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اف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات مف المكضكعات الحيكية كالميمة  ،التي ظيرت استجابة لمنمك المتسارع كالتغيير في

مياديف الحياة كافة اذ تعد مف المكارد الرئيسة لمختمؼ المنظمات كالتي تستمزـ ضركرات تحديثيا كتغييرىا بغية تحقيؽ اىدافيا

اإلستراتيجية كتعزيز ميزتيا التكنكلكجية التنافسية.

كمف ىنا فاف مشكمة الدراسة تجسدت في تساؤؿ جكىرم مفاده (( ىؿ لتكنكستراتيجية ادارة المعمكمات دكر في تحقيؽ الميزة

التكنكلكجية التنافسية المستدامة في المنظمات المبحكثة ))  .إذ سعت ىذه الدراس نة الى معرفة مدل تبني منظمات االعماؿ عينة
الدراسة لمفيكـ تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات بمؤشراتيا كدكرىا في تحقيؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة .فقد قدمت

الدراسة اسسان نظرية عف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة .

كلغرض تحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ بناء مخطط افتراضي يحدد طبيعة العالقة بيف المتغيرات المستقمة لتكنكستراتيجية ادارة

المعمكمات المتمثمة بػ ( االستثمار التكنكلكجي  ،االختيار التكنكلكجي  ،تكقيت التكنكلكجيا  ،كتكنكلكجيا الشبكات ) كالمتغيرات

ا لمعتمدة لمميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة المتمثمة بػ ( التكامؿ التكنكلكجي  ،االبداع التكنكلكجي  ،اتمتة التكنكلكجيا ،
كحجـ التكنكلكجيا) .

كلغرض تطبيؽ ىذه الدراسة ميدانيان كاختبار فرضياتيا فقد تـ اختيار عينة مف منظمات اعماؿ عربية كاجنبية بمغت ( )85شركة

تكاجو تحديات تنافسية كبيرة لما ينطكم عميو ىذا المكضكع مف انجازات كسرعة التبني كفاعمية التنفيذ يككف ليا اثر فاعؿ يسيـ
الى حد كبير في تطبيؽ آليات جديدة تتسـ بالمركنة كتسيؿ عممية التعامؿ المتبادؿ بيف االفراد كمنظمات االعماؿ  .كقد تكصمت

الدراسة الى عدد مف االستنتاجات منيا :

 -1اتضح أف الشركات عينة الدراسة لدييا اىتماـ بمؤشرات تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كىذا يحقؽ ليا ميزة تكنكلكجية
تنافسية مستدامة عمى باقي الشركات المنافسة .

 -2أظيرت النتائج اإلحصائية لمشركات عينة الدراسة كجكد عالقة ارتباط قكية كذات داللة إحصائية بيف تكنكستراتيجية ادارة
المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة  ،مما يشير اف الشركات تعي أف بأتباعيا تكنكستراتيجية ادارة

المعمكمات يسيـ في تحقيؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة .

كخرجت بجممة مف التكصيات منيا :

 -1ضركرة تبني اصحاب القرار لمبدأ التغيير مف اجؿ رفع مستكل تكنكلكجيا المعمكمات كتحقيؽ التكامؿ كالتجانس بيف

انظمة المعمكمات كربطيا بأىداؼ كخطط الشركة  ،كمتابعة ىذه االنظمة لمتطكر التكنكلكجي كتحسيف االستفادة مف

مكارد تكنكلكجيا المعمكمات .
 -2ضركرة اعداد خطة تنفيذية لتطكير تكنكلكجيا المعمكمات بيدؼ كضع التفاصيؿ كالبرنامج الزمني لتنفيذ االستراتيجيات

المعمكماتية الكاردة في الخطة االستراتيجية لتكنكلكجيا المعمكمات .

Abstract
The information management techno-strategy is one of vital and important topics, in response to
the accelerating growth and change in all areas of life as it is one of the main resources of various
organizations that require the necessities of updated and changed in order to achieve its strategic
goals and enhance technological competitive advantage.
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This study sought to determine the components of information management techno-strategy and
indicators of sustainable technological competitive advantage in terms of the relationship and effect
in accordance with survey study in a sample of Arabic and foreign business organizations.
The study provided the basis for the theory of information management techno-strategic and
sustainable technology competitive advantage, as well as to identify the nature of the correlations and
influence between the variables of the study. The study relied on a set of hypotheses and sub-relations
of the existence of a link between the moral and the impact of techno-strategic management of
information and technological competitive advantage at the macro level and at the level of
dimensions. Hence, the problem of the study embodied in the fundamental question that ((Do
information management techno-strategy role in the achieving sustainable technology competitive
advantage in the organization)).
This study also seeks to achieve among other objectives, including:
1- Knowing how business organizations to adopt a sample study of the concept of information
management techno-strategic with its indicators and its role in achieving sustainable
technological competitive advantage.
2- Determining the relationship between the impact of information management techno-strategic
with its indicators and dimensions of sustainable technological competitive advantage in
business organizations.
For the purpose of achieving the objectives of the study was based scenario defines the nature
of the relationship between the independent variables ( information management techno-strategic)
and changes approved (sustainable technological competitive advantage) and emerged from his
hypotheses President has been derived hypotheses subset show the contrast between business
organizations discussed in the variables of the study and the relationship and influence between them.
For the purpose of the application of this study in the field and test hypotheses has been
selected sample of organizations by Arab and foreign facing the challenges of highly competitive
because of its achievements and innovations of science have an impact effectively contributes to a
large extent in the application of new mechanisms are flexible and facilitate the process of dealing
mutual between individuals and business organizations.

 مشكمة الدراسة:"اكال
تبحث الدراسة ىذه في حاجة المنظمات الى استيعاب دكر تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ككيفية ادارتيا كصياغتيا

 ىؿ لتكنكستراتيجية ادارة:  لذلؾ يمكف تجسيد المشكمة بعامة بالتساؤؿ االتي، كتنفيذىا في ظؿ التطكرات التكنكلكجية السريعة

:  كتجسد مف خالؿ التساؤالت االتية. المعمكمات دكر في تحقيؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة
 ماىي تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات؟-1

 ماىي الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة؟-2
 ىؿ تكجد عالقات ارتباط كتأثير ذات داللة معنكية بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية-3
المستدامة عمى المستكل الكمي كعمى مستكل المتغيرات الفرعية؟

 اىمية الدراسة: ثانيان

 كأف، تعد تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات أحد أىـ المؤشرات كالمقاييس الرئيسة التي تدلؿ عمى تطكر المنظمة كحيكيتيا

 أم كمما زادت كفاءة استخداـ االمكانيات المادية، تطكرىا سيؤدم الى نقؿ المجتمع مف حالة التخمؼ الى حالة التقدـ كاالنطالؽ
كالبشرية المتاحة زادت إنتاجية المنظمة كأف دؿ ىذا عمى شيء فأنو يدؿ عمى زيادة مساىمتيا في التنمية االقتصادية

. كاالجتماعية بشكؿ عاـ

، ك يستمد البحث أىميتو مف ككف تكنكلكجيا المعمكمات المحكر االساس في التعامؿ في المجاالت المختمفة في الحياة العصرية
 الف التقدـ الحاصؿ في العالـ سببو التطكر، اذ تعد تكنكلكجيا المعمكمات مف االدكات الميمة لمصناعات كافة في الكقت الحاضر
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الرئيس في التكنكلكجيا بمجاالتيا المختمفة ،أذ أصبحت تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقاتيا مف المكاضيع الحديثو كالميمة لمعالـ

بأسره كلمنظمات أالعماؿ المعا صرة بشكؿ خاص بأعتباره أحد أساليب خمؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية الذم زاد مف دافعية
االفراد نحك االنجاز كتحمؿ المزيد مف المسؤكليات .

لذلؾ فأف اىمية الدراسة الحالية تتمثؿ باالتي :

انيا تناكلت متغيريف اساسيف ىما تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة  ،ام انيا تجمع بيف
مكضكعيف ىما ادارة المعمكمات كاالدارة االستراتيجية  ،اذ اف ليذيف المتغيريف االثر الكبير في تقديـ افضؿ ما يمكف لمتقدـ

كالتطكر كيمكف االفادة منيا في تطكير منظمات االعماؿ العربية كالعراقية في ىذا المجاؿ ككنيا جسدت تجارب منظمات عالمية

متطكرة كبالتالي فأنيا ليا السبؽ في ىذا المكضكع .

يمكف اف تسيـ في كضع الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ التي تكاجييا منظمات االعماؿ كمدل استخداميا لعناصر تكنكستراتيجية

ادارة المعمكمات المتمثمة بأستثمار التكنكلكجيا كاختيارىا كتكقيتيا كتكنكلكجيا الشبكات  ،مما سيؤدم الى زيادة كفاءة االفراد

كالمنظمات كتنمية قدراتيـ كتحكليـ الى استخداـ الميزات التكنكلكجية المتطكرة .

ثالثان  :اىداؼ الدراسة

تمثؿ الدراسة محاكلة نظرية كتطبيقية لالحاطة بمشكمة الدراسة كالسعي لالجابة عمى التساؤالت المثارة في مشكمة البحث

مف خالؿ مجمكعة مف االىداؼ :

 .1أف اليدؼ الرئيس الذم تسعى إلى تحقيقو ىك أبراز دكر تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كاالبعاد التي ترتكز
عمييا كاىميتيا كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة كمؤشراتيا في منظمات عالمية ذات ريادة .

 .2التكاصؿ مع الجيكد البحثية السابقة في زيادة اإلثراء الفكرم كالتراكـ المعرفي في مجاؿ متغيرات الدراسة .

 .3بناء مخطط فرضي يصؼ شكؿ العالقة بيف متغيرات الدراسة كالتحقؽ مف المصداقية كالجدكل العممية كالعممية
لممخطط .

 .4تقديـ مجمكعة مف المقترحات كالتكصيات لمنظمات االعماؿ عف الدكر الذم تمعبو تكنكستراتيجية ادارة
المعمكمات في تحقيؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة .

رابعان"  :فرضيات الدراسة

مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ الدراسة فقد تـ االعتماد عمى الفرضيات الرئيسة كعمى النحك االتي :

 -1الفرضية الرئيسة االكلى  :التكجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة
التكنكلكجية التنافسية المستدامة بأبعادىا .

 -2الفرضية الرئيسة الثانية  :اليكجد تأثير ذك داللة احصائية لتكنكستراتيجية ادارة المعمكمات في الميزة التكنكلكجية
التنافسية المستدامة .

المبحث االكؿ  :تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات
Information Management Techno-Strategy
تحتاج المنظمات المعاصرة الى االستجابة السريعة لمفرص كالتيديدات البيئية  ،كنظ ار لمتغيرات السريعة كغير المتكقعة لمعكامؿ

االقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالتنافسية  ،كمف اجؿ اف تتمكف المنظمة مف تحقيؽ النجاح كالبقاء في ىذه البيئة يتكجب
عمييا تطكير خطكات مبتكرة  ،كتغير اجراءاتيا التقميدية  ،كاالستعانة بأدكات تكنكلكجيا المعمكمات لتسييؿ نشاطاتيا كعممياتيا .

كتطكير نظـ المعمكمات خاصة بيا كتستثمر في سبيؿ ذلؾ قد ار كبي ار مف المكارد .

ولتحقيق الكفاءة ال مطموبة في ىذه العممية التطويرية يتحتم عمى ادارة المنظمة المجوء الى رسم رؤية مستقبمية صحيحة لعممية

التطوير وتخطيط استراتيجي لتطوير تكنولوجيا المعمومات  ،وتحقيق التكامل بينيا وبين عممية التخطيط الخاصة بأعمال المنظمة .
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االمر الذي ادى الى ظيور العديد من الدراسات واالبحاث لمعالجة ىذه الظاىرة والتي تبمورت في مفيوم جديد اطمق عميو
تكنوستراتيجية ادارة المعمومات يمكن التعبير عنو بأنو التخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا المعمومات  ،حيث عده المؤتمر األول لإلدارة

التكنوستراتيجية المعاصرة الذي عقد في عمان المعيد العربي النماء المدن /المممكة العربية السعودية /الرياض (( بانيا استخدام
تكنولوجيا المعمومات في عمميات التخطيط االستراتيجي في حين عدتيا مؤسسة المستقبل لمدراسات واالبحاث عمى انيا مجموعة
المباديء واالساليب التي تتبعيا المنظمة في اعداد استراتيجيات تركز عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في اتخاذ الق اررات .

اكال" :مفيكـ تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات

Information Management Techno-Strategy Concept

مع بركز تكنكلكجيا المعمكمات كأحد ركائز تقدـ الدكؿ كتطكرىا ككذلؾ التطكر المتسارع الذم شيده ىذا المجاؿ في العالـ
 ،كاف مف الكاجب تحديث كتطكير الخطط االستراتيجية لتكنكلكجيا المعمكمات  .كيعد تبني خطة استراتيجية جيدة لتكنكلكجيا

المعمكمات مف الكسائؿ الفاعمة لتطكير االداء بشكؿ عاـ (رمضاف كآخركف )4 : 2007 ،

كمف ىنا أصبحت تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات إلحداث التغيير كالتطكير في المنظمات عمى راس أكلكياتيا  ،لبناء قدرات

المنظمة التكنكلكجية القادرة عمى االبتكار كتشييد القاعدة المعرفية ،حيث تقدـ تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات مجمكعة مف

اإلجابات عف كيفية تحقيؽ المنظمة ألىدافيا ،مما يساعد المنظمة عمى تحديد األساليب كالكسائؿ التي يجب أف تستخدميا في

إطار استراتيجياتيا كسياساتيا المختمفة لتحقيؽ أىدافيا). (Bobcook & Morese, 2002: 64

إف الخطة االستراتيجية يتـ تطكيرىا اعتمادا عمى مراحؿ كخطكات متكاممة تبدأ بالرؤية ) (Visionكالتصكرات لما تتمنى

المنشأة تحقيقو في المستقبؿ ثـ تحميؿ الكضع الحالي لممنشاة بحيث يتضمف ذلؾ تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديد

) ،(SWOT Analysisفتحديد رسالة المنشاة ) ، (Missionفكضع األىداؼ كالغايات ككذلؾ الخطط االستراتيجية كأخيرا تحديد
العمميات ككضع الخطط التكتيكية( . (Wheelen & Hunger, 2004: 37

كيرل اغمب الكتاب كالباحثيف اف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات تركز عمى التحميؿ البيئي لتكنكلكجيا المعمكمات كاختيار

مايالئـ حاجات المستيمكيف ( )Chiesa, 2001 : 29كىذا يساعد المنظمات في امتالؾ ميزة تنافسية طكيمة االمد ( Laudon

 . )& Laudon , 2007 : 114كاستخداـ تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات يساعد في الحصكؿ عمى ميزة تكنكلكجية تنافسية

مستدامة ( . )Khalil & Tm , 2000 : 93الف المستخدـ كالمستيمؾ يبحث دائما عف التغيير السريع كالمتطكر في المنتجات

االلكتركنية ( ، ) Chiesa, 2001 : 96لذلؾ تعمؿ تكنكلكجيا المعمكمات المتقدمة بمثابة القمب النابض في مختمؼ منظمات
االعماؿ  ،اذ تسيـ في تسييؿ انسيابية الق اررات المناسبة كتكجو كتنفذ مختمؼ عممياتيا فيي مصدر حيكم لديمكمتيا كبقائيا

كتمييزىا التنافسي ( الالمي . )166 : 2007 ،

فيرل (الحدراكم  ) 2010 ،اف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ىي مجمكعة مف العمميات المتكاممة المتمثمة بالتخطيط االستراتيجي
لتكنكلكجيا المعمكمات كالشبكات بيدؼ استخداميا استخداما امثال في نشر المعمكمات كالمعرفة بيف المستخدميف لمكصكؿ الى

افضؿ الحاالت في تحقيؽ رضا المستخدـ في بيئة االعماؿ االلكتركنية .

كيشير ( ) Brown & Other , 2009الى انيا خطة الىداؼ المنظمة طكيمة االمد تمثؿ رؤية المعمكمات كرسـ طريؽ تكنكلكجيا
المعمكمات كمجمكعة مف االجراءات الرئيسة التي يجب اف يشرع بيا لتحقيؽ ىذه االىداؼ .

اما (رمضاف كآخركف  ) 2007 ،فيرل ىي خطة استراتيجية خاصة لتكنكلكجيا المعمكمات تنبع كتتآلؼ مع الخطة االستراتيجية
العامة العماؿ المنظمة  .كتيدؼ مثؿ ىذه الخطة الى تحقيؽ التكامؿ بيف انظمة المعمكمات كالمكائمة بينيا كبيف اىداؼ المنظمة

كاتباع منيج عممي في ذلؾ .

كعميو فالباحثة ترل اف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ىي خطة استراتيجية خاصة لتكنكلكجيا المعمكمات تنبع كتتآلؼ مع الخطة

االستراتيجية العامة العماؿ المنظمة كاستخداـ ىذه الخطة كانظمتيا كعممياتيا بالمشاركة في المعارؼ كالمعمكمات .
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ثانيان  :اىمية تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات

Importance of Information Management Techno-Strategy

إف االتجاىات الحديثة في نظـ المعمكمات تؤكد عمى أىمية تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ،فقد أصبحت المعمكمات جزءان ال

يتج أز مف نسيج االدارة كمكردان اساسيان تعتمد عميو في تدعيـ العممية االدارية  .إذ إف التحدم الحقيقي الذم يكاجو المعنييف في

المنظمات المعاصرة يتمثؿ في كيفية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كأداة استراتيجية في مكاجية التحديات الكبيرة كمكاجية التقدـ

الحضارم كالتكنكلكجي لضماف نجاح المنظمات كاستمرارىا في ظؿ بيئة تنافسية تتسـ بالتعقيد كالتغيير السريع (ميدم : 2006 ،

 . ) 10كيمكف مف خالؿ إدخاؿ تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات في أعماؿ أم منظمة تحقيؽ مايمي

( رمضاف كآخركف ،

 ( ) Cassidy , 2006 : 4( ) 7 : 2007الحدراكم :)Tamimi,2011 : 1( ) 9 : 2010 ،
-

احداث التكافؽ بيف نظـ المعمكمات كبيف اىداؼ المنظمة

-

امكانية تحقيؽ التكامؿ التاـ بيف انظمة المعمكمات في االقساـ المختمفة لممنظمة

-

تحقيؽ كمراعاة حاجات العامميف بالمنظمة

-

تحقيؽ التكافؽ بيف انظمة كشبكة المعمكمات مف جية كمياـ كاىداؼ المنظمة مف جية اخرل  ،لضماف مساىمة

-

التحقؽ مف متابعة تكنكلكجيا المعمكمات كالشبكات لمتطكر التكنكلكجي كرفع كفاءتيا كقدراتيا بما يتطمبو دكرىا

تكنكلكجيا المعمكمات في رفع الكفاءة كاالداء كالمعاكنة عمى تحقيؽ اىدافيا كاستراتيجياتيا .

االستراتيجي .
-

التطكر السريع لتكنكلكجيات جديدة إذ يتـ تمكيف مستخدـ التكنكلكجيا منيا كسرعة تبادليا .
تكفير المعمكمات الالزمة لمتخذم القرار بكفاءة كسرعة مناسبة

-

تحسيف االستفادة القصكل مف مكارد تكنكلكجيا المعمكمات .

-

دعـ الخطط االستراتيجية

-

تحسيف كتطكير االداء

تحديد الفرص المتاحة الستخداـ التكنكلكجيا الغراض الميزة التنافسية كزيادة قيمة االعماؿ .

-

تنظيـ تدفؽ المعمكمات كالعمميات

-

تخفيض المكارد بكفاءة كفاعمية

سادسان  :ابعاد تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات

Dimensions of Information Management Techno-Strategy

إف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات معقدة بطبيعتيا كمتغيرة بشكؿ متسارع  ،كمف خالؿ ما كرد في االدبيات كآراء بعض

الكتاب كالباحثيف عف ابعاد تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات  ،فأننا ستتناكؿ في ىذه الدراسة االبعاد التي تـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ

اكثر الباحثيف :

 -1استثمار التكنكلكجيا Investment Technology
استثمرت العديد مف المنظمات بشدة كنجاح في تكنكلكجيا المعمكمات مف اجؿ الحفاظ عمى الزبائف الحالييف
كلتحسيف عمؿ المنظمة  ،لقد قامت بالتخطيط بشكؿ صحيح لغرض الحصكؿ عمى الميزة التنافسية كتمكيؿ المشاريع
التكنكلكجية كالتي يجب اف تؤدم الى اعمى ىامش مف االرباح كاعمى اسيـ في السكؽ كاىتمت بكؿ ما يتعمؽ بزبائنيا

الحالييف (. ) Krajewski & Ritizman , 2002 : 218

كاالستثمار التكنكلكجي عبارة عف تطكير العممية اإلنتاجية كاألساليب المستخدمة فييا بما يحقؽ خفض تكاليؼ

اإلنتاج أك تطكير األسمكب ،أك الكصكؿ إلى مستكيات اإلنتاج المرتفعة بنفس كمية كتكليفة مدخالت عناصر اإلنتاج ،أك
استخداـ كميات أقؿ مف عناصراإلنتاج لمكصكؿ إلى نفس كمية اإلنتاج ،أك اكتشاؼ منتجات جديدة .
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لقد سعت المنظمات نحك تكنكلكجيات جديدة تركز عمى تمبية متطمبات اداء الجيؿ القادـ لزبائنيا  ،كمع ذلؾ فأف

مايبدك بأنو ممارسة عمؿ جيد قد يككف كارثيان كيمنع العديد مف المنظمات مف االستثمار في تكنكلكجيات التي يريدىا

كيحتاجيا الزبائف المستقبميكف (. ) Krajewski & Ritizman , 2002 : 218

كفي الكقت الذم يمكف اف تككف منافع االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات مكزعة عمى العديد مف السنكات في

