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 قسم إدارة أعمال، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 
 هـ(16/3/1420قبل للنشر في هـ؛ و19/2/1419)قدم للنشر في 

 
 دعيم اتخاا صناعة المعلومات من أهم القضايا التي تثار في العالم اليوم لت  ملخص البحث. 

 القاارار، وتمااتم هاا ا الدراسااة بت لياال وضااس الشااركات السااعودية ماان زاويااة تواجااد جماااز
 لتناااول المعلومااات فااي الشااركات المساااهمة السااعودية ومااا هااي المعلومااات الم لوبااة 

تماي ووجدت الدراسة أن هناك تركيزا على المعلومات االقتصاادية  ات الصاناعة التاي تن
لاى لما الشركة والمعلومات الخاصة بماا  وهنااك اساتعدادا لادفس مقابال ماادو لل صاول ع

تلك المعلوماات  كماا اتضان مان خادل الدراساة أن هنااك معلوماات يجاد رجاال ا عماال 
 امما صعوبة في  ال صول عليما واستخد

 

 املقثدمثة
أ دث الت ور التقني ال و نعيشه، والا و بادأ بصاورة واضا ة خادل العقاود 
الثدثة الماضية من القرن ال الي في المملكة العربية السعودية، أثرا ملموساا 
فاي عمليااة صاانس القارار فااي الشااركات علاى مختلاا  المسااتويات،  فاتضاا ت 

عمال في المملكاة العربياة الرؤية، وأض ى صانعو القرارات في منظمات ا 
السعودية يسعون إلى ت رو الممارسات الموضوعية، وأصب ت تقنياة ونظام 
المعلومااات  تسااتخدم لت قياام عاادد ماان ا اااران، أهممااا التنبااؤ باالتجاهااات 
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االقتصادية، و لك باستخدام مختل  ا ساليب اإل صائية؛ وتصميم المنتجات 
هااا ماان ماادخدت عمليااة اتخااا  والتعاار  علااى اتجاهااات المسااتملكين واير

القرار   عدوة على أن إنجاز العملياات الدزماة للقارارات بمختلا  أنواعماا 
ياااتم بيسااار وسااامولة بسااابب اساااتخدام الوساااائل التقنياااة مثااال ال اساااب ا لاااي 
ومسااتلزماته  وال تاازال عمليااة الت ااوير والت ااديث مسااتمرة، وت تاال عمليااة 

ماااة مااان أولوياااات اإلدارة العلياااا فاااي الل ااااا باااالتايرات التقنياااة أولوياااة متقد
الشركات الكبيرة والمتوس ة، وال يساتبعد ل ااا المشاروعات الصاايرة بماا، 
فاالتجااااا مساااتقبد سااايكون معتمااادا بصاااورة أساساااية علاااى نظااام المعلوماااات 

 وشبكاته المعقدة 
عااادوة علاااى أن  لاااك أدب إلاااى اعتباااار البياناااات وأسااااليب تجميزهاااا 

ر الماااؤثرة فاااي فعالياااة وكراااا ة  القااارارات فاااي وتوفيرهاااا أ اااد أهااام العناصااا
الشااركات بمختلاا  أنواعمااا، وخاصااة فااي االقتصاااديات المتقدمااة التااي تتبااس 

قنياة النظام االقتصادو ال ر  وأصبن  لك كله يرتب  إلى  د كبير باستخدام ت
ن ما( لت قم في النماية أهدا  الشركة   وعلى الارام (Informaticsالمعلوماتية 
 دام ال اسب ا لي ومن  داثة اهتماام الشاركات بت اديث وت اوير داثة استخ

ن أاسااتخدام نظاام المعلومااات )والتااي هااي أيضااا  ديثااة كعلاام قااائم ب اتااه(، إال 
ة االنتشار السريس لل اسب ونظم المعلومات، أدب إلاى االعتمااد علياه بصاور

كبياارة كماادخل مااؤثر فااي صاانس القاارار   باال وتعاادب ا ماار ال اادود الم ليااة 
ظاام إلقليميااة ليكااون العااالم كلااه قريااة كونيااة؛ بساابب الثااورة فااي التقنيااة ونوا

 المعلومات واالتصاالت 
تركز الشركات بمختل  أنواعما على عدد من العناصار الماماة لت دياد 

 هيكل نظام المعلومات المستخدم فيما وهي:
 ديااد نوعيااة البيانااات التااي تخاادم أاااران الشااركة تالقاادرة علااى  -1

 اإلمكانات البشرية والمادية المتا ة  وتتد م مس
ياااة المناسااابة و جااام الرجااوة )مقارناااة التقنياااة المتاااوافرة ت ديااد التقن -2

 بالتقنية المستخدمة( وخ   سد ه ا الرجوة 
ومااات الم لوبااة، وهياكاال التقااارير، وجاادولتما لخدمااة ت ديااد المعل - 3

 صانعي القرار في  تلك الشركات 
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لتعااار  علاااى نوعياااة البياناااات الدزماااة وتركاااز هااا ا الدراساااة علاااى ا
والمسااتخدمة ماان قباال الشااركات المساااهمة السااعودية، وماادب اسااتخدام تقنيااة 
المعلومااات فااي الشااركات المساااهمة، ومعالجااة البيانااات فيمااا  عاادوة علااى 
التعاار  علااى مسااتوب التقنيااة المسااتخدمة فااي الشااركات السااعودية المساااهمة 

ا: كباار  جاام هاا ا الشااركات، وتااوفر خاصااة مااس تااوافر  قيقتااين هااامتين هماا
 عادام أواإلمكانات المادية لما، مما يعني جدوب اساتخدامما للتقنياة   ويبارز ان

