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 ملخص الدراسة 

 
المنظمــة. وتتكــون هــذه العوامــل مــن: هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى العوامــل المــؤثرة فــي نجــاح نظــم تخطــ�ط مــوارد 

ــم تكن ــاءة قســ ــا، �فــ ــم اإلدارة العل�ــ ــال، دعــ ــ�ط مــــوارد المنظمــــة وعلم�ــــات األعمــ ــم تخطــ ــین عمل�ــــات نظــ ــا التوافــــق بــ ولوج�ــ

المعلومات، دعم مــوردي نظــم تخطــ�ط مــوارد المنظمــة والهنــدرة. فــي حــین أن نجــاح نظــم تخطــ�ط مــوارد المنظمــة یتكــون 

 معلومات وجودة الخدمة.ودة المن: جودة النظام، ج

عینــة  اخت�ــارتــألف مجتمــع الدراســة مــن جم�ــع مســتخدمي نظــم تخطــ�ط مــوارد المنظمــة فــي شــر�ة متــرو التجار�ــة. وتــم 

 یناســت�انت اســت�عاد، وتــم اســت�انة 27ي نظم تخط�ط موارد المنظمة في شر�ة مترو، حیث تم توز�ع ة من مستخدممالئم

 .صالحة للتحلیل  است�انة  25  ىت�قك  �ذلنظرًا لعدم صالحیتها للتحلیل، و 

�انــات الدراســة عــددًا مــن أســالیب التحلیــل اإلحصــائي لتحلیــل الب�انــات. و�عــد إجــراء عمل�ــة التحلیــل لب اســتخدام وقــد تــم 

المســــتقلة التال�ـــة (كفــــاءة قســــم تكنولوج�ــــا  وفرضـــ�اتها، توصــــلت الدراســــة إلـــى عــــدد مــــن النتــــائج، أهمهـــا: أن المتغیــــرات

 موردي نظم تخط�ط موارد المنظمة) لها تأثیر ذو داللة إحصائ�ة في جودة المعلومات.  المعلومات، دعم 

ام. وأ�ضـــًا معلومــات) لـــه تــأثیر ذو داللــة إحصــائ�ة فــي جــودة النظــ كمــا وأن المتغیــر المســتقل (كفــاءة قســم تكنولوج�ــا ال

ارد المنظمــة) لهــا تــأثیر ذو داللــة المتغیــرات المســتقلة (كفــاءة قســم تكنولوج�ــا المعلومــات، دعــم مــوردي نظــم تخطــ�ط مــو 

مـــا إحصــائ�ة فـــي جــودة الخدمـــة. وجــاءت جـــودة المعلومــات فـــي شــر�ة متـــرو التجار�ــة �شـــكل عــام مرتفعـــة المســتوى. �

تطــو�ر �فــاءة قســم تكنولوج�ــا المعلومــات لمــا فــي ذلــك مــن أثــر ذو مغــزى علــى �ــل مــن فــي    �االستمراروأوصت الدراسة  

العمــل  فــي، وجودة الخدمــة �ثالثــة محــاور رئ�ســة لجــودة نظــم تخطــ�ط مــوارد المنظمــة، و جودة النظام، وجودة المعلومات

فــي ذلــك مــن أثــر إ�جــابي ذو مغــزى فــي جوانــب جــودة  علــى رفــع ســو�ة دعــم مــوردي نظــم تخطــ�ط مــوارد المنظمــة لمــا

 دة الخدمة.المعلومات وجو 

 

 الكلمات المفتاح�ة: 
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Abstract 
 

The aim of this study is to identify the factors affecting the success of the organization’s 

resource planning systems. These factors consist of the following: The compatibility 

between ERP system and business processes in the organization, support of senior 

management, the efficiency of the information technology section and support suppliers 

of enterprise resource planning systems. In addition, the success of the organization’s 

resource planning systems consists of the following: System quality, information quality 

and service quality. The study population consisted of all the ERP system users at Metro 

Company in Syria. The Study sample consisted of (29) Of ERP users and (2) were 

excluded due to the lack of validity of geometric analysis, (27) valid for analysis 

questioners were retrieved. 

After an analysis of study data and assumptions, the study found a number of outcomes, 

in which they are: The competency of the IT section. 

In addition, ERP supplier support had a significant impact on the quality of the 

information. The competency of the IT section, alone, had a statistically significant effect 

on system quality, moreover, the independent variables, which are in relation to the 

competency of the IT section and supplier support of ERP systems, have a significant 

impact on the quality of the service. The Study Recommended the continuation of 

developing an efficient IT section, because of the significant impact on system quality, 

quality of information and quality of service. Moreover, to upgrade suppliers support of 

ERP systems for it has a positive impact on the quality of the information and service 

quality. 

Keywords:  

Enterprise Resource Planning System, The Compatibility Between ERP System And Business 

Processes In The Organization, Support Of Senior Management, The Efficiency Of The 

Information Technology Section, Support Suppliers Of Enterprise resource Planning Systems, 

Quality Of system, Quality Of Information, Quality Of Service.
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): تمھید 1-1(  

 

شركات  نظم تخطیط موارد المنظمة من قبل ال أصبحت خدمات اإلنترنت تتزاید بتزاید اإلقبال على حلول 

التعقید في ربط جمیع النظم الداخلیة مع البیئة الخارجیة، مما أدى إلى ظھور السوریة، وتتمیز ھذه النظم ب

ً معلترتیب المعلومات بطریقة تشمل كافة العوامل البشریة والتقنیة  ةمنھجی . ویقوم ھذه البحث بالتركیز  ا

 على عدة عوامل منھا:

 وإجراءات العمل  ةالمنظمالتوافق بین نظم تخطیط موارد  •

 دعم اإلدارة العلیا •

 كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات •

 المنظمةدعم موردي نظم تخطیط موارد  •

 الھندرة   •

 

ً   المنظمة  مواردإن نظم تخطیط    تتكون من سلسلة من "الوحدات النمطیة" أو التطبیقات التي تم ربطھا بسالسة معـا

لتكامل بین ممارسة إدارة األعمال وتكنولوجیا المعلومات من ق احقیتوتھدف إلى    ،من خالل قاعدة بیانات مشتركة

ارد البشـریة، واإلنتـاج، حیث دمج العملیات التجاریـة األكثـر أھمیـة فـي المنظمـة (مثـل المحاسـبة والمالیـة والمـو

 , Business Software)والتوزیع لتنسـیق األنشـطة وتبـادل المعلومـات) لتسـھم فـي تحقیـق أھـداف المؤسسـة . 

2010)   

ن نظم تخطیط موارد المنظمة ھي التي تقوم بالربط بین مختلف وحدات األعمال للمنظمة إولذلك، وبعبارة أخرى،  

ق المعلومـات فوالموارد البشریة في نظام واحد تتكامـل فیـھ منصـة مشـتركة لتـد  ،مثل المحاسبة المالیة، والتصنیع

 .Beheshti (2006)عبر منظمة األعمال 

 

یط موارد المنظمة مختلف أقسام المنظمة مثل المحاسبة والمالیـة، المـوارد البشـریة،اإلنتاج، ظام تخطیساعد ن      

 Business)والتوزیـــع مـــن خـــالل العمـــل علـــى تنســـیق النشـــاطات، والمشـــاركة فـــي المعلومـــات.  ذالتنفیـــ

Software.pp,P:2010) . 

مـن خـالل ت األعمال في منظمة ما ھو أمر ھـام : بأن التوافق بین النظام وإجراءا  Wang et al. (2006)وذكر 

بھ المنظمـة تلبیـة   عات األعمال بالمدى الذي تستطی، ویؤثر التوافق بین النظام وإجراءالمنظمةتنفیذ تخطیط موارد  

تكمن أھمیة نظام تخطـیط مـوارد المنظمـة فـي دعـم اإلدارة العلیـا، وإعطـاء صـورة شـاملة عـن   حاجات العمالء.
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 Hamiltonفیـذ المشـروع. تنراتیجیات، واألھـداف والتوجھـات التـي یجـب الشـروع بھـا فـي المشروع، واإلسـت

(2003). 

المطبقة في الشركات السوریة یتم شراؤھا من شركات تقوم بدور ریادي في   المنظمةإن معظم نظم تخطیط موارد  

لـدورھم الھـام فـي تشـكیل   نجاح ھذه النظم مـن خـالل تعـدیلھا، وینبغـي إختیـار مـزودي ھـذه الـنظم بعنایـة نظـراً 

 .(Zhang et al.2003)المحصلة النھائیة لعملیة التنفیذ  

 

لدراسات السابقة ): ا1-2(  

 دراسات باللغة العربیة:

تأثیر فعالیة تخطـیط مـوارد المشـروع نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة علـى ") بعنوان  2012دراسة (الفاعوري،  

 انة عمان الكبرى".تمیز األداء المؤسسي: دراسة تجریبیة في أم

تخطـیط مـوارد المنظمـة علـى تحقیـق أداء مؤسسـي الغایة الرئیسیة لھذه الدراسة ھي الكشف عن تأثیر فعالیة نظم 

متمیز في أمانة عمان الكبرى. وشملت عینة الدراسة الدائرة المالیة في أمانـة عمـان الكبـرى مـن مسـتخدمي نظـام 

ه الدراسة إلى وجود عالقة بالدلیل اإلحصائي بین فعالیة نظم تخطـیط تخطیط موارد المنظمة. أشارت أھم نتائج ھذ

 وتأثیرھا الموحد على تمییز أداء أمانة عمان الكبرى. موارد المنظمة

 

) بعنوان "قیاس أثر تطبیق نظم تخطیط موارد المنشـأة علـى العائـد علـى اإلسـتثمار فـي 2011دراسة (بركات،  

 الشركات الصناعیة السعودیة".

فـي الشـركات الصـناعیة   المنظمـةلزیارة إلى معرفة إذا ما كان ھناك تطبیق فعلي لنظم تخطیط موارد  ھذه اھدفت  

السعودیة، ثم تحدید أثر مستوى تطبیـق نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة علـى العائـد علـى اإلسـتثمار فـي الشـركات 

 وتم إختبارھا إحصائیاً.الصناعیة المساھمة السعودیة. تم وضع أربع فرضیات رئیسیة وأربعة فرعیة 

 ط الموارد بتعمیق التنفیذ من أجل تحسین أدائھا المالي.أوصت ھذه الدراسة الشركات التي بدأت بتنفیذ نظم تخطی

 

 

) "دراســة إستكشــافیة لتــاثیر تطبیــق نظــم تخطــیط مــوارد المشــروع علــى ممارســات 2007دراســة شــتیوي (

 ل السعودیة".افي منشآت األعمالمحاسبة اإلداریة ودور المحاسبین اإلداریین  

ى طبیعـة عمـل علـد المنظمـة علـى المحاسـبة اإلداریـة، وإستھدفت ھـذه الدراسـة لتحلیـل أثـر نظـم تخطـیط مـوار

ة. تـم تصـمیم وتوزیـع إسـتبیان علـى المحاسـبین اإلداریـین یالمحاسبین اإلداریین في بعض مـن الشـركات السـعود
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ل البیانـات إحصـائیاً. كشـفت نتـائج الدراسـة وجـود أثـر لـنظم تخطـیط المستخدمین لنظم تخطیط الموارد، وتم تحلی

على المحاسبة اإلداریة، كما كشفت عن عدم وجود تأثیر جوھري لنظم تخطیط موارد المنظمة فـي   موارد المنظمة

 إعداد وتخطیط الموازنات والتقاریر المالیة.

 

 الدراسات باللغة اإلنكلیزیة 1.2

Sumner (2000) “Risk Factors In Enterprise-Wide/ERP Project” 

عوامـل المخـاطرة فـي تنفیـذ نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة وتحدیـد عوامـل ھدفت ھذه الدراسة إلى وصف          

المخاطرة في ھذه المشاریع. وتناولت الدراسة أسئلة تختص بخصائص مشروع تنفیذ نظام إدارة الموارد (الغرض 

 قضایا إدارة المشروع، التحدیات الفنیة وعوامل النجاح الھامة.والنطاق، مدة المشروع ومسوغاتھ)،  

اد منھج الدراسة بإستخدام مقابالت منظمة وعمیقـة لمسـؤولین عـن تخطـیط وتنفیـذ وإسـتخدام نظـم تخطـیط تم إعد

 موارد المنظمة

ا برنـامج نظـم كما أبرزت النتائج التحدي إلعادة ھندسة إجراءات األعمال لتطابق إجراءات األعمال التـي یعززھـ

 تخطیط موارد المنظمة.

 

Kraemmergaard and Rose (2002) “Managerial Competences for ERP 

Journeys” 

ھدف ھذا البحـث ھـو الكفـاءات اإلداریـة المطلوبـة للمعـامالت المعقـدة الالزمـة لـدمج نظـم تخطـیط مـوارد        

 .SAP R/3إنتاج دانمركیة تستخدم   المؤسسة بنجاح. كانت العینة الرئیسیة للدراسة ھي شركة

مقترحــات اسـتخدم فـي ھــذا البحـث النظریــة كجـزء مـن عملیــة مكـررة لجمــع البیانـات وتفسـیرھا. لقــد أوضـحت 

واستنتاجات الدراسة بأن مختلف مراحل مسـیرة نظـام تخطـیط مـوارد المنظمـة تحتـاج إلـى كفـاءات متنوعـة مـن 

من الكفاءات المطلوبة، مثل الشخصیة والتجاریة والفنیة. فقـد كانـت ھـذه المدراء. یستنتج الباحث بأن نطاقاً واسعاً  

نظم تخطـیط مـوارد المنظمـة أن لـلمنظمـة، وكیـف یمكـن  الكفاءات مفتاح فھم سبب إختیار نظـام تخطـیط مـوارد ا

 یتالءم مع المؤسسة، وكیف یمكن أن تتغیر اإلجراءات.

 

 

Marnewick And Labuschagne (2005) “A Conceptual model for enterprise 

resource planning (ERP)” 
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 تعقیدات نظم تخطیط موارد المنظمة لمدراء المشاریع.ج مفاھیمي یوضح  ذھدفت ھذه الدراسة إلى تقدیم نمو       

األعمـال، ادارة التغییـر، ات أجزاء رئیسیة ھي : البرمجیات، عملی 4 ىقسمت ھذه النظریة نظام تخطیط الموارد إل

ھو المنھجیة. والذي یطـوق ھـذه المكونـات للتأكـد  بأنھـا مكتملـة ونفـذت بشـكل فق العملیات والعنصر الخامس توا

 منتظم.

ج ذقدم یمكن تطبیقھ على أي نظام مـن نظـم إدارة المـوارد، كمـا تبـین أن ھـذا النمـوُوتضمنت نتائج الدراسة الذي  

 یساعد في نطاق تحدید مشروع نظم إدارة موارد المؤسسات.

 

Cheng & Wang (2006) “Business Process Reengineering and ERP Systems 

Benefits”. 

 

لدراسة الى البحث في سبب وتأثیر العالقة بین عملیات ھندسة العملیات اإلنتاجیة والقیمة المضـافة ھدفت ھذه ا     

المنـافع بامـة  والخاصـة  لعا  اتمن نظم تخطیط مـوارد المنظمـة. تضـمنت نتـائج ھـذه الدراسـة توصـیات للمؤسسـ

بـین منظمـات القطـاع العـام المنشودة خالل إستخدام نظم تخطـیط مـوارد المنظمـة والتـي أبـدت وجـود توافـق مـا  

 والخاص.

تضـمنت منــافع نظـم تخطــیط مــوارد المنظمـة : زیــادة التوحیــد القیاسـي، إعــداد تقــاریر أفضـل وتكــالیف تشــغیلیة 

 منخفضة.

م ھـي : دعـم اإلدارة العلیـا، باإلضـافة إلـى اإلطـالع اإلسـتخدامات الناجحـة للنظـا  كانت العوامل التي ساھمت فـي

 ع وأعضاء الفریق.الواسع لمدراء المشاری

 كما بینت ھذه الدراسة وجود بعض المنافع المنشودة وارتفاع في مستوى الرضا عن بعض الوحدات البرمجیة.

 

Al-Debei, et al. (2013) “measuring Web Portals Success: A Respecification 

and Validation of the DeLone and McLean Information Systems Success 

Model”. 

 

دور بوابات اإلنترنت في تحسـین األداء الـوظیفي مـن وجھـة نظـر العـاملین  منھدف ھذا البحث ھو التحقق        

ثـم تـم مـن تأسیسـیة، و  ین كـان یسـتخدم كنظریـةج النجـاح دیلـون ومـاكلذعلى المستوى الفردي كمستخدمین. نمـو

مـل التالیـة : نوعیـة النظـام، نوعیـة المعلومـات، تنقیحھا لتتناسـب مـع سـیاق البحـث الحـالي، والتـي تتضـمن العوا

ونوعیة الخدمة. تم قیاس األدء الوظیفي للموظفین من خالل اإلبتكـارات المھمـة خـالل العمـل واألفكـار اإلنتاجیـة 
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ة إلى رضا العمالء والرقابة اإلداریة. یتبع ھـذا البحـث مـنھج دراسـة الحالـة، حیـث تـم بحـث ھـذه الھامة، باإلضاف

 ي عملیة اإلعداد الوظیفي ألداء الموظفین في ھذه الشركة.الظاھرة ف

 

 ): مشكلة الدراسة 1-3(

النظـر عـن مـدى  لوحظ في اآلونة األخیرة تبني العدید من الشركات لنظم تخطـیط مـوارد المنظمـة، بغـض         

خفـض فـي التكـالیف وزیـادة فع المتوقعـة مـن تطابقھا مع عملیات أعمالھا الداخلیة، أمالً فـي الحصـول علـى المنـا

الكفاءة والفاعلیة وتحقیق میزة تنافسیة. ولكن ھناك نسبة فشل عالیة في تحقیق ھذه النظم لغایاتھا المرجـوة ولـذلك، 

العوامل المؤثرة في نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة فـي الشـركات   التساؤل الذي یطرح نفسھ ھنا ھو: ما ھي

ظم تخطیط موارد المنظمة تذكر أن فشل ھذا النظام ال یعود إلى األمور الفنیـة، السوریة؟ خاصة أن معظم أدبیات ن

 ولكن إلى العوامل التنظیمیة.

