــي ذات تأثيـــر إيجابــي عليهــا، ويظهــر فــي املعامــالت تأثيـــر كل ُبعــد مــن أبعــاد 
نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة علــى إدارة املــدن الذكيــة، فــكان أبـــرز املؤثـــرين ُبعــدي اإلمكانــات البشــرية والفنيــة املتاحــة، حيــث 
بلغــت قيمــة )T( )3.419( و)2.838( علــى التوالــي، وبداللــة إحصائيــة )0،000( للُبعديــن، بينمــا تشيـــر القيــم لُبعــدي اإلمكانــات 
املاديــة والتنظيميــة املتاحــة عــدم وجــود أثـــر علــى إدارة املــدن الذكيــة، حيــث بلغــت قيمــة )T( )0.750( و)0.226( علــى التوالــي، 

وبداللــة إحصائيــة )55 ،0( و)0،822( علــى التوالــي، وهــي قيــم مرفوضــة كونهــا أكبـــر مــن )0.05(.

املتاحــة،  البشــرية  )اإلمكانــات  خــالل  مــن  اإلداريــة  القــرارات  دعــم  لنظــم  أثـــر  هنــاك  أن  يتضــح  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاًء 
اإلمكانــات الفنيــة املتاحــة( علــى إدارة املــدن الذكيــة عنــد مســتوى داللــة )α=0.05(، وهــي إجابــة تســاؤل الدراســة الرئيــس.

اإلجابة على التساؤالت الفرعية املنبثقة عن التساؤل الرئيس:

التســاؤل الفرعــي األول: هــل تؤثـــر نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة مــن خــالل ُبعــد اإلمكانــات املاديــة املتاحــة علــى إدارة - 
 Simple Linear Regression( املــدن الذكيــة؟ ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم تطبيــق اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط

Analysis( علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )14( 
اختبار أثـر ُبعد اإلمكانات املادية املتاحة على إدارة املدن الذكية

املتغيـر
التابع

تحليل التباينملخص النموذج
املتغيـر املستقل

املعامالت
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديد
 F

املحسوبة
مستوى 

Sig. F الداللة
معامل 

B االنحدار
T

املحسوبة
مستوى 

Sig. T الداللة

0.5990.35953.6510،000إدارة املدن الذكية
0.8061.8220،072الثابت

0.7877.3250،000اإلمكانات املادية املتاحة

.)α ≥0.05( التأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى **    .)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

يشيـــر الجــدول الســابق )14( إلــى أن قيمــة معامــل االرتبــاط )0.599( تشيـــر لوجــود عالقــة إيجابيــة بيــن اإلمكانــات املاديــة 
 عنــد مســتوى )0.000( إلنهــا 

ً
املتاحــة وإدارة املــدن الذكيــة، حيــث بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )53.651( وهــي دالــة إحصائيــا

أقــل مــن )0.05(، كمــا تظهــر قيمــة معامــل التحديــد )0.359( التــي تبيــن أن اإلمكانــات املاديــة املتاحــة تفســر حوالــي )35%( مــن 
التغيـــر الــذي يحــدث إلدارة املــدن الذكيــة، وهــي ذات تأثيـــر إيجابــي عليهــا، ويظهــر فــي املعامــالت أن قيمــة )T( بلغــت )7.325( 
وبداللــة إحصائيــة )0.000(، وهــي تشيـــر لوجــود أثـــر لنظــم دعــم القــرارات اإلداريــة مــن خــالل ُبعــد اإلمكانــات املاديــة املتاحــة 

.)α=0.05( علــى إدارة املــدن الذكيــة عنــد مســتوى داللــة
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التســاؤل الفرعــي الثانــي: هــل تؤثـــر نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة مــن خــالل ُبعــد اإلمكانــات البشــرية املتاحــة علــى إدارة - 
 Simple Linear Regression( املــدن الذكيــة؟ ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم تطبيــق اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط

Analysis( علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )15( 
اختبار أثـر ُبعد اإلمكانات البشرية املتاحة على إدارة املدن الذكية

املتغيـر
التابع

تحليل التباينملخص النموذج
املتغيـر املستقل

املعامالت
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديد
 F

املحسوبة
مستوى 

Sig. F الداللة
معامل 

B االنحدار
T

املحسوبة
مستوى 

Sig. T الداللة

إدارة املدن 
0.7140.510100.050،000الذكية

0.6391.8680،065الثابت
0.86810.0030،000اإلمكانات البشرية املتاحة

.)α ≥0.05( التأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى **    .)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

يوضــح الجــدول الســابق )15( أن قيمــة معامــل االرتبــاط )0.714( تشيـــر لوجــود عالقــة إيجابيــة بيــن اإلمكانــات البشــرية 
 عنــد مســتوى )0،000( إلنهــا 

