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 الشكر والتقدير
 

أنعم علي  الذي  هلل سبحانو    م ال تحصى وال تعد, والحمدأنعم علي بنعالذي    الحمد هلل      

 بالعزم والصبر, وسيل علي ىذه الدراسة.

وعرف انا مني بأصحاب الفضل ... أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير واالمتنان الى       

الدكتور الف اضل اسعود المحاميد المشرف على رسالتي, صاحب العق ل النير والخبره  

العلمية القيمة, وتوجيياتو    الواسعو, والنفس المتواضعو, الذي لم يبخل علي بنصائحو

السدسدة, الذي منحني من وقتو وجيده السديد, مما كان لو األثر في انارة دربي  

وارشادي الى ما فيو الصواب, وتمكيني من اتمام ىذه الدراسة, التي راعاىا منذ البداية,  

 الى ان خرجت بالشكل الذي ىي عليو االن.

بعظيم الشكر واالمتنان الى كافة االخوه    واعتراف ا بالفضل يسعدني أن أتقدم     

 ."عالء بسطامي" أ.د دوخي الحنيطي و أ. وعلى رأسيم    واالصدق اء الذين ساندوني
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 ىداءاإل

.إلى...            

         من كان برىا أمر من الخالق, ووصية أخر األنبياء

                 إلى....

سبعون رحمة, وشيدت البشرية لعطائيامن أوجدت لي            

          إلى....

وذاك العق ل المدبر, وجنتي في الدنيا ,صانعة األمة         

شعلة تنير خاليا النفس, ورنة تثير أوتار الحس ----يا        

مالك السعادة, وارض الفرح, وبيت المحبة, وصفقة الق لب ---يا       

بذكرىا, وتكللت  بقطر الندى أفعاليامن طيرت  لساني   ---يا     

         إلى....

ي"                     من يقشعر بدني بندائيا     "أم          

"ابي           كت"اليكي اىدي            

       واليك يا غمامة  ثق لت بسطوتيا وتبددت عندما أصبحت "أبا"

       إليك يا من تشبعت روحي بك

كنت كمثلي ومثلك كنت أناإليك يا من         

  احي "       إليك يا أبي اىدي ..." نج
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 قذسات تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبت فٙ انزكبء انًُظًٙ:أثش 

 فٙ األسدٌ VIPدساصة حبنة فٙ ششكة يبسكة 

 

 إعداد
العواممة توفيق فواز  

الدكتور إشراف  
 دالمحامي محمد سعودا

ثر قدرات تكنولوجيا المعمومات في الذكاء المنظمي لشركة أىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 
 بمقابمة لموظفان في الشركة المبحوثة األردن. ولتحقيق ىدف الدراسة المنشود, قام الباحث VIPماركة 

ن مجتمع الدراسة الحالية إ ,الدراسة موضوع تناولت حديثة اتدراس عمى بناءاً  خاصة استبانو بتطويرو 
رؤساء األقسام و الموظفين ): األردن سواء كانوا من VIPيشمل جميع العاممين في شركة ماركة 

الدراسة تم اخذ جميع مجتمع  مجتمعونظرآ لصغر حجم  ,شخص( 200) عددىم بمغ حيث (المديرينو 
 بواقع من % 56 األردن VIPماركة دراسة من شركة الت نسبة االستجابة لمجتمع بمغحيث  الدراسة

عمى  الدراسة واعتمدت .الجراء التحميل االحصائي مناسبةوجاءت  ,ااستبانة تم استبلمي (112)
 حجم من تجميعيا تم التي البيانات وموثوقية مصداقية الختبار اإلحصائية األساليب من مجموعة
 .نموذجياأوصبلحية  الدراسة فرضيات الختبار متقدمة إحصائية الختبارات البيانات إخضاع ثم الدراسة,
في الذكاء  قدرات تكنولوجيا المعموماتاثر ايجابي ذو داللة احصائية لانو ىناك  الدراسة نتائج وأظيرت
قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا ) :قدرات تكنولوجيا المعموماتمستوى نحو فقرات ال أنو  المنظمي,
ىي  اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات( القدرةو  ,قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالو  ,المعمومات

المصير و  ,اإلستراتيجية )الرؤيةالذكاء المنظمي  نحو فقرات مستوىال نوأ ,بشكل عام مرتفعة المستوى
 ,المواءمة والتطابقو  ,رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدو ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المشترك

. وقد تكون بشكل عام مرتفعة المستوى ايضآ( يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإو ,نشر المعرفةو 
في رفع وتحسين الذكاء المنظمي في  ميما االمعمومات تمعب دور  أن قدرات تكنولوجياالدراسة  توصمت
غير مسبوقة في بيئة عمميا. و مما يمكنيا من االستجابة لمتغيرات المفاجأة  األردن VIPماركة شركة 

بتطوير قدرات تكنولوجيا المعمومات والعمل عمى توفير بيئة تكنولوجية قوية  االستمرار ويوصي الباحث
 . الذكاء المنظميثر ايجابي عمى أفي ذلك من  وحديثة لما
 

 .األردن VIPماركة شركة  ,الذكاء المنظمي ,قدرات تكنولوجيا المعمومات : المفتاحية الكممات
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Abstract 

The Impact of IT Capabilities on Organizational 

Intelligence: 

A Case Study in Marka VIP Company in Jordan 

Prepared by 

Fawaz Tawfeiq Al-Awamleh 

Supervisor 

Dr. Soud AlMahamid 

      This study aimed at recognizing the impact of IT capabilities on 

organizational intelligence in Marka VIP company in Jordan. In order to 

achieve the study purpose, the researcher developed a specific questionnaire 

and interviewed two of the employees in the company based on the most recent 

studies. The study population consisted of employees in all managerial levels 

holding different positions such as, manager, department chair, and employee. 

(112) respondents which represent (56%) of the total population which is (200) 

including all managerial levels of the company. The study utilized a set of 

statistical analysis to test the reliability of data that collected from the study 

population. This data was subjected to advanced statistical analysis to test the 

study hypotheses and answering  its questions. The study findings showed that 

when the attitudes were high toward the items of IT capabilities: (IT 

Infrastructure Capability, IT Business Spanning Capability, and IT Proactive 

Stance) so the attitudes toward the items of organizational intelligence: ( 

strategic vision, shared fate, Appetite For Change, Heart, Alignment & 

Congruence, Knowledge Deployment, and performance pressure) will be high 

with strong impact. Also, the study concluded that the capabilities of IT have 

an important role in rising and improving organizational intelligence in 

MARKA VIP company in Jordan to be able to response to the exchanges in 

The work environment. The researcher recommends to go on in developing the 

capabilities of IT and working on saving strong and modern technological 

environment because of its positive impact on organizational intelligence. 

keywords : IT capabilities, organizational intelligence, MARKA VIP company 

in Jordan. 
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MARKA VIP COMPANY 

 

قائمة عمى اساس مبدأ األعمال االلكترونية, حيث أن الشركة تعتمد عمى  VIPشركة ماركة      

لعرض, وتسويق, وبيع السمع ذات عبلمة  (www.markavip.com) موقعيا االلكتروني:

 تجارية مسجمة ومشيورة لمزبائن.

تستيدف الشركة جميع مستخدمي الموقع من كل الفئات العمرية الميتمين بالعبلمات      

التجارية المعروضة, ومن االمثمة عمى السمع المتوفرة: )مبلبس, ونظارات, وساعات, واحذية 

سعارىا تكون في الغالب أقل من سعر السوق المحمي, كما أن الشركة توفر أ...الخ( بحيث أن 

 الى بيت الزبون. لمسمع المعروضو خدمة التوصيل

وسط والخميج العربي بأكممو وتديرىا الشركة القابضة تستيدف الشركة منطقة الشرق األ     

سواق العربية ومنيا: )قطر, والسعودية, وفروعيا المرتكزه في األ ,الكائنة في االمارات العربية

 .والبحرين, واألردن ...الخ(

في األردن, عمان, شارع مكة, مجمع السبلم التجاري مقابل مجمع  موقع الشركة المبحوثة     

: )موظف, ورئيس ( شخص ما بين200جبر التجاري, ويتألف طاقم العمل في الشركة حوالي )

 قسم, ومدير(.

 

 

 

 

 

 

http://www.markavip.com/
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 انفصم األٔل

 طبس انعبو نهذساصةإلا

 ( : انًقذية 1-1) 

 صئهتٓبأ( : يشكهة انذساصة ٔ 1-2) 

 ْذاف انذساصةأ( :  1-3) 

 ًْٛة انذساصةأ( :  1-4) 

 ًَٕرج انذساصةا( :  1-5) 

 ( : فشضٛبت انذساصة 1-6) 

 ( : حذٔد انذساصة 1-7) 

 ( : يحذدات انذساصة 1-8) 

 جشائٛةإل( : انًصطهحبت ا 1-9) 
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 تمييد  (1-1)

في  تستوعب التغيرات نألمشركات  من الضروري أصبح ة التغيرفي ظل البيئة سريع       

من خبلل اكتشاف الفرص وتجنب , الديمومة والبقاءوتستجيب ليا بما يحقق  ,البيئة الخارجية

, مثل لمقدرات الداخمية لمشركاتاأل وذلك باالستغبلل, التيديدات الموجودة في البيئة الخارجية

ثر في نجاح الشركات أكبر لما لو من أوعميو فان الشركات باتت تيتم بالقدرات وتطويرىا بشكل 

 .  ككل

داة التي تعتمد عمييا العديد من الشركات في ألل تكنولوجيا المعمومات وقدراتيا اتمث          

لذلك فانو كمما ازدادت قدرات تكنولوجيا المعمومات . واسترجاع المعمومات, تخزين, معالجة ,جمع

وبالتالي صارت قادرة عمى , وتبنتيا الشركة زادت قدرتيا عمى استغبلل الفرص وتجنب التيديدات

بجمعيا ومعالجتيا لمبيانات الواردة منيا مما يجعميا قادرة  ,استشعار ما يحدث في البيئة الخارجية

 . يةعمى تطوير فيميا لبيئتيا الخارج

لئلستفادة من المعمومات التي تم جمعيا ومعالجتيا  أسموبا مبلئمال الذكاء المنظمي يمث          

والتي عن طريقيا تتاح لمشركة امكانية التكيف مع البيئة  ,باستخدام تكنولوجيا المعمومات وقدراتيا

 .بما يتناسب مع مواردىا وقدراتيا وذلك يمثل بشكل واضح مفيوم الذكاء المنظمي ,الخارجية

أثر قدرات تكنولوجيا المعمومات عمى الذكاء  لمتعرف عمى ان ىذه الدراسة جاءت       

)قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا في:  قدرات تكنولوجيا المعموماتوسيتم قياس , المنظمي

 القدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات(و  ,دد لتكنولوجيا معمومات األعمالقدرة التمو  ,المعمومات

رفع العاممين و ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المصير المشتركو  ,اإلستراتيجية )الرؤية في: والذكاء المنظمي

يمان الموظفين ببذل مزيد من إو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو  ,وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

 .(العمل



3 
 

 
 

 ٔأصئهتٓب انذساصة يشكهة( 1-2)
 

تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة االستجابة لمتغيرات الحاصمة في بيئة العمل غير        

االعتماد عمى وسائل تكنولوجيا المعمومات  المسبوقة وغير المتنبأ بيا, األمر الذي دفعيا إلى

 لمتغمب عمى ظروف تمك البيئة.

ظروف البيئة ل (, ىي األكثر تأثراً VIP) اإللكترونية وخاصة شركة ماركة شركات التجارة نّ إ      

الستخدام تكنولوجيا المعمومات, ولكي تتمكن من التغمب عمى ظروف  المتغيرة واألكثر لجوءاً 

البيئة المتغيرة ال بد من امتبلكيا لقدرات الذكاء المنظمي, لكن ما ىو دور قدرات تكنولوجيا 

أمام الشركات عمى اختبلف  سؤال ال يزال يشكل تحدياً : المعمومات في تعزيز الذكاء المنظمي

 أنواعيا وأشكاليا.

 فيمتعرف عمى دور أثر قدرات تكنولوجيا المعمومات ل تسعىىذه الدراسة مشكمة  إن  ف وعميو      

 تحقيق الذكاء المنظمي.

 :في وعميو يتمثل سؤال الدراسة الرئيسي

قدرة التمدد و  ,)قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعموماتقدرات تكنولوجيا المعمومات ما أثر       

 المنظميالذكاء  فيالقدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات( و  ,األعماللتكنولوجيا معمومات 

رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من و ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المصير المشتركو  ,اإلستراتيجية )الرؤية

في شركة ماركة  (يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو  ,الجيد

VIP األردن ؟ 
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 األسئمة الفرعية التالية: نالجابة عب الىذا السؤ  نويتم الجابة ع

قدرة التمدد و  ,)قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعموماتقدرات تكنولوجيا المعمومات ما مستوى -1

 VIPشركة ماركة  فيالقدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات ( و  ,لتكنولوجيا معمومات األعمال

 األردن ؟

رفع و ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المصير المشتركو  ,اإلستراتيجية )الرؤية ما مستوى الذكاء المنظمي -2

يمان الموظفين ببذل إو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو  ,العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

 األردن ؟ VIPفي شركة ماركة  (مزيد من العمل
 
 
 

 انذساصة ْذف (1-3)

 
 ٚتًثم انٓذف انشئٛضٙ نهذساصة فٙ يب ٚهٙ ْٕٔ:

 

قدرة و  ,أثر قدرات تكنولوجيا المعمومات)قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات تشخيص    

 الذكاءالقدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات(عمى و  ,التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال

رفع العاممين وجدانيا لبذل و ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المشتركالمصير و  ,اإلستراتيجية )الرؤيةالمنظمي

في  (يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو  ,مزيد من الجيد

 األردن. VIPشركة ماركة 

 ويتفرع عنيا األىداف الفرعية التالية:

قدرة و  ,ية التحتية لتكنولوجيا المعموماتقدرة البنقدرات تكنولوجيا المعمومات) التعرف عمى مستوى -1

في شركة ماركة  مومات(القدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعو  ,تمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالال

VIP .األردن 
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 ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المصير المشتركو  ,اإلستراتيجية )الرؤيةالذكاء المنظمي عمى مستوى التعرف -2

يمان الموظفين إو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو  ,لبذل مزيد من الجيدرفع العاممين وجدانيا و

 األردن. VIPفي شركة ماركة  (ببذل مزيد من العمل

 
 انذساصة أًْٛة( 1-4)

 

 تنبع أىمية الدراسة من خالل ما يمي:

ات وكيفية إن ىذه الدراسة تيدف إلى مساعدة المديرين وتوعيتيم ألىمية قدرات تكنولوجيا المعموم -1

 .المنظميتحقيق الذكاء 

, ليس (بمدان متقدمة)أغمبية الدراسات السابقة في ىذا الموضوع استيدفت شركات متقدمة في  إن -2

وذلك بسبب (, بمدان العالم الثالث)عمى الشركات الكائنة في  خبرتيا ن تنعكسأمن الضروري 

 والدينية. ,السياسيةو  ,االجتماعيةو  ,االقتصاديةو  ,االختبلفات الثقافية

لمدراسات البلحقة فيما يخص قدرات تكنولوجيا المعمومات والذكاء  ىذه الدراسة مصدراً  تشكل -3
 .المنظمي
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 ًَٕرج انذساصةأ( 1-5)

 

 انًتغٛش انتببع:                            انًتغٛش انًضتقم:

 ًٙظانًُ انزكبء                         قذسات تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبت            

 

 

 

 

 

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيما يتعمق بقدرات و . السابقةالدراسات لى إنموذج الدراسة من الباحث وباالستناد أتم تطوير 

, وفيما ((Lu & Ramamurthy, 2011االعتماد عمى الدراسة التالية تمّ تكنولوجيا المعمومات 

 ودراسة الباحث (Albrecht, 2002): التالية اتاالعتماد عمى الدراس تمّ  المنظمييتعمق بالذكاء 

 (Lefter et al., 2008). 

 (1-1سقى ) انذساصة ًَٕرجأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتكنولوجيا التحتية البنية قدرة -1

 المعلومات

 

 معلومات لتكنولوجياقدرة التمدد  -2

 األعمال

 

 اإلستباقية لتكنولوجيا المعلومات القدرة -3

 الرؤية اإلستراتيجية -1

 نشر المعرفة -6

 المصير المشترك -2

 التغيير الرغبة في -3

رفع العاملين وجدانيا  -4

 لبذل مزيد من الجهد

 المواءمة والتطابق  -5

يمان الموظفين ببذل إ -7

 مزيد من العمل

H0.1 

H0.2 

H0.3 

H0.4 

H0.5 

H0.6 

H0.7 

HO 
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 فشضٛبت انذساصة( 1-6)

 

 الفرضية الرئيسية لمدراسة:

قدرات )ممتغير المستقللثر ذو داللة إحصائية أال يوجد  (:(H0الفرضية الرئيسية 

 ≥αحصائيةاإلداللة العند مستوى  (المنظميالذكاء ) المتغير التابععمى (تكنولوجيا المعمومات

0.05 . 

 الفرعية التالية :وتشتق من الفرضية الرئيسية الفرضيات 

قدرات تكنولوجيا ل داللة إحصائيةثر ذو أال يوجد  (:(H0.1 ولىاأل  الفرضية الفرعية -1

 .α≤  0.05حصائية اإلداللة الالرؤية اإلستراتيجية عند مستوى عمى المعمومات 

قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد  (:(H0.2 الثانية الفرضية الفرعية  -2

 .α≤  0.05حصائية اإلداللة الالمصير المشترك عند مستوى عمى المعمومات 

قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد  (:(H0.3الثالثة الفرضية الفرعية  -3

 .α≤  0.05حصائية اإلداللة العند مستوى  الرغبة في التغييرعمى المعمومات 

 قدرات تكنولوجيالداللة إحصائية ثر ذو أال يوجد  :((H0.4 الرابعة الفرضية الفرعية -4

حصائية اإلداللة العند مستوى  رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدعمى لمعمومات ا

α≤  0.05. 

قدرات تكنولوجيا لداللة إحصائية ثر ذو أ ال يوجد: ((H0.5 الخامسة الفرضية الفرعية -5

 .α≤  0.05حصائية اإلداللة الالمواءمة والتطابق عند مستوى عمى المعمومات 

قدرات تكنولوجيا لداللة إحصائية ثر ذو أال يوجد : ((H0.6 السادسة الفرضية الفرعية -6

 .α≤  0.05حصائية اإلداللة النشر المعرفة عند مستوى عمى المعمومات 
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قدرات تكنولوجيا لداللة إحصائية ثر ذو أال يوجد : ((H0.7 السابعة الفرضية الفرعية -7

 ≥αحصائيةاإلداللة العند مستوى  يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإعمى المعمومات 

 0.05. 

 ( حدود الدراسة1-7)

 تنقسم حدود الدراسة الحالية إلى:

  :تتمثل الحدود المكانية ليذه الدراسة بشركة ماركة الحدود المكانيةVIP. 

 :كافة العاممين في شركة بدراسة حالة ل البشرية ليذه الدراسة تتمثل   الحدود إن الحدود البشرية

 .VIPماركة 

  :2015عام انجاز ىذه الدراسة خبلل  تمالحدود الزمنية. 

  :التحتية زت الدراسة عمى تحديد أبعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات )قدرة البنية ركّ الحدود العممية

لقدرة اإلستباقية لتكنولوجيا او  ,قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالو  ,لتكنولوجيا المعمومات

 )الرؤيةالمنظمي(, وما يرتبط بتحديد أبعاد الذكاء (Lu & Ramamurthy, 2011المعمومات

 ,رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدو ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المصير المشتركو  ,اإلستراتيجية

 ستنداً ا فقد تم قياسيا (مزيد من العمليمان الموظفين ببذل إو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو 

 .(Albrecht, 2002إلى)
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 انذساصة يحذدات( 1-8)

 
 :يٍ انصعٕببت انتبنٛة ٔاجّ انببحث بعضب  

 .تعميم نتائجيا ؤثر عمىاقتصار تطبيق الدراسة عمى شركة واحدة سي -1

, ومتغير تابع (المعموماتقدرات تكنولوجيا )واحد اقتصرت الدراسة الحالية عمى متغير مستقل -2

 .ِتغ١شاث ٚع١طت , ولم يأخذ بعين االعتبار أيةالمنظمي(الذكاء )واحد

 .اٌذساعت ِزتّغالٔشغبي أفشاد  اٌصؼٛبت اٌتٟ ٚارٙٙب اٌببحج فٟ تٛص٠غ اإلعتببٔت ٔظشا   -3

 

 
 انتعشٚفبت اإلجشائٛة(1-9)

 

 ( قذسات تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبتIT capabilities:) 

 

ثراء كفاءاتيا ومياراتيا  ىي قدرة المنظمة عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات لدعم وا 

معمومات تتميز بكونيا الوبناء قوة عمل في أنظمة , باقي وظائف منظمات األعمال معالمتنوعة 

وتمكينيا من االستفادة بسرعة وسيولة من المعارف التكنولوجية وذلك , متفاعمة وعالية الميارة

 .ميزة تنافسية لممنظمةلخمق 

 ,Lu & Ramamurthy ) دساصة عهٗ ٔصٕف ٚتى قٛبصٓب يٍ خالل األبعبد انتبنٛة بُبء
2011): 

 

 (:IT Infrastructure Capability)قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات -1

 )مكونات مادية :وىي ىي قدرة المنظمة عمى تطبيق مجموعة من منصات مشتركة

المنظمة  تكون(, وتحديد إلى أي مدى بشرية وميارات برمجياتو  قاعدة بياناتو اتصال  شبكاتو 

 لمبنود االستبانة بتضمينوقد تم قياسيا  .ذه المجموعة من المنصات المشتركةجيدة في إدارة ى

 ( فيما يخص البنية التحتية. 4-1من )
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 (:IT Business Spanning Capability) قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال -2

ىي قدرة إدارة  المنظمة عمى تصور واستغبلل موارد تكنولوجيا المعمومات لدعم وتعزيز 

 ( فيما يخص قدرة التمدد.  4-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  .المنظمةأىداف 

 

 (:IT Proactive Stance)القدرة الستباقية لتكنولوجيا المعمومات  -3

تكنولوجيا ل جديدة مبحث عن سبل الحتضان موارد وابتكاراتلالمنظمة  قدرةىي 

وميزة تنافسية  فرص جديدة اليجادالمعمومات أو استغبلل الموارد المتاحة لتكنولوجيا المعمومات 

 ( فيما يخص القدرة االستباقية.4-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  لممنظمة.

 

  ًٙانزكبء انًُظ(Organizational intelligence:) 

 

 ,تنسيق المعموماتقدرة المنظمة عمى استغبلل كل قواىا العقمية من خبلل إدارة و  وى

وتحقيق , لكي تتمكن من تمبية حاجات زبائنيا المتغيرة باستمرار حكمةبوالتصرف نحوىا 

 .أىدافيا

 (:Albrecht, 2002) دراسة بناء عمى وسيتم قياسيا من خالل األبعاد التالية

 (:Strategic Vision) الرؤية الستراتيجية -1

لتحقيق  المستيدفير االستراتيجي يالتطوير والتغو  ىي قدرة المنظمة عمى االستنباط

والقدرة عمى ربط المفاىيم المستنبطة بوضوح لتمكين المنظمة من , الرؤية عمى المدى الطويل

( 7-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  .االبتكار عندما تظير ضرورة لذلك إعادة

 فيما يخص الرؤية االستراتيجية.
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 (:Shared Fate) المصير المشترك -2

 التي تتعامل معيا من ذوي المصالحىي قدرة المنظمة عمى فيم البيئة الخارجية 

((stakeholders ,ليذه وخمق شعور , (الخ... الزبائنو  شركاء اإلعمالو  الموردين) :مثل

ة بالتوجو المرغوب لنجاح وقيادة المنظم, لجماعي المشترك وبروح فريق العملطراف بالعمل ااأل

 ( فيما يخص المصير المشترك.11-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  .عمالياأ

 

 :Appetite For Change)) التغيير فيالرغبة  -3

 لتكوينومرونة المنظمة  ,الخارجية في البيئةىي قدرة المنظمة عمى االستجابة لممتغيرات 

( فيما يخص الرغبة في 9-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  .جديدةفرص 

 التغيير.

 

 (:Heart) رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد )القمب( -4

فوق المقدار المطموب منيم وذلك  عمى جعل الموظفين يبذلون جيوداً  المديرينىي قدرة 

حيث يتم قياس أداء الموظفين من خبلل رغبتيم (, القمب) من خبلل توجيو المشاعر والعواطف

بنجاح مجموع جيود  ككلعريف نجاح المنظمة تيتم حيث , من الجيد رغيبيم ببذل المزيدوت

رفع العاممين وجدانيا ( فيما يخص 7-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  .الموظفين

 .لبذل مزيد من الجيد
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 (:Alignment & Congruence) المواءمة والتطابق -5

 ىي قدرة المنظمة عمى تنظيم نفسيا لمقضاء عمى معظم التناقضات الييكمية والتصادم

مع من خبلل تقسيم الوظائف والمسؤوليات وربطيا , دوار وقواعد العملأفي  )االزدواجية(

   .قات البشرية نحو تحقيق ىدف مشتركوتسخير الطا, ضيا لتوفير التعاون وحل المشكبلتبع

 ( فيما يخص المواءمة والتطابق.7-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا 

 

 :Knowledge Deployment)) معرفةالنشر  -6

ألخذ , نطاق الشركة ضمنبين العاممين  بفاعمية المعرفة نشرىي قدرة المنظمة عمى 

 المعرفة وأسرار االستفادة منعن طريق  ,الشركة داخلفكرة واستغبلل الموارد الموجودة 

والمشاركة فييا إلزالة التعقيد , وتنظيميا, وتحويميا, المعرفة استثمارالصناعة من خبلل 

( فيما 8-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  .الشركة في التقدم والنجاح واستمرارية

 يخص نشر المعرفة.

 

 :(Performance Pressure) (ضغظ األداء) انعًم يًٍٚبٌ انًٕظفٍٛ ببزل يزٚذ إ -7

 

ىي قدرة المنظمة عمى خمق أساس لمموظفين بما ينبغي انجازه واإليمان بصدق 

األساسية لتحقيق النجاح  ن ذلك ترجمة واستجابة لمجموعة توقعاتيم والعممياتإل, غراضوبأ

يمان الموظفين إ( فيما يخص 10-1)بتضمين االستبانة لمبنود من وقد تم قياسيا  .المشترك

 .ببذل مزيد من العمل
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 انفصم انثبَٙ

 

       اإلطبسانُظش٘ ٔانذساصبت انضببقة
 

 

( : انًقذية 2-1)   

 

 

( : قذسات تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبت 2-2)   

 

 

انًُظًٙ( : انزكبء  2-3)   

 

 

انًعهٕيبت ٔانزكبء انًُظًٙ انعالقة بٍٛ قذسات تكُٕنٕجٛب( :  2-4)   

 

 

جُبٛةأل( : انذساصبت انضببقة انعشبٛة ٔا 2-5)   

 

 

( : يب ًٚٛز ْزِ انذساصة عٍ انذساصبت انضببقة 2-6)   
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 ( انًقذية2-1(

 

, وذلك الدراسات السابقةخبلل ما ورد في سيتم استعراض ما يخص متغيرات الدراسة من 

لمدراسة الميدانية,  والتي تعد أساساً  .لمفاىيمي النظري ليذه الدراسةجل صياغة اإلطار اأمن 

 وتم تقسيم ىذا الفصل إلى قسمين:

األبعاد  ,مفيوممن حيث ال المنظمياإلطار النظري لقدرات تكنولوجيا المعمومات والذكاء  األول:

وتوضيح بايجاز ما ىو دور قدرات تكنولوجيا المعمومات في الشركات والمنظمات  .واألىمية

 .لعاممين في المنظمة والمنظمة ككلاثره عمى او  استخداموالحديثة وضرورة 

 .سات السابقة حول الدراسة الحاليةالدرا تناولتيايتناول مراجعة أىم األدبيات التي  الثاني:

 
 انًعهٕيبت( قذسات تكُٕنٕجٛب 2-2)

 

 (IT capabilities)( مفيوم قدرات تكنولوجيا المعمومات2-2-1) 

جمع و  نشر قدرة الشركة في اكتساب جنسيتيا أو يى: قدرة تكنولوجيا المعمومات أن

جراءات العمل  عادة تكوين موارد تكنولوجيا المعمومات في دعم وتعزيز استراتيجيات األعمال وا  وا 

((Sambamurthy & Zmud, 1997. 