المـؤثرة فـي نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد   وعلیھ، تتمثل مشكلة الدراسة بسؤالھا الرئیسي اآلتي : "مـا ھـي العوامـل

 ؟"  شركة مترو التجاریةالمنظمة في 

 عیة التالیة:ویمكن صیاغة األسئلة الفر

 ما ھو أثر التوافق بین نظم تخطیط موارد المنظمة وعملیات األعمال في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة؟ 

 مة؟ ما ھو أثر دعم اإلدارة العلیا في نجاح نظم تخطیط موارد المنظ

 ما ھو أثر كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة؟ 

 موردي نظم تخطیط موارد المنظمة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة؟   ما ھو أثر دعم 

 في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة؟   (الھندرة) ما ھو أثر إعادة ھندسة عملیات األعمال

 

 ) فرضیات الدراسة 1-4(

ال یوجـد أثــر ذو داللــة إحصـائیة للتوافــق بــین نظـم تخطــیط مــوارد المنظمــة  :HO1الفرضـیة الرئیســیة األولــى 

 ).p≥0.05عند مستوى داللة (  .وعملیات األعمال في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة

 

تخطـیط مـوارد م اإلدارة العلیا في نجاح نظم ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لدع : H02الفرضیة الرئیسیة الثانیة 

 .)p≥0.05عند مستوى داللة (  .المنظمة في شركة مترو التجاریة

 

و داللة إحصائیة لكفاءة قسم تكنولوجیا المعلومـات فـي نجـاح نظـم ذال یوجد أثر    :H03لفرضیة الرئیسیة الثالثة  ا

 ).p≥0.05لة (عند مستوى دال  .تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة
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ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لـدعم مزودي/مـوردي نظـم تخطـیط مـوارد  : H04الفرضیة الرئیسیة الرابعـة 

 ).p≥0.05عند مستوى داللة (  .المنظمة في نجاح تلك النظم في شركة مترو التجاریة

 

موارد المنظمـة  جاح نظم تخطیطللھندرة في ن ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة : H05الفرضیة الرئیسیة الخامسة 

 ).p≥0.05عند مستوى داللة (  .في شركة مترو التجاریة

 

اح تخطیط موارد المنظمة مجتمعـة ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لعوامل نج : H06الفرضیة الرئیسیة السادسة 

م تكنولوجیـا المعلومـات، عملیات األعمال، ودعم اإلدارة العلیـا، كفـاءة قسـتوافق نظم تخطیط موارد المنظمة مع  (

 )p≥0.05(عند مستوى داللة   .وارد المنظمة، والھندرة) في جودة المعلوماتودعم موردي نظم تخطیط م

 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لعوامل نجاح تخطیط موارد المنظمـة مجتمعـة  : H07الفرضیة الرئیسیة السابعة 

عمال، ودعم اإلدارة العلیـا، كفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات، (توافق نظم تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األ

 )p≥0.05(عند مستوى داللة    .في جودة النظام  ودعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة، والھندرة)

 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لعوامل نجاح تخطـیط مـوارد المنظمـة مجتمعـة  : H08الفرضیة الرئیسیة الثامنة 

ا المعلومـات، تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األعمال، ودعم اإلدارة العلیـا، كفـاءة قسـم تكنولوجیـ  (توافق نظم 

 )p≥0.05عند مستوى داللة (  .ة الخدمةفي جود ودعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة، والھندرة)
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 ج الدراسة  ذنموأ) 1-5(
 

 
 قة التالیة : ث باإلستناد إلى الدراسات الساب ج الدراسة أعاله من تصمیم الباح ذنمو*         

 

Li ;(1997) Kraemmergaard and Rose ;(2002) DeLone and McLean ;(2003) Hammer 
and Champy ;(2004)Cheng and Wang ;(2006) Wang et al ;(2007) Infindo.(2008) 
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 ): أھداف الدراسة 1-6(

ي شـركة متـرو التجاریـة، ثرة في نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة فـتھدف ھذه الدراسة إلى فھم العوامل المؤ

 الفرعیة التالیة:اف  دویمكن صیاغة االھ

بیان أثر التوافق بین نظم تخطیط موارد المنظمة وعملیات األعمال في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة  .1

 .التجاریةفي شركة مترو

 اح نظم تخطیط موارد المنظمة.فھم أثر دعم اإلدارة العلیا في شركة مترو في نج .2

 تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو.بیان أثر كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات في نجاح نظم   .3

 فھم أثر موردي نظم تخطیط موارد المنظمة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة. .4

 بیان أثر الھندرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة.  .5

 

 

 ): أھمیة الدراسة 1-7(

 تتبلور أھمیة البحث الحالي من خالل ما یأتي:         

ھناك ندرة في الدراسات العربیة التي تناولـت أثـر التوافـق بـین نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة وعملیـات  -1

األعمـال، ودعــم اإلدارة العلیــا، كفــاءة قســم تكنولوجیــا المعلومــات، ودعــم مــوردي نظــم تخطــیط مــوارد 

ا مجتمعـة فـي التجاریـة، وتأثیرھـ الشـركاتظمة، والھندرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة فـي المن

 جودة الخدمة، وجودة النظام، وجودة المعلومات.

تلعب شـركة متـرو التجاریـة دوراً حیویـاً فـي اإلقتصـاد السـوري، فكیفیـة إسـتخدام ھـذه الشـركات لـنظم  -2

ھا على قید الحیاة وضمان نموھا المسـتقبلي ومـدى مسـاھمتھا فـي التكنولوجیا الحدیثة یمكن أن یحدد بقاؤ

جمالي. ممـا یسـتدعي دراسـة العوامـل المـؤثرة علـى نجـاح الـنظم التكنولوجیـة الحدیثـة الناتج القومي اإل

 المستخدمة في ھذه الشركات، لضمان استمراریتھا ومشاركتھا في زیادة الرفاه اإلجتماعي.

وموردو نظم تخطیط مـوارد المنظمـة كزیـادة   یمیة التي یتحدث عنھا مطوروبالرغم من اإلمتیازات التنظ -3

إال أنھـا ال   ،وتخفیض التكالیف ورفع كفـاءة وفاعلیـة عملیـات األعمـال وتحقیـق میـزة تنافسـیة  اإلیرادات

مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة، مما یسـتدعي دراسـة لتتحقق في معظم الحاالت. ویعود السبب  

 .اح تلك النظم العوامل للحد من تأثیرھا السلبي وتعزیز تأثیرھا اإلیجابي على نج  مثل ھذه 

فھم وبیان أھم العوامل التي تؤثر في نجاح نظم تخطیط مـوارد المنظمـة أصـبح ضـرورة خاصـة فـي أن  -4

 اإلستثمار في ھذه النظم عادة یكلف مالیین اللیرات السوریة.
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 مصطلحات الدراسة):  1-8(

 

 ): Enterprise Resource Planning Systems(ارد المنظمة  نظم تخطیط مو

ھو نظام معلومات صـمم لتنسـیق جمیـع المـوارد والمعلومـات واألنشـطة الالزمـة إلتمـام عملیـات األعمـال، مثـل 

عملیات المحاسبة واإلنتاج والمشتریات وغیرھا. فنظام تخطیط موارد المنظمـة یعتمـد بشـكل أساسـي علـى قاعـدة 

جــي خـاص، فقاعــدة البیانــات المشــتركة تسـمح ألقســام العمــل بتخــزین وإســترجاع كة وتصــمیم برمبیانـات مشــتر

المعلومات في فترة النشاط، أما التصمیم البرمجي فیتیح إلدارة العمل اختیـار النمـازج الالزمـة وترتیبھـا وربطھـا 

 .Beheshti (2006)ج جدیدة خاصة لتحسین األداء  ذج الموردین وإضافة نماذبنما

 

ن توافق نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة لعملیـات أعمـال إ  یط موارد المنظمة مع عملیات األعمال:توافق نظم تخط

األساسیة الستخدام مثل ھذا النظام. وھذا یشیر إلـى أي مـدى نظـام تخطـیط مـوارد   الشركة تعتبر إحدى المتطلبات

 ).Wang et al. 2006(عملھ المنظمة یلبي حاجات المستخدمین إلنجاز المھام المطلوبة من قبل  

 

روري یعتبر الـدعم واإللتـزام والتفـویض مـن قبـل اإلدارة العلیـا وتـوفیر المـوارد الالزمـة ضـ  دعم اإلدارة العلیا:

 ).Ifinedo ،2008(لضمان نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة 

 

اسوب التي یتمتع بھا العـاملون عبارة عن المھارات والخبرة في تكنولوجیا الح  ة دائرة تكنولوجیا المعلومات:ءكفا

 .)Kraemmergaard & Rose  ،2002(وجیا المعلومات في الشركة في دائرة تكنول

 

إعادة تصمیم عملیات األعمال لتحقیق تحسینات ھائلة في مجاالت حاسـمة مثـل :   إجراءات األعمال:إعادة ھندسة  

 ).Hammer and Champy, 2003(، الخدمة والسرعة األساسیة  التكلفة، الجودة 

 

وھي مخرجات نظم تكنولوجیا المعلومات. تستعمل خصائص مثل أھمیة المعلومات، اإلیجاز،   جودة المعلومات:

 DeLone, 2003(واكتمال المعلومات، سھولة فھم المعلومات، توفرھا في الوقت المناسبة وقابلیتھا لإلستخدام 

and McLean.( 
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د المنظمة لتشغیل األعمال من أجل فقط  ل مع نظام تخطیط موارھو المستخدم المتفاع المستخدم النھائي:

 ). Wu & Wang  ،2005(الحصول على المعرفة الالزمة للقیام بواجباتھم 

 

 ): حدود الدراسة 1-9(

 

 اقتصرت الدراسة الحالیة على شركة مترو التجاریة في مدینة الالذقیة.  الحدود المكانیة:

 .2020/2021الدراسي األول من العام الجامعي   دراسة خالل الفصلتم إنجاز ھذه ال  الزمانیة:الحدود  

شـركة متـرو التجاریـة فـي مدینـة یعملـون ضـمن  جمیع مستخدمي نظم تخطیط مـوارد المنظمـة  الحدود البشریة:

 الالذقیة.

 التالیة:  تم قیاس متغیرات الدراسة إستناداً إلى الدراسات السابقة    الحدود العلمیة:

 Wang et al  ;2007  طیط موارد المنظمة باإلستناد إلىفي مجاح نظم تخ  العوامل المؤثرة

(2008) Infindo; (2002) Kraemmergaard and Rose; (1997) Li; (2006) Cheng and 

Wang; (2004) Hammer. 

 ).DeLone and McLean,2002إستناداً إلى (  نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة:

 

 ): محددات الدراسة: 1-10(

 ھذه الدراسة على شركة مترو التجاریة في مدینة الالذقیة.  بقتط •

 لم تأخذ ھذه الدراسة بعین اإلعتبار جمیع العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة. •

اسـتجابة نظـم تخطـیط ي سوف یتم الحصول علیھا تعتمد بشكل أساسي على مـدى  تدقة النتائج ال •

 موارد المنظمة.

 تعمیم على الشركات األخرى التي لم یتسنى للباحث الوصول إلیھا.سة غیر قابلة للنتائج ھذه الدرا •
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري 

 

 
 

مقدمة ): 2-1(  

 

العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة ): 2-2(  

 

الدراسة عن الدراسات السابقة ما الذي یمیز ھذه  ):2-3(  
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 ة ـــــــمقدم):  2-1(

ــى عــة اإلطــار النظــري، ویعــرض جیبحــث ھــذا الفصــل مرا          ــة. ویشــتمل عل البحــوث الســابقة ذات العالق

موضوعات حول نجاح نظم تخطیط موارد المنظمـة والعوامـل التـي سـیجري إختبارھـا فـي ھـذه الدراسـة، مثـل: 

العلیا، وموردي نظم تخطیط مـوارد المنظمـة توافق نظم تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األعمال، دعم اإلدارة 

 م نظم تخطیط موارد المنظمة.والھندرة في ضوء استخدا

 

 ): العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة2-2(

 نظام تخطیط موارد المنظمة  1.2.2

 

وتجھیـز اإلدارة د المنظمة لمساعدة اإلدارة مـن خـالل تحدیـد أفضـل ممارسـات األعمـال  تھدف نظم تخطیط موار

ت نظم تخطیط موارد المنظمة لتحسـین كافـة جوانـب العملیـات بالمعلومات السلیمة التخاذ القرار في وقتھ. وصمم

). Sarkis ,2006والرقابـة (ابتداًء من التخطیط حتى التنفیـذ، اإلدارة -الرئیسیة عبر مكاتب الشركة الخلفیة برمتھا

ابق لتـدمج وتنسـق بشـكل والوظائف التـي كانـت متفرقـة ومشـتتة فـي السـفھي تحقق ذلك بواسطة التقاط العملیات  

أن  ). ونتیجـة ذلـك، یمكـن لـنظم تخطـیط مـوارد المنظمـةHarrison ,2004متصل في قاعدة البیانات المركزیة (

مـن مال وذلك والتسھل بفعالیة أكبر إنجاز المھام الیومیة، وخفض النشاطات الزائدة المزدوجة التي تستھلك الوقت 

اءات األساسـیة، والـتخلص مـن مسـتودعات البیانـات بواسـطة تكـوین مخـزن مركـزي لبیانـات رقنین اإلجحالل ت

للمـوارد، وتخفـیض التكـالیف غیـر المباشـرة،  أعمال وتكون وقتیة، والمساعدة في تخصـیص وإدارة أكثـر فاعلیـة

التـي تتطلبھـا األعمـال، وتفعیـل قیـاس اإلسـتراتیجي بإتاحـة المجـال لتقیـیم أكثـر دقـة للحاجـات وتحسین التخطیط  

 ).Business Software, 2010, P.02تائج. (األھداف إزاء الن
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المنظمة قاعدة بیانات تستمد بیاناتھا مـن قواعـد البیانـات ، یوجد في محور نظم تخطیط موارد 2كما یوضح الشكل  

لشركة. ویتم إسـتخدام قاعـدة بیانـات منفـردة الخارجیة، وتغذیھا في سلسلة من التطبیقات الداعمة لمختلف وظائف ا

 في نظم تخطیط موارد المنظمة بھدف انتظام تدفق المعلومات في أنحاء العمل.

 

 وارد المنظمة وإجراءات األعمال  التوافق بین نظم تخطیط م  2.2.2

ھـا علـى تطبیـق نظـم م من الكمیة الكبیرة مـن الوقـت والمـال التـي تـم إنفاقغأظھرت األدبیات السابقة على أنھ بالر

صغیر من الشركات حققـت بشـكل تـام فوائـد تنفیـذ ھـذا النظـام، كمـا وأظھـر تخطیط موارد المنظمة، إال أن جزء  

Wang et, al (2007)  فجوة بین متطلبات الشركة من جھة، ومزایا نظم تخطـیط مـوارد المنظمـة مـن  أن ھناك

ة العاملین الفنیین والمستخدمین الرئیسیین في تنفیـد نظـام جھة أخرى. كما وتثني األدبیات السابقة بضرورة مشارك

ملیـات وإن اختیـار حزمـة نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة بـأعلى درجـة مـن توافـق مـع ع ،تخطیط موارد المنظمة

حـد ممـا یضـیق الفجـوة بـین نظـم تخطـیط المـوارد وعملیـات   ىاألعمال سوف یقلل الجھد، الوقت والمخاطر ألدن

 األعمال.
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المتغیـرت المـؤثرة فـي توافـق نظـم إدارة المـوارد وعملیـات األعمـال بـــ :  Kong and Kim (2001)واعتبـر 

البیانات، إجراءات األعمال، واجھة المستخدم، والتي تقیس التوافق بـین نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة وإجـراءات 

 األعمال.

 

 دعم اإلدارة العلیا  3.2.2

یعتبـر ضـروریاً لضـمان النجـاح الكلـي لـنظم   العلیـا  مـن اإلدارة   والتوجیـھالتفـویض  وإن كالً من الدعم واإللتـزام  

تخطیط موارد المنظمة، وتعتبر ھذه العوامل مـن العوامـل الحاسـمة والرئیسـیة لضـمان نجـاح تنفیـذ نظـم تخطـیط 

م ). وعلى عكس ذلك، فإن من أسباب فشل تنفیذ نظم إدارة الموارد ھو عـدم دعـIfinedo ،2008موارد المنظمة (

العلیا لتنفیذ ھذه النظم. فإذا لم یحظى تنفیذ نظام تخطیط موارد المنظمة بدعم اإلدارة العلیا، یمكـن أن یخفـق اإلدارة  

استخدام ھذا النظام في تحقیـق التوقعـات المنشـودة. دعـم اإلدارة العلیـا ھـو الخدمـة فـي الشـركة، لتـوفیر التـدریب 

 ).Harrison ,2004الكافي (

 

 ي نظم تخطیط موارد المنظمة  مزودي/موردالدعم من   4.2.2

ة یعتبر غایة فـي األھمیـة فـي تطبیـق ھـذا النظـام بشـكل مإن إختیار الشركات التي تورد نظم تخطیط موارد المنظ

فعــال. وینطــوي ھــذا اإلختیــار علــى التــزام مــدى الحیــاة مــع مــورد ھــذه الخدمــة، نظــراً لتثبیــت أحــدث الوحــدات 

). العثور علـى شـركة تتمتـع Davenport and Short, 1998نظمة (موارد الم واإلصدارات من أنظمة تخطیط

عند إستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة. كما ینبغي على المؤسسـات أن تـدرس  باإلستقرار المالي ھو أمر أساسي

  Harrison ,2004تمركز سوق البائع، مراجعة سجالت عمالئھ ورؤیتھ للمستقبل، ومع من یتحالف إستراتیجیاً (

.( 

ومن العامل المؤثرة في نظم تخطیط موارد المنظمة من جراء دعم موردي ھـذه الـنظم ھـي : الـدعم التقنـي خـالل 

 ).Wang et.al 2008وبعد تنفیذ نظام تخطیط موارد المؤسسة، ونوعیة الدعم التقني، وكفاءة التدریب المقدم (

 

 كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات    5.2.2

، عـدة كفـاءات إداریـة الزمـة لـدمج نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة Kraemmergaard and Roseكل من  ذكر

 بنجاح في المؤسسة.

إن كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات في دعم النظم المختلفة واألقسام بالتطویر، الصیانة والتحدیثات التي تشـیر إلـى 

المعلومــات یبــدي ســلوكاً واضــح فــي تحفیــز  تطــور وظیفــة قســم تكنولوجیــا المعلومــات، كمــا أن قســم تكنولوجیــا
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واستقبال آراء المستخدمین بسبیل تحسین عملیـة وارد المنظمة على التواصل مع العاملین  مستخدمي نظم تخطیط م

 إدخال البیانات ومخرجاتھا.