ً
املتاحــة وإدارة املــدن الذكيــة، حيــث بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )100.05( وهــي دالــة إحصائيــا

أقل من )0.05(، كما تظهر قيمة معامل التحديد )0.510( التي تبين أن اإلمكانات البشــرية املتاحة تفســر حوالي )51%( من 
التغيـــر الــذي يحــدث إلدارة املــدن الذكيــة، وهــي ذات تأثيـــر إيجابــي عليهــا، ويظهــر فــي املعامــالت أن قيمــة )T( بلغــت )10.003( 
ُبعــد اإلمكانــات البشــرية  أثـــر لنظــم دعــم القــرارات اإلداريــة مــن خــالل  لوجــود  وبداللــة إحصائيــة )0.000(، وهــي تشيـــر 

.)α=0.05( املتاحــة علــى إدارة املــدن الذكيــة عنــد مســتوى داللــة

التســاؤل الفرعــي الثالــث: هــل تؤثـــر نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة مــن خــالل ُبعــد اإلمكانــات الفنيــة املتاحــة علــى إدارة - 
 Simple Linear Regression( املــدن الذكيــة؟ ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم تطبيــق اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط

Analysis( علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )16( 
اختبار أثـر ُبعد اإلمكانات الفنية املتاحة على إدارة املدن الذكية

املتغيـر
التابع

تحليل التباينملخص النموذج
املتغيـر املستقل

املعامالت
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديد
 F

املحسوبة
مستوى 

Sig. F الداللة
معامل 

B االنحدار
T

املحسوبة
مستوى 

Sig. T الداللة

إدارة املدن 
0،000 6081.6 .0.6780الذكية

3 0.0320.0720،9الثابت
0.9749.0360،000اإلمكانات الفنية املتاحة

.)α ≥0.05( التأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى **     .)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

بيــن اإلمكانــات  يتضــح مــن الجــدول الســابق )16( أن قيمــة معامــل االرتبــاط )0.678( تشيـــر لوجــود عالقــة إيجابيــة 
 عنــد مســتوى )0،000( 

ً
الفنيــة املتاحــة وإدارة املــدن الذكيــة، حيــث بلغــت قيمــة )F( املحســوبة ) 81.6( وهــي دالــة إحصائيــا

إلنهــا أقــل مــن )0.05(، كمــا تظهــر قيمــة معامــل التحديــد )60 .0( التــي تبيــن أن اإلمكانــات الفنيــة املتاحــة تفســر حوالــي )6 %( 
مــن التغيـــر الــذي يحــدث إلدارة املــدن الذكيــة، وهــي ذات تأثيـــر إيجابــي عليهــا، ويظهــر فــي املعامــالت أن قيمــة )T( بلغــت )9.036( 
وبداللــة إحصائيــة )0.000(، وهــي تشيـــر لوجــود أثـــر لنظــم دعــم القــرارات اإلداريــة مــن خــالل ُبعــد اإلمكانــات الفنيــة املتاحــة 

.)α=0.05( علــى إدارة املــدن الذكيــة عنــد مســتوى داللــة

التســاؤل الفرعــي الرابــع: هــل تؤثـــر نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة مــن خــالل ُبعــد اإلمكانــات التنظيميــة املتاحــة علــى - 
Simple Linear Re-( ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم تطبيــق اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط  إدارة املــدن الذكيــة؟

gression Analysis( علــى النحــو التالــي:

يبيــن الجــدول )17( أن قيمــة معامــل االرتبــاط )7 0.6( تشيـــر لوجــود عالقــة إيجابيــة بيــن اإلمكانــات التنظيميــة املتاحــة 
 عنــد مســتوى )0.000( إلنهــا أقــل مــن 

ً
وإدارة املــدن الذكيــة، حيــث بلغــت قيمــة )F( املحســوبة )69.025( وهــي دالــة إحصائيــا
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)0.05(، كمــا تظهــر قيمــة معامــل التحديــد )18 .0( التــي تبيــن أن اإلمكانــات التنظيميــة املتاحــة تفســر حوالــي )41%( مــن 
التغيـــر الــذي يحــدث إلدارة املــدن الذكيــة، وهــي ذات تأثيـــر إيجابــي عليهــا، ويظهــر فــي املعامــالت أن قيمــة )T( بلغــت )8.308( 
التنظيميــة  ُبعــد اإلمكانــات  مــن خــالل  القــرارات اإلداريــة  أثـــر لنظــم دعــم  )0.000(، وهــي تشيـــر لوجــود  وبداللــة إحصائيــة 

.)α=0.05( املتاحــة علــى إدارة املــدن الذكيــة عنــد مســتوى داللــة

جدول رقم )17( 
اختبار أثـر ُبعد اإلمكانات التنظيمية املتاحة على إدارة املدن الذكية

