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Abstract 

Information technology and entrepreneurship have gained great 

importance all over the world. To improve the strategic performance of the 

organization by influencing the methods of business implementation, and 

creating new business models and opportunities. This study aims to 

identify the impact of the application of information technology in 

achieving entrepreneurship in private banks in Nineveh Governorate, as 

the research problem was the extent of the role of information technology 

in achieving leadership in private banks in Nineveh. The study adopted the 

descriptive analytical approach to implement it, and by using a paper 

questionnaire as a tool for collecting data and information from employees 

of private banks in Nineveh from a sample that consisted of (72) 

respondents. The data was analyzed using the (Spss v25) program and 

several statistical methods were used to test the research hypotheses. The 

research reached a set of conclusions showing that banks have benefited to 

some extent from the components of information technology in achieving 

leadership in them and that there is a positive relationship for each 

component of information technology with leadership, and banks were 

able to benefit from information technology in each of its components in 

making changes to influence the achievement of leadership in varying 

proportions. 
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 المدتخمص

اكتدبت تكشؾلؾجيا السعمؾمات وريادة السشغسات أھسية كبيخة في جسيع أنحاء العالؼ. لتحديؽ األداء 
 .االستخاتيجي لمسشغسة مؽ خالؿ التأثيخ في طخائق تشفيح األعساؿ, وابتكار نساذج أعساؿ وفخص ججيجة

السرارؼ  األعساؿ فيالجراسة التعخؼ إلى أثخ تظبيق تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تحقيق ريادة  تھجؼ ھحه
 في الخيادة تحقيق في السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور بسجى البحث مذكمة تسثمت إذ ،الخاصة في محافغة نيشؾى 

باستخجاـ استسارة . وقج اعتسجت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي لتشفيحىا، و نيشؾى  في الخاصة السرارؼ
السرارؼ الخاصة في نيشؾى مؽ عيشة  يلجسع البيانات والسعمؾمات مؽ مؾعف بؾصفو أداة استبانة الؾرقية 

 مؽ عجد واستخجمت( Spss v25)بخنامج  باستخجاـ البيانات تحميل وتؼ ، ( مدتجيبا   72تكؾنت مؽ )
 أف تبيؽ االستشتاجات مؽ مجسؾعة إلى البحث وتؾصل. البحث فخضيات الختبار اإلحرائية األساليب

ىشاؾ  وأف فييا، الخيادة تحقيق في السعمؾمات تكشؾلؾجيا مكؾنات مؽ ما حج إلى استفادت قج السرارؼ
 السرارؼ االستفادة استظاعت كسا الخيادة، مع السعمؾمات تكشؾلؾجيا مكؾنات مؽ مكؾف  لكل إيجابية عالقة

 وبشدب الخيادة تحقيق في لمتأثيخ تغييخات إحجاث في مكؾناتيا مؽ مكؾف  بكل السعمؾمات مؽ تكشؾلؾجيا
 ..متفاوتة

   
 الكممات الرئيدة

 تكنهلهجيا المعمهمات ,  ريادة األعمال , المرارف األهمية
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 المقدمة
حجثت التظؾرات التقشية الحجيثة التي يذھجھا العالؼ ثؾرة في تكشؾلؾجيا االتراؿ والسعمؾمات عمى مجى 

الحياة السختمفة، مھجت  والدشؾات القميمة الساضية, الحي أدى بجوره إلى عھؾر تغييخات كسية ونؾعية في أوج
لالنتقاؿ مؽ السجتسع الرشاعي إلى السجتسع السعمؾماتي، وقج أخحت ھحه الثؾرة تتخؾ آثارھا االجتساعية  الظخيق

 .Kadjeh Bashir  2) ونؾعا والثقافية واالقترادية وغيخھا عمى السجتسع السعاصخ بذكل غيخ مدبؾؽ كسا

وأصبح تقجـ األمؼ ورقييا  ،خيعأصبحت الدسة الغالبة عمى بيئة العسل ىي التقمب والتغيخ الد إذ.  (2013
يحدب عمى ما تستمكو مؽ خديؽ عمسي وتكشؾلؾجيا متظؾرة ومشيا تكشؾلؾجيا السعمؾمات لتحقيق الخيادة في 

بذكل خاص تدارعا ىائال في الدشؾات األخيخة  والسرخفية  وكسا شيجت قظاعات الخجمية بذكل عاـ ،األعساؿ
يثة التي تجعؼ في استغالؿ األفكار اإلبجاعية والخيادية في القظاعات في مجاؿ تظبيق تكشؾلؾجيا السعمؾمات الحج

 .تظؾرىا وسسؾىا ةلديادة فخص والسرخفية الخجمية 
 في حياة السجتسعات السعاصخة عمى جسيع األصعجة الفخدية بارزا   تكشؾلؾجيا السعمؾمات دورا   تؤدي
تغييخات مھسة تسثمت في انخفاض تكاليف والسؤسدي, إذ ساعجت ھحه التكشؾلؾجيا عمى إحجاث  والجساعية

زيادة سخعتھا؛ لسؾاجھة الستظمبات الستدايجة لمسدتھمكيؽ, الحي أدى بجوره  ، فزال  عؽعسمياتھا, وتحديؽ جؾدتھا
إلى زيادة قجرتھا التشافدية, وتحقيق أھجافھا في الشسؾ البقاء, وھحا ما يؤكج أف تكشؾلؾجيا السعمؾمات لمسؤسدات 

اإلبجاع  ت, فيشغخ إلى أساسيا ساؿ الباحثة عؽ الكفاءة والخيادة في أداء وعائفھا أصبحت مظمبا  ومشغسات األع
القجرة عمى خمق األفكار الججيجة القابمة لمتظبيق التي يسكؽ أف تدھؼ في تظؾيخ العسميات  واإلداري عمى أن

 اإلبجاعيةفي إبخاز السمكات  دورا   ؤديياإلدارية السختمفة, وبالتالي فإف استخجاـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات يسكؽ أف 
 .(.(Al-Khawaldeh & Al-Hunaiti,2008 لجى األفخاد وتعديدھا 

