-أ-

أثر التفاعل بين قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات في تحسين
الخفة التنظيمية
دراسة ميدانية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية

The Interactive Effect between Information Technology Capabilities
and Competencies on Improving Organizational Agility
A Field Study in Cellular Telecommunications Compaines in Jordan

إعــداد الطالبة
دينا محمد عبدالعال عبدالعال
401320029
إشـــــراف الدكتورة
هنادي سالمة
قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
األعمال اإللكترونية
قسم األعمال االلكترونية
كليـة األعمال
جامعة الشرق األوسط
كانون ثاني6102/

-ب-

تـفــــويــض
أنا الموقعة أدناه "دينا محمد عبد العال عبد العال" أفوض جامعة الشرق األوسط بتزويد
نسخ من رسالتي المنظمات الجامعية أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص المعنيين باألبحاث
والدراسات العلمية عند طلبها.

-ج-

قـــرار لجنة المناقشة
نوقشت هذه الرسالة وعنوانها:
أثر التفاعل بين قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات في تحسين الخفة التنظيمية:
دراسة ميدانية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية
وأُجيزت بتاريخ 6102 /06/4

-د-

شــــكـر وتـقـديـر
أشكر اهلل عز وجل ألكمال هذا البحث العلمي فله الحمد على جزيل فضلة.
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بتفضلهم على مناقشة هذه الرسالة واشكر كل من سنادني وساعدني من قريب أو بعيد أو
صديق .
وفي الختام اسأل اهلل تعالى أن يجعل ما تقدمت به من جهد خالصاً لوجهه الكريم.

-ه-

األهـــداء
بسم اهلل الرحمن الرحيم
وقل إعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون"

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اآلخرة إال

بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك(اهلل جل جالله)

إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة إلى نبي الرحمة ونور العالمين.
سيدنا محمد (ص)

إلى من كللهُ اهلل بالهيبة إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من احمل اسمه كل
افتخار إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو األمل وعلمني معنى أن اعيش من أجل الحق والعلم
لنظل احياء حتى لو فارقت ارواحنا اجسادنا واتسع قلبه حلمي حين ضاقت الدنيا وأنه أثر على
ما أحب وعاش من اجلنا حتى نحيا حياة كريمة وفي أحضان ٍ
علم نافعاً ومن أجل أن أمثل أمامه

االن بهذا البحث التي اعترف بكل قصاصه فيها بأنه سبب وجودها وقد كان أرضاءك جزءاً من
طموحي وجزءاً من سيري في طريق رسالة الماجستير حتى ترى ثمرة جهدك وطيب غرسك فكنت
معنى الحياة لي فقد ارضاني اهلل فيك يا أبتي فهل رضيت عني"والدي"

إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرةعن مكنون ذاتها وطالما كانت دعواتها عنوان دربي
وتبقى امنياتي على وشك التحقت لطالما يدها في يدي وعندما تكسوني الهموم اسبح في بحر
ِ
ِ
رضاك "والدتي"
اهديك رسالتي لتهديني
حبها وحنانها إلى صندوق قلبي وسيدة القلب والحياة
إلى الذي شاركني حياتي وملكت قلبي بحبك وحنانك ونورت عيني بضيائك إلى الذي في

السراء والضراء شاركني حياتي إلى الذي ساندني خالل مرحلة دراستي وقف معي نعم الزوج
أحب أن اقدم شكري وتقديري على كل ما بذلته من أجلي الكون سعيدة في تحقق حلمي برسالة

الماجستير جزاك اهلل حي اًر لتكون لي رفيق دربي وسعادتي واسأل اهلل أن يجمعنا دوماً على الخير
اهديك رسالتي "زوجي"

إلى من هم أقرب إلى من روحي إلى من شاركوني فرحتي وطفولتي وبهم أستمد قوتي

وعزتي واصداري انتم رياحين حياتي أهديكم رسالتي" اخوتي"

إلى قرة عيني والروح التي سكنت قلبي واحشائي والقلب الناصع بالبياض والوجه المفعم

بالبراءة ولرؤيتكم أزهرت ايامي وتفتحت براعم الغد اهديكم رسالتي "أوالدي"
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إعــداد الطالبة

دينا محمد عبدالعال عبدالعال
إشـــــراف الدكتورة
هنادي سالمة
هدددفت الد ارسددة إلددى بيددان أثددر التفاعددل بددين قدددرات وجدددارات تكنولوجيددا المعلومددات فددي
تحسين الخفة التنظيمية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية .تكون مجتمع
الدراسة وعينتها من جميدع شدركات االتصداالت الخلويدة بالمملكدة األردنيدة الهاشدمية والبدالغ عدددها
( )3شددركات ،أمددا وحدددة التحليددل فقددد تكونددت مددن المددديرين ورؤسدداء االقسددام والمش درفين اإلداريددين
العدداملين بشددركات االتص دداالت الخلويددة بالمملك ددة األردنيددة الهاشددمية والب ددالغ عددددهم ( )013ف ددرداً.
ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة تددم اسددتخدام المددنهج الوصددفي التحليلددي مددن خددالل العديددد مددن االسدداليب
اإلحصائية أبرزها تحليل اإلنحدار المتعدد وتحليل اإلرتباط التشابكي إلختبار فرضيات الدراسة.
وقددد توصددلت الد ارسددة إلددى عدددد مددن النتددائج أبرزهددا وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية للبنيددة
التحتية لتكنولوجيدا المعلومدات فدي تحسدين الخفدة التنظيميدة لشدركات االتصداالت الخلويدة بالمملكدة
األردنيددة الهاشددمية عنددد مسددتوى داللددة ( .)  0.05ووجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية لجدددارات
تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا (االتصددال التكنولددوجي المسددح التكنولددوجي) فددي تحسددين الخف ددة
التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية عنددد مسددتوى داللددة (  

 .)0.05ووج ددود ت ددأثير ذي دالل ددة إحص ددائية للتفاع ددل ب ددين ق دددرات تكنولوجي ددا المعلوم ددات بأبعاده ددا
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وجدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها فدي تحسدين الخفدة التنظيميدة لشدركات االتصداالت الخلويدة
بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى (.)  0.05
وفددي ضددوء النتددائج أوصددت الد ارسددة بضددرورة قيددام شددركات االتصدداالت الخلويددة األردنيددة
بتقييم جداراتها التكنولوجية وبشكل دوري ومستمر وذلك من أجل إعدادة بنداء جدداراتها التكنولوجيدة
وبما ينسجم مع متطلبات وظروف كل مرحلة استراتيجية وبما يضدمن تحقيدق ميدزات تنافسدية لهدا.
واجدراء د ارسددة تشددخص عالقددة قدددرات تكنولوجيددا المعلومددات وجددداراتها بدداالداء العددالي فددي شددركات
اإلتصاالت الخلوية االردنية.
الكلمات المفتاحية :قدرات تكنولوجيا المعلومات ،جدارات تكنولوجيا المعلومات ،الخفة التنظيمية ،شركات
االتصاالت الخلوية ،األردن.
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ABSTRACT
The Interactive Effect between Information Technology
Capabilities and Competencies on Improving
Organizational Agility
A Field Study in Cellular Telecommunications Compaines in Jordan

Prepared by
Dina Mohammed Abdulaal Abdulaal
Supervisor
Dr. Hanadi Salamah
The study aimed to investigate the interactive effect between
Information Technology Capabilities and Competencies on Improving
Organizational Agility in Cellular Telecommunications Compaines in
Jordan. The study population and sample consisted of all Cellular
Telecommunications compaines in Jordan totaling (3) companies. While
the Unit of Analysis included managers, heads of departments and
supervisors administrative working in Cellular Telecommunications
Compaines in Jordan totaling (103) individuals.
To achieve the study objectives the study used descriptive
analytical method as well as, multiple regression analysis and canonical
analysis to test the hypotheses of the study.
The study reached a number of results namely: firstly, there is a
significant effect of Information Technology Infrastructure on improving
Organizational Agility in Cellular Telecommunications Compaines in
Jordan at level (  0.05). Secondly, There is a significant effect of
Information Technology Competencies (Technological Connectivity and
Technological Scanning) on improving Organizational Agility in Cellular
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Telecommunications Compaines in Jordan at level (  0.05), and
thirdly, There is a significant interactive effect between Information
Technology Capabilities and Competencies on Improving Organizational
Agility in Cellular Telecommunications Compaines in Jordan at level (
 0.05).
The study recommend that the Cellular Telecommunications
Compaines in Jordan need to assess the technological Competencies
periodically and continuously in order to rebuild the technological
Competencies in line with the requirements and conditions of each
strategy and to ensure the achievement of its competitive advantages in
addition further it recommends making a study of the diagnosis of the
relationship of Information Technology Capabilities and Competencies
with the high performance at Cellular Telecommunications Compaines in
the Jordan.

Keywords: Information Technology Capabilities, Information Technology
Competencies, Organizational Agility, Cellular Telecommunications Compaines and
Jordan.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
( 0ـ  :)0المقدمة
أوجدددت التج ددارة الحد درة عب ددر عددالم األعم ددال الدولي ددة المزي ددد م دن التن ددافس ف ددي بيئ ددة تتص ددف
بالتعقيد والالتأكد البيئي ،إذ أدى إستخدام تكنولوجيدا المعلومدات فدي عدالم المنافسدة إلدى ضدرورة قيدام
المنظمات بإمتالك قدرات تكنولوجية تساهم في صياغة استراتيجية أعمالهدا وتلعدب دو اًر فدي تحسدين

مستويات أدائها (.)Martin et al., 2002
ونظ اًر لإلهتمام المتزايد في تكنولوجيا المعلومات والقدرات التكنولوجية دفع الكثير من علماء
اإلدارة بتكثيددف البحددث فددي هددذا الموضددوي وتقييمدده علددى أندده وسدديلة فعالددة لتحقيددق أهددداف المنظمددة
بأسري وقت وبأقل جهدد ،وكدذلك ألنده تعمدل علدى تهيئدة المعلومدات المطلوبدة لكافدة مسدتويات اإلدارة

(الهادي.)6110 ،
وقد بين  )2010( Madsen & Desaiأن تباين الكتاب والباحثون في تحديد هذه العوامل
وتسميتها إستند على وفق التباين واالستراتيجيات المعتمدة والقوى والظروف التنافسية واختالفهم في
المنطلقات الفكرية ،فالكثير من النجاحات التي حظيت بها المنظمات تقف وراءها العديد من
العوامل ومنها ما تمتلكه المنظمة من قدرات.
وبهذا فإن على المنظمات بشقيها السلعي والخدمي أن توازن وتختار مستوى تفوقها
بالقدرات والجدارات التكنولوجية بهدف تلبية إحتياجات ومتطلبات متعامليها .بعبارة أخرى ،فإنه
يتوجب على المنظمات أن تمتلك مجموعة من القدرات والجدارات وخصوصاً قدرات وجدارات
تكنولوجيا المعلومات التي تعمل سوياً لتمكين المنظمة للتوجه المستمر نحو الفرص الجديدة التي
تظهر في بيئة األعمال .إذ أن كالً من القدرات والجدارات تعد العوامل األكثر أهمية للمنظمة والتي
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تقود الى النجاح في المنظمات ،فهي تعكس مجموعة المتطلبات التي تحتاجها منظمات األعمال
التي تستخدم مستويات عالية من التكنولوجيا.
واستناداً إلى ما ذكر فإن هذه الدراسة تسعى الى بيان األثر المشترك لقدرات تكنولوجيا
المعلومات وجدارات تكنولوجيا المعلومات في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية.

( 0ـ  :)6مشكلة الدراسة
تواجه شركات االتصاالت الخلوية باألردن ظروفاً تمتاز بالتساري الشديد والمستمر الناتجين
عن التغير السريع في بيئتها الخارجية ،وهو ما يستلزم من هذه الشركات اإلستفادة من التكنولوجيا
المعاصرة وادارتها للحصول على معلومات ذات قيمة عالية لتحقيق أهدافها على المدى البعيد .هذا
باإلضافة إلى حاجتها للقدرات والجدارات ذات البعد التكنولوجي إلجراء تغييرات استراتيجية تمكنها
من مجاراة حاجات ومتطلبات المتعاملين .إذ أن قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات بإختالفها
على كافة المفاصل وبمختلف مضامينها تؤثر على أعمال ونشاطات شركات االتصاالت الخلوية.
ونتيجة لذلك تطلب األمر من شركات االتصاالت الخلوية باألردن تحديد مجموعة متميزة
من القدرات والجدارات التكنولوجية تنفرد فيها لتشكل لها مزايا في تحقيق الخفة التنظيمية بإعتبارها
المعبر عن توقع التغيرات اإلستراتيجية في البيئة المحيطة بها ,واإلستجابة لهذه التغيرات
المدخل ُ
بما يحقق لها البقاء والنمو على المدى البعيد.
وعليه فإنه يمكن تمثيل مشكلة الدراسة الحالية بإثارة السؤال الرئيسي التالي:
هل هناك تأثير مشترك لقدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها وجدارات تكنولوجيا المعلومات
بأبعادها في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية؟
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( 0ـ  :)3أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى دراسة أثر قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات
في تحسين الخفة التنظيمية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية ،وذلك من
خالل دراسة وتحقيق األهداف التالية:
 .0التعرف على مستوى قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في شركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية.
 .6التعرف على مستوى جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في شركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية.
 .3تحديد أثر قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في تحسين الخفة التنظيمية لشركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية.
 .4التعرف على تأثير جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في تحسين الخفة التنظيمية لشركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية.
 .5التعرف على التأثير التفاعلي لقدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها وجدارات تكنولوجيا
المعلومات بأبعادها في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية
الهاشمية.

( 0ـ  :)4أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوي الذي تتناوله حيث تعتبر قدرات وجدارات
تكنولوجيا المعلومات أدوات نجاح الشركات والمؤسسات بغض النظر عن نوي القطاي الذي تنتمي
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اليه .كما تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها تبين مدى الحاجة إلى قدرات وجدارات تكنولوجيا
المعلومات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أهمية الدراسة الحالية ينبع من:
 .0رغم االهتمام المتزايد بقدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات إال أنه اليوجد تحديد واضح
لمفاهيمها وكيفية االستدالل عليها وبالتالى فهناك حاجة إلى تحديد إطار لتوضيحها وكيفية
االستدالل عليها.
 .6التأكيد على أهمية قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات بما يحقق الخفة التنظيمية وذلك
لالستفادة منها في تحقيق النجاح على المدى البعيد.
 .3تعد الدراسة الحالية امتداد للدراسات السابقة مثل دراسة )6104( Chen et al.,ودراسة Croteau

 )6114( & Raymondالتى تناولت قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق
مستويات أداء عالية للشركات والمؤسسات وبالتالي خفة تنظيمية.

( 0ـ  :)5أسئلة الدراسة وفرضياتها
إستناداً إلى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيسي واالهداف المحددة لها ،تم صياغة االسئلة
التالية:
 .0ما مستوى قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،تكامل
عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات وادارة تكنولوجيا المعلومات) في شركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية؟
 .6ما مستوى جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولوجي المرونة التكنولوجية
المسح التكنولوجي) في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية؟
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 .3هل تؤثر قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،تكامل
عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات وادارة تكنولوجيا المعلومات) في تحسين الخفة التنظيمية
لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية؟
 .4هل تؤثر جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولوجي المرونة التكنولوجية
المسح التكنولوجي) في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية
الهاشمية؟
 .5إلى أي مدى تؤثر قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،
تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات وادارة تكنولوجيا المعلومات) وجدارات تكنولوجيا
المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولوجي المرونة التكنولوجية المسح التكنولوجي) بشكل تفاعلي
في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية؟
وعليه ،واعتماداً على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضيات الرئيسة التالية ،التي
سيجرى اختبارها ،واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها ،وذلك على النحو التالي:

الفرضية الرئيسة األولى
" :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لقدرات تكنولوجياا المعلوماات بعبعادهاا (البنيدة التحتيدة

لتكنولوجيا المعلومدات ،تكامدل عمليدة أعمدال تكنولوجيدا المعلومدات وادارة تكنولوجيدا المعلومدات) فاي
تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مساتو

داللة (.")  0.05
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الفرضية الرئيسة الثانية
" :Ho2ال يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية لجاادارات تكنولوجيااا المعلومااات بعبعادهااا (االتصددال

التكنولددوجي المرونددة التكنولوجيددة المسددح التكنولددوجي) فااي تحسااين الخفااة التنظيميااة لشااركات

االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستو داللة (.")  0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة
" :Ho3ال يوجاد أثار ذو داللاة إحصاائية للتفاعاال باين قادرات تكنولوجياا المعلوماات بعبعادهااا
(البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات ،تكامددل عمليددة أعمددال تكنولوجيددا المعلومددات وادارة تكنولوجيددا
المعلوم د ددات) وجااااادارات تكنولوجياااااا المعلوماااااات بعبعادهاااااا (االتص د ددال التكنول د ددوجي المرون د ددة

التكنولوجيددة المسددح التكنولددوجي) فااي تحسااين الخفااة التنظيميااة لشااركات االتصاااالت الخلويااة

بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستو داللة (.")  0.05

( 0ـ  :)2أنموذج الدراسة
يوضح الشكل ( )1 - 1أنموذج الدراسة والذي يبين وجود ثالثة متغيرات إثنين منها مستقلة
والمتمثلة بقدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها وجدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها .والمتغير
الثالث هو المتغير التابع ممثالً بالخفة التنظيمية .حيث يتضح من أنموذج الدراسة أن المتغيرين
المستقلين يؤثران على المتغير التابع.
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شكل ()1 - 1

أنموذج الدراسة

إعداد الباحثة باإلستناد إلى  )6104( Chen et al.,لقياس قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها و
 )6114( Croteau & Raymondلقياس جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها ،وأخي اًر ،تم االعتماد
على  )6103( Chakravarty et al.,لقياس الخفة التنظيمية بابعادها.

( 0ـ  :)7حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة بما يلي:
الحدود المكانية :تمثلت الحدود المكانية لهذه الدراسة بشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة
األردنية الهاشمية والبالغ عددها ( )3شركات ،وهي شركة زين ،وشركة اورانج وشركة أمنية.
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الحدود البشرية :إن الحدود البشرية لهذه الدراسة تتمثل في كافة المديرين ورؤساء االقسام
والمشرفين اإلداريين العاملين بشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية.
الحدود الزمانية :المدة الزمنية المستغرقة إلنجاز الدراسة ،والتي تراوحت ما بين الفترة من شهر
أيار من عام  5102ولغاية شهر تشرين الثاني من عام .5102

( 0ـ  :)8محددات الدراسة
 .0الدراسات التي تناولت الربط بين قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات محدودة على حد علم
الباحثة.
 .6واجهت الباحثة صعوبات في مجال جمع البيانات من حيث الوقت.
 .3عدم تجاوب بعض العاملين في الشركات المبحوثة في اإلجابة عن بعض أسئلة الدراسة ،مما
دفع الباحثة الستبعاد االستبانات التي وردت ناقصة المعلومات.

