عىامل النجاح احلرجة لنظام املعلىمات االسرتاتيجي وعالقتها
بفاعلية القرارات االسرتاتيجية
ً سلوى هانً السامرائ. د.م
 جامعة بغداد-كلٌة اإلدارة واالقتصاد
: المستخلص
تستخدم المنظمات العدٌد من الوسائل واالسالٌب لضمان نجاحها فً عملها والتكٌف للتغٌٌرات
المختلفة والمتسارعة فً بٌئتها سواء الداخلٌة منها او الخارجٌة وذلك من خالل القرارات التً ٌتم اتخاذها
وبخاصة القرارات االستراتٌجٌة والتً تمثل المرتكز االساسً لنجاح المنظمة فهً ذات صلة بالمستقبل ولذلك
 ولضمان ان ٌكون القرار فاعل فالبد من توفٌر المعلومات الدقٌقة والشاملة، فانها تتخذ فً ظروف ال تؤكد
وهذا ٌتطلب نظام معلومات ستراتٌجً تتوفر فٌه فرص النجاح وٌمكن تحقٌق ذلك من خالل تحدٌد عوامل
النجاح الحرجة لهذا النظام والتً تساعد فً توجٌة الجهود نحو االنشطة والمجاالت المهمة والتً تحتاج الى
.تطوٌر
وٌتم فً هذا البحث بٌان العالقة بٌن عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً وفاعلٌة
القرارات االستراتٌجٌة وقد اختٌرت الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة الختبار هذه العالقة من خالل
) مدٌر وقد أظهرت66( استبانة تم تصمٌمها لقٌاس متغٌرات البحث واستطالع آراء عٌنة البحث المكونة من
 كما ودلت نتائج التحلٌل االحصائً على وجود عالقة، نتائج تحلٌل إجاباتهم االتفاق على أهمٌة المتغٌرات
.ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن هذه المتغٌرات

Critical Success factors of Strategic Information system and
it's relation with Strategic Decisions Effectiveness
Abstract
The organization uses many techniques and methods to ensure that they
will succeed and adapted with velocity change in the internal and external
environment by decision taking, especially strategic decisions.
Strategic decisions are very important for organization success because it
can predict the future and deal with uncertainty, in this circumstances they need
accurate and comprehensive information to make effective strategic decision.
To achieve that purpose it must owned successful Strategic Information
System ( SIS ) and determined the critical success factors for this system ,which
can assisted the worker to focus on the important activities to develop it.
This research was tested the relation between Critical Success Factors of
(SIS) and strategic decision effectiveness by questionnaire. The sample of
research was (16) managers in the General Company for Vegetable Oil Industry.
In the light of results ,the research attained to the number of conclusion, on
of them the existence of significant positive correlation between the research's
variables(critical success factors of ( SIS ) and strategic decision effectiveness).
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المقدمة
ٌعد نظام المعلومات االستراتٌجً من االنظمة التً افرزها تطور أنظمة المعلومات اإلدارٌة بمرور الزمن
 ،وازدٌاد حا جة االدارة الى معلومات عن التغٌرات فً كل من البٌئة الداخلٌة والبٌئة الخارجٌة لغرض اتخاذ
القرارات التً تمكن المنظمة من تحدٌد اهدافها بشكل صحٌح  ،وتمنحها القدرة على مواجهة المنافسة والبقاء
فً البٌئة التً تعمل فٌها  ،وذلك ٌكون من خالل ما ٌسمى بالقرارات اإلستراتٌجٌة .
ولضمان فرص نجاح نظام المعلومات االستراتٌجً وتوفٌر المعلومات المناسبة التً تستخدمها االدارة
العلٌا التخاذ قراراتها االستراتٌجٌة ٌتم تحدٌد عوامل النجاح الحرجة لهذا النظام التً تعد من المسائل الحٌوٌة
للمنظمة وانشطتها اذ ٌتم من خاللها تحدٌد المجاالت التً تسترعً االهتمام لضمان النجاح فً المستقبل.
وٌتناول هذا البحث العالقة بٌن تحدٌد عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً وفاعلٌة
القرارات االستراتٌجٌة ،وفً ضوء ذلك تم صٌاغة فرضٌة البحث واالطار النظري وعرض النتائج التً تم
التوصل الٌها من خالل استطالع اراء عٌنه البحث فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة وتم اقتراح
التوصٌات.

المبحث األول /منهجٌة البحث
 6-6مشكلة البحث
تعٌش المنظمة فً بٌئة تتسم بسرعة وكثرة التغٌرات فٌها ،ولالستجابة السرٌعة لهذه التغٌرات فان
احتٌاجات المدراء فً المستوٌات العلٌا من المعلومات تكون متزاٌدة ،لذلك فانهم بحاجة الى نظام ناجح ٌوفر
المعلومات االستراتٌجٌة الدقٌقة المطلوبة التخاذ القرارات االستراتٌجٌة التً تإثر فً مستقبل المنظمة
وبقاإها فً البٌئة التً تعمل فٌها والتنبإ باالحتٌاجات المستقبلٌة من المعلومات ،وٌمنح المنظمة القدرة على
مواجهة المنافسة ،لذلك على المنظمة العمل على نجاح هذا النظام ،ولتحقٌق هذا النجاح فان االدارة العلٌا
تستخدم العدٌد من االسالٌب والمداخل ومنها تحدٌد عوامل النجاح الحرجة لهذا النظام الذي ٌعد موردا مهما
من موارد المنظمة  ،وبذلك ٌمكن بلورة مشكلة البحث من خالل التساإالت االتٌة :
 ماهو دور عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً للشركة فً فاعلٌة القرارات اإلستراتٌجٌة؟ هل ٌإدي تحدٌد عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً فً الشركة الى زٌادة فاعلٌة القراراتاالستراتٌجٌة ؟
 هل بإمكان االدارة العلٌا تحدٌد عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً؟ هل تدرك عٌنة البحث اهمٌة ودور عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً بتحدٌد المجاالتالتً ٌجب التركٌز علٌها وتوجٌه الجهود نحوها ؟

 2-6أهمٌة البحث
تتمثل أهمٌة البحث باالتً :
 .6اهمٌة المتغٌرات المبحوثة إذ أن مدخل عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً من المداخل
المعاصرة ،وتحدٌد هذه العوامل والتركٌز علٌها ٌساعد فً التحدٌد الواضح للمعلومات والمعالجات
المطلوبة ،وتجنب الهدر فً الموارد المهمة أو اضاعة الجهود.
ٌ .2عد البحث مساهمة متواضعة فً طرح موضوع من الموضوعات المهمة فً االدبٌات  ،وهو المحاولة
االولى محلٌا-على وفق معلوماتً -الختبار العالقة بٌن المتغٌرات المبحوثة.
ٌ .3إمل من خالل النتائج التً سٌتم التوصل الٌها توجٌه االنتباه إلى دور عوامل النجاح الحرجة لنظام
المعلومات االستراتٌجً فً فاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة وامكانٌة استٌعاب المسإولٌن الهمٌة هذه
المتغٌرات وادراكهم لطبٌعة العالقة بٌنها لتوظٌفها فً تعزٌز جوانب االداء المهمة لضمان مواجهة
المنافسة الحادة للسلع االجنبٌة فً السوق والذي ٌتوقف على فاعلٌة قراراتها االستراتٌجٌة التً تعد
المرتكز األساسً لنجاح المنظمة.

