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... إختبار أمنوذج مطور عن أمنوذج ديلون وماكلني
المستخلص

 أال وهو نجاح،يسلط البحث الضوء على مهمة أساسية من مهمات نظم المعلومات اإلدارية
 منن خنالا التطنرل إلنى أنمنوذج منن النمناذج المهمنة لنجناح المعلومنات،نظام المعلوما ت اإلدارية
 والعما على تطوير هذا األنمنوذج فني ضنوء المتاينرات،اإلدارية أال وهو أنموذج ديلون وماكلين
 وخند أختبنر األنمنوذج،التي يعتقد الباحثون أنها من المستلزمات األساسنية لتطنوير هنذا األنمنوذج
المطور على عدد من المنظمات في مدينة الموصا من خالا الوخوف على آراء األفراد المبحوثين
 وتنم التحقنل منن اليرضنيات التني وضنعها البناحثون فني ضنوء تحلينا،ً) فردا06( والبالغ عددهم
) وخند توصناSPSS( البيانات والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها بإسنتخدام البرنناما اإلحصنا ي
البحث إلى عدد من االستنتاجات والتي منن أهمهنا أن نجناح أنظمنة المعلومنات أو فالنلها ال يقينان
 وإنمنا ينباني أن ياخنذ بالحسنبان االسنتخدام الياعنا للمنوارد،عند حدود تالايا النظنام منن عدمنو
 وبننا ًء علنى اإلسننتنتاجات التني تننم،ًالمتاحنة فني هننذا النظنام كالننرط للحكنم علنى هننذا النجناح أيضنا
التوصا إليها تم وضع مجموعة من المقترحات أهمهنا ضنرورة إدراا اإلدارات أن تطنوير أنظمنة
 بقندر منا ينباني أن،المعلومات ال يعني اإلنينال المينرط عليهنا واسنتحواذ علنى التقاننات المختلينة
.يعني تطوير األنظمة على النحو الذي يلبي احتياجات المستييدين بأخا التكاليف

