
  

 ( في تحسين جودة المعلومات اإلداريةERPنظم تخطيط موارد المشروعات )دور 
 )دراسة ميدانية على قطاع االتصاالت اليمنية( 

  د عبد الرحمن أحمد محمد مانع
 ملخص

 
 

  أستاذ مساعد في إدارة األعمال 

 جامعة سبأ   

 
 هدف البحث 

تقييم دور نظم ختطيط موار إىل 

يف حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف  ERPاملشروعات

شركات االتصاالت اليمنية , من خالل بيان طبيعة 

نظم ختطيط موارد املشروعات وجوانب حتسني جودة 

املعلومات اإلدارية وعوامل جناح  تلك النظم، وقد 

اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، كما مت 

سخة من ن (67)مجع البيانات من خالل توزيع عدد 

قائمة االستبيان على عينة عشوائية من العاملني يف 

جمال نظم املعلومات بشركات االتصاالت اليمنية، 

وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج أهمها: أن 

 ERPنظم ختطيط موارد املشروعاتهناك دور مهم ل

اإلدارية يف شركات حتسني جودة املعلومات يف 

نتها تلك النظم من االتصاالت اليمنية حيث مك

 %( 67.1)حتسني جودة املعلومات اإلدارية بنسبـة 

رغم ارتفاع تكلفة تلك النظم، كما أظهرت النتائج 

بني استخدام نظم ختطيط  قوية عالقة طردية وجود

وحتسني جودة املعلومات  ERPموارد املشروعات

، وأن التكلفة املرتفعة القتناء %(68.1)، بلغت اإلدارية

، كان ERPنظم ختطيط موارد املشروعات واستخدام

من الصعوبات اليت تعاني %(  37.5)سببا يف خلق 

منها تلك الشركات، وسببا يف احلد من حتسني جودة 

املعلومات اإلدارية يف تلك الشركات بنسبة 

(14.06.)% 

نظم، ختطيط, موارد، املشـــــــــــــروعات،  كلمات مفتاحية:

ERP  ،ــركات ــني، جودة، املعلومات، اإلدارية، شـــ ، حتســـ

 االتصاالت، اليمن. 

 

Summary 

     The aim of the research is to 

evaluate the role of ERP systems in 

improving the quality of management 

information in Yemeni 

telecommunications companies, by 

showing the nature of enterprise 

resource planning systems and aspects 

                                                             

 

of improving the quality of 

management information and the 

success factors of these systems.     

During the distribution of (67) copies of 

the questionnaire list to a random 

sample of workers in the field of 

information systems in Yemeni 

 

 يف تحسين جودة املعلومات اإلدارية (ERP)دور نظم تخطيط موارد املشروعات 

 )دراسة ميدانية ىلع قطاع االتصاالت اليمنية(

 *الرحمن أحمد محمد مانع دعبد.
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telecommunications companies, the 

research reached a set of results, the 

most important of which is that there is 

an important role for ERP systems in 

improving the quality of administrative 

information in Yemeni telecom 

companies. 

     These systems enabled it to 

improve the quality of management 

information by (67.1%) despite the high 

cost of these systems, and the results 

also showed a strong positive 

relationship between the use of ERP 

systems and improving the quality of 

management information, reaching 

(68.1%), and that the high cost of 

owning and using planning systems 

ERP project resources were the reason 

for creating (37.5%) of the difficulties 

experienced by these companies, and a 

reason for limiting the improvement in 

the quality of management information 

in these companies by  14.06)%). 

Key Words: Systems, Planning, 

Resources, Projects, ERP, 

Improvement, Quality, Information, 

Administrative, Companies, 

Telecommunications, Yemen. 

 

 للبحــث العــام اإلطـــارأواًل:  

 مقدمة: .1

كبري يف بقاء واستمرار املنظمات يف ظل البيئة املتغرية واملعقدة ملا كان للمعلومات من أهمية ودور 

يتطلب األمر من املنظمات امتالك إجراءات فعالة ومنهجية لتحقيق أهدافها البعيدة املدى ومن جهة أخرى 

فنحن نعيش يف عصر التكنولوجيا الذي أصبحت فيه املعلومات ونظمها املتطورة حاجة ماسة لكي 

ت املستويات التنظيمية املختلفة ابتداء من حاجات املستويات التشغيلية وانتهاء تنسجم مع متطلبا

مبتطلبات اإلدارة العليا حيث أن تلك النظم أصبحت عنصرًا أساسيًا وعصبًا حيويًا يساعد يف تسهيل 

اءة عمل املنظمة وتطوير قدراتها يف سبيل حتقيق امليزة التنافسية  املستدامة اليت مت استخدامها بكف

 عالية.

( حاليا متثل مفاتيح النجاح نظرا للطبيعة الديناميكية املتزايدة         MIS) اإلداريةإن نظم املعلومات 

املختلفة على اختالف  األنظمةاليت يهتم بها عاملنا املعاصررر واليت حتمت فرةررية التكامل والتطوير ب  

 طبيعتها الوظيفية.

نظم، منها اليدوية ومنها اآللية مثل أنظمة معاجلة وللحصول على املعلومات اإلدارية هناك عدة 

( تعترب من أهم النظم املعاصرة واألكثر تطورا ERPالعمليات، إال أن نظم ختطيط موارد املشروعات )

اليت قدمتها تكنولوجيا املعلومات حتى اآلن،  نظرًا ملا حتققه من تكامل عملياتي ومعلوماتي استنادًا 

, ومع بداية القرن احلادي والعشرين اجتهت املشروعات العاملية كبرية ومتوسطة إىل قاعدة بيانات موحدة

(، خاصة بعد أن أتيح للشركات إمكانية ERPاحلجم حنو استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات )

ربط أنظمتها مع عمالئها ومورديها, ودخوهلا يف التجارة اإللكرتونية واإلنرتنت وظهور احلوسبة 
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يث أصبحت تلك احللول أقل كلفة وأكثر فاعلية، وأصبح تبنيها ةرورة حتمية ملتطلبات السحابية، ح

 بيئة األعمال املعاصرة.

ومبا أن املعلومات مورد هام من موارد املشررروعات يف هذا العصر، فال بد من إنتاجها جبودة عالية 

اخلاصة, لذلك سعى هذا البحث إىل  من أجل املنافسة والبقاء, سواًء يف القطاعات العامة أو املختلطة أو

 يف لتحس  جودة املعلومات اإلدارية. ERP)التعرف على دور نظم ختطيط موارد املشروع )

 . مشكلــة وتساؤالت البحـث:2

إن توفري املعلومات اإلدارية جبودة عالية يعترب  أمرًا مهما ملتخذي القرارات يف املشروعات  

التشغيلية واألنشطة اإلدارية التخطيطية من أجل اختاذ خمتلف القرارات االقتصادية للقيام باألنشطة 

واملفاةلة ب  البدائل، لذلك حرصت املشروعات على اقتناء نظم معلومات فاعلة من أجل حتقيق النجاح 

واالستمرارية، إذ إن عدم توافر مثل تلك النظم قد يودي بها إىل الفشل، ولقد تبنت بعض الوحدات 

( كنظام حديث لتوفري ERPة كبرية ومتوسطة احلجم نظم ختطيط موارد املشروع )االقتصادي

احتياجاتها من املعلومات مبا يف ذلك املعلومات اإلدارية، ويف ةوء ما سبق ميكن صياغة مشكلة 

 -البحث يف السؤال الرئيس اآلتي:

شروع     - ملعلومات اإلدارية يف يف حتس  جودة ا  (ERP)هل هناك دور الستخدام نظم ختطيط موارد امل

 شركات االتصاالت اليمنية ؟

 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:

وحتس  جودة املعلومات  (ERP)هل توجد عالقة ب  استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات   1.2

 اإلدارية يف شركات االتصاالت اليمنية؟

يف حتس  جودة املعلومات اإلدارية  (ERP)هل يوجد تأثري الستخدام نظم ختطيط موارد املشروعات  2.2

 يف شركات االتصاالت اليمنية؟ 

 . فرضيــات البحث:  3

"ال يوجد دور لنظم ختطيط موارد  سررعى البحث الختبار صررحة فرةررية رئيسررية صررفرية تقول بأنه        

 يف حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت اليمنية". ERPاملشروعات 

 وقد انبثق عنها الفرةيات الفرعية اآلتية: 

وحتســــني جودة املعلومات   (ERP)" ال توجد عالقة بني اســــتخدام نظم ختطيط موارد املشــــروعات    1.3

 اإلدارية  يف شركات االتصاالت اليمنية؟
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يف حتســـــــني جودة املعلومات  (ERP)"ال يوجد تأثري الســـــــتخدام نظم ختطيط موارد املشـــــــروعات   2.3

 ية  يف شركات االتصاالت اليمنية؟اإلدار

 . أهمية البحث:  4

 ميكن توةيح أهمية البحث على النحو اآلتي: 

يكتسررررب البحث أهميته العلمية من خالل تناوله ملوةرررروع يشررررغل الفكر   األهمية العلمية:  1.4

اإلداري املعاصررررررررر، واملتمثل يف جودة املعلومات اإلدارية، وخاصررررررررة يف ظل اسررررررررتخدام نظم 

 ، وميكن إبراز أهميته العلمية من خالل النقاط اآلتية:ERPختطيط موارد املشروعات 
دة املعلومات اإلدارية يف ظل اإلطار مسرررراهمة البحث يف توةرررريح اخلصررررائ  النوعية جلو -

  م2010النظري جلودة املعلومات اإلدارية الصادر يف سبتمرب 
ومقومات جناح هذه  ERPمساهمة البحث يف توةيح مفهوم نظم ختطيط موارد املشروع     -

 النظم.
 يف حتس  جودة املعلومات اإلدارية. ERPيب  البحث تأثري نظم ختطيط موارد املشروع  -

أكتسب البحث أهميته العملية من خالل االجتاه املتزايد حنو تبين نظم األهمية العملية:   2.4    

كمدخل معاصر للحصول على املعلومات، وميكن إبراز األهمية  ERPختطيط موارد املشروعات 

 -العملية للبحث فيما يلي:

 واملعوقات اليت تواجهه.ومراحل تطبيقه  ERPتوةيح دوافع استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات  -
يف قطاع االتصاالت  ERPحتديد جوانب القوة والضعف يف استخدام نظم ختطيط موارد املشروع  -

 ومبا ميكن من تعزز جناحها يف الواقع العملي.
اليت جيب مراعاتها مبا  ERPالوقوف على جوانب جناح استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات  -

 دارية املفيدة ملستخدميها.ميكن من توفري املعلومات اإل
إن حتس  جودة املعلومات اإلدارية سوف يؤثر إجيابيًا على قرارات مستخدميها وعلى املشروعات  -

 وجناحها ككل وتعزيز قدرتها التنافسية.
 .  أهـداف البحـث:  5

( (ERPسعى البحث إىل حتقيق هدف رئيسي متثل يف تقييم دور نظم ختطيط موارد املشروعات 

 يف حتس  جودة املعلومات اإلدارية، وذلك من خالل األهداف الفرعية اآلتية: 

 (.ERPإبراز طبيعة نظم ختطيط موارد املشروعات ) -1
 بيان خصائ  جودة املعلومات اإلدارية. -2
( يف حتس  جودة املعلومات اإلدارية يف (ERPتقييم دور استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات  -3

 اليمنية. تشركات االتصاال
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 .  منهج البحث:  6

يف ةرروء مشرركلة البحث وأهدافه أعتمد البحث على املنهو الوصررفي التحليلي من خالل وصررف         

وحتليل موةررررروع البحث وبع البيانات من عينة البحث وحتليل وعرس وتفسرررررري النتائو واختبار مدى  

 صحة فرةيات البحث.

 .  منــوذج البحث:7

 يب  منوذج البحث املتغريات اليت بين عليها البحث، وذلك على النحو اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 .  مصادر مجع البيانات: 8

  -اعتمد البحث على نوع  من املصادر هي: 
وتتمثل يف الكتب واألحباث والرسائل العلمية يف جمال نظم ختطيط موارد مصادر ثانوية:  1.8

(، وجودة املعلومات اإلدارية واليت مت الرجوع إليها يف كتابه اجلانب النظري ERPاملشروعات )

 للبحث.

وتتمثل يف البيانات اليت مت بعها باالعتماد على قائمة االستبيان من املشغل  لنظم  مصادر أولية:  2.8

يف  تواملستخدم  للمعلومات اإلدارية يف شركات االتصاال ERPختطيط موارد املشروعات 

 اليمن.

 

 

 املتغري التابـــــــع املتغري املستقل

 استخدام نظم ختطيط

 موارد املشروعات

 

حتسني جودة 

 املعلومات اإلدارية
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 .  أدوات مجيع البيانات: 9

ن العامل  يف شرررركات اسرررتخدم البحث االسرررتبيان يف بع البيانات من أفراد عينة عشررروائية م

 يف اليمن.  تاالتصاالت يف اليمن وذلك من خالل النزول امليداني إىل مراكز وفروع شركات االتصاال

 .  جمتمع وعينة البحث:10

تكون جمتمع البحث من بيع العامل  يف شررررررركات االتصرررررراالت يف اليمن  جمتمع البحث: 1.10

أو من املسررتخدم  للمعلومات اإلدارية  ERPسررواء من املشررغل  لنظم ختطيط موارد املشررروعات

يف اليمن مثل أعضرررراء اإلدارة العليا، أو مدراء اإلدارة الوسررررطى، أو    تيف شررررركات االتصرررراال  

 العامل  يف اجملال املعلوماتي.

متثلت يف عينة عشوائية من العامل  يف إطار نظم املعلومات بشركات االتصاالت     عينة البحث: 2.10

 عاصمة صنعاء.املوجودين يف أمانة ال

 .  حدود البحث:  11

مت تنفيذ هذا البحث على العامل  يف جمال نظم املعلومات بشررررررررررررررررركات   احلدود اجلغرافية: 1.11

 االتصاالت املوجودة بأمانة العاصمة صنعاء.
مت إجراء البحث على العامل  يف نظم املعلومات يف ثالثة شررررركات اتصرررراالت   احلدود املكانية: 2.11

 لالتصرررررراالت، املؤسررررررسررررررة العامة  MTNهي )شررررررركة مين موبايل للهاتف النقال، شررررررركة  

 السلكية والالسلكية(. لالتصاالت
 .م2020-2019مت إجراء هذا البحث خالل العام  احلدود الزمنية: 3.11
يف  ERPاقتصرررر البحث على حتديد دور نظم ختطيط موارد املشرررروعات    احلدود املوضـــــوعية: 4.11

 حتس  جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت اليمنية.
 . التعريفات اإلجرائية للبحث: 12

  -هناك عدد من املصطلحات املرتبطة بالبحث نوةحها فيما يلي:

حملوسرررررربة املتكاملة مع بعضررررررها  هي حزمة من النظم ا (:ERPنظم ختطيط موارد املشــــــــروعات   (1

البعض واملصررممة بناًء على أفضررل املمارسررات بهدف توفري بيع احتياجات املشررروعات والوحدات 

االقتصادية من املعلومات، واليت تسمح بتدفق البيانات واملعلومات آليًا بقنوات اتصال عالية التقنية    

 ر.من خالل قواعد بيانات مرتابطة متنع االزدواج والتكرا
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هي خمرجات النظام املعلومات اإلدارية الناجتة عن معاجلة البيانات وحتليلها                   املعلومات اإلدارية:    (2

وتفسررررررررررريها هدفها مسرررررررررراعدة اإلداري  يف إجناز أعماهلم توفري املعلومات املفيدة ملتخذي القرار 

 ( . 2006)روبرت وآخرون، 

جودة املعلومات فهي الدرجة اليت تقدم بها املعلومات قيمة إىل الذين  جودة املعلومات اإلدارية: (3

 وأجراء القرارات واختاذ التخطيط يف هامًا دورًاوتلعب يستخدمونها وإىل املنظمة بشكل عام 

 (.2009،إدريس) املعلومات تلك جودة على ذلك ويعتمد الشركة، داخل واألنشطة العمليات

 السابقـــة تثانيا: الدراســـا 

العربية واألجنبية يف جمال البحث بغرس توةريح   الدراسرات السرابقة   عدد منالبحث  يسرتعرس  

اجلهود اليت بذلت من الباحث  السرررررررررررررررابق  يف هذا اجملال، لتحديد الفجوة البحثية وما مييز البحث 

 احلالي عن الدراسات السابقة، وفيما يلي بيان ذلك.

  :الدراسات العربية   .1
  يلي نستعرس عدد من الدراسات السابقة العربية يف جمال البحث مرتبة زمنيا بشكل تنازلي: فيما

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على وجهات نظر أصحاب   (2020  بين خالد و سلمان،ة  ــدراس 1.1

الشركات املصاحل حول مستوى تبين نظام التخطيط املوارد وأثرة على جودة نظم املعلومات احملاسبية يف 

الصناعية األردنية، حيث تكونت عينة الدراسة من أصحاب املصاحل الداخلية )املديرين الداخلي  

( يف الشركات الصناعية املذكورة ITورؤساء أقسام احملاسبة  واحملاسب  والعامل  يف أقسام )

ارد جاء بدرجة مرتفعة وتوصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائو أهمها أن مستوى تبين نظام ختطيط املو

وأن هناك اثر ذو داللة إحصائية الستخدام كال من نظام إدارة التوريد على جودة املعلومات احملاسبية يف 

 ح  أن نظم إدارة املخزون واملوارد البشرية واملالية مل يكن هلا اثر ذو داللة إحصائية على املتغري التابع. 
 

 العالقة ىلع  مستخدامل رةا اثر ىلع التعرف إىل سةدرالهذه اهدفت  (2019دراسة  أمحد، بلل، 2.1
 ًاماداعت وفرةياتالدراسة  وذجمن ناءب مت ،اإلداري واإلبداع دركةامل اإلدارية اتمولعامل ظمن جودة ب 
 مت اسة.ر لدل اتنياالب عمجل اليةماالحت غري العشوائية ةنالعي ىلع ادماالعت مت الدارسة، أدبيات ىلع

 أوةحت وقد % 81 تحميللل الصاحلة اتنالبيا سبةن غتلب حيثالدراسة  ةنلعييان استبا 384 عدد توزيع
 كهنا انمبي اإلداري، اإلبداع يلع اإلدارية اتمولعامل ظمن جلودة باشرم أثر وجود عدم الدارسة تائون
 العالقة يتوسط  مستخدامل رةا وان  ،مستخدامل رةا يلع اإلدارية اتمولعامل ظمن جلودة إجيابي أثر
 توصيات تقديم مت سةراالد تائون ىلعناًء وب ًا.متا توسطًا واإلبداع اإلدارية اتمولعامل ظمن جودة ب 
 .يةلستقبم ببحوث حاترتاواق
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هدفت الدراسة إىل بيان أثر تطبيق نظم ختطيط موارد املشررروعات على   (2015،ة   يامنيــدراس 1.3 

داء الشركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية باستخدام بطاقة األداء أ

املتوازن ممثلة باألبعاد)املالي, والعمالء, والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو(, وكذلك هدفت لتوةيح 

غري املالية الناجتة عن تطبيق تلك املالية و واآلثارومكوناته ومزايا تطبيقه وعيوبه،  ERPمفهوم نظم 

النظم، والتعرف على مستويات تطبيق تلك النظم يف كل قسم من األقسام يف تلك الشركات، حيث 

مت اتبعت الدراسة املنهج  الوصفي والتحليلي، ومت بع البيانات من خالل تصميم استمارة استبيان 

الشركات الصناعية  يف عدد من تستخدمERP م نظأن  إىلتوصلت الدراسة ، و( شركة43)يف  توزيعها

 استفادة من األقساميعد أكثر  احلساباتاملساهمة املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية، وأن قسم 

على  ERP لتطبيق نظم أثرنه يوجد أيف األقسام األخرى، و حتدثألنه يتأثر بالعمليات اليت ، تلك النظم

 ألربعة يف بطاقة األداء املتوازن.أداء الشركات باستخدام األبعاد ا
 

مقرتح لتقييم الكفاية املعلوماتية لنظم  إطار تقديمهدفت الدراسة إىل   (2014 ،نصار ة  ــدراس 1.4

، من خالل حتديد أهم اإللكرتونيةختطيط موارد املشررروعات  للمحاسبة عن عمليات التجارية 

السياسات واإلجراءات التقنية واحملاسبية ملعاجلة كل  أهم، وحتديد احملاسبيةاملشكالت واملعوقات 

والتوكيدية واملوثوقية املعلوماتية، وحتديد أهم اآلليات الرقابية الصارمة والكفيلة بتقوية  األمانمن 

النظام احملاسيب باستخدام نظم ختطيط موارد املشررروعات، وحماولة وةع إطار نظري يعتمد على 

يف ظل التجارة  اإلنرتنتعلى شبكة  اإللكرتونياحملاسيب وموقعها الربط ب  نظام الشركة 

يف معاجلة املشاكل احملاسبية، ووةع إطار  ERP، والتكلم عن الكفاية املعلوماتية لنظم اإللكرتونية

 أجريت, وقد ERPمقرتحاً لتقييم مدى كفاية وكفاءة خمرجات املعلومات احملاسبية املتولدة يف بيئة نظم 

الدراسة ، وقد توصلت هذه م2013 – 2009الدراسة بالتطبيق على بيئة األعمال املصرية خالل الفرتة 

 اإللكرتونيةنه ميكن معاجلة املشكالت واملعوقات احملاسبية والضريبية يف ظل استخدام التجارة أإىل 

كافية نسبيًا يف معاجلة  ERPنظم, وأن خمرجات املعلومات احملاسبية املتولدة يف بيئة ERP نظم يف بيئة

ن هناك العديد من السياسات واإلجراءات التقنية أ، واإللكرتونيةالقضايا احملاسبية والضريبية للتجارة 

 .اإللكرتونيةواحملاسبية ملعاجلة املشكالت احملاسبية املتولدة يف ظل بيئة التجارة 
 

هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة يف جناح نظم ختطيط   (2013 ،احللتة ة ــــــدراس 1.5

موارد املشررروعات والذي حددها يف التوافق ب  عمليات النظم وعمليات األعمال، ودعم عمليات اإلدارة, 

يتكون  ERPنظمن جناح أوكفاءة قسم تكنولوجيا املعلومات، واهلندرة، ودعم موردي النظم، يف ح  

نظم وجودة املعلومات وجودة اخلدمة، وقد متثل جمتمع الدراسة يف الشركات املتوسطة من جودة ال

توصلت ، وقد ERP ، وقام الباحث باختيار عينة من شركت  تطبق نظماألردنوصغرية احلجم يف 

أن الشركات األردنية تولي اهتماماً كبرياً يف تطوير تكنولوجيا  عدة نتائو كان من أهمها الدراسة إىل
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دقيقة وفعالة للحصول على املعلومات، وأن كفاءة قسم تكنولوجيا  إجراءاتملعلومات، كما تتبع ا

متتلك أدوات  ERPعلى جودة املعلومات وجودة اخلدمة, كما أن نظم  يؤثراملعلومات ودعم موردي النظم 

 وسهولة التعامل معها. -جودتها -فعالة تضيف قيمة جوهرية لفائدة املعلومات

 

مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبيان  حتديدهدفت الدراسة إىل  (2013،  عصام ةـــــدراس  6.1

دورها يف حتس  جودة املعلومات وانعكاسات جودة املعلومات على القرارات االستثمارية اليت حتقق 

عينة  علىالقتصادية دراسة ميدانية يف كلية بغداد للعلوم ا إجراءمن خالل ذلك التنمية االقتصادية، و

ن تكنولوجيا املعلومات أ عدة نتائو منها توصلت الدراسة إىل، ووبعض الطلبة األساتذة تمشل

جديدة ذات كفاءة عالية تؤدي إىل ترابط احلواسيب وشبكات االتصال  وطرقواالتصاالت تعد أساليب 

صائ  النوعية تفتقر إىل بعض ن اخلأمعًا, لتكون قادرة على معاجلة وتوصيل املعلومات الكرتونيًا, و

املستمر واملعلومات غري التجميعية, كما أن عدم توفر واإلفصاح العناصر كالوةوح واالكتمال 

هميتها ملتخذي أالوحدات االقتصادية معلومات يف الوقت املناسب يؤدي إىل فقدان هذه املعلومات 

توظيف تكنولوجيا املعلومات؛ ومبا  بية تتسم جبودة عالية يف ظلسالقرارات، وأن املعلومات احملا

 ينعكس على ترشيد القرارات االستثمارية وزيادة الرتاكم الرأمسالي ومبا حيقق التنمية االقتصادية.
 

باعتبارها مدخل  ERPالدراسة إىل تسليط الضوء على نظم  هدفت( 2011 ،خرونآحممد و ة ـــــدراس  7.1

نشطة أدرجة تكامل نظم املعلومات ول ووةع إطار لتطبيق،تكنولوجي تنظيمي ميتاز حبداثة التبين وا

يضاح أثر إردن باعتبارها مؤشر هام لقياس درجة تطور نظم املعلومات، وعمال يف األمنظمات األ

خصوصًا ما يتعلق بأنشطة خلق القيمة، وبيان  ،يف حتقيق الكفاءة التشغيلية ERPاستخدام برجميات 

 أعماليف تطبيقات منظمات األعمال باجتاه تبين مصفوفة قيم يف إحداث حتول  ERPأثر برجميات 

مغايرة, وتوفري مقياس بارومرتي دال ميكن أن يشكل أجندة عمل للكثري من الشركات اليت بصدد 

شركة مدرجة يف  (16)جريت الدراسة على أ، ولتحقيق تلك األهداف فقد ERPحيازة وتركيب نظم

على  ERPتوظيف واستخدام نظم وجود أثر كبري لتوصلت الدراسة إىل لألوراق املالية، وبورصة عمان 

دور ب تقوم ERPنظم وأن حمركات خلق القيمة معربًا عنها بكل من جودة املنتو وهيكل التكلفة، 

صبح أ ERP يف صيانة منظومة العمالء ملنشأة األعمال، وأن تبين نظم ختطيط موارد املشررروعاتمهم 

 عمال لتحقيق ميزة تنافسية. ةرورة ملحة ملنشأة األ
 

نظمة املعلومات احملاسبية, أهدفت الدراسة إىل توةيح واقع استخدام   (2009،  الدايــةة ــــــدراس  1.8

نات املالية، وقياس وتقدير اجلدوى االقتصادية من استخدامها، ومعوقات اوتقييم أثرها على جودة البي

توصلت الدراسة إىل أن ، وقطاع غزة يف فلسط  احملتلةومشاكل استخدامها يف قطاع اخلدمات يف 

هلا األثر األكرب على استخدام الشركة  واإليراداتس املال أحجم الشركة من حيث عدد العامل  ور



78 

 

 

 78 

 يف تحسين جودة املعلومات اإلدارية( ERP)دور نظم تخطيط موارد املشروعات 
 د.عبد الرحمن أحمد محمد مانع.         ميدانية ىلع قطاع االتصاالت اليمنية()دراسة 

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )41العدد )

ISSN : 2410-1818 

لنظم املعلومات احملاسبية، كما أن شركات اخلدمات اليت تستخدم نظم معلومات حماسبية تستطيع 

ة عالية، وباآلتي حتقق اخلصائ  النوعية وجودة املعلومات، كما احلصول على بيانات مالية ذات جود

 ،يؤدي إىل خفض التكاليف وزيادة اإليرادات وجودة اخلدمة، ومبا يعود على الشركة بأرباح أكرب

أنها ال تستخدمها يف سوق  إالوإن الشركات يف قطاع غزة بالرغم من استخدامها تكنولوجيا حديثة، 

أن العامل  يف قطاع اخلدمات مل يكونوا على قدر كاف من التدريب ودراية املالية، كما  األوراق

بفائدة وأهمية استخدام النظم، كما خلصت إىل وجود العديد من املعوقات حتد من استخدام نظم 

املعلومات هي )كفاءة العامل ، ومقاومة العامل  للتغيري, وقلة التمويل, وارتفاع تكاليف االستثمار, 

 قناعة بأهمية النظم(.وعدم ال

 

يف تعزيز سلسلة العرس  ERPمدى تأثري نظم  حتديدهدفت الدراسة إىل  (2008  سليمان، ة ـدراس 9.1

اهلدف مت افرتاس فرةيت  رئيسيت : هذا شركة، ولتحقيق ألية قيمة الواليت متثل جوهر سلسلة 

مع نظم املعلومات احملاسبية يساعد على ترابط  ERPتضمنت يف حمتواها أن تكامل التطبيقات لنظم 

وتنبؤ ومتابعة ورقابة ولوجستية األنشطة، كما تسهل تكامل البيانات الداخلية واخلارجية لتعزيز عملية 

التحليل واختاذ القرارات املالئمة, ولتحقيق اهلدف مت حتديد عينة من عشرين من محلة الدكتوراه 

توصلت الدراسة إىل وجود قصور يف نظم احملاسبة التقليدية يف ، و العراقواملاجستري والدبلوم العالي يف

ودورتي النفقات  ERPحتقيق التناسق واالتصال والتكامل املعلوماتي، وأن العالقة ب  تطبيقات 

ساعد بيع املستخدم  للوصول لقاعدة بيانات واحدة، ومبا يعزز التكامل والتناسق واإليرادات ت

طة الشركة والقيمة املضافة ويوفر ميزة تنافسية، كما أظهرت أنها ختفف اجلهد والرتابط ألنش

إنتاج مات تفصيلية ةرورية, وتساعد على واليدوي، حتافظ على الوقت، تساعد على التنبؤ, توفري معل

 .تقارير باحلاالت االستثنائية

 الدراسة األجنبية  . 2

مرتبرررة زمنيرررا   األجنبيرررة السرررابقة يف جمرررال البحرررث   مرررن الدراسرررات  عررردد فيمرررا يلررري نسرررتعرس 

 بشكل تنازلي:

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري نظام ختطيط (  Attayah & Sweiti ،2014   ةــدراس  1.2

موارد املشررروعات على جودة املعلومات احملاسبية من خالل دراسة تأثري نظم ختطيط موارد املشررروعات  

علومات احملاسبية واليت تشمل الوقت املناسب، والقيمة التنبؤية, والتغذية العكسية على مالءمة امل

 إدراك حيسن من اختاذ القرارات من خالل ERPتوصلت الدراسة إىل أن نظم وللمعلومات احملاسبية. 

ة زيادة أهمية املعلومات احملاسبية، حيث يوجد أثر لتطبيق نظم ختطيط موارد املشررروعات على مالءم

 .املعلومات يف بيع جوانبها )الوقت املناسب, والتغذية العكسية, والقيمة التنبؤية(
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على القيمة  ERPهدفت الدراسة إىل معرفة تأثري نظم   (Gabriela & other ،2013  ةــدراس 2.2

 املضافة يف عملية التحس  املستمرة من التوقعات لنظم املعلومات املالية وغري املالية يف احملاسبة اإلدارية،

ليس هلا تأثري كبري على التقارير والتحليل، ووةع املوازنات املالية  ERPتوصلت الدراسة إىل أن نظم و

، فضاًل عن ختصي  التكاليف, ومع ذلك إلداريةاوغري املالية، اخلارجية واملخصصة يف احملاسبة 

وبع البيانات واتساع تطبيق  ERPب  استخدام نظم  وإجيابيةعالقة هامة الدراسة أن هناك وجدت 

جتهيز املعامالت وأدوات قوية فيما يتعلق جبمع البيانات  متثل ERPساليب احملاسبة اإلدارية، وأن نظم أ

 .بدياًل عن نظم معاجلة املعامالت ERPنظم  ميكن اعتبارباآلتي ملنظمة, وداخل ا التكاملحتقيق و
 

على احملاسبة  ERPهدفت الدراسة إىل تقييم تأثري نظم   (Todorovi & Malini،2012  ةــــــــــدراس 2.3

واإلدارة,  اإلداريةعلى احملاسبي  واحملاسبة  ERPيف املشروعات الصناعية، وحتليل أثر نظم  اإلدارية

، يف صربيا SAPولتحقيق ذلك اهلدف فقد أجريت الدراسة على تسع شركات صناعية تستخدم نظم 

تقلل من الوقت الالزم للقيام باملهام التقليدية للمحاسبة اإلدارية،  SAPتوصلت الدراسة إىل أن نظم و

يجي سريع أيضًا, وأن هناك االسرتات واإلبالغكما يصبح الوقت الالزم لتحليل البيانات وقياس األداء 

 يف دور احملاسب  اإلداري .  وإجيابيتغيري كبري 

له تأثري  ERPعلى ما إذا كان تطبيق نظم  لإلجابةهدفت الدراسة   (Zarzycka، 2012( ةـــــــــدراس 2.4

, وخاصة يف جمال قياس األداء والتقارير الداخلية، وإىل تقييم اإلداري على مهام ووظائف احملاسب  

توصلت الدراسة إىل أن ، وشركات بولندية (6)؛ من خالل دراسة ميدانية أجريت على  ERPأثار نظم 

أثرت على ممارسات احملاسب  اإلداري ، وأن تنفيذها  BAANأو  SAPنظم املعلومات املتكاملة مثل 

 ERPنظم فإن وعالوة على ذلك  ،وحدات حتكم لتعلم الكثري عن العمليات رييعطي احملاسيب اإلدا

مكنت احملاسبي  اإلداري  من القيام بدور أكثر نشاطًا يف إدارة األعمال وأن يصبحوا شركاء قد 

شارت إىل أن دور احملاسبي  اإلداري  تطور يف أو ،للمدراء، كما تقدم دعمًا قيمًا لعمليات صنع القرار

على درجة عالية من التخص ، وأظهرت أنه على  ينمستشارإىل  ملعلوماتمزودي عقد املاةي، من ال

مل يغري من التوصيف الوظيفي للمحاسب  اإلداري , فقد أدت إىل نقل  ERPنظمالرغم من أن تنفيذ 

س  نوعية كما أدت إىل توفري املزيد من الوقت, وحت ،بعض مهامهم؛ إما ملديري مراكز معينة أو أمتتها

على ممارسات احملاسبة اإلدارية يكون  ERPوتوقيت التقارير والتحليالت اخلاصة بها، وأن تأثري نظم 

 أكثر وةوحًا يف املدى الطويل.

لى املمارسات ع ERPهدفت الدراسة إىل حتديد تأثري نظم (  Matengu ،2011  ةــــــــدراس 5.2

, كما ERPداخل احملاسبة يف نظم  اإلبالغالتغيريات يف نظام  عنالتأثريات النابة احملاسبية، وحتديداً 

هدفت إىل حتديد املشاكل والتوقعات من اعتمادها, وإجياد خصائ  جناحها من دقة وموثوقية وزمن 
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الدراسة على البنك الوطين  وأجريتاستجابة، وكذلك هل املوظفون قادرون على استخدامها وصيانتها، 

يشعرون باالرتياح بشكل  ERPتوصلت الدراسة إىل أن مستخدمي نظم ، ووتسواناللتنمية يف بهورية ب

وجود باإلةافة إىل مكلفة إال أنها تتميز بالكفاءة وبالفعالية,  ERP، وإنه بالرغم من أن نظم عام

إىل أن جودة املعلومات مهمة للمدراء الختاذ  الدراسة  كما توصلت، يف السوق ERPالعديد من أنظمة 

وسعداء بكونها  أوراكل، اليت تنتجها نظمراة  عن نوعية املعلومات  املستخدم القرارات, ومعظم 

 تساعدهم يف اختاذ القرارات.

على نوعية نظام  ERPهدفت الدراسة إىل معرفة أثر نظم   (Galani &other ،0201ـــــة  دراس 2.6

املنظمات واستخدام ممارسات احملاسبة اإلدارية احلديثة، وركزت الدراسة على عينة من معلومات 

الشركات اليونانية املطبقة لتلك النظم، واألسباب اليت جتعلها تستثمر يف تلك النظم والفوائد اليت 

 ،ERPتستخدم نظم شركة  (12)عدد ( شركة يونانية،  منها 30الدراسة على ) أجريتحققتها؛ وقد 

توصلت الدراسة إىل أن جودة نظام املعلومات املستخدمة يف التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي هي يف و

أعلى مستوى باألنظمة املتكاملة مقارنة مع األنظمة القدمية، فضاًل عن التقارير واملرونة والكفاءة، 

كآلية جلمع  ERPى نظم وباإلةافة إىل وجود مستوى عال جدًا من االرتياح لدى اإلدارة باالعتماد عل

البيانات وإعداد التقارير والتحليل، إال أن التأثري ةئيل على استخدام ممارسات احملاسبة اإلدارية 

 والتقريرالوقت الستخدام األساليب احلديثة بداًل من جمرد استخراج البيانات  إتاحةاحلديثة، من خالل 

 .العملياتعن 

  ت السابقة:ما مييز البحث احلالي عن الدراسا .3

البحث , سرريتم يف هذا عرس ما مييز واألجنبيةبعد أن مت اسررتعراس الدراسررات السررابقة العربية   

  -عن تلك الدراسات، وذلك كما يلي: احلالي

يف نظم ختطيط موارد املشررروعات وجودة املعلومات  أن املتغريات اليت تناوهلا البحث احلالي متثلت -1

)تكنولوجيا املعلومات،         متغريات أكثر عمومية مثلتناولت الدراسات السابقة يف ح  أن  اإلدارية،

, عوةًا عن (، جودة املعلومات اإلداريةوكفاية املعلومات، والتكامل املعلوماتي ،واستخدام احلاسوب

)سلسلة العرس، والقرارات مت تناول كما  ERPاملتمثلة يف نظم  املتغري املستقل للبحث احلالي

 , ودوراإلدارية, واحملاسبة اإلدارية, ونظم املعلومات اإللكرتونيةالسرتاتيجية وأمثلة خلق القيمة والتجارة ا

 اإلدارية.مات و, وأداء الشركات( عوةًا عن املتغري التابع املتمثل يف جودة املعلاإلداري 

الصادر عام  FASBإطار خصائ  جودة املعلومات احملاسبية يف ظل  تناولتالدراسات السابقة  أن  -2

اإلدارية جودة املعلومات قام بدراسة  البحث احلالي يف ح  أن, م1989الصادر عام  IASC, وإطار م1980

 يف اطار مفتوح.
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ترجع ملكيتها للقطاع العام وأخرى للقطاع شركات  أن عينة البحث احلالي قد اشتملت على -3

 .أكثر قابلية للتعميمالبحث النتائو اليت ستسفر عنها  الذي جيعل املختلط وثالثة للقطاع اخلاص األمر

 

 ثالثا : اإلطار النظري للبحث

  .ERPطبيعة نظم ختطيط موارد املشروعات  .1

ختطيط  نظمبأن  Stair & Reynolds يرى كل من :ERPاتتعريف نظم ختطيط موارد املشــروع 1.1

" نظم مت تصميمها على درجة عالية من التكامل ومبا ينعكس بالفائدة  عبارة عن ERP موارد املشروع

فقد عرف  مندور وأما ، (Ralph M. Stair & George w. Reynolds , 2010) على بعض األعمال"

" جمموعة برامو جاهزة قابلة للتطويع صممت بناء على أفضل املمارسات يف اجملاالت  أنهاب  ERPنظم 

لى قاعدة بيانات عتعمل على ختطيط عمليات الشركة وتكامل معلوماتها استنادًا الوظيفية املختلفة 

ظم نبأنها "  Steinhart & Romney ويعرفها  (2011)مندور,  مركزية مهما كان توزيعها اجلغرايف"

 Marshall B. Romneyتعتمد على احلاسوب تسمح بإدارة كل مصادر املؤسسة بشكل متكامل 

&) Paul Steinhart , (, 2012  وسيلة لدمو بيانات وعمليات   بأنها (2012،أوحيدة) يف ح  عرفها "

 .منظمة أعمال واحدة يف نظام واحد

 : ERPاتمراحل تطور نظم ختطيط موارد املشــروع 2.1

ميكن توةيح مراحل تطور نظم ختطيط موارد املشررروع من خالل عرس مراحل ظهور النموذج بأنواعه, 

 -سباب التطور, وذلك كما يلي:أوتطور النموذج, و

ر للبحث والتحليل تنمن قبل جمموعة غار ERPمت صياغة مصطلح  :نشأة نظم ختطيط موارد املشــروع 

ىل منتصف القرن امليالدي إيعود   ERPنظم  مر أن ابتكار, ولكن حقيقة األم1990يف بداية عام 

يب واألنظمة املؤمتتة, وانعكس ذلك املاةي، حيث ظهرت أول البوادر يف اخلمسينات بظهور احلواس

سريعًا على القطاع الصناعي نظرًا ملا ميثله من رقم يف ميزان املدفوعات والناتو القومي للدول، حيث 

والذي متيز القرن العشرين ات ييف ستين (Inventory Management)ظهر نظام مراقبة وإدارة املخزون 

ات إىل يفورتران( وسرعان ما تطور حبلول السبعين -)كوبولحباسبات كبرية وبرجميات اجليل الثالث 

 .(MRPختطيط احتياجات املواد )
ختطيط ومع بداية القرن احلادي والعشرين واستخدام برجميات اجليل اخلامس تطورت نظم            

ت لتشمل ما يسمى بذكاء األعمال إةافة لكونها ةمت بيع أنشطة املشررروعا ERP موار املشروعات

نواعها وما يسمى املكاتب األمامية مثل أمتتة قوى املبيعات، وأمتتة عمليات التسويق والتجارة أمبختلف 

 إمكانيةاملصدر، مع مفتوحة ربجميات الباستخدام منصات الويب و (نظام خادم/عميلبر )والذي متيز 

 (2014)عثمان،( SCM, CRM, SFAالتكامل مع تطبيقات اجليل اخلامس مثل )
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شهدت نظم ختطيط موارد املشررروعات تطورًا كبريًا : ور يف نظم ختطيط موارد املشــروعاتالتط -أ

اآلترري على مدار الوقت من حيث التصميم والتنوع والتكلفة والنطاق وميكن إظهارها على النحو 

 : (2014)حجر،
يف الفرتة األخرية تصمم وفقًا لقواعد البيانات العالئقية من  ERPأصبحت نظم  من حيث التصميم: .1

جهة, مع إمكانية تطبيقها على أجزاء من النظم من جهة أخرى, والذي أتاح التنفيذ على مستوى 

 )النموذج / التوليفة(, وحبسب احتياجات املشررروعات ومبا تسمح به موازاتها. احلزمة
الصناعات، مثل  أنواعارد املشررروعات لتليب خمتلف توسعت نظم ختطيط مو من حيث التنوع: .2

االتصاالت والنقل والبنوك وغريها، كما تنوعت كذلك تطبيقاتها لتشمل ختطيط كافة موارد 

 املشررروعات.
يف بادئ األمر كبرية وكانت ال تتناسب إال مع  ERPلقد كانت تكاليف نظم  من حيث التكلفة: .3

صبحت تناسب أاملشررروعات الضخمة، ولكن مع التطورات التكنولوجية فقد اخنفضت تكلفتها و

 املشررروعات متوسطة احلجم ورمبا بعض الصغرية منها.

, اإللكرتونيةنظمة الداعمة والتجارة ليشمل األ ERPمؤخرًا توسع نطاق نظم  من حيث النطاق: .4

 استالم، مثل اإلنرتنتكما توسع نطاقها ليشمل ويرتابط مع اجلهات اخلارجية اليت تتعامل عرب 

 و والكمبيوتر اللوحي )اآلباد( اجلوال عن  طريق اهلاتف –طلبات البيع وتقديم اخلدمات الكرتونيًا 

  ، حيث انتقلت ملنصات الويب.- اإللكرتونيةوغريها من الوسائل 

ب )أمحد , ومن أهم تلك األسررررررررباERPك عدة أسررررررررباب دعت إىل تطور نظم هنا أســــــــــبا  التطور:  -ب

  :( 2011واخرون،
التطورات اليت حدثت يف تكنولوجيا الربامو واملعدات، وخاصة قواعد البيانات والسريفرات  -1

 الكمبيوتر.أنظمة تشغيل والتطورات يف جمال سعة التخزين ونقل البيانات و
لبيانات واملعلومات الكرتونيًا لالتطور يف الرؤية حيال تكامل أنظمة املعلومات ومشاركتها وتبادهلا  -2

 وتطور الشبكات وتكنولوجيا االتصاالت.
ويرى الباحث أن اإلسهام األكرب الذي ساعد يف ظهور ومنو تلك النظم يعود ملا يسمى الربجمة 

  كات بيع الربجميات وتقديم خدمة الربجمة, حيث ظهرت شر( Software as a Service)كخدمة 

واليت مكنت من جعل ( Cloud Computing)يسمى باحلوسبة السحابية  ظهور ما وكذلك إىل ما

الربجميات على منصات الويب واكتفاء الشركات بالدخول إليها عن طريق احلاسوب دون احلاجة إىل 

ارخ  تكلفة وأسهل  ERPول السحابية من نظم االحتفاظ بسريفرات, حيث جعل هذا املفهوم وهذه احلل

  يف التنفيذ واإلدارة وأكثر فاعلية وأمان ومحاية وسرية أيضًا. 
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 اإلدارية: املعلومـات جودة  .2

جودة نظم املعلومات اإلدارية ميكن تعريفها إجرائيا بأنها احلالة املثالية اليت جيب أن توجد بها 

 (  2018اآلتية )البعد الزمين، البعد الشكلي، وبعد احملتوى(. )املهدي،نظم املعلومات اإلدارية يف األبعاد 

جودة املعلومات وأبعادها : تعرف جودة املعلومات حسرررررررب املالئمة لالسرررررررتعمال بانها درجة االيفاء   1.2

برراالحتيرراجررات والتوقعررات من قبررل مقرردمي املعلومررات أو أو عمررال املعرفررة عنررد قيررامهم بررأعمرراهلم، إن    

املبكرة اهتمت جبودة املعلومات ركزت على بعدين هما التوقيت والدقة واملبادلة بينهما، الدراسرررررررات  

بعدًا من أبعاد اجلودة مت جتميعها  180ولكن سرعان ما توسعت وتطورت هذه األبعاد حتى وصلت إىل     

 ل(.يف اربع فئات )اجلودة الذاتية  الداخلية، اجلودة السياقية، العرس والتقديم، قابلية الوصو

  ( :FASB & IASB,2010) : وتتمثل يف خاصيت  هماللمعلومات اخلصائص األساسية -1

تكون املعلومات مالئمة إذا كانت قادرة على إحداث فرق يف القرارات اليت يتم اختاذها  املالءمة: -أ

من قبل متخذي القرارات، وتكون املعلومات مالئمة إذا كان لديها قيمة تنبؤية. قيمة تأكيدية، 

 وكالهما, وكما جيب أن تتصف باألهمية النسبية وميكن توةيح تلك العناصر كما يلي: 

إذا كان ميكن استخدامها كمدخل يساعد  تنبؤيهيكون للمعلومات قيمة  ؤية:القيمة التنب -

 على التنبؤ بالنتائو املستقبلية.

هلا القيمة التأكيدية إذا كانت توفر تغذية  اإلدارية واحملاسبيةاملعلومات  القيمة التأكيدية: -

 راجعة )تأكيدات أو تغيريات( عن التقييمات السابقة.

تكون املعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان إهماهلا أو جتاهلها  ادية(:األهمية النسبية  امل -

 ميكن أن يؤثر على قرارات مستخدميها.

 مفيدة فال بد من أن تتوفر فيها املالءمة والتمثيل الصادق معًا.اإلدارية كما أنه لكي تكون املعلومات 

االقتصررررررادية يف الكلمات  تعكس الظواهراإلدارية ويقصررررررد به أن التقارير  التمثيل الصــــــــادق:  -ب

, ولكي تكون املعلومات ممثلة بصرردق جيب أن يتوفر فيها ثالثة عناصررر وهي االكتمال,  واألرقام

 واحلياد , واخللو من اخلطأ, وميكن إيضاح تلك العناصر كما يلي:

تشمل تصوير كامل جلميع املعلومات الضرورية للمستخدم  لفهم الظاهرة اليت        االكتمال: -

 تصويرها.مت 
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ال يعين اخللو من اخلطأ أن املعلومات دقيقة متامًا من بيع النواحي، بل         اخللو من اخلطأ:  -

يقصرررد به أنه ال يوجد بها سرررهوًا أو خطأ يف وصرررف الظاهرة، وأن العملية املسرررتخدمة إلنتاج   

  املعلومات باختيارها وتطبيقها كانت خالية من اخلطأ.

اليت تعزز من منفعة املعلومات شرررريطة انطباق اخلصرررائ   وهي اخلصرررائ   اخلصــــائص املعززة:  -2

األسرررررررراسررررررررية, وتتمثل يف القابلية للمقارنة, والقابلية للتحقق, والوقت املناسررررررررب، والقابلية للفهم، 

    (:.2016Oladi&Shafakhei)  وميكن توةيح تلك اخلصائ  كما يلي

حتديد وفهم أوجه الشبه وهي اخلاصية اليت متكن املستخدم  من  القابلية للمقارنة: -أ

واالختالف ب  البنود, وتكون املعلومات أكثر فائدة إذا كان من املمكن مقارنتها مع 

املشررروعات  األخرى ومع املعلومات املماثلة يف نفس املؤسسة, كما أن االتساق يعزز من خاصية 

هلدف، واملعلومات القابلية للمقارنة فاملقارنة هي اهلدف، واالتساق يساعد يف حتقيق ذلك ا

املالئمة جيب أن متتلك قدر من القابلية للمقارنة, كما أن التمثيل الصادق لظاهرة معينة جيب 

 أن ميتلك قدرًا من القابلية للمقارنة أيضًا.
تعين إمكانية الوصول إىل نفس النتائو إذا مت تطبيق طرق أخرى وتساعد  القابلية للتحقق: -ب

 علومات متثل بصدق وأمانة الظواهر االقتصادية.ن املأيف طمأنة املستخدم  ب

القرار بسرعة ويف الوقت املناسب قبل أن  يويقصد بها توفري املعلومات ملتخذ الوقت املناسب:  -ج

 تفقد قدرتها على التأثري يف القرار.
ويقصد بها تصنيف وتوصيف املعلومات بشكل واةح ودقيق مما جيعل منها  القابلية للفهم: -د

العلم بأن بعض الظواهر معقدة بطبيعتها وقد حتتاج إىل املساعدة لفهمها من قبل مفهومه، مع 

 استشاري.
مع العلم بأن اخلصائ  املعززة تعزز جودة املعلومات بشكل فردي أو باعي، إال أنها ال جتعل 

ال املعلومات مفيدة ما مل تكن املعلومات مالئمة وممثلة بصدق، كما أن اخلصائ  النوعية املعززة 

 ساسية.أاخلصائ  لزيادة خاصية  ىحدإتتبع ترتبًا معينًا، وقد يتم تقلي  
 

 رابعًا:االطار العملي للبحث

 .نبرررذة خمتصرررررة عن قطرراع االتصراالت يف اليمن1

 ( :2003يف اليمن  اجلربي،مشغلي االتصاالت  2.1

نوةحها شركات رئيسية تقدم خدمات االتصاالت،  مخس يف الوقت الراهن يوجد يف اليمن     

 اآلتررري: من خالل اجلدول 
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 واخلدمات اليت تقدمها اليمناالتصاالت يف  شركات( 1 -3جدول رقم  

 الشركة م
 سنة

 اإلنشاء
 التقنية اخلدمات واألنشطة

املؤسررسررة العامة  1
لالتصررررررررررررراالت 
السرررررررررررررررررلكية 
 .والالسلكية

والالسرررلكي, االتصرررال السرررلكي   م1981
االنرتنت بتقنيات خمتلفة, تراسرررررررررل 
املعطيات، الربط الشررررررررررررررررربكي، 
التدريب والتأهيل التخصررررررررررررررر ، 
مشررررررررررررررراريع نظم وتقنية املعلومات, 

 القنوات املؤجرة.

تقنيات متنوعة ومتعددة 
)سنرتاالت, حمطات 

أرةية، حمطات تراسل( 
ومن دول عدة )فرنسا، 
الص , امريكا, اليابان، 

 ايطاليا(

 شررررررررررررررررررررررركة 2
لالتصررررررررررررراالت  

 (تيليمنالدولية)

1990 
القنوات املؤجرة  -االتصال الدولي

 عرب الستااليت
كابل حبري دولي، 

 الستااليت

الشررررررررررررررررررركة  3
اليمنيررة للررهرراتف 

 النقال 
 (سبأ فون)

2001 

االتصال الالسلكي، 
 (3G.IX)االنرتنت

 GSMتقنية 

 MTNشرررركة  4
 لالتصاالت.

االتصال الالسلكي،  2002
 (3G.IX)االنرتنت

 GSMتقنية 
شررررررررررركة مين   5

للررهرراتف  موبررايررل
 النقال.

2004 
االتصال الالسلكي، 

 CDMAتقنية  (3G.IX)االنرتنت

ويتم اإلشراف على الشركات أعاله، ومنح وجتديد الرتاخي  من قبل وزارة االتصاالت وتقنية 

بقية القطاعات الصناعية  املعلومات اليمنية، ونظرًا الختالف اخلدمات اليت يقدمها قطاع االتصاالت عن

 تية:فإنه يتميز عن غريه بوجود األنشطة اآل، والتجارية

 ويهتم بالربط الشررررربكي األرةررررري ب  املناطق املختلفة بالكابالت األرةرررررية  نشـــــــاا الشـــــــبكات: -

 )النحاسية أو األلياف الضوئية(, والكابالت اهلوائية.

 وتفعيل اخلدمات اهلاتفية.ويهتم باحلركة اهلاتفية والتسعري  نشاا السنرتاالت: -

 ويهتم بتقديم خدمات االنرتنت وتراسل املعطيات للمناطق النائية. نشاا الرتاسل: -

ــاا القو  والتكييف: - وخيت  بتوفري الطاقة الكهربائية للمحطات والسررررررررررنرتاالت وتوفري  نشــــــــــــ

 التكييف هلا، وصيانة املولدات واملكيفات.

ــية:  - مات االتصرررراالت للمناطق املختلفة عن طريق األقمار  ويهتم بتوفري خد نشــــــاا األطات األرضــــ

  C-band extended , (Ku- band, C-band)))الصناعية وذلك بتقنيات 
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 : يف اليمناالتصاالت قطاع يف  ERPنظم  استخدام -4

 ختطيط موارد املشروعات نظماستخدام تعد شركات االتصاالت من أوائل الشركات اليت تبنت 

ERP من العاملة يف اليمن من قبل شركات االتصاالت املستخدمة )النماذج( املوديالت , وميكن توةيح

 خالل اجلدول اآلتررري: 

 يف اليمناالتصاالت شركات  من قبلنظم ختطيط موارد املشــروعات استخدام (: 2 – 3جدول رقم  

 البيان

املؤسسة 

العامة 

 لالتصاالت

شركة 

 تليمني

شركة مين 

 موبايل

شركة 

 سبأفون
 MTNشركة 

 Oracle الشركة
Yemen 

soft 
Oracle Oracle Oracle 

 EBS - EBS EBS EBS اإلصدار

 11.5 12.2 11.2.10 11.1 11.5 اإلصداررقم 

تاريخ 

 التطبيق
 م2004 م2002 م2009 م2015 م2006

 يوجد دعم من الشركة املزودة للنظام الدعم الفين

 جزئي )ليس كلي( نوع التطبيق

مديول 

 النظام املالي
 )األستاذ العام، املدفوعات, املقبوةات, امليزانية, األصول(

 مواقع الشركات على شبكة االنرتنت.املصدر: -

 ما يلي: من اجلدول السابق ويتنب

العاملة يف  االتصاالت شركاتبيع  تستخدم من قبل ERPنظم ختطيط موارد املشررررررررررررروعاتأن  -1

 .إال أن تطبيقها ال يزال جزئيًا وليس كليًا اليمن يف الوقت الراهن،

مخسرررة نظم   مناملكونة   (AIS)تشرررتمل يف توليفتها على نظم املعلومات احملاسررربية    ERPأن نظم  -2

نظام ، ويزانية، نظام املدفوعات، نظام املقبوةررررررررررات، نظام املعامالسررررررررررتاذ نظام األ فرعية تتمثل يف 

  .صولاأل

 – 11.5 – 11.1برقم ) ERP إصردارات قدمية من نظم  يمن تسرتخدم االتصراالت يف ال أن شرركات   -3

 .(12.4 – 12.3)إصدارات أحدث مثل  توفررغم  (12.2



87 

 

 

 87 

 يف تحسين جودة املعلومات اإلدارية( ERP)دور نظم تخطيط موارد املشروعات 
 د.عبد الرحمن أحمد محمد مانع.         ميدانية ىلع قطاع االتصاالت اليمنية()دراسة 

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )41العدد )

ISSN : 2410-1818 

 طريقة وإجراءات البحث :  .2

 :البحثعينة جمتمع و  1.2 

 وفقا ملا يلي: البحثمت حتديد عينة 

 ERPتكون جمتمع البحث من املشغل  لنظم ختطيط موارد املشروعات : البحث جمتمع -1

 واملستخدم  ملخرجاتها من املعلومات يف شركات االتصاالت العاملة يف اليمن.
( فردا من املشغل  لنظم ختطيط موارد 67تكونت من عينة عشوائية بلغ عددها ) عينة البحث:  -2

ن املعلومات يف ثالث شركات اتصاالت هي شركة مين واملستخدم  ملخرجاتها م ERPاملشروعات 

لالتصاالت، واملؤسسة اليمنية لالتصاالت السلكية  MTNوشركةموبايل للهاتف النقال، 

 والالسلكية.

 أداة مجع البيانات: 2.2

من املشغل  لنظم  توزيعها على عينةو اليت مت إعدادها ستبيانمتثلت أداة بع البيانات يف قائمة اال

واملستخدم  ملخرجاتها من املعلومات يف ثالث شركات هي شركة  ERPختطيط موارد املشروعات 

لالتصاالت، واملؤسسة اليمنية لالتصاالت السلكية  MTNوشركةمين موبايل للهاتف النقال، 

 يلي: كما ثالثة أقسامخطاب و منوالالسلكية، وقد تكونت قائمة االستبيان 

)الشخصية والوظيفية( ألفراد  اخلصائ  الدميوغرافيةب خاصةتكون من ست فقرات  األول:القسم 

 القسم الثاني: ،الوظيفي اجملالاخلربة، سنوات املؤهل العلمي، التخص  العلمي،  مثل( البحثعينة 
واستخدم يف بع البيانات املتعلقة بقياس املتغري املستقل للبحث واملتمثل يف متطلبات استخدام  

 الثالث:القسم  ( فقرات صيغت وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي،8وقد تكون من )، ERPنظم

يف حتس  جودة املعلومات اإلدارية، وقد تكون  ERPواستخدم يف بع البيانات املتعلقة بقياس دور نظم 

  ثالثة حماور كاآلتررري:من 
 فيERP  نظم ختطيط موارد املشررروعاتدور تهدف إىل قياس ( فقرات 4وأشتمل على ) األور األول: -

 .اإلدارية مالءمة املعلومات حتس  خاصية

 ERPطيط موارد املشررروعات تهدف إىل قياس دور نظم خت ( فقرات4وتضمن على ) األور الثاني: -

 .اإلداريةيف حتس  التمثيل الصادق للمعلومات 

يف حتس  اخلصائ  املعززة  ERPتهدف إىل قياس دور نظم ( فقرات 4وأحتوى على ) األو الثالث: -

اإلدارية )القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق، توفري املعلومات يف الوقت املناسب، جلودة املعلومات 

  القابلية للفهم(.
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 تفريغ البيانات: توزيع ومجع و 3.2

( نسخة من قائمة االستبيان على عينة عشوائية من العامل  يف شركات 120مت توزيع عدد )

االتصاالت املوجودة يف صنعاء يف اإلدارة العامة للشركات وفروعها داخل أمانة العاصمة صنعاء، 

 واجلدول اآلتي يوةح ذلك:

 االستبيان واالستجابات حبسب الشركة قائمة(: توزيع 3-3جدول رقم 

 نتائج حتليل بيانات الدراسة امليدانية.املصدر:  -
وقد يرجع ذلك إىل الظروف اليت متر  %( 30.8)ويتضح من اجلدول السابق أن نسبة املفقودة بلغت      

بها البالد من حجر صحي حترزي لتجنب العدوى بفريوس كورونا، إةافة إىل ظروف القصف واحلصار 

تشهدها  وأزمة انعدام احملروقات اليت م2015مارس  26املفروس على اليمن من قبل حتالف العدوان منذ 

اليمن يف الوقت الراهن جراء قيام حتالف العدوان مبنع سفن املشتقات النفطية من الوصول إىل ميناء 

وتعترب نسبة %( 69.1)احلديدة، أما بالنسبة لدرجة االستجابة من قبل أفراد عينة البحث فقد بلغت 

يفاءها اإلجابات كاملة، ( نسخة من قائمة االستبيان لعدم است16جيدة، غري أنه مت استبعاد عدد )

 م
اسم 

عة الشركة
وز
م

 

بة
س
ن

 

دة
قو
مف

 

بة
س
ن

 

دة
عا
م

 

بة
س
ن

دة 
بع
ست
م

 

بة
س
ن

 

لة
بو
مق

 

بة
س
ن

 

شركة  1

MTN 

 لالتصاالت.

40 33.3% 15 12.5% 25 62.5% 2 1.7% 23 57.5 % 

شركة مين  2

للهاتف  موبايل

 النقال.

40 33.3% 13 10.8% 27 67.5% 4 3.3% 23 57.5% 

املؤسسة  3

العامة 

 لالتصاالت

السلكية 

 والالسلكية.

40 33.3% 9 22.5% 31 77.5% 10 8.3% 21 52.5% 

 % 55.8 67 %13.3 16 %69.1 83 %30.8 37 %100 120 اإلبالي 
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( نسخة بنسبة بلغت 67وباآلتي فقد بلغت االستمارات الصحيحة القابلة للتحليل اإلحصائي عدد )

(55.8.)%  

 : ترميز وإدخال البيانات  4.2

احلاسب اآللي من خالل  إىلمت ترميزها وإدخال بياناتها وحتديد الصحيح منها االستبيان  قوائم بعبعد 

"، حيث مت إعطاء اإلجابات أوزان ترجيحية SPSSبرنامو حزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية"

 ( وذلك كاآلتررري: 5( إىل )1طبقًا ملقياس ليكرت اخلماسي ترتاوح ما ب  )

 األوزان املرجحة طبقًا ملقياس ليكرت اخلماسي (4- 3جدول رقم  

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق بشدةموافق  اإلجابة

 1 2 3 4 5 الوزن

  ة املستخدمة يف التحليل:أساليب اإلحصائي 5.2

فرةرررريات علررررى األسرررراليب اإلحصررررائية اليف حتليررررل البيانررررات واختبررررار صرررحة  البحررررث  اعتمرررد 

 :اآلتية
قائمة االستبيان  Reliability  لقياس ثبات (:Cronbach's Alphaكرونباخ   -اختبار ألفا .1

 .الداخلييف تعميم النتائو، وحساب معامالت الصدق  البحثوإمكانية االعتمادية على نتائو 
تعترب وسيلة من وسائل املقارنة ب  البيانات اليت يتم التعبري عنها بصورة كمية أو  النسـب املئـوية: .2

الباحث لتلخي  بيانات توزيع وبع نسخ قائمة االستقصاء والبيانات  ارقمية وقد استخدمه

 الدميوغرافية للمستقصى منهم.
 ، ومقاييس النزعةمثل التكرارات (:Descriptive statistics  الوصفي ءحصااإلأساليب  .3

 االحنرافو، البحثعينة  إجابات مفرداتوذلك ملعرفة اجتاهات احلسابية املتوسطات املركزية مثل 

ومدى إمكانية االعتماد على تلك احلسابي وسطها متتشتت اإلجابات عن  لتحديد مدىاملعياري 

للتعرف على االجتاهات   البحثة لكل عبارة من عبارات ياملتوسطات، والنسب املئوية واألهمية النسب

 .البحثوترتيب فقرات 
وهذا األسلوب يستخدم الختبار ما إذا كانت  :((One Sample T-Testاختبار "ت" للعينة الواحدة  .4

قيمة املتوسط احلسابي ملتغري ما يف عينة البحث ختتلف عن قيمة يتم افرتاةها، لذا مت استخدام 

هذا االختبار لقياس ما إذا كانت درجة املتوسط احلسابي  إلجابات أفراد عينة البحث أكرب من 

أم ال، وجتدر اإلشارة  Likertعلى مقياس  (3.40 ة درجة املتوسط احلسابي احملددة للبحث والبالغ

 إىل:
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  0.05 املعنوية أقل من  ى، فإذا كان مسررتو%(95)أن معامل الثقة املسررتخدم يف هذا البحث بلغ ،)

فإنه يقال إن هناك فرقًا ذا داللة إحصررررائية ب  املتوسررررط احلسررررابي الفعلي واملتوسررررط احلسررررابي    

 وباآلتي يرفض فرس العدم ويتم قبول الفرس البديل.، (3.40)املعتمد هلذا البحث 
 فإنه يقال يف هذه احلالة إنه ال يوجد فرق ذو داللة  (0.05) إذا كان مسرررررررررررررررتوى املعنوية أكرب من

إحصرررائية ب  املتوسرررط احلسرررابي الفعلي إلجابات أفراد عينة البحث واملتوسرررط احلسرررابي املعتمد     

 .،(، وباآلتي يقبل فرس العدم(3.40)للبحث

 X بهدف تقييم العالقة ب  املتغري مت استخدامه (:Partial Correlationاالرتباا اجلزئي   -6

)حتس  جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت يف اليمن(،  Y( واملتغري ERP)استخدام نظم 

 .X،Yين األساسي  التكلفة(، بهدف تفسري العالقة ب  املتغري <)قيد املنفعة  Sمع ةبط تأثري املتغري 

هو أسرررررلوب إحصرررررائي يتم مبوجبه التنبؤ بقيم املتغري التابع من خالل قيم اثن  أو  االحندار املتعدد:  -7

أكثر من املتغريات املسرررررررتقلة، وقد قام الباحثون باسرررررررتخدام أسرررررررلوب االحندار املتعدد لتحديد تأثري 

املنفعة أكرب من التكلفة( على املتغري التابع ( و)قيد ERPاملتغريات املسرررررتقلة للبحث )اسرررررتخدام نظم  

 )حتس  جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت العاملة يف اليمن(.

 .عرض نتائج التحليــل الوصفي للبيــانات3

االستبيان والتأكد من صالحيتها للتحليل، مت ترميز أسئلة االستبيان  قوائمبعد مراجعة وتصنيف 

، وقد مت يف هذا املبحث (spss,version23 اإلجابات باستخدام برنامو التحليل اإلحصائيإدخال ثم 

  البحث. لبيانات الوصفي التحليل اإلحصائي نتائو عرس

 نتائج حتليل ثبات وصدق قائمة االستبيان: 1.3

 ( :2011نتائج حتليل ثبات قائمة االستبيان  شراز، 1.1.3

أحد أشرررهر مقاييس االتسررراق الداخلي اليت تب  مدى قدرة العبارات  كرنباخ( ألفا ويعترب اختبار      

items    معدل  وتب  أن  ألفا كرنباخ( املضمنة يف املقياس على قياس الشيء نفسه، ومت إجراء اختبار

وهي نسررررربة ممتازة مما يشرررررري إىل ارتفاع مسرررررتوى  %( 94.5)لفقرات قائمة االسرررررتبيان قد بلغ  الثبات

 داخلي ألداة البحث، واجلدول اآلتي يوةح ذلك: االتساق ال

 ( نتيجة اختبار ألفا كرنباخ لقياس الثبات5-3جدول رقم  

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.945 .949 26 
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 املصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة امليدانية. - 

 الداخلي لقائمة االستبيان:الصدق  2.1.3

البحث, ويتم قياس يعرب الصررررررردق الداخلي عن األسرررررررباب احلقيقية للنتائو اليت مت مالحظتها يف        

ووفقا  ألفا كرنباخ, الصررررررررررردق الداخلي باالعتماد على اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات الناتو عن اختبار 

وهي قيمة مرتفعة  (0,89)السابق فإن معدل الصدق الداخلي لقائمة االستقصاء بلغ  (5-3)للجدول رقم 

 جدًا.

 ئج حتليل خصائص أفراد عينة البحث:نتا 2.3

تناولت قائمة االستبيان أربع خصائ  لوصف توزيع أفراد عينة البحث هي اسم الشركة، سنوات      

اخلربة، واملؤهل العلمي، التخص  العلمي، وذلك بشيء من التفصيل يف ةوء البيانات اجملمعة، 

 وميكن القول إن املالمح الرئيسية للمستقصى منهم يف هذه الدراسة كانت على الوجه اآلتي:

 توزيع أفراد العينة حسب الشركة: 1.2.3

شركة من أفراد عينة البحث من العامل  يف  %(34.3)لقد أظهرت نتائو حتليل بيانات البحث أن       

%( 31.3)،  وأن لالتصاالتMTN شركة من العامل  يف %( 34.3)، وأن مين موبايل للهاتف النقال

والالسلكية، وهي نسب متقاربة تزيد من اطمئنان السلكية  لالتصاالتاملؤسسة العامة من العامل  يف 

 الباحث  بشأن موةوعية اإلجابة على أسئلة االستبيان. 

 نتائج اإلحصائي الوصفي لتساؤالت االستبيان : .4

حتليل إجابات أفراد عينة البحث على فقرات االستبيان املتعلقة نتائو  نستعرس يف هذا اجلزء     

وكذلك إجاباتهم على  ERPل للبحث )متطلبات استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات باملتغري املستق

 الفقرات املتعلقة باملتغري التابع للبحث )حتس  جودة املعلومات اإلدارية(، وفيما يلي بيان ذلك.

 نتائج التحليل اخلاصة باملتغري املستقل: -1

لعينة واحدة لتحديد ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة من قبل  (T-test)مت استخدام اختبار      

أفراد عينة الدراسة قد وصلت إىل درجة املتوسط احلسابي للموافقة املعتمدة يف هذا البحث والبالغة 

بنجاح يف  ERP( أم ال، وذلك بشأن فقرات قياس املتغري املستقل املتمثل يف استخدام نظم 3.40)

 لعاملة يف اليمن، وقد ظهرت النتائو كما يف اجلدول اآلتي :شركات االتصاالت ا
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  ERP( درجة موافقة أفراد عينة البحث بشأن استخدام نظم 10-3جدول رقم  

 الفقــــــــــــــــرات م

حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 اختبار

T-test 

DF املعنوية 

Sig 
 الرتتيب

 : املناسررررررباالختيار  1
 ملرررررزود الرررررنرررررظرررررم

(Oracle ،SAP).، 

ومن سررررررررررررررررررريتوىل 
التنفيرررررررذ ومررررررردى  
احلرررررررررراجررررررررررة إىل 

 استشاري.

67 4.22 .902 7.480 66 .000 2 

التكلفررة والعررائررد:    2
تكلفرررة أن تكون 
ةمن حدود  النظام 

املوازنررررة وأقررررل من 
العرررائرررد الرررذي يتم   

 .احلصول عليه

67 4.01 .929 5.417 66 .000 8 

التزام أدارة التغيري:  3
ودعم اإلدارة العليررا 
بالتغيري ووةرررررررررروح  
 إسررررررررررررررررررتاتيجيتها

جيه ووالتفويض والت
 .للمعني 

67 4.13 .869 6.920 66 .000 4 

إعرررررررادة اهلنررررررردرة:  4
هندسرررررررررررة عمليات 
وأنشرررطة املؤسرررسرررة 
مبا يتناسررررررررررررب مع 

ومبرررررررا  ERPنظم 
يتوافق مع النهو       
املرن لتخصررريصرررها  

 .وتعديلها

67 4.03 1.114 4.627 66 
.000 

7 

: دارةاإلاحرتافيررررررة  5
االحرتافيرة يف إدارة  
املشرررررررررررررررررررررروع من 
ختطيط وتنظيم            
وتوجيررررره ورقرررررابررررة  
والتدريب املسرررررتمر  

 . والفعال

67 4.13 1.140 5.272 66 .000 5 
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: من البنيررة التحتيررة  6
ترررررروفررررررري  خررررررالل

جتهيزات متطورة        
واسررررررررررررررررررررررررتخدام 
تكنولوجيررا عرراليررة  
يانة     والصرررررررررررررررررررررررررر
والتحرررديرررث وفريق  
ترركررنررولرروجرريرررررررررررررا   

 .معلومات مؤهل

67 4.04 1.065 4.955 66 .000 6 

: الثقررافرة التنظيميررة  7
الوعي من خالل 

لرررررررررررردى املوظف  
خاصررررررررررررة العامل  
بررنررظررم ختررطرريررط     
موارد املشررررررروعات   

 اإلجيابي.والتعامل 

67 4.42 .890 9.360 66 .000 1 

: الررررررررررررردعم الفين 8
الررررررررررررردعم الفين      
واالسرررررتشررررراري من 
الشرررررررررركة املزودة 
للنظام وسرررررررررررررررعة 
توفري احللول وحرررل 

 اإلشكاليات.

67 4.22 .997 6.762 66 .000 3 

 
على املستوى 

 -- 000. 66 9.205 669. 4.15 67 اإلبالي

 لبيانات الدراسة امليدانيةSPSSاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 اآلتي:من اجلدول السابق يتب  

الوعي لد  املوظفني خاصـــة : من خالل  الثقافة التنظيمية املتوسررط احلسررابي للفقرة السررابعة   أن -1

ــروعات  والتعامل   ـــــــــــــ  Tوأن قيمة اختبار -،(4.42بلغ ) (اإلجيابيالعاملني بنظم ختطيط موارد املشـــــــــــ
، مما يعين أن متوسرررررررط  (0.000)تسرررررررراوي  (.Sig)بقيمة املعنوية ( 9.360)كانت مرتفعة حيث بلغت 

درجة االسررررررررتجابة هلذه الفقرة قد زاد عن درجة املتوسررررررررط احلسررررررررابي املعتمدة للموافقة هلذا البحث   

 ، األمر الذي يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل إفراد العينة على هذه الفقرة.(3.40)

ومن سيتوىل  ،.(Oracle ،SAP) زود النظممل ، )االختيار املناسب األوىلأن املتوسط احلسابي للفقرة  -2

بلغت  Tاختبار   قيمةو، (0.902)وباحنراف معياري بلغ  (4.22)التنفيذ ومدى احلاجة إىل استشاري( بلغ 
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مما  ،a≤ 0.05توى رر، أي أن هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مس(0.000)تساوي  (.Sig)مبعنوية  (7.480)

أن متوسط درجة االستجابة هلذه الفقرة قد زاد عن درجة املوافقة املتوسطة املعتمد هلذا البحث  يعين

 ، األمر الذي يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل إفراد العينة على هذه الفقرة. (3.40)

( 4.01)وحت ب  ة لفقرات املتغري املستقل قد ترااحلسابي اتبشكل عام ميكن القول بأن املتوسط -3

  Tالختبارجدولية ة روبقيم (4.15) املتغري املستقل بلغ (، وأن املتوسط احلسابي اإلبالي لفقرات4.22و )
األمر الذي  ،(a ≤ 0.05)دالة إحصائيا عند  ، تعترب(Sig.=0.000)معنوية  عند درجة (9.205)بلغت 

توافر متطلبات استخدام نظم يفضى إىل القول بأن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل أفراد العينة على 

ERP .يف شركات االتصاالت يف اليمن 

 

 نتائج التحليل اخلاصة باملتغري التابع: -2

خالل حتسرررررررر  كل من  من  ،حتســــــــــــني جودة املعلومات اإلدارية مت قياس املتغري التابع املتمثل يف      

خاصررررية املالءمة، وخاصررررية التمثيل الصررررادق، واخلصررررائ  املعززة جلودة املعلومات اإلدارية )القابلية   

للمقارنة، القابلية للتحقق، توفري املعلومات يف الوقت املناسررررررررررررررررب، القابلية للفهم(، وقد ظهرت نتائو  

 التحليل على النحو اآلتي:

 ءمة املعلومات اإلدارية:أ. نتائج التحليل بشأن خاصية مال

لعينة واحدة لتحديد ما إذا كان متوسط درجة االستجابة من قبل  (T-test)مت استخدام اختبار  

، (3.40)أفراد عينة الدراسة قد وصلت إىل درجة املتوسط احلسابي للموافقة املعتمدة للبحث والبالغة 

وقد أظهرت التحليل النتائو  ،ERPام نظم بشأن حتس  خاصية مالءمة املعلومات اإلدارية عند استخد

 (:11-3)اآلتية وفقا ملا ورد يف اجلدول

نظم ختطيط موارد املشــروعات يساعد يف احلصول على  استخدام أفراد عينة البحث يرون أن أن -1

يأتي يف املرتبة األوىل ، تغيري يف القرار واملفاضلة بني البدائل املتاحة إحداثقادرة على إدارية  معلومات 

من حيث األهمية النسبية، خبصوص حتس  مالءمة املعلومات اإلدارية، إذ بلغ املتوسط احلسابي 

أن  يعينمما ، (0.000)تساوي  (.Sig)مبعنوية ( 8.887)ظهرت مرتفعة حيث بلغت  T، وقيمة (4.36)

، (3.40)للبحث  ةدرجة املوافقة املعتمد من أكرب بشكل مادي( 4.36) هلذه الفقرة املوافقةمتوسط درجة 

 األمر الذي يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل إفراد العينة على هذه الفقرة.
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 ( درجة موافقة أفراد عينة البحث11-3جدول رقم  

 حيسن خاصية مالءمة املعلومات اإلدارية  ERPعلى أن استخدام نظم 

 الفقــــــــــــــــرات م

حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 اختبار

T-test 

DF املعنوية 

Sig 
 الرتتيب

1 
نظم  اسرررررررررررررررررررررتخدام

ختررررطرررريررررط مرررروارد   

املشررررررررررروعات يساعد 

يف احلصرررررررررررررول على  

قادرة  إدارية  معلومات  

تغيري يف  إحررداثعلى 

القرار واملفاةرررررلة ب  

 .البدائل املتاحة

67 
4.36 .883 8.887 

66 .000 
1 

2 
نظم  اسرررررررررررررررررررررتخدام

ختررررطرررريررررط مرررروارد   

املشررررررررررروعات يساعد 

يف احلصرررررررررررررول على  

إداريررررررررة معلومررررررررات 

متكن متخرررذ القرار 

من التنبؤ وتكوين 

 .توقعات مستقبلية

67 4.15 .892 6.876 66 
.000 

2 

3 
نظم  اسرررررررررررررررررررررتخدام

ختررررطرررريررررط مرررروارد   

املشررررررررررروعات يساعد 

يف احلصرررررررررررررول على  

إداريررررررررة معلومررررررررات 

متكن متخرررذ القرار 

من تأكيد صررررررررررررحة 

لررديرره   اليتاملعلومررات 

 .أو تصحيحها

67 4.09 1.011 5.583 66 
.000 

3 
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نظم  اسرررررررررررررررررررررتخدام 4

ختررررطرررريررررط مرررروارد   

املشررررررررررروعات يساعد 

يف احلصرررررررررررررول على  

إداريررررررررة  معلومررررررررات

جوهرية إذا مت حذفها 

أو جتاهلها فإنها تؤثر      

عرررررررلرررررررى قررررررررارات   

 .مستخدميها

67 3.96 1.147 3.961 66 .000 4 

على املستوى  

 -- 000. 66 7.757 778. 4.13 67 اإلبالي

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة امليدانية.
 

نظم ختطيط موارد املشــروعات يساعد يف احلصول على  استخدام أفراد عينة البحث يرون أن أن -2

يأتي يف املرتبة الثانية من حيث ، توقعات مستقبليةمتكن متخذ القرار من التنبؤ وتكوين إدارية معلومات 

، وقيمة (4.15)األهمية النسبية، خبصوص حتس  مالءمة املعلومات اإلدارية، إذ بلغ املتوسط احلسابي 

T  مبعنوية ( 6.876)ظهرت مرتفعة حيث بلغت(Sig.)  أن متوسط درجة  يعينمما ، (0.000)تساوي

، األمر الذي (3.40)للبحث  ةدرجة املوافقة املعتمد من أكرب بشكل مادي (4.15) هلذه الفقرة املوافقة

  يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل إفراد العينة على هذه الفقرة.

ة للفقرات املتعلقة بقياس حتس  خاصية مالءمة احلسابي اتبشكل عام ميكن القول بأن املتوسط -3

، وأن املتوسرررررررط احلسرررررررابي اإلبالي خلاصرررررررية  (3.96( و )4.36) ب  املعلومات اإلدارية قد تراوحت

األمر الرذي  ، (Sig.=0.000)عنويرة  مب( 7.757)بلغررت  Tة مررقي كمررا أن ،(4.13) بلغ املالءمرة ككررل 

 ERPأن اسررررررتخدام نظم  يفضررررررى إىل القول بأن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل أفراد العينة على

 املالءمة للمعلومات اإلدارية.يساعد يف حتس  خاصية 
 

  . نتائج التحليل بشأن خاصية التمثيل الصادق:

لعينة واحدة لتحديد ما إذا كان متوسط درجة االستجابة من قبل ( T-test)مت استخدام اختبار  

 (،3.40)أفراد عينة الدراسة قد وصلت إىل درجة املتوسط احلسابي للموافقة املعتمدة للبحث والبالغة 

وقد ظهرت نتائو  ،ERPبشأن حتس  خاصية التمثيل الصادق للمعلومات اإلدارية عند استخدام نظم 

 التحليل كما يف اجلدول اآلتي:
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 ( درجة موافقة أفراد عينة البحث 12-3جدول رقم  

 حيسن خاصية التمثيل الصادق للمعلومات اإلدارية  ERPعلى أن استخدام نظم 

 تالفقــــــــــــــــرا م
حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

T-test 
DF املعنوية 

Sig 
 الرتتيب

نظم  اسررررررررررررررررررتخدام 1

خترررطررريرررط مررروارد     

املشررررررروعات يساعد  

يف عرس وتقررررررديم  

األحداث واألرقام يف   

 اإلداريررررررةالتقررررررارير 

يف  كمرررررررررررررا هي

 .احلقيقة

67 3.94 1.071 4.128 66 .000 3 

نظم  اسررررررررررررررررررتخدام 2

خترررطررريرررط مررروارد     

املشررررررروعات يساعد  

عرس وتقررررررديم   يف

بيع املعلومرررررررررررات 

 .لضرورية ااإلدارية

67 4.31 .763 9.800 66 .000 1 

نظم  اسررررررررررررررررررتخدام 3

خترررطررريرررط مررروارد     

املشررررررروعات يساعد  

عرس وتقررررررديم   يف

 إداريررررررة معلومرررررررات 

 حمايدة.

67 4.04 1.065 4.955 66 .000 2 

نظم  اسررررررررررررررررررتخدام 4

خترررطررريرررط مررروارد     

املشررررررروعات يساعد  

عرس وتقررررررديم   يف

إداريررررررة  معلومرررررررات 

67 3.93 1.020 4.217 66 .000 4 
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خرراليررة من األخطرراء   

وأكثر صرررررررررررررررررررحة 

 .ومتثيل

على املستوى  

 اإلبالي
67 4.05 .796 6.743 66 .000 -- 

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة امليدانية

 :السابق ما يلييتضح من اجلدول 

ــروعات يساعد يف عرض وتقديم   استخدام أفراد عينة البحث يرون أن أن -1 ـــــ نظم ختطيط موارد املشـــ

يأتي يف املرتبة األوىل من حيث األهمية        ،يف احلقيقة  األحداث واألرقام يف التقارير اإلدارية كما هي         

، (4.31)النسرربية، خبصرروص حتسرر  التمثيل الصررادق للمعلومات اإلدارية، إذ بلغ املتوسررط احلسررابي     

أن متوسررررط  يعينمما ، (0.000)تسرررراوي  (.Sig)مبعنوية ( 9.800) ظهرت مرتفعة حيث بلغت Tوقيمة 

، (3.40)للبحث  ةدرجة املوافقة املعتمد من يأكرب بشرررررررررررررركل ماد( 4.31) هلذه الفقرة املوافقةدرجة 

 األمر الذي يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل إفراد العينة على هذه الفقرة.
ــروعات يساعد يف  استخدام أفراد عينة البحث يرون أن أن -2 ـــــ عرض وتقديم  نظم ختطيط موارد املشـــ

خبصرررروص حتسرررر   ، ، يأتي يف املرتبة الثانيةحمايدة وليســــــت لصــــــار فئة دون أخر  إداريةمعلومات 

وهي أكرب من الدرجة املعتمدة  (4.04)التمثيل الصررادق للمعلومات اإلدارية، إذ بلغ املتوسررط احلسررابي  

، األمر الذي يشرررررري إىل أن (0.000)تسررررراوي  (.Sig)مبعنوية  (9.800)بلغت  T، وقيمة (3.40)للبحث 

 موافقة بدرجة مرتفعة من قبل إفراد العينة على هذه الفقرة. هناك

ة للفقرات املتعلقة بقياس حتس  خاصية التمثيل احلسابي اتبشكل عام ميكن القول بأن املتوسط -3

، وأن املتوسرررررررط احلسرررررررابي اإلبالي (3.93)و  (4.31)الصرررررررادق للمعلومات اإلدارية قد تراوحت ب  

عنوية مب (6.743) بلغت Tة رررررررررررررررررررررررررررررررقيم ، كما أن(4.05) بلغ لخلاصرررررية التمثيل الصرررررادق كك 

(Sig.=0.000) ، األمر الذي يفضرررررررررررى إىل القول بأن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل أفراد العينة

 يساعد يف حتس  خاصية التمثيل الصادق للمعلومات اإلدارية. ERPأن استخدام نظم  على
 

 جلودة املعلومات اإلدارية:نتائج التحليل بشأن اخلصائص املعززة . ح

لعينة واحدة لتحديد ما إذا كان متوسط درجة االستجابة من قبل  (T-test)مت استخدام اختبار  

، (3.40)أفراد عينة الدراسة قد وصلت إىل درجة املتوسط احلسابي للموافقة املعتمدة للبحث والبالغة 

املتمثلة  املعززة جلودة املعلومات اإلداريةاخلصائص  يساعد يف حتس  ERPعما إذا كان استخدام نظم 
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يف القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق، توفري املعلومات يف الوقت املناسب/املوقوتية، القابلية للفهم، وقد 

 النتائو اآلتية :  (13-3)أظهر اجلدول رقم 

ــروعات يساعد يف   استخدام أفراد عينة البحث يرون أن أن -1 ـــ توفري معلومات نظم ختطيط موارد املشـ

يأتي يف املرتبة األوىل من  ،القرار يفالوقت املناســب وقبل أن تفقد قدرتها على التأثري يف بســرعة وإدارية 

حيث األهمية النسررربية، خبصررروص حتسررر  اخلصرررائ  املعززة للمعلومات اإلدارية )القابلية للمقارنة،    

توفري املعلومات يف الوقت املناسرررررب/املوقوتية، القابلية للفهم( إذ بلغت قيمة املتوسرررررط  القابلية للتحقق،

( 7.649) بلغت T، كما أن قيمة (3.40) ، وهي أكرب من الدرجة املعتمدة للبحث(4.36)احلسررررررابي  

 ، األمر الذي يشررررررري إىل أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد(0.000)تسرررررراوي  (.Sig) مبعنوية

 العينة.

 ( درجة موافقة أفراد عينة البحث 13-3جدول رقم  

 يساعد يف حتسني اخلصائص املعززة جلودة املعلومات اإلدارية ERPعلى أن استخدام نظم 

 الفقــــــــــــــــرات م

حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسابي
االحنراف 

 املعياري

 قيمة

T-test 

DF املعنوية 

Sig الرتتيب 

نظم  اسررررررررررررررررتخدام 1

خترررطررريرررط مررروارد   

رروعات يساعد     املشر

توفري معلومررررات يف 

قابلة للمقارنة   إدارية 

مع تقررررارير الفرتات 

السرررابقة ومع تقارير 

 .الشركات املماثلة

67 4.10 .907 6.359 66 .000 4 

نظم  اسررررررررررررررررتخدام 2

خترررطررريرررط مررروارد   

رروعات يساعد     املشر

توفري معلومررررات يف 

ميكن إداريرررررررررررررة 

التحقق منها، كما   

ميكن الوصررول إىل 

من نفس النترررررررائو 

67 4.28 .884 8.179 66 .000 2 
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قبل شرررررررررخصررررررررر   

مسرررررررتقل  إذا اتبعا 

الطريقة نفسرررررها يف  

 القياس.
نظم  اسررررررررررررررررتخدام 3

خترررطررريرررط مررروارد   

رروعات يساعد     املشر

توفري معلومررررات يف 

يف بسررررررررعة وإدارية 

الوقت املناسب وقبل 

أن تفقررررد قرررردرتهررررا 

 يفعلى الترررررررررأثري  

 القرار

67 4.36 1.025 7.649 66 .000 1 

نظم  اسررررررررررررررررتخدام 4

خترررطررريرررط مررروارد   

رروعات يساعد     املشر

توفري معلومررررات يف 

قررابلررة للفهم   إداريررة  

 .من املستفيد منها

67 4.25 .823 8.493 66 .000 3 

على املستوى  

 -- 000. 66 10.706 649. 4.25 67 اإلبالي

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة امليدانية

توفري معلومات نظم ختطيط موارد املشــــــــروعات يساعد يف  أن استخدام أفراد عينة البحث يرون أن -2

من قبل شــخصــني مســتقلني إذا اتبعا  ميكن التحقق منها، كما ميكن الوصــول إىل نفا النتائج إدارية 

حيتل املرتبة الثانية من حيث األهمية النسررررررربية، خبصررررررروص حتسررررررر     نفســــــــــها يف القياسالطريقة 

، وهي أكرب من الدرجة (4.28)اخلصررررررائ  املعززة للمعلومات اإلدارية، إذ بلغ املتوسررررررط احلسررررررابي 

، األمر (0.000)تسرررررررررررراوي  (.Sig)مبعنوية  (8.179) بلغت T، كما أن قيمة (3.40)املعتمدة للبحث 

 إىل أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة جدا من قبل أفراد العينة.الذي يشري 
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ة للفقرات املتعلقة بقياس حتسرر  اخلصررائ    احلسررابي  اتبشرركل عام ميكن القول بأن املتوسررط   -3

املعززة جلودة املعلومررات اإلداريررة )القررابليررة للمقررارنررة، القررابليررة للتحقق، توفري املعلومررات يف الوقررت        

، وأن املتوسرررررط احلسرررررابي على (4.10( و )4.36)املناسرررررب/املوقوتية، القابلية للفهم( قد تراوحت ب  

 Tة رررررررررررررررررررررر                           قيم اخلصائ  املعززة للمعلومات اإلدارية، كما أن بشأن (4.25) بلغ املستوى اإلبالي

األمر الذي يفضرررررررررررررررى إىل القول بأن هناك موافقة ، (Sig.=0.000)عنوية مب (10.706) بلغتككل 

يسررراعد يف حتسررر  اخلصرررائ     ERPأن اسرررتخدام نظم  من قبل أفراد العينة على مرتفعة جدابدرجة 

املعلومات اإلدارية املتمثلة يف القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق، توفري املعلومات يف الوقت املعززة جلودة 

 املناسب/املوقوتية، القابلية للفهم.

 

 د. نتائج التحليل بشأن خصائص املعلومات اإلدارية ككل:

لعينة واحدة لتحديد ما إذا كان متوسط درجة االستجابة من قبل  (T-test)مت استخدام اختبار  

، بشأن خصائ  (3.40)أفراد عينة الدراسة قد وصلت إىل درجة املوافقة املعتمدة للبحث والبالغة 

 املعلومات اإلدارية ككل، وقد ظهرت نتائو التحليل كما يف اجلدول اآلتي:

 بحث بشأن ( درجة موافقة أفراد عينة ال14-3جدول رقم  

 يف حتسني جودة املعلومات اإلدارية ككل ERPدور استخدام نظم 

 م

خصائص 

 جــــــــــــــودة

املعلومات 

 اإلدارية

حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

T-test 
DF 

 املعنوية

Sig 
 الرتتيب

خاصيررررررة  1

 املررالءمررة
67 4.1381 .77884 7.757 66 .000 2 

خاصيررررررة  2

 التمثيل الصادق
67 4.0560 .79632 6.743 66 .000 3 

اخلصائ   3

 املعررررززة

)القرررررررررررابليرررررررررررة  

للمقررررررررررارنررررررررررة، 

القابلية للتحقق،   

املرروقرروترريرررررررررررررة،    

 القابلية للفهم(.

67 4.2500 .64988 10.706 66 .000 1 
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على املستوى  

 اإلبالي
67 4.1894 .67997 9.502 66 .000 -- 

 التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة امليدانية املصدر: نتائج-

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي:     

يساعد يف حتسني ERP استخدام نظم ختطيط موارد املشــروعات  أن أفراد عينة البحث يرون أن -1

املوقوتية، القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق،  املتمثلة يف اخلصائص املعززة جلودة املعلومات اإلدارية

، وهي (4.36)بدرجة عالية حمتلة بذلك املرتبة األوىل؛ إذ بلغت قيمة املتوسط احلسابي  القابلية للفهم

( ومبعنوية 66بدرجة حرية ) (10.706)بلغت  T، كما أن قيمة (3.40)أكرب من الدرجة املعتمدة للبحث 

(Sig.)  من قبل أفراد العينة على  عالية بدرجة، األمر الذي يشري إىل أن هناك موافقة (0.000)تساوي

 يف حتس  اخلصائ  املعززة جلودة املعلومات اإلدارية. يساعد ERPأن استخدام نظم 

ـــــــــروعات أن أفراد عينة البحث  -2 يساعد يف حتسني ERP يرون أن استخدام نظم ختطيط موارد املشـــــ

ــالءمة ؛ إذ بلغت قيمة املتوسط احلسابي الثانيةبدرجة مرتفعة جدا، حمتلة بذلك املرتبة  خاصية املــــــــــــــــــــ

بدرجة حرية ( 7.757)بلغت  T، كما أن قيمة (3.40)وهي أكرب من الدرجة املعتمدة للبحث  (،4.13)

من  مرتفعة جدا ، األمر الذي يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة(0.000)تساوي  (.Sig)( ومبعنوية 66)

 لمعلومات اإلدارية.ل خاصية املالءمة يف حتس  يساعد ERPقبل أفراد العينة على أن استخدام نظم 

يساعد يف حتسني ERP أن استخدام نظم ختطيط موارد املشــروعات  أن أفراد عينة البحث يرون -3

؛ إذ بلغت قيمة املتوسط احلسابي الثالثةحمتلة بذلك املرتبة ، مرتفعة بدرجة التمثيل الصادقخاصية 

بدرجة حرية  (6.743)بلغت  T، كما أن قيمة (3.40)وهي أكرب من الدرجة املعتمدة للبحث  (،4.05)

من فقط  مرتفعة ، األمر الذي يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة(0.000) تساوي (.Sig)ومبعنوية  (66)

لمعلومات ل التمثيل الصــــادقخاصية  يف حتس  يساعد ERPقبل أفراد العينة على أن استخدام نظم 

 .اإلدارية
جودة املعلومات  ة للفقرات املتعلقة بقياس حتس احلسابي اتبشكل عام ميكن القول بأن املتوسط -3

و  (4.25))خاصية املالءمة، خاصية التمثيل الصادق، اخلصائ  املعززة( قد تراوحت ب   اإلدارية

 ، كما أن(4.18) بلغ املعلومات اإلدارية، وأن املتوسط احلسابي على املستوى اإلبالي جلودة (4.05)

األمر الذي يفضى إىل ، (Sig.=0.000)عنوية مب( 9.502) بلغتعلى املستوى اإلبالي  Tة ررررررررررررررررررررررقيم

يساعد يف  ERPأن استخدام نظم  من قبل أفراد العينة على مرتفعة القول بأن هناك موافقة بدرجة

 اإلدارية.حتس  جودة املعلومات 
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 . نتائج التحليل بشأن قيد املنفعة أكرب من التكلفة:ه

لعينة واحدة لتحديد ما إذا كان متوسط درجة االستجابة من قبل  (T-test)مت استخدام اختبار  

، (3.40)أفراد عينة الدراسة قد وصلت إىل درجة املتوسط احلسابي للموافقة املعتمدة للبحث والبالغة 

على حتس  جودة املعلومات اإلدارية يف ظل قيد )املنفعة أكرب من  ERPة نظم فيما يتعلق بقدر

 التكلفة(، وقد ظهرت نتائو التحليل كما يف اجلدول اآلتي:

 (15-3جدول رقم  

 موافقة أفراد عينة البحث بشأن قيد  املنفعة أكرب من التكلفة(

 الفقــــــــــــــــرات م
حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

T-test 
DF 

 املعنوية

Sig 

1 
نظم ختطيط موارد  اسررتخدام

يساعد  ERPاملشررررررررررررررروعات  

على حتسررررر  جودة املعلومات 

اإلداريررة يف ظررل قيررد )املنفعررة  

 أكرب من التكلفة(.

67 
4.31 1.018 7.343 

66 .000 

 املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة امليدانية

 

نظم ختطيط موارد  استخدام أفراد عينة البحث يرون أن أنيتضح من اجلدول السابق      

، على حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف ظل قيد  املنفعة أكرب من التكلفة(يساعد  ERPاملشــروعات

املعتمدة  (3.40)وهي أكرب من  (4.31)وذلك درجة موافقة عالية؛ حيث بلغت قيمة املتوسط احلسابي 

، األمر (0.000)تساوي  (.Sig)( ومبعنوية 66بدرجة حرية )( 7.343)بلغت  Tللبحث، كما أن قيمة 

على حتس   ERPالذي يشري إىل أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة، بشأن قدرة نظم 

 جودة املعلومات اإلدارية مع بقاء قيد)املنفعة أكرب من التكلفة( قائمًا.
 

 و. نتائج التحليل بشأن مد  وجود فروق معنوية :

مت استخدام اختبار )مان ويتين( واختبار )كروسكال واالس( لتقصي مدى وجود فروق جوهرية  

إىل كل من )الشركة أو املؤهل العلمي أو التخص  العلمي  تعزىب  إجابات فئات أفراد عينة البحث 

 ظهرت نتائو التحليل كما يف اجلدول اآلتي:  أو سنوات اخلربة أو اجملال الوظيفي، وقد
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 مد  وجود فروق معنويةنتائج اختبار  (16-3جدول رقم  

 df املتغري م

استخدام 

نظم 

ERP 

خاصية 

 املالءمة

خاصية 

التمثيل 

 الصادق

اخلصائص 

 املعززة

 قيد

املنفعة 

 التكلفة<

 نوع االختبار

 0.557 0.777 0.403 0.324 0.712 2 الشركة 1

 كروسكال

  واالس

2 
 التخص 

 العلمي
2 0.881 0.389 0.365 0.968 0.448 

3 
سنوات 

 اخلربة
2 0.893 0.955 0.810 0.976 0.218 

4 
اجملال 

  الوظيفي
3 0.171 0.433 0.124 0.175 0.420 

5 
املؤهل 

 العلمي
 مان ويتين 0.952 0.389 0.918 0.878 0.694 1

  .الدراسة امليدانيةاملصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات  -

إجابات أفراد عينة البحث تعزى إىل من اجلدول أعاله عدم وجود فروق معنوية ب   يتضررررررررررررررررررررح

االختالفات ب  أفراد عينة من حيث الشررررركة، أو املؤهل العلمي، أو التخصرررر  العلمي، أو سررررنوات  

 اخلربة، أو اجملال الوظيفي.
 

 البحـثاختبار فرضيات  جنتائ

دور لنظم ختطيط موارد  ال يوجد" الختبار صحة فرةية رئيسية صفرية تقول بأنهسعى البحث      

وقد انبثق  يف حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت العاملة يف اليمن"، ERPاملشروعات 

 منها الفرةيات الفرعية اآلتية:

وحتسني جودة املعلومات  (ERP)"ال توجد عالقة بني استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات  -1

 ".شركات االتصاالت العاملة يف اليمناإلدارية  يف 
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على حتسني جودة املعلومات  (ERP)"ال يوجد تأثري الستخدام نظم ختطيط موارد املشروعات  -2

 ".شركات االتصاالت العاملة يف اليمناإلدارية يف 

ن األمر يتطلب القيام باختبار مدى صحة ومن أجل اختبار صحة الفرةية الرئيسية للبحث فإ     

 الفرةيات الفرعية وذلك على النحو اآلتي:
 اختبار الفرضية الفرعية األوىل:  -1

"ال توجد عالقة بني استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات  بأنه األوىل الفرعية الفرةية تقول        

(ERP) والختبار مدى صحة  شركات االتصاالت العاملة يف اليمن حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف

بهدف تقييم  Partial Correlation االرتباط اجلزئيمت استخدام أسلوب  الصفرية هذه الفرةية

 حتسني جودة املعلومات اإلدارية(، مع ضبط تأثري  Y( واملتغري ERPاستخدام نظم X العالقة ب  املتغري(

ظهرت  وقد ،X،Yبهدف تفسري العالقة ب  املتغريين األساسي   التكلفة(، < قيد املنفعة  Sاملتغري 

 نتائو االختبار كما يعرةها اجلدول اآلتي:
 

 ( نتائج حتليل االرتباا اجلزئي الختبار العالقة بني استخدام 17-3جدول رقم  

 وحتسني جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت يف اليمن  ERPنظم

Control 

Variables 

 متغريات

 متحكمة

 اإلحصاءات املتغريات

 املتغريات

X 

استخدام 

 ERPنظم 

Y 

حتسني 

 اجلودة

S 

 قيـــد

 التكلفة <املنفعة 

-none-(a) 

  

  

  

  

  

  

  

  

X 

استخدام 

نظم 

ERP 

Correlation 

Significance (2-tailed) 

df 

1.000 

. 

0 

.681 

.000 

65 

.681 

.000 

65 

Y 

تحسين 

 الجودة

Correlation 

Significance (2-tailed) 

df 

.681 

.000 

65 

1.000 

. 

0 

.805 

.000 

65 

S 

 قيـــد 

المنفعة < 

 التكلفة

Correlation 

Significance (2-tailed) 

df 

.681 

.000 

65 

.805 

.000 

65 

1.000 

. 

0 
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S 

 قيـــد

المنفعة < 

 التكلفة

 

X 

استخدام 

نظم 

ERP 

Correlation 

Significance (2-tailed) 

df 

1.000 

. 

0 

.306 

.000 

64 
 

Y 

تحسين 

 الجودة

Correlation 

Significance (2-tailed) 

df 

.306 

.012 

64 

1.000 

. 

0 

       a  Cells contain zero-order (Pearson) correlations. 

 

 ويتضح من اجلدول السابق ما يلي:

 أكرب من قيد املنفعة S مل يتم فيه إةافة تأثري أن النتيجة مت تقسيمها إىل جزئي ، جزء علوي -1

كمتغري ثالث عند قياس العالقة ب   Sتأثري املتغري إةافة ، وجزء سفلي مت فيه كمتغري ثالث التكلفة

 .X ,Yاملتغريين األساسي  

 ، وERP موارد املشروعات استخدام نظم Xب   قوية أظهر اجلزء العلوي أن هناك عالقة طردية -2
Y  (،0.681)حتس  جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت يف اليمن حيث بلغ معامل االرتباط 

  ، كما تشري قيمة ERPمما يعين أن حتس  جودة املعلومات اإلدارية تتزايد بتزايد استخدام نظم 
(0.000) Sig إىل أن العالقة ب X ،Y .كانت ذات داللة إحصائية 

حتسرر  Y ، وERP موارد املشروعات استخدام نظم Xب  طردية  عالقةالسفلي وجود أظهر اجلزء  -3

وذلك يف  (0.306)جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت يف اليمن حيث بلغ معامل االرتباط 

 أن العالقة ب   إلىSig   كمتغري ثالث؛ كما تشري قيمة  قيد املنفعة أكرب من التكلفة S ظل وجود 
X ،Y  عالقة ذات داللة إحصائية حيث كانت قيمة املعنوية((Sig.= 0.012  وهي أصغر من(α≤0.05.) 

بنسبة  ERPأن التكلفة املرتفعة متثل أهم العوائق أمام استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات -4

 %(.14.06)، باإلةافة إىل أن التكلفة املرتفعة حتد من حتس  جودة املعلومات اإلدارية بنسبة (0.375)

توجد عالقة " اليت تقول بأنه البديلةوقبول الفرةرررية  الصرررفريةوبناء على ذلك يتم رفض الفرةرررية      

شــركات االتصــاالت يف   يف جودة املعلومات اإلدارية  ERPبني اســتخدام نظم ختطيط موارد املشــروعات   

  اليمن".
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  -2

 ERPختطيط موارد املشروعات"ال يوجد تأثري الستخدام نظم  بأنه الثانية الفرعية الفرةية تقول     

والختبار مدى صحة هذه  "،شركات االتصاالت العاملة يف اليمن على حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف

حيث ظهرت نتائو االختبار كما يعرةها  املتعدد االحندار أسلو  مت استخدام الصفرية الفرةية

 اجلدول اآلتي:

 على  ERP( نتائج حتليل االحندار املتعدد لقياس تأثري استخدام نظم 18-3جدول رقم  

 حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت العاملة يف اليمن

     R .6810)2(معامل التحديد 

 Adjusted)معامل التحديد المعدل )

2R 
.6710 

    

     8250. (R)معامل االرتباط 

F 68.210 المحسوبة     

     *F  0.000 (.Sig)مستوى داللة 

 B المتغيرات المستقلة
الخطأ 

 المعياري
Beta 

t 

 المحسوبة

مستوى 

 tداللة 

(Sig.) 

 1.312 0.302 - 4.348 0.000 (Constant)ثابت المعادلة 

 *ERP 0.252 0.098 0.248 2.570 0.012استخدام نظم 

 **0.000 6.586 0.636 0.064 0.425 قيد المنفعة أكبر من التكلفة

  < α) (0.05ذات داللة إحصائية عند مستو  معنوية   *

 < α) (0.01ذات داللة إحصائية عند مستو  معنوية   **

 

(، ERPة املتمثلة يف )استخدام نظماملستقل اتلمتغريل ه يوجد تأثريمن اجلدول السابق أن ويتضح       

شركات  حتس  جودة املعلومات اإلدارية يفالتابع )على املتغري و)قيد املنفعة أكرب من التكلفة( 

مما  (0.000)عند مستوى داللة  (68.210)  احملسوبة  Fاالتصاالت العاملة يف اليمن(؛ حيث أن قيمة 

وأهميته يف التنبؤ بتحس  جودة املعلومات اإلدارية بدال من استخدام  شري إىل معنوية منوذج االحنداري

لنموذج االحندار  2R  Adjusted وقد بلغ معامل التحديد املعدلهذا ، نبؤ بذلكاملتوسط احلسابي يف الت

 %(67.1) انفسر، وقيد )املنفعة أكرب من التكلفة( يERPكل من استخدام نظم أي أن  ؛(0.671)

 مما يعين أن  شركات االتصاالت العاملة يف اليمن، حتس  جودة املعلومات اإلدارية يفيف  التغريمن 
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استخدام نظم ختطيط موارد املشروعات يف ظل قيد )املنفعة  التكلفة( قد ساهم يف التحس  يف جودة 

استخدام نظم صف العالقة ب  جيد لواالحندار ، وباآلتي فإن منوذج %( 67.1)بنسبة  املعلومات اإلدارية

ERP كما يشري معامل  ،يف اليمن  شركات االتصاالت العاملة حتس  جودة املعلومات اإلدارية يفو

 وقيمة املتغري التابع  X, Sةاملستقل اتب  املتغري قوية عالقة ارتباط وجودإىل  (0.825)البالغ   Rاالرتباط 

Y ،أن  قيمة  أيضا جند، فضال عن أنها تعكس عدم وجود ارتباط تام ب  املتغريينt بلغت  احملسوبة

ذو داللة  شري إىل وجود تأثرييمما  ، Sig (0.000)توى معنوية ومبسالتكلفة(  <لقيد )املنفعة  (6.586)

التكلفة( على حتس  جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت يف  <لقيد )املنفعة  إحصائية

، Sig (0.012)مبستوى معنوية  ERPالستخدام نظم  (2.570)احملسوبة   tاليمن، كذلك جند أن قيمة 

على حتس  جودة املعلومات اإلدارية  ERPمما يشري إىل وجود تأثري ذو داللة إحصائية الستخدام نظم 

الصفرية وقبول الفرعية الثانية  رفض الفرةية وباآلتي ميكن، يف شركات االتصاالت يف اليمن

على حتسني  ERPيوجد تأثري الستخدام نظم ختطيط موارد املشروعات" الفرةية البديلة اليت تقول بأنه

  شركات االتصاالت العاملة يف اليمن ". جودة املعلومات اإلدارية يف
شركات االتصاالت العاملة يف اليمن  بتحس  جودة املعلومات اإلدارية يف التنبؤ ومن ثم فإنه ميكن     

 وفقا للمعادلة اآلتية: ERPباستخدام نظم ختطيط موار املشروعات

 

 

 

 

 
فإنه يتم رفض الفرةررية الرئيسررية ( 18-3( و)17 -3)وإزاء ما سرربق ويف ةرروء ما ورد يف اجلداول 

يف  ERP" يوجد دور لنظم ختطيط موارد املشـــروعات  علىالصررفرية وقبول الفرةررية البديلة اليت تن   

 حتسني جودة املعلومات اإلدارية يف شركات االتصاالت يف اليمن".
 
 
 
 
 
 

 

Y= 1.3120.252 (X) + 0.425 (S) +  

 حيث إن:

x:  تعين استخدام نظم ختطيط موارد املشروعاتERP. 

S: .تعين االلتزام بقيد املنفعة أكرب من التكلفة 
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 البحث  استنتاجات

يف ةررروء مشررركلة وأهداف وفرةررريات البحث مت يف هذا املبحث اسرررتعراس االسرررتنتاجات النظرية    

 يلي بيان ذلك.وامليدانية اليت توصل إليها البحث، وفيما 

 ستنتاجات النظرية: الا أواًل:

 يف ةوء اإلطار النظري للبحث خنل  إىل االستنتاجات اآلتية:

عبارة عن توليفة من الربامو املرتابطة اخلاصرررررة مبختلف  ERPن نظم ختطيط موارد املشرررررروعات إ -1

واملبيعات، باإلةرررررافة إىل الربامو الوظائف, واليت منها احملاسررررربة والتمويل واملوارد البشررررررية واملخزون 

 اخلاصة خبدمة العمالء والتجارة االلكرتونية وغري ذلك.

، تتسررم بعدة خصررائ  هي األمتتة، التكامل، املسرراعدة  ERPن نظم ختطيط موارد املشررروعات إ -2

 القابلية للتطويع، التصميم من أعلى إىل األسفل، الدعم الفين. ،يف التخطيط

تتكون من سررتة عناصررر تتمثل يف املعدات، الربجميات،    ERPارد املشررروعات  ن نظم ختطيط موإ -3

 ، ةوابط األمن والرقابة.األفرادالبياناتر، اإلجراءات والسياسات، 

اإلدارة  ،تقدم عدد من احللول والتطبيقات من أهمها ERPن نظم ختطيط موارد املشرررررررررررررررروعات إ -4

املتقدمة، إدارة املسررتودعات، إدارة سررلسررة العرس، إدارة   املالية، إدارة رأس املال البشررري، املشرررتيات  

 عالقات العمالء، إدارة حمافظ املشاريع، إدارة اخلدمات.

تقدم عدد من األنظمة الداعمة مثل أنظمة دعم          ERPن نظم ختطيط موارد املشررررررررررررررررررررررررررروعات  إ - 5

 القرارات، وأنظمة معلومات التخطيط االسرتاتيجي، األنظمة اخلبرية.

يز القدرة التنافسرررررية للمشرررررروعات، زيادة مرونة إنتاج املعلومات، زيادة تكامل التطبيقات،  تعزإن  -6

، متثل  حتسررر  عمليات اختاذ القرار، خفض وقت معاجلة املعامالت، وحتسررر  رقابة رأس املال العامل

 .ERPستخدام نظم ختطيط موارد املشروعات لدى الشركات القتناء وا دوافعأهم ال

مير بثالث مراحل هي مرحلة ما قبل  ERPن اقتناء واسررررررتخدام نظم ختطيط موارد املشررررررروعات  إ -7

 االستخدام، ومرحلة االستخدام، ومرحلة ما بعد االستخدام.

االختيار املناسررررررررب ملزودي النظام ومشررررررررغلي النظام، توفر شرررررررررط العائد أكرب من   إن كل من:  -8

ية إدارة املشرررررررررررررررررررررررروع، توفر البنية التحتية، تطوير الثقافة التكلفة، غدارة التغيري، اهلندرة، احرتاف

الستخدام الناجح لنظم ختطيط موارد املشروعات    احمددات  ، متثل أهم التنظيمية، توفر الدعم الفين

ERP. 



110 

 

 

 110 

 يف تحسين جودة املعلومات اإلدارية( ERP)دور نظم تخطيط موارد املشروعات 
 د.عبد الرحمن أحمد محمد مانع.         ميدانية ىلع قطاع االتصاالت اليمنية()دراسة 

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -( يناير8( المجلد )41العدد )

ISSN : 2410-1818 

، يتكون من دفرت األسررتاذ العام، املدفوعات، املقبوةررات،  ERPن النظام احملاسرريب يف ظل نظم إ -9

 نة، إدارة دورة حياة األصول.إدارة النقدية واخلزي

، شرررررركة (Oracle/PeopleSoft)، شرررررركة أوراكل (SAP)شرررررركة سررررراب  إن كل من :  -10

، شرررركة لوسرررن Dynamics  (Microsoft، شرررركة مايكروسررروفت دايناميكس)(INFOR)أنفور

(Lawson) شررركة ، (SSA Global) شررركة ابيكور  ،(Epicor)أهم موردي نظم ختطيط  ، متثل

 .يف الوقت احلاةر ERPشروعاتاملموارد 

 املعلومات هي البيانات اليت مت تنظيمها ومعاجلتها لتقدم معنى للمستخدم.إن  -11

اإلدارة, وأعضرراء جملس اإلدارة, ومحلة األسررهم، ومحلة   إن أهم مسررتخدمي املعلومات اإلدارية هم  -12

السرررررررندات احلالي  واحملتمل ، واملوظف  واحتادات العمال، واالقتصرررررررادي  ورجال البحث العلمي،  

، والعمالء واملوردين واملنافسرررررر ، ومشررررررروعات محاية البيئة، واألجهزة احلكومية، ونظام احملاكم  

 لي ، والدائن  والبنوك، واملستثمرين احملتمل .واالستثماريون واحمللل  املا

املعلومات اإلدارية تتنوع حبسررررب مسررررتخدمها واهلدف منها، وتعترب التقارير الشرررركل األكثر   إن  -13

 استخدامًا لتقديم املعلومات, وختتلف أشكال التقارير حبسب ما حتتويه من معلومات.

)اخلصررررررررائ  النوعية جلودة املعلومات اإلدارية( من  اريةهناك تغيري يف مناذج جودة املعلومات اإلد -14

( وجملس معايري IASBالدولية، من أهمها جملس معايري احملاسبة الدولية ) املهنية وجهة نظر املنظمات 

 م2010للتقارير املالية املشررررررتك الصرررررادر يف سررررربتمرب  النظري(, ويعد اإلطار FASBاحملاسررررربة املالية)

 .لومات اإلداريةأحدث منوذج جلودة املع

( خصرررررررائ  1) تتمثل يف (2010وفقا لإلطار املشررررررررتك ) خصرررررررائ  جودة املعلومات اإلدارية إن -15

( خصرررائ  معززه تتمثل يف القابلية 2)  ،خاصرررية املالءمة وخاصرررية التمثيل الصرررادق  تشرررملأسررراسرررية  

 .للمقارنة، القابلية للفهم، القابلية للتحقق، املوقوتية

 املعلومات اإلدارية  ختضع لقيد واحد يتمثل يف )قيد املنفعة أكرب من التكلفة(.ن جودة إ -16
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 ستنتاجات امليدانية: ال: اثانيًا

( يف حتس  جودة املعلومات اإلدارية وذلك ERPنظم ختطيط موارد املشررروعات ) استخداميساعد  -1

 : ما يليمن خالل 
مالءمة املعلومات اإلدارية وعناصرها )القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية واألهمية  خاصية حتس  -2

 النسبية(.
التمثيل الصادق للمعلومات اإلدارية وعناصرها)االكتمال، احلياد، اخللو من  خاصيةحتس   -3

 اخلطأ(
، املوقوتيةلتحقق, حتس  اخلصائ  املعززة جلودة املعلومات اإلدارية )القابلية للمقارنة، القابلية ل -4

 القابلية للفهم(.
وحتس  جودة املعلومات  ERPاملشروعاتتوجد عالقة طردية ب  استخدام نظم ختطيط موارد  -5

 كمتغري ثالث. التكلفة( <)املنفعة  قيد غياب ظل،  وذلك يف (0.681)اإلدارية، بلغت 
وحتس  جودة املعلومات  ERPاملشروعاتتوجد عالقة طردية ب  استخدام نظم ختطيط موارد  -6

 كمتغري ثالث. التكلفة( <)املنفعة  قيد ، يف ظل وجود(0.306)، بلغت اإلدارية
من الصعوبات اليت تعاني منها شركات االتصاالت يف اليمن ترجع إىل التكلفة املرتفعة  (0.375)أن  -7

، مما حيد من حتس  جودة املعلومات اإلدارية ERPاملشروعاتالقتناء واستخدام نظم ختطيط موارد 

 %(.14.06)يف تلك الشركات بنسبة 
مكنها من حتس   ERPأن استخدام شركات االتصاالت يف اليمن لنظم ختطيط موارد املشروعات  -8

 رغم ارتفاع تكلفة تلك النظم. %( 67.1)جودة املعلومات اإلدارية بنسبة 
اإلدارية يف حتس  جودة املعلومات يف  ERPوارد املشروعاتستخدام نظم ختطيط مهناك دور مهم ال -9

 شركات االتصاالت يف اليمن.
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 البحث اتــتوصي

االسرررتنتاجات النظرية وامليدانية للبحث، فإن الباحث  خيلصرررون إىل تقديم التوصررريات    ةررروءيف 

 اآلتية:

فائدة املعلومة، سواًء املصممة االهتمام خبصائ  جودة املعلومات اإلدارية من أجل حتقيق ةرورة  -1

 داخليًا أم اجلاهزة.
ومتوسطة  الكربىالشركات  بيع يف ERPختطيط موارد املشروعات نظم التوسع يف استخدام -2

 التكلفة. <املنفعة ، مع مراعاة قيد على اختالف أنشطتها احلجم
ختطيط موارد  منظعلى شركات االتصاالت يف اليمن العمل تعزيز متطلبات االستخدام الناجح ل -3

واملتمثلة يف  حتس  جودة املعلومات اإلدارية خصوصا فيما يتعلق  باملالءمة والتمثيل ERP املشروعات

 .ERPختطيط موارد املشروعات  نظمالصادق، وذلك من خالل حتس  وتعزيز ظروف استخدام 
اإلصدارات  من خالل اقتناء أحدثERP على شركات االتصاالت يف اليمن تعزيز استخدام نظم  -4

  من تلك النظم يف سبيل ختفيض التكلفة.
من خالل القيام باملزيد من: اهلندرة، ERP على شركات االتصاالت يف اليمن تعزيز استخدام نظم  -5

وتطوير البنية التحتية، تطوير احرتافية اإلدارة، وإدارة التغيري، يف سبيل حتس  جودة املعلومات 

  اإلدارية.
تلك النظم واالستفادة  بتطويريف شركات االتصاالت، واالستمرار  ERPنظم االستمرار يف تطبيق -6

 مما تقدمه من خدمات عن طريق التوسع يف تطبيق بقية املديوالت غري املطبقة.
العمل على ختفيض مثن تلك النظم  ERP على الشركات املوردة لنظم ختطيط موارد املشروعات -7

، ملا ERPاإلصدارات األحدث من منتجاتها من نظم لتمك  خمتلف أنواع الشركات من اقتناء 

  .ERPلذلك من عائد إجيابي على الشركات املوردة نفسها وعلى الشركات املستخدمة لنظم 
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