تعج الخيادة في السؤسدات ومشغسات األعساؿ مؽ الخكائد األساسية في تعديد اإلبجاع, وتقجيؼ مشتجات   
ف في ھحه السؤسدات و السجيخ وتعج تكشؾلؾجيا السعمؾمات واحجة مؽ أھؼ األدوات التي يدتثسخھا  ,ججيجة

والسشغسات؛ ليتسكشؾا مؽ مؾاجھة التغيخات السحيظة بھؼ, وذلػ مؽ خالؿ تفاعل مجسؾعة متكاممة مؽ األجھدة 
والسعجات والسھارات الفخدية, وشبكات االتراؿ مؽ أجل جسع البيانات وترشيفھا, واستخخاج السعمؾمات, وخدنھا 

ؿ السؤسدة أو السشغسة, وتسثل تكشؾلؾجيا السعمؾمات العرب الحيؾي واستخجاعھا عشج الحاجة؛ لتيديخ أعسا
 Al-Yasiri) )سھؾلة استعسالھا في مختمف التظبيقات.فزال  عؽ لشذاط أي مشغسة لسا تؾفخه مؽ وقت وجھج, 

& Mardan, (2014)  
مؽ طبيعة العالقة القائسة بيؽ ف ىحه الجراسة تدعى جاىجة في الكذف والتحقق إوتأسيدا عمى ما تقجـ ف

وبيؽ األثخ الستختب عمى جؾدة  خاصةدرجة ومدتؾى التكشؾلؾجيا السعمؾمات السدتخجمة في قظاع السرارؼ ال
وقج  ،األفكار الخيادية واإلبجاعية مؽ خالؿ دراسة اإلطار الشغخي لمجراسة واإلطار التظبيقي عمى عيشة السرارؼ

ؾذج افتخاضي يتزسؽ كل مؽ الستغيخ السدتقل )تكشؾلؾجيا السعمؾمات( وكحلػ اعتسج الجانب التظبيقي عمى أنس
 .الستغيخ التابع )ريادة األعساؿ( بأبعادىا األساسية
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 المبحث االول
 الدابقة والدراسات الدراسة منهجية
 الدراسة منهجية:  األول المبحث
 الدراسة مذكمة

 التكشؾلؾجي التقجـ بدبب,  األخيخة الدشؾات في السشغسات في األعساؿ ريادة بسؾضؾع االىتساـ ازداد
 تقجميا التي الخجمات لظبيعة نغخا و العالسية، و الجولية و السحمية لمسشغسات التشافدية البيئة و وعيؾر العؾلسة

 باعتبارىا السعمؾمات لتكشؾلؾجيا األمثل االستقالؿ إدارتيا مؽ يتظمب ذلػ فإف عاـ بذكل السرارؼ الخاصة 
 و االستسخارية و البقاء عمى قادرة ريادية كسشغسات السرارؼ  ىحه لتشذأ ساسيةاأل الخكيدة و الجاعسة األداة 

مفھـؾ الخيادة مؽ السفاھيؼ  إف. ووالئيؼ بخضاىؼ لمفؾز العسالء حاجات مع يتالءـ بسا التشافدية السيدة تحقيق
تحديؽ السؾقف التشافدي لمسؤسدات كافة الحيؾية التي لھا أثخ كبيخ في تحقيق السجاخل التي تؤدي إلى 

 .(Bani Khaled ,2019) السشغسات
 : اآلتية االسئمة عؽ لإلجابة الجراسة ىحه جاءت االتجاه ىحا )بشاء عمى ما سبق ( مؽ

 الخاصة ؟ السرارؼ في األعساؿ ريادة تحقيق في الحجيثة السعمؾمات تكشؾلؾجيا أثخ ما -1
 الخاصة ؟ السرارؼ في السعمؾمات تكشؾلؾجيا تظبيق مدتؾى  ما -2
 ؟ طبيعتيا و بيا معخفتيؼ مجى و الخيادة نحؾ الجراسة مجتسع ترؾرات ما -3
 الخيادة؟ عمى السعمؾمات تكشؾلؾجيا عسمية في الجراسة مجتسع ترؾرات في الفخوؽ  ما -4

 الدراسة أهداف
 وجية مؽ األعساؿ ريادة في السعمؾمات تكشؾلؾجيا أثخ تحميل و تحجيج إلى رئيذ نحؾ عمى الجراسة تيجؼ

 : اآلتية الفخعية األىجاؼ الخئيذ اليجؼ يشبثق و الخاصة  السرارؼ مؾعفي نغخ
 . الخاصة  السرارؼ في السعمؾمات تكشؾلؾجيا تظبيق مدتؾى  عمى التعخؼ-1
 خالؿ مؽ متظمباتيا و طبيعتيا شخح و بيا التعخيف و,  األعساؿ ريادة نحؾ الجراسة مجتسع ترؾرات معخفة -2

 . الجراسة ىحه
 األعساؿ ريادة عمى السعمؾمات تكشؾلؾجيا تظبيق أثخ وقياس الجراسة مجتسع ترؾرات في الفخوؽ  معخفة -3
  . الخاصة  السرارؼ في القخار أصحاب يجي بيؽ وضعيا و بشتائج الخخوج و االقتخاحات تقجيؼ -4

  الدراسة أهمية
 :مؽ الجراسة أىسية تشبع

 وجية مؽ األعساؿ ريادة في السعمؾمات تكشؾلؾجيا أثخ عمى الزؾء تدمط بكؾنيا حجاثتو و السؾضؾع أىسية-1
 .الخاصة  السرارؼ مؾعفي نغخ

 مؽ كؾنو االقترادية التشسية في دوره  و الخاصة  السرارؼ قظاع أىسية مؽ الجراسة أىسية تشبثق و كسا -2
 .الؾطشي االقتراد عجمة تحخؾ في ميؼ دور مؽ لو لسا الخجمية القظاعات ابخز
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 بالجراسة تشاولت التي الباحثيؽ عمؼ بحدب  السحجودة الجراسات مؽ بكؾنيا الجراسة ىحه أىسية وتكسؽ  كسا -3
 .الخاصة السرارؼ في األعساؿ ريادة لتحقيق السعمؾمات تكشؾلؾجيا واقع بيؽ الخبط السيجانية

  الدراسة  فرضيات
  الخاصة،  السرارؼ في األعساؿ ريادة في السعمؾمات تكشؾلؾجيا تأثيخ مجى تحميل إلى الجراسة تدعى

 فخضيات. خسذ إلى الفخضيات تقديؼ خالؿ مؽ وذلػ
 ىحه عؽ ويشبثق  الخاصة  السرارؼ في األعساؿ ريادة في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا أثخ يؾجج ال: الخئيدة الفخضية
 : اآلتية الفخعية الفخضيات الخئيدة الفخضية
(  البذخية ,السؾارد التحتية البشية,  السادية) السعمؾمات تكشؾلؾجيا لستغيخات أثخ يؾجج ال:  األولى الفخعية الفخضية

 .  الخاصة  السرارؼ في األعساؿ ريادة أبعاد كأحج واالبتكار اإلبجاع  في
(  البذخية السؾارد التحتية, البشية,  السادية) السعمؾمات تكشؾلؾجيا لستغيخات أثخ يؾجج ال:  الثانية الفخعية الفخضية

 الخاصة  السرارؼ في األعساؿ ريادة أبعاد كأحج السخاطخة في
(  البذخية السؾارد,  التحتية البشية,  السادية) السعمؾمات تكشؾلؾجيا لستغيخات أثخ يؾجج ال: الثالثة الفخعية الفخضية

 .  الخاصة  السرارؼ في األعساؿ ريادة أبعاد كأحج الفخص استثسار في
 
   الدراسة أنمهذج
 يهضح أنمهذج الدراسة :(1شكل )
 المعمهمات لتكنهلهجيا المدتقل المتغير   األعمال                               لريادة التابع المتغير  
 
 
 
 
 
 

 حدود البحث الزمانية والمكانية
ت السرارؼ ، فيسا عج الدمانيةحجود البحث  3/2022/ 17لغاية  1/2022/ 31 ت السجة مؽعج

 .حجوده السكانية الخاصة في محافغة نيشؾى 
 منهج البحث ومجتمعه وعينته وتقاناته

 السدحي، حيث اعتسج الجانب الشغخي  الباحث األسمؾباستخجـ لتحقيق أىجاؼ البحث السذار إلييا آنفا 
سقاالت الستؾافخة والبحؾث والجراسات عؽ ال ال  عؽ، فزاألجشبيةوالجوريات  االجشبية مؽ السرادر عمى مجسؾعة 

,في حيؽ استشج الجانب السيجاني عمى استسارة االستبانة, والتي اعجت اعتسادا عمى السقاييذ  في االنتخنت

 االبداع واالبتكار

 المخاطرة

 استثمار الفرص

 البنية التحتية

 الموارد البشرية

بتكنولوجيا  المعرفة

 المعلومات



  .................. أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تحقيق                
 

 السبعاوي    

 424 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافديه )

  .pp(447-419، ص. ) Juneـ2022حزيران ،  .No(434، ع ) Vol(44مج )

 عؽ البيانات جسع بغخض استبانة إعجاد ؾاردة في السرادر واالدبيات  السيتسة بسؾضؾع البحث, تؼال والفقخات
 حؾؿ أرائيؼ الستقراء األسئمة مؽ وعجد الذخرية لمستغيخات وصفا   وتزسشت الجراسة، عيشة افخاد مؽ الجراسة

 .والتابعة السدتقمة الجراسة متغيخات
 
 األول المبحث

 سابقة الدراسات
 ,Al-Khafaji الجراسة ) تشاولت لقج السرخفية الخجمة جؾدة تحديؽ في السعمؾمات تكشؾلؾجيا تؾعيف

 والبخمجيات,  والسعجات,  األجيدة) السختمفة وبأبعاده السعمؾمات تكشؾلؾجيا السدتقل الستغيخ (99 ,2007
,  االستجابة,  االعتسادية) بأبعادىا السرخفية الخجمات جؾدة التابع والستغيخ( البذخية والسؾارد,  واالتراالت,

 مؽ مجسؾعة عؽ اإلجابة إلى الجراسة وىجفت( السمسؾسات,  األماف,  الخجمة عمى والحرؾؿ,  الؾصؾؿ سيؾلة
 االرتباط عالقات الختبار الجراسة فخضية وصياغة لمجراسة الشغخي  اإلطار بشاء ضؾئيا عمى تؼ إذ التداؤالت

 ألغخاض وتكييفيا تظؾيخىا تؼ أف بعج جاىدة عالسية مقاييذ مجسؾعة إلى الجراسة استشجت وقج والتأثيخ، والتبايؽ
 ( Al-Khafaji, 2007, 99. )الجراسة ىحه

  الحجيثة السشغسات الخيادة تحقيق في السعمؾمات تكشؾلؾجيا تظبيق أثخ التي بعشؾاف الجراسة أشارت
(Bonwa& Shuaib ,2011) والثؾرة االقترادية السعظيات أفخزتيا التي الججيجة، العالسية الستغيخات إلى 

 التكشؾلؾجي التظؾر وإف السعاصخة، االقتراديات سسات مؽ أساسية سسة والتشؾع الخيادة أصبحت التكشؾلؾجية،
 األفكار دور ازدياد في أسيؼ متخابط رقسي اقتراد إلى االقتراد انتقاؿ و السعخفة ازدياد و االتراالت وتقجـ

 تحديؽ في وآلياتيا السعمؾمات تكشؾلؾجيا مؽ كثيخا الحجيثة األعساؿ مشغسات استفادت ولقج. الخيادية و اإلبجاعية
 الكبيخ الجور إلى إضافة  واإلبجاع االبتكار واستخاتيجيات أساليب عجة تشتيج جعميا مسا. إنتاجيتيا و أدائيا

 تكشؾلؾجيا تظبيق أثخ عمى التعخؼ في الجراسة ىحه ىجؼ تسثل وقج.  العسمية ىحه إدارة في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا
 .الخيادية السشغسات أداء مؽ الخفع في السعمؾمات