املتغيـر
التابع

تحليل التباينملخص النموذج
املتغيـر املستقل

املعامالت
معامل 

R االرتباط
معامل 

R2 التحديد
 F

املحسوبة
مستوى الداللة 

Sig. F
معامل 

B االنحدار
T

املحسوبة
مستوى الداللة 

Sig. T

إدارة املدن 
1869.0250،000 .70 0.6الذكية

1.0382.8570،005الثابت
0.7428.3080،000اإلمكانات التنظيمية املتاحة

.)α ≥0.05( التأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى **    .)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا

افيــة -  التســاؤل الفرعــي الخامــس: هــل توجــد فــروق بيــن اســتجابات أفــراد العينــة مــن حيــث الخصائــص الديموغر
املمثلة بـ )املؤهل العلمي، عدد سنوات الخبـرة( حول العالقة بين نظم دعم القرارات اإلدارية وإدارة املدن الذكية؟ 

تــم  التســاؤل  هــذا  عــن  ولإلجابــة 
األحــادي  التبايــن  اختبــار  تطبيــق 
أنوفــا )One Way A nova(، علــى 

التالــي: النحــو 

أن   )18( الجــدول  مــن  يتضــح 
وعــدد  العلمــي  للمؤهــل   )F( قيمــة 
 )1.128( بلغــت  الخبـــرة  ســنوات 
وبداللــة  التوالــي،  علــى  و)2.551( 
علــى  و)0.083(   )0.342( إحصائيــة 
كونهــا  مرفوضــة  قيــم  وهــي  التوالــي، 
توجــد  وبالتالــي ال   ،) 0.05( مــن  أكبـــر 
العينــة  أفــراد  اســتجابات  بيــن  فــروق 

افيــة املمثلــة بـــ )املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبـــرة( حــول العالقــة بيــن نظــم دعــم  مــن حيــث الخصائــص الديموغر
الذكيــة. املــدن  وإدارة  اإلداريــة  القــرارات 

املحور الرابع - نتائج الدراسة والتوصيات
 - نتائج الدراسة

ً
أوال

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي:

لت نســبة اإلنــاث )32.7%( مــن أفــراد العينــة، وهــذا يــدل - 
ّ
أن )67.3%( مــن عينــة الدراســة هــم مــن الذكــور، بينمــا شــك

علــى أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الذكــور، وتفســر الباحثــة هــذه النتيجــة بطبيعــة املجتمــع الســعودي الــذي 
كان يـــرفض لفتـــرة ليســت بقصيـــرة عمــل املــرأة فــي األمانــات، ممــا جعــل نســبة العامليــن مــن الذكــور أعلــى مــن اإلنــاث.

أكثـــر مــن ثلثــي عينــة الدراســة يحملــون الشــهادة الجامعيــة كمؤهــل علمــي بنســبة )80.6%(، بينمــا يحمــل ) ،%10( - 
منهم على شهادة املاجستيـر والدبلوم العالي، وهذا دليل على أن التوظيف في أمانة محافظة جدة يتطلب شهادات 
جامعيــة، وهــذا يؤكــد حــرص أمانــة محافظــة جــدة علــى اختيــار كــوادر مؤهلــة علميــا وقــادرة علــى مواكبــة التنميــة 
والتطويـــر التكنولوجــي واإلداري حتــى يكونــوا علــى درايــة تامــة باســتخدام الحاســبات اإللكتـــرونية التــي تســاعدهم 
بالقيــام باألعمــال اإلداريــة لدعــم نظــم القــرار، وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الجــزار، ســالم ) 2009( مــن 

جدول رقم )18( 
نتائج اختبار أنوفا للفروق بين استجابات أفراد العينة من حيث الخصائص 

افية حول العالقة بين نظم دعم القرارات اإلدارية وإدارة املدن الذكية الديموغر
الخصائص 

افية مجموع مصدر التباينالديموغر
متوسط DFاملربعات

Fاملربعات
مستوى 

.Sig الداللة
القرار 

اإلحصائي

املؤهل العلمي
1.03630.345بين املجموعات

ال يوجد 1.1280.342
فروق 28.759940.306داخل املجموعات

-29.79497التباين الكلي

عدد سنوات 
الخبـرة

1.51920.759بين املجموعات
ال يوجد 2.5510.083

فروق 28.275950.298داخل املجموعات
-29.79497التباين الكلي

.)SPSS( على مخرجات بـرنامج 
ً
املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا
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ضــرورة وجــود قيــادة حكيمــة ومؤهلــة وقــادرة وواعيــة بمتغيـــرات العصــر لــإلدارة الذكيــة للتنميــة العمرانيــة.

