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 المستخلص
ثاد ا نبحع ميب نبيسعععالبحث إلب ثلبن دوب نظب البحثواات دإلبحر حظييبتعبيا ي بحث ايبحثيما و يبث  ب

صععععو لبيبنثيإا قبذثكبتا بيلب،حثتصعععع عبحسععععيا مبحثوم  ب،بنثيإا قبه فبحث إلمكبحثورك يبحثارحقعتعبحث 

نيتصععع ب،بحث مكبحثورك يتعبع  ب نبحألترح بحثاد ا نبعالب(بحسعععيودظ ب06)بنزعتب ذ،بحالسعععي د يبحسعععيودظ 

بإتثي.حثوماويبحثو بتع البحثواات دإلبحال حظييبنحث ايبحثيما و يب بعالقعيبحظي عدمب امتيعيبن نبحث إعلب ثلبنوت

تح حإلب البحثواات دإلبنحألترح بحثوياصععععصعععع نب  حظ بحثوماويبحثو إتثيبنبحهيودمبنق مبحث إلب ايرحدإلب م د

بعبصمعثاوسي   ينبنحثوسدع  بتحألسعدسععبتعبيا يلبحثواات دإلبثيطتيرب الب اات دإل،بنندثيدثعبيإا قبحث  فب

بحثارحظحإلبنالبس ودبحر حظ بحثاا د.

ب

  البحثواات دإلبحر حظيي،بحث ايبحثيما و ي،ب كت دإلب البحثواات دإلبحر حظيي.: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 
The aim of this research is to investigate the role of Management Information 

Systems in enhancing the organizational trust of the employees of the Central Bank of Iraq. 

To achieve the aim of the research, descriptive approch was used by designing the 

questionnaire, and distributed of (60) form through a random sample of the number of 

individuals working in the Central Bank. The research found that there is a significant 

correlation between the components of management information systems and 

organizational trust at the level of the organization in question. The research presented a 

number of proposals, the most important of which is the need to provide the necessary 

support by the management of the organization to the units of information systems and 

specialized personnel to develop information systems, thus achieving the main aim in 

providing information to users and help in decision  making, especially senior management. 

 

Keywords: Management Information System, Organizational Trust, Management 

Information System Components. 

 
بمةالمقد

بو ذب ،بكدتيحث تمبتعبعصععععربحثواات دإلبنحثيت رحإلبحثويسععععدظعيبتعبحثو دالإلببياو بحثوماودإل

أصععع إتب البحثواات دإلبحال حظييبظك   بأسعععدسععع يببتعب  دحبحثوماودإل،بثذثكبد بح تيبح بات دإلب نظثاوا

ي إلبعنبحثيو  بنحث قيبنحثك دء بنحث دعا يبتعب   دزبأعودث دبنيإا قبحأله حفبب ادصعععععر بأليب ماوي

نب بأص إتبحثواات دإلب تظ ح بأسدس د ببنمدء بعالبذثكب،أ حئ دباكسبعالأ بنندثشعك بحثذي،بواططبث دحث

بد ب أسعععععععدسعععععععبد بوبيا ي بحث ايبحثيما و يبث  بحألترح بتعبحثوماويبنحثيعبيُا بظكم كودبب، تحظ بحثوماوعدإل

يتحتربحثواات دإلبنسعع تثيب نبحالسععي د  بب نبخاللبييلبوماويبتعبيإا قبأه حت دبنم دحيسععدع ب  حظ بحث

خ  يبحألترح بحثاد ا نبن سعدع ي لببيكونبتعبوب نظب البحثواات دإلبحر حظيي ،بكودبدبتعبحثوماويي تا 

تحتربييا ي بحث ايبحثيما و يب نبخاللببتضعععععععال بعندمبحثوتكاعيب ث  لبنك عدء بنتعدعا ي،بعالب   عدزبحثو ع

بحثواات دإلبنحالثي حمبندثا لبحر حظييبنحالخالق يبنودبيإاقبحثم دحبنحثي تقبثاوماوي.

 منهجية البحث

 مشكلة البحث -أولا 

ب:ي ي إلبحرودنيبعنبحثيسدؤالإلبحآلثإدنلبحيُب

 ؟"تعبحثوماويبحثو إتثيب البحثواات دإلبحر حظييبترب كت دإلحييته ب" .1

 ؟"تعبحثوماويبحثو إتثيبحث ايبحثيما و يبه بيوياكبأترح بع ميبحث إلب  ظحكبحتلبأهو يبأناد " .2
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 ؟"ن نب البحثواات دإلبحر حظييبنحث ايبحثيما و ي دبم  ايبعالقيبحالظي دمب" .3

ب؟"حث ايبحثيما و يبتعييبه بيتو بيأث ربثمالبحثواات دإلبحر حظ" .4

ا   أهمية البحث -ثانيا

لبمانبد بعالبحثوماويبأوبيتثعبحهيود د بخدصعععععععبذبيكتو ب،أهو يب يت رحيهبيم عبأهو يبحث إلب ن

كت  دبيسععععدع بحثوماويبب، حظ بحثوادصععععر تعبحربحث دظز ا بأح بحثوتحضعععع عبحثيعبيُببحثواات دإلبحال حظيي

عا  دببحثيرك  با ب نبحثوتحضععععع عبحثو ويبحثيعبي  وبحث ايبحثيما و يبيُب ،بكودبعالبحث ادءبنحالسعععععيورحظ

يكتينبنيمو يبحثاالقدإلبن نبحألترح ب عبناضعععع لبحث اعبن عب  حظ ببتعبد بأسععععدسعععع بح بعمصععععربتصعععع  دن

عنبظتعبحثرنحبحثوامتييبب،بكودبيؤثربعالبحثسععاتكبحث ر يبنحث ودعع،بتضععال بويب نبو يبأخر احثوم

،ب ذبيا ربحألهو ععيبحثيط  ا ععيبثا إععلب نبخاللبحسعععععععياعع حمب البحثواات ععدإلبثعع  بحألترح بتعبحثوماوععي

حر حظييبتعبيتت ربحثواات دإلبحثالز يبنحث ق ايبن يدحي دبثا و ع،بتضال بعنبيإس نبحثياد  بنحثاالقدإلب

نبتعبر  دزبحألعودلبنيإو بحثوسععؤنث يب ححث با ن نبحألترح بحثاد ا نبحثيعبيُببحثشععاصعع يبنزيد  بحثي دع 

بظ بحثوماويبحثو إتثيب نبو يبأخر .و ي،بنن نب  ح

ا   أهداف البحث -ثالثا

ا يلبيبتضعععععععال بعن ايبحثيما و ي،ب حظييبتعبحثلبحثلبن عدوب نظب البحثواات عدإلبحريسعععععععالبحث إع

وكت دإلبييااقبنبيشععا وبنحقعبحثوماويبحثو إتثيبت ود،بن  ده لب ارييبنسعع طيبعنب يت ريبحث ظحسععي

إلبحثصععايبذحبنحثيارفبعالبم  ايبحثاالقيبحالحصععدئ يب حظييبنأناد بحث ايبحثيما و ي، البحثواات دإلبحر

ب.حث مكبحثورك يبكايبأنبحك ربتعوادث يب شثبي س ربحثميدئ نبنويت رحإلبحث ظحسي

ا   مخطط البحث -رابعا
بأ  ده:ب1 اططبترضعبكودب   نبتعبحثشك بيلبنمدءب

 
  1الشكل 

 مخطط البحث الفرضي
 ب. ن ع ح بحث دح المصدر: 
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ا   فرضيات البحث -خامسا

ب:نعالبحثمإتبحآليعبظئ سي نإلبعالبترض ي نبحعيو بحث 

بيالبيتو بعالقيبحظي دمبذحإلب الثيب امتييبن نب البحثواات دإلبحر حظي"بالفرضيييييية الرايسييييية األول :

ب:"نيي رعبعنبهذهبحث رض يبحثرئ سيبحث رض دإلبحث رع يبحآلي ي"ب،"نحث ايبحثيما و ي

ب."دو يبن الثيبأناد ه نحث ايبحثيمابحألو حءبحثود ييالبيتو بعالقيبحظي دمبذحإلب الثيب امتييبن نب" .1

 ."و يبن الثيبأناد هد البيتو بعالقيبحظي دمبذحإلب الثيب امتييبن نبحث ر   دإلبنحث ايبحثيما" .2

 ."و يبن الثيبأناد هد البيتو بعالقيبحظي دمبذحإلب الثيب امتييبن نبحألترح بنحث ايبحثيما" .3

 ."د هدو يبن الثيبأنا حث  د دإلبنحث ايبحثيماالبيتو بعالقيبحظي دمبذحإلب الثيب امتييبن نبقدع  ب" .4

البيتوع بيعأث ربذنب الثعيب امتيعيبثمالبحثواات عدإلبحر حظييبتعبحث ايب"بالفرضييييييييية الرايسييييييية الثيانيية:

ب:"نيم  قبعنبهذهبحث رض يبحثرئ سيبحث رض دإلبحث رع يبحآلي ي"،ب"حثيما و ي

ب."تعبحث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هدبثألو حءبحثود ييالبيتو بيأث ربذنب الثيب امتييب" .1

 ."البيتو بيأث ربذنب الثيب امتييبثا ر   دإلبتعبحث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هد" .2

 ."البيتو بيأث ربذنب الثيب امتييبثألترح بتعبحث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هد" .3

ب." الثيبأناد هدالبيتو بيأث ربذنب الثيب امتييبثادع  بحث  د دإلبتعبحث ايبحثيما و يبن" .4

 

ا   منهج البحث -سادسا

،بإلنحثاواعبثا حعيوع بحث عدح عدوبعالبحثوم  بحثتصععععععع عبحثيإا اعبتعبكيعدنعيبحرمعدظبحثماريب"

نتعبنصععععععع ب  يوعبنع معيبحث إعل،بتضعععععععال بعنبيقإع يع بحثاالقيب)عالقيبحالظي دمبنحثيأث ر(بن نب الب

ب."ن الثيبأناد هدحثواات دإلبحر حظييبن الثيب كت دي دبنحث ايبحثيما و يب

نثترضبق دسبص قبحالسي د يبنث دي دبقدمبحث دح دوبنإخضدعبحالسيودظ بحثلبع  بحخي دظحإلبق  ب"

ب:"يتزيعبحالسيودظ بنيو اتبندآليع

ثترضبحثيأك ب نبق ظ بحالسعععي د يبعالبق دسب يت رحإلبحث ظحسعععي،ب": "قياس الصيييدل الظاهري" .1

يب نبحثا رحءبخاللبعرضععععععع دبعالب  وتع نبث ارحي دببحثصععععععع قبحثادهريبحخي عدظتاع بحُوريب

 ي دبث رضعع دإلبحث ظحسععيبنأه حت دبنحسععيطالعبءثايأك ب نبصععإيبحث ارحإلبن   ب الب،نحثوإكو ن

آظحئ لبنشأوبق ظي دبعالبق دسب يت رحإلبحث ظحسيبنودبيضونبنضتحبتارحي دبن قي دبعاو د ،بنتعب

إس بنيُ  ثتبنأخر بضعتءبذثكبيلبحذفبنيا ي بن ضدتيبناعبحث ارحإلبنُصإإتبناض دبنحس

 ."ظأيبأغا بحثوإكو ن

حث ارحإلب نبخاللبعرضععععععع ععدبنمرحبحثاعع يع ب نبحألسععععععع اععيببيلبحخي ععدظبث ععدإل"ب:"قيياس الثبييات" .2

تءبهذهبنيلبتعبضب،نعتح ا دبحالسي د ينحالسعي سدظحإلبعالبحثسد  بحثوإكو نبنشأوبموتث يبأناد ب

بقسلبآخرب نبحث ارحإلحألس ايبن ودنيبحثوإكو نبعا  دب ضدتيب  وتعيب نبحث ارحإلبكو ب."دبُحذفق

 

ا   أساليب جمع البيانات والمعلومات -سابعا

 أسدس  نبهود:ببو ئ نبعالبياسل

بتعبكيدنيِه. صد ظبعرن يبنأوم  يبعالبحرمدظبحثماري:بحعيو بحث دح دوب .1

الثيبعالبثنحمععععيواتبتعبووعبحث  د دإل،ببحسععععيودظ بحالسععععي د يحث دح دوبحرمدظبحثو  ح ع:بحسععععيا مب .2

 .ب1نحثوتضإيبندث  نلبب إدنظ

ب

ب
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 1الجدول 

 ةوصف متغيرات البحث في الستبان

 ت
المتغيرات 

 الرايسة
 المتغيرات الفرعية

تسلسل 

الفقرات في 

 الستمارة

عدد 

 الفقرات

 مصادر القياس

ب اات دإلبعد ي األول
 اات دإلبياوبحألترح ب

 حثو إتث ن
ب3ب3 – 1

 

 الثاني

 الب

حثواات دإلب

بحر حظيي

ب(2612)ح ش،ب4ب4X – 1Xبحثود ييحألو حءب
(Stripling, 2017) 

  (2610)حثوتستي،

 

ب4ب8X – 5X حث ر   دإل

ب4ب12X – 9Xبحألترح 

ب4ب16X – 13Xبقدع  بحث  د دإل

بحث ايبحثيما و ي الثالث

)ع ي بنآخرنو،بب4Y – 1Y 4بحث ايبتعبحث  الء

ب(ب2612
(Mugane, 2016) 

بب(2610)نمدإل،ب

 

 4ب8Y – 5Yبحثرئ سبحثو دمرحث ايبتعب

 4ب12Y – 9Yبحث ايبتعبحر حظ بحثاا د

 4ب16Y – 13Yبحث ايبتعبيتحتربحثواات دإل

  ."يتعبضتءبحسيودظ بحالسي د ب ن ع ح بحث دح  المصدر:"
 

ا   مجتمع البحث وعينته   -ثامنا

رح بحألتيلبحخي ععدظبع مععيب نب،بنقعع بك يبحثارحقعبتعبنتعع ح يو عع ب  يوعبحث إععلبنععدث مععكبحثور"

 بحثو إتث نبتعبحثوماوععيبسعععععععوععدإلبحألترحب2نيتضعععععععلبحث عع نلب"،ب"حثوماوععيبحثو إتثععيتعببحثاععد ا ن

ب."حثو إتثي
 

 2الجدول 

 سمات األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة

 النسبة المئوية % العدد الفئة المتغير

 حث مس

%06 33 ذكر  

%36 21بأ  ل  

%166 06بحثو وتع  

 النسبة المئوية % العدد الفئة المتغير

بحثيإص  بحث ظحسع

%11.02 2ب ناتم  

%00.02 46بنكدثتظيتس  

%13.33 2ب دوسي ر  

%2.33 6ب كيتظحه  

%166 06بحثو وتع  

 النسبة المئوية % العدد الفئة المتغير

 حثومص بحثتظ  ع

%16 0ب سؤنلبقسل  

%36 12ب سؤنلبما ي  

%06 30ب تظ ب  حظي  

%166 06بحثو وتع  

 .تعبضتءب يدئ بحالسي د يب ن ع ح بحث دح  المصدر: 

ببببب
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 بسبنحثيإص سعودإلبحألترح بحثو إتث نبتعبحثوماويبحثو إتثيب نبح لبحث مب2يتضعلبحث  نلب

بنحثومص بحثتظ  عبن نبخالثِهبيُوكنبيأم ربحآليع:ببحث ظحسع

المبحوثين من حيح  الجنس  ذ  بغت  نبحححححححب  معح   وويي  افراا   2يوضحححححححل الجح و   الجنس: .1
 (.%56) ريما بغت  نبب  اإلنا  ( %56)ال كوا 

يُع  الوحصحي  ال ااب  حح  حم  المشراا  الممم  ر  مجا  اختوياا لرت  الوحصحي  ال اابح :  .2
( من افراا  المبحوثين حاصححغين %55.56حن نبححب  ) 2الحظ من تال  الج و  الوظائف  ذ  يُ 
حين  ر  عو  عغيما.مما يعكس م ى وأمي  م ه الفئ  لوق ي  ذجابا  يُ   لبكالوايوسعغى رححححححما   ا

كما بغت  نبححححححب  حمغ  رححححححما    بغو   .(%35.55كان  نبححححححب  حامغ  رححححححما   الماجبححححححويا )
 من افراا  المبحوثين. (%3.55)ر  حين بغت  نبب  حمغ  رما   ال كووااه  .(33.56%)

( %56( حن نبحححب  )2الوظيف  رق  بينَّ الج و  ) منصحححلبالحما ريما يوعغق "المنصحححل الوظيف :  .3
وظيف  منصحححححححل . وافراا  الح ين ل يم  من افراا  المبحوثين لح يم  منصحححححححل وظيف  )ذ اا (

وبغت  نبب  من ل يه منصل وظيف  )مبشو  قب ( م  (. %56))مبشو  رعب ( بغت  نببوم  
(36%)". 
ا   حدود البحث -تاسعا

ب ن بحث إعلب كعد  عد بنعدث معكبحثورك يبحثارحقع،بأ دبح ن بحث إلبز م د بتا بح ي إلبثاو  ييو ع بحع

أ دبحثإ ن بحث شععرييبتيو اتبنا ةميبثا  ب نبحألترح بحثاد ا نبتعب"،ب(26/3/2612نثتدييبب1/2/2612)

ب.بب"حث مكبحثورك يبحثارحقعب)ق  بحث إل(

 اإلطار النظري للبحث
حثاصععععععع بحثوإركبثاوماودإلبنوايا بأ تحع د،بث ذحبيسعععععععيو ب البحثواات دإلبيُا بحثواات دإلبب

حالسععععيورحظبحثلبحر حظييبأهو ي دب نبحثواات دإلبحثيعبيو  ب تظ ح بح تيد بيسععععالب نبخالث دبحثوماودإلب

تحوهبحثوماودإلبحثوادصعععععر بحثا ي ب نبحثصعععععاتندإلبنحثيإ يدإلبتعبن  يبكودبينحثموتبنيإا قبأه حت د،ب

ب حثلبي حي،بح لبأ إلبهذهبحثيطتظحإلب  دبن  يب يت ر بن يطتظ بندسعععععععيورحظأييسعععععععلبنعببحألعوعدلبنحثيع

نيمو يبحالي دهدإلبحالي دن يبث ي لبن سععععدع ي لبعالبحثيتحصعععع ب عببحثوماودإلبندألترح بحثاد ا نحهيودمب

حر حظ بنيكتينبن  يبيما و يب الئويبيا زب نبحث ايبحثيما و يبث ي لبنحثيعبيُا بأح بحثركدئ بحألسعععدسععع يب

وكنبيتضعععع لب يت رحإلبحث ظحسععععيبحثيعبيسععععدع بحثوماودإلبعالب علبتدعا ي دبنيإا قبأه حت د،بنعا هبيُب

بيع:بعالبحثمإتبحآل

 مفهوم نظم المعلومات اإلدارية -أولا 

 وب البحثواات دإلبحر حظييبع دظ بعنب  وتعيب نبحثامدصعربحثوي حخايبنحثوي دعايب عبناضع دب

حث اعبنحثيعبياوععع بعالبووعب ايا بأ تحعبحث  عععد عععدإلبن اعععدث ي عععدبنيتت ربحثواات عععدإلبنخ   عععدب

ويبنيأ  نبحثيمس قبن نبحألقسدمب حخ بحثومانيتزيا دبعالبحثوسي   ينبثترضب علبعوا يبحيادذبحثارحظب

ب4،ب2612)ع عدس،ب نعأ  عدب  وتعيب نبحثاوا دإلبنحأل شعععععععطيبحثومياويبحثيعبيو بحثو يرينببنيُارف(.

بعالبأوبييو  بهذهبحثواات دإلب، حخ بحثوماويبحثالز يبثوسعدع ي لبتعبعوا يبصععمعبحثارحظندثواات دإلب

ب(.بنيُارت دStripling, 2017, 24)ببيبحث ت  بنحثيتق تنأوبيكتوب الئويب نب دح ب،ندثشوتث يبنحث قي

حثيعبياو بنحثمشعععععدمدإلبحثويرحنطيببنأ  دب  وتعيب نبحألو   بنحثوا حإل(ب21،ب2610)حثوتسعععععتي،ب

عالبووعبحث  ععد ععدإلبن اععدث ي ععدبنيإتيا ععدبحثلب اات ععدإلبيسعععععععدععع بحر حظ بتعبيم  ععذبأعوععدث ععد.بنير ب

(Lahue, 2014, 20بنأوب البحثواات دإلب)حر حظييب  وتعيب نبحثامدصعععععربحثوي حخايب عبناضععععع دب

حث اعبنحثويو اعيبنعدثوكت عدإلبحثوعد يعيبنحث ر   عدإلبنحألترح بنقتحعع بحث  عد دإلبنحرورحءحإلبحثيعبياو ب

عالبووعبحث  عد عدإلبن اعدث ي عدبنيتت ربحثواات عدإلبر حظ بحثوماويبث علبعوا يبصعععععععمعبحثارحظحإل.بتعب

او ب عبناضعع دبحث اعبنشععك بثوكت دإلبحث شععرييبنحآلث يبحثيعبيحب(بنأ  د26،ب2616ير ب)ق يل،ببح ن
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 يمدسعععقبث وعبحث  د دإلبن ادث ي دبنيإا ا دبثترضبحثإصعععتلبعالبحثواات دإلبني ني بأقسعععدمبحال حظ ب

بحثوايا يبن دبثيا  يبححي دودي لبنحسععععيا ح  دبتعبحثتقتبحثومدسعععع بثيإا قبحأله حفبحثومشععععت  .بنيشعععع ر

ث وعبحث  د دإلبنيإا ا دبنيصعععععم   دبنيتت رببأ  دببعمدصعععععربييكد  ب اد بب ثل(ب32،ب2616 ن،ب)حث عد 

حثواات دإلبنيا يم دبنحسعععيرودع دبثفسعععي د  ب م دبتعب يادذبحثارحظحإلبحثومدسععع يبتعبحثتقتبحثومدسععع ب

(بنأ  دب الب33،ب2616،بتعبح نبيارت دب)ع  حثتحح بثيإا قبعمدصعععربحثإتكويبحال حظييبتعبحثوماوي.

 يكععد اعععيبييكتوب نب  وتعععيب نبحألترح بنحألو   بنحثواععع حإلبنحرورحءحإلبنحث ر   ععدإلبنقتحعععع ب

حث  عد عدإلبنحثشععععععع كعدإلبحثيعبياتمبناوا عيبووعبن اعدث عيبحث  عد عدإلبثترضبحثإصعععععععتلبعالبحثواات دإلب

دزبحثتظدئ بحر حظييبنيا يم دبنحسععيرودع دبعم بحثإدويب ث  د،بنذثكبن  فب سععدع  بحر حظ بعالب   

بن يادذبحثارحظحإلبحثومدس ي.

بنبنعأ  عدبه كع ب يكعد  ب ن  نبق ع بحث عدح ب" حظيعيياري ب البحثواات عدإلبحر" وعدبياع مبيُوكنب

نحث ر   ععدإلبنحألترح بنقععدععع  بحث  ععد ععدإلبحثيعبياوعع بعالبووعبحث  ععد ععدإلبعنبحث   ععيببحألو حءبحثوععد يععي

يإا ا دبنيتت ربحثواات دإلبثاوسععي   بندثتقتبنحثكا يبحثومدسعع يبحث حخا يبنحثادظو يبثاوماويبن ادث ي دبن

بثترضب علبعوا يبصمعبن يادذبحثارحظحإل.

ا   أهمية نظم المعلومات اإلدارية -ثانيا
بيُوكنبيتض لبأهو يب البحثواات دإلبحر حظييبعالبحثمإتبحآليع:ب

 ،بسعععتبحثومد تقيتعبحثحثواات دإلببيادذبقرحظحإلب دوإيبنتدعايب سعععيم  بحثل سعععدع  بحر حظ بتعب  .1

نأ شععطيبحثوماويبنخ   دبنيإ ي  دبن  كد  يببحثواات دإلبذحإلبحثصععايتضعال بعنبحثا ظ بعالبح  ب

 (.Imus et al., 2018, 34)بحسيرودع دبعم بحثإدويبحث  دب نبق  بحثوسي   

حثوماويبثيسعععع   بعوا يبحسععععيرودعبأقسععععدمبدلبأتا د بنعوت يد بن نبيإ ي بنيتضعععع لبقمتحإلبحاليصعععع .2

 (.14،ب2612ني د لبحثواات دإلب)ح ش،ب

يا  لبأعودلببتضعععععال بعنبثترضب ودظسعععععيبنظدئ  د،بثلبحثوسعععععيتيدإلبحر حظييبيا يلب اات دإلب  .3

 (.Stripling, 2017, 27)حثوماويبنيا  لبحثميدئ بنت يبيصإ لبحر إرحتدإلب

 حمبندسعععععععيابنعدثمسععععععع عيبثألترح ب حخ بحثوماويب نبخاللبووعبحث  د دإلبنيإا ا دحثواات عدإلبياع يلب .4

حثإدسععت ،ب ذبيُوكنب  خدلبكو دإلبك  ر ب نبحث  د دإلبنسععرعيبنسعع تثيب ثلبنر   دإلبحثإدسععت ب

 (.22،ب2610نحثإصتلبعالبحثواات دإلبحثوطاتنيبنسرعيب)حثوتستي،ب

ذبياو بيُ مع ب  حظ بحثوماوعيب نبحثتقتعبتعبأخطعدءبحثياط طبنحثيما لبنياصععععععع وبحألعوعدل،ب  .6

حثوماويبنشعععأوب دبح يبتعبحثودضععععبن دبيإ يبحآلوبن دببعالبيتت رب اات دإلبيصععع بأ شعععطي

 (.22،ب2614 يتقعبتعبحثوسيا  ب)ع د ي،ب

حثاعع ظ بعالبيتت رببتعنبويكب" حظيععيأهو ععيب البحثواات ععدإلبحر"ح ععدوبنععأوب وععدبياعع مبير بحث ععد

حثواات دإلبحثالز يبندثتقتبنحثكا يبحثومدسع يب نبخاللبحثيادظيربحث ق ايبنأمكدث دبحثويا   بن يصدث دب ثلب

بحثوسي   ينبثك ب سيت ب نبحثوسيتيدإلبحر حظييب نبأو ب   دزبنظدئ  دبنك دء بنتدعا ي.

ا   مكونات نظم المعلومات اإلدارية -ثالثا

بحثواات دإلبحر حظييبعالبحثمإتبحآليع:بيُوكنبيتض لب كت دإلب ال

تعب اععدمبحثواات ععدإلبنوععدبتعبذثععكببيو عع بنععدألو   بنحثواعع حإلبحثيعبيسعععععععياعع م:بيحألو حءبحثوععد يععي .1

بوبعوا ععيبحخي ععدظبحألو حءبحثوععد يععي نحعع حإلبحر خععدلبنحرخرححبننحعع  بحثواععدث ععيبحثورك يععي،ب ذب

و حءب دضايبن نبخصدئوبحألنبخاللبحثوثيشعك  بو دزبحدسعت ب يكد  بييلبنتقبأسسبعاو يب 

 (.23،ب2616حثويدحيبثاإصتلبعالبحدست بذيبك دء بعدث يب)حثتح يي،ببحثود ييب

حث ر   عدإل:بيشعععععععو بوو عبثتدإلبحث ر  يبنك ب سعععععععيتيدي دبن البحثيشعععععععت  بحثوايا ي،ب ذبي ا ب .2

حث ر   عدإلبو عدزبحثإعدسعععععععت بياوع بنيم ذبحثو دمبحثوطاتنيب مهُب نبخاللب  وتعيب نبحألنح رب
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ت عبحثيعبياتمبنوادث يبحث  د دإلبب،حثإدسعععت بتنيياد  ب عبهذهبحث ر   دإلب سعععيا  ب،ثياا ودإلنح

قسعععععو نببعالنيإا ا دبنيصعععععم   دبنيتت ربحثواات دإلب ثلبحثوسعععععي   ين،بكودبياسعععععلبحث ر   دإلب

 نبهودبنر   دإلبحثيشعععت  بننر   دإلبحثيط  ادإل،ب ذبيسعععيا مبنر   دإلبحثيشعععت  بثترضبظئ سععع

 عطععدءبحألنح ربثألو حءبحالخر ب نبحثوكت ععدإلبحثوععد يععيبثااوعع بنيم  ععذبحرورحءحإلبنحثاوا ععدإلب

نح ربهعبع دظ بعنبأ،بنياو بتعبن  يبنر   دإلبحثيشعععععععت  تحثومطا عي،بأ عدبنر   عدإلبحثيط  اعدإلب

 (.32،ب2612دمب ا ميبتعب تضتعبأنبياصوب إ  ب)عطدن ي،بنياا ودإلبثيم  ذب  

مالبثنيضعلبهذهبحثشريإيب إااعبحب،حألترح :بهلبحألترح بحثذينبيطتظنوبنيشعتاتوب البحثواات دإل .3

وب  عدظحإلبنقع ظحإلبحألترح بتعبأيب ماوعيبيكونبتعبك بقسعععععععلب نبأقسعععععععدمب ب،بكوعدنحثو ر   ن

حثيعبيوياكبأترح بث ي لب  دظ بنخ ر بيكتوبقد ظ بحثوماويبث يد  بك دء بهذهبحألقسعععععععدم،بتدثوماويب

لبحثواات دإلبحثيعبيإيدو دبعالب   ب البحثواات عدإلب عبعوا دإلبحثوماويبن  فبحثإصعععععععتلبعا

بويماحثوعالبر  دزبأعودث د،بنيتقعبحالحي دودإلبحثوسعععيا ا يبألعودلبحثوماويبنشعععك بأسعععرع،ب ذب

بحثلبحثي ظي بحثوسعععععععيم  ،بثذثكبتإوبنرح  بحثاد ا نبت  دبترح أل عع ح بنرح  بحثيع ظيع بنحثيطتيربث

 (.بBarton, 2014, 17)حثإدست بيكتوبأتض بنرح  بحثي ظي بنأك رهدبيأث رح بنتدعا يب

 ا دبا وعبن ادث يبكو دإلبهدئايب نبحث  د دإلبنيإحثوماودإلبحثوادصعععر بياتمبنبقدع  بحث  د دإل:ب و .4

ث علبعوا يبصععععمعبن يادذبحثارحظحإلبحثرمعععع   بعم بب دإلبحثالز يحثوااتبنير   هدب نبأو بيتت ر

   عدزبحألعوعدلبحثوايا عيبتعبحثوماوي،ب ذبييلبخ وبحثواات دإلبحثويدحيبتعبح  بيطاقبعا ِهبقدع  ب

،ب2612)ع دس،ببث  د نبخاللبحسعععيرودع دبعم بحثإدويب حث  د دإلبثترضبحالسعععي د  ب م دبالحاد ب

0.) 

ا   مفهوم الثقة التنظيمية -رابعا

يبتعبعالقبثي ح ديهِبمرحفبنأوبحثطرفبحآلخربسعععععععتفبيم  ب أح بحألبثايبحث اعيبحثيما و يبهعوب 

ببعنتضعععععال ب نبحثطرت نبنشعععععك ب ق ق،ب ا مي،بنذثكبندالعيود بعالبحثواات دإلبحثويدحيبنحثوشعععععيركيبن

ر  دزببي دن ياد ا نبحثذينبيو اتوبحثيتقادإلبحريإع يع ب ظوعيبي تيعبناعبحثو عدمبنحثوسعععععععؤنث دإلبثا

وبحث اععيبحثيما و ععيبيُو عع بيتقاععدإلب (.بكوععدب13،ب2612)ع ي بنآخرنو،ببياععكبحثو ععدمبنحثوسعععععععؤنث ععدإل

حثيعب ايبحظييبحثوط دثسعععاتك دإلبحرنث  د،بنيكتوب ري طيبترح بي دهبحثوماويبحثيعبيميوتوب ن ايا حإلبحأل

حث اععيبحثيما و ععيب(.بكوععدبيُارفب120،ب2610)كريلبن إوع ،بخالق ععيبحثاععد ععيبييلبت  ععدبحرثي حمبنعدثا لبحأل

تضععال ببثي ح دإل،يم  ذبحربويبسععيكتوبنحضععإيبتعنأ  دبحثشععاتظبندث علبتعبحثاو ،بنحالعياد بنأوبحثوما

نكريوي،بب)ح د سيإاقب صدثلبحألترح بت  دنحث ايبنأ  دبثوماويبعنبحثتضعتحبتعبيط  ادإلبنسع دسدإلبح

ثا لبنحثو ععد لبثكعع ب نبنععأ  ععدبيم  ععذبحب(Kesen et al., 2017, 27)ب(.بتعبح نبير 126،ب2612

بو ذبصعععععع قبتعب   دزبحأله حفبحثوطاتني،ب حثطرت نبنحثيعبييطا بحثإصععععععتلبعالب ظويبعدث يب نبحث

بهعذهبحثا لبنحثو عد لبنحثواعدي ربحألخالق عيبيكتوب عدنايب نب حخ بحث ر ب   بحثصععععععع قبنحأل د يبنحثتالء.

بأ هُببعالقبثلبحالي عديمارب ب ذبدإلبحثوشعععععععيركعيبن نبمرت ن،  عدب  وتععيب نبحثيتقاعنيُوكنبياري  عدبنعأ

 Fard and)ذبيكتوبحث اععيب ي ععد ثععيبيإكلبحثاالقععيبن نبحثطرت نبي حمبن م وععدبسعععععععاتك ععد بنعاال  ععد ،ب ثحر

Karimi, 2015, 221).ب

تقادإلبنبنأ  دبحثو د لبنحثا لبحألخالق يبني  بحث ايبحثيما و يب نبق  بحث دح  ودبيا مبيُوكنبياري

نعأوبحثوماوعيبحثيعبياواتوبن دبيُوكنبحالعيود بعا  دبتعبيإا قبحثميدئ بحثورغت بحألترح بأنبحث وعدععدإلب

بن البحثواات عععدإلبت  عععدب حظيبنحثوععع يرينثعععكب نبخاللبحثماعععدمبحرت  عععدبثألترح بأنبحث وعععدععععدإل،بنذ

بنحثاالقدإلبحثيما و يبن نبحألترح .ب
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ا   أبعاد الثقة التنظيمية -خامسا

 ذبيي قبب،إسعععععع بنو يب ارهبنتكرهنك بيا  إلبآظحءبحث دح  نبتعبيإ ي بأناد بحث ايبحثيما و يبب

ب (ب2610(ب)عورحوبنع ععع حثسعععععععالم،ب2612حث عععدح عععدوب عبنو عععدإلب اربكععع ب نب)ح عععد بنكريوعععي،

(Mugane, 2016بنتص  دبحألك رب  س د د ب عبحث ظحسيبحثإدث ي،بثذثكب2610(ب)نمدإل،ب)يُوكنبيتض لب

بحثيما و يبعالبحثمإتبحآليع:بأناد بحث اي

 نبحألترح بنحثوتحق بنبحثيعبيؤ يبحثلبحثيادنوبحثوي د لبحث ايبتعبحث  الء:بيُاصع بن دبياكبحثاالقدإل .1

 قبا نبح لبحالميرحكبتعبحألتكدظبنحثواات دإلبن نبوو عبحألمرحف،بنندثشك بحثذيبيُس لبتعبيإ

بح باويبو يري ا بحث ر ب حخ بحثومذبيكيسعع بهذهبحث ايبع  بسععودإلبحأله حفبنحثتديدإلبحثوشععيركي،ب 

نحالهيوععدمبنوسعععععععدععع  بحث  الءبحآلخرينب)عورحوبثي حمبتعبحثاوعع بحرحآلخرين،بنيشعععععععوعع ببن اععي

 (.32،ب2610نع  حثسالم،ب

ي دن يبحثوتثتقيب نبق  بحألترح بناصععتتبيصععرفبحثرئ سبحثو دمععر:بهعبحثيتقادإلبحربحث ايبتع .2

سععععع يبأسعععععدبوبحث ايبهعبسعععععويذب ثااالقيبحثوي د ثيبن نبحثطرت ن،ب ثو دمعععععربنتاد بنسعععععاتكبحثرئ سبح

ك دء بخصععععدئوبحثبوبحثرئ سبحثو دمععععربيكسعععع بثايبحألترح ب ذحبكدوبث يهِب ري طيبندثا د  ،بثذثكبتإ

 (.Mugane, 2016, 21)بنحألخالقبنحالهيودمبنوصدثلبحألترح بنححي دودي ل

ير بن اععيبحألترح ب نبخاللبيا  ععيب حظ بحثاا ععدبتعبحثوماوععيبوعع ث اععيبتعبحر حظ بحثاا ععد:بيكتوبحرح .3

 حظ بحثاا ععدبعالبيتت ربني   ععيبكععدتععيبأ تحعبحثعع علبحثوععد يب حي ععدوععدي لبنظغ ععدي ل،ب ذبياوعع بحر

عبيإا قبحثا حثيبت وعبحثومدسععععععع بنحثورو،بننحثوامتيبثألترح ،بتضعععععععال بعنبيتت ربحث  ك بحثيما

 (.121،ب2612)ح د بنكريوي،بحثياد  ب عبأقسدمبحثوماويبكدتيب

حث اعيبتعبيتحتربحثواات عدإل:بيُو ع بهعذحبحث ُا بحث ايبتعبيتحتربحثواات دإلبحثشعععععععد ايبثا ر بتعبحثتقتب .4

حثومدسعع ،بنندثشععك بحثذيبيضععونب صعع حق يب صععد ظبحثواات دإلبحثيعبيياد  ب ا دبتعبنمدءبحث ايب

حثيعبيتترب اات ععدإلب ق اععيبحثيما و ععي،بنيا ي بقعع ظ بحثوماوععيبعالبحسعععععععياعع حمب البحثواات ععدإلب

يادذبحثارحظحإلبحضعععععإيبنحثيعبيُسععععع لبتعبعوا يبصعععععمعبن نخدث يب نبحألخطدءبن تضعععععتع يبنن

 (.31،ب2610)نمدإل،بو يبحثيما 

 

 اإلطار الميداني للبحث

 وصف متغيرات البحث وتشخيصها -أولا 

 )المكونات( نظم المعلومات اإلداريةمتغير . وصف 1

هذحبحثويت رب نببناصععععتت"بأوب ودندإلبحألترح بحثو إتث ن ثلبب3حث  نلبيشعععع ربب:األجزاء الماديةأ. 

ناتتب سعع يبع مبحالي دقبب(بكود%26.24(بكد تبندي دهبحالي دقبننمسعع يب)4X-1Xخاللب ؤمععرحيِهب)

ن نبأهلب"."(2.03تسطبحسدنعبق ظهُب)ويكاهُبنب(ب ذبكدو%21.24(بن سع يبحثوإدي ينب)2.32%)

بت هب سععع يبحي دقحثذيبكد تب(،ب1Xتعب غمدءب سععع يبحالي دقبهتبحثوؤمعععرب)بأسععع وتحثوؤمعععرحإلبحثيعب

نهذحبيشعععععع ربحثلبحوبحثوماويبحثو إتثيبيوياكبحألو حءبب(2.26(بننتسعععععطبحسععععععدنعبق ظهُب)26%)

ب."حثود ييب)حألو   بنحثوا حإل(بحثويااايبندثإدست بح ي يبن يطتظ 

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

 3الجدول 

 لألجزاء الماديةالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية  

ب.""SPSSب"تعبضتءب يدئ بحث ر   يب ن ع ح بحث دح بالمصدر:

بمريقبحتلبهذحبحثويت ربعنب"بثو إتث نأوب ودندإلبحألترح بح ثلبب4حث  نلببشعععععع ريب. البرمجيات: 

(ب%16)بناتتب سعع يبع مبحالي دقب دأ(ب%24.62حالي دقبننمسعع يب)ب(بكد تب إت8X-5X ؤمععرحيِهب)

ن نبأهلبحثوؤمعرحإلب".ب"(2.06نتسعطبحسعدنعبق ظهُب)بنحثيعبكد ت(ب%16.42ن سع يبحثوإدي ينب)

(،ب ذبحصعععععع بعالب سعععععع يبحي دقب6Xحثوؤمععععععرب)حري دنعبث ذحبحثويت ربب سعععععع يبحالي دقبحثيعبع زإل

وبحثوماوععيبحثو إتثععيبيوياععكبأنهععذحبيعع لبعالبب(2.23(بننتسعععععععطبحسعععععععدنعبقعع ظهُب)23.33%)

ب."يسدع هدبتعب   دزبأعودث دبن قيبعدث يبحثيعبحث ر   دإل
 

 4الجدول 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية للبرمجيات 

ب."SPSSنبتعبضتءب يدئ بحث ر   يب  ع ح بحث دح بالمصدر:

حتلبهذحبحثويت رب نبخاللب ؤمعععرحيِهب"ب"حثو إتث ن ودندإلبحألترح ببيتضعععلب6حث  نلب"بو باألفراد:ح.ب

(12X-9X(بيو  بندي دهبحالي دقبننمس يب)24.12%)(ب%2.66تعبح نبناتتب س يبع مبحالي دقب)،ب

ن نبحثوؤمععرحإلب"ب."(2.02(بنودءبكاهُبنتسععطبحسععدنعبق ظهُب)%12.33ن سعع يبحثوإدي ينبناتتب)

 عوهُبي(ب%21.02(بنمسععع يبحي دقب)10Xتعب غمدءب سععع يبحالي دقبحري دنعبحثوؤمعععرب)بأسععع وتحثيعب

وبحألترح بتعبحثوماويبحثو إتثيبيوياكتوبأنهذحبيامعب،ب(2.22ق ويبحثتسععطبحثإسععدنعبنحثيعبناتتب)

ب.بب"  دظحإلبنخ رحإلبتم يبن  حظييبييمدس ب عبحثو دمبحثوتكايبن ل
 

 المؤشرات
الوسط  ل أتفق محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

1X 
ييتتربثع  بحثوماوعيبحثو إتثعيبأو   بن ا حإلبحثإدسععععععت ب

بح ي يبن يطتظ .ب
45 75.00 15 25.00 0 0.00 2.75 

2X 
ييمدسععععع بحألو   بنحثوا حإلب)عيد بحثإدسعععععت (ب عبأعودلب

بنأ شطيبحثوماويبحثو إتثي.
40 66.67 11 18.33 9 15.00 2.52 

3Xب
يويعدزبحألو   بنحثواع حإلب)عيعد بحثإعدسععععععت (بتعبحثوماويب

بحثو إتثيبندثورن يبنحثسرعيبتعب  خدلبن ادث يبحث  د دإل.
42 70.00 12 20.00 6 10.00 2.60 

4Xب
نحعع حإلبحثيا ينبث ععدبقعع ظ بعالبخ وبكو ععدإلبك  ر ب نب

بحثواات دإلبخدصيبنأعودلبحثوماويبحثو إتثي.
43 71.67 13 21.67 4 6.67 2.65 

 2.63 7.92 21.24 70.84 المعدل الكلي

 المؤشرات
الوسط  ل أتفق محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

5X 
يي لبحث ر   دإلبحثويتتر بتعبحثوماويبحثو إتثيبحثوشععععععدظكيب

بن نبأك رب نبتر بندثواات دإلبحثويتتر .
43 71.67 8 13.33 9 15.00 2.57 

6X 
يوياعكبحثوماوععيبحثو إتثعيبنر   ععدإلبيسععععععدعع هععدبتعب   ععدزب

بأعودث دبن قيبعدث ي.
50 83.33 10 16.67 0 0.00 2.83 

7Xب

يويععدزبحث ر   ععدإلبحثيعبيسععععععياعع   ععدبحثوماوععيبحثو إتثععيب

نعدثسععععععرععيبنحثع قعيبتعب اعدث عيبنيإا ع بني تيع بنياا وب
بحث  د دإلبنيإتيا دب ثلب اات دإل.

46 76.67 8 13.33 6 10.00 2.67 

8X 
يويععدزبحث ر   ععدإلبنحثيط  اععدإلبحثوسععععععياعع  ععيبتعبحثوماوععيب

بحثو إتثيبنس تثيبحالسيا حم.
40 66.67 11 18.33 9 15.00 2.52 

 2.65 10.00 15.42 74.58 المعدل الكلي
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 5الجدول 
 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية لألفراد 

 ."SPSS"ب"نبتعبضتءب يدئ بحث ر   ي  ع ح بحث دح بالمصدر:
 

حثويت رب نببت ودبييااقبن ذح"ب ودندإلبحألترح بحثو إتث نيتضعععععععلبب0حث ع نلببو ب:د. قياعيدة البييانيات

مكة بحالي دهبحثسا عبب(،بنكذثكب%23.12(بكد تبندي دهبحالي دقبننمس يب)16X-13Xخاللب ؤمعرحيِهب)

ب(بنحثيعبكد ت%16.23)ب اتتبتب سعععع يبحثوإدي ينب دأ(،ب%6)ع مبحالي دق(بثياكبحرودندإلب سعععع يب)

تعب ي دن يبهذحبحثويت ربأنرزهدببأسعععع وتنهمدكب ؤمععععرحإلبع  ب".ب"(2.24نتسععععطبحسععععدنعبق ظهُب)

،ب(2.32(بي عو دبق ويبحثتسطبحثإسدنعب)%31.02(بنحثذيبحصع بعالب س يبحي دقب)61Xحثوؤمعرب)

وبحثوماوعيبحثو إتثعيبيسعععععععياع مبحثواات عدإلبحثوا ن عيبتعبقدع  بحث  د دإلبتعبعوا يبأنهعذحبيع لبعالب

ب."صمعبحثارحظحإل،بتضال بعنبيإ يلبحثواات دإلبنشك ب سيور
 

 6الجدول 

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية لقاعدة البيانات 

ب."SPSSتعبضتءب يدئ بحث ر   يبب ن ع ح بحث دح بالمصدر:
ب

 )األبعاد( وتشخيصه   التنظيمية الثقة. وصف متغير 2
حتلبهذحبحثويت رب"بوب ودندإلبحألترح بحثو إتث نأحثذيبيُ  نبب2حث  نلببإسععععععع نبأ. الثقة في الزمالء:

(ب نبياكبحرودندإل،بتعبح نب%02.63(بكد تبندي دهبحالي دقبننمس يب)4Y-1Y نبخاللب ؤمعرحيِهب)

(بنحثذيبودءبكاهُبنتسعطبحسدنعب%12.33(بن سع يبحثوإدي ينب)%14.62ناتتب سع يبع مبحالي دقب)

(ب ذبحص ب3Yتعب غمدءب سع يبحالي دقبحثوؤمرب)بأسع وتحثوؤمعرحإلبحثيعبن نبأهلب".ب"(2.63ق ظهُب)

نهذحبي لبعالبنوت بحثيادنوبنحالحيرحمبب"(2.02(بننتسععطبحسععدنعبق ظهُب)%26عالب سعع يبحي دقب)

نندثشعععك بحثذيبيسعع لبتعبح بحثوشعععكالإلبي د لبحثواات دإلبن م ل،بتضععال بعنب"ن نبحألترح بحثاد ا ن،ب

ب."ن   دزبحألعودل

 المؤشرات
الوسط  ل أتفق محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

9X 

ييويعبحألترح بتعبحثوماويبحثو إتثيبنا ظ بعدث يبتعبحثياد  ب

 عبحألو   بنحثواعع حإلب)عيععد بحثإععدسععععععت (بنحث ر   ععدإلب

بحثويتتر .

44 73.33 8 13.33 8 13.33 2.60 

10X 
يوياعكبحألترح بتعبحثوماويبحثو إتثيب  دظحإلبنخ رحإلبتم يب

بن  حظييبييمدس ب عبحثو دمبحثوتكايبن ل.
49 81.67 11 18.33 0 0.00 2.82 

11Xب
بنتاعععد ب بنحثيطتظحإل بحثيت رحإل ب ع بنعععدثيك   بحألترح  يويعععدز

بثويطا دإلبن  يبحثاو .
42 70.00 15 25.00 3 5.00 2.65 

12Xب
يوياكبحثوماويبحثو إتثيبأترح ح ب إاا نب ياصعععععصععععع نبتعب

ب البحثواات دإل.
43 71.67 10 16.67 7 11.67 2.60 

 2.67 7.50 18.33 74.17 المعدل الكلي

 المؤشرات
الوسط  ل أتفق محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

13X 
قدع  بحث  د دإلبحثوسععععيا  يبتعبحثوماويبحثو إتثيبيسععععدع بتعب

ب ي د بحثإاتلبثاوشكالإلبحثيعبيتحوهبحثوماوي.
48 80.00 11 18.33 1 1.67 2.78 

14X 
يتو ب ادمبحودييب إكلبثادع  بحث  د دإلبتعبحثوماويبحثو إتثيب

بيومعبحألترح بغ ربحثواتث نب نبحثع ختلب ثلب ادمبحثواات دإل.
45 75.00 10 16.67 5 8.33 2.67 

15Xب
ييلبحرسععععععيمععد ب ثلبقععدععع  بحث  ععد ععدإلبحثورك يععيبتعبحثوماوععيب

بتعبحثإصتلبعالبحثواات دإلبحثوطاتني.بحثو إتثي
42 70.00 12 20.00 6 10.00 2.60 

16X2.92 0.00 0 8.33 5 91.67 55بييلبيإ يلبحثواات دإلبندسيورحظبتعبقدع  بحث  د دإل.ب 

 2.74 5.00 15.83 79.17 المعدل الكلي
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ب7الجدول 

بفي الزمالء ةالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية للثق

 ."SPSSنبتعبضتءب يدئ بحث ر   يب  ع ح بحث دح بالمصدر:
ب ودندإلبحألترح بحثو إتث نبذحإلبحثصعععععايأوبب2حث  نلببييضعععععلب نبب. الثقة في الرايس المباشييييير:

ب%60.02(بكد تبندي دهبحالي دقبننمسععععععع يب)8Y-5Yدثويت رب نبخاللب ؤمعععععععرحيِهب)ن" تعبح نب،ب(

(بنحثذيبودءبكاهُبنتسعطبحسدنعب%3.12(بن سع يبحثوإدي ينب)%34.10ناتتب سع يبع مبحالي دقب)

ب"(2.23ق ظهُب) الي دقبحري دنعبث ذحبتعبيا ي ب سعععععع يبحبأسعععععع وتن نبأنرزبحثوؤمععععععرحإلبحثيعب".

،ب(2.22(بننتسععطبحسععدنعبق ظهُب)%06(،ب ذبحصعع بعالب سعع يبحي دقب)5Yحثويت ربهتبحثوؤمععرب)

نهعذحبيع لبعالبياعد ع بحثرئ سبحثو عدمعععععععربناع حثعيب عبكدتيبحألترح بحثاد ا نبتعبحثوماويبحثو إتثي،ب

ب."تضال بعنبنوت بثايبكد ايبتعب  دظحإلبن  كد  دإلبنأخالق دإلبحثرئ سبحثو دمر
 

 8الجدول 
 في الرايس المباشر ةللثقالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية 

 .SPSSنبتعبضتءب يدئ بحث ر   يب  ع ح بحث دح بالمصدر:
 

حثويت رببناصعععععععتت"حألترح بحثو إتث نبأوب ودندإلبب3الح ب نبحث  نلبيُببج. الثقة في اإلدارة العليا:

تعبح نبناتتب سعععع يب،بب(%03.62حالي دقبننمسعععع يب)ب(بيو  بندي ده12Y-9Y نبخاللب ؤمععععرحيِهب)

(بنودءبكاهُبنتسعععععععطبحسعععععععدنعبق ظهُب%16(بن سععععععع عيبحثوإعديع ينبناتتب)%16.42عع مبحالي عدقب)

(بنمس يب11Yتعب غمدءب س يبحالي دقبحري دنعبحثوؤمرب)بأسع وتن نبحثوؤمعرحإلبحثيعب"،بب"(2.64)

كودبيشععع ربحثميدئ بنأوبحر حظ بب(.2.02(بي عوهُبق ويبحثتسعععطبحثإسعععدنعبنحثيعبناتتب)%26حي دقب)

اتظبحألترح بمبتضعال بعنحثاا دبياتمبنيتت ربحث علبحثود يبنحثوامتيبثألترح بتعبحثوماويبحثو إتثي،ب

ب."ن ايبكد ايبتعبحر حظ بحثاا د

ب

ب

 المؤشرات
الوسط  ل أتفق محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

Y1 

بييسعععععلبعالقدإلبحألترح بناضععععع لبن اعبتعبحثوماويبحثو إتثي

نعدثيادنوبنحالحيرحمبنودبياكسبيطدنقبحثو د لبنحثا لبحألخالق يب
بن م ل.

40 66.67 15 25.00 5 8.33 2.58 

Y2 . 2.37 25.00 15 13.33 8 61.67 37بيتو بثايب ي د ثيبن نبز الئعبتعبحثاو 

Y3ب
أي د لب عبز الئعبحثواات دإلبحثيعبيسععدع بتعبح بحثوشعععكالإلب

بن   دزبحألعودل.
45 75.00 10 16.67 5 8.33 2.67 

Y4ب
أعيوع بعالبحثارحظحإلبذحإلبحثاالقعيبنتظ  يعبنحثوياعذ ب نبق  ب

بز الئع.
39 65.00 11 18.33 10 16.67 2.48 

 2.53 14.58 18.33 67.09 المعدل الكلي

 المؤشرات
الوسط  ل أتفق محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

5Y 
يياد  بظئ سعععععععبحثو دمععععععربنا حثيب عبكدتيبز الئعبتعب

بحثاسل.
36 60.00 5 8.33 19 31.67 2.28 

6Yب
ن اعيبكعد اعيبتعب  دظحإلبن  كد  دإلبنأخالق دإلبأمععععععارب

بحثرئ سبحثو دمر.
35 58.33 7 11.67 18 30.00 2.28 

7Yب
ياتمبظئ سععبحثو دمعربنيتص  بكدتيبحثواات دإلبحثويااايب

بندثوماويبنصتظ بعد ثيب ثلبز الئع.
32 53.33 3 5.00 25 41.67 2.12 

8Y 2.22 33.33 20 11.67 7 55.00 33بِه.  د يوياكبظئ سعبحثو دمربحثا ظ بحثكد ايبعالبأ حءب 

 2.23 34.16 9.17 56.67 المعدل الكلي
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ب9الجدول 

بالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية للثقة في اإلدارة العليا

ب.""SPSSب"نبتعبضتءب يدئ بحث ر   ي  ع ح بحث دح بالمصدر:

ب

حتلبهععذحب"بأوب وععدنععدإلبحألترح بحثو إتث نب16حث عع نلببييضعععععععلب نب:د. الثقيية في توافر المعلومييات

(،بتعبح نب%26.24)ب"(بكد تبندي دهبحالي دقبننمسعععععع ي16Y-13Yحثويت رب نبخاللب ؤمععععععرحيِهب)

ت ودبناتتب سععععععع يب"،ب"(%3.33)ب"ثياكبحرودندإلب سععععععع يمعععععععكة بحالي دهبحثسعععععععا عب)ع مبحالي دق(ب

(.بنهمدكب ؤمععععرحإلبع  ب2.22حسععععدنعبق ظهُب)ب(بنحثذيبودءبكاهُبنويتسععععط%16.23حثوإدي ينب)

(بنحثعذيبحصععععععع بعالب سععععععع عيبحي دقب31Yتعب ي عدن عيبهعذحبحثويت ربأنرزهعدبحثوؤمعععععععرب)بأسععععععع وعت

ني لبحثميدئ بعالبأوبحألترح بتعبحثوماويبب(2.23(بي عو دبق ويبحثتسععععععطبحثإسععععععدنعب)23.33%)

حثو إتثععيبيإصعععععععاتوبعالبحثواات ععدإلبحثالز ععيب نبخاللب البحثواات ععدإلبتعبحثوماوععيبحثو إتثععيب

ب."ر  دزب  د  لبحثتظ   ي

ب11الجدول 

بالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية للثقة في توافر المعلومات

 .""SPSSنبتعبضتءب يدئ بحث ر   يب  ع ح بحث دح بالمصدر: 

 

ا   عرض وتحليل عالقات الرتباط والتأثير بين متغيرات البحث -ثانيا

 . عرض وتحليل عالقات الرتباط بين نظم المعلومات اإلدارية والثقة التنظيمية1

 ثلبنوت بعالقعيبحظي دمبذحإلب الثيب امتييبن نب البحثواات دإلبب11يشععععععع رب اط عدإلبحث ع نلب

ب"(6066(بعم ب سعععععععيت ب امتييب)6.266حر حظيعيبنحث اعيبحثيما و ي،ب ذبناتتبق ويب اد  بحالظي دمب)

نن ذهبحثمي  يبسعع يلبق تلبحث رضعع يبحث  يايبنظتعبترضعع يبحثا مب)حث رضعع يبحثرئ سععيبحألنثل(بنحثيعب"

عالقععيبحظي ععدمبذحإلب الثععيب امتيععيبن نب البحثواات ععدإلبحر حظيععيبنحث اععيببيموبعالبأ ععهُب)البيتوعع 

ب.بب"حثيما و ي(

 المؤشرات
الوسط  ل أتفق محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

9Y 
أمععععععاربنأوبكدتيبحألترح بتعبحثوماويبحثو إتثيبي اتوبثايب

بكد ايبتعبحر حظ بحثاا د.
42 70.00 8 13.33 10 16.67 2.53 

10Y 
يتتربحر حظ بحثاا دبحثواات دإلبحثالز يبثألترح بثاوشعععدظكيب

بحثارحظحإل.بتعبعوا يبصمعبن يادذ
39 65.00 6 10.00 15 25.00 2.40 

11Yب
بنحثوامتيب بحثوعععد ي بحثععع عل بنيتت ر بحثعاا عععد بحر حظ  يعاعتم

بثألترح .
45 75.00 10 16.67 5 8.33 2.67 

12Y2.57 11.67 7 20.00 12 68.33 41بيودظسبحر حظ بحثاا دبس دسدإلب  حظييبنحضإي.ب 

 2.54 15.42 15.00 69.58 المعدل الكلي

 المؤشرات
الوسط  أتفق ل محايد أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي

Y13 
أسععععععيط عبحثإصععععععتلبعالبحثواات عدإلبحثيعبأحيدو دب نب

بخاللب البحثواات دإلبتعبحثوماوي.
50 83.33 10 16.67 0 0.00 2.83 

Y14 
يتترب البحثواات ععدإلبتعبحثوماوععيبحثو إتثععيبحثواات ععدإلب

بحثضرنظييبتعبحثتقتبحثومدس .
48 80.00 9 15.00 3 5.00 2.75 

Y15ب
ييسععععععلبحثواات ععدإلبحثيعبيتترهععدب البحثواات ععدإلبنععدثعع قععيب

بنحثوص حق يبنحثوتضتع يبنحثتضتح.
47 78.33 11 18.33 2 3.33 2.75 

Y162.77 5.00 3 13.33 8 81.67 49بييتتربث يبحثواات دإلبحثكدت يبحثيعبييطا  دب  دمبنظ  يع.ب 

 2.78 3.33 15.83 80.84 المعدل الكلي
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ب11الجدول 

بنتااج عالقة الرتباط بين نظم المعلومات اإلدارية والثقة التنظيمية عل  المستوى الكلي 

 نظم المعلومات اإلدارية متغيرات الدراسة

 0.750 حث ايبحثيما و ي

 N = 60                                              P<= 0.05بب

ب.""SPSSتعبضتءب يدئ بحث ر   يبب ع ح بحث دح  نبالمصدر:

 البحثواات ععدإلبحر حظيععيبنحث اععيب كت ععدإلبوكنبحثيارفبعالب يععدئ بعالقععدإلبحالظي ععدمبن نبنيُب

حثيما و يبن الثيبأناد هدبنتعبضععععتءبحث رضعععع دإلبحثوم  ايبعنبحث رضعععع يبحثرئ سععععيبحألنثل،ب نبخاللب

بحآليع:بعالبحثمإتنب12حث  نلب

نحث ايببحألو حءبحثوعد يعين نبت بعالقعيبحظي عدمب ثلبنويشععععععع ربب12حثميعدئ بحثتحظ  بتعبحث ع نلببو  .1

(بعمع ب سعععععععيت ب امتييب6.032 ذبناتعتبق وعيب اعد ع بحالظي عدمب)"ب،"حثيما و عيبنع الثعيبأناعد هعد

رع يب)حث رضععععع يبحث ترضععععع يبحثا مبييلبق تلبحث رضععععع يبحث  يايبنظتعبنن ذهبحثمي  يب(،ب6066)

ذحإلبب)البيتو بعالقيبحظي دمنثل(بنحثيعبيموبعالبأ هُبحألنثلبحثوم  ايبعنبحث رضعع يبحثرئ سععيبحأل

ب.بب"نحث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هد(بحألو حءبحثود يي الثيب امتييبن نب

ن نبحث ر   ععدإلبنحث اععيبحثيما و ععيبنعع الثععيبأناععد هععد،ب ذببت بعالقععيبحظي ععدمنويُ  نبب12حث عع نلببو  .2

ييلبق تلبنن ذهبحثمي  يب"،ب"(6066(بعم ب سعععععيت ب امتييب)6.201ناتتبق ويب اد  بحالظي دمب)

حثرئ سععيببحث د  يبحثوم  ايبعنبحث رضعع يبحث رضعع يبحث  يايبنظتعبترضعع يبحثا مب)حث رضعع يبحث رع ي

)البيتوع بعالقعيبحظي عدمبذحإلب الثعيب امتيعيبن نبحث ر   دإلبنحث ايببحألنثل(بنحثيعبيموبعالبأ عهُب

ب.ببب"حثيما و يبن الثيبأناد هد(

ن نبحألترح بنحث اعيبحثيما و عيبنع الثعيبأناعد هد،ب ذبناتتببدكبعالقعيبحظي عدموبهمعأب12نبحث ع نلبي  ُب .3

حث رضععع يببنن ذهبحثمي  يبيُا  "،ب"(6066(بعم ب سعععيت ب امتييب)6.232ق ويب اد  بحالظي دمب)

حث  يايبنظتعبترضععع يبحثا مب)حث رضععع يبحث رع يبحث دث يبحثوم  ايبعنبحث رضععع يبحثرئ سعععيبحألنثل(ب

حظي ععدمبذحإلب الثععيب امتيععيبن نبحألترح بنحث اععيبحثيما و ععيببنحثيعبيموبعالبأ ععهُب)البيتوعع بعالقععي

 .بب"ن الثيبأناد هد(

حث  د دإلبنحث ايبحثيما و يبن الثيبب ن نبقدع ت بعالقيبحظي دمبنوبحثذيبيتضعععلب12حث  نلببإسععع ن .4

نن ذهبحثمي  يب"ب"(6066(بعم ب سععيت ب امتييب)6.233أناد هد،ب ذبناتتبق ويب اد  بحالظي دمب)

ب)حث رضعععععع يبحث رع يبحثرحنايبحثوم  ايبعنرضعععععع يبحثا مبحث رضعععععع يبحث  يايبنظتعبتسععععع يلبق تلب

)البيتو بعالقيبحظي دمبذحإلب الثيب امتييبن نبلبأ هُبحث رضعععع يبحثرئ سعععععيبحألنثل(بنحثيعبيموبعا

 ."قدع  بحث  د دإلبنحث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هد(

 12الجدول 

المعلومات اإلدارية والثقة التنظيمية بدللة أبعادها عل  نظم مكونات نتااج عالقات الرتباط بين 

 المستوى الجزاي

 N = 60                                                                         P<= 0.05ب                   ببب

 .""SPSSب"نبتعبضتءب يدئ بحث ر   ي  ع ح بحث دح بالمصدر:

 متغيرات الدراسة
 مكونات نظم المعلومات اإلدارية

 قاعدة البيانات األفراد البرمجيات األجزاء المادية

الثقة التنظيمية بدللة 

 أبعادها
0.697* 0.761* 0.738* 0.793* 
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 نظم المعلومات اإلدارية في الثقة التنظيميةتأثير عرض وتحليل . 2

نوت بيأث ربذيب الثيب امتييب ثلبب13 يدئ بيإا  بحال إ حظبنحثوتضعععععإيبتعبحث  نلب"يشععععع رب

(بنهعبأك رب36.140(بحثوإسعععععتنيب)Fق ويب)بناتت ذب"،ب"تعبحث ايبحثيما و يبثمالبحثواات دإلبحر حظيي

ت ودب"،ب"(1062(بن ظويعبحرييب)6066(بعم ب سعععيت ب امتييب)4.643 نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب)

ق بأس وتبنتسرإلببحثواات دإلبحر حظييب النهذحبيامعبأوبب(6.603(ب)R²ناتتبق ويب اد  بحثيإ ي ب)

ب60.3%) (بنحخي دظبβ.بن نبخاللب يدنايب اد الإلب)حث ايبحثيما و ي نبحالخيالتعدإلبحثإعدصعععععععايبتعب(

(t(بي  ةنبأوبق ويب)t(بحثوإستنيبناتتب)بنهعبأك رب نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب0.322)(1.021)عم بب

بحثا مبث رضعععععع يبحث  يايبنظتعبترضعععععع ي تلبحنن ذهبحثمي  يبسعععععع يلبق"،ب"(6066 سععععععيت ب امتييب)

ات دإلبمالبحثوا)البيتو بيأث ربذنب الثيب امتييبثب)حث رضععععععع يبحثرئ سعععععععيبحث د  ي(بنحثيعبيموبعالبأ هُب

ب."(حر حظييبتعبحث ايبحثيما و ي

ب

ب13الجدول 

بعل  المستوى الكلي نظم المعلومات اإلدارية في الثقة التنظيميةنتااج تأثير 

 N = 60                               P <= 0.05                                             df = (1,58)ب
ب."SPSS"نبتعبضتءب يدئ بحث ر   يب  ع ح بحث دح بالمصدر:

ثوكت دإلب البحثواات دإلبحر حظييبتعبحث ايبحثيما و يبن الثيببنن ع فبيتضععععععع لبعالقعدإلبحثيأث ر

يتضلب يدئ بب14تإوبحث  نلب"،ب"نتعبضعتءبحث رضع دإلبحثوم  ايبعنبحث رض يبحثرئ سيبحث د  يبأناد هد

نكودببعالبحثوسععععيت بحث  ئعبحث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هدتعبب كت دإلب البحثواات دإلبحر حظيييأث رب

بيأيع:ببب

حثيما و ععيبنعع الثععيببحث اععيتعببثألو حءبحثوععد يععينوت بيععأث ربذيب الثععيب امتيععيبب14يي  ةنب نبحث عع نلب .1

(بنهعبأك رب نبق وي ععدبحث عع نث ععيبحث ععدثتععيب36.234(بحثوإسعععععععتنععيب)Fناتععتبق وععيب)ب ذ"،ب"أناععد هععد

بق وعيب اعد ع بحثيإع ي ب عدأ"،ب"(1062(بن ظويعبحريعيب)6066عمع ب سعععععععيت ب امتيعيب)ب(4.643)

(ب نبحالخيالتدإلبحثإدصايب%42.0)بإلتسربحألو حءبحثود يينهذحبيامعبأوبب(6.420(ب)R²)ب اتتت

(بحثوإسععتنيبناتتبtي  ةنبأوبق ويب)ت(بt(بنحخي دظب)β اد الإلب)ب.بح دحث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هدتعب

(،بنن ذهب6066عم ب سعععيت ب امتييب)ب(1.021)نهعبأك رب نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب،ب(6.631)

حثمي  يبسععع يلبق تلبحث رضععع يبحث  يايبنظتعبترضععع يبحثا مب)حث رضععع يبحث رع يبحألنثلبحثوم  ايبعنب

تعببحثود ييبثألو حء)البيتو بيأث ربذنب الثيب امتييببحث رضع يبحثرئ سيبحث د  ي(بنحثيعبيموبعالبأ هُب

ب.بب"(حث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هد

حث اععيبحثيما و ععيب ثلبنوت بيععأث ربذيب الثععيب امتيععيبثا ر   ععدإلبتعبب14حث عع نلب" ععدإلبيشععععععع رب اط .2

ك رب نبق وي ععدبحث عع نث ععيب(بنهعبأ36.023(بحثوإسعععععععتنعيب)Fيعع علبذثععكبق وععيب)"،ب"نع الثععيبأناععد هععد

ق ويب اد  بحثيإ ي ببنكد ت"،ب"(1062(بن ظويعبحرييب)6066عم ب سعععععيت ب امتييب)ب(4.643)

(R²(ب  نبحالخيالتدإلبب(%62.3)نهعذحبيامعبأوبحث ر   عدإلبقع بأسععععععع وعتبنتسعععععععرإلب،ب(6.623(

(بي  ةنبأوبt(بنحخي دظب)β.بن نبخاللب يدنايب اد الإلب)حث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هدحثإدصععععععايبتعب

عم ب سععيت بب(1.021)(بنهعبأك رب نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب0.322(بحثوإسععتنيبناتتب)tق ويب)

 المعتمدالمتغير 

 

 المتغير المستقل

 الثقة التنظيمية

Β t 
R² 

F 

0β 1β الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

 4.043 35.146 0.563 1.671 6.378 1.332 0.732  البحثواات دإلبحر حظيي
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هبحثمي  يبسععععع يلبق تلبحث رضععععع يبحث  يايبنظتعبترضععععع يبحثا مب)حث رضععععع يب(،بنن ذ6066 امتييب)

يأث ربذنب الثيبب)البيتو بحث رع يبحث د  يبحثوم  ايبعنبحث رضعع يبحثرئ سععيبحث د  ي(بنحثيعبيموبعالبأ هُب

 ."(حث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هد امتييبثا ر   دإلبتعب

،ب"حث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هدتعببثألترح يبنوت بيأث ربذيب الثيب امتيب14حث  نلب"ييضععععععلب نب .3

عم ب سععععيت بب(4.643)أك رب نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب(ب36.320(بحثوإسععععتنيب)Fق ويب)بو ب ذ"

ب)R²ت وعدبناتعتبق وعيب اعد ع بحثيإ ي ب)"،ب"(1062(بن ظويعبحريعيب)6066 امتيعيب) ب6.644( ،ب(

حث ايبحثيما و يب(ب نبحالخيالتدإلبحثإدصعععايبتعب%64.4)بنحنتسعععربتححألترح بق بأسععع وهذحبيامعبأوب

بt(بنحخي دظب)β اد الإلب).بح دبن الثيبأناد هد (بنهعب0.261(بحثوإسعععععتنيبناتتب)tي  نبأوبق ويب)ت(

(،بنن ذهبحثمي  يبس يلبق تلب6066عم ب سعيت ب امتييب)ب(1.021)أك رب نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب

حث رضععع يبحث  يايبنظتعبترضععع يبحثا مب)حث رضععع يبحث رع يبحث دث يبحثوم  ايبعنبحث رضععع يبحثرئ سعععيب

نعع الثععيببحث اععيبحثيما و ععيتعببثألترح حث ععد  ععي(بنحثيعبيموبعالبأ ععهُب)البيتوعع بيععأث ربذنب الثععيب امتيععيب

 ."(أناد هد

ثيبحث ايبحثيما و يبن التعببثاعدعع  بحث  د دإلنوت بيعأث ربذيب الثعيب امتيعيب"ثلبحيشععععععع ربب14حث ع نلب .4

عم ب(ب4.643)أك رب نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب(ب32.234(بحثوإسعععععتنيب)Fق ويب)ب،بنكد تأناد هد

(بR²كوععدبناتععتبق وععيب اععد عع بحثيإعع يعع ب)"،ب"(1062(بن ظويعبحريععيب)6066 سعععععععيت ب امتيععيب)

(ب نبحالخيالتدإلبحثإدصايب%02.3ق بأسع وتبنتسعرإلب)بقدع  بحث  د دإل(،بنهذحبيامعبأوب6.023)

(بt(بي  ةنبأوبق وععيب)t(بنحخي ععدظب)β يععدناععيب اععد الإلب)بو .بنحث اععيبحثيما و ععيبنعع الثععيبأناععد هععدتعب

(بعم ب سععععيت ب امتييب1.021(بنهعبأك رب نبق وي دبحث  نث يبحث دثتيب)2.260حثوإسععععتنيبناتتب)

رع يب)حث رضعععع يبحث ث رضعععع يبحث  يايبنظتعبترضعععع يبحثا مبلبق تلبح(،بنن ذهبحثمي  يبسعععع ي6066)

ثيب امتييب)البيتو بيأث ربذنب البحثرحنايبحثوم  ايبعنبحث رضع يبحثرئ سيبحث د  ي(بنحثيعبيموبعالبأ هُب

 ."(حث ايبحثيما و يبن الثيبأناد هدتعببثادع  بحث  د دإل

 14الجدول 

 الثقة التنظيمية عل  المستوى الجزاينتااج تأثير نظم المعلومات اإلدارية في 

بN = 60                           P <= 0.05                                 df = (1,58)ب

ب.SPSS""ب"نبتعبضتءب يدئ بحث ر   ي  ع ح بحث دح بالمصدر:

 مناقشة النتااج

ن المنظم  المبحوث  وول  حوورتيص موتياا  البح  وحبعا هُ  حوضح  معطيا  وصف" .3
ج ا  بنظ  المعغوما  اإل ااي  وال   يكّون ب واه ق اا  كبيا  وباع  المنظم   ا  كبيا ا  امومام

 المتغير المعتمد                 

 

 

 المتغيرات المستقلة

 الثقة التنظيمية بدللة أبعادها

Β t 
R² 

F 

0β 1Β الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

 كت دإلب الب

حثواات دإلب

 حال حظيي

 5.031 1.023 0.582 حألو حءبحثود يي

1.671 

0.486 30.834 

4.043 
 35.629 0.579 6.372 1.358 0.753 حث ر   دإل

 35.386 0.544 6.251 1.320 0.702بحألترح 

 38.734 0.629 7.856 1.627 0.892 قدع  بحث  د دإل
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يم  ريما يوعغق بالثق  ر  ووارا المعغوما  الالخبيما وعغى وعييي الثق  الونظيمي    المبحوث 
 ."ر  عمغي  صن  القاااا  اإل ااي  من قب  ذ اا  المنظم  المبحوث 

واوبط مكونا  نظ  المعغوما  اإل ااي  من تال  ااوباط ك  مكوناوما )افجياء الما ي   " .2
انا ( بعالقا   ا   خل  معنوي  م  الثق  الونظيمي  ب خل  البامجيا   افراا   قاع   البي
 ."ن لواكيب  موتياا  البح يتوياا الباحثحبعا ما  افما ال   يشرا ُحبن ا

بين موتياا  البح  وحبعا ه ان نظ  المعغوما  حظما  معطيا  وحغي  العالقا  الوأثياي  " .5
وأثياه  ب خل  حبعا ما  وق  وباين الموتيا المبوق  ر اإل ااي  لما وأثيا كبيا ر  الثق  الونظيمي  

 ."ر  الموتيا المعوم 
 الستنتاجات والمقترحات

 الستنتاجات -أولا 
بوكنب ي دزهدبندآليع:يُب

مكن اخبوتناء عنما ع  ضاوا  خ يُ يُ  ر  المنظم  المبحوث  را نظا  المعغوما  اإل ااي اذن وو .3
 ال  عنرض  رطوماحنجاي مالحظ  بيا العم  وذن تاللما لغمنظم مكن من الوبيغ  الو  يُ  وصفهب

  من تال  المعغوما  الناوج  من نظمااقب  الوتياا  الحاصغ  ر  بيئوه ال اتغي  والتااجي  
 المعغوما  اإل ااي .

ال  عن رض  ذن الثق  الونظيمي  وُع  اكيي  ممم  ر  المنظم   وم  حح  مكونا  النجاح الونظيم  .2
 ر  وحقيق حم اف المنظم . ا  حباب ا  كونما عنصا

ووريا    نظ  المعغوما  اإل ااي   رضال  عنوبين من تال  ال ااب  وجو  اموما  بابوت ا .5
 المعغوما  لألراا  العامغين ر  المنظم  إلنجاي حعمالم .

ا   المقترحات -ثانيا
بندآليع:بوكنبياا ص ديُب

تح حإلب البحثواات دإلبنحألترح بحثوياصعععععععصععععععع نبحثو إتثيبنضعععععععرنظ بحهيودمب  حظ بحثوماويب .1

نباات دإلبثاوسعععععععي   يثيطتيرب الب اات عدإل،بنندثيدثعبيإا قبحث  فبحألسعععععععدسععععععععبتعبيا يلبحثو

 س ودبحر حظ بحثاا د.بحثارحظحإلبنالبنحثوسدع  بتعبصمع

وععيبحثومابحثيععأك عع بعالب نظبحر حظ بحثاا ععدب نبخاللبيتت ربنياعع يلبحثعع علبثألترح بحثاععد ا نبتع .2

 نندثشك بحثذيبيا زب نبحث ايبحثيما و ي.

زحإلبييويعبحألترح بكعدتعيبنعدثإاتقبنحال ي دبأوبحهيوعدمب  حظ بحثوماوعيبحثو إتثعيبنحرصععععععع عدبعال .3

حثاا دبنحثرؤسعععععععدءبنحث  الءبنيتحترببندر حظ ا زبحث ايبنحثياعد  بنطريايبعد ثي،بنحثيعبن نظهدبيُب

 حثواات دإل.

حألخعذبنماربحالعي دظبأنثتيدإلبيأث ربأناد بحث ايبحثيما و يبتعبحثوماويبحثو إتثي،بحذبيم تعبيري  ب .4

بثلبيإا قبأه حفبحثوماوي.  ايبحثيما و يبندثشك بحثذيبيؤ يبأنثتيدإلبأناد بحث

 المصادر

 المصادر باللغة العربية -أولا 
حثو حظسبحالني حئ يبنتكدثيبحثتتيبحث نث يب،بحث ايبحثيما و يبث  ب  يريب2610نمدإل،بعدي  بسععععععا  ب ي ،ب .1

نوإدتادإلبغ  بنعالقي دبندثومدخبحثيما وعبحثسععععععدئ بث ي ل،بظسععععععدثيب دوسععععععي ر،بكا يبحثيرن ي،بحث د ايب

 حالسال  ي،بغ  ،بتاسط ن.

عالبحثو ععد ظ بب(EMIS)،بأثربوت  ب اععدمب  حظ ب اات ععدإلبحثياا لب2612ح ش،بصععععععالحبعاعب إوعع ،ب .2

 ع يريب ع حظسبنكعدثعيبحثتتيبناطدعبغ  ،بظسععععععدثيب دوسععععععي ر،بكا يبحثي دظ ،ببنحرنع حعبحر حظيبثع  

 حث د ايبحالسال  ي،بغ  ،بتاسط ن.
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،بأثربحث ايبحثيما و يبتعب   دحبحث مدءبحثوارتعب/ب ظحسععيب2612ح د ،بسععريربحثإريسعععبنكريوي،بظنإع،ب .3

(،بود ايبحث ا   ب12،بحثا  ب)2حدثيب ؤسعععسعععدإلبحثياا لبحثادثع،ب  ايبحألنإديبحالقيصعععد ييبث د ايبحث ا   ب

 ،بحث  حئر.2

،ب نظب" البحثواات ععدإلبحر حظيععي"بتعبيا ي ب"حثإتكوععيب2616حث عععد  ن،بظح  ب إوعع بع عع حثكريل،ب .4

حر حظييبتعبنزحظ بحثيرن يبنحثياا لبحثادثع"ب/بغ  ،بظسععدثيب دوسععي ر،بنر د  بحث ظحسععدإلبحثاا دبحثوشععيركب

 دإلبحثاا د،بود ايبحألقصلب/بغ  ،بتاسط ن.ن نبأكد يو يبحال حظ بنحثس دسيبثا ظحس

،ب نظب البحثواات دإلبتعبيإسعع نبأ حءبمععركدإلبحاليصععدالإلبتعبسععتظييب/ب ظحسععيب2614ع د ي،بأ س،ب .6

 يط  ا يبعالبمركيبس ريي ،بظسدثيب دوسي ر،بكا يبحالقيصد ،بود ايبحا ،بستظيد.

يععيبنأثرهُبتعبيا ي ب  حظ ب،ب  كععد  عيب"حسععععععياعع حمب البحثواات عدإلبحر حظ2612ع عدس،بمععدظقبعر ععدو،ب .0

حث ت  بحثشعد اي"ب/ب" ظحسعيب   ح  يبتعب  يرييبنا ييبحثكتإل"،ب  ايبحثكتإلبثاااتمبحالقيصد ييبنحر حظيي،ب

 (،بود ايبنحسط،بحثارحق.22(،بحثا  ب)2حثو ا ب)

،بسععععع دسعععععدإلبأ نبحثواات دإلبنعالقي دبن دعا يب" البحثواات دإلب2616ع  حثتحح ،بآوبسعععععا  ب نرحه ل،ب .2

 حظييبتعبحث د ادإلبحث اسعععط م ي"ب/بقطدعبغ  ،بظسععععدثيب دوسععععي ر،بكا يبحالقيصععععد بنحثااتمبحر حظيي،بحر

 ود ايبحألزهر/بغ  ،بتاسط ن.

،ب وعدظسععععععدإلبحثا ععد  ب2612ع ي ،ب ياوعدوبأحوعع بنع ع حثاععه،ب هرنوبتريعع نوبن إوع ،بواللبع ع حثاعه،ب .2

/بآلظحء"بع ميب نبحثاد ا نبتعبحثوا  بحثيامعبحثاد  يبن نظهدب"تعبيا ي بحث ايبحثيما و يب/ب ظحسيبيإا ا ي

(،بود ايبحثيمو يبحث شعععريي،بحثسعععا ود  ي،ب1(،بحثا  ب)4حثسعععا ود  ي،ب  ايبود ايبحثيمو يبحث شعععريي،بحثو ا ب)

 حثارحق.

،بيإا ع بنحقعب" البحثواات عدإلبحر حظيعيبن نظهدبتعبصععععععمدعيب2612عطعدن عي،بنوع يبثط عب نرحه ل،ب .3

نحثياا ل"بحثادثعبحث اسعععط م ي،بظسعععدثيب دوسعععي ر،بكا يبحث ظحسعععدإلبحثاا دبنحث إلببحثارحظبتعبنزحظ بحثيرن ي

 حثااوع،بود ايبحثاا  ،بتاسط ن.

،ب نظبحث ايبحثيما و يبتعبحثيتوهب2610عورحو،بحسعععنبع  حثسعععالمبعاعبنع  حثسعععالم،بع  حثسعععالمبعاع،ب .16

 يبعالبحثاد ا نبندر حظ بحثاد يبحثوادصععرب إتبيط  ادإلبحر حظ بحالثكيرن  يبن د ايبسعع  دب/ب ظحسععيب   ح 

 .(،بود ايبس  د2(،بحثا  ب)6و ا ب)تعبود ايبس  د،ب  ايبود ايبس  دب)حثااتمبحث إييبنحثيط  ا ي(،بحث

يرحي   ي"ب نبنو يبسععععععثواات دإلبحر حظييبعالبيط  قبحر،ب   ب"يأث رب البح2616قع يل،به عيب يع ،ب .11

قطدعبغ  ب/بتاسععععط ن،بظسععععدثيب دوسععععي ر،بكا يبحثي دظ ،ب اربحر حظ بحثاا دبتعبحثوصععععدظفبحثاد ايبتعب

 حث د ايبحرسال  يب/بغ  ،بتاسط ن.

،ب نظبحث ايبحثيما و يب"تعبيا ي بني ع لبحالسعععيترحقب2610كريل،بهتحظبتيدحبن إو ،بعورب صععط ل،ب .12

بلحثتظ  عب/ب ظحسععععيبحسععععيطالع يبآلظحءبع ميب ن"بحثوتظ  نبتعب رك بظئدسععععيبنا ييبحثسععععا ود  يبتعبأقا 

(،بود ايب10(،بحثا  ب)2كر سععيدوب/بحثارحق،ب  ايبود ايبحأل  دظبثاااتمبحالقيصععد ييبنحر حظيي،بحثو ا ب)

 حأل  دظ،بحثارحق.

،ب نظب كت دإلب" البحثواات دإلبحر حظييبتعبيإا قبوت  بحثا  دإلب2610حثوتستي،بسا ب   يبسا  ،ب .13

حر حظييبنحثورضععلبحثرحق ينبتعبحثوسععيشعع  دإلبحثصععإ ي"ب/ب ظحسععيبحسععيطالع يبآلظحءبع ميب نبحثا د حإلب

حثإكت  يب/ب إدتايبحثم  بحألمعععرف،ب"ظسعععدثيب دوسعععي ر،بكا يبحر حظ بنحالقيصعععد ،بود ايبحثاد سععع ي"،ب

 حثارحق.

،ب"عالقعيب البحثواات ععدإلبحر حظيععيبن ت  بحثارحظحإلبحر حظيعي"ب/ب2616حثتح يعي،ب إوعع بسععععععو لب إوع ،ب .14

ثياا لبحثادثعبتعبقطدعبغ  "،بظسدثيب دوسي ر،بكا يبحالقيصد بنحثااتمب" ظحسيبحدثيبتعبنزحظ بحثيرن يبنح

 حر حظيي،بود ايبحألزهر،بغ  ،بتاسط ن.
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