 Bouabdallah,  et  al)الجراسة  ىجفت الخيادية، السشغسات لجى االبجاعي الفكخ بشاء استخاتيجيات

 التي الخيادية األعساؿ مشغسات في واالبتكار االبجاعي الفكخ بشاء ومكانة بأىسية التعخيف إلى( 291، 2016،
 األىجاؼ عجة بمؾغ إلى تؤوؿ واضحة استخاتيجية إعجاد خالؿ مؽ ومتؾاصمة مدتسخة برفة االىتساـ لو تؾلي
 الدؾقية، كسا الحرة رفع أجل مؽ والدعخ الجؾدة باألخص مدتؾيات عجة عمى تكؾف  والتي الخيادة أىسيا

 .  واالبتكار االبجاع ومخاطخ الخيادية والسشغسات واالبتكار االبجاع مشيا األعساؿ لخيادة أبعاد عمى الجراسة احتؾت
(  Al-Sakarneh,2008,113)الجراسة ىجفت التشافدية السيدة تحقيق في ودورىا  الخيادة استخاتيجيات

 والسيدة(,  والسبأداة  السخاطخة وأخح والتفخد واالبتكار االبجاع) مؽ السكؾنة الخيادة استخاتيجيات بيؽ عالقات وجؾد
 الشجوات عقج خالؿ مؽ لمعامميؽ واالبتكار االبجاع عمى والتخكيد( .والتحالف والتسايد الكمفة قيادة) التشافدية
 القخار أتخاذ بعسميات والسذاركة وآرائيؼ أفكارىؼ مؽ واالستفادة بالعسل السختبظة القزايا ومشاقذة والمقاءات
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 السؾارد تظؾيخ وكحلػ التكشؾلؾجية السعجات استخجاـ خالؿ مؽ واألعساؿ الخجمات في التفخد عمى التخكيد
 االختيار وطخائق الستخررة والفشية العمسية الكفاءات استقظاب في يتؼ والحي االتراالت شخكات لجى البذخية
 .  والتعيؽ

 Entrepreneurship and Small Business,"  بعشؾاف( (Lightelm 2010 , 143  دراسة

Sustainabitity  "يسكؽ السشغسات في كعمؼ تظؾيخىا وكيفية الخيادة مفيـؾ تؾضيح إلى الجراسة ىحه ىجفت 
 الجراسة إليو تؾصمت ما وأىؼ السؾعفيؽ، لجى االبجاع تظؾيخ عمى تداعج استخاتيجيات تظبيق خالؿ مؽ تحكيقو

 . دائؼ بذكل االبجاع تؾجيو مع تتخافق والتي الرغيخة األعساؿ بقاء ديسؾمة بيؽ قؾية عالقة وجؾد ىؾ
 التاريخية  الدابقة لألدبيات شاممة مخاجعة إجخاء إلى الجراسة ىجفت( Serai  et  al  2017   76  ,دراسة

 الذخكات لجى األعساؿ ريادة أف إلى الجراسة وخمرت الذخكات، وأداء وأبعادىا األعساؿ ريادة بيؽ حؾؿ والحجيثة
 األعساؿ ريادة أبعاد مؽ العجيج الجراسة واقتخحت واإلدارية، االجتساعية العمـؾ أبحاث في عغيؼ باىتساـ تحغى

 وخمرت واالستقاللية، والسشافدة والسخاطخة واالستباقية االبتكار مثل الدشيؽ مخ عمى تقجيسيا تؼ والتي لمذخكات
 متؾسط، تأثيخ وجؾد إلى خمرت األخخى  الجراسات بعض إف حيؽ في إيجابي، تأثيخ وجؾد إلى الجراسات بعض

 ريادة ألبعاد تفريمي استكذاؼ بإجخاء الجراسة تؾصي وعميو  الذخكة، أداء مع سمبية عالقات وجؾد فزال  عؽ
 واألداء األعساؿ ريادة بيؽ العالقة حؾؿ الجارسات مؽ السديج واجخاء لمذخكات مختمفة عخوؼ في األعساؿ
 . لمذخكات الخيادي

 الخيادي التؾجو بيؽ العالقة عمى التعخؼ إلى الجراسة ىجفت(  & Siron,2017,88  Zeebaree) دراسة
 عمى الجراسة تظبيق وتؼ الجراسة، الستغيخات بيؽ وسيط كستغيخ السالي الجعؼ دور مؽ والتحقق التشافدية والسيدة

 في الجراسة مذكمة تسثمت حيث العخاؽ، في كخدستاف إقميؼ حكؾمة في تعسل التي والستؾسظة الرغيخة السذاريع
 عل في والستؾسظة الرغيخة السذاريع في التشافدية السيدة عمى الخيادي التؾجو أثخ ما التالي الخئيذ الدؤاؿ

 عؽ عبارة الجراسة أداة  وكانت التحميمي الؾصفي السشيج الجراسة  واتبعت وسيط، كستغيخ السالي الجعؼ وجؾد
 بيؽ إيجابية عالقة وجؾد أىسيا نتائج إلى الجراسة وتؾصمت العذؾائية، العيشة اسمؾب استخجاـ تؼ وقج استبانة،

 كبيخ دور وجؾد إلى باإلضافة والستؾسظة الرغيخة السذاريع في التشافدية والسيدة السختمفة بأبعاد الخيادي التؾجو
 أنو إلى الجراسة تؾصمت كسا التشافدية، والسيدة الخيادي التؾجو بيؽ العالقة عمى التأثيخ في السالي الجعؼ يؤديو

 خالؿ مؽ االقترادية التشسية الفخص مؽ السديج خمق إلى ييجفؾف  الحيؽ الدياسات صانعي عمى يتؾجب
 بالشدبة أىسيتيا عمى وتؤكج األعساؿ، ريادة تتبشى حجيثة أنغسة بتظؾيخ يقؾمؾا أف الشاجحة الرغيخة السذاريع
 .  والستؾسظة الرغيخة لمسذاريع