 نجاح نظام المعلومات اإلدارية، أنموذج ديلون وماكلين:الكلمات الميتاحية
Abstract
The search highlights on the fundamental task of Management Information Systems,
namely the success of Management Information System, by addressing the model for the
success of Management Information; the model of Dillon and McLean, working on the
development of this model in light of the variables that researchers believe that it supplies
essential for the development of this model, has tested the model developer on a number of
organizations in the City of Mosul by standing on the opinions of individual respondents,
who are (60) individuals, were verified hypotheses developed by researchers in the light of
the analysis of data and information collected and analyzed using a statistical program
(SPSS). The research found a number of conclusions and foremost of which is that the
success of information systems or failure do not stand at the borders of the system or not,
but should be taken into account the effective use of available resources in this system as a
condition of the rule on this success as well, and based on the conclusions that been reached
to develop a set of proposals; the most important departments need to recognize that the
development of information systems which does not mean excessive spending and the
acquisition of various technologies, as it should mean the development of regulations as to
meet the needs of users at low cost.
Key wards:Model of Dillon and McLean, Success of Management Information System
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المقدمة
شههتدت اليههنين منههذ من صههع د ههد اليمانينههات مههن ال ههرن المامههق ن ودهها مههن هه
اإلدارات نحو ويم أنظمة معلوما تا للو هوع دلهم مهدج نجاحتها مهن ددمهل كمهدي ل يهوي
كاليع إنشائتا و شغيلتا و طويرها وصفل ظاهرة مي مرة فهق حيهاة المنظمهات ،اليهيما عهد
ال وظيع العالق لألموا فيتا حصوال دلم انات المعلومات الحدييهة إلنجها متامتها ،وال هق
دت أنظمة المعلومات فق إطارها مهن المجهاالت الرح هة لثيه يمار،كما يذكهد ذلهت المت مهين
تذه األنظمة ،الذين يعوا من جان تم نحو مياددة اإلدارات المشار إليتا فق هوفير األيهالي
ال ق عينتم دلم إجا ة معظم ال يهاذالت ال هق هد يهار حهو ميهواات اإليه يمار فهق أنظمهة
المعلومات ودواديل .
ولع من يمار ما دمل الك ا فق هذا المجا مها ييهمم نمهاذج يهاا نجاحهات أنظمهة
المعلومات ال ق ير األطر النظريهة العديهد منتها أميها أنمهوذج  )Zmualوأنمهوذج ديلهون
وماكلين الذي دماه دام  2991والذي طوراه الح ا مطلع األلفية الجديدة دام . 1001
وحيث إن ال هاحيين هنها وجهدوا مهن يهل حلهيلتم ألنمهوذج ديلهون ومهاكلين صهيغ يل
المشار إليتما فرصة ل طويره مرة أيرج ما ييهد عهم مها يع هدون أنهل حاجهة إلهم إمهافة
من جتة ،ول كييفل ما يوفر األجواء إلمكانية ط ي ل ألاهرام يهاا نجهاح ههذه األنظمهة فهق
منظمات لدنا من جتهة أيهرج ،وال هق هدت حاجهة مايهة إلهم األيهالي ال هق يهاددها دلهم
ال ح ههم مههن مههدج نجههاح أنظمههة معلوما تهها مههن ددمههل ،ياصههة عههد أن أيههذت و ههائر اإلنفههام
دليتهها مههن أجه طويرههها منحنههم صههادديا فههق اليههنين األييههرة ،لههذا ف ههد شههردوا محههاول تم
ل طوير هذا األنموذج كيطوة دلم طريم إي هاره لل ح هم مهن فادلي هل الح ها ،والتني أنجنزت
في عينة من المنظمات المختارة على نحو عالوا ي ،يم هاموا عهد ذلهت وييهم مها وصهلوا
إليههل ههدءا مههن دههرم أنمههوذج ديلههون ومههاكلين شههكلل مههرورا ويمتمهها وإن تههاء ه نموذجتم
الم رح وما ييص إي اره فق هذا ال حث الذي جاء فق أر عة محاور دلم النحو اآل ق :
االوا  :أيهههه ص منتجيههههة ال حث مشههههكل ل ،أهدافل،وأهمي ههههل ،فرمههههي ل ،منتجههههل و انا ههههل،
ودين ل).
الثاني  :إش م دلم اإلطار النظري لل حث ،الذي ممن إلم جان نمهاذج ال يهاا الم حويهة
ومنتا أنموذجتم الم رح ه طيرا لمفتهوم نجهاح أنظمهة المعلومهات اإلداريهة وأهمي هل
ودل ل مفتومق الفادلية والكفاءة فق هذه األنظمة أيما.
الثالث  :أي ت وصع دينة ال حهث ،ومها ييهص موا هع الميه ينة أرائتهم مهن م غيهرات أو
