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الستراتيجي وتأثيرهما في اقانة المعلومات والتفكير ت
 إستراتيجية اإلبداع التنظيمي

 (دراسة تطبيقية في كليات الجامعة المستنصرية)
 
 
 

 أرادن حاتم خضير العبيدي. د.م                       علي جاسم العبيدي. د.م.أ
 :المستخلــص

انية المعلوميات والتفكيير االسيتراتيجي لصيرغ صييا ة بيي  تق التأثيردراسة عالقة  إلىيهدف البحث 
إستراتيجية لإلبداع التنظيمي وإمكانية استخدامها في قطياع التعلييا العيالي ولصيرغ تحقييا  هيداف البحيث تيا 

فييردام ميي  عمييداي الكليييات ومعيياونيها  941تطبيقييف فييي كليييات الجامعيية المستنصييرية علييى عينيية مكونيية ميي  
ا االعتميياد علييى االسييتبانة فييي جميي  البيانييات وتحليلهييا باسييتخداا النسيي  الم وييية ورؤوسيياي اسقسيياا فيهييا وتيي

والتكرارات ومعامل االنحدار البسيط والمتعدد وتوصل البحث في النها ية إلى مجموعة م  االستنتاجات  همها 
 .وجود عالقة تأثير بي  متصيرات البحث وتا تقديا بعغ التوصيات الالزمة بشأنها

Abstract: 
The research aim is to study the impact of the 

relation between information technology and strategic 

thinking on the strategy of organizational innovation in 

high education sector. In order to achieve research aims 

the research have been applied in AL-Mustansiriayh 

University colleges on 149 individuals from colleges dean 

and their assistant and department heads, the researchers 

depend on the questionnaires to collect the data and 

analyze it by using multi regression coefficient, finally 

the research reached  many conclusions, the important one 

is; there is an impact relation between research 

variables and presented some recommendation due to it. 
 

  -:المقدمة
تطورات متالحقة وكبيرة ناتجة ع  تزام  التحوالت االقتصادية واالجتماعية  اإلعمالتشهد منظمات 

بمسيتقبل هي ا المنظميات كونهيا جيزيام مي  نظياا  يتي يشهدها العالا، مميا بيرز الحاجية إليى التنبيىواإلدارية ال
محلي ضم  نظاا عالمي اشمل يؤشير فيي نشياطات وخطيط واسيتراتيجيات تليظ المنظميات، وكيو  عيدا التأكيد 

ة يمكي  مي  ال ي يحملف المستقبل يحتا الكشيف عي  المالميأل اسساسيية ليف والبحيث عي   سيالي  علميية مال مي
خاللها استطالع المستقبل واالستعداد لمواجهف ه ا التيار مي  التصييرات والتحيوالت باالعتمياد عليى التطيورات 
الحاصييلة فييي تقانيية المعلومييات وتأسيييل منظمييات للتفكييير االسييتراتيجي لتصيي  فييي النها ييية بيي خرا  بييرام  

ظ جيايت هي ا الدراسية للتعيرف عليى اثير تقانية وإجرايات واسيتراتيجيات لإلبيداع التنظيميي، واسيتنادام إليى  لي
 .التنظيمي اإلبداع إستراتيجيةالمعلومات والتفكير االستراتيجي في 
- :وتنجلي  همية البحث في

فيي مجيال اسيتخداا تقانية  (الجامعة المستنصرية)العراقية  الجامعات احدى الوقوف على واق  عمل)
 (.التنظيمي اإلبداع إستراتيجيةير المعلومات والتفكير االستراتيجي في مجال تطو
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كييرل قييد وبنييايام علييى مييا تقييدا تضييم  البحييث  ربيي  مباحييث، تنيياول المبحييث اسول منهجييية البحييث و
ميا اهيتا المبحييث الثاليث بالجاني  التطبيقيي و خييرام خصيص المبحيث الرابيي  يلجاني  النظيري فلالمبحيث الثياني 

 .لالستنتاجات والتوصيات
 

 

 المبحث اسول
 البحث منهجية

 

 مشكلة الدراسة:  والم 
- :يمك  التعبير ع  مشكلة البحث بالتساؤالت البحثية اآلتية               

   طلبات العمل في الجامعة المبحوثة؟هل ا  تقانة المعلومات سا دة فكرام وانتاجام بما يناس  مت .9
زز حاالت الخصوصية المميزة لقياداتها مما يع االستراتيجيهل ا  الجامعة المبحوثة تتمايز بالتفكير  .2

 ؟ ثرا هالها ويساها في 
 التنظيمي؟ اإلبداع اتستراتيجيتعتمد الجامعة في عملها على اهل  .1
 ما مقدار الخصا ص المميزة للجامعة في حدود المتصيرات المبحوثة؟ .4
امعية التنظيميي فيي الج اإلبيداعفيي سيتراتيجية  االسيتراتيجيما اثر كل م  تقانة المعلوميات والتفكيير  .5

 المبحوثة؟
 

   هداف البحث: ثانيام 
 : يآتما يإلى  بحثهدف الي

بناي  نمو   يمثل العالقة بي  متصيرات الدراسة فيما بينها وتأثير بعضها على بعغ بهدف االستفادة  .9
 .منها في صيا ة استراتيجية لإلبداع التنظيمي وإمكانية استخدامها في قطاع التعليا العالي

إثييارة  دراسيةميل كليييات الجامعية المستنصيرية و قسيامها فييي مجيال متصييرات الالوقيوف عليى واقي  ع .2
اهتماا القادة االستراتيجيي  في الجامعة المبحوثة سهمية متصيرات الدراسة وعالقية االرتبياط المهمية 

  .ببعضها
رسيا عليى ( عمداي الكليات ومعاونيها ورؤسياي اسقسياا فيهيا) ي االستراتيجيتحديد مدى قدرة القادة  .1

 . لتمكنها م  مواجهة اسحداث المستقبلية بعيدة المدى وإدراظ متصيرات الدراسةرؤية 
 

م ثالث  البحث ةفرضي :ا
يوجد تأثير  و داللف معنوية لكل م  تقانة المعلومات والتفكير االسيتراتيجي فيي إسيتراتيجية اإلبيداع 

 .التنظيمي
 

م رابع   وعينة البحث مجتم : ا
ومعياونيها ورؤسياي اسقسياا فيهيا، وتيا  الجامعة المستنصيرية بعمداي كلياتالبحث مجتم  تا تحديد 

فيي كلييات الجامعيية  ام علميي ام عميييدام ومعياو  عمييد ور ييل قسيا  و مركييز( 941)البحيث عليى  اسيتبانفتوزيي  
 . تعاونام جيدام م   فراد العينة ا الباحث ووجد%( 88.75) ي بنسبة ( 991)ها الم كورة، واستجا  من

 

 منه  البحث: ام مسخا
على اسسلو  الوصفي التحليلي في تناول متصيرات الدراسة حيث تا جم  البيانيات  اعتمدت الباحثا 

عيي  طريييا االسييتعانة بعييدد ميي  المصييادر العلمييية والبحييوث والدراسييات والتقييارير المنشييورة فييي الييدوريات 
ت العلميية، و ليظ لصييرغ توضييأل المفيياهيا والمجيالت العلميية اسجنبييية والعربيية، فضيالم عيي  وقيا   المييؤتمرا

  وتحليلهيا  اسساسية حول موضوع الدراسة، فضالم ع  إثراي عملية مناقشة الفرضيات وم  ثا جمي  البيانيات
 .(SPSS – Ver. 10)باستخداا التطبيا اإلحصا ي 

 

 سابقةالدراسات بعغ ال: سادسام 
 : ات العالقة بالدراسة الحاليةيهدف ه ا المبحث إلى عرغ عدد م  الدراسات السابقة   
 

 ( 2003 :ورضمال)دراسة  -9
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة :  ثر استخداا تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع التنظيمي)

 (العامة اسردنية
رهيا تعرف على واق  استخداا تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصناعية وتأثيإلى هدفت الدراسة 

 : وقد خلصت الدراسة إلىاإلبداع التنظيمي لمعرفة مستوى اإلبداع التنظيمي في ه ا الشركات،  في
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 . هناظ عالقة إيجابية بي  تكنولوجيا المعلومات واإلبداع التنظيمي .9
 . ا تطبيا اإلبداع الفعالة لدى الشركاتا هناظ عالقة إيجابية بي  تكنولوجيا المعلومات وطر .2
 (. تقييا المؤسسة)ابية بي  تكنولوجيا المعلومات وبي ة العمل هناظ عالقة إيج .1
 .هناظ عالقة إيجابية بي  تكنولوجيا المعلومات وبي  التسهيالت اإلدارية .4

 

 ( 2117: العنزي)دراسة  -2
 (االستراتيجيقدرات تقانة المعلومات و ثرها في اإلبداع )

وانطلقت مشكلة الدراسة . االستراتيجيإلبداع الدراسة متصيري  هما قدرات تقانة المعلومات وا بحثت
بعدد م  التساؤالت الفكرية التي استهدفت اإلجابية عنهيا الفلسيفة النظريية واليدالالت الفكريية لهي ا المتصييرات 
وتشخيص  هميتها، وإمكانية تنفي ها في بي ة عينة الدراسة، التي كانت عينة م  شركات االتصياالت المتنقلية 

مديرام وعيامالم فيي  قسياا تقانية المعلوميات، وتكمي  ( 951)اإلستبانة بعدد على مدت الدراسةواعت. في العراا
لوصيول إليى لتقانة المعلومات في الشركات المبحوثة، ومحاولة تفعيل دورها  اهمية همية الدراسة في تحديد 

اسيتباا التصيييرات  عليى ، وحيث الشييركات العراقيية العاملية فييي مجيال االتصياالت المتنقلييةاالسيتراتيجياإلبيداع 
واسييتنتجت الدراسيية  همييية تقانيية المعلومييات، وا  . يييريوإدارتهييا قبييل وقوعهييا، والتكيييف معهييا لمواجهيية التص

 .االستراتيجيفرها يخلا ميزة تنافسية وقدرة على توليد عوا د عالية، ولها تأثير كبير في اإلبداع اتو
 

 ( 2009 :الشلبي، خالد ب  حمدا )دراسة  -1
 ( لمنظميتقانة المعلومات في اإلبداع   ثر)

فيي شيركة تولييد   لمنظميي ثر استخداا تقانة المعلومات في اإلبداع على  تعرفال هدفت الدراسة إلى
مي  مختليف المسيتويات اإلداريية،  اإداريي( 46)الكهرباي اسردنية المركزية، وقد اشتملت عينية الدراسية عليى 

،  لمنظميييجابية  ات داللة إحصا ية ما بي  تقانة المعلومات واإلبيداع وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة إ
 : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة م  التوصيات  همها

واقتراحيات  اتعوالعمل على تشكيل فريا لكل قسا لحل المشكالت التي تواجيف الشيركة وطيرو موضي .9
 . ت سلو  العصف ال هني و سلو  حل المشكال ع  طرياومناقشتها، و لظ 

عقد دورات تدريبية لكافة الموظفي  في مختلف المستويات اإلدارية لزيادة مهياراتها وقيدراتها عليى  .2
 . فرة في الشركةااستخداا والتعامل م  التقانة المتو

 

 المبحث الثاني
 الجان  النظري

 

 تقانة المعلومات:  والم 
 مفهوا تقانة المعلومات -9

واقف حول موضوع تقانة المعلومات، وتبعام ل لظ تعددت المفاهيا والتعاريف تعددت اآلراي وتباينت الم         
له ا الموضوع الحيوي ال ي اهتمت بف دول العالا بصورة متباينة تبعام لدرجة تقدمها لما لف مي   ثير بيالي فيي 

 . عمليات التنمية والنمو فيها
المادية للحاسو  وملحقاتف  جزاياس)لتقانة المتطورة   نواعجمي  ( 2111:57)فقد عرفتها الخناا 

التيي تسيتخدا فيي االسيتحوا  عليى ( واإلفيراد واإلجيراياتوالبرمجيات والشبكات واالتصاالت وقواعد البيانات 
البيانات والمعلومات وتنظيمها ونقلها وخزنهيا ومعالجتهيا ونشيرها ومشياركتها داخيل المنظمية وخارجهيا مي  

تحسييي  مييوارد نظييا المعلومييات فييي المنظميية وتطويرهييا ومشيياركتها اسييترجاعها وتحويلهييا ميي  اجييل   مكانييية
تمثييل كافيية اسمييور التييي تتضييم  بانهييا ( 2111:11)بفاعلييية، وقييد عرفهييا العيياني  اسهييدافوصييوال لتحقيييا 

الحواسي  واسجهزة  لمساعدا لها وشبكات الحواسي  بأنواعها المختلفة ومعالجف البيانات والمعلومات بكافة 
افة المراكز والوظا ف المتعلقة بالتكنولوجيا وخدمات التكنولوجيا في اسنظمة والمؤسسات إضيافة  شكالها وك

إلى البرام  والحزا البرمجية التي تستخدا في  داي اسعمال والوظا ف وتسويا المنتجات والخدمات وكيل ميا 
 .يتعلا في  لظ م  برام  و جهزة ومعدات

 
 

 

  همية تقانة المعلومات  -2
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 همييية الثييورة التقنييية للمعلومييات واالتصيياالت تتمثييل باعتمادهييا علييى المعرفيية العلمييية والمعرفيية     
المكتسبة م  الخبرات والمهارات، واالستخداا المال ا للمعلومات إ   نها ال تعتمد على المكونات المادية فقيط، 

 ي يطلييا عليييف بيير ل المييال بييل    محورهييا ومحركهييا اسسييال العقييل البشييري المتمثييل بييالمورد البشييري اليي
 (. 27: 2119العنزي، )الفكري 

    همية تقانة المعلوميات فيي حيياة المنظميات ( 28-41: 2112العالا والتكريتي، )رى كل م  يو 
 : تبرز ع  طريا  ثرها في

 . تحسي  اسداي االستراتيجي للمنظمة -9
 . لقيمةا فا غ توفير نشاطات الدعا واإلسناد التي تمثل جزيام م  سلسلة -2
( CAD)إسناد الُبنى التحتيية عي  طرييا بعيغ التطبيقيات، مثيل نظيا التصيميا بمسياعدة الحاسيو   -1

 . ، التي تعد مهمة للمنظمات الصناعية(CAM)والتصني  بمساعدة الحاسو  
 .التأثير في طرا ا تنفي  اسعمال وابتكار فرص ونما    عمال جديدة -4
 . تعزيز اإلبداع واالبتكار  -5
 . قتاختزال الو -1

 

عبيير  إسييتراتيجيةو خيييرام فييأ  تقانيية المعلومييات  صييبحت تمثييل خيييارام تكنولوجيييام حتميييام و ات قيميية 
يال  مساهمتها في إدخال تحسينات ج رية على سير  عمال المنظمية، و صيبحت تسيتخدا كسيالو اسيتراتيجي فع 

مييات علييى إعييادة التفكييير فيي المنافسيية وإداة ال  نييى عنهييا فييي تحقيييا ميييزات تنافسييية عيي  طريييا دفيي  المنظ
وإجيراي تصييييرات فيي هيكيل الصييناعة واسسيالي  التيي تتنيافل بهييا عي  طرييا رفيي   اإلسيتراتيجيةباسولوييات 

الجودة وتحقيا مستويات  داي عالية وتخفيغ التكاليف وتطيوير منتجيات مبتكيرة ومتطيورة سسيواا جدييدة، 
ا والهندسية واإلنتيا  وإدارة ميوارد المنظمية بشيكل فضالم ع  قدرتها في إدخال تحسيينات كبييرة عليى التصيمي

 (.2111:978العزاوي والجرجري، . )تاا
 

 البنية التحتية لتقانة المعلومات -1
استندت الدراسة الحالية في تحديد البنية التحتية لتقانة المعلومات الختبارها في الجان  العمليي مي   

 Turnab & et). المتخصصي  والباحثي  في ه ا المجالالدراسة على ما ورد في كتابات عدد م  الكتا  و
al, 2001: 59-234)   و( 245-919: 2111السالمي، الدباغ، )و(Laudan & Laudon, 2000: 

على الر ا م  اختالف بعضها في تعدادها م   تفياا   ليبها عليى المكونيات التيي تيا اسخي  بهيا، والتيي ( 37
لحاسوبية في المنظمية، وتهيدف إليى تحوييل المعلوميات الكترونييام بيي  تشكل البي ة اسسال،وتدعا المصادر ا

 نشطة المنظمات الداخلية وعملياتها الموجهة للبي ة الخارجية م   جل تعظيا مناف  المنظمة، والتيي ال يمكي  
 .م  دونها تكوي  بي ة معلوماتية متفاعلة وتلقا ية، فضالم ع  مال متها لتوجهات الدراسة

 : استعراغ له ا المكوناتوفيما يلي  
 

 :المكونات المادية)الكيا  الصل   - 
يشير مصطلأل الكيا  الصل  إلى المكونات المادية التي يعتميد عليهيا نظياا تقانية المعلوميات، والتيي  

تتضييم  وسييا ل اإلدخييال، ووحييدة المعالجيية المركزييية، ووسييا ل اإلخييرا ، وسييا ل الخييز  المختلفيية ووسييا ل 
 ( 41: 2118ا، عجا. )االتصاالت

 

 :البرمجيات - 
مصيطلأل  طلييا علييى مجموعيية المكونييات المعنوييية لنظيياا الحاسيي  ميي  تعليمييات وإجييرايات وبييرام   

و نظمة تشصيل ولصات برمجية، والبرام  سلسلة م  التعليمات المفهومة بالنسيبة للحاسي ، وتتضيم  نيوعي  
ل ، وبرام  التطبيقات التي يتعاميل معهيا المسيتخدا م  البرام  هما برام  النظاا الالزمة لتشصيل الكيا  الص

 . النها ي
 

 :قواعد البيانات - 
عبارة ع  المستودع الي ي يحتيوي البيانيات والمواضيي  والملفيات المنظمية والمترابطية مي  بعضيها  

 .التي تصف كل العلميات واسحداث الجارية في المنظمة بكل تفاصيلها
  

 
 
 

 :مهارات الموارد البشرية -و
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تتمثييل المييوارد البشييرية بمجموعيية ميي  المهييارات والمعييارف النجيياز مهيياا المنظميية، ويعييد المييوارد 
البشييري  هييا مكونييات تقانيية المعلومييات، ا  يمكيي  وصييفة  نييف تييراكا ضييمني لمعرفييف فييي   هييا  العيياملي  فييي 

 (.999:2118ابو  نيا، )المنظمة 
صالبية الي ي  يطليا علييها مي  بالمسيتخدمي  وتصنف الموارد البشرية إلى صنفي ، اسولى وتشكل ال

وال ي  يتعاملو  م  برام  التطبيقات كمستفيدي  منهيا ومي  تطبيقاتهيا مي  دو  ( End Users)النها يي  
الخوغ في التفاصييل الدقيقية لعملييات برمجتهيا،  ميا الصينف الثياني فهيا المتخصصيو  فيي مجيال الحاسيو  

عجييياا، )م  المختلفييية سييواي التطبيقييية منهيييا  ا بييرام  النظيياا اليي ي  يصييممو  الحواسيييي  ويضييعو  البييرا
57:2118.) 
 

 :شبكات االتصال -خ
الوسيييلة  لمسييتخدمف إلرسييال البيانييات والمعلومييات وتلقيهييا، ا  تتييألف ميي  مجموعييف ميي  المحطييات  

 .لقيتتواجد في مواق  مختلفة ومرتبطة م  بعضها بوسا ط تتيأل للمستفيدي   جراي عملية اإلرسال والت
 :رى ضرورتف للمنظمات في الوقت الحاضر وهونويضيف الباحثا  متصير او مكو   خر  
 

 :نظا المعلومات اإلدارية -د
 نيف ( Laudon & Laudan, 2000: 4)حسي  كيل مي   اإلدارييةيمك  تعريف نظاا المعلوميات 

خزنها وتعالجها  و توزعها مجموعة م  العناصر  و المكونات  ات الصلة المتداخلة التي تجم  المعلومات وت
 . لدعا اتخا  القرار والسيطرة داخل المنظمة

  

 لتفكير االستراتيجيا: ثانيام 
  التفكير االستراتيجي مفهوا -9
واختلف الباحثو  في تحديد مفهوا التفكير االستراتيجي، فقدا مجموعة مينها مفياهيا  وليية وعامية  

 ,Macmillan & Tempoe)ا لي لظ المفهيوا، فشيبف مي  دو  الخيوغ فيي التحلييالت الدقيقية واسعمي
مجموعة م  الخطط التي تؤم  المستقبل لمشروع معيي  عي  طرييا )التفكير االستراتيجي بـ ( 164 :2000

مجرد التفكير في ) (Wilson, 2004: 16)، وعدا (صيا ة االستراتيجية الناجحة التي تؤكد انتهاز الفرص
مفهومييام  عميا يييرتبط بيياإلدراظ  (Dror, 2007: 1)، وقييدا (Lwarence, 2008: 3)( اإلسيتراتيجية

الُبنيى اإلدراكيية المتيوفرة فيي الدولية لخدمية اسسيال المعرفيي )والمعرفة والتفكير، فعد التفكيير االسيتراتيجي 
 (. والفكري لتحديد الخيارات المهمة للتأثير في المجاالت المختلفة

يا  عمييييييا و دا للتفكييييييير االسييييييتراتيجي، إمييييييا وطرحييييييت مجموعيييييية  خييييييرى ميييييي  البيييييياحثي  مفيييييياه     
(Nehdi,2001:4)  عملية عقلية تسمأل بتوق  القضايا واإلحداث في المسيتقبل وخليا البيدا ل )فقد ر ى انف

وشييبهف (. المختلفيية وفهييا اآلراي وتقرييير اسهييداف وتحديييد اتجيياا تحقيييا تلييظ اسهييداف علييى  سييال المنفعيية
(DPI,2002:1) وفحييص البي تييي   اإلسييتراتيجيةحييياة التييي تمكيي  القا ييد ميي  صيييا ة عملييية الييوالدة وال)بييـ

 (.الداخلية والخارجية والتخطيط للمستقبل
عمليية صييا ة بوسياطتها رؤيية )فهمام آخير للتفكيير االسيتراتيجي عنيدما  كيد انيف  (WBC,2003:1)وجسد 

وبميا يسياعد فيي مواجهية  ديجيواقعية بوساطة تطوير القدرات ضم  فريا العمل وحل المشكالت والتفكيير ال
 (.التصيير والتخطيط للمستقبل واستثمار الفرص

 حسال وفها يعتمد على ثالثة عواميل هيي المتصييرات الميؤثرة )بأنف (11:2191الفريجي،)وعرفف 
وعناصييرها الر يسيية ومييداخل صيييا تها، ثييا ينطلييا ميي  بنيياي  طييار شييامل لميينه  اإلدارة  اإلسييتراتيجيةفييي 

، وا  التفكير االستراتيجي يستلزا توفر القدرة على فهيا وتحدييد (ا تحقيا  هداف المنظمةباتجا اإلستراتيجية
المتصيرات المحيطة في البي ة الداخلية والخارجية للمنظمة وتحديدها وتحليل ه ا المتصيرات المحيطة في البي ة 

ف داخلييا والفيرص والتهدييدات الداخلية والخارجية للمنظمة وتحليل ه ا المتصيرات لتحديد نقاط القوة والضيع
 .خارجيا وم  ثا صيا ة البدا ل االستراتيجي الممكنة للمنظمة واختيار البديل اسفضل لتحقيا  هدافها

عملية  هنية وفكرية )وبعد عرغ تلظ المفاهيا تقدا الباحثة مفهوا  جرا ي للتفكير االستراتيجي هو 
ستراتيجي وهيو تفكيير مسيتقبلي عيالي المسيتوى فيي اسبعياد تركيبية تستخدا الحدل واإلبداع لبلورة منظور ا

 (.الناجحة التي تؤكد انتهاز الفرص اإلستراتيجيةع  طريا صيا ة  اإلستراتيجيةالحيوية لتحقيا اسهداف 
 

 .  همية التفكير االستراتيجي -2
المنظمية وواقي   تبرز  همية التفكير االستراتيجي كونف نمطام يسها في تحقيا الموايمة بي  إمكانات 

المنافسة ع  طريا دراسة العالقات المنظورة و ير المنظورة لمجمل اسنشطة وتداخالتها م  مختلف اسنماط 
 (25: 2009الدوري وصالأل، . )البي ية
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وُعييدا التطييور الحييديث اليي ي شييهدتف تقانيية المعلومييات عييامالم مسيياعدام وداعمييام للتفكييير االسييتراتيجي  
، وك لظ اإلستراتيجيةراتها على التكيف والمناورة والتحديث بسرعة ودقة ضم  العمليات للمنظمة ومعززام قد

التركيز على اسوجف اإلبداعية فيها، وهك ا يمك  القول    تقانة المعلومات واالتصاالت بمختلف  نواعها تشكل 
يؤثر في فاعلية اتخا  القرارات عامالم محددام للتفكير االستراتيجي في المنظمات  وات اسعمال المتنوعة، ال ي 

تصيميمام وتطبيقيام  اإلسيتراتيجيةفيها ومقيدار ميا تحتاجيف مي  إبيداع لضيما  نجياو عمليية تكيوي   اإلستراتيجية
(Chakravarthys & Lorange P, 2004: 18) ويييأتي التفكييير االسييتراتيجي اسييتجابة للبعييد ،

 . االستراتيجي في اإلدارة
مي  كونيف  داة للتحضيير للمسيتقبل عي  طرييا توظييف الخبيرة  تراتيجيةاإلسيوتتضأل  هميية التفكيير  

، لصييرغ تحقيييا التكامييل اإلسييتراتيجيةوالمهييارة الشخصييية واإلبييداع فييي التعامييل ميي  المعلومييات والمعرفيية 
والتنا ا بينها وبي   هداف المنظمية وإدراظ جميي  المتصييرات البي يية، وهي ا لي  يتحقيا إال إ ا تمكنيت القييادة 

م  استخداا قدرتها في بلورة آفاا التفكيير االسيتراتيجي ليدى جميي  العياملي  وبكيل المسيتويات  ستراتيجيةاإل
 . ع  طريا االنفتاو عليها وإشراكها في القضايا المتعلقة ب ستراتيجية المنظمة

 :    التفكير االستراتيجي يسها في ا رى الباحثيوم  العرغ السابا  
 . ساعد المديري  في التحضير للمستقبلبناي رؤى مستقبلية حيث ي -9
ا تناا  كبر عدد م  الفرص الرابحة وإجهاغ  كبر عدد ممك  مي  التهدييدات، ويتحقيا  ليظ مي  خيالل  -2

 .الوقت والسرعة المناسبة واالستجابة
تقليييل المقاوميية التييي قييد تحييدث عنييد القييياا بتنفييي   ي برنييام  للتصيييير و لييظ عيي  طريييا تييوافر فييرص  -1

 .جمي  المستويات اإلدارية في العملية المشاركة في
 .جعل القادة بصفة دا مة  كثر استجابة ووعيا بظروف البي ة وتصيراتها -4
استخداا القا د االستراتيجي لقدرتف التفكيريية فيي بليورة  فياا التفكيير ليدى العياملي  معيف بالشيكل الي ي  -5

 اإلسيتراتيجيةا في تحقييا التوجهيات يدف  جمي  اسطراف لقبول االلتزامات المترتبة عليها وه ا سيسه
 .للمنظمة

 

  بعاد التفكير االستراتيجي -1
 ات القييدرات العقلييية عالييية المسييتوى اليي ي يحتييا   اإلسييتراتيجيةيعييد التفكييير االسييتراتيجي ميي  اسنشييطة      

ددة لوصف تطبيقف على ارغ الواق  إلى تحديد خصا صف و بعادا بشكل دقيا، ل ا قدا الباحثو  إسهامات متع
 فمييايز. إبعيياد التفكييير االسييتراتيجي تقييار  بعضييها وتباعييد اسخيير تبعييام لالتجاهييات الفكرييية لهييؤالي البيياحثي 

(Ohmae, 1982)  الحييدل، واإلبييداع، والخيييال، والتحليييل، )خمسيية إبعيياد للتفكييير االسييتراتيجي هييي
 .Oshannassy,1999:10)نقالم ع  ()والفعاليات الكمية

، و دراظ اليينظا، والتفكييير اإلسييتراتيجيةالنييية )خمسيية  بعيياد  خييرى هييي (Liedtka, 1998)وقييدمت      
 . Torset,2001:19)نقالم ع  () لفرصي، والتفكير في الوقت، والتفكير اإلبداعي

التركيز، والتفكير بعيد المدى، وانتقاي الهدف اسها، والفعل )ع   ربعة إبعاد هي  (ST,2002:1)وعبر      
التنظيا، والرؤيية الشياملة، والتفكيير متعيدد النيواحي، والقيوى )  بعاد (WBC,2003:1)ودرل  (.التطبيقي

والملحوظ م  دراسة تلظ اسطروحات إلبعاد التفكير االستراتيجي ا  البياحثي  ليا (. المؤثرة، والخيار العقالني
ويعيزى . ختلفة بعضها ع  بعيغيتفقوا على إبعاد معينة وا  عددام منها تبنى اإلبعاد نفسها ولك  بمسميات م

حداثيية البحييث والتنظييير فييي موضييوع التفكييير االسييتراتيجي باإلضييافة إلييى تبيياي  االتجاهييات الفكرييية  إلييى اظ 
الرؤييية، )ويمكيي  تأشييير عييدد ميي  اإلبعيياد التييي نالييت االهتميياا واالتفيياا اسكثيير ميي  البيياحثي  وهييي . للبيياحثي 

اسكثر  (Liedtka, 1998)ويمك  عد إبعاد  (. والتفكير في الوقت ،اإلستراتيجيةواإلبداع، والحدل، والنية 
، و دراظ اليينظا، والتفكيير  لفرصيي، والتفكيير فييي اإلسيتراتيجيةالنيية )تعبييرام عي  التفكيير االسييتراتيجي وهيي 

 .والتي سيتا اختبارها في الجان  العملي م  الدراسة سهميتها( الوقت، والتفكير اإلبداعي
 

 التنظيمي اإلبداع ةاتيجياستر: ثالثام 
 فهوا اإلبداع االستراتيجيم -9
تعيددت المفياهيا التييي  وردهيا البياحثو  لتحديييد معنيى اإلبيداع واإلبييداع االسيتراتيجي ويمكي  عييرغ  

 (.9-4) همها بالجدول 
انيف خليا اسيتراتيجيات النميو و نيواع المنتجيات Palmer & Kaplan (2007:3 )وقيد عرفهيا  

ا   اسعميال التيي تصييير قواعيد لعبية المنافسيية فيي الصيناعة وتقييدا منفعية جدييدة للزبييا   الجدييدة، ووضي  نميي
والمستهلكي  والمنظمية وهيو طرييا صيع  يفيرغ تحيديات عليى المنظمية لتنظير إليى ميا هيو ابعيد مي  حيدود 

Saswati (2008:2 ) عمالها الحالية، واالكتشاف الخالا لإلمكانات والفرص التي يمك  تحقيقها، وعرفها 
انف عمليف تجعل المنظمة تنظر إلى ما هو ابعد م  نما جها العقلية المفتوحة، ويودي إلى  يجاد نما   اسعمال 
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الجديدة المتضمنة لسلسة قيمة جديدة، او  يجاد  سواا جديدة او  عادة تشكيل اسسواا الحالية او خليا قيمية 
انيف Drejer (2008:144 )ف مجتمعية، وعرفهيا او زيادتها لكيل مي  الزبيو  والمنظمية او لكيل هي ا اسهيدا

القييدرة علييى خلييا تعريييف فكييرة اسعمييال وإعادتهييا ومفهومهييا للمنظميية عيي  طريييا تصيييير كييل ميي  سييوقها 
ومقيدراتها، ونظيياا عملهييا، فهييو يمثييل  عييادة اسييتباقية للمنظمية وعملييية تفكييير خالقييف تقييود إلييى هيي ا اإلعييادة 

 .المركزة
 نيف عليى الير ا مي  تنيوع مفياهيا اإلبيداع، إال  نهيا جيايت متفاعلية مما سبا عرضيف ييرى الباحثيا  

بعضها م  بعغ و نف يتطل  عنصري   ساسي  لتوليد اإلمكانات اإلبداعية ليدى الفيرد هميا االكتسيا  والسيعي 
م  جهة والموهبة م  جهة  خرى، ا  اإلبداع ال يمك     يتحقا م  دو     تتيوفر قيدرات عقليية ومهيارات 

اجيية للتصيييير، و   اإلبييداع يحييدث  صييالم نتيجيية تييراكا معرفييي ميي  مهنيية  و حرفيية  و فييي مجييال وسييلوظ وح
االختصاص يسبقها  عداد وتهيؤ م   جل توليد كل ما هو جديد م   فكار وتوظيفهيا فيي مجياالت عدييدة تقنيية 

ا  إلى مناخ تنظيمي يشج  على اإلبيداع، وقييادات إدارية بحيث تعود بالنف  على المنظمة إضافة إلى  نها تحت
 . إدارية تفكر استراتيجيام وتشج  على اإلبداع

التنظيمي بانها حالف مي  التفكيير الشيمولي مي  قبيل الميدراي  اإلبداع إستراتيجية ي انف يمك  تعريف 
  البي يية الخارجييية فييي المنظمييات باتجيياا الحاضيير والمسييتقبل باسييتخداا الطييرا العلمييية المنظميية للتعامييل ميي

 .والتكيف واالستجابة لتأثيراتها
 

 . Strategies of Innovationاستراتيجيات اإلبداع    -2
اسعميال  كبير بعيد الحير  العالميية الثانيية عنيدما تحوليت بي ية  إسيتراتيجية صبحت الحاجية لمفهيوا  

ه ا التصير في ( Ansoff)نافسة، ويعزو اسعمال المستقرة نسبيام إلى البي ة اسكثر سرعة في التصير واسشد م
البي ة إلى عوامل  ساسية، منها سرعة معدل التصير بشكل يج   االنتباا فيي منظميات اسعميال وإليى التسيارع 

 . في اإلنجازات العلمية والتقنية
بيي   ربعية  نيواع مي  اسيتراتيجيات اإلبيداع والتيي تيا ( RIS Foundation, 2004)وقيد ميايز  

ي الجان  العملي م  الدراسة سهميتها لتي برزت ع  طريا تجار  المنظميات العالميية فضيالم عي  اختبارها ف
 : مال متها لتوجهات الدراسة وهي

 

 : Integration Strategyالتكامل  إستراتيجية - 

م   جل تطوير نظاا انسييابية المعلوميات، ولضيما  نميو المنظمية، يجي     يكيو  هنياظ درجية مي   
ويتجيدد التفاعيل ( اإلنتا ، التسويا، الميوارد البشيرية، الماليية: )ي  إدارات المستوى الوظيفي وهيالتفاعل ب

على مستوى اسعمال ككل وعلى مستوى  هداف المنظمة، على مستوى رسالة المنظمة، وهي ا يحتيا  جميعيف 
 : ل على النحو اآلتي نصفالتكام إلستراتيجيةتكامل م   جل تطوير المنظمة، وتكو  اسهداف  إستراتيجيةإلى 

 االرتقاي بثقافة اإلبداع خالل جمي  مستويات المنظمة . 

 مساعدة جمي   قساا المنظمة في إتباع سياسة التصيير ع  طريا اإلبداع . 

   اإلبداع إستراتيجيةخلا ظروف ووسا ل م   جل تنفي. 
 

 (بداعلإلخلا  إستراتيجية)زيادة القدرة على إنتا  اإلبداع  إستراتيجية - 
Increase the Ability Strategy: 

تدف  العولمة بالعديد م  المنظمات في بي ة اسعميال باتجياا التكييف مي  اسوضياع التنافسيية الجدييدة  
ومواجهة السوا العالمية، فاإلبداعات هي الوسييلة اسكثير  هميية لبقياي المييزة التنافسيية، وهي ا سيوف يشيكل 

 . عة  والم وللقطاع ال ي تعمل فيف ثانيام  ساسام لرفاهية المنظمة المبد
اإلبيداعات إليى حيد كبيير تحييدد بعواميل خارجيية مثيل متطلبييات السيوا، محيددات ر ل الميال، ومييدى  

التقانة والخدمات الضرورية لتنفي   لظ، إال    العاميل اسسيال يتمثيل فيي القيدرات الداخليية للمنظميات لتنفيي  
المنظمية،  إسيتراتيجيةوالميوارد الماديية، ودافعيية اإلدارة، مجتمعية لتطيوير  التقانيةاإلبداعات التي تتركيز فيي 

 . المهارات التنظيمية واستيعا  ر ل المال الفكري مثل التعليا ومهارات اسفراد والوالي التنظيمي
 : فيكو  على النحو اآلتي نصف اإلستراتيجية ما  هداف ه ا 

 التصل  على كل ما يعيا عملية اإلبداع . 

 طوير مهارات التفكير االستراتيجي لدى اسفرادت . 

 تعزيز الموارد المالية لدعا التقانة ولتشجي  عملية اإلبداع . 
 

 :  Research & Development Strategyالبحث والتطوير  إستراتيجية - 
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م  اسقساا اسساسية في منظمات اسعمال والي ي يمثيل مصيدر  (R & D)يعد قسا البحث والتطوير  
البحييث والتطييوير وتنفييي ها،  إسييتراتيجيةميي  مصييادر المعرفيية، والدراسييات البحثييية، ومسييؤول عيي  صيييا ة 

في التطوير التقاني للمنظمات الحالية  اإلستراتيجيةبوصفها نوع م   نواع استراتيجيات اإلبداع، وتشارظ تلظ 
لعلمياي خاصية، ربميا يكيو  عيامالم  و لخلا منظمات جديدة، و   نقل التقانة وإنشاي منظمات جدييدة مي  قبيل ا

 . ضروريام ومهمام في تطوير المنظمة بصورة خاصة والقطاع ال ي تعمل فيف بصورة عامة
 : فيكو  على النحو التالي اإلستراتيجية ما  هداف ه ا 

 وض  هيكلية وقواعد لتسهيل التعاو  العلمي بي  المنظمة والقطاعات اسخرى . 

 حثية لتشجي  اإلبداع والحصول على عوا دالدعا المالي للمشاري  الب . 

 خلا دورات تعليمية لتلبية حاجات المنظمة الختصاصات معينة . 

 االهتماا بالعنصر البشري، لحاجة البحوث إلى تطوير الطبيعة ال هنية للفرد . 
 

 بناي  سال حديث لإلبداع  إستراتيجية -و
Building Modern Innovation Infrastructure Strategy:  

يتطليي  نمييو المنظمييات واسييتمراريتها خلييا  سييال  ي نوعييية عالييية وتخصصييية، ويمكيي  تقييمييف  
بسهولة، يتضم  خدمات استشارية، ومراكز تقانة مركزية، وتبني التقانة، وإنشاي مختبرات لتوفير الخدمات، 

مويييل، وإلييى حاجيية ووسييا ل لتمويييل اإلبييداع، و البييام مييا تشييير المؤسسييات البحثييية إلييى وجييود نقييص فييي الت
 . المنظمات إلى تحسينات مستمرة لنوعية الخدمات المقدمة لها

 : فيكو  على النحو اآلتي نصف اإلستراتيجية ما  هداف ه ا  

 دعا عملية اإلبداع بتطوير بي ة العمل . 

 تلبية حاجة المنظمات بتحسي  نوعية الخدمات المقدمة . 

 تحسي  هيكل الخدمات وتوفيرها . 

 اجة المنظمات م  تطور الوسا ل المالية لإلبداعموا مة ح . 
 

يتضأل مما سبا  كيرا    المفتياو الير يل السيتمرار المنظميات وتطورهيا وبقا هيا عليى قييد الحيياة، 
عي  طرييا المتابعية النظاميية لإلبيداع وربطهيا مي   إسيتراتيجيةيكم  في كيفية إدارة المنظمة نفسيها بطريقية 

تصيييرة بمييا يييتاليا ميي  قييدرات المنظميية المتاحيية وإمكاناتهييا فييي ضييوي الفييرص حاجييات الزبييا   ور بيياتها الم
والتهديييدات فييي البي يية الخارجييية للمنظميية وبالشييكل اليي ي يييؤدي إلييى إيجيياد طليي  جديييد للمنتجييات الجديييدة  و 
تحسييي  المنتجييات القا ميية  و تصييميا عملييية إنتييا  جديييدة  و تحسييينها، و لييظ لجعييل المنظميية تنافسييية فييي 

 . واااسس
اإلبيداع عليى مسيتوى المنظمية، يتضيأل عي  طرييا  إستراتيجيةويرى الباحثا     الهدف م  تطبيا 

البحث ع  حلول جديدة لمشكالت متنوعة يترت  عليها مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي، إضيافةم إليى خليا 
 . تحديات جديدة قادرة على مواجهة المنافسة م  المنظمات اسخرى
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 المبحث الثالث
 الجان  التطبيقي

 
 اختبار عالقات التأثير بيــ  متصيرات الدراسة
 (9)جدول 

 (N=116)معامل االنحدار البسيط لتأثير تقانة المعلومات في إستراتيجية اإلبداع التنظيمي 
كال ( ر االستراتيجيتقانة المعلومات والتفكي)يعرغ ه ا المبحث اختبار عالقات التاثير للمتصييري  المستقلي   

 على حدا في المتصير المعتمد المتمثل بستراتيجية االبداع التنظيمي الراي عينة الدراسة 
للسادة عمداي كليات الجامعة المستنصرية ومعاونيها ورؤوسياي االقسياا فيهيا باالعتمياد عليى ( 991)البالصة 

الالمعلميية الختبيار صيحة الفرضيية  حصيا يةاإل اسسيالي  اسيتخدمتوقيد .((9)ملحيا رقيا )استمارة االستبانة 
 .باستخداا معامل االنحدار البسيط ومعامل االنحدار المتعدد وعبر الفقرات االتية

 بحثمعامل االنحدار البسيط لعالقة التأثير بي  متصيرات ال: والم  
 :اإلبداع التنظيمي إستراتيجيةاختبار تأثير تقانة المعلومات في  -9

 ( 9)جدول 
 جج 
 

 .  1.15مستوى معنوية * 
 .    1.19مستوى معنوية ** 

 

 إستراتيجيةا  البنية التحتية لتقانة المعلومات  ثرت تأثيرام معنويام في ( 9)تبي  ك لظ م  الجدول وي
 (. **0.545)اإلبداع التنظيمي ككل بقيمف معامل انحدار بلي 

ي  وفي ضوي تلظ النتا   أثير ـه التجـاا ( 1.511)**والمتعلقة بالفرضية الر يسة كانت  على قيا الـت
ي  إستراتيجيةتأثير قاعدة البيانات في مجمل  أثير ـه يا الـت ( 1.919)**اإلبداع التنظيمي في حي  كانت  دنى ـق

أث إستراتيجيةالتجاا تأثير المهارات البشرية في مجمل  ا   لـت ي ، و سـفرت النـت ة اإلبداع التنظيـم اد البنـي ير إبـع
عالقــات تــأثير  ات داللــة معنويــة مــ  ( 4)اإلبــداع التنظيمــي عــ   إســتراتيجيةالتحتيــة لتقانــة المعلومــات فــي 

 . وهو ما يؤدي إلى صحة الفرضية الر يسة بشكل عاا% 911 ي بنسبة ( 4)مجموع 
 
 :اإلبداع التنظيمي إستراتيجيةاختبار تأثير التفكير اإلستراتيجي في  -2

اإلبــداع  إســتراتيجية  هــ ا المحــور اختبــار تــأثير التفكيــر اإلســتراتيجي بأبعــادا الخمســة علــى يتضــم
 .التنظيمي ب ستراتيجياتها اسربعة

ل اثــر المتصيــرات  (2)يوضـأل الجــدول  ة مــ  قــيا تمـث نتيجـة مــا  فرزتــف مخرجـات الحاســبة االلكترونـي
 .المستقلة في المتصير المعتمد و كاآلتي

 
 
 

 يجية إسترات   
 اإلبداع                       

 التنظيمي             
 تقانة

 المعلومات 

إستراتيجية 
 التكامل

إستراتيجية خلا 
 اإلبداع

إستراتيجية 
 البحث والتطوير

إستراتيجية بناي 
قاعدة حديثة 

 لإلبداع

مجمل 
إستراتيجية 
 اإلبداع التنظيمي

 اسهمية النسبية

 عدد العالقات
النسبة 
 الم وية

 الكيا  الصل  
**

1.822 
**

1.518 
**

1.511 
**

1.558 
**

1.582 4 911% 

 البرمجيات 
**

1.147 
**

1.118 
**

1.551 
**

1.717 
**

1.191 4 911% 

 قاعدة البيانات 
**

1.859 
**

1.595 
**

1.597 
**

1.578 
**

1.511 4 911% 

 المهارات البشرية 
**

1.491 
**

1.191 
**

1.192 
**

1.127 
**

1.919 4 911% 

 شبكات االتصال 
**

1.754 
**

1.812 
**

1.712 
**

1.112 
**

1.914 4 911% 

 نظا المعلومات 
**

1.411 
**

1.495 
**

1.222 
**

1.451 
**

1.911 4 911% 

 مجمل تقانة المعلومات 
**

1.511 
**

1.471 
**

1.477 
**

1.517 
**

1.545 4 911% 

ة 
مي
ه
س
ا

ية
سب
لن
ا

 

   1 1 1 1 1 عدد العالقات

النسبة 
 ةالم وي

911% 911% 911% 911% 911%   
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 (2) جدول
 اإلبداع التنظيمي إستراتيجيةفي  اإلستراتيجيةل االنحدار البسيط لتأثير التفكير معام

 إستراتيجية
 اإلبداع
 التنظيمي
 التفكير

 االستراتيجي

 إستراتيجية
 التكامل

خلا  إستراتيجية
 اإلبداع

البحث  إستراتيجية
 والتطوير

بناي  إستراتيجية
قاعدة حديثة 

 لإلبداع

 إستراتيجيةمجمل 
 نظيمياإلبداع الت

 اسهمية النسبية

 عدد العالقات
النسبة 
 الم وية

 اإلستراتيجيةالبنية 
**

1.121 
**

1.295 
**

1.211 
**

1.915 
**

1.978 4 911% 

 ادراظ النظا
**

1.551 
**

1.795 
**

1.741 
**

1.411 
**

1.127 4 911% 

 التفكير الفرصي
**

1.245
 **

1.191
 **

1.151
 **

1.148
 **

1.415
 

4 911% 

 في الوقت التفكير
**

1.141 
**

1.251 
**

1.241 
**

1.211 
**

1.217 4 911% 

 التفكير اإلبداعي
**

1.241 
**

1.512 
**

1.512 
**

1.587 
**

1.514 4 911% 

 مجمل التفكير اإلستراتيجي
**

1.999 
**

1.142 
**

1.121 
**

1.111 
**

1.189 4 911% 

ة 
مي
سه
ا

ية
سب
لن
ا

 

   4 4 4 4 4 عدد العالقات

النسبة 
 الم وية

911% 911% 911% 71% 911%   

 

 إسيتراتيجيةوفي إطار النتا    عالا والمتعلقة بالفرضية الر يسة حقا تأثير إدراظ النظا فيي مجميل 
 إستراتيجيةفي مجمل  اإلستراتيجيةفي حي  حقا تأثير البنية ( 1.127)**اإلبداع التنظيمي  على القيا وهي 
 . د إلى إثبات صحة الفرضية الر يسةوهو ما يقو (1.978)**اإلبداع التنظيمي  دنى القيا وهي 

 اإلبداع التنظيمي إستراتيجيةمعامل االنحدار المتعددة لتأثير تقانة المعلومات والتفكير اإلستراتيجي في : ثانيام 
تهييدف هيي ا الفقييرة إلييى توضيييأل تييأثير المتصيييرات المسييتقلة فييي المتصييير المعتمييد علييى وفييا نمييا   

تخرا  قيمية معاميل التحدييد لبييا  نسيبة تيأثير المتصييرات المسيتقلة فيي المتصيير المعتميد االنحدار المتعدد واسي
  -:(1)لبيا  مستوى معنوية النمو   وكما موضأل في الجدول ( F)وك لظ استخرا  قيمة 

 (1)جدول 
 لتنظيميا اإلبداع إستراتيجيةمعامل االنحدار المتعدد لتأثير تقانة المعلومات والتفكير االستراتيجي في 

Rقيمة  المتصيرات المستقلة المتصيرات المعتمدة رقا نمو   االنحدار
2 

 ومستوى معنوية Fقيمة 

 التكامل             إستراتيجية- 9

 الكيات الصل  -
 البرمجيات -
 قاعدة البيانات -
 المهارات البشرية -
 شبكات االتصال -
 نظا المعلومات -
 اإلستراتيجيةالنية  -
 إدراظ النظا -
 يالتفكير الفرص -
 التفكير في الوقت -
 التفكير اإلبداعي -

1.749 
**

48.511 

 خلا لإلبداع                إستراتيجية- 2

 الكيات الصل  -
 البرمجيات -
 قاعدة البيانات -
 المهارات البشرية -
 شبكات االتصال -
 نظا المعلومات -
 اإلستراتيجيةالبنية  -
 إدراظ النظا -
 التفكير الفرضي -
 التفكير في الوقت -
 التفكير اإلبداعي -

1.112 
**

98.112 

 البحث والتطوير              إستراتيجية- 1

 الكيات الصل  -
 البرمجيات -
 قاعدة البيانات -
 المهارات البشرية -
 شبكات االتصال -
 نظا المعلومات -
 اإلستراتيجيةالنية  -
 إدراظ النظا -
 التفكير الفرصي -
 التفكير في الوقت -
 التفكير اإلبداعي -

1.187 
**

97.149 

4 -
بنيييياي قاعييييدة                  إسييييتراتيجية
 حديثة لإلبداع

 الكيات الصل  -
 البرمجيات -
 قاعدة البيانات -
 المهارات البشرية -
 شبكات االتصال -
 نظا المعلومات -
 اإلستراتيجيةالنية  -
 إدراظ النظا -
 التفكير الفرصي -
 التفكير في الوقت -
 التفكير اإلبداعي -

1.114 
**

95.582 
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االنحيدار لعالقية التيأثير بيي  متصييرات الدراسية اآلتيي الخياص بتحلييل معاميل ( 1)يظهر م  الجيدول 
  -:نصف
الكيا  الصل  ،البرمجيات، قاعيدة البيانيات ) ظهر ا  المتصيرات المستقلة ( 9)على وفا  نمو   االنحدار  -9

صي ، إدراظ النظا ، التفكير الفر اإلستراتيجية، المهارات البشرية ، شبكات االتصال ، نظا المعلومات ، النية 
حيث بلصت ( التكامل إستراتيجية)لها تأثير معنوي في المتصير المعتمد ( ، التفكير في الوقت ، التفكير اإلبداعي 

مي  %( 74) ي ا  ما نسبتف ( 1.749)وبلي معامل التحديد ( 1.19)بمستوى معنوية F  (48.511 )قيمة 
تعيود لعواميل %( 91)ة والنسيبة المتبقيية المتصييرات فيي المتصيير المعتميد ترجي  إليى هي ا المتصييرات المسيتقل

 . خرى لا تدخل في اسنمو   
الكيا  الصل  ،البرمجيات، قاعيدة البيانيات ، المهيارات البشيرية ، شيبكات االتصيال ، نظيا ) ا  المتصيرات  -2

(  بييداعي ، إدراظ الينظا ، التفكييير الفرصيي ، التفكييير فيي الوقييت ، التفكيير اإل اإلسييتراتيجيةالمعلوميات ، النيية 
حيث بلصيت ( خلا لإلبداع  إستراتيجية)لها تأثير معنوي في المتصير المعتمد ( 2)على وفا اسنمو   االنحدار 

مي  %( 11) ي ا  ما نسبتف ( 1.112)وبلي معامل التحديد ( 1.19)بمستوى معنوية F  (98.112 )قيمة 
تعيود لعواميل %( 24)قلة والنسيبة المتبقيية المتصييرات فيي المتصيير المعتميد ترجي  إليى هي ا المتصييرات المسيت

 . خرى لا تدخل في اسنمو   
الكييا  الصيل  ،البرمجييات، قاعيدة البيانيات، المهيارات البشيرية ، شيبكات ) بلي تأثير المتصيرات المسيتقلة -1

وقت ، التفكيير ، إدراظ النظا ، التفكير الفرصي ، التفكير في ال اإلستراتيجيةاالتصال ، نظا المعلومات ، النية 
بمسييتوى ( البحييث والتطييوير  إسيتراتيجية)فييي المتصييير المعتمييد ( 1)علييى وفييا اسنمييو   االنحيدار ( اإلبيداعي
%( 18) ي ا  ميا نسيبتف ( 1.187)وبليي معاميل التحدييد F  (97.149 )حيث بلصت قيمية ( 1.19)معنوية 

تعيود لعواميل %( 21)تقلة والنسبة المتبقية م  المتصيرات في المتصير المعتمد ترج  إلى ه ا المتصيرات المس
 . خرى لا تدخل في اسنمو   

الكيا  الصل  ،البرمجيات، قاعدة البيانات، ) ظهر ا  المتصيرات المستقلة( 4)وعلى وفا  نمو   االنحدار  -4
فكير الفرصي ، ، إدراظ النظا ، الت اإلستراتيجيةالمهارات البشرية ، شبكات االتصال ، نظا المعلومات ، النية 

حييث ( بنياي قاعيدة حديثية لإلبيداع)لها تأثير معنوي في المتصيير المعتميد (التفكير في الوقت ، التفكير اإلبداعي
 ي ا  مييا نسييبتف ( 1.114)وبلييي معامييل التحديييد ( 1.19)وبمسييتوى معنوييية F  (95.582 )بلصييت قيميية

تعود %( 28)صيرات المستقلة والنسبة المتبقية م  المتصيرات في المتصير المعتمد ترج  إلى ه ا المت%( 11)
 .لعوامل  خرى لا تدخل في اسنمو   

 (9)راسة في الشكل ويمك  توضيأل عالقات التأثير بي  متصيرات الد
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 القة التأثير بي  متصيرات البحثع (9)شكل 
 المبحث الراب 

 ياتوالتوصاالستنتاجــات 

 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات -: والم 
 -:قاد تطبيا إنمو   البحث في كليات الجامعة المستنصرية إلى مجموعة استنتاجات تتلخص باالتي

اعتماد الجامعة إلجرايات تعكل قدرات عاليية نسيبيام فيي تنظييا المعلوميات، وبميا يؤكيد تيوافر نظياا  .9
 .اإلستراتيجيةات معلوماتي نوعام ما، ويمك  ا  يستثمر في صناعة القرار

محدوديية االسيتفادة مي  العميل الشيبكي وعيدا اسيتخداا الشيبكات فيي عملييات االتصيال بيي  القيييادات  .2
 .اإلدارية العليا في الجامعة 

نسي   هميية مختلفية باهتمت كليات الجامعة عينية الدراسية بمتصييرات تقانية المعلوميات بشيكل عياا و .1
ل  مي   جهييزة الحاسيو  وملحقاتيف المختلفية وتييوافر حييث انصيبت   لبيتيف عليى تييوافر الكييا  الصي

وشيبكات االتصيال وقاعيدة البيانيات  ات  اسفرادبرمجياتف الجاهزة م  ناحية، في حي  لا يلا مكو  
 .المستوى م  االهتماا

 .واضحة لتطوير البنى التحتية لتقانة المعلومات واالتصاالت وقاعدة البيانات إستراتيجيةعدا وجود  .4
إجابييات عينييف الدراسيية ا  اسسييالي  المعتمييدة فييي توليييد اسفكييار اإلبداعييية هييي تشييجي    كييدت ا ليي  .5

 .اسفراد في طرو  فكارها بحرية بشكل فردي او ع  طريا المشاركة م  اآلخري 
 
 
 
 

 
 

 اإلبداع التنظيمي إستراتيجية

 التكامل إستراتيجية -1 

 خلق قاعدة حديثة لإلبداع إستراتيجية -4 

 حث والتطويرالب إستراتيجية -3 

 خلق لإلبداع إستراتيجية -6 

 الكيان الصلب -1 

 البرمجيات -6 

 نظم المعلومات -2 

 شبكات االتصال -5 

 المهارات البشرية -4 

 قاعدة البيانات -3 

 
 المعلومات قانهت

 اإلستراتيجيةالنية  -1 

 إدراك النظم -6 

 التفكير اإلبداعي -5 

 التفكير في الوقت -4 

 التفكير الفرصي -3 

 
 التفكير االستراتيجي

 

0.545
**

 
0.371

**
 

0.19
**

 

0.64
**

 

0.01
**

 

0.593
**

 

0.319
**

 

0.572
**

 

0.594
**

 

0.268
**

 

0.435
**

 

0.628
**

 

0.187
**
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 التوصيات  -:ثانيام 
ثة وعلى التطبيا في الجامعة المبحو إلىبعدد م  التوصيات التي تأمل ا  تجد طريقها  تقدا الباحثا 

 . النحو اآلتي
  

يا  وإعادةزيادة االهتماا بر ل المال الفكري  .9 ة التقـي ادة عملـي ة لقـي استثمارها في بناي قاعدة الكترونـي
 . الجامعة المبحوثة نحو مواكبة التطورات العالمية   هدافنقلة الكترونية في سبيل تحقيا  وإحداث

ة التحتيــة لمـف إسـتراتيجيةوضـ   .2 ل البنـي ات متطــورة إلعــادة تأهـي اي برمجـي ة المعلومــات وبـن ردات تقاـن
 . تتال ا م  متصيرات العصر

 .تقانة المعلومات والتحفيز على استخدامها  جهزةزيادة حجا التخصصات المالية لشراي  .1
ات   جهزةاو زيادة مهاراتها في استخداا  إلكسابهاالعاملي  في دورات تدريبية   شراظ .4 تقانة المعلوـم

ة برنام  ا إخضاعم   ي مجـال تقاـن راي ـف لتدري  للتنوي  والتحديث المستمر فضالم ع  االسـتعانة بخـب
 .التقانة   جهزة وإدامةالمعلومات لتشصيل 

او  مــ   .5 ل التـع ات عبــر تفعـي ة المعلوـم ة فــي مجـال تقاـن ات العالمـي ضـرورة التوجـف نحـو تبنــي البرمجـي
 .الجامعات العالمية في ه ا المجال

العاملــة فــي مجــال زيــادة فــرص الجامعــة فــي النجــاو بتوظيــف تقانــة  تفعيــل دور المــوارد البشــرية .1
 -:المعلومات في مجال

 .الموارد البشرية المعتمدة حاليام  إستراتيجيةصيا ة   عادة 
 .الموارد البشرية إدارةاالستفادة م  تجار  الجامعات العالمية في  
 . لمعلوماتيالسعي لتطبيا النظاا  
 .متخصصة فيها إدارة إلىة المعلومات نظاا تقان إدارةمهمة  إسناد  

 

 المصادر

دباغ، ريــاغ حـاد،  .9 رزاا واـل د اـل ة)السـالمي، عـالي عـب ات اإلدارـي ات المعلوـم ا ، دار وا ــل ( تقنـي عـم
 .2111للنشر، 

د،  .2 اغ حاـم دباغ، رـي رزاا واـل د اـل ة)السالمي، عـالي عـب ات اإلدارـي ات المعلوـم ل ( تقنـي ا  دار واـ  عـم
 .             2111لنشر، 

، عمــا ، دار المنــاه  للنشــر (اإلعمــال االلكترونيــة)العــالا، بشــير عبــال والتكريتــي، ســعد  الــ ،  .1
 .2112والتوزي ، 

الفريجــي، حيــدر نعمــة  ــالي ومحســ  عبــد علــي، القيــادة التربويــة ، مــدخل إســتراتيجي، المؤسســة  .4
 .2191الحديثة للكتا ، 

وا ر ل العنزي، سعد وجميل،واحمد نزار، ويعر  عدنا ، وإبراهي .5 ا خليل، إشكالية التنظير في مفـه
ة اإلدارة واالقتصــاد، جامعــة بصداد،مجلــة  وا االقتصــادية واإلداريــة، كلـي ال االجتمــاعي، مجلــة العـل الـم

 . 2117، ( 59)عدد (94)
ا )الخناا، سناي عبد الكريا،  .1 ة و ثرـه العالقة بي  مصادر المعرفة وتقانة المعلومات وهندسة المعرـف

ي عناصــر ومتطل ة االفتراضــيةـف ات اســتحداث المنظـم ر مشــورة، الجامعــة (ـب ،  طروحـة دكتــوراا،  ـي
 .2111المستنصرية، 

د حســ ،  .8 راهيا محـم ار االســتراتيجي)عجـاا، اـب ي الخـي ة و ثرهمــا ـف ات وإدارة المعرـف ة المعلوـم ( تقاـن
دراســة تحليليــة مقارنــة سراي عينــة مــ  مــديري المصــارف العراقيــة، رســالة دكتــوراا مقدمــة إلــى 

 . 2118الجامعة المستنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد،
دراي الشـركة  .7 داع لـم العزاوي، شفاي محمد علي حسو ، قيال عالقة تصميا العمل الوظيفي ـم  اإلـب

داد  ة بـص العامة لصناعة البطاريات، مجلة العلوا االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد، جامـع
 .2112  والعشرو ، المجلة التاس ، العدد التاس

د، .1 ا )العزاوي، محمد عبد الوها  والجرجري، احمد سـلما  محـم ي تحقـي ا ـف ات و ثرـه ة المعلوـم تقاـن
 .2111بحث مقدا لجامعة العلوا التكنولوجيا، عما  ( اإلبداع التنافسي

رال الشــبلي، خالــد ـب  حمــدا ،  .91 ي)ـف ات فــي اإلبــداع  لمنظـم بحــث مقــدا لجامعــة ( اثــر تقانــة المعلوـم
 . 2111وا التطبيقية، عما ، اسرد ، العل
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