المجلد 61

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

العدد 66

69

عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتيجي
وعالقتكا بفاعلية القرارات االستراتيجية

 3-6أهداف البحث
ٌهدف البحث الى :
.6
.2
.3
.4
.5

توجٌه االنتباه الى مدخل عوامل النجاح الحرجة لالستفادة منه فً تحقٌق النجاح فً مختلف المجاالت .
التعرف على مإشرات قٌاس فاعلٌة القرارات اإلستراتٌجٌة
تشخٌص اهمٌة متغٌرات البحث فً الشركة عٌنة البحث .
التعرف على مدى استخدام الشركة للمفاهٌم المطروحة وفٌما اذا كان هناك نظام معلومات استراتٌجً وهل
ٌتم تحدٌد عوامل النجاح الحرجة لهذا النظام .
بٌان العالقة بٌن عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً فً الشركة وفاعلٌة القرارات
اإلستراتٌجٌة .

 4-6أنموذج البحث :
فً ضوء هدف البحث ولبٌان العالقات بٌن متغٌري البحث اللذٌن تم تصنٌفهما كمتغٌر مستقل وهو
عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً  ،ومتغٌر معتمد وهو فاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة
ومإشراته  .تم وضع االنموذج االفتراضً كما فً الشكل ( )6والشكل ( ) 2
المتغٌر المستقل
ــــــــــــ
عوامل النجاح الحرجة
لنظام المعلومات
االستراتٌجً

المتغٌر التابع
ــــــــــــ
فاعلٌة القرارات
اإلستراتٌجٌة ومإشراتها

عالقة ارتباط
ايجابية

شكل ( )6اتجاه العالقة بٌن متغٌري البحث

 )6التزام اإلدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات االستراتٌجً
 )2التفاعل بٌن المستفٌدٌن من نظام المعلومات االستراتٌجً والمتخصصٌن فٌه
 )3تطابق األهداف بٌن االدارة والمستخدمٌن والمتخصصٌن فً نظام المعلومات
االستراتٌجً.
 )4فهم المتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً للتطبٌقات .
 )5التخطٌط للنظام .
 )6مستوى جاهزٌة العاملٌن فً النظام .
 )7التزام المستخدم اتجاه النظام .
 )1العالقة بٌن المستخدمٌن والمتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً.
 )6فهم المستخدمٌن لمتطلبات النظام .
 )61استقرار حاجات المستفٌدٌن .
 )66الموارد المالٌة

11

1

11
9

2

8

3

7

4
5

6

شكل رقم ( )2وصف
وصف متغٌرات البحث الرئٌسة والفرعٌة

 5-6فرضٌة البحث
تم وضع الفرضٌة الرئٌسة للبحث والتً تتفرع منها الفرضٌات الفرعٌة لكل عامل من عوامل النجاح
الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً وتنص الفرضٌة الرئٌسة على االتً :
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(( ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن كل عامل من عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات
االستراتٌجً وفاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة ومإشراتها)) .

 6-6أدوات البحث
لغرض جمع البٌانات المتعلقة بمتغٌرات البحث والمتعلقة بالجانب النظري والجانب العملً تم اعتماد
العدٌد من االدوات وهً كاالتً :
 الجانب النظري  :االحاطة بما عرض فً االدبٌات المختلفة واالستعانة بشبكة المعلومات العالمٌة االنترنٌت.
 الجانب العملً  - :المقابالت الشخصٌة -االستبانة كمصدر رئٌس لجمع المعلومات

 6-6-6االستبانة
تم تصمٌمها لتضم اسئلة عن متغٌري البحث وقد تم صٌاغة االسئلة باالستفادة مما ورد فً االدبٌات
واستخدام المقٌاس الخماسً " مقٌاس  " likertلتحدٌد اهمٌة كل متغٌر على وفق اجابات عٌنة البحث وتضم
( )42سإال لقٌاس متغٌرات البحث ملحق [ . ] 6
وتم عرض االستبانة على مجموعه من االساتذه المختصٌن لقٌاس صدق المحتوى ملحق [ ] 2كما
قد تم اختبار ثبات المقٌاس والذي بلغ "  " %16على وفق معامل ارتباط بٌرسون .

 7-6أسالٌب العرض والتحلٌل االحصائً :
تم استخدام االسالٌب االحصائٌة االتٌة :
 الوسط الحسابً  :لتشخٌص واقع متغٌرات البحث فً اجابات عٌنة البحث بمقارنته بالوسط الفرضً . االنحراف المعٌاري  :لقٌاس تشتت قٌم االجابات عن الوسط الحسابً . األهمٌة النسبٌة  :لبٌان نسبة االجابة عن متغٌر معٌن من مجموع اإلجابات. معامل ارتباط بٌرسون  :لقٌاس معامل ثبات االستبانة. -معامل ارتباط سبٌرمان  :لتحدٌد قوة العالقة بٌن متغٌرات البحث.

 1-6عٌنة البحث :
اجري البحث فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة وقد تم اختٌارها كونها من الشركات الرائدة
فً مجال الصناعة وتضم العدٌد من االفراد ذوي الخبرات والمإهالت الكفإة وتسعى إلى استخدام االسالٌب
والتقنٌات الحدٌثة فً مجال عملها الجل تطوٌر االداء فً هذه الشركة ومواجهة المنافسة فً السوق .
وٌتكون مجتمع البحث من المدراء فً الشركة (البالغ عددهم  )23ووزعت االستبانة على السادة
رئٌس واعضاء مجلس االدارة ومدراء بعض الوحدات واالقسام فً الشركة _ الذٌن لعملهم عالقة بموضوع
البحث وٌمتلكون الخبرة فً هذا المجال لتكون الجاباتهم الدقة والموضوعٌة فً النتائج المستخرجة_ لٌشكلوا
عٌنة البحث  ،وبلغ مجموع االستمارات التً تم توزٌعها ( )66استمارة اعٌدت جمٌعها.
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المبحث الثانً /االطار النظري
 6-2مفهوم نظام المعلومات االستراتٌجً "Strategic Information System Concept "SIS
وردت تعرٌفات عدٌدة لنظام المعلومات االستراتٌجً من قبل المفكرٌن والباحثٌن فً هذا المجال اذ
عرف بؤنه " النظام الذي ٌدعم العملٌات او معالجات االدارة الً تزود الشركة بالمنتجات والخدمات والقدرات
المتالك المٌزة التنافسٌة للتفوق على منافسٌها  ،كذلك فانه ٌحفز االبداع وٌحسن اداء االعمال وٌبنً مصادر
المعلومات اإلستراتٌجٌة " .
)( O'Brien , 2003, G17 , O'Brien & Marakas , 2008 , 530
كما عرفه  Turbanوزمالإه " بؤنه النظام الذي ٌتصف بامتالكه القدرة على تغٌٌر االسلوب الذي تإدى به
االعمال  ،كما انه ٌستطٌع اٌضا تغٌٌر االهداف والعملٌات والمنتجات والعالقات البٌئٌة لمساعدة المنظمة
للتفوق على المنافسٌن " ( ) Turban , et al. , 2002 , 83
وضمن ذات المفهوم عرفه  Laudon & Laudonاال انه اضٌف له بكونه نظام حاسوب فً اي مستوى من