 األداء في البذخية لمسؾارد الخزخاء اإلدارة دور تحجيج إلى الجراسة ىجفت( (Asrar Ali ,2017,93 دراسة
 التالية االسئمة في الجراسة مذكمة تسثمت حيث العخاقية الحفخ شخكة عمى الجراسة تظبيق وتؼ لمسشغسة، الخيادي

 واإلدارة الخيادي األداء بيؽ واألثخ العالقة مدتؾى  وما الجراسة عيشة في الخيادي األداء مسارسة مدتؾى  ما
 الجراسة أداة  وكانت التحميمي الؾصفي السشيج  الجراسة  الجراسة؟ واتبعت الجراسة لعيشة البذخية لمسؾارد الخزخاء
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 الظبقة العذؾائية العيشة اسمؾب استخجاـ تؼ وقج لمسجيخيؽ، شخرية ومقابالت لمسؾعفيؽ استبانة عؽ عبارة
 الخيادي واألداء البذخية لمسؾارد الخزخاء اإلدارة ابعاد بيؽ االرتباط عالقات جسيع اف إلى الجراسة تؾصمت
 وتؾصمت لمسشغسة، الخيادي األداء في البذخية لمسؾارد الخزخاء لإلدارة تأثيخ وجؾد  وكحلػ قؾية كانت لمسشغسة
  األداء في البذخية لمسؾارد الخزخاء لإلدارة االيجابي والتأثيخ العالقة استثسار ضخورة أىسيا تؾصيات إلى الجراسة
 .  السشظقي األداء لتحديؽ السدتقبمية الخظط ووضع لمسشغسة الخيادي

 السذخوعات انذاء أثخ عمى التعخؼ إلى الجراسة ىجفت( Idris & Ahmed ,2016, 133) دراسة
 األعساؿ رواد عمى الجراسة تظبيق وتؼ مشيا، الحج في تؤديو الحي والجور البظالة حجؼ عمى والستؾسظة الرغيخة
 أف يسكؽ الحي الجور ما:  اآلتي الخئيذ الدؤاؿ في الجراسة مذكمة تسثمت حيث الدعؾدية، في الظائف بسشظقة

 أداة  وكانت التحميمي السشيج الجراسة واتبعت الظائف، بسشظقة البظالة مذكمة مؽ الحج في األعساؿ ريادة تؤديو
 إف أىسيا، نتائج إلى الجراسة وتؾصمت العذؾائية، العيشة اسمؾب استخجاـ تؼ وقج استبانة، عؽ عبارة الجراسة

 وتؾصمت البظالة، مؽ الحج في ودورىا االقترادية التشسية في الخيادية السذخوعات بأىسية كبيخا   وعيا   ىشاؾ
 ولسختادي ليا والفشي السالي الجعؼ وتؾفخ الخيادية السذخوعات الجولة تذجع أف أىسيا، تؾصيات إلى الجراسة

 .  الخيادية السذخوعات تخعى أعساؿ حاضشات وتؾفيخ األعساؿ
 الجامعات في األعساؿ ريادة واقع عمى التعخؼ إلى الجراسة ىجفت( Abu Qarn , 2015,211)  دراسة

 االزىخ، وجامعة االسالمية بالجامعة السدتسخ والتعميؼ السجتسع خجمة عسادة عمى الجراسة تظبيق وتؼ الفمدظيشية،
 االسالمية الجامعة مؽ كل في الخيادية التؾجيات واقع ما اآلتي الخئيذ الدؤاؿ في الجراسة مذكمة تسثمت حيث

 تؼ وقج استبانة، عؽ عبارة الجراسة أداة  وكانت التحميمي الؾصفي السشيج الجراسة واتبعت بغدة االزىخ وجامعة
 والسخاطخة واالبتكار لألبجاع متؾسط دور وجؾد إلى الجراسة وتؾصمت الظبكية، العذؾائية العيشة اسمؾب استخجاـ

 االسالمية الجامعة في السدتسخ التعميؼ في الخيادي التؾجو عمى الخيادية والثقافة والتشافدية واالستقاللية السحدؾبة
 االزىخ، جامعة في السدتسخ التعميؼ في الخيادي التؾجو عمى آنفا   السحكؾرة لمسحاالت قميل دور وجؾد وإلى

 االسالمية الجامعة مؽ كل في األعساؿ وتشسية االىتساـ زيادة عمى العسل مشيا تؾصيات إلى الجراسة وتؾصمت
 .  االزىخ وجامعة

 اإلدارة لجى الخيادية الخرائص أثخ عمى التعخؼ إلى الجراسة ىجفت( Al-Balawi ,2015,32) دراسة
 تسثمت حيث غدة، بقظاع واالتراالت السعمؾمات تكشؾلؾجيا شخكات عمى الجراسة تظبيق وتؼ الشسؾ، عمى العميا

 تكشؾلؾجيا الذخكات في الشسؾ عمى العميا اإلدارة لجى الخيادية الخرائص أثخ ما اآلتي الدؤاؿ في الجراسة مذكمة
 عؽ عبارة الجراسة أداة  وكانت التحميمي الؾصفي السشيج الجراسة واتبعت غدة، بقظاع واالتراالت السعمؾمات
 بيؽ إيجابية عالقة وجؾد أىسيا نتائج إلى الجراسة وتؾصمت  الذامل، الحرخ اسمؾب استخجاـ تؼ وقج االستبانة،

 واقع اف كسا غدة بقظاع واالتراالت السعمؾمات تكشؾلؾجيا شخكات في الشسؾ وبيؽ الخيادية الخرائص
 في االستثسار حجؼ زيادة عمى والعسل الذخكات نسؾ عمى العغيسة وآثارىا اإلدارة لجى الخيادية الخرائص

 . لمخخيجيؽ العسل الفخص زيادة عمى أثخ مؽ لو لسا السعمؾمات تكشؾلؾجيا
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 الثانيالمبحث 

 تكنهلهجيا المعمهمات
 المنعمات الريادية

 التكنهلهجيا ماهي
 مؽ األياـ ىحه في نعيذو وما نمسدو ما خالؿ مؽ أبعاده وإدراؾ تفيسو يجب واقعا التكشؾلؾجيا أصبحت