أن أكثـــر مــن ثلــث أفــراد العينــة مــن فئــة اإلدارييــن بنســبة )37.8%(، بينمــا شــكلت فئــة مديـــر عــام نســبة )%3.1(، - 
بعــد فئــة وكيــل بنســبة )1%(، وهــذا راجــع إلــى طبيعــة العمــل فــي أمانــة محافظــة جــدة الــذي يتطلــب عــدد كبيـــر مــن 

اإلدارييــن إلنجــاز املهــام اإلداريــة املختلفــة.

أن )60،2%( مــن أفــراد العينــة تتـــراوح أعمارهــم مــن 30 ســنة ألقــل مــن 40 ســنة، وفــي املقابــل )12،2%( تتـــراوح - 
أعمارهــم مــن20 ســنة ألقــل مــن 30 ســنة، وهــذا يــدل علــى أن أمانــة محافظــة جــدة تعتمــد علــى القيــادات التــي تتـــراوح 
أعمارهــم مــن 30 ســنة ألقــل مــن 40 ســنة، وذلــك لكونهــم أكثـــر خبـــرة، ولديهـــم خبـــرات وظيفيـــة طويلـــة ومناســـبة 
، كمـــا إنهـــم يعـــدون فـــي ســـن الحمـــاس الناضـجيـــن نســـبي 

ً
تتطلبهـــا إدارة املــدن الذكيــة، ممــن هــم أصغــر منهــم ســنا

والعطــاء، ويعــدون قادريـــن علــى بــذل أق�صــى جهــد ممكــن لإلبــداع الــذي يؤهلهــم ألن يكونــوا مرشحيـــن للحصــول علــى 
ــا. مناصــب فـــي اإلدارات العليـ

ــكل األفــراد مــن ذوي الخبـــرة مــن - 
ّ

أن )6.9 %( مــن أفــراد العينــة مــن ذوي الخبـــرة أكثـــر مــن 10 ســنوات، بينمــا ش
ســنتين ألقــل مــن 5 ســنوات نســبة )14.3%(، وهــذا يــدل علــى أن أمانــة محافظــة جــدة تعتمــد علــى القيــادات األكثـــر 

خبـرة.

بدرجــة -  كان  جــدة  أمانــة محافظــة  فــي  القيادييــن  نظــر  مــن وجهــة  اإلداريــة  القــرارات  دعــم  نظــم  واقــع  أن مســتوى 
.)4.02( الحســابي  متوســطه  قيمــة  بلغــت  حيــث  مرتفعــة، 

ثانًيا - توصيات الدراسة

على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، تو�صي الدراسة بما يلي:

حث القيادات على االستمرار في توفيـر البـرمجيات املناسبة، وتحديثها إلنجاز األعمال بكل كفاءة وسرعة ودقة.- 

قيام القيادات بوضع نظام للتدريب واستقطاب الكوادر البشرية؛ ليتمتع املوظفين بدرجة عالية من اإلتقان.- 

واالســتماع -  الذكيــة،  املــدن  إدارة  فــي  املســتقبلية  والخطــط  الــرؤى  وضــع  فــي  العامليــن  بمشــاركة  االهتمــام  زيــادة 
املشــكالت. حــل  فــي  وأفكارهــم  ومبادراتهــم  ملقتـــرحاتهم 

 للتغيـــرات التــي قــد تطــرأ علــى - 
ً
حــث القيــادات علــى االهتمــام بمرونــة الهيــكل التنظيمــي للمــدن الذكيــة؛ اســتجابة

املحيطــة. البيئــة 

 -.
ً
 وعامليا

ً
العمل على إدخال املزيد من املدن السعودية في نطاق املدن الذكية عربيا
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 ABSTRACT

The research aims to identify the impact of the dimensions of decision support systems )physical ca-
pabilities, human capabilities, technical capabilities, and organizational capabilities( on smart city manage-
ment and learn about the level of services provided by smart cities. Also, determine the statistically signif-
icant differences between the averages of the study sample response according to the variables )gender 
- academic qualification - job title - age - number of years of experience(.

 The study recommends several recommendations, the most important of which is urging leaders to 
continue providing and updating appropriate programs to efficiently, quickly, and accurately complete the 
work. Also, the study recommends that leaders should set up a system for training and recruiting human 
cadres. So, that will lead employees to enjoy a high degree of perfection, increase interest in workers’ partic-
ipation in developing visions and plans in managing smart cities, and listening to their proposals, initiatives, 
and ideas in solving problems. Leaders urged attention to the flexibility of the smart city organizational 
structure in response to the changes that may occur to the surrounding environment. Besides, they have 
to consider working to include more Saudi cities within the scope of smart cities in the Arab world and the 
world.

Keywords: System, Support, Smart City, Dictions System.