( 0ـ  :)9مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
تكنولوجيا المعلومات  :Information Technologyجميع الوسائل واالجهزة التي يستخدمها االفراد
في المنظمة من أجل الحصول على البيانات والمعلومات ومعالجتها لغرض خزنها والرجوي لها عند
الحاجة (جبوري.)6119 ،
قدرات تكنولوجيا المعلومات  :Information Technology Capabilitiesالقدرة على تعبئة ونشر
تكنولوجيا المعلومات المعتمدة على الموارد القائمة جنبا إلى جنب مع الموارد والقدرات األخرى ( Lu

 .)& Ramamurthy, 2011وسيتم قياسها من خالل:
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البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  :Information Technology Infrastructureمجموعة
الوسائل والتقنيات والقدرات التي يتم تنسيقها بواسطة منظمة مركزية للمعلومات وتشمل جميع
المعدات واألنظمة التي تسهل تلك العمليات (الرتيمة.)6116 ،
تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات Information Technology Business Process

 :Integrationالنهج الشامل والمتكامل لتكنولوجيا المعلومات وعمليات األعمال متضمناً ذلك
الحواسيب وشبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية وأتمتة المكاتب (.)Lewis & Byrd, 2003
إدارة تكنولوجيا المعلومات  :Information Technology Managementاإلطار اإلداري
المرتبط باتخاذ الق اررات ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات وآليات تنسيق أنشطة تكنولوجيا
المعلومات داخل المنظمة بما يعزز مستويات أداء المنظمة (.)Chen et al., 2014
جدارات تكنولوجيا المعلومات  :Information Technology Competenciesالتركيز المنصب
على تكنولوجيا المعلومات والتي تمكن المنظمات من تحقيق ميزة تنافسية وتعزيز مستويات األداء
( .)Dehning & Stratopoulos, 2003وسيتم قياسها من خالل:
االتصال التكنولوجي  :Technological Connectivityقدرة المنظمة على تشغيل شبكات
االتصاالت السلكية والالسلكية بالتوافق مع أنظمة الحاسوب لديها في دعم عملياتها وأعمالها
(.)Croteau & Raymond, 2004
المرونة التكنولوجية  :Technological Flexibilityإمكانات المنظمة وقدراتها على توليد
مجموعة من البدائل المرتبطة بكتولوجيا المعلومات بما يتوائم مع إحتياجات العمالء ومتطلباتهم
والبيئة المحيطة بها (.)Croteau & Raymond, 2004
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المسح التكنولوجي  :Technological Scanningيشير إلى

قدرة المنظمة على

إدارة

واقتناء تكنولوجيا المعلومات وتحليلها ونشرها من خالل األفراد العاملين فيها لزيادة قدرتها التنافسية
(.)Croteau & Raymond, 2004
الخفة التنظيمية  :Organizational Agilityقدرة الشركة على التعامل مع التغييرات التي تنشأ بشكل
غير متوقع في بيئات العمل من خالل االستجابة السريعة للتغييرات وتحويلها كفرص للنمو
واالزدهار ( .)Lu & Ramamurthy, 2011وسيتم قياسها من خالل:
الخفة الريادية  :Entrepreneurial Agilityالقدرة على توقع واغتنام الفرص المتاحة في
السوق بشكل استباقي بما يسمح للمنظمة تعديل مواقعها واستراتيجياتها وتنظيم أساليب العمل
الجديدة للحصول على مزايا في ظل الظروف المتغيرة (.)Chakravarty et al., 2013
الخفة التكيفية  :Adaptive Agilityقدرة الشركة على الكشف واالستجابة لديناميكية السوق
بطريقة استباقية (.)Chakravarty et al., 2013
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 6ـ  :)0المقدمة
أُشتقت كلمة تكنولوجيا  Technologyمن الكلمة اليونانية  Techوتعني فناً أو مهارة،
إما الجزء الثاني من الكلمة  logyفتعني علماً أو دراسة (أبو غنيم .)5112 ،وقد ساد إستخدام هذا
توسع بعد ذلك ليشمل المجاالت األخرى
المصطلح في المجال الصناعي في بادئ األمر ،ولكنه ّ
(عجام.)5112 ،
والتكنولوجيا تُغير مهارات األفراد ،وتُغير الوظائف وط ارئق أداء تلك الوظائف ،ويمكن أن
تُ ِعدل أيضاً العالقات بين األفراد واألقسام ضمن المنظمة ،وخارجها أيضاً كالعالقات مع الزبائن
والموردين ،وهي عامل رئيس في تحديد نوي المعلومات المتاحة وكيفية إستخدام وادارة تلك
المعلومات من ِقبل المنظمة ( .)Lucey, 1997وقد أشار  )5112( Krajewski & Ritzmanإلى
أن التكنولوجيا تتضمن معرفة الكيف  Know-Howوالمكونات المادية واإلجراءات المستخدمة في
إنتاج الخدمات والمنتجات.
وبهذا ساعدت تكنولوجيا المعلومات في تحسين عملية صنع الق اررات التي أصبحت تتم
عبر معلومات تتسم بدرجة عالية من الدقة والسرعة في االسترجاي وبث المعلومات من حيث الكم
والنوي ،فضالً عن الحصول عليها في الوقت المناسب .ومن خالل إيجاد قنوات اتصال جديدة
يمكن زيادة سرعة المعلومات وتدفقها وتبادلها بين المستويات اإلدارية وتطوير أساليب عمل جديدة
(التميمي.)5112 ،
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ولعل أهمية الدور الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات في التوجه االستراتيجي أصبح واضحاً
من خالل دورها الحيوي في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات المعاصرة وهناك من يؤكد إن ُمالّك
المعرفة وتكنولوجيا المعلومات قد أصبحا أقوى من ُمالك األموال فمن يأخذ بناصية تكنولوجيا
المعلومات يكون متمكناً من تطوير الخدمات والمنتجات وعمليات اإلنتاج والتسويق وخفض الكلفة
وتحسين الجودة في بيئة تتزايد فيها حدة المنافسة العالمية حتى قيل إن أحدى أهم ركائز ثورة
المعلومات هي إن المعرفة رديف القوة (الدليمي.)5112 ،
وقبل الدخول في موضوعات الدراسة وخصوصاً القدرات والجدارت التكنولوجية ،يتطلب
االمر توضيح الفرق ما بين القدرات والجدارات .إذ تشير القدرات  Capabilitiesإلى مجموعة
العمليات االستراتيجية لدى المنظمة والتي تتميز بها عن غيرها من المنظمات ،فالكثير من
منظمات األعمال تمتلك مجموعة من العمليات والتي من خاللها يتم تسليم القيمة للعمالء ،إال أن
القليل منها يعتبر هذه العمليات بمثابة العنصر األساسي للخطة االستراتيجية واالستراتيجية المعتمدة
( .)Stalk,et..al, 1992حيث أوضح  )0111( Thompson & Stricklandالقدرات هي موارد
المنظمة التي تتمتع بسمعة عالية لدى زبائنها وفي السوق بصورة عامة والتي تتيح لها أداء
أنشطتها الداخلية بصورة أفضل من منافسيها .كما أكد  )0111( Hamel & Heeneأن القدرات
تصنف إلى ثالث أنواي رئيسة ،وهي:
 .0قدرات الوصول إلى األسواق ،والمتضمنة إدارة تطوير العالمة التجارية ،المبيعات والتسويق،
التوزيع واإلمدادات التسويقية ،الدعم التقني ،وهذه المهارات تساعد منظمات األعمال على البقاء
قريبة من عمالئها.
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 .6القدرات المرتبطة بالتكامل ،والمتضمنة الجودة ،إدارة الوقت ،اإلنتاج في الوقت المحدد ،إدارة
المخزون .والتي تبين مدى قيام منظمة األعمال باإلنجاز بسرعة  ،ومرونة أكبر وبثقة عالية أكثر
من المنافسين.
 .3القدرات المرتبطة بالوظائف ،والمتضمنة المهارات والتي تمكن منظمة األعمال من استثمار
خدماتها ومنتجاتها بالوظيفة الفريدة ،والتي تستثمر المنتجات  /الخدمات من خالل منافع العمالء.
أما الجدارات  Competenciesفهي مجموعة المهارات والسلوكيات أو اإلمكانات التي تدعم
قدرة المنظمة لتطور التميز التنافسي وتدعمه باالعتماد على قدرات مميزة ( .)Kak,2004وهي قدرة
المنظمات واألفراد العاملين فيها على العمل في إطار محددات عقلية ومعرفية بطريقة تمكنهم من
المحافظة على مستوى استجابة

لمختلف المواقف بصورة مالئمة ومنسجمة ( & Sparrow

 .)Hodgkinson, 2006كما حدد  )5112( Beckerالجدارات بإطار مفاهيمي يحتوي على ثالثة
مجاالت استراتيجية ،هي :المحتوى الفعلي ،وجدارات التغيير االستراتيجي ،وجدارات التعلم
االستراتيجي.
وقد أورد  )2006( Josephان هناك مجموعة من الخصائص تتصف فيها الجدارات
وهي:
 .0المسؤولية عن إيصال المنافع للعمالء.
 .6الحاجة إلى الوقت.
 .3الدائمية لصعوبة تقليدها.
 .4تتكون من مجموعة من الموارد.
 .5احتواؤها على قوة ضمنية وهي نتاج التعلم والخبرة.
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( 6ـ  :)6قدرات تكنولوجيا المعلومات
حدد  )5111( Slack et al.,ثالثة منظورات تقدم آراء مختلفة لخيارات التكنولوجيا هي:
 .0منظور متطلبات السوق :يؤكد إرضاء حاجات الزبائن (زبائن معينين أو قاعدة واسعة منهم).
 .6منظور موارد العمليات :يركز في اختيار التكنولوجيا على بناء قدرات جوهرية لموارد العمليات.
 .3المنظور المالي :يؤكد العواقب المالية لالستثمار في التكنولوجيا.
وتوافر المنظورات مجتمعة إجابة عن ثالثة أسئلة يمكن أن تشكل أساساً لتقييم القدرات
التكنولوجية والمفاضلة بينها ،متمثلة باآلتي:
(أوالً) ما هو تأثير التكنولوجيا في قدرة المنظمة لخدمة عمالئها؟
(ثانياً) كيف تساعد التكنولوجيا المقترحة في بناء قدرات موارد العمليات؟
(ثالثاً) ما هي المحددات والعوائد والفوائد بناءاً على حجم االستثمار المالي في التكنولوجيا؟
كما وتسهم هذه المنظورات في مد جسور الثقة بين منظمات الخدمة وزبائنها ،بالرغم من
تفوق المنظور المالي على بقية المنظورات في تحقيقه الريادة التكنولوجية ،وفي بناء بنية تحتية
تكنولوجية أكثر إبداعاً.
وبهذا تتضمن قدرات تكنولوجيا المعلومات في المنظمات ما يأتي محسن والنجار()5111
و  )2004( Slack et al.,والعلي (:)2000
 .0المفاضلة بين التكنولوجيات البديلة أو التغيرات للتكنولوجيا نفسها ،ثم اختيار نمط التكنولوجيا
التي ستعتمد في تقديم الخدمة ،وتحديد درجة األتمتة وحجم االستثمار فيها.
 .6تشخيص كيف أن التكنولوجيا تحسن فاعلية العمليات ،وادارة عملية معينة بما ال يتعارض مع
األنشطة الحالية للعمليات ،ويسهم في االرتقاء بمستواها واستبدالها عند الضرورة ،مع تحديد فوائد
استخدامها في العمليات ،والمحددات التي تعترض تحقيقها.
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 .3تحديد التكنولوجيا المتطورة التي سيتم االستثمار فيها كجزء من اإلستراتيجية الشاملة للمنظمة.
ويحدد هذا اإلقرار ضمن قرار تصميم العمليات والطاقة ،فالمنظمة بعد تحديدها العمليات
المطلوبة لتقديم الخدمة ،تسمي التكنولوجيا الالزمة إلنجازها (.)Heizer & Render, 2001
بين  )2003( Tippins & Sohiأن قدرات تكنولوجيا المعلومات تمثل االستثمار الجيد في
الوسائل والمعدات التكنولوجية القادرة على توفير معلومات تفيد منظمات االعمال في مواكبة
التغيرات والتطورات المختلفة نحو تحقيق ميزة تنافسية وأداء فعال ومتميز ،وأن عملية التجديد في
قدرات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من األمور الصعبة والمعقدة لمنظمات االعمال لما تواكبه
التكنولوجيا من تطورات سريعة تحتاج الى مهارات وتدريب عالي للموظفين القائمين عليها.
وأكد  )2005( Abu Bakarأن قدرات تكنولوجيا المعلومات تمثل األدوات والمعدات التي
تستخدمها المنظمات للحصول على المعلومات ،تحليلها ،وتقديمها بطريقة أسري وأكثر كفاءة ،إذ
أصبحت جميع العمليات والمهام في منظمات األعمال تعتمد وبشكل أساسي على التكنولوجيا
الحديثة وما تقدمه من تقنيات قادرة على تسهيل الوظائف ،وأنها توفر معلومات متخصصة لكافة
مجاالت العمل والقطاعات ،وتساعد في اتخاذ الق اررات الجيدة في الوقت المناسب ،مما ينعكس
على أداء العاملين واالهداف التي يراد تحقيقها.
فيما حدد  )2011( Lu & Ramamurthyقدرات تكنولوجيا المعلومات بأنها القدرة على
تعبئة ونشر تكنولوجيا المعلومات المعتمدة على الموارد القائمة على القدرات األخرى.
وأوضح  )2001( Basselier et al.,أهمية قدرات تكنولوجيا المعلومات لمديري االعمال،
باآلتي:
 .0تعظيم االستخدام الجيد للموارد من قبل مديري األعمال من خالل دور قدرات تكنولوجيا
المعلومات.
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 .6دور التخطيط االستراتيجي للعمل على المدى البعيد وأهميته في استم اررية المنظمة.
 .3التفاعل والعمل مع العمليات المختلفة في بيئة العمل مما يكسب المنظمة القوة والميزة
التنافسية.
فيما يبين  )2005( Abu Bakarأهمية قدرات تكنولوجيا المعلومات وما توفره للمنظمة من
خالل:
 .0الفهم الواضح للبرمجيات المتنوعة والمستخدمة في أداء الوظائف المختلفة.
 .6تحليل البيانات وتمثيلها مما يسهل استخدامها في عمليات اتخاذ القرار.
 .3التكامل والتنسيق بين مختلف العمليات لتقديم منتجات وخدمات تناسب احتياجات الزبائن.
 .4تحقيق قيمة جديدة وميزة تنافسية للمنظمة.
وفي الدراسة الحالية تم تحديد أبعاد قدرات تكنولوجيا المعلومات باإلستناد إلى Chen et al.,

( )5101والمتضمنة ما يلي:
 .0البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
أكد  )5115( Weill et al.,بأن اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات يغطي أكثر من %21

من الميزانية الرأسمالية للمنظمات وعادة ُزهاء  %22من ميزانية تكنولوجيا المعلومات تذهب الى
البنى التحتية ،لذا فأن تحقيق التوازن الصحيح فيها ُيعد من الق اررات المهمة التي تقع على عاتق
اإلدارة العليا والذي يتطلّب تشارك الخبرة بينها وبين محترفي تكنولوجيا المعلومات .ومن الصعب
خلق إمكانات في تكنولوجيا المعلومات ألنها إندماج معقد من التكنولوجيا والعمليات والموجودات
لم َحاكاتها من قبل المنافسين لهذا فهي مصدر للميزة
ب َ
البشرية .ولكونها تَتطلّ ُ
وقت إنتظار طويل ُ
ِ
التنافسية.
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وقد حدد  )5111( Byrd & Turnerالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بأنها مفهوم
متعدد األوجه يتضمن جانبين أساسيين ،هما الجانب التقني للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
والجانب البشري للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وتتكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من ثالثة عناصر تتمثل بالحاسوب وشبكات
االتصال ومعرفة الكيف )( (Know-Howالدليمي.)5112 ،
في حين حددها  )5112( Krajewskiبأربعة عناصر هي المكونات المادية والبرمجيات
وقواعد البيانات وأخي اًر اإلتصاالت الالسلكية .وأشارت إليها أبوغنيم ( )5112بأنها األجهزة
والمعدات والبرمجيات والموارد البشرية والتطبيقات.
وقد ُحددت بخمسة عناصر من قبل العبادي ( )5112وهي الموارد البشرية والمكونات المادية
والبرمجيات وقواعد البيانات وشبكات االتصال.
 .6تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات
وهذا البعد يحدد المدخل الشمولي والمتكامل لتكنولوجيا المعلومات ،متضمناً الحاسبات
والشبكات واإلتصاالت وأتمتة المكاتب ،إذ يمثل تكامل تكنولوجيا المعلومات واحداً من التحديات التي
تواجه المنظمات في إدارة مختلف أعمالها بما يرتبط بالتكنولوجيا .وقد بدأت بعض المنظمات في إنتاج
البرامج والشبكات المتكاملة ،على عكس منظمات أخرى ال تزال بحاجة إلى نقلة نوعية كبيرة في
االنتقال إلى المدخل الشمولي والمتكامل لتكنولوجيا المعلومات (.)Lewis & Byrd, 2003
 .3إدارة تكنولوجيا المعلومات
وهذا البعد يحتوي على وظيفة إدارة البيانات ،وذلك باستخدام قاموس تكنولوجيا المعلومات
وتحديد البيانات المشتركة التي تقوم على البنية التحتية لبيانات المنظمات وتكاملها .أال أن المشكلة
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الرئيسية في منظمات اليوم تتمثل التنسيق واالستجابة لمتطلبات البيئة التنافسية من خالل إدارة بياناتها
عبر إدارة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات لديها (.)Chen et al., 2014

