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هداءال أ  

لص لي بالتوفيق ألصل إلى هذا اء الخإلى صاحبة القلب الرقيق، والصدر الحنون، والدعا

 يطيل في عمرها ويحفظهاهللا العلي القدير أن  أسألاليوم...

 أمي الغالية 

لى من طال إنتظاره في هذه المرحلة، رافعًا يديه بالدعاء إلى هللا سبحانه أن أكون ما يتمنى، إ

 ي بعطفه ومساندته لي طوال حياتي نوالذي غمر 

 الى والدي الحبيب ........

 الى من وقف بجانبي وتحمل معي مشقة الدرب...

 زوجي الغالي

 والى أوالدي األعزاء

 ة والرخاء في الشدً  دربيرفقاء إلى 

 المتواضع العمل هذا إتمام على وساعدني شجعني من كل إلى

 

ةالباحث  

 أ سامءأعيلأعليان

 



 و
 

والتقديرالشكرأ  

ْمَع وَ قال تعالى ) ْفِئَدَة األْبَصاَر وَ األَوَّللاهُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمهَهاِتُكْم ََل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السه

.(78) آية النحل سورة -القرآن الكريم َلَعلهُكْم َتْشُكُرون(  

متابعة هذا العمل، الذي كان معي في كل بعد شكر هللا عز وجل على منحه إياي الصبر والجلد ل

ما  رض، وملءاألو  دًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، ملء السماوات، وملءخطواتي، أحمدك اللهم حم

 بينهما.

متنان لكل من أعانني في إتمام هذه الدراسة، وأتقدم األفيسعدني أن أتقدم بعظيم الشكر و 

الفاضلبوافي شكري وعظيم امتناني الى أستاذي   

  بالل خلف السكارنةر الدكتو 

المشرف على هذه الدراسة، والذي تكرم علّي بوقته وجهده، فقدم لّي كل الدعم والمساندة في 

 إتمامه فجزاه هللا عني كل خير.

م  فاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقراءة األخالص شكري وتقديري للدكاترة بكما أتقدِّ

الرسالة وإبداء مالحظاتهم القيِّمة عليها.ومناقشة هذه   

ولكل  كما وأشكر كل من أسهم وساعدني في إنجاز هذا الجهد سواء بالتشجيع، أو المساندة

من تعاون وتسهيالت سائلة المولى عز  أبدوهأصحاب الفضل في نجاح إتمام الدراسة الميدانية، لما 

 وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء.

 

ةالباحث  
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 ردنيةاأل  وزارةالعدل
 ةإعداد الطالب

 أسماء علي عليان

 الدكتور إشراف
 بالل خلف السكارنة

، دارة العليااألدعم )بأبعاده  تطبيق نظم دعم القرار أثرعلى الدراسة الحالية إلى التعرف  تهدف

بأبعادها )العمل الجماعي، تمكين  الجوهريةبناء الجدارات ( على مكانات التنظيميةاأل، مكانات الفنيةاأل

على  الحالية الدراسة عتمدتأ و  ردنية،األوزارة العدل  دراسة ميدانية في العاملين، اإلتصال والتأثير(

 الموظفينن مجتمع الدراسة من جميع تكوً و المنهج الوصفي التحليلي، للتعامل مع البيانات وتصنيفها، 

بمسمى )قائم بأعمال(  ( ومن بمستواهم، مدير محكمة، رئيس ديوان قلم رئيس، مدير مديرية) دارييناأل

 موظف( 130)من  تتكونأما عينة الدراسة ، موظف( 385)والبالغ عددهم  ،ردنيةاألوزارة العدل في 

للدراسه،  كأداة ستبانه األستخدمت أو  ،العشوائية البسيطةة بطريقة العينة من مجتمع الدراس تم اختيارهم

 المالئمة لإلجابة عن اإلسئلة وإختبار الفرضيات.ساليب األ كما تم إستخدام

أن مستوى تطبيق نظم دعم القرار في وزارة وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها 

مستوى الجدارات ، كما جاء ُبعد )دعم اإلدارة العليا كان بالمرتبة األولى( واحتلالعدل كان بتقدير مرتفع 

جود و تمكين العاملين( المرتبة األولى، كما توصلت الدراسة إلى جدارة ) وإحتلتبتقدير مرتفع الجوهرية 

اإلمكانات  ذو دَللة إحصائية لتطبيق نظم دعم القرار بأبعادها )دعم اإلدارة العليا، اإلمكانات الفنية، أثر

 التنظيمية( على بناء الجدارات الجوهرية بأبعادها )العمل الجماعي، تمكين العاملين، اإلتصال والتأثير(.



 م
 

تعزيز عملية تدريب وتأهيل الموظفين بهدف تطوير وتنمية المهارات وذلك وكان من أبرز التوصيات 

يسمح بتدفق المعلومات بكل سهولة  من خالل إشراكهم بالدورات التدريبية، والحفاظ على هيكل تنظيمي

 ويسر . 

 

 دعم اإلدارة العليا، اإلمكانات التنظيمية، اإلمكانات الفنية، ،نظم دعم القرار :الكلمات المفتاحيه

 العمل الجماعي، تمكين العاملين، اإلتصال والتأثير، الجدارات الجوهرية
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Abstract 

The Impact of Applying  Decision Support  Systems For 

Core  Competencies Building: 

 A field study in Jordanian Ministry of Justice 

Prepared by 

Asma Ali Alyan 

 

Supervised by 

Dr.Belal Khalaf Al-Sakarneh 

This study aimed to identifying the impact of applying decision support systems in 

their dimensions (supporting the senior management, technical capabilities, and 

organizational capabilities) on core competencies building in their dimensions (Team 

work, empowerment of works, communication and impact) : a Field study on Jordanian 

Mnistry of Justice.  The current study is based on the descriptive analytical approach for 

data collection and classification. The population of the study is composed of all 

administrative staff (head of department, head of record, president of the court, chief of 

staff) and other staff with their career level (acting) in Jordanian  Ministry of Justice, whose 

number was ) 385) employee. The study sample consisted of (130), they were selected from 

the study community in the  simple  random sample way, The questionnaire was used as a 

tool for study. The appropriate methods were used to answer the questions and test 

hypotheses..  

The study found a number of results, the most prominent of which is that the level 

of implementation of decision support systems in the Ministry of Justice was highly 



 س
 

appreciated and ranked after (the support of senior management was first), the level of the 

fundamental levels was high and the merit (Empowerment of workers) ranked first, 

(Supporting the senior management, technical capabilities, and organizational capabilities) 

to build the fundamental dimensions in their dimensions (teamwork, empowerment of 

employees, communication and influence). 

One of the most prominent recommendations was to enhance the training and 

qualification of employees in order to develop and develop skills by engaging them in 

training courses and maintaining an organizational structure that allows the flow of 

information with ease. 

Key Words: decision support systems, senior management support, organizational 

potential, technical potential, core competencies, teamwork, staff empowerment, 

communication and impact 
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