قدرة المنظمة عمى اكتساب وتطبيق وتوجيو استثماراتيا في تكنولوجيا وتعني ايضا 

غناء كفاءاتيا ومياراتيا في باقي  المعمومات بالتكامل مع باقي مواردىا وقدراتيا ألغراض دعم وا 

 ,Zhang وظائف األعمال لتحقيق أىداف المنظمة من خبلل تطبيق تكنولوجيا المعمومات

2005) .) 
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 ( أبعبد قذسات تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبت 2-2-2)

 
 قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات(IT Infrastructure Capability ) 

, التي والشبكات( البرمجيات,و )األجيزة, صول تكنولوجيا المعمومات الماديةوىي تشمل أ

توفر أساس التقنية لتنفيذ المنتج عمى أساس تكنولوجيا  ىيو  تم بناؤىا من خبلل النظم,

 .(Lu & Ramamurthy, 2011(المعمومات وعممية االبتكار

 
 قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال(IT Business Spanning Capability) 

قدرة إدارة الشركة ألخذ فكرة واستغبلل الموارد لدعم تكنولوجيا المعمومات وتعزيز ىي و 

الشركة واضحة الرؤية بتطوير  تكون أن القدرة مدى ىذه أن تعكسو  ,أىداف األعمال التجارية

 والتخطيط االستراتيجي األعمالو  ودمج تكنولوجيا المعمومات اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعمومات

 & Lu تكنولوجيا المعموماتل ستثماراالقيمة  فيمعمى إدارة الشركة تمكن قدرة ل

) 2011, Ramamurthy .) 

أعمال تكنولوجيا المعمومات التجارية الممتدة  عمى تفوقتؤكد قدرة تكنولوجيا المعمومات و 

ؤدي إلى فعالية تو الشراكة والتآزر بين تكنولوجيا المعمومات ومديري األعمال . لشراكة والتآزربا

مشاركة اكبر و  تطبيقات أكثر إستراتيجيةو  أعمال تكنولوجيا المعمومات في اتخاذ قرار مشترك

 .(Weill & Ross, 2004)أفضل  امن أصحاب المصالح, وبالتالي تنتج تنفيذ

 القدرة الستباقية لتكنولوجيا المعمومات(IT Proactive Stance) 

عمى نحو استباقي لمبحث عن سبل الحتضان تكنولوجيا  لمعمل ىي قدرة الشركةو 

الموجودة لتكنولوجيا المعمومات لخمق فرص  أو استغبلل الموارد الجديدةالمعمومات واالبتكارات 

البتكارات  الموقف الذي يقيس مدى قدرة الشركة لتسعى جاىدة لتكون دائما السباقةىو و , عمل
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تكنولوجيا المعمومات, ال تزال تجربة جديدة عند الضرورة, وتسعى دائما إلى إيجاد سبل جديدة 

ز مناخ داعم لمحاولة الخروج بطرق ي, وتعز لتعزيز فعاليتيا من استخدام تكنولوجيا المعمومات

 (.( Lu & Ramamurthy, 2011 جديدة الستخدام تكنولوجيا المعمومات

 ( أىمية قدرات تكنولوجيا المعمومات2-2-3)

بالغ األىمية بالنسبة لمشركة لتحقيق قيمة األعمال  اقدرة تكنولوجيا المعمومات أمر تعتبر 

عمى الرغم من أن األبحاث قد بدأت تصل إلى قدرة تكنولوجيا  ,والمحافظة عمى ميزة تنافسية

 .( Ramamurthy, 2011 Lu &(جل المنافسةأالمعمومات عمى مستوى الشركة من 

حيث تتعرض تكنولوجيا  قدرات تكنولوجيا المعموماتلتظير في عالم اليوم أىمية كبيرة 

ن قبل المنافسين والشركات واالستنساخ مالمعمومات في عالم اليوم إلى العديد من التقميد 

, حيث من الضروري لجميع الشركات أن تمتمك قدرات تكنولوجيا المعمومات لمقدرة عمى األخرى

 التنبؤ بالظروف الخارجية الغير مسبوقة والغير متنبأ بيا.  

لذا ظير مفيوم قدرات تكنولوجيا المعمومات لخمق قوى لتكنولوجيا المعمومات تجعل 

نيا من خمق قدرات , من خبلل ثبلثة أبعاد تمكّ اد واالستنساخ أكثر صعوبة  وتعقيدة التقميعممي

وقدرة اإلدارة عمى استغبلل  ,ية التحتية لتكنولوجيا المعمومات)تقوية البن : من خبللمتينة وقوية, 

وقابمية الشركة لمسبق في تطوير ابتكارات جديدة  ,ز األىدافينولوجيا المعمومات لتعز موارد تك

 لخمق فرص جديدة(. 

ن أي منظمة من االستمرارية والنجاح في أعماليا لتكون مكّ ي ليا دور القدرات ان ىذه

أثر القدرات التكنولوجية عمى  حيث انخصوصا في المنظمات الحديثة,  الرائدة في مجال عمميا

من  مما يساعدىا عمى مواجية المنافسين والتحديات الخارجية ,قوية ومتينوالعاممين في المنظمة 
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امور التقميد والقرصنو وغيرىا من االمور التي قد تضعف الشركة وتيددىا من الخروج من 

 .السوق

 
 المنظمي( الذكاء 2-3)

  (organizational intelligenceالمنظمي )( مفيوم الذكاء 2-3-1) 

 : ىو قدرة المنظمة عمى تعبئة كل قواىاالمنظميأن مفيوم الذكاء  Albrechtيقول 

, ويعد (Albrecht, 2002)الميمة  ىذهلتحقيق  العقمية المتوافرة لدييا, والتركيز عمى قدرة العقل

 :لقياس إدارة أزمات األعمال بنجاح ويتضمن ىذا المعنى الجوانب اآلتية مؤشراً 

لمنظمي بحيث يمكن القادة ايعني شمولية مفيوم الذكاء  :(Extensiveness)الشمولية -1

االفتراضية لنجاح المنظمة داخل إطار مألوف لئلشارة إلى المداولة  من رسم جميع األوجو

 . األقدميةوالمحادثة والتقييم وحق 

فالخيال . ينبغي التعامل بواقعية مع العمل اليومي وحياة المنظمات :(Realism)الواقعية -2

 .  عي ومقدار فرص النجاح بعيد األمدعمى التوقعات لمسموك الجم ناعتمديوالحالة المثالية 

ينبغي تحديد النقطة التي توجو نحوىا أنواع األفعال,  :(perspective)المنظور -3

 . فرص النجاز الحالة المنشودةالواالستراتجيات والممارسات التي تعرض 

االعتبار نماذج السموك الفعمي ومنظومات بأخذ بنظر  :(Homogeneity)التجانس -4

القيم, والمعتقدات, والتقاليد, والمحظورات والحشد في العبلقات الجمعية التي تتفرد بيا المنظمة 

 . عن باقي المنظمات
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ينبغي عرض البرامج التي تحدث تقدما وتحسنا ممكنا,  :(Development)التطوير -5

بتطبيق ذكي وجيود متقنة مجتيدة لمحصول عمى ممارسات صحيحة في مكانيا, ويمتزم القادة 

 .لمنظميابتحسين درجات الذكاء 

نـو اإلدارة الكاممـة لقطـاع األعمـال التجاريـة باإلضــافة إلــى أبالمنظمي الـذكاء  عرفوقـد 

ذكــاء السياســات الموضــوعة, وىــو يعكــس ســبل التعزيــز المتبــادل لتمقــي المعرفــة الضــمنية 

بأزمـان والصـريحة ويعمـل عمـى زيـادة التفاعـل العـام لممنظمـة بيـدف تحقيـق النتـائج المحـددة 

 .(Soheilipour, 2012& Marjani ) حـددهم

وقد عرف الذكاء المنظمي بأنو قدرة المنظمة عمى االستشعار واستنزاف التغيرات الواقعة 

في العمل وقدرتيا عمى االستجابة بأقصر وقت ممكن لتمك التغيرات باستغبلل مواردىا المالية 

بيئة العمل )المحاميد,  والغير مالية في التفاعل مع الفرص التي تم استشعارىا في

 (.335:ص2015

 

المنظمي( أبعاد الذكاء 2-3-2)      

 الرؤية الستراتيجية(Strategic Vision) 

 يرغيوالت تطويرو  االستنباطو  لمخمق الطاقة إلى يشيرو )  :االستراتيجير التصو  أن

 يمكنيم وكذلك بوضوح المستنبطة المفاىيم ربط من مقادةل يمكن والذي المستيدف االستراتيجي

 أو مفيومأو  نظرية إلى منظمة كل تحتاجو (.  لذلك ضرورة تظير االبتكار عندما إعادة من

 يبحث أن ينبغي .تامة بصورة لتحقيقيا المنظمة تبحث التي الَمقدرة لحصة وتعريفا تنظيمي مبدأ

 ماىيو  موجودين؟ نحن ولماذا نحن؟ من :مثبل ,عنيا اإلجابة يمكن أسئمة عن المنظمة قادة



19 
 

 
 

 العالم يكون ولماذا الجوىرية؟ اىتماماتيم ضمن الرؤساء يضعيا أن يفترض التي األولية القيمة

 .(Albrecht, 2002) عممو؟ ينبغي ما حول والمكافأة األمور قيمة وتقدير ؟مقبول

 تعد والتي اإلستراتيجية اإلدارة عمل في والمرتكزة الميمة الخطوات احد ىي الرؤية أن

 تحتاج الرؤية ىذه وتطوير تشكيل عمى القدرة وان اإلستراتيجية, اإلدارة لمراحل أساسية مرحمة

 تقوم اإلستراتيجية األىداف وان الخبرات, ذوي من المستقبل نحو ثاقبة بصيرة لدييم أفراد إلى

 . (Wells, 1998) رؤيتيا نحو المنظمة لتحريك المطموبة, التغيرات بتحديد

 

 المصير المشترك(Shared Fate) 

 ,الموردين( :مثل مصالح ذوي أطراف عمى ذلك يشتملو  بالمنظمة, الناس اغمب ارتباط ىو     

 التي والمشتركة المنفردة األعضاء بعض عائمة إلى يمتد الحاالت بعض وفي األعمال شركاءو 

 وعي من اإلحساس ىذا ينطمق , (التصور النجاز تداؤبية بمغة يعممون منيم النجاح تصنع

 فريقال بروحالعمل و  المشترك الجماعي بشعورىم قوتيم يخمقون واحد مركب في بانيم الجميع

(Albrecht, 2002). 

 األولى العالمية الحرب مابين الواقعة الفترات إلى المشترك المصير مفيوم أصل يعود       

 التفاوت عمى القضاء اجل من المشترك المصير المصطمح ىذا ظيور من اليدف وكان والثانية

 المنظمات في ذلك بعد طبقو  المجاالت كافة في عام بشكل المجتمع في األفراد بين العرقي

 ,Collins) الحاضر لوقتنا بتطبيقيو استمر المصطمح ىذا وألىمية الفقيرة الطبقات رفع مستوىل

2008  ).  
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 بأنو : يعرف والذي (المشترك المصير) إيجاد في كبيرا دورا تمعب الفكري التكوين

 تكريس في األمل وبنفس الحماس, وبنفس الرغبة, وبنفس االنتماء, بنفس الشعور المشترك

 .(levinthal & franconeri, 2011) الوضع ذلك تغيير عمى في المنظمات القائم الوضع

  

  يريالتغ فيالرغبة ((Appetite For Change 

 ومنيجاَ  المنظمات لعمل دليبلَ  وتصبح الرؤساء, فرق بأسموب المنظمة ثقافات بعض تعمل    

 وفرصة تحديا, يمثل فالتغير .التغيير آليات طريق عن لمبيئة واالستجابة فييا, والتفكير لعممياتيا

 البيئات ىذه في فاإلفراد .جذري تغيير إلحداث فرصة أو وقائمة جديدة وممارسات لتجارب

 وتشجيع التحديات محاكاة إلى باإلضافة عماللبل نموذجك ابتكار إلعادة الحاجة إلى ينظرون

 التصور في التغيرات بأنواع التغيير من مختمفة واعبأن المنظمة احتياجات ترتبطو  .معيا التعامل

 .(Albrecht, 2002) لممنظمة االستراتيجي

 الداخمية البيئة لتغيير لممنظمات الكبيرة القدرة الذكية لممنظمات التغيير في الرغبة تمثل      

 في التنظيمية الثقافة فيتكي خبلل من المتسارعة الخارجية البيئية التطورات مع يتواكب بما

 خوض وفي التحديات لمواجية والصبر العقول لمشاركة التحفيز عمميات طريق عن المنظمة

 .((judicial, 2006جديدة  تجارب

, المجتمع في جديد شيء لمعالجة الخبرات إلى ومثيرة جديدة وفرصة تحديا التغير يمثلو      

 nasabi ( اجديدا ومحفز  تحديا باعتباره عمالج لؤلنموذ اختراع إلعادة حاجة البيئات ىذه ترىو 

& Safarpour, 2009.) 
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 (القمب) رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد(Heart) 

 كمقدار المرء لتقدير المتروكة الجيود ( ان القمب ىو: إلى ألمنظمي النفس عمماء يشير     

 .(التقدير ذلك لتييئة والعبلقات الترابط مستويات وفوق عبر لممساىمة المنظمة أعضاء طاقة

 النجاح صنع في إلرادتيم تجسيداً  يأتي الذي المنظمة ونجاح نجاحيم بين ربطال تحديد وبالتالي

(Albrecht, 2002). 

 بالمستوى لمعمل األفراد لدى الشديدة الداخمية الرغبة يمثل :)القمب( الجماعي االلتزام     

 والرغبة المنظمة وقيم بأىداف اإليمان من النابع العمل في الجيد درجات لبذل أقصى الجماعي

 عمييم ما من أكثر وتقديم بديمومتيا منيم يماناإ الشركة في العضوية عمى المحافظة في الشديدة

 (. 2006, حمادو  ) حنونة  أدائو

 

 المواءمة والتطابق(Alignment & Congruence) 

 ستبدأ فإنيا اإلفراد مجموعة من أكثر أو مجموعة بكل الخاصة لمعمميات قواعد وضع بدون    

 الميام وتقسيم لمرسالة أنفسيم ينظموا أن ينبغي, و البعض بعضيا مع والتداخل بالتصادم

 البعض بعضيم مع التفاعل لضمان القواعد مجموعة خارج والمسؤوليات, والعمل الوظيفية

 لمقيمة الييكمية التناقضات إزالة عمى والقادة المصممون ويعمل .يامع التعامل سبلمة لضمان

 مشتركة إغراض نحو وتسخيرىا الفرد طاقات بين لمتبلؤم وتروج المفترضة الجوىرية

(Albrecht, 2002). 

 األفراد بيا يمتزم والتي المنظمة عمييا تعتمد التي القواعد مجموعة ىي :المواءمة والتطابق    

 مع تصادمال عمميات يتجنبوا حتى بينيم فيما األفراد بين خبلل التنسيق من المنظمة داخل
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سويدان, ) المنظمة في العمل تحكم التي القواعد من مجموعة من غير وضع ,البعض بعضيم

2011)  

 ,المقاييس :مختمف بين التباينو  االختبلفات ضبط ابأني :المواءمة والتطابق وتعرف     

 عممية تفادي ىو منيا واليدف متوافقة وجعميا والنظم, المواصفات أو األساليبو  ,إلجراءاتاو 

 (.2011سويدان, )  العمل في لمجيود االزدواجية

 

 نشر المعرفة((Knowledge Deployment 

 المعرفة استخدام فاعمية عمى فشميا أو والعشرين الحادي القرن في المنظمات نجاح يرتكز      

 سرارأ, المعرفة اكتساب عمى وبكثافة المنظمات اغمب تعتمد حيث .والبيانات والمعمومات

 إضافة مميزة لمقدرات فرادواأل باالمتبلك المشترك اإلحساس وتقاسم, الحكمةو , والحكم الصناعة,

 الذكاء يضمن أن ينبغي .لحظة كل في ىياكميا عبر تتدفق التي العمميات معمومات ثروة إلى

 عن المحادثة بين توازن بتحقيق والعناية الثقافات, مختمف خبلل من لممعرفة حراً  تدفقاً  ألمنظمي

 قدرا تتطمب تساؤالت مع مفتوح بعقل والتعامل الجديدة واالبتكارات الجديدة المعمومات حساسية

 .(Albrecht, 2002) عمييا لئلجابة االىتمام من وحصة

 بثبلث مرت والتي البشرية المعرفة من جدا قديمة فترات إلى المعرفة ظيور تاريخ يعود      

 منظومة ومرحمة ,التجريبية العموم مرحمةو  ,النظرية الفمسفة مرحمة( :ىي تطورية مراحل تاريخية

 التطور وسياق واقع من المستقبل في ستنبثق منظومة الحال بواقع وىي) المعرفة البشرية

 العقل أو الكوني العقل والدة إلى النياية في وستؤدي ,اإلنساني لممجتمعالتاريخي  الحتمي

 والذي ,العالمي االقتصاد تطور مع جنب إلى جنبا األولى التطورية خطواتو تسير الذي العالمي

  .(2004حمد, ( الكوني العقل لوالدة البشرية المعرفة منظومة مع سيمتقي
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 (ضغط األداء) يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ (Performance 

Pressure) 

 ينبغي بما اإلحساس ىو: (ضغط األداء) يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ نأ        

 منظماتيم بأداء يرينوالمد الرؤساء وانشغال انيماك يعد لم .بإغراضو بصدق واإليمان انجازه

 .التكتيكية والنتائج اإلستراتيجية باألىداف ومحدداً  معرفاً  االنجاز يكون أن ىذا ويعني ,كافياً  أمرا

يمان إب اإلحساس ويدعمون يروجون فالقادة مفترض, أداء ىاؤ أعضا يمتمك الذكية المنظمات ففي

 أعضاء جميع يقبل عندما أعمى تأثير لذلك يكون ولكن , الموظفين ببذل مزيد من العمل

 النجاح لتحقيق األساسية والعمميات توقعاتيم لمجموعة واستجابة ترجمة ويعتبرونو المنظمة

 . (Albrecht, 2002) المشترك

 

 المنظمي( أىمية الذكاء 2-3-3) 

 1980 عام األكاديمية األوساط الذكية في لممنظمات المنظميالذكاء  أىمية برزت

 فان البشرية النظر وجية من التنافسية والمنظمات الذكية المنظمات أىمية (porter) حدد عندما

)الطائي  كبير جماعي عمل إلى تؤدي القوة ىذه وباتحاد عمالاأل ممارسة في ميمة العقمية القوة

 .(2013, وآخرون

  إلى يؤدي العقمية القوة ىذه فقدان نإ :ونيقول التحميل ىذا حسب الفيزياءعمماء  أما

 بين التزامن عممية إذن ,الفيزياء عمماء نظرة حسب الكون كلآت بو والمقصود  )روبياثاالن(

 المنظمة عمل في نوعيا من رفيعة نتيجة إلى مؤدية طريقة ىي ,المخرجة والطاقة العقمية الطاقة

)الطائي ن التعاو  نتيجة الجماعي والعمل العقمية القوى ىذه عن الناتجة التزامن لعمميات

  (.2013, وآخرون
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 وتركيز العقمية طاقاتيا كل استخدام قدرة المنظمة عمى ىي): الذكية المنظمة(عرف  وقد

 المنظمة لجعل( التالية النظرة عن ناتج المنظمة ذكاء أن. بمياميا القيام عمى الذىنية القوة تمك

 بالمنظمات إيماناً  يكون أن ينبغي كما جيدا المديرين أن يبدأوعمى  البيئة في نجاحا أكثر

 (.2013, وآخرون)الطائي ( المجال ىذا في الجيدة األخرى

 

 المنظمي( العالقة بين قدرات تكنولوجيا المعمومات والذكاء 2-4)

دارة المعرفة كمفتاح يييئ المنظمة إلى خمق منظمات تعتبر  تكنولوجيا المعمومات وا 

 ,Carayannis (المنظميذكاء ( منظميو هكر ابأن لدييا ذ والتي يشير إلييا الباحث عصرية

1999).) 

 يعتبرحيث , عمى الموظفين في الشركات الذكية تكنولوجيا المعموماتلثر أىناك 

تكنولوجيا المعمومات كأداة لتحقيق الذكاء تعمل و  ,المنظمات الذكية من أصول الموظفين

 .((Rezaei, 2012 منظميال

 

قدرات تكنولوجيا المعمومات في  مساىمة يةبناء عمى الدراسات السابقة فقط تبين لمباحث, كيف

 ما يمي :فيوتتمثل , المنظميالذكاء 

 تسعى  إستراتيجية لتكنولوجيا المعمومات نظرة تطوير وتعني:  الرؤية الستراتيجية

البنية التحتية  وتقوية لتطوير جديدة تساىم سبل الحتضان تكنولوجيا لمبحث عن

 . لتكنولوجيا المعمومات

 : لمتوسيع والتمدد من خبلل  تساىم تكنولوجيا المعمومات ويعني أن المصير المشترك

 واتخاذ قرار مشترك لتنفيذ أفضل.كبر من أصحاب المصالح أمشاركة 
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  تطوير واالبتكار في البنية التحتية لتكنولوجيا لا نأ وتعني :يريالتغ فيالرغبة

ر لسبق البحث إلى إيجاد يرغبة لمتغي وامتبلكيازيادة قوتيا,  يساىم في المعمومات

 فعالية تكنولوجيا المعمومات.سبل جديدة لتعزيز 

 )تسعى اإلدارة لمتمدد في  :رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد)القمب

تكنولوجيا المعمومات من خبلل االىتمام بالموارد البشرية وتكريميم لبذل جيد أفضل, 

استغبلليا ألحد  وذلك عن طريق بتقوية البنية التحتية وىذه المكافآت تساىم أيضاً 

 عناصرىا وىي الموارد البشرية. 

  بشمول أصول تكنولوجيا تساىم  إن المواءمة والتطابق :المواءمة والتطابق

بناءىا  الموارد البشرية(, التي تمّ و  الشبكاتو  البرمجياتو  )األجيزة المعمومات المادية

في عممياتيا حيث  )االزدواجية( تساىم في منع التصادم والتداخلو من خبلل النظم 

 تقسم الميام الوظيفية والمسؤوليات.

  ألخذ فكرة واستغبلل الموارد لدعم  يساىم نشر المعرفةن أ وتعني :نشر المعرفة

تكنولوجيا المعمومات وتعزيز أىداف األعمال التجارية, واكتساب المعرفة الستغبلل 

 .الموارد الموجودة لتكنولوجيا المعمومات لخمق فرص عمل جديدة

 يمان الموظفين ببذل إ ان :(ضغط األداء)يمان الموظفين ببذل مزيد من العمل إ

إحساس الموظفين بما ينبغي انجازه واإليمان بصدق  إلى يسعى مزيد من العمل

 األعمالو بأغراضو مما يساىم في التفاعل والتعاون الوثيق بين تكنولوجيا المعمومات 

 .والثقة
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 العربية واألجنبية( الدراسات السابقة 2-5)

 : الدراسات العربية

"تأثير التزام المصارف التجارية العاممة في األردن  ( بعنوان:2008, القاسم) دراسة -1

التعرف عمى مدى  إلى ىدفت ىذه الدراسة بمبادئ الفطنة المنظمية عمى أدائيا المؤسسي".

 القرارات وتنفيذ اتخاذ عمى المنظمة قدرة: بأنيا)التي تعرف نظميةمتوافق مبادئ الفطنة ال

, األداء من عال   مستوى ليا يحقق مما القيمة توليد في الفرص الستثمار الجيدة االستراتيجية

في المصارف  (السوق عمى ىيمنة أكثر يجعميا وضع في واالستمرار النمو عمى وقدرة

التجارية العاممة في األردن, ومدى تأثير التزاميا بيا عمى مستوى أدائيا المؤسسي. وتشمل 

( 230ما وحدة المعاينة والتحميل فقد شممت)أفي األردن,  ( مصرفاً 23عينة الدراسة عمى)

تمع ( من مجموع أفراد مج460من بين) اً ومدير دائرة ورئيس قسم. تم اختبارىم عشوائي مديراً 

كما اختار الباحث مجموعة من  ,وحدة المعاينة في اإلدارات العامة لممصارف محل البحث

( موظفا لمتعرف 120) العاممين في المصارف المنوه عنيا, عينة عشوائية وصل عددىم إلى

عمى مدى توافر مبادئ المنظمة الفطنة فييا وتأثير االلتزام بيا عمى أداء المصارف من 

ا استنتجت الدراسة توافر مبادئ الفطنة المنظمية في المصارف التجارية وجية نظرىم. كم

العاممة في األردن. كما أوصت الدراسة االىتمام بالمنظور االستراتيجي من الخارج إلى 

لمواكبة االتجاىات الحديثة في العمل المصرفي والتطور  ,الداخل من قبل المصارف األردنية

الباحث من ىذه الدراسة:عمى ضرورة وجود أبحاث عمى ُبعد وقد أفاد  .في رغبات الزبائن

كما وأشار الباحث إلى المزيد من البحث  وتأثيره عمى الفطنة المنظمية. المؤىل العممي

الدراسات حول إمكانية وجود أثر لمعوامل البيئية التي تعمل فييا المنظمة عمى فطنتيا 

ن واإلجراءات التنظيمية المتخذة من قبل المنظمية, ومنيا عمى سبيل المثال, أثر القواني
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لممنظمات العاممة في ىذا الييئات الرسمية لتنظيم القطاع المصرفي عمى الفطنة المنظمية 

 .القطاع

"الذكاء التنظيمي كممارسة أعمال نحو بناء منظمة  ( بعنوان:2012)العبادي,  دراسة -2

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كيف تصبح المنظمات منظمات "  منظور مفاىيمي –ذكية 

والجواب عمى ىذا السؤال يستدعي فيم كيفية إيجاد  :مقاييس الذكاء التنظيميبًا تحقيقو ذكية, 

الذكاء التنظيمي فييا, فمن بين الحقائق المسمم بيا أن المنظمات تقدم منتجات وخدمات 

أن المنظمات تقوم بنشاطاتيا من منظور ذكائي. لزبائنيا, ولكن الحقائق األقل بروزا ىي 

وبالرغم من أن موضوع الذكاء التنظيمي والمنظمات الذكية يمقى بصفة عامة, القميل من 

في البحوث  جوىرياً  خذ يمارس دوراً أنو أاالىتمام من الباحثين في مجال الفكر اإلداري, إال 

ن يكون ألت المنظمات تسعى جاىدة اإلدارية في الفترة الحالية. وانطبلقا من ذلك أصبح

ميا لخوض المعركة التنافسية والتي تعتمد في موظفوىا يمتمكون موىبة وذكاء أعمال, يؤىّ 

ن الموظفين األذكياء ينسجمون مع فإالوقت الحاضر عمى ذكاء المنظمة. وفي المقابل 

 منظماتيم الذكية مما يحقق ليا الكثير من الفوائد التنظيمية.

"صياغة الستراتيجية المستدامة لمشركة  ( بعنوان:2013, وآخرون )الطائي دراسة -3

في بناء المنظمات الذكية) دراسة استطالعية ألراء عينة من المدراء في شركة زين العراق 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص الجوانب الخاصة باإلستراتيجية المستدامة  .لالتصاالت("

ة مع الشركة المبحوثة)زين العراق لبلتصاالت( وذلك بسبب ودورىا في بناء المنظمة الذكي

أىمية تطبيقيا واعتمادىا في الشركة مجال البحث مما يحقق اليدف المطموب في بناء 

بأقساميم  يرين( من المد87ينة الدراسات شممت)منظمة ذكية. وفقا ليذه الدراسة فأن ع

المختمفة لكافة المستويات في شركة زين العراق. وقد توصل البحث إلى مجموعة من 
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االستنتاجات منيا اىتمام الشركة المبحوثة باإلستراتيجية المستدامة وبكل عناصرىا ساىم في 

تعزيز دور الشركة وجعميا من المنظمات الذكية. كما أوصى البحث بمجموعة من التوصيات 

رة اىتمام الشركات بعناصر اإلستراتيجية المستدامة من خبلل تعزيز األىمية منيا ضرو 

رة الشركة لعناصر المنظمة ن  ذلك سيسيم وبشكل كبير في بمو ألالنسبية لتمك العناصر, 

ن الشركة تيتم بيذا البعد من خبلل القضايا أ النتائج لبعد المنظمة الذكية . كما أثبتتالذكية

لمعايير المرتبطة بو, ألن ىناك ضغوطات بالعمل ذلك مرتبط وبشكل داء وااألالمرتبطة ب

رئيسي بنتائج الشركة والمخرجات, فبل بد من قياس األداء والعناصر المرتبطة بو سواء 

 أكانت عمى مستوى الفرد أو المنظمة.

دارة المعرفة في بناء  ( بعنوان:2013)العمري,  دراسة  -4 "دور تكنولوجيا المعمومات وا 

 دور ولبيان حالة ودراسة وصفية دراسة ىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء .الذاكرة التنظيمية"

واتخاذ  التنظيمية المشكبلت حل ولتحسين التنظيمية الذاكرة بناء في تكنولوجيا المعمومات

 الجرمية واألدلة المختبرات إدارة مدير -عينة الدراسة- بمقابمة الباحث قام حيث .القرارات

 في والتقنية الفنية األقسام في العاممين الضباط من ومجموعة ذنيبات غازي الدكتور العميد

دامتيا التنظيمية الذاكرة بناء إن, اإلدارة. أما نتائج الدراسة فكانت  البنى توفير إلى يحتاج وا 

 من تتكون والتي األمنية لممؤسسة الضرورية المعمومات من تكنولوجيا األساسية التحتية

 إدارتي متوفرة في وىي والبيانات واالتصاالت والشبكات البشرية والموارد والبرمجيات األجيزة

 من المزيد كما أوصت الدراسة بإجراء .الجرمية واألدلة والمختبرات الجنائية المعمومات

 .تطبيقيا ومداخل الذاكرة التنظيمية لنظم واإلدارية والفنية االقتصادية الجدوى عن البحوث
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( بعنوان: "أثر تطبيقات نظم االعمال االلكترونية في ذكاء 2013)الزبن,  دراسة -5

 عمى التعرف ىإل الدارسة ذهى دفتى المنظمة")دراسة ميدانية في شركات االدوية االردنية(.

 دينةم في ةمالعام األردنية اإلدوية شركات ذكاء في االلكترونية الماألع نظم تطبيقات أثر

 اإلدوية شركات في ينممالعا األقسام ورؤساء ديريم يعمج نم الدارسة عمجتم وتألف, انمع

%(  (70 اتقريب ةنسبت ام وتشكل شركة 13 اىعدد والبالغ انمع دينةم في ةمالعام األردنية

 داللة ذو إيجابي أثر ناكىسة أن اوكانت نتائج الدر  ,االردن في الدوائية الصناعات حجم نم

 اإلستشعارو: )ببعدي ةمنظمال ذكاء في االلكترونية الماألع نظم لتطبيقات إحصائية

 نم وعةمجم تقديم تم ا,ييإل التوصل تم التي الدارسة نتائج عمى وبناءاً  (.واإلستجابة

 تطبيقات ستوىم تحسين في األردنية اإلدوية شركات تساعد التي يةموالعم ميةمالع التوصيات

 مع لمالتعا في ايذكائ قدرة زيادة في إيجابي أثر نم ول امل ايفي االلكترونية الماألع نظم

 .اميعم بيئة

اختبار العالقة بين القابميات الستراتيجية والذكاء "( بعنوان: 2014)الجبوري,  دراسة -6

دراسة استطالعية لآلراء عينة من موظفي القطاع المصرفي الخاص في ")التنظيمي

 اإلستراتيجية القابميات بين العبلقة اختبارىدفت ىذه الدراسة إلى   (.محافظة النجف االشرف

 ونائبييم الشعب ومسؤولي  قسم ومدير مدير (35)فكانت الدراسة عينة أما, التنظيمي والذكاء

 ومثمت صالحة استبانو (32)استرجاع وتم اإلسبلمي والببلد بابل مصرفي في (42)لأص من

 البحث متغيري بين والتأثير االرتباط عبلقة ضعف (, وكانت نتيجة الدراسة ىي%76) نسبة

 وفي الدراسة مستوى عمى) التنظيمي الذكاء)واالستجابي (اإلستراتيجية القابميات(التفسيري

 مثل وفعالة حديثة وتنظيمية إدارية أدوات تبنى عينتيا, وقد أوصى الباحث بضرورة إطار
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 البيئي التأكد عدم حالة في القرارات اتخاذ المصارف من قادة يمكن الذي التنظيمي الذكاء

 وتيديدات. من فرص البيئة تتيحو ما حسب لمصارفيم االستقرار وتحقيق

( بعنوان: "أثر ممارسة عمميات ادارة المعرفة في األداء 2015دراسة )المحاميد,  -7

بوجود الذكاء التنظيمي: دراسة ميدانية في المراكز الرئيسية لممصارف التجارية األردنية 

 أثر في التنظيمي لمذكاء الوسيط الدور عمى التعرف إلى الدراسة ىذه تيدف.  "في عمان

 أحدث عمى بناء خاصة استبانة تطوير مت وقد ,األداء في المعرفة إدارة عمميات ممارسة

 من الدراسة مجتمع وتألف. بدقة الدراسة متغيرات لقياس الموضوع في أجريت التي الدراسات

 في األردنية التجارية لممصارف الرئيسة المراكز في العاممين األقسام ورؤساء المديرين جميع

 إحصائية داللة ذي أثر جودىي و  الدراسة نتيجة ( مصرفا, وكانت13) عدده والبالغ عمان

 إحصائية داللة ذي أثر وجود أيضا أظيرت كما. األداء في المعرفة إدارة عمميات لممارسة

 والقدرة االستشعار عمى القدرة) التنظيمي الذكاء بعدي في المعرفة إدارة عمميات لممارسة

, كما األداء في التنظيمي لمذكاء إحصائية داللة ذي أثر وجود إلى إضافة( االستجابة عمى

 المعرفة خمق بعمميات االىتمام األردنية التجارية المصارف تستطيعصت الدراسة أو 

 العمل بيئة في الحاصمة التغيرات استشعار عمى قدرتيا لزيادة ومشاركتيا وتوثيقيا واكتسابيا

 .فعال بشكل ليا واالستجابة

( بعنوان: "المنظمة العربية المعاصرة الذكية ودور ادارة المواىب 2015دراسة )درة,  -8

المنظمة العربية تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى  المتكاممة في تحقيق اىدافيا".

حيث تتحدث ىذه الدراسة , المواىب المتكاممة في تحقيق اىدافياالمعاصرة الذكية ودور ادارة 

عن االدارة الذكية والتحديات التي تواجو المنظمات العربية المعاصرة, والمنظمة من حيث 

المفيوم والمكونات, ومفيوم الذكاء وخصائص المنظمة الذكية, ومفيوم ادارة المواىب 
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المواىب المتكاممة في تحقيق أىداف المنظمة المتكاممة وأنموذج فكري ليا, ودور ادارة 

وعوامل العربية الذكية. كما استنتجت الدراسة لنظرية االدارة الذكية مقدمات فكرية نظرية 

مجتمعية, أما عن المقدمات الفكرية النظرية فيمكن القول أن ىناك اتجاىين عمبل عمى 

. كما ساعد عمى ظيور ىذه ظيور ىذه النظرية وىما: االتجاه السموكي واالتجاه الكمي

النظرية نظريات وحركات أخرى مثل: االدارة االستراتيجية, ونظرية ادارة المعرفة, وحركة 

المنظمة الساعية لمتعمم, ومدرسة النظم, ونظرية السبراتية ونظرية الموارد, ونظرية القدرات 

ماعية, واالقتصادية, الديناميكية, أما عن العوامل المجتمعية فيي القوى السياسية, واالجت

الغرب وفي الدول  والثقافية التي عممت عمى ظيور نظريات ومدارس ادارية مختمفة في

االىتمام بجميع مكونات وقد توصل الباحث الى أن لممنظمة خصائص ىي: ) النامية.

, المنظمة, والتفاعل مع البيئة الخارجية المتغيرة, ومنظمة ساعية لمتعمم وتدير المعرفة بكفاءة

والتميز والريادة واالبداع, والجودة في األداء, والكفاءة والفعالية, وتوجو استراتيجي, والتنمية 

المجتمعية والمسؤولية االجتماعية, وادارة التغيير, وفمسفة شاممة لمتدريب والتنمية, والتنوع في 

اعاة المبادئ الموارد البشرية, والتفكير النظامي, وحرية الوصول لممعمومات أو القول, ومر 

األخبلقية, وتصور شامل لمذكاءات الستة( كما ذكر في الذكاءات التي عمى قادة المنظمات 

أن تأخذىا بعين األعتبار: )الذكاء االستراتيجي, والذكاء الوجداني, ونظرية الذكاءات 

  المتعددة, والذكاء التنافسي, والذكاء األخبلقي, والذكاء التنظيمي(.
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 األجنبية :الدراسات 

 ,Information technology capability" بعنوان:  (Zhang, 2005)دراسة  -1

organizational culture, and export performance" ىذه من اليدف. و 

 والثقافة المعمومات, تكنولوجيا قدرة بين لمعبلقة أفضل فيم إلى سعىىو ال األطروحة

 تم الغرض ىذا لتحقيق, العالمية الشركات والدت سياق في الصادرات وأداء التنظيمية,

 الختبار نظري نموذج لتطوير تستخدم األطروحة ىذه في تجريبية دراسات ثبلث عرض

 المتحدة والواليات الصين من كل من البيانات جمع تمو  المقترح, النموذج تعميم إمكانية

 نطاق وتطوير المعمومات تكنولوجيا قدرة عمى األدب في تجريبية دراسة أول وتستعرض

 بناء ىو المعمومات تكنولوجيا قدرة أن النتائج أظيرت, القدرة المعمومات تكنولوجيا لقياس

 المواردو  المعمومات, تكنولوجيا ىندسة): وىي عناصر, أربعة من تتألف األبعاد متعدد

 وتبحث (,المعمومات تكنولوجيالالعبلقة  وموارد المعمومات, لتكنولوجيا التحتية والبنية البشرية,

 في المعمومات تكنولوجيا قدرة بيا ينظر التي الطريقة في االختبلفات الثانية التجريبية الدراسة

 ويجادل الموارد عمى القائمة لعرض الثالثة التجريبية الدراسة وتأخذ ,المتحدة والواليات الصين

د جي بشكل تؤثر وعندما الشركة, موارد من واحدا اباعتبارى اإليي ينظر أن يمكن القدرة بأن

 .أفضل أداء إلى تؤدي سوفف

 "It Capability, Uncertaintyبعنوان:  Ying Lu, 2006)دراسة ) -2

And Organizational Performance: Development Of Measures And 

Empirical Examination".  قدرة بين العبلقة عمق تحقيقىدفت ىذه الدراسة الى 

 لؤلداء اآلثار تحديد في موساطةل كآلية الرشاقة تحقيقب الشركات وأداء المعمومات تكنولوجيا

 الميداني المسح من بيانات حميل, واشتممت عينة الدراسة تالمعمومات لتكنولوجيا التنظيمي
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نتائج  أظيرت, وقد مرضية بناء صحة تثبت منظمة 125 في األعمال رجال كبار من

 في الوساطة ودور المعمومات تكنولوجيال المعرفة قدرة من مييمن تأثير الدراسة الى وجود

 إلى تسعى الدراسة ىذه, وأن األداء عمى المعمومات تكنولوجيا قدرة بين الربطب الرشاقة

لى المعمومات, تكنولوجيا أداة قدرة واختبار صقل, توسيع,  عدم من السياقية اآلثار ديتحد وا 

  .األداء عمى المعمومات تكنولوجيا قدرة بين الربط في الرشاقة آلية وكذلك اليقين

 The Dimensions of''بعنوان: (Lefter et al., 2008) دراسة -3

Organizational Intelligence in Romanian Companies –  A Human 

Capital Perspective''.   ىدفت ىذه الدراسة إلى مناقشة منظور الشركات الرومانية

مدى االستثمار و لمنظمي العتبار مدى وعي الموظفين ا في اخذ الذكاءلمنظمي, اإلى الذكاء 

 strategic): لمنظمياإبعاد لمذكاء  7تم اعتبار  في الصناعة. يفي االتجاه التطوير 

vision, shared fate, Appetite For Change, Heart, Alignment & 

Congruence, Knowledge Deployment, and performance pressure), 

ل تنمية عشوائية من مجموع الشركات العاممة في واختبارىا عمى عينة الدراسة والتي تمثّ 

رومانيا في مختمف الصناعات. وقد جاءت نتائج الدراسة بقياس كل بعد من أبعاد الذكاء 

منيج الذي أقرتو اللمنظمي من وجية نظر األصول البشرية, وقد أوصت الدراسة بإتباع ا

جل تحقيق إستراتيجية الذكاء التنظيمي, وقد أفاد الباحث من ىذه الدراسة: أسة من الدرا

ضرورة وجود دراسات الحقة بتحميل اثر أبعاد الذكاء التنظيمي عمى متغيرات البيئة 

 الخارجية, و مؤشرات التطور التكنولوجي.

 Information Technology''( بعنوان:Ravarini, 2010راسة )د -4 

Capability Within Small‐Medium Enterprises''.   ىدفت ىذه الدراسة إلى
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اختبار تأثير قدرات تكنولوجيا المعمومات عمى العبلقة بين توسيع تكنولوجيا المعمومات وأداء 

لمعديد من الدراسات  منظمات األعمال في المدى الطويل, كما وقد وضعت الدراسة تحميبلً 

( شركة صغيرة 77ليذه الدراسة فان عينة الدراسة كانت) , وفقاً السابقة في ىذا الخصوص

ومتوسطة الحجم في مجال صناعة األلبسة والمعدات الصناعية في جنوب ايطاليا, وجاءت 

فت المعمومات, كما عرّ  نتائج ىذه الدراسة كما يمي: ىناك عبلقة بين قدرات تكنولوجيا

ثر أعمل أبحاث لدراسة بالفاعمية عمى أنيا ميزة تنافسية مستدامة. وأوصت ىذه الدراسة 

العبلقة بين قدرات تكنولوجيا المعمومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختمف 

ثر أوقد أفاد الباحث من ىذه الدراسة: من ضرورة دراسات الحقة لدراسة  الدراسات.

جراء أبحاث في إللك لزيادة مدى االنتفاع منيا, كما وأشار أيضا تكنولوجيا المعمومات وذ

ثر أنو اقترح دراسة أمجال قدرات تكنولوجيا المعمومات في القطاع الحكومي, باإلضافة إلى 

 قدرات تكنولوجيا المعمومات كعنصر لمحصول عمى ميزة تنافسية مستدامة.

 Understanding The''بعنوان: ((Lu & Ramamurthy, 2011دراسة  -5

Link Between Information Technology Capability And 

Organization alagility: An Empirical Examination'' . ىدفت ىذه الدراسة

إلى فيم كيف ساىمت قدرات تكنولوجيا المعمومات في ذكاء المنظمة, وقد تم استعراض 

)قدرة البنية التحتية : تكنولوجيا المعمومات قدراتلالمتغيرات من خبلل أبعادىا كما يمي 

القدرة اإلستباقية لتكنولوجيا و قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال و لتكنولوجيا المعمومات 

, في: )الرشاقة لبلستفادة من السوق, والرشاقة لمتعديل التشغيمي( المعمومات(, وذكاء المنظمة

( شركة 843نظم المعمومات في ) يرينالشركات ومد يرينواشتممت عينة الدراسة عمى مد

األولى:  ,شمال الوسط الغربي الواليات المتحدة األمريكية, وقد تم إرسال إستبانتين لكل شركة
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ثر قوي أوجود  إلىلمدير الشركة والثانية: لمدير نظم المعمومات. أشارت نتائج الدراسة 

نو ليس من أ, مع األخذ بعين االعتبار لقدرات تكنولوجيا المعمومات عمى ذكاء المنظمة

الضروري ارتباط ىذا األثر باإلنفاق حيث أن اإلنفاق عمى تكنولوجيا المعمومات ال يوثر عمى 

زيادة ذكاء المنظمة, ولكن اإلنفاق عمى تحسين القدرات يقود إلى ذكاء المنظمة. وضعت 

أوصت الدراسة  ية الحقة.نتائج الدراسة تطبيقات ميمة وناقصة ألبحاث واستخدامات إدار 

بالحاجة لوجود أبحاث الحقة الختبار العبلقة بين قدرات تكنولوجيا المعمومات في خمق 

وقد أفاد الباحث من ىذه الدراسة: ضرورة وجود أبحاث الحقة الختبار العبلقة  منظمة ذكية.

وجود  عمى بين قدرات تكنولوجيا المعمومات والذكاء, ويشجع الباحث من خبلل ىذه الدراسة

أبحاث الحقة لدراسة أدارة تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى بيئة األعمال سريعة التغير, 

 عمميات التي من خبلليا تساىم بتطوير القدرات.الوأيضا وجود أبحاث الحقة بتحسين فيم 

 The application of information''( بعنوان : ,Rezaei 2012دراسة ) -6

technology and its relationship with organizational intelligence''  

 مومات وعبلقتيا بالذكاء التنظيمين اليدف من ىذا البحث ىو مسح استخدام تكنولوجيا المعإ

 الحاصمين في موظفي الجامعات في محافظة كمستان. عينة الدراسة شممت جميع العاممين

(. تكونت عينة N = 2400تان )الجامعات في محافظة كمس من عمى شيادات جامعية

مورغان وتم اختياره من خبلل أخذ العينات -موظف وفقا لجدول كريستي 331الدراسة من 

البحث بوجود عبلقة ذات داللة إحصائية في تطبيق  الطبقية العشوائية. جاءت نتيجة

وجود . وأيضًا منظور مشتركالتكنولوجيا المعمومات مع الميل إلى تعديل, تطبيق المعرفة و 

 عبلقة ذات داللة إحصائية بين تكنولوجيا المعمومات والذكاء التنظيمي لمموظفين.
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 ( ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 2-6)

 أن أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يمكن تمخيصو باالتي :

  المنظميكاء والذأنيا الدراسة األولى من نوعيا التي تربط بين قدرات تكنولوجيا المعمومات, 

 .ي مدينة عمان عمى حسب عمم الباحثاألردنية العاممة ف VIPوتحديدا في شركة ماركة 

  تتسم  منظمةفي  المنظميتناولت ىذه الدراسة أثر قدرات تكنولوجيا المعمومات عمى الذكاء

 منظمةمثل ت ,غير متوقعةو  غير متنبأ بيا البيئة, حيث إن متغيرات بالدينامكية ابيئة عممي

 .لتطبيق مثل ىذه الدراسة ةمثالي

  لم تربط اي من الدراسات السابقة قدرات تكنولوجيا المعمومات مع الذكاء المنظمي بالرغم من

  .العممية والتطبيقية أىميتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

 نفصم انثبنثا

 

 والجراءاتالطريقة 

 تمييد : (3-1)

 ( : منيج البحث 3-2) 

 الدراسةنوع وطبيعة  : (3-3)

 االستراتيجيات المتبعة في الدراسة : (3-4)

 ( : مجتمع البحث 3-5) 

 جمع البيانات طرق : (3-6) 

 ( : أداة الدراسة 3-7) 

 داةأل( : صدق ا 3-8) 

 داةأل( : ثبات ا 3-9) 

 ( : متغيرات الدراسة 3-10) 

 الدراسةمجتمع لالوصفي  لتحميل ا : (3-11)

 حصائيةل( : المعالجة ا 3-12) 

 



38 
 

 
 

 تمييد( 3-1)

لمنيجية الدراسة التي اتبعيا الباحث, كما  وصفاً الثالث من ىذه الدراسة يتناول الفصل 

تطوير خطوات إعداد و  ينما يب, كالتي تم اختياره اٌّزتّغتتضمن مجتمع الدراسة وكيفية تحديد 

التي استخدمت في  واألساليب اإلحصائية ,التي نفذت بيا الدراسة اإلجراءاتو  ,الدراسةأداة 

 معالجة البيانات واستخبلص النتائج.

 

 ( منيج البحث 3-2) 

نواع المنيج الوصفي التحميمي أحد أاعتمدت ىذه الدراسة عمى دراسة حالة بوصفيا 

تي تم واإلجابة عمى أسئمة الدراسة والالبيانات وذلك الختبار الفرضيات  عمى جمع المعتمد

اآلراء, و , التقميدية تيتم بتقييم السموكياتإن الدراسات الوصفية  .اشتقاقيا من عنوان الدراسة

 .الشروط واإلجراءاتو  ,رافيةالمعمومات الديموغو 

 

 الدراسةنوع وطبيعة ( 3-3)  

أثر من األىداف التي تسعى الدراسة  لتحقيقيا, والمتمثمة في التعرف عمى  انطبلقاً 

)  المنيج الوصفي التحميمياستخدام  فقد تمّ  ,قدرات تكنولوجيا المعمومات في الذكاء المنظمي

(Analytical Descriptive Design  وذلك من منطمق أن ىذا المنيج يتناول الممارسات

والظواىر كما ىي عمى أرض الواقع, وال يتطمب إجراءات خارج قدرة الباحث. باإلضافة إلى أنو 

 يتجاوز جمع البيانات ووصف الظواىر, إلى تحميميا والوصول إلى استنتاجات وتوصيات.
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 االستراتيجيات المتبعة في الدراسة( 3-4)   

 تصميم الدراسة عمى النحو التالي: تمّ 

أثر التعرف عمى أوال: المنيج الوصفي, الذي تضمن وصف متغيرات الدراسة والمتضمنة 

, وذلك من خبلل إجراء المسح المكتبي قدرات تكنولوجيا المعمومات في الذكاء المنظمي

المصادر المتاحة واإللكتروني لئلضطبلع عمى الكتب والمجبلت العربية واألجنبية, إضافة إلى 

عمى المواقع اإللكترونية, وذلك لئلحاطة بكافة األبعاد النظرية لموضوع الدراسة وبناء اإلطار 

 النظري.

قدرات أثر ميدانية لمتعرف عمى الدراسة الثانيا: الجانب الميداني والتحميمي, حيث أجريت 

جمعيا بواسطة  يانات التي تمّ , وذلك باالعتماد عمى البتكنولوجيا المعمومات في الذكاء المنظمي

 التي تم إعدادىا. المقابمة الشخصية واالستبانة

االجتماعية  لمعموم االحصائية الحزمة اإلحصائي البرنامج باستخدام البيانات تحميلثالثا: 

(SPSS), صواستخبل لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة المناسبة اإلحصائية لمقاييس واستخداما 

 .النتائج

 

 ( مجتمع البحث 3-5)

األردن سواء كانوا  VIPالحالية يشمل جميع العاممين في شركة ماركة  ن مجتمع الدراسةإ

حسب مقابمة مع . اموظف (200) عددىم بمغحيث  نقسام أو المديريالموظفين أو رؤساء األ : من

الدراسة  مجتمعونظرآ لصغر حجم  (.11مرجع رقم:) الشركةحد موظفي أموظف الموارد البشرية و 

 الجراء ىذه الدراسة. تم اخذ جميع مجتمع الدراسة
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 جمع البيانات طرق( 3-6)

 لقد تم اعتماد مصدرين من مصادر المعمومات في ىذه الدراسة: 

المعمومات المتاحة والمتوفرة باالعتماد عمى  وذلكاالطار النظري : المصادر الثانوية -أ

 وكذلك الدراسات في الدوريات المختمفة. كما تمّ  ,المنشورةالكتب والمراجع والمقاالت والموثقة, في 

 ,google search Ebsco, Emeraldقواعد البيانات اإللكترونية العالمية مثل )االستعانة ب

Proquest,,) .لمحصول عمى أحدث األبحاث العالمية حول موضوع مدار البحث 

 ةمالبلز  البيانات عمج في اإلستبانة عمى ادماالعت تم التطبيقي الجانب االولية:المصادر  -ب

 ىمأسياؤ  درجةمال التدريس ىيئة أعضاء ( محكمين من9مى )ع ايعرض تم وقد ,الغراض الدراسة

 ,ومضمونيا لغتيا ةموسبل ووضوحيا, ,تياافقر  صدق دىم نم ( لمتحقق2) رقم الممحق في

 واجراء ,الفقرات بعض صياغة واعادة ,بارائيم األخذ تم وقد .الدراسة متغيرات قياس عمى ياوقدرت

 عّبروا وقد ,فقراتيا في االستبانة مضامين بين التوازن يحقق دقيق نحو عمى ,المطموبة التعديبلت

 .األداة صدق يؤكد مما ,فقراتيا عم التفاعل في رغبتيم عن أيضاً 

 

 الدراسة اة( أد3-7)

باستخدام أداتان لمدراسة األولى: بمقابمة موظفان في الشركة المبحوثة,  الباحث قام

لتشتمل عمى مجموعة من األسئمة يمكن من  ,تقيس متغيرات الدراسة استبانة بتطوير والثانية:

وذلك عمى  ثبلثة أجزاء االستبانة من تكونتحيث  ,الدراسة ِزتّغخبلليا جمع المعمومات لدى 

 :النحو التالي
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من خبلل أسئمة يتم , الدراسة ٌّزتّغ ديموغرافيةوالذي عكس الخصائص ال األول:الجزء 

المستوى التعميمي, و الجنس, و العمر, ( فقرات)5, )اإلجابة عمييا من خبلل االختيار من متعدد

 .(المستوى الوظيفيو عدد سنوات الخبرة, و 

قدرات تكنولوجيا  بمستوىالخاصة  والذي تضمن فقرات االستبانة الجزء الثاني:

قدرة و , ية التحتية لتكنولوجيا المعمومات)قدرة البنىي:  ابعاد ثبلثةوالذي تضمن , لمعموماتا

 VIPشركة ماركة لالقدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات( و , تمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالال

 (.أقل بكثير -1إلى  بكثيرأفضل  -7) السباعي ليا من:تم استخدام مقياس لكرت , و األردن

والذي بمستوى الذكاء المنظمي, الخاصة  والذي تضمن فقرات االستبانة :الثالثالجزء 

رفع العاممين و ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المصير المشتركو  ,اإلستراتيجية )الرؤيةابعاد سبعةتضمن 

يمان الموظفين ببذل مزيد من إو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو  ,وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

أوافق بشدة إلى  -5تم استخدام مقياس لكرت الخماسي ), و األردن VIPفي شركة ماركة  (العمل

 أوافق بشدة(.ال  -1

 

 ( صدق األداة 3-8)

 الصدق الظاىري 

من  مين يتألفوا من عدد محدد من األساتذةمن المحك   عرض اإلستبانة عمى مجموعة تم  

االستجابة  اإلعمال االلكترونية, وتمّ و  ادارة االعمال أعضاء الييئة التدريسية متخصصين في

جراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقتو , آلراء المحكمين إخراج  تمّ  حيث, رحات المقدمةا 

 .في صورتيا النيائية اإلستبانة
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ل المحكمين واألخذ بمبلحظاتيم, اعتبار عممية  تدقيق واستعراض االستبانة من قب وقد تمّ 

جراء التعديبلت المشار إلييا من قبميم, بمثابة اختبار لمصدق الظاىري لؤلداة, من ىنا اعتبر  وا 

الباحث أداة الدراسة صالحة لقياس ما صممت لو, وقد خرجت االستبانة بصورتيا النيائية كما 

 (. 3ىو موضح في )ممحق

 

 ( ثبات األداة 3-9)

 مدى ثبات األداة المستخدمة في قياس المتغيرات التي تشتمل عمييالقد قام الباحث باختبار 

نتيجة المقياس مقبولة  حيث تكون, (Cronbach Alphaألفا ) كرونباخ باستخدام اختبار

, وكمما اقتربت (Hair et al. 2006)( 0.60أكبر من )كرونباخ ألفا إحصائيا إذا كانت قيمة 

 .ى درجات ثبات أعمى ألداة الدراسة% دل ىذا عم100القيمة من 

 
 معامالت الثبات ألداة الدراسة وأبعادىا(: 1)الجدول 

 معامل الثبات
(كرونباخ ألفا)  ستمارةفي اال عدد الفقرات   المحور 

 قدرة البنية لتكنولوجيا المعمومات 4 91%

 قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال 4 91%

 لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة  4 90%

 أبعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات 12 96%

 الرؤية االستراتيجية 7 90%

 المصير المشترك 11 92%
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ألبعاد (, نجد أن كرونباخ ألفا تراوحت 1وبالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول رقم )    

البيانات التي تم لذا يمكن وصف أداة ىذه الدراسة بالثبات, وأن  (0.98 - 0.88)بين الدراسة  

 الحصول عمييا من خبلليا مناسبة لقياس المتغيرات, وتخضع لدرجة اعتمادية عالية.

قميا في أ( أن قيمة معامل كرونباخ ألفا كانت Reliabilityيتبين من نتائج تحميل الموثوقية )

يمان إعبلىا في محور أ(, و 0.88تساوي ) رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدمحور 

(, وىي قيمة أعمى 0.98(, وبمعدل ثبات كمي= )0.92تساوي ) الموظفين ببذل مزيد من العمل

( مما يؤكد الثبات والتناسق الداخمي لمتغيرات 0.60من المقاييس المتعارف عمييا لمثبات )

 الدراسة داخل المقياس.

 

 

 الرغبة في التغيير 9 91%

رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من  7 88%

 )القمب(الجيد

 المواءمة والمطابقة 7 91%

 نشر المعرفة 8 91%

 يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ 10 92%

 أبعاد الذكاء المنظمي 59 98%

 جميع فقرات الدراسة 71 98%
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 ( متغيرات الدراسة3-10)

 .اتابع وسوف يتم ذكرىمالمستقل والمتغير الالمتغير  ىناك متغيرين لمدراسة:

 :المتغير المستقل 

قدرة التمدد لتكنولوجيا و  ,)قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعموماتتقدرات تكنولوجيا المعموما 

 .لتكنولوجيا المعمومات( اإلستباقيةلقدرة او  ,معمومات األعمال

 المتغير التابع: 

رفع العاممين وجدانيا و ,يريالتغ فيالرغبة و  ,المصير المشتركو  ,اإلستراتيجية )الرؤيةالمنظميالذكاء 

 .(يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإو ,نشر المعرفةو  ,المواءمة والتطابقو  ,لبذل مزيد من الجيد

 

 الدراسة مجتمعلالتحميل الوصفي ( 3-11)

التي تضمنتيا  عباراتمن ال عبارةيتناول ىذا الجزء من الدراسة الوصف اإلحصائي لكل 

االستبانة باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتقدير العام لآلراء حسب الوسط 

وضع معيار الحكم عمى درجة التقدير العام لآلراء وفقا لمقياس ليكرت  الحسابي, ولقد تمّ 

 (:2الخماسي كما يمي الجدول )السباعي و 


 مقياس ليكرت: (2)الجدول 

مقٌاس لٌكرتالتقدٌر العام ل فترة الوسط الحسابً  

 مقٌاس لٌكرت الخماسً

1.11-1.81 بشدة أوافق ال   

1.81-2.61  ال أوافق  

2.61-3.41  محايد 
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من الوحدة   (0.80) السابقة يساوياالبعاد الخماسية فترات حيث أن طول كل فترة من 

 0.80=  (4/5) (( / عدد الفترات (1 – بين الفترات المسافات) )) عمى أساس قانون الفترات =

وبالتالي ال يوجد تحيز في أي من ,  0.86 ( =6/7) البعد السباعيبينما طول فترات , 

 .بل أن ىذا يعطي عدالة في تقدير الرأي العام  التقديرات السابقة,

 

  معيا  التعامل سيتم الدراسةالييا  تمتوص التي الحسابية المتوسطات قيم فإن تقدممما

 3.66-2.34) : مرتفع( ,فوق امف –3.67بالنسبة لمتدرج الخماسي: ) اآلتي النحوعمى 

القيمة  –القيمةالعميا  وفقا لممعادلة التالية:.: منخفض(دون امف – 2.33: متوسط(, )

=   4/3( = 3/ 1-5: ) أي ,الدنيا لبدائل االجابة مقسوما عمى عدد المستويات

 :يكون وبذلك 1.33الفئة طول تساويىذه القيمة و . 1.33

 مستوى منخفض 2.33 -1من  , أي 2.33=1.33+1المنخفض المستوى. 

 مستوى  3.67 -2.34, أي من  3.67= 1.33+2.34من  المتوسط المستوى ويكون

 .متوسط

3.41-4.21  أوافق  

4.21-5.11  أوافق بشدة 

سباعًمقٌاس لٌكرت ال  

 أقل بكثير  1.00-1.85

 أقل 1.86-2.71

 أقل نوعا ما 2.72-3.56

 مشابه 3.57-4.42

 أفضل نوعا ما 4.43-5.28

 أفضل 5.29-6.14

بكثير أفضل 6.15-7.00  
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 5 -3.68من  المرتفع المستوى ويكون. 

 ( :فوق امف –5.2واما بالنسبة لمتدرج السباعي)3, ): متوسط( 5.1-3.1) ,: مرتفع- 

القيمة الدنيا لبدائل االجابة  –وفقا لممعادلة التالية: القيمةالعميا  .: منخفض(دون امف

 تساويىذه القيمة و  ,2=   6/3( = 3/ 1-7: )  أي ,مقسوما عمى عدد المستويات

 :يكون وبذلك 2 الفئة طول

 مستوى منخفض 3 -1, أي من  3=2+1المنخفض المستوى. 

 مستوى متوسط 5.1 -3.1, أي من  5.1= 2+3.1من  المتوسط المستوى ويكون. 

 7-5.1من  المرتفع المستوى ويكون. 

 

 ( المعالجة الحصائية 3-12)

التي , جمعيا ومعالجة البيانات التي تمّ  استخدام الطرق اإلحصائية البلزمة لتحميلتم 

 :تتكون الطرق اإلحصائية مما يمي

لوصف من تكرارات, انحرافات معيارية ونسب مئوية,  اإلحصاء الوصفيتم استخدام  -1

 .وبيان االىمية النسبية الجاباتيم لفقرات االستبانة الدراسة ِزتّغخصائص 

لمتأكد من درجة ثبات المقياس   Cronbach Alpha)) لفامعامل كرنباخ ا تم استخدام -2

 .المستخدم

وكذلك فحص (Skewness-Kurtosis) تم استخدام معامل االلتواء والتفمطح  -3

Kolmogorov-Smirnov)). 

( لمتأكد (VIF-Toleranceتم استخدام اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح بو  -4

 بين ابعاد المتغير المستقل.(Multicollinearity) من عدم وجود ارتباط عالي 
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المستقل وأبعاد أبعاد المتغير الختبار العبلقة بين  ((Pearsonتم استخدام معامل االرتباط  -5

 المتغير التابع.

 Stepwise Multiple Regression) تحميل االنحدار المتعدد المتدرج تم استخدام -6

Analysis في معادلة  (قدرات تكنولوجيا المعمومات)عوامل المستقمة  العوامل( الختبار دخول

ختبار صبلحية بيدف االمنظمي(, الذكاء وىو االتجاىات العامة نحو ) التابع بالعاملالتنبؤ 

, لتكنولوجياالمعمومات التحتية قدرة البنيةوىي: عامل  ةالمستقم العواملالدراسة وتأثير  وذجنم

 االستباقية لتكنولوجيا المعمومات, القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياوعامل قدرة التمدد 

إلى  ذلكطالما أدى ر معادلة االنحدابنو يتم بالتدريج إدخال المؤشرات إبموجب ىذه الطريقة, فو 

, ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة اإلحصائية المختار سمفًا R2معامل التحديدزيادة في 

ولتحديد أىمية المؤشرات المتنبئة  الدراسة. ِزتّغ(, وقد استخدمت ىذه الطريقة لجميع 0.05)

 . معياريةالنسبية في التنبؤ قورنت قيم معامبلتيا االنحدارية ال

من أجل فحص تأثير كبًل من العوامل المستقمة  (canocal correlation)استخدم اختبار  -7

عمى العوامل التابعة, وكذلك فحص أي العوامل المستقمة لو تأثير أعمى في العوامل التابعة, 

 حيث أن ىذا االختبار ال يتأثر باالرتباط التمقائي.
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 انفصم انشابع

انبٛبَبت ٔاختببس انفشضٛبتتحهٛم   
 

 ( : تمهٌد 4-1) 

 

 ( : جدول التكرار والنسب المئوٌة 4-2) 

 

 ( : عرض وتحلٌل نتائج الدراسة 4-3) 

 

 (Test of Normalityاختبار التوزٌع الطبٌعً )( :  4-4) 

 

 (Multicollinearity) الدراسة متغٌرات إستقاللٌة إختبار ( : 4-5) 

 

(BPC)  (4-6   : )االرتباط اختبار معامل  

 

      االنحدار الخطً وتحلٌل  ,االنحدار الخطً المتعددتحلٌل :   ( 4-7) 

 المتعدد المتدرج

 

   ) CC) ارتباط كونٌكال  تحلٌل : ( 4-8  )    
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تمييد (4-1)   

, من نتائج استعراض ما توصمت إليو الدراسة الميدانيةسيقوم الباحث بىذا الفصل في 

كما يتناول وصف استجابات الدراسة  ٌّزتّغ الديموغرافيةالخصائص وصف  :وذلك من خبلل

جابة إلاعمى الفصل  ىذاالدراسة عمى فقرات أداة الدراسة ومتغيراتيا, كما يشتمل  ِزتّغأفراد 

 .التي تسعى الدراسة لئلجابة عنياعمى التساؤالت 

 

( جدول التكرار والنسب المئوية4-2)  

 ٌّزتّغ يموغرافيةدالالخصائص قام الباحث باستخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف 

 .(3الجدول ), كما ىو مبين في تغطيتيا في الجزء األول من االستبانة التي تمّ , الدراسة

 الدراسة مجتمعلمفردات  / اليمغرافيةالتكرارات والنسب المئوية لمخصائص (: 3)الجدول 

 النسبة المئوية العدد المتغيرفئات  المتغير
( %) 

 52.7 59 ذكر الجنس
 47.3 53 نثىأ

 2.7 3 قلأفتوجييي  يالمؤىل العمم
 28.6 32 دبموم كمية
 63.4 71 بكالوريوس
 2.7 3 ماجستير
 2.7 3 دكتوراه

عدد سنوات  الخبرة 
 (سنة)

 44.6 50 قلأسنوات ف 5
 38.4 43 سنوات 10-6من 
 16.1 18 ةسن15-11من 
 0.9 1 كثرأسنو ف 16
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 2.7 3 قلأسنو ف 20 العمر
 46.4 36 ةسن 25-21من 
 44.6 50 ةسن 30-26من 
 3.6 4 ةسن 35-31من 
 2.7 3 كثرأف ةسن36

 4.5 5 مدير المستوى الوظيفي
 8.9 10 رئيس قسم
 86.6 97 موظف

 
 

 

 ِزتّغ%( من 53أن حوالي ) الى (3)تشير البيانات الواردة في الجدول  :الجنس أوال:

, وىذه النتيجة تشير إلى حرص المؤسسة عمى %( من اإلناث47الدراسة كانوا من الذكور, و)

 .في التعيينات لدييا, لما لو من أثر عمى الحافزية لدى العاممين الجندريالتوازن 

( من مجموع أفراد %3( أن )3) تشير البيانات الواردة في الجدول :المؤىل العمميثانيًا: 

حاصمين كانت نسبة الو %( البكالوريوس, 63, و )فأقل يحممون الدرجة الثانوية العامة اٌّزتّغ

حممة  كانوا من الموظفين. وأخيرا تشير النتائج إلى أن أكثر %(5) الدراسات العمياىيعمى درجة 

تشير إلى المستوى , وىذه النتيجة البكالوريوس, وتنخفض بانخفاض المستوى التعميمي شيادة

 .التعميمي لدى العاممين يعد مرتفعا نسبيا, مما يعكس المكانة اإلدارية ليا

من %( 45( إلى أن )3تشير البيانات الواردة في الجدول ) ثالثًا: عدد سنوات الخبرة:

, سنوات 10إلى  6كانت بين %( 38و)سنوات فأقل,  5فين كان عدد سنوات خبرتيم ظالمو 

أكثر %(, وىذه النتيجة تشير إلى أن 1) سنة 16ز نسبة الذين تزيد خبرتيم عن تجاو بينما لم ت

, ويرجع السبب إلى إن الشركة حريصة عمى سنة 15و 6%( تقع خبرتيم بين 55الموظفين )

 .تعيين عنصر الشباب والخبرات الحديثة
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تقل  التي اٌّزتّغفراد أنسبة  أن ( إلى3تشير البيانات الواردة في الجدول) :العمر: عاً راب

%( من 46,4) حوالي , كما تشير البيانات إلى أنَ %(2,7بمغ حوالي )سنة  21عن  أعمارىم

تتراوح  اٌّزتّغ%( من أفراد 45) سنة, وأن   25-21ىم ممن تتراوح أعمارىم من  اٌّزتّغأفراد 

النتائج سنة,  وتعطي  30ممن تتجاوز أعمارىم %( 6, وأن حوالي )سنة30-26أعمارىم من 

لما ليم من اثر في نشاط تنحصر في عمر الشباب  مموظفينل نسبة اغمب عمى أنَ  قوياً  مؤشراً 

 المؤسسو.

أن نسبة افراد ( إلى 3تشير البيانات الواردة في الجدول) خامسًا: المستوى الوظيفي:

 حوالي , كما تشير البيانات إلى أنَ %(87الذين يعممون في مينة موظف بمغ حوالي ) اٌّزتّغ

 اٌّزتّغ%( من أفراد 5) , وأنَ %( أعمال حرة9و) يشغمون رئيس قسم, اٌّزتّغ%( من أفراد 9)

 , وتعطي ىذه النتيجة مؤشرا قويا عمى كبر حجم طاقم الموظفين بالنسبة لممراكز االدارية.مدراء

 

( عرض وتحميل نتائج الدراسة4-3)  

الدراسة عمى متغيرات وأبعاد الدراسة,  ِزتّغيستعرض ىذا الجزء بيان استجابات أفراد 

 قدرات تكنولوجيا المعمومات ما مستوى والمتمثمة في اإلجابة عمى تساؤل الدراسة المتعمق في:

القدرة و قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال, و )قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات, 

 األردن ؟ VIPماركة  شركة عمىاإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات( 
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قدرات تكنولوجٌا المعلومات)قدرة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا  ما مستوى: السؤال األول 

لتكنولوجٌا  ستباقٌةإلاالقدرة و ,تمدد لتكنولوجٌا معلومات األعمالقدرة الو ,المعلومات

 األردن؟ VIPشركة ماركة  على( المعلومات

تكنولوجٌا  اتقدرالموظفٌن نحو  واالنحراف المعٌاري التجاهاتالوسط الحسابً : 4الجدول 

 األردن VIPفً شركة ماركة  المعلومات

 المتوسط فقرة قدرات تكنولوجيا المعمومات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب 
 المتوسط

 مرتفع 1.16 5.71 المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية قدرة
 مرتفع 1.11 5.70 األعمال معمومات لتكنولوجيا التمدد قدرة

 مرتفع 1.17 5.52 المعمومات لتكنولوجيا اإلستباقية القدرة
 مرتفع 1.15 5.64 المتوسط العام الحسابي

 حسبالمبٌنفًمنهجٌةالتحلٌلالسباعًكماتماالعتمادعلىدرجةاالتجاه.تمالتعاملمعاالتجاهاتالعكسٌةبعدقلبها

 

 لتكنولوجيا المعمومات لفقرة قدرات الحسابية المتوسطات ( أن4) رقم الجدول من يتضح          

 ( وىو5.64إجمالي)  حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ( 5.55و 5.77) تتراوح ما بين

 متوسط أعمى عمى المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية قدرة فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من

 المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو 7.76) ( وبانحراف معياري5.77بمغ )  حيث حسابي

 (5.55) حسابي بمتوسط المعمومات لتكنولوجيا اإلستباقية القدرة فقرة األخيرة جاءت المرتبة وفي

 استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا المرتفع أيضًا, المستوى من وىو  (7.77وبانحراف معياري)

 مرتفع كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل لتكنولوجيا المعمومات من فقرة قدرات

 بأن السابقة النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى

 المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية قدرةعمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة

 .سابقآ لتكنولوجيا المعمومات المذكورة قدرات استخدام بدرجة مقارنة األعمى ىي
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 : الفرعٌة التالٌة التساؤالت ٌمكن طرحو 

 VIPشركة ماركة ل قدرة البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات ما مستوى:  1 السؤال األول 

 األردن؟

قدرة البنية  نحو الموظفين المعياري التجاىاتالوسط الحسابي واالنحراف : 5الجدول  
 األردن VIPفي شركة ماركة  التحتية لتكنولوجيا المعمومات

 المتوسط حتية لتكنولوجيا المعموماتالبنية الت قدرة فقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب 
 المتوسط

دارة البيانات  لكافة إتوفر الشركة خدمات 
 العاممين

 مرتفع 1.35 5.88

 مرتفع 1.26 5.79 توفر الشركة خدمات شبكات االتصاالت

 مرتفع 1.33 5.58 توفر الشركة تكنولوجيا مساندة لمعمميات
 مرتفع 1.29 5.57 توفر الشركة محفظة من التطبيقات
 مرتفع 1.16 5.71 يالمتوسط العام الحساب

 حسبالمبٌنفًمنهجٌةالتحلٌلالسباعًكماتماالعتمادعلىدرجةاالتجاه.تمالتعاملمعاالتجاهاتالعكسٌةبعدقلبها

 

لفقرة قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا  الحسابية المتوسطات ( أن5) رقم الجدول من يتضح     
      إجمالي حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث (5.57و 5.88) تتراوح ما بين المعمومات

دارة البيانات  لكافة إتوفر الشركة خدمات  فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو5.77)
 من ( وىو7.35) ( وبانحراف معياري5.88بمغ ) حيث حسابي متوسط أعمى عمى العاممين
توفر الشركة محفظة من  فقرة األخيرة جاءت المرتبة وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى
 المرتفع أيضًا, المستوى من وىو  (7.59وبانحراف معياري) (5.57) حسابي بمتوسط التطبيقات

 شركة قبل منفقرة قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات  استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا
. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة 

 في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن السابقة النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما
 استخدام بدرجة مقارنة األعمى ىي لكافة العامميندارة البيانات إتوفر الشركة خدمات عمان  مدينة

 .سابقآ المذكورة قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات
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 VIPشركة ماركة لقدرة التمدد لتكنولوجٌا معلومات األعمال  ما مستوى: 2 السؤال األول

 األردن؟

قدرة التمدد نحو الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين : 6الجدول 
 األردن VIPفي شركة ماركة  لتكنولوجيا معمومات األعمال

 المتوسط قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال فقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

الشركة رؤية واضحة كيف تساىم تكنولوجيا  تتوفر لدى
 مرتفع 1.18 6.10 المعمومات في تحقيق قيمة األعمال

تقوم الشركة باستمرار بتطوير خطة متينة لتكنولوجيا 
 مرتفع 1.28 5.61 معمومات

لؤلعمال  ياالستراتيجتوائم الشركة بين التخطيط 
 والتخطيط لتكنولوجيا المعمومات

 مرتفع 1.27 5.55

تقوم الشركة بعممية تخطيط فعالة لعمميات تكنولوجيا 
 المعمومات

 مرتفع 1.28 5.53

 مرتفع 1.11 5.70 المتوسط العام الحسابي

 حسبالمبٌنفًمنهجٌةالتحلٌلكماتماالعتمادعلىدرجةاالتجاهالسباعً.تمالتعاملمعاالتجاهاتالعكسٌةبعدقلبها

لتكنولوجيا  التمددلفقرة قدرة  الحسابية المتوسطات ( أن6) رقم الجدول من يتضح      
 حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,(5.53و 6.71) تتراوح ما بين المعمومات
تساىم لدى الشركة رؤية واضحة كيف  فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو5.71إجمالي)

( 6.71بمغ ) حيث حسابي متوسط أعمى عمى تكنولوجيا المعمومات في تحقيق قيمة األعمال
 األخيرة جاءت المرتبة وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو7.78) وبانحراف معياري

 (5.53) حسابي بمتوسط تقوم الشركة بعممية تخطيط فعالة لعمميات تكنولوجيا المعمومات فقرة
 استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا المرتفع أيضًا, المستوى من وىو  (7.58وبانحراف معياري)

 كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل لتكنولوجيا المعمومات من التمددفقرة قدرة 
 السابقة النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع
لدى الشركة رؤية واضحة كيف عمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن

قدرة  استخدام بدرجة مقارنة األعمى ىي تساىم تكنولوجيا المعمومات في تحقيق قيمة األعمال
 .سابقآ لتكنولوجيا المعمومات المذكورة التمدد
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 VIPشركة ماركة ل لتكنولوجٌا المعلومات ستباقٌةإلاالقدرة  ما مستوى: 3 السؤال األول

 األردن؟

 االستباقيةالقدرة  نحو الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين: 7الجدول 
 ناألرد VIPفي شركة ماركة  لتكنولوجيا المعمومات

 المتوسط لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة فقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

في  االبتكاراتلمواكبة احدث  تسعى الشركة دائماً 
 مرتفع 1.36 5.71 مجال تكنولوجيا المعمومات

ن يكون قادرة عمى اختبار أل تتجو الشركة دائماً 
 مرتفع 1.22 5.53 التكنولوجيا الجديدة كمما كان ضروريا

الجديدة تمتمك الشركة مناخ يدعم تجربة الطرق 
 الستخدام تكنولوجيا المعمومات

 مرتفع 1.30 5.48

طرق لتعزيز فعالية  إليجاد الشركة تميل دوماً 
 تالمعمومااستخدام تكنولوجيا 

 مرتفع 1.39 5.38

 مرتفع 1.17 5.52 المتوسط العام الحسابي

 حسبالمبٌنفًمنهجٌةالتحلٌلالسباعًكماتماالعتمادعلىدرجةاالتجاه.تمالتعاملمعاالتجاهاتالعكسٌةبعدقلبها

 
عمى  االستباقيةقدرة اللفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن7) رقم الجدول من يتضح      
 عمى المحور حاز حيث ,( 5.38و 5.77) تتراوح ما بين لتكنولوجيا المعمومات التمدد
تسعى  فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو5.55إجمالي)  حسابي متوسط

 أعمى عمى في مجال تكنولوجيا المعمومات االبتكاراتلمواكبة احدث  الشركة دائماً 
 المستوى من ( وىو7.36) ( وبانحراف معياري5.77بمغ )  حيث حسابي متوسط
طرق  إليجاد الشركة تميل دوماً  فقرة األخيرة جاءت المرتبة وفي المقابل, وفي المرتفع,

وبانحراف  (5.38) حسابي بمتوسط تالمعمومالتعزيز فعالية استخدام تكنولوجيا 
 استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا المرتفع أيضًا, المستوى من وىو  (7.39معياري)

 مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل لتكنولوجيا المعمومات من االستباقيةقدرة الفقرة 
 ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع كان عمان
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تسعى عمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن السابقة النتائج عمى
 األعمى ىي في مجال تكنولوجيا المعمومات االبتكاراتلمواكبة احدث  الشركة دائماً 

 .سابقآ لتكنولوجيا المعمومات المذكورة االستباقية عمى التمددقدرة ال استخدام بدرجة مقارنة

 ,المصير المشتركو  ,ةالرؤية االستراتيجي)الذكاء المنظمي  ما مستوىالسؤال الثاني:  

نشر و  ,المواءمة والتطابقو  ,رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدو  ,يريالتغ فيالرغبة و 

 ؟األردن VIP( في شركة ماركة مزيد من العمليمان الموظفين ببذل ا  و  ,المعرفة

في  الذكاء المنظمينحو الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين : 8الجدول 

 األردن VIPشركة ماركة 

 المتوسط الذكاء المنظمي فقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب 
 المتوسط

 مرتفع 720. 3.94 رؤية االستراتيجيةال

 مرتفع 720. 3.85 المصير المشترك

 مرتفع 740. 3.82 الرغبة في التغيير

رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من 
 )القمب(الجيد

 مرتفع 710. 3.87

 مرتفع 750. 3.79 الموائمة والتطابق

 مرتفع 900. 3.82 يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ

 مرتفع 760. 3.75 نشر المعرفة

 مرتفع 0.76 3.83 العام الحسابيالمتوسط 

 حسبالمبٌنفًمنهجٌةالتحلٌلالخماسًكماتماالعتمادعلىدرجةاالتجاه.تمالتعاملمعاالتجاهاتالعكسٌةبعدقلبها

 

تتراوح ما  الذكاء المنظميلفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن8) رقم الجدول من يتضح    
 من ( وىو3.83إجمالي) حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,( 3.75و 3.94) بين

 حيث حسابي متوسط أعمى عمى الرؤية االستراتيجو فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى
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 وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.75) ( وبانحراف معياري3.94بمغ )
وبانحراف  (3.75) حسابي بمتوسط نشر المعرفةالشركة  فقرة األخيرة جاءت المرتبة
فقرة  استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا المرتفع أيضًا, المستوى من وىو  (1.76معياري)

 المستوى مرتفع كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل من الذكاء المنظمي
 بأن السابقة النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من

 ىي لمرؤية االستراتيجيةعمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة
 .سابقآ المذكورةالذكاء المنظمي  استخدام بدرجة مقارنة األعمى

 :الفرعٌة التالٌة التساؤالت ٌمكن طرحو 

في شركة ماركة ة الرؤية االستراتيجياتجاىات الموظفين نحو  ما مستوى: 1السؤال الثاني 

VIP ؟األردن 

نحو الرؤية االستراتيجية الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين : 9الجدول 
األردن VIPفي شركة ماركة 

 المتوسط الرؤية االستراتيجية فقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب 
 المتوسط

لدى الشركة حوار استراتيجي مستمر في يتوفر 
 كافة اجزاء المنظمة

 مرتفع 0.82 4.23

 مرتفع 950. 4.14 جممة ذات معنى لتوجو الشركةيتوفر 

تم تقديم قيمة مقترحة معقولة تم صياغتيا من ي
 قبل المديرين في الشركة

 مرتفع 940. 3.90

رسالة الشركة بشكل مستمر  يستخدم المديرين
 في توجيو اتخاذ القرارات الرئيسية

 مرتفع 920. 3.86

 مرتفع 980. 3.84 مراجعة سنوية الستراتيجياتيالدى الشركة يتوفر 

لدى الشركة عمميات رسمية موثقة لممسح يتوفر 
 مرتفع 900. 3.82 البيئي 
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تمتمك الشركة عمميات فعالة لتطوير قادتيا في 
 مرتفع 940. 3.81 المستقبل

 مرتفع 720. 3.94 المتوسط العام الحسابي

 كماتماالعتمادعلىدرجةاالتجاهالخماسٌةحسبالمبٌنفًمنهجٌةالتحلٌل.قلبهاتمالتعاملمعاالتجاهاتالعكسٌةبعد



 االدارة االستراتيجيةلفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن9) رقم الجدول من يتضح     
إجمالي)  حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,( 3.87و 4.53) تتراوح ما بين

لدى الشركة حوار استراتيجي مستمر  فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو3.94
 ( وبانحراف معياري4.53بمغ ) حيث حسابي متوسط أعمى عمى في كافة اجزاء المنظمة

تمتمك  فقرة األخيرة جاءت المرتبة وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.85)
وبانحراف  (3.87) بيحسا بمتوسط الشركة عمميات فعالة لتطوير قادتيا في المستقبل

 استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا المرتفع أيضًا, المستوى من وىو  (1.94) معياري
 مرتفع كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل من االدارة االستراتيجيةفقرة 

 النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى
لدى الشركة حوار عمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن السابقة

االدارة  استخدام بدرجة مقارنة األعمى ىي استراتيجي مستمر في كافة اجزاء المنظمة
 .سابقآ المذكورة االستراتيجية

في شركة  المصير المشتركاتجاىات الموظفين نحو  ما مستوى: 2السؤال الثاني  
 ؟األردن VIPماركة 

نحو المصير المشترك الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين : 10الجدول 
 األردن VIPفي شركة ماركة 

 المتوسط المصير المشترك  فقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
 حسب المتوسط

 دارة العاممين في عمميات مراجعة النتائجإلتشارك ا
 التي يتم التوصل الييا

 مرتفع 760. 4.24

 مرتفع 890. 3.96 يؤمن العاممون بتوجيات الشركة لتحسين النجاح
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عبلقة  بإقامةن لدييم الرغبة أيشعر العاممون 
 مد مع الشركةطويمة األ

 مرتفع 930. 3.90

في جميع المستويات يفيمون الفكرة  ونالعامم
 الرئيسية لمشركة

 مرتفع 800. 3.88

ن في الدوائر الوظيفية المختمفة يساعدون و العامم
 بشكل عام بعضيم البعض في القيام بالعمل

 مرتفع 1.01 3.88

 مرتفع 1.05 3.85 ر العاممون في الشركة عن شعورىم باالنتماءيعب  

 مرتفع 980. 3.79 دارة العاممين في صياغة الخططإلتشارك ا

يشاركون  ن في الدوائر الوظيفية المختمفةو العامم
 المعمومات بحرية مع بعضيم البعض

 مرتفع 1.03 3.79

ولويات أدارة العاممين في صياغة إلتشارك ا
 الشركة

 مرتفع 1.07 3.70

حساسيم بالشراكة إيعبر العاممون في الشركة عن 
 مرتفع 1.12 3.69 اإلدارةمع 

طار الكمي إليفيم العاممون في جميع المستويات ا
 مرتفع 1.01 3.68 االستراتيجيةلممفاىيم 

 مرتفع 720. 3.85 المتوسط العام الحسابي

 قلبها بعد االتجاهاتالعكسٌة التعاملمع حسبالمبٌنفً.تم الخماسٌة االتجاه علىدرجة االعتماد تم كما

منهجٌةالتحلٌل

 المصير المشتركلفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن71) رقم الجدول من يتضح      
 حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,( 3.68و 4.54) تتراوح ما بين

دارة العاممين في إلتشارك ا فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو3.85إجمالي)
بمغ )  حيث حسابي متوسط أعمى عمى عمميات مراجعة النتائج التي يتم التوصل الييا

 المرتبة وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.76) ( وبانحراف معياري4.54
طار الكمي لممفاىيم إليفيم العاممون في جميع المستويات ا فقرة األخيرة جاءت
 المستوى من وىو  (7.17وبانحراف معياري) (3.68) حسابي بمتوسط االستراتيجية

 شركة قبل من المصير المشتركفقرة  استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا المرتفع أيضًا,
 مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة 
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ماركة  شركة استخدام درجة بأن السابقة النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة
VIP دارة العاممين في عمميات مراجعة النتائج التي يتم إلتشارك اعمان  مدينة في العاممة

 .سابقآ المذكورة المصير المشترك استخدام بدرجة مقارنة األعمى ىي التوصل الييا
في شركة  جل التغيرأالرغبة من اتجاىات الموظفين نحو  ما مستوى: 3السؤال الثاني 

 ؟األردن VIPماركة 

جل أنحو الرغبة من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين : 11الجدول 
 األردن VIPفي شركة ماركة  التغير

 المتوسط فقرة الرغبة من اجل التغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

طرق افضل  إليجادالعاممين في الشركة محفزون 
 بأعماليملمقيام 

 مرتفع 890. 4.10

 التساؤلمسموح لمعاممين في المستويات المختمفة 
 فضل الطرق لمقيام بالميام المطموبةأحول 

 مرتفع 840. 3.88

 مرتفع 940. 3.87 لدى الشركة اليات لتشجيع االبداع

يتم تطوير اشكال قيمة التسميم في ظل التغيير في 
 بالطمب في بيئة االعمال

 مرتفع 910. 3.82

تعزز االدارة مناخ عمل يميل الى االعتماد عمى 
 طرق تفكير جديدة

 مرتفع 1.01 3.81

 مرتفع 950. 3.80 تعزز االدارة مناخ عمل مفتوح وقابل لمتغير 

 مرتفع 1.07 3.71 بأخطائيملبلعتراف  اإلرادةيمتمك القادة في الشركة 

 مرتفع 1.07 3.69 تقمل الشركة من البيروقراطية

لغاء إيمتمك القادة في الشركة الرغبة في 
 التوجييات الخاطئة

 مرتفع 1.01 3.69

 مرتفع 740. 3.82 العام الحسابيالمتوسط 

 قلبها بعد االتجاهاتالعكسٌة التعاملمع حسبالمبٌنفً.تم الخماسٌة االتجاه علىدرجة االعتماد تم كما

منهجٌةالتحلٌل
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 التغيير فيالرغبة لفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن77) رقم الجدول من يتضح     
 إجمالي حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,( 3.69و 4.71) تتراوح ما بين

 إليجادالعاممين في الشركة محفزون  فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو3.85)
( وبانحراف 4.71بمغ )  حيث حسابي متوسط أعمى عمى بأعماليمطرق افضل لمقيام 

 األخيرة جاءت المرتبة وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.89) معياري
 حسابي بمتوسط لغاء التوجييات الخاطئةإيمتمك القادة في الشركة الرغبة في  فقرة
 أن عمى يفسر وىذا المرتفع أيضًا, المستوى من وىو  (7.17وبانحراف معياري) (3.69)

 عمان مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل من الرغبة في التغييرفقرة  استخدام درجة
 عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع كان

العاممين عمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن السابقة النتائج
 بدرجة مقارنة األعمى ىي بأعماليمطرق افضل لمقيام  إليجادفي الشركة محفزون 

 .سابقآ المذكورة الرغبة في التغيير استخدام

رفع العاممين وجدانيا )الذكاء المنظمي اتجاىات الموظفين نحو  ما مستوى: 4السؤال الثاني 

 ؟األردن VIPفي شركة ماركة ( لبذل مزيد من الجيد

رفع العاممين نحو الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين : 12الجدول 
 األردن VIPفي شركة ماركة  وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

 المتوسط رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

يعبر الموظفون عن تفاؤليم بخصوص الفرص في 
 تطور المسار الوظيفي في الشركة

 مرتفع 980. 4.01

طار الكمي لنوعية حياة العمل في إليدرك العاممون ا
 عمياالشركة كقيمة 

 مرتفع 930. 3.97

يسعى العاممون لبذل جيود اضافية لمساعدة الشركة 
 وتحقيق اىدافيا

 مرتفع 830. 3.97

 مرتفع 880. 3.96عتزاز إليعبر العاممون عن احساسيم بالفخر وا
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 النتمائيم الشركة
 مرتفع 860. 3.82 عماليم بحيويةأداء أن عمى و يقبل العامم

تضع مصالح العاممين في دارة إلن اأيؤمن العاممون 
 محور اىتماميا

 مرتفع 910. 3.73

متوسط 1.07 3.63 يمثل المديرون نموذجا من الحيوية في نظر العاممين

 مرتفع 710. 3.87 المتوسط العام الحسابي

 قلبها بعد االتجاهاتالعكسٌة التعاملمع حسبالمبٌنفً.تم الخماسٌة االتجاه علىدرجة االعتماد تم كما

منهجٌةالتحلٌل

رفع العاممين وجدانيا لفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن75) رقم الجدول من يتضح      
 متوسط عمى المحور حاز حيث ,( 3.63و 4.17) تتراوح ما بين لبذل مزيد من الجيد

يعبر الموظفون عن  فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو3.87إجمالي)  حسابي
 متوسط أعمى عمى تفاؤليم بخصوص الفرص في تطور المسار الوظيفي في الشركة

 وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.98) ( وبانحراف معياري4.17بمغ )  حيث حسابي
الحيوية في نظر يمثل المديرون نموذجا من  فقرة األخيرة جاءت المرتبة وفي المقابل,
 المستوى من وىو  (7.39وبانحراف معياري) (5.38) حسابي بمتوسط العاممين
رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من فقرة  استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا ,المتوسط
 وجية من المستوى مرتفع كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل من الجيد
 درجة بأن السابقة النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر

يعبر الموظفون عن تفاؤليم عمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام
 بدرجة مقارنة األعمى ىي بخصوص الفرص في تطور المسار الوظيفي في الشركة

 .سابقآ المذكورة رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد استخدام
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 VIPفي شركة ماركة  المواءمة والتطابقاتجاىات الموظفين نحو  ما مستوى: 5السؤال الثاني 

 ؟األردن

 لتطابقنحو المواءمة وانحراف المعياري التجاىات الموظفين ل الوسط الحسابي وا: 13الجدول 
 األردن VIPفي شركة ماركة 

 المتوسط فقرة المواءمة والتطابق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى حسب 
 المتوسط

 مرتفع 900. 3.89 يتناسب الييكل التنظيمي لمشركة مع رسالتيا

تساىم نظم المعمومات في تمكين الموظفين 
 بفعالية بأعماليملمقيام 

 مرتفع 1.00 3.82

سياسات وقواعد اجراءات العمل منطقية في 
 ضوء اولويات الشركة

 مرتفع 880. 3.81

عمال في تسييل زيادة عمميات األتساىم 
 االنتاجية في الشركة

 مرتفع 920. 3.79

تمكن نظم المعمومات العاممين في خمق قيمة 
 لمزبائن

 مرتفع 970. 3.79

قسام والوحدات الوظيفية تتوافق رسائل األ
 لتسييل الجيود التعاونية في الشركة

 مرتفع 890. 3.76

والصبلحيات تقوم الشركة بتفويض المسؤوليات 
 دارية الدنياإللممستويات ا

 متوسط 990. 3.66

 مرتفع 750. 3.79 المتوسط العام الحسابي

 قلبها بعد االتجاهاتالعكسٌة التعاملمع حسبالمبٌنفً.تم الخماسٌة االتجاه علىدرجة االعتماد تم كما

 منهجٌةالتحلٌل

تتراوح ما  المواءمة والتطابقلفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن73) رقم الجدول من يتضح      
 من ( وىو3.66إجمالي) حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,( 3.66و 3.89) بين

 أعمى عمى يتناسب الييكل التنظيمي لمشركة مع رسالتيا فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى
 وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.91) ( وبانحراف معياري3.89بمغ ) حيث حسابي متوسط
تقوم الشركة بتفويض المسؤوليات والصبلحيات  فقرة األخيرة جاءت المرتبة وفي المقابل,
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 المستوى من وىو  (1.99وبانحراف معياري) (3.66) حسابي بمتوسط دارية الدنياإللممستويات ا
 VIPماركة  شركة قبل من المواءمة والتطابقفقرة  استخدام درجة أن عمى يفسر وىذا ,المتوسط
ىنا  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع كان عمان مدينة في العاممة
عمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن السابقة النتائج عمى واعتماداً 

المواءمة  استخدام بدرجة مقارنة األعمى ىي يتناسب الييكل التنظيمي لمشركة مع رسالتيا
 .سابقآ المذكورة والتطابق

 VIPفي شركة ماركة  نشر المعرفةاتجاىات الموظفين نحو  ما مستوى: 6السؤال الثاني 

 ؟األردن

في  نشر المعرفةنحو نحراف المعياري التجاىات الموظفين ل الوسط الحسابي وا: 14الجدول 
 األردن VIPشركة ماركة 

 المتوسط فقرة نشر المعرفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 مرتفع 910. 3.93 ثقافة فطرية لتشارك المعرفةبن مو يتمتع العام

 مرتفع 1.01 3.83 تسمح الشركة لمعاممين بتشارك المعرفة والميارات

لممعرفة والتعميم كموارد  ن احتراماً و يظير المدير 
 رئيسية ميارات عمل

 مرتفع 870. 3.81

تدفق  متاحيوتدعم نظم المعمومات في الشركة 
 المعمومات التشغيمية بحرية 

 مرتفع 980. 3.75

دارة برامج مؤسسية لدعم التعمم المستمر إلتمتمك ا
 لمعاممين

 مرتفع 990. 3.71

يدرس المديرين التنفيذين المديرين رؤساء الفرق 
 فكار االعمالأحدث أباستمرار 

 متوسط 1.10 3.66

يمتمك المديرون نظرة شاممة ويقدرون مختمف 
الميارات الشخصية المتوفرة لدى العاممين في 

 قساميمأ

 متوسط 1.03 3.61
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دارة برامج مؤسسية لتطوير المسار إلتمتمك ا
 الوظيفي لجميع العاممين

 متوسط 1.10 3.60

 مرتفع 790. 3.74 المتوسط العام الحسابي

 االتجاهات التعاملمع قلبهاتم بعد حسبالمبٌنفً.العكسٌة الخماسٌة االتجاه علىدرجة االعتماد تم كما

منهجٌةالتحلٌل

 تتراوح ما بين نشر المعرفةلفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن74) رقم الجدول من يتضح     
 المستوى من ( وىو3.74إجمالي)  حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,(3.61و 3.93)

 حسابي متوسط أعمى عمى ثقافة فطرية لتشارك المعرفةبن مو يتمتع العام فقرة حازت وقد المرتفع,
 وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.97) ( وبانحراف معياري3.93بمغ )  حيث
 دارة برامج مؤسسية لتطوير المسار الوظيفي لجميع العاممينإلتمتمك ا فقرة األخيرة جاءت المرتبة
 يفسر وىذا ,المتوسط المستوى من وىو  (7.71وبانحراف معياري) (3.61) حسابي بمتوسط
 كان عمان مدينة في العاممة VIPماركة  شركة قبل من نشر المعرفةفقرة  استخدام درجة أن عمى
 السابقة النتائج عمى ىنا واعتماداً  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع
ثقافة فطرية بن مو يتمتع العامعمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن

 .سابقآ المذكورة نشر المعرفة استخدام بدرجة مقارنة األعمى ىي لتشارك المعرفة

في  يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإاتجاىات الموظفين نحو  ما مستوى: 7السؤال الثاني 
 ؟األردن VIPشركة ماركة 

يمان الموظفين إنحو الوسط الحسابي واالنحراف المعياري التجاىات الموظفين : 15الجدول 
 األردن VIPفي شركة ماركة  ببذل مزيد من العمل

 المتوسط يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

ن يوالمشرفن المديرون و يتشارك المدراء التنفيذ
 ىداف بشكل دورياأل

 مرتفع 930. 3.96

يفيم العاممون في جميع المستويات الوظيفية بوضوح 
 ماىي ادوارىم ومسؤولياتيم

 مرتفع 1.01 3.86

 مرتفع 830. 3.79ن التوقعات ين والمشرفين المدير و يتشارك المدراء التنفيذ
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 بشكل دوري
عادة إلى إدارة العميا والوسطى إليسعى المديرون في ا

 داءألوالتخمص من المديرين ضعيفي ا تأىيؤل
 مرتفع 1.08 3.79

يعمل المشرفون بسرعة وبحسم لحل جميع المشكبلت 
 داء العاممينأالتي تعترض 

 مرتفع 900. 3.76

يفيم العاممون في جميع المستويات الوظيفية بوضوح 
 ماىي المساىمات المطموبة منيم

 مرتفع 970. 3.71

 مرتفع 1.02 3.71 عماليم تسيم بنجاح المنظمةأن أيشعر العاممون 

ىداف أن ين والمشرفين المدير و يشارك المدراء التنفيذي
 داء بشكل مستمراأل

متوسط 940. 3.66

 متوسط 1.02 3.63 يتمقى العاممين تغذية راجعة عن نتائج ادائيم
ن تطورىم الوظيفي مبلئم لنتائج تقييم بأيؤمن العاممون 

 داء عمميمأ
 متوسط 1.12 3.63

 مرتفع 760. 3.75 المتوسط العام الحسابي

 قلبها بعد االتجاهاتالعكسٌة التعاملمع حسبالمبٌنفً.تم الخماسٌة االتجاه علىدرجة االعتماد تم كما

منهجٌةالتحلٌل

يمان الموظفين ببذل مزيد إلفقرة  الحسابية المتوسطات ( أن75) رقم الجدول من يتضح      
 حسابي متوسط عمى المحور حاز حيث ,( 3.63و 3.96) تتراوح ما بين من العمل
ن و يتشارك المدراء التنفيذ فقرة حازت وقد المرتفع, المستوى من ( وىو3.75إجمالي)

( 3.96بمغ ) حيث حسابي متوسط أعمى عمى ىداف بشكل دورين األيالمديرون والمشرف
األخيرة  المرتبة وفي المقابل, وفي المرتفع, المستوى من ( وىو1.93) وبانحراف معياري

 بمتوسط داء عمميمأن تطورىم الوظيفي مبلئم لنتائج تقييم بأيؤمن العاممون  فقرة جاءت
 أن عمى يفسر وىذا ,المتوسط المستوى من وىو  (7.75وبانحراف معياري) (3.63) حسابي
 العاممة VIPماركة  شركة قبل من يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإفقرة  استخدام درجة
ىنا  ونشير كما. الدراسة مجتمع أفراد نظر وجية من المستوى مرتفع كان عمان مدينة في

عمان  مدينة في العاممة VIPماركة  شركة استخدام درجة بأن السابقة النتائج عمى واعتماداً 
 مقارنة األعمى ىي ىداف بشكل دورين األين المديرون والمشرفو التنفيذيتشارك المدراء 

 .سابقآ المذكورة يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ استخدام بدرجة
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 (Test of Normality)اختبار التوزيع الطبيعي( 4-4)

  Kurtosisالتفمطحو  Skewness االلتواء من كل اختبار(: 16) الجدول       

 Skewness Kurtosis الدراسةمتغيرات 

 1.556 1.457- قدرة البنية لتكنولوجيا المعمومات
 1.023 978.- األعمال معمومات لتكنولوجيا التمدد قدرة

 393. 791.- لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة 
 805. 697.- الرؤية االستراتيجية
 408.- 223.- المصير المشترك

 387.- 186.- التغييرالرغبة في 
 448.- 154.- )القمب(رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

 108.- 306.- المواءمة والمطابقة
 085.- 366.- نشر المعرفة

 345.- 107.- )ضغط األداء(يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ
 1.261 1.072- أبعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات

 217.- 136.- المنظميأبعاد الذكاء 
 

 والختبار أن البيانات موزعة توزيعا طبيعيا, أجرى الباحث اختبار كل من االلتواء      

Skewness  واختبار التفمطحKurtosisأن جميع قيم االلتواء ( 16) , ويظير الجدول رقم 

Skewness  والتفمطح Kurtosisوىذا يدل عمى أن جميع بيانات متغيرات  ± 2 تتراوحبين ,
 .(Hair et al., 2006) الدراسة تتوزع توزيعا طبيعيا
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 لمتوزيع الطبيعي Kolmogorov-Smirnova اختبار(: 17) الجدول

 Kolmogorov-Smirnova متغيرات الدراسة
Statistic Df Sig. 

 070. 112 089. الرؤية االستراتيجية
 200. 112 061. المصير المشترك
 200. 112 062. الرغبة في التغيير

 089. 112 078. )القمب(رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد
 061. 112 092. المواءمة والمطابقة

 060. 112 086. نشر المعرفة
 200. 112 067. يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ

 070. 112 080. قدرة البنية لتكنولوجيا المعمومات
 090. 112 026. األعمال معمومات لتكنولوجيا التمدد قدرة

 090. 112 021. القدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات
 089. 112 044. أبعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات



بعدم  Kolmogorov-Smirnovaإختبار عمى ادامعتا 17 رقم الجدول رييظ وكذلك       
عند مستوى معنوية ( والتابعةالمستقمة ) حاورالم يعملج احصائية داللة ذات تافروق وجود

(α≤1.15) أي اننا ال نسطيع رفض الفرضية الصفرية التي تدعي بأن جميع المتوسطات تتوزع ,
جود عدم تساوي لمتوزيع الطبيعي. ومما سبق نستنتج و طبيعيا مقابل الفرضية البديمة التي تدعي 

  .(2113 ,بشير) تتوزع توزيعا طبيعا.يع المحاور بأن جم
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 (Multicollinearity) الدراسة متغيرات إستقاللية إختبار( 4-5)

الخطي أي عدم وجود ارتباط  مياتداخ وعدمالمستقمة  الدراسة تغيراتم إستقبللية إلختبار

تم استخدام  في المتغير المعتمد مستقل خطي قوي بينيا يؤثر عمى استقبللية تأثير كل متغير

 Variance Inflation RateTolerance .إلحصائيةااختبارات 

 0.20  نم أكبر Tolerance قيم تكون أن يجب متغيرات الدراسة إستقبللية نم لمتأكد

  5 (Hair et al., 2006). من أقل VIF وقيم

 الختبار استقاللية متغيرات الدراسة VIF - Tolerance كل من اختبار(: 18) الجدول

 متغيرات الدراسة
 اختبار وجود ارتباط ذاتي

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

 3.499 286. قدرةالبنٌةلتكنولوجٌاالمعلومات

األعمالمعلوماتلتكنولوجٌاالتمددقدرة  .250 3.999 

لتكنولوجٌاالمعلوماتاالستباقٌةالقدرة  .274 3.654 

 

 تأكيد فنبلحظ VIF وقيم  Tolerance قيم الى وتحديداً (, 18رقم ) جدول الى  وبالتقدم

 .آبعض ايبعض عم تداخميا وعدم متغيرات الدراسة إستقبللية
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 (Bivariate Pearson Correlation)    ( اختبار معامل االرتباط4-6) 

 (Bivariate Pearson Correlation)  اختبار معامل االرتباط :(19) لجدولا

متغيرات 
 الدراسة

 المصير المشترك الرؤية االستراتيجية
الرغبة في 

 التغيير

رفع 
العاملين 
وجدانيا 

لبذل مزيد 
 من الجهد

المواءمة 
 والمطابقة

نشر 
 المعرفة

يمان إ
الموظفين 

ببذل مزيد من 
 العمل

قدرة البنية 
لتكنولوجيا 
 المعلومات

قدرة التمدد 
لتكنولوجيا 

 معلومات األعمال

القدرة اإلستباقية 
لتكنولوجيا 
 المعلومات

         1.00 الرؤية االستراتيجية

818. المصير المشترك
**

1.00         

766. الرغبة في التغيير
**

.839
**

 1.00        

رفع العاملين وجدانيا 
 لبذل مزيد من الجهد

.719
**

.753
**

 .835
**

 1.00       

742. المواءمة والمطابقة
**

.737
**

 .829
**

 .862
**

 1.00      

767. نشر المعرفة
**

.768
**

 .821
**

 .842
**

 .890
**

 1.00     

يمان الموظفين ببذل إ
 مزيد من العمل

.671
**

.647
**

 .736
**

 .740
**

 .789
**

 .797
**

 1.00    

قدرة البنية لتكنولوجيا 
 المعلومات

.632
**

.574
**

 .585
**

 .671
**

 .657
**

 .672
**

 .566
**

 1.00   

التمدد لتكنولوجيا قدرة 
 معلومات األعمال

.721
**

.645
**

 .674
**

 .694
**

 .721
**

 .687
**

 .645
**

 .416
**

 1.00 

القدرة اإلستباقية 
 لتكنولوجيا المعلومات

.732
**

.635
**

 .635
**

 .705
**

 .708
**

 .706
**

 .664
**

 .590
**

 .625
**

 1.00 

**  Correlation is significant at the 0.01 level 0.01معاملاالرتباطمعنويعندمستوى ** 



ٚرٌه ٌٍتبوذ  (Bivariate Pearson Correlation) تمتطبٌقاختبارمعاملاالرتباط

ِٓ اْ وً ِٓ ِتغ١شاث اٌذساعت ٌذ٠ٗ دسرت استببغ ِغ ٔفغٗ اػٍٝ ِٓ اٞ دسرت استببغ ِغ ِٓ 

اٞ ِٓ اٌّتغ١شاث االخشٜ اٌّشٌّٛت فٟ ٘زٖ اٌذساعت. اْ ٘زا االختببس ٠ؼضص ِٓ دسرت اٌتأوذ فٟ 

ب ٌتح١ٍالث اعتمال١ٌت اٌّتغ١شاث ٚػذَ تذاخٍٙب ِغ بؼعٙب اٌبؼط ٚببٌتبٌٟ صالح١تٙب ٚرب٘ض٠تٙ

( فبٕٔب 19ٚببٌشرٛع اٌٝ رذٚي سلُ ) (Regression Analyses).ٚاختببساث االٔحذاس 

ٔالحع اْ دسرت استببغ وً ِتغ١ش فٟ ٘زٖ اٌذساعت ِغ ٔفغٗ اػٍٝ ِٓ دسربث استببغٗ ِغ اٞ ِٓ 

اٌّتغ١شاث االخشٜ اٌّشٌّٛت فٟ ٘زٖ اٌذساعت. ٚاػتّبدآ ػٍٝ ٔتبئذ اختببساث رب٘ض٠ت ٚصالح١ت 
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ػٓ اعئٍت  اٌب١بٔبث اٌخالث اٌغببمت فبٔٗ ٠ّىٕٕب االْ اعتخذاَ اختببساث تح١ٍالث االٔحذاسٌالرببت

 .اٌذساعت ٚفحص فشظ١بتٙب

 

االنحدار الخطي المتعدد المتدرجوتحميل  ,االنحدار الخطي المتعددتحميل ( 4-7)   

األردن  VIPالذكاء المنظمي في شركة ماركة عمى  أثر قدرات تكنولوجيا المعمومات     
   .ئلجابة عمى سؤال الدراسة واختبار فرضياتيال

 االنحدار الخطي المتعددالدراسة تم االعتماد عمى أسموب تحميل والختبار فرضيات       
Multiple Leaner Regression Analysis. M.L.R.A))  االنحدار الخطي تحميل و

عناصر  عواملاالتجاه العام لجميع  عامل باعتبار (Stepwise M.L.R.A) المتدرجالمتعدد 
 .ةمستقم عوامل ثبلثة, و (y=  المتغير التابع)الذكاء المنظميالدراسة نحو 

فإن اختبار االنحدار الخطي المتعدد يقوم بادخال جميع  وبموجب ىذه الطريقة     
المتغيرات المستقمة وتاثيرىا في النموذج بغض النظر عن درجة المعنويو لكل متغير في 

االنحدار اختبار تحميل بينما في , لكل متغير مستقل Tالنموذج والذي يقاس بواسطة اختبار 
خال المتغيرات في معادلة االنحدار طالما أدى نو يتم بالتدريج إدإفالخطي المتعدد المتدرج 

, ذات داللة إحصائية عمى R2إدخال المتغير إلى زيادة في مربع معامل االرتباط الكمي 
, وقد استخدمت ىذه الطريقة لجميع (0.05)مستوى الداللة اإلحصائية المختار سمفًا 

قورنت قيم معامبلتيا  النموذجفي  العوامل لتنبؤىمية النسبية األ, ولتحديد االتجاىات العامة
  .االنحدارية المعيارية
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عمى قدرات تكنولوجيا المعمومات لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد (: (H0 الرئيسيةالفرضية 
 .α ≤  1.15حصائية الداللة العند مستوى  الذكاء المنظمي

 معنوية نماذج الدراسة مقاييس دقة و اختبار تحميل : 20الجدول 

R Beta R Square Adjusted R Square F P 

.796
a
 .796* .633 .623 93.4 .000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

ظير من حيث ي الدراسة نماذج ومعنوية دقة مقاييس تحميل اختبار 20 يبين الجدول    
الذكاء االتجاه العام نحو التي تؤثر في  المستقمة العواملالمشار إليو أن عدد  الجدول
عامل قدرة التمدد : ماىو ن أساسيا عامبلن مستقبلن الدراسة ِزتّغ اتجاىاتحسب  المنظمي
 R وتفسر, االستباقية لتكنولوجيا المعمومات القدرةوعامل  األعمال معمومات لتكنولوجيا
Square  نحو تفسر االتجاىات جزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج العوامل
ن القيمة االحصائية أويتضح من الجدول  ,0 . 633بمعدل في الشركة المنظميالذكاء 
مما يشير الى  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة 93.4بمغت  Fالختبار 

وتشير قيمة  ,لقدرات تكنولوجيا المعمومات في الذكاء التنظيمي  وجود اثر ذو داللة احصائية
Beta  ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه  التنظيميذكاء الالى اثر قدرات تكنولوجيا المعمومات في
فان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين(  R2 Adjustedواعتمادا عمى قيمة , 0.796العبلقة 

(, وبالتالي عند تغير الذكاء 0.623لقدرات تكنولوجيا المعمومات نحو الذكاء المنظمي بمغت )
المنظمي بمقدار واحد فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير ايجابيآ بمقدار 

(0.623.) 
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 عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتنتائج تحيل االنحدار المتعدد : 21الجدول       
 المنظمي لمشركةالذكاء ا

 الذكاء المنظمي

 المعامبلت غير المعيارية

Unstandardized Coefficients 

Beta قيمةT  
 المحسوبة

 

مستوى داللة 
T 

 
B الخطأالمعٌاري 

1 

 000. 5.043  210. 1.059 (الثابت)

 520. 646. 070. 063. 041. قدرةالبنٌةلتكنولوجٌاالمعلومات

معلوماتلتكنولوجٌاالتمددقدرة

 األعمال
.229 .070 .381 3.269 .001 

لتكنولوجٌااالستباقٌةالقدرة

 المعلومات
.222 .064 .389 3.487 .001 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرات تكنولوجيا بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 57يتضح من جدول       
 االستباقية القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياقدرة التمدد عامل المعمومات )
 T( ليا تأثير ذو داللة احصائية في الذكاء المنظمي, حيث بمغت قيمة المعموماتلتكنولوجيا 
( عمى التوالي عند قيمة معنوية عند مستوى داللة 3.487و  3.269المحسوبة )

(p≤0.05)في الذكاء المنظمي  المعموماتلتكنولوجيا قدرة البنية التحتية , ولم يبين اي اثر ل
 .(0.646المحسوبة ليا ) Tغت قيمة حيث بم

 عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتالمتدرج  المتعدد تحميل االنحدار: 22الجدول 
 المنظمي لمشركةالذكاء ا

 الذكاء المنظمي

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  T قيمة  
 المحسوبة

 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معاملالتحدٌد

الجزئًلكل

 متغٌر

R2 

معاملالتحدٌد

 التراكمً

R2 
 قٌمةالمٌل

B 

 الخطأ المعياري
Std. Error 

Beta 

   0.00 5.27  0.21 1.08 الثابت     
 قدرة التمدد لتكنولوجيا
 0.576 0.576 0.00 4.04 416. 0.06 0.25 معمومات األعمال

 االستباقيةالقدرة 
 0.632 0.056 0.00 4.04 416. 0.06 0.24 لتكنولوجيا المعمومات

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تحميل نتائج تبين األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول      
االتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى العوامل أكثر  أن 22في الجدول االنحدار المتدرج 

قدرة في الشركة مقارنة بالشركات األخرى المماثمة ليا عامل  المنظميالذكاء نحو  الموظفين
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أن يفسر لوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال 
المتغيرات والنموذج معنوي  ىذهوكانت  ,المنظميالذكاء نحو  معامل التحديدمن  .5760
الذكاء االتجاه العام نحو  , أي أنطرديةبعبلقة وقد جاء  ,(P-Value < 0.001)عند 

حيث استطاع قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال .0 576بمعدل  سببويكون  المنظمي
 . المنظميالذكاء نحو  معامل التحديدمن  .5760أن يفسر لوحده  العامل المستقلىذا 

 ةدالل يد أثر ذو وجالتي تدعي بعدم  الصفرية الفرضية نرفضوحسب ىذه النتيجة       
عند  لمشركة المنظميالذكاء في قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال عامل ل إحصائية
 .α≤ 0.05 عند مستوى حصائيةاإلداللة المستوى 

 االستباقيةالقدرة عامل من حيث األىمية المرتبة الثانية دخل في النموذج في ثم       
قيمة معامل  من0 .65أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا لتكنولوجيا المعمومات

من  632.0استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع  العاملىذا , وبدخولو  التحديد
, وكانت لمشركة المنظميالذكاء في االتجاه العام نحو  )معامل التحديد التراكمي(الكمي التباين
العامل الثاني , أما ظيور (P-Value < 0.001)المتغيرات والنموذج معنوي عند  ىذه
أن مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة عامل )

ما يرتفع االتجاه ترتفع عند لمشركة المنظميالذكاء االتجاه االيجابي لمموظفين نحو زيادة 
 .لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة االيجابي نحو عامل 

ة دالل يالصفرية التي تدعي بعدم وجود أثر ذالفرضية عمى ىذه النتيجة نرفض  وبناءً        
لتكنولوجيا  االستباقيةالقدرة  وعامل قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعماللعامل  إحصائية
 ≥αعند مستوى حصائيةاإلداللة العند مستوى  لمشركة المنظميالذكاء في  المعمومات

0.05. 
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 فيالرغبة , و المصير المشتركو  ,االستراتيجيةالرؤية ) :في أثر قدرات تكنولوجيا المعمومات
, نشر المعرفة, و المواءمة والتطابقو  , رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد, و التغيير

 .ردناأل  VIPشركة ماركة ل (الموظفين ببذل مزيد من العمليمان ا  و 

   :  الجابة عمى سؤال الدراسة واختبار فرضياتيا

االنحدار الخطي المتعدد الدراسة تم االعتماد عمى أسموب تحميل والختبار فرضيات        
االتجاه  عامل باعتبار (Stepwise M.L.R.A)المتدرج االنحدار الخطي المتعدد وتحميل 

الرغبة  , والمصير المشتركاالستراتيجية, و الرؤية )عناصر الدراسة نحو  عواملالعام لجميع 
, نشر المعرفة, و المواءمة والتطابق, و رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد, و في التغيير

, (y=  تابعباعتبار كل واحدة منيا عامل أو متغير )(يمان الموظفين ببذل مزيد من العملا  و 
قدرة , وعامل المعمومات لتكنولوجيا التحتية قدرة البنيةعامل : ة وىيمستقم عوامل ثبلثةو 

 .المعموماتلتكنولوجيا  االستباقية القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياالتمدد 

قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد (: (H0.1االولى الفرضية الفرعية
 α ≤.  0.05حصائية الداللة العند مستوى  االستراتيجيةالرؤية  فيالمعمومات 

 األولى الفرعيةاالنحدار الخطي المتعدد لمفرضية اختبار تحميل : 23الجدول 

R Beta R Square Adjusted R 
Square 

F P 

.761
a
 .761* .579 .568 75 .000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

, لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة : ىما عامبلن مستقبلندخل في ىذا النموذج     
الداخمة العوامل  R Square تفسر , حيث قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالوعامل 

في  االستراتيجيةالرؤية نحو تفسر سبب االتجاىات جزءًا ىامًا من التباين في في النموذج 
 75بمغت  Fويتضح من الجدول أن القيمة االحصائية الختبار ,  .5790 بمعدل الشركة

مما يشير الى وجود اثر ذو داللة  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة
الى اثر  Betaوتشير قيمة  ,الرؤية االستراتيجيةلقدرات تكنولوجيا المعمومات في  احصائية

 ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه العبلقة  الرؤية االستراتيجيةقدرات تكنولوجيا المعمومات في 

فان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين( لقدرات  R2 Adjustedواعتمادا عمى قيمة , 0.761
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الرؤية (, وبالتالي عند تغير 0.568بمغت ) االستراتيجيةالرؤية تكنولوجيا المعمومات نحو 
بمقدار واحد فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير ايجابيآ بمقدار  االستراتيجية

(0.568.) 

الرؤية  عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتتحيل االنحدار المتعدد : 24الجدول 
 االستراتيجية لمشركة

 الرؤية االستراتيجية

 المعياريةالمعامبلت غير 

Unstandardized Coefficients 

  Tقيمة 
 المحسوبة

 

مستوى 
 Tداللة 
 

B الخطأالمعٌاري 
Beta 

1 

 000. 4.639  243. 1.129 (الثابت)

 073. 021.- قدرةالبنٌةلتكنولوجٌاالمعلومات

-.034 

.294 .769 

قدرةالتمددلتكنولوجٌامعلومات

 األعمال
.250 .081 

.384 

3.074 .003 

القدرةاإلستباقٌةلتكنولوجٌا

 المعلومات
.274 .074 

.443 

3.714 .000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرات بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 54يتضح من جدول        
 القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياقدرة التمدد عامل تكنولوجيا المعمومات )

( ليا تأثير ذو داللة احصائية في الرؤية االستراتيجية, حيث المعموماتلتكنولوجيا  االستباقية
( عمى التوالي عند قيمة معنوية عند مستوى 3.714و  3.074المحسوبة ) Tبمغت قيمة 

الرؤية في  المعموماتلتكنولوجيا , ولم يبين اي اثر لقدرة البنية التحتية (p≤0.05)داللة 
 .(0.294المحسوبة ليا ) Tاالستراتيجية حيث بمغت قيمة 
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الرؤية  عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات المتدرج تحيل االنحدار المتعدد: 25الجدول 
 لمشركة االستراتيجية

 الرؤية االستراتيجية

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  T قيمة  
 المحسوبة

 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معامل التحديد 
 الجزئي لكل متغير

R2 

معامل التحديد 
 التراكمي

R2 
 قيمة الميل

B 

 الخطأ المعياري
Std. Error 

Beta  

   0.00 4.69  0.24 1.115الثابت

االستباقٌةالقدرة

 لتكنولوجٌاالمعلومات

0.266 0.07 .430 3.91 0.00 0.536 0.536 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا

 معلوماتاألعمال

0.238 0.07 .367 3.33 0.00 0.043 0.579 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تبين النتائج في األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول         
الرؤية نحو  الموظفيناالتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى العوامل أكثر  أن 25الجدول 

 االستباقيةالقدرة في الشركة مقارنة بالشركات األخرى المماثمة ليا عامل  االستراتيجية
معامل من  .5360أن يفسر لوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع  لتكنولوجيا المعمومات

 > P-Value)وبمعنوية لمنموذج ولممتغير  ,في الشركة االستراتيجيةالرؤية نحو  التحديد

 في الشركة االستراتيجيةالرؤية االتجاه العام نحو  , أي أنطرديةبعبلقة وقد جاء  ,(0.001
ىذا حيث استطاع  لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة عامل  .5360 بمعدل  سببويكون 

 . معامل التحديدمن  .5360 أن يفسر لوحده  العامل المستقل

قدرة التمدد لتكنولوجيا عامل من حيث األىمية المرتبة الثانية دخل في النموذج في ثم        
, معامل التحديدمن  0.43أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا معمومات األعمال

 من التباين 579.0استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع العامل ىذا وبدخولو 
, وكانت لمشركة االستراتيجيةالرؤية في االتجاه العام نحو  )معامل التحديد التراكمي(الكمي
قدرة )العامل الثاني , أما ظيور (P-Value < 0.001)المتغيرات والنموذج معنوي عند  ىذه

االتجاه أن زيادة مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال
ما يرتفع االتجاه االيجابي نحو ترتفع عند لمشركة االستراتيجيةالرؤية االيجابي لمموظفين نحو

 .قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالعامل 
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قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد (: (H0.2 الثانية الفرضية الفرعية
 . α ≤  1.15حصائية الداللة الالمصير المشترك عند مستوى عمى المعمومات 

 الثانيةالفرعية لمفرضية  االنحدار الخطي المتعدداختبار تحميل : 26الجدول 

R Beta R Square Adjusted R Square F P 

.671
a
 .671* .450 .435 44.5 0.000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات عامل : ىما عامبلن مستقبلندخل في ىذا النموذج     
العوامل  R Square تفسر , حيث لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة وعامل األعمال 

المصير المشترك نحو ر سبب االتجاىات يتفسجزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج 
بمغت  Fويتضح من الجدول أن القيمة االحصائية الختبار ,  0.45 بمعدلفي الشركة 

مما يشير الى وجود اثر ذو  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة 44.5
الى  Betaوتشير قيمة  ,لقدرات تكنولوجيا المعمومات في المصير المشترك داللة احصائية

 اثر قدرات تكنولوجيا المعمومات في المصير المشترك ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه العبلقة 

فان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين( لقدرات  R2 Adjustedواعتمادا عمى قيمة , 0.671
المصير (, وبالتالي عند تغير 0.435بمغت )المصير المشترك تكنولوجيا المعمومات نحو 

بمقدار واحد فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير ايجابيآ بمقدار المشترك 
(0.435.) 

المصير  عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتتحميل االنحدار المتعدد : 27الجدول 
 لمشركة المشترك 

 المصير المشترك

 المعامبلت غير المعيارية

Unstandardized Coefficients 

 
 T قيمة

 المحسوبة
 

مستوى 
 Tداللة 
 

B الخطأالمعٌاري 
Beta 

 000. 4.928  275. 1.358 (الثابت) 1

 082. 016. قدرةالبنٌةلتكنولوجٌاالمعلومات
.025 

.190 .850 

قدرةالتمددلتكنولوجٌامعلومات

 األعمال

.236 .092 
.367 

2.572 .011 

القدرةاإلستباقٌةلتكنولوجٌا

 المعلومات

.191 .084 
.312 

2.289 .024 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 
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قدرات بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 57يتضح من جدول        
 القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياقدرة التمدد عامل تكنولوجيا المعمومات )

( ليا تأثير ذو داللة احصائية في المصير المشترك, حيث المعموماتلتكنولوجيا  االستباقية
( عمى التوالي عند قيمة معنوية عند مستوى 2.289و  2.572المحسوبة ) Tبمغت قيمة 

المصير في  المعموماتلتكنولوجيا , ولم يبين اي اثر لقدرة البنية التحتية (p≤0.05)داللة 
 .(0.190المحسوبة ليا ) Tالمشترك حيث بمغت قيمة 

 عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتالمتدرج  المتعدد تحميل االنحدار: 28 الجدول     
 لمشركة المصير المشترك 

 المصير المشترك

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  T قيمة  
 المحسوبة

 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معاملالتحدٌدالجزئً

 لكلمتغٌر

R2 

معاملالتحدٌد

 التراكمً

R2 

 قٌمةالمٌل
B 

 الخطأ المعياري
 

Beta  

   0.00 5.07  0.26 1.36الثابت

االستباقٌةالقدرة

 لتكنولوجٌاالمعلومات

0.24 0.08.380 3.02 0.00 0.417 0.417 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا

 معلوماتاألعمال

0.197 0.077 .322 2.561 0.012 0.033 0.45 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تبين النتائج في األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول     
المصير نحو  الموظفيناالتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى العوامل أكثر  أن 28الجدول 
لتكنولوجيا  االستباقيةالقدرة في الشركة مقارنة بالشركات األخرى المماثمة ليا كان المشترك 
 معامل التحديدمن  0.417أن يفسر لوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع  المعمومات

وقد  ,(P-Value < 0.001)وبمعنوية لمنموذج ولممتغير  ,في الشركةالمصير المشترك نحو 
 سببويكون  في الشركةالمصير المشترك االتجاه العام نحو  أن, أي طرديةبعبلقة جاء 

العامل ىذا حيث استطاع  لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة  عامل0.417 بمعدل 
 . معامل التحديدمن  0.417أن يفسرلوحده  المستقل

لتكنولوجيا قدرة التمدد عامل من حيث األىمية المرتبة الثانية دخل في النموذج في ثم       
, معامل التحديدمن  0.033أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا معمومات األعمال
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 معامل التحديدمن  0.45استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع العامل ىذا وبدخولو 
المتغيرات والنموذج  ىذه, وكانت لمشركةالمصير المشترك في االتجاه العام نحو التراكمي 

قدرة التمدد لتكنولوجيا )العامل الثاني , أما ظيور (P-Value < 0.001)معنوي عند 
االتجاه االيجابي أن زيادة مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (معمومات األعمال

قدرة ما يرتفع االتجاه االيجابي نحو عامل ترتفع عند لمشركةالمصير المشترك لمموظفين نحو
 .لتمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالا

قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد (: (H0.3الثالثة الفرضية الفرعية 
 .   α ≤   1.15حصائية الداللة العند مستوى  الرغبة في التغيير فيالمعمومات 

 الثالثةالفرعية االنحدار الخطي المتعدد لمفرضية اختبار تحميل : 29الجدول 

R Beta R Square Adjusted R 
Square 

F P 

.689
a
 .689* .474 .460 49.130 0.000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات عامل : ىما عامبلن مستقبلندخل في ىذا النموذج 
العوامل  R Square تفسر , حيث لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة وعامل األعمال 

التغيير  فيالرغبة نحو تفسر سبب االتجاىات جزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج 
بمغت  Fويتضح من الجدول أن القيمة االحصائية الختبار , 0.474  بمعدل في الشركة

ذو مما يشير الى وجود اثر  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة 49.13
الى  Betaوتشير قيمة  ,التغيير فيالرغبة  لقدرات تكنولوجيا المعمومات في داللة احصائية

 التغيير ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه العبلقة  فياثر قدرات تكنولوجيا المعمومات في الرغبة 

فان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين( لقدرات  R2 Adjustedواعتمادا عمى قيمة , 0.689
 فيالرغبة (, وبالتالي عند تغير 0.460بمغت )التغيير  فيالرغبة تكنولوجيا المعمومات نحو 

 (.0.460بمقدار واحد فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير ايجابيآ بمقدار )التغيير 

 

 



81 
 

 
 

 فيالرغبة  عمى اد قدرات تكنولوجيا المعموماتالبعتحميل االنحدار المتعدد : 30الجدول 
 لمشركة التغيير 

 الرغبة في التغيير

 المعامبلت غير المعيارية

Unstandardized Coefficients 

  Tقيمة 
 المحسوبة

 

مستوى داللة 
T 

 
B الخطأالمعٌاري 

Beta 

1 

 000. 4.099  280. 1.148 (الثابت)

المعلوماتقدرةالبنٌةلتكنولوجٌا  .010 .084 0.016 .119 .905 

قدرةالتمددلتكنولوجٌامعلومات

 األعمال
.310 .093 

0.464 
3.323 .001 

القدرةاإلستباقٌةلتكنولوجٌا

 المعلومات
.153 .085 

0.24 
1.799 .008 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرات تكنولوجيا بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 31يتضح من جدول 
 االستباقية القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياقدرة التمدد عامل المعمومات )
, حيث بمغت قيمة الرغبة في التغيير( ليا تأثير ذو داللة احصائية في المعموماتلتكنولوجيا 

T ( عمى التوالي عند قيمة معنوية عند مستوى داللة 1.799و  3.323المحسوبة )
(p≤0.05) الرغبة في في  المعموماتلتكنولوجيا , ولم يبين اي اثر لقدرة البنية التحتية

 .(0.119المحسوبة ليا ) Tحيث بمغت قيمة  التغيير

 عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتالمتدرج  المتعدد تحميل االنحدار: 31الجدول 
 لمشركة التغيير  فيالرغبة 

 الرغبة في التغيير

 المعيارية غيرالمعامبلت 
Unstandardized Coefficients 

 T قٌمة 

 بةالمحسو
 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معاملالتحدٌد

الجزئًلكل

 متغٌر

R2 

التحدٌدمعامل

 التراكمً

R2 

 قيمة الميل
B     

 الخطأ المعياري
 

Beta  

   0.000 4.216  0.274 1.154الثابت

االستباقٌةالقدرة

 لتكنولوجٌاالمعلومات

0.316 0.082 .471 3.835 0.000 0.455 0.455 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا

 معلوماتاألعمال

0.157 0.078 .246 2.001 0.048 0.019 0.474 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تبين النتائج في األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول  
 فيالرغبة نحو  الموظفيناالتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى  العواملأكثر  أن 31الجدول 
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لتكنولوجيا  االستباقيةالقدرة مقارنة بالشركات األخرى المماثمة ليا كان عامل  التغيير
 معامل التحديدمن  0.455أن يفسرلوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع  المعمومات

وقد  ,(P-Value < 0.001)وبمعنوية لمنموذج ولممتغير  ,في الشركةالتغيير  فيالرغبة نحو 
 سببويكون  في الشركة الرغبة في التغييراالتجاه العام نحو  , أي أنطرديةبعبلقة جاء 

 . لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة عامل   0.455بمعدل 

قدرة التمدد لتكنولوجيا عامل من حيث األىمية المرتبة الثانية دخل في النموذج في ثم 
,  معامل التحديدمن  0.019أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا  معمومات األعمال

معامل من  0.474استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع العامل ىذا وبدخولو 
المتغيرات  ىذه, وكانت لمشركةالتغيير  فيالرغبة في االتجاه العام نحو التراكمي  التحديد

قدرة التمدد عامل )العامل الثاني , أما ظيور (P-Value < 0.001)والنموذج معنوي عند 
االتجاه أن زيادة مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (لتكنولوجيا معمومات األعمال

ما يرتفع االتجاه االيجابي نحو ترتفع عند لمشركةالتغيير  فيالرغبة  االيجابي لمموظفين نحو
 .قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالعامل 

 قدرات تكنولوجيالثر ذو داللة إحصائية أال يوجد  (:(H0.4الرابعة الفرضية الفرعية
حصائية الداللة العند مستوى  الجيدرفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من  فيلمعمومات ا

α ≤  1.15  . 

 الرابعةالفرعية االنحدار الخطي المتعدد لمفرضية اختبار تحميل : 32الجدول 

R Beta R Square Adjusted R 
Square 

F P 

.739
a
 .739* .547 .534 63 0.000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات عامل : ىما عامبلن مستقبلندخل في ىذا النموذج 
العوامل  R Square تفسر , حيث لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة وعامل األعمال 

رفع العاممين نحو تفسر سبب االتجاىات جزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج 
ويتضح من الجدول أن القيمة االحصائية ,   0.547 بمعدل وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

مما يشير الى  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة 63بمغت  Fالختبار 
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رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد لقدرات تكنولوجيا المعمومات في  وجود اثر ذو داللة احصائية
رفع العاممين وجدانيا الى اثر قدرات تكنولوجيا المعمومات في  Betaوتشير قيمة  ,من الجيد

 R2واعتمادا عمى قيمة  0.739 ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه العبلقة  لبذل مزيد من الجيد

Adjusted  رفع فان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين( لقدرات تكنولوجيا المعمومات نحو
رفع العاممين (, وبالتالي عند تغير 0.534بمغت ) دالعاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجي

بمقدار واحد فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير  وجدانيا لبذل مزيد من الجيد
 (.0.534ايجابيآ بمقدار )

رفع العاممين  عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتتحيل االنحدار المتعدد : 33الجدول 
 لمشركة  الجيدوجدانيا لبذل مزيد من 

 رفع العاملين وجدانيا لبذل مزيد من الجهد

 المعامبلت غير المعيارية

Unstandardized Coefficients 

 T قيمة 
 المحسوبة

 

مستوى 
 Tداللة 
 

B الخطأالمعٌاري 
Beta 

1 

 000. 4.532  248. 1.125 (الثابت)

 074. 115. قدرةالبنٌةلتكنولوجٌاالمعلومات
.188 

1.551 .124 

قدرةالتمددلتكنولوجٌامعلومات

 األعمال
.164 .083 .256 1.979 .050 

القدرةاإلستباقٌةلتكنولوجٌا

 المعلومات
.209 .075 .344 2.775 .007 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرات بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 33يتضح من جدول      
 القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياقدرة التمدد عامل تكنولوجيا المعمومات )

رفع العاممين وجدانيا ( ليا تأثير ذو داللة احصائية في المعموماتلتكنولوجيا  االستباقية
( عمى التوالي 1.979و  2.775المحسوبة ) T, حيث بمغت قيمة لبذل مزيد من الجيد

, ولم يبين اي اثر لقدرة البنية التحتية (p≤0.05)عند قيمة معنوية عند مستوى داللة 
 Tحيث بمغت قيمة  رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدفي  المعموماتلتكنولوجيا 

 .(1.551المحسوبة ليا )
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رفع  عمى تكنولوجيا المعموماتالبعاد قدرات المتدرج  المتعدد تحميل االنحدار: 34الجدول 
 لمشركة العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

رفع العاملين وجدانيا 

 لبذل مزيد من الجهد

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  T قيمة  
 المحسوبة

 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معاملالتحدٌد

 الجزئًلكلمتغٌر

R2 

معاملالتحدٌد

 التراكمً

R2 

 قيمة الميل
B 

 الخطأ المعياري
 

Beta  

   0.00 4.88  0.25 1.20 الثابت

االستباقٌةالقدرة

 لتكنولوجٌاالمعلومات

0.25 0.07 .416 3.61 0.00 0.497 0.497 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا

 معلوماتاألعمال

0.22 0.07 .350 3.03 0.00 0.050.547 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تبين النتائج في األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول 
رفع العاممين نحو  الموظفيناالتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى العوامل أكثر  أن 34الجدول 

القدرة  المماثمة ليا كان عامل مقارنة بالشركات األخرى وجدانيا لبذل مزيد من الجيد
 أن يفسرلوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع لتكنولوجيا المعمومات  االستباقية
وبمعنوية  ,رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدنحو  معامل التحديدمن 0.497

االتجاه العام نحو  , أي أنطرديةبعبلقة وقد جاء  ,(P-Value < 0.001)لمنموذج ولممتغير 
عامل  0.497بمعدل  سببويكون  في الشركة رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

 . لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة 

قدرة التمدد لتكنولوجيا عامل من حيث األىمية  المرتبة الثانيةدخل في النموذج في ثم 
,  معامل التحديدل 0.05أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا معمومات األعمال

معامل من  0.536استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع العامل ىذا وبدخولو 
, وكانت رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدفي االتجاه العام نحو التراكمي  التحديد
قدرة )العامل الثاني , أما ظيور (P-Value < 0.001)المتغيرات والنموذج معنوي عند  ىذه

االتجاه أن زيادة مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال
ما يرتفع ترتفع عند لمشركة رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدااليجابي لمموظفين نحو 

 .معمومات األعمالقدرة التمدد لتكنولوجيا االتجاه االيجابي نحو عامل 
 



85 
 

 
 

قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد (: (H0.5الخامسة الفرضية الفرعية
 . α ≤  1.15حصائية الداللة الالمواءمة والتطابق عند مستوى  فيالمعمومات 

 الخامسةالفرعية لمفرضية  االنحدار الخطي المتعدداختبار تحميل : 35الجدول 

R Beta R Square Adjusted R 
Square 

F P 

.750
a
 .750* .562 .550 69.5 0.000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات عامل : ىما عامبلن مستقبلندخل في ىذا النموذج  
العوامل  R Square تفسر , حيث لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة وعامل األعمال 

المواءمة نحو تفسر سبب االتجاىات جزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج 
 69.5بمغت  Fويتضح من الجدول أن القيمة االحصائية الختبار ,  0.56 بمعدلوالتطابق 

مما يشير الى وجود اثر ذو داللة  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة
الى اثر  Betaوتشير قيمة  ,الموائمة والتطابقلقدرات تكنولوجيا المعمومات في  احصائية

 ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه العبلقة  الموائمة والتطابققدرات تكنولوجيا المعمومات في 

فان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين( لقدرات  R2 Adjustedواعتمادا عمى قيمة , 0.750
المواءمة (, وبالتالي عند تغير 0.550بمغت ) المواءمة والتطابقت نحو تكنولوجيا المعموما

بمقدار واحد فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير ايجابيآ بمقدار والتطابق 
(0.550.) 

المواءمة  عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتتحميل االنحدار المتعدد : 36الجدول 
 لمشركة والتطابق 

والتطابقالمواءمة   

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  Tقيمة 
 المحسوبة

 

مستوى داللة 
T 

 B الخطأالمعٌاري Beta 

1 

 001. 3.314  257. 852. (الثابت)

 479. 710. 085. 077. 055. قدرةالبنٌةلتكنولوجٌاالمعلومات

قدرةالتمددلتكنولوجٌامعلومات
 األعمال

.260 .086 .386 3.031 .003 

القدرةاإلستباقٌةلتكنولوجٌا
 المعلومات

.207 .078 .323 2.653 .009 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرات بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 36يتضح من جدول        
 القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياقدرة التمدد عامل تكنولوجيا المعمومات )
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( ليا تأثير ذو داللة احصائية في المواءمة والتطابق, حيث المعموماتلتكنولوجيا  االستباقية
( عمى التوالي عند قيمة معنوية عند مستوى 2.653و  3.031المحسوبة ) Tبمغت قيمة 

المواءمة في  المعموماتلتكنولوجيا , ولم يبين اي اثر لقدرة البنية التحتية (p≤0.05)داللة 
 .(0.710المحسوبة ليا ) Tوالتطابق حيث بمغت قيمة 

 عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتالمتدرج  المتعدد تحيمي االنحدار: 37الجدول 
 لمشركة المواءمة والتطابق 

 المواءمة والتطابق

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  T قيمة  
 المحسوبة

 
 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معاملالتحدٌد
الجزئًلكل

 متغٌر
R2 

معاملالتحدٌد
 التراكمً

R2 

 قٌمةالمٌل

B 

 الخطأ المعياري
Std. Error 

Beta  

   0.00 3.52  0.25 0.89 الثابت

االستباقٌةالقدرة
 لتكنولوجٌاالمعلومات

0.29 0.08 .428 3.81 0.00 0.52 0.52 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا
 0.56 0.04 0.00 3.16 355. 0.07 0.23 معلوماتاألعمال

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تبين النتائج في األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول 
المواءمة نحو  الموظفيناالتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى العوامل أكثر  أن 37الجدول 

لتكنولوجيا  االستباقيةالقدرة عامل : مقارنة بالشركات األخرى المماثمة ليا كانوالتطابق 
 معامل التحديدمن  0.52أن يفسر لوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع المعمومات 

وقد جاء  ,(P-Value < 0.001)وبمعنوية لمنموذج ولممتغير  ,المواءمة والتطابقنحو 
 . في الشركةالمواءمة والتطابق االتجاه العام نحو  , أي أنطرديةبعبلقة 

قدرة التمدد لتكنولوجيا عامل من حيث األىمية المرتبة الثانية دخل في النموذج في ثم 
,  معامل التحديدمن  0.04أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا معمومات األعمال

 معامل التحديدمن  0.56استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع العامل ىذا وبدخولو 
المتغيرات والنموذج معنوي  ىذه, وكانت المواءمة والتطابقفي االتجاه العام نحو التراكمي 

لتكنولوجيا معمومات قدرة التمدد )العامل الثاني , أما ظيور (P-Value <0.001) عند
االتجاه االيجابي لمموظفين نحو أن زيادة مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (األعمال
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قدرة التمدد ما يرتفع االتجاه االيجابي نحو عامل ترتفع عند لمشركةالمواءمة والتطابق 
 .لتكنولوجيا معمومات األعمال

قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد (:  (H0.6السادسة الفرضية الفرعية
 .α ≤  1.15حصائية الداللة النشر المعرفة عند مستوى  فيالمعمومات 

 السادسةالفرعية االنحدار الخطي المتعدد لمفرضية اختبار تحميل : 38الجدول 

R Beta R Square 
Adjusted R 

Square 
F P 

.737
a
 .737* .544 .531 62.1 0.000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات عامل : ىما عامبلن مستقبلندخل في ىذا النموذج 
العوامل  R Square تفسر , حيث لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة وعامل األعمال 

نشر المعرفة نحو تفسر سبب االتجاىات جزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج 
 62.1بمغت  Fويتضح من الجدول أن القيمة االحصائية الختبار ,  0.544 بمعدل

مما يشير الى وجود اثر ذو داللة  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة
الى اثر قدرات  Betaوتشير قيمة  ,لقدرات تكنولوجيا المعمومات في نشر المعرفة احصائية

واعتمادا  0.737 تكنولوجيا المعمومات في نشر المعرفة ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه العبلقة 
فان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين( لقدرات تكنولوجيا  R2 Adjustedعمى قيمة 

واحد بمقدار نشر المعرفة (, وبالتالي عند تغير 0.531بمغت ) نشر المعرفةالمعمومات نحو 
 (.0.531فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير ايجابيآ بمقدار )
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نشر المعرفة  عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتتحميل االنحدار المتعدد : 39الجدول 
 لمشركة

 نشر المعرفة

 المعامبلت غير المعيارية

Unstandardized Coefficients 

 T قيمة 
 المحسوبة

 

 داللةمستوى 
 T 

 
B الخطأالمعٌاري 

Beta 

1 

 014. 2.501  277. 693. (الثابت)

قدرةالبنٌةلتكنولوجٌا

 المعلومات
.136 .083 .199 1.637 .105 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا

 معلوماتاألعمال
.164 .092 .230 1.771 .008 

القدرةاإلستباقٌة

 لتكنولوجٌاالمعلومات
.242 .084 .357 2.875 .005 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرات بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 39يتضح من جدول       
 القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياقدرة التمدد عامل تكنولوجيا المعمومات )

( ليا تأثير ذو داللة احصائية في نشر المعرفة, حيث المعموماتلتكنولوجيا  االستباقية
( عمى التوالي عند قيمة معنوية عند 1.771و  2.875المحسوبة ) Tبمغت قيمة 
 المعموماتلتكنولوجيا , ولم يبين اي اثر لقدرة البنية التحتية (p≤0.05)مستوى داللة 

 .(1.637المحسوبة ليا ) Tنشر المعرفة حيث بمغت قيمة في 

نشر  عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتالمتدرج المتعدد تحميل االنحدار : 40الجدول 
 لمشركةالمعرفة 

 نشر المعرفة

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  T قيمة  
 المحسوبة

 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معاملالتحدٌد

 الجزئًلكلمتغٌر

R2 

معاملالتحدٌد

 التراكمً

R2 

 قيمة الميل
B      

 الخطأ المعياري
 

Beta  

   01. 2.84  27. 78. الثابت

االستباقٌةالقدرة

 لتكنولوجٌاالمعلومات

.29 .08 .434 3.75 .00 0.498 0.498 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا

 معلوماتاألعمال

.23 .08 .329 2.84 .01 0.046 0.544 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تبين النتائج في األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول 
نشر نحو  الموظفيناالتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى العوامل أكثر  أن 40الجدول 
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لتكنولوجيا  االستباقيةالقدرة عامل : مقارنة بالشركات األخرى المماثمة ليا كان المعرفة
 معامل التحديدمن 0.498 أن يفسر لوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع المعمومات 

بعبلقة وقد جاء  ,(P-Value < 0.001)وبمعنوية لمنموذج ولممتغير  ,نشر المعرفة نحو 
 . في الشركةنشر المعرفة االتجاه العام نحو  , أي أنطردية

قدرة التمدد لتكنولوجيا  عاملمن حيث األىمية المرتبة الثانية دخل في النموذج في ثم 
,  معامل التحديدمن  0.046أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا معمومات األعمال

معامل من  0.544استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع العامل ىذا وبدخولو 
المتغيرات والنموذج معنوي  ىذه, وكانت المعرفةنشر في االتجاه العام نحو التراكمي  التحديد
قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات )العامل الثاني , أما ظيور (P-Value < 0.001)عند 

االتجاه االيجابي لمموظفين نحو أن زيادة مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (األعمال
قدرة التمدد ما يرتفع االتجاه االيجابي نحو عامل ترتفع عند لمشركةالمواءمة والتطابق 
 االعمال.              لتكنولوجيا معمومات

قدرات تكنولوجيا لثر ذو داللة إحصائية أال يوجد (: (H0.7 السابعة الفرضية الفرعية
  ≥ αحصائية الداللة العند مستوى  يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ فيالمعمومات 

0.05. 

 الفرعية السابعةاالنحدار الخطي المتعدد لمفرضية اختبار تحميل : 41الجدول 

R Beta R Square Adjusted R 
Square 

F P 

.686
a
 .686* .471 .456 48.440 .000 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات عامل : ىما عامبلن مستقبلندخل في ىذا النموذج 
العوامل  R Square تفسر , حيث لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة وعامل األعمال 

يمان الموظفين إنحو تفسر سبب االتجاىات جزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج 
 Fويتضح من الجدول أن القيمة االحصائية الختبار ,   0.471بمعدل ببذل مزيد من العمل

مما يشير الى وجود  (P-Value < 0.05)بمغت  احصائية وبمستوى داللة 48.44بمغت 
يمان الموظفين ببذل مزيد من إلقدرات تكنولوجيا المعمومات في  اثر ذو داللة احصائية
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يمان الموظفين ببذل إالى اثر قدرات تكنولوجيا المعمومات في  Betaوتشير قيمة  ,العمل
 R2واعتمادا عمى قيمة , 0.686 ىو ايجابي وتبمغ قوة ىذه العبلقة  مزيد من العمل

Adjusted  يمان إفان القدرة التفسيرية التنبؤية )التباين( لقدرات تكنولوجيا المعمومات
يمان إ(, وبالتالي عند تغير 0.456)المنظمي بمغت  الموظفين ببذل مزيد من العمل
بمقدار واحد فان قدرات تكنولوجيا المعمومات سوف تتغير  الموظفين ببذل مزيد من العمل

 (.0.456ايجابيآ بمقدار )

يمان إ عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتتحميل االنحدار المتعدد : 42الجدول 
 لمشركة  الموظفين ببذل مزيد من العمل

الموظفين ببذل مزيد من العمليمان إ  

 المعامبلت غير المعيارية

Unstandardized Coefficients 

 T قيمة 
 المحسوبة

 

مستوى داللة 
T 

 
B الخطأالمعٌاري 

Beta 

1 

 000. 3.882  286. 1.109 (الثابت)

 764. -300. -039. 085. -026. قدرةالبنٌةلتكنولوجٌاالمعلومات

لتكنولوجٌامعلوماتقدرةالتمدد

 األعمال
.219 .095 .321 2.297 .024 

القدرةاإلستباقٌةلتكنولوجٌا

 المعلومات
.279 .087 .431 3.219 .002 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

قدرات تكنولوجيا بان التغيرات المتعمقة  (T), وبمتابعة قيم اختبار 45يتضح من جدول       
االستباقية لتكنولوجيا  القدرة, وعامل األعمال معمومات لتكنولوجياالمعمومات )عامل قدرة التمدد 

, حيث بمغت يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإالمعمومات( ليا تأثير ذو داللة احصائية في 
مستوى داللة ( عمى التوالي عند قيمة معنوية عند 5.597و  3.579)المحسوبة  Tقيمة 

(p≤0.05) يمان الموظفين إ, ولم يبين اي اثر لقدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات في
 (.1.311-المحسوبة ليا) Tحيث بمغت قيمة  ببذل مزيد من العمل
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 عمى البعاد قدرات تكنولوجيا المعموماتالمتدرج  المتعدد تحميل االنحدار: 43الجدول 
 لمشركة ببذل مزيد من العمليمان الموظفين إ

يمان الموظفين ببذل إ

 مزيد من العمل

 المعامبلت غير المعيارية
Unstandardized Coefficients 

  T قيمة  
 المحسوبة

 

 درجةالمعنوٌة

 اإلحصائٌةلقٌمة

T 

Sig. 
 

معاملالتحدٌد

 الجزئًلكلمتغٌر

R2 

 معاملالتحدٌد

 التراكمً

R2 

 قٌمةالمٌل

B 

 المعياريالخطأ 
 

Beta  

   0.00 3.91  0.28 1.09 الثابت

االستباقٌةالقدرة

 لتكنولوجٌاالمعلومات

0.27 0.08 .415 3.37 0.00 0.441 0.441 

قدرةالتمددلتكنولوجٌا

 معلوماتاألعمال

0.21 0.08 .302 2.45 0.02 0.029 0.471 

 ذاتداللةاحصائٌةعندمستوىالدالة(p≤0.05) 

تبين النتائج في األىمية,  الدراسة المستقمة في النموذج حسب عواملولقياس دخول 
يمان إنحو  الموظفيناالتجاه العام لدى تأثيرًا في مستوى العوامل أكثر  أن 43الجدول 

القدرة عامل : مقارنة بالشركات األخرى المماثمة ليا كان الموظفين ببذل مزيد من العمل
 رأن يفسلوحده  العامل المستقلىذا حيث استطاع لتكنولوجيا المعمومات  االستباقية

وبمعنوية لمنموذج  ,يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإنحو  معامل التحديدمن 0.441
يمان إاالتجاه العام نحو  , أي أنطرديةبعبلقة وقد جاء  ,(P-Value < 0.001)ولممتغير 

 . الشركةفي  الموظفين ببذل مزيد من العمل

قدرة التمدد لتكنولوجيا عامل من حيث األىمية المرتبة الثانية دخل في النموذج في ثم 
, معامل التحديدمن  0.029أن يفسر لوحده  العامل, حيث استطاع ىذا معمومات األعمال

معامل من   0.471استطاع النموذج أن يفسر, السابق العاملمع  العاملىذا وبدخولو 
 ىذه, وكانت يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإفي االتجاه العام نحو  التراكمي التحديد

قدرة )العامل الثاني , أما ظيور (P-Value < 0.001)المتغيرات والنموذج معنوي عند 
االتجاه أن زيادة مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال

ما يرتفع ترتفع عند لمشركة يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإااليجابي لمموظفين نحو 
 .قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمالاالتجاه االيجابي نحو عامل 
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 Canocal Correlation التشابكيرتباط اال تحميل ( 4-8)

ييدف ىذا االرتباط إلى اختبار تأثير مجموعة من العوامل المستقمة عمى مجموعة من     
العوامل التابعة, كذلك يستخدم ىذا االختبار ألنو ال يتأثر باالرتباط التمقائي بين المتغيرات 

ة ي من العوامل المستقمة لو تأثير أعمى في العوامل التابعأالتابعة, وىذا يوفر قدرة عمى قياس 
 في الدراسة. وقد كانت االختبار عمى النحو التالي: 

قياس أي من العوامل المستقمة لو تأثير أعمى في ل   التشابكيرتباط اال تحميل : 44الجدول 
 العوامل التابعة في الدراسة

Error. DF Hypoth. DF Approx. F Value 
  NameTest 

Sig. of

375.111 57.111 5.413 1.811 
Pillais 
 0.000 

315.111 57.111 71.637 5.579 
Hotellings 

0.00 

593.441 57.111 7.665 1.584 
Wilks 
 0.00 

- - - 0.676 
Roys 
 0.00 

 

 ويوضح الجدول التالي قيم االرتباط لكل من المتغيرات المتسقمة والتابعة عمى النحو التالي: 

 لكل من المتغيرات المستقمة والتابعة  التشابكيرتباط اال تحميل : 45الجدول 
Canon Cor.      Sq. Cum. Pct. Pct. Eigenvalue cor Root 

No. 

1.855 93.956 93.956 5.184 1.676 7 

1.314 98.557 4.617 1.715 1.193 5 

1.778 711.111 7.473 1.133 1.137 3 

 

يتضح من النتائج في الجدول السابق أن قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات تفسر الجزء  
( ويتضح ذلك من قيمة 2.08) Eigenvalueاألكبر من الذكاء المنظمي حيث بمغ قيمة 

(, بالمقابل لم تفسر العوامل األخرى المستقمة بقدرة التمدد 0.822االرتباط والتي بمغت )
لتكنولوجيا معمومات األعمال والقدرة االستباقية لتكنولوجيا المعمومات سوى الجزء القميل من 
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( عمى 0.178و 0.304الذكاء المنظمي ويفسر ذلك معامل االرتباط المنخفض والذي بمغ )
 الترتيب. 
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 
 ( : المقدمة 5-1) 

 

 االستنتاجاتو  مناقشة النتائج  ( : 5-2) 

 

 ( : التوصيات 5-3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

) المقدمة 5-1 ) 

ثر قدرات تكنولوجيا المعمومات في الذكاء المنظمي أىدفت الدراسة الى التعرف عمى 

بمقابمة لموظفان في  قام الباحث, . ولتحقيق ىدف الدراسة المنشودردنألا VIPماركة شركة ل

ن إ ,الدراسة موضوع تناولت حديثة اتدراس عمى بناءاً  خاصة استبانو بتطويرو  الشركة المبحوثة

األردن سواء كانوا من  VIPالحالية يشمل جميع العاممين في شركة ماركة  مجتمع الدراسة

ت نسبة بمغ حيث اموظف (200) عددىم بمغحيث ( المديرينو  ,قسامرؤساء األو  ,الموظفين)

استبانة تم  )112) بواقع من % 56 االردن  VIPماركة االستجابة لمجتمع الدراسة من شركة 

لوحدة  االستبانةجراء الدراسة بواسطة إتم و  .الجراء التحميل االحصائي مناسبةاستبلميا وجاءت 

دبيات عمى األىداف الدراسة معتمدًا أالتي تم تطويرىا لتحقيق  دراسةالمعاينة باستخدام أداة ال

عمى محورين رئيسين وىما محور قدرات تكنولوجيا وقد احتوت أداة الدراسة  السابقة ذات العبلقة

قدرات تكنولوجيا المعمومات من خبلل  قياس محور تم   ,ومحور الذكاء المنظميالمعمومات 

قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات و قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات, ) :القدرات التالية

قياسو من  م  ا محور الذكاء المنظمي فتمّ أت(, اإلستباقية لتكنولوجيا المعموما القدرةو األعمال, 

رفع و , جل التغيرأوالرغبة من , والمصير المشترك, الرؤية االستراتيجية (:خبلل العوامل التالية

يمان الموظفين ا  و , ونشر المعرفة, والمواءمة والتطابق, العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد

% باستخدام 98عمى نسبة ثبات كمي  (االستبانة) ةدااإل توقد حاز  ,) لببذل مزيد من العم

 .(Cronbach Alphaألفا ) كرونباخ اختبار
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( مناقشة النتائج  واالستنتاجات 5-2)   

ثري ن تألى مجوعة من النتائج واالستنتاجات اليامة التي من الممكن إالدراسة  توصمت

ن تقود نتائج ىذه أ. كما يأمل الباحث ريات ذات العبلقة بموضوع الدراسةوتعزز االدبيات والنظ

 :ردناأل  VIPماركة الدراسة الى مجموعة من القرارات اليامة والمفصمية لشركة 

 

 النتائج 
, وقد كان %( من اإلناث47%( مقارنة مع)53) اٌّزتّغبمغت نسبة الذكور في  .1

%( 63وكان معظميم ) ,سنة 36عمار أقل من أ%( الموظفين من فئة الشباب ب80)

فين كان ظ%( من المو 45من حممة الدرجة العممية الجامعية األولى)البكالوريوس(, وأن )

 سنوات فأقل. 5عدد سنوات خبرتيم 

 :من حيث قدرات تكنولوجيا المعموماتأن االتجاه العام لمموظفين نحو أبعاد مستوى  .2

, البنية التحتية لتكنولوجيا المعموماتقدرة و  ,قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال)

حيث  ,اً االردن كان مرتفع VIPماركة شركة ل (لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة و 

حسب مقياس لكرت  1.15بانحراف معياري  5.64بمغ المتوسط العام ليذا االتجاه 

عمى ان االتجاه  ((Lu & Ramamurthy, 2011 , وىذا يتفق مع دراسةالسباعي

مواليات لشمال الوسط الغربي  اتشركنظم المعمومات في  لمديري الشركات ومديريالعام 

ويبدو لمباحث أن  .كان مرتفعا قدرات تكنولوجيا المعموماتنحو أبعاد  المتحدة األمريكية

الشركة المبحوثة كانت تيتم بأبعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات حيث أنيا قامت بشراء 

موقع خاص ليا, وابتكارىا لبرنامج خاص بالشكاوي حيث أنو يقوم عمى فمترة البيانات 

 وتوزيعيا حسب الطمب, واىتمام الشركة بتجديد األجيزه وتحديثيا كل فترة زمنية قصيرة.
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الرؤية )الذكاء المنظمي من حيث:  لمموظفين نحو أبعاد مستوى ةالعاماالتجاىات أن  .3

رفع العاممين وجدانيا لبذل جل التغير, و أاالستراتيجية, والمصير المشترك, والرغبة من 

يمان الموظفين ببذل مزيد من ا  , والمواءمة والتطابق, ونشر المعرفة, و مزيد من الجيد

حيث بمغ المتوسط العام ليذا  ,كان مرتفعاً  األردن VIPماركة في شركة  (العمل

مقياس لكرت الخماسي, وىذا يتفق مع حسب  0.76 يبانحراف معيار   3.83هاالتجا

قياس كل بعد من أبعاد الذكاء التي ركزت عمى  (Lefter et al., 2008) نتائج دراسة

الذكاء  فقرات كان االتجاه العام نحوحيث  ,لمنظمي من وجية نظر األصول البشريةا

ويبدو لمباحث أن الشركة المبحوثة تدير الشركة بذكاء حيث  .نوعآ ما المنظمي مرتفعآ

الواحد, وأنيا تتعامل مع فريق الأنيا ربطت جميع العاممين بنظام واحد لمعمل بروح 

طمبات االرجاع والشكاوي بذكاء وذلك بالمحاولة عمى تسوية السفقات بكممة طيبة وتقديم 

 ىدايا الرضاء الطرفين.خصم أو 

في  قدرات تكنولوجيا المعموماتانو ىناك اثر ايجابي ذو داللة احصائية ل الدراسة نتائجبينت  .4

وجود عبلقة ذات داللة  (Rezaei, 2012)وىذا يتفق مع دراسة , الذكاء المنظمي

, فقط لموظفينا لكن من وجية نظر إحصائية بين تكنولوجيا المعمومات والذكاء التنظيمي

التي  (Lu & Ramamurthy, 2011(مع نتائج دراسة  ايضا وتتفق نتائج ىذه الدراسة

  .ثر قوي لقدرات تكنولوجيا المعمومات عمى ذكاء المنظمةأوجود  بينت

إحصائية لكل  ةدالل يلقد تم رفض الفرضية الصفرية التي تدعي بعدم وجود أثر ذ .5

لتكنولوجيا  االستباقيةالقدرة  , وعاملاألعمالقدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات عامل )من

 ≥αعند مستوى حصائيةاإلداللة العند مستوى المنظمي لمشركة الذكاء في  (المعمومات

االتجاه العام نحو من % 63.3فسر تأن  ىذه العوامل المستقمة تاستطاعحيث  ,0.05
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 ةدالل يالفرضية الصفرية التي تدعي بعدم وجود أثر ذ قبولالمنظمي, بينما تم الذكاء 

عند المنظمي لمشركة الذكاء في  المعمومات لتكنولوجيا التحتية لبنيةا قدرةلإحصائية 

)العمري,  وىذا يختمف مع دراسة, α≤ 1.15عند مستوى حصائيةاإلداللة المستوى 

دامتيا التنظيمية الذاكرة بناء إنالتي بينت  (2013  التحتية البنى توفير إلى يحتاج وا 

, كما تتفق ىذه دراسة مع دراسة لممؤسسة الضرورية المعمومات من تكنولوجيا األساسية

التي بينت ان البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات: كاالجيزه  (2014)الجبوري, 

والبرمجيات وغيرىا من الخدمات التكنولوجية االخري لم تاخذ بعين االعتبار وبالشكل 

 .البحث ِزتّغالمطموب لتحقيق الذكاء التنظيمي لدى 

 لتكنولوجيا التمدد قدرة, وعامل لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة عامل )أما ظيور  .6

أن زيادة االتجاه االيجابي مع النموذج يفسر عمى  طرديةبعبلقة  (األعمال معمومات

لمشركة ترتفع عندما يرتفع االتجاه االيجابي نحو  االستراتيجيةالرؤية  لمموظفين نحو

 معمومات لتكنولوجيا التمدد قدرةوعامل  لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة عامل 

االستراتيجية في الشركة يكون سببو بمعدل الرؤية االتجاه العام نحو , وقد كان عمالاأل

 & Lu دراسة  أشارت نتائج, كما لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة عامل  57.9%

)2011 ,Ramamurthy) ثر قوي لقدرات تكنولوجيا المعمومات عمى ذكاء أوجود  إلى

 .المنظمة

ة دالل يالتي تدعي بعدم وجود أثر ذ ((H0.2لقد تم رفض الفرضية الصفرية الثانية  .7
داللة الالمصير المشترك عند مستوى عمى قدرات تكنولوجيا المعمومات ل إحصائية

االتجاه من % 45أن يفسر ىذا العامل المستقل لوحده استطاع . α ≤  1.15حصائية اإل
 .المصير المشتركنحو  العام
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ة دالل يالتي تدعي بعدم وجود أثر ذ ((H0.3 رفض الفرضية الصفرية الثالثةلقد تم  .8

داللة العند مستوى  الرغبة في التغييرفي قدرات تكنولوجيا المعمومات ل إحصائية

الكمي في االتجاه  من التباين% 47.4استطاع النموذج أن يفسر. α ≤ 1.15حصائية اإل

 (2013, وآخرون )الطائي كما اتفقت مع  دراسة, لمشركة الرغبة في التغييرالعام نحو 

)الذكاء المنظمي(,  بوجود اثر بين ابعاد االستراتيجية المستدامو وابعاد المنظمة الذكية

كما جاءت الرغبة من اجل التغير في الدرجة االولى من حيث االىمية النسبية حسب 

 .اٌّزتّغاجابة افراد 

 ةدالل يالتي تدعي بعدم وجود أثر ذ ((H0.4 لقد تم رفض الفرضية الصفرية الرابعة .9

عند  رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدفي لمعمومات ا قدرات تكنولوجيال إحصائية

جزءًا ىامًا العوامل الداخمة في النموذج  تفسر  وقد .α≤ 1.15حصائيةاإلداللة المستوى 

 وجدانيا لبذل مزيد من الجيدرفع العاممين تفسر سبب االتجاىات نحو من التباين في 

 .%54.7بمعدل

 ةدالل يالتي تدعي بعدم وجود أثر ذ ((H0.5 لقد تم رفض الفرضية الصفرية الخامسة .71

داللة الالمواءمة والتطابق عند مستوى  فيقدرات تكنولوجيا المعمومات ل إحصائية

جزءًا ىامًا من التباين العوامل الداخمة في النموذج  تفسر وقد . α ≤  1.15حصائية اإل

 .%56.2 بمعدلالمواءمة والتطابق تفسر سبب االتجاىات نحو في 

لة دال يالتي تدعي بعدم وجود أثر ذ ((H0.6 لقد تم رفض الفرضية الصفرية السادسة .77

حصائية اإلداللة النشر المعرفة عند مستوى في قدرات تكنولوجيا المعمومات ل إحصائية

α ≤ 1.15.  تفسر جزءًا ىامًا من التباين في الداخمة في النموذج  العوامل تفسر حيث

 .% 54.4بمعدلنشر المعرفة سبب االتجاىات نحو 
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 ةدالل التي تدعي بعدم وجود أثر ذي ( (H0.7لقد تم رفض الفرضية الصفرية السابعة .75
عند  يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإ فيقدرات تكنولوجيا المعمومات ل إحصائية
جزءًا العوامل الداخمة في النموذج  تفسر حيث  .α ≤  1.15حصائية اإلداللة المستوى 

 يمان الموظفين ببذل مزيد من العملإتفسر سبب االتجاىات نحو ىامًا من التباين في 
لبعد  الشركة نتائجن أ (2013, وآخرون )الطائي, كما بينت دراسة % 47.1بمعدل

داء والمعايير المرتبطة األتيتم بيذا البعد من خبلل القضايا المرتبطة ب المنظمة الذكية
العمل ذلك مرتبط وبشكل رئيسي بنتائج الشركة في بو, ألن ىناك ضغوطات 

 .والمخرجات

أن قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا  Canocal Correlationتحميل بينت النتائج في  .73
 Eigenvalueاء المنظمي حيث بمغ قيمة المعمومات تفسر الجزء األكبر من الذك

(, بالمقابل لم تفسر 0.822( ويتضح ذلك من قيمة االرتباط والتي بمغت )2.08)
العوامل األخرى المستقمة بقدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال والقدرة االستباقية 
لتكنولوجيا المعمومات سوى الجزء القميل من الذكاء المنظمي ويفسر ذلك معامل االرتباط 

 ( عمى الترتيب.0.178و 0.304المنخفض والذي بمغ )

 
 االستنتاجات 

بين الذكور واالناث, وكانوا من فئة الشباب,  اً عفي الشركة كان متوز  الجنسإن توزيع  .1

 وبخبرات عممية حديثة.  أكثرىم من حممة الدرجة الجامعية,و 

في رفع وتحسين الذكاء المنظمي في  اً ىام اً ن قدرات تكنولوجيا المعمومات تمعب دور إ .2

مسبوقة الوغير  ئةاالردن مما يمكنيا من االستجابة لمتغيرات المفاج VIPماركة شركة 

 في بيئة عمميا.

 VIPماركة الذكاء المنظمي لشركة  ن االتجاىات العام لمموظفين نحو أبعاد مستوىإ .3

عمى أنيا تتقدم مقارنة مع الشركات  عتاٌذسا ِزتّغ فرادأيشير إلى موافقة  األردن

 ليا في السوق.األخرى المماثمة 
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المنظمي الذكاء نحو  يةنستنتج من تحميل االنحدار المتعدد أن أكثر االتجاىات اإليجاب. 4
القدرة  ايجابي وطردي كمما كانت االتجاىات ايجابية نحو عامل يتأثر بشكل لمشركة

 .قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال, وعامل لتكنولوجيا االستباقية
النموذج يفسر  في طرديةلتكنولوجيا المعمومات بعبلقة  االستباقيةالقدرة  عاملظيور  إن. 5

لمشركة ترتفع عندما يرتفع  االستراتيجيةالرؤية  أن زيادة االتجاه االيجابي لمموظفين نحوعمى 

 .لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة االتجاه االيجابي نحو عامل 

 فيالرغبة و , المصير المشتركو )الرؤية االستراتيجية,  :نحو ةيإن أكثر االتجاىات اإليجاب. 6
 ,نشر المعرفةو , المواءمة والتطابقو , رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيدو , التغيير

ايجابي وطردي كمما كانت  لمشركة يتأثر بشكل (يمان الموظفين ببذل مزيد من العملا  و 
قدرة التمدد لتكنولوجيا , وعامل لتكنولوجيا االستباقيةالقدرة االتجاىات ايجابية نحو عامل 

 .معمومات األعمال
 

( التوصيات5-3)   

 من باالعتماد عمى نتائج واستنتاجات ىذه الدراسة, يقوم الباحث ىنا بتقديم جممة

االردن العاممة  VIPماركة قبل شركة خذ بعين االعتبار من تأ أن لتوصيات والتي من الممكنا

كما  .يخص استخدام وتفعيل قدرات تكنولوجيا المعمومات وكذلك الذكاء المنظمي وذلك في ما

تعود بالفائدة عمى الباحثين االخرين وبالتالي  أن يقدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يمكن

 منظومة المعرفة بشكل عام كما يمي:

والعمل عمى توفير بيئة االستمرار بتطوير قدرات تكنولوجيا المعمومات يوصي الباحث  -7

من في ظل العالم الجديد  الذكاء المنظمي فيايجابي  أثر لما في ذلك من تكنولوجية قوية وحديثة

 .مسبوقة في بيئة عممياالغير ئة و ستجابة لمتغيرات المفاججل االأ
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اجراء المزيد من الدراسات واالبحاث لنفس الدراسة الحالية في شركات يوصي الباحث  -5

لممقارنة بين وجيات  ذات تطور تكنولوجي كبير, مختمفة خصوصا في بمدان متقدمة وبيئات

 واالختبلف الفكري والثقافي بين الشركات والبمدان االخرى.النظر 

الشركات وخاصة شركات التسويق االلكتروني االىتمام الشديد باستغبلل  يوصي الباحث -3

لحماية بياناتيا من التمف او السرقو ولرصد بيانات االمثل لتكنولوجيا المعمومات وتطوير قدراتيا 

زبائنيا لتمبية رغباتيم لكسب حصة سوقية اكبر, وتعزيز ىذه التكنولوجيا بانظمة ذكية اي ذكاء 

 منظمي.

قدرة التمدد لتكنولوجيا يوصي الباحث الشركة في موضوع البحث باالىتمام وتطوير:  -4

ثر واضح نحو الوصول الى أ, لما ليما من جيا المعموماتالقدرة االستباقية لتكنولو و المعمومات 

 الذكاء المنظمي.

الرؤية  لمموظفين نحواالستمرار بتطوير االمكانات المعززة  الشركة يوصي الباحث -5

 معمومات لتكنولوجيا التمدد قدرةعامل  تعزيز فيلما في ذلك اثر ايجابي  لمشركة االستراتيجية

 .  لتكنولوجيا المعمومات االستباقيةالقدرة عامل و  األعمال
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 (1رقم ) ممحق

 نموذج مقابمة

 2014 – 10 – 22الموافق  عصرا ( 3:00األربعاء ) الساعة  :التاريخ

 VIP ماركة لشركة:ا

 األسئمة:

 ؟ركةما ىو مجال عمل الش -1

نظارات, و ساعات, و يات البيع ألكثر من منتج ) مبلبس, ىو موقع الكتروني يتيح من خبللو عمم

 (أحذية...الخو 

 ؟ما ىو مجال عمل الموظف -2

موظف الموارد , )السيد قيس فريحات( اإلستراتيجي –المعمومات ولوجيا مدير فريق في قسم تكن

 .)السيد نعمان ابو طالب( البشرية

 كم عدد العاممين في الشركة ؟ -3

 .ومدير ,ورئيس قسم, ( بين موظف200)ا حوالييعمل في الشركة حالي
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 :  لشركة قدرات تكنولوجيا المعموماتىل تمتمك ا -4

 التحتية لتكنولوجيا المعمومات ؟ ىل تمتمك الشركة قدرات في البنية - أ

الحواسيب كل سنة واحدة عمى األقل, وتقديم انترنت ذو : تجديد األجيزة و نعم, ومثال عمى ذلك

 , لمنع أي( بأقصى سرعة ومدى ممكنWi-Fi)ستخدم استشعاراتتغطية كاممة وقوية  يبث و 

 .انقطاع في التواصل عبر اإلنترنت

 عمى التمدد في تكنولوجيا المعمومات ؟ىل تمتمك إدارة الشركة القدرة   - ب

ستئجار مواقع عبر اإلنترنت  من ا : شراء موقع خاص ليا بدالً نعم, ومثال عمى ذلك

تراق من قبل في ثبلث بمدان متباعدة لحماية بيانات الشركة من الضياع أو االخ( Server)ووضع

 .القرصنة اإللكترونية

 ق البحث البتكارات في تكنولوجيا المعمومات ؟ىل تمتمك إدارة الشركة القدرة عمى استبا  - ت

نعم, ومثال عمى ذلك: ابتكار سبل جديدة بتنقية جميع شكاوي العمبلء وتحويميا إلى القسم 

من خبلل برنامج يتفحص النص الوارد من رسائل العمبلء بناء عمى  المختص مباشرة الكترونيا,

لك سرعة االستجابة إلى ذ. واليدف من (, تأخير, رفض, استرجاعشكوى):, مثلكممات مفتاحيو

 حاجات العميل ومنع التجاىل ألي شكوى مقدمة.

 ؟المنظميىل تمثل الشركة نموذجا لمذكاء  -5

, حيث قامت بشراء قاعدة بيانات لبيئة الخارجية لمواكبة التحدياتتتعامل الشركة مع متغيرات ا -

 منيا.ل استرجاع المعمومات لتحكم السيطرة عمى بياناتيا وتسيّ 



110 
 

 
 

 .لتحيق األستراتيجة المتبعة لدييمالعمل بروح الفريق  -

كل العاممين بنظام الحرص عمى القوائم بين جيود األفراد لتحقيق أىداف الشركة من خبلل ربط  -

 . واحد

 .يساىم في تحقيق األىداف باألجمالتوحيد النظرة األستراتيجة لكل فرد عامل, مما  -

ركة تقابل طمبات , حيث أن الشلتحسين خدمة العمبلء عمل وتكيفياالتعامل مع ضغوطات ال -

بتسوية الصفقات مع العمبلء" وذلك لضمان رضا العمبلء وحقوقيم مع حصر الرفض لمبضاعة "

 الخسائر لدى الشركة.

 

 :الشركةمشكمة 

 
 

 

 

 

 

من خالل تبادل الحديث مع موظفي الشركة تبين لدى الباحث أن الشركة في موضوع البحث 

, وذلك بسبب عدم نب التهديدات في البيئة الخارجيةالفرص وتجتعاني من مشاكل في استغالل 

.لوجيا المعلومات والذكاء المنظمياالستغالل االمثل لقدرات تكنو  
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 (2رقم ) ممحق

 جدول المحكمين

 

 

 

 

الجامعةالتخصصاالسمواللقبالعلمًرقم

الشرقاألوسطاحصاءإدارةا.دمحمدالنعٌم7ً

الشرقاألوسطإدارةأعمالالمغربًكاملد.ا5

الشرقاألوسطإدارةأعمالصالحعلًاحمد. د3

االمٌرةسمٌةإدارةمعلوماتٌةسمورججور. د4

البلقاءالتطبٌقٌةنظممعلوماتحاسوبٌةالمعاٌطهمحمد. د5

الشرقاألوسطإدارةأعمالالربٌعًلٌث. د6

العلوماإلسالمٌةمعلوماتإدارٌةنظمالرٌاالتهارون. د7

البلقاءالتطبٌقٌةنظممعلوماتإدارٌةقطٌشاتفادي. د8

األمٌرةسمٌةإدارةمعلوماتٌةد.عمرالحجران9
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 (3ممحق رقم )

 استبانو الدراسة بصورتيا النيائية

 
 تحية طيبة................................................................................................ السادة المحترمين

 ييدف الباحث إلى القيام بدراسة بعنوان :

 انًُظًٙ"زكبء انقذسات تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبت فٙ أثش "
The Impact of IT capabilities in organizational intelligence 

 

ن البيانات أيرجى التكرم بالعمم ب ( في المكان المناسب,Xأرجو التكرم بوضع إشارة )
عمى مستوى من السرية ولن أالتي سيتم جمعيا ىي لغايات البحث العممي فقط و سيتم معاممتيا ب

 بموافقو خطية من الشركة. إال ي طرف ثالثألتعطى 

.سةىذه الدرانشكركم عمى حسن تعاونكم والمشاركة في 



   المشرف
 الباحث  المحاميد محمد سعوداد. 

 الطالب: فواز توفيق العواممة  
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7

 أبعاد

تكنولوجيا المعلوماتقدرات 

Dimensions of IT 

Capabilities  

 
 
(7 )

 درجات

 
 
(6 )

 درجات

 
 
(5 )

 درجات

 
 
(4 )

 درجات

 
 
(3 )

 درجات

 
 

(2 )
 درجات

 
 
(1 )

 درجات

 أ

 لتكنولوجيا المعمومات التحتية البنية قدرة
IT Infrastructure Capability 

يرجى تقييم الشركة مقارنة بالشركات المنافسة في 
 نفس المجال

أفضل 
 بكثير

 أفضل أفضل
نوعا 
 ما

اقل  مشابو
نوعا 
 ما

اقل  اقل
 بكثير

7

 

توووووفر الشووووركة خوووودمات إدارة البيانووووات  قواعوووود 

البيانات,مخووووازن البيانووووات,توفر البيانات,سووووهولة 

لكافووووة  الوصووووول إلووووا البيانات,تخزين,مشوووواركة 

 العاملين

       

5
 االتصال, توفر الشركة خدمات شبكات االتصاالت 

شبكات االتصال الداخلية,شبكات االتصال 

 الخارجية 

       

3 
توفر الشركة محفظة من التطبيقات  نظم تخطيط 

الموارد,صفحات الخادم النشطة,وحدات 

 البرمجيات القابلة الستخدام,التكنولوجيا الجديدة 
       

4 
توفر الشركة تكنولوجيا مساندة للعمليات 

 عالية المستوى,مراقبة األداء  خوادم,معالجة 
       

ب

 قدرة التمدد لتكنولوجيا معمومات األعمال
 IT Business Spanning 

Capability

أفضل 
 بكثير

 أفضل أفضل
نوعا 
 ما

اقل  مشابو
نوعا 
 ما

اقل  اقل
 بكثير

7
الشركة رؤية واضحة كيف تساهم  تتوفر لدى

        تكنولوجيا المعلومات في تحقيق قيمة لألعمال

5
توائم الشركة بين التخطيط االستراتيجي لألعمال 

 والتخطيط لتكنولوجيا المعلومات
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3
تقوم الشركة بعملية تخطيط فعالة لعمليات 

 تكنولوجيا المعلومات 
       

4
 متينة بتطوير خطة باستمرار تقوم الشركة

 تكنولوجيا معلومات ل
       

ج
 القدرة اإلستباقية لتكنولوجيا المعمومات 

 IT Proactive Capability 

أفضل 
 بكثير

 أفضل أفضل
نوعا 
 ما

اقل  مشابو
نوعا 
 ما

اقل  اقل
 بكثير

7
تسعا الشركة دائما لمواكبة أحدث االبتكارات في 

        مجال تكنولوجيا المعلومات

5
تتجه الشركة دائما الن يكون قادرة علا اختبار 

        التكنولوجيا الجديدة كلما كان ذلك ضروريا  

3
تمتلك الشركة مناخ يدعم تجربة الطرق الجديدة 

        الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

4
دوما إليجاد طرق لتعزيز فعالية  تميل الشركة

        استخدام تكنولوجيا المعلومات 
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5
المنظميالذكاء  أبعاد

Dimensions of Organizational 

Intelligence  

 
 

 ( درجات5)

 
 

 ( درجات4)

 
 

 ( درجات3)

 
 

 ( درجات2)

 
 

 ( درجات1)

أوافق  Strategic Vision الرؤية االستراتيجيأ
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

7
استراتيجي مستمر في لدى الشركة حوار يتوفر 

كافة أجزاء المنظمة  محادثات مستمرة عن بيئة 

 األعمال وطرق مواجهة التحديات الحالية 

     

5

 
 للمسح موثقة رسمية عمليات الشركة لدىيتوفر 

 لتحديد األعمال لبيئة منتظمة مراجعة  البيئي

  والتهديدات والفرص الرئيسية االتجاهات

     

3
مراجعة سنوية إلستراتيجياتها  لدى الشركةيتوفر 

 والتوجهات الشركة بيئة بمراجعة المديرين  قيام

   األساسية واألولويات
     

4
 قبل من صياغتها تم معقولة مقترحة قيمة تقديم تمي

 للسوق الشركة تقدمه ما  الشركة في المديرين

  االستراتيجي للمفهوم كأساس

     

5
, الرؤية    الشركة لتوجه معنا ذات جملة يتوفر 

       الشركة لتوجه أساسية مبادئ, الرسالة

6
 في مستمر بشكل الشركة رسالة المديرين يستخدم

 الرئيسية  القرارات اتخاذ توجيه
     

7
 في قادتها لتطوير فعالة عمليات الشركة تمتلك

       المستقبل

أوافق Shared Fate المصير المشتركب
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

7
 

      الخطط  في صياغة اإلدارة العاملين تشارك

     في صياغة أولويات الشركةالعاملين  اإلدارة تشارك5
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3
 

نتائج عمليات مراجعة الالعاملين في  اإلدارة تشارك

 التي يتم التوصل اليها

 

     

4 
في جميع المستويات الفكرة  ملونالعايفهم 

      الرئيسية للشركة 

5
اإلطار الكلي  المستويات جميعفي  العاملونيفهم 

      للمفاهيم اإلستراتيجية

6
 المختلفة الوظيفية الدوائر في العاملينيشارك 

       البعض بعضهم مع بحرية المعلومات

7 
 المختلفة الوظيفية الدوائر في العاملينيساعد 

بالعمل القيام في البعض بعضهم عام بشكل
     

8
 شراكةبال إحساسهم عن الشركة في العاملون يعبر

       اإلدارة مع

      باالنتماء شعورهم عن الشركة في العاملون يعبر9

      النجاح لتحسين الشركة بتوجهات العاملون يؤمن71

77
 عالقة بإقامة الرغبة لديهم أن العاملون يشعر

      الشركة مع األمد طويلة

ج

 يريالتغ فيالرغبة 

 The desire for change  

أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

7
يتم تطوير أشكال قيمة التسليم في ظل التغيير في 

 بالطلب في بيئة األعمال  
     

5
 تجربة  اإلبداع لتشجيع آليات الشركة لدىيتوفر 

 برامج,جديد منتج تطوير فرق,الجديدة األفكار

  العاملون يقترحها

     

3
 للقيام أفضل طرق إليجاد الشركة في ونالعاملحفز ي

      بأعمالهم
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4
  التساؤل المختلفة المستويات في ونللعامل يسمح

 المطلوبة بالمهام للقيام الطرق أفضل حول
     

5
 صادقة عمل قواعد  البيروقراطية من الشركة تقلل

 والتي الجامدة واإلجراءات السياسات من والتقليل

  اإلداري التسلسل  تتبع

     

      القادة في الشركة اإلرادة لالعتراف بأخطائهم   يمتلك6

7
 

 إلغاء في الرغبة الشركة في القادة يمتلك

الخاطئة التوجيهات

 

     

8
 وتتجه للتغيير وقابل مفتوح عمل مناخ اإلدارة تعزز

 لعملبا التفكير في جديدة طرق علا االعتماد إلا
     

9
 علا االعتماد إلا يميل عمل مناخ اإلدارة تعزز

 جديدة تفكير طرق
     

د
رفع العاممين وجدانيا لبذل مزيد من الجيد 

 Heart (القمب)
أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

7
 في العمل حياة لنوعية الكلي اإلطار العاملون يدرك

 عليا كقيمة الشركة
     

5
 في العاملين مصالح تضع اإلدارة إن العاملون يؤمن

  اهتمامها محور
     

3
 تزازواالع بالفخر إحساسهم عن العاملون يعبر

      الشركة النتمائهم

4
 لمساعدة إضافية جهود لبذل العاملون يسعا

      أهدافها وتحقيق الشركة

5
 في الفرص بخصوص تفاؤلهم عن الموظفون يعبر

 الشركة في الوظيفي المسار تطور
     

      علا أداء أعمالهم بحيوية يقبل العاملون6



119 
 

 
 

7
يمثل المديرون نموذجا من الحيوية في نظر 

  العاملين
     

ه

 & Alignmentالمواءمة والتطابق ِ 

 Congruence 

أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

      يتناسب الهيكل التنظيمي للشركة مع رسالتها7
5

  
 ضوء في منطقية العمل إجراءات وقواعد سياسات

  الشركة أولويات
     

3
تساهم عمليات األعمال في تسهيل زيادة اإلنتاجية 

      في الشركة 

4
 للقيام الموظفين تمكين في المعلومات نظم تساهم

      بفعالية بأعمالهم

      للزبائن قيمة خلق من العاملين المعلومات نظم مكنت5

6
 والصالحيات المسؤوليات بتفويض الشركة تقوم

 الدنيا اإلدارية للمستويات
     

7
 

 لتسهيل الوظيفية والوحدات األقسام رسائل تتوافق

  الشركة في التعاونية الجهود
     

أوافق  Knowledge spreadingنشر المعرفة و
 بشدة

أوافق  محايد أوافق
 بشدة

ال أوافق 
 بشدة

      بثقافة فطرية لتشارك المعرفة  يتمتع العاملون7

5
 كموارد والتعليم للمعرفة احتراماون المدير يظهر

      عمل اراتومه رئيسة

       والمهارات المعرفة بتشارك للعاملين الشركة تسمح3

4
 تدفق الفرصة الشركة في المعلومات نظم تتيح

         بحرية التشغيلية المعلومات
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5
رؤساء  ونوالمدير ونالتنفيذي ونالمدير يدرس

 واالتجاهات , األعمال أفكار احدث تمرارباس الفرق

 بها المرتبطة البحث ونتائج

     

6
 المسار لتطوير مؤسسية برامج اإلدارة تمتلك

       العاملين لجميع الوظيفي

7
 المستمر التعلم لدعم مؤسسية برامج اإلدارة تمتلك

للعاملين
     

8

 
يمتلك المديرون نظرة شاملة ويقدرون مختلف 

المتوفرة لدى العاملين في  المهارات الشخصية

 أقسامهم

     

ي
ضغط )يمان الموظفين ببذل مزيد من العمل إ

 Performance Pressure (األداء
أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق  محايد أوافق 
 بشدة

7
 الوظيفية المستويات جميع في العاملون يفهم

  ومسؤولياتهم أدوارهم هي ما بوضوح
     

 الوظيفية المستويات جميع في العاملون يفهم5
منهم المطلوبة المساهمات هي ما بوضوح   

     

3
 المديرون ,ونالتنفيذي يرونالمد  يشارك

مستمر بشكل األداء أهداف والمشرفون  
 

     

4
  

 المديرون, ونالتنفيذي يرونالمد  شاركتي
دوري بشكل األهداف والمشرفون  

     

5
    

 والمشرفون المديرون ,التنفيذيين المدراء  شاركتي
دوري بشكل التوقعات  

     

6
 جميع لحل وبحسم بسرعة المشرفون يعمل

       العاملين أداء تعترض التي المشكالت

7
 إلا والوسطا العليا اإلدارة في المديرون يسعا

 ضعيفي المديرين من التخلص أو تأهيل إعادة

   األداء
     

      تغذية راجعة عن نتائج أدائهم  يتلقا العاملون8
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9
 

      المنظمة بنجاح تسهم أعمالهم إن العاملون يشعر

71
 

 لنتائج مالئم الوظيفي تطورهم بأن العاملون يؤمن

   عملهم أداء تقييم
     