أ عاد األنموذج الم رح ،فمل دما ييص إي ار هذا األنموذج أيما.
الرابع  :و ممن إي ن اجات ال حث وم رحا ل.
المحور األوا -منهجية البحث
مالكلة البحث
يعههد أنمههوذج ديلههون ومههاكلين ل يههاا نجههاح نظههام المعلومههات دلههم الههرام مههن أهمي ههل،
ا ل لل طوير مرة أيرج ،دلم نحو يمكنل من وفير اإلجا ات المنايه ة دهن ال يهاذالت ال هق
ههد يههار يصههوص معنويههة أو دههدم معنويههة دل ههة ال ه يير ال ائمههة ههين دوام ه أيههرج ايههر
ظاهرة فق األنموذج فق صيغ يل الهراهن ين ميه مهوارد النظهام واألميليهة فهق إيه يدمتا و هين
مهها ييههميل ديلههون ومههاكلين الفوائههد اإلجماليههة مههن إي ه يدام أنظمههة المعلومههات ،أو إ جههاه هههذه
العل ة .
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و ذلت ال د من وفير اإلجا ات دهن معنويهة وإ جهاه دل هة ال ه يير ال ائمهة هين ههذه
الموارد ،و ين أ عاد األنمهوذج األيهرج يصهائص النظهام ومذشهرات نجاحهل) ،و غيهة هوفير
اإلجا ههات المشههار إليتهها مههن يههل طههوير األنمههوذج المههذكور ييصههار إلههم ال متيههد لتهها دلههم
شك ياذالت مي مشكلة هذا ال حث دلم النحو اآل ق:
 .2ما ط يعة أنموذج ديلون وماكلين الياص ياا نجاح أنظمة المعلومات؟ وما أ عاده؟
 .1ما النواحق أو األ عاد ال ق يع د ال احيون همية ممينتا فق هذا األنموذج؟ ولماذا؟
أهداف البحث وأهميتو
حدد أهم أهداع هذا ال حث من يل دده محاولة ال ع دند حدود طهوير أنمهوذج
م د ل ص إلم:
معروع فق األطر النظرية ل ياا نجاح أنظمة المعلومات،
 .2متمة إي ار األنموذج المطور من لتم للو وع دلم فادلي ل فق إنجها متمهة ال يهاا
أيما.
 .1ههوفير الميههواات المناي ه ة لمي لههع المههدراء ومههنتم المههدراء فههق المنظمههات العرا يههة
لحجههوم اإلي ه يمار أو اإلنفههام دلههم متههام إنشههاء و شههغي و طههوير أنظمههة المعلومههات
ال ائمة فق منظما تم وحدودها.
إنطالخنا ً مننن ذلننا تبنندو أهميتننو فنني إطارهننا الميننداني وصههفتا ي ه وفر اإلجا ههات دههن
النههواحق المشههار إليتهها مههن يههل إي ههار ميههدانق لألنمههوذج المطههور ،مهها ههد يههوفر للمههدراء
المشار إليتم ال نادة المناي ة لتم إلد ماده م يايا ل ياا نجاحات معلوما تم من ددمل.
أما أهميتو في إطارها النظري ،فيمكن حصرها فيما مفاده :
 .2اليههعق نحههو ههوفير إطههار مرجعههق ،ههد يههوفر لل ههاحيين مهها يرومههون معرف ههل يصههوص
الم صود نجاح أنظمة المعلومات وي يايهل مهن يهل اإلشهارة إلهم دهدد مهن النمهاذج
لتههذا الغههرم ،ومنتهها أنمههوذج ديل هون ومههاكلين المعههد  ،الههذي ييصههار إلههم يههان م ايههاه
وديو ل كمدي ل ويمل .
 .1الوصو إلم طوير هذا األنموذج الح ا .
 .3فمل دن ذلت دل ة مفتوم نجهاح نظهام المعلومهات مفتهومق فادليهة وكفهاءة ههذا النظهام
أيما .
فرضيات البحث
حدد فرميات هذا ال حث فرمي ين رئييي ين دلم النحو اآل ق :
 .1وجهههد دل هههات إر هههاط معنويهههة هههين األ عهههاد الميههه لة الم ميلهههة ههه مهههديلت نظهههام
المعلومههات ،ويصائصههل ،ومذشههرات نجاحههل) و ههين ال عههد المع مههد الم ميهه الفوائههد
المرجوة .
 .2وجهههد دل هههات ههه يير معنويهههة أيمههها األ عهههاد الميههه لة الم ميلهههة بـــ مهههديلت نظهههام
المعلومههات ،ويصائصههل ،ومذشههرات نجاحههل) و ههين ال عههد المع مههد الم ميهه الفوائههد
المرجوة .
منها البحث وتقاناتو وعينتو
إد مههد ال ههاحيون دلههم المههنت الوصههفق ال حليلههق فههق إنجهها حيتم.كمهها اد مههدوا دلههم
انات هذا المهنت فهق حصهي مها ييه ل م مهن ال يانهات و حديهدا دلهم اإليه انة ال هق أدهدها
ال هاحيون فهق مههوء اليهيا ات العلميهة المع مههدة إلدهداد إيه مارات اإليه انة ،وال هق مههمنت
المحاور اآل ية:
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األوا :إيه ص الحصههو دلههم ال يانههات ال ههق صههع يصههائص المي ه ينة راذهههم مههن أفههراد
العينة العشوائية لل حث والذين يي م وصفتم إد مادا دليتا الح ا.
الثنناني :إي ه ص الحصههو دلههم ال يانههات المناي ه ة إلنجهها ال حههث ،و مههمن  )12مذشههرا،
غطههق كافههة أ عهههاد األنمههوذج الم ههرح وم غيرا هههل ،وذلههت دلههم النحهههو الههذي يعهههرم
فاصيلتا الجدو . )2
الجدو 2
م غيرات األنموذج الم رح ومذشرا تا
البعد
الموارد
الخصا ص
ماالرات النجاح
اليوا د اإلجمالية
المصدر :من إدداد ال احيين .

