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تحميل العالقة بين تكنولوجيا المعمومات واالبداع التكنولوجي في الشركات الصناعية
شركة المشروبات الغازية في كركوك انموذجاً  /دراسة استطالعية
م.م هشام عبداهلل حمد
جامعة كركوك  /كمية االدارة واالقتصاد

المستخمص
يرتكز البحث عمى فكرة أساسية مفادىا أف تحقيؽ متطمبات المستيمكيف في منتجات ذات كمفة

وجودة مناسبيف تتحقؽ مف خبلؿ تبني اساليب وأنظمة حديثة مف شانيا تحافظ عمى استدامة

متطمبات الزبوف وبجودة مناسبو وباقؿ كمفة ,وتتمثؿ ىذه األساليب بتحقيؽ العبلقة بيف مكونات
تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي ,وتنبع أىمية البحث مف كونو يتناوؿ األساليب

التي مف شانيا توجو الشركات الصناعية نحو تطبيقيا في مجاؿ عممياتيا الصناعية مما يسيـ في
تحقيؽ اىدافيا والمتمثمة في تعظيـ االرباح وتقديـ منتجات ذات كمفة منخفضة مع المحافظة عمى

جودة المنتجات ,وخمص البحث إلى مجموعة مف االستنتاجات لعؿ مف أىميا  .وجود عبلقة ارتباط
تكاممية قوية بيف مكونات تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي ,فضبل عف تقديـ

مجموعة مف المقترحات أىميا:

عمى الشركة المبحوثة أف تتبنى مكونات تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي بشكؿ

افضؿ ,الف احدىما مكمؿ لآلخر .

Abstract
The research on the basic idea that achieving the requirements of
consumers at the same cost of products and quality suitable realized through
the adoption of modern methods and systems that will maintain the
sustainability of the customer and the quality of suitable requirements and at
the lowest cost, these methods and is the integration of information
technology components and variables technological innovation, The
importance Search from being dealt with methods that will guide the
industrial companies about their application in the field of industrial
processes which contribute to achieving its goals and of maximizing profits
and providing low-cost products while maintaining the quality of the
products, and research found a set of conclusions, most notably. There is a
strong correlation between complementary information technology
components and variables technological innovation, as well as providing a
set of proposals, including:
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The company surveyed to adopt the components of information
technology variables and technological innovation are better, because one of
them is complementary to another.
المقدمة
يسعى ىذا البحث الى ايضاح العبلقة بيف تكنولوجيا المعمومات واالبداع التكنولوجي ,اذ يعد
ىذا الموضوع مف المواضيع الميمة التي ليا تأثيرات جوىرية في تحديد االتجاه العاـ ألنشطة

الشركة قيد البحث ,حيث تناوؿ الباحثوف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالبداع التكنولوجي دور
وأىميتيما في مجاؿ العمميات االنتاجية ولما ليما مف دور وأىمية في بناء ونمو الشركة المبحوثة

واستقرارىا وارتقاءىا في االداء والمياـ واإلسياـ في الحصوؿ عمى المعمومات بمواصفات تسيـ في

اتخاذ الق اررات بالوقت المناسب والشكؿ الصحيح وبأقؿ كمفة ممكنة مما يسيـ في تعظيـ االرباح
لدى الشركة.
ونتيجة لمتطورات الكبيرة واليائمة في الوسائؿ التكنولوجية الحديثة مما يتطمب استخداميا

االستخداـ األمثؿ بحيث تبرر تكاليفيا واالسياـ في تحقيؽ أىداؼ امتبلكيا ,فاف األمر يتطمب
البحث في مجا الت االستفادة مف ىذه التكنولوجيا في مختمؼ األعماؿ التي تقوـ بيا الوحدات
االقتصادية في الشركة المبحوثة.

واتساقاً مع ما تقدـ ,ومف اجؿ إعطاء تصور كامؿ عف البحث الحالي فقد تـ تأطير محتوياتو وفقا

لممحاور االتية:

المحور االول  :منهجية البحث واجراءاتها
المحور الثاني  :اإلطار النظري لمبحث
المحور الثالث  :الجانب الميداني
المحور الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
المحور االول  :منهجية البحث واجراءاتها
اوالً  :مشكمة البحث  :تؤكد الدراسات المعاصرة عمى ضرورة السعي نحو توظيؼ تكنولوجيا
المعمومات واإلبداع التكنولوجي في العمميات االنتاجية ,مف اجؿ االستفادة مف المعمومات والمعرفة
المقدمة مف قبؿ انظمة الشركة المبحوثة وتوظيفيا في الق اررات الرشيدة والمتمثؿ في تحسيف أداءىا
وتحقيؽ المزيد مف االرباح ,وذلؾ مف خبلؿ االبداع ودقة المعمومات المتوفرة ولترشيد العمميات

االنتاجية ,فضبلً عف ممارسة أنشطة الشركة مف خبلؿ نظاـ الشبكات المحوسبة.
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وعمى الرغـ مف أف الشركة قيد البحث تمتمؾ تقانة المعمومات والمتمثمة ( باألجيزة والمعدات

والبرمجيات والتطبيقات) فضبل عف بيئة ابداعية ال باس فييا إال أف ىناؾ قصو اًر في توظيفيا مف

اجؿ تحقيؽ اىدافيا في تخفيض التكاليؼ وتعظيـ االرباح ,مما تقدـ ومف اجؿ تحديد مشكمة
البحث الحالية فانو يمكف إثارة التساؤؿ التالي:
ما هي طبيعة العالقة بين مكونات تكنولوجيا المعمومات واإلبداع التكنولوجي

المبحوثة ؟

في الشركة

ثانياً  :أهمية البحث  :يمكف تأشير اىمية البحث عمى وفؽ ما ياتي :
 .1تنب ثؽ أىمية البحث مف خبلؿ عبلقة بيف تكنولوجيا المعمومات واإلبداع التكنولوجي في الشركة

الصناعية.

 .2يكتسب البحث اىميتو أيضا مف خبلؿ توجو الشركات الصناعية نحو تطبيؽ األساليب الحديثة
في مجاؿ عممياتيا الصناعية مما يسيـ في تحقيؽ اىدافيا والمتمثمة في تعظيـ االرباح .

ثالثاً  :أهداف البحث  :يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
.1تقديـ دراسة نظرية وميدانية في الشركة الصناعية المبحوثة عف العبلقة بيف تكنولوجيا

المعمومات واإلبداع التكنولوجي.

.2التعرؼ عمى مدىالعبلقة بيف تكنولوجيا المعمومات واالبداع التكنولوجي في الشركة الصناعية

المبحوثة .

.3تقديـ مجموعة مف المقترحات مف خبلؿ نتائج البحث الميدانية مما يعطي تصو اًر واضحاً عف
تحقيؽ ال عبلقة بيف تكنولوجيا المعمومات واإلبداع التكنولوجي ضمف بيئة الشركة المبحوثة بالشكؿ

الذي يحقؽ االىداؼ التي تسعى الييا الشركة المبحوثة.

رابعاً  :فرضية البحث  :لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث المشار الييا أنفا تـ تأسيس الفرضية الرئيسة

االتية :

توجد عالقة ارتباط معنوي موجب بين تكنولوجيا المعمومات واإلبداع التكنولوجي في الشركة

المبحوثة.
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خامسا  :منهج وأدوات البحث  :اعتمد البحث في اختبار فرضيتو عمى:
.1المنهج الوصفي :مف خبلؿ األدبيات ذات الصمة بموضوعو مف رسائؿ واطاريح جامعية
ودوريات وكتب ومقاالت وانترنت والتي ساىمت في بناء اإلطار النظري لمبحث .
.2المنهج التحميمي :استخدـ المنيج التحميمي استمارة االستبانة في الحصوؿ عمى البيانات االولية
المتعمقة بالجانب الميداني لمبحث  .وقد تضمنت االستمارة جزئيف رئيسيف ركز األوؿ عمى
المعمومات التعريفية التي تخص االفراد المبحوثيف والتي اقتصرت عمى مدة الخبرة في مجاؿ

العمؿ والتحصيؿ الدراسي  ,أما الجزء الثاني مف االستمارة فقد ركزت عمى المقاييس الخاصة بدور
تكنولوجيا المعمومات واالبداع التكنولوجي ,وتـ استخداـ مقياس ليكرت الثبلثي إذ خصص لكؿ
خيار وزف وأعطي إجابات المبحوثيف درجات اتفؽ التي أخذت الوزف ( )3وعبارة اتفؽ إلى حد

ما( )2ومف ثـ عبارة ال اتفؽ أخذت الوزف ( . )1كما اجري اختبار ثبات االستبانة مف خبلؿ

معامؿ كرونباخ ألفا  ,حيث بمغ نحو( )0.83وىو مقبوؿ واكبر مف اقؿ قيمة لمعامؿ كرونباخ

والبالغ ( , )0.60إذ كمما ارتفعت قيمة ىذا المعامؿ دؿ ذلؾ عمى ثبات اكبر ألداة القياس

(جودة. )300 , 2008,
سادساً  :حدود البحث:

.1الحدود الزمنية  :تمتد لمفترة مف  2015/10/15لغاية . 2016 /1/4
 -2الحدود المكانية  :اتخذ الباحث شركة المشروبات الغازية في محافظة كركوؾ إلجراء البحث.
سابعا  :التحميؿ اإلحصائي :مف اجؿ التوصؿ إلى مؤشرات دقيقة فقد تـ االعتماد عمى برنامج
( ) SPSS Ver 19إلجراء التحميؿ اإلحصائي المطموب وتتمثؿ ىذه األدوات بما يأتي:
.1التك اررات والنسب المئوية :لبياف نسبة اإلجابة عف متغير معيف مف مجموع اإلجابات.
.2الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  :لعرض متوسط اإلجابات عف متغير معيف ودرجة تشتت
اإلجابات عف وسطيا الحسابي.
.3معامؿ االرتباط  :Kendalls' Tau-cويستخدـ لتحديد طبيعة عبلقة االرتباط بيف المتغيرات
وقوتيا التفسيرية.
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المحور الثاني  :اإلطار النظري لمبحث
اوال :تكنولوجيا المعمومات : -اطار مفاهيمي
 .1مفهوم تكنولوجيا المعمومات  :يشير المعنى االصطبلحي لتكنولوجيا المعمومات الى كؿ ما
تتضمنو مف العموـ واألدوات التعميمية والموارد عمى اختبلؼ وتنوع كؿ منيا والتي ترتبط بأجيزة

وأ نظمة الحاسوب وصوال الى ما يتعمؽ بدراسة البيانات كمادة اولية واليات العبلقة معيا وسبؿ
معالجتيا بأساليب شتى لمحصوؿ عمى المعمومات التي يمكف مف خبلليا اتخاذ كافة الق اررات التي

تتعمؽ في بناء وتعزيز االبداع التكنولوجي ,لتمكف المنظمة مف اشباع حاجات ورغبات الزبائف مف

خبلؿ تعزيز قدراتيا التنافسية في المنظمة (الجنابي .)7 ,2014 ,وكغيرىا مف المفاىيـ العممية
االخرى لـ تحظ تكنولوجيا المعمومات عمى اتفاؽ او تقارب مفاىيمي يوضح ىويتيا بصيغة واحدة,
اذ تباينت اراء الميتميف بدراستيا عمى وفؽ خمفيتيـ العممية والتطبيقية ليا ,كونيا اداة مقبولة
وميمة في جميع العموـ ومنيا االدارية والتكنولوجية والتي تستخدـ في توجيو مختمؼ المكونات

التنظيمية والسموكية في المنظمة .وفي سياؽ تاريخي متصاعد فقد عرفيا ()Daft,2004,285

بأنيا سبلح او قوة المنظمة في مواجية التنافس والوصوؿ الى متطمبات الزبوف واشباعيا .اما
( )krajewski& Ritzman, 2005, 51فاشار عمى انيا التسييبلت الضرورية لمعمميات في كؿ
موقع ومجاؿ تنظيمي  .بينما يرى ( )Laudon & Laudon,2006, 7بانيا جميع تكنولوجيا
المعمومات والمكونات المادية لمحاسوب والبرمجيات التي تحتاجيا المنظمة لتحقيؽ اىدافيا.

واشار( )Sanders,2007, 179بأنيا المقدرة التكنولوجية في الحصوؿ عمى البيانات ومعالجتيا
وتبادليا بيدؼ اتخاذ الق اررات الفعالة .وعدىا (جواد واالسدي )9-8 ,2008,بانيا االطار الذي

يجمع نتائج المعرفة العممية المادية والغير مادية كاألجيزة والمعدات والبرمجيات وقواعد البيانات

والميارات البشرية التي تستخدـ في الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات ومعالجتيا وتنظيميا
وخزنيا واسترجاعيا بما يتبلئـ مع حاجة المنظمة منيا وصوال الى تحقيؽ اىدافيا بفاعمية .اما

(الحسباف )16 ,2009 ,فيشير عمى انيا استخداـ ألجيزة الحاسوب والوسائؿ الضرورية المتطورة
االخرى في معالجة البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا وتحقيؽ السرعة في معالجتيا وتخزينيا
واستردادىا وتحويميا الى معمومات موثوقة يمكف االعتماد عمييا في اتخاذ الق اررات في الوقت

المناسب .وعرفيا (العباسي )29 ,2010,مكونات ضرورية تقوـ بتسييؿ وانجاح العمميات عمى
الصعيديف االداري والتشغيمي لممنظمة وزيادة الحصة السوقية ليا ,مف اجؿ اشباع حاجات

ورغبات وتطمعات المستفيديف مف الخدمة في اقؿ كمفة ووقت وجيد .وعدىا (عميوي,2011 ,

 )27بأنيا االسموب المتطور الذي يقوـ بشتى الوظائؼ كعممية جمع البيانات وخزنيا واسترجاعيا
وتحديثيا باستخد اـ مكونات مادية وبرامج وأجيزة اتصاؿ وشبكات معموماتية وقواعد بيانات وموارد
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بشرية متخصصة لتحسيف االداء التنظيمي وتحقيؽ االداء بأسموب افضؿ .وأضاؼ

( ياسيف )44 ,2012,بأنيا االدوات والتقنيات التي تستخدـ نظـ المعمومات لتنفيذ برامج الحاسوب
وتطبيقاتيا .في حيف يرى كؿ مف (محمد واخروف  )199 ,2013 ,بأنيا ادوات وأجزاء ووسائؿ
الكترونية متنوعة المكونات تتضمف الحاسوب واألجيزة واالنترنت والبرمجيات وقواعد البيانات
واألدوات المتعمقة بيا ..الخ والتي تستخدـ لتخزيف المعمومات ونقميا واستخداميا بشكؿ الكتروني ,

ىدفيا توفير المعمومات بالوقت والمكاف البلزميف بأقؿ جيد وكمفة بما يسيـ في ترشيد ق اررات
مستخدمييا .واضاؼ (الربيعي وصالح )326 ,2014,بانيا عبارة عف اجيزة ومعدات وبرمجيات
لتطبيؽ تمؾ البرمجيات مف قبؿ الموارد البشرية عمى ارض الواقع مف اجؿ الوصوؿ الى المعرفة

التقنية لتحقيؽ الميزة التنافسية في جميع المستويات التنظيمية .واما (الياسري )5 ,2015,فيرى
بأنيا المعدات واآلالت والبرامج والخطط المستخدمة لمتواصؿ مع االخريف مف اجؿ الحصوؿ عمى

المعمومات بالوقت والسرعة والدقة المطموبة.
 . 2اهمية تكنولوجيا المعمومات :تبرز اىمية تكنولوجيا المعمومات كونيا تساعد المنظمات في
الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة الداء اعماليا بشكؿ متميز ,كما تأتي اىميتيا مف اىمية

المعمومات نفسيا ,كونيا تمثؿ العصب الحيوي لنشاط المنظمة ,فعدـ توفر المعمومات يجعؿ

المنظمة تعيش في حالة مف البلتاكد والضبابية ,مما يؤدي بيا الى اضعاؼ قدرتيا عمى اتخاذ

الق اررات الصحيحة (جواد )9 ,2008,ويصنؼ ( )Turban, et al, 2008,8تمؾ االىمية مف
خبلؿ بناء القدرات الرئيسة الجوىرية لممنظمة مف خبلؿ الفاعمية السميمة الستخدامات المعمومات

المتاحة لدييا .كما يرى( )Wheelen& Hanger, 2012, 210باف اىميتيا تكمف مف خبلؿ
اسياماتيا الواضحة في تطوير االدارة وبناء القدرات الفكرية لمعامميف وبروزىا كاداة واضحة لئلبداع

داخؿ المنظمة .في حيف يمكف اجماؿ ىذه االىمية باالتي(:صالح وجرجيس()14 ,2009,جواد
واالسدي()Daft,2001,247( )9 ,2008,ياسيف ( )51 ,2003,الصرف)121 ,2002,
أ -المساىمة في اخت ازؿ الوقت البلزـ لتوفير العناصر والمكونات والمستمزمات الداخمة في العممية
االنتاجية ,مما يؤدي الى تخفيض الكمؼ وتحقيؽ اسبقية تنافسية.

ب -توفير فرص تطوير الخدمة بالجودة والسرعة البلزمة .

ت -التغيرات التي تط أر في الطمب عمى المعمومات وعمى الطرائؽ واألساليب الفنية البلزمة لتشغيميا.

ث -تعد اداة فعالة في تقميص حجـ المنظمات وتقميص عدد المستويات االدارية وبناء اليياكؿ التنظيمية
الشبكية فييا.

ج -تحديد طبيعة انشطة المنظمة وتوجييا االستراتيجي مف خبلؿ خمؽ فرص ومجاالت اعماؿ اخرى.
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ح -توفير المعمومات البلزمة لمصدر القرار بالسرعة والدقة المطموبة ,وسرعة معرفة رد فعؿ الق اررات
المتخذة ونسبة تطبيقاتيا بسيولة.

خ -التفاعؿ االيجابي المستمر مع البيئة الخارجية خدمة ألىداؼ المنظمة ,فضبلً عف تحفيز المبدعيف
وتوفير الفرصة في االطبلع عمى تجارب االخريف مف خبلؿ قنوات االتصاؿ.

 .3اهداف تكنولوجيا المعمومات :يمكف اف تحقؽ تكنولوجيا المعمومات اىداؼ وفوائد عديدة في
المنظمات الخدمية واإلنتاجية في مجاؿ رفع مستوى كفاءة االداء لدييا ,وزيادة دقة البيانات وتقميص

االجراءات االدارية ,واالستخداـ االمثؿ لمطاقات البشرية المتاحة في المنظمة (بختي,2005 ,

)320
أ -توفير المعمومات الدقيقة والحديثة لدعـ البرامج والوسائؿ المعززة لمعمميات االدارية داخؿ المنظمة
وسرعة اتخاذ القرار فييا.

ب -تخفيض كافة التكاليؼ الخاصة بمعالجة البيانات ,وتخفيض االيدي العاممة وترشيد استخداـ الموارد
وتطوير االبداع.

ت -بناء قاعدة معمومات استراتيجية تساىـ في تقميؿ حدوث االزمات بما توفره مف معمومات مستقبمية
مخططة مسبقاً.

ث -زيادة كفاءة استخداـ المعمومات بكافة الطرؽ والوسائؿ التي يمكف اف تعزز مف فاعمية وكفاءة
المنظمة.

 .4خصائص تكنولوجيا المعمومات :تتميز تكنولوجيا المعمومات بعدة خصائص يمكف اجماليا باالتي

(الحازمي:)14-13 ,2003,

أ .التقدم واالنفجار المعرفي  :اصبح انتشار استخداـ تكنولوجيا المعمومات ليس في االماكف المخصصة
ليا فقط  ,وانما اصبح استخداـ ىذه التقنيات في جميع مرافؽ الحياة لكؿ انساف اينما كاف.

ب .االنتشار عن بعد :نتيجة التقدـ التقني في حفظ المعمومات ومعالجتيا ,ادى ذلؾ الى توسيع افاؽ
االنتشار المعموماتي مف اقصى الكرة االرضية الى ادناىا ,عف طريؽ شبكات الحاسب االلي واالتصاؿ

الياتفي.

ت .سهولة الحصول عمى المعمومات  :حيث اف التقدـ التقني ادى الى سيولة الحصوؿ عمى المعمومات
المخزونة في الحاسوب واسترجاعيا ,وىذا يحتـ عمى المجتمعات االستفادة القصوى مف ىذه

الخصوصية لمتقنية المعاصرة.

ث .تقنية المعمومات اساس لغيرها  :فالمعمومات اساس لغيرىا مف المجاالت المختمفة كاالدارية والصحية
واالقتصادية ,والتقنية خادمة لممعمومات حافضة ليا مسيمة الستخداميا وىذا ما ادى الى ازدياد الحاجة
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الى استخداـ وتوظيؼ التقنية في مجاؿ المعمومات حيث اصبحت سرعة نقؿ المعمومات متوقفة عمى

استخداـ ىذه التقنية.

بينما يشير(العتيبي )22 ,2010,عمى اف لتكنولوجيا المعمومات خصائص يمكف ايجازىا باالتي:
أ .تقميص الوقت والمكان :يمكف لتكنولوجيا المعمومات اف تجعؿ كؿ االماكف متجاوزة الكترونيا ,اضافة
الى تقميص مساحة وسائؿ التخزيف التي تستوعب حجما ىائآل مف المعمومات المخزونة والتي يمكف

الوصوؿ الييا بيسر وسيولة.

ب .تطوير الذكاء اصطناعي  :اف اىـ ما يميز تكنولوجيا المعمومات ىو تطوير المعرفة وتقوية فرص
تدريب المستخدميف مف اجؿ الشمولية والتحكـ في عممية االنتاج.

ت .تشكيل شبكات االتصال  :تتوحد مجموعة التجييزات المستندة عمى تكنولوجيا المعمومات مف اجؿ
تشكيؿ شبكات االتصاؿ ,وىذا ما يزيد تدفؽ المعمومات بيف المستعمميف والصناعييف ,وكذلؾ منتجي
االالت ,ويسمح بتبادؿ المعمومات مع بقية النشاطات االخرى.

ث .التفاعمية  :ا ي اف المستعمؿ ليذه التكنولوجيا يمكف اف يكوف مستقبؿ ومرسؿ في نفس الوقت,
فالمشاركيف في عممية االتصاؿ يستطيعوف تبادؿ االدوار وىو ما يسمح بخمؽ نوع مف التفاعؿ بيف

االنشطة.

ج .الالتزامنية  :وتعني امكانية استقباؿ الرسالة في اي وقت يناسب المستخدـ ,فالمشاركيف غير

مطالبيف باستخداـ النظاـ في نفس الوقت .

ح .الالمركزية  :وىي خاصية تسمح باستقبلؿ تكنولوجيا المعمومات ,فاالنترنت يتمتع باستم اررية
عمميا في كؿ االحواؿ ,فبل يمكف الي جية تعطيؿ االنترنت عمى مستوى العالـ باكممو.

خ .قابمية التحرك والحركية  :اي انو يمكف لممستخدـ اف يستفيد مف خدماتو اثناء تنقبلتو ,مف اي
مكاف عف طريؽ وسائؿ اتصاؿ كثيرة مثؿ الحاسب االلي ,والياتؼ النقاؿ ...الخ

د .العالمية والكونية  :وىو المحيط الذي تنشط فيو ىذه التكنولوجيات ,حيث تأخذ المعمومات مسارات
مختمفة ومعقدة تنتشر عبر مختمؼ مناطؽ العالـ ,وىي ما تسمح لراس الماؿ بالتدفؽ الكترونيا خاصة

بالنظر الى سيولة المعامبلت التجارية التي يحركيا راس الماؿ المعموماتي فيسمح ليا بتخطي عائؽ
المكاف واالنتقاؿ عبر الحدود الدولية.
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 .5مكونات تكنولوجيا المعمومات :تباينت اراء الباحثيف والمختصيف حوؿ مكونات تكنولوجيا المعمومات
وربما يعود ىذا التبايف الى االختبلؼ في خمفياتيـ النظرية او في اىتماماتيـ ببعض الجوانب دوف

غيرىا .حيث اتفؽ كؿ مف (()kennht&jane,2000,5الطائي()3 ,2006,صالح وجرجيس,2009 ,

( )OBrien&Markas,2008,29( )17غنيـ وندا )742 ,2010,عمى اف مكونات تكنولوجيا
المعمومات تكمف في االتي :
أ .االجهزة والمعدات  :تشمؿ االجيزة والمعدات كافة المستمزمات المادية الصمبة التي تستخدـ في

معالجة المعمومات وتخزينيا وتحديثيا ,اذ يعد الحاسوب مف اكثرىا استخداماً(جرادات واخروف,2009,

 )15حيث تتمثؿ المكونات االساسية لؤلجيزة والمعدات بوحدات االدخاؿ واإلخ ارج ووحدات التخزيف
ووحدة المعالجة المركزية ,حيث عدىا (مبارؾ  )23 ,2004,عمى انيا جميع المكونات المادية التي
تشمؿ الحواسيب واألجيزة الممحقة بيا ,وتتكوف مف ثبلث اجزاء رئيسة ىي وحدات االدخاؿ والمعالجة

واإلخراج ,والتي تقوـ بوظائؼ متعددة لتسييؿ العمؿ داخؿ المنظمات( .السالمي والسالمي,2005 ,
)21
ب .البرمجيات  :تعتبر البرمجيات مف المكونات االساسية والتي تعطي تعميمات تفصيمية تضبط عمميات
نظاـ المعمومات والتي تحقؽ ثبلث وظائؼ رئيسة ىي  :ادارة موارد الحاسوب في المنظمة وتزويد

العامميف بمزايا ىذه الموارد والتوسط بيف المنظمة والمعمومات المخزونة (Laudon & 2006, 7
 )Laudon ,اذ عدىا (العمي واخروف )218 ,2006 ,بانيا مجموعة منظمة مف التعميمات وااليعازات

في سياؽ منطقي تصدر وتعطي لمحاسوب مف اجؿ تمكينو مف تنفيذ عمؿ معيف ,وىي بذلؾ تعمؿ عمى

تشغيؿ وادارة المكونات المادية لتؤدي مختمؼ التطبيقات والمياـ المطموبة منيا .حيث تقسـ البرمجيات
الى نوعيف ىما)Krajewski &Ritzman,2005,513( :

 برمجيات النظام  :وىي مجموعة مف البرامج المصممة لتنسيؽ انشطة ووظائؼ االجيزة والمعدات
واالجزاء المادية والبرامج المختمفة لنظاـ الحاسوب (ابو غنيـ )108 ,2007 ,حيث تعمؿ برمجيات

النظاـ عمى ادارة نظاـ الحاسوب والسيطرة عميو ومف اىـ مكونات برمجيات النظاـ ىي برمجيات نظـ

التشغيؿ ودعـ ومساعدة نظاـ التشغيؿ(العمي واخروف)220 ,2006 ,

 برمجيات التطبيقات  :وىي عبارة عف مجموعة مف البرامج المعدة النجاز وتشغيؿ عمميات معينة او عدة
ميماـ لت نفيذ االعماؿ التي يحتاج الييا المستفيد ,وتكوف برمجيات التطبيقات ذات االغراض الخاصة
وبرمجيات التطبيقات ذات االغراض العامة (البلمي )17 ,2007 ,والتي يتعامؿ ميا المستخدـ ,مثؿ
برنامج محرر النصوص ,وبرنامج الجداوؿ االلكترونية االكسؿ ,وبرامج البوربوينت ,وغيرىا مف البرامج
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التطبيقية التي تستخدـ كوسيط لنقؿ اوامر المستخدـ الى برمجيات نظـ التشغيؿ(اليرش واخروف

)31 ,2003,

ت .الموارد البشرية  :تعد الموارد البشرية مف اىـ عناصر تكنولوجيا المعمومات باعتبارىا المحرؾ
الحقيقي ليا ,والقائمة عمى التصميـ والتنفيذ والتحكـ ,ويتمثؿ ىذا العنصر في القوة البشرية المتعممة
والمدربة عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة مف اجيزة وبرامج )Alter,2002,45( .ويعد المورد البشري
مف اىـ مكونات تكنولوجيا المعمومات اذا يمكف وصفو بأنو تراكـ ضمني لممعرفة في اذىاف العامميف في

المنظمة ( )Daft, 2001,242اال انو يمكف اف تكوف ميمة الى الحد الذي يمكف معو لممستمزمات
البشرية مف تحديد الفرص واالستفادة منيا ويرجع السبب في ذلؾ الى االمور التالية (الطائي,2006 ,

: )142

 ندرة الموارد البشرية كماً ونوعاً في بعض التخصصات وخاصة تمؾ المعتمدة عمى استخداـ
تكنولوجيا المعمومات.

 ارتفاع تكاليؼ اختيار وتدريب العامميف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وتسارع التطورات
التكنولوجية.

 الحاجة المتزايدة الى العامميف ذو الميارات والخبرات فالتطورات التكنولوجية الحديثة في مجاؿ
تكنولوجيا المعمومات ظير عنيا الحاجة الى المستمزمات البشرية ذات الميارات والخبرات

العالية.

كما اشار ( )Obrien & Marakas,2010, 24اىـ العناصر االساسية لتشغيؿ
وتفعيؿ انظمة المعمومات ,اذ يتـ تقسيميـ الى نوعيف ىما (العزاوي والخفاجي:)210 ,2015 ,
 المستخدموف النيائيوف  :وىـ الذيف يستخدموف انظمة المعمومات او المعمومات التي ينتجيا
النظاـ ,كالمحاسبيف ,رجاؿ البيع ,الميندسيف ,المدراء ,الزبائف .واغمبنا مف المستخدميف

النيائييف.

 اختصاصيو نظـ المعمومات  :وىـ االفراد الذيف يشغموف نظاـ المعمومات ويطورونو كمحممي
النظـ والمبرمجيف ,ومشغمي الحاسوب وغيرىـ مف االختصاصييف في ىذا المضمار.

 .4قواعد البيانات  :تعد قواعد البيانات مف احدث االساليب المعاصرة لتكنولوجيا المعمومات في
تطبيقات التجييز واالسترجاع والتخزيف االلي لمبيانات( ,جواد )23 ,2008 ,لذا تعرؼ بأنيا مجموعة
منظمة مف البيانات التي تجمع عبلقات منطقية اذ يسيؿ تخزينيا واسترجاعيا بغرض تعديميا او

االستفسار عف مكوناتيا وأعداد التقارير عف مراجعتيا(الحوري  )33 ,2004,بينما يرى
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(الصاوي )121 ,2007,بانيا مجموعة مف عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضيا البعض
بعبلقات رياضية ,تخزف في جياز الحاسوب عمى نحو منظـ لتسييؿ التعامؿ معيا والبحث ضمنيا

باإلضافة الييا او التعديؿ عمييا .حيث عد (ياسيف )56 ,2003,عمى اف ىناؾ انواع عديدة مف قواعد
البيانات ومف ضمنيا :
 قواعد البيانات التشغيمية  :والتي يتـ فييا خزف بيانات تفصيمية لدعـ العمميات التشغيمية
لممنظمة .

 قواعد البيانات التحميمية  :وىي التي تحتوي عمى البيانات المستنبطة مف قواعد البيانات
التشغيمية والخارجية وتقديميا لممستفيد بشكؿ ممخص.

 قواعد البيانات الموزعة  :تضـ حزمة مف البيانات لمجموعة مف االعماؿ واالقساـ او وحدات
االعماؿ االستراتيجية.

 قواعد البيانات النصية  :والتي تختزف بيانات صورية او صوتية وغيرىا مف اشكاؿ البيانات.
ثانيا :اإلبداع التكنولوجي – اطار مفاهيمي :
 .1مفهوم اإلبداع التكنولوجي :استخدـ مصطمح اإلبداع التكنولوجي ألوؿ مرة عاـ  1939مف
قبؿ  J . A . Schumpeterبقولو " إف اإلبداع التكنولوجي ىو التغيير الضروري "  ,ولكف
االنتشار الحقيقي لفكرة اإلبداع التكنولوجي بدأ في الثمانينات  ,حيث أصبح االىتماـ العالي مف

قبؿ المجموعة األوربية وأمريكا  ,بؿ أصدرت المجموعة األوربية عاـ  1996دليبل إرشاديا بعنواف

 Oslo manualيتضمف كيفية إعداد ميزانية خاصة بو تستعرض كؿ المنتجات الجديدة أو
المحسنة

 ,فضبل عف العمميات واألساليب اإلنتاجية الجديدة المبتكرة أو المحسنة وتكاليؼ

وايرادات ىذه اإلبداعات  ,وازداد التركيز عمى ىذا األمر بإعداد تقرير سنوي يتضمف معمومات
مفصمة عف اإلبداع التكنولوجي في كؿ دولة مف دوؿ أوربا وأمريكا والياباف وغيرىا مف الدوؿ

المتقدمة تصدره منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية .واإلبداع التكنولوجي ىو كؿ جديد عمى
اإلطبلؽ أو كؿ تحسيف صغير أو كبير في المنتجات أو اساليب اإلنتاج الذي يحصؿ بمجيود

فردي أو جماعي الذي يثبت نجاحو مف الناحية الفنية أو التكنولوجية  ,فضبل عف فعاليتو مف

الناحية االقتصادية (تحسيف اإلنتاجية وتخفيض التكاليؼ) (الجوي والحسيف . )51 ,2002,
واإلبداع التكنولوجي ىو تطبيؽ التغير في التقانة التي تؤدي إلى تحسينا في المنتج أو تحسينات

في اساليب العممية اإلنتاجية (. )Pascal,2003,2والتعاوف في الشركة مف اجؿ صنع منتجات
جديدة أو تحسيف المنتجات بما يتوافؽ لتمبية رغبات الزبائف أو تحسيف العممية اإلنتاجية بما يحقؽ

منتجات جديدة تحقؽ رغبات وتطمعات الزبائف ( . )Brown,et.at,2005,94ويمكف إف يبلحظ
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االبداع التكنولوجي مف خبلؿ التغييرات التي تحدث في الشكؿ الخارجي لممنتج ,ويستخدـ اإلبداع

التكنولوجي لئلشارة إلى العممية التي يتـ إنتاجيا مف خبلؿ التقدـ التقاني  ,ويعتبر كالعممية التي

تولد المعمومات وتبقي المعرفة لصاحب اإلبداع ( . )Eras ,2006,3واإلبداع التكنولوجي يترجـ
عممية تحسيف المنتجات القائمة أو تقديـ منتجات جديدة لمسوؽ أو عممية تحسيف عممية إنتاجية

التي تخص المنتجات بمختمؼ أنواعيا  ,فضبل عف اساليب اإلنتاج (عمي  . )3 , 2007,ومف
المياـ األساسية لئلبداع التكنولوجي تقديـ منتجات جديدة (سمع أو خدمات) أو تطوير منتجات

قائمة التي يحتاجو الزبوف أو تطوير العمميات اإلنتاجية القائمة نحو األفضؿ  ,مف اجؿ إنتاج

وتقديـ سمع وخدمات تمبي حاجات ورغبات الزبائف ( . )Jones & George,2008,28وأشار

كؿ مف (الطويؿ واسماعيؿ ) 63, 2010,إف اإلبداع التكنولوجي ىو العممية التي يمكف مف
خبلليا اف تحقؽ الشركة التنسيؽ والتعاوف بيف أنشطة المنظمة الصناعية كاإلنتاج والتسويؽ

والبحث والتطوير بيدؼ تبني األفكار واألساليب الجديدة وترجمتيا في ميداف العمؿ إلى منتج
جديد أو تطوير منتج قائـ أو استخداـ عممية إنتاجية جديدة أو تطوير عممية إنتاجية قائمة لتمبية

متطمبات الزبائف مف المنتجات  ,فضبل عف جعؿ الشركة ىي األفضؿ في سوؽ المنافسة .
واإلبداع التكنولوجي ىو أساس تطور األسواؽ ونموىا واستمرارىا في المنظمات الصناعية الحديثة

المعاصرة  ,فيو يساعد في تطور المنتج الجديد التي تسوقيا المنظمة الصناعية (حسيف,2010 ,

. )129
 .2أهمية اإلبداع التكنولوجي  :لقد أصبح اإلبداع التكنولوجي بالنسبة لممنظمة ضرورة حتمية ال
مفر منيا  ,خاصة مع اشتداد التنافس حاليا في األسواؽ  ,وأصبح عامؿ المنافسة يقوـ عمى
أساس القدرة عمى اإلبداع واستخداـ المواىب اإلبداعية بشكؿ كامؿ وفقا لمقواعد السائدة في البيئة

التي تنشط فييا  ,حيث أضحت ىذه المواىب والقدرات اإلبداعية اليوـ مف أىـ المعايير المعتمدة
لقياس وتقييـ أداء المنظمة مف جية والقابمية التنافسية مف جية اخرى  ,إذ اليمكننا تجاىؿ أىمية
اإلبداع التكنولوجي عمى وجو الخصوص في تحقيؽ الرقي لمختمؼ المجتمعات والمنظمات

الصناعية حيث يمعب اإلبداع التكنولوجي دو ار في تميز أداء المنظمة وتعزيز قدرتيا التنافسية مف

خبلؿ ما يمي (()Jacques,et.at,2003,327( , )Robert,1999,469عمار)47 , 2004,

أ.تحفيز الطمب خاصة في األسواؽ المشبعة  :إذ يقوـ اإلبداع بتقوية الطمب األولي عف طريؽ

عرض جديد  ,ويقوي الطمب الثانوي عف طريؽ إحبلؿ منتجات جديدة وازالة المنتجات القائمة .

ب.تحفيز العرض وايجاد موارد جديدة لمدخؿ  :تبحث المنظمات الصناعية دوما عمى التطور ويعد

اإلبداع موردا ىاما لتطوير نشاطيا  ,فعف طريؽ بعث منتجات جديدة  ,زيادة العرض  ,تمبية
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الحاجات الجديدة في السوؽ  ,وتنويع النشاط تقوـ المنظمة بخمؽ موارد جديدة لمدخؿ تموؿ

بتطورىا .

ت.زيادة قدرة المنظمة الصناعية عمى التنافسية .
ث.جذب الزبائف والحصوؿ عمى رضاىـ عف طريؽ تقديـ منتجات متطورة وفعالة .
ج.إيجاد فرص جديدة لممنظمة الصناعية لمبيع في أسواؽ جديدة .
ح.منح المنظمة الصناعية الفرصة الذىبية لتكوف قائدة لمسوؽ ,
خ.الحفاظ عمى بقاء واستم اررية المنظمة الصناعية .
د .سرعاف ما يكوف اإلبداع متبوعا بإبداعات اخرى تنشأ مف نفس الفكرة المبتكرة وتيدؼ إلى
تحقيؽ نفس الحاجات .
ذ.يعمؿ اإلبداع عمى تحقيؽ التنمية المستدامة .
 .3أنواع اإلبداع التكنولوجي :عند مراجعة آراء بعض الكتاب واألدبيات المتعمقة باإلبداع
التكنولوجي  ,اتفقوا عمى إف اإلبداع التكنولوجي يمكف إف يصنؼ إلى أربعة أصناؼ ممثمة باالتي:

(( )joel & Frederic,1993,7حميني ()104 ,2006,بمخضر وىوارية)7 ,2010 ,
(()Eris,2006,5قطاؼ()18 , 2007 ,محمد ()10 ,2010,الطويؿ ,إسماعيؿ)64 ,2010,
أ.تقديم منتج جديد  :ىو أحداث تغيير في مواصفات المنتج وخصائصو لكي تمبي بعض الرغبات
أو تشبع بعض الحاجات بكيفية أحسف  ,وييدؼ إلى عرض منتجات في السوؽ تتصؼ بالتجديد

بالنسبة لممعروض مف المنتجات القائمة في السوؽ  . )Jean,1994,37( ,إذن اإلبداع
التكنولوجي يتعمؽ ثبلث جوانب لممنتج ىي (: )joel & Frederic,1993,7
 إبداع التركيبة الوظيفية لممنتوج كاختراع تركيبة جديدة أو تغيير جذري فييا .
 إبداع التركيبة الوظيفية لممنتوج ويخص الخصائص التكنولوجية لممنتوج .
 إبداع العناصر أو الخصائص وتخص الشكؿ المقدـ فيو المنتوج .

والمنتج الجديد يعتبر عامؿ اساسي لبقاء وديمومة المنظمات مقابؿ المنظمات القميمة التي تقوـ

بتغير منتجاتيا ( . )Schroeder,2010,85وفي الصناعات السريعة التغير يعتبر المنتوج
الجديد عامؿ اساسي في بقاء المنظمات لذلؾ تـ تطوير مداخؿ متطورة لتقديـ المنتجات الجديدة ,

والمنتجات الجديدة تكوف مقيدة بالعمميات التشغيمية الموجودة بالتقانة الحالية (محسف والنجار
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 . )135 , 2009,ومف بيف أىـ األسباب الداعمة لتطوير المنتج الحالي أو تقديـ منتج جديد ىي

(محمد : )73 , 2010 ,

 التغيرات االقتصادية

 التغيرات االجتماعية والديمغرافية
 التغيرات التقانية

 التغيرات السياسية والتشريعات الحكومية والعبلقات الدولية
والكثير مف المنظمات يتوقؼ بقاؤىا عمى مدى قدرتيا عمى تطوير منتجاتيا واختراقيا لمسوؽ
وتحقيؽ رغبات الزبائف مف خبلؿ ىذه المنتجات الجديدة  ,وىذا النشاط يتطمب مف المنظمات

التركيز عمى البحوث االستكشافية وتطوير اإلعماؿ الجديدة  ,وعمى الرغـ مف الصعوبات الحالية
فاف  % 10مف األرباح في المنظمات تأتي مف نشاط البحث والتطوير في المنتج الجديد ( Robrt
 . )& Scott,2010,34والمنتج الجديد يصفو كؿ مف ( )Scott & Michell,2012,3ىو
عصب الحياة الذي يحافظ عمى حيوية المنظمات وتجددىا ويعبر عف قدرتيا اإلنتاجية والتسويقية

واالبتكارية  ,وىذا ما يجعؿ المنتج أكثر مف كؿ شيء يمكف إنتاجو ألنو يرتبط بقدرات ميمة اخرى

ال تقؿ أىمية عف القدرة عمى إنتاجو وبالتالي فانو يحدد قدرة المنظمة عمى التجديد وعمى تحقيؽ
ميزة تنافسية مستدامة مف ابتكار منتجاتيا  ,ليذا تيتـ المنظمة بتطوير المنتجات الذي يعرؼ بأنو
مجموعة نشاطات المنظمة التي تقود إلى تقديـ عروض المنتج الجديد والمطور واستمرار ذلؾ مع

الوقت .
ب.تحسين منتج قائم (المنتج الحالي)  :تحسيف المنتج الحالي يقصد بو إجراء التعديؿ والتطوير
عميو لغرض تقديمو إلى السوؽ بشكؿ جديد لتمبية حاجات ورغبات الزبائف (الطويؿ واسماعيؿ,

. )65 , 2010واإلجراءات واألساليب التي تستخدميا المنظمات مف اجؿ تطوير منتجاتيا
وتقديميا إلى السوؽ تعد عامؿ اساسي في عمميات تطوير المنتجات القائمة  ,والتقدـ التقاني ,
وتغيرات السوؽ ودورة حياة المنتج اصبحت عوامؿ ضاغطة عمى المنظمات مف اجؿ تحسيف

منتجاتيا والمساعدة عمى تطوير منتجات أكثر كفاءة مف خبلؿ إدخاؿ تحسينات عمى ىذه

المنتجات ( . )Darian & Steren,2011, 689وتطوير المنتجات تواجو تحديا كبي ار حيث إف
معظـ المنظمات تتعرض إلى ضغوط مف اجؿ تقديـ منتجات جديدة إلى السوؽ  ,وعمى

المنظمات العمؿ مف اجؿ تمبية احتياجات شرائح الزبائف مف السمع الجديدة  ,عمى ىذا األساس

تقوـ الشركات بتحسيف منتجاتيا مف اجؿ تخفيؼ الضغوط التي تحصؿ مف جانب السوؽ

( . )Richard,et.at,2003,1وتقوـ المنظمة بإجراء تعديبلت وتحسينات عمى منتجاتيا الحالية
بغرض تقميؿ التكمفة  ,زيادة القيمة المضافة لمزبائف أو مواجية المنافسة في السوؽ
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( . )Kotler,2006,727وتزايدت أىمية تحسيف المنتج الحالي في الوقت الحاضر جراء زيادة

طمب المستيمكيف في البيئة الصناعية الحالية عمى أنواع كثيرة مف المنتجات والتحوؿ المتسارع مف
منتج معيف إلى اخر يمتاز بالمزايا التكنولوجية  ,ومف أسباب قياـ المنظمة بتطوير المنتج الحالي

(الموسوي : )70 , 2009,
 عندما ال يحقؽ المنتوج الحالي أىداؼ المنظمة وغاياتيا .

 التغيير المتسارع في حاجات ورغبات المستيمكيف .
 اعتبارات اقتصادية .

 مواجية التيديدات التنافسية.

 اكتشاؼ مواد أولية بديمة بكمؼ اقؿ .

ت.تصميم أو استخدام عممية جديدة  :ىدؼ تصميـ العممية جديدة ىو اختيار وتحديد الطريقة
األفضؿ النتاج المنتج  ,لذلؾ فاف تخطيط وتصميـ العممية يتعمقاف بتحديد الوصؼ التفصيمي

لمعمميات التشغيمية لصنع المنتوج  ,وتحديد العبلقات القائمة ما بيف العمميات التشغيمية لتصميـ
الوسيمة األ كثر كفاءة لصنع المنتوج  ,وىناؾ عدة فعاليات وانشطة يجب القياـ بيا خبلؿ تصميـ
عممية اإلنتاج يرتكز اىميا حوؿ االتي(:محسف والنجار: )168 ,2009,
 تحميؿ المنتوج

 تحميؿ عممية اإلنتاج
 اختيار نوع عممية اإلنتاج

 تصميـ طرائؽ العمؿ لكؿ عممية أو خطوة مف خطوات اإلنتاج عمى انفراد .
واليدؼ األساسي مف تصميـ العممية ىو لتحديد وتنظيـ الموارد المادية لممنظمة بغية تحقيؽ

أفضؿ منفعة ليا ( .)Evans,1993,302وعند تصميـ عممية إنتاجية جديدة يتطمب تحديد جميع

متطمبات صنع المنتج الجديد مف تييئة واعداد المدخبلت وما تتطمبو مف عمميات تحويؿ حتى
تصبح منتجات تامة الصنع وحسب متطمبات الزبائف (الطويؿ واسماعيؿ .)66 , 2010,
ث.تحسين عممية قائمة (العممية الحالية)  :هو كؿ تجديد أو تغيير في العممية اإلنتاجية ييدؼ
إلى تحسينو وتخفيض تكاليؼ اإلنتاج وييدؼ أيضا إلى تحسيف أداء األسموب الفني لئلنتاج مما

يترتب عن و نتائج ايجابية في المردودات وكمية المخرجات وانخفاض تكمفة الوحدة المنتجة (أوكيؿ
 . )34 , 1992,وعميو فاف تحسيف العممية اإلنتاجية عف طريؽ استغبلؿ اإلبداع التكنولوجي
يؤدي إلى رفع فعالية وتحسيف جودة المنتجات  ,وبالتالي تحقيؽ أرباح أكثر وضماف ميزة تنافسية

دائمة لممنظمة الصناعية ( . )Joel& Frederic,1993,10وأصبح موضوع التقانة والمواكبة

( ) 183

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

المستمرة ليا مف األمور األساسية التي تحتاج الييا الشركات مف اجؿ تقديـ الجديد الذي يطمبو

المستيمؾ  ,إذ يحتاج إنتاج المنتج بمواصفات وخصائص جديدة إلى عممية تقنية جديدة ( ,محمد

 . )90 , 2010,وتحسيف العممية تحقؽ الفرص النجاز مستوى عالي وباستمرار الجودة في أداء
العممية  ,ويتضح ذلؾ مف خبلؿ تحسيف االنتاج القائـ الذي ييدؼ إلى تحقيؽ قيمة عالية في أداء

العممية وزيادة الطاقة اإلنتاجية لمواجية متطمبات الزبائف المتغيرة (الرحيـ وحسف )71 , 2008,
 .والممارسات التي تنفذ لمسيطرة عمى تحسيف العمميات التي تؤدي إلى إنتاج منتوج ذي جودة
عالية  ,لذا فاف السيطرة وتحسيف العممية يجعبلف مف العممية اإلنتاجية العمؿ بانسيابية اكبر دوف

عطؿ أو توقؼ أو ضياع المواد االولية (الموسوي  . )73 , 2009 ,وليذا تيدؼ تطوير العممية
إلى تطوير ما مستخدـ مف تقانة كاإلجراءات واألساليب والتطبيقات أو استخدامات اخرى جديدة

داعما لوظائؼ معينة (آؿ فيحاف . )43 , 2011,

 .4العالقة النظرية بين تكنولوجيا المعمومات واالبداع التقني :
تركز الدراسات المعاصرة عمى ضرورة السعي نحو ابراز وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات واإلبداع
التكنولوجي في العمميات االنتاجية ,مف اجؿ االستفادة مف المعمومات والمعرفة المقدمة مف قبؿ

انظمة الشركات وتوظيفيا في الق اررات الرشيدة والمتمثؿ في تحسيف أداءىا وتحقيؽ المزيد مف

االرباح  ,وتكنولوجيا المعمومات تكمف اىميتيا مف خبلؿ اسياماتيا الواضحة في تطوير االدارة
وبناء القدرات الفكرية لمعامميف وبروزىا كاداة واضحة لئلبداع داخؿ المنظمة .فضبل عف تحديد

طبيعة انشطة المنظمة وتوجييا االستراتيجي مف خبلؿ خمؽ فرص ومجاالت اعماؿ اخرى

والتفاعؿ االيجابي المستمر مع البيئة الخارجية خدمة ألىداؼ المنظمة ,فضبلً عف تحفيز
المبدعيف وتوفير الفرصة في االطبلع عمى تجارب االخريف مف خبلؿ قنوات االتصاؿ.
المحور الثالث :الجانب الميداني

اوال :وصف األفراد المبحوثين :اعتمد الباحث في اختيار عينة قصديو مف األفراد المبحوثيف ممف
ىـ أىؿ الخبرة والدراية وعمى عمـ بمياـ الشركة ضماناً لتحقيؽ االستفادة مف المعمومات المقدمة

مف قبميـ ,فضبلً عف إمكانية الحصوؿ عمى األفكار والمقترحات التي تعزز مف أىمية

البحث.انسجاماً مع ذلؾ قاـ الباحث بتوزيع ( )40استمارة استبياف عمى عدد العينة مف العامميف
في الشركة مجتمع البحث استرجعت بالكامؿ .وبيدؼ وصؼ عينة البحث قاـ الباحث تفصيميا
بالجدوؿ ( )1إذ يتضح مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
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الجدول ()1
خصائص األفراد المبحوثيف في الشركة المبحوثة
الفئة

المعمومات

دبموم فني

14

%35

بكالوريوس 22

%55

فاقل

التحصيل الدراسي

شهادة

4

%10

6

%15

8

%20

15-11

10

%25

 16فأكثر

16

%40

عميا

اقل من 5
مدة الخدمة في 10-6

الشركة (سنة)

العدد %

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الجانب الميداني.
يبلحظ مف الجدوؿ ( )1اآلتي:

أ -التحصيل الدراسيُ :يعد المؤىؿ العممي مف المؤشرات البالغة األىمية في مجاؿ اختيار
العامميف التي تنعكس عمى نحو كبير عمى أسموب التعامؿ مع استمارة االستبياف وفيـ مكوناتيا
والتعامؿ معيا عمى نحو صحيح.

ب -سنوات الخدمة في الشركة :الخدمة الطويمة ليا دور ميـ في تراكـ الخدمة والمعرفة لدى
أفراد عينة البحث مما لو انعكاس واثر كبيريف في ترصيف الجانب الميداني مف خبلؿ اإلجابة
عمى فقرات االستبياف عمى نحو جدي يخمو مف التبايف.

ثانيا :التشخيص األولي لمعاممين حول متغيرات البحث  :تتضمف ىذه الفقرة وصؼ وطبيعة

متغيرات البحث حسبما يدركيا العامميف في الشركة ,وتحقيقاً لذلؾ استخدـ الباحث برنامج SPSS
لبلستدالؿ عمى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتك اررات ونسبيا المئوية واعتمد الباحث
في قياس مكونات تكنولوجيا المعمومات بػ(االجهزة والمعدات والبرمجيات والموارد البشرية وقواعد

البيانات وشبكات االتصاالت)

ومتغيرات االبداع التكنولوجي وتتمثؿ بػ (تقديم منتج جديد

وتحسين منتج قائم و استخدام عممية جديدة وتحسين عممية قائمة) ,لمتعرؼ عمى مستوى
إدراؾ المبحوثيف ليذه المتغيرات  ,وقد بمغ مجموع الفقرات ( )28فقرة باعتماد مقياس (ليكرت)

الثبلثي .وفيما يأتي وصؼ ليذه المتغيرات كما يدركو المبحوثوف.
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الجدول (:)2وصف متغيرات البحث في الشركة المبحوثة
الوسط الحسابي

ال

االنحراف المعياري

مقياس االستجابة
الفقرات

أتفق

X1

10 82.5

0.83 2.35 7.5

X2

75

15

10

0.86 1.90

X3

95

5

-

0.22 2.95

X4

80

15

5

0.84 2.27

X5

5 12.5 82.5

0.82 2.20

%

محايد

%

X6

15 77.5

أتفق

%

0.87 2.05 7.5

X7

7.5 87.5

5

0.50 2.82

X8

- 22.5 77.5

0.42 2.77

X9

80

-

0.40 2.80

X10

20 77.5

0.49 2.75 2.5

X11

- 97.5

0.31 2.95 2.5

20

X12

90

X13

10 12.5 77.5

X14

10

-

0.30 2.90
0.89 2.02

80

15

5

0.79 2.12

83

13

4

0.61 2.48

X15

75

0.99 1.97 7.5 17.5

X16

95

-

0.22 2.95

X17

- 12.5 87.5

0.33 2.87

X18

-

0.26 2.92

X19

95

5

-

0.22 2.95

X20

85

15

-

0.36 2.85

X21

95

5

-

0.22 2.95

المعدل
العام

5

7.5 92.5
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5

X22

95

X23

2.5 97.5
15

X24

80

X25

15 77.5

X26

7.5 92.5

X27

80

X28

15 77.5

المعدل
العام

88

15

9.5

-

0.22 2.95

-

0.15 2.97

5

0.80 2.15

0.84 2.10 7.5
-

0.85 1.92

5

0.81 2.27

0.75 2.27 7.5
2.57 2.5

0.50

يتبيف مف معطيات الجدوؿ ( )2وجود اتفاؽ بيف آراء المبحوثيف بشأف متغيرات تكنولوجيا

المعمومات لمفقرات مف ) )X14-X1إذ بمغ معدؿ إجابات المبحوثيف ( )%83اتفؽ  ,في حيف
بمغت درجة عدـ االنسجاـ العاـ إلجابات المبحوثيف عمى فقرات ىذه المتغيرات ( )%4ال أتفؽ,
وبمغت نسبة اإلجابات المحايدة ألفراد عينة البحث ( ,)%13وعزز تمؾ المعدالت الوسط الحسابي

إلجابات المبحوثيف الذي بمغ ( )2.48وىو أعمى مف الوسط الحسابي الفرضي لممقياس ()2
بانحراؼ معياري ( , )0.61ويعزز ذلؾ أيضا ظيور قيمة مستوى الداللة لبلختبار  t-Testالتي

بمغت ( ) 0.00وىي أقؿ مف مستوى المعنوية ( ) 0.05وىذا يؤكد أف إجابات المبحوثيف عمى
فقرات ىذه المتغيرات كانت ايجابية ,وقد كاف مف خبلؿ (" )X11يوجد في شركتنا كادر فني

متخصص لمتعامؿ مع ىذه التطبيقات" اإلسياـ األكبر واإليجابي في أغناء ىذه المتغيرات وبنسبة

اتفاؽ ( )%97وبوسط حسابي ( )2.95وانحراؼ معياري ( , )0.31مما يشير إلى التجانس بيف
إجابات المبحوثيف ليذه الفقرات .
اما بشأف االبداع التكنولوجي ايضا يوجد اتفاؽ بيف آراء المبحوثيف لمفقرات مف ))X28-X15

إذ بمغ معدؿ إجابات المبحوثيف ( )%88اتفؽ  ,في حيف بمغت درجة عدـ االنسجاـ العاـ
إلجابات المبحوثيف عمى فقرات ىذه المتغيرات ( )%2.5ال أتفؽ ,وبمغت نسبة اإلجابات المحايدة

ألفراد عينة البحث ( ,)%9.5وعزز تمؾ المعدالت متوسط األوساط الحسابية إلجابات المبحوثيف

الذي يبمغ ( )2.57وىو أعمى مف الوسط الحسابي الفرضي لممقياس ( )2بانحراؼ معياري
( , )0.50ويعزز ذلؾ أيضا ظيور قيمة مستوى الداللة لبلختبار  t-Testالتي بمغت () 0.00

وىي أقؿ مف مستوى المعنوية ( ) 0.05وىذا يؤكد أف إجابات المبحوثيف عمى فقرات ىذه

المتغيرات كانت ايجابية ,وقد كاف لمتكرار( " )X23تسعى شركتنا عمى تحديد وتنظيـ الموارد

المادية لغرض تصميـ عمميات جديدة "اإلسياـ األكبر واإليجابي في أغناء ىذه المتغيرات وبنسبة
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اتفاؽ ( )%9775وبوسط حسابي ( )2.97وانحراؼ معياري ( )0.15مما يشير إلى التجانس بيف
إجابات المبحوثيف ليذه الفقرات .

ثالثا :اختبارفرضية البحث :الختبار فرضية البحث ( يوجد ارتباط معنوي لمتكامؿ بيف مكونات

تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي في الشركة المبحوثة) تم استخدـ المعالجة

االحصائية  Kendalls' Tau-cفي اختبارها .

يشير الجدوؿ ()3إلى وجود عبلقة ارتباط معنوية موجبة عالية بيف مكونات تكنولوجيا المعمومات

ومتغيرات االبداع التكنولوجي ,إذ بمغ معامؿ االرتباط (* )%82عند مستوى معنوية ( )0.05وىو دليؿ
عمى العبلقة بيف المتغيريف إذ تشير ىذه النتيجة إلى أنو كمما ازدادت الشركة قيد البحث مف اىتماميا

بمكونات تكنولوجيا المعمومات مف خبلؿ تفعيؿ كؿ عممياتيا أدى ذلؾ إلى تعزيز االبداع التكنولوجي
وتحقيؽ أىدافيا في البقاء والنمو واالستمرار وتحقؽ ميزة تنافسية مستدامة وأف تخفض التكاليؼ في

جميع أنشطة الشركة ,وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (حسيف .)129 ,2010 ,الذي اشار " اف اإلبداع
التكنولوجي ىو أساس تطور األسواؽ ونموىا واستمرارىا في الشركات الصناعية الحديثة المعاصرة ,

فيو يساعد في تطور المنتج الجديد التي تسوقيا المنظمة الصناعية " والتي تؤكد عمى وجود عبلقة

تكامؿ بيف مكونات تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي .واعتماداً عمى ما تقدـ مف نتائج
عبلقات ارتباط بيف مكونات تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي يمكف قبول فرضية

البحث.

الجدوؿ ( )3نتائج عبلقات ارتباط عمى المستوى الكمي
المتغير االوؿ

المتغير الثاني

متغيرات االبداع التكنولوجي
N = 40

مكونات تكنولوجيا المعمومات
*0.82

المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات

P ≤ 0.05

اوال  :االستنتاجات :خمص البحث إلى مجموعة مف االستنتاجات الميدانية نعرضيا تباعاً عمى

وفؽ اآلتي:

 -1اف توفر مكونات تكنولوجيا المعمومات تسيـ في تقديـ منتوج جديد يحمؿ مواصفات مقبولة
في الشركة.

 -2كشفت نتائج تحميؿ اإلدراؾ األولي لمعامميف حوؿ كؿ متغير مف متغيرات البحث أف المعدؿ
العاـ إلدراكيـ كاف ايجابياً  ,مما يؤكد أف المبحوثيف يولوف اىتماماً كبي اًر بمكونات تكنولوجيا

المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي في شركتيـ.
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 -3أشارت نتائج تحميؿ عبلقة ارتباط إلى وجود عبلقة ارتباط قوية معنوية بيف مكونات تكنولوجيا
المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي.

ثانيا :التوصيات :في ضوء االستنتاجات نشير إلى أىـ التوصيات التي تعزز اإلطار البحثي
وعمى النحو األتي:

 -1عمى الشركة المبحوثة أف تتبنى مكونات تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي
بشكؿ افضؿ ,الف احدىما مكمؿ لآلخر .

 -2السعي لبلستفادة مف مكونات تكنولوجيا المعمومات ومتغيرات االبداع التكنولوجي والعمؿ عمى
دعـ وتعزيز التكامؿ بينيما لدورىما الفاعؿ في تحقيؽ تخفيض التكاليؼ وميزة تنافسية لمشركة .

-3ضرورة تكثيؼ الدراسات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالبداع التكنولوجي بالشكؿ الذي
يحقؽ التحسيف والتطوير في المنتجات والعمميات اإلنتاجية عمى حد سواء وعمى نطاؽ أشمؿ في
بيئة الميداف خدمة ألىدافيا.

قائمة المصادر

المصادر العربية
اوالً  :الرسائل واالطاريح الجامعية :
 .1ابو غنيـ ,ازىار نعمة عبد ,)2007( ,المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعمومات واثرىما في االداء
التسويقي ,دراسة حالة في شركة االسمنت الجنوبية ,اطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية االدارة

واالقتصاد ,الجامعة المستنصرية.

 .2حميني ,ياسيف ,)2006( ,تفعيؿ عممية اإلبداع مف خبلؿ تنمية العبلقة بالزبائف ,رسالة ماجستير,
كمية العموـ والتسيير ,جامعة الجزائر .

 .3الحوري ,فالح , )2004(,استراتيجية تكنولوجيا المعمومات ودورىا في تعزيز الميزة التنافسية ,تطوير
نموذج قطاع المصارؼ االردنية ,اطروحة دكتوراه,غير منشورة ,جامعة عماف العربية.

 .4العباسي ,عادؿ الودود طاىر ,)2010(,اثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المزيج التسويقي-
دراسة استطبلعية في مصرؼ الرافديف ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية االدارة واالقتصاد ,بغداد.

 .5عميوي  ,وساـ داود , )2011(,دور تقانة المعمومات في تطوير القدرات الجوىرية ,رسالة ماجستير
غير منشورة  ,كمية التقنية االدارية  ,بغداد.

 .6مبارؾ  ,حمداهلل )2004(,تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى االستراتيجية والييكؿ التنظيمي واالداء,
رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية االعماؿ ,عماف العربية لمدراسات العميا ,االردف.
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 .7العتيبي,عزيزة عبد الرحمف ,)2010(,اثر استخداـ تكنولوجيا المعمومات عمى اداء الموارد البشرية –
دراسة ميدانية عمى االكاديمية الدولية االسترالية ,المؤسسة البرطانية العربية لمتعميـ العالي.

ثانياً  :الدوريات:
 .1أوكيؿ ,محمد سعيد ,)1992( ,تسيير واقتصاد اإلبداع التكنولوجي ,ديواف المطبوعات الجامعية ,
الجزائر .

 .2الجوري ,جميمة ,والحسيف ,عبد القادر , )2002(,واقع البنية التحتية المؤسسية لمنيوض باإلبداع
التكنولوجي في الوطف العربي (حالة الجزائر) ,مجمة االقتصاد الجديد ,العدد (.)4

 .3حسيف ,يسرى محمد , )2010( ,عبلقة اإلبداع التكنولوجي برضا الزبوف ,مجمة االدارة واالقتصاد
جامعة بغداد ,العدد.81 ,

 .4الرحيـ ,أياد محمود ,وحسف ,دينا , )2008(,اثر إبداع العممية في تصميـ المنتوج ,المجمة العراقية
لمعموـ اإلدارية ,العدد  , 27جامعة كرببلء .

 .5الطويؿ ,أكرـ احمد ,واسماعيؿ ,رغيد إبراىيـ ,) 2010(,العبلقة بيف أنواع اإلبداع التكنولوجي
وأبعاد الميزة التنافسية ,المجمة العراقية لمعموـ اإلدارية  ,العدد  ,26جامعة كرببلء .

 .6عمار ,عماري , )2004( ,اإلبداع التكنولوجي في الجزائر -واقع وآفاؽ  ,مجمة العموـ االقتصادية
وعموـ التسيير ,العدد  , 3جامعة سطيؼ  ,الجزائر .

 .7الموسوي ,بتوؿ عطية خمؼ ,)2009( ,تأثير اإلبداع التكنولوجي في تطوير منتجات الشركة,
مجمة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد ,العدد  , 78بغداد .

 .8صالح ,محمد ماجد ,وجرجيسي ,يسرى احمد ,)2009( ,اثر تقانة المعمومات واالتصاالت في
تحسيف الجودة ,مجمة تكريت لمعموـ االدارية واالقتصادية ,المجمد  ,5العدد, 16كمية االدارة

واالقتصاد ,جامعة تكريت.

 , .9الجنابي ,محمد عمي حسيف ,)2014(,التاثير الوظيفي لتكنولوجيا المعمومات في الفطنة
التنظيمية_ دراسة استطبلعية في المركز الوطني لمتطوير االداري وتقنية المعمومات ,مجمة الكوت

لمعموـ االقتصادية واالدارية ,العدد  , 16كمية االدارة واالقتصاد ,جامعة واسط.

 .10الياسري ,صباح محمد ,)2015(,اثر شبكات االتصاؿ المحمية وتكنولوجيا المعمومات في ادارة
وتبادؿ المعمومات في قواعد بيانات المكتبات العامة ,مجمة بابؿ لمعموـ االنسانية ,مجمد  ,23عدد

.2

 .11جبوري ,ندى اسماعيؿ , )2009(,اثر تكنولوجيا المعمومات في االداء المنظمي -دراسة ميدانية في
الشركة العامة لمصناعات الكيربائية ,مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ,العد ,22كمية

االدارة واالقتصاد  ,جامعة بغداد.
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 .12جواد ,عباس حسيف ,واالسدي ,عبود عبداهلل ,)2008(,اثر تكنولوجيا المعمومات في تحديد الخيار
االستراتيجي لممنظمة -دراسة تطبيقية في شركة نفط الجنوب.

 .13العزاوي ,فراس رحيـ يونس ,الخفاجي ,عثماف ابراىيـ احمد ,)2015(,تشخيص قدرات تكنولوجيا
المعمومات وتاثيرىا في تحقيؽ التفوؽ التنافسي_ بحث تحميمي في شركة بغداد لممشروبات الغازية,

مجمة العموـ االقتصادية واالدارية ,مجمد  ,21عدد .81

 .14الربيعي ,خمود ىادي وصالح ,بوراف فاضؿ ,)2014(,دور تكنولوجيا المعمومات في تحقيؽ الميزة
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االقتصادية واالدارية  ,مجمد ,6عدد .11
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تكريت.

ثالثاً  :المؤتمرات والندوات :
 .1بمخضر ,نصيرة ,وىوارية ,بف حميمة , )2010( ,اإلبداع التكنولوج أساس نجاح األداء

االستراتيجي لممؤسسة  ,المؤتمر الدولي الرابع حوؿ :المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات
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سوريا.
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 ,االردف.

.10العمي ,عبد الستار محمد ,قنديمي ,عامر والعمري ,غساف ,)2007(,المدخؿ الى ادارة المعرفة  ,ط1
 ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ,عماف ,االردف .

.11البلمي ,غساف قاسـ داود ,)2007(,ادارة التكنولوجيا مفاىيـ ومداخؿ _ تقنيات تطبيقات عممية ,
ط , 1دار المناىج لمنشر والتوزيع ,عماف  ,االردف.
 .12محسف ,عبد الكريـ ,والنجار ,صباح مجيد ,)2009(,ادارة اإلنتاج والعمميات ,دار وائؿ لمطباعة
والنشر ,عماف ,األردف .

.13النجار,فايز جمعة صالح ,والعمي,عبد الستار محمد,)2010(,الريادة وادارة اإلعماؿ الصغيرة ,
ط ,2دار الحامد لمنشر والتوزيع ,عماف االردف .
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