مستوٌات المنظمة والتً ٌساعدها فً امتالك المٌزة التنافسٌة( ) Laudon& Laudon, 2003, 88
فنظام المعلومات االستراتٌجً ٌجب ٌتماشى مع استراتٌجٌة المنظمة وهٌكلها كً تتمكن المنظمة من
االستجابة السرٌعة للتغٌرات البٌئٌة (العانً ، )43 ، 2116 ،من خالل التنقٌب عن المعلومات التً تخص
سوق محددة او مجموعه من الزبائن  ،وتحلٌل اتجاهات أذواق الزبائن وتفضٌالتهم
(القندٌلجً والجنابً  ، )647 ، 2116 ،وٌمكنها من مواجهة التحدٌات التً تفرضها القوى التنافسٌة
(الحمٌري واخرون ، )51 ، 2116 ،فهو ٌزود صانع القرار االستراتٌجً المتمثل بمجلس االدارة او المدٌر
التنفٌذي "االدارة العلٌا" ( ) Dess, et al., 2117، 562 -563بالمعلومات االستراتٌجٌة التً تتمٌز
بكونها نوعٌة ومختصرة وتتالئم مع طبٌعه القرارات االستراتٌجٌة (الشرمان  ، ) 61 ،2114،كما انها تكون
ذات توجه مستقبلً ومشتملة على قدر من الغموض وترتبط بالتخطٌط باالجل الطوٌل
(الزعبً .)33 ، 2115 ،

 2-2عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً SIS Critical Success Factors:
وهً العوامل المرتبطة بغاٌات النظام وهٌكله وعملٌاته والعاملٌن فٌه والتً عند توافرها بشكل سلٌم
ٌتحقق النجاح لنظام المعلومات االستراتٌجً ) .الطائً والخفاجً  . ) 11 ، 2116،إذ ٌتم من خاللها تحدٌد
االعمال والمتطلبات التً تحتاجها المنظمة لنجاحها وتحدٌد االسبقٌات لهذه المتطلبات واولوٌاتها (حسٌن،
 . ) 666 ، 2117فهً عوامل مهمة" "Keyوذلك لكونها حرجة الجل ان تنجز المنظمه اهدافها
الستراتٌجٌة)O'Brien & Marakas , 2008 , 343( .
وتم استخدام هذا المدخل لنظام المعلومات االستراتٌجً لتحدٌد المعلومات التً ٌحتاجها المدراء
وعند تنفٌذها بالشكل الصحٌح فان ذلك ٌنعكس فً نجاح المنظمة ) Turban, et al.,2002,346( .
وٌمكن إٌجاز أهمٌة هذا المدخل باالتً  ( :الطائً والخفاجً ) 12 -16، 2116،
 -6تسهٌل المهمة فً تحدٌد فرص النجاح وكذلك المخاطر التً تواجه نظام المعلومات االستراتٌجً وتطوٌره
وكذلك تجنب المشاكل نتٌجة جمع بٌانات كثٌرة جدا او قلٌلة جدا( Turban , et al. , 2002 , 347) .
 -2تسهٌل مهمة التعرف على حاجات المستفٌدٌن .
ٌ -3تم من خاللها قٌاس نسبة نجاح التطبٌقات لنظام المعلومات االستراتٌجً ومعرفة الجوانب التً تحتاج الى
تحسٌن وصوال لنظام كفء وفعال.
ٌ -4سهم بنسبة تصل بٌن  %61-%11فً نجاح النظام .

وٌمكن تحدٌد اهم عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً باالتً :
( الطائً والخفاجً  ( ) 65-15 ، 2116 ،مكلٌود وشٌل )766-764 ، 2116 ،

 -6التزام االدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات االستراتٌجً
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عندما تكون االدارة العلٌا اول مستخدم للنظام فؤن هذا ٌحفز جمٌع العاملٌن ببذل اقصى طاقاتهم وجهودهم
لنٌل رضا الجهات العلٌا فضال عن بٌان اهمٌة هذا النظام للمنظمة وتوفٌر الستلزمات الضرورٌة له .

 -2التفاعل بٌن المستفٌدٌن من نظام المعلومات االستراتٌجً وبٌن المتخصصٌن فٌه
وٌنطوي على ادخال التصرفات المشتركة بٌن المستفٌدٌن والمتخصصٌن من حٌث مقدار االتصاالت وجودتها
وطبٌعة النشاطات المنفذة من قبلهما ،ولضمان ان ٌكون التفاعل بالشكل المطلوب ٌجب ان ٌكون التركٌز على
الهدف االساس وهو امتالك نظام معلومات استراتٌجً سلٌم.

 -3تطابق االهداف بٌن االدارة والمستخدمٌن والمتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً.
وٌشٌر الى مدى التوافق بٌن االدارة ومجموعة المستفٌدٌن واهداف نظام المعلومات االستراتٌجً والفوائد
الناجمة عنه حٌث ان المتخصص فً النظام على دراٌة كبٌرة بكٌفٌة استخدام مخرجات النظام متى ما كانت
االهداف للجهات المختلفة محددة بدقة ووضوح ( ادرٌس )526 ، 2117 ،

 -4فهم المتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً للتطبٌقات .
وٌعنً كٌفٌة فهم المتخصصٌن للهدف والوظائف والتطبٌقات العملٌة والتً ٌنبغً على نظام
المعلومات االستراتٌجً دعمها  ،وهذا ما ٌعرف بمجال المعرفة وان تكون مثمرة وفعالة وتقابل احتٌاجات
المنظمة من المعلومات .
 -5التخطٌط
وٌكون ضمن االهتمام الرئٌسً لالدارة ( ، )Turban , et al. , 2002 , 113وٌنطوي على كمٌة
التحضٌر التً نفذت من اجل حصر متطلبات نظام المعلومات االستراتٌجً وتحدٌد المسإولٌات للوصول إلى
النتائج المرغوبة ضمن الوقت المحدد ( .العمري والسامرائً )641، 2111،

 -6مستوى جاهزٌة المشاركٌن فً النظام
ٌشٌر إلى مستوى الوالء واالنتماء عند االعضاء المشاركٌن فً النظام لضمان تحقٌق نجاحه بصورة
متكاملة.

 -7التزام المستخدم اتجاه النظام
ٌعنً مستوى األهمٌة التً ٌولٌها المستخدم للنظام (المستفٌد الذي ٌإثر فٌه النظام او التطبٌق)
والذي ٌسهم فً نجاح النظام وانتشاره وتطوره وذلك لشعوره بؤنه ٌحقق فائدة له وللمنظمة .