المادية
جودة النظام
اإلي يدام

المتايرات
المعلوما ية
ال شرية
جودة اليدمات
جودة المعلومات
األميلية أو إي يدام الموارد
رما المي فيد

أما فيما ييص انات ال حلي اإلحصائق ف د إد مد ال احيون دلم ال انات المييرة
فق ال رنام اإلحصائق  )SPSS 15ال كرارات،الني ،األوياط الحيا ية ،اإلنحرافات
المعيارية ،معاملت اإلر اط ومعاملت اإلنحدار ال ييطة والم عددة).
وأما يصوص دين ل ف د إي ار ال احيون مدراء الوحدات اإلدارية ،وكان دددهم
 )87فردا مو دين دلم وفم المنظمات الم حوية دلم النحو اآل ق :
الجدو 1
أدداد االي انة المو دة والمعادة
ت

اسم المنظمة

كلية اإلدارة واالختصاد
2
كلية اآلداب
1
كلية الصيدلة
3
المعهد التقني  /الموصا
4
المعهد التقني  /نينوى
5
المجموع
1
المصدر :من إدداد ال احيين .

عدد اإلستمارات
الموزعة
21
21
20
11
11
87

عدد اإلستمارات
المعادة
20
9
7
21
28
10

%
3838
57
36
52352
55325
50362

حدود البحث
 .1الحدود المكانية  :يجد ال احيون من المروري اإلشارة إلم دوادق إي يار هذه
علم
المنظمات وصفتا مج معا ل حيتم أو ما ييمم حدوده المكانية وذلت ألي ا
يعق هذه المنظمات نحو طوير أنظمة معلوما تا ،دلم الرام من يعق المنظمات
األيرج إلم طوير أنظمة معلوما تا ،إال أن ال احيين يجدون أن ط يعة دم المنظمات
الم حوية يعم إلم ال طوير شك أيرع .
 .2الحدود الزمانية :يمكن دد المدة المحصورة ين 1020/1/1و 1022/1/17مناي ة
لتذا الغرم ،وذلت لكونتا المدة ال ق أنج فيتا هذا ال حث دءا من الشروع متام
حصي ال يانات من المج مع الم حوث وإن تاء إنجا ال حث وط اد ل .
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المحور الثاني -ميهوم النجاح في أنظمة المعلومات ونماذج خياسو
أوالً -ميهوم النجاح في أنظمة المعلومات وأهميتو
ي صد النجاح فق نظام المعلومات اد ماد دلم راء الك ا ومنتم دييم والنائ ،
 ) 2، 1001الحالة أو المو ع الذي كون لنظام المعلومات فيل ال درة دلم وفير المعلومات
للمي فيدين ،دلم النحو الذي يل ق اح ياجا تم ،وحيث إن األنظمة اين عا لفادلي تا فق
وفير المعلومات ما يل ق اح ياجات المي فيدين وكفاء تا فق اي يدام الموارد الم احة لديتا،
كما يجمع دلم ذلت الك ا ومنتم  )Eillott&Starking,1998,31و  ،)Senn,1985,403لذا
يمكن دد هذا النجاح معيارا ني يا يع مد ألارام ويم أنظمة المعلومات ،للو وع دلم
مدج مكنتا من رير كاليفتا من يل ما دمل من منافع ،ويمكن أن يع مد لذات الغرم
ية األنظمة األيرج ،م م ما ر ت الحاجة إلم ذلت ،وهو ذلت ال يي لع دن
من
معياري الفادلية وصفتا دم األشياء دلم نحو صحيح الطائق ،)43، 2995،ومعيار
الكفاءة وصفتا االي يمار األمي للموارد ،إن لم نقا إنو يتميز عنها ،ولكونو يحاوا أن
يجمع خصا صها معا ً في هدفو الذي مياده كما يرى الباحثون ،ح يم الفادلية صم ما
يمكن من الكفاءة من جتة ولكونل جاء أيايا فق موء االد اد الذي ياد فق أوياط
المت مين تذا النظام صور مفتومق الفادلية والكفاءة ،والييما فق ظ اي يدامتا دلم
نحو منع احدها دن اآلير دن وفير اإلجا ات دلم ال ياذالت ال ق أييرت حو اإلنفام
العالق فق أنظمة المعلومات ،ودوادق هذا اإلنفام ،وحدوده ،وما إذا كانت أنظمة المعلومات
مجاالت للي يمار حدود هذا المي وج العالق من ددمل العدوانق )50، 2997،و دلي
إيارة هذه ال ياذالت فق الح ة ال منية ،ال ق كانت شتد شيودا فق اي يدامتا ،وذلت
ظتور هذا المعيار من جتة أيرج .
واعتمادا على ما تقدم ،تبدو أهميتو بوصيو ال يقف عند حدود انجاز المهام من خبا
أنظمة المعلومات كماالر للحكم على فاعليتها فقط ،با يذهب على نحو أبعد من ذلا
ليضيف الرط استخدام الموارد بوصيو ماالراً إضافيا ً آخر أيضا ،مما شجع عم الك ا
ومنتم يلطان ) 409 ،1000،دلم ال و إن فش أنظمة المعلومات ال يعنق و فتا ،وإنما
يعنق ددم اي يدامتا دلم نحو فاد أيما .
ثانيا ً -نماذج خياس نجاح أنظمة المعلومات لديلون وماكلين:
دم الكا ان ديلون وماكلين كغيرهما من الك ا أنموذجتما األولق فق دام )2991
الشك  ،)2يم دمدا إلم طويره فق مطلع أأللفية الجديدة دلم النحو الذي يعرمل الشك
 ،)1ويمكن أن يع ج هذا ال طور إلم طور النظرة ال ق نمت فق د د ال يعينات ،وال ق
موج تا لم يعد ينظر كما يرج الك ا إلم أنظمة المعلومات وصفتا معنية وفير
المعلومات ف ط فحي  ،ومعنية وفير اليدمات أيما.
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تأثير

تأثير

منظمي

فردي

استخدام النظام

رضا المستفيد

جودة النظام

جودة المعلومات

الشك 2
أنموذج ديلون وماكلين
Source :Delone,William and Mclean, Ephraim,(1992) information system success:
The Qust for the defendant variable,information system research,Vol.3,p 87.

F.B

جودة النظام
نية االستخدام

الفوائد اإلجمالية

جودة المعلومات
رما المي فيد
جودة الخدمات

F.B
عواقب النظام
3

استخدام النظام
2

إنشاء النظام

1

الشك 1
ال صميم الجديد ألنموذج نجاح نظام المعلومات اإلدارية

Source: Delone,W.H and Mclean E.R.(2002)“ Information Systems Success Revisited
“Proceedings Of The 35th Hawaii International Conference On System Sciences,
P9

