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يثِّ   يلِّ اأَلَحادِّ ن تَأْوِّ َّْمَتِنِّ مِّ َن الُْمْْلِّ َوعَل َرب ِّ قَْد آ تَْيتَِنِّ مِّ

َرةِّ   نَُيا َواأل خِّ َماَواتِّ َواأَلْرضِّ َآنَت َولِّّي ِّ ِفِّ ادلُّ َر السَّ فَاطِّ

يَ تََوفَِّنِّ   الِّحِّ لصَّ ْقِنِّ ِبِّ  . ُمْسلًِّما َوَآلْحِّ
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 هداء اإل
 

إ  إلى العطوف...  القلب  فوق    لىروح  وكرامة  ثبات  بكل  أقف  كيف  علَّمني  من 

   .. لى من افتقده ويرتعش قلبي لذكره.إ، األرض

 والدي الغالي

إلى من كان   بسمة الحياة وسر الوجودإلى مالكي .. إلى معنى  الحنان والتفاني .. إلى  

 ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الناس...  ؤ دعا

 ودود مي الأ

وراحتي على سعادتها قدَّمت سعادتي  تمكنت من  ،    إلى من  لما  كمال  إولوال فضلها 

 .  ..مسيرتي

 حبيبة اختي ال

 ورفيق عمري...   سنديمان في رحلتي ألوا  الطمأنينةإلى من أخذ بيدي ... ورسم 

 زوجي الغالي 

 ... تذكاراً وتقديراً  وشاركني همومي  وعاضدني  لى من آنسنيإ

 صدقائي وصديقاتي أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 عرفانشكر و 
 

إن الحمد هلل نحمده سبحانه وتعالى حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه،  
الصدر و فقد   الخطى وشرح  اعترافاً إسدد  الحمد كله  فله  الفضل،  يعود  بفضله ،    ليه 

وتوفيقه. ومغفرته  عفوه  محمد    راجية  سيدنا  المرسلين  أشرف  على  والسالم  والصالة 
الذي   األمين  النبي  وسلم  عليه  رسولً صلى هللا  األمين  في  سبيل    بعث  إلى  يهديهم 

 الرشاد والنور.
أقدم ش   واعترافاً  الفضل على،  بالجميل  بذوي  وتقديري وعرفاني  ستاذي ألكري 

الدكتور   الذي سعدت بإشرافه على حمد يونس السبعاوي  أالفاضل األستاذ المساعد 
و  الطيبة،  وروحه  البناءة  وتوجيهاته  الفياض  لعلمه  فكان  الرسالة،  الكريم  هذه  خلقه 

الكبير  تضي  ،األثر  للدراسة  منارة  يزال  ول  فكان  وراجع،  وتابع  ووجه،    ء فأشرف 
 جنباته، فجزاه هللا عني خير الجزاء. 

والو  الشكر  بخالص  قسم    ثناءأتقدم  ولرئاسة  الكلية  اإلعمادة  متمثلة  ألدارة  عمال 
اليماني   عبدالسالم  عالء  لجهودأوالهي بالدكتور  القسم  في  التدريسية  في   هة  المبذولة 

الدكتور  إ اللغوي  للمقوم  والتقدير  بالشكر  اتقدم  كما  الرسالة.  هذه  ار  مع )نجاز 
 . لجهوده الطيبة في تقويم الرسالة لغوياً  (إسماعيل أحمد

المستشفيات   للسادة مديري  الذي المبحوثة  والشكر موصول  الصحي  والكادر 
لم الباحثة  مع  تعاونهم  فلول  الستبانة،  استمارة  ملئ  خالل  من  الدراسة  في    ا شارك 

 لى النور.  إظهر هذا العمل 
تمام هذه الرسالة ولم يتسع المجال لذكره إسهم في  وأخيرًا أقدم شكري لكل من أ

 نا كل الحترام والتقدير. في المقام، لهم م

 
 ومن هللا التوفيق 

 
 الباحثة 
  



 ف ر ار المشرإق
مستفيد والعوامل المنظمية  خصائص ال   ات نعكاس إ   "الموسومة  الرسالة  عداد هذه  إ ن  أأشهد           

في  : دراسة مسحية آلراء عينة من الكادر الطبي  تطبيقات تقانة المعلومات الطبية   نتشار إ تحفيز    في 
/  جامعة  في  افيربإش  ىرج"  مستشفيات دهوك الخاصة  ا  الموصل  والقتصاد وهي  إلكلية  دارة 

 عمال.دارة األ إشهادة الماجستير في  لنيمتطلبات   نمجزء 
 : قيعوالت

 حمد يونس السبعاوي أ:أ.م.د. فرالمش
 /          /:   التاريخ 

 يواللغ موالمق اررإق
  مستفيد والعوامل المنظمية في خصائص ال   ات نعكاس إ "    مةوسوالمالرسالة  هذه    أنأشهد           

الطبية   نتشار إ تحفيز   المعلومات  تقانة  الطبي  تطبيقات  الكادر  في  : دراسة مسحية آلراء عينة من 
  أخطاء   نم  فيها   ورد   ما  وتصحيح  يةواللغ  الناحية  نم  اجعتهارمتمت  "    مستشفيات دهوك الخاصة 

الرسالة    يةولغ أصبحت  وبذلك  للمناقشة  ؤ موتعبيرية  التعبي  مراأل  ق تعلبقدر  هلة    ر بسالمة  
   ب ووصحة األسل

 :   قيعوتال
 ار إسماعيل أحمد أ.م.د. عم  :ماالس

 /          /:    التاريخ
 

 العليا الدراسات  لجنةرئيس  اررإق
 للمناقشة . سالةرهذه ال أرشح يواللغ مووالمق فرالمش  تيصيوعلى ت بناء          

 :   قيعوالت
 د.معن وعدهللا المعاضيديأ.: ماالس

 :    /    /     التاريخ
 

 م القسرئيس  ارراق
أرشح هذه    العلياالدراسات    لجنةورئيس  اللغوي     مووالمق   فرالمش  صياتوت  على  بناء         
 .  للمناقشة سالةرال

 :  قيعوالت
 معن وعدهللا المعاضيدي د.أ.: ماالس

 /          /:    التاريخ 



 إقرار لجنة المناقشة                                      
" بـــ  الموسومة  الرسالة  على  اطلعنا  قد  والمناقشة  التقويم  لجنة  أعضاء  اننا    إنعكاسات    نشهد 

دراسة  العوامل المنظمية في تحفيز إنتشار تطبيقات تقانة المعلومات الطبية:    خصائص المستفيد و 
الخاصة  دهوك  مستشفيات  في  الطبي  الكادر  من  عينة  آلراء  في  "  مسحية  الطالبة  ناقشنا  وقد 

ادارة  في  الماجستير  درجة  لنيل  بالقبول  جديرة  بأنها  ووجدنا  بها  عالقة  له  وفيما  محتوياتها 

 االعمال. 
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 االستاذ المساعد الدكتور                                        االستاذ المساعد الدكتور           

 عالء احمد حسن الجبوري                                      محمد مصطفى حسين            

 رئيساً                                                           عضواً                    
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ً                      عضواً                                                              مشرفا
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I 

 المستخلص
 

الحالية    هدفت  المعلومات  االدراسة  تقانة  النتشار  المحفزة  العوامل  على  ة.  الطبيلتعرف 
فهولتحقيق تقان،  المحفزة النتشار  العوامل  تقسيم  تم  المعلومات  قد  بناء  عة  وذلك  على    لى قسمين 

المجموعة  األ العوامل    األولى دبيات.  المستفيد  طلق عليها تسأمن  باربعمية خصائص    ة  وتمثلت 
المعلومات.    اإلبداعهي   بتقانة  والثقة  التقانة  تجاه  المستفيد  وموقف  الذاتية  والكفاءة  الشخصي 

ايضا   عوامل  اربعة  وهي  المنظمية  بالعوامل  العوامل  من  الثانية  المجموعة    دعم   تشمل  وتمثلت 
بداع تقانة  المعلومات واالستعداد المنظمي إل  دارة العليا ومشاركة المستفيد والبنى التحتية لتقانةاإل

و المعلومات  تقانة    أنموذجُبني  .  انتشار  على  وتأثيرها  الثمانية  المتغيرات  على  اشتمل  للدراسة 
المتغيرات على االنتشار، والتعرف على   ه للتعرف على تأثير كل متغير من هذ المعلومات، وذلك  

ا انتشار تقانة المعلومات في  لى المستوى الكلي(  لمنظمية )عتأثير خصائص المستفيد والعوامل 
بالعينةالطبي يتعلق  الكادر    ة.وفيما  على  مستشفي  الطبي اشتملت  خاصة في العامل في ستة  ات 

لجمع البيانات،   بوصفها أداة سات السابقة  اعلى الدر   استمارة استبانة اعتمادا  ُبنيت  مدينة دهوك، و 
اختبارها  الدراسة عشر فرضيات تم    أنموذج(. ولقد انبثق عن  233ة الدراسة )فراد عينأوكان عدد  

البنائية  أعمال  باست المعادالت  نمذجة  SEM   (Structural Equation Modeling  )سلوب 
احصائية.أك الدراسة  داة  أنموذج  نتائج  تاثير أ  بينت  هناك  )على    ا  معنوي  ا  ن  المستفيد  لخصائص 

انت على  الكلي(  المستوى  وعلى  عامل  كل  المعلومات  مستوى  تقانة  النتائج  وأة.  الطبيشار  كدت 
ثير معنوي للعوامل المنظمية )على مستوى كل عامل، باستثناء مشاركة المستفيد، أ ايضا  وجود ت

لى ان عملية  إرة واضحة  شاإة، وفي هذا  الطبي قانة المعلومات  وعلى المستوى الكلي( في انتشار ت 
تطبيق بشكل  انتشار  تعتمد  المعلومات  تقانات  من  أات  لمجموعة  المستفيد  امتالك  على  ساسي 

 ساسية لدعم عملية االنتشار.  ر المنظمة لمجموعة من العوامل األالخصائص وتوفي
تعزيز الكفاءة الشخصي و  اإلبداعرة االهتمام بخصائص المستفيد كوتوصي الدراسة بضرو 

ثقته فيها. وكذلك االهتمام  سهام في بناء موقفه اإلتية لديه، واإلالذا التقانة، وتدعيم  يجابي تجاه 
ا وذات  بالعوامل  محفزة  عوامل  كونها  المعلومات  أ لمنظمية  تقانة  انتشار  في  بالغة   ة، الطبيهمية 

تية المطلوبة  دارة العليا للمستشفى وتوفير البنى التح سناد من اإلوذلك لدورها في تقديم الدعم واإل
 . وانتشارها الطبيهذه التقانة بين الكادر مقومات االستعداد لتبني  وتوفير

 
  ، الكفاءة الذاتية في الحاسوب، موقف المستفيد تجاه التقانة، الشخصي  اإلبداع  الكلمات المفتاحية:

اإل دعم  المعلومات،  بتقانة  العلياالثقة  التحتية  دارة  البنى  المستفيد،  مشاركة  المعلومات، ،  لتقانة 
 . ، خصائص المستفيد، العوامل المنظميةاالستعداد المنظمي، انتشار تقانة المعلومات 
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 ل و الفصل األ
 املبحث االول 

 املقدمة
 
 : خلفية الدراسة أولا 

ت  ب  قانةتعد  ذات  أدواتالمعلومات  المتطورة  الحياة  أثر   إذ بالغة،    يةأهمها  في  ية  اإلنسانت 
و  واضح  حياة  أبشكل  في  عنها  الغنى  لقد    األفراد صبح  والدول.  تقانة  أوالمؤسسات  ضحت 

المتسارع والتطورات    نيا التقبعد التحول  السيما  و   ،األعمالالمعلومات وسيلة مهمة في منظمات  
وهذا الكم الهائل األتصاالت ووسائلها    أجهزةالحاسوب والبرامجيات و   أجهزةالمتالحقة في مجال  

المعلومات.   باختالف  وهمن  المنظمات  على  فرض  ما  مواأنواعذا  وأحجامها  التقدم  ها  هذا  كبـة 
لذلك فلقد دخل العـالم عـصرا  متطورا     بيئة المنافسة. وفقا  كان هدفها البقاء في    إذاالتقاني الهائل  

ت فيه  الذي  المعلومات دو   قانةليس له حدود تؤدي  التقـدم  لهذا  الحاملة  صبح عالمة  أ ر األعمدة 
 . مميزة لهذا العصر

صبحت بمثابة القوة الدافعة للتحوالت أعلومات  ن تقانة المإعلى ذلك، يمكن القول    بناء  
والسياسية،واال  داريةاإل واالجتماعية  والنمو    إذ   قتصادية  للتقدم  المنظمات  أمام  فرصة  توجد  ال 

البيئة   بها  تتصف  التي  والديناميكية  التعقيد  عن  فضال   المعلومات،  ثورة  في  االندماج  بدون 
ا الذي  األمر  المنافسة  حدة  وتزايد  الحالي  الوقت  في  االهتمام الخارجية  المنظمات  من    ستلزم 

هذه    عمالفي نجاح است  حاسما    ا  دور   ؤديت   التي  كافةعوامل المنظمية  شخصية و الالخصائص الب
الكفوء والفاعل لهذه التطورات    عمال لمنظمات التركيز على ان االستالتقانة. ومن هنا بات على ا

التال   هذه  امتالك  على  يرتفحسب    قانةيقتصر  التوإنما  هذه  توطين  بطريقة  واالستفادة قانة  بط 
 (.  1، 2004ا )طيب، القصوى منه

ت  دخلت  وال  قانةلقد  البشرية  الحياة  مختلف جوانب  في  وجاءت  المعلومات  ثورة  منظمية, 
وممارسته الوظيفية، بل    اإلنسانيتها على خدمة  أهمالمتسارعة بوسائل وأساليب لم تقتصر    التقانة

  خر راته ومسايرته آللها دور فاعل في زيادة معلوماته ومعارفه ورفع مستوى قدراته وكفاياته ومها
ياتية كافة. فعلى مستوى التعليم  صبح ال غنى عنها  في المجاالت الحأ   إذ ،  قانةم والتتطورات العل

استأ األ  قانةت  عمالصبح  الركن  التعليمية    ساسالمعلومات  العملية  التعليم  في  خالل  من  وذلك 
فية توظيف  ريبهم على كيالمعلومات، واضطلعت الجامعات بتعليم طالبها وتد قانة  ت  إلى  المستند 

الما   به  التركيز هنا على    تقانةجاءت  التعليمية، وكان  المواقف  التق  استعمالفي    انة مستحدثات 
العمل بتلك المؤسسات على    إدارة فادة منها في  يقاتها في المؤسسات التعليمية لإلالمعاصرة وتطب 
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)التودري ،   ونيهو التعليم اإللكتر جديد من التعليم و  سهم في انبثاق نوعأالنحو المرغوب، وهذا ما 
2009 ،23 .) 

عما    تسبفضال   استطاعت  بـين  أالمعلومات    قانةق،  واقتـصاديا   فنيـا   انسجاما   تخلق  ن 
وذلك عن طريق المزج بين  ،  ى آخر القطاعات التصنيعية من جهة والقطاعات الخدمية من جهة  

مج  االتصاالت   قانةوت   المعلومات   قانةت معظم  الفي  كماالت  االتصاالت.  حياة  أصبح    إذ جال 
األي  هذه  في  تشاهد  ممكنا   أن  في    أوام  يحدث  ما  العالمأتسمع  هذا  في  مكان  يعد بعد  فلم   ،

والدردشة   اإللكترونيالمكالمات الهاتفية، فهناك البريد    أو االتصال مقتصرا  على الرسائل البريدية  
عبر    ينخر اآلالتحدث مع    أوللمعطيات    ة وغيرها من الوسائل، وكذلك التراسل الفوري اإللكتروني 

تاللق العالم أشبه بقرية    قانةاءات المرئية وذلك بفضل  االتصال وشبكات الحاسوب، حتى أصبح 
ا اسهم    لقد .  صغيرة والتالتطور  األفراد،    قانيلعلمي  رفاهية  تحقيق  هذه  في  ماتحققه  خالل  من 

تثقيف  واعها، وخدمات التعليم والمن ناحية توفير خدمات االتصال بمختلف أن  يةم أهمن  قانة  الت
الالزمة    وتوفير االقتصادية،لألالمعلومات  والوحدات  صغيرة    إذ   فراد  قرية  العالم  من  جعلت 

م أي  وفي  وقت  أي  في  المعلومات  وتبادل  بسهولة  بينهم  فيما  االتصال  أفرادها  كان، يستطيع 
لت األهمية  هذه  هذه  المعلومات   قانةوتعود  بها  تمتاز  التي  الخصائص  فيها    إلى  بما  األخيرة، 

الوا اسع  االنتشار  لعدد  بالنسبة  سواء  التحمل  المشاركين  ألوسعة  بالنسبة    أوالمتصلين،    أو فراد 
الخدمات  وتنوع  االستعمال  وسهولة  األداء  بسرعة  تتسم  أنها  كما  المنقولة،  المعلومات  لحجم 

   (.234،  2013)عاصم وابراهيم ، 
وأسرعها    مات أكثر العلوم البشرية تقدما  علو المقانة  صبحت تأ فقد    الطبيما في المجال  أ

ة والمستشفيات لها  الطبيأن المنظمات    ا السيموالشعوب، و   األفراد حياة    في  وأعظمها تأثيرا    تطورا  
ي تقديم الخدمة  التي توجه و تشترك جميعها فة،  الطبيالعمليات    إدارةمن حيث    خصوصية معينة

عن ذلك أن هناك خصوصية    ألفراد المجتمع. فضال    ةالطبيلتقديم هذه الخدمات    قانةوتوظف الت
المن  يةأهمأكثر    ى آخر  أن  والعاملة  الطبيظمات  وهي  حياة  يوالمستشفيات  مع  يتعاملون  بها  ن 

يمثل    اإلنسان تع  أعلىالذي  خلقها هللا  ولقد  لىاقيمة  لتأ.  ذ   قانةضحى  دور    ية أهم  االمعلومات 
المجال   التطورات في مج  إذ ،  الطبيخاصة  في  المعلوماإن  تقانات  الجوانب ال  ت وظفت في 

و  اليوم  الطبيالطبية  األمر  ووصل  المختلفة،  بدون   إلىة  الطب  ممارسة  الصعب  من  إنه  القول 
 االستعانة بتقانة المعلومات الطبية المتطورة.

وقد تطور الحال في هذا القطاع، فضال  عن التطور العلمي في الجانب الطبي، ليشمل 
مل وفق التقانة المعلوماتية التي لها دور كبير وفعال في مجال  طبية تع  معلومات   أنظمةظهور  

وخزنها ومعالجتها واستعادتها شأنها في    بيانات ، وذلك عن طريق جمع الةالطبيالمعلومات    إدارة
غيرها من المنظمات. ومن    أوالصناعة    أوذلك كشأن المنظمات التي تعمل في مجال البنوك  
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معلومات المستشفيات والتطبيب عن بعد ونظم دعم القرار الطبي    إدارةهذه التطبيقات نظم    أهم 
والرعاية  واإلداري  اإللالطبي،  تكترونية  ة  تركز على  المعلومات واالتصاالت في  التي  طبيق نظام 
تق  الطبية  المجاالت    أو نفسه  الموقع  وذلك في    إداريةات طبية وصحية وتعليمية و ان بما فيها من 

الرعاي  المتفاعلة    استعمالبة  الطبية  عن بعد، وبناء  السمعية والبصرية  المعطيات  وسائل اتصال 
اإلكليني والتشخيص  الطبية  االستشارات  ونقل  من  والوقاية  والعالج  الطبية  كي  المعطيات 

 (.  159،   2014)شعيب ، وتبادلها
وفي خضم ذلك وعند النظر في التطورات الحاصلة بالقطاع نفسه وبخاصة على صعيد 

لها  الو   جهزةاأل التقاني  التطور  وصل  فلقد  الطبية  البشرية    إلىمعدات  العقول  على  يصعب  حد 
امتدت   كبرى  تقانية  إمكانيات  من  تقدمه  لما  وذلك  من    إلىالبسيطة تصديقها،  العالجية  قدرتها 

اليد   استعمال  للعالج  أودون  والليزك  الليزر  بتقانات  اليوم  ماعرفناه  وهو  حتى    أو  المالمسة، 
ال ألناسو تقانات  الحديث  الدمر  وخاليا  العصبية  الشبكات  الدقيق  دق  االستعمال  عن  ناهيك  اغ، 

ردة الدموية. وهذا إن دل على  و ماكن الصعبة جدا  مثل الشرايين واأل ستعمل في األتقانية ت  دوات أل
قدرت  فإنشيء   زادت  فيها  التعقيد  زاد  وكلما  اليوم,  للتقانات  والفعال  الكبير  الدور  على  يدل  ه 
 (. 2،  2018لى التقدم والنهوض بواقع صحي أفضل )العزير ، ع  اعالقط

المعلومات ال يمكن حصرها في مجـاالت محـدودة ولكن    قانةن التأثيرات االيجابية لتإ
ن المدى إفرد والمجتمعـات واقتـصادياتها.  تطورات في حياة ال  حدثت  أ  إنهاعامة يمكن القول  

رات التي  كن بهذا الشكل لو ال التطومستفيدين لم تالمعلومات ال  تقانة  ستعمالالواسع لتبني وا
ويونس    السبعاوي المعلومات )  قانةبداع تإت نتيجة لما يعرف بءوالتي جا  تقانةحدثت في هذه ال

  ألكثر هم النظريات واأ المعلومات واحدة من    قانةفي ت  بداعاإل(. وتعد نظرية انتشار  1،   2017،
ونظم المعلومات،   قانةطار انتشار وتبني  تإفي    المستفيدينات  كيقبوال في مجال دراسـة سـلو

وظفـت  إ النظريـة  هذه  االجتماع  ومان  وعلم  كالتعليم  عديدة  قطاعات  في  توظف  زالت 
عليه هو    ركزت هم ماأ النظرية على جوانب عديـدة ومـن    هذه  ركزت وغيرهـا، ولقد  واالتصاالت  
يحدث بعد حدوث االبتكار،    شارنتان اال  إذ   بداعإلثرة في مستوى او معدل تبني االعوامل المؤ

ا على نطاق واسع لالإي  أ ، من خالل  ستعمالنه جزء من العملية التي يصبح فيها االبتكار متاح 
المعلومات    قانةن تبني تإ(.  Grafström& Lindman, 2016,3)له    األفراد   أوتبني الشركات  

المس لموقف  دراسة  يتطلب  التوانتشارها  هذه  عن  وتوقعاته  قدمها   ،قانةتفيد  التي  الدراسة  وكانت 
((Rogers,1983     انتشار وذات    واحدة  بداعاإلعن  الريادية  الدراسات  هذا االمن  في  صالة 

  إبداع نتشار  عن ا  األفراد تمثل مرجعا مهما في مجال  دراسة مواقف    ل هذه الدراسة  تزاوال  المجال،
 .(55،  2017ويونس،   السبعاوي ) المعلومات  تقانة
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اعتماد   انفاقالطبيالمعلومات    تقانةان  يتطلب  ولقد    ا  عالي  ا  ة  المجال،  هذا  ت أشار على 
ن الواليات المتحدة االمريكية قامت بأستثمار ما  أ   إلى  ((Wilson & Khansa , 2018دراسة  
ذا االنفاق العالي على ة. ان هالطبيالمعلومات    تقانةفي    2017مليار دوالر في عام    7.1يعادل  

  التقانات ومنها قضية انتشار هذه    يةساساأل زال يواجه بعض القضايا  ي ال    ةالطبيالمعلومات  قانة  ت
يشير) الصدد  هذا  وفي  تبنيها،  تقانات  أ  إلى (  Lim & Anderson, 2016ومعدالت  ن 

التق بالتعقيد  تتسم  بيئة مؤسسية  الطبية توظف في  العالي، وهذا ما يجعل عملية  االمعلومات  ني 
تبني   نحو  صعبة  وانتشارها  الطبية    المعلومات   تقانة التغيير  سيمامسألة  ظل    وال    مقاومة في 
 ة.  الطبيالعاملين في المؤسسات التغيير من بعض 

المعلومات   تقانات  مشاريع  بعض  ان  بل  فحسب،  ذلك  ال  الطبيليس  من    تزالة  تعاني 
  ة وانتشارها بين المستفيدين. الطبيبعض تقانة المعلومات    استعمال نسب الفشل العالية، مما يمنع  

الصدد   هذا  معلومات صحية  52  إلىحصائيات  أ  عدةت  أشار وفي  تقانات  في   مشروع  فشلت 
بين عامي   الكبيرة، علما    2011و    2007السعودية  المشاريع أ  في مستشفياتها  ن موازنات هذه 

، وهذا  (Abouzahra, 2011, 46)مريكي  أدوالر    ماليين  10  إلىلف دوالر  أ  500بين    تتراوح
  أحد لغى و أة. وفي بريطانيا فلقد الطبيمام انتشار تقانة المعلومات أ يةأساس ية ما يعد بحد ذاته قض

المعلومات  أمن   تقانة  مشاريع  لتق ،  ةالطبيكبر  الوطني  البرنامج  عليه  يطلق  كان    ة ن اوالذي 
  2002طلق هذا المشروع في عام  أ  إذ ،  National Program for IT (NpfIT)المعلومات  

الرعاية    Digitilzationو. لقد كان الهدف من المشروع هو رقمنة ور ي   ات مليار   6.2وبكلفة بلغت  
، وذلك England’s National Health Serviceة الوطنية بانجلترا  الطبية في الخدمة  الطبي

القطاع  إ  أنظمةدخال  إمن خالل   متكاملة في  ثم  ،  الطبيلكترونية  الخدمات  ومن  تحسين جودة 
للمرضى.الطبيوالرعاية   المقدمة    ية ساساألسباب  األ  فإن  Justinia (2017)دراسة    ب حسو   ة 

بسبب   هو  انتشاره  وعدم  المشروع  وبخاصة    مقاومةلفشل  التغيير   األطباء المستفيدين  لهذا 
 بعض االسباب المنظمية.  إلى ضافةباإل 

القول    إلىواستنادا   يمكن  المعلومات  إذلك،  تقانة  انتشار  ال  الطبين  قضية  ية  يعد  زال 
و مهمة   بالعوامل   إلىاج  تحي وشائكة  يتعلق  فيما  وبخاصة  والبحث،  والتحليل  الدراسة  من  المزيد 

الممكن   من  التقانة.  أ التي  هذه  النتشار  محفزة  تكون  من    إذ ن  واسعا   حيزا   القضية  هذه  أخذت 
المعلومات   تقانة  مجال  في  الباحثين  تم  الطبياهتمام  ولقد  من    تناولة،  بالكثير  الموضوع  هذا 

الالتفصي وعلى  ذلكل.  من  المعلومات  يال    رغم  تقانة  انتشار  موضوع  ميدانا  خصبا   الطبيزال  ة 
 العراقي.  الطبيللدراسة والسيما في بيئة القطاع 

البيئة العراقيةالطبينظمات  ان الم  إذ  وبخاصة مستشفيات القطاع الخاص، على    ،ة في 
العوامل   أهمة  ك حاجة لمعرفنه مازال هناأال  إها للكثير من التقانات المتطورة  استعمالالرغم من  
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المعلومات   تقانات  الممكن  الطبيالمحفزة النتشار  من  والتي  فيها،  اأ ة  توجيه  يتم  ا  إليه نظار  ألن 
 في زيادة معدالت انتشار هذه التقانات. ا  وتكون سبب

 : مشكلة الدراسةثانياا 

الطبية رواجا    تقانةلقد القت   ا  واسعا    وانتشارا    المعلومات  للمنافع  منها  وذلك  لمستحصلة 
الطبي،  ف العمل  دعم  هذه  إ   إذ ي  فيما    التقانةن  الطبية وبخاصة  المجاالت  قد دخلت في معظم 

شعة ألالفحص وا  أجهزةيتعلق بأمراض القلب والجراحة، وكذلك الحال بالنسبة للمختبرات الطبية و 
بين    تقانةذه التمثل بعدم انتشار هت  يةأساسن هناك مشكلة  أال  إوالسونار. وعلى الرغم من ذلك،  

هتمت الكثير من الدراسات بهذه المسألة، وبخاصة نظرية  أ ة. ولقد  الطبيالمؤسسات    أوالمستفيدين  
 .  بداعاإل انتشار 

الدراس من  الكثير  تبنت  تولقد  مجال  في  النظرية  هذه  ن إة،  الطبيالمعلومات    قانةات 
الصحيأالمعلومات    قانة ت  إبداعانتشار   المجال  في  ملحة  ضرورة    تقانة تبني    أثر ويت  صبح 
 .et alيشير  و زالت الدراسات تعمل في هذا االتجاه،  ما  ة بالكثير من العوامل و الطبيات  المعلوم

(2019)  Haggstrom   انتشار  أ  إلى عملية  في  المؤثرة  العوامل  فهم  من    تقانةن  المعلومات 
هذه  أالممكن   من  المتوقعة  المنافع  فهم  في  يسهم  و التقانةن  ثم،  عملية  ما    هذا  فإن  من  يجعل 

لتي تعود الى ضعف انتشار  إسباب  ألن اإسهل.  أ، وعملية التبني تكون  كثر قبوال  أالتغيير تكون  
 زة لالنتشار.  المعلومات الصحية يمكن تفسيرها من خالل استشكاف العوامل المحف قانةإبداع ت

نه أال  إة  طبيلاالمعلومات    قانةغم من االنتشار الواسع لتالميداني، وعلى الر   طاروفي اإل
زال  يالمتقدمة. وال    قانةهذه الت  ستعمالة العراقية الالطبيزال هناك نقص حاد في المؤسسات  يال  

من   الكثير  المستندة    جهزةاألهناك  المستشفيات    الىالطبية  في  متوافرة  غير  المعلومات  تقانة 
الحصر   ال  المثال  سبيل  وعلى  المتقدمة  أجهزةالعراقية  والقلب  الصدر  تحليل جراحة  وجهاز   ،

بر اليومي ويقوم بقياس السكر بشكل متواصل ألوالذي يغني عن وخز ا   Dexcom G6السكر  
كما   جلدية  لصقة  الأعن طريق  لهاتف  متواصلة  قراءة  يرسل  وجهاز  نه  مستمر،  بشكل  مريض 

PET Scan  ن تشكل كتلة كبيرة ويسهم في كشفها  أرام  وظيفيا  قبل  و هو جهاز بتشخيص األ
 الضعف في انتشار هذه التقانات في هذه المستشفيات. إلىالجها، وهذا ما يشير ومتابعة ع

في انتشار تقانة    ا  الباحثة لوحظ ان هناك تباين  تهاجر أالدراسة االستطالعية التي    ومن خالل
كبر  أض هذه التقانات تكون منتشرة على  ن بع إ  إذ ة في المستشفيات الخاصة،  الطبيت  المعلوما

ال في مستشفيات محددة. وفي هذا السياق  إمنها ال يكاد يذكر    خراآلالبعض   نأ نطاق، في حين  
المعلومات الطبية    قانةفي انتشار ت   حفزةوامل المالعفلقد تمثلت مشكلة الدراسة الحالية بالبحث في  

 ة: اآلتيتمثيل مشكلة البحث بالتساؤالت في المستشفيات الخاصة في دهوك، وتم 
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مستوى الكلي( امل وعلى الللمستفيد )على مستوى كل ع هل تؤثر الخصائص الشخصية   .1
 ة؟ الطبيالمعلومات  قانةفي انتشار ت

العوامل   .2 تؤثر  الهل  وعلى  عامل  كل  مستوى  انتشار  المنظمية)على  في  الكلي(  مستوى 
 ة؟  الطبيالمعلومات  قانةت

األإهل   .3 العوامل  بالمستفيد  ن  الخاصة  )ربعة  الدراسة  لهذه  اختيارها  تم    ع بدا اإلالتي 
البنية   تمثل  بالتقانة(  والثقة  التقانة،  تجاه  المستفيد  وموقف  الذاتية،  والكفاءة  الشخصي، 

 ائص المستفيد ؟ العاملية لخص

الدراسة )دعم   .4 لهذه  بالمنظمة والتي تم اختيارها  الخاصة  العوامل االربعة    دارة اإلهل ان 
و  المعلومات،  لتقانة  التحتية  والبنى  المستفيد،  ومشاركة  تمثل  العليا،  المنظمي  االستعداد 

 البنية العاملية للعوامل المنظمية؟  
 الدراسة  يةأهم ثالثا:

 : اآلتييتها من عدة نقاط تتمثل بأهم حالية  خذ الدراسة الأت
المعلومات   قانةبداع تإي من كون ان موضوع انتشار  أتهمية النظرية للدراسة تألإن ا .1

من ذلك من خالل البحث   أكد تم الت  لقد ، وت العربية السابقةفي الدراسا  إليهقل التطرق  
( البحث  محـرك  جدا  إذ  إ(  Googleفي  قليلة  كانت  البحث  نتائج  يعطي ن  ما  وهذا   ،

الموضوع المهـم فـي المنظمات لى هذا  إتباه الباحثين  همية للدراسة من خالل جذب انأ 
 المختلفة. 

ثمانية عوامل    منتضي  أنموذجلبناء واختبار    محاولةنها تمثل  أيتها من  أهمتأخذ الدراسة   .2
التأثير في    في  محتملة  اختبارها  يتم  لم  العوامل  وهذه  المعلومات،  تقانة   أنموذجانتشار 

عند    نموذجاختبار األ   لو األ، وسيكون االختبار بمستويين،  -حسب اطالع الباحثة –  أحد و 
لبFirst-Order Factor  لو األالمستوى   وذلك  العوامل  ،  من  عامل  كل  تأثير   في يان 

 Second-Orderعند المستوى الثاني    نموذجة، والثاني سيكون اختبار األالتقان  انتشار

Factor    والعوامل الكلي(  المستوى  )على  المستفيد  خصائص  تأثير  الختبار  وذلك 
   ة.  الطبيالمستوى الكلي( في انتشار تقانة المعلومات  المنظمية )على

، والـذي الطبـيلدراسـة للقطـاع اختيـار االميدانية للرسالة فهي تتأتى من خالل   يةهمأما األ .3
عضـاء المجتمـع ويتعلـق أ يجية ألي بلـد، كونـه يـرتبط بحيـاة المفاصل االسترات  أهم  أحد يعد  

المستحصـلة مـن الدراسـة مـن الممكـن ن النتـائج إتنمية في ذلـك المجتمـع. بجودة الحياة وال
 إلـىدارات إلاهـذه  بهـا،  وذلـك لغـرض جـذب انتبـاهدارات المستشـفيات إ  إلـىن يتم رفعها  أ

 أهما بـفـي انتشـار تقانـة المعلومـات، ورفـده حفـزةبشـأن العوامـل الم  إليـهما تم التوصل    أهم
 ن تعزز حالة انتشار التقانة. أالتوصيات التي من الممكن 
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في الدراسات   إليها تم التوصل  الستكمال م  محاولةيتها من كونها  أهمخذ هذه الدراسة  أت  .4
حول  األ السابقة  النتشار   أهم جنبية  المحفزة  المنظمية  والعوامل  المستفيد  خصائص 
المعلومات  تط تقانات  في   محاولةنها  إ  إذ ة،  الطبيبيقات  العوامل  هذه  على  للتعرف 

كون هناك  تس من ثم  قات الطبية المتقدمة، و المستشفيات التي قامت بتبني بعض التطبي
خذها أ ن يتم  أ الممكن  من  لعوامل المنظمية التي  لتشخيص خصائص المستفيد وا  إمكانية

عند   االعتبار  ت  محاولة بعين  نشر  المؤسسات    قانة المستشفيات  في  ة  الطبي المعلومات 
 العراقية. 

 الدراسة  أهدافرابعا: 
 :اآلتيتمثلت ب  هدافتحقيق عدد من األ إلىتهدف الدراسة 

النتشار ون خصائص محفزة ن تكأخصائص المستفيد التي من الممكن  أهمالتعرف على  .1
الدراسة  الطبيالمعلومات    قانةت لهذه  اختيرت  ولقد  خصائص  أة،  تمثلت   ية أساس ربع 
 ، والثقة.  قانةواقف المستفيد تجاه الت الشخصي للمستفيد، والكفاءة الذاتية، وم بداعاإل ب

المحفزة  النت  .2 المنظمية  العوامل  تتشخيص  تالطبيالمعلومات    قانةشار  التي   ا  دور   ؤدية 
انتشار   الجوانب    قانة الت   استعمالفي  تم الطبيفي  التي  المنظمية  العوامل  وتمثلت  ة 

العليا ومشاركة المستفيد والبنى التحتية    دارةاإلاختيارها في الدراسة الحالية والمتمثلة بدعم  
 المعلومات. قانةت  بداعلتقانة المعلومات واالستعداد المنظمي إل 

ال  أنموذج  قديمت .3 تقانة  النتشار  المحفزة  العوامل  باالستناد  الطبيمعلومات  يتضمن   إلى ة 
األدبيات األ الواردة في  العالقات  لكل عالقة من  المسوغات  بيان  باالعتماد    نموذج، مع 

 . وتقاناتها المعلومات  نظم أدبيات إليه في  على ما تم التوصل 

المنظالدراسة    أنموذج  اختبار   .4 العوامل  تأثير  يوضح  وخصائالذي  في مية  المستفيد  ص 
على استجابات عينة من الكادر بناء     ، وسيكون االختباربيةعلومات الطتقانة الم  انتشار
 في محافظة دهوك. ةاألهليالعامل في المستشفيات  الطبي

ن تعزز الميدان المبحوث وتسهم  أ من االستنتاجات التي من الممكن    الخروج بمجموعة .5
بمجم رفده  الفي  من  الممكن    مقترحات وعة  من  انتشار  أالتي  عملية  تعزز    قانة تن 

 ة في الميدان المبحوث.الطبيالمعلومات 
 خامساا: هيكلية الدراسة

الدراسة والوصول   أهداف  إنجازرض منها  الغ  يةأساس تضمنت هذه الرسالة سبعة فصول          
وفقا    إلى منها  المتوقعة  الفصل    النتائج  اختص  منهجية.  علمية  الدراسة   لو األلخطوات  بمقدمة 

الدراسة  خلفية  تضمن  تهدف    الذي  معها    يةساس األالقضايا    أهم بيان    إلىوالتي  ستتعامل  التي 
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لمشكلة الدراسة   عرضا    أيضا    لو األوتضمن الفصل  ،  عطاء خلفية عامة عن الدراسةإ الدراسة مع  
 التي  ستنفذ من اجلها الدراسة.  هدافيتها واألأهمو 

لقد تم التركيز  لدراسة، و النظري ل  طارمن اإل  لو األما الفصل الثاني فقد اختص بعرض الجانب  أ
على   الفصل  هذا  النتشار    أهم في  المحفزة  المستفيد  تقانات     استعمالخصائص  تطبيقات 

  ة  الطبيالمعلومات 
الجانب  أ عرض  فقد  الثالث  الفصل  اإل ما  من  المنظمية    طارالثاني  بالعوامل  والمتمثل  النظري 

 ة. الطبيالمحفزة النتشار تطبيقات تقانات المعلومات 
توضيحا  الفما  أ وتضمن  البحث  منهجية  على  اشتمل  فلقد  الرابع  و   صل  البحث    أنموذجلطريقة 

ومبر  الدراسة  وعينة  عنه،  المنثبقة  والفرضيات  الدراسالدراسة  وأداة  اختيارها،  واألرات   سلوب ة 
 الدراسة. أنموذجالمتعمد الختبار   اإلحصائي

فلأ الخامس  الفصل  للدراسة  ما  العملي  بالجانب  نتائج    اإلحصائيالتحليل    يأقد اختص  )تحليل 
واختبار   قبول  أ الدراسة(,  لمعرفة مدى  البحث  بناء   أو نموذج  كانت محور  التي  العالقات  رفض 

   .نموذجهذا األ
التوصل    واستكماال   تم  السادس   إليهلما  الفصل  اختص  فلقد  نتائج،  من  الخامس  الفصل  في 

من خالل الدراسات السابقة وتبرير هذه النتائج    بمناقشة نتائج الدراسة، وذلك بمناقشة هذه النتائج
 .  بيات د األ إلىوتفسيرها منطقيا باالستنتاد 

ا الدراسة, إليهاالستنتاجات التي توصلت  أهمما الفصل السابع من الدراسة فلقد خصص لعرض أ
ن تقدم للمستفشيات المبحوثة والتوصيات للدراسات أأهم التوصيات التي يمكن عن   فضال  
 .( يوضح هيكلية الدراسة1والشكل ) بلية.المستق
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 الفصل الثاني 
 صائص املستفيد ري خلالنظ  طاراإل

  لو األ  بحث امل
 الشخصي   بداع اإل

 
موضوع حاز  من  لقد  واسع  اهتمام  على  المعلومات   المستفيد  نظم  مجال  في  الباحثين 

عطاء تعريف محدد وواضح للمستفيد. ولقد تعددت وجهات النظر فيما  إ جل  أ، وذلك من  ريةدااإل
المسؤولين عن    األفراد يمكن النظر للمستفيدين على أنهم مجموعة من    إذ يتعلق بمفهوم المستفيد.  

ى  للمعلومات عل  عذبا   وبما يجعلها منهال  القرارات المتعلقة بتشغيل وتطوير نظم المعلومات،   إذ اتخ
،  والمستفيد من نظم المعلومات، قد يكون عامال    يلبي احتياجاتهم المتغيرة والمتجددة،النحو الذي  

  أو مخرجات نظم المعلومات، بشكل مباشر    يستعمل ، يتعامل مع المنظمة، و زبونا    أو،  مديرا    أو
تنفيذ   الدورية،    عداد إ   أواليومية،    األعمالغير مباشر، في  القرارا  أوالتقارير  تنفيذ    أوت،  صنع 

ان فهم الخصائص   .(57،    2008،  وفتحي  حسينت المختلفة )المهمات والواجبات في المجاال
هذه   واحدى  التقانة  هذه  انتشار  في  كبير  دور  لها  المعلومات  تقانة  من  المستفيد  يمتلكها  التي 

  ومهما    ملحا    مطلبا    بداعأصبحت حاجة المنظمات لإل الخصائص تمثل باالبداع الشخصي حيث  
تلكو  يخص  فيما  ا  السيما  األداالمنظمات  في  التميز  إلى   تسعى  عل   ءلتي  ى  والمحافظة 

العليا  اإلدارة  من  تتطلب  ومتغيرة  متجددة  تحديات  تواجهها  إذ  تنافسية.  بيئة  في  استمراريتها 
المنظمة. أهداف  لتحقيق  التحديات  هذه  مع  التكيف  من  تمكنها  واستراتيجيات  سياسات   تبني 

الخيارات التي يمكن    أحد بوصفه    بداعاإل  ية أهملمنظمات ازدادت  المنافسة بين ا  ونتيجة الشتداد 
االستحقاقات التي    فإنعن ذلك،    للتكيف والتالؤم مع متطلبات هذا التغير. فضال    اإليه أن تلجأ  

وتوفير فرص    ،بداعاإل فرضتها العولمة تؤكد أن أفضل المنظمات هي تلك القادرة على استدامة
ية  مناسبة في  إبداع ئة  والتحديث في أساليب العمل الذي بدوره يتطلب بناء بي ديد  اإلبداع والتج

 المنظمة.
 الشخصي  بداعاإلمفهوم : أولا 

من الموضوعات المهمة التي تطرح ذاتها على الباحثين والممارسين    بداعاإليعد موضوع  
العلوم  إن  إذ ،  دارةاإلفي مجال   ميدان  في  المتسارعة  للتطورات  ونتيجة  التغيير  ه  والتقانة وسرعة 
وحلول    إلى بحاجة    دارةاإلأصبحت   األإبداععقل معرفي  على ربط  قادرة  الرؤى    فكارية  وتنويع 
  أو جديدة    أفكارنتاج  استعداد الفرد إل  بداعاإل. ويمثل  حلول مبتكرة ومناسبة وعملية  إلىللوصول  
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ذلك  نو  ويتضمن  جديدة  سيكولوجية  األإاتج  ارت  فكارنتاج  في  )القديمة  جديدة  مديغم  أباطات  بو 
 .  (2019،822ون ،آخر و 

ومنها    بداعاإلويظهر   المستويات  من  العديد  الفردي    بداعاإلفي  المستوى  على 
العاملين    إذ )الشخصي(،   لدى  العمل وذلك من خالل خصائص  إبداع يكون   لتطوير  ية خالقة 

الموهبة،   و  كالذكاء  بها  يتمتعون  مثل    أوفطرية  مكتسبة  على حل  من خالل خصائص  القدرة 
ويس  هذهو   المشاكل وتنميتها  عليها  التدرب  الممكن  من  الفرد  الخصائص  ذكاء  ذلك  في  اعد 

الجماعات    بداعاإلما  أوموهبته.   هنافي  ه  فإنعلى مستوى  تتعكل عمل  ن  أو ك جماعات محددة 
وى  على مست  بداعاإل ما  أتغيير الشيء نحو األفضل.  التي يحملونها و   فكارلتطبيق األ  فيما بينها

ما يكون عمل هذه المنظمات   ها وعملها وغالبا  ئهناك منظمات متميزة في مستوى أدامات،  المنظ
للمنظمات  أ ومثالي  المنظمات  ى خر اآلنموذجي  تصل  وحتى  وجود  ال   بداعاإل  إلى،  من    إبداعبد 

 (.  313، 2019الزبيدي ،فردي و جماعي )
جديـد مـن قبـل  يءنـه شـأكـه علـى تطبيـق مـا يـتم ادار  أوكـرة فنـه  أعلى    بداعاإل  إلىوينظر  

ن الفكرة هي جديـدة مـن أدراك إن مسألة إ. (Rogers, 1983, 11)" ى آخر أية وحدة تبني  أوفرد 
ه جديدة فيمكن حيئنذ بدت الفكرة بالنسبة ل إذاتمثل المحدد الرئيس لردة فعله تجاهها، ف  األفراد قبل  

ن الفـرد لـم يسـمع أن الحداثة في الفكـرة ال تعنـي أى وهي آخر . وهناك مسألة  إبداعنها  إالقول عنها  
لكنـه لـم يحـدد موقفـه تجـاه الفكـرة و  بـداعاإلكون لديه بعـض المعرفـة عـن هـذا ل قد يما، ب  إبداععن  
 قبولها. أويتخذ قرارا  برفضها  أو

الحظ في  لقد  المعلومات   الباحثون  وه  نظم  مشكلة  بعض  أ  يوجود  يعتمدون   األفراد ن 
 دبيات األ  ت ولتنا إذ  يرفضون هذه التقانات.    ينخر اآلن  أ ومات الجديدة بسهولة في حين  تقانة المعل

تقانة قبول  عن  الحديث  خالل  من  وذلك  عقود  منذ  المشكلة  عل  هذه  واالعتماد   يها المعلومات 
 الشخصي في مجال تقانة المعلومات   بداعاإلوغيرها من الموضوعات في هذا المجال. و   هاوتنفيذ 

تأثيرات  العملية النظرية والتطبيق  في  له  الممارسة  في  خصي  الش  بداع اإليساعد    إذ ،  من منظور 
بعد ذلك العمل كوكالء   األفراد يمكن لهؤالء  و  الذين يحتمل أن يتبنوا تقانة المعلومات   األفراد تحديد  

ائل أو ن  وم.  (Agarwal & Prasad,1998,205تغيير وقادة رأي لتسهيل نشر التقانة الجديدة )
التي   تعريف  بداعاإل  ت تناولالتعريفات     Rogers &  Shoemaker    (27 ,1971)الشخصي 

  األعضاء من بين  بداعن لإلبني ائل المتأو من  الحد الذي يكون فيه الفرد نسبيا  "نه أعلى ه الذي عرف
 .  "في نفس نظامه االجتماعي ينخر اآل

سلوك مبتكر معبرا     إلىكصفة تؤدي  "الشخصي في ظل تقانة المعلومات    بداعاإليعرف  و 
لتجربة أي   الفرد  باستعداد  وفي   .(,Sørebø.et al.,2008  327   (" معلومات جديدة  تقانة عنها 

متوقعة إدراك الفرد للفائدة ال  فيمؤثر ا  "  وصفهالشخصي ب  بداعاإليمكن التعامل مع  ،  رطاهذا اإل
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ت والتي  التقانة  هذه  نتائج    ؤديمن  تحديد  في  مهم ا  للتقانةدور ا  المستفيد  على  قبول  ويطلق   ،
 (.Turana.et al., 2015 ,47) "بداعاإل كان مبكر ا في تبني  إذا الشخص مبدعا  

 الشخصي بداعاإل  فيالعوامل المؤثرة ثانياا: 
بعض   السلوكيات   بداعاإلأن  البحوث  تقترح  في  لالنخراط  الفطرية  االستعدادات  يعكس 

و بداع اإل يية،  من  بديلهناك  نهج  االجتماعي    قترح  السياق  أن  أن    إلىشير  يو   بداعاإل   فييؤكد 
االنخراط في السلوك   أوالخروج    محاولةل  األفراد استعداد    في  رتؤث  أويرات االجتماعية تقيد  التأث
 بداعاإلفي    األفراد رغبة    فيدية والسياق االجتماعي يؤثران  االختالفات الفر فترض أن  يو  ي.بداعاإل
ن هناك جملة من المتغيرات التي من الممكن  أالمعلومات. ولقد بينت الدراسات    ةتقان  استعمالب

 ها: أهمي و شخص ال بداعاإلان تؤثر في 
 

 المنظمة   ثقافة -1
عناصر الثقافة  ن  إ  إذ الشخصي للفرد،    بداعاإلالعوامل المؤثرة في    أهم  أحد تمثل الثقافة  

المؤيدة   الحسابات  قوة  تعزز  أن  يمكن  التحديد،  بداعاإل المنظمية  وجه  وعلى  المكافآت   أنظمة)، 
معاقبة  و  فشل    األشخاص عدم  حدوث  األدواري(إبداععند  ونمذجة  المثا  ،  سبيل  فشل )على  ل، 

سلوكيات   في  ينخرطون  الذين  البارزين  يستمرون  إبداعالموظفين  ذلك  ومع   ية 
مس حول  عافي  والقصص  الفشل،  من  تعلموا  أن  بعد   ي( بداعاإلالفشل    يةأهم هم 

 (Amabile & Pratt, 2016, 171)  . 
الثقافة التنظيمية   والمشاركة في   داعباإل مجموعة القيم والمعتقدات والمتمثلة ب  إلىوتشير 

ال وتشجيع  صنع  العاملين  التعاون قرارات  بين  الو   فيما  الفريق  بروح  ب،  حد اوالعمل    إدارة واالهتمام 
التطوير والتدريب لمواكبة العصر  الوقت والقيام بعملية  يخدم أعضاء    لينتج عنها سلوك  ،حداثة 

في   في    استعمالالمنظمة  الحديثة  المعلومات    استعمال يحتاج  و ة.  نظميالم  األنشطة   أداءتقانة 
المعلومات   تقانة  الداعمة    إلىوتطبيق  الخصائص  بعض  بين  والتوافق  باالنسجام  تتصف  ثقافة 

وتدعم   تعزز  والتي  الفردية  الخصائص  مثل  التقانية  وتوفر بداعاإل للمبادرات  المنافسة،  وروح   ،
 (. 399،  2018عبانية والزعبي، الالثقة، وتبادل المعلومات داخل المنظمة )

 بيئة العمل  -2

العمل   بيئة  العامة  أهم  أحدتمثل  ، والتي تضم في طياتها متغيرات فرعية متعددة،  العوامل 
في    أهم  أحد المؤثرة  القول  الشخصي   بداع اإل العوامل  يمكن  الصدد  هذا  وفي  من  إ.  العمل  بيئة  ن 

اتجاهين،  أالممكن   في  تعمل  عامال  أهو    لو األ ن  تكون  ل  بداع لإل   ا  محفز   ن  توفره  الشخصي  من  ما 
في تبني    مهما    خالقة ويكون عنصرا    أفكارية وتقديم  بداعاإل هاراته  م   إظهارظروف تمكن الفرد من  

حين  ت في  الجديدة.  المعلومات  االتجاه  أقانة  هو  ن  العمل  لبيئة  عائقأالثاني  تكون    بداع اإل مام  أ  ا  ن 
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إل  للفرد  المحفزة  الظروف  تهئية  عدم  من خالل  المشاكل  الفكاته  إبداع  ظهار الشخصي  حل  في  رية 
. وفي هذا السياق فلقد  داءن تسهم في تعزيز األ أأو تبني تقانات معلومات من الممكن  ق جديدة  ائبطر 

يمكن    Amabile (1988)وضعت   والتي  العمل  بيئة  في  والمعوقات  المحفزات  من  مجموعة 
 (.  1تلخيصها في الجدول )

 
 الشخصي  بداعمعيقة لإلسمات بيئة العمل المحفزة واليوّضح ( 1الجدول )

 بداعاإلسمات بيئة العمل التي تعيق  ت بداعاإلسمات بيئة العمل التي تحفز  ت
الحرية: يقصد بالحرية هنا حرية  1

  إنجازيقة سوف يفعل وطر  إذاتقرير م
المهمة والشعور بسيطرة الفرد على 

شكال الحرية أ أهمن إأفكاره.عمله و 
الل في العمل، وتتضمن  هو االستق

العمل اليومي للفرد،   أداءحرية في ال
 إلىوالحرية في تقرير كيفية الوصول 

 المنظمة ورسالتها.  أهداف

: نظام  المختلفة ةالخصائص ألمنظمي 1
مكافآت غير مالئم في المنظمة، وزيادة  
البيروقراطية ومناخ المنظمة الذي يسوده  

بين الشعب واألقسام   التعاون نقص 
بشكل    بداعاإلمستويات وقلة االهتمام بوال

 عام. 

ن المدير الذي إالجيدة:  دارةاإل 2
 ا  يوصف بأنه جيد يكون متحمس

للعمل ويمتلك مهارات اتصال جيدة، 
ويعمل على حماية فريق العمل من  
المؤثرات والمعوقات الخارجية، 

مع  األفراد ويعمل على مطابقة مهام 
 قدراتهم واهتماماتهم. 

ار حول  القيود: نقص الحرية في صنع القر  2
ما يجب فعله  أوكيفية القيام بالمهام 

ونقص الشعور بالسيطرة على عمل الفرد 
 ه.أفكار و 

الموارد   إلى الموارد الكافية: الوصول  3
التي تتضمن التسهيالت الكافية 

والمعدات والمعلومات والتمويل 
 والمورد البشري. 

لمنظمي: نقص الدعم اقلة االهتمام  3
مشروع ودعم  اإليمان بال أولمنظمي ا
ات تأتي  إنجاز لتعاطف المدرك تجاه أي ا

 من المشروع.

 األفراد التشجيع: يشمل تحفيز  4
الجديدة  فكارالعاملين على طرح األ

جواء خالية من تهديدات  أإيجاد و 

: المدير غير قادر على دارةاإلضعف  4
المدير له مهارات  أووضع اتجاه واضح 

المدير  أوة  ضعيف  ةاآلتياتص  أونية ا تق
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 بداعاإلسمات بيئة العمل التي تعيق  ت بداعاإلسمات بيئة العمل التي تحفز  ت
يسمح   أو الذي يقوم باإلشراف بشدة  التقويم. 

 بتشتيت وتجزئة جهود الفريق.

مختلفة: وهي آلية   ةخصائص منظمي  5
الجديدة والمناخ  فكاردراسة األ

بين   التعاون المنظمي الذي يسوده 
المستويات والشعب، ومناخ فيه يقيم  

نه  أوال يعامل الفشل على  بداعاإل
 خطأ فادح.

عدم التكافؤ في    أولمالءمة التقييم: عدم ا 5
التقييم وفي نظم التغذية الراجعة وتوقعات 
غير واقعية وبيئة تركز على االنتقاد  

 والتقييم الخارجي. 

ن  أ قدير(: شعور عام باالعتراف )الت 6
ي سوف يتلقى التغذية  بداعاإلالعمل 

 الراجعة المالئمة والتقدير والمكافأة.

الت عدم كفاية الموارد: نقص التسهي 6
 المالئمين .  األفراد والمعدات والتمويل و 

الوقت الكافي: وهو الوقت للتفكير   7
ية حول المشكلة إبداعبطريقة 

  واستكشاف وجهات نظر مختلفة بدال  
 .من اعتماد مدخل محدد مسبقا  

للتفكير   ضغط الوقت: وقت غير كاف   7
 ءزيادة عب  أوي حول المسالة بداعاإل

 واقعي. زمني غير إطارالعمل في 

التحدي: شعور من التحدي ناتج عن   8
الطبيعة اآلسرة للمشكلة بحد ذاتها  

يتها بالنسبة  أهم ناتج عن  أو
 األفراد للمنظمة،  والتي يستوعبها 

 . ا  شخصي ا  تحديو  ا  شعور  بوصفها

اإلفراط بالتركيز على الوضع الراهن: تردد  8
الزمالء في تغيير طريقة قيامهم   أوالمدير 

 وعدم الرغبة في المخاطرة.  األشياءب

الضغوطات: شعور من اإللحاح   9
يتولد داخليا بسبب المنافسة مع 

من رغبة   أوالمنظمات الخارجية 
 عامة لتحقيق شيء مهم.

بين    أوالتنافس: نشاط شخصي  9
يشجع  واحدةالمجموعات ضمن المنظمة ال

 ويدعم موقف الدفاع الذاتي.

Source: Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in 

organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167. 
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معـززات  أووجود متقـابالت واضـحة فـي قائمـة محفـزات  إلى Amabile (1988)وتشير 
، بـداعلبيئيـة لإلالمعـززات ا أهممن الشخصي ومعيقاته، ومنها الحرية والقيود فكانت الحرية   بداعاإل

فـي  الشخصـي بـداعكبـر معيـق لإلأجاءت فـي الترتيـب الثـاني كونهـا نفسه الوقت  يفي حين انها ف
متقابلــة مثـل المهــارة الفنيــة واالجتماعيـة للمــدير والحمايــة  ى آخـر عوامــل  أيضــا  . هنـاك حـال تقييــدها

 فكـارا يسـمح بتشـتيت األوعدم امتالك المهارة للمدير، وهذا م دارةاإلالناجحة للفريق مقابل ضعف 
والمســاعدة بــين  التعــاون المنــاخ ألمنظمــي الجيــد الــذي يســوده  أيضــا  وتجزئــة جهــد الفريــق. وهنــاك 

 هذه العوامل.  إلىالمنظمة يقابله مناخ منظمي ضعيف يفتقر  أجزاء
العوامل  (Port 2004و    ((Amabile et al. 1994ويتفق كل من   ( على مجموعة من 

الشخصي،    بداع اإل ن تؤثر في  ألعوامل السلوكية التي من الممكن  لق عليها ايطن  أ  التي من الممكن
  تين اآلتي ها في الفقرتين  تناولالتي سيتم  والزمالء والسمات الشخصية    دارةاإل وتتمثل هذه العوامل بدعم  

 .  ( 4و3 )
 والزمالء  دارةاإلدعم  -3

الشخصي هو الدعم    اعبد اإل  إلىن تفضي  أالعوامل التي من الممكن    أهممن    ا  حد ان و إ
نماط هذا الدعم هو دعم فريق العمل ودعم  أ للمرؤسين العاملين بمعيته. ومن    الذي يقدمه المدير

ن  إ .  Supportive Supervision   (Port, 2004, 28)شراف الداعم  التي يتبناها، واإل  فكاراأل
نهم يعتمدون على  إ  إذ   كبيرة بالنسبة لهم،  يةأهم  ان يكون ذ ألدعم المقدم للمرؤسين من الممكن  ا

  أيضا  هم الجديدة، ويكون هذا الدعم  أفكار طالق  إلرئيس المباشر في تطوير وحماية و وا  دارةاإلدعم  
 . )  (Janssen,  2005, 574معلوماتي ودعم من خالل الموارد والدعم االجتماعي السياسي  

ية  إبداعكثر  أكونون  ي  األفراد ن  أدراسات  المن    ت العديد ثبتأ  يما يتعلق باالشراف الداعموف
ساليب  الداعم، وذلك من خالل اعتماد األ  شرافامتازت بتقديم اإل  دارةاإلن  أ في العمل في حال  

الرقابة   عملية  في  بالسيطرة  توحي  ال   ,Noncontrolling manner  (Jung, 2003التي 

528  .) 
اإل الداعم  ويشير  الم  األفراد دراك  إ  إلى شراف  رؤسائهم  قبل  من  المقدم   باشرين  للدعم 

(Bos-Nehles  & Veenendaal, 2017, 8  ويشير  .)Janssen (2005, 578)  ن أ  إلى  
  أو الذي يمتلك القدرة على منحهم    رئيسهم المباشر هو الممثل الرئيسن  أ العاملين يرون    األفراد 

بأن الرئيس    األفراد فكارهم، وفي حال شعور  أحرمانهم من الدعم لالزم لتطوير وحماية وتطبيق  
االمباش الدعم  لهم  يقدم  سيكونو فإنلمطلوب  ر  في  هم  رؤسائهم  مساعدة  على  مجبرين   إنجاز ن 
الممكن    دارةاإلدعم    فإنلذلك،    ووفقا  عمالهم.  أ وحدات    أهداف الزمالء من  يكون  أ ودعم   أحد ن 

والعالقة غير  دارةاإلن قلة الدعم من قبل أ الشخصي، في حين  بداعوالمحفزة لإل يةساساألالعوامل 
االجيدة   وضعف  العمل  زمالء  عائقا  مع  يكون  قد  قبلهم  من  المقدم    بداع اإلمام  أ  يا  أساس   لدعم 
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الدراسات   بعض  بينت  ولقد  يرتبط    بداعاإلن  أالشخصي.  المعلومات  تقانة  مجال  في  الشخصي 
قبل   من  المقدمة  لهذه    دارةاإلبالتسهيالت  المستمر   & Rudhumbu)ات  بداعاإلوالدعم 

Mswazie, 2016) . 

 لشخصية  ات ا السم -4
العأ بين  ن  بالحديثة  القة  ليست  للمستفيد  الشخصية  والخصائص  المعلومات  ن إ  إذ نظم 

 Zmudسبيل المثال وجد    ىماضي قد اهتمت بهذه المسألة، فعلات القرن الي الدراسات في سبعين

نجاحأ    (1979) هناك  اإلل  ا  ن  المعلومات  والخصائص    داريةنظم  والشخصية  بالمعرفة  مرتبط 
  CADي نظام  لمعن مستأفقد وجدوا    Liker & Fleischer (1989)ما  أللمستفيد،    فراغيةالديمو 
 ين. لمعمن غير المست صغر سنا  هم األ 
  وفقا    بداعاإل ، فبداعاإل العوامل الشخصية التي ترتبط وبشكل واضح جدا ب  أهم أحد االبتكار    يعد 

نظر)ل األنب ي  Amabile (1988وجهة  على  وهي    فكارى  وبناء  مكونا   د حأاالبتكارية  على    ته، 
االبتكارية في داخل المنظمة   فكارالمنظمي هو التطبيق الناجح لأل  بداعاإل  فإنوجهة النظر هذه  

((Amabile, 1988, 126" غير مألوفة من قبل    أوجديدة    أفكارنتاج  إ  . ويعرف االبتكار بأنه
من    أوفرد   صغيرة  سوية"    األفراد مجموعة  خالل  (Amabile, 1988, 126)يعملون  ومن   .

لبعض   النظرية  سمات   دبيات األالمراجعة  وجدت فراد  ألا  لتشخيص  االبتكارية  في  تؤثر  التي 
Amabile ,1988, 128-129)  )يتها، تمثلت  أهم  على وفقمرتبة   يةأساسن هناك عشر صفات  أ

 : باآلتي
المختلفة: -أ الشخصية  باإل   السمات  السمات  هذه  والطاقة تتمثل  االستطالع  وحب  صرار 

 ق الفكرية. والصد 

اذاتيا    ا  يمتاز هذا الفرد بأنه يكون مقاد   التحفيز الذاتي: -ب  ا للعمل نفسه، متحمس  ، ، متحمس 
 االلتزام بالفكرة. أو، واإليمان العمل الذي يؤديه يةأهم، يشعر بتحدي المشكلة إلىينجذب 

 عن   فضال    حل المشاكل في حقل معين،يمتلك موهبة خاصة في    قدرات معرفية خاصة: -ج
 ات في حل المشاكل العامة وامتالكه للتفكير الخالق.قدر ال

اخذ المخاطرة،   منجذب نحو التحديات، يتجه نحوغير تقليدي،    التوجه نحو المخاطرة: -د 
 بطريقة مختلفة. ويؤدي األشياء

اختصاصه: -ه مجال  في  يكون  أ  خبير  حقل   ا  موهوبالفرد  ن  في  والمعرفة  الخبرة  ويمتلك 
 معرفي معين. 

والشخصية والسمات االجتماعية    التفاعلية  استعماليمتلك القدرة على    عة:صفات الجما -و
 فراد في تشكيل فريق.لأل

 يمتلك معرفة عامة عريضة وخبرة في مجاالت واسعة. متنوع التجارب: -ز
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الجتماعية: -ح و   المهارة  اجتماعية  مهارات  مع لديه  جيدة  وصالت  عالقات  سياسية، 
 .همأفكار منفتح على ، مستمع جيد وقائد جيد للفريق، ينخر اآل

 من الذكاء العام. مستوى عال   الذكاء: -ط

ق قديمة ائبطر   ا  ملتزم  أو الستنتاجات مسبقة،    أولفكرة    ن ال يكون متحيزا  أ  عدم التحيز: -ي
 .  لتأدية األشياء

ش   فلقد  ذلك،  عن  على  أخصت  فضال  المعرفة  للشخصية  أنماط  جوهرية  خاصية  نها 
الطريقةبداع اإل هو  المعرفة  ونمط  لجم  ية،  للفرد  المعلومات.  المفضلة  وتقويم  ومعالجة  نها إ  إذ ع 

 هذه المعلومات ومات، وكيف يقومون بتنظيم  د لبيئتهم من اجل المعلافر تؤثر في كيفية مسح األ
يستطيعون  وتفسيرها وكيف  يجعلو أ،  في  ا  ن  متكاملة  التفسيرات  ونظرية    أنموذجهذه  فكري 

مرشد موضوعية،   ستكون  تصرفاتهم  ا  التي  قام    وبناء    .في  فلقد  المعرفي  النمط  مدخل  على 
Kirton (1976)    نظرية عليها  أبتطوير   Adaption-Innovation (KAI) theoryطلق 

(KAI theory)  Kirton's  ن  أ ية من الممكن  بداعاإل نماط الشخصية  أ   فإنلهذه النظرية    . ووفقا
جموعة  المتكيف يمتاز بمالنمط المبدع. ف  إلىيبدأ من النمط المتكيف  كون على مقياس متصل  ت

والمتكيفين   والمطابقة.  والنظامية  والمنهجية  والكفاءة  والموثوقية  االحترازية  هي  الخصائص  من 
ن تزيد من الكفاءة أالتي من الممكن  و لمشاكل من خالل تقديم التحسينات  يعملون على تخفيض ا

والثبات  إو  القدرة  افر ء األالهؤ أن  ذلك،    إلىضف  أ قصى حد ممكن.  أ  إلىدامة االستمرارية  لهم  د 
زمنية طويلة. وعلى العكس من ذلك،   مدةمن الدقة في تفاصيل العمل ل  دامة مستوى عال  إعلى  

يؤدون   من  بش  األشياءفالمبدعون  االختراقات  يفضلون  مختلف،  التحسينات. إجل  أكل  جراء 
  منضبطين   حيان غيرولكنهم في كثير من األ  فكار عن االصالة في األ  ن دوما  و المبدع  بحث وي

القد   وغير لديهم  وليس  المفصل.  مستقرين  بالعمل  االلتزام  على  الإ رة  بين  ن   تمييز 
والمبدع  األفراد  وفقا  ي المتكيفين  يكون  األ  ن  هي  خصائص  الفكرة، لثالثة  وخلق   صالة 

والدقة(   بالتفاصيل  االهتمام  بها  يقصد  )والتي  والكفاءة  المجموعة،  ومعايير  للقواعد   االمتثال 
Miron, Erez, & Naveh 2004, 177)  .) 

 أحد التعقيد المعرفي ك  Tabak & Barr,1999)ضاف )أالميدانية    مدراسته  إطاروفي  
في   المؤثرة  الشخصية  هذه    بداعاإلالعوامل  تبني  وفي  المعلومات  تقانة  مجال  في  الشخصي 

والتعقي يتم وصفه على  التقانات.  ان  يمكن  المعرفي  الفكرية  أد  المفاهيم  عدد    Constructsنه 
اتخ  عملالتي تست البدائل عند  يستافر القرار، فاأل  إذ لتقويم  الذين  المفا  ا  كبير   ا  عدد   عملون د  هيم  من 

  يمتلكون هيكال    منهإلتنبؤ بالظاهرة يمكن القول عنهم  وفهم وا  دراكإالفكرية في تفسير القضايا، و 
ة من قبلهم  حلول المقدمما تكون ال  ، وغالبا  Complex Cognitive Structure  ا  معقد   ا  معرفي
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قل تمايزية وتكاملية في هيكلية المفهوم، فالتمايزية  أيمتلكون    األفراد خالقة. اما المعرفة البسيطة، ف
 منخفضة.  أكد تكون مطابقة بشكل أمثل للمهام التي تمتاز بحالة عدم تالمنخفضة ربما 

الميل    أو لنزعة  الشخصي هي ا  بداعالتي تعد مهمة لإل  ى خر اآل ومن العوامل الشخصية  
تجنب   أونزعة صانع القرار الخذ    "الميل تجاه المخاطر  أوتجاه المخاطر، ويمكن تعريف النزعة  

وفي(Keil et al., 2000, 303)  المخاطر"  المبدعين    فإن  بداعاإل  أدبيات   . 
دراسة   ومنها  الدراسات  وجدت  ولقد  المخاطرة.  تجاه  النزعة  مع  واضح  بشكل   يرتبطون 

Howell & Higgins (1990)   المخاطرة    الميل تجاه  أون هناك اختالفات معنوية في النزعة  إ
و   األفراد بين   المبدعين.  األفراد المبدعين  تبني  إ   إذ   غير  قرارا  بداع اإلن  يعد  على    ات  ينطوي 

ما يتم تطبيقها  خدمة جديدة في المنظمة، وعند   أومنتج    أونه  يتضمن تقديم عمليات  أل ،  مخاطرة
 نشطتها. أهيكل المنظمة وفي تدفق تغييرات في  إيجاد  إلىن تؤدي أ ها من الممكنفإن

ن يكون  أنه من المفترض  إالسمات الشخصية، يمكن القول    أحدوفيما يتعلق بالعمر كونه  
  Van der & Smits (2004) وهذا ما افترضه    ية الشخصية،  بداعاإل   في   هناك تأثير سلبي للعمر 

هذا االفتراض على استناد    قام  إذعن المعلومات والمعرفة،    اسةر د  إطارالتي كانت في دراستهما،    في 
المعروفأ مفاده   من  األ أ  " نه  الشباب  السن"   ا  إبداعاكثر    سنا    صغرن  كبار   من  

Van der & Smits, 2004, 83)   .)  اختبار و   العالقةوتم  العمر  الدراسة    إطار في    بداع اإل بين 
مع المنافع المدركة    سلبيا  ن العمر ارتبط  أئج  نت النتا ولقد بي   Liker & Sindi (1997)جراها  أالتي  
في    استعمالمن   والنية  العمر  بين  معنوية  عالقة  هناك  يكن  ولم  الخبيرة،  النظم    استعمال النظم 

الدراسة  أولقد  الخبيرة.   نتائج  ي  األفرادن  بأ  أيضا  شرت  ال  السن  بسهولة    تقبلون كبار  نهم  أل ،التغيير 
نه ال  أنهم شعروا  أالتقانة ستبدأ في حال    استعمال   مقاومةولكن عملية    مرتاحين مع الوضع الراهن،

على و تقدمهم الوظيفي، وهذا ما يتوافق مع نظرية الفعل المبرر.  في ة لهذه التقانة إيجابيوجد تأثيرات ت
زال  يولكن الجدل الفكري في هذا الموضوع ال    أعالهالنتائج  ت  أكدن بعض الدراسات التي  أالرغم من  

 .  ا  قائم
 بـداع اإل اهتم العديد من الباحثين في المدى الذي يتطلب فيه   إذوكذلك الحال بالنسبة للذكاء،  

ا  ــي ذكـــاء فائقـــ  ــين Simonton,2000,153)الشخصـ ــياق العالقـــة بـ ــداعاإل(. وفـــي سـ الشخصـــي  بـ
 الـذينذهـب بعـض البـاحثين  إليـه، و بـداعاإلعالقة بـين الـذكاء و الرأي الراجح هو وجود    فإنوالذكاء  

ن أو  ،مـن الـذكاء العـام دنـىيـة يجـب أن يتـوافر فيهـا الحـد األبداعاإل  األعمـالن معظـم  أ  إلىوا  أشار 
فــي أدائـــه  المألوفـــة التقليديــة األشــياءيــة فــي خروجـــه علــى بداعاإلالشــخص المبــدع تتمثــل طاقاتـــه 

كـــن أدائــه ال يم أوعملــه  أون  إنتاجـــه أعــن  ن تعلمهــا مــن قبـــل، فضــال  أبطريقــة فريــدة لــم يســـبق 
 (.783, 2016المفرجي ،) التقليدية أومعايير المألوفة قياسه بال
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الممكن  إ من  المعلومات  تقانة  تكون  أن  يتعلق    أدواتن  فيما  وبخاصة  المنظمي،  للتغيير 
ناجحا   سيكون  التغيير  هذا  وان  الحديثة،  تقانة    إلى وسيؤدي    وفاعال    بالتطبيقات  مشاريع  تطبيق 

في   وفاعلية  بكفاءة  توافر  المعلومات  لدى    بداع اإل حال   األفراد ان    إذالعاملين.    األفرادالشخصي 
بناء     .بداع اإل منخفضي    األفرادن يقبلون ويتبنون تقانة المعلومات الجديدة بسهولة مقارنة مع  يالمبدع

ب  المعلومات  تقانة  مجال  في  الدراسات  اهتمت  فلقد  ذلك  هذا    بداع اإل على  الرتباط  وذلك  الشخصي 
 .  وانتشارها المعلوماتتقانة   استعمالمثل تبني وقبول و   ى خر اآل من المتغيرات  المتغير بالكثير 
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 الثانيبحث  امل
 تقانة املعلومات الكفاءة الذاتية يف  

 
الذاتية من األ  الكفاءة  المهمة في الشخصية  تعد  لمالها من  اإلنسان بعاد  كبير في   أثر ية 

الفرد وتصرفاته، الذاتية    األفراد ات  معتقد تعد    إذ   سلوك  الكفاءة  التي تسهم    أهم   أحد عن  العوامل 
عرفية التي مكانياته العقلية والمإن الصورة التي يكونها الفرد عن  إبشكل فعال في توجيه سلوكهم.  

سرية والمواقف الحياتية والخبرات السابقة التي تفاعل معها تزوده بتصور  تطورت عبر التنشئة األ
توقعات  فيه  معينة.الف  أوللنجاح    هيحدد  وخبرات  لمواقف  تعرضه  عند  يواجهه  الذي    وترتبط  شل 

باأل الذات  بكفاءة  الفرد  يضعها  معتقدات  التي  والقيا   األفراد حكام  التنظيم  عن  قدرتهم  م  حول 
من   الالزمة  المهام  من  الوصول  أبمجموعة  األأ  إلىجل  من  البحوث أو   المرغوب،  داءنماط  ن 

التقانة   لقبول  ب  عتمادهاا و السابقة  الذاتية  الكفاءة  وظفت  عامال  وصفقد  قبول   في  يؤثر  ا  مهم  ها 
 ه لها.استعماللتقانة المعلومات و  عملالمست
 مفهوم الكفاءة الذاتية ومصادرها: أولا 

االجتماعية  أيرى   النظرية  مكونا  أ صحاب  يمثل  الذاتية  الكفاءة  مصطلح  في    حاسما    ن 
حساس  ن اإلأاث الحياة، و أحد على مصيره والتوافق مع حساس الفرد بالضبط الشخصي والسيطرة إ

بالضبط والسيطرة الشخصية يعمالن على التوافق والتقليل من مستوى الضغوط النفسية )علوان ،  
ك ما، تعرف الكفاءة الذاتية  سلو   أداءتوقعات الفرد حول قدرته على    إطار وفي    .(228،    2012
الفرد عن  أعلى   توقعات  فأنها  للسلوك  تتسم  دائه  مواقف  ه ي  وتنعكس  التوقعات بالغموض،  ذه 

الفرد لأل اختيار  المتضمنة لألعلى  ا  داءنشطة  الصعاب و وكمية  المبذولة ومواجهة    إنجاز لجهود 
تصورات لقدرة الفرد على  "  نها  أ على    نفسه  النسقا في  إليه(. وينظر  30,   2013يمان ،إ)السلوك  

 (.Talsma et al. ,2019, 1) "تائج معينة تنظيم وتنفيذ مسارات العمل المطلوبة لتحقيق ن 
بقدراته ألأويرى البعض   ثقة الفرد  محددة،  سلوكيات    أوعمل    داءن الكفاءة الذاتية هي 

مسؤوليات    أونها الثقة التي يتمتع بها الفرد تجاه نفسه إلنتاج مهام  أوفي هذا السياق عرفت على  
على   للقدرة  تقييم  وهي  وفعال  صحيح  بشكل  معينة  لو س  أداءمعينة  ظروف  في  معين  ك 

Mohamed & bin Yunus ,2017, 41).)    ( 21،  2017دبي ،  )عرفها  نفسه  االتجاه  وفي  
ث أب قدراته  نها  في  الكامنة  الفرد  وغير    أوالجديدة    المواقفأثناءقة  الكثيرة  المطالب  ذات  المواقف 

 أداء تقان ورغبة في  السلوك المرغوب فيه بإ   إنجازالمألوفة، من خالل إدراك الفرد لقدراته على  
بالمبادئ وحسن تعامله مع    األشياءالصعبة، وتعلم    األعمال ، وحل ما ينخر اآلالجديدة والتزامه 

نفسه في تحقيق   السياق   أيضا  ه باصرار. وعرفت  أهدافيواجهه من مشكالت واعتماده على  في 
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على   اإلأ ذاته  على  نها  والقدرة  التأ  أداءمكانيات  ثم  ومن  المطلوب،  العمليالسلوك  في  ات  ثير 
 (. 2016،1565الشوا ، )اث التغيير والتطويرحد مور أل ومجريات األ

ن الكفاءة الذاتية ترتبط بمعتقدات الناس وقدرتهم  أفهو يرى  Bandura (2010, 1-3 )ماأ
األ تغيير  تؤثرحد على  التي  ويعد  حياتهم  في  اث  االعتقاد  ،  للدافع  أساسهذا  و اإلنسانا     إنجاز ي، 

 والرفاه العاطفي. داءاأل
ن مصطلح الكفاءة الذاتية يرتبط بتوقعات وقدرات الفرد  أأعاله  تبين من خالل التعاريف  

ما    أداءعلى   في    إنجاز  أوسلوك  وهي  معينة،  تحدي  نفسه  الوقت مهمة  لذ   تعد  وأداة الفرد  اته 
 المنشودة.   هدافاأل إلىاث التغيير المطلوب والوصول حد إل

الكثير فتشير  الذاتية  الكفاءة  بمصادر  يتعلق  األ  وفيما   ربعة مصادرأوجود    إلىبحاث  من 

 :اآلتية للكفاءة الذاتية هذه المصادر تتمثل برئيس
السابقة   .1 النجاح  أالتجارب  م  أوي  في  معين  الفشل  علىتعتم  إذ وقف  و   د  على  العملية 

وتك العقبات،  على  التغلب  في  المبذولة  الذاتية  الجهود  الكفاءة  ي   أعلىون  دي  ؤ عندما 
ات نجاز (. إّن اإل Yada et. al ,2019, 14ة ) إيجابياتهم الماضية بطريقة  إنجاز   األفراد 
المصدر  األدائ تمثل  للفرد    الكفاءة  في  تأثيرا    األكثرية  تظهر  التي  هي  كونها  ن  أ وذلك 

أن  بإ النجاح،  مكانه  أجل  من  يلزمه  ما  اعتقاد إ  إذ يجمع  يبني  النجاح  بالكفاءة   ا  قوي  ا  ن 
خاصة   تخفضها  فهي  اإلخفاقات  أّما  قوي   إذاالذاتية.  شعور  يبنى  أن  قبل  ظهرت 

ثمّ ون إال على نجاحات سهلة، و ال يحصل  األشخاص كان    إذابالكفاءة، و  يصبحون    من 
ن  أ  أال حباط واالنسحاب بسبب الفشل؛  كثر عرضة لإلأكثر رغبة في النتائج السريعة وأ

م يتطلب  بالكفاءة  قوي  شعور  بو بناء  وذلك  والصعوبات  العوائق  الجهد اسواجهة  طة 
 (. Bandura, 2003, 125المتواصل )

القائمة على  التجربة غير المباشرة    أوعليها من التجارب البديلة    حصل   المعلومات التي .2
تحصيالت   مع  مكي  إذ ،  ينخر اآل نمذجة  الفرد  وعالقة  المجموعة  لقواعد  أن    ين خر اآلن 

. وعادة  Paananen et al. , 2019, 54))تقلل من معتقدات الكفاءة الذاتية    أوتعزز  
الفرد   و   إلىيميل  خبراتهم  من  يستفيد  لكي  الناس  من  غيره  ألن  إنجاز مالحظة  اتهم، 
النم  ينخر اآلمالحظة   وبخاصة  اإلإذ وتقليدهم  الممكن  يجابي ج  من  مصدر أة  يكون   ا  ن 

لأل وينقل  مفيدة  عللمهارات  والقدرة  بالكفاءة  اإلحساس  ناجحةفراد  ممارسات  تحقيق  ، ى 
ثمّ و  بالمالحظة    فإن  من  التعلم  يعتمد  المصدر  باأل  أوهذا  ومالحظة  التعلم  نموذج 
 (. 36،  2013يمان ،  إوهي تمثل الخبرات غير المباشرة )، ينخر اآل

  إذ   ،المهمين   األشخاص ن  ي والتغذية الراجعة التقييمية ماإلقناع اللفظي والدعم االجتماع .3
  إذ ؛  على تنمية الكفاة الذاتية   م يعملمهاالجتماعي مصدر تأثير    أويعد اإلقناع اللفظي  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bandura%2C+Albert
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أراء   على  الشأن  هذا  في  الناس  في    ينخر اآليعتمد  كبيرة  بصفة   محاولة وانطباعاتهم 
أن    إلى Bandura يشير  اتهم. و ة في حيمهمات  إنجاز إقناعهم بشأن قدرتهم على تحقيق  

ين، واالقتناع بها من قبل خر اإلقناع اللفظي هو الحديث الذي يتعلق بخبرات معينة لآل
من التقليد    ا  سبه نوعقد يك    ينخر اآلعن طريق    لفرد لفظيا  ا  إلىمعلومات تأتي    أوالفرد،  
 (.Morris, 2017, 2ته للقيام بالمهمة)وال اأثناء مح في سلوك الفرد  في ويؤثر داءفي األ

الفسيولوجية   .4 )الحاالت  المهمة  المواقف  في  هذه  وتفسيرات  والجسدية  العاطفية  اإلثارة 
ــة والوجدانيــة لألفــراد  (. تؤثر الحالــة البدنيPaananen et al. ,2019, 54)  والعاطفية(

لقــدراتهم    في الم  ،إمكانــاتهم  أومعتقــداتهم  األفعــال  تفســير ردود  تــوترة كعالمــات  ويمكــن 
المــؤدي   فــي  ،  الضــعيف  داءلــألللضــعف  واأللــم  بالتعــب  الشــعور  تفســير  يمكــن  كمــا 

القــوة والتحمــل كعالمــات لضـعف معتقـدات    األنشطة  فـي كفـاءتهم،    األفراد التــي تتطلــب 
المزاجيـة    ؤديت  كمـا ذلـك.    أوالحالـة  فـي  دورهـا  الحالـة إ  إذ العاطفية   ن 

الكفاءةالمزاج معتقدات  تحسن  الجيدة  تضعفها  ،  يـة  السيئة  المزاجية  الحالة  أن  حين   في 
 (.40، 2013)عبود وغياض،  

 بعاد الكفاءة الذاتيةأ
بعاد أ بثالثة   Compeau & Higgins (1995, 191)لـ  بعاد الكفاءة الذاتية وفقا  أتتمثل 

بسيطة ، )مة ما  مرتبط بدرجة الصعوبة المتصورة لمه  هي الحجم والقوة والعمومية، الحجم  يةأساس
أكثر عرض  إذ معتدلة ، صعبة(،   الفرد  ت عيكون  التي  بالمهام  القوة  أبسيطة،    د ة لربط سلوكه  ما 

، ويرتبط  (المختلفة )ثقة عالية ، منخفضة  األنشطة  أداءت قوة وحجم الثقة في  و اترتبط  بمدى تف
بسهولة المعتقد  انتقال  بكيفية  قد أي  أ  ى خر اآل الحاالت    إلى  العموم  ما  لمهمة  الناجح  التنفيذ  ن 

ا عام ا بالكفاءة الذاتية داخل الفرد، وهذا ينطوي على   نقل الكفاءة ألنشطة    إمكانية يغرس إحساس 
 (.Carter  3 ,2019,تتطلب متطلبات مهمة مماثلة ) آخر

بشكل    هممكن توضيحبعاد الثالثة متمايزة ولكنها مترابطة مع بعضها البعض، ويان هذه األ
 (:  2019, 3 Carter,) (Bandura,1977 ,191-215)دناه أبسيط كما في 

ة التي يعتقد صعوبة المهم  مستوى   إلى حجم الكفاءة الذاتية: يشير حجم الكفاءة الذاتية   .1
الذين لديهم قدر كبير من الكفاءة الذاتية سوف يرون   األفراد نها قابله للتحقيق.  أالمرء  

ذوي الكفاءة الذاتية    األشخاص ن  أالمهام الصعبة، في حين    إنجازعلي  أنفسهم قادرين  
 إطار شكال بسيطه من السلوك. وفي  أتنفيذ    ضة سيرون أنفسهم قادرين فقط علىالمنخف

، هذا المستوى يتعلق بتعقد المشكلة  فإن  .ربط الكفاءة الذاتية بالمشكلة التي تواجه الفرد 
 .المشكالت المختلفة في صعوباتها  الذاتية لحلن يجمع خبرة كفاءته أفالفرد يستطيع 
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نه يعكس أ القناعة بالحكم، كما    ى مستو   إلىقوة الكفاءة الذاتية: تشير قوه الكفاءة الذاتية   .2
المعلومات.    الكفاءة  مقاومة تأكيد  لعدم  لديهم إحساس ضعيف   األفراد ن  إالذاتية  الذين 

بال أكبر  بسهوله  باإلحباط  سيصابون  الذاتية  تعترض  بالكفاءة  التي  دائهم،  ألعقبات 
الذين    األفراد   فإنالنقيض من ذلك،    ىلوقعاتهم حول قدراتهم. وعوسيستجيبون بخفض ت
با قوي  إحساس  الصعبةلديهم  المشاكل  تردعهم  لن  بإحسلكفاءة  وسيحتفظون  اسهم  ، 

إل  ونتيجة  الذاتية،  المرجح  صر بالكفاءة  فمن  االستمرار،  على  عل أارهم  يتغلبوا  أيه ن    ى 
الذاتية  إ  موجودة.  ةعقب الكفاءة  قوة  عند  ن  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  بقاء  هو  وثباتها 

القوية تظل  مستواها في ظروف مختلفة ومتناقضة، فتوق الذاتية  الكفاءة  كثر قدرة أعات 
ن الكفاءة الذاتية  أه، في حين  أهدافمثابرة الفرد لتحقيق    إلىويؤدي ذلك    مقاومةعلى ال

 فشل.  أو حباطإة عند مرور الفرد بأي  بسهولنطفئ ن تأالضعيفة يمكن 
الذاتية   .3 للكفاءة  العمومية  تشير  الذاتية:  الكفاءة  التصورات   ىمد   إلىعمومية  اقتصار 

نهم قادرون أ  األفراد نه قد يعتقد بعض  إ  إذ الخاصة بالكفاءة الذاتية علي حاالت معينة.  
ن  أ ين  وف، في ح من الظر   ة وكيات، ولكن فقط تحت مجموعة معينبعض السل  أداء  ىعل

يعتقدون    خراآلالبعض   يمكن  أقد  ينفذوا سلو أنهم  من  تحت  كيات  من  أعينة  ي ظرف 
 الظروف. 

لدى   المتغير  هذا  في  الحاصل  التباين  الذاتية  الكفاءة  وعمومية  وقوة  ن إ  إذ ،  األفراد تفسر حجم 
الفنجاز عمل ما    أوسلوك معين    أداءتصوراتهم وقدراتهم وثقتهم على   تجاه يرتبط بتوجهات  رد 

 بعاد الثالثة، والتي تكون مترابطة مع بعضها البعض. هذه األ
   األنماط: المفهوم و تقانة المعلوماتلذاتية  في الكفاءة اثانياا :

قدمهاوفق ا لإل التي  )  سهامات  الذاتية1997،    1986،    1977باندورا  للكفاءة  تشير  (   ،
مهمة معينة،    أوفي حالة    داءقدرته على األمعتقداته حول    أوتقديرات الفرد    إلىالكفاءة الذاتية  

تعد   ا  واحدةوهي  البشري  من  للنشاط  التوجيهية  تؤثر  إي  إلعوامل  البشري بشكل    فينها  السلوك 
 مباشر كدوافع الفرد وأنماط تفكيره. 

نظر  إ وجهات  الخار   األفراد ن  الدافع  مفهوم  تعكس  قدراتهم  االكتفاء حول  من  بدال   جي 
نظر ا ألن الكفاءة الذاتية  و حد ما العالقة بين الدافع والكفاءة الذاتية.    إلى، مما يفسر  الذاتي فقط

تتكون من معتقدات إدراكية تتعلق بنشاط معين للفرد، فيجب أن يكون قياسه مع موقف ومهمة  
 . (Latikka et al. , 2019, 2معينة ) 

عن   نتج  قد   األعماللقد  التي  المعر   Bandura  مهاالفكرية  بنظرية  يعرف  فة ما 
ي،  اإلنسانجل تفسير السلوك  أفي الكثير من المجاالت وذلك من    تم تطبيقها  االجتماعية، والتي

دراسات   توصلت  تتأ   إلى  Banduraلقد  وسلوكياته  الفرد  معتقدات  الذاتية.  با  أثرن  كما  لكفاءة 
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  ة تقان تطبيق هذه النظرية كان في مجاالت مختلفة، ومن ضمن هذه المجاالت    فإن،  اشرنا سابقا  
في  أ   إلى  (Compeau & Higgins, 1995)  أشار  إذ المعلومات.   تؤثر  الذاتية  الكفاءة  ن 

 المعلومات.  تقانةالسلوكيات المتعلقة بتبني  
من الدراسات الريادية في مجال الكفاءة   Compeau & Higgins (1995)وتعد دراسة  

للحاسوب   تعر قدّ   ولقد   .Computer Self-Efficacyالذاتية  الباحثان     ا  يفم 
لل الذاتية  الحكم    "نهاأعلى    حاسوب للكفاءة  قدراته  على   الحاسوب"   ستعمالالشخص 

(Compeau & Higgins, 1995, 192)  . 
ن الباحثين  إآخر، فيمكن القول  التعبير عن متغير الكفاءة الذاتية بمصطلح    إطاروفي  

التي تهدف   النظريات  العديد من  المبرر  ريها نظ، ومناألفراد تفسير سلوكيات    إلىقدموا  الفعل  ة 
 Ajzenمهاونظرية السلوك المخطط والتي قدّ    Ajzen and Fishbein (1969) هاموالتي قدّ 

نظرية الفعل    إلىمتغير السيطرة السلوكية المدركة   Ajzen ضافأ. وفي هذه النظرية   (1991)
ن تؤثر  أالممكن    ية سيطرة الفرد والتي منالمبرر، وذلك لألخذ بالحسبان العوامل الخارجية لطوع

السلوكي يحدد   داءن األأ فكرة مفادها    الىكانت باالستناد    ضافةن هذه اإلإه.  نواياه وسلوكيات   في
ووفقا   السلوكية(.  )السيطرة  والقدرة  )النية(  الحافز  خالل    فإن    Kasprzyk (2002) لرأي  من 

قدم الذي  الذاتية  الكفاءة  المدركة هي مشابهة لمصطلح  السلوكية    . ووفقا   Banduraه  السيطرة 
المخطط،   السلوك  ا  فإنلنظرية  خالل  السيطرة  من  تتحدد  المدركة  السيطرة لسلوكية  معتقدات 

السلوكي، مرجحة من خالل القوة المدركة    داءغياب التسهيالت والمعوقات لأل  أوالمتعلقة بوجود  
عامل    أو لكل  فالفر   أوالتسهيالت    إلىالمدخالت  لذلك،  السلوكية.  يمتلك المعقوقات  الذي  د 

لديه سيطرة مدركة عالية، معتقدات سيطرة قوية   يكون  السلوك سوف  التي تسهل  العوامل  حول 
 السلوك.   داءوالتي ستترجم في زيادة النية أل

جل أوذلك من    وتقاناتها  المعلومات النظريات بشكل واسع في مجال نظم  لقد وظفت هذه  
سلوكيات   بمس   األفراد تفسير  يتعلق  فيما  وتبني  وبخاصة  قبول  استند  تقانة لل  األفراد ألة  ولقد   ،
Davis (1989)  تقديم    إلى في  المبرر  الفعل  ب  هأنموذجنظرية  قبول    أنموذجالمعروف 

من  Technology Acceptance Model  (TAM)التقانة المطورة  النسخة  وفي   أنموذج . 
TAM  مات. المعلو  تقانةمؤثر في تبني  عامال  بوصفها  الكفاءة الذاتية   إضافةتم 

نماط الكفاءة الذاتية، فلقد تم االعتماد على الكفاءة الذاتية لفهم مواقف  أوفي سياق بيان  
تق تجاه  االانالمستعملين  سلوكيات  وفهم  محددة  الذاتية   إذ التقاني،    ستعمالات  الكفاءة  تشير 

أكبر من   عدد    استعمالذوي الكفاءة العالية في    األفراد قدرة    إلى  الحاسوب مثال    أجهزة  ستعمالال
ب  أجهزة واالستمتاع  الاستعمالالحاسوب  الكفاءة  أن  تبين  وقد  بشأنها.  القلق  نسبة  وتقليل  ذاتية  ها 

كبير  تأثير  لها  ا  في  للحاسوب  المحد الكفاءة  و لذاتية  للبرامج،  من    السيمادة  المبكرة  المراحل  في 
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لإلنترنت   الذاتية  الكفاءة  تقسيم  تم  االنترنت  مجال  وفي  العامة  كفاال  لىعالتدريب.  الذاتية  ءة 
بفعالية الفرد في   إيجابي للتنبؤ بشكل    General Internit Self –efficacy( GISEلإلنترنت )

( اإلنترنت  بشبكة  الخاصة  الذاتية  والكفاءة  تشير  WSE  )Web Self-efficayالويب،  التي 
 (.  Latikka et al. , 2019, 3الخدمات عبر اإلنترنت ) ستعمالال

ن يتم التمييز  أنه من الضروري  أفهم يرون    Marakas, Yi & Johnson (1998)اما  
يطلق عليه الكفاءة    لو األ، فالمستوى  حاسوب ال  ستعمالالكفاءة الذاتية البين مستويات متعددة من  

( محددة  لمهمة  الحاسوب  في  ويعرف Task-specific computer self-efficacyالذاتية   ،)
على   المستوى  الفرد أهذا  توقعات  في    نه  الكفاءة  با   أداءعن  مرتبطة  محددة  في مهام  لحاسوب 

ما المستوى الثاني من الكفاءة الذاتية فهو الكفاءة الذاتية العامة للحاسوب أنطاق الحوسبة العامة.  
(General Computers Self-Efficacy  وتشير .)تقدير    إلى  حاسوب الكفاءة الذاتية العامة لل
 تعددة. االت مفي مج هلفرد للكفاءة عبر تطبيقا

الباحثون   صلي يرتبط وبشكل وثيق مع المفهوم األ   لو األن المستوى  أ   إلى  أعالهويشير 
ن التمايز في الكفاءة الذاتية على مستوى  إ.  Banduraللكفاءة الذاتية والذي تم طرحه من قبل  

بق يسمح  محدد  تطبيق  ومستوى  التطبيق  مع  بيئة  الفردية  القدرات  تقييمات  اد  تبعاس  إمكانيةياس 
 . الحاسوب  استعمالمهام تتطلب  داءتقييمات مهارات المجاالت المتعددة والالزمة أل

الثاني المستوى  لل،  اما  العامة  الذاتية  التجارب   حاسوب الكفاءة  من  عمر  نتاج  فهو 
ما    والتي غالبا    للحاسوب مع تعريف الكفاءة الذاتية    كثر توافقا  أن يكون  أ  إلى المترابطة، وهو يميل  

الذاتية    أدبيات واختبارها في  تقديمها  يتم   الكفاءة  المعلومات. ويمكن اعتبار  للحاسوب على  نظم 
 محددة والمتراكمة مع مرور الوقت. نها مجموعة من الكفاءات الذاتية في الحاسوب لمهام أ

الذاتية، يرى   إطار، وفي  أعاله لما ورد في    واستكماال   الكفاءة  انماط  تحديد  نقده لمسألة 
Gupta & Postrom (2019)  اإلأ من  الرغم  على  في  نه  المعرفية  نظم    أدبيات سهامات 

الذاتية،  ال الكفاءة  بخصوص  ال  أال  إمعلومات  فينه  غموض  هناك  تحديد  زال  الكفاءة أي  بعاد 
التقانة    إذ   ،الذاتية نوع  على  الحالي منصب  التركيز  من  المستعملان  نوعين  عنه  نتج  والذي  ة، 

 Gupta. لقد انطلق  هوالكفاءة الذاتية العامة ل  تية للحاسوب لمهمة معينةالكفاءة وهي الكفاءة الذا

& Postrom (2019)    تقانة ن المهمة التي يجري تنفيذها باستعمال الأ مفادها    يةأساسمن فجوة  
على ذلك فلقد قدم    المعلومات. وبناء    تقانةالباحثين في مجال نظم و باالهتمام الكافي من    لم تحظ  

 /المعلومات )محددة    تقانةبعاد نوع  أالذاتية والمنبثقة عن الجمع بين  نماط للكفاءة  أة  ربعأالباحثان  
)بسيطة   المهمة  ونوع  )  /عامة(  مصفوفة  في  ترتيبيها  تم  ولقد  عن 2x2معقدة(.  نتج  ولقد   .)

الشكل  أربعة  أالمصفوفة   ويوضح  الحاسوب.  في  الذاتية  الكفاءة  من  مميزة  مصفوفة  2) نماط   )
Gupta & Postrom (2019)  .للكفاءة الذاتية في الحاسوب 
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 طبيعة المهمة 
ع ال
نو

انة 
تق

 
  بسيطة  معقدة 

SC-SE 
الحكم حول المعرفة المطلوبة  إلىتشير 

الستعمال تطبيقات برمجية محددة 
 األعمال مهمة ذاتية تتعلق ب نجازإل

SS-SE 

الحكم حول المعرفة  إلىتشير 
الستعمال تطبيقات المطلوبة 

مهمة  نجازة إل برمجية محدد 
 معروفة

 محددة 

GC-SE 
الحكم حول المعرفة المطلوبة  إلىتشير 

 أوالستعمال تطبيقات برمجية جديدة 
مهمة ذاتية تتعلق   نجازغير معروفة إل 
 األعمال ب

GS-SE 

الحكم حول المعرفة  إلىتشير 
المطلوبة الستعمال تطبيق  

غير معروف   أوبرمجي جديد 
 مهمة معروفة نجازإل

 عامة 

 الذاتية للحاسوبمصفوفة الكفاءة يوّضح ( 2)شكل لا
Source:Gupta, S., & Bostrom, R. P. (2019). A Revision of Computer Self-Efficacy 

Conceptualizations in Information Systems. ACM SIGMIS Database: the DATABASE 

for Advances in Information Systems, 50(2), 71-93. 
 : اآلتيالناتجة عن تقاطع بعدي المصفوفة كانت على النحو  ربعلخاليا األا ان
 محددة ومهمة بسيطة   تقانة( 1الخلية ) •

• (1)  specific  technology  simple  task  self-efficacy  (SS-SE),  

 محددة ومهمة معقدة   تقانة(  2الخلية ) •

• (2) specific technology complex task self-efficacy (SC-SE),  

 عامة ومهمة بسيطة  تقانة( 3الخلية ) •

•  (3)  general  technology  simple  task  self-efficacy (GS-SE), and 

 عامة ومهمة معقدة  تقانة( 4الخلية ) •

•  (4) general technology complex  task self-efficacy (GC-SE) . 
األ لهذا  مسألت  نموذجوفقا  األا فهناك  عالجهما  في لو األ،  نموذج ن  الذاتية  الكفاءة  أن  ى 

تنفيذها ب  عملةالمست  تقانةالحاسوب ال تعتمد على ال   استعمال فحسب، بل على المهمة المطلوب 
المطل  إلىللوصول    تقانةال تحقيقها.  نتائج  الثانيةوب  هذه    أن   والمسألة  من  كفاءة  كل  تكوين 

 لتقييمها.  عملةالمست مهارةة والالثقة النفسيعلى مزيج من بناء     الكفاءات الذاتية يكون 
 تقانة المعلومات حددات الكفاءة الذاتية في مثالثاا: 

ن تأتي من فراغ، بل هي نتاج لمتغيرات أال يمكن    تقانةاءة الذاتية في الن محددات الكفإ
  Compeau & Higgins (1995)دراسة  ن تؤثر فيها وتدعمها. افترضت  أالممكن  من    ى خر أ
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متغيرات  أ ثالثة  هناك  قبل    يةأساسن  من  التشجيع  هي  الذاتية  الكفاءة  في    ين خر األتؤثر 
في  أ  فلقد   Igbaria & Iivari (1995)ما  أوالدعم،    ين خر األ   من  ستعمالواال الخبرة  ضافا 

حين    يا  أساس  ا  محدد بوصفه  الحاسوب    استعمال في  الذاتية،  الكفاءة    (2000)ضاف  أفي 
Johnson, & Marakas  دات الكفاءة الذاتية.حد م أحد النمذجة السلوكية ك 

 ينخر اآل التشجيع من -1

قبل   من  التشجيع  و   ينخر اآلان  المرجعية  المجموعة  الفرد    األشخاص في  يتطلع  الذين 
في الكفاءة    ا  مؤثر   ن تكون عامال  أل التوقعات السلوكية، من الممكن  للحصول على توجياتهم حو 

حكام  األفي تشكيل    ين خر اآل ، على آراء  ئيا  ، جز األفراد يعتمد    إذ الذاتية وفي المخرجات المتوقعة.  
كان    إذاوبخاصة  الكفاءة الذاتية    في  يؤثر  ينخر اآلالتشجيع من    فإن،  من ثمّ المتعلقة بقدراتهم. و 
( أقرانهم في  1جهات )   ن يأتي من سبعأذا مصداقية. والتشجيع من الممكن    د مصدر التشجيع ي ع
( 6( مديرهم  )5( أصدقائهم  )4( أسرهم  )3)   ى آخر ( أقرانهم في منظمات  2تنظيم عملهم  )

 ..(Compeau & Higgins, 1995, 195)  ( مروؤسيهم7)  ى آخر  إدارة
تشجيع  إ المعلومات   استعمالعلى    األفراد ن  بشأ أفي    تؤثر   تقانة  الفرد  العواقب  حكام  ن 

وفي   للسلوك،  احتمال  أالمحتملة  زمالءه    فإنقل  يسعد  ان  يتوقع  خالل الفرد  من  العمل   في 
 تقانة المعلومات.  استعمالالخاصة بالسلوكيات 

 ينخر اآل من  ستعمالال -2

ن  إ  إذ الكفاءة الذاتية والنتائج المتوقعة.    في مصادر التأثير    أحد هو    ستعمالتشجيع اال  ان
الفعلي لآل يتعلق  خر السلوك  فيما  المستيعد مصالمعلومات  تقانة  بين  للمعلومات   عملة در ا إضافي ا 
نمذجة    أو،  تبين أن التعلم عن طريق المالحظة تائج المتوقعة. لقد  ءة الذاتية والنفي تشكيل الكفا

  في  تأثيرها تؤثر نمذجة السلوك في جزء منه من خالل    إذ ، وسيلة قوية الكتساب السلوك.  السلوك
و  الذاتية،  تأثيرها    أيضا  الكفاءة  النتائج من خالل    فيمن خالل  المحتملة    إظهارتوقعات  النتائج 

 .(Compeau & Higgins, 1995, 196)ك. للسلو 
 الدعم -3

لمستإ المنظمي  الدعم  الممكن    تقانةال  عملين  يؤثرأ من  المتعلقة   األفراد أحكام    في  ن 
تهم  اا من المفترض أن تزيد من قدر إليهبالكفاءة الذاتية. إن توافر المساعدة لألفراد الذين يحتاجون  

ألن    ،توقعات النتائج  فيوالدعم من الممكن أن يؤثر  .  تعزز من القدرات التي يمتلكونها  من ثمّ و 
السلوك ، تجاه  للمنظمة  الرسمي  الموقف  يعكس  الدعم  النتائج    هذا  أدلة حول  يوفر  قد  وبالتالي 

ال التقانةال  ستعمالالمحتملة  الذاتية  الكفاءة  في  المؤثر  المنظمي  الدعم  قياس  ان    ستعمال . 
تق التي من  المساعدة  الالحاسوب كان من خالل  اختيار  المنظمة في مجال  معدات دم من قبل 

باأل المتعلقة  الصعوبات  فضال    جزاءوحل  المتخصص.  والتعليم  والبرامجيات  دور    المادية  عن 
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وتوقعات   الصعوبات،  على  للتغلب  المساعدة  تقديم  في  العمل  ال  األفراد زمالء  الدعم  شامل  عن 
 . (Compeau & Higgins, 1995, 196)  تقانةال عمليالمنظمة لمست الذي تقدمه

 الحاسوب   استعمالالخبرة السابقة في  -4
ن الخبرة في الحاسوب أفي دراستهما على    Igbaria & Iivari (1995, 591)  أكد لقد  
محددا   في    مهما    تعد  الذاتية  المعلومات للكفاءة  وانطالتقانة  خالل   قا  ،  من  االفتراض  هذا  في 

ين توصلت نموذجان الدراسات التي اختبرت هذين األ   إذ   ي السلوك المبرر وقبول التقانة،أنموذج
مفادها    إلى تجاه  أ نتائج  والقلق  الذاتية  بالكفاءة  واضح  بشكل  ترتبط  الحاسوب  في  الخبرة  ن 

ن  أ ن الخبرة في الحاسوب من المحتمل  . استعمالالحاسوب والمنفعة المدركة وسهولة اال  استعمال
التقانة، وذلك من خالل زيادة معتقداتهم    استعمالتجاه    تحسين توقعات الفرد ومعتقداته  إلىتقود  

ف و االتقانة وتخفيض المخ  استعماللسيطرة على التحديات التي تواجههم جراء  في قدراتهم على ا
ن يكون  أ الخبرة من الممكن    فإنعلى ذلك،  بناء     هذه التقانة.  استعمالالتي قد تكون لديهم عن  

مباشرة  لها   غير  الذاتية    لاستعمافي  تأثيرات  الكفاءة  التأثير عبر  هذا  ويكون  المعلومات،  تقانة 
 .  ى آخر ومتغيرات وسيطة 

 النمذجة السلوكية  -5
في    Johnson & Marakas (2000, 403)المتغير كمحدد للكفاءة الذاتية من قبل    اح هذ تر ق  أ 

الشخص ما  دراسته بها  يقوم  التي  المالحظة  هي  السلوكية  بالنمذجة  ويقصد  على    التطبيقية، 
وفي    آخرشخص   المطلوب.  السلوك  النمذجة    إطاريمارس  تمثل  االجتماعية  المعرفية  النظرية 

ن قوة الخبرة البديلة )النمذجة( في تكوين  إ غير المباشرة )الخبرة البديلة(.  السلوكية مثاال للتجربة  
وجدت    رة، ولقد ة المباش تشكيل التصورات عن الكفاءة الذاتية هي في المرتبة الثانية بعد الخبر   أو

واألأالدراسات   الذاتية  الكفاءة  زيادة  في  فاعلة  تعد طريقة  السلوكية  النمذجة  مجموعة    داءن  في 
  Banduraفق مع ما تم طرحه في الدراسات الريادية ل  ن هذه النتائج تتواإواسعة من المجاالت.  

نجاح  أكد والتي   يرى  عندما  الفرد  ان  على  سلوكيات    ملحوظا    ا  فيها  سوف  فإن  ين ر خاآلفي  ه 
  .يتصرف بطريقة قابلة للمقارنة في توقع تحقيق نجاحات مماثلة

الكفاءة الذاتية وتاثيراتها السلوكية    يةأهمنالحظ  المبحث    ان خالل ما تم عرضه في هذ مو 
وسهولة    ات المعلومات بخاصة،تقان  استعمال  في  الفرد وعمله وتاثيرها الكبير   حياة  في المختلفة  

للفرد    تقانات لاالتعامل مع هذه   الذاتية  الكفاءة  يأساس  فهي تشكل عامال    باالعتماد على    ؤدي يا 
ال  كبيرا    دورا   القلق والتوتر لدى  تجاه  في خفض درجة  باالعتماد  التقانات، وي  استعمالفرد  الحظ 
أن  ع ذكره  ماتم  ال  األشخاص لى  الكفاءة  يمتلكون  قدر الذين  تكون  متنوعة  في مجاالت    تهم ذاتية 

  تتضمن   التي  األفراد   سلوك  من  متعددة  رھ فاعلية، كما تؤثر في مظا   كثر أالتحديات    مواجهة  على
 . بنجاح  منهم المطلوبة مهمات ال  إنجازم على ھوإصرار التقانات  أو نشطةلأل  مھاختيار 
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 الثالث   بحث امل
 موقف املستفيد جتاه تقانة املعلومات 

 
نتيجة الختالف البيئة    ى آخر   إلى من منظمة  الحديثة   تقانة المعلومات   استعمال مستوى يختلف  

د يعد موقف المستفي. و والمجتمعي للمنظمات   على المستويين التنظيمي التنظيمية بمختلف متغيراتها  
  المعيار الشخصي دورا    يشكل  إذ ، الفعلي من عدمه  ستعمالفي اال  تجاه التقانة هو المحدد الرئيس

 التقانة.  ستعمالال محددا   رئيسا   وعامال   يا  أساس

 
 تقانة المعلومات  إطارنماطه في أمفهوم الموقف و  :أولا 

  ي والضغوط المرافقة للمنافسة العالمية تول  األعمالفي ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة  
الكبير   االهتمام  من  في  المنظمات  لها  لما  التنافسية،  الميزة  لتحقيق  الحديثة  المفاهيم    أثر تبني 

األ  في  فعال ا  داءتحسين  وتد ونجاح هذه  بالعنصر لمنظمات،  االهتمام  أن  الرائدة  المنظمات  رك 
الموارد، فال يمكن    أهمفي المنظمات من    ورد البشري ويعد الم  البشرى هو السبيل لتحقيق التميز.

ن المنظمة بدون هذا المورد ما هي إاّل مجموعة  إ  إذ المنظمة بدون الموارد بشرية،    أهدافتحقيق  
المباني والمعدات واآلالت   المنظمات، و   األفراد فقط، فمن  ينشؤون  الذين   يمثلون أصال  من  هم 
 .(432، 2016)طه، األصول التي تمتلكها المنظمة 
ويعرف على انه حكم    قوة في مجال علم النفس االجتماعيمتأصل بويعد الموقف مفهوم  

التي يمكن تقييم أكثر استدامة ويشمل مجموعة من المكونات العاطفية والمعرفية والسلوكية، و   أو
عنها   يعبر  )  أوشفهية  بصورة  أن  لفظية    أيضا  ويشير    .(Tarantini et al., 2019, 3غير 

شي    األفراد تقييمات    إلىالموقف   تقييم    أوألي  مثل  والممتلكات   ين خر اآل  األشخاص موضوع، 
 .  (Cai et al. , 2017, 3ذلك ) إلىوالقضايا والمفاهيم المجردة وما 

  أو   يجابيموقف على أنه خصائص فردية تصور السلوك اإلوك، يعرف التقويم السل  إطاروفي     
  (.Serenko & Turel, 2019,4موضوع معين ) أوالسلبي وتعكس الشعور والمعرفة لمفهوم 

بشكل واسع في مجال تقانة المعلومات، والسبب في ذلك   لستعم ا  ن مصطلح الموقف  إ
، يتألف الموقف من ثالثة عناصر  لعلم النفس  ا  ي في هذا المجال. ووفقاإلنسان هو لدراسة السلوك  

ومعرفة الشخص    األشخاص مستوى تفضيالت    إلىتتمثل بالتأثير واإلدراك والسلوك والتي تشير  
الفعل والنية تجاهه، وهو يمثل مكون ا حيوي ا يمكن أن يؤدي    إلى حول الموضوع الموقفي وردود 

  Yarar& Karabacak (2015, 2052)ارأشو  (.Hussein, 2017, 159التقانة ) استعمالنية 
  أو مقرر،    أوبشأن موضوع ما    إيجابيحالة وجود رأي  نه  أوقف من تقانة المعلومات على  الم  إلى
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علقة العوامل المت  أهمة، وهو من بين  إيجابي عرض عالمات مؤثرة    أواالستمتاع بالدورة التدريبية  
تجاه    .الحاسوب   استعمالب السلبي  الفرد  الدافع    الحاسوب   أجهزةوأن موقف  يمكن أن يؤثر على 

واالتصاالت  و   الفردي.  داءواأل المعلومات  تقانة  مواقف  أن  األبحاث  من  كبيرة  مجموعة  تؤكد 
و   ا  إيجابيمرتبطة   المع  استعمالبقبول  واالتصاالت تقانة  تجاه  ،  لومات  السلبية  المواقف  أن  كما 
 et Bögelديدة والمستدامة )قانة الجهذه  الت  حيان تعيق نشرالمتجددة في كثير من األ  التقانات 

, 2018 ,3al..)   ها استعمالأن المواقف تجاه التقانة هي سابقة لنية    إلى  أيضا  الباحثون    أشارو  ،
ال المحددة  العوامل  المستفيد سيس   إذاها فهي تحدد  ستعمالوهي من  كان  أم ال،  تعملما  ن  إ   إذ ها 

 ,Lee)  رفضها  إلىالسلبية ستؤدي  والمواقف  التقانة    استعمال  إلىة سوف تؤدي  يجابي المواقف اإل

2011, 179  .) 
يتمثل بالمواقف   لو األ  ،ينأساسنوعين    لىعيمكن تقسيم المواقف تجاه تقانة المعلومات  

ال عملية    ستعمالالصريحة  بطريقة  مبني  المعلومات  لنظام  نفسي  تقييم  وهو  المعلومات،  تقانة 
، ويطورون  علومات ذات الصلة في ذاكرتهملما  إلىمن الوصول عمدا     األشخاص مدروسة، يمكن  

، ويمكنهم وصفه  على دراية بموقفهم  ن ضمن سياق العملية الحالي، ويكونو   سلبيا    أوا  إيجابيتقييم ا  
ييم ا مستقر ا لتقانة  ما النوع الثاني فيتمثل بالمواقف الضمنية، ويعد الموقف الضمني تق أوح.  بوض

السريع ويتم تنشيطه بدون جهد   تم تخزينه في ذاكرة الوصولالذي يتم تشكيله مسبق ا ويالمعلومات  
الداخلية    أو للمنبهات  استجابة   الجهد  من  قليل  ا  أو بمستوى  وتتضمن سماته  ة  لرئيس الخارجية. 

المحدود  المعالجةو ،  الوعي  السريعو ،  كفاءة  القصد و ،  الوصول  وجود  التحكم  و ،  عدم  من  القليل 
الزم،واستقالل السياق واالستقرار  النوعين  و   ني.ية  المعلومات    استعمالسلوك    فييؤثر كال  تقانة 

السلوك من خالل تشكيل النوايا السلوكية، في  فيت مختلفة، يؤثر الموقف الصريح من خالل آليا
النظام( دون إنتاج    استعمالحين أن الموقف الضمني يؤدي مباشرة لالستجابات السلوكية )مثل  

يعزز وهو  سلوكية  على  نوايا  تزويد    السلوكيات   التعود  خالل  الوصول   المستعملين من  بسهولة 
  (.Serenko & Turel, 2019,3للسلوك المطلوب )

واالتصاالت   المعلومات  تقانة  تجاه  الموقف  تصنيف   هي  يةأساس نماط  أربعة  أ  إلىويمكن 

Kroenung & Bernius, 2012, 3140)  :) 
لذي يعبر عنه من خالل لنفسي االميل ايقصد به  )كينونة معينة(:    األشياءالموقف تجاه   .1

 عدم التفضيل.   أو)كينونة معينة( مع درجة من التفضيل  يءتقييم ش

على   .2 ويعرف  السلوك:  تجاه  الأالموقف  مشاعر  اإلنه  حول    أوة  يجابي فرد    أداء السلبية 
 السلوك المستهدف.  

 ما. يءالعاطفي على أنه إعجاب الشخص بش  الموقف العاطفي: يتم تعريف الموقف .3

 ما. يءالشخص حول ش أفكار إلىالمعرفي: يشير الموقف المعرفي  وقفالم .4
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 تقانة المعلومات  استعمالمحددات الموقف تجاه ثانيا: 
فيها   يكون  التي  الدرجة  على  السلوك  من  الموقف  قيمة    أداءيدل  له  المفترض  السلوك 

التي قدمت من   جإذ الدراسات والنم  إليهعلى ما توصلت    ة لدى الشخص. وبناء  إيجابي  أوسلبية  
مجموع المعتقدات السلوكية التي تربط السلوك بالنتائج, وتربطه  الموقف يتحدد من    فإنالباحثين  
فالبى آخر بسمات   ولذلك،  من  .  من  أد  المعلومات  تقانة  تجاه  الموقف  يتم تشخيص محددات  ن 

به من خالل المرغوبة  المواقف  تعزيز  واستنادا    أجل  المحددات.  بهذه  الد إالدفع  التي راسات  لى 
تقانة   في مجال  المعلوماقدمت  تحديد ونظم  تم  فلقد  للموقف وهي   عدد من   ت  المحددة  العوامل 

 : Davis, 1989, 320))اآلتيك

 المنفعة المدركة   -1

 ا إذ المؤشرات المهمة لقبول هذه التقانة، وبخاصة    أحد هي    ت تقانة المعلوما   استعمالن  إ
ها. وتعرف المنفعة المدركة  استعمالن تتحقق من  أالممكن  درك المنافع التي من  أكان المستفيد قد  

أدائه الوظيفي.   نظام معين من شأنه أن يعزز  استعمالن  إنها الدرجة التي يؤمن بها الفرد  أعلى  
الممكن   من  وله  أوهذا  واضح  بشكل  يؤثر  التأثير  يةأهم ن  في  تجاه   في  كبيرة  المستفيد    موقف 

ومات ال يكون هو الشيء  قف الفرد أمام نظام معلن مو (. إLee, 2011, 176)التقانة  استعمال
يتر  التي  اآلثار  قائم على  هو  ولكن  له من عدمه،  استعماله  يحدد  الذي  قدراته  الوحيد  على  كها 

لم يقدر الشخص على استعمال النظام، فمن المتوقع أن تكون هناك    إذاحتى    من ثمّ ه، و ءتوكفا
 (.  118،  2017ه في العمل )الخضر ، ئأداسن من أدرك بأنه سيح إذا فرص كبيرة لكي يستعمله 

 ستعمال سهولة ال -2

وهي    إلىDavis (319 ,1989)  أشار مهمة  كا    نهأمسألة  المستكلما  نظرة   عمل نت 
لتبنيها، وينتج عن هذا توفر    إيجابيكان هناك موقف    ستعمالللتقانة الجديدة على أنها سهلة اال

استعمالها في  والرغبة  ولقد  الدافعية  سه.  االعرفت  درجة أ  على   ستعمالولة   نها 
وفي .  حد    أدنى  إلىالعمل    أداءن يقلل جهد  أ نظام معين من الممكن    استعمالاعتقاد الفرد بان  

النظام    استعمالالقدرة على  نها  أعلى    ستعمالراحة المستفيد وثقته بالتقانة، تعرف سهولة اال  إطار
و  والثقة  الراحه  محددات  ظل  فى  علبسهولة  فعالرضا  نحو  مجموعى  قبل  من  من   ة ال  محددة 

معين،   نطاق  ضمن  المهام  من  محددة  مجموعه  لتحقيق  تهدف  تعكس    أيضا  وهي  المستفيدين 
هذه التقانة واالستفادة    استعمالالمستفيد من تقانة المعلومات حول المجهود الذي يتطلبه   تصور

 (.43،   2016منها )مصطفى ،
من المعلومات بكل سهولة فير احتياجات المستفيدين  ن تقانة المعلومات التي تستطيع تو إ
بالتأ مفيد ويسر  تقانة  ستكون  وت  هكيد  ل  ؤديله،  المستفيد  تقبل  في  ا  واضح  وهي  دور ا  التقانة  هذه 
إيجاب ا المتوقعة  في  تؤثر  و )الفائدة  ،  آخر العلوي  لذلك،    (.13،  2014ون  سهولة   فإنوفقا 
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  العاملين وجودتها ومدى نجاحها،   األفراد ن  التقانة م  لمدى قبول  يمكن أن تعد مقياسا    ستعمالاال
فراد حول زيادة التوقعات اإليجابية لأل  إلىهذا    أدى   ستعمالالتقانة تمتاز بسهولة االوكلما كانت  

 تقانة المعلومات.  استعمالالمنفعة التي يمكن تحصيلها من 
الحاسوب والتي    لاستعماكفاءة    هي    ستعمالسهولة اال  في  العوامل التي تؤثر   أهمومن  

ملين  العا  األفراد كان لدى  نه كلما  إ  إذا،  اح تبني تطبيقات تقانة المعلومات لنج   يا  أساس  تعد عامال  
على   األوي  الحاسوب   استعمالالقدرة  المبادئ  سهلة  ستعمالال  ةي ساسمتلكون  التقانة  كانت  ه 

لهم،    ستعمالاال الثاني  أبالنسبة  العامل  فالدعمما  بالتسهيالت   الموارد    فيتعلق  وتوافر  المنظمي 
،  2018ومحمد ،    السبعاوي )في التطبيق الناجح للنظام    لالزمة لتشغيل النظام تمثل عامال رئيسا  ا

العمل على   عند   ستعمالعامل سهولة اال يةأهم   (136،  2014الفريح والكندري،  )  أكد وقد   (.363
وتشغيل   وتطبيق  تأتصميم  من  له  لما  نظام  بالشعور  ثير  أ ي  و إيجابي  ثمّ باالستفادة  تكوين    من 

اإلإيجابي اتجاهات ومواقف   الحكم   ينعكس في  بما  التقانة  نحو  واالندفاع    يجابية  فعاليتها  على 
 ها. استعمالنحو 

 الكفاءة الذاتية  -3

عامال   الذاتية  الكفاءة  المست  في  يؤثر  ا  مهم  تعد  خالل   عملقبول  من  المعلومات  لتقانة 
هذه   نحو  الفردية  المواقف  التقانة  تشكيل  اعتماد  لفهم  حاسمة  مكونات  هي  والمواقف  التقانة، 

تصورات ال وتتيح  المستقبلية.  التقانية  االتجاهات  حول  رؤى  الكتساب  مهمة  أنها  كما  جديدة، 
، وتحديد مستوى  همأهداف  إعداد السلوكية، وتسهيل    نشطةاأل اختيار    إمكانيةالكفاءة الذاتية لألفراد  

  األفراد ن  إ  إذ لمختلفة،  والمثابرة المتوقعة عند مواجهتهم للعقبات ا  جهودهم، وتوجيه مستوى الثبات 
يميلون   الذاتية  الكفاءة  منخفضة  تصورات  لديهم  على    إلىالذين  الحقيقية  قدرتهم  من  التقليل 

هم  فإنكفائتهم الذاتية    الذين لديهم تصورات عن  األفراد ن  أعامل مع المواقف الحرجة، في حين  الت
موقف ا   على  ابي إيجسيظهرون  القدرة  في  المحدد    تجاوزا  الهدف  واستكمال   العقبات 

(, 2016, 12et al. Rahman) . السابق.وقد تم شرحها في المبحث 

 المعتقدات  -4

المعتقد   يقبلها    إلى يشير  التي  المعرفية  بظاهرة معينة ويصبح    األفراد الحالة  يتعلق  فيما 
إل الفرد  ويدفع  دائمة،  قيمة  المقبول  االعتقاد    ارظهاالعتقاد  هذا  مع  يتوافق  الذي   العمل 

(, 2019 ,248 et al.Ojo ).   السلوك عن  اعتقاداته  على   باالعتماد  الفرد  مواقف  وتتحدد 
للتقييمات حول المعتقدات، وهذه المعتقدات قد تكون سلوكية    ويتم تطويرها وتنقيحها وفقا    ونتائجه،

عن    األفراد ن المعتقدات التي يكونها  إ(.  141،  2019،  الكرعاوي معتقدات سيطرة )  أومعيارية    أو
تؤثرقدراتهم   بها  في   وتوقعاتهم  يتصرفون  التي  أل  األفراد ف  ،الطرائق  بينهم  فيما    داء يختلفون 
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ال سيز تالمهمات  كفلو اي  حيث  من  على  ونها  وقدرتهم  وتجنبإنجاز اءتهم  للمها  التي هم  واقف 
 . (2013،99عسكر ، )  دائهاأالتشعرهم بالقدرة على 

محد دت  ووج هي  المعتقدات  أن  التجريبية  للغاية  الدراسات  قوية  التقانة،    ستعمالالدات 
، وتفضيالتهم  تجاه هذه تقانة المعلومات   استعمالوي عتقد أن معتقدات المستفيدين حول عواقب  

عدم    أوقبول    أو العواقب هي التي شكلت مواقفهم تجاه هذه التقانة، وهذه المواقف قد تمثل رضا  
حو  اعتبار   استعمالل  الرضا  الموقف  ويشكل  اال  ا  حيوي  ا  التقانة.  للتطبيقات    ستعمالفي  الناجح 

  ووفقا    .(et al. Tubaishat ,2016 ,102(  ةيالتقان   جهزةاأل، بما في ذلك نظم الحاسوب و يةالتقان 
ة  التقان  استعمالاتجاهاته ومواقفه السلوكية نحو    في  عتقدات تتكون لدى الفرد وتؤثرالم  فإنلذلك،  
ي  يببما  المستجعله  سلوك  إتيان  نية  المستجدات عمليت  وفق  المعتقدات  هذه  بتعديل  ويقوم   ، 

سلبا   ومواقفه  اتجاهاته  على  يؤثر  بما  األمور  يجعله   ،إيجابا    أو  من  الذي   األمر 
 ( TAM)ل التقانة  نموذج قبو أ  إليه  أشاروهذا ما    التقانة  استعمال عدم    أو  ستعماليبيت النية ال

 (. 39، 2017مليجي ، )عرفه وال
 التأثيرات الجتماعية  -5

تجاه تقانة المعلومات، ولقد   األفراد في تحديد مواقف    مهما    ان للتأثيرات االجتماعية دورا  
قبول التقانة وغيرها    أنموذجهذه المسألة ومنها نظرية الفعل المبرر و   أكدت الكثير من النظريات 

والنم النظريات  بنيإذ من  والتي  المعدلة  النمبناء     ت ج  االجتماعية  إ.  أعالهج  إذ على  التأثيرات  ن 
 تتمثل بالمعايير الذاتية والصورة.    Venketesh & Davis (2000)وحسب رأي 

الذاتية   المعايير  أجل   إلىتشير  من  الشخص  على  يمارس  الذي  االجتماعي  الضغط 
هل واألصدقاء ومن المفترض أن يحدد معيار األ  ،عدم وضعه موضع التنفيذ   أووضع السلوك,  

 . (371، 2012، المتعلقة بالمرجعيات المهمة للفرد )رمضان لمعتقدات الذاتيةعن طريق مجموع ا
المهمين بالنسبة  له حول تأديته لهذا السلوك    األشخاص ن المعايير الذاتية تتعلق بتوقعات  إي  أ

  األشخاص   نأوهو يعتقد  )الموقف(،    ا  إيجابي لسلوك ما    األفراد كان تقييم    إذ من عدمه. وفقا لذلك،  
قوية   نية  ستكون  فالنتيجة  الذاتية(  )المعايير  المقترح  السلوك  لتأدية  يأيدونه  له   المهمين 

و  السلوك،  هذا  ثمّ لتبني  مرتفعة   فإن  من  ستكون  الفرد  قبل  من  السلوك  هذا  تأدية   احتماالت 
(Sheppard& Warshaw, 1988, 330). 

ما    غالبا    األفراد فمقاييس التأثيرات االجتماعية،    أحد   يفالمكانة االجتماعية(    أواما الصورة )
لتأثيرات  االجتماعية  يستجيبون  إنشاء  أمن    ،المعيارية  في     صيانة  أوجل  عنهم  مالئمة  صورة 

قبل   من  المتغير  هذا  عرف  ولقد  معينة.  مرجعية  مجموعة   Moore and Benbasatداخل 

زيز وضعه في  من أجل تع  بداعه لإلاستعمالعلى أنه المدى الذي يدرك فيه الفرد    (195 ,1991)
ن هذا المتغير يركز على القبول االجتماعي للفرد في داخل المنظمة.  إي  أالنظام االجتماعي".  
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 Golesوفي سياق استشكاف العوامل المحددة لموقف المستفيد تجاه تقانة المعلومات  فلقد وجد  

et al. ,(2008, 458-487)  ن تكون محددات أ   من الممكن  يةساساألن هناك بعض العوامل  أ
 لبرامجيات هي: ا استعماللموقف المستفيد تجاه 

 : تم شرح هذا العامل بداية هذه الفقرة. المنفعة المدركة .1

دراسة العليها    هاتأكد التي    يةساساأل العوامل    أحد : يمثل الوعي القانوني  الوعي القانوني .2
ن الفرد قد يكون غير  إ  إذ البرامجيات،    استعمالفيما يتعلق بالعوامل لموقف الفرد تجاه  

موقف  يتغير  قد  الوعي  زيادة  مع  ولكن  معين،  لسلوك  المحتملة  العواقب  لبعض  مدرك 
من   فالكثير  نسخ    األفراد الفرد.  على  المفروضة  والعقوبات  للقيود  قليل  فهم  لديهم 

 ب أن ، يجق التأليف والنشر وعواقب )كسرها(البرمجيات" ومع زيادة وعيهم بقانون حقو 
 ة. إيجابي هذه البرامجيات بشكل غير قانوني أقل  استعمال تجاه  يصبح موقفهم

كيف يشعر   أو،  السلوك  أداءهو موقف أخالقي للفرد حول    اللتزام األخالقي الشخصي:  .3
تجاه   ألالسلوك  أداءالفرد  الفرد  تقييم  نتائج  عكس  االخالقي  الموقف  يكون  وقد   داء ، 
بالذنب ألنه انتهك كان الفرد يشعر    إذاخالقي الشخصي ما  يعكس االلتزام األ  إذ السلوك.  

داخلي بالذنب   أو،  معيار  يشعر  ال  ،ال  مع  متسق ا  كان  السلوك  بينت رمعاييألن  ولقد   .
نظرية السلوك المخطط يزيد   إلىااللتزام األخالقي الشخصي    إضافةن  أبعض الدراسات  

 من القوة التنبؤية للنموذج.  

نزعة    أثرللمخاطر. وتت  الشخص فيه نفسه متحمال    د ى الذي يع: هي المد المخاطرة  تحمل .4
المخاطرة    إلىالفرد للمخاطرة بكيفية إدراكه لنفسه، فالفرد ذي الهوية الشخصية التي تميل  

محفوفة بالمخاطر، على األقل من    محاولةألنه يرى أنها  ؛  ن ينسخ البرنامجأ من الممكن  
 .  حيث العواقب المحتملة

الماضي .5 المستقبلي  :  السلوك  السلوك  توقع  في  الماضي  السلوك  دور  موضوع  حاز  لقد 
ها الدراسات السلوكية، وكان هناك الكثير من النقاش حول ت تناولر التي  و االمح  أهم   أحد 

لقد   الموضوع.  بأكد هذا  الدراسات  بعض  جوهإت  دور  له  الماضي  السلوك  في ن  ري 
كان      (Ajzen, 1991)  ن بعض الباحثين ومن ضمنهمأالسلوك المستقبلي، في حين  

تقبل هو مؤشر على  وهي أن أي ارتباط بين السلوك في الماضي والمس  ى خر ألديهم فكرة  
السلوك السلاستقرار  بين  سببية  عالقة  على  وليس  ومع ،  والمستقبل.  الماضي  في  وك 

مشتركة في كال الموقفين هي ينتج عن السلوك الماضي خبرة    واحدة، هناك نقطة  ذلك
ن تساعد في أ ن تجارب الماضي من الممكن  إي  أونتائجه،  سلوك ومحدداته  تتعلق بهذا ال

 شرح السلوك المستقبلي.  
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ن هذا أتقانة المعلومات،    إطارحول الموقف في    دبيات األيالحظ من خالل ما تم طرحه في  
اه  ن الموقف الذي يتبنإ  إذ تقانة المعلومات.    استعمالالعوامل الجوهرية في تبني و   أحدالعامل يعد  

هذه   تجاه  عامال    ا  إيجابيكان    إذاالتقانة  الفرد  و   محفزا    يا  أساس  سيكون  التقانة  ها  استعماللتبني 
ها استعمالتبني التقانة و   وانتشارها، في حين ان الموقف السلبي تجاه التقانة قد يكون عائقا امام

الدراسات   من  الكثير  سعت  فلقد  لذلك،  الموقف    إلىوانتشارها.  عدراسة  استشوعملت  كاف  لى 
تقانة المعلومات   استعمالفي    اساسيا    جل جعله عامال  أالمؤثرة فيه وذلك من    محدداته والعوامل

 وقبولها. 
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 الرابع بحث  امل
 الثقة بتقانة املعلومات 

 
الحادي والعشرون نموا  شهد   في   ملحوظا    المعلومات وازديادا    تقانةفي    سريعا    القرن 

القطاعات    ستعمالهاا واالجتماع  ةالطبيفي  والثقافيةواالقتصادية  والترفيهية  باشرت    ،ية  وقد 
ونامية   متقدمة  تشبوضبلدان  إساع  وبتجريم  خاصة  وسياسات  تقانة    استعمال  ءة ريعات 

واإلجرا  المعلومات  السياسات  هذه  ال  ءات وتناولت  الالزمة  الثقة  بناء  اجل    تقانة   ستعمالمن 
ألفراد من تبادل واستعمال  اومات يتمكن فيه  مجتمع آمن للمعل ء  المعلومات وتعزيز أمنها، وبنا

باناالتق الموجودة  أت  الحاسوبية ومعلوماتهم  في  مان وحرية ومن دون خوف على أمن نظمهم 
 ات توفير تطبيقات إلكترونية موثوقة تالئم احتياجات ان الثقة بالتقء  ستدعي بنا البيئة الرقمية. وي

حمية وآمنة وقادرة على هذه التطبيقات م   . وينبغي أن تكونالمستفيدين ويسهل االستثمار فيها
  المد زمني بعيد او قريب.خزنها وتحفظها  حماية المعلومات التي ت 

 الثقة الشخصية والثقة بالتقانةالثقة: المفهوم والتمييز بين : أولا 
والفعاليـات  األفـراد وجـوهري لفهـم السـلوك الجمـاعي والفـردي بـين   ا  يأساس  تمثل الثقة عامال  

ــتقرار و  داريـــةاإل ــتقرةواالسـ ــة ومسـ ــة لبنـــاء عالقـــات ثابتـ ــا و أ فالمنظمـــات التـــي ، مهمـ نشـــطتها أعمالهـ
مـن تلـك التـي تنعـدم بهـا الثقـة  ا  إبداعو  كثر نجاحا  أيز بمعدالت عالية من الثقة تكون  وعالقاتها تتم
 (.284، 2017)الحسيني ،

 أوشـيء مـا لالعتمـاد علـى  أحـد نهـا مـدى اسـتعداد طـرف و أعلـى  (Trust) وتعـرف الثقـة
 شخص ما في موقف معين مع شعور باألمان النسبي، علـى الـرغم مـن العواقـب السـلبية الممكنـة،

للثقــة يتمثــل باالعتمــاد علــى طــرف موثــوق بــه، والتــي قــد  ا  عريضــ ا  ويشــمل صــراحة  وضــمن ا مفهومــ
لقبـول  نها تنجم عن نتيجة سـلبية، بمعنـى أن الطـرف المـانح مسـتعد أ أو، ةإيجابيتنتج عن  منفعة 

 ةيـالتقانمـا مـن الناحيـة أ .(Jøsang et al. ,2007,4) المخـاطر الظرفيـة الناتجـة عـن مـنح الثقـة
ا فــي المعــامالت والعمليــات التــي تــتم بوســاطة  الثقــة فــإن يمكــن تعريفهــا و  الحاســوب تحتــل دور ا مهمــ 

 ةيعــرض المعلومــات المطلوبــة بشــكل صــحيح وبدقــة عاليــة مــع وجــود خصوصــ إمكانيــةعلــى انهــا 
 .(20، 2017)حبش ، عملللمست

الثقـة  إذ ، واآللـة اإلنسـانن بـين أو الضـرورية للتعـ يةساسـاألمن العناصـر    واحدةالثقة هي  و 
ل المعلومـات التـي يـتم رغبـة النـاس فـي قبـو  فـيسـياقات ألنهـا تـؤثر بشـكل مباشـر مهمة في هـذه ال

بشــر فــي بيئــات تــي يتخــذها الالقــرارات ال فــيوتــؤثر بشــكل كبيــر  ةيــالتقان نظمــةاألطة اســإنتاجهــا بو 
، ن الثقـة قـد يكـون لهـا عواقـب سـلبيةمحفوفة بالمخاطر. وتوجد مستويات مختلفة مـ أوغير مؤكدة 
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 أوه )في حاالت مستويات الثقة المرتفعة للغاية( استعمالمثل االعتماد المفرط على النظام وإساءة 
 )لغايـــــــــــــــةة المنخفضـــــــــــــــة لال النظـــــــــــــــام بالكامـــــــــــــــل )فـــــــــــــــي حـــــــــــــــاالت مســـــــــــــــتويات الثقـــــــــــــــأهمـــــــــــــــ

(Hancock et al. , 2011 , 518.) 
 إطـارحـددوا ثالثـة اتجاهـات لتعريـف الثقـة فـي    Lippert & Swiercz (2005)مـاأ

 :اآلتيتقانة المعلومات تمثلت ب
 Expectation or Confidence موثوقيـة أونهـا توقـع أالثقـة علـى  إلـىالنظـر  :لواأل التجااه 

موثوقيـة  كمـا  أوفي تعريف الثقة هـي اعتبارهـا توقـع  لو األرك العامل المشت  فإنلهذا االتجاه    وفقا  
هـذه الدراسـات وهـي  ركزت عليها يةأساسظهر في بحوث متعددة التخصصات، ولقد ظهرت سمة 

ن التقانـة سـوف تعمـل أترتبط الثقة بوصفها توقع  بفكرة .  اعتبار الثقة "توقع حالة الثقة المستقبلية"
هــا تســلك كونب  لتلــك التقانــةتقيــيم الفــرد  إلــىي، وهــذا مــا ســيؤدي متوافــق فــي زمــن مســتقبل أســلوب ب

 . من الممكن توقعه مستقبال   ا  سلوك
 The Object of trust موضـوع الثقـةنهـا التركيـز علـى أالثقـة علـى  إلـىالنظر  التجاه الثاني:

 ان حــينالدراســات التــي تبنــت مســألة الثقــة التحقيــق فــي الثقــة بــين شخصــين فــي  معظــمركــزت  إذ ،
يكـون  فـي حـين الثقة الشخصية يكون الشـخص، . ان الهدف منآخر  ئا  موضوع الثقة قد يكون شي

لهـذا المنظـور هـي  بـرامج تقانـة المعلومـات. فالثقـة وفقـا   أو  جهـزةاأللتركيز فـي الثقـة بالتقانـة علـى  ا
 حدث ما. أوكائن  أوتطبيقه على شخص  أوشرط يتم توجيهه  أوتصور  أوحالة 

-Multiبعـــــــاد نهـــــــا بنـــــــاء مفـــــــاهيمي متعـــــــدد األأالثقـــــــة علـــــــى  إلـــــــى: النظـــــــر ثالااااااا التجااااااااه ال

Dimensionality of The Trust Construct 
ن الثقة تمتاز بخصائص عدة مثـل موثوقيـة الكينونـة أ إلىهذا االتجاه  إطارفي   ون الباحث  أشار  إذ 

 ومصداقيتها والدافعية. 
ن أوهـي  (Mcknight et al. 2011)ا إليهمسألة مهمة نبه  إلىة شار ومن الضروري اإل

، األفراد الثقـة بـ إطـارالكثير من الدراسات في حقل نظم المعلومـات تعاملـت مـع موضـوع الثقـة فـي 
خــذ بنظــر االعتبــار الثقــة بتقانــة المعلومــات، وبخاصــة الدراســات التعامــل مــع موضــوع مــع عــدم األ
بالتقانـة فلقـد  والثقـة األفراد الثقـة بـاضـحة بـين مقارنـة و  يجـاد في قبـول التقانـة. وإل األفراد تأثير الثقة ب

 :اآلتيلهذه المقارنة تمثلت ب يةأساسر و اثالثة مح (Mcknight et al. 2011, 125)وضع 
 
 Contextual Conditionالحالة السياقية  -1

ــة ســـواء كانـــت تـــرتبط بأشـــخاص إ ــة الثقـ ــا فإنتقانـــة  أون حالـ ــألتين همـ ــا مسـ ــا تتضـــمن فـــي طياتهـ هـ
مــا علــى أالكاملــة علــى النتــائج ألنــه يعتمــد ن الواثــق قــد يفتقــر للســيطرة إ إذ . أكــد م التالمخــاطر وعــد 

لواثـــق تجعـــل ا ينخـــر اآلن االعتمـــاد علـــى إلتقانـــة إلكمـــال المهمـــة المطلوبـــة. علـــى ا أو األشـــخاص 
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ن الموثوق بـه ال يـؤدي المسـؤوليات المتوقعـة منـه، سـواء كـان هـذا أيخاطر في مسألة معينة وهي  
, يعتمــد الشــخص علــى شــخص أكــد غيــر مقصــود. هــذا يعنــي فــي حالــة عــدم الت أود بشــكل مقصــو 

,  يعتمــد الشــخص ى خــر أ. مــن ناحيــة غيــر مقصــود  أو قــد ال يــؤدي دوره ســواء بشــكل مقصــود  آخــر
فــرد علـى التقانـة التــي قـد ال تظهــر القـدرات المطلوبــة )بـدون قصــد(  فـي تلبيــة دورهـا. فعنــدما يثـق 

يرتبطان بنشر البيانات عبـر  أكد مخاطر وعدم ت إلىه قد يتعرض فإن  بتطبيق معين لخزن البيانات 
 عملمسـت فـإنه االنترنت وخزن بيانات سرية على الخوادم. وبغض النظر عن مصدر الفشل وسـبب

فشل التطبيق بالعمـل المتوقـع منـه وهـذا مشـابه للمخـاطر   إذاالتقانة يتحمل مخاطر النتائج السلبية  
الوثـوق الشخصـي بـه.  إمكانيـةبـات فشل فـي إث (اإلنسان)كان الموثوق به   إذاالتي يتحملها الواثق  

 مخاطر.  تحملا متاهوالثقة بالتقانة كل األشخاص الثقة ب فإنوعليه 
 Object of Dependenceموضوع العتماد  -2

يثـــق الشـــخص  إذ موضـــوع االعتمـــاد،  إلـــىعـــن الثقـــة بالتقانـــة بالنســـبة   األشـــخاص تختلـــف الثقـــة ب
ــة  أوعنصــــر أخالقــــي ) آخــــربشــــخص  ــا فــــي الحالــــة الثانيــــة فهــــو يثــــق بتقانــــة معينــ اختيــــاري( أمــ

بمــــدى محــــدود مــــن القــــدرات ينقصــــها القــــدرة علــــى االختيــــار، أي  اإلنســــان)مصــــطنعات صــــنعها 
صــائص التقانــة، ولكــن هــذا ال اإلرادة(. تعكــس الثقــة المرتبطــة بتقانــة المعلومــات معتقــدات حــول خ

 أهـداف أوتظهر كلما واجهت خطـة شـخص  ة من العواطف فالعواطفن الثقة بالتقانة خاليأ  يعني
البعض  داءعلى تقانات ذات موثوقية قليلة أل  حياناأل في بعض شخص معوقات. وبما أننا نعتمد  

لهــذا انفعــاالت، و  أوإعاقــة خططنــا وينــتج عــن ذلــك عواطــف  إلــىالتقانــة قــد تــؤدي  فــإنمــن المهــام 
 تجاه هذه التقانة.  األفراد سلبية يطورها  أوة إيجابي عاطفة ن تعكسأالسبب الثقة بالتقانة يمكن 

 Nature of Trustor’s Expectations طبيعة توقعات الواثق -3
خصــائص مختلفــة  يأخــذون بنظــر االعتبــار األفــراد  فــإنوالتقانــة،  األفــراد عنــدما تتشــكل الثقــة فــي 

المعتقـدات بـأن  إلـىثـوق( تشـير التـي تسـمى بشـكل أدق معتقـدات الو ن الثقة )إلموضوع االعتماد.  
ما هو متوقع منهم في موقف معين. وعلـى  داءالتقانة يمتلكون خصائص ضرورية أل  أوالشخص  

لخصــائص التقانــة معتقداتــه حــول قــدرة  المســتعمل, تعكــس تقييمــات األشــخاص نحــو مشــابه للثقــة ب
 التقانــةلخصـائص ن كانــت اإتمثلــة بخصائصـها الموضــوعية. حتـى التقانـة علـى تســليم وعودهـا الم

سـياق  أوباالعتمـاد علـى التجربـة  داءتجـاه األ  المستعمل, قد تختلف معتقدات  الموضوعية موجودة
عــن توقعــاتهم حــول يعبــرون  المســتعملين فــإنوالثقــة بالتقانــة  األفراد . عنــد مقارنــة الثقــة بــســتعمالاال

 خصائص مختلفة. 
الخـتالف  ا  سـبابأان هنـاك  إلـى( (Lippert & Swiercz ,2005, 343وفي االتجـاه ذاتـه يشـير 

 :اآلتيوهي على النحو  اإلنسانالثقة في التقانة عن الثقة في 
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تكــون  )ثقــة شخصــية( آخــرهنــاك فــرق فــي اتجــاه عالقــة الثقــة فعنــدما يثــق شــخص بشــخص  -1
,  ولكـن فـي ظـروف الثقـة خـراآلن الفـردين يقيمـان الثقـة حـول بعضـهم إالعالقة ثنائية الجانب أي  

 ن تبادله الثقة. أفرد ولكن التقانة غير قادرة على بالتقانة من قبل النة تمنح الثقة بالتقا
ليكـون محـل  خـراآلن يقـيم ويقـيس جاهزيـة الشـخص أعالقـة الثقـة الشخصـية يمكـن للفـرد في    -2

ــ ــالفرد تعــد  عملن المحــددات التــي تســتإيم قدرتــه ونزعتــه للخيــر ونزاهتــه. ثقــة بتقي ــيم الثقــة ب فــي تقي
هذه  فإنعند تقييم ثقة الفرد بالتقانة  قة الشخصية، ولكنبشكل واسع عند توظيفها لتقييم الث  مقبولة

. وعليــه هنـــاك مقـــاييس بشـــريا   المســـتعملة التقانــةن كانـــت إمقــاييس ال تعـــد مؤشـــرات مفيــدة حتـــى ال
 مختلفة مطلوبة لتقييم ثقة الفرد بالتقانة. 

ثقــة انــة مــن قبــل الفــرد بعــد تفاعلــه مــع موضــوع التوضــع تقييمــات الثقــة الشخصــية والثقــة بالتق -3
 تقانة )ثقة بالتقانة(.  مأ)ثقة شخصية( آخرسواء كان شخص 

 إلـىبميلـه المسـبق  أثرن الشكلين من الثقة يمثالن تصورات الفرد تجاه موضوع الثقة وهذا يتـإ  -4
ة ويظهر موقفه هذا الوثوق بشكل عام. فعلى سبيل المثال قد يكون للفرد ميل مسبق للوثوق بالتقان

هذا ال يمتلك بطاقة نفسه الشخص  . ولكن قد تجد عملهمن يشتري نظام جديد ويست  لأو بان يكون  
ح مـن حســابه الطبــية الصــراف اآللـي قـد ال تعطيــه المبلـ  انـان تق يخشــى كونـهآلـة الصـراف اآللــي 

 المصرفي. 

ن إلمجـال يمكـن القـول هـذا ان فـي و ن تعـاريف واتجاهـات تبناهـا البـاحثمـ  أعـالهمن خالل ما ورد   
على مستوى ثقة   أو آخرجه كونه قد يكون على مستوى ثقة شخص بو الثقة مفهوم بنائي متعدد األ
ة المســــتفيد بتقانــــة االتجــــاه المعتمــــد هــــو ثقــــ فــــإنالحاليــــة الدراســــة  إطــــارالشــــخص بالتقانــــة. وفــــي 
المســتفيد لتــي يتوقــع نهــا الخصــائص اأن تعــرف الثقــة علــى أيمكــن  طــارالمعلومــات، وفــي هــذا اإل

التقانـة، وتـزوده  اسـتعمالوجودها في تقانة المعلومات والتـي مـن الممكـن ان تحقـق لـه الهـدف مـن 
 بالمخرجات المطلوبة بكفاءة وفاعلية، مع مراعاة خصوصية وسرية معلومات المستفيد. 

 المعلومات تقانة ستعمالالعوامل المؤثرة في منح الثقة لثانياا: 
ع المســــتفيدين علــــى ي فــــي تشــــجيساســــمتزايــــد لــــدورها األمعروفــــة بشــــكل أصــــبحت الثقــــة 

ــتعمال ــةو التقانـــة وفـــي اآل اسـ ــة فـــي األ نـ ــوع الثقـ ــةخيـــرة انتشـــر موضـ ــاحثين  تقانـ ــين البـ المعلومـــات بـ
ر مــن غيرهــا ومــن هــذه أكثــ فــي الثقــة  جموعــة مــن العوامــل التــي تــؤثرواظهــرت هــذه الدراســات  م

 :آياتيالعوامل م
 

 ظيميةالثقافة التن -1
الثقــة بنــوع الثقافــة التــي تعــيش فيهــا الجماعــة فمــا هــو مقبــول فــي مجتمــع ربمــا لــيس  أثرتتــ

ن الثقة نابعة مـن مجموعـة مـن القواعـد والسـلوك الـذي يقومـه ويحكـم أوبما    آخرمقبول في مجتمع  
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 ته التـي يـؤمن بهـان بطبيعـة المجتمـع وفلسـفهـو اختالف تلك القواعد والسلوك مر   فإنعليه المجتمع  
نهـا " أوتعـرف الثقافـة علـى  (.1،  2015نهـا تنبـع مـن جـذوره التاريخيـة )يعقـوب ،أمـن  والتي البـد 

كــل مــا ينــتج عــن تفاعــل البشــر مــع معطيــات الواقــع المــادي والمعنــوي المتغيروالتــي تشــكل مجمــوع 
لمجتمـع، عليهـا ا أتفقهم والتي أفكار عاداتهم وقيمهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم واهتماماتهم ومعارفهم و 

والتي تيسر لمن يتعلمها ويحملها فهم الموقف الذي يشتركون فيـه، ولـذلك يسـتطيعون أن يسـتجيبوا 
 (.99، 2015)نصري ، "غيرهم منزهم ة تميإيجابيلبعضهم البعض بطريقة 

غيـر  مأالمعلومـات سـواء كـان بشـكل مباشـر  تقانـة سـتعمالفـي النيـة الللثقافـة   أثروهنالك  
 إلـىالمعلومـات يحتـاج  تقانـةوتطبيـق  اسـتعمالن أكمـا  ،ن المعتقـدات عنهـامباشر من خـالل تكـوي

ــل  ــادرات التكنولوجيـــة مثـ ــة للمبـ ــائص الداعمـ ــين بعـــض الخصـ ــق بـ ــجام والتوافـ ــف باالنسـ ــة تتصـ ثقافـ
ة، وتــوفر الثقــة، وتبــادل المعلومــات ، وروح المنافســبــداعاإلالخصــائص الفرديــة والتــي تعــزز وتــدعم 

ة فــي حــال إيجابيــنتــائج  إلــىقــد ال تقــود المعلومــات التقانيــة  أنظمــة الاســتعمن أو  ،داخــل المنظمــة
ن القــيم أ إلــى دبيــات األت أشــار ، فقــد نظمــةتلــك األ اســتعمالثنــاء بنــاء و فــي أتجاهــل القــيم الثقافيــة 

 اســتعمالبتبنــي و دراكهــا قبــل الشــروع إ، ولــذلك يجــب تقانــةالثقافيــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن تصــميم ال
ــالتقان نظمــةاأل  إلــىها, وخلصــوا اســتعمالجــل ســهولة معالجــة المشــاكل التــي قــد تــنجم عــن أمــن  ةي

ن أبعاد الثقافية يجب األ فإن  نظمةاألتلك  استعمالمستوى جيد من تقبل و في ن من يرغب  أالقول 
 .(398،  2018عبابنه والزعبي ، ) واثنائه ستعمالتؤخذ باالعتبار قبل اال

افـة التنظيميـة تـؤثر بالثقـة بشـكل مباشـر فـي لثقن اأ إلـى et al. (2008)  Vanceويشـير
ــا بتبنــــي تقانــــة المعلومــــات.  إطــــار ــيم الثقافيــــة تعكــــس تجنــــب حالــــة عــــدم التإ إذ عالقتهــ  أكــــد ن القــ

ن إي أبـالمفهوم البنـائي لمتغيـر الثقـة. والغموض، والتي تعد مقياس للمخاطر وهي قريبة االرتبـاط 
قـل قـدر مـن الثقـة فـي أوضـع  إلـىسوف يميلـون  أكد لتمن الثقافات التي تتجنب حالة عدم ا  األفراد 

ن تبني تقانة المعلومات قد يحمل في طياته مخاطر أ إلىتقانة المعلومات. والسبب في ذلك يعود 
 ن هـــــذه الثقافـــــات ذلـــــك أل ا ؛واالســـــتعداد لتبنـــــي التقانـــــة فـــــي مثـــــل هـــــذه البيئـــــات ســـــيكون منخفضـــــ

 ، يــــــــرى آخــــــــرة. وفــــــــي اتجــــــــاه حــــــــدود منخفضــــــــة مــــــــن الســــــــماح بالمخــــــــاطر  إطــــــــارتعمــــــــل فــــــــي 
(2001) Ruppel & Harrington عمليـة  ليتسـه تمتلـك دورا  كبيـر فـي ن الثقافـة المنظميـة أ

 تعـد عـامال  ن الثقافـة المنظميـة أنتائج تؤكد  إلىدراسة ال توصلت الثقة بتقانة المعلومات. ولقد منح  
تقانة المعلومات تبني لثقافة داعمة ل، فكلما كانت ابتقانة المعلومات  في تعزيز الثقة  ومحفزا    يا  أساس

 بناء الثقة بتقانة المعلومات. إلىذلك  أدىكلما  أكد وتشجع على تجنب حالة عدم الت
 
 
 



41 

 

 المعلوماتنظام جودة  -2
نهـا  تحقيـق خصـائص متميـزة فـي تصـميم النظـام بمـا يسـهم فـي أتعرف جودة النظم علـى 

 وتــؤدي الجــودة دورا   النظــام.ســتفيدين مــن تقــديم مخرجــات )معلومــات( تتناســب مــع احتياجــات الم
وال ســـيما فيمـــا يخـــص تطـــوير النظـــام وتصـــميمه ليطـــابق حاجـــات المســـتفيدين منـــه  يا  أساســـو  مهمـــا  
ة تجاههـا معتمـدين علـى مخرجاتهـا فـي إيجابيـن من هذه الـنظم مواقـف و يتخذ المستفيد  إذ اته  وتوقع
 قــــــد يهجرونهــــــا  همفــــــإنس ذلــــــك ت فيهــــــا خصــــــائص الجــــــودة وبعكــــــقــــــراراتهم طالمــــــا تــــــوافر  إذ اتخــــــ

 (. 38،  2008)الشلبي ، 

مــن  أكــد مــة النظــام لتوقعــات المســتفيدين منــه، والتءبــات مــن الضــروري معرفــة مــدى مالو 
ها، وقــد تعــددت أبعــاد جــودة نظــم المعلومــات، اســتعمالكفــاءة نظــم المعلومــات والفائــدة العائــدة مــن 

ودة النظــام ويــتم التركيــز فيهــا د جــبعــاعــدة تصــنيفات إل (Delone& Mcllean, 2003)وذكــر 
، ومرونتــهالنظــام،  اســتعمالالنظــام والتــي يمكــن قياســها مــن خــالل ســهولة  أداءعلــى  خصــائص 

تكامـــل و ، لهــاســهولة نقو ودة البيانــات، جـــو زمــن االســتجابة، و ، هتكاملــو ســهولة الـــتعلم، و ، هالثقــة بــو 
ط وتــرتب. فــي جــودة النظــام نيا  ضــم عنصــرا  يتــه، وهــذا التصــنيف يتضــمن جعــل الثقــة أهمالبيانــات و 

للثقــــة  أن الجــــودة مفتــــاح إلــــىألن األبحــــاث الحديثــــة تشــــير ، ســــمات جــــودة النظــــام بمفهــــوم الثقــــة
 ,Aasheim)  التقانةللثقة في هذه   المستعمليناستعداد  فيالفنية لتقنية المعلومات تؤثر  والجوانب  

التي يـتم مـن نفسها الطريقة تبنى ببالتقانة ن الثقة أ إلى Vance et al. (2008) (. ويشير2007
 يةأساســـالتقانـــة تعـــد مؤشـــرات  أداءن مصـــداقية واعتماديـــة وجـــودة إ إذ ، األفراد بـــ خاللهـــا بنـــاء الثقـــة

 تسهم في بناء ثقة المستفيد بالتقانة. 
 ة المعلوماتانتق استعمالسهولة  -3

ئل الجديــدة التحســينات التكنولوجيــة الهائلــة فــي ظهــور عــدد كبيــر مــن الوســا اســهمت لقــد 
تعـرف بأنهـا الدرجـة التـي ، و سـتعمالهذه التحسـينات تتمثـل فـي سـهولة اال أهموالمختلفة، ولعل من 

نــــه نظــــام أ، و ام معــــين ســــيكون بأقــــل جهــــد ممكــــنه لنظــــاســــتعمالالتــــي يعتقــــد فيهــــا الشــــخص بــــأن 
كيد تأاليستطيع أن يوفر احتياجات المستفيدين من المعلومات بكل سهولة ويسر بالمعلومات الذي  

ــه  ا لـ ــد  ا مفيـ ــ  ــيكون نظامـ ــرون،سـ ــوي واخـ ــرف  (.2014،4)العلـ ــد عـ ــا  وقـ ــدرة علـــى أعلـــى  أيضـ ــه القـ نـ
 النظـــــام بســـــهولة فـــــي ظـــــل مجموعـــــة محـــــددات علـــــى نحـــــو فعـــــال مـــــن قبـــــل مجموعـــــة  اســـــتعمال

ــق مج ــدف لتحقيـــ ــن المســــــتفيدين تهـــ ــددة مـــ ــاق معــــــين محـــ ــمن نطـــ ــن المهــــــام ضـــ ــددة مـــ  موعــــــة محـــ
 (.82،  2014)ابو زعنونة ، 
 Benbasat & Wang (2005) و  Gefen & Straub (2003) ادراسـت وجـدت لقـد 

مـن ثقـة المسـتفيد   أعلـىمسـتويات  إلـىالتقانـة تـؤدي  اسـتعمالن سـهولة أدلة قوية على أن هناك  أ
مفـاده  لو األيين أساسـاسـتنتاجين  إلـىفلقـد توصـلت   Vance et al. (2008)مـا دراسـةأبالتقانـة. 
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أشـار بالتقانـة، واالسـتنتاج الثـاني  مباشـر فـي ثقـة المسـتفيد ؤثر بشـكل النظـام يـ  اسـتعمالن سهولة  أ
ام علـى الثقـة بتقانـة المعلومـات، فـي تـأثير جـودة النظـ وسيطا   يعد متغيرا    ستعمالن سهولة االأ  إلى
النظــام.  اســتعمالن تــأثير جــودة النظــام فــي الثقــة بتقانــة المعلومــات تكــون مــن خــالل ســهولة إي أ

، دات بنـاء الثقـة بتقانـة المعلومـات محـد  أحـد تعـد  سـتعمالن سـهولة االأاسبق بـويالحظ من خالل م
محـددة مـن المهـام  ةمجموعـ أوحـددة مهمـة معينـة م داءفكلما كان الجهد المبذول مـن قبـل الفـرد أل

 ، كلما تولدت الثقة لدى الفرد بهذه التقانة.قلأ
 التنشئة الجتماعية التنظيمية للمستفيد -4

ا التنشئة  التنتمثل  تنظيمي جديد الجتماعية  بموجبها عضو  يكتسب  التي  العملية  ظيمية 
أقرانه   مع  للمشاركة  المطلوب  والسلوك  والمواقف  داخل  المعرفة  للمطلعين  يمكن  والمشرفين. 

عضاء المنظمة الجدد في فهمهم لكيفية ممارسة القواعد أ نظمة في كثير من األحيان مساعدة  الم
المتبعة في المعايير  استرات  وما هي  المنظمات  وتعتمد  المنظمة.  وتكتيكات مختلفة  داخل  يجيات 

قبولهم  إلشراك األعضاء يتم  لكي  التعلم  و   الجدد من خالل عملية  المنظمة.  من خالل هذه في 
الجدد خالل عملية التنشئة    األعضاء  إلىومواقفها    المنظمةات يتم نقل قيم  تيكاالستراتيجيات والتك 
الت هذه  تمار االجتماعية  الي  يمكن  منظمسها  والتي  تؤثر  أة،  المعلومات   فين  تقانة  في  ثقتهم 

المنظمة   في  الرسمية  غير  الشبكات  تدعو  التقانة  إلىعندما  هذه   & Lippert)  اعتماد 

Swiercz, 2005  .)  في والثقة  الذكر  انفة  العوامل  بين  ترابط  عالقة  وجود  نالحظ  سبق  ومما 
ي دعم ثقة  تسهم ف  يةأساسن تكون محددات  ألممكن  ن هذه العوامل من اإ  إذتقانة المعلومات،  

 المستفيدين بتقانة المعلومات.
 

 ج الثقة في تقانة المعلوماتإذنمعدد من :  ثالثاا 
لثقة بتقانة المعلومات، وذلك  ج لإذ ن في مجال تقانة ونظم المعلومات نم و لقد طرح الباحث

 .McNight et alقدم  ي تشكلها. لقد تؤثر بها والتجل بيان طبيعة هذه الثقة والعوامل التي أمن 

الباحثون    أكد   إذت موضوع الثقة بتقانة المعلومات.  درس  التيج  ذ اائل النمأو من    ا  حد او   (2002)
عامال    أعاله تعد  الثقة  في    يا  أساس  ان  الزبائن  تساعد  الت  تجاوزألنها  عدم  حالة    أكد توقعات 

على  بناء    االنترنت.  الثقة مع البائعين على السلوكيات المرتبطة ب   إيجاد تسهم في    هانأوالمخاطر، و 
قدم   عليهأ  أنموذج(McNight et al. (2002)ذلك،  العنكبوتية    أنموذج  "طلقوا  بالشبكة  الثقة 
 ".  Web Trust Model)الويب( 
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 الثقة بالشكبة العنكبوتية  ذجأنمو يوّضح  (3الشكل )

Source : McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and 

validating trust measures for e-commerce: An integrative typology. Information 

systems research, 13(3), 334-359. 

 
المستندة   الثقة  األ   األفراد توقعات    إلى  المؤسسة  الىيشير مصطلح  بيئة  في عن  نترنت 

ن  أ  مان والتي من الممكننترنت مثل األه التوقعات بالخصائص الهيكلية لأل ، وتتعلق هذ المنظمة
 تجاه بائع معين يعمل على االنترنت.  هاثر في معتقدات الثقة ونواياتؤ 

، والتي من الممكن  ينر خاآلاالتجاه العام للثقة ب  أوما الميل تجاه الثقة فهو يعني النزعة  أ
تؤثرأ والفي    ن  الفردية  المستندينالمعتقدات  البائعين  نحو   االنترنت   في  نوايا 

Web-based vendor نموذجدراج هذا المتغير في األ إلك فلقد كان من المهم ، لذ. 
الفرد على  مدى اعتماد    إظهارجراءات التي تقوم بالسلوكيات المرتبطة بالثقة هي اإلن  إ
الممكن  نترنت،  األ   الىالمستندين    البائعين تؤثرأوالتي من  المخاطر   في  ن  المستفيد من خالل 

ن الثقة هي  أوهذا ما يتفق مع اعتبار    لتعامل مع البائعين على االنترنت،التي تواجههم نتيجة ا
 مسألة سلوكية.  

  بشكل أمن لالعتماد   ن الشخص الواثق مستعد للتوصيةأ  إلىتشير  فهي  نوايا الثقة  ما  أ
نها االعتقاد بخاصية  أالثقة على    إلىبها. وفي هذا السياق ينظر البعض    على الجهة الموثوق 
 نها التوصية باالعتقاد بالجهة الموثوق بها.  أ أوالجهة الموثوق بها، 

هة الموثوق بها  ن الواثق لديه تصورات بامتالك الجأ  إلىما معتقدات الثقة فهي تشير  أ
 الشخص الواثق. لنفع على ن تعود باأ خصائص من الممكن 

األ هذا  اختبار  تم  الدراسة اإللكترونيالتجارة    إطارفي    نموذجلقد  نتائج  توصلت  ولقد  ة، 
  ت ثبت أبعاد، ولقد  ن الثقة مفهوم متعدد األ أ  إلى   McNight et al. (2002)  اها التي اجر الميدانية  

زعة( تجاه الميل )الن

 الثقة

 الثقة المستندة الى

 المؤسسة

 نوايا الثقة معتقدات الثقة

السلوكيات المرتبطة 

 بالثقة
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السيكومترية   الخصائص  األأاختبارات  األن  األبعاد  في  وصالحية    ي ذ   نموذجربعة  مصداقية 
 لقياس الثقة.  

 Li et، فلقد انطلق كل من    McNight et al. (2002)  أنموذجلما جاء في    استكماال  

al. (2006)     أنموذجن  أمفاده    أساسعلى انتقاد  بناء     جديد وذلك  أنموذجلبناء  McNight et 

al. (2002)    نظرية الفعل المبررألى  قد استند Theory of Reasoned Action  ولكن هذا ،
يين في هذه النظرية هما الموقف والمعايير الذاتية. لقد  أساسلم يأخذ بالحسبان عاملين    نموذجاأل

بناء استناد    تم  المبرر على  الفعل  تتحدد من خالل أنظرية  ما  لممارسة سلوك  الفردية  النوايا    ن 
الذاتية.   والمعايير  السلوك  تجاه  الموقف  و الموقف  ا   إلىيشير  السلبية عن    أو ة  يجابيإلالمشاعر 

سة حول ممار   ينخر اآل  األفراد راء  آتوقعات الفرد عن  فهي  ما المعايير الذاتية  أممارسة سلوك ما،  
بالذكر   الجدير  يعد مفهومأسلوك ما. ومن  الموقف  المعتقدات   منفصال    ا  نظري  ا  ن  عن مجموعة 

الموسع    نموذج( األ4)ضح الشكل  السلوكية لدى الفرد والتي تتعلق بالنتائج المحتملة للسلوك. ويو 
 للثقة. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الموسع للثقة  نموذج األ يوّضح ( 4الشكل )

Source : Li, X., Hess, T. J., & Valacich, J. S. (2006). Using attitude and social 

influence to develop an extended trust model for information systems. ACM SIGMIS 

Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 37(2-3), 108-124. 

 
الموسع للثقة قد تضمن عاملين جديدين هما    نموذجن األ أ(  4الشكل ) يالحظ من خالل  

لأل ووفقا  الذاتية.  والمعايير  الثقة  عامال    فإن  نموذجموقف  تعد  الذاتية  ثالثة    مؤثرا    المعايير  في 
الثقة وم  نموذجاأل في    يةأساسعوامل   الثقة. في حين  هي معتقدات  ونوايا  الثقة  ن موقف  أوقف 
الموسع   نموذججراء االختبار الميداني لألإ ثقة ويؤثر في نوايا الثقة. وبعد  ال  ت عتقدابم  أثرالثقة يت

 نوايا

 الثقة

الميل )النزعة( تجاه 

 الثقة

 ة المستندة الىالثق

 المؤسسة

 موقف معتقدات الثقة

 الثقة

 المعايير الذاتية

 نموذجالعالقات الجديدة في األ

 االصلي  نموذجالعالقات من األ
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ن التباين في نوايا الثقة  أن النتائج التطبيقية وجدت  أ، و نموذجللثقة جاءت النتائج داعمة لهذا األ
عاملي الموقف والمعايير الذاتية. يالحظ من    إضافةكبر من خالل  أبشكل    فسرت عتقداتها قد  وم

  ات قد حاز على اهتمام واسع من ن موضوع الثقة بتقانة المعلومأ أعاله دبيات األخالل ما ورد في 
  الباحثين في مجال تقانة ونظم المعلومات، وذلك لما لهذا المتغير من دور مهم في قبول وتبني 

هود في هذا الجانب على استشكاف دور الثقة في تبني  وانتشار تقانة المعلومات. ولقد تركزت الج
عن التوجه نحو الدراسات التي   تقانة المعلومات وفي النوايا السلوكية لتبني هذه التقانات. فضال  

زالت الجهود ما لمستفيد في تقانة المعلومات، و ركزت على بيان العوامل التي تسهم في تعزيز ثقة ا
من    إلىمستمرة    بحثيةال هذا  الوصول  أيومنا  العوامل    إلى جل  من  الممكن  توليفة  من  ن  أ التي 

 تقانة المعلومات.تفسر الثقة ب 
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 لثالث الفصل ا
 وانتشار التقانة   لعوامل املنظمية النظري ل  طاراإل

 ل و األ  بحث امل
 العليا   دارةاإل دعم  

 
سم المعلومات  تقانة  في  التطورات  العصر  أصبحت  تميز  بارزة  وتعمل   الحالي،ة 

اتسمت   التي  المعقدة  الديناميكية  للبيئة  انعكاس  ناتجة عن  كبيرة  تحديات  اليوم وسط  المنظمات 
وال العولمة  عصر  في  التغير  الشديدة  تقانة بسرعة  المنافسة  وظهور  تستطيع    .المتطورة  ولكي 

على    صبح لزاما  أفلقد    هاهالتي تواجكافة  المنظمات البقاء في مثل هذه البيئة وتذليل الصعوبات  
الهرم التنافسي    إلىساليب للوصول  ألث اأحد   استعمالالمنظمات التحرر من الوسائل التقليدية و 

 العليا   دارةاإلدعم  بات على المنظمات التركيز على تقديم    من ثمفي البيئة المتشبعة بالمنافسين، و 
 المنظمية المطلوبة.  هدافقيق األجل مواكبه هذه التطورات وتح أشكاله من أبمختلف 

 العليا  دارةاإلمفهوم دعم : أولا 
بعامة في الكثير من الكتابات،   دارة اإل  أدبيات في  العليا    دارةاإلدعم  لقد ظهر مصطلح  

 نضاج هذا المصطلح  إ الواضح في  ثراأل  Eisenbergerولكن كان لكتابات 
)Eisenberger, Huntington, Hutchison, Sowa, 1986( ،)Eisenberger, 
Cummings, Armeli, Lynch, 1997( ،)Eisenberger, Rhoades, Cameron, 

1999( ،)Eisenberger, , Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, Rhoades, 

2002(. 
المعلومات ركزت    أدبيات ن  إ وتقانة  البشرية  والموارد  التنظيمي  المنظمة والسلوك  نظرية 

 العليا.  دارةاإلعامة، والذي يتضمن في طياته دعم ي  الدعم التنظيمعلى 
الباحث بنه  أ  علىا  العلي  دارةاإل دعم    إلى ن  و ينظر  العاملين  لدى  عام  المنظمة أ اعتقاد  ن 

المنشودة، ووفقا لذلك فهو    هدافوملتزمة بتعزيز مصالحهم نحو األ التي يعملون بها تهتم بالقيم  
و  جوهري  الت  إطاربناء  العوامل  لفهم  الرفاهجديد  تحقيق  في  تسهم  للعاملين    ي   النفسي 

فراد  أالدرجة التي يعتقد فيه " نهأ  علىا العلي دارةاإلدعم عرف (. و 11،  2018ون ، آخر )الياسري و 
 Eisenberger, et)   "العاملين  األفراد عضائها وتهتم برفاهية  أ المنظمة بأن المنظمة تقدر جهود  

al. 2002, 566  .)االتجاه فلقد   هنفس  وفي  ارتباط  "نه  أعلى    العليا   دارةاإلدعم  عرف    ،  زيادة 
واالهتمام بالعاملين، وتزويدهم  العاملين بالمنظمة من خالل العمل على تلبية االحتياجات النفسية  

 , Mitchell et al)  "وتحقيق مزيد من االستقاللية لهم  وظيفة الفرد بكفاءة،  داءبالموارد الالزمة أل
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العامل الذي يزيد من درجة "نه  أ( على  50،  2018)قرني   ي والالعنز   وقد عرفه  (.731, 2012
و  العاملين  الذاتية،  إالتزام  بالتنمية  وادراكهم  إلىحساسهم  الدعم سيمدهم  إ  ،جانب شعورهم  هذا  ن 

 . "نتاجيةإلبمزيد من العناية واالهتمام بتنمية خبراتهم ودافعيتهم نحو العمل وا
العلياتبادلية ومشاركة بين االقة  وتفترض نظرية الدعم التنظيمي وجود عال والعاملين فيها،    دارة 

وتتأفالبد   تتفاعل  تقديرمعت  أثرن  بمدى  العاملين  برفاهيتهم،    االدارة  قدات  والعناية  إلسهاماتهم 
واالحترام   الصداقة  يشمل  فهو  والشخصية على حد سواء،  المادية  الموضوعات  الدعم  ويتضمن 

والخدم النقود  يتضمن  كما  االلتزام  أ والمعلومات.  ات  والمحبة،  يظهر  التنظيمي  الدعم  إدراك  ن 
تحقيق   في  ومساعدتها  منظماتهم  تجاه  للعاملين  تسعى  أهدافالنفسي  التي  خالل   ا(إليه ها  من 

 (. 124،  2015التزامهم الوجداني وجهـــدهم المبذول )الشنطي، 
ل المساعدات  الدعم التنظيمي على أنه جميع أشكا  إلى(  5،  2016)بوخلوة وقمو    ويشير

تـي تمنحها المنظمة بشكل طوعي للعاملين بها، والتي تتمثل في صورة اهتمام  المادية والمعنويـة ال
المنظمة للعاملين وبزيادة رفاهيتهم وتقـديرها لهم، والذي ينعكس بدوره على جهود العاملين لتحقيق  

 .المنظمة أهداف
التي لديها القدرة على    ة العليادار اال   نأ  أعالهل ما ورد في التعاريف  يستخلص من خال

العاملين معاملة حسنة   المتوقع    هفإنالتعامل مع  المعاملة بشكل ما. ولكي  أمن  يبادلوها هذه  ن 
ال يجب    ن و عامليشعر  بها  يعملون  التي  للمنظمة  يؤمنو أبالوالء  لهم  أ  ان  تحمل  المنظمة  هذه  ن 

ا  هنفس  الوالء عليه  إلوهذا  يطلق   الكعبي    (.ويتفق1،  2013نوح،)ياالعل  دارةاإلدعم  يمان 
االتجاه  162،  2017) هذا  مع  تساعد   أحد يمثل    العليا  دارةاإلدعم  ن  أيؤكد    إذ (  التي  العوامل 

 إلىدي  ؤ سهاماتهم فيها مما يإنها مهتمه بهم وتقدر  أالعاملين في المنظمة عن طريق شعورهم ب
 ها بنجاح.  أهدافتحقيق 

ال فضصبحت هذه التقانة  أفي العقود األخيرة، و   ا  كبير   قطاع تقانة المعلومات نموا   لقد شهد 
بيئ  واحدة اتها  إيجابيعن   في  الضغوطات  داخــــــــمن  العمل   المنظمة    لــــــــة 

الوظيفي   األمن  انعدام  مستويات  ارتفاع  في  وتتسبب  سلبية  نتائج  توليد  على  تعمل   وقد 
(Brougham & Haar , 2017 ,5.)  المنظمات في اعمالها  ت نجاح  متطلبا  أهممن    واحدةن  أ

في   المستمرة  التغيرات  مواجهة  على  للقدرة  البشري  المورد  امتالك  المعلومات   تقانةهو ضرورة 
المختلفة.  ج  فيوتأثيراتها   العمل  تؤدي  وانب  قد  التغييرات  هذه  البشري   إلىولكن  المورد  جعل 

واإلحبا القلق  من  عالية  وبمستويات  ينتابهم  وقد  بالتهديد   وذلك  يشعر  أن  أل ط،  يعتقدون  نهم 
ن تدعم المورد أالعليا    دارةاإلينبغي على   ومن ثمّ .  تقانةخبراتهم تتآكل بسبب التقدم المستمر في ال

  إيجاد   إلىالبشري في المنظمة من خالل العمل على  التقليل من الظروف البيئية  التي تؤدي  
األدلة   من  كبيرة  مجموعة  وتشير  بالوظيفة.  تتعلق  الضغط   ىلإضغوطات  في  كبير  انخفاض 
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ا للمنظمة  العلي  دارةاإلالنفسي للمورد البشري عند إدراكه لمستوى الدعم التنظيمي المقدم من قبل  
مثل   المواتية  العمل  ظروف  التنظيمي  الدعم  نظام  ويشمل  المعلومات.  تقانة  تبني  مسألة  حول 

ل الالزمة  الموارد  وتوفير  والمالي  الفني  والدعم  التدريب  و آليات  التقانات.    استعمالتبني  ن  إهذه 
من   المقدم  الممكن    دارةاإلالدعم  من  الشعور أالعليا  استعادة  على  البشري  المورد  يساعد  ن 

نها تتعامل مع  إل بالسيطرة داخل مكان العمل، وهو يضمن للعاملين أن المنظمة ستكون عونا لهم  
تحكم الذاتي، وتقديم الحوافز والدعم المواقف العصيبة من خالل توفير بيئة داعمة للعمل وزيادة ال

المستويات  على  الموظفين  لتحفيز  الممكن  إ .  هايعجم   القوي  من  الدعم  هذا  على   أ ن  يعمل  ن 
 . (Li, et al., 2019 , 174تطوير عقلية أكثر إنتاجية وخلق بيئة عمل داعمة للمورد البشري )

هناك   كان  فلقد  المعلومات،  تقانة  سياق  اا وفي  من  كبير  بمسألة  هتمام  دعم  ال لباحثين 
العليا يعد عامال حرجا في مجال قبول    دارة اإلان دعم    إذ العليا.    دارةاإلدعم    وتحديدا  التنظيمي  

ن تزود المستفيدين بالموارد الالزمة  أالعليا من المفترض    دارةاإللمعلومات، وان  اتقانة    استعمالو 
تعمد  أو  و   أسلوب تبني    إلىن  تطبيق  من  يسهل   التقانية    نظمةاأل  هااستعمالقيادي 

Xu & Quaddus, 2007)  تقانة المعلومات   أدبيات   إطار العليا في    دارة اإلدعم    إلى(. وينظر
مشاركة  "نها  أ على   تقديم  دارةاإلمدى  في  والمساعدة  االرشاد  في    ية ساساأللمستلزمات  ا  العليا 

 & Wang, Klein) "تطبيقات تقانة المعلومات   استعمالكالموارد والصالحيات الالزمة لتبني و 

Jiang , 2006, 277)   على الدعم المادي   ا  ن التركيز كان موجهأ. يالحظ من هذا التعريف
 رشاد والمساعدة ومنح الصالحيات. إلوالدعم من المعنوي من خالل ا

العليا   دارة اإلن يكون من خالل فهم  أمن الممكن  العليا    دارةاإل دعم  ن  أ وهناك من يعتقد  
 دارة اإلدعم  يعرف    طارعلومات ودورها في تعزيز انشطة المنظمة، وفي هذا اإللوظائف تقانة الم

على    العليا المعلومات  فهم  ألتقانة  درجة  أل  دارةاإلنه  الذي    يةهم العليا  والمدى  المعلومات  تقانة 
 .  (Lin, 2010, 399)العليا في تنفيذ هذه التطبيقات  دارةاإلتشارك فيه 

الباحثين   من  الكثير  تطبيقات    دارةاإلم  دعن  أويؤكد  لنجاح  مطلب ضروري  هو  العليا 
العليا بأنه قدرة المنظمة على تخصيص    دارة اإلتقانة المعلومات، ووفقا لهذا المنظور يعرف دعم  

إل  المناسبة  االجراءات  وتنفيذ  المعلومات   يجاد الموارد  نظم  تطبيقات  لنجاح  مساعدة  عمل   بيئة 

(Igbaria, Zinatelli, Cragg & Cavaye, 1997, 285)  . 
يعد    ها استعمالو العليا لتبني تقانة المعلومات    دارة اإلن دعم  أتبين    أعالهن التعاريف في  إ

ها. وفي أنواعاختالف  بتوفير الموارد  على  لنجاح تطبيقها، وهي في مجملها تركز    يا  أساس  شرطا  
دعم    إطار يعرف  الحالية  بانه    دارةاإلالدراسة  تخط  المنظمة  إدارةقدرة  "  العليا  وتنفيذ  على  يط 

البشرية   والخبرات  والمادية  المالية  الموارد  وتجهيز  المعلومات  تقانات  توفير  عمليات  ومتابعة 
 .   "ها بشكل أمثلاستعمالجل تبنيها و أوتشجيع المستفيدين من 
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 في تبني تقانة المعلومات  العليا دارةاإلدعم  يةأهمثانيا: 
المقدم من    يةأهمتتمثل   ولليا في اسهامه  لعا  دارة اإلالدعم  للمنظمة  الفوائد  فراد ألبالعديد من 

سناد والمساعدة لهم  إلالمنظمة تقدم الدعم وا  إدارةن أن  و العامل  األفراد العاملين فيها، فعندما يدرك  
هذا سيسهم في تعزيز عالقتهم مع    فإنفي مجاالت عملهم وربما حتى في اهتماماتهم الخاصة،  

،  2013، الساعدي والربيعي)  أشار(. و 2018،322العاني،  )ملين فيهاا وبقية العا دارتهإالمنظمة و 
 : اآلتيبالعليا  دارة اإلدعم  يةأهم إلى( 176

تحقيق  ي .1 في  ومساعدتها  منظماتهم  تجاه  للعاملين  النفسي  االلتزام  التنظيمي  الدعم  ظهر 
زامهم  ها التي تسعى إليها. ولذلك يجب على العاملين الوفاء بهذا الدين من خالل التأهداف

 . حساسهم بالتنمية الذاتيةإالوجداني وجهدهم المبذول، و 

معدل الدوران االختياري، من خالل   إن إدراك العاملين للدعم التنظيمي يؤدي لتخفيض  .2
 .زيادة درجات االلتزام العاطفي

معدالت   أعلىوتحقيق    داءينمي الدعم التنظيمي الدافع نحو العمل على زيادة كفاءة األ .3
 لمنظمة بصفة عام. لإلدارات واألقسام واعائد متوقعة 

 . ري وزيادة ثقة الفرد في  التنظيمي واإلبتكابداع اإلتدعيم االتجاهات اإليجابية نحو العمل  .4

دور   سياق  ل  العليا  دارةاإلدعم  وفي  المهاري  الجانب  تنمية  العاملين،  أل في    أشار فراد 
تكمن في سد الفجوات التي   العليا  دارةاإلدعم    يةأهم ن  أ  إلى(  12،    2018ون ،آخر )الياسري و 
جور المناسبة لهم لتعم الفائدة على ألت العاملين وتوفير ااتاحة الفرصة لتنمية مهار إتحدث في  
 الجميع.  
لتمكين    ا  مساعد   واضح عامال  الدور  ال ن يكون  أ من    العليا  دارةاإلدعم    فإنعن ذلك،    فضال  

العمل وتن بيئة  التعامل مع متطلبات  التنظيمية و العاملين في  المواطنة  رؤية    إيجاد مية مستويات 
 (. 129،  2017العاملين الخاصة بهم )العسكري والدلوي ،  أهدافالمنظمة و  أهدافمشتركة بين  

ب يتعلق  القول    دارةاإلدعم    ية أهموفيما  فيمكن  المعلومات،  تقانة  مستوى  على  مع  إالعليا  نه 
المعلومات   وتقانة  نظم  مجال  في  السريعة  المعقدة  التطورات  السهل  أوتطبيقاتها  من  صبح 

مرحلة كونها تتكامل    إلىن نظم المعلومات تتطورات لتصل  أها، و استعمالالحصول على التقانة و 
ن نظم المعلومات أ إلى Earl & Feeny(2000) شارأمع استراتيجية المنظمة.وفي هذا الصدد، 

بل   المنظمة  استراتيجية  من  فرعية  مجموعة  الكثيإليست  في  الحاالت نها  من  استراتيجية    ر 
العليا لهذا المورد االستراتيجي في    دارةاإلن يكون هناك دعم من  أنفسها. لذلك فالبد من    األعمال 

  دارة اإلين لتقديم  ي أساسسببين    إلى  ((Thong etal., 1996  أشارالمنظمة. فضال عن ذلك، فلقد  
 يقات تقانة المعلومات: العليا الدعم لتطب
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هو  لواأل السبب   موقع    ،العليا  دارةاإلن  أ :  في  هي  الواسعة،  للمفاهيم  امتالكها  من  أمع  فضل 
فرص   لتحديد  النظم  الحالة أمن    األعمالمحللي  هذه  وتظهر  المعلومات.  تقانة  توظيف  جل 

 .األعمالفضل شخص يفهم أالصغيرة عندما يكون المدير التنفيذي  األعمالبوضوح في 
وتطبيقات منظمية واسعة.   ا  كبير   ا  استثمار لومات يتطلب  ن تطبيق تقانة المعأهو    السبب الثاني:

االستثمار في تقانة المعلومات، وذلك  ناجح  عدم  قد يكون في خطر بسبب    األعمالن مستقبل  إ
كبير   سلبي  تأثير  له  يكون  قد  والذي  المعلومات  تقانة  في  التقني  الفشل    األعمال   فيبسبب 

 ل واسع. وبخاصة تلك التي تعتمد على هذه التقانة بشك
يمكن    أهم ومن   التي  دعم  أالمزايا  بسبب  المنظمة  مستوى  على  تتحقق  العليا   دارة اإلن 

 لتقانة المعلومات هي: 
 تطبيقات تقانة المعلومات أداءنتاجية وتحسين  إزيادة  -1

في تقانة المعلومات ولكنها  نها قد استثمرت بشكل كبير  أقد يالحظ في بعض المنظمات  
مشاكل   إلىنتاجية يعزى  إل. ان النقص في اداءاأل  أونتاجية  إلمستهدفة في الم تحقق التطورات ال

لتطبيقات   والتنفيذ  عنالمعلومات،    تقانةالموارد  البرامجيات   فضال   ومشاكل  المنظمية،  المشاكل 
تقانة  إو   أداءا مسألة  إليهن تعزى  أسباب التي من الممكن  ألهم ا أ والكلف. ومن   نتاجية تطبيقات 
 (. Brynjolfsson, 1993العليا ) دارةاإلدعم  المعلومات هو
دراسةأشار ولقد   "  إلى   Khan.et al.(2013,95)ت  بشكل واضح  المسالة  المزيد   هذه 

دعم   عنه    دارةاإلمن  ينتج  المعلومات  لنظم  و أالعليا  تصميم،  هذه   إدارةو   استعمالفضل  لمثل 
 المنظمي". داءتطوير األ إلى، وهذا ما سيؤدي نظمةاأل
 شاكل المتعلقة بتقانة المعلومات ة الممعالج  -2

في    معظمان   مشاكل  تواجه  التي  و ال  أو تخطيط  الالمنظمات  نظم    استعمال تطوير 
العليا، وهذه    دارة اإلالفشل في الحصول على دعم    إلىهذه المشاكل    ى المعلومات يمكن ان تعز 

التي  إليهالنتيجة توصلت   الدراسة  وجدت هذه   ذ إ(.  (Teo & Ang, 2001 قبل  من    أجريت ا 
  أكد  إذ في مشكلة تخطيط نظم المعلومات،    لو األهو السبب    دارةاإلن النقص في دعم  أالدراسة  

من  62 دعم  إ  ،المبحوثين  األفراد %  على  الحصول  في  الفشل  المعوق    دارةاإلن  يعد  العليا 
ذلك،    يةساساألوالمشكلة   المعلومات. ويالحظ من خالل  تخطيط نظم  توافر  أ في جهود  دعم  ن 

نما  إتطبيقها،    أوال ينحصر في مرحلة معينة من مراحل تصميم نظام المعلومات    العليا  دارةاإل
 الدعم هو حالة مستمرة.  

 سهام في نجاح نظام المعلومات إلا -3
العليا في نجاح نظم المعلومات بالكثير من اهتمام الباحثين،    دارةاإلدور دعم    يلقد حظ

 Sohal etفلقد توصلت دراسة  طارذا اإلالدور. وفي هاكتشاف هذا  إلىجل التوصل أوذلك من 
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al(2001)   دعم  أ  إلى الممكن    دارةاإلن  من  الكافي  غير  يكون  أالعليا   ن 
المعلومات.    يةساساألسباب  ألا  أحد  نظم  لنجاح  السياقالمعيقة  دراسة  هنفس  وفي  توصلت   ،  
(Ragu-Nathan, et al.(2004  العليا ومشاركتها في   رةدااإلن دعم  أمفاده    أساساستنتاج    إلى

كبيرة    يةأهموتوجه نظم المعلومات في المنظمة، تعد ذات    ا  القضايا الجوهرية والتي تشكل مسار 
العليا على نجاح نظم المعلومات القائمة    دارةاإلفي نجاح نظم المعلومات. وال يقتصر دور دعم  

بل   اإفحسب،  وفيألن  المعلومات.  نظم  مشاريع  نجاح  ليشمل  يمتد    أشارالصدد    ا هذ   مر 
Boonstra (2013)  دعم  أ   إلى المطلوبة   مهما    دورا    يؤدي  العليا  دارةاإلن  الظروف  خلق  في 

العليا هنا يتمثل في تحديد المشاريع وتوليفة    دارةاإلن دور  إ  إذ لنجاح مشاريع تقانة المعلومات،  
ظمي وتسهيل  السياق المن  إطارفي وضع المشروع في    ساس ألفريق العمل، فضال عن دورهم ا 

 ملية تجهيز الموارد للمشروع. ع

 سهام في الحصول على الميزة التنافسيةإلا -4

الحصول على ميزة تنافسية،    إلىن يوصل المنظمة  أالعليا من الممكن    دارةاإلدعم    نإ
مكون تعد  المعلومات  نظم  المنظمة.    يا  أساس  ا  كون  استراتيجية  ودعم  تعزيز  الدور  إفي  ن 

لنظم مهم  االستراتيجي  يعد خاصية  تعد األعمالة الستراتيجية  المعلومات  لم  المنظمات  ولكن   ،
االستناد   ل  إلىتستطيع  التحتية  لوحدها    تقانةالبنى  بين إلالمعلومات  من  تنافسية  ميزة  عطائها 
ن تضع المنظمة البنى التحتية وتقانات المعلومات في موقع استراتيجي بطريقة  أالمنافسين بدون  

كفأتجعلها   ومكثر  للتغيير.  اءة  االستجابة  في  االستراتيجي    العليا  دارةاإلدعم  ن  إرونة  للموقف 
الدينام   مهما    دورا    يؤدي االستجابة  المنظمة من  تمكين  بالموقف  في  ويقصد  البيئية،  للتغيرات  ية 

المعلومات هو   لتقانة  المعلومات يجب  أ االستراتيجي  تقانة  يتم تطويرها وهيكلتها ووضعها  أن  ن 
التبطريقة   المنظمية  أ من    أكد يتم  البيئة  مع  وتتكامل  التنظيمي  )السياق(  للمحتوى  مطابقة  نها 

Ragu-Nathan, et al., 2004) .) 

 المعلومات وقبول التقانة تقانةالتغيير ل مقاومةتقليل حالة  -5

  إبداع   استعمالغير مبالين في قبول و  أومين  و ان في المنظمات مقو العامل  األفراد قد يكون  
ن  أ غير الكافي من الممكن    دارةاإلن دعم  إ.  بداعاإلومات والتطبيقات الناجمة عن هذا  المعل  تقانة

حالة من   لدى    مقاومةيولد  عند    األفراد التغيير  تطبيقات  إالمنظمة    إدارة  محاولةالعاملين  دخال 
تقانة    العليا ال يتعلق بقبول  دارةاإلتأثير دعم    فإنعن ذلك،    تقانة المعلومات في العمل. فضال  

بشكل   يؤثر  إمباشر،  المعلومات  دراسة   أوال  نما  وجدت  ولقد  للمستفيدين.  السلوكية  النوايا  في 
(Alsaif (2014  تقانة    ستعمالالعليا يؤثر بشكل مباشر على النوايا السلوكية ال  دارةاإلن دعم  أ

ض الدراسات بع ن  إالعليا للمستفيدين عند هذا الحد، بل    دارة اإلالمعلومات. ولم تقف نتائج دعم  
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دعم  أ ثبتت  أ عامال    دارةاإلن  يكون  ان  الممكن  المستفيدين    ا  مهم  من  رضا  تعزيز   في 
(Fong & Quaddus, 2010)  . 

في   ورد  ما  خالل  من  ان    العليا  دارةاإلدعم  ن  أ  أعالهيتضح  الممكن   دورا    يؤديمن 
بشكل فاعل وكفوء،  ظمية المن  األنشطةفي مجال توظيف تقانة المعلومات في    ومحوريا    استراتيجيا  

ل  فضال   السلوكية  الجوانب  تعزيز  في  دوره  تقانة  ألعن  عن  نظرتهم  وتغيير  العاملين  فراد 
هؤالء   وتحويل  مق  األفراد المعلومات،  العمل  أو من  في  التقانة  هذه  لتبني  داعمين    إلىمين  افراد 

 ومؤازرين لتبني هذه التطبيقات. 

 قانة المعلوماتني تلتب العليا دارةاإلدعم شكال أ: ثالثاا 
شكال، يتم من خاللها تقديم الدعم المطلوب الذي يسهم في  أالعليا عدة    دارةاإليأخذ دعم  

المنظمة المعلومات في  تقانة  تقدمه  أومن    ،ها وانتشار   هااستعمالو   تبني  الذي  الدعم    دارة اإلشكال 
 : اآلتيالعليا 

 الدعم التقني  -1

، داخل المنظمةكافة  لتطورات والتحوالت  لالدافعة  أصبحت تقانة المعلومات بمثابة القوة  
ونتيجة لذلك   ال توجد فرصة أمام المنظمات للتقدم والنمو بدون االندماج في ثورة المعلومات   إذ 

هذه ا  يةأهمبرزت   مع  والتكيف  متطورة  معلومات  تقانة  وتوفير  التقني  الدعم  بتقديم  الهتمام 
المتسارعة.التغ ا  يرات  التقني  الدعم  لليوفر  والخدمات  مجال  لمعلومات  في  ،  الحاسوب عاملين 

من   واسعة  مجموعة  الدعم  لمستويتضمن  المقدمة  حل    التقانة  عمليالخدمات  على  لمساعدتهم 
تنشأ   التي  عند  أالمشكالت  إنتاجيتهم  زيادة  في  وللمساعدة  العمل،  للتقانة.استعمالثناء  وفي  هم 

فراد فنيين  أالدعم يتألفون من    وكان موظف  اإذ   بالدعم الفني" و بخاصة    سات يسمى "بعض المؤس
تق  أو مهارات  المستوى.ا لديهم  عالية  الفني  ويعد    نية  دعم    أحد الدعم   مستوىات 

عال    المستعمل مستوى  على  المشكالت  وحل  وإصالحها  األخطاء  استكشاف  على   ويركز 
(Beisse, 2004 , 39)  على   ية ويعمل  مشكلة فن   ةمساعدة ألي   "بأنه أيضا  . ويوصف الدعم الفني

ب المرتبط  القلق  من  والتخلص  الرقمية  الفجوة   "  التقانةسد 
(Cocquyt et al. ,2019 ,11  وقد .)أشار  ((Saleem .et al. 2015,  506  ن الدعم  أ  إلى

باتجاهين   يتمثل  هماأساسالتقني  )البيئة    ين  بدعم  يتمثل  والثاني  االجتماعي  )الداخلي(  الدعم 
المجهزين،   دعم  يؤثر  الخارجية(  أن  الممكن  من  والخارجية  الداخلية  الجهات  من  الدعم  وهذا 

 .النظام أداءا  في إيجابي
ني وذلك من أجـل القضـاء العامل النقص في الدعم التق يةأهمومن الضروري جدا إعطاء  

علــى الفجــوة المعرفيــة بــين مــا يحملــه الفــرد مــن معرفــة وبــين المعرفــة المطلوبــة للعمــل علــى تقانــات 
ويتم ذلك من خالل توفير الدعم التقـاني وزيـادة الـدعم الخـارجي المقـدم مـن المجهـزين   المعلومات،
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ــا والـــذي ــدمات مـ ــمن خـ ــيانة يضـ ــدريب والصـ ــل التـ ــع مثـ ــد البيـ ــ، بعـ ــنفضـ ــوم  ال  عـ ذلـــك يجـــب أن تقـ
التقنيــين مــن  األفــراد المنظمــة وبخاصــة التــي تتبنــي هــذه التقانــات الحديثــة مــن تــدريب المســتفيدين و 

العمل على تبني برنامج تـدريبي خـاص بهـا فـي  أوها، بدورهم بتدريب زمالئهم علي  أجل أن يقوموا
والعزيـــــر،  الســـــبعاوي ) ســـــتقدام الخبـــــراء فـــــي هـــــذا المجـــــالاالعمـــــل علـــــى  أولتعليميـــــة المنظمـــــات ا
2018،205.) 

 داري والقياديإلالدعم ا -2

، وهــو يزيــل ات تطبيــق تقانــة المعلومــلنجــاح  يــةأهم األكثــرن الــدعم اإلداري هــو العامــل إ
العديد من الحواجز التي ال تتوافق هيكليا  مـع التنفيـذ النـاجح لتقانـة المعلومـات مثـل ضـعف سـلطة 

أعبـاء الــذاكرة مــن فشــل التنفيــذ الســابق. وتظهــر  أو ى خــر اآلفريـق المشــروع علــى األقســام الوظيفيــة 
النزاعــات وتفــويض  يةلتقانــة المعلومــات مــن خــالل القــدرة علــى التــدخل لتســو   دارةاإلدعــم   يــةأهم

 (.Liu, 2015,1250وتنسيق الجهود وتشجيع العمل الجماعي )
 فــإنويعــد الــدعم اإلداري عامــل تشــجيع لتقانــة المعلومــات واالتصــاالت، وفــي هــذا الســياق 

تقانــة المعلومــات واالتصــاالت مــن  اســتعمالعلــيهم أن يصــبحوا بــارعين فــي  يصــبح لزامــا   يرينالمــد 
العليـا لتطبيقـات تقانـة  دارةاإل استعمال. ان داريةنية في الوظائف اإلة التقاالرياد   إلىأجل الوصول  

التقانـة كثقافـة داخـل  اسـتعمالجعـل  إلـىوهـذا مـا سـيؤدي   ،داري لهـذه التقانـةإالمعلومات يعد دعـم  
العليـا وقـدرتها علـى تحفيـز  دارةاإلن الـنقص فـي دعـم إ(. Moses et al, 2012,710المنظمـة )

عمليـة تبنـي وتطبيـق تقانـة المعلومـات،  فـيه التقانات سـيكون ذا تـأثير سـلبي بني هذ على ت  األفراد 
  العـــــاملين يتطلـــــب أن يكـــــون هنـــــاك نظـــــام تحفيـــــزي لتبنـــــي تقانـــــة المعلومـــــات  األفـــــراد إن دعـــــم  إذ 
 (.202،  2018والعزير،  السبعاوي )
 الدعم النفسي وتوفير المناخ التنظيمي -3

مصــــادر  أحــــد  فــــإن، العمــــل أداءصــــعبة فــــي  أوهقــــة عنــــدما يواجــــه العــــاملون مواقــــف مر 
لعملهــم اليــومي  األفــراد  أداءكيفيــة  فــيالمســاعدة هــو الــدعم النفســي مــن قبــل المنظمــة، وهــو يــؤثر 

ــداعم العــاملينشــكل دور ا فــي دعــم ســالمة و رفاهيــة ، ويوعاطفيــا   فكريــا   . ويعــد المنــاخ التنظيمــي ال
مع التركيـز  ،ن من المنظمة التي يعملون فيهاو العاملبمثابة التصور الشخصي للدعم الذي  يتلقاه 
المنظمـة  إدارة(. ويجـب أن تعمـل Shih, 2014 ,671علـى الـدعم مـن المشـرفين وزمـالء العمـل )

لموظفيهــا عــن طريــق صــياغة السياســات علــى التحســين المســتمر لبيئــة الــدعم التنظيمــي النفســي 
ات المـــوظفين والعنايـــة برفـــاهيتهم، وتـــوفير مأهنظـــام عـــادل للمكافـــآت وتقـــدير مســـ إيجـــاد المناســـبة و 

عزيـــز االنتمـــاء التنظيمـــي االســـتقالل الـــوظيفي، وتعزيـــز تماســـك الفريـــق وخلـــق بيئـــة عمـــل جيـــدة وت
العاطفي للموظفين وتحقيق الرضا الـوظيفي ن هذه التدابير يمكن أن تخفف الضغط أ  إذ ،  للعاملين
 دارةاإلشـكال دعـم أ أحـد  فـإنعلومـات، تقانـة الم إطـار(. وفـي Wen et. al, 2019, 129لهـم )
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العــاملين فــي مجــال تقانــة  األفــراد العليــا والمســتفيدين و  دارةاإلمنــاخ مــن الثقــة بــين  إيجــاد العليــا هــو 
ن يقومـوا أمـن الممكـن  األفـراد ن أ إلـى Quaddus & Xu (2007)رت دراسة اشأ إذ المعلومات، 

 العليا.  دارةاإلالثقة بينهم وبين بمشاركة المعرفة التي لديهم في حالة وجود مناخ من 
 الدعم المالي والمادي والبشري  -4

ن الدعم المتمثـل بـالموارد البشـرية والماديـة أنظم وتقانة المعلومات على    أدبيات ت  أكد لقد  
مشــاريع. ويعــد ضــمان  أووالماليــة يعــد عامــل حــرج فــي نجــاح نظــم المعلومــات، ســواء كانــت قائمــة 

ن الـدعم المـالي إالعليـا.  دارةاإلالتي تضـطلع بهـا  يةساساألها من المهام توافر هذه الموارد وتجهيز 
العليـــا للمنظمـــة يســـهل مـــن عمليـــة تجهيـــز المعـــدات التقانيـــة المالئمـــة،  دارةاإلالكـــافي الـــذي تـــوفره 

ن يكــون أن امــتالك المــوارد الكافيــة مــن الممكــن أعــن  والحصــول علــى الخبــراء الخــارجيين، فضــال  
 أهــممــن  ا  حــد او  فــإنظمــة. وفيمــا يتعلــق بالــدعم البشــري، نــوي لفــرق العمــل فــي المندافــع للــدعم المع

العليـا للمعرفـة واالهتمـام  دارةاإلالعليا فيمـا يتعلـق بالجانـب البشـري هـو امـتالك   دارةاإلاشكال دعم  
العليـــا للفهــم الكـــافي لمحتــوى وتطبيقـــات تقانــة المعلومـــات يعـــد  دارةاإلبتقانــة المعلومـــات، فــامتالك 

 (Boonstra, 2013, 509) رةدااإلن تقدمه هذه أشكال الدعم الذي من الممكن أمن  شكال  

 الترتيبات الهيكلية -5
 العليــــا هــــو اجــــراء بعــــض التعــــديالت علــــى الهيكــــل دارةاإلمــــن المؤشــــرات المهمــــة لــــدعم 

حيـان ألالمعلومـات البـد فـي بعـض ا لتحقيق المنـافع المتوقعـة مـن تطبيقـات تقانـةن  إ  إذ .  التنظيمي
العليـا مـن الممكـن  دارةاإلن إعـادة هيكلتـه. إ  أوجراء بعـض التغييـرات علـى الهيكـل التنظيمـي إمن  

ن إ إذ لتقانـة المعلومـات مـن خـالل تـوفير المـوارد المالئمـة للتغييــر،  ان تجعـل المنظمـة اكثـر تكيفـا  
ي تقدمـه دعم الـذ شـكال الـأمـن  هـا، وهـذا يعـد شـكال  إنجاز جـل أمـوارد مـن   إلـىعملية التغيير تحتاج  

 . (Boonstra, 2013, 509)العليا  دارةاإل
عادة إ جراء إنما في إالهيكل التنظيمي  أجزاءن التغييرات قد ال تكون محصورة في بعض إ
فـي  أسـاسان تقانة المعلومات هي عنصر  إلىبعض الباحثين   أشار. ولقد  أيضا    األعمالهندسة  

 يـــــــــــــــرى ان التطبيـــــــــــــــق  خـــــــــــــــرآلا، ولكـــــــــــــــن الـــــــــــــــبعض األعمـــــــــــــــالتطبيـــــــــــــــق اعـــــــــــــــادة هندســـــــــــــــة 
ــاجح إل ــداعالنـــــ ــى  بـــــ ــكل كبيـــــــر علـــــ ــد بشـــــ ــات يعتمـــــ ــة المعلومـــــ ــين إ تقانـــــ ــد بـــــ ــة. ولقـــــ ــادة الهندســـــ  عـــــ

Davenport & Short (1990) جـراء مراجعـة إن تنفـذ بعـد أعـادة الهندسـة مـن المفتـرض إ ن أ
تقانــة  فــإنل والعالقــة بينهمــا. ووفقــا لوجهــة نظــر هــذين الكــاتبين اعمــألنشــطة األتقانــة المعلومــات و 
ــا كونهـــا اتمتـــة للعمليـــات ولكـــن ينظـــر إليهـــن ال ينظـــر أالمعلومـــات يجـــب  ــة إليهـ ا علـــى انهـــا طريقـ

ــ ــكيل وتصـــميم إل يةأساسـ ــادة تشـ ــالنشـــطة أعـ ــات.  األعمـ ــة إوالعمليـ ــل المرتبطـ ــن العوامـ ــد مـ ن العديـ
لجهـــود تطـــوير تقانـــة المعلومـــات الناجحــــة،  يةأساســـونـــات ن مكآلتعـــد ا األعمـــالعـــادة هندســـة إب

عــادة الهندســة، وبنــاء إ لمعلومــات مــع اســتراتيجيات ضــمن التوافــق الفعــال للبنــى التحتيــة لتقانــة اوتت
، وال مركزيــــة المــــوارد األعمــــالالبنــــى التحتيــــة الفاعلــــة، والتنــــاغم بــــين تقانــــة لمعلومــــات وعمليــــات 
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الكفـؤء  لسـتعماالقرار، زيادة القدرات الجوهرية لتقانـة المعلومـات، واال إذ ومن ضمنها اتخ  األعمالو 
للتكامـل  ا  أساسعادة تصميم تدفق العمل يعد إ و   األعمالتحليل عمليات    فإنالبرمجة. لذلك    دوات أل

عـادة إ جـراء التغييـرات علـى الهيكـل التنظيمـي و إن  إ،  األعمالالناجح لتقانة المعلومات في عمليات  
تقانـة المعلومـات،  مالتعاسـالعليا لتبني و  دارةاإلشكال دعم أمن    يا  أساس  تعد شكال    مالاألعهندسة  

صدارها القرارات الخاصـة بهـذه إو  دارةاإلعلى رؤية  ها اال اعتمادا  ؤ جراان هذه التغييرات ال يتم  إ  إذ 
لتبنــي  القــرارات يعــد دعمــا  هــا لمثــل هــذه إذ العليــا واتخ دارةاإلتبنــي  فــإنعلــى ذلــك، بنــاء   التغييــرات.

 .(Dabo, 2017) وانتشارها  تقانة المعلومات  استعمالو 

 القوة  استعمال -6
ــد  ــد او يعـ ــن  ا  حـ ــدم مـ ــة والمقـ ــدعم المهمـ ــكال الـ ــل ب دارةاإلمـــن اشـ ــا يتمثـ ــوة  اســـتعمالالعليـ القـ
تنفيـذ االجـراءات  أو، هااسـتعمالو  جل تنفيذ االجراءات الالزمة لتبني تقانـة المعلومـات أالرسمية من  

مايـة الجهـات الصـراعات وحن عمليـة حـل إ إذ . نجـاززالـت مشـروع قيـد اإل مـافي حال كون التقانة 
 أحـد  عـّدهاالفريـق المسـؤول عـن مشـاريع تقانـة المعلومـات( تـم   أوالمسؤولة عن تقانـة المعلومـات )

 . (Boonstra, 2013, 509)العليا  دارةدوار المهمة لإلألا
 تصالت الداريةال  -7

 جـزاءأللومـات واالعليـا والفـرق المسـؤولة عـن تقانـة المع دارةاإلبين   تصاالت االداريةن االإ
. ولقــد بينــت هااســتعمالو  فــي نجــاح تبنــي تقانــة المعلومــات  مهمــا   البقيــة مــن المنظمــة يمثــل عــامال  

المختلفـة فـي المنظمـة بشـأن ن اللقـاءات المتواصـلة مـع الجهـات أ Dong et al. (2009)دراسـة 
الــدعم ن يكــون أمكــن مــن الم. العليــا دارةاإلالــدعم مــن  أنــواعقــوى أمــن  ا  حــد اتقانــة المعلومــات يعــد و 

ــاالت اي مـــن مـــن خـــالل ــد  االتصـ ــائل البريـ ــة  اإللكترونـــيخـــالل رسـ ــاالت الهاتفيـ المتكـــررة واالتصـ
 . (Boonstra, 2013)واالجتماعات وجه لوجه 

 عـــّدهو ا العليـــ دارةاإلدعم علـــى المنظمـــات التركيـــز واالهتمـــام بـــعلـــى ماســـبق يفتـــرض  بنـــاء  
تلبيتهـا عـن لعمل على تحديد حاجات ورغبات العاملين و فلسفة لتحقيق نجاحها وتميـزها، ووجوب ا

داري وتــوفير المنــاخ التنظيمــي إلطريــق تقــديم الــدعم التقنــي والنفســي والمــادي والمــالي والبشــري وا
تنتجـه  التطورات السريعة في مجال نظـم وتقانـة المعلومـات وتطبيقاتهـا ومـا  ظلوفي  لهم.المالئم  

التركيـز  جـدرألطتها فمـن ااصـل المنظمـة وفـي مختلـف أنشـاث تغييـرات جذريـة فـي كـل مفأحد من  
لمــا لـه مــن دور  مسـتوى تقانــة المعلومـات، أعلىالعليــ دارةاإلدعـم تقــديم   يـةأهمبشـكل كبيـر علــى  

 .هاوانتشار مهم في خلق الظروف المطلوب لنجاح تبني هذه التقانة 
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 الثاني  بحث امل
 مشاركة املستفيد 

 
والسيما في التنظيم والتخطيط    دارةالمعلومات بالنسبة لإل   ية مأه  إلىتنبهت الدول المتقدمة  

واتخ فسارعت    إذ والرقابة  المستندة    التقانات   تطوير   إلىالقرار،  المعلومات  الحاسوب   إلىونظم 
ووظائفها المختلفة    دارةاإلفي مجال    كبيرا    ً  ثت تغيراأحد المعلومات الحديثة التي    تقانة  استعمالو 
النظم    إذ  تلك  وا  ية مهأ احتلت  المنظمات  في  و كبيرة  وتقدمها ألدول  والشعوب  الدول  تطور  صبح 

التقني المتسارع وتضاعف  أ إال  د نظم المعلومات لديها وتطورها.  يقاس من خالل وجو  التقدم  ن 
الحديثة  المعر  المنظمات  حجم  وزيادة  نسبي    إلى  أدىفة  و تغير  المفاهيم  بعض  ويات لو األفي 

ا يعد  فلم  السابقة،  نالتنافسية  في  الحاسم  العامل  التقانات  لميزة  متالك  وتحقيقها  المنظمات  جاح 
فقط،   تنافسية    إذ تنافسية  تعقيدا  أبرزت جوانب ومجاالت  الجوانب  تلك  ها  أهممن    وتفصيال    كثر 

للمستفيدين من نظم المعلومات دور كبير في المتعلقة بالمستفيدين من تلك التقانات. فقد اصبح  
 تنفيذها. نجاح تصميم تلك النظم و 

 وتصنيفاته مفهوم المستفيد  : أولا 
ــتفيد يعـــرف  ــنع أعلـــى المسـ ــا لحـــل المشـــكالت وصـ ــه الفـــرد الـــذي يتلقـــى المعلومـــات التـــي يحتاجهـ نـ

وتطــوير نظــم المعلومــات قاتــه ته فــي تطــوير تطبيأهمالقــرارات، فضــال  عــن دوره المتعلــق بمــدى مســ
وثيق بنظم المعلومات من على نحو ط يرتب هغير مباشر، كما أن مأكان ذلك بشكل مباشر   ،سواء

 أوتطـويرهم لتطبيقـات معينـة  أو مـن خـالل االسـتفادة و   خالل مخرجات هذا النظام )المعلومـات(
 ســتعمالدة مــن االاالســتفافــي لــذين يرغبــون ل أوجلهــم ة برمجيــة مــن خــالل تطــوير النظــام ألحزمــ

سـتنادا  ا داريـةلـذي يتخـذ القـرارات اإلالكامل لنظـام المعلومـات وقـد يكـون هـذا المسـتفيد هـو المـدير ا
ممثلو األقسام الذين يعملون فـي أقسـام خـارج مجموعـة  أوالمعلومات وفي مختلف المستويات    إلى

المسـتفيدين يـؤدون  هؤالء فإنبيقات نظم المعلومات لهم وبذلك نظم المعلومات والذين يطورون تط
 . (100، 2010حسين ومحمد ، ) اھيرفي تصميم نظم المعلومات وتطو  يةهممتزايد األ دورا  

المسـوؤلون  األفـراد  مهنأبـن يالمسـتفيد  (Mcmanus & Wood 143 ,2003))وعـرف 
 وعــــــرف   ه.وتعزيــــــز  تطــــــوير النظــــــام الحــــــالي أوللنظــــــام الجديــــــد  األعمــــــالعــــــن تحديــــــد حاجــــــات 

(Walton (2013 , 429  رة الـذين لـديهم القـد  أووا أثر الـذين تـ األشـخاص نهـم أن علـى يالمسـتفيد
المشـروع بشـكل غيـر مباشـر ويختـارون المشـاركة فـي مشـروع يهـدف، مـن  أهـداف على التأثير في

 تحسين رفاهية المستفيدين. إلى، تقانةوجهة نظر خبراء ال
 وجهتي نظر لتعريف المستفيد هما:  إلى (194، 2000الطائي ، )ويشير
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النظر    - المستفيد ىلو األ وجهة  استعو :  في  ترغب  التي  الجهات  كل  النظام  ن  مخرجات  مال 
وفق وجهة النظر هذه،   بغض النظر عن طبيعة االستعمال والغرض منه. وعلى   وتستعملها فعال  

تشمل   فإن المستفيدين  العكلها  االطراف    كلمة  المد ذات  ذلك  في  بما  بالمنظمة  في   يرون القة 
جانب   إلىمية،  ن والزبائن والجهات الحكو و االسهم والمجهز   والمختلفة ومالك  داريةالمستويات اإل

 اب والمحاسبين والمبرمجين والمهندسين والعاملين في السكرتارية.الكت
هـــم الـــذين  المختلفـــة حصـــرا   داريـــةتعـــد المســـتفيدين فـــي المســـتويات اإل : وجهاااة النظااار الثانياااة -

المهــام المنوطـة بهــم وهــذا  نجـازفـي صــنع القـرارات الالزمــة إل داريــةيسـتعملون نظــام المعلومـات اإل
نهــا ال تســتعمل مخرجــات أا ال تــدخل ضــمن المســتفيدين طالمــا جميعهــ ى خــر اآلان الجهــات يعنــي 
ى تمـــاس مباشـــر بالنظـــام مثـــل غـــراض صـــنع القـــرارات حتـــى لـــو كانـــت هـــذه الجهـــات علـــألالنظـــام 

 .بالتنفيذ فقط  غراض تتعلقالذين يستعملون مخرجات النظام أل ، ومحللي النظمالكتبة، والمبرمجين
ــى الـــرغم مـــن ح ــون فـــي هـــذا المجـــال وكـــم األي جـــم االهتمـــام الـــذ وعلـ بحـــاث أواله المهتمـ

متفــق عليــه  أحــد نــه ال يوجــد تعريــف و أال إ، داريــةفــي نظــام المعلومــات اإل ســت در والدراســات التــي 
ابها مـــن خاللهـــا تعريـــف صـــحأ لو ا. ولقـــد ظهـــرت العديـــد مـــن وجهـــات النظـــر حـــخـــاص بالمســـتفيد 

نظـام المعلومـات  أدبيـات تميز بها مفهوم المستفيد فـي التي بهام زالة حالة الغموض واإلإالمستفيد و 
ن االتجـاه أ دبيـات جـراء مراجعـة نظريـة لألإ( بعد 7، 2006). وفي هذا الصدد يرى الشلبيداريةاإل
لمسـتفيد سع الـذي يلتقـي فيـه العديـد مـن البـاحثين حـول مفهـوم المسـتفيد هـو ذلـك الـذي يعـرف او األ

ــه الشـــخص  ــؤولة  أوبأنـ ــة المسـ ــالجهـ ــن اتخـ ــادا   إذ عـ ــرار اعتمـ ــام المعلومـــات  القـ ــات نظـ ــى معلومـ علـ
 ، ووفقا   (194، 2000). ويتفق هذا التعريف مع وجهة النظر الثانية التي طرحها الطائي داريةاإل

مخرجــات نظــام المعلومــات  عملنهــم "الجهــة التــي تســتأة النظــر هــذه عــرف المســتفيدون علــى لوجهــ
 مجاالت المختلفة" . غراض صنع القرارات وترشيدها في الأل

الطائي   نظر  وجهة  مع  الحالية  الدراسة  ( 7،  2006)  والشلبي  (194،  2000) وتتفق 
ن المستفيد من تقانة المعلومات الطبية في المستشفيات المدروسة هم أ  إذ بخصوص المستفيد،  

معلومات تقانة ال  الىة المستندة  الطبي  جهزةاألالمعدات و يستعمل الكادر الطبي    إذ الكادر الطبي،  
أل) االتصال(  وشبكات  والبرامجيات  واتخ  داءالحاسوب  الحاالت    إذ أعمالهم  بخصوص  القرارات 

وتقدي المختلفة  الخدمات  المرضية  المعلومات  الطبيم  تقانات  هذه  كانت  سواء  وفاعلية،  بكفاءة  ة 
 تحليلية. أو عالجية  أو ة تشخيصية الطبي

االهتمام  نه على الرغم من حجم  إالقول  صنيفات المستفيدين، فيمكن  وت  أنواعوفيما يتعلق ب
في   داريةاإل  دبيات األ  في  المستفيد   ناله  الذي انعكس  والذي  بخاصة،  المعلومات  ونظم  بعامة 

دم اتفاق  ع  إلىفي الوقت نفسه تشير    دبيات األالدراسات واالبحاث في هذا المجال، اال ان هذه  
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بشأن   والكتاب  مما   المستفيد   أنواعالباحثين  التصنيفات   إلى  أدى  وتصنيفاته،  من  العديد  ظهور 
 المستفيدين.  نواعأل

من    الريادية   سهامات اإل  أهم   أحد ن  إ قدمت  تحديد  أالتي  من أ جل  كان  المستفيدين    نماط 
Cotterman and Kumar (1989, 1315)  ،بين  أ  إلىالباحثان    أشار  إذا التفاعل  ن 

ق  ائ الطر   إحدىن يكون بأ ممكن  ال  من  الحاسوب   الى المعلومات المستندة    أنظمةوبين    المستعملين 
 ة:اآلتي الثالثة 
المعلومات المستندة    أنظمةنتاج مخرجات  إداة فاعلة في  أمستفيد  الن يكون  أمن الممكن   .1

 )نشاط المنتج(. الحاسوب  إلى

الممكن   .2 من  يستأالمستفيد  )مخرجات(    عملن  المستندة    أنظمةمنتجات   إلى المعلومات 
 )نشاط الزبون(. الحاسوب 

المعلومات   أنظمةلمخرجات    أو كالهما  مستهلكال  وأمنتج  الن يكون المستفيد أكن  من المم .3
 . الحاسوب  الىمستندة ال

 

في   الدخول  تحديد أوقبل  من  البد  المستفيدين  المستهلكهم  نماط  هم    أو ن  و الذين 
للمعلومات. /المنتج  المنتجين  المستهلك  المشغل/ان  هم  للمعلومات  المطور و المستهلكين    أو ن،  و ن، 

بو تحكمالم المستندة    أنظمةن  في  الحاسوب   الى المعلومات  وهم    ون مستعمللا  نفسه   الوقت ، 
هذه   وفي  نظمةاأل لمخرجات  هي    إطار.  والتي  والتحكم  والتطوير  التشغيل  مصطلحات  توضيح 

  :(Cotterman & Kumar, 1989, 1315تحديد طبيعة المستفيد فيمكن القول  أساس
و  • بدء  بالتشغيل  اإيقصد  تشغيل  األ أو لنظام،  نهاء  ومراقبة  والبرامج،   جزاءتشغيل  المادية 

 . الحاسوب  إلى وتنفيذ المهام اليدوية الالزمة لتشغيل نظام المعلومات المستند 
فهو   • التطوير  النظام  أوأي    أداءاما  تطوير  حياة  جميع مهام عملية  دورة  كانت  ، سواء 

د متطلبات النظام،  على تحدي  ويشتمل التطويرية.  لو األج  إذ النم  أو تطوير النظم التقليدية  
 والبرمجة وتنفيذ النظام.   ،وتصميم النظام

)الرقابة(  أ • التحكم  اتخما  سلطة  و   إذ هو  ونشر  القتناء  الالزمة   استعمال القرار  الموارد 
وتشغيل   على    أنظمةلتطوير  المعتمدة  الحصول الحاسوب المعلومات  سلطة  ويتضمن   .

وتح  الحاسوب   أجهزةعلى   ونشرها،  و لأو ديد  وبرامجها  والبدء  التطوير،  وتنفيذ   إدارةويات 
و  وتخزين  ولجمع  التطوير؛  ولتعيين    استعمال مشاريع  عن    األفراد البيانات؛  المسؤولين 

 ؛ ولتشغيل النظام. الحاسوب  الىالمعلومات المستندة  أنظمةتطوير 
األ   وبناء   هذه  من على  كل  صنف  فلقد  الثالثة،    Cotterman and Kumar (1989)  بعاد 
 (: (Govindarajulu & Arinze 2009, 145 اآلتيتتمثل ب  أنواعثمانية  إلىدين ستفيالم
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المستهلك: هؤالء المستفيدون ال يطورون وال يشغلون وال يتحكمون بتطبيقات    -المستفيد  .1
أن هذا   إلىبوضوح    Cotterman and Kumar (1989)الحاسوب. ويشير كل من  

المستفيدين   من  التقايستعملالنوع  فقط  المطبو ون  تطبيقات  رير    عن  الناتجة  عات 
 .فهم "مستهلكون" بشكل بحت  من ثمّ ، و النهائي المستعمل

فقط للتطبيقات المطورة من    عدهم مستعملين  : هؤالء المستفيدون يمكنالمشغل  -المستفيد  .2
 . ولكنهم ال يطورن وال يتحكمون بالتطبيقات الحاسوبية. ينخر اآلقبل 

المستف  -المستفيد  .3 هذا  تطبيقات حو المطور:  تطوير  يعمل على  النهائي  يد  المستفيد  سبة 
 ين. خر لآل

)المراقب(:    -ستفيد الم .4 هذاإالمتحكم  من  ن  مست  النوع  وال  بمطور  ليس   عملالمستفيدين 
داخل  وظائفهم  بحكم  النهائي  المستفيد  حوسبة  تطوير  بأنشطة  يتحكم  ولكن  للتطبيقات، 

ال في  المالية  الوحدة  مدير  ذلك،  ومثال  على  المنظمة.  يشرف  والذي   استعمال منظمة 
 ة والذي تم تطويره داخليا. اإللكتروني جداولل بالتطبيق حوسبة مستفيد نهائي والمتمث

ويستالمطو /المشغل  -المستفيد  .5 تطبيقات  يطور  المستفيدين  من  النوع  هذا  من    عملونها ر: 
اتخأ بتطوير    إذ جل  يقوم  والذي  المختص  فالمحاسب  ة  بيانات مخصص   جداولقراراتهم. 

 المطور. /المشغل -المستفيد نه أن يصنف على أه الخاص من الممكن ستعمالال ا  أساس

يراقب   أوالمتحكم: هذا النوع من المستفيدين يطور التطبيقات ويتحكم  /المطور  -المستفيد  .6
 نشطة حوسبة المستفيد النهائي.  أ

يستإالمتحكم:    /المشغل   -المستفيد  .7 المستفيدين  من  النوع  هذا  حوسبة  ت  تطبيقا  عملن 
  يرو هذا النوع من المستفيدين هم مد تحكمه بأنشطتها. ومثال    فضال  عنالمستفيد النهائي  

طة موقعهم الوظيفي  ا سقات حوسبة المستفيد النهائي، وبو تطبي   عملون الوحدات الذين يست
 . داريةهم يتحكمون بأنشطة المستفيد النهائي في داخل وحداتهم اإلفإنفي المنظمة 

 استعمالالمستفيدين يقومون بتطوير و المتحكم: هذا النوع من  /المطور/شغلالم  -المستفيد  .8
بتطويرها، فضال   قاموا  التي  أل   التطبيقات  ومراقبتهم  تحكمهم  المستفيد عن  تطوير  نشطة 

 النهائي.  

األ إ فهم  التن  الثالثة  )المشغلبعاد  التصنيف  هذا  عليها  قام  المطور و ي  والمتحكمو ن،  ن  و ن، 
ا  أنظمةب وفهم  الحاسوب   الىلمستندة  المعلومات  الممكن  أ(  من  المستفيدين  ي أنماط  في  ن  سهم 

فاعل   أساسبشكل   بشكل  وتطويرها  المستفيدين  لتطوير  المطلوبة  التدريبية  البرامج  تحديد   في 
(Govindarajulu & Arinze 2009, 147 . ) 

ثالثة.  رجة المن الد والثانوي والمستفيد    ساساأل  أنواعثالثة    إلىوهناك من صنف المستفيدين  
األ يستساسفالمستفيد  الذي  المستفيد  هو  متكرر،  ال  عملي  بشكل  فهو ما  أنظام  الثانوي  المستفيد 
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يست بشكل عرضي    عملالذي  وسيط.    عملهيست  أوالنظام  المستفيد أمن خالل  الدرجة  و ما  من  ن 
يؤثر  الذي  المستفيدين  فهم  النظاو الثالثة  تقديم  في  سيؤثر أ   أوم  ن  الشو نهم  قرار  في    راءن 

(Sharp, Finkelstein, & Galal, 1999, 389 . ) 
قدما     Hienerth & Lettl (2017)ما  أ الرئيس    ا  أنموذجفلقد  المستفيد  المسمى  للمستفيد 
على  بناء     تم صياغة هذا المفهوم  إذ ،  منظمة  أووالذي قد يكون فرد    User)    (Lead(ساس)األ

يختلفأوهي    يةأساسفكرة   الرئيس  المستفيد  هذا  حيث    ن  من  العاديين  المستفيدين  ن  إعن 
ضوع تبني  مو   ت تناولالسلوكيات التي يتبناها ال يمكن تفسيرها من خالل البحوث التقليدية التي  

شخاص يتشاركون في سمتين  أ  أون هم منظمات  ن المستفيدين الرئيسي إتقانة ونظم المعلومات.  
 ( : Hienerth & Lettl, 2017,2)مهمتين، في مجال معين، هي 

 
 ى: قيادة التجاه لو األ السمة 

المنظمة   قيادة االتجاه أن  القيادة ف  أوتعني  التقانيالفرد يتصدر  يتعلق باالتجاه    أو   يما 
تحديات تمثل المستقبل. بهذه   أوضاع  أو   أون هذه الجهات غالب ا ما تواجه سياق ات  إسوقي مهم.  

عالي   األفراد   أو المنظمات    فإنالطريقة،   يحرزون درجة  االتجاه  الذين  قيادة  يعيشون  ة من حيث 
 بالفعل في المستقبل. 

 
 السمة الثانية: عائد كبير متوقع من الحلول المبتكرة 

هناك ضغوط أن  تعني  المبتكرة  الحلول  من  المتوقعة  العالية  جانب    عالية    ا  الفوائد  من 
  إلى   -  ى داخل القطاعات السوقيةوحت  -ن في السوق  و فيد لحل المشكالت. يميل المستفيد المست
عال    إظهار تجانس  لذلك    عدم  باحتياجاتهم،  يتعلق  وراءها    فإنفيما  تترك  القياسية  المنتجات 

من   ت    المستعملينالعديد  لم  كاف    ب  لّ الذين  بشكل  من  ن  إ.  احتياجاتهم  المستفيدين  هؤالء  مثل 
 احتياجاتهم وبشكل كبير من خالل حلول خاصة.   ين تلبأالممكن 
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  للمستفيد   ا  تصنيف  Hienerth & Lettl (2017)، فلقد قدم  الخاصيتين  على هاتين  وبناء  
مستويين عال   لىعتم تقسيم الخاصيتين    إذا(،  ساسد مفهوم المستفيد الرئيس )األبعاأعلى  بناء   

 .  (5كما مبين في الشكل )نماط المستفيدين ربع خاليا أل أمنخفض، ونتج عن هذا التقسيم و 
 
 
 
 
 
 
 

قيادة التجاه  إلىالمعلومات بالستناد  تقانةنيف المستفيدين من صتيوّضح  (5الشكل )
 والمنفعة المتوقعة 

Source: Hienerth, C., & Lettl, C. (2017). Perspective: understanding the nature and 

measurement of the lead user construct. Journal of Product Innovation Management, 

34(1), 1-10. 

 
 :  اآلتي( على النحو 5ويمكن وصف كل خلية من الخاليا الواردة في الشكل )

 Schaarschmidt, Stol, & Bertram, 2019,3) )(Hienerth & Lettl, 2017, 3):   

 : قيادة التجاه منخفضة والمنفعة المتوقعة منخفضة  Iالخلية 
ن مثل هؤالء المستفيدين  إن يوصف بأنه مستفيد عادي.  أ المستفيد في هذه الخلية يمكن  

ن يكونوا راضين عن المنتجات الحالية. أية، وهم يميلون  بداع اإل  األنشطةيكون غير فعالين تجاه  
 . وهذه الخلية تمثل المستفيد العادي. فضل قليال  رخص واألون عن المنتج األبحثوهم ي 
 : قيادة التجاه منفخضة والمنفعة المتوقعة عالية IIالخلية 

هذ   مستفيد ال الممكن  في  من  الخلية  على  أه  يصنف  هؤالء  أن  مبتكر.  مستفيد  نه 
الو المستفيد  عن  راضيين  غير  يكونون  ويرغبون  ن  الحالية  العادية  افضل  في  منتجات  حلول 

غالبا   يرفضون  المنتجين  ان  كون   الحتياجاتهم.  المستفيدين،  هؤالء  لمثل  جديدة  حلول  تطوير 
ح  ا  زال صغير يالسوق ال في  ت الة عد وهو  لذلك،    أكد م  ونتيجة  المرحلة.  هذه  المستفيدين    فإنفي 

ولكن بأنفسهم.  الحلول  لتطوير  المقدمة من    يحتاجون  تالحلول  قد  المستفيدين  ليست هؤالء  كون 
 . ينخر اآلقرانهم من المستفيدين أذات قيمة لعدد كبير من 
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 : قيادة التجاه عال والمنفعة المتوقعة منخفضة  IIالخلية 
على انهم مستفيدون خبراء، فهم في   ان يصنفو أه الخلية من الممكن  في هذ   تفيدون المس

سوقي مهم، وهم يمتلكون معرفة مميزة في نطاق معين، وهذا   أوالطليعة فيما يتعلق باتجاه تقاني  
منفعة حقيقة من    ةن ال يحققون اي و المجال. ومع ذلك، هؤالء المستفيد ما يجعلهم خبراء في هذا  

في  ةيبداعاإلالحلول   يشاركوا  ال  ان  المحتمل  من  فهم  على بداع اإل  األنشطة،  االمثلة  ومن  ية. 
  أو في الصناعة ويقدم التعليقات في مجلة تجارية    ا  ي يكون خبير المستفيد الخبير هو المستفيد الذ 

ن هذا النوع من المستفيدين عادة ما تكون  إ في مؤتمر ما.    يلقي خطابا    ا  خبير   أومجلة علمية،  
تشخ  الرئيس  عملية  المستفيد  مشاريع  قيادة  في  سهلة  أل  Lead Userيصهم  هم  ءراآ  ن وذلك 

من المنفعة المتوقعة لديهم )و ونتيجة للنقص في  في المشروع.    وخبراتهم يتم االستشهاد بها كثيرا  
المحتمل    ثمّ  نشاط  أمن  هناك  يكون  ال  للمستفيد(  إبداعن  رئيسين  فإني  مستفيدين  يعدون  ال  هم 

Lead Users  . 
 : قيادة التجاه عال والمنفعة المتوقعة عالية  IIخلية لا

في   المستفيد  والمنفعة  إطاريوصف  العالي  االتجاه  قيادة  العالية    تقاطع  المتوقعة 
معين ويتسم هذا    إبداعن هذا النمط من المستفيد يتصف بأنه يقوم بتقديم  إ،  "ساس"بالمستفيد األ

ا  ا  كونه يكون متقدم  بداعاإل بفارق عن  ين وسوف يشترى  خر لآل  يكون جذابا  التجاه السوقي و فيه 
مستفيد الن يكون  أ على سبيل المثال( من الممكن  من قبلهم. ان المستفيد الخبير )خبير الصناعة  

 .بداعاإلفي حال كان لديه توقعات بمنفعة شخصية عالية من هذا  أساسا  
ساس، المستفيد األو  ه   أساستصنيف المستفيدين على نمط  إلى    نموذجلقد استند هذا اإل 

المتوقعة ظهرت على التباين بين المستفيدين في توجهاتم نحو بعدي قيادة االتجاه والمنفعة    وبناء  
 للمستفيدين.  ى آخر نماط أ ثالثة 
ينظر      من  على  أ   إلىوهناك  واالعتياد  الوظيفية  الخبرة  خالل  من  المستفيدين    استعمال نماط 

ووفقا   المعلومات.  يتم  تقانة  ال  لذلك  ويميل مست  إلىمستفيدين  تصنيف  منتظم.  ومستفيد  قوي  فيد 
النوعاهذ  المستفيد  ا ن  من  طبيعة    إلىن  في  األ االختالف  على  القوي  فالمستفيد  غلب  وظائفهم. 
ن يتفاعلوا  أها، ويتوقع من هؤالء المستفيدين  التي يعمل ب   األعمالفي مجال    ا  يأساس  ا  دور   ؤديي

 ,Deng & Chi, 2012)ام  لتدريبات الرسمية حول النظمع النظام بشكل متكرر ويحضرون ا

التقانة ولكنه    استعمال المنتظم فهو ال يكون مهتم بكل التفاصيل الخاصة ب  المستعمل. اما  (294
متدرب يكون  نفسه  الوقت  ال  ا  في  جيد  بعامة    ستعمال بشكل   ,Marinc et al. 2011) التقانة 

570)  . 
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ن هناك العديد من التصنيفات التي عالجت إ   يمكن القول  أعالهمن خالل ما طرح في  
اد افتراضات  كانت باالستن  ن طرح كل نمط من هذه األنماطإ  إذ مسألة تحديد انماط المستفيدين،  

 فلسفية قامت عليها هذه التصنيفات. 
 األنماط و   يةهممشاركة المستفيد األ: ثانياا 

لمستفيدين من ألن ا؛شل  أن المشاريع في كثير من األحيان تف  إلىتشير بعض الدراسات  
يشاركوا لم  اتخ  المشروع  بتصم  إذ في  المتعلقة  حين  القرارات  في  المشاريع،  هذه  وتنفيذ  ن  أ يم 
العليا فيها تشجع المستفيدين على المشاركة عملت بشكل أفضل من    دارة اإلالمشاريع التي كانت  

المستفيد  .   (flint & Natrup, 2014,279)غيرها   مشاركة  اصبحت  العوامل   أهم  أحد لقد 
 ها المختلفة. أهدافدارات المنظمات الساعية لتحقيق إرات التي تأخذ باالعتبار من قبل والمتغي

على  أ البعض    ويرى  تعرف  المستفيد  مشاركة  و أ ن  السلوكيات  يؤديها   األنشطةنها  التي 
ويالحظ من  .  (He & King, 2008, 302)  نظمةاأل من يمثله في عمليات تطوير    أو المستفيد  

التعر خال هذا  المعلومات  أيف  ل  في  بالمشاركة  تنحصر  قد ال  المستفيد  المشاركة    أون مشاركة 
 نماط المشاركة. أ وداعمة للتطوير بحد ذاته نمط من ة إيجابينما تبني المستفيد لسلوكيات إالمادية 

  البعض المشاركة   ع دوي  مشروعات تقانة المعلومات،المشاركة كأداة لتعزيز كفاءة    إلى ينظر  و 
عملية نشطة تؤثر من  ان المشاركة تعد    .ى آخر   أهدافأنها وسيلة لتحقيق    أوها،  غاية في حد ذات

.  وتتعدد الزوايا  Paul,1987)  2,) التقانة أواتجاه وتنفيذ المشروع  في المستفيدين  خاللها مجموعات  
كة التي يتم في  التي ينظر منها لمشاركة المستفيد، ففي الوقت الذي يعرفها البعض على أنها المشار 

نم تطوير  وتحديد  إذ ضوئها  البيانات،  تطوير عمليات معالجة  المعلومات، فضال  عن  نظام    أنواع ج 
 . ( Webb & Fowler ,2000,7الواقع ) إلى المخرجات، بحيث تكون أقرب ما يمكن 

خدمات أ يمكن  و    تقديم  في  تتمثل  الفوائد  من  مجموعة  بعامة  المستفيد  مشاركة  تحقق  ن 
التنظيمية، وزيادة الشرعية من خالل استطالعات الرأي    هدافمساعدة في تحقيق األأفضل، وال

السياس وضع  في  فعلي ا  المشاركين  المستفيدين  بوتمكين  المنظمة  داخل  المختلفة  وصف ات 
مصلحة،  المستفيدين   أصحاب  االستشارية،    أو مجموعة  الهيئات  طريق  في    أو عن  المشاركة 

عضاء في مجالس أ جان  التخطيط و ضاء في مجموعات ولكأع  أواالجتماعات العامة السنوية،  
 (.Wellens & Jegers 2011,175,) دارةاإل
مشاركة المستفيد في تصميم نظام    يةأهمنظم وتقانة المعلومات، فلقد انعكست    إطاروفي    

من  المعلومات وتطويره في مجموعة كبيرة من المنافع والفوائد التي تعود على المنظمة وادارتها  
 (: 15،   2005الشلبي، ) اآلتيتتمثل تلك المنافع ب إذ  ى آخر جهة وعلى المستفيد نفسه من جهة 

 ضمان التنفيذ الناجح للنظام. .1
 . ياتهملو أل فرصة لصياغة وتشكيل النظام وفقا  تمنح المشاركة المستفيدين  .2
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 وقناعـــة المســـتفيد مـــن خـــالل تطـــوير قناعـــات واقعيـــة حـــولوقبولـــه النظـــام  تحســـين جـــودة .3
 قدرات النظام . 

 النظام وفي الرقابة عليه. استعمالتحسين مهارات المستفيدين في  .4

ما كـانوا مشـاركين فـاعلين فـي عمليـة  إذاضمان االستجابة الفاعلة من المستفيدين للنظام  .5
 التغيير. 

 تطوير فهم المستفيد للنظام.  .6
 النظام. -ة في المواءمة بين الوظيفةإيجابيتؤثر المشاركة بصورة  .7

 
ب  يتعلق  يمكن    ماطأنوفيما  المستفيد،  المستفيد  مشاركة  تتخذ صي  مشاركة  ا  أنواعالقول 
واأل  تتراوحمختلفة   اآلراء  تقديم  خالل  من  المحدودة  المشاركة  التفاعل    إلى  فكارمابين  مرحلة 

ر  المواقف والقيام بالممارسات والنشاطات والسلوكيات المختلفة لتطوي  إذ الحقيقي مع النظام واتخ
مثل بالمشاركة من خالل تقديم االستشارات  تيما بين  النظام فعليا، وقد تتخذ المشاركة حالة وسيطة

من   تزيد  أن  شأنها  من  فضال    يةأهم التي  النظام،  تكون  وكفاءة  قد  أنها   ة  إيجابي عن 
وتسانده النظام  من    أو،    تدعم  وتقلل  النظام  كاهل  تثقل  سلبي،  اتجاه  في  تكون   يته  أهمقد 

 (.  60،   2008، وفتحي )حسين 
 :اآلتيلمشاركة المستفيد تتمثل ب نواع(  مجموعة من األ20،   2005ي ، الشلب)ذكر و  

 أو، اركة لعــدم امتالكــه الرغبــة فــي ذلــكعــدم المشــاركة : وهنــا قــد ال يهــتم المســتفيد بالمشــ .1
  .دعوته للمشاركةالنظام عليه وعدم  دارةاإلفي حال فرض  أوعدم قدرته على المشاركة 

نهــا أال إمشـاركة يـتم طلــب مـدخالت المسـتفيد : علـى وفــق لهـذا النـوع مــن المشـاركة رمزيـة .2
 تهمل . 

مشاركة من خالل النصيحة: وهنا يتم الحصول علـى نصـيحة المسـتفيد ورأيـه مـن خـالل   .3
والمراجعـــــة تماعـــــات التقـــــويم مـــــن خـــــالل المشـــــاركة فـــــي اج أواالســـــتبانات  أوالمقـــــابالت 

      .  للنظام

لمشـــاركة مـــن خـــالل الرقابـــة با أيضـــا  ويعـــرف هـــذا النـــوع ن خـــالل المصـــادقة: ركة مـــالمشـــا .4
يصادق المستفيد على النتائج المقدمـة مـن فريـق التصـميم والخاصـة بالنظـام   إذ ،  الضعيفة

صـالحية  أيضـا  ، كمـا يمتلـك المسـتفيد كـل مرحلـة مـن مراحـل عمليـة التصـميمفي    أوككل  
 صميم النظام . قاف أية مرحلة من مراحل عملية تيإ

 )المشاركة من خالل عضوية فريق التصميم(: يسهم المستفيد  داءالمشاركة من خالل األ  .5
يكـــون  إذ جــراء المقــابالت وخلـــق خصــائص النظــام إبفاعليــة فــي نشــاطات التصـــميم مثــل 

 موظف ارتباط بين فريق التصميم والقسم المعني .  أوفي فريق التصميم  المستفيد عضوا  
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قويـــة )المشـــاركة فـــي عضـــوية فريـــق مشـــروع نظـــم المعلومـــات  خـــالل رقابـــة المشـــاركة مـــن .6
وادارته وملكيتـه  دارية: وهنا يشترك المستفيد في فريق مشروع نظم المعلومات اإل(داريةاإل
المسـتفيد الـوظيفي يعتمـد  داءأن تقيـيم أعـن  ، فضـال  يسهم في مراحـل المشـروع بالكامـل  إذ 

 م . على مخرجات جهود التطوير والتصمي
 ,Kobus et al., 2018) أنــواعمشــاركة المســتفيد قــد تكــون بثالثــة ن أ إلــىويشــير الــبعض   

772): 
من المشاركة يتمثل بمشاركة معلومـات، وهـذا النـوع مـن مشـاركة المسـتفيد ال   لو األالنمط   .1

يعطي القـدرة للمسـتفيد بالتـأثير الفاعـل فـي تطبيـق النظـام، فالمسـتفيدون هنـا وبكـل بسـاطة 
ن المعلومــــات عــــن المــــدخالت والمخرجـــــات المتوقعــــة والعمليــــات بــــين المـــــدخالت يقــــدمو 

ــة والمخررجــــات، ولكــــنهم ال يشــــاركون فــــي تح ديــــد الكيفيــــة التــــي يــــتم مــــن خاللهــــا معالجــ
 المدخالت.  

هذا النمط مـن المشـاركة  إطارما النوع الثاني من المشاركة فهو مشاركة استشارية، وفي أ .2
فــي ســياق تحكــم قليــل فــي عمليــة تشــغيل النظــام ومخرجاتــه. و  وأالمســتفيد لديــه تــأثير  فــإن

المصــمم فهــو يــزود  مــن ثــم ّ فــة و لمســتفيد يكــون اكثــر معر ا فــإنهــذا الــنمط مــن المشــاركة 
ن إل جهــد لمعالجتهــا مــن قبــل المصــمم. قــأومــات ذات غمــوض قليــل والتــي تتطلــب بمعل

نـه بـدون معلومـات أل ،أثيرشـكال التـأمـن   المعلومات المقدمة مـن قبـل المسـتفيد تعـد شـكال  
هذه المرحلة هـي معلومـات  ن المعلومات فيإن هناك نظام. ومن الجدير بالذكر لكن يكو 
 ة يمكن استحصالها من خالل المحادثة بين المستفيد والمصمم.انيغير تق

شــراك إالممثــل، تعتمــد هــذه المشــاركة علــى امــا الــنمط الثالــث مــن المشــاركة فهــو مشــاركة  .3
ن عمليـة إقـرار عمليـة تطبيـق النظـام.   إذ صـميم واتخـفيدين في مراحـل التممثل عن المست

، ولكن المسألة هنا هي ان هـؤالء الممثلـون قـد يمتلكـون دارةاإلل تتم من قبل  اختيار الممث
نهـم لـى تقـديم معلومـات شـاملة وكافيـة ألمن التأثير ولكنهم ال يكونـون قـادرين ع  كبيرا    قدرا  

 . الذين يمثلون مجموعة كبيرة من المستفيدين األفراد من  يال  قل ا  عادة ما يكونون عدد 
مـــن  تتـــراوحعديـــدة لمشـــاركة المســـتفيد،  ا  ن هنـــاك صـــيغأ أعـــالهيالحـــظ مـــن خـــالل الطـــرح فـــي 

مشــاركته بصــورة فعليــة فــي جميــع عمليــات تصــميم وتخطــيط النظــام  إلــىمشــاركته بصــورة رمزيــة 
 وتطبيقه وتقويمه. 
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   لمستفيدعة من مشاركة االنتائج المتوقثال : 
المتوقعة من مشاركة المستفيد في عملية تخطيط وتصميم وتطبيق  هناك مجموعة من النتائح      

نتائج مشاركة المستفيد من الممكن    فإن  He & King (2008)لدراسة    نظم المعلومات، ووفقا  
 :(He & King, 2008, 306-307)  اآلتيتنعكس في مجموعتين من المخرجات وعلى النحو 

 المخرجات السلوكية   :ىلو األ المجموعة 
و  السلوكية  النتائج  السلوكية  بالمخرجات  في  يقصد  المستفيد  مشاركة  عن  نشطة  أالمنبثقة 

الكثير من المصطلحات السلوكية المتعلقة بمشاركة   دبيات األتطوير النظام المستهدف. لقد ذكرت 
 ن هذه المتغيرات: المستفيد والتي لها ارتباط واضح بهذا المتغير وم

يعد   .1 وهو  للمستفيد،  السايكولوجية  الحالة  المستفيد  برضا  يقصد  المستفيد:    أهم   أحد رضا 
يه المستفيد  المدى الذي يشعر ف  إلىمقاييس نجاح نظم المعلومات. ويشير رضا المستفيد  

  ن مشاركة المستفيد في إتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم.  مخرجاته يقابل اح  أون النظام  إ
وتنفيذ  النظام  يعتمد تصميم  وسوف  لديه  الرضا  عدم  حالة  من  يقلل  ان  الممكن  من   ه 

الذين ال يشاركون في تصميم النظام قد   األفراد ن  أ مخرجات النظام في عمله، في حين  
بحالة حال  ع  يشعرون  في  وبخاصة  النظام  عن  رضا  بعض أدم  يلبي  ال  النظام  ن 
 احتياجاتهم.  

اال  .2 استعمالنية  نية  تقيس  الفرد ال  ستعمالال:  لدى  النية  المستهدف.    ستعمالقوة  النظام 
ياس قبول ونجاح نظام  من مؤشرات ق  ا  أساس  ا  تعد مؤشر   ستعمالسلوكيات اال  فإن وكسابقه  

ترتبط بعوامل تعد محفزة وهذه العوامل تعكس سلوكيات   ستعمالن النية لالإالمعلومات.  
الع  األفراد   استعمال هذه  ومن  المعلومات،  المدركةو لنظم  والفوائد  المنافع  وسهولة   امل 

 التغيير من قبل المستفيد.  مقاومةو  ستعمالاال

يشير    استعمال .3 المستفيد   إلىام  النظ  استعمالالنظام:  به  يقوم  الذي  بتشغيل و المدى  ن 
يعد ناجحا  أعمالهم.  أ   أداءالنظام في   النظام  المستفيدين    نه القى قبوال  أفي حال    ن  من 

العم  وتكامال   التمع  في  ليات  يؤدونها  غير    إذ عمالهم،  أ ي  النظام  بال   المستعملان  يعد 
زمنية    مدة  النظام في العمليات في  استعمالالنظام عادة بتكرار    استعمالقيمة. ويقاس  

 محددة.  

 حصيلة( النتاجية   أو: مخرجات )نتائج المجموعة الثانية
بناءة    اإذ  ممارسة  المستفيد  مشاركة  تساعفإنكانت  سوف  تحسين  ها  في  نظم    أداءد 
النتائج على مستوى النظام  ن يالحظ من خالل  أالمحسن من المفترض    داءن األأت، و المعلوما

نتائج    إلىنتاجية تشير  ن مخرجات اإلإ، وكذلك في عملية تطوير النظام.  والمستفيد والمنظمات 
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ت.  نظام المعلوما  الخاصة بتطوير  األنشطةالنظام والناتجة عن مشاركة المستفيد في    أداءتحسن  
 في خمسة جوانب هي: ن تظهر أة عن مشاركة المستفيد من الممكن  ان المخرجات الناتج 

الفردية:   .1 )المنافع(  تشير  إالتأثير  الفردية  المنافع  نظام    إلىن  فيه  يساعد  الذي  المدى 
جية المهام  نتاإ ن  إنتاجيتهم.إزيادة    أودائهم الوظيفي  أحسين  المعلومات المستفيدين في ت 

اا يؤديها  او لمستفيد لتي  من  تألممكن  ن  األن  ونسبة  القرار  دقة  خالل  من  خطاء قاس 
 الجودة والكفاءة. و 

يقيس    أداء .2 العمل:  الذي  أداءفريق  المدى  العمل  بتسليم    فريق  العمل  فريق  فيه  يقوم 
 المستفيدين بصورة كفؤء.  إلىمخرجات النظام 

المدى الذي يساعد فيه النظام    إلىتشير    التأثيرات )المنافع( المنظمية: المنافع المنظمية .3
 المنظمة على تعزيز ادائها الكلي. 

جودة النظام: جودة النظام غالبا ما تقاس من خالل المدى الذي يكون فيه النظام كفوء  .4
اال وسهل  ودقيق  على    ستعمالوموثوق  القدرة  يحتاجها إولديه  التي  المعلومات  نتاج 

 المستفيد.  

الن .5 نجاح  النظام:  يشير  نجاح  لل   داءاأل  إلىظام  الكفاءة الكلي  على  التركيز  مع  نظام 
 نتاجية.  واإل

محورا   المستفيد  مشاركة  و   في  يا  أساس  تمثل  السلوكية  المخرجات  تعزيز  نتاجية  إمجال 
ي أفي    أون مشاركة المستفيد في تخطيط وتصميم وتنفيذ النظام،  إ  إذ مخرجات نظم المعلومات،  

ل المستفيد للنظام وعلى النوايا السلوكية ينعكس ايجابا على قبو من هذه المراحل، سوف  مرحلة  
بالنسبة النعكاسات مشاركة المستفيد    ستعمال ه وعلى االستعمالال الحقيقي للنظام. وكذلك الحال 

فريق العمل وعلى   أداءالفردي و   داءاأل  في  جية، والتي ستؤثر بشكل مباشرةعلى مخرجات االنتا
 دة النظام ونجاحه.  المنافع المنظمية وعلى جو 
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 الثالث   بحث امل
 لتقانة املعلومات البىن التحتية 

 
بت تموج  انتقالية  بمرحلة  اآلن  العـالم  فييمـر  وشاملة  عميقة  جذرية   المجاالت   حوالت 

المعلو الكافة تقانة  دور  ويتعاظم  الحدود  وتلغى  القيود  فيها  تنكسر  مرحلة  التي  ،  الحديثة  مات 
امل الخارجية من العو   واحدةانة المعلومات  هـذه الـتحوالت. وتعد تق دورا  رئيسا  في أحداث    أدت 

يتطلب من المنظمات    إذ الحالية،    األعمالالتي تتسم بالتغيير والتعقيد المستمرين لمعظم منظمات  
واستمرارها   المعلومات  لتقانة  والتطوير  التغيير  خضم  التنافسية  وفي  البيئة  ظل  في  ن  أ وبقاءها 

 تبني تقانة المعلومات المناسبة. ل  تلك التطورات من خالتتواصل وتتكيف مع  
   يةهمة: المفهوم واألالطبي تقانة المعلومات : أولا 
نها منظومة متكاملة من  ألمنظور النظم تعرف على  تقانة المعلومات وفقا   إلىفي سياق النظر    

البشرية والبرمجيات وشبكات اال التي تستتصال  الموارد  البيانات  من اجل الحصول    عملوقواعد 
ال لتحقيق    بيانات على  وتبادلها  وبثها  وتخزينها  عالية    أهدافومعالجتها  وكفاءة  بفعالية  المنظمة 

 (. 239،  2015)المعاضيدي، 
ينظر وهن من  تقانة    اك  إنجاز  الى  في  تساعد  التي  األدوات  مجموعة  بأنها  المعلومات 

المتعلقة   تتضالمهام  األدوات  وهذه  المعلومات،  بالحاسوب،  بمعالجة  الصلة  ذات  المفردات  من 
مختلفة، وا وقراءة موضوعات  وسماع،  في رؤية،  تساعد  التي  المتعددة  األوساط  ذات    لتطبيقات 

إيجاد   في  يساعد  الذي  باآل واإلنترنيت  واإلتصال  العالم،  عبر  مكان،  المعلومات  كل  في  خرين 
ب ي من معدات الحاسو ، ويتكون الجانب الماد ين مادي وذهنيالمعلومات من جانب   قانةتتكون ت

ما الجانب الذهني فيتكون من البرمجيات والذكاء الصناعي، أوالتحكم اآللي وتقانة اإلتصاالت،  
البرمجيات   الطبي    (.7،  2013الالمي،  )وهندسة  المجال  يتقدم بخطى    فإناما في  الطب  علم 

صعبة المنال إال    ة، وفي تكاليفها، وجعلهاالطبيسريعة، األمر الذي زاد في تعقيد توفير الرعاية  
الت النفأن  حّسن  واالتصاالت  المعلومات  تقانة  في  السريع  المستوى    إلى  إذ قدم  على  الخدمات 

من   مجموعة  ظهور  خالل  من  ك  التقانات العالمي  ة  الطبي المعلومات    تقانة  استعمالالجديدة 
 برامجيات دعم القرارات الطبية.  استعمالالمتنقلة و 
ة,  الطبيت وبشكل سريع جزءا  مهما  من بيئة العناية  صبحة أالطبي ن تقانات المعلومات  إ

التي تقدمها قد شخصت بشكل واضح. وأن المنافع المتحققة من توظيف هذه التقانات والحلول  
ظهور  إ شمل  الطبي  الجانب  في  العلمي  التطور  التقانة    أنظمةن  وفق  تعمل  طبية  معلومات 

وخزنها    بيانات ة من خالل جمع ال الطبيالمعلومات    إدارة المعلوماتية التي لها دور مميز في مجال  
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نها عبارة عن تنظيم مركب ومتكامل ألى ة عالطبيوتعرف تقانة المعلومات  ومعالجتها واستعادتها.
للتشخيص    عملرابط مع بعضها البعض والتي تستالطبية التي تعمل بشكل مت   جهزةاألو   األفراد من  

تنشيط القلب والمفراس والرنين المغناطيسي )العزير  زةأجه والعالج والعناية بصحة المرضى ومنها 
 ،2018  ،10). 

ة  الطبي  جهزةاألة بأنها المعدات و الطبيلمعلومات  الدراسة الحالية عرفت تقانة ا  إطاروفي  
الكادر    يستعملها)الحاسوب والبرامجيات وشبكات االتصال(، والتي  تقانة المعلومات   إلىالمستندة  

في   وتشمل  أعمالهم  أداءالطبي  األ،  وتخزين  المستعملالتقانية    دوات كل  ومعالجة  جمع  في  ة 
المعلومات   وإيصال  والمواسترجاع  بالمرضى  الخدمات المتعلقة  من  في  ستفيدين  تساعد  والتي   ،

  ة أنواع الطبيمصطلح تقانة المعلومات  ويشمل   ة للمستفيدين بكفاءة وفاعلية.الطبيتقديم الخدمات  
 ة بتقانة المعلومات التشخيصية والعالجية والتحليلية. تمثل والمكلها ة الطبيالتقانات 

متطورة،    إداريةتقانة المعلومات المبنية على أسس طبية و   استعمال  ية أهموفيما يتعلق ب
المعلومة    فإن تقدم  التقانة  المناسب الطبيهذه  وللشخص  المناسب  الوقت  في   حة 
واتخ  يجاد إل المناسبة  من    إذ الحلول  الصائبة  بالخدمة  أالقرارات  االرتقاء  للمجتمع  الطبيجل   ة 

 (.286، 2011)عبد الرزاق ، 
ب ن  إ بمختلف    تقانةاالهتمام  الطبي  الجانب  من  بالبنى  أنواعالمعلومات  واالهتمام  ها 

من   رفع  خالل  من  ينعكس  التقانات  لهذه  الخدمة   أداءالتحتية  جودة  وتحسين  البشرية  الموارد 
أعماله في أسرع وقت ممكن    نجازللمورد البشري إلر الوقت  ة، وتوفيالطبي ة داخل المؤسسة  الطبي

في تحقيق   أيضا    همة لمختلف المناطق، وتسالطبيالقرارات، وإيصال الخدمة    إذ اتخوالمساعدة في  
الجيدة   الخدمة  الرقابة  جودة  و الطبيعلى  ثمّ ة،  الحسن    من  بالتكفل  والسماح  مستواها  من  الرفع 

طريق الملف الطبي )ملف طبي محفوظ  متابعة تطورها عن  ة للمريض من خالل  الطبيبالحالة  
 (. 39،  2018الحاسوب( )حسين، في 
بتقانة  إ االهتمام  للمنظمات  الطبيالمعلومات  ن  الفوائد  من  مجموعة  يحقق  وتتمثل  الطبي ة  ة 

 (:9،  2011)مليكة وفطيمة،   اآلتيب
 الخبرة في عملية التشخيص.  قليلي األطباءين الخبرة ومساعدة تحس .1
الخدمة  ير  توف .2 تكاليف  من  والحد  متقدمة  طبية  عملية  ة  الطبيخدمة  تحسين  عن طريق 

 توجيه المريض. 
 الدراسات والبحوث الطبية. إليهتبادل الخبرة  وما وصلت  .3
 االتصال.  أنظمةالالسلكّية و  التقانات وفعالية  ستعمالالجمع بين السرعة وسهولة اال .4

ن تمتلك البنى التحتية الضرورية  أديدة يفترض  تبني تقانة معلومات جمنظمة ترغب في    أيةن  إ
عن    للتطبيق المنبثقة  المنافع  كامل  على  وللحصول  التقانة،  لهذه  التقانة.    استعمال الناجح  هذه 
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لنجاح تبني    يا  أساس  االستعداد من ناحية توافر البنى التحتية لتقانة المعلومات يعد مطلبا    فإنلذلك  
 .  هذه التقانة والحصول على مزاياها

 البنى التحتية لتقانة المعلومات: المفهوم والمكونات : ثانياا 
األ المصدر  المعلومات  لتقانة  التحتية  البنى  تقانة    ساس تمثل  تطبيقات  عليه  تقوم  الذي 

والجوهري الالزم لنجاح    ساسن وجود هذه التقانة يعد المطلب األإ  إذ .  داريةونظم المعلومات اإل
وجود   فإن، طاراإللنتائج المستهدفة من هذه التطبيقات. وفي هذا هذه التطبيقات والحصول على ا

ة المعلومات تمكن المنظمة من الوقوف بوجه التحديات التنافسية عن  من تقان   بنية تحتية متميزة
راتيجي من الصعوبة تقليده  استطريق خفض التكاليف المتأتية من التقانة لكون هذه البنية مورد  

ة على  في مجاالت واسعة ومتنوعة، كالقدر   عمللبنية التحتية تسترونة اا أن مالمنافسين. كم من  
للمست المعلومات  والم  عملينتوفير  المناسبة،  والسرية،  بالدقة  والسالمة  عن وثوقية،  القدرة    فضال  

المواقع من خالل نطاقها وامتدادها، وكذلك القدرة على   إلىعلى توفير اتصاالت شاملة والوصول 
 .(126، 2017)حسن،  األعمالهات واحتياجات عمليات التكييف مع اتجا 

ب  الخاصة  التعاريف  مراجعة  خالل  لمن  التحتية  االبنى  لوحظ  تقانة  هناك  ألمعلومات  ن 
ية والتي هي عبارة عن  بالتركيز على مخرجات البنى التحت  لو األ، تمثل المدخل  هامدخلين لتعريف

البنى   تقديمها عبر هذه  يتم   & Weillعرف    طارهذا اإلمنها. وفي    المستفيدين  إلىخدمات 

Vitale (2002, 19)  لتقانة التحتية  التي  على  المعلومات   البنية  الخدمات  من  مجموعة  أنها 
لل إل مستعمليمكن  ومشاركتها  منها  واالستفادة  فهمها  ويتفق    دارةين   .Hwang et alأعمالهم. 

المدخل،    (56 ,2002) هذا  البن  إذ مع  لتقانة  يعرفون  التحتية  على  ى  األأ المعلومات    ساس نها 
المنظمة على شكل خدمات   أجزاءوالتي يتم مشاركتها في كل    األعمالالجوهري لبناء تطبيقات  

 موثوقة.
بالنظر  أ فيتمثل  المعلومات  لتقانة  التحتية  البني  لتعريف  الثاني  المدخل  ى  البن  إلىما 

نها عبارة  أخل فلقد عرفت على  المد   لهذا  نها موارد منظمية. ووفقا  أالتحيتة لتقانة المعلومات على  
األ تعد  والتي  المشتركة  المعلومات  تقانة  موارد  من  مجموعة  المنظمة    ساسعن  عبر  لالتصال 

تطبيقات  ولتن والمستقبلية    األعمالفيذ    السياق   . وفيChanopas et al.(2006, 635)الحالية 
تية لتقانة المعلومات على انها  مكونات تقانة المعلومات، عرفت البنى التح   إلىوباالستناد    نفسه

من   امجموعة  التقانية  تقالموارد  والمتضمنة  والملموسة  األانلمشتركة  )مثل  المنصات    جزاء ات 
و  وتق  أنظمةالمادية  واالتصاالت،اناالتشغيل(  الشبكات  وتطبيقات   يةساساألوالبيانات    ت 

وذهب  Qi et al.(2008, 391)  يةساساألالبرامجيات   والجميليال.    مع   (246،  2017)  ثابت 
النظر  نفسه    أعالهاالتجاه   خالل  من  على    إلىوذلك  التحتية  تتمثل   يةأساس  أجزاءنها  أالبنى 

 بالمكونات المادية والبرمجيات وقواعد البيانات وشبكات االتصال والمهارات المعرفية.
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المنظمات  أ التحتية في  البنى  البنىالطبيما  باسم  تعرف  والتي  ف الطبيالتحتية    ة  ف تعر ة 
انها اإل  التقانات تلك    على  التطبيقات  من  كل  تدعم  على    داريةالتي  وتشتمل    أجهزة والطبية، 

الطبية،    جهزةاأل لالدوية و   زمير الت  تقانة ها، نظم التعرف على الصوت،  أنواعالحاسوب، الشبكات ب
يف هذا التعر (.  ويالحظ من خالل  44،  2018مراقبة المخزون، نظم أمن المعلومات )العربي ،  

جل تقديم  أموارد منظمية يتم استثمارها من    ة هيالطبي ن تقانة المعلومات  أ ز على اعتبار  التركي
ت  إذ خدمات صحية.   بنية  فالبنية  ؛  حتية متطورة هو شيء مهمإن وجود  الخدمات،  يحسن  ألنه 

فيها  ة وتحقيق التقدم  الطبيالتحتية الجيدة في تقانة المعلومات يمكن أن تسهم في تحسين العناية  
 .(44،  2013)العلمي ، 

ن أعلومات والخدمات التي من الممكن  بنى التحتية لتقانة الموقبل الدخول في هيكلية ال
لهيكلية البنى التحتية    ساسالتي تشكل األاستعراض مكونات البنى التحتية،    تنبثق عنها  البد من

 :  اآلتيوهي على النحو 

 المكونات المادية  -1

تت المادية  بالمكونات  تست  جهزةاأل مثل  التي  نظا   عملوالمعدات  في م  في  بما  المعلومات 
اإل وحدات  و ذلك  المركزيةخر اإلدخال  المعالجة  ووحدة  اختيار  إ  إذ ،  اج  عملية  المادية    جهزةاأل ن 

وفق  لت تتم  متكامل  حاسوب  جهاز  خصائص  أشكيل  بين  المفاضلة  خالل  من  علمية  سسس 
  2019هادي ،ب ذي كفاءة عالية )الراشدي وعبدالالمادية المتاحة للحصول على حاسو   جزاءاأل
 في العتاد  صانعو إليه توصل ث ماأحد  امتالك طبيعتها كانت  مهما للمنظمة األفضل (. ومن119،

تتمثل لو األيتين  أساس ميزتين  تحقق حتى العالم  وتكاليف المستمر التطوير تكاليف بتوفير ى 

مال هي  والثانية  )الشاهر،  نظم وبرمجيات  برمجيةلا للتطورات  العتاد  مةءالصيانة،  المعلومات 
2018 ،4   .) 

تقانة   األ  أجهزةوتشكل  المعلومات،    ساسالحاسوب  لتقانة  التحتية  للبنى  ن إ  إذ المادي 
مهامها.    نجاز الحاسوب إل  أجهزة  إلى)البرمجيات، والبيانات، والشبكات( بحاجة    ى خر اآلالمكونات  
البيانات  ل مدخاوحدات اإل  إلىالمادية    جزاءوتقسم األ ثل لوحة المفاتيح التي تعمل على ادخال 

و وب الحاس  إلى الصوتية    أجهزة،  والجزء ماالدخال   ، الضوئية  والماسحات  الصوت  القطات  ثل 
النتائج بشكل معلومات    إظهاراج وهي المسؤولة عن  خر اإلة هي وحدات  المادي  جزاءمن األ  خراآل

ة على الورق  نصوص مطبوع  أوبرالشاشات،  معلومات مرئية ع   أوصوتية عبر مكبرات الصوت،  
و  الطابعات،  طريق  تعد    فإن  خيرا  أعن  المعلومات  خزن  األ أ  أحد وحدات  المادية   جزاءشكال 

 . (246، 2017ثابت والجميلي ، ال )كاألقراص الليزرية والصلبة والمرئية 
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 البرمجيات  -2

لنظاإ المعنوية  المكونات  مجموعة  على  أطلق  مصطلح  البرامجيات  من ن  الحاسب  م 
مات المفهومة تشغيل ولغات برمجية، والبرامج سلسلة من التعلي  أنظمةتعليمات وإجراءات وبرامج و 

للحاسب)حمد  من  (.  6،  2016،د واحم   بالنسبة  مفصلة  مجموعة  أنها  على  البعض  ويؤكد 
متغيرات  ل)المبرمج( التي تعمل البيانات باستمرار لمواكبة ا  اإلنسانامر المعدة من  و التعليمات واأل

قراراتهم االستراتيجية على وفق أسس صحيحة، ولتمكين    إذ من اتخ   يرون المستجدة، ليتمكن المد 
  يستعملها وتشمل البرامجيات التي  باقي المستفيدين النهائيين من القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية،  

وهي   في  النظام،  للتحكم  التشغيل  الت الحاسوب   أجهزة برامج  التطبيقات  وبرامج  تس،  في    تعمل ي 
 (. 22،  2009الرقب ، ) دارةاإلتلبية احتياجات 

للالحاسبات    أجهزة إن         يمكن  ال  مكونات صماء  على  إال    عملمستتحتوي  منها  االستفادة 
هذه   وتنقسم  محددة،  أعمال  لتنفيذ  بدقة  المكتوبة  البرمجيات  من  مجموعة  خالل  من  بتشغيلها 

 (: 102،  2003قسمين )بالل ،  إلىالبرمجيات 
و   :لواأل القسم   وهذه    أنظمةبرامجيات  الحاسب،  ارتباطا    نظمةاألتشغيل    أجهزة ب  وثيقا    ترتبط 

 الحاسب ومكوناتها المادية. 
 قسمين:  إلىبرامج التطبيقات، وهذه التطبيقات بطبيعتها تنقسم القسم الثاني: 

المدمجة   نظمةاأل التحكم و   أجهزةمثل    level Programming  Low  إلىأ.  تطبيقات تحتاج  
 ومختلف العمليات الصناعية.

تحتاج  ب.   اإل  level Programming  High  إلىتطبيقات  التطبيقات  والتعليمية     داريةمثل 
 وأعمال التصميمات.

 العنصر البشري  -3

نهائيين أم    عملينة في المنظمة سواء كانوا مستالبشرية العامل  الكوادرالعنصرالبشري ب يتمثل  
حاس وداالشهرب)وب اختصاصيين  و 2017،42ؤود،  لي  المغذي يعد  (.  هو  البشري  العنصر 

و  لها،  والمستقبل  الحقيقي ألي مشروع،للمعلومات  المال  أرأس  الخبراء  المعرفة    ن صّناعإذ  من 
البنية   يمثلون  متميزا  اإلنسانوالمختصين  البشري  الكادر  يكون  أن  يجب  لذا  والوظيفية    اآلتي ب   ية 

 (:4،  2018، حجاب ورحماني)
وم .1 فن مؤهل  كل    يا  صقول  على  دائم  إطالع  وعلى  المناسبة  التدريبية  الدورات  من خالل 

التقانة الحديثة والتعامل معها، واستغالل إمكاناتها    استعمالعلى   جديد، حتى يصبح قادرا  
 وقدراتها لمصلحة مؤسسته وبيئة عمله.

لومة من خالل المععن    دراسة، ولديه القدرة على الفكاروالمبادرة باألمحفَّز على االبتكار   .2
 ما هو متاح. 



73 

 

 قادر على التعامل مع المستفيدين، والتواصل معهم وتلبية استفساراتهم.  .3
عن المصادر للحصول بحث  ن ت أيجب    دارةاإلن  أ( على  35،  2017) زبار وناجي  ويشير  

الحالية   االحتياجات  وتحديد  المعلومات  تقانة  وتطوير  لتشغيل  الكفوء  البشري  العنصر  على 
 بلية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم على اداراتها وصيانتها.  والمستق
ن العنصر البشري يعبر عنه بمجموعة المهارات والخبرات أ إلى( 2013)ت عبد الرحيم أشار و 

تزام والقيم وقواعد المعرفة إلنشاء خدمات تقانة المعلومات ذات السمة الفريدة من والكفاءات واالل
واأل لتامين    ساسنوعها   االفاعل  عبر  تطبيقات  االتصاالت  وتنفيذ  لتطوير  المنظمية  لحدود 

تقانات    األعمال مجال  في  الخبرة  وذوي  المختصة  البشرية  الموارد  وتضم  والمستقبلية.  الحالية 
وا وهؤالء  المعلومات  وخبرتها  ومعارفها  بعقولها  تعمل  التي  الواسعة  الشريحة  وهم  التصاالت 

مثل   دقيقة  اختصاصات  وفق  على  النظم،  يتوزعون  البيانات،  و المبرمج،  و )مصمم  قاعدة  مدير 
الشبكة،  و  البيانات،  و مدير  المعلومات،  و محلل  لنظام  و مدير نظام  العليا  لجنة اإلشراف والمراقبة 

  تقانة المعلومات(. ويفترض التركيز هنا على مسائل حيوية في الكادر البشري من أجل تطبيق  
الم  تدريب  وهي   أال  واالتصاالت  نظم  المعلومات  على  والتركيز  كفوء  بشكل  البشرية  وارد 

 (. 11،   2013عبد هللا ، )لومات ونظم المعلومات الذكية الخاص بتقانة المع داريةالمعلومات اإل
 شبكات التصال  -4

تقريبا في كل مكان مثل المستشفيات، والمصانع، والشركات   تعملأصبحت الشبكات تس 
عدد   فضال  عنالجغرافية التي تغطيها،  ة  ا حسب المساحها وتقسيماته أنواعوالجامعات وتتعدد في  

عين. وتعرف شبكات االتصال  معين ومدى تغطيه م  استعمالفلكل شبكة    ،التي تحتويها  جهزةاأل
من  أعلى   مجموعة  ا  أجهزةنها  على  وتعمل  البعض  ببعضها  المتصلة  في الحواسيب  لمشاركة 

، والمشاركة بالمعدات مثل  المستعملينين  الشبكة بصورة أسرع وأسهل ب   عمليالمعلومات بين مست
الملحقة   الملفات والبرامج،    تستعملالتي ال    ى خر اآلالطابعات والمعدات  الوقت، ومشاركة  طوال 

الوصول   حصر  طريق  عن  المعلومات  ب  إلىوحماية  البيانات  المرور   استعمالملفات  كلمات 
رسال البيانات والمعلومات  إلة  المستعملالوسيلة    هي(. وشبكات االتصال  33،  2018)طاهري،  
تلقيها،   ت  إذ و  المحطات  من  مجموعة  من  مواقو تتالف  في  بعضها  جد  مع  ومرتبطة  مختلفة  ع 

ي و  والتلقي،  اإلرسال  عملية  أجراء  للمستفيدين  تتيح  نوع  بوسائط  المنظمات  تقرر  أن  جب 
موظالشبكات  مهارات  تطوير  ضرورة  مع  لعملها  المناسبة  واإلكسترانيت(  في  )انترانيت  فيها 

م  هائلة  االتصال مجموعة  وتعد شبكات  باستمرار  وثائق  تقانةالمعلومات  مع  ن  المترابطة  النص 
 (.  7، 2016حمد ، أحمد و )بعضها على االنترنيت 
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 قواعد البيانات   -5

نها مجموعة من البيانات والمعلومات المتسلسلة والمترابطة أقواعد البيانات تعرف بتعرف  
المنظمة,   أوالبيانات، لذلك تعد قاعدة البيانات مخزن سجالت الشركة    زن خ  أجهزةوالمخزنة في  

البيانات وخزنها ومعا تبادل  تسهل  لدن عدة مستلجة اإلوهي  بعملينجراءات من  وتقوم  عطاء  إ، 
، للعمل على الفصل بين البيانات والبرامج وهذا  هدات للبيانات حسب طلب كل مستفيد عدة مشا

الطائي  يق المقاييس والمعايير للمنظمة )، وضمان توحيد تطب ت والبرامجنايامى باستقاللية الب مايس
وداؤود    . وعرفها(239،    2006والطائي،   ب 42،    2017) الشهربلي  لمجموعة  أ(  المستودع  نها 

المنظمة   عمليات  تصف  التي  بعضها  مع  والمترابطة  المنظمة  والملفات  والمعلومات  البيانات 
ر البيانات المنطقية  إليهجوع  لر ا  الحالية والسابقة التي يمكن ا وتعديلها. وهي مجموعة من عناص 

أكثر.    أو  أحد ، وتتكون قاعدة البيانات من جدول و طة مع بعضها البعض بعالقة رياضيةالمرتب
أكثر، لغرض   أو(field) أكثر ويتكون السجل من حقل  أو  (record) ويتكون الجدول من سجل

زين   أشار(. و 4،    2015الياسري ،  )  قاعدة البيانات   مستعملخزن واسترجاع البيانات متى يشاء  
ان قواعد البيانات توفر مجموعة من المميزات تتمثل بمكانية    إلى(  53،    2014(العابدين وعرب 

ملفات وحقول متعددة المداخل، المرونة العالية في تعديل البرامج دون تعديل في البيانات،   إضافة
ي المعلومات، توفر وسائط مستعملتلبية حاجات معظم    ،المداخل  إجراء استرجاع متعدد   إمكانية

  ، واالقتصاد في نفقات عمليات إدخال البيانات مع توفير لجهد المتعاملين مع النظامالتخزين مع  
تلفة والربط  مخ  جداول  أودمج حقول من الملفات    إمكانيةتحسين استجابة نظام المعلومات وتوفر  

 إلنتاج ملفات جديدة.
 

 خصائص البنى التحتية لتقانة المعلومات : اا ثالث
وهذه  تميزها،  التي  الخصائص  من  بمجموعة  المعلومات  لتقانة  التحتية  البنى  تمتاز 

وال لالختبار  المعلومات   دراسةالخصائص خضعت  نظم  في مجال  الباحثين  العديد من  قبل  من 
 :اآلتيوهذه الخصائص تتمثل ب

 لتقانة المعلومات  مرونة البنى التحتيةى: لو األ الخاصية 
شاركة تصف مرونة البنى التحتية لتقانة المعلومات الدرجة التي تكون بها مواردها قابلة للم

عن قدرة تقانة معلومات المنظمة على االستجابة بسرعة وفاعلة    ، فضال  ستعمالعادة االوقابلة إل
ونة البنى  بها مر تتصف    يةأساسسمات    الستغالل الفرص. هناك ثالث   أولالحتياجات الطارئة  

 : (Nyrhinen, 2006, 10)التحتية لتقانة المعلومات وهي 
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ي مكون من مكونات تقانة المعلومات لالرتباط بأي مكون  أويقصد بها قدرة    الرتباطية: •
خارج بيئة المنظمة، ويتوافق ومصطلح االرتباطية مع مصطلح الوصول   أوداخل    آخر

Reach  . 

ع  التوافقية: • القدرة  بها  مشاركة  ويقصد  مكونات ألى  خالل  من  المعلومات  من  نوع  ي 
 . Rangeالمدى تقانة المعلومات، ويتوافق مصطلح التوافقية مع مصطلح 

ي مكون من المكونات المادية  أزالة  إبها القدرة على إضافة، وتعديل، و ويقصد    النمطية: •
جمالية على  إ  أو  البرمجية للبنى التحتية لتقانة المعلومات بسهولة وبدون تأثيرات كلية   أو

 هذه البنى.  
التحتية  أساسسمتين    (Byrd 2000, 169)ويضيف   البنى  لمرونة  المعلومات يتان  لتقانة 

بالتكامل ومرونة العا  يتتمثل  تقانة المعلومات.  من    جنه مزيأ عرف التكامل على  ملين في مجال 
الفنية    ي مزيج من المهارات ما مرونة العاملين في مجال تقانة المعلومات فهأالتوافقية والترابطية،  

 ة.  التقان إدارةوالوظيفية و 
 

 التحتية لتقانة المعلومات : قدرات البنى الخاصية الثانية
لوصف الخدمات. وهو مزيج    عملالتحتية لتقانة المعلومات يست  ن مصطلح قدرات البنىإ

البنى التحتية    من مصطلحين هما الوظيفية واالرتباطية. فالوظيفية يتم تعريفها من خالل خدمات 
المعل الشركة.  لتقانة  مستوى  على  المقدمة  الوصول  أومات  من خالل  تعرف  فهي  االرتباطية  ما 
لتقانة المعلومات.  والمدى ل لقياس قدرات    ا  يعد موشر   ن الوصول والمدى للخدمات إلبنى التحتية 

خ  من  تقاس  والمرونة  القدرة  المصطلحين  وكال  المعلومات،  لتقانة  التحتية  الوصول البنى  الل 
لقدرات البنى   ا  ما الوظيفية فهي تعد مقياسأياس الثالث للمرونة هو النمطية،  واالتساع، ولكن المق

المعلومات.  التحتية ال  فإن  لذلك،  ووفقا    لتقانة  البنى  المعلومات  قدرات  لتقانة   تحتية 
ا   أو نها تشكيلة  أتعرف على   المعلومات  لتقانة  التحتية  البنى  لمتاحة والتي  مجموعة من خدمات 

متاحة   وهي  والموثوقية  بالتكامل  الجديدة  تمتاز  والمبادرات  الحالية  التطبيقات   لدعم 
(Weill & Vital, 2002, 20 .) 
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لقدرات البنى التحتية لتقانة    ا  أنموذجQiet al.(2008  )، اقترح )أعالهنفسه  السياق    وفي
وقدرات الخدمات والمرونة،    ات المشاركةتمثلت بقدر   يةأساسالمعلومات يتكون من ثالثة متغيرات  

 . نموذج( يوضح األ 6)والشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مفاهيمي لقدرات البنى التحتية لتقانة المعلومات  إطاريوّضح ( 6)الشكل 
Source: Qi, X., Lan, B., & Guo, Z. (2008). Conceptual model of IT infrastructure 

capability and its empirical justification. Tsinghua Science and Technology, 13(3), 

390-394. 
 : فاعلية البنى التحتية لتقانة المعلوماتالثالثة الخاصية

يمكن  إ      الفاعلية  مصطلح  باألائبطر   يستعملن  أ ن  ولكنه  مختلفة،  لتقويم    يستعمل  ساس ق 
مكونات    أهم   أحد المنبثقة عن    نه يركز على النتائجالعتماد على وجهة نظر المستفيد ألالنجاح با

المع لتقانة  التحتية  البشري.  البنى  بالمورد  والمتمثل  فيألومات  تستمر  قد  المنظمات  مكونات   ن 
ولكن الخدمات المقدمة من هذه التقانات سوف تكون مختلفة، وهذا يحدث   نفسها  تقانة المعلومات 

الخدمات. هذه  يقدم  الذي  البشري  المورد  مهارات  اختالف  الفاعلية    يستعمل و   بسبب  مصطلح 
خالل من  وذلك  البشري  المورد  قبل  من  تقدم  التي  النتائج  تقانة    لوصف  مكونات  توظيف 

التي  إات.  المعلوم الخدمات  وجودة  المعلومات  جودة  خالل  من  تقاس  التحتية  البنى  فاعلية  ن 
الخدما هذه  عن  المستفيدين  ورضا  المعلومات  نظم  وجودة  متقدمها  باعتماد  وكذلك  ؤشرات ت، 

 ,Nyrhinen, 2006الفردية )منافع المستفيدين( والمنافع المتحققة على مستوى المنظمة )   المنافع

10  .) 
 هيكلية البنى التحتية لتقانة المعلومات وخدماتها : رابعاا 

في   التحتية  البنى  مكونات  من  منظالتعمل  وذلك  ومتناسق  متناغم  بشكل  تحقيق  أمة  جل 
من    هدافاأل وجدت  المنظمة  وإل  جلهاأالتي  والمرونة   إلىيصال  التنافسية  الميزة  تحقيق 

 قدرات البنى التحتية لتقانة المعلومات

 

 قدرات الخدمات المرونة قدرات المشاركة

 نواعاأل المدى المدى الوصول
 المرونة التقانية المرونة اإلدارية
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لتقانة المعلومات تتكون    هيكلية البنى التحتية  فإن  Weill & Vital(2002)  االستراتيجية. ووفقا  
 : اآلتي( وتتمثل ب7) ة كما هي موضحة في الشكل من اربع طبقات رئيس

 التحتية(. ت البنى مكونات تقانة المعلومات )وجهة نظر التقنيين لبناء مكونا .1

لترجمة مكونات تقانة    المستعملالمورد البشري كمكون من مكونات البنى التحتية )الذكاء   .2
 خدمات يمكن للمستفيدين االستفادة منها(. إلىالمعلومات 

 خدمات تقانة المعلومات المشتركة )وجهة نظر المستفيدين للبني التحتية(.  .3

 حد ما للخدمات(.   إلى مستقر الاستعمالتطبيقات المشتركة والمعيارية ) .4
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مكونات البنى التحتية لتقانة المعلوماتيوّضح ( 7الشكل )

Source: Weill,  P.,  Subramani,  M.,  &  Broadbent,  M.  (2002).  Building  IT  

infrastructure  for strategic agility. MIT Sloan School of Managment, Working Paper 

 
ن قاعدة هيكيلة البنى التحتية لتقانة المعلومات تتمثل بمكونات أ(  7)يالحظ من الشكل  

مثل   المعلومات  البيا  أجهزةتقانة  وقواعد  و الحاسوب  والطابعات  البرامجيات  وحزم   أنظمةنات 
وتعد  الضوئية.  والماسحات  األ  التشغيل  في  متوافرة  سلع  المكونات  الحصول  هذه  ويمكن  سواق 

الطبقة الثانية من هيكلية البنى التحتية لتقانة المعلومات    أووى  يتعلق بالمستليها بسهولة. وفيما  ع

التطبيقات 

 المحلية

تطبيقات تقانة المعلومات المشتركة 

 والمعيارية

 خدمات تقانة المعلومات المشتركة

 المورد البشري مكون للبنى التحتية لتقانة المعلومات

 مكونات تقانة المعلومات

البنى التحتية 

 لتقانة المعلومات



78 

 

الب بالمورد  في  إشري.  فتتمثل  المعلومات  تقانة  مكونات  وصف  عملية  مصطلحات   إطارن 
ؤدى في هذه الطبقة من  ، وهي تاألفراد ترجمة، وهذه الترجمة تتم من خالل    إلىتحتاج    األعمال

والمهارات أيكلية.  اله المعرفة  يتضمن  التحتية  البنى  مكونات  من  كمكون  البشري  المورد  ن 
ما  أخدمات التي تقدمها هذه التقانة.  والمعايير والخبرات، والتي تربط مكونات تقانة المعلومات بال

فيد ويوظفها في مجال  الخدمات المشتركة فهي مجموعة من الخدمات التي يستطيع فهمها المست 
المثال  مالاألع سبيل  على  قناة    فإن .  خدمات  خالل  من  يكون  والشركاء  الزبائن  مع  التواصل 

وإل خدمات  فإنالبيانات    دارةاالتصال،  على  االعتماد  يمكن  وللحفاظ   إدارةه   البيانات، 
يمكن   المعلومات  أمن  خدمات  على  خالل  من  الدعم  على  والخطر أل االحصول   من 

(19 Weill & Vital 2002,  .) 
  طبيقات المشتركة والمعيارية لتقانة المعلومات فهي تتضمن التطبيقات االقل تغييرا  التما  أ

ن  إ الموارد البشرية.    إدارةتطبيقات    أو)التي تمتاز باالستقرارية( مثل تطبيقات الحسابات والموازنة  
ور  هو ظه   هيكلية البنى التحتية لتقانة المعلومات  إلى  التطبيقات المشتركة والمعيارية  إضافةسبب  

تمتاز   التي  الشركات  لدى  تؤديها  أ توجه  التي  المشتركة  العمليات  توحيد  نحو  بالتنوع  عمالها 
عادة إ وراء ذلك كان لتطوير و   ساسالمنظمة، وتطبيقات تقانة المعلومات المرتبطة بها. والدافع األ

عمليات   وبالنتيجة  األعمالهندسة  لتقانة    فإن،  والمعيارية  المشتركة  قد  التطبيقات  المعلومات 
ما التطبيقات المحلية فيقصد أة لتقانة المعلومات في المنظمة. البنى التحتية النموذجي إلىاضيفت 

ي و ا دعم شك  أنظمةيير، مثل تطبيقات قروض البنوك، و المحلية سريعة التغ   األعمالبها تطبيقات  
و  م  ةأنظمالزبائن،  تتدخل  ال  التطبيقات  وهذه  الهاتف.  طريق  عن  الطلب  البنى  دعم  ضمن  ن 

 (.  (Chanopas, Krairit, & Khang, 2006, 635التحتية لتقانة المعلومات 
دورا  إ يؤدي  المعلومات  تقانة  مجال  في  العامل  البشري  المورد  تخطيط    محوريا    ن  في 

وتصميم وبناء وتشغيل القدرات الضرورية لنجاح البنى التحتية لتقانة المعلومات، وربط مكونات  
 ت البجاد مجموعة من خدمات البنى التحتية الموثوقة. تقانة المعلوما

لتقانة المعلومات،  تمثل خدمات البنى التحتية المحور الرئيس في هيكلية البنى التحتية 
ن المدخل الواسع  أ  إلىا  أشار   إذ على هذه المسالة،     (Fink & Neumann, 2007)  أكد ولقد  

قانة المعلومات يركز على اعتبار البنى التحتية  في مجال نظم المعلومات لتعريف البنى التحتية لت
 ,Weill & Rossعلى انها مجموعة من الخدمات. ويؤيد هذا االتجاه كل من    لتقانة المعلومات 

2004) (Alsabawy et al.(2016))(Hwang et al., 2002)   يرون والذين  البنى  أ،  ن 
الشركة على شكل    شاركتها منيتم م  والتي  األعماللبناء تطبيقات    يةساس األالتحتية هي القاعدة  

 مجموعة من الخدمات الموثوقة.  
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 الرابع   بحث امل
 بداع تقانة املعلومات لتبني إ   االستعداد املنظمي 

 
ما   وهذا  التنافسية،  قدرتها  ولتعزيز  والنمو  للبقاء  للمنظمة  حيوي  أمر  المنظمي  التغيير  يعد 

جل التنفيذ الناجح لهذا التغيير.  أة من  لمنظمفي ا  األعضاءن والتزام من  و اك تعهنا ن يكون  أيتطلب  
  أو استراتيجية     أونية  اها باستمرار بتنفيذ التغييرات سواء كانت تقأنواعتقوم المنظمات على اختالف  

العملياتي   المستوى  تكون على  قد  تغييرات  وهناك  والسبب    أوهيكلية،  المنظمة.  ثقافة  على مستوى 
تقييم    يةأهموال يمكن التقليل من  الزبائن.    ة أحتياجات رات هو تلبيجراء مثل هذه التغييإ وراء    ساساأل 

بنجاح التغيير  لتنفيذ  هامة  مقدمة  يمثل  فهو  المنظمي  المس  أحدويعد   االستعداد  في  أهمالعوامل  ة 
المنظمات على استغالل الفرص الكبيرة  ومدى قدرة    األعضاء وقد يعكس مدى التزام   تحسين النظم

 االستعداد المنظمي.  إلىقارهم فقدانها  بسبب افت أو
 مفهوم الستعداد المنظمي : أولا 

من    ت تناول على  دبيات األالكثير  وعرف  المنظمي  االستعداد  المنظمة  أ  مفهوم  قدرة  نه 
وهو   الحالة المستقبلية المرغوبة لتحسين الفعالية المنظمية.  إلى واستعدادها لالنتقال من الحالة الحالية  

عضاء المنظمة بالتزامهم بتنفيذ التغيير والثقة في قدراتهم الجماعية  أ فيه    تغيير نفسي مشترك يشعر 
االستعداد المنظمي   إلى النظر  إطار (. وفي Abdul Aziza&Yusof ,2012, 2على القيام بذلك )

نه المدى الذي يكون  أعلى    Weiner et al. (2009, 381)  إليهكونه مقدمة للتغير الناجح، ينظر  
المنظم أعضاء  لتنفيفيه  وسلوكي ا  نفسي ا  استعداد  على  مقدمة  ذ  ة  يمثل  وهو  المنظمي    مهمة التغيير 

الناجح المنظمي  يسعون    ؛  للتغيير  المنظمة  أعضاء  لهم    إلى ألن  توفر  التي  الحالة  على  الحفاظ 
النفسي.  باألمان  على    الشعور  المنظمي  االستعداد  يتأويعرف  شامل  موقف  و   أثر نه  وقت    أحد في 

 (.Attieh et al., 2013,2فيها ) األفرادنظمة وأنشطة تغيير  وسياق المبطبيعة عملية ال
لدى   لالتجاهات  انعكاس  هو  المنظمي  االستعداد  مفهوم  في   األفراد إن  يمارسونها  التي 

إدراك   من  يبدأ  للتغيير  لالستعداد  الواسع  المفهوم  وقبول  التغيير  لهذا   األفراد عملية 
نه دالة أاالستعداد المنظمي على    إلىهذا السياق ينظر    (. وفي377،  2011،  الحواجرة)التغيير
للتغللقيم   الفعال  بالتنفيذ  المرتبطة  للعوامل  والتصورات  والمنظمية  بعدين  يالفردية  يشمل  ير، وهو 
يتمثل  أساس الجم  لو األين  التغيير،  بالعزم  تنفيذ  على  لألعضاء  أعضاء  أاعي  تقدير  مدى  ي 

واعتق للتغيير  مهمالمنظمة  أنه  باال   ادهم  جدير  المشترك  أهتمام،  و  اإليمان  فهو  الثاني  البعد  ما 
التغييربق فعالية  تتضمن محددات  والتي  التغيير(  )فعالية  بذلك  القيام  متطلبات    درتهم على  مثل 

مهمة التغيير )مسارات العمل الالزمة، التسلسل المناسب لألنشطة(؛ الموارد المتاحة لدعم تنفيذ 



80 

 

الب الموارد  )مثل  الالزمةشرية  التغيير  والمعلومات  التغيير(؛    والمالية  أجل  الظرفية من  والعوامل 
 (.  Sanders et al., 2017, 5)مثل وجود الوقت الكاف لتنفيذ التغيير( )

التغيير ستكون تجربة إ ن االستعداد المنظمي بطبيعة الحال هو بناء جذاب وان عملية 
العاملين غالبية  يدرك  لم  ما  تط  مرهقة  المنظمة  تنظيمي أن  آلية  للتغور  داعمة  التزام  ييرة  مثل   ،

والمكافآت العليا  دارةاإل الموارد،  وتخصيص  و ،  والتدريب  و ،  والتنفيذ،  التخطيط  في  ن  أالمشاركة 
والسلوك القيادي هي بنيات   ،بطة بالعمل المنظمي مثل االلتزام، والذكاء العاطفيالسلوكيات المرت

للتغيير المنظمي  االستعداد  فهم  في  النفسي    (.Nordin, 2011,130)مهمة  التأهب  سياق  وفي 
ينظر  والسلو  يتعلق أعلى    االستعداد  إلى كي،  فيما  محدد  نشاط  بدء  قبل  تحقيقها  يتم  حالة  نه 

يتم   ثم  متعددة  مستويات  من  مالحظته  ويمكن  للمنظمات  والهيكلي  والسلوكي  النفسي  بالتأهب 
 (. Lokuge et al. ,2019 ,5نظمة )لم ا أو دارةاإل أوالفريق  أو تحليلها على مستوى الفرد 

مجال   االس  ةتقانوفي  عرف  بالمعلومات  المنظمي  مع أتعداد  للتكيف  المنظمة  قدرة  نه 
، سواء اط ا وثيق ا بسلوك أعضاء المنظمةالبيئة المتغيرة واالندماج مع التقانة الجديدة وهويرتبط ارتب 

لسلوك والمواقف والنوايا فيما يتعلق  تمهيدية لنه مقدمة  إي  أ،  غبين في قبول التغييرات أم الكانوا را 
التغييرات   هذه  إجراء  في  للنجاح  المنظمة  وقدرة  المطلوبة  التقانية  التغييرات   بمدى 

(Main et al. , 2015 ,1884  .) 
 إلى االستعداد الرقمي للمنظمة لتبني تطبيقات تقانة المعلومات الرقمية، ينظر    إطاروفي  
المن على  االستعداد  ودعم  أ ظمي  تحسين  المنظمة على  لقدرة  تقييم  وخدمات   األعمالنه  الرقمية 

المعلومات   تقانة  من  والربح  وتطبيق  تبني  على  المنظمة  وقدرة  واالتصاالت،  المعلومات  تقانة 
ن االستعداد المنظمي أ   أعالهويالحظ من خالل التعاريف    (.(Masouleh,2014,3 واالتصاالت 

بخاص  المعلومات  تقانة  وفي  التطب بعامة  وتبني  للتغيير  المنظمة  قدرات  تقييم  على  يركز  يقات ة 
التي   للمعلومات  المنظمة  امتالك  مدى  وعن  الجديدة  القدرات التقانية  امتالكها  بمدى  تتعلق 

ن أ  إلى   Halpern (2001, 180مكانيات لتبني مثل هذه التغييرات. وفي هذا الصدد يشير) واإل
لدى    أكد يزيد من عدم التمنظمي للتغيير من الممكن ان  النقص في المعلومات حول االستعداد ال

اتخ  على  قدرتهم  من  ويقلل  القرار  مخاطر    إذ صانعي  تخفيف  شأنها  من  فعالة    بداع اإلقرارات 
مقدمة ها  عدّ ات تقانة المعلومات يمكن  إبداعاالستعداد المنظمي لتبني    فإنالتقاني. ووفقا لذلك،  

 (.  Attia et al. ,2013,4) في المنظمة ولتنفيذ تغييرات معقدة  مسبقة للنجاح
ينظر    إطاروفي   الحالية  على    إلىالدراسة  المنظمي  امتالك أاالستعداد  مدى  نه 

ات تقانة المعلومات إبداعة للمتطلبات المادية والسلوكية والهيكلية والبشرية لتبني  الطبي المنظمات  
األو  بعيدة  باالستراتيجية  و المتمثلة  المعلومات،  لتقانة  السانمد  المنظمية  والمتطلبات الثقافة  دة، 
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لتبني   المحفزة  والبشرية  والتقانية  األبداعاإلالمادية  وتنفيذ  وفاعلية،  بداع اإل   فكارات  بكفاءة  ية 
 والعالقات الجيدة مع الجهات الساندة من خارج المنظمة وبخاصة المجهزين.  

 الستعداد المنظمي بعاد أج و ذانم: ثانياا 
العوامل   تباينت  االستعداد لقد  تشكل  مستوى    التي  على  نظريات   أدبيات المنظمي 

دراسة  أ  إذ المنظمة،   االستعداأ  إلىWeiner   ((2009شرت  عوامل  هي    د ن  ربعة  أالمنظمي 
ب المنظمية، والسياسات واإلتمثلت  الماضية، والمو الثقافة  المنظمية، والهيكل جراءات، والخبرة  ارد 

يالحظون     (Bakari, Hunjra & Niazi, 2017)ماأالمنظمي.   االستعداد أفهم  ن مصطلح 
به   جاء  الذي  للمصطلح  مشابه  هو  عام    Lewinللتغيير  والذي  1951في  عليه  أ،  بة  إذاطلق 

فيما    أهمه معتقدات أعضاء المنظمة ومواقفهم ونوايأن والذي عرف على       (Unfreezing)الجليد  
 ء تلك التغييرات.  التغييرات وقدرة المنظمة على إجرا إلىيتعلق بمدى الحاجة 

ن العوامل  أ إلى Eby (2000,424)   أشارفلقد   Lewinمع ما جاء به منظور  طابقا  وت
العوامل المنظمية، وهذه العوامل هي   فضال  عن  كبيرة في االستعداد للتغيير  يةأهمالفردية ذات  

فضيالت  ية للتغيير، تالكفاءة الذات التفضيالت )متغيراتها الفرعية هيثالثة تتمثل المواقف الفردية و 
الوظيفي )ومتغيراته    األفراد  العمل والموقف  المدرك(، وجماعة  المنظمي  والدعم  للعمل في فرق، 

 Contextual، والمتغيرات السياقية  والتنوع المهاري(  ان، والمشاركة،الفرعية تمثلت بالثقة باالقر 

Variables   بالمتغيرا واإل)تمثلت  والسياسات  المرونة  الفرعية  اإلت  و جراءات،   أنظمة مدادت 
دراستهم لعوامل االستعداد   إطاروفي     Razi & Karim (2010)ماأالدعم، والثقة في القيادة(.

  إدارة تعد ممكنات لتنفيذ عملية    يةأساسثالثة عوامل    إلىالمعرفة، فلقد توصلوا    إدارةلعملية تنفيذ  
المنظمية)وتتضمن الثقافة  وهي  واالتعاون   المعرفة  والثقة،  واستر ،  والدعم األعمالاتيجية  لتعلم،   ،
لالمنظمي( والهيكل المنظمي )ويتضمن   المعلومات    تقانةالالمركزية، والالرسمية( والبنى التحتية 

 تقانة المعلومات واالتصاالت(.   استعمال)تتضمن دعم تقانة المعلومات، و 

 إدارة  مسألة تتعلق ببرامجيات   فلقد عالجت   Ocjer & Mudamb    (2003)اما دراسة
تعد   والتي  الزبائن  رواجا    أهم  أحد عالقات  تالقي  التي  المنظمات.  البرامجيات  القضية  إمن  ن 

من هذه البرامجيات  %  50  إلى%  30ن  أ هي    أعالهن  و ها في دراسة الباحثتناولالتي تم    يةساساأل
ه  ضرار بعالقات الزبائن. لحل هذ األ  إلى% قد تؤدي  20ن  أالمنظمة، في حين    أهدافال تحقق  

على فكرة    نموذجلتقويم االستعداد المنظمي. ولقد قام هذا األ   أنموذج  القضية قام الباحثان بتصميم 
يتم تعزيزها من خالل التوافق للعوامل المعاصرة والتي تحدث  أ من الممكن    األعمال ن قيمة  أ ن 

االأ ثالثة    إطارفي   والتوافق  الفكري  التوافق  هي  ويو بعاد  التقاني.  والتوافق  الشكل  جتماعي  ضح 
 عالقات الزبائن.  دارةبعاد الثالثة لعوامل االستعداد المعاصرة إلاأل االتوافق ذ  أنموذج( 8)
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عالقات  دارةبعاد الثالثة لعوامل الستعداد المعاصرة إلاأل االتوافق ذ أنموذجيوّضح  (8)الشكل 
 الزبائن 

Source: Ocker, R. J., & Mudambi, S. (2003, January). Assessing the readiness of firms for 

CRM: a literature review and research model. In 36th Annual Hawaii International 

Conference on System Science .    
 (.  2)فهي موضحة في الجدول  نموذجبعاد األأما متغيرات قياس أ

عالقات  دارةبعاد الثالثة لعوامل الستعداد المعاصرة إلاأل االتوافق ذ أنموذج يوّضح ( 2)الجدول 
 الزبائن 

 التوافق الفكري 
 التخطيط

 على مستوى الشركة  •

 األعمال وحدات  •

 تقانة المعلومات  •

 الهيكل
 الهيكل المنظمي  •

 األعمال عمليات  •

 والعوائد الحوافز  •

 الستراتيجية 
 التوجه  •

 القيادة  •

 دارة اإلدعم  •

 التميز •

 التوافق الجتماعي 

 الثقافة

 لتوافق الفكريا

 التوافق التكنولوجي

 التوافق االجتماعي

 االستراتيجية

 نطاق المعرفة المعرفةتفاعل اصحاب  التخطيط الهيكل

 ادارة عالقات الزبائن

 ادارة المعرفة قدرات تقانة المعلومات
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 المعرفة  اقنط
 األعمال داخل وحدة  •
 األعمال عبر وحدة  •
 المشاركة  •

 تفاعل اصحاب المصلحة
 الديناميكية •
 المشاركة  •
 الذكاء التكنولوجي  •

 

 الثقافة 
 مفهوم الثقافة  •
التغيير   • تجاه  الموقف 

 والمشاركة والتقانة 

 التوافق التقاني 

 المعرفة  إدارة
 التكامل  •
 مستودع البيانات  •
 البنى التحتية  •

 ت ة المعلوماقدرات تقان
 المشاريع   إدارة •
 الفرق الماهرة  •
 التطبيقات المشابهة  •

عالقات  إدارةتطبيقات 
 الزبائن 

 المدى •
 التعقيد •
 التخصصية  •

  Source: Ocker, R. J., & Mudambi, S. (2003, January). Assessing the readiness of 

firms for CRM: a literature review and research model. In 36th Annual Hawaii 

International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the (pp. 10-pp). 

IEEE.                                                                                                                            

اإلأ اال  خراآلسهام  ما  مجال  المفي  قبل ستعداد  من  جاء  فلقد  المعلومات  لتقانة  نظمي 
Snyder-Halpern (2001) َّبداع ة إلالطبيركز فيه على استعداد المنظمة    ا  أنموذجم  ، والذي قد  

قدَّ  الطبية.  المعلومات  ونظم    بداع بعاد فرعية إلأمن سبعة    ا  أنموذج  Snyder-Halpernم  تقانة 
المعلومات،   ونظم  عليه  أتقانة  المنظمية /تقانة   إبداع  وذجأنمطلق  المعلومات    نظم 

(Organizational Information Technology/Systems Innovation Model 

OITIM  )هو لتزويد متخذي القرار في مجال الخدمات    نموذجمن هذا األ  ساسن الغرض األإ
بالطبي ولتكون مرشدا  التقويم قرار   إطارة  اتخ  تهم  فيما  إذ لهم في عملية  ب  القرارات  ات  إبداعيتعلق 

 .  (OITIM) أنموذج( 9ة. ويبين الشكل )الطبيتقانة المعلومات 
 على افتراضات مفادها:  نموذجيقوم األ
  إبداع مخاطر    إلىنظم المعلومات يؤدي    /تقانة   بداعة إل الطبياالستعداد العالي للمنظمات   •

 .  بداعاإلمنخفضة ويزيد من 

  بداع مستوى االستعداد إل  في  تتفاعل للتأثيرصائص الداخلية  عوامل البيئة الخارجية والخ  •
 نظم المعلومات، ودورة حياة تطوير النظم.    /تقانة

 نظم المعلومات.  /تقانة  بداعاإلدورة حياة تطوير النظم تعزز االستعداد في مجال  •

إلأما  أ االستعداد  النهائي،    بداع بعاد  والمستفيد  بالمعرفة،  تتمثل  فهي  المعلومات  ونظم  تقانة 
 .هدافت، والموارد، والقيم واأل، والعمليادارةاإلانة، والدعم االداري، وهيكليات والتق
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 تقانة ونظم المعلومات بداعاالستعداد إل  

 دورة حياة تطوير النظام

 اتتصميم المواصف

 مكونات التطوير

 اختبار معايير المكونات

مع  \تكامل الحلول

 اختبارات المعايير

 تشخيص المشكلة

 تحليل المشكلة

متطلبات حلول 

 تقانة المعلومات

قرار حلول تقانة 

 العلومات

اختبار الحلول 

 ميدانيا

 تبني الحلول

االستعمال الروتيني 

 في المماراسات

 نتائج التبني

 التصميممرحلة 

حليل
والت

ط 
طي

خ
حلة لت

مر
 

حلة 
مر

التنفيذ
 

صيانة
وال

 

 عوامل البيئة الخارجية الخصائص المنظمية

 االستعداد المنظمي أنموذج OITIMيوّضح ( 9الشكل )

Source: Snyder-Halpern, R. (2001). Indicators of organizational readiness for clinical information technology/systems innovation: a Delphi study. 

International journal of medical informatics, 63(3), 179-204. 
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الإ إل  دراسةن  المنظمي  االستعداد  محصورا    بداع في  يكن  لم  المعلومات  تقانة    تقانة  مجال  في 
بل  المستعملالمعلومات   فحسب،  المنظمة  داخل  في  بعد اة  عن  المعلومات  تقانة  تطبيقات  ليشمل  متد 

اطلق عليه    ا  أنموذج Fathiam, Akhavan, & Hoorali (2008) . وفي هذا السياق فلقد صممضا  أي
االستعداد   ومتوسطة  اإللكترونيتسمية  الصغيرة  المنظمات   E-readiness of SMEs  الحجم في 

(ESMEs)األ تصميم  اعتمد  على  إعلى    نموذج .  ميدانية  دراسة  صغير   45جراء  ومتوسطة  مؤسسة  ة 
بالبنى التحتية  تمثلت    اإللكتروني لالستعداد المنظمي    يةأساسربعة عوامل  أن هناك  أت النتائج  الحجم، وبين

لتقانة المعلومات واالتصاالت، والتفاصيل المنظمية، وتوافر تقانة المعلومات واالتصاالت، والبيئة القانونية  
 .  (ESMEs) أنموذج( 10)واالمنية. ويوضح الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الحجم   في المنظمات الصغيرة ومتوسطة   اإللكترونيالستعداد  أنموذج يوّضح ( 10)ل الشك
Source:Fathian, M., Akhavan, P., & Hoorali, M. (2008). E-readiness assessment of non-profit 

ICT SMEs in a developing country: The case of Iran. Technovation, 28(9), 578-590. 

ESEM 

 الحجم  في المنظمات الصغيرة ومتوسطة اإللكترونيالستعداد ا

 المعلومات واالتصاالتالبني التحتية لتقانة 

 توافر تقانة المعلومات واالتصاالت البيئة القانونية واالمنية

 التفاصيل المنظمية

سرعة 

وجودة 

 الشبكة

البنى التحتية 

 للمعلومات

دعم وخدمات 

االتصاالت 

 والمعلومات

فرص توظيف 

تقانة المعلومات 

 واالتصاالت

شري الموارد الب

 والمهارات

العائد على 

الخدمات 

 ةاإللكتروني

دارة سياسات وإ

تقانة المعلومات 

 واالتصاالت

االستثمار 

والدعم 

 المالي

البيئة القانونية 

 أمن المعلومات والتشريعات
 األفراد

والمنظمة 

عبر 

 االنترنت

تقانة المعلومات 

واالتصاالت في 

 مكان العمل

توافر 

 االنترنت
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والتي جاءت من خالل مراجعة نظرية لـ   Shahrasbi & Paré (2014) التي قدمها  دراسةما الأ
ت على ستة  أتفققد    دبيات األن هذه  أ  إلى  ت في مجال نظم المعلومات، فلقد توصل  ةعلمي  دراسة(  56)

 تقانة المعلومات وهذه العوامل هي:  إبداع تمثل عوامل استعداد المنظمة لتبني   يةأساسعوامل 
 د المالي تعداالس -1

 أدبيات شرت  أتطبيقات تقانة المعلومات، ولقد    جل تبني وتنفيذ أالموارد من    إلىتحتاج المنظمات  
ن توافر هذه الموارد قد مثل إ  إذ الذي تلعبه الموارد المالية،    ساسنظم وتقانة المعلومات الدور المهم واأل

هذه  أكد قد    رئيسا    بعدا   عليه  االستعدا  دبيات األت  مجال  تفي  تطبيقات  لتبني  ويقصد د  المعلومات.  قانة 
ي تحسينات  أطبيقات تقانة المعلومات، وتنفيذ  باالستعداد المالي توافر الموارد المالية لدفع تكاليف نصب ت

 التقانة.  استعمالاثناء فترة في الحقة، والتكاليف الجارية 
 الستعداد التقاني  -2

التقاني   االستعداد  المنظمة  إلىيشير  الق  كفاءة  و وامتالكها  لتبني  التقانية  تقانة  درات  تطبيق 
وبتحديد   يشير  أالمعلومات.  التقاني  فاالستعداد  والبنى    إلىكثر،  التقانية  للموارد  المنظمة  امتالك  مدى 

وهو   المنظمة.  في  المعلومات  لتقانة  الناجح  والتطبيق  للتبني  والخبرات الم  إلىر  يشي  أيضا  التحتية  عرفة 
للتبني.   قد  إ المطلوبة  التقاني  التعقيد  من    إليهشير  أن  الكثير  لالستعداد أ على    دبيات األفي  مقياس  نه 

 التقاني. 
 استعداد المورد البشري  -3

امتالك المنظمة    يةأهم  إلىت العديد من الدراسات  أشار جانب االستعداد المالي والتقاني فلقد    إلى
ت، لضمان التبني والتطبيق الناجح لتقانة المعلومات. للموارد البشرية التي تمتاز بامتالكها المعرفة والخبرا

غير    األفراد   أيضا  بشري هنا ليس الكادر المختص في تقانة المعلومات فحسب، بل  والمقصود بالمورد ال
استعداد المورد البشري يتعلق بمسألة امتالك المنظمة  ، فكثر تحديدا  أن في هذا المجال. وبشكل  المختصي 

 ، لتطبيق تطبيقات تقانة المعلومات.  ، والمؤهل )معرفة ومهارة( ثانيا  أوال  ي المورد البشري الكاف
 الستعداد العملياتي  -4

ن  أ جزاء، ويتطلب  المنظمة ال يمكن فصله عن بقية األ   أجزاءي تغيير تقاني في أي جزء من  أن  إ
العملياتي  االستعداد  ويعكس  ومعالجاتها.  المنظمة  عمليات  مع  متطابق  التغيير  التوافق   يكون  مستوى 

ال وتلك  الحالية  والعمليات  الممارسات  بين  و والمطابقة  الجديدة.  للتقانة  ثمّ مطلوبة  االستعداد   فإن،  من 
نشطة التغيير في  أمليات المنظمة قبل البدء بتنفيذ  عادة تصميم علب مشاريع إللعملياتي المنخفض يتطا

 تقانة المعلومات. 
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 الستعداد الثقافي  -5

البعد   يشير    خراآليتمثل  والذي  الثقافي،  باالستعداد  المنظمي  قيم مشتركة    إلىلالستعداد  وجود 
ولقد  إيجابيوثقافة   المعلومات.  تقانة  تطبيقات  تبني  نحو  المنظمة  في  وتقانة    أدبيات   ت أشار ة  نظم 

ظمية  ن القيم المنإبعاد المهمة في هذا الجانب.  األ  أحد نه  أ هذا النوع من االستعداد على    إلىالمعلومات  
مخاطرة واالنفتاح والقيم المشتركة واالحترام والثقة كلها تعد عوامل محفزة لالستعداد الثقافي للتغيير  وأخذ ال

حين   في  المعلومات،  تقانة  والمنافسة  أولتبني  واالزدواجية  المخاطرة  تجنب  على  ن  تشجع  ال  المفرطة 
  يجابي العليا على توفير المناخ اإل   دارة اإل  ن تعملأ د من  لية التغيير بشكل ناجح فالبجراء عمالتغيير. وإل

 القيادي الداعم، وهذا ما سيعزز من االستعداد الثقافي في المنظمة لتبني التغيير.   سلوب واأل
 األعمال استعداد  -6

وتقانة المعلومات الجديدة تمثل خاصية مهمة لالستعداد   أنظمةو   األعمالن التوافق بين طبيعة  إ
ن يتعاملون بمنتجات تتطابق بشكل  لمعلومات. فعلي سبيل المثال تجار المفرد الذيالمنظمي لتبني تقانة ا

بيئة  أ ة، وذلك من اإللكترونياحتمالية لتبني التجارة    األكثرو   كثر استعدادا  أة يكونون  اإللكتروني فضل مع 
 ح متجر الكتروني.خالل افتتا
جراء  إدراسة( دون    56)ت سابقة  ة لدراساجراء مراجعة نظري إاعتمدت على    أعالهن الدراسة في  إ
تبين    كثر عمقا  أعن اسهامات قد تكون    بحث ا الدراسة. لذلك فلقد تم الإليهبعاد التي توصلت  اختبار لأل 

إل المنظمي  االستعداد  المعلومات.    بداععوامل  مجال اإل  أحد ن  إتقانة  في  قدمت  التي  الحديثة  سهامات 
، والتي ركزت Lokuge et al. (2019)تلك التي قدمت من  تقانة المعلومات    بداعاالستعداد المنظمي إل 

ى نوعية  ل و األدراستين    Lokuge et al. (2019)جرى  أولقد  الرقمي.    بداععلى االستعداد المنظمي لإل 
الدراسة   بناء  لو األوالثانية كمية، اعتمدت  المتعلقة   إطار ى على  السابقة  الدراسات    نظري باالعتماد على 

المنظمي،   اإلباالستعداد  دعم  في  وتم  عليها  الحصول  تم  التي  نوعية    دبيات األبعاد  دراسة  خالل  من 
 نموذج األبناء   سيوية. وبعد آربية و أو مع قيادات عليا في تسعة شركات عالمية استرالية و  أجريت )مقابالت( 

باره من  الدراسة النوعية تم بناء مقياس واخضاعه الختبارات المصداقية والموثوقية، وتم اخت  إلى  المستند 
بعاد أسبعة  إلىة الدراس(. وتوصلت 378خالل توزيعه على عينة واسعة من مديري المعلومات التنفيذين )

 : اآلتيبعاد على النحو هذه األالرقمي، وكانت  بداعلالستعداد المنظمي لإل يةأساس
 الستعداد من ناحية الموارد  -1

   هارد قد تم استعمالناحية المو من    ن مصطلح االستعداد أ  إلى(  (Lokuge et al., 2019يشير  
المرون على  يركز  دقيق  و بشكل  لتشكيل  المنظمة  تمتلكها  التي  من  إ ة  مواردها  تشكيل  تسهيل أعادة  جل 



88 

 

مرونة مجموعة الموارد المالية والتقانية والبشرية    إلىن استعداد الموارد يشير  إ الرقمي.    بداعاحتياجاتها لإل 
 مي.  الرق بداع لإل ساسوالتي تشكل األ

 المعلوماتاستعداد تقانة  -2

لتسهيل    (IT portfolio)نه قوة محفظة تقانة المعلومات  أمات على  يعرف استعداد تقانة المعلو 
من    إطاروفي  الرقمي.    بداعاإل قياسها  تم  فلقد  المعلومات  تقانة  استعداد   .Lokuge et alلدنقياس 

مؤشرات،    (2019) المشروع  لو األبثالثة  نظام  التقانااستقرارية  توافر  والثاني  والثالث ،  الرقمية،  ت 
 استقرارية تقانة المعلومات. 

 الستعداد المعرفي  -3

فيما يتعلق  الرقمي.    بداعاإل قصد باالستعداد المعرفي قوة القاعدة المعرفية في المنظمة لتسهيل  ي
ومن ضمن  ستعداد.  مجيات تعد سمات مهمة لالوالبرا   األعمالالمعرفة بعمليات    فإنباالستعداد المعرفي  

كانت المهارات التقانية لكادر تقانة المعلومات في المنظمة، والتي تعد   أيضا  خصائص االستعداد المعرفي  
خير لالستعداد المعرفي فتمثل بتكيفية المورد البشري للتغيير ما المؤشر األأالرقمي.    بداعلإل  يا  أساس  ا  مقوم
ن االستعداد المعرفي أمسألة مهمة وهي    إلىهنا    Lokuge et al. (2019)نظمي والتقاني. ويشير  الم

على  يختلف عن مصطلح الموارد البشرية، والذي يندرج تحت استعداد الموارد، فاالستعداد المعرفي يركز  
  ن الموارد البشرية تركز على مرونة الموارد البشرية.أكفاية قواعد المعرفة في حين 

 استعداد الشركاء  -4

الرقمي للمنظمة.    بداعاإلصحاب المصلحة الخارجيين بأنه ارتباط  أشركاء على  يعرف استعداد ال
الدراسات  أكد لقد   تأت  المنظمات  المس  بحث ن  من  عن  الشركاء  من  واسع  من طيف    بداع اإلجل  أاعدة 

األ مجهزين  ضمنهم  ومن  ويتطلب   جزاءالرقمي  الزبائن.  والمجهزين  والمستشارين  والبرامجيات  المادية 
من الشركاء هم المجهزين    أنواعنشاء وصيانة عالقاتها مع ثالثة  إن تعمل المنظمة على  أقمي  الر   بداعاإل

 والمستشارين والزبائن.  
   بداعاإلتكافؤ   -5

التغيير    Innovation Valance  بداع اإلتكافؤ  مصطلح  ان   تكافؤ  مصطلح  من  تكييفه  تم 
Change Valance  تكافؤ مصطلح  يقيس  تجاه  المصلصحاب  أة  إيجابي  بداعاإل .  الرقمي.    بداعاإلحة 

المصطلح    ويشير مفاهيم    إلىهذا  لإلو عاملال  األفراد يمتلكها    يةأساس ثالثة  الموقف،    بداعن  وهي  الرقمي 
ة للعاملين تحفزهم نحو االبتكار المفتوح النهاية  يجابين المواقف اإلأز، والتمكين. لقد بينت الدراسات  والحاف

open-ended creativityي والذي  المحرك،  مشابه،    بداعلإل  ساساأل  عد  وبشكل  الحافز    فإنالرقمي. 
المفتوحة    ىأحد يمثل   النهاية  ذات  القيمة  خلق  على  تشجع  التي  الرئيسة   Open-endedالخصائص 
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value creation.ليكونوا   فإنذلك،    فضال  عن المنظمية  العامل في  الكادر  تحفيز  يعملون على  القادة 
 وراء الحدود التقليدية.  ويعملون ماالقرارات  إذ ممكنين من اتخ

 الستعداد الثقافي  -6

الرقمي. لقد تم   بداعاإل نه قوة القيم الجوهرية للمنظمة والتي تسهل  أاالستعداد الثقافي يعرف على  
شرت أ. لقد  بداعاإل  أنواعي نوع من  أنه متغير جوهري في  أعلى    دبيات األتأشير الثقافة المنظمية من قبل  

دراسة   أ (    (Lokuge et al.,2019نتائج  يجب  إلى  الحديثة  المنظمات  ثقافة  أن  في  منغمسة  تكون  ن 
  بداع اإلفي    ا  إيجابي ن توثر  ألعوامل الثقافية التي من الممكن  ن اأ، و innovation-savvyالذكي    بداعاإل

 القرار.  إذ في مكان العمل، وثقافة الالمركزية في اتخ  فكارالرقمي هي مشاركة األ
 اتيجي د الستر الستعدا -7

التي تجعل المنظمة مهتمة    داريةاإل  األنشطةنه مجموعة من  أيعرف االستعداد االستراتيجي على  
حالة من الربط بين خطة    يجاد ن االستعداد االستراتيجي يقدم المعرفة الالزمة إلإالرقمي.    بداعاإلبتسهيل  
لتفاصيل التغيير وحالة عدم  يف  م الضعن الفهإالرقمي.    بداعاإلعة  أو جل مطشكال التوجيه أل أو   األنشطة

في مشاريع    أكد الت المهمة  العوامل  من  تعد  منها  المتوقعة  النتائح  في   بداعاإلمن  ولكنها  الناجحة،    غير 
. ويتضمن االستعداد االستراتيجي ثالثة متغيرات  دبيات األتعد من العوامل غير المعروفة في  نفسه  الوقت  

العاملين،   األفراد مرتبطة ووثيقة الصلة ب  هدافر، وان تكون األلتغييمن ا  هداففرعية تتمثل بوضوح األ 
 االستراتيجية.   هدافاألبين ن يكون هناك ترابط أو 

المنظمي إلإ النظرية لالستعداد  المراجعة  تبين    بداعن  المعلومات  هذا  أتقانة  الموضوع حظى  ن 
من واسع  المعلومات،   أدبيات   باهتمام  ونظم  وتقانة  المنظمة  من    نظرية  له  لما  تحقيق    يةأهم وذلك  في 

عها ومن  ا نو أجرائها باختالف  إظمة في  ومنها ضمان نجاح التغييرات التي ترغب المن  هدافالكثير من األ 
االستعداد   يةأهم   عن  ثباتات ميدانية إالمعلومات. ولقد قدمت الدراسات    ضمنها التغييرات في مجال تقانة
 لمعلومات. نة اتقا إبداعالمنظمي في مجال تبني وتطبيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

اخلامس   بحث امل  

 تقانة املعلومات   إبداع انتشار  
 

اإ التأثيرات  مجـاالإلن  في  حصرها  اليمكن  المعلومات  لتقانة  عامة  يجابية  ولكن  محـدودة  ت 
لتبني    سعن المدى الواإفرد والمجتمعـات واقتـصادياتها.  حدثت تتطورات في حياة الأنها  إيمكن القول  

ءت جاء تي حدثت في هذه التقانة، والتيومات لم تكن بهذا الشكل لوال التطورات الالمعل  تقانة  ستعمالوا
المتسا  والتطورات  التحوالت  هذه  إن  المعلومات،  تقانة  بابداع  يعرف  لما  القطاعات  نتيجة  في  رعة 

يمكن   تعزى  أالمختلفـة  المتسإلا  إلىن  التطورات  هذه  من  الرغم  وعلى  التقانة  مجال  في  ارعة  بداع 
مادية وبرامجيات    الكترونية وأجزاء  نظمة  أنتاج إبداع تقانة المعلومات من    ءتزايد على اقتنا نفاق المواإل
تتعلأاال تبنـي وانتـشار هـنه ال تزال هناك قضية  اـق بمعـدل  سهامات التي  اإل  أهم  أحدن  إبـداعات.  إلذه 

انتشار   بنظرية  تمثلت  القضية  هذه  لحل  للوهلة  .  بداعاإلجاءت  األدبيات األوليبدو  مراجعة  عند  ى 
لتحديد  عام  اتفاق  بظهور  ب  المعاصرة  المعلومات  تقانة  و   وصفهامفهوم  ترابط  في  تسهم  مهمة   أداءأداة 

األ ولكن  ساس العمليات  للمنظمة،  الباح ية  نظر  بأختالف وجهات  تعددت  الفكرية  التعريفات  وتوجهاتم  ثين 
ال  إلى(  357،    2017)ومهدي  ي و احد   يشيروالفلسفية. بتقانة  واالمعلومات  التنظيم  الفعال   ستعمالأنها 

لمعرفة   تطبيقوخبرا  اإلنسانوالمؤثر  كفأة  ذات  وسائل  خالل  من  والقوى    ة ته  االكتشافات  وتوجيه  عالية 
األ وتحقيق  التطوير  لغرض  بنا  المحيطة  اي  الكامنة  األفضل  العلمية  داء  للمعرفة  المنظم  التطبيق 

تطبيقات   في  االكتشافات  من  عمل ومستجداتها  التعريف،  وٕاغراض  هذا  خالل  من  يالحظ  التقانة  أية.  ن 
و  المعرفة  على  تطبيقها.أتركز  ينظر   ساليب  من  في    إلى  وهناك  المعلومات  البيانات    إطارتقانة  جمع 

نها التقانة  أتجاه تعرف تقانة المعلومات على  لهذا اال  القرار، ووفقا    إذ جل اتخأإلى معلومات من  وتحويلها  
فراد متخصصين، كالحاسوب وملحقاته، لجمع البيانات ومعالجتها والتي تتعلق بالبيئة  أبل  المستعملة من ق

للمنظمة وخ العمليات اإلصوصا   الداخلية  الحصول على أداء  بهدف  الخارجية  البيئة  نتاجية، فضال  عن 
ك المطلوبة  النوعية  وبالخصائص  و المعلومات  بالقرار  وصلتها  والتوقيت  دين  ستفيالم  إلىيصالها  إالدقة 

ب القرارات  المناسبة    استعمالمتخذي  والبرمجيات  والشبكات  االتصاالت   تقانة 
 (. 15،  2011)الشيخ ، 
 

 : العناصر والعوامل المؤثرة بداعاإل: نظرية انتشار أولا 
كثر أن  أ، و بداعاإل بمفهوم    كبيرا    ونظرية المنظمة وتقانة المعلومات اهتماما    دارةاإل  أدبيات اهتمت  

مدخل فريد )متميز(   أو صيغة    أوترتيب معين    أومخطط   أوهو "فكرة جديدة    بداع اإلعن   شيوعا  التعاريف  
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إدراكه من   يتم  العالقة على    األفراد الذي  التعريف   . ووفقا  (Larsen, 1993,156)نه جديد"  أذوي  لهذا 
ا   إبداعن تعد  أتقانة معلومات يمكن    أو،  إداريةجراءات  إنتاج،  إفكرة تكون مرتبطة بمنتج، عمليات  أية    فإن

 جديد بالنسبة لهم.  يءنها ش أا على إليهينظرون  األفراد ما دام 
لمنظميــة فــي فــي التطبيقــات ا بــداعاإلنــه أمعلومــات "فيعــرف، بشــكل موســع، علــى تقانــة ال إبــداعأمــا 

ــال ــوب واالتصــــــــاالت الرقميـــــــــة  مجــــــ ــة الحاســــــ ــة المعلومـــــــــات )تقانــــــ ــا بتقانــــــ ــرف حاليــــــ  (" IT أوالتــــــــي تعــــــ
(Swanson, 1994,1074) نـه مصـطلح واضـح إ تقانة المعلومات يمكن القول عنـه  إبداع. إن مصطلح

 أوأيــة تقانــة معلومــات  نإي أبحداثــة التقانــة رن يقتــ بــداعاإلومحــدد وال توجــد هنــاك اختالفــات فــي تفســيره، ف
 ا .إبداعفكرة تعد جديدة بالنسبة للمستفيدين فهي تمثل بالنسبة لهم  أوي تطبيق أ

في    قبوال  ألكثر هم النظريات واأ فهذه النظرية تعد واحدة من    بداعاإلوفيما يتعلق بنظرية انتشار  
انتشارإالمستفيدين في    كيات مجال دراسـة سـلو المعلومات وت   طار  تقانة ونظم  النظريـة  إ،  بني   ن هذه 

 كزت االجتماع واالتصاالت وغيرهـا ولقد رتوظف في قطاعات عديدة كالتعليم وعلم    التز وظفـت وال 
و معدل تبني أيه هو العوامل المؤثرة في مستوى عل ركزت هم ماأ النظرية على جوانب عديـدة ومـن  هذه
  اهتمامه منصبا    كانمتخصص في مجال علم االجتماع، و   ووه    Rogersومؤسس هذه النظرية  بداع.إلا
المآ تحديث  على  موانذاك  وجعله  األمريكي  الريفي  واالجتماعية  كبا  جتمع  االقتصادية  التي    للتغيرات 

  على    Rogersكزر  إذ مريكية قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية،  ألجعلت من الواليات المتحدة ا
نه أويعرف االنتشار على  (.  559،  2017الفيصل ،  )رات الجديدة  او االبتك أتبني المستحدثات    كيفية

التي   لنقل  العملية  االتصال  يتم  خاللها  اوتبادلها  المعلومات  من  بين  إلعن  نظام  أ  أعضاءبداع  ي 
من االتصال ويكون محور اهتمام    خاصا    اجتماعي عبر قنوات محددة في وقت محدد، وهو يمثل نوعا  

  استعمال   أونه  شراء  أ على    أيضا  ويعرف االنتشار   (.18،  2017يونس ،  الرسائل فيه هو فكرة جديدة )
المنظمات كمتبنين، وهي عملية تنطوي    أو  األشخاص تكييف ابتكار من قبل عدد متزايد من    أوتقليد    أو

الناجح   التنفيذ  بعد  فترة  "  أو  لو األعلى  أن  حين  في  للسوق،  التقديم  عملية  المنتجات    "بداعاإلبعد   في 
منتج    هوات  خدموال وتنفيذ  تطوير  جذري    أوعملية  بشكل  جديدة  كبير   أوخدمة  بشكل   محّسن 
(,2019,3  (Clausen & Fichter  . 

عندمايحدث   السلعة  االنتشار  شراء  في  المستهلكون  يبدأ    أو  يبدأ  عندما  يبدا  وهو  الخدمة 
بعد حدوث    أيضا    دث االنتشارالجديدة في عملياتهم الخاصة، يح  التقانةالمنافسون في التقليد وربما دمج  

ا على نطاق واسع لال  بداعاإلنه جزء من العملية التي يصبح فيها  إي  أ،  بداعاإل ، من خالل ستعمالمتاح 
 . (Grafström& Lindman, 2016,3 )له   األفراد  أوتبني الشركات 
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 Rogersقبل  في البداية من    (  Diffusion of Innovations) (  DOI)  بداعاإلتم وضع نظرية انتشار  

ا كالسيكي ا  إطار ، وتوفر هذه النظرية  Rogers   (2003)ومن ثم تم شرحها بشكل منهجي في  ،  (1962) 
ات بما في ذلك الميزة النسبية والتوافق والتعقيد وقابلية التجربة وقابلية المالحظة، وطبقا  بداعاإللخصائص  

ات. وتضمنت  بداعاإلي بعض  ت التبني فرتفاع معدالا  العد سبب توافر هذه الخصائص ي  فإن   Rogersلـ  
والتوقيتات وخصائص    و قنوات االتصال  بداعاإلالعوامل التي تعزز عملية االنتشار ومنها    أيضا  النظرية  

 (. Zhang, 2018,1) النظام االجتماعي 
 هي:  Rogers ـل وفقا   بداعاإلعناصر انتشار   أهمن إ

 بداع اإل -1
ا على أنها جديدة من إليه مشروع ينظر    أوممارسة    أو  نه فكرةأعلى    بداعاإل    Rogersوصف 
يرون أنه    األفراد كان    إذاطويلة، ولكن    مدةقد تم منذ    بداعاإل ، وقد يكون  ى آخر وحدة تبني    أوقبل فرد  

لهم.  ابتكار ا  يكون  فقد  الت  جديد  عدم  حالة  تبني    أكد تمثل  أمام  مهمة  تخلق عواقب بداعاإل عقبة  وقد  ات 
النظام االجتماعي نتيجة    أو، وتتمثل هذه العواقب بالتغييرات التي تحدث في الفرد  أكد لت حالة عدم ا  بداعاإل

على علم بمزاياها وعيوبها لجعلهم    األفراد ينبغي أن يكون    أكد وللحد من عدم الت  .بداعاإلرفض    أوالعتماد  
من   فيها  ما  بكل  دراية  ذلك   و ثار، عالآعلى  على  العو ألى     Rogers(2003)  أشارة  يمك أن  ن  اقب 

 .مباشرة متوقعة مقابل غير متوقعة أوغير مرغوبة، مباشرة  أوتصنيفها على أنها مرغوبة 
 قنوات التصال   -2

، واالتصال هو عملية  هو قنوات االتصال   Rogers ات لـبداعاإلالعنصر الثاني في عملية نشر  
متبادل،    أهمتف   إلىالتوصل    يقوم فيها المشاركون بإنشاء وتبادل المعلومات مع بعضهم البعض من أجل

ويعرف المصدر  (.  Rogers, 2002,989-993)   ويحدث هذا االتصال من خالل القنوات بين المصادر
المتلقي   إلىما القناة هي الوسيلة التي تنقل الرسالة من المصدر  أمؤسسة تصدر رسالة،    أونه  فرد  أعلى  

على    أن االنتشار  إلى   Rogersأكثر. ويشير    أووتتكون القنوات من اتصال ثنائي االتجاه بين شخصين 
بين  أ التواصل  عالقات  على  تنطوي  للغاية  اجتماعية  عملية  هو  "االنتشار  االتصال  من  معين  نوع  نه 

ن  إالقوية التي يحتفظ بها الفرد".  تغيير المواقف  أوقنوات الشخصية  أكثر قوة إلنشاء  وتكون ال  األشخاص 
الذين    األفراد أكثر من    أو، وهو درجة اختالف اثنين  جة من التغايريتطلب على األقل در ات  بداعاإلنشر  

و  نشر    واحدة ن  أيتفاعلون في سمات معينة،  تميز ا في  المشاكل  أكثر  المشاركين  بداعاإلمن  أن  ات هي 
عادة ما يكونون غير متجانسين. ويمكن تصنيف قنوات االتصال كقنوات محلية وعالمية وقنوات وسائل  

الجم ويمكن    ريةاهياإلعالم  الشخصية،  محلية  أ والقنوات  الشخصية  القنوات  تكون  وتمثل    أون  عالمية، 
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ما القنوات أنوات المعرفة والمعرفة المحلية،  في ق  يةأهميري والقنوات العالمية أكثر  قنوات اإلعالم الجماه
 (. Sahin , 2006,14-15) بداعاإلفي مرحلة اإلقناع في عملية قرار  يةأهم   الشخصية فهي أكثر

 التوقيت  -3

يوضح  إ االنتشار  أبحاث  في  الزمني  البعد  تضمين  قوته  أحد ن  نقاط  انتشار    إذ ى  تعتمد عملية 
المتبني و   بداعاإل الزمني.  وتصنيف  الب عد  التبني على  اإمعدل  انتشار  التوقيت بموجب نظرية  بداع  إل ن 

فترة الزمنية  البداع، وتمثل التكون على ثالثة انواع، النوع االول من التوقيت هو الفترة الزمنية لقرارا
و رفضه. ألى مرحلـة قبـول  االبـداع   إبداع  إلا  عن   فرد من المرحلة االولى لمعرفتهالتي  يمر بها ال

  ي نسبيا  أ،  إلبداعجـل تبني اأو المنظمة من  أالوقت الذي احتاجه الفرد    فهوما النوع الثاني من التوقيت  أ
خالل مقارنة    و المنظمـة، ويتم معرفة ذلك منأفراد  ألخر من اأو بشكل متأ   بداع مبكرا  إلهل تم تبني ا

ن التوقيت ما النوع الثالث مأخرين في النظام.  آلفـراد ا ألفراد للتبني مع وقـت األالوقت الذي احتاجه ا
في    األعضاءو مستوى التبني في نظام ما، وعادة ما يقاس من خالل عدد  أهو ذلك المتعلق بمعدل  

تبنوا والذي  محددة    مدةفي  بداع  اإل   النظام  كاننه  إي  أزمنية  ا  كلما  للفكرة  ألعدد  المتبنين  و  أ فراد 
الجديد   المحددة  أثناءفي    أكبر التطبيق  الزمنية  ا كان    الفترة  تبني   أعلى بداع  إلمعدل 

  Hoffmann, 2011, 37)( ) 67، 2017ويونس،   السبعاوي .) 
 النظام الجتماعي  -4

االن  عملية  في  األخير  العنصر  وعّرف  هو  بأنه مجموعة      Rogersتشار،  االجتماعي  النظام 
لتحقيق هدف مشترك   المشتركة  المشاكل  في حل  تشارك  مترابطة  ن  إ(.  (Rogers, 1983,24وحدات 

بالهيكل االجتماعي للنظام    أثرهذه العملية تت   فإنتحدث في النظام االجتماعي ، لذلك    بداعاإل عملية نشر  
فضال   طبيع أعن    االجتماعي،  النظن  تؤثر  ة  االجتماعي  نظام  أعضاء  أ   نإ  .األفراد   إبداع  فيام  ي 

ن أية وحدة من هذه  أ فرعية، و   أنظمة  أومجموعات غير رسمية منظمات    أوفرادا   أاجتماعي قد يكونون  
الو  من  متميزة  تكون  قد  من    يةأهم ن  إبخصائصها.    ى خر األات  حد الوحدات  تتأتى  العنصر  ي  أن  أ هذا 

ن الهيكل االجتماعي لهذا النظام يؤثر في انتشار  أ حدود هذا النظام، و   ي داخليحصل ف  بداعانتشار لإل
خذ بنظر االعتبار مجموعة من المواضيع مثال كيف توثر بعض  بعدة طرائق، وهنا البد من األ  بداعاإل

االجتماعي  المتغيرات  الهيكل  و   مثل  قرارات  آوالقيم  وطبيعة  التنظيم  قادة  انت  بداع اإلراء  في  شار  وعواقبها 
 (.  67، 2017ويونس،   السبعاوي ) بداعاإل

  ية ساساألسهامات اإل أحد ن إيمكن القول  بداعاإلانتشار  أووفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في قبول 
انتشار   خصائص    بداع اإللنظرية  تحديد  العوامل    إبداع هو  ذاته  الوقت  في  هي  والتي  المعلومات  تقانة 
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بخمس خصائص رئيسة    Rogers (1983)ات، ولقد شخصها  المعلومتقانة    إبداع المؤثرة في معدل تبني  
 (: 2017ويونس،  السبعاوي ) (Rogers, 1983)وهي 

غالب ا ما  ، و على أنه أفضل من الفكرة التي يحل محلها  بداع اإل هي الدرجة التي ي رى بها    : الميزة النسبية-1
تحدد   غيرها من المزايا، أو المكانة االجتماعية    وأيتم التعبير عن المزايا النسبية على أنها الربحية االقتصادية  

، أن خصائص الم تبنين  اجتماعية  أو ة  كانت ميزة اقتصادي  إذاي  أالنوع المحدد للميزة النسبية    بداع اإل طبيعة  
 (.Rogers, 1995, 212)األكثراألبعاد الفرعية للميزة النسبية  في  أيضا  المحتملين تؤثر 

التوافق    التوافق-2 يشير  الذي    ىلإ:  الفرد  الحد  فيه  اأيدرك  اإلن  مـع  متوافق  الحاليـة،  بداع  لقـيم 
يتم التركيز عليه هنا هو التوافق بين  الخبرات السابقة ، واحتياجات المتبنين الحاليين. ان التوافق الذي 

المنظمة.   في  القائم  والمعـاييري  القيمي  والنظام  الجديدة  هو  الفكرة  بالتوافق  االهتمام  في  ن  أ والسبب 
صلت النتائج في  لقد تو و بداع بـسرعة فـي حال عدم وجود حالة التوافق.  إلجتماعي لن يتقبل االنظام اال

هم المتغيرات المؤثرة في معدل تبني ابداع تقانة المعلومات هو التوافـق أ   أحد ن  أ   إلىالبحوث التطبيقية  
بداع تقانة المعلومات  إوانتشار    ام االجتماعي وسرعة تبنيمع القيم والمعتقدات والخبرات السابقة للنظ

بداع تقانة المعلومات هو مؤشر على عدم  إفي    ن عدم االستمرارإوافق مع احتياجـات المـستفيدين.  المت
ا هـذا  مع  إلتناسـق  وبداع  المنظمة،  في  المتبعة  حدوثـه  أالتطبيقات  احتماليـة  ستكون  التناسق  هذا   ن 

يكون  أ عندما  المعلومات  إقل  تقانة  معتق  وافقا  ت  قلأبداع  امع  الماضية  ألدات  وخبـراتهم   فراد 
(Rogers, 1995, 224 .) 

بداع صـعب الفهـم . تحتاج عملية تطبيق  إلن اأي  حد يدرك فيه الفرد  ألى  إ:  يقصد بالتعقيد  التعقيد-3
  ات سهلة الفهم وقابلة بداعاإل ن تكون هذه  أشرط مهم وهو    إلىوتبني أي فكرة في مجال تقانة المعلومات  

مؤشرات قياس نجاح النظام، فكلما كان    أحد   ستعمالسهولة اال  ت صبحأالمستفيدين. لقد  للتطبيق من قبل  
اال سهل  كان    ستعمالالنظام  قبوال  أكلما  للنجاح.  حد إويمتلك    كثر  المهمة  الخصائص  التطبيقات  أى  ما 

تحتاج   فهي  والصعبة  من  أوقت    إلى المعقدة  المنظأكبر  في  وانتشارها  تطبيقها   مات  جل 
(Rogers, 1983, 15 .) 
ن  إألسس معينة.    بداع وفقا  إل ن تتم تجربة اأي حد من الممكن  ألى  إ: ويقصد بها   مكانية  التجربةإ  -4

بصيغة تجريبية، وهذا    ن تكونأجال تقانة المعلومـات من الممكن  فكار الجديدة في مألو اأالتطبيقات  
ها.  تلك التي لم يتم تجربتمن    أكبر للتبني بسرعة     بداعات  الممكن تجربته سيكون قابال  إل النوع من ا

بداعات  إل تجاه هذه  ا  كد لى تقليل حالة عدم التأإن تؤدي  أ بداعات من الممكن  إل ن عملية تجربة هذه اإ
 (.(Rogers, 1983, 15 سرع أعملية تنبيهـا وانتـشارها ستكون   فأنومن ثم 
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اإ،  بداعاإل سهولة رؤية  وتعني  :  المرئية-5 فبداإل ن  تقع  في   ي مجال  يكون  قد   المعلومات  حد أانة 
  يظهر بداع في مجال البرمجيات ال  إل ن اإهو معلوم ف  وكما  .و البرمجيةأالمادية     األجزاءمـا  إالجانبين  

عكس بعد ذلك  علـى سـرعة قل مرئية وسينأبداع  سيكون  إلن هذا النوع من ا إلذلك ف  ؛للعيان بسهولة
إ التبنـي بـشكل  لإلمرئية  ال  للخصائص فراد  ألا   رؤيةمكانية  إن  .  سـتنعكس  قرارهم  إبـداع  على  يجابي 
فراد على مناقشة  ألحفز ا  بداع مرئيا  إلا  كان  كلما  هومتغير المرئية    قام عليه  الذي  ستناد إلإن اوبتبنيها  

و الجديدة  االفكرة  هذا  لتقويم  المعلومات  عن  وهيإلالبحث  لمستوى    بداع  المهمة  المحددات  تبني 
التكنولوجي يمثل الجانب الملموس والمتجسد في تغيير وتطوير    بداعاإل ان    .رهبداع التقانة ونشمعلومات ا

العمليات  وتحسين  تطوير  كذلك  المنظمة،  تنتجها  التي  والخدمات  للسلع  واألدائية  المادية  الخصائص 
من   النوع  هذا  إن  لمنظمات    ة يأهم  اذ   بداع اإلاإلنتاجية،  ب   األعمالكبيرة  في  تعمل  كثافة التي  ذات  يئة 

 (.  31،  2017مكناسي ، )كنولوجية عالية وشدة في مناخ المنافسة ت
 بداعاإل واصناف متبني  بداعاإل تبني : خطوات قرارثانياا 

اتخ إ تكون عشوائية    بداعاإلقرار    إذ ن عملية  المنظمة ال  التقانة في  انتشار  بمحض    أولضمان 
  ( (Rogers, 1983, 164_172لـ    خطوات، ووفقا  الصدفة انما هي عملية نظامية تمر بمجموعة من ال

 مراحل وهي:  سالجديد يمر بخم  بداعاإل  فإن
المعرفة    -1 من   :Knowledge Stageمرحلة  المرحلة  هذه  تبني    أهمتعد   الجديد   بداع اإلمراحل 

تكون  ، كونها تمثل مفتاح الطريق الذي تمر به المراحل الالحقة لعملية التبني. وفي هذه المرحلة  وانتشاره
تعريض    إلىبالعموم    األفراد يميل    إذ يكون قد سمع بها،    أو لدى الفرد معرفة بسيطة عن الفكرة الجديدة  

هذه المرحلة من حيث   يةأهممواقفهم الحالية. وتتأتى    أواحتياجاتهم  أو تتوافق مع اهتماماتهم    فكارنفسهم ألأ
المعرفة بوجود  أ لتبنيه. وفيمأيمكن    بداعاإلن  الدافع  المعرفة في هذ ن تخلق  المرحلة ا يخص مكونات  ه 

  نسبيا    تعقيدا    األكثر  بداعاإلبشكل صحيح، وفي حالة    بداعاإل  ستعمالفهي تتكون من المعلومات الالزمة ال
لأل المعرفة  حجم  المعلومات  يكون  تقانة  لتبني  األأزمة  تكون  عندما  عليه  هو  مما  بكثير    فكار كبر 

القرار    إذ لها دور كبير في  عملية اتخ  بداعاإلمعتقداته حول    أولفرد  . إن مواقف اقل تعقيدا  أات  بداعاإلو 
تبني   وعن   إذ .،  بداعاإلبشأن  موقفه  عن  المعلومات  الفرد  يمتلك  ان  يتطلب  جديدة  فكرة  في  النظر  إن 

كون هناك معرفة كافية لدى الفرد والتي تحال عدم امتالكه للمعلومات فلن    ، وفي بداعطبيعة حاجته لإل
 قناع.مرحلة اإل إلىوصول تؤهله لل

ا  -2 هذه    Persuasion Stageقناع  إلمرحلة  في  بصورة  :  مهيئأ  الفرد  يصبح  و أالمرحلة  كثر  أكبر 
النفسية في عملية    انخراطا   الناحية  يإ   إذ ،  بداعاإلمن  المرحلة    بحث نه  هذه  للحصول في  بنشاط  ويسعى 

معلومات   المهمة    عن على  السلوكيات  وترتكز  الجديدة.  يالفكرة  الذي  المكان  في  عن    بحث هنا  فيه 
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وك يتلقاها،  التي  والرسائل  تفسالمعلومات،  تلقيها.  يفية  يتم  التي  للمعلومات  اإلأ ن  أيره  مرحلة  قناع  همية 
في   الفكرة  أتتمثل  عن  عام  تصور  بتطوير  يقوم  الفرد  فضال    إبداع   أو ن  الجديد،  المعلومات  عن    تقانة 

المتوقع الخصائص  عن  لفكرة  الفرد  لإلتطوير  تبني    بداعة  من  تحقيقها  يمكن  التي  النسبية  الميزة  مثل 
ن هذه التصورات لها  إ التجربة.    إمكانيةمع النظام القيمي واالجتماعي، والتعقيد و   بداع اإل، وتوافق  بداعاإل
ن تكون  أالقرار إما    إذ ة لمرحلة اإلقناع في عملية اتخن النتيجة الرئيسأل  ؛خاصة في هذه المرحلة  يةأهم
هذا الموقف سوف ينعكس على السلوك الالحق    ومن ثمّ تجاهه،    ا  سلبي  ا  موقف  أو   بداعاإلتجاه    ا  إيجابي  ا  موقف

 الرفض( وبما يتماشي مع الموقف القائم.  أوللفرد )التبني 

عندما يشارك   بداعاإلالقرار في عملية تبني    إذ : تحدث مرحلة اتخDecision Stageمرحلة القرار    -3
ن التبني هو قرار  إ إذ رفضه،  أو بداعاإلاعتماد  إلى( في أنشطة تؤدي ى خر اآلار نع القر وحدة ص أوالفرد ) 

لإل  ستعمالباال مسار  بداعالكامل  هذا  أمتاح،    كأفضل  تبني  عدم  قرار  هو  الرفض  وبالنسبة  بداعاإلما   .
الت أحد   فإن  األفراد لمعظم   التغلب على عدم  تبعات    أكد ى وسائل  الفكر   بداع اإلحول  الجديدة  هي تجربة  ة 
لتحديد مدى فائدته. وغالب ا ما    أوال  لن يتبنوا أي ابتكار دون أن يجربوه    األفراد إن معظم    إذ جزئي،  بشكل  

الفرد الفكرة    ويستعمل.  بداعاإلالظاهر في عملية    أكد تكون هذه التجربة على نطاق صغير لتقليل عدم الت 
سبيل على  نطاق  المستحدثة  في  فائدتها  يحدد  لكي  الخاصة  التجربة  بفائد إف،  ظروفه  اقتنع  فذا  نه  إتها 

يتبناهاأ يقرر   بجدوا إما  أ  ن  يقتنع  لم  يقرررفضها.  فإها  ذا  تبني  نه  يتم  أن  يجب  الحاالت  بعض  وفي 
بالكامل    أو  بداعاإل تبني    إذارفضه  ويتم  تجزئته،  الصعب  من  تقسيمها  بداعاإل كان  يمكن  التي  ات 
 التجريبي بشكل أسرع.  ستعماللال

 أو: تبدأ مرحلة التنفيذ عندما يضع الفرد )  Implementation Stageالتجريب(  )ذ  التنفيمرحلة    -4
القرارات المتعلقة    إذ ن جميع المراحل السابقة لعملية اتخإ  إذ الفعلي،    ستعمالا قيد االإبداعالقرارات(    وصانع 

يتم تطبيق الفكرة    إذ لسلوك،  ما هذه المرحلة تتضمن تغيير ا علني ا في اأكانت عملية ذهنية بحتة،    بداعاإل ب
التنفيذ، فعندما     بداعاإل   استعمالن تظهر المشكالت في كيفية  أجديدة فعلي ا. ومن الممكن  ال في مرحلة 

عينة مثل "من أين أحصل  معرفة اإلجابات عن أسئلة مفي  ر بالتنفيذ يرغب الفرد بشكل خاص  يتعلق األم
يمكنني    ؟"بداع اإلعلى   "ما  استعمال"كيف  و  المشاكله؟"  وكيف   هي  مواجهتها؟   يجب  التي  التشغيلية 

. ومن المحتمل أن أيضا  عن المعلومات في مرحلة التنفيذ  بحث  الفرد يبدأ بال   فإنيمكنني حلها؟" لذلك  
ا،   افراد  وليس  منظمات  المتبنون  يكون  عندما  خطورة  أكثر  التنفيذ  مشاكل  التنظيمية    إذ تكون  البيئة  ان 

من   عدد  فيها  اتخ   راد األفيشارك  عملية  بشأن    إذ في  مجموعة  بداعاإلالقرار  المنفذون  يكون  ما  وغالب ا   ،
كل التنظيمي الثابت للمنظمة، قد يكون قوة ن الهيأعن    من صانعي القرار، فضال    األشخاص مختلفة من  

 . بداعاإل لتنفيذ  مقاومة
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 إلى العديد من الباحثين  تشير األدلة التجريبية التي قدمها  :  Confirmation Stageمرحلة التأكيد  -5
وتستمر مرحلة التأكيد    ، بداعاإلالرفض ليس غالب ا المرحلة النهائية في عملية قرار    أوأن االلتزام بالتبني  
 فترة زمنية غير محددة. بداعاإل رفض  أوبعد قرار اعتماد 

سمات التي يمتلكونها  ات تقانة المعلومات فهم مختلفين باختالف الكثير من البداع وفيما يتعلق بالمتبنين إل
صناف  أخمسة    إلىالمتبنين     Rogers (1983)ستغرق للتبني، ولقد صنف وبخاصة من ناحية الوقت الم

 هم:  
عن تحملهم للمخاطرة،    عن المغامرة والمجازفة، فضال  بحث  شخاص يمتازون بالأوهم    المبدعون: .1

كثيرا   تجدهم  الت  لذلك  عدم  حاالت  مع  يتعاملون  ويأكد ما  شم،  مع  ابكات  تلكون  عالمية  تصال 
 .نفسها المبدعين الذين يمتلكون االهتمامات  األشخاص 

المبكرون: .2 مصدر  األفراد هؤالء  يعد   المتبنون  لأل  بمثابة  النظام    نالعاملي   ينخر اآلفراد  مهم  في 
الذين   األفراد ائل  أو معين، وهم من    إبداعوالحصول على النصائح حول    أكد للتنفسه  االجتماعي  

يعملون وبشكل واضح    األفراد ن هؤالء  إل  ذلك، يمكن القو على  بناء     الجديدة.  ات بداعاأليطبقون  
 ات الجديدة.بداعاإلحول  أكد على تخفيض حالة عدم الت

الماأل .3 المتأنون(غلبية  هؤالء    :بكرة)  يحتاجون    بداعاإلبتبني    األفراد يقوم  زمنية   مدة  إلىولكنهم 
وقت   إلىيحتاجون    األفراد ن هؤالء  أ في ذلك هو  ائل، والسبب  و ن األي ن والمتبن ي طول من المبدعأ
 عن الفكرة وبناء تصور عام عنها.   بيانات طول لغرض جمع الأ

عضاء النظام،  أ ن يتم تبنيه من قبل معظم  أ بعد    بداع اإلتقوم هذه الفئة بتبني    ة:خر أغلبية المتاأل .4
من التحفيز من قبل زيد الم إلىهم يحتاجون فإن األفراد من قبل هذه الفئة من  بداعاإل ولغرض تبني 

واألأ  الزمالء  عبر    نداد عضاء  وذلك  العمل،  الممكن  إفي  من  التي  بالمنافع  يحصلوا أقناعهم  ن 
 .بداع اإلعليها نتيجة تبني هذا 

في النظام االجتماعي، وهم    بداعاإلمن يتبني    آخرهم    األفراد يكون هؤالء    البطيئون)التقليديون(: .5
  يستعمل كثر حداثة  أ  إبداعقد حل محله    ا  إبداع ك لكونهم يتبنون  ذلو   بداعاإلفي تبني    ن جدا  و آخر مت

 ائل.و األ أون يمن قبل المبدع 
خصائص وسمات    أهم(  59،  2017ويونس )  السبعاوي   فلقد بينَّ   (Rogers, 2013)  إلىوباالستناد  

 (.3)كما هي واضحة في الجدول تقانة المعلومات وببعض التفصيل   إبداعمتبني 
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 تقانة المعلومات  إبداعخصائص متبني يوّضح ( 3)الجدول 
 النوع  الخصائص 

الجديدة. وهذه الرغبة تقودهم    فكاربان لديهم رغبة شديدة لتجربة األ  األفراديمتاز هؤالء   •
  دراسة الو نفسها في خارج حدود شبكات المحلية    فكارفراد مهتمين باألأعن    دراسةال  إلى

 عن عالقات اجتماعية عالمية. 

 ما.  إبداعحول  أكدالتعامل مع حالة عدم الت أون يكون قادرا  على التغلب أالمبدع يجب  •

 نه متطوع للمجازفة، مغامر، وجريء،  ويتحمل المخاطرة. أ المبدع يمتاز ب •

 ه غير ناجحة. أفكار ن يكون مستعدا  لقبول النكسة عندما تكون أالمبدع يجب  •

 عضاء التنظيم.أ من  نيخر اآل األفرادالمبدعون باحترام  األفرادقد ال يحظى  •

المباااااادعون: 
المغاااااااامرون 

متحملاااااااو  أو
 المخاطرة

ذوي   األفرادليسوا بعيدين عن    األفرادن هؤالء  أالمثال هو    أوإن سبب تسميتهم بالقدوة   •
 في النظام االجتماعي.   األعضاءالمتوسط لذلك فهم يعدون مثاال  بالنسبة لبعض  بداعاإل

 نظمةاألالقيادية في معظم    فكارعظم من األرجة األفئة من المتبنين تمتلك الدإن هذه ال •
 االجتماعية. 

و  • األأحد إن  من  التا   عدم  حالة  تخفيض  هو  المبكرين  للمتبنين  المهمة  حول    أكددوار 
نداد  لأل  بداعاإلالجديدة وذلك من خالل تبنيها، ومن ثم نقل تقويم موضوعي عن    فكاراأل

 . شخاصألاالقريبين من خالل وسائل شبكات التواصل بين 

المتبنااااااااااااون 
المبكاااااااااارون 
)المحترمون،  
المتبنااااااااااااااااي 
 أوالقاااااااااااادوة 
 المثال(

 العاديين في النظام االجتماعي.   األعضاءالجديدة قبل  فكاراألغلبية المبكرة يتبنون األ •

 ما يكونون في موقع قيادي.  قرانهم، ولكن نادرا  أالمبكرة يتفاعلون بشكل متكرر مع األغلبية  •

للتبني وهذا ما   ين نسبيا  آخر والمت  رين جدا  بموقع متميز بين المبك  األغلبية المبكرة يحظون  •
 نهم حلقة الوصل في شبكات االتصال. إ إذ. بداعاإليجعلهم رابطا  مهما  في عملية نشر 

التي   • فالفترة  كامل.  بشكل  الفكرة  تبني  قبل  الوقت  لبعض  يتأنون  ربما  المبكرة  األغلبية 
طول من الفترة التي يحتاجها المبدعون والمتبنون أ  نسبيا  قرار التبني هي    إذيحتاجونها التخ

 المبكرون.

األغلبيااااااااااااااة 
المبكاااااااااااااااااارة 
 )المتأنون(

الشكاكين   • الفئة ألنهم يشككون في جدوى تبني هذه   أوتطلق تسمية  المشككين على هذه 
 ات. بداعاإلعالية تجاه هذه   أكدات ولديهم حالة عدم تبداعاإل

 العاديين في النظام االجتماعي.  األفرادالجديدة بعد  ارفكة يتبنون األآخر غلبية المتاأل •

 تجابة لتزايد ضغوط الشبكة. التبني ربما يكون للضرورة االقتصادية واس •

عضاء أ حذر، وال يتبنونه حتى يكون معظم  ات ولكن بشكل  بداعاإلان المشككين يبدؤون ب •
 النظام قد تبنوه.  

نداد عليهم يعد الجديدة ولكن ضغط األ  فكاراأل  ن يقتنعوا بمنافعأمن الممكن    األفرادء  ؤاله •
 ضروريا  لتحفيز عملية التبني. 

ن يتم تبني أن تكون غير موجودة  قبل  أالجديدة يجب    فكارحول األ  أكدإن حاالت عدم الت •

األغلبيااااااااااااااة 
ة آخر المتاااااااااااااا

 )الشكاكون(
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 ة لكي يشعروا باألمان لتبنيها. آخر من االغلبية المت فكارهذه األ
محله فكرة   تيكون قد حل   بداعاإلهذا    فإنما    إبداععندما يقومون بتبني    راد فاألن هؤالء  إ •

 . ها من المبدعيناستعمالكثر حداثة بدأ أ

 .ن عن الشبكات االجتماعية في التنظيميقد يكونون معزول األشخاصمعظم هؤالء  •
صريح  إ • وبشكل  يميلون  التقليديين  ب  إلى ن  التي  بداعاإلالتشكيك  والتغييرات  ا  ناه تتبات 

  المنظمة.
اتخإ • عملية  من  يجعل  التقليدي  توجههم  جدا    إذن  بطيئة  التبني  عن  قرار  بعيدون  وهم   ،

 .الجديدة فكارالمعرفة تجاه األ
مامهم في طريق التغيير في حين أ   إلىفي النظام االجتماعي ينظرون    األفرادإن معظم   •

 .لفالخ  إلى أن انتباه التقليديين هو منّصب على النظر  بالمرآة 

البطيئااااااااااااون 
 )التقليديون(

(. إبداع تكنولوجيا المعلومات: اختبار أنموذجي لقياس  2017محمد احمد)  يونس،  السبعاوي، احمد يونس والمصدر:     
  .98_7،62(4مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية،)التوقعات المحتملة من استخدام المصارف اإللكترونية. 

    
كياتهم في  من ناحية سلو   األفراد ن هناك اختالفات واضحة وتباينات كبيرة بين  أ   هالأعيتضح مما ورد في  

النشاط  إبداعتبني   في  المبادر  هو  يكون  من  فمنهم  المعلومات،  تقانة  يمتلك    ي بداع اإلات  ومنهم من ال 
 ات الحديثة.  بداعاإلالخلف وال يمتلكون أي معرفة عن  إلى مام بل ينظر دائما  األ إلىالنظرة 
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 الفصل الرابع 

 تهوفرضياته ومنهجي دراسةال   أمنوذج
 

ال الذي تسير عليه  دراسةتمثل منهجية  المعتمدة    دوات واأل  يةساساألفي تحديد خطواتها    المسار 
تنفيذ هذه الخطوات، وتعرض منهجية الدراسة المبررات   ا في اختيار  إليهالتي تم االستناد    يةساساألفي 

 نموذجهذا الفصل وصفا  أل   تناولالرئيسة المعتمدة في القياس وفي االختبار. ي   دوات األو   دراسةمتغيرات ال
ضفاء القوة الختيار هذه إجل  أالداعمة لهذه العالقات وذلك من    الدراسة والعالقات الواردة فيه، والدراسات 

في   ال  نموذجاأل   إطارالمتغيرات  هـذا  يتـضمن  كما  وصفا  الحالي،  الدراسة  فصل  مجتمع  و وعينة    ،لمنهج 
 ، ومؤشرات الصدق والثبات المعتمدة الختبارها.  إعدادها ائقة وطرالمستعمل، وكذلك أداة الدراسة  الدراسة
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 ل و األ  بحث امل
 وفرضياته  دراسةال  أمنوذج   

 
ومتغيرات  نه يوضح عوامل الدراسة  أ  إذ ،  داريةفي البحوث اإل  يا  أساس  ركنا    دراسةال  أنموذجيمثل  

العوامقياسها، ويعطي ص  بينها. فاألورة عن مضامين هذه  فيما  الجزء    نموذجل والمتغيرات والعالقة  يعد 
في    ية أهم  األكثر فهو يعد العامل    من ثمّ ، و دراسةالباحث في بناء فرضيات ال  إليه المحوري الذي يستند  

تساعد  نه ضرورة منطقية ووسيلة تفسيرية  أنموذج على  اختبار هذه الفرضيات. ويعرف األ  أسلوب تحديد  
صولها من  أقة في صورة بسيطة متالحمة تستمد  نه تصغير للحقيإي  أحة،  الطبيتخالص النتائج  على اس
 (.288 ،2000)دويدري، أحد ن و آهرة وشامل لها في ، وهو تمثيل مبسط للظاالحقيقة
الكامنةأعلى    أيضا    نموذجاأل  إلىوينظر   العوامل  بين  العالقة  يوضح  في   نه مخطط  توظيفها  تم    التي 

داة لعرض أيمثل    نموذجن األ أعن    سس نظرية يعتمد عليها الباحث، فضال  أ على  بناء     ، وذلكنموذجاأل
اختبارها سيتم  التي  الحالية  (Hair et al. 2014  الفرضيات  الدراسة  سياق  وفي  التي    فإن(.  العوامل 

 :تي آلا ة تمثلت بالطبيالمعلومات  تقانة  تي تؤثر في انتشارالدراسة وال أنموذجتضمنها 
   ى: خصائص المستفيدلو األ المجموعة 

 ربعة عوامل هي : ألف من أوهي تت 
 :  الشخصي بداعاإل -1

عا اإلبداع  المنظمات   يا  وجوهر   سيا  أسا  مال  يمثل  التي    لنجاح  تلك    تقانة   تستعملوخاصة 
على  تع  إذ المعلومات   الحصول  مفتاح  المعرفة  و كافة  الموارد د  تقانة    بداعاإل.  مجال  في  الشخصي 

الشخصي في    بداعاإليساعد    إذ ،  من منظور الممارسة العملية النظرية والتطبيق  في معلومات له تأثيرات  ال
بعد ذلك العمل كوكالء تغيير    األفراد يمكن لهؤالء  و  الذين يحتمل أن يتبنوا تقانة المعلومات   األفراد تحديد  

 . (Agarwal & Prasad, 1998, 205)الجديدةوقادة رأي لتسهيل نشر التقانة 
الدراسات  أشار لقد   بعض  أت  لخاصية  إلى  المستفيد  امتالك  الممكن    بداعاإل ن   ن  أ من 
عامال   تطبيقات    ومؤثرا    محفزا    يكون  وانتشار  تبني  عملية  المستفيدين   تقانةفي  قبل  من   المعلومات 

 Quaddus et al. 2005)  ولقد لإلأ  Jackson et al. (2013)دراسة  ت ثبتأ(.  الشخصي   بداعن 
دور للمست لال  يا  أساس   ا  فيد  السلوكية  النوايا  وفي  المعلومات  تقانة  انتشار  هناك    إذ .  ستعمال في    أثر كان 

سلوكية من الشخصي لتعزيز النوايا ال  بداعغير مباشر لإل  أثرالشخصي في انتشار التقانة و   بداعمباشر لإل
 :اآلتيو ى على النحلو األعلى ذلك فلقد وضعت الفرضية  بناء  خالل انتشار التقانة. 

 ة. الطبيالمعلومات  تقانةفي انتشار  معنوياا  الشخصي تأثيراا  بداعاإليؤثر ى: لو األ الفرضية 
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 تقانة المعلومات  ستعمال الكفاءة الذاتية ل. 2

من المتغيرات المهمة التي توجه سلوك الفرد وتسهم في    ( Self-efficacy  )الكفاءة الذاتية    د تع
عاملأهدافتحقيق   الشخصية، وهي  في رفع مستوى ش  ه  ما  مهم  وهي  إلىخص  أفضل.  تشير    مستوى 
المسؤوليات بشكل صحيح وفعال    أو الثقة التي يكتسبها الفرد تجاه نفسه إلنتاج بعض المهام    إلىعموم ا  

    (.483،2016)العلي ومحمد،
( دراسة  تشير  السياق  هذا  ت  إلى   Yi & Hwang (2003,434وفي  الذي  المهم  ه  ؤديالدور 

نظام   استعمالمن العوامل المحددة لسهولة    د وتع  تقانةال  استعمالقرار    فيير إيجاب ا  اتية في التأثالكفاءة الذ 
 . هاوانتشار  تقانةالفعلي وقبول هذه ال ستعمالاال  فيثير كبير أ المعلومات وهي عامل ذو ت 

   ة:اآلتيعلى ذلك فلقد تم بناء الفرضية الثانية   بناء  
الكفاءة تؤثر  الثانية:  ل  الفرضية  المعلومات  ستعمالالذاتية  انتشار    معنوياا   تأثيراا   تقانة    تقانة في 

 ة الطبيالمعلومات 

 تقانة . موقف المستفيد تجاه ال3

،  وانتشارها  المعلومات   تقانة العوامل في قبول    أهم   أحد المعلومات    تقانة يمثل موقف المستفيد تجاه  
قد اعتمدت موقف المستفيد  وانتشارها  ات  علومالم  تقانة موضوع قبول    ت تناولن معظم النظريات التي  إ  إذ 

ال ومنها    يأساس كعامل    تقانةتجاه  النظريات  هذه  الثالثة    أنموذجفي  باصدارته  التقانة   قبول 
(TAM1, TAM2, TAM3)  . بوجود ن  إ يتعلق  المعلومات  تقانة  من  بشأن    إيجابيرأي    الموقف 

ن  أ الحاسوب، في حين    استعمالالمتعلقة ب   يةساساأل معينة، وهو من بين العوامل  مسألة    أوموضوع ما  
 & Yararللمستفيد )   داءن يؤثر على الدافع واألأ تجاه تقانة المعلومات من الممكن  موقف الفرد السلبي  

Karabacak , 2015, 2052  في الدراسات  من  الكثير  وتؤكد  المعلومات    أدبيات (.  المواقفأنظم   ن 
الميجابي اإل تقانة  تجاه  واالتصاالة  بقبول  علومات  مرتبطة  التقانةت  تعد عامال  إي  أ،  واستعمالها  هذه    نها 

معلومات في وانتشار هذه التقانة، في حين أن المواقف السلبية تجاه تقانة ال  استعمالعلى قبول و   ا  محفز 
، لما ورد سابقا    وتأييدا  (.  Bögel et al., 2018 ,3التقانة )هذه    كثير من االحيان تعد عائقا امام نشر

دراسة  أشار فلقد   اإلأ   إلى  Quaddus & Hofmeyer. (2006)ت  المواقف  تجاه  يجابين    استعمال ة 
 وانتشارها.    تقانةقرار بتني هذه ال إلىود تقالمعلومات س تقانةتطبيقات  

 :اآلتيد تم بناء الفرضية الثالثة التي تنص على على ذلك فلق  بناء  
 . ةالطبيالمعلومات  تقانة في انتشار  معنوياا  تأثيراا  ةتقانالفرضية الثالثة: يؤثر موقف المستفيد تجاه ال
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 الثقة بتقانة المعلومات -4
ثقة  إ ب ن  ب  تقانةالمستفيد  مبنية  بالناس،  نفسها  الطريقة  المعلومات  تبنى    تقانة   أداءن  إ  إذ التي 

تدريجي.  لبناء ثقة المستفيد. وعادة ما يتم اكتساب الثقة بشكل    ساسالمعلومات الموثوق والجودة هو األ 
  في المعلومات يمكن أن تؤثر    تقانةن  إ  إذ،  المعلومات   تقانةنة االخيرة انتشر موضوع الثقة في لو وفي اآل

الدراسات في هذا المجال جودة النظام بصفتها عوامل لها دور في اضفاء الثقة    ت تناولثقة المستفيد، وقد  
الثقة  إذ المعلومات.    تقانةب بمفهوم  النظام  تشير    ترتبط سمات جودة  الحديثة  الجوانب   إلىواألبحاث  أن 

 .McNight et al  أكد . لقد  في منح الثقة  المستعملينغبة  ر   فيالفنية لعناصر تقنية المعلومات تؤثر  

عامال  أ   (2002) تعد  الثقة  في  يا  أساس  ن  المستفيدين  تساعد  الت  تجاوزألنها  عدم  حالة   أكد توقعات 
لتطبيقات تقانة المعلومات يحتاج  ان تبني التطبيقات المختلفة  ذ إ تقانة المعلومات،  استعمالوالمخاطر من 

 ن يكون هناك مستوى ثقة معين لدى المستفيد بهذه التقانة. أ
 ة: اآلتيعلى ذلك فلقد تم صياغة الفرضية الرابعة   بناء  

 ة الطبي  لوماتالمع تقانةفي انتشار   معنوياا  تأثيراا  بتقانة المعلومات الفرضية الرابعة: تؤثر ثقة المستفيد
 الثانية: العوامل المنظمية المجموعة 

أنها تشكل العامل الحاسم في نجاح    إذ من موارد المنظمة،    مهما    تشكل المعلومات  اليوم موردا  
في ظل عالم يتميز بدرجة عالية من التعقيد والتغير. لقد   السيماها، و أهدافالمنظمة في تحقيق رسالتها و 

في    تقانةالعلمي على مختلف جوانب عمل المنظمة. ولكن انتشار هذه ال  تقدموال  قانيانعكس التطور الت
واس يتتعمالالمنظمات  المنظ  أثر ها  العوامل  الحالية  ببعض  الدراسة  تبنت  ولقد  منظمية  أمية،  ربعة عوامل 

 :  اآلتيتمثلت ب
 العليا  دارةاإلدعم  -1

وظيفة نظم    ية أهمالعليا    دارةاإلهم بها  الدرجة التي تف  إلىالعليا لنظم المعلومات    دارةاإليشير دعم  
المعلومات.    تقانةالمعلومات ومدى مشاركتها في أنشطتها وتقديم  درجة عالية من الدعم اإلداري لتطبيق  

  أيضا  ، ولكن  دارةاإلااللتزام والدعم المتواصل من قبل هذه    إظهار  إلىالعليا لن يؤدي فقط    دارةاإلن دعم  إ
 Masrek etمثل الوقت والمعدات والمورد البشري )  ل توفير الموارد الالزمةتطوير بيئة مؤاتية من خال 

al.,2008,93.)    لقد توصلت دراسةFong & Quaddus (2010)  ن دعم  أادها  نتيجة مهمة مف  إلى
د من رضا  سيزي  من ثمّ المعلومات و   تقانةتطبيقات    استعمالن يسهم في نجاح  أ العليا من الممكن    دارةاإل

و  بعد  هذا  المستفيد،  فيما  وانتشار    إلىسيؤدي  صياغة  بناء     المعلومات.  تقانةتبني  تم  فلقد  ذلك  على 
 ة: اآلتي الفرضية الخامسة 

 ةالطبيالمعلومات  تقانةفي انتشار  معنوياا  العليا تأثيراا  دارةاإلالفرضية الخامسة: يؤثر دعم 
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 المستفيد مشاركة   -2
ة  هما، ي صبح من الضروري تحديد مسداريةمات اإلالمعلو   أنظمةمع زيادة التطورات التي تشهدها  

ن يالمسؤول ، بوصفه مصدرا  مهما  إلمداد داريةفعلية للمستفيد في عمليات بناء وتطوير نظام المعلومات اإل
، ومما الشك فيه أن غياب المستفيد قد يعني صعوبة  داريةعن تصميم وبناء وتشغيل نظام المعلومات اإل

المطلوب   المستوى  النظام،  تحقيق  المستفيد إ  إذ من كفاءة  وتقديم    يجاد ة فعالة إلأهممس  تمثل  ن مشاركة 
فضال  عن أنها عملية تفاعل واندماج تقوم بين المستفيد من جهة  ر وخدمات جديدة لنظم المعلومات،  أط

 .  (Calif, 2000, 23)انية، شرط أن تكون عملية االندماج قابلة للتطبيقونظم المعلومات، من جهة ث 
ن النقص في مشاركة المستفيد في نظام المعلومات يمثل  أ  Fowler (2009)ينت دراسة  د بولق

اإل  أحد  المعلومات  نظم  فشل  سلبا  داريةعوامل  سينعكس  ما  هذا  وبالتالي  وانتشار    ،  تبني    تقانة على 
 ة: اآلتيعلى ذلك فلقد تم صياغة الفرضية السادسة بناء   المعلومات.

 ة الطبيالمعلومات  تقانةفي انتشار   معنوياا  ركة المستفيد تأثيراا الفرضية السادسة: تؤثر مشا
 المعلومات  تقانةالبنى التحتية ل -3
البني   على  تعرف  المعلومات  لتقانة  التحتية  من  أة  مادية  قاعدة  من  تتكون  التي  المشتركة  الموارد  نها 
  عن العنصر البشري معبرا    ال  فض،  يةساساألوالبرمجيات وتقانات االتصال والبيانات والتطبيقات    جهزةاأل

المهارا بمجموعة  وااللتزام عنه  والكفاءات  والخبرات  إلنشاء  ت  المعرفة  وقواعد  تقانة    والقيم  خدمات 
واأل نوعها،  من  الفريدة  السمة  ذات  لت  ساسالمعلومات  المنظمية أالفاعل  الحدود  عبر  االتصاالت  مين 

تطبيقات   وتنفيذ  والمستق   األعماللتطوير  دراسةو   (.(Byrd & Turner,2001,42بلية  الحالية     وجدت 
Finlay & Forghani (1998)  على البني التحتية    كبير جدا  ن نجاح نظام دعم القرارات يعتمد بشكل  أ

العوامل   أحد ن  أ  Shaw (2002)لتقانة المعلومات المتوافرة في المنظمة. وفي السياق فلقد وجدت دراسة  
 .أعالهنفسها اقا مع النتائج هو البنى التحتية لتقانة المعلومات. واتسالمحددة لقبول تقانة المعلومات 

 ة: اآلتيعلى ذلك فلقد تم صياغة الفرضية السابعة   بناء  
 ة الطبيالمعلومات  تقانةفي انتشار  معنوياا  المعلومات تأثيراا  تقانةالفرضية السابعة: تؤثر البنى التحتية ل

 المعلومات ةانتق بداعتبني إالستعداد المنظمي ل -4
عضاء المنظمة  أ ألن  ،  على المستوى التنظيمي أكثر فائدةيعد قياس االستعداد التنظيمي للتغيير  

الجديدة والثقة في نجاح التغيير. ان االستعداد المنظمي   دوات سيكونون أكثر قدرة على تعلم األساليب واأل
 Lokuge)  أشارالمعلومات، ولقد    تقانة اعإبد في الدراسة الحالية يركز على مدى استعداد المنظمة لتبني  

et al. (2019  من المنظمات تفقد الفرص بسبب نقص  90ن  أ قضية مهمة في هذا الجانب وهي    إلى %



105 

 

على ذلك   ، وبناء  أيضا  المعلومات    تقانةات  إبداعولقد انعكس هذا المتغير على تبني وانتشار  االستعداد.  
 ة: اآلتيفلقد تم صياغة الفرضية الثامنة 

 تقانااةفااي انتشااار  معنوياااا  تااأثيراا  المعلومااات تقانااة بااداعالفرضااية الثامنااة: يااوثر السااتعداد المنظمااي إل
 .ةالطبيالمعلومات 
ما على المستوى الكلي لتأثير خصائص المستفيد والعوامل المنظمية في انتشار تقانة المعلومـات أ

 ة:اآلتيفلقد تم صياغة الفرضيات 
 

 ة.الطبيالمعلومات  تقانةفي انتشار  معنوياا  تأثيراا خصائص المستفيد الفرضية التاسعة: تؤثر 
 ة.الطبيالمعلومات  تقانةفي انتشار  معنوياا  الفرضية العاشرة: تؤثر العوامل المنظمية تأثيراا 

 
 .دراسةال أنموذجح ( يوّض 11)والشكل 
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 الدراسة أنموذج يوّضح ( 11الشكل )
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بالذكر   الجدير  مرة    باختبار  اليسمح  دراسةال  أنموذجن  أومن  جميعها   وفقا    واحدةالفرضيات 
للمستوى    ( هي فرضيات وفقا  8)   إلى(  1ن الفرضيات من ) البنائية، وذلك أل  ت نمذجة المعادال  سلوب أل
في هذا المستوى سيتم  و   ،  First-Order Factor  لو األللمستوى    سيكون وفقا    نموذجن األإ، أي  لو األ

نها عامل يؤثر  أل عامل من العوامل المنظمية على  وك  خصائص المستفيد  اختبار تأثير كل خاصية من  
التقانة، بدون    بشكل هذه المتغيرات، والشكل   إليهتعود    يأساسن يكون هناك عامل  أمباشر في انتشار 

 ح ذلك. ( يوّض 12)

 

للمستوى  ل المنظمية في انتشار التقانة وفقاا فيد والعوام خصائص المستتأثير يوّضح  ( 12)الشكل 
 First-Order Factor لواأل 

 

)أ الفرضيات  )9ما  و  وفقا  10(  ستكون  فهي  الثاني    نموذجأل  (   Second-Orderالمستوى 

Factor اخذ خصائص انه سيتم  اي  ولكنها ستكون    .  االربعة  و أ المستفيد  لعامل كامن  ، أحد بعاد فرعية 
 (.  10)( و9ح الفرضيات )( يوّض 13ربعة، والشكل )لنسبة للعوامل المنظمية األحال باوكذلك ال
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للمستوى  تأثير خصائص المستفيد والعوامل المنظمية في انتشار التقانة وفقاا يوّضح  ( 13)الشكل 
 Second-Order Factor الثاني
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 الثاني   بحث امل
 دراسة منهجية ال  

 
 ( دراسةطريقة ال) ةدراسمنهج ال: أولا 

)الطر  المناهج  من  العديد من  ان  ائهناك  الممكن  من  التي  ال  تستعملق(  وكل    بحث في  العلمي 
عتماد ا تم    فهان اجل تحقيق أهدامن هذه المناهج لها شروط ومزايا وعيوب، وفي الدراسة الحالية وم   واحدة

عينة الدراسة ويتطلب  اشرة من  جمع البيانات مبنه  أوالذي يعرف ب  (Survey Methodالمسحي )منهج  ال
رسال البيانات  إ  أوالمقابلة    أونات بالمالحظة  خبرة في التخطيط والتحليل والتفسير للنتائج ويتم جمع البيا 

 الدراسة   أهدافمعقدة حسب    أوحصائية بسيطة  إ ن يتم بتكنيكات  أيد وغيرها وتحليل البيانات يمكن  بالبر 
 (.2007،139)الضامن،

 :  اآلتيمجموعة من المزايا تتمثل ب  ويحقق هذا المنهج
المنهج  -1 وقيمة    إن  فائدة  ذا  يعد  عـدد    جدا    كبيرةالمسحي  مـن  البيانات  تجميع  يتم  منعندما   كبير 

المنهج    االشخاص، هذا  الباحـث    تكون عندما    يستعمل إن  يرغـب  محددة  قضية  دراسـتها  في  هناك 
المدخل    استعمالوتحليلها ويفضل عند   لد أ هذا  المهمة  ن تكون  العوامل  الباحث معرفة سـابقة عـن  ى 

  أكثرالمسحي يعد من    ات المطلوب جمعها، إن المنهجذات الصلة بالقضية تحت الدراسة ونوع المعلوم
مال وامة  ءالمناهج  الحقائق  عن  البيانات  تتصف    ألفكارلجمع  التي  والسلوكيات  ما   إلىوالمشاعر  حد 

 (. 31، 2015يونس ،  )بانها غير معقدة 
  . وفقا  يمكن الباحث من جمع حجم كبير من البيانات في فترة زمنية قصيرة نسبيا    سلوب ن هذا األإ  -2

يمكن    سلوب وهذا األ  وقت مناسب في  كمال جمع البيانات  إهذا المنهج سيساعد الباحث على    فإنلذلك,  
 (.25،  2015، الجبوري )ن يعتمد في حال قيام باختبار عالقات متعددة بين مجموعة من المتغيرات أ

ال  نإ  المزايا دفعت  المنهج وذلك أل  باحثةهذه  الدراسة  أن  لتبني هذا  يحتوي على تسعة متغيرات  نموذج 
الدراسة المسحية من اجل جمع بيانات عن هذا العدد الكبير نسبيا من    إجراءمثل هو  األ  سلوب لذلك فاأل

 الدراسة. أنموذجالمتغيرات واختبار 
 الدراسة قياس متغيرات داة أ :ثانياا 

الحالي الدراسة  متغيرات  لقياس  كأدة  االستبانة  استمارة  اعتماد  اختيار  ةتم  في  الرئيس  والسبب   ،
كبير عدد  على  الحصول  سهولة  هو  االستبانة  بمتغيرات    نسبيا    استمارة  الخاصة  البيانات    أنموذج من 

سئلة الواردة في استبانات  األ  لاستعماالدراسة. ولقد تم االعتماد على الدراسات الرائدة والسابقة من خالل  
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االسئلة وعرضها   ترجمة هذه  تم  ولقد  الحالية،  الدراسة  ابعاد  المبحوثين حول  اراء  لقياس  الدراسات  هذه 
المحكمين   االستبانة   (1ملحق  ال)على  فقرات  على  المناسبة  التغييرات  ولقد  الجراء  بعض    أجريت . 

وفقا   االستمارة  على  الآل  التعديالت  الخبراء  و تراء  دقيق  بشكل  مراجعتها  تم  بنظر  أي  منها  المالئم  خذ 
راء المبحوثين.  آ بشدة( لقياس    أتفق ال    إلىبشدة    أتفق االعتبار. ولقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي )

 ( 2المستجيبين كما هي في الملحق ) األفراد وكانت االستمارة النهائية الموزعة على 
استمارة   تكونت  للدراسولقد  الحالياالستبانة  جز   ةة  الجزء  أمن  تضمن  المعلومات    ل و األين، 

الجنس,   متغيرات  و االختصاص،  و الشهادة,  و العمر,  و الديموغرافية مثل  الثاني  الجزء  وتكون  الخدمة.  مدة 
الدراسةأ والجدول)نموذج  اع4،  تم  التي  القياس  فقرات  يوضح  الحالية،  (  الدراسة  في  متغيرات  و تمادها 

و  والفقرات  الدراسة  الحصول على مؤشرات  المصدر  اعتماده في  تم  الذي  والمصدر  متغير  لكل  المعتمدة 
القياس. ولقد اعتمد الدراسة على ان يكون لكل مؤشر قياس اسم )خاصية(، والسبب في ذلك هو ضمان  

الخاصية تكرار  العامل، فضال    نفسها  عدم  القياس سيجعل من  أ عن    لقياس  ن اعتماد تسميات متغيرات 
(. X1, X2رقام الفقرات )على سبيل المثال  أتماد  من اع   بدال    نموذجيرات القياس في األالسهولة بيان متغ 
اعتماد   تم  مثل  أسلوب ولقد  الدراسات  بعض  قبل  من  القياس  متغيرات   (Davis, 1989).  تسمية 

(Alsabawy, 2013) (Sedera & Gable, 2004)  
 م اعتمادها فقرات القياس لمتغيرات الدراسة التي تيوّضح ( 4الجدول )

اسم متغير   : الخصائص الشخصية لواأل المحور 
رقم السؤال في   المصدر القياس

 نموذج األ 
   الشخصي  بداعاإل: أوال  

X1 

ائل بين زمالئي  و كون من األأن أ لو احأ
ة  الطبيفي توظيف تقانات المعلومات 

 الجديدة في مجال اختصاصي

ائل أو 
 المستعملين 

Agarwal and 
Prasad 

(1998, 210) 
 
 

Chauhan et 
al. (2019, 

330) 

X1 

X2 
تطوير الذات في مجال  إلىسعى أ

 تطوير الذات  فيه  بداعاإلاختصاصي و 
X2 

X3 
المهام  داءق جديدة ألائعن طر  بحث أ

 المناطة بي 
 أداءق ائطر 

 جديدة
X3 

X4 
تقانة معلومات  ةيأ االطالع عن  لو احأ

 االستفادة منها  محاولةجديدة ، و   طبية
  االطالع

 على الجديد 
X4 

 ثانيا : الكفاءة الذاتية 
ستطيع إكمال المهمة المطلوبة مني باستعمال  أ

اسم متغير 
 القياس 

  المصدر
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 ة: اآلتية في الحاالت الطبيتقانة المعلومات 
X5 
 

إلخباري عن   أحد لم يكن بجانبي  إذا

 المهمة المطلوبة أداءكيفية 

االستعمال  
بدون  

 مساعدة 

(Compeau 
and Higgins, 
1995, 211) 

X5 

X6  لوسيلة مساعدة )قراءةباستعمالي 

 القرص التعليمي( أواإلرشادات 

ستعمال  الا
وسيلة 
 مساعدة 

X6 

X7   استعمالي التقانة نفسها في فترة سابقة
 المهمة نفسها  داءأل

الخبرة  
 السابقة 

X7 

X8 متلك مهارات كافية الستعمال مختلف أ
انة  التطبيقات والبرامج المتعلقة بتق

 ة في اختصاصي  الطبيالمعلومات 

استعمال  
 البرامجيات 

X8 

X9 المادية   جزاءمتلك مهارة التعامل مع األ أ

 ة في اختصاصي الطبيلتقانة المعلومات 

التعامل مع  
  جزاءاأل

 المادية

X9 

اسم متغير  المستفيد تجاه التقانة ثالثا : موقف 
 القياس 

  المصدر

X10 ؤديها أي شعر بالرضا عن المهام الت أ
 ة  الطبيستعمال تقانات المعلومات با

الشعور 
 بالرضا 

Mclean  and 
Sedera 2011 

(9) 
X10 

X11 شعر بالمتعة عند استعمال تقانة  أ
 ة الطبيالمعلومات 

الشعور 
 بالمتعة 

X11 

X12   أنا على استعداد لتحدي نفسي للتفوق في
  ةالطبياستعمال تقانات المعلومات 

 X12 تحدي النفس 

X13   مستعد  لبذل أقصى جهد ممكن في
ة في الطبياستعمال تقانة المعلومات 

 المستشفى 

قصى أبذل 
 جهد 

X13 

اسم متغير  رابعا : الثقة بتقانة المعلومات 
 القياس 

  المصدر

X14 أداءالثقة ب ة تؤدي الطبيثق بأن تقانة المعلومات أ Gefen & X14 



112 

 

 Straub التقانة  المهام المطلوب منها بأفضل طريقة  

(2003, 24 ) 

 
 

Nicolaou and 
Mcknight 

(2006, 343 ) 

X15  ة  الطبيلدّي الثقة بكفاءة تقانة المعلومات
عالج  الحاالت  أوفي تشخيص 

 المرضية .

الثقة بكفاءة  
 التقانة 

X15 

X16  ة المستعملة في  الطبيتقانات المعلومات
 المستشفى  جديرة بالثقة 

 X16 جدارة التقانة 

X17 النتائج والتقارير( تقانة  )مخرجات ثق بأ
ة في المستعملة الطبيالمعلومات 

 ا  فإنمستش

الثقة  
 بالمخرجات 

 X17 الباحثة 

 المحور الثاني : العوامل المنظمية 
 العليا  دارةاإل: دعم أوال   

اسم متغير 
 القياس 

  المصدر

X18  المستشفى التمويل الالزم  إدارةتوفر
ة في الطبيلتطوير تقانات المعلومات 

 المستشفى 

تمويل  
 التطوير 

Igbaria, 
Zinatelli, 

Cragg, and 
Cavaye 

(1997, 304) 
 

Kamel 
Rouibah and 

Hosny I. 
Hamdy 

(2009, 346) 

X18 

X19  المستشفى يشجع   إدارةالدعم المقدم من
ة )استعمال   الطبيعلى تبنى الحوسبة 

تقانة   إلى ة المستندة الطبي جهزةاأل
 المعلومات( 

  دعم تبني
 الحوسبة 

X19 

X20  المستشفى على توظيف   إدارةتحرص
 ة باستمرار الطبيث تقانات المعلومات أحد 

 X20 الحداثة دعم 

X21  ن تقانات  أالمستشفى ب  إدارةتؤمن
 ة الحديثة تمثل موردا  الطبيالمعلومات 
 لها  استراتيجيا  

التقانة مورد 
 استراتيجي 

X21 

X22  نات  المستشفى لتوفير تقا  إدارةتخطط
ة التي تخلق القيمة  الطبيالمعلومات 
 للمستشفى 

التخطيط  
 للتقانة 

X22 

اسم متغير  : مشاركة المستفيد  ثانيا  
 القياس 

  المصدر

X23  ك في عملية تحليل الكلف وتقييم  أشار
المنافع الناتجة عن تبني تقانات 

تقويم الكلف 
 والمنافع

Kappelman 
& Mclean 

X23 
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 (1991) ة الطبيالمعلومات 
 

Barki and 
Hartwick 

(1994, 81-
82) 

 

،  2005الشلبي )
261 ) 

X24  عمل فيها أ تتيح لي المستشفى التي
المشاركة في اختيار تقانات المعلومات  

 ة  الطبي

 X24 اختيار التقانة 

X25   يسمح للكادر الطبي بتحديد خصائص
ة المطلوبة في  الطبيتقانات المعلومات 

 المستشفى  

تحديد 
 الخصائص 

X25 

X26  تقانات المعلومات  أداءك بتقويم أشار
 ا فإنة في مستش المستعمل ة الطبي

 X26 داءتقويم األ

X27  لى  عك في تصميم البرامج التدريبية  أشار
ة الحالية في  الطبيتقانات المعلومات 

 المستشفى 

البرامج  
 التدريبية 

X27 

اسم متغير  : البنى التحتية لتقانة المعلومات ثالثا  
 القياس 

  لمصدرا

X28  توفر المستشفى قنوات اتصال متنوعة
الدامة التواصل مع الجهات ذات العالقة  

 مثل المرضى والكادرالطبي( )

قنوات 
 االتصال 

Alsabawy 
(2013, 149) 

 
 
 
 

Premkumar 
and 

Ramamurthy 
(1995, 335) 

X28 

X29  ة مستوى  الطبيتوفر تقانة المعلومات  
فاظ على  ني للحامن األمن التق يا  عال

 سرية معلومات المرضى

االمن  
 المعلوماتي 

X29 

X30  تقدم الوحدة الخاصة بتقانة المعلومات
في المستشفى االستشارات المتعلقة بعمل 

 هذه التقانات 

االستشارات 
 التقانية 

X30 

X31  تقدم الوحدة الخاصة بتقانة المعلومات
في المستشفى خدمات التعليم والتدريب 

 التقانات ه على استعمال هذ 

التعليم  
 والتدريب

X31 

X32 شفى بنى تحتية جيدة  تتوافر في  المست
 قسام المختلفة في المستشفى للربط بين األ

الربط بين  
 االقسام 

X32 

اسم متغير  تقانة المعلومات  بداعاالستعداد المنظمي إل رابعا: 
 القياس 

  المصدر
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X33  عمل فيها طريقة  أ تمتلك المستشفى التي
التي تجعل   فكارلمشاركة األفاعلة 

ات  بداعاإل الكادر الطبي ينشغل )يندمج( ب
 ة الطبيالمتعلقة بتقانة المعلومات 

االستعداد 
 الثقافي 

Lokuge and 
Sedera 

(2018, 38-
39) 

X33 

X34  المستشفى  ة في الطبيتقانات المعلومات
نها مستقرة  أ عمل فيها تمتاز بأ التي 

 ومحدثة  

االستعداد 
 التقاني 

X34 

X35  مدى واسع من   إلىلدى موافقة بالدخول
ة الحديثة  الطبيتقانات المعلومات 

 المتوافرة في المستشفى  

اتاحية  
الموارد  
 التقانية 

X35 

X36   الكادر الطبي في المستشفى متحفز
 التقانات لتبني 

تحفيز  
 الزمالء 

X36 

X37  عمل فيها تمتلك عالقات  أ المستشفى التي
 ة  الطبيات معلومات جيدة مع مجهزي تقان

العالقة مع 
 المجهزين 

X37 

X38  المستشفى التي اعمل فيها تعد جيدة في
الجديدة في مجال تقانات   فكارتنفيذ األ

 ة الطبيالمعلومات 

 

التطبيق 
 فكارالجيد لأل

X38 

اسم متغير  المعلومات انتشار تقانة المحور الثالث : 
 القياس 

  المصدر

X39  لزامي(  إية )غير ضافإاستعمال تفاصيل
ة التي اعمل  الطبيفي تقانة المعلومات 

عليها للحصول على مؤشرات عن الحالة  
 المرضية

استعمال  
 التفاصيل

Mclean and 
Sedera 

(2011, 9) 
 
 

Burton-Jones 
and Straub, 

Jr. (2006, 

237) 

X39 

X40  ة  الطبينة المعلومات عندما استعمل  تقا
  ىستطيع السيطرة علأالمختص بها 
 رباك اإل إلىالتي قد تؤدي  جميع االمور 

السيطرة في  
 االستعمال 

X40 

X41  ة  الطبيستعمل تقانات المعلومات أعندما
  ا  في مجال اختصاصي، أكون مندمج

 قوم به. أتماما فيما 

 X41 االندماج 
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X42  ة  الطبيعلومات استعمل تقانات المعندما
قوم بتوظيف أفي مجال اختصاصي، 

سهم  ن تأالتي من الممكن كلها التفاصيل 
 في تحليل البيانات 

تحليل  
 البيانات 

X42 

X43 ة ميزات الطبيتقانات المعلومات  توفر
ضافية تساعد في مقارنة بعض إ

 الخصائص المنبثقة عن المخرجات 

توافر 
خصائص  
 المقارنة 

X43 

X44  ة ميزات الطبيتوفر تقانات المعلومات
ة  تساعد في استنباط النتائج عن حال

 ة الطبيالمريض 

استنباط  
 النتائج 

X44 

 
ن معظم هذه الفقرات قد تم  أالدراسة هي    أنموذج سباب اختيار هذه الفقرات لقياس عوامل  أ  أهم ن  إ

مختلفة.   بيئات  في  واختبارها  تبنيها  وتم  سابقة  دراسات  في  الدراسات إ اختبارها  استعمال    ن  تم  التي 
ل المثال سبي  ى، فعلداريةريادية في مجال نظم المعلومات اإل  د كثر الدراسات التي تعأمقاييسها هي من  

الشخصي    بداعاإلائل الدراسات التي وظفت  أو تعد من    Agarwal and Prasad (1998, 210)دراسة  
مقياسا   وصممت  المعلومات،  ونظم  تقانة  مجال  لدراسة   في  بالنسبة  الحال  كذلك  العامل.   لهذا 

1994)   (Barki and Hartwick اختصت في بناء مقياس لمشاركة المستفيد. والتي 
ال بعد عرضها على مجموعة من السادة  إ هذه الصيغة النهائية لالستبانة    إلىصل الدراسة  ولم ت

اختصاص   في  النفس  األعمال  إدارة الخبراء  األ1)  الملحق  ،وعلم  تم  ولقد  و (.  بمقترحات  السادة آخذ  راء 
د األخذ بالتغييرات تم عرض االستبانة على مختص في مجال جراء التعديالت. وبعإالخبراء وتم بموجبها  

النهائية موضحة في    أكد اللغة العربية وذلك ألجل الت  اللغوية لالستبانة. واالستبانة  من سالمة الصياغة 
 (.2الملحق )
 دراسةعينة ال ثالثاا:

ن تحدد عينة  أب  يج  إذ العلمي،  بحث  الخطوات في ال  أهم من    واحدة  دراسةعينة التمثل مرحلة اختيار  
، دراسةال  أهداف  إنجازة وفي  بحثياالسئلة ال   عنفي االجابة    من دور رئيس  ؤديه لما ت  بدقة عالية  دراسةال

وك  في ده  ة األهليسوف تتضمن عينة الدراسة الكادر الطبي في جميع المستشفيات    ة الحاليدراستنا  وفي  
الكادر العامل في المختبرات عة والسونار و شطباء األأاالختصاص و   األطباء)ستة مستشفيات(، والمتمثل ب

هم  ءراآ   فإن، لذلك  ةالطبيالمعلومات    تقانةالمعرفة والخبرة في العمل على    األفراد ، وذلك المتالك هؤالء  
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ن السبب الرئيس الختيار هذه  إ  الحديثة.  جهزةاألستكون واقعية وعن خبرة ودراية نتيجة عملهم على هذه  
 هي:   دراسةالمستشفيات كعينة لل

المستشفيات   .1 دهوك    ة األهليامتالك  محافظة  المجاالت  الطبي  جهزةاألفي  في  المتطورة    ة الطبي ة 
 .كافة

ة  الطبيوالتقانات    جهزةاألتقانات المعلومات و   استعمالامتالك الكادر الطبي المعرفة والخبرة في   .2
 الجديدة.

3.  ( الجدول  معطيات  والمسترجعة    إلى(  5وتشير  الموزعة  االستمارات  وبعض  عدد  والصالحة، 
 المعلومات عن المستشفى. 

 والمسترجعة والصالحة الموزعة عدد الستمارات يوّضح ( 5)الجدول 

سنة  اسم المستشفى ت
 التأسيس 

جمالي  إ
الكادر  
 ( 1) الطبي

عدد 
الستمارات  
 الموزعة

عدد 
الستمارات  
 المسترجعة 

نسبة 
 إلىالموزع 

 المسترجع 

عدد 
الستمارات  
 الصالحة 

نسبة 
جعة  المستر 

 الصالحة  إلى

1 
فين مستشفى 
 %83.7 67 %80 80 100 104 2014 األهلي

2 
مستشفى شيالن  

 %89.1 49 %78.5 55 70 76 2006 األهلي

3 
مستشفى وان كلوبال  

 %83.3 25 %60 30 50 84 2014 األهلي

4 
مستشفى فـژين 

 %92 23 %50 25 50 98 2013 األهلي

5 
مستشفى دهوك  

 األهلي
 72 60 35 58.3% 31 88.5% 

6 
المستشفى االلماني 

 %95 38 %80 40 50 58 2008 األهلي

 %87.9 233 %67.8 265 380  اإلجمالي

    

 

األإ (  1) هذه  المستشفيات  رقام  ن  لكون  باستمرار  األأ تتغير  من  كثير  في  وتستقبل  إلأ حيان  هلية  خارجييين  اء جر طباء 
ة لحصولهم على  الطبيالكوادر    أو  أو قد يترك العمل فيها بعض األطباءللعمل    ا  طباء جددأالعمليات فيها، وكذلك تستقبل  

 المستشفيات. هذه  يري مقابلة بعض مد ما تبين من خالل، وذلك حسب  خرى أفرص عمل  
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العامل    الطبين العدد الكلي لالستمارات الموزعة على الكادر  أ(  5تبين المعطيات في الجدول )
( وهو ما نسبته  265رجع منها ) ( استبانة، وبل  المست380في مدينة دهوك بل  )   ةاألهليفي المستشفيات  

اما االستمارة الصالحة67.8) ( استمارة  32نه تم استبعاد ) إي  أ( استمارة،  233فلقد كان عددها )  %(. 
لال  ملعد  لالستعمال صالحيتها  الصالحة  االستمارات  نسبة  وبلغت  االستمارات   إلى  قياسا    ستعمال، 

( الديموغ87.9المسترجعة  بالمعلومات  يتعلق  وفيما  ال  عنرافية  %(.  في   دراسةعينة  موضحة  فهي 
 (.3)الملحق

وفي سياق الحديث عن جمع البيانات فالبد من الوقوف على الصعوبات التي واجهت الباحثة في  
البيانات،   على    إذ جمع  الحصول  في  الصعوبات  بسبب  وذلك  الشهرين،  بحدود  الجمع  عملية  تطلبت 

العاملين  والكادر العامل معهم من    األطباءبيرة في مقابلة  لك الصعوبة الكالبيانات من الكوادر الطبية، كذ 
في    األطباءزيارة    إلىشعة والسونار. ولحل هذه المعضالت اضطرت الباحثة  في المختبرات الطبية واأل

الخاصة بعياداتهم  يعرف  ما  الباحثة  اعتمدت  ولقد  العينات    أسلوب ،  في جمع  الثلج   Snowball)كرة 

sampling)وعن  نفسه  في المستشفى  يتم سؤال الطبيب عن زمالئه العاملين معه    سلوب أل، ووفقا لهذا ا
المعلومات. فضال    مإليهكيفية الوصول   ببعض    للحصول على  تم االتصال  فلقد  ذلك،  من    األطباءعن 
زمالئهم العاملين في    إلى )ال يعملون في المستشفيات الخاصة في دهوك( للوصول    دراسةخارج عينة ال
في المختبرات   نة. وفيما يتعلق بالكادر العامللخاصة في دهوك لغرض ملئ استمارة االستبا المستشفيات ا

على  واأل الحصول  وتم  جيدة  استجابتهم  كانت  فلقد  المبحوثة  المستشفيات  في  العاملين  والسونار  شعة 
مة  ( تسهيل المه9)  إلى  (4المالحق من )االستمارات الخاصة بهم بشكل مباشر من المستشفى. وتبين  

المستشفيات والخاص بمساعدة الطالبة في    إدارةهذه المستشفيات مع الرد الرسمي من قبل    إلىالموجه  
 عملية جمع البيانات.

 
 دراسة ة للاإلحصائيداة رابعاا: اإل

األاعتم من  مجموعة  الحالية  الدراسة  ومنها  اإلحصائي  دوات دت  الوصفي    اإلحصاء  أدوات ة 
  أنموذج راء المبحوثين تجاه متغيرات  آواالنحراف وذلك لغرض وصف  لحسابي  كالنسب المئوية والوسط ا

باختبار   يتعلق  وفيما  اعتمد   أنموذجالدراسة.  فلقد  البنائية    أسلوب   دراسةال  ت الدراسة  المعادالت  نمذجة 
Strcutral Equation Modeling (SEM)األ هذا  ويعد  األ.  من  مجال  سلوب  في  الحديثة  ساليب 

 ج.إذ اختبار النم 
والسلوكية واالجتماعية،    ذجة المعادلة البنائية استراتيجية تحليلية متقدمة في العلوم النفسيةتعد نم

ستراتيجية تتضمن تحليل االنحدار وتحليل المسار والتحليل العامل االستكشافي والتحليل العامل وهذه اال
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ونمذجة   النظريات  التوكيدي  مصداقية  من  التحقق  في  وتسهم  البنائية،  واالجتماعية  المعادلة  النفسية 
ية. ويعرف ج السببية بين متغيرات الظاهرة بصورة أكثر شمولإذ والتربوية، وكذلك تسهم في التحقق من النم

ب  أسلوب نه  أعلى   متغيرات  بين  مفترضة  لنمذجة عالقات  تجريبيبي  استعمالإحصائي  غير  کمية  ة  انات 
المتغير   فإنولذلك    وتجريبية؛ بين  المفترضة  العالقات  نمهذه  عليها  يطلق  سببيةإذ ات   Causalج 

models.   حصائي متعدد المتغيرات يمزج بين  إنه تكنيك  أأسلوب نمذجة المعادالت البنائية على  يعرف  و
اختبار سلسلة من  الذي يمكن الباحث وبشكل متزامن من  حليل العاملي واالنحدار المتعدد  خصائص الت

مقا متغيرات  بين  والمترابطة  المعتمدة  الكامنة،  سةالعالقات  العوامل  وبين  عن  )مشاهدة(  اختبار    فضال  
 .  (Hair et al. 2014, 546)العالقات المتعددة بين المتغيرات الكامنة 

 يين هما: أساسنمذجة المعادالت البنائية من مكونين  أسلوب ويتكون 
)  أنموذج  .1 يسمح  (Measurement Modelالقياس  ب  أنموذج:  للباحث  عدة   استعمالالقياس 

  أنموذج ، ويتم اختبار  مستقال    أو  ا  سواء كان معتمد   أحد رات )مؤشرات قياس( لعامل كامن و متغي 
  (Confimarty Factor Analysis). القياس من خالل ما يعرف بالتحليل العاملي التوكيدي  

المقاسة    ىإلالقياس    أنموذجويشير   المتغيرات  بين  بمؤشرات    أوالمشاهدة    أوالعالقة  يعرف  ما 
 (Brown, 2015, 1) . والعوامل الكامنة( Observed measures or Indicatorsالقياس ) 

وهو  (Strcutral Model)البنائي    نموذجاأل .2 الكامنة المسار    أنموذج :  العوامل  بين  يربط  الذي 
الكامن والعوامل  يجب  المستقلة  الحالة  هذه  وفي  المعتمدة.  النظريات  أة  على  الباحث  يعتمد  ن 

 ي من هذه العوامل معتمدة. أحديد أي من هذه العوامل مستقلة و مجال ت والخبرات السابقة في 

ــاأمـــن الممكـــن ن اســـتعمال نمذجـــة المعـــادالت البنائيـــة إ  : ن يـــنجم عنـــه مجموعـــة مـــن المميـــزات ومنهـ
 (: 20 -17، 2018عامر ، )

ية عكس األساليب الكالسيك المتغيرات آخذة في الحسبان أخطاء القياس،  أوتتعامل مع القياسات   .1
أكثــر  SEMتقــديرات معــالم  فــإنالتــي تتعامــل مــع القياســات وكأنهــا مــن دون أخطــاء، وعلــى ذلــك 

 الكالسيكية. دقة من األساليب 

سيكية بقدرتها على دراسة األبنيـة التحتيـة المفترضـة عن األساليب الكال  SEMستراتيجية  اتمتاز    .2
ية اإلنسـانها، وهـذا يتناسـب مـع الظـاهرة للمفاهيم النفسية في عالقتها بالمتغيرات المقاسة المكونة ل

والسلوكية عكس األساليب الكالسيكية التي تتعامل مع المتغيـرات المقاسـة دون التعامـل مـع البنـاء 
 التحتي للظاهرة.

عـــن األســـاليب الكالســـيكية فـــي قـــدرتها علـــى دراســـة التـــأثيرات أحاديـــة  SEMســـتراتيجية اتتفـــوق   .3
 االتجاه والتأثيرات المتبادلة.
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فقـط  ا  أحـد و  نمـوذج ولـيس مؤشـرا  بمؤشرات عديـدة للمطابقـة لتقـدير قـوة األ  SEMستراتيجية  امدنا  ت  .4
 Squared Multipleيمدنا بمؤشر مربع معامـل االرتبـاط المتعـدد   اذ كما في تحليل االنحدار؛ 

correlation لتقدير التباين المفسر في المتغير التابع 

بــــرامج كمبيوتريــــة عديــــدة، وتمتلــــك  تنفيــــذها مــــن خــــاللبأنهــــا يمكــــن  SEMســــتراتيجية اتمتــــاز  - .5
المفقـودة  أوالبيانات الغائبة  ستراتيجيات للتغلب على عدم توافر االعتدالية للبيانات، والتعامل معا

 والقيم المتطرفة.
 مفيدة في الدراسات والبحوث التجريبية والمسحية والدراسات المستعرضة والطولية. .6

 .دراسةمجاالت جديدة لل جديدة تفتح تقترح فروضا   .7
أل يمك  حتىو  وصادق  واضح  تقييم  على  الحصول  الن  تقن  دراسةنموذج  النمذجة  ن اقترح  بالمعادلة  ة 
متسلسلة،البنائي خطوات  عدة  ضمن  منهجية  كل    ة  نتيجة  نتيجة    واحدةتتوقف  على   منها 

وهنا تسبقها،  التي  النمالمرحلة  دراسة  في  حاسمة  عوامل  باإذ ك  تتمثل  البنائية   ة  اآلتيلخطوات  ج 
 (: 113-110،  2016عيشوش ، )
 Data characteristicsخصائص البيانات   -1

البيانات   يتالمستعملتختلف  أن  الباحث  على  وهنا  الدراسات،  باختالف  البيانات    أكد ة  أن  من 
البنائية   التقدير. وأغلبية المقاربات لتقدير المعادالت    SEMتتوافق مع توزيع المجتمع المفترض لمقاربة 

تقديرات زائفة    إلىدي  ما البيانات التي تخالف هذا الشرط تؤ أالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي،  تفترض أن  
 نتائج البحوث تبعا لذلك. أثرمبال  فيها، وقد تت أو

الدراسة الحالية فسيتم اختبار خصائص البيانات وذلك من خالل معالجة القيم المفقودة   إطاروفي 
 جراء اختبار العتدالية توزيع البيانات. إحال وجودها، وكذلك المتطرفة في  والقيم

 Reliability and validityالثبات والموثوقية   -2
ج البنانية، ويجب على الباحث  إذ يجب أن يتم التحقق من صدق وموثوقية البيانات في دراسة النم

الفا کرونباخ    د د العناصر التي تضعف منها. ويعيستبع  أوأن يلغي   من   Coefficient alphaمعامل 
البيانات؛  المستعملالمؤشرات   أشهر اعتمادية  قياس  في  الة  من  على  وهنا  العيوب.  بعض  لديه  أن  رغم 

أي قياس درجة تأثير كل    Composite Reliabilityاألفضل االعتماد على قيام االعتمادية المركب  
 العتماد أي عنصر من العناصر.% مقبولة 70نسبة  د في المؤشر العام للمقياس، وتع عنصر على حدة

ف  التوسع  تم  الحالية،  لقد  الدراسة  والموثوقية في  الثبات  اختبار  ثالثة    استعمالسيتم    إذ ي مجال 
 .  اآلتيةربعة اختبارات للثبات وسيتم توضيحها في الفقرة أاختبارات للصدق و 
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 Evaluating model fitنموذج تقييم حسن مطابقة األ  -3
 ج البنائية؛ بحيث تجب دراسة المالئمةإذ المراحل في عملية دراسة النم  أهمن  هذه المرحلة م  د تع

ج البنائية تعتمد على عدم المعنوية، بحيث إذ النم  فإنج التقليدية  إذ نموذج مبدئي. وبخالف النمالكلية أل
فيما    أكد تت المالءمة  التغاير    إذامؤشرات  مصفوفة  األ  Covariance matrixكانت  خالل  نموذج  من 
تختلف عن تلك المحصل عليها من خالل العينة المدروسة. عدم    Hypothesized modelفتراضي  اال

تشير الفروق  معنوية    ألى  معنوية  غير  األخطاء  ثمّ أن  األ  ومن  ويعدعم  المدروس.    اختبار    د نموذج 

Square test  ينات  في الع  يستعملن  أنه يفضل  من أ رغم  على الة في ذلك،  المستعملاالختبارات    أهممن
  هذا المقياس ال يعتمد عليه كثيرا    فإن كبيرة جدا    أو(، ومع عينات صغيرة  100-200  من  المتوسطة )مثال  

 عدة مقاييس إلثبات وتأكيد النتائج المحصل عليها.   يستعمللقياس الفروق. ومن هنا على الباحث أن  
تقويم حسن مطابقة  جل  أم اعتماد مجموعة من المؤشرات من  وفي سياق الدراسة الحالية فلقد ت

المؤشرات   دبيات األعلى    اعتمادا    نموذجاأل وهذه  البنائية،  النمذجة  موضوع  في  المختصة  والدراسات 
 (. 6)موضحة في الجدول 

 مستوي القطع لكل مؤشر مع التوضيح  أو مؤشرات حسن المطابقة وحدود القبول  (6الجدول )
 التوضيح حدود القبول  مؤشر القبول  ت
1 GFI   

Goodness of Fit Index 
 مؤشر حسن المطابقة 

 ( ال يوجد تطابق 0)
 ( تطابق تام 1)

تعكس التطابق   0.90من   كبرى القيم ال
 نموذجالجيد لأل

2 AGFI 
Adjusted Goodness of 

Fit Index 
المطابقة  مؤشر حسن 

 المصحح 

 ( ال يوجد تطابق 0)
 ( تطابق تام 1)

تطابق  إلىتشير  0.85من   كبرى القيم ال
 وذجنمجيد لأل

3 RMR 

Root Mean Square 

Residual 

 ذر متوسط مربعات البواقيج

القيمة القريبة من  
  إلىصفر تشير 

تطابق ممتاز في  
ن القيمة  أ حين 

العالية )القريبة من  
تطابق   إلى( تشير 1

 غير جيد. 

 Ѕ إلى Σتقارب   إلىيشير 
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4   SRMR 
Standardized Root 

Mean Square Residual 
ات البواقي ذر متوسط مربعج

 المعيارية 

تطابق   إلىتشير   0.05القيم االقل من   0.05>
 جذ نمو جيد لأل

5 RMSEA 
 Root Mean Square 

Error of 

Approximation 
مؤشر جذر متوسط مربع  

 الخطأ التقريبي 

تطابق  إلىتشير    0.06≥  دنىالقيم األ 0.06≥
 نموذج األ

6 TLI 

Tucker-Lewis Index 
 مؤشر توكر لويس 

 ال يوجد تطابق  (0)
 ( تطابق تام 1)

تشير    0.95  أو 0.90من   الكبرى القيم 
 نموذج تطابق جيد لأل إلى

7 IFI 

Incremental Fit Index 
 مؤشر المطابقة المتزايد 

 ( ال يوجد تطابق 0)
 ( تطابق تام 1)

تشير    0.95  أو 0.90من   الكبرى القيم 
 نموذج تطابق جيد لأل إلى

( واقل 1اكبر من ) )df)/2كاي سكوير المعياري  8
 (  3من )
 

قيمة كاي سكوير المعياري الصغيرة  
 إلىوثالثة( تشير  أحد بين و  تتراوح)

 .  نموذجتطابق جيد لأل
في   CMIN/DF)تظهر تحت مسمي 

 ( AMOSبرنامج 
9 CFI 

Comparative Fit Index 
 مؤشر المطابقة المقارن 

 ( ال يوجد تطابق 0)
 ( تطابق تام 1)

تطابق  إلىتشير  0.95من   الكبرى القيم 
 نموذججيد لأل

10 p value >0.05  p value بشكل كبير  أثرسكوير يتن مؤشر كاي إ
نه كلما زاد حجم العينة  إ إذ بحجم العينة، 

  p value  فإنفما فوق(  200)بعامة 
ن تكون معنوية، وهذا ما قد  أ إلىتميل 
وهو صحيح   نموذجرفض األ إلىيؤدي 

(Schumacker & Lomax, 2010).   
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غير المعنوية لكاي  p valueقيمة 
مطابق   نموذجن األأسكوير تؤشر 

ن القيمة المعنوية  أللبيانات، في حين 
 للبيانات.   نموذجعدم مطابقة األ  إلىتشير 

الذي  24،  2019،  السبعاوي المصدر: ) التي عالجت هذا الموضوع، ومنها   دبياتاألمجموعة من    إلىعدها باالستناد  أ ( 
(Schumacker & Lomax, 2010) ،(Hair et al., 2014)، (Holmes-Smith, 2011) .قد  ( فل2ما المؤشر رقم )أ

 .(Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003) رأي إلىتم االستناد 
 
 Model respecificationنموذج  عادة تعيين األ إ.  4

دراسة   حال  في  غالبا  أ يتوجب  التوفيق  جودة  تحسين  األمر  ويتطلب  مقترح  خالل    نموذج  من 
ب  أو  إضافة بحيث  حذف  المركبات.  بين  المسارات  األإعض  مع لو األنموذج  ن  يتوافق  ال  الغالب  في  ي 

مشكلة   تظهر  وهنا  أن    يةأساسالبيانات.  األ  أوعادة ضبط  إ في  الجانب  تعيين  مع  يتوافق  ال  قد  نموذج 
 النظري، وأحيانا يقع الباحث في مشكلة تفسير النتائج المحصل عليها.
اختبار   اعتمادها عند  الحالية سيتم  الدراسة  الخطوة في  وب  أنموذجهذه  في حال خاصة  القياس، 

القياس الضعيفة    إلىعدم الوصول   المطلوبة، ويتم ذلك من خالل حذف فقرات  التوافق  موشرات حسن 
 بين مؤشرات القياس.    في حال وجود ارتباط عال   أووالتي تكون غير معنوية في تمثيل العامل الكامن، 

 Equivalent modelsج المكافئة إذ. النم5
 خرأ  بعالقات  نفسها  البيانات    استعمالب  خرأ  ج  إذ مكن أن توجد نم نموذج بنائي مقترح، يأفي أي  

الكامنة   المتغيرات  النم،  latent constructsبين  البديلة  إذ هذه  تختلف اختالفا    أوج  يمكن أن    المكافئة 
األ  جذريا   الباحث  عن  ينتبه  أن  يجب  هنا  ومن  األصلي،  األ  إمكانية  إلىنموذج  صالحية  نموذج  عدم 

  أهم هذا من بين    د نموذج النظري المقترح، ويععادة النظر في األإ قد تستدعي    خرأ  ج  ذ انماألصلي ووجود  
 ج البنائية في الدراسات.ذ االنم استعمالحدود 

اختبار    إطارفي   سيتم   الحالية  ثمان  لو األين،  أنموذجالدراسة  تختص كل    ي يتضمن  فرضيات 
ج  ذ امن النم   لو األللمستوى    راسة، وسيكون وفقا  فرضية بعامل من العوامل الكامنة التي تم تبنيها في الد 

  نموذج ج البنائية، وسيتضمن هذا األ إذ للمستوى الثاني من النم  الثاني فسيكون وفقا    نموذجما األ أالبنائية.  
كامنين   هما  أساس عاملين  و الخصائص  يين  المنظمية،  والعوامل  العاملين  مستفيد  هذين  من  عامل  كل 

 أنموذج   بحث ج والفرضيات المنبثقة عنها في مإذ لقد تم توضيح هذه النمربعة عوامل فرعية. و أيتضمن  
 وفرضياته.  دراسةال
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 Clear Reporting  . التقرير 6
فهم  ين بخر من التفاصيل التي تسمح لآلج البنائية الكثير  إذ يجب أن توفر األبحاث التي تعتمد النم
 النتائج.  إلىالمراحل والطريقة التي تم التوصل من خاللها 

برنامج  دراستنا  وفي على  االعتماد  تم  التحليل    AMOS  الحالية  الختبار    اإلحصائي الجراء 
وتحديدا  دراسةال  أنموذج اختيار هذا  22االصدار    ،  والسبب في  واجهة عمل سهلة  ،  توفيره  البرنامج هو 

المشاه  يةساساأل  دوات تتضمن األ الكامنة والمتغيرات  العوامل  لتحديد  الباحث  يحتاجها  دة )مؤشرات التي 
فضال   الكامنة    القياس(،  العوامل  بين  العالقة  تحديد  تتعلق  عن  الختبارات  وتوفيرها  القياس  ومؤشرات 

 . البنائي نموذجبحسن المطابقة واختبار األ

 : الصدق والثبات خامساا 
من   والثبات  الصدق  اختبارات  الواجب    أهم تمثل  للتإالخطوات  وذلك  صالحية    أكد جرائها  من 

  استعملت من مصداقية وثبات المؤشرات التي    أكد الت تي يعمل على قياسها، و قياس الظاهرة الل  نموذجاأل
  ا  داة قياس، وهي تعد مقياس أ  أية في تقويم    يةأهم  األكثرن  تا في المقياس. وتعد المصداقية والثبات التفصيلي 

ن  أدق والثبات يجب ن قياس الص أ(. ومن الجدير بالذكر Rafique et al. 2020) دراسةلجودة ال يا  أساس
ن اختبار الصدق والثبات يكون إي  أمن جودة المقياس،    أكد يتم قبل البدء باختبار الفرضيات وذلك للت

يتم اختبار األ  نموذجأل التحليل العاملي التوكيدي، ومن ثم  البنائي،   نموذجالقياس والذي يختبر باعتماد 
 . نموذجالعوامل الكامنة في األ من مصداقية مؤشرات القياس لتمثيل أوال   أكد وذلك للت

 استعملت الدقة الذي تقيس الفقرات )مؤشرات القياس( العامل الذي    أو المدى    إلىيشير الصدق  
من الصدق    أنواع. ويتضمن صدق المقياس ثالثة  (Schumacker & Lomax,  2010, 183)لقياسه  
 :اآلتيتتمثل ب

 Convergent validityالصدق التقاربي   -1

هذا الصدق    يشير  من  )المتغير   إلىالنوع  القياس  مؤشرات  بين  والعوامل  العالقة  المشاهدة(  ات 
 ,Brown & Moore)كامن معين )لتمثيل عامل  نفسها  الطريقة  ن مؤشرات القياس تعمل ب إي  أالكامنة،  

  كانت العالقة بين متغيرات القياس والعامل الكامن معنوية )معامل   إذا. ويتحقق الصدق التقاربي  2012
 (.  Gefen & Straub, 2005) 0.50  تساوي   أوكبر أميل(، وتكون قيمة معامل التحميل التح

 Construct validityصدق البناء )بناء المفهوم(  -2

جل اختبار الصدق البنائي  أن تجرى وذلك من  أاالختبارات التي يجب    أهم  أحد يمثل صدق البناء  
. ويعرف الصدق البنائي على انه المدي الذي تمثل فيه  من صدق بناء المفهوم  أكد ، أي يتم التنموذجلأل

لقياسه   صممت  الذي  الكامن  للعامل  النظري  المفهوم  حقيقي  وبشكل  القياس  مؤشرات  من   مجموعة 
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(Hair et al. 2014, 543)  ويشير  .Brown(2015)  الجامع  أ  إلى المقياس  هو  البنائي  الصدق  ن 
 ضمن الصدق التمييزي والصدق التقاربي وذلك حسب رأي  ذا النمط من الصدق يتن هوذلك أل ؛للمصداقية

(Gefen & Straub, 2005  من الكثير  ولكن  اختبار    دبيات األ(،  على  التقاربي  أ تعمل  الصدق  نماط 
وباعتماد   منفصل  بشكل  من    .ى خر أحصائية  إ  أدوات والتمييزي  للمفهوم  البناء  الصدق  من  التحقق  ويتم 

المستويات المقبولة    إلىن وصول مؤشرات حسن المطابقة  إأي  ،  نموذجخالل مؤشرات حسن مطابقة األ
 (.  Holmes-Smith, 2011تعني تحقق الصدق البنائي للمفهوم )

 
 

  Discriminant validityالصدق التمييزي  -3

التمييزي   الصدق  عوامل    أحد يمثل  اختيار  وجودة  المقياس،  صدق  لبيان  المهمة  االختبارات 
ت التي  والمؤشرات  التمييزي  الدراسة  الصدق  ويشير  العوامل.  هذه  لقياس  اختيارها  بين    إلىم  االختالف 

القياس لعاملين كامنيين   يقياسان عاملين منإدرجة كافية بحيث    إلىمؤشرات  كان    إذاما  أفصلين،  نهما 
بي  تتداخل  منفرد وال تقيس    أحد ن مؤشرات القياس تقيس عامل و أ العاملين الكامنيين فهذا يعني    نهناك 

كان معدل   إذان يتحقق  أ ن الصدق التمييزي من الممكن  إ(.  Holmes-Smith, 2011ين مختلفين )عامل
المستخلص  العاملين    Average Variance Extracted    (AVE)التباين  بين  يتعدى مربع االرتباط 

(Hair et al., 2014, 620)  ، من معامل    أعلىلتربيعي لمعدل التباين المستخلص  ن يكون الجذر اأ  أو
يعرف معدل  . و (Chin, 1998; Guo et al., 2011; Liang, et al., 2007)االرتباط بين العاملين  

على   المستخلص  تمثل  أ التباين  التي  القياس  فقرات  من  مجموعة  بين  للتقارب  موجز  مقياس  العامل  نه 
كامن  عامل  قياس  فقرات  بين  المستخلص(  )التباين  المفسر  التباين  نسبة  معدل  وهو   الكامن، 

 (Hair et al., 2014, 601)  . 
 : (Hair et al., 2014, 619) اآلتياما معادلة احتساب معدل التباين المستخلص فهي ك

 
اما    Liويمثل   المعياري  التحميل  القياس  iمعامل  فقرات  عدد  لذلك  فتمثل  بالنسبة  فإن،   ه 

القياس    nللعدد   فقرات  ال  AVE  فإن من  االرتباط  معامل  مربع  مجموع  حاصل   متعدد هو 
Squared multiple correlations   على عدد فقرات القياس.   مقسوما 
يقيس  المدى الذي يكون فيه المتغير المشاهد )مؤشر القياس(    إلىوفيما يتعلق بالثبات فهو يشير  

  استعمالالثبات هو عكس خطأ القياس. وفي حال    فإنلذلك    خطاء، ووفقا  القيمة الحقيقة وخالي من األ
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. قل ثباتا  من المقياس األ  أعلى  سوف يظهر اتساقا    ثباتا    المقياس األكثر  فإنبصورة متكررة  فسه  ن المقياس  
الباحثين   المتغيرات  أ وعلى  بتقويم  يقوموا  تم اخضاعها سابقا  المستعملن  القياس، وفي حال   ة في عملية 

بالباحث   الختبار المفترض  فمن  ثباتأ  الثبات  تمتلك  التي  المؤشرات  يختار     يا  الع   ا  ن 
(Hair et al. 2014, 7)  كثر من معنى لغوي، فهو يعني االستقرار  أ. ويحمل الثباتStability     ويعني

لقياس الثبات وهي   تستعملق التي ائالطر  أهم أحد . وتمثل طريقة االتساق الداخلي Consistenyاالتساق 
جراءات كثر اإلأن  أع القياس، و عا لتكوين السمة موضو الدرجة التي تعمل فيها فقرات القياس م  إلىتشير  

كرونباخ    استعماال   معادلة  هي  الداخلي  االتساق  ثبات  تقدير  هذه  Cronbach Alphaفي  وتهدف   ،
اتساق األ  إلىالمعادلة   الشرط يجب  على جميع فقرات االخ  داءقياس  يتحقق هذا  تكون أتبار، وحتى  ن 

 (.  2401، 2011ية البعد )ظاظا،  حاد أنها تحقق خاصية أي أجميع الفقرات تقيس السمة نفسها، 
ذلك،    فضال    المتعدد   أحد   فإنعن  االرتباط  معامل  مربع  هو  للثبات  المهمة   المقاييس 

  Squared Multiple Correlation    الفقرة ثبات  عليه  يطلق  ويبين  (Item reliability)والذي   .
(Kline (2016  0.50 كبر من أن تكون أن قيمة هذا المؤشر من المفترض أ . 

   0.50و   0.30بين  تتراوحن القيم أنه على الرغم من  أفهو يرى    Holmes-Smith (2011)ما  أ
 لقياس العامل الكامن.  ا  زال مالئمي حد ما ولكنه ال  إلى ا  ن مؤشر القياس قد يكون ضعيفأ  إلىتشير 

بثبات    يعرف  ما  اقتراح  تم  فلقد  ككل  الكامن  العامل  مستوى  على  بالثبات  يتعلق  العامل وفيما 
)  أوالكامن   المركب  بالثبات  يعرف  لكل   Composite reliability)ما  الثبات  لقياس  يوظف  وهو 

التي تمثل العامل الكامن، والهدف من الثبات المركب هو اختبار  غيرات المشاهدة )مؤشرات القياس(  المت
ن  ، ولك  0.70كب هي  ن القيمة المقبولة للثبات المر إ .  (Alsbawy, 2013)االتساق الداخلي للمقاييس  
القيمة   كانت  حال  من  أفي  بشرط    0.70قل  ولكن  قبولها  يكون  أوهو    أساسفيمكن   ن 

العاملي  أنموذج )  التحليل  المطابقة  حسن  حقق  قد  األإي  أالتوكيدي  وصل    نموذجن     إلى قد 
 :   آلتياما معادلة احتساب الثبات المركب فهي على النحو  ألمقبولة لمؤشرات حسن المطابقة(.  الحدود ا

(Fornell & Larcker, 1981, 45 ) 
  

 
  إليه ة  شار األ  ت كما تم،  Cronbach Alphaما القياس الثالث للثبات فهو مقياس كرونباخ الفا  أ 

القبول    يستعملفهو    نفا  آ يتعلق بمستوى  القياس، وفيما  الداخلي لفقرات    دنى الحد األ  فإنلقياس االتساق 

 2()مجموع معامالت التحميل المعيارية
 معامل ثبات العامل الكامن )الثبات المركب(= 

   (مجموع معامالت التحميل المعيارية(2  + )أخطاء القياس(
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هو   المعامل  لهذا  القبول  قيمة  0.70لمستوى  اما  كرونبا  0.60،  لمعامل  مقبول  فيتم  كمستوى  الفا  خ 
 . ((Hair et al. 2014, 123اعتمادها في البحوث االستشكافية فقط  

المستخلص    فإن ،  خيرا  أو   التباين  الممكن    AVEمعامل  مقياسا  أ من  يكون  ومن    أيضا  للثبات    ن 
 . (Hair et al., 2014, 632) ليؤشر ثبات العامل الكامن  0.50ن ال تقل قيمته  أالمفترض 
في الدراسة الحالية  المستعمللقياس ثبات المقياس  تستعملربعة اختبارات سوف أ فإنوفقا لذلك،  

مربع   التباين  وهي  ومعدل  كرونباخ  ومعامل  المركب  والثبات  الفقرة(،  )ثبات  المتعدد  االرتباط  معامل 
 المستخلص. 
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 الفصل اخلامس 
 العملي للدراسة  طاراإل

 
نه من  أ  إذ والمحور الرئيس الذي تقوم عليه الدراسة،    يساسالعملي للدراسة الركن األ  طاريمثل اإل 

واخ البيانات  جمع  يتم  الجانب  هذا  واختبار  خالل  والوصول    أنموذجتبارها  رفض   أوقبول    إلىالدراسة 
األ في  الواردة  األ نموذجالعالقات  مطابقة  حسن  مدى  اختبار  وكذلك  اختبار    نموذج،  خالل  ومن  ككل. 

يتم التوصل    دراسةال  أنموذج ثمّ   ،دراسةنتائج ال  أهم  إلىوفرضياته    إلى بناء االستنتاجات والوصول    ومن 
 ن تعزز الميدان المبحوث وترفده بمجموعة من التوصيات. أممكن  التوصيات التي من ال
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 ل و األ  بحث امل
 ها وتشخيص  خصائص البيانات ووصف متغريات الدراسة

 
التحليل   الولوج في  واختبار    اإلحصائيقبل  البيانات   دراسةال  أنموذجللبيانات  فالبد من مراجعة 

الختبار    أكد والت صالحيتها  ركز   سلوب أل  وفقا    دراسةال  أنموذجمن  ولقد  البنائية.  المعادالت    تنمذجة 
للبيانات  جراء مراجعة  إنه بعد  إ  إذ القيم المفقودة،    هالأو و من البيانات    أكد للت  ية أساسعلى جوانب    دراسةال
ارات  ن الباحثة قد قامت باستبعاد استمأي قيم مفقودة والسبب في ذلك هو  أعدم وجود  ت الباحثة من  أكد ت

أي    إذ على ذلك لم يتم اتخبناء     بقاء على االستمارات الصالحة للقياس فقط.لة، واإلاالستبانة غير الكام
 جراء من الباحثة في هذا الشأن. إ

لتركيز فيه على القيم المتطرفة، التي  علق بخصائص البيانات فلقد تم اما الجانب الثاني فيما يتأ
ة هي تلك القيم التي تكون  إذ القيم الشدخال البيانات. و إخطاء في  أسباب ومنها  أقد تحصل نتيجة لعدة  

ة إذ ن قيمة خارج هذه الحدود تعد قيمة شإالمقياس المعتمد في الدراسة، أي  اقل من من درجات    أو  أعلى
(Holmes-Smith, 2011)الت تم  البيانات  البيانات  أمن    أكد . وعند مراجعة  (  5( و )1بين )   تتراوحن 

(. لذلك 7كما هو واضح في الجدول )الحالية  في الدراسة    المستعملوهي قيم درجات مقياس االستجابة  
 ه بهذا الخصوص.إذ لم يكن هناك اي اجراء تم اتخ

الذي  أ والمهم  الثالث  الجانب  التما  اختبار    أكد تم  قبل  يتعلق  دراسةال  أنموذجمنه  كان  فلقد   ،
البيانات   في  Normaility of Dataباعتدالية  والسبب  هو    يةأهم،  المسألة  طريقة    ستعمالان  أهذه 

Maximum likelihood    األ معلمات  تقدير  توزيعيا  أتتطلب    نموذجفي  موزعة  البيانات  تكون    ن 
فضال  طبيعيا   طبيعية    ،  غير  البيانات  كون  حال  ففي  ذلك  سيؤدي    فإنعن  تقدير    إلىهذا  في  التحيز 

  دبيات األت  أشار   . ولقد (Brown, 2015, 65)  نموذج خطاء القياس وستؤثر في تقدير كاي سكوير لألأ
مقاييس االلتواء والتفلطح    استعمال   إمكانية   إلىة وبخاصة في مجال نمذجة المعادالت البنائية  اإلحصائي

البيانات،  أمن   بين    تتراوحاعتدالية التوزيع    إلىن قيمة االلتواء التي تشير  إ  إذ جل تحديد اعتدالية توزيع 
ــ    3)+ تشير  أ(  3و  التي  التفلطح  معامل  قيمة  )+  إلىما  بين  فهي  التوزيع  ــ    10اعتدالية   (  10و 
(Kline, 2016, 76  ويشير الجدول .)(7  )لمؤشرات القياس التي تم   حنتائج تحليل االلتواء والتفلط  إلى

النظر   خالل  من  ويتضح  للدراسة.  الكامنة  العوامل  لقياس  االلتواء أالجدول    إلى توظيفها  قيم  جميع  ن 
ي أ  ذ ااتخ  إلىاعتدالية توزيع البيانات، لذلك فال حاجة    إلىلة والتي تشير  والتفلطح هي ضمن القيم المقبو 

 جراء في هذا الصدد.  إ
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 للبيانات ومؤشرات اللتواء والتفلطح لمؤشرات القياس والدنيا العلياالقيم يوّضح ( 7)الجدول 

قيمة  أدنى مؤشرات القياس قيمة  أعلى   
Skew 

 اللتواء 
 

Kurtosis 

 التفلطح 
 

X1 1.000 5.000 -1.031 .339 

X2 1.000 5.000 -1.065 .521 

X3 1.000 5.000 -1.068 .370 

X4 1.000 5.000 -.836 -.013 

X5 1.000 5.000 -1.058 .656 

X6 1.000 5.000 -1.518 1.840 

X7 1.000 5.000 -1.415 1.562 

X8 1.000 5.000 -1.323 1.404 

X9 1.000 5.000 -1.479 2.010 

X10 1.000 5.000 -1.417 1.598 

X11 1.000 5.000 -1.252 1.569 

X12 1.000 5.000 -1.148 .990 

X13 1.000 5.000 -.033 -.936 

X14 1.000 5.000 -1.661 2.890 

X15 1.000 5.000 -1.522 2.390 

X16 1.000 5.000 -1.310 1.165 

X17 1.000 5.000 -1.659 2.582 

X18 1.000 5.000 -.873 -.208 

X19 1.000 5.000 -.979 .104 

X20 1.000 5.000 -1.270 .941 

X21 1.000 5.000 -.992 .336 

X22 1.000 5.000 -.849 -.264 

X23 1.000 5.000 -1.284 1.699 

X24 1.000 5.000 -1.855 3.960 

X25 1.000 5.000 -1.618 2.744 

X26 1.000 5.000 -1.765 4.036 

X27 1.000 5.000 -1.385 3.076 

X28 1.000 5.000 -.812 -.402 

X29 1.000 5.000 -.819 -.103 

X30 1.000 5.000 -.806 -.108 

X31 1.000 5.000 -.777 -.325 

X32 1.000 5.000 -.783 -.225 

X33 1.000 5.000 -.464 -1.635 

X34 1.000 5.000 -.481 -1.610 

X35 1.000 5.000 -.026 -1.809 

X36 1.000 5.000 -.102 -1.850 

X37 1.000 5.000 -1.411 1.669 
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قيمة  أدنى مؤشرات القياس قيمة  أعلى   
Skew 

 اللتواء 
 

Kurtosis 

 التفلطح 
 

X38 1.000 5.000 .246 -1.617 

X39 1.000 5.000 -1.372 1.524 

X40 1.000 5.000 -1.398 1.329 

X41 1.000 5.000 -.914 .269 

X42 1.000 5.000 -1.498 1.725 

X43 1.000 5.000 -.963 .177 

X44 1.000 5.000 -1.131 .504 

 AMOSالمصدر: مخرجات برنامج      
 

المأ هذا  من  الثاني  الجزء  اآلفلقد    بحث ما  طبيعة  على  للتعرف  تخصيصه  والمواقف  تم  راء 
نها متغيرات مؤثرة في انتشار  أعلى    نموذجعدت في األ الدراسة، والتي    أنموذجغيرات  المبحوثين تجاه مت

المبحوث تجاه متغيرات قياس    الطبيدر  عن وصف وتشخيص استجابات الكا  تقانة المعلومات،  فضال  
المعلومات   تقانة  بانتشار  الخاص  على  الطبيالعامل  المتغيرات  لهذه  الوصفي  التحليل  نتائج  وكانت  ة. 

 : اآلتيالنحو 
 
 يالشخص بداعاإل: أولا 

الشخصي، وبالتحديد    بداعاإلالوصفي لعامل    ءاإلحصامؤشرات    إلى(  8تشير معطيات الجدول ) 
ساط الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى مؤشرت قياس هذا العامل و نسب المئوية واألالتكرارت وال

ن عامل  أ(  اإلجماليالوسط الحسابي للعامل )  إلىوعلى مستوى العامل ككل. ويالحظ من خالل النظر  
( وهذا يدل  0.973بانحراف معياري )   (3,9743ابي قدره ) الشخصي قد حصل على وسط حس  بداعاإل
  بداع اإلعن كل ماهو جديد في مجال اختصاصه والعمل على تطوير الذات و بحث الكادر الطبي  لى  ع

 الجديدة والعمل على تجربتها.  ةالطبيعن التقانات بحث الشخصي وال
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 بداعاإلساط الحسابية والنحرافات المعيارية لعامل و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح   (8جدول )ال
 الشخصي

 الفقرات
 بشدة  أتفق

5 
 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
2 

 بشدة أتفقل
الوسط  1

 الحسابي 
النحراف  
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري 

X1 84 36.1 89 38.2 29 12.4 20 8.6 11 4.7 3.92 1.119 
X2 95 40.8 82 35.2 32 13.7 17 7.3 7 3 4.03 1.054 
X3 100 42.9 77 33 29 12.4 8.6 20 7 3 4.04 1.082 
X4 83 35.6 79 33.9 43 18.5 8.6 20 8 3.4 3,90 1.090 

 0.973 3.97 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

 
ق جديدة  ائعن طر   بح ا(  المتمثل بـ "  (X3ن السؤال  أ  (8)الجدول    إلى ويتبين من خالل النظر   

وسط حسابي من بين مجموعة االسئلة التي تقيس عامل    أعلى" قد حصل على  مناطة بيالمهام ال  داءأل
(. وكانت نسبة االتفاق  1.082بانحراف معياري )و (  4.04، وجاء بوسط حسابي قدره )الشخصي  بداعاإل

ما أ(،  أتفقبشدة ونسبة    أتفق%( )حاصل جمع نسبة    75.9على هذا السؤال من قبل المبحوثين بمقدار )
" ( المتمثل بـX4ما السؤال )أ%(.  23بشدة( فقد كانت )  أتفقوال    أتفقعدم االتفاق )حاصل جمع ال  نسبة  
  أدنى فقد حصل على  الستفادة منها"  محاولةالطالع على اي تقانة معلومات صحية جديدة ، و   لأوإح

 ( )3.90وسط حسابي  معياري  وبانحراف  كونه    (،1.090(  الرغم من  نه  أ  الإ وسط حسابي    أدنىوعلى 
 %(.   69,5حصل على نسبة اتفاق عالية بلغت )

 
 المعلوماتفي تقانة : الكفاءة الذاتية ثانياا 

الجدول) الذاتية    إلى(  9يشير  الكفاءة  عامل  لمتغيرات  الوصفية  المؤشرات  تحليل  مخرجات 
النظر    أيضا  ويالحظ  ،  تقانة  ال  ستعمالال للعامل  إلىمن خالل  الحسابي  عاأاإلجمالي(  ) الوسط  مل  ن 

ة  شار إفي هذا  (، و 0.750( وبانحراف معياري )4.1923الكفاءة الذاتية قد حصل على وسط حسابي قدره )
في المستشفيات المبحوثة يمتلك مهارات كافية الستعمال مختلف التطبيقات  الطبين الكادر أ الىواضحة 

بالتقانات   المتعلقة  األالطبيوالبرامج  مع  والتعامل  لتقانةال  جزاءة،  امتالك  أة،  الطبيالمعلومات    مادية  ي 
 ة في المستشفى. الطبيالكادر للكفاءة الذاتية المطلوبة للتعامل مع مختلف التقانات 
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 ساط الحسابية والنحرافات المعيارية لعامل الكفاءة الذاتيةو التوزيعات التكرارية واأل يوّضح  (9)جدول ال
 بشدة   أتفق الفقرات

5 
 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 قأتفل
2 

 بشدة  أتفقل
1 

الوسط 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X5 96 41.2 77 33 41 17.6 11 4.7 8 3.4 4.04 1.044 
X6 122 52.4 77 33 14 6 15 6.4 5 2.1 4.27 0.983 
X7 115 49.4 83 35.6 15 6.4 16 6.9 4 1.7 4.24 0.966 
X8 107 45.9 91 39.1 16 6.9 16 6.9 3 1.3 4.21 0.936 
X9 102 43.8 101 43.3 9 3.9 16 6.9 5 2.1 4.20 0.953 

 0.750 4.19 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادلمصدر: من ا

استطيع إكمال المهمة المطلوبة مني باستعمال تقانة  "  ( المتمثلة بـ  X6ن فقرة القياس )أيالحظ  
)قراءة  ةالطبي علومات  الم لوسيلة مساعدة  التعليمي(    أواإلرشادات   باستعمالي  قد حصلت القرص    "

مقداره    أعلىعلى   حسابي  بوسط  وجاءت  العامل،  لهذا  القياس  فقرات  مجموعة  بين  من  حسابي  وسط 
بمقدار  لى هذه العبارةالمبحوثين ع  األفراد (، وكانت نسبة االتفاق بين  0.983( وبانحراف معياري )4,27)
ستطيع إكمال  أ  ( المتمثلة بـ"X5ما فقرة القياس )أ%(.  8.5ة عدم االتفاق فقد كانت )ما نسبأ%(،  85,4)

المعلومات   تقانة  باستعمال  إلخباري عن كيفية   أحدلم يكن بجانبي    إذا  ةالطبيالمهمة المطلوبة مني 
"    أداء المطلوبة  على  المهمة  حصلت  حسابي  أدنى فقد  قدره    (4.04مقداره)  وسط  معياري  وبانحراف 

كونه  1.044) من  الرغم  وعلى  حسابي    أدنى (،  بلغت  أال  إوسط  عالية  اتفاق  نسبة  على  حصل  نه 
المهام المطلوبة منه باالعتماد   إنجازفي المستشفى يمكنه    الطبيالكادر    على أن%(، مما يدل  74,2)

ة ومن دون االعتماد على  الطبيمات  على ما يمتلكه من مهارة وخبرة ومعرفة في العمل على تقانات المعلو 
 .  ينخر اآل

 
 المستفيد تجاه التقانة: موقف ثالثاا 

التحليل    نتائج  التقان  اإلحصائيبينت  تجاه  المستفيد  موقف  لعامل  الوصفية  ،  ةللمؤشرات 
(، مما  0.789بانحراف معياري )(  4.093)ن هذا العامل قد حصل على وسط حسابي قدره  أ  (10)الجدول

  فضال  عن موقف المستفيد تجاه التقانة يتمثل بشعوره بالمتعة والرضا عن المهام التي يؤديها  ن  أيدل على  
 ة. الطبيأنه على استعداد لتحدي النفس وبذل اقصى جهد ممكن للتفوق في استعمال التقانات 
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ف  المعيارية لعامل موقساط الحسابية والنحرافات و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح  (10)جدول ال
 المستفيد تجاه التقانة 

 بشدة   أتفق الفقرات
5 

 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
2 

 بشدة   أتفقل
1 

الوسط 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X10 108 46.4 85 36.5 19 8.2 13 5.6 8 3.4 4.17 1.027 
X11 100 42.9 97 41.6 22 9.4 11 4.7 3 1.3 4.20 0.889 
X12 97 41.6 91 39.1 27 11.6 14 6 4 1.7 4.13 0.956 
X13 81 34.8 92 39.5 24 10.3 22 9.4 14 6 3.88 1.166 

 0.789 4.093 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 
بالمتعة عند استعمال    أشعر"  المتمثل بـ  ( (X11ن السؤال  أ ويتضح من خالل معطيات التحليل   

سئلة التي تقيس هذا وسط حسابي من بين مجموعة األ   أعلى" قد حصلت على    ة الطبيتقانة المعلومات  
االتفاق على هذا (، وكانت نسبة  0.889( بانحراف معياري قدره )4.20، وجاء بوسط حسابي قدره )العامل

بمقدار )السؤال من ق المبحوثين  نسب أ،  %(  84,5بل  فقد كانت ) ة عدم االما  السؤال  أ%(.  6.4تفاق  ما 
(X13  " بـ  المتمثل  المعلومات  (  تقانة  استعمال  في  ممكن  جهد  أقصى  لبذل  في  الطبيمستعد   ة 

(. ولكن هذا ال  1.166معياري )( وبانحراف  3.88وسط حسابي مقداره)  أدنىفقد حصل على    المستشفى "
على  أيعني   بل  منخفضة،  المتغير  هذا  االتفاق على  نسبة  االتفاق  ن  نسبة  كانت  فلقد  ذلك  من  العكس 

(74.3 .)% 
 : الثقة بتقانة المعلوماترابعاا 

االختبارات    أجريت الدراسة، ولقد    أنموذجفي    يةساساألالعوامل    أحد تمثل الثقة بتقانة المعلومات  
ج  شرت نتائ أ(. لقد  11) ة الوصفية على هذا العامل، وكانت نتائج التحليل كما هي في الجدول  اإلحصائي
وهذا يدل  (  0,679( وبانحراف معياري )4.2811ن هذا العامل قد حصل على وسط حسابي قدره )أالتحليل  

ن هذه التقانة أة كون  الطبي تقانة المعلومات    استعمالفي المستشفى الثقة تجاه    الطبي على امتالك الكادر  
الح وعالج  تشخيص  على  وتعمل  منها  المطلوبة  المهام  وتودي  بالكفاءة  بفعالية  تمتاز  المرضية  االت 

 وكفاءة عالية. 
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المعيارية لعامل الثقة بتقانة  ساط الحسابية والنحرافات و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح ( 11جدول )
 المعلومات 

 بشدة   أتفق الفقرات
5 

 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
2 

 بشدة  أتفقل
1 

الوسط 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X14 122 52.4 85 36.5 12 5.2 10 4.3 4 1.7 4.33 0.890 
X15 115 49.4 88 37.8 16 6.9 10 4.3 4 1.7 4.29 0.900 
X16 111 47.6 75 32.2 26 11.2 13 5.6 8 3.4 4.15 1.050 
X17 130 55.8 74 31.8 14 6 11 4.7 4 1.7 4.35 0.917 

 0.679 4.281 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

األ  الحسابي  بالوسط  يتعلق  السؤال   علىوفيما  حصل  فلقد  الثقة،  عامل  قياس  فقرات  بين  من 
(X17  المتمثل )  "انافة في مستش المستعملة  الطبي النتائج والتقارير( تقانة المعلومات  )ثق بمخرجات  أ  "

ب   أعلىعلى   من  )وسط حسابي  مقداره  بوسط حسابي  وجاء  العامل،  لهذا  العبارات  مجموعة  (  4,35ين 
( معياري  بين  0.917وبانحراف  االتفاق  نسبة  وكانت  بمقدار   األفراد (،  العبارة  هذه  على  المبحوثين 

ات  ومتقانات المعل( المتمثلة بـ"  X16ما العبارة ) أ%(.  6.4ة عدم االتفاق فقد كانت )%(، اما نسب87.6)
المالطبي المستشفىة  في  بالثقة  ستعملة  على  جديرة  حصلت  فقد  مقداره)   أدنى"  حسابي  (  4,15وسط 

مقداره) معياري  كونه  1.050وبانحراف  الرغم من  وعلى  نسبة  أ  الإ وسط حسابي    أدنى(،  على  نه حصل 
ع )اتفاق  بلغت  على  79,8الية  يدل  مما  الكادر  المستعملة  الطبي  جهزةاأل ن  أ%(،  بثقة  جديرة   الطبي ة 
 مان والتطور. مستشفى وتمتاز بدرجة عالية من األفي ال العامل
 العليا   دارةاإل: دعم خامساا 

( لعامل اإلجمالين الوسط الحسابي )أ(  12)نعام النظر في معطيات الجدول  إيتبين من خالل   
فى  العليا للمستش   دارةاإلل على قيام  يد (، مما  1.017بانحراف معياري )(   3,9142هو )  دعم االدارة العليا

التقانات   لتطوير  االزم  التمويل  حيث  الحوسبة  الطبيمن  وتبني  هذه  الطبية  على  واالعتماد  المتطورة  ة 
 التقانات كمورد استراتيجي للمستشفى. 

  دارةاإلدعم ساط الحسابية والنحرافات المعيارية لعامل و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح  (12)جدول ال
 العليا 

 بشدة   أتفق الفقرات
5 

 فقأت
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
2 

 بشدة  أتفقل
1 

الوسط 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X18 89 38.2 73 31.3 34 14.6 25 10.7 12 5.2 3.87 1.187 
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X19 83 35.6 85 36.5 30 12.9 21 9 14 6 3.87 1.172 
X20 97 41.6 89 38.2 19 8,2 17 7,3 11 4,7 4,05 1,103 
X21 82 35,2 92 39,5 30 12,9 21 9 8 3.4 3.94 1.073 
X22 83 35.6 82 35.2 28 12 30 12.9 10 4.3 3.85 1.167 

 1.017 3.91 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

السؤال    "    ((X20وحصل  بـ  تو   إدارةتحرص  المتمثل  على  تقانات أحدظيف  المستشفى  ث 
دعم  وسط حسابي من بين مجموعة االسئلة التي تقيس عامل    أعلى" على    ة باستمرار الطبيالمعلومات  

)العليا  دارةاإل قدره  بوسط حسابي  وجاء   ،4.05  )( قدره  معياري  االتفاق  1.103بانحراف  نسبة  وكانت   .)
ما  أ%(.  12م االتفاق فقد كانت ) بة عد ما نس أ،  %(  79.8بل المبحوثين بمقدار )على هذا السؤال من ق 

ة التي تخلق القيمة  الطبيالمستشفى لتوفير تقانات المعلومات    إدارةتخطط  ( المتمثل بـ "  X22السؤال )
(، وعلى الرغم  1.167( وبانحراف معياري )3,85)   وسط حسابي مقداره  أدنىفقد حصل على    للمستشفى"
مما يدل على اهتمام   %)70,8تفاق عالية بلغت )نه حصل على نسبة اأال  إوسط حسابي    أدنىمن كونه  

دي ؤ مما ي  الطبيال  كثرها فائدة في المجأو   ة تطورا  الطبيالمستشفى بالتخطيط لتوفير اكثر التقانات    إدارة
 خلق قيمة للمستشفى في هذا المجال. إلى

 : مشاركة المستفيد سادساا 
الدراسة كعامل محفز    أنموذجادها في  العوامل المنظمية التي تم اعتم  أحد مثل مشاركة المستفيد  ت

المعلومات   تقانة  الالطبيالنتشار  في  الجدولة  ويعرض  المبحوثة.  التحليل  13)مستشفيات  نتائج   )
ويالحظ    اإلحصائي المستفيد.  مشاركة  لعامل  الوصفية  النظر    أيضا  للمؤشرات  خالل  الوسط   إلىمن 

( للعامل  قأ(  اإلجمالي الحسابي  المسفيد  مشاركة  عامل  )ن  قدره  حسابي  وسط  على  حصل  ( 4.33د 
لكادر الطبي بتحديد ن المستشفيات المبحوثة تسمح لأ، وفي هذا داللة على  (0.677وبانحراف معياري )

المعلومات   تقانات  التقانات  الطبيخصائص  اختيار  حرية  المستفيد  وتمنح  المطلوبة،  التي  الطبية  ة 
 ة في المستشفى. الطبي لخاصة بتقانات المعلومات يحتاجها، والمشاركة بتصميم البرامج التدريبية ا

 
 
 
 
 



136 

 

الحسابية والنحرافات المعيارية لعامل مشاركة  ساط و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح ( 13 )جدول ال
 المستفيد 

 بشدة   أتفق الفقرات
5 

 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
2 

 بشدة  أتفقل
1 

الوسط 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X23 110 47.2 96 41.2 16 6.9 10 4.3 1 0.4 4.30 0.813 
X24 131 56.2 78 33.5 14 6 5 2.1 5 2.1 4.39 0.865 
X25 126 54.1 75 32.2 21 9 6 2.6 5 2.1 4.33 0.905 
X26 121 51.9 91 39.1 12 5.2 5 2.1 4 1.7 4.37 0.821 
X27 98 42.1 106 45.5 23 9.9 2 09 4 1.7 4.25 0.804 

 0.677 4.33 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

ب فلقد كان من  وسط حسابي من بين مؤشرات قياس عامل مشاركة المستفيد    أعلىوفيما يتعلق 
المؤشر المتمثل  X24)نصيب  ال(  المستشفى  لي  تتيح  أ"  المشاركةتي  فيها  تقانات    عمل  اختيار  في 
(. وكانت نسبة  0.865وبانحراف معياري )  (4,39، والذي جاء بوسط حسابي مقداره ) "ةالطبيالمعلومات  

بين   عل  األفراد االتفاق  )المبحوثين  بمقدار  العبارة  هذه  نسبةأ،  %(89.7ى  كانت   ما  فقد  االتفاق  عدم 
العبارة )أ.  %(4.2) بـ"  X27ما  المتمثلة  الأشار (  التدريبية  ك في تصميم  المعلومات   علىبرامج  تقانات 

"الطبي المستشفى  في  الحالية  على  ة  حسابي   أدنى فقد حصلت  معياري  4,25مقداره)   وسط  وبانحراف   )
كونه  0.804مقداره) من  الرغم  وعلى  حسابي    أدنى(  اتفاق  أ  الإوسط  نسبة  على  بلغت نه حصل  عالية 

على  87,6) يدل  مما  المأ %(  منح  على  تعمل  المستشفى  ان  في  المشاركة  التدريبية  ستفيد حرية  لبرامج 
 ة. الطبيالكادر من دورات تدريبية خاصة بتقانات المعلومات  هوتحديد مايحتاج

 : البنى التحتية لتقانة المعلومات سابعاا 
الب  يةأهم  دبيات األشرت  أ المعلومات من  توافر  لتقانة  التحتية  التقانة  جل ضمان  أنى  هذه  نجاح 

بشكل   كمثلأوتوظيفها  وظف  ولقد  في    أحد ،  )  أنموذجالعوامل  الجدول  ويوضح  الحالية،   ( 14الدراسة 
(  اإلجمالي ن الوسط الحسابي لعامل )أا العامل. وتبين معطيات التحليل  لهذ   اإلحصائي مؤشرات الوصف  

اتفاق المبحوثين    إلى(، وهذا يشير  1.079( وبانحراف معياري )3.75لتقانة المعلومات هو )البنى التحتية  
توفرألى  ع المستشفى  جيد   ن  المتنوعة  ا  مستوى  اتصال  قنوات  الجهات وذلك إل؛  من  مع  التواصل  دامة 

من األمن  الطبي، واالعتماد على تقانة معلومات صحية بمستوى عال     ذات العالقة مثل المرضى والكادر
وتوفير الدعم    ةين التقاووجود وحدة خاصة لتقديم االستشارات    التقني للحفاظ على سرية معلومات المرضى

 ني. ارشاد التقواإل
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ساط الحسابية والنحرافات المعيارية لعامل البنى التحتية  و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح  (14)جدول ال
 لتقانة المعلومات 

 بشدة   أتفق الفقرات
5 

 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
2 

 بشدة  أتفقل
1 

الوسط 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X28 74 31.8 83 35.6 30 12.9 26 11.2 20 8.6 3.71 1.260 
X29 67 28.8 91 39.1 38 16.3 24 10.3 13 5.6 3.75 1.144 
X30 73 31.3 85 36.5 41 17.6 23 9.9 11 4.7 3.80 1.129 
X31 67 28.8 87 37.3 36 15.5 26 11.2 17 7.3 3.69 1.207 
X32 75 32.2 85 36.5 37 15.9 27 11.6 9 3.9 3.82 1.124 

 1.079 3.75 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

الجدول   معطيات  )أ (  14) وتوضح  العبارة  "  X32ن  بـ  المتمثلة  المس(  في   بنى  تتوافر  تشفى 
بين  وسط حسابي من    أعلى"  قد حصلت على    المختلفة في المستشفى  األقسامتحتية جيدة للربط بين  

العامل لهذا  العبارات  ) مجموعة  مقداره  حسابي  بوسط  وجاءت   ،3.82 ( معياري  وبانحراف   )1.124  ،)
عدم االتفاق فقد    ما نسبة، أ%(68.7ى هذه العبارة بمقدار )المبحوثين عل   األفراد وكانت نسبة االتفاق بين  

تقدم الوحدة الخاصة بتقانة المعلومات في المستشفى  مثلة بـ"  ( المتX31ما العبارة )أ%(.  15.5كانت )
(  3.69مقداره)  وسط حسابي  أدنىفقد حصلت على  خدمات التعليم والتدريب على استعمال هذه التقانات"  

 (.  1.207وبانحراف معياري قدره )
 : الستعداد المنظمي ثامناا 

حسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات ساط الو التوزيعات التكرارية واأل  إلى(  15)  يشير الجدول
الوسط الحسابي للعامل    إلىتجاه مؤشرات القياس لعامل االستعداد المنظمي، ويالحظ من خالل النظر  

إلأ(  اإلجمالي) المنظمي  االستعداد  عامل  المعلومات   بداعن  قدره   تقانة  حسابي  وسط  على  حصل  قد 
(3.65  ) ( معياري  ي0.851بانحراف  مما  على(،  م  إدارةن  أ   دل  تقانات  امتالك  توفر  علومات  المستشفى 

مدى واسع من تقانات    إلىنها مستقرة ومحدثة، والسماح للمستفيد بالدخول  أصحية في المستشفى تمتاز ب
التي    فكارق فاعلة لمشاركة األائة الحديثة المتوافرة في المستشفى وتوفير المستشفى لطر الطبيالمعلومات  

 ة. الطبيمتعلقة بتقانة المعلومات ات البداعاإل غل ويندمج بتجعل الكادر الطبي ينش
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ساط الحسابية والنحرافات المعيارية لعامل الستعداد و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح ( 15 )جدول ال
 تقانة المعلومات  بداعالمنظمي إل

 بشدة   أتفق الفقرات
5 

 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
2 

 بشدة  أتفقل
1 

 الوسط
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X33 133 57.1 6 2.6 11 4.7 77 33 6 2.6 3.79 1.461 
X34 137 58.8 1 04 7 3 75 32.2 13 5.6 3.75 1.534 
X35 106 45.5 4 1.7 26 11.2 92 39.5 5 2.1 3.49 1.445 
X36 112 48.1 6 2.6 16 6.9 95 40.8 4 1.7 3,55 1.462 
X37 105 45.1 88 37.8 20 8,6 12 5.2 8 3.4 4.16 1.015 
X38 85 36.5 4 1.7 35 15 98 42.1 11 4.7 3.23 1.429 

 0.851 3,65 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

السؤال   "    ((X37وحصل  بـ  التي  المتمثل  تمتلك  أالمستشفى  فيها  مع عمل  جيدة  عالقات 
سئلة التي  وسط حسابي من بين مجموعة األ  أعلى" قد حصل على    ةالطبيمجهزي تقانات المعلومات  

إل المنظمي  االستعداد  عامل  )  بداعتقيس  قدره  حسابي  بوسط  وجاء  المعلومات،  بانحراف  4.16تقانة   )
ما  أ%(،    82,9ثين بمقدار )قبل المبحو (، وكانت نسبة االتفاق على هذا السؤال من  1.015معياري قدره )

عمل فيها تعد  أالمستشفى التي  ( المتمثل بـ "  X38ما السؤال )أ%(.  8,6ة عدم االتفاق فقد كانت )نسب
وسط حسابي    أدنىفقد حصل على    ة"الطبيالجديدة في مجال تقانات المعلومات    فكارجيدة في تنفيذ األ

 (.1.429( وبانحراف معياري )3,23مقداره)
 شار تقانة المعلومات: انتتاسعاا 

في   المعتمد  العامل  المعلومات  تقانة  انتشار  عامل  هذا    أنموذجيمثل  قياس  تم  ولقد  الدراسة، 
( من  بالمؤشرات  تمثلت  قياس  باعتماد ستة مؤشرات  الجدول  X44  إلى  X39العامل  (  16)(. ويوضح 

(  لعامل اإلجماليللعامل )  الوصفي لعامل انتشار تقانة المعلومات. وبل  الوسط الحسابي  اإلحصاءنتائج  
 (. 0.855بانحراف معياري ) ( 4.05) انتشار التقانة
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ساط الحسابية والنحرافات المعيارية لعامل انتشار  و التوزيعات التكرارية واأل يوّضح  (16)جدول ال
 التقانة

 بشدة   أتفق الفقرات
5 

 أتفق
4 

 نوعا ما  أتفق
3 

 أتفقل
 2 

 بشدة  أتفقل
1 

الوسط 
 بي الحسا

النحراف  
 المعياري 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X39 117 50.2 73 31.3 27 11.6 10 4.3 6 2.6 4.223 0.987 
X40 110 47.2 79 33.9 20 8.6 13 5.6 11 4.7 4.13 1.092 
X41 73 31.3 89 38.2 43 18.5 16 6.9  12 5.2 3.84 1.102 
X42 116 49.8 74 31.8 23 9.9 8 3.4 12 5.2 4.18 1.082 
X43 87 37.3 83 35.6 33 14.2 21 9 9 3.9 3.94 1.106 
X44 90 38.6 90 38.6 21 9 21 9 11 4.7 3.97 1.125 

 0.855 4.05 الوسط الحسابي للعامل

 SPSSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

السؤال  أ يالحظ   بـ    ( (X39ن  تفاصيل  المتمثل  )غإ"استعمال  تقانة  (  إلزاميير  ضافية  في 
  أعلى قد حصل على  "  مؤشرات عن الحالة المرضية عمل عليها للحصول على  أة التي  الطبيالمعلومات  

األ مجموعة  بين  من  حسابي  قدره  وسط  حسابي  بوسط  وجاء  التقانة،  انتشار  عامل  تقيس  التي  سئلة 
(4.223( قدره  معياري  بانحراف  ال09878(  هذا  على  االتفاق  نسبة  وكانت  ق(.  من  المبحوثين  سؤال  بل 

نسبأ،  %(  81,5بمقدار ) فقد كانت )ما  السؤال )أ%(.  6,9ة عدم االتفاق  "  X43ما  بـ  المتمثل  توفر  ( 
 "  ة ميزات اضافية تساعد في مقارنة بعض الخصائص المنبثقة عن المخرجاتالطبيتقانات المعلومات  
  أدنى ( وعلى الرغم من كونه  1.106)( وبانحراف معياري  3,94وسط حسابي مقداره)  أدنىفقد حصل على  
المستشفى    إدارةن  أ%( مما يدل على  72.9)نه حصل على نسبة اتفاق عالية بلغت  أ  الإوسط حسابي  

 ضافية لهذه التقانات.  إات ميز و امتالك تقانات معلومات صحية توفر 
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 الثاني  بحث امل
 القياس  أمنوذجاختبار 

 
الخطوة   اختبار  لو األتمثلت  في  للت  أنموذجبأختبار    دراسةلا  أنموذجى  وذلك  من    أكد القياس، 

األ األ   نموذجصالحية  في  الضعف  نقاط  وتحديد  الكامنة  العوامل  قياس  عملية  في   نموذجومصداقيته 
 نموذج . ولقد تم اختبار األ نموذجلحالة عدم توافق األ  ن تكون مصدرا  أالممكن  ومؤشرات القياس التي من  

لعدة مراحل كانت على النحو    وفقا    نموذجالتوكيدي، وكان اختبار األ  التحليل العاملي  أسلوب   استعمالب
 : اآلتي

 القياس: أنموذجى لختبار لو األ المرحلة 
في    نموذج( مؤشر قياس، ولقد تم اختبار األ44تسعة عوامل كامنة و )   دراسةال  أنموذجتضمن  

الكامنة  لو األالمرحلة   العوامل  تضمينه  مع  الى  القياس  ومؤشرات  )التسعة  اختبار  44ـ  نتائج  وكانت   )
ى فلقد لو األللمرحلة    نموذج (. وفيما يتعلق بمؤشرات حسن مطابقة األ 14كما هي في الشكل )  نموذجاأل

 :  اآلتيكانت على النحو 
GFI, 0.740; AGFI, 0.703; RMR, 0.105; SRMR, 0.096; RMSEA, 0.066; TLI, 

P. 000. 2.006; CFI, 0.873; /df), 2(0.861; IFI, 0.874;  

المؤشرات   في  النظر  خالل  من  تكن  أ  أعالهويالحظ  لم  عشرة  مجموع  من  مؤشرات  تسعة  ن 
المؤشرات.   هذه  قبول  لحدود  مطابقا    إذ مطابقة  كان  الذي  الوحيد  المؤشر  مؤشر  ان  بقيمة   )df), /2هو 

نت قيمته والذي كا  GFIما بقية المؤشرات فكانت بعيدة عن حدود القبول وبخاصة مؤشرات  أ(،  2.006)
، وهي قيم بعيدة عن مستوى القبول والتي تتمثل بـ (0.703)والذي جاء بقيمة    AGFI( ومؤشر  0.740)
للمرحلة     .التتالي( على  0.85≤ ( و )≥0.90) بنتائج تحليل االنحدار  يتعلق   أنموذجى من  لو األوفيما 

 (.17)القياس فهي موضحة في الجدول 
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 القياس أنموذجى من لو األ يل النحدار للمرحلة نتائج تحليوّضح ( 17)الجدول 

مؤشر  
 القياس 

 التقدير  العامل الكامن 
خطأ  
 القياس 

النسبة 
 الحرجة

P 2SRW 3SMC 

X1 <--- 895. 946.    1.000 الشخصي  بداعاإل 

X2 <--- 739. 860. *** 20.149 042. 856. الشخصي  بداعاإل 

X3 <--- 709. 842. *** 19.209 045. 860. الشخصي  بداعاإل 

X4 <--- 626. 791. *** 16.785 048. 814. الشخصي  بداعاإل 

X5 <---  024. 154.    1.000 الكفاءة الذاتية 

X6 <---  784. 886. 022. 2.286 2.362 5.399 الكفاءة الذاتية 

X7 <---  788. 888. 022. 2.286 2.328 5.322 الكفاءة الذاتية 

X8 <---  683. 826. 023. 2.281 2.105 4.800 الكفاءة الذاتية 

X9 <---  761. 872. 022. 2.285 2.259 5.162 الكفاءة الذاتية 

X10 <---  677. 823.    1.000 موقف المستفيد 

X11 <---  655. 809. *** 12.559 068. 852. موقف المستفيد 

X12 <---  637. 798. *** 12.421 073. 904. موقف المستفيد 

X13 <---  237. 483. *** 7.131 098. 701. المستفيد موقف 

X14 <---  651. 807.    1.000 الثقة بتقانة المعلومات 

X15 <---  653. 808. *** 12.135 083. 1.012 الثقة بتقانة المعلومات 

X16 <---  027. 163. 021. 2.304 103. 238. الثقة بتقانة المعلومات 

X17 <---  659. 812. *** 12.166 085. 1.037 الثقة بتقانة المعلومات 

X18 <---  832. 912.    1.000 العليا دارةاإلدعم 

X19 <---  742. 861. *** 19.391 048. 933. العليا دارةاإلدعم 

X20 <---  670. 818. *** 17.368 048. 834. العليا دارةاإلدعم 

X21 <---  738. 859. *** 19.285 044. 852. العليا دارةاإلدعم 

X22 <---  747. 865. *** 19.557 048. 931. العليا دارةاإلدعم 

X23 <---  574. 758.    1.000 مشاركة المستفيد 

X24 <---  558. 747. *** 11.151 094. 1.049 مشاركة المستفيد 

 
2 Standardized Regression Weights   أو زان االنحدار المعيارية 
3 Squared Multiple Correlations  مربع معامل االرتباط المتعدد  
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مؤشر  
 القياس 

 التقدير  العامل الكامن 
خطأ  
 القياس 

النسبة 
 الحرجة

P 2SRW 3SMC 

X25 <---  574. 758. *** 11.318 098. 1.113 مشاركة المستفيد 

X26 <---  700. 837. *** 12.471 089. 1.116 مشاركة المستفيد 

X27 <---  415. 644. *** 9.528 088. 841. مشاركة المستفيد 

X28 <--- 878. 937.    1.000 البنى التحتية لتقانة المعلومات 

X29 <--- 813. 902. *** 24.039 036. 874. البنى التحتية لتقانة المعلومات 

X30 <--- 787. 887. *** 22.872 037. 848. البنى التحتية لتقانة المعلومات 

X31 <--- 769. 877. *** 22.127 041. 896. البنى التحتية لتقانة المعلومات 

X32 <--- 805. 897. *** 23.691 036. 854. البنى التحتية لتقانة المعلومات 

X33 <---  378. 614.    1.000 االستعداد المنظمي 

X34 <---  586. 766. *** 7.382 177. 1.308 االستعداد المنظمي 

X35 <---  378. 610. *** 6.803 144. 982. االستعداد المنظمي 

X36 <---  269. 519. *** 6.068 139. 845. االستعداد المنظمي 

X37 <---  008. 090. 233. 1.192 085. 102. االستعداد المنظمي 

X38 <---  104. 323. *** 4.072 126. 513. االستعداد المنظمي 

X39 <---  047. 216.    1.000 انتشار تقانة المعلومات 

X40 <---  799. 897. 001. 3.240 1.410 4.569 انتشار تقانة المعلومات 

X41 <---  617. 786. 001. 3.212 1.261 4.052 انتشار تقانة المعلومات 

X42 <---  688. 829. 001. 3.225 1.303 4.200 انتشار تقانة المعلومات 

X43 <---  741. 861. 001. 3.233 1.379 4.457 انتشار تقانة المعلومات 

X44 <---  755. 869. 001. 3.235 1.415 4.578 انتشار تقانة المعلومات 

 AMOSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من      

ن يتم  أنما يجب  إر و ى لالختبالو األمن المرحلة    نموذجن حالة عدم المطابقة ال تعني رفض األإ
األ إ على  تعديالت  وصوال  أمن    نموذججراء  تحسينه  تعديل    إلى  جل  وسيتم  المطلوب.  المطابقة  مستوى 

، والغاية     Modification Indices (M.I.)نموذجباالعتماد على مخرجات مؤشرات تعديل األ نموذجاأل
مؤشري   استعمالعن    . فضال  نموذجألمن اعتماد هذا المؤشر هو تحديد الفقرات التي اضعفت ا  يةساساأل
المعياريةأو  االنحدار  معامل    Standardized Regression Weights (SRW)زان  مربع  وقيمة 

 . Squared Multiple Correlations (SMC)االرتباط المتعدد 
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عمل فيها  أالمستشفى التي  ( "  (X37ن مؤشر القياس  ألوحظ    أعاله ومن خالل مراجعة المؤشرات في  
معلومات  تمتل تقانات  مجهزي  مع  جيدة  عالقات  معنويا    ةالطبيك  يكن  لم  الكامن    "  العامل  تمثيل  في 

المنظمي،   قيمة    إذ االستعداد  تمثل  )والتي  الحرجة  النسبة  قيمة  معنوية t)   (1.192كانت  بمستوى   ،)
ح  ( وهي قيمة غير معنوية. وتشير هذه القيمة بشكل واض 17)( )كما هي موضحة في الجدول0.233)

عادة  إ ذلك، فلقد تم حذف هذا المؤشر و   ىعلبناء     عدم معنوية هذا المؤشر في قياس العامل الكامن.   إلى
 في المرحلة الثانية للتعرف على مدى التحسن الحاصل في مؤشرات حسن المطابقة.   نموذجتشغيل األ 
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 ى(لو األ القياس )المرحلة  أنموذجنتائج اختبار يوّضح  ( 14)الشكل 
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 القياس: أنموذجة الثانية لختبار المرحل
المرحلة    نموذجنتائج ومؤشرات اختبار األ   إلى  استنادا   تم اختبار األلو األفي  فلقد  المرحلة   نموذجى،  في 

. وكانت نتائج حسن المطابقة بعد حذف هذا المؤشر على X37الثانية، وذلك بعد حذف مؤشر القياس  
 : اآلتيالنحو 

GFI, 0.782; AGFI, 0.749; RMR, 0.088; SRMR, 0.079; RMSEA, 0.056; TLI, 

1.735; CFI, 0.908; P. 000. /df), 2(0.899; IFI, 0.909;  

 
 القياس )المرحلة الثانية( أنموذجنتائج اختبار يوّضح  ( 15)الشكل 
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المطابقة   هناك تحسنأ  إلى  أعالهتشير معطيات حسن  وفيما    ا  ملحوظ  ا  ن  القياس،  في مؤشرات 
(  1,735)شر حسن المطابقة كاي سكوير المعياري، فلقد تحسن بشكل ملحوظ لتصبح قيمته  يتعلق بمؤ 

الحدود   إلىوالذي وصل    RMSEA، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر حسن المطابقة  (2.006ن كانت)أبعد  
ر ( وهي قيمة مقبولة مقارنة بحدود قبول هذا المؤش0.056)بلغت قيمة هذا المؤشر  إذ المقبولة للمطابقة،  

كما هو  المستويات المقبولة.    إلىما بقية المؤشرات فلقد تحسنت ولكنها لم تصل  أ.  (0.06≥والمتمثلة بـ )
جل أ، وذلك من  (SMC)و    (SRW)و    نموذجفي الخطوة السابقة فلقد تمت مراجعة مؤشرات تعديل األ

ن  أ   نموذجل األ . ولقد بينت نتائج مراجعة مؤشرات تعدينموذجتشخيص مسببات حالة ضعف مطابقة األ 
" قد ارتبط   ة المستعملة في المستشفى  جديرة بالثقةالطبيتقانات المعلومات    "  (X16)مؤشر القياس  

( وهي قيمة ارتباط  87.616( وبقيمة )X39مع مؤشر القياس ) مثال   ى آخر بشكل عال مع مؤشرات قياس 
المستفيد وبق  الكامن مشاركة  العامل  ذلك، بناء     .(12.165يمة )تعد عالية جدا، وكذلك ارتبط مع  على 

نموذح في مرحلته الثالثة بعد حذف هذا  ن يتم اختبار األ أو   (X16)ن يتم حذف مؤشر القياس  أفلقد تقرر  
نتيجة لتبني هذا الفعل والمتمثل بحذف مؤشر القياس    نموذجحسينات التي تطرأ على األالمؤشر لتحديد الت

X16  . 
 قياس:ال أنموذجالمرحلة الثالثة لختبار 

األ  إلى   استنادا   اختبار  ومؤشرات  الثانية  نموذجنتائج  المرحلة  األفي  اختبار  تم  فلقد  في    نموذج ، 
القياس بعد حذف مؤشر  الثالثة، وذلك  بعد حذف هذا   نموذج( يوضح األ 16)، والشكل  X16))المرحلة 

 : اآلتيالمؤشر. وكانت نتائج حسن المطابقة بعد حذف هذا المؤشر على النحو 
GFI, 0.806 ; AGFI, 0.777 ; RMR, 0.076 ; SRMR, 0.067; RMSEA, 0,050; TLI, 

1,569; CFI, 0.930 ; P. 000/df), 2(0.924; IFI, 0.931;  
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 القياس )المرحلة الثالثة( أنموذجنتائج اختبار يوّضح  ( 16)الشكل 
 
 



148 

 

المطابقة   هناك تحسنأ  إلى  أعالهتشير معطيات حسن  وفيما  في مؤشرات    ا  ملحوظ  ا  ن  القياس، 
المعياري   سكوير  كاي  المطابقة  حسن  بمؤشر  قيمته  )df)/2يتعلق  لتصبح  ملحوظ  بشكل  تحسن  فلقد   ،

(  3-1)(  وهي قيمة مقبولة مقارنة بحدود قبول هذا المؤشر والمتمثلة بـ  1,735ن كانت )أبعد     (1,569)
المطابقة   حسن  لمؤشر  بالنسبة  الحال  تحسن    RMSEAوكذلك  هذا   إذ   أيضا  والذي  قيمة  بلغت 

الثانية )أ( بعد  0.050المؤشر) ( وهي قيمة مقبولة مقارنة بحدود قبول هذا  0.056ن كانت في المرحلة 
  إلى .وكذلك الحال بالنسبة لبقية المؤشرات التي تحسنت ولكنها لم تصل    (0.06≥)  المؤشر والمتمثلة بـ

كما هو  سباب عدم المطابقة.  ألمعرفة    دراسةالمستويات المقبولة، وهذا ما يتطلب المزيد من التحقيق وال
جل أ، وذلك من  (SMC)و    (SRW)و    نموذجفي الخطوة السابقة فلقد تمت مراجعة مؤشرات تعديل األ

تعديل األنموذجتشخيص مسببات حالة ضعف مطابقة األ نتائج مراجعة مؤشرات  بينت  لقد  ن  أ   نموذج. 
القياس   قد ارتبط   "  المهمة المطلوبة  أداءاري عن كيفية  إلخب  أحدلم يكن بجانبي    إذا  "  (X5)مؤشر 

( وهي قيمة ارتباط  67.916( وبقيمة )X41مع مؤشر القياس )   مثال    ى خر أمع مؤشرات قياس    بشكل عال  
على ذلك، فلقد تم  . وبناء  (14.101عالية جدا، وكذلك ارتبط مع العامل الكامن مشاركة المستفيد وبقيمة )

 .X5 بعد حذف مؤشر القياس نموذجاأل في المرحلة الرابعة اختبار
 القياس: أنموذجالمرحلة الرابعة لختبار 

األ  بناء   اختبار  ومؤشرات  نتائج  األ   نموذج على  في  المشكلة  تشخيص  وبعد  الثالثة،  المرحلة    نموذج في 
  في   نموذج، فلقد تم اختبار األ ى آخر ( مع مؤشرات قياس  X5والمتمثلة باالرتباط العالي لمؤشر القياس )

القياس في المرحلة   أنموذج( يوضح  17، والشكل )(X5)  وذلك بعد حذف مؤشر القياسالمرحلة الرابعة  
 : اآلتيالرابعة من االختبار. وكانت نتائج حسن المطابقة بعد حذف هذا المؤشر على النحو 

GFI, 0.821 ; AGFI, 0.793 ; RMR, 0.068 ; SRMR, 0.058; RMSEA, 0.046; TLI, 

; P. 000 .943; CFI, 1.487/df), 2(943; ; IFI, ..937 
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 القياس )المرحلة الرابعة( أنموذجنتائج اختبار يوّضح  ( 17)الشكل 

 
في مؤشرات   ا  ملحوظ  ا  ن هناك تحسن أ  أعالهمعطيات حسن المطابقة    إلىيتضح من خالل النظر  

المعياري   سكوير  كاي  المطابقة  حسن  بمؤشر  يتعلق  وفيما  فل)df)/2القياس،  ملحوظ ،  بشكل  تحسن  قد 
قيمته   )   (1,487)لتصبح  كانت  ان  المؤشر (1,569بعد  هذا  قبول  بحدود  مقارنة  مقبولة  قيمة  وهي   ،
بـ   زال  ي، وال  نموذج(، علما ان هذا المؤشر قد حقق المقبولية من المرحلة في اختبار األ3-1)والمتمثلة 

ينطبق على  م ذاته  المؤشر. والكالم  المطابقة  التحسن مستمر على هذا  والذي   RMSEAؤشر حسن 
( وتشير هذه  0.050)ن كانت في المرحلة الثالثة  أ( بعد  0.046بلغت قيمة هذا المؤشر)  إذ   أيضا  تحسن  



150 

 

)  إلىالقيمة   بـ  والمتمثلة  القبول  حدود  مع  مقارنة  المؤشر  هذا  مقبولية  في  بقية  أ  .(0.06≥تحسن  ما 
تصل   لم  ولكنها  تحسنت  فلقد  وإلالمستوي  إلىالمؤشرات  المقبولة.  على  ات  التحسينات  من  المزيد  جراء 

األ  نموذجاأل تعديل  مؤشرات  مراجعة  تمت  فلقد  فيه  الضعف  مواطن  و    (SRW)و    نموذجوتشخيص 
(SMC)  ولقد تبين من خالل تدقيق  نموذججل تشخيص مسببات حالة ضعف مطابقة األ أ، وذلك من .

د  لبذل أقصى جهد ممكن في استعمال تقانة  مستع "  (X13)ن مؤشر القياس  أ   نموذجمؤشرات تعديل األ
مع مؤشر القياس    مثال    ى خر أمع مؤشرات قياس    قد ارتبط بشكل عال    "ة في المستشفىالطبيالمعلومات  

(X11( وبقيمة )وهي قيمة ارتباط عالية جدا  49.079 )وكذلك ارتبط ، ( مع مؤشر القياسX12)    بقيمة
وارتبط  17.061) )   أيضا  (  القياس  مؤشر  ) X10مع  بقيمة  فلقد   إلى  استنادا    (.10.600(  النتائج،  هذه 

وذلك لبيان    نموذجفي المرحلة الخامسة من مراحل اختبار األ  (X13)ن يتم حذف مؤشر القياس  أتقرر  
 التحسينات التي ستطرأ عليه نتيجة لهذا االجراء.  

 القياس: أنموذجالمرحلة الخامسة لختبار 
( يعاني من مشكلة االرتباط  (X13ن مؤشر القياس  أ  نموذجار األ نت المرحلة الرابعة من اختببيّ 

القياس   قرار بحذف مؤشر القياس    إذ اتخ  إلى  دراسة، وهذا ما دفع بالى خر األالعالي مع بعض مؤشرات 
األ من  األ أمن    نموذجهذا  تحسين  مطابقة    نموذججل  على مؤشرات حسن  تطرأ  التي  التحسينات  وبيان 

نتائج اخ نموذجاأل القياس )  نموذجتبار األ. وكانت  بعد حذف مؤشر  الخامسة وذلك  المرحلة  (  X13في 
 : اآلتي، وكانت نتائج حسن المطابقة بعد حذف هذا المؤشر على النحو (18)كما هي في الشكل 

GFI, 0.833 ; AGFI, 0.806 ; RMR,0 .067 ; SRMR, 0.058; RMSEA, 0.043; 

; P. 000 0. 951, ; CFI1.433/df), 2(TLI,0.946 ; IFI 0.952;  
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 القياس )المرحلة الخامسة( أنموذجنتائج اختبار يوّضح  ( 18)الشكل 
 

في مؤشرات القياس،   ا  ملحوظ   ا  ن هناك تحسنأ  أعاله يالحظ من خالل مؤشرات حسن المطابقة  
( وهي قيمة مقبولة مقارنة بحدود القبول 0.67صبحت قيمته )أو  RMR  فقد تحسن مؤشر حسن المطابقة

بلغت قيمة هذا    إذ   أيضا  والذي تحسن    RMSEAوبة وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر حسن المطابقة  المطل
قيمة مقبولة مقارنة بحدود قبول هذا (، وهي  0.46ن كانت في المرحلة السابقة ) أ( بعد  (0.043المؤشر  

الحد    إلىوصل  فلقد   IFI   لمؤشر حسن المطابقة   . وكذلك الحال بالنسبة  (0.06≥المؤشر والمتمثلة بـ )
)أو   أيضا  المقبول   قيمته  والمتمثلة ،  (0.952صبحت  المؤشر  هذا  قبول  بحدود  مقارنة  مقبولة  قيمة  وهي 

ما مؤشر القبول أ(.  0.951)  إلىوالذي وصلت قيمته     CFI، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر  (0.95   ≥بـ)
( في المرحلة  1.487ن كانت )أ  بعد    (1.433)، فلقد تحسن لتصبح قيمته  )df)/2كاي سكوير المعياري  
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.  المستويات المقبولة  إلى ما بقية المؤشرات فلقد تحسنت ولكنها لم تصل  أ.  نموذج الرابعة من اختبار األ 
اختبار  نتائج  بينت مراجعة  الخامسة وذلك من    نموذج األ  ولقد  المرحلة  جل تشخيص مسببات حالة  أفي 

في تقانة  تعمال تفاصيل اضافية )غير الزامي(  اس  "  (X39)ن مؤشر القياس  أ  نموذجضعف مطابقة األ 
  قد ارتبط  بشكل عال   "  عمل عليها للحصول على مؤشرات عن الحالة المرضيةأة التي الطبيالمعلومات 

(. وارتبط مع مؤشرات القياس الخاصة بهذا العامل 31.464مع العامل الكامن مشاركة المستفيد بقيمة )
 إلى  دراسةوهذا ما دفع بال  ،(25.967وبقيمة )  X26( والمؤشر  21.428وبقيمة )  X25وهي المؤشرات  

 .  نموذجحسن المطابقة لأل إلىجل الوصول أمن  (X39)حذف مؤشر القياس 
 القياس: أنموذجالمرحلة السادسة لختبار 

األ اختبار  وا  نموذجبعد  نتائجه  ومراجعة  الخامسة  المرحلة  بشفي  المتخذ  مؤشر  ألقرار  ن حذف 
، وكانت  (X39)بعد حذف مؤشر القياس    نموذجلقد جاءت المرحلة السادسة الختبار األ (، فX39) القياس

نتائج حسن المطابقة بعد حذف هذا المؤشر  19)كما هي في الشكل    نموذجنتائج اختبار األ  (، وكانت 
 : اآلتيعلى النحو 

GFI, 0. 854 ; AGFI, 0.817 ; RMR, .059; SRMR, .048; RMSEA.040; TLI,0.956; 

; P. 000 0.960; CFI, 1.369/df), 2(0.961;  IFI 
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 القياس )المرحلة السادسة( أنموذجنتائج اختبار يوّضح  ( 19)الشكل 

 
في هذه المرحلة قد وصلت  جميعها  ن مؤشرات القبول  أ  إلى  أعالهتشير معطيات حسن المطابقة  

والذي    AGFI(  ومؤشر  0.844الذي بلغت قيمته )   GFIحدود القبول المطلوبة عدا مؤشر القبول     إلى
( قيمته  وفي  0.817بلغت  المطلوبة.  القبول  حدود  خارج  وهما  المعادالت    اإلحصاء   أدبيات (  ونمذجة 

المتغيرين  هناك جدل  البنائية   هذين  فعل  والسيماحول  القبول،  بمستوى  يتعلق  يشير    ىفيما  المثال  سبيل 
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Bagozzi & Yi (2012)  ن مؤشري  أ  إلىGFI, AGFI  ( ولكن ال يوجد  1)( و  0ا بين )ممتهقي  تتراوح
 هناك مستوى قبول متفق عليه حول هذين المؤشرين. 

، وفيما  نهما حساسان لحجم العينةإي  إبحجم العينة    انأثر هذين المؤشرين يت  فإنفضال عن ذلك،  
لهذه   وتزداد قيمته بزيادة حجم العينة، ونظرا    نموذجبعدد معلمات األ  كثيرا    أثرفهو يت  GFIيتعلق بمؤشر  

خيرة، وهناك الكثير من الدراسات في السنوات األ  استعماال  قل  أصبحت  أها  فإنالعيوب في هذين المؤشرين  
مع   ( (Hair et al., 2014, 579ويتفق  .  (Hooper et al., 2008, 54)ها  استعمالالتي ال توصي ب

ها بسبب  استعمالال يوصى بن بشكل واسع وذلك و يستعمال ن لم يعودا  االمؤشر ن  ان هذ أيرى    إذهذا الرأي،  
بت يتعلق  فيما  المؤشرين وبخاصة  منها هذين  يعاني  التي  العينة، فضال  أثر المشاكل  بحجم  ت  هما    أثر عن 

مستويات    إلىصبح من الصعب الوصول  أ  ا  معقد   نموذج، فكلما كان األنموذجبتعقيد األ  AGFIالمؤشر  
وفي الطبعة الرابعة من كتابه      Kline (2016)ما  أبقة فيما يتعلق بهذا المؤشر.  عالية من حسن المطا

Principles and Practice of Structral Equation Modeling    المؤشرين هذين  استبعد  فلقد 
 . نموذجمن مؤشرات تقويم حسن مطابقة األ  تماما  

فهو يتركز حول تحديد مستوى قبولهما، فهناك بعض    حول هذين المؤشرين  خراآلاالختالف  ما  أ
مؤشر    الدراسات  تقبل  عند    AGFIالتي  قبول  دراسة   (0.80)بمستوى  في  الحال  هو     كما 

 (Zhang et al 2016,147)  لمؤشري    يعد مقبوال    (0.85)ن مستوى  أ  إلى  ى آخر ت دراسة  أشار . وGFI 

, AGFI  (Maulana & Rufaidah, 2014, 201)  .  الرأي   Moss et al. (2015)ويتفق مع هذا 
  عند   AGFIويمكن قبول المؤشر    (0.85)عند مستوى    GFIكن قبول مؤشر  نه يمأ  إلىوا  أشار والذين  
ن القيمة لمؤشري أ  إلى وا  أشار والذين    Doll et al. (1994). ويذهب مع هذا االتجاه  (0.80) مستوى  

GFI, AGFI    ( تعد قيم ذات مستوى مطابقة مقب0.89( و )0.80التي تترواح بين )  ،كبر  أما القيم  أول
 عد ذات مستوى مطابقة جيد. ( فهي ت0.90من )

الدراسة الحالية   إطارفي  GFI, AGFIعلى ذلك يمكن القول بقبول مؤشري حسن المطابقة   بناء  
 ة: اآلتيسباب ولأل (0.817) , (0.854) التتاليقيامها على أوالتي كانت 

العينة يعد تقريبا  إ .1 البنائية، وهذا ما ج  سلوب أل  دنىبالحد األ  ن حجم  عل قيمة  نمذجة المعادالت 
 بمسألة حجم العينة وال تجعلها تصل لمستوى القبول المطلوب.   أثرهذين المؤشرين تت

)  دراسةال  أنموذجامتاز   .2 و  كامنة  تسعة عوامل  على  وذلك الحتوائه  قياس، 44بالتعقيد  ( مؤشر 
وبخاصة مع حجم    AGFIمستوى القبول المطلوب لمؤشر    إلىالوصول    إمكانيةفي    أثروهذا ما  
 ذي يعد غير كبير. العينة ال



155 

 

من الباحثين  تعد مقبولة وذلك وفقا لرأي العديد    GFI, AGFI  اا مؤشر إليه  قيام التي وصلن األإ .3
  و   ،  Maulana & Rufaidah, 2014, 201))  و(Zhang et al., 2016,147)مثل  

(Moss et al.,2015) . 

 ل هذه المستويات  نه يمكن قبو أ  إلى  داريةت بعض الدراسات في مجال نظم المعلومات اإلأشار  .4

دراسة   نه  أوا  أشار والذين    (Doll et al. (1994)ودراسة    (Chau & Hu (2000)وبالتحديد 
 .  GFI, AGFIكمستوى مقبول لحسن المطابقة فيما يتعلق بالمؤشرين    0.80يمكن قبول  

 
فيما    قد حقق حسن مطابقة مقبول  نموذجن األإ يمكن القول    أعالهعلى المسوغات المطروحة في    بناء  

 . GFI , AGFIيتعلق بالمؤشرين  
بقيمة   يتعلق  المفترض    p valueوفيما  تكون  أوالتي من  غير    p valueقيمة   ،0.05كبر من  أن 

عدم    إلىن القيمة المعنوية تشير  أ مطابق للبيانات، في حين    نموذجن األأالمعنوية لكاي سكوير تؤشر  
القيمة كانت معنوية والسبب في ذلك يعود   فإنالي  نموذح الحاأل  إطارللبيانات. وفي    نموذجمطابقة األ 

   Schumacker & Lomax (2010) هذا المؤشر بشكل كبير بحجم العينة، وفي هذا الصدد   أثرت  إلى
فما فوق(   200نه كلما زاد حجم العينة )بعامة  إ  إذ بشكل كبير بحجم العينة،    أثرن مؤشر كاي سكوير يتإ

في مجال نمذجة المعادالت البنائية على    دبيات األت  أكد وية. ولقد  ن تكون معنأ  إلىتميل    p value  فإن
على  بناء     ..(Siddiqui, 2013) ,(Bergh, 2015) ,(Homes-Smith, 2011)  هذه المسألة ومنها

ذجة  نم  أدبيات ت  أشار ه بحجم العينة وذلك حسب ما  أثر هذا المؤشر يمكن قبوله وذلك بسبب ت  فإنذلك،  
 ( مفردة. 233الحالي كانت )  دراسةن حجم العينة في الأخاصة المعادالت البنائية، وب

   059 .0  إلى وصلت قيمتة    إذ أفضل مستوى مطابقة في المرحلة السادسة    RMRولقد حقق المؤشر  
ى من اختبار  لو األفي المرحلة    0.105ن هذا المؤشر كانت قيمته  أوهي قيمة قريب من الصفر، علما  

خيرة من  في مرحلته األ  نموذجالحظة التحسن الكبير الذي طرأ على األ، ويمكن من خالل ذلك منموذجاأل
المطابقة   حسن  لمؤشر  بالنسبة  الحال  وكذلك  وصل    SRMRاالختبار.  في    إلىوالذي  القبول  حدود 

والحال نفسه ينطبق على  .  0.05وهي ضمن الحدود المقبولة     0.048قيمته    المرحلة السادسة، وكانت 
وصل    TLIمؤشر   األ  إلىالذي  اختبار  من  السادسة  المرحلة  في  القبول  قيمة    وحقق  نموذجمستوى 
0.956  . 

الوصول   لأل  إلىوبعد  المطابقة  حسن  مستويات  من  مستوى  الجدول  نموذجافضل  يعرض   ،(18 )
وذلك لبيان التحسن الحاصل على المؤشرات في كل    في مراحله الست  نموذجمؤشرات حسن المطابقة لأل
 . نموذجاأل  مرحلة من مراحل اختبار
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 في مراحله الست نموذج مؤشرات حسن المطابقة لل يوّضح ( 18)الجدول 

حدود   مؤشر القبول  ت
 القبول 

مؤشرات  
  نموذجاأل 

المرحلة  
 ى لو األ 

مؤشرات  
  نموذجاأل 

المرحلة  
 الثانية 

مؤشرات  
  نموذجاأل 

المرحلة  
 الثالثة 

مؤشرات  
  نموذجاأل 

المرحلة  
 الرابعة 

مؤشرات  
  نموذجاأل 

المرحلة  
 سة الخام

مؤشرات  
  نموذجاأل 

المرحلة  
 السادسة 

نتيجة المطابقة في  
المرحلة الخيرة 
 )السادسة( 

1 GFI 0.90≤ .740 .782 .806 .821 .833 .854 
مطابق )باالستناد  

 ( دبياتلأل

2 AGFI 0.85≤ .703 .749 .777 .793 .806 .817 
مطابق )باالستناد  

 ( دبياتلأل

3 RMR 
قريب من 
 مطابق  059. 067. 068. 076. 088. 105. الصفر 

4 SRMR ≤0.05 .096 .079 .067 .058 .058 .048  مطابق 

5 RMSEA ≤0.06 .066 .056 .050 .046 .043 .040  مطابق 

6 TLI 0.95≤ .861 .899 .924 .937 .946 .956  مطابق 

7 IFI 0.95≤ .874 .909 .931 .943 .952 .961  مطابق 

8 
كاي سكوير 

 )df)/2المعياري 
 مطابق  1.369 1.433 1.487 1.569 1.735 2.006 1-3

9 CFI ≤0.95 .873 .908 .930 .943 .951 .960  مطابق 

10 p value ≤0.05 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

غير مطابق بسبب 
العينة )تم  حجم 

التبرير باالستناد 
 ( دبياتلأل

 AMOSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

ثناء  في أ( مؤشرات  5( مؤشر وذلك بعد حذف ) 39ن عدد مؤشرات المتبقية هو ) أ  إلىبد من التنويه  وال
والمحذوف منها موضحة في   نموذجة في األالمستعملالقياس، وتفاصيل مؤشرات القياس    أنموذجاختبار  
 (.19)الجدول 
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 دراسة ال أنموذج ة والمحذوفة فيالمستعمل ملخص عن مؤشرات القياس يوّضح  (19الجدول )
صافي عدد  
مؤشرات  
 القياس

الخاصية )اسم  
المتغير  
 المحذوف(

مؤشرات  
القياس  
 المحذوفة 

عدد  
المؤشرات  
 المحذوفة 

عدد مؤشرات  
القياس الداخلة  
 في التحليل 

رقام مؤشرات  أ
القياس في  
 الستبانة 

 العوامل الكامنة 

4 - - - 4 (X1-X4) الشخصي  بداعاإل 

4 
االستعمال  
 الكفاءة الذاتية  X5 1 5 (X5-X9) دةبدون مساع

3 
بذل اقصى  

 X13 1 4 (X10-X13) جهد
موقف المستفيد تجاه  

 التقانة 
 الثقة بتقانة المعلومات  X16 1 4 (X14-X17) جدارة التقانة 3
5 - - - 5 (X18-X22)  العليا  دارةاإلدعم 
5 - - - 5 (X23-X27) مشاركة المستفيد 

5 - - - 5 (X28-X32) التحتية لتقانة  البنى
 المعلومات

5 
العالقة مع  
 المجهزين

X37 1 6 (X33-X38) 
المنظمي  الستعداد 

 تقانة المعلومات بداعإل

5 
استعمال 
 انتشار تقانة المعلومات  X39 1 6 (X39-X44) التفاصيل

39   5 44   

 باحثة ال إعدادالمصدر: من 

 

القياس فهي موضحة في    أنموذجيرة من اختبار  خنتائج تحليل االنحدار للمرحلة األوفيما يتعلق ب 
 (. 20)الجدول 
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 القياس  أنموذجخيرة( من يل النحدار للمرحلة السادسة )األنتائج تحليوّضح ( 20)الجدول 

مؤشر  
 Estimate S.E. C.R. P SRW SMC العامل الكامن  القياس 

X1 <--- الشخصي  بداعاإل  1.000    .946 .895 

X2 <--- الشخصي  بداعاإل  .856 .042 20.152 *** .860 .739 

X3 <--- الشخصي  بداعاإل  .860 .045 19.209 *** .842 .709 

X4 <--- الشخصي  بداعاإل  .814 .048 16.779 *** .791 .625 

X6 <---  785. 886.    1.000 الكفاءة الذاتية 

X7 <---  790. 889. *** 19.120 052. 986. الكفاءة الذاتية 

X8 <---  683. 827. *** 16.649 053. 889. الكفاءة الذاتية 

X9 <---  758. 871. *** 18.379 052. 954. الكفاءة الذاتية 

X10 <---  741. 861.    1.000 موقف المستفيد 

X11 <---  551. 742. *** 11.835 063. 747. موقف المستفيد 

X12 <---  696. 835. *** 12.905 070. 903. موقف المستفيد 

X14 <---  651. 807.    1.000 الثقة بتقانة المعلومات 

X15 <---  652. 808. *** 12.129 083. 1.012 الثقة بتقانة المعلومات 

X17 <---  664. 815. *** 12.188 085. 1.040 الثقة بتقانة المعلومات 

X18 <---  العليا دارةاإلدعم  1.000    .912 .832 

X19 <---  العليا رةدااإلدعم  .933 .048 19.399 *** .861 .742 

X20 <---  العليا دارةاإلدعم  .834 .048 17.373 *** .818 .670 

X21 <---  العليا دارةاإلدعم  .851 .044 19.287 *** .859 .738 

X22 <---  العليا دارةاإلدعم  .931 .048 19.546 *** .864 .747 

X23 <---  575. 758.    1.000 مشاركة المستفيد 

X24 <---  المستفيد مشاركة  1.049 .094 11.155 *** .747 .558 

X25 <---  574. 757. *** 11.319 098. 1.112 مشاركة المستفيد 

X26 <---  700. 837. *** 12.479 089. 1.115 مشاركة المستفيد 

X27 <---  415. 644. *** 9.527 088. 841. مشاركة المستفيد 

X28 <---  التحتية لتقانة البنى 1.000    .937 .878 
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مؤشر  
 Estimate S.E. C.R. P SRW SMC العامل الكامن  القياس 

 المعلومات 

X29 <--- 
البنى التحتية لتقانة 

 813. 902. *** 24.038 036. 874. المعلومات 

X30 <--- 
البنى التحتية لتقانة 

 787. 887. *** 22.871 037. 848. المعلومات 

X31 <--- 
البنى التحتية لتقانة 

 769. 877. *** 22.128 041. 896. المعلومات 

X32 <--- 
البنى التحتية لتقانة 

 المعلومات 
.854 .036 23.693 *** .897 .805 

X33 <---  382. 618.    1.000 االستعداد المنظمي 

X34 <---  588. 767. *** 7.402 176. 1.303 االستعداد المنظمي 

X35 <---  369. 607. *** 6.806 143. 972. االستعداد المنظمي 

X36 <--- داد المنظمي االستع  .838 .138 6.070 *** .517 .268 

X38 <---  105. 324. *** 4.089 125. 512. االستعداد المنظمي 

X40 <---  801. 895.    1.000 انتشار تقانة المعلومات 

X41 <---  616. 785. *** 15.495 057. 885. انتشار تقانة المعلومات 

X42 <---  المعلومات انتشار تقانة  .920 .053 17.204 *** .830 .690 

X43 <---  739. 860. *** 18.439 053. 973. انتشار تقانة المعلومات 

X44 <---  756. 870. *** 18.876 053. 1.001 انتشار تقانة المعلومات 

 AMOSمخرجات برنامج  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 

 
كانت معنوية في تمثيل  جميعها    ات القياس  مؤشر أن  (  20)ويالحظ من خالل النظر في الجدول  

 العامل الكامن الذي وظفت لقياسه. 
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 الثالث   بحث امل
 اختبارات الصدق والثبات 

 
مؤشرات   مستوى  على  والثبات  الصدق  باختبار  الخاصة  المؤشرات  من  العديد  توظيف  تم  لقد 

القياس. وفيما يتعلق بالصدق  من صالحيتها في عملية    أكد جل التأقياس والعوامل الكامنة، وذلك من  ال
 :اآلتيفلقد كانت نتائج االختبار على النحو 

 الصدق التقاربي -1

والعوامل الكامنة،    يبين هذا النوع من الصدق العالقة بين مؤشرات القياس )المتغيرات المشاهدة(
ومن    لكي يكون هناك صدق تقاربي.   0.50  تساوي   أوكبر  أقيمة معامل التحميل  ن تكون  أومن المفترض  

(  27)ن  إ  إذ ،  ( كانت عالية نسبيا  SRWن قيم معامل التحميل )أ( يالحظ  20خالل النظر في الجدول )
 ( بين  من  ذات  39قياس  كانت  )  تتراوحام  رقأ(  بين  و) 0.90و    0.80بين  قياس ضمن  7(،  ( مؤشرات 

 ( و)0.70نطاق   ،)3( نطاق  و 0.60( ضمن  هناك مؤشر  وكان  )  أحد (،  نطاق    ما أ(.  0.50فقط ضمن 
الذي كان دون ) الوحيد  القياس )0.50المؤشر  مؤشرات قياس االستعداد   أحد ( وهو  X38( فهو مؤشر 
( بقيمة  جاء  والذي  ا 0.324المنظمي،  يمكن  ولكن  كان  (،  كونه  القياس  مؤشرات  ضمن  بهذا  الحتفاظ 

ن الصدق إل  . وفقا لهذه النتائج يمكن القو معنويا في تمثيل المتغير الكامن المسمى االستعداد المنظمي
 التقاربي قد تحقق. 

 صدق بناء المفهوم  -2

األ  مطابقة  حسن  مؤشرات  خالل  من  يتم  للمفهوم  البناء  الصدق  من  التحقق  ن إ  إذ ،  نموذجان 
  أنموذج   إطارصدق بناء المفهوم.  وفي    إلىالمستوى المقبول يشير    إلىوصول مؤشرات حسن المطابقة  
 بحثمستوى مقبول من حسن المطابقة وكما هو واضح في الم  إلى  نموذجالدراسة الحالية فلقد وصل األ

 : اآلتيالقياس، وكانت النتائج على النحو  أنموذجالسابق والخاص باختبار 
GFI, 0. 854 ; AGFI, 0.817 ; RMR, .059; SRMR, .048; RMSEA.040; TLI,0.956; 

; P. 000 0.960; CFI, 1.369/df), 2(IFI 0.961;  

 ن صدق بناء المفهوم قد تحقق.  أ إلىة أشار وفي هذا 
 الصدق التمييزي  -1

كان الجذر التربيعي لمعدل    إذان يتحقق  أالصدق التمييزي من الممكن    فإنة سابقا،  شار كما تم اإل
المستخلص  بين    Average Variance Extracted    (AVE)التباين  االرتباط  معامل  قيمة  يتعدى 

 .  (21مستخلص وكانت النتائج كما هي في الجدول )العاملين. ولقد تم احتساب معدل التباين ال
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 معدل التباين المستخلص والجذر التربيعي للتباين المستخلص  يوّضح (21الجدول)

الجذر التربيعي 
 للتباين المستخلص 

 معدل التباين المستخلص 
)مجموع مربعات معامل  
الرتباط قسمة عددها( 

AVE 

مجموع مربع  
 معامالت الرتباط

مربع معامل  
لرتباطا  

(R2(  
 العامل الكامن

الشخصي  بداعاإل      

0.861 0.742 
2.968 

 

.895 X1 

.739 X2 

.709 X3 

.625 X4 

 الكفاءة الذاتية     

0.868 0.754 
3.016 

 

.785 X6 

.790 X7 

.683 X8 

.758 X9 

 موقف المستفيد    

0.813 0.662 
1.988 

 

.741 X10 

.551 X11 

.696 X12 

 الثقة بالتقانة     

 

0.809 
0.655 

1.967 

 

.651 X14 

.652 X15 

.664 X17 

العليا  دارةاإلدعم       

0.863 0.745 
3.729 

 

.832 X18 

.742 X19 

.670 X20 

.738 X21 

.747 X22 

 مشاركة المستفيد    

 

 

0.750 

0.564 
2.822 

 

.575 X23 

.558 X24 

.574 X25 

.700 X26 

.415 X27 

 البنى التحتية    

0.900 0.810 
4.052 

 

.878 X28 

.813 X29 

.787 X30 

.769 X31 
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.805 X32 

 الستعداد المنظمي     

0.584 0.342 
1.712 

 

.382 X33 

.588 X34 

.369 X35 

.268 X36 

.105 X38 

    
شار تقانة  انت

 المعلومات

 

 

0.848 

0.720 
3.602 

 

.801 X40 

.616 X41 

.690 X42 

.739 X43 

.756 X44 

 AMOSمخرجات  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 
له، سيتم مقارنته مع معامل االرتباط   التربيعي  المستخلص والجذر  التباين  وبعد احتساب معدل 

لتربيعي لمعدل التباين المستخلص  ن يكون الجذر اأزي من المفترض تحقيق الصدق التمييبين العاملين، ول
 نتائج المقارنة.  إلى( 22)كبر من معامل االرتباط بين العاملين، ويشير الجدول أ

 نتائج اختبار الصدق التمييزي يوّضح ( 22)الجدول 

  بداعاإل العوامل الكامنة 
 الشخصي

الكفاءة  
 الذاتية

موقف  
 فيدالمست

الثقة 
 بالتقانة 

دعم 
  دارةاإل

 العليا 

مشاركة  
 المستفيد

البنى 
 التحتية

الستعداد  
 المنظمي 

انتشار 
 بداعاإل

         861. الشخص بداعاإل

        868.. 105. الكفاءة الذاتية 

       813.. 125. 153. موقف المستفيد

      809. 095. 176. 200. الثقة بالتقانة 

     863. 197. 076. 169. 296. لعليا ا دارةاإلدعم 

    750. 210. 221. 166. 330. 173. مشاركة المستفيد

   900. 232. 125. 102. 027. 319. 050. البنى التحتية

  584. 032.- 035. 064. 062. 031. 030. 037. الستعداد المنظمي 

 0.848 254. 255. 294. 282. 286. 219. 396. 306. بداعاإلانتشار 

 AMOSمخرجات  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 
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الجدول   في  الواردة  المقارنات  خالل  من  التباين  أ(  22)يالحظ  لمعدل  التربيعي  الجذر  قيم  ن 
كانت   الكامنة  للعوامل  يشير    أعلىالمستخلص  ما  وهذا  العاملين،  بين  االرتباط  معامل  حقق  ت  إلى من 

ن كل عامل هو مستقل  أة مع بعضها البعض و ن هذه العوامل غير متداخلأالصدق التمييزي، وهذا معناه  
 لوحده وال يوجد تداخل بين هذه العوامل في عملية القياس. 

باختبار    لو األتمثل    يةأساس ربعة اختبارات  أت الثبات، فلقد تم االعتماد على  وفيما يتعلق باختبارا
الفقرة   ال(Item reliability)ثبات  هذا  قياس  وتم  المتعدد ،  االرتباط  عامل  باعتماد  الثبات  من     نمط 

Squared Multiple Correlation  قيم معامل االرتباط المتعدد لمؤشرات   إلى(  21)، ويشير الجدول
ن هناك أظر في معامالت االرتباط المتعدد  الدراسة. ويالحظ من خالل الن  أنموذج القياس المعتمدة في  

لهذه المؤشرات،    جدا    ثبات عال    إلى( وهي تشير  0.70( و )0.80) قيمها بين    تتراوح( مؤشر قياس  20)
( مؤشرات قياس كانت قيمها 5(، و )0.60و    0.69قيمها بين )  تتراوح( مؤشرات قياس  9وكان هناك )

( و 0.59و    0.50بين  ومؤشر  )  أحد(،  بقيمة  )أ(.  0.415كان  بين  كانت  التي  المؤشرات  و    0.39ما 
هناك مؤشرين0.30 كان  فلقد  لذلك    (  القيم. ووفقا  هذه  في حدود  المؤشرات    فإنفقط  تعد  جميعها  هذه 

ث لوحظ  مقبولة وذات  ولكن  القياس.  المنظمي  أ بات في عملية  االستعداد  هناك مؤشرين من مؤشرات  ن 
( على  0.105( و )0.268ما )وكانت قيمه  X38 , X36( وهما مؤشر القياس  0.3كانت قيمها دون )

يشير  تاليالت وهذا  االستعداد   إلى ،  المسمى  الكامن  العامل  قياس  في  المؤشرين  هذين  في  مشكلة  وجود 
األ  السبب  ولكن  األإل  يساسالمنظمي،  في  المؤشرين  هذين  المتغ   نموذج بقاء  هذين  معنوية  في  هو  يرين 
المنظمي   االستعداد  القياس  في  واضح  هو  األأعن    فضال    (،22)جدول  كما  حسن    نموذجن  حقق  قد 

 االحتفاظ بهذين المؤشرين في عملية القياس.   إلىما دعا الباحثة مطابقة جيد، وهذا 
الثالثة  أ االختبارات  التباين    ى خر األ ما  ومعدل  المركب  والثبات  الفا  كرونباخ  وهي  للثبات 

 (. 23)المستخلص، وكانت نتائج هذه االختبارات على النحو المبين في الجدول 
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 ات المقياس نتائج اختبار ثبيوّضح ( 23)الجدول 
 معدل التباين المستخلص  كرونباخ الفا العوامل الكامنة 

 0.742 918. الشخصي  بداعاإل

 0.754 924. الكفاءة الذاتية 

 0.662 851. موقف المستفيد تجاه التقانة 

 0.655 850 . الثقة بتقانة المعلومات 

 0.745 935. العليا  دارةاإلدعم 

 0.564 863. مشاركة المستفيد 

 0.810 955. ى التحتية لتقانة المعلومات البن

 0.342 700. االستعداد المنظمي 

 0.720 927. تقانة المعلومات انتشار  

 AMOSو  SPSS مخرجات  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 
 

 (.24تساب هذا المؤشر كما في الجدول )وفيما يتعلق باحتساب الثبات المركب فلقد تم بيان الية اح

 دراسة ال أنموذجالثبات المركب )ثبات العامل الكامن( لعوامل يوّضح ( 24)دول الج

الثبات المركب )ثبات العامل 
 الكامن(

معامل الرتباط -1
 المتعدد

مربع معامل  
 الرتباط المتعدد 

(R2  (  

زان النحدار أو 
 العامل الكامن المعيارية 

الشخصي  بداعاإل      

11.827/(11.827+1.032)= 

0.919 

 

0.105 .895 .946 X1 

0.261 .739 .860 X2 

0.291 .709 .842 X3 

0.375 .625 .791 X4 

 المجموع 3.439  1.032 
 الكفاءة الذاتية     

12.062/(12.062+0.984)= 

0.924 

0.215 .785 .886 X6 

0.21 .790 .889 X7 

0.317 .683 .827 X8 

0.242 .758 .871 X9 

موعالمج 3.473  0.984   
 موقف المستفيد    
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5.944/(5.944+1.012)= 

 

0.259 .741 .861 X10 

0.449 .551 .742 X11 

0.304 .696 .835 X12 

 المجموع 2.438  1.012 
 الثقة بالتقانة     

5.905/(5.905+1.033)= 

0.849 

0.349 .651 .807 X14 

0.348 .652 .808 X15 

0.336 .664 .815 X17 

 1.033  432.  المجموع 
العليا  دارةاإلدعم       

18.610/(18.610+1.271)= 

0.936 

0.168 .832 .912 X18 

0.258 .742 .861 X19 

0.33 .670 .818 X20 

0.262 .738 .859 X21 

0.253 .747 .864 X22 

 المجموع 4.314  1.271 
 مشاركة المستفيد    

14.010/(14.010+2.178)= 

0.865 

0.425 .575 .758 X23 

0.442 .558 .747 X24 

0.426 .574 .757 X25 

0.300 .700 .837 X26 

0.585 .415 .644 X27 

 المجموع 3.743  2.178 
 البنى التحتية    

20.25/(20.25+0.948)= 

0.955 

0.122 .878 .937 X28 

0.187 .813 .902 X29 

0.213 .787 .887 X30 

0.231 .769 .877 X31 

0.195 .805 .897 X32 

 المجموع 4.5  0.948 

   
الستعداد   

 المنظمي 

8.026/(8.026+3.288)= 

0.709 

0.618 .382 .618 X33 

0.412 .588 .767 X34 

0.631 .369 .607 X35 

0.732 .268 .517 X36 

0.895 .105 .324 X38 

 3.288  2.833  
انتشار تقانة      
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 المعلومات

17.978/(17.978+1.398)= 

0.928 

0.199 .801 .895 X40 

0.384 .616 .785 X41 

0.31 .690 .830 X42 

0.261 .739 .860 X43 

0.244 .756 .870 X44 

 1.398  4.24  

 AMOSمخرجات  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 
 

  أنموذج التي تشكل منها  ن العوامل الكامنة  أ(  24( و )23خالل النظر في الجدولين )يتبين من  
( عوامل كامنة  5في القياس، فعلى مستوى معامل كرونباخ الفا فلقد حصلت ) جيدا   قد حققت ثباتا    دراسةال

ما العوامل المتبقية فلقد حصلت ثالثة  أهي تؤشر ثبات عال لهذه العوامل،  و   0.90من    أعلىعلى قيمة  
وهو االستعداد    أحد ين كان هناك عامل كامن و . في ح0.85من    أعلى  أو  تساوي عوامل كامنة على قيم  

، وهي تعد قيمة مقبولة في مجال  0.70قيمة من بين جميع العوامل وكانت  أدنىد حصل على المنظمي ق
 قياس ثبات العوامل الكامنة. 

من   مقبول  مستوى  الكامنة  العوامل  جميع  حققت  فلقد  المستخلص،  التباين  معدل  يخص  وفيما 
فيما يخص هذا ال0.50المؤشر )اكثر من    الثبات  باستثناء عامل االستعداد  قيم  و اتر   إذ منظمي.  (،  حت 

( بين  المستخلص  التباين  )0.810معدل  و  لالستعداد أ(.  0.564(  المستخلص  التباين  معدل  قيمة  ما 
 ( وهي دون الحد المقبول.  0.342المنظمي فلقد كانت )
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 الرابع   بحث امل
 بنائي(ال  منوذج)األ  دراسةاختبار فرضيات ال 

 
التحليل    استكماال   ال  اإلحصائي لمتطلبات  وانسجاما    إلىللوصول    دراسةلبيانات  مع    النتائج، 

 إذ .  دراسةالبنائي لل  نموذجبأختبار األ  دراسةنمذجة المعادالت البنائية، فلقد اختص هذا الم  أسلوب خطوات  
المبحث  في  اختبار    تم  والت  أنموذجالسابق  وثبات   أكد القياس  قياسه.    نموذجاأل   من مصداقية  ومؤشرات 

تتمثل باختبار    لو األبخطوتين،    دراسةال  أنموذج( حول اختبار  دراسةشرنا في الفصل الثالث )منهجية الأ
( من  في  8)   إلى(  1الفرضيات  المستوى    أنموذج(  )   لو األمن  )9والفرضيات  و  وفقا  10(  للمستوى    ( 

 الثاني.  
األ  بناء   اختبار  تم  فلقد  ذلك  للمستوى    لو األ  نموذجعلى  على  لو األ)وفقا  للتعرف  وذلك   )

والجدول   (20تقانة المعلومات. والشكل )  إبداعخصائص المستفيد والعوامل المنظمية المؤثرة في انتشار  
 .  نموذج( يوضح نتائج اختبار األ25)
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وفقا    نتائج اختبار تأثير خصائص المستفيد والعوامل المنظمية في انتشار التقانةيوّضح  ( 20)الشكل 

 First-Order Factor  لواأل للمستوى 
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نتائج تحليل النحدار لتأثير خصائص المستفيد والعوامل المنظمية في انتشار   يوّضح  (25الجدول )
 ( لواأل تقانة المعلومات )المستوى  

المتغير  
 المعتمد 

 
المتغيرات 
 المستقلة 

Estimate S.E. C.R. P 
رقم  
 الفرضية 

طبيعة  
 التأثير 

قانة  انتشار ت
 المعلومات

<--- 
  بداعاإل

 الشخصي 
 معنوي  1 002. 3.116 054. 168.

انتشار تقانة  
 المعلومات

<--- 
الكفاءة الذاتية  
 في الحاسوب 

 معنوي  2 *** 4.276 067. 286.

انتشار تقانة  
 المعلومات

<--- 
موقف 
 المستفيد 

 معنوي  3 045. 2.002 067. 134.

انتشار تقانة  
 المعلومات

 معنوي  4 024. 2.254 084. 189. الثقة  --->

انتشار تقانة  
 المعلومات

<--- 
  دارةاإلدعم 

 العليا
 معنوي  5 044. 2.011 053. 106.

انتشار تقانة  
 المعلومات

<--- 
مشاركة 
 المستفيد 

.138 .097 1.431 .152 6 
غير  
 معنوي 

انتشار تقانة  
 المعلومات

<--- 

البنى التحتية  
لتقانة  

 المعلومات

 معنوي  7 025. 2.246 048. 108.

انتشار تقانة  
 المعلومات

<--- 
االستعداد 
 المنظمي 

 معنوي  8 001. 3.240 074. 241.

 AMOSمخرجات  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 
 

والعوامل    خصائص المستفيد ن هناك سبعة عوامل كامنة من  أ  دراسةال  أنموذجتبين نتائج اختبار  
 : اآلتيت بشكل معنوي في انتشار تقانة المعلومات  وكانت على النحو أثر  المنظمية )من مجموع ثمانية(

 الشخصي في انتشار تقانة المعلومات:  بداعاإلتأثير  •
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بلغت    إذ في انتشار تقانة المعلومات،    يالشخص  بداعلإل  معنويا    ن هناك تأثيرا  أشرت نتائج التحليل  أ
   (3.116فكانت ) )  t-valueوالتي تعادل قيمة  )  (.Critil Ratio C.R)، أما قيمة  (0.168)  (β)قيمة  

معنوية مستوى  و 0.002)  عند  داللة  هذا  وفي  واضحة  أشار (.  الذي    إلىة  المهم   بداعاإل  يؤديهالدور 
 الشخصي في انتشار تقانة المعلومات. 

 
 :تقانة الفي انتشار  تقانة المعلومات تأثير الكفاءة الذاتية في •

وجود   نموذجفي انتشار تقانة المعلومات، فلقد بينت نتائج اختبار األ  وفي سياق تأثير الكفاءة الذاتية
الذاتيتأثير   للكفاءة  كانة  معنوي  ولقد  المعلومات،  تقانة  انتشار  االختبار  في  نتائج   ت 

(β 0.286, t-value 4.276, p 0.001)   النتائج وتشيرهذه  في    إلى.  الذاتية  للكفاءة  الواضح  التأثير 
 قانة المعلومات. الحاسوب في انتشار ت 

 تاثير موقف المستفيد في انتشار تقانة المعلومات   •

المستفيد كا   الم  أحد ختير موقف  تقانة  انتشار  المهمة والمؤثرة في   أنموذج  إطارعلومات في  العوامل 
بالدراسة،   االختيار  هذا  دعم  االختبار    دبيات األولقد  نتائج  دعمت  ولقد  السابقة،    اإلحصائي والدراسات 

تاثير معنوي لموقف المستفيد من   نموذجبينت نتائج اختبار األ  إذ ر،  صحة هذا االختيا   جنموذ لأل وجود 
االختبار  نتائج  وكانت  التقانة،  هذه  انتشار  في  المعلومات   β 0.134, t-value 2.002 ,  pتقانة 

 موقف المستفيد في انتشار تقانة المعلومات.  يةهم وهذه النتائج دليل واضح أل ((0.045
 ر الثقة في انتشار تقانة المعلومات ثيأت •

المعلومات   بتقانة  الثقة  عامل  على    يةساساألالعوامل    أحد مثل  تبنيها  تم  ذات  أالتي  في إنها  سهام 
الدراسة الحالية   أنموذجة المستحصلة من اختبار  اإلحصائيانتشار تقانة المعلومات، ولقد دعمت النتائج  

الفرض،   اختبار  إذ هذا  نتائج  ت  إلى  دراسةال  جأنموذ   اشرت  تقا ثير  أوجود  في  الثقة  لعامل  نة  معنوي 
  β0.189 , t-value 2.254 ,  p 0.024)   اآلتي، وتمثلت نتائج االختبار بانتشار التقانة   المعلومات في

 ة. الطبي، وهذه النتائج توضح دور الثقة الكبير في انتشار تقانة المعلومات (
 انات المعلومات العليا في انتشار تق دارةاإلثير دعم أت •

انتشار تقانات المعلومات   ثير معنوي للدعم المنظمي فيأوجود ت  إلى  نموذجتوصلت نتائج تحليل األ
الةالطبي نتائج  وكانت  النتائج  (β0.106 , t-value 2.011 ,  p0.044)   اآلتيك  دراسة،  هذه  وتبين   ،
 ثير المهم للدعم المنظمي في انتشار تقانة المعلومات. أالت
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 مشاركة المستفيد في انتشار تقانة المعلومات    ثيرأت •

تفيد في انتشار تقانات  ثير غير معنوي لمشاركة المسأوجود ت  إلى  دراسةال  أنموذجبينت نتائج تحليل  
ويعد هذا العامل الكامن   ،(β0.138 , t-value 1.431, p 0.152، وكانت نتائج االختبار ) المعلومات 

في انتشار    معنويا    الذي لم يؤثر تأثيرا  الدراسة    أنموذجالثمانية في  عوامل  هو العامل الوحيد من بين بقية ال
 تقانة المعلومات. 

 في انتشار تقانة المعلومات ثير البنى التحتية لتقانة المعلومات  أت •

الدراسات   البنى  أ تفترض معظم  تعد األن  تبني    ساس التحتية  تقوم عليه عملية  ي تطبيق من  أالذي 
شرت نتائج أ  إذ ة للدراسة الحالية هذا االفترض،  اإلحصائي علومات، ولقد دعمت النتائج  تطبيقات تقانة الم

األ ت  إلى  نموذجتحليل  فيأوجود  المعلومات  لتقانة  التحتية  للبنى  معنوي  المعلومات   ثير  تقانات  انتشار 
ر المهم ، وهذا يوضح الدو (β0.108 , t-value 2.246 , p 0.025)  إلىت نتائج التحليل  أشار ، و ةالطبي
 البنى التحتية لتقانات المعلومات في انتشار التقانة. تؤديهالذي 
 ثير الستعداد المنظمي في انتشار تقانة المعلومات أت •
تحليل  أو  نتائج  ت  دراسةال  أنموذجضحت  المأوجود  االستعداد  لعامل  معنوي  انتشار  ثير  في  نظمي 

وهذه النتائج  ، (β0.241 , t-value 3.240, p 0 .001) اآلتي، وكانت نتائج التحليل كتقانات المعلومات 
 ة.  الطبيتمثل دليل واضح لدور االستعداد المنظمي في انتشار تقانة المعلومات 

تتعلق بتأثير كل عامل من العوامل المتعلقة   ية أساسفرضيات    يباختبار ثمان   أعالهاختص التحليل  
ما اختبار تأثير  أة،  الطبير تقانة المعلومات  انتشابالمستفيد )خصائص المستفيد( والعوامل المنظمية في  

ت انتشار  على  ككل  المنظمية  والعوامل  ككل  المستفيد  اختباره  خصائص  تم  فلقد  المعلومات    وفقا  قانة 
خذ خصائص المستفيد االربع ولكنها  أ نه سيتم  أي  أ .  Second-Order Factorالمستوى الثاني    نموذجأل

و أستكون   كامن  لعامل  فرعية  ال،  حد بعاد  للعواملوكذلك  بالنسبة  األ  حال  نتائج  المنظمية  وكانت  ربعة. 
 (. 26)( والجدول  21)( على النحو المبين في الشكل 10( و ) 9الخاص بالفرضيات ) نموذجتحليل األ 
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نتائج اختبار تأثير خصائص المستفيد والعوامل المنظمية )على المستوى الكلي( يوّضح  ( 21)الشكل 

 Second-Order Factor للمستوى الثاني  فقاا في انتشار التقانة و 
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نتائج تحليل النحدار لتأثير خصائص المستفيد والعوامل المنظمية )المستوى  يوّضح  (26الجدول )
 الكلي( في انتشار تقانة المعلومات )المستوى الثاني( 

  المتغير المعتمد 
المتغيرات 
 المستقلة 

Estimate S.E. C.R. P 
رقم  
 الفرضية 

يعة  طب
 التأثير 

الشخصي  بداعاإل  - - - - - 1.000 خصائص المستفيد ---> 

 - - 001. 3.227 291. 939. خصائص المستفيد ---> الكفاءة الذاتية 

 - - 010. 2.585 253. 655. خصائص المستفيد ---> موقف المستفيد 

 - - 003. 2.940 227. 668. خصائص المستفيد ---> الثقة بالتقانة

العليا ارةد اإلدعم   - - - - - 1.000 العوامل المنظمية  ---> 

 - - 009. 2.630 249. 654. العوامل المنظمية  ---> مشاركة المستفيد 

البنى التحتية لتقانة 
 المعلومات 

 - - 010. 2.569 417. 1.072 العوامل المنظمية  --->

 - - 015. 2.120 279. 481. العوامل المنظمية  ---> االستعداد المنظمي 

 معنوي  9 001. 3.223 476. 1.536 خصائص المستفيد ---> انتشار التقانة

 معنوي  10 007. 2.679 380. 1.019 العوامل المنظمية  ---> انتشار التقانة

 AMOSمخرجات  إلىالباحثة بالستناد  إعدادالمصدر: من 
( الشكل  في  النظر  خالل  من  الجدول)21يالحظ  و  المنظمية ن  أ (  26(  وخصائص    العوامل 

الكلي )عند معاملتها كعامل كامن و  المستوى  الفرعية(    أحد المستفيد على  العوامل  يتضمن مجموعة من 
ج البنائية، كانت ذات تأثير معنوي في انتشار التقانة. وكانت نتائج تحليل إذ ووفقا للمستوى الثاني من النم

، وهي نتيجة تشير  (β 1.536 , t-value 3.223, p 0.001انتشار التقانة ) فيتأثير خصائص المستفيد 
التأثير المعنوي لخصائص المستفيد في انتشار التقانة. اما نتائج اختبار تأثير العوامل المنظمية في    إلى

وجود تأثير    إلى، وتشير هذه النتائج  (β 1.019 , t-value 2.679, p 0.007)انتشار التقانة فلقد كانت  
 ة. الطبيفي انتشار تقانة المعلومات  طبيعة معنوية للعوامل المنظمية يذ 

الشخصي والكفاءة الذاتية وموقف المستفيد والثقة بتقانة المعلومات على   بداعاإلوفيما يتعلق بقدرة  
القول  تمث  فيمكن  المستفيد،  خصائص  األإيل  العوامل  هذه  من  كانت  خصائص ربعة  تفسير  في  عنوية 

ة لعوامل دعم  (. وكذلك الحال بالنسب26في الجدول )كما هو واضح من خالل نتائج التحليل  المستفيد،  
كانت    ى خر األالعليا ومشاركة المستفيد والبنى التحتية لتقانة المعلومات واالستعداد المنظمي، فهي    دارةاإل

 معنوية في تمثيلها للعوامل المنظمية. 
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 الفصل السادس 
 دراسةمناقشة نتائج ال 

 
ج ال تمثــل الخطــوة النتــائ إلــىواختبــار فرضــياتها والوصــول  ســةدران مســألة الحصــول علــى نتــائج الإ       

عـن ذلـك تتمثـل بمناقشـة النتـائج.  يـةأهمال تقل  ى خر أن يتم اتباعها بخطوة أ، بل يجب دراسةخيرة في الاأل
مقارنـة النتـائج التـي تـم  آخـر، بمعنى دبيات األن تتم من خالل أمناقشة النتائج يجب  فإن طاروفي هذا اإل

عطاء إ يان مواضع التشابه واالختالف مع ا في الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة، وبيهإلالتوصل 
 مناقشــة نتــائج الدراســة إطــارعــن هــذا التشــابه واالخــتالف. وفــي  دبيــات األتبريــرات وتفســيرات منطقيــة مــن 

يمــا اخــتص الجــزء القيــاس ف أنمــوذجيخــتص بنتــائج اختبــار  لو األين، أالحاليــة، فســتكون المناقشــة فــي جــز 
 . نموذجاأل إطاروالفرضيات التي تم اختبارها في  دراسةالبنائي لل نموذجالثاني بمناقشة نتائج األ
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 ل و األ  بحث امل
 القياس   أمنوذج مناقشة نتائج اختبار  

 
ي، والهـدف بحثـ أنمـوذجي أى فـي بنـاء واختبـار لـو األ  القيـاس المرحلـة  أنمـوذجتمثل عملية اختبـار   

 نموذجمن مصداقية األ أكد القياس باعتماد االختبار العاملي التوكيدي هو الت  أنموذجختبار  من ا  يساساأل
جراء يتم  إن يكون هناك تفسير نظري ألي  أت الدراسة وبشكل واضح على وجوب أكد وحسن مطابقته. لقد 

صــدد القيــاس. وفــي هــذا ال أنمــوذجربــط بــواقي المؤشــرات فــي  أوه مــن قبــل الباحــث فــي مجــال حــذف إذ اتخــ
جـراء الفعـل ن يعتمـد مؤشـرات التعـديل إلأالباحـث مـن الممكـن  نأ إلى Hair et al. (2014, 621)يشير 

ي أن ألـك ظ مـن خـالل ذ جـراء. ويالحـتوافر التبرير النظـري لهـذا اإل إذ  نموذجالتصرف المناسب في األ  أو
القياس ما لـم يكـن هنـاك ربط بين اخطاء مؤشرات  أوالقياس من حذف  أنموذجاعتماده في    اجراء اليمكن

علـى   Brown (2015, 103)فـي مجـال االختصـاص. ويؤكـد  دبيـات األتفسـير نظـري يـتم اعتمـاده مـن 
الدراسـات السـابقة  إلـىباالسـتناد  ا  ن تكـون مبـرر أيجـب  نموذجي تعـديل بـاألأن  إ  وذلـك بـالقول"نفسها  الفكرة  

عطــاء مســببات إ ســوف تعمــل علــى تبريــر و  فصــل الحــاليالدراســة وفــي ال فــإنعلــى ذلــك، بنــاء   نظريــة". أو
ــن  ــاس مـ ــرات القيـ ــذف مؤشـ ــة لحـ ــوذجنظريـ ــتنادا   أنمـ ــك اسـ ــاس، وذلـ ــات الســـابقة والنظريـــات  إلـــى القيـ الدراسـ
 المعتمدة في مجال نظم المعلومات. 

ــة  أنمـــوذجتضـــمن  ــة تســـعة عوامـــل كامنـ ــتفيد أالدراسـ ــائص المسـ ــا اختصـــت بقيـــاس خصـ ربعـــة منهـ
، موقــــف المســــتفيد تجــــاه التقانــــة، الثقــــة بتقانــــة فــــي تقانــــة المعلومــــات تيــــة لذاالشخصــــي، الكفــــاءة ا بــــداعاإل)

البنـى التحتيـة و مشاركة المسـتفيد، و العليا،  دارةاإلالمعلومات( واربعة وظفت لقياس العوامل المنظمية )دعم 
د تـم قيـاس مـا العامـل التاسـع فهـو انتشـار تقانـة المعلومـات. ولقـأاالسـتعداد المنظمـي(،  و لتقانة المعلومـات،  

 ( فقرة قياس. 44امنة بـ )هذه العوامل الك
بصــيغته الحاليــة غيــر مالئــم  نمــوذجن األإلــى إالقيــاس  أنمــوذجى مــن اختبــار لــو األشــرت المرحلــة أ 

علـى هـذه المراجعـة تقـرر حـذف مؤشـر  ، وبناء  نموذجللقياس، لذلك فلقد تم مراجعة المؤشرات الخاصة باأل
ن إ ة".الطبيعمل فيها تمتلك عالقات جيدة مع مجهزي تقانات معلومات أ  ( "المستشفى التي(X37القياس 

جـل قياسـه وهـو أقياس العامل الكامن الـذي وضـع مـن في  نه لم يكن معنويا  أسبب حذف هذا المؤشر هو  
ن الكثيـــر مـــن الدراســـات تعتمـــد ألتبريـــر هـــذه المســـألة لـــوحظ  دبيـــات األاالســـتعداد المنظمـــي. وعنـــد مراجعـــة 

 إدارةسلســل التجهيــز، وبخاصــة نجــاح   إدارةوهــو  آخــرجــل قيــاس عامــل كــامن أمــن  أعــالهس مؤشــر القيــا
 .Tummala et alو Aisjah (2018)هذا الشئ العديد من الدراسات ومنها   أكد سلسلة التجهيز، ولقد 

ن يفسـر عـدم قـدرة مؤشـر أمـن الممكـن  آخـر. وقـد يكـون هنـاك سـبب Lee et al. (2004)و  (2006)
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صـلية ه فـي الدراسـة األاسـتعمالن هـذا المؤشـر قـد تـم أاالسـتعداد المنظمـي، وهـو تمثيـل علـى    عالهأ القياس  
Lokuge and Sedera (2018)  المعلومــات التنفيــذين  يري العليــا ومــد  دارةاإلراء آلقيــاسChief 

Inofrmation Officer (CIO) الطبـي، وقـد ال يصـلح هـذا السـؤال للقيـاس بسـبب عـدم امـتالك الكـادر 
 المستشفى. إدارةالمبحوث للمعلومات الكافية والتفاصيل عن المجهزين الذين يتم التعامل معهم من قبل 

ة المســــتعملة فــــي الطبيــــ" تقانــــات المعلومــــات  X16مؤشـــر القيــــاس الثــــاني الــــذي تــــم حذفــــه كــــان  
 ى خـر أشـرات سباب استبعاد هـذا المؤشـر هـو تداخلـه فـي القيـاس مـع مؤ أ  أحد ة". ان  المستشفى  جديرة بالثق

 إذ مصـطلح الجـدارة فـي مؤشـر القيـاس،  اسـتعمال إلـى، وقد يعود ذلك نموذجوعوامل كامنة موجودة في األ
ت ذلــك الكثيــر مــن أكــد لقيــاس جــدارة تقانــة المعلومــات ولــيس الثقــة فحســب. ولقــد  يســتعملن هــذا المؤشــر إ

نـة مثـل القـدرة علـى تحـديث وتقـديم ن الجـدارة تعنـى بـالكثير مـن الجوانـب التـي تتعلـق بالتقاأالدراسات علـى  
ت الكثيــر مــن أكــد (. ولقــد Chanopas, et al ., 2006تقانــة المعلومــات ) الــىات جديــدة تســتند إبــداع

  أكــــد  إذ الدراســـات علـــى ارتبـــاط مصـــطلح الجـــدارة بـــالمورد البشــــري العامـــل فـــي مجـــال تقانـــة المعلومـــات، 
(Real, et al., 2006)  رد البشـري تـرتبط بقـدرة علـى قيـادة مشـاريع تقانـة ن جـدارة المـو أفي دراستهم على

والقدرة على تعلم التقانة الجديدة وكذلك لديـه القـدرة علـى المعلومات والتخطيط للتحديات التقانية المستقبلية 
مــع  X16فــي ارتبــاط مؤشــر القيــاس  يساســن الســبب األأتقانــات معلومــات متعــددة. ويالحــظ  التعامــل مــع

ة التــي اعمــل الطبيــمال تفاصــيل اضــافية )غيــر الزامــي( فــي تقانــة المعلومــات اســتع) X39مؤشــر القيــاس 
ة مـن الطبيـتقانـة المعلومـات  اسـتعمالوهـو ان جـدارة  (الحالـة المرضـية عليها للحصول على مؤشرات عـن

جل الوصول أظيف تفاصيل كثيرة في التقانة من بتو   ستعمالمراحل من اال إلىقبل المستفيدين، ووصولهم  
هــذه التفاصــيل  اســتعماليص الحالــة المرضــية، وهــذا الشــئ يــرتبط بقــدرة المســتفيد وجدارتــه علــى تشــخ إلــى

لقيـاس الثقـة وذلـك  يسـتعملن مصطلح الجدارة قد ال يصلح ان أفها في مجال عمله. وهذا ما يؤشر وتوظي
 . ى خر أبسبب قياسه لعوامل كامنة 

ــألة قيــــــاس الثقــــــة ال تــــــزال قضــــــيةإ    أشــــــار إذ تقانــــــة المعلومــــــات، فــــــي مجــــــال  مثــــــار جــــــدل ن مســـ
(Mcknight, et al., 2011)  زال يـنـه ال أ إلـى أشـار إذ استمرار وجود خلل في عملية قياس الثقـة،  إلى

خصــــائص التقانــــة، ولكــــنهم فــــي الحقيقــــة ال  إلــــىاختبــــار الثقــــة باالســــتناد  اولون الكثيــــر مــــن البــــاحثين يحــــ
مقــاييس ال تــرتبط بالثقــة  أو األفراد ون مقيــاس الثقــة بــليســتعممــا إمقــاييس الثقــة بالتقانــة، ولكــنهم  ون يســتعمل

عن عامل  يختلف تماما   آخروالتي تتعلق مثال بجودة صفحات الويب، والتي هي في الحقيقة عامل كامن 
 الثقة في التقانة. 

إلخبـاري عـن  أحد لم يكن بجانبي  إذا " X5القياس هو   أنموذجالذي تم حذفه من   خراآلالعامل   
ــة  ــو  ءأداكيفيـــ ــة المطلوبــــــة"، وهـــ ــد المهمـــ ــمى الكفـــــاءة الذاتيــــــة  أحـــ ــل الكــــــامن المســـ ــاس العامـــ  مؤشــــــرات قيـــ
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 ن مؤشـــــــــرات القيـــــــــاس الخاصـــــــــة بهـــــــــذا العامـــــــــل تـــــــــم تبنيهـــــــــا مـــــــــن دراســـــــــة إ. تقانـــــــــة المعلومـــــــــات فـــــــــي 
(Compeau & Higgins 1995) ة بشكل واسـع فـي مجـال نظـم المستعملالمقاييس العالمية و  أحد ، وهو

 X5ن يــتم حــذف مؤشــر القيــاس أنــه مــن الضــروري أولكــن فــي الدراســة الحاليــة تبــين  .وتقانــة المعلومــات 
التبريـر النظـري لهـذا  إيجـاد . ولغـرض أيضـا  ومـع عامـل كـامن  آخروذلك الرتباطه العالي مع متغير قياس 

ن أاس، ولقــــد تبــــين مــــن خــــالل المراجعــــة المتعلقــــة بهــــذا المقيــــ دبيــــات األالحـــذف فلقــــد تــــم مراجعــــة بعــــض 
Thatcher et al. (2008) جـروا دراسـة الختبـار المقيـاس المعـد مـن قبـل أCompeau & Higgins 

ن أن الكفــاءة الذاتيــة يمكــن أليــة. ولقــد تبــين مــن خــالل دراســتهم فــي الدراســة الحا اســتعملوالــذي  (1995)
يـدركون  فـراد األن أفالكفاءة الداخليـة تركـز علـى كيـف كفاءة ذاتية داخلية وكفاءة ذاتية خارجية،   إلىتنقسم  

ن أفاءة الخارجية فهي تركز على كيـف ما الكأدة(، بشكل مستقل )بدون مساع الحاسوب   ستعمالقدراتهم ال
وســــــائل دعــــــم  اســــــتعمالوب ينخــــــر اآلمــــــع مســــــاعدة مــــــن  الحاســــــوب  ســــــتعماليــــــدركون قــــــدراتهم ال األفــــــراد 

ن فقرات القياس هو من ضم X5ن مؤشر القياس أ. ولقد تبين )  (Thatcher et al, 2008, 634ى خر أ
فـي الدراسـة ا سـتعملت  ى خـر أن هنـاك ثالثـة مؤشـرات قيـاس أالتي تقيس الكفاءة الذاتيـة الداخليـة، فـي حـين 

صلي المصمم مـن قبـل ن المقياس األأة الخارجية. ومن الجدير بالذكر، الحالية تعتمد لقياس الكفاءة الذاتي
Compeau & Higgins (1995) نها داخلية أقياس الكفاءة الذاتية على  ؤشرات ين ملم يعتمد الفصل ب

 علــىوذلـك بتقســيم المؤشـرات   Thatcher et al, (2008)جيـة. وقـد يكــون الـرأي الـذي جــاء بـهخار  أو
مزيـد مـن  إلـى، ولكـن هـذا التبريـر يحتـاج أعـالهنوعين من الكفاءة يفسر السبب في استبعاد مؤشـر القيـاس 

 والتقصي في هذا الشأن.  بحث ال
" مسـتعد  لبـذل أقصـى جهـد ممكـن  (X13)كـان  نمـوذجالـذي تـم حذفـه مـن األ  خـراآلر  ما المؤشأ 

ة فـــي المستشـــفى"، ولقـــد وظـــف هـــذا المؤشـــر لتمثيـــل العامـــل الكـــامن الطبيـــفـــي اســـتعمال تقانـــة المعلومـــات 
فـي حـذف هـذا المؤشـر هـو االرتبـاط العـال بينـه  يساسن السبب األإمى موقف المستفيد تجاه التقانة.  المس
ــتعملة لقيـــاس العامـــل الكـــامن وبـــي ــة المؤشـــرات المسـ ( )اشـــعر X11وبخاصـــة مؤشـــر القيـــاس )نفســـه ن بقيـ

استعداد لتحدي ( "أنا على X12ة( وكذلك مع مؤشر القياس )الطبيبالمتعة عند استعمال تقانة المعلومات 
س العامل الكـامن ن مسألة الترابط بين مؤشرات قياإة". الطبيعمال تقانات المعلومات نفسي للتفوق في است

ن تقــوم هــذه المؤشــرات بتمثيــل هــذا العامــل، وبــذلك أمفتــرض نــه مــن الوذلــك أل، تعــد مســألة طبيعيــة أحــد الو 
مؤشــرات التعــديالت  إلــىالــة يــتم االســتناد فهــي تكــون مترابطــة ولكــن ارتباطهــا يكــون بحــدود. وفــي هــذه الح

Modification Indices أشـاراس، ولقـد لمعرفة قيمة الترابط بين مؤشـرات القيـ Hair et al, (2014) 
(، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه ال 4كبــر مــن )أكانــت  إذاا إليهــن يــتم االنتبــاه أيجــب  ان مؤشــرات التعــديالت  إلــى

قيمــة مؤشــرات التعــديل بــين  فــإنن يكــون هنــاك تبريــر نظــري. ووفقــا لــذلك أجــراء بــدون إي أ إذ يمكــن اتخــ
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X13  وX11  مـع مؤشــر القيـاس  وكــذلك الحـال (49.079)كـان بقيمـةX12  لــذلك (17.061)وبقيمـة ،
كانــت تقــيس  X12و  X11و  X10ن مؤشــرات القيــاس إيمكــن القــول  . نظريــا  X13ن يــتم حــذف أتقــرر 

ص بقيـاس اخـتX13ن مؤشـر القيـاس أعـة والتحـدي علـى التتـالي، فـي حـين الشعور بالرضـا والشـعور بالمت
في التبرير النظري  بحث ن الإة.  الطبيتقانة المعلومات  ستعمالقصى الجهود في اأباستعداد المستفيد لبذل 
ــاس  ــر القيـ ــذف مؤشـ ــدي(،  X13لحـ ــار)التحـ ــا بينـــه  إلـــى أشـ ــو مـ ــذف وهـ ــبب الحـ ــر لسـ ــود تفســـير وتبريـ وجـ

Culpan (1995)  ّن الجهـد الــذي يبذلـه المســتفيد يعتمــد علـى موقفــه تجـاه تقانــة المعلومــات، أن عنـدما بــي
 اســتعمالقانــة المعلومــات كــان لديــه شــعور بالتحــدي والمتعــة والرضــا تجــاه تجــاه ت ا  إيجابيــفكلمــا كــان موقفــه 

ــة المعلومـــات، فضـــال   ــن  تقانـ ــن الممكـــن عـ ــد التـــي مـ ــا مـــن خـــالل أالعوائـ ــتعمالن يحققهـ ــن اسـ ــة. يمكـ ه للتقانـ
كبـر قـدر مـن الجهـود لـدى الفـرد هـو نتيجـة ولـيس سـبب، أن بـذل أ Culpan (1995)االسـتدالل مـن رأي 

له الفرد للعمل علـى تقانـة المعلومـات يتحـدد بطبيعـة الموقـف الـذي قـد كونـه المسـتفيد تجـاه فالجهد الذي يبذ 
ــتفيد التقانـــة،  ــان موقـــف المسـ ــا كـ ــودا   ا  إيجابيـــفكلمـ ــة بـــذل جهـ ــاه التقانـ ــتعمالكبـــر الأ تجـ ــدأ  سـ ــذه التقانـــة وبـ هـ

هــذه  اســتعمالعــدم  إلــىذلــك  أدىتجــاه هــذه التقانــة  ا  كــان الموقــف ســلبي مــا، وكلكافــة تفاصــيلهاب اســتعمالب
ل ن بــذ أن ســبب حــذف مؤشــر القيــاس هــو إومــن هنــا يمكــن القــول  التقانــة بالقــدر وعلــى الوجــه المطلــوب.
 نما هو نتيجة لموقف المستفيد تجاه التقانة. إالجهود ليس مؤشر لقياس الموقف 

تفاصــيل )اســتعمال  X39تمثلــت بفقــرة القيــاس  نمــوذجخيــرة التــي تــم حــذفها مــن األفقــرة القيــاس األ 
عمـل عليهـا للحصـول علـى مؤشـرات عـن الحالـة أ ة التـي الطبيـلزامـي( فـي تقانـة المعلومـات إضافية )غيـر إ

المرضــية(، والتــي وظفــت لقيــاس العامــل الكــامن المســمى انتشــار التقانــة. والســبب فــي حــذفها هــو ارتباطهــا 
ممثلــة لهــذا العامــل وبخاصــة العــالي مــع العامــل الكــامن المســمى مشــاركة المســتفيد ومــع مؤشــرات القيــاس ال

 . X26و  X15مؤشري القياس 
دارات ن اإلأعامـــل الكـــامن مشـــاركة المســـتفيد هـــو وال X39لتـــداخل بـــين مؤشـــر القيـــاس ن ســـبب اإ 

 فـإنالذين يمتلكون الخبـرات والمعرفـة عـن تطبيـق معـين فـي تقانـة المعلومـات، لـذلك   األفراد العليا تستعين ب
التطبيـق يكونـون ا فاصيل تطبيق تقانة المعلومـات ولـديهم خبـرة واسـعة فـي هـذ ون كل تيستعملالذين    األفراد 

هــذا التطبيــق وفــي تحديــد خصــائص التقانــة المطلوبــة. وفــي هــذا الصــدد  أداءنســب للمشــاركة فــي تقيــيم األ
 مقاومـةمسـببات  أحـد ن يكـون أمعرفـة لـدى المسـتفيدين مـن الممكـن ن نقـص الأ Wanchai  (2014)يرى 

ــ ــة الجديـ ــل التقانـ ــن قبـ ــراد دة مـ ــد  األفـ ــن الضـــروري تزويـ ــذلك فمـ ــة، لـ ــي المنظمـ ــاملين فـ ــراد العـ ــارات  األفـ بالمهـ
والخبرات من خالل التدريب والسماح لهم بالمشاركة في اختيار تطبيقات تقانة المعلومات للتقليل من حالة 

مم لديـه ن المصـأ فهم يـرون  Koopamn & Batenburg(2011) ماأالتغيير لتقانة المعلومات.  مقاومة
ددة يضعها في التطبيق بدون استشارة المستفيد النهائي، وهذه التفاصيل الوظيفية في التطبيـق تفاصيل مح
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ن هــذه إن غيــر مفهومــة بالنســبة للمســتفيد. بالنســبة للمطــور ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تكــو  تعــد منطقيــة تمامــا  
م هذه الوظائف في التطبيق حتى لو كان ال مزيد من الوقت لتعل  إلىالحالة قد ينتج عنها احتياج المستفيد  

ن يـتم اختصـارها مـن خـالل مشـاركة المسـتفيد أكثير من الوقـت والكلـف مـن الممكـن ال  فإنها. لذلك  يستعمل
لـــذي يمتلـــك الخبـــرة فـــي تقيـــيم هـــذه التفاصـــيل الموجـــودة فـــي التطبيـــق، وا اســـتعمالالـــذي يمتلـــك الخبـــرة فـــي 

 التطبيقات والوظائف الموجودة فيها. 
ت بـالتبريرات جـراء التعـديالت عليـه ودعـم هـذه التعـديالإالقيـاس و   أنمـوذجبعد االنتهـاء مـن اختبـار   

جـراء االختبـارات الخاصـة بالصـدق والثبـات للمقيـاس، إنظـم المعلومـات، تـم    أدبيـات   إلـى  النظرية والمستندة
 التعديل.  بعد  إليهالقياس النهائي الذي تم التوصل  أنموذجنتائج  إلىوذلك باالستناد 

ينـت والصـدق التمييـزي. ب التقاربي وصدق بناء المفهوم الصدق لستعما  وفيما يتعلق بالصدق فلقد  
قــد حققــت الصــدق التقــاربي باســتثناء مؤشــر جميعهــا  ن مؤشــرات القيــاس أنتــائج تحليــل الصــدق التقــاربي 

فـي عمليـة القيـاس.  ا  معنويـ نه كانأل ؛، والذي كان دون مستوى القبول ولكن تم االحتفاظ بهX38القياس  
جــل أمن الـذي وظفــت مـن ثيــل العامـل الكــاكانـت معنويــة فـي تمجميعهــا مؤشـرات الن أ إلــىة شـار إوفـي هــذا 

 قياسه.
وكــذلك الحــال بالنســبة لصــدق بنــاء المفهــوم، والــذي تــم قياســه مــن خــالل مؤشــرات حســن المطابقــة  

فــي الدراســة ا ســتعملت مؤشــرات القيــاس التــي  مجموعــةن أن هــذه النتيجــة تثبــت إ. نمــوذجوالتــي حققهــا األ
 الحالية تمثل وبشكل حقيقي المفهوم النظري للعامل الكامن الذي صممت لقياسه. 

والكــالم ذاتــه ينطبــق علــى الصـــدق التمييــزي الــذي تحقــق مــن خـــالل مقارنــة قــيم الجــذر التربيعـــي  
ذر ط بــين العــاملين، وجميــع قــيم الجــلمعــدل التبــاين المســتخلص للعوامــل الكامنــة كانــت مــع معامــل االرتبــا

من معامل االرتباط بين العاملين، وهذا ما  أعلىالتربيعي لمعدل التباين المستخلص للعوامل الكامنة كانت 
ن هنــاك أ إلــىوتشــير نتــائج تحليــل الصــدق التمييــزي فــي الدراســة الحاليــة يؤكــد تحقــق الصــدق التمييــزي. 

نهمـا يقياسـان عـاملين مختلفـين، وال أثبـات بدرجـة كافيـة إل إلـىامنة  بين مؤشرات قياس العوامل الك  ا  اختالف
 ن.ن منفصالي انهما عامالأل في عملية قياس هذين العاملين، يوجد تداخ
ثبـت أتمثـل باختبـار ثبـات الفقـرة ولقـد  لو األاختبـارات لقياسـه، ا سـتعملت وفيما يتعلـق بالثبـات فلقـد  

. ان عدم تحقيق  X38 , X36ين فقط تلثبات باستثناء فقرتين اثنقد حققت ا جميعها ن المؤشرات أنتائج ال
هما لقيـــاس اســتعمالن والــذين تـــم ان المؤشـــر االفقــرة قـــد يؤشــر وجـــود مشــكلة فـــي هــذ هــذين المؤشــرين لثبـــات 

ــتعداد المنظمــــي. وفيمــــا يخــــص هــــذين ال ــا فــــي األاالســ ــد تــــم االحتفــــاظ بهمــ الســــببين  نمــــوذجمؤشــــرين فلقــ
 نموذج ن األأي هو في عملية القياس، والثان ن المؤشرين كانا معنويين احصائيا  ن هذيأهو   لو األيين،أساس

 .نموذجقد حقق حسن مطابق جيد مع وجود هذين المؤشرين لذلك لم يتم حذفهما من األ
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ختبــارات الثبــات، فلقــد تــم اختبــار ثبــات العوامــل الكامنــة باعتمــاد ثالثــة اختبــارات هــي ال واســتكماال   
ثبتــت أنهــا أبــارات عامــل كرونبــاخ ومعــدل التبــاين المســتخلص. وكانــت نتيجــة هــذه االختالثبــات المركــب وم

الدراسـة، باسـتثناء قيمـة معـدل التبـاين المسـتخلص   أنمـوذجصدق العوامل الكامنـة التسـعة التـي وظفـت فـي  
ن أكـن مـن الحـد المقبـول. ويم أدنـىكانت قيمة هذا العامل   إذ للعامل الكامن المسمى االستعداد المنظمي،  

ســباب الضــعف فــي أدراج ويمكــن ا. X38 , X36يكــون الســبب هــو الضــعف فــي ثبــات مؤشــري القيــاس 
 :اآلتيثبات العامل الكامن االستعداد المنظمي على النحو 

يعـد  Lokuge et al. (2019)لقياس االستعداد المنظمي والمعد مـن قبـل  المستعملن المقياس إ .1
ــة نســـبيا   ــن المقـــاييس الحديثـ ــذي مـ ــاء، والـ ــة فـــي األ إلـــىه اســـتناد و تـــم بنـ نظـــم  أدبيـــات ســـس النظريـ

ه اسـتعمال. ولكـن المقيـاس لـم يـتم خضاعه لمقاييس الصدق والثبـات، واختبـاره ميـدانيا  إالمعلومات و 
المشــاكل الموجــودة فــي  أوجــل تشــخيص نقــاط الضــعف أتبــاره فــي بيئــات مختلفــة، وذلــك مــن اخ أو

 المقياس.

لقيــاس االســتعداد المنظمــي، وعنــدما تــم  ا  ( مؤشــر 21فرعيــة و ) ة ابعــاد  ن المقيــاس يتضــمن ســبعإ .2
بعاد فرعية في المقياس وبما يتناسـب أتة س من  واحدةتم اختيار فقرة قياس   اختيار فقرات القياس

الحية المقيــاس. وهنــا يمكــن الدراســة، وتــم عرضــها علــى المحكمــين لغــرض بيــان صــ أهــدافمــع 
نيــة عاملــة متســقة لتمثيــل االســتعداد رهــا قــد ال تكــون فــي بن فقــرات القيــاس التــي تــم اختياإالقــول 

 الضعف في ثبات هذا العامل الكامن.  إلى أدىالمنظمي، وهذا ما 

ن إ إذ سباب ضعف القياس للعامل الكامن االسـتعداد المنظمـي، أ أحد قد يكون اختالف العينة هو  .3
ن فقرات المقياس في الدراسة أفي حين صلي تم توجيهه لمديري المعلومات التنفيذين،  ألالمقياس ا

ــة بالكــادر ءالحاليــة قــد تــم تعــديلها وبمــا يــتال فــي المستشــفيات  الطبــيم مــع عينــة الدراســة والمتمثل
 . ةاألهلي

ن مؤشـرات القيـاس التـي اعتمـدت لتمثيـل االسـتعداد المنظمـي ال إعلى الرغم من ذلك يمكن القول   
ن تؤخــذ أولكــن لزيــادة ثبــات المقيــاس يمكــن  مــل الكــامن،فــي تمثيــل وقيــاس هــذا العا حصــائيا  إمعنويــة  تــزال

 . المالحظات المؤشرة عليه في حال استعماله مستقبال  
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 الثاني  بحث امل

 وفرضياته  دراسةال  أمنوذج مناقشة نتائج اختبار  
 

عبر مناقشة فرضيات    دراسةالبنائي لل  نموذجلمناقشة نتائج اختبار األ بحث  تم تخصيص هذا الم
كمادراسةال سابقا  أ  ،  المس  عشر  دراسةال  ت تضمن  شرنا  خصائص  تأثير  تبين  والعوامل فرضيات  تفيد 

انتشار تطبيقات تقانة المعلومات. وتم مناقشة نتائج اختبار الفرضيات على النحو  المنظمية المحفزة في  
 : اآلتي

 ة طبيالفي انتشار تقانة المعلومات  معنوياا  الشخصي تأثيراا  بداعاإليؤثر ى: لو األ الفرضية 
تأثير   باختبار  الفرضية  هذه  المعلومات    بداع اإلاختصت  تقانة  انتشار  في   إذ ة،  الطبيالشخصي 

الشخصي في    بداعاإل  يؤديهالذي    يساسالدور األ   إلىت  أشار التي    دبيات األ  إلىاستندت هذه الفرضية  
المعلومات  انتشا تقانة  ولقد  الطبير  تأثيرأة.  وجود  الفرضية  هذه  اختبار  نتائج  لإل  شرت    بداع معنوي 

المعلو  تقانة  انتشار  في  في  الطبيمات  الشخصي  جاء  ما  يؤيد  وهذا  المعلومات.    أدبيات ة.   إذ نظم 
تقانة    بداعاإل   استعمالن  أ   إلى  Agarwal & Prasad (1998, 214)أشار مجال  في  الشخصي 

 .Haug et alأكد ، هنفس  هذه االتقانة. وفي السياق لقرارات تبني وانتشار يساسالمحرك األ المعلومات يعد 

المحمولة لدى    جهزةاأل  استعمالالنتشار    الشخصي هو المحدد الرئيس  بداعاإل  ان  على   (464 ,2018)
و  الجديدة.  المعلومات  تقانات  والتكييف مع  السن  ن  أ  إلى    Mahat et al., (2012, 288)أشاركبار 

فراد  ن ألأ  أكد   إذ الجديدة وانتشارها    انةتققبول ال  فيالتي تؤثر    يةساساألالعوامل    أحد الشخصي هو    بداعاإل
 Thakur etالجديدة وتجربتها. وذكر )  تقانةكثر قدرة على استكشاف الأالشخصي العالي هم    بداعاإلذوي  

al. (2016, 6-7   ن  إ  إذ التقانية الحديثة،    دوات ي األمستعملالشخصي مرتبط ارتباط ا وثيق ا ب  بداعاإلن  أ
بالخص  األفراد الء  ؤ ه دامفتونون  يولد  مما  المتطورة  للمنتجات  الجديدة  التقانة    ستعمال ال  ا  جوهري  ا  فعائص 

 على انتشارها.   ون يعمل ومن ثمّ 
 ى.  لو األالدراسة يتم قبول الفرضية  أنموذجة الختبار  اإلحصائيالنتائج  إلى على ذلك، واستنادا    بناء  

 ة الطبيفي انتشار تقانة المعلومات  معنوياا  راا تأثي تقانة المعلومات تؤثر الكفاءة الذاتية لالفرضية الثانية:  
ل الذاتية  الكفاءة  تأثير  اختبار  على  الفرضية  هذه  المعلومات ركزت  تقانة    تقانة  انتشار  في 

الكفاءة الذاتية    تؤديهالذي    الدور  ت تناولالتي    دبيات األتم بناء هذه الفرضية على    إذاة،  الطبيالمعلومات  
المعلومات   تقانة  انتشار  بينّ طبيالفي  ولقد  للكفاءة ة.  معنوي  تأثير  وجود  الفرضية  هذه  اختبار  نتائج  ت 

نتائج اختبار هذه الفرضية متوافقة مع  الطبيالذاتية في انتشار تقانة المعلومات    دبيات األة. ولقد جاءت 
تية  أن الكفاءة الذا   Reychav et al. (2019,21)ن  يّ ب  إذ هذه العالقة،    ت تناول والدراسات السابقة التي  
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اال  ا  مهما   دور   تؤدي و   ستعمالفي  للتقانة  اال  أحد الفعال  موثوقية  ستعماالهذه  تحسين  في  تتمثل  ت 
عند   للمرضى  ومقدمي    جهزةاألتطبيقات    استعمالالتقريرالذاتي  المرضى  بين  اتصال  كنقطة  المحمولة 

نتيجة    إلىد توصل  فلق  (Alghamdi et al.,2020, 220)انتشارها. اما    ومن ثمّ ة،  الطبيخدمات الرعاية  
 االنترنت ليست فقط مؤشرا    استعمالمن قبل الطلبة للدراسة ب  تقانة المعلومات ن الكفاءة الذاتية لأمفادها  

ولكن    قويا   للطالب  األكاديمي  النجاح  يؤثر    أيضا  على  مهم  كورسات   فيعامل  ألخذ  الطالب  اختيار 
في الفصول الدراسية، وهذا ما يعني    تقانةال  الستعمال  ا  مهم  كونها عامال    فضال  عن  عبر اإلنترنت   ى آخر 

المعلومات. تقانة  الكبير  إلى(  Turja et al. 2019, 7)انتشار  انتشار    الدور  في  الذاتية  للكفاءة 
انطالق الالطبي  التقانات الروبورتات في مجال   نقطة  للعاملين  العالية  الذاتية  الكفاءة  هذه    ستعمالة وعد 

فلقد توصل   Jacobs et al. (2019 ,6)الجديدة. اما    تقانةالكتساب ال  ا  ساسأكونها    فضال  عنالروبرتات  
المعلومات سوف    تقانةفي دراسته على طلبة كلية الصيدلة بأن امتالك الطلبة للكفاءة الذاتية في مجال  

ونشر   لتبني  استعدادهم  ودمج  الطبيالمعلومات    تقانةيعزز  ال  استعمالة  الرعاية    تقانة هذه  في  بسالسة 
دور ا مهم ا في    تؤديلكفاءة الذاتية  على أن  ا  Sam et al. (2005, 213)   أكدلسريرية المستقبلية. و ا

  األفرادالحاسوب من قبل    استعماليكون  انتشار    إذه،  استعمالالقرارات التي تتضمن اعتماد الحاسوب و 
قدر    إظهارذات الصلة و   انات التقالحاسوب و   جهزةهم أل استعمالذوو الكفاءة الذاتية العالية في الحاسوب و 

اإل من  بالحاسوب    أداءفي    نجازأكبر  المتعلقة  ب  أعلىالمهام  المقارنة  عند  المهارات    األفراد بكثير  ذوي 
 المنخفضة في الكفاءة الذاتية الحاسوب.

التوصل    بناء   تم  ما  في    إليهعلى  الثانية  الفرضية  اختبار  في  نتائج    دراسةال  أنموذج  إطارمن 
 تقرر قبول الفرضية الثانية.  أعالهفي  دبيات األمناقشة ى لإوباالستناد 

 ة الطبيفي انتشار تقانة المعلومات  معنوياا  يؤثر موقف المستفيد تجاه التقانة تأثيراا الفرضية الثالثة: 
المعلومات   ت تناول تقانة  انتشار  في  التقانة  تجاه  المستفيد  موقف  تأثير  اختبار  الفرضية  هذه 

  إطار العالقة بين العاملين الكامنين في    ت تناولالتي    دبيات األ  إلى  ء هذه الفرضية استنادا  تم بنا  إذ ة،  الطبي
ظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية وجود تأثير معنوي لموقف المستفيد في  أ. ولقد  داريةنظم المعلومات اإل

 Cárdenas)  أشار  إذ   نظم المعلومات،  أدبيات ة. وهذا يتفق مع ما جاء في  الطبيانتشار تقانة المعلومات  

et al. (2019, 9  أكدالمعلومات. كما    تقانة وانتشار    استعمالفي التنبؤ ب  تقانةالمواقف تجاه ال  يةأهم  إلى  
(McLean et al. (2020,154-155  اإل  على عبر  يجابيالمواقف  المحمول  الهاتف  تطبيقات  تجاه  ة 

ة الوالء للعالمات التجارية وتكرار الشراء وتكرار ة وزياد إيجابي نتائج سلوكية    إلىة تؤدي  اإللكتروني التجارة  
ي  استعمال ما  وهذا  الشراء،  عمليات  في  المحمول  في مضمونه  الهاتف  و   إلىشير  التقانة.    أشار انتشار 

(Ivanov et al. (2018, 5  الأ ب تجاه  الموقف  مباشر    يةأهم  اذ الجديدة    تقانةن  بشكل  ومرتبط  كبيرة 
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  (Bögel et al. ,2018 ,3ما أفي صناعات السفر والضيافة. الروبوتات وانتشار  استعمالبالموقف تجاه 
توصل    ( مفادها  إلى فلقد  مواقف  أ   نتيجة  ب  تقانة من    األفراد ن  طرديا  مرتبطة  هذه    استعمالالمعلومات 
 ، كما أن المواقف السلبية تجاهها تعيق انتشار هذه  التقانات. تقانةال

 قبول الفرضية الثالثة. تقرر أعالهرد من نتائج أو بناء  على م
 ة الطبي المعلومات  تقانةفي انتشار   معنوياا  المعلومات تأثيراا الفرضية الرابعة: تؤثر ثقة المستفيد بتقانة 

تمثل الهدف من بناء هذه الفرضية بأختبار تأثير ثقة المستفيد بتقانة المعلومات في انتشار تقانة  
ي انتشار تقانة المعلومات. ثقة المستفيد ف  ت تناولالتي    بيات د األة، وذلك باالعتماد على  الطبيالمعلومات  

انتشار أولقد   المعلومات في  بتقانة  المستفيد  لثقة  تأثير معنوي  الفرضية وجود  اختبار هذه  نتائج  ظهرت 
-Agag& El أشار  إذ ة. وهذا يؤيد ما جاء في كثير من بحوث نظم المعلومات،  الطبيتقانة المعلومات  

Masry (2016,107)   بنجاح في مجتمع السفر    األفراد في زيادة مشاركة    أن الثقة تشكل دور ا مهم ا   إلى
بهذه التطبيقات المستندة    األفراد بناء ثقة    إلىمجتمع السفر عبر اإلنترنت    يرويحتاج مد   إذ عبر اإلنترنت،  

ثمّ ،  تقانة  إلى موقف    ومن  و   استعمالتجاه    إيجابيتكوين  المجتمع  في  المعلومات  هذه   تعمالاستقانة 
 Ho) يرى  السحابية،  التقانات تبني وانتشار    إطاركبر وضمان انتشارها في المجتمع. وفي  أالطريقة بشكل  

et al. 2017, 35)  يؤثر  أ ب مهم ا  عامال   تكون  أن  يمكن  الثقة  اتخ   فين  ق بل    إذ عملية  من  القرارات 
بمعنى   وانتشارها،  السحابة  تقنيات  لتبني  بأ  آخرالمستفيدين  الثقة  تمثل  ن  المعلومات  العوامل    أحد تقانة 

 شركات.  أو ا  فراد أومات بين المستفيدين سواء كانوا المحددة لتبني وانتشار تقانة المعل
وضوع الثقة من خالل مسح القيمة العالمية لتطوير  م  Kirs & Bagchi, 2012, 413))  تناولو 
ا مثل االتصال عن بعد والخدمات  المعلومات واالتصاالت والظواهر ذات الصلة )كقضاي  تقانةمنتجات  

التغير في الثقة على    معدل  أثرة( على المستوى الوطني، وكيف  اإللكترونيالتي تتطلب استعداد الحكومة  
واال  تقانة انتشار   نتائج  أكد   إذ تصاالت،  المعلومات  الثقة  دراستت  أن  العديد من    ا  مهم  ا  دور   تؤديهم  في 

المعلومات واالتصاالت يرتبط    تقانةن انخفاض معدل انتشار  أ  المعلومات ووجدا  تقانةمستويات اعتماد  
 مع انخفاض معدل الثقة. 

االختبار    إلى   استنادا   وبناء    نموذج أل  اإلحصائينتائج  في    الدراسة  المناقشة  تم    أعالهعلى  فلقد 
 قبول الفرضية الرابعة.  
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 ةالطبيالمعلومات  تقانةنتشار في ا معنوياا  العليا تأثيراا  دارةاإلالفرضية الخامسة: يؤثر دعم 

دعم   تأثير  باختبار  الفرضية  هذه  المعلومات    العليا   دارة اإلاختصت  تقانة  انتشار    إذ ة،  الطبيفي 
العليا في    دارةاإلدعم    يؤديهالذي    ي ساسالدور األ   إلىت  أشار التي    دبيات األ  إلى استندت هذه الفرضية  

تقانة المعلومات  انتشا تأثير معنوي لدعم  شرت نتا أة. ولقد  الطبير    دارة اإلئج اختبار هذه الفرضية وجود 
المعلومات   تقانة  انتشار  في  دراسة  الطبيالعليا  نتائج  خالل  ومن  القول  يمكن  وبعامة،  الرب  ة.  جاد 

يتمثل  (   182،  2019) والذي  المنظمات  الهندسة في  إعادة  تطبيق عمليات  ينجح  أن  الصعب  أنه من 
  إذا ات العصر إال  المعلومات، التي تواكب تغيير   التقانات ،وبضمنها تقانة  استعمالبتغيير نمط أعمالها و  

لإل وتأييد  دعم  هناك  أل  دارةكان  وذلك  العمليات،  لهذه  الهنالعليا  إعادة  عملية  تحتاج  ن  دعم    إلىدسة 
و  وفنى  إعادة  تنظيمي  عمليات  في  والخبيرة  المتخصصة  الكوادر  وتوفير  الوقت  وتوفير  ولوجستي  مادي 

 .الهندسة
من       سياق  توفي  المعلومات،ال  دارة اإلدعم    ثيرأاقشة  تقانة  انتشار  في    أشارعليا 

(Lee. et al.,2016, 466  )وتنفيذ    المعلومات   تقانةي ا لنجاح  أساسالعليا يعد شرط ا    دارةاإلن دعم  أ  إلى
العليا   دارةاإلم ن نقص دعأ( 204، 2018)العزيرو  السبعاوي عمليات تبني نظم المعلومات وانتشارها. وذكر 

الطبية،    أحد يمثل   المعلومات  تقانات  تبني  أمام  المهمة  دعم  إ   إذ المعوقات  النقص في   العليا    دارةاإلن 
تحفيز   على  وا  األفراد وقدرتها  التبني  عملية  في  سلبي  تأثير  ذا  سيكون  التقانات  هذه  تبني  لتطبيق  على 

في    رئيسيا    دورا    يؤديالعليا    دارةاإلن دعم  أ  أيضا    أكد ( فلقد  9،  2018)ما العمارة  أواالنتشار لهذه التقانة.  
يحتاج لتوفير الدعم والتأييد    وانتشارها  دارةاإلن تطبيق هذه النمط من  إ  إذ ة،  اإللكتروني   دارة اإلنجاح تبني  
للمستويات اإل  دارةاإلمن قبل   المالية    ى خر اآل  داريةالعليا   توفير المخصصات  التنظيمي، مع  الهرم  في 

 . ةاإللكتروني دارةاإلة إلجراء التحول المطلوب نحو الكافي

اختبار   إلى   استنادا   نتائج  دعم    نموذجاأل   ما ورد من  تأثير  اختبار  العليا في    دارةاإلفيما يخص 
 انتشار تقانة المعلومات تقرر قبول الفرضية الخامسة. 

 ةالطبينات المعلومات في انتشار تقا معنوياا  الفرضية السادسة: تؤثر مشاركة المستفيد تأثيراا 
العوامل المنظمية في انتشار    أحد جل اختبار تأثير مشاركة المستفيد ك أم وضع هذه الفرضية من  ت

نتائج اختبار  الطبيتقانة المعلومات   تأثير مشاركة المستفيد في انتشار  إالدراسة    أنموذجة. ولقد بينت  ن 
بعض   إليهالنتيجة غير متسقة مع ما توصلت  ة كان غير معنوي. وقد تكون هذه  الطبيتقانة المعلومات  
ات من بعض الدراسات شار الوقت ذاته هناك بعض اإل  نظم المعلومات، ولكن في  أدبيات الدراسات في  

 ى المعلومات. فعلفي نجاح وانتشار تقانة    حرجا    على انه النقص في مشاركة المستفيد قد ال يكون عامال  
وجد  المثال،  االستشكا Flower & Horan (2009) سبيل  دراستهما  اعتمدت  فية  في   أسلوب التي 



185 

 

مة في نجاح العوامل المه  أحد لم يذكروا مشاركة المستفيد كجميعهم  المقابالت، ان المشتركين في الدراسة  
بمعن  المعلومات،  يؤدي  آخر  ىنظام  قد  كعامل  المستفيد  مشاركة  في  النقص  يظهر  لم  نظم   إلى،  فشل 

ولقد   العإ بالقول  نفسها  المسألة    إلى  Burns & Light (2008)  أشارالمعلومات.  من  ن    أنظمة ديد 
 المعلومات تعد فاشلة في فترات زمينة معينة على الرغم من مشاركة المستفيد في تطوير وتطبيق النظام.  

د فــي انتشــار تقانــة الدراســة الحاليــة، يمكــن تبريــر عــدم معنويــة تــأثير مشــاركة المســتفي إطــاروفــي 
ــتفيد  الطبــــيلكــــادر ن اأالمعلومــــات هــــو  المشــــغل، وهــــم  -فــــي المستشــــفيات يمكــــن عــــدهم مــــن نمــــط المســ

، وهـم ال يطـورن وال يتحكمـون بالتطبيقـات الحاسـوبية ينخـر اآلن فقـط للتطبيقـات المطـورة مـن قبـل و مسـتعمل
(Cotterman & Kumar, 1989)  العامـل فـي  الطبـيالمشـاركة مـن قبـل الكـادر  فـإنعن ذلك،  . فضال

ن مشـاركة مشـاركة رمزيـة، وعلـى وفـق لهـذا النـوع مـن المشـاركة يـتم طلـب رأي قد تكو   ةهلياألالمستشفيات  
نها تكون مشاركة مـن خـالل النصـيحة، وهنـا يـتم الحصـول أ أوالمستفيد ولكنه قد ال يؤخذ بنظر االعتبار، 

المراجعـة من خالل المشـاركة فـي اجتماعـات التقـويم و  أوعلى نصيحة المستفيد ورأيه من خالل المقابالت  
ة الطبيـن القرار في تطوير تقانات المعلومات إة في المستشفى. وهنا يمكن القول المستعملللتقانات الطبية  

ه مــن قبــل إذ يــتم اتخــ ومــن ثــمّ تقانــة المعلومــات هــو قــرار اســتراتيجي  إلــىالطبيــة المســتندة  جهــزةاألشــراء  أو
 جهـزةاألصـحاب الخبـرة والدرايـة فـي أ األطبـاء معظمهـم مـنن و و لذين من ضمنهم المستثمر العليا، وا  دارةاإل

خير يبقى بيـد القرار األحول هذه التقانات ولكن  الطبيراء الكادر آة. ولكن هذا ال يمنع من استقبال الطبي
 العليا للمستشفى.   دارةاإل

األ  بناء   اختبار  نتائج  تقانة    نموذجعلى  انتشار  في  المستفيد  مشاركة  تأثير  اختبار  يخص  فيما 
 معلومات تقرر رفض الفرضية السادسة. ال

ل التحتية  البنى  تؤثر  السابعة:  تأثيراا   تقانة الفرضية  المعلومات    معنوياا   المعلومات  تقانات  انتشار  في 
 ة الطبي

في انتشار تقانة المعلومات    المعلومات   تقانة اختصت هذه الفرضية باختبار تأثير البنى التحتية ل
بناة،  الطبي تم  استنادا  ؤ إذ  التي    أدبيات   إلى  ها  المعلومات  وتقانة  في    ت تناولنظم  الكامنين  العاملين 

في   المعلومات   تقانةضحت نتائج اختبار هذه الفرضية وجود تأثير معنوي للبنى التحتية لأو الفرضية. ولقد  
 ي أو سيس  أشار  إذ السابقة هذه النظرية ،    ت العديد من الدراسات أكد ة. وقد  الطبيانتشار تقانة المعلومات  

توفيرأ  إلى(  33،  2016) ل  ن  التحتية  وتوفير    تقانةالبنية  واالتصاالت  والمعدات   جهزةاألالمعلومات 
لال واتاحتها  المالئمة  المعرفة  واساليب ومصادر  نطاق ممكن من متطلبات أو على    ستعمالوالبرامج  سع 

ن تحسين البنية التحتية  بأ   Pradhan et al. (2018, 1)ة وانتشارها. وذكراإللكتروني دارةاإلنجاح تطبيق 
وانتشار    تقانةل تبني  سياسات  صياغة  في  ضرورة  يمثل  واالتصاالت  في   تقانة المعلومات  المعلومات 
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ن تنفيذ انشطة سلسلة القيمة  أ  إلى   Zhu et al. (2006)  أشاروفي السياق ذاته،  المجال االقتصادي.  
عن ذلك، وجدت   تقانة المعلومات. فضال  نترنت ترتبط بشكل وثيق بالبني التحتية ل منصات اإل   استعمالب

بعد    Lin & Lee (2005)دراسة   يعد  المعلومات  لتقانة  التحتية  البنى  الناجح  أساس ان  التبني  في  ي 
شملت   Peansupap & Walker (2005)وتوصل  ة.  اإللكتروني  األعمالوانتشار   التي  دراستهم  في 

العوا تحديد  لغرض  استراليا  في  كبيرة  بناء  شركات  المعلومات ثالث  تقانة  انتشار  في  المؤثرة  مل 
يعد  أمفاده    أساساستنتاج    إلىواالتصاالت   التحتية  البني  النقص في  المؤثرة سلبا    أحد ن   في    العوامل 

 انتشار تقانة المعلومات. 
لتقانة المعلومات في انتشار تقانة المعلومات تقرر قبول   لنتائج اختبار تأثير البنى التحتية  وفقا 

 السابعة. الفرضية 
إل المنظمي  الستعداد  يوثر  الثامنة:  المعلومات  بداعالفرضية  تقانة    معنوياا   تأثيراا   تقانة  انتشار  في 

 ة الطبيالمعلومات 
االستعداد المنظمي في انتشار تقانة المعلومات،   أثرجل اختبار  أتم بناء هذه الفرضية وذلك من  

التقانة.  لالست  يجابيالتأثير اإل   إلى ت  أشار   دبيات األن  إ  إذ  انتشار  المنظمي في  نتائج  أولقد  عداد  ظهرت 
تأثير   وجود  الفرضية  هذه  إلاختبار  المنظمي  لالستعداد  المعلومات    بداع معنوي  . وانتشارها  ة الطبيتقانة 

ضرورة    إلى  Aziz et al. (2012, 7)أشار  إذ وهذا يؤيد ما جاء في كثير من بحوث نظم المعلومات،  
المعلومات لضمان تنفيذها بنجاح وتحقيق انتشارها   تقانة أثناء تنفيذ  أونظمي قبل إجراء تقييم لالستعداد الم

يتمثل في    اإللكترونيالتعلم    إلىن نقطة االنطالق نحو التحول  إ  Haney (2002, 10بكفاءة. وذكر )
األ  تحديد  خالل  من  المنظمة  استعداد  والقيود.    هدافمدى  والموارد  والمحفزات  واالحتياجات 

ة يتطلب تقييم االستعداد التنظيمي  اإللكترونين اعتماد الحكومة  أ    Alghamdi et al. (2011 ,3)أكد و 
الحكومة    تقانةل مبادرات  فعالية  لتحسين  واالتصاالت  كما  اإللكترونيالمعلومات  وانتشارها.  ة 
يعد  أ   إلى   Lokuge et al. (2018,32)أشارو  التنظيمي  االستعداد  و أن  لتخصيص  فاعلة    إدارة داة 

عمليات  اال في  المنظمة،    داعباإلستثمارات  في  المحتملة  والضعف  القوة  مجاالت  ومعيارتحديد  الرقمي، 
 .Zhu et alدراسة    ت ثبتأعن ذلك، فلقد    الرقمي. فضال    بداعاإل وانتشار    استعمالوالعامل الحاسم في  

ن  إ ة، أي  اإللكتروني  دارةاإلللنية في تبني    يةساساألالمتطلبات    أحد ن االستعداد المنظمي هو  أ   (2003)
ومن هنا يمكن    ة هو االستعداد المنظمي وبخاصة التقاني منها.  اإللكتروني  دارةاإلمحددات نوايا تبني    أحد 

ليس في مرحلة التنفيذ فحسب،    حاسما    ن االستعداد المنظمي لتبني تقانة المعلومات يعد عامال  أمالحظة  
داعمة لما    Lin & Lin (2008)جاءت نتائج دراسة  بل في مرحلة التفكير في تبني هذه التطبيقات. و 

المعلومات،    إليه توصلت   تقانة  انتشار  في  المنظمي  االستعداد  تأثير  بخصوص  السابقة   إذ الدراسات 
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الدراسة   تأثير أاستنتاج مضمونه    إلىتوصلت  هناك  الخارجي   الستعداد   ا  معنوي  ا  ن  االنتشار  الشركاء في 
 ة.  اإللكترونيعمال لأل

المعلومات  عل  بناء   تقانة  انتشار  المنظمي في  االستعداد  تأثير  اختبار  نتائج    إطارة في  الطبيى 
 الدراسة تقرر قبول الفرضية الثامنة.   أنموذج

 ة.الطبيفي انتشار تقانات المعلومات  معنوياا  تأثيراا الفرضية التاسعة: تؤثر خصائص المستفيد 

  إذ ة،  الطبيد في انتشار تقانة المعلومات  اختصت هذه الفرضية باختبار تأثير خصائص المستفي
الفرضية   هذه  في   يةأهم   إلىت  أشار التي    دبيات األ  إلى استندت  المستفيد  تقانة    خصائص  انتشار 

ولقد  المعلومات  انتشار  أ.  في  المستفيد  لخصائص  معنوي  تأثير  وجود  الفرضية  هذه  اختبار  نتائج  شرت 
المعلومات   منالع  ت تناول  إذ ة.  الطبيتقانة  النظرية.    أدبيات   ديد  هذه   .Zhang et al)  أكد   وقد النظم 

  استعمال تجاه    يجابيأكثر خبرة وأكثر كفاءة سيزيد ذلك من موقفهم اإل  المستعملكلما كان      2016,1)
 ,Nambisa et al. (1999وذكر ) على انتشار التقانة.  فيما بعد بشكل مستمر، وهذا ما سينعكس    تقانةال

ل  385 المستفيد  امتالك  تقاأن  تجاه  الميل  مثل  الخصائص  بهذه  بعض  وثقته  المعلومات  نة 
النهاية  إبداعوبالتقانة في  سيؤدي  ل  إلىاتها  المبتكرة  التطبيقات  المعلومات.   تقانةانتشار 

تقانة    إلىة والمستندة  الطبي ن اعتماد بعض نظام الرعاية  أ  Dhukaram et al. (2011, 483)ضحأو و 
ت المعلومات   ولم  اعتمادها  يتم  بسب  إلىصل  لم  االنتشار  )  ب مرحلة  المستفيد  ثقة  خصائص    أحد نقص 

التطبيقات.   بهذه  استعراض المستفيد(  خالل  من    Xu & Quddus (2005)ومن  في    دبيات األللكثير 
ن  خصائص المستفيد تعد عوامل أ  إلى عالقة خصائص المستفيد بانتشار تقانة المعلومات، توصل    إطار

 تقانة المعلومات.  داعإبمهمة في تفسير تبني وانتشار 

 أنموذج   إطارة في  الطبينتائج اختبار خصائص المستفيد في انتشار تقانة المعلومات    إلى  استنادا  
 الدراسة، تقرر قبول الفرضية التاسعة.  

 ة.الطبيفي انتشار تقانات المعلومات  معنوياا  الفرضية العاشرة: تؤثر العوامل المنظمية تأثيراا 
الفرضية  ت تناول المعلومات    هذه  تقانة  انتشار  في  المنظمية  العوامل  تأثير   إذ ة،  الطبياختبار 

العوامل المنظمية في    تؤديهالذي    يساسالدور األ   إلىت  أشار التي    دبيات األ  إلىاستندت هذه الفرضية  
مية هذه الفرضية وجود تأثير معنوي للعوامل المنظبينت نتائج اختبار ة. ولقد  الطبينة المعلومات  انتشار تقا 

المعلومات   تقانة  انتشار  فقد    أدبيات ة وبشكل متسق مع  الطبيفي  المعلومات.   & Gangi)  أشارنظم 

Wasko (2009, 311  تبني    إلى أن يستند    بداعاإل قرار  المعلومات  تقانة  المنظمة    إلىفي مجال  قدرة 
لمخ  واالستجابة  والمادية  الفنية  المتطلبات  وتلبية  هذه  أو لفهم  بشأن  المجتمع  بيّ بداعاإلف  وقد  ن  ات. 

(Brancheau & Wetherbe (1990, 139    للتقانة    دارةاإلأن انتشار التقانة يعتمد على فهم واستعداد
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بالعوامل المنظمية    Wiredu (2007, 27)الجديدة. وبين   مسألة مهمة النتشار تقانة المعلومات تتعلق 
نشر اعتماد التقانات المحمولة في اعمالها  أن المنظمات التي تتبنى وت   أكد   إذاالواجب توافرها لالنتشار،  

التي  المتطلبات  كل  توفير  عبر  وذلك  التقانات،  لتلك  للمستفيد  المطلق  القبول  لدعم  تسعى  أن  يجب 
  اإللكتروني   الطبيالسجل    استعمالبان    Burke et al. (2011, 469ضح )أو يحتاجها المستفيد للتبني. و 

 دارة اإلة يتطلب توفير توفير الدعم والتدريب من قبل  الطبيمات  قي نطاق اعتماد تقانة المعلومات المعلو 
في للعوامل المؤثرة    نموذجه أل بنائ  إطارهذه التقانة. وفي    استعمالقبل بدء التنفيذ، وذلك لضمان انتشار  

  ية أساس نتيجة    إلى  Kim & Galliers (2004)توصل    دبيات األ  إلىباالستناد  انتشار تقانة المعلومات،  
  من العوامل المؤثرة في انتشار تقانة المعلومات.  يةساس األركان األ أحد ن العوامل المنظمية تمثل أمفادها 

الدراسة وبخاصة فيما يتعلق باختبار تأثير العوامل المنظمية في    أنموذجنتائج اختبار    إلى  استنادا  
 انتشار تقانة المعلومات، تقرر قبول الفرضية العاشرة.  

 
 

  



189 

 

 الفصل السابع 
 ستنتاجات والتوصيات وحمددات الدراسةاال

   الولالمبح  
 الستنتاجات  

تنفيـذها   بمثابة استخالص لخطـوات  الدراسة  يتعلق    والسيماتمثل استنتاجات  العمليبالجفيما  ، انب 
للدراسة الحالية   اطار نتائج عملية تحليل البيانات ووفقا    ن تكون هذه االستنتاجات فيأوهذا ما يتطلب  

 ة :اآلتي صل لالستنتاجات يمكن التو 
البيّ  .1 التحليل  نتائج  توافر  نت  على  المبحوثين  تأكيد  تم  إوصفي  التي  المستفيد  خصائص  بعاد 

وسط حسابي على النحو    أعلىبعاد من حيث  راسة الحالية، وكان تسلسل هذه األاعتمادها في الد 
 : اآلتي

ة على  الطبين من تقانة المعلومات  ن كونهم مستفيديو المبحوث  األفراد   أكد الثقة بتقانة المعلومات:   -أ
العال  اداثقتهم  حيث  من  وذلك  التقانة  بهذه  طريقة،  ؤ ية  بأفضل  والعالجية  التشخيصية  للمهام  ها 

ها من  إذ يتم اتخة التي  الطبين القرارات  أ  إلى ة واضحة  شار إعن الثقة بمخرجاتها. وفي هذا    فضال  
 نات. مخرجات هذه التقا  إلىتكون مستندة  الطبيقبل الكادر 

ن امتالك المبحوثين لكفاءة  أ  إلىت نتائج التحليل الوصفي  أشار :  تقانة المعلومات الكفاءة الذاتية ل  -ب 
ال الكادر  إ  إذ ،  التقانة  ستعمال ذاتية  ال  الطبين  الكافية  المهارة  تقانة    ستعماليمتلك  تطبيقات 

لمادية لهذه التقانة.  ا  جزاءعن قدرة البعضهم منهم على التعامل مع األ  ة، فضال  الطبيالمعلومات  
تمكنهم   التي  للكفاءة  المجال، وامتالكهم  الحاصة في هذا  للتطورات  يدل على مواكبتهم  وهذا ما 

المعلومات   تقانة  سس  تحديث عليها، وذلك المتالكهم األ  ة حتى في حصول الطبيمن استعمال 
 ها.  استعمالالمعرفية التي تمكنهم من 

  ا  إيجابي  ا  المبحوث موقف  الطبينتائج التحليل امتالك الكادر    رت ظهأموقف المستفيد تجاه التقانة:   -ج
ن شعور الكادر إ  إذ ة المستعملة في المستشفيات التي يعملون بها.  الطبيتجاه تقانات المعلومات  

هذه    استعمالنفسهم في  انات وشعورهم بالمتعة، وتحديهم أل هذه التق  استعمال الطبي بالرضا عن  
 ة موقفهم تجاهها.  إيجابي  شرالتقانات بتفوق كلها تؤ 

المبحوث لديه ميل   الطبين الكادر  أالوصفي    اإلحصائيشرت نتائج التحليل  أالشخصي:    بداعاإل -د 
ما  في  والسيما الشخصي وذلك من خالل سعيهم لتطوير الذات في مجال اختصاصهم    بداعاإل نحو  
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المعلومات   بتقانة  هذه  الطبييتعلق  في  التحديثات  على  واالطالع  و التقا ة،  االستفادة   محاولةنات 
 منها.   

نت هذه النتائج توافر خصائص  فيما يتعلق بينت نتائج التحليل الوصفي للعوامل المنظمية فلقد بيّ  .2
المستش في  العوامل  على  هذه  اعتمادا  وذلك  المبحوثة  هذه آفيات  توافر  وكان  المبحوثين،  راء 

 امل:وحسب الوسط الحسابي لكل ع دنىاأل  إلى علىبالترتيب من األ

ن هناك مشاركة للمستفيدين في مجال اختيار تقانة المعلومات أشرت النتائج  أمشاركة المستفيد:   -أ
عن المشاركة في   ة التي تتبناها المنظمة وتحديد خصائص ومواصفات هذه التقانة، فضال  الطبي
 في المستشفى.  ة حاليا  المستعملة الطبيالمعلومات  تقانات  أداءتقويم 

اإل  الطبيادر  الك  أكد عليا:  ال  دارةاإلدعم    -ب  اهتمام  على  المستشفيات  المبحوث  في  العليا  دارات 
ة وبخاصة من حيث حرص الطبيالمبحوثة بتقديم الدعم المطلوب فيما يتعلق بتقانة المعلومات  

بالنسبة   استراتيجيا    ا  ة الحديثة، وعدها مورد الطبيدارات على االستثمار في تقانة المعلومات  هذه اإل
 فى. للمستش

البنى   -ج بتوفير  المبحوثة  المستشفيات  من  واضح  اهتمام  هناك  المعلومات:  لتقانة  التحتية  البنى 
خالل توفير    ة، وذلك منالطبيفي تقديم الخدمات    يا  أساس  التحتية لتقانة المعلومات كونها عامال  

ب  تتكفل  اتصال  فضال  إقنوات  المستفيدين،  بين  التواصل  االستشا  دامة  خدمات  توافر  رات  عن 
 ة، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمرضى.الطبيوالتدريب على تقانة المعلومات 

خص -د  توافرت  المنظمي:  حسب  االستعداد  وذلك  المنظمي  االستعداد  الكادر  آائص   الطبيراء 
ث والتي تمثلت بامتالك المستشفى لعالقات جيدة مع المجهزين، مع توفير تقانة محدثة،  المبحو 

 الجديدة في مجال تقانة المعلومات.  فكارتنفيذ األوقدرة على 
المعلومات   .3 تقانة  انتشار  تثبت  التي  المؤشرات  وذلك الطبيتوافرت  المبحوثة  المستشفيات  في  ة 

خالل    ستعمالكاال من  وذلك  المعلومات  لتقانة  المتعلق  استعمالالمعمق  التفاصيل  من  ة  الكثير 
تحليل البيانات المتعلقة بالحالة المرضية وتشخصيها  ن تسهم في  أ بهذه التقانة والتي من الممكن  

فضال   فيه    بدقة،  يكون  وبشكل  التقانة  هذه  على  العمل  من  وتمكنه  الطبي  الكادر  انغماس  عن 
 االرباك. إلىالتي قد تؤدي جميعا الظروف  على  مسيطرا  

بات االنموذج  القياس الخاص بالدراسة صدق وث   نموذجنتائج التحليل العاملي التوكيدي أل ت  تثبّ أ .4
المعلومات   تقانة  وانتشار  المنظمية  والعوامل  المستفيد  دليال  الطبيلقياس خصائص  يعد  وهذا    ة. 

تعمل في    نها جميعا  أاس الخاصة بكل عامل، و ؤشرات القيعلى حسن اختيار العوامل الكامنة وم
 جل قياسه.  متسق لقياس ما وظفت أل إطار
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ن هناك مشكلة  أا تبعها من اختبارات الصدق والثبات  القياس وم  أنموذجتبين من خالل اختبار   .5
الم االستعداد  قياس  مؤشرات  بعض  )تحفيزفي  القياس  مؤشري  وبخاصة  الزمالء(     نظمي 

لأل الجيد  هذي فكارو)التطبيق  حذف  يتم  ولم  معنويين  (.  كانا  كونهما  المؤشرين  في    حصائيا  إن 
 طابقة. لمؤشرات حسن الم نموذجالقياس وبسبب تحقيق األ أنموذج

توصلت    إلى  استنادا   .6 وما  الدراسة  عامل    إليهمعطيات  يعد  نتائج،    أحد الشخصي    بداعاإل من 
ينعكس هذا التاثير في الدور    إذ تقانة المعلومات،    إبداعفي انتشار    العوامل المهمة المؤثرة معنويا  

الذي   التقانة  بداعاإل  يؤديهالمحوري  انتشار  عملية  في  استعالشخصي  يمثل  والذي  الفرد  ،  داد 
التقانات   التقانات،  الطبيلتجربة  التبني المبكر لهذه  ثمّ ة الجديدة، ويحفز على  انتشارها في    ومن 

 . الطبيالمجال 

تقانة المعلومات، ويستدل   إبداعالعوامل المؤثرة في انتشار    أحد مثلت الكفاءة الذاتية في الحاسوب   .7
  إلى الكفاءة الذاتية، والذي سيؤدي بدوره    فراد األالواضح المتالك    يجابيمن هذا التأثير الدور اإل
  األشياء ة، وتعلم الطبيتقانة المعلومات  استعمالالمهام المطلوبة منه ب داءزيادة ثقة الفرد بقدراته أل

الجديدة عن هذه التقانات، وحل ما يواجهه من مشكالت واعتماده على نفسه، وشعوره بالتحدي  
 ثبات التفوق بالعمل.إو  نجازلإل

من العوامل المحفزة النتشار هذه التقانة    مهما    ل موقف المستفيد تجاه تقانة المعلومات عامال  شك .8
المجال   في  ب  إذ ،  الطبيالمعلومات  النتائج  اإلأ بينت  المواقف  مرتبطة  يجابين  للمستفيد    ا  إيجابية 

المعلومات    إبداعبانتشار   بمعنى  الطبيتقانة  كلأ  آخرة،  مدركا  نه  المستفيد  كان  التي    ما  للمنافع 
المعلومات   تقانة  تبني  من  تحقيقها  في  الطبي يمكن  تجربة  ولديه  التقانات،    استعمالة،  هذه  مثل 

ة موقف المستفيد  إيجابيتعزيز    إلى  أدىساء  تماعية من قبل زمالء العمل والرؤ وهناك تأثيرات اج 
التقانة،   ثمّ تجاه  التقانا  ومن  تجاه  السلبية  المواقف  أن  حين  في  عائقا  انتشارها،  ستكون  مام  أ  ت 

 انتشار هذه  التقانة. 

  إبداع ن عامل الثقة في تقانة المعلومات له دور بارز في انتشار  أتحليل في دراستنا  نت نتائج البيّ  .9
رغبة    فيتاثير مباشر    اذ  قة في هذه السياق بكونها محددا  تمثل الث  إذ ة،  الطبيتقانات المعلومات  

وتبنيها    المستفيد  التقانة  قبول  القول  رفض  أووانتشارها  في  يمكن  السياق،  هذا  كلما إها. وفي  نه 
ة خصائص تعود بالنفع عليه، في  الطبيكان لدى المستفيد تصورات عن امتالك تقانة المعلومات  

عمله   وبمخرجاتها،  الطبيسياق  التقانة  بهذه  ثقته  زادت  ثمّ ،  معدالت  هذ   ومن  من  يزيد  ما  ا 
 واالنتشار. 
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ودور دعم   يةأهم الدراسات السابقة فيما يتعلق ب  إليهالحالية عما توصلت  الدراسة  لم تختلف نتائج   .10
انتشار    دارةاإل المعلومات    إبداعالعليا في  دافعة تزود  الطبيتقانة  الدعم من قوة  ة، ومايمثله هذا 

قيادي يسهل   أسلوب المستفيدين باالحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم والمساندة من خالل اعتماد  
وا تبني  المنظمات  ان تق  إبداعنتشار  من  في  المعلومات  بيئة  الطبية  تطوير  خالل  من  وكذلك  ة، 
ن نقص دعم  ألمعدات والمورد البشري، في حين ا نهاأخالل توفير الموارد الالزمة مثل مؤاتية من 

على تبني هذه التقانات سيكون ذا تأثير سلبي    األفراد العليا وانخفاض قدرتها على تحفيز    دارةاإل
 لية انتشارها.في عم

ة، الطبيتقانات المعلومات    إبداعومحوري في انتشار    يأساس  رللبني التحتية لتقانة المعلومات دو  .11
نتائج الدراسة بان امتالك المستشفى لبنية تحتية متميزة بما تتضمنه من مكونات مادية  ت  أكد   إذ 

فة في الجهات المختل  وبرمجيات متنوعة وكادر بشري وبرامج تعليم واستشارات وقنوات اتصال مع
 ة في المستشفى. الطبيضمان انتشار تقانة المعلومات  إلىذلك  أدى المستشفى وخارجها، كلما

المنظمي  اال  يؤدي .12 انتشار    ا  واضح  ا  دور ستعداد  المعلومات    إبداعفي  هذا الطبيتقانة  ويتمثل  ة، 
وقدرته فيها،  المعلومات  تقانة  تحسين ودعم   المستشفى على  بقدرة  تبني وتطبيق    علىا  العامل 

يودي   مما  التقانة  فضال  الطبيالتقانات    إبداعانتشار    إلىهذه  ذلك،    ة.  تميزت   ماكل  هفإنعن 
ية االندماج  زادت قدرتها على التكيف مع البيئة المتغيرة وجعل عملتشفى باالستعداد العالي  المس

ء التغييرات التقانية بسهولة  سهل، مع زيادة احتمالية نجاح المستشفى في إجراأمع التقانة الجديدة  
 ويسر. 

الدراسة الذي    أنموذجربعة في  وحيد من بين العوامل المنظمية األمشاركة المستفيد كان العامل ال .13
ن السبب في ظهور هذه  ة. وقد يكو الطبيتأثير غير معنوي في انتشار تقانة المعلومات    اكان ذ 

هو   الكادر  أالعالقة  المستشفيات    الطبين  في  اختيار  العامل  في  بالمشاركة  له  السماح  يتم  قد 
  إلى والقرار في النهاية يعود    تقانة المعلومات وتحديد خصائصها ولكنها قد تكون مشاركة رمزية،

صحاب الخبرة والدراية  أ  األطباء ن وهم من  و مستشفى والذين من ضمنهم المستثمر العليا لل  دارةاإل
 الطبية.  جهزةاألفي 

لخصائص المستفيد والعوامل المنظمية )على المستوى الكلي لكل   جمالياإلفيما يتعلق بالتأثير    .14
معنوية تأثير هذه العوامل في انتشار    دراسةالبنائي لل  نموذجنت نتائج اختبار األ منهما(، فلقد بيّ 

ذلك  الطبيالمعلومات  تقانة   من  يستدل  للمنظمات  أة.  يمكن  ال  المعلومات أنه  تقانة  تتبنى  ن 
يين في هذا الجانب والمتمثلين بخصائص  ساس أخذ بنظر االعتبار الركنين األن تأ وتطبيقاته دون  

  جل ضمان التبني الناجح واالنتشار لهذه التقانة.  أتفيد والعوامل المنظمية وذلك من المس



193 

 

 المبح  الثاني 
 التوصيات 

ى اختبار  علبناء     السابق، والتي جاءت   بحث من استنتاجات في الم  إليه لما تم التوصل    استكماال   
ج ببعض التوصيات التي من  ، فالبد من الخرو دبيات األالدراسة ومناقشة هذه النتائج من خالل    أنموذج
 التوصيات هي:  أهم ن تعمل على تعزيز الميدان المبحوث. ومن أالممكن 

الدراسة   .1 ب توصي  االهتمام  بضرورة  توفير    بداعاإل الحالية  على  والعمل  المسوغات  الشخصي 
المتالكه،    كافة  والعوامل الفرد  تشجع  المناسبتين  أالتي  العمل  وبيئة  المنظمية  الثقافة  توفير  ي 

لإل   وصفها ب محفزة  من    بداععوامل  الفرد  تمكن  ظروف  من  تهيئه  لما  وذلك    إظهار الشخصي، 
الفرد على دعم من زمالئه ومن    مهاراته، يمتلكها. ال  فكارودعم األ  دارةاإل وحصول  التي  حديثة 

الممكن   يت أومن  بن  حوافز خاص  لنظام  المستشفى  تبني  من خالل  ذلك  المبدعين    األفراد حقق 
 ية.  بداع اإلقدراتهم  إظهارجل تشجعيهم على أوذلك من 

الذاتية   .2 الكفاءة  تعزيز  كبير    اذ   ا  مهم  عامال    بوصفهاضرورة  المعلومات،    فيتاثير  تقانة  انتشار 
ة، وزرع الثقة في نفسه  الطبيمات  تقانات المعلو   استعمال وذلك من خالل تشجيع المستفيد على  

هذه التقانات بكفاءة وفاعلية.    استعمالة التي تشعره بقدرته على تبني و يجابيمن خالل الرسائل اإل
 فإنالمنظمة. فضال عن ذلك،    إدارةالمباشر وزمالء العمل و وتتم عملية التشجيع من قبل الرئيس  

الوسا  واحدة الممكن  من  التي من  المهمة  للفرد هي  ن تعزز  أئل  الذاتية  تم مشاركة  تن  أالكفاءة 
المعلومات   بتقانة  التقالطبيالمعلومات  بالجانب  يتعلق  فيما  وبخاصة  المستفيد  مع  لهذه اة  ني 

 التقانة. 

المعلومات   .3 تقانة  من  المستفيد  لموقف  المستمرة  منالطبيالمتابعة  العامل  هذا  يشكله  لما  دور   ة 
المعلومات   وانتشار تقانة  استعمالبقبول و   ا  إيجابيط الموقف  يرتب  إذ ،  واضح في انتشار هذه التقانة

يكون عائقا  أ في حين   قد  التقانة  تجاه  السلبي  الموقف  و أ  ن  تبنيها  وااستعمالمام  ويتم  ها  نتشارها. 
تلبي    ن هذه التقانات أ من    أكد متابعة موقف المستفيد من خالل بيان مواقفه تجاه هذه التقانة، والت

المس وحاجات  و رغبات  التطورات أتفيدين  لمواكبة  الكفاية  فيه  بما  محدثة  مجال   نها  في  الحديثة 
 وتمتاز نتائجها بالدقة والموثوقية. ستعمالنها تمتاز بسهولة االأ، و الطبيالعمل 

الثقافة المنظمية الداعمة   .4 بتقانة المعلومات من خالل توفير  ثقة المستفيد  عدم تجنب    إلى تعزيز 
الت وعدم  الغموض  المستفيدين،    أكد حالة  قبل  من  المخاطرة  تحمل  نحو  الثقافة  والتوجه  وهذه 

التقانية ودعم   المبادرات  بدعم  المبداعاإل تتصف  المفترض  ع   نافسة. فضال  ، وروح  فمن  ذلك،  ن 
ن تعمل على اقتناء تقانات معلومات صحية ذات مواصفات جيدة، وذات موثوقية أبالمستشفيات  
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االعت  عالية، فضال   بعين  االخذ  الممكن  ستعمالبار سهولة االعن  ثقة  أ، وهذا من  ن يعزز من 
 المستفيد بهذه التقانة. 

العليا في المنظمات بتقديم الدعم للمستفيدين، وذلك من خالل توفير الدعم    دارةاإلوجوب اهتمام   .5
تقانة المعلومات  التقني المادي والمالي والبشري والقيادي   . ويكون ذلك من  ةالطبيالمالئم لتنبي 

عن بناء    تقانات حديثة، وتحديث التقانات القائمة، فضال  ل توفير تخصيص موازنات القتناء  خال
ضف  ألالزمة للعمل على هذه التقانات.  لضمان امتالكهم المهارات ا   الطبيبرامج تدريبية للكادر  

الكادر    إلى تشجيع  خالل  من  وذلك  للمستفيدين  النفسي  بالدعم  االهتمام  الضروري  فمن  ذلك، 
و   يالطب تبني  التقانا  استعمالعلى  المتطلبات  هذه  ومن  مستمر.  بشكل  من    ى خر اآل ت  التي 

تقدمها  أالمفترض   تبني    دارة اإلن  عملية  لتسهيل  المطلوبة  الهيكلية  التغيرات  تبني  هي  العليا 
 وانتشار التقانة والتواصل المستمر مع المستفيدين من التقانة.  

خاصة وذلك من خالل توفير    يةأهم تية لتقانة المعلومات  يالء البنى التحإ  أهمية بتوصي الدراسة   .6
( المادية  المت  جهزةاألالمكونات  والبرمجيات  ذ   ،طورةوالمعدات(  بشري  مكون  على   يواالعتماد 

، وكذلك توفير قواعد  بداعاإل مؤهالت فنية عالية ويمتلك القدرة على متابعة التطورات ومحفز على  
 اخل المستشفى مما يعمل على انتشار تقانة المعلومات فيها.البيانات والشبكات بميزات عالية د 

ن  إ   إذ ،  هاوانتشار   ضرورة امتالك المستشفيات لمقومات االستعداد المنظمي لتبني تقانة المعلومات  .7
والعملياتي  البشري  والمورد  والتقاني  المالي  االستعداد  منها  عديدة  جوانب  في  يكون  االستعداد 

ن توافر  ا  إذ اهتمام المستشفيات بهذه الجوانب والعمل على توفيرها،  والثقافي. وهذا ما يستدعي  
تغيير يتعلق    يألعزم الجماعي لألعضاء على تنفيذ  ن يسهم تعزيز اأ هذه المقومات من الممكن  

المعلومات   التغيير، الطبيبتقانة  بهذا  القيام  على  بقدرتهم  المشترك  اإليمان  خالل  من  وذلك  ة، 
 تطلبات المهمة التغيير والمتمثلة بالموارد لدعم تنفيذ التغيير.  والذي يتعزز بتوافر الم

المختصين في مجال تقانة    مأ  الطبين تكون مشاركة المستفيدين سواء كانوا من الكادر  أضرورة   .8
يكون  أعلومات مشاركة فعلية قوية، وذلك  الم ب األن  المستفيدينآخذ  المعلومات    راء  تقانات  حول 

 في الفريق المسؤول عن اقتناء هذه التقانات.    من يمثلهم( عضوا   أويد ) ن يكون المستفأة، و الطبي

المهم  م .9 تعمل  أن  على    إدارةن  رسائل  إ المستشفيات  الكادر    إلىيصال  من   الطبيالمستفيدين 
ال مجال  في  التقانية  التطورات  مزايا  حول  و   الطبيعمل  تتمحور  عليها،  العمل  يصال  إوسهولة 

 الوظيفي. ءهقانة ستعزز من مكانته وتحسن اداه التن هذ أوهي  ى خر أرسالة مهمة 
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وهذا ما سيعزز من سرعة تبني    ستعمالتقانة معلومات صحية تكون سهلة اال العمل على تبني   .10
التقانات وانتشارها،   التقانة، است  تعد مؤشرا    ستعمالن سهولة االإ  إذ هذه  نادا  من مؤشرات نجاح 

 ة.  الطبيفي مجال تقانة المعلومات  إبداعي إناء هذا المعيار عند اقت لذلك البد من مراعاة 

المعلومات  .11 لتقانة  المتبنين  المستفيدين  بين  بناء شبكات تواصل  المعلومات  تقانة  انتشار  يتطلب 
عن    فكارغير المتبنين لهذه التقانة، والغاية من ذلك هي تبادل المعلومات واأل  األفراد ة مع  الطبي

 سرع. أالمعلومات وانتشارها بشكل  تقانةات إبداعتبني  ةإمكاني هذه التقانة، وهذا ما يعزز 
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 ثال المبح  ال
 محددات الدراسة والتوصيات للدراسات المستقبلية 

ا.  1 االستبعمومية  بتوجيه  يتعلق  فيما  بعامة،  الطبي  جهزةاألعن    ةانلدراسة  كادر  ة  على  التركيز  دون 
( محدد  األ  أو مختبريين    أوطباء  أصحي  مجال  في  ،  عاملين  والسونار(  على    أوشعة  االقتصادر 

الجملة العصبية(، وهذا كان بسبب   أوالقلبية    أوالباطنية    أو  فقط )الجراحة مثال    أحد اختصاص طبي و 
من  الص عدد  من  البيانات  جمع  في  الو أعوبة  االختصاص  جغرافيا    أحد صحاب  ماكن  أفي    والموزعين 

 بسبب ضيق وقتهم.   الطبيلمتعلقة بجمع البيانات من الكادر الصعوبات ا فضال  عنمتباعدة، 

المعلومات  إ  التوصية: تقانة  انتشار  في  المؤثرة  العوامل  عن  الدراسات  من  المزيد  وذلك  الطبيجراء  ة 
كثر دقة وبخاصة عندما يكون التركيز  أنتائج    إلىبالتركيز على اختصاص طبي معين، وذلك للوصول  

 ي اختصاص محدد. ف ا  طبية محدد   أجهزةعلى 
باالعت.  2 وذلك  المنظمي  االستعداد  لقياس  قياس  مؤشرات  ستة  على  الحالية  الدراسة  على  اعتمدت  ماد 

( مؤشر لقياس  21بعاد فرعية و )أ، والمتضمن سبعة  Lokuge et al. (2019)  المقياس المعد من قبل
من كل بعد من الستة    واحدةقياس  االستعداد المنظمي، وعندما تم اختيار فقرات القياس تم اختيار فقرة  

مؤشرين من   استعمالالدراسة. ولكن ظهرت مشكلة في  أهدافبعاد الفرعية في المقياس وبما يتناسب مع  أ
ن اختبارات الثبات إ  إذ(.  فكارالتطبيق الجيد لأل  X38و)تحفيز الزمالء(     X36مؤشرات القياس، وهما ) 

عدم اتساق هذين    إلىن يعود  أمشكلة، وهذا من الممكن  وجود    ت شر ألهذين المؤشرين في عملية القياس  
 لقياس العامل الكامن المسمى االستعداد المنظمي.  استعملت المؤشرين مع بقية مؤشرات القياس التي 

مقياس  إ  التوصية: اختبار  فيها  يتم  التي  الدراسات  من  المزيد  وذلك Lokuge et al. (2019)جراء   ،
ن المقياس  أثل االستعداد المنظمي، وبخاصة  ن مؤشرات القياس التي تمفضل مالتوليفة األ  إلىللوصول  

والتي    يعد  المطولة  المقياس  فرعيةأ  فيهامن  وفقا    أنموذج)بعاد  استنادا    قياس  الثاني  للتحليل    للمستوى 
ن يمثل االستعداد أمقياس المختصرة والذي من الممكن  عن مقياس من البحث  ال  أوالعاملي التوكيدي(،  

 ي بصدق وثبات.  المنظم
ال.  3 مستشفيات  على  الدراسة  األاقتصار  دون  دهوك  مدينة  في  الخاص  االعتبار  قطاع  بنظر  خذ 

  دارة اإلمستشفيات القطاع العام في هذه الدراسة، وذلك بسبب ضيق الوقت، وبسبب االختالف بين طبيعة  
 في القطاع الحكومي.  ه تختلف عما هو عليه أهداففي هذين القطاعين، كون سياسة القطاع الخاص و 

الضروري   التوصية: ببحث أ  من  تختص  دراسات  تنفيذ  يتم  المعلومات    ن  تقانة  المحفزة النتشار  العوامل 
انة المعلومات في هذا  ة في المستشفيات الحكومية، وذلك للتعرف على العوامل المؤثرة في انتشار تقالطبي

 القطاع. 
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 المصادر
 المصادر العربية 

 المؤتمرات 
أثر اإلدارة اإللكترونية على المبادئ األساسية التي    .(2018سين ورحماني،سناء)يا  حجاب، .1

،  المؤتمر العلمي الدولي حول: النظام القانوني للمرفق العام اإللكترونيتحكم المرفق العام.  
 المسيلة. -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 

بهجت) .2 بركه  وأحمد،  حامد  منى  القرارات   .(2016حمد،  ترشيد  في  المعلومات  تقانة  دور 
العربية  .اإلدارية   للمنظمة  والثالثون  الخامس  العربية  المؤتمر  االمارات  الشارقة،  ،جامعة 
 المتحدة.

لقياس قبول    TAM(. استعمال أنموذج  2018السبعاوي، أحمد يونس و محمد، سالم علي) .3
ا المنطقة  النفطية  للمنتجات  اإللكتروني  التوزيع  العلمي لشمالية.  نظام  المؤتمر  وقائع 

 .  بغداد، العراق التخصصي الرابع  للكلية التقانة اإلدارية
حارث   .4 بن  نبهان   ، والحراصي  ناصر،  بن  محمد   ، الصقري  حمود،  بن  ياسر  العلوي، 

لمصادر 2014) التطبيقية  العلوم  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  تقبل  مدى  قياس   .)
الخليج العربي   -ؤتمر السنوي العشرين لرابطة المكتبات الخاصة  الم  . المعلومات اإللكترونية

 ،عمان . 
اإلدارة اإللكترونية للمرفق العام في الجزائر بين الواقع والمأمول    .(2018العمارة، عبدالرزاق) .5

،  المؤتمر العلمي الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام اإللكتروني  .قطاع العدالة أنموذجا  
 المسيلة. -وق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف كلية الحق

سليمان   .6 طيب  )  فطيمة  ومليكة،  العزيز  عبد  بعد    .(2011بن  عن  -La tétéالطب 
médecine   مؤتمر الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في ال  .في الخدمات الطبية  إبداع

ودولي وطنية  تجارب  وتحليل  دراسة  الحديثة  اةالمنظمات  كلية  وعلوم  ،  االقتصادية  لعلوم 
 التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة.
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 يحطار الرسائل واأل
 

)أ .1 محمد  مروان  زعنونة،  العمالء    إدارة(.  2014بو  سهولة أثر و   اإللكترونيةعالقات  في  ها 
  طروحة دكتوراه أ.والرضا لدى الجامعات الفلسطينية : الدور الوسيط للخبرة التكنولوجية  ستعمال اال

 ، كلية الدراسات العليا والدراسة العلمي، جامعة السودان للعلوم والتقانة. شورةغير من

ن  المراهقي   لدى  واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  األكاديمية    الكفاءة الذاتية(.  2013يمان، بوقفة )إ .2
التعلم   صعوبات  ماجستير  سوياءواألذوي  رسالة  العلوم    ،منشورةغير  .  ية  اإلنسان كلية 

 )الجزائر(. 2عية، جامعة سطيف واالجتما 

دور نظم دعم القرار في تطبيق إعادة الهندسة للنظم األكاديمية  (.  2019جاد الرب، سيد محمد) .3
غزة  داريةواإل قطاع  في  الفلسطينية  الجامعات  على  ميدانية  دراسة  الجامعات:  طروحة  أ.  فى 

 .، كليـــــة التجــــــارة ،جامعة قناة السويس غير منشورةدكتوراه  
محمد)  الجبوري، .4 علي  التوزيع    TAMنموذج    استعمال(.  2015سالم  نظام  قبول  لقياس 

، كلية  غير منشورة  . رسالة دبلوم عال  لشركة توزيع  للمنتجات النفطية فرع  الشمالية  اإللكتروني
 واالقتصاد، جامعة الموصل. اإلدارة

محمد)  .5 علي  صالح  نظام    أثر(.  2017حبش،  التعل  إدارةجودة  )معلومات  على  EMISيم   ))
و  غزة  اإلبداعالمبادرة  بقطاع  الغوث  وكالة  مدارس  مديري  لدى  رسااإلداري   ماجستير  لة. 

 سالمية _غزة .كلية التجارة، الجامعة اإل نشورة،مغير 
الكفاءة الذاتية و عالقتها بالتكيف المدرسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي    (.2017دبي، نصيرة) .6

منشورة، كلية العلوم  غير  . رسالة ماجستير  ة جابر بن حيان ببلدية المسيلةدارسة ميدانية بثانوي
 المسيلة. –ية واالجتماعية، جامعة محمد بوضياف  اإلنسان

حسين)الرقب  .7 مصلح  خالد  المعل(.  2009،  نظم  التنافسيدور  الميزة  تطوير  في  دراسة ةومات   :
ب  والصحة  المالية  وزارتي  في  العاملين  المدراء  على  غزةتطبيقية  ماجستير  قطاع  رسالة  غير  . 

 . -غزة   -كليـــة التجــــارة، الجامعة اإلسالمية منشورة، 
ة في مشاريع الجماعات  اإللكتروني  اإلدارةمدى توفر متطلبات تطبيق  (.  2016ي، سلمى )و اسيس .8

، كلية العلوم  غير منشورة. رسالة ماجستير دراسة ميدانية في بلديات و دوائر والية قالمة  -المحلية
 .1945ماي 8جامعة االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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المعلومات اإل(.  2005الشلبي، فراس سليمان ) .9 المستفيد    داريةفاعلية نظام  وفق عالقة مشاركة 
األردنية التجارية  المصارف  استطالعية في عينة من  دراسة  النظام _  طروحة  أ.  بجودة تصميم 

 قتصاد، جامعة الموصل .واال اإلدارة، كلية غير منشورةدكتوراه  
تطبيق الحكومة    إطارمقترح في    أنموذجربط الجامعة بالمجتمع  (.  2011يوب)أالشيخ، زيد فوزي   .10

 واالقتصاد، جامعة الموصل.  اإلدارة، كلية غير منشورة . رسالة ماجستير ةاإللكتروني 
11. ( طيبة  المؤسسات  (.  2018طاهري،  تطوير  في  المعلومات  تقانة  حالة اسة  در   -ة الطبيدور 

كلية العلوم ،  غير منشورة   طروحة دكتوراه أ .  بوهران1954نوفمبر 1المؤسسة االستشفائية الجامعية  
 بسكرة.  -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة محمد خيضر

ة تصميم نموذج  اإللكتروني  اإلدارةدور المعلوماتية في إقامة متطلبات  (.  2004طيب، عبدالعزيز) .12
  رسالة ماجستير   .ةاإللكتروني  اإلدارةتطبيق    إلىأللبسة الجاهزة في الموصل  مقترح لتحول مصنع ا

 واالقتصاد، جامعة الموصل.   اإلدارة، كلية غير منشورة
دور مرونة البنية التحتية لتقانة المعلومات في تعزيز القدرات (.  2013، هدى) عبدالرحيم حسين .13

ا دراسة  لصناعة  ستالتنافسية  الحكماء  شركة  في  في األدوية  طالعية  الطبية  والمستلزمات 
 واالقتصاد، جامعة الموصل.  اإلدارة، كلية غير منشورةطروحة دكتوراه  أ. الموصل

)  عبدهللا، .14 جبرائيل  العمل  (.  2013جيهان  بيئة  في  واالتصاالت  المعلومات  تقانة  تأثيرات  واقع 
. رسالة امعة الموصلج  /واالقتصاد    اإلدارةدراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في كلية  

 واالقتصاد، جامعة الموصل. اإلدارة، كلية غير منشورة  دبلوم عالي
ة بالمؤسسات الطبيدور تقانة المعلومات واالتصال في تحسين الخدمات  (.  2018مفتات)  العربي، .15

  . رسالة ماجستير دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بعين تادلس  -العمومية االستشفائية  
باديس  منشورة  غير بن  الحميد  عبد  جامعة  التسيير،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية   ،

 مستغانم. 
فرالعزي .16  ،( تبني  (.  2018وزان محمدعلي حيدر  الطبية معوقات  المعلومات  راء دراسة آل  -تقانة 

  إلدارة ا، كلية   غير منشورة . رسالة دبلوم عال  عينة من الكادر الطبي في مستشفيات مدينة كركوك
 واالقتصاد، جامعة الموصل.

17. ( حسين  في  (.  2013العلمي،  االستثمار  تحقيمات  والمعل  تكنولوجيادور   في    قواالتصاالت 
كلية ،  غير منشورة  . رسالة ماجستيررائزوالج  تونسيا،  زمالي  ندراسة مقارنة بي   -المستدامةالتنمية

 . -1-س سطيف العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عبا
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رياض) .18 التنافسية    إدارةدور  (.  2016عيشوش،  االستجابة  تعزيز  في  االستراتيجية  المعرفة 
االقتصادية   الصناعة    –للمؤسسة  على عينة من مؤسسات  بوعريريج   ةاإللكترونيدراسة    . بوالية 

دكتوراه  أ منشورةطروحة  اال  ،غير  علوم  التيسيركلية  وعلوم  والتجارية  محمد   ،قتصادية   جامعة 
 خيضر بسكرة، الجزائر.

)   ،رزاق  محسن كاظم و  محمد، .19 الكفاءة  (.  2017مرتضى علي  كلية  توقعات  لدى طلبة  الذاتية 
 داب، جامعة القادسية.. دراسة بكالوريوس، كلية اآلاآلداب 

20.  ( على  موسى  مضوى  تبنى    اإللكترونيةفية  رالمص  الخدمة  جودة  رثأ(.  2016مصطفى،  فى 
عينة    -التقنية    قبول  موذجن  باستخدام  المصرفي  الموبايل العاملة    لبعض دراسة  المصارف 

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتقانة. غير منشورة  ماجستير. رسالة دانوبالس
الثقافي والعلمي للطالب الجامعي  (.  2015، وفاء )نصري  .21 -تقانة اإلعالم واالتصال والمستوى 

  . رسالة ماجستير بة جامعة العربي بن مهيدي_أم  البواقيت  واشباعات طلاستعماالدراسة في   
منشورة كليةغير  و العلوم    ،  البواقي_، اإلنسانية  مهيدي_أم   بن  العربي  جامعة  االجتماعية، 

 الجزائر.
)  نوح، .22 الدين  عالء  حسني  في    أثر(.  2013علياء  التنظيمي  وسلوك    أداءالدعم  الشركات 

. رسالة ماجستير  الشركات الصناعية في مدينة سحاب   دراسة تطبيقية في  -المواطنةالتنظيمية  
 سط.و ، جامعة الشرق األاألعمال، كلية غير منشورة

  ن م  المحتملة  للتوقعات   قياس  ذجوأنم:مات والمعل  تكنولوجيا  إبداع(.  2015يونس، محمد احمد ) .23
جامعة   ، كلية االدارة واالقتصاد،غير منشورة. رسالة دبلوم عالي  ونيةراإللكت  المصارف  استخدام
 الموصل.

 دوريات  ال
(. الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى تالميذ  2017حمد)أبراهيم، خالد  إ .1

 .136-120، (22)،  مجلة كلية التربيةي في محافظة سوهاج"، ساسالحلقة الثانية من التعليم األ 
  اإلدارة (. درجة ممارسة  2019)   ، سالم جمعة ، حجازي، عبد الحكيم و طشطوش رانيأبو مديغم .2

لد  تنمية  المدرسية  في  باأل  اإلبداعورها  المدارس   داءوعالقتها  معلمي  نظر  وجهة  من  المدرسي 
-2،815(27سالمية للدراسات التربوية والنفسية، )مجلة الجامعة اإلاالبتدائية في منطقة النقب.  

834 . 
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. إدراك العاملين للدعم التنظيمي  (  2013مؤيد يوسف و الربيعي، رشا عباس عبود)  ،الساعدي .3
بحث استطالعي ألراء عينة من المالكات التدريسية في    -في ممارسات تطوير الموارد البشرية   

 . 190  -169، 7( 26)، مجلة التقنيجامعة كربالء. 
ودة الخدمات الصحية دراسة  (. أثر الدعم التنظيمي على ج2016بوخلوة، باديس و قمو ،سهيلة) .4

 . 21-1(، 5)،المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصاديةاألم والطفل بتقرت. ميدانية بمستشفى 
البنية التحتية   استعمال(. 2017حمد محمد جاسم )أحمد سمير نايف نعمان و الجميلي، أ الثابت، .5

دراسة ميدانية في    -مية  الموارد البشرية في الجامعات الحكو أداء  ها على  أثر لتقانة المعلومات و 
 .263-236،  8( 12،)  دراسات محاسبية وماليةمجلة  .إلىجامعة دي

)الجمهورية .6 سليمان  بن  ،سعيد  والظفري  سعيد  بن  فاطمة  الذاتية  2018،  الكفاءة  عالقة   .)
مجلة الدراسات التربوية  في سلطنة عمان.  12-7األكاديمية بالتوافق النفسي لدى طلبة الصفوف  

 .178  162،  1( 12)معة السلطان قابوس، جا -والنفسية 
(. تقانة المعلومات وتأثيرها في استراتيجيات  2017ي ) و امهدي،ميادة حي   &ف ميرة هاتأي،  و احد  .7

مجلة مركز    .تطوير المنتوج دراسة تطبيقية في شركة مصافي الوسط لوزارة النفط في الدورة بغداد 
 . 407-351، 47(1) ،دراسات الكوفة

حسين)  .8 مصطفى  محمد  المعلو 2017حسن،  تقنية  قدرات  التعليم  (.انعكاسات  جودة  في  مات 
كركوك.   جامعة  الهندسة   كلية  في  حالة  دراسة  المعلومات الجامعي:  لتقانة  العراقية  ،  المجلة 

(8)1 ،116-143 . 
لومات (. العالقة بين حوكمة تقانة المعلومات والبنية التحتية لنظم مع2018حسين، ليث سعد هللا) .9

 .  130-120،116(37)،  مجلة تنمية الرافدينالمورد البشري. 
نبال يونس) .10 الن2010حسين، ليث سعدهللا و محمد،  طار إائي في  ه(. تطوير حوسبة المستفيد 

 . 113  -19،97(6)، واالقتصادية داريةمجلة تكريت للعلوم اإلدارة التغيير. إ
فتحي،   .11 و  عبدالرحيم  هدى  نظم  2008عبدالعزيزطيب)حسين،  بناء  في  المستفيد  مشاركة   .)

اإل واألالعال   داريةالمعلومات  الموصل.    –  ثرقة  لجامع  المركزية  المكتبة  في  دراسية  مجلة حالة 
 .69  -53،  89( 30تنمية الرافدين، ) 

مجلة  الوظيفي.  داء(. دور الثقة وااللتزام التنظيمي في تحسين األ2017الحسيني، سوسن جواد  ) .12
 .306-277، (50، )ية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةكل

ستراتيجي في المنظمة  عداد التنظيمي المدرك للتغيير اال(. اإلست2011)  الحواجرة، كامل محمد. .13
  .49_   1، 3( 7)، األعمال إدارةالمجلة االردنية في . المتعلمة
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الحوسبة السحابية بالمكتبات الجامعية  (.اتجاهات المكتبيين نحو استعمال  2017، فردي)رلخضا .14
-98،  2_ 1  (18)،  العراقية للمعلومات   المجلة (.  TAMالجزائرية في ضوء نموذج قبول التقانة)

131 . 
و   ،الراشدي .15 عزيز  عبدهللا  )  عادل  زيدان  ،خالد  المعلومات 2019عبدالهادي  نظم  مكونات   .)

من    داريةاإل عينة  آلراء  استطالعية  دراسة  التنظيمية  الثقة  تعزيز  في  البنك   األفراد ودورها  في 
 . 131-114، 121( 38)، مجلة تنمية الرافدين المركزي العراقي بغداد.

16. ( ريم  ت2012رمضان,   . ريادة  أ(  من  الطالب  موقف  بثير  للشروع  نيتهم  في  عمال  أاألعمال 
 . 385-361, 2( 28), صادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتريادية. 

ناجي صافي) .17 وناجي،  عبود  سلمان  ابعاد  2017زبار،  في  المعلومات  تقانة  كفاءة  تاثير  (.تقييم 
 .65-28،  4(30،)مجلة التقنية ميدانية في عينة من المصارف العراقية. الحوكمة دراس

ي للمعلومات المجزئة في تطوير  التعاون التكامل    أسلوب   أثر(.  2019رشد شيال ) أعامر    الزبيدي، .18
وتعلم   الشخصي  لإل  داءاألاإلبداع  الطائرة.    عداد الفني  للعلوم  بالكرة  واسط  ، يةاإلنسانمجلة 

(15 )42  ،309-334. 
وعرب،  ،العابدين  زين .19 عبداللطيف  ) عمار  راكان   بيانات 2014رامي  قاعدة  وبناء  تصميم   .)

 (15)،  ت المجلة العراقية للمعلوما حزمة برمجية جاهزة: دراسة تجريبية.  استعماللفهرس مكتبة ب
1-2 ،43-74  . 

 رية داقياس لجودة تصميم نظام المعلومات اإل  أنموذجاختبار    (.2019)  حمد يونسأ  ،السبعاوي  .20
مجلة المثنى  دراسة تطبيقية.    إطارالتحليل العاملي التوكيدي الخطوات التفصيلية في    استعمالب

 . 39-8، 2(9واالقتصادية ،) داريةللعلوم اإل
العزيرأالسبعاوي،   .21 و  يونس  علي)حمد  محمد  فوزان  تقانة    (.2018،  تبني  معوقات  تشخيص 

الكاد  من  عينة  آلراء  مسحية  دراسة  الطبية  كركوك.  المعلومات  مستشفيات  في  الطبي  مجلة  ر 
 . 209 -148،  42( 2)، واالقتصادية داريةتكريت للعلوم اإل

و  .22 يونس  احمد  احمد)  يونس،  السبعاوي،  اختبار  2017محمد  المعلومات:  تكنولوجيا  إبداع   .)
التوقعا لقياس  اإللكترونية.  أنموذجي  المصارف  استخدام  من  المحتملة  للعلوم  ت  المثنى  مجلة 

      .98_ 7،62(4االقتصادية،) االدارية و 

" في تبني    UTAUTة ونموذج "  اإللكتروني(. دور الجاهزية  2018)  الشاهر، علي عبد الفتاح .23
التجارة االجتماعية تقانة  دراسة استطالعية آلراء عينة من طلبة    S-Commerce –  "المستفيد 

 . 202-164، 106(24، )داريةمجلة العلوم االقتصادية واإلجامعة الموصل. 
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الرحمن) .24 عبد  محمود  بين  2015الشنطي،  العالقة  في  معدل  كمتغير  التنظيمي  الدعم  دور   .)
وا الوظيفية  اإلالوظيفي.    داءألالضغوط  والدراسات  لألبحاث  المفتوحة  القدس  جامعة    دارية مجلة 

 . 148  -3،113( 1واالقتصادية، )
استراتيجية كايزن في تحسين    رأث(.  2017انعام علي توفيق و داؤد ،محــــــمد ســـلمان)  ،الشهربلي .25

، 3(7)،  المجلة العراقية لتقانة المعلومات ية السياحية.  ثر جودة تقانة المعلومات في مدينة بابل األ
38-  61 . 

)الشوا .26 احمد  الذاتية    (.2016،   المؤسسة  أفراد   يعانيها  التي  النفسية  بالضغوط  وعالقتهاالكفاءة 
 . 1588 -1556، 8( 30) ية ، اإلنسانألبحاث  للعلوم . مجلة جامعة النجاح لالفلسطينية األمنية

محمد)  ،الطائي .27 كامل  خمائل  والطائي،  علوان  تقانة    استعمال  أثر(.  2006فيصل  تطبيقات 
ا استطالعية في شركات  التنظيمية دارسة  الثقافة  في  العراق  المعلومات  المتنقلة في  التصاالت 

-  224،  48( 12)،  داريةالعراقية للعلوم اإل  المجلةمحافظة كربالء.  سيا سيل وزين العراق في  اآل
273 . 

المقننة  2011براهيم ) إ ظاظا، حيدر   .28 توافق دالالت صدق وثبات االختبارات  ة  المستعمل ( "درجة 
المقدمة   الماجستير  رسائل  األفي  الجامعات  في  التربية  كليات  صورها  في  دالالت  مع  ردنية 

 . 2406-2400،  ص 2( 38العلوم التربوية، )درسات صلية" األ
و   .29 خلود  ،محمد)إعاصم،  تحسين  2013براهيم  في  واالتصــاالت  المعلومات  تكنولوجيـــــــا  دور   .)

االقتصادية.   التنمية   على  وانعكاساته  المعلومات  االقتصادية  جودة  للعلوم  بغداد  كلية  مجلة 
 .258 -227، العدد الخاص بمؤتمر الكلية  الجامعة

توافق بين الدعم التنظيمي المدرك والثقافة التنظيمية دارسة  (. ال2018الء عبد الموجود)آاني،  الع .30
الموصل.   اإلميدانية في جامعة  للعلوم    -315،  1(8)،  واالقتصادية  داريةمجلة جامعة كركوك 

341 . 
نموذج تقبل التقانة في    إلى (.دمج الثقافة التنظيمية  2018،ميسون)  الــزعبي   ، هــايــل والعــبـــابنــة .31

البيت.  اإللكترونيالتعلـم    نظـام  استعمال آل  جامعة  في  التدريس  هيئة  نظر  وجهة    مجلة   من 
 .432_395،  2(24)، المنارة

ة  الطبيجل ضمان جودة الخدمة  أاستعمال تقانة المعلومات من  (.  2011، آالء نبيل )عبد الرزاق .32
بغداد - مدينة  مستشفيات  عينة من  في  دراسية  -281،  (90)،  واالقتصاد   اإلدارةمجلة   . حالة 

298 . 
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(.بناء وتقنين مقياس توقعات الكفاءة الذاتية 2013عبود، عالء جبار وغياض ، حسين رشيد ) .33
 . 64 -34(، 1، ج )3( 13) ،مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية لطلبة كلية التربية الرياضية .

قانة  نموذج قبول الت  استعمال(.  2017عرفة، نسر طه حسن ومليجي، مجدي مليجي عبد الحكيم)  .34
بالتعليم   االستعانة  نحو  السعودية  الجامعات  طلبة  ونوايا  اتجاهات  لمقرراتهم    اإللكترونيلتحليل 

 . 62 -33، 30(10)،المجلة العربية لضمان جودة التعليم العاليالدراسية. 
ة وعالقتها بفاعلية الذات لدى طلبة الجامعة.  الطبي(. المعتقدات  2013الرضا)سهيلة عبد   عسكر، .35

 .  121-95، 39(10) ،وث التربوية والنفسيةمجلة البح
سعيد)العسكري  .36 الدين  عز  سوالف   ، والدلوي  محمد  صالح  برشنك  التوصيف 2017،  دور   .)

األ تحقيق  في  المدرك  التنظيمي  والدعم  آلراء    داءالوظيفي  استطالعية  دراسة  المتمّيز  الوظيفي 
السليمانية.   جامعة  في  األقسام  رؤساء  من  االعينة  العلوم  واإلمجلة  ،    داريةقتصادية 

(23 )101،118-  148 . 

مجلة البحوث اتية المدركة عند طلبة جامعة بغداد .  ذ (. الكفاءة ال2012، سالي طالب )علوان .37
 . 248  -33،224( 9)، التربوية والنفسية

38. ( المطلب  عبد  القادر  عبد  عبدالمطلب  محمد،  و  علي  ماجد مصطفى  الكفاءة  2016العلي،   .)
مجلة العلوم قيم والتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت.  الذاتية وعالقتها بال

 .522  -481، (3)، التربوية
مستوى الدعم التنظيمي المدرك (.  2018العنزي، حجي بن سليمان والقرني،صالح علي يعن هللا)  .39

لدى التنظيمية  المواطنة  بسلوك  وعالقته  الباطن  حفر  بمحافظة  الثانوية  المدارس  المعلمين    في 
 . 73-49،  1(3)،المجلة التربوية للدراسات التربوية والنفسيةوالمعلمات. 

(  TAM)  نموذج قبول التقانة  استعمال(.2014الفريح، سعاد عبد العزيز والكندري، علي حبيب ) .40
فاعلية تطبيق نظام إل الجامعي.    دارةلتقصي  التدريس  والنفسيةالتعلم في  التربوية  العلوم   ، مجلة 

(15 )1 ،111-  138 . 
ثابت)الكرعاوي  .41 محمد  المخطط (.  2019،  السلوك  نظرية  وفق  االستباقية  القيادة  مرتكزات  تبني 

ل  -للعاملين   آسياسيل  اقسام شركة  مدراء  من  لعينة  تطبيقية  النقالة.  دراسة  االتصاالت  خدمات 
 . 163 -133، (23،) يةاإلنسان مجلة كلية التربية للبنات للعلوم 

التنظيمي 2017ياض)الكعبي، حميد سالم غ .42 التهكم  تقليل  المدرك في  التنظيمي  الدعم  -(. دور 
،السنة  واالقتصاد   اإلدارةمجلة    دراسة تحليلية آلراء عينة من التدريسيين في كلية الرافدين الجامعة.

 . 175  -162(،111)االربعون ، 
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د الالمي .43 قاسم  غسان  )أو ،  المعلوم2013د  لتقانة  التحتية  البنية  مكونات  تحليل  دراسة (.  ات 
بيئة عمل عراقية. في  الجامعة استطالعية  االقتصادية  للعلوم  بغداد  كلية  الخاص  مجلة  العدد   ،

 . 24_ 1، (4) بمؤتمر الكلية 
عادل   .44 )المعاضيدي،  سالم  و 2015طالب  المعلومات  تقانة  األأثر (.  تطوير  على  في   داءها 

 . 254_ 233، (18)، مجلة كلية التراث الجامعة . ةالطبيالمنظمات 
)ا .45 كاظم  حسين  و 2016لمفرجي، صداح  الذكاء  بين  العالقة  االسالمي.   اإلبداع(.  المنظور  من 

 . 794 -473، 12(1)، مجلة مداد االداب 
اكرم   .46 )الياسري،  كاظم  علي   ، والشريفي  علوان  فيصل  والطائي،  مهدي  الدعم  2018محسن   .)

ارء القيادات العليا في الشركة  ة في تعزيز السيادة االستارتيجية )دارسة تحميمية  آلأثر المنظمي و 
 .37-56،1( 14)، داريةالمجلة العراقية للعلوم اإلالعامة لصناعة السمنت الجنوبية(. 

وتبادل    إدارةشبكات االتصال المحلية وتقانة المعلومات في    أثر(.  2015الياسري، صباح محمد) .47
 . 2(23)، مجلة جامعة بابلالمعلومات في قواعد البيانات للمكتبات العامة. 

مزهر)  .48 حيدر  الدولة.  )2015يعقوب،  موظفي  لدى  المتبادلة  االجتماعية  الثقة  الفتح .  ،  مجلة 
(61 )11  ،277-298. 

 الكتب
 

االتصاالت والمعلوماتية في مصر الواقع والمستقبل حتى عام  (.  2003، عبد المنعم يوسف )بالل .1
 ى، المكتبة االكاديمية للنشر، القاهرة، مصر.األول. الطبعة 2020

سلسلة التد، دار الكتب ،    تقانة التعليم: مستحدثاتها وتطبيقاته.(.  2009التودري، عوض حسين) .2
 القاهرة. 

وحيد) .3 رجاء  العلمي  (.  2000الدويدري،  العمليةأساسالدراسة  وممارساته  النظرية  ،الطبعة ياته   .
 ى،  دار الفكر للنشر، دمشق ، سوريا. األول

المنعم) .4 عبد  محمد  المعلومات   -المعاصرة    رةاإلدا(.  2014شعيب،  اقتصاديات   -نظم  نظم 
 ي، دار النشر للجامعات، القاهرة. األول. الطبعة الموقفية اإلدارةنظم   -الصحة

ى، دار المسيرة للنشر والتوزيع،  األول. الطبعة  يات الدراسة العلميأساس(.  2007، منذر )الضامن .5
 عمان، االردن.

عبد،   .6 محمد  المعلومات .  2000الطائي،  جامعة  داريةاإل  نظام  والنشر،  للطباعة  الكتب  دار   .
   الموصل.
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. الدار االكاديمية للعلوم،  قضايا عالمية معاصرة في الموارد البشرية(.  2016طه، جابر عاطف ) .7
 عمان، االردن. 

السيد)  .8 الناصر  عبد  واالجتماعية(.  2018عامر،  النفسية  للعلوم  البنائية  المعادالت  دار نمذجة   .
 شر ، الرياض، السعودية. جامعة نايف للن
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 ( استمارة االستبانة 2الملحق )
 جامعة الموصل 

 و االقتصاد   اإلدارة كلية  
 الدراسات العليا 

 األعمال   إدارة قسم  
 

 عضاء الكادر الطبي المحترمين، أ السادة  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 استبانة استمارة  
خصائص المستفيد    استمارة االستبانة التي بين يديكم هي جزء من رسالة الماجستير الموسومة " 

ة : دراسة مسحية آلراء عينة من  الطبي والعوامل المنظمية المحفزة النتشار تطبيقات تقانة المعلومات  
جابة عن فقرات  اإل أونكم الكريم معنا في  "، ونأمل تع الكادر الطبي في مستشفيات دهوك الخاصة 

 االستبانة.  

  أو معلومااات عاان المستشاافى    أو ماليااة    أو ي معلومااات شخصااية  أ ن اسااتمارة االسااتبانة ال تتضاامن  أ   علمااا  
 المرضى المستفيدين من خدماتها.  

 نجابااتكم عاإجاباة، وسايتم التعامال ما  ريم تاوخي الدقاة والموضاو ية فاي اإليرجى من جنابكم الكا
فقااط ، وعاارض النتااائن ساايكون  غااراض البحااع العلماايتامااة وساايتم اسااتعمالها ألرة بساارية االسااتما
 حصائيات عامة.إوبمؤشرات  جماليإبشكل 

 مع جزيل الشكر والتقدير 
 

 السبعاوي حمد يونس أالمشرف: د.  الباحثة: تقى عبدالنافع طه 
 

 معلومات تعريفية 
 الجنس:  ذكر                               انثى ❖
 العمر: ❖
 الشهادة:  ❖
 االختصاص: ❖
 :الطبيمدة الخدمة في المجال  ❖
 



III 
 

المعلومات    تقانة  و الطبيعرفت  المعدات  بأنها  المستندة  الطبي   األجهزةة   المعلومات   إلىة  تقانة 
والتي   االتصال(،  وشبكات  والبرامجيات  في    يستعملها)الحاسوب  الطبي  أعمالهم،    أداءالكادر 

ة في جم  ومعالجة وتخزين واسترجاع وإيصال المعلومات المستعملالتقانية    دوات وتشمل كل األ
ة للمستفيدين  الطبي المتعلقة بالمرضى والمستفيدين من الخدمات ، والتي تساعد في تقديم الخدمات 

ة والمتمثلة بتقانة  يالطبالتقانات    أنواع ة كل  الطبيويشمل مصطلح تقانة المعلومات   بكفاءة وفاعلية.
 المعلومات التشخيصية والعالجية والتحليلية. 

 العبارات  ت
 بدائل االستجابة

 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
: الخصائص الشخصيةاألولالمحور   

 الشخصي للمستفيد  اإلبداع: األولالعامل 

ائل بين زمالئي في توظيف تقانات  و كون من األأن أ ول أحا 1
      ة الجديدة في مجال اختصاصي الطبيالمعلومات 

      فيه  اإلبداعتطوير الذات في مجال اختصاصي و  إلىسعى أ 2
      المهام المناطة بي داءق جديدة ألائبحع عن طر أ 3

  محاولةتقانة معلومات صحية جديدة ، و  أيةاالطالع عن   أحاول 4
      االستفادة منها 

 العامل الثاني: الكفاءة الذاتية
 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
ستطي  إكمال المهمة المطلوبة مني باستعمال تقانة المعلومات  أ 5

      ة:اآلتية في الحاالت الطبي

المهمة   أداءإلخباري عن كيفية  أحدلم يكن بجانبي  إذا 5.1 
      المطلوبة

القرص   أواإلرشادات  باستعمالي لوسيلة مساعدة )قراءة 5.2 
      التعليمي(

      المهمة نفسها  داءالتقانة نفسها في فترة سابقة ألاستعمالي  5.3 

متلك مهارات كافية الستعمال مختلف التطبيقات والبرامن أ 6
      ة في اختصاصي  الطبيالمتعلقة بتقانة المعلومات 

7 
ة الطبيالمادية لتقانة المعلومات  جزاءمتلك مهارة التعامل م  األأ

 في اختصاصي 
 

     

 : موقف المستفيد تجاه تقانةالثالعالعامل 
 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
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ستعمال تقانات المعلومات ؤديها باأبالرضا عن المهام التي شعر أ 8
      ة الطبي

      ة الطبيشعر بالمتعة عند استعمال تقانة المعلومات أ 9

أنا على استعداد لتحدي نفسي للتفوق في استعمال تقانات   10
       ةالطبيالمعلومات 

مستعد  لبذل أقصى جهد ممكن في استعمال تقانة المعلومات  11
      ة في المستشفىالطبي

 : الثقة بتقانة المعلوماتالعامل الراب 
 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
ة تؤدي المهام المطلوب منها  الطبيثق بأن تقانة المعلومات أ 12

      بأفضل طريقة  

عالج     أوة في تشخيص الطبيلدّي الثقة بكفاءة تقانة المعلومات  13
      الحاالت المرضية . 

      ة المستعملة في المستشفى  جديرة بالثقةالطبيتقانات المعلومات  14
ة الطبيثق بمخرجات )النتائن والتقارير( تقانة المعلومات أ 15

      ا  نافة في مستشالمستعمل

 المحور الثاني: العوامل المنظمية 
 العليا اإلدارة:  دعم  األولالعامل 

 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
المستشفى التمويل الالزم لتطوير تقانات المعلومات   إدارةتوفر  16

      ة في المستشفىالطبي

ة الطبيالمستشفى يشج  على تبنى الحوسبة  إدارةالدعم المقدم من  17
      تقانة المعلومات(  إلىة المستندة الطبي األجهزة)استعمال  

ث تقانات المعلومات  أحدالمستشفى على توظيف  إدارةتحرص  18
      ة باستمرار الطبي

ة الحديثة تمثل الطبين تقانات المعلومات أإدارة المستشفى بتؤمن  19
      لها  استراتيجيا   موردا  

ة التي الطبيالمستشفى لتوفير تقانات المعلومات  إدارةتخطط  20
 تخلق القيمة للمستشفى

 

     

 العامل الثاني: مشاركة المستفيد
 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
ك في عملية تحليل الكلف وتقييم المناف  الناتجة عن تبني أشار  21

 ة الطبيتقانات المعلومات 
     

عمل فيها المشاركة في اختيار تقانات أ تتيح لي المستشفى التي  22
      ة الطبيالمعلومات 
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ة الطبييسمح للكادر الطبي بتحديد خصائص تقانات المعلومات  23
 المطلوبة في المستشفى 

     

ة في  المستعملة الطبيتقانات المعلومات  أداءك بتقويم أشار  24
      ا نا فمستش

ة الطبيلى تقانات المعلومات عأشارك في تصميم البرامن التدريبية  25
      الحالية في المستشفى 

 العامل الثالع: البنى التحتية لتقانة المعلومات
 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
دامة التواصل م   ر المستشفى قنوات اتصال متنوعة ألتوف 26

      الجهات ذات العالقة )مثل المرضى والكادرالطبي(  

من األمن التقني  يا  قانة المعلومات الطبية مستوى عالتوفر ت 27
      للحفاظ على سرية معلومات المرضى 

تقدم الوحدة الخاصة بتقانة المعلومات في المستشفى االستشارات   28
      التقانات المتعلقة بعمل هذه 

تقدم الوحدة الخاصة بتقانة المعلومات في المستشفى خدمات  29
      التعليم والتدريب على استعمال هذه التقانات

قسام المختلفة  شفى بنى تحتية جيدة للربط بين األتتوافر في  المست 30
      في المستشفى

 تقانة المعلومات  بداعاالستعداد المنظمي إلالعامل الراب  : 
 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
  فكارعمل فيها طريقة فاعلة لمشاركة األأ تمتلك المستشفى التي  31

ات المتعلقة  اإلبداعالتي تجعل الكادر الطبي ينشغل )يندمن( ب
 ةالطبيبتقانة المعلومات 

     

عمل فيها تمتاز أ علومات الطبية في المستشفى التي تقانات الم 32
      نها مستقرة ومحدثة  أب

ة الطبيمدى واس  من تقانات المعلومات  إلى لدى موافقة بالدخول  33
      الحديثة المتوافرة في المستشفى  

      اتاإلبداعالكادر الطبي في المستشفى متحفز لتبني  34
عمل فيها تمتلك عالقات جيدة م  مجهزي  أ المستشفى التي  35

      ة الطبيتقانات معلومات 

الجديدة في   فكارعمل فيها تعد جيدة في تنفيذ األأ المستشفى التي  36
 ةالطبيمجال تقانات المعلومات 

 
     

 المحور الثالع: انتشار تقانة المعلومات 
 أتفق
 أتفق أتفق  بشدة

 أتفقال  أتفقال   نوعا  ما
 بشدة

5 4 3 2 1 
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معلومات لزامي( في تقانة الإ استعمال تفاصيل اضافية )غير  37
عمل عليها للحصول على مؤشرات عن الحالة  أ الطبية التي 

 المرضية 
     

ستطي  أنة المعلومات الطبية المختص بها عندما استعمل  تقا 38
      رباكإلى اإلمور التي قد تؤدي السيطرة على جمي  األ

ة في مجال اختصاصي،  الطبيعندما استعمل تقانات المعلومات  39
      فيما اقوم به. تماما   ا  أكون مندمج

علومات الطبية في مجال اختصاصي،  عندما استعمل تقانات الم 40
ن تسهم في تحليل  أالتي من الممكن كلها قوم بتوظيف التفاصيل أ

 (دخالتالبيانات )الم
     

ضافية تساعد في مقارنة إتقانات المعلومات الطبية ميزات  توفر 41
      بعض الخصائص المنبثقة عن المخرجات  

ة ميزات تساعد في استنباط النتائن الطبيتوفر تقانات المعلومات  42
      ةالطبيعن حالة المريض 
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 فراد المبحوثين الديموغرافية لأل( المعلومات 3الملحق )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 العمر مدة الخدمة  الجنس الوظيفة 

الفئة  ت % 
 الفئة ت %  الوظيفية 

 الفئة ت %  الفئة ت % 
12.9 30 1-5 14.2 33 25-30 

 طبيب  169 72.5
 35-31 48 20.6 10-6 44 18.9 ذكر 140 60.1

 40-36 44 18.9 15-11 55 23.6 نثىأ 93 39.9

 مختبري  41 17.6
- - - 18.5 43 16-20 15.9 37 41-45 

- - - 7.3 17 21-25 12.4 29 46-50 

9.9 23 
شعة أ

 وسونار 

- - - 10.3 24 26-30 9.4 22 51-55 

- - - 8.6 20 
30-

 فأكثر 
5.6 13 56-60 

 فأكثر   60 7 3.0 - - - - - - - - -
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Abstract 

  the current study came to identify the factors driving the diffusion of 

health information technology. To achieve this goal, the motivating 

factors for the diffusion of information technology have been divided into 

two groups , according to the literature. The first group of factors, called 

the characteristics of the user, was represented in the four categories: 

personal innovativeness , self-efficacy, and the user's attitude towards 

technology and trust in information technology. The second group of 

factors was represented by organizational factors, which are also four 

factors: support of top management, user Involvement, information 

technology infrastructures, and organizational readiness to information 

technology innovation. A model was built for the study that included the 

eight constructs and their effect on the diffusion of information 

technology, in order to identify the effect of each of these variables on the 

diffusion, and to identify the impact of the users’ characteristics and 

organizational factors (at the macro level) on the diffusion of health 

information technology . 

With regard to the sample, it included the health staff working in 

six private hospitals in the city of Dohuk, and a questionnaire was built 

based on the previous studies as a tool to collect data, and the number of 

study sample individuals was (233). Based on the study model, ten 

hypotheses were tested using the SEM (Structural Equation Modeling) 

method as a statistical tool . 

the study found that there is a significant effect of users 

characteristics (at the level of each construct and at the macro level) on 

the diffusion of health information technology. The results also confirmed 

the existence of a significant effect of organizational factors (at the level 

of each worker, with the exception of user participation, and at the macro 

level) in the diffusion of health information technology, The result 



B 

confirmed that the process of diffusion information technology 

applications depends mainly on the user having a set of characteristics 

and providing The organization has a set of basic factors to support the 

diffusion process. 

The study recommends the necessity of paying attention to the 

characteristics of the user, such as personal Innovations, enhancing his 

self-efficacy, and contributing to building his positive attitude towards 

technology, and strengthening his trust in it. As well as attention to 

organizational factors being motivating factors and very important in the 

diffusion of health information technology, due to its role in providing 

support and support by the top management of the hospital and providing 

the required infrastructure and providing the pillars of readiness to adopt 

and diffusion this technology among the health staff. 
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