المستقبؿ  ،فأف الكمؼ المقترنة مع االستثمار في التكنكلكجيا عادة تتحقؽ بعد ذلؾ (. )Slack , 2004 : 276

اف استثمار تكنكلكجي ا المعمكمات تتعامؿ مع مسألة كمية ما تدخؿ المنظمة في مجاؿ البحث كالتطكير لغرض تاميف

التكنكلكجيات الجديدة كام مف الخيارات تستخدميا لمقياـ بذلؾ  .كىناؾ ثالثة خيارات رئيسية الستثمار تكنكلكجيا

المعمكمات (. ) Krajewski & Ritizman , 2002 : 220

التحدم الكبير لممنظمة التي تريد اف تسند نجاحيا المستقبمي كاالنطالؽ في سمسمة المنتجات ىك االستثمار بحكمة

في االحتياجات التكنكلكجية ليذه المنتجات .كفي ىذه الحالة فأف الخطأ في تقدير االدارة الستحقاقات تكنكلكجيا

المعمكمات الجديدة يؤدم الى االستثمارات المبذرة  ،كاالكثر اىمية مف ذلؾ يؤدم الى مساعدة المنافسيف بتقدـ مكاقعيـ
في السكؽ .فالتنبؤ بأحتماؿ نجاح تكنكلكجيا المعمكمات ثـ االخفاؽ يخمؽ منافسا ،كمخاطرة خطأ التحميؿ يؤدم الى غياب

التخميف (. )Fey & Bodine & Rivin , 2000 : 1

اف سكؽ االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات تتسـ بأرتفاع درجة المخاطرة  ،كعمى الرغـ مف انيا سكؽ تتسـ

بالتغيير المستمر كالسريع  ،كمف ثـ المنافسة القكية  ،اال اف العائد منيا مرتفع  ،كالسيما اذا ماكانت المنظمات تنفذ

خططان مرن نة عمى المدل القصير كالمتكسط كالبعيد  .لقد اصبح المستقبؿ لالستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات  ،اال اف

العقبة االساسية التي تعترض تكسيع نطاؽ االستثمار في التكنكلكجيا ىك تكفير السيكلة لالستثمار كىك يتطمب اتباع عدد

مف السياسات المالية كالنقدية مف اجؿ تكفيرىا .

أف ق اررات االستثمار خطيرة كيجب اف تؤخذ بيدؼ تجييز المنظمة لتصبح اكثر تنافسية في السكؽ  .باالضافة الى

ذلؾ اختيار القرار الخاطئ يقمؿ بصكرة كبيرة قدرة المنظمة الشباع حاجات الزبائف في االسكاؽ  .فأف عممية االختيار
كتكنكلكجيا المعمكمات كالىما اساسياف النيما مف عكامؿ المنافسة الرئيسة بالنسبة لممستخدـ  ،كالتي تعزز مف خالؿ
دمجيما  ،اف االستثمار المناسب في تكنكلكجيا المعمكمات يجب اف يصبح الجزء المركزم مف االسمحة التنافسية لممنظمة

(. )Brown & et al , 2005 : 99

 -2اختيار التكنكلكجيا Selection of Technology
إف السيطرة عمى تكنكلكجيا المعمكمات تشكؿ أبرز مقكمات بناء االقتدار المعرفي لمكاجية تحديات القرف الحادم
كالعشريف .كىذه السيطرة ال تعني مجرد تشغيؿ اآلالت التكنكلكجية بؿ الكصكؿ إلى قمبيا  ،كمعرفة منطؽ بنائيا ،

كالكصكؿ إلى إنتاجيا .كىذا يعنى التمكف مف الفكر التكنكلكجي ،كالقدرة عمى تحكيؿ المعرفة العممية المتقدمة إلى

تكنكلكجيا (مكدكر .)30 : 2004 ،

حيث يؤثر قرار اختيار تكنكلكجيا المعمكمات في قدرة المنظمة عمى تصنيع المنتكجات كالخدمات التي تكاجو

احتياج المستيمكيف الحالييف كالمستيدفيف كاالىداؼ االستراتيجية لممنظمة متمثمة بالجكدة العالية كالتسميـ كالكمفة

المنخفضة كالتنكع كالمركنة.

كاف االىتماـ بتحديد كاختيار التكنكلكجيا النتاج المنتجات عمى كفؽ المكاصفات المحدكدة بمكجب تصميـ المنتكج اضافة الى

تحديد مدل تكافر المكاد كالعمميات الضركرية لالنتاج  ،كما تمثؿ تكنكلكجيا المعمكمات المعقدة كالقكل المحركة ليا كالمتمثمة بالقكل
العاممة جكىر االختيار في بيئة التصنيع  .كقد تكصمت دراسات مختمفة الى اف المنظمات التي تستمر في اختيار تكنكلكجيا

المعمكمات الجديدة تصؿ الى مكاقع مالية قريبة مقارنة بالمنظمات غير المستخدمة لمتكنكلكجيا الجديدة ( & Krajewski

. )Ritizman , 2004 : 136
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اف الق اررات االكثر شيكعا المرتبطة بتكنكلكجيا المعمكمات ىي الخيار بيف التكنكلكجيا البديمة اك التطكير لنفس التكنكلكجيا .

ككما ىك الحاؿ في العديد مف ق اررات التصميـ فأف اختيار التكنكلكجيا ىي مسألة طكيمة نسبيا كيمكف اف يككف ليا تأثير ىاـ عمى

القدرة االستراتيجية لعمميات المنظمة  ،كليذا السبب كلغرض القياـ بأختيار التكنكلكجيا فمف الضركرم اف نميز بيف منظكر متطمبات
السكؽ كالذم يؤكد عمى اىمية ارضاء حاجات الزبكف كتقييـ الكيفية التي تؤثر فييا عمى جكدة كسرعة كامكانية التعكيؿ عمى
النظاـ الجديد كمركنة كاداء ككمفة العممية كمنظكر مكارد العمميات الذم يؤكد عمى بناء مقدرات جكىرية لمعمميات كالمقدرات ىي

التي نجدىا صعبة التنفيذ بسبب اختيار تكنكلكجيا جديدة  .اف كال مف ىذيف المنظكريف يكفراف آراء مختمفة لخيار تكنكلكجيا

المعمكمات  .باالضافة الى المنظكر المالي الذم يككف ىاما بدرجة كبيرة كبشكؿ كاضح (. )Slack , 2004 : 273

كذلؾ يشمؿ اختيار تكنكلكجيا المعمكمات اساليب تحقيؽ التكامؿ بيف العمميات كالمنتجات كتكنكلكجيا المعمكمات كتحديد

المسار التكنكلكجي  ،حيث اف الكصكؿ الى منتجات محددة ليا مكاصفات كفؽ التصميـ الفني ليا يتطمب اختيار كتصميـ سمسمة
العمميات المناسبة لتنفيذ التصميـ لتحقيؽ التميز السكقي كارضاء العمالء بشكؿ اكفأ كاسرع مف المنافسيف  ،ككذلؾ فأف تشغيؿ

العمميات االنتاجية يحتاج الى تكنكلكجيا معمكمات متناسبة مع طبيعة كمكاصفات المنتجات كمتطمبات التنفيذ العيني لمتصميمات ،
كاختيار تكنكلكجيا المعمكمات يتعدل مجرد شراء اك نقؿ التكنكلكجيا الى عمميات ميمة كمكممة ىي (الحالؽ :)6 : 2010 ،

-

التطبيع التكنكلكجي التي تعني تحقيؽ التكافؽ بينيا كبيف باقي عناصر المنظكمة االنتاجية .

-

تعميؽ تكنكلكجيا المعمكمات التي تعني استخداـ كافة االمكانات كقدرات التكنكلكجيا المتاحة كتجنب بقاء اجزاء منيا معطمة .

-

تحقيؽ تكنكلكجيا المعمكمات التي تعني انتاج تكنكلكجيا جديدة تتصؼ باالبتكار كاالبداع .

 -3تكقيت التكنكلكجيا Technology Timing

تظير في منظمات االعماؿ مشكمة الكقت لككنيا تعمؿ عمى اساس قاعدة ميمة تنسجـ كآلية السكؽ المتغيرة كالمفتكحة

كىي قاعدة الربحية  ،حيث بمكجب ىذه القاعدة تتـ تغطية تكاليؼ كمصاريؼ النشاطات المختمفة فييا مف ايراداتيا مع تحقيؽ
ىامش ربح مالئـ  ،كليذا السبب فأف الكقت يعد مف المكارد المحدكدة في المنظمة لو ثمف كقيمة (الفضؿ . ) 41 : 2008 ،

يحتاج معظـ متخذم الق اررات التنظيمية الى تكنكلكجيا المعمكمات في تكقيت محدد كالق اررات تزداد حساسيتيا لمكقت مف يكـ

الى آخر  ،كبمعنى اف الق اررات يجب اف تؤخذ بسرعة لكي تستجيب لممكاقؼ التنظيمية المتنكعة (جاد الرب . )391 : 2009 ،

اف ىذا البعد يتعامؿ مع مسألة تحديد كقت تبني تكنكلكجيا معمكمات جديدة  .اف المنظمة التي لدييا تكنكلكجيا معمكمات

جديدة كتككف االكلى في السكؽ سكؼ يعطييا العديد مف المزايا كالتي بأمكانيا اف ترجح كفة االستثمار المالي المطمكب
(.)Krajewski & Ritizman , 2002 : 217

اف مدير البحث كالتطكير يجب اف يحدد بدقة كقت التخمي عف تكنكلكجيا المعمكمات الحالية ككقت تبني تكنكلكجيا معمكمات

جديدة  .كيرل  Richardاف ابداؿ تكنكلكجيا بأخرل ىي ظاىرة ميمة جدان كمتكررة  ،كىذه الظاىرة تسمى ظاىرة (التكقؼ

التكنكلكجي  ) technological discontinuityكما في الشكؿ( . ) 1
كٌف ٌبدو منحنى S

تكنولوجٌا
جدٌدة

اداء المنتج

تكنولوجٌا
ناضجة

بحث الجهد  /االنفاق

شكؿ ( ) 1

التكقؼ التكنكلكجي
Source : Wheeln , Thomas L. & Hunger , David J. , (2010) , " Strategic Management Business
Policy " , 12th ed , Prentice Hall , P.203 .
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اف التكقفات التكنكلكجية ىي احداث نادرة في التطكر الم صناعة ()Rothaermel & Hill , 2005 : 56

فعندما تعمؿ المنظمة داخؿ صناعة معينة تصؿ الى مرحمة تكقؼ المقدرة فأنيا ستكاجو عدة مشاكؿ الف التكنكلكجيا

الحالية لممنظمة تصبح متقادمة لذلؾ عمييا تبني تكنكلكجيا جديدة اك تفقد مزاياىا التنافسية  .كالمنظمات التي ال تتبنى

تكنكلكجيا معمكمات جديدة سكؼ تجبر عمى استثمار مبالغ اكبر عمى المكارد مف اجؿ تحقيؽ مقدار المخرجات التي

تنتجيا المنظمات التي تستخدـ تكنكلكجيا معمكمات جديدة  ،كالمشكمة االخرل التي تكاجو المنظمة اف ميارات العامميف
تصبح متقادمة كىذا سكؼ يجبر المنظمات اما عمى ايجاد عامميف بميارات مالئمة اك اعادة تدريب العامميف الحالييف

كىذا يسبب كمفان عالية (. ) Edwards , 2000 : 292

 -4تكنكلكجيا الشبكات Networks Technology
تتمثؿ تكنكلكجيا الشبكات بمجمؿ التبادالت االلكتركنية التي طكرت كاستخدمت النظـ الحاسكبية كاالتصاالت لنقؿ

البيانات كالمعمكمات كالرسائؿ بيف مختمؼ االطراؼ المستفيدة (الغالبي كادريس ) 549 : 2009 ،

كعمى الرغـ مف اف المبدأ االساس لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ىك تكفير تناقؿ البيانات كالمعمكمات الكتركنيا

بيف طرفيف مختمفيف اك اطراؼ متعددة  ،احدىما مرسؿ كاالخر مستقبؿ ليا  ،اال اف استخداـ ىذه التكنكلكجيا في ربط

الحكاسيب المتبا عدة مع بعضيا لتحقيؽ ذات المبدأ قد زاد مف سرعة ككفاءة ىذه العممية  ،كمف الممكف اشتراؾ اكثر مف

طرؼ في عمميتي االرساؿ كاالستقباؿ في آف كاحد ( الحدراكم  .)77 : 2010 ،اف االلياؼ البصرية  ،اليكاتؼ
كالمكدـ كاجيزة الفاكس كاالجزاء الممحقة بيا تجعؿ مف الشبكات االلكتركنية ام ارن ممكنان  .اف مثؿ ىذه الشبكات كاستخداـ

البرامجيات المتناغمة تسمح لمستخدمي الحاسكب في احد المكاقع باالتصاؿ المباشر مع مستخدمي الحاسكب في مكقع

آخر كمف الممكف اف تعطي حصص ارباح عالية (. )Krajewski & Ritizman , 2002 : 197

فتكنكلكجيا الشبكات تعني مجمكعة البرامجيات التي تعتمد معايير محددة في تبادؿ البيانات بيف اجيزة الحاسكب

المستخدمة مف قبؿ الشركاء ( المرسؿ كالمستمـ) عمى النحك الذم يسيؿ انجاز المعامالت المشتركة بينيـ الكتركنيا
(الطائي.)126 : 2010 ،

اف تكنكلكجيا شبكات المعمكمات تحقؽ فكائد كبيرة لممنظمة في حالة تكافرىا كاتاحتيا لالستعماؿ كذلؾ مف خالؿ

تكفير المعمكمات الخاصة بالمنظمات عبر الشبكات إلى المجيزيف كالزبائف كالمنظمات االخرل ضمف بيئة العمؿ.
كىناؾ انكاع مف شبكات الحكاسيب التي تستثمر امكاناتيا مراكز كمؤسسات المعمكمات ىي :

أ -الشبكة المحمية ( LAN / ) Local Area Network

كىي شبكة اتصاالت كالتي تعمؿ خالؿ مسافة محدكدة كعادة ضمف عممية معينة  ،كيتـ ربط اجيزة مع

الشبكة مثؿ الحاسكب الشخصي  ،شاشات العرض  ،الطابعات  ،اجيزة االتصاؿ  ،كالمعمكمات اك البيانات يتـ

تبادليا بيف االجيزة خالؿ الشبكة ( . )Slack , 2004 , 256


االنترانيت  : Intranetيعد االنترانت نمكذجا مطك ار مف شبكة الخادـ /المستفيد كتطمؽ تسمية اإلنترانت
عمى التطبيؽ العممي الستخداـ تقنيات اإلنترنت كالكيب في الشبكة الداخمية لممنظمة  ،بغرض رفع كفاءة العمؿ
االدارم كتحسيف اليات التشارؾ في المكارد كالمعمكمات كاالستفادة مف تكنكلكجيا الحكسبة المشتركة ،كما تقدـ

شبكة االنترانت كذلؾ مف خالؿ كممة العبكر الخاصة بكؿ كاحد منيـ ()George,2001, 2

كصممت الشبكة لخدمة الحاجات المعمكماتية الداخمية لممنظمة مف خالؿ استخداـ ادكات االنترنيت  .كىذا

يعطي قكة الى تغيير الييكؿ التنظيمي كالثقافات كاالجراءات  .كاالنترانيت يمكف اف يستخدـ كيطبؽ عمى انكاع
مختمفة مف تكنكلكجيات الشبكات المحمية (  . )Turban & Volonino , 2010 : 122كتنبع الحاجة الى

شبكة االنترانيت في المنظمات لالسباب التالية :
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 )1تقميص التكاليؼ
 )2تكفير الكقت

 )3النفاذ كالمركنة العالية
 )4المكثكقية كاالماف


االكسترانيت  : Extranetsىي شبكة المنظمة الخاصة التي تصمـ لتمبية حاجات الزبائف مف المعمكمات
كمتطمبات المنظمات االخرل المكجكدة في بيئة االعماؿ .

كاالكسترانيت تتككف مف مجمكعة اتصاؿ شبكات انترانت مرتبطة مع بعضيا عف طريؽ االنترنيت

لمكصكؿ الى المجيزيف كالزبائف كالشركاء التجاريكف (.) Russell & Taylor , 2009 : 243

كاالكسترانت يمكف اف تستخدـ الشبكة االفتراضية الخاصة ( ، )VPN( )Virtual Private networks

حيث تستخدـ ( )VPNبرامج كاجيزة خاصة لتشفير االرساؿ كفؾ التشفير لالرساؿ عف طريؽ االنترنيت ،
كتخمؽ نفؽ تشفيرم خاص ضمف شبكة االنترنيت اك مف شبكات المعمكمات الشائعة.

ب -شبكة المساحات الكاسعة ( WAN / )Wide Area Network

في بداية ظيكر الشبكات لـ تتمكف شبكات ( )LANمف دعـ احتياجات الشبكة لممنظمات الكبيرة التي تتكزع

مكاتبيا عمى مساحات شاسعة ربما عمى مستكل عدة دكؿ  ،ليذا كاف البد مف تطكير نكع جديد مف الشبكات يقكـ
بربط الشبكات المحمية في انحاء مختمفة مف دكلة ما اك اف يقكـ بربط الشبكات المحمية في دكؿ مختمفة  ،كاطمؽ

عمى ىذا النكع مف الشبكات اسـ ( )WANشبكات المساحات الكاسعة  ،كبأستخداـ ىذه التقنية تزايد عدد

المستخدميف لشبكة الحاسكب في المنظمات الكبيرة الى االؼ االشخاص ( الحدراكم  . )82 : 2010 ،كمف مزايا

شبكات المساحات الكاسعة ما يأتي (: )Slack , 2004 : 257

 )1نمك متزايد  :يمكف اضافة اجيزة جديدة عند الحاجة اك حينما تصبح متكفرة .

 )2الكفرة  :اف قكة كفاعمية النظاـ يمكف بناؤىا مف خالؿ االبقاء عمى مكائف احتياطية اك استنساخ الممفات .

 )3مركنة المكقع  :يمكف تحديد محطات العمؿ كالمكاقع البعيدة حيثما يككف مطمكبا كيمكف اعادة تحديد مكقعيا
مع تشتت قميؿ نسبيا عند الضركرة .

ج -الشبكة الدكلية لممعمكمات ( االنترنيت) Internet
كىي شبكة عالمية تربط الحكاسيب كالشبكات الصغيرة مع بعضيا البعض عبر العالـ  ،كذلؾ مف خالؿ خطكط

نقؿ مختمفة كالخطكط الياتفية كالكابالت  ،كالتقنيات الالسمكية كااللياؼ الضكئية كاالقمار الصناعية كغيرىا مف

تقنيات االتصاؿ بيدؼ تأميف الخدمات الحاسكبية بشكؿ مبسط كجذاب لجميع المستخدميف  .كتصمـ برامجيات
االنترنيت طبقا لمجمكعة مشتركة مف االتفاقيات ( Transmission Control Protocol/Internet

 ) Protocolلغرض تحديد المسار كتناقؿ البيانات  ،كىذا االتفاؽ يحدد المعايير التي بكاسطتيا تتصؿ اجيزة
الحاسكب مع بعضيا البعض (. ) Krajewski & Ritizman , 2002 : 199

كاالنترنيت عبارة عف منظكمة تتفاعؿ عبرىا الشبكات مف خالؿ بكابات الدخكؿ كالتي يمكف مف خالليا تزكيد

المستخدميف برسائؿ البريد االلكتركني كالدخكؿ إلى الشبكة عف بعد كنقؿ كتحكيؿ الممفات كالحصكؿ عمى االخبار
مف الشبكة كالدخكؿ إلى مكاقع الشبكة العالمية الكاسعة ( )WWWكالخدمات األخرل ذات العالقة كاالدكات المتاحة.

كيتضمف االنترنيت مدل كاسعان مف القدرات كالتي تستعمميا المنظمات مف اجؿ تبادؿ المعمكمات بشكميا الداخمي

باالضافة إلى استعماليا ككسيمة اتصاؿ خارجية مع المنظمات االخرل .كيشار إلى اال نترنيت عمى انو نظاـ مف
الحكاسيب التي تـ تشبيكيا .كىذه الحكاسيب اك خادـ الشبكة يمكف اف تككف في اماكف مختمفة حكؿ العالـ .كيممؾ
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كؿ كاحد مف ىذه الحكاسيب عمى االنترنيت عنكانان اك اسمان معينان كاحد .إف خادـ الشبكة يستعمؿ مف المستفيديف
بشكؿ متعاقب في مجاؿ االتصاالت ).(Laudon and Laudon, 2000: 588

اف استخداـ االنترنيت سكؼ يؤدم الى تقميؿ الكمؼ عمى نطاؽ كاسع في المنظمات التجارية  ،كبذلؾ تزداد

االنتاجية  ،كىذا مف المحتمؿ سكؼ يؤدم الى استمرار زيادة الفاعمية االنتاجية في المستقبؿ ( Stevenson ,
 . )2009 : 58كلقد جاء االنترنيت بعدة خدمات منيا (:) Heizer , 2011 :

 )1البريد االلكتركني E-Mail

 )2الشبكة العنكبكتية العالمية (www /)World Wide Web
 )3بركتكككؿ نقؿ الممفات FTP/File Transfer Protocol
 )4مجمكعات االخبار Usenet News
 )5خدمة تمي نت Telnet

المبحث الثاني  :الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة
Sustainable Competitive Technological Advantage
اصبحت التكنكلكجيا ذات اىمية كبيرة في منظمات االعماؿ المعاصرة نظ ارن لمنمك كالتغيير المتسارعيف في مياديف الحياة كافة

اذ تعد مف المكارد الرئيسة لمختمؼ المنظمات كليس فقط منظمات االعماؿ كالتي تستمزـ ضركرات تحديثيا كتغييرىا بغية تحقيؽ
اىدافيا االستراتيجية كتعزيز ميزتيا التنافسية المستدامة .

فالمنظمات تحاكؿ استدامة ما تممؾ مف ميزة كىي تتبنى التكنكلكجيا كخيار استراتيجي لمساعدتيا عمى صيانة مكقعيا القائد

في السكؽ .

اكال" :مفيكـ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة

Concept of Sustainable Competitive Technological Advantage

لقد افرزت التغيرات كالتحكالت العالمية كصفا جديدا يتمثؿ فيما يمكف اعتباره نظاـ اعماؿ جديد سمتو االساسية ىي

المنافسة  .كالتي تمثؿ التحدم الرئيسي الذم تكاجيو المنظمات المعاصرة  ،كىك تحدم متزايد الخطكرة يتطمب مف ىذه المنظمات
مراجعة شاممة الكضاعيا التنظي مية كقدراتيا االنتاجية كاساليبيا التسكيقية كاعادة ىيكمة تمؾ االكضاع لتتالئـ مع البيئة المحيطة
كاحتالؿ مكقع تنافسي مناسب في السكؽ يؤىميا الف تتفكؽ عمى منافسييا (ىجيرة .)2: 2005 ،

كتشكؿ الميزة التنافسية ىدفا استراتيجيا لشركات االعماؿ العالمية كمتعددة الجنسيات كاالقميمية كالمحمية  ،اذ يعتمد تفكير

االدارة في بنائيا عمى امكانية كصفيا كتحديد مصادرىا كنماذجيا كاسس اكتسابيا كانكاعيا كاستراتيجيات تحقيقيا كىنا يتجمى

دكر التكنكلكجيا سكاء اكاف في تشكيؿ بناء الميزة التنافسية اـ في اسناد تفكير االدارة ببنائيا (الطائي. )153 : 2009،

فقد عرؼ قامكس  Webster'sمصطمح الميزة ( )Advantageبأنيا التفكؽ مع حالة اك شرط اك فائدة سير بعض

االجراءات  ،كالتكنكلكجيا ( )technologicىي عمـ تطبيؽ المعرفة الغراض معينة  ،كعد التنافسية ( )Competitiveاالنتماء
اك االستناد الى المنافسة  ،كاالستدامة ( )Sustainableىي االحتفاظ اك االطالة .

اف التطكرات في التكنكلكجيا تتحفز مف خالؿ التغييرات االجتماعية كاالقتصادية مف اجؿ خمؽ الفرص  .عمى سبيؿ المثاؿ

الياتؼ الخمكم ىك انجاز تكنكلكجي كلكنو تـ تحفيزه بكاسطة االنتقاالت الكبيرة لمسكاف مما جعؿ مف امتالؾ الياتؼ النقاؿ لو

ميزة كبيرة لالتصاؿ بيف الزمالء كالزبائف كاالصدقاء كالعكائؿ مف ام مكاف آلخر  .فالتطكرات التكنكلكجية غالبا ما تقدـ فرص

لمساعدة االفراد عمى ارضاء احتياجاتيـ االساسية بطريقة مالئمة اكثر  .ليس بشرط اف تككف مف خالؿ تغيير المنتج بؿ مف

خالؿ تحسيف استخداماتو (. )Barringer & Ireland , 2008 : 43فالتكنكلكجيا تكمف في كؿ نشاط لو قيمة  .كىناؾ
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مجمكعة كبيرة مف التكنكلكجيات يتـ تكظيفيا في اغمب المنظمات تمتد مف التكنكلكجيات المستخدمة لتحضير الكثائؽ كنقؿ

السمع الى تكنكلكجيا العمميات كالمعدات كتكنكلكجيا المنتج نفسو كالتطكر التكنكلكجي مرتبط بالمنتج كخصائصو التي تدعـ

سمسمة القيمة الكمية ()Dess & Lumpkin & Eisner , 2008 : 82

كيرل ( الالمي  ) 22 : 2007 ،بأنيا المغة التقنية كالعمـ التطبيقي كالطريقة الفنية لتحقيؽ غرض عممي فضال عف ككنيا

مجمكعة مف الكسائؿ المستخدمة لتكفير كؿ ما ىك ضركرم لمعيشة الناس كرفاىيتيـ .

كتناكلت (عبد الرضا  )23 : 2007 ،التكنكلكجيا عمى انيا كسائؿ كادكات لتكسيع آفاؽ العمؿ نحك اكتشاؼ معرفة جديدة

كتطبيقيا اك تكنكلكجيا منتكج كعممية كمعمكمات كىذا يعني قدرة التكنكلكجيا عمى تزكيد المنظمة بالميزة التنافسية كاحداث تغيير

في قدرة المنتكجات عمى المنافسة اذا ما تـ ادارتيا بشكؿ جيد حيث تؤدم الى زيادة كفاءة كفاعمية المنظمة .

كعمى ىذا االساس فأف التكنكلكجيا ىي تركيبة مف التجييزات كالكسائؿ كالمعارؼ التطبيقية في الصناعة  ،كىذه

المعارؼ منيا ماىك مرتبط بالعمـ كتطبيقاتو في الصناعة كاالستعماؿ  ،كمنيا ماىك مرتبط برأس الماؿ البشرم (معرفة كيفية
العمؿ كاالنتاج) كىي معارؼ مؤسسة كمشكمة لتقنيات مجمعة لدل االفراد (امكانيات كطاقات كمعارؼ) تسمح ليـ بتكجيو االلو

كتنظيـ االنتاج  ،كىي نتيجة تراكـ سنكات مف التجارب االيجابية لدل عدد معيف مف االفراد تستعمؿ في انتاج سمع كفي انشاء
سمع جديدة (ىجيرة )132: 2005 ،

فالعديد مف المنظمات تحاكؿ استدامة ما تممؾ مف ميزة كىي تتبنى التكنكلكجيا كخيار استراتيجي طبيعي مع طبيعة اعماليا

لمساعدتيا عمى صيانة مكقعيا القائد في السكؽ  .كاالستخداـ االستراتيجي لمتكنكلكجيا طبؽ بأساليب متعددة كاطر كثيرة لتحسيف
اداء المنظمات مف خالؿ الكفاءة في الكمفة كرفع قدرة المنظمة كتكامؿ سمسمة القيمة (البناء . )133 : 2009 ،

لذا يمكف تحديد مفيكـ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة بأنيا قابمية المنظمة عمى التفرد لخمؽ الفرص كاضافة القيمة

كاالحتفا ظ بيا بصكرة مستمرة نسبيا مف خالؿ استخداـ تكنكلكجيا متفردة بخصائص مميزة مف االدكات كالمعدات كالمكائف
كالمعرفة النجاز االىداؼ االستراتيجية لممنظمة .

ثانيان  :اىمية الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة

اف ادارة التكنكلكجيا تأتي في مقدمة اىتمامات االدارة المعاصرة نظ ار لمتأثيرات بالغة العمؽ التي تحدثيا التكنكلكجيا في كافة عناصر

كمستكيات المنشأة كنظـ االنتاج كالتسكيؽ كىياكؿ المكارد البشرية كاقتصاديات االنتاج (الحالؽ .) 3 : 2010 ،

كيجمع مفيكـ التكنكلكجيا بيف جكانب مادية كغير مادية حيث يشير ( )Krajewskiالى االىمية الكبيرة لمتكنكلكجيا في مجاؿ ادارة

العمميات كالتي تتجمى بالفكائد الكبيرة المتمثمة بضركرة االستثمار االمثؿ لغرض اجراء التحسينات كالتغيرات التكنكلكجية السريعة كاثرىا في

تطكير اداء العمميات كمف اىـ ىذه الفكائد التي تكصؼ بككنيا مزايا تنافسية ىي ()Krajewski & Ritizman,2005:311
أ -تقميؿ تكاليؼ العمؿ المباشر مف خالؿ استخداـ التكنكلكجيا المتطكرة .
ب -المساىمة الكبيرة لمتكنكلكجيا في تحسيف الجكدة

ج -تؤدم التكنكلكجيا المتطكرة الى سرعة في تكقيت تسميـ المنتكجات مف خالؿ تقميؿ اكقات التشغيؿ كالتأخير بالعمؿ .
د -يتجمى دكرىا بككنيا احدل التحديات الرئيسة التي تكاجو ادارة العمميات مما يستكجب ضركرة االستغالؿ الكفكء كالفعاؿ
الساليب التكنكلكجيا الحديثة ال لتحقيؽ الميزة التنافسية فقط بؿ لممحافظة عمى بقائيا كاستمرارىا .

ق -اثرت التقنيات الحديثة في التحسيف المستمر الداء العمميات في المنظمات .

ك -تبرز اىميتيا لعدة عكامؿ ىي االبداع التكنكلكجي كطبيعة المنافسة العالمية كاالعتماد عمى نظـ انتاج ذات مركنة عالية
تساعد في تقديـ منتجات متميزة .

ز -تعد التكنكلكجيا مكردا اك نشاطا ميما كجزءا مكمال الستراتيجية المنظمة ( .الزيدم )17 : 2010 ،

ثالثا  :خمؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة

Creating Sustainable Technological Competitive Advantage
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إف خمؽ منتجات جديدة كطرؽ إنتاج جديدة نتيجة امتالؾ بعض الدكؿ لمتكنكلكجيا المتقدمة في مجاؿ معيف يمكنيا مف

احتكار الصادرات في ذلؾ المجاؿ فتستطيع تحديد األسعار كالكميات ،كيعتبر ىذا االحتكار مؤقتا كمبنيا عمى ما تنفقو الدكلة عمى

البحث كالتطكير كعمى ما تحكزه مف براءات االختراع كحؽ المعرفة كالقدرة عمى اإلنتاج .فالدكلة التي ليا القدرات كاإلمكانيات

التكنكلكجية العالية تتمتع بالمزايا النسبية المكتسبة في السمع التي تحتكم عمى أحدث التجديدات التكنكلكجية .كطالما أف الدكؿ

األخرل لـ تكتسب بعد التكنكلكجيا الجديدة فيناؾ فجكة تكنكلكجية تحدد نمط التجارة كنكعية السمع المتبادلة كالمزايا النسبية التي

تتمتع بيا الدكلة صاحبة االختراع ،كتستمر ىذه الفجكة كىذا النمط مف التبادؿ الدكلي حتى تتمكف الدكؿ األخرل مف إنتاج

المنتكج نفسو أك مثيمو أك متفكؽ عميو عف طريؽ تكنكلكجيا أحدث أك اختراع جديد أك مف خالؿ نقؿ التكنكلكجيا (شيحو) 106:

كفيـ التكنكلكجيات تتطمب اكال فيما لعممية االبتكار  ،اف عممية االبتكار تركز الجيكد الفنية كالعممية عمى طرؽ افضؿ لتمبية

حاجات السكؽ  .اف احدل الطرؽ المتاحة اماـ المنظمة المتالؾ تكنكلكجيا جديدة ىي بأف تقكـ بعمميات البحث كالتطكير

الخاصة بيا كالتي تكلد معرفة جديدة بالمكاد كالتكنكلكجيات كمف ثـ تطبيقيا عمى خمؽ كتعريؼ الجديد مف المنتكجات كالعمميات
كالخدمات  .كمف خالؿ ترجمة االفكار الى شيء ذك قيمة تجارية فأف البحث كالتطكير يساعد المنظمات عمى تجنب التقادـ

التكنكلكجي () Krajewski & Ritizman,2002 : 210

كعمى المن ظمة اف تكفر المكارد الضركرية مف اجؿ الحصكؿ عمى بحث كتطكير فاعؿ  .اف كثافة البحث كالتطكير ىك كسيمة

اساسية لمحصكؿ عمى الحصة السكقية في المنافسة الدكلية  .كمقدار االنفاؽ عمى البحث كالتطكير غالبا ما يختمؼ مف صناعة

الخرل  .كيجب اف نقييـ المقدرة التكنكلكجية لكحدة البحث كالتطكير في المنظمة مف خالؿ قدرتيا عمى استخداـ التكنكلكجيا

االبداعية (. )Wheelen&Hunger,2010 :202

كالتنافس في التكنكلكجيا تعني اف تككف االسرع  ،اسرع مف المنافس في االستجابة الى الرغبات كالحاجات االستيالكية

لمزبائف كالحصكؿ عمى السمع كالخدمات ليـ  .سرعة االستجابة ضركرية لمتنافس في السكؽ العالمية  ،بأستخداـ احدث
التكنكلكجيات  .كالتغيرات اليائمة في زيادة سرعة عمميات االنتاج  .ىذه التغيرات مثؿ التصميـ كالتصنيع بأستخداـ الحاسكب

تمكف المنظمة مف المنافسة في الكقت المناسب كبفاعمية (. ) Nickels & et al, 2005 :287

رابعان  :ابعاد الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة

مف خالؿ ما كرد في االدبيات كآراء بعض الكتاب كالباحثيف عف ابعاد الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة سكؼ نتناكؿ

االبعاد التي تـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ اكثر الكتاب كالباحثيف كىي ( التكامؿ التكنكلكجي  ،كاالبداع التكنكلكجي  ،كحجـ التكنكلكجيا

 ،كاالتمتو التكنكلكجية) كمؤشرات لقياس الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة .

أ -التكامؿ التكنكلكجي Technology Integration

اف التكامؿ يعني اف نربط سكية االنشطة اك الفعاليات التي كانت مفصكلة في السابؽ ضمف قطعة كاحدة
مف التكنكلكجيا (. )Slack ,2004 :272

كالتكامؿ التكنكلكجي قد يحمؿ العديد مف الدالالت اىميا:

 )1قد يعني التعامؿ كاالستفادة مف خبرة الطرؼ المستعمؿ لتكنكلكجيا معينة .

 )2اك يدؿ عمى مجمكعة مف البرامج التكنكلكجية المتعاقبة كالتي تعمؿ مع بعضيا البعض عمى شكؿ شبكات .
 )3اك قد يتضمف انظمة تكنكلكجية ليا القدرة عمى تكفير المعطيات كتكليد المعمكمات النظمة تكنكلكجية اخرل .
كالتكامؿ التكنكلكجي ىي عممية التفاعؿ التي تتـ بيف االطراؼ الممثمة لو  ،فالتعريؼ االكؿ استعمؿ مصطمح

االستفادة بينما الثاني الشبكات كالثالث بالتكاصؿ  .كىكذا فالتكامؿ التكنكلكجي يحمؿ في طياتو تفاعال تكنكلكجيا
بيف اطراؼ المجمكعة بحيث يأخذ ذلؾ اشكاال متمايزة (مقدـ كمسعكد .)3 : 2007 ،
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فالمجاميع ذات الكظائؼ الشاممة تككف مسؤكلة عف تنفيذ تكنكلكجيا جديدة  .كىذه المجاميع سكؼ تمأل الفراغ

بيف البحث كالتطكير كبيف التطكير كالتصنيع .كتككف مسؤكلة عف القياـ بنظرة شاممة كنظامية في اختيار

التكنكلكجيات التي يجب اف تسعى نحكىا  .فأعضاء ىذه المجاميع يمتمككف المعرفة حكؿ مختمؼ التكنكلكجيات

كيككنكف قادريف عمى مكاممة الخيارات التكنكلكجية (. ) Krajewski & Ritizman ,2004 : 221

فالتكامؿ التكنكلكجي يعنى بتحقيؽ الترابط بيف مختمؼ النشاطات مككنا تكنكلكجيا اك نظاـ معيف في مجاالت

البحث كالتطكير  ،كالتصنيع كالتصميـ  ،كالمعمكمات كاالدارة كالزبائف كالمجيزيف لتحقيؽ ميزة تكنكلكجية تنافسية
مستدامة.

كيحقؽ التكامؿ عدة فكائد منيا سرعة تداكؿ المعمكمات  ،كالتسريع في تتابع عمميات االنتاج  ،كبساطة تدفؽ

عمميات التشغيؿ كاالنتاج ( الالمي )40 : 2007 ،

ب -االبداع التكنكلكجي Technology Innovation
اف االبداع ىك عممية التغيير لشيء مكجكد سابقا كتقديمو بصكرة جديدة  ،كنجاح تنفيذ االفكار المبدعة داخؿ

المنظمة (. )Greenberg,2011 : 534

كما عبر عنو ( ) Pearcell & Robinson , 2011 : 194بأنيا استراتيجية كبيرة تنشد زيادة ىامش

العالكة المرتبط بأتجاه قبكؿ لمزبائف عف المنتج اك الخدمة الجديدة .فالمنظمات اليكـ تعرض نفسيا لممخاطرة اذا لـ

تبدع كيتكقع حصكؿ تغيرات كبيرة كتحسينات لممنتجات في اسكاؽ المستيمؾ كاالسكاؽ الصناعية  .لذلؾ فأف بعض

المنظمات كجدت انو مف المربح اف تجعؿ مف االبداع ىك االست ارتيجية االساسية ليا.

كاف النجاح التنافسي لمنظمة يستمزـ اف تككف في مقدمة عف منافسييا سكاء مف ناحية التكاليؼ  ،السعر ،

الجكدة  .فأستراتيجية المنظمة تعتمد بنسبة كبيرة عمى االبداع الف االبداع يسمح بتكيفيا في البيئة التنافسية عبر

التجديدات التكنكلكجية  ،كالتنظيمية  ،كليذا تمجأ معظـ المنظمات الى صياغة استراتيجية االبداع التكنكلكجي مف

اجؿ خمؽ عرض جديد بيدؼ استمرارية تنافسيتيا (ىجيرة.)135: 2005،

اف االبداع اساسي مف اجؿ استدامة الميزة التنافسية كنجاح الجيكد االبداعية لممنظمة ىك مؤشر عمى ادائيا

الكمي .

كاىـ تحديات االبداع ىك حالة عدـ التأكد لنتائج ىذه االبداعات  .كالتحدم االخر ىك اف العمميات االبداعية

تتضمف العديد مف الخيارات كىذا ما يجعؿ اتخاذ القرار عممية صعبة عمى المنظمة ( & Dess & Lumpkin

 . )Eisner , 2008 : 415كاف العناصر الثالثة (المكجكدات المكممة  ،كارتفاع حكاجز التقميد  ،المنافسيف
القادريف ) ليا االثر الكبير عمى اختيار استراتيجية االبداع كالجدكؿ (  ) 1يختصر االستراتيجية التنافسية لتطكير

كتسكيؽ االبداع كحيدا كمف غير تعاكف بأعتبارىا منطقية في الحاالت التالية (: )Jones & Hill , 2010 :229

 )1يمتمؾ االبداع المكجكدات المكممة الضركرية لتطكير االبداع .
 )2حكاجز تقميد االبداع الجديد عالية

 )3عدد المنافسيف القادريف محدكد .

جدكؿ ()1
استراتيجيات الربح مف االبداع
هل المبدع لدٌه الموجودات المكملة
المطلوبة
نعم

عالً

الدخول فً تحالفات

كال

عالً

عدد متوسط

اخذ التراخٌص لالبداع

كال

واطئ

كثٌر

الستراتٌجٌات
العمل وحٌدا
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ارتفاع حواجز التقلٌد

عدد المنافسٌن
القادرٌن
قلٌل جدا

Source : Gareth R. Jones & Charles W.L.Hill (2010) , " Theory of Strategic Management" , SouthWestern , Cengage Learning . P.230 .

فاإلبداع التكنكلكجي ىك تطبيؽ تبديالت في التكنكلكجيا أك تكليفة التكنكلكجيات التي تؤدم إلى تغيرات
في المنتج اك في أساليب اإلنتاج أك التنظيـ (.)Pascal ,2003 : 2

ج -حجـ التكنكلكجيا The scale of the technology

اف العمميات غالبا ما تحتاج الى اتخاذ القرار بيف امتالؾ كحدة كبيرة الحجـ اك كحدات صغيرة مف التكنكلكجيا .

اف الجكانب االقتصادية لمتكنكلكجيا تؤثر في ىذا القرار  .اف بعض العمميات التكنكلكجية مثؿ الطائرات كمصافي

البترككيمياكيات اك مصانع صب الفكالذ تستفيد مف الحجـ كىكذا تميؿ الى اف تكبر في قدراتيا بشكؿ كبير  .كىناؾ
تكنكلكجيات اخرل مثؿ الحاسكب الشخصي كالصراؼ االلي تككف كفكءة عندما تعمؿ عمى نطاؽ ضيؽ .

اف فكائد التكنكلكجيات ذات الحجـ الكبير تككف مشابية لتمؾ الخاصة بالزيادات الكبيرة في القدرة اك السعة .

اف العديد مف فكائد التكنكلكجيات ذات النطاؽ الكاسع تككف مقترنة مع منافع الكمفة التي تأتي بيا مع ذلؾ

فأف السرعة كالمركنة مف الممكف اف تككف سمات التكنكلكجيا ذات الحجـ الصغير كيمكف تمخيص ىذه المنافع في
الجدكؿ (  ) 2التالي (. )Slack,2004 :272
جدول ( ) 2
فوائد التكنولوجٌات ذات الحجم الكبٌر والصغٌر
فوائد تكنولوجٌا الحجم الصغٌر

فوائد تكنولوجٌا الحجم الكبٌر
-

ان الجوانب االقتصادٌة ممكن ان تقود الى كلفة اوطأ
للمنتج الواحد

-

كلف اوطأ لرأس المال لكل وحدة من السعة او الطاقة
االنتاجٌة
من الممكن ان تدمج عناصر الدعم والسٌطرة فً
التكنولوجٌا (مثل وسائل واماكن الراحة فً الحافالت
الكبٌرة)
من الممكن ان تجمع العمل لفائدة افضل (مثل معالجة
الوجبات االنتاجٌة فً انظمة حاسوبٌة مركزٌة)

-

 مرونة مزج جٌدة أي ان كل وحدة من التكنولوجٌا منالممكن ان تشترك فً انشطة مختلفة
 نشاط عالً او قوة فاعلة ازاء الفشل او العطالت . خطورة اقل فً جانب التقادم للطراز . من الممكن وضعها فً موقع اقرب حٌثما تكونالتكنولوجٌا مطلوبة .

اف حجـ التكنكلكجيا تتعامؿ مع اكثر مف مجرد خيار تكنكلكجي  .انيا تحدد فيما اذا كاف يتكجب عمى المنظمة

تككف رائدة اك تابعة في التغيير التكنكلكجي (. ) Krajewski & Ritizman ,2002 : 217

د -االتمتو التكنكلكجية Automation of the technology

التكجد تكنكلكجيا تعمؿ كميا دكف تدخؿ االنساف  ،كالى حد ما فأنيا تحتاج جميعا الى التدخؿ البشرم لبعض
الكقت  ،كلكف قد يككف بحده االدنى مثؿ تدخالت الصيانة الدكرية في مصافي البترككيمياكيات اك اعادة برمجة بيف

الحيف كاالخر لنظاـ السيطرة الحاسكبي  .كبصكرة اخرل فأف اعضاء الكادر الذيف يشغمكف التكنكلكجيا مف الممكف

اف يككنكا العقد االجمالي اك الكمي لمعممية ( .) Slack ,2004 : 271

كمع التقدـ التكنكلكجي الحاصؿ في العالـ ظير مفيكـ جديد في عمـ إدارة العمميات يقكـ عمى مبدأ :

االستفادة مف الحاسب اآللي في إنجاز المياـ التي كانت تنجز بشكؿ يدكم بكاسطة البشر  ،سكاء كانت تمؾ

األعماؿ معقدة مثؿ تجميع قطع السيارات أك بسيطة مثؿ التحقؽ مف استحقاؽ المكظؼ لإلجازة بالنظر إلى سجالت

المنظمة  .ىذا العمـ يسمى ((االتمتة)) .

لكف ليس بالضركرة أف تككف األتمتة مرتبطة بيذا الحجـ مف األعماؿ  ،فقد تككف بسيطة إلى درجة تمكننا مف

استخداميا في تعامالتنا اليكمية.

كالجزء االساسي كالميـ قبؿ البدء في عممية األتمتة ىك النظر في حاؿ العممية المراد أتمتيا بشكؿ جيد  ،ألف

في كثير مف األحياف التقصير في ىذا الجانب يقكدنا إلى تطبيؽ خاطئ لألتمتة قد يكمفنا أكثر مما سيكفر عمينا.
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كالجزء اآلخر الميـ في األتمتة يكمف في فيـ التقنية المستخدمة لألتمتة كاختيار األنسب منيا كاستخدامو

() .http://www.ebusweb.com/automation/

منافع االتمتو
اف ىناؾ منفعتاف في زيادة االتمتة التكنكلكجيا ىي(  :) Slack ,2004 : 271تكفر كمؼ العمالة المباشرة
 )1تقمؿ االختالفات ( التغايرات) في العممية .

اف العمالة المباشرة يمكف في الغالب تكفيرىا كلكف ذلؾ اليعني بأف التحصيؿ الحاصؿ ىك تكفير اجمالي في

الكمفة  ،فعمى االدارة اف تأخذ في االعتبار النقاط التالية

 ىؿ يمكف لمتكنكلكجيا اف تؤدم الميمة بصكرة افضؿ اك اكثر امانا مف االنساف ؟
 ىؿ يمكف لمتكنكلكجيا اف ترتكب اخطاء اقؿ كاف تتحكؿ مف ميمة كاحدة الى اخرل كبصكرة اكسع كيمكف التعكيؿ
عمييا بصكرة اكبر اك تستجيب لمعطالت بشكؿ فاعؿ؟

 ماىي فعاليات الدعـ كاالسناد مثؿ الصيانة اك البرمجة كالتي تحتاجيا التكنكلكجيا كيؼ تعمؿ بشكؿ فاعؿ ؟
 ماىي تأثيرات الكمؼ الغير مباشرة؟

 ىؿ يمكف لمتكنكلكجيا اف تتكاصؿ مع احتماالت المنتجات اك الخدمات الجديدة بنفس الفاعمية التي تككف لدل
البدائؿ االقؿ اتمتة ؟

الجانب التطبيقي

كفي ىذا الجانب نتعرؼ عمى طبيعة العالقة كاألثر بيف متغيرات ىذه الدراسة كالمتمثمة بتكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ( ،) X

كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة (  ،) Yعمى مستكل الشركات مجتمع الدراسة ،كاختبار الفرضيات كلتحقيؽ ىذا الغرض

فقد تـ استخداـ مجمكعة مف الكسائؿ اإلحصائية المناسبة .

اكال" :اختبار فرضيات االرتباط بيف متغيرات الدراسة

فيما يأتي نتائج تحميؿ عالقات االرتباط بيف متغيرات الدراسة التي تضمنتيا الفرضية االكلى كمفادىا (ال تكجد عالقة ارتباط ذات
داللة إحصائية بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة بأبعادىا ) .

-1

اختبار الفرضية االكلى كالتي تنص :

( ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية
التنافسية المستدامة بأبعادىا ) .

كلغرض قبكؿ الفرضية أعاله اك رفضيا سيتـ اكال اختبار الفرضيتيف اإلحصائيتيف اآلتيتيف :

 فرضية العدـ ( : )H0ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة
التكنكلكجية التنافسية المستدامة بأبعادىا .

 فرضية الكجكد ( : ) H1تكجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة
التكنكلكجية التنافسية المستدامة بأبعادىا

كمف اجؿ قبكؿ الفرضية اإلحصائية اعاله اك رفضيا فقد تـ اختبار معامالت االرتباط البسيط كاستخداـ اختبار (  )tلمكقكؼ
عمى معنكية العالقة بيف المتغير الرئيس المستقؿ كىك تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ( )Xكالمتغير الرئيس المعتمد كىك الميزة

التكنكلكجية التنافسية المستدامة ( )Yمف جية ،كعالقتيا بأبعادىا األربعة المعتمدة في ىذه الدراسة (التكامؿ التكنكلكجي ، y1

االبداع التكنكلكجي ،y2اتمتة التكنكلكجيا  ،y3حجـ التكنكلكجيا  ) y4مف جية أخرل ،ككما مكضح في الجدكؿ () 3
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جدكؿ ( ) 3

نتائج عالقات االرتباط بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة بعامة
كابعادىا األربعة مع قيـ ( )tالمحسكبة

المتغير المعتمد

الميزة

التكنكلكجية

تكنكستراتيجية ادارة
المعمكمات x

قيمة ( )tالمحسكبة
نكع العالقة

التكامؿ

االبداع

التكنكلكجي

التكنكلكجي

المستدامة y

y1

y2

التنافسية

المتغير المستقؿ

أبعاد الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة
اتمتة

التكنكلكجياy3

حجـ

التكنكلكجيا y4

قيمة ()t
الجدكلية

0.872

0.826

0.875

0.875

0.873

2.39

16.224

13.3298

16.4802

16.4371

16.2735

درجة الثقة

تكجد عالقة ارتباط مكجبة كقكية كذات داللة احصائية عند المستكل  %1كلجميع
ابعاد الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة

0.99

المصدر  :اعداد الباحثة عمى كفؽ نتائج الحاسبة االلكتركنية
يتضح مف النتائج الكارده في الجدكؿ (  ) 3ما يأتي :

أ -كجكد عالقة ارتباط مكجبة كقكية كذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( )%1بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات
بكصفيا متغي ارن رئيسان مستقالن ،كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة بكصفيا متغي ارن رئيسان معتمدان ،اذ بمغت قيمة معامؿ

االرتباط البسيط بينيما (  ،)0.872كتشير ىذه القيمة الى قكة العالقة بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة
التكنكلكجية التنافسية المستدامة ،كمما يدعـ عالقة االرتباط المكجبة ىذه ،اف قيمة ( )tالمحسكبة بمغت ()16.224

كىي اكبر مف قيمة ( )tالجدكلية البالغة (  ) 2.39عند مستكل معنكية ( .)%1لذا يستدؿ مف ذلؾ رفض فرضية العدـ

( ،)H0كقبكؿ فرضية الكجكد ( . ) H1كىذا يعني كجكد عالقة ارتباط مكجبة كذات داللة معنكية تكنكستراتيجية ادارة
المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة ،كىذا يشير الى اف اعتماد كنكستراتيجية ادارة المعمكمات مف قبؿ

الشركات المبحكثة مف خالؿ دراسة كتحميؿ المؤشرات المؤثرة في ىذه االستراتيجية  ،سكؼ يسيـ في تعزيز الميزة

التكنكلكجية التنافسية المستدامة  ،مما يؤكد عدـ صحة الفرضية الرئيسة المكضكعة  ،كبالتالي صحة فرضية الكجكد

(. )H1

ب -بمغت قيمة معامالت االرتباط بيف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات بكصفيا متغي ارن رئيسان مستقالن ( ،)Xككؿ مف ( التكامؿ
التكنكلكجي  ،y1االبداع التكنكلكجي  ، y2اتمتة التكنكلكجيا  ، y3حجـ التكنكلكجيا  ) y4بكصفيا متغيرات فرعية معتمدة

كاالتي  )0.873 ، 0.875 ،0.875 ،0.826( :عمى التكالي ،مما يدؿ عمى كجكد عالقة ارتباط مكجبة كقكية ذات

داللة إحصائية بيف ىذه المتغيرات عند مستكل معنكية ( )%1كمما يدعـ صحة طبيعة عالقة االرتباط ىذه ىك اف قيمة

( )tالمحسكبة لعالقات االرتباط بيف ىذه المتغيرات بمغت (  )16.2735 ، 16.4371 ،16.4802 ،13.3298عمى

التكالي ،كىي جميعيا اكبر مف قيمة ( )tالجدكلية البالغة (  ، )2.39كىذا يعني رفض فرضية العدـ ( )H0كقبكؿ فرضية

الكجكد ( ،) H1كىذا يشير الى كجكد عالقة ارتباط مكجبة كقكية كذات داللة إحصائية بيف المتغير الرئيس المستقؿ
تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات  ،كالمتغيرات األربعة الفرعية المعتمدة المتمثمة ب ػ ( التكامؿ التكنكلكجي ،االبداع

التكنكلكجي ،اتمتة التكنكلكجيا ،حجـ التكنكلكجيا ) ،كبدرجة ثقة ( . ) 0.99

كاعتمادان عمى ما تقدـ مف نتائج تستدؿ الباحثة عمى اف قياـ الشركات عينة البحث بتبني تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات
بشكؿ كاضح في اكسابيا القدرة عمى تحقيؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة كفقان لالبعاد (التكامؿ التكنكلكجي

 ،y1االبداع التكنكلكجي  ، y2اتمتة التكنكلكجيا  ، y3حجـ التكنكلكجيا  ،)y4اذ اف دراسة كتحميؿ مؤشرات تكنكستراتيجية
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ادارة المعمكمات كالمتمثمة (استثمار التكنكلكجيا  ،x1اختيار التكنكلكجيا  ،x2تكقيت التكنكلكجيا  ،x3تكنكلكجيا الشبكات

 ،) x4سكؼ يمكف الشركة مف اعداد خطة بعيدة االمد لكؿ الصناعات غير المكجكدة كبحسب تمؾ المؤشرات مف خالؿ

مجمكعة مف العمميات كاالنشطة كالميارات التي تمتمكيا المنظمة كتتفكؽ بيا عمى المنافسيف لتحقيؽ ميزة تكنكلكجية
تنافسية مستدامة ال يمكف تقميدىا مف المنافسيف مف خالؿ ابعادىا المتمثمة ب ػ (التكامؿ التكنكلكجي ،االبداع التكنكلكجي،

اتمتة التكنكلكجيا ،حجـ التكنكلكجيا) .

ثانيا :اختبار فرضيات التأثير بيف متغيرات الدراسة

كفيما يمي عرض كمناقشة نتائج اختبار عالقات االثر بيف متغيرات الدراسة كعمى كفؽ مانصت عميو الفرضية الثانية مف اجؿ

تحديد مقدار االثر الذم تفسره المتغيرات المستقمة مف المتغيرات المعتمدة عبر تكضيؼ البرنامج الجاىز ( . )SPSS

كلغرض قياس اثر مؤشرات تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات (  )Xالمتمثمة بػػ ( استثمار التكنكلكجيا  ،x1اختيار التكنكلكجيا ،x2

تكقيت التكنكلكجيا  ،x3تكنكلكجيا الشبكات  ) x4في الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة ( ،)Yتـ استخداـ (نمكذج االنحدار
الخطي البسيط ) ،ككذلؾ تـ اختبار معنكية ىذا االنمكذج باستخداـ اختبار ( ،)Fىذا فضالن عف استخداـ معامؿ التفسير ()R2
كذلؾ لقياس نسبة تفسير تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات بمؤشراتيا لمتغيرات التي تط أر عمى الميزة

المستدامة .

التكنكلكجية التنافسية

كمف اجؿ اتخاذ القرار الدقيؽ بثبكت صحة الفرضية الثانية اك رفضيا  ،سيتـ اختبارىا بشكؿ عاـ  ،كعمى النحك االتي :

-1

اختبار الفرضية الثانية التي تنص :

( التكجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لتكنكستراتيجية ادارة المعمكمات في الميزة التكنكلكجية التنافسية

المستدامة )

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الرئيسة اعاله مف خطئيا  ،سيتـ اكال اختبار الفرضيتيف اإلحصائيتيف اآلتيتيف :


فرضية العدـ ( : ) H0ال تكجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لتكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية



فرضية الكجكد (  : ) H1تكجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية لتكنكستراتيجية ادارة المعمكمات في الميزة التكنكلكجية

التنافسية المستدامة .
التنافسية المستدامة .

كالجدكؿ (  ) 4يشير الى تقدير معممات نمكذج االنحدار الخطي البسيط ،كالمستخدمة في قياس تأثير تكنكستراتيجية ادارة
المعمكمات في الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة .

جدكؿ ( ) 4

تقدير معممات نمكذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير تكنكستراتيجية ادارة
المعمكمات ( )Xفي الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة ()Y

المتغٌر
المستقل
X
المتغٌر
المعتمد Y
المٌزة التكنولوجٌة
التنافسٌة المستدامة Y

Constant

تكنوستراتٌجٌة ادارة
المعلوماتX

قٌمة ()F
2

a

B

المحسوبة

الجدولٌة
()%1

-0.000

1.004

263.220

7.08

المصدر  :اعداد الباحثة عمى كفؽ نتائج الحاسبة االلكتركنية
يتضح مف النتائج الكاردة في الجدكؿ (  ) 4ما يأتي :
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معامل التفسٌر R

0.760

N =85

أ -بمغت قيمة ( )1.031( )bكىي تمثؿ ميؿ معادلة االنحدار  ،كىذا يعني اف أم تغير في قيمة ( )Xبمقدار كحدة كاحدة يؤدم
الى تغير في قيمة ( )Yبمقدار (. )1.004

ب -بمغت قيمة ( )Fالمحسكبة لنمكذج االنحدار البسيط ( )263.220كىي اكبر مف قيمة ( )Fالجدكلية البالغة (  ) 7.08عند
مستكل معنكية ( ،)%1مما يدؿ عمى رفض فرضية العدـ ( ،)H0كقبكؿ فرضية الكجكد ( ،) H1كىذا يعني ثبكت معنكية

نمكذج االنحدار البسيط المقدر عند المستكل المذككر ،مما يشير الى اف لتكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ( )Xتأثير عاؿ في

الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة (.)Y

ج -اف قيمة معامؿ التفسير ( )R2بمغت ( )0.760كىذا يعني اف تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات ( )Xتفسر ما نسبتو ()%76
مف التغيرات التي تط أر عمى الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة ( ،)Yاما النسبة المتبقية كالبالغة (  ) % 24فتعكد الى

مساىمة متغيرات اخرل غير داخمة في مخطط ىذه الدراسة .

االستنتاجات

 -1اتضح أف الشركات عينة الدراسة لدييا االىتماـ بمؤشرات تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات مما جعميا تستثمر في
تكنكلكجيا المعمكمات عف طريؽ تطكير العممية اإلنتاجية كاألساليب المستخدمة فييا بما يحقؽ خفض تكاليؼ

اإلنتاج أك تطكير اسمكب العمؿ .

 -2تعمؿ الشركات عينة الدراسة عمى اختيار التكنكلكجيا التي تؤدم الى تحقيؽ العكائد االقتصادية كاالنتاجية
كالتسكيقية ليا

 -3ا ىتماـ الشركات عينة الدراسة بتكقيت التكنكلكجيا الذم ييتـ بتحكيؿ االحتياجات ذات االسبقية العالية كتنفيذىا
مف خالؿ تكنكلكجيا معمكمات جديدة خالؿ الكقت المحدد

 -4اتضح اف الشركات المبحكثة تستخدـ تكنكلكجيا الشبكات كمصادرىا لنقؿ البيانات كالمعمكمات لالطراؼ المستفيدة
منيا في الشركة كيساعدىا ىذا في تحقيؽ ميزة تكنكلكجية تنافسية مستدامة عمى الشركات المنافسة .

 -5اظيرت النتائج االحصائية أف ىناؾ ضعفا في النظرة مف قبؿ الشركات عينة الدراسة الىمية تكنكلكجيا الشبكات
بتكفيرىا قاعدة بيانات لعمميات االستثمار التكنكلكجي  ،لعدـ االستفادة مف شبكات الحكاسيب كاستثمار

امكانياتيا في تكفير قاعدة لممعمكمات كالبيانات لمخطة االستراتيجية لشركات االعماؿ .

 -6أظيرت النتائج اإلحصائية اف لبعد اتمتة التكنكلكجيا لمتغير الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة االىمية
األكلى لدل الشركات باعمى كسط حسابي كىذا يشير الى اىتماـ الشركات عينة الدراسة بيذا البعد كفيـ التقنية

المستخدمة لالتمتة كاختيار االنسب منيا كاستخدامو مف قبميا  ،كذلؾ يعكد الى ارتفاع مستكل ادراؾ ادارة
الشركات الى اىمية الدكر الذم يمعبو ىذا البعد في تقديـ خدمات مميزة ذات تفكؽ عاؿ تمبية لرغبات الزبائف

اغناء مف باقي االبعاد لمتغير الميزة التكنكلكجية التنافسية
كتكقعاتيـ كبشكؿ مستمر فقد كاف ىذا البعد األكثر
ن
المستدامة .

 -7احتمت أبعاد التكام ؿ التكنكلكجي  ،االبداع التكنكلكجي  ،حجـ التكنكلكجيا ) المراتب الثانية كالثالثة كالرابعة عمى
التكالي في كؿ الشركات عينة الدراسة كبذلؾ يمكف االعتماد عمى ىذه المؤشرات الغراض تقكيـ كتشخيص
التغيرات التكنكلكجية المطمكبة  ،مما يدؿ عمى اىتماـ الشركات عينة الدراسة بشكؿ متقارب بيذه االبعاد

كامتالكيا مجمكعة مف العمميات كاالنشطة كالميارات التي تحقؽ ليا التفكؽ في أسكاقيا .

 -8أظيرت النتائج اإلحصائية لمشركات عينة الدراسة كجكد عالقة ارتباط قكية كذات داللة إحصائية بيف
تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسي ة المستدامة  ،مما يشير اف الشركات تعي اف

التكصيات

بأتباعيا تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات تحقؽ الميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة .
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 .1تشجيع الباحثيف كمراكز البحث العممي عمى تحميؿ المضاميف اإلستراتيجية كالتطبيقية لمكضكع المكاءمة بيف

تكنكستراتيجية ادارة المعمكمات كالميزة التكنكلكجية التنافسية المستدامة بكصفيا المصدر األىـ لتدعيـ
كاستدامة الميزة التكنكلكجية التنافسية مف خالؿ تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمباحثيف كلمراكز البحث العممي

كاستقطاب الكفاءات كالخبرات العممية لمتعريؼ بأىميتو بالنسبة لمنظمات االعماؿ .

 .2ضركرة تحسيف مستكل شبكات المعمكمات لمنظمات االعماؿ كخاصة ما يتعمؽ بمعمكمات الزبائف كتحقيؽ
التكامؿ كالتجانس بيف انظمة المعمكمات كربطيا بأىداؼ كخطط الشركة  ،كمتابعة ىذه االنظمة لمتطكر

التكنكلكجي كتحسيف االستفادة مف مكارد تكنكلكجيا المعمكمات

 .3ضركرة اعداد خطة تنفيذية لتطكير تكنكلكجيا المعمكمات بيدؼ كضع التفاصيؿ كالبرنامج الزمني لتنفيذ
االستراتيجيات المعمكماتية الكاردة في الخطة االستراتيجية لتكنكلكجيا المعمكمات .

 .4العمؿ عمى تفعيؿ دكر شبكات المعمكمات كتحسيف االستفادة منيا مف خالؿ تكفير البيانات كالمعمكمات الخاصة
بالمجيزيف كالزبائف كالشركات االخرل في بيئة العمؿ ككذلؾ تسييؿ عمميات تبادؿ كنقؿ المعمكمات بيف االقساـ
كاالنشطة الكظيفية داخؿ الشركة بما يحقؽ سرعة كدقة كصكؿ المعمكمات المطمكبة لتحقيؽ ميزة تكنكلكجية

تنافسية مستدامة .

 .5استقطاب رأس ماؿ فكرم مف خالؿ تقديـ عركض عمؿ مجزية تناسب مياراتيـ كخبراتيـ ككذلؾ االىتماـ
بتدريب كتطكير العامميف المكجكديف في الشركة كاالبتعاد عف الطرؽ التقميدية في تنفيذ ىذه البرامج التدريبية .

 .6ضركرة دعـ مركز المعمكمات بالكفاءات البشرية المؤىمة كاالجيزة كالمعدات المتطكرة حتى يتمكف المركز مف
القياـ بالمياـ المطمكبة منو مف خالؿ اعادة تأىيؿ العامميف في دكرات تدريبية طكيمة لمساعدتيـ عمى مكاكبة

المصادر
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