ال احيين ،كمدي
أن يصار إلم ويم األنموذج المذكور من
و عامة ...
لل عريع نموذجتم الم رح ،يجدون من المروري الو وع لوصع هذا األنموذج وأ عاده
وم ايييل ،وذلت دلم النحو الذي مفاده :
ي وم أنموذج ديلون وماكلين دلم يلية أ عاد هق : )Delone & Mclean, 2002, 12
 .1إنالاء النظام ،وي كون من يلية م اييا هق :
أ .جننودة النظننام الههذي ي ههيا ههوة طههور النظههام ،ف نظمههة المعلومههات حي ه مي ه وج
طورها يمكن أن ن يم دلم األال دلم أر عة أنواع اليدوية ،ش ل اآلليهة ،اآلليهة،
االلك رونية) .
ب .جودة المعلومات  :يركه ههذا الم يهاا دلهم يصهائص المعلومهات هدءا مهن الكميهة
ال هق م هدور النظهام وفيرهها وان تهاء يهة اليصهائص ،ال هق لهم يصهر إلهم اال فهام
الكا وال احيين العدوانق)305 ،1009 ،
دليتا من
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ت .جودة الخدمات :يمي هذا الم يهاا أحهد اإلمهافات ال هق أحهديتا الكا هان المهذكوران
فق أنموذجتما الجديد م ارنهة نموذجتمها اليها م ،و هدو أهمي هل وصهفل يحهاو أن
يوفر اإلجا ات دلم ددد من ال ياذالت منتا.
 ه ييتم هذا النظام ديم االي شارات وصفل دادما لل رارات؟ ه ييتم فق وفير الحلو للمشكلت وصفل نظاما ي يرا؟ .2االستخدام ،وي كون من م يايين رئييين هما :
أ .اسننتخدام النظننام :ويشههير إلههم مههدج اد مههاد المي ه فيدين دلههم ميرجههات النظههام فههق
أدائتم لمتامتم ،وي اا من يهل دهدد مهرات االيه يدام ،والو هت الميه نفذ فهق كه
مرة من ههذه المهرات  ،)Lgbaria,1990,632فكلمها ا دادت مهرات ايه يدامل ،كلمها
دد ذلت مذشرا دلم نجاحهل ،وهكهذا النيه ة للو هت الميه نفذ وصهفل يهدي مذشهرا
من مذشرات يادة االي يدام ،إذ كلما نجح النظهام فهق هديم المعلومهات للميه فيدين
فق الو ت المناي  ،كلما دد ذلت حاف ا لتم لم يد من االد ماد دليل ،وهكذا .
ب .رضا المستييد :يعد ههذا الم يهاا مهن وجتهة نظهر )Delone & Mclean, 1992 ,94
كمها فهق نظهر معظهم الك ها ومهنتم  )Gatiah, 1994, 114وصهفل الم يهاا األكيهر
أهمية إلارام ياا النجاح فق أنظمة المعلومات ،ويمكهن عريفهل وصهفل موا هع
الميه فيدين جههاه النظههام  ،)Cheney & Dicksin, 1987,173ومهها إذا كانههت لههديتم
الرا ة فق اي مرار ال عام ل أم غييره .
 .8اليوا د اإلجمالية :يمي هذا ال عد يلصة ما ي ن تق إليل متمة اي ار النظام ،وي هدو كمها
ههههو وامهههح مهههن الشهههك  )1ار اطهههل الوييهههم ال عهههد اليههها م فهههق مجاليهههل الرمههها،
واالي يدام) فق إطار ما ييمم ال غذية العكيية .
ثالثا ً -تقويم أنموذج ديلون وماكلين (مدخا للتعريف باألنموذج المقترح)
يعد أنموذج ديلون وماكلين كما يع د ال احيون اد مهادا دلهم مفتهومتم اإلجرائهق الهذي
ي ت اإلشارة إليل مناي ا ل ياا فادليهة أنظمهة المعلومهات ولهيا نجاحتها ،فالنجهاح فهق نظهر
ال هاحيين يف ههرم أن يع مهد دلههم الكفهاءة وصههفتا المحهدد للفادليههة ،إذ ال يمكهن ال ههو نجههاح
نظههام المعلومههات مجههرد ح ي ههل للفادليههة ،وإنمهها ين غههق أن يههر ط ح يههم الفادليههة الكفههاءة،
انطل ا مهن أههداع النجهاح ال هق د هر دنتها ال هاحيون ،ح يهم الفادليهة صهم مها يمكهن مهن
الكفهاءة  ،ومها يعه ههذا الهرأي لهدج ال احيين،ا فهام الك ها ومهنتم )Peter et al.,1999, 80
) (Myers et al., 1998, 20دلهم الم هاييا ال هق اشه م دليتها ههذا األنمهوذج وصهفتا ياصهة
يههاا الفادليههة ،فمههل دههن ذلههت ال يوجههد فههق األنمههوذج كمهها يع ههد ال ههاحيون مهها يشههير إلههم
الموارد دلم نحو دام ،ودلم أميلي تا فق االي يدام دلم نحو ياص .
انطل ا من ذلت يعم ال هاحيون إلهم مهمين المهوارد فهق أنمهوذج مف رمهين هذلت مها
ي ق
 .2إن نوديهة المهوارد الم احهة يه حدد جهودة النظهام  .وههذه هدورها يه دي وصهفتا دهامل
مذيرا فق حديد جهودة المعلومهات وجهودة اليهدمات ال هق يعنهم النظهام وفيرهمها ،وذلهت
إلم جان يير الموارد فق جودة ك من المعلومات واليدمات .
 .1إن رما المي فيد ال ين غق أن حدد مجرد اي يدام النظام ،وذلت اد مادا دلم مها يه ت
اإلشههارة إليههل يصههوص فش ه أنظمههة المعلومههات وصههفل ال يعنههق أو ال يههر ط و ههع
النظام أو ددم ايه يدامل ه هدرة النظهام أو إدار هل دلهم االيه يدام األميه للمهوارد فهق
أيناء االي يدام وصوال إلم وفير ميرجا ل من المعلومات واليدمات .
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 .3إن الموا نة ين الفوائد اإلجمالية من يل ال غذية العكيية مع مذشرات النجهاح يف هرم
أن م فق موء ال نادة الم نية دلم اي يدام النظام حدود األميه للمهوارد  .ولهيا دلهم
االي يدام ف ط كما ي ين من أنموذج ديلون .
واد مادا دلم ذلت صور ال احيون أنموذجتم دلم النحو الذي يعرمل الشك .)3

مؤشرات النجاح

خصائص النظام

نية االستخدام

جودة
المعلومات

الفوائد
اإلجمالية

رضا المستفيد

التغذية العكسية

االمثلية في
االستخدام

جودة النظام

مدخالت النظام
الموارد
المتاحة
حاجات
المستفيد

جودة
الخدمات

الشك 3
األنموذج الم رح ل ياا نجاح نظام المعلومات

المصدر :من إدداد ال احيين

المحور الثالث -اإلطار الميداني
أوال  :وصف عينة البحث
يمكههن ال ههو اد مههادا دلههم معطيههات الجههدو  )3نمههوج دينههة ال حههث ،وذلههت ألن
أفرادههها يههواء الههذكور الههذين لغههت أدههدادهم  )39فههردا ،أو اإلنههاث اللههوا ق لغههت أدههدادهن
 )12أنيم ،يعدون من حيث العمر فق مة دطائتم ،وذلهت ألن معظمتهم وا هع مهمن الفئهات
العمريهة الم ويهطة والمحصهورة هين  ،)50-32مههع عهم االيه يناءات ال هق وصهلت دلههم
مي وج من هم أ مهن ههذه األدمهار مها نيه ل  )%28و لغهت دلهم ميه وج مهن ههم أدلهم
منتا ما ني ل . )%10
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الجدو 3
وصع أفراد العينة الم حوية
الجنس
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ذكور
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06-81