 -1العالقة بٌن المستخدمٌن والمتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً
تعبر عن مستوى الثقة والنواٌا الحسنة بٌن االقسام المشاركة بتطوٌر النظام وعالقاتهم العملٌة
فعندما تكون هذه العالقات جٌدة فؤنها تسرع بتلبٌة المتطلبات واجراء التعدٌالت المطلوبة متى ما ظهرت
خالفات .
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 -6فهم المستخدمٌن لمتطلبات النظام.
ٌشٌر الى مستوى المعرفة الذي ٌمتلكه المستخدم فٌما ٌتعلق بمتطلبات تؤدٌته لواجباته والمعلومات
التً ٌحتاجها وباي شكل ومصادرها (.)O'Brien & Marakas , 2008 , 388

 -61استقرار حاجات المستفٌدٌن
ٌعتمد على مدى استقرار بٌئة عملٌة اتخاذ القرارات واستقرار الحاجات من المعلومات لتطبٌق معٌن.

 -66الموارد المالٌة
تتضمن جمٌع التخصٌصات المالٌة المطلوبة للنظام التً متى ما توفرت بالكم والوقت المطلوب ادت
الى نجاح النظام .

 3 -2القرارات اإلستراتٌجٌة وفاعلٌتها :
تتخذ القرارات اإلستراتٌجٌة فً المستوٌات العلٌا للمنظمة وتتضمن اختٌار استراتٌجٌة المنظمة
التً تحدد االتجاه طوٌل االمد ( )Goodman, et al.,2007,144وبذلك فؤنها تتعامل مع االعمال ذات
الصٌغة غٌر التقلٌدٌة والمتعلقة بالمستقبل(الشرمان )266 ،2114 ،اي ان هذه القرارات تمثل العمق الزمنً
البعٌد لتحدٌد السٌاسة العامة او العرٌضة للمنظمة (الشماع وحمود )245، 2117 ،فهً تتخذ فً ظروف ال
تؤكد وتتن اول متغٌرات طوٌلة االجل تتعلق باداء المنظمة وٌكون تاثٌرها هام الستمرار نجاح المنظمة (غراب،
.) 7، 6661
فعلى المنظمة إعطاء األهمٌة لقراراتها اإلستراتٌجٌة لما لها من تؤثٌر فً تحقٌق اهدافها وضمان
بقائها فً البٌئة التً تعمل فٌها من خالل تحدٌد كٌفٌة تعاملها مع المتغٌرات الحالٌة والمستقبلٌة تتمٌز هذه
القرارات بالخصائص االتٌة ( :طعمة . )33- 32، 2161،
ٌ -6تم اتخاذ هذه القرارات فً اعلى المستوٌات التنظٌمٌة المتالكها الرإٌة والتصور الشامل عن اهداف
المنظمة وال ٌمكن ان تخول للمستوٌات األدنى (.)Johnson &Scholes , 1999 ,4-5
ٌ -2كون تؤثٌرها مستقبلً وبعٌد االمد (. )Pitts &Lei, 1996, 7
ٌ -3كون تؤثٌرها شامل لكل اجزاء ووحدات المنظمة لذلك ٌنظر لها ككل متكامل .
 -4هً قرارات نادرة وغٌر روتٌنٌة (  ) Wheelen & Hunger,2010 , 73فهً استثنائٌة وال ٌمكن
برمجتها ( الفضل ) 34 ، 2161 ،
 -5تبنى علٌها قرارات االدارة الوسطى والدنٌا  ،اي انها تكون موجهة لقرارات هذه المستوٌات .
 -6تتطلب هذه القرارات تخصٌص الموارد لغرض تنفٌذها وخاصة النادرة منها .
 -7تتعامل مع عوامل البٌئة الخارجٌة وظروف الالتؤكد  ،فالمعلومات تتضمن ال تؤكد وغموض
() Elbanna & Child, 2007,436ولذلك تتطلب حلول جدٌدة وابداعٌة لحل المشكالت
(.) Schermerhorn , 2008 , 172
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وٌتضح مما سبق تؤثٌر القرارات االستراتٌجٌة على مكانة ومستقبل المنظمة ونجاحها ،ولذلك ٌجب
ان تكون هذه القرارات فاعلة وٌعرف القرار االستراتٌجً الفاعل بانه " القرار الذي ٌحقق االهداف التً صنع
من اجلها " فالقرار الناجح هو الذي ٌتكامل مع بقٌة القرارات ومع اتجاه المنظمة وصانع القرار الناجح هو
الذي ٌستطٌع الحصول على المعلومات بالوقت المناسب وٌضع البدائل وٌحاول اشراك االفراد للحصول على
االتفاق على القرار وٌستشٌر ذوي الخبرة والكفاءة ( . ) Daft ,2001 , 428
وقد ورد فً األدبٌات العدٌد من الصفات او المإشرات التً ذكرها الكتاب والباحثٌن للقرار الفاعل
ومنها " الجودة ،القبول ،الموثوقٌة ،امكانٌة وسرعة التنفٌذ ؛ المالئمة ،توفر المعلومات ،المشاركة ،الخبرة
واالدراك ،التكٌف مع البٌئة .
وٌمكن إٌجاز هذه الصفات باالتً  ( :المسعودي) 625 ، 2116 ،

 -6قبول القرار من قبل المستوٌات االدنى
وهذا ٌتحقق بالمشاركة فً صنع القرار والثقه المتبادلة ( الفضل  ، ) 37 ، 2161 ،اذ ان تنفٌذ
القرار االستراتٌجً ٌتطلب التعاون وااللتزام من بقٌة المستوٌات ( )Wheelen & Hunger, 2008 , 20

 -2جودة القرار
تقاس من خالل القدرة على توفٌر البدائل واالفكار الجدٌدة والوقت الالزم للوصول الى الهدف  ،وهذا
ٌتحدد بقدرة صانع القرار وامتالكه للخبرة واالدراك وجمعه للمعلومات الصحٌحة لحل المشكالت فً الوقت
المناسب (.)Schermerhorn, 2008,172

 -3مالئمة القرار
اي االخذ فً االعتبار الظروف والمتغٌرات للبٌئة الداخلٌة وللبٌئة الخارجٌة ومدى توافر المعلومات
عنهما ( . ) Stacey , 2000, 41
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المبحث الثالث /الجانب العملً
وصف المتغٌرات من وجهة نظر عٌنة البحث وتحلٌل النتائج واختٌار عالقات االرتباط

 6-3وصف المتغٌرات من وجهة نظر عٌنة البحث :
تهدف هذه الفقرة الى وصف آراء عٌنة البحث فما ٌتعلق بمتغٌرات البحث والمتمثلة بعوامل النجاح الحرجة
لنظام المعلومات االستراتٌجً كمتغٌر مستقل وفاعلٌة القرارات اإلستراتٌجٌة ومإشراتها كمتغٌر معتمد .
أوال  :عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً من وجهة نظر عٌنة البحث
ٌتضح من النتائج فً الجدول رقم [ ]6أن األوساط الحسابٌة لعوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً كانت
كاالتً :
جدول رقم ( )6األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة والترتٌب لعوامل النجاح الحرجة لنظام

الوسط
الحسابً

.6
.61

المتغٌرات
التزام اإلدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات االستراتٌجً
التفاعل بٌن المستفٌدٌن من نظام المعلومات االستراتٌجً
والمتخصصٌن فٌه .
تطابق األهداف بٌن االدارة والمستخدمٌن والمتخصصٌن فً نظام
المعلومات االستراتٌجً .
فهم المتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً للتطبٌقات .
التخطٌط للنظام .
مستوى جاهزٌة العاملٌن فً النظام .
التزام المستخدم اتجاه النظام .
العالقة بٌن المستخدمٌن والمتخصصٌن فً نظام المعلومات
االستراتٌجً .
فهم المستخدمٌن لمتطلبات النظام .
استقرار حاجات المستفٌدٌن .

3.765
3.256

.66

الموارد المالٌة

3.666

.6
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1

االنحرا ف
المعٌاري

االهمٌة
النسبٌة
%
16.12
11.42

6
4
7

الترتٌب

4.316
4.122

1.425
1.516

3.66

1.736

76.2

4.226
4.16
4.24
3.156
4.2

1.663
1.52
1.612
1.163
1.515

14.42
11.2
11.41
77.12
11.4

3
6
2
6
5

1.666
1.133

75.6
62.12

61
66

1.76

71.22

1

 -6حقق التزام االدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات االستراتٌجً وسطا حسابٌا مقداره [ ]4.301بانحراف
معٌاري [  ] 0.425وهو اعلى من الوسط الحسابً الفرضً .
وهذا ٌشٌر الى اتفاق عٌنة البحث على اهمٌة التزام االدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات االستراتٌجً وتوفٌر
الموارد المختلفة لتسهٌل عمل النظام وتوضٌح اهمٌته لالخرٌن .
 -2اظهر العامل الثانً وهو التفاعل بٌن المستفٌدٌن من نظام المعلومات االستراتٌجً والمتخصصٌن فٌه
وسطا حسابٌا مقدراه [  ] 4.021بانحراف معٌاري [  ] 0.511مما ٌدل على ان آراء عٌنة البحث تتفق
على وجود التفاعل بٌن المستفٌدٌن من النظام والمتخصصٌن فٌه من خالل كون هدفهم واحد من حٌث
امتالكهم لنظام معلومات استراتٌجً سلٌم وكذلك اختٌار االفراد المناسبٌن للعمل وان المستفٌدٌن لدٌهم
الفهم والمعرفة فً مجال عمل النظام .
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 -3اما العامل الثالث فقد كان الوسط الحسابً له مقداره [  ] 3.96بانحراف معٌاري [ ]0.731وٌتضح من
ذلك ان عٌنة البحث تتفق على ان المعلومات التً ٌوفرها النظام تتوافق مع اهداف االدارة والمستخدمٌن
والمتخصصٌن كذلك فانه ٌلبً متطلبات الجهات المختلفة فضال عن كون االهداف قد تم تحدٌدها بدقة
ووضوح .
 -4بلغ الوسط الحسابً لفهم المتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً للتطبٌقات [ ]4.221بانحراف
معٌاري [ ]0.613وهذا ٌبٌن ان لدى المتخصصٌن المعرفة الكافٌة باالهداف والوظائف والتطبٌقات
ال عملٌة التً على النظام دعمها كما ان لدٌهم خبرة سابقة فً التطبٌقات الحالٌة وٌستطٌعون تحدٌد
االحتٌاجات بطرٌقة صحٌحة وسرٌعة .
 -5اما الوسط الحسابً للتخطٌط للنظام فقد كان [ ]4.01بانحراف معٌاري []0.52
وهذا ٌشٌر اال ان المهام فً النظام ٌتم تحدٌدها بشكل سلٌم وكذلك االشخاص المسإولٌن عن تنفٌذها ،وتتم
متابعة التقارٌر والنشاطات من قبل كل شخص مسإول عن ذلك فضال عن تحدٌد اوقات النجاز المهام
ومتابعتها .
 -6وحقق عامل مستوى جاهزٌة الفرٌق المشارك وسطا حسابٌا مقداره [  ]4.24بانحراف معٌاري [] 0.602
 ،وهذا ٌعنً اتفاق عٌنة البحث على ان العاملٌن فً النظام ٌبذلون الجهد النجاح النظام وتلبٌتهم الوامر
االدارة العلٌا ومناقشة كل ما ٌتعلق بالنظام وتقدٌم االفكار والمقترحات لتطوٌر النظام واٌمانهم باهمٌته .
 -7اظهر عامل التزام المستخدم اتجاه النظام وسطا حسابٌا مقداره [  ] 3.851بانحراف معٌاري مقداره
[ ] 0.813مما ٌإشر ان عٌنة البحث تتفق على ان المستخدم ٌإمن بان النظام ٌحقق فائدة له وبذلك فانه
ٌولٌه اهمٌة كبٌرة فضال عن اشراكه فً مناقشة تؤثٌرات النظام االٌجابٌة منها والسلبٌة .
 -1بلغ الوسط الحسابً لعنصر النجاح الحرج لنظام المتمثل بالعالقة بٌن المستخدمٌن والمتخصصٌن فً
النظام [  ] 4.02بانحراف معٌاري [  ] 0.505ومن خالل االجابات ٌتضح ان عٌنة البحث تإكد على ان
مستوى التعامل بٌن المستخدمٌن والمتخصصٌن فً النظام جٌد كذلك توجد ثقة فٌما بٌنهم حٌث ٌتم
مناقشة المتطلبات والخالفات واٌجاد المعالجات لها قبل تفاقمها .
 -6حقق فهم المستخدمٌن لمتطلبات النظام وسطا حسابٌا بلغ [  ] 3.795بانحراف معٌاري [ ]0.691مما
ٌإشر ان اتفاق عٌنة البحث على اهمٌة امتالك المستخدم للمعرفة الكافٌة كً ٌإدي واجباته بالشكل
المطلوب لٌتمكن من تزوٌد العاملٌن فً النظام بالمعلومات المطلوبة لتنفٌذ المتطلبات وكذلك امتالكه
للمعرفة والوعً بمصادر الحصول على المعلومات .
 -61اما عامل استقرار حاجات المستفٌدٌن فقد كان الوسط الحسابً له [ ]3.251بانحراف معٌاري مقداره
[ ]0.833وهو اعلى من الوسط الفرضً بقلٌل وهذا ٌشٌر الى اهمٌة ان تحدد احتٌاجات المستفٌدٌن على
وفق التغٌرات فً البٌئة الخارجٌة وكذلك التغٌرات فً العوامل التشغٌلٌة  ،كما ان هذه االحتٌاجات تتغٌر
على وفق التغٌر فً آراء المستفٌدٌن ومعارفهم .
 -66اظهر عامل الموارد المالٌة كاحد عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً وسطا حسابٌا بلغ
[  ] 3.911بانحراف معٌاري [  ، ] 0.79وهذا ٌبٌن أهمٌة ان تكون التخصٌصات المالٌة للنظام كافٌة
واهمٌة توفرها عند الحاجة الٌها وكذلك للحصول على البرامجٌات المطلوبه لتشغٌل النظام وتوفٌر
المستلزمات المختلفة
أما فً ما ٌتعلق باألهمٌة النسبٌة لكل عامل فكما ٌتضح من إجابات عٌنة البحث إن التزام اإلدارة
العلٌا بدعم النظام كان بالمرتبة األولى حٌث بلغت األهمٌة النسبٌة ( ) %16.12أما استقرار حاجات
المستفٌدٌن فكان فً المرتبة األخٌرة بؤهمٌة نسبٌة ( ) %62.12
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ثانٌا  :فاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة من وجهة نظر عٌنة البحث
ٌظهر الجدول رقم [ ]2األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة والترتٌب لفاعلٌة
القرارات اإلستراتٌجٌة ومإشراتها وهً كاآلتً:
جدول رقم ()2
االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة والترتٌب لفاعلٌة القرار ومإشراته
ت

