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 بِسْمِ اللَّـهِ السَّحْمَـٰهِ السَّحِيمِ

الْمَجَالِسِ فَافْسَحُىا يَفْسَحِ  يَا أَيُّهَا الَّرِيهَ آَمَنُىا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُىا فِي

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اوْشُزُوا فَاوْشُزُوا يَسْفَعِ اللَّهُ الَّرِيهَ آَمَنُىا مِنْكُمْ وَالَّرِيهَ أُوتُىا 

 الْعِلْمَ دَزَجَاثٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُىنَ خَبِريٌ
  

 

 صدق اهلل العليّ العظيم

 (11سىزة اجملادلت آيت )

 



 ر االسخبر انمشرفاقرا

قببهٕبث حكىُنُجٕب انمعهُمبث َحبثٕرٌب فٓ جُدة انمعهُمت : بحث اشٓذ اٌ اػذاد ْزا انبذذ انًٕعٕو ) 

( ٔانًمذو يٍ لبم طبنبت َزارة انخخطٕط فٓححهٕهٓ الراء عٕىت مه انعبمهٕه فٓ انجٍبز انمركسْ نالحصبء 

كهٛت االداسة  –ًٕد( انٗ لغى اداسة االػًبل انذبهٕو انؼبنٙ فٙ انخخطٛظ االعخشاحٛجٙ )َٓٗ ٕٚعف يذ

جبيؼت انمبدعٛت لذ جشٖ حذج اششافٙ ْٕٔ جضء يٍ يخطهببث َٛم شٓبدة انذبهٕو انؼبنٙ فٙ  –ٔااللخظبد 

 انخخطٛظ االعخشاحٛجٙ ٔالجهت ٔلؼج.

 

 : أ . د . فشاط ػذَبٌ ػببط انًششف                                                                                  

 جبيؼت انمبدعٛت –كهٛت االداسة ٔااللخظبد                                                                          

 / / انخبسٚخ :                                                               

 

 حٕطٛبث نجُت انذساعبث انؼهٛب

 انخٕطٛبث انًششف ٔانخبٛش انهغٕ٘ , اسشخ ْزا انبذذ نهًُبلشت .بُبءا ػهٗ 

 

 أ . و . د . ػبذ هللا كبظى دغٍ                                                                                                                                                   

 سئٛظ نجُت انذساعبث انؼهٛب                                                                                    

 / / انخبسٚخ :                                                                

 حٕطٛبث سئٛظ لغى اداسة االػًبل 

 ذ نهًُبلشت .بُبءا ػهٗ انخٕطٛبث انًششف ٔانخبٛش انهغٕ٘ , اسشخ ْزا انبذ

 

 أ . و . د . ػبذ هللا كبظى دغٍ                                                                                   

 سئٛظ لغى اداسة االػًبل                                                                                    

 / / انخبسٚخ :                                                                

 

 

 

 



 اقرار انمقُو انهغُْ

قببهٕبث حكىُنُجٕب انمعهُمبث َحبثٕرٌب فٓ جُدة انمعهُمت : بحث ححهٕهٓ اشٓذ اٌ ْزا انبذذ انًٕعٕو )

انطبنبت )َٓٗ ( ٔانًمذو يٍ لبم َزارة انخخطٕط فٓالراء عٕىت مه انعبمهٕه فٓ انجٍبز انمركسْ نالحصبء 

جبيؼت انمبدعٛت لذ جشث يشاجؼخت نغٕٚب  –كهٛت االداسة ٔااللخظبد  –ٕٚعف يذًٕد( انٗ لغى اداسة االػًبل 

 حذج اششافٙ ٔاطبخ اعهٕبت انؼهًٙ عهًٛب يٍ االخطبء انهغٕٚت ٔالجهّ ٔلؼج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًمٕو انهغٕ٘                                                                                

 أ . و . فبئضة ػبذ انضْشة                                                                               

 كهٛت االداسة ٔااللخظبد                                                                     –جبيؼت انمبدعٛت 

 / /  انخبسٚخ :                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقرار نجىت انمىبقشت

َشٓذ َذٍ سئٛظ ٔاػضبء نجُت انًُبلشت اَُب لذ اطهؼُب ػهٗ انبذذ انًٕعٕو )لببهٛبث حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث 

ٔصاسة  فٙ جٕدة انًؼهٕيت : بذذ حذهٛهٙ الساء ػُٛت يٍ انؼبيهٍٛ فٙ انجٓبص انًشكض٘ نالدظبء فٙٔحبرٛشْب 

انخخطٛظ( ٔلذ جشث يُبلشت انطبنبت )َٓٗ ٕٚعف يذًٕد( فٙ يذخٕٚبحت ٔيب ٚخؼهك بّ ٔاَّ جذٚش ببنمبٕل نُٛم 

 (. جٛذ جذاشٓبدة انذبهٕو انؼبنٙ فٙ انخخطٛظ االعخشاحٛجٙ بخمذٚش )

 

 انظفت انخٕلٛغ انهمب انؼهًٙ االعى ث

 ارٛش ػبذ االيٛش دغَٕٙ 1

 

 سئٛغب  اعخبر دكخٕس

 ضم دًٛذ ْبد٘فب 2

 

 ػضٕا  اعخبر يغبػذ دكخٕس

 فشاط ػذَبٌ ػببط 3

 

 ػضٕا ٔ يششفب  اعخبر دكخٕس

 

 يظبدلت  يجهظ انكهٛت

طبدق يجهظ كهٛت االداسة ٔااللخظبد فٙ جبيؼت انمبدعٛت فٙ جهغخت )        ( بخبسٚخ )            ( ػهٗ لشاس 

 نجُت انًُبلشت.

 

 

      

 ْٕداٌ أ . د . عٕعٍ كشٚى        

 ػًٛذ كهٛت االداسة ٔااللخظبد / جبيؼت انمبدعٛت       

 / /  انخبسٚخ        

 

 

 



 

 لى حبيب الحؽ وسيد الخمؽ إ 

  سيدنا محمد )صمى اهلل عميو و 

 بي الغالي(أ (لى مف احمؿ اسمو بكؿ افتخار ... إلى القدوة العظيمة والمثؿ االعمى ... إ

لى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي إياة ...الى شالؿ العطاء المتدفؽ وريحانة الروح ...لى مالكي في الحإ

 لى مف وضع اهلل جنتو تحت قدمييا ...)امي الغالية (إوحنانيا بمسـ جراحي ...

 اسكنيما اهلل فسيح جناتو 

 لى رموز الخير واالباء ... اىمي جميعاإ

 لى مف تبمور عمى يده ىذا الجيد ...إ لى اساتذتي بدءا بمف عممني اف امسؾ القمـ ووصوالً إ

 االستاذ الدكتور ) فراس عدناف عباس (

 لى كؿ مف ليج لسانو لي بالدعاء ... إ

 كؿ الحب واالمتناف اىديكـ ىذا الجيد المتواضع 

 

 

 الباحث

 

 

 

ب  
 

الو وسمـ ( 

االىداء 



ت  
 

 )محمد( سٌدنا على والسالم والصالة العالمٌن، رب هلل والشكر هلل والحمد وباهلل هللا بسم

 . المنتجبٌن وصحبه الطٌبٌنالطاهرٌن واله

 وجزٌل علً نعمائك وسبوغ لً صنٌعك حسن على أهل، للحمد وأنت أحمدك الهً

 شكري، عنه ٌعجز ما عندي اصطنعت فقد ، نعمتك من علً انعمت عندي،وبما عطائك

 .علٌك بالتوكل إال نفسً إصالح وال حظً بلؽتإحراز ما إلً، إحسانك ولوال

 المشرؾ ألستاذي امتنانً وبالػ شكري عظٌم أسجل أن والعرفان الوفاء واجب ٌدعونً

 عباس(الدكتور  رصٌنة علمٌة وآراء سدٌدة توجٌهات من أبداه لما )فراسعدنان

 الجزاء أفضل عنً فجزاههللا البحث هذا أنضجت

 لطلبة لدعمها واالقتصاد االدارة كلٌة عمٌدة السٌدة إلى وامتنانً شكري بخالص وأتقدم

 إن علً ٌملً العرفان واجب إن كما والىرئٌسقسمادارةاالعمالالدراساتالعلٌا

 من تحملوه لما المناقشةالمحترمٌن لجنة واعضاء رئٌس للسادة وامتنانً بشكري اتقدم

 .الجزاء خٌر عنً هللا جزاهم مشاؼلهم رؼم والتقوٌم المراجعة عناء

 كلٌة فً األعمال إدارة قسم فً االفاضل أساتذتً إلى وتقدٌري شكري بخالص أتقدم كما

 المرحلة خالل وبخاصة أٌدٌهم على تتلمذت الذٌن القادسٌة جامعة / االدارةواالقتصاد

 . العالً لدراسةالدبلوم التحضٌرٌة

وزارة الى واالمتنان الشكر بجزٌل وأتوجه فً لالحصاء المركزي الجهاز موظفً

لما التخطٌط  واتقدم ت، والمعلوما البٌانات جمع فً مساعدة من لً قدموه فًبؽداد

 . وعلمٌا لؽوٌا الجهد هذا منراجع كل الى الجزٌل بالشكر

 لهم متمنٌا النبٌلة ومواقفهم لتعاونهم، الدراسة رحلة زمالء لىإ والتقدٌر بالشكر اتقدم كما

 . والعملٌة العلمٌة فًحٌاتهم التوفٌق

 لما لً مؤازرتهم فلوال ساندتنً التً عائلتً افراد لجمٌع االحترام آٌات بأسمى واتقدم

 .الجهدهذا تحقق

 لمواصلة العزٌمة نفسً فً جددت بكلمة ولو اعاننً من لكل وتقدٌري شكري وختاما

 .قلمً ٌذكرهم ولم قلبً فً مكانة لهم من لكل والشكرالموصول الطرٌق

 

الباحث

امتنان شكر 



ث  
 

 

ٕ٘غ ؼٗؽ ا٘تضد ا٘ضب٦٘ يٜ غ٢ؼ ٔبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح تبتًبغ٠ب )ٔبت٧ٙبح ًٛٛبؼ٧ج خ٢٘٢ٝٗس٧ب  
ا٢ًٙٛ٘ٛبح ، ٔبت٧ٙبح ا٘ت٤ٝ ا٘خضخ٧ج ٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح  ، ٔبت٧ٙبح ا٢ٛ٘اؼغ ا٘تفؼ٧ج ، ٔبت٧ٙبح ٢ٛاؼغ 

ٛخٛذٙج )ا٢٘ا٧ًٔج ، ا٘ؿ٧ب٧ٔج ، ا٘خٛذ٧ل اً٘الٔبح ٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح ( ٦ّ خًؽ٧ؽ س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج تبتًبغ٠ب ا٘
، اٛٗب٧ٝج ا٢٘ك٢ل ( ٢ٔغ خٚ اؿخًٛبل االؿختبٝج ٗبغاث ؼئ٧ؿ٧ج ٘سٛى ا٘ت٧بٝبح ٢ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘الؽٛج ٧ّٛب ٧خًٙٓ 

س٢١ٛؼ٧ج اً٘ؼآ ٧ًٗٝج  –٢ؽاؼث ا٘خعن٧ن  –٢ٔغ اعخؼٝب ا٘س١بؽ ا٘ٛؼٗؽ٥ ٘الضكبء  ،تٛخ٧ُؼاح ا٘تضد 
)  ( كب٘ضج ٘ٙخض٧ٙل تٛب ٧ٛذل ٝؿتج اسبتج100اؿختبٝج ، ٢اؿخؼسى ١ٝٛب )( 104٘ٙتضد ، ض٧د خٚ خ٢ؽ٧ى )

%( ٢ػاٖ٘ تباليخٛبغ ي٤ٙ ٛس٢ٛيج ٜٛ االغ٢اح االضكبئ٧ج ٗب٘ٛخ٢ؿن ا٘ضؿبت٦ ٢االٝضؼاِ ا٧ًٛ٘بؼ٥  96
٢٘خض٧ٙل ا٘ت٧بٝبح خٚ ( ،  SEM(، ًٛب٘سج ا٘ٝٛػسج ا٧ٙٗ٧١٘ج )٢PEARSONًٛبٛل االؼختبن ا٘تؿ٧ن ) 

٢ٔغ خ٢كل ا٘تضد ا٤٘  (،AMOS VR. 24)،  (SPSS VR. 24بٛز االضكبئ٦ ) اؿخعغاٚ ا٘تؼٝ
ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘ٝخبئز ١ٝٛب ٢س٢غ يالٔج اؼختبن ٢خبذ٧ؼ ػاح غالٟ٘ اضكبئ٧ج ت٧ٜ اتًبغ ٔبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب 

 ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج .
 جَسث الهؾمَهج . ،الكمهبح السالج : كبتمٓبح خكىَلَجٓب الهؾمَهبح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهظخزمص 



ج  
 

 كبئهج الهدخَٓبح

 ا٘كْضج ا٢ٛ٘م٢و
 ؤ اال٧ج إ٘ؼا٧ٝج

 ة اال٠غاء
 ح ا٘فٗؼ ٢االٛخٝبٜ

 د ا٘ٛؿخعٙق
 ط -ر  ٔبئٛج ا٘ٛضخ٧٢بح
 ؼ -غ  ٔبئٛج ا٘سغا٢ل
 ؽ ٔبئٛج االفٗبل
 ؽ ٔبئٛج ا٘ٛالضٓ

 2-1 إ٘ٛغٛج
 25-3 ٢ل / ١ٝٛس٧ج ا٘تضد ٢ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕجاْ٘كل األ

 18-4 ١ٝٛس٧ج ا٘تضد٢ل : ا٘ٛتضد األ
 4 ٛفٗٙج ا٘تضد
 4 ا٧ٛ٠ج ا٘تضد
 5 ا٠غاِ ا٘تضد

 5 ا٘ٛعنن اْ٘ؼم٦ ٘ٙتضد
 5 ّؼم٧بح ا٘تضد
 7 ضغ٢غ ا٘تضد
 7 اغ٢اح ا٘تضد

 8 ٢ي٧ٝج ا٘تضد ٛسخٛى 
 16-11 خض٧ٙل ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘غ٢ٛ٧َؼا٧ّج ٧ً٘ٝج ا٘تضد

 17 ا٘خًؼ٧ْبح االسؼائ٧ج ٘ٛخ٧ُؼاح ا٘تضد



ح  
 

 25-19 غؼاؿبح ؿبتٕج ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ :
 19 ا٘غؼاؿبح ا٘عبكج تٕبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 22 ا٘غؼاؿبح ا٘عبكج تس٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج
 25 ٛسبالح االّبغث ٜٛ ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج

 25 ا٘تضد ا٘ضب٦٘ يٜ ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ٛب ٧ٛ٧ؽ
 61-26 اْ٘كل ا٘ذب٦ٝ / ا٘سبٝة ا٘ٝهؼ٥ ٘ٙتضد

 46-28 خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبحا٘ٛتضد اال٢ل : ٔبت٧ٙبح 
 28 ٝهؼث خبؼ٧ع٧ج ٢خن٢ؼ ًٛؼ٦ّ ٘خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 31 ٢١ْٛٚ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح
 36 ا٧ٛ٠ج خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 37 ٔبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح ، ا٢١ْٛ٘ٚ ٢اال٧ٛ٠ج
 40 ا٠غاِ ٔبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 41 ا٢ًٙٛ٘ٛبحاتًبغ ٔبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب 
 45 ٛخنٙتبح خنت٧ٓ خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح

 59-47 ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ : س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج
 47 س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج ا٢١ْٛ٘ٚ ٢اال٧ٛ٠ج

 51 ٢١ْٛٚ ا٘س٢غث
 52 ٢١ْٛٚ س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج

 54 عكبئق س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج
 56 ًٛب٧٧ؼ س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج
 57 اتًبغ س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج

اً٘الٔج ت٧ٜ ٔبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح ٢س٢غث ا٘ٛتضد ا٘ذب٘د : 
 ا٢ًٙٛ٘ٛج

60-61 



خ  
 

 110-62 اْ٘كل ا٘ذب٘د / ا٘سبٝة ا٘خنت٦ٕ٧ ٘ٙتضد
 76-64 ٢ل : اعختبؼ ت٧بٝبح ا٘تضد ٢غؼاؿج كغٓ إ٘ٛب٧٧ؾ ٢ذتبخ١با٘ٛتضد األ

 64 ا٘خؼ٧ٛؽ ٢ا٘خ٢ك٧ِ
 65 ٛس٢ٛيج اعختبؼاح عبكج تبغاث ٧ٔبؾ ا٘تضد 

 67 خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح٧ٔبؾ ٔبت٧ٙبح 
 73 ٧ٔبؾ س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج

 88-77 ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ : ا٘خض٧ٙل اً٘ب٦ٙٛ ا٘خ٧ٗ٢غ٥
 100-89 ا٘ٛتضد ا٘ذب٘د : يؼل ٢خض٧ٙل ٛؿخ٣٢ ا٧ٛ٠ج ٛخ٧ُؼاح ا٘تضد 
 104-101 ا٘ٛتضد ا٘ؼاتى : اعختبؼ ّؼم٧ج ٢ٔث يالٔبح االؼختبن ٢خض١ٙ٧ٙب

 110-105  ٘خبذ٧ؼا٘ٛتضد ا٘عبٛؾ : خض٧ٙل ا
 115-111 اْ٘كل ا٘ؼاتى / االؿخٝخبسبح ٢ا٘خ٢ك٧بح

 113 ٢ل / االؿخٝخبسبحا٘ٛتضد األ
 115 ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ / ا٘خ٢ك٧بح

 131-116 ا٘ٛكبغؼ
  ا٘ٛالضٓ

  ا٘ٛؿخعٙق تبُ٘ٙج اال٧ٙٗٝؽ٧ج
  ا٢ًٝ٘اٜ تبُ٘ٙج اال٧ٙٗٝؽ٧ج

 

 













 د
 

 ٔبئٛج ا٘سغا٢ل

الصفحةعنوانالجدولت

8االستبانةمحاور1

11عٌنةالبحث2

11 التكراراتوالنسبالمئوٌةالخاصةبالنوعاالجتماع3ً

12 التكراراتوالنسبالمئوٌةالخاصةبالعمر4

14التكراراتوالنسبالمئوٌةالخاصةبالمؤهلالعلم5ً

15التكراراتوالنسبالمئوٌةالخاصةبمدةالخدمة6

19المتعلقةبقابلٌاتتكنولوجٌاالمعلوماتالدراساتالعربٌة7

21الدراساتاالجنبٌةالمتعلقةبقابلٌاتتكنولوجٌاالمعلومات8

22الدراساتالعربٌةالمتعلقةبجودةالمعلومة9

23بجودةالمعلومةالدراساتاالجنبٌةالمتعلقة11

28سجلتطورتكنولوجٌاالمعلوماتووسائلها11

34الباحثٌنحولالتطورالتارٌخًلتكنولوجٌاالمعلوماتاهماراء12

38قابلٌاتتكنولوجٌاالمعلوماتمنحٌثالمفهومواالهمٌة13

53مفاهٌمجودةالمعلومة14

56معاٌٌرجودةالمعلومة15

57ابعادجودةالمعلومة16

64 الترمٌزوالتوصٌؾلمتؽٌراتالبحثالحال17ً

نوؾالختٌارحسنالمطابقةلبٌاناتالعٌنةسمٌر-كرون18  65

قابلٌاتتكنولوجٌا(واختٌارٌارتلٌتمقٌاسKMOقٌم)19

المعلومات

68

69قابلٌاتتكنولوجٌاالمعلوماتقٌمكمٌاتالشٌوعلمتؽٌرمقٌاس21

قابلٌاتالقٌمالممٌزةوالتباٌنالمنتزعوالتباٌنالتجمٌعًمقٌاس21

المعلوماتتكنولوجٌا

71



 ذ
 

71قابلٌاتتكنولوجٌاالمعلوماتالقٌمالتشبعاتالعاملٌةلمتؽٌر22

73(واختٌارٌارتلٌتلمتؽٌرجودةالمعلومةKMOقٌم)23

74قابلٌاتتكنولوجٌاالمعلوماتقٌمكمٌاتالشٌوعلمتؽٌرمقٌاس24

جودةالقٌمالممٌزةوالتباٌنالمنتزعوالتباٌنالتجمٌعًمقٌاس25

المعلومة

75

76القٌمالتشبعاتالعاملٌةلمتؽٌرجودةالمعلومة26

78تكنولوجٌاالمعلوماتمعاٌرمالئمةالنموذجلمتؽٌرقابلٌات27

االوزانالمعٌارٌةلالنحدارلكلفقرةمنفقراتابعادقابلٌات28

تكنولوجٌاالمعلومات

81

تكنولوجٌامربعاالرتباطالبسٌطلفقراتالمتؽٌرقابلٌات29

المعلومات

81

83تكنولوجٌاالمعلوماترمالئمةالنموذجلمتؽٌرقابلٌاتٌمعا31ٌ

االوزانالمعٌارٌةلالنحداربكلفقرةمنفقراتابعادجودة31

المعلومة

85

86مربعاالرتباطالبسٌطلفقراتمتؽٌرجودةالمعلومة32

تكنولوجٌاالمعلوماتقٌممعاملالفاكرونباخلمتؽبرقابلٌات33

وابعادةومتؽٌرجودةالمعلومةوابعادة

87

المعلومات تكنولوجٌا قابلٌاتمعٌارالمقارنةلمستوىتوافر34

 المعلومة جودةو

89

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة35

قابلٌاتبعدل  المعلومات تكنولوجٌا معمارٌة 

91

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة36

قابلٌاتبعدل  المعلومات لتكنولوجٌا التحتٌة البنى 

92

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة37

قابلٌاتبعدل  البشرٌة الموارد 

93

95المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة38



ر  
 

قابلٌاتبعدل  المعلومات لتكنولوجٌا العالقات موارد 

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة39

الواقعٌةبعدل  

97

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة41

السباقٌةبعدل

98

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة41

التمثٌلبعدل

99

المتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةومستوىاالستجابة42

الوصول امكانٌةبعدل

111

111معٌارقوةمعاملالرتباط43

المعلومات تكنولوجٌا قابلٌاتمصفوفةعالقةارتباطسبٌرمانبٌن44

المعلومة جودةهاوابعاد

112

لفرضٌةtقٌممعاملاالنحداروقٌمةمعاملالتحدٌدوقٌمةاختبار45

علىجودةالمعلومةالمعلومات تكنولوجٌا قابلٌاتتأثٌر

116

لفرضٌةtقٌممعاملاالنحداروقٌمةمعاملالتحدٌدوقٌمةاختبار46

علىجودةالمعلومةالمعلومات تكنولوجٌا معمارٌة قابلٌاتتأثٌر

117

tقٌممعاملاالنحداروقٌمةمعاملالتحدٌدوقٌمةاختبار47

لتكنولوجٌاالمعلومات التحتٌة البنى قابلٌاتلفرضٌةتأثٌر

علىجودةالمعلومة

118

tقٌممعاملاالنحداروقٌمةمعاملالتحدٌدوقٌمةاختبار48

المعلومات لتكنولوجٌا البشرٌة الموارد قابلٌاتلفرضٌةتأثٌر

علىجودةالمعلومة

119

tقٌممعاملاالنحداروقٌمةمعاملالتحدٌدوقٌمةاختبار49

المعلومات لتكنولوجٌا العالقات موارد قابلٌاتلفرضٌةتأثٌر

علىجودةالمعلومة

111

 



ز  
 

 كبئهج االشكبل

 ا٘كْضج ي٢ٝاٜ ا٘فٗل ح
 5 ا٘ٛعنن اْ٘ؼم٦ ٘ٙتضد 1
 12 ا٘خ٢ؽ٧ى ا٘خٗؼاؼ٥ ضؿة ا٢ٝ٘و االسخٛبي٦ 2
 13 ا٘خٗؼاؼاح ضؿة اْ٘ئبح اً٘ٛؼ٧ج 3
 15 ا٘خٗؼاؼاح ضؿة ا٘ٛئ٠ل ا٦ًٛٙ٘ 4
 16 ا٘خٗؼاؼاح ضؿة ٛغث ا٘عغٛج 5
 46 خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبحٛخنٙتبح خنت٧ٓ  6
 48 ٢ٗٛٝبح ٝهبٚ ا٢ًٙٛ٘ٛبح 7
 49 ا٘خبؼ٧ظٛكبغؼ ٢ا٢ي٧ج ا٢ًٙٛ٘ٛبح يتؼ ٛؼاضل  8
 79 ا٢ٛٝ٘ػر ا٘تٝبئ٦ التًبغ ٛخ٧ُؼ ٔبت٧ٙبح خ٢٘٢ٝٗس٧ب ا٢ًٙٛ٘ٛبح 9
 84 ا٢ٛٝ٘ػر ا٘تٝبئ٦ التًبغ ٛخ٧ُؼ س٢غث ا٢ًٙٛ٘ٛج 10

 

 

 

 كبئهج الهالدق

 ؽىَاو الهمدق صكن الهمدق
 اؿٛبء ا٘ٛض٧ٜٛٗ 1
 اؿخٛبؼث االؿختبٝج 2

 

 

 

 



1 
 

 انمقذمت

اف المعمومات ظاىرة اساسية ومستمره و تدخؿ في اي نشاط بشري ايا كاف طبيعتة ، تحدد  
ي السيا سة المعمومات عالقة االنساف بخالقة ، وعالقتة بمجتمعة وبيئتة ، وعالقة المجتمعات مع بعضيا ف

واالقتصاد وادارة المصالح . تستمر المعمومات في حالة تطور ونمو خصائصيا ، وماداـ ىذا المصطمح 
يتفاعؿ مع الفضاء المعموماتي فال تتحدد خصائصة ضمف ىذة الفترة الزمنية ، وسينتج عنيا خصائص اخرى 

 تتفاعؿ مع االجياؿ القادمة .
المواد والوثائؽ التي يتـ الحصوؿ عمييا مف المصادر المختمفة ، تعد المعمومات بانيا كافة االخبار و 

األمر الذي يجعؿ مف قابميات تكنولوجيا المعمومات وسيًمة ميمة وضروية لموصوؿ إلى أىدافيـ وتطوير 
أعماليـ يوًما بعد يوـ، إذ أصبحت الحاجة ممّحة ألداء الكثير مف المياـ في وقت قصير لتمبية االحتياجات 

 تطمبيا األسواؽ العالمية والمحمية مف خدمات وبضائع.التي ت
ف تأخر النظر فيو كثيرًا ػػ يظؿ ذا أولوية في ظؿ الصعوبات المزمنة  اما موضوع جودة المعمومات ػػ وا 
التي نواجييا في التعامؿ مع المعمومات، سواء كاف ذلؾ عمى مستوى مصادر تمؾ المعمومات ومدى 

شفافية في توفير المعمومات، أو عمى مستوى أساليب إخراج وتقديـ المعمومات مصداقيتيا، أو عمى مستوى ال
لممستفيديف منيا. والمعمومات محؿ االىتماـ ىنا ، ىي المعمومات المنتجة والمتاحة مف مصادرىا األساسية 

وصيغيا  المحمية، سواء كانت المنظمات حكومية أو خاصة أو أفرادا، وتشمؿ المعمومات بمحتوياتيا وأشكاليا
المختمفة، التي نعتمد عمييا في ممارسة األنشطة الحياتية اليومية. فعمى مستوى األفراد نجد أف مفيوـ الجودة 
ينطوي عمى مجموعة مف المعايير التي تحدد مدى توافؽ المنتج أو الخدمة مع حاجة المستفيد. ونحف في 

حتيا ودقتيا واكتماليا وحداثتيا، وأف تكوف حاجة إلى الوصوؿ إلى المعمومات بسرعة وسيولة، وأف نثؽ بص
مفيومة، وذات قيمة، ومالئمة في الحجـ والمضموف لغرض استخداميا، وأف تقدـ بشكؿ موجز ومتكامؿ 
ومتناسؽ مع بقية المعمومات المتاحة، وأف تكوف آمنة في استخداميا. في المقابؿ، نجد أف كثيرا مف منظماتنا 

عداد قواعد البيانات  تستثمر مبالغ طائمة في إنشاء البنى التحتية لتقنية المعمومات، وتطوير الحموؿ التقنية، وا 
ونظـ المعمومات، وقمة مف ىذه المنظمات تمتفت إلى موضوع المعمومات وجودتيا، رغـ أنيا محور 
االستثمار، فقدرة المنظمات عمى إنجاز مياميا وتحقيؽ أىدافيا يعتمد إلى حد كبير عمى مستوى جودة 

لمعمومات التي تنتجيا وتديرىا بشكؿ يومي، كما أف جودة المعمومات تنعكس بشكؿ قوي ومباشر عمى قدرة ا
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المنظمة عمى اتخاذ القرار، وتوفير الوقت، وخفض التكاليؼ، وزيادة الدخؿ، وغير ذلؾ مف المميزات الميمة 
ت المنتجة والمتاحة والمتداولة في ألداء العمؿ بصورة أكثر دقة وكفاءة وفاعمية. رفع مستوى جودة المعموما

منظماتنا يتطمب التعامؿ مع عدة عوامؿ تشمؿ السياؽ الذي يحدد نوع المعمومات وأغراض استخداميا، 
وأماكف حفظيا، ومصادرىا وآليات تسجيميا وتداوليا، وكيفية تفاعؿ إجراءات العمؿ معيا واستخداميا، 

جراءات  التقييـ المستمر لضماف جودتيا. والتعامؿ مع ىذه العوامؿ والمسؤوليف عف إدارتيا وصيانتيا، وا 
يستدعي اتخاذ قرارات، وتنفيذ إجراءات، وتوفير موارد، وىي قضايا يجب العمؿ عمى توعية المنظمات 

وتحفيز وتييئة المسؤوليف لمتعامؿ معيا كأولوية والمبادرة إلى رفع مستوى جودة المعمومات بأىميتيا وحتميتيا، 
نجازىا يحقؽ الحماية لممجتمع لمنظماتة الحكومية والخاصة وأفراده مف مخاطر ىي مسؤولي ة وطنية، وا 

االعتماد عمى المعمومات التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية في اتخاذ القرارات، وما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج 
 تتعدى آثارىا حدود المنظمة أو الفرد لتشمؿ المجتمع ككؿ.

ث الحالي يسمط الضوء عمى تاثير قابميات تكنولوجيا المعمومات في جودة نتيجة لذلؾ فاف البح
وزارة التخطيط في محافظة بغداد ليكوف ميدانا لمبحث  –المعمومو ، وقد اخترنا الجياز المركزي لالحصاء 

اف  الحالي لما لو مف اىمية كبيرة في توفير البيانات والمعمومات كاحصائيات في كافة المجاالت ، لذا يجب
يتمتع الجياز بمستوى عالي مف قابميات تكنولوجيا المعمومات لتوفير معمومات ذات جودة عاليو لتمبية 

 المتطمبات والتغيرات السريعة.
وقد تضمف البحث الى اربعة فصوؿ ، الفصؿ االوؿ يعرض منيجية البحث ، وقد تناوؿ الدراسات 

د احتوى عمى ثالث مباحث ، االوؿ يعرض االطار السابقة الخاصة بمتغيرات البحث ، الفصؿ الثاني فق
النظري لقابميات تكنولوجيا المعمومات ، والمبحث الثاني يتولى عرضا لمفيوـ جودة المعمومة ، اما المبحث 
الثالث يبيف العالقة بيف قابميات تكنولوجيا المعمومات و جودة المعمومة ، وتضمف الفصؿ الثالث الجانب 

يسعى الى التحقؽ مف صحة مقاييس البحث وعرض الوصؼ االحصائي واختبار  التطبيقي لمبحث الذي
فرضياتة ، وتضمف الفصؿ الرابع مجموعة مف االستنتاجات واىـ التوصيات التي تساعد في تطوير قابميات 

 تكنولوجيا المعمومات وتاثيرىا عمى جودة المعمومة .



 
 

 

 

 

 

 

 

 ولانفصم األ

 
 

 ول : منهجيت انبحثاملبحث األ 

 املبحث انثاني : دراساث سابقت  

 

 

 

 

 

 



4 
 

 المبحث االول
 منيجية البحث

 -:: مشكمة البحث  والً أ
ىمية أجؿ تعزيز أية الخاصة بيا مف فى معظـ المنظمات جاىدة لتحسيف القدرات المعر عتس 

اقع ، تتجمى مشكمة البحث بوجود فجوة معرفية بيف التنظير وبيف الو  ةالمعمومات مف خالؿ جودة المعموم
العراؽ ، اذ نجد ىناؾ  –وزارة التخطيط  –التطبيقي في اغمب المنظمات ومنيا الجياز المركزي لالحصاء 

عدـ استخداـ صحيح لمتكنولوجيا داخؿ المنظمة ما يولد تاثير وضياع وقت وزيادة جيود مبذولة ، فضال عف 
  :راسة تـ طرح تساؤالت عدة كاالتيعدـ تطبيؽ حوكمة الكترونية في المنظمة . ولغرض االحاطة بمشكمة الد

 ما مستوى قابميات تكنولوجيا المعمومات التي يتبناىا الجياز المركزي لالحصاء قيد البحث ؟  -1
 ما مستوى جودة المعمومة التي يتـ التعامؿ بيا داخؿ الجياز المركزي لالحصاء قيد البحث ؟  -2
 المعمومة ؟  ما مدى العالقة بيف قابميات تكنولوجيا المعمومات وجودة -3
 ما مستوى التاثير بيف كؿ مف متغير قابميات تكنولوجيا المعمومات ومتغير جودة المعمومة ؟  -4

 -:ىمية البحث أ:  ثانياً 
يكتسب البحث اىميتة مف اىمية المتغيرات المبحوثة اذ يسيـ في تقديـ اطار نظري عف القابميات  

عمؿ الجياز المركزي لالحصاء ، خاصة واف ارتكاز  التكنولوجية كونيا مف الموضوعات الحاسمة في نجاح
الجياز المركزي لالحصاء عمى المعمومات ودقتيا ، وتوضيفيا بالشكؿ الصحيح ، وتبرز تمؾ االىمية في 

 االتي :

 ما ىي طبيعة قابميات تكنولوجيا المعمومات في الجياز المركزي لالحصاء قيد البحث ؟ 
  المعمومة لدى الجياز المركزي لالحصاء قيد البحث ؟ىؿ ىناؾ تصور واضح عف ابعاد جودة 
  ىؿ تؤثر قابميات تكنولوجيا المعمومات معنويا في ابعاد جودة المعمومة لدى الجياز المركزي

 لالحصاء قيد البحث ؟
  ىؿ يمتمؾ االفراد العامميف في الجياز المركزي لالحصاء قيد البحث تصورا عف قابميات تكنولوجيا

 يرىا في ابعاد جودة المعمومة ؟ المعمومات وتاث
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 -:ىداف البحث أ:  ثالثاً 

 االسياـ في تقديـ اطار نظري معبر بشكؿ كمي عف متغيرات البحث . -1
تحديد تاثير قابميات تكنولوجيا المعمومات لتحقيؽ جودة المعمومة في الجياز المركزي لالحصاء قيد  -2

 البحث .
زي لالحصاء قيد البحث بشكؿ يجعمة مواكب لتطورات السعي الى تحسيف الواقع الفعمي لمجياز المرك -3

 البيئة الحالية .

 -:: المخطط الفرضي لمبحث  رابعاً 
( يوضح العالقة بيف  1في ضوء ماتـ التطرؽ الية ، تـ اعداد المخطط الفرضي لمبحث ، والشكؿ )  

 متغيرات البحث ، وكاالتي :
 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثإالمصدر : 
 ( المخطط الفرضي لمبحث 1الشكؿ ) 

 -:: فرضيات البحث  خامساً 
 المخطط الفرضي لمبحث( 1)شكل 

تعكس فرضيات البحث عالقات كؿ مف االرتباط والتاثير بيف متغيرات البحث الرئيسية . وكذلؾ شروع 
 االجابة عمى االسئمة المطروحة في مشكمة البحث .

 وقد تـ تصنيؼ فرضيات البحث الى صنفيف رئيسييف وكاالتي :
 باط .اوال : فرضيات االرت

 الفرضية الرئيسة االولى :  -

 

 

 

 

 

 

 عالقت ارحببط 

 عالقت حبثٕر 

 

 جُدة انمعهُمت 

 انٕالؼٛت -

 انغٛبلٛت -

 انخًزٛم -

 ايكبَٛت انٕطٕل -

 قببهٕبث حكىُنُجٕب انمعهُمبث 

 يؼًبسٚت حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث-

انبُٗ انخذخٛت نخكُٕنٕجٛب -

 ؼهٕيبثانً

 انًٕاسد انبششٚت -

يٕاسد انؼاللبث نخكُٕنٕجٛب -

 انًؼهٕيبث
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H0 : توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بيف قابميات تكنولوجيا المعمومات بابعادىا )معمارية ال
تكنولوجيا المعمومات، البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات، الموارد البشرية، موارد العالقات لتكنولوجيا 

 ة.المعمومات( وجودة المعموم
  وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية االتية :

 - H0.1 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بيف قابميات معمارية تكنولوجيا المعمومات
 وجودة المعمومة. 

 - H0.2 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بيف قابميات البنى التحتية لتكنولوجيا
 ة المعمومة.المعمومات وجود

 - H0.3 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بيف قابميات الموارد البشرية وجودة
  .المعمومة

 - Ho.4 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بيف قابميات موارد العالقات لتكنولوجيا
 المعمومات وجودة المعمومة.

 ثانيا : فرضيات التاثير .

 ضية الرئيسة الثانية :الفر  -

 - H0 يوجد تاثير ذو داللة احصائية لقابميات تكنولوجيا المعمومات بابعادىا )معمارية تكنولوجيا ال
المعمومات، البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات، الموارد البشرية، موارد العالقات لتكنولوجيا المعمومات( في 

 جودة المعمومة. 
 الفرعية االتية :وتتفرع منيا الفرضيات 

H0.1  -. ال يوجد تاثير ذو داللة احصائية لقابميات معمارية تكنولوجيا المعمومات في جودة المعمومة 
 - H0.2 ال يوجد تاثير ذو داللة احصائية لقابميات البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات في جودة
  .المعمومة

 - H0.3ات الموارد البشرية لتكنولوجيا المعمومات في جودة ال يوجد تاثير ذو داللة احصائية لقابمي
 المعمومة.
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 - H0.4 ال يوجد تاثير ذو داللة احصائية لقابميات موارد العالقات لتكنولوجيا المعمومات في جودة
 المعمومة.

 -:: حدود البحث  سادساً 

لخاصة بالبحث ما بيف الحدود الزمنية : الفترة الزمنية المحددة لجمع البيانات واستقصاء المعمومات ا- أ
 ( لتوزيع االستبانة . 2022/  2/   1   - 2021/  11/  1) 

الحدود المكانية : تتمثؿ الحدود المكانية ليذا البحث بالجياز المركزي لالحصاء في وزارة التخطيط ، - ب
 وانحصرت عمى محافظة بغداد كوف اف المقر العاـ ليا في العاصمة بغداد 

 -:دوات البحث أ:  سابعاً 
 تنقسـ ادوات البحث الى االقساـ االتية :

 جانب النظري يشمؿ : -1
االدبيات : استعاف الباحث ببعض الكتب والمراجع واالبحاث العممية العربية واالجنبية المنشورة  -

والرسائؿ واالطاريح الجامعية العربية واالجنبية المطبوعة وااللكترونية واالستعانو ايضا بشبكة 
 االنترنيت .

 نب التطبيقي  يشمؿ :الجا -2
 االستبانة : تعد االستبانة المصدر الرئيس لمحصوؿ عمى البيانات الخاصة بمتغيرات البحث . -

( خماسي الدرجات كونة االكثر شيوعا واستعماال  - Likert  حيث اعتمد الباحث عمى مقياس ) ليكرت
 ية لالستبانة .( يوضح المحاور االساس 1في العمـو االدارية واالجتماعية والجدوؿ )

 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واالىمية النسبية . -
 (.Pearsonمعامؿ االرتباط البسيط )  -
 (.  SEMمعادلة النمذجة الييكمية ) -
 معامؿ االنحدار البسيط -
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 محاور االستبانة ( 1جدول )
 انمقٕبش انفقرة االبعبد انمخغٕراث انمحبَر

انًذٕس 

 االٔل

 لببهٛبث

 حكُٕنٕجٛب

 انًؼهٕيبث

 , Zhang) 10 انًؼهٕيبث حكُٕنٕجٛب يؼًبسٚت لببهٛبث

2005)            

    

(Razak,2019) 

 6 انًؼهٕيبث نخكُٕنٕجٛب انخذخٛت انبُٗ لببهٛبث

 4 انبششٚت انًٕاسد لببهٛبث

 نخكُٕنٕجٛب انؼاللبث يٕاسد لببهٛبث

 انًؼهٕيبث

10 

  30 انمجمُع                                          

انًذٕس 

 انزبَٙ

جٕدة 

 انًؼهٕيت

)انطببطببئٙ  4 انٕالؼٛت

,2016) 

(Wong & 

strong, 1996 

) (Lee et al , 

2002) 

 4 انغٛبلٛت

 4 انخًزٛم

 4 ايكبَٛت انٕطٕل

  16 انمجمُع                                       

  46 انمجمُع انكهٓ                                            

 عداد الباحثإالمصدر : 
 -:: مجتمع البحث وعينتو  ثامناً 

 جميورية العراق-وزارة التخطيط   – الجياز المركزي لالحصاءنبذة تعريفية عن 
في ثالثينيات القرف الماضي كاف اإلحصاء شعبة صغيرة في مديرية التجارة العامة في وزارة المالية 

الحقت شعبة اإلحصاء بوزارة االقتصاد وبنفس العاـ  1939عاـ ،  ت بوزارة االقتصاد والمواصالتثـ ارتبط
أدمجت الدوائر واألقساـ اإلحصائية الموجودة في  1956عاـ  ( .42صدر أوؿ قانوف لإلحصاء المرقـ )

صدر  1959عاـ  .بعض دوائر الدولة الرئيسة ومنشآتيا وعمى أثر ذلؾ سميت بػ )دائرة اإلحصاء المركزية(
قانوف السمطة التنفيذية الذي أستحدث بموجبو وزارة التخطيط والحقت بيا دائرة اإلحصاء المركزية ورفعت 

صدر نظاـ وزارة  1968عاـ  (.57صدر قانوف اإلحصاء رقـ ) 1962عاـ  درجتيا إلى مديرية عامة.
 1972عاـ  (.6وف اإلحصاء رقـ )صدر قان 1970عاـ  التخطيط وتـ تسميتو بالجياز المركزي لإلحصاء.

 .( النافذ21صدر قانوف اإلحصاء رقـ )
 يتكوف الجياز المركزي لإلحصاء مف الدائرة الفنية التي تتكوف مف المديريات واألقساـ اآلنية :
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 .مديرية إحصاءات السكاف والقوى العاممة -
 .مديرية اإلحصاء الصناعي -
 .مديرية اإلحصاء الزراعي -
 لقوميةمديرية الحسابات ا -
 .مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي -
 .مديرية إحصاءات أحواؿ المعيشة -
 .مديرية النقؿ واالتصاالت -
 مديرية إحصاء التجارة -
 .مديرية إحصاءات البناء والتشييد -
 قسـ إحصاءات البيئة. -
 قسـ إحصاءات التنمية البشرية. -
 قسـ األرقاـ القياسية. -
 قسـ التحميؿ اإلحصائي. -

 دة في الجياز:الدوائر السان

تتكوف مديرية النشر والعالقات، مديرية األمور اإلدارية، مديرية الحسابات، مديرية  الدائرة اإلدارية: -
 المطبعة ، مديرية الموارد البشرية .

تتكوف مف شعبة ىندسة النظـ، شعبة األنترنت، شعبة الصيانة، مركز  دائرة تكنولوجيا المعمومات: -
 إدخاؿ ومعالجة البيانات.

 القسـ القانوني، قسـ التدقيؽ ، الشعبة اليندسية. أقساـ تابعة لمكتب رئيس الجياز: -

مصغر يقـو بمياـ   تمثؿ جياز إحصاء مديرية إحصاء في المحافظات 15 وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ
 مختمفة تتضمف جمع البيانات حسب القطاع.

 وىناؾ مياـ تتعمؽ بالمديريةوىي كاالتي:

 .تنفيذ عممية العد بكافة مراحمياو  األعماؿ التمييدية لمتعداد العاـ لمسكافتصميـ وتنفيذ  -
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 .دليؿ الوحدات اإلدارية لمعراؽ -
 .إعداد جمع وتبويب اإلحصاءات الجارية المتعمقة بالوالدات والوفيات والزواج والطالؽ -
 .إجراء التقديرات والتوقعات لمسكاف حسب الوحدات اإلدارية -
التعدادات والمسوح اإلحصائية لمقياـ بتقدير بعض المؤشرات التي تتعمؽ االستفادة مف نتائج  -

 .باتجاىات الخصوبة والوفاة
 .جمع بيانات عف القوى العاممة في القطاعيف العاـ والمختمط والخاص -

 جميورية العراؽ   –الموقع الرسمي لوزارة التخطيط 
https://mop.gov.iq 

شخاص الذيف يستخدموف التكنولوجيا والمعمومات ضمف مجتمع البحث : حدد مجتمع البحث باال -1
( 104الجياز المركزي لالحصاء واقسامة وليـ دور مباشر بذلؾ وقد بمغ عددىـ ضمف االقساـ ) 

فردا وىـ بدرجة ) مدراء شعب ومدراء اقساـ وموظفيف ( وىذا اعتمد عمى كوف الباحث احد العامميف 
 ضمف ىذة الوزارة وتشكيالتيا .

بحث : تـ اختيار عينة البحث مف المستويات االدارية الوسطى وذلؾ بسبب طبيعة البحث عينة ال -2
التي تتطمب ذلؾ . لذلؾ كانت العينة قصدية مف الشعب التابعة الى قسـ تكنولوجيا المعمومات والتي 
ت تظـ كؿ مف شعبة )عمميات الحاسبة ، قواعد البيانات ، االنترنيت ، ىندسة النظـ ، صيانة وشبكا

(استبانة ، وكانت عدد  104( وكانت عدد االستبانات الموزعة )   GIS، االنظمة و شعبة  
%( وبعدد  96( استبانة ، اي نسبة االستبانات الجاىزة لمتحميؿ ىي )4االستبانات غير الصالحة )

 (:2كما موضح في جدوؿ ) ( استبانة وىو حجـ عينة البحث .100)

 ( يبين عينة البحث2جدول )
 عدد االستمارات المستممة عدد االستمارات المسممة عدد الموظفين عبالش

 20 20 20 عمميات الحاسبة
 10 10 10 قواعد البيانات

 22 24 24 االنترنيت
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 9 10 10 ىندسة النظـ
 9 10 10 صيانة وشبكات

GIS 30 30 30 
 100 104 104 المجموع

 المصدر : اعداد الباحث
 

 -:مات الديموغرافية لعينة البحث : تحميل المعمو  تاسعاً 

 -الجداول التكرارية حسب النوع االجتماعي  : -1

(لمحصوؿ عمى قيـ التكرارات والنسبة موزعة  SPSS vr.24استعاف الباحث بالبرنامج االحصائي) 
 ( .3حسب النوع االجتماعي  اما ذكر أو انثى وكما مبيف في الجدوؿ )

ئوية الخاصة بالنوع االجتماعي( يبين التكرارات والنسب الم3جدول )  
 انىُع االجخمبعٓ

انىسبت % انىسبت انخكراراث انىُع االجخمبعٓ

 انمئُٔت

 انىسبت انخجمٕعٕت

 انمئُٔت

 15% %15 0.15 15 ركش

 %100 %85 0.85 85 اَزٗ

  100 100 100 انًجًٕع

 عداد الباحثإالمصدر : 

( بينما %15( مف الذكور وبنسبة مقدارىا) )15ت)عاله اف استمارات االستبياف شممأويتضح مف الجدوؿ 
( الذي 2(. وصمـ الباحث الشكؿ ) %85( مف االناث وبنسبة مقدارىا) 85 (شممت استمارات االستبياف

 يوضح بيانيا النسب والتكرارات في الجدوؿ السابؽ:
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 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 تكراري حسب النوع االجتماعي( يبين التوزيع ال2الشكل )

 -:الجدول التكراري حسب العمر  -2

(لمحصوؿ عمى قيـ التكرارات والنسبة موزعة  SPSS vr.24استعاف الباحث بالبرنامج االحصائي) 
 ( .4حسب النوع العمر   في الدراسة الحالية تـ التركيز عمى اربع فئات عمرية كما ىو مبيف في الجدوؿ )

 
 رارات والنسب المئوية الخاصة بالعمر( يبين التك4جدول )

 العمر 

النسبة % النسبة التكرارات العمر 

 المئوية

 النسبة التجميعية

 المئوية 

31---215 0.05 5% 5% 

41---3175 0.75 75% 80% 

51---415 0.05 5% 85% 

 %100 %15 0.15 15فأكثر51

  100 100 100المجموع

 عداد الباحثإالمصدر : 
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 ( سنة وبنسبة مقدارىا30-20( استمارات  الفئة العمرية ) 5الحالي عمى  ) البحثت استمارات استبياف شمم
(، 75%(وبنسبة مقدارىا)40-31( ضمف  الفئة العمرية )75(، بينما شممت استمارات االستبياف)%5)

وشممت استمارات  (،5( وبنسبة مقدارىا) )%50-41( ضمف الفئة العمرية )5وشممت استمارات االستبياف )
( الذي 3وصمـ الباحث الشكؿ ) .(15فاكثر( وبنسبة مقدارىا) )% 50( ضمف الفئة العمرية )15االستبياف )

 .يوضح بيانيا النسب والتكرار في الجدوؿ السابؽ

 
 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 ( يبين التكرارات حسب الفئات العمرية3الشكل )

 -:التكراري حسب المؤىل العممي  الجدول  -3

(لمحصوؿ عمى قيـ التكرارات والنسبة موزعة  SPSS vr.24استعانة الباحثة بالبرنامج االحصائي) 
حسب المؤىؿ العممي  في الدراسة الحالية تـ التركيز عمى اربع مؤىالت عممية  كما ىو مبيف في الجدوؿ 

(5 .) 
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 وية الخاصة بالمؤىل العممي( يبين التكرارات والنسب المئ5جدول )
 المؤىل العممي
النسبة % النسبة التكرارات المؤىل العممي 

 المئوية
 النسبة التجميعية

 المئوية 
 %80 %80 0.80 80 بكالوريوس
 %85 %5 0.05 5 دبموـ عالي 
 %95 %10 0.10 10 ماجستير 
 %100 %5 0.05 5 دكتوراه 
  100 100 100 المجموع

 د الباحثعداإالمصدر : 
( استماره  عمى المؤىؿ العممي بكالوريوس  وبنسبة 80شممت استمارات االستبياف لمدراسة الحالية عمى  )

( ضمف  المؤىؿ العممي دبموـ عالي وبنسبة 5(، بينما شممت استمارات االستبياف)80%مقدارىا) )
(، 10ير  وبنسبة مقدارىا) )%( ضمف المؤىؿ العممي ماجست10(، وشممت استمارات االستبياف )5%مقدارىا)

وصمـ الباحث  .(5( ضمف المؤىؿ العممي دكتوراه وبنسبة مقدارىا) )%5وشممت استمارات االستبياف )
 .( الذي يوضح بيانيا النسب والتكرار في الجدوؿ السابؽ 4الشكؿ )



15 
 

 
 (SPSS vr. 24انًظذس : يخشجبث انبشَبيج االدظبئٙ )

 انمؤٌم انعهمٓ( ٔبٕه انخكراراث حسب 4انشكم )

 

 

  -:الجدول التكراري حسب مدة الخدمة   -4

(لمحصوؿ عمى قيـ التكرارات والنسبة موزعة  SPSS vr.24استعانة الباحثة بالبرنامج االحصائي) 
حسب مدة الخدمة في الدراسة الحالية تـ التركيز عمى خمس فترات تمثؿ مدة الخدمة  كما ىو مبيف في 

 ( .6الجدوؿ )
 

 ن التكرارات والنسب المئوية الخاصة بمدة الخدمة( يبي6جدول )
 مدة الخدمة  
النسبة % النسبة التكرارات مدة الخدمة 

 المئوية
 النسبة التجميعية

 المئوية 
5—1 10 0.10 10% 10% 

6—10 10 0.10 10% 20% 
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11—15 65 0.65 65% 85% 
16—20 5 0.05 5% 90% 
21—25 10 0.10 10% 100% 
  100 100 100 المجموع

 عداد الباحثإالمصدر : 
  

وبنسبة مقدارىا)   1-5( استمارات  ضمف مدة الخدمة 10شممت استمارات استبياف الدراسة الحالية عمى  )
(، وشممت 10%وبنسبة مقدارىا) 6-10( ضمف  مدة الخدمة 10(، بينما شممت استمارات االستبياف)%10)

(، وشممت استمارات 65وبنسبة مقدارىا) )%  11-15دمة ( ضمف مدة الخ65استمارات االستبياف )
( 10( وشممت استمارات االستبياف ) 5وبنسبة مقدارىا) )%  16-20( ضمف مدة الخدمة 5االستبياف )

( الذي يوضح بيانيا النسب 5وصمـ الباحث الشكؿ ) .(10وبنسبة مقدارىا) )%  21-25ضمف مدة الخدمة 
 .والتكرار في الجدوؿ السابؽ

 
 (SPSS vr. 24انًظذس : يخشجبث انبشَبيج االدظبئٙ )

 ( ٔبٕه انخكراراث حسب مذة انخذمت5انشكم )
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  -:التعريفات االجرائية لمتغيرات البحث  :عاشراً 
 Information Technology Capability( ITC: قابميات تكنولوجيا المعمومات ) والً أ

وتوجيو واستثمار  وتطبيؽ اكتساب عمى المنظمة قدرة بانيا المعمومات تكنولوجيا قابميات الى يشار 
وىي  معمارية قابميات تكنولوجيا المعمومات، وقابميات البنى , المنظمة اىداؼ المنظمة لتحقيؽ وقابميات موارد

التحتية لتكنولوجيا المعمومات ، قابميات الموارد البشرية، وموارد عالقات قابميات تكنولوجيا المعمومات، لذا 
 ( والتي تحقؽ متطمبات البحث.Zhang،222005:14 - )   الباحث ابعاد تبنى

  IT architecture capabilities المعمومات تكنولوجيا معمارية قابميات .1

 المنظمة، المستوى في عالية خارطة بأنيا المعمومات تكنولوجيا معمارية قابميات تعريؼ يمكف  
الفرعية  المعمومات وتكنولوجيا واالتصاالت المعمومات لتكنولوجيا والبيانات، والتطبيقات الشبكات، مف وتتألؼ
 المعمومات. تكنولوجيا موارد اختيار وتطبيؽ لكيفية المناسبة الرؤية لممنظمة لتوفر

  IT infrastructure capabilities المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنى قابميات .2

 عبر والتطبيقات،والمعمومات  ،البيانات مشاركة طريقو عف يمكف الذي المدى انيا عمى تعريفيا يمكف 
 الدعـ توفير ىو البنى ىذه مف األساسي الغرض يكمف اذ المنظمة، الستخداـ وتوفيرىا االتصاالت شبكات
 .معيا والتعامؿ المحيطة لمتحديات البيئية السريعة االستجابة اجؿ مف لممنظمة السريع

 -: HR Capabilities البشرية الموارد قابميات .3

 واإلدارة واألعماؿ، التقنية، المورد البشري ذا قيمة لممنظمة بالمشاركة مع الميارات لقد اصبح 
 واستثمار الفرص . األعماؿ الشخصية لمعمؿ عمى معالجة مشاكؿ والميارات

 : -                                            المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد قابميات .4
CRRIT             

 الفعاؿ لتكنولوجيا التطبيؽ أجؿ مف .واألعماؿ المعمومات تكنولوجيا بيف وحدات العالقة ىي 
 وفعالية . بسرعة التواصؿ عمى والتنسيؽ والقدرة بالمسؤولية والتفاوض المعمومات والمشاركة
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  Information Quality (IQ)  ثانيًا : جودة المعمومات:
لتي تقدـ بيا المعمومات قيمة الى الذيف يستخدمونيا والى المنظمة بشكؿ عاـ ، والتي وىي الدرجة ا 

وخصائص ، حيث تقيس مستوى جوده المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف مصادر خارجية  تحدد بأبعاد
       60: 2016وقد اعتمد الباحث في تحديد جودة المعمومات عمى ابعاد وخصائص )الطباطبائي ، ،او داخمية 

 (Wong&Strong,1996:20 ،)(Lee et al.,2002, 135). 
 
 -: Intrinsic. الواقعية 1

يقصد بيا عمى اف المعمومات لدييا جوده في حد ذاتيا ، والدقة والموضوعية والمصداقية ىي  
 خصائص ىذا البعد.

 -: Contextual. السياقية  2
التي بيف أيدينا ، ويجب اف تكوف المعمومات يقصد بيا بأف جودة المعمومات ضمف سياؽ الميمة  

مالئمة ، في الوقت المناسب وشمولية مف حيث كمية المعمومات وحداثتيا لالستفادة منيا عند تقديميا 
 وتداوليا في المنظمة  

 -: Representational  . التمثيل3
وؿ عمى معمومات يقصد بيا جوانب التنسيؽ وعرض المعمومات ، والذي يتطمب نظـ معمومات لمحص 

 موجزه وامكانية التفسير وسيولة الفيـ مف قبؿ المستخدميف لممعمومات . 
 -: Accessibility. امكانية الوصول  4

 يقصد بيا امكانية الوصوؿ الى المعمومات ، ويجب اف يكوف نظاـ المعمومات متاح وامنًا. 
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 المبحث الثاني
 دراسات سابقة

 -: تمييد
مبحث مجموعة مف الدراسات السابقة الخاصة بقابميات تكنولوجيا المعمومات ، وجودة يتناوؿ ىذا ال 

نيا تعرض دراسات لباحثيف عرب واجانب لمتغيري أذ إالمعمومة لما ليا مف اىمية عمى الدراسات االحقة ، 
 البحث كي تكوف في متناوؿ الباحثيف كمؤشرات ومتطمبات خاصة بموضوع البحث.

 -: الخاصة بقابميات تكنولوجيا المعمومات : الدراسات والً أ

 الدراسات العربية المتعمقة بقابميات تكنولوجيا المعمومات -1

 ( الدراسات العربية المتعمقة بقابميات تكنولوجيا المعمومات 7جدول )
 ( 2015الونداوي واخرون ،) الباحث والسنة
 اثر القدرات التكنولوجية عمى نجاح المنظمة. عنواف الدراسة
 دراسة تطبيقية. نوع الدراسة

 شركة االتصاالت الخموية بالمممكة االردنية الياشميو. –المممكة االردنية الياشميو  مكاف الدراسة
اليدؼ مف 

 الدراسة
معرفة اثر القدرات التكنولوجية عمى نجاح شركة االتصاالت الخموية بالمممكة االردنية 

 الياشميو.
ث والتطوير التكنولوجي وقدرات الشبكات واالتصاالت ليا االثر االيجابي اف لقدرات البح اىـ النتائج

 عمى نجاح المنظمة.
 (2017حسن ،) الباحث والسنة
 انعكاسات قدرات تقنية المعمومات في جودة التعميـ الجامعي. عنواف الدراسة
 دراسة حالة. نوع الدراسة

 ؾ.جامعة كركو  –كمية اليندسة  –العراؽ  مكاف الدراسة
اليدؼ مف 

 الدراسة
 التعرؼ عمى مدى تاثير تقنية المعمومات مف خالؿ قدرتيا في جودة التعميـ الجامعي.



21 
 

 المعمومات بتقنية الخاصة رت ا القد مف انواع ثالث استعراض الدراسة الى تيدؼ اىـ النتائج
 اف يمكف تيوال )الدينامية ت القدرا ، البشرية الموارد ت قدرا ، البنية التحتية قدرات(

 الجامعي. التعميـ بجودة الخاصة ت المؤشرا او المعايير ايجابية في بصورة تنعكس
 )  2020العبيدي ،)  الباحث والسنة
 .دور القدرات التكنولوجية في تعزيز ابعاد البراعة التنظيمية عنواف الدراسة
 .دراسة استطالعية نوع الدراسة

 .محافظة نينوى –لعامة لمتربية المديرية ا –العراؽ  مكاف الدراسة
اليدؼ مف 

 الدراسة
اعتماد االساليب الحديثة التكنولوجية في تنفيذ المياـ واالعماؿ بغية تحقيؽ البراعة 

 .التنظيمية
اعتبار القدرات التكنولوجية واحدة مف الوسائؿ الميمة التي يعتمد عمييا في تحقيؽ  اىـ النتائج

 نح العامميف الخبرات والميارات االزمة.البراعة التنظيمية مف خالؿ م
 

 الدراسات االجنبية المتعمقة بقابميات تكنولوجيا المعمومات -2

 ( الدراسات االجنبية المتعمقة بقابميات تكنولوجيا المعمومات 8جدول )
 Aderemi, (2009) الباحث والسنة
 Development Of A Measure for عنواف الدراسة

Capability In the Information and Communication Technology 
Industry In Nigeria. 

 المعمومات واالتصاالت في مجاؿ الصناعة في نيجيريا. تطوير مقياس قابميات تكنولوجيا
 دراسة ميدانية. نوع الدراسة

 .(University, Ile-Ifeكمية التكنولوجيا ، جامعة ، إيؿ إيؼ ) -نيجيريا  مكاف الدراسة
مف اليدؼ 

 الدراسة
تحرير الصناعة في نيجيريا ، مف خالؿ قدرتيا عمى المنافسة مع مزيج مف الخدمات 

 المقدمة في القطاعيف العاـ والخاص في مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .
 المكوف اعتماد أنشطة االتصاالت السمكية والالسمكية في مجاؿ الصناعة باعتبارىا اىـ النتائج
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 لقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. المركزي
 Bakan, I. and Z.H.Sekkeli, (2017) الباحث والسنة
 Types Of  Information Technology Capability and their Impacts on عنواف الدراسة

Competiteveness. 
 .أنواع قدرات تكنولوجيا المعمومات وآثارىا عمى القدرة التنافسية

 دراسة تحميمية. اسةنوع الدر 
 (University, Kahramanmaras جامعة كيرماف مرعش سوتسو إماـ ،-تركيا  مكاف الدراسة

Turkey.) 
اليدؼ مف 

 الدراسة
معرفة آثار قابميات تكنولوجيا المعمومات وأبعادىا الفرعية عمى القدرة التنافسية لمشركة في 

 قطاع الخدمات الموجستية.
تائج التحميالت أف قابميمت تكنولوجيا المعمومات لمشركة وأبعادىا الفرعية ليا أظيرت ن اىـ النتائج

 تأثيرات إيجابية عمى القدرة التنافسية ، كما ىو مقترح ليذه الدراسة.
 Azman ,(2020) الباحث والسنة
 Technological Capability in Industry ,A Literature Review for Small عنواف الدراسة

And Medium Manufacturers Challenges. 
القابميات التكنولوجية في الصناعة ، مراجعة األدبيات الصغيرة وتحديات الشركات 

 المصنعة المتوسطة.
 .دراسة تحميمية نوع الدراسة

 .( Universiti Tun Hussein Onn Malaysiaجامعة توف حسيف أوف ماليزيا ) مكاف الدراسة
اليدؼ مف 

 الدراسة
ذج لتقييـ جاىزية القابميات التكنولوجية لشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة نمو 

 .المستدامة في ماليزيا
تعمؿ القابميات التكنولوجية كأساس لمتكيؼ والتنافس في مجاؿ الصناعة ، حوؿ  اىـ النتائج

ة المشكالت التي تمت مواجيتيا فيما يتعمؽ بالقابميات التكنولوجية في الشركات الصغير 
( بسبب صعود الثورة الصناعية في SMEوالمتوسطة. مؤسسة التصنيع المتوسطة )

 الصناعة التحويمية.
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 -: جودة المعمومة:الدراسات الخاصة ب ثانياً  

 -: الدراسات العربية المتعمقة بجودة المعمومة -1

 ( الدراسات العربية المتعمقة بجودة المعمومة 9جدول )
 ( 2013بار )الساعدي و ز  الباحث والسنة
 اإلستراتيجية. القرارات في وتأثيرىا المعمومات جودة عنواف الدراسة
 ميدانية. دراسة نوع الدراسة

 العراقية. المصارؼ مف عينة -العراؽ  مكاف الدراسة
اليدؼ مف 

 الدراسة
 ئمتيا ومال ومدى تشخيص مدى  معياريتيا المعمومات جودة لمكشؼ عف ىدفت الدراسة

 ؼ . المصار تتخذىا التي اإلستراتيجية القرارات عمى ار وانعكاساتياالقر  لمتخذ
 اف اعتماد وتنبؤاتيا كما وكفاءتيا المعمومات دقة تعتمد عمى اإلستراتيجية القرارات اف اىـ النتائج

 تتناسب معمومات عمى الحصوؿ في المصرفية اإلستراتيجية لمتوجيات مناسبة معيارية
 والدقة التنبؤي البعد الى وحاجتيا المصرفية الصناعة تواجو التي التحديات مع واقع
 .والمنفعة

 ( 2014العضايمو و سميدانو ) الباحث والسنة
 اإلسالمي البنؾ في العامميف نظر وجية مف اإلبداعية القيادة في وأثرىا المعمومات جودة عنواف الدراسة

 الجنوب. إقميـ محافظات في األردني لالستثمار والتمويؿ
 التحميمي. الوصفي جْالمف نوع الدراسة

 الجنوب. إقميـ محافظات في األردني لالستثمار والتمويؿ اإلسالمي البنؾ -األردف  مكاف الدراسة
اليدؼ مف 

 الدراسة
 اإلبداعية القيادة في اْوأثر المعمومات جودة مستوى عمى التعرؼ إلى الدراسة ذهْ دفتْ
 محافظات في والتمويؿ لالستثمار اإلسالمي األردني البنؾ في العامميف نظر ةْوج مف
 الجنوب. إقميـ

 إقميـ محافظات في والتمويؿ لالستثمار اإلسالمي األردني البنؾ في المعمومات جودة اىـ النتائج
 القيادة مستوى في تحسيف تساىـ قد والتي القرارات لمتخذي التوصيات تقديـ .الجنوب
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 .االبداعية
 ( 2017لشوابكة )ا الباحث والسنة
 في الصحية الشؤوف في مديرية ر ا القر اتخاذ فاعّمية تحقيؽ في المعمومات جودة دور عنواف الدراسة

 الطائؼ. محافظة
 دراسة تحميمية. نوع الدراسة

 الطائؼ. محافظة في الصحية الشؤوف مديرية -المممكة السعودية  مكاف الدراسة
اليدؼ مف 

 الدراسة
 ر ا القر اتخاذ فاعمّية تحقيؽ في المعمومات جودة دور معرفة إلى رسة ا الد ىذة تيدؼ
 .الطائؼ محافظة الصحية في الشؤوف مديرية في

 في القرار اتخاذ صاحبة العميا اإلدارية لممستويات ميـ عامؿ المعمومات جودة ُتعد اىـ النتائج
 المنظمة.

 

 -: بجودة المعمومةجنبية المتعمقة الدراسات األ -2

 بجودة المعمومة( الدراسات االجنبية المتعمقة  10ول )جد
 Eppler (2000) الباحث والسنة
 :Conceptualizing Information Quality عنواف الدراسة

A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten 
Years 

 .العشر الماضيةتصور جودة المعمومات:مراجعة ألطر جودة المعمومات مف السنوات 
 دراسة تحميمية. نوع الدراسة

 جامعة سانت غالف -( MCMمعيد إدارة اإلعالـ واالتصاالت )معيد   -سويسرا  مكاف الدراسة
University of St. Gallen 

اليدؼ مف 
 الدراسة

تطوير األدوات التي تستند إلى جودة المعمومات ، وتطوير األطر النظرية و العممية في 
 قت.نفس الو 

المعمومات المختمفة ،  اىمية تطوير أطر الذكاء التي تظيرالترابط بيف معايير جودة اىـ النتائج
دراج مجاالت المشاكؿ والمؤشرات في ىذه األطر.  وا 
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 Riesener (2019) الباحث والسنة
 Framework for Defining Information Quality based on data عنواف الدراسة

attributes within the digital shadow using LDA 
 LDAفي الظؿ الرقمي باستخداـ  إطار لتحديد جودة المعمومات بناًء عمى سمات البيانات

 دراسة تطبيقية. نوع الدراسة
 .آخف  RWTH( ، جامعة WZLمختبر األدوات واآلالت وىندسة اإلنتاج ), ألمانيا مكاف الدراسة

. RWTH Aachen University, Aachen, Germany 
اليدؼ مف 

 الدراسة
تطوير طرؽ تحميؿ البيانات باإلضافة إلى زيادة الوعي بالفوائد الناتجة عف البيانات 

 المعرفو. المستندة إلى البيانات
المشروع البحثي "منصة المنتجات المعيارية لطاقة  تـ تطوير النتائج المعروضة داخؿ اىـ النتائج

( بتمويؿ مف الوزارة االتحادية لػشؤوف االقتصاد FKZ 0324164Aالتوربينات ") الرياح
 والطاقة. يمكف استخداـ إطار العمؿ لمتشغيؿ باستخداـ جودة المعمومات.

التصنيع لمواجية التحديات في بيئات السوؽ اليـو و استمرار  الرقمنة و التنمية في مجاؿ
 لقصيرة.الميؿ نحو تقميؿ أوقات تطوير المنتج و دورات حياة المنتج ا

 .Fadahunsi, et al(  2021)  الباحث والسنة
 Information Quality Frameworks for Digital Health Technologies عنواف الدراسة

 أطر جودة المعمومات لتقنيات الصحة الرقمية.
 دراسة منيجية. نوع الدراسة

 دز شيفيمد ويورؾالمممكة المتحدة ، اتحاد جامعات وايت روز في لي مكاف الدراسة
White Rose University Consortium Universities of Leeds Sheffield 

and York 
اليدؼ مف 

 الدراسة
  تيدؼ ىذه الدراسة إلى تجميع إطار حاصؿ الذكاء يمكف استخدامو لتقييـ المدى الرقمي

 ( الصحية المناسبة لألغراض السريرية. IQلجودة المعمومات )
( حجًما كبيًرا مف المعمومات المستخدمة في الرعاية DHTsتولد تقنيات الصحة الرقمية ) اىـ النتائج

 الصحية لإلدارة ، أغراض تعميمية وبحثية وسريرية.
االستخداـ السريري لممعمومات الرقمية لمتشخيص والعالج والتنبؤ بمشاكؿ متعددة تتعمؽ 

 (.IQت )بسالمة المرضى ، بعضيا ناتج عف رداءة جودة المعموما
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 -: : مجال االفادة من الدراسات السابقة ثالثاً 

التعرؼ عمى بعض المصادر والدوريات والبحوث النظرية والتطبيقية التي أمكف االطالع عمييا وتتبع  -
 نتائجيا مما سيؿ الطريؽ أماـ الباحث في بناء اإلطار النظري لبحثو. 

 ي.المساىمة في بناء فرضيات البحث ونموذجيا االفتراض -
 التعرؼ عمى اخر المستجدات العممية والبحثية في مجاؿ البحث الحالي . -
 المساىمة في صياغة فقرات االستبانة المتعمقة بمتغيرات البحث .  -
 التوصؿ الى بعض المصادر والبحوث التي لـ يتسنى لمباحث معرفتيا واالطالع عمييا مسبقا. -
 ية. التوجو نحو اختيار عينة البحث وادواتيا االحصائ -

 -: : ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة رابعاً 

جاء البحث الحالي ليشتمؿ عمى متغيريف لمدراسة ىي قابميات تكنولوجيا المعمومات وجودة المعمومة.  -
 وكؿ متغير مف المتغيرات يتضمف مجموعة مف االبعاد والمحاور ووجيات نظر مختمفة ومتنوعة. 

ية جديدة تتناوؿ العالقة بيف متغيرات البحث قابميات  تكنولوجيا المعمومات قدمت الدراسة قاعدة معرف -
 وجودة المعمومة 

اختالؼ عينة الدراسة عف الدراسات السابقة ، اذ تمثؿ مجتمع الدراسة الجياز المركزي لالحصاء في  -
 وزارة التخطيط.

تكنولوجيا المعمومات وجودة تناوؿ البحث الحالي قياس طبيعة عالقة االثر واالرتباط بيف قابميات  -
 المعمومة في القطاع العاـ .

اختالؼ مكاف الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث اعتماد متغيريف ، عكس الدراسات السابقة  -
 اعتمدت احد المتغيرات لدراستنا الحالية في البيئة العراقية .



 

 

 انفصم انثاني

 اجلانب اننظري

 

 

 

 نىجيا املعهىماثول : قابهياث تكنىاملبحث األ . 

 املبحث انثاني : جىدة املعهىمت . 

 املبحث انثانث :انعالقت بني قابهياث تكنىنىجيا املعهىماث و جىدة املعهىمت . 
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 الفصل الثاني
 الجانب النظري

 تمييد
اذ لـ تصؿ اي مف القطاعات ،لقد تطورت تكنولوجيا المعمومات تطورة كبيرة لـ يسبؽ ليا مثيؿ 
الحياتية االخرى ىذا التطور اليائؿ والمريب حقا مثمما شيدتو تكنولوجيا المعمومات عمى مدى  والجوانب

خمسيف عاما فقط،  وأف يحتؿ الحاسوب حيزا واسعة مف ىذه التكنولوجيا في حياتنا ويؤثر فييا تأثيرة 
التطور في  وقد ساعد ظيور عموـ وتقنيات أخرى في القرنيف التاسع عشر والعشريف عمى ىذا،واقعية

تكنولوجيا المعمومات، األمر الذي جعؿ مف تفاعؿ ىذه التقنيات وتداخميا يصب في جعؿ التقنيات الحديثة 
لقد جاء الحاسوب وىو المميز في  ،واالىتماـ بيا عمى المستوى الدولي يأخذ ىذه المديات الكبرى في التطور

والحاسوب ىو  ،عة الى عصر التكنولوجياعصر تكنولوجيا المعمومات لينقؿ المجتمعات مف عصر الصنا
لذا سيتـ في ىذا الفصؿ ومف خالؿ المبحث  ،ذروة عصر الصناعة الصناعة ومصدر عصر التكنولوجيا

األوؿ منو مناقشة االطار النظري لتكنولوجيا المعمومات بكؿ ماتحتويو مف مفيوـ وأىمية وتطور تأريخي 
ثرىا في المجتمع جميع ىذه المفردات أالمعمومات ومدى تطورىا و و القدرات الخاصة بتكنولوجيا أوالقابميات 

 سيتـ التطرؽ ليا مف خالؿ عدة مطالب في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ .
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 المبحث األول
   IT Capabilities  قابميات تكنولوجيا المعمومات

 Historical development of : نظرة تاريخية وتطور معرفي لتكنولوجيا المعمومات . والً أ
information technology. 

في ، 18-17: 2008االسدي ،  ، 92: 2020التطور التاريخي لتكنموجيا المعمومات ، ستيؼ ينسوف ، 
 (االتي: 11قراءة سريعة لسجؿ تطور تكنولوجيا المعمومات ووسائميا توضح مف خالؿ الجدوؿ)

 مياسجل تطور تكنولوجيا المعمومات ووسائ( 11جدول )

 االسٍبو انسىت

في القرف الخامس عشر اختراع الكتابة الطباعية بأحرؼ متحركة فكاف نقطة  1500
 تحوؿ كبير في مسيرة طباعة الكتب

القرف التاسع عشر لـ يحصؿ أي تطور في مجاؿ االتصاالت المباشرة. وفي سنة  1829
 التقط عالـ الطبيعة الفرنسي ) نيبس( أوؿ صورة فوتغرافية. 1829

 أخترع )كوؾ وىيوتسيوف( التمغراؼ الكيربائي كوسيمة لالتصاؿ. 1836
بدأ أوؿ سمؾ تمغرافي يمتد بيف باريس ولندف، وبعد خمس سنوات أصبحت جميع  1801

 العواصـ األوربية عمى اتصاؿ مع بعضيا البعض اآلخر.
 ( وسائؿ تسجيؿ الصوت عمى تيارGraham Bill اكتشؼ العالـ )جراىاـ بؿ 1879

 كيربائي في الوقت الذي كاف يعمؿ فيو معالجة المشكالت النطؽ والكالـ.
 اكتشؼ العالـ ذائع الصيت )أديسوف( الجرامفوف. 1877
 يخترع )موغيس( الميكرفوف ليتكامؿ بذلؾ ما نعرفو بالتمفوف. 1878
صنع الفرنسي )ماري(  أوؿ كاميرا لمسينما أستخدـ فييا ورؽ تصوير فوتوغرافي  1882

 وغطاء يسحب الضوء عف الفيمـ أثناء الحركة
 اكتشؼ )جورج ايستيماف( الكاميرا . 1888
استطاع الفيزيائي األمريكي )رجينالد فيسندؾ( إرساؿ أوؿ بث إذاعي لمصوت  1901

 والكالـ عبر اليواء.
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 )أدويف أرمسترونج( فقد طور عاـ  جياز االستقباؿ. 1918
اخترع االسكتمندي )جوي بيرو( التمفزيوف، لكف  اخترعت أشعة الكاثود، كما 1929

التمفزيوف لـ يبرز عمى ساحة االستخداـ والتداوؿ إال بعد الحرب العالمية الثانية، 
 ثـ تبعو اإلرساؿ المموف في التمفزيوف.

  .FMتـ إثبات كيؼ يمكف البث بنظاـ  1933
  EDVACبدا تشغيؿ الكومبيوتر المعروؼ باسـ  1951
أطمؽ القمر    1957في مجاؿ الفضاء ففي الرابع مف تشريف األوؿ مف عاـ أما  1957

( كأوؿ قمر صناعي يطمؽ في Sputnik 11الصناعي الروسي )سوبتنيؾ 
 الفضاء، ويبدأ معو عصر غزو الفضاء.

1961 – 
1966 

تبع ذلؾ مرحمة رحمة اإلنساف الى الفضاء وبدأت برحمة رائد الفضاء الروسي 
(. كما دارت 1في المركبة )فوستؾ  1961نيساف مف عاـ  ۲۱ )جاجاريف( في

 حوؿ القمر وىبطت ىبوطا ناجحا. 1966( في شباط مف عاـ ۲الونيؾ 
دويف ألدريف( وىما أوؿ رائدي فضاء  1969وفي عاـ  1969 ىبط )نيؿ أرمسترونج وا 

 ييبطاف عمى سطح القمر.
 ؽظير اوؿ حاسوب محموؿ يعتمد عمى المعالج الدقي 1981
 IBMالجيزة   ظير اوؿ محموؿ مطابؽ 1986
  IBMمف انتاج شركة   Simon ظير اوؿ ىاتؼ ذكي باسـ 1994
وندوز وبنفس الوقت تـ تاسيس اتحتد الشبكة   QS طرحت مايكروسوفت نظاـ 1995

 العالمية
  Windows XP 2000طرحت مايكروسوفت نظاـ  2000
2001  (Microsoft تعرض ال ) نموذج االوؿ لحاسوب لوحي يعمؿ بالقمـ مايكروسوفت

 " Windows XP Tablet PC Editionوبعمؿ بنظاـ تشغيؿ "
2005 Sony Ericsson سوني اريكسوف تطمؽ سمسمة مف اليواتؼ الذكية 
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 Apple iphoneاي فوف مف شركة ابؿ   iphoneظير جيتز  2007
2010 Samsung   سامسونج تكشؼ عف غالكسي تابGalaxy Tab  الذي يعمؿ

  Google Android  بنظاـ التشغيؿ اندرويد 
 التشخيص باستخداـ الورؽ 2020

اف ادوات التشخيصالمصنوعة مف الورؽ المصمـ بشكؿ خاص توفر امكانية 
 التحري عف السؿ وانفالونزا الخنازيروالعديد مف االمراض االخرى

 
 روبوتات قابمو لميضـ  2024

مع النسيج الحية وقابمة لالستيالؾ البشري يمكنيا وىي روبوتات صغيرة متوافقة 
 اف تعالج اصابتنا مف داخؿ اجسامنا 

 الضوئيات في الفضاء 2027
تقوـ تكنولوجيا الضوئيات بزيادة عرض الحزمة مما يسمح بزيادة معدؿ ارساؿ 
البيانات لتكوف اعمى بمئات المرات مف الترددات الراديوية وبمتطمبات اقؿ مف 

 اميف اتصاالت المركبات الفضائية الطاقة لت
 التنقيب البركاني  2028

استخراج المعادف الثمينة والخامات المعدنية مف البراكيف النشطة تحت سطح 
 البحر ليصبح امر مجدي مف الناحيتيف العممية واالقتصادية 

 بطاريات مف الماس  2031
ماس االصطناعي الذي تتـ صناعة " بطاريات ننوية " عبرتغميؼ نفايات مشعة بال

 يحوؿ االشعاع الى كيرباء 
 عمـ البصريات الوراثي  2032

بعد مرور عدد مف الحموؿ اليندسية واالبحاث في مجاؿ البصريات الوراثية ، 
تصبح امراض االضطراالت العصبية مثؿ الشمؿ والزىايمر والتوحد وغيرىا الكثير 

 ، تصبح جميعيا قابمة لمعالج 
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 الثية االبعاد في المنازؿ الطباعة ث 2037
الحؿ االمثؿ في مجاؿ التسوؽ المنزليطابعات رخيصة ثالثية االبعاد في كؿ منزؿ 
قادرة عمى طباعة اي شئ تقريبا مثؿ االلكترونيات واالثاث والطعاـ والدواء وذلؾ 

 عف طريؽ ممفات يتـ شراؤىا وتنزيميا مف االنترنيت 
 االكتفاء الذاتي والطاقي  2039

ؿ الخاليا الوقودية الميكروبية وخزانات التحميؿ العضوي المعزولة عف اليواء، بفض
وبطاريات شوارد الميثيوـ وتقنيات الطاقة الشمسية ، يمكف يكؿ منزؿ اف يصبح 

 نظاما بيئيا مغمفا ذا اكتفاء ذاتي مف الطاقة
 

مومات. فما نشيده مف تطور وفي عصرنا الحالي نجد أف ثمة تجميعًا وتداخاًل في ثورة تكنولوجيا المع
تكنولوجيا الحاسوب والمعمومات إنما حدث بسبب التطور الكبير في االتصاالت بداية، وفي سبيؿ المثاؿ ال 

( الذي يشيد عصر انطالقو وتألقو يضاؼ لو بث تمفزيوني يمكف Mobileالحصر، نجد الياتؼ الخموي )
         الخموي عمى وفؽ بروتوكوؿ التطبيقات الالسمكية لحاممو مف متابعة برامج التمفزيوف. ويعمؿ الياتؼ 

 (Wireless Applications Protocol WAP(أو نظاـ الربط الالسمكي المعروؼ باسـ ،)Bluetooth .)
اف جميع ما تقدـ ذكره ىو تطور متسارع لتكنولوجيا المعمومات انتقمت بالبشرية مف مرحمة الى مرحمة اخرى 

خمؼ عنيا ميما طاؿ الزمف . ويمكف لنا اف نوضح مفيوـ واىمية تكنولوجيا المعمومات متقدمة وال مجاؿ لمت
 في المطمب اآلتي.

 -:Concept Information technology   : مفيوم تكنولوجيا المعمومات ثانياً 
 Technologyالتكنولوجيا  -1

أمية كالصباغة  كـ بنياشتؽ العرب كممة تقنية ألصحاب الحرؼ التي ظيرت في دمشؽ إباف ح 
التجارة وغيرىا مف الحرؼ، وفي زمف الحروب الصميبية اقتبس الصميبيوف ىذه الكممة و أضافوا والحدادة و 
التي تتكوف مف شقيف  technologyوىي تعني عمـ في الالتينية فأصبحت تكنولوجي  logyإلييا كممة 

techen تقابؿ تقف في العربية ثـ أضيؼ ليا logy 0فرنجية تقابؿ القاؼ العربية و الحرؼ واف الكاؼ اإل 
لمربط بيف الكممتيف ، وىذا ما أورده المؤرخ الدمشقي في كتابو عف التجارة و الحرؼ في عيد بني أمية، ىذا 
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ذا ما رجعنا 303:  2002مف ناحية األصؿ التاريخي لكممة تقنية و تكنولوجيا .) محمد ناجي القذافي  ( وا 
التكنولوجيا بأنيا فرع مف المعرفة يتعامؿ مع العمـ و المعرفة و اليندسة او  إلى القواميس فنجد مف يعرؼ

( أو أنيا 35:  2009تطبيقاتيا في المجاؿ الصناعي ، فيي تطبيؽ لمعمـ ) عامر قندلجي ، إيماف السامراني 
( 83 :2001مجموعة المعرؼ و الخبرات والميارات الالزمة لتصنيع منتوج أو منتجات معينة ) محمد مسف

ومف خالؿ ما سبؽ ذكره يمكف تعريفيا إجرائيا عمى أنيا مجموعة مف المعارؼ التي يتـ يكتسبيا اإلنساف عف 
 طريؽ البحث العممي و التطوير المستمر التي مف توفير الجيد والوقت في اإلنتاج.

 -: Informationالمعمومات  -2
ي مشتقات ىذه المادة في العقؿ ووظائفو ، مات ىي كممة مشتقة مف عمـ وتدور معانمو كممة مع لغوياً 

( وعرفت اصطالحا عمى 13:  2007أي القدرة عمى إدراؾ طبيعة األمور و المعرفة . ) بشير العالؽ ، 
و التي ليا قيمة محركة في االستخداـ  أنيا البيانات التي تـ إعدادىا لتصبح في شكؿ أكثر نفعا لمفرد مستقبال

( وعرفت البيانات أيضا عمى 43:  2005رات التي يتـ اتخاذىا. ) ابراىيـ سمطاف، الحالي أو الموقع في القرا
أنيا مجموعة مف الحوادث و الوقائع المسجمة التي يتـ الحصوؿ عمييا مف داخؿ المنظمة و خارجيا ، ومف 
 ا مصادر مختمفة، وتأخذ أشكاال صورية، وعددية ، وصوتية، أو عمى شكؿ كممات و حروؼ، وأسماء، بعضي

:  2007مفيد لممنظمة إذ يشكؿ بعد تنظيميا، قاعدة بيانات أو قاعدة معرفية لممنظمة . ) عجاـ ابراىيـ ، 
" تعني أشياء مختمفة في االستخدامات اليومية: Information" بأف كممة "Jean Lohisse(.و يرى "2007

" jean Meyriatيعرؼ " ( كماSavoirs(، و "المعارؼ" )Donnees(، "المعطيات" )News"األخبار")
معرفة تـ توصيميا أو قابمة لمتوصيؿ، أو بعبارة أخرى محتوى معرفي يكوف » المعمومات بأنيا عبارة عف: 

" بأف  Meyriat( ويؤكد "l information est une connaissanceنتاج مسار اتصالي واقع أو محتمؿ ) 
معرفة تـ نقميا أو » ال تمقييا، كما انو يعرفيا بأنيا المعمومات ال توجد بذاتيا، بؿ تكوف موجودة إذا تـ فع

 «  اكتسابيا، و ساىمت في تشكيؿ المعارؼ العممية
 -:  Information Technology تكنولوجيا المعمومات -3

حصوؿ عمى المعمومات والبيانات ومعالجتيا ىي األدوات و التقنيات و النظـ التي يمكف استخداميا لم 
والقراءة فضال عف  الطبعاسوب بأنواعو ، أساليب الخزف ، و ا . إذ تتضمف التقنيات الحاسترجاعيوخزنيا و 

) سحنوف خالد،  الستاليت وشبكات المحموؿ ، والفاكس ، وأنظمة البرمجيات وتطبيقاتيا االستالـ ، والنقؿ و 
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ويتضمف ذلؾ ( كما ُتعرؼ ايضًا، عمى أنيا قطاع أعماؿ يعتمد عمى التعامؿ مع الحوسبة،  28:  2016
األجيزة والبرمجيات وأيًضا االتصاالت وزيادة عمى ذلؾ كؿ ما ىو مرتبط بنقؿ المعمومات واألنظمة التي 
تعمؿ عمى تسييؿ االتصاؿ، كما يشمؿ مفيوـ تكنولوجيا المعمومات إدارة البيانات باختالؼ أشكاليا سواء 

جزًءا مف التكنولوجيا ومجاؿ خاص فييا،  كانت نصوًصا أو صوًرا أو أصواًتا أو غيرىا، ويعد اإلنترنت
كما تعرؼ التكنولوجيا بانيا أنواع  وتعتبر حالًيا جزًءا مف حياة الناس وما زالت في انتشار متزايد حوؿ العالـ.

مختمفة مف الوسائؿ التي تستخدـ إلنتاج المستمزمات الضرورية الراحة االنساف، واستمرارية وجوده 
تعرؼ كذلؾ بانيا طرؽ فنية حنية اإلنجاز األعماؿ واالىداؼ العممية (، و 954: 2006)البعمبكي،

(2006:52 ،Mcnabb،أوضح أف مفيوـ التكنولوجيا يرتبط 35-36، 2009(. أما )القنديمجي والسامرائي )
بثالثة اتجاىات ىي: )المعرفة العممية، واالكتشافات واالختراعات، والتطبيقات العممية(، وقد ارتبط مفيـو 

نولوجيا بالصناعات أوال ثـ تحوؿ الى مفيوـ تكنولوجيا المعمومات، في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، التك
والتعميمية ثـ ظيرت مفاىيـ أخرى، مف مفيوـ تكنولوجيا التعميـ والتي يمكف اعتبارىا التطبيقات التربوية 

تمت معالجتيا الستخراج محتواىا وتطبيؽ التكنولوجيا المعمومات. بينما المعمومات تشير إلى البيانات التي 
 16(. أما )13: 2004الحسابات والمعادالت واألساليب اإلحصائية الرياضية والمنطقية )الكبيسي، 

،2004Gelinas, فقد أشار إلى المعمومات بانيا مجموعة مف البيانات يتـ تجميعيا بطرؽ معينة لالستفادة ) 
المجمس االستشاري لمبحوث التطبيقية في بريطانيا بالمصطمح تكنولوجيا منيا في اتخاذ القرارات(، وقد أشار 

دارتيا في تطبيقات الكمبيوتر واألالت، فإنو يغطي  المعمومات باإلضافة إلى اساليب معالجة المعمومات وا 
ية ايضا مجاالت العموـ والتكنولوجيا واليندسة، فضال عف األمور المتعمقة بالجوانب االجتماعية واالقتصاد

( بانيا تمثؿ كافة األمور التي تتضمف 278 2013(، وقد عرفيا )العبيدي321: 2010والثقافية )حسيف، 
الحواسيب واألجيزة المساعدة وشبكات الحواسيب بأنواعيا ومعالجة البيانات والمعمومات بكافة أشكاليا وكافة 

طور التاريخي لتكنولوجبا المعمومات في المراكز والوظائؼ المتعمقة بالتكنولوجيا. مما سبؽ يمكف توضيح الت
 ( ادناه :12الجدوؿ )
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 تكنولوجيا المعموماتل التطور التاريخي( اىم اراء الباحثين حول 12جدول )

 التعريف باحث و السنةال ت
1 Sambamorethy and Zumud 

(1992) 
القدرات الداخمية التي تستند إلييا استراتيجياتيا 

إلى القدرات اإلدارية  ًضاالتنافسية ... تشير أي
المطموبة لمشركة لمحصوؿ عمى المنتج ونشره 
واالستفادة مف استثماراتيا في مجاؿ تكنولوجيا 

 المعمومات. 
2 Kers (1994) 

(1999) Sabherwal 
 مدى التقنيات الالزمة لمتالعب والتخزيف و

 اتصاالت المعمومات المتاحة داخؿ المنظمة. 
3 Ross and Beth 

Goodhue 
(1996) 
 

القدرة عمى التحكـ في التكاليؼ المتعمقة 
بتكنولوجيا المعمومات ، وتقديـ األنظمة عند 

الحاجة ، والتأثيرأىداؼ العمؿ مف خالؿ تطبيقات 
 تكنولوجيا المعمومات. 

4 Clark, Kavanaugh, Brown 
and Sambamorethy 

(1997) 
 

القدرة عمى تعزيز المرونة التنافسية مف خالؿ 
ديـ المنتجات والخدمات القائمة عمى تكنولوجيا تق

وتطبيقات األعماؿ خالؿ فترات  المعمومات ،
قوى عاممة ماىرة  تطوير قصيرة ؛ بناء عاليا

وممكنة ونشطة في مجاؿ نظـ المعمومات مع 
 توجو ريادي

نحو االستفادة مف المعرفة التكنولوجية في 
 تطبيقات األعماؿ. 

5 Benzie 
(1997) 

عمى استخداـ أدوات تكنولوجيا المعمومات القدرة 
ومصادر المعمومات بشكؿ فعاؿ لتحميؿ ومعالجة 
وتقديـ المعمومات ونمذجة األحداث الخارجية 
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 وقياسيا والتحكـ فييا. 
6 Teo and the King 

(1997) 
 

يمكف أف تكوف جاىزة … ISقدرات وظيفة 
 الخبرة التقنية والريادة لمتشغيؿ مف الناحية العامة

 التكنولوجية في الصناعة . 
7 Vinny 

Willcocks 
(1998) 

السعي وراء تطبيقات ذات قيمة مضافة عالية 
لتكنولوجيا المعمومات ، واالستفادة مف الخارج 
قدرة السوؽ عمى تقديـ خدمات تكنولوجيا 

 معمومات فعالة مف حيث التكمفة. 
8 Bharadwaj 

(2000) 
ائمة عمى القدرة عمى حشد ونشر الموارد الق

بموارد  تكنولوجيا المعمومات مًعا أو لمشاركة
 وقدرات أخرى. 

9 Bird and Turner 
(2000) 

 

القدرة عمى نشر أو دعـ مجموعة متنوعة مف 
األجيزة بسيولة ويسر ،البرمجيات وتقنيات 

compunctions  والبيانات والتطبيقات األساسية
 والميارات والكفاءات وااللتزامات والقيـ ضمف
القاعدة المادية التقنية والمكوف البشري لمبنية 

 التحتية الحالية لتكنولوجيا لمعمومات. 
10 Prasad, Ramamurthy and 

Naidu 
(2001) 

قدرة الشركة عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات 
الميارات في  لدعـ وتعزيز كفاءاتيا المميزة و

 وظائؼ األعماؿ األخرى.
11 Grewal, Coming, Mehta 

(2001) 
 

مورد تنظيمي ميـ ... يمعب دوًرا حيوًيا في بناء 
 المزايا التنافسية وزيادة قدرة الشركة.  االستدامة

 ػالِأدبٛبث ْى األأػذاد انببدذ ببالػخًبد ػهٗ إانًظذس : 
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 -: The importance of information technology ىمية تكنولوجيا المعموماتأ:  ثالثاً 
نولوجيا المعمومات في اليدؼ األساسي الذي وجدت مف أجمو ىذه التكنولوجيا، أال تكمف أىمية تك 

وىو حؿ المشاكؿ و فسح المجاؿ أماـ اإلبداع بما يسمح لمناس بأف يكونوا أكثر تأثيرا مما لو لـ يستعمموا 
قدمة" و أعطيناىا تكنولوجيا المعمومات في أوجو نشاطيـ. و كمما اعتبرنا تكنولوجيا المعمومات "تكنولوجيا مت

األىمية األكبر، كمما ازدادت أىمية اعتبار جانب "الشعور المتقدـ" و الذي ىو "جانب الفرد" عمى أساس 
شعور متقدـ(، وىذا  -( التي يمكف ترجمتيا إلى )تكنولوجيا متقدمة High-tech High-toucheالمقولة)

مينا دائما أف نكيؼ تكنولوجيا المعمومات إلى يتوجب ع»يقودنا إلى حقيقة أخرى ال تقؿ أىمية وىي، أنو: 
فأىمية تكنولوجيا المعمومات التي « الناس، بدال مف أف نطمب مف الناس أف يتكيفوا مع تكنولوجيا المعمومات

تتجمى في زيادة اعتمادنا عمييا في نشاطاتنا كأفراد أو منظمات، تجعمنا نيتـ دائما بالفرد و بأىمية العامؿ 
وتتجمى أيضا أىمية تكنولوجيا المعمومات في الوظائؼ التي تؤدييا ىذه التكنولوجيا  ،لمنظماتاإلنساني في ا

اإلدارة ومعالجة المعمومات، والتي يمكف حصرىا في عدة وظائؼ أساسيةيمكف وصفيا كاآلتي: )نعماف 
،2018 :161: ) 
 . التجميع أو استحصاؿ البيانات.1
 ؿ واألصوات.. المعالجة: كمعالجة النصوص واألشكا2
دة سواء عمى شكؿ أرقاـ فائ. التخميؽ أو التوليد: و التي تعني تنظيـ البيانات و المعمومات في شكؿ أكثر 3

 أو نصوص أو أشكاؿ مرئية أو مف خالؿ خمؽ صيغ جديدة.
 . التخزيف.4
 . االسترجاع5
 عادة بأسموبيف: . النقؿ: مف خالؿ إرساؿ البيانات و المعمومات مف موقع إلى آخر، والذي يتـ6
 (.E.mailالبريد اإللكتروني  -
 (.Voice-mailالبريد الصوتي ) -

التي توفرىا لمناس الذيف يستخدمونيا في حياتيـ  االىميةكما أف لتكنولوجيا المعمومات عدة فوائد بسبب 
 (:  179: 2008رئيسية منيا )كرموؿ، مياـالعامة والعممية ومساعدتيا في حؿ المشكالت، مف خالؿ عدة 

 .السرعة في االنجاز واالنتاج والتي تسمح بأداء عمؿ خالؿ فترة زمنية قصيرة و ربح الوقت 
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  الثبات: حيث يجد اإلنساف صعوبة في تكرار أداء نفس العمؿ و بنفس الصورة أوالكيفية، غير أف
 األجيزة التكنولوجية وخاصة الحواسيب تمتاز بقدرتيا عمى تكرار العمؿ بصورة ثابتة.

 عتمادية و الدقة: و التي تسمح بتأشير أو اإلشارة ألدؽ االختالفات التي يعجز اإلنساف عادة عف اال
 تحديدىا خاصة عند كثرتيا و تكرارىا.

  الموثوقية: و تتمثؿ في إتباع األجيزة التكنولوجية لنفس اإلجراءات وبثبات حيث يمكننا توقع نتائج
عندما نحتاج إلييا بغض النظر عف ظروؼ وطبيعة موثوقة، واستخداـ أكيد و بالشكؿ المطموب 

 االستخداـ.
  الخمو مف االخطاء 

 Information technology capabilities : قابميات تكنولوجيا المعمومات، المفيوم واالىمية.رابعاً 
concept and importance 

سي لمثورة العممية )ثورة لقد اصبحت تقنية المعمومات والمعرقة العممية والتنظيمية ىي المكوف الرئي 
 2015المعمومات( فاغمى عناصر االنتاج واندرىا ىي براءات االختراع واساليب البحث والتطوير ، )حسيف ،

( والحديث عف المعمومات العممية والتنظيمية ىو حديث عف قابميات تكنولوجيا المعمومات مف حيث  218:
 اه .( ادن13المفيـو واالىميو كما موضح في الجدوؿ )

 ( قابميات تكنولوجيا المعمومات من حيث المفيوم واالىمية13جدول )
 الباحث والسنة

 
 المفيوم واالىميو

اف القابميات التكنولوجية ىي االساس لنجاح تكنولوجيا  (147: 2015)الونداوي،العدواف ،
المعمومات وىي المميدة ليا وقد اكتسبت قابميات تكنولوجيا 

لسنوات األخيرة بسبب الدور الذي المعمومات أىمية في ا
لعبتو في تسييؿ الحصوؿ عمى المعرفة بشتى صنوفيا مف 
جية، وتسييؿ تدفؽ المعرفة بيف مراكز اإلفادة منيا في 

 شئي نواحي الحياة مف جية أخرى،
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أىمية قابميات تكنولوجيا المعمومات وما توفره لممنظمة مف  (161: 2018) مراد،
رمجيات المستخدمة في أداء خالؿ الفيـ الواضح لمب

الوظائؼ المختمفة، وتحميؿ البيانات مما يسيؿ استخداميا 
في اتخاذ القرارات فضال عف التكامؿ والتنسيؽ بيف مختمؼ 
العمميات لتقديـ منتجات وخدمات تناسب متطمبات السوؽ 

 وتحقيؽ قيمة مضافة وميزة تنافسية لممنظمة،
بميات تكنولوجيا المعمومات لمديري األعماؿ وذلؾ اىمية قا (18-17: 2016)عبد العاؿ، 

مف خالؿ، تعظيـ الكفاءة في استخداـ الموارد مف خالؿ 
دور قابميات تكنولوجيا المعمومات في تعظيـ الموارد 

لقابميات تكنولوجيا المعمومات دور كبير في تحقيؽ الفاعمية 
في التخطيط االستراتيجي واىميتيا في استمرارية المنظمة  

حقيؽ التفاعؿ واالنسجاـ بيف العمميات المختمفة في بيئة ت
 العمؿ مما يكسب المنظمة القوة والميزة التنافسية،

إمكانية الوصوؿ السريع إلى مقدار ىائؿ مف المعمومات،  (324: 2010)حسيف ،
 زيادة كفاءة وفاعمية األفراد العامميف في المنظمة

الستجابة السريعة لمتطورات العممية والمعرفية القابمية عمى ا (89: 2018)حمد وصالح، 
والتوجو نحو المعرفة مف اجؿ تطوير األعماؿ والمياـ 
اإلدارية تمكيف المنظمات مف التفاعؿ والتواصؿ المستمر 

 البيئة المحيطة واالستجابة و التكيؼ معيا
 

 عالهأدبيات ىـ األأعداد الباحث باالعتماد عمى إالمصدر : 
بميات التكنولوجية فتساىـ وبشكؿ مباشر في تعزيز قدرة المنظمات عمى تنفيذ مياميا ما أىمية القاأ

بالشكؿ الناجح والسميـ مف خالؿ استعماؿ التكنولوجيات الحديثة التي تمتمكيا، إذ يكوف لمقدرات التكنولوجية 
 ( ::Reichert & Zawistak 2014، 3أىمية بالغة تساىـ في تحقيؽ األىداؼ التي تكمف في االتي)
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منح األفراد العامميف الميارات والمعرفة والخبرة مطموبة لتشغيؿ األنظمة الحديثة واحداث تغييرات  -
 تكنولوجية كبيرة،

منح المنظمات القدرة عمى إنشاء أو استيعاب المعرفة التكنولوجية الحديثة مف خالؿ التفاعؿ مع  -
  البيئة وتراكـ الميارات والمعارؼ التي اكتسبتيا مسبقا

 القدرة عمى إنشاء وادارة التغييرات في التكنولوجيات المستخدمة في اإلنتاج.  -
اـ وتحقيؽ إنتاجية اكبر لمعامميف وبالتالي تحقيؽ أقصى قدر مف يالتركيز عمى تحسيف أداء الم -

 الكفاءة 

اإلسياـ في استثمار العوائد االقتصادية الناشئة عف األنشطة المختمؼ مف خالؿ استعماؿ   
ولوجيات اإلنتاج الحديثة الستكشاؼ وتطوير منتجات جديدة عندما تعتقد المنظمة أف ىناؾ سوؽ تكن

(  بأف لمقدرات التكنولوجية أىمية & Carnahry Guerra: 2016، 50لمنتجاتيا وعممياتيا الجديدة وسری )
وسريع التغيير، يسعى تمكف المنظمات مف العمؿ بفاعمية کبيرة بالرغـ مف إشتداد المنافسة في عالـ متقمب 

األشخاص في مختمؼ شركات األعماؿ التجارية والمؤسسات لمعمؿ في وقت زمني أقصر دوًما، وكفاءة 
نتاجية أكبر، األمر الذي يجعؿ مف تكنولوجيا المعمومات وسيًمة ميمة وضروية لموصوؿ إلى أىدافيـ  وا 

الكثير مف المياـ في وقت قصير لتمبية  وتطوير أعماليـ يوًما بعد يوـ، إذ أصبحت الحاجة ممّحة ألداء
 االحتياجات التي تتطمبيا األسواؽ العالمية والمحمية مف خدمات وبضائع. 
 ( :22-23: 2002وفيما يأتي سيتـ استعراض أىمية تكنولوجيا المعمومات بالتفصيؿ)الونداوي،

 عماؿ وتحقيؽ أىداؼ توفير مجموعة مف األدوات والعمميات والمنيجيات التي ُتسيؿ عممية سير األ
 المؤسسة مثؿ الترميز، والبرمجة ونقؿ البيانات والتخزيف واالسترجاع وتحميؿ النظـ وتصميميا 

  والتحكـ بيا، فضاًل عف المعدات المرتبطة المستخدمة لجمع ومعالجة وتقديـ المعمومات وىذا ىو
 مضموف أىمية تكنولوجيا المعمومات.

 مؼ السجالت القيمة في المؤسسات.التخزيف اإللكتروني، وحماية مخت 
  تقديـ المعمومات واالتصاالت الالزمة والميمة ألصحاب القرار، حيث ُتساعدىـ في اتخاذ القرار

 الصائب بما يتعمؽ بمؤسساتيـ.
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  الصيانة اآلمنة لممفات العمالء والمرضى في المستشفيات والعيادات الطبية، بما يضمف حيوية
 ونزاىة العمؿ. 

 ة التدريس وتمقي المعمومات لطالب المدارس، خصوًصا بعد إدخاؿ الحواسيب ضمف تسييؿ عممي
 المناىج التدريسية.

 .حماية المعمومات اإللكترونية مف االختراؽ أو القضاء عمييا خالؿ كارثة تكنولوجية 
  .تخفيؼ أعباء الموظفيف في أداء مياميـ، وسيولة تتبع المشاريع ومراقبة البيانات المالية 
 حكـ بسماحية الوصوؿ إلى المعمومات والبيانات المخزنة في قواعد البيانات، وسماحية تعديميا الت

 ونقميا وحذفيا.
  الوصوؿ عف بعد إلى الشبكة اإللكترونية الخاصة بالشركة أو المؤسسة، بحيث يتمكف الموظفوف

 العمؿ مف المنزؿ أو أي مكاف آخر.
 ؿ بسرعة وفعالية كبيرة مف خالؿ البريد اإللكتروني تسييؿ التواصؿ بيف الموظفيف وعالـ األعما

ومؤتمرات الفيديو، وغرؼ الدردشة الداخمية، دوف الحاجة إلى التواصؿ الشخصي بالضرورة، وىنا 
 .تتجمى أىمية تكنولوجيا المعمومات في توفير الوقت واختصار المسافات

تي تعتمد عمييا المنظمات في تنفيذ أي يعد تطور القابميات التكنولوجية واحدة مف االشياء الميمة ال
ميمة فنية ذات صمة بما في ذلؾ القدرة عمى تطوير المنتجات والعمميات والمعرفة التكنولوجية المطموبة مف 
أجؿ الحصوؿ عمى مستويات مميزة مف الكفاءة التنظيمية، فمف خالؿ القدرات التكنولوجية يمكف لممنظمات 

تمكنيا مف تنفيذ مياميا وأعماليا عمى أحسف وجو عف طريؽ استكشاؼ  الحصوؿ عمى البراعة التنظيمية
المواىب والفرص الكامنة والعمؿ عمى استغالليا واستثمارىا لصالح المنظمة وبما يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا 
المطموبة ومف خالؿ تطور تكنولوجيا المعمومات يتـ بناء إطار شامؿ معتمد عمى استثمار القدرات 

جية بشكؿ يمكف المنظمة مف تعزيز أبعاد البراعة في تقديـ المعمومة واستثمارىا في تنفيذ أعماليا مف التكنولو 
 خالؿ ما تمتمكو مف خبرات ومواىب 

 -:ىداف قابميات تكنولوجيا المعمومات أ: خامساً 
 تي : ىداؼ قابميات تكنولوجيا المعمومات باآلأتتمثؿ 

((Singh etal,2020:994-999 
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 عمومات األوتوماتيكي لمزبائف ، والمجيزيف . تجميع الم -1
النقؿ اآللي لمناتج ، والتواصؿ بيف المشاريع المحمية ، والعالمية مخرجات الحواسيب قممت مف العمؿ  -2

 اليدوي وانحسرت في أضيؽ الحدود . 
تجميع المعمومات لمرة واحدة ، التجميع المزدوج لممعمومات يقودنا إلى األخطاء ويكمؼ وقت   -3

 ويرفع بيذه الطريقة المرونة . ، تجميع الموحد يعطى نظرة شاممة لمنشاط ال
خفض الكمؼ مف خالؿ تسييؿ سرياف العمؿ وضمانِو ، توازف الوقت ، تكاليؼ إصدار وتحويؿ  -4

 المعمومات وسرعتيا ، بمدة قصيرة تصؿ المعمومات لممكاف المطموب . 
 عتبار الخزيف المتوافر بالمخزف . رقابة الطمبات غير المباشرة ، مع األخذ بنظر اال -5
تبسيط وضماف سرياف العمؿ وضمانة توازف الوقت ، تصحيح تسجيؿ أرقاـ الوارد والدخوؿ عمى  -6

 الحاسوب مف دوف استخداـ المستندات . 
 تحسيف نوعية التخطيط والخدمات في التجييز ، واإلنتاج ، والتسويؽ .  -7
 ، ورقابة إنتاج ومتابعة مستمرة . اقؿكمؼ  -8

 -:Dimensions of IT capabilities  : ابعاد قابميات تكنولوجيا المعموماتسادساً 
قابميات تكنموجيا المعمومات لدييا اصناؼ و تقسيمات كثيرة ومتنوعة والتي اشار ليا وبينيا العديد  

فيناؾ مف  مف الباحثيف ، وقد يكوف تنوع قابميات تكنولوجيا المعمومات وراء وجود ىذه األنواع المتعددة،
 & Bhatt، 2005: 230قسميا إلى قابميات ديناميكة، وقابميات غير ديناميكية، وقابميات تنافسية )

grover ( في حيف ،)2005:14،Zhang ،يرى ىذه القابميات ىي معمارية قابميات تكنولوجيا المعمومات )
رية، وموارد عالقات قابميات تكنولوجيا وقابميات البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات ، قابميات الموارد البش

( والتي تعد مف األكثر األنواع وضوحا وأىمية، ويمكف zhangالمعمومات، لذا تبنى الباحث ابعاد ) 
 : ( Saadi,Che Razak,2019 :219 ( ) - 222005:14،Zhangتوضيحيا كاالتي)

 -: :ITC Arctucture معمارية قابميات تكنولوجيا المعمومات -1

(. ومع ذلؾ ، فإف Fertuck  ،1992بار ىندسة تكنولوجيا المعمومات كمصمـ ييتـ بالفعالية )تـ اعت 
البحث عف وصؼ مفيد لتكنولوجيا المعمومات كشفت العمارة ليس واحًدا ، بؿ عدة. كاف ىناؾ العديد مف 
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Sullivan(1982 )(. اقترح Gibson ،1994التعاريؼ المختمفة مثؿ كانت ىناؾ دراسات حوؿ الموضوع )
تمؾ المعمومات ظيرت بنية التكنولوجيا ببطء بمرور الوقت حيث التزمت المنظمات بالبعض مستوى التكامؿ 

مزيج مناسب مف الشكؿ والسياؽ. عمى ىذا النحو ، تختار الشركات التركيز عمى أحد مكونات نظـ مع 
ار الباحثوف الالحقوف ىيكمة مف اخت ،المعمومات: المعالجة ، تخزيف البيانات ، االتصاالت أو التطبيقات

 خالؿ استيداؼ واحد فقط مف ىذه المكونات األربعة.
          ( العمارة مف حيث الحوسبة.-Aken  ) (Mano 1982)1982)  Ein-Dor Segev 1989 ( حدد
)     1985 Spencer ((، 1989( Enmon (1990Midor  تركز عمى ىندسة البيانات. اختار )
(1982Barrett and Konsinski ( )1988Abusive  االتصاالت لتحديد العمارة. عرؼ فينكاتراماف )
(1991Venkatraman ( )1991Ken ( العمارة مف حيث التطبيقات. يعرفيا )1994 Gibson بأنيا )

خريطة عالية المستوى لممعمومات والقدرات التكنولوجية التصاالت لمشركة وجادؿ أنو يتكوف مف أربعة 
ية )توافؽ الحوسبة ، شفافية البيانات ، اتصاالت االتصاالت ووظائؼ التطبيقات( ، بما في ذلؾ عناصر ماد

 (.Hunter, elat  227,2009 :ثالثة العناصر المنطقية )التخطيط والتنظيـ والتحكـ( ) 
 Ross andباختصار ، تحدد اليندسة المعمارية متطمبات التقييس والتكامؿ نموذج تشغيؿ الشركة ) 

Westerman  2004 .إنو الوضوح واإلجماع التنظيمي حوؿ التكنولوجيا والبيانات ومعيار العممية .)
كشركات ينضجوف في بنياتيـ ، فيـ يأتوف إلى تصور تقنياتيـ وأعماليـ العمميات مف حيث المكونات 

مؿ لألعماؿ المحددة جيًدا. ىندسة مؤسسة الشركة ، مف خالؿ االستيالء عمى متطمبات التوحيد والتكا
 التجارية ، يوفر 

 MANوتوحيد العمميات لتعظيـ الفوائد التجارية. ) ،خارطة طريؽ إلدخاؿ التكنولوجيا والبيانات
ZHANG,2005:15) 

 IT infrastructure and capabilitiesالبنى التحتية وقابميات لتكنولوجيا المعمومات:  -2

ولوجيا المعمومات عمى أنيا مجموعة مف المكونات يتـ تعريؼ البنية التحتية لمقدرات وقابميات تكن 
التي تشكؿ أساس عمؿ التكنولوجيا في المنظمة والتي تضـ نوعيف مف المكونات ىي المادية كأجيزة 
الكمبيوتر والمعدات، وبرمجية كالبرامج والشبكات المختمفة، حيث يعتمد نجاح العمؿ في جميع أقساـ المنظمة 
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ات التكنولوجية، إذ إف جميع األجيزة والبرامج والشبكات والمرافؽ وما إلى ذلؾ مف عمى البنية التحتية لمقدر 
أجيزة ومعدات الزمة لتطوير أو اختبار أوتقديـ أو مراقبة أو دعـ القدرات التكنولوجية يندرج تحت مسمى 

(.عمى أنيا Zhangالبنية التحتية لمقدرات التكنولوجية ويمكف التعرؼ عمييا مف خالؿ تعريؼ أحد الباحثيف )
المدى الذي يمكف عف طريقة مشاركة البيانات والمعمومات والتطبيقات عبر شبكات االتصاالت وتوفيرىا 
الستخداـ المنظمة، اذ يكمف الغرض األساسي مف ىذه البنى ىو توفير الدعـ السريع لممنظمة مف اجؿ 

( عرفيا بانيا مجموعة Mithas et al) االستجابة السريعة لمتحديات البيئية المحيطة والتعامؿ معياأما
متكاممة مف خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات المعتمد عمييا التي تتاح لدعـ التطبيقات الحالية 

( قابميات البنى التحتية لتكنولوجيا 19: 2016والمبادرات الجديدة في المنظمة. في حيف حدد )عبد العاؿ، 
عدد األوجو يتضمف جانبيف أساسييف، ىما الجانب التقني لقابميات البنى التحتية المعمومات بانيا مفيوـ مت

( بيف أف Weil etalوالجانب البشري لقابميات البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات. اما)التكنولوجيا المعمومات 
يث األجيزة والبرمجيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات تشمؿ أصوؿ تكنولوجيا المعمومات المادية مف ح

والشبكات والتسييالت والخدمات المختمفة التي تبني النظـ النيا توفر األساس التكنولوجي لتنفيذ االبداع 
( بينا إمكانية قياس 207: 2015التقني لتحسيف جودة المنتوج والعممية، في حيف )العزاوي و الخفاجي، 

معمومات اعتمادا عمى طريقتيف أساسيتيف، األولى تسمي )قياس مستوى التطور في البنى التحتية لتكنولوجيا ال
الوسيمة( المسؤولة بصورة مباشرة بدراسة صفات او مالمح محددة لمبنية التحتية مثؿ نوع الشبكة وامكانياتيا 
وغيرىا مف المالمح، أما الطريقة الثانية فتسمى )بقياس النتيجة المسؤولة عف قياس فعالية وانتشار الخدمات 

 (. Freitag,2014 :82( ) 27: 2020المتاحة مف قبؿ البنى التحتية )محمد، 

 HR and IT capabilities امكانات الموارد البشرية وقابميات تكنولوجيا المعمومات: -3

(  بأنيا قابميات الموارد البشرية العاممة في مجاؿ Wade & Hulland،2004: 120كما عرفيا ) 
تمد ىذه التكنولوجيا عمى الفكر البشري مف أجؿ بناء ما يسمي براس الماؿ تكنولوجيا المعمومات، إذ تع
( أنيا أحد اىـ قابميات تكنولوجيا المعمومات لممنظمات الحديثة أىميتيا في Zhangالفكري، في حيف عرفيا )

دارة قواعد المعمومات. أما إذ أف قابميات المو  ارد البشرية الغالب واضحة في مجاؿ تحميؿ األنظمة والبرمجة وا 
لتكنولوجيا المعمومات ال تنحصر في ميارات المعرفة التكنولوجية الحالية بؿ تمتد أيضا الى قابمية استخداـ 
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دارة ونشر تمؾ المعرفة، ومف ثـ فاف التركيز عمى ىذا المورد يكوف عمى الميارات الفكرية والفنية المتطورة  وا 
خر أف ميارات المورد البشري ذات أىمية تتناسب مع اىمية والمعقدة التي يصعب تقميدىا. واشار البعض اال

تكنولوجيا المعمومات، ويمكف تصنيؼ الميارات التي مف الضروري توافرىا في العنصر البشري العامؿ في 
مجاؿ تكنولوجيا المعمومات الى )ميارات تكنولوجية، ميارات في مجاؿ األعماؿ، وميارات إدارية، وميارات 

دارة قواعد البيانات تفاعمية(، وتك مف ىذه الميارات في عمميات تحميؿ وتصميـ وبرمجة وتشغيؿ وا 
 (. Dennis M etal, 2004 :291( )283: 2018)المعاضيدي، 

 -:  :  IT Relationship Resourcesمورد عالقات تكنولوجيا المعمومات -4

يمة بيف تكنولوجيا المعمومات مف خالؿ مورد عالقات تكنولوجيا المعمومات ، فإننا نعني العالقة الق 
مف أجؿ التطبيؽ الفعاؿ لتكنولوجيا المعمومات في الشركة ، إدارة تكنولوجيا المعمومات  ،ووحدات العمؿ

وتحتاج وحدات األعماؿ إلى تقاسـ المخاطر والمسؤولية. تقاسـ المخاطر وتتطمب المسؤولية الثقة واالحتراـ 
يؽ أو التفاوض بسرعة وفعالية. يتضمف الدليؿ عمى أصوؿ العالقة المتبادؿ والقدرة عمى التواصؿ والتنس

 ( Feeny & willcocks,1998: 360القوية ما يمي)

 . ممكية شريؾ األعماؿ لجميع مشاريع تكنولوجيا المعمومات 
 . قيادة اإلدارة العميا في تحديد أولويات تكنولوجيا المعمومات 
 ا المعمومات .تطوير فيـ المستخدميف إلمكانيات تكنولوجي 
 . تكنولوجيا المعمومات 
 . القدرة عمى التوريد 

يشير مورد عالقة تكنولوجيا المعمومات القّيـ إلى إنشاء أولويات تكنولوجيا المعمومات. لمقياـ بذلؾ ، أنشأ 
المجاف التوجييية لضماف  عدد مف الشركات لجاًنا مف كبار المديريف لمعمؿ بمثابة تكنولوجيا المعمومات

ثمار الموارد المحدودة بحكمة  تقوـ المجاف أيًضا بوضع االستراتيجيات التنظيمية وتحديدىا كيؼ يجب أف است
تدعميـ تكنولوجيا المعمومات. كمما زاد عدد موظفي تكنولوجيا المعمومات والعمالء الذيف عمموا مًعا ، فإف 

سمسؿ اليرمي ، كمما أصبحت الشراكة أقوى أكثرىـ تواصموا ونسقوا وتفاوضوا وتبادلوا مًعا ألعمى وألسفؿ الت
بناء  ،وكاف كالىما أكثر فاعمية تخطيط وتطوير لتطبيقات جديدة واستخداـ المعمومات الحالية الخاصة بيـ
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انيا مشتركة تطوير فيـ المستخدميف إلمكانيات تكنولوجيا  ،العالقات ىو مورد آخر لمعالقات القيمة
ف بي الممكية والرضا. إنيا ميمة جًدا في تعزيز الثقة المتبادلة ،انسجاـ المعمومات وتعزيز شعور المستخدمي

 ,Rahmanالغرض ، والتواصؿ الناجح بيف أولئؾ الذيف يركزوف عمى األعماؿ التجارية وأجندات فنية )
Hakikur, 2008 :160.) 

كات استخداـ تكنولوجيا يمكف لمشر  ،القدرة عمى تحديد المصادر ىي أيًضا دليؿ عمى موارد العالقات الجيدة 
المعمومات لمحصوؿ عمى خدمات واتخاذ القرار  قد يحتاج االستعانة بالبائعيف الخارجييف أو أقساـ تكنولوجيا 

 المعمومات الداخمية أو نظـ المعمومات التي تستخدميا مؤسساتيـ. 
 -: :متطمبات تطبييق تكنولوجيا المعموماتسابعاً 

ىـ التوجيات لدى ألمعمومات وادواتيا وتطبيفاتيا والتي باتت تعد مف لغرض تبني اليات تكنولوجيا ا 
ف ىناؾ عدد أالمنظمات وعمى اختالؼ توجياتيا ونشاطاتيا يؤكد الباحثوف والمتخصصوف في ىذا المجاؿ 

مف المتطمبات المختمفة ، يجب توفيرىا لغرض تحقيؽ النجاح في تطبيؽ ىذه المتطمبات ىي كما موضحة 
 التي:(ا6بالشكؿ )
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 (. 99-97: 2015ػذاد انببدذ ببالػخًبد ػهٗ )َٕس٘ ٔ جًؼت :إانًظذس : 

 ( متطمبات تطبييق تكنولوجيا المعمومات6شكل )

 
 
 

ٔٚخى حذمٛمٓب بخٕفٛش االحٙ: مخطهببث انفىٕت  

ٔ , غٛشْب .حذغٍٛ انبُٗ انخذخٛت ٔاالسحكبصبت يٍ احظبالث , ٔيٕاطالث 

بشة ٔانكفبءة.خحٓبئت يٓبساث بششٚت يٍ رٔ٘ ان 

.حٕفٛش يؼذاث يُبعبت نهخشغٛم بكفبءة ٔحذذٚزٓب ببعخًشاس 

. بُبء لبػذة يؼهٕيبحٛت يشحبطت يذهٛب ٔالهًٛٛب ٔدٔنٛب 

حٙ :ًْٓب األأ, ٔ انمخطهببث االقخصبدٔت  

نبذذ ا  ٛض يببنغ كبفٛت نهمٛبو بُشبطبثخظح

 ت انًؼهٕيبث.ٔانخطٕٚش فٙ يجبل حمبَ

.دػى انظُبػت انًؼهٕيبحٛت ٔاعبعٛبحٓب 

. حشجٛغ االعخزًبس فٙ يجبل حمبحت انًؼهٕيبث 

ْٔٙ: اجخمبعبتمخطهببث   

ٔ ٙشش سٔح انخؼبٌٔ بٍٛ َخهك اًَبط انؼًم انجًبػ

 يجًٕػبث انؼًم انًخخهفت .

. ُٙحبُٙ انٛبث انخشجٛغ نالفشاد ػهٗ حمٛم انخغٛش انخم 

انزمبفت انخُظًٛٛت انغبئذة ٔبًب ٚخالئى  انؼًم ػهٗ حغٛش اًَبط

 يغ رمبفت انًؼهٕيبحٛت .

:  االدارٔت مخطهببثان  

. حؼٍٛ لٛبداث اداسٚت لبدسة ػهٗ انخغٛش 

. اػخًبد انٓٛبكم االنًشكضٚت ٔانًشَت 

.اَشبء ٔدذاث حُظًٛٛت حخٕنٗ اداسة حطٕٚش يغخهضيبث حمبَت انًؼهٕيبث 

خم انًُظًت .اػبدة ُْذعت االػًبل ٔانؼًهٛبث دا 

خرِ :أمخطهببث   

ُٚظى ػًهٛت انخببدل ػبش لُٕاث حمبَت انًؼهٕيبث ٔحذًٙ حبث ؼاطذاس لٕاٍَٛ ٔحشش

 يظبنخ االطشاف انًخببدنت .

. حٕفٛش يمٕيبث االيٍ ٔانخظٕطٛت ػهٗ انشبكبث 

.حٕفٛش يببدئ دًبٚت دمٕق انًهكٛت انفكشٚت 
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 المبحث الثاني
 (IQ)جودة المعمومة 

Information Quality 
 
 -:جودة المعمومة المفيوم واالىمية  : والً أ

تعتبر المعمومات مف الموارد اليامة ،مثؿ راس الماؿ واالفراد وغيرىا مف الموارد التنظيمية ،ويميز  
المورد المعموماتي بانة ال يكتسب قيمتو مف شكمة المادي الممموس ، ولكف بما يمثمة او يعبر عنة ، ويستخدـ 

ىذا المورد لتحقيؽ اليدؼ المطموب في الباحث او المدير او متخذ القرار المورد المعرفي في ادارة وتوجية 
 ( . 268: 2015الوقت المناسب )جبرا،

 المعمومات -1

حيث اف المعرفة والمعمومات عاماًل  ،اصبحت المعمومات إحدى القيـ األساسية لممجتمع الحديث 
تدامة رئيسيًا في الرفاىية االقتصادية لممجتمع ، وبالتالي ، عاماًل مف عوامؿ االستقرار والتنمية المس

يساعد في تحديد كيفية تشكيؿ الشركات  ،لممجتمع.المعمومات ىي شرياف الحياة ألي منظمة
بالنسبة لمشركات ، فإف تحسيف الكفاءة واكتساب ميزة تنافسية  ،لالستراتيجيات وتنفيذ العمميات بناًء عمييا

توفير ،ا ومناسبة ثقافياً ينبغي توفير المعمومات الكافية بطرؽ يسيؿ الوصوؿ إليي،يعني زيادة األرباح
المعمومات حوؿ مزايا وعيوب المشروع في مرحمة مبكرة مف عممية تقييـ التأثير البيئي يتيح لألفراد الوقت 
لمتفكير في القضايا ، والنظر في اآلثار ، وصياغة وجيات نظرىـ.المعمومات ىي نتاج معالجة البيانات 

يي تعتبر البيانات التي تـ اعدادىا لتصبح في اذ القرارففيي بيانات مترابطة كما اف ليا قيمة في اتخ
 ،المشاىدات  ،فالبيانات ىي مجموعة مف الحقائؽ او االفكار  ،شكؿ اكثر نفعا لمفرد مستقبال 

حيث تكوف في صورة اعداد او كممات او رموز كي تصؼ فكرة او موضوعا ،المالحظات و القياسات 
البد مف االشاره الى ،ما في صورة عددية او احصائية او وصفية وقد تكوف ا ،ىدؼ او حقيقة ما،حدث ،

نظـ المعمومات نظاـ موحوسب يساعد عمى االستخداـ االفضؿ لممعمومات مف اجؿ تحقيؽ الميزة 
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كما يشير  ،(   21-15: 2021)الجازي ،  التنافسية في اي مستوى مف المستويات االدارية المختمفة
 معمومات بشكؿ مبسط.( الى مكونات نظاـ ال7شكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخغزٚت انؼكغٛت
Feedback 

 ػذاد انببدذإانًظذس : 

 مكونات نظام المعمومات ( 7شكل ) 
 

 مصادر المعمومات   -2

وعية المعمومات التي تـ تحويميا مف الشكؿ الورقي الى الشكؿ أنواع أتشمؿ مصادر المعمومات كؿ  
وتستمد مصادر المعمومات االلكترونية اىميتيا مف كونيا مصدرا جديدا ويبحث بواسطة الحاسوب.  أالذي يقر 

نواع مصادر المعمومات الحديثة التي تقدـ ألممعمومات الحديثة التي ادت الى كونيا في الصدارة في قائمة 
كتشافات ، لتكوف في متناوؿ يد الباحثيف أخر ما توصمت الية مف آخر ما انتجتة البشرية مف بحوث ، و آ
ساتذة الجا معات وبقية المستفيديف ، ولقد ادى ظيور تمؾ المصادر الى تغير في سياسة المعموماتية وا

لمؤسسات التعميـ العالي التي تدرؾ جيدا قيمة المعمومات واىمية الحصوؿ عمييا في اقصر مدة ممكنة بعد 
شكاؿ مصادر المعمومات التي نشرىا واتاحتيا ، فاتجيت الييا الجامعات وبقية المؤسسات البحثية  تعددت ا

 (.11: 2013جاءت عبر مراحؿ التاريخ فمنيا )ابراىيـ، 
صادرة مف جية ،تعتمد تمؾ الجية المسؤولة عف  قد تكوف وثائقية رسمية ،او غير رسمية،وغير وثائقية

يا وعبر اصدارىا ، سواء كانت حكوميو او منظمات اقميمية او دولية اال اف ىذة المصادر يمكف تقسيميا ماد

 بٛبَبث

Data 

 ػًهٛبث

Process 

 يؼهٕيبث

Information 
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لى  مصادر واوعية  المعمومات وتطورىا نوعيا إ(  94: 2013شار ) الوادي واخروف ، أالتاريخ كما 
 ( االتي :  8وتاريخيا مف خالؿ الشكؿ) 

 اريخ( مصادر واوعية المعمومات عبر مراحل الت8الشكل )

( اف مصادر المعمومات تشمؿ كافة المو
يمكف االفادة منيا الي غرض مف االغراض  لكف التطورات الكبيرة في مجاؿ النشاط العممي التي حدثت في 

ت ،لحؿ مشاكؿ المكتبات القرف العشريف انعكست عمى ايجاد مصادر تكوف اقؿ كمفة واكثر استيعابا لممعموما
 ومراكز المعمومات . 

وعمى اساس ما تقدـ فاف النشر االلكتروني يعني نشر المعمومات التقميدية الورقية خالؿ تقنيات 
جديدة تستخدـ الحواسيب وبرامجيات النشر االلكتروني ، لغرض طباعة او نقؿ المعمومات ونشرىا وتوزيعيا 

ماما عف الورقي مف حيث التنظيـ واالخراج والطباعة واالتاحة واالسترجاع او نشرىا الكترونيا بشكؿ مختمؼ ت
 والربط وغيرىا . 

 (   :  17:   2018ويمكف لمنشر اف ياتي في واحد او اكثر مف االشكاؿ الثالثة االتية )عمياف والسامرائي،

 

 

 

 

انًظبدس انشخظٛت 

•يذبدحبث 

•نمبءاث شخظٛت 

•يؤتًشاث 

•صٚبساث 

•ٔكالء 

انًظبدس انشسًٛت 

•اجٓضة دكٕيٛت 

•يشاكض بذٕث 

•جبيؼبث ٔكهٛبث 

•يكبتب استشبسٚت 

انًظبدس يب بؼذ 
انٕسلٛت 

•انًسًٕػت 
ٔانًشئٛت 

•يبٚكشٔ فهى  

•افالو ػهًٛت 

•تسجٛالث طٕتٛت 

•خشائظ 

•طٕس 
ٔيٕسٕػبث 

•ششائخ 

•تسجٛالث يشئٛت 

انًظبدس يب بؼذ 
انٕسلٛت 

•يظبدس انكتشَٔٛت 

•لٕاػذ بٛبَبث 

 On line بذج•

 CD rom بذج•

•يؼهٕيبث غٛش 
يببششة 

 Off line•

 انًظبدس انٕسلٛت

•انًكتٕبت 

•انًطبٕػت  

•انذٔسٚبث 

•انكتب 

•انشسبئم 
انجبيؼٛت 

•انًشاجغ 
ٔانمٕايٛس 

•انًٕسٕػبث 

•انُششاث 

انًظبدس يب لبم 
انٕسلٛت 

•االنٕاح انطُٛٛت 

•انبشدٚبث 

•انكتبببث ػهٗ 
انؼظبو 

•انكتبببث ػهٗ 
انذجش  

•انًخطٕطبث 

يظبدس انًؼهٕيبث تبسٚخٛب 

انًظبدس انغٛش ٔحبئمٛت  انًظبدس انٕحبئمٛت 

 
اد التي تحتوي عمى معمومات  ويرى )مبروؾ،2012 :31 

 

انًظذس 6 إػذاد انببدج ببالػتًبد ػهٗ )انٕاد٘ ٔاخشٌٔ ، 6112 596 (. 
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   . استخداـ الحواسيب لغرض تسييؿ انتاج المواد الورقية التقميدية 
 حواسيب ونظـ االتصاالت وشبكاتيا لتاميف نشر وتوزيع المعمومات الكترونيا ، ولمناطؽ استخداـ ال

 جغرافية متباعدة . 
 . استخداـ واستثمار وسائط خزيف المعمومات االلكترونية المختمفة 

 

 -:نواع المعمومات أ -3

 ( : 63-62: 2014يمكف ايجاز انواع المعمومات وفقا لممعايير االتية )البرزنجي واليواسي،

  زمف المعمومات :قد تكوف المعمومات تاريخية او مستقبمية ، وتستخدـ المعمومات لمتابعة ومراقبة االداء
 ، اما المعمومات المستقبمية فتستخدـ الغراض التنبؤ.

  شكؿ المعمومات : فقد تكوف المعمومات ممخصة او تفصيمية ، وتستخدـ الممخصة في مستويات االدارة
 عمومات التفصيمية فتستخدـ في المستويات التشغيمية .العميا، اما الم

  صفة المعمومات : فقد تكوف المعمومات متوقعة او غير متوقعة ، وتستخدـ المعمومات المتوقعة
 لتخفيض حالة عدـ التاكد ، اما المعمومات غير المتوقعو فتستخدـ في اكتشاؼ المشكالت .

 صادر مختمفة داخمية او مصادر خارجية .مصدر المعمومات : فقد تاتي المعمومات مف م 
  تنظيـ المعمومات : فقد تكوف المعمومات منظمة تقدـ بشكؿ يعكس المعمومات التي يحتوييا ، وقد

 تكوف غير منتظمة وال تعكس محتوياتيا بشكؿ واضح .

بالكمية تعد المعمومات بمثابة الشرياف الحيوي الي تنظيـ ، وبالتالي تقتظي الضرورة جمع المعمومات 
 والنوعية المطموبيف. 

المعمومات تحد مف المخاطرة اال انيا تستنزؼ قدرا مف الوقت والماؿ ، وعميو ، فاف عمى المنظمة اف تتعرؼ 
 عمى ما اذا كانت قيمة المعمومات تفوؽ كمفتيا ، وما ىو مدى اىميتيا .

 ( : 220: 2019مف المسائؿ التي يجب اخذىا بنظر االعتبار ىي )العالؽ ، 

 .انواع المعمومات التي تحتاجيا المنظمات لتحسيف جودة قراراتيا وفاعميتيا 
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  ابرز الطرائؽ التي يمكف االعتماد عمييا لجمع المعمومات المناسبة وتفسيرىا وتحميميا بغية
 االنتفاع بيا.

  الممارسات الفضمى المستخدمة مف قبؿ المنظمات الناجحة الدارة معمومات الشركة وتسيرىا
حكاـ الرقابة عمييا لكي تتوافر معمومات عالية الجودة في الزماف والمكاف المعينيف لتمكيف وا

 المدراء مف اتخاذ قرارات عقالنية.

 مما تقدـ يمكف ايجاز انواع المعمومات باالتي :

  .واقعية: المعمومات الواقعية ىي المعمومات التي تتعامؿ فقط مع الحقائؽ 
 مية ىي تفسير المعمومات الواقعية. تحميمية:المعمومات التحمي 
  .شخصية:المعمومات الشخصية ىي معمومات مف وجية نظر واحدة فقط 
 .موضوعية: المعمومات الموضوعية ىي المعمومات التي تحاكي مفردات الموضوع 

 -: Quality: مفيوم الجودة  ثانياً 
كيفية   وحوؿ  "Quality" الجودة في مجاالت العموـ والتكنولوجيا والتعميـ يقؿ االتفاؽ حوؿ معنى  

التعبير عنيا وقياسيا ، ولذالؾ يصعب الحديث عف ظبط الجودة في صناعة المستخمصات مف حيث 
وبيف الجودة كفكرة Pinto,Lancaster,1999:235) المطابقة لمواصفات كمية ونوعية محددة بوضوح ) 

ستيمؾ ، تظؿ عوامؿ التكمفة سواء المالية مجردة فمسفية ، وبيف الجودة مف وجية نظر المستخدـ او الم
المباشرة او تكمفة الموقؼ ومدى المالئمة ، معايير يمكف البناء عمييا عند دراسة الجودة في كافة المجاالت 

 ( . 179: 2019)البرغوثي ، 
المعمومات الجودة ىي جودة محتوى نظـ المعمومات. غالًبا ما يتـ تعريفيا عممًيا عمى أنيا: "مالءمة استخداـ 

 بطريقة قوية وصارمة. DQ / IQأيًضا نيًجا ممموًسا لتقييـ وقياس  IQالمقدمة". توفر أطر 
 تتكوف الجودة في مثؿ ىذا النظاـ مف ثالثة مكونات ىي :

 . الدقة العالية 
 . االمتثاؿ لممعايير المعموؿ بيا 
 .رضا العمالء العالي 
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حسينات بحيث يتـ تحديد أىداؼ الجودة مف قبؿ كبار اليدؼ مف النظاـ ىو قياس كؿ مكوف وتحقيؽ الت 
، أنظمة إدارة الجودة(. يتـ تحديدىا إلى حد كبير  ISO 9001: 2015المديريف ومف ثـ إبالغ الموظفيف )

 (.Djouab et al., 2016مف قبؿ العمالء ومستخدمي النظاـ وأصحاب المصمحة اآلخريف )
 إف آخر بمعنى القرار، متخذ بواسطة استخداميا بطريقة تحددت المعمومات جودة إف ( 2008 ) حساف ويرى
 جعؿ عمى بقدرتيا كذلؾ معيف، موقفا ليتخذ القرار متخذ الفرد تحفيز عمى بقدراتيا تتحدد المعمومات جودة
 جودة درجة تحدد عوامؿ ثالثة عف ( 2008 ) حساف تحدث فعالية، أكثر قرارات إلى يصؿ القرار متخذ الفرد

 :( 407: 2014ؿ )العضايمة، العوام ىذه وتشمؿ المعمومات، ىذه يستخدـ مف قبؿ مف وذلؾ المعمومات

 القرار لمتخذ المعمومة منفعة 
 القرار متخذ قبؿ مف المعمومات عف الرضا درجة  
 والتحيز األخطاء 

 مع المعمومات شكؿ تطابؽ فكمما استخداميا، وسيولة المعمومة صحة في المعمومة منفعة وتتمثؿ
 عمييا والحصوؿ إلييا الوصوؿ الممكف ومف إليو، يحتاج الذي الوقت في وتوفرت القرار، متخذ مباتمتط

 في مف المساعدة فتحدد المعمومات عف الرضا درجة اما عالية، المعمومات ىذه قيمة كانت كمما بسيولة،
 جودة تحسنت التحيز وقؿ الخطأ نسبة قمت فكمما والتحيز االخطاء خاصية تتعمؽ بينما اتخاذالقرار، عممية

 كميتيا، عمى المعمومات جودة يفضموف المديريف مف كثير اف حيث القرار متخذ نظر وجية مف المعمومات
 .الكمية مف أىـ فالجودة
 ما المعمومات،وعادة ىذه في الموجودة والتحيز األخطاء باختالؼ تتفاوت المعمومات جودة أف شؾ وال
 إتباع في الفشؿ أو لمبيانات، دقيقة غير قياس عممية تكوف قد أسباب لعدة ةنتيج المعمومات في الخطأ يوجد
 أو المعمومات في المتعمد التزوير بسبب تكوف قد أو معمومات، صورة في البيانات إلعداد سميمة طريقة
 .البيانات تسجيؿ عممية في الخطأ
 -: ( IQ ) : مفيوم جودة المعمومة ثالثاً 

ي تجنب ازدواجية البحث كما تحفز جودة المعمومات عممية التفكير لدى تساعد جودة المعمومات ف 
المستخدميف ، وال سيما العمماء. تساعد جودة المعمومات العمماء والميندسيف ، وما إلى ذلؾ ، في الحصوؿ 
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بقائيا عمى اطالع دائـ كما تساعد جودة  عمى معمومات جيدة حوؿ التطورات الحالية في موضوعاتيـ ، وا 
عمومات" بفيـ مصادر المعمومات التي يختارىا األشخاص والطرؽ التي يستخدميا األشخاص لتطبيؽ الم

ال يمكف وضع تعريؼ محدد لجودة المعمومات النة قد يرتبط بالتقيـ  المعمومات لفيـ حياتيـ ومواقفيـ
كما موضحة اال انة يمكف عرض بعض التعاريؼ التي طرحت في ىذا المجاؿ  ،واالستخداـ الشخصي ليا 

 ( التي :14في جدوؿ )
 ( مفاىيم جودة المعمومة14جدول )

 ت
 

 المفيوم الباحث والسنة

1 Brien (1991) 
 

الدرجة التي تكوف فييا المعمومات ذات محتوى وشكؿ 
 وخصائص زمنية تمنحيا قيمة لمستخدميف محدديف . 

2 Lesca, Lesca (1995) 
 

وف ذات قيمة عالية جودة المعمومات ىي خاصية المعمومات لتك
 لمستخدمييا . 

3 ) Wang &Strong(1996 ىي مفيوـ يرتبط بشكؿ وثيؽ باحتياجات ورضا المستخدميف.  
4 Gerkes (1997) 

 
يمكف تعريؼ جودة المعمومات عمى أنيا اختالؼ بيف 
المعمومات المطموبة يحددىا اليدؼ المعمومات التي تـ 

يكوف ىناؾ الفرؽ بيف الحصوؿ عمييا. في الوضع المثالي لف 
المعمومات المطموبة والتي تـ الحصوؿ عمييا. مقياس نوعي 
ليتـ التعبير عف جودة المعمومات مف خالؿ أصغر الفرؽ كمما 

 زادت جودة المعمومات. 
5 Kahn, Strong (1998) 

 
معمومات الجودة ىي المعمومات التي تمبي المواصفات 

 أوالمتطمبات. 
6 Kahn, Strong (1998) 

 
جودة المعمومات ىي السمة المميزة لممعمومات لتمبية العمالء أو 

 تجاوزىـ التوقعات . 
7 Huang, Lee, Wang (1999)  يمكف تعريؼ جودة المعمومات عمى أنيا معمومات تصمح
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 الستخداـ المعمومات المستيمكيف .  
8 Eppler (1999) الوظائؼ  جودة المعمومات ىي سمة مف سمات المعمومات لتمبية

والتقنية ، المتطمبات المعرفية والجمالية لمنتجي المعمومات 
 واإلدارييف والمستيمكيف ،والخبراء. 

9 Slone(2006)  ىي مفيومة متعدد االبعاد يصؼ المدى الذي تكوف في
  .المعمومات مناسبة الغراض محددة لمستخدمييا

10 (Al Khattabi(2010 ياس يستخدـ لمعرفة مدى تعرؼ جودة المعمومات بانيا مق
  .مناسبة المعمومات لمجيات الطالبة ليا

 انًظذس : اػذاد انببدذ ببالػخًبد ػهٗ االدبٛبث اػالِ .

 -: : خصائص جودة المعمومةرابعا ً 
التركيز  ،ىذه الخصائص مترابطة  تصار دقيؽباخيمكف تعريؼ خصائص المعمومات عالية الجودة  

تساعد خصائص جودة المعمومات في بناء وتنمية قطاع  ،لى التركيز عمى اآلخرعمى أحدىما يؤدي تمقائًيا إ
يتـ اآلف تقميؿ الوقت الذي تستغرقو القطاعات ،التجارة واألعماؿ وتوليد أقصى قدر ممكف مف المخرجات 

خزيف يوفر األمف اإللكتروني والت ،المختمفة إلنشاء األعماؿ التجارية مع التقدـ في تكنولوجيا المعمومات
واالتصاؿ الفعاؿ. يتمثؿ أحد أىداؼ برنامج جودة المعمومات في إنشاء عمميات مشتركة لدعـ إنتاج واستخداـ 

دارة المعمومات الوصفية ، وتقييـ المعمومات األولية  ،معمومات عالية الجودة وتشمؿ ىذه تعريؼ المعمومات وا 
دارة القضايا ،  جودة المعمومات ،واالتصاالت مع أصحاب المصمحة، والقياس المستمر لجودة المعمةمات ، وا 

تعتمد مقاييس جودة المعمومات عمى ،ىي مقياس مدى مالءمة مجموعة المعمومات لخدمة غرضيا المحدد
 (. 86: 2003خصائص جودة المعمومات مثؿ الدقة واالكتماؿ واالتساؽ والصدؽ والتفرد والتوقيت )السالمي،

 Baomar،2016ت مف خالؿ ثالثة ابعاد رئيسية وىي )يمكف تناوؿ خصائص جودة المعموما -1
:63: ) 

  البعد الزمني : يصؼ ىذا البعد الفترة الزمنية التي تتعمؽ بالمعمومات و مدى تكرار المعمومة لمف
 يستخدميا او يطمبيا.
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 ة بعد المحتوى : يصؼ ىذا البعد مقدار الدقة والشمولية والمالئمة التي تتميز بيا المعمومات الضروري
 في عمميات اتخاذ القرار.

  البعد الشكمي : يصؼ ىذا البعد مقدار الوضوح والترتيب والمرونة والتفاصيؿ الضرورية لمتخذ
 القرار.

الخصائص النوعية لممعمومات لتكوف المعمومات ذات جودة وتتمتع بالكفاءة والفاعمية لتحقيؽ  -2
النوعية االتيو ) الججاوي ،  اىداؼ المستخدميف ليذة المعمومات يجب اف تتمتع بالخصائص

 ( 1991: 2016الزوبعي ،
 .القابمية لمفيـ : اف تعرض المعمومات بطريقة تمكف المستخدميف مف فيميا 
 .المالئمة : اف تكوف المعمومات مالئمة لمغرض الذي اعدت مف اجمة 
 اي تحيز وال تتاثر  الموثوقية : اف تكوف المعمومات دقيقة ممثمة بصدؽ لما يجدر بيا اف تمثمة بعيدة عف

 باالحكاـ الشخصية لمقائميف عمى اعدادىا . 
 (الى جممة مف الخصائص المدرجة ادناه : 46: 2021كما اشار )محمد، -3

  العمومية :اي يجب اف تغطي المعمومات كافة المتغيرات لمبيئتيف الداخمية والخارجية بحيث تغطي
 ندة متخذي القرار التخاذ القرارات السميمة .كافة الجوانب بحيث تمبي احتياجات المستفيديف ومسا

  الوضوح : اف تكوف المعمومات خالية مف اي خطا او تشويش بحيث يتـ معالجة البيانات بشكؿ
 صحيح ، ويجب اف تكوف المدخالت والمعالجة والمخرجات خالية مف االخطاء .

 ع القرار بشانة .الدقة :وتعني اف تعطي المعمومات المنتجة الواقع الحقيقي المراد صن 
 . التكاليؼ : تتمثؿ بكمفة جمع ومعالجة وخزف واسترجاع المعمومات 
  الحجـ االمثؿ : يقصد بيا كمية المعمومات المعتمدة بالقرار فكمما كانت الكمية مالئمة قؿ حيز

 التقدير الشخصي وبالتالي تؤدي الى صنع قراراقؿ خطا واكثر نفعا .
 يف طمب المعمومات والحصوؿ عمييا بمعنى اف تكوف المعمومات التوقيت : ىو الوقت المحصور ب

 متاحة لممستخدـ حيف الحاجة الييا.
  المرونة : ىي قدرة النظاـ عمى التكيؼ لتمبية المتطمبات المتغيرة لممستفيديف وكذالؾ المرونة العالية

 في االستخداـ المتعدد االغراض .
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 -: : معايير جودة المعمومةخامسا ً 
ودة نظاـ الوصوؿ الى المعمومات ومستوى تحقيؽ االتاحة المبنية عمى المعرفة حسب جودة تتحدد ج 

المعمومات نفسيا مف حيث المالئمة والدقة والتناسؽ والتحديث ، ويتطمب تحقيؽ جودة المعمومات وجود رغبة 
ات زمنية محددة ساسية في تعزيز جيود جمع وتحديث المعمومات والبيانات واصدارىا بشكؿ دوري خالؿ فتر ا

 .(ادناه المعايير االساسية لتقيـ جودة المعمومات  15، ويوضح الجدوؿ ) 
 ( معايير جودة المعمومة15جدول )

 المفيوم المعايير
 

بمعنى اال تنشر بشكؿ جزئي او منقوص ، اف تنشر معمومات عف انشطة مشروع تنموي  كاممة
 محمي مف دوف ذكر نتائج المشروع .

سيمة 
 داـاالستخ

اي اف نتائج المعمومات في شكؿ يمكف الشخص مف استخداميا بسيولة . كاف يتـ نشر 
" في حالة البيانات االحصائية ، كما ىو متبع مف  pdf" وليس "  excelالجداوؿ بييئة " 

قبؿ بعض المنظمات الدولية والجيات االحصائية عمى مواقعيـ االلكترونية ، واف يتـ 
 ميا معظـ السكاف .تبسيط المصطمحات ليفي

اي اف نتاج المعمومات باستخداـ نموذج موحد يعتمد في نفس الشكؿ والخصائص في كؿ  متناسقة
 مرة كي يتمكف الشخص مف معالجة ىذة المعمومات والمقارنة بينيا عبر السنوات .

 اي اف تكوف المعمومات صحيحة ومبنية عمى منيجية بحثية صالحة . دقيقة
دث المعمومات بشكؿ دوري ثـ تنشر مباشرة بعد جمعيا قبؿ اف تنتيي " اي اف تح محدثة

 صالحيتيا " وتصبح غير مفيدة عمى اف يتـ توضيح التاريخ التي جمعت فيو .
 (Ibrahim,Kareem,2020:52)انًظذس : اػذاد انببدذ ببالػخًبد   
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 -: المعمومة جودة : أبعادسادسا ً 
قد تختمؼ مف منظمة الى اخرى فضال عف البيئات فمثال ما ينطبؽ  ف االبعاد لجودة المعموماتإ 

فالمعمومات التي تتسـ بخصائص الجوده ، عمى شركة الطيراف يختمؼ عما ينطبؽ عمى شركة انتاج الزيوت 
عداد التقارير المالية إمختمفو اذا كاف توقيت المعمومات في غاية االىمية لشركة الطيراف قد نجد اف الدقة في 

سب كافة  تنا المعمومات لجودة واحدة عمى ابعاد وواضح صريح اتفاؽ ال يوجد ،ىمية أكثر أركة الزيوت لش
 والتي النماذج أغمب في الموجودة تقديـ األبعاد يمكف أنو إلى ، نسبي مفيـو المعمومات أف ،المستخدميف 
 (االتي:16) ضحة بالجدوؿ( كما مو  Slone, 2006، Alenezi, 2013المعمومات ) جودة لتقييـ استخدمت

 
 ( ابعاد جودة المعمومة16جدول )

 الوصف االبعاد
 

 (129-128: 2016)زريقا، ديوب ،ابعاد جودة المعمومات 
 المحتوى سالمة

  (Content safety) 
   

 وكاممو وتتصؼ األخطاء خاليو مف لمستخدمييا المقدمة المعمومات أف ويعني
 .قية باالضافة الى انيا مختصرة وتمبي متطمباتيـوالمصدا والحداثة والثبات بالدقة

 
 االعتمادية

 (Reliability) 
 

 ليا االستخداـ األمثؿ يحقؽ كفاءة الذي المناسب بالوقت المعمومات تسميـ ويعني
وصوؿ لممستخدميف باالضافة الى تحقيؽ متطمبات االماف االزمة ومنح حؽ ال

 المصرح ليـ فقط.
 سيولة االستعماؿ

 (Ease of use) 
ويعني ىذا البعد باف المعمومات المقدمة لمستخديمييا تقابؿ او تفوؽ توقعاتيـ مف 

 ا وطريقة تقديميا.حيث وضوخيا او سيولة الوصوؿ الييا وسيولة معالجتي
 الستفادة  مدى

 )القيمة المضافة(
Extent of benefit 

(added value) 

مفيومة بحيث يستطيع ويعني تسميـ المعمومات بالشكؿ الذي تكوف فيو 
 يا وخمؽ القيمة المضافة الجديدة.المستخدميف االستفادة من

 ( 215:  2017المعمومات )ىاروف ، ابعاد جودة
و اامستفيديف وبيف يقصد بالموائمة وجود عالقة وثيقة بيف المعمومات المقدم الموائمة
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 (Relevance) . موضوع بحثيـ 
 و المعمومات مف االخطاء .بيا خم ويقصد (Currencyالدقة )  

 التوقيت المالئـ 
 (Time Period) 

 جة الييا.اي تقديـ المعمومات واتاحتيا في الوقت المالئـ لمف يستخدميا عند الحا

 ( 145:  2020العالؽ والطائي ،  (ابعاد جودة  المعمومات 
)المقاعد ، واالضويو ، والكراسي ، وىي تشمؿ عمى العناصر المادية  (      Tangiblesاالشياء الممموسة )  

 والمعدات والمكائف ،......الخ. 
 بمعنى درجة االعتماد عمى مورد المتاحة ودقة االنجاز المطموبة . (Reliabilityاالعتماديو )

بمعنى سرعة االنجاز ومستوى المساعدة المقدمو لممستفيد مف قبؿ  (Responsivenessاالستجابة  ) 
 المورد. 

ويشير الى معمومات وكياسة القائميف عمى تقديـ الخدمة ، وقدرتيـ  (Assuranceد ) التوكي
 عمى استمياـ الثقة واالئتماف . 

 الى ستة ابعاد لجودة المعمومات (M.Riesener.etal, 2019:308 )كما اشار
 Timingالتوقيت 

 
 يتعمؽ توقيت ُبعد جودة المعمومات بػتوافر مجموعات البيانات الحالية

 في الوقت المناسب. 
 Credibilityالمصداقية 

 
البعد الثاني لمجودة ىو مصداقية المعمومة. ىذا البعد يعتمد بشكؿ 

مباشر وكامؿ عمى سمعة نظاـ المعمومات. مف خالؿ درجة عالية مف 
إمكانية تتبع التغييرات واألصؿ مف البيانات ، سمعة عالية لنظاـ 

 المعمومات محسوس و ممموس. 
 Reliabilityوثوقية الم

 
تعتمد موثوقية المعمومات عمى عدة سمات تأسيسية.مثؿ الدقة  فإنيا 
تصؼ مدى دقة كائنات العالـ الواقعي المصورة في مجموعة البيانات 

 حسب الغرض العاـ. 
 Interpretationالتفسير 

 
يوضح التفسير ما إذا كانت المعمومات مفيومة بشكؿ مماثؿ مف 

 ختمفيف بخمفية مختمفة. قبؿ مستخدميف م
 Operabilityقابمية التشغيؿ 
 

البعد الخامس لجودة المعمومات ىو قابمية التشغيؿ ويتضمف سمة 
مرتبطة بتسميـ البيانات. كسرعة استرجاع ذات صمة بالنظاـ أو 
إمكانية الوصوؿ إلييا يصؼ إلى أي مدى يمكف الوصوؿ إلى 
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  .البيانات
 Adequacyكفاية 

 
خير لجودة المعمومات ىو الكفاية. تعني يستكشؼ ما إذا البعد األ

كاف ىناؾ قدر كاؼ مف المعمومات عف ميمة أو قرار معيف. 
وبالتالي ، فإف ىذا البعد يظير قوة الحشمة عمى السياؽ الذي 

 تستخدـ فيو المعمومات. 
بعاد لجودة لى اربعة ا( اWong & Strong , 1996 20:( و) 60: 2016كما اشار )الطباطبائي ،

 المعمومات.
يقصد بيا عمى اف المعمومات لدييا جوده في حد ذاتيا ، والدقة  Intrinsicالواقعية  

 والموضوعية والمصداقية ىي خصائص ىذا البعد .
بأف جودة المعمومات ضمف سياؽ الميمة التي بيف أيدينا ، ويجب اف  Proactiveالسباقية 

ت المناسب وشمولية مف حيث تكوف المعمومات مالئمة ، في الوق
كمية المعمومات وحداثتيا لالستفادة منيا عند تقديميا وتداوليا في 

 المنظمة.
يقصد بيا جوانب التنسيؽ وعرض المعمومات ، والذي يتطمب نظـ  Representationalالتمثيؿ 

معمومات لمحصوؿ عمى معمومات موجزه وامكانية التفسير وسيولة 
 ميف لممعمومات.الفيـ مف قبؿ المستخد

ىي امكانية الوصوؿ الى المعمومات ، ويجب اف يكوف نظاـ  Accessibilityامكانية الوصوؿ 
 المعمومات متاح وامنًا.

 
 

 ػالة.أدبٛبث ػذاد انببدذ ببالػخًبد ػهٗ األإانًظذس : 
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 المبحث الثالث
 العالقة بين قابميات تكنولوجيا المعمومات وجودة المعمومة

واف ما يواجينا ،المجتمع في حراؾ دائـ والتغير يمؼ جوانب الحياة كميا ويسير بوتائر متسارعة  اف 
مف تحديات كبيرة يصعب عمى اكثر الدراسات المستقبمية احكاما وتفتحا اف تتوقع حجميا وتاثيرىا وىو ما 

ؿ معيا تنمو بسرعة يستوجب التصدي ليا بوعي يرقى الى مستوى ىذة التحديات فالمعمومات التي نتعام
والتكنولوجيا التي نعايشيا اصبحت مف مستمزمات العمؿ الناجح والمعرفة العممية وضرورة التعمؽ بيا 
اصبحت ميمة وليا تاثير اساسي ، فقد اصبجت مسيطرة عمى االبعاد االقتصادية والسياسية والثقافية والعالـ 

 2012تداخؿ الثقافات )خالد ،  فة وعممت عمىاصبح قرية صغيرة وسيولة االتصاؿ سيمت انتقاؿ المعر 
:5  .) 

أف قدرة قابميمت تكنولوجيا المعمومات في رفع مستوى  جودة المعمومة يساعد في تحسيف استعداد 
المنظمات  لمتكيؼ مع التغيرات في البيئة وبالتالي تحسيف وضعيا التنافسي فيما يتعمؽ بالمنافسيف الذيف ال 

(. وىكذا بدأت العديد مف المنظمات في تطوير ,Barney   2001: 41كافية ) يتمتعوف بالمعمومات ال
: 745( كمورد يسيؿ الحصوؿ عمى المعمومات واستخداميا ) ITاستراتيجيات تفيـ تكنولوجيا المعمومات )

2003  ،Tippins and Sohi  .) 
جودة المعمومة في  قد وضع البحث مفيوًما لقابميمت تكنولوجيا المعمومات كأداة مفيدة لتحقيؽ

(. بمعنى آخر ، ترتبط فائدة تكنولوجيا المعمومات Jarvenpaa and Leidner،  1998:  342المنظمة )
بتكامميا مع الموارد أو الممارسات التنظيمية األخرى  ُيظير البحث قابميمت تكنولوجيا المعمومات ومدى 

فيذ السميـ ألصوؿ قابميمت تكنولوجيا المعمومات. لذلؾ تاثيرىا عمى جودة المعمومة ، والمتغيرات الرئيسية لمتن
 .( Chen etal .، 2010: 233مف الضروري دراسة تأثير قابميمت تكنولوجيا المعمومات و جودة المعمومة )

اليدؼ مف ىذا البحث ىو تطوير معرفة أعمؽ بأوجو تكامؿ قابميمت تكنولوجيا المعمومات مع الموارد أو 
ة األخرى التي ليا حضور قوي في المنظمات ، وجودة المعمومات. سنقوـ بتحميؿ تأثير الممارسات التنظيمي

قابميمت تكنولوجيا المعمومات عمى تنفيذ إدارة جودة المعمومات، وتعريؼ ىذا التنفيذ عمى أنو تطوير مجموعة 
يوـ قابميمت مف إدارة الجودة. نعطي ىذا اليدؼ شكاًل ممموًسا في مقترحات البحث مف خالؿ تحديد مف

تكنولوجيا المعمومات بناًء عمى مراجعة شاممة لألدبيات ، و تأثير قابميمت تكنولوجيا المعمومات عمى جودة 
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المعمومة مف خالؿ الدراسة الشاممو البعاد كال المتغيريف التي تحدد كفاءة قابميات تكنولوجيا المعمومات مف 
ة قابميات تكنولوجيا المعمومات  ، استثمار في البنية التحتية خالؿ أربعة أبعاد مختمفة مقترحة تتعمؽ بمعماري

لقابميات تكنولوجيا المعمومات التي تسيؿ تطوير الممارسات التنظيمية األخرى، والمعرفة التقنية التي تمتمكيا 
لدرجة التي الموارد البشرية لممنظمة بقابميات تكنولوجيا المعمومات ،وعالقات قابميات تكنولوجيا المعمومات ، وا

يتـ بيا دمج قابميات تكنولوجيا  المعمومات في جودة المعمومة )تكامؿ قابميات تكنولوجيا المعمومات مع 
نقـو بتحميؿ ىذه األبعاد األربعة ، التي تمثؿ قابميات أو كفاءات تكنولوجيا المعمومات ،  ،إستراتيجية المنظمة(

 (.Ray et al،  2005: 625مع أخذ وحدة األعماؿ كوحدة لمتحميؿ ) 
أخيًرا ،اف استخداـ قابميات تكنولوجيا المعمومات لمحصوؿ عمى المعمومات ذات الجودة العالية في 

( ، والتي يتـ توفيرىا مف خالؿ تنفيذ Tippins and Sohi،  2003:  745المنظمة وتخزينيا وتحميميا ) 
إلى االستخداـ المناسب لتكنولوجيا  (. باإلضافةRoss et al،  1996: 31تكنولوجيا المعمومات ، )  

المعمومات مف وجية نظر إستراتيجية ، فمف الضروري أف تكوف ىناؾ عالقة بيف العامميف في تكنولوجيا 
المعمومات ومستخدمي تكنولوجيا المعمومات واإلدارة العميا الذيف يسيموف االتصاؿ بيف المجاالت المختمفة 

 Feeny and،  1998: 9بإمكانات تكنولوجيا المعمومات )   ويشتمموف عمى فيـ أكبر لممستخدميف
Willcocks وبالتالي ، تتحمؿ جميع وحدات العمؿ المسؤولية عف التنفيذ السميـ لنظاـ المعمومات في .)
 المنظمة.



 
 





 انفصم انثانث

 اجلانب انعمهي نهبحث
 

 

 وثباتها املقاييس صذق ودراست انبحث بياناث اختبار  :ولاملبحث األ 

 املبحث انثاني : انتحهيم انعامهي انتىكيذي 

  : عرض وحتهيم مستىي أهميت متغرياث انبحثاملبحث انثانث 

  املبحث انرابع : اختبار فرضيت قىة عالقاث االرتباط وحتهيهها 

  املبحث اخلامس : حتهيم انتاثري 
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 الفضل الذبلد
 الجبىة الخعتٓلْ لمتدد

 خهٍٓس
غ٢اح ٠غاِ ا٘خ٦ خؿخغي٦ اؿخعغاٚ تًل األخخمٜٛ ٠ػٞ ا٘غؼاؿج ٛس٢ٛيج ٜٛ اْ٘ؼم٧بح ٢األ

٢االؿب٧٘ة االضكبئ٧ج ا٘ٛٝبؿتج ُ٘ؼل اعختبؼ٠ب ٢ا٘خضٕٓ ١ٝٛب ٢ٔغ ايخٛغ ا٘سبٝة ا٘خنت٦ٕ٧ ٘ٙغؼاؿج ا٘ضب٧٘ج 
ٛب ؤ ، ٢ذتبخ١ب إ٘ٛب٧٧ؾ كغٓ ٢غؼاؿج ا٘تضد ت٧بٝبح اعختبؼي٤ٙ عٛؾ  ٛتبضد افخٛل ا٘ٛتضد األ٢ل 

٢ا٘ٛتضد ا٘ذب٘د ي٤ٙ ٢كِ  ،ل ي٤ٙ خض٧ٙل ا٢ًٙٛ٘ٛبح اً٘بٛج ٧ً٘ٝج ا٘غؼاؿج ٛا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ افخ
االضكبءاح اال٧٘٢ج ٢ا٘ٛخمٛٝج اال٢ؿبن ا٘ضؿبت٧ج ٢االٝضؼاّبح ا٧ًٛ٘بؼ٧ج ، ٢ا٘ٛتضد ا٘ؼاتى  ٢كِ ٢ٔث 

ّٕغ افخٛل ي٤ٙ خ٢م٧ص اذؼ اً٘الٔج ت٧ٜ  ،٢ ا٘ٛتضد ا٘عبٛؾ  ، اً٘الٔج ت٧ٜ ٛخ٧ُؼاح ا٘هب٠ؼث ا٘ٛغؼ٢ؿج
 ( SPSS.VR-24ٝبٛز االضكبئ٦ ) ٛخ٧ُؼاح ا٘هب٠ؼث ا٘ٛغؼ٢ؿج . ٢ٔغ خٚ اؿخعغاٚ ا٘تؼ

 (AMOS.VR -24)٘ٙضك٢ل ي٤ٙ ا٘ٝخبئز. 
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 المبحث االول
 وثباتيا المقاييس صدق ودراسة البحث بيانات اختبار

 -: : الترميز والتوصيفوالً أ
والذي  المعمومات تكنولوجيا قابميات بالمتغير يتمثؿ ألوؿ رئيسيف، جزئييف مف البحث اداة اشتممت 

جودة المعمومات والذي يرمز لو  متغير اشتمؿ عمى ( ،والجزء الثاني STAGيرمز ليذا المتغير بالرمز )
مقياس  اليو  التي تعود  مصدر وتحديد والفرعية، الرئيسة( يبيف ترميز المتغيرات 17، والجدوؿ )(IQبالرمز )

 . المستخدمة بالبحث الفقرات وعدد الدراسة الحالية ،
 الحالي.البحث  لمتغيرات والتوصيف ( يبين الترميز17جدول )

عدد  البعد المتغيرات
 الفقرات

 المصدر الرمز

 
 تكنولوجيا قابميات

 المعمومات
STAG 

قابميات معمارية تكنولوجيا 
 المعمومات

10 ITR 
 

(Zhang , 2005) 
               

(Razak,2019)  قابميات البنى التحتية
 لتكنولوجيا المعمومات

6 ITW 
 

 قابميات الموارد البشرية
 

4 ITH 
 

د العالقات قابميات موار 
 لتكنولوجيا المعمومات

10 ITE 

 
 جودة المعمومات

IQ 
 
 

 الواقعية 
 

4 IQI  الطباطبائي(
،2016) 

(wong & 
strong, 1996 ) 

(Lee et al , 
2002) 

 IQC 4 السياقية 

 IQR 4 التمثيؿ 

 IQA 4 امكانبة الوصوؿ 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 -: البحث قياس اداةخاصة ب مجموعة اختبارات  :ثانياً 
 اعتمدت والتي البيانات الخاصة بالظاىرة المدروسة ، لجمع االستبانةفي البحث الحالي تـ توظيؼ  

محايد ، ال اتفؽ بشدة، اتفؽ ، ( الخماسي الذي يشتمؿ عمى خمس تصنيفات ىي  )اتفؽLikertمقياس ) مىع
(. مف خالؿ اىمية اداة القياس في الدراسة الحالية وتأكد مف تحقؽ دقة وصحة البيانات تـ   ، ال اتفؽ بشدة

 استخداـ مجموعة مف االختبارات.

 -: الطبيعي التوزيع اختبار -1

توزيع البيانات تعتبر مف المواضيع الميمة جدًا في اتماـ متطمبات أغمب التحاليؿ  اف اختبار 
التوزيع الطبيعي  الختبار  اختبارات عدة توظيؼ واالرتباط والى اخره ،ويتـ االنحدار تحميؿ االحصائية مثؿ

 سمير– كروؼ كولـ اختبار شيوعا وأكثرىا لمبيانات قيد البحث ومف أىميا
 توزيع بيانات اف مف بضرورة التأكد االختبار ىذا ( ويتمخصgoodness of fitابقة )المط لحسف نوؼ 

النتائج الخاص  ( يعرض18والجدوؿ ) . الطبيعي التوزيع االحصائية مثال  التوزيعات أحد يتبع  العينة
 باالختبار أعاله.

 العينة لبيانات المطابقة حسن الختبار نوف سمير – ف كرو (18جدول) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
IQ IQA IQR IQC IQI  

100 100 100 100 100 N 
4.054 4.205 3.985 4.068 4.115 Mean 

 
Normal 

Parameters 
 
 
 

0.892 .8390 .9880 .9810 .8370 Std. 
Deviation 

0.723 0.672 0.842 0.744 0.841 Test Statistic 
0.315 0.097 0.141 0.247 0.459 Sig (2-tailed) 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 بالمتغير والمتعمقة لالختبار المحتسبة القيـ اف نالحظ  ( 18) الجدوؿ النتائج المعروضة في  مف
 يتبع توزيعيا االحصائي  اف إلى تشير وابعاده الفرعية االربعة ، (IQجودة المعمومات ) التابع )المعتمد(

( 0.723االختبار التي تعود الى جودة المعمومات والبالغة  ) وذلؾ واضح مف خالؿ قيمة الطبيعي يعالتوز 
(  كانت تممؾ قيمة اختبار مقداره IQI(. وكذلؾ فاف بعد الواقعية )Sig 0.315وبقيمة احتماؿ قدره )

 التوزيع يتبع صائي توزيعو االح اف ( وىذه النتيجة تشير إلىSig 0.459( وبقيمة احتماؿ قدره )0.841)
( وبقيمة احتماؿ قدره ) 0.744(  كانت تممؾ قيمة اختبار مقداره )IQCالطبيعي. وايضا فاف بعد السياقية )

0.247 Sigوكذلؾ فاف بعد التمثيؿ  ،الطبيعي توزيع بعد السياقية يتبع التوزيع اف ( وىذه النتيجة تشير إلى
(IQR( كانت تممؾ قيمة اختبار مقداره  )0.141( وبقيمة احتماؿ قدره )0.842 Sig وىذه النتيجة تشير )

(  كانت تممؾ قيمة IQAالطبيعي. وكذلؾ فاف بعد امكانية الوصوؿ ) توزيع بعد التمثيؿ يتبع التوزيع اف إلى
توزيع بعد امكانية  اف ( وىذه النتيجة تشير إلىSig 0.097( وبقيمة احتماؿ قدره )0.672مقداره )اختبار 

 الطبيعي. التوزيع الوصؿ يتبع
 يقترب ويتبع  العينة بيانات توزيع شكؿ اف الى تبيف  ( 18المعروضة في الجدوؿ )  النتائج اف

 التي " الصفرية الفرضية قبوؿ   وبتالي فأف قرارنا االحصائي الذي يخص ىذا االختبار ىو التوزيع الطبيعي،
جودة المعمومات تتبع التوزيع  متغير بيانات واف يالطبيع التوزيع يطابؽ العينة ت بيانا توزيع عمى اف تنص

 . الطبيعي التوزيع بياناتو تتبع مجتمع مف أي انيا مسحوبة  الطبيعي
 -:لفقرات االستبانة الظاىري  الصدق 2. 

 المتخصصيف المحكميف مف مجموعة  عمى مف قبؿ الباحث  االولية بصورتيا البحث اداة عرض تـ 
القياس الخاصة بالبحث  ألداة الظاىري الصدؽ الختبار  وذلؾ محكما (6) عددىـ غبم االعماؿ في عمـ ادارة

 الحالي،
 . المحكميف اسماء يوضح (1 ) والممحؽ

أمكانية تعميـ ىذه االستمارة حوؿ  المحكميف آراء الستطالع خاصة استبانة بأعداد  الباحث وقاـ 
 الفكري المحتوى مف حيث االستمارة الحالية  مف عبارات عبارة كؿ وضوح مدى عمى عينة الدراسة وكذلؾ 

 وفي ، وتصحيح فقرات الدراسة  المحاور مف محور في عبارات مف المحكـ يرى ما أوحذؼ اضافة .مع
 المحكميف، مف (% 75 ) عمييا اتفؽ التي التعديالت بأجراء الباحث قاـ أبداىا المحكموف التي اآلراء ضوء
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لتكوف اكثر وضوح  صياغتيا اعادة ضرورة المحكموف رأى التي اتالفقر  وتعديؿ واعادة صياغة  بعض
 . وتعرض بأسموب بسيط وسمس عمى عينة االستطالع

 -: Exploratory construction validity االستكشافي البنائي الصدق 3.
 الباحث قاـ الخاصة بفقرات االستبياف  االستكشافي البنائي الصدؽ خاصية مف التحقؽ يمكف  
 في يتمثؿ  الذي (، Exploratory factor analysisالعاممي االستكشافي ) التحميؿ طريقة  اؿباستعم
   تسمى  اقؿ عدد الى المتعددة المتغيرات اختزاؿ 
مف خالؿ تشبعات  وكؿ عامؿ يحتوي عمى كؿ متغيرات الدراسة لكف بأىميات متفاوتة  (factors )العوامؿ 
 متغيرات بمعامالت ارتباط متفاوتة()ترتبط ال (loading factorعممية )

 
 -: المعمومات تكنولوجيا قابميات ثالثا : مقياس

حيث  (KMOوالذي يرمز لو ) – ماير -كيزر معيار ايجاد في ىذا المبحث سيتـ التركيز عمى  
 تكمف اىمية ىذا المعيار في اخبارنا حوؿ أمكانية االستمرار في خطوات التحميؿ أو اف العينة ال تعطينا

حيث ،معمومات كافية والبد مف زيادة حجـ العينة . حيث تقع قيمة االختبار بيف قيمتيف بيف الصفر والواحد 
 ،اذا كانت قيمة االختبار قريبة مف الواحد يكوف مقياس اف التحميؿ العاممي مناسب الى بيانات عينة الدراسة

لتحميؿ العاممي غير مناسب الى بيانات ( ىذا يدؿ عمى أف ا0.05لكف اذا كانت قيمة االختبار اقؿ مف )
وكذلؾ تـ حساب قيمة اختبار بارتميت الذي ييتـ في اعطائنا فكرة حوؿ مصفوفة االرتباط ىؿ ،عينة الدراسة

( فأذا كانت كذلؾ فاف المتغيرات غير مرتبطة مع بعضيا واف Identity Matrixىي مصفوفة واحدة )
ذا كانت قيمة اختبار بارتميت إغير مناسب في تحميؿ البيانات، لكف التحميؿ العاممي تكوف امكانيتو ضعيفو و 

مناسب بصوة  يكوف العاممي التحميؿ اف الى تشير( )أو عند اي مستوى معنوية اخر ( 0.05معنوي عند )
 (.  19البيانات. وكما ىو مبيف في الجدوؿ ) تحميؿ فعالة في 
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 المعمومات تكنولوجيا قابميات مقياسواختبار بارتميت   (KMO( قيم )19جدول )
KMO and Bartlett's Test 

.941 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

1825.864 Approx. Chi-Square  
 

Bartlett's Test of Sphericity 
 

300 Degree freedom 
.0000 Sig-Level 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
 

( وىذه القيمة 941.بمغت ) (KMO(، نجد اف قيمة ) 19مف خالؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ )
 تكنولوجيا قابميات مقياستكوف قريبة مف الواحد الصحيح ىذ يعني اف التحميؿ العاممي مالئـ لتحميؿ بيانات 

وىي قيمة  (1825.864سكوير )-وكذلؾ مف خالؿ قيمة اختبار بارتميت نجد اف  قيمة كاي، المعمومات 
 تكنولوجيا قابميات مقياس( ،وىذا يعني اف التحميؿ العاممي مالئـ لتحميؿ بيانات 0.01معنوية عند )
 المعمومات.

 
 -: Communalities الشيوع ت كميا -1

العامؿ  في المتغيرات االخرى يتشارؾ بو المتغير  مع يتـ  الذي التبايف مقدار ىي  الشيوع كميات 
 يمة الشيوع الصغيرة تشير الى اف المتغير ال يممؾ مقدار كافي لتشارؾ في تفسير تبايف المحور.وق ، الواحد

المعمومات و النتائج  تكنولوجيا ( يبيف كمية الشيوع الخاصة بفقرات ابعاد مقياس  قابميات20والجدوؿ )
 ادير مختمفة.( نالحظ اف فقرات االبعاد شاركت في تفسير التبايف بمق 20المبينة في الجدوؿ )
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 المعمومات تكنولوجيا ( قيم كميات الشيوع لمتغير مقياس قابميات20جدول )

Communalities 
Extraction Variance Initial Dimensions 

.685 1.00 ITR1 

.561 1.00 ITR2 

.764 1.00 ITR3 

.861 1.00 ITR4 

.724 1.00 ITR5 

.824 1.00 ITR6 

.731 1.00 ITR7 

.837 1.00 ITR8 

.591 1.00 ITR9 

.687 1.00 ITR10 

.647 1.00 ITW1 

.891 1.00 ITW2 

.748 1.00 ITW3 

.597 1.00 ITW4 

.757 1.00 ITW5 

.819 1.00 ITW6 

.575 1.00 ITH1 

.786 1.00 ITH2 

.628 1.00 ITH3 

.734 1.00 ITH4 

.645 1.00 ITE1 

.667 1.00 ITE2 

.782 1.00 ITE3 
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.682 1.00 ITE4 

.823 1.00 ITE5 

.583 1.00 ITE6 

.706 1.00 ITE7 

.796 1.00 ITE8 

.649 1.00 ITE9 

.764 1.00 ITE10 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
 -: ين المفسر(العوامل الميمة )المعنوية( والتباين المنتزع )التبا -2

ويتـ ، البحث  المتغيرات عدد مساوي الى  تكوف عدد العوامؿ  االستكشافي العاممي التحميؿ في 
( مف الواحد الصحيح. والجدوؿ التالي Eigenvalueاالعتماد عمى العوامؿ التي تمتمؾ قيـ مميزة أكبر )

 تجميعي .يعرض قيـ المميزة لمعوامؿ وكذلؾ قيـ التبايف والتبايف المنتزع ال
 

 المعمومات تكنولوجيا قابميات ( القيم المميزة والتباين المنتزع والتباين التجميعي مقياس21جدول )
Total Variance Explained 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Initial Eigenvalues components 

Cumulative 

% 

% of 

Variance 

Total Cumulative 

% 

% of 

Variance 

Total 

445544 445544 225427 445544 445544 225427 P.C1 

555452 225757 85452 555452 225757 85452 P.C2 

655548 255247 25829 655548 255247 25829 P.C3 

745474 75945 25572 745474 75945 25572 P.C4 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 (SPSS vr. 24ات البرنامج االحصائي )المصدر : مخرج
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 قابميات اربع عوامؿ ذات قدرة تفسيرية في تفسير بيانات مقياس ىناؾ اف نالحظ  (21) الجدوؿ مف
 ، أكبر مف الواحد الصحيح  ) كامنة جذور( مميزة المعمومات وذلؾ لكوف ىذه  العوامؿ تممؾ  القيـ تكنولوجيا
( مف اجمالي التبايف الكمي مما يدؿ عمى اف ىذه %73.473فسير )استطاعت ىذه العوامؿ االربعة تحيث 

حيث اف العامؿ األوؿ يأتي  المعمومات ، تكنولوجيا قابميات العوامؿ تممؾ قدرة عمية في تفسير بيانات مقياس
( وىي أكبر مف الواحد الصحيح واستطاع 11.427بالمرتبة االولى حيث بمغة القيمة المميزة الخاصة بو  )

عمى تشبعات  األوؿ العامؿ يحتوي مف اجمالي التبايف الكمي .   %(33.544العامؿ تفسير ما نسبتو )ىذا 
 تفسير في لمشاركتيا النسب المتفاوتة  توضح  والتي االبعاد فقرات مف فقرة لكؿ (loading factorعاممية )

 (. 22وكما ىو مبيف في الجدوؿ ) ,بيا الخاص البعد في التبايف الناتج
 

 المعمومات تكنولوجيا قابميات ( لمتغيرloading factor( قيم التشبعات العاممية )22ول )جد

Component Matrix 
ITE ITH ITW ITR  
   .732 ITR1 
   .682 ITR2 
   .587 ITR3 
   .872 ITR4 
   .753 ITR5 
   .806 ITR6 
   .648 ITR7 
   .882 ITR8 
   .672 ITR9 
   .783 ITR10 
  .524  ITW1 
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  .726  ITW2 
  .834  ITW3 
  .609  ITW4 
  .758  ITW5 
  .694  ITW6 
 .734   ITH1 
 .831   ITH2 
 .721   ITH3 
 .739   ITH4 

.645    ITE1 

.667    ITE2 

.782    ITE3 

.682    ITE4 

.823    ITE5 

.583    ITE6 

.706    ITE7 

.796    ITE8 

.649    ITE9 

.764    ITE10 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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وىي قيـ  (0.5العاممية كانت أكبر مف )  التشبعات قيـ اف نجد (22النتائج المعروضة في الجدوؿ ) مف
 .  ابعادىا قيد الدراسة الى تنتمي فعال بعد ؿلك التابعة الفقرات اف الى عالية وتشير

 
 -: ( Information Quality: مقياس جودة المعمومة )رابعا ً 

. وكذلؾ سوؼ يتـ  حساب KMOوالذي يرمز لو ) – ماير -كيزر معيار( سوؼ يعرض 23الجدوؿ )
 (. Information Qualityقيمة اختبار بارتميت  لمتغير جودة المعمومات )

 ( وبارتميت لمتغير جودة المعمومةKMOقيم ) (23جدول )
KMO and Bartlett's Test 

.906 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

1243.524 Approx. Chi-Square  
 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

 

120 Degree freedom 
.000 Sig-Level 

  (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
 

( وىذه القيمة 906.بمغت ) (KMO(، نجد اف قيمة )23مف خالؿ النتائج المعروضة في الجدوؿ) 
 ،جودة المعمومات  مقياستكوف قريبة مف الواحد الصحيح ىذ يعني اف التحميؿ العاممي مالئـ لتحميؿ بيانات 

وىي قيمة معنوية عند  (1243.524سكوير )-وكذلؾ مف خالؿ قيمة اختبار بارتميت نجد اف  قيمة كاي
 جودة المعمومات. مقياس( ،وىذا يعني اف التحميؿ العاممي مالئـ لتحميؿ بيانات 0.01)

وتسير النتائج ,(IQيبيف قيـ كميات الشيوع لفقرات االبعاد الخاصة بمتغير جودة المعمومات ) ( 24الجدوؿ )
 مختمفة. بكميات  التبايف تفسير في تشارؾ االبعاد فقراتالمعروضة في الجدوؿ أف 
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 المعمومات تكنولوجيا ( قيم كميات الشيوع لمتغير مقياس قابميات24جدول )
Communalities 

Extraction Variance Initial Dimensions 
.732 1.00 IQI1 
.851 1.00 IQI2 
.675 1.00 IQI3 
.851 1.00 IQI4 
.794 1.00 IQC1 
.734 1.00 IQC2 
.535 1.00 IQC3 
.637 1.00 IQC4 

.821 1.00 IQR1 

.574 1.00 IQR2 

.692 1.00 IQR3 

.734 1.00 IQR1 

.539 1.00 IQC1 

.712 1.00 IQC2 

.683 1.00 IQC3 

.754 1.00 IQC4 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 -: الميمة )المعنوية( والتباين المنتزع )التباين المفسر(العوامل  -1
ويتـ ، الدراسة  المتغيرات عدد مساوي الى  تكوف عدد العوامؿ  االستكشافي العاممي التحميؿ في 

( 25( االكبر مف الواحد الصحيح. والجدوؿ )Eigenvalueاالعتماد عمى العوامؿ التي تمتمؾ قيـ مميزة )
 عوامؿ وكذلؾ قيـ التبايف والتبايف المنتزع التجميعي .يعرض قيـ المميزة لم
 المعمومة جودة ( القيم المميزة والتباين المنتزع والتباين التجميعي مقياس25جدول )

Total Variance Explained 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Initial Eigenvalues components 

Cumulative 
% 

% of 

Variance 

Total Cumulative 
% 

% of 

Variance 

Total 

39.007 39.007 13.576 39.007 39.007 13.576 P.C1 

66.505 27.498 7.357 66.505 27.498 7.357 P.C2 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 جودة  عوامؿ ذات قدرة تفسيرية في تفسير بيانات مقياس اؾىن اف نالحظ  (25) الجدوؿ مف
حيث  أكبر مف الواحد الصحيح،  ) كامنة جذور( مميزة وذلؾ لكوف ىذه  العوامؿ تممؾ  القيـ، المعمومات 

( مف اجمالي التبايف الكمي مما يدؿ عمى اف ىذه %66.505استطاعت ىذه العوامؿ االربعة  تفسير )
حيث اف العامؿ االوؿ يأتي بالمرتبة  المعمومات ، جودة مية في تفسير بيانات مقياسالعوامؿ تممؾ قدرة ع

( وىي أكبر مف الواحد الصحيح واستطاع ىذا العامؿ 13.576االولى حيث بمغة القيمة المميزة الخاصة بو  )
عاممية عمى تشبعات  األوؿ العامؿ يحتوي  ،مف اجمالي التبايف الكمي   %(27.633تفسير ما نسبتو )

(loading factor) التبايف  تفسير في لمشاركتيا النسب المتفاوتة  توضح  والتي االبعاد فقرات مف فقرة لكؿ
 (.26وكما ىو مبيف في الجدوؿ) ,بيا الخاص البعد في الناتج

 



76 
 

 المعمومة جودة ( لمتغيرloading factor( قيم التشبعات العاممية )26جدول )

Component Matrix 
IQC IQR IQC IQI  
   .621 IQI1 
   .731 IQI2 
   .863 IQI3 
   .561 IQI4 
  .562  IQC1 
  .634  IQC2 
  .741  IQC3 
  .534  IQC4 
 .741   IQR1 
 726.   IQR2 
 650.   IQR3 
 642.   IQR1 

634.    IQC1 
514.    IQC2 
761.    IQC3 
831.    IQC4 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 الفقرات اف الى وتشير عالية كانت (Loading factorالتشبعات العاممية  ) قيـ اف ( نجد  26) الجدوؿ
 . ذلؾ البعد الى تنتمي فعال بعد لكؿ التي تعود
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 المبحث الثاني
 Confirmatory Factor Analysis التوكيدي العاممي التحميل

 التوكيدي العاممي استخداـ التحميؿ خالؿ مف يمكف قيد الدراسة، بنموذج الخاصة قوةال استنتاج  اف 
( والذي يرمز ليا Structural Equation Modelingالييكمية ) المعادلة نمذجة اساليب يعتبر ىو احد الذي

(SEM)،  الكامنة  المتغيرات ىو األوؿ التوكيدي العاممي التحميؿ د الى وىناؾ نوعيف مف المتغيرات التي تعو
(Latent Variable( )L.Vالتي ) اما  ،الفرعية الخاصة بكؿ متغير االبعاد الى تشير ( )المتغير المستترة

 التي ،(variables Endogenous( )V.Eالمتغير الثاني الخاص بالتحميؿ العاممي ىو المتغيرات الداخمة )
 استخداـ يتـ الخاص بالدراسة الحمية ، النموذج قياس  مالئمة ولغرض بعد، بكؿ الخاصة الفقرات ىال تشير

𝜒كاي ) -معايير مثؿ معيار اخبار مربع عمى تعتمد اختبارات
 ( Degree freedom( ودرجات الحرية ) 

(d.f والذي يتـ ايجاده مف خالؿ قسمة قيمة )كاي ) -مربع𝜒
ة لمنموذج ، حيث اذا كانت ( عمى درجة الحري 

يستنتج اف النموذج مالئـ، كذلؾ يكف توظيؼ معيار حسف المطابقة  5قيمة ىذه النسبة أقؿ مف 
(Goodness of Fit) النموذج قيد  بمصفوفة  الخاص التبايف مقدار قياسمعمى  باالعتماد يتـ حسبو الذي

 مالئـتدؿ عمى انو النموذج  الواحد مف القريبة تكوف  التي القيمة والواحد الصفر بيف قيمتو تتراوح اذ،الدراسة 
ستند في تقديراتيا عمى توالتي  ، المتزايدة المطابقة مؤشرات توظيؼ يمكف وكذلؾ ، العينة  لبيانات النموذج

 فيو كؿ تتشبع عاـ  واحد عامؿ وجود فيو يفترض والذي،  المقارنة بيف النموذج المفترض والنموذج الصفري
المطابقة  معيار منيا الفرعية المعايير مف مجموعة ضمنيا وتندرجالداخمة في الدراسة    المقاسة المتغيرات
 Incremental Fit )المتزايد  المطابقة معيار، وكذلؾ  Comparative Fit Index)) (CFI)المقارف  
Index)  (IFI )حد الصحيح نستنتج ،فكمما كانت قيمتو قريبة مف الوا والواحد الصفر بيف قيميا وتتراوح
 قيمتو وتتراوح (RMSEالتقريبي ) الخطأ مربعات متوسط معيار جذر ايجاد وكذلؾ ،المفترض النموذج مالئمة
المتغيرات  إلى األبعاد انتماء تحديد نستطيع أعاله المؤشرات النموذج يتجاوز وعندما، ( 0.8-0.05بيف )

 النموذج ذلؾ تحميؿ مف الناتجة االوزاف خالؿ مف ابعادىا الى الفقرات وتحديد انتماء الرئيسة التي تعود ليا،
تأثير  قوة تمثؿ وىي )االبعاد( المستترة  لممتغيرات الفقرات ت تشعبا وأ الصدؽ معامالت تدعى ايضا  التي
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الفقرات  عمى صدؽ يدؿ فانو ( 0.03 ) مف كبرأ كانت وكمما الرئيسية المتغيرات في البعد او البعد في الفقرة
  :يأتي كما رئيسيتيف خطوتيف عمى االجراء ىذا نجز  وي، 

  (ITCالمعمومات ) تكنولوجيا قابميات بمقياس الخاص التوكيدي العاممي التحميل : أوالً 
، حسب الية معادلة (ITCالمعمومات ) تكنولوجيا قابميات متغير لفقرات ابعاد  االتي المخطط ناءبّ  تـ 

( وباالعتماد عمى التحميؿ AMOS vr.24وظيؼ البرنامج الجاىز )( مف خالؿ تSEMالنمذجة الييكمية )
وقد تـ استخراج المعايير لخاصة بالتحميؿ العاممي التوكيدي المبينة اعاله وذلؾ التخاذ  ،العاممي التوكيدي 

 قرار صائب حوؿ قبوؿ او رفض نموذج الدراسة . والجدوؿ التالي يبيف قيـ المعايير الخاصة بالنموذج البنائي
 (.ITCالمعمومات ) تكنولوجيا قابمياتلمتحميؿ العاممي التوكيدي لفقرات متغير 

 
 المعمومات تكنولوجيا قابميات ( يبين معايير مالئمة النموذج لمتغير27جدول )

 
 المستخدم المعيار

χ
 

   
⁄  حسن 

 المطابقة
GFI 

 المطابقة
 المقارنة
CFI 

 المطابقة
 المتزايدة

IFI 

 جذر معيار
 متوسط

 الخطأ مربعات
 التقريبي

RMSEA 

 المعيار قيمة
456.452/300 

1.522= 
 

 𝟗31 .932 .951 0.083 

 النموذج قبول النموذج قبول النموذج قبول قبول النموذج النموذج قبول القرار
 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

  وبشكؿ كبير الى   مالئـ المستخدـ  جالنموذ اف (نالحظ27) الجدوؿ الواردة في النتائج حسب
قادرة عمى  (ITCالمعمومات ) تكنولوجيا في البحث الحالي ، أي فقرات مقياس قابميات المستخدمة المعايير

كما ىو  ،متغير قابمية تكنموجيا المعمومات وابعاده  لفقرات البنائي المخطط واف ،تمثيؿ النموذج وقياسو
 ( :9الشكؿ) في موضح
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 (AMOS vr. 24ر : مخرجات البرنامج االحصائي )المصد

 (ITC)المعمومات تكنولوجيا قابميات متغير ألبعاد البنائي يبين النموذج (9) الشكل
 

مختمفة، حيث  بقيـ لألبعاد التي تعود تفسير الفقرات  قوة الى تشير (9) الشكؿ في المثبتة النتائج اف
، وىذا يدؿ   82.بمقدار  ITR يات معمارية تكنولوجيا المعمومات( فسرة في بعد قابمITR1اف الفقرة االولى )
 معمارية قابميةمف االنحراؼ المعياري يؤدي الى زيادة قيمة بعد  82.( بمقدار ITR1عمى زيادة قيمة )

 السابقة  بنفس الطريقة الفقرات بقية تفسر  وكذلؾبمقدار انحراؼ معياري واحد.  ITRالمعمومات  تكنولوجيا
 (.  9في المخطط ) المثبتة القيـ عمى ادباالعتم
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 (MLE) (Maximum Likelihood Estimates)األعظـ  االمكاف طريقة عمى االعتماد وتـ
 تكنولوجيا قابميات (يبيف االوزاف المعيارية لمتغير27والجدوؿ )، أعاله المعيارية االوزاف لتقدير

 (ITR)المعمومات

 
 لالنحدار لكل فقرة من فقرات ابعاد قابمية تكنموجيا المعمومات ( يبين  االوزان المعيارية28الجدول )

Estimate    
.823 ITR <--- ITR2 
.837 ITR <--- ITR3 
761. ITR <--- ITR4 
.832 ITR <--- ITR5 
.763 ITR <--- ITR6 
.768 ITR <--- ITR7 
.714 ITR <--- ITR8 
.796 ITR <--- ITR9 
.734 ITR <--- ITR10 
.648 ITW <--- ITW2 
.671 ITW <--- ITW3 
.743 ITW <--- ITW4 
.842 ITW <--- ITW5 
.686 ITW <--- ITW6 
.824 ITR <--- ITR10 
.792 ITH <--- ITH2 
.827 ITH <--- ITH3 
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.752 ITH <--- ITH4 

.707 ITW <--- ITW1 

.734 ITE <--- ITE2 

.714 ITE <--- ITE3 

.669 ITE <--- ITE4 

.807 ITE <--- ITE5 

.711 ITE <--- ITE6 

.643 ITE <--- ITE7 

.607 ITE <--- ITE8 

.756 ITE <--- ITE9 

.591 ITE <--- ITE10 

.822 ITE <--- ITE1 

.723 ITW <--- ITW1 
 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 (  لفقرات المحور. المتعدد االرتباط مربع قيـمؿ التحديد )يبيف قيـ معا (29النتائج المعروضة في الجدوؿ )
 

 ت المعموما تكنولوجيا قابميات المتغير لفقرات البسيط االرتباط بع مريبين   (29)  الجدول
Estimate Dimensions 

.723 ITR10 

.631 ITR9 
851. ITR8 
.712 ITR7 
.583 ITR6 
.680 ITR5 
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.764 ITR4 

.670 ITR3 

.573 ITR2 

.704 ITR1 
. 741 ITW6 
.674 ITW5 
.822 ITW4 
.766 ITW3 
.614 ITW2 
.592 ITW1 
.747 ITH4 
.832 ITH3 
.787 ITH2 
.614 ITH1 
.864 ITE10 
.749 ITE9 
.477 ITE8 
.391 ITE7 
.553 ITE6 
.427 ITE5 
.816 ITE4 
.791 ITE3 
.482 ITE2 
.543 ITE1 
 (SPSS vr. 24البرنامج االحصائي )المصدر : مخرجات 
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 -: (IQجودة المعمومة ) بمقياس الخاص التوكيدي العاممي التحميل : ثانياً 
، حسب الية معادلة النمذجة (IQ) جودة المعمومة  متغير لفقرات ابعاد  االتي المخطط بناء تـ
عمى التحميؿ العاممي  ( وباالعتمادAMOS vr.24( مف خالؿ توظيؼ البرنامج الجاىز )SEMالييكمية )
وذلؾ التخاذ قرار  ، وقد تـ استخراج المعايير لخاصة بالتحميؿ العاممي التوكيدي المبينة اعاله، التوكيدي 

( يبيف قيـ المعايير الخاصة بالنموذج البنائي 30والجدوؿ ) ،صائب حوؿ قبوؿ او رفض نموذج الدراسة 
 (.IQالمعمومة ) جودةلمتحميؿ العاممي التوكيدي لفقرات متغير 

 المعمومات تكنولوجيا قابميات ( يبين معايير مالئمة النموذج لمتغير30جدول )
 

 المعيار
 المستخدم

χ
 

   
⁄  حسن 

 المطابقة
GFI 

 المطابقة
 المقارنة
CFI 

 المطابقة
 المتزايدة

IFI 

 جذر معيار
 متوسط

 الخطأ مربعات
 التقريبي

RMSEA 

 قيمة
 المعيار

248.754/120 
2.073= 

 
.932 .911 .934 0.075 

قبول  النموذج قبول القرار
 النموذج

 النموذج قبول النموذج قبول النموذج قبول

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

  وبشكؿ كبير الى   مالئـ المستخدـ  النموذج اف نالحظ (30) الجدوؿ الواردة في النتائج حسب
قادرة عمى تمثيؿ النموذج  (IQالمعمومة ) في الدراسة الحالية ، أي فقرات مقياس جودة ستخدمةالم المعايير
 :(10الشكؿ) في كما ىو موضح ،متغير جودة المعمومة وابعاده  لفقرات البنائي المخطط واف ، وقياسو
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 (AMOS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 (IQ)المعمومة جودة متغير ألبعاد ائيالبن يبين النموذج (10) الشكل
مختمفة،  بقيـ لألبعاد التي تعود تفسير الفقرات  قوة الى تشير (10) الشكؿ في المثبتة النتائج اف

بمقدار  IQ الواقعية ضمف المتغير الرئيسي جودة المعمومات  ( فسرة في بعدIQI1حيث اف الفقرة االولى )
مف االنحراؼ المعياري يؤدي الى زيادة قيمة بعد  85.( بمقدار IQI1وىذا يدؿ عمى زيادة قيمة ) ،  85.

 عمى باالعتماد السابقة  بنفس الطريقة الفقرات بقية تفسر  وكذلؾ ، بمقدار انحراؼ معياري واحد IQIالواعية  
 (. 10في المخطط ) المثبتة القيـ
 االوزاف لتقدير (MLE) (Maximum Likelihood Estimates)األعظـ  االمكاف طريقة عمى االعتماد ـوتّ 

 (IQجود المعمومة )  يبيف االوزاف المعيارية لمتغير ( 30أعاله. والجدوؿ ) المعيارية
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 رة من فقرات ابعاد جودة المعمومة( يبين  االوزان المعيارية لالنحدار لكل فق31الجدول )
Estimate    

.846 IQI <--- IQI1 

.819 IQI <--- IQI2 
794. IQI <--- IQI3 
.741 IQI <--- IQI4 
.721 IQC <--- IQC1 
.727 IQC <--- IQC2 
.802 IQC <--- IQC3 
.835 IQC <--- IQC4 
.884 IQR <--- IQR1 
.886 IQR <--- IQR2 
.718 IQR <--- IQR3 
.764 IQR <--- IQR4 
.816 IQA <--- IQA1 
.803 IQA <--- IQA2 
.624 IQA <--- IQA3 
.574 IQA <--- IQA4 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 ( :  32الجدوؿ ) في وكما المتغير لفقرات  (المتعدد االرتباط مربع) التحديد معامؿ  قيـ حساب تـ كذلؾ 
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 المعمومة جودة  المتغير لفقرات البسيط االرتباط بع مريبين ( 32) الجدول
Estimate Dimensions 

.731 IQI4 
672. IQI3 
.569 IQI2 
.507 IQI1 
.576 IQC4 
.642 IQC3 
.728 IQC2 
.511 IQC1 
.823 IQR4 
.568 IQR3 
.536 IQR2 
.614 IQR1 
.574 IQA4 
.624 IQA3 
.800 IQA2 
.821 IQA1 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

    -: القياس ألداة البنائي :الثباتثالثا ً 
 ثباتيا تحقيؽ  جيدة في تمثيؿ المحتوى العممي المدروس يتطمب  االمر  االستبانة لكي تكوف 

 الذي كرونباخ الفا معامؿ وأىميا، ض ر استخداـ معايير مخصصة ليذا الغ خالؿ مف ذلؾ ويتـ ومصداقيتيا،
والجدوؿ  ،اكبر مصداقية مىع تدؿ الواحد مف الصحيح حيث اف القيمة  القريبة والواحد الصفر بيف قيمتو تقع
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وابعاده ومتغير جودة المعمومة  ، المعمومات تكنولوجيا قابميات كرونباخ لمتغير الفا معامؿ( يمثؿ قيمة  33)
 وابعاده.

المعمومات وابعاده ومتغير جودة  تكنولوجيا كرونباخ لمتغير قابميات الفا ( يبين قيم معامل33الجدول )
 المعمومة وابعاده

 كرَوببخ -انفب معبمم ابعبد انذراست كرَوببخ -انفب معبمم انمخغٕراث

 

 

 

حكُٕنٕجٛب  لببهٛبث

 انًؼهٕيبث

 

 

 

 

 

 

 

 

.961 

 

لببهٛبث يؼًبسٚت 

 حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث

ITR 

 

.912 

لببهٛبث انبُٗ انخذخٛت 

 نخكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث

ITW 

.935 

لببهٛبث انًٕاسد 

 انبششٚت

ITH 

.872 

لببهٛبث يٕاسد 

نؼاللبث نخكُٕنٕجٛب ا

 انًؼهٕيبث

ITE 

.906 

 

 

 

 

 جٕدة انًؼهٕيبث

 

 

 

 

 

 

 

 

.946 

 

 انٕالؼٛت

IQI 

 

.938 

 انغٛبلٛت

IQC 

.949 

 انخًزٛم

IQR 

.892 

 ايكبَبت انٕطٕل

IQA 

.861 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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كرونباخ الخاصة بالمتغيرات الرئيسية  -الفا معامؿـ ( نجد أف كؿ قي33مف النتائج المعروضة في الجدوؿ )
ومف ذلؾ نجد اف االداة  0 70.تكنولوجيا المعمومات، وجودة المعمومة( وبعادىا ىي اكبر مف  )قابميات

 تتصؼ باالتساؽ والثبات الداخمي . 
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 المبحث الثالث
 عرض وتحميل مستوى أىمية متغيرات البحث

جؿ بياف وتوضيح مستوى أىذا المبحث عمى ووصؼ بعض المؤشرات اإلحصائية األولية مف   يركز     
المتوسطات توافر فقرات المتغيرات التي اعتمدت في بناء نموذج الدراسة الحالية  ، مف خالؿ احتساب 

حالية المبحوثة عمى ومف ثـ األىمية النسبية لمستوى استجابة أفراد العينة ال، الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وقد تـ تحديد مستوى االستجابة في ضوء  محاور استبانة كؿ ُبعد مف األبعاد المستعممة في البحث الحالي،

 ( .34المتوسطات الحسابية المحسوبة مف خالؿ تحديد انتمائيا إلى أي فئة مف الفئات الواردة في الجدوؿ )
 

 المعمومة جودةو  المعمومات تكنولوجيا مياتقاب( معيار المقارنة لمستوى توافر 34الجدول )
 مستوى التوافر منخفض جداً  منخفض معتدل مرتفع مرتفع جداً 
4.21-
5.00 

3.41-
4.20 

2.61-
3.40 

1.81-
2.60 

 طول الفئة 1-1.80

 
 -: المعمومات تكنولوجيا قابميات متغير -: أوالً 

صؿ  الى  بعض المؤشرات تـ التو  (SPSS vr. 24)مف خالؿ توظيؼ البرنامج  اإلحصائية  
،  مف خالؿ حساب أوساطيا  الحسابية واالنحرافات المعيارية المعمومات تكنولوجيا قابمياتاإلحصائية ابعاد 
 مف فقرات البحث الحالي وكاالتي :وتحديد مستوى واتجاه كؿ اجابة  ،وترتيب األىمية 

 -:المعمومات  تكنولوجيا معمارية قابمياتبعد  .1

 تكنولوجيا معمارية قابميات( والذي يتعمؽ في بعد 35ائج المبينة  في الجدوؿ )مف خالؿ  النت 
،اذ يشير المعدؿ العاـ لألوساط المعمومات تكنولوجيا معمارية قابمياتاف ىناؾ اتفاؽ ايجابي لبعد  المعمومات

( وىو 4.046غ )الحسابية لعينة الدراسة الحالية الى اتفاؽ عالي وىذا ما يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بم
( 3اعمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس ليكرت الخماسي المعتمد في ىذه الدراسة الحالية والبالغ )

االمر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة عينة الدراسة بشكؿ اساس ، ويتضح مف الجدوؿ   اف الفقرة 
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 مع يتشاوروف في الجياز االخرى مات األعماؿالمعمو  تكنولوجيا في العامميف( والتي تشير الى اف )3)
( قد حصمت عمى اعمى وسط حسابي بمغة قيمتو الفنية والقرارات بشأف األعماؿ بانتظاـ البعض بعضيـ

(  وبمستوى اجابو مرتفع جدًا واتجاه أتفؽ في أغمب مفردات عينة 827.( وبانحراؼ معياري بمغ )4.48)
 المجاالت في بانتظاـ المعمومات تكنولوجيا في العامميف يستثمر( )6رة )بينما جاءت الفق ، ة الحالية الدراس
( بالمرتبة العاشرة واالخيرة  بوسط حسابي منخفض نوعا ما اذ بمغ .واالداري الشخصي والتدريب الفنية

وبمستوى اجابو مرتفع واتجاه أتفؽ في أغمب مفردات عينة (. 1.427) ( وبانحراؼ معياري مرتفع3.64)
 ة الحالية. وىكذا لبقية فقرات البعد الحالي الدراس

 معمارية قابمياتبعد ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة ل35الجدول )
 المعمومات تكنولوجيا

ترتيب 
 االىميو

مستوى 
 االجابو

اتجاه 
 االجابو

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 تكنولوجيا يةمعمار  قابمياتمستوى توفر بعد 
 الفقرة المعمومات

 مرتفع 2
 جداً 

 اتفؽ
 

895 
 

4.33 
 

 المعمومات تكنولوجيا سياسات في اتساؽ يوجد
 .الجياز أنحاء جميع في

1- 
 

6 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
0.942 

 
4.03 
 

 رؤية المعمومات تكنولوجيا في العامميف يمتمؾ
 المعمومات تكنولوجيا دعـ كيفية واضحة حوؿ

 .الجياز العماؿ

2- 
 

1 
 مرتفع
 جداً 

 اتفؽ
 

827 
 

4.48 
 

 المعمومات األعماؿ تكنولوجيا في العامميف
 بعضيـ مع يتشاوروف في الجياز االخرى
 .الفنية والقرارات بشأف األعماؿ بانتظاـ البعض

3- 
 

10 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
1.427 

 
3.64 
 

 المعمومات تكنولوجيا في العامميف يستثمر
 الشخصي لتدريبوا الفنية المجاالت في بانتظاـ

 .واالداري

4- 
 

 مرتفع 4
 

 اتفؽ
 

986 
 

4.11 
 

 المعمومات تكنولوجيا تطبيقات بيف اتساؽ يوجد
 .واعماؿ الجياز

5- 
 

 مرتفع 5
 

 اتفؽ
 

952 
 

4.09 
 

 ىيكمة الجياز بإعادة في العامميف يقـو
 .المتاحة الفرص مف العمؿ لالستفادة اجراءات

6- 
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8 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
1.056 

 
3.83 
 

 تكنولوجيا عمميات ىيكمة بإعادة العامميف يقـو
 .المتاحة الفرص مف المعمومات لالستفادة

7- 

3 
 مرتفع
 جداً 

 اتفؽ
 

822 
 

4.24 
 

 بكيفية يتعمؽ فيما الرؤية في وضوح ىناؾ
 مساىمة

 .الجياز اعماؿ لقيمة المعمومات تكنولوجيا

8- 

9 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
863 

 
3.72 
 

 ألعماؿ ستراتيجياال التخطيط في تكامؿ ىناؾ
 .المعمومات تكنولوجيا الجياز وتخطيط

9- 

7 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
0.936 

 
4.01 
 

 استثمار قيمة فيـ عمى القدرة الجياز لدييا ادارة
 . المعمومات تكنولوجيا

10- 

 
 4.046 1.021 اتفؽ مرتفع

 
PRA
C 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
 

 -: المعمومات لتكنولوجيا لتحتيةا البنى قابمياتبعد  .2

 لتكنولوجيا التحتية البنى قابميات( والذي يتعمؽ في بعد 36مف خالؿ  النتائج المبينة  في الجدوؿ ) 
،اذ يشير المعدؿ العاـ المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنى قابمياتف ىناؾ اتفاؽ ايجابي لبعد أ المعمومات

( 4.16وىذا ما يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بمغ ) ،الحالية الى اتفاؽ مرتفع لألوساط الحسابية لعينة الدراسة 
وىو اعمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس ليكرت الخماسي المعتمد في ىذه الدراسة الحالية والبالغ 

اف ويتضح مف الجدوؿ    ،( االمر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة عينة الدراسة بشكؿ اساس 3)
 تكنولوجيا تنفيذ مشاريع في تساعد حاسوبية تسييالت الجياز يمتمؾ( والتي تشير الى اف )2الفقرة رقـ )
(  919.( وبانحراؼ معياري بمغ )4.31( قد حصمت عمى اعمى وسط حسابي بمغة قيمتو ).المعمومات

بينما جاءت الفقرة  ،لحالية  وبمستوى اجابو مرتفع جدًا واتجاه اجابة  أتفؽ في أغمب مفردات عينة الدراسة ا
( .البيانات قاعدة مع المعمومات التحتية لتكنولوجيا البنية بيف الموائمة عمى الجياز ادارة تحرص( )4)
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 ( وبانحراؼ معياري مرتفع3.95بالمرتبة السادسة  واالخيرة  بوسط حسابي منخفض نوعا ما اذ بمغ )
وىكذا لبقية فقرات  ، أغمب مفردات عينة الدراسة الحالية وبمستوى اجابو مرتفع واتجاه أتفؽ في(. 0.792)

  البعد الحالي   
 التحتية البنى قابمياتبعد ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة ل36الجدول )

 المعمومات لتكنولوجيا
حرحٕب 

 االٌمًٕ

مسخُِ 

 االجببً

احجبي 

 االجببً

االوحراف 

 انمعٕبرْ

انُسط 

 نحسببٓا

 انخحخٕت انبىّ قببهٕبثمسخُِ حُفر بعذ 

 انمعهُمبث نخكىُنُجٕب
 انفقرة

4 

 يشحفغ

 جذا

 احفك

 

946 

 

4.24 

 

 بٛبَبث لٕاػذ ٔ احظبل انجٓبص أجٓضة ًٚخهك

 بؼذ ػٍ انًؼهٕيبث يظبدس نهٕطٕل انٗ

 . ) انًخببػذة(

1- 

 

2 

 يشحفغ

 جذا

 

 احفك

 

919 

 

 فٙ بػذحغ دبعٕبٛت حغٓٛالث انجٓبص ًٚخهك 4.31

 حُفٛز

 .انًؼهٕيبث حكُٕنٕجٛب يشبسٚغ

2- 

 

5 
 يشحفغ

 

 احفك

 

838 

 

4.09 

 

 دبعٕبٛت نخذسٚب يخخبشاث انجٓبص نذٖ

 .انًٕظفٍٛ

3- 

 

6 

 بٍٛ انًٕائًت ػهٗ انجٓبص اداسة حذشص 3.95 792 احفك يشحفغ

 يغ انًؼهٕيبث انخذخٛت نخكُٕنٕجٛب انبُٛت

 .انبٛبَبث لبػذة

4- 

 

2 

 يشحفغ

 جذا

 احفك

 

1.038 

 

4.26 

 

 انبُٛت بٍٛ انًٕائًت ػهٗ انجٓبص اداسة حشكض

 انخذخٛت

 شبكبث يغ انًؼهٕيبث نخكُٕنٕجٛب

 .االحظبالث

5- 

 

4 

 يشحفغ

 

 احفك

 

925 

 

4.13 

 

 دسجت انٗ نهٕطٕل انجٓبص اداسة حٓذف

 فٙ انكفبٚت

 .انًؼهٕيبث انًؼًبسٚت نخكُٕنٕجٛب انًشَٔت

6- 

 

 
 4.16 909 احفك يشحفغ

 
PRAC 

 (SPSS vr. 24صدر : مخرجات البرنامج االحصائي )الم
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 -: البشرية الموارد قابمياتبعد  .3

اف ىناؾ اتفاؽ  البشرية الموارد قابميات( والذي يتعمؽ في بعد 37مف خالؿ  النتائج المبينة  في الجدوؿ )
الدراسة الحالية الى اتفاؽ  اذ يشير المعدؿ العاـ لألوساط الحسابية لعينة، البشرية الموارد قابمياتايجابي لبعد 

عمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس أ( وىو 4.17مرتفع  وىذا ما يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بمغ )
مر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة ( األ3ليكرت الخماسي المعتمد في ىذه الدراسة الحالية والبالغ )

 تطبيقات الجياز يمتمؾ( والتي تشير الى اف )4لجدوؿ   اف الفقرة )ويتضح مف ا ،عينة الدراسة بشكؿ اساس 
عمى وسط أ( قد حصمت عمى .المعمومات تكنولوجيا مجاؿ في البشرية ميارات الموارد لتوظيؼ خاصة ادارية

(  وبمستوى اجابو مرتفع جدًا واتجاه اجابة  أتفؽ 957.( وبانحراؼ معياري بمغ )4.37حسابي بمغة قيمتو )
 احتياجات تخطيط في الفعاؿ االنجاز( )2بينما جاءت الفقرة ) ، مب مفردات عينة الدراسة الحاليةفي أغ
( بالمرتبة الرابعة  واالخيرة  بوسط المعمومات تكنولوجيا بمجاؿ الخاص الجياز قبؿ مف البشرية الموارد

و مرتفع واتجاه أتفؽ وبمستوى اجاب(. 0.952)( وبانحراؼ معياري 3.98ذ بمغ )إحسابي منخفض نوعا ما 
 وىكذا لبقية فقرات البعد الحالي. ، في أغمب مفردات عينة الدراسة الحالية

 الموارد قابمياتبعد ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة ل37الجدول )
 البشرية

ترتيب 
 االىميو

مستوى 
 االجابو

اتجاه 
 االجابو

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 لحسابيا

 الفقرة البشرية الموارد قابمياتمستوى توفر بعد  

2 

 مرتفع
 

 اتفؽ
 

746.  
 

4.17 
 

 في الكفاية لتحقيؽ الجياز ادارة تحرص
 مجاؿ

 الموارد بميارات الخاص المعمومات تكنولوجيا
 .البشريو

1- 
 

4 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
952.  
 

3.98 
 

 الموارد احتياجات تخطيط في الفعاؿ االنجاز
 بمجاؿ الخاص الجياز قبؿ فم البشرية

 .المعمومات تكنولوجيا

2- 
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3 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
923.  
 

4.16 
 

 في الفني الدعـ مف الجياز ادارة تستفيد
 مجاؿ

 .المعمومات تكنولوجيا

3- 
 

1 
 مرتفع
 جدا

 اتفؽ
 

957.  
 

4.37 
 

 خاصة ادارية تطبيقات الجياز يمتمؾ
 مجاؿ في البشرية ميارات الموارد لتوظيؼ

 .المعمومات اتكنولوجي

4- 
 

 
.894 اتفؽ مرتفع  4.17                  PRAC 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
 

 -: المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد قابمياتبعد  .4

 لتكنولوجيا العالقات موارد قابميات( والذي يتعمؽ ب 38مف خالؿ  النتائج المبينة  في الجدوؿ ) 
،اذ يشير المعدؿ العاـ  المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد قابمياتاف ىناؾ اتفاؽ ايجابي لبعد  عموماتالم

وىذا ما يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بمغ  ،لألوساط الحسابية لعينة الدراسة الحالية الى اتفاؽ مرتفع 
المعتمد في ىذه الدراسة الحالية  ( وىو اعمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس ليكرت الخماسي4.089)

ويتضح مف الجدوؿ  ،( االمر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة عينة الدراسة بشكؿ اساس 3والبالغ )
 تكنولوجيا أعماؿ لمزج التخصصات متعددة فرؽ الجياز لدى( والتي تشير الى اف )1أعاله  اف الفقرة )

( وبانحراؼ معياري بمغ 4.36عمى اعمى وسط حسابي بمغة قيمتو )( قد حصمت التقنية والخبرة المعمومات
بينما  ،(  وبمستوى اجابو مرتفع جدًا واتجاه اجابة  أتفؽ في أغمب مفردات عينة الدراسة الحالية  927.)

واالنشطة  الجياز ممتمكات الموائمة بيف تحقيؽ الى المعمومات تكنولوجيا قسـ يسعى( )8جاءت الفقرة )
( وبانحراؼ معياري 3.83( بالمرتبة العاشرة  واالخيرة  بوسط حسابي منخفض نوعا ما اذ بمغ )يةااللكترون

وبمستوى اجابو مرتفع واتجاه أتفؽ في أغمب مفردات عينة الدراسة الحالية. وىكذا لبقية فقرات (. 0.862)
  البعد الحالي   
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 العالقات موارد قابمياتبعد ستوى االستجابة ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وم38الجدول )
 المعمومات لتكنولوجيا

ترتيب 
 االىميو

مستوى 
 االجابو

اتجاه 
 االجابو

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 العالقات موارد قابمياتمستوى توفر بعد 
 الفقرة المعمومات لتكنولوجيا

1 
 مرتفع
 جدا

.927 اتفؽ  لمزج تخصصاتال متعددة فرؽ الجياز لدى 4.36 
 أعماؿ

 .التقنية والخبرة المعمومات تكنولوجيا

1- 
 

7 
.797 اتفؽ مرتفع  الجياز في المعمومات تكنولوجيا قسـ يحافظ 4.07 

 عمى
 .االخرى لالقساـ األعماؿ إدارة مع العالقة

2- 
 

5 
.986 اتفؽ مرتفع  المخاطرة عمى يشجع الجياز في مناخ ىناؾ 4.12 

 و
 .الحديثة معموماتال تكنولوجيا تطبيقات

3- 
 

.974 اتفؽ مرتفع 2  التكنولوجيا عمى قائمة الجياز روابط يمتمؾ 4.28 
 .المستفيدة الجيات المعمومات مع

4- 
 

.789 اتفؽ مرتفع 8  مع المعمومات تكنولوجيا الجياز يربط 3.96 
 .والخارج مف الداخؿ المستفيديف

5- 
 

 مرتفع 3
 

 اتفؽ
 

972.  
 

4.17 
 

 عمى القائـ الريادي التعاوف الجياز يستخدـ
 .المصمحة اصحاب مع تكنولوجيا المعمومات

6- 

 مرتفع 6
 

 اتفؽ
 

854.  
 

4.08 
 

 لمبادرات جيدة إدارية الجياز رعاية لدى
 .تكنولوجيا المعمومات

7- 

10 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
862.  
 

3.83 
 

 تحقيؽ الى المعمومات تكنولوجيا قسـ يسعى
 الجياز ممتمكات الموائمة بيف

 النشطةااللكترونيةوا

8- 

 
 



96 
 

 

4 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
827.  

 
4.16 

 
 الدارة خط بيف جيدة الجيازعالقة يمتمؾ

 ومقدمي
 .المعمومات تكنولوجيا خدمات

9- 

9 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
1.219 

 
3.87 

 
 مشروع بطولة يغذي مناخ ىناؾ

 الجياز المعمومات في تكنولوجيا
 .قدما بالعمؿ لالستمرار

10- 

.921 اتفؽ مرتفع   4.089  PRAC 
 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 
 -:Information Quality  ( IQ)المعمومة  جودةمتغير  : ثانياً 

 Information  ( IQ)المعمومة  جودةتـ الحصوؿ عمى بعض المؤشرات اإلحصائية االولية لمتغير 
Quality المعيارية، وترتيب األىمية ، وتحديد مستوى واتجاه  والمتمثمة  بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات

 كؿ اجابة مف فقرات البحث الحالي وكاالتي :

 -: بعد الواقعية  -1

ف ىناؾ اتفاؽ ايجابي أ( والذي يتعمؽ ب بعد الواقعية  39مف خالؿ  النتائج المبينة  في الجدوؿ ) 
وىذا ما  ،نة الدراسة الحالية الى اتفاؽ مرتفع ذ يشير المعدؿ العاـ لممتوسطات الحسابية لعيإلبعد الواقعية ،

( وىو اعمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس ليكرت 4.115يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بمغ )
( االمر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة عينة 3الخماسي المعتمد في ىذه الدراسة الحالية والبالغ )

 المعمومات ( والتي تشير الى اف )تتصؼ4مف الجدوؿ أعاله  اف الفقرة )ويتضح  ،الدراسة بشكؿ اساس 
 وطريقة معالجتيا الييـ وسيولة الوصوؿ سيولة و بالوضوح الجياز لمستخديمييا ادارة قبؿ مف المقدمة

(  وبمستوى 717.( وبانحراؼ معياري بمغ )4.23تقديميا( قد حصمت عمى اعمى وسط حسابي بمغة قيمتو )
( 3بينما جاءت الفقرة ) مب مفردات عينة الدراسة الحالية ،فع جدًا واتجاه اجابة  أتفؽ في أغاجابو مرت
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متحيزة( بالمرتبة الرابعة  واالخيرة  بوسط  وغير الجياز بالموضوعية ادارة تمتمكيا التي المعمومات )تتصؼ
بو مرتفع واتجاه أتفؽ (. وبمستوى اجا1.013( وبانحراؼ معياري )3.96ذ بمغ )إحسابي منخفض نوعا ما 

 وىكذا لبقية فقرات البعد الحالي .    ، في أغمب مفردات عينة الدراسة الحالية
 الواقعيةبعد ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة ل39الجدول )

ترتيب 
 االىميو

مستوى 
 االجابو

اتجاه 
 االجابو

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة الواقعيةوى توفر بعد  مست

3 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
.854 

 
4.09 

 
الجياز  ادارة تمتمكيا التي المعمومات تتصؼ
 . الخطأ مف وخالية الدقة مف عالية بدرجة

1- 
 

2 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
762.  

 
4.18 

 
الجياز  ادارة تمتمكيا التي المعمومات تتصؼ

النحو  عمى الواقع مع ومتطابقة بالمصداقية
 . الصحيح

2- 
 

4 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
1.013 

 
3.96 

 
الجياز  ادارة تمتمكيا التي المعمومات تتصؼ

 . متحيزة وغير بالموضوعية
3- 
 

1 

 مرتفع
 جدا

 اتفؽ
 

717.  
 

4.23 
 

 ادارة قبؿ مف المقدمة المعمومات تتصؼ
 سيولة و بالوضوح الجياز لمستخديمييا

 وطريقة معالجتيا الييـ وسيولة الوصوؿ
 .تقديميا

4- 
 

 
.837 اتفؽ مرتفع  4.115 

 
PRAC 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
 

 -:بعد السياقية  -2

اف ىناؾ اتفاؽ ايجابي   ( والذي يتعمؽ ب بعد السباقية40مف خالؿ  النتائج المبينة  في الجدوؿ ) 
الحالية الى اتفاؽ مرتفع  وىذا ما  ،اذ يشير المعدؿ العاـ المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة لبعد السباقية
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عمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس ليكرت أ( وىو 4.068يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بمغ )
( االمر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة عينة 3الخماسي المعتمد في ىذه الدراسة الحالية والبالغ )

 التي المعمومات تتطابؽف )ألى إ( والتي تشير 1ه  اف الفقرة )ويتضح مف الجدوؿ أعال، البحث بشكؿ اساس 
( قد حصمت عمى اعمى وسط حسابي بمغة بيا تعمؿ التي البيئة في الواقع مع معطيات الجياز دارةأ تمتمكيا
(  وبمستوى اجابو مرتفع جدًا واتجاه اجابة  أتفؽ في أغمب 724.( وبانحراؼ معياري بمغ )4.32قيمتو )

 الجياز بشموليتيا ادارة تمتمكيا التي المعمومات تمتاز( )3بينما جاءت الفقرة ) ، نة البحث الحاليمفردات عي
( وبانحراؼ معياري 3.89( بالمرتبة الرابعة  واالخيرة  بوسط حسابي منخفض نوعا ما اذ بمغ )إعماليا لطبيعة

وىكذا لبقية فقرات  ، حث الحاليوبمستوى اجابو مرتفع واتجاه أتفؽ في أغمب مفردات عينة الب(. 1.206)
 البعد الحالي .

 السياقيةبعد ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة ل40الجدول )
ترتيب 
 االىميو

مستوى 
 االجابو

اتجاه 
 االجابو

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة السباقيةمستوى توفر بعد  

1 
 مرتفع
 جدا

 اتفؽ
 

.724 
 

4.32 
 

 الجياز ادارة تمتمكيا التي المعمومات تتطابؽ
 . بيا تعمؿ التي البيئة في الواقع مع معطيات

1- 
 

3 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
1.065 

 
3.94 

 
المعمومات  تقديـ عمى القدرة الجياز ادارة لدى

 . المناسب بالوقت
2- 
 

4 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
1.206 

 
3.89 

 
الجياز  ةادار  تمتمكيا التي المعمومات تمتاز

 . إعماليا لطبيعة بشموليتيا
3- 
 

2 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
927.  
 

4.12 
 

أفاؽ  بتوسيع الجياز ادارة معمومات تساىـ
 . إلعماليا والتجديد التحديث

4- 
 

 
.981 اتفؽ مرتفع  4.068 

 
PRAC 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 -:بعد التمثيل  -3

اف ىناؾ اتفاؽ ايجابي   ( والذي يتعمؽ ب بعد التمثيؿ41ينة  في الجدوؿ )مف خالؿ  النتائج المب 
ذ يشير المعدؿ العاـ المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة الحالية الى اتفاؽ مرتفع  وىذا ما إ،   لبعد التمثيؿ

عمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس ليكرت أ( وىو 3.985يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بمغ )
( االمر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة عينة 3الخماسي المعتمد في ىذه الدراسة الحالية والبالغ )

 ادارة معمومات تمتاز( والتي تشير الى اف )2ويتضح مف الجدوؿ أدناه  اف الفقرة )، البحث بشكؿ اساس 
( وبانحراؼ معياري 4.13قيمتو ) ( قد حصمت عمى اعمى وسط حسابي بمغة. وسيولة الفيـ بالوضوح الجياز
بينما  ، (  وبمستوى اجابو مرتفع واتجاه اجابة  أتفؽ في أغمب مفردات عينة البحث الحالي 962.بمغ )

( بالمرتبة الرابعة  ومقتضبة موجزة الجياز بكونيا دارةإ تمتمكيا التي المعمومات تتصؼ( )3جاءت الفقرة )
جابو إوبمستوى (. 1.009)( وبانحراؼ معياري 3.92اذ بمغ )خيرة  بوسط حسابي منخفض نوعا ما واأل

 وىكذا لبقية فقرات البعد الحالي . ، مرتفع واتجاه أتفؽ في أغمب مفردات عينة البحث الحالي
 التمثيلبعد ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة ل41الجدول )

ترتيب 
 االىميو

مستوى 
 االجابو

اتجاه 
 االجابو

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفقرة التمثيلمستوى توفر بعد   الحسابي

3 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
.994 

 
3.94 

 
المعمومات  تقديـ عمى القدرة الجياز ادارة لدى

 والتعريفات والرموز المناسبة بالمغات
 . الواضحة

1- 
 

 مرتفع 1
 

 اتفؽ
 

0.962 
 

4.13 
 

 بالوضوح الجياز ادارة معمومات تمتاز
 . وسيولة الفيـ

2- 
 

 مرتفع 4
 

 اتفؽ
 

1.009 
 

3.92 
 

الجياز  ادارة تمتمكيا التي المعمومات تتصؼ
 . ومقتضبة موجزة بكونيا

3- 
 

 مرتفع 2
 

 اتفؽ
 

0.986 
 

3.95 
 

عمى  السيطرة عمى قدرتيا الجياز ادارة تمتمؾ
 .المعمومات وعرض تنسيؽ جوانب

4- 
 

 
.988 اتفؽ مرتفع  3.985 

 
PRAC 

      (    SPSS vr. 24ر : مخرجات البرنامج االحصائي )المصد
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 -:بعد امكانية الوصول  -4

ف ىناؾ اتفاؽ أ  ( والذي يتعمؽ ب بعد امكانية الوصوؿ42مف خالؿ  النتائج المبينة  في الجدوؿ ) 
لى اتفاؽ ذ يشير المعدؿ العاـ المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة الحالية ا، إ ايجابي لبعد امكانية الوصوؿ

( وىو اعمى مف الوسط الحسابي  الفرضي لمقياس 4.205مرتفع  وىذا ما يدؿ عميو الوسط الحسابي اذ بمغ )
( االمر الذي يشير الى اتجاه ايجابي في استجابة 3ليكرت الخماسي المعتمد في ىذه البحث الحالي والبالغ )

 الجياز ادارة تحافظ( والتي تشير الى اف )4) ويتضح مف الجدوؿ أدناه  اف الفقرة ،عينة البحث بشكؿ اساس 
( وبانحراؼ معياري بمغ 4.29( قد حصمت عمى اعمى وسط حسابي بمغة قيمتو ). النظاـ وسرية) امانة( عمى
بينما  ، (  وبمستوى اجابو مرتفع جدا واتجاه اجابة  أتفؽ في أغمب مفردات عينة البحث الحالي864.)

( بالمرتبة الرابعة  وبسرعة بسيولة يمكف استرجاعيا الجياز ادارة في تتوفر لتيا المعمومات( )1جاءت الفقرة )
وبمستوى اجابو مرتفع واتجاه (. 0.889)( وبانحراؼ معياري 4.12واالخيرة  بوسط حسابي منخفض اذ بمغ )
 . وىكذا لبقية فقرات البعد الحالي،  أتفؽ في أغمب مفردات عينة البحث الحالي

 الوصول امكانيةبعد وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االستجابة ل( المت42الجدول )
ترتيب 
 االىميو

مستوى 
 االجابو

اتجاه 
 االجابو

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفقرة الوصول امكانيةمستوى توفر بعد   الحسابي

 مرتفع 4
 

 اتفؽ
 

.889 
 

4.12 
 

يمكف  الجياز ادارة في تتوفر التي المعمومات
 . وبسرعة بسيولة استرجاعيا

1- 
 

 مرتفع 2
 جدا

 اتفؽ
 

0.785 
 

4.27 
 

لحماية  خاصة وسائؿ الجياز ادارة تمتمؾ
 . زبائنيا معمومات

2- 
 

3 
 مرتفع

 
 اتفؽ

 
0.819 

 
4.14 

 
و  متاحة الجياز ادارة توفرىا التي المعمومات

 في
 .العالقة ذات االطراؼ متناوؿ

3- 
 

 مرتفع 1
 جدا

 اتفؽ
 

0.864 
 

4.29 
 

 وسرية) امانة( عمى الجياز ادارة تحافظ
 .النظاـ

4- 
 

 
.839 اتفؽ مرتفع  4.205 

 
PRAC 

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 المبحث الرابع
 اختبار فرضية قوة  عالقات االرتباط وتحميميا

 
وبوصفيا المتغير  ماتالمعمو  تكنولوجيا قابمياتييتـ ىذه المبحث بقياس عالقة االرتباط بيف  

بوصفة المتغير المعتمد، مف خالؿ اختبار فرضية البحث التي تنص  ( IQ ) المعمومة جودة المستقؿ، و
 IQ  )المعمومة جودة و المعمومات تكنولوجيا قابمياتعمى " انو توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف 

ئية التحميمية المتمثمة بمعامؿ االرتباط البسيط " وفرضياتيا الفرعية باستعماؿ األساليب اإلحصا (
Spearman ( ثـ اختبار معنوية العالقات باستعماؿ اختبارt وسيعتمد البحث الحالي عمى مقياس .)

Mukaka,2012:71)) (43وكما موضح في الجدوؿ ) ، لتحديد قوة عالقة االرتباط بيف متغيرات البحث 
 

 ط( معيار قوة معامل الرتبا43الجدول )
.30-
0.000 

.50-
0.300 

.70 -
0.500 

. 90-
0.700 

1.00-
0.90 

 درجة االرتباط

 قوة االرتباط قوية جداً  قوية معتدؿ منخفض منخفض جداً 
Source:   Mukaka. M.M. (2012) " Statistics Corner: A Guide to Appropriate 
Use of   Correlation  Coefficient in Medical Research" Malawi Medical 
Journal; vol.24,no3 -p. 69-71 
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  المعمومة جودةو  ىاوابعاد المعمومات تكنولوجيا قابميات( مصفوفة عالقة ارتباط سبيرمان بين 44جدول )
(IQ ) 

 انمخغٕر انمسخقم            

 

 

 

 انمخغٕر انمعخمذ

 قببهٕبث

 معمبرٔت

 حكىُنُجٕب

 انمعهُمبث

 انبىّ قببهٕبث

 انخحخٕت

 نُجٕبنخكىُ

 انمعهُمبث

 قببهٕبث

 انمُارد

 انبشرٔت

 قببهٕبث

 مُارد

 انعالقبث

 نخكىُنُجٕب

 انمعهُمبث

 قببهٕبث

 حكىُنُجٕب

 انمعهُمبث

 انُاقعٕت

 .863 االسحببط
**

 .784
**

 .904
**

 .913
**

 .923
**

 

Sig. (2-

tailed) 
03. .001 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

 انسٕبقٕت

785. االسحببط
**

 .837
**

 .894
**

 .900
**

 .876
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.004 .002 .001 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

 انخمثٕم

792. االسحببط
**

 .893
**

 .831
**

 .739
**

 .846
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.003 .001 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

 امكبوٕت

 انُصُل

863. االسحببط
**

 .906
**

 .845
**

 .793
**

 .857
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.002 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

 جُدة

  انمعهُمبث

(IQ ) 

916. االرحببط
**

 .922
**

 .834
**

 .861
**

 .928
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

 (0.01ة ))**( تعني معنوي عند مستوى الدالل
 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 ( المؤشرات االتيو:44نستخمص مف الجدوؿ )
 قابمياتمف خالؿ مصفوفة االرتباط المبينة أعاله ىناؾ عالقات ارتباط متنوعة بيف متغيري البحث   
كز عمى تفسير قوة عالقة االرتباط لكف سنر  وابعادىا  ( IQ) المعمومة المعمومات وابعادىا وجودة تكنولوجيا

التي تخص فرضية دراستنا والمتمثمة بالفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ، اما بقية العالقات مبينة في 
 الجدوؿ مصفوفة االرتباط اعاله.

المعمومات  تكنولوجيا قابمياتوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدًا  بيف متغير 
.            ( وعند مستوى داللة معنوية 0.928ر جودة المعمومة  وقدرت ىذه العالقة  بػ )ومتغي

 بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجداألمر الذي يعني رفض فرضية العدـ التي تنص )ال 
 , المعمومات لتكنولوجيا حتيةالت البنى , المعمومات تكنولوجيا معمارية( بابعادىا المعمومات تكنولوجيا قابميات
 توجدوقبوؿ  الفرضية البديمة التي تنص ) المعمومة وجودة  (لتكنولوجيا العالقات موارد , البشرية الموارد
 تكنولوجيا معمارية( بابعادىا  المعمومات تكنولوجيا قابميات بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة

 وجودة (لتكنولوجيا العالقات موارد , البشرية الموارد , المعمومات ولوجيالتكن التحتية البنى , المعمومات
 المعمومات تكنولوجيا قابمياتفضال عف وجود عالقة االرتباط ذات داللة احصائية قوية جدا بيف  المعمومة

 اقية السب(لُبعد 0.876( لُبعد الواقعية  و )0.923وابعاد جودة المعمومة حيث كانت  عالقة االرتباط  )
وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية  امكانية الوصوؿ(لُبعدي 857.( لُبعد التمثيؿ  و )0.846)

ومتغير جودة المعمومة  وقدرت ىذه العالقة  بػ  المعمومات تكنولوجيا معمارية قابمياتقوية جدًا  بيف بعد 
ذي يعني رفض فرضية العدـ التي تنص . األمر ال           ( وعند مستوى داللة معنوية 0.916)

وجودة  المعمومات تكنولوجيا معمارية قابميات بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)ال 
 قابميات بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد( وقبوؿ  الفرضية البديمة التي تنص ). المعمومة
 (.ودة المعمومةوج المعمومات تكنولوجيا معمارية

 لتكنولوجيا التحتية البنى قابمياتوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدًا  بيف بعد 
.            ( وعند مستوى داللة معنوية 0.922جودة المعمومة  وقدرت ىذه العالقة  بػ ) المعمومات

 بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط قةعال توجداألمر الذي يعني رفض فرضية العدـ التي تنص )ال 
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 عالقة توجد( وقبوؿ  الفرضية البديمة التي تنص )المعمومة المعمومات وجودة لتكنولوجيا التحتية البنى قابميات
  (.المعمومة المعمومات وجودة لتكنولوجيا التحتية البنى قابميات بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط

 المعمومات لتكنولوجيا البشرية الموارد قابمياتط ذات داللة إحصائية طردية قوية بيف بعد وجود عالقة ارتبا
. األمر            ( وعند مستوى داللة معنوية 0.834جودة المعمومة  وقدرت ىذه العالقة  بػ )

 قابميات بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجدالذي يعني رفض فرضية العدـ التي تنص )ال 
 معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد( وقبوؿ  الفرضية البديمة التي تنص )المعمومة وجودة البشرية الموارد

 (.المعمومة وجودة البشرية الموارد قابميات بيف احصائية
 لمعموماتا لتكنولوجيا العالقات موارد قابمياتوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية بيف بعد 

. األمر            ( وعند مستوى داللة معنوية 0.861وجودة المعمومة  وقدرت ىذه العالقة  بػ )
 قابميات بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجدالذي يعني رفض فرضية العدـ التي تنص )ال 

 . المعمومة المعمومات وجودة لتكنولوجيا العالقات موارد
 موارد قابميات بيف احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجدلفرضية البديمة التي تنص )وقبوؿ  ا
نجد اف كؿ  العالقات المدرجة في  . مف اختبار العالقات ،(المعمومة المعمومات وجودة لتكنولوجيا العالقات

 (.0.01لؾ عند )وكذ (0.05 )فرضيات الدراسة الحالية كانت  ذات داللة احصائية )معنوية( عند 
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 المبحث الخامس
 تحميل التاثير

لغرض اختبار ىذا التأثير بيف متغيرات البحث الحاليي ، يتعيف عمينا استعماؿ مجموعة مف  
والتي تتمثؿ بنموذج االنحدار الخطي البسيط عمى مستوى المتغير المستقؿ الرئيسي ، و معادلة ، االختبارات 

(، ومعامؿ Tالختبار المعنوية، واختبار ) (Fع ابعاد جودة المعمومة ، و اختبار )االنحدار المتعدد لجمي
 .( لمعرفة نسبة التفسير لممتغير المستقؿ عمى  المتغير المعتمدR2التحديد أو التفسير )

 
 -: المعمومة جودةعمى  وابعادىا المعمومات تكنولوجيا قابميات: تأثير اوال ً 
 تكنولوجيا قابمياتحميؿ ومناقشة نتائج اختبار عالقات التأثير بيف يتناوؿ ىذا المبحث عرض و ت 

 يوجد)عمى جودة المعمومة  ، مف خالؿ اختبار  الفرضية الرئيسية  التي تشير الى انو  وابعادىا المعمومات
بنى ال ، المعمومات تكنولوجيا معمارية(  بابعادىا المعمومات تكنولوجيا لقابميات احصائية داللة ذو تاثير

 المعمومة جودة في ) المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد ، البشرية الموارد ، المعمومات لتكنولوجيا التحتية
 والفرضيات المنبثقة عنيا. 

 لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدذ تشيرىذه النقطة الى اختبار الفرضية الرئيسة القائمة بانو )إ 
 الموارد ، لتكنولوجيا المعمومات البنى التحتية ، المعمومات تكنولوجيا معمارية ( دىابابعا المعمومات تكنولوجيا
 ( المعمومة جودة في ) المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد ، البشرية

بمقدار وحدة  المعمومات تكنولوجيا قابمياتيالحظ انو عند زيادة ( 45النتائج الواردة في الجدوؿ ) مف
األمر الذي يعني وجود تأثير ذو  ،           المعمومة سوؼ يتأثر بالزيادة بمقدار  واحدة فاف جودة

عمى جودة المعمومة ، وىذا يؤدي إلى إمكانية  المعمومات تكنولوجيا قابمياتداللة إيجابي ومعنوي لمتغير 
ذلؾ واضح مف خالؿ سيكوف لدييا دور إيجابي في جودة المعمومة ، و  المعمومات تكنولوجيا قابمياتالقوؿ أف 
تحت مستوى   ( وىو دليؿ عمى معنوية معامؿ بيتا 8.423( الذي بمغ )B( لمعامؿ قيمة بيتا )t) اختبار 
قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكوف 11.427( المحسوبة )F) . وكذلؾ مف خالؿ قيمة  0.01داللة 
 بياناتنا المدروسة.نستنتج اف النموذج المدروس يتالءـ بشكؿ كبير مع  ، 0.05داللة 
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ومعامؿ التحديد المصحح  (0.861( بمغ )  ) ( أف معامؿ التحديد45اضافة الى ذلؾ يالحظ مف الجدوؿ )
%( مف التغيرات 84.2والذي يبيف أف قابمية تفسير معادلة االنحدار عالية والتي تدؿ عمى أف )0.842)قدرة )

، فضال عف ىذا فاف النسبة  المعمومات تكنولوجيا مياتقابيعود لمتغير   جودة المعمومةالتي تحدث في 
مف %( تعود لمؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غير داخؿ في أنموذج البحث الحالي.15.8الميممة البالغة )

 بابعادىا المعمومات تكنولوجيا لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدخالؿ الكالـ اعاله نقبؿ الفرض القائؿ )
 العالقات موارد , البشرية الموارد , المعمومات لتكنولوجيا البنى التحتية , المعمومات كنولوجيات معمارية(

 ( ضد اي فرضية اخرى.المعمومة جودة في ) المعمومات لتكنولوجيا
 تكنولوجيا قابمياتلفرضية تأثير  t( قيم معامل  االنحدار وقيمة معامل التحديد وقيمة اختبار45الجدول )

 عمى جودة المعمومة المعمومات
Sig ( قيمةF    )

معامؿ التحديد  المحتسبة
 المصحح

 
   
 
 

  جودة المعمومة
 المتغير المعتمد

 
 المتغير المستقؿ

Si
g 

(    Tقيمة )
 المحتسبة

قيمة 
( ) 

0.000 11.427 0.842 
 
 

0.86
1 

0.000 6.832  
0.163 

 الحد الثابت

0.000 8.423 1.392 
 

 نولوجياتك قابميات
 المعمومات

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )

 -:عمى جودة المعمومة  المعمومات تكنولوجيا معمارية قابمياتاختبار تأثير  -1

 معمارية لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدتناوؿ ىذه النقطة اختبار الفرضية الفرعية  القائمة بانو ) 
 قابمياتيالحظ انو عند زيادة ( 46النتائج الواردة في الجدوؿ ) ( مفالمعمومة جودة في تالمعموما تكنولوجيا
   بمقدار وحدة واحدة فاف جودة المعمومة سوؼ يتأثر بالزيادة بمقدار  المعمومات تكنولوجيا معمارية

 تكنولوجيا ةمعماري قابمياتاألمر الذي يعني وجود تأثير ذو داللة إيجابي ومعنوي لمتغير  ،        
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 المعمومات تكنولوجيا معمارية قابمياتعمى جودة المعمومة ، وىذا يؤدي إلى إمكانية القوؿ أف  المعمومات
( B( لمعامؿ قيمة بيتا )t) سيكوف لدييا دور إيجابي في جودة المعمومة ، وذلؾ واضح مف خالؿ اختبار 

 . وكذلؾ مف خالؿ قيمة  0.01مستوى داللة تحت   ( وىو دليؿ عمى معنوية معامؿ بيتا 9.054الذي بمغ )
(F( المحسوبة )التي تكوف 9.512 ) نستنتج اف النموذج المدروس  0.01قيمة معنوية تحت مستوى داللة ،

 يتالءـ بشكؿ كبير مع بياناتنا المدروسة. 
يد ومعامؿ التحد (0.924( بمغ )  ) ( أف معامؿ التحديد46ضافة الى ذلؾ يالحظ مف الجدوؿ )إ

%( 88.4والذي يبيف أف قابمية تفسير نموذج االنحدار عالية والتي تدؿ عمى أف )0.884)المصحح قدرة )
عف  ، فضالً  المعمومات تكنولوجيا معمارية قابمياتيعود لمتغير   جودة المعمومةمف التغيرات التي تحدث في 

وائية أخرى غير داخؿ في أنموذج %( تعود لمؤثرات خارجية وعش11.6ىذا فاف النسبة الميممة البالغة )
 معمارية لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدمف خالؿ الكالـ اعاله نقبؿ الفرض القائؿ )،  البحث الحالي

 ( ضد اي فرضية اخرى.المعمومة جودة في المعمومات تكنولوجيا
 

 معمارية قابمياتضية تأثير لفر  t( قيم معامل  االنحدار وقيمة معامل التحديد وقيمة اختبار46الجدول )
 عمى جودة المعمومة المعمومات تكنولوجيا

Sig ( قيمةF    )
معامؿ التحديد  المحتسبة

 المصحح

 
   
 
 

  جودة المعمومة
 المتغير المعتمد

 
 المتغير المستقؿ

Si
g 

(    Tقيمة )
 المحتسبة

قيمة 
( ) 

0.000 9.512 0.884 
 
 

0.92
4 

 د الثابتالح 1.417 7.521 0.000
0.000 9.054 0.942 

 
 معمارية قابميات
 المعمومات تكنولوجيا

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 -:عمى جودة المعمومة  لتكنولوجيا المعمومات التحتية البنى قابمياتاختبار تأثير  -2

 البنى لقابميات احصائية داللة ذو تاثير ديوجتناوؿ ىذه النقطة اختبار الفرضية الفرعية  القائمة بانو ) 
يالحظ انو عند زيادة ( 47النتائج الواردة في الجدوؿ ) ( مفالمعمومة جودة في المعمومات لتكنولوجيا التحتية
بمقدار وحدة واحدة فاف جودة المعمومة سوؼ يتأثر بالزيادة  لتكنولوجيا المعمومات التحتية البنى قابميات
 البنى قابمياتاألمر الذي يعني وجود تأثير ذو داللة إيجابي ومعنوي لمتغير  ،           بمقدار 
 التحتية البنى قابميات وىذا يؤدي إلى إمكانية القوؿ أف، عمى جودة المعمومة  لتكنولوجيا المعمومات التحتية

( t) اختبار  سيكوف لدييا دور إيجابي في جودة المعمومة ، وذلؾ واضح مف خالؿ لتكنولوجيا المعمومات
 ،  0.01تحت مستوى داللة   ( وىو دليؿ عمى معنوية معامؿ بيتا 7.184( الذي بمغ )Bلمعامؿ قيمة بيتا )

،  0.01قيمة معنوية تحت مستوى داللة (  التي تكوف 13.284( المحسوبة )F) وكذلؾ مف خالؿ قيمة
 سة. نستنتج اف النموذج المدروس يتالءـ بشكؿ كبير مع بياناتنا المدرو 

ومعامؿ التحديد المصحح  (0.893( بمغ )  ) ( أف معامؿ التحديد47اضافة الى ذلؾ يالحظ مف الجدوؿ )
%( مف التغيرات 87.4والذي يبيف أف قابمية تفسير نموذج االنحدار عالية والتي تدؿ عمى أف )0.874)قدرة )

، فضال عف ىذا  لتكنولوجيا المعمومات يةالتحت البنى قابمياتيعود لمتغير   جودة المعمومةالتي تحدث في 
%( تعود لمؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غير داخؿ في أنموذج الدراسة 12.6فاف النسبة الميممة البالغة )

 التحتية البنى لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدمف خالؿ الكالـ اعاله نقبؿ الفرض القائؿ )الحالية.
 ( ضد اي فرضية اخرى.المعمومة جودة في المعمومات لتكنولوجيا

 البنى قابمياتلفرضية تأثير  t( قيم معامل  االنحدار وقيمة معامل التحديد وقيمة اختبار47الجدول )
 عمى جودة المعمومة لتكنولوجيا المعمومات التحتية

Sig ( لًٛتF    )

 انًذخغبت
يؼبيم انخذذٚذ 

 انًظذخ

 

   
 

 

  جُدة انمعهُمت

 ؼخًذانًخغٛش انً

 

 انًخغٛش انًغخمم
Si

g 

(    Tلًٛت )

انًذخغبت
 

قٕمت 

( ) 

0.000 13.284 0.874 

 

 

 انحذ انثببج 0.854 4.627 0.006 0.893

0.000 7.184 1.392 

 

 انخحخٕت انبىّ قببهٕبث

 نخكىُنُجٕب انمعهُمبث

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 -: عمى جودة المعمومة المعمومات لتكنولوجيا البشرية الموارد قابمياتاختبار تأثير  -3

 لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدتناوؿ ىذه النقطة اختبار الفرضية الفرعية  القائمة بانو ) 
يالحظ انو عند ( 48النتائج الواردة في الجدوؿ ) ( مفالمعمومة جودة في المعمومات لتكنولوجيا البشرية الموارد

بمقدار وحدة واحدة فاف جودة المعمومة سوؼ يتأثر  المعمومات لتكنولوجيا البشرية الموارد قابمياتيادة ز 
 قابمياتاألمر الذي يعني وجود تأثير ذو داللة إيجابي ومعنوي لمتغير  ،           بالزيادة بمقدار 

 الموارد قابميات إلى إمكانية القوؿ أف  وىذا يؤدي ،عمى جودة المعمومة  المعمومات لتكنولوجيا البشرية الموارد
 سيكوف لدييا دور إيجابي في جودة المعمومة ، وذلؾ واضح مف خالؿ اختبار  المعمومات لتكنولوجيا البشرية

(t( لمعامؿ قيمة بيتا )B( الذي بمغ )وىو دليؿ عمى معنوية معامؿ بيتا 6.425 )   تحت مستوى داللة
قيمة معنوية تحت مستوى داللة (  التي تكوف 10.575( المحسوبة )F) . وكذلؾ مف خالؿ قيمة  0.01
 ، نستنتج اف النموذج المدروس يتالءـ بشكؿ كبير مع بياناتنا المدروسة.  0.01

ومعامؿ التحديد  (0.942( بمغ )  ) ( أف معامؿ التحديد48اضافة الى ذلؾ يالحظ مف الجدوؿ )
%( 91.8مية تفسير نموذج االنحدار عالية والتي تدؿ عمى أف )والذي يبيف أف قاب0.918)المصحح قدرة )

،  المعمومات لتكنولوجيا البشرية الموارد قابمياتيعود لمتغير   جودة المعمومةمف التغيرات التي تحدث في 
%( تعود لمؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غير داخؿ في 8.2فاف النسبة الميممة البالغة )فضال عف ىذا 

 لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدمف خالؿ الكالـ أعاله نقبؿ الفرض القائؿ )بحث الحالي.أنموذج ال
 ( ضد اي فرضية اخرى. المعمومة جودة في المعمومات لتكنولوجيا البشرية الموارد

 الموارد قابمياتلفرضية تأثير  t( قيم معامل  االنحدار وقيمة معامل التحديد وقيمة اختبار48الجدول )
 عمى جودة المعمومة المعمومات لتكنولوجيا البشرية

Sig ( لًٛتF    )

 انًذخغبت
يؼبيم انخذذٚذ 

 انًظذخ

 

   

 

 

  جُدة انمعهُمت

 انًخغٛش انًؼخًذ

 

 انًخغٛش انًغخمم
Si

g 

(    Tلًٛت )

انًذخغبت
 

قٕمت 

( ) 

0.000 10.575 0.918 

 

 

 انحذ انثببج 0.724 6.425 0.000 0.942

 انبشرٔت انمُارد قببهٕبث 1.827 8.547 0.000

 انمعهُمبث نخكىُنُجٕب

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )
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 -:عمى جودة المعمومة  المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد قابمياتاختبار تأثير  -4

 موارد لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدتناوؿ ىذه النقطة اختبار الفرضية الفرعية  القائمة بانو ) 
يالحظ انو عند زيادة ( 49النتائج الواردة في الجدوؿ ) ( مفالمعمومة جودة في المعمومات لتكنولوجيا العالقات
بمقدار وحدة واحدة فاف جودة المعمومة سوؼ يتأثر بالزيادة  المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد قابميات
 موارد قابمياتمر الذي يعني وجود تأثير ذو داللة إيجابي ومعنوي لمتغير األ ،           بمقدار 
 موارد قابميات عمى جودة المعمومة ، وىذا يؤدي إلى إمكانية القوؿ أف  المعمومات لتكنولوجيا العالقات
 تبار سيكوف لدييا دور إيجابي في جودة المعمومة ، وذلؾ واضح مف خالؿ اخ المعمومات لتكنولوجيا العالقات

(t( لمعامؿ قيمة بيتا )B( الذي بمغ )وىو دليؿ عمى معنوية معامؿ بيتا 6.316 )   تحت مستوى داللة
قيمة معنوية تحت مستوى داللة (  التي تكوف 12.573( المحسوبة )F) . وكذلؾ مف خالؿ قيمة  0.01
اضافة الى ذلؾ يالحظ مف  ، نستنتج اف النموذج المدروس يتالءـ بشكؿ كبير مع بياناتنا المدروسة. 0.01

والذي يبيف 0.849)ومعامؿ التحديد المصحح قدرة ) (0.871( بمغ )  ) ( أف معامؿ التحديد49الجدوؿ )
جودة %( مف التغيرات التي تحدث في 84.9أف قابمية تفسير نموذج االنحدار عالية والتي تدؿ عمى أف )

، فضال عف ىذا فاف النسبة الميممة  المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد قابمياتيعود لمتغير   المعمومة
مف خالؿ %( تعود لمؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غير داخؿ في أنموذج الدراسة الحالية.15.1البالغة )

 لتكنولوجيا العالقات موارد لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجدالكالـ اعاله نقبؿ الفرض القائؿ )
 ( ضد اي فرضية اخرى.المعمومة ودةج في المعمومات

 موارد قابمياتلفرضية تأثير  t( قيم معامل  االنحدار وقيمة معامل التحديد وقيمة اختبار49الجدول )
 عمى جودة المعمومة المعمومات لتكنولوجيا العالقات

Sig ( لًٛتF    )

 انًذخغبت
يؼبيم انخذذٚذ 

 انًظذخ

 

   

 

 

  جُدة انمعهُمت

 خًذانًخغٛش انًؼ

 

 انًخغٛش انًغخمم
Si

g 

(    Tلًٛت )

انًذخغبت
 

قٕمت 

( ) 

0.000 12.573 0.846 

 

 

 انحذ انثببج 0.562 5.273 0.004 0.871

 انعالقبث مُارد قببهٕبث 0.878 6.316 0.000

 انمعهُمبث نخكىُنُجٕب

 (SPSS vr. 24المصدر : مخرجات البرنامج االحصائي )



 
 

 

 انفصم انرابع

 تاجاث وانتىصياثاالستن

 

 

 

 ول : االستنتاجاثاملبحث األ 

 املبحث انثاني : انتىصياث 
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 تمييد 

ىذا البحث في ضوء  ستنتاجات التي توصؿ اليياىـ األأيتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف االوؿ  يضـ  

صيات الميمة لتطوير قابميات تكنولوجيا في حيف يخصص المبحث الثاني الىـ التو  ،نتائج التحميؿ

 بغداد .–وزارة التخطيط  –ودرجة تاثيرىا عمى جودة المعمومة في الجياز المركزي لالحصاء ، المعمومات 
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 المبحث االول
 االستنتاجات

جاه مف خالؿ النتائج الخاصة باتجاه اإلجابة ومستوى االجابة خالؿ كؿ محاور البحث نجد اف ات .1
مما يدؿ اف ىناؾ سياسات متناغمة لتكنولوجيا  االجابة كاف اتفؽ ومعدؿ مستوى االجابة مرتفع.

 البنى التحتية , المعمومات تكنولوجيا معمارية ( ابعادىاالمعمومات في جميع اقساميا المختمفة  ب
نجد اف عالقة  . ) تالمعموما لتكنولوجيا العالقات موارد , البشرية الموارد , لتكنولوجيا المعمومات

ىي عالقة قوية وطردية ،واف عالقة  المعمومات جودةو المعمومات   تكنولوجيا قابمياتاالرتباط بيف 
 المعمومة. المعمومات و جودة تكنولوجيا االرتباط  تكوف ذات داللة معنوية إحصائية بيف قابميات

المعمومات مما يدؿ عمى وجود  جياتكنولو  تنفيذ مشاريع في تساعد حاسوبية تسييالت الجياز يمتمؾ .2
 تكنولوجيا المعمومات.تخصيصات كافية لتطويرقابميات 

 وسيولة الفيـ. تمتاز بالوضوح الجياز ادارة معموماتمف خالؿ النتائج يتضح اف  .3
 تكنولوجيا مجاؿ في البشرية ميارات الموارد لتوظيؼ خاصة ادارية تطبيقات الجياز يمتمؾاف  .4

 المعمومات.
 .التقنية والخبرة المعمومات تكنولوجيا أعماؿ لمزج التخصصات متعددة فرؽ الجياز لدىيتضح اف  .5
 المعمومات تكنولوجيا معمارية(  بابعادىا المعمومات تكنولوجيا لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجد .6

 في )المعمومات التكنولوجي العالقات موارد ، البشرية الموارد ، المعمومات لتكنولوجيا البنى التحتية، 
 المعمومة. جودة

اف المعمومة . جودة في المعمومات تكنولوجيا معمارية لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجد .7
الييـ  الوصوؿ سيولة و ، تتصؼ بالوضوح الجياز لمستخديمييا دارةإ قبؿ مف المقدمة المعمومات
 تقديميا. وطريقة معالجتيا وسيولة

المعمومة مف  جودة في المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنى لقابميات حصائيةا داللة ذو تاثير يوجد .8
 التي البيئة في الواقع بالتتطابؽ مع معطيات الجياز دارةإ تمتمكيا التي المعموماتتمتاز بو خالؿ ما 

 .بيا تعمؿ
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ىناؾ المعمومة  ةجود في المعمومات لتكنولوجيا البشريو الموارد لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجد .9
 مع يتشاوروف في الجياز االخرى المعمومات واألعماؿ تكنولوجيا فيعالي لدى العامميف اىتماـ 
 .الفنية والقرارات بشأف األعماؿ بانتظاـ البعض بعضيـ

 جودة في المعمومات لتكنولوجيا العالقات موارد لقابميات احصائية داللة ذو تاثير يوجد .10
 المعمومات.  وسرية) امانة( محافضتيا عمى الجيازىو ادارةتاز بو مف خالؿ ما تمالمعمومة 
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 المبحث الثاني
 التوصيات

 في بانتظاـ المعمومات تكنولوجيا في العامميف ضرورة وضع منيج استراتيجي في الجياز يستثمر .1
 .واالداري الشخصي والتدريب، الفنية  المجاالت

 مع المعمومات التحتية لتكنولوجيا البنية بيف الموائمة عمى الجياز دارةإ التاكيد عمى اىمية وحرص .2
 .البيانات قاعدة

 الخاص الجياز قبؿ مف البشرية الموارد احتياجات تخطيط في الفعاؿ االنجازضرورة التركيز عمى  .3
 المعمومات. تكنولوجيا بمجاؿ

واالنشطة  ،الجياز ممتمكات ة بيفالموائم يحقيؽ بما ، المعمومات تكنولوجيا قسـ التركيزعمى عمؿ .4
 .االلكترونية

 الجياز. ادارة مف قبؿ  التحيز وعدـ ، تتصؼ بالموضوعية التي المعموماتضرورة توفير  .5
 . إعماليا لطبيعة بشموليتيا المعمومات التي تمتازعمى توفير الجياز  ادارة مف قبؿتعزيز العمؿ  .6
 . ومقتضبة بانيا موجزة تتصؼ التي تالجياز بمتالكيا المعموما ضرورة اىتماـ ادارة .7
 . وبسرعة بسيولة يمكف استرجاعيا الجياز ادارة في تتوفر التي اىمية المعمومات .8
ضرورة تطويرقابميات الموارد البشرية بشكؿ مستمر مف خالؿ اشراكيـ في دورات تدريبية داخؿ  .9

كحفظ وارشفة ومات ) نواع المعرفة في مجاؿ تكنولوجيا المعمأحدث أوخارج القطر لتزويدىـ ب
 (.البيانات

 مواكبة التطور السريع في مجاؿ التكنولوجيا المعمومات لمعامميف والمعدات عمى حد سواء . .10
استقطاب الميارات الجديده ضمف برنامج فعاؿ لضماف جذب افضؿ الميارات المتوفره في سوؽ  .11

 العمؿ .
دارة إمعنويا مف قبؿ و تميزه ماديا عماؿ المواأل ، خمؽ بيئة عمؿ محفزة مف خالؿ دعـ الكفاءات .12

 الجياز.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادرــــاملص
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-:: المصادر العربية وال ً أ  

-:الكتب  –أ  

 ، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 1االدارة االلكترونية، ط، (2009)،محمد سمير ، أحمد .1
 . المنظمات في المعمومات تكنولوجيا ، (2013) ،حسن محمود وجمعة، شاكر حيدر البرزنجي، .2
. 954 صفحة  بيروت، ، (40ط) لمماليف، العمـ دار المورد، قاموس ، (2006) ،منير البعمبكي، .3

  الحديث،اإلسكندرية
، عماف، جدارا لمكتاب 1أدارة المعرفة ونظـ المعمومات، ط (2009)،الخطيب، أحمد، و خالد زيغان .4

 العالمي. 
، بغداد، الدار الجامعية  1مات االدارية " مدخؿ اداري "، طنظـ المعمو  (2005)،سمطان، ابراىيم .5

 لمطباعة والنشر والتوزيع. 
، بغداد ، دار  1تحميؿ مكونات البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات، ط(2007)، عجام، ابراىيم .6

 الشرؽ لمطباعة   . 
ي مجاؿ التجارة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ةتطبيقاتيا ف (2007)،العالق، بشير عباس .7

 ، القاىرة ، المنظمة العربية لمتنمية االدارية. 1النقالة، ط
 تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى مردودية البنوؾ، بدوف دار نشر .  (2013)،القذافي، محمد ناجي .8
، 1تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا ، ط (2009)، قنديمجي، عامر إبراىيم ، ايمان فاضل السامرائي .9

 ، مؤسسة الوراؽ لمنشر. بغداد
، اإلسكندرية، المكتب 1إدارة المعرفة وتطوير المنظمات، ط (2004)، الكبيسي، عامر خضير .10

  . الجامعي الحديث
، بغداد، دار 1مجتمع المعرفة، ثقافة عصر وتكنولوجيا المعمومات، ط (2018)،مراد، محمد نعمان .11

 الشؤوف الثقافية. 
 .المحاسبية في ترشيد القرارات االدارية المعموماتتكنولوجيا  . دور(2018) ، نعمان .12
 . .، دراسات في اثرالمعرفة تكنولوجيا المعمومات في المنظمات (2015) ، نوري وجمعة .13
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 ، نظـ المعمومات . (2020)،  ستيف ينسون .14

-:االطاريح والرسائل الجامعية  -ب  

حاسبية والعوامؿ المؤثرة عمى داللة العالقة بيف خصائص جودة المعمومات الم ((2010 ، إبراىيم .1
 المعيد العالي لمحاسبات وتكنولوجيا المعمومات أكاديمية الشروؽ، مصر دقة قياس القيمة العادلة

( ، اثر تكنولوجيا المعمومات في تحديد الخيار االستراتيجي لممنظمة : دراسة  2008، )االسدي  .2
ر ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة ( رسالة ماجستيفي شركة نفط الجنوب ) شركة عامة تطبيقية

 . 18-17كربالء ، بحث غير منشور ، ص 
"األثر بيف نظـ دعـ القرار وجودة المعمومات  ،(2013)،الحسني، عبداهلل بن حمود بن محمد .3

رسالة ماجستير غير  ،وفاعمية اتخاذ القرار: دراسة ميدانية في وزارة الخدمة المدنية بسمطنة ُعماف"
 عماف. ،جامعة الشرؽ االوسط ،ة االعماؿكمي ،منشورة

 القدرات التنافسية ضوء في االستراتيجية الحركة خفة أثر ، (2015) ،حمد أحمد محمد الحويزات، .4
 أطروحة في األردف، اليندسية الصناعات شركات في تطبيقية دراسة :العممياتي األداء عمى لمشركات
 . األردف ،األوسط الشرؽ جامعة االعماؿ، كمية في ماجستير

، تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى مردودية البنوؾ، مقارنة بيف البنوؾ الجزائرية والبنوؾ خالد، سحنون .5
 . 2016الفرنسية، اطروحة دكتوراه ، جامعة تممساف، الجزائر، 

"أثر جودة المعمومات في اتخاذ القرار: دراسة ميدانية في شركة الخطوط  ،(2009)،الخزاعمة، خمف .6
 ،جامعة آؿ البيت ،كمية ادارة الماؿ واألعماؿ ،رسالة ماجستير غير منشورة،ية االردنية "الممك
 االردف.،عماف

دور تخطيط نظاـ المعمومات االستراتيجي لجودة ( ، 2016، ) فراس عدنان عباسالطبطبائي،  .7
العراؽ ، سوريا وزيف لالتصاالت  -المعمومة في قيمة األعماؿ ، دراسة مقارنة بيف شركتي سيريتؿ

 أطروحة دكتوراه ،جامعة دمشؽ ، سوريا.
 تكنولوجيا المعمومات وجدارات قدرات بيف التفاعؿ أثر ، (2016) ،العال عبد محمد دينا العال، عبد .8

 بالمممكة األردنية الخموية االتصاالت شركات في ميدانية دراسة :التنظيمية الخفة تحسيف في
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 األوسط، جامعة الشرؽ االعماؿ كمية االلكترونية، االعماؿ سـق إلى مقدمة ماجستير رسالة الياشمية،
 . األردف

(، "اثر جودة المعمومات في ادارة االزمات: دراسة ميدانية لعينة مف شركات 2010،)عثمان، حسين .9
 االتصاالت االىمية في الصوماؿ"، رسالة ماجستير غير منشورة، إدارة األعماؿ، جامعة عدف، اليمف.

الحركة  خفة في التنظيمي التعمـ اليات تأثير (،2019) ،الحسن عبد توفيق مثنى الموسوي، .10
 ألىمية لمحافظات ا المصارؼ في العميا القيادات مف عينة آلراء استطالعية دراسة :االستراتيجية

 . العراؽ جامعة القادسية، د، واالقتصا اإلدارة كمية إلى مقدمة ماجستير رسالة "األوسط الفرات
دراسة  :المنظمة نجاح عمى التكنولوجية القدرات اثر ، (2012) ،رشيد بيجت اوس الونداوي، .11

 في كمية ماجستير أطروحة الياشمية، االردنية بالمممكة الخموية االتصاالت شركات عمى تطبيقية
 .األردف األوسط، الشرؽ جامعة االعماؿ،

 

  -: المجالت والنشرات والتقارير والدوريات -ت

(، "تكنولوجيا المعمومات الحديثة واثرىا عمى القرارات االدارية 2006)،  محمدعصام  ، البحيصي .1
في منظمات االعماؿ _ دراسة استطالعية لمواقع الفمسطيني" مجمة الجامعة االسالمية)سمسمة 

 .177-155ص ،(1العدد) ،(14المجمد ) ،الدراسات االنسانية(
 مجمة العولمة، ظؿ في العالي لمتعميـ ةالعالمي االتجاىات بعض ، (2003) ، خالد قحوص، بو .2

 33 صفحة ،8 د العد  التربية
التعميـ  جودة في المعمومات تقنية قدرات انعكاسات ، (2017) ،حسين مصطفى محمد حسن، .3

المعمومات،  لتكنولوجيا العراقية المجمة كركوؾ، جامعة :اليندسة كمية في حالة دراسة :الجامعي
 . -143 116 ص ،1 د العد ،8 المجمد

تكنولوجيا المعمومات وتأثيرىا في تحسيف اداء الخدمة الفندقية، (،2010)، حسين ، يسرى محمد .4
دراسة تطبيقية في فندؽ السدير، بحث منشور في مجمة كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد ، المجمد 

 . 85،  العدد 1
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دراسة ميدانية في عينة مف المصارؼ العراقية _نينوى، مجمة تنمية الرافديف، كمية االدارة واالقتصاد 

 .151-133(، ص ص104(، العدد)33_ جامعة الموصؿ، المجمد )
العمميات ، ص االنتاج وادارة  –، دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع  (2020) ، احمد العزاوي .6

121-122  . 
دور نظاـ المعمومات االستراتيجي في ، (2012)،الرجى، منصور ناصر، ممكاوي، نازم محمود .7

مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية ،  التخطيط االستراتيجي" دراسة ميدانية في البنوؾ االردنية
 .305-283ص ،(33العدد)،  الجامعة

جودة المعمومات وتاثيرىا في القرارات ، (2013) ،سممان عبود ،زيار ،الساعدي، مؤيد .8
مجمة القادسية لمعموـ االدارية  ،االستراتيجية: دراسة ميدانية في عينة مف المصارؼ العراقية

-7ص ، (3العدد) ، (15المجمد) ، العراؽ ، كمية االدارة واالقتصاد_ جامعة القادسية ، واالقتصادية
41          . 

 :الوظيفي األداء في المعمومات تكنولوجيا دور ، (2016) ،كامل بالل ودة،وع أنور اثير شريف، .9
 –بخصائصيـ  وعالقتيا الخاصة العراقية المصارؼ مديري مف عينة إلجابات تحميمية دراسة

 ص ، 91 د العد ، 22 د المجؿ بغداد، جامعة ، واإلدارية االقتصادية العمـو مجمة ، الشخصية
174 - . 196 

 "عوامؿ قياس الجودة في نظـ المعمومات المطبقة في شركات االتصاالت" ،(2013) ،رعد ،الصرن .10
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144. 
 استطالعية التنظيمية دراسة البراعة أبعاد تعزيز في التكنولوجية القدرات ( دور2020)  العبيدي .11

 40 مج لإلدارة، العربية نينوى المجمة محافظة في لمتربية العامة المديرية العامميف في مف عينة ءآلرا
 .العراؽ الموصؿ، جميورية سبتمبر، - 3 ع ،
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 . 258-227، ص 4جودة المعمومات وانعكاساتة عمى التنمية االقتصادية الجامعة ، العدد 
معايير قياس جودة المعمومات االستراتيجية بمراحؿ (، "عالقة 2012)،  وزيرة يحيى ، محمد .16

بحث تحميمي الراء رؤساء وأعضاء مجالس الكميات والمعاىد التقنية في  ،صناعة القرار
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اسيامات قدرات تقانات المعمومات مف خالؿ خفة (،2018)، المعاضيدي، معن ، وعد اهلل جار اهلل .18
ير االستراتيجي: دراسة استطالعية تحميمية في شركة اسيا سيؿ الحركة االستراتيجية في إدارة التغ

لالتصاالت المتنقمة في العراؽ، بحث منشور في مجمة جامعة كركوؾ لمعموـ اإلدارية واالقتصادية، 
 .2، العدد8المجمد 

"اثر جودة المعمومات في رضا الزبوف دراسة استطالعية الراء  ، (2009)،  محمد حسين ، منيل .19
ص  ، (16العدد) ، مجمة االقتصادي الخميجي ، زبائف شركة الخطوط الجوية العراقية"عينة مف 

 .   151-106ص
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(. "جودة المعمومات واثرىا في تحقيؽ 2008)، فالح عبد القادر،  الحوري ، فايز جمعة ،النجار .20
عة تشريف مجمة جام ، المرونة االستراتيجية": دراسة ميدانية في )شركات صناعة االدوية االردنية(
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 .   76-57ص
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 جامعة فيالدلفيا. ، ة العمـو االدارية والماليةكمي ،العولمة(

االستعداد لمتغير االستراتيجي مف خالؿ تفعيؿ دور  (،2011) نوي ، طو حسين ، وضيف ، احمد، .2
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 الهالدق

 (1همدق )

 اظهبء الظبسث الهدكهٓو الشٓو ؽصظح ؽمٍٓن االظختبىج الغصاط الخدكٓن

 هكبو الؾهل الملة الؾمهْ االظن ح

سبًٛج ا٢ّٗ٘ج –٧ٙٗج االغاؼث ٢االٔخكبغ  االؿخبػ ا٘غٗخ٢ؼ ٢٧ؿِ ضس٧ٚ ؿٙنبٜ  1  

سبًٛج إ٘بغؿ٧ج –٧ٙٗج االغاؼث ٢االٔخكبغ  االؿخبػ ا٘غٗخ٢ؼ ضبٛغ ٗبهٚ ٛخًة 2  

سبًٛج غٛفٓ –٧ٙٗج االٔخكبغ  االؿخبػ ا٘غٗخ٢ؼ ٢٧ٝؾ ٢٧ؿِ ي٢اغ  3  

سبًٛج إ٘بغؿ٧ج –٧ٙٗج االغاؼث ٢االٔخكبغ  االؿخبػ ا٘غٗخ٢ؼث اؿ٧ل ي٦ٙ ٛؽ٠ؼ 4  

ا٘ٛٛٙٗج ا٘ؿ٢ًغ٧ج –اال٧ٛؼ ؿنبٚ تٜ يتغ اً٘ؽ٧ؽ سبًٛج  االؿخبػ ا٘غٗخ٢ؼ ّئاغ ٛضٛغ ضؿ٧ٜ ا٘ضٛغ٥ 5  

سبًٛج إ٘بغؿ٧ج –٧ٙٗج االغاؼث ٢االٔخكبغ  االؿخبػ ٛؿبيغ ا٘غٗخ٢ؼ ضؿ٧ٜ ّالش ٢ؼغ 6  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 (2ممحق )
 استمارة االستبانة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

       جامعة القادسية 
 كمية االدارة واالقتصاد

 قسم  ادارة االعمال / الدراسات العميا 
  دبموم عالي التخطيط االستراتيجي

 م / استبانة

 انغٛذاث ... انغبدة االفبضم...

 حذٛت طٛبت 

انًؼهٕيبث انخبطت الَجبص بذذ انذبهٕو انؼبنٙ فٙ انخخطٛظ َضغ بٍٛ اٚذٚكى االعخببَت انًؼذة نهذظٕل ػهٗ 

االعخشاحٛجٙ انًٕعٕو )لببهٛبث حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث ٔحبرٛشْب فٙ جٕدة انًؼهٕيّ ( : بذذ حطبٛمٙ الساء ػُٛت 

بغذاد .َشجٕ انخفضم ببالجببت انًٕضٕػٛت  -يٍ انؼبيهٍٛ فٙ انجٓبص انًشكض٘ نالدظبء فٙ ٔصاسة انخخطٛظ 

شاث االعخببَّ يٍ خالل ٔالغ يب حًخهكٌٕ يٍ خبشة ٔسؤٚت فٙ يجبل انؼًم فٙ انجٓبص , ٔاٌ يب ػهٗ فم

حمذيٌٕ يٍ اجبببث دلٛمت ٔيٕضٕػٛت عٛكٌٕ نّ االرش انببنغ فٙ َخبئج ْزة انذساعت بشكم خبص ٔنهًغٛشِ 

جت نزكش االعى , َشجٕ ػهًٛت بذخت ٔالدب انؼهًٛت ٔانبهذ بشكم ػبو .ػهًب اٌ االجببت ٚخى اعخخذايٓب الغشاع

ايبو كم فمشة االعخببَت, ٔانببدذ ػهٗ اعخؼذاد نالجببت ػٍ ا٘ حغبل أ اعخفغبس  ( ✔) انخفضم بٕضغ ػالو

 نالٚضبح.

 يغ خبنض شكشَب ٔحمذٚشَب نكى  ....

 

 انمشرف        انببحث    

 5 د 5 فراش عذوبن عببش انطبطببئٓأ     وٍّ ُٔسف محمُد انشرٔفٓ     

 جبمعت انقبدسٕت / كهٕت االدارة َاالقخصبد          كهٕت االدارة َاالقخصبد   انقبدسٕت /جبمعت 

 



 
 

 الجزء االول : معمومات عامة
 ( في المكاف المناسب الذي يمثؿ اجابتؾ✔يرجى وضع عالمة )

 النوع االجتماعي : -2

 انثى ذكر
  

 

 العمر : -2

30 - 20 
 سنة

40 -31 
 سنة

49 -41 
 سنة

50 
 سنة فاكثر

    

 
 المؤىل العممي :  -4

 دكتورا ماجستير دبموم عالي بكموريوس

    

 
 مدة الخدمة :  -4

 25-21من  20-16من  15-11من  10-6من  5-1من 

     

 
 

 



 
 

 الجزء الثاني : متغيرات البحث 

  Technological Capabilities Information اوال : قابميات تكنولوجيا المعمومات

لمميزة التنافسية المستدامة ، مثؿ قدرات الموظفيف ،تشمؿ  عمومات ىي أسس الشركةقابميات تكنولوجيا الم

 المنافسيف، والتي ليس مف السيؿ تقميدىا مف قبؿ  العالية الوعي التكنولوجي وميارات اإلنتاج ذات الجودة

 Saadi,Che) ةوتوظيفيا مع باقي موارد المنظمة بشكؿ كفؤ وفعاؿ لتمكيف المنظمة مف تحقيؽ اىدافياالشامم

Razak,2019 :219 ) ( - 222005:14،Zhang ) . 

 قابميات معمارية تكنولوجيا المعمومات  .1

تعتبر معماربة تكنولوجيا المعمومات احد االبعاد االساسية لقابميات تكنولوجيا المعمومات بما تحتوية مف 

طبيؽ االمثؿ لموارد تكنولوجيا بيانات وشبكات وانظمة توافؽ الحوسبة لتمكيف المنظمة مف االختيار والت

 (.Hunter, elat  227,2009 :المعمومات ) 

اتفق  االسئمة ت

 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق

 بشدة

يوجد اتساؽ في سياسات تكنولوجيا المعمومات في جميع  1

 أنحاء الجياز.

 

     

تكنولوجيا المعمومات رؤية واضحة العامميف في يمتمؾ  2

 تكنولوجيا المعمومات العماؿ الجياز. حوؿ كيفية  دعـ

     



 
 

 

العامميف في تكنولوجيا المعمومات واألعماؿ االخرى في  3

الجياز يتشاوروف مع بعضيـ البعض بانتظاـ بشأف 

 األعماؿ والقرارات الفنية.

 

     

يستثمر العامميف في تكنولوجيا المعمومات بانتظاـ في  4

واالداري. المجاالت الفنية والتدريب الشخصي  

 

     

يوجد اتساؽ بيف تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واعماؿ  5

 الجياز.

 

     

يقـو العامميف في  الجيازبإعادة ىيكمة اجراءات العمؿ  6

 لالستفادة مف الفرص المتاحة.

 

     

يقـو العامميف بإعادة ىيكمة عمميات تكنولوجيا المعمومات  7

 لالستفادة مف الفرص المتاحة.

 

     



 
 

ىناؾ وضوح في الرؤية فيما يتعمؽ بكيفية مساىمة  8

 تكنولوجيا المعمومات لقيمة اعماؿ الجياز.

 

     

ىناؾ تكامؿ في التخطيط االستراتيجي ألعماؿ الجياز  9

 وتخطيط تكنولوجيا المعمومات.

 

     

ادارة الجيازلدييا القدرة عمى فيـ قيمة ااستثمار تكنولوجيا  10

. المعمومات  

 

     

 

 قابميات البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات .2

قابميات البنى التحتية لتكنولوجيا معمومات ىو توفير المواد ومعدات تكنولوجيا المعمومات لمبنية التحتية  مفيـو

لممنظمة لتسييؿ اجراء عمميات العمؿ بحيث يتـ تطوير قدرة انجاز االعماؿ بشكؿ تدريجي واالستجابة 

ات التي تعكس مراحؿ الجودة المتميزة فإف الزيادة في قابميات البنى التحتية لتكنولوجيا معمومات ىي لمتغير 

 (. Freitag,2014 :82الناتج مف بدء تغيير األعماؿ الذي يؤدي إلى زيادة في األداء العاـ ) 

 

 



 
 

اتفق  االسئمة ت

 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق

 بشدة

صاؿ و  قواعد بيانات لموصوؿ يمتمؾ الجيازأجيزة ات 11

 المعمومات عف بعد )المتباعدة ( .الى مصادر 

     

فيذ يمتمؾ الجياز تسييالت حاسوبية تساعد في تن 12

 مشاريع تكنولوجيا المعمومات.

     

      مختبرات حاسوبيةلتدريب الموظفيف.لدى الجياز  13

حتية تحرص ادارة الجياز عمى الموائمة بيف البنية الت 14

 يا المعمومات مع قاعدة البيانات.لتكنولوج

     

تركز ادارة الجياز عمى الموائمة بيف البنية التحتية  15

 ا المعمومات مع شبكات االتصاالت.لتكنولوجي

     

تيدؼ ادارة الجياز لموصوؿ الى درجة الكفاية في  16

 المعماريةلتكنولوجيا المعمومات. المرونة

     

 

 

 

 

 



 
 

 ات الموارد البشرية قابمي   .3

اف استخداـ مصطمح " تكنولوجيا المعمومات " بمعناه األكثر بروًزا يشمؿ العمميات واألساليب والتقنيات 

واألدوات التي تعزز قدرةالموارد البشرية كقيمة عميا في المنظمة مف خالؿ ميارات العامميف في تكنولوجيا 

لمعمؿ المتناسؽ مع الميارات التقنية واالدارية واالعماؿ المعمومات ذات االىمية التي اليمكف تجاىميا 

 (.  Dennis M etal, 2004 :291والميارات الفردية )

اتفق  االسئمة ت

 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق

 بشدة

تحرص ادارة الجياز لتحقيؽ الكفاية في مجاؿ  17

 شريو.تكنولوجيا المعمومات الخاص بميارات الموارد الب

     

االنجاز الفعاؿ في تخطيط احتياجات الموارد البشرية  18

 لخاص بمجاؿ تكنولوجيا المعمومات.مف قبؿ الجياز ا

     

تستفيد ادارة الجياز مف الدعـ الفني في مجاؿ  19

 لمعمومات.تكنولوجيا ا

     

يمتمؾ الجياز تطبيقات ادارية خاصة لتوظيؼ ميارات  20

 جيا المعمومات.ية في مجاؿ تكنولو الموارد البشر 

     

 

 

 



 
 

 قابميات موارد العالقات لتكنولوجيا المعمومات .4

قابميات موارد العالقات لتكنولوجيا المعمومات ىي قدرتيا عمى التفاعؿ مع وحدات االعماؿ االخرى داخؿ 
لتي وكيفية تنسيقيا لمواجية التحديات االمنظمة المنظمة لتحقيؽ الميزة التنافسية ،بالتركيز عمى موارد 

 (.Rahman, Hakikur, 2008 :160تواجو المنظمة بشكؿ سريع وفعاؿ )

اتفق  االسئمة ت
 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

لدى الجياز فرؽ متعددة التخصصات لمزج أعماؿ  21
 وجيا المعمومات والخبرة التقنية.تكنول

     

يحافظ قسـ تكنولوجيا المعمومات في الجياز عمى  22
 ع إدارة األعماؿ لالقساـ االخرى.ة مالعالق

     

ىناؾ مناخ في الجياز يشجع عمى المخاطرة و  23
 ات تكنولوجيا المعمومات الحديثة.تطبيق

     

المعمومات  يمتمؾ الجيازروابط قائمة عمى التكنولوجيا 24
 مع الجيات المستفيدة.

     

مف يربط الجياز تكنولوجيا المعمومات مع المستفيديف  25
 الداخؿ والخارج.

     

يستخدـ الجياز التعاوف الريادي القائـ عمى تكنولوجيا  26
 المعمومات مع اصحاب المصمحة.

     

لمبادرات تكنولوجيا   لدى الجيازرعاية إدارية جيدة 27
 المعمومات.

     

يسعى قسـ تكنولوجيا المعمومات الى تحقيؽ الموائمة  28
 شطة االلكترونية . الجياز واالن بيف ممتمكات

     

قدمي يمتمؾ الجيازعالقة جيدة بيف خط الدارة وم 29
 خدمات تكنولوجيا المعمومات.

     

ىناؾ مناخ يغذي بطولة مشروع تكنولوجيا المعمومات  30
 ي الجياز لالستمرار بالعمؿ قدما.ف

     

 



 
 

 Information Quality(    IQثانيا : جودة المعمومات )  

 . (Lee et al.,2002, 135)(، Wong&Strong,1996:20) (  60: 2016بائي ،)الطباط 

اتفق  االسئمة ت االبعاد
 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

الواقعية
 

تتصؼ المعمومات التي تمتمكيا ادارة  31
الجياز بدرجة عالية مف الدقة وخالية مف 

 الخطأ .

     

دارة تتصؼ المعمومات التي تمتمكيا ا 32
الجياز بالمصداقية ومتطابقة مع الواقع 

 عمى النحو الصحيح .
 

     

تتصؼ المعمومات التي تمتمكيا ادارة  33
 الجياز بالموضوعية وغير متحيزة .

 

     

تتصؼ المعمومات المقدمة مف قبؿ ادارة  34
الجياز لمستخديمييا بالوضوح و سيولة 
الوصوؿ الييـ وسيولة معالجتيا وطريقة 

 تقديميا.

     

السياقية
 

تتطابؽ المعمومات التي تمتمكيا ادارة  35
الجياز مع معطيات الواقع في البيئة التي 

 تعمؿ بيا .

     

لدى ادارة الجياز القدرة عمى تقديـ  36
 المعمومات بالوقت المناسب .

     

تمتاز المعمومات التي تمتمكيا ادارة الجياز  37
اليا .بشموليتيا لطبيعة إعم  

     

     تساىـ معمومات ادارة الجياز بتوسيع أفاؽ  38



 
 

 التحديث والتجديد إلعماليا .
التمثيؿ

 
لدى ادارة الجياز القدرة عمى تقديـ  39

المعمومات بالمغات المناسبة والرموز 
 والتعريفات الواضحة .

     

تمتاز معمومات ادارة الجياز بالوضوح  40
 وسيولة الفيـ .

     

تتصؼ المعمومات التي تمتمكيا ادارة  41
 الجياز بكونيا موجزة ومقتضبة .

     

تمتمؾ ادارة الجياز قدرتيا عمى السيطرة  42
 عمى جوانب تنسيؽ وعرض المعمومات.

     

امكانية الوصوؿ
 

المعمومات التي تتوفر في ادارة الجياز  43
 يمكف استرجاعيا بسيولة وبسرعة .

     

ادارة الجياز وسائؿ خاصة لحماية  تمتمؾ 44
 معمومات زبائنيا .

     

المعمومات التي توفرىا ادارة الجياز متاحة  45
 وفي متناوؿ االطراؼ ذات العالقة.

     

تحافظ ادارة الجياز عمى )امانة (وسرية  46
 النظاـ.

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 





Abstract 

The current research focused on the role of information technology capabilities in 

its dimensions (information technology architecture capabilities, information 

technology infrastructure capabilities, human resources capabilities, information 

technology resource capabilities) in enhancing the quality of information with its 

dimensions (realism, proactiveness, representation, accessibility). Using the 

questionnaire as a main tool for collecting the necessary data and information 

regarding the research variables. We have chosen the Central Statistics Agency - 

Ministry of Planning - Republic of Iraq as a sample for research. , where (104) 

questionnaires were distributed, and (100) valid for analysis were retrieved, 

representing an answer rate of (96%), depending on a set of statistical tools such as 

arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coefficient (Pearson), and 

structural modeling (SEM) treatment . And to analyze the data, the statistical 

program (SPSS VR. 24), (AMOS VR. 24) was used.The research reached a set of 

results, including the existence of a correlation and a statistically significant effect 

between the dimensions of information technology capabilities and information 

quality. 

Keywords: information technology capabilities, information quality.  
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