ت
12

%
35
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 -71فأكثر
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%
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%
47

%
25

الالهادة
ماجستير

بكالوريوس
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1

ت
9

ت
21

%
20

%
ت
10
31
الموخع اإلداري
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ر يس خسم
%
ت
%
ت
18
21
18
21

%
10

دكتوراه
ت
27

%
30
مساوا وحدة إدارية
%
ت
42
15

المصدر :من إدداد ال احيين فق موء اي مارة االي يان

إن هههذه االيه يناءات ال له مههن أهميههة العمههر وصههفل يههدل نمه العينههة ،وذلههت ألن
الموا ههع اإلداريههة اال هها مهها كههون حاجههة إلههم مههديرين مههن ذوي األدمههار الف يههة الوظههائع
الشها ة) ليواصههلوا ميهيرة المنظمههات ،كمها إن هههذه المنظمهات حاجههة إلهم مههديرين مههن ذوي
األدمههار الك يههرة الوظههائع ليكونههوا ميا ههة األدالء أو المعنيههين ن ه الي ههرة إلههم المههديرين
اآليرين األ دمرا منتم .
ومن جتة أيرج يمكن أن يادد مذهلت أفراد العينهة العلميهة دلهم ال هو نمهوجتا
أيمها ،وذلهت ألن جميههع أفرادهها هههم ممهن يحملههون الشهتادة الجامعيههة األوليهة ال كههالوريوا)
دلهم األ ه  ،ف ههد كانهت نيه ة حملهة هههذه الشهتادة  )%20فهق حههين لغهت نيه ة مهن يحملههون
شتادة الماجي ير  )%10وني ة ممن يحملون شتادة الدك وراه . )%30
فمههل دههن ذلههت يمكههن أن يع ه ال ههو نمههوج هههذه العينههة كونتهها انحصههرت فئههة
المههديرين فههق المج مههع الم حههوث ههدءا مههن معههاونق العمههداء وا ههع )%5مههرورا رذيههاء
األ يام ني ة  )%18يهم م هرري األ يهام العلميهة نيه ة  )%18أيمها ،وان تهاء ميهذولق
الوحدات اإلدارية فق دمادات هذه المنظمات الذين كانت ني تم . )%42
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ثانيا ً  :مواخف المستبية أراءهم من ماالرات البحث
الجدو 4
وصع م غيرات ال حث و شييصتا

المصدر  :من إدداد ال احيين فق موء ن ائ الحاي ة االلك رونية .

ثالثا ً -اختبار فرضيات البحث
 .1اختبار عالخات االرتباط بين أبعاد األنموذج
فصح معطيات الجدو  )5دن وافر دل هات ار هاط ط يعيهة معنويهة وطرديهة هين
مجم م غيرات ال حث يواء إذا ما دريت فق إطار دل ة كه عهد مهع األ عهاد األيهرج كه
دلم حدة ،أو إذا مها دريهت فهق إطهار دل هة كه منتها الفوائهد اإلجماليهة وصهفتا المحصهلة
النتائية لمتمة ويم النظم يد ال ويم .
أما يصوص وة هذه العل ة ف دو اد مادا دلهم معطيهات الجهدو المهذكور وصهفتا
م اينة ،إذ دت العل ة ين مذشهرات النجهاح و هين الفوائهد اإلجماليهة األدلهم ار اطها ،وذلهت
داللههة يمههة معام ه االر ههاط ال ههق لغههت  )0.593دنههد ميه وج المعنويههة  )0.05فيمهها ههدت
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العل ههة ههين مههديلت النظههام و ههين الفوائههد اإلجماليههة وصههفتا األ ه ار اطهها ،وذلههت داللههة
المعام نفيل الذي لغت يم ل  )0.387دند مي وج المعنوية المذكور .
أمهها يههة العل ههات األيههرج فههيمكن ر ي تهها حي ه ههوة معام ه االر ههاط دلههم النحههو
اآل ق :
أ .العل ة ين يصائص النظام و ين مذشرات نجاحل معام ار اط يم ل . )0.581
ب .العل ة ين يصائص النظام و ين فوائده اإلجمالية معام ار اط يم ل . )0. 521
ت .العل ة ين مديلت النظام و ين يصائصل معام ار اط يم ل . )0.451
ث .العل ة ين مديلت النظام و ين مذشرات نجاحل معام ار اط .)0.361
وبعامة ....يمكن القوا اعتمادا علنى جملنة المعطينات السنابقة بثبنوت صنحة فرضنية
البحننث التنني اهتمننت بمعنويننة عالخننة االرتبنناط بننين أبعنناد األنمننوذج بمتايراتهننا المختليننة
وخوتها.
الجدو 5
مصفوفة االر اط ين أ عاد األنموذج الم رح
األ عاد
يصائص النظام
مذشرات النجاح
الفوائد اإلجمالية
N = 60