 

 الھندرة  6.2.2

المنظمة ھو "إعـادة ، فإن عامل النجاح الحاسم لنظام تخطیط موارد Cheng and Wang (2006)وفقاً لما ذكره 

النجاح الھـام إلسـتخدام نظـم  لھندرة) الذي شاع استعمالھ كخطوة سابقة، إضافة لعاملھندسة إجراءات األعمال" (ا

الھنـدرة علـى أنھـا "إعـادة تصـمیم   Hammer and Champy (1993)تخطـیط مـوارد المنظمـة. وقـد عـرف 

 اسمة مثل التكلفة، الجودة والخدمة والسرعة األساسیة".عملیات األعمال لتحقیق تحسینات ھائلة في المجاالت الح

بأن المدیرین الكبار ال یساعدون في واقـع الحـال علـى تطبیـق مشـروع  Cheng and Wang (2006)كما ذكر 

إعادة الھیكلة في سیاق نظم تخطیط موارد المنظمة، كمـا تعتبـر قـدرة المنظمـةعلى التكیـف مـع المتغیـرات عامـل 

یع وأن السبب السائد وراء إحجـام الشـركات عـن مشـار ة.ح تنفیذ نظم إدارة الموارد في المنظمأساسي لضمان نجا

 ھو اكتشافھا بأن البرنامج ال یدعم أحد أھم إجراءات أعمالھا.نظم تخطیط موارد المنظمة التي تكلف عدة مالیین  

) 1منظمة في ثالث أوجـھ رئیسـیة: (تعمل قدرات الھندرة في تسھیل المھام الخاصة باستخدام نظم تخطیط موارد ال

 ,2006) تنفیـد المشـروع والنتـائج. (3ءات الجدیـدة، (إعـداد اإلجـرا) وضـع 2قرار المؤسسة بمتابعـة الھنـدرة، (

Cheng and Wang.(  

 

 نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة:    7.2.2

ن نظـم المعلومـات، ولعـل أھمھـا ج عدیدة بھدف قیاس مدى نجاح أنواع مختلفـة مـذاألدبیات السابقة نما  استخدمت

جـودة النظـام وجـودة المعلومـات، ورضـا المسـتخدمین، والتـأثیرات   االعتبـار، والـذي یأخـذ بعـین  دیلون وماكلین

ب نجاح ، كما ویتطلDelone and Maclean (2003)مؤشراً ھاماً في نجاح نظم المعلومات  والتنظیمیة الفردیة

یا. نجاح ھذه النظم یعتمد علـى وجـود أھـداف ة وإلتزام ومشاركة اإلدارة العلتخطیط موارد المنظمة قیادة قوی  م نظا

معرفة بشكل واضح والتي تھدف إلى إرضاء العمالء وتمكین الموظفین. ویعتبر إدخال المعلومـات الصـحیحة مـن 

 Umbleم تبر أمر ھـام جـداً للتـأثیر علـى مخرجـات النظـاقبل موظفین قادرین مدربین على التفاعل مع النظام یع

(2002). 

 

 جودة النظام، وجودة المعلومات، وجودة الخدمة:    8.2.2

علـى أھمیـة جـودة الخدمـة وجـودة النظـام وجـودة المعلومـات كعامـل  DeLone and McLean (2003)أكـد 

) عالقـة بالـدلیل اإلحصـائي بـین فعالیـة نظـم 2012أساسي إلنجاح نظم إدارة موارد المنظمة. ووجـد الفـاعوري (
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) بأن جودة 2012موارد المنظمة (جودة المعلومات، جودة النظام ورضى المستخدمین). وأكد الفاعوري (  تخطیط

ام ھي سابقة أساسیة لتنفیذ نظم إدارة الموارد بنجاح، باإلضافة إلى جودة الخدمة والتي ھي عبـارة عـن نوعیـة النظ

 موارد المنظمة.  الدعم الذي یتلقاه مستخدمو النظام كعامل أساسي لنجاح نظم إدارة 

 

 ): ما الذي یمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة؟ 2-3(

وتبحـث فـي تـأثیر عوامـل دعـم اإلدارة العلیـا، إن ما یمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السـابقة أنھـا تتنـاول          

ندسة العملیات مـن كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات، وشركات موردي خدمة نظم تخطیط موارد المنظمة وإعادة ھ

المقدمة لنظم إدارة الموارد في شركة مترو التجاریة مـن جھـة جودة النظام من جھة، باإلضافة إلى الخدمة  و  ،جھة

 أخرى.

 حیث لم تتناول أي دراسة سابقة تأثیر ھذه العوامل وطبیعة أثرھا على نظم إدارة الموارد في الشركات السوریة.
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 الفصل الثالث 

 منھجیة الدراسة ( الطریقة واإلجراءات) 
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منھجیة الدراسة ) 3-2(  
 

وعینتھا ) مجتمع الدراسة  3-3(  
 

) المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة 3-4(  
 

) أدوات الدراسة 3-5(  
 

) صدق األداة وثباتھا3-6(  
 

) إجراءات الدراسة 3-7(  
 

) متغیرات الدراسة 3-8(  
 

صائیة الجات اإلح) المع3-9(  
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 ) المقدمة3-1(

 ناقش ھذا الفصل منھجیة الدراسة واألدوات واألسالیب التي ستستخدم لتحقیق أھداف الدراسة.        

 ) منھج الدراسة3-2(

ة سوف تعتمد ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث یشیر ھذا المنھج إلى محاولة الوصول إلى المعرفـ       

الل جمع البیانات الالزمة من مجموعـة مـن المبحـوثین المـرتبطین الدقیقة والتفصیلیة لعناصر ظاھرة معینة من خ

 بالظاھرة محل البحث.

 

 ) مجتمع الدراسة والعینة3-3(

یتألف مجتمع الدراسة من جمیع مستخدمي نظم إدارة موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة. وتتألف ھذه العینـة 

المنظمة الذي تمكن الباحـث مـن الوصـول إلـیھم. تـم اإلعتمـاد جموعة ھادفة من مستخدمي نظم إدارة موارد  من م

على عینة ھادفة نظراً لعدم قدرة الباحث توفیر قوائم بأسماء مستخمي نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو 

 التجاریة.

 27رد المنظمـة فـي تلـك الشـركة، وتـم إسـترجاع  إستبانة على عدد من مستخدمي نظم تخطـیط مـوا  27تم توزیع  

) إستبانة لعـدم صـالحیتھا ألغـراض التحلیـل اإلحصـائي، فتمثلـت عینـة الدراسـة 2(  إستبانة. بعد الفرز تم إستبعاد

% من عینة الدراسة الرئیسة، وھي نسبة مقبولة لمثل ھـذا النـوع 93) إستبانة، والتي تمثل ما نسبتھ  25النھائیة بـ (

 ..Haire et.al)  2006سات (من الدرا

 زیع الدیمغرافي لعینة الدراسة.وفیما یلي التو

 

 ) المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة3-4(

لغایات وصف عینـة الدراسـة التـي تـم اسـتطالع آرائھـا، اعتمـدت الدراسـة علـى مجموعـة مـن المتغیـرات        

لتعلیمي، عـدد سـنوات الخبـرة فـي الموقـع الـوظیفي الحـالي وعـدد الدیمغرافیة أھمھا : (العمر، الجنس، المستوى ا

 ).ERPسنوات الخبرة في إستخدام نظام  

) إلى توزیـع أفـراد عینـة الدراسـة حسـب 1العمر، تشیر المعطیات اإلحصائیة في الجدول رقم (ق بمتغیر  لفیما یتع

 العمر
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 )1جدول رقم (

 توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر العمر  

 النسبة المئویة  التكرار   العمر 
 8 2 سنة  20أقل من 

 28 7 سنة 21-25
 40 10 سنة 26-30
 12 3 سنة 31-35

 12 3 سنة 35أكثر من 
 % 100 25 المجموع 

 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

أقـل %) 8) أن الدراسة التي أجریت على أفراد العینـة كانـت تتـراوح أعمـارھم بنسـبة (1نالحظ في الجدول رقم (

 35-31%) مـن  12سـنة، وبنسـببة (  30-26%) من  40سنة، وبنسبة (  25-21%) من  28سنة، وبنسبة (  20من  

 سنة. 35%) ألكثر من 12(سنة، وبنسبة  

یالحظ أن نسبة مستخدمي نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة ذات األعمار التي تتراوح مـا بـین 

 .ھذه الشركةسنة ھي النسبة األكبر في   26-30

 
 )2جدول رقم (

 توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس 

 النسبة المئویة (%)  التكرار  الجنس 
 28 7 ذكر
 71 18 أنثى 

 %100 25 المجموع 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

%) للــذكور 28) أن الدراســة التــي أجریــت علــى عینــة األفــراد كانــت النســبة ھــي (2نالحــظ مــن الجــدول رقــم ( 

) أن نسبة الذكور من مستخدمي نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة 2نتج من الجدول (%) لإلناث. نست36.6و(

 من نسبة اإلناث وبشكل ملحوظ. أقلمترو التجاریة ھي 

 

 )3جدول رقم (

 توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى الدراسي 

 المئویة النسبة  التكرار  المستوى الدراسي 
 - - وقثانوي فما ف
 8 2 معھد



21 
 

 

 76 19 بكالوریوس
 12 3 ماجستیر 
 4 1 دكتوراه
 % 100 25 المجموع 

 *الجدول من تصمیم الباحث 
 

) أن الدراسـة التـي أجریـت علـى أفـراد 3فیما یتعلق بالمستوى الدراسي لعینة الدراسة، نالحظ مـن الجـدول رقـم (

، %) للماجسـتیر12، ونسـبة (%) للبكـالوریوس76(%) للمعھـد، ونسـبة 8بنسـبة (العینة للمستوى الدراسي كانت 

 %) للدكتوراه.4ونسبة (

تشیر ھذه النتیجة إلى اعتماد شركة مترو على حملة شھادة البكلوریوس كمستخدمین لنظم تخطیط موارد المنظمـة. 

ھم السـتخدام مالئم للمعرفـة والمھـارة ممـا یـؤھلوھذه النتیجة یمكن أن تفسر بأن أفراد عینة الدراسة لدیھم مستوى  

 .نظمة بكفاءة نظم تخطیط موارد الم

 

 )4جدول رقم (

 توزیع أفراد العینة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة  

 النسبة المئویة (%)  التكرار  عدد سنوات الخبرة 
 64 16 أقل من خمس سنوات 

 20 5 سنوات  5-10
 8 2 سنة 11-15

 8 2 سنة 16أكثر من 
 % 100 25 المجموع 

 میم الباحث *الجدول من تص

 

%) 64) أن الدراسة التي أجریت على أفراد العینة لعدد سـنوات الخبـرة، فكانـت نسـبة (4نالحظ من الجدول رقم (

%) للـذین 8سـنة، ونسـبة (15-11%) مـن  8سـنوات، ونسـبة (  10-5%) مـن  20أقل من خمس سنوات، ونسبة (

 سنة. 16لدیھم خبرة أكثر من 

اسة ھـم مـن یمتلكـون سـنوات خبـرة أقـل مـن ن النسبة األكبر لعینة أفراد الدر) أ4نالحظ من الجدول السابق رقم (

خمس سنوات. وھذه النتیجة یمكن أن تفسر أن نظم تخطیط موارد المنظمة تعتبر نظـم معقـدة ومتغیـرة، أي تحتـاج 

ن جـدد یتطلب من الشـركات أن تقـوم بتوظیـف عـاملیإلى إعادة ھندسة بمجرد تغییر مصطلحات بیئة العمل، وھذا  

للتعامل مع نظم تخطیط موارد المنظمة. وھـذا فعلیـاً یشـیر إلـى وجـود معـدل یمتلكون أحدث المھارات والمعارف  

 ءات التكنولوجیة نابع من تطور التكنولوجیا ذاتھا.دوران عال في الكفا
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 )5جدول رقم (

 ERPتوزیع أفراد العینة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة في إستخدام 

إستخدام  الخبرة في عدد سنوات  
ERP 

 النسبة المئویة (%)  التكرار  

 32 8 سنة أو أقل  
 56 14 سنوات  2-3
 8 2 سنوات  4-6

 4 1 سنوات  7أكثر من 
 % 100 25 المجموع 

 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

الدراسـة ) أن 5سنوات الخبرة في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة، نالحظ مـن الجـدول رقـم (فیما یتعلق بعدد 

%) 32وارد المنظمـة، فكانـت نسـبة (التي أجریت على أفراد العینة لعدد سنوات الخبرة في استخدام نظم تخطیط م

للـذین لـدیھم خبـرة   %)4سـنوات، ونسـبة (  6-4%) مـن  8سنوات، ونسـبة (  3-2%) من  56سنة أو أقل، ونسبة (

) أن النسـبة األكبـر لعینـة 5من الجـدول رقـم (سنوات في استخدام نظم تخطیط موارد المنظمة. نالحظ    7أكثر من  

سـنوات فـي اسـتخدام نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة.  3-2برة تتراوح بین أفراد الدراسة ھم من یمتلكون سنوات خ

 بشكل عام، واستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة بشكل خاص.وھذه النتیجة تؤكد النتیجة المتعلقة بالخبرة  

 

 )6جدول رقم (

 حسب وجھة نظرھم حول إعادة ھندسة العملیات  اد العینةتوزیع أفر

 النسبة المئویة (%)  التكرار  اإلجابة 
 68 17 نعم
 32 8 ال

 % 100 25 المجموع 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

%) أن 68) أن عینـة الداسـة تـرى مـن وجھـة نظرھـا وبنسـبة (6الجـدول رقـم (فیما یتعلق بالھندرة، نالحـظ مـن  

%) مـن 32نتیجة الستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة، فیما یرى مـا نسـبتھ ( عادة ھندسة لعملیاتھاشركاتھم تنفذ إ

 أفراد العینة أن شركاتھم لم تنفذ مثل ھذا العمل.

رة موارد المنظمة یتطلب الھندرة لكي تتوافق مع عملیـات النظـام، وھذه النتیجة یمكن أن تفسر بأن تخطیط نظم إدا

 ظام تمثل الممارسات المثلى في القطاع أو الصناعة.بكون أن عملیات الن
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ومن الجدیر بالذكر أنھ عند سؤال عینة الدراسة عن ما إذا تـم تنفیـذ واسـتخدام نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة علـى 

الدائرة أو قسم واحد، فقـد أكـد جمیـع أفـراد العینـة بـأن تنفیـذ واسـتخدام نظـم مستوى الشركة ككل أو على مستوى  

 ارد المنظمة في شركة مترو كان على مستوى الشركة ككل.تخطیط مو

 

 ) أداة الدراسة3-5(

 أداة الدراسة "اإلستبانة": 

 

 أوالً: المتغیرات الدیمغرافیة، وتشمل على: 

العمر والجنس والمستوى التعلیمي وعدد سنوات الخبرة في الموقع الوظیفي الحالي، عدد سـنوات الخبـرة فـي       

 .ظر المستخدمین حول إعادة ھندسة العملیاتجھة ن، وو  ERPإستخدام  

 :   (ERP)ثانیاً: العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة  

وتشـمل : التوافـق بــین نظـام تخطـیط مــوارد المنظمـة وعملیــات المنظمـة، باإلضـافة إلــى دعـم اإلدارة العلیــا،     

 والھندرة.

 دمة.ودة النظام، جودة المعلومات، وجودة الخثالثاً: المتغیرات التابعة، وتشتمل : ج

تشمل المتوسطات الحسابیة واإلنحرافـات  وتم اإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي للبیانات، والتي      

 المعیاریة لجمیع محاور الدراسة المستقلة، والفقرات المكونة لكل محور.

 المستخدم في الدراسة كما یلي :  (Likert-type Scale)رت مقیاس لیكأن یتدرج   ة وقد تم مراعا

 غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة 
5 4 3 2 1 

 

واعتماداً على ما سبق، فإن قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیھـا الدراسـة سـیتم التعامـل معھـا علـى النحـو 

 اآلتي:

 فما فوق : مرتفع)  3.67(

 : متوسط)2.34-3.66(

 فما دون : منخفض)  2.33(

 دد المستویات، أي :دنیا لبدائل اإلجابة مقسومة على عالقیمة ال  –وفقاً للمعادلة التالیة : القیمة العلیا  

 وھذه القیمة تساوي طول الفئة.  1.33=   4/3=   3)/5-1(

 وبذلك یكون :
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 أو أقل    2.33=  1.33+   1المستوى المنخفض من 

 )3.67إلى   2.34(أي من   3.67=  1.33+   2.35المستوى المتوسط من 

 5إلى   3.68ویكون المستوى المرتفع من 
 

 الدراسة) صدق األداة وثبات أداة 3-6( 

 صدق أداة الدراسة

تم عرض اإلستبانة على عدد من المحكمین من أعضـاء ھیئـة التـدریس فـي الجامعـات السـوریة، الحكومیـة منھـا 

لتحقق من مدى صدق فقراتھا، ووضوحھا وسالمة لغتھا ومضـمونھا، والخاصة (جامعة تشرین وجامعة المنارة) ل

األخذ بآرائھم، وإعـادة صـیاغة بعـض الفقـرات، وإجـراء التعـدیالت وقدرتھا على قیاس متغیرات الدراسة. وقد تم 

، وقـد عبـروا أیضـاً عـن رغبـتھم فـي المطلوبة على نحو دقیق یحقق التوازن بین مضـامین اإلسـتبانة فـي فقراتھـا

 اة.فاعل مع فقراتھا، مما یؤكد صدق األدالت

 ثبات أداة الدراسة

ام طریقـة معادلـة اإلتسـاق الـداخلي بإسـتخدام إختبـار كرونبـاخ ألفـا لحساب ثبات أداة الدراسة، قام الباحث بإسـتخد

)α ،() وھـي نسـبة 70حیث كانت قیم كرونباخ ألفا لجمیع متغیرات الدراسة ولالستبانة بشكل عـام أعلـى مـن ،(%

) یوضـح 7، والجـدول ( Hair et al. (2006)تعد مقبولة لمثل ھذا النواع من البحوث الودراسـات إعتمـاداً علـى 

 ذلك.

 ) 7الجدول (

 خ الفا قیم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونبا 

 قیم معامالت االتساق الداخلي  
 

 ) αمعامل الثبات ( الفقرات  المحور
موارد المنظمة   التوافق بین نظام تخطیط

 المنظمة  وعملیات
1-3 0.92 

 0.95 9-4 دعم اإلدارة العلیا
 0.93 13-10 المعلومات كفاءة قسم تكنولوجیا 

 0.91 20-14 الھندرة
 0.91 25-21 دعم موردي نظم تخطیط موارد الشركة 
العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط  

 موارد المنظمة 
1-25 0.97 

 0.94 35-26 جودة النظام 
 0.93 43-36 جودة المعلومات 

 0.91 49-44 جودة الخدمة 
 0.97 49-26 عوامل نجاح النظام 

 0.98 49-1 اإلستبانة ككل 
 *الجدول من تصمیم الباحث 
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 ) إجراءات الدراسة3-7(

   مصادر وأدوات الحصول على المعلومات

لدراسـة، تـم اإلعتمـاد علـى المصـادر لغرض الحصول علـى البیانـات والمعلومـات الالزمـة لتحقیـق أھـداف ا     

 التالیة:

 

تم إجراء مراجعة شاملة ألدبیات نظم تخطیط مـوارد المنظمـة والعوامـل المـؤثرة   ): المصادر الثانویة:1مرحلة (

علیھا في االدبیات العربیة واالنجلیزیـة المتاحـة، كالمقـاالت والرسـائل الجامعیـة والكتـب المتخصصـة بموضـوع 

 الدراسة.

اسة من المسـتجیبین مـن خـالل تم جمع البیانات األولیة الالزمة لتحقیق أھداف الدر  صادر األولیة:): الم2مرحلة (

 استبانة تم تصمیمھا باالعتماد على أحداث الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.

لمالئمـة الختبـار فرضـیات ، واستخدام االختبارات اإلحصـائیة اSPSSتم تشفیر البیانات في برنامج    ):3مرحلة (

 الدراسة.

 

 ) متغیرات الدراسة3-8(
 اإلجرائیة لمتغیرات الدراسة ومقاییسھاالتعریفات  

 المتغیرات المستقلة:

 

یات نظم تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األعمال: مدى التوافق بین مـا یـوفره نظـام تخطـیط ملتوافق ع         

 ات المطلوبة لتنفیذ عملیات األعمال.موارد المنظمة من قدرات واإلحتیاج

 :(Harrison, 2004)و   (Wang et al. 2007)وتم قیاسھا من خالل المؤشرات التالیة وفقاً لـ  

 تلبیة كافة اإلحتیاجات المطلوبة من عملیات األعمال. •

 التناظر مع إنسیاب األعمال. •

 التوافق مع ممارسات أعمال المنظمة. •

 وممیزاتھ.   ERPالتأدیة الوظیفیة لنظام  •

 للتخصیص.   ERPمستوى  •

 

مقدار الدعم المقدم من اإلدارة العلیا في جمیع مراحـل تنفیـذ نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة مـن   دعم اإلدارة العلیا:

 خالل توفیر الموارد البشریة والمالیة والفنیة الالزمة لنجاح تلك النظم.
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 ): Harrison, 2004 وتم قیاسھا من خالل المؤشرات التالیة (

 إدارة التغییر. •

 .ERPالفھم الواضح لغایات  •

 توفیر التدریب الكافي. •

 طمأنة الموظفین باألمان الوظیفي. •

 

قدرة وكفاءة العاملین في قسم تكنولوجیا المعلومات الفنیة من خالل دعـم وتلبیـة   كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات:

المطلوبـة، وتـم قیاسـھا مـن  ر والصـیانة والتحـدیثاتكافة حاجات مستخدمي نظم تخطیط موارد المنظمـة كـالتطوی

 ):  Kraemmergaard an Rose, 2002خالل المؤشرات التالیة ( 

 مھارة قسم تكنولوجیا المعلومات في اإلجابة على الطلبات. •

 المستوى الثقافي للعاملین في تكنولوجیا المعلومات. •

 المعلومات.  اصل مع طاقم تكنولوجیافیر مستخدمي نظم تخطیط موارد المنظمة على التوحمستوى ت •

 إستقبال آراء المستخدمین الخاصة بتحسین كال من إجراءات إدخال البیانات ومخرجاتھا. •

 الكفاءة التكنولوجیة (تشكیل سیاسات تكنولوجیا المعلومات المناسبة للمؤسسة). •

 

ن قبل المورد، سواء مباشـرة أو یشیر إلى نوع وجودة الخدمة المقدمة م دعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمـة:

 Wangشرة للمستخدم لصیانة نظم تخطیط مـوارد المنظمـة، وتـم قیاسـھا مـن خـالل المؤشـرات التالیـة (غیر مبا

et,al 2008   : ( 

 مالئمة المدعم التقني المقدم أثناء تنفیذ نظام تخطیط موارد الشركة. •

 رد الشركة.تقني المقدم بعد تنفیذ نظام تخطیط موامالئمة الدعم ال •

 جودة الدعم الفني المقدم من الشركة الموردة. •

 العالقات مع األطراف األخرى ذات العالقة بتنفیذ مشاریع تخطیط موارد الشركة. •

 

ة. وسـوف الھندرة إلجراء أعمال تحسینات في المجاالت الحساسة مثل التكلفة، الجـودة، الخدمـة والسـرع  الھندرة:

 ):  Cheng, Wang, 2006التالیة (یتم قیاسھا من خالل المؤشرات  

 قرار المؤسسة لمالحقة إعادة الھیكلة. •

 وضع إعدادات اإلجراءات الجدیدة. •
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 تنفیذ المشروع ونتائجھ. •

 

 المتغیرات التابعة:

ولتحدید مدى نجاح تطبیقات ھذه النظم، تم قیاسھا مـن خـالل األبعـاد   جودة معلومات نظم تخطیط موارد المنظمة:

اإلیجـاز، المعلومات، وھي مخرجات نظام تكنولوجیا المعلومات. باإلضافة إلـى أھمیـة المعلومـات، التالیة : جودة  

 والتوافر لتقییم جودة المعلومات.

 ):  Delone and Mclean, 2003المعلومات وتشمل مایلي (المتغیرات المستخدمة لتقییم نظام تكنولوجیا  

 دقة البیانات •

 الموثوقیة •

 سھولة اإلستخدام  •

 

جودة الخدمة، وھي نوعیة الدعم الذي یتلقاه مستخدموا النظام من قسم   ات نظم تخطیط موارد المنظمة :خدم  جودة

IS   ومستخدمي دعمIT. 

 :) Petter, et al.2008  تكنلولوجیا المعلومات تشمل ما یلي (المتغیرات المستخدمة لتقییم نوعیة نظام  

 سرعة اإلستجابة •

 الدقة •

 الثبات •

 الكفاءة الفنیة •

 تعاطف الكادر العامل  •

 

مین، ومـدى دتشیر جودة النظام إلى سـھولة إسـتخدام النظـام مـن قبـل المسـتخ  جودة نظام تخطیط موارد المنظمة:

 المطلوبة والمتوقعة منھ، ودرجة المرونة التي یتمتع بھا، وموثوقیتھ.تأدیة النظام للوظائف  

 سھولة اإلستخدام  •

 التأدیة الوظیفیة •

 الثبات •

 المرونة •

 البیاناتیة نوع •
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 قابلیة النقل   •

 التكامل واألھمیة •

 

 ) التصمیم اإلحصائي المستخدم في الدراسة3-9(

) فــي تحلیلــھ للبیانــات. وقــام  SPSSإســتخدم الباحــث الحزمــة اإلحصــائیة الخاصــة بــالعلوم اإلجتماعیــة (         

 بإستخدام اإلختبارات اإلحصائیة التالیة إلختبار فرضیات الدراسة:

 

 إلختبار مدى إتساق البیانات.  :α  Cronbach’s Alphaألفا    كرونباخ •

 إلختبار التوزیع الطبیعي للبیانات.  :Skewness-Kurtosisإختبار   •

للتأكد مـن أن كـل متغییـرات الدراسـة  :Bivariate Pearson Correlationإختبار معامل اإلرتباط  •

المتغیـرات األخـرى المشـمولة فـي   لدیھ درجة إرتباط مع نفسھ أعلـى مـن أي درجـة إرتبـاط مـع أي مـن

 الدراسة.

 لوصف خصائص العینة.  ر:النسبة المئویة والتكرا •

 إلختبار أثر كل متغیر مستقل في المتغیر التابع.  اإلنحدار البسیط: •

 إلختبار أثر المتغیرات المستقلة في المتغیر التابع.  اإلنحدار المتعدد: •

إلختبــار إســتقاللیة متغیــرات الدراســة  :(Multicollinearity)إختبــار إســتقاللیة متغیــرات الدراســة  •

 بعضھا البعض. وعدم تداخلھا مع

لفحـص أثـر المتغیـرات فـي كـل محمـور مـن محـاور نجـاح نظـم  :(Path Analysis)فحص المسـار  •

 تخطیط موارد المنظمة.

یـر لتحدیـد أھمیـة كـل متغ :(Stepwise Multiple Regression)تحلیل اإلنحدار المتعدد التدریجي  •

 المتغیر التابع.مستقل على حدة في 
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 الفصل الرابع 

 عرض النتائج ومناقشتھا

 
 ): المقدمة 4-1(
 
 
 ): تحلیل نتائج الدراسة 4-2(
 
 
 فرضیات الدراسة): إختبار 4-3(
 
 
 ): نتائج الدراسة 4-4(
 
 
 ): إستنتاجات الدراسة 4-5(
 
 
 ): توصیات الدراسة 4-6(
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 ): المقدمة4-1(

التـي اعتمـدت فیھـا مـن خـالل عـرض حلیل اإلحصائي لنتائج استجابة أفراد عینة الدراسة  یتناول الفصل الت        

لكـل متغیـرات إلجاباتھم من خـالل المتوسـطات الحسـابیة، واإلنحرافـات المعیاریـة   المؤشرات اإلحصائیة األولیة

، والـدالالت اإلحصـائیة الخاصـة بكـل الدراسـةواألھمیة النسببیة، كما یتنـاول الفصـل إختبـار فرضـیات   الدراسة،

 منھا.

 

 ): تحلیل نتائج الدراسة4-2(

 یةئجة اإلحصالالمعا

عـن تم إستخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة للتعرف على اسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة         

تجاریـة، وفیمـا یلـي عـرض للتحلیـل ثرة في نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد الشـركة فـي شـركة متـرو الالعوامل المؤ

واإلنحرافـات المعیاریـة، وعـرض لھـذه  اسة إعتماداً على إستخراج المتوسـطات الحسـابیةالوصفي لمتغیرات الدر

 النتائج:

 العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة: -1

تخطـیط مـوارد  اشتملت ھـذه الدراسـة علـى مجموعـة مـن العوامـل التـي تعـد مـؤثرة فـي نجـاح نظـم     

وعملیـات الشـركة، ودعـم موارد الشـركة  منظمات األعمال، وھذه العوامل ھي: التوافق بین نظم تخطیط

 اإلدارة العلیا، وكفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات، والھندرة، ودعم موردي نظم تخطیط موارد الشركة.

 فیما یلي عرض لإلحصاء الوصفي المتعلق بكل من تلك العوامل:

 

 بین نظم تخطیط موارد الشركة وعملیات الشركةافق  التو -1.1

 

 8الجدول 

رافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور (التوافق بین نظم المتوسطات الحسابیة واإلنح

 تخطیط موارد الشركة وعملیات الشركة)مرتباً ترتیباً تنازلیاً.

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 معیاريال

المستوى   الترتیب 
حسب 

 المتوسط 
نظام   3 في  المبنیة  العملیات  تدفقات  موارد  تتوافق  تخطیط 

 الشركة مع ممارسات العمل في الشركة
 مرتفع 1 0.965 3.69

الشركة   1 موارد  تخطیط  نظام  داخل  المبنیة  العملیات   متوسط 2 1.010 3.56تلبي 
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 جمیع اإلحتیاجات المطلوبة من قبل العملیات التنظیمیة. 
الشركة  2 موارد  تخطیط  نظم  في  المبنیة  العملیات  تدفق 

 تدفق العملیات التنظیمیة.تتوافق مع 
 متوسط 3 0.908 3.52

 متوسط - 0.961 3.59 م الحسابي المتوسط العا
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

 

ط مـوارد الشـركة وعملیـات ) أن المتوسـطات الحسـابیة لـــ (التوافـق بـین نظـام تخطـی8یتضح من الجـدول رقـم (

)، وھـو مـن 3.59المحور على متوسـط حسـابي إجمبـالي ()، حیث حاز 3.52و 3.69الشركة)، تراوحت ما بین (

)، وبـإنحراف معیـاري 3.69) على أعلى متوسط حسابي، حیث بلغ (3المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم (

على ما یلي: (تتوافـق تـدفقات العملیـات المبنیـة فـي نظـام  )، وھو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة 0.965(

) في المرتبة األخیـرة، 2ركة مع ممارسات العمل في الشركة). وفي المقابل، جاءت الفقرة رقم (تخطیط موارد الش

)، وھو من المستوى المتوسط، حیث نصـت الفقـرة علـى مـا 0.908) وبإنحراف معیاري (3.52بمتوسط حسابي (

 یة).العملیات المبنیة في نظم تخطیط موارد الشركة مع تدفق العملیات التنظیم  یلي : (تدفق

وھذا یفسر على أن التوافق بین نظام تخطیط موارد الشركة وعملیـات الشـركة كـان متوسـط المسـتوى مـن وجھـة 

عملیـات  نظر أفراد عینة الدراسة في شركة مترو، وھذا یعود إلى إحتمال حدوث تغییـرات فـي بیئـة العمـل تجعـل

 مع ظروف البیئة الجدیدة.للتكیف  النظام غیر متوافقة مع عملیات االعمال الجدیدة الالزمة  

 

 دعم اإلدارة العلیا -2.1

 

 ) 9الجدول رقم (

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور (دعم اإلدارة  
 لیاً. العلیا) مرتبة ترتیباً تناز

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
حسب 
 المتوسط 

تحفز اإلدارة العلیا العاملین على إستخدام نظم تخطیط   6
 موارد المنظمة.

 مرتفع 1 1.034 3.7

تلتزم اإلدارة العلیا بالشركة بشكل فعال ونشط تعیین أفراد   5
 المنظمة.فریق تنفیذ لنظام تخطیط موارد 

 مرتفع 2 0.994 3.69

نظام تخطیط موارد المنظمة تحدد اإلدارة العلیا نمازج  8
 المنوي تنفیذه (نماذج اإلنتاج، نماذج المحاسبة ...الخ). 

 متوسط 3 1.063 3.59

توفر اإلدارة العلیا في الشركة بشكل فعال األجھزة   4
 والمعدات الالزمة لتنفیذ نظام تخطیط موارد الشركة.

 متوسط 4 1.202 3.59
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تمویل مستقر لتطویر نظام  تسعى اإلدارة العلیا لتوفیر  7
 تخطیط موارد المنظمة وكافة أنشطتھ التشغیلیة. 

 متوسط 5 1.106 3.55

تراقب اإلدارة العلیا المھام المتعلقة في تنفیذ نظام تخطیط   9
 موارد المنظمة وتشغیلھا بشكل فعال.

 متوسط 6 1.026 3.54

 متوسط - 1.071 3.61 الحسابي العام   المتوسط
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

)، 3.54و  3.7) أن المتوسطات الحسابیة لــ (دعم اإلدارة العلیـا) قـد تراوحـت مـا بـین (9یتضح من الجدول رقم (

)، وھوي من المسـتوى المتوسـط، وقـد حـازت الفقـرة رقـم 3.61حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (

 ، وھوي ضمن المستوى المرتفع.)1.034وبإنحراف معیاري (  )،3.7لى أعلى متوسط حسابي، حیث بلغ () ع6(

 اإلدارة العلیا العاملین لدیھا على إستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة).  زوقد نصت الفقرة على ما یلي : (تحف

)، 1.026() وبـإنحراف معیـاري  3.54) في المرتبة األخیـرة بمتوسـط حسـابي (9رة رقم (قوفي المقابل، جاءة الف

وھو من المستوى المتوسط، حیث نصت الفقرة علـى مـا یلـي: (تراقـب اإلدارة العلیـا المھـام المتعلقـة بتنفیـذ نظـام 

 تخطیط موارد المنظمة وتشغیلھا بشكل فقال).

فـي شـركة متـرو  وھذا یفسر على أن دعم اإلداة العلیا كان متوسط المستوى من وجھة نظـر أفـراد علینـة الدراسـة

 ة.التجاری

بالرغم من أن كل من عاملي التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة وكذلك دعم اإلدارة العلیـا 

كانت متوسطة المستوى، إال أن دعم اإلدارة العلیا جاء أعلى من درجة التوافق بین نظـام تخطـیط مـوارد المنظمـة 

 التجاریة وبشكل طفیف. وعملیات المنظمة في شركة مترو

 وھذا ربما یعود إلى عدم إدراك اإلدارة بأھمیة ودور نظم تخطیط موارد المنظمة في تحقیق العدید من المزایا لھا.

 

 كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات -1.3

 

 ) 10الجدول رقم (

ات محور (كفاءة قسم المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقر

 ً  تكنولوجیا المعلومات) مرتبة ترتیباً تنازلیا

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
حسب 
 المتوسط 

یقدم قسم تكنولوجیا المعلومات في الشركة قواعد بیانات   11
متاحة لجمیع المستخدمین الرئیسیین لتقویة مستوى تبادل  

 مختلف المستویات التنظیمیة. وتكاملھا بین المعلومات 

 مرتفع 1 0.955 3.79
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یتمحور الھدف الرئیسي حول امتالك بنیة تكنولوجیا تحتیة   13
 ذات جودة وموثوقیة عالیة. 

 مرتفع 2 1.072 3.77

یمتلك قسم تكنولوجیا المعلومات في الشركة بنیة تحتیة  10
 شركة.فعالة قادرة على تشغیل نظام تخطیط موارد ال 

 مرتفع 3 1.098 3.72

یسعى قسم تكنولوجیا المعلومات لتحسین سرعة نقل   12
 الشبكات لتالئم متطلبات نظام تخطیط موارد المنظمة. 

 متوسط 4 0.989 3.63

 مرتفع - 1.028 3.73 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

ة قسم تكنولوجیـا المعلومـات) قـد تراوحـت مـا بـین لــ (كفاءالحسابیة ) أن المتوسطات 10یتضح من الجدول رقم (

)، وھو من المستوى المرتفع، وقد حازت 3.73)، حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (3.63و  3.79(

)، وھـوي ضـمن 0.995)، وبـإنحراف معیـاري (3.79) على أعلى متوسـط حسـابي، حیـث بلـغ (11الفقرة رقم (

على ما یلي: (یقدم قسم تكنولوجیا المعلومات في الشركة قواعد بیانـات متاحـة   صت الفقرة فع، وقد نالمستوى المرت

لجمیع المستخدمین الرئیسیین لتقویة مستوى تبادل المعلومات وتكاملھا بـین مختلـف المسـتویات التنظیمیـة). وھـذا 

ي شـركة متـرو لعـاملین فـجھـة نظـر ایفسر على أن كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات كـان مرتفـع المسـتوى مـن و

 التجاریة.

نستطیع أن نستدل من ذلك أن درجة كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات في شركة مترو التجاریة ھـي أعلـى مـن كـل 

عاملي التوافق بین نظم تخطیط موارد المنظمة وكـذلك دعـم اإلدارة العلیـا. وھـذا یعـود إلـى تـوفر األیـدي العاملـة 

 قبال على دراسة ھذا اإلختصاص من قبل طالب الجامعات.لك بسبب تزاید اإلالسوق السوري، وذالفنیة في 

 

 الھندرة  1.4

 

 ) 11الجدول (

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور (الھندرة) مرتبة  
 ترتیباً تنازلیاً. 

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 ريالمعیا

المستوى   الترتیب 
حسب 
 المتوسط 

 متوسط 1 0.832 3.63 تقوم شركتنا بعملیة إعادة ھندسة األعمال بشكل منتظم.  16
تؤدي عملیات األعمال الجدیدة الناتجة عن إعادة الھندسة   18

 إلى تحقیق النتائج المرجوة. 
 متوسط 2 0.875 3.55

  بتحدید مشاكل األداء ووضع األھداف قامت الشركة  15
 د المنظمة.الالزمة للتحسین خالل تنفیذ موار

 متوسط 3 0.923 3.55

تتطلب عملیة تنفیذ نظام تخطیط موارد المنظمة إعادة   14
 التوجیھ اإلستراتیجي للشركة.