المتغٌرات

.6
.2
.3

قبول القرار
جودة القرار
مالئمة القرار
اجمالً فاعلٌة القرار

الوسط الحسابً
3.616
4.22
4.273
4.636

االنحراف
المعٌاري
1.756
1.612
1.513
1.635

االهمٌة
النسبٌة%
71.12
14.4
15.46

الترتٌب
3
2
6

 -6بلغ الوسط الحسابً لمتغٌر قبول القرار [  ]4.101بانحراف معٌاري [ ]0.611وٌشٌر ذلك الى اتفاق عٌنة
البحث على اهمٌة هذا المتغٌر ومشاركة العاملٌن فً عملٌة صنع القرار االستراتٌجً واألخذ بارائهم
ومقترحاتهم لتكون اإلجراءات واضحة لهم .
 -2أما متغٌر جودة القرار فقد كان الوسط الحاسبً له [  ]4.22وبانحراف معٌاري [  ]0.602وهذا ٌبٌن
اهمٌة هذا المتغٌر حٌث ٌقوم صانعً القرار االستراتٌجً بتحدٌد البدائل المتعددة وطرح افكار جدٌدة كما انهم
ٌستطٌعون تحدٌد المعلومات ذات القٌمة لصنع القرار والزمن الالزم للتنفٌذ .
 -3حقق هذا المتغٌر وسط حسابٌا [  ] 4.273بانحراف معٌاري [  ] 0.583وبذلك تإشر اجابات عٌنة البحث
اهمٌة هذا الم تغٌر حٌث ٌإخذ بنظر االعتبار عند صناعة القرار االستراتٌجً ما ٌتوفر فً الشركة من موارد
وما فٌها من نقص  ،كذلك ٌتم تحدٌد الفرص والتهدٌدات فً البٌئة الخارجٌة  ،كما ٌتوفر لصانع القرار
االستراتٌجً الكم والنوع المطلوب من المعلومات .
 وحقق اجمالً فاعلٌة القرار االستراتٌجً وسطا حسابٌا مقداره [ ]4.636بانحراف معٌاري []1.635أما األهمٌة النسبٌة لكل من المإشرات فان مالئمة القرار كان تسلسله األول حٌث ان أهمٌة النسبٌة له
مقدارها (  ) %15.46ثم ٌؤتً بعده جودة القرار بؤهمٌة نسبٌة ( )%14.4وأخٌرا قبول القرار بؤهمٌة نسبٌة
(. )%71.12

 2.3طبٌعة عالقات االرتباط بٌن متغٌرات البحث

 اختبار عالقات االرتباط بٌن عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً وفاعلٌة القراراالستراتٌجً .
للتحقق من صحة الفرضٌة الرئٌسة ومدى قبولها والتً تنص على " عدم وجود عالقة ذات داللة
معنوٌة بٌن كل عامل من عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً وفاعلٌة القرارات
االستراتٌجٌة ومإشراتها "  ،تم استخراج معامل االرتباط وقٌاس معنوٌة هذا المعامل كما موضح فً الجدول
رقم [ ]3وكانت العالقات كاالتً :
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جدول رقم ( )3
قٌم معامالت االرتباط بٌن عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً وفاعلٌة القرار االستراتٌجً ومإشراته

المتغٌرات

قبول
القرار

جودة
القرار

مالئمة
القرار

اجمالً
فاعلٌة
القرار

عدد
العالقات
المعنوٌة

االهمٌة
النسبٌة
%

التزام اإلدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات
االستراتٌجً .
التفاعل بٌن المستفٌدٌن من نظام المعلومات
االستراتٌجً والمتخصصٌن فٌه .
تطابق األهداف بٌن اإلدارة والمستخدمٌن
والمتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً.
فهم المتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً
للتطبٌقات .
التخطٌط للنظام .
مستوى جاهزٌة العاملٌن فً النظام .
التزام المستخدم اتجاه النظام .
العالقة بٌن المستخدمٌن والمتخصصٌن فً نظام
المعلومات االستراتٌجً .
فهم المستخدمٌن لمتطلبات النظام .
استقرار حاجات المستفٌدٌن .
الموارد المالٌة .

0.396

0.433

1.445

0.431

4

611

0.335

O.39

0.398

0.382

4

611

0.325

1.316

1.36

0.369

4

611

1.362

1.364

1.426

1.363

4

611

1.321
1.365
1.366
1.33

1.314
1.367
1.366
1.311

1.365
1.427
1.37
1.367

1.377
1.416
1.32
1.357

4
4
4
4

611
611
611
611

1.312
1.264
1.32

1.342
1.34
1.371

1.347
1.354
1.316

1.366
1.315
1.366

4
3
4

611
75
611

المعتمدة

.6
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.6
.61
.66

المتغٌرات المستقلة

 -6كان لعامل النجاح المتمثل بالتزام االدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات االستراتٌجً اربع عالقات ارتباط
ذات داللة معنوٌة مع اجمالً ومإشرات فاعلٌة القرار االستراتٌجً اي بنسبة  %611من مجموع العالقات،
وكان اقوى هذه العالقات مع متغٌر مالئمة القرار حٌث بلغ معامل االرتباط [  ] 0.445بمستوى معنوٌة
[ ]0.01أي بدرجة ثقة (  ) %66أي انه كلما زاد التزام االدارة العلٌا بدعم نظام المعلومات االستراتٌجً فان
ذلك ٌإدي الى زٌادة مالئمة القرار وجودته وقبول القرار .
كما أن معامل االرتباط مع إجمالً فاعلٌة القرار االستراتٌجً [  ] 0.443عند مستوى معنوٌة [.] 0.01
 -2أما التفاعل بٌن المستفٌدٌن من نظام المعلومات االستراتٌجً والمتخصصٌن فٌه فقد كان له ثالث عالقات
ارتباط ذات داللة معنوٌة مع قبول القرار وجودة القرار ومالئمة القرار وكانت معامالت االرتباط [ ] 0.335و
[  ] 0.390و [ ]0.398وبمستوى معنوٌة [  ] 0.05و [  ]0.01و [  ] 0.01على التوالً  ،اما معامل
االرتباط لهذا العامل مع إجمالً الفاعلٌة فكان [  ] 0.382عند مستوى معنوٌة [ . ] 0.01اي بنسبة %611
من مجموع العالقات.
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وهذا ٌبٌن انه كلما زاد التفاعل بٌن المستفٌدٌن من نظام المعلومات االستراتٌجً والمتخصصٌن فٌه
زادت فاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة  ،فعندما ٌكون الهدف امتالك نظام معلومات استراتٌجً سلٌم فان ذلك
ٌنعكس فً جمع المعلومات المتعلقة بالفرص والتهدٌدات فً البٌئة الخارجٌة ونقاط القوة والضعف فً
الشركة وتوفٌر الكم والنوع المطلوب من المعلومات لصانع القرار االستراتٌجً .
 -3كذلك حقق العامل الثالث ثالث عالقات ارتباط ذات داللة معنوٌة مع مإشرات فاعلٌة القرار االستراتٌجً
المتمثلة بقبول القرار [  ]0.325بمستوى معنوٌة [ ]0.05اي بدرجة ثقة (  ) %65وجودة القرار []0.381
بمستوى معنوٌة [ ]0.01ومالئمة القرار [  ] 0.390بمستوى معنوٌة [  ]0.01وبلغ معامل االرتباط مع
اجمالً الفاعلٌة [ ]0.369عند مستوى معنوٌة [ ، ]0.01اي انه كلما زاد تطابق االهداف بٌن االدارة
والمستخدمٌن والمتخصصٌن ف ان ذلك ٌزٌد من فاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة حٌث تكون االهداف محددة
بوضوح للجمٌع وبدقة وكذلك فان المعلومات التً ٌوفرها النظام تتوافق مع هذه االهداف مما ٌإدي ان تكون
هذه المعلومات بالكم والنوع المطلوب وتكون شاملة بما ٌمكن من وضع البدائل المختلفة كما سٌكون هناك
قبول للقرار من قبل العاملٌن وٌكون التنفٌذ بشكل أسرع.
 -4اظهر فهم المتخصصٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً للتطبٌقات عالقة ذات داللة معنوٌة مع اجمالً
فاعلٌة القرار االستراتٌجً حٌث بلغ معامل االرتباط [ ]0.393بمستوى معنوٌة [ ، ]0.01كما انه حقق ثالث
عالق ات معنوٌة مع مإشرات فاعلٌة القرار االستراتٌجً وكانت هذه العالقات حسب ترتٌب قوتها مع مالئمة
القرار ثم جودة القرار واخٌرا قبول القرار ومعامالت االرتباط بلغت [ ]0.421و [ ]0.394و []0.392
وجمٌع العالقات كانت بمستوى معنوٌة [ ، ]0.01وهذا ٌشٌر الى انه كلما كان لدى المتخصصٌن فً النظام
معرفة باهداف النظام والتطبٌقات التً ٌدعمها  ،وكانت لدٌهم خبرة وٌستطٌعون تحدٌد االحتٌاجات بطرٌقة
صحٌحة فان ذلك ٌإدي الى زٌادة فاعلٌة القرار االستراتٌجً حٌث ٌتم توفٌر المعلومات المطلوبه لصانع
القرار والمتعلقة بمجاالت العمل المختلفة .
 - 5وكان للتخطٌط للنظام عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة مع اجمالً فاعلٌة القرار االستراتٌجً بلغ معامل
االرتباط [ ]0.377بمستوى معنوٌة [ ، ]0.01كما حقق هذا العامل ثالث عالقات ارتباط ذات داللة معنوٌة
كان اقوى معامل ارتباط مع مالئمة القرار وبلغ معامل االرتباط [ ]0.395بمستوى معنوٌة [ ]0.01ثم مع
جودة القرار حٌث بلغ معامل االرتباط [ ]0.384بمستوى معنوٌة [ ]0.01واخبرا قبول القرار حٌث بلغ
المعامل [ ]0.328بمستوى معنوٌة [. ]0.05
وهذا ٌشٌر الى انه كلما زاد التخطٌط للنظام زادت فاعلٌة القرار االستراتٌجً حٌث ان التحدٌد السلٌم
للمهام واالشخاص المسإولٌن عنها وتحدٌد االوقات الالزمة للتنفٌذ ومتابعة ذلك ٌإدي الى ان تحدد نقاط
القوة والضعف فً المنظمة وٌتم جمع المعلومات عن الفرص والتهدٌدات فً البٌئة الخارجٌة وبذلك ٌتوفر
لدى صانع القرار الكم المطلوب من المعلومات ذات القٌمة التً توفرها الجهات المختلفة وبما ٌمكن من وضع
بدائل متعددة وتحدٌد الزمن الالزم للتنفٌذ وٌتم االخذ بآراء العاملٌن وبما ٌمكن من التنفٌذ بسرعة الن
اإلجراءات واضحة.
 -6حقق هذا العامل عالقة ذات داللة معنوٌة مع اجمالً فاعلٌة القرار االستراتٌجً حٌث بلغ معامل االرتباط
[ ]0.401بمستوى معنوٌة [ ، ]0.01وكانت عالقات االرتباط مع مإشرات الفاعلٌة الثالث جمٌعها بمستوى
معنوٌة [ ]0.01وكانت معامالت االرتباط [ ]0.427و [ ]0.397و [ ]0.395مع مالئمة القرار وجودة القرار
وقبول القرار على التوالً .
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فكلما زاد إٌمان العاملٌن فً النظام باهمٌة النظام وتقدٌمهم لالفكار والمقترحات لتطوٌر النظام وبذلهم
للجهود النجاح النظام ٌإدي الى فاعلٌة القرارات االستراتٌجة وتوفٌر المعلومات التً ٌحتاجها متخذ القرار
االستراتٌجً وبذلك ٌتمكنون من االخذ باالعتبار كل ما ٌتعلق بالبٌئة الخارجٌة بالفرص والتهدٌدات ونقاط
القوة ونقاط الضعف فً البٌئة الداخلٌة من وضع البدائل المختلفة .
 -7حقق هذا العامل عالقة ارتباط مع فاعلٌة القرار االستراتٌجً بمستوى معنوٌة [ ]0.05وبلغ معامل
االرتباط [ ، ]0.32كما انه حقق ثالث عالقات ارتباط ذات عالقه معنوٌة مع قبول القرار وجوده القرار
ومالئمة القرار  ،حٌث بلغت معامالت االرتباط [ ]0.311و [ ]0.361و [ ]0.370وبمستوى معنوٌة []0.05
و [ ]0.01و[ ]0.01على التوالً .
وهذا ٌشٌر الى انه كلما زاد التزام المستخدم تجاه النظام زادت فاعلٌة القرار االستراتٌجً .
 -1اظهر هذا العامل عالقة ارتباط مع فاعلٌة القرار االستراتٌجً بمستوى معنوٌة [ ]0.01وبلغ معامل
االرتباط [ ، ]0.357حٌث كلما زاد التفاعل بٌن المستخدمٌن والعاملٌن فً نظام المعلومات االستراتٌجً
زادت فاعلٌة القرار االستراتٌجً حٌث كانت معامالت االرتباط مع مإثرات القرار االستراتٌجً جمٌعها ذات
داللة معنوٌة حٌث بلغت لقبول القرار [  ]0.33بمستوى معنوٌة [ ]0.05ولجودة القرار [ ] 0.388

بمستوى معنوٌة [ ]0.01ولمالئمة القرار [ ]0.397وبمستوى معنوٌة [. ]0.01
 -6اما فهم المستخدمٌن لمتطلبات النظام فقد حقق عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة مع فاعلٌة القرار
االستراتٌجً بلغ معامل االرتباط [ ]0.311بمستوى معنوٌة [ ، ]0.05وكانت العالقة مع مإشرات فاعلٌة
القرار االستراتٌجً جمٌعها بمستوى معنوٌة [  ]0.05وبلغت معامالت االرتباط [ ]0.302و []0.342

و [ ]0.347مع قبول القرار وجودة القرار ومالئمة القرار على التوالً .
وهذا ٌشٌر الى انه كما زاد مستوى فهم المستخدمٌن لمتطلبات النظام ومعرفتهم بكٌفٌة تؤدٌتهم
لواجباتهم وتزوٌدهم للعاملٌن فً النظام بالمعلومات المطلوبة لتنفٌذ المتطلبات ادى ذلك الى زٌادة فاعلٌة
القرار االستراتٌجً من حٌث مالئمته وجودته وقبوله .
 -61كان الستقرار حاجات المستفٌدٌن عالقة ارتباط بمستوى معنوٌة [  ]0.05مع فاعلٌة القرار
االستراتٌجً وبلغ معامل االرتباط [  ، ]0.305اي انه كلما تم تحدٌد احتٌاجات المستفٌدٌن بالشكل الصحٌح
كلما زادت فاعلٌة القرار االستراتٌجً  ،وحقق هذا العامل عالقتً ارتباط كان االقوى مع مالئمة القرار
وبمستوى معنوٌة [  ]0.01وبلغ معامل االرتباط [ ، ]0.354والعالقة االخرى كانت مع جودة القرار وبلغ

معامل االرتباط ] ]0.340بمستوى معنوٌة [. ]0.05
 -66أما الموارد المالٌة فقد كان لهذا العامل عالقة ارتباط بمستوى معنوٌة [ ]1.15مع فاعلٌة القرار
االستراتٌجً وبلغ معامل االرتباط [  ، ]1.366كما انه حقق ثالث عالقات ارتباط مع مإشرات فاعلٌة القرار
االستراتٌجً أي ما نسبته  %611من مجموع العالقات  ،حٌث كانت معامالت االرتباط [  ]1.321بمستوى
معنوٌة [ ]1.15و [  ]1.371بمستوى معنوٌة [  ]1.16و [  ]1.316بمستوى معنوٌة [ ]1.16مع قبول
القرار وجودة القرار ومالئمة القرار .
وهذا ٌشٌر الى انه كلما زادت التخصٌصات المالٌة كلما زادت فاعلٌة القرار االستراتٌجً .
ومن خالل النتائج فان جمٌع عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً حققت عالقات ارتباط ذات
داللة معنوٌة مع فاعلٌة القرار االستراتٌجً وبنسبة  %611باستثناء عامل استقرار حاجات المستفٌدٌن
حٌث كان عدد العالقات ذات الداللة المعنوٌة ( )3أي بنسبة تقارب %75وهذا ٌشكل إسناد كافً لرفض
الفرضٌة الرئٌسٌة للبحث والفرضٌات الفرعٌة لها.
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المبحث الرابع /االستنتاجات والتوصٌات
 6-4االستنتاجات :
إن أهم االستنتاجات التً تم التوصل إلٌها تتمثل باالتً :
 .6تإكد العدٌد من األدبٌات على أهمٌة تحدٌد عوامل النجاح الحرجة لعالقتها بتحدٌد االسبقٌات
واألولوٌات لألنشطة المهمة والحٌوٌة والتركٌز علٌها .
 .2ان استخدام مدخل عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً ٌجنب المنظمة تحمل أعباء
جهود إضافٌة وإضاعة الوقت نتٌجة لجمع بٌانات ال عالقة لها بموضوع القرار .
ٌ .3تضح من إجابات عٌنة البحث ( من خالل المقابالت الشخصٌة ) أن مفهوم نظام المعلومات
االستراتٌجً غٌر متبلور بشكل كامل لدى البعض منهم وٌتم الخلط بٌنه وبٌن نظام المعلومات
اإلدارٌة  ،وهذا ٌنعكس فً قدرة الشركة على المنافسة فً بٌئتها .
 .4رغم التفاوت فً اهمٌة عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً و مإشرات فاعلٌة
القرار االستراتٌجً اال انه ٌستنتج من االجابات اتفاق عٌنة البحث على أهمٌة المتغٌرات وذلك من
خالل األوساط الحسابٌة المستخرجة حٌث كانت جمٌعها فوق الوسط الفرضً .
 .5من خالل النتائج المستخرجة لعالقات االرتباط ٌتضح ان عالقات االرتباط كانت ذات داللة معنوٌة،
وبذلك ال تقبل فرضٌة البحث الرئٌسة والفرضٌات الفرعٌة لها .
ٌ .6تبٌن ان ادارة الشركة عندما تحدد عوامل النجاح الحرجة وتوظفها بالشكل العلمً سٌكون لها دور
فً تحقٌق فاعلٌة القرار االستراتٌجً.
 .7عدم وجود تشكٌل او وحدة ضمن الهٌكل التنظٌمً لنظام المعلومات االستراتٌجً  ،واالعتماد على
مصادر وجهات مختلفة لجمع المعلومات عن البٌئة الخارجٌة .

 2-4التوصٌات :
تتمثل اهم التوصٌات باالتً :
 .6ضرورة استثمار ادارة الشركة للعالقة االٌجابٌة القوٌة بٌن التزام االدارة العلٌا وبٌن فاعلٌة القرار
االستراتٌجً لتحقٌق المزٌد من هذه الفاعلٌة وبما ٌجعلها اكثر تنافسٌة.
 .2ضرورة زٌادة اهتمام الكوادر القٌادٌة وتشجٌعهم على تبنً التقنٌات واألسالٌب الحدٌثة فً مجال
نظام المعلومات االستراتٌجً والقرارات اإلستراتٌجٌة .
 .3نشر الوعً بدور عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات االستراتٌجً فً توفٌر الجهد والوقت
والمال .
 .4إشراك األفراد فً مختلف المستوٌات وخاصة العلٌا بدورات ومإتمرات الطالعهم على اهم
التطورات فً نظم المعلومات اإلستراتٌجٌة فً مجال عمل الشركة .
 .5استحداث تشكٌل أو وحدة ضمن الهٌكل التنظٌمً لنظام المعلومات االستراتٌجً  ،وتزوٌده
بالمتخصصٌن والمحللٌن واألجهزة والبرامجٌات الالزمة لتقدٌم الدعم لمتخذي القرار االستراتٌجً
من خالل تحدٌث معلوماتهم واطالعهم على آخر المستجدات والتغٌرات فً البٌئة .
 .6ضرورة االهتمام بشكل اكبر بآراء العاملٌن ومشاركتهم بعملٌة صنع القرار الستراتٌجً لضمان
التنفٌذ بشكل أسرع وأفضل .
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