مديلت النظام

يصائص النظام

*0.451
0.361

**0.581

0.387

**0.521
** P ≤ 0.01

مذشرات النجاح

**0.593
* P ≤ 0.05
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 .2اختبار عالخات التأثير بين أبعاد األنموذج المقترح
يمكهن هع دل هات األيهر هين أ عهاد األنمهوذج الم هرح اد مهادا دلهم معطيهات حليه
الميار يكشع دن فاصيلتا الجدو  )1دلم النحو اآل ق :
* اير مهديلت النظهام فهق الفوائهد اإلجماليهة ،و يصوصهل يمكهن ال هو اد مهادا دلهم معامه
الميههار الكلههق ال الغههة يم ههل  )0.934وجههود دل ههة أيههر لمههديلت نظههام المعلومههات فههق
الفوائد المرجوة منل .
2
أما أوصاع هذا األير أو معالمل ف ومهح اد مهادا دلهم يم هق  )Rو  )Fدلهم النحهو
الذي مفهاده  :ي مهح مهن معامه ال حديهد  )R2إمكانيهة فيهير  )%72مهن ال هاين فهق الفوائهد
اإلجماليههة االد مههاد دلههم مههديلت النظههام ،و ههددم ذلههت يمههة  )Fالمحيههو ة ال الغههة )8.33
ال ق جاءت دلهم نحهو أدلهم مهن يم تها الجدوليهة ال الغهة  )2.92دنهد درجهة الحريهة )1,59
ومي وج المعنوية  ،)0.05مما ييادد دلهم ال هو معنويهة وإيجا يهة دل هة األيهر هين ههذين
ال عدين المديلت ،الفوائد).
أما يصوص ية ال هاين فهق الفوائهد اإلجماليهة ال الغهة نيه ل  )%28فهيمكن فيهيرها
االد ماد دلم أ عاد أيرج اير هذه المديلت ،ور ما ر ط األ عاد األيهرج فهق األنمهوذج
يد االي ار ،ومما جدر اإلشارة إليل يصوص ط يعة هذا األير فتق نودان :
 .2األير الم اشر :و د لغت يمة معام مياره *. )0.401
 .1األير اير الم اشهر ،د هر واف هات مذشهرات نجهاح النظهام ويصائصهل ،و هد لغهت يمهة
معام مياره . )0.533
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ومهها ي ه يصههوص أيههر مههديلت النظههام فههق الفوائههد المرجههوة منههل دلههم المي ه ويين
الم اشههر وايهههر الم اشهههر) يمكههن أن ي ههها كمههها ي ههدو مهههن يهههة معطيههات الجهههدو المهههذكور
يصههوص أيههر عههد يصههائص النظههام فههق الفوائههد المشههار إليتهها أيمهها ،ولكههن ههاي لع ههيم
معههاملت الميههار الكليههة ،والم اشههرة ،وايههر الم اشههرة و ههيم كه مههن  )R2و  )Fالمحيههو ين
دنههد درجههة الحريههة نفيههتا ومي ه وج المعنويههة المشههار إليتهها ،وكههذلت فيمهها ييههص عههد ايههر
مذشههرات النجههاح فههق الفوائههد اإلجماليههة ال ههق ي حههدد أيرههها وصههفل أيههرا م اشههرا ف ههط يمههة
معام ميار يم ل ** )0.531لعدم وجود عد وييط ي ع ينتا.
بعامة  ....يمكن القوا اعتمناداً علنى جملنة المعطينات الماالنرة فني الجندوا المنذكور
بصحة فرضية البحث التي اهتمت باإلالارة إلى أثنر أبعناد األنمنوذج المقتنرح المختلينة فني
اليوا د المرجوة من نظام المعلومات .
الجدو 1
معطيات حلي الميار ودل ات األير ين أ عاد األنموذج الم رح
ت
1
2
8

األبعاد
المي
مدخالت النظام
خصا ص النظام
ماالرات النجاح

المع مد
اليوا د
اإلجمالية
N = 60

معاما المسار
اير الم اشر
الم اشر
0.533
*0.401
0.243
**0.604
**0.531
-

R2

الكلق
0.72 0.934
0.68 0.847
0.74 0.531
** P ≤ 0.01

Re
)(1- R2
0.28
0.32
0.26

F
الجدولية

المحيو ة
8.33
2.92
9.37
11.41
* P ≤ 0.05
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االستنتاجات والمقترحات
أوالً -االستنتاجات
يمكن اليروج اد مادا دلم ما دم نودين من االي ن اجات دلم النحو اآل ق:
 .1النظريننة  :ال ههق ذكههد إمههافة إلههم مهها ههذه األطههر النظريههة فههق نظريههة المنظمههة ودلههم
اإلدارة ومنهههل نظهههام المعلومهههات إلهههم ال كيهههد دليهههل يصهههوص ال طهههور وصهههفل ظهههاهرة
مي مرة فق حياة المنظمات ،إنل ال يعنق دوما ددم جدوج ما لهل ،هدر مها يعنهق إمهفاء
م يد من النم دليل جعلل أكير ملءمة مع ال غييرات الحاصلة فق ال يئة .
ودلهم وفهم ذلهت جهاءت فكهرة طهوير أنمهوذج ديلهون ومهاكلين ،وال هق هم ال وصه فهق
موء فكرة طويره إلم مفاده:
أ .إن نجاح أنظمة المعلومات أو فشلتا ال ي فان دند حدود شغي النظام مهن ددمهل ،وإنمها
ين غههق أن يذيههذ الحي ه ان االي ه يدام الفاد ه للمههوارد الم احههة فههق هههذا النظههام كشههرط
للحكم دلم هذا النجاح أيما.
ب .إن رما المي فيد دهن نظهام المعلومهات يعهد مهديل ل كهرار ايه يدامل ،ين غهق أن نهم
فق موء الموا نة ين كاليع النظام ومنافعل ،فكلما فو ت المنهافع دلهم ال كهاليع دهد
ذلت ميواا لل نادة ل ،و العكا.
 .2الميدانيننة :ال ههق ذكههد إمههافة للنههواحق ال ههق أكههد دليتهها ديلههون ومههاكلين يصههوص ه ير
الفوائهد اإلجماليهة ألنظمهة المعلومهات يصههائص ههذه األنظمهة ومذشهرات نجاحتها ،دلههم
موارد النظام وصفتا دوام حايمة فهق ههذا المجها أيمها ،واليهيما عهد أن هم ال ح هم
يصوصتا مما ي ق :
أ .دل تا يصائص النظام ،وال ق ي ت معنوي تا وإيجا ي تا.
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ب .دل تا مذشرات النظام وال ق م ال كد من معنوي تا و و تا أيما.
ت .دل تهها الفوائههد اإلجماليههة ،وال ههق ي ههت أن لتهها نههودين مههن ال ه يير فههق هههذه الفوائههد
م اشر واير م اشر) ،و د ي ت ال ح م منتا أيما .
ثانيا ً -المقترحات
اد مادا دلم اي ن اجات ال حث الييما الميدانية ،يمكن ديم جملهة مهن الم رحهات لعه
منتا:
 )2مههرورة إدرات اإلدارات أن طههوير أنظمههة المعلومههات ال يعنههق اإلنفههام المفههرط دليتهها
وايه حواذ دلهم ال انهات المي لفهة ،هدر مها ين غهق أن يعنهق طهوير األنظمهة دلهم النحههو
ال كاليع .
الذي يل ق اح ياجات المي فيدين
 )1مههرورة إدرات هههذه اإلدارات أيمهها أن مههن أفم ه المعههايير ،ال ههق يههادد دلههم ومههع
الحههدود المنايهه ة لثنفههام دلههم أنظمههة المعلومههات ،أو الر ا ههة دليتهها ن هههو مههن يههل
مههمينتا وصههفتا عههدا مههن أ عههاد ههويم أنظمههة معلوما تهها ،و ههذلت ي ه مكن مههن إجههراء
الموا نة ين كاليع انظمنتا ومنافعتا ،م م ر ت الحاجة لذلت .
 )3لكههق يصههار إلههم عمههيم مهها وصه إليههل ال ههاحيون واليههيما يصههوص عههد المههوارد الههذي
ا رحههوه ي منههون دلههم ملئتههم مههن ال ههاحيين ط يههم أنمههوذجتم الم ههرح فههق منظمههات
أيرج ودلم أن كون من المنظمهات ال هق عمه فهق مجهاالت أيهرج ايهر ال علهيم ،الهذي
ركه وا دليههل فههق هههذا ال حههث كمهها ي مههح مههن دينههة حههيتم ،وذلههت للو ههوع دلههم فادلي ههل
ومعالجة ما د ع ريل مهن نهوا ص ،ويها ح هذا لهو يع مهد لتهذا الغهرم مهديل كميها ولهيا
وصفيا كحا هذا ال حث .
المصادر
أوالً -المصادر باللاة العربية
.2
.1
.3
.4

.5

يلطان،إ راهيم  ،) 1000نظام المعلومات اإلدارية،مدي النظم،الدار الجامعية -ال اهرة.
الطائق،محمهد د هد حيههين ،)2995أيهر المنههال ال نظيمهق فههق مذشهرات فادليههة نظهام المعلومههات
اإلدارية ،أطروحة دك وراه اير منشوره ،كلية اإلدارة واال صاد –جامعة الموص .
العههدوانق ،د دالي ه ار محمههد دلههق ،1009 ،اي ه تلت يمههة المعلومههات فههق مههوء مفتههوم دورة
الحيههاة ،المفههاهيم ،األهميههة واأليههر وإمكانيههات ال يههاا ،مجلههة نميههة الرافههدين ،المجلههد  ،32العههدد
 ،94كلية اإلدارة واال صاد ،جامعة الموص .
العدوانق ،د هد اليه ار محمهد دلهق ،)2997 ،طهوير نظهام المعلومهات اإلداريهة هال ركي دلهم
ط ي ات انة المعلومات الحديية ،حالة درايية فق المعتد الفنهق الموصه  ،أطروحهة دك هوراه،
كلية اإلدارة واال صاد  ،جامعة الموص  ،اير منشورة .
دييهم ،ايهان فريهد ،نائه  ،إ هراهيم د هد الواحهد  ،)1001 ،نحهو نهاء نظهم معلومهات معياريهة
ناجحة ،مجلة اإلدارة للعلوم ال ط ي ية ،المجلد واحد ،العدد ، )2جامعة العلوم ال ط ي يهة األهليهة،
دمان –األردن .
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