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 العالقة بيـن نظم دعم القرارات والفاعلية اإلدارية: 
دراسة حالة لشركة البوتاس العربية املساهمة العامة

خالد محمد عبد العزيـز أبو الغنم

أستاذ مساعد - قسم نظم املعلومات اإلدارية 
 كلية األعمال »فرع الكامل«

 جامعة جـدة
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بيـــن نظــم دعــم القــرارات، والفاعليــة اإلداريــة فــي شــركة البوتــاس 
، تــم توزيعهــا علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن 

ً
العربيــة املســاهمة العامــة. تــم تصميــم اســتبانة مكونــة مــن 36  ســؤاال

 SPSS Version-16 435( موظًفــا مــن مجتمــع الدراســة، واستـــرد منهــا )301( اســتبانة، اســتخدمت الرزمــة اإلحصائيــة(
 )α 0.05 =( لتحليــل البيانــات. وكشــفت الدراســة أن هنــاك عالقــة إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
 
ً
فأقــل بيـــن نظــم دعــم القــرارات مجتمعــة ومنفــردة والفاعليــة اإلداريــة، كمــا بينـــت الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــا
عنـــد مســتوى داللـــة )α = )0.01 فــي تصــورات املبحوثيـــن للفاعليــة اإلداريــة تعــزى ملتغيـــرات العمــر، املؤهــل العلمــي، 

املســتوى اإلداري للوظيفــة.

دعــم  لنظــم  التكنولوجيــة  العناصــر  وتطويـــر  مراجعــة  نحــو  البوتــاس  شــركة  إدارة  بتوجيــة  الدراســة  أوصــت 
 فــي 

ً
 أساســيا

ً
القــرارات، وتطبيــق أحــدث املســتجدات فــي تكنولوجيــا املعلومــات، إذ إن نظــم دعــم القــرارات تعتبـــر عنصــرا

الفاعليــة اإلداريــة، واالهتمــام بتدريــب العامليـــن علــى اســتغالل قــدرات نظــم دعــم القــرارات، كمــا أوصــت بإجـــراء املزيــد 
مــن الدراســات حــول نظــم دعــم القــرارات الجماعيــة؛ وعالقتهــا بمشــاركة املعرفــة اإلداريــة والفاعليــة اإلداريــة.

الكلمات الدالة: نظم دعم القرارات، الفاعلية اإلدارية

املقدمة

املعلومــات، حيــث  العصــر؛ حتـــى ســمي بعصــر  املتالحقــة ســمة  املعلومــات  تكنولوجيــا  تطــورات  أصبحــت 
تعــددت الوســائل املتاحــة لجمــع البيانــات، ومعالجتهــا بصيــغ مختلفــة للحصــول منهــا علــى املعلومــات التـــي تســاعد 
املنظمــات علــى النجــاح فــي تحقيــق أهدافهــا وتحسيـــن فاعليتهــا. لكــن هــذه التطــورات ســاهمت بشــكل كبيـــر فــي 
احتــدام التنافســية بيـــن املنظمــات؛ حيــث تنوعــت وتعــددت أســاليب ومنهجيــات املنافســة فيمــا بينهــا، وأصبــح كل 
منها يســعى البتداع الطرائق واملنهجيات التـــي يمكن من خاللها توظيف تكنولوجيا املعلومات؛ لتحسيـــن فاعليتها 
فــي تحقيــق أهدافهــا.  تعتبـــر تكنولوجيــا املعلومــات املتعلقــة بدعــم اتخــاذ القــرارات فــي مقدمــة هــذه التكنولوجيــات، 
ويشــهد علــم دعــم اتخــاذ القــرار الكثيـــر مــن التطــورات يـــرجع الفضــل فيهــا إلــى التطــور املذهــل فــي علــوم الشــبكات 
والــذكاء االصطناعــي وقواعــد البيانــات.  وتســعى شــركات الصناعــات االستخـــراجية لتطبيــق أحــدث التطــورات فــي 
تكنولوجيــا املعلومــات، كمــا يشــهد هــذا القطــاع مســتوى متقدًمــا مــن املنافســة بيـــن الشــركات املحليــة والعامليــة؛ 
لــذا تســعى هــذه الدراســة إلــى محاولــة التعــرف علــى العالقــة بيـــن نظــم دعــم القــرار، والفاعليــة اإلداريــة  فــي شــركة 

البوتــاس العربيــة املســاهمة العامــة.

* تم تسلم البحث في أكتوبر 2015، وقبل للنشر في فبراير 2016.
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مشكلة الدراسة

ليــس  ضــرورة،  أصبــح  االستخـــراجية  الصناعــات  شــركات  فــي  املعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  الحديثــة  التطــورات  تبنــي  إن 
فقــط لتقديــم املنتــج لزبائنهــا؛ وإنمــا للتواصــل مــع شــركائها وحلفائهــا اإلقليمييـــن والعاملييـــن، حيــث تجســدت هــذه التطــورات 
فــي مكونــات نظــم دعــم القــرارات: نظــام إدارة البيانــات، ونظــام إدارة قاعــدة النمــاذج، ونظــام إدارة املعرفــة، ونظــام واجهــة 
تحقيــق  مــن  تتمكــن  لكــي  فاعليتهــا؛  إلــى تحسيـــن مســتوى  الصناعــات االستخـــراجية  فــي ســعي شــركات  املســتخدم، وكذلــك 

أهدافهــا فــي البقــاء والنمــو واالســتمرار فــي ســوق الصناعــات االستخـــراجية.

إن تطــور خصائــص تكنولوجيــا املعلومــات قــد انعكــس علــى كيفيــة توظيــف شــركة البوتــاس العربيــة املســاهمة العامــة 
 من الغموض وعدم التأكيد 

ً
لنظم دعم القرار؛ في سبيل تحسيـن فاعليتها اإلدارية لتحسيـن فرص نجاحها،  مما شكل نوعا

حــدا بالباحــث ملحاولــة اســتجالء الغمــوض، حيــث تســعى هــذه الدراســة إلــى محاولــة التعــرف علــى العالقــة بيـــن نظــم دعــم 
القــرارات والفاعليــة اإلداريــة فــي شــركة البوتــاس العربيــة املســاهمة العامــة، مــن خــالل اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس التالــي: مــا 
هــي العالقــة بيـــن نظــم دعــم القــرار ممثلــة بمكوناتهــا اآلتيــة:  نظــام إدارة البيانــات، ونظــام إدارة قاعــدة النمــاذج، ونظــام إدارة 

املعرفــة، ونظــام واجهــة املســتخدم والفاعليــة اإلداريــة فــي شــركة البوتــاس العربيــة املســاهمة العامــة؟.

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تقديــم إطــار نظــري حــول نظــم دعــم القــرارات اإلداريــة، والفاعليــة اإلداريــة، ومــن ثــم 
التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بيـــن نظــم دعــم القــرارات بنظمهــا الفرعيــة املختلفــة، والفاعليــة اإلداريــة فــي شــركة البوتــاس 
العربيــة املســاهمة العامــة، ممــا يوفــر معرفــة تســاعد فــي تبنــي سياســات مــن شــأنها تعزيـــز األبعــاد اإليجابيــة وتصويــب األبعــاد 

الســلبية، األمــر الــذي يحســن مــن ســوية نظــم دعــم القــرارات الســائد ملــا قــد يكــون لــه مــن أثـــر الفاعليــة اإلداريــة للشــركة.

كمــا تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا مــن الدراســات النـــادرة التـــي تنظــر إلــى نظــم دعــم القــرارات، وتبنــي الفاعليــة 
اإلداريــة، علــى أســاس أنهمــا عنصــران يكمــل أحدهمــا األخــر، حيــث إن الفاعليــة اإلداريــة يتعــزز مســتواها لدرجــة كبيـــرة بفعــل 
تبنــي أفضــل ممارســات نظــم دعــم القــرارات. كمــا ستســاهم هــذه الدراســة عــن طريــق التوصيــات التـــي ســتقدمها فــي تعزيـــز 
الفاعليــة اإلداريــة لــدى الشــركة؛ ملــا لذلــك مــن أثـــر فعــال فــي مواجهــة تحديــات التنافســية فــي ســوق الصناعــات االستخـــراجية 

العالمــي.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الرئيسة اآلتية:

تحديد طبيعة العالقة بيـن نظم دعم القرارات، والفاعلية اإلدارية في شركة البوتاس العربية املساهمة العامة.1- 

العلمــي، 2-  املؤهــل  الوظيفيــة،  )الخبـــرة  للعامليـــن  والشــخصية  الوظيفيــة،  الخصائــص  بيـــن  العالقــة  علــى  التعــرف 
اإلداريــة. والفاعليــة  للوظيفــة(  اإلداري  واملســتوى  العمــر،  الجنــس، 

تقديــم توصيــات واقتـــراحات مــن شــأنها املســاعدة فــي تطويـــر نظــم دعــم القــرارات الســائد فــي شــركة البوتــاس العربيــة 3- 
املســاهمة العامــة؛ ملــا لــه مــن أثـــر فعــال فــي الفاعليــة اإلداريــة.

فرضيات الدراسة

ستحاول الدراسة اختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضيــة األولــى: »ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن نظــم دعــم القــرارات، والفاعليــة اإلداريــة لشــركة البوتــاس 
العربيــة املســاهمة العامــة«. وتنبثــق عنهــا الفرضيــات الفرعيــة اآلتيــة:

الفرضية الفرعية األولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن نظام إدارة البيانات، والفاعلية اإلدارية.
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الفرضية الفرعية الثانية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن نظام إدارة قاعدة النماذج، والفاعلية اإلدارية.

الفرضية الفرعية الثالثة: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن القدرة على نظام إدارة املعرفة، والفاعلية اإلدارية.

الفرضية الفرعية الرابعة: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن نظام واجهة املستخدم، والفاعلية اإلدارية.

فــي تصــورات املبحوثيـــن   )α ≤ 0.05( الفرضيــة الثانيــة: »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
لفاعليــة شــركة البوتــاس  تعــزى للمتغيـــرات الشــخصية والوظيفيــة )الجنــس، العمــر، الخبـــرة الوظيفيــة، املؤهــل 

العلمــي، املســتوى اإلداري للوظيفــة(«.

التعريفات اإلجـرائية

نظــم دعــم القــرارات: نظــم تفاعليــة محوســبة تـــزود املســتفيد النهائــي بــأدوات مفيــدة لتحليــل البيانــات باســتخدام نظــام 
إدارة البيانــات، ونظــام قاعــدة النمــاذج، ونظــام إدارة املعرفــة، ونظــام لواجهــة املســتخدم لتقديــم الحلــول املمكنــة للمشــكالت 

املعروضــة، وفيمــا يلــي تعريــف هــذه النظــم )ياسيـــن،2006؛ الصبــاغ،2000؛ الكــردي والعبــد،2003(.

نظــام إدارة قاعــدة النمــاذج: هــو نظــام بـــرمجيات يقــوم علــى تنفيــذ وظائــف إنشــاء النمــاذج، واســتخدام الوحــدات 1- 
التـــركيبية؛ لبنــاء قــدرات جديــدة، وتعديــل، أو تحديــث ومعالجــة البيانــات، عــن طريــق حـــزمة مــن بـــرامج النمــاذج 
الجاهــزة التـــي تســتخدم لحــل مشــكالت متنوعــة فــي مجــاالت األعمــال املختلفــة، وتضــم نمــاذج لدعــم وظائــف املــدي.

نظــام إدارة املعرفــة: هــو نظــام محوســب يحتــوى علــى واحــد، أو أكثـــر مــن نظــم الــذكاء الصناعــي ُيمكــن صانــع القــرار 2- 
مــن الحصــول علــى الخبـــرة املخـــزنة فــي قاعــدة املعرفــة للمســاعدة فــي حــل املشــكلة.

نظــام إدارة البيانــات: هــو نظــام بـــرامج لتنفيــذ عمليــات االســتعالم، والتحديــث، والتخـزيـــن، واالستـــرجاع ومعالجــة 3- 
 لنظــم دعــم 

ً
 متكامــال

ً
البيانــات وإنتــاج التقاريـــر، واســتخالص املعلومــات، وربطهــا بلغــة النمــاذج؛ لتصبــح نموذجــا

القــرار.

نظــام واجهــة املســتخدم: هــو نظــام إدارة الحــوار بيـــن املســتخدم ونظــام دعــم القــرارات، مــن خــالل إدخــال األوامــر  - 
والحصــول علــى استفســارات، واستخـــراج معلومــات، وتحليــل معلومــات باســتخدام قاعــدة النمــاذج.

الفاعلية اإلدارية: هي القدرة على تحقيق أفضل النتائج من إدارة املوارد والعمليات.5- 

: البوتــاس العربية هــي شركة أردنية أسســت ســنة 1956؛ لهــا امتيــاز 6-  شــركة البوتــاس العربيــة املســاهمة العامــة 
الســتثمار أمــالح، ومعادن البحـــر امليــت  فــي األردن.

منهجية الدراسة

أســلوب الدراســة: اعتمــدت الدراســة األســلوب الوصفــي والتحليلــي، علــى صعيــد البحــث الوصفــي ثــم املســح املكتبــي، 
إجـــراء املســح  تــم  التحليلــي فقــد  امليدانــي  البحــث  أمــا علــى صعيــد  النظريــة وامليدانيــة.  الدراســات والبحــوث  واالطــالع علــى 

االســتطالعي، وتحليــل البيانــات األوليــة التـــي تــم تجميعهــا مــن خــالل االســتبانة.

مجتمــع الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليـــن فــي شــركة البوتــاس العربيــة املســاهمة العامــة، وهــي 
شــركة منحــت امتيــاًزا الستخـــراج االمــالح واملعــادن مــن لبحـــر امليــت، والشــركة تتبعهــا شــركة صناعــات األســمدة والكيماويــات 
العربيــة، وشــركة مغنيســيا األردن، وشــركة التميـــز لألمــالح املختلطــة والطيـــن، والشــركة األردنيــة لصناعــات البحـــر امليــت. 
حيــث بلــغ عــدد العامليـــن فيهــا )2667( موظًفــا مــن مختلــف املســتويات اإلداريــة وفًقــا لبيانــات شــئون العامليـــن فــي الشــركة فــي 
شــهر نيســان )إبـــريل( 2015. حيــث كان لنضــوج تطبيقــات نظــم دعــم القــرار، وتنــوع  مشــكالت املصانــع االستخـــراجية التابعــة 

للشــركة األهميــة الكافيــة الختيارهــا كمجتمــع دراســة.

عينــة الدراســة: تــم تحديــد عــدد مفــردات عينــة الدراســة بتطبيــق معادلــة هيـربـــرت أركــن )تـــركستاني،2013: 62-61(. 
تــم أخــذ عينــة عشــوائية طبقيــة مــن مجمــوع أفــراد مجتمــع الدراســة األصلــي والبالــغ  ووفًقــا ملــا يوضـــحه الجــدول رقــم )1( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA


العالقة بيـن نظم دعم القرارات والفاعلية اإلدارية ...

48

عددهــم )2667( موظًفــا، وقــد روعــي فــي تحديــد العينــة الطبقيــة تمثيــل فئــات املســتويات اإلداريــة اآلتيــة: مديـــر عــام، مســاعد 

مديـــر عــام، مديـــر إدارة، رئيــس قســم، رئيــس شــعبة، موظــف )إداري وفنــي(، كمــا هــو فــي جــدول رقــم )2(، حيــث جــاء تقســيم 

إلــى طبقــات الختــالف أهميــة واســتخدامات تطبيقــات نظــم دعــم القــرارات وفًقــا للمســتوى اإلداري؛ ألن  مجتمــع الدراســة 

القــرارات املتخــذة فــي املســتويات اإلداريــة العليــا يمكــن وصفهــا بأنهــا إبداعيــة، بينمــا القــرارات التـــي تتخــذ فــي املســتويات اإلداريــة 

ــرد منهــا )301( اســتبانة، حيــث بلغــت نســبة االســتجابة 
ُ
الدنيــا يمكــن وصفهــا بأنهــا روتينيــة.  تــم توزيــع )335( اســتبانة، استـ

)89.8%(، وهــي نســبة مقبولــة لغايــات هــذا البحــث.

جدول رقم )1( 

معادلة »هيـربـرت أركن« الختيار العينة

2667حججم املجتمع =
ا حجم العينة =

ً
335.7918693إذ

0.02551020 1.960.05
0.0006507710.5

معادلة هيـربـرت أركن  

Nحجم املجتمع 
Tالدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة 0.95  وتساوي  1.96  

SEنسبة الخطأ  وتساوي 0.05
Pنسبة توافر الخاصية واملحايدة = 0.50

جدول رقم )2( 
تفصيالت مجتمع الدراسة وأفراد العينة

عدد املستجيبيـنعدد أفراد العينةالعدداملستوى اإلداري

111 مديـر عام

211 مساعد مديـر عام

1587 مديـر إدارة

472318 رئيس قسم

782621 رئيس شعبة

2524276253 موظف

2667335301 املجموع

خصائص عينة الدراسة

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم )3( أن 87% مــن عينــة الدراســة مــن الذكــور و13% منهــم مــن اإلنــاث، وأن 28.2% منهــم يقعــون 

ضمــن الفئــة العمريــة )20-29( ســنة، و9. 2% منهــم يقــع ضمــن الفئــة العمريــة )30-39( ســنة، وأن 37.5% منهــم ممــن هــم فــي 

الفئة العمرية )40-9  ســنة( و9.3% منهم ممن أعمارهم أكثـــر من 50 ســنة، كما إن 60.8% منهم من حملة الثانوية العامة 

فأقــل و7.3% منهــم مــن حملــة الدبلــوم املتوســط و30.9% منهــم مــن حملــة البكالوريــوس فــي حيـــن شــكل حملــة الدراســات 

العليــا 1% منهــم.   
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جدول رقم )3(

خصائص عينة الدراسة

النسبةالتكرارالفئاتاملتغيـر

1. الجنس:
26287.0ذكر

3913.0أنثـى

2. العمر:

208528.2-29 سنة

9. 30752-39 سنة

 9-4011337.5

50289.3 سنة فأكثـر

3. املؤهل العلمي:

18360.8ثانوية عامة فأقل

227.3دبلوم متوسط

9330.9بكالوريوس

31.0دراسات عليا

4. الخبـرة الوظيفية:

55618.6 سنوات فأقل

63311.0-10 سنوات

119330.9-15 سنة

11939.5أكثـر من 15 سنة

5. املستوى اإلداري 
للوظيفة:

1.3مديـر

1.3مساعد مديـر

72.3مديـر دائرة
186.0رئيس قسم

217.0رئيس شعبة

1. 2538موظف

301100.0املجموع

أمــا مــن حيــث الخبـــرة الوظيفيــة فــإن 18.6% منهــم لديــة خبـــرة وظيفيــة )5 ســنوات فأقــل(، و11% منهــم لديــة خبـــرة 

وظيفيــة مــن )10-6 ســنوات(، و30.9% منهــم لديــة خبـــرة مــن )11-15 ســنة( فــي حيـــن كان معظمهــم 39.5% ممــن لديــة خبـــرة 

15 ســنة فأكثـــر. كمــا إن 0.6% منهــم ممــن هــم فــي مســتوى مديـــر أو مســاعد مديـــر و2.3% منهــم فــي مســتوى مديـــر دائــرة و%6 

فــي حيـــن أن غالبيتهــم )1. 8( هــم مــن املوظفيـــن  فــي مســتوى إداري رئيــس قســم و7% منهــم رئيــس شــعبة،  منهــم ممــن هــو 

اإلدارييـــن والفنييـــن.

أداة الدراسـة

فــي  القــرارات  دعــم  نظــم  أثـــر  علــى  للتعــرف  اســتبانة خاصــة؛  بتطويـــر  الباحــث  قــام  الســابقة  الدراســات  إلــى  اســتناًدا 

هــي: أجـــزاء،  ثالثــة  مــن  االســتبانة  تكونــت  اإلداريــة،  الفاعليــة 

مســتوى  الوظيفيــة،  الخبـــرة  العلمــي،  املؤهــل  العمــر،  )الجنــس،  والوظيفيــة  الشــخصية  املعلومــات  يشــمل  األول:  الجـــزء 

.)1-5( األســئلة  وتناولتهــا  اإلداري(.  الوظيفــة 



العالقة بيـن نظم دعم القرارات والفاعلية اإلدارية ...

50

 ) Turban, 2011( الجـــزء الثانــي: يقــاس فيــه نظــم دعــم القــرارات، حيــث تمــت صياغتهــا، وبنــاء فقراتهــا استـــرشاًدا بدراســة
وفــق األبعــاد اآلتيــة:

نظام إدارة البيانات، وتناولته األسئلة )10-6(.1- 

نظام إدارة قاعدة النماذج، وتناولته األسئلة )15-11(.2- 

نظام إدارة املعرفة، وتناولته األسئلة )19-16(.3- 

نظام واجهة املستخدم وتناولته األسئلة  )24-20(. - 

الجـــزء الثالــث: يقــاس فيــه الفاعليــة اإلداريــة، وتناولتــه األســئلة )25-36(، حيــث تمــت صياغتهــا، وبنــاء فقراتهــا استـــرشاًدا 
بدراســة )منيـــزل، 2010(.

درجة صدق وثبات األداة

بعــد تطويـــر االســتبانة تــم عرضهــا علــى ثالثــة مــن املحكميـــن لتقديـــر مــدى صــدق الفقــرات لقيــاس األبعــاد املتعلقــة بهــا، 
وقد اعتبـرت الفقرة صادقة، إذ حظيت بإجماع اثنيـن من املحكميـن، وبعد تعديل بعض فقراتها على ضوء آراء املحكميـن، 

تــم توزيــع )30( اســتبانة منهــا، للتأكــد مــن وضــوح أســئلتها وصــدق فقراتهــا.

- اســتخدام معامــل   SPSS - Version10 الرزمــة اإلحصائيــة مــن خــالل   - تــم  بثبــات االختبــار، فقــد  يتعلــق  أمــا فيمــا 
)Cronbach’s Alpha( لالتســاق الداخلــي، حيــث كانــت النتيجــة )95%(، وهــي نســبة مقبولــة مــن الثبــات، والجــدول رقــم )4( 

يوضـــح معامــل االتســاق الداخلــي لجميــع مجــاالت الدراســة. 

جدول رقم )4(
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لجميع أبعاد نظم دعم القرارات والفاعلية اإلدارية

معامل االتساق الداخلياملجالالرقم

0.92نظام إدارة البيانات1.

0.82نظام إدارة قاعدة النماذج2.

0.83نظام إدارة املعرفة3.

0.69نظام واجهة املستخدم4.

0.87الفاعلية اإلدارية5.

0.95معامل االتساق الداخلي لجميع األبعاد )كرونباخ ألفا(1-5

طريقة جمع املعلومات

اعتمدت هذه الدراسة على األسلوبيـن اآلتييـن في جمع املعلومات:

الجانــب النظــري: هــو مــا تــم بــه الرجــوع إلــى املجــالت العلميــة، والرســائل الجامعيــة، والكتــب والدوريــات؛ لتغطيــة 1- 
الجانــب النظــري مــن البحــث.

الجانب امليداني: حيث تم تطويـر استبانة لجمع املعلومات من مصادرها األولية.2- 

أساليب التحليلي اإلحصائي:

اإلحصاء الوصفي: تم استخدام اإلحصاء الوصفي، كالنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحـرافات املعيارية.1- 

اإلحصــاء التحليلــي: حيــث تــم فيــه اســتخدام تحليــل االنحــدار، وتحليــل التبايـــن، واختبــار )T( الختبــار الفرضيــات، 2- 
كمــا تــم اســتخدام اختبــار )Tukey( للمقارنــات البعديــة.
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اإلطار النظري

 - نظم دعم القرارات.
ً
أوال

تعــرف بأنهــا نظــم املعلومــات املبنيــة علــى الحاســوب، حيــث تقــوم هــذه النظــم بتســهيل عمليــة التفاعــل بيـــن العنصــر 
البشــري وتكنولوجيــا املعلومــات؛ إلنتــاج املعلومــات املناســبة الحتياجــات املستخدميـــن )ياسيـــن،2009: 25(، كمــا إنهــا نظــم 
معلومــات تفاعليــة تـــزود املديـريـــن بمعلومــات، ونمــاذج، وأدوات معالجــة بيانــات تســاعدهم فــي اتخــاذ القــرارات شــبه املهيكلــة 
وغيـــر املهيكلــة، خاصــة فــي الظــروف التـــي ال يعــرف أحــد بالضبــط مــا هــو القــرار الواجــب اتخــاذه )الكــردي والعبــد، 2003(. 
وعرفهــا ) العمــري والســامرائي، 2008( بأنهــا: نظــام قــادر علــى دعــم تحليــل بيانــات، وتقديــم نمــاذج خاصــة بموضوعــات محــددة 

بالــذات، وأنــه موجــه نحــو التخطيــط االستـراتيجـــي وطويــل األمــد، ويمكــن علــى فتـــرات منتظمــة.

مكونات نظم دعم القرارات

عنــد التعــرف علــى مكونــات نظــم دعــم القــرارات ال بــد مــن التفرقــة بيـــن الهيــكل الداخلــي للنظــام، وبيـــن بيئــة العمــل 
التـــي يعمــل فيهــا النظــام، فالهيــكل الداخلــي يتكــون مــن أربعــة أنظمــة فرعيــة متفاعلــة هــي )نظــام إدارة البيانــات، نظــام إدارة 
النمــاذج، ونظــام إدارة املعرفــة، ونظــام واجهــة املســتخدم(. وهــو موضـــح فــي شــكل رقــم )1(. أمــا البيئــة املحيطــة التـــي يعمــل 
فيهــا النظــام فتتضمــن ثالثــة عناصــر هــي:  قواعــد البيانــات الداخليــة والخارجيــة، واألنظمــة األخـــرى للمعلومــات املبنيــة علــى 
لنظــم دعــم  الداخلــي  الهيــكل  يلــي مكونــات  55(. وفيمــا  )ياسيـــن، 2009:  القــرارات  مــن متخــذي  للمستخدميـــن  الحاســبات 

:)2003 2000؛ الكــردي والعبــد،  القــرارات )ياسيـــن، 2009؛ الصبــاغ، 

-1 Data Management Subsystemنظام إدارة البيانات

هــي مجموعــة مــن البـــرامج التـــي تديـــر، وتتحكــم فــي عمليــة تخـزيـــن، واستـــرجاع البيانــات؛ وكذلــك توفــر إمكانيــة وصــول 
عــدد كبيـــر مــن املستخدميـــن إلــى قاعــدة البيانــات والتعامــل معهــا، حيــث تقــوم باســتقبال طلبــات املستخدميـــن، ومــن ثــم نقلهــا 
إلــى قاعــدة البيانــات، وعمــل البـــرامج الالزمــة لتنفيــذ هــذه املتطلبــات، ومــن ثــم تـــزويد املســتخدم بالنتائــج املطلوبــة. وهنــاك 

هــدف لنظــام إدارة قواعــد البيانــات مــن الناحيــة اإلداريــة وهــو املســاعدة فــي التخطيــط واتخــاذ القــرارات.

لتحسيـــن نوعيــة االســتجابة لقواعــد البيانــات يتطلــب ذلــك وجــود خصائــص وقــدرات فــي نظــم إدارة قواعــد البيانــات 
واســتخالص  التقاريـــر  وإنتــاج  البيانــات،  ومعالجــة  واالستـــرجاع،  والتخـزيـــن،  والتحديــث،  االســتعالم،  عمليــات  لتنفيــذ 
ا ال غنـــى عنــه بيـــن املســتخدم، ومــوارد 

ً
املعلومــات الالزمــة فــي عمليــة صنــع القــرار. وتعتبـــر نظــم إدارة قواعــد البيانــات وســيط

قاعدة البيانات، وبدونها ال يمكن التحكم في التـــركيب املنطقي للملفات والســجالت، كما ال يمكن تعديل وتحديث البيانات 
ومعالجتهــا وإعــادة تخـــزينها.

-2 Model Management Subsystem نظام إدارة قاعدة النماذج

هــو نظــام بـــرمجيات يقــوم علــى تنفيــذ وظائــف إنشــاء النمــاذج، واســتخدام الوحــدات التـــركيبية لبنــاء قــدرات جديــدة، 
وتعديــل أو تحديــث النمــاذج ومعالجــة البيانــات، كمــا يضــم بـــرامج إدارة النمــاذج التـــي تتولــى البيانــات، والنظــام الفرعــي إلدارة 

الحــوار مــع املســتفيد النهائــي.

التغييـــر  إجـــراء  بغيــة  أجــل فهمــه وتفسيـــره ودراســته؛  مــن  للواقــع  أنــه تصويـــر مكثــف  النمــوذج علــى  تعريــف  يمكــن 
والقــرار. الدراســة  موضــوع  الواقــع  مشــكالت  تعقيــد  ودرجــة  طبيعــة  علــى  النمــاذج  طبيعــة  وتعتمــد  املســتهدف، 

قــد تكــون النمــاذج معياريــة تصــف مــا يجــب أن يكــون مثــل نمــاذج البـــرمجة الخطيــة، أو نمــاذج وصفيــة تهــدف إلــى وصــف 
الحقائــق والعالقــات فــي الظاهــرة موضــع الدراســة؛ مثــل نمــاذج املحــاكاة، ونمــاذج خطــوط االنتظــار، ويمكــن تعريــف قاعــدة 
النماذج بأنها حـــزمة من النماذج الجاهزة التـــي تســتخدم لحل مشــكالت متنوعة في مجاالت األعمال املختلفة، وتضم نماذج 

وظائــف املديـــر، وخاصــة عمليــات صنــع القــرارات غيـــر املهيكلــة وشــبه الهيكليــة، ويمكــن تصنيــف النمــاذج كمــا يلــي:
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النماذج االستـراتيجية: تفيد في دعم قرارات اإلدارة العليا ذات العالقة بصياغة، وتطبيق استـراتيجيات األعمال، - 
وتحليل املوقف االستـراتيجـي للمنظمة، وتقويم األداء االستـراتيجـي.

ستخدم لدعم القرارات الهيكلية املبـرمجة في مستوى اإلدارة العملياتية.- 
ُ
النماذج العملياتية: ت

ويـــرى تيـــربان أنه من املفتـــرض أن تتضمن نظم دعم القرارات  تشكيلة من النماذج الجاهزة في مجاالت مختلفة لعلم 
اإلدارة، واألساليب الكمية، واإلحصاء، والرياضيات واالقتصاد.

وتحتــوي قاعــدة النمــاذج فــي نظــم دعــم القــرارات علــى نمــاذج مفيــدة ألغــراض تحليــل البيانــات، وتقييــم بدائــل القــرار 
وهــي:

أداء سلســلة مــن التحليــالت التـــي تجيــب عــن التســاؤل »مــاذا-إذا What-If« لرؤيــة مــا ســوف تؤثـــر عليــه مدخــالت - 
معينــة علــى املخـــرجات.

استخدام أدوات التحليل اإلحصائي، مثل الوسط، واالنحراف، والتبايـن.- 

تحليــل الحساســية Sensitivity analysis: هــو حالــة خاصــة مــن تحليــل »مــاذا لــو«، حيــث يتــم تغييـــر متغيـــر واحــد - 
القــرار غيـــر متأكــد مــن  يكــون صانــع  الناتجــة، وتســتخدم عندمــا  فقــط بصــورة متكــررة وتتــم مراقبــة التغيـــرات 

االفتـــراضات التـــي وضعهــا لتوقــع قيمــة متغيـــرات رئيســة.

مــن -  املطلــوب  املســتوى  إلــى  للوصــول  الضروريــة؛  املدخــالت  يحــدد  الــذي   :Goal Seeking االســتهداف  تحليــل 
للهــدف. الوصــول  يتــم  حتـــى  األخـــرى؛  املتغيـــرات  تغييـــر  يتــم  ثــم  ملتغيـــر،  هدفيــة  قيمــة  تحليــل  أي  املخـــرجات، 

تحليــل األمثليــة Optimization analysis: هــو توســيع لتحليــل االســتهداف، حيــث يكــون الهــدف هــو إيجــاد القيمــة - 
املثلــى ملتغيـــر واحــد، أو أكثـــر فــي ظــل وجــود عقبــات، ثــم يتــم تغييـــر متغيـــر واحــد، أو اكثـــر بصــورة متكــررة حتـــى يتــم 

اكتشــاف أحســن القيــم للمتغيـــرات املختــارة.

-3 Knowledgebase Management System نظام إدارة املعرفة

يعتبـــر نظــام املعرفــة الفرعــي مزيًجــا مــن نظــم دعــم القــرارات والنظــم الخبيـــرة، التـــي تســاعد فــي حــل مــدى واســع مــن 
املشــكالت التنظيميــة، حيــث يقــوم هــذا النظــام بتجميــع الخبـــرة املتعلقــة بحــل املشــكلة ونقلهــا وتحويلهــا مــن مصــدر املعرفــة 
إلى قاعدة املعرفة املوجودة بالحاســب. وتتضمن مصادر املعرفة: الخبـــراء، والدراســات، وقواعد البيانات، وتقاريـــر األبحاث 
الخاصــة والصــور. كمــا إن عمليــة الحصــول علــى املعرفــة مــن الخبيـــر مهمــة صعبــة، وتتطلــب االســتعانة بمهنــدس معرفــة؛ 
ليقــوم مــع الخبيـــر ببنــاء قاعــدة املعرفــة، ويأتـــي اســتخدام أنظمــة الــذكاء االصطناعــي لالســتفادة مــن هــذه الخبـــرات وربطهــا 
بنظــم دعــم القــرار. ولهــذا نجــد نظــم دعــم القــرار املتقدمــة مجهــزة، أو مرتبطــة بنظــام إدارة املعرفــة، لــذا إن جـــزئية املعرفــة 
تحتــوى علــى واحــد أو أكثـــر مــن نظــم الــذكاء الصناعــي، وهــي تشــمل املواصفــات الضروريــة لتنفيــذ النظــم الذكيــة، وعمليــة 
ربطهــا لدعــم القــرار. النظــم التـــي تحــوى هــذه الجـــزئية تســمى DSS/ES  - Expert Support System.  ومــن الجديـــر بالذكــر 
أن هــذا النظــام الفرعــي يمكــن أن يقــدم الدعــم ألي نظــام فرعــي فــي املنظمــة، ويمكــن أن يعمــل بشــكل مســتقل بنظــم دعــم 

القــرارات.

-  User Interface )Dialog( Subsystem  نظام واجهة املستخدم

يعتبـــر هــذا النظــام الوســيلة التـــي مــن خاللهــا يتــم الحــوار بيـــن نظــم دعــم القــرارات ومتخــذ القــرارات، وتتمثــل بكيفيــة 
الحصــول علــى استفســارات، واستخـــراج املعلومــات، وتحليــل معلومــات باســتخدام قاعــدة النمــاذج، ويمكــن أن يتــم الحــوار 
بيـــن املســتخدم، ونظــم دعــم القــرارات بشــكل مباشــر وغيـــر مباشــر، يتمثــل الشــكل املباشــر  للحــوار عــن طريــق إدخــال األوامــر 

إلــى الواجهــة مباشــرة، وبطــرق متنوعــة منهــا:

قوائم االختيار كما في نظام  Windows وهي األكثـر شيوًعا.- 

كتابة األوامر بواسطة لوحة املفاتيح.- 

من خالل ملء جداول، أو مربعات حوار معينة.- 
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السؤال واإلجابة، حيث يطرح النظام سلسلة من األسئلة يجيب عنها املستخدم النهائي.- 

نمــوذج املدخــالت / نمــوذج املخـــرجات، حيــث يعــرض النظــام نمــوذج مدخــالت يقــوم املســتخدم النهائــي بتـــزويده - 
بالبيانــات الالزمــة، وبنــاًء علــى هــذه املدخــالت يقــوم البـــرنامج بتقديــم مخـــرجات بشــكل نمــوذج مماثــل.

قــد يكــون الحــوار بشــكل غيـــر مباشــر باســتخدام وســيط، كالتقاريـــر الدوريــة، واملجدولــة، أو االســتعانة بأحــد موظفــي 
املنظمــة )املشــغل( الستخـــراج هــذه التقاريـــر، أو االســتعانة بـــ »محلــل« يقــدم التقاريـــر، باإلضافــة إلــى تقديــم تفسيـــر للنتائــج 

وتقديــم مقتـــرحات وتوصيــات، أمــا املخـــرجات فيمكــن أن تكــون علــى شــكل تقاريـــر، أو رســوم بيانيــة.

 Turban, E, Sharda, R, Delen, D, Aronson, J, Liang, T, King, D )2011( »Decision support and business intelligence systems« Pearson

.Education, Inc, New Jersey, USA

شكل رقم )1( مكونات نظم دعم القرارات

ثانًيا - مفهوم وأهمية الفاعلية اإلدارية

لقــد عرفــت الفاعليــة بأنهــا: مــدى قــدرة املنظمــة علــى تحقيــق أهدافهــا )حـــريم، 2003 :72(، فــي حيـــن عرفهــا آخـــرون علــى 
انها نسبة املخـــرجات الفعلية إلى املخـــرجات املتوقعة )جودة، 2006: 228(. أما القريوتـــي فعرف الفاعلية بأنها قدرة املنظمة 
علــى تحقيــق األهــداف طويلــة وقصيـــرة األجــل، والتـــي تعكــس موازيـــن القــوى للجهــات ذات التأثيـــر؛ ومصالــح الجهــات املعنيــة 

بالتصميــم ومرحلــة النمــو، أو التطــور الــذي يمــر بــه التنظيــم )القريوتـــي، 2000(.

هــي النتيجــة التـــي يحققهــا املديـــر واملقيــاس الــذي يــدل علــى إنجــازه لألهــداف، ومــدى مــا يحققــه مــن مخـــرجات، وتـــرتبط 
فاعليــة املديـــر بقدرتــه علــى اختيــار األهــداف املناســبة وصياغتهــا، ولتكــون قابلــة للقيــاس، والعمــل علــى تحديــد األنشــطة 
املطلوبــة لتحقيــق هــذه األهــداف، ويســاعد املديـــر فــي الوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن الفعاليــة ومــدى قدرتــه علــى تحديــد األشــياء 

الصـــحيحة فــي العمــل، ثــم إنجازهــا )الشــيخ،1997(.

وتتحقــق الفاعليــة اإلداريــة مــن خــالل فهــم الســلوك اإلنســاني، والتنظيمــي فــي املنظمــة الناجــم عــن تفاعــل املتغيـــرات 
اإلنســانية مــع املتغيـــرات التنظيميــة، األمــر الــذي يســاهم فــي إنجــاز األهــداف املشتـــركة واملرغوبــة لألفــراد واملنظمــة )العديلــي، 
1995(. يأتـــي االحتـــراف املنهــي كأحــد العوامــل التـــي تســاعد فــي تحقيــق املديـــر لفاعليتــه، ويــدل االحتـــراف علــى مســتوى الكفــاءة 
فــي إدارة األفــراد فــي العمــل، وينتــج مــن تكامــل املعرفــة واملهــارات، واالتجاهــات الســلوكية املســتمدة مــن نظــام التعليــم والخبـــرات 

الحياتيــة )النــوري، 1999(.
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مداخل الفاعلية

ولدراسة موضوع الفاعلية بشكل مفصل ال بد من التطرق لعدة مداخل رئيسة أهمها )السالم، 1999(:

شــرعية، 1-  األهــداف  تكــون  أن  علــى  ألهدافهــا،  بتحقيقهــا  تـــرتبط  املنظمــات  فاعليــة  إن  الهــدف؛   تحقيــق  مدخــل 
فقــط. املخـــرجات  علــى  املدخــل  هــذا  ويـــركز  والتحقــق  للقيــاس،  قابلــة  واضـــحة، 

مدخــل النظــم: إن فاعليــة املنظمــات تـــرتبط بقدرتهــا علــى التفاعــل بنجــاح مــع بيئتهــا الخارجيــة، حيــث يعتبـــر هــذا 2- 
املدخــل أن املنظمــات عبــارة عــن أنظمــة فرعيــة متفاعلــة مــع املنظمــة.

مدخــل العناصــر االستـــراتيجية: يـــرى هــذا املدخــل أن املنظمــة الفعالــة هــي التـــي  تـــر�ضي العناصــر التـــي تؤثـــر علــى 3- 
اســتمرارية نشــاط املنظمــة.

مدخل القيم التنافسية: أي أن أهداف املنظمة غيـر ثابتة، وديناميكية بحسب املوقف. - 

تشيـــر الفاعليــة التنظيميــة إلــى قــدرة املنظمــة علــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة وبدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة، وعلــى قابليــة 
املديـريـــن فــي اختيــار األهــداف، والوســائل املناســبة لتحقيقهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك عوامــل أساســية تلعــب دوًرا 
رئيًســا فــي تحديــد قــدرة املنظمــة علــى تحقيــق أهدافهــا، وقــد تبايـــن الباحثــون واملتخصصــون فــي عــرض وتحديــد هــذه العوامــل 

واختلفــوا فــي درجــة تأثيـــرها، وأهمهــا مــا يأتـــي )الشــماع وخضيـــر، 2001: 332-331(:

العوامل الفنية والتكنولوجية: 1-

تتمثل بجميع العوامل املتعلقة باملباني، واملعدات، واملكنات، واألدوات وظروف العمل، واألساليب املرتبطة باملهارات 
العامــة للعامليـــن، واستـــراتيجية اإلدارة، والســلوك التنظيمــي. وتـــرتبط هــذه العوامــل - وهــي ذات طبيعــة عامــة - بالظــروف، 

واملتطلبــات الفنيــة والتكنولوجيــة للمنظمــة، وســبل تحقيــق أدائهــا الفنــي بوجــه عــام.

العوامل املرتبطة باملوارد البشرية: 2-

تشــمل معنويــات األفــراد واتجاهاتهــم، ودوافعهــم، ورغباتهــم وســبل االتصــال املعتمــدة بينهــم، والصــراع، وبيئــة العمــل، 
وســبل معالجة املشــكالت، والظواهر الحاصلة، إضافة إلى العالقات غيـــر الرســمية املختلفة، واألســس املعتمدة في تعميقها 

وتطويـــرها بالشــكل الــذي يعــزز االســتقرار التنظيمــي والتــوازن للمنظمــة.

العوامل املتعلقة بمخـرجات املنظمة: 3-

تتضمــن ردود الفعــل املنعكســة بشــأنها مــن املستفيديـــن، أو مــن البيئــة الخارجيــة بشــكل عــام، ســواء مــا يتعلــق بدرجــة 
انســجامها مــع حاجاتهــم الفعليــة، أو قدراتهــا علــى توفيـــر ســبل اإلشــباع فــي الوقــت واملــكان املناسبيـــن. وتعــد هــذه املتغيـــرات، 

وأثارهــا ذات أهميــة كبيـــرة فــي خلــق املواءمــة الهادفــة بيـــن املنظمــات وبيئتهــا، وتوفيـــر مســتلزمات تحقيــق األهــداف فيهــا.

مستويات الفاعلية

يمكن تصنيف الفاعلية إلى أربعة مستويات أساسية )جودة, 2006: 230(:

فاعلية الفرد: حيث يتمثل هذا املستوى من الفاعلية بقدرة الفرد على تحقيق الهدف املحدد له، أو املطلوب منه.1- 

فاعلية األقسام: حيث يتعلق هذا املستوى من الفاعلية بمدى تحقيق كل قسم، أو شعبة  لألهداف املحددة لها.2- 

فاعليــة املجموعــة: حيــث يتــم التـركيـــز فــي هــذا املســتوى علــى مــدى تحقيــق املجموعــات -مــن فــرق عمــل وأقســام - 3- 
لألهــداف املطلوبــة منهــا.

فاعلية املنظمة: يتعلق هذا املستوى بمدى فاعلية املنظمة ككل في تحقيق أهدافها الكلية والتوصل إلى النتائج املطلوبة. - 

وبنــاًء علــى مــا تقــدم فإننــا نجــد أن فاعليــة املنظمــة مــا هــي إال انعــكاس لفاعليــة أقســامها، وكذلــك فــإن فاعليــة األقســام 
هــي انعــكاس لفاعليــة مجموعــات العمــل داخــل تلــك األقســام، وبالتالــي فاعليــة األفــراد املكونــة لتلــك الجماعــات.
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الدراسات السابقة

حظــي مفهــوم نظــم دعــم القــرارات بشــكل عــام باملزيــد مــن اهتمــام الدارسيـــن والباحثيـــن، حيــث تناولــت دراســات عديــدة 
هــذا املوضــوع بالتحليــل والبحــث؛ بغيــة تحقيــق أهــداف التنظيــم بفاعليــة وكفــاءة، وقــد قــام الباحــث بإجـــراء مســح ألهــم 

ــا بموضــوع البحــث. وفيمــا يلــي أهمهــا:
ً
وأحــدث هــذه الدراســات، وأكثـــرها ارتباط

دراســة )حمــزة، 2010( بعنــوان »نظــم دعــم القــرارات كمتغيـــر وســيط فــي تعزيـــز أثـــر املعرفــة الضمنيــة علــى جــودة - 
القــرارات االستـــراتيجية: دراســة تطبيقيــة علــى شــركات االتصــاالت الخلويــة بدولــة الكويــت«. وهدفــت الدراســة إلــى 
التعــرف علــى أثـــر املعرفــة الضمنيــة علــى جــودة القــرارات االستـــراتيجية، ودور نظــم دعــم القــرارات فــي تعزيـــز أثـــر 
املعرفــة الضمنيــة علــى جــودة القــرارات االستـــراتيجية. توصلــْت الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر ذي داللــة معنويــة للمعرفــة 
الضمنيــة بأبعادهــا علــى جــودة القــرارات االستـــراتيجية وعلــى نظــم دعــم القــرارات، ووجــود تأثيـــر ذي داللــة معنويــة 
لنظــم دعــم القــرار علــى جــودة القــرارات االستـــراتيجية، كمــا أوصــت الدراســة يضــرورة االهتمــام بجــودة املعلومــات 
والبيانــات التـــي ينتجهــا نظــام دعــم القــرارات، وتعزيـــز إمكانــات املديـريـــن العامليـــن فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة 

بالكويــت، مــن خــالل تمكينهــم، وتشــجيعهم علــى تدريــب وتعليــم العامليـــن.

التـــربية -  وزارة  فــي  األداء  تطويـــر  علــى  القــررات  نظــم مســاندة  اســتخدام  »أثـــر  بعنــوان  )رمضــان، 2009(  دراســة 
والتعليــم فــي محافظــات غــزة«  وتوصلــت إلــى وجــود أثـــر لنظــم مســاندة القــرارات علــى تطويـــر األداء تمثــل فــي وجــود 
وعــي وإدراك لــدى اإلدارة العليــا بالنســبة الســتخدام نظــم مســاندة القــرارات فــي الــوزارة بدرجــة متوســطة، مــع وجــود 
إمكانــات بشــرية بدرجــة جيــدة، وتوافــر مســتوى تنظيمــي جيــد الســتخدام نظــم مســاندة القــرارات، كمــا أوصــت ببنــاء 
نظــم مســاندة القــرارات علــى أســس علميــة ســلمية، واالســتفادة مــن نظــم مســاندة القــرارات علــى مســتوى وزارة 
التـــربية والتعليــم ككل، وتطويـــر تطبيقاتهــا واســتخداماتها، واالســتعانة بنظــم مســاندة القــرارات فــي مســاندة جميــع 
القــرارات التـــي تتخذهــا الــوزارة، واالهتمــام بعمليــة التدريــب وزيــادة دعــم اإلدارة العليــا واهتمامهــا باســتخدام نظــم 

مســاندة القــرارات.

دراســة )أحمــد وســيف، 2011( بعنــوان »نظــام دعــم قــرار لتقديـــر املقبوضــات واملدفوعــات بواســطة السالســل - 
إلــى وصــف نظــام تقديـــر املدفوعــات واملقبوضــات لجامعــة النيليـــن خــارج السالســل الزمنيــة،  الزمنيــة« وهدفــت 
نمــاذج االنحــدار  فــي ذلــك  بنــاًء علــى قيمــة املتغيـــر املســتقل مســتخدًما  الدقيــق بقيمــة املتغيـــر املعتمــد  والتنبــوء 
والساللســل الزمنيــة، توصلــت الدراســة إلــى أن النظــام ال يحتــاج إلــى إدخــال البيانــات بشــكل منفصــل، وإنمــا يتــم 
تحديــد نــوع بنــد املدفــوع، أو املقبــوض فــي شاشــة ســندات الصــرف والقبــض العاديــة، وشاشــات التنبــوء والتقديـــر 
التـــي ال  تســتقي بياناتهــا مــن البيانــات التاريخيــة املدخلــة. كمــا تبيـــن ان هنــاك الكثيـــر مــن املشــكالت التنظيميــة 
تجــد الدعــم الكامــل مــن نظــم دعــم القــرارت، أوصــت الدراســة باســتخدام تقنيــات مســاعدة مثــل بـــرامج الجــداول 
اإللكتـــرونية، والحـــزم اإلحصائية، وإن  تم عمل تصديـــر كل تقاريـــر النظام  إلى بـــرنامج االكسل مباشرة لالستفادة 

مــن الخدمــات التـــي تقدمهــا تلــك البـــرامج.

مديـــري -  لــدى  بينهمــا  والعالقــة  التـــربوية  اإلداريــة  والفاعليــة  املســاءلة  »درجتــا  بعنــوان   )2010 )الحســن،  دراســة 
املــدارس الحكوميــة الثانويــة ومديـــراتها فــي محافظــات الضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العامليـــن فــي مديـــريات التـــربية 
والتعليــم« وهدفــت إلــى التعــرف علــى درجتـــي املســاءلة والفاعليــة اإلداريــة التـــربوية والعالقــة بينهمــا لــدى مديـــري 
فــي مديـــريات  العامليـــن  نظــر  مــن وجهــة  الغربيــة،  الضفــة  فــي محافظــات  الثانويــة، ومديـــراتها  الحكوميــة  املــدارس 
التـــربية والتعليــم. ولتحقيــق هــدف الدراســة قامــت الباحثــة بجمــع البيانــات الالزمــة مــن خــالل اســتبانة تــم التأكــد 
مــن صدقهــا وثباتهــا،  توصلــت الدراســة إلــى أن تقديـــرات أفــراد عينتهــا لدرجــة الفاعليــة اإلداريــة التـــربوية لــدى مديـــري 
ومديـــرات املــدارس الحكوميــة الثانويــة جــاءت مرتفعــة بشــكل عــام، وجــود ارتبــاط إيجابـــي دال إحصائًيــا بيـــن درجــة 
تطبيــق املســاءلة اإلداريــة، والفاعليــة اإلداريــة لــدى مديـــري ومديـــرات املــدارس الحكوميــة الثانويــة. أوصــت الدراســة 
بضــرورة تطويـــر وصــف وظيفــي واضـــح؛ حتـــى يتمكــن املديـــرون مــن معرفــة الســلوكيات التـــي تعرضهــم للمســاءلة 

اإلداريــة.
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دراســة -  التنظيميــة:  الفعاليــة  علــى  وأثـــرة  البشــرية  املــوارد  تخطيــط  »واقــع  حــول   )2008 )املهــداوي،  دراســة 
تطبيقيــة علــى البنــوك التجاريــة العاملــة فــي األردن«، حيــث هدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع تخطيــط املــوارد البشــرية 
التنظيميــة، وقــد توصلــت  الفاعليــة  ذلــك علــى  وأثـــر  الهاشــمية  اململكــة األردنيــة  فــي  العاملــة  التجاريــة  البنــوك  فــي 
البنــوك  قطــاع  فــي  وبخاصــة  االقتصاديــة،  املنشــآت  فــي جميــع  مهــم  البشــرية  للمــوارد  التخطيــط  أن  إلــى  الدراســة 
التجاريــة، كمــا دلــت النتائــج علــى أن واقــع التخطيــط للمــوارد البشــرية فــي البنــوك التجاريــة العاملــة فــي األردن جيــدة، 

وبالتالــي فهــي تؤثـــر إيجاًبــا علــى الفعاليــة التنظيميــة لعمــل البنــوك التجاريــة فــي األردن.

 - Simulation Optimizaton – Based Decision Support Tool for« بعنــوان )Melouk, et al. 2013( دراســة
Steel Manufacturing«، ,هدفت إلى تطويـر وتوظيف نهج املحاكاة املثالية على أساس أداة دعم القرار في تصنيع 
الفــوالذ، ,ذلــك مــن خــالل التجـــريب علــى النظــام، وتطويـــر أداة  دعــم اتخــاذ القــرار لتحقيــق التغيـــرات املحتملــة فــي 
تصميــم وتشــغيل مصانــع الفــوالذ، حيــث توصلــت الدراســة  التجـــريبية إلــى وجــود وفــورات كبيـــرة فــي التكاليــف، 
وذلــك مــن خــالل تعديــالت علــى مســتويات املخـــزون وتغييـــرات فــي ســعة اإلنتــاج، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة قيــام 
الباحثيـــن بمزيــد مــن الدراســات الســتخدام نهــج املحــاكاة األمثــل فــي البيانــات املعقــدة ملعرفــة الفوائــد اإلضافيــة لهــذا 

النظــام، والتحقــق مــن مــدى فاعليتــه.

 - Decision Support Systems and Their Impact on Performance Measuring«  بعنــوان )Zvi, 2012( دراســة
the Perceived Effectiveness of«، وهدفــت إلــى فحــص نظــم دعــم القــرارات والتحقــق منهــا، مــن خــالل تقييــم العوامــل 
التـــي تعــزز مــن الفاعليــة املدركــة لهــا، ومــدى تأثيـــرها علــى األداء، حيــث قامــت الدراســة بالتحقــق مــن ذلــك باســتخدام 
القــرار، وقــد توصلــت هــذه  الذيـــن قامــو بتطويـــر نظــم دعــم  العليــا  الدراســات  مــن   

ً
)652( طالبــا مــع  عمليــة محــاكاة 

الدراســة مــن خــالل التحليــل لنتائــج كان أبـــرزها أن املستخدميـــن املدركيـــن لنظــام دعــم القــرارات يـــرون أن النظــام لــه 
فاعليــة الربــط لتحسيـــن أداء الشــركات، ووجــود دعــم لفكــرة اســتخدام النظــام واملشــاركة مــن خــالل نظــم دعــم القــرار، 

إضافــة إلــى ذلــك فــإن عمليــة اتخــاذ القــرار تكــون أكثـــر فاعليــة باســتخدام نظــم دعــم القــرار.

 - A Look Toward the Future: Decision Support Systems Research« بعنوان  )Hosack, et al. 2012( دراسة
is Alive and Well«، وتناولــت األهميــة التاريخيــة لدعــم القــرار فــي نظــم املعلومــات اإلداريــة، وتقديــم التغييـــرات 
والتأثيـــرات علــى بحــوث نظــم دعــم القــرارات واالعتبــارات واالتجاهــات املســتقبلية لدعــم اتخــاذ القــرارات، توصلــت 
الدراســة إلــى وجــود اتجاهــات حديثــة لبحــوث نظــم دعــم القــرارات، حيــث مثلــت هــذه االتجاهــات بـــزيادة الحوســبة 
االجتماعيــة واملتعلقــة بنظــم دعــم القــرارات، كذلــك إدارة املعرفــة ونظــم دعــم املفاوضــات  الــذي تحــول التـركيـــز 
إلــى تقديــم املزيــد مــن مركزيــة العمــالء ودعــم الســوق، إضافــة إلــى ذلــك اتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســات األخـــرى 
علــى قلــة البحــوث املنشــورة واملتعلقــة بنظــم دعــم القــرارات نتيجــة طبيعــة مجــال تلــك النظــم املعقــدة لعمليــة اتخــاذ 
القــرارات فــي املنظمــات؛ لذلــك أوصــت الدراســة بإجـــراء املزيــد مــن الدراســات فــي نظــم دعــم القــرارات التـــي تســتمر فــي 

التطــور وقابليــة الحيــاة.

 - The Decision Making Process as Described by Individuals« بعنــوان  )Reis & Lobler, 2012( دراســة
لــه القــدرة علــى  إلــى معرفــة مــا إذا كان نظــام دعــم القــرار  and Represented in Decision Support« وهدفــت 
استنســاخ القــرارات البشــرية، لهــذا اعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام العناصــر األساســية لعمليــة التحليــل الهرمــي، 
والــذي يســمح بتحليــل خمــس فئــات، فمــن خــالل تجـــربة مخبـــرية علــى جهــاز كمبيوتـــر محمــول بطريقتيـــن مختلفيـــن: 
إحداهمــا بمســاعدة النظــام، مــع قيــام األفــراد بتفكيـــر بصــوت عــاٍل لتوجيــه القــرارات، ومــن خــالل هــذه التجـــربة، 
الفئــة  وكانــت  للتحليــل،  الخمــس  الفئــات  مــن  أربــع  فــي  كبيـــرة  فــروق  وجــود  أبـــرزها  كان  لنتائــج  الدراســة  خلصــت 
الوحيــدة التـــي ال توجــد بهــا فــروق كبيـــرة هــي تـــرتيب معاييـــر االختيــار، حيــث يــدل ذلــك علــى أن نظــم دعــم القــرار ال 

يمكــن أن تقــوم باستنســاخ القــرارات البشــرية، كمــا إن متخــذ القــرار يبحــث عــن معلومــات وفًقــا ملعاييـــر.

يالحــظ مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة أن معظمهــا كان قــد تـــركز علــى تقييــم نظــم دعــم القــرارات للمنظمــات 
محــل الدراســة، وأثـــره علــى تطويـــر األداء، وتحقيــق وفــورات فــي التكاليــف، ومســاهمته فــي حــل املشــكالت التنظيميــة، كــم 
 لجهــود الباحثيـــن 

ً
اشــتملت الدراســات علــى أثـــر املــوارد البشــرية فــي الفاعليــة التنظيميــة. لــذا تأتـــي هــذه الدراســة اســتكماال
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فــي هــذا املجــال، ولســد النقــص فــي هــذا الحقــل الدراســـي، إذ ســتحاول الربــط بيـــن نظــم دعــم القــرارات والفاعليــة اإلداريــة. 
لهــذا تعــد مــن الدراســات النــادرة فــي هــذا املجــال، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخـــرى فقــد كانــت الدراســة الوحيــدة -حســب علــم 
الباحث- التـــي ستـــربط بيـــن نظم دعم القرارات، والفاعلية اإلدارية )في شركة البوتاس العربية املساهمة العامة( في األردن، 

وهــذا مــا يميـــزها عــن ســابقاتها مــن الدراســات.

التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

فيمــا يلــي عــرض لنتائــج التحليــل الوصفــي للبيانــات، وهــي قيمــة املتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة واألهميــة 
النســبية لجميــع أبعــاد الدراســة، والفقــرات املكونــة لــكل ُبعــد، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار أنــه تــم تصميــم األســئلة للكشــف عــن 

هــذه األبعــاد وفًقــا ملقيــاس ليكــرت الخماســـي، حيــث إن تــدرج املقيــاس املســتخدم فــي الدراســة كمــا يلــي:

غيـر موافق بشدةغيـر موافقمحايدموافقموافق بشدة

       5     43   21

حيث تم تحديد مستوى التطبيق وفًقا للمعادلة التالية:

=11.33-5= موافق بشدة  -  غيـر موافق بشدةمستوى التطبيق=  3مستويات التطبيق )منخفض، متوسط، مرتفع(

واستناًدا إلى ذلك، فإن قيم املتوسطات الحسابية، سيتم التعامل معها لتفسيـر البيانات على النحو اآلتـي:

    التطبيق املنخفض   التطبيق املتوسط   التطبيق املرتفع  

1- أقل من 3.662.33 -52.3 -3.67

اختبار الفرضيات

 بشــكل عــام بيـــن مختلــف عناصــر 
ً
يتضـــح مــن الجــدول رقــم )5( أن هنــاك عالقــات ارتباطيــة إيجابيــة ومقبولــة نســبيا

املتغيـــرات املســتقلة، إذ بلغــت أقــوى هــذه العالقــات بيـــن نظــام واجهــة املســتخدم، والفاعليــة اإلداريــة )0.77(. وُيعــزى الســبب 
فــي ذلــك إلــى أن واجهــة املســتخدم هــي حلقــة الوصــل بيـــن مســتخدم نظــم دعــم القــرارات، ومكونــات النظــام نفســِه، حيــث يقــوم 

املســتخدم باالســتعالم عــن املعلومــات والخبـــرات، وتجـــريب النمــاذج لحــل مشــكالت العمــل.

جدول رقم )5(
العالقات االرتباطية بيـن املتغيـرات املستقلة

نظام إدارة 
البيانات

نظام إدارة قاعدة 
النماذج

نظام إدارة 
املعرفة

نظام واجهة 
املستخدم

الفاعلية 
اإلدارية

-نظام إدارة البيانات

**6742.نظام إدارة قاعدة النماذج

**6035.**6076.نظام إدارة املعرفة

**91 6.**9 69.**7392.نظام واجهة املستخدم

-**7704.**7046.**6538.**6195.الفاعلية اإلدارية

.)α ≥ 0.01( على مستوى داللة 
ً
**  دال إحصائيا

ثــم يليــه مــن حيــث القــوة العالقــة االرتباطيــة بيـــن نظــام واجهــة املســتخدم، ونظــام إدارة البيانــات )0.739(؛ ويعــزى 
الســبب فــي ذلــك إلــى أن نظــام إدارة البيانــات فــي كثيـــر مــن املشــكالت الروتينيــة هــو األكثـــر اســتخداًما فــي االســتعالمات عــن 
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معلومــات يحتاجهــا املســتخدم، وحلقــة الوصــل هــي واجهــة املســتخدم. وقــد كانــت أضعــف تلــك العالقــات االرتباطيــة بيـــن 
 مــن 

ً
نظــام إدارة املعرفــة، ونظــام إدارة قاعــدة النمــاذج؛ بالرغــم مــن أنهــا إيجابيــة ومقبولــة إحصائًيــا، ذلــك ألن عــدًدا قليــال

مشــكالت العمــل بحاجــة إلــى اســتدعاء الخبـــرات مــن قاعــدة املعرفــة، أو تطويـــر وتجـــريب نمــاذج لحلــول املشــكلة. ثــم يليهــا 
مــن حيــث ضعــف العالقــة االرتباطيــة العالقــة بيـــن نظــام إدارة املعرفــة، ونظــام إدارة البيانــات؛ وُيعــزى الســبب فــي ذلــك 
إلــى أن االســتعالمات عــادة تأتـــي مــن واجهــة املســتخدم إلــى نظــام إدارة البيانــات، وليــس مــن قاعــدة املعرفــة إلــى نظــام إدارة 

البيانــات.

بيـــن نظــم دعــم القــرارات والفاعليــة اإلداريــة  الفرضيــة األولــى- »ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
العامــة«. املســاهمة  العربيــة  البوتــاس  لشــركة 

جدول رقم )6(
نتائج تحليل االنحدار للعالقة بيـن املتغيـر املستقل )نظم دعم القرارات( واملتغيـر التابع )الفاعلية اإلدارية(      

املتغيـر 
املستقل

املصادر
درجات 
الحـرية

متوسط 
املربعات

مجموع 
املربعات

T قيمة
مستوى 

α =الداللة
RR2

نظم دعم 
القرارات

0.0010.750.57*619.8  670.10  170.10االنحدار
0.17828  29953.305الخطأ املعياري

)01. = α( دال إحصائًيا على مستوى الداللة  *

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجـــراء اختبــار االنحــدار املتعــدد، حيــث يتضـــح مــن الجــدول رقــم )6( أن معامــل االرتبــاط 
)R=.75( مرتفــع نســبًيا، ممــا يــدل علــى قــوة العالقــة بيـــن املتغيـــر املســتقل )نظــم دعــم القــرارات( واملتغيـــر التابــع )الفاعليــة 
اإلداريــة(، كمــا أن ُمعامــل التحديــد يســاوي )R2=.57(، ممــا يعنــي أن نظــم دعــم القــرارات يفســر مــا مقــداره )57%( مــن قــوة 
تأثيـــر املتغيـــر املســتقل )نظــم دعــم القــرارات( فــي املتغيـــر التابــع )الفاعليــة اإلداريــة(، وهــي نســبة جيــدة فــي العلــوم االجتماعيــة، 
واإلنســانية؛ لتعقــد ظواهرهــا ولصعوبــة حصــر متغيـــراتها. وهــذا يعنــي أيًضــا أن هنــاك عوامــل أخـــرى تؤثـــر فــي الفاعليــة اإلداريــة 
لــم تشــملها الدراســة. كمــا إن قيمــة )T=19.8( وهــي دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )α = .01(، ودرجــات حـــرية )299.1(

ـــرفض الفرضية التـــي تنص على عدم وجود عالقة بيـــن نظم دعم القرارات والفاعلية اإلدارية، تتفق هذه 
ُ
وبناًء عليه ت

النتيجــة مــع النتيجــة التـــي توصلــت إليهــا دراســة ) Zvi,2012(، حيــث تبيـــن أن املستخدميـــن املدركيـــن لنظــام دعــم القــرارات 
يـــرون أن النظام له فاعلية الربط لتحسيـــن أداء الشــركات، كما تتفق أيًضا مع نتائج دراســة )رمضان، 2009( التـــي توصلت 
إلــى أن هنــاك أثـــًرا لنظــم دعــم القــرارات فــي تطويـــر األداء فــي وزارة التـــربية والتعليــم فــي قطــاع غــزة. ســيتم اختبــار الفرضيــات 
الفرعيــة املنبثقــة مــن الفرضيــة الثالثــة الرئيســة واملتعلقــة بالعالقــة بيـــن كل بعــد مــن أبعــاد نظــم دعــم القــرارات، والفاعليــة 

اإلداريــة.

الفرضية الفرعية األولى- »ال توجد عالقة دالة إحصائًيا بيـن نظام إدارة البيانات والفاعلية اإلدارية«.

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )7( وجــود عالقــة مقبولــة نســبًيا بيـــن املتغيـــر املســتقل )نظــام إدارة البيانــات( واملتغيـــر التابــع 
)الفاعليــة اإلداريــة(، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )R=.63(، كمــا بلــغ معامــل التحديــد )R2=. 0( ممــا يعنــي أن نظــام 
إدارة البيانــات يفســر مــا مقــداره )40%( مــن قــوة تأثيـــر املتغيـــر املســتقل )نظــام إدارة البيانــات( علــى املتغيـــر التابــع )الفاعليــة 

اإلداريــة(، وبلغــت قيمــة )T=13.9(، وهــي دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )α = 0.01( ودرجــات حـــرية )299.1(.

ـــرفض الفرضيــة التـــي تنــص علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــا بيـــن نظــام إدارة البيانــات، والفاعليــة 
ُ
وبنــاء عليــه ت

اإلداريــة، إذ ثبــت وجــود هــذه العالقــة. وهــذا يعنــي أن نظــام إدارة البيانــات يتــم توظيفــه بشــكل جيــد فــي الشــركة ممــا ينعكــس 
إيجابًياعلــى فاعليتهــا.
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جدول رقم )7(
نتائج تحليل االنحدار للعالقة بيـن املتغيـرات املستقلة واملتغيـر التابع )الفاعلية اإلدارية(

املصادراملتغيـر املستقل
درجات 
الحـرية

متوسط 
املربعات

مجموع 
املربعات

T قيمة
مستوى 

α =الداللة
RR2

نظام إدارة 
البيانات

0 .0.0010.630*313.9 8.525 3 8.525 1االنحدار
8  88. 57 2990.250الخطأ املعياري

نظام إدارة قاعدة 
النماذج

0.0010.710.50*162.7713862.7713817.6االنحدار
2990.2028060.63853الخطأ املعياري

القدرة على نظام 
إدارة املعرفة

0.0010.610.38* 7.3615513.6 7.36155 1االنحدار
 3 8360.25 29976.0الخطأ املعياري

نظام واجهة 
املستخدم

0.0010.720.52*5981318.12. 598136. 16االنحدار
2990.1966958.81177الخطأ املعياري

.)01. = α( دال إحصائًيا على مستوى الداللة  *

النمــاذج  قاعــدة  إدارة  نظــام  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  »ال  الثانيــة-  الفرعيــة  الفرضيــة 
اإلداريــة«. والفاعليــة 

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )7( وجــود عالقــة قويــة ودالــة إحصائًيــا بيـــن املتغيـــر املســتقل ) نظــام إدارة قاعــدة النمــاذج( 
 ،)R2=.50( وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ،)R=.71( حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط ،)واملتغيـــر التابــع )الفاعليــة اإلداريــة
أي أن نظــام إدارة قاعــدة النمــاذج تفســر مــا مقــداره )50%( مــن قــوة تأثيـــر املتغيـــر املســتقل )نظــام إدارة قاعــدة النمــاذج( فــي 
 عنــد مســتوى داللــة )α= 0.00( ودرجــات 

ً
املتغيـــر التابــع )الفاعليــة اإلداريــة(. كمــا بلغــت قيمــة )T=17.6( وهــي دالــة إحصائيــا

حـــرية )299.1(. وعليــه تـــرفض الفرضيــة التـــي تنــص علــى عــدم وجــود عالقــة بيـــن نظــام إدارة قاعــدة النمــاذج، والفاعليــة 
اإلداريــة، إذ ثبــت وجــود هــذه العالقــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )Melouk, et al., 2013( حيــت توصلــت الدراســة 
إلــى تحقيــق وفــورات كبيـــرة فــي التكاليــف، وذلــك مــن خــالل تعديــالت علــى مســتويات املخـــزون وتغييـــرات فــي ســعة اإلنتــاج  
بعــد اســتخدام املحــاكاة، وهــي مــن إمكانــات قاعــدة النمــاذج، وهــذا يعنــي أن إدارة قاعــدة النمــاذج تســاهم بشــكل إيجابـــي فــي 
تحسيـــن الفاعليــة اإلداريــة للشــركة، حيــث يســتخدم العاملــون فيهــا نظــام قاعــدة النمــاذج، والنمــاذج املوجــودة لتطويـــر حلــول 

ملشــكالت العمــل، ويطــورون ويدمجــون نمــاذج لتصميــم بدائــل حلــول للمشــكالت التـــي يتعاملــون معهــا.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة- »ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن نظــام إدارة املعرفــة، والفاعليــة 
اإلداريــة لشــركة البوتــاس«.

يتضـــح من الجدول رقم )7( وجود عالقة إيجابية ومقبولة نســبًيا بيـــن املتغيـــر املســتقل ) نظام إدارة املعرفة( واملتغيـــر 
التابــع )الفاعليــة اإلداريــة(، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )R=.61(، وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد )R2=.38( أي أن 
القــدرة علــى نظــام إدارة املعرفــة تفســر مــا مقــداره )38%( مــن قــوة تأثيـــر املتغيـــر املســتقل ) نظــام إدارة املعرفــة( علــى املتغيـــر 
التابــع )الفاعليــة اإلداريــة(. كمــا بلغــت قيمــة ) T=13.6( وهــي دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )α= 0.01( ودرجــات حـــرية 
 بيـــن القــدرة علــى نظــام 

ً
)299.1(. وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة الفرعيــة التـــي تنــص علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا

إدارة املعرفــة والفاعليــة اإلداريــة، إذ ثبــت وجــود هــذه العالقــة، ممــا يعنــي أن إدارة الشــركة لديهــا بـــرامج الكتســاب الخبـــرة مــن 
الخبـــراء وتمثيلها وتـرميـــزها؛ ليتم تخـــزينها والرجوع إليها عند الحاجه لتطويـــر حلول ملشــكالت العمل، وهذا قد ســاهم بشــكل 

إيجابـــي فــي تحسيـــن فاعليــة شــركة البوتــاس العربيــة املســاهمة.
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املســتخدم،  واجهــة  نظــام  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  »ال  الرابعــة-  الفرعيــة  الفرضيــة 
البوتــاس«. لشــركة  اإلداريــة  والفاعليــة 

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )7( وجــود عالقــة إيجابيــة قويــة إلــى حــد مــا بيـــن املتغيـــر املســتقل )نظــام واجهــة املســتخدم( 
 )R2=.52( وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ،)R=.72( حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط ،)واملتغيـــر التابــع )الفاعليــة اإلداريــة
وهــذا يعنــي أن نظــام واجهــة املســتخدم يفســر مــا مقــداره )52%( مــن قــوة تأثيـــر املتغيـــر املســتقل )نظــام واجهــة املســتخدم( 
 )α= 0.01( عنــد مســتوى داللــة 

ً
علــى املتغيـــر التابــع )الفاعليــة اإلداريــة(، كمــا بلغــت قيمــة )T=18.12( وهــي دالــة إحصائيــا

ودرجــات الحـــرية )299.1(. وبنــاء عليــه يقت�ضــي رفــض الفرضيــة التـــي تنــص علــى عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بيـــن نظــام واجهــة املســتخدم والفاعليــة اإلداريــة، إذ ثبــت وجــود هــذه العالقــة. وهــذا يعنــي أن نظــام واجهــة املســتخدم يتمتــع 
بخصائــص فنيــة تمكــن املســتخدم مــن مرونــة التفاعــل مــع نظــام إدارة املعرفــة،  ونظــام قاعــدة النمــاذج، ونظــام إدراة البيانــات 
بوســائل إدخــال وعــرض متنوعــة  تمكــن مــن االســتفادة القصــوى فــي نظــام دعــم القــرارات، وهــذا ينعكــس بشــكل إيجابـــي علــى 

الفاعليــة اإلداريــة للشــركة.

املبحوثيـن  تصورات  في   )0.05  ≤  α( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  الثانية-  الفرضية 
لفاعلية شركة البوتاس  تعزى للمتغيـرات الشخصية والوظيفية )الجنس، العمر، الخبـرة الوظيفية، املؤهل العلمي، 

املستوى اإلداري للوظيفة(«.

جدول رقم )8(
نتائج تحليل التبايـن الخماسـي الختبار العالقة بيـن الخصائص الشخصية والوظيفية والفاعلية اإلدارية

مستوى الداللةقيمة فدرجات الحـريةمتوسط املربعاتمجموع املربعاتمصدر التبايـن

11.8620.173  0.6  0.6الجنس

0.050*6 2.6390.88032.5العمر

0.005*18 . 5801.5273. املؤهل العلمي

0.606 0.6360.21230.61الخبـرة الوظيفية

املستوى اإلداري 
للوظيفية

5.  12.72027.872*0.001

6288 99.5210.3الخطأ

11300 .100 .123املجموع

*  دال إحصائًيا عند مستوى داللة )0.05( فأقل.

تــم اســتخدام تحليــل التبايـــن الخماســـي الختبــار هــذه الفرضيــة، حيــث يالحــظ مــن الجــدول رقــم )8( أنــه ال توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الجنــس والفاعليــة اإلداريــة، ممــا يعنــي قبــول الفرضيــة الفرعيــة التـــي تـــرى أنــه »ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الجنــس والفاعليــة اإلداريــة«، وهــذه النتيجــة تعنــي أن الفاعليــة اإلداريــة للشــركة 
ال تتأثـــر بالجنــس، ويـــرجع الســبب فــي ذلــك إلــى أن الفاعليــة اإلداريــة ليســت مقصــوره علــى فئــة الذكــور دون اإلنــاث أو 

العكــس.

يتضـــح مــن الجــدول رقــم )8( أيًضــا أنــه ال توجــد فــروٌق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الخبـــرة الوظيفيــة ومســتوى 
الفاعليــة اإلداريــة للشــركة، ممــا يعنــي قبــول الفرضيــة الفرعيــة التـــي تـــرى أنــه »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بيـــن الخبـــرة الوظيفيــة والفاعليــة اإلداريــة«، ممــا يعنــي أن الفاعليــة اإلداريــة ال تتأثـــر بطــول أو قصــر ســنوات خبـــراتهم 
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الوظيفية، وربما يـرجع السبب في ذلك إلى أن نسبة كبيـرة من عينة مجتمع الدراسة  5،39% كانت  خبـراتهم 15 سنه 

ــزًءا مهًمــا مــن الحمــاس ألنمــاط العمــل. فأكثـــر، وهــذه الفئــة ربمــا تعتــاد العمــل الروتينــي، وتفقــد جـ

 ذات داللــة إحصائيــة بيـــن العمــر، والفاعليــة اإلداريــة لشــركة البوتــاس 
ً
يتضـــح مــن الجــدول رقــم )8( أن هنــاك فروقــا

إذ بلغــت قيمــة )F= 2.5 6( عنــد درجــات حـــرية )288.3( ومســتوى داللــة )α = 0.05( ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة الفرعيــة 

التـــي تنــص »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن العمــر والفاعليــة اإلداريــة لشــركة البوتــاس«، ولغــرض اختبــار مواقــع 

أن  تبيـــن  البعديــة، حيــث  للمقارنــات   )Tukey b For Multiple Comparisons(اختبــار اســتخدام  تــم  الزوجيــة  الفــروق 

 ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الفئــة العمريــة )0 -9 (، والفئــة )50 ســنة فأكثـــر(، لصالــح الفئــة العمريــة )40-
ً
هنــاك فروقــا

 ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الفئــة العمريــة )30-39(، والفئــة العمريــة )50 ســنة فأكثـــر( لصالــح الفئــة 
ً
9 (، وأن هنــاك فروقــا

ــا ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الفئــة العمريــة )30-39( والفئــة العمريــة )20-29( لصالــح الفئــة 
ً
العمريــة )30-39(، وفروق

العمريــة )30-39(، ربمــا يكــون الســبب فــي ذلــك أن العامليـــن فــي تلــك الفئــات العمريــة )0  -9 (،)30-39( هــم مــن العامليـــن 

الناضـجيـــن نســبًيا ولديهــم خبـــرات وظيفيــة طويلــة ومناســبة تتطلبهــا الفاعليــة اإلدارية،كمــا إنهــم يعــدون فــي ســن الحمــاس 

والعطاء، ويعدون قادريـــن على بذل أق�ضى جهد ممكن لإلبداع الذي يؤهلهم ألن يكونوا مرشحيـــن للحصول على مناصب 

فــي اإلدارات العليــا.

ا ذات داللة إحصائية بيـــن املؤهل العلمي، والفاعلية اإلدارية، إذ 
ً
ويتضـــح من الجدول رقم )8( أيًضا أن هناك فروق

بلغــت قيمــة ف )F= . 18( عنــد درجــات حـــرية )288.3( ومســتوى داللــة )α= 0.05( وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة الفرعيــة 

التـــي تنــص »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن املؤهــل العلمــي والفاعليــة اإلداريــة لشــركة البوتــاس«، ممــا يعنــي 

أن الفاعليــة اإلداريــة تتأثـــر بمؤهــالت العامليـــن العلميــة، ولغــرض اختبــار مواقــع الفــروق الزوجيــة تــم اســتخدام اختبــار 

بيـــن  ــا ذات داللــة إحصائيــة 
ً
)Tukey b for Multiple Comparisons( للمقارنــات البعديــة، حيــث تبيـــن أن هنــاك فروق

فئــة العامليـــن الحاصليـــن علــى الثانويــة العامــة فأقــل، والعامليـــن الحاصليـــن علــى دبلــوم متوســط، لصالــح العامليـــن ممــن 

ــا ذات داللــة إحصائيــة بيـــن العامليـــن الحاصليـــن علــى الثانويــة 
ً
يحملــون الثانويــة العامــة فأقــل، كمــا تبيـــن أن هنــاك فروق

العامــة فأقــل، والعامليـــن الحاصليـــن علــى شــهادة البكالوريــوس، لصالــح فئــة العامليـــن الحاصليـــن علــى الثانويــة العامــة 
فأقــل، وربمــا يـــرجع الســبب فــي ذلــك إلــى أن فئــة العامليـــن الحاصليـــن علــى الثانويــة العامــة فأقــل هــم غالًبــا ممــن ال يحتلــون 

مناصب قيادية ويشعرون عادة بالفارق بيـن مؤهالتهم ومؤهالت أقرانهم من حملة الشهادات العليا، لذا تـراهم جاهديـن 

فــي تجسيـــر تلــك الفجــوة وإثبــات جدارتهــم وكفاءاتهــم فــي العمــل عــن طريــق تبنــي عناصرالنجــاح التـــي تــؤدي إلــى الفاعليــة 

اإلداريــة وتقديــم مــا هــو جديــد ومبتكــر.

للوظيفــة  اإلداري  املســتوى  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  ــا 
ً
فروق هنــاك  أن  أيًضــا   )8( رقــم  الجــدول  مــن  يتضـــح  كمــا 

 )α = 0.00( ومســتوى داللــة ،)( عنــد درجــات حـــرية )288.2F=7.872( ومســتوى الفاعليــة اإلداريــة، إذ بلغــت قيمــة ف

بيـــن املســتوى اإلداري للوظيفــة  التـــي تنــص »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة  ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة الفرعيــة 

ومســتوى الفاعليــة اإلداريــة«، األمــر الــذي يعنــي أن الفاعليــة اإلداريــة تتأثـــر بمســتوى الوظيفــة اإلداري، ولغــرض اختبــار 

حيــث  البعديــة،  للمقارنــات   )Tukey b for Multiple Comparisons( اختبــار  اســتخدام  تــم  الزوجيــة  الفــروق  مواقــع 

ــا بيـــن فئــة املوظفيـــن، وفئــة العامليـــن بمســتوى إداري )رئيــس شــعبة( لصالــح فئــة املوظفيـــن. وربمــا 
ً
تبيـــن أن هنــاك فروق

يـــرجع الســبب فــي ذلــك إلــى أن هــذه الفئــة التـــي تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة )1. 8( جــدول رقــم )3( هــم مــن 

املســتويات اإلداريــة الدنيــا التـــي تحــاول وبشتـــى الوســائل التـــرقي والتــدّرج فــي ســلم الوظائــف؛ لتحسيـــن ظروفهــا الوظيفيــة 

املاديــة واملعنويــة، لهــذا تـــراهم يســعون للنجــاح فــي وظائفهــم وإداراتهــم؛ لتحقيــق الفاعليــة اإلداريــة، ويحاولــون جاهديـــن 

تقديــم مــا هــو جديــد ومبتكــر إلثبــات جدارتهــم وكفاءتهــم.
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نتائج الدراسة- توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــا بيـــن نظــم دعــم القــرارات مجتمعــة ومنفــردة والفاعليــة اإلداريــة، ممــا يعنــي أن نظــم دعم 1- 
القرارات تؤثـر بشكل إيجابـي في تحقيق الفاعلية اإلدارية.

 عند مستوى داللة )α = 0.05( فأقل بيـن الجنس، والخبـرة الوظيفية والفاعلية 2- 
ً
عدم وجود فروق دالة إحصائيا

اإلدارية.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α= 0.05( بيـــن العوامــل الشــخصية والوظيفيــة )العمــر 3- 
لصالــح الفئــات العمريــة 30-39، 0 -9 ، واملؤهــل العلمــي لصالــح فئــة العامليـــن ممــن يحملــون الثانويــة العامــة 

فأقــل، واملســتوى اإلداري للوظيفــة لصالــح فئــة املوظفيـــن( ومســتوى الفاعليــة اإلداريــة.

التوصيات- استناًدا إلى النتائج التـي توصلت إليها الدراسة، فإنها تو�ضي بما يأتـي:

توجيــه إدارة شــركة البوتــاس نحــو اســتمرار مراجعــة وتطويـــر عناصــر نظــم دعــم القــرار والتكنولوجيــا التـــي تعتمــد 1- 
القــرارات وتحديــث محتويــات قاعــدة  نظــام دعــم  مــن خــالل تحديــث مكونــات  أحــدث املســتجدات  عليهــا، وتبنــي 

البيانــات باســتمرار، إذ إن نظــم دعــم القــرارات تعتبـــر عنصــًرا أساســًيا فــي الفاعليــة اإلداريــة.

القــرارات 2-  دعــم  نظــم  قــدرات  اســتغالل  علــى  الشــركة  فــي  العامليـــن  ومهــارات  معــارف،  وتطويـــر  بتدريــب  االهتمــام 
القــرارات. دعــم  نظــم  ملســتخدمي  متخصصــة  دورات  تنفيــذ  خــالل  مــن  فيهــا،  الجديــدة  التقنيــات  مــع  والتعامــل 

توجيــه إدارة شــركة البوتــاس نحــو إشــراك العامليـــن مــن ذوي الخبـــرات الطويلــة فــي اســتخدام إمكانــات نظــم دعــم 3- 
القــرار فــي أعمالهــم؛ لتحسيـــن الفاعليــة اإلداريــة للشــركة.

إجـــراء املزيــد مــن الدراســات حــول نظــم دعــم القــرارات الجماعيــة، وعالقتهــا بمشــاركة املعرفــة اإلداريــة والفاعليــة  - 
اإلداريــة.
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ABSTRACT

This study aimed at knowing the nature of the relationship between decision support systems and 
organizational effectiveness in the Arab Potash Company. A questionnaire of sixty -three items was de-
signed and administered among  35. Only 301 forms were received, and the data was processed by the 
use of SPSS V-16. The results revealed that there was a positive relationship )α = 0.05 or less( between all 
the decision support systems and organizational effectiveness. Furthermore, the results showed a statistical 
significance difference at the level )α = 0.01 or less( in the personnel’s perception toward organizational 
effectiveness due to age, qualifications and work level variables.

The study recommended directing the Company managers to review and develop the technological 
elements of decision support systems, adopting latest developments, as decision support systems is an es-
sential element in administrative efficiency, and urge mangers to conduct extensive training to their em-
ployees to exploit the capabilities of decision support systems. It also recommended conducting further 
studies on the promotion of collective decision systems and its relationship with the participation of admin-
istrative knowledge and administrative efficiency.
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