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يهـــــدف البـــــحث الـــ قيـــ تـــر ي االســـــتخدام االســت اتيــــــجي لتـــــــــــقنية المعلومـــ
) )Information Technology Alignmentفـي ددا يينـة مـل الاـ ص ةـاي ج الحجـم فـي
مح فظـة ي قـ وووةـوال الـ يلـ  ،ايـد الب حـث اســتب نة محصمـة ومختبـ ج ،وب سـتخدام المــدخ
التف يلي لحس ب االستخدام االست اتيجي لتقنية المعلوم  ،دظه نت ئج البحث دل الا ص يينة
البحــث تــدفن تقنيــة المعلومــ ةــوب مــوا ج إســت اتيجية الاــ صة يا الوجهــة المعتمــدج يلــ
اإلنتـ  ،النوييـة ،السـو  ،يلـ التـوالي و مـن يلـ  ،تعـ ني الاـ ص مـل قةـو فـي استــــخدامه
الا ص التي تستخدم تقنية المعلومـ اسـتخدام
لتقنية المعلوم استـخدام است اتيجي و ولع
است اتيجي يل تل التي ال تقن ضمل هيا الوةف استخدم الب حث التحليـ العنقـود  ،وب سـتخدام
تحليـ التبـ يل بينـ النتـ ئج ال الاـ ص التــي تقــن ضــمل الوةــف ااو تفوقـ فــي ددائهـ يلـ
الا ص التـي ال تسـي يلـ هـيا الـنهج ،اختـتم البحـث بـرهم االسـتنت ج والتوةـي التـي يعتقـد
الب حث دنه تدفن ةوب االستخدام االست اتيجي لتقنية المعلوم و
Abstract
The research aims at measuring the effect of Information Technology
Alignment on performance of a sample taken from small business
companies in Thi-Qar.In an attempt to get such purpose, the researcher
made a referred and tested questionnaire .By using interaction approach
the study results show that the company taken as a sample drive IT into
supporting the strategic of the company production- oriented, qualityoriented and market- oriented respectively.Nevertheless,companies suffer
from a shortcoming as for its using of IT strategically. For the purpose of
;separating companies that using IT strategically from those which do not
the research used cluster analysis and by using the analysis of variance
,results showed that companies using IT strategically were better in
performance that those which did not take such course. The paper ended
with the most important conclusion and recommendation by which the
researcher thinks they may push forward towards strategic using for IT.
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أصيب عدد كبير من المنظمات باإلحباط بسبب عدم كفاية المنافع المكتسبة من االستثمار في

تقنيةةة المومامةةات ،اعزفةةت منظمةةات أعةةرو عةةن تاظيةةن المزيةةد مةةن الم ةاارد في ةةا لضةةةلة المةةردادات

المتحصةةمة ،التةةي استتةةرت مةةع زيةةاد اس ةتثمارات التةةركات فةةي الوةةالم بلسةةر عمةةج اعةةت ن أح ام ةةا
اممكيت ا مبالغ طائمة في تقنية المومامات ااالتصاالت ب دن زياد كفاء عمميات ةا الداعميةة اتيسةير

توام ت ةةا مةةع زبائن ةةا ام زي ةةا اتةةركائ ا.ال ة د دفةةع البةةاحثين الةةج التقصةةي عةةن ايسةةباب الحقيقيةةة

التةةي أدت الةةج ظ ةةار ة ه الموضةةمة ،ابوةةد طةةاا عنةةاء ،ا ةةداا فةةي ابتوةةاد يسةةتراتي ية المنظمةةة عةةن
يستراتي ية تقنية المومامات مكمنا ل ا ،اأيقناا أن فصا االستراتي يين عةن بوضة ما ي وةا التصةار

بين ما قائما ،اال ياحد نسيج المنظمة ،ايالد فاضج ،ايوةبد الطريق لبوثر ماارد المنةةظمة ،ايضون

ماقف ةةا التنافس ةةي .اعم ةةج لة ة  ،لف ةةت الماض ةةا االنتب ةةاه .اازدادت س ةةعانتو م ةةاع ار ،فاس ةةحا الم ةةاا
لممونيين بو لمتمون في ا ا و المعتمفة اقراءت ا ،ارسم صار متودد لةو ،ليؤتةر انةو مةن المااضةيع
الحيايةةة ريةةر السةةكانية ،لعضةةاعو الةةج عاامةةا التةةد اال ة ب ااقاعةةو تحةةت ض ة ط مت ي ةرات كبيةةر

اتاممة ،أثرت اتؤثر بو ،ا ه الحركة دعت ين تكةان ايفكةار االتصةارات حالةو متباينةة امعتمفةة،
اردا م اال عصبا لمحاار االمناقتة االمحا

ة الفكرية ،اأضحج من اا س م اانت االت م الدائمةة

اأسةةئمت م ايكثةةر ضة ي ا ،اطرحةةت عمةةج طاالةةة النقةةان ممةةة مةةن القضةةايا االتسةةاؤالت دارت حةةاا
معتمن اانبو.الما كان استعدام تقنية المومامات استعداما استراتي يا يوني ضةبط التاازنةات داعةا

المنظمة ا وةا التنةارم بةين االسةتثمارات الصةمبة االمرنةة قائمةا ،ف ةا ،االحالةة ة ه يحتةال الةج قةراء

ااعية ،ادراسة مستنير  ،اسبر فكرد مومق يتيح لمةن ينعةرط فيةو ت ةااز حةداد ال زئيةة ااالعتيةارات

الوتاائية ،الج مراعا اتتراطات البيئة اآليمة الج التحاا االتبدا.

الئن كةان ا تمةام البةاحثين االدارسةين منصةبا عمةج د ارسةة معتمةن ا ةاه االسةتعدام االسةتراتي ي

لتقنية المومامات في التركات كبير الح م ،يال أن المتة د قةد ت يةر ،االحظةاا ضةرار االنتبةاه لةدار

اأ ميةةة االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات عمةةج أداء التةةركات ص ة ير الح ةةم .ين ةةا باتةةت
تؤدد عمج رأو ( ) Ramsey et al:2009دا ار حيايةا فةي االقتصةاد الوةالمي ،فومةج سةبيا المثةاا،
تس م في %99من ايعماا في أستراليا ،اأكثر من%99في أمريكا اأاربا ،اتت ا أكثر مةن نصةن

قةةا الوم ةا اتنةةتج أكثةةر مةةن نصةةن النةةاتج القةةامي اإل مةةالي ،اتعمةةق()%08مةةن ايعمةةاا ال ديةةد .
ابةةدان أدنةةج تة  ،يمحةةظ المتةةابع لااقةةع التةةركات صة ير الح ةةم فةةي الوةراق افةةي محافظةةة د قةةار
تحديدا تزايدا في يعداد ا ،اتناعا في نتاطات ا ،اتصاعدا في استعدام ا لتقنية المومامات في تتج

صار ا ،اظ ار باادر تراكم المورفة الفنية لدي ا ،اتمسك ا باستراتي يات اان لم تكن مكتابة بماا از
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تصاعد أ ميت ا اإلستراتي ية باصف ا محركة لمنمةا فةي المحافظةة اعالقةة لفةرم الومةا ،مةا ي وم ةا
تسةةتحق الد ارسةةة االبح ة  ،لمفةةت أنظةةار المونيةةين الةةج مسةةتاو اسةةتعدام تقنيةةة المومامةةات اسةةتعداما

اسةةتراتي يا فةةي تةةركات م اأث ةره فةةي أدائ ةةا ،ليكةةان ةةزءا مةةن مسةةممات م ،ايبوةةد م عةةن التوتةةيم عمةةج

المت ةةك ت الحقيقي ةةة اتحف ةةز م عم ةةج اس ةةتعدام عق ةةال م اأفك ةةار م عم ةةج نح ةةا تحميم ةةي موم ةةق ض ةةمن
تفاع ت اإلحدا

لرسم صار مب ره لتركات م .

المـــبحث األول
أوال:الدراسات السابقة

ينةةاه الباح ة

اقبةةا عةةرا الد ارسةةات التةةي اسةةتطا الاصةةاا يلي ةةا ،بةةلن البح ة

الحةةالي ينةةاقن

نقطتةةين ،ايالةةج حسةةاب االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات ،االثانيةةة تتةةابع تةةلثيره قةةي ايداء.
اعمج لة فةلن الد ارسةات التةي يورضة ا ربمةا توةالج نقطةة ااحةد أا ك

االتقصي الة د قةام بةو الباحة

ما.بوامةة ،أفضةت المتابوةة

لمماضةا  ،الةج الحكةم بةان ظ ةار مثةا ة ه الد ارسةات كةان فةي بدايةة

الوقةد ايعيةر مةن القةرن السةابق بةدأ ا (  ) Hoffman et al : 1992الة د سةوج ب ةا الةج حسةاب
االسةةةتعدام االسة ةةتراتي ي لتقنيةةةة المومامة ةةات باسةةةتعدام المنظ ةةار التف ةةاعمي امنظ ةةار المقابمةةةة ا مةةةا

المنظاران ايكثر استعداما عند التوةرا الةج حس ال
ةاب االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات مةن

بين المنظارات الستة التةي طرح ةا) (Venkatrman : 1989اسةميت بنمةا ل الم ءمةة (التفةاعمي،

الاس ةةيط ،المقابم ةةة ،التة ة ةةماس ال ةةداعمي ،الص ةةار الكمي ةةة ،االنحة ةران) اق ةةد ناص ةةرت الد ارس ةةة المنظ ةةار
التفاعمي ،اطار(  (Atkins : 1994أدا لمتورن عمج االستعدام االستراتي يال ينظمة الةةمومامات
باستعدام ث ثة نما ل قياس معتمفة (العارطة التنظيمية ،االستراتي يات التكيفية ،أنما ل )Ansoff

) ،ااضوت التركات عينة البح

أاا مر عمج افق ماقو ا عمج العارطة التنظيمية التةي رسةم ا

(  ) Mcfarlan : 1984ابودئ رسمت حسب ماقو ا عمج االسةتراتي يات التكيفيةة التةي ةاء ب ةا(
 (Miles and Snow : 1978امن ثمال أنما ل ) ) Ansoff : 1965ل ةرا تحديةد مةدو تاافق ةا

مةةع ماقو ةةا فةةي العارطةةة اإلسةةتراتي ية ،احةةااا ) ) Philips et al : 1995اعتبةةار االسةةتعدام
االسةةتراتي ي عمةةج تطةةابق أنظمةةة المومامةةات فةةي التةةركات قيةةد البح ة مةةع أنمةةا ل القةةاو ال
التنافسةةية

ال د طرحو (  ،) Porter : 1985ا اءت دراسة ) (Chan : 1992تاممة ااافية اا ت دت لاضع
أس ةةس كمي ةةة لحس ةةاب االس ةةتعدام اإلس ةةتراتي ي لتقني ةةة المومام ةةات اتق ةةدير ت ةةلثيره ف ةةي فاعمي ةةة أنظم ةةة

المومام ةةات اايداء التنظيم ةةي ،اأض ةةاءت الد ارس ةةة الطري ةةق لمب ةةاحثين بص ةةيارة أدا لحس ةةاب التا ةةو
االستراتي ي ينظمة المومامات مناظر لألدا التي تحسب التا و االستراتي ي إلسةتراتي ية المنظمةة

ابينت الدراسة ا اد تلثير اي ابي لمتكاما بةين يسةتراتي ية التةركة رااسةتراتي ية تقنيةة المومامةات فةي
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ايداء ،افي حدي

متصا أضافت دراسة ( ) Hale : 1996التي نفة ا فةي ثمةاني تةركات صة ير

الح م المقابمة التعصية يلج ايسماب ال د اءت بو الدراسة متقدمة الة كر ،ااسةتعدمت منظةارين

(التف ةةاعمي االمقابم ةةة) لحس ةةاب االس ةةتعدام االس ةةتراتي ي لتقني ةةة المومام ةةات اأك ةةدت الت ةةل ال
ثير االي ةةابي

ل س ةةتعدام االس ةةتراتي ي لتقني ةةة المومام ةةات ين ةةو يوك ةةس المة ةؤازر المتبادل ةةة ب ةةين يس ةةتراتي ية الت ةةركة
رااستراتيةال ية تقنية المةةومامات امن ثم يكان محدد أسةاس لةألداء ،ابحة )) Chan et al : 1997

في االستعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات اأكةداالا تةلثيره االي ةابي ف الةي ايداء التنظيمةي ،اناقتةت

د ارسةة) ) Bergeron : 2001المنظةارات السةتة التةي طرح ةا )) Venkatraman: 1989التةي
ات ةرنا ل ةةا سةةابقا ،اأاصةةت بضةةرار الةةتمون بد ارسةةة المنظةةارات بلسةةر ا عمةةج الةةررم مةةن مناص ةرت ا
المةدعا التةةفاعمي امةدعا المقابمةة ،اكةرس (  ) king et al : 2002د ارسةت م لمتوةرن عمةج تةلثير
االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات عمةةج أداء التةةركات ص ة ير الح ةةم فةةي المممكةةة المتحةةد

اتعصةاا أ ةم الواامةا التةي تسةاعد فةي ة ا االت ةاه .اانبة ار ( )Bergeron et al : 2004لمةتمون
في تةلثير اسةتراتي يو اإلعمةاا اال يكةا رااسةتراتي ية تقنيةة المومامةات فةي ايداء ااسةتعدمت الد ارسةة
منظةةار الصةةار الكميةةة ،لتتةةدد عمةةج أ ميةةة االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات ا ةةدفت د ارسةةة
) ) Jouirou and Kalika : 2004مورفة تلثير االستعدام االستراتي ي لتقنية المومامات في أداء

التركات ص ير الح م الواممة في قطاعات معتمفة باستعدام مدعا الت اير(التماس الداعمي ) في

قةطاعات معتمفة ،الم تعرل نةةتائج الد ارسةة عةن المةللان ،ا كةر ) (Gutierrez et al : 2006بةلن
تحسة ةةين أداء المنظم ة ةةة اتوزية ةةز فاعميتن ة ةةا اق ة ةةدرتنا التنافسة ةةية ية ة ة زم االسة ةةتعدام االس ة ةةتراتي ي لتقني ة ةةة

المومامةات ،اعمقةت د ارسةة ( )Chan et al : 2006فكةر الو قةة االي ابيةة بةين ايداء ااالسةتعدام
االستراتي ي لتقنيةة المومامةات ،ارسةم( ) Zhang :7889الصةار ات ةا عنةد محاالتةو التوةرن عمةج
ال
استعدام التركات ص ير الح م في الصين لتقنية المومامات استعداما اسةتراتي يا امةدو تةلثير ة ا
االسةةتعدام عمةةج أدائ ا.انب ةةت د ارسةةة ) (Gutierrez et al : 2008يلةةج ضةةرار العةةاا فةةي
تفاص ة ةةيا قي ة ةةاس االس ة ةةتعدام االس ة ةةتراتي ي لتقني ة ةةة المومام ة ةةات ف ة ةةي المس ة ةةتاو التتة ة ة يمي االتكتيك ة ةةي

ااالستراتي ي .ابحة

( (Loukis et al:2009تةلثير االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات فةي

أداء التةةركات اليانانيةةة ،اتاصةةمت باسةةتعدام عينةةة مكانةةو مةةن ) )237تةةركة بلح ةةام معتمفةةة يلةةج
ا اد ع قة اي ابية بين االستعدام االستراتي ي لتقنية المومامات اايداء.
اباسع الباح

القاا ،بود قراء الدراسات السابقة اأنوام النظر في ا ين الدراسات التي فحصت

ااسةةتف مت اناقتةةت االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات فةةي التةةركات كبيةةر الح ةةم اتصةةفت
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بافرت ةةا ااتفق ةةت يل ةةج ح ةةد كبي ةةر عم ةةج تةةلثيره االي ةةابي ف ةةي ايداء ،ارس ةةمت الد ارس ةةات الت ةةي عال ةةت
الماض ةةا ف ةةي الت ةةركات صة ة ير الح ةةم عم ةةج ت ةةحت ا ات الص ةةار  ،ري ةةر أن نقط ةةة العة ة ن ب ةةين
الباحثين تكمن في كيفية حسةابو ،اثمةة نةان نحةا المةدعا التفةاعمي ،ينةو يكفةا قيةاس الةت حم بةين
االستثمارات المرنة االصمبة ،كما أظ رت الم ار وة النظريةة لتمة الد ارسةات ،انتقةاالت متصةاعد فةي

أ مية الماضا  ،امي نحا التمون بو االبح

في حسابو ادراسة تلثيراتو عمج المستايات كافة في

المنظمةةة بوةةد أن كةةان حك ة ار عمةةج المسةةتاو االسةةتراتي ي فةةي التةةركات كبيةةر الح ةةم االحةةظ الباح ة

تةةحو الد ارسةةات التةةي تناالتةةو فةةي المكتبةةة الوراقيةةة ،ا ة ا مةةا ي ومةةو مسةةا ار بحثيةةا بحا ةةة الةةج يتةةباعو
بالبحة  ،اقةةد مةةدت الد ارسةةات السةةابقة الباحة
في ف م الو قة بين مت يرات البح

.

برؤيةةة متميةةز حةةاا الماضةةا اأرنةةت أفكةةاره اأسة مت

ثانيا:مشكلة البحث

أتيحت الفرصة أمام التركات ص ير الح م في محافظة د قار في النصن الثاني مةن الوقةد
اياا من القرن ال ديد القتناء الحااسيب التعصية بإتةكال ا المعتمفةة ،االحصةاا عمةج البرام يةات

التةةي تحتا ةةا ،اافةةرت ل ةةا سةةاق الومةةا الااعةةد فرصةةا كبيةةر  ،ار ةةاا مورفةةة قةةادرين عمةةج ضةةم
ااسةةتيواب التقنيةةة ااسةةتعدام ا اسةةتعداما مبةةدعا ،فةةي الاقةةت اتةو ،فلن ةةا تومةةا فةةي بيئةةة ب ةةا المنافسةةة

مستور  ،ايتاقع ان تزداد استوا ار في ضاء تااتر المومامات عن دعاا تةركات أ نبيةة عمةج العةط.
ال ة د يفةةرا منطقيةةا عمةةج أدار التةةركات عينةةة البح ة

امةةت

رؤيةةة ثاقبةةة تسةةتطيع عبر ةةا اضةةع

حمةاا لمتةك ت الااقةةع ،ا االسةتوداد لتاظيةن اسةةتثمارات ا الصةمبة االمرنةة ،االومةةا عمةج اسةةتعدام ا
عمج نحا فاعا اكفاء ااال ت اد فةي أدارت ةا لتةؤازر تا ةات التةركة اإلسةتراتي ية ،اتتر م ةا بزيةاد

حقيقية في أدائ ا باسةاطة تحسةين ينتا يت ةا ،ازيةاد فةي قةدرت ا اإلبداعيةة ،ا وةا صةارت ا ب ارقةة فةي

أ ةةان زبائن ةةا اقةةا عمم ةةا اترس ةم صةةاره ميمةةو ل ةةا ليصةةبحاا أافيةةاء ل ةةا ،اتصةةنع ل ةةا الفةةارق عمةةج

ايرا ،اتندفع يلج اإلمام برتاقة عمج نحا محساب.اعمج دو من
اآلتية م سد متكمة البح

:

ا تستعدم التركات ص ير الح م عينة البح

ما مدو أا مقدار

ما تلثيره في أدائ ا ؟

ا االستعدام ؟

ثالثا:أهمية البحث :

ا التصار تبةرز التسةاؤالت

تقنية المومامات استعداما استراتي يا ؟
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تبرز أ مية البح

في م مستو لنقطتين ،ايالج م حقة ااحدا من المااضع الحياية في حقةا

أنظمةةة المومامةةات ،االثانيةةة محاالتةةو التصةةدد الةةج ماضةةا لةةم ينةةا حظةةو مةةن البحة
الباح

في المكتبة الوراقية االوربية .

عمةةج حةةد عمةةم

رابعا:أهداف البحث :

يرك ةةز البحة ة

الح ةةالي عم ةةج ت ةةركات صة ة ير الح ةةم ،ايس ةةوج يل ةةج تحدي ةةد مس ةةتاو اس ةةتعدام ا

االستراتي ي لتقنية المومامات ،ايرمي يلج اعتبار تلثيره في ايداء ،اعمج ل  ،يقصد البح  ،أيثار
انتباه المونيين لو باساطة :

 .1قة ةراء االس ةةتعدام االس ةةتراتي ي لتقني ةةة المومام ةةات احس ةةابو اال ةةتمون ف ةةي ت ةةلثيره عم ةةج ايداء
التنظيمي

 .7يعداد أدا معتبةر امحكمةة لحسةاب االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات فةي التةركات
ص ير الح م في البيئة الوراقية .

 .3حسةةاب مسةةتاو االسةةتعدام لتقنيةةة المومامةةات فةةي التةةركات عينةةة البح ة
أدائ ا ،ابيان دالالتو اانوكاساتو في التطبيق.

ااعتبةةار تةةلثيره فةةي

خامسا:فرضية البحث :

يقام البح

عمج فرضية مفاد ا :

يؤدد استعدام التركات ص ير الح م تقنية المومامات المتاافر لةدي ا اسةتعداما اسةتراتي يا يلةج

تحسين أدائ ا.

سادسا:صياغة مخطط البحث وتفسير متغيراته :

يرمةةي الباح ة

مةةن اراء ص ة ةةيارة معطةةط البح ة

رسةةم الظة ة ةةا ر الم ةراد د ارسةةت ا االو قةةات بةةين

مت يرات ا عمج نحا تاما ااقتصادد كمما أمكن ،من نا يصار معطط البح

الظا ر بالتةكا()1

تةةلثير االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات النةةا م عةةن المةؤازر المةةتبادلة بةةين يسةةتراتي ية تقنيةةة
المةةومامات رااستراتي ية التركة في أداء التركة ااستمد الباح

رؤيتةو مةن ( King et al : 2002

 . ) ; Kefi and Kalika ; 2005 : Zhang : 2007اقبا العاا في عرا مت يرات البح ،

ينب ةةي التنبيةةو يلةةج أن التةةكا يفتةةرا تةةلثي ار مبات ة ار ل سةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات فةةي
ايداء الة د يصةةاره العةةط المتصةةا فةةي معطةةط البحة اي سةةد فرضةةية البحة ال  ،الةةم يرسةةم المعطةةط
ع قة مباتر بين يستراتي ية ايعماا اايداء ،اال بين يسةتراتي ية تقنيةة المومامةات اايداء ،ليوطةي

داللة ااضحة بلن ال يستراتي ية التةركة اال يسةتراتي ية تقنيةة المومامةات تةؤثر تةلثي ار مباتة ار فةي أداء

التركة ،ين رسةم ة ه الصةار قةد يوطةي داللةة بةلن أحةدو اإلسةتراتي يتين قةد تتفةاق فةي تلثير ةا فةي

قياس تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في اداء الشركات صغيرة الحجم

ايداء ،امةةن ثةةم ترسةةم عارطةةة طريةةق لمتةةركات ايعةةرو لتبني ةةا ،ابةةدال مةةن لة فةةلن المعطةةط يؤتةةر
اعمةةج نحةةا ريةةر قابةةا لمةةبس ،بةةلن تةةلثير كمتةةا اإلسةةتراتي يتين يةةلتي مةةن تفاعم مةةا ،الة د يصةةار عمةةج
ي ةل االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات فةةي معطةةط البح ة

اآلتي :

 .ايظ ةةر المعطةةط عمةةج النحةةا

التكا ( ) 1

معطط البح

اضي
االفتر ال

إستراتيجية الشركة

االستخدام االستراتيجي
لتقنية المعلومات

األداء

إستراتيجية تقنية
المعلومات
ااآلتي تفسير لمت يرات معطط الدراسة:
 .1إستراتيجية الشركة

تةةدد (  ) King et al : 2002عمةةج ان التةةركات ص ة ير الح ةةم ال تقةةام بصةةيارة
يس ةةتراتي ية عاص ةةة ب ةةا ،اتعط ةةط ل ةةا ،ب ةةا تظ ةةر عم ةةج ت ةةكا الت ازم ةةات تنظيمي ةةة مح ةةدد  ،انس ةةج

( (Hussin et al : 2002عمةج ات المنةااا ،اأكةد بةلن التةركات صة ير الح ةم ال تقةام بصةيارة
يس ةةتراتي ية عاص ةةة ب ةةا ،ب ةةا توتم ةةد عم ةةج م ةةا اص ةةفو (  ) Mintzbarg : 1988بإالس ةةتراتي ية
المنبثقة(البازرةة) النا مةة عةن سمسةمة مترابطةة مةن القة اررات ،اعةالن (  ) Des et al : 2007ة ه

الرؤيةةة ابةةين ان اإلسةةتراتي ية ةةي تحمةةي ت اقة اررات اأفوةاا تقةةام ب ةةا التةةركة كبيةةر الح ةةم اصة ير

الح م عمج حد سااء ب ةةية عمق راادامة المزايا التنافسية ،امما ال ت فيو ،فان ما تقدم يؤتر تفااتا
التةةركات ص ة ير الح ةةم ل سةةتراتي ية ،فةةالطرن اياا ال يةةرو ا ةةادا
فةةي تفسةةير ا ةةاد أا امةةت
ل ستراتي ية في التركات صة ة ير الح م ،االثةاني يةرو الوكةس ،اعةزو( )King et al : 2002ة ا
االعةةت ن يلةةج التركيةةز عمةةج اإلسةةتراتي ية الضةةمنية الةةيس اإلسةةتراتي ية الصةريحة ،ي زم ةةا االفتقةةار

يلةةج االتة ةةفاق فةةي أدب الحقةةا حةةاا يسةةتراتي ية التةةركة ص ة ير الح ةةم.ا بةةين ة ا ا ا طفةةت الةةج
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الس ةةطح رؤي ةةة دي ةةد مفاد ةةا تت ةةعيم طائفة ةة م ةةن الواام ةةا ي ار ةةا الموني ةةان م ةةؤثر ف ةةي بن ةةاء الق ةةدر
التنافسية لمتركات ص ير الح م  .افي

ا العصام نبو ()Lefevre and Lefebvre: 1992

الج سوي التركات ص ير الح ةم بات ةاه تعفةيا كمف ةا باسةاطة صةنع منتةال مميةز ،االتلكيةد عمةج

سرعة االست ابة ااال تمةام ب ةاد العدمةة االمواممةة الحسةنة لمزبةان .اسةاق ( Barkham et al :
 ) 1996فك ة ةةر يس ة ةةتراتي ية التس ة ةةوير ،رااس ة ةةتراتي ية كف ة ةةاء اإلنت ة ةةال ،رااس ة ةةتراتي ية الس ة ةةاق ال دي ة ةةد ،
رااسة ةةتراتي ية المنتة ةةال ال دية ةةد ،رااسة ةةتراتي ية تناية ةةع اإلنتة ةةال ،رااست ارت ة ة ةةي ية تمية ةةز المنتة ةةال  .اأتة ةةاد (
 ) Pratten : 1991بإسةةتراتي ية ةةاد ال ةةعدمة  .الة ا فةةلن البحة

تبنةةج الم ةةسار الة د ةةاءت بةةو

د ارسةة (  ) King et al : 2002 ; Hussin et al : 2002الة د اسةتند عمةج صةيارة تسةع فقةرات
تصن كا فقر يستراتي ية ضمنية قد تتبنا ا التركة قيد البح

.

-2إستراتيجية تقنية المعلومات

بةين ( ) Pearce and Robinson : 2007أن سةرعة الت ييةر فةي البيئةة العار يةة النا حةة
ع ةةن التق ةةدم المتس ةةار ف ةةي االبتك ةةارات ،عصاص ةةا ،ف ةةي مض ةةمار تقني ةةة المومام ةةات ااالتص ةةاالت ف ةةي

السنين ايعير  ،امتد تلثيره يلةج ميةع المنظمةات اأدو يلةج فةرا ض ة اط ااضةحة عمةج المنظمةات
العاصةةة االوامةةة ،مةةا حةةتم عمي ةةا يعةةداد يسةةتراتي ية عاصةةة لتقنيةةة المومامةةات ااالتصةةاالت لتة ةةحقيق
أ داف ة ة ا ،اكمةةا أفةةاد (  ) Philips : 2006أن المنظمةةة التةةي تنتةةد المحافظةةة عمةةج أداء نتةةاطات ا
عم ةةج نح ةةا مس ةةتمر اتتكي ةةن م ةةع الت ية ةرات ف ةةي الو ةةالم الب ةةد ان تم ةةل يل ةةج يع ةةداد يس ةةتراتي ية لتقني ةةة

مومامات ةةا اتتةةابع الت ييةةر فةةي ة ا الم ةةاا  .ال ة ا ،فةةان المنظمةةة المواصةةر التةةي توةةين فةةي داامةةة

الت يير عمج رأو) ) Mortaay : 2003بحا ة الج يستراتي ية لتقنية المومامات لتصن اينتطة
االلكترانيةةة الداعمةةة الموبةةر عةةن يسةةتراتي ية التةةركة ارؤيت ةةا المسةةتقبمية  .راا ا مةةا عر نةةا عمةةج رؤيةةة
الدارسةةين ي ميةةة يسةةتراتي ية تقنيةةة المومامةةات فةةي المنظمةةة ،نمحةةظ ب ة ء انتقةةاالت بات ةةاه التتةةديد
عم ةةج مناص ةةر ا ةةاد يس ةةتراتي ية لتقني ةةة المومام ةةات ،بم ةةرار ال ةةزمن ،ف ةةي الاق ةةت الة ة د الح ةةظ في ةةو (
 ) Leses and Leses : 1987ان التةركات صة ير الح ةم لةم تعطةط بمةا يكفةي السةتعدام تقنيةة

المومامةةات ،تةةرو د ارسةةة (  ) Roymond and Pare:1992ضةةرار اسةةتعدام التةةركات صة ير
الح ةةم تقنيةةة المومامةةات اسةةتعداما اسةةتراتي يا .اتماتةةيا مةةع قيةةاس يسةةتراتي ية التةةركة ،فةةلن البح ة

الحالي يسير في االت اه اتو ،ي تم صيارة تسع فقرات لقيةاس يسةتراتي ية تقنيةة المومامةات لتنةاظر
الفقرات الموبر عةن االسةتراتي يات التةي تومةا ب ةا التةركة مةدار البحة  ،ااضةوت عمةج نحةا يتةير
يلج مدو اإلسناد االمؤازر التي تقدم ا يستراتي ية تقنية المومامات يلج يستراتي ية التركة .
 -3االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات

قياس تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في اداء الشركات صغيرة الحجم

نةاه ( )Hale : 1996بةان تعطةيط اتطةاير يست ارت ةةي ية أنظمةة المومامةات المناسةب يمكةن أن
يصة ة ةةبح طريق ةةا مقبة ةاال لتت ةةعيم الم ةةاالت الت ةةي ب ةةا س ةةان ت ن ةةي المنظمة ةة أعظ ةةم المن ةةافع م ةةن

اسةتثمارات ا فةي تقنيةة المومامةات ،عمةج أن يقتةةرن لة بتنةارم اتناسةق يسةتراتي ية أنظمةة المومامةةات

مةةع يسةةتراتي ية ايعمةةاا .مةةن نةةا ،تةةدد البةةاحثان اباسةةتمرار عمةةج ضةةرار التكامةةا بةةين يسةةتراتي ية
تقنية المومامات رااسةتراتي ية ايعمةاا عمةج مسةتاو الصةيارة االتنفية .مةع لة  ،فةان اال تمةام عمةج

افةةق مةةا ك ةره ( )King et al : 2002انصةةب عمةةج االسةةتعدام التت ة يمي ابقةةي االسةةتعدام
االسة ةةتراتي ي بوي ةةدا ع ةةن دائ ةةر الض ةةاء ،ري ةةر أن المتة ة د ت ي ةةر ،اعم ةةج رأو
) al:2001الٍ) أضةةحج باس ةةع الت ةةركات ص ة ير الح ةةم اس ةةتعدام تقنيةةة المومام ةةات باص ةةف ا سة ة حا
et

Bergeron

لماصةةاا االمحافظ ةةةال الماقةةع التنافس ةةي الم ةؤاتي ل ةةا ضةةمن قط ةةا نتةةاط ا.اعمج اف ةةق ة ه الفمس ةةفة

ازدادال اال تمةةام بالمسةةاند االم ةؤازر المتقابمةةة بةةين يسةةتراتي ية ايعمةةاا رااسةةتراتي ية تقنيةةة المومامةةات

اعطة ةط تقنية ةة المومام ةةات ارس ةةالة اأ ةةدان اعط ةةط ايعم ةةاا الت ةةي تفض ةةي ف ةةي ن اي ةةة الم ةةةطان ال ةةج
اسةتعدام تقنيةة المومامةات استةةعداما اسةتراتي يا ،عصاصةةا فةي التةركات كبيةر الح ةم .اسةاقت ة ه

الفكةر لتطبةق عمةج التةركات صة ير الح ةم كمةا أفةاد ( )Levy et al :2001حينمةا أتةار الةج أن
بوا التركات ص ير الح م التي تتضافر ب ا يستراتي ية تقنية المومامات مع يستراتي يت ا الوامةة
ال تةةرو فةةي االسةةتثمار بتقنيةةة المومامةةات اسةةيمة لحفةةظ الكمفةةة فقةةط بةةا أيضةةا طريقةةا إلضةةافة القيمةةة.

اعمية ةةو ،ازدادال اال تمة ةةام بالمسة ةةاند االم ة ةؤازر المتقابمة ةةة بة ةةين يسة ةةتراتي ية ايعمة ةةاا رااسة ةةتراتي ية تقنية ةةة

المومامة ةةات اعط ة ةط تقني ة ةة المومامة ةةات ارسة ةةالة اأ ة ةةدان اعطة ةةط ايعمة ةةاا ،ال ة ة د يمثة ةةا االسة ةةتعدام
االسةتراتي ي لتقنيةةة المومامةات فةةي التةةركات صة ير الح ةةم .اعميةو ،يةةرو الباحة

فةي تنةةارم أ ةةدان

انتاطات تقنية المومامات التي تساند أ دان انتاطات التةركة فةي السوو العاليوة التنواف

مثلموا ووو

حال الشركات مثار البحث ،أصبحت مسألة حتمية ولي ضربا من الترف.
 -4األداء
اكتسةةج ماضةةا قيةةاس المنةةافع المتحققةةة مةةن تقنيةةة المومامةةات أ ميةةة عاصةةة ،حتةةج أضةةحج مةةن
المت ة ة ةةارا ايساس ة ة ةةية الت ة ة ةةي تاا ة ة ةةو الموني ة ة ةةين بلنظم ة ة ةةة المومام ة ة ةةات منة ة ة ة م ة ة ةةد ليس ة ة ةةت بالقص ة ة ةةير

(الزيةةادد .)7889:ل ة ا ،ا تمةةت المنظمةةات بالمؤت ةرات التةةي يمكةةن ان تسةةتعدم لقيةةاس المنةةافع التةةي
باس ةةو ا ني ةةا م ةةن اراء االس ةةتثمار ف ةةي تقني ةةة المومام ةةات.افي ة ة ا الت ةةلن ،در ةةت الد ارس ةةات ات

الصمة عمةج اضةع متة ة ة ير ايداء مت يةر موتمةد ،اطرحةت عمةج طاالةة الةةنقان عديةد مةن المقةاييس،
اضوت في طائفةتين ايالةج المقةاييس الماضةاعية االثانيةة المقةاييس ال اتيةة ،انةاقن Robinson :

) )Dess and 1984كمتةةا الطةةائفتين ،ابةةين ان ايداء يمكةةن ان يقةةاس قياسةةا اتيةةا أا ماضةةاعيا،
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ايوتمد القياس الماضةاعي عمةج البيانةات الماليةة  .اال يبةدا ة ا المنحةج رتةيدا باعتقةاد الباحة

مثةةا ة ا البح ة

السةةتحالة الاصةةاا الةةج الموطيةةات الماليةةة فةةي التةةركات عينةةة البح ة

الة ار ن ين ةةا تنةةدرل اعمةةج رأد عينةةة البحة

فةي

فةةي الاقةةت

تحةةت بةةاب السةرية ،امةةن ثةةم ،فةةلن القيةةاس الة اتي القةةائم

عمةج تقيةةيم المةديرين النسةةبي ي ميةة اد اركةةات م لتةةلثير االسةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةة المومامةةات يبةةدا

مناسةبا تمامةا ،اقةد ناصةر(  ) Jouirou and Kalika : 2004ة ه الرؤيةة ار ةةح ( Miller :
 ) 1987كفةةة المقيةةاس ال ة اتي ينةةو يحةةيط بةةالمف ام الااسةةع يداء ايعمةةاا ،مةةن نةةا يتبنةةج البح ة

الحالي القياس ال اتي ال د يوتمةد ايبوةاد(النما االربحيةة) التةي طار ةا ( Jouirou and Kalika :

. )2004

ً:مجتمع البحث وعينته ومجاله ألزماني والمكاني
سابعا

تكةةان م تمةةع البح ة

مةةن التةةركات ص ة ير الح ةةم فةةي محافظةةة د قةةار البةةالغ عةةدد ا ()348

عمةةج افةةق الموطيةةات التةةي حصةةا عمي ةةا الباح ة
باصف ا ال ة الرسمية الماثاق ب ا في

مةةن دائةةر ض ةريبة د قةةار بتةةاريخ 7889/4/78

ا التلن.بم ت عينة البح (  )139تركة اتترط الباح

ان تك ةةان الت ةةركة عامم ةةة حالي ةةا ،ال يت ةةااز ع ةةدد عاممي ةةا ( ،)78اتس ةةتعدم تقني ةةة المومام ةةات ف ةةي
نتاطات ا .تازعت بين التةركات ال ندسةية  %99االت ةار الوامةة %71االواممةة فةي قطةا الصةيرفة

الت ارية االتحايا المالي ،%78موظم التركات لةدي ا عبةره باسةتعدام تقنيةة المومامةات تت ةااز ()9

سةةناات .از الباحة

االسةةتبانة عمةةج عينةةة البحة

(اسةةتبانو لكةةا تةةركة) التةةي حةةدد ا اتسةةاقا مةةع مةةا

كةره ( )Jarvenpaa and Ives:1991الة د أتةةار بةةان المةةدير/المال

ةةا اي ةةدر باإل ابةةة عةةن

ةز عةةن المةةدو الة د
ةار تةةام عةةن يسةةتراتي ية التةةركة اأد اركةا ممية ا
مثةةا ة ه التسةةاؤالت الن لديةةو تصة ا
تسة ةةتعدم ب ة ةةو تقنية ةةة المومام ة ةةات ف ة ةةي تة ةةركتو ،ال ة ةةو القة ةةدر عم ة ةةج تس ة ةةعير تقنية ةةة المومام ة ةةات لعدم ة ةةة

استراتي ة ة ة ة ي ا.استر ع من ة ةةا ( )110أسة ةةتبود من ة ةةا( )0لوة ةةدم اكتمة ةةاا المومامة ةةات في ة ةةا ،ال ة ة ا ،فة ةةان
االسةةتبانات العاضةةوة لمتحميةةا بم ةةت ( )118اتتةةكا مةةا نسةةبتو (.)%04ا ةةي عاليةةة بالمقارنةةة مةةع
الد ارسةات التةةي أ ريةت فةةي بيئةات أعةةرو مةةا يؤتةر ا تمةةام الوينةة بالماضةةا اتفةاعم م موةةو ،ات ةةاا از

إلحةةدو المتةةك ت الم زمةةة لمبحةةا التةةي توتمةةد االسةةتبانة التةةي يسةةمي ا ()Aaker et al:1998
أعطةةاء عةةدم االسةةت ابة النا مةةة عةةن ال ةرفا ،اتمثةةا حةةداده الطبيويةةة ( ،)%78-%18افةةي حالةةة
ت ااز ةةا توطةةي اتةةاره م مةة لمباحة

بةةان اسةةتبانتو ال تةرتبط با تمامةةات عينةةة البح .نفة البحة

محافظة د قار لمفتر من  7889/1/70ال اية .7889/0/19
ً :بناء أداة القياس
ثامنا

فةةي

قياس تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في اداء الشركات صغيرة الحجم

يقترن ) )Dillman:1978ب ية يعةداد المقيةاس بتةكا سةميم ،القيةام بترتةيحو فةي ثة

م ارحةا

ا ل بورضو عمج ايكاديميين ،ثم المديرين الواممين في التركات صة ير الح ةم فةي مرحمةة أالةج،

ث ةةم ت ربت ةةو بت ةةكا أال ةةي عم ةةج الم ةةديرين الو ةةاممين ف ةةي الت ةةركات صة ة ير الح م.اعم ةةج لة ة ال و ةةا

المقياس يقام عمج أسس ماضاعية اتفافة فان الباح

اتع

ممة من التدابير اعمج النحا اآلتي:

.1قراء ااسوة في أدب الحقا امتابوة المقاييس التي حاالةت حسةاب االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة
المومامات في قااعد البيانات المتاحة في المكتبة االفت ارضية الوراقية عمج تبكة االنترنيت.

 .7عقد حمقة نقاتية في كمية القانان  /اموة د قار با اد م ماعة من ايسات  ،طرن الماضا

بت ةةكا ع ةةام ،اتمق ةةج م ماع ةةة م حظ ةةات ح ةةاا الماض ةةا  .أعقب ةةا بحمق ةةة نقات ةةية ف ةةي كمي ةةة اإلدار
ااالقتصاد  /اموة د قار كرست لمناقتة الماضا اركزت عمج االستبانة المقترحة اتمقج الباح
بضوة م حظات بتان االستبانة ،أع بوض ا يدراكة ي ميت ا األمويت ا.

.3يعةةداد المقيةةاس بصةةي تو اياليةةة اعرضةةو عمةةج ()9مةةديرين يمتمكةةان تةةركات صة ير الح ةةم ممةةن
يتمتوةةان بعب ةره فةةي م ةةاا عمم ةةم لمورفةةة مةةدو توبيةةر المقيةةاس عمةةا ما ةةاد فو ة فةةي بيئةةة الومةةا،

اعدلت بوا الفقرات في ضاء آرائ م.

.4عرا المقياس عمج محكمين متعصصين اعدت الفقر التةي ال تحصةا عمةج قبةاا  %08مةن م
بحا ة الج توةديا ،احصةمت موظةم الفقةرات عمةج القبةاا ين ةا باعتقةاد الباحة
تتمتع بصدق اثبات عاليين.

.9از الباحة

مقتبسةة مةن مقةاييس

االسةةتبانة بصةي ت ا المودلةةة عمةج ( )18مةةديرين مةةن ريةر عينةةة البحة

ف م م ااستيواب م لفقرات االستبانة اعدلت الفقرات في ضاء بوا الم حظات.
ابود أن اصا الباح

لمورفةةة مةةدو

الج قناعة بان المقياس التزم بتراط بناء المقياس المورافةة ،طبةق فةي

صي تو الن ائية.
تاسعا :أداة القيـاس

تكانةةت أدا القيةةاس مةةن ( )77فقةةر  ،طمةةب مةةن المست ة يبين يبةةداء اتفةةاق م أا عةةدم اتفةةاق م عمةةج

فقرات االستبانة ،عمج افق مويار ليكرت العماسةي المتةدرل فةي أ ميتةو مةن (  ) 5-1لمورفةة اتفةاق
أا عدم اتفاق أفراد الوينة مع الفقر المونية.صةةممت الفقةرات (  ) 9 – 1لقيةاس يسةتراتي ية ال ة ةةتركة
االفقرات (  ) 10 – 18لقياس يستراتيةةال ية تقنية المومامات مستمد مةن ( Hassin et al : 2001

) االفقةرات(  ) 77 – 19لقيةاس ايداء التةي اقتبسةت مةن (. )Jouirou and Kalika : 2004
احسة ةةب االسة ةةتعدام االسة ةةتراتي ي باصة ةةفو تفة ةةاع الٍٍ بة ةةين يسة ةةتراتي ية ايعمة ةةاا ااسة ةةتراتي يو تقنية ةةة

المومامات ،اعدلت الفقرات عمج نحا يتناسب مع طبيوة الدراسة ابيئت ا.
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ً:أساليب تحليل البيانات واختبار الفرضية
عاشرا

استعدام عد أساليب يحصائية ،اتتممت عمج كا مةن

تطمب تحميا البيانات العاصة بالبح

التحمية ةةا الوة ةةاممي ،االتحمية ةةا الاصفي(الاسة ةةط الحسة ةةابي ااالنح ة ةران الموي ةةارد) ،اتحمية ةةا التبة ةةاين، ،
ااعتبار ألفا كرانباخ ،االتحميا الونقادد )
أحد عشر:االختبارات الخـاصة بـأداة القيـاس
 -1صـدق األداة

أتةارت د ارسةة ( )Premkumar and Bahattachrjee : 2008الةج ان الباحة

عنةدما يةرام

التحقةةق مةةن صةةحة تاقوةةو أا افت ارضةةو أا الكتةةن عةةن الواامةةا أا ايبوةةاد المتضةةمنة ،فةةلن التحميةةا

الو ةةاممي التلكي ةةدد يك ةةان مفضة ة عم ةةج التحمي ةةا الكت ةةفي ،اف ةةي ح ةةدي
 )2000:الج أن الباح

متص ةةا ن ةةاه (صة ة ن ال ةةدين

ي ا افترا ان احد المت يرات مرتبط بواما موين بدر ة اكبر مةن ارتباطةو

بوامةةا أعةةر ،فةةلن التمةةايز الكمةةي يمكةةن التحقةةق منةةو باسةةاطة التحميةةا ألوةةاممي التلكيةةدد ،اينطبةةق
الاصن المتقدم عمج الدراسة الحالية ين فقرات ا التي تقةيس ايبوةاد المطمةاب التحةرد عن ةا مقتبسةو

مةةن د ارسةةات سةةابقة تمتوةةت بالصةةدق االثبةةات  .اعميةةو اسةةتعدم الباح ة

التحميةةا ألوةةاممي التلكي ةةدد

لمتوةةرن عمةةج صةةدق ايدا  .ايوةةرا ال ةةداا( )1مصةةفافة التتةةبوات الوامميةةة النا مةةة عةةن نتةةائج
عمميات التحميا ألواممي  .ااعتمد أسماب االر حية القصاو ال د تتركةز ي راءاتةو اإلحصةائية يلةج
التاصةةا يلةةج أفضةةا قةةيم تقديريةةة لمتتةةبوات الوامميةةة ،ايفيةةد ة ا ايسةةماب فةةي الت مةةب عمةةج متةةكمة
ه المتكمة تتومق بالتمييز بين تباين الواامةا

يحصائية لم يتم الت مب عمي ا في ايساليب ايعرو،

المتةةتركة ( االتةةتراكيات ) االتبةةاين العةةام ،الن ة ا يتطمةةب تقةةدير االتةةتراكيات .اأسةةتعدم مح ة
ة ر ااحةةد صةةحيح حةةدا أدنةةج لقبةةاا الوامةةا ،حي ة

تاقةةن اسةةتعرال الواامةةا عنةةد م ةةستاو ال ة ر

الكةةامن ( ) Latent Factorااحةةد صة ةةحيح فةةلكثر.ا (  ) 70 %مسةةتاو داللةةة لمتتةةبع.ايورا
ال داا ( )1مصفافة التتبوات الواممية.

الجدول ()1

مصفوفة التشبعات العاملية
ت
1
9
3
4
5
6
7
8
2
10
11
19

مضمون الفقرة
جودة الخدمة
كفاءة اإلنتاج
جودة المنتوج
تميز المنتوج
تنويع المنتجات
منتجات جديدة
تسويق مكثف
أسواق جديدة
خفض األسعار
تحسين جودة الخدمة
تطوير كفاءة العمليات
تقديم خدمات راقية

9

1
0.81
0.79
0.73
0.18
0.09
0.16
0.13
0.14
0.05
0.28
0.21
0.11

3
0.14
0.13
0.28
0.77
0.76
0.78
0.22
0.25
0.31
0.07
0.27
0.35

4
0.33
0.10
0.29
0.15
0.18
0.28
0.76
0.81
0.80
0.34
0.14
0.23

5
0.23
0.17
0.26
0.14
0.09
0.17
0.06
0.18
0.09
0.78
0.81
0.82

6
0.17
0.29
0.31
0.28
0.11
0.14
0.09
0.12
0.16
0.16
0.18
0.21

0.13
0.18
0.17
0.26
0.18
0.12
0.17
0.14
0.10
0.16
0.16
0.18

7
0.07
0.16
0.12
0.10
0.11
0.06
0.12
0.08
0.09
0.10
0.13
0.11

8
0.07
0.09
o.08
0.01
0.07
0.07
0.05
0.07
0.02
0.03
0.01
0.03

االشتراكيات
0.85
0.79
0.87
0.78
0.68
0.75
0.67
0.77
0.82
0.82
0.82
0.92
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 13تجعل التقنية منتجنا متميز
 14تطرح منتجات جديدة
 15تحدد التشكيلة المعروضة
 16تساعد في خفض األسعار
 17تنفيذ الحمالت السوقية
 18تشخيص األسواق
 12تحسين اإلنتاجية
 90السيطرة على التكاليف
 91زيادة القدرة اإلبداعية
 99تعزيز الربحية
الجذور الكامنة
نسبة التباين الكلي
نسبة التباين المشترك
نسبة التباين المتراكم

0.06
0.07
0.09
0.11
0.13
0.18
0.06
0.13
0.08
0.12
2.14
0.12
0.10
0.10

0.14
0.13
0.26
0.11
0.09
0.19
0.09
0.14
0.13
0.16
2.37
0.14
0.11
0.21

0.16
0.15
0.11
0.10
0.08
0.06
0.09
0.14
0.10
0.09
2.46
0.14
0.11
0.32

0.18
0.11
0.23
0.31
0.30
0.11
0.13
0.09
0.18
0.23
2.44
0.14
0.11
0.43

0.71
0.79
0.80
0.07
0.13
0.18
0.16
0.06
0.19
0.10
2.29
0.13
0.10
0.53

0.19
0.08
0.21
0.73
0.86
0.70
0.14
0.13
0.09
0.14
2.15
0.13
0. 10
0.63

0.19
0.09
0.08
0.16
0.11
0.14
0.88
0.83
0.13
0.04
1.68
0.10
0.07
0.70

0.01
0.02
009
0.04
0.08
0.05
0.04
0.08
0.85
0.86
1.67
0.10
0.07
0.77

0.81
0.60
0.81
0.68
0.88
0.61
0.84
0.75
0.83
0.85
17.2

اية ة ةةتضح مةةن ال ةةداا ( )1أن ة ة ةةميع الفق ةرات تت ة ةةبوت عمةةج الواامةةا التةةي تقة ة ةةيس ا ضةةمن

المويار في ة ه الد ارسةة ،كمةا اعتمةد الباحة

لمت ةةحقق مةن صةدق ايدا مةا يوةرن بالصةدق التمةايزد

ال ة د يبةةين المةةدو ال ة د يعتمةةن فيةةو البوةةد المونةةي أا يمكةةن تميي ةزه عةةن ايبوةةاد ايعةةرو ،حسةةب مةةا

أتةار ليةو ( .)Barcley et al: 1995اياصةن بلنةو موامةةا االرتبةاط بةين الةةدر ات عمةج مقيةةاس
سةةمو موينةةو االةةدر ات عمةةج مقيةةاس يقةةيس سةةمو معتمفةةة أا مواكسةةة.ابين (سةةيكاران )7882:يننةةا
ن ةةتمكن م ةةن تلكي ةةد الص ةةدق التميي ةةزد ي ا أت ةةرت النت ةةائج ع ةةدم ا ةةاد ارتب ةةاط ب ةةين مت ية ةرين افترض ةةت

النظريةة عةدم ا ةاد ارتبةاط بين مةا .اصةاره ) ) Igbaria et al : 1995بلنةو الدر ةة التةي تتمةايز

الفقةرات بةةين ايبوةةاد ،ايتحقةةق حينمةةا تتتةةبع الفقةرات التةةي تقة ةةيس بوةةدا مةةا ،عمةةج لة البوةةد ،كمةةا ةةا
متاقع.ابالتةةالي فةةان ة ا مؤتةةر عمةةج أن ايدا تقةةيس مفا ةةيم معتمفةةة .ايظ ةةر لة بتةةكا مةةي فةةي
د ص ةةمو ك ةةر

ال ةةداا رق ةةم ( )1ا تت ةةبوت ميةةع الفقة ةرات عم ةةج افةةق م ةةا ا متاق ةةع .افةةي ح ةةدي
(سةةيكاران)7882:أننةةا نص ةةا الةةج الصةةدق التق ةةاربي أ ا مةةا ا ةةد ارتب ةةاط عة ال
ةاا بةةين النت ةةائج التةةي ت ةةم
الحصةةاا عمي ةةا باسةةتعدام مقياسةةين يقيسةةا المف ةةام نفسةةو .امةةن قةراء ال ةةداا( )1الة د حصةةا عميةةو

الباح

باستعدام الحزمة اإلحصائية لمومام اال تماعية نمحظ باضان تحقق القااعةد المة كار آنفةا،

ي ت ةةاازت التتةةبوات لكةةا فقةرات الد ارسةةة المسةةتاو المطمةةاب.اان ة ا النسةةبة كمةةا كةةر( Fornell

 ):1982توةد موامةةا تتةبع عاليةةا ين الفقةرات تفسةةر() 0.50مةةن التبةاين فةةي البوةد الة د تقيسةةو .اان
ة ه التةةراط تت ةاافر يسةتنادا الةةج قيمةةة موةةدا التةةتبع يبوةةاد الد ارسةةة الحاليةةة ي ت ةراان الموةةدا بةةين (

 ) 8.00 ،8.98بالنتي ة يمكن القاا تحقق صدق التقارب يدا الدراسة الحالية  .زيةاد عمةج لة ،
يؤتر ال ةةتباين المتتر ال د يمثا ال ار الكامنة التي توني مقدار نسبة التباين في المت يرات التي

يمكن تفسةير ا باساطة مومامية الواامةا ارتفاعةا فةي قيمةةت ا ا بم ةت (  ) 17.2اتسةااد ة ه القيمةة
االتتراكيات ( قيمة التيا ) التي تمثا نسبة التباين فةي المت يةر التةي توةزو أا تفسةر باسةاطة ة ا
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الوامةةا أا الواامةةا المتةةتركة .اارتفةةا قيمةةة االتةةتراكيات ل عتبةةار تونةةي قةةدر ل ة االعتبةةار عمةةج

قيةةاس الصةةفة التةةي اضةةع مةةن أ م ةةا  .افسةةرت الواامةةا (  ) 8.99مةةن التبةةاين الكمةةي ال ة د يمكةةن
تفسةةيره اان النسةةبة المتبقيةةة توةةزو يلةةج ايعطةةاء الناعيةةة اأعطةةاء قيةةاس المت ي ةرات  .ينطبةةق الك ة م

أع ة ه عمةةج االتةةتراكيات لكةةا فقةةر التةةي توةةد مقياس ةا لمتبةةاين الكمةةي ال ة د يقةةع فةةي صةةن موةةين مةةن
المصفافة الواممية ات اازت اتتراكيات الفقرات ( ) 8.28ممةا يةؤازر ايوةزز صةدق المقيةاس .اعمةج
ل  ،باسع الباح

القاا ان فقرات القياس مميزه عامميا اأحادية االت اه.

-2ثبـات األداة

ُحسب مواما الثةةبات باستعدام موادلة ( (Cronbach alphaالتي تود من أكثر مقايةةيس الثبات
اسةةتعداما ين ةةا توتمةةد عمةةج قيةةاس موامةةا ارتبةةاط الفق ةرات مةةع بوض ة ا امةةع در ةةة المقيةةاس الكميةةة
اتسةمج أيضةةا الت ةانس الةةداعمي ،الة د يتةةير يلةةج قةا االرتباطةةات بةين الفقةرات فةي االعتبةةار .ايقةةام

االعتبةار حسةب مةا أتةار يليةو )  ( Nunnally : 1978عمةج أن اقتةراب قيمةة ألفةا مةن الااحةد داللةو
عمةةج ت ةةانس بن ةةاد االع ةةتبار االوكةةس دالل ةةة عمةةج أن الفق ةرات ري ةةر مترابطةةة كمةةا ةةا متاقةةع ،اق ةةد

ترااحت قيمة ألةفا لفقرات الدراسة بين) %81ا )%80اتود المستايات مقبالة مونايا ل عتبار .
اقبا البدء بالتحةةميا ا د الباح

ضرار في التةةحقق من مدو ت انس ي ابات أفراد الوينة حاا

كا فقر  .من فقرات االسةةتبانة امن ا ةا لة اعتمةد الباحة

االنحةران المويةارد ينةو عمةج افةق مةا

كةره ( صة ن الةةدين  ) 7888 :مقيةةاس حسةةاس بدر ةةة انحةران أا ابتوةةاد قةةيم المت يةةر عةةن الاسةةط

الحسابي اص ر قيمتو تدا عمج أن

ه القيم متقاربة امتراكمة بالقرب من المتاسط ،ا ا يوني ين

تتتت ا ص ير ،االوكةس صةحيح  .ةا مبنةي عمةج أسةاس منطقةي سةميم ايسةتعدم فةي حسةابو طريقةة
ماضةاعية تتنةااا ميةع قةيم المت يةر .افةي الد ارسةةة الحاليةة فةلن قةيم االنحةران المويةارد كممةا كانةةت

ص ة ير  ،كانةةت اإل ابةةات أكثةةر ت انسةةا أا اقت اربةةا االوكةةس صةةحيح ،اظ ةةر مةةن ق ةراء قةةيم االنح ةران
المويةةارد لمفقةرات ( ايسةةئمة) أن االنح ارفةةات الموياريةةة ترااحةةت بةةين (  0.88ا  ) 1.01ايونةةي لة

ت ةةانس ي ابةةات أفةراد الوينةةة اتقةةارب م حةةاا كةةا فقةرات المقيةةاس ،ممةةا يسةةمح بةةالحكم عمةةج دقةةة نتةةائج
التحميا ال حق  .االحظ الباح

أن ي ابات أفراد الوينة كانت أكثر ت انسةا بداللةة مؤتةر االنحةران

المويةارد حةاا الفقةرات الة د تقةةيس ايداء امةن ثةم الفقةرات التةي تقةةيس االسةتعدام االسةةتراتي ي ات

الا ةةة الموتمةةد عمةةج اإلنتةةال يمي ةةا ال ةةاد  ،السةةاق عمةةج الت ةاالي .ايسةةتعمم الباح ة
عينة البح

ان ي ابةةات

كانت أكثر ت انسا اأقا تتتتا حاا المنافع التي يمكن أن يكسبا ا مةن اراء االسةتعدام

االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات ( النمةةا االربحيةةة) .اتلسيسةةا عمةةج ل ة يةةرو الباح ة

الثاني من أ دان بحثو.

تحقيةةق ال ةةدن

قياس تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في اداء الشركات صغيرة الحجم

المبحث الثاني :تأطـير نــــظري
االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات (المفهوم والنشأة)

ل ةةم يك ةةن اتفة ةاق الب ةةاحثين االدارس ةةين مطمق ةةا عم ةةج التوبي ةةر الة ة د يمك ةةن أن يص ةةن االس ةةتعدام

االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات ،ااضةةواا لاصةةفو توةةابير متناعةةة من ةةا (ال ةربط ،التنسةةيق ،الو قةةة،

الت انس ،التكاما ،الت سير ،االستعدام االستراتي ي لتقنية المومامات) اثمة ميا في اآلانة ايعير

عمج أرو ) )Gutierrez et al : 2008الج التسمية ايعير  ،اردت الج اعت ن منظار الدارسين
االبةاحثين لممصةةطمح فةي سةةياق تطةاره الزمنةةي ،ففةي المرحمةةة ايالةج ركةةزاا عمةج التكامةةا بةين عطةةط
ايعمةاا اعطةط تقنيةة المومامةات ،امةن ثةم كمةا أف ال
ا تمةاا
ةاد((Chan and Reich: 7889

بالتع ةةطيط االسةةتراتي ي لممنظمةةة االتعطةةيط طايةةا اي ةةا لتقنيةةة المومامةةات ،أم ةا المنظةةار الحةةدي

فوينو عمةج االسةتعدام االسةتراتي ي لتقةةنية المومامةات .الة د يةرو ضةرار التنةارم االتكامةا االتفاعةا

بةين يسةةتراتي ية المنظمةةة رااسةتراتي ية تقنيةةة المومامةةات .الة د اصةةفو ( ) Campbell:2005بلنةةو

تض ةافر ايعمةةاا اتقنيةةة المومامةةات اعمم مةةا فةةي ات ةةاه ااحةةد لماصةةاا الةةج اي ةةدان الوامة.ارسةةمو
() Abraham:2006عمةةج انةةو سةةير ايعمةةاا اتقنيةةة المومامةةات فةةي االت ةةاه نفسةو .ا يظ ةةر ميةةا
عمةج رأو( ( Mekeen and Smith:2003حينمةةا تتنةةارم أ ةةدان المنظمةةة انتةةاطات ا اأ ةةدان

انتةاطات أنظمةةة المومامةات .اثمةةة أتفةاق عمةةج أن التوريةةن الة د ةةاء بةو ))Luftman : 2000

اقصد بو ميع النتاطات التي تنف ا اإلدار في المنظمة بلسر ا بدعم رااسناد من تقنيةة المومامةات
ل ةةرا الاصةةاا الةةج أ ةةداف ا ،اتصةةا المنظمةةة يليةةو ،ي اسةةتعدمت تقنيةةة المومامةةات المناسةةبة فةةي
المكان الم ئم افي الاقت المناسب ،ا ومةت ة ه ايفوةاا متاافقةة مةع يسةةتراتي ية ايعمةاا اأ ةداف ا
احا ات ا .يود أكثر التوارين تماال ،ااتساعا.

اتفااتت رؤية الباحثين االدارسين يحقية الرياد في ظ ار فكر االستعدام االستراتي ي لتقنية

المومامةةات ،ااعتمفةةت ا ةةات نظةةر م بتةةان مةةن أطمةق الونةةان ل ةةا ،امةةن عة ا تتبةةع الباحة

ل ة ار

الماضا الحظ أن ( )Bergeron et al:2001يرو فةي ( )Rockart:1979أاا مةن ا ةتم بةربط
تطبيقةةات تقنيةةة المومامةةات الةةج استراتية ة يو المنظمةةة ،الة ا فانةةو المم ةةد لمفكةةر ب أريةةو .فةةي حةةين يةةتدد

()King et al : 2002عمج أن()Parsons:1983أاا من أكد ان تقنية المومامات باسو ا التةلثير
فةي قةدر التةركة عمةج تنفية اسةتراتي يو ايعماا.اسةاقت د ارسةة)) Bergeron et al:2004لمفكةر

القائمةةة بةةان التكامةةا االسةةتراتي ي منتةةله أدب نظريةةة المنظمةةة ،اترعةةر ابمةةغ أتةةده فةةي ظ ل ةةا انقمةةو

( )Venkatraman: 1989الةج حقةةا اإلدار اإلسةتراتي ية اافت ارضةةو ايساسةي أن ايداء التنظيمةةي
يلتي من الت ؤم بين عاممين أا أكثر مثا (اإلستراتي ية ،ال يكا ،التكنالا يا ،الثقافة ،البيئة) .اان
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الو قات الترطية ايكثر يثار ل

تمام ي الو قةة بةين اإلسةتراتي ية التنظيميةة اال يكةا التنظيمةي،

امةةن ثةةم ا ةةد لةةو ة ار ضةةاربو بقةةا فةةي أعمةةاق تربةةة أنظمةةة المومامةةات ،بوةةد أن حةةااا الدارسةةان
البة ةةاحثان فة ةةي حقة ةةا أنظمة ةةة المومامة ةةات اصة ةةن اف ة ةةم اتفسة ةةير الو قة ةةة بة ةةين اسة ةةتراتي الة المنظمة ةةة
رااسة ةةتراتي ية تقنية ةةة مومامات ة ةةا االتوة ةةرن عمة ةةج تلثير ة ةةا فة ةةي ايداء باصة ةةفو طريقة ةةا مقب ة ةاال لتتة ةةعيم

الم االت التي باسةو ا تحصةا المنظمةة عمةج أعظةم المنةافع مةن اسةتثمارات ا فةي تقنة ةةية المومامةات.

السيما بود اعتماد النتاطات التنظيميةة عمةج افةق مةا ةاء فةي د ارسةة( Gurierrez et al: 2008
) عمج أنظمة المومامات االتقنية المرتبطة ب ا ،ارربة المنظمات في ضمان تا يو االستثمارات فةي

متةاريع تقنيةة المومامةات عمةج نحةا يحسةن أدء ةا ايوةزز قةدرات ا التنافسةية.ابين ( Xiang et al
 ):2008أن االتاره ايالج لمماضا

اءت من( )Ledere and Mendelow:1987ال د اقترن

مف ةةام التنس ةةيق االس ةةتراتي ي ياا م ةةر حينم ةةا أت ةةار ب ةةان أنظم ةةة المومام ةةات ةةزء م ةةن اس ةةتراتي يو

المنظمةةة ،احسةةن أدائ ةةا يةةنوكس فةةي أضةةافو م ازيةةا تنافسةةية لممنظمةةة.اناه( Fedorowicz et al
) :2009بان نظرية االسةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةة المومامةات التةي ةاء ب ةا ( Henderson and
 )Venkatraman :1993االقائمةةة عمةةج ان التكامةةا بةةين م ةةاالت ايعمةةاا الداعميةةة االعار يةةة

(يس ةةتراتي ية ايعم ةةاا االبني ةةة التحتي ةةة التنظيمي ةةة االوممي ةةات) ام ةةاالت تقني ةةة المومام ةةات العار ي ةةة
االداعمية(اسة ةةتراتي يو تقنية ةةة المومامة ةةات االبنية ةةة التحتية ةةة االوممية ةةات ) ية ةةتم باسة ةةاطة التماس ة ة بة ةةين

يسةةتراتي ية المنظمةةة االبنيةةة التحتيةةة اتطبيقةةات تقنيةةة المومامةةات اعمميات ةةا ،ليس ة م فةةي تحسةةين أداء
ايعماا ،ل ا قصب السبق عند التطرق الج الماضا .
أ ماال ابصرن النظر عن ال د المح الج الفكر أا التوبير المستعدم ،يوتقةد الباحة
الٍ

ان كةا

د ارسةةة أ ةةادت بمةةا فيةةو العيةةر لتطةةار الماضةةا اأسة مت فةةي بنةةاء أسسةةو الفمسةةفية اتحرية فاعميتةةو

اتطاير ةةا راارنائ ةةا بمفةةا يم مةةن ة ا ال انةةب أا ا  ،اتتةةدد ايفكةةار التةةي تةةدار حةةاا االسةةتعدام
االستراتي ي لتقنية المومامات عمةج قةدر تقنيةة المومامةات فةي صةيارة ا تنفية يسةتراتي ية المنظمةة،
اتحديةةد ايت ةةا ،اتنطةةاد عمةةج أتةةار ااضةةحة عمةةج در ةةة الم ةؤازر المتبادلةةة بةةين ايعمةةاا اتقنيةةة

المومامات ،راان كانت تحيط بو الصواب ،ايتق طريقة بصوابة لتداعا الكثير من الوااما في ا.
االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات(طرائق الحساب)

توددت اتناعةت ط ارئ ةةق قيةاس االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات عمةج افةق مةا ةاء

فةي د ارسةة ) ) Chan and Reich : 2007ااسةتوين بالتصةةنيفات ،انمةا ل الم ئمةة المعتمفةةة،
افق ةرات االسةةتبانو ،االمقةةاييس الاصةةفية ،االمقةةاييس النفسةةية .يال أن د ارسةةة ( ) Chan : 1992
أسة ة مت يسة اما كبية ار فةي نسةج ابنةاء فكةر قيةاس االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات ،احممةت

قياس تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في اداء الشركات صغيرة الحجم

اعممت الماضا الاأصبحت فمسةفة م يمنةة فةي قةراء البةاحثين االدارسةين لةو ،اا تةدت يلةج مةا سةمي
اعتصةةا ار ( )STROISاتوةةرب عمةةج أن ةةا التا ةةو االسةةتراتي ي ينظمةةة المومامةةات اصةةممت فقرات ةةا
عمةةج نحةةا يسةةتف م مةةن المسةةت يبين عةةن المةةدو ال ة د تمكةةن فيةةو تقنيةةة المومامةةات المنظمةةة مةةن ان

تكةةان ( اميةةة ،تحميميةةة ،دفاعيةةة عار يةةة ،مسةةتقبمية ،مت نبةةو لممعةةاطر  ،مةةؤثر  ،دفاعيةةة داعميةةة،
يبداعي ة ةةة) اعم ة ةةج ازن ايدا الت ة ةةي ة ةةاء ب ة ةةا (1989

 )Venkatrman:االت ة ةةي أطم ة ةةق عمي ة ةةا

( )STROBEاتونةي التا ةةو االسةتراتي ي لمنظمةةات ايعماا.حية

أن لكةةا فقةر فةةي ()STROIS

ما يناظر ا في ()STROBEبما ي وا الحساب المباتر لمتكاما االتنارم بين اإلستراتي يتين ممكنا
باساطة أي اد التقارب بين ي ابتين ل ات المست يب عمج افق مويار القياس المستعدم في الدراسة.

ااعتمةدت د ارسةة ) ) Chan : 1992فةي حسةاب االسةتعدام االسةتراتي ي المنظةار التفةاعمي الة د
أصةبح ااحةدا مةن أكثةر المنظةارات السةتة التةي قةدم ا ) ) Vankatrman : 1989اسةتعداما اتةا

ينةةو ب ةرأد ) ) Hofman : 1992أقم ةةا رماضةةا اأكثر ةةا قةةدر عمةةج التطبيةةق .ام ةةد ة ا الطةةرن
الس ةةبيا لمب ةةاحثين لنق ةةا الفك ةةر اتطبيق ةةا ف ةةي مض ةةمار الت ةةركات صة ة ير الح ةةم ،ابم ةةا يتناس ةةب م ةةع

عصاصيت ا.

اق ةةد أس ةةس اال تم ةةام ب ة ة ا الماض ةةا عم ةةج عمفي ةةة الق ةةاا الم ةةلثار الة ة د مف ةةاده انة ة ال تس ةةتطيع

السةةيطر عمةةج مةةا ال تسةةتطيع قياسةةو ،الةةيس باسةةو قيةةاس مةةا ال تسةةتطيع توريفةةو ،فةةإ ا لةةم تكةةن لةةدينا
القدر عمج تورين اقياس الت ةةكاما ،فما تقالةو حةاا مةؤازر يسةتراتي ية تقنيةة المومامةات إلسةتراتي ية

التةركة ،سةيكان محةظ راء.افةي موةرا نقاتةو لحسةاب االسةتعدام االسةتراتي ي لتقة ة ةةنية المومامةةات
عمج افق المنظار التفاعمي ،ال د يتبناه البح

الحالي بينت دراسة (Gatierrez and Serrono

): 2008ال أن ايداء الوةةالي يقتةةرن بارتفةةا التا ةةو االسةةتراتي ي ينظمةةة المومامةةات اارتفةةا در ةةات

التا و االستراتي ي لممنظمة ،اتفاات الدر ات بين القياسين لو دالالت معتمفة عمج ايداء .

اعمميةةا يحسةةب االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات بضةةرب الةةدر ات أا النقةةاط التةةي

تحصا عمي ا يستراتي ية التركة(الاسط الحسابي في البح

الحةالي) االةدر ات التةي تحةةصا عمي ةا

يسةةتراتي ية تقنيةةة المومامات(الاسةةط الحسةةابي) عمةةج افةةق آراء عينةةة البح .امةةا دمنةةا نوتمةةد مقيةةاس

ليكرت العماسي متدرل اي مية من (  (5 – 1فلن القيمةة القصةاو التةي نحصةا عمي ةا (= )5* 5
 25التي تود الحالة المثالية ل ستعدام االستراتي ي لتقنية المومامات التي ن دن الةج قياسةو ،اعمةج
الطرن ايعر فلن الدر ة الةدنيا ل سةتعدام االسةتراتي ي ( 1 =)1*1ايةدا لة عمةج الحالةة ايكثةر

تباعدا بين يستراتي ية التركة رااسةتراتي ية تقنيةة المومامةات.فومج سةبيا المثةاا ،لةا فرضةنا ان الفقةر
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التةةي مضةةمان ا (تضةةحي تةةركتنا بالربحيةةة الكتسةةاب حصةةة سةةاقية) التةةي تقةةع ضةةمن بوةةد (التا ةةو

االسةةتراتي ي ال ةةامي ) حصةةمت عمةةج ازن ( )3مةةن ( )9عمةةج فةةرا أننةةا نسةةتعدم مويةةار ليكةةرت
العماسي تناظر ا فقر (تس م تقنية مومامات تركتنا في حصالنا عمج حصة ساقية) التي حصمت

عمةةج ازن ( ،)7اتفسةةر النتي ةةة عمةةج ان االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات قةةد حصةةا عمةةج
در ة ( )2من ( )79اب ل يؤتر ضوفا في يسناد تقنيةة المومامةات ل ة ه الفقةر اينسةحب الكة م ا ا
مةةا طبةةق عمةةج البوةةد المونةةي (م ماعةةة فق ةرات لمقيةةاس) ال ة د يمثمةةو التا ةةو االسةةتراتي ي ال ةةامي
لمتركة امقدار الدعم الة د تقدمةة تقنيةة المومامةات فةي ة ا الصةدد ،االوكةس صةحيح لةا أن ايازان

كانت ( )4ا( )9عمج التاالي التي تصا باالستعدام االستراتي ي الج ( )78ايوني أن لدو التةركة

(التركات) المونية تا ا استراتي يا

اميا تناصره تقنية المومامات.

افي سياق نقاتو ،أفةاد (  ) Chan et al : 1997با ةاد مسةارين لحسةاب االسةتعدام االسةتراتي ي

لتقنيةةة المومامةةات ،اياا الثنةةائي ،ابةةو يقةةيم االسةةتعدام االسةةتراتي ي لكةةا بوةةد عمةةج حةةد اعمةةج نحةةا
مسةةتقا ،امةةن ثةةم ي ةةرد اعتبةةار تةةلثيره فةةي ايداء بمونةةج أنةةو ي ةةرد مقارنةةة التةةلثير المسةةتقا لناحيةةة
ااح ةةد ل س ةةتراتي ية ( يس ةةتراتي ية الت ةةركة أا يس ةةتراتي ية تقني ةةة المومام ةةات) عم ةةج ايداء ،االمس ةةار

الثاني ،من ج النظم ايفترا أن اإلستراتي ية متودد المت يرات ،اتن ةةطاد عمج تحديد مؤتر مازان
ااحةةد لكةةا اإلبوةةاد اتقةةارن النتةةائج يزاء ايداء ،افةةي ضةةاء ة ا الف ةةم ،فةةلن البحة

الحةةالي ،الحسةةاب

االس ة ةةتعدام االس ة ةةتراتي ي لتقني ة ةةة المومام ة ةةات يتب ة ةةع الم ة ةةدعا التف ة ةةاعمي ام ة ةةن ج ال ة ةةنظم تمات ة ةةيا م ة ةةع
د ارسةات(  .)Hussin et al:2002;King et al :2002;Ismail and king:2007التةي أظ ةرت
س سة في تطبيقو ااضاحا في تفسير نتائ و.
ابود

ا الورا المقتضب يرو الباح

بتااضع انو قد المس ال دن اياا من أ دان بحثو.

المبحث الثالث :الدراسة المــيدانية :
أوال:حساب االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات :

ي دن البح

الج حساب تلثير االستعدام لتقنيةة المومامةات فةي أداء التةركات صة ير الح ةم

كمةةا أسةةمفنا القةةاا لة ا اب يةةة الاصةةاا الةةج ة ا ال ةةدن ،يتوةةين عمينةةا حسةةاب االسةةتعدام االسةةتراتي ي

ةةزر بةةين يسةةتراتي ية التةةركة رااسةةتراتي ية
لتقنيةةة المومامةةات باصةةفو اعمةةج افةةق المنظةةار التفةةاعمي تة ا
تقنية المومامات ،ايتوين عمينا التنايو بان القيم التي تقع تحت عناان يسةتراتي ية التةركة فةي الةداا

( )7تمثةةا اياسةةاط الحسةةابية إل ابةةات عينةةة البح ة  ،اينطبةةق الاصةةن عمةةج القةةيم التةةي تقةةع تحةةت
عن ةاان يسةةتراتي ية تقنيةةة المومامةةات ،االقةةيم التةةي تت ة ا الومةةاد ايعيةةر مةةن ال ةةداا تمثةةا حاصةةا

ضرب ما ،اتظ ر النتائج عمج النحا اآلتي:
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الجدول ()2
قيم االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات
ت

عنوان اإلستراتيجية

1
2
3
4
5
1
7
8
9

جودة المنتوج
كفاءة اإلنتاج
جودة الخدمة
خفض األسعار
تميز المنتوج
المنتوج الجديد
التنويع
التسويق المكثف
السو الجديدة

المعدل

إسووووووووووووووتراتيجية
الشركة
4.11
4.38
3.98
4.15
3.13
3.83
2.13
2.02
1.99
3.72

إسوووتراتيجية تقنيوووة
المعلومات
3.98
4.01
3.86
2.89
3.06
3.80
1.77
1.35
1.87
3.04

االسووتخدام االسووتراتيجي
لتقنية المعلومات
16.36
17.56
15.36
12
15.11
9.58
3.77
2.72
3.87
11

ايتضح من ال داا (  )7اآلتي:
 .1سة مت القةةيم التةةي تظ ةةر تحةةت عنةاان يسةةتراتي ية التةةركة تناعةةا كبية ار ممةةا يونةةي تبنةةي التةةركات
عينةةة البح ة

السةةتراتي يات متناعةةة ،اأبةةدت عينةةة البح ة

ا تمامةةا كبي ة ار باإلسةةتراتي يات الت ةي تقةةع

ضةةمن التا ةةو االسةةتراتي ي د الا ةةة الموتمةةد عمةةج المنتةةال ( ةةاد المنت ةةات ،كفةةاء اإلنتةةال،
ةةاد العدمةةة ) فض ة عةةن يسةةتراتي ية عفةةا ايسةةوار التةةي تقةةع ضةةمن التا ةةو االسةةتراتي ي د

الا ة الموتمد عمةج ( ال ةاد )  .الةم تةتحمس عينةة البحة

ل سةتراتي يات التةي تقةع ضةمن مةدار

التا و االستراتي ي ات الا ة الموتمد عمج الساق ( التنايع ،التسايق المكثةن ،السةاق ال ديةد
)  .اباعتقاد الباحة

ان ة ه النتةائج مرد ةا ضة ط الزبةان فةي ة ا االت ةاه ،فمةم يوةد الزبةان الو ارقةي

يقبةةا بكةةا تةةيء عمةةج مضةةا ،ينةةو ت ةةااز الم ارحةةا القاحمةةة ،ابةةدأ بةةالتفكير اال رالةةة نحةةا اعتيةةار

المنتةةال د الناعيةةة ال يةةد التةةي يريةةد ا ةةا ،ابالتةةراط التةةي يرسةةم ا ،ع ة ا عمةةج انفتةةان السةةاق
الوراقيةةة عمةةج الوةةالم العةةار ي ال ة د سةةمح لةةو بتوةةدد مصةةادر االعتيةةار اسةةويو نحةةا م اركةةز العدمةةة

المتطار الراقية التي تحما لمسات مالية ابودا أنسانيا ما دفع التركات نحةا التسةابق نحةا عفةا
ايسوار  .ايةر ح الباحة

ضةون اال تمةام بإسةتراتي ية السةاق ال ديةد االتسةايق الةج محميةة تفكيةر

المديرين  /المالكين ارربت م لموما في ساق آمنة ،اضون قدرات م التنافسية ،اعتيت م من الدعاا

فةةي أسةااق عار يةةة .اتاافقةةت نتةةائج الد ارسةةة مةةع رؤيةةة ( ) Levy et al : 2001التةةي تفيةةد بةةلن
التةةركات ص ة ير الح ةةم حاكةةت التةةركات كبيةةر الح ةةم ،بتركيز ةةا عمةةج المنةةافع التةةي تافر ةةا أنظمةةة
المومامات با تمام ا بإستراتي ية عفا التكالين .
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 .7عكسةةت النتةةائج اعمةةج نحةةا ااضةةح تاظيةةن يسةةتراتي ية تقنيةةة المومامةةات بات ةةاه يسةةناد ام ةؤازر

يستراتي ية التركة ،ايظ ر ل

ميا في قراء قيم اياساط الحسابية ل سةتراتي يات الموراضةة فةي

الومةاد الثةةاني اتحةةت عنةاان يسةةتراتي ية تقنيةةة المومامةات .ا ةةاءت القةةيم بتةةكا مةا الاز ل سةةتراتي يات
التي تقع ضمن التا و االستراتي ي د الا ة الم ةةوتمد عمج المة ةةنتال ،بمونج أن يستراتي ية تقنية
المومامةةات فةةي التةةركات عينةةة البحة

ا اد العدمة.ايوزا الباح

ما ةةة نحةةا عدمةةة يسةةتراتي ية ةةاد المنتةةال اكفةةاء اإلنتةةال

ل الج أن المةديرين ي ت ةدان نحةا تا يةو يمكانةات تقنيةة المومامةات

احتةةد ا صةةاب دعةةم االستراتي ة ة ةةيات التةةي يؤمنةةان ب ةةا ،االومةةا عمةةج ت ةةااز الن احةةات الورضةةية

الطارئةةة ا وةةا ن احةةات تةةركات م مب ةةنية عمةةج أسةةس سةةممية يحكم ةةا المنطةةق الوق نةةي المةةنظم ،بوةةد

ترس ةةيخ مة ةااقو م ف ةةي الس ةةاق المحمي ةةة.اتنارمت النت ةةائج م ةةا ةةاء ف ةةي د ارس ةةة

Gutierrez and

) ) Serrono : 2008التي أكدت وا تقنية المومامةات ما ةة نحةا الم ةاالت التةي تكةان حر ةة
لماصةةاا الةةج يسةةتراتي ية ايعمةةاا ب يةةة المسةةا مة فةةي اكتسةةاب مسةةير تنافسةةية.ااتفقت مةةع د ارسةةة

()Ismail and King :2007التي ترو أن التركات ص ير الح م أصةبحت عمةج د اريةة باسةتعدام
تقنيةةة المومامةةات ،اد ارسةةة ( )Levy et al:2001التةةي تةةددت عمةةج أن التةةركات ص ة ير الح ةةم
تستعدم تقنية المومامات استعداما استراتي يا حينما تممس أن ا زء من استراتي ية التركة.

 .3كتن ال داا (  )7تفااتا كبي ار في القيم التي تصن االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات،

ابمةةغ مةةدا ا ايعمةةج (  ) 16.36الة د يتةةدد عمةةج ان التةةركات عينةةة البحة

تا ةةو تقنيةةة المومامةةات

اتحتةةد طاقات ةةا صةةاب رفةةع كفةةاء اإلنتةةال ،لتنحةةدر فةةي مةةدا ا ايدنةةج (  ) 2.40ليتةةير الةةج عةةدم

اكت ة ار عينةةة البح ة

باالسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات الما ةةو صةةاب النمةةا فةةي أس ةااق

ديةةد  .اقةةد ةةيمن التا ةةو االسةةتراتي ي ا الا ةةة الموتمةةد عمةةج المنتةةال ابمةةغ متاسةةط قيمتةةو (

 ) 16.42ا ةةاء التا ةةو االس ةةتراتي ي ات الا ةةة الموتم ةةد عم ةةج الناعي ةةة االس ةةاق بق ةةيم (،12.23
 ) 10.35عمةج التةاالي ،ايوتقةد الباحة

ان التحميةا الة د قدمتةو د ارسةة ( ) Levy et al : 2001

ي ةةد صةةداه فةةي ة ا الماقةةن ،فالتةةركات صة ير الح ةةم تا ةةو اسةةتثمارات ا فةةي تقنيةةة المومامةةات ،أمةةا

ل ةةرا عفةةا الكمةةن ،أا لتمكةةين المنظمةةة مةةن يضةةافة قيمةةة ،اب ةرأد الباح ة
البح

فةةلن التةةركات عينةةة

تلع بالمسار اياا ،ال د يواد الج افتقار المديرين لمعبر ال زمة التةي تممك ةم مةن تاظيةن

استمارات م نحةا يضةافة اعمةق ميةز تنافسةية ،زد عمةج لة فةلن نمةط اقتنةاء التقنيةة ريةر المعطةط قةد

يس م في

ه النتائج .
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 .4لم تصا التركات عينة البح

ي ماال في استعدام ا لتقنية المومامات استعداما اسةتراتي يا الةج

المستاو المطماب في حداده الدنيا اعمج افةق المةدعا التفةاعمي ،ايبةدا لة

ميةا مةن قيمةة الاسةط

الحسابي لألبواد التسوة التي بم ت (  ) 11ا ه القيمة أقا من المتاسط ،مما يؤتر ضوفا ااضحا
فةةي االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات مةةن التةةركات المونيةةة ،اال ن انةةب الصةااب أن اقتربنةةا
مةةن المونةةج الة د يةةت م االبتوةةاد عةةن اسةةتعدام تقنيةةو المومامةةات ضةةمن ة ا الاصةةن بقسةةط اافةةر مةةن
النتائج المعيبة لآلماا التي يتصن ب ا أداء التركات عينةة البحة

امحداديةة سةوي ا ل نفتةان عمةج

الساق العار ية ادعاات م المتكرر لاضةع سياسةة حمايةة صةارمة تحةد مةن دعةاا المنافسةين السةيما

القادمين من العارل .مةع ان الفقةرات الةث

ايالةج فةي ال ةداا ت ةاازت حةداد المتاسةط بقميةا ،يال

أن ا لم تصا الج المستاو المةلماا ،يقابم ةا انحةدار فةي قيمةة متاسةط االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة

المومامةةات عةةن القيمةةة المقبالةةة ،ايونةةي ل ة ا ةةاد ف ةةا كبيةةر بةةين يس ةتراتي ية التةةركة رااسةةتراتي ية
تقنية المومامات اربما ترد

ه النتي ة الةج ا تمةام التةركات عينةة البحة

بمةا اسةماه ( Gragg et

)al:2007التكامةةا التت ة يمي ال ة د يةةدار حةةاا التكامةةا بةةين البنيةةة التحتيةةة لألعمةةاا االبنيةةة التحتيةةة

لتقنيةةة المومامةةات .اسةةايرت د ارسةةة (  ) Ismail and King : 2005التةةي كتةةفت ان قميةةا مةةن
التةةركات صة ير الح ةةم اصةةمت يلةةج در ةةة عاليةةة مةةن االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات .

مع ل  ،ما يؤتةر عنةد م حظةة القةيم التةي حصةمت عمي ةا يسةتراتي ية تقنيةة المومامةات ا ةاد ف ةا

بين ةةا ابةةين القةةيم التةةي حصةةمت عمي ةةا يسةةتراتي ية التةةركة ،ايةةدا ل ة عمةةج ا ةةاد فرصةةة لمتةةركات

الموني ةةة لزي ةةاد االس ةةتثمار ف ةةي تقني ةةة المومام ةةات ل ةةرا تق ةةديم يس ةةناد كبي ةةر امس ةةا مة اكب ةةر لن ةةان

يسةةتراتي ية التةةركة  .اا ةةدت اكبةةر الف ةاات فةةي الفقةةر ( )4التةةي تةةدار حةةاا عفةةا ايسةةوار التةةي

بم ت (  . ) 1.26مما ي وم ا نقطة تمكؤ كبير .

اعةةاد الةةج بةةدء ،ن ةةد أن متاسةةط فقةةر يسةةتراتي ية التةةركة حصةةمت عمةةج اسةةط حسةةابي فةةاق

المتاسةةط ،لتؤكةةد ان عينةةة البح ة

بوامةةة اسةةتطاعت التلكيةةد عمةةج ا ةةاد يسةةتراتي ية ضةةمنية لةةدي م،

ترتة ةةد م ف ة ةةي تا ي ة ةةو مس ة ةةارات عمم ة ةةم ،اترس ة ةةم مسة ةةارات عمم ة ةةم ،ري ة ةةر أن ع ة ةةدم اض ة ةةان التفكي ة ةةر

االستراتي ي ارياب الرؤية النظرية لدي م ال يمكن يرفالةو ،عصاصةا ان تعصصةات م ال ندسةية ةي

ال البةةة ،ااصةةا متاسةةط يسةةتراتي ية تقنيةةة المومامةةات فةةاق المتاسةةط اقريةةب الةةج حةةد مةةا مةةن متاسةةط
يستراتي ية التركة ،مع ل فلن المن ج التقميدد الستعدام يستراتي ية تقنية المومامات التي اصةف ا

(  ) Foong : 1999باإلدعةاا ال زئةةي الة د يركةز عمةةج الةةدعم التتة يمي اموال ةةة الصةةفقات ةةا
ال الةةب ،اال يمكةةن اسةةتبواد مةةا نةةاه لةةو) )Premkumar and Roberts : 1995القةةائم عمةةج ان
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حماسة اانب ار المال يدفع نحا تبني أنظمة المومامات .انب ةت النتةائج الةج ضةون اسةتعدام تقنيةة

المومامةات لةةدعم امةؤازر النمةةا فةةي السةاق ال ديةةد  ،رااستراتي ة ة ية التسةةايق المكثةةن اربمةا يوةةاد لة

الج عةدم اكتة ار الزبةان باستةةعدام تقنيةة المومامةات الحديثةة ( البريةد االلكترانةي ،االنترنةت ) كةان م
من البيئة المحمية التي الزالت متمسكة ناعا ما بالن ج القديم لمتساق القائم عمج الرربة فةج م مسةة

المنت ةةال ارؤيت ةةو عم ةةج الااق ةةع  .ص ةةفا الق ةةاا ،أن ع ةةزا يس ةةتراتي ية الت ةةركة ع ةةن يس ةةتراتي ية تقني ةةة
المومامةةات ،ي وةةا أداء التةةركة يوةةاني مةةن التصةةد اال تاتةةة ،زد عمةةج لة فةةلن ة ا الوةةزا ي وةةا
المنظمةةة تو ةةاني مةةن ص ةةوابة فةةي توم ةةم كيفي ةةة يدار االسةةتثمارات ف ةةي تقنيةةة المومام ةةات ااس ةةتع م

المنفوة من ا .

ثانيا:اختبار فرضية الدراسة :

يمح ةةظ القةةارد عنةةد أموةةان النظةةر بةةالقيم التةةي حصةةمنا عمي ةةا فةةي الومةةاد ال اربةةع مةةن ال ةةداا ()7

اتحةةت عن ةاان التا ةةو االسةةتراتي ي ات الا ةةو الموتمةةد عمةةج ( المنتةةال ،ال ةةاد  ،السةةاق ) البال ةةة

) ) 10.35 ،12.32 ،16.42عم ةةج التة ةاالي تفاات ةةا كبية ة ار في ةةا ،مم ةةا يوط ةةي انطباع ةةا ااض ةةحا ب ةةلن
التركات المونية ال تستعدم تقنية المومامات استعداما استراتي يا عمج نحا متساا ،ا ا يمزم القيةام
بفرز التركات التةي تسةتعدم تقنيةة المومامةات اسةتعداما اسةتراتي يا عةن التةركات التةي ال تسةير فةي
ا االت اه ،اعمج افق تا ة ة ات االستراتي يات الث

الم كار آنفا ،ايبدا التحميا الونقادد ال د

ي دن كما أتار (  ) Everitt:1980الج الكتن عن الم ماعات الطبيويةة لممفةردات االمتةا دات
فةةي تةةكا عناقيةةد متقاربةةة عمةةج قيةةاس التباعةةد ،مناسةةبا فةةي بحثنةةا ،ين ررضةةو اكتتةةان نمةةط موةةين
يةةنظم المتةةا دات ايقسةةم ا الةةج م ماعةةات تتمتةةع عناصةةر ا بعةاام متةةتركة .اتوتمةةد فكةةر التحميةةا

الونقادد عمج تقسيم ات ميع ايفراد أا ايتياء عمج أساس التتابو أا التطابق أا االرتباط بين كا
اثن ةةين م ةةن المف ةةردات العاض ةةوة لمتحمي ةةا عمة ةج اف ةةق م ماع ةةة م ةةن العة ةةصائم أا االت ا ةةات الت ةةي
ات ةةتما عمي ةةا االستقص ةةاء ،ام ةةن ث ةةم تك ةةاين عناقي ةةد ممي ةةز بوضة ة ا ع ةةن ال ةةبوا عم ةةج أس ةةاس ة ة ه
العصةةائم أا ة ه االت ا ةةات .اعمةةج افةةق ي راءاتةةو فانةةو يةةتم عةةزا مفةةردات الوينةةة بوض ة ا عةةن

ال ةةبوا عم ةةج أس ةةاس المت ية ةرات العاص ةةة بالد ارس ةةة ،ث ةةم ي ةةتم ت مي ةةع ة ة ه المف ةةردات ف ةةي م ماع ةةات
منفصةةمة عمةةج نحةةا يسةةمح بتوظةةيم الت ةةانس داعةةا كةةا م ماعةةة مةةن ة ه الم ماعةةات مةةن ناحيةةة
ابتوظيم التباين فيما بين الم ماعةات مةن ناحيةة أعةرو ()Aaker et al:1998اعميةو ،فةلن التحميةا

الونقادد يستعدم نا لتتعيم الم اميع المتتابو عمج التا ةات اإلسةتراتي ية ( المنتةال ،ال ةاد ،

السةةاق )  .اس ةةتوان الباحة ة

بالحزم ةةة اإلحص ةةائية لموم ةةام اال تماعي ةةة (  ) SPSSاإلص ةةدار (،)12

قياس تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في اداء الشركات صغيرة الحجم

ااسةةتعدم الطريقةةة ال رميةةة (التحميةةا المتةةدرل لموناقيةةد) احسةةب المسةةافة بةةين الم ة ةةماعتين ال ةزئيتين
باعتم ةةاد (مرب ةةع مس ةةافة اقمي ةةدس ) ط ةةاا ال ةةاتر يس ةةااد ال ة ة ر التربيو ةةي لحاص ةةا م ةةع مرب ةةع ط ةةاا

الضموين المقابمين ،افي ظا

البح

ه الطريقة يتم تكاين أاا عنقاد (م ماعو) من بين است ابات عينة

ايقرب دا بوض م لبوا من حي

است ابات م ،ثم يضان ل م في العطا الثانية م ماعو

ثانيةةو تضةةم ايقةةرب بدر ةةو اقةةا بوض ة م لةةبوا مةةن حي ة

اسةةت ابات م .ا ك ة ا تتكةةرر الومميةةة لحةةين

الحصاا عمج ميع الوناقيد الممكنة من مفردات الوينة في تكا متدرل.
الباح

اعمةةج الةةررم مةةن قةةدر الب ةرامج اإلحصةةائية عمةةج تكةةاين اكبةةر عةةدد ممكةةن مةةن الوناقيةةد ،يال أن
قرر تحديد ا لتكان اثنين فقط ا ل في ضاء الح م المناسب لكا عنقاد ،اتوظيم التبةاين

فيما بين ا ،اس الة تفسير ا  .اعتبر در ة ثبات الحا ،بت زئو البيانةات الةج نصةفين ،حمةا كةا ةزء
عمةةج نحةةا متوةةدد ،اتبةةين ان  %85مةةن الحةةاالت صةةنفت عمةةج نحةةا متناسةةق ،ممةةا يؤتةةر التناسةةق
االتنةةارم لمبيانةةات بلسةةر ا ،المكتةةن عةةن الصةةدق ،اسةةتعدم الباح ة

طريقةةة المتاسةةطات ،ااتضةةح أن

 % 88مةةن الحةةاالت تناسةةق مةةع طريةةق ( ،) Wardامةةن نةةا تةةافر ة ه الموطيةةات م ةؤازر لثبةةات

اصدق الحا اباستعدام تحميا (  ) ANOVAأحادد االت اه لتحميا قراء التا ةات اإلسةتراتي ية

الث ث ة ةة لمم مة ةةاعتين .يتضة ةةح أن قة ةةيم االسة ةةتعدام االسة ةةتراتي ي لتقنية ةةة المومامة ةةات عمة ةةج كة ةةا مة ةةن
االستعدامات الةث

تعتمةن مونايةا بمسةتاو داللةة  0.05اتؤكةد ة ه الموطيةات ا ةاد م مةاعتين،

ايالج تتير الج أن التركات عينة البح

في الم ماعة ايالج تستعدم تقنية المومامات استعداما

استراتي يا اكبر من الم ماعة الثانية عمج الفقرات الث

 ،ل ا ،يمكن ان تسمج الم ماعة ايالج (

 ) Aالمستعدمة لتقنيةة المومامةات اسةتعداما اسةتراتي يا ،االثانيةة (  ) Bالم ماعةة ريةر المسةتعدمة
تقنية المومامات استعداما استراتي يا.ايورا ال داا ( )3نتائج التحميا .
جدول ( ) 3
نتائج التحليل العنقودي
ت
1
9
3

االستتتخدام االستتتراتيجي لتقنيتتة المجموعتتتتتتتتتتتتتتتتتة المجموعتتتتتتتتتتتتتتة قيمة F
الثانية
األولى ()65
المعلومات
()50
15.8
12.61
16.55
االستتتتتتتتخدام االستتتتتتتتراتيجي و
الوجهة المعتمدة على المنتوج
13.6
7.15
13.80
االستتتتتتتتخدام االستتتتتتتتراتيجي و
الوجه المعتمدة على الجودة
7.03
5.71
10.07
االستتتتتتتتخدام االستتتتتتتتراتيجي و
الوجهة المعتمدة على السوق
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اعمةةج ل ة نصةةا الةةج اعتبةةار فرضةةية البح ة

الرئيسةةة ،اب يةةة اعتبةةار الو قةةة بةةين االسةةتعدام

االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات اايداء ااتسةةاقا مةةع الو قةةات الظةةا ر فةةي معطةةط البحة
بالتكا ( )1أستعدم الباح

اعتبار( )Fا ظ رت النتائج عمج النحا اآلتي :

الموةةراا

الجدول ()4
نتائج اختبار فرضية الدراسة
ت

مقياس األداء

1
9
3
4

تخفيض التكاليف
تحسين اإلنتاجية
تحسين النوعية
تحسين الربحية

الشتتتتتتركات المستتتتتتتخدمة
تقنيتتتتتتتتتتتتة المعلومتتتتتتتتتتتتات
استخداما استراتيجيا
4.14
4.69
4.11
3.99

الشتتركات ريتتر المستتتخدمة قيمة F
تقنيتتة المعلومتتات استتتخداما
استراتيجيا
4.21
3.86
5.01
3.01
3.23
3.08
4.10
2.98

ايتض ةةح م ةةن النةةةتائج الموراض ةةة ان الت ةةركات الت ةةي ت ةةن ج سياس ةةة االس ةةتعدام االس ةةتراتي ي لتقني ةةة
المومامةةات تتفةةاق فةةي أدائ ةةا عمةةج التةةركات التةةي ال تةةن ج ة ه السياسةةة ،الة ا يمكةةن القةةاا ،ان ة ه

النتي ة تؤكد صحة فرضية البح  ،اتؤيد ما كره ((Arvanitis and Loukis:2009حينما أتار
يلةةج تفةةاات التةةركات فةةي ني ةةا لممكاسةةب مةةن اسةةتثمارات ا فةةي تقنيةةة المومامةةات ااالتصةةاالت ،ير ةةع

يلج حسن مزاا ت ا بين االسةتثمارات الصةمبة (المكانةات الماديةة لمحااسةيب االبرم يةات االتةبكات )

ااالسةةتثمارات المرنةةة (الممارسةةات التنظيميةةة المرنةةة) ااحةةد الواامةةا التةةي يمنةةت فةةي أدب الحقةةا ةةا
االسةةتعدام االس ةةتراتي ي لتقني ةةة المومامةةات باصة ةفو أكث ةةر الواامةةا المرن ةةة أ مي ةةة  .اعمةةج اف ةةق ة ة ه

الرؤيةةة ،يتوةةين عمةةج المونيةةين فةةي التةةركات عينةةة البح ة

أن يسةةتاعباا حقيقةةة م مةةة ،تتمثةةا فةةي ان

المنافع المتاقع ني ا من االسةتثمارات فةي تقنيةة المومامةات يةتم باسةاطة المزاا ةة بةين االسةتثمارات

الصمبة االمرنة اتوتيق ما الج حد االلتحام لينوكس اي ابيا عمج ايداء.زد عن لة  ،يقتضةي ايمةر
تلسيس رؤية لتنظيم ارعاية اتفويا مكامن االبتكار االحداثة فةي التفكيةر االممارسةة لممسة بةالفرم

التةةي تمةةان أمام ةةا  .ا ةةاءت النتةةائج متاافقةةة مةةع د ارسةةة) ) King et al : 2002التةةي أكةةدت ان
التةةركات التةةي ت ت ةةد فةةي استة ةةعدام تقنيةةة المومامةةات اسةةتعداما اسةةتراتي يا تةةتمكن مةةن التميةةز فةةي

أدائ ةا ،اتتة ةةفاق عمةج التةركات التةي ال تسةير عمةج ة ا النحا.اناصةرت د ارسةة( Gutierrez and
 )Serrano:2008التةةي أفةةادت أن االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات يوةةد عنص ة ار أساسةةيا

قياس تأثير االستخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في اداء الشركات صغيرة الحجم

لتحسةةين أداء المنظمةةة اتوزيةةز كفاءت ةةا االسةةمان ل ةةا بةةلن تكةةان ات قةةدر تنافسةةية عاليةةة فةةي حقةةا
نتاط ا  .اتنارمت مع دراسة ( )Xiang et al:2008التي أفادت ان االستعدام لتقنية المومامات

يحدد فاعمية تطبيقات تقنية المومامةات ايةؤثر بومةق فةي المنظمةة .ااتف ة ةةقت مةع د ارسةة ( Jouirou
 ) and Kalika : 2004التةي أيةدت أسة ام االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات فةي تحسةين

ينتا يةةة التةةركة اسةةيطرت ا عمةةج الكمةةن ،ازيةةاد القةةدر اإلبداعيةةة لمتةةركة ،تمكةةين التةةركة مةةن ق ةراء

مطالةةب الزبةةان يةةدا.اتطابقت مةةع د ارسةةة (  ) Zhang : 2007التةةي أكةةدت ان اسةةتعدام تقنيةةة

المومامةةات اسةةتعداما اسةةتراتي يا يمكةةن التةةركة مةةن رفةةع قةةدرات تقنيةةة المومامةةات عمةةج نحةةا كبيةةر،
راانتةةاء ط ارئةةق موقالةةة ينة ة ةةتطة تقيةةيم االسةةتثمار مةةن متةةاريع تقنيةةة المومامةةات اتحسةةين االتصةةاا
االتو ةةاان ب ةةين قس ةةم تقني ةةة المومام ةةات اايقس ةةام الاظيفي ةةة ايع ةةرو اتحس ةةين فاعمي ةةة مت ةةاريع تقني ةةة

المومامةات ،ارسةمت د ارسةة ) ) Kearn and Sabherwal : 2006الصةار ات ةا ،اأفةادت أن
االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات يس ة م فةةي تحسةةين أداء ايعمةةاا ايوةةزز مةةن فاعميةةة تقنيةةة

المومامات.

اعمج دو من

ا التصار ،يةرو الباحة

أنةو قةد أحةاط بال ةدن الثالة

أ ابو متااضوة عن أسئمتو ،التي أثار ا باصف ا متكمة لو.

مةن أ ةدان بحثةو ،اقةدم

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوال:االستنتاجات

 .1بينةةت الم ار وةةة النظريةةة بةةلن الماضةةا يتصةةدر ا تمةةام المونيةةين فةةي الوةةالم بلسةره ،بفوةةا تحايةةا
ثار المومامات ااالتصاالت المنظمة المواصر مةن الةنمط التقميةدد الةج المنظمةة الرقميةة ،الة د

يفرا عمي ا أنتاء ع قات الكترانية مع زبائن ا ام زي ا راانتاء منصات برم ة متتركة مةع

المنافسين اصاال الج ايسااق الوالمية ،اب ت ان

ا الاضع يستمزم حتد ماارد المومامةات

اتاظيف ا ا وم ا مناصر إلستراتي ية التركة اتا ات ا الوامة .

 .7اتض ةةح م ةةن قة ةراء الماض ةةا  ،ام ةةن النت ةةائج الت ةةي تاص ةةا يلي ةةا البحة ة
االستراتي ي لتقنية المومامات م ما :

ان حس ةةاب االس ةةتعدام

أ .لألكاديميين ين م ي ا تاافراا عمج مقياس يحظج بالصدق االثبات استطاعاا التقدم نحا ف م
اموال ة احساب اتحميا اتوميا معتمن ا ا و .

ب .الم نيان ين م ي ا تمكناا من حسابو ،تمكناا من يدارتو يدار سميمة .
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 .3أظ ةرت النتةةائج ا ةةاد ف ةةا بةةين يسةةتراتي ية التةركات عينةةة البحة

رااسةةتراتي ية تقنيةةة مومامات ةةا

ا ةةيمن االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات ات الا ةةة الموتمةةد عمةةج المنتةةال ثةةم ةةاء

االسةةتعدام ات الا ةةة الموتمةةد عمةةج الناعيةةة ثةةم السةةاق ،اربمةةا ير ةةع الةةج طبيوةةة البيئةةة أا

صوابة الاصاا الج االستراتي يات ايعرو .
 .4اصمت التركات عينةة البحة

مسةتايات معتمفةة مةن االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات،

م ةةا يؤت ةةر أن ةةا ت ةةؤدد أعمال ةةا بط ارئ ةةق معتمف ةةة ،اتعط ةةط الس ةةتعدام تقني ةةة المومام ةةات بلس ةةاليب
متناعة.

 .9عكسةةت نتةةائج البح ة

اعمةةج نحةةا ريةةر متاقةةع ا ةةاد يسةةتراتي يات ضةةمنية لةةدو التةةركات عينةةة

 .2أكةةدت نتةةائج البح ة

ا ةةاد تةةلثير اي ةةابي ل سةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات عمةةج ايداء

البح

اتبني ا ل ستعدام االستراتي ي لتقنية المومامات الا أنو عمج أسس ا ت ادية .

التنظيمي م سدا في ( النما االربحية) .

 .9اتسةمت عمميةات حسةاب االسةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات عمةج افةق المنظةار التفةاعمي
بالس سةةة االاضةةان ،اأظ ةةرت الموطيةةات أن المةةدعا لةةو القةةدر عمةةج تتةةعيم الم ةةاالت التةةي
تؤتر قصا ار يتوين اال تمام بو.

ثانيا :التـوصيــات :

تبدا فكر دراسة االسةةتعدام االسةتراتي ي لتقنيةة المومامةات م مةة لمتةركات صة ير الح ةم،
ين ةةا ترسةةم صةةار عةةن كيفيةةة تر مةةة ة ه االسةةتثمارات الةةج زيةةاد حقيقيةةة فةةي ايداء ،امةةن ثةةم فةةان
تلسةةيس ثقافةةة ت ةرتكن الةةج رسةةم ة ه الص ة ةةار يس ة م فةةي عمةةق م ةزال عةةام داعةةا المنظمةةة يقةةدر حالةةة

التكامةا بةين يسةتراتي ية التةركة اتقنيةة مومامات ةا ،ايةدر أ ميةة التةزاال بةين االثنةين ،ايةدفع صةاب
تاظيةةن ة ه الحالةةة لتقةةدم انمةةاء المنظمةةة  .اعمةةج لة  ،فةةان الباح ة

ياصي المديرين /المالكين:

افةةي ضةةاء موطيةةات الد ارسةةة

 .1التفكيةر مميةةا بحتميةةة التةةةزر االتكامةةا بةةين يسةتراتي ية تقنيةةة المومامةةات رااسةةتراتي ية التةةركة ،مةةن
حي ة

التةةكا االمضةةمان ،لتكةةاين مسةةافة مةةا ،ال تكةةان تةةديد القةةرب ،لتصةةبح احةةد ما صةةار

مستنسةةعة مةةن الثانيةةة اتمثةةا دعايةةة ل ةةا ،اال تكةةان تةةديد البوةةد ،عمةةج نحةةا يبةةدا التكامةةا ا
التالن االتنارم االتاازن بين ما ضربا من العياا.

 .7اإلفاد من قدر تقنية المومامات إلي اد ربط بين التركة ابين زبائن ا اقراء رربات م اتطموةات م
اتحايم ةةا الةةج ب ةرامج عمةةا توكةةس القةةدر اإلبداعيةةة لوقةةا مسةةتعدم ا رااعةةاد تتةةكيم ا فةةي رؤيةةة
مميز لترضي زبائن التركة اتضو ا في عط متصا الج ايعمج .
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 .3أعطاء ايالايات لممتاريع التي تؤازر اسةتراتي يو التةركة ااالبتوةاد عةن االنب ةار بالتقنيةة اتقميةد
اآلعةرين ،رااد ار حقيقةةة مفاد ةةا ان مسةةتعدم تقنيةةة المومامةةات اعةةن طريةةق م اداتةةو اإلبداعيةةة
يقام بتاسيع قدرات تقنية المومامات ارفو ا اتسعير ا لنما تركتو ارعائ ا .

 .4ياصة ةةي الباح ة ة

البة ةةاحثين اآلع ة ةرين بمحاالة ةةة ق ة ةراء حسة ةةاب االسة ةةتعدام االسة ةةتراتي ي لتقني ة ةة

المومامة ةةات عمة ةةج افة ةةق المنظةةةار التفة ةةاعمي االمنظةةةارات ايعة ةةرو لبية ةةان مة ةةدو م ءمت ةةةا لمبيئة ةةة

الوراقيةةة ،اد ارسةةة تةةلثير االسةةتعدام االسةةتراتي ي لتقنيةةة المومامةةات فةةي ايداء باسةةتعدام مؤت ةرات
أعرو.

أوال :المصــادر العربيــة

-1الزيادد ،عبد الوظيم دريفةن بةار ،تتةعيم عاامةا الن ةان الحر ةة التةي تم ةد السةبيا لتحقيةق

التكامةةا بةةين اسةةتراتي يو التةةركة ااسةةتراتي يو تقنيةةة المومامةةات ،الم مةةة الوراقيةةة لمومةةام االقتصةةادية،

-7سةةيكاران ،أامةةا ،طةةرق البحة

كمية اإلدار ااالقتصاد /ال اموة المستنصرية.الودد.7889 ،71 ،

فةةي اإلدار  ،تر مةةة يسةةماعيا عمةةي بسةةياني ،دار المةريخ الريةةاا،
7882

-3ص ة ن الةةدين محمةةاد الةةب م ،تحميةةا بيانةةات البحةةا النفسةةية االتربايةةة ااال تماعيةةة ،دار الفكةةر
الوربي ،القا ر 7888 ،
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,
بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيد مدير الشركة المحترم/ا لسيد مالك الشركة المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يروم الباحث حساب(( تأثير االســـتخدام االستراتيجي لتقنية المعلومات في أداء الشركات صغيٍرة الحجم في محافظة ي قتار)) ونظترا لمتا تمتلكتون
 وعلتى وفتق ستلم القيتاس، يرجتى االجابته بحرفيتة و موضتوعية عتن الفقترات المتذكورة فتي االستتبانة، من خبتر ودرايتة لتماستكم المباشتر بالموضتو
 ونذكركم بان، ولنا ثقة عالية بان أجابتكم سوف تؤشر لنا بدقه ما نبغي الخوض فيه. )أتفق تماما5( ) ال اتفق تماما إلى1( المتدرج األهمية صعوداً من
.  و كر االسم أو عنوان الشركة أو طبيعة نشاطها اختياريا، االستبانه تستخدم ألرراض البحث العلمي فقط
وتقبلوا عظيم الشكر وفائق االمتنان
الباحث
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