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 المستخلص

 

فتي  االستردامةإسترراريييات  دعمفي  نظم المعلومات اإلداريةدور الوقوف على لى إيهدف البحث 
عبتر دراستة استرطةعية فتي الشتركات المت كورة العترا   اقليم كردسران المروسطة فيالشركات الصغيرة و

القيادات اإلداريتة المستلولة عتن عمليتات رخطتيط اإلسترراريييات  ( شركات، اخريرت فيها6والبالغ عددها )
رتم رحليتا البيانتات المرحصتلة باعرمتاد البرامييتة , ( شخصتا  57وهم المشرفين على رنفي ها والبالغ عتددهم )

 ،األدوات اإلحصتايية المرمللتتة بتأل )األوستاط الحستتابية عتتدد متن( وبروظيتف SPSS Ver. 19اإلحصتايية )

لتى ميموعتة إ ثروصتا الباحت ،البستيط( االنحتدار   ،االرربتاط البستيط ،النسب الميويتة ،معياريةاالنحرافات ال
 دعتمفتي  ا  كبيتر ا  نظم المعلومتات اإلداريتة دورلتن إكتان ههمهتا  ،اسرنرايات ردعم رلك العةقة بين المرغيترين

زيتتز لقافتتتة ضتترورة رعبهوصتتى الباحتتتث و ،فتتي الشتتتركات الصتتغيرة والمروستتطة االستتردامةإستترراريييات 
النتدوات والتدورات الرلقيفيتة رتوفير المنتاها العلميتة وعبتر عتام علتى نحتو  في الشتركات العراقيتة  االسردامة
 في زيادة فاعلية الشركات. االسردامةلدور 

 

 . الشركات الصغيرة والمروسطة ،سردامةالا إسرراريييات ،نظم المعلومات اإلدارية :الكلمات المفتاحية 

 

 
Abstract 

 

The aim of this research is to focus on the role of MIS in supporting the 

sustainability strategies in small and medium companies in Kurdistan Region. Pilot Study 

was conducted on a Sample of (6) companies of Water Packaging in Kurdistan Region. 

The research selected the (75) managerial leaders of strategic planning, data were 

analyzed by SPSS ver. 19 and used statistical tools (math medium, standard deviation, 

percentages, simple correlation, and simple regression). Group of conclusions were 

reached that support two variables. The most important among them is that the MIS has 

an important role to support the sustainable strategies in medium and small companies. It 

is also recommended to enhance the sustainable culture in Iraqi Companies generally 

through using scientific methods, symposiums cultural sessions to increase the activities 

of companies.  

 

Key Words: Management Information Systems, Sustainability Strategies, Small and 

Medium Enterprises 
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 المقدمة
عتام والشتركات الصتغيرة والمروستطة علتى نحتو  إن رنامي الرحتديات الرتي روايتل المنظمتات 

ييتاد ميتزة رنافستية رستاعد المنظمتة المخرصتين ضترورة إروييتل عنايتة لتى إهدى  ،ختا على نحتو  
رنتا ة فتي وقينافسترالشتركات متن الميتزات ال ةسرداما دعور   ،رعزيز موقفها في البيية المحيطة بهاعلى 
 ،اإلداريتة النايعتة لتنظم المعلومتات مكونتاتسردامة وفق الل لك كان البد من رفعيا ميزة اال ،الحالي

ستردامة متن ناحيتة لةوالفاعلتة ستردامة الكفتو ة متن ناحيتة ورحقيتق اال مكونتاتلغرض رطوير رلتك ال
دية فتتي قرصتتاالوير البييتتة ارعزيتتز دور الشتتركات الصتتغيرة  والمروستتطة فتتي رطتتمتتن لتتم  و ،هختترى
 .العرا 

 مشكلة البحث
ا عصتب يوهري على دور الشركات الصغيرة والمروستطة بوصتفهعلى نحو  االقرصاد قوم ي

من المتوارد المهمتة  دعه ه المنظمات ر  رسرخدمها الري  البياناتفإن عليل  ،قرصاد في الدوا الناميةالا
لتى معلومتات لرحويلهتا إ متات اإلداريتةنظتم المعلو عبربعد معاليرها  ال  إسرفادة منها الالري ال يمكن ا
يمكتن هنتا و ،المستردامة والرويل نحو امترةك المزايتا الرنافستية لية المنظمةعزيادة فايسرفاد منها في 

 دعتتمداريتتة فتتي يمكتتن روظيتتف نظتتم المعلومتتات اإل"هتتا  رتتي آلرحديتتد مشتتكلة البحتتث بالرستتالا ا
رعبية المياه المعدنية في إقلتيم  ميدانفي املة الع سرراريييات اسردامة الشركات الصغيرة والمروسطةإ

  ؟ "كوردسران
 أهمية البحث

ررصتتدر األهميتتة األكاديميتتة للبحتتث يانتتب االهرمتتام التترييح، إ  يطتترف البحتتث الحتتالي وفتتق 
نظتم المعلومتات منهيية هكاديميتة مسترندة علتى متنها الرحليتا النظتري معطيتات بتارزة للعةقتة بتين 

ل فتي واقتم منظمتات األعمتاا اليتوم. همتا األهميتة الميدانيتة لت يات االستردامةاسترراريي دعتمواالدارية 
 فتتي واقتتم منظمتتات ستترراريييات االستتردامةإ دعملتتنظتتم المعلومتتات االداريتتة فتتركمن فتتي روظيتتف 

نظتم المعلومتات دور  وهتو ال  ه ،متن ههميتة الموضتول الت ي يرناولتلههمية البحتث رنبم كما ، األعماا
قلتتيم إ الشتتركات الصتتغيرة والمروستتطة فتتيعينتتة متتن ستتردامة فتتي الاراريييات إستتر دعتتمفتتي اإلداريتتة 
 .العرا  كردسران

 أهداف البحث
 ركمن ههداف البحث في اآلري  

 اسرعراض األطر النظرية لمرغيري البحث.  .1
استترراريييات االستتردامة فتتي  دعتتمفتتي داريتتة إلي رمارستتل نظتتم المعلومتتات ا رحديتتد التتدور التت .2

 لمروسطة. الشركات الصغيرة وا

داريتتة فتتي بتتراما استترراريييات إلبيتتان القتتيم المرحققتتة للشتتركات الرتتي روظتتف نظتتم المعلومتتات ا .3
 االسردامة. 

 دارية واسرراريييات االسردامة. إلاسرطةل هبعاد العةقة بين نظم المعلومات ا .4

 فرضيتي البحث وأنموذجه االفتراضي
ستتة، وعلتتى غيتترات البحليتتة المدروعتتن المرمونهما فتتي مضتتفرضتتيرين رعبتتران يخربتتر البحتتث 

    النحو اآلري
 داريتتةإلنظتتام المعلومتتات اهنالتتك عةقتتة ارربتتاط  ات داللتتة معنويتتة بتتين   الفرضييية الرئيسيية ا وليي 

 الفرضيات الفرعية اآلرية   سرراريييات االسردامة. وررفرل عنهاإو
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 دارة االسردامة.إو داريةإلنظام المعلومات اهناك عةقة اررباط  ات داللة معنوية بين  .1

 .دارية واالبركار المسردامإلنظام المعلومات اهناك عةقة اررباط  ات داللة معنوية بين  .2

 .دارية والكفا ة البيييةإلنظام المعلومات اهناك عةقة اررباط  ات داللة معنوية بين  .3

رنافستتتية داريتتتة والميتتتزة الإلنظتتتام المعلومتتتات اهنتتتاك عةقتتتة ارربتتتاط  ات داللتتتة معنويتتتة بتتتين  .4
 .المسردامة

فتتتي نظتتتام المعلومتتتات االداريتتتة ل هنالتتتك رتتت ليرات  ات داللتتتة معنويتتتة: الفرضيييية الرئيسييية ال انيييية
   الفرضيات الفرعية اآلرية  ويرفرل عنها .سرراريييات االسردامةإ

 .دارة االسردامةفي إدارية إللنظام المعلومات اداللة معنوية  وهناك ر لير   .1

 االبركار المسردام.في دارية إللنظام المعلومات امعنوية داللة  و  هناك ر لير .2

 الكفا ة البييية.في دارية لنظام المعلومات اإلداللة معنوية  وهناك ر لير   .3

 الميزة الرنافسية المسردامة.في دارية إلداللة معنوية لنظام المعلومات ا وهناك ر لير   .4
 .1 لشكاا ،ج البحث االفرراضيهنمو  ويعب ر عن رلك العةقات والر ليرات في إطار

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1الشكل 
 أنموذج البحث االفتراضي

 
  سلوب علمي مرناسق ومروازن لرغطية فقرارل وعلى النحو اآلري  بالبحث : قُّسم خطة البحث

 والخصاي (  ،األهمية ،  نظم المعلومات اإلدارية )المفهومالمبحث ا ول

 .السلبيات(و اإلييابيات ،األهمية ،الصغيرة والمروسطة )المفهومكات سردامة الشرا  المبحث ال اني
سردامة الاسرراريييات ا دعمروظيف نظم المعلومات اإلدارية في  -  اليانب الرطبيقيالمبحث ال الث

 .شركات الصغيرة و المروسطةفي ال

 
 نظم المعلومات اإلدارية

 مفهوم نظم المعلومات اإلدارية .1

رختا  او المعلومتات نشتطةه كتا متم ررعامتا الرتي التنظمب نهتا " داريتةاإل المعلومات نظم ع رفت
ختةا رتوفير  متن المنظمتة وكفتا ة فعاليتة زيادة غرضل و لك المنظمة، المرربطة بعملياتالقرارات 
 ةلنظتر داريتة وفقتا  إلا المعلومتات ونظتم (15 ،2111،" )ديتةداريتةإلا القتراراتودعتم  المعلومتات

Mecold and Schell روضح معلوماتورقدم  للمسرخدمين، مراحة المعلومات ريعا الري ظمالنهي 
 يحتدث فتي هنيمكتن  ومتا ا اآلن، يحتدث ومتا الماضتي،فتي  حتدث متا هنظمرهتا هحتد هو للمنظمتة

 نظم المعلومات اإلدارية

 الشبكات ا فراد قواعد البيانات البرامجيات تالمعدا

 

 استراتيجيات

 

 

 

 االستدامة 

 سية المستدامةفالميزة التنا الكفاءة البيئية االبتكار المستدام إدارة االستدامة
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استرخدام ويترم  خاصتة، ورقتاريردوريتة,  رقتارير شتكا فتي مراحتة المعلومتات وركتون المسترقبا،
المناستبة القترارات  وارختا  تلمشتكةل الشتركات احت فتي للمستاهمة المتدرا  قبتا متن المعلومتات

(Meclod and Schell, 2000, 24 همتتا ,)  متتن  كتتا(Jessup and Valacich)  فقتتد عرفتتا نظتتم
 وبرميية ماديةمكونات  من اإلدارية على هنها "ميموعة من البروروكوالت الري رركونالمعلومات 
 فتي استرخدامهاليترم  البيانتات ليتة وروزيتمومعا وريميتم بإنشتا  فترادألاويقتوم  ،ارصتاالت وشتبكات
فتل الستامرايي و الزعبتي  ، (Jessup and Valacich، 2007، 19) المنظمتة نشتطةهو عمليتات وعر 

 وعترض يصتااإوورنظتيم  يمتم ليتة لغترضللمعلومتات اآل ميموعتة نظتم متن يركتون ب نتل "نظتام
 المنظمتة فتي نشتطةألالكافتة  بتةوالرقا الرخطتيط ميتاالت فتي فتراداأل قبتا من عمالهاالسر المعلومات

 Meclod and)رهي متم ستبق يرفتق الباحتث  (، وفتي ضتو  متا11 ،2114 ،)السامرايي والزعبتي

Schell) همية قواعتد البيانتات بوصتفها هلى إشارة إلدارية مم اإلفي رعريفل لمفهوم نظم المعلومات ا
اريتة بكفتا ة وسترعة عتاليرين دبهتدف خدمتة المسترويات اإل، نظمةأل  الخزن واالسرريال له ه اوعا

 سررارييية للشركة.وبما يرناسب مم الحايات اإل
 خصائص نظم المعلومات اإلدارية .2

م ه كبيترةستوا  كانتت  والخاصتة منهتا العامتة داريتة فتي الملسستاتإلرسرخدم نظم المعلومات ا
ا آ)و  (01 ،2115 ،)صتابر ريتةاآل بالخصتاي  يرصتف متن التنظممرميتزا   نوعتا   ورشتكا صتغيرة،

 : (222 ،2112 ،مراد

 النشاطمياالت  كا في المطلوبة نشطةاأل وهي ،والعمليات والرقابة الرخطيط وظايف ردعم.  

 المناسب القرار ييادإو المشكةت حا بغية القرارات ارخا  في دارةاإل رساعد. 

 بلية.مسرقرياهات الباال والرنبل والحاضر الماضي عطا  صورة عن وضم المنظمة فيإ  

 للمنظمة ومقارنرها بالروقعات والخطط المسرقبلية.العمليات الداخلية ورطوير يا رعد 

 المنظمتة  متامه المراحتة الفتر  علتى للرعترف للمنظمتة الخارييتة البييتة رحليتا فتي المستاهمة
 .المنظمة على ليرها ر ومدى والرهديدات

 ومعاليرهتا  والضتعف اطونقت ورنميرهتا القتوة نقتاط لرحديتد الداخليتة البييتة رحليتا فتي المستاعدة
 الرهديدات وموايهة الفر  اسرغةا على المنظمة لمساعدة

  خرىهنظمة ورطبيقات هوالركاما مم المرونة الدقة والروقيت والشمولية وباالعرمادية وررسم. 

 اوأهدافه نظم المعلومات اإلدارية أهمية .3
 نظتام يسترمد هت ال ،نواعهتاه بمخرلتف والمنظمتات للتنظم المحترك العصتب المعلومتات عتدر  

 إلتى خةلهتا من المنظمات رسعى حيويا   موردا   رملا الري المعلومات من ههميرلاإلدارية  المعلومات
 بينهتا الرواصتا رحقق وبواسطرها هاهيزاي بين االرصاا رحقق وبه ا والرفو األهداف  ورحقيق البقا 
ا آ) اآلرتي خةا منيرل ههم برزر نه يمكن ل ا ،هخرى يهة من والمسرفيدينالعاملين  بين و يهة من
   (226 ،2112 ،مراد

 يستمى بالمنظمتات الرقميتة الرتي يترم  لتى ظهتور متاإممتا دفتم  ،دهايتورعق المنظمتات حيتم رزايتد
 الوقتت فتي ومعاليرهتا الةزمتة البيانتات رتوفير رتافهممتا  ،انياز العما فيهتا بواستطة الشتبكات

 ات مرخ ي القرار.واحرياي يرناسب وبما المناسبة والدقة المناسب

  ةظتاهروالرويتل نحتو المسترخدمة  الوسايا في ممالا رطور لىإ اإلدارة في الكبير الرطورهدى 
 .ةالمعلوماري /المعرفية ةكالقاعد الصناعة اقرصاديات في والرحوا العالمي االقرصاد
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 اآلري  دارية في همية نظم المعلومات اإل( ه22-25، 2114، )عباديحدد  كما

  ن يحقق اللقة كي ركون عملية المراقبتة فعالتة متن ختةا هينبغي على نظام المعلومات  المراقبة
يملتتا  اكتترة  داريتتةن نظتتام المعلومتتات اإلإفتت لتت لك ،رستتهيا عمليتتة اكرشتتاف حتتدوث االخطتتا 

 رسمح بركوين وصف راريخي لها. بياناتالمنظمة بما يعاليل من 

 داريتتة ليميتتم المستترويات اإلمتتن معلومتتات داريتتة مارحرايتتل المنظمتتة اإل نظتتم المعلومتتات رتتوفر
و لتك متن ختةا ريميتم  ،بالمسترقباوضتعها الحتالي والستابق وكت لك الرنبتل  داخا المنظمة عن

يابتتة عتتن استتيلة رنفي يتتة رحليلهتتا ووضتتعها معتتا بطريقتتة رستتاعد علتتى اإل ،حفظهتتا ،المعلومتتات
 واسررارييية معا.

 رستاا فقتط القتدر التةزم متن إلو لتك نرييتة  ،لوقت المسترغر  فتي ارختا  القتراراتالرقليا من ا
 المعلومات لمراكز ارخا  القرارات. 

  صحاب المصالح من خةا ربادا المعلومات والولتايق لمخرلتف هالرنسيق واالرصاا بين مخرلف
 العمليات.

   في الرنبل. العما على رحديد وقياح العةقات بين المرغيرات واسرخدامها الحقا 

 عماا.ألخطا  رخطيط ورنظيم ورخصي  اهفي دارة إلب وقول ارين 

  ستاح لرحليتا االشتارات الرتي ربترز هيياد قاعتدة هو إالمساعدة في عملية ارخا  القرار من خةا
 داخليا وخارييا.

 فضة   ،للمعلومات المسرخدمين حاية رلبية هو اإلدارية المعلومات لنظم اليوهري الهدفهما 
 : (Boonmak, 2007, 13رية )آلا هدافألعن ا

 عمليتة ريستيروللمعلومتات  العمليتة الدقتة علتى المحافظتة متم والرقتارير المعلومات كلفة خفض 
الخبترة  صتحابه متن هفتراد عتدة علتى رعرمتد يعلهتاو الكفتا ة، متن كبيتر بقتدر القترارات صتنم

 . والمعرفة

 المسرخدمة في صنم القرارات المعلومات لريهيز المنظمة نشاطات دعم. 

 صنم القرارات قابلية رحسين في المعلومات نظم اسرخدام من النارا ظمةالمن ربحية رعزز . 

 مكونات نظم المعلومات اإلدارية .4
داريتة فتي ظتا الرقتدم إلمكونتات نظتم المعلومتات ابش ن ررنول وررباين ويهات نظر الباحلين 

ميتة ههكلتر أللبتات اإ محتاوال  استرعراض هت ه المكونتات لى إسعى الباحث ، ل لك الرقني والركنولويي
 . 1منها وعلى النحو الموضح في اليدوا 
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 1الجدول 
 وجهات نظر عدد من الباح ين في تحديد مكونات نظام المعلومات اإلدارية

 البرمجيات المعدات السنة الباحث ت
قواعد 
 البيانات

 الشبكات ا فراد اإلجراءات

  √ √ √ √ √ 2005 سبت أبو 1

قنديلجي  2
 والجنابي

2007 √ √ √ √ √ √ 

 √ √  √ √ √ 2008 ياسين 3

 √ √  √ √ √ 2009 الوليد 4

 √ √  √ √ √ 2009 العمري 7

6 Gray 2011 √ √   √  

  √ √ √ √ √ 2013 هاشم 5

2 Mamary 2014 √ √ √  √  

 √ √  √ √ √ 2015 فروانة 0

  √  √ √ √ 2016 الموسوي 11

 5 10 3 9 10 10 المجموع

 %50 %100 %30 %90 %100 %100 ةالنسبة المئوي

 إعداد الباحث باالعرماد على المصادر الواردة فيل. المصدر:
 

لكتا متن  %50را  الباحلين رركتزت بنستبة رزيتد عتن آن هنلحظ  1في ضو  نرايا اليدوا و

يليد رويل الباحتث  وهو ما ،والشبكاتالبيانات والعنصر البشري  المكون المادي والبرميي وقواعد
 را  الباحلين في حقا االخرصا .آينسيم و وبما

 
 المتوسطةستدامة الشركات الصغيرة وا
 مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة . 1

الستيما و ،هما  يدا  في اقرصاد العديد متن التدوامالشركات الصغيرة  والمروسطة دورا  رلدي 
 ,(Thabit et al., 2016, 38)هتاقرصادية والمحرك األستاح لعصب الرنمية االإ  رعد   ،الدوا النامية

رعريفتا  مفتاده هن الشتركات الصتغيرة والمروستطة هتي رلتك المشتاريم الرتي ال يريتاوز ( راروا)قدم و
فقتد  (متم المرحتدة للرنميتة الصتناعيةأللينتة ا)همتا  ،(152، 2116 ،)رارتوا عامة   271عدد عمالها 

فتي  عتامة   01يعمتا بهتا هقتا متن  عرفت الشركات الصغيرة والمروستطة علتى هنهتا الشتركات الرتي
( هبتو موستى) هاوعرف ،(7، 2112 ،عاما في الدوا المرقدمة )الزاهي 711الدوا النامية وهقا من 

علتتى هنهتتا رلتتك المشتتروعات الرتتي يتتدخلها حيمهتتا دايتترة المشتتروعات الرتتي رحرتتاج للتتدعم والرعايتتة 
دعم متن مواردهتا وقتدرارها وإمكانيارهتا والنابعة من عدم قدررها الفنيتة هو الماليتة علتى رتوفير هت ا الت

ف االرحتتاد األوربتتي استترنادا  إلتتى رصتتريح ميلتتح اإلرحتتاد  ،(3، 2113 ،)هبتتو موستتىال اريتتة  وصتتر 
األوربي ب نل ال يمكن إعطا  رعريف عام للملسسات المروسطة والصغيرة، ألن المفهوم يخرلف متن 

الشركة صغيرة ومروستطة إ ا كتان  درع دولة إلى هخرى ومن قطال إلى آخر وكقاعدة عامة للمنظمة
وحتدة  57عاما على هن ال يرياوز حيم االسترلمار فيهتا  711عدد عماا المشرغلين فيها ال يرياوز 

 .(21، 2117 ،نقدية )قريشي
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 أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. 2
غا همتة الرتي رشتمحتد الموضتوعات الكونهتا هرنبم ههمية الشركات الصغيرة والمروستطة متن 

 درعتت، إ  قرصتتادية الوطنيتتةالبتتاا مرختت ي القتترار لمتتا ررمرتتم بتتل متتن ههميتتة وفعاليتتة فتتي دعتتم الرنميتتة ا
إن كتا اإلحصتاييات الرستمية رلبتت و ،قرصاد التوطني ومحركتا  هساستيا  فتي رنميرتلةالعمود الفقري ل

يتف متن حتدة الدور اإلييابي له ا النول من الشركات في روفير مناصب الشغا والمساهمة فتي الرخف
عتتتام ركمتتتن ههميتتتة الشتتتركات الصتتتغيرة علتتتى نحتتتو  و ،(275 ،2116 ،البطالتتتة )لابتتتت وإبتتتراهيم

 ( 6، 2113 ،ي )الشيخ هحمد والعيد روالمروسطة فيما ي

 زيادة النارا القومي اإليمالي من يهة ورحسين وضتم عبر قرصادي الالرخا  اسهم في رحقيق ر
 شطة اإلنرايية من يهة هخرى.وبالرالي النهوض باألن ميزان المدفوعات

 نرتتاج ستتلم  ات إروليتتد دختتوا ألصتتحاب هتت ه الشتتركات ورتتوفر فتتر  رشتتغيا ل يتتدي العاملتتة و
مما يلدي إلى الحصوا على النقتد األينبتي وإنرتاج ستلم بديلتة للتواردات ممتا  ،فر  رصديرية

 .حرفاظ بالنقد األينبياليلدي إلى ا

  موايهتتة متتن ختتةا  قرصتتاد التتوطنيةصتتلبة لرضتتية هالملسستتات الصتتغيرة والمروستتطة رشتتكا
 هقا من الشركات الضخمة.قرصادية البالرقلبات ا هان ر لرإ، إ  نركاساتالمللرات السلبية واإل

 ارهم ورفم مستروى المعيشتة، بمتا سرقةلية ورحقيق طموحالرغبات األفراد والرياديين في ا رلبي
لختدمات ، فضة  عتن ابروفير فر  عما يرماعية )البطالة(الا تهم في معالية ههم المشكةيس

كرفا  ال اري في كليتر متن الستلم والختدمات الرحقيق ا، ومن لم  يرماعيةالاإلنرايية واإلدارية وا
 والرقليا هو الحد من الربعية.

 دورا  محوريا  في عملية رحوا اقرصادات بعض الدوا إلى اقرصاد السو .لدي ر 

 ي من حيث قدررها علتى رطتوير ورحتديث عمليتات اإلنرتاج هحد ههم آليات الرطور الركنولوي درع
 .سرلمارات العاليةالن الشركات الضخمة  ات امهسرل وبركلفة هقا بكلير على نحو  

   و لتتك نرييتتة للقتتدرة العاليتتة علتتى  ستتهم فتتي إقامتتة رتتوازن اقرصتتادي وايرمتتاعي هكلتتر وضتتوحا  ر
شتتاف معتتارف ومهتتارات هفتتراد نرشتتار اليغرافتتي والروستتم داختتا المتتدن والقتترى وكتت لك اكراال

 الميرمم المحلي ال ي رقام فيل.

 دورا  مهمتتا  فتتي رقليتتا مختتاطر وعواقتتب الهيتترة متتن المنتتاطق األقتتا نمتتوا  إلتتى المنتتاطق لدي رتت
األكلر نموا  في الدولة نفسها، بتا هنهتا هداة فعالتة فتي رحقيتق نوعتا  متن الهيترة العكستية الهادفتة 

 .روازنةالمالمسردامة إلى رحقيق الرنمية 
 ستدامةالمفهوم ا. 3

والبشترية سترغةا األملتا للمتوارد واإلمكانيتات الماديتة والطبيعيتة اال" نهتا بسردامة الرعرف ا
 المسترمر "الرطتوروهتي كت لك  ،(41، 2111 ،)هبتو علتي "مرناستب متم البييتةومرتوازن على نحتو  
 وحايتات األييتاافتر  ب المستاح دون الحاليتة االحريايتات عليهتا لمقابلتةوالمحافظتة  للمتوارد

ب نهتتا  (Kotler and Armestrong, 2007, 634) هتتا وعرف, (Preston, 2001, 26القادمتتة" )

 األوا يرملا، واحدوقت  في هدفين لرحقيقاألعماا منظمة  قبا من المعرمدة الرطوير "اسرراريييات
 االسترخدامب نهتا " دامةاالستريمكتن وصتف ،  لتك ووفتق ،الربح" روليد واللاني، وإسناد البيية دعم في
ررشتيد ورقليتا النفقتات وإعتادة الرتدوير متم الحفتاظ علتى يتودة عبتر  للشتركةالمراحة موارد لل ملااأل

الخدمة هو المنرا بما يحافظ على ردفق الزباين وريتدد العةقتات متم المتوردين و هصتحاب المصتالح 
 .موارد الكرة األرضية"يرناسب مم البيية وعلى نحو  
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 ا عمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة مة. استدا4

إن استتتردامة هعمتتتاا الشتتتركات الصتتتغيرة والمروستتتطة هتتتي وستتتيلة لرحقيتتتق رليتتتة الشتتتركة  
ويمكن وصفها ب نهتا رطبيتق المعتارف والمهتارات واألدوات والرقنيتات لرنظتيم النشتاطات  ،ورسالرها

 ( Pojasek، 2007، 3ي ) روالمنريات والخدمات من هيا إنياز ما ي

 السيا  ال ي يرناوا رنظيم هنشطة ومنريات وخدمات المنظمة. درحدي 

 لملسسة ورسالرها( الوايب رحقيقهارحديد األهداف الحاسمة واألهداف )النابعة من رلية ا. 

 .إزالة العوايق الري يمكن هن رردل رحقيق الغايات واألهداف الرنظيمية 

 الغايات واألهداف الحاسمة سرمرار في رحقيقالالسماف للمنظمة بفهم كيفية ا. 

 فتي ظتا الظتروف  االسترمراريةوواالسريابة لحتاالت الطتوار   األزمات لموايل معايير رنظيم
 غير المسرقرة.

  هلنتتا  الظتتروف دوارهم ومستتلوليارهم بتت  كتتاف  لتتديهم وعتتي الر كتتد متتن هن المتتوظفين واإلدارة
 المسرقرة و غير المسرقرة على حد سوا  .

 األعماا. يةلرزام بمرطلبات ورنفي  ونشر اسردامة واسرمراربنا  الروافق واال 
 المتوسطةفي الشركات الصغيرة و االستدامةمبادئ . 5

فتي الشتركات الصتغيرة والمروستطة علتى ميموعتة متن المبتاد  الرتي رملتا  االستردامةرعرمد 
ورعتزز لقافتة  ،لصايبة لةستردامةورساعد المنظمة على رحديد اإليرا ات ا ،لةسردامةسعي المنظمة 

فتتي الشتتركات الصتتغيرة والمروستتطة  االستتردامةويمكتتن رحديتتد مبتتاد   ،دور المنظمتتة فتتي الميرمتتمو
 ( Petrini & Pozzebon, 2010, 366ري )آلبا

  والرركيز على اإلنيتاز صالح واضح، وبنا  رنسيق رنظيميال المسارروفير   هي الم ل القيادة ،
 المسردام ل هداف.

 وفتي  في الوقت الحاضر، بالمنظمةفهم قيمة هصحاب المصالح الخاصة    هيأصحاب المصلحة
منريتتتات، والرصتتتميم الرنظيمتتتي، واستتتررارييية،  لرعزيتتتزالمستتترقبا، واستتترخدام هتتت ه المعرفتتتة 

 .المنظمة خدماتو

 بما يخدم المنظمة المداومة على رحسين األعماا وهنظمة الرشغياورعني   أنظمة التفكير. 

 وإطتتة  مهتتارارهم و إبتتداعهم ومشتتاركرهم إياهتتا م قابليتتة اليمهتتورورقيتتيرطتتوير   الجمهييور ,
 لرطوير ورحسين المنظمة.

 القتتدرة علتتى الركيتتف، واالستتريابة علتتى هستتاح لقافتتة الرحستتين  رطتتويرهي   التحسييين المسييتمر
 م.المسرمر واالبركار والرعل  

 والمعرفتة لفهتم الرغيتر  رحسين األدا  باسرخدام البيانتات والمعلومتاتهي   والمعرفة يةالمعلومات
 .في المنظمة ورحسين عملية صنم القرار االسررارييي والرشغيلي

 بيييا   مسلوا وب سلوب، وماليا   بطريقة هخةقية ايرماعيا  ي الرصرف ه  مسؤولية ا عمال. 

 والمخريات المسردامةالرركيز على النرايا   هي النتائج استدامة. 
 ي الشركات الصغيرة والمتوسطةف االستدامةإستراتيجيات تحقيق . 6

 الشتتركات الصتتغيرة والمروستتطة بتت ربمفتتي  االستتردامةيمكتتن رحديتتد اإلستترراريييات لرحقيتتق 
 ,.Lemken et al) (Deloitte, 2010) (Von Hauff and Kleine, 2009)، هتي  إسترراريييات

2010) (Kucuk Yilmaz and Kucuk, 2010) (Kern, 2013)   
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 الرتي ينبغتي هن رشتما يميتم  ،لا العاما الحاسم لنياف إسررارييية الشتركةورم ستدامة:الإدارة ا
لرتزام اشترراك واينبغتي  فتي الشتركة االستردامةفلرحقيتق  ،اإلدارات والعمليات الخاصتة بالشتركة

وك لك البد من رتوفر إدارة  ،آليات منضبطة، فضة  عن الموظفينيادة و هصحاب المصلحة والق
فتتي ستتردامة الورشتتما إدارة ا ،ستتردامة المحرملتتةالكافحتتة مختتاطر امللمختتاطر ألغتتراض رقيتتيم و 

  كة  منالشركات الصغيرة والمروسطة 
رشتتما انبعتتاث الكربتتون رشتتما إدارة المختتاطر كتتة  متتن المختتاطر البيييتتة )  إدارة المخيياطر .1

)ورشما قلة المتوارد يرماعية الوالمخاطر ا ،عن رغير المناخ واليفاف والفيضانات( النايم
ورشتتما ومختتاطر الحوكمتتة ) ،نوعهتتا هو الرنتتول البيولتتويي والرلتتوث والرغيتترات اللقافيتتة(ور

ورشتتما ستتمعة ومختتاطر الشتتهرة ) ،(مرلتتاا للتتوايح والسياستتات الحكوميتتةالمختتاطر عتتدم ا
 (  هكبر األصوا غير الملموسة للمنظمةوصفها المنظمة في السو  ب

لى الوسايا الري ررخت ها المنظمتة إسردامة رشير إدارة الموارد الم  إدارة الموارد المستدامة .2
لغتترض الحصتتوا علتتى المتتوارد المهمتتة كالطاقتتة والمتتواد الختتام المستترخدمة فتتي نشتتاطها 

وإييتتاد البتتدايا الضتترورية فتتي  ،والحصتتوا عليهتتا بكلفتتة مناستتبة وصتتديقة للبييتتة ،اليتتاري
 هوقات األزمات.

قيتق عةقتات مستردامة متم لتى رحإرشتير إدارة هصتحاب المصتالح   إدارة أصحاب المصيال  .3
والرواصتا معهتم ويت بهم والمحافظتة علتيهم  ،المسترلمرين والمتوظفين ،الميهزين ،الزباين
 رقديم السلم والخدمات ورقديم قيمة مضافة مسردامة لهم.عبر 

 ،إدارة الميهتتزين متتن العوامتتا الحاستتمة فتتي سلستتلة الريهيتتز الفعالتتةد رعتت  إدارة المجهييزين .4
للرعامتتا متتم الميهتتزين ونشتتر لقافتتة الرقيتتيم التت اري للميهتتزين ة خلتتق نمتتا ج مستترحدلعبتتر 

والرقليتتا متتن ركتتاليف الريهيتتز متتم الحفتتاظ علتتى استتردامة البييتتة وإعتتادة النظتتر فتتي منتتاها 
 الرسويق الرقليدية.

ستردامة الرعربر إدارة المسرلمرين من ههم عواما رعزيتز إسترراريييات ا  إدارة المست مرين .7
رطلتتب متتن ممتتا ي ،ستتردامرهااة المستترلمرين فتتي زيتتادة األربتتاف ومطالبتتعبتتر فتتي المنظمتتة 

فتي البييتة غيتر الستيما سرقطاب المسرلمرين بشكا مسرمر والمنظمة وضم خطط محكمة ال
 المسرقرة.

 ستتتردامة الشتتتركات البركتتتار المستتتردام متتتن اإلستتترراريييات المهمتتتة الا ديعتتت بتكيييار المسيييتدام:الا
نمتتا هيضتتا  فتتي الميتتاالت الرنظيميتتة إاالت الرقنيتتة ولتتيح فقتتط فتتي الميتت ،الصتتغيرة والمروستتطة

فرح قنوات حوار مسردامة بتين هصتحاب ة أليا خلق قيمة مضافة للمنظمة ويرماعية والبيييالوا
بركتتار الويشتتما ا ،المصتلحة وزيتتادة كفتتا ة سلستلة القيمتتة ورطتتوير األعمتاا وخلتتق فتتر  عمتا

 المسردام في الشركات الصغيرة والمروسطة كة  من  
ظ علتى البييتة متن ختةا   هو إسررارييية مسروحاة من هدف الحفاالبيئي المستدام االبتكار .1

 البييتي المضتاف )يرملتا بركتاراإلالنتول األوا هتو  ،ين متن االبركتارات البيييتةنوعين رييس
والنتتول اللتتاني هتتو  ،(لارهتتا الستتلبيةآالمنتترا بعتتد رحديتتد بإضتتافة الرحستتينات علتتى الخدمتتة هو

لتار الستلبية للخدمتة هو آلسترباقية ررنتاوا اايتي المركامتا )يعنتي وضتم خطتوات البي االبركار
 المنرا ووضم الخطط لمكافحرها قبا طرحها ل سوا (. 

ورشما اإلسرراريييات الرتي رسترهدف رصتميم ورطتوير ختدمات هو   بتكار المنتج المستداما .2
يف والحتد متن الرلتوث  قا كمية ممكنة من الموارد غير المريددة مم خفض الركالبمنريات 

 .سرهةكالالبييي والرقليا من النفايات والعما على رخفيض ا
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ايتتة البييتتة والتت ي ييتتب هن مويرضتتمن نظتتام إدارة مركامتتا لح  بتكييار المنظمييي المسييتداماال .3
 يرماعية.الواإلدارة ا ،إدارة الموارد البشرية ،لى ينب مم إدارة اليودةإيدار ينبا  

 :يلح األعماا العتالمي للبييتة المستردامة رعريفتا  يصتف فيتل الكفتا ة البيييتة قدم م الكفاءة البيئية
حريايتات البشترية متم رقتديم نوعيتة معيشتة لهتا الحتد الب نها "رقديم الخدمات و السلم الري رلبتي ا
لى إوالوصوا  ،سرهةك الموارد في يميم مراحا الحياةااألدنى من األلر البييي الضار وكلافة 

ويرم  لك متن ختةا رصتميم  ،على األقا مم القدرة اإلسريعابية للكرة األرضية"مسروى يرماشى 
لرلبيتة إحريايتات ق يديتدة ايتبركتار طراسرخدام الممارسات الريارية المستردامة والقايمتة علتى او

 ،وقابليتتة إعتتادة رتتدويرها ،ستترهةكي للخدمتتة هو المنتتراالالزبتتاين متتن ختتةا إطالتتة همتتد العمتتر ا
  لرخل  منها.ورقلي  ركاليف ا

 :وهي الميتزة الرنافستية الرتي يمكتن الحفتاظ عليهتا لفرترة طويلتة متن  الميزة التنافسية المستدامة
الزمن في ظا ويود مميزات رنافسية قصيرة األيا بحيث رعتزز متن القيمتة المضتافة ل عمتاا 
فتتي المنظمتتة متتن ختتةا رحديتتد األهتتداف ووضتتم الخطتتط وروظيتتف المهتتارات األساستتية وبنتتا  

ورشتتما الميتتزة الرنافستتية  ،ستتردامة فتتي سياستتات سلستتلة القيمتتةالةقتتات رعتتاون مريتتددة ودمتتا اع
 المسردامة كة  من  

الرعاون مم يميم هطراف سلسلة القيمة   ويقصد بها إعادة هيكلة التعاون غير التقليدي .1
ملا األكاديميين و  الرعاون مم األطراف الخاريية، فضة  عن فع ااو  على نحو  كف
 .لةسردامةبركار حلوا نايعة االري يمكن هن رساعد المنظمة في  ،الحكوميةالمنظمات غير

  ويعني إنشا  هيكا إداري يعرمد على بنية رحرية مناسبة يمكن هن رعزز توسيع التعاون .2
رعزز من الميزة الرنافسية المسردامة لها من خةا رحسين صورة المنظمة و قيمة المنظمة

 ريات بييية  ات قيمة مضافة كبيرة.برقديم خدمات ومن
 .2الشكا في  سردامة في الشركات الصغيرة والمروسطةإسرراريييات االوررضح 
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 2الشكل 
 المتوسطةستدامة في الشركات الصغيرة والا إستراتيجياتهيكلية  

 :اعتماداً علىإعداد الباحث  المصدر:

 Danciu, Victor, 2013, The sustainable company: new challenges and strategies for more 

sustainability, Theoretical and Applied Economics, Volume XX , No. 9(586), pp. 7-26 . 

 
 ستراتيجيات االستدامة إدعم ة في داريإلنظم المعلومات اإسهامات . 7

 ,الرنافستي مركزهتا علتى الحفتاظ إلتى الستايد ادياالقرصت المنتاخرستعى معظتم المنظمتات فتي 
 ههميتة متدى ردرك هن اإلدارة على ييب ل ا ،قويا   رنافسيا   سةحا   داريةإلا المعلوماتنظم  وهصبحت

 علتى رقرصتر رعتد لتم وظيفرهتا وهنالستيما  ،سترراريييات االستردامةإ ورحقيتق دعتم فتي الستةف هت ا
 البييتة فتي واالسترمرار البقتا  علتى المنظمتة مستاعدة إلتى  لتك يرعدىحسب، با ف الركاليف رخفيض
 هيتا متن المنظمتة معهتا ررعامتا الرتي دواتألا ههم من داريةإلنظم المعلومات ا رعدكما و .الرنافسية
 ستهموي   يتدعم نحتو علتى لتنظما هت ه استرخدام كيفية معرفة ى المنظماتعل ييب ل لك هدايها، رحسين
 المنظمتة عمليتات مخرلتف فتي إدخالهتاعبتر رة هت ه االستردامة داإومستردامة  رنافستية ميتزة بنتا  فتي

 كفتا ة رقتدمها، الرتي المنريتات حيتث متن ستوا  المنافستين علتى بتالرميز لهتا يستمحبمتا  ووظايفهتا
  .بها االرصاا عملية خةا من هو ،البشرية مواردها
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ضتافة عبتر إيتة والكفتا ة البييرفعيتا االبركتار المستردام فتي  داريتةإلا المعلومتات نظتم ستهمور  
لتتتار الستتتلبية المروقعتتتة آلوضتتتم خطتتتوات استتترباقية لمعاليتتتة ا ،الرحستتتينات علتتتى الخدمتتتة هو المنتتترا

إ  ، سعي الشركات لرطتوير رصتاميم منريارهتا بكلتف منخفضتةو، سوا ألللمنريات قبا طرحها في ا
ة استرخدام كفتا عبتر رحستين  اإلنراييتة وزيتادة اليتودة رحستين الركتاليف، رخفتيض في منها كا سهمي  

لستتلم لة يمتتضتتافة قإو ،والرقنيتتات الصتتناعية الصتتديقة للبييتتةالعمليتتات علتتى عرمتتاد الالمتتوارد وزيتتادة ا
وبالرتتالي  ستتينعكح علتتى ستتمعة الشتتركة فتتي الستتو  و لتتك ،واالبركتتارالرنويتتم ق بمتتا يحقتت ساستتيةألا

 .سيلدي الى ديمومرها
روايههتتا  يالرتتالكبيتترة  الرحتتدياتن ه لتتىإ (Nowduri, 2014, 205) وفتتي ضتتو   لتتك يشتتير
 نظمتة الملرمرتةألااسترخدام  لتىإدت الرعقيتد هوشتدة بسترعة والمرمللتة  المنظمات في البييات المرغيرة

خضترا  المعلوماريتة ررعامتا متم اليوانتب لروليتد منريتات  ،الحديلتةداريتة إلومنها نظتم المعلومتات ا
ت الدقيقتتة والكاملتتة وفتتي الوقتتت المناستتب المعلومتتا عتتد  ، ر  ناحيتتة هختترىمتتن  ،رقليتتا الرتت ليرات البيييتتةل

 الشتتركات هتترمركمتتا و ،فتتي بييتتة األعمتتاا الحاليتتة شتتديدة الرعقيتتد والرنافستتية هساستتيا   ا  متتورد ا  هيضتت
عاليتتة لتتديناميكيات حصتتوا علتتى المعلومتتات المناستتبة فتتي الوقتتت المناستتب متتن هيتتا االستتريابة بفلبا

   .المنافسة على المدى الطويا ، من هيا يني األرباف والنياف فيمرعددةالسو  ال
يد ا لنمو ورطوير ملسسات األعماا الصغيرة  مهما  يز ا  ةيمعلومات اإلدارالم نظ كما رعد
ما االسردامة في خططها ألنها مكنت ه ه الملسسات من دما العديد من عوا ،والمروسطة
 ،المضطربةبيية األعماا  في، مما يعلها هكلر مرونة وقابلية للبقا  في موايهة الرغيرات الرنظيمية

ة والبييية ف مم الرغيرات االيرماعيإدماج عواما االسردامة قد مك ن الملسسات من الركي   نهكما 
ظهرت الشركات  لك فضة  عن  ،بفاعليةمما هدى إلى نموها ورنميرها  ،عد وال رحصىالري ال ر  

ام الفعاا للمواد الخام ومصادر االسرخدعبر الصغيرة والمروسطة لركون هكلر ابركارية وإنرايية 
 .الطاقة

طراف سلسلة هالرعاون الفعاا والكفو  مم يميم  رعزيزسهم نظم المعلومات االدارية في ر  و
رعزيز القيمة في العةمة الريارية للشركة، والحفاظ على سلسلة الروريد،  يلدي الىمما  ،القيمة

سوف رصبح هكلر و عمة  واالحرفاظ بهم،ا على ي ب اليمكن رحسين قدررهكما ورحسين األدا ، 
 ويمكن للشركات رحقيق وفورات كبيرة في الركاليف في يميم عمليارها ،كفا ة في اسرخدام الموارد

صحاب المصلحة الداخليين هلضمان اسرمرار نشاطات االسردامة لها واسردامة عةقات مروازنة مم 
 .(Ogunyemi and Aktas, 2013, 8)وه ا ماهيده   والخارييين

سهام عمليات الرغ ية العكسية المسردامة في رقليا نسب المنريات إويرى الباحث هن 
المحروية على عيوب هو رقليا نسب المنريات الرالفة باالسرفادة من المعلومات الخاصة بفح  

عادة ردوير النفايات ورقليا نسب الرلوث إو ،المنرا للحصوا على منريات بمسرويات يودة افضا
العرماد على رقارير الر لير البييي وااللرزام باللوايح والقوانين والرشريعات البييية العادة هندسة با

معمارية العمليات االنرايية لرحقيق اسردامة نشاطارها من خةا رقديم منريات باسرخدام مواد وطاقة 
 سينعكح على رقوية الوضم المالي للشركة. و لك بدورهونفايات هقا 

 ،للعماروفير المسار الواضح دارية في إلنظم المعلومات امساهمة همية هغفاا إ يمكن الو

رحسين األدا  باسرخدام البيانات والمعلومات عبر  ةهداف المسرداماألنياز إوالرركيز على 

سينعكح و، سررارييي والرشغيلي في المنظمةإلوالمعرفة لفهم الرغير ورحسين عملية صنم القرار ا

في  ا  كبير ا  دور لهان هكما ، رحسين األعماا وهنظمة الرشغيا بما يخدم المنظمة دامةإ على لك 



 [88]                                                                        ...إستراتيجيات استدامة دعمودورها في  داريةلإنظم المعلومات ا

 في المنريات والخدمات ف، واالسريابة على هساح لقافة الرحسين المسرمررطوير القدرة على الركي  

 .مواالبركار والرعل  
 

 اختبار الفرضيات
 اإلداريةنظم المعلومات  أوالً. وصف متغيرات

إلتتى الروزيعتتات الركراريتتة والنستتب الميويتتة واألوستتاط الحستتابية  2ليتتدوا رشتتير معطيتتات ا
(، والبرمييتتات 6X-1Xوالمرمللتتة بالمعتتدات والمشتتار إليهتتا ) اإلداريتتةلمرغيتترات نظتتم المعلومتتات 

والمشتار إليهتا  واألفتراد ،(18X -31X(، وقواعتد البيانتات والمشتار إليهتا )21X -7Xوالمشتار إليهتا )
(24X-19X)، كاتوالشب ( 30والمشار إليهاX-25X.) 

 

 2الجدول 
 اإلداريةنظم المعلومات لالتكرارات والنسب المئوية وا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المتغيرات
الوسط  ال اتفق محايد اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 % ت % ت % ت المعياري

1X 59 78.7 3 4.0 13 17.3 2.613 0.769 

2X 54 72.0 6 8.0 15 20.0 2.520 0.811 

3X 55 73.3 10 13.3 10 13.3 2.600 0.716 

4X 61 81.3 3 4.0 11 14.7 2.666 0.722 

5X 52 69.3 5 6.7 18 24.0 2.453 0.858 

6X 56 74.7 5 6.7 14 18.7 2.560 0.792 

7X 49 65.3 5 6.7 21 28.0 2.373 0.897 

8X 61 81.3 5 6.7 9 12.0 2.693 0.677 

9X 61 81.3 1 1.3 13 17.3 2.640 0.764 

10X 63 84.0 3 4.0 9 12.0 2.720 0.669 

11X 63 84.0 2 2.7 10 13.3 2.706 0.693 

12X 56 74.7 6 8.0 13 17.3 2.573 0.774 

13X 64 85.3 2 2.7 9 12.0 2.733 0.664 

14X 59 78.7 2 2.7 14 18.7 2.600 0.788 

15X 65 86.7 1 1.3 9 12.0 2.746 0.659 

16X 58 77.3 5 6.7 12 16.0 2.613 0.751 

17X 65 86.7 2 2.7 8 10.7 2.760 0.633 

18X 64 85.3 3 4.0 8 10.7 2.746 0.638 

19X 60 80.0 3 4.0 12 16.0 2.640 0.746 

20X 61 81.3 1 1.3 13 17.3 2.640 0.764 

21X 69 92.0 0 0 6 8.0 2.840 0.546 

22X 62 82.7 1 1.3 12 16.0 2.666 0.741 

23X 66 88.0 2 2.7 7 9.3 2.786 0.599 

24X 61 81.3 3 4.0 11 14.7 2.666 0.722 

25X 58 77.3 5 6.7 12 16.0 2.613 0.751 

26X 63 84.0 1 1.3 11 14.7 2.693 0.716 

27X 61 81.3 4 5.3 10 13.3 2.680 0.700 

28X 59 78.7 5 6.7 11 14.7 2.640 0.728 

29X 64 85.3 1 1.3 10 13.3 2.720 0.688 

30X 63 84.0 0 0 12 16.0 2.680 0.738 

 إعداد الباحث باالعرماد على نرايا الرحليا الوصفي. المصدر:  
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 ، يرضح ما ي ري  هعةه  2ومن خةا اليدوا 

 ن وة مرفقتا متن هفتراد العينتة المبحولترقريبت % 81.3هن   المعداتاألسيلة المرعلقة بيز   ربين من
( 2.666" بوستتط حستتابي قتتدره )متتم حيتتم العمتتا المطلتتوب األيهتتزةررناستتب ستترعة  لعلتتى "هنتت

 (.0.722وبانحراف معياري قدره )

    ا متتن هفتتراد العينتتة رقريبتت % 84.0ربتتين هن   البرمييتتاتوبخصتتو  األستتيلة المرعلقتتة بيتتز
 "لمعلومتتات بستترعةرستتاعد البتتراما المستترخدمة علتتى استترريال ا"  لن علتتى هنتتوالمبحولتتة مرفقتت

ن علتى هنتل "يترم وك مرفقتوكت ل ،(0.669( وبانحراف معياري قتدره )2.720بوسط حسابي قدره )
( 2.706بوستتتط حستتابي قتتتدره ) بمتتتا يرناستتب وحايتتة العمتتتا فتتي الشتتركة"مييتتات رحتتديث البر

 (.0.693وبانحراف معياري قدره )

 متن هفتراد العينتة المبحولتة  رقريبتا   % 86.7ربتين هن ف بيتز  قواعتد البيانتاتاألسيلة المرعلقتة  هما
( 2.746" بوستتط حستتابي قتتدره )ل يرتتوفر نظتتام حمايتتة محكتتم لقواعتتد البيانتتات ن علتتى " هنتتومرفقتت

ن علتى هنتل " الرقتارير الرتي يخريهتا النظتام ومرفقهم  وهيضا   ،(0.659وبانحراف معياري قدره )
 . (0.633ف معياري قدره )( وبانحرا2.760واضحة وخالية من األخطا " بوسط حسابي قدره )

 ن علتى " وا من هفراد العينة المبحولة مرفقرقريب % 92.0 هن بيز  األفراداألسيلة المرعلقة  ربينو
العتتاملين فتتي  األفتتراديرمرتتم العتتاملون فتتي قستتم نظتتم المعلومتتات بالعةقتتات الييتتدة متتم كافتتة  لهنتت

   (.0.546( وبانحراف معياري قدره )2.840" بوسط حسابي قدره )الشركة

  فتتراد العينتتة المبحولتتة رقريبتتا متتن ه %85.3 هن بيتتز  الشتتبكاتاألستتيلة المرعلقتتة  ربتتينفتتي حتتين

" بوستتط حستتابي قتتدره رتتوفر مراقبتتة وصتتيانة دايمتتة علتتى الشتتبكة " هن منظمتترهم  ن علتتىومرفقتت
 (.0.688( وبانحراف معياري قدره )2.720)

 
 ً  ستراتيجيات االستدامةإوصف متغيرات   - انيا

إلتتى الروزيعتتات الركراريتتة والنستتب الميويتتة واألوستتاط الحستتابية  3عطيتتات اليتتدوا رشتتير م
 واالبركتار ،)40X-31X( والمشار إليهتا ة االسردامةرداإوالمرمللة ب سرراريييات االسردامةإلمرغيرات 

والميتتزة  (47X-45Xوالمشتتار إليهتتا ) والكفتتا ة البيييتتة(، 44X-41X) البييتتي المستتردام والمشتتار إليتتل
 (.50X-48Xوالمشار إليها ) رنافسية المسردامةال
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  3الجدول 

 التكرارات والنسب المئوية وا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ستراتيجيات االستدامةإل

 المتغيرات
الوسط  ال اتفق محايد اتفق

 الحسابي

االنحراف 

 % ت % ت % ت المعياري

31X 63 84.0 2 2.7 10 13.3 2.706 0.693 

32X 60 80.0 2 2.7 13 17.3 2.626 0.767 

33X 62 82.7 4 5.3 9 12.0 2.706 0.673 

34X 62 82.7 3 4.0 10 13.3 2.693 0.696 

35X 55 73.3 7 9.3 13 17.3 2.560 0.775 

36X 63 84.0 3 4.0 9 12.0 2.720 0.669 

37X 58 77.3 2 2.7 15 20.0 2.573 0.808 

38X 64 85.3 1 1.3 10 13.3 2.720 0.688 

39X 57 76.0 5 6.7 13 17.3 2.586 0.772 

40X 64 85.3 2 2.7 9 12.0 2.733 0.664 

41X 59 78.7 4 5.3 12 16.0 2.626 0.749 

42X 60 80.0 1 1.3 14 18.7 2.613 0.786 

43X 61 81.3 2 2.7 12 16.0 2.653 0.744 

44X 65 86.7 2 2.7 8 10.7 2.760 0.633 

45X 60 80.0 4 5.3 11 14.7 2.653 0.725 

46X 57 76.0 6 8.0 12 16.0 2.600 0.753 

47X 62 82.7 2 2.7 11 14.7 2.680 0.719 

48X 58 77.3 5 6.7 12 16.0 2.613 0.751 

49X 63 84.0 1 1.3 11 14.7 2.693 0.716 

50X 62 82.7 0 0 13 17.3 2.653 0.762 

 باحث باالعرماد على نرايا الرحليا الوصفي.إعداد ال المصدر:
 

 هعةه، يرضح ما ي ري   3ومن خةا اليدوا 

 متتن هفتتراد العينتتة المبحولتتة  رقريبتتا   % 85.3 هن دارة االستتردامةإاألستتيلة المرعلقتتة بيتتز   ربتتين

" بوستط لتى الرقليتا متن ركتاليف الريهيتز لضتمان استردامرهاإرستعى  ن علتى هن " منظمترهم ومرفق
ن علتتى هن "منظمتترهم و( وكتت لك مرفقتت0.688( وبتتانحراف معيتتاري قتتدره )2.720قتتدره ) حستتابي

( وبتتانحراف 2.733رهتترم بوضتتم خطتتط محكمتتة الستترقطاب المستترلمرين" بوستتط حستتابي قتتدره )
 .(0.664معياري قدره )

   ا متتن هفتتراد العينتتةرقريبتت % 86.7ربتتين هن ف االبركتتار البييتتي المستتردامهمتتا األستتيلة المرعلقتتة بيتتز 
" بوستط حستابي قتدره علتى نظتام حمايتة بييتي مركامتاالشركة رعرمد ن على هن " والمبحولة مرفق

 (.0.633( وبانحراف معياري قدره )2.760)



 [81] خليل مو ح

 
 

 ن وا من هفراد العينة المبحولتة مرفقترقريب % 82.7هن  كفا ة البيييةاألسيلة المرعلقة بيز  ال ربينو

" بوستط عتادة رتدويرها إقابليتة عبتر د البيييتة الشركة رحر  على الحفاظ على الموارعلى هن " 
  (.0.719( وبانحراف معياري قدره )2.680حسابي قدره )

 ا متتن هفتتراد العينتتة رقريبتت % 84.0األستتيلة المرعلقتتة بيتتز  البييتتة الرنافستتية المستتردامة هن  ربتتينو
طتتتراف ألن علتتتى هن "الشتتتركة رحتتتر  علتتتى ضتتتمان ديمومتتتة الرعتتتاون متتتم اوالمبحولتتتة مرفقتتت

 (. 0.716( وبانحراف معياري قدره )2.693ييين" بوسط حسابي قدره )الخار

 
  ال اً. مناقشة النتائج 

، وكانتتت خربتتار الميتتداني لفرضتتيرين رييستترينيهتتدف هتت ا البحتتث كمتتا ستتبقت اإلشتتارة إلتتى اال
   (*)على النحو اآلرينرايا ه ا االخربار 

 . النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة ا ول  1
داريتتة إلنظتتام المعلومتتات اهنتتاك عةقتتة ارربتتاط معنويتتة بتتين "رتتن  هتت ه الفرضتتية علتتى هن 

نظتتتام هن هنتتتاك عةقتتتة ارربتتتاط معنويتتتة بتتتين  4، إ  يوضتتتح اليتتتدوا "ستتترراريييات االستتتردامةإو
( المرمللتتة الشتتبكات ،األفتتراد ،قواعتتد البيانتتات ،البرامييتتات ،المعتتدات) ب بعتتاده اإلداريتتةالمعلومتتات 
الكفتا ة  ،االبركتار المستردام ،االستردامة إدارة) سترراريييات االستردامةإوبتين  30X-1(X(ات بالمرغير
، فبلغتت دريتة هت ا االرربتاط 50X-13(X(( المرمللتة بتالمرغيرات الميتزة الرنافستية المستردامة ،البيييتة

 .(**)(%5( عند مسروى معنوية )89.7%)
 

 4الجدول 
 المبحو ة في الشركات ستراتيجيات االستدامةإو اإلداريةنظم المعلومات عالقات االرتباط بين 

 

 معتمدال
 
  ستقلالم

 االستدامة إدارة
االبتكار 
 المستدام

الكفاءة 
 البيئية

الميزة 
التنافسية 
 المستدامة

 المؤشر الكلي

نظم المعلومات 
 اإلدارية

0.785 0.615 0.588 0.553 0.897 

 
 االستدامة وإدارة اإلداريةنظم المعلومات آ. العالقة بين 

يرضتتمن هتت ا المحتتور الرحقتتق متتن صتتحة الفرضتتية الفرعيتتة األولتتى متتن الفرضتتية الرييستتة  
 وإدارة اإلداريتةنظام المعلومتات معنوية بين  ات داللة األولى الري رن  على ويود عةقة اررباط 

 وإدارة إلداريتتةانظتام المعلومتات هن قيمتة معامتا االرربتاط بتين  إلتى 4، إ  هشتار اليتدوا االستردامة
نظتام المعلومتات ( ، وهتي عةقتة ارربتاط معنويتة قويتة ممتا يشتير إلتى دور %78.5االسردامة هي )

 .  يرم قبوا الفرضية الم كورة في المنظمة المبحولة، وبه ااالسردامة  إدارةفي  اإلدارية

                                                           
 .SPSS, Ver مصادر كا اليداوا الواردة في ه ا اليز  معرمدة على نرايا الرحليتا اإلحصتايي باعرمتاد البرامييتة اليتاهزة  )*(

19. 
، F ،t( مسروى معنوية مقبوا في الدراسات اإلداريتة، وقتد اعرمتد الباحتث فتي كتا االخربتارات اإلحصتايية المسترخدمة )5%)( **)

 ا االنحدار(. رحلي
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 واالبتكار المستدام اإلداريةنظم المعلومات ب. العالقة بين 
 اإلداريتتةنظتتم المعلومتتات بتتين ( %61.5ويتتود عةقتتة ارربتاط معنويتتة ) إلتتى 4هشتار اليتتدوا 
فتي رحقيتق المنظمتات المبحولتة  اإلداريتةنظتم المعلومتات ، مما يتدلا علتى ههميتة واالبركار المسردام
وفق إيابات المسرييبين، وب لك يترم قبتوا الفرضتية الفرعيتة اللانيتة متن الفرضتية  لةبركار المسردام
   الرييسة األولى.
 والكفاءة البيئية اإلداريةنظم المعلومات جـ. العالقة بين 

والكفتتا ة  اإلداريتتةنظتتم المعلومتتات عةقتتة ارربتتاط معنويتتة هختترى بتتين  إلتتى 4هشتتار اليتتدوا 
(، ممتتا يقودنتتا إلتتى قبتتوا الفرضتتية %58.8آلرا  المستترييبين لرصتتا قتتوة العةقتتة إلتتى ) اوفقتت البيييتتة

 يسة األولى. الفرعية اللاللة من الفرضية الري
 والميزة التنافسية المستدامة اإلداريةنظم المعلومات  د. العالقة بين

 4وفتق اليتدوا والميتزة الرنافستية المستردامة  اإلداريتةنظتم المعلومتات إن قيمة االررباط بين 
الفرضتية  قبتوان، مما يقودنتا إلتى وعنوية قوية كما حدد  لك المسرييب( وهي عةقة م%55.3هي )

 الرابعة من الفرضية الرييسة األولى.  الفرعية
 . النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة ال انية 2

 اإلداريتتةلنظتتام المعلومتتات رتتن  هتت ه الفرضتتية علتتى هن هنتتاك رتت ليرات  ات داللتتة معنويتتة 
، ولغرض الرلبت من صحة ه ه الفرضية وفق متا يتا  فتي هنمتو ج البحتث واسرراريييات االسردامة

 راضي يرم رفسير المدلوا اإلحصايي وعلى النحو اآلري  االفر
 واستراتيجيات االستدامة اإلداريةنظام المعلومات آ. تأ ير 

استترراريييات فتتي  اإلداريتتةنظتتام المعلومتتات الختتا  برحليتتا هنمتتو ج هلتتر  7يشتتير اليتتدوا 
وهتي هكبتر متن  ,(299.43المحسوبة والري بلغتت ) (F)إلى ويود هلر معنوي هشررل قيمة  االسردامة

(، كمتا بلتغ معامتا %5( بمسروى معنوية )1,73( عند دريري حرية )5.29قيمرها اليدولية والبالغة )
( فتي رفستير الرت لير اإلداريتةنظام المعلومات مما يلكد قدرة المرغير المسرقا ) ,2R (0.804)الرحديد 

( متتن المرغيتترات لتتم %19.6(، بمعنتتى هن )%80.4بنحتتو ) استترراريييات االستتردامةالتت ي يطتتره فتتي 
فتي  اإلداريتةنظتام المعلومتات يرضمنها هنمو ج البحث، ورفسير  لتك هتو إدراك المسترييبين ألهميتة 

 لفرضية الرييسة اللانية للبحث. ، ل لك يمكن إقرار قبوا اسرراريييات االسردامةإ

 
 5الجدول 

 المبحو ة تافي الشرك االستدامة استراتيجياتدارية في إلنظم المعلومات اأ ر 
 عتمدالم

 ستقلالم
استراتيجيات 
 االستدامة

F T 2R 

مكونات نظم 
 اإلداريةالمعلومات 

1  اليدولية  المحسوبة  اليدولية  المحسوبة 

0.897 299.43 5.29 17.30 1.67 80.4% 

df= 1, 73     N = 75           p  0.05 

 

 تدامةاالس إدارةفي  اإلداريةنظم المعلومات . تأ ير أ
 6لكي يرم الرحقق من الفرضية الفرعية األولى الرابعة للفرضية الرييسة اللانية، يقدم اليتدوا 

، وهي هكبر من قيمرها اليدوليتة (116.93المحسوبة ) (F)الخا  برحليا هنمو ج األلر، فبلغت قيمة 
 )2R(إن قيمة فنفسل الوقت  في، و(%5( ومسروى معنوية )1,73( عند دريري حرية )5.29البالغة )

( يعتود إدارة االستردامة( من الرغيترات فتي المرغيتر المعرمتد )%61.6(, هي هن )%61.6)وصلت إلى 
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وب لك يمكن قبوا الفرضية الفرعية األولى المنبلقتة عتن الفرضتية  ,داريةنظم المعلومات اإلإلى هلر 
 الرييسة اللانية.

 
 6الجدول 

 المبحو ة  االستدامة في الشركات دارةإفي  اإلداريةمكونات نظم المعلومات أ ر 
 عتمدالم

 ستقلالم
 إدارة

 االستدامة
F T 

2R 

مكونات نظم المعلومات 
 اإلدارية

1  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة 

0.785 116.93 5.29 10.81 1.67 61.6% 

df= 1, 73     N = 75           p  0.05 

 

 دارية في االبتكار المستدامنظم المعلومات اإلب. تأ ير 
سيرم في ه ه الفقرة الرحقق من صحة الفرضية الفرعية اللانية المنبلقة متن الفرضتية الرييستة 

( ، وهتتي هكبتتر متتن قيمرهتتا 44.38المحستتوبة بلغتتت ) (F) إلتتى هن قيمتتة 5اللانيتتة، إ  يشتتير اليتتدوا 
وقد ارضح هن قيمتة  (،%5ية )( ومسروى معنو73و  1( عند دريري حرية )5.29اليدولية البالغة )

)2R( ( 37.8بلغت%), ( يعتود االبركار المسردام( من الرغيرات في المرغير المعرمد )%37.8هي هن )

، وب لك يمكن قبوا الفرضية الفرعيتة اللانيتة المنبلقتة عتن الفرضتية اإلداريةنظم المعلومات إلى هلر 
 الرييسة اللانية. 

 
 7الجدول  

 في االبتكار المستدام في الشركات المبحو ة إلداريةاأ ر نظم المعلومات 
 عتمدالم

 ستقلالم
االبتكار 
 المستدام

F T 
2R 

 مكونات نظم

 اإلداريةالمعلومات  
1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

0.615 44.38 5.29 6.66 1.67 37.8% 

 df= 1, 73     N = 75           p  0.05 
 

 في الكفاءة البيئية اإلداريةلمعلومات نظم اجـ. تأ ير 
رشير نرايا الرحليا اإلحصايي الخاصة باخربتار صتحة الفرضتية الفرعيتة اللاللتة المنبلقتة متن 

(، وهتي هكبتر متن 38.66المحستوبة بلغتت ) (F)إلى هن قيمة  2في اليدوا  الفرضية الرييسة اللانية
، وقتد ارضتح (%5( ومستروى معنويتة )73و  1( عنتد دريرتي حريتة )5.29قيمرها اليدولية البالغتة )

الكفتتا ة ( متتن الرغيتترات فتتي المرغيتتر المعرمتتد )%34.6(, هي هن )%34.6بلغتتت إلتتى ) R)2(هن قيمتتة 

، وب لك يمكتن قبتوا الفرضتية الفرعيتة اللاللتة المنبلقتة اإلداريةنظم المعلومات ( يعود إلى هلر البييية
 عن الفرضية الرييسة اللانية. 
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 8ل الجدو

 المبحو ة  في الكفاءة البيئية في الشركات اإلداريةنظم المعلومات أ ر 
 عتمدالم

 ستقلالم
الكفاءة 
 البيئية

F T 
2R 

مكونات نظم المعلومات 
 اإلدارية

1  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة 

0.588 38.66 5.29 6.21 1.67 34.6% 

df= 1, 73     N = 75           p  0.05 

 

 لميزة التنافسية المستدامةفي ا اإلداريةنظم المعلومات تأ ير د. 
صتتحة ستتريان مفعتتوا الفرضتتية الفرعيتتة الرابعتتة المنبلقتتة متتن الفرضتتية  0يلشتتر اليتتدوا 

(، وهتي 32.15المحستوبة بلغتت ) (F)الرييسة اللانية من خةا ما هلبررل نرايا الرحليتا متن هن قيمتة 
(، كمتا %5( ومستروى معنويتة )73 و 1( عند دريري حرية )5.29البالغة ) هكبر من قيمرها اليدولية

لميتزة ا( متن الرغيترات فتي المرغيتر المعرمتد )%30.6( هي هن )%30.6بلغتت ) )2R(ارضح هن قيمتة 

، وبت لك يمكتن قبتوا الفرضتية الفرعيتة اإلداريتةنظتم المعلومتات ( يعود إلتى هلتر الرنافسية المسردامة
 ن الفرضية الرييسة اللانية  الرابعة المنبلقة ع

 

 9الجدول 
 المبحو ة الميزة التنافسية المستدامة في الشركاتب اإلداريةنظم المعلومات  أ ر

 المعتمد
 المستقل

الميزة التنافسية 
 المستدامة

F T 
2R 

مكونات نظم المعلومات 
 اإلدارية

1  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة 

0.553 32.15 5.29 5.67 1.67 30.6% 

df= 1, 73     N = 75           p  0.05 

 
 االستنتاجات والمقترحات 

 االستنتاجاتأوالً. 
 هي  و ،الري من ش نها هن رفيد الباحلين في الدراسات المسرقبليةحدد الباحث اسرنرايارل 

فترز شتركات متن شت نل هن ي  وفاعتا علتى نحتو  كتفنظم المعلومتات اإلداريتة رطبيق  مكانباإل .1
 ييابي نحو سو  العما.إر لير صغيرة ومروسطة  ات ميزة رنافسية مسردامة  ات 

فتتي رفعيتتا إستترراريييات  المعلومتتات اإلداريتتةر كتتد للباحتتث التتدور الكبيتتر التت ي رمارستتل نظتتم  .2
االستتردامة والمزايتتا الرنافستتية واستتردامرها، والوصتتوا إلتتى الركامتتا المستتردام التت ي يصتتب فتتي 

 المنظمة واسردامرها.  رسهيا عمليات

إن سعي المنظمات الياد نحو رحقيق االستردامة واسترلمارها فتي بنتا  ستمعة ستوقية ييتدة يملتا  .3
مطلبا  مهما  وضترورة رفرضتها حالتة المنافستة الشتديدة فتي األستوا  المحليتة والدوليتة، وستبيا 

 الوصوا إلى  لك هو روظيف نظم المعلومات اإلدارية. 

وم االستتردامة لتتدى العتتاملين فتتي الشتتركات، إ  يمكتتن للقتتيم الراستتخة هن العمتا علتتى ررستتيخ مفهتت .4
ركون عةيا  نايعا  للكلير من األمتراض الرتي رصتيب الميرمتم والمنظمتات واأليهتزة اإلداريتة 

 فيها.
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هدت زيادة حدة المنافسة في األسوا  المحلية والعالمية إلتى رنشتيط الرفكيتر المنظمتي علتى نحتو   .7
ي الستتردامة مواردهتتا، األمتتر التت ي استترويب ربنتتي فلستتفات يديتتدة يتتوهري متتن هيتتا الستتع

هتا الرنافستي يومعاصرة رلمن لعملها إسرراريييات  ات آليات هكلر سرعة واسريابة لرحستين هدا
 اعرمادا  على الدور ال ي رلديل هنظمة المعلومات اإلدارية في رفعيا  لك. 

ل الدراستتة متتن نرتتايا رتتستترنادا  لمتتا حقق، االبحتتث اتهلبرتتت الرحلتتيةت اإلحصتتايية قبتتوا فرضتتي .6
المستاعدة فتي  نظم المعلومتات اإلداريتةلتكبيتر الدور ، إ  ارضح التالمقاييح اإلحصاييةباسرخدام 

 الشركات الصغيرة والمروسطة.في سردامة على رفعيا ورنشيط إسرراريييات اال

 
  انياً. المقترحات 

 على النحو اآلري و ،الباحث مقررحارل، يطرف لم كورة آنفابمويب االسرنرايات الملشرة ه
ألنهتا  ،رطبيقارهتايرويب على الشركات المبحولة رطوير اهرمامهتا ب نظمتة المعلومتات ورطتوير  .1

 من السبا الكفيلة لبقايها ورعزيز قدررها على الرنافح واالسريابة لمرطلبات البيية. 

ورحليتتا ردامة وهبعادهتتا ضتترورة روستتيم اهرمتتام وفهتتم الشتتركات المبحولتتة إلستترراريييات االستت .2
ألنهتا الستبيا الوحيتد  ،عناصرها للوقوف على يوانب القصور الري رعاني منها في ه ا الميتاا

 للنياف في البيية الرنافسية في الوقت الحاضر. 

الميهتز المناستب  ألنها،يلكد الباحتث ضترورة االسترفادة متن مضتامين إسترراريييات االستردامة .3
 والبقا .  للمنظمات ب سباب االسرمرار

ضرورة رعزيز لقافة االسردامة في الشركات العراقية عموما  والمبحولتة خصوصتا  عبتر رتوفير  .4
 المناها العلمية والندوات والدورات الرلقيفية لدور االسردامة في وزيادة فاعلية الشركات. 

سترفادة يويل الباحتث هنظتار الشتركات المبحولتة إلتى نرتايا دراسترل الميدانيتة، ويتدعوها إلتى اال .7
المعبترة عتن الواقتم ألنها  ،لميدان ورعزيز اليوانب اإلييابيةمنها بمعالية اليوانب السلبية في ا

 والمحققة للنهوض بل. 

 
 المصادر

   المصادر باللغة العربية -أوالً 
رقييم دور نظم المعلومات االدارية في صنم القرارات االدارية فتي  ،2117 ،صبري فايق عبداليواد ،هبو سبت .1

 فلسطين.،غزة ،اليامعة االسةمية  ،رسالة مايسرير منشورة ،اليامعات الفلسطينية في قطال غزة
الرنميتة المستردامة فتي العمتارة الرقليديتة فتي المملكتة العربيتة  ،2111 ،نايف بتن نايتا بتن عبتدالرحمن ،هبو علي .2

كليتة الهندستة  ،لعمارة اإلسةميةقسم ا ،رسالة مايسرير غير منشورة ،حالة دراسية  منطقة الحياز –السعودية 
 المملكة العربية السعودية. ،م القرىهيامعة  ،والعمارة اإلسةمية

، ريربتتتة بنتتتك فيصتتتا اإلستتتةمي المصتتترفي فتتتي رمويتتتا المنشتتت ت الصتتتغيرة 2113هبتتتو موستتتى، عبدالحميتتتد،  .3
ةمية فتي رمويتا المروسطة، الملرقى السنوي اإلسةمي السادح حتوا دور المصتارف والملسستات الماليتة اإلست

 األردن. ،عمان ،المنش ت الصغيرة والمروسطة، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 ملشترات نياحتل دراستة فتي وهلرهتا اإلداريتة المعلومتات نظتام خصتاي  ،2112 ،نبتاا يتونح ،ها متراد .4

الستنة  ،قرصتادالميلتة اإلدارة وا ،والرربيتة األستنان طب في كليري اإلدارية الوحدات مسلولي را آل اسرطةعية
 العرا . ،بغداد ،اليامعة المسرنصرية ،قرصاداالكلية اإلدارة و ،العدد الرسعون ،الرابعة و اللةلون

رقييم دور الشركات  الصغيرة و المروسطة فتي رعزيتز األمتن  ، 2116 ،زروقي  ،وإبراهيم ،لابت حسان ،لابت .7
كليتة  ،قرصتادياللي الخامح حوا هدا  المنظمتات والحكومتات و األمتن االملرقى الدو ،قرصادي للدوا الناميةالا

 اليزاير. ،بشار ،يامعة طاهري محمد ،قرصادية والريارية وعلوم الرسييرالالعلوم ا
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داريتة  متدخا اإل المعلومتات نظتم ،2117 ،بتدالرحمنع العبيتد، ،لوى امتينست الستامرايي، ،يم عبدالللن حميدي، .6
 ردن.ألا ،عمان ،وايا دار ، 1 معاصر، ط

الداخليتة  وزارة اإلداريتة فتي والرنميتة اإلداريتة المعلومتات نظتم بتين العةقتة ، 2111 ،حنتان خليتا محمتد  ،دية .5
 ،القتدح ،يامعتة القتدح ،رسالة مايسترير غيتر منشتورة  ،األقسام  ورلسا  المديرين نظر ويهة من الفلسطينية
 فلسطين .

ليتتة فتتي دعتتم ورنميتتة الشتتركات الصتتغيرة والمروستتطة التتدروح بعتتض الريتتارب الدو ، 2116 ،رارتتوا، محمتتد .2
 ،يامعة حسيبة بن بوعلي ،المسرفادة ، ملرقى مرطلبات ر هيا الشركات الصغيرة و المروسطة في الدوا العربية 

 اليزاير.  ،الشلف

، الملرمر همية ورطوير الصناعات الصغيرة والمروسطة في دعم الرنمية االقرصاديةه ، 2112 ،اسبيرو ،الزاهي .0
 العربي األوا حوا البحث العلمي ودوره في الصناعات الصغيرة والمروسطة في اليزاير، اليزاير.

 .ردنألا ،عمان ،صفا  دار ،1ط دارية،إلا المعلومات نظم ،2114 ،حسن الزعبي، ، ايمان السامرايي، .11

 .2112 ،األردن2ط المناها دار ، المعلومات ركنولوييا و اإلدارية المعلومات نظم ،هساسيات ياسين غالب سعد .11
دعتتم القتتدرات الرنافستتية للملسستتات الصتتغيرة والمروستتطة فتتي  ،2113غربتتي،  ،الشتتيخ هحمتتد، عتتازب والعيتتد .12

اليزاير وفق مدخا إدارة اليودة الشاملة، الملرقى الوطني لواقم وآفا  النظام المحاسبي المتالي فتي الملسستات 
 اليزاير. ،الوادييامعة  ،الصغيرة والمروسطة في اليزاير

 يمهوريتة ،ستكندريةإلا ،اليتامعي الفكتر دار ،1ط داريتة،اإل المعلومتات نظتم ،2115 ،حمد عبتدالعليمم صابر، .13
 .العربية مصر

، نظتتم المعلومتتات اإلداريتتة وركنولوييتتا  2115الينتتابي ، رإبتتراهيم قنتتديليي وعتتة  التتدين عبتتد القتتاد عتتامر .14
 روزيم ، عمان .، دار المسيرة للنشر وال2المعلومات ، ط

دور نظم المعلومات في رحسين هدا  شركات االرصاالت في سورية دراسة رطبيقية على  ،2114 ،هنح ،عبادي .17
 سورية. ،يامعة حلب ،كلية االقرصاد ،رسالة مايسرير في نظم المعلومات ،شركة سيريرا

ى ادا  العتتاملين فتتي شتتركة التتر نظتم المعلومتتات االداريتتة المحوستتبة علتت ،2110،هيمتتن احمتتد ابتتراهيم ،العمتري .16
 فلسطين. ،غزة ،اليامعة االسةمية ،رسالة مايسرير منشورة ،االرصاالت الفلسطينية

 المدرستية )دراستة اإلدارة هدا  رحستين فتي اإلداريتة المعلومات نظم دور ،2117،اشرف حسني محمد ،فروانة .15
رستالة  )غتزة العتالي بمحافظتات الرعلتيمو الرربيتة زارة و فتي (SMIS) المدرستية اإلدارة برنتاما علتى رطبيقيتة

 فلسطين ،غزة ،يامعة االقصى  ،مايسرير منشورة
 ةهطروح ،دراسة ميدانية ،سياسات رمويا الشركات الصغيرة والمروسطة في اليزاير ،2117 ،يوسف ،قريشي .12

 زاير.الي ،يامعة اليزاير ،كلية العلوم االقرصادية وعلوم الرسيير ،قرصاديةالدكروراه في العلوم ا
دور مكونات نظم المعلومات االدارية في رحقيق يودة الختدمات الصتحية  ،2116،سعد مهدي سعيد ،الموسوي .10

محافظتة  - الرا  عينة من القيادات االدارية والمرضى الراقدين فتي المسرشتفيات الحكوميتة "دراسة اسرطةعية
 .العرا  ،يامعة القادسية ،اطروحة مايسرير منشورة ،النيف األشرف"

 القترارات وارختا  صتنم عمليتة فاعليتة رحستين فتي المعلومتات نظتم فتا ةك هلتر ،2113،غسان علي محمد ،هاشم .21
 ،العالميتة آليمنترح ستانتيامعتة  ،اطروحتة دكرتوراه منشتورة ،)التدولي التيمن بنتك فتي "حالتة" رطبيقيتة دراسة)

 اليمن. ،المكة
 .ردنألا ،عمان ،الراية دار ،1ط دارية،اإل المعلومات نظم ،2110 ،شار يزيدب ،الوليد .21
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