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مدى امكانية التكامل بين تكنولوجيا المعمومات واالقتصاد المعرفي في المنظمات
التعميمية  /كميتي العموم واليندسة جامعة كركوك انموذجاً  :دراسة استطالعية
م .سوزان عبد الغني

المستخمص

جامعة كركوك  /كمية االدارة واالقتصاد

يركز البحث عمى فكرة أساسية مفادىا أف التغيير المستمر في حاجات الزبائف المتنكعة يؤدم

إلى زيادة شدة المنافسة بيف المنظمات  ,مما تتطمب إلى ضركرة تبني تقنيات كنظـ حديثة في
التعميـ بيدؼ تعزيز مركزىا التنافسي  ,كتنبع أىمية البحث مف ككنيا تناكلت قطاع التعميـ الذم

يعد مف القطاعات الميمة ككنو يخدـ ش ارئح كاسعة مف المستفيديف ينبغي النيكض بو كدفعو نحك

التنكع كالمركنة في تقديـ الخدمة  ,كتككنت عينة البحث مف ( )40مف التدريسييف ممف يمتمككف
الدراية في مجاؿ عمميـ  ,كجرل اختبار فرضية البحث باستخداـ التحميؿ اإلحصائي ( )Tلتميز

ابعاد البحث بحسب تكفرىا في المنظمات المبحكثة  ,كمعامؿ االرتباط سبيرماف لمعرفة مدل
االرتباط بيف ادكات تكنكلكجيا المعمكمات كمؤشرات االقتصاد المعرفي كخمص البحث إلى مجمكعة
مف االستنتاجات مف أىميا:كجكد ارتباط معنكم مكجب

بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد

المعرفي في الكميات المبحكثة .كىذه مؤشرات ميمة بشاف اىتماـ االكميات المبحكثة بتكنكلكجيا
المعمكمات كاالقتصاد المعرفي.كاستنادان إلى االستنتاجات التي تكصؿ الييا البحث  ,قدـ الباحثاف

مجمكعة مف التكصيات التي تنسجـ مع ىذه االستنتاجات مف اجؿ تطكير قطاع التعميـ منيا ,
عمى ادارة المنظمات المبحكثة االىتماـ المتزايد بمتطمبات (تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد

المعرفي) مف خالؿ االستخداـ األمثؿ لتكنكلكجيا المعمكمات في أنشطة الكميات المبحكثة  ,اذ اف
المتطمبات متكاممة فيما بينيا .

Abstract

Research focuses on the fundamental idea that the constant change

in the needs of diverse customers leads to increased competition among
organizations, which require the need to adopt modern techniques and
systems in education with the aim of strengthening its competitive

position, and the importance of research from being dealt with the
education sector, which is one of the important sectors being served large

segments of beneficiaries should be promoted and pushed towards

diversity and flexibility in service delivery , Research sample consisted of
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(40) of the teaching staff who have expertise in their field, and has been
testing a hypothesis using statistical analysis (T) to characterize the

dimensions provided by the organizations discussed, and Spearman

correlation coefficient of correlation between (information technology tools
and indicators of the knowledge economy, the research concluded a set of

conclusions: having a positive mental link between (information technology
Tools and the knowledge economy at colleges discussed.

These

important indicators about the schools examined attention These important
indicators about the schools discussed interest in information technology
and the knowledge economy. According to the findings of the research,

the researcher has provided a set of recommendations that are consistent
with these conclusions for the development of the education sector, to
manage organizations discussed the growing attention to requirements
(information technology and knowledge economy) through the optimal use

of information technology in College activities discussed, integrated
requirements.

المقدمة

يسعى البحث الحالي الى ايضاح عالقة التكامؿ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد
 اذ يعد ىذا المكضكع مف المكاضيع الميمة لما لو مف تأثيرات جكىرية في تحديد االتجاه,المعرفي

 كلقد تناكؿ عدد مف الكتاب في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات,العاـ ألنشطة الكميات المبحكثة
كاالقتصاد المعرفي لما ليما مف دكر كأىمية في مجاؿ الق اررات المتخذة كلما ليما مف دكر كأىمية

في بناء كنمك الكميات قيد البحث كاستقرارىا كارتقاءىا في االداء لممياـ كاإلسياـ في الحصكؿ عمى
المعمكمات بمكاصفات تسيـ في اتخاذ الق اررات بالكقت المناسب كالشكؿ الصحيح كباقؿ
كنتيجة لمتطكرات الكبيرة كاليائمة في الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة يتطمب استخداميا االستخداـ.كمفة

 فاف األمر يتطمب البحث في مجاالت,األمثؿ بحيث تبررتكاليفيا كتسيـ في تحقيؽ أىداؼ امتالكيا

 كمف اجؿ,.االستفادة مف ىذه التكنكلكجيا في مختمؼ األعماؿ التي تقكـ بيا الكحدات االقتصادية

:إعطاء تصكر كامؿ عف البحث الحالي فقد تـ تأطير محتكياتو كفقا لممحاكر االتية

 منيجية البحث كاجراءاتيا: المحكر االكؿ
 اإلطار النظرم لمبحث: المحكر الثاني

) 40 (
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المحكر الثالث  :االطار الميداني

المحكر الرابع  :االستنتاجات كالمقترحات

المحور االول  :منيجية البحث واجراءاتيا

اوال :مشكمة البحث  :تؤكد الدراسات المعاصرة عمى ضركرة السعي نحك تكظيؼ تكنكلكجيا
المعمكمات كاالقتصاد المعرفي في الق ار ارت االدارية ,مف اجؿ االستفادة مف المعمكمات كالمعرفة
المقدمة مف قبؿ انظمة االدارات المبحكثة كتكظيفيا في الق اررات الرشيدة كالمتمثؿ في تحسيف أداءىا

كذلؾ مف خالؿ دقة المعمكمات لترشيد عممية صنع الق اررات ,فضالن عف ممارسة أنشطة المنظمة

مف خالؿ الشبكات المحكسبة ,كمف خالؿ االستطالع االكلي لممنظمات المبحكثة ,أف (جامعاتنا)

تمتمؾ تقانة المعمكمات كالمتمثمة ( باألجيزة كالمعدات كالبرمجيات كالتطبيقات كالمكارد ) إال أف

ىناؾ قصك انر في تكظيفيا مف اجؿ تحقيؽ اىدافيا في تخفيض التكاليؼ مف خالؿ انظمة معمكمات

معرفية محكسبة  ,مما تقدـ ,كمف اجؿ تحديد مشكمة البحث الحالية فانو يمكف إثارة التساؤؿ التالي:
* ىؿ تتكامؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي في المنظمات التعميمية المبحكثة ؟
ثانيا :أىمية البحث  :يمكف تاشير اىمية البحث عمى كفؽ ما ياتي :

 .1تنبثؽ أىمية البحث مف أىميتو في التكامؿ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي في

المنظمات التعميمية.

 . 2يكتسب البحث اىميتو أيضا مف خالؿ تكجو المنظمات التعميمية نحك تطبيؽ األساليب الحديثة
في مجاؿ ادارتيا مما يسيـ في تحقيؽ اىدافيا .

ثالثا :أىداف البحث :يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
. 1تقديـ دراسة نظرية كميدانية في المنظمات التعميمية المبحكثة عف العالقة التكاممية بيف تكنكلكجيا
المعمكمات كاالقتصاد المعرفي.

.2التعرؼ عمى مدل التكامؿ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي لممنظمات المبحكثة.
.3تقديـ مجمكعة مف المقترحات مف خالؿ نتائج البحث الميداني ,مما يعطي تصك انر كاضحان عف
التكامؿ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي ضمف بيئة المنظمات قيد البحث بالشكؿ الذم

يحقؽ االىداؼ التي تسعى الييا المنظمات التعميمية المبحكثة .

رابعا انموذج البحث  :تتطمب المعالجة المنيجية لمشكمة البحث تصميـ انمكذج افتراضي لمبحث
في ضكء اطارىا النظرم كمضامينيا الميدانية
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كيكضح الشكؿ رقـ ( )1انمكذج البحث االفتراضي

المكارد البشرية

ا

التطبيقات

تكنكلكجيا المعمكمات

االجيزة كالمعدات

ميارات المكارد البشرية

االقتصاد المعرفي

البرمجيات

البحث كالتطكير

تكنكلكجيا المعمكمات
التعمـ كالتدريب

الشكل االفتراضي لمبحث

المصدر :من اعداد الباحثان

رابعا  :فرضية البحث  :لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث المشار الييا أنفا تـ تاسيس الفرضية الرئيسة

االتية :

يكجد ارتباط معنكم لمتكامؿ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي في المنظمات المبحكثة.

خامسا  :منيج وادوات البحث :اعتمد البحث في اختبار فرضياتيا عمى:

.1المنيج الكصفي :مف خالؿ األدبيات ذات الصمة بمكضكعو مف رسائؿ كاطاريح جامعية
كدكريات ككتب كمقاالت كالتي ساىمت في بناء اإلطار النظرم لمبحث .

. 2المنيج التحميمي :المنيج التحميمي باستخداـ استمارة االستبانة لمحصكؿ عمى البيانات االكلية
المتعمقة بالجانب الميداني لمبحث  .كقد تضمنت االستمارة جزأيف رئيسيف ركز األكؿ عمى

المعمكمات التعريفية التي تخص االفراد المبحكثيف كالتي اقتصرت عمى مدة الخبرة في مجاؿ العمؿ

كالتحصيؿ الدراسي  ,أما الجزء الثاني مف االستمارة فقد ركزت عمى المقاييس الخاصة بدكر

تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي ,كتـ استخداـ مقياس ليكرت الثالثي إذ خصص لكؿ خيار

كزف كأعطي إجابات المبحكثيف درجات اتفؽ التي أخذت الكزف ( )3كعبارة اتفؽ إلى حد ما()2
كمف ثـ عبارة ال اتفؽ أخذت الكزف (. )1كقد ركعي في تصميـ االستمارة اختيار المتغيرات التي

تقيس متغيرات البحث ,كبما يتناسب مع طبيعة نشاط المنظمات المبحكثة كخصكصيتيا في البيئة
المحمية عززت مف خالؿ المحتكل النظرم لممكضكع .
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سادسا :حدود البحث:
.1الحدكد الزمنية :تمتد لمفترة مف  2015/5/1لغاية . 2015 /12/15

 -2الحدكد المكانية  :اتخذ الباحثاف كميتي العمكـ كاليندسة جامعة كرككؾ في محافظة كرككؾ
إلجراء البحث.

سابعا  :التحميؿ اإلحصائي :مف اجؿ التكصؿ إلى مؤشرات دقيقة فقد تـ االعتماد عمى برنامج

() SPSS Ver 19إلجراء التحميؿ اإلحصائي المطمكب كتتمثؿ ىذه األدكات بما يأتي:

.1التك اررات كالنسب المئكية :لبياف نسبة اإلجابة عف متغير معيف مف مجمكع اإلجابات.

.2الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم :لعرض متكسط اإلجابات عف متغير معيف كدرجة تشتت
اإلجابات عف كسطيا الحسابي.

.3معامؿ االرتباط  : Spearman’s rhoكيستخدـ لتحديد طبيعة عالقة االرتباط التكاممية بيف
المتغيرات كقكتيا التفسيرية.
اوال :تكنولوجيا المعمومات

المحور الثاني :اإلطار النظري لمبحث

 -1مفيوم تكنولوجيا المعمومات  :يتككف مصطمح تكنكلكجيا المعمكمات

information

 technologyمف شقيف االكؿ ( )Technologyكىي كممة اغريقية قديمة مككنة مف مقطعيف
االكؿ ( )Technoكتعني ميارة ككممة ( )Logyكتعني عمـ.كالثاني كممة ( )informationكىي
كممة مشتقة مف اصؿ التيني كالذم كاف يعني تعميـ المعرفة (الدليمي )30 :2006 ,كقبؿ الدخكؿ
في تعاريؼ تكنكلكجيا المعمكمات البد مف االشارة كالتمييز بيف البيانات كالمعمكمات .فالبيانات :ىي
عبارة عف حقائؽ ليست ليا معنى اما المعمكمات :فيي حقائؽ ليا معنى مفيد (قنديمجي كالسامرائي,

 ,)35 ,2002كمف خالؿ االطالع عمى االدبيات الخاصة بالمكضكع نرل باف ىناؾ اراء متباينة
في تكضيح تكنكلكجيا المعمكمات فقد كضح " (" )Daft,2000:240بانيا سالح استراتيجي يمكف
اف يساعد في بناء كتعزيز قدرات المنظمة االستراتيجية مف خالؿ تكفير افضؿ البيانات كالمعمكمات

داخميا كخارجيا بما يكطد عالقة المنظمة بالمجيزيف كالزبائف كالمنظمات االخرل  .في حيف يرل
) .(Lardner, et, al., 2001: 32اف تكنكلكجيا المعمكمات ىك مصطمح يتضمف جميع العمكـ
كاالدكات التعميمية كالمكارد غير المحددة المرتبطة بالحكاسيب كالمعدات كاالجزاء االخرل الممحقة

بيا" كيشير)  " ) Elliott ,2004,48أنيا ابتكار ,كمعالجة ,كخزف ,كنشر األنكاع المختمفة مف
البيانات بكساطة التكنكلكجيا المحكسبة ,كشبكات الحاسكب ,كتكنكلكجيا االتصاالت" كتكنكلكجيا

المعمكمات " ابتكار كمعالجة كخزف كتحديث كاسترجاع االنكاع المختمفة مف البيانات مف خالؿ

شبكات الحاسكب كتكنكلكجيا االتصاؿ  .كفي االطار ذاتو عرفيا ( Karajewski &Ritz man,
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 “ )2005,512بانيا تسييالت ضركرية لمعمميات في ام مكقع كفي أم مجاؿ كما عرفيا(ادريس
" ) 2005:33,بانيا تمؾ االدكات التي تستخدـ لبناء نظاـ المعمكمات التي تساعد االدارة عمى
استخداـ المعمكمات لدعـ احتياجاتيا في مجاؿ اتخاذ الق اررات كالعمميات التشغيمية في المنظمة

كاكضح( الحسباف " )16, 2009 :عمى انيا استخداـ ألجيزة الحاسكب كالكسائؿ المتطكرة االخرل
في معالجة البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا كتحقيؽ سرعة في معالجتيا كتخزينيا كاستردادىا

كتحكيميا معمكمات يمكف االعتماد عمييا في اتخاذ الق ارر" كاكد)العزاكم كالخفاجي" )203 :2015 ,
بانو مصطمح عاـ يصؼ ام تكنكلكجيا تساعد عمى انتاج كمعالجة كتخزيف كاالتصاؿ اك نشر

المعمكمات "

 -2اىمية تكنولوجيا المعمومات :تكمف اىمية تكنكلكجيا المعمكمات في ماياتي  ( :التميمي :
)46 , 2007

أ .تكفير المعمكمات الالزمة لمصدر القرار بالسرعة كالدقة المطمكبة كسرعة معرفة رد فعؿ الق اررات
المتخذة كنسبة تطبيقيا بسيكلة كيسر مف خالؿ نظاـ المعمكمات المعتمدة  ( .محمد كاخركف

)199:2013,

ب -تساعد تكنكلكجيا المعمكمات المنظمة في تحقيؽ التكازف المطمكب بيف الندرة كالكثرة كال

تنحصر اىميتيا في ىذه الحدكد فقط انما تتعداىا مف خالؿ ما تحدثو مف تغيرات في طبيعة عمؿ
المنظمات بتكفير فرص العمؿ الجديدة كالغاء اعماؿ قديمة كعميو فإف استعماؿ تكنكلكجيا
المعمكمات يؤدم إلى تقميص عدد كبير مف الكظائؼ النتفاء الحاجة إلييا كايجاد فرص كظيفية

جديدة.(Turban, 1999: 103( .

ج -تعمؿ تكنكلكجيا المعمكمات عمى أحداث تغييرات جذرية في كؿ مفاصؿ المنظمة ,عمميا,

بناؤىا ,منتجاتيا ,أسكاقيا ,كتمنح العامميف فييا المركنة في اف يعممكا في أم مكاف في البيت ,في

الشارع ,إذ تتيح تكنكلكجيا المعمكمات لممنظمات فرصان في استمرار انشطتيا كتكاصؿ اتصاالتيا اك
تكحيد عممياتيا كتنسيقيا ضمف ما متاح مف ساعات عمؿ كاممة عمى الرغـ مف تباعد المسافات

كتباينيا (حريـ)230 : 2003 ,

د -تحسيف األداء االستراتيجي لممنظمة مف خالؿ تكفير قنكات االتصاؿ كالتكامؿ الكظيفي كتقديـ
الدعـ المباشر لسالسؿ التكريد كالتكزيع التي تربط المنظمة مع مكردييا كشركائيا كزبائنيا عف
طريؽ التأثير في إنجاز أنشطة سمسمة القيمة بمستكل جكدة عالية كبكمفة منخفضة لممنافس
كبالشكؿ الذم يكفر لزبائنيا قيمة إضافية أك خدمة فريدة مف خالؿ تكفير المعمكمات كتحميميا

ألغراض أداء كؿ نشاط مف األنشطة ضمف السمسمة بالكقت كمستكل الكفاءة المطمكبة ,مما يؤدم
إلى تحسيف عالقة المنظمة مع القكل الفاعمة في البيئة الخارجية(العالؽ -جديدة لـ تشيدىا
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المنظمات مف قبؿ في طرح منتجات كخدمات جديدة كالنظـ الخبيرة كنظـ دعـ الق اررات .

((Shore:1996,54

ق -تساىـ تكنكلكجيا المعمكمات في ادخاؿ تحسينات جكىرية عمى اعماؿ المنظمة  ,بشكؿ يزيد

مف كفاءة العمميات التشغيمية كاالدارية كالتسكيقية لينعكس بشكؿ ايجابي عمى تخفيض التكاليؼ ,
كتحسيف الجكدة كتطكير منتجات مبتكرة كمطكرة السكاؽ جديدة ( .جكاد كاخركف )88 :2013,

اما(المكزم )150 :2001 ,فقد تطرؽ إلى اىمية تكنكلكجيا المعمكمات في مجاؿ االعماؿ ,اذ اكد

عمى انيا تؤدم دك ار كبي ار في تحديث ادارة االعماؿ كتطكيرىا كالى خمؽ انكاع جديدة مف الكظائؼ

كمجاالت عمؿ كانشطة متنكعة في بيئات العمؿ كيمكف مالحظة ذلؾ كاالتي:

أ-

تساعد عمى تكفير قكة فعمية داخؿ التنظيـ.

ب-

تساعد عمى زيادة قنكات االتصاؿ االدارم بيف مختمؼ االدارات.

د-

تساعد عمى تكفير الكقت السيما لإلدارة العميا كالتفرغ لكاجبات اكثر اىمية.

ج-

ق-

تساعد عمى تحقيؽ رقابة فعالة في العمميات التشغيمية.
تساعد عمى تقميص حجـ التنظيمات االدارية.

 -3مكونات تكنولوجيا المعمومات :

أ -البرمجيات  :لكي تؤدم البنية التحية لتكنكلكجيا المعمكمات دكرىا في في المنظمات البد مف
كجكد البرمجيات الى جانب األجيزة " كيرل ( ) OBrien ,2000: 96اف إستخداـ المنظمة ألنكاع
مف االبرمجيات يعتمد بشكؿ رئيس عمى نكع الحاسكب المتكافر كالشبكات المستخدمة كعمى نكع
المياـ الخاصة التي يتـ انجازىا مف قبؿ المستخدـ النيائي " كاكد ) (Alter:2002;42باف
البرمجيات تساىـ بشكؿ فاعؿ في مساعدة البيانات كتسجيميا كتقديميا عمى ىيئة معمكمات

كمخرجات ميمة الداء االعماؿ المختمفة  ,لذا فاف البرمجيات تحتكم عمى انظمة التشغيؿ النيائية
 ,مثؿ معالجة الكممات كبرامج التطبيقات ذات الصمة بمياـ االعماؿ المتخصصة  .كتحتاج
البرمجيات إلى مالكات فنية مؤىمة لتحميؿ كتصميـ األنظمة كبرمجتيا كيستخدـ ـ المبرمجكف
معرفتيـ بكيفية استخداـ عمؿ الحاسكب مف اجؿ كضع مجمكعة مف التعميمات التي تنجز كظائؼ

مفيدة ,كتدخؿ ىذه التعميمات إلى الحاسكب كفحصيا كتعديميا م ار ار حتى تعطي النتائج الصحيحة
المطمكبة ,كيجب أف تتميز البرمجيات الكفكءة بما يأتي(العبادم:)39: 2006,


أف يككف لبرامج النظاـ قدرة عالية عمى الخزف.



أف تكافر ألكثر مف مستفيد االتصاؿ معان في كقت كاحد.


القرار.

أف تعمؿ عمى تحميؿ البيانات كتبكبيا كتمخص المعمكمات التي تطمبيا اإلدارة كصانعك
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أف تككف مف أفضؿ كأحدث البرمجيات المتكافرة في األسكاؽ.

ب -االجيزة والمعدات :ىي مجمكعو مف االدكات (األجيزة) مثؿ المعالج كالشاشو كلكحة المفاتيح
كالطابعات كالحاسبات الضخمو كالحاسبات الصغيره ككافة االشياء المممكسو التي تسجؿ عمييا
البيانات مف الكاح الكرؽ الى االقراص الممغنطو )Turban,2002:14( .كيشير(العالي

" )124:2013,بانيا مجمكعة التراكيب المادية كالمحسكسة كاالجزاء المصنعة التي تستخدـ في
بناء كتركيب الحاسكب سكاء االجزاء الداخمية اك الخارجية" كتتضمف كافة المككنات المادية

(االجزاء المممكسة في النظاـ) كالمستخدمة في ادخاؿ البيانات كالمعمكمات كمعالجتيا كاخراجيا

كتتككف مف:

 كحدات االدخاؿ  input unitsكىي كحدة الكصؿ بيف الحاسكب كالمستخدـ كتقكـ بتمقي
البيانات مف الكسط الخارجي إلى كحدة المعالجة المركزية كتتككف مف كسائؿ االدخاؿ المباشرة مثؿ
لكحة المفاتيح كالفارة كالقمـ الضكئي كقارئ الحركؼ الضكئي كغيرىا( .الطائي-152 :2005 ,

)169

 كحدة المعالجة المركزية :كتمثؿ ىذه الكحدة الجزء الرئيسي مف منظكمة الحاسكب التي يتـ فييا
معالجة جميع البيانات الداخمة لتكليد المخرجات المطمكبة كالتي تتككف مف كحدة الحساب كالمنطؽ,

كحدة الذاكرة المركزية (السامرائي كابك عجمية.)2 :2007 ,

 كحدة االخراج :تؤدم ميمة ايصاؿ الحاسكب بالكسط الخارجي لنقؿ النتائج المتكلدة عف
عمميات المعالجة مف كحدة المعالجة المركزية إلى الجيات المستفيدة بصيغة الشاشة المرئية

كالطابعة كاالشكاؿ البيانية كالكسائؿ الممغنطة كالمصغرات الفيممية كالمخرجات الصكرية.

 كحدة الذاكرة الثانكية ,المساعدة :كتستخدـ الغراض خزف مخرجات نظاـ المعمكمات لفترة

طكيمة بسبب محدكدية الطاقة االستيعابية الذم يحتـ اضافة الذاكرة الثانكية كمف اىـ الكسائط

الشائعة ىي االشرطة المغناطيسية كاالقراص المغناطيسيةLaudon & Laudon, 2006: ( .

)150

ج -التطبيقات  :تمثؿ التطبيقات الجانب العممي في تكنكلكجيا المعمكمات إذ تعمؿ عمى حؿ الكثير
مف المعضالت التي تكاجو المنظمة كىي ال تقتصر عمى جياز الككمبيكتر كأساس في عمميا
كحسب  ,كانما تشمؿ تكنكلكجيا االتصاالت كالشبكات كأية تكنكلكجيا أخرل تستخدـ لخزف كجمع
كمعالجة كنشر المعمكمات (ابك غنيـ  )112: 2007,كيرل(  ")Post&Andrson,2000:9بانيا
مجمكعو مف التعميمات عف كيفية دمج األجيزة كالبرمجيات كالبيانات كالشبكة لغرض معالجة

البيانات كتكليد المخرجات .كيشير (جرجيس  )132:2013,بانيا اداة كمككف تحقؽ مف خالليا
تكنكلكجيا المعمكمات غايتيا الرئيسة كتحقيؽ اىداؼ المنظمة االستراتيجية لدكرىا الفاعؿ في تطبيؽ
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العممية االدارية المختمفة ,فيما يذكر (عبد العالي  )125 :2013,الى اف اىـ التطبيقات

لتكنكلكجيا المعمكمات تتمثؿ في (حساب المستخدـ النيائي  ,االسناد التنفيذم  ,االستخبارات
الصناعية  ,معالجة المعامالت  ,أتمتو المكاتب )التي يستخدميا المدراء اليكـ في كافة عناصر

العممية االدارية .

د -الموارد البشرية :تعد تييئة ميارات بشرية مف ذكم الخبرة كالكفاءة إحدل متطمبات تطبيؽ
تكنكلكجيا المعمكمات .كيتـ ذلؾ عف طريؽ التدريب في المؤسسات العممية المتخصصة كيعد المكرد

البشرم مف أىـ مككنات تكنكلكجيا المعمكمات ألنو المسؤكؿ عف السيطرة كادارة كتشغيؿ المككنات

األخرل فييا(النعمة  )46: 2009,اما (  ) Stair & Reynolds ,2003: 17فقد اشا ار الى
األفراد بأنيـ العنصر األكثر أىمية كيشمؿ كؿ األفراد الذيف يديركف البرامج كيقكمكف بعممية صيانة

النظاـ .عمما اف( ) Laudon & Laudon ,2003 : 321اشار الى نكع اخرمف األفراد كىـ
عماؿ المعرفة (  ) Knowledge workersبعدىـ مستخدميف نيائييف كىـ كعامميف في حقؿ

الحاس كب في المنظمات كيشكمكف الغالبية مف العامميف في ىذا الحقؿ  ,كىؤالء يعتمدكف عمى
معالج النصكص  ,كالبريد الصكتي كغيرىا كيككف عمميـ بالدرجة األكلى ىك تككيف معمكمات

كمعرفة اف انعكاسات تكنكلكجيا المعمكمات عمى المكارد البشرية مختمفة فيي تمتد مف المدراء
كالمسؤكليف كرؤساء االقساـ كالشعب الذيف يكظفكف جميع طاقاتيـ الممكنة الستثمار كحشد كؿ
االمكانات الالزمة لتنفيذ خطط تكنكلكجيا المعمكمات  ,فقد يخضع البعض منيـ لدكرات تدريبية
لتكسيع مداركيـ كتقكية معمكماتيـ المتعمقة بالحكاسيب كتطبيقاتيا المعاصرة  ,اما الفئة الجديدة مف

االفراد كالتي ظيرت كنتيجة حتمية لظيكر ىذه التكنكلكجيا ىـ التقنييف كيشمؿ (الميندسيف ذكم
االختصاصات االلكتركنيف  ,كمشغمي االنظمة) كالفئة الثالثة تتمثؿ بالعامميف كىي الفئة التي عمى

تماس مباشر مع تكنكلكجيا المعمكمات اذ يتكجب الحرص كالتأكيد عمى ابراز تأثيرىـ في مجريات
كتنفيذ خطط تكنكلكجيا المعمكمات مف خالؿ كسب دعميـ كالتقميؿ مف ردكد افعاليـ السمبية باتجاه

ادخاؿ ىذه ا كتكنكلكجيا بما يضمف تحقيؽ النتائج المرجكة (الياشمي)36 :2003 ,
ثانيا  :االقتصاد المعرفي

 -1مفيوم اقتصاد المعرفة  :يعد مفيكـ اقتصاد المعرفة مف احدث المفاىيـ االقتصادية التي
القت اىتماما كثي ار مف الباحثيف في اآلكنة االخيرة  ,اذ اصبحت المعرفة كالمعمكمات مف االركاف
الرئيسة لمعممية االنتاجية  ,السيما كنحف ندخؿ القرف الحادم كالعشريف الحافؿ بتكنكلكجيا

المعمكمات كالخدمات االلكتركنية التي افرزت كما ىائال مف التطبيقات شممت كافة القطاعات
االقتصادية .يكضح (بارؾ )37: 2014,باف اقتصاد المعرفة "ىك االقتصاد الذم يدكر بشاف
الحصكؿ عمى المعرفة  ,كاستخداميا  ,تكظيفيا  ,ابداعيا كابتكارىا بيدؼ تحسيف نكعية الحياة
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بمجاالتيا كافة مف اجؿ االستفادة مف التطكرات التكنكلكجية المتطكرة كاستخداـ العقؿ البشرم كراس

ماؿ معرفي الحداث مجمكعة مف التغييرات االستراتيجية في طبيعة المحيط االقتصادم
"كيشير(الزعبي  )161 :2011 ,اف اقتصاد المعرفة "ىي االقتصاديات التي تعتمد مباشرة عمى
انتاج كتكزيع كاستخداـ المعرفة كالمعمكمات كيكضح(الشمرم كالحدراكم ")191,2011:بانو

االقتصاد الذم يدكر بشاف الحصكؿ عمى المعرفة ,كالمشاركة فييا كاستخداميا كتكظيفيا كابتكارىا
بيدؼ تحسيف نكعية الحياة بمجاالتيا كافة مف خالؿ االفادة مف خدمة معمكماتية ثرية كتطبيقات

تكنكلكجية متطكرة " "كاكد (مؤتمف(2: 2003,اف اقتصاد المعرفة" ىك احداث مجمكعة التغييرات
االستراتيجية في طبيعة المحيط االقتصادم كتنظيمو ليصبح اكثر استجابة كانسجاما مع تحديات

العكلمة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كعالمية المعرفة "كيشير(عمياف  " )114 :2012,بانو
االقتصاد الذم يقكـ عمى اساس انتاج ىذه المعرفة كاستخداـ نتائجيا كثمارىا كانجازاتيا اك باألحرل

استيالكيا بالمعنى االقتصادم لمفيكـ االستيالؾ كبذلؾ تشكؿ المعرفة بمفيكميا الحديث جزءا

اساسيا مف ثركة المجتمع المتطكر كمف رفاىيتو االجتماعية "كيتفؽ ( Powell&Snellman
 "),2004:199بانو اقتصاد االنتاج كالخدمات القائمة عمى المعرفة كالتي تتميز بكثافة االنشطة
المساىمة في تسارع كتيرة التطكر التكنكلكجي كالعممي  ,فضال عف االستيالؾ السريع ليا ,

فالمككنات الرئيسة في اقتصاد المعرفة تتمثؿ اساسا في زيادة االعتماد عمى القدرات الفكرية بدال

مف المكارد الطبيعية كالمادية " كفي االطار ذاتو يرل (عبد الحؽ كمصطفى  " )7 :2013,اف

االقتصاد المعرفي فرضتو التحكالت الجذرية التي عرفتيا بيئة االعماؿ المعاصرة كالتطكرات

التكنكلكجية المتسارعة كالتي ادت الى التحكؿ مف انتاج السمع الى انتاج المعارؼ التي اصبحت

المحرؾ الرئيس لتطكر اقتصاديات الدكؿ " " كبناء عمى ذلؾ ,في ضكء ما تقدـ ترل الباحثة اف
اقتصاد المعرفة ىك انتاج السمع كالخدمات المعتمدة عمى انشطة المعرفة المكثفة كالتي تساىـ في

تسريع التكنكلكجيا كالتقدـ العممي اعتمادا عمى القدرات الفكرية بدؿ مف الثركات المادية كالطبيعية .

 -2اىمية االقتصاد المعرفي :برزت اىمية االقتصاد المعرفي مف خالؿ الدكر الكاضح الذم تؤديو
المعرفة في تحديد طبيعة االقتصاد كانشطتو كفي تحديد الكسائؿ كالتقنيات المستخدمة في ىذه
االنشطة كفي تكسعيا كفي ما تنتجو كفي ما تمبيو مف احتياجات (الشمرم كالحدراكم :2011 ,

 )192كيمكف اجماؿ االىمية التي يحققيا االقتصاد المعرفي في االتي ( :الياشمي كالعزاكم
27: 2007,؛ عمياف )126-127 :2012,
أ -يرغـ المنظمات عمى التجديد كاالبتكار.
ب -يقكـ عمى نشر المعرفة كتكظيفيا كانتاجيا .
ج-يعطي المستيمؾ ثقة اكبر كخيارات اكسع .
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د -االسياـ في تحسيف االداء كرفع االنتاجية كتخفيض كمؼ االنتاج .

ق -االسياـ في تكليد فرص عمؿ كالسيما في المجاالت التي يتـ استخداـ التكنكلكجيا المتقدمة التي
يتضمنيا اقتصاد المعرفة كىي فرص عمؿ كاسعة كمتنكعة .

ك -االسياـ في احداث تغييرات ىيكمية كاضحة كمممكسة في االقتصاد .
ز-االسياـ في ايجاد نمط جديد لمتخصص كتقسيـ العمؿ الدكلي كالسيما ارتباطو بالتكنكلكجيا التي
يتضمنيا اقتصاد المعرفة كالتي تؤدم مستقبال الى قياـ الدكلة المتقدمة .

 -3خصائص االقتصاد المعرفي :يتمتع اقتصاد المعرفة بخصائص عديدة اىميا :
(  ()David ,2003,89صالح 6 :2005,؛ سمماف 22: 2008,؛ بف عنتر ك حميدم 2010,
)4 :

مركنة فائقة كقدرة عمى التطكير كعمى التكيؼ مع المتغيرات كالمستجدات الحياتية التي



يتسارع معدؿ تغييرىا كيتكاثؼ حجـ تأثيرىا.

يممؾ القدرة الفائقة عمى التجدد كالتكاصؿ الكامؿ مع غيره مف االقتصادات التي أصبحت



تتكؽ إلى االندماج فيو حتى أنو يصعب فصمو عنيا أك الحديث عنو مف دكنيا أك اإلشارة إلييا مف
دكف أف يككف لو مكقفان منيا.

يممؾ القدرة عمى االبتكار كايجاد كتكليد كتكالد منتجات فكرية كمعرفية كغير معرفيو جديدة



تمامان لـ تكف تعرفيا األسكاؽ مف قبؿ ,ثـ يساعد عمى خمؽ كايجاد المنتجات غير المسبكقة كاألكثر

إشباعان كاقناعان لممستيمؾ كالمكزع كالمتعامؿ معو ,كفيو كبو.

مجاالت خمؽ القيمة المضافة فيو متعددة كمتنكعة ,كممتدة ,كمتجددة كذكات طبيعة تزامنية


متدفقة.

أنو كثيؼ المعرفة يرتكز عمى االستثمار في المكارد البشرية باعتبارىا رأس الماؿ المعرفي


كالفكرم.


اعتماد التعمـ ك التدريب المستمريف ك إعادة التدريب ,التي تضمف لمعامميف مكاكبة

التطكرات التي تحدث في مياديف المعرفة.


تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات تكظيفا يتصؼ بالفعالية ,لبناء نظاـ معمكماتي ك اتصاالتي



انتقاؿ النشاط االقتصادم مف إنتاج ك صناعة السمع إلى إنتاج ك صناعة الخدمات



ارتفاع الدخؿ لصناع المعرفة كمما ارتفعت مؤىالتيـ ك تنكعت كفاياتيـ كخبراتيـ.

فائقة السرعة ك الدقة ك االستجابة.
المعرفية.
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يتسـ اقتصاد المعرفة بككنو اقتصاد كفرة اكثر مف ككنو اقتصاد ندرة فعمى عكس المكارد

االخرل التي تنفد مف جراء االستيالؾ تزداد المعرفة بالممارسات كاالستخداـ كتنتشر بالمشاركة .

كقد اكجز ( )Grant,1996:109-122اىـ الخصائص التي يتمتع بيا االقتصاد المعرفي باالتي:




التركيز عمى الالمممكس كاألفكار كالعالمات التجارية بدالن مف اآلالت كاألصكؿ المالية.
انو شبكي مف خالؿ تطكر كسائؿ االتصاالت الجديدة.

انو رقمي ,كىذا لو تأثير ىائؿ عمى حجـ كخزف كمعالجة المعمكمات.



انو افتراضي حيث أصبح العمؿ االفتراضي حقيقة ممكنة مع الرقمية كالشبكات –االنترنت.



تضاؤؿ قيكد الزماف المكاف كانخفاض التكمفة مع تطكر التكنكلكجيا الجديدة –االنترنت.



األسكاؽ االلكتركنية الجديدة تمتاز بسرعة تدفؽ المعمكمات عف المنتجات كال سيما

األسعار.


كما يترتب عمى التدفؽ الحر لممعمكمات عبر الشبكة االلكتركنية يؤسس لكعي اكبر

بالقضايا األخالقية لدل األفراد كالمنظمات .

 - 4مؤشرت االقتصاد المعرفي :يستند االقتصاد المعرفي في اساسو عمى اربعة مؤشرات رئيسة
كىي :

أ -البحث والتطوير( االبداع )  :االبداع ىك تطبيؽ التغير في التكنكلكجيا التي تؤدم الى تحسيف
في السمعة اك الخدمة اك تحسينات في اساليب العممية االنتاجية ( , )Pascal ,2003: 2
كالتعاكف في المنظمة مف اجؿ صنع منتجات جديدة اك تحسيف المنتجات بما يتكافؽ لتمبية رغبات

الزبائف اك تحسيف العممية االنتاجية  ,بما يحقؽ منتجات جديدة تحقؽ رغبات كتطمعات الزبائف

)  )Brown,et,al, 2005:94كيمكف اف يالحظ االبداع مف خالؿ التغييرات التي تحدث في
الشكؿ الخارجي لمسمعة اكالمنتج اك في تحسيف العممية االنتاجية  ,كيستخدـ االبداع لإلشارة الى
العممية التي يتـ انتاجيا مف خالؿ التقدـ التكنكلكجي  .كيعتبر كالعممية التي تكلد المعمكمات كتبقي

المعرفة لصاحب االبداع (  )Eras,2006:3كمف المياـ الرئيسة لألبداع ىك تقديـ منتجات جديدة
سمع كخدمات اك تطكير منتجات قائمة التي يحتاجيا الزبكف اك تطكير العمميات االنتاجية نحك

االفضؿ ()Jones&George,2008:28

ب -ميارات الموارد البشرية :يحتؿ العنصر البشرل األىمية الرئيسة ألم تطكر يشيده العالـ في

كؿ العصكر األزماف .فاإلنساف ىك محكر كؿ التطكرات التي استطاع المجتمع اإلنساني أف يحققيا
في مختمؼ المجاالت  ,اذ أف التطكرات التكنكلكجية الحديثة في مجاؿ نظـ كتقنية االتصاالت
كالمعمكمات كمتطمبات العكلمة كالتجارة الحرة كالجكدة الشاممة كالتنمية المستدامة تشكؿ محطات

ذات أىمية كاسعة النطاؽ في إطار التطكر الذم شيده القرف الحالي ,كلكال اإلنساف كتنمية المكارد
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البشرية لـ تكف لتمؾ المحطات أف تحقؽ آفاؽ تطكرىا كسبؿ نجاحيا ,استنادا عمى أىمية
المعمكمات كدكرىا المميز في حياتنا المعاصرة أفرادا كنا أك مجتمعات .اذ بدأت المنظمات خالؿ
السنكات األخيرة تنظر لممارسات إدارة المكارد البشرية بأنيا الكسيمة الرئيسة كالمباشرة في تحقيؽ

ربحية المنظمة ( .)Noe, et al, 1994: 3كمف الجدير بالذكر صعكبة تخيؿ أيما منظمة تستطيع
أف تحقؽ الكفاءة كالفاعمية في عمميا مف دكف كضع برامج كانشطة فعالة إلدارة المكارد البشرية كقد

عرفت إدارة المكارد البشرية كالتي يرمز ليا ( )HRMعمى أنيا "اإلدارة الفعالة كالمسؤكلة عف

األشخاص بالعمؿ" كذلؾ ىي التي تتفحص ما يمكف أك ما يتكجب عممو لتجعؿ مف األشخاص
العامميف أكثر إنتاجية أك أكثر ايفاءان بمتطمبات العمؿ .)Ivancivich, 1998:3-8( .في حيف
عرفيا () Dessler, 2003: 2عمى أنيا "عممية اكتساب كتدريب كتقييـ كتعكيض المكظفيف
كاالىتماـ بعالقاتيـ في العمؿ كصحتيـ كسالمتيـ كاألمكر المتعمقة بالعدالة".كيشير(3:

Denisi

 )& Griffin , 2001بأنيا مجمكعة شاممة مف المياـ كاالنشطة اإلدارية التي تيتـ بالتكظيؼ
كالتطكير كالتحفيز كالمحافظة عمى قكل العمؿ(المكارد البشرية)

ج -تكنولوجيا المعمومات :تساعد تكنكلكجيا المعمكمات المنظمة في تحقيؽ التكازف المطمكب بيف
الندرة كالكثرة كال تنحصر اىميتيا في ىذه الحدكد فقط انما تتعداىا مف خالؿ ما تحدثو مف تغيرات

في طبيعة عمؿ المنظمات بتكفير فرص العمؿ الجديدة كالغاء اعماؿ قديمة كعميو فإف استعماؿ
تكنكلكجيا المعمكمات يؤدم إلى تقميص عدد كبير مف الكظائؼ النتفاء الحاجة إلييا كايجاد فرص

كظيفية جديدة ) Turban, 1999: 103(..كتمثؿ سيكلة االستعماؿ كقكة االداء اىـ المزايا التي

تتمتع بيا تكنكلكجيا المعمكمات كعادةن ما يتـ تناسي العنصر الجكىرم لتكنكلكجيا المعمكمات المتمثؿ
بخدمة االفراد .فعند تطبيؽ ىذا العنصر يمكف اف تشتمؿ تكنكلكجيا المعمكمات عمى التطبيقات
كاالدكات كالمكارد كالخدمات تمؾ التي تدعـ ايصاؿ كتسميـ المنتجات كالخدمات مف المنظمات

كاالفراد كالييا.اذ يكضح (السامرائي  )245 : 2000 ,باف تكنكلكجيا المعمكمات "ىي األداة التي
تساعد في تسييؿ اداء عمؿ المنظمات كأنشطتيا كذلؾ مف خالؿ انجاز ميمة جمع المعمكمات
كتحميميا كخزنيا كمعالجتيا كأسترجاعيا مف اجؿ تكفيرىا لجميع المكارد البشرية داخؿ المنظمة

لمساعدتيـ في انجاز اعماليـ بشكؿ أفضؿ "اذ تعد تكنكلكجيا المعمكمات عمى قدر كبير مف

األىمية  ,السيما مع تزامف الكقائع ,اذ التقى االقتصاد القائـ عمى المعرفة بقاعدة تكنكلكجية مالئمة
كىذا ما أدل إلى تعزيز مشترؾ بيف ازدىار االنشطة المكثفة في المعرفة كاإلنتاج كنشر التكنكلكجيا

الجديدة ,كلتكنكلكجيا المعمكمات ثالث تأثيرات في االقتصاد ,كىي( :تكتمياف )22-21: 2006 ,

-1تحقؽ أرباح إنتاجية خاصة في مجاؿ المعالجة ,التخزيف كتبادؿ المعمكمات.
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-2تعزز تكنكلكجيا المعمكمات الجديدة كظيكر كازدىار صناعات جديدة مثال :كسائؿ اإلعالـ
المتعددة ,التجارة اإللكتركنية ,الجداكؿ اإللكتركنية...الخ.

-3أنيا تحث عمى اعتماد نماذج تنظيمية أصمية بيدؼ استخداـ أفضؿ لإلمكانيات الجديدة لتكزيع
كنشر المعمكمات.

د -التعمم والتدريب "إف لممكارد البشرية أىمية كبرل في عمؿ االنشطة االقتصادية كتنميتيا
كتطكيرىا خاصة في ظؿ اقتصاد المعرفة كما يتضمنو مف تقنيات متقدمة ,إال أف مف المؤشرات

المعركفة جدان لدراسة ىذا البعد مف اقتصاد المعرفة ما تزاؿ قميمة كذلؾ يعكد مف جية إلى نقص
األعماؿ في ىذا المجاؿ كمف جية أخرل إلى صعكبة قياس كفاءات األفراد مباشرة كلمؤشرات

المكارد البشرية مصدراف رئيسياف عمى قدر كبير مف األىمية كىي البيانات المتعمقة بالتعميـ ك

التدريب .كالبيانات المتعمقة بالكفاءات أك بميف العماؿ.كتسمح المؤشرات القائمة عمى البيانات
المتعمقة بالتعميـ كالتدريب بتقييـ المعارؼ كالميارات أك (الرأسماؿ البشرم) المتكسبة خالؿ العممية

الرسمية لمتعميـ ,كتسمح ىذه المؤشرات أيضا بتقييـ المخزكف كاالستثمار في الرأسماؿ البشرم(عؿ.

تجمع إحصاءات التعم ـ عمى قاعدة دكلية مف قبؿ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية كاليكنسكك

كادارة اإلحصاء في المجمكعة األكركبية ,كىي تتكافر عادة لبضع أعكاـ ,كيعد ىذا المؤشر عمى
درجة عالية مف األىمية لما لو مف تأثير مباشر عمى ثكرة التكنكلكجيا كالمعرفة مف حيث زيادة نسبة

المتخصصيف في مجاالت المعرفة المختمفة كبالتالي زيادة اإلنتاجية ,كما أف مؤشر التعميـ ك
التدريب يسمح بتقديـ المخزكف كاالستثمار في رأسماؿ البشرم (تكتمياف )2005:22,

 -5العالقة النظرية بين تكنولوجيا المعمومات واالقتصاد المعرفي

نستطيع اف نكضح عالقة تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي مف خالؿ تحكيؿ التطكر
التكنكلكجي مف العمؿ الجسدم الى العمؿ القائـ عمى المعرفة لتكليد الثركة  ,فالتكنكلكجيا كالمعرفة

ىما العامالف الرئيساف في االنتاج في الكقت الحاضر .كيشير الكضع االقتصادم الحالي الى
الميزة النسبية الكحيدة التي يمكف اف تتمتع بيا الدكلة لتككف ليا القدرة عمى االبتكار كالتجديد

الناجماف مف المعرفة المينية لمسكؽ كالتكنكلكجيا  ,فضال عف المكاىب الخالقة لعماؿ المعرفة في
التعامؿ مع القضايا التنافسية المتالحقة  ,اذ تتطمب عممية االبتكار كاالبداع تفاعال عميقا كمكثفا

يجرم في كافة االتجاىات بيف مختمؼ االطراؼ اك القكل المؤثرة مف مؤسسات كجامعات
كمختبرات اك معامؿ كمستيمكيف  .كىكذا يككف االبتكار كاالبداع نتيجة لتفاعالت كثيرة بيف كيانات

اك اطراؼ اك قكل متعددة تؤلؼ مايمكف تسميتو باألبداع كالتميز  .نالحظ اف خمفية كاجياؿ نظـ

المعمكمات مف بداية االعتماد عمى الحرفية المعتمدة عمى الجيد اليدكم الى المينية المبنية عمى

الميارة الفائقة كالفكر الخالؽ المبدع  ,حدد مجاؿ نظـ المعمكمات المتسمة باالداء البشرم المميز
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كالسرعة في التغيير  ,كما عرؼ ىذا المجاؿ مف منظكر البرمجيات المنظمة كالمراقبة الفعالة

المرتكزة عم ى تحميؿ كتقييـ كتكصيؼ كتصميـ كتطكر التكنكلكجيا فمنذ بدء ظيكر الحاسبات
العممية  Computringفي االربعينات مف القرف العشريف كحتى االف  ,تمت تطبيقات كاستخدامات
الحاسبات االلية بشكؿ مذىؿ كمثير لالىتماـ  ,اذ اصبحت البرمجيات تمعب دك ار مركزيا في كؿ

اكجو الحياة الي كمية في الحككمة  ,البنكؾ كالتمكيؿ كالصناعة  ,النقؿ  ,االقتصاد  ,االدارة  ,التجارة

 ,التعميـ  ,الترفيو  ...,الخ كما نمي بصكرة ديناميكية عدد كحجـ كتطبيؽ مجاالت برامج الكمبيكتر

.كنتيجة لذلؾ تنفؽ مئات المالييف مف الدكالرات في تطكير البرمجيات  ,كقد ساعدت منتجات
البرمجيات الناس في اف يككنكا اكثر فعالية في حؿ المشكالت التي تكاجييـ كتكفر ليـ بيئة لمعمؿ

كاالداء االكثر مركنة كاالقؿ تعقيدا  ,كعمى الرغـ مف ىذا النجاح الكبير تكجد الكثير مف المشكالت

الخطيرة التي ترتبط بتكمفة كحداثة ككجكد كثير مف منتجات البرمجيات نظ ار لطبيعتيا المميزة  ,كمف
ىنا نالحظ اف تكنكلكجيا المعمكمات مارست دك ار ميما في احداث تغييرات كاضحة في الكاقع

االقتصادم كاالجتماعي  ,كحجـ االنتاج  ,فضال عف االعتماد عمى االستثمار في راس الماؿ
البشرم كارتكازه عمى منظكمة البحث كالتطكير التي تعد شرياف الحياة لو .
المحور الثالث :الجانب الميداني

اوال :وصف المنظمات المبحوثة واألفراد المبحوثين:

أ-وصف االفراد المبحوثين  :تـ اختيار مجمكعة مف التدريسييف في كمية اليندسة كالعمكـ .انسجامان
مع ذلؾ قاـ الباحثاف بتكزيع ( )50استمارة استبياف عمى عدد مف التدريسييف في المنظمة المبحكثة,

استرجع منيا ( )40أستمارة  ,كيكضح الجدكؿ ( )1خصائص أفراد عينة الدراسة مف حيث
(التحصيؿ الدراسي  ,كالخدمة)
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الجدكؿ ( )1الخصائص الشخصية لعينة البحث
المعمومات

الفئة

العدد

%

التحصيؿ الدراسي

بكالكريكس

10

25

ماجستير

20

50

دكتكراه

12

25

10-1

12

0.3

15-11

15

3.7

 16فاكثر

13

3.5

40

%

مدة الخدمة في االكمية (سنة)

أ -التحصيل الدراسيُ :يعد المؤىؿ العممي مف المؤشرات البالغة األىمية في مجاؿ اختيار
العامميف التي تنعكس عمى نحك كبير عمى أسمكب التعامؿ مع استمارة االستبياف كفيـ مككناتيا
كالتعامؿ معيا عمى نحك صحيح ,إذ يبيف الجدكؿ ( )1إف ( )%75مف مجمكع األفراد المبحكثيف

حاصميف عمى شيادة عميا (ماجستير كدكتكراه) ,اما النسبة الباقية فقد كانت مف نصيب شيادة

البكمكريكس .%25

 ,ب -سنوات الخدمة في الكمية :الخدمة الطكيمة ليا دكر ميـ في تراكـ الخدمة كالمعرفة لدل
أفراد عينة البحث مما لو انعكاس كاثر كبيريف في ترصيف الجانب الميداني مف خالؿ اإلجابة
عمى فقرات االستبياف عمى نحك جدم يخمك مف التبايف ,إذ يبيف الجدكؿ ( )1إف غالبية األفراد

المبحكثيف لدييـ خدمة تؤىميـ مف تراكـ الخبرة كالمعرفة كالذيف لدييـ خدمة أكثر مف  11سنة ,إذ
بمغت نسبتيـ ( ,)%37فيما بمغت نسبة األفراد الذيف يمتمككف خدمة ( )10-1سنكات (,)%30

مف عينة البحث.

ثانيا :التشخيص األولي لمعاممين بشان متغيرات البحث  :تتضمف ىذه الفقرة كصؼ كطبيعة
متغيرات البحث كفؽ ما يدركيا العامميف في المنظمات المبحكثة كتحقيقان لذلؾ استخدـ الباحثاف

برنامج  SPSSلالستدالؿ عمى األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالتك اررات كنسبيا المئكية
في قياس ادكات تكنكلكجيا المعمكمات

كتتمثؿ بػ(البرمجيات كاالجيزة كالمعدات ك التطبيقات

كالمكارد البشرية ) كمؤشرات االقتصاد المعرفي كتتمثؿ بػ ( البحث كالتطكيرك ميارات المكارد

البشريةك تكنكلكجيا المعمكمات كالتعمـ كالتدريب ) ,لمتعرؼ عمى مستكل إدراؾ المبحكثيف ليذه

( ) 54

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 12 -العدد – 2016 / 34

المتغيرات  ,كقد بمغ مجمكع الفقرات ( )24فقرة باعتماد مقياس (ليكرت) الثالثي .كفيما يأتي كصؼ

ليذه المتغيرات كما يدركو المبحكثكف.

الجدكؿ ( : )2كصؼ متغيرات البحث في الكميات المبحكثة
%

%

%

X1

0.525
0.625
0.625
0.775
0.475
0.625
0.4
0.625

0.35
0.25
0.275
0.125
0.475
0.25
0.55
0.275

0.125
0.125
0.1
0.1
0.05
0.125
0.05
0.1

2.45
2.5
2.50
2.68
2.43
2.5
2.5
2.53

0.64
0.84
0.72
0.66
0.64
0.72
0.69
0.68

X9

0.35
0.625
0.625
0.78
59
0.65
0.55
0.5
0.7
0.475
0.55
0.7
0.7
0.475
0.55
0.7
0.55
59

0.525
0.25
0.275
0.15
31
0.2
0.35
0.425
0.225
0.45
0.325
0.2
0.225
0.2
0.4
0.2
0.35
30

0.125
0.125
0.1
0.075
10
0.15
0.1
0.075
0.075
0.075
0.125
0.1
0.075
0.325
0.1
0.1
0.1
11

2.4
2.5
2.53
10
3
2.5
2.15
2.42
2.63
2.4
2.43
2.6
2.6
2.5
2.5
2.6
2.5
3

0.71
0.72
0.68
0.62
0.67
0.75
0.83
0.63
0.627
0.63
0.712
0.67
0.63
0.622
0.60
0.67
0.63
67

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

X22
X23
X24

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

يتبيف مف معطيات الجدكؿ ( )2كجكد اتفاؽ بيف آراء المبحكثيف بشأف متغيرات البحث

) )X1-X224إذ بمغ معدؿ إجابات المبحكثيف بشاف ادكات تكنكلكجيا المعمكمات ( )%59اتفؽ ,
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في حيف بمغت درجة عدـ االنسجاـ العاـ إلجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه االدكات ( )%10ال

أتفؽ ,كبمغت نسبة اإلجابات المحايدة ألفراد عينة البحث ( ,)%31كعزز تمؾ المعدالت متكسط

األكساط الحسابية إلجابات المبحكثيف الذم يبمغ ()3كىك أعمى مف الكسط الحسابي المفركض

لممقياس ( )2بانحراؼ معيارم ( , )0.67كيعزز ذلؾ أيضا ظيكر قيمة مستكل الداللة لالختبارt-
 Testالتي بمغت ( ) 0.00كىي أقؿ مف مستكل المعنكية ( ) 0.05كىذا يؤكد أف إجابات

المبحكثيف عمى فقرات ىذه المتغيرات كانت ايجابية ,كعزز تمؾ االجابات المتغير(  )x12الذم

ينص تقكـ كميتنا بتكفير المعرفة الالزمة لتطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات في عممياتيا المختمفة

اإلسياـ األكبر كاإليجابي في أغناء ىذه المتغيرات كبنسبة اتفاؽ ( )%78كبكسط حسابي ()2.7

كانحراؼ معيارم (, )0.62كقيمة الداللة لالختبار t-Testبمغت ( )0.00مما يشير إلى التجانس
بيف إجابات المبحكثيف ليذه الفقرات في حيف حقؽ المتغير )  ( x9اقؿ قيمة الذم ينص " تستخدـ

كميتنا تطبيقات التكنكلكجيا لمعالجة الكثير مف مشكالتيا في مجاؿ عمميا بكسط حسابي ( ) 2.4

كبانحراؼ معيارم( )0.71كيتضح مف الجدكؿ رقـ (. )2ايضا كجكد اتفاؽ بيف آراء المبحكثيف
بشأف مؤشرات االقتصاد المعرفي إذ بمغ معدؿ إجابات المبحكثيف بشاف مؤشرات االقتصاد

المعرفي ( )% 59اتفؽ  ,في حيف بمغت درجة عدـ االنسجاـ العاـ إلجابات المبحكثيف عمى
فقرات ىذه المؤشرات

( )%11ال أتفؽ ,كبمغت نسبة اإلجابات المحايدة ألفراد عينة البحث

( ,)%30كعزز تمؾ المعدالت متكسط األكساط الحسابية إلجابات المبحكثيف الذم يبمغ (()3كىك
أعمى مف الكسط الحسابي المفركض لممقياس ( )2بانحراؼ معيارم ( , )0.67كيعزز ذلؾ أيضا

ظيكر قيمة مستكل الداللة لالختبار t-Testالتي بمغت ( ) 0.00كىي أقؿ مف مستكل المعنكية

( ) 0.05كىذا يؤكد أف إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه المتغيرات كانت ايجابية,كعزز تمؾ

االجابات المتغير كبنسبة اتفاؽ ( )%70كبكسط حسابي (,)2.6كقيمة الداللة لالختبارt-Test

بمغت ( )0.00مما يشير إلى التجانس بيف إجابات المبحكثيف ليذه الفقرات.في حيف حقؽ

المتغير( )x17اقؿ قيمة بكسط حسابي ( )2.4كبانحراؼ معيارم (.)0.63

ثالثا :اختبار فرضية البحث  :الختبار فرضية البحث ( يكجد ارتباط معنكم لمتكامؿ بيف ادكات
تكنكلكجيا المعمكمات كمؤشرات االقتصاد المعرفي في الكميات المبحكثة) ,اذ تـ استخدـ المعالجة

االحصائية  Spearman’s rhoفي اختبارىا .اذ يشير الجدكؿ ()3إلى كجكد عالقة ارتباط

معنكية مكجبة قكية بيف ادكات تكنكلكجيا المعمكمات كمؤشرات االقتصاد المعرفي  ,إذ بمغ معامؿ

االرتباط (* )%98عند مستكل معنكية ( )0.05إذ تشير ىذه النتيجة إلى أنو كمما ازدادت
المنظمات قيد البحث مف اىتماميا بادكات تكنكلكجيا المعمكمات مف خالؿ تكفيرىا كاستخداميا أدل

ذلؾ إلى تحقيؽ االقتصاد المعرفي ألىدافو في اعتماد التعمـ ك التدريب المستمريف كاعادة التدريب,
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التي تضمف لمعامميف مكاكبة التطكرات التي تحدث في مياديف المعرفة في جميع المنظمات

المبحكثة كىك دليؿ عمى العالقة بيف المتغيريف المعنكية .

الجدكؿ ( ) 3نتائج عالقة االرتباط عمى المستكل الكمي
المتغير االكؿ

ادكات تكنكلكجيا المعمكمات

المتغير الثاني
*%98

مؤشرات اقتصاد المعرفة

P≤0.05

N=40

كيعزز ذلؾ قيمة ( )Tالمحسكبة كمستكل المعنكية ليا التي بمغت ( ) 0.000كىي اقؿ مف مستكل
المعنكية االفتراضي لمبحث البالغ ( , )0.05كيبيف مضاميف ىذا االختبار تحقيؽ التكامؿ بيف

ادكات تكنكلكجيا المعمكمات كمؤشرات اقتصاد المعرفة في كميتي العمكـ كاليندسة كتبيف ذلؾ مف
خالؿ أعمى قيمة (,)Tاذ بمغت( )135.781كبأعمى كسط حسابي( )2.49كبأقؿ انحراؼ معيارم
بمغ ( )0.12لمتغير تكنكلكجيا المعمكمات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ( ,)4مما يدؿ عمى
العالقة التكاممية المعنكية بيف ادكات تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي  .كبذلؾ تتحقؽ

فرضية البحث التي تنص عمى (ارتباط معنكم لمتكامؿ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد

المعرفي في الكميات المبحكثة) .

الجدكؿ ( )4اختبار( )Tكمستكل المعنكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ألبعاد االبحث
المتغيرات

الكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

اختبار T

تكنكلكجيا المعمكمات

2.49

0.12

135.781

اقتصاد المعرفة

2.49

0.13

121.409

اوال  :االستنتاجات

المحور الرابع  :االستنتاجات والمقترحات

خمص البحث إلى مجمكعة مف االستنتاجات الميدانية نعرضيا تباعاعمى كفؽ اآلتي:

 -1تعد تكنكلكجيا المعمكمات العصب الحيكم لنشاط المنظمة  ,كاف عدـ كجكدىا يؤدم الى ضعؼ
اتخاذ الق اررات الصحيحة.

 -2يتسـ اقتصاد المعرفة بككنو اقتصاد كفرة اكثر مف ككنو اقتصاد ندرة فعمى عكس المكارد
االخرل التي تنفد مف جراء االستيالؾ تزداد المعرفة بالممارسات كاالستخداـ كتنتشر بالمشاركة.
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-3كشفت نتائج تحميؿ اإلدراؾ األكلي لمتدريسييف في الكميات المبحكثة بشاف كؿ متغير مف
متغيرات البحث أف المعدؿ العاـ إلدراكيـ كاف باالتجاه االيجابي مما يؤكد أف المبحكثيف يكلكف

اىتماما كبي ار بادكات تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد المعرفي .

-4اشارت نتائج التحميؿ الى كجكد عالقة ارتباط معنكية قكية بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاالقتصاد
المعرفي .

-5تبيف كجكد تكامؿ بيف المتغيريف مف خالؿ تحميؿ العالقة بيف ادكات تكنكلكجيا المعمكمات
كمؤشرات االقتصاد المعرفي مف اجؿ تكظيؼ االداء االلكتركني في الكميات المبحكثة.

ثانيا  :المقترحات  :في ضكء االستنتاجات التي تكصؿ الييا البحث نكصي باالتي :

 -1عمى المنظمات المبحكثة استخداـ التكنكلكجيا المتقدمة التي يتضمنيا اقتصاد المعرفة كالتي
تؤدم الى فرص عمؿ كاسعة كمتنكعة .

-2عمى الكميات المبحكثة اف تتبنى ادكات تكنكلكجيا المعمكمات كمؤشرات االقتصاد المعرفي معا
 ,الف احدىما مكمؿ لألخر .

 -3السعي لالفادة مف ادكات تكنكلكجيا المعمكمات كمؤشرات االقتصاد المعرفي كالعمؿ عمى دعـ
التكامؿ بينيما لدكرىما الفاعؿ في تحسيف كتطكير االداء االلكتركني .

 -4التركيز في ادخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ضمف العمؿ االدارم مف اجؿ تقميؿ الكقت الالزـ ال
داء االعماؿ .
المصادر

اوال  :المصادر العربية

أ -الكتب

 -1ادريس ,عبد الرحمف ثابت( )2005(,نظم المعمومات االدارية في المنظمات المعاصرة),
االسكندرية ,الدار الجامعية.

 -2الياشمي عبد الرحمف ,كالعزاكم فائزة محمد" )2007( ,المنيج واالقتصاد المعرفي" ,دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع  ,عماف ,األردف.

-3الحسباف  ,عطااهلل احمد سكيمـ (  " , )2009التدقيق والرقابة الداخمية في بيئة نظم
المعمومات المحاسبية " دار الراية لمنشر كالتكزيع  ,عماف  ,االردف .

 -4حريـ  ,حسيف " )2003( ,إدارة المنظمات منظور كمي" ,دار حامد لمنشر ,عماف ,األردف .

 -5الطائي ,محمد عبد حسيف الػ فرح" ,2005 ,المدخل إلى نظام المعمومات االدارية" دار كائؿ
لمنشر كالتكزيع ,االردف.
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 -6المكزم  ,مكسى " )2001(,التنمية اإلدارية – المفاىيم واألسس والتطبيقات"  ,دار كائؿ
لمطباعة .كالنشر  ,عماف  ,االردف.

 -7سمماف  ,جماؿ داكد (" , )2008اقتصاد المعرفة " دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ,
عماف  ,االردف.

 -8عمياف  ,ريجي مصطفى ( ",)2012اقتصاد المعرفة "  ,دار صفاء لمنشر كالتكزيع  ,عماف ,
االردف .

 -9قنديمجي  ,عامر ابراىيـ كالسامرائي  ,إيماف فاضؿ " )2002(,تكنولوجيا المعمومات
وتطبيقاتيا"  ,دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع .عماف  ,االردف .

 -10الشماع محمد حسف كحمكد خضير كاظـ (" )2000نظرية المنظمة "دار المسيرة لمنشر
عماف ,االردف.

ب -الرسائل واالطاريح الجامعية
 -11أبك غنيـ ,أزىار نعمة عبد الزىرة (")2007المعرفة التسكيقية كتكنكلكجيا المعمكمات كأثرىما
في األداء التسكيقي" دراسة حالة في الشركة العامة لمسمنت الجنكبية؛ اطروحة دكتوراه مقدمة الى

الجامعة المستنصرية-كمية اإلدارة واالقتصاد .

 -12الدليمي  ,إحساف عالكم حسيف " )2006(,تحميؿ عالقة تقانة المعمكمات بفاعمية إدارة
المكارد البشرية كأثرىا في بناء الكفايات الجكىرية"  ,إطروحة دكتوراة جامعة بغداد  ,كمية اإلدارة
واالقتصاد.

 -13الياشمي ,شيماء حميد محمد صالح (" )2003دكر تقانة المعمكمات في أعادة ىندسة
العمميات االداريةط ,دراسة حالة في كمية اإلدارة كاالقتصاد ,جامعة المكصؿ ,رسالة ماجستير

,كمية اإلدارة كاالقتصاد ,جامعة المكصؿ

 -14النعمة ,نكر عبد المعيد محمكد( )2009تقانة المعمكمات كاثرىا في سمسمة التجييز (دراسة
حالة في الشركة العامة لمصناعات الجميدية) ,رسالة ماجستر غير منشورة مقدمة الى كمية االدارة

واالقتصاد ,جامعة بغداد,

 -15العبادم  ,باسمة عبكد مجيد " )2006(,أثر نظاـ المعمكمات في دعـ صناعة الق اررات" ,
رسالة ماجستير مقدمة لمكمية التقنية اإلدارية  ,ىيئة التعميم التقني ,

 -16التميمي  ,كساـ خالد " )2007( ,العالقة بيف القيـ الثقافية كتقانة المعمكمات كأثرىا في صنع
كاتخاذ الق اررات"  ,رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد  ,كمية اإلدارة واالقتصاد.
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ج -الدوريات
 -17بارؾ  ,نعيمة ( ", )2014تنمية المكارد البشرية في ظؿ اقتصاد المعرفة كأداة لتحقيؽ رأس

الماؿ الفكرم في الجزائر  -الكاقع كالمأمكؿ"  ,مجمة األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية "
قسـ العمكـ االقتصادية كالقانكنية  ,العدد ()12

 -18جرجيس  ,يسرل ( " , )2013تحقيؽ التكامؿ بيف تقانة المعمكمات كاالتصاالت كادارة الجكدة

الشاممة  /دراسة ميدانية في المعيد التقني بالمكصؿ ,مجمة جامعة تكريت لمعموم االدارية

واالقتصادية ,المجمد ( , )10العدد (. )30

 -19الزعبي  ,عمي فالح  " , )2011(,العكامؿ المؤثرة عمى االبداع كمدخؿ ريادم في ظؿ
اقتصاد المعرفة  /دراسة مقارنة بيف الجزائر كاالردف " ابحاث اقتصادية واداري ,العدد العاشر

ديسمبر .
 -20محمد  ,مرشد سامي ك حسيف  ,كساـ نعمة ك عمي  ,زياد طاىر ( " , )2013اىمية
تكنكلكجيا " المعمكمات في تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة " -دراسة استطالعية الراء عينة مف

مخمني ضريبة الدخؿ في العراؽ " مجمة جامعة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية ,المجمد (, )9

العدد ()27

 -21السامرائي  ,سمكل أميف  ,)2000(,السمككيات الالأخالقية في التعطؿ مع تكنكلكجيا
المعمكمات  ,مجمة العموم االقتصادية واإلدارية  ,المجمد ( , )7العدد (. )21

 -22عبد العالي  ,نشكاف محمد ( ", )2013دكر مككنات تقانة المعمكمات في تطبيؽ نظاـ
االيصاء الكاسع  /دراسة استطالعية في عينة مف الشركات الصناعية في محافظة نينكل  ,مجمة

جامعة تكريت لمعموم االدارية كاالقتصادية  ,المجمد ( , )9العدد ()28

 -23العزاكم  ,فراس رحيـ ك الخفاجي  ,عثماف ابراىيـ ( " , )2015تشخيص قدرات تكنكلكجيا
المعمكمات كتاثيرىا في تحقيؽ التفكؽ التنافسي بحث تحميمي في شركة بغداد لممشركبات الغازية /

الزعفرانية " مجمة العموم االقتصادية واالدارية  ,المجمد ( , )21العدد(. )81

 -24الشمرم ,محمد جبار ,كالحدراكم  ,حامد كريـ (" , )2011عمميات ادارة المعرفة كاثرىا في

مؤشرات االقتصاد المعرفي " دراسة تحميمية الراء عينة مف المؤسسات الرقمية :مجمة الغري لمعموم

االقتصادية واالدارية

د -المؤتمرات والندوات

 -25بف عنتر  ,عبد الرحماف ك حميدم  ,عبد الرزاؽ ( " , )2010اقتصاد المعرفة كتعزيز
تنافسية المؤسسة – مع االشارة لحالة الجزائر " الممتقى الدولي الرابع حول  :المنافسة

واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية "
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 -26مؤتمف  ,منى ( " )2003نحك رؤية جديدة لمبحث التربكم في مجتمع االقتصاد المعرفي –
بحث مقدم الى ادارة البحث والتطوير التربوي في المممكة االردنية الياشمية .

 -27عبد الحؽ ,العشعاشي ك مصطفى ,حكحك ( " )2013دكر اقتصاد المعرفة في الحد مف
البطالة  :حالة الجزائر" المؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ( )ICIEFالنمو
والعدالة واالستقرار من منظور اسالمي 10-9سبتمبر  ,استنبكؿ ,تركيا

 -28صالح ,محمد عبد العاؿ مكجيات التنمية الصناعية في االقتصاد الجديد ,مداخمة مقدمة إلى:
المؤتمر السنوي األول لمجمعية االقتصادية العمانية ,مسقط ,يومي2005. /10/03–02 :

 -29توتميان  ,مرال (" , )2005المرأة كالعمكـ كالتكنكلكجيا  :البعد االقتصادم " منتدى المرأة
والعموم والتكنولوجيا  ,القاىرة .

 -30تكتمياف  ,مراؿ ( , )2006مؤشرات اقتصاد المعرفة كمكقع المرأة مف تطكرىا ,منشورات
المعيد العربي لمتدريب والبحوث اإلحصائية ,لبناف.
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جامعة كركوك

كمية اإلدارة واالقتصاد

قسم إدارة األعمال

م /استمارة االستبيان

السيد المستبين المحترم:

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

تعد االستمارة التي بين يديك جزءاً من مشروع بحث في إدارة األعمال الموسومة بـ (مدى امكانية
التكامل بين تكنولوجيا المعمومات واقتصاد المعرفي في المنظمات التعميمية  :كميتي العموم

واليندسة جامعة كركوك انموذجاً  :دراسة استطالعية آلراء عينة من التدريسين  .كتعد ىذه

االستمارة مقياسان يعتمد عميو ألغ ارض البحث العممي ,كأف مشاركتكـ سيككف ليا األثر اإليجابي في
إخراج ىذا البحث بالمستكل المطمكب.ببالغ االعتزاز كالثناء ,نرجك تفضمكـ مشككريف باختيار

اإلجابة التي تركنيا مناسبة لكؿ سؤاؿ ,عممان بأف اإلجابة تستخدـ ألغراض البحث العممي حص انر
كمف دكف ضركرة ذكر االسـ ,نشكر لكـ حسف استجابتكـ.

مالحظات:

 .1يرجى قراءة العبارات بشكؿ دقيؽ ,كمف ثـ اإلجابة بما تركنو مناسبان في سمـ التأشيرات.
 .2يرجى عدـ ترؾ أية عبارة مف دكف إجابة ألف ذلؾ يعني عدـ صالحيتيا لمتحميؿ.
بيانات تتعمؽ بالمستبيف:

أ -الجنس
ب -العمر

ج-المؤىل العممي مدة الخدمة في التعميم العالي( -:ماجستير) (دكتوراه) --------سنة
د -أ -مدة الخدمة في التعميم العالي ---------:سنة

الباحثة
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تكنولوجيا المعمومات .:
ت
1اجيزة
 2اجيزة
 3اجيزة
4برامجيات
 5رامجيات
 6برامجيات
7موارد
 8موارد
 9موارد
20تطبيقات

أتفق محايد

العبارات
تستخدم كميتنا تقنيات معمومات حديثة كالحاسوب وممحقاتو في

ممارسة أعماليا المختمفة.

تعمل كميتنا عمى إدخال تقانة المعمومات الحديثة المعتمدة في

العمل باستمرار.

تعمل كميتنا عمى صيانة األجيزة والمعدات الخاصة بتقانة

المعمومات من خالل ورش مخصصة ليذا الغرض.

تعتمد كميتنا عمى جيات داخمية وخارجية لمحصول عمى

البرامجيات الالزمة النجاز أعماليا.

تعتمد كميتنا عمى إصدارات مرخصة من أنظمة التشغيل
والبرامجيات الجاىزة

تسعى كميتنا إلى اعتماد إصدارات حديثة من البرمجيات الجاىزة

التي تستخدميا.

تمتمك كميتنا ميندسين مختصين في صيانة الحواسيب وشبكات

االتصال داخل الكمية

تيتم كميتنا باستقطاب أفضل الخبرات واختيارىا في مجال تقنيات

المعمومات.

لدى كميتنا برامج لتدريب الكادر في الكمية وتأىيمو في مجال

تقنيات المعمومات واالتصاالت.

تستخدم كميتنا تطبيقات التكنولوجيا لمعالجة الكثير من مشكالتيا
في مجال عمميا

يوجد في كميتنا كادر فني متخصص لمتعامل مع ىذه التطبيقات.
11تطبيقات ٌ
تقوم كميتنا بتوفير المعرفة الال زمة لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات
12تطبيقات
في عممياتيا المختمفة .
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االقتصاد المعرفي :
ت

أتفق محايد

العبارات

13ب مستوى مخرجات البحث والتطوير في كميتنا عند المستوى المطموب
14ب

تدعم عمادة كميتنا ما تحتاجو البحوث والتطوير من امكانيات عممية

متاحة

15ب تخصص عمادة كميتنا تخصيصات مالية لدعم البحوث والتطوير سنويا
16م
17م
18م
19ت
20ت
21ت
22ت
23ت
24ت

تتوفر في كميتنا الموارد البشرية المؤىمة في مجاالت استخدام تقانة

المعمومات الحديثة

لدينا برامج لمتدريب المستمر عمى استخدام التقنيات الحديثة ومنيا

تقنية المعمومات واالتصاالت

تستفيد كميتنا من مالكات الدعم الفني في ميدان تقانة المعمومات

واالتصاالت

تمتمك كميتنا تسييالت حاسوبية متنوعة لتنفيذ تقانة المعمومات

واالتصاالت فييا

تقوم كميتنا عمى توفير الصيانة المستمرة لألجيزة والمعدات بما يضمن

تحديث آلية العمل اال لكتروني .

يوفر العمل المحوسب لكميتنا ميزة الحصول عمى معمومات متكاممة عند

الحاجة ألييا

ترى كميتنا أن التعميم والتدريب لمعاممين ضروري لزيادة المعرفة الفنية

لدييم .

تسعى كميتنا من خالل التعميم والتدريب إلى امتالك عاممين متعددي

الميارة

تؤكد كميتنا عمى أن التعميم والتدريب لمعاممين يسيم في حل المشاكل

التي تواجييم في العمل
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