 متوسط 4 0.892 3.51

 متوسط 5 0.86 3.49تساھم اإلدارات التنفیذیة في الشركة بتقلیل مقاومة التغیر   19
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 بحكمة. 
 متوسط 6 1.026 3.48 ركة استراتیجیة التغییر الجذري في الھندرة. الش  تتبع 20
 متوسط 7 0.923 3.46 تدیر الشركة خطة إعادة ھندسة العملیات بشكل كفؤ  17

 متوسط - 0.904 3.53 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

)، حیـث 3.46و  3.63نـدرة) قـد تراوحـت مـا بـین () أن المتوسطات الحسابیة لـــ (الھ11یتضح من الجدول رقم (

) علـى 16، وقد حازت الفقرة رقم (وسط)، وھو من المستوى المت3.53ى متوسط حسابي إجمالي (حاز المحور عل

)، وھـوي ضـمن المسـتوى المتوسـط، وقـد 0.832)، وبإنحراف معیاري (3.63أعلى متوسط حسابي، حیث بلغ (

شركة خطة إعادة ھندسة العملیـات بشـكل كفـؤ). وھـذا یفسـر علـى أن ممارسـة نصت الفقرة على ما یلي: (تدیر ال

األدنى مقارنة بالعوامل السابقة المؤثرة في نجاح نظم تخطـیط مـوارد ھي  شركة مترو التجاریة لـ عملیات الھندرة  

ج إلى ھندسـة المنظمة. ویمكن أن تفسر على أن شركة مترو التجاریة لھا عدد عملیات أعمال محدود، فھي ال تحتا

 عملیات واسعة النطاق كما ھوي الحال في الشركات كبیرة الحجم.

 

 ظمة دعم موردي نطم تخطیط موارد المن 1.5

 

 ) 12الجدول رقم (

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور (دعم موردي 

 تیباً تنازلیاً. نطم تخطیط موارد المنظمة) مرتبة تر

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
حسب 
 المتوسط 

التقني كان مالئماً بعد تنفیذ نظام تخطیط موارد  الدعم   22
 الشركة. 

 متوسط 1 0.966 3.42

توفر الشركة الموردة للنظام مستوى دعم فني ذو جودة   23
 عالیة.

 متوسط 2 0.979 3.41

تمتلك الشركة عالقات جیدة مع األطراف األخرى ذات   24
 العالقة بتنفیذ مشاریع تخطیط موارد الشركة.

 متوسط 3 0.807 3.32

توفر الشركة الموردة الدعم التقني المالئم أثناء تنفیذ نظام   21
 تخطیط موارد الشركة. 

 متوسط 4 1.034 3.3

 متوسط 5 1.014 3.27 توفر الشركة الموردة التدریب المالئم.  25
 متوسط - 0.96 3.34 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 
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) أن المتوسطات الحسابیة لــ (دعم موردي نطم تخطیط موارد المنظمـة) قـد تراوحـت 12الجدول رقم (یتضح من  

، وسـطى المت)، وھوي من المسـتو3.34)، حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (3.27و  3.42ما بین (

)، وھـوي 0.966ري ()، وبإنحراف معیا3.42) على أعلى متوسط حسابي، حیث بلغ (22وقد حازت الفقرة رقم (

ضمن المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على ما یلي: (الدعم التقني كان مالئماً بعـد تنفیـذ نظـام تخطـیط مـوارد 

اري ) وبـإنحراف معیـ3.27بة األخیرة بمتوسط حسـابي () في المرت25وفي المقابل، جاءت الفقرة رقم (  الشركة).

 الفقرة على ما یلي: (توفر الشركة الموردة التدریب المالئم).  )، وھو من المستوى المتوسط، حیث نصت1.014(

كان متوسط المسـتوى مـن وجھـة نظـر أفـراد عینـة   دعم موردي نطم تخطیط موارد المنظمة  وھذا یفسر على أن 

 ترو التجاریة.الدراسة في شركة م

ھـو األدنـى مقارنـة بالعوامـل إعتماداُ على النتائج السـابقة، یتبـین أن دعـم مـوردي نطـم تخطـیط مـوارد المنظمـة  

 المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة.

 

) یبین اإلحصاء الوصفي المتعلق بالعوامل المؤثرة بنجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شـركة 13الجدول رقم (

مھـارات رو التجاریـة، وھـذه النتیجـة غیـر متوقعـة ویمكـن أن تفسـر بـأن أفـراد عینـة الدراسـة لـدیھم معرفـة ومت

 تكنولوجیة تمكنھم من التعامل مع نظم تخطیط موارد المنظمة بكفاءة وفعالیة ولیسوا بحاجة إلى تدریب وتأھیل.

 

 ) 13الجدول رقم (

في نجاح نظم   العوامل المؤثرة –ستجابات أفراد عینة الدراسة  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة ال
 ) مرتبة ترتیباً تنازلیاً. ERP(تخطیط موارد المنظمة 

المتوسط   العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
سب ح

 المتوسط 
 مرتفع 1 1.028 3.73 كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات 22
 متوسط 2 1.071 3.61 دعم اإلدارة العلیا 23
التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات   24

 المنظمة
 متوسط 3 0.961 3.59

 متوسط 4 0.904 3.53 الھندرة 21
 متوسط 5 0.960 3.34 المنظمةدعم موردي نطم تخطیط موارد  25

 متوسط - 0.985 3.56 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

) أن مدى توفر العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة فـي شـركة متـرو 13كما یبین الجدول رقم (

 التجاریة ھي بشكل عام من المستوى المتوسط.
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 د المنظمة.تخطیط موارعوامل نجاح نظام   -2

 الخدمة.  یة وھي: جودة النظام، جودة المعلومات وجودة یشتمل المتغیر التابع على ثالثة أبعاد رئیس

 فیما یلي عرض لإلحصاء الوصفي المتعلق بكل من تلك العوامل:
 

 جودة النظام  -2.1

 

 ) 14الجدول رقم (

الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور (جودة النظام)  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة 
 ازلیاً. مرتبة ترتیباً تن

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
حسب 
 المتوسط 

 مرتفع 1 0.948 3.76 یتمتع نظام تخطیط موارد المنظمة بموثوقیة عالیة. 30
 مرتفع 2 0.875 3.68 موارد المنظمة لدینا بالكفاءة. یتمیز نظام تخطیط  32
 متوسط 3 0.844 3.66 ة لدینا بالمرونة. یتمیز نظام تخطیط موارد المنظم 27
 متوسط 4 0.866 3.63 یسمح نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا بتكامل البیانات.  31
 متوسط 5 0.914 3.63 یمتلك نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا مزایا جیدة.  34
 متوسط 6 0.993 3.61 یعطي نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا بیانات دقیقة.  26
 متوسط 7 0.923 3.54 یتصف نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا بالتعلم السھل.  29
 متوسط 8 0.908 3.52 یسھل استعمال نظام تخطیط موارد الشركة لدینا.  28
 متوسط 9 0.924 3.49 موارد الشركة لدینا بالتعدیل. یسمح نظام تخطیط  33
طلبات  یلبي نظام تخطیط موارد الشركة لدینا مت 35

 المستخدمین. 
 متوسط 10 0.923 3.45

 متوسط - 0.912 3.6 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

)، 3.45و  3.76النظـام) قـد تراوحـت مـا بـین () أن المتوسطات الحسـابیة لـــ (جـودة  14یتضح من الجدول رقم (

، وقـد حـازت الفقـرة رقـم وسـطمسـتوى المت)، وھوي من ال3.60حیث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (

)، وھـوي ضـمن المسـتوى 0.948)، وبـإنحراف معیـاري (3.76) على أعلـى متوسـط حسـابي، حیـث بلـغ (30(

(یتمتع نظام تخطیط موارد المنظمة بموثوقیة عالیة). وفي المقابل، جـاءت المرتفع، وقد نصت الفقرة على ما یلي:  

)، وھـو مـن المسـتوى 0.923) وبإنحراف معیـاري (3.45ة بمتوسط حسابي () في المرتبة األخیر35الفقرة رقم (

 المتوسط، حیث نصت الفقرة على ما یلي: (یلبي نظام تخطیط موارد الشركة لدینا متطلبات المستخدمین).

ھذا یفسر على أن مستوى جودة النظام في شركة مترو التجاریة كان متوسط الحجم من وجھـة نظـر أفـراد عینـة و

سة. وھذا یعود إلى درجة تعقید النظام للمستخدم وعدم وجود القدرة الكافیـة للتعامـل مـع ھـذا النظـام مـن قبـل الدرا

 النظام غیر مرن وال یلبي حاجات المستخدمین.  المستخدمین النھائیین. أو نتیجة لتغیر بیئة العمل بحیث یصبح
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 جودة المعلومات  -2.2

 

 ) 15الجدول رقم (

اإلنحرافات االمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور (جودة المتوسطات الحسابیة و 
 المعلومات) مرتبة ترتیباً تنازلیاً. 

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
حسب 

 المتوسط 
المعلومات الموجودة في نظم تخطیط موارد المنظمة   43

 دقیقة. 
 مرتفع 1 0.839 3.8

تعتبر المعلومات الموجودة في نظام تخطیط الموارد   38
 المنظمة مھمة. 

 مرتفع 2 0.952 3.75

یتیح نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة معلومات  42
 لجمیع المستخدمین. 

 مرتفع 3 0.875 3.68

یوفر نظام إدارة موارد المنظمة في الشركة معلومات  39
 ملخصة ودقیقة. 

 عمرتف 4 0.997 3.68

یوفر نظام إدارة موارد المنظمة في الشركة معلومات  41
 صالحة لإلستعمال والتحلیل. 

 متوسط 5 0.985 3.66

الموجودة في نظام تخطیط  قابلیة استخدام المعلومات  40
 موارد المنظمة بشكل مالئم. 

 متوسط 6 0.884 3.62

 متوسط 7 0.978 3.61 یقدم نظام تخطیط موارد المنظمة معلومات سھلة الفھم.  37
 متوسط 8 0.922 3.56 یعطي نظام تخطیط موارد المنظمة معلومات وقتیة.  36

 مرتفع - 0.929 3.67 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

  

)، 3.56و 3.8قـد تراوحـت مـا بـین (  ) أن المتوسطات الحسابیة لــ (جودة المعلومات)15یتضح من الجدول رقم (

)، وھـوي مـن المسـتوى المرتفـع، وقـد حـازت الفقـرة رقـم 3.67لمحور على متوسط حسابي إجمالي (حیث حاز ا

)، وھــوي ضــمن المســتوى 0.839)، وبــإنحراف معیــاري (3.8) علــى أعلــى متوســط حســابي، حیــث بلــغ (43(

الموجـودة  طیط موارد المنظمـة بموثوقیـة عـال المعلومـاتالمرتفع، وقد نصت الفقرة على ما یلي: (یتمتع نظام تخ

) في المرتبة األخیرة بمتوسـط حسـابي 36في نظم تخطیط موارد المنظمة دقیقة). وفي المقابل، جاءت الفقرة رقم (

)، وھو من المستوى المتوسط، حیث نصت الفقرة على ما یلي: (یعطي نظـام 0.922) وبإنحراف معیاري (3.56(

 المنظمة معلومات وقتیة).  تخطیط موارد

دة المعلومات من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في شركة مترو التجاریـة ھـي بشـكل عـام مـن وھذا یفسر أن جو

المستوى المرتفع. كما یالحظ أن جـودة المعلومـات التـي توفرھـا نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة فـي شـركة متـرو 

 ظر أفراد عینة الدراسة.التجاریة ھي أعلى من جودة النظام من وجھة ن
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 ت جودة الخدما -2.3

 

 ) 16الجدول رقم (

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور (جودة 
 ً  .الخدمات) مرتبة ترتیباً تنازلیا

المتوسط   الفقرة  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
حسب 
 المتوسط 

 مرتفع 1 0.994 3.69 موثوق بھ. مزود خدمة نظام تخطیط موارد المنظمة 48
یمتلك نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة واجھة  45

 إستخدام جیدة. 
 مرتفع 2 0.838 3.69

مزود خدمة نظام تخطیط موارد المنظمة یمتلك خبرة   49
 كافیة.

 متوسط 3 0.912 3.65

تخطیط موارد المنظمة في الشركة معلومات یعطي نظام  44
 ین. فوریة للمستخدم 

 متوسط 4 0.991 3.62

یوفر نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة الحل   47
 المناسب حسب ما ھو مطلوب. 

 متوسط 5 0.954 3.54

یمتلك نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة مزایا جذابة   46
 اإلستخدام. بصریاً في واجھة 

 متوسط 6 0.909 3.34

 توسطم - 0.933 3.59 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

  

)، 3.34و  3.69) أن المتوسطات الحسابیة لـــ (جـودة الخدمـة) قـد تراوحـت مـا بـین (16یتضح من الجدول رقم (

)، 3.69متوســط حســابي، حیــث بلــغ () علــى أعلــى 48وھــو مــن المســتوى المتوســط، وقــد حــازت الفقــرة رقــم (

لمرتفع، وقد نصت الفقرة على مـا یلـي: (مـزود خدمـة نظـام )، وھو ضمن المستوى ا0.994وبإنحراف معیاري (

) فـي المرتبـة األخیـرة بمتوسـط حسـابي 46تخطیط موارد المنظمة موثوق بھ). وفي المقابل، جاءت الفقـرة رقـم (

یمتلـك نظـام ن المستوى المتوسط، حیث نصت الفقرة على ما یلي: ()، وھو م0.909) وبإنحراف معیاري (3.34(

 ).لمنظمة في الشركة مزایا جذابة بصریاً في واجھة اإلستخدام تخطیط موارد ا

وھذا یفسر على أن جودة خدمات نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة كان متوسط المسـتوى مـن 

أن ھذا المستوى ھو أقل من مستوى جودة النظام والمعلومات لتلك النظم. كمـا وجھة نظر أفراد عینة الدراسة. كما  

شیر ھنا واعتماداً على النتائج السابقة أن جودة المعلومات لنظم تخطیط موارد المنظمة في شركة متـرو التجاریـة ن

 ھي األعلى مقارنة بأبعاد عوامل نجاح النظم األخرى.
 

 اإلحصاء الوصفي لعوامل نجاح النظام المشمولة في ھذه الدراسة.)  17یوضح الجدول رقم (

من الممكن أن تكون درجات النظـام مـن المعلومـات مرتفعـة، ولكـن التعامـل مـع النظـام  وھذه نتیجة منطقیة، ألنھ

 نفسھ معقد وغیر مریح.
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 ) 17الجدول رقم (

ة الدراسة عن عوامل نجاح النظام مرتبة  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات االمعیاریة الستجابات أفراد عین

 ترتیباً تنازلیاً. 

توسط  الم عوامل نجاح النظام  الرقم 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعیاري

المستوى   الترتیب 
حسب 
 المتوسط 

 مرتفع 1 0.929 3.67 جودة المعلومات  2.2
 متوسط 2 0.912 3.6 جودة النظام 2.1
 متوسط 3 0.933 3.59 جودة الخدمة  2.3

 متوسط - 0.925 3.62 المتوسط العام الحسابي 
 *الجدول من تصمیم الباحث 

  

) أن نظام تخطیط موارد المنظمة في شـركة متـرو التجاریـة یتمتـع بدرجـة نجـاح مـن 17(  یتضح من الجدول رقم 

المستوى المتوسط مع أفضلیة ذات مغزى لجودة المعلومات. وھذا یفسـر أن شـركة متـرو التجاریـة ال یـزال لـدیھا 

لمنظمـة وتحسـین نظم تخطـیط مـوارد ا  من أجل تحقیق منافعفرصة في تحسین جودة النظام والخدمات الي یقدمھا  

 أداء المنظمة ككل.

 

 ): إختبار فرضیات الدراسة4-3(

 اختبارات جاھزیة وصالحیة البیانات لتحلیالت اإلنحدار  

ــة (  ــدار المختلف ــیالت اإلنح ــق تحل ــى تطبی ــاج الباحــث إل ــة وفحــص فرضــیاتھا، یحت ــئلة الدراس ــن أس ــة ع لإلجاب

Regression Analysis بات السابقة التي یجب توافرھا للتأكد مـن سـالمة )، ولكن ھناك بعض الشروط والمتطل

 وصحة إجراء تحلیل اإلنحدار، وھي :

 ).Normal Distribution طبیعیاً (وجوب أن تكون البیانات موزعة توزیعاً  -1

 ).Multicollinearityوجوب استقاللیة متغیرات الدراسة وعدم التداخل فیما بینھا ( -2

ــع نفســھ بدرجــة -3 ــر م ــاط كــل متغی ــرات األخــرى  وجــوب ارتب ــل مــن المتغی ــن ارتباطــھ مــع ك ــى م أعل

)Correlations.( 

لیالت اإلنحـدار، بـل یجـب أن یسـتخدم اإلختبـارات وفي حال عدم توافر ھذه الشروط، فعلى الباحث أال یستخدم تح

 ).Non-Parametric Tests الال معلمیة (
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 )Test Of Normalityإختبار التوزیع الطبیعي ( -1

ــو     ــار الت ــتفلطح (وإلختب ــواء وال ــص اإللت ــن فح ــالً م ــث ك ــرى الباح ــات، أج ــي للبیان -Skewnessزع الطبیع

Kurtosis) وكذلك فحص ،(Kolmogorov-Smirnov) أن معظـم قـیم 18). ویظھر من خـالل الجـدول رقـم (

)Skewness-Kurtosis  ± ت الدراسـة )، وھـذا یشـیر أن متغیـرا0.01عنـد مسـتوى داللـة (  2.58) تتراوح بین

 ).Hair et al, 2006وزیعاً طبیعیاً (موزعة ت

 

 ) 18الجدول رقم (

 Skewness-Kurtosisاختبار التوزیع الطبیعي للبیانات باستخدام فحص 

 Kurtosis Skewness متغیرات الدراسة 
 - 1.108 1.206 التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة

 - 1.352 2.823 العلیادعم اإلدارة  
 - 1.380 3.538 ة قسم تكنولوجیا المعلوماتكفاء

 - 1.179 1.610 الھندرة
 - 1.127 3.116 دعم موردي نطم تخطیط موارد المنظمة

 - 1.252 1.767 العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة
 - 1.189 2.328 جودة النظام

 - 1.368 3.074 جودة المعلومات 
 - 1.322 2.867 جودة الخدمة 

 - 0.704 1.072 عوامل نجاح النظام
 *الجدول من تصمیم الباحث 

 

أنھ یوجـد فروقـات ذات داللـة   Kolmogorov-Smirnov) واعتماداً على إختبار  19وكذلك یظھر الجدول رقم (

 )0.05(إحصائیة لجمیع المحاور (المستقلة والتابعة) المشمولة في ھذه الدراسة عند مستوى داللة 

 اً على اإلختبارین السابقین، فإن بیانات ھذه الدراسة تتصف بأنھا موزعة توزیعاً طبیعیاً.ولذا واعتماد

 

 ) 19الجدول رقم (

 Kolmogorov-Smirnovیانات بإستخدام فحص اختبار التوزیع الطبیعي للب

 .Sig متغیرات الدراسة 
 000.* التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة

 001.* ارة العلیادعم اإلد 
 000.* كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات

 004.* الھندرة
 000.* دعم موردي نطم تخطیط موارد المنظمة

 000.* المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمةالعوامل  
 002.* جودة النظام
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 004.* جودة المعلومات 
 000.* جودة الخدمة 

 001.* عوامل نجاح النظام 
 )0.05(داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *ذات 

 *الجدول من تصمیم الباحث*

 

 )Multicollinearityإختبار استقاللیة متغیرات الدراسة (

 ـالباحث القـیم اإلحصـائیة لـ م الختبار استقاللیة متغیرات الدراسة وعدم تداخلھا مع بعضھا البعض، فقد استخد      

Tolerance   وVariance Inflation Rate. 

 10أقـل مـن  VIF، وقـیم 0.2أكبـر مـن   Toleranceللتأكد من استقاللیة متغیرات الدراسة، یجب أن تكـون قـیم 

)Hair et al, 2006.( 

اسـتقاللیة متغیـرات الدراسـة وعـدم تـداخلھا مـع  VIFوقـیم   Tolerance) أن قـیم 20ونالحظ من جـدول رقـم (

 بعضھا البعض.

 

 ) 20الجدول رقم (

 ) Multicollinearityمتغیرات الدراسة (لیة إختبار استقال

 VIF Tolerance متغیرات الدراسة 
 0.260 3.848 التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة

 0.271 3.687 دعم اإلدارة العلیا
 0.272 3.681 كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات

 0.274 3.649 الھندرة
 0.543 1.842 رد المنظمةموادعم موردي نطم تخطیط 

 0.233 4.3 جودة النظام
 0.211 5.090 جودة المعلومات 

 0.245 4.090 جودة الخدمة 
 *الجدول من تصمیم الباحث

 

 )Bivariate Pearson Correlationإختبار معامل اإلرتباط ( -1

للتأكد مـن أن كـل متغیـر )، وذلك Bivariate Pearson Correlationتم تطبیق إختبار معامل اإلرتباط (        

من متغیرات الدراسة لدیھ درجة إرتبـاط مـع نفسـھ أعلـى مـن أي درجـة إرتبـاط مـع أي مـن المتغیـرات األخـرى 

 المشمولة في ھذه الدراسة.

اسـتقاللیة المتغیـرات وعـدم تـداخلھا مـع بعضـھا الـبعض، وبالتـالي ان ھذا اإلختبار یعـزز مـن درجـة التأكـد مـن  

 .(Regression Analysis)لتحلیالت واختبارات االنحدار  صالحیتھا وجاھزیتھا 
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) أن درجة ارتباط كل متغیر في ھذه الدراسة مع نفسھ أعلى مـن درجـات ارتباطـھ مـع 21نالحظ من جدول رقم (

 ي ھذه الدراسة.أي من المتغیرات األخرى المشمولة ف

 

 ) 21الجدول رقم (

 ) Bivariate Pearson Correlationإختبار معامل اإلرتباط (

متغیرات  
 الدراسة 

التوافق  
بین نظام  

تخطیط 
موارد 

المنظمة  
وعملیات  

 المنظمة 

دعم  
اإلدارة  

 العلیا 

كفاءة  
قسم 

تكنولوجیا  
 المعلومات 

دعم   الھندرة 
موردي 

نطم 
تخطیط 
موارد 

 المنظمة 

جودة 
 النظام 

جودة 
 المعلومات 

جودة 
 الخدمة 

التوافق بین نظام  
تخطیط موارد  

المنظمة 
وعملیات  

 منظمةال

1.00        

دعم اإلدارة  
 العلیا 

**.811 1.00       

كفاءة قسم  
تكنولوجیا 
 المعلومات

**.802 **.760 1.00      

     1.00 755.** 744.** 688.** الھندرة
دعم موردي نطم  

تخطیط موارد  
 المنظمة

**.480 **.505 **.491 **.674 1.00    

   1.00 574.** 751.** 782.** 716.** 689.** جودة النظام
  1.00 859.** 596.** 658.** 733.** 562.** 639.** جودة المعلومات 

 1.00 851.** 821.** 610.** 679.** 734.** 598.** 645.** جودة الخدمة 
 *الجدول من تصمیم الباحث

 )0.01** ذات داللة إحصائیة ھند مستوى الدالة (

 

ة وصـالحیة البیانـات الـثالث السـابقة، فإنـھ یمكننـا اآلن اسـتخدام اختبـارات واعتماداً على نتائج إختبارات جاھزیـ

 تحلیالت اإلنحدار لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضیاتھا.
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 الدراسةإختبار فرضیات    2.4

 

ال یوجـد أثــر ذو داللــة إحصـائیة للتوافــق بــین نظـم تخطــیط مــوارد المنظمــة  :HO1الفرضـیة الرئیســیة األولــى 

 )0.05(یة عند مستوى داللة  ت األعمال في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاروعملیا

بـین نظـم  فقالختبار الفرضیة الرئیسیة األولى، تم استخدام اختبار االنحدار البسیط للتعرف على عالقة التوا        

 لمنظمة في شركة مترو التجاریة.تخطیط موارد المنظمة وعملیات األعمال في نجاح نظم تخطیط موارد ا

 ) یوضح ذلك.22والجدول (

 

 ) 22الجدول (

 اختبار اإلنحدار البسیط للفرضیة الرئیسیة األولى 

R 
 اإلرتباط 

Beta 
اتجاه العالقة  

 وقوتھا

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted 
R² 

الداللة   (f)قیمة 
 اإلحصائیة 

(p) 
0.694 *.694 0.482 0.474 64.128 0.000 

 )0.05(لة إحصائیة عند مستوى الدالة *ذات دال

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

) بمسـتوى داللـة إحصـائیة أقـل مـن 64.128بلغـت (  (f)) أن القیمـة اإلحصـائیة  22یتضح من الجدول رقم (      

ل بین نظم تخطیط مـوارد المنظمـة وعملیـات األعمـا )، مما یشیر إلى أنھ توجد عالقة إحصائیة بین التوافق0.05(

 في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة، وبذلك ترفض النظریة الصفریة وتقبل البدیلة.

موارد المنظمـة وعملیـات األعمـال فـي نجـاح نظـم تخطـیط لى أن أثر التوافق بین نظم تخطیط  إ  Betaتشیر قیمة  

 %.69.4موارد المنظمة ھو إیجابیاً وتبلغ قوة ھذه العالقة 

، فإن القـدرة التفسـیریة والتنبؤیـة للمطابقـة بـین نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة Adjusted R²داً على قیمة واعتما

 %.47.4اح نظم تخطیط موارد المنظمة بلغت  وعملیات األعمال في نج

وھذا یبین أن التغییر في درجة التوافق بین نظم تخطیط موارد المنظمة وعملیات األعمال فـي نجـاح نظـم تخطـیط 

 .47.4رد المنظمة بمقدار وحدة واجدة وسیؤدي إلى تغییر نجاح النظام بمقدار  موا

د المنظمة وعملیات األعمال في كل محور من محاور نجاح نظم مواربین نظم تخطیط  ولفحص أثر التوافق          

 SmartPLS 2.0) بإستخدام (Path Analysis( رتخطیط موارد المنظمة، فإن الباحث لجأ ھنا إلى فحص المسا

M3 والذي یعتمد منھج ،(Structural Equation Modelling (SEM). 

) یعد ضروریاً فـي حالـة وجـود أكثـر SmartPLS 2.0 M3مثل (ان استخدام الرزم اإلحصائیة من الجیل الثاني 

 من متغیر تابع كھذه الحالة.



44 
 

 

 

 

 
 *الشكل من تصمیم الباحث

 

بـین نظـم ، فإننا نالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین التوافق (t))، وباألخص قیم  1وبالرجوع للشكل رقم (

نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة بجوانبھا تخطیط موارد المنظمة وعملیات األعمال في نجاح  

معـامالت ). كما ویظھر الشكل 0.001الثالثة (جودة النظام، جودة المعلومات، جودة الخدمة) عند مستوى الداللة (

محور نظم تخطیط موارد المنظمة وعملیات األعمال في كل  المسار والقدرة التفسیریة (التباین) لعامل التوافق بین  

 من محاور نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة.

واعتماداً على النتائج، فإننا نجد أن القـدرة التفسـیریة لعامـل التوافـق بـین نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة وعملیـات 

عمال ھي األعلى في جودة النظام، بینما تكون قدرة التوافق بین نظم تخطیط موارد المنظمة وعملیـات األعمـال األ

 نى في تفسیر تباین جودة الخدمة.ھي األد

وھذا یفسر على أن شركة مترو التجاریة إذا رغبت أن یدرك المسـتخدمین النھـائیین درجـة عالیـة لجـودة النظـام،  

ر درجة عالیة من التوافق بـین عملیـات النظـام وعملیـات األعمـال، ممـا یضـمن أن عملیـات فإن علیھا ضمان توف

 مال.عملیات األعالنظام تدعم تنفیذ  

 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لدعم اإلدارة العلیا في نجاح نظم تخطـیط مـوارد  : H02الفرضیة الرئیسیة الثانیة 

 )0.05(داللة   عند مستوى  المنظمة في شركة مترو التجاریة
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وإلختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة، تم استخدام اختبار االنحدار البسیط للتعرف على عالقة دعـم اإلدارة العلیـا فـي 

 نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة.  

 ) یوضح ذلك  23الجدول رقم (

 
 ) 23الجدول (

 ثانیة ال اختبار اإلنحدار البسیط للفرضیة الرئیسیة  

R 
 اإلرتباط 

Beta 
اتجاه العالقة  

 وقوتھا

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted 
R² 

الداللة   (f)قیمة 
 اإلحصائیة 

(p) 
0.695 *.659 0.434 0.426 53.009 0.000 

 )0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

) بمسـتوى داللـة إحصـائیة أقـل مـن 53.009بلغـت () Fـ () أن القیمـة اإلحصـائیة لـ23یتضح من الجـدول رقـم (

بـین دعـم اإلدارة العلیـا ونجـاح نظـم تخطـیط مـوارد  )، مما یشیر إلى أنھ توجد عالقة ذات داللـة إحصـائیة0.05(

 المنظمة، وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتستقبل البدیلة.

ارد المنظمـة ھـو إیجابیـاُ وتبلـغ قـوة ھـذه طـیط مـوإلى أن دعم اإلدارة العلیا فـي نجـاح نظـم تخ  Betaوتشیر قیمة  

 %.65.9العالقة 

، فإن القدرة التفسـیریة والتنبؤیـة (التبـاین) لـدعم اإلدارة العلیـا فـي نجـاح نظـم Adjusted R²وإعتماداً على قیمة 

ر بمقـدا  %. أي أن التغییر في جعم اإلدارة العلیا لنظم تخطـیط مـوارد المنظمـة42.6تخطیط موارد المنظمة بلغت  

 % في درجة نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة.42.6وحدة واحدة یقابلھ تغییر بمقدار  

ولفحص أثر دعم اإلدارة العلیا في كل محمور من محاور نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة، فإن الباحـث لجـأ إلـة 

 Structural)، والــذي یعتمــد مــنھج SmartPLS 2.0 M3) بإســتخدام (Path Analysisفحــص المســار  (

Equation Modelling (SEM). 

) یعد ضروریاً فـي حالـة وجـود أكثـر SmartPLS 2.0 M3ان استخدام الرزم اإلحصائیة من الجیل الثاني مثل (

 من متغیر تابع كھذه الحالة.
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 *الشكل من تصمیم الباحث

 

ة إحصـائیة دعـم اإلدارة العلیـا ، فإننا نالحظ وجـود عالقـة ذات داللـ(t))، وباألخص قیم  2وبالرجوع للشكل رقم (

في شركة مترو التجاریـة بجوانبھـا الثالثـة (جـودة النظـام، جـودة المعلومـات، ونجاح نظم تخطیط موارد المنظمة  

ین) ). كمـا ویظھـر الشـكل معـامالت المسـار والقـدرة التفسـیریة (التبـا0.001جودة الخدمة) عند مستوى الداللـة (

ألعلى في جودة النظام، بینما تكون قـدرة دعـم اإلدارة العلیـا ھـي األولـى فـي تفسـیر لعامل دعم اإلدارة العلیا ھي ا

 التباین في جودة المعلومات.

 

و داللة إحصائیة لكفاءة قسم تكنولوجیا المعلومـات فـي نجـاح نظـم ذال یوجد أثر    :H03لفرضیة الرئیسیة الثالثة  ا

 )0.05(ى داللة  عند مستو  التجاریةتخطیط موارد المنظمة في شركة مترو 

كفـاءة قسـم تكنولوجیـا ، تم استخدام اختبار االنحدار البسیط للتعرف على عالقـة  الثالثةوإلختبار الفرضیة الرئیسیة  

 المعلومات في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة.

 ) یوضح ذلك.24الجدول رقم (

 



47 
 

 

 

 

 ) 24الجدول رقم (

 فرضیة الرئیسیة الثالثة اختبار اإلنحدار البسیط لل 

R 
 اإلرتباط 

Beta 
اتجاه العالقة  

 وقوتھا

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted 
R² 

الداللة   (f)قیمة 
 اإلحصائیة 

(p) 
0.792 *.792 0.627 0.621 115.914 0.000 

 ) 0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

) بمسـتوى داللـة إحصـائیة أقـل مـن 115.914) بلغـت (Fالقیمة اإلحصـائیة لــ () أن  24یتضح من الجدول رقم (

ونجـاح نظـم   كفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات)، مما یشیر إلى أنھ توجد عالقة ذات داللـة إحصـائیة بـین  0.05(

 تخطیط موارد المنظمة، وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل البدیلة.

ھـو إیجابیـاُ   ي نجاح نظم تخطـیط مـوارد المنظمـةفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات فكإلى أن أثر    Betaوتشیر قیمة  

 %.79.2وتبلغ قوة ھذه العالقة  

كفاءة قسم تكنولوجیـا المعلومـات فـي ، فإن القدرة التفسیریة والتنبؤیة (التباین) Adjusted R²وإعتماداً على قیمة 

 %.62.1بلغت   یةنجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجار

دعم اإلدارة العلیا في كل محمور من محاور نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة، فإن الباحـث لجـأ ولفحص أثر       

 Structural)، والـذي یعتمـد مـنھج SmartPLS 2.0 M3) بإسـتخدام (Path Analysisإلة فحـص المسـار  (

Equation Modelling (SEM). 

) یعد ضروریاً فـي حالـة وجـود أكثـر SmartPLS 2.0 M3من الجیل الثاني مثل (ان استخدام الرزم اإلحصائیة 

 من متغیر تابع كھذه الحالة.
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 *الشكل من تصمیم الباحث

 

كفـاءة قسـم ، فإننـا نالحـظ وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائیة بـین (t))، وبـاألخص قـیم  3وبالرجوع للشكل رقم (

التجاریة بجوانبھا الثالثة (جـودة النظـام، رد المنظمة في شركة مترو تكنولوجیا المعلومات ونجاح نظم تخطیط موا

). كمـا ویظھـر الشـكل معـامالت المسـار والقـدرة 0.001جودة المعلومات، جودة الخدمـة) عنـد مسـتوى الداللـة (

كفاءة قسم   ھي األعلى في جودة النظام، بینما تكون قدرة كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات  التفسیریة (التباین) لعامل  

 ھي األدنى في تفسیر التباین في جودة الخدمة.  علوماتتكنولوجیا الم

وھذا یفسر على أن دعـم اإلدارة العلیـا وكفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات لھـا أثـر كبیـر فـي إدراك المسـتخدمین 

 النھائیین لجودة نظام تخطیط موارد المنظمة.

ارد المنظمة مـن خـالل إدراك جودتھـا ة فرص نجاح نظم تخطیط مودولذلك، إذا أدرادت شركة مترو التجاریة زیا

بشكل عال، فإن علیھا أن تضمن الدعم الكافي والمستمر مـن قبـل اإلدارة العلیـا، باإلضـافة إلـى تـوفیر كـادر فنـي 

        مؤھل في قسم تكنولوجیا المعلومات قادر على تلبیة جمیع حاجات المستخدمین النھائیین.

 

ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لـدعم مزودي/مـوردي نظـم تخطـیط مـوارد  : H04رئیسیة الرابعـة الفرضیة ال

 )0.05(عند مستوى داللة    في نجاح تلك النظم في شركة مترو التجاریةالمنظمة 
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وإلختبــار الفرضــیة الرئیســیة الرابعــة، تــم اســتخدام اختبــار االنحــدار البســیط للتعــرف علــى عالقــة لــدعم 

 نظمة في نجاح تلك النظم في شركة مترو التجاریة.نظم تخطیط موارد الم  مزودي/موردي

 ) یوضح ذلك.25الجدول رقم (

 

 ) 25الجدول رقم (

 الرابعة اختبار اإلنحدار البسیط للفرضیة الرئیسیة  

R 
 اإلرتباط 

Beta 
اتجاه العالقة  

 وقوتھا

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted 
R² 

الداللة   (f)قیمة 
 اإلحصائیة 

(p) 
0.627 *.627 0.393 0.385 44.766 0.000 

 )0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

) بمسـتوى داللـة إحصـائیة أقـل مـن 44.766) بلغـت (F) أن القیمـة اإلحصـائیة لــ (25یتضح من الجـدول رقـم (

مزودي/موردي نظم تخطیط موارد المنظمـة دعم    )، مما یشیر إلى أنھ توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین0.05(

 ونجاح نظم تخطیط موارد المنظمة، وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل البدیلة.

فـي نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد  دعم مزودي/موردي نظم تخطیط مـوارد المنظمـة إلى أن أثر  Betaوتشیر قیمة 

 %.79.2ھو إیجابیاُ وتبلغ قوة ھذه العالقة   المنظمة

لـدعم مزودي/مـوردي نظـم تخطـیط ، فإن القدرة التفسیریة والتنبؤیة (التبـاین) Adjusted R²داً على قیمة إعتماو

 %.62.1بلغت    في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریةموارد المنظمة 

ظـم تخطـیط جـاح نفي كل محمور من محاور ندعم مزودي/موردي نظم تخطیط موارد المنظمة  ولفحص أثر       

)، SmartPLS 2.0 M3) بإسـتخدام (Path Analysisفحـص المسـار  ( ىموارد المنظمة، فإن الباحـث لجـأ إلـ

 .Structural Equation Modelling (SEM)والذي یعتمد منھج 

) یعد ضروریاً فـي حالـة وجـود أكثـر SmartPLS 2.0 M3ان استخدام الرزم اإلحصائیة من الجیل الثاني مثل (

 تابع كھذه الحالة. متغیرمن 
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 *الشكل من تصمیم الباحث

 

ــم ( ــالرجوع للشــكل رق ــیم 4وب ــاألخص ق ــم (t))، وب ــین دع ــة إحصــائیة ب ــة ذات دالل ــا نالحــظ وجــود عالق ، فإنن

ونجـاح نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة فـي شـركة متـرو التجاریـة مزودي/موردي نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة  

). كما ویظھـر الشـكل 0.001م، جودة المعلومات، جودة الخدمة) عند مستوى الداللة (بجوانبھا الثالثة (جودة النظا

والقدرة التفسیریة (التباین) لعامل دعم مزودي/موردي نظم تخطیط موارد المنظمـة ھـي األعلـى   معامالت المسار

 لتباین في جودة النظام.ھي األدنى في تفسیر ا كفاءة قسم تكنولوجیا المعلوماتفي جودة الخدمة، بینما تكون قدرة  

إن دعـم مـوردي نظـم تخطـیط مـوارد وھذا یفسرأنھ إضافة إلى توفر الكفاءات فـي قسـم تكنولوجیـا المعلومـات، فـ

 .وذلك لتأثیره المباشر على تلك النظم   المنظمة لھ دور جوھري في تحدید نجاح أو فشل تلك النظم 

دعم المقدم من قبل موردي نظم تخطیط موارد المنظمـة ولذلك على شركة مترو التجاریة توفیر مستوى عال من ال

 لضمان نجاح تلك النظم.

 

للھندرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمـة  ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة : H05الفرضیة الرئیسیة الخامسة 

 )0.05(عند مستوى داللة    في شركة مترو التجاریة

ــ ــم اس ــیة الخامســة، ت ــیة الرئیس ــار الفرض ــدعم وإلختب ــة ل ــى عالق ــرف عل ــیط للتع ــار االنحــدار البس تخدام اختب

 مزودي/موردي نظم تخطیط موارد المنظمة في نجاح تلك النظم في شركة مترو التجاریة.



51 
 

 

 ) یوضح ذلك.26الجدول رقم (

 

 ) 26الجدول رقم (

 اختبار اإلنحدار البسیط للفرضیة الرئیسیة الخامسة 

R 
 اإلرتباط 

Beta 
اتجاه العالقة  

 وقوتھا

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted 
R² 

الداللة   (f)قیمة 
 اإلحصائیة 

(p) 
0.734 *.734 0.539 0.532 80.697 0.000 

 ) 0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

ل مـن ) بمسـتوى داللـة إحصـائیة أقـ80.697) بلغـت (F) أن القیمـة اإلحصـائیة لــ (26یتضح من الجـدول رقـم (

عالقة ذات داللـة إحصـائیة بـین الھنـدرة ونجـاح نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة، )، مما یشیر إلى أنھ توجد  0.05(

 وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل البدیلة.

ھـو إیجابیـاُ وتبلـغ قـوة ھـذه العالقـة  في نجاح نظم تخطـیط مـوارد المنظمـة إلى أن أثر الھندرة  Betaوتشیر قیمة 

73.4.% 

فـي نجـاح نظـم تخطـیط درة التفسـیریة والتنبؤیـة (التبـاین) اللھنـدرة ، فـإن القـAdjusted R²ماداً على قیمة وإعت

 %.53.2بلغت    موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة

في كل محور من محاور نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة، فإن الباحث لجأ إلـى فحـص الھندرة  ولفحص أثر       

 Structural Equationوالـذي یعتمـد مـنھج  )،SmartPLS 2.0 M3) بإستخدام (Path Analysisالمسار  (

Modelling (SEM). 

) یعد ضروریاً فـي حالـة وجـود أكثـر SmartPLS 2.0 M3ان استخدام الرزم اإلحصائیة من الجیل الثاني مثل (

 من متغیر تابع كھذه الحالة.
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 *الشكل من تصمیم الباحث

 

ونجـاح ، فإننا نالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصـائیة بـین الھنـدرة (t))، وباألخص قیم  5ل رقم (وبالرجوع للشك

نظم تخطیط موارد المنظمة في شركة متـرو التجاریـة بجوانبھـا الثالثـة (جـودة النظـام، جـودة المعلومـات، جـودة 

قدرة التفسـیریة (التبـاین) لعامـل ت المسار وال). كما ویظھر الشكل معامالp≥0.001الخدمة) عند مستوى الداللة (

ھـي األدنـى فـي تفسـیر  كفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـاتالھندرة ھي األعلى في جودة النظام، بینمـا تكـون قـدرة 

 التباین في جودة المعلومات.

 

 ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لعوامل نجاح تخطیط موارد المنظمة مجتمعـة : H06الفرضیة الرئیسیة السادسة 

( توافق نظم تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األعمال، ودعم اإلدارة العلیا، كفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات، 

 .)0.05(عند مستوى داللة موردي نظم تخطیط موارد المنظمة، والھندرة) في جودة المعلومات  ودعم  

بسـیط للتعـرف علـى أثـر كـل متغیـر مسـتقل وإلختبار الفرضیة الرئیسیة السادسة، تم اسـتخدام اختبـار االنحـدار ال

(التوافق، دعم اإلدارة العلیا، كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات، دعـم مـوردي نظـم تخطـیط المـوارد والھنـدرة) فـي 

 المتغیر التابع (جودة المعلومات).

 ) یوضح ذلك.27(الجدول رقم 
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 ) 27الجدول رقم (

 ات مح نظم تخطیط موارد المنظمة في جودة المعلونتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد ألثر عوامل نجا 

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted R²  قیمة(f)  الداللة اإلحصائیة 
(p) 

0.623 0.593 21.44 *0.000 
عوامل نجاح نظم تخطیط 

 موارد المنظمة
B   الخطأ

 المعیاري
Beta  قیمةT  مستوى

 Tالدالة 
التوافق بین نظام تخطیط  
موارد المنظمة وعملیات  

 المنظمة

0.163 0.128 0.159 1.065 0.291 

 0.203 1.285- 0.188 0.117 0.151- دعم اإلدارة العلیا
كفاءة قسم تكنولوجیا  

 المعلومات
0.446 0.119 0.545 3.731 0.000* 

 0.593 0.538 0.078 0.153 0.082 الھندرة
دعم موردي نطم تخطیط  

 موارد المنظمة
0.272 0.096 0.294 2.841 0.006* 

 ) 0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

 المتغیر التابع : جودة المعلومات

(التبـاین) لعوامـل نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة ) أن القدرة التفسیریة والتنبؤیة  27یتضح من الجدول رقم (

 .Adjusted R² % إعتماداً على قیمة59.3بلغت   مجتمعة في جودة المعلومات

) ممـا یشـیر إلـى أنـھ 0.05) بمستوى داللة إحصائیة أقل مـن (21.44) بلغت (Fكما یتضح أن القیمة اإلحصائیة (

وجودة المعلومات، وبـذلك تـرفض الفرضـیة الصـفریة وتقبـل الفرضـیة توجد داللة إحصائیة بین العوامل مجتمعة 

 البدیلة.

 

) أن المتغیـرات المسـتقلة التالیـة والمتعلقـة بــ ( كفـاءة قسـم tإختبـار () وبتمابعة قـیم  27ویتضح من الجدول رقم (

ــ ــة إحصــائیة ف ي جــودة تكنولوجیــا المعلومــات، دعــم مــوردي نظــم تخطــیط مــوارد المنظمــة) لھــا تــأثیر ذو دالل

) على التوالي، وھـي قیمـة معنویـة عنـد مسـتوى 2.841) و (3.731) المحسوبة (tالمعلومات، حیث بلغت قیمة (

 ).p≥0.05ة (دالل

ولم یتبین أي تأثیر لـ (التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمـة وعملیـات المنظمـة، دعـم اإلدارة العلیـا والھنـدرة) 

) وبداللة إحصـائیة أكبـر مـن 0.538)، (1.285-)، (1.065) على التوالي (t(في جودة المعلومات، فقد بلغت قیم  

)0.05.( 

یجي المتعدد لتحدید أھمیة كل متغیر مستقل على حدة في المساھمة فـي النمـوزج وعند إجراء تحلیل اإلنحدار التدر

رة العلیـا، كفـاءة قسـم الریاضي الذي یمثل عوامل نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة مجتمعـة (التوافـق، دعـم اإلدا
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معلومـات)، فإنـھ تكنولوجیا المعلومات، دعم موردي نظم تخطیط المـوارد والھنـدرة) فـي المتغیـر التـابع (جـودة ال

 المتغیرات المستقلة في معادلة اإلنحدار.) والذي یبین ترتیب دخول 28یتضح من الجدول رقم (

) مـن التبـاین فـي 53.1رتبة األولى، وفسر ما مقـداره (%حیث جاء متغیر كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات في الم

 المتغیر التابع.

د المنظمة، حیث فسر مع متغیر كفاءة قسم تكنولوجیـا المعلومـات وم ثم دخل متغیر دعم موردي نظم تخطیط موار

دارة العلیـا %) من التباین في المتغیر التابع (جودة المعلومـات). وقـد تـم إسـتبعاد متغیـرات التوافـق، دعـم اإل60(

 والھندرة من معادلة التنبؤ وذلك لعدم تأثیرھم في المتغیر التابع (جودة المعلومات).

 

 ) 28الجدول رقم (

من خالل عامل نجاح نظم تخطیط  ERPنتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد التدریجي للتنبؤ بجودة معلومات نظم 
 موارد المنظمة

ترتیب دخول 
العناصر  

المستقرة في  
 معادلة التنبؤ 

Adjusted 
R² 

 مستوى الدالة  Beta (f)قیمة  (f)قیمة 

كفاءة قسم  
تكنولوجیا  
 المعلومات 

0.531 80.337 6.696 0.581 *0.000 

دعم موردي  
نظم تخطیط 

 موارد المنظمة

0.6 53.439 3.578 0.311 *0.001 

 ) 0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

 المتغیر التابع : جودة المعلومات

موارد المنظمـة مجتمعـة (  : ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لعوامل نجاح تخطیط H07الفرضیة الرئیسیة السابعة 

اإلدارة العلیـا، كفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات، توافق نظم تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األعمـال، ودعـم 

 )0.05(في جودة النظام عند مستوى داللة   ودعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة، والھندرة)

 

داللة إحصائیة لعوامل نجاح تخطیط موارد المنظمـة مجتمعـة ال یوجد أثر ذو  : H07الفرضیة الرئیسیة السابعة 

( توافق نظم تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األعمال، ودعم اإلدارة العلیا، كفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات، 

 )0.05(في جودة النظام عند مستوى داللة   ودعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة، والھندرة)
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 یوضح ذلك. ) 29الجدول رقم (

 ) 29الجدول رقم (

 نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد ألثر عوامل نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في جودة النظام

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted R²  قیمة(f)  الداللة اإلحصائیة 
(p) 

0.692 0.668 29.173 *0.000 
عوامل نجاح نظم تخطیط 

 موارد المنظمة
B   الخطأ

 المعیاري 
Beta یمة قT   مستوى

 Tالدالة 
التوافق بین نظام تخطیط 
موارد المنظمة وعملیات  

 المنظمة 

0.001 0.11 0.001 0.007 0.994 

 0.238 1.192 0.158 0.101 0.121 دعم اإلدارة العلیا 
كفاءة قسم تكنولوجیا  

 المعلومات 
0.337 0.103 0.433 3.275 *0.002 

 0.11 1.622 0.213 0.132 0.214 الھندرة 
عم موردي نطم تخطیط  د

 موارد المنظمة
0.122 0.083 0.138 1.479 0.144 

 ) 0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

 النظامالمتغیر التابع : جودة 

منظمـة (التبـاین) لعوامـل نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد ال) أن القدرة التفسیریة والتنبؤیة  29یتضح من الجدول رقم (

 .Adjusted R²% إعتماداً على قیمة 66.8بلغت    مجتمعة في جودة النظام 

) مما یشیر إلـى أنـھ 0.05) بمستوى داللة إحصائیة أقل من (29.173) بلغت (Fكما یتضح أن القیمة اإلحصائیة (

 فرضیة البدیلة.ظام، وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل التوجد داللة إحصائیة بین العوامل مجتمعة وجودة الن

) أن المتغیرات المستقلة التالیة والمتعلقة فقط بـ ( كفـاءة قسـم t) وبمتابعة قیم إختبار (29ویتضح من الجدول رقم (

) ، 3.275) المحسـوبة (tتكنولوجیا المعلومات) لھا تأثیر ذو داللة إحصائیة في جودة النظـام، حیـث بلغـت قیمـة (

 .)0.05(وھي قیمة معنویة عند مستوى داللة 

ولم یتبین أي تأثیر لــ (التوافـق بـین نظـام تخطـیط مـوارد المنظمـة وعملیـات المنظمـة، دعـم اإلدارة العلیـا، دعـم 

)، 0.007) علـى التــوالي (tمـوردي نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة والھنـدرة) فــي جـودة النظـام، فقـد بلغـت قـیم (

 ).0.05) وبداللة إحصائیة أكبر من (1.479)، (1.622)، (1.192(

 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لعوامل نجاح تخطیط موارد المنظمة مجتمعـة (  : H08الفرضیة الرئیسیة الثامنة 

توافق نظم تخطیط موارد المنظمة مع عملیات األعمـال، ودعـم اإلدارة العلیـا، كفـاءة قسـم تكنولوجیـا المعلومـات، 

 .)0.05(جودة الخدمة عند مستوى داللة   في ودعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة، والھندرة)
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وإلختبار الفرضیة الرئیسیة الثامنـة، تـم اسـتخدام اختبـار االنحـدار البسـیط للتعـرف علـى أثـر كـل متغیـر مسـتقل 

(التوافق، دعم اإلدارة العلیا، كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات، دعـم مـوردي نظـم تخطـیط المـوارد والھنـدرة) فـي 

 ذلك.) یوضح  30الجدول رقم (  ،)الخدمةدة  المتغیر التابع (جو

 

 ) 30الجدول رقم (

 نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد ألثر عوامل نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة في جودة الخدمة

R² 
 معامل التحدید 

Adjusted R²  قیمة(f)  الداللة اإلحصائیة 
(p) 

0.627 0.599 21.873 *0.000 
عوامل نجاح نظم تخطیط 

 منظمةموارد ال
B   الخطأ

 المعیاري
Beta  قیمةT  مستوى

 Tالدالة 
التوافق بین نظام تخطیط 
موارد المنظمة وعملیات  

 المنظمة 

0.98 0.128 0.114 0.765 0.447 

 0.536 0.623- 0.091- 0.118 0.73- دعم اإلدارة العلیا 
كفاءة قسم تكنولوجیا  

 المعلومات 
0.407 0.12 0.495 3.405 *0.001 

 0.504 0.671 0.097 0.154 0.103 الھندرة 
دعم موردي نطم تخطیط  

 موارد المنظمة
0.274 0.096 0.293 2.853 *0.006 

 ) 0.05(*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 

 **الجدول من تصمیم الباحث

 

   المتغیر التابع : جودة الخدمة

تخطـیط مـوارد المنظمـة ین) لعوامـل نجـاح نظـم  ) أن القدرة التفسیریة والتنبؤیة (التبـا30یتضح من الجدول رقم (

 .Adjusted R²% إعتماداً على قیمة 59.9بلغت    مجتمعة في جودة الخدمة

) مما یشیر إلـى أنـھ 0.05) بمستوى داللة إحصائیة أقل من (21.873) بلغت (Fكما یتضح أن القیمة اإلحصائیة (

الفرضـیة الصـفریة وتقبـل الفرضـیة بـذلك تـرفض  توجد داللة إحصائیة بـین العوامـل مجتمعـة وجـودة الخدمـة، و

 البدیلة.

) أن المتغیرات المستقلة التالیة والمتعلقة فقط بـ ( كفـاءة قسـم t) وبمتابعة قیم إختبار (30ویتضح من الجدول رقم (

تكنولوجیا المعلومات، دعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة) لھـا تـأثیر ذو داللـة إحصـائیة فـي جـودة النظـام، 

 .)0.05() على التوالي، وھي قیمة معنویة عند مستوى داللة 2.853)، (3.405) المحسوبة (tیمة (حیث بلغت ق

ولم یتبین أي تأثیر لـ (التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة، دعـم اإلدارة العلیـا، كفـاءة قسـم 

)، 0.623-)، (0.765)، (0.765علـى التـوالي ()  tت قیم (تكنولوجیا المعلوماتوالھندرة) في جودة الخدمة، فقد بلغ

 ).0.05) وبداللة إحصائیة أكبر من (0.671(
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عند إجراء تحلیل اإلنحدار المتعدد التدریجي لتحدید أھمیة كل متغیر على حدة في المساھمة في النموذج الریاضـي 

العلیـا، كفـاءة قسـم تكنولوجیـا   عـم اإلدارة الذي یمثل عوامل نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة مجتمعة (التوافق، د

المعلومات، دعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة والھندرة) في جودة الخدمة، فإنھ یتضح كما في الجدول رقـم 

، أن متغیــر كفــاءة قســم تكنولوجیــا )، والــذي یبــین ترتیــب دخــول المتغیــرات المســتقلة فــي معادلــة اإلنحــدار31(

 % من التباین في المتغیر التابع.53.2وفسر ما مقداره    بة األولى،المعلومات جاء في المرت

وم ثم دخل متغیر دعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة، حیث فسر مع متغیر كفاءة قسم تكنولوجیـا المعلومـات 

 % من التباین في المتغیر التابع (جودة الخدمة).61

 والھندرة من معادلة التنبؤ وذلك لعدم تأثیرھا في جودة الخدمة.یا دارة العلوقد تم إستبعاد متغیرات التوافق، دعم اإل 
 

 ) 31الجدول رقم (

من خالل عامل نجاح نظم تخطیط  ERPنتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد التدریجي للتنبؤ بجودة معلومات نظم 
 موارد المنظمة

ترتیب دخول 
العناصر  

المستقرة في  
 معادلة التنبؤ 

Adjusted 
R² 

 مستوى الدالة  Beta (f) یمةق (f)قیمة 

كفاءة قسم  
تكنولوجیا  
 المعلومات 

53.2 80.711 6.687 0.537 *0.000 

دعم موردي  
نظم تخطیط 

 موارد المنظمة

61 55.806 3.845 0.329 *0.000 

 ) 0.05*ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة (

 **الجدول من تصمیم الباحث

 المتغیر التابع : جودة الخدمة
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 ): نتائج الدراسة4-4(

 

ھدفت ھذه الدراسة التعرف علـى العوامـل المـؤثرة فـي نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة وذلـك نظـراً للتزایـد 

 الملحوظ في تطبیق واستخدام تلك النظم كبدیل لمعظم نظم المعلومات القدیمة الغیر مرتبطة بشكل كبیر.

طویر نموذج جدید للدراسـة اعتمـاداً علـى دراسـة األدبیـات السـابقة الباحث بتولتحقیق ھدف الدراسة المنشود، قام  

 ذات العالقة.

احتوى النموذج على محورین أساسیین وھما محور العاقة المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة ومحمور 

 عوامل نجاح النظام.

ل العوامل التالیة : التوافق بین نظـام مة من خالتم قیاس محور العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظ

تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة، دعم اإلدارة العلیا، كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات، دعم مـوردي نظـم 

 تخطیط موارد المنظمة والھندرة.

ومـات وجـودة ودة المعلأما محور عوامل نجاح النظـام، فـتم قیاسـھ مـن خـالل العوامـل التالیـة : جـودة النظـام، جـ

 الخدمة.

 في شركة مترو التجاریة.ركزت الدراسة على تطبیق وفحص النموذج المطور  

وألغراض اإلجابة على أسئلة الفحص وفحص فرضیاتھا، تم تطویر إستبانة للدراسة لجمع البیانات من مسـتخدمي 

 نظك تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة.

نات، تم تحكیم اإلسـتبانة مـن قبـل أسـاتذة مختصـین مـن أعضـاء ھیئـة التـدریس فـي جمع البیاومن ثم وقبل عملیة  

جامعة المنارة الخاصة للتحقق من مـدى صـدق فقراتھـا، ووضـوحھا، وسـالمة لغتھـا ومضـمونھا، وقـدرتھا علـى 

 قیاس متغیرات الدراسة.

على نحو دقیق یحقق التـوازن بـین المطلوبة وقد تم األخذ بآرائھم وإعادة صیاغة بعض الفقرات وإجراء التعدیالت 

 مضامین االستبانة في فقراتھا.

 إستبانة صالحة ألغراض التحلیل اإلحصائي. 25قام الباحث بتوزیع اإلستبانة على أفراد العینة، وقد تم إسترجاع  

ــائیة ( ــة اإلحص ــتخدام الرزم ــك بإس ــي وذل ــفي والتحلیل ــاء الوص ــالیب اإلحص ــتخدام أس ــم إس و  )SPSS 17.0ت

)SmartPLS 2.0 M3 والذي یعتمد منھج ،(Structural Equation Modelling (SEM). 

بعد إجراء وإكتمال عملیة تحلیل بیانات الدراسة إحصائیاً، تم التوصل إلى النتائج مـن خـالل إجابـة أسـئلة الدراسـة 

 وفحص فرضیاتھا.

والمتأمل أن تثري وتعزز األدبیـات   توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج واإلستنتاجات الھامة والتي من الممكن 

والنظریات ذات العالقة بموضوع الدراسة. كما یأمل الباحـث أن تقـود ھـذه الدراسـة إلـى مجموعـة مـن القـرارات 

 ذقیة بشكل خاص، والشركات السوریة بشكل عام.الھامة والمفصلیة لشركة مترو التجاریة العاملة في مدینة الال
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 :ط التالیة أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسةیورد الباحث من خالل النقا
 

درجة التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة كان متوسط المستوى مـن وجھـة نظـر  •

 أفراد عینة الدراسة في شركة مترو التجاریة.  

ي شـركة متـرو ظـر أفـراد عینـة الدراسـة فـدرجة دعم اإلدارة العلیا كانت متوسطة المستوى من وجھة ن •

 التجاریة.  

كان مرتفع المستوى من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في شركة   درجة كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات •

 .مترو التجاریة

إن ممارسة عملیات الھندرة من قبل شركة مترو التجاریة كان متوسـط المسـتوى مـن وجھـة نظـر أفـراد  •

 .عینة الدراسة

وسط المستوى من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في ارد المنظمة كان متإن دعم موردي نظم تخطیط مو •

 .شركة مترو التجاریة

مدى توفر العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة فـي شـركة متـرو التجاریـة بشـكل عـام  •

 متوسطة المستوى.

ھة نظـر أفـراد عینـة ان متوسط المستوى من وج) عند شركة مترو التجاریة كERPمستوى جودة نظام ( •

 .الدراسة

) من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في شركة متـرو التجاریـة ERPجودة المعلومات المتوفرة في نظم ( •

 .ھي بشكل عام مرتفعة المستوى

لنظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة كان متوسط المستوى من وجھة نظر   جودة الخدمة •

 أفراد عینة الدراسة.

دة المعلومات لنظم تخطیط موارد المنظمة في شركة مترو التجاریة ھي األعلى مقارنة بأبعاد عوامـل جو •

 نجاح النظام األخرى.

ریة بجودة من المستوى المتسوط مـع أفضـلیة ذات ) بشركة مترو التجاERPتتمتع نظم تخطیط الموارد ( •

 .مغزى لجودة المعلومات

توافق بین نظم تخطیط موارد المنظمـة وعملیـات األعمـال ونجـاح توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین ال •

 .نظم تخطیط موارد المنظمة بشكل عام 

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التوافق بین نظم تخطیط موارد المنظمـة وعملیـات االعمـال ونجـاح  •

 الخدمة).  نظم تخطیط موارد المنظمة بجوانبھا الثالثة (جودة النظام، جودة المعلومات وجودة 

 .المنظمة بشكل عام  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین دعم اإلدارة العلیا ونجاح نظم تخطیط موارد •

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بـین دعـم اإلدارة العلیـا ونجـاح نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة بجوانبھـا  •

 الثالثة (جودة النظام، جودة المعلومات وجودة الخدمة).
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جاح نظم تخطیط موارد المنظمـة ذات داللة إحصائیة بین كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات ونتوجد عالقة   •

 .Kraemmergaard and Rose (2002)بما یتفق مع  

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات ونجاح نظم تخطیط موارد المنظمـة  •

 لمعلومات وجودة الخدمة).بجوانبھا الثالثة (جودة النظام، جودة ا

ین دعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة ونجاح تلك النظم بمـا یتفـق توجد عالقة ذات داللة إحصائیة ب •

 ).Wang et al,2008(مع 

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین دعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة ونجاح تلك النظم بجوانبھـا  •

 المعلومات وجودة الخدمة).  الثالثة (جودة النظام، جودة 

 إحصائیة بین الھندرة ونجاح نظم تخطیط موارد المنظمة بشكل عام.توجد عالقة ذات داللة   •

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الھندرة ونجاح نظم تخطیط موارد المنظمة بجوانبھـا الثالثـة (جـودة  •

 النظام، جودة المعلومات وجودة الخدمة).

علومات، دعم موردي نظم تخطیط مـوارد ة التالیة والمتعلقة بـ (كفاءة قسم تكنولوجیا المالمتغیرات المستقل •

 المنظمة) لھا تأثیر ذو داللة إحصائیة في جودة المعلومات.

المتغیر المستقل التالي فقط والمتعلق بـ (كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات) لھ تأثیر ذو داللة إحصـائیة فـي  •

 جودة النظام.

ولوجیا المعلومات، دعم موردي نظم تخطیط مـوارد ات المستقلة التالیة والمتعلقة بـ (كفاءة قسم تكنالمتغیر •

 المنظمة) لھا تأثیر ذو داللة إحصائیة في جودة الخدمة.
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 ): إستنتاجات الدراسة4-5(

 تاجات التالیة:بناء على النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة، تم التوصل من قبل الباحث إلى اإلستن

إھتماماً وحرصاً كبیراً على تطویر كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومـات، وبشـكل تولي شركة مترو التجاریة   •

 مستمر ومثمر.

تتبــع شــركة متــرو التجاریــة إجــراءات دقیقــة وفعالــة بمــا یتعلــق بالحصــول علــى المعلومــات وتخزینھــا  •

 ومعالجتھا وإسترجاعھا.

یــة لفائــدة المعلومــات ظمــة إمكانــات وأدوات فعالــة تضــیف قیمــة جوھرتمتلــك نظــم تخطــیط مــوارد المن •

 ووضوحھا وسھولة التعامل معھا.

 

 ): توصیات الدراسة4-6(

باإلعتماد على نتائج وإستنتاجات ھذه الدراسة، قام الباحث ھنا بتقدیم التوصـیات والتـي مـن الممكـن أن تؤخـذ 

وذلـك فیمـا اص وجمیع الشـركات األخـرى بشـكل عـام،  بعین اإلعتبار من قبل شركة مترو التجاریة بشكل خ

یخص تطویر وتفعیل إستخدام نظم تخطیط موارد المنظمة وعوامل نجاحھـا. كمـا قـدم الباحـث مجموعـة مـن 

 اتلوصیات التي یمكن أن تعود بالفائدة على الباحثین اآلخرین وبالتالي منظومة المعرفة بشكل عام.

و مغزى على كل من جـودة لما في ذلك من أثر ذ  وجیا المعلوماتاإلستمرار بتطویر كفاءة قسم تكنول •

 النظام، جودة المعلومات وجودة الخدمة كثالث محاور رئیسیة لجودة نظم تخطیط موارد المنظمة.

العمل على رفع سویة دعم موردي نظـم تخطـیط مـوارد المنظمـة، لمـا فـي ذلـك مـن أثـر إیجـابي ذة  •

 دة الخدمة.مغزى في جوانب جودة المعلومات وجو

على عاملي كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات ودعم مـوردي نظـم تخطـیط مـوارد التركیز بشكل كبیر   •

 المنظمة لتحقیق جودة أعلى لنظم تخطیط موارد المنظمة.

إجراء الدراسات واألبحاث التي تركز على معرفة العوامل المـؤثرة فـي نجـاح نظـم تخطـیط مـوارد  •

 ات نظر مختلفة.المنظمة، ومن مرجعیات ووجھ

دراسة وتطبیقھا على قطاعات وبیئات عمـل مختلفـة للتأكـد مـن عمومیتـع وصـالحیتھ إستخدام ھذه ال •

 المطلقة من جھة، وأیضاً التأكد وفحص عمومیة النتائج من جھة أخرى.
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 قائمة المالحق 
 

 تبانة ): اإلس 1ملحق رقم (

 

 موارد المنظمة  خطیطالعوامل المؤثرة في نجاح نظم ت

 

 السادة والسیدات المحترمون

 

العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة، م حالیاً بإجراء دراسة علمیة تھدف إلى إختبار  نقو 
 سوف یتم تطبیق ھذه الدراسة على شركة مترو التجاریة بمدینة الالذقیة في سوریا.

 ن إجاباتكم تعتبر في غایة األھمیة لنجاح ھذه الدراسة.إ
 لمي فقط.ونود أن نؤكد لكم أن إجاباتكم سوف تعامل على أنھا "سریة للغایة" ولغایات البحث الع

منظور ومسؤولیات عملك. یرجى أخذ العلم أن ھذه اإلستبانة صممت لتكون قابلـة الرجاء اإلجابة على األسئلة من  
مترو التجاریة. ولذلك، من الممكن أن تكون بعض األسـئلة ال تنطبـق بشـكل عـام علـى الشـركة  للتطبیق في شركة

 سئلة.التي تعملون فیھا. یرجى محاولة اإلجابة على جمیع األ
 ولكن، إذا كنت غیر متأكد من إجابة معینة، أو تعتقد أنھا ستكون مضللة، یرجى ترك السؤال دون إجابة محددة.

 

 اونكم مسبقاً شاكرین لكم حسن تع

 

 الباحث                                                                                                                 

 جعفر صقور  
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Part 1: GENERAL Background   

 

 العمر:  )1

 سنة  20أقل من 

 سنة  21-25

 سنة  26-30

 سنة  31-35

ً  35أكثر من   عاما

 

 الجنس: )2

 ذكر  

 أنثى 

 

 المستوى التعلیمي:  )3

 كلیة 

 معھد 

 بكالوریوس 

 ماجستیر 

 دكتوراه 

 

 عدد سنوات الخبرة في المركز الحالي: )4
 سنوات  5أقل من 

 سنوات  10 –  5من 
 سنوات  15  – 11من 

 سنة  16أكثر من 
 
 
 

 ): ERPعدد سنوات إستخدام نظام تخطیط موارد المنظم ( )5



c 
 

 

 أقل من سنة 
 ت سنوا 3 –  2من 
 سنوات  6 –  4من 

 سنوات فأكثر  7
 
 

 ان نظام تخطیط موارد المنظمة المستخدم في الشركة تم تعدیلھ:  )6
 نعم 
 ال 
 
 

 ان نظام تخطیط موارد المنظمة المستخدم في الشركة تم تنفیذه على:  )7
 مستوى الشركة ككل

 مستوى دائرة أو قسم واحد 
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 م تخطیط موارد المنظمة نظالعوامل المؤثرة في نجاح 

 
یھتم ھذا القسم ببحث العوامل المؤثرة في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمة، والتوافق بین نظام   

تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة، ودعم اإلدارة العلیا، كفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات، ودعم  
 جاریة.لتموردي النظام، وإعادة ھندسة األعمال في شركة مترو ا

 . في العمود المناسب Xیرجى إدراج 
 
 

غیر  
موافق 
 بشدة 

غیر  
موافق  محاید  موافق

 التوافق بین نظام تخطیط موارد المنظمة وعملیات المنظمة   موافق بشدة 

          

تلبي العملیات المبنیة داخل نظام تخطیط موارد  
الشركة جمیع اإلحتیاجات المطلوبة من قبل  

 1 التنظیمیة.العملیات  

          
تدفق العملیات المبنیة في نظم تخطیط موارد  
 2 الشركة تتوافق مع تدفق العملیات التنظیمیة.

          
تتوافق تدفقات العملیات المبنیة في نظام تخطیط  

 3 موارد الشركة مع ممارسات العمل في الشركة

        
غیر  

موافق 
 بشدة 

غیر  
موافق  محاید  موافق

 عم اإلدارة العلیا د موافق بشدة 

          

توفر اإلدارة العلیا في الشركة بشكل فعال 
األجھزة والمعدات الالزمة لتنفیذ نظام تخطیط  

 موارد الشركة.
4 

          

تلتزم اإلدارة العلیا بالشركة بشكل فعال ونشط 
تعیین أفراد فریق تنفیذ لنظام تخطیط موارد  

 المنظمة.
5 

          
رة العلیا العاملین على إستخدام نظم  تحفز اإلدا

 6 تخطیط موارد المنظمة.

          

تسعى اإلدارة العلیا لتوفیر تمویل مستقر لتطویر  
نظام تخطیط موارد المنظمة وكافة أنشطتھ  

 التشغیلیة. 
7 

          

تحدد اإلدارة العلیا نمازج نظام تخطیط موارد  
، نماذج  المنظمة المنوي تنفیذه (نماذج اإلنتاج 

 المحاسبة ...الخ). 
8 

          
تراقب اإلدارة العلیا المھام المتعلقة في تنفیذ نظام  

 9 تخطیط موارد المنظمة وتشغیلھا بشكل فعال.
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غیر  
موافق 
 بشدة 

غیر  
موافق  محاید  موافق

 المعلوماتكفاءة قسم تكنولوجیا  موافق بشدة 

          

مات في الشركة بنیة  یمتلك قسم تكنولوجیا المعلو
تحتیة فعالة قادرة على تشغیل نظام تخطیط موارد  

 الشركة. 
10 

          

یقدم قسم تكنولوجیا المعلومات في الشركة قواعد  
بیانات متاحة لجمیع المستخدمین الرئیسیین لتقویة  

وتكاملھا بین مختلف  مستوى تبادل المعلومات 
 المستویات التنظیمیة. 

11 

          

عى قسم تكنولوجیا المعلومات لتحسین سرعة  یس
نقل الشبكات لتالئم متطلبات نظام تخطیط موارد  

 المنظمة.
12 

          
یتمحور الھدف الرئیسي حول امتالك بنیة  

 13 تكنولوجیا تحتیة ذات جودة وموثوقیة عالیة. 

        

غیر  
موافق 
 بشدة 

غیر  
موافق  محاید  موافق

 عملیات األعمال   إعادة ھندسة موافق بشدة 

          
تتطلب عملیة تنفیذ نظام تخطیط موارد المنظمة 

 14 إعادة التوجیھ اإلستراتیجي للشركة. 

          

قامت الشركة بتحدید مشاكل األداء ووضع  
موارد  األھداف الالزمة للتحسین خالل تنفیذ 

 المنظمة.
15 

          
ال بشكل تقوم شركتنا بعملیة إعادة ھندسة األعم

 16 منتظم. 

          
تدیر الشركة خطة إعادة ھندسة العملیات بشكل  

 17 كفؤ

          
تؤدي عملیات األعمال الجدیدة الناتجة عن إعادة  

 18 الھندسة إلى تحقیق النتائج المرجوة. 

          
تساھم اإلدارات التنفیذیة في الشركة بتقلیل مقاومة 

 19 التغیر بحكمة.  

          
تتبع الشركة استراتیجیة التغییر الجذري في  

 20 الھندرة. 

     
  

غیر  
موافق 
 بشدة 

غیر  
موافق  محاید  موافق

 دعم موردي نظم تخطیط موارد المنظمة  موافق بشدة 

          
الموردة الدعم التقني المالئم أثناء توفر الشركة 

 21 تنفیذ نظام تخطیط موارد الشركة. 
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م التقني كان مالئماً بعد تنفیذ نظام تخطیط  الدع 

 22 موارد الشركة.

          
توفر الشركة الموردة للنظام مستوى دعم فني ذو  

 23 جودة عالیة. 

          

األطراف األخرى  تمتلك الشركة عالقات جیدة مع 
 24 ذات العالقة بتنفیذ مشاریع تخطیط موارد الشركة. 

 25 لموردة التدریب المالئم. توفر الشركة ا          

     
  

 
     

  

غیر  
موافق 
 بشدة 

غیر  
موافق  محاید  موافق

 جودة النظام  موافق بشدة 

          
یعطي نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا بیانات  

 26 دقیقة. 

 27 یتمیز نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا بالمرونة.           
 28 ام تخطیط موارد الشركة لدینا. یسھل استعمال نظ          

          
یتصف نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا بالتعلم  

 29 السھل. 

          
یتمتع نظام تخطیط موارد المنظمة بموثوقیة 

 30 عالیة.

          
یسمح نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا بتكامل 

 31 البیانات. 

 32 رد المنظمة لدینا بالكفاءة. یتمیز نظام تخطیط موا          
 33 یسمح نظام تخطیط موارد الشركة لدینا بالتعدیل.           

          
یمتلك نظام تخطیط موارد المنظمة لدینا مزایا  

 34 جیدة. 

          
یلبي نظام تخطیط موارد الشركة لدینا متطلبات  

 35 المستخدمین. 

     
  

 
 
     

  

غیر  
موافق 
 بشدة 

یر  غ
موافق  محاید  موافق

 جودة المعلومات  موافق بشدة 

          
یعطي نظام تخطیط موارد المنظمة معلومات  

 36 وقتیة.

          
المنظمة معلومات سھلة  یقدم نظام تخطیط موارد  

 37 الفھم. 
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تعتبر المعلومات الموجودة في نظام تخطیط  

 38 الموارد المنظمة مھمة.

          
یوفر نظام إدارة موارد المنظمة في الشركة 

 39 معلومات ملخصة ودقیقة.

          
قابلیة استخدام المعلومات الموجودة في نظام  

 40 المنظمة بشكل مالئم. تخطیط موارد 

          
یوفر نظام إدارة موارد المنظمة في الشركة 

 41 معلومات صالحة لإلستعمال والتحلیل. 

          
نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة   یتیح

 42 معلومات لجمیع المستخدمین. 

          
المعلومات الموجودة في نظم تخطیط موارد  

 43 دقیقة. المنظمة 

     
  

غیر  
موافق 
 بشدة 

غیر  
موافق  محاید  موافق

 جودة الخدمة موافق بشدة 

          
یعطي نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة 

 44 مات فوریة للمستخدمین. معلو

          
یمتلك نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة 

 45 واجھة إستخدام جیدة. 

          
نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة یمتلك  

 46 مزایا جذابة بصریاً في واجھة اإلستخدام. 

          
یوفر نظام تخطیط موارد المنظمة في الشركة 

 47 ب حسب ما ھو مطلوب. الحل المناس

          
مزود خدمة نظام تخطیط موارد المنظمة موثوق 

 48 بھ.

          
موارد المنظمة یمتلك  مزود خدمة نظام تخطیط 

 49 خبرة كافیة. 
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