قصاااور تقنياااة المعلوماااات فاااي الشاااركات المسااااهمة  قيقاااة التخلااا  ا دائاااي 
للشاااركات، وانخراااان قااادرة اإلدارة فيماااا علاااى اتخاااا  القااارار الصااا ين، أو 

صاااد الساعودو المرتااوذ، الا و يساامن باادخول التعامال مااس التايارات فااي االقت
 المنافسة بسموله 

 

 أمهية البح.
ال تااازال ا ب ااااث  اااول نوعياااة البياناااات المساااتخدمة فاااي الشاااركات 
ي المساهمة السعودية، و ول مستوب التقنية، ومدب توافر نظم المعلوماات فا

السااعودية ت تاااى إلااى المزيااد ماان العماام والتنااوال   ونمااتم ماان خاادل هاا ا 
ت راسة بسد جز  من ه ا الثارة وإع ا  نظارة عاماة ت ادد نوعياة البيانااالد

ديااد الداخليااة والخارجيااة التااي تفعااالر فااي الشااركات المساااهمة السااعودية   فت 
ام نوعية ا نظمة والبيانات الم لوبة من الشاركات المسااهمة يسااعد علاى قيا

ن مماة للباا ثيخدمات توفير المعلومات وازدهارها عدوة على توفير خلرية م
 ول أسس اتخا  القرار في الشاركات المسااهمة الساعودية،  ومادب اساتخدام 

مان  التقنية لدعمه، وبالتالي ت ورا فيما مان عدماه  تنباس أهمياة الب اث أيضاا
ت ديد جدوب نظام المعلومات الخارجاة عان ن ااا الشاركة وإباراز راباة أو 

ياة ت االقتصاادية والق اععدم رابة الشركة في اشتراكما في قواعد المعلوما
 ومدب استعدادها لدفس الثمن مقابل ال صول على المعلومة، وماا هاو متوسا 

 الثمن 
 

 أهداف البح.
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يمااد  الب ااث إلاااى اسااتعران نظاام المعلوماااات فااي الشاااركات  
 السعودية المساهمة ومدب ت ورها من خدل ت قيم ا هدا  التالية:

ديرون لل صاول عليماا لادعم  ديد نوعية البيانات التاي يساعى المات -1
 عملية اتخا  القرار 

ب البيانااات  سااب أهميتمااا فااي الشااركات المساااهمة ت ديااد ترتياا  -2
 السعودية 
ختلااا  ا نشااا ة التاااي تمارساااما الشاااركة )زراعاااة، الااارب  باااين م -3

وتجارة، وصناعة، وخادمات( ودرجاة اساتخدام تقنياة المعلوماتياة مان زاوياة 
 ي الشركات ووجود ا قسام من عدمما نوعية ا جمزة المستخدمة ف

وعية ا جمازة ومساتوب التقنياة فاي الشاركات ووجاود الرب  بين ن - 4
 أقسام خاصة أو جز  من أقسام  

درات مراكااز أو أقسااام المعلومااات فااي الشااركات قااالتعاار  علااى  - 5
 لل صول على المعلومات من خدل استخدام التقنيات المعلوماتية 

ات لشرا  المعلومات والساعر الممكان تعداد الشركالتعر  على اس - 6
 دفعه مقابلما 

 

 أدبيات البح.
تعااددت ا نشاا ة اإلنتاجيااة وتعقاادت عدقاتمااا وتااداخلت مااس أ اارا  
ت كثيرة، كالموردين، والجمات ال كومية، والمنافساين، والماوزعين   واتسام
هاا ا ها ا العدقاات بالتاداخل واالعتمادياة علااى بعضاما   وعادم ال ارص فاي 
ان كاا  وال قد يؤدو إلى إارال بعن المؤثرات التي قاد تثبات النتاائر أنماا 

 من الواجب أن تؤخ  في االعتبار   إن  صيلة ها ا التاداخدت هاو تادفم كام
هائاال ماان البيانااات التااي يجااب التعاماال معمااا بنساالوب علمااي يضاامن عاادم 

معمااا تقادممااا، وتقااديمما إلااى صااانعي القاارار  ااين  لبمااا، بصااياة يساامل 
ص  ،1استخداممم لتلك البياناات بماا ي قام ا هادا  االساتراتيجية للمنظماة  

75 ] 
لاام تعااد الساارية الم لقااة فااي ق اااال ا عمااال تجاادو فااي ظاال ظاارو  
المنافسة ال الية وانكسار العوائم المختلرة التي كان من نتائجه انرتااذ أباواب 

وياتمكن مان التمياز  ا سواا العالمية على مصارعما لمن ياتقن أدا  ا عماال
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 [ 2االستراتيجى النسبى  
ات وقد يكون أ د أهم الروارا ال قيقية بين ماديرو ا عماال فاي الواليا
س المت دة ا مريكية ونظارائمم فاي الياباان هاو النظارة الشخصاية التاي تانعك

بوضااوذ فااي أساالوب معالجااة اليابااانيين للمشااكدت اإلداريااة وت ساابمم لمااا 
 2،3  ] 

دراسات التي ت رقت إلى أساليب استخدام ال اسب ا لي وقد تعددت ال
(في التخ ي    Delphiفي مجاالت اإلدارة واتخا  القرارات كاستخدام أسلوب )

ال تياجات المنظمة من المعلومات، والمشاكل والعوائم التي قد تواجمما في 
[ وقد خلصت دراسة أجراها 7-5بنا  هياكل نظم المعلومات ومستلزماتما  

Cheney  8 منظمة عمل خاصة إلى أن استخدامات ال اسب ا لي في  30[ على
تلك المنظمات يقتصر على النشا ات الم اسبية، بسبب العديد من العوائم التي 

 lack of، وعدم توافر الدعم التقني  (resistance to change)تشمل مقاومـــة التايير 

technical support)لخدمات التقنية المتخصصة في (،  وتكلرة ال صول على ا
 [ 9،10التجميزات والبرمجيات  

ال تقتصااار اساااتخدامات ال اساااب ا لاااي فاااي منظماااات ا عماااال علاااى 
[، كالم اسااابة، ومعالجاااة النصاااوص، وإنماااا تعاااداها  11ا نشااا ة التقليدياااة  

دا  ليمس كافة م اور العمال اإلدارو ابتادا  مان التخ اي  وانتماا  بتقاويم ا 
ت الوظائ  اإلدارية المختلرة،كالتساويم الصاناعي   فقاد أسامم مرورا بجميس

اا تقنية المعلومات في منن شركات التسويم الصناعي القدرة على اقت اام ففا
كمااا    [ 12   (Teamwork)اسااتراتيجية ضاامن إ ااار فاارا العماال الجماااعي 

أضاا ت تقنيااة المعلومااات تشاامل كافااة وظااائ  المشااروال، باال تعاادت  اادود 
 قليم ليتم االتصال عبر شابكات مت اورة باالموردين ومجموعااتالمنظمة واإل

ا؛ المستملكين، بل أصبن االتصال والتعامال ماس المساتملكين فاردا فاردا ممكنا
 و لك بعد انتشار شبكة اإلنترنت 

قاد يتبااادر إلااى الاا هن أن ماان عوائاام االسااترادة ماان ال اسااب ا لااي فااي 
شارية المؤهلاة كماا هاو ال اال منظمات الق اال الخاص عدم توافر الموارد الب

[ Massey and Briney  13بالنسابة للشاركات الكبيارة   إال أن ورقاة عمال قادمما 
لجمعية معمد المنشآت الصايرة في الق اال الجنوبي الاربي للواليات المت دة 
ا مريكيااة فااي مدينااة هيوسااتن بواليااة تكساااس ا مريكيااة قااد د ضاات هاا ا 
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دراسات التي أجريت على عدد من الشاركات االعتقاد   كما أظمرت إ دب ال
التي تعمل في مجال تقنية المعلومات عبر عدد من الادول أن فارا المشااريس 
التي تعمل في  مجال المعلومات على الرام مان اساتخدامما  دوات متقدماة، 
ترتقاار إلااى أهاام عناصاار النجاااذ وهااى تقاادير توقعااات فاارا العماال فااي الاادول 

ن به في نجاذ تلك المشااريس  وتواجاه اإلدارة العلياا النامية ومدب ما يساهمو
في المنظماات موضاوال تاوازن قادرات القاائمون وممااراتمم علاى إدارة نظام 
المعلومات وتمكنمم من الجوانب الرنياة مان جماة أخارب، ا مار الا و يعكاس 
أهميااة التركيااز علااى الخلريااة اإلداريااة وأهميااة عاادم االنجاارا  فااي الخلريااات 

( لخادمات Outsourcingتمات مناقشاة موضاوال التورياد الخاارجي ) التقنية  وقاد
المعلومااات فااي ق اااال البنااوك وتاام التوصاال إلااى أن قاارار التوريااد الخااارجي 
يتنثر بالتوفير في تكالي  اإلنتاى التاي تناتر عان اساتخدام الماوردين ويد اظ 
ماان هاا ا الب ااث أن ت ااوير خاادمات نظاام المعلومااات فااي الشااركات السااعودية 

أن يمتد لتتكون سوا من الموردين لل صول علاى ناوال مان المميازات يمكن 
التنافسية بدال من تكوين أقسام خاصاة وهاي ايار موجاودة  الياا  وأخيارا تام 
تناول أهمياة تقنياة المعلوماات فاي تكاوين القيماة المضاافة عان  ريام تاوفير 
 الت بيقات التي تناتر مان التورياد الخاارجي أو التعامال مباشارة ماس م اورو

مماا يادعم وجماة النظار الساابقة  اول  (application service providers)الت بيقاات 
أهمية دفس المنظماات ن او االساترادة مان المصاادر الخارجياة لتاوفير خادمات 

 المعلومات وهو اتجاا ال يزال وليدا في السعودية 
 

 منهجية الدراسة
، هااي: تنقساام منمجيااة الدراسااة )الب ااث( إلااى ثدثااة أجاازا  رئيسااية 

ختلراة أسلوب جمس البيانات والمنمر اإل صائي لت ليل البياناات، والررضايات الم
 الدزم اختبارها لت قيم ا هدا  السابقة 

 
 أسلوب مجع البياانت  

تم استخدام وسيلة االستبيان لجمس البيانات، وتم توجيماه لكامال مجتماس 
ساممما فاي الساوا الب ث من الشركات السعودية المسااهمة التاي ياتم تاداول أ
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السعودو لألسمم؛ نظرا لصار عدد الشركات المساهمة السعودية وأهمياة أن 
يستقصي كامل مجتمس الب ث  ويبلغ عدد الشركات التاي وجاه لماا االساتبيان  

شاركة )رجاس االساتبيان  34شركة، استجاب منماا  62)في مجتمس الدراسة( 
شااركة )الشااركات  34معباان كااامد منمااا(  الت لياال اإل صااائي ساايجرب علااى 

من مجتمس الب اث وهاى  %55المستجيبة فق (  وتبلغ ب لك نسبة االستجابة  
نسبة جيدة، وتع ى بالتالي مصداقية للنتائر وتساعد على قبول تعمايم النتاائر 

 على الشركات المساهمة والكبيرة في المملكة العربية السعودية 

 
 األدوات اإلحصائية املستخدمة 

ثدث أدوات إ صاائية الختباار الررضايات بماد  ت قيام  سيتم استخدام 
 ا هدا  السابقة:

رتيب وترتكز على استخدام أسلوب الرتب لت ديد وجود ت األداة األوىل،

ه في نوعية المعلومات من عدمه  ويتوقس استخراى واساتنبا  الترتياب؛  نا

 هام اوماة عند تصميم االستبيان  لبنا من أفراد العيناة أن ي اددوا لناا المعل

ة ( من بين مجموعة المعلومات، ثام الا و يعتبار اقال أهميا1بإع ائما رقم )

 [  14( وهك ا  2بإع ائما رقم )

( الختبااار  2Chi Square) 2ويرتكااز  الثاااني علااى اسااتخدام ت لياال كااا

ة التربيعي بواس ة المعادل 2الررضيات الخاصة با هدا   وت سب قيمة كا

 التالية:

÷  مربس الرارا باين القيماة الرعلياة والقيماة المتوقعاة( =  مجموال ) 2كا

 القيمة المتوقعة 

ا داة الثالثااة، المتوسااا  ماااس االن ااارا  المعياااارو مااان خااادل ت ويااال 
(   تااى يااتم  Likert Scaleاإلجابااات إلااى قاايم رقميااة باسااتخدام مقياااس ليكاارت )

 (T-testاختبار إن كانت القيمة تساوب قيمة م ددة من خدل اختبار )

 
 الفرضيات  
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ساايتم ماان خاادل هاا ا الدراسااة تقساايم الررضاايات إلااى عاادة مجموعااات 
 ت قيقا لألهدا  السابقة وهي:

الررضااية الخاصااة بترتيااب أهميااة البيانااات، ونمااتم بمعرفااة ماادب  أوال:

وجود عدقة بين ترتياب المعلوماات ) ساب أهميتماا( وباين المعلوماات التاي 

ة ة بنشا  شاركاتمم ولماا أهمياة اقتصاادييب ث عنما رجل ا عمال ولما عدق

اناات علمية مثبتة وتركز عليما  والمد  من الترتيب واختبارا هاو ت دياد البي

الم لوبة مان ق ااال ا عماال وترتيبماا  ساب ا همياة وتانص فرضاية العادم 

(Null Hypothesis, or Ho:على أنه ) 

 تخدام الرتب ال توجد عدقة بين ترتيب البيانات ونوعيتما الم ددة باس 

 :وتنص الررضية البديلة على أنه 

  توجد عدقة بين ترتيب البيانات ونوعيتما الم ددة باستخدام الرتب 

 الررضااية الخاصااة بوجااود عدقااة بااين النشااا  الممااارس وبااين نوعيااة اثنيثثا:

دقاة  التجميزات المعلوماتية المختلرة في الشاركات  للتعار  إن كاان النشاا  لاه ع

 لعدم على أنه:فتنص فرضية ا

  ال توجد عدقة بين النشا  الممارس ونوعية التجميزات المعلوماتية 

 :وتنص الررضية البديلة على أنه 

 توجد عدقة بين النشا  الممارس ونوعية التجميزات المعلوماتية 

 الررضية الخاصة بوجود عدقة بين النشا  المماارس وباين وجاوداثلثثا:

 كان النشا  لاه عدقاة  فتانص فرضاية العادمأقسام في الشركات  للتعر  إن 

 على أنه:
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  ال توجد عدقة بين النشا  الممارس وتوجد أقسام معالجة البيانات فاي

 الشركة 

 :وتنص الررضية البديلة على أنه 

  توجد عدقة بين النشاا  المماارس وتوجاد أقساام معالجاة البياناات فاي

 الشركة 

ن نوعياة ا جمازة ومساتوب الررضية الخاصة بين وجود عدقة بايرابعثا:

التقنية ووجود  أقسام خاصة بمعالجة المعلومات مان عادمما  فتانص فرضاية 

 العدم على أنه:

  ال توجد عدقة بين نوعية ا جمزة ووجود أقسام لمعالجة البياناات فاي

 الشركة 

 وتنص الررضية البديلة على أنه:

 بياناات فاي توجد عدقة باين نوعياة ا جمازة ووجاود أقساام لمعالجاة ال

 الشركة 

هنااا ن اااول التعاار  علااى قاادرة الشااركة فااي ال صااول علااى  خامسثثا:

مجموعاااة مااان المعلوماااات االقتصاااادية وللق ااااال الااا و تنتماااي لاااه الشاااركة 

والمعلوماااات الداخلياااة مااان خااادل مجموعاااة فرضااايات   ياااث تااام تصاااني  

ال صاول علااى المعلومااة مان ساامل إلااى صااعب  ساب درجااة وأساالوب  رااظ 

 نص فرضية العدم على أنه:المعلومات  فت

  =  (3ال توجد إمكانية لل صول على المعلومة  )المتوس 

 وتنص الررضية البديلة على أنه:
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   (3وجود إمكانية لل صول على المعلومة  )المتوس  ال يساوب 

 
 حتليل النتائج

ساانتناول بااد ا توصااي  وإيضاااذ مختلاا  جوانااب العينااة   ثاام  

ومدب راباة الشاركات فاى شارا  المعلوماات نتناول نتائر اختبار الررضيات 

 ونم  التزويد بما 

 
 توصيف العينة

أ، ب، جااـ( علااى توصااي  العينااة، ماان  يااث  1ي تااوب )الجاادول رقاام 

ماا وفاي الق اال ال و تتبعه وإمكاناتما المادية )رأس المال( و جم العااملين في

التاي ( يوضان نوعياة التجميازات المتاوافرة ونوعياة ا قساام 2)الجدول رقام 

 تعالر المعلومات 
 

 أ (  توصيف العينة1اجلدول رقم )            
 النسبة عدد الشركات نوع القطاع االقتصادي

 38.24 13 صناعة

 8.82 3 زراعة

 52.94 18 خدمات

 100.00 34 اإلجمالي

 

 ب(  توصيف العينة1اجلدول رقم ) 
 النسبة التكرار رأس املال

 11.76 4 لم يجب

 2.94 1 يوناقل من مل



 11 نوعية البيانات واستخدام تقنية المعلومات في الشركات المساهمة السعودية

 2.94 1 مديين 5مليون إلى أقل من 

مديااين إلااى أقاال ماان  5ماان 
10 

1 2.94 

 79.41 27 فنكثر 10

 100.00 34 اإلجمالي

 

 ج (  توصيف العينة1اجلدول رقم ) 
 النسبة عدد الشركات حجم العاملني

1 - 30 1 2.94 

31 - 51 1 2.94 

51 - 100 5 14.71 

 79.41 27 فنكثر 101

 100.00 34 جمالياإل

 

% وخادمات  38,24تنقسم الشركات إلى ثدثة أنواال صناعية، وتمثال 

%  وتتشااابه العينااة مااس الواقااس  8,82والزراعيااة وتمثاال    %52,94وتمثاال 

شاركات زراعياة  9شاركة خادمات و 30شاركة صاناعية و 23 يث تتواجاد 

 مساهمة سعودية عاملة 

 10رأسامال أكثار مان %  ات  79.42من  ياث رأس الماال نجاد أن 

 عامل وأكثر  101لديما  %79,42مديين  لاير  عدوة على وجود  

( يالـااـب علااى الشااركات اسااتخدام ا جماازة 2 سـااـب )الجــااـدول رقاام 

( Micro Computerتليما ال اسبات الشخصاية )  61,76%( Main Frameالكبيرة )

تباااارز    44,12%( Mini Computer % ثاااام ا جماااازة المصااااارة )52,94

اإل صااائيات اسااتخدام الشااركات  كثاار ماان نوعيااة ماان ا جماازة المختلرااة 

من الشركات لاديما إدارة  %52,94التعقيد  ومن مجموعة الشركات نجد أن 

ماان الشااركات لااديما إدارة المعلومااات  %29,41قائمااة باا اتما  فااي  ااين أن 
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المعلوماات تابعة إلدارة أخرو  ولم توجد إدارة أو و دة أو جمة مسئولة عن 

 من العينة  %17,65في 
 

 (  امليكنة و املعلومات2اجلدول رقم )
 عدد الشركات يموقع اإلدارة يف اهليكل التنظيم عدد الشركات نوع اجلهاز

جمااااااااز  اساااااااب فلاااااااى 
 شخصي

 18 إدارة قائمة ب اتما     18

 10 و دة تابعة إلدارة أخرب   15 جماز  اسب مصار

 0      جمة خارجية 21 جماز رئيسي

 6 ال يوجد     work station  12جماز  

 34 المجموال 66 المجموال

 

 املعلومات املطلوبة
( على ترتيب المعلومات والدرجة التي أع يت 3ي توو )الجدول رقم 

لماااا إليضااااذ أهميتماااا مقارناااة بايرهاااا مااان المعلوماااات  وا تلااات المعلوماااة 
ركة المرتبااة ا ولااى الخاصااة بااالتعر  علااى  جاام ال لااب علااى منتجااات الشاا

تدهااا فااي ا هميااة  جاام االسااتمدك المتوقااس نتيجااة لنمااو  %73,3وبعدمااة 

% )والمد اااظ أن هااااتين المعلاااومتين تساااويقيتان  62,22الساااكان وبعدماااة 

ثام  اقتصاديتان(  تلي  لك  جم النمو في شري ة السكان التي تساتخدم المناتر
الترتياااب الخاااامس  جااام اتجاهاااات النماااو فاااي االقتصااااد الساااعودو  وا تااال 

االسااتمدك نتيجااة لمشاااريس ال كومااة، ثاام  جاام نمااو قااوة العماال فااي  من قااة 
 الشركة، يلي  لك المشاريس المنافسة ال الية والمتوقعة 

 
 (  ترتيب املعلومات والدرجة 3اجلدول رقم ) 

 ترتيب
 املعلومات

 نسبة املعلومثثثثثة
 العالمة

 73,3  جم ال لب المتوقس على المنتجات 1

 62,22  جم االستمدك المتوقس نتيجة لنمو السكان 2
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 58,15  جم النمو في شري ة السكان التي تستخدم المنتر 3

 56,34  جم النمو المتوقس وال الي لدقتصاد السعودو واتجاهاته 4

 55,88  جم االستمدك المتوقس نتيجة للمشاريس ال كومية 5

 ن المن قاة التاي تعمال فيماا جم النماو المتوقاس نتيجاة لساكا 6
 منشنتك

55,2 

 49,77 المشاريس الصناعية ال الية والمتوقعة في مجالكم 7

 47,29  جم المنشآت العاملة في نرس النشا  وعددها 8

 42,53 أسعار المواد الخام التي تستعملما عالميا   9

 40,27  جم المستورد وأسعارا للمنتجات المماثلة 10

 37,33 جات التي تتعامل معما عالميا  أسعار المنت 11

 34,84  جم و ركة االستيراد ال الي والمتوقس 12

 31,22 أسعار العمدت ا جنبية 13

وا تلات المعلومااات الخاصاة بعاادد المنافسااين و جام المنافسااة الترتيااب 
جاام الثااامن ثاام أسااعار المااواد الخااام المسااتخدمة عالميااا  يليمااا فااى الترتيااب  

وقاس عارا للسلس المماثلة و جام و ركاة االساتيراد ال االي والمتالمستورد وأس
 وا تلت المعلومة  ول أسعار العمدت العالمية فخر درجات السلم 

أ( نماا  ال لاب علاى المعلومااات،  4ونساتعرن مان خاادل )الجادول رقام 
 يااث نااال ال لااب الشاامرو أعلااى تكاارار يليااه الساانوو ثاام اليااومي فا ساابوعي  

ا أن الشااركات ال تاازال تعماال فااي عزلااة وإلااى  ااد مااا عاان ويتضاان بالتااالي لناا
لنم  االسااتخدام المكثاا  للبيانااات   يااث ا تاال الاانم  ال وياال المقدمااة مقارنااة بااا

 القصير 
ب( نجاد أن الساعر المتوسا  الممكان دفعاه  4ومن خدل )الجدول رقم 

 -501رياااال  عاادوة علااى أن أعلااى تكاارار كااان للرئااة ) 530للمعلومااة هااو 
 (  وما يمكن أن نساتريد مان عارنModeما يجعلما الرئة المنوالية )( م1000

هاا ا المعلومااة هااو إبااراز اعتقاااد رجااال ا عمااال ومااديرو الشااركات بنهميااة 
 المعلومة من  قيقة استعدادهم لدفس مبلغ مادو مقابل ال صول عليما 

 

 أ(   يوضح منط الطلب على املعلومات 4اجلدول رقم )                    
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 عدد الشركات منط توفري املعلومات
 11 يومي

 10 أسبوعي

 21 شمرو

 16 سنوو

 58 اإلجمالي

 
 

 ب(  سعر الوحدة للمعلومات 4اجلدول رقم ) 
 عدد الشركات سعر املعلومة

0 – 100 3 

101 - 500 5 

501 - 1000 15 

1001 - 1500 1 

1501 - 2000 6 

 0 فنكثر  2001

 9 لم يـ كــــر

 39 مالياإلج

 

 اختبار الفرضيات 
تناولت الررضية ا ولى العدقة بين الرتب المع اة من قبل أفراد  

 العينة وبين المعلومات الم ددة  وتم رفن فرضاية العادم ولصاالن الررضاية
فاي  البديلة بوجود عدقة باين المتايارين، وبالتاالي نعتبار الترتياب الموضاوال

مقاباال  259ـاـة كاا تربيااس الم ساوبة القسام ا علاى صاا ي ا،  ياث بلااات قيم

  156عند درجات  رية  201,683القيمة المجدولة 

تناولاات الررضااية الثانيااة العدقااة بااين النشااا  والتجمياازات ويسااتعرن 
( العدقااة،  يااث نجااد أن الشااركات تمتلااك أكثاار ماان وساايلة 5)الجاادول رقاام

ك اخاتد  لمعالجة البيانات  استمد  من الررضية التعر  على إن كان هناا
بااين ا نشاا ة ماان  يااث التجمياازات يمكاان أن ترساار فيمااا بعااد ل جاام ونوعيااة 
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الم ساوبة   2المعلومات  تم عادم رفان فرضاية العادم،  ياث كانات قيماة كاا

فاي  5المجدولة عند ألرا =   12,59درجات  رية مقارنة بـ 6عند  4,9978

ة التجميازات المائة  ويمكننا القول بعادم وجاود اخاتد  باين ا نشا ة ونوعيا
 ويمكن اعتبارها متشابمة 

 (  العالقة بني النشاط والتجهيزات5اجلدول رقم )
 حمطة رئيسي مصغر كمبيوتر شخصي القطاع/التجهيزات
 5 8 8 8 الصناعة

 6 12 4 9 الخدمات

 1 1 3 1 الزراعة

 12 21 15 18 المجموال
 

و أوتناولت الررضية الثالثة العدقة بين النشاا  المماارس ووجاود قسام 
( توزيااااس 6إدارة تابعااااة لمعالجااااة المعلومااااات  ويسااااتعرن )الجاااادول رقاااام 

الشاااركات  سااااب ا نشاااا ة و ساااب وجااااود أو عاااادم وجاااود جمااااات تمااااتم 
بالمعلومات وتم عدم رفن فرضية العدم عان وجاود تاراب  باين المتايارين، 

عنااد أربعااة درجااات  ريااة مقارنااة  5.78الم سااوبة  2كاناات قيمااة كااا  يااث
ر    وبالتاالي يمكان اعتباا =5%عناد   9.488بالقيمة الجدولية التاي بلاات 

 ا نش ة متساوية من  يث تواجد جمات مسؤولة عن معالجة البيانات 
 

 (  توزيع الشركات حسب األنشطة6اجلدول رقم )
 ال يوجد وحدة اتبعة إدارة قائمة ئمة اجلهة القا     /نوع النشاط 

 2 4 7 صناعة

 2 6 10 زراعة

 2 ـ 1 خدمات

 6 10 18 المجموال

الررضااية الرابعااة تناولاات وجااود عدقااة بااين نوعيااة التجمياازات وجااود 
( علاااى توزياااس الشاااركات  ساااب 7أقساااام مختصاااة وا تاااوب )الجااادول رقااام 

 التجميزات ونوعية ا قسام المختصة 
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 (  توزيع الشركات حسب التجهيزات ونوعية األقسام املختصة7اجلدول رقم )
 ال يوجد وحدة اتبعة إدارة قائمة جهة املعلومة نوعية اجلهاز 

 4 3 11  اسب شخص

 3 3 9 مصار

 3 5 13 رئيسي

 work station  6 5 1م  ة 

 11 16 39 المجموال

 34,3  2وتم عدم رفن فرضاية العادم هناا أيضاا  ياث بلاات قيماة كاا
ا عناد ألرا 12,59درجات  رية مقارنة بالقيمة المجدولاة والتاي تبلاغ  6وعند 

 %   بمعنى أن التجميزات واإلدارات متشابمة في الشركات  5= 

 
 احلصول على املعلومات وفرضياهتا 

ركز الجز  ا خير من االستبيان على التعر  علاى إمكانياة ال صاول 
ر فاي الشاركة أو مان خادل ساجدت على المعلومة من خدل جمااز الكمبياوت

الشاااركة أو مااان خاااارى ساااجدت الشاااركة ومااان جماااات معروفاااة أو يمكااان 
ال صول على المعلومة من جمات اير معروفة   وأخيرا ال يمكان ال صاول 
علااى هاا ا المعلومااة  تاام اختيااار ثمانيااة معلومااات منمااا وا اادة عامااة وتخااص 

لاا و تنتمااي لااه الشااركة االقتصاااد السااعودو واثنتااين لممااا عدقااة بالق اااال ا
وا خياارة معلومااات خاصااة بالشااركة نرسااما  والنتيجااة بمااد  التعاار  علااى 
قاادرة الشااركة فااي ال صااول علااى هاا ا المعلومااات مااس التعاار  علااى درجااة 

 الصعوبة كما عرفناها 
(  يااث نجااد أن المعلومااة 8تاام اسااتعران النتااائر فااي )الجاادول رقاام 

ن فاي المملكاة العربياة الساعودية( االقتصادية )معرفاة معادل النماو فاي الساكا

ويقااس بالتااالي بااين ال صااول علااى المعلومااات  2,35كااان المتوساا  فيمااا هااو 

بصااعوبة) وتعنااى ال صااول علااى المعلومااات ماان سااجدت خارجيااة معروفااة 
وبصعوبة تامة )وتعنى ال صول على المعلومة ممكن ولكن من جماات ايار 

باختبار الررضية أمام القيماة و 1,05معروفة( وبلغ االن را  المعيارو فيما 
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)بمعنااى أن هناااك معرفااة وإلمااام وساامولة ال صااول علااى المعلومااات  3= 
 ياث ال يمكان ال صاول علاى المعلوماة أو معرفاة بمكانمااا(   1،2مقارناة باـ 

فااي  1وعنااد ألرااا =  2,447أمااام القيمااة المجدولااة  T  =0,33نجااد أن قيمااة 

 ة بمكان في ال صول عليما المائة  مما يعنى أن المعلومة من الصعوب
 
 (  سهولة وصعوبة احلصول على املعلومات8اجلدول رقم )  

املعلومة املطلوب وجودها   نوعية املعلومة
 آلخر مخس سنوات

بسهولة  ال إجابة
 اتمة

بصعوبة  بصعوبة بسهولة
 اتمة

 االحنراف املتوسط ال ميكن
 املعياري

باالقتصاد   
Economy 

مو أست يس معرفة معدل الن
 في سكان السعودية

1 1 1 17 6 8 2.35 1.05 

 0.499 4.47 ـ ـ ـ 18 16 ـ  جم النمو في المبيعات 

 معرفة  جم النمو في خاص
 القوب العامة 

 1.12 4.29 ـ 1 2 12 18 1

Company 0.91 4.41 ـ ـ ـ 15 18 1 الت ديد الرورو للزبائن 
Specific 0.71 3.88 ـ ـ 1 16 13 4 الت ديد الرورو للربن 

الت ديد الرورب للمركز  
 المالي

 1.47 4.03 1 ـ ـ 13 17 3

معرفة  جم المستورد و  للق اال
 المنافس

12 1 4 10 3 4 1.79 1.53 

Sector  معرفة  جم المستورد
 المكمل

10 2 4 10 4 4 2 1.61 

   17 14 40 83 86 32 اإلجمالي 

 

ولااى معرفااة  جاام وبالنساابة لمعلومااات الق اااال تاام ت ديااد نق تااين ا 

وبااان را   1,79المسااتورد ماان المنافسااة لمنتجااات الشااركة وبلااغ المتوساا  

وهااى أقاال ماان القيمااة المجدولااة ممااا  T =0,14وتبلااغ قيمااة  1.53معيااارو 

ول  ايتشابه مس االقتصادية من  يث صعوبة المعلومة  والنق ة الثانية تدور 
 2لكااة وبلااغ المتوساا  معرفااة المسااتورد ماان المنتجااات المكملااة لمنتجااات المم

 = صرر وهي أقل من القيمة المجدولاة، Tوقيمة  1,61واالن را  المعيارو 

 واختل  ا مر بالنسبة للمعلومات الخاصة 
( نجد أن هنااك قائماة  ويلاة مان المعلوماات 1ومن خدل المل م رقم)

االقتصااادية المختلرااة التااي ياارب رجااال ا عمااال أهميتمااا وتختلاا   بيعتمااا 
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ممااا يعكااس  قيقااة اهتمااام و اارص رجااال ا عمااال علااى تاادعيم  وتتنااوال،
 قراراتمم  سب ا تياجاتمم الرعلية و بيعة الصناعة 

 
 التوصيات

 ينبثم من ه ا الدراسة عدد من التوصيات هي:
كة لتقديم خدمة المعلومات،  يث إن هناك  لب ا متوقع ا تكــوين شر  -1

باة عماال، وتتاوافر لاديمم الراعلى ه ا الخدمــة خاصــة من قبال رجـاـال ا 
 في الدفس نقد ا مقابل الخدمة 

أب اث مستقبلية للتعار  علاى وجاود اساتخدام وت ليال  أهمية قيام  - 2
المعلومات لصنس القرار،  يث تستخدم الشاركات المسااهمة عاددا مان أناواال 

 التجميزات ل رظ البيانات وتبوبيما 
هتمااام الشااركات،  يااث عاام تكااوين صااناعة للمعلومااات نظاارا الد  - 3

تجاااوزت المعلومااات الخاصااة بمااا إلااى التركيااز علااى معلومااات الصااناعة 
 واالقتصاد 
إدارة داخاال الشااركات تمااتم بت ديااد و رااظ وتااوفير  أهميااة تكااوين - 4

ذ ا تياجات الشركات، نظرا  ن االتجاا العالمي ال ديث يركز علاى أن ساد
 المعلومات ممم للتروا واالستمرار 

 

  امللحق
 ثالث معلومات مل يرد ذكرها سابقاً تغري يف نظرات ذات أمهية ابلغة 

 يف قراراتك االسرتاتيجية والتشغيلية
 نوع املعلومة

 اقتصادية  جم النمو المتوقس وال الي للوافدين من ال جاى والمعتمرين والزوار 

 خارجية نافسةالخ ة التنموية ال كومية وموق  الجمة ال كومية المرخصة لقيام أنش ة م

ئ   جم الرسوم الجمركية المرروضة على المنتر البديل المستورد ورسوم أجور الموان
 وأنظمة الجمارك واإلعرا ات الجمركية ، ال ماية الجمركية للمنتجات الو نية

 خارجية

 خارجية التاير في أنما  االستمدك من  يث الكم والكي 

 داخلية دل التاير الم سوب في عدد السكانمدب ارتبا   جم اإلنتاى المتوقس بمع

 خارجية  جم التعاون بين الدول التعاونية والخليجية وبين الدول العربية

 خارجية اتراقيات مبرمة للتعاون التجارو بين السعودية والدول ا خرب

 ةخارجي ية جم التسميدت التي تؤديما البنوك والمؤسسات العاملة في مجال التجارة الخارج

 خارجية  جم ال لب عالميا  

 اقتصادية معدل تناقص المياا الجوفية
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 ثالث معلومات مل يرد ذكرها سابقاً تغري يف نظرات ذات أمهية ابلغة 
 يف قراراتك االسرتاتيجية والتشغيلية

 نوع املعلومة

 خارجية القرارات وا نظمة التي تتخ ها الدولة بشنن منتجات ال بوب

 خارجية إعانة الدولة للمنتجات الزراعية

 اقتصادية تخ ي  اإلنتاى العام

 خارجية عدم وجود أنظمة وسياسات مالية في المملكة وعدم وجود مرجس لما

 خارجية مدب االستقرار السياسي في السوا سياسة اقتصادية واض ة ومعروفة

 اقتصادية أسعار المنافسة فى السوا والجودة المنافسة

 خارجية معلومات عن ت ور العمالة كرا ة اليد العاملة السعودية

ل والعما لعملعمل "لمعلومات تكنولوجية لألساليب التكنولوجية ال ديثة في العلم التي تسمل ال
" 

 خارجية

 اقتصادية معلومات سوقية تسوقية، الم افظة على مستوب الخدمة المقدمة للعمل

 داخلية/خارجية أسعار بيس      نما ت ددها الدولة 

 خارجية  جم الدعم ال و تقدمه الدولة، مصادر التمويل للمشاريس

 داخلية كون الشركة لما امتيازها

 خارجية لعمالل  وارا ثابتا  وم دودا ، ول تسديد مست قات الشركة سياسة ثابتة للعمكون المنتر سع

 داخلية استمرارية الخدمة للمشترك

 لىعأسعار الروائد العالمية، الب ث في أسواا خارجية تع ي نسب ا عالية من العائد 
 االستثمار 

 خارجية

 خارجية القوانين المالية في الدول الاربية

 خارجية االقتصادو والعالمي والتاير في رابات و اجات العمد الوضس 

 خارجية   االستثمار في الق اال الخاص وأثر التقليد في سوا الخدمات لم اكاة ا نش ة    

 اقتصادية ولسعودوضس البنوك المنافسة ومتابعة الخدمات ال ديثة التي يمكن إضافتما إلى السوا ا
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Abstract. Utilization of information  is one of the most important issues in the business 

world today, mainly to support the decision-making process. This study analyzed 

sample of  Saudi public companies from two  points of view.  The presence of the tools 

(computers and other related elements), and type of information. The results  indicated 

that Saudi companies engaged in collecting and processing  three types of information 

(economical, sectorial, and internal). Saudi companies are willing to acquire external 

information to support their activities.   Finally, some information is hard to obtain 

because of the absence of professional information providers. 

 