( 6ـ  :)3جدارات تكنولوجيا المعلومات
أكد  )5115( Hafeez, etal.,بأن المنظمات بحاجة لتطوير جدارات من أجل تحقيدق موقدع
تنافسي ،وكسب ميزة تنافسية ،واسدتدامتها .إذ أكدد  )5115( Frigoأنده مدن المفتدرض علدى المنظمدة
أن ت دوازن بددين مسددتوى تفوقهددا فددي جددداراتها باالعتمدداد علددى قدددرتها علددى االسددتجابة الس دريعة لتلبيددة
احتياجدات العمدالء .كمدا أكدد  )5111( Schippmal, et al.,بدأن الجددارات تعدد ذات طبيعدة متعدددة
االتجاهات ،وهو ما يظهر التفسيرات المتعددة لألنواي المختلفة ،والتصدنيفات العديددة التدي أشدار لهدا
الباحثون في دراساتهم.
وقد أشار كالً من  )2003( Dehning & Stratopoulosأن جدارات تكنولوجيدا المعلومدات
تركددز وبشددكل أساسددي علددى التكنولوجيددا التددي مددن خاللهددا تكددون المنظمددة قددادرة علددى تحقي دق مي دزة
تنافسددية ،لمددا تددوفره جدددارات تكنولوجيددا المعلومددات مددن معلومددات تمكددن المنظمددة مددن وضددع ق د اررات
مناسبة واستراتيجية تدعم األداء في مختلف الوحدات الوظيفية .إذ إنه من الجانب االستراتيجي على
المدى الطويل تتديح اإلدارة الجيددة للجددارات التكنولوجيدة ووجدود بيئدة عمدل فعالدة وقدادرة علدى تدوفير
المعلوم ددات التكنولوجي ددة الحديث ددة والمطلوب ددة ،وه ددذا ي ددنعكس عل ددى م دددى التواص ددل والمرون ددة ف ددي أداء
األعمال المختلفة.
عد ددرف etal.,

 )2001( Basselier,جد دددارات تكنولوجيد ددا المعلومد ددات بانهد ددا مجموعد ددة مد ددن

المعارف والخبرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والمؤدية إلى تحقيق األهداف.
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وحددددها  )2004( Carnaghanبانهددا مجموعددة الخصددائص النوعيددة التددي تتضددح مددن خددالل
االنشددطة مثددل القدددرة علددى بندداء جددداول للبيانددات او قواعددد البيانددات لغددرض معددين ،او القدددرة علددى
استخدام البرمجيات.
فيمددا بددين  )5112( Tippin & Sohiبددأن جدددارات تكنولوجيددا المعلومددات تتكددون مدن ثالثددة
عناصر رئيسة ،هي معرفة تكنولوجيا المعلومدات وعمليدات تكنولوجيدا المعلومدات وأهدداف تكنولوجيدا
المعلومات.
ام ددا  )5111( Carnaghanفق ددد ب ددين ب ددأن ج دددارات تكنولوجي ددا المعلوم ددات تعك ددس ال ددذي م ددن
المفترض إيضاحه من خالل األنشطة كالقدرة على استخدام البرامج التخطيطية.
وفي الدراسة الحالية تم تحديد أبعاد جدارات تكنولوجيا المعلومات باإلستناد إلى

Croteau

 )5111( & Raymondوالمتضمنة ما يلي:
.0

جدارة االتصال التكنولوجي ،وتقوم بدعم نظم تخطيط الموارد للمنظمات وادارة األعمال

اإللكترونية المختلفة ،ومثل هذه النظم تحتاج الى بنى تحتيه تكنولوجية عالية المستوى قادرة على
توفير التنسيق والتكامل (التواصل) بين مختلف وحدات االعمال الوظيفية.
.6

جدارة المرونة التكنولوجية ،اي التداخل الكثيف للتكنولوجيا لما تحويه أجزاء معقدة ،مما

تطلب أن يكون هنالك نوي من المرونة لمواكبة أي تغيير إن كان على الصعيد الداخلي او
الخارجي للمنظمة ،إذ تتمثل المرونة في سهولة جمع المعلومات ومعالجتها وطلبها بشكل سريع
وفي الوقت المناسب ،أي أن الجدارة التكنولوجية تحقق المرونة اذا كانت قادرة على مواكبة اي
تغيير ان كان في كيفية االداء الحالي او االستراتيجي.
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.3

جدارة المسح التكنولوجي ،وتتمثل بما تمتلكه المنظمة من تكنولوجيا ومهارات تقنية قادرة

على توفير المعرفة والمعلومات في المجاالت التي تختص بها .وهو كل ما يسهم في دعم توجه
المنظمة االستراتيجي من معلومات قادرة على رفع ادائها وذلك من خالل التقنيات الحديثة التي
تمتلكها.

( 6ـ  :)4الخفة التنظيمية
ظهر االهتمام بالخفّة التنظيمية بوصفها من الموجهات األساسية لتفوق منظمات األعمال.
السمة المميزة للمنظمات المعاصرة .فقد أكد  )5111( Santalaبأن خفّة الحركة تمثل
إذ شكلت ّ
مفتاح النجاح في بيئة األعمال الديناميكية ألنها تعكس مستوى القدرة على تنفيذ التغيي ارت،
واإلستفادة من الفرص في بيئة تتصف باإلضطراب والالتأكد العالي.
قدمت العديد من الدراسات تعاريف متنوعة للخفة التنظيمية بوصفها عامالً مؤث اًر في تحقيق
المنظمة ألهدافها والتفوق على منافسيها في بيئة أعمالها.
كما وصفت  )1994( D'Avenالخفّة التنظيمية بأنها مرونة وسرعة منظمة األعمال والتي
تمنحها القدرة على تغيير أنشطتها بهدف االستجابة للتغيرات الحاصلة في أسواقها ومواجهة
المخاطر التي تعترضها.
فيما حدد  )2002( Weill et al.,بأن الخفة التنظيمية ترتبط بمجموعة من المبادرات التي
تتبناها المنظمة والتي تستطيع تنفيذها بسهولة ويسر.
أما  )2006( Cutterفيشير إلى أن الخفة التنظيمية تتمثل في قدرة منظمة األعمال على
مجاراة التغييرات والتطورات الحاصلة في بيئتها الخارجية الغامضة ،وغير المؤكدة بشكل دقيق
وسريع.
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وقدم  )2006( Sull & Bryantمفهوماً لخفّة التنظيمية ،يعكس قدرة المنظمة وامكاناتها في
ظل البيئة المضطربة ،من خالل اإلشارة إلى أنها تمثل القدرة على استغالل الفرص البيئية التي
يتباطأ المتنافسون في استغاللها واجتياز األزمات التي لم تستطع تجاوزها منظمات آخرى.
ومن منطلق آخر ،بين  )2007( Dozبأن الخفّة التنظيمية تهتم بإجراء التغييرات الروتينية
في إطاري السهولة والسرعة ،والتي تكون فيها المنظمة قادرة على تغيير أعمالها من أجل
اإلستجابة للمخاطر أو الفرص في أسواقها.
وقد أكد الشمري ( )5112أن هناك العديد من األهداف المتحققة جراء تبني منظمات
األعمال لمدخل الخفّة التنظيمية ،منها:
 .0تساهم في المحافظة على مركز المنظمة التنافسي وتقييمهُ في إطار البيئة التنافسية.
 .6تحسين قدرة المنظمة بهدف البقاء والنمو واالستمرار.
 .3تطوير القدرات التحليلية والمهارات اإلدراكية لبيئة منظمة األعمال.
فيم ددا أك ددد المعاض دديدي ( )2118أن خفّ ددة الحرك ددة تع د ّدد إح دددى المتطلب ددات األساس ددية لنج دداح
المنظمددات وض ددمان بقائهددا وديمومته ددا .وتعتبددر ميد دزة تنافس ددية مؤقتددة تتجم ددع بمددرور الوق ددت لتص ددبح
مستدامة .وترجع أسباب حاجة المنظمات إلى خفّة الحركة ألمور عديدة ،منها:
 .0إن المنظمات تعيش ظروفاً متغيرة ومعقدة وتتصف بالالتأكد.
 .6تزايد المشكالت اإلدارية والتنظيمية داخل المنظمات يفرض التغيير والتطوير الذي يتطلب بدوره
خفّة في إحداثه.
 .3تزايد حدة المنافسة لزيادة القدرة التنافسية لدى المنظمة.
 .4وقتية الميزة التنافسية في الوقت الحاضر.
 .5تزايد الفرص البيئية المتاحة ،وصعوبة اختيار األفضل منها.
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وقد تم االعتماد على )5102( Chakravarty et al.,لقياس الخفة التنظيمية بأبعادها،
وهي:
 .0الخفة الريادية
عرف  )5112( Hitt, et al.,الخفة الريادية بأنها االستغالل للظروف التي تساعد على
إيجاد السلع والخدمات الجديدة ,والتي تعمل على تحقيق اإلشباي لحاجة السوق ،وتتأتى هذه الخفة
من:


عدم تماثل المنافسة في األسواق.



عدم تماثل عوامل إنتاج السلع والخدمات.



توزيع المعلومات المتعلقة بالمنافسة بشكل غير متماثل بين األفراد.
إذ أشار  )2005( Trottإلى كيفية اختيار الطرق المناسبة لتوليد الفرص البيئية ،إذ يكون

التركيز على إدراك أهمية االرتباطات التنظيمي دة الخارجي دة والتيُ تسمى غالباً بالشبكات كمصددر
للمعرفة الخارجية ,وعملية الربط مع قاعدة المعرفة الداخلية للمنظمة ،وذلك يساعد على معرفة
األساليب المختلفة وكيفية توليد الفرص للمنظمات.
في حين حدد  )5102( Chakravarty et al.,بانها القدرة على توقع واغتنام الفرص
المتاحة في السوق بشكل اس تباقي بما يسمح للمنظمة تعديل مواقعها واستراتيجياتها وتنظيم أساليب
العمل الجديدة للحصول على مزايا في ظل الظروف المتغيرة.
إن نقطة البداية ألي مشروي جديد هي وجود الخفة الريادية وتأتي هذه الخفة بالنسبة
لألعمال الجديدة من عدة موارد ( )Dess et al., 2008وهي:


الخبرات الحالية والسابقة.



الهوايات التي تقود إلى االبتكار.



فرصة حدوث حدث يجعل الريادي يدرك حاجة معينة لم يتم إشباعها.
وأشار  )5111( Carpenter & Sandersإلى خصائص الخفة الريادية بأنها:



الجاذبية ،التميز في السوق مع طلب للمنتج أو الخدمة.
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قابلة لالنجاز ،الواقعية وامكانية التحقق.



المتانة ،النجاح والتطوير ولمدة كافية لتصبح مفيدة.



خلق القيمة ،أن تكون هناك منافع أكبر من الكلف.

 .6الخفة التكيفية
اكد الشماي وحمود ( )5111أن سر النجاح االستراتيجي للمنظمات في قدرتها على
إعتماد النمط التكيفي ألنشطتها مع المتغيرات البيئية وبقائها نشطة فيها .إذ عد التكيف بأنه قدرة
المنظمة على التنبؤ بالمشكالت الداخلية والخاريجة التي ستواجهها مستقبال وايجاد السبل الكفيلة
بالسيطرة عليها قدر اإلمكان .وحدد  )5102( Chakravarty et al.,الخفة التكيفية بقدرة المنظمة
على الكشف واالستجابة لديناميكية السوق بطريقة استباقية.
وقد إجتمع الكثيرون على أن الخفة التكيفية من أكثر العوامل الحاسمة في تحديد بقاء
المنظمة أو زوالها ألن تغيرات البيئة يمكن تحملها لمدى زمني قصير فقط (جاكسون وآخرون،
.)0111
وأكد النعيمي ( )5111على أنه تتأطر صورة تكيف الكثير من المنظمات مع تغيرات البيئة
(السميا البيئة الخارجية) بإستيعاب تلك التغيرات عند تحديد أهدافها وايجاد اآلليات الكفيلة بمقابلتها
واإلستعداد لمجابهتها.

( 6ـ  :)5الدراسات السابقة العربية واالجنبية
تتضمن هذه الفقرة من الفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة
لإلطار النظري للدراسة .وعلى هذا األساس فإن الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقاً للمعيار
الزمني ،أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.

( 6ـ  5ـ  :)0الدراسات العربية
ـ دراسة الكساسبة ( )6114بعنوان" :دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة عمليات
األعمال اإلدارية ".
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هدفت إلى التعرف على درجة تأثير تقنيات المعلومات المستخدمة في شركة االتصاالت
األردنية وقدرات تكنولوجيا المعلومات في إعادة الهندسة .تكونت عينة الدراسة من ( )066موظفاً
يعملون في شركات االتصاالت األردنية .وقد توصلت الدراسة إلى أن  %63من الشركات المبحوثة
قد نفذت برامج إعادة الهندسة لعملياتها أو بدأت بتنفيذها ،وأن  %28.3من الشركات المبحوثة
تخطط إلعادة هندسة جميع عملياتها أو بعضها ،وأن العمليات التي تتم إعادة هندستها ترتبط
بقواعد البيانات المشتركة وبرمجيات العمل الجماعي والنظم والخبرة وقد ارت التكامل والقدرات
الجغرافية.
ـ دراسة العمري ( )6114بعنوان" :االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة
المعرفة لتحقيق قيمة عالية ألعمال البنوك التجارية األردنية".
هدفت إلى تحليل االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة لتحقيق قيمة عالية
ألعمال البنوك التجارية األردنية .تكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها
( )02بنكاً .أما عينة الدراسة فقد تكونت من ( )002مدي اًر وخبي اًر ومستشا اًر يعملون في البنوك
التجارية األردنية محل الدراسة.وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي بأسلوبه التطبيقي لتحقيق
أهداف الدراسة .ولجأ الباحث إلى العديد من األساليب اإلحصائية منها المتوسطات الحسابية
واإلنحرافات المعيارية ومعامل اإلختالف ومعامل إرتباط بيرسون ،وتحليل اإلنحدار .وبعد إجراء
عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود عالقة
قوية ومعنوية بين إدارة المعرفة والقيمة العالية ألعمال البنوك إذ حققت نتيجة معامل االرتباط
( .)%8269وعالقة قوية بين تكنولوجيا المعلومات والقيمة العالية لألعمال إذ حققت نتيجة معامل
االرتبد دداط ( .)%8863وان هناك عالقة قوية جداً بين االستخدام المشترك إلدارة المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات والقيمة العالية ألعمال البنوك التجارية بلغت ( .)%9162كما بينت نتائج اختبارات التأثير
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وضوح التأثير المباشر والطردي في الزيادة المتحصلة لقيمة األعمال في البنوك نتيجة لالستخدام
المشترك بين تكنولوجيا المعلومات وادارة المعرفة بواقع زيادة مقدارها
المعلومات

و()%4863

()%2066

نتيجة لتكنولوجيا

نتيجة إلدارة المعرفة .وبينت نتيجة اختبار التأثير وجود تأثير معنوي مباشر

وقوي في القيمة العالية ألعمال البنوك نتيجة الستخدام تكنولوجيا المعلومات إذ إن الزيادة بمقدار
وحدة واحدة في متغير تكنولوجيا المعلومات تؤثر في الزيادة بمقدار ( )0613وحدة في القيمة العالية
لألعمال ومن جانب آخر فإن الزيادة بمقدار وحدة واحدة في إدارة المعرفة يزيد بمقدار ( )0662وحدة
في القيمة العالية لألعمال.
ـ دراسة الخوالدة والحنيطي ( )6118بعنوان " :أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على
اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة األردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداي اإلداري
في المؤسسات العامة األردنية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من
خالل تصميم استبانة تم توزيعها على أفراد العينة والبالغ عددهم ( .)289وبعد إجراءا التحليالت
اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين األبعاد التالية (استخدام تكنولوجيا المعلومات وطبيعة البرامج المستخدمة ومدى مالءمة
معلومات النظام المستخدم ،وتكامل المعلومات ،وانتاجية نظام المعلومات المستخدم ،والتدريب)
واإلبداي اإلداري .وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين المتغيرات الديمغرافية والوظيفية
واإلبداي اإلداري باستثناء متغير الخبرة العملية.

ـ دراسة جبوري ( )6119بعنوان" :أثر تكنولوجيا المعلومات في االداء المنظمي :دراسة
ميدانية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية .
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هدفت هذه الدراسة إلى عرض وتحليل واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات ودورها في
تحسين االداء في المنظمة المبحوثة وقياس عالقة وأثر تكنولوجيا المعلومات في تحقيق االداء
المنظمي المميز في المنظمة المبحوثة .تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في قسم المعلوماتية
والبحث والتطوير في الشركة المبحوثة .أما عينة الدراسة فقد شملت المديرين والمبرمجين العاملين
في قسم المعلوماتية والبحث والتطوير في الشركة المبحوثة والبالغ عددهم ( )53فرداً .وتم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي .وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج أبرزها ان ناتج العالقة بين متغيري البحث الرئيسيين تكنولوجيا المعلومات واالداء
المنظمي كان عاليا وذا تاثير قوي مما يعني ان استثمار هذه العالقة والتاثير سيؤدي الى رفع
االداء المنظمي وتميزه.
ـ دراسة (عبد الهادي وبني هاني )6100 ،بعنوان" :اتجاهات مديري شركات تكنولوجيا
المعلومات في األردن نحو أشكال التحالفات اإلستراتيجية ،والعوامل المؤثرة فيها".
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف اتجاهات المديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات نحو
أشكال التحالفات اإلستراتيجية التي يفضلونها .ونحو القدرات التنافسية للتحالفات اإلستراتيجية،
وتحديد مستوى الفروق بين اتجاهات المديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات نحو أشكال
التحالفات اإلستراتيجية التي يفضلونها والمتغيرات الشخصية ألف ارد عينة الدراسة من جهة،
وخصائص شركات تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى .حيث تألف مجتمع الدراسة من ()005
شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وتم سحب عينة احتمالية عشوائية بسيطة من مجتمع
الدراسة ،وقد بلغ حجم عينة الدراسة ( )94شركة .وقد أشارت النتائج إلى أن أفضل أشكال
التحالفات االستراتيجية هو المتحقق من خالل المساهمة في رأس المال ،فيما جاء الترخيص كشكل
من أشكال التحالف هو األقل أهمية في نظر األفراد المبحوثين .كما أظهرت النتائج أنه ال توجد
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فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات نحو أشكال
التحالفات االستراتيجية التي يفضلونها ،والمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ما عدا الخبرة
اإلجمالية ،كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المديرين في
شركات تكنولوجيا المعلومات نحو أشكال التحالفات االستراتيجية التي يفضلونها ،وخصائص
شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن ما عدا رأس المال.
 دراسة (المعاضيدي )6100 ،بعنوان "قدرات تقنية المعلومات وأثرها في خفة الحركةاإلستراتيجية :دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينو ".
هدفت هذه الد ارسة إلى إختبار وتحليل عالقتي اإلرتباط واألثر بين قدرات تقنية المعلومات
واإلستعداد للتغيير اإلستراتيجي القائم على فكرة إستثمار فلسفة خفة الحركة اإلستراتيجية .وتم تنفيذ
جانب الدراسة الميداني في الشركة العامة لألدوية والمسلتزمات الطبية في نينوى .أما عينة الد ارسة
فإنحصرت بالمديرين ضمن مستويي اإلدارة العليا والوسطى والبالغ عددهم ( )48مدي اًر وزعت عليهم
أداة الدراسة (اإلستبانة) واسترجع منها ( )35إستبانة صالحة للتحليل .وتم استخدام مجموعة من
األساليب اإلحصائية التي من خاللها تم التوصل إلى جملة من النتائج ابرزها أن قدرات تقانات
المعلومات ترتبط إيجابياً بحالة إمتالك المنظمات لمقومات خفة الحركة اإلستراتيجية وتؤثر فيها.
ـ دراسة (الونداوي )6106 ،بعنوان" :أثر القدرات التكنولوجية على نجاح المنظمة :دراسة
تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية ".
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر القدرات التكنولوجية على نجاح شركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة شملت ( )33فقرة
لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة المكونة من ( )23فرد من المديرين ورؤساء االقسام.
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وبعد استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المالئمة ،توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة
إحصائية لقدرات البحث والتطوير التكنولوجي على نجاح المنظمة من حيث البقاء والنمو لشركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة ( .)  0.05ووجود أثر ذي
داللة إحصائية لقدرات الشبكات واإلتصال على نجاح المنظمة من حيث البقاء والنمو لشركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة ( .)  0.05وقد أوصت الدراسة
بزيادة االستثمار في التكنولوجيا والقدرات التكنولوجية ألهميتها في توفير المعلومة بسرعة اكبر،
وتحويلها إلى ناجاحات على المدى البعيد.

ـ دراسة (الالمي )6103 ،بعنوان" :تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:
دراسة استطالعية في بيئة عمل عراقية".
هدفت هذه الدراسة إلى بيان طبيعة العالقة بين مكونات تكنولوجيا المعلومات والتحقق من
طبيعة تلك العالقة في واقع حال الشركة العامة للصناعات الجلدية .واستخدمت االستبانة كأداة
لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بتكنلوجيا المعلومات وطبقت على عينة من ( )51فردًا من
العاملين في الشركة العامة للصناعات الجلدية بغية تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالت
مشكلتها ،فضالً عن إجراء المقابالت والمعايشة الميدانية ومراجعة وثائق وسجالت الشركة العامة
للتعرف على واقع حال استخدام تكنولوجيا المعلومات فيما يخص منتجات
للصناعات الجلدية
ّ
الشركة .وتم استخدام عدد من الوسائل واألساليب اإلحصائية .وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك
ضعف إستخدام وتوظيف عناصر تكنلوجيا المعلومات واستثمار مزاياها حسن أداء الشركة العامة
للصناعات الجلدية ،وأوصت الدراسة بالعمل على تطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال
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تكنولوجيا المعلومات عبر إدخالهم بدورات تدريبية تُمكنهم من التعامل مع األجهزة وشبكات
اإلتصال الحديثة.

( 6ـ  5ـ  :)6الدراسات االجنبية
ـ

دراسة  )6113( Tippins & SohpبعنوانIT Competencey and Firm " :

?." Performance: Is Organizational Learning A missing Link
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الدور الذي يلعبه التعلم التنظيمي في تعزيز أثر جدارات
تكنولوجيا المعلومات على أداء الشركات .تكونت عينة الدراسة من  271مدي اًر يعملون في
الشركات الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .وبعد
إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن التعلم
التنظيمي يلعب دو اًر مهماً وأساسياً في تأثير جدارات تكنولوجيا المعلومات على أداء الشركات.

ـ

دراسة  )2004( Croteau & RaymondبعنوانPerformance Outcomes of " :

."Strategic and IT Competencies Alignment
هدفت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :هل يمكن للمنظمات تعزيز أداء أعمالها
من خالل مواءمة جداراتها التكنولوجية المتضمنة (التواصل
جداراتها اإلستراتيجية (الرؤية المشتركة

التعاون

التمكين

المرونة

المسح التكنولوجي) مع

تكون مجتمع الدراسة من
اإلبداي)ّ .

( )945شركة كندية من الشركات كبيرة الحجم التي يعمل فيها ( )651موظفاً فأكثر والمسجلة في
عينة الدراسة فقد تكونت
أما ّ
قاعدة بيانات  Scott's Selectoryوالتي تم اختيارها بطريقة عشوائيةّ .
من ( )014مديرين يعملون في الشركات محل الدراسة .واستخدم المنهج المسحي االستطالعي
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وذلك من خالل استبانة تم تطوير مجاالتها وفقراتها باالستناد إلى نخبة من الباحثين في
موضوعات الدراسة .ولتحقيق ذلك لجأ الباحثان الستخدام العديد من األساليب اإلحصائية منها
معامالت االرتباط والتحليل العاملي التوكيدي وتحليل المسار .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من
النتائج ،أبرزها أن المواءمة بين الجدارات التكنولوجية بمتغيراتها والجدارات االستراتيجية بمتغيراتها،
يعزز بشكل إيجابي أداء أعمال الشركات الكندية كبيرة الحجم.

ـ

دراسة  )6117( RavichandranبعنوانIT Competencies, Innovation Capacity " :

and Organizational Agility: Performance Impact and the Moderating Effects of

."Environmental Characteristics
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر األداء على الخفة التنظيمية واألثر الوسيط للخصائص
البيئية على الخفة واألداء .وبشكل أكثر تحديداً ركزت الدراسة على الجدارات التكنولوجية والقدرات
اإلبداعية واختبار أثر الخفة التنظيمية على ذلك .تكونت عينة الدراسة من الشركات االمريكية كبيرة
الحجم والبالغ عددها ( )129شركة .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .وبعد إجراء التحليالت
اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الخفة التنظيمية تؤثر بشكل
إيجابي على األداء ،وأن كالً من الجدارات التكنولوجية والقدرات اإلبداعية تلعب دو اًر كبي اًر في
تعزيز هذا األثر.

ـ

دراسة  )2008( TallonبعنوانInside the adaptive enterprise: an information " :

."technology capabilities perspective on business process agility
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف العالقة بين قدرات تكنولوجيا المعلومات التقنية واإلدارية وخفة
عملية األعمال إضافة إلى تحديد المدى الذي تعدل فيه الحركية البيئية من العالقة بين قدرات

-33-

تكنولوجيا المعلومات التقنية واإلدارية والخفة .تكون مجتمع الدراسة من ( )2,826شركة في الواليات
المتحدة األمريكية .أما عينة الدراسة فقد شملت ( )640تم اختيارها بشكل عشوائي .ولتحقيق أهداف
الدراسة فقد تم تطوير استبانة وزعت على مديري األعمال التنفيذيين .وبعد إجراء التحليالت
االحصائية المناسبة ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن قدرات تكنولوجيا المعلومات
التقنية واإلدارية تؤثر خفة عملية األعمال للشركات المبحوثة.

ـ

دراسة  )2011( Lu & RamamurthyبعنوانUnderstanding the link between " :

Information Technology Capability and Organizational Agility: An empirical

."Examination
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلرتباط بين قدرات تكنولوجيا المعلومات والخفة
التنظيمية .تكونت عينة الدراسة من ( )068مدي اًر لمؤسسة تعمل في حقل تكنولوجيا المعلومات
بالواليات المتحدة األمريكية .ولتحقيق أهداف الدراسة قام ألباحثين وباإلستناد إلى الدراسات
والبحوث السابقة المتعلقة بموضوي بحثهما بتطوير استبانة تغطي أسئلة الدراسة وأهدافها ،وبعد
إجراء العمليات اإلحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود عالقة
إرتباط إيجابية بين قدرات تكنولوجيا المعلومات ونوعين من الخفة التنظيمية (خفة تعديل العمليات،
والخفة المرتبطة برأس المال السوقي).

ـ

دراسة  )2011( Tallon & PinsonneaultبعنوانCompeting Perspectives on the " :

link between Strategic Information Technology Alignment and Organizational

."Agility: Insights from A Mediation Model
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة اإليجابية بين المحاذاة والخفة وكل من الخفة
واألداء .تكونت عينة الدراسة من مديري األعمال التنفيذيين ومديري تكنولوجيا المعلومات في
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( )640شركة بالواليات المتحدة األمريكية .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن
الخفة تتوسط تأثر المحاذاة على األداء ،وأن التقلب البيئي يعدل إيجابياً العالقة بين الخفة واألداء,
كما أن الخفة تؤثر بشكل كبير على األداء.

ـ

دراسة  )2013( Chakravarty, et..al.,بعنوانInformation Technology " :

Competencies, Organizational Agility, and Firm Performance: Enabling and

."Facilitating Roles
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيف أن جدارات تكنولوجيا المعلومات تُشكل الخفة
التنظيمية وأداء المنظمة .تكون مجتمع الدراسة من الشركات العاملة في مجال األعمال االلكترونية
في الواليات المتحدة األمريكية .أما عينة الدراسة فقد شملت ( )468شركة تعمل في مجال األعمال
االلكترونية في الواليات المتحدة االمريكية والتي تم اختيارها بشكل عشوائي .ولتحقيق أهداف
الدراسة ،تم تطوير استبيان وزي على ( )468شركة .وبعد فحص االستبيانات المستردة تبين
صالحية ( )019استبانة .وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة ،توصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج أبرزها أن هناك تأثير مزدوج تبعاً للحركية البيئية ،حيث أن المديرين من المفترض أن
يقوموا بمالحظة المواقف على إختالف انواعها .كما بينت النتائج أن جدارات تكنولوجيا المعلومات
تؤثر على تشكيل الخفة التنظيمية وأداء المنظمة.

ـ

دراسة ( )Chen, et..al., 2014بعنوانIT capability and organizational " :

."performance: the roles of business process agility and environmental factors
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة هل أن خفة عملية األعمال تلعب دو اًر وسيطاً في العالقة
بين قدرات تكنولوجيا المعلومات واالداء .إضافة إلى معرفة أثر العوامل البيئية في العالقة بين
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قدرات تكنولوجيا المعلومات وخفة عملية األعمال .ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات من
( )640مدير تنفيذي ومدير تكنولوجيا المعلومات من الشركات الصناعية في الصين .وقد تم تطوير
استبانة بهدف تحقيق أغراض الدراسة وتم استخدام العديد من االساليب االحصائية ابرزها التحليل
العاملي ومعامالت االرتباط .وبعد اجراء هذه التحليالت توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج
أبرزها أن تأثير العوامل البيئية متعدد ،وأن كالً من العدائية البيئية تضعف تأثير قدرات تكنولوجيا
المعلومات على خفة عملية األعمال في حين أن متغير التعقيد البيئي يقوى من التأثير.

( 6ـ  :)2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 .0من حيث بيئة الدراسة وقطاي التطبيق :أجريت الدراسات السابقة على المنظمات األمريكية
واألوروبية باإلضافة إلى بعض المنظمات العربية مثل البنوك التجارية وشركات تكنولوجيا
المعلومات ،في حين طبقت الدراسة الحالية على شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية
الهاشمية.
 .6من حيث هدف الدراسة :تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة ،والتي هدفت إلى تعرف
دور تكنولوجيا المعلومات واتجاهات المديرين نحوها وتأثيرها على متغيرات أخرى كاالداء والخفة.
في حين هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات في تحسين
الخفة التنظيمية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية.
 .3من حيث المنهجية :يمكن عد الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية لكونها تاخذ وجهة نظر
كافة المديرين ورؤساء االقسام والمشرفين اإلداريين العاملين بشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة
األردنية الهاشمية.
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أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل باآلتي:
 .0التعرف على مفهوم ومميزات قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات والفرق بينها مما يفيد في
تكوين االطار النظري

للدراسة.

 .6االفادة من الدراسات السابقة في بناء االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية مثل دراسة Chen et al.,

( )6114( Croteau & Raymond )6104و .)6103( Chakravarty et al.,
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
(الطريقة واإلجراءات)
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( 3ـ  :)3مجتمع الدراسة
( 3ـ  :)4عينة الدراسة
( 3ـ  :)5وحدة التحليل والبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل
( 3ـ  :)2أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات
( 3ـ  :)7متغيرات الدراسة
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( 3ـ  :)01صدق أداة الدراسة وثباتها
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
(الطريقة واإلجراءات)
( 3ـ  :)0المقدمة
هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات والتفاعل بينهما
في تحسين الخفة التنظيمية في شركات اإلتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية .إذ يتضمن
وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وحدة التحليل ،وأدوات الدراسة ومصادر الحصول
على المعلومات ،ومتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة ،واختبار التحقق من مالئمة
البيانات للتحليل اإلحصائي.

( 3ـ  :)6منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي ،فعلى صعيد المنهج الوصفي تم
إجراء المسح المكتبي واإلطالي على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية العربية منها واألجنبية
ألجل بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري والوقوف عند أهم الدراسات السابقة
التي تمثل رافداً حيوياً في الدراسة .أما على الصعيد التحليلي فقد تم استخدام االستبانة أداة للدراسة
وتم استخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوبرنامج  Statisticaلتحليل بيانات
الدراسة األولية.

( 3ـ  :)3مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية
والبالغ عددها ( )3شركة ،وهي (شركة زين شركة أورانج وشركة امنية).
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( 3ـ  :)4عينة الدراسة
بالنظر ألهمية موضوي الدراسة لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية كافة
ولضمان جودة النتائح فقد تم إعتبار المجتمع بكامله عينة للدراسة الحالية بأسلوب الحصر
الشامل ،وبذلك تعد الشركات المشار إليها هي ذاتها العينة المكانية للدراسة الحالية.

( 3ـ  :)5وحدة التحليل والبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل
تكونت وحدة التحليل للدراسة الحالية من كافة المديرين ورؤساء االقسام والمشرفين اإلداريين
العاملين بشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية والبالغ عددهم ( )051فردًا .وتم
اختيار أفراد وحدة التحليل بشكل قصدي (عمدي) .وقد تم توزيع ( )021استبانة على الشركات
محل الدراسة .وتم استرجاي ما مجمله ( )051استبانة من أجمالي عدد االستبانات الموزعة .وبعد
فحص االستبانات المسترجعة ،تبين وجود ( )02غير مكتملة للبيانات ،وبهذا يصبح عدد
االستبانات الصالحة للتحليل ما مجمله ( )012استبانة وبنسبة مئوية بلغت ( )%12.12من عدد
االستبانات المسترجعة .والجدول ( 2ـ  )0يوضح الشركات وعدد االستبانات الموزعة والمسترجعة
والصالحة للتحليل.
الجدول ()1 - 3
اسماء الشركات وعدد االستبانات الموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليل
عدد االستبانات
الموزعة

عدد االستبانات
المسترجعة

عدد االستبانات
الصالحة للتحليل

0

زين

21

38

30

6

أورانج

51

46

38

3

أمنية

41

41

34

051

061

013

الشركة

ت

المجموع
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إذ توضح الجداول ( 2( ، )5 - 2ـ  2( ، )2ـ  2( ، )1ـ  2( ، )2ـ  )2البيانات الشخصية
والوظيفية ألفراد وحدة التحليل من حيث (الجنس

والعمر

والمؤهل العلمي

وعدد سنوات الخبرة

والمسمى الوظيفي).
فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول ( )5 - 2أن  %88.3من أفراد وحدة التحليل هم من
الذكور ،وما نسبته  %11.7هم من اإلناث.
الجدول ()2 - 3
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير الجنس
المتغير

الفئة

التكرار

الجنس

ذكر
أنثى

91
12
013

المجموع

النسبة

المئوية ()%

88.3
11.7
011

ويبين الجدول ( 2ـ  )2أن  %14.6من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من 21

سنة فأقل ،وأن  %18.4من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  20إلى  35سنة ،كما
أظهرت النتائج أن  %25.2من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  22إلى  11سنة،
وأن  %14.6من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  10إلى  12سنة ،تبين أن نسبة
أفراد وحدة التحليل ممن تتراوح أعمارهم من  12إلى  21سنة ما مجمله  %23.3فأن  %3.9من أفراد
وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  50سنة فأكثر
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الجدول ( 2ـ )2
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير العمر
المتغير

الفئة

التكرار

العمر

 31سنة فعقل
من  35 – 30سنة
من  41 –32سنة
من  45–40سنة
من  51–42سنة
 50سنة فعكثر

15
19
26
15
24
4
013

المجموع

النسبة

المئوية ()%

14.6
18.4
25.2
14.6
23.3
3.9
011

كما يوضح الجدول ( 2ـ  )1أن  %5من من أفراد وحدة التحليل هم من حملة شهادة دبلوم
كلية مجتمع فأقل ،وان  %21من حملة شهادة البكالوريوس في إختصاصاتهم ،وأن  %3من افراد
وحدة التحليل هم من حملة شهادة الدبلوم العال ،كما بلغت نسبة أفراد وحدة التحليل من حملة
شهادة الماجستير في إختصاصاتهم ما مجمله  .%69وأخي اًر ،تبين أن  %3من افراد وحدة التحليل
هم من حملة شهادة الدكتوراه في إختصاصاتهم.
الجدول ( 2ـ )1
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير المؤهل العلمي
المتغير

الفئة

التكرار

المؤهل العلمي

دبلوم كلية مجتمع فعقل
بكالوريوس
دبلوم عال
ماجستير
دكتوراه

5
26
3
30
3
013

المجموع

النسبة

المئوية ()%

5
21
3
69
3
011

وبالنسبة لمتغير عدد سنوات ،فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ( 2ـ  )2أن ما نسبته
 %14.6من أفراد وحدة التحليل هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن  2سنوات ،وأن%36.9

هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  – 2أقل من  01سنوات ،وأن  %39.8هم ممن
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تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  – 00أقل من  02سنة ،واخي اًر ،تبين أن إجمالي النسبة
المئوية للمبحوثين من أفراد وحدة التحليل ممن لديهم خبرة  02سنة فأكثر بلغت .%8.7

الجدول ( 2ـ )2
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير عدد سنوات الخبرة
المتغير

الفئة

التكرار

عدد سنوات الخبرة

 5سنوات فعقل
من  – 2أقل من  01سنوات
من  –00أقل من  05سنة

15
38
41

14.6
36.9
39.8

 05سنة فعكثر

9
013

8.7
011

المجموع

النسبة

المئوية ()%

وبما يرتبط بمتغير بالمنصب الوظيفي وكما هو موضح بالجدول ( 2ـ  )2فقد تبين أن %7.8

من أفراد وحدة التحليل هم من المديرين ،وأن  %16.5من افراد وحدة التحليل هم من مساعدي
المدراء ،وأن  %36.9من أفراد وحدة التحليل هم من رؤساء األقسام ،وأخي اًر ،تبين أن  %38.8من
أفراد وحدة التحليل هم من المشرفين اإلداريين.
الجدول ( 2ـ )2
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير المنصب الوظيفي
المتغير

الفئة

التكرار

المنصب الوظيفي

مدير
مساعد مدير
رئيس قسم
مشرف إداري

8
17
38
40
013

المجموع

النسبة

المئوية ()%

7.8
16.5
36.9
38.8
011
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( 3ـ  :)2أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة .إذ تم
تطوير األداة بالرجوي إلى األدب النظري ذي الصلة .وتم استخدام مصدرين أساسيين لجمع
المعلومات ،وهما:
المصادر الثانوية ،حيث إتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت
والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوي الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع
االنترنت المختلفة .وكان هدف الباحثة من اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة ،التعرف على
األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات
التي حدثت في موضوعات الدراسة.
المصادر االولية ،لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوي الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية
من خالل االستبانة كاداة رئيسية للدراسة .والتي تضمنت عدد من العبارات عكست أهداف الدراسة
وأسئلتها ،لإلجابة عليها من قبل المبحوثين ،وتم إستخدام مقياس  Likertالخماسي ،بحيث أخذت
كل إجابة أهمية نسبية.
تضمنت أداة الدراسة الرئيسة (اإلستبانة) من أربعة أجزاء ،هي:
الجزء األول :الجزء الخاص بالمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل من خالل ()2
متغيرات وهي (الجنس

والعمر

والمؤهل العلمي

لغرض وصف خصائص أفراد وحدة التحليل.

وعدد سنوات الخبرة

والمسمى الوظيفي)
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الجزء الثاني :تضمن مقياس قدرات تكنولوجيا المعلومات عبر ثالثة أبعاد رئيسة ،وهي (البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات وادارة تكنولوجيا
المعلومات) و( )02فقرة لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:
قدرات تكنولوجيا
المعلومات
عدد الفقرات
ترتيب الفقرات

البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات

تكامل عملية أعمال
تكنولوجيا المعلومات

إدارة تكنولوجيا
المعلومات

2

2

2

2-0

1-2

02 - 1

الجزء الثالث :تضمن مقياس جدارات تكنولوجيا المعلومات عبر ثالثة أبعاد رئيسة ،وهي (اإلتصال
التكنولوجي ،المرونة التكنولوجية والمسح التكنولوجي) و( )02فقرة لقياسها ،مقسمة على النحو
اآلتي:
جدارات تكنولوجيا
المعلومات
عدد الفقرات
ترتيب الفقرات

اإلتصال التكنولوجي

المرونة التكنولوجية

المسح التكنولوجي

2

2

2

01 - 01

52 - 01

51 - 51

الجزء الرابع :تضمن مقياس الخفة التنظيمية عبر بعدين رئيسيين ،وهما(الخفة الريادية والخفة
التكيفية) و( )1فقرات لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:
الخفة التنظيمية
عدد الفقرات
ترتيب الفقرات

الخفة الريادية

الخفة التكيفية

1

1

25 - 51

22 - 22

وتراوح مدى االستجابة من ( )2 - 0وفق مقياس ليكرت الخماسي Five Likert Scale

كاألتي:
بدائل اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق

الدرجة

()5

()4

()3

()6

()0
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وبهذا تكونت اإلستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها النهائي من ( )22فقرة بمقياس ليكرت
الخماسي .Five Likert Scale

( 3ـ  :)7متغيرات الدراسة
قامت الباحثة بتحديد متغيرات الدراسة المستقلة بمتغيرين هما قدرات تكنولوجيا المعلومات
بابعاده (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات وادارة
تكنولوجيا المعلومات) باإلستناد إلى  .)6104( Chen et al.,أما متغير الدراسة المستقل الثاني
جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعاده (اإلتصال التكنولوجي ،المرونة التكنولوجية والمسح
التكنولوجي) فقد تم اإلعتماد على  )6114( Croteau & Raymondفي قياسه .وأخي اًر ،فقد تم تحديد
المتغير التابع والمتمثل بالخفة التنظيمية باإلستناد إلى .)6103( Chakravarty et al.,

( 3ـ  :)8المعالجات اإلحصائية
لالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها عمدت الباحثة الستخدام األساليب اإلحصائية
التالية:

أساليب اإلحصاء الوصفي ،والمتضمنة:
 التك اررات والنسب المئوية بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في الدراسة وتحليل خصائص
عينة الدراسة ديموغرافياً.
 المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عن متغي ارتها.
 االنحراف المعياري لقياس درجة تباعد استجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي.
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 معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى ممارسة متغيرات الدراسة ،والذي تم إحتسابه وفقاً
للمعادلة التالية:

وبناء على ذلك يكون:
األهمية المنخفضة من  1د أقل من 2.33
األهمية المتوسطة من  2.33د لغاية 3.66

األهمية المرتفعة من  3.67فأكثر.

أساليب اإلحصاء االستداللي ،والمتضمنة:
 إختبار  Kolmogorov-Smirnovللتحقق من التوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionللبيانات.
 اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا  Cronbach Alphaلقياس قوة االرتباط والتماسك بين فقرات
االستبانة المعدة.
 اختبار  Tلعينة واحدة  One sample T-testوذلك للتحقق من معنوية فقرات اإلستبانة المعدة
مقارنة بالوسط الفرضي.
 معامل تضخم التباين  Variance Inflation Factorواختبار التباين المسموح  Toleranceللتأكد
من عدم وجود تعددية ارتباط  Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة.
 تحليل االنحدار المتعدد  Y =  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + …6 Multiple Regressionوذلك
للتحقق من أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير تابع واحد.
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 تحليل االرتباط التشابكي (القويم)  Canonical Correlationلدراسة التأثير المشترك للمتغيرات
المستقلة على المتغير التابع.

( 3ـ  :)9التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ألغراض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء إختبار Kolmogorov Smirnov

" ،Testوذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلباً على نتائج
إختبار فرضيات الدراسة ،ويشترط هذا اإلختبار توفر التوزيع الطبيعي في البيانات .وبعكس ذلك
ينشأ ارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،وبالتالي يفقد اإلرتباط قدرته على تفسير
الظاهرة محل الدراسة أو التنبؤ بها ،وكما هو موضح بالجدول (.)2-2
جدول ()2-2

التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ت

المتغيرات

Kolmogorov – Smirnov

* Sig.

النتيجة

0

قدرات تكنولوجيا المعلومات

1.119

1.163

0–0

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
تكامل عملية أعمال تكنولوجيا
المعلومات
إدارة تكنولوجيا المعلومات

1.929

1.354

1.261

1.058

يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي

1.200

1.112

يتبع التوزيع الطبيعي

1.977

1.296

يتبع التوزيع الطبيعي

1.047
1.259
1.035

1.223
1.084
1.235

يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي

1.078

1.195

1.261
1.272

1.061
1.055

5–0
2–0
5
0–5
5–5
2–5
2
0–2
5–2

جدارات تكنولوجيا
المعلومات
اإلتصال التكنولوجي
المرونة التكنولوجية
المسح التكنولوجي

الخفة التنظيمية
الخفة الريادية
الخفة التكيفية

مالحظة * :يكون التوزيع طبيعي ًا عندما يكون مستوى الداللة (.)⍺ > 0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي
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وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة ( )  0.05فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات
جميعها كانت طبيعية .حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من ( )0.05وهو
المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.

( 3ـ  :)01صدق أداة الدراسة وثباتها
أ) الصدق الظاهري
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )6أستاذاً من أعضاء الهيئة
التدريسية متخصصين في المحاسبة وادارة األعمال واالحصاء وأسماء المحكمين بالملحق رقم (،)0
وقد تمت االستجابة آلراء المحكمين وتم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات
المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم (.)5

ب) ثبات إداة الدراسة
قامت الباحثة باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaلقياس
مدى التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس ،وعلى الرغم من ان
قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة ،إال أن الحصول على ( ≥ Alpha
ر مقبوالً & Sekaran
ُ )0.60يعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أم اً

 .)5101( Bougieوالجدول ( )1 - 2يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.
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الجدول ()1 - 2
معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)
ت
0
0ـ0
0ـ6
0ـ3
6
6ـ0
6ـ6
6ـ3
3
3ـ0
3ـ6

المتغير
قدرات تكنولوجيا المعلومات
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات
إدارة تكنولوجيا المعلومات
جدارات تكنولوجيا المعلومات
اإلتصال التكنولوجي
المرونة التكنولوجية
المسح التكنولوجي
الخفة التنظيمية
الخفة الريادية
الخفة التكيفية

عدد الفقرات

قيمة كرونباخ ألفا

03
5
3
5
05
5
5
5
8
4
4

16878
1.793
1.788
1.745
1.876
1.728
1.753
1.772
1.843
1.732
1.769

إذ يوض ددح الج دددول ( )1 - 2ق دديم الثب ددات لمتغيد درات الد ارس ددة الرئيس ددة والت ددي بلغ ددت ()16878
لقدرات تكنولوجيا المعلومدات ،و ( )1.843للخفدة التنظيميدة .وتددل مؤشدرات كرونبداخ ألفدا Cronbach

 Alphaأعدداله علددى تمتددع إداة الد ارسددة بصددورة عامددة بمعامددل ثبددات عددال وبقدددرتها علددى تحقيددق
أغراض الدراسة وفقاً لد (.)Sekaran & Bougie, 2010
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الفصل الرابع
نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
( 4ـ  :)0المقدمة
( 4ـ  :)6نتائج التحليل االحصائي للدراسة
( 4ـ  :)3تحليل مد مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
( 4ـ  :)4إختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
( 4ـ  :)0المقدمة
يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد وحدة التحليل عن المتغيرات
التي اعتمدت فيها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائية اآلولية إلجابداتهم مدن خدالل المتوسدطات
الحسابية واالنحرافات المعياريدة لكدل متغيدرات الد ارسدة واألهميدة النسدبية ،كمدا يتنداول الفصدل اختبدار
فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

( 4ـ  :)6نتائج التحليل االحصائي للدراسة
( :)0 - 6 - 4قدرات تكنولوجيا المعلومات
لوصددف قدددرات تكنولوجيددا المعلومددات (البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات ،تكامددل عمليددة
أعمال تكنولوجيا المعلومات وادارة تكنولوجيا المعلومات) في شدركات االتصداالت الخلويدة بالمملكدة
األردنية الهاشمية ،لجأت الباحثة إلى إستخدام المتوسدطات الحسدابية واإلنح ارفدات المعياريدة ،وأهميدة
الفقرة ،كما هو موضح بالجداول ( )5 - 1( )0 - 1و (.)2 - 1
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جدول ()1 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
ت

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

0

تستثمر شركتنا على نطاق واسع في البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات
لد شركتنا قدرات عالية لتخطيط تكنولوجيا
المعلومات
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في
شركتنا مالئمة لقواعد بياناتها
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في
شركتنا مالئمة لشبكة إتصاالتها
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في
شركتنا مالئمة لمرونتها المعمارية

6
3
4
5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

المتوسط
الحسابي

قيمة ""t
االنحراف
المعياري المحسو
بة

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

4.038

1.670

15.726

16111

5

مرتفع

4.339

1.634

21.419

16111

6

مرتفع

4.145

1.647

17.946

16111

4

مرتفع

4.368

1.626

22.191

16111

0

مرتفع

4.281

1.648

20.070

16111

3

مرتفع

4.235

1.477

26.261

16111

-

مرتفع

المستو

قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

يوضد ددح الجد دددول ( )0 - 1إجابد ددات وحد دددة التحليد ددل عد ددن العبد ددارات المتعلقد ددة بالبنيد ددة التحتيد ددة
لتكنولوجيا المعلومات .حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومدات بدين
( )4.368 - 4.038بمتوس ددط كل ددي مق ددداره ( )4.235عل ددى مقي دداس ليك ددرت الخماس ددي ال ددذي يش ددير إل ددى
المس ددتوى المرتف ددع للبني ددة التحتي ددة لتكنولوجي ددا المعلوم ددات ف ددي ش ددركات االتص دداالت الخلوي ددة بالمملك ددة
األردنيددة الهاشددمية .إذ جدداءت فددي المرتبددة األولددى فق درة "البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات فــي
شركتنا مالئمة لشبكة إتصـاالتها" بمتوسدط حسدابي بلدغ ( )4.368وهدو أعلدى مدن المتوسدط الحسدابي
العام البالغ ( ،)4.235وانحاراف معيااري بلاغ ( ،)1.626فيمدا حصدلت الفقدرة " تسـتثمر شـركتنا علـى
نطــاق واســع ف ـي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات" علددى المرتبددة الخامسددة واألخي درة بمتوسددط
حس ددابي ( )4.038وه ددو أدن ددى م ددن المتوس ددط الحس ددابي الكل ددي والب ددالغ ( )4.235وانحااااراف معياااااري
(.)1.670
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ويب ددين الج دددول أيضد داً التش ددتت الم ددنخفض ف ددي اس ددتجابات أفد دراد وح دددة التحلي ددل ح ددول البني ددة
التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية بفقراتهدا
وه ددو م ددا يعك ددس التق ددارب ف ددي وجه ددات نظ ددر أفد دراد وح دددة التحلي ددل ح ددول البني ددة التحتي ددة لتكنولوجي ددا
المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .ويشددير الجدددول أيضداً إلددى
التق ددارب ف ددي ق دديم المتوس ددطات الحس ددابية .وبش ددكل ع ددام يتب ددين أن مس ددتوى البني ددة التحتي ددة لتكنولوجي ددا
المعلومات في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر وحدة التحليدل
كان مرتفعاً.
كمددا يوضددح الجدددول ( )5 - 1إجابددات وحدددة التحليددل عددن العبددارات المتعلقددة بتكامددل عمليددة
أعمدال تكنولوجيددا المعلومدات .حيددث تراوحددت المتوسدطات الحسددابية بتكامددل عمليدة أعمددال تكنولوجيددا
المعلومات بين ( )4.310 - 3.990بمتوسط كلي مقداره ( )4.116علدى مقيداس ليكدرت الخماسدي الدذي
يشددير إلددى المسددتوى المرتفددع لتكامددل عمليددة أعمددال تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت
الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية .إذ جداءت فدي المرتبدة األولدى فقدرة "تقـوم شـركتنا باعـادة هيكلـة
إجـراءات عملياتهــا التشــغيلية لةســتفادة مــن الفــرص المتاحــة" بمتوسددط حسددابي بلددغ ( )4.310وهددو
أعلددى مددن المتوسددط الحسددابي العددام البددالغ ( ،)4.116وانحااراف معياااري بلااغ ( ،)1.686فيمددا حصددلت
الفقدرة "تتطابق محفظة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات مع عمليـات الشـركة الداخليـة" علدى المرتبدة
الثالثددة واألخي درة بمتوسددط حسددابي ( )3.990وهددو أدنددى مددن المتوسددط الحسددابي الكلددي والبددالغ ()4.116
وانحراف معياري (.)1.834
ويبددين الجدددول أيضد داً التشددتت المددنخفض ف ددي اسددتجابات أف دراد وح دددة التحليددل حددول تكام ددل
عمليددة أعمددال تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية
بفقراته دا وهددو مددا يعكددس التقددارب فددي وجهددات نظددر أف دراد وحدددة التحليددل حددول تكامددل عمليددة أعمددال
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تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيدة الهاشددمية .ويشددير الجدددول
أيضاً إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية .وبشكل عام يتبين أن مستوى تكامل عمليدة أعمدال
تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية مددن وجهددة نظددر
وحدة التحليل كان مرتفعاً.
جدول ()2 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات
ت

2
7
8

تكامل عملية أعمال تكنولوجيا
المعلومات

المتوسط
الحسابي

قيمة ""t
االنحراف
المعياري المحسو
بة

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

تتطابق محفظة تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات مع عمليات الشركة الداخلية
تقوم شركتنا بإعادة هيكلة إجراءات عملياتها
التشغيلية لإلستفادة من الفرص المتاحة
تقوم شركتنا بإعادة هيكلة عمليات تكنولوجيا
المعلومات لإلستفادة من الفرص المتاحة

3.990

1.834

12.047

16111

3

مرتفع

4.310

1.686

19.379

16111

0

مرتفع

4.048

1.796

13.356

16111

6

مرتفع

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام تكامل عملية أعمال تكنولوجيا
المعلومات

4.116

1.649

17.443

16111

-

المستو

مرتفع

قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

ويبد ددين الجد دددول ( )2 - 1إجابد ددات وحد دددة التحليد ددل عد ددن العبد ددارات المتعلقد ددة بد ددإدارة تكنولوجيد ددا
المعلومات .حيث تراوحت المتوسطات الحسابية إلدارة تكنولوجيا المعلومدات بدين ()4.330 - 3.961
بمتوسط كلي مقداره ( )4.182على مقياس ليكدرت الخماسدي الدذي يشدير إلدى المسدتوى المرتفدع إلدارة
تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .إذ جدداءت فددي
المرتبة األولى فقرة " تهتم شركتنا بممارسات إدارة مشاريع تكنولوجيـا المعلومـات" بمتوسدط حسدابي
بل ددغ ( )4.330وه ددو أعل ددى م ددن المتوس ددط الحس ددابي الع ددام الب ددالغ ( ،)4.182وانحاااراف معيااااري بلاااغ
( ،)1.616فيمددا حصددلت الفقددرة "تقــوم شــركتنا بــاجراء تناســق بــين سياســات تكنولوجيــا المعلومــات
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لجميع وحداتها التنظيمية" على المرتبة الخامسة واألخيدرة بمتوسدط حسدابي ( )3.961وهدو أدندى مدن
المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )4.182وانحراف معياري (.)1.753
ويب ددين الجد ددول أيضد داً التش ددتت الم ددنخفض ف ددي اس ددتجابات أفد دراد وح دددة التحلي ددل ح ددول إدارة
تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية بفقراته دا وهددو مددا
يعكددس التقددارب فددي وجهددات نظددر أف دراد وحدددة التحليددل حددول إدارة تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات
االتصد دداالت الخلوي د دة بالمملكد ددة األردنيد ددة الهاشد ددمية .ويشد ددير الجد دددول أيض د داً إلد ددى التقد ددارب فد ددي قد دديم
المتوسد ددطات الحسد ددابية .وبشد ددكل عد ددام يتبد ددين أن مسد ددتوى إدارة تكنولوجيد ددا المعلومد ددات فد ددي شد ددركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
جدول ()3 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى إدارة تكنولوجيا المعلومات
ت

إدارة تكنولوجيا المعلومات

9

تمتلك شركتنا فعالية لتخطيط تكنولوجيا
المعلومات
تهتم شركتنا بممارسات إدارة مشاريع
تكنولوجيا المعلومات
تهتم شركتنا بممارسات تطوير أنظمتها
التكنولوجية
تقوم شركتنا بإجراء تناسق بين سياسات
تكنولوجيا المعلومات لجميع وحداتها
التنظيمية
تهتم شركتنا بتقييم أنظمة الرقابة والتقييم
التكنولوجي

01
00
06
03

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام إلدارة تكنولوجيا المعلومات

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

6

مرتفع
مرتفع

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t
المحسوبة

4.320

1.689

19.448

16111

4.330

1.616

21.894

16111

0

4.077

1.736

14.843

16111

4

مرتفع

3.961

1.753

12.953

16111

5

مرتفع

4.223

1.670

18.515

16111

3

مرتفع

4.182

1.489

24.533

16111

-

مرتفع

قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

المستو
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( :)6 - 6 - 4جدارات تكنولوجيا المعلومات
لوصددف جدددارات تكنولوجيددا المعلومددات (اإلتصددال التكنولددوجي ،المرونددة التكنولوجيددة والمسددح
التكنول ددوجي) فد ددي شد ددركات االتصد دداالت الخلويدددة بالمملك ددة األردنيدددة الهاشد ددمية ،لجد ددأت الباحث د دة إلدددى
إستخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،وأهمية الفقرة ،كما هدو موضدح بالجدداول (- 1

 )2 - 1( )1و (.)2 - 1
جدول ()4 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى اإلتصال التكنولوجي
ت

اإلتصال التكنولوجي

04

تتوفر في شركتنا بنية تحتية لإلتصاالت
عالية المستو
أنظمة اإلتصال التكنولوجي في شركتنا
تشمل كافة مجاالت العمل
أنظمة اإلتصال التكنولوجي في شركتنا
ُتحسن من مناقشات العمل
تعمل أنظمة اإلتصال التكنولوجي في
شركتنا على التكامل والتنسيق بين مختلف
الوحدات الوظيفية
تدعم أنظمة اإلتصال التكنولوجي المعمول
بها في شركتنا عملية االتصال والتواصل
بين مختلف األقسام

05
02
07
08

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام لإلتصال التكنولوجي

المتوسط
الحسابي

قيمة ""t
االنحراف
المعياري المحسو
بة

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

4.184

1.724

16.599

16111

4

مرتفع

3.825

1.785

10.669

16111

5

مرتفع

4.398

1.631

22.468

16111

6

مرتفع

4.485

1.591

25.472

16111

0

مرتفع

4.203

1.676

18.053

16111

3

مرتفع

4.219

1.474

26.107

16111

-

مرتفع

المستو

قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

يوضح الجدول ( )1 - 1إجابات وحدة التحليل عن العبارات المتعلقة باإلتصدال التكنولدوجي.
حيددث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية للبنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات بددين ()4.485 - 3.825
بمتوس ددط كل ددي مق ددداره ( )4.219عل ددى مقي دداس ليك ددرت الخماس ددي ال ددذي يش ددير إل ددى المس ددتوى المرتف ددع
لإلتصددال التكنولددوجي فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .إذ جدداءت فددي
المرتبددة األولددى فقدرة "تعمــل أنظمــة اإلتصــال التكنولــوجي فــي شــركتنا عل ـى التكامــل والتنســيق بــين
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مختلـف الوحـدات الوظيفيـة" بمتوسدط حسدابي بلددغ ( )4.485وهدو أعلدى مدن المتوسدط الحسدابي العددام
البدالغ ( ،)4.219وانحراف معياري بلاغ ( ،)1.591فيمدا حصدلت الفقدرة "أنظمـة اإلتصـال التكنولـوجي
فـي شـركتنا تشــمل كافـة مجــاالت العمـل" علدى المرتبدة الخامسددة واألخيدرة بمتوسدط حسددابي ()3.825
وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )4.219وانحراف معياري (.)1.785
ويبددين الجدددول أيض داً التشددتت المددنخفض فددي اسددتجابات أف دراد وحدددة التحليددل حددول اإلتصددال
التكنولددوجي فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية بفقراته دا وهددو مددا يعك دس
التقددارب فددي وجهددات نظددر أف دراد وحدددة التحليددل حددول اإلتصددال التكنولددوجي فددي شددركات االتصدداالت
الخلويد ددة بالمملكد ددة األردنيد ددة الهاشد ددمية .ويشد ددير الجد دددول أيض د داً إلد ددى التقد ددارب فد ددي قد دديم المتوسد ددطات
الحس ددابية .وبش ددكل ع ددام يتب ددين أن مس ددتوى اإلتص ددال التكنول ددوجي ف ددي ش ددركات االتص دداالت الخلوي ددة
بالمملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
كم د ددا يوض د ددح الج د دددول ( )2 - 1إجاب د ددات وح د دددة التحلي د ددل ع د ددن العب د ددارات المتعلق د ددة بالمرون د ددة
التكنولوجيد ددة .حيد ددث تراوحد ددت المتوسد ددطات الحسد ددابية بالمروند ددة التكنولوجيد ددة بد ددين ()4.466 - 4.019
بمتوسط كلي مقداره ( )4.310على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع للمرونة
التكنولوجي ددة ف ددي ش ددركات االتص دداالت الخلوي ددة بالمملك ددة األردني ددة الهاش ددمية .إذ ج دداءت ف ددي المرتب ددة
األولى فقرة "نظم المعلومـات المسـتخدمة فـي الشـركة تمكـن مـن التنبـؤ بـالتغيرات البيئيـة الداخليـة
والخارجيــة" بمتوسددط حسددابي بلددغ ( )4.466وهددو أعلددى مددن المتوسددط الحسددابي العددام البددالغ (،)4.310
وانحراف معياري بلغ ( ،)1.591فيما حصلت الفقرة "تمتاز نظم المعلومات المستخدمة بقـدرة علـى
تـــوفير المعلومـــات بـــالريم مـــن تزايـــد حجـــم العمليـــات التشـــغيلية" علددى المرتبددة الخامسددة واألخي درة
بمتوسط حسابي ( )4.019وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )4.310وانحراف معياري
(.)1.851
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ويبددين الجدددول أيض داً التشددتت المددنخفض فددي اسددتجابات أف دراد وحدددة التحليددل حددول المرونددة
التكنولوجيددة فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية بفقراته دا وهددو مددا يعكددس
التقددارب فددي وجهددات نظددر أف دراد وحدددة التحليددل حددول المرونددة التكنولوجيددة فددي شددركات االتصدداالت
الخلويد ددة بالمملكد ددة األردنيد ددة الهاشد ددمية .ويشد ددير الجد دددول أيض د داً إلد ددى التقد ددارب فد ددي قد دديم المتوسد ددطات
الحس ددابية .وبش ددكل ع ددام يتب ددين أن مس ددتوى المرون ددة التكنولوجي ددة ف ددي ش ددركات االتص دداالت الخلوي ددة
بالمملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
جدول ()5 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى المرونة التكنولوجية
ت

09
61
60
66
63

المرونة التكنولوجية
تمتاز نظم المعلومات المستخدمة بقدرة على
توفير المعلومات بالرغم من تزايد حجم
العمليات التشغيلية
تتمتع المعلومات بالدقة والموثوقية المطلوبة
على الرغم من تزايد حجم العمليات
التشغيلية
تستخدم الشركة أجهزة وبرمجيات متطورة
توفر السرعة في الدخول والحصول على
المعلومات ويتم تحديثها باستمرار
توفر نظم المعلومات المستخدمة في الشركة
كافة المعلومات التي تلبي حاجات متخذي
القرار في جميع المستويات اإلدارية
نظم المعلومات المستخدمة في الشركة تمكن
من التنبؤ بالتغيرات البيئية الداخلية
والخارجية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام للمرونة التكنولوجية

المتوسط
الحسابي

قيمة ""t
االنحراف
المعياري المحسو
بة

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

4.019

1.851

12.150

16111

5

مرتفع

4.368

1.559

24.812

16111

3

مرتفع

4.407

1.601

23.762

16111

6

مرتفع

4.291

1.587

22.288

16111

4

مرتفع

4.466

1.591

25.174

16111

0

مرتفع

4.310

1.459

28.974

16111

-

مرتفع

المستو

قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

ويبددين الجدددول ( )2 - 1إجابددات وحدددة التحليددل عددن العبددارات المتعلقددة بالمسددح التكنولددوجي.
حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للمسح التكنولوجي بدين ( )4.446 - 3.805بمتوسدط كلدي مقدداره
( )4.145علددى مقيدداس ليكددرت الخماسددي الددذي يشددير إلددى المسددتوى المرتفددع للمسددح التكنولددوجي فددي
شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .إذ جدداءت فددي المرتبددة األولددى فقدرة "يتــابع
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العــاملين فــي قســم تكنولوجيــا المعلومــات كافــة المــؤتمرات المتعلقــة بــالنظم والتكنولوجيــا ؛ تشــجع
إدارة شركتنا وبشكل مستمر على التكامل التكنولوجي" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.446وهو أعلى من
المتوسط الحسابي العام البدالغ ( ،)4.145وانحاراف معيااري بلاغ ( )1.637و ( )1.621علاى التاوالي،
فيم ددا حص ددلت الفق ددرة "لـــدي شـــركتنا إجـــراءات رســـمية لتقيـــيم التكنولوجيـــا المعاصـــرة فـــي مجـــال
االتصـــاالت" عل ددى المرتب ددة الخامس ددة واألخيد درة بمتوس ددط حس ددابي ( )3.805وه ددو أدن ددى م ددن المتوس ددط
الحسابي الكلي والبالغ ( )4.145وانحراف معياري (.)1.863
ويبددين الجدددول أيض داً التشددتت المددنخفض فددي اسددتجابات أف دراد وحدددة التحليددل حددول المسددح
التكنولددوجي فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية بفقراته دا وهددو مددا يعكددس
التقددارب فددي وجهددات نظددر أف دراد وحدددة التحليددل حددول المسددح التكنولددوجي فددي شددركات االتص دداالت
الخلويد ددة بالمملكد ددة األردنيد ددة الهاشد ددمية .ويشد ددير الجد دددول أيض د داً إلد ددى التقد ددارب فد ددي قد دديم المتوسد ددطات
الحسابية .وبشكل عام يتبين أن مستوى المسح التكنولوجي في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة
األردنية الهاشمية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
جدول ()6 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى المسح التكنولوجي
ت

المسح التكنولوجي

64

يتابع العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات
كافة المؤتمرات المتعلقة بالنظم والتكنولوجيا
تشجع إدارة شركتنا وبشكل مستمر على
التكامل التكنولوجي
تشجع إدارة شركتنا على استخدام
التكنولوجيا المعاصرة
لدي شركتنا شبكة معلومات لمتابعة
التطورات المعاصرة بالتكنولوجيا
لدي شركتنا إجراءات رسمية لتقييم
التكنولوجيا المعاصرة في مجال االتصاالت

65
62
67
68

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام للمسح التكنولوجي
قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

0

مرتفع
مرتفع

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t
المحسوبة

4.446

1.637

23.029

16111

4.446

1.621

23.605

16111

0

4.126

1.695

16.431

16111

3

مرتفع

3.902

1.857

10.684

16111

4

مرتفع

3.805

1.863

9.467

16111

5

مرتفع

4.145

1.537

21.636

16111

-

مرتفع

المستو
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( :)3 - 6 - 4الخفة التنظيمية
لوصدف الخفددة التنظيميدة (الخفددة الرياديددة والخفدة التكيفيددة) فددي شدركات االتصدداالت الخلويددة
بالمملك د ددة األردني د ددة الهاش د ددمية ،لج د ددأت الباحثد د دة إل د ددى إس د ددتخدام المتوس د ددطات الحس د ددابية واإلنح ارف د ددات
المعيارية ،وأهمية الفقرة ،كما هو موضح بالجداول ( )2 - 1و (.)1 - 1
إذ يوضددح الجدددول ( )2 - 1إجابددات وحدددة التحليددل عددن العبددارات المتعلقددة بالخفددة الرياديددة.
حي ددث تراوح ددت المتوس ددطات الحس ددابية للخف ددة الريادي ددة ب ددين ( )4.349 - 3.718بمتوس ددط كل ددي مق ددداره
( )4.060على مقياس ليكرت الخماسي الدذي يشدير إلدى المسدتوى المرتفدع للخفدة الرياديدة فدي شدركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية .إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "لدى شركتنا قـدرة
علـى تعــديل مركزهــا االســتراتيجي" بمتوسددط حسدابي بلددغ ( )4.349وهدو أعلددى مدن المتوسددط الحسددابي
العام البالغ ( ،)4.060وانحراف معياري بلغ ( ،)1.696فيما حصلت الفقرة "تؤكد استراتيجية شـركتنا
على بناء القدرات للتنبؤ بمجموعة السيناريوهات المحتملة" على المرتبدة الرابعدة واألخيدرة بمتوسدط
حس ددابي ( )3.718وه ددو أدن ددى م ددن المتوس ددط الحس ددابي الكل ددي والب ددالغ ( )4.060وانحااااراف معياااااري
(.)1.821
ويب ددين الج دددول أيضد داً التش ددتت الم ددنخفض ف ددي اس ددتجابات أفد دراد وح دددة التحلي ددل ح ددول الخف ددة
الريادية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنيدة الهاشدمية بفقراتهدا وهدو مدا يعكدس التقدارب
في وجهات نظدر أفدراد وحددة التحليدل حدول الخفدة الرياديدة فدي شدركات االتصداالت الخلويدة بالمملكدة
األردنيددة الهاشددمية .ويشددير الجدددول أيض داً إلددى التقددارب فددي قدديم المتوسددطات الحسددابية .وبشددكل عددام
يتبددين أن مسددتوى الخفددة الرياديددة فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية مددن
وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
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جدول ()7 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الخفة الريادية
ت

الخفة الريادية

69

تؤكد استراتيجية شركتنا على بناء القدرات
للتنبؤ بمجموعة السيناريوهات المحتملة
تعخذ شركتنا بالمزايا السريعة المتحققة نتيجة
فرصها المتاحة
لد شركتنا قدرة على تحويل أصولها
االستراتيجية ألشكال بديلة
لد شركتنا قدرة على تعديل مركزها
االستراتيجي

31
30
36

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام للخفة الريادية

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

3.718

1.821

8.876

16111

4

مرتفع

3.922

1.914

10.231

16111

3

مرتفع

4.252

1.813

15.632

16111

6

مرتفع

4.349

1.696

19.677

16111

0

مرتفع

4.060

1.606

17.740

16111

-

مرتفع

المتوسط
الحسابي

قيمة ""t
االنحراف
المعياري المحسو
بة

المستو

قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

كمددا يوضددح الجدددول ( )1 - 1إجابددات وحدددة التحليددل عددن العبددارات المتعلقددة بالخفددة التكيفيددة.
حي ددث تراوح ددت المتوس ددطات الحس ددابية للخف ددة التكيفي ددة ب ددين ( )4.359 - 4.068بمتوس ددط كل ددي مق ددداره
( )4.199على مقياس ليكرت الخماسي الدذي يشدير إلدى المسدتوى المرتفدع للخفدة التكيفيدة فدي شدركات
االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية .إذ جداءت فدي المرتبدة األولدى فقدرة " تتصـف شـركتنا
بمرونــة عاليــة لمواجهــة حــاالت اإلضــطراب البيئــي" بمتوسددط حسددابي بلددغ ( )4.359وهددو أعلددى مددن
المتوسط الحسابي العام البدالغ ( ،)4.199وانحراف معياري بلاغ ( ،)1.698فيمدا حصدلت الفقدرة "لـدى
شـركتنا القــدرة علــى إســتيعاب التغييـرات والتطــورات البيئيــة" علدى المرتبددة الرابعدة واألخيدرة بمتوسددط
حس ددابي ( )4.068وه ددو أدن ددى م ددن المتوس ددط الحس ددابي الكل ددي والب ددالغ ( )4.199وانحااااراف معياااااري
(.)1.831
ويب ددين الج دددول أيضد داً التش ددتت الم ددنخفض ف ددي اس ددتجابات أفد دراد وح دددة التحلي ددل ح ددول الخف ددة
التكيفية في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنيدة الهاشدمية بفقراتهدا وهدو مدا يعكدس التقدارب
في وجهات نظر أفدراد وحددة التحليدل حدول الخفدة التكيفيدة فدي شدركات االتصداالت الخلويدة بالمملكدة
األردنيددة الهاشددمية .ويشددير الجدددول أيض داً إلددى التقددارب فددي قدديم المتوسددطات الحسددابية .وبشددكل عددام
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يتبددين أن مسددتوى الخفددة التكيفيددة فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية مددن
وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.

جدول ()8 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الخفة التكيفية
ت

الخفة التكيفية

33

تتكيف شركتنا للظروف غير الطبيعية
وحاالت الالتعكد البيئي
تؤكد استراتيجية شركتنا على بناء القدرات
للدفاع عن السيناريوهات المحتملة
تتصف شركتنا بمرونة عالية لمواجهة
حاالت اإلضطراب البيئي
لد شركتنا القدرة على إستيعاب التغييرات
والتطورات البيئية

34
35
32

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام للخفة التكيفية

المتوسط
الحسابي

قيمة ""t
االنحراف
المعياري المحسو
بة

*Sig
مستو
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

4.135

1.897

12.850

16111

3

مرتفع

4.233

1.688

18.165

16111

6

مرتفع

4.359

1.698

19.760

16111

0

مرتفع

4.068

1.831

13.035

16111

4

مرتفع

4.199

1.602

20.192

16111

-

مرتفع

المستو

قيمة ( )tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05
تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

( 4ـ  :)3تحليل مد مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
قبل البدء في تطبيق تحليل اإلنحدار إلختبار فرضيات الدراسة قامت الباحثة بدإجراء بعدض
اإلختبددارات وذلددك مددن أجددل ضددمان مالءمددة البيانددات إلفت ارضددات تحليددل اإلنحدددار ،إذ تددم التأكددد مددن
عدم وجود إرتباط ٍ
عال بين المتغيرات المسدتقلة  Multicollinearityبإسدتخدام معامدل تضدخم التبداين
 )VIF( Variance Inflation Factorواختبددار التبدداين المسددموح بدده  Toleranceلكددل متغيددر مددن
متغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به ( )VIFللقيمدة ( .)01وأن
تكون قيمة التباين المسموح به  Toleranceأكبر من (.)1.12
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وتددم التأكددد أيض داً مددن إتبدداي البيانددات للتوزيددع الطبيعددي  Normal Distributionبإحتسدداب
معامل اإللتواء  ،Skewnessإذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل اإللتدواء تقدل
عن ( ،)0والجدول رقم ( )1 - 1يبين نتائج هذه اإلختبارات.
جدول ()1 - 1
نتائج اختبار تضخم التباين  VIFوالتباين المسموح به  Toleranceومعامل االلتواء Skewness

ت
0
6
3
4
5
2

المتغيرات المستقلة
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات
إدارة تكنولوجيا المعلومات
اإلتصال التكنولوجي
المرونة التكنولوجية
المسح التكنولوجي

VIF
2.021
1.655
2.887
2.699
2.200
1.973

Skewness Tolerance
1.495
1.604
1.346
1.371
1.455
1.507

- 0.220
- 0.595
- 0.012
- 0.019
- 0.154
- 0.183

يتضد د ددح مد د ددن النتد د ددائج ال د د دواردة فد د ددي الجد د دددول ( )9 - 1عد د دددم وجد د ددود تد د ددداخل خطد د ددي متعد د دددد
 Multicollinearityبددين المتغي درات المس ددتقلة (البنيددة التحتيددة لتكنولوجي ددا المعلومددات ،تكامددل عملي ددة
أعمال تكنولوجيا المعلومات ،إدارة تكنولوجيا المعلومات ،اإلتصال التكنولوجي ،المرونة التكنولوجيدة
والمسددح التكنولددوجي) ،وان مددا يؤكددد ذلددك قدديم معيددار إختبددار معامددل تضددخم التبدداين ( )VIFلألبعدداد
المتمثلددة ب د (البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات ،تكامددل عمليددة أعمددال تكنولوجيددا المعلومددات ،إدارة
تكنولوجي ددا المعلوم ددات ،اإلتص ددال التكنول ددوجي ،المرون ددة التكنولوجي ددة والمس ددح التكنول ددوجي) والبالغ ددة
( )1.973 2.200 2.699 2.887 1.655 2.021على التوالي والتي تقل عن (.)01
كمد ددا يتضد ددح أن قد دديم إختبد ددار التبد دداين المسد ددموح بد دده ( )Toleranceتراوحد ددت بد ددين (- 1.346
 )1.604وه ددي أكب ددر م ددن ( )1.12ويع ددد ه ددذا مؤشد د اًر عل ددى ع دددم وج ددود إرتب دداط ع د ٍ
دال ب ددين المتغيد درات
المس د ددتقلة .وق د ددد ت د ددم التأك د ددد م د ددن أن البيان د ددات تتب د ددع التوزي د ددع الطبيع د ددي بإحتس د دداب معام د ددل االلتد د دواء
( )Skewnessحيث كانت القيم أقل من (.)0
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وتأسيساً على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بدين أبعداد المتغيدر المسدتقل،
وان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعدي فقدد أصدبح باإلمكدان إختبدار فرضديات الد ارسدة
في الشركات محل الدراسة.

( 4ـ  :)4إختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى
" :HO1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لقدرات تكنولوجيا المعلومات بعبعادهاا (البنيدة التحتيدة

لتكنولوجيا المعلومدات ،تكامدل عمليدة أعمدال تكنولوجيدا المعلومدات وادارة تكنولوجيدا المعلومدات) فاي
تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مساتو

داللة (.")  0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر قدرات تكنولوجيا
المعلومات بأبعادها (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات
وادارة تكنولوجيا المعلومات) في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة
األردنية الهاشمية ،وكما هو موضح بالجدول (.)01 - 1
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جدول ()01 - 1
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في تحسين الخفة
التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية
المتغير
التابع

( ) R2
( )R
معامل
االرتباط
التحديد

الخفة
التنظيمية

16382

16266

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

F
المحسو
بة

16328

20.773

*Sig
مستو
الداللة

DF
درجات
الحرية
اإلنحدار

3

البواقي

99

المجموع 016

1.111

درجة التعثير β
البنية التحتية
لتكنولوجيا
المعلومات

1.339

T
المحسو
بة

*Sig
مستو
الداللة

3.150

1.002

تكامل عملية
أعمال
تكنولوجيا
المعلومات

1.187

1.915

1.058

إدارة
تكنولوجيا
المعلومات

1.202

1.705

1.091

مالحظة:
*يكون التعثير ذا داللة إحصائية عند مستو (.)  0.05
*قيمة  Fالجدولية عند مستو (.)2.696( )  0.05
*قيمة  Tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05

يوضح الجدول ( )10 - 1أثر قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومددات ،تكام ددل عملي ددة أعمددال تكنولوجي ددا المعلوم ددات وادارة تكنولوجيددا المعلوم ددات) ف ددي تحس ددين
الخفة التنظيمية لشركات االتصداالت الخلويدة بالمملكدة األردنيدة الهاشدمية .إذ أظهدرت نتدائج التحليدل
اإلحصدائي وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية للبنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات فددي تحسددين الخفددة
التنظيمي ددة لش ددركات االتص دداالت الخلوي ددة بالمملك ددة األردني ددة الهاش ددمية ،إذ بل ددغ معام ددل االرتب دداط R

( )16266عنددد مسددتوى ( .)  0.05أمددا معامددل التحديددد  R5فقددد بلددغ ( ،)16382أي أن مددا قيمتدده
( )16382مددن التغيدرات فددي تحسددين الخفددة التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة
الهاشمية ناتج عن التغير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وفي السياق ذاته ،أظهدرت نتدائج
التحليل أن معامل التحديد المعدل  Adjusted R2قد بلغ ( )16328وهو ما يعكس المسدتوى الصدافي
لالهتمام للبنيدة التحتيدة لتكنولوجيدا المعلومدات بعدد الدتخلص مدن قديم األخطداء المعياريدة الناتجدة عدن
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تحسددين الخفددة التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .كمددا بلغددت قيمددة
درجددة التددأثير  .)1.339( βوهددذا يعنددي أن الزيددادة بدرجددة واحدددة فددي مسددتوى اإلهتمددام بالبنيددة التحتيددة
لتكنولوجيددا المعلومددات يددؤدي إلددى تحسددين الخفددة التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة
األردنيد ددة الهاشد ددمية بقيمد ددة ( .)1.339ويؤكد ددد معنويد ددة هد ددذا التد ددأثير قيمد ددة  Fالمحسد ددوبة والتد ددي بلغد ددت
( )20.773وهددي دالددة عنددد مسددتوى ( .)  0.05وهددذا يؤكددد عدددم صددحة قبددول الفرضددية الرئيسددة
األولى ،وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذي داللة إحصائية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين الخفـة التنظيميـة
لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة ()  0.05

الفرضية الرئيسة الثانية
" :HO2ال يوجاد أثار ذو داللااة إحصاائية لجاادارات تكنولوجياا المعلومااات بعبعادهاا (االتصددال

التكنولددوجي المرونددة التكنولوجيددة المسددح التكنولددوجي) فااي تحسااين الخفااة التنظيميااة لشااركات

االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستو داللة (.")  0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر جدارات
تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولوجي المرونة التكنولوجية المسح التكنولوجي) في
تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية ،وكما هو موضح
بالجدول (.)00 - 1
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جدول ()00 - 1
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في تحسين الخفة
التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية
المتغير
التابع

( ) R2
( )R
معامل
االرتباط
التحديد

الخفة
التنظيمية

16506

16702

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

F
المحسو
بة

16498

34.671

*Sig
مستو
الداللة

DF
درجات
الحرية
اإلنحدار

3

البواقي

99

المجموع 016

1.111

T
المحسو
بة

*Sig
مستو
الداللة

اإلتصال
التكنولوجي

1.230

2.178

1.032

المرونة
التكنولوجية

-0.014

-0.141

1.888

المسح
التكنولوجي

1.571

6.561

1.000

درجة التعثير β

مالحظة:
*يكون التعثير ذا داللة إحصائية عند مستو (.)  0.05
*قيمة  Fالجدولية عند مستو (.)2.696( )  0.05
*قيمة  Tالجدولية عند مستو (.)0.259( )  0.05

يوضح الجدول ( )11 - 1أثر جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولدوجي
المرونة التكنولوجية المسح التكنولدوجي) فدي تحسدين الخفدة التنظيميدة لشدركات االتصداالت الخلويدة
بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .إذ أظهددرت نتددائج التحليددل اإلحصددائي وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية
لجدددارات تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا (االتصددال التكنولددوجي المسددح التكنولددوجي) فددي تحسددين
الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنيدة الهاشدمية ،إذ بلدغ معامدل االرتبداط R

( )16702عنددد مسددتوى ( .)  0.05أمددا معامددل التحديددد  R5فقددد بلددغ ( ،)16506أي أن مددا قيمتدده
( )16506مددن التغيدرات فددي تحسددين الخفددة التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة
الهاشمية ناتج عن التغير في جدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولوجي المسح
التكنولوجي) ،وفي السياق ذاته ،أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل  Adjusted R2قدد
بلددغ ( )16498وهددو مددا يعكددس المسددتوى الصددافي لالهتمددام بجدددارات تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا
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(االتصددال التكنولددوجي المسددح التكنولددوجي) بعددد الددتخلص مددن قدديم األخطدداء المعياريددة الناتجددة عددن
تحسددين الخفددة التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .كمددا بلغددت قيمددة
درجة التأثير  )1.230( βلإلتصال التكنولوجي و ( )1.571للمسح التكنولوجي .وهذا يعني أن الزيادة
بدرجدة واحددة فدي مسدتوى اإلهتمدام بجددارات تكنولوجيدا المعلومدات بأبعادهدا (االتصدال التكنولدوجي
المس ددح التكنول ددوجي) ي ددؤدي إل ددى تحس ددين الخف ددة التنظيمي ددة لش ددركات االتص دداالت الخلوي ددة بالمملك ددة
األردنيد ددة الهاشد ددمية بقيمد ددة ( )1.230لإلتصد ددال التكنولد ددوجي و ( )1.571للمسد ددح التكنولد ددوجي .ويؤكد ددد
معنويدة هدذا التدأثير قيمدة  Fالمحسدوبة والتدي بلغدت ( )34.671وهدي دالدة عندد مسدتوى (.)  0.05
وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة الثانية ،وعليه ترفض الفرضية العدميدة وتقبدل الفرضدية
البديلة التي تنص على:
وجـود تــأثير ذي داللــة إحصــائية لجــدارات تكنولوجيــا المعلومــات بأبعادهـا (االتصددال التكنولددوجي
المسدح التكنولدوجي) فـي تحسـين الخفـة التنظيميـة لشـركات االتصـاالت الخلويـة بالمملكـة األردنيــة
الهاشمية عند مستوى داللة ()  0.05

الفرضية الرئيسة الثالثة
" :HO3ال يوجد أثر ذو داللاة إحصاائية للتفاعال باين قادرات تكنولوجياا المعلوماات بعبعادهاا
(البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات ،تكامددل عمليددة أعمددال تكنولوجيددا المعلومددات وادارة تكنولوجيددا
المعلوم د ددات) وجااااادارات تكنولوجياااااا المعلوماااااات بعبعادهاااااا (االتص د ددال التكنول د ددوجي المرون د ددة

التكنولوجيددة المسددح التكنولددوجي) فااي تحسااين الخفااة التنظيميااة لشااركات االتصاااالت الخلويااة

بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستو داللة (.")  0.05
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الختبد ددار هد ددذه الفرضد ددية والتعد ددرف علد ددى األثد ددر التفد دداعلي للعالقد ددة بد ددين بقد دددرات تكنولوجيد ددا
المعلومددات بأبعادهددا وجدددارات تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا تددم اسددتخدام تحليددل االرتبدداط التشددابكي
 ،Canonical Analysisكما هو موضح في الجدول (.)12 - 1
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جدول ()12 - 1
نتائج اختبار األثر التفاعلي للعالقة بين قدرات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها وجدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت
الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية
معدالت تحميل

المتغيرات المستقلة

قدرات تكنولوجيا
المعلومات

جدارات تكنولوجيا
المعلومات

Canoncial

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

16520

تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات

16420

إدارة تكنولوجيا المعلومات

16540

االتصال التكنولوجي

16539

المرونة التكنولوجية

16456

المسح التكنولوجي

16296

نسبة التباين المفسر من المتغيرات المستقلة
المصدر :إعداد الباحث وفقا ً لمخرجات برنامج

%55.308

Statistica Release 10

نسبة التباين المفسر
من المتغير التابع

المتغير التابع

معامل االرتباط

()R Canoncial

معامل التحديد

()R Canoncial
2

الخفة التنظيمية
لشركات
االتصاالت الخلوية

0.735

0.541

بالمملكة األردنية
الهاشمية
مربع كاي
%69.949

Chi2

76.398

مستوى الداللة

*Sig

0.000
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إذ يبين الجدول ( )12 - 1األثدر التفداعلي للعالقدة بدين قددرات تكنولوجيدا المعلومدات بأبعادهدا
(البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات ،تكامددل عمليددة أعمددال تكنولوجيددا المعلومددات وادارة تكنولوجيددا
المعلومددات) وجدددارات تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا (االتصددال التكنولددوجي المرونددة التكنولوجيددة
المسددح التكنولددوجي) فددي تحسددين الخفددة التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة
الهاشمية .حيث أظهرت النتائج وجود تدأثير تفداعلي إيجدابي ذي داللدة إحصدائية للعالقدة بدين قددرات
تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،تكامدل عمليدة أعمدال تكنولوجيدا
المعلومد د ددات وادارة تكنولوجي د د دا المعلومد د ددات) وجد د دددارات تكنولوجيد د ددا المعلومد د ددات بأبعادهد د ددا (االتصد د ددال
التكنولد ددوجي المروند ددة التكنولوجيد ددة المسد ددح التكنولد ددوجي) فد ددي تحسد ددين الخفد ددة التنظيميد ددة لشد ددركات
االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .إذ تبددين أن ك دالً مددن قدددرات تكنولوجيددا المعلومددات
وجدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادهما (المتغيرات المستقلة) قدد فسدرت مدا نسدبته ( )%55.318مدن
التبد دداين الحاصد ددل فد ددي تحسد ددين الخفد ددة التنظيميد ددة لشد ددركات االتصد دداالت الخلويد ددة بالمملكد ددة األردنيد ددة
الهاشددمية .كم ددا تب ددين أن نس ددبة التبدداين المفسد درة م ددن تحس ددين الخفددة التنظيمي ددة لش ددركات االتص دداالت
الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية (المتغيددر التددابع) تجدداه العالقددة المشددتركة بددين قدددرات تكنولوجيددا
المعلومات بأبعادها (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات
وادارة تكنولوجيا المعلومات) وجدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولوجي المروندة
التكنولوجية المسح التكنولوجي) (المتغيرات المستقلة) بلغت ( .)%54.140وهو ما يؤشر إلدى وجدود
عالق د ددة ارتب د دداط تفاعلي د ددة ب د ددين ق د دددرات تكنولوجي د ددا المعلوم د ددات بأبعاده د ددا (البني د ددة التحتي د ددة لتكنولوجي د ددا
المعلومد ددات ،تكامد ددل عمليد ددة أعمد ددال تكنولوجيد ددا المعلومد ددات وادارة تكنولوجيد ددا المعلومد ددات) وجد دددارات
تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولوجي المرونة التكنولوجية المسح التكنولوجي) .وقد
تراوح ددت مع دددالت تحمي ددل عالق ددة االرتب دداط التفاعلي ددة م ددا ب ددين ( )16456كح ددد أدن ددى و ( )16296كح ددد
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أعلددى ،وهددو مددا يؤشددر إلددى وجددود عالقددة ارتبدداط تفاعليددة معنويددة بددين المتغي درات المسددتقلة والمتغيددر
الت ددابع .وق ددد بل ددغ معام ددل اإلرتب دداط التش ددابكي ( ،)0.735( )Canoncial Rكم ددا بل ددغ معام ددل التحدي ددد
التشددابكي ( ،)0.541( )Canoncial R2وهددذا يعنددي أن مددا قيمتدده ( )0.541مددن التغيدرات فددي تحسددين
الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية ناتج عن التغير في مستوى
العالقددة االرتباطيددة التشددابكية بددين قدددرات تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا (البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا
المعلومد ددات ،تكامد ددل عمليد ددة أعمد ددال تكنولوجيد ددا المعلومد ددات وادارة تكنولوجيد ددا المعلومد ددات) وجد دددارات
تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا (االتصددال التكنولددوجي المرونددة التكنولوجيددة المسددح التكنولددوجي).
وتب ددين النت ددائج أيضد داً أن هن دداك نس ددبة م ددن التب دداين غي ددر معلوم ددة إل ددى جان ددب االس ددتراتيجية بأبعاده ددا
والجدارات االستراتيجية بأبعادها من أجل التنبؤ بمقدار صياغة االستراتيجية االستباقية في الشركات
األردنية لصناعة األدوية البشرية ،حيث تقددر نسدبة التبداين غيدر المعلومدة ( )%29.94تقريبداً .وبيندت
نتائج تحليل االرتباط التشابكي أن قيمة  Chi2بلغدت ( )76.398وهدي دالدة عندد مسدتوى (.)  0.05
وهددذا يؤكددد أن هندداك تددأثي اًر تفاعليداً لقدددرات تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا (البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا
المعلومد ددات ،تكامد ددل عمليد ددة أعمد ددال تكنولوجيد ددا المعلومد ددات وادارة تكنولوجيد ددا المعلومد ددات) وجد دددارات
تكنولوجيا المعلومات بأبعادها (االتصال التكنولدوجي المروندة التكنولوجيدة المسدح التكنولدوجي) فدي
تحسددين الخفددة التنظيميددة لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية .وهددذا يؤكددد عدددم
صددحة قبدول الفرضددية الرئيسددة الرابعددة ،وعليدده تدرفض الفرضددية العدميددة وتقبددل الفرضددية البديلددة التددي
تنص على:
وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية للتفاعـــل بـــين قـــدرات تكنولوجيـــا المعلومـــات بأبعادهـــا
وجدارات تكنولوجيا المعلومات بأبعادها في تحسين الخفـة التنظيميـة لشـركات االتصـاالت الخلويـة
بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى (.)  0.05
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( 5ـ  :)0المقدمة
( 5ـ  :)6مناقشة النتائج
( 5ـ  :)3التوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( 5ـ  :)0المقدمة
فددي ضددوء التحليددل الددذي تددم فددي الفصددل ال اربددع لنتددائج التحليددل اإلحصددائي الوصددفي لمتغي درات
الدراسة واختبار الفرضيات ،فإن هذه الفصدل يتنداول عرضداً لمجمدل النتدائج التدي توصدلت إليهدا الباحثدة،
كإجابة عن األسئلة التي تم طرحها فدي الفصدل األول مدن هدذه الد ارسدة التدي مثلدت مشدكلتها والفرضديات
التي بنيت عليها ،وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدمت الباحثة عددداً
من التوصيات والمقترحات.

( 5ـ  :)6مناقشة النتائج
( :)0 - 6 - 5النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
 .0أن مسددتوى البنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكدة األردنيددة
الهاشمية من وجهة نظر وحدة التحليل كدان مرتفعداً ،حيدث تراوحدت المتوسدطات الحسدابية للبنيدة التحتيدة
لتكنولوجيا المعلومات بين ( )4.368 - 4.038بمتوسط كلي مقداره (.)4.235
 .6أن مسددتوى تكامددل عمليددة أعمددال تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة
األردنيددة الهاش ددمية م ددن وجه ددة نظ ددر وح دددة التحليددل ك ددان مرتفعد داً ،حي ددث تراوح ددت المتوس ددطات الحس ددابية
بتكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات بين ( )4.310 - 3.990بمتوسط كلي مقداره (.)4.116
 .3أن مسددتوى إدارة تكنولوجيددا المعلومددات فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشدمية
م ددن وجه ددة نظ ددر وح دددة التحلي ددل ك ددان مرتفعد داً ،حي ددث تراوح ددت المتوس ددطات الحس ددابية إلدارة تكنولوجي ددا
المعلومات بين ( )4.330 - 3.961بمتوسط كلي مقداره (.)4.182
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 .4أن مسددتوى اإلتصددال التكنولددوجي فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية مددن
وجهددة نظددر وحدددة التحليددل كددان مرتفع داً ،حيددث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية للبنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا
المعلومات بين ( )4.485 - 3.825بمتوسط كلي مقداره (.)4.219
 .5أن مسددتوى المرونددة التكنولوجيددة فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية مددن
وجهددة نظددر وحدددة التحليددل كددان مرتفعداً ،حيددث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية بالمرونددة التكنولوجيددة بددين
( )4.466 - 4.019بمتوسط كلي مقداره (.)4.310
 .2أن مستوى المسح التكنولوجي في شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية من وجهة
نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للمسدح التكنولدوجي بدين (- 3.805
 )4.446بمتوسط كلي مقداره (.)4.145
 .7أن مسددتوى الخفددة الرياديددة فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية مددن وجهددة
نظددر وحدددة التحليددل كددان مرتفع داً ،حيددث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية للخفددة الرياديددة بددين (- 3.718
 )4.349بمتوسط كلي مقداره (.)4.060
 .8أن مسددتوى الخفددة التكيفيددة فددي شددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية مددن وجهددة
نظددر وحدددة التحليددل كددان مرتفع داً ،حيددث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية للخفددة التكيفيددة بددين (- 4.068
 )4.359بمتوسط كلي مقداره (.)4.199

( :)6 - 6 - 5نتائج أختبار فرضيات الدراسة
 .0وجددود ت دأثير ذي داللددة إحصددائية للبنيددة التحتيددة لتكنولوجيددا المعلومددات فددي تحسددين الخفددة التنظيميددة
لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية عند مستوى داللة (.)  0.05
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وهددذه النتيجددة تتفددق ود ارسددة  )2011( Lu & Ramamurthyالتددي بينددت ان هندداك عالقددة إرتبدداط
إيجابيددة بددين قدددرات تكنولوجيددا المعلومددات ونددوعين مددن الخفددة التنظيميددة (خفددة تعددديل العمليددات ،والخفددة
المرتبطددة ب درأس المددال السددوقي) .كمددا انهددا تتفددق ونتيجددة د ارسددة الونددداوي ( )6106التددي اوضددحت بددان
هنداك تددأثير ذي داللدة إحصددائية لقددرات البحددث والتطدوير التكنولددوجي وقددرات الشددبكات واإلتصدال علددى
نجدداح المنظمددة مددن حيددث البقدداء والنمددو لشددركات االتصدداالت الخلويددة بالمملكددة األردنيددة الهاشددمية عنددد
مستوى داللة (.)  0.05
 .6وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية لجدددارات تكنولوجيددا المعلومددات بأبعادهددا (االتصددال التكنولددوجي
المسح التكنولوجي) في تحسين الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية
عند مستوى داللة (.)  0.05
وهذه النتيجة تتفق ودراسة  )6113( Tippins & Sohpالتي بينت أن التعلم التنظيمي يلعب دو اًر
مهماً وأساسياً في تأثير جدارات تكنولوجيا المعلومات على أداء الشركات .كما انها تتفق ونتيجة دراسة
 )6117( Ravichandranالتي اوضحت أن الخفة التنظيمية تؤثر بشكل إيجابي على األداء ،وأن كالً
من الجدارات التكنولوجية والقدرات اإلبداعية تلعب دو اًر كبي اًر في تعزيز هذا األثر .وتتفق أيضاً مع
دراسة  )6103( Chakravarty et al.,التي بينت أن جدارات تكنولوجيا المعلومات تؤثر على تشكيل
الخفة التنظيمية وأداء المنظمة.
 .3وجد ددود تد ددأثير ذي داللد ددة إحصد ددائية للتفاعد ددل بد ددين قد دددرات تكنولوجيد ددا المعلومد ددات بأبعادهد ددا وجد دددارات
تكنولوجي ددا المعلوم ددات بأبعاده ددا ف ددي تحس ددين الخف ددة التنظيمي ددة لش ددركات االتص دداالت الخلوي ددة بالمملك ددة
األردنية الهاشمية عند مستوى (.)  0.05
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وهذه النتيجة تتفق ودراسة  )6114( Croteau & Raymondالتي بينت أن المواءمة بين الجدارات
التكنولوجية بمتغيراتها والجدارات االستراتيجية بمتغيراتها ،يعزز بشكل إيجابي أداء أعمال الشركات
الكندية كبيرة الحجم.

( 5ـ  :)3التوصيات والمقترحات
 .0زيادة االستثمار فدي التكنولوجيدا والقددرات التكنولوجيدة فدي شدركات اإلتصداالت الخلويدة ألهميتهدا فدي
توفير المعلومة بسرعة اكبر ،وتحويلها إلى نجاحات على المدى البعيد.
 .6التأكيد على توفير بيئة عمل فعالة تركز على تكنولوجيدا المعلومدات التدي مدن خاللهدا تكدون شدركات
اإلتصاالت الخلوية قادرة على تحقيق م ازيا تنافسية على المدى البعيد.
 .3قيددام شددركات االتصدداالت الخلويددة األردنيددة بتقيدديم جددداراتها التكنولوجيددة وبشددكل دوري ومسددتمر وذلددك
من أجل إعادة بناء جداراتها التكنولوجية وبما ينسجم مع متطلبات وظدروف كدل مرحلدة اسدتراتيجية وبمدا
يضمن تحقيق ميزات تنافسية لها.
التحول إلى شدركات تمتداز بخفدة الحركدة،
 .4ضرورة قيام شركات االتصاالت الخلوية األردنية بالتوجه و ّ
مددن خددالل إنشدداء وحدددات تنظيميددة متخصصددة ف ددي إدارة المعرفددة وعملياتهددا ،تسددند إليهددا مهمددة تحقي ددق
التواصل بين الشركة والزبائن ،وكذلك التعلّم المستمر لكدل مدا هدو جديدد فدي مجدال عملهدا ،وذلدك لتعزيدز
التوجه لدى شركات االتصاالت الخلوية األردنية محل الدراسة إلى شركات تمتاز بخفة الحركة.
 .5إجد دراء د ارس ددة تش ددخص عالق ددة ق دددرات تكنولوجي ددا المعلوم ددات وج ددداراتها ب دداالداء الع ددالي ف ددي ش ددركات
اإلتصاالت الخلوية االردنية.
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
ثانيا ً :المراجع االجنبية
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أوالً :المراجع العربية
 .0أبو غنيم ،أزهار نعمة عبد الزهرة" .)6117( .المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعلومات وأثرهما في
األداء التسويقي :دراسة حالة في الشركة العامة للسمنت الجنوبية" .أطروحة دكتوراه يير منشورة،
الجامعة المستنصرية ،بغداد :العراق.
 .6التميمي ،وسام خالد" .)6117( .العالقة بين القيم الثقافية وتقانة المعلومات وأثرها في صنع واتخاذ
الق اررات :دراسة تشخيصية آلراء عينة من العاملين في الدارة الفنية/و ازرة النفط" .رسالة ماجستير يير
منشورة ،جامعة بغداد ،بغداد :العراق.
 .3جبوري ،ندى اسماعيل" .)6119( .أثر تكنولوجيا المعلومات في االداء المنظمي :دراسة ميدانية في
الشركة العامة للصناعات الكهربائية" .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد (035 :)66
– .022

 .4الخوالدة ،رياض عبداهلل والحنيطي ،محمد فالح" )6118( .أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على
اإلبداي اإلداري في المؤسسات العامة األردنية" .العلوم اإلدارية.346 – 361 :)6( 35 ،
 .5الدليمي ،إحسان عالوي حسين" .)6112( .تحليل عالقة تقانة المعلومات بفاعلية إدارة الموارد
البشرية وأثرها في بناء الكفايات الجوهرية :دراسة ميدانية في عينة مختارة من كليات جامعة بغداد".
أطروحة دكتوراه يير منشورة ،جامعة بغداد ،بغداد :العراق.
 .2الرتيمة ،محمد ابو القاسم" .)6116( .البنية التحية لتقنية المعلومات ومستقبل التعليم" .رسالة
ماجستير يير منشورة ،قسم الحاسوب ،جامعة السابع من ابريل .مصر.
 .7الشماي ،خليل محمد حسن وحمود ،خضير كاظم" .)6111( .نظرية المنظمة" .دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان :االردن.
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 .8الشمري ،سجى عبدالجبار" .)6112( .إدارة المعرفة ودورها في عملية التنشيط اإلستراتيجي" .رسالة
ماجستير يير منشورة ،جامعة بغداد ،بغداد :العراق.
 .9العبادي ،باسمة عبود مجيد" .)6112( .أثر نظام المعلومات في دعم صناعة القرار دراسة حالة
في المركز الوطني لإلستشارات والتطوير اإلداري" .رسالة ماجستير يير منشورة ،هيئة التعليم التقني،
الكلية التقنية اإلدارية ،بغداد :العراق.
 .01عبد الهادي ،توفيق صالح وبني هاني ،جهاد صياح" .)6100( .اتجاهات مديري شركات تكنولوجيا
المعلومات في األردن نحو أشكال التحالفات اإلستراتيجية ،والعوامل المؤثرة فيها" .المجلة األردنية في
إدارة األعمال.593 – 577 :)4( 7 ،

 .00عجام ،إبراهيم محمد حسن" .)2117( .تقانة المعلومات وادارة المعرفة وأثرهما في الخيار
اإلستراتيجي :دراسة تحليلية مقارنة آلراء عينة من مديري المصارف العراقية" .أطروحة دكتوراه يير
منشورة ،الجامعة المستنصرية ،بغداد :العراق.
 .06العلي ،عبد الستار محمد" .)2111( .اإلدارة الحديثة للمخازن والمشتريات :إدارة سلسلة
التوريد" .دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان :االردن.
 .03العمري ،غسان" .)2004( .االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وادارة المعرفة لتحقيق قيمة
العمال البنوك التجارية االردنية" .أطروحة دكتوراه يير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
عمان :األردن.
 .04الكساسبة ،محم" .)6114( .دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة عمليات األعمال" ،أطروحة
دكتوراه يير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان :األردن.
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 .05الالمي ،غسان قاسم داود" .)6103( .تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات :دراسة
استطالعية في بيئة عمل عراقية" .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد الخاص بمؤتمر
الكلية.64 – 0 :

 .02محسن ،عبد الكريم والنجار ،صباح مجيد" .)6114( .إدارة اإلنتاج والعمليات" .الطبعة األولى ،دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
 .07المعاضيدي ،معن وعداهلل" .)6118( .االستعداد للتغيير االستراتيجي استناداً على قدرات تقانة
المعلومات :دراسة حالة منظمة صناعية" .بحث مشارك في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن،
إدارة التغيير ومجتمع المعرفة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن.64 - 0 :

 .08المعاضيدي ،معن وعداهلل جاراهلل" ،)6100( ،قدرات تقنية المعلومات وأثرها في خفة الحركة
اإلستراتيجية :دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى" ،المجلة
العراقية للعلوم اإلدارية.018 - 85 :)69( 7 ،

 .09الهادي ،محمد محمد" .)6110( .نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة" .دار الشروق ،القاهرة:
مصر.
 .61الونداوي ،أوس بهجت رشيد" .)6106( .أثر القدرات التكنولوجية على نجاح المنظمة :دراسة
تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية " .رسالة ماجستير يير منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،عمان :األردن.
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قائمة المالحق

الملحق رقم ( :)0أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)
الملحق رقم ( :)6أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي
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الملحق رقم ( :)0أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)

الرقم

اللقب العلمي واالسم

التخصص

مكان العمل

نظم معلومات وتحليل بيانات

جامعة الشرق األوسط

تسويق

جامعة الشرق األوسط
جامعة العلوم التطبيقية

0

أ.د .محمد عبد العال النعيمي

6

أ.د .ليث سلمان الربيعي

3

أ.د .حسن الزعبي

إدارة أعمال

4

د .أحمد علي صالح

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

5

د .أمجد طويقات

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

2

د .هيثم الزعبي

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

-91-

الملحق رقم ( :)6أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي
تهدف الباحثة القيام بدراسة بعنوان "أثر التفاعل بين قدرات وجدارات تكنولوجيا
المعلومات في تحسين الخفة التنظيمية :دراسة ميدانية في شركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية".
حيث تهدف الدراسة إلى بيان التفاعل بين قدرات وجدارات تكنولوجيا المعلومات في تحسين
الخفة التنظيمية لشركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية.
نحن نثق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع اعتزاز وتقدير

البيانات الشخصية والوظيفية
( )0الجنس
ذكر



أنثى



( )6العمر
 31سنة فعقل
من  41 –32سنة
 51 – 42سنة





من  35 – 30سنة
من  45 –40سنة
 50سنة فعكثر





( )3المؤهل العلمي
دبلوم كلية مجتمع فعقل
دبلوم عال
دكتوراه





بكالوريوس
ماجستير




( )4عدد سنوات الخبرة
 5سنوات فعقل
من  – 01أقل من  05سنة




من  – 2أقل من  01سنوات
 05سنة فعكثر




( )5المسمى الوظيفي
مدير
رئيس قسم




مساعد مدير
مشرف إداري
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الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مد
تكنولوجيا المعلومات
الفقرة

ت

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
0
6
3
4
5

تستثمر شركتنا على نطاق واسع في البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات
شركتنا قدرات عالية لتخطيط تكنولوجيا
لد
المعلومات
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في شركتنا مالئمة
لقواعد بياناتها
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في شركتنا مالئمة
لشبكة إتصاالتها
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في شركتنا مالئمة
لمرونتها المعمارية

تكامل عملية أعمال تكنولوجيا المعلومات
2
7
8

تتطابق محفظة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات مع
عمليات الشركة الداخلية
تقوم شركتنا بإعادة هيكلة إجراءات عملياتها التشغيلية
لإلستفادة من الفرص المتاحة
تقوم شركتنا بإعادة هيكلة عمليات تكنولوجيا
المعلومات لإلستفادة من الفرص المتاحة

إدارة تكنولوجيا المعلومات
9

تمتلك شركتنا فعالية لتخطيط تكنولوجيا المعلومات

10

تهتم شركتنا بممارسات إدارة مشاريع تكنولوجيا
المعلومات

11

تهتم شركتنا بممارسات تطوير أنظمتها التكنولوجية

06

تقوم شركتنا بإجراء تناسق بين سياسات تكنولوجيا
المعلومات لجميع وحداتها التنظيمية

03

تهتم شركتنا بتقييم أنظمة الرقابة والتقييم التكنولوجي

اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات قدرات
بدائل اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق
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الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مد
جدارات تكنولوجيا المعلومات
الفقرة

ت
اإلتصال التكنولوجي

04

تتوفر في شركتنا بنية تحتية لإلتصاالت عالية المستو

أنظمة اإلتصال التكنولوجي في شركتنا تشمل كافة
05
مجاالت العمل
أنظمة اإلتصال التكنولوجي في شركتنا ُتحسن من
02
مناقشات العمل
تعمل أنظمة اإلتصال التكنولوجي في شركتنا على
07
التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الوظيفية
تدعم أنظمة اإلتصال التكنولوجي المعمول بها في
08
شركتنا عملية االتصال والتواصل بين مختلف األقسام
المرونة التكنولوجية
تمتاز نظم المعلومات المستخدمة بقدرة على توفير
09
المعلومات بالرغم من تزايد حجم العمليات التشغيلية
تتمتع المعلومات بالدقة والموثوقية المطلوبة على الرغم
61
من تزايد حجم العمليات التشغيلية
تستخدم الشركة أجهزة وبرمجيات متطورة توفر
 60السرعة في الدخول والحصول على المعلومات ويتم
تحديثها باستمرار
توفر نظم المعلومات المستخدمة في الشركة كافة
 66المعلومات التي تلبي حاجات متخذي القرار في جميع
المستويات اإلدارية
نظم المعلومات المستخدمة في الشركة تمكن من التنبؤ
63
بالتغيرات البيئية الداخلية والخارجية
المسح التكنولوجي
يتابع العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات كافة
64
المؤتمرات المتعلقة بالنظم والتكنولوجيا
تشجع إدارة شركتنا وبشكل مستمر على التكامل
65
التكنولوجي

62

تشجع إدارة شركتنا على استخدام التكنولوجيا المعاصرة

67

لدي شركتنا شبكة معلومات لمتابعة التطورات
المعاصرة بالتكنولوجيا
لدي شركتنا إجراءات رسمية لتقييم التكنولوجيا
المعاصرة في مجال االتصاالت

68

اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات
بدائل اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق
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الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مد
الخفة التنظيمية
الفقرة

ت
الخفة الريادية

69

تؤكااااد اسااااتراتيجية شااااركتنا علااااى بناااااء القاااادرات للتنبااااؤ بمجموعااااة
السيناريوهات المحتملة

31

تعخذ شركتنا بالمزايا السريعة المتحققة نتيجة فرصها المتاحة

30

لد شركتنا قدرة على تحويل أصولها االستراتيجية ألشكال بديلة

36

لد شركتنا قدرة على تعديل مركزها االستراتيجي

الخفة التكيفية

33

تتكيف شركتنا للظروف غير الطبيعية وحاالت الالتعكد البيئي

34

تؤكد استراتيجية شركتنا على بناء القدرات للدفاع عن السايناريوهات
المحتملة

35

تتصف شركتنا بمرونة عالية لمواجهة حاالت اإلضطراب البيئي

32

لد شركتنا القدرة على إستيعاب التغييرات والتطورات البيئية

اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات
بدائل اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق

