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 اإلىداء

 

 المتواضع ثمرة ىذا الجيد العممي أقدم 

 

لى دائرتي الحبيبة التي قدمت لي الكثير وميما عممت لن أ طني العزيزو إلى   عطييا حقياوا 

  لي كل الدعم والعونالذي قدم  . والدي العزيز.إلى قدوتي األولى...إلى من عممني وشجعني

 والدتي الحنونة  كان دعائيا سر نجاحيإلى من  ...إلى من رعتني في طفولتي

 إلى أشقائي وشقيقاتي..... إلى من قاسموني الحياة بحموىا ومرىا

ذا أ ذا غبت عنيا حفظإلى من نظرت إلييا فأسرتني، وا    تني... زوجتيمرتيا أطاعتني، وا 

 إلى من زرعوا في نفسي اإلرادة والعزيمة  ...إلى من أناروا دربي بالعمم والمعرفة

 إلى أساتذتي 

 زمبلء الذين يشاركوني فرحتي الىل و أرحب بالحضور من األ

 الذين يفرحون لفرحي ويحزنون لحزني
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 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 }َيْفَقُيوا َقْوِلي* ل َساِني م ن َواْحُمْل ُعْقَدةً  *ِلي َأْمِري َوَيس رْ  *ِلي َصْدِري اْشَرحْ  َرب  {

العالمين، والصبلة والسبلم عمى أشرف الخمق والمرسمين سيدنا محمد صمى اهلل  الحمد هلل رب

وانطبلقًا من قول سيدنا  عمى توفيقي بإتمام ىذه الرسالة،شكره احمد اهلل وأفإنني  عميو وسمم، وبعد.

 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى ،}ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس {محمد صمى اهلل عميو وسمم

، الذي كان عونًا لي في كل مراحل إعداد الرسالة ولم يدخر ببلل السكارنة الدكتور أستاذي ومشرفي

رشادي كما وأشكر أيضًا أعضاء لجنة المناقشة لتفضميم بقبول  ،جيدًا في توجييي ونصحي وا 

 أبومد مح، والدكتور خارجياً  مناقشاً  غسان العمري الدكتورمناقشة رسالتي والتي تكونت من السادة؛ 

فبارك اهلل فيكم وجزاكم اهلل جميعًا خير  ومشرفاً  رئيساً  ببلل السكارنةالدكتور و ، داخمياً  مناقشاً قمة 

ممثمًة  الحبيبة جامعة اإلسراء جامعتي والشكر موصول إلى .الجزاء ورفع قدركم ونفع بعممكم

دارتيا وأخص بالذكر كمية األعمال / قسم   لؤلساتذةبالشكر  أتقدموكما  عمالإدارة األبرئيسيا وا 

موه لنا من العمم والرعاية واالىتمام كما دسراء مما قالتدريس في جامعة اإل أعضاء ىيئةفاضل األ

خص بالذكر مديري رائد بيك لي يد العون النجاز ىذا العمل وأ كل من مد إلىبالشكر  وأتقدم

 .الشياب عمى ما قدم لي من عون والمساعدة
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 في  اإلستراتيجيةعمال عمى اتخاذ القرارات أثر نظم ذكاء األ
  ردنيةدائرة الجمارك األ 

 إعداد
  الشريدهصالح زياد 

  إشراف
 بالل خمف السكارنة الدكتور

 الممخص
 وتخزين وتحميل تجميع) بأبعادىا األعمال ذكاء نظمثر أىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

دارة لمبيانات، اآلنية والمعالجة البيانات، عمى اتخاذ القرارات  (التنافسي والذكاء األعمال، أداء وا 
 اإلستراتيجية بأبعادىا )الرشد والشمول، وشبكات االتصاالت، ودرجة االتفاق، ودرجة البلمركزية

، ولغايات تحقيق أىداف الدراسة، فقد تم استخدام في دائرة الجمارك األردنية (درجة المشاركة""
( مساعد مدير عام ومدير مديرية ومساعد مدير 113) استبانة، وزعت عمى عينة الدراسة البالغة

مديرية ورئيس قسم، ولغرض تحميل إجابات عينة الدراسة، فقد استخدمت أساليب التحميل 
اإلحصائي المتمثمة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لئلجابة عن أسئمة الدراسة، 

يات الدراسة، وقد أظيرت نتائج؛ مستوى واختبار االنحدار الخطي البسيط والمتعدد الختبار فرض
المرتبة األولى  تجميع وتحميل البيانات وتخزينيااحتل ُبعد ، حيث األعمال ذكاء نظمتطبيق أبعاد 
، الجمارك األردنيةفي  اإلستراتيجيةبعاد اتخاذ القرارات أأظيرت نتائج؛  ، وكذلكوبدرجة مرتفعة

وأظيرت نتيجة اختبار الفرضية  ،المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة شبكات االتصاالتُبعد  وجاء
وقد جاء أكثر ، اإلستراتيجيةعمى القرارات  األعمال ذكاء نظموجود أثر ايجابي لالرئيسة والفرعية؛ 

، (الذكاء التنافسي، وتجميع وتحميل البيانات وتخزينيا) يُبعد األعمال ذكاء نظمبعاد ـتأثيرا لاأل
البيانات  ومعالجة نظمة تحميلأل المتطورة نظمة المعموماتأالبرمجيات و مواكبة وأوصت الدراسة 
 .لدائرة الجمارك الكمياألداء مستوى فورية عن  معموماتلمحصول عمى 
ردنية.، دائرة الجمارك األ اإلستراتيجيةالقرارات ، األعمال ذكاء نظم: الكممات الدالة

 


