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:المستخلص

تعد جودة نظام المعلومات احد المتطلبات األساسية للمنظمات لتوافقها مع مفهوم فاعلية

القرار االستراتيجي لذا فان خصائصها تعد جزءا فاعال في مجال نظم المعلومات ضمن التوجه
الحالي للمنظمات علما إن مرامي هذه الخصائص تتجلى في تامين المعلومات كما يحتاج صانعي

القرار ويحقق الفاعلية للقرار االستراتيجي بالوقت والشكل والمحتوى والتقنية المناسبة وعلى ضوء

ذلك تهدف الدراسة إلى تأشير مستوى فاعلية القرار الناتج عنها لتقديم أفضل الق اررات لمعالجة

في

حالة

لتأشير

مدخال

الدراسة

وجدت

هنا

ومن

،تواجهها

التي

للمشاكل

(المعهد التقني الحويجة) وقد تجلت هذه الحالة في بيان العالقة واألثر من خالل تصميم مخطط
فرضي للدراسة يعكس طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين خصائص جودة نظام المعلومات
وفاعلية القرار االستراتيجي وانبثق عن ذلك المخطط مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية

والتي اختبرت باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات التي حصل عليها عن
 وتوصلت الدراسة.طريق إجابات األفراد المبحوثين في المنظمة قيد الدراسة على استمارة االستبانة

 وجود عالقات ارتباط وأثر بين خصائص جودة نظام:إلى مجموعة من االستنتاجات أبرزها

 فقد،المعلومات وفاعلية القرار االستراتيجي واعتمادا على االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة

،قدمت الدراسة مجموعة المقترحات المنسجمة مع هذه االستنتاجات

. فاعلية القرار االستراتيجي، خصائص جودة نظام المعلومات:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The quality of the information system is one of the basic requirements
of the organizations to be consistent with the concept of effective strategic
decision. Therefore, their characteristics are an effective part in the field of
information systems within the current direction of the organizations. The
objectives of these characteristics are reflected in providing information as
required by decision makers and achieving the effectiveness of the strategic
decision in time, In light of this, the study aims to indicate the level of
effectiveness of the resulting decision to provide the best decisions to
address the problems facing them(Technical Institute Hawijah) This
situation has been demonstrated in the relationship and impact statement
through the design of the hypothesis of the study reflects the nature of the
relationship of correlation and impact between the characteristics of the
quality of the information system and the effectiveness of strategic decision
and emerged from that scheme a set of hypotheses main and subsidiary,
which was tested using a set of statistical methods to address the data
obtained by Responses of individuals interviewed in the organization under
study on the questionnaire. The study reached a number of conclusions, the
most prominent of which are: the existence of relationships and impact
between the characteristics of the quality of the information system and the
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effectiveness of strategic decision and based on the findings of the study,
the study has led to a set of proposals consistent with these conclusions,
Keywords: Quality characteristics of the information system, effectiveness
of strategic decision.

المقدمة:

تمثل المعلومات األساس المنطقي لعملية اتخاذ الق اررات بالنسبة إلى اإلدارة المعاصرة .وهذه

الق اررات لم تعد تعتمد على عنصر الخبرة والتقدير الشخصي .وتعد المعلومات في عصرنا الحالي
موردا جديدا ورئيسيا ألي منظمة بغض النظر عن طبيعتها وحجمها مثلها مثل الموارد البشرية وقد

أصبحت بمنزلة القاعدة األساسية .Physical Resources

والموارد المادية  Human Resourcesالتي تعتمد عليها لممارسة أعمالها في ظل بيئة

األعمال المتغيرة والمعقدة التي تحيط بالمنظمة حاليا أو مستقبال .ونظ ار إلى أهمية المعلومات في
حياة المنظمات المعاصرة جرت زيادة االتجاه نحو نظم المعلومات ،ودراسة خصائص الجودة في

نظم المعلومات لضمان تدفق المعلومات من المنظمة وإليها وبالوقت المناسب ،وبالشكل المناسبة،
والمحتوى المناسب واستخدام التقنية المالئمة ،فهي أصبحت تشكل المسار الذي يساعدها على

الحياة والبقاء واالستمرار في دنيا األعمال .يركز هذا البحث على دراسة خصائص الجودة في نظم
المعلومات المطبقة في المنظمات العراقية والمعهد التقني الحويجة تحديدا ،وان خصائص جودة
نظام المعلومات قسمت في هذا البحث إلى أربعة خصائص وهي :خاصية الوقت ،وخاصية

الشكل ،وخاصية المحتوى ،والخاصية التقنية.

المبحث األول :منهجية الدراسة
أوال :مشكلة الدراسة

إن الخص ااائص الجي اادة للمنظم ااات ه ااو إنه ااا أص اابحت منظوم ااات أعم ااال يتص اااعد فيه ااا دور

االرتباطات والعالقات واالتصاالت فكل منظمة أصبحت علاى شاكل فارم عمال وان كال فرياق عمال

بداخلااه إف اراد وكاال فاارد يقاادم خدمااة لآلخ ارين وهااو باانفس الوقاات يعتباار زبااون يحصاال علااى خاادمات

اآلخرين .ولنجاح هذه العملية يلتزم وجود قواعد نظم متكاملة تعمل من اجل توفير المعلومة بالكمياة
المناسا اابة وبالشا ااكل المناسا ااب وفا ااي الوقا اات المناسا ااب ما اان خا ااالل اسا ااتخدام افضا اال ان ا اوا االجه ا ازة
والبرمجيات وكل ذلاك مان اجال اساتخدام المعلوماات فاي صاناعة كافاة اناوا لقا اررات ومان ابارز هاذه

الق اررات هو القرار االستراتيجي ومدى فاعليته تجاه المنظمة ومساتقبلها فاي تشاخيص وايجااد الحلاول
للمشاكل التي تواجه المنظمة على االمد البعيد ومن هذا المنطلق يساتلزم علاى المنظماة وجاود نظاام

معلومات يمتلاك خصاائص جاودة عالياة المساتوى ومان هناا وجاد الباحاث تساانالت تعبار عان مشاكلة
البحث وهذه التسانالت مفادها االتي:
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 -1ما مدى توفر خصائص جودة نظام المعلومات في المنظمة المبحوثة؟
 -2ما هو دور خصائص جودة نظام المعلومات في تحقيق فاعلية القرار االستراتيجي في
المنظمة المبحوثة؟

ثانيا :هدف الدراسة

يتوضح الهدف من الدراسة في مجموعة نقاط كما يأتي:

 -1إن توجه منظمات األعمال نحو تصميم نظم تدعم صناعة الق اررات ونقصد االستراتيجية منها
وقلة الدراسات المحلية التي اهتمت بهذا المجال دفع الباحث لتوفير إطار نظري للتعرف على

خصائص جودة نظام المعلومات.

 -2تحديد الدور الحقيقي الذي تلعبه خصائص جودة النظام لتحقيق فاعلية القرار االستراتيجي.

 -3التعرف على دور كل خاصية من خصائص جودة نظام المعلومات لتحقيق القرار االستراتيجي
بشكل منفرد عن الخصائص االخرى.

ثالثا :أهمية الدراسة

تتضح أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:

 -1قلاة الد ارساات والبحاو

المحلياة التاي تناولات د ارساة خصاائص الجاودة فاي نظام المعلوماات،

والسيما المنظمات التعليمية.

 -2التعرف على خصائص جودة نظم المعلومات المطبقة في المنظمة المبحوثة.

 -3دراسة العالقة والتأثير لخصائص جودة نظم المعلومات في فاعلية القرار االستراتيجي.

رابعا :المخطط الفرضي للدراسة

تتضح عالقة االرتباط والتأثير بين خصائص جودة نظام المعلومات وفاعلية القرار

االستراتيجي في الشكل رقم (.)1

خصائص جودة نظام المعلومات
خاصية المحتوى

خاصية الوقت

خاصية الشكل

فاعلية القرار االستراتيجي

عالقة االرتباط

عالقة التأثير

شكل رقم ()1

مخطط الدراسة االفتراضي
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خامسا :فرضيات الدراسة

ان هذا البحث يقوم على فرضيتان اساسيتان مفادهما االتي:

أ :ال يوجد ارتباط ذو داللة احصائية لخصائص جودة نظام المعلومات في فاعلية القرار
االستراتيجي في المنظمة الدراسة ،ومن هذه الفرضية الرئيسية نستنبط فرضيات فرعية وهي كما

يأتي:

 -1ال يوجد ارتباط ذو داللة احصائية لخاصية الوقت في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

 -2ال يوجد ارتباط ذو داللة احصائية لخاصية الشكل في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

 -3ال يوجد ارتباط ذو داللة احصائية لخاصية المحتوى في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

 -4ال يوجد ارتباط ذو داللة احصائية للخاصية التقنية في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

ب :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخصائص جودة نظام المعلومات في فاعلية القرار االستراتيجي
في المنظمة عينة الدراسة ،ومن هذه الفرضية الرئيسية نستنبط فرضيات فرعية وهي كما ياتي:

 -1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخاصية الوقت في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

 -2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخاصية الشكل في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

 -3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخاصية المحتوى في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

 -4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للخاصية التقنية في فاعلية القرار االستراتيجي في عينة
الدراسة.

سادسا :حدود الدراسة

وهي الحدود الزمانية والحدود المكانية والحدود البشرية وكما يأتي:

 .1الحدود الزمانية :امتدت حدود الدراسة زمنيا من  2017/9/1ولغاية .2018/6/1

 .2الحدود المكانية :تتجسد في المعهد التقني الحويجة الواقع ضمن حدود محافظة كركوك.
 .3الحدود البشرية :تمثلت باألفراد عينة الدراسة الذين تم توزيع استمارة االستبانة عليهم.
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المبحث الثاني :اإلطار النظري
أوال :ماهية خصائص جودة نظام المعلومات

عرف (مكليود )661 ،2000 ،النظام بأنه مجموعة من العناصر أو المكونات التي تتكامل

مع بعضها من اجل تحقيق هدف محدد .وان نظم المعلومات كونها نو من أنوا النظم فهي أيضا
مجموعة مكونات مترابطة ومتكاملة مع بعضها البعض وتعمل على جمع البيانات ومعالجتها
وخزنها واسترجاعها وتوزيعها لدعم الق اررات والتخطيط والتنظيم والرقابة في جميع المنظمات

( )Laudon & Laudon, 2007, 5ونظ ار إلى أن دور نظم المعلومات في المنظمات يتمثل في
مساعدة المدراء على صنع واتخاذ الق اررات ،فان خصائص جودة نظم المعلومات تعني التركيز

على موثوقية جوانب عملها وهي مجموعة أدوات تدعم أهداف المنظمة (مرسي ،)13 ،2006 ،وقد

تناول ( )Dugganجودة نظم المعلومات ( )Information System Qualityعلى إنها هدف

تنظيمي محير ومهم في الوقت الحاضر ،ولكن يالحظ في أي حال من األحوال إن هناك تنوعا

كبي ار في وجهات النظر حول ماهية جودة نظم المعلومات وقد يرى بعض الباحثين إن جودة نظم
المعلومات تكمن في تعابير الخصائص األساسية للنظام فيذهب البعض االخر الى مؤشرات

االستعمال أو االستخدام ( ، )Su & ying, 2007, 192وان ( )Garvin, 1984حدد خمس
وجهات نظر ساعدت في تعريف جودة نظام المعلومات (:)Khosrow – pour :2007, 256

أ  -المبنية على المنتج :حيث ترى إن الجودة قابلة للتحديد في خصائص قابلة للقياس والتسليم.

ب  -المبنية المستخدم :حيث ترى إن قدرة المنتج على إرضاء االحتياجات الصريحة والضمنية
وإنها مالئمة لالستخدام.

ج – المبهمة :حيث ترى إن الجودة سهلة الترميز ولكنها غير قابلة للتعريف.

د  -القيمة :حيث ترى إن الجودة تشكل قيمة اقتصادية للمشترين.

ه  -المبنية على أساس التصنيع :حيث ترى إمكانية قياس الجودة من خالل درجة المطابقة
للمواصفات والمتطلبات.

ومن وجهة نظر الدراسة فان جودة نظم المعلومات يجب إن تمثل كل وجهات النظر التي

سبق ذكرها كي تكون فاعلة في تقديم المعلومات بخصائص مناسبة لتكون فاعلة في الق اررات

اإلستراتيجية للمنظمات ،وعلى هذا األساس عرف ( )Certo, 2003, 472جودة المعلومات على
أنها درجة المعلومات التي تمثل الواقع وتتحدد بمدى قدرتها على تحفيز متخذي الق اررات التخاذ

الق اررات

األكثر

الفاعلية

او

تتطابق

هذه

الرنية

مع

ما

جاء

به

( )Ravichandran& Rai, 2000, 122حيث وضح بان جودة المعلومات تتحدد بثالثة عوامل
هي :فائدة المعلومات ،ودرجة الرضا عن المعلومات ،وقلة األخطاء ،أما ماجاء به
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( )Wilkin & cast leman, 2003, 2فقد وضح إن هناك عالقة بين الجودة ونظم المعلومات
في ثالثة عوامل هي :جودة النظام أي المكونات الفنية وجودة المعلومات أي صحة وسالمة

البيانات الداخلة إلى النظام ومدى دقتها أما العامل الثالث فهو جودة الخدمة أي مستوى التفوم
والتميز في تقديم الخدمة للجهات األخرى ،أما (ابو حميد )19 ،2006 ،فقد ذهب إلى أن الجودة

الشاملة في إدارة المعلومات تمثل منهج إداري وتنظيمي شامل ومبني على مجموعة أسس تكرز
على طاقات الموارد البشرية والتقنية المتوفرة لتساعد في تحقيق الجودة الشاملة في الخدمة

المعلوماتية بهدف تلبية احتياجات الزبائن من المعلومات المطلوبة بالمواصفات المناسبة لهم ،وبناء

على ما تم ذكره سابقا حدد ( )Haag,S. &Others, 2007, 6-8خصائص جودة نظام

المعلومات بأربعة خصائص هي الخاصية الفنية والوقت والشكل والمحتوى .وكما موضح في الشكل
األتي.

بعد الوقت

بعد
الشكل

جودة نظم
المعلومات

بعد
المحتوى

البعد التقني

شكل رقم ()2
خصائص جودة نظام المعلومات وفق نموذج ()Haag,S. &Others
) Source: Haag, S. &others (2007) : Managwment information systems for information age, (6th ed.
McGraw – Hill , Inc., New York.

وفي ما يأتي الخصائص التي جاء بها نموذج (:)Haag, S. & Others

 -1المحتوى :إن نظام المعلومات يقدم مخرجاته بخصائص مختلفة حسب حاجة المستفيد اليها في

انجاز أعمالهم ومهامهم ،لذلك يحتم عليهم القيام بجمع معلومات تكون سهلة القياس ،أو إن
يقوموا بالحصول على معلومات صعبة القياس ،أو المعلومات التي تكون قابلية الوصول إليها
قليلة .ولكي يتم تخفيض مثل هكذا مشكالت يجب على المحللين والمصممين لنظم المعلومات

األخذ بعين االعتبار أنوا المعلومات التي يحتاجها المدراء إلنجاز أعمالهم بشكل أفضل

( )Rue, Leslie w. & Lloyd L. Byars, 2005, 81ولزيادة فاعلية محتوى المعلومات
البد من األخذ بنظر االعتبار األبعاد الفرعية لخاصية المحتوى التالية:
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االكتمال :يعني اكتمال المعلومات عن الموضو قيد الدراسة وان كان االكتمال أشبه بالمستحيل
إال انه يجب الوصول إلى مستوى من االكتمال ( ، )Haag&others, 2007, 89األمان :ويعني

يجب حماية المعلومات والحفاظ عليها ومنع وصول األشخاص غير المخولين إليها وقد يكون سبب

دمار المعلومات مقصودا اي عملية هادفة أو غير مقصودة نتيجة خلل طبيعي
( ،)ISO/IEC27001, 2005, 2الموثوقية :وهي من االبعاد المهمة لجودة نظم المعلومات

والتأكد بانه قد تم تحقيق هدف النظام خالل مدة محددة من الزمن وتكمن اهمية الموثوقية في جودة

نظام المعلومات من خالل التعبير عن السبب الجوهري في عدم وصول المعلومات وان الموثوقية
تعبر ايضا عن زيادة امكانية تقليل حدو

االخطاء التي تمنع او تأخر وصول المعلومات

( ،)Evan &Lind say, 2008, 41االرتباط :وهي درجة ارتباط المعلومات بالموضو قيد
الدراسة او المشكلة المراد ايجاد الحلول لها وتختلف درجة االرتباط باختالف الفترة الزمنية المحددة

الستخدام المعلومات ( )Daft, 2008, 492الدقة :يجب ان تكون المعلومة خالية من االخطاء

كي تستطيع نقل الصورة الحقيقية للمشكلة وقد تحتاج المعلومة الى استخدام رسومات او اشكال
بيانية للوصول الى الدقة المناسبة ( مبارك ،)34 ،2001 ،المدى :اي مقدار تغطية المعلومات

لألحدا

والمشاكل ،وان المعلومات الجيدة يكون مداها مطابق لحاجة المستفيدين

(وادي ، )145 ،2007 ،االقتصاد :تعني ان هناك تكاليف تقدم للحصول على المعلومات

ويجب االهتمام بهذه التكاليف وقياس اثارها على جودة المعلومة وكذلك يجب ان تكون تكاليف

الحصول على المعلومة اقل من إيراداتها ) ،(Stair&Renolds, 2006, 8الكفاءة :وهي

االستغالل االمثل لموارد المعلومات من خالل تشغيل النظام بالطريقة الصحيحة اي الحصول على
المعلومة باقل التكاليف ،االيجاز :اي قيام نظام المعلومات بتقديم المعلومات المطلوبة وعدم تقديم
المعلومات التي ال يحتاجها المستفيد وان ايجاز المعلومات يختلف باختالف المستويات االدارية

فكلما اتجهنا نحو المستوى االداري االعلى تذهب المعلومات الى التلخيص اما اذا اتجهنا نحو
االسفل فتذهب المعلومات الى التفصيل (.)Mcleod&schell, 2004, 33

 -2الوقت :يعتبر الوقت خاصية مهمة من خصائص جودة نظام المعلومات وتتضمن هذه
الخاصية اربعة عوامل فرعية وكما يأتي (:)penniman&others, 1997, 1

التكرار  :من خصائص المعلومة الجيدة هو تكرار استخدامها اي استخدامها في اتخاذ ق اررات
مختلفة ( ،)Parker&case, 1993, 142التوقيت :من خصائص جودة نظم المعلومات هو
وصول المعلومة الى المستفيد بالوقت المناسب الن وصولها في وقت غير مناسب يلغي الحاجة

لها او يقلل من ذلك ( ،)Besterfield&others, 2003, 242الجاهزية :ترتبط الجاهزية بإمكانية
وصول المعلومة الى المستفيدين في الوقت المناسب اي ان المعلومة تكون جاهزة لالستخدام وقت
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حاجة المستفيد اليها (الصرن ،)100 ،2005 ،التحديث :يجب ان يتم تحديث المعلومات بالتوافق
مع

المتغيرات

والتطورات

التي

تحد

بالبيئة

الخارجية

لعدم

تقادمها

(.)Siddiqui&Rahman, 2006, 126
 -3الشكل :ويتضمن العوامل الفرعية االتية:

الترتيببببب  :بالنس ا اابة لألفا ا اراد الع ا اااملين ف ا ااان المعلوم ا ااات عن ا اادما تك ا ااون مرتب ا ااة ومتسلس ا االة ومطابق ا ااة
الستعماالتهم وحاجتهم وهذا ماا يبحثاون عناه دائماا وان الترتياب يجعال المعلوماات اكثار قيماة وفائادة

وتختصار الوقاات والجهاد لمسااتخدميها (النجااار ،)29 ،2005 ،التفاصببيل :يجاب ان يتوافااق تفاصاايل

المعلومااات مااع المسااتوى االداري الااذي تسااتخدم بااه فكلمااا ذهبنااا نحااو المسااتوى االداري االدنااى فااان

المساتخدم يحتااج المعلوماات بتفاصايل اكثار ) ،(Marchetti&other, 2004, 51الوضبو  :وهاذه
احدى خصائص جودة المعلومات والتي تهدف الاى قيااس درجاة الوضاوح للمعلوماات اي خلوهاا مان

الغموض ولذلك يجب ان يتم صياغتها بشكل سهل خالي من الشك واللبس (ابو حميد)4 ،2006 :

الوسببائط :ان تقااديم المعلومااات باسااتخدام اكثاار ماان نااو ماان الوسااائط كااان تكااون تقااارير قااد كتباات
بشااكل ياادوي او الكترونااي يؤكااد ان الوسااائط هااي احاادى الخصااائص المهمااة لجااودة نظااام المعلومااات

ألنها تساعد على نقل المعلومة بسهولة وسرعة وحسب حاجة المستفيد (،)O,Brien, 2005, 143

التقديم :تعني طرم تقديم المعلومة بما يتناسب ماع حاجاة المساتخدم كاان ياتم تقاديمها بصاورة رساوم
بيانيا ااة او ارقا ااام او مخططا ااات او جا ااداول ما اان ايصا ااال الفك ا ارة بكا اال جوانبها ااا وتحقيا ااق ها اادف نظا ااام
المعلومات (.)Simard&Rice, 2006, 2
-4الخاصية التقنية :وتتضمن هذه الخاصية عاملين هما (السيد:)81 ،2001 ،

العامل المادي :حيث يتمثل باألجهزة والمعدات المكونة للنظام الحاسوبي وهي اجهزة االدخال
واالخراج والمعالجة والخزن والنقل وترتبط ببعض المعايير منها الهندسة البشرية والمرونة والتكلفة.

العامل البرمجي :وهو العامل الثاني للخاصية التقنية لجودة نظام المعلومات ويرتبط ايضا بوحدات

االدخال واالخراج والمعالجة والخزن والنقل المكونة للنظام الحاسوبي وايضا يجب ان يأخذ بنظر

االعتبار الهندسة البشرية والمرونة والتكلفة.

ثانيا :ماهية فاعلية القرار االستراتيجي

يحظااى مفهااوم الق ارار االسااتراتيجي باهتمااام كبياار لاادى االدباااء والمفك ارين والباااحثين المختصااين

بالجانب االداري وقد اتفق اغلب هؤالء بان مفهوم القرار االستراتيجي هو ذلك القرار الذي تم اختياره

م ا ا اان ب ا ا ااين مجموع ا ا ااة ب ا ا اادائل اس ا ا ااتراتيجية وان ا ا ااه يمث ا ا اال أفض ا ا اال طريق ا ا ااة لبل ا ا ااو اه ا ا ااداف المنظم ا ا ااة

( .)Glueck&Jauck, 1979, 1فااي حااين عاارف ()Johnson&Scholes, 1993, 131
الق اررات االستراتيجية بانها القوة التي تؤثر تأثي ار كبي ار بمستقبل المنظمة من خالل التوافاق والتجااوب
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بين هذه الق اررات ومتطلبات البيئاة ،وان القا اررات االساتراتيجية تصانع خاالل ظاروف اساتثنائية نتيجاة

لتهدياادات متوقعااة وفاارص بيئيااة مااؤثرة محتماال ظهورهااا بالمسااتقبل وتكااون نتااائج هااذه الق ا اررات دائمااا
بعيدة االمد ولصنع مثل هكذا ق اررات يتطلاب تاوافر مروناة ذهنياة ومهاارات ابداعياة لكاي ياتم التعارف

على المتغيرات التي تؤثر في عملية صناعتها وياتم تهيئاة المعلوماات والمساتلزمات الالزماة لتحليلهاا
وتنفيذها ومراقبتها ويتم االخذ بعين االعتبار كافة المتغيرات سواء كانت موضوعية ام غيرها وتحليل

الظروف الموقفية والمتغيرات البيئية لغرض خلق حالة من الموازنة باين المواقاف االساساية والداعماة
لغا اارض ترشا اايد عمليا ااة صا ااناعتها للمنظما ااة (6

1989,

 .)Boseman&Phatak,وقا ااد حا اادد

(ساالمان )259 ،1998 ،مجموعااة نقاااط يجااب ان توفرهااا المنظمااة اذا مااا ارادت ان تااوفر متطلبااات
القرار االستراتيجي الفعال وهي كما يأتي:
 جمع بيانات عن المشكلة.

 اليقظة والتحسس بأمور المستقبل.
 حساب االحتماالت المتوقعة.

 امتالك صانعي الق ار ارت ومتخذيها مرونة عالية.
 الجاذبية الفنية.

 البصيرة والشعور بالشجاعة.

وان فاعلية الق اررات االستراتيجية تتوقف علاى دقاة المعلوماات التاي تصال الاى قياادة المنظماة حساب

المساتوى االداري (ويناد وكاروك ،)164، 2005 ،و عارف ()Wheelen & Hunger, 2008, 2

فاعلياة القا اررات االساتراتيجية بانهاا القا اررات التاي تتصاف بالتعامال ماع المساتقبل بعياد المادى بكافاة
اجزاء المنظماة والتاي تقاود الاى نجااح المنظماة وتحقياق اهادافها وتكاون قابلاة للتنفياذ ومساتقلة ودرجاة

المشاركة فيها عالية.

ثالثا :خصائص جودة نظام المعلومات والق اررات االستراتيجية

يهدف هذا المحور الى دراسة العالقة بين خصائص جودة نظام المعلومات والق اررات االستراتيجية،

اذ ان عملية اتخاذ الق اررات االستراتيجية هاي عملياة معقادة وتحتااج الاى الادعم الكبيار ،فمتخاذ القارار
ال يقوم بإجراء هذه العملية بشكل مباشر اذ يسنده في ذلك الى نظم جاهزة يطلق عليها نظم دعم او

مسااندة القارار ،ويعارف ( )Anderson, J. and Gerbing, D., 2000, 267االنظماة الداعماة
للقارار علااى انهااا االنظمااة التااي تحاادد وتصاانف ،وتشااخص الحقااائق المطلوبااة لغاارض ربطهااا بعضااها
ببعض ومن ثم استخدامها في تطاوير القارار ،وان هاذه االنظماة تسااعد المساتخدم علاى صانع القارار
من خالل استخدام بيانات النماذج ،والتوضيحات ووصفها بشاكل مخطاط  ،ومان ثام حال المشاكالت

الموجودة.

67

المجلد ( )10العدد (2020 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

المبحث الثالث  /اإلطار العملي
يتناول المبحث الحالي ربط المنطلقات النظرية للدراسة وتعزيزها بدراسة الواقع الميداني الذي
يمكن من خالله تقويم مدى اسهام خصائص جودة نظام المعلومات في المنظمة المبحوثة في

تحقيق فاعلية الق اررات االستراتيجية المتخذة من خاللها ،لذلك فان هذا المبحث سوف يعرض

وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها وكذلك عرض وتحليل عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات
الدراسة ،عليه فقد تم تقسيم المبحث كاالتي:

اوال :المعلومات الشخصية :تام اختياار مجموعاة مان القياادات العاملاة فاي المنظماة المبحوثاة ممان
لااديهم الخب ارة والد اريااة وعلااى علاام بنشاااط المنظمااة ومهامهااا ضاامانا لتحقيااق الفائاادة ماان المعلومااات
الدقيقااة التااي يقاادمونها فقااد قااام الباحااث بتوزيااع ( )26اسااتمارة اسااتبيان علااى االف اراد المبحااوثين وتاام

اساا ا ا ااترجاعها بالكاما ا ا ا اال وكاناا ا ا اات بمجملها ا ا ا ااا صا ا ا ا ااالحة ألغ ا ا ا ا اراض التحلي ا ا ا اال اي بنسا ا ا ا اابة اسا ا ا ا ااتجابة

( ،)% 100ويمكاان توضاايح ساامات االف اراد المبحااوثين فااي المنظمااة قيااد الد ارسااة ماان حيااث الجاانس
العماار والمؤهاال العلمااي وعاادد ساانوات الخدمااة والوظيفااة الحاليااة فااي المنظمااة المبحوثااة ماان خااالل

الجدول ( )1وكما يأتي:

جدول رقم ()1

المعلومات الشخصية لعينة البحث
ت

المتغير
الجنس

1
2

العمر

3

4

المؤهل العلمي

عدد سنوات الخدمة

5
الوظيفة الحالية

التكرار

النسبة %

ذكور

23

88,46

انا

3

11,54

30 -21

2

7,69

40 – 31

11

42,3

50 – 41

10

38,64

 50فاكثر

3

11,53

دكتوراه

12

46,15

ماجستير

10

38,46

بكالوريوس

4

15,38

اقل من  10سنوات

10

38,46

 20 – 10سنة

14

53,84

 30 – 21سنة

ا ا اا اا

ااااااا

اكثر من  30سنة

2

7,69

عميد

1

3,84

معاون عميد

3

11,54

رئيس قسم

8

30,77

مقرر قسم

8

30,77

مسؤول شعبة

6

30,07

المصدر :اعداد الباحث
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ثانيا :وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها
يعرض هذا المحور وصفا تشخيصيا لمتغيرات الدراسة بهدف معالجتها مستخدمين بذلك التوزيعات
التك اررية والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ولكل متغير من متغيراتها معتمدا

في ذلك على البرامج  SPSS – 14و  Excelوبموجب ذلك تم تقسيم المحور الى:

 -1وصف متغير خصائص جودة نظام المعلومات وتشخيصه
أ -المحتوى

تشااير معطيااات الجاادول ( )2ان اجابااات االف اراد المبحااوثين حااول هااذا المتغياار ماان خااالل مؤش اراته

( )X1-X7كانت باتجاه االتفام وبنسبة ( ،)% 83.3في حين شكل االتجاه السلبي (عدم االتفاام)
لتلااك االجابااات نساابة ( ،)% 13.2فيمااا بلغاات نساابة المحاياادين ( ،)% 3.5والااذي جاااء كلااه بوسااط
حسا ااابي قا اادره ( )2.656وبا ااانحراف معيا اااري قا اادره ( .)0.671وكشا اافت معطيا ااات الجا اادول ( )2ان
المعلومااات فااي المنظمااة عينااة الد ارسااة تصااف الحااد

تمامااا كمااا هااو علمااا ان هااذا الوصااف يلعااب

دور كبير في فاعلية الق اررات االستراتيجية من خالل التشخيص الجيد للمشاكل وايجاد حلول مناسبة

لهااا هااذا مااا افصااحت عنااه اجابااات المبحااوثين فااي العبااارة ( )X1والتااي جاااءت بنساابة اتفااام قاادرها

( )% 92.3وبوسط حسابي قادره (  )2,884وباانحراف معيااري بلا (  )0.43وان هاذه المعلوماات
باإلضااافة الااى كونهااا دقيقااة فااي وصااف الحااد

فأنهااا تاارتبط ارتباطااا وثيقااا بالموضااو قيااد الد ارسااة او

المشكلة قيد الحل اثناء صناعة القرار االستراتيجي هذا ما اشارت الياه العباارة ( )X2والتاي حصالت

علا ااى نسا اابة اتفا ااام مقا اادارها ( )84.6وبوسا ااط حسا ااابي بل ا ا ( )2.692ما ااع انح ا اراف معيا اااري قا اادره
( )0.735وكذلك فان المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات لصانعي القرار فاي المنظماة تتصاف
باإليج اااز وه ااذا يتماش ااى م ااع الخاص ااية االس ااتراتيجية للقا ارار ألن ااه يا ارتبط ب اااإلدارة العلي ااا ول ااذلك ف ااان

المعلومااات يجااب ان تتصااف باإليجاااز ولاايس التفصاايل هااذا مااا افصااحت عنااه نتااائج العبااارة ()X3
والتي حصلت على نسبة اتفام بلغت ( )92.3بوسط حسابي بل ( )2.486وبانحراف معياري قدره

( .)0.543مما تقدم يتضح لنا ان خاصية المحتاوى لجاودة نظاام المعلوماات فاي المنظماة المبحوثاة
متااوفرة بنساابة كبي ارة لحااد مااا وتفسااير كاال ذلااك يقااع ضاامن المؤش ارات الدالااة عليهااا اي ان وجااود هااذه

الخاصية تتسم باإليجابية على وفق اجابات المبحوثين في المنظمة عينة البحث.
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جدول رقم ()2

التوزيعات التكرارية والنس المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير" المحتوى
المتغير
X1

اتفق ()3

ال اتفق ()1

محايد ()2

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

24

92,3

1

3,8

1

3,8

2,884

0,431

X2

22

84,6

ااااا

ااااا

4

15,4

2,692

0,735

X3

24

92,3

ااااا

ااااا

2

7,7

2,486

0,543

X4

18

69,2

ااااا

ااااا

8

30,8

2,384

0,941

X5

22

84,6

ااااا

ااااا

4

15,4

2,692

0,735

X6

21

80,8

1

3,8

4

15,4

2,653

0,745

X7

23

88,5

1

3,8

2

7,7

2,807

0,567

2,656

0,671

المؤشر الكلي

83,3

13,2

3,5

المصدر :اعداد الباحث

ب -الوقت

تشااير معطيااات الجاادول ( )3ان اجابااات االف اراد المبحااوثين حااول هااذا المتغياار ماان خااالل مؤش اراته

( )X8-X11كاناا اات باتجا ا اااه االتفا ا ااام وبنسا ا اابة ( ،)%81.225ف ا ااي حا ا ااين شا ا ااكل االتجا ا اااه السا ا االبي
(عدم االتفاام) لتلاك االجاباات نسابة ( ،)%15.275فيماا بلغات نسابة المحايادين ( ،)% 3.5والاذي
جاء كله بوسط حسابي قادره ( )2.672وباانحراف معيااري قادره ( .)0.667وقاد اوضاحت معطياات

الجاادول ( )3ان المنظمااة المبحوثااة قااادرة علااى تااوفير المعلومااات وقاات الحاجااة لهااا حيااث اكااد ذلااك

نتااائج العبااارة ( )X11والتااي حصاالت علااى نس اابة اتفااام عاليااة لاادى المبحااوثين بلغ اات ()% 92.3

بوسا ااط حسا ااابي بل ا ا ( )2.884وبا ااانحراف معيا اااري قا اادره ( )0.431ولا اام تتوقا ااف قا اادرات المنظما ااة

المبحوثة الى هذا الحد بل ذهبت ألبعد من ذلك وهاو امكانياة تاوفير المعلوماات بصاورة متكاررة وفاي
اوقات متفاوتة عند الحلجة لها هذا ما افصحت عنه نتائج العبارة ( )X10والتي حصلت على نسبة

اتفام عالية عالياة بلغات ( )92.3بوساط حساابي قادره ( )2.846وباانحراف معيااري بلا ()0.543

باإلضااافة الااى ذلااك فااان المنظمااة تهااتم بشااكل جيااد بالجااداول الزمنيااة الخاصااة بتحااديثات المعلومااات
واالطال على كل ما هو جديد من اجال دعام القا اررات االساتراتيجية منهاا وفاعليتهاا وقاد اتضاح كال

ذلك من خالل نتائج العبارة ( )X9والتي حصلت على نسبة اتفاام عالياة بلغات ( )% 84.6بوساط

حسااابي مقااداره ( )2.692وبااانحراف معياااري بلا ( )0.735وماان خااالل كاال مااا تقاادم يتضااح لنااا ان
خاصية الوقت لجودة نظام المعلومات في المنظمة المبحوثة متوفرة بنسبة كبيرة لحد ماا وتفساير كال

ذل ااك يق ااع ض اامن المؤشا ارات الدال ااة عليه ااا اي ان وج ااود ه ااذه الخاص ااية تتس اام باإليجابي ااة عل ااى وف ااق
اجابات المبحوثين في المنظمة عينة البحث.
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جدول رقم ()3

التوزيعات التكرارية والنس المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير " الوقت "
المتغير

اتفق ()3

ال اتفق ()1

محايد ()2

الوسط

االنحراف المعياري

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الحسابي

16

61,5

1

3,8

9

34,6

2,269

0,961

84,6

ااااا

ااااا

4

15,4

2,692

0,735

X10

24

92,3

ااااا

ااااا

2

7,7

2,846

0,543

X11

24

92,3

1

3,8

1

3,8

2,884

0,431

2,672

0,667

X8
X9

المؤشر الكلي

22

81.225

3,5

15,275

المصدر :اعداد الباحث

ت -الشكل

اشااارت معطيااات الجاادول ( )4ان اجابااات االف اراد المبحااوثين حااول هااذا المتغياار ماان خااالل مؤش اراته

( )X12-X16كانت باتجاه االتفام وبنسبة ( ،)% 90في حين شكل االتجاه السلبي (عدم االتفام)
لتلااك االجابااات نساابة ( ،)% 7.2فيمااا بلغاات نساابة المحاياادين ( ،)% 2.8والااذي جاااء كلااه بوسااط

حسابي قدره ( )2.807وبانحراف معياري قادره ( .)0.557وقاد اوضاحت معطياات الجادول ( )4ان
المنظمااة المبحوثااة تمتلااك نظااام معلومااات قااادر علااى تقااديم المعلومااات بالشااكل الااذي يلبااي حاجااة
المساتفيد اي ان حاجااة ور بااة المسااتفيد بالنساابة لشااكل المعلوماة هااو جاال اهتمااام وماان اولويااات نظااام

المعلومات في المنظمة المبحوثة هذا ما عبرت عنه نتائج العباارة ( )X14التاي حصالت علاى نسابة

اتفام عالية آلراء المبحوثين بلغت ( )% 96.2بوساط حساابي مقاداره ( )2.923وباانحراف معيااري
بل ا ( ) 0.392وان المنظمااة المبحوثااة ماان خاللهااا نظااام معلوماتهااا تمتلااك وسااائط لهااا دور كبياار
وفاعاال فااي ايصااال المعلومااات الااى المسااتفيدين وهااذا مااا كشاافت عنااه العبااارة ( )X16والتااي حصاالت

علا ااى نسا اابة اتفا ااام بلغا اات ( )% 96.2بوسا ااط حسا ااابي بل ا ا ( )2.923وبا ااانحراف معيا اااري مقا ااداره

( ،)0.392وم اان خ ااالل ك اال م ااا تق اادم يتض ااح لن ااا ان خاص ااية الش ااكل لج ااودة نظ ااام المعلوم ااات ف ااي
المنظمة المبحوثة متوفرة بنسبة كبيرة لحد ما وتفسير كل ذلك يقع ضمن المؤشارات الدالاة عليهاا اي

ان وجود هذه الخاصية تتسم باإليجابية على وفق اجابات المبحوثين في المنظمة عينة البحث.
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جدول رقم ()4

التوزيعات التكرارية والنس المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير " الشكل "
المتغير

محايد ()2

اتفق ()3

الوسط

ال اتفق ()1

االنحراف المعياري

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الحسابي

X12

23

88,5

ااااا

ااااا

3

11,5

2,769

0,651

X13

24

92,3

ااااا

ااااا

2

7,7

2,846

0,543

X14

25

96,2

ااااا

ااااا

1

3,8

2,923

0,392

X15

20

96,9

1

3,8

5

19,2

2,576

0,808

X16

25

96,2

ااااا

ااااا

1

3,8

2,923

0,392

2,807

0,557

المؤشر الكلي

90

7,2

2,8

المصدر :اعداد الباحث

ث -الخاصية التقني

كشفت نتائج الجادول( )5ان اجاباات االفاراد المبحاوثين حاول هاذا المتغيار مان خاالل مؤشاراته

( )X19 - X17كان ا اات باتج ا اااه االتف ا ااام وبنس ا اابة ( ،)% 94.9ف ا ااي ح ا ااين ش ا ااكل االتج ا اااه الس ا االبي

(عاادم االتفااام ) لتلااك االجابااات نساابة ( ،)% 5.1والااذي جاااء كلااه بوسااط حسااابي قاادره ()2.922
وب ااانحراف معي اااري ق اادره ( .)0.311وان المنظم ااة المبحوث ااة ل ااديها نظ ااام معلوم ااات يحت ااوي عل ااى
برمجيات واجهزة ومعدات متطورة وفاعلة الى الحد الذي يمكنها من ايصال المعلومات الى المستفيد
بشكل مرتب ومتسلسل مع حاجة المساتفيد وقاد اكاد لناا ذلاك نتاائج العباارتين ( X17و )X19واللتاان

حص االتا عل ااى نس اابة اتف ااام ق اادره ( )96.2وبوس ااط حس ااابي بلا ا ( )2.961وب ااانحراف معي اااري ق اادره

( )0.196لكل منهما ومن خالل كل ما تقدم يتضح لنا ان الخاصية التقنية لجودة نظام المعلوماات
في المنظمة المبحوثة متوفرة بنسبة كبيرة لحد ما وتفسير كل ذلك يقع ضمن المؤشارات الدالاة عليهاا

اي ان وجود هذه الخاصية تتسم باإليجابية على وفق اجابات المبحوثين في المنظمة عينة البحث.
جدول رقم ()5

التوزيعات التكرارية والنس المئوية "واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية" للخاصية التقنية
المتغير

اتفق ()3

ال اتفق ()1

محايد ()2

الوسط

االنحراف المعياري

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الحسابي

X17

25

96,2

ااااا

ااااا

1

3,8

2.961

0,196

X18

24

92,3

ااااا

ااااا

2

7,7

2,846

0,543

X19

25

96,2

ااااا

ااااا

1

3,8

2,961

0,196

المؤشر الكلي

94,9

2,922

0,311

5,1

اااااااااا

المصدر :اعداد الباحث
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 -2وصف متغير فاعلية الق اررات االستراتيجية

كشاافت نتااائج الجاادول ( )6ان اجابااات االف اراد المبحااوثين حااول هااذا المتغياار ماان خااالل مؤش اراته

( )X 24 - X20كانا اات باتجا اااه االتفا ااام وبنسا اابة ( ،)% 80.08فا ااي حا ااين شا ااكل االتجا اااه السا االبي
(عاادم االتفااام) لتلااك االجابااات نساابة ( ،)%16.22والااذي جاااء كلااه بوسااط حسااابي قاادره ()2.638
وب ااانحراف معي اااري ق اادره ( .)0.731وان المنظم ااة المبحوث ااة ل ااديها افا اراد ع اااملين يؤمن ااون ب ااالتعلم
لتسهيل اكتساب المهاارة التاي تسااعد فاي تحقياق فاعلياة القا اررات االساتراتيجية هاذا ماا اكدتاه اجاباات

المبحوثين على الفقرة ( )X23والتي حصلت على نسبة اتفام قدرها ( )% 88.5بوسط حسابي بل

( )2.807وبااانحراف معياااري قاادره ( )0.567وماان جانااب اخاار يوظااف ه اؤالء االف اراد خب اراتهم ماان
اجاال تطويرهااا لتاادعم فاعليااة القارار االسااتراتيجي وكاال ذلااك اكدتااه اراء المبحااوثين فااي الفق ارة ()X24
والتي حصلت على نسبة اتفام بلغت ( )% 88.5وبوسط حسابي بلا ( )2.769وانحاراف معيااري

قاادره ( )0.651وماان خااالل كاال مااا تقاادم يتضااح لنااا ان فاعليااة الق ارار االسااتراتيجي فااي المنظمااة
المبحوثة متوفرة بنسبة كبيرة لحد ما وتفسير كل ذلك يقع ضمن المؤشرات الدالة عليها اي ان وجود

هذه الخاصية تتسم باإليجابية وفق اجابات عينة البحث.

جدول رقم ()6

التوزيعات التكرارية والنس المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير" فاعلية
الق اررات االستراتيجية"

المتغير

اتفق ()3

ال اتفق ()1

محايد ()2

الوسط

االنحراف المعياري

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الحسابي

X20

21

80,8

1

3,8

4

15,4

2,653

0,745

X21

16

61,5

1

3,8

9

34,6

2,269

0,961

X22

22

84,6

ااااا

ااااا

4

15,4

2,692

0,735

X23

23

88,5

1

3,8

1

7,7

2,807

0,567

X24

23

88,5

ااااا

ااااا

3

11,5

2,769

0,651

2,638

0,731

المؤشر الكلي

80,08

16,22

3,7

المصدر :اعداد الباحث

ثالثا :عرض وتحليل عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسة
-1عرض وتحليل االرتباط لخصائص جودة نظام المعلومات مع فاعلية القرار االستراتيجي

كشفت معطيات الجدول ( )7عن وجود عالقة ارتباط موجبة على المستوى الجزئي بين

خصائص جودة نظام المعلومات وبين فاعلية القرار االستراتيجي وقد كانت هذه العالقة بأوسع

قوتها مع "الوقت" اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.639كونه يمثل الحصيلة النهائية الناجمة
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عن تفاعل هذه العناصر مع بعضها  ،ثم يليه في عالقة االرتباط "الخاصية التقنية" اذ بلغت قيمة

معامل االرتباط لها ( )0.492عند مستوى المعنوية ( )0.05وبذات السيام تأتي خاصية "الشكل"
لتؤشر ارتباطها بفاعلية القرار االستراتيجي وبنسبة قدرها( )0.479وبالمقابل نجد ان خاصية

"المحتوى" كانت االقل ارتباطا بفاعلية القرار االستراتيجي مما يعني ان خصائص جودة نظام
المعلومات وفاعلية القرار االستراتيجي في المنظمة عينة الدراسة كانت االكثر ارتباطا في ظل
خصائص الوقت ،الخاصية التقنية ،الشكل ،وهذا يعني ان هذه الخصائص كان لها الفعل االوفر

في تحديد درجة االرتباط بين متغيرات الظاهرة قيد الدراسة عند مستوى معنوية(.)0.05
جدول رقم ()7

نتائج عالقة االرتباط بين خصائص جودة نظام المعلومات بداللة عناصرها وفاعلية القرار
االستراتيجي

المتغير المستقل
المتغير المعتمد
فاعلية القرار االستراتيجي

خصائص جودة نظام المعلومات
المحتوى

الوقت

الشكل

الخاصية التقنية

*0,403

*0,639

*0,479

*0,492

المصدر :اعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية

N = 26

* P <= 0,05

اما بشأن عالقاات االرتبااط باين خصاائص جاودة نظاام المعلوماات وفاعلياة القارار االساتراتيجي

علااى المسااتوى الكلااي فقااد اتضااح ان هناااك درجااة ارتباااط بلغاات( )0.648االماار الااذي يفساار لنااا ان
خصاائص جااودة نظااام المعلومااات مجتمعااة قااد ارتبطات بفاعليااة القارار االسااتراتيجي رغاام وجااود حالااة

من التفاوت في ارتباطها على المستوى الجزئي هذا ما تم تأشيره في الجدول (.)8
جدول رقم ()8

نتائج عالقة االرتباط بين خصائص جودة نظام المعلومات وفاعلية القرار االستراتيجي على
مستوى المنظمة المبحوثة

المتغير المعتمد
خصائص جودة نظام المعلومات

المتغير المستقل
فاعلية القرار االستراتيجي
المصدر :اعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية

*0,648

* P <= 0,05

N = 26

ولكااي نكااون اكثاار تفاااعال مااع الظاااهرة قيااد الد ارسااة فقااد اهتاادى الباحااث الااى القااول ان خصااائص

جودة نظام المعلومات تلعب دو ار فاعال في تحديد طبيعة ومستوى فاعلية القرار االستراتيجي المتخذ
في المنظمة المبحوثاة علاى اعتباار ان هاذا القارار يمثال الخالصاة النهائياة والتتاويج الفعلاي لفعالياات

وانشطة المنظمة ،اذ ان فاعلية القرار االستراتيجي ال يمكن ان تكتمال دون الوقات والشاكل المناساب
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للمعلومة وصوال الى توفير الخاصية التقنية لها ومن المنطقاي جادا ان تواجاه جاودة نظام المعلوماات
بعااض التحااديات اال ان ذلااك ال يشااكل معيقااا فاااعال امااام النجاحااات التااي تحققهااا فااي اطااار صااناعة

الق ا ا اررات االسا ااتراتيجية وتحقيا ااق فاعليتها ااا مما ااا يفسا اار لنا ااا ان العالقا ااة با ااين خصا ااائص جا ااودة نظا ااام

المعلومااات وفاعليااة القارار االسااتراتيجي علااى مسااتوى المنظمااة المبحوثااة قااد اخااذت واقعااا قائمااا مثلمااا
واضااحا ومااا تقاادم ينفااي فرضااية العاادم ويؤكااد االخااذ بالفرضااية البديلااة التااي تاانص علااى وجااود عالقااة

ارتباااط بااين خصااائص جااودة نظااام المعلومااات وفاعليااة الق ارار االسااتراتيجي علااى المسااتويين الكلااي
والجزئي.
 -2عرض تحليل عالقات التأثير لخصائص جودة نظام المعلومات في فاعلية القرار االستراتيجي:

تشا ااير نتا ااائج تحليا اال االنحا اادار والموضا ااحة فا ااي الجا اادول ( )9وجا ااود تا ااأثير ذي داللا ااة معنويا ااة
لخصااائص جااودة نظااام المعلوم اات فااي فاعليااة الق ارار االسااتراتيجي ،اذ بلغاات قيمااة ( )Fالمحسااوبة

( )32.747وهااي اكباار مان قيمتهااا الجدوليااة البالغااة( )4.08عنااد مسااتوى معنويااة ( )0.05ودرجتااي
حرية ( ، )22 ، 1فيما بلغت قيمة معامل التحديد ( ،)0.861( )R2وهذا يعني ان خصائص جودة
نظا ااام المعلوما ااات قا ااد اسا ااهمت وفسا اارت ( )%86.1ما اان االختالفا ااات الحاصا االة فا ااي فاعليا ااة الق ا ارار

االسااتراتيجي وان نحااو ( )% 13.9ماان المتغي ارات كاناات عش اوائية ال يمكاان الساايطرة عليهااا او انهااا
غي ا ا ا ا ا ا اار داخل ا ا ا ا ا ا ااة ف ا ا ا ا ا ا ااي انم ا ا ا ا ا ا ااوذج الد ارسا ا ا ا ا ا ا اة اص ا ا ا ا ا ا ااال  .وم ا ا ا ا ا ا اان خ ا ا ا ا ا ا ااالل متابع ا ا ا ا ا ا ااة معام ا ا ا ا ا ا اال
) )Bواختبااار( )Tتبااين ان قيمااة ( )Tالمحسااوبة بلغاات( )5.722وهااي اصااغر ماان قيمتهااا الجدوليااة

البالغة( )6.314عند مستوى معنوية ( )0,05ودرجتي حرية( ، )22 ، 1وبهذه النتيجاة سايتم رفاض

الفرضا ا ااية البديلا ا ااة وقبا ا ااول فرضا ا ااية العا ا اادم (الفرضا ا ااية الرئيسا ا ااة الثانيا ا ااة) والتا ا ااي تا ا اانص علا ا ااى انا ا ااه

(ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لخصائص جودة نظام المعلومات في فاعلية القرار االستراتيجي).
جدول رقم ()9

نتائج تأثير خصائص جودة نظام المعلومات في فاعلية القرار االستراتيجي على مستوى المنظمة
المبحوثة

خصائص جودة نظام المعلومات

المتغير المستقل
B
المتغير المعتمد

فاعلية القرار االستراتيجي

B0

0,673

F

T
B1

المحسوبة

الجدولية

R

المحسوبة

الجدولية

0,788

*5,722

6,314

0,861

*32,747

4,08

P <= 0,05

N = 26

المصدر :اعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية ) df = ( 1,22
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وبهدف توضيح عالقاات التاأثير لكال مان متغيارات خصاائص جاودة نظاام المعلوماات كمتغيارات
مستقلة في فاعلياة القارار االساتراتيجي كمتغيار معتماد وفاي ضاوء الفرضايات المنبثقاة عان الفرضاية

الرئيسة الثانية ،فان الجدول ( )10يوضح نتائج تأثير جودة نظام المعلومات بداللاة خصائصاها فاي
فاعلي ااة القا ارار االس ااتراتيجي حي ااث يتب ااين م اان الج اادول ( )10وج ااود ت ااأثير لخص ااائص ج ااودة نظ ااام
المعلومااات كمتغيارات مسااتقلة فاي بعااد خاصااية القارار االساتراتيجي كمتغياار معتمااد ،ويدعمااه قيمااة F

المحسااوبة والتااي بلغاات ( )12.406وهااي اكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة عنااد درجتااي حريااة ()22 ، 1
وتدل قيمة معامل التحديد ( )R2ان ( )0.85من االختالفات فاي فاعلياة القارار االساتراتيجي تفسارها

خصائص جودة نظام المعلومات ،ويتضح مان متابعاة معاامالت  Bواختباار ( )tلهاا ان اعلاى تاأثير

لتلااك الخصااائص يعااود الااى الوقاات وبنساابة( )0.59وبلغاات قيمااة ( )tالمحسااوبة لهااا( )4.367وهااي
قيمة معنوية ،ومن هذا نستنتج ان زيادة الوقت تؤدي الى زيادة فاعلياة القارار االساتراتيجي ،ومان ثام
ج اااء ت ااأثير الخص ااية التقني ااة بالدرج ااة الثاني ااة بع ااد الوق اات اذ بلغ اات نس اابة ت ااأثيره عل ااى فاعلي ااة القا ارار

االسا ااتراتيجي ( )0.204وبلغااات قيما ااة ( )tالمحساااوبة ( )2.168وها ااي قيما ااة معنوياااة ،وتشاااير ها ااذه
العالقااة ان الخاصااية التقنيااة لجااودة نظااام المعلومااات تااؤدي الااى فاعليااة القارار االسااتراتيجي ،كمااا ان

هناااك تااأثي ار معنويااا لشااكل جااودة نظااام المعلومااات فااي فاعليااة الق ارار االسااتراتيجي بنساابة ()0.138
وبلغاات قيمااة ( )tالمحسااوبة ( )2.916وهااي قيمااة معنويااة  ،ويتضااح ماان الجاادول ( ) انااه ال يوجااد
ت ا ااأثير معن ا ااوي للمحت ا ااوى اذ بلغ ا اات نس ا اابة الت ا ااأثير ل ا ااه ( )0.012وبلغ ا اات قيم ا ااة ( )tالمحس ا ااوبة له ا ااا

( .)2.058ممااا تقاادم يمكاان مالحظااة انااه يوجااد تااأثير معنااوي لكاال ماان الوقاات ،والخاصااية التقنيااة،
والش ااكل ف ااي فاعلي ااة القا ارار االس ااتراتيجي ،وهن اااك ت ااأثير غي اار معن ااوي للمحت ااوى ف ااي فاعلي ااة القا ارار

االستراتيجي على مستوى المنظمة المبحوثة.

جدول رقم ()10
يوضح تأثير خصائص جودة نظام المعلومات كمتغيرات مستقلة على فاعلية القرار االستراتيجي
كمتغير معتمد

المتغير

المستقل
المتغير

B0

المحتوى

الوقت

الشكل

الخاصية

B1

B2

B3

B5

F

التقنية

2

R

المحسوبة

الجدولية

0,85

*12,406

2,45

المعتمد
فاعلية القرار
االستراتيجي

0,465

0,012

0,598

0,138

0,204

*() 2,051

*()4,367

()2,916

*()2,168

تشير الى قيم  tالمحسوبة = ( )

المصدر  :من اعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية
N S = Not significant
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المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات
اوال :االستنتاجات

في ضوء ما تناوله الباحث في اإلطار النظري والتطبيقي تبلورت جملة من االستنتاجات والتي

تشكل قاعدة اساسية يمكن اعتمادها في بناء المقترحات وهي كما يأتي:

 -1ان المنظمة عينة الدراسة تمتلك توجها جادا بشأن توفير خصائص جودة نظام المعلومات
وعلى نحو يمهد السبيل لتقديم أفضل المعلومات مما يعني ان المنظمة المشار اليها اجهدت
ذاتها من اجل تقديم معلومات خالية من العيوب من اجل صناعة ق اررات استراتيجية فاعلة في

ايجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.

 -2توفر المنظمة نسخا احتياطية لبياناتها ومعلوماتها لمواجهة األزمات والتغيرات التي قد تصيب
برامج الحماية واألمان للبيانات وبرامج مكافحة الفيروسات ،وتضع األسس المناسبة الكتشاف

محاوالت اخترام نظم المعلومات المطبقة فيها.

 -3الحرص الشديد إلدارة المنظمة والعاملين فيها على تركيب أفضل أنوا األجهزة الحاسوبية
والبرمجيات ،وحماية نظم االتصاالت المستخدمة ووسائلها المتنوعة ،وتوفير تقانات تأمين

البيانا ت واستيعابها وتشفيرها وآليات حمايتها وتطويرها.

 -4كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط موجبة على المستوى الجزئي بين خصائص جودة نظام
المعلومات وفاعلية الق اررات االستراتيجية وكانت هذه العالقة بأوسع قوتها مع خاصية الوقت

كونها تمثل الحصيلة النهائية الناجمة عن وصول المعلومة الى المستفيدين ،ثم تليها الخاصية

التقنية وبذات السيام تأتي خاصية الشكل لتؤشر ارتباطها بفاعلية القرار االستراتيجي.

ثانيا :المقترحات

استكماال للمتطلبات المنهجية ،وفي ضوء اإلطار النظري والتطبيقي وتأسيسا على ما توصلت

اليه الدراسة من نتائج وما بني من استنتاجات وجد الباحث انه من المفيد تقديم المقترحات االتية:

 -1ضرورة االهتمام بخاصية المحتوى للمعلومات وجعلها العب اساسي في صناعة القرار
االستراتيجي لكونها أكثر فاعلية في حل المشاكل التي تواجه المنظمة.

 -2االعتماد على مصادر دقيقة وموثوقة للحصول المعلومات ،وتجنب التحريف فيها ،أو التزييف
المتعمد من اجل الوصول الى القرار االستراتيجي الفاعل.

 -3استخدام نظم دقيقة للمراجعة الكتشاف األخطاء والعيوب ان وجدت والتي قد تصيب البيانات
أثناء الحفظ أو التخزين.

 -4تدريب االفراد الذين يقومون بجمع البيانات وتسجيلها وتحليلها ،وتدريب المستخدمين
للمعلومات على أساليب وطرائق استعمالها ومعالجتها.
77

المجلد ( )10العدد (2020 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

قائمة المصادر
أوال :العربية
 .1ابو حميد ،هدى ( ،)2006الجودة الشاملة في ادارة المعلومات ،معهد االدارة العامة ،الرياض،
السعودية.

 .2سلمان ،سامي تيسير ( ،)1998كيف تنمي قدرتك على اتخاذ القرار نيويورك مركز االفكار
العالمية.

 .3السيد ،رفيف محمود ( ،)2001التقانات الحديثة واثرها على اجراءات وتعليمات العمل في

النظام المصرفي السوري دراسة ميدانية مقارنة بين المصرف التجاري السوري ومجموعة من

المصارف اللبنانية ،رسالة ماجستير ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة دمشق – سوريا.

 .4الصرن ،رعد حسن ( ،)2005طريقة جديدة لدراسة جودة الخدمات في القطا المصرفي،
دراسة ميدانية مقارنة بين بعض المصارف السورية واالردنية ،اطروحة دكتوراه غير منشورة،

كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة دمشق –سوريا.

 .5مبارك ،صالح  (2001):اقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية.

 .6مرسي ،خليل ( ،)2006نظم المعلومات االدارية ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية –
مصر.

 .7مكليود ،رايموند ( ،)2000نظم المعلومات االدارية ،مدخل اداري ،الدار الجامعة ،االسكندرية
– مصر.

 .8النجار ،فايز ( ،)2005نظم المعلومات االدارية ،دار الحامد ،عمان – االردن.
 .9وادي ،ماهر غنيم ( ،)2007مدى جودة المعلومات التي تنتجها نظم المعلومات االدارية
المحوسبة في بلديات محافظة غزة ،المجلد  ،11العدد ، 2غزة – فلسطين.

 .10ويندو ،يورام وكروك ،كولن ( )2005اصول اتخاذ الق اررات االدارية الحاسمة ،دار العربية
للعلوم ،بيروت – لبنان.
ثانيا :االجنبية
1. Anderson, J. and Gerbing, D. (2000). Structural equation modeling
inpractice: a review and recommended two-step approach, psychological
bulletin, Vol. 10, No. 3, PP. 411 – 423.
2. Besterfield, Dale H. & others (2003): Total quality management, (3rd
ed.), person wducation, LTD, N.J.
3. Bosema, Clenn & Phatak, Arvind, (1989), “Strategic Management: Text
and Cases”, 2nd Ed, New York, John Wiley & Sons.
78

2020 )2( ) العدد10( المجلد

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

4. Certo, Samuel C. (2003): Modern management: Adding digital focus,
(9th ed.), person education, Inc., N.J.
5. Daft, Richard L. (2008): New Era of management, (2nd ed.), Thomson:
south – western, Australia.
6. Evans, James R. & William M. Lind say (2008): the management and
control of Quality, (7th ed.), Thomson: south – western, Australia.
7. Glueck, W. F & Jauch, L. R, (1979), "Business Policy & Strategic
Management", 4th Ed., N. Y, Mc Graw- Hill International Book Co. Inc.
8. Haag, S. &others (2007): Managwment information systems for
information age, (6th ed.) McGraw – Hill, Inc., New York.
9. ISO / IEC 27001 (2005) : Information technology – security techniquesinformation security management systems – requirement, international
standard, ISO, Geneva.
10. Johnson, Gerry & Scholes, Kevan, (1993), "Exploring Coporate
Startegy: Text & Casess", 3rd Ed., New York, Prentice Hall.
11. Khosrow – pour, Mehdi (2007): Advanced topics in information
Resources management, idea group publishing, Inc., Hershey, vol.5.
12. Laudon, Kenneth C. & Jane price Laudon (2007): Management
information systems: Managing the digital firm. (8th ed.) , person
education LTD, Inc., N. J.
13. Marchetti, Carlo, Barbara Pernici & peirluigi plemani (2004): a Quality
Model for multichannel adaptive information systems, www, May 1722, 2004, New York, pp.48-54.
14. Mcleod, Raymond, JR. & George Schell (2004): Management
information systems, (9th ed.) person education, Inc., N.J.
15. O'Brien, James A. (2005): Introduction to information systems, (12th
ed.) McGraw – Hill companies, Inc., New York.
16. Parker, Charles & Thomas case (1993): management information
systems: strategy and action, (2nd ed.), McGraw – Hill, Inc., Singapore.
17. Penniman, W. David & others (1997): Time as a factor in the
evaluation of information systems, ASIS Annual Meeting technical
Session sponsored by SIGS IAE, November 4./HFIS.
18. Ravichandran, T. & Arun Rai (2000): total Quality Management in
information systems development: key constructs and relationships,
Journal of Management information systems, M.E. Sharpe, Inc.,
Vol.16, No.3, pp.199-155.
19. Rue, Leslie w. & Lloyd L. Byars (2005): Management: skills and
applications, .50 (11th ed.), McGraw – Hill Companies, Inc., New
York.
20. Siddiqui, Jamshed & Zillur Rahman (2006): TQM for information
systems: are .52 Indian organizations ready 2, Interdisciplinary Journal
of information, knowledge and management, vol.1, pp.125- 136.

79

2020 )2( ) العدد10( المجلد

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

21. Simard C. & Ronald E. Rice (2006): Managerial information behavior:
.53 relationships among roles, total Quality management and Business
Excellence, vol.1, No.2, pp.79– 95.
22. Stair, Ralph M. & George W. Reynolds (2006): principles of
information systems: .54 a managerial approach, Thomson Learning,
Inc.
23. Su, Ying & Zhanming Jin (2007): a methodology for information
Quality .55 Assessment in the designing and manufacturing process of
mechanical products, Idea Group, Inc., Hershey..
24. Wheelen, T. and Hunger, J., (2008), “Strategic Management and
Business Policy: Concepts and Cases”, 11th ed, New Jersey, Person
Prentice-Hall.
25. Wilkin, Carla & Tanya cast leman (2003): Development of an
Interment to .57 evaluate the Quality of Delivered information systems,
proceedings of the 36th Hawaii international conference on system
sciences, Deakin University.

80