 .ياوأنؾاع التكشؾلؾجيا مفيـؾ سشتشاوؿ لحلػ ،  الخجمية السجاالت مؽ كثيخ في  تحؾالت
 مقظعيؽ مؽ تتكؾف  التي Technologos اليؾنانية الكمسة إلى التكشؾلؾجيا أصل يخجع: التكشؾلؾجيا تعخيف

 عمؼ ىي واحجة بكمسة تكؾف  لحا السشيج، أو العمؼ أي Logos والثاني الرشاعي، التذغيل تعشي Techno ىسا
 ( Al-Serafy,2009, 13 . .)االصظشاعي التذغيل

 السعارؼ تخاث استخجاـ عشج نتبعو الحي السشتغؼ السشيجي األسمؾب: أنيا عمى السعمؾمات تكشؾلؾجيا وتعخؼ
   .) العمسية السياـ لبعض السشاسبة الحمؾؿ إلى الؾصؾؿ بيجؼ خاص نغاـ في وتشغيسيا تختيبيا بعج السختمفة

2011, 271    Muhammad Al-Wadi & Bilal Al-Wadi ) 
 أداء أساليب تظؾيخ في العمسي البحث نتائج الستخجاـ الخامي السشغؼ الجيج: ىي بأنيا أيزا وتعخؼ

 بيجؼ وذلػ واالجتساعية، والتشغيسية اإلدارية واألنذظة الخجمات يذسل الحي الؾاسع بالسعشى اإلنتاجية العسميات
 .( Abu Shanab,1999, 81) لمسجتسع جيجة أنيا يفتخض ججيجة أساليب إلى التؾصل

 الؾسائل مجسؾعة كؾنيا عؽ عسمي غخض لتحقيق الفشية والظخيقة والعمسية التقشية المغة: بأنيا أيزا وتعخؼ
 (. Al-Lami,2010, 88)  ورفاىيتيؼ الشاس لسعيذة ضخوري  ىؾ ما كل لتؾفيخ السدتخجمة

 األنداف لخاحة الزخورية السدتمدمات لإلنتاج تدتخجـ التي الؾسائل أنؾاع مختمف أنيا عمى: أيزا وتعخؼ
 .عسمية وأغخاض أعساؿ إلنجاز السدتحجثة الفشية الظخائق أنيا فزال  عؽ وجؾده، واستسخارية

 المعمهمات  تكنهلهجيا نحه تدارع أسباب
 وتتسثل السعمؾمات تكشؾلؾجيا أىسية زيادة إلى أدت التي األسباب مؽ مجسؾعة ىشاؾ أف turban أوضح

 :في
(Moussa,2007, 32 ) 

 في فالتقجـ  وتقمبا ، تعقيجا أكثخ السشغسات فييا تعسل التي األعساؿ بيئة أصبحت -:األعساؿ بيئة وتقمب تعقج-1
 مسا واالقترادية، الدياسية العؾامل عؽ  األخخى  التغيخات عؽ فزال التغيخات، مؽ العجيج خمق التكشؾلؾجيا

 التشبؤ عسمية لتحديؽ اليشجسة كإعادة  عسمياتيا وحساية لتحديؽ اليادفة باألنذظة تقـؾ السشغسات جعل
 لكل مجعسة بؾصفيا أداة  السعمؾمات تكشؾلؾجيا عمى االعتساد أخخى  مشغسات مع استخاتيجية تحالفات وبشاء

 .االستقخار وعجـ بالتعقج تتدؼ بيئة في واستسخارىا السشغسة بقاء لزساف األنذظة ىحه
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 التكشؾلؾجيا و الجولية السشغسات تسارسيا التي الزغؾطات أدت لقج  -:العالسي واالقتراد القؾية السشافدة -2
 ومدتؾى  الجؾدة عمى وإنسا األسعار، عمى فقط تخكد ال أصبحت األخيخة وىحه السشافدة، حجة إلى الستقجمة
 .العسيل طمب بحدب و السشتجات وتقجيؼ التدميؼ وسخعة الخجمة

 في السشغسات واصبحت يشقظع، ال والسجتسعات السشغسات بيؽ التفاعل أف الشػ -: االجتساعية السدؤولية -3
 بخجمات الكيؼ في السداىسة إلى تدعى حيث واىسيتيا، التفاعالت ىحه في إدراكا أكثخ األخيخة اآلونة

 .السدتيمػ حقؾؽ  ومخاعاه الفخص وتكافؤ السيشية والدالمة والرحة البيئية الخقابة واالجتساعية
 وجؾدتيا، الستاحة والخجمات بالدمع ومعخفة دراية اكثخ اليـؾ السدتيمػ اصبح حيث  -:السدتيمكيؽ تؾقعات -4

 يظمب السدتيمػ فاف أخخى  ناحية ومؽ  تشتج، التي السشتجات فزال  عؽ أفزميا، يظمب جعمو مسا
 قادرة تربح أف إلى حاجة في السشغسات جعل ما وىحا يخيجىا، التي الدمع عؽ تفريمية أكثخ معمؾمات

 في السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور عيخ ىشا السدتيمػ، مؽ رغبات إلشباع بدخعة معمؾمات تؾصيل عمى
 .ذلػ تحقيق مؽ السشغسات تسكيؽ

 السعمؾمات، تكشؾلؾجيا أىسية زيادة إلى أدى السعمؾمات عسل أف Morris يخى  إذ  -:السؾارد ليكل تغييخ -5
 والبذخية السادية ىي السشغسات، رئيدة في مؾارد أربعة ىشاؾ بأف االعتقاد ساد الرشاعي العرخ ففي

 تكشؾلؾجيا أىسية عيخت ىشا مؽ السعمؾمات، ىؾ خامذ رئيذ عامل فيؾجج اآلف أما  والسؾارد، والسالية
 .الحالي السعمؾماتي االنفجار عل في خاصة مشيا واالستفادة السعمؾمات ىحه بسعالجة لمكياـ السعمؾمات

 اصبحت التي السعمؾمات تكشؾلؾجيا أىسية زيادة إلى ادت التي العؾامل مؽ األخيخة ىحه تعتبخ  -:العؾلسة -6
 االتراالت وتكشؾلؾجيا االلية  استخجاـ خالؿ مؽ العؾلسة تجاه األعساؿ لسشغسات  االساسي السحخؾ

 وذلػ حجيثة، وأساليب ججيجة تقشيات مؽ تحسمو ما بكل لمسعمؾمات ومحخؾ مؾلجة كظاقة السعمؾماتية والثؾرة
 .االلكتخوني والتعميؼ اإللكتخونية التجارة عبخ

  المررفية المعمهمات تكنهلهجيا مفههم
 تذتخؾ فخعي نغاـ مؽ أكثخ عمى يحتؾي  ىادؼ نغاـ ىؾ السجار الشغاـ)  مجارا   نغاما   السرخؼ يعج
 مشيا لكل مشفرمة لسكؾنات ومشغؼ مختب تجسع وىؾ( ككل الشغاـ أجمو مؽ يعسل الحي العاـ اليجؼ في جسيعيا

 تقديؼ يسكؽ وعميو لمسرخؼ، العامة األىجاؼ تحقيق سبيل في البعض بعزيا عمى معتسجة وتكؾف  معيؽ، ىجؼ
 نغاما   يعج بجوره والحي أحجىا، السعمؾمات تكشؾلؾجيا تذكل فخعية نغؼ عجة إلى السفيـؾ ىحا بحدب السرخؼ

 تسكؽ بخرائص معمؾمات تقجيؼ طخيق عؽ السرخؼ أىجاؼ تحقيق لغخض تعسل أجداء مجسؾعة مؽ يتكؾف 
 نغاـ السرخؼ إف باعتبار والخارجية الجاخمية بالبيئة الحاصمة لمتغيخات السشاسبة القخارات اتخاذ مؽ القخار متخح
 .بيا ويتأثخ يؤثخ البيئة مع يتعامل مفتؾح

 ومؽ بيؼ، السحيظة البيئية الستغيخات عمى لمديظخة األفخاد يدتخجميا التي الؾسائل مجسؾعة بأنيا وتعخؼ
 في اإلبجاعات أو والتججيجات االختخاعات في تتجدج أف البج مؽ اإلندانية الحاجات إلشباع استخجاميا أجل
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 الخجمة بتقجيؼ السترمة العمسية السذاكل عمى تظبق التي السعخفة وتعج والعسميات، والؾسائل والخجمات الدمع
 .التكشؾلؾجيا مؽ جانبا  

 وتقجيؼ ونذخ وتؾصيل ومعالجة وجسع صشع في السدتخجمة التكشؾلؾجيا أشكاؿ كل يزؼ مرظمح أنو كسا
 ومشيا( ومتحخكة ثابتة صؾر صؾت، محادثات عسل، بيانات)  السختمفة بأشكاليا السعمؾمات واستخجاـ

 .معخفتيا أو اكتذافيا يتؾقع ال التي السعمؾمات
 باآلتي المعمهمات تكنهلهجيا عمى وصف الباحثين مععم يتفق

 مؽ غيخه مع ويتفاعل مكؾناتو، تفاعل يزسؽ وعاء أو بإطار تسثيمو يسكؽ فخعيا   نغاما   تعج إذ:  نغاـ -1
 .السشذؾدة األىجاؼ يحقق بسا السشغسة تسثمو الحي الكمي الشغاـ ضسؽ الفخعية األنغسة

 البذخي  العشرخ عؽ بسعدؿ تعسل أف يسكؽ ال واآلالت فالتكشؾلؾجيا: السكؾنات مؽ متفاعمة مجسؾعة  -2
 مؽ السشغسة أىجاؼ تحقيق في لمسداىسة معا   وتفاعميسا عسميسا تدامؽ مؽ البج إذ التحميل، فػي وخبختو
 .السعمؾمات تقجيؼ خالؿ

 عسمية ىي وإنسا القخار، لرشاعة معمؾمات إلى البيانات تحؾيل عمى يقترخ ال فاألمخ: السعمؾمات صشاعة  -3
 مشيا السفيج واستخالص تحميميا في البذخية القجرة واستخجاـ والسعمؾمات البيانات بتجسيع تبجأ مدتسخة

 معمؾمات عمى معتسج قخار صشاعة لغخض( أولية مؾاد) البيانات لتؾفيخ كؾسيمة العكدية التغحية واستخجاـ
 ( (Muhammad Yado,2007 ,  53  ودقيقة صحيحة

 المررفية المعمهمات تكنهلهجيا أهمية
 وزيادة التشافدية قجراتيا تعديد في والسرارؼ السشغسات تداعج عامة برؾرة السعمؾمات تكشؾلؾجيا إف

 مياميؼ تشفيح في القخار متخحو مقجمتيؼ وفي العامميؽ جسيع تداعج التي السعمؾمات تؾفيخ خالؿ مؽ إنتاجيتيا
 متخحي تداعج والتي تؾفخىا التي السعمؾمات بدبب ميسة السعمؾمات تكشؾلؾجيا فأ يخى  إذ وجو، أكسل عمى

 ." مشغساتيؼ أعساؿ إدارة في أسمؾبيؼ تحديؽ عمى تداعجىؼ وبالتالي األىجاؼ، تحقيق عمى السشغسة في القخار
 ويشجي الباحث استخجـ  السشافدة مجاؿ في ميسا   دورا   السعمؾمات لتكشؾلؾجيا أف فيخى  روبشدؾف  أما

 عمى السرخؼ مداعجة في السرخفية السعمؾمات تكشؾلؾجيا دور لسعخفة الخسذ لمقؾى  بؾرتخ أنسؾذج روبشدؾف 
 السعمؾمات تكشؾلؾجيا إمكانات تبيؽ االسئمة مؽ مجسؾعة طخح خالؿ مؽ وذلػ البيئة، تيجيجات مؾاجية

 لمسرخؼ يسكؽ أنو"  (Cadle & Yate,2004)  يؾضح ونفد الدياؽ وفي, التيجيجات ىحه لسؾاجية السرخفية
 خالؿ مؽ كمفة بأقل خجمات تقجيؼ وىي التيجيجات، ىحه خظخ تقمل أف شأنيا مؽ استخاتيجيات ثالث أتباع

 إنتاج في السعمؾمات تكشؾلؾجيا مؽ االستفادة خالؿ مؽ متسيدة خجمات وتقجيؼ الستظؾرة، بالتكشؾلؾجيا االستعانة
 االستعانة خالؿ مؽ معيؽ سؾقي قظاع عمى والتخكيد الحالية، عمى ججيجة خرائص إضافة أو ججيجة خجمات

 .االستخاتيجية ىحه لجعؼ معمؾمات مؽ السعمؾمات تكشؾلؾجيا تؾفخه وما التدؾيق وبحؾث األعساؿ استخبارات بشغؼ
 الستشؾعة الخجمات تقجيؼ في تتدارع التي السرارؼ لعسل ميسا   ركشا   أصبحت السعمؾمات تكشؾلؾجيا أف كسا 

 بالذكل واستخجاميا السعمؾمات عمى الحرؾؿ جانب في السيسا كافة، السجاالت في التقشي التقجـ عرخ في
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 صػحيحا   السرارؼ عسل يكؾف  لكي و لمدبائؽ، تقجمو وفيسا عسميا في التشافدية السيدة تحقيق مؽ يسكشيا الحي
 البيئة في تحجث التي التظؾرات لكل ومؾاكبة ومشفتحة متظؾرة معمؾماتيا نغؼ تكؾف  إلى أف تحتاج فيي ودقيقا ،

 السعخفة عالؼ عمى مفتؾحا   جدءا   تكؾف  أف مؽ تسكشيا التي الحجيثة االتراؿ أجيدة استخجاـ يزسؽ وبسا السحيظة
 واالتراالت السّؾصالت لدخعة نتيجة صغيخة قخية وكأنو أصبح عالػؼ الذاممة، والجؾدة الستظؾرة والتقشيات الكمية

 محجدة اىتساماتو تعج لؼ واحجة عائمة كأنو وأصبح والسكاف، الدماف وتقميص انكساش إلى أدت التي والسبتكخات
 .عذؾائي بذكل رسست لخظؾط وفقا  

 : اآلتية لمقجرات امتالكيا ىؾ السرخؼ في السؾقع بيحا تتستع السرخفية السعمؾمات تكشؾلؾجيا يجعل ما إف
 تتحجى واضحة برؾرة وعخضيا عمييا والديظخة فييا الديادة ومؾاجية السعمؾمات مؽ واسع كؼ مع التعامل -1

 .البذخي  العقل
 . السدتفيجيؽ مؽ كبيخة أعجاد مع التعامل في القابمية -2
 .الحاتي اآللي التيديخ -3
 .الخقسية الحدابات أداء في العالية والدخعة بالسعمؾمات الحاتي التحكؼ -4
 .صغيخ فزاء في إلييا الؾصؾؿ يديل بظخيقة السعمؾمات مؽ كبيخة كسيات خدف  -5
 .قميمة وبكمف العالؼ إنحاء في السعمؾمات مؽ ىائل مقجار إلى الدخيع الؾصؾؿ إمكانية -6

(Ghalem & Qureshi ,2011 33 ) 
  المررفية المعمهمات تكنهلهجيا مهارد   

 ما كل وتذسل) مدتسخ تظؾر في السعمؾمات مع التعامل في اإلندػاف يعتسجىا التي واألساليب األدوات إف
 تختمف وال معيا، التعامل أو السعمؾمات عمى الحرؾؿ عسمية تديل التي واألفكار األشياء مؽ استخجامو يسكؽ
 تكشؾلؾجيا تتكؾف  إذ آخخ، نغاـ أي بشاء مدتمدمات عؽ السرخفية السعمؾمات تكشؾلؾجيا بشاء مقؾمات أو مؾارد

 اإلجخاءات الحاسؾبية، البخامج اإللكتخونية، الحاسبة أجيدة السرخؼ، مؾعفي:  مؽ السرخفية السعمؾمات
 .السرخفية والبيانات

 التكشؾلؾجيا:  ىسا أساسييؽ مفيؾميؽ عؽ يعبخ مرظمح ىي السعمؾمات تكشؾلؾجيا فأف عامة وبرؾرة
 حيؽ في والسعخفة، البيانات بيؽ الؾصل حمقة وتسثل معالجتيا، تؼ بيانات ىي السعمؾمات إف إذ والسعمؾمات،

 . أبعاد ثالثة تكامل إلى التكشؾلؾجيا مفيـؾ يذيخ
 االتراالت لذبكات السادية والسكؾنات العسل ومحظات األجيدة: )مؽ يتألف إذ السادي بالجانب األوؿ: البعج 

 (.السمحقة السادية والسكؾنات
 تقشيات البيانات، قؾاعج اإلجخاءات، التظبيقات، البخمجيات،: )مؽ ويتألف السعخفي الجانب ىؾ الثاني: والبعج

 (.األخخى  واألنغسة الذبكات
 عؽ السدؤوؿ لكؾنو السعمؾمات تكشؾلؾجيا مكؾنات أىؼ يعج والحي البذخي  بالعشرخ يتسثل واألخيخ: الثالث والبعج 

 البذخية السؾارد تعج كسا عمييا، والتظؾيخ التحديشات بإجخاء ويقـؾ الؾاقػع، أرض عمى السفاليؼ ىحه إيجاد



  .................. أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تحقيق                
 

 السبعاوي    

 434 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافديه )

  .pp(447-419، ص. ) Juneـ2022حزيران ،  .No(434، ع ) Vol(44مج )

 السعمؾمات، تكشؾلؾجيا وتظؾيخ وصيانة ورقابة وتشغيؼ وإدارة تذغيل عمى القادرة الؾحيجة الجية ىي
 .والسختريؽ السدتفيجيؽ: مؽ البعج ىحا ويتألف

 الريادية المنعمات هي ما
 ما  وىحا الكبيخة، ألىسيتيا نغخا إلى آخخ كتاب مؽ وخرائريا الخيادