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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اوزدن ابما علمتن اوانفعن اما ينفعن االلهم علمن إنك أنت العليم الحكيم, اإال ما علمتن نااللهم ال علم ل)

 (       علما

تن وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واسأحمد هللا تعالى  

أتقدم ما أنعم علّي من فضل وتوفيق على إتمام هذا الجهد المتواضع  ويسّرني أن بسنته إلى يوم الدين ل

، الذي تكّرم مشكوراً بقبول اإلشراف على هذه لسكارنةبجزيل الشكر والتقدير للدكتور بالل خلف ا

 .واإلرشاد لي طيلة فترة إعدادهاالرسالة وتقديم النصح 

سراء بعظيم االمتنان اإلويسّرني أن أتقدم لكافة األساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة      

تفضلهم وأقّدم خالص شكري وتقديري لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على  والعرفان،

ً كل الشكر والتقدير على تفضلهم بقراءة ومناقشة هذه بقبول مناقشة هذه الرسالة الرسالة ، فلهم جميعا

 .بداء مالحظاتهم القيمةإو

وخاصة شركات  بالتشجيع أو المساندة،، سواًء هدكما وأشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الج     

، لما أبدوه نجاحي إلتمام الدراسة التطبيقية ، التي يعود إليها الفضل فيعمان -يا في األردن التكنولوج

 .لهم في خدمة وطننا العزيز األردنفال يسعني إال أن أسأل هللا عز وجل التوفيق  من تعاون وتسهيالت،

جامعة  إدارة هذا الصرح العلمي الكبير واالمتنان بالشكر واالمتنان إلىوال يفوتني أن أتقدم بالشكر 

 .نوابه األفاضل على جهودهم الطيبةممثلة برئيسها و ،اإلسراء
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 الدكتور: بالل خلف السكارنة

 

اإلداري في شركات  اتخاذ القرارأثر تطبيق النظم الخبيرة على هدفت هذه الدراسة إلى معرفة       

عمان, باإلضافة إلى صياغة إطار نظري يمكن من خالله التعرف على مفهوم  –التكنولوجيا في األردن

كما هدفت  التي تواجههاالنظم الخبيرة وأهميتها ومتطلبات الحصول عليها وما هي المعوقات والمحددات 

ًً على نتائج الدراسة.هذه الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات   التي تم التوصل إليها بناًء

بلغ عدد  عمان حيث -األردنمجتمع الدراسة من المدراء العاملين  في شركات التكنولوجيا في  تألف    

تم و، استبانة( لكل شركة 7بواقع ) انه( استب165وقام الباحث بتوزيع ), (شركة 183هذه الشركات )

 .( استبانة جميعها خصصت للهيكل اإلحصائي120استرداد )

لمتغير المستقل بأبعاده مجتمعة النظم األهمية النسبية ل مقياس توىنتائج  الدراسة أن مس أظهرت     

 2.52, حيث بلغ المتوسط العام دالل, واجهة المستخدم( مرتفعة) قاعدة المعرفة, قاعدة االست   الخبيرة

ولى بعد قاعدة االستدالل وتبعه متغير قاعدة المعرفة ثم , وجاءت بالمرتبة األ 0.62معياري وبانحراف 

رتفاع درجة الموافقة واالهتمام لعينة الدراسة في النظم واجهة المستخدم , وهذا يشير إلى امتغير 

 الخبيرة.

لمتغير التابع بأبعاده المختلفة )شفافية القرار، تكاملية القرار، األهمية النسبية لأظهرت الدراسة أن       

, 0.52بانحراف معياري  2.68العام  مشاركة العاملين في اتخاذ القرار( مرتفعة حيث بلغ المتوسط

في اتخاذ القرار, : شفافية القرار، تكاملية القرار، مشاركة العاملين حيث جاءت األبعاد مرتبة كما يلي

 .اإلداري لقراررتفاع درجة الموافقة واالهتمام عينة الدراسة بأبعاد اتخاذ اوهذا يشير إلى ا

ير المستقل )تطبيق النظم وقد بينت نتائج اختبار الفرضيات وجود أثر ذو داللة إحصائية للمتغ    

( بأبعاده مجتمعة على المتغير التابع ) اتخاذ القرار اإلداري( بأبعاده مجتمعة في الشركات الخبيرة



 ل
 

داللة إحصائية لتطبيق النظم الخبيرة  وقد أظهرت نتائج اختبار الفرضيات كذلك وجود اثر ذو ،المبحوثة

منفرداً )قاعدة المعرفة, قاعدة االستدالل, واجهة المستخدم( على المتغير التابع )اتخاذ القرار اإلداري( 

بأبعاده مجتمعة )شفافية القرار، تكاملية القرار، مشاركة العاملين في اتخاذ القرار( في الشركات 

 المبحوثة. 

( توصية تبدأ 11النتائج قدمت هذه الدراسة عدد من التوصيات  ومجموعها )وبناًء على هذه     

بضرورة االتفاق على تحديد مفهوم النظم الخبيرة وان هذه النظم تختلف في تطبيقها من قطاع إلى قطاع 

على عرفة والماديات المطلوبة لتحقيق أآخر وبحاجة إلى بنية تحتية مكونة من الثقافة والهياكل والم

تاحية التبني ثم الفهم ثم التطبيق واإل ى في إيجاد النظم الخبيرة للعمل بكفاءة وفعالية من خاللمستو

 اً , كما اقترحت الدراسة عددية إلى النظم الخبيرة لتحقيق ذلكنظمة القديمة التقليدواالنتقال السلس من األ

 من الدراسات المستقبلية. 
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      The aim of this study is to know the Effect to which expert systems are 

applied in the Managerail decision-Taking processes of technology companies 

in Jordan – Amman. In addition to formulating a theoretical framework through 

which the concept of expert systems can be identified through their definition, 

how to find them, their importance, the requirements for obtaining them and 

what are the obstacles and limitations in this area. This study aimed to provide a 

set of recommendations inspired by the studied departments in technology 

companies in Jordan- Amman. 

    The study population consisted of managers working in technology 

companies in Amman, where the number of these companies was 183, of which 

120 companies responded. The researcher distributed 165 questionnaires. 

     The results of the study showed that the level of the independent variable 

scale with its combined dimensions of the expert systems (knowledge base, 

inference, user interface) are high in terms of relative importance and their 

secondary dimensions are of high relative importance. The general average is 

2.52 and with a standard deviation of 0.62. The Inference base came first 

followed by the Knowledge base and then the user interface variable. This 

indicates a high degree of approval and attention to the sample study in expert 

systems. 

      The study showed that the level of variable measurement with its different 

variables (employee participation, transparency in Managerail decision-Taking, 

integration in Managerail decision-Taking) is high, with a general average of 

2.68 and with a standard deviation of 0.52. The dimensions are arranged as 

follows: employee participation, decision-making transparency. This indicates 

the high degree of approval and interest of the sample study to the dimensions 

of  Managerail decision-Taking. 



 ن
 

    The results of the hypothesis test showed a statistically significant Effect of 

the independent variable (application of expert systems) with its combined 

dimensions on the dependent variable (Managerail decision-Taking) with its 

combined dimensions in the studied companies. The results of the hypothesis 

test also showed a statistically significant effect of the application of the expert 

systems alone (knowledge base, inference base, user interface base) on the 

dependent variable (Managerail decision-Taking) with its combined dimensions 

(employee participation, transparency in Managerail decision-Taking, 

integration in Managerail decision-Taking) in the studied companies. 

    Based on these results, this study have presented a number of 

recommendations, 19 in total, starting with the need to agree on defining the 

concept of expert systems and that these systems differ in their application from 

one sector to another. And that they need an infrastructure consisting of culture, 

structures, knowledge and the materials required to achieve the highest level of 

expert systems to work efficiently and effectively through adoption, 

understanding, application, accessibility and the smooth transition from 

traditional systems to expert systems to achieve this. The study also suggested a 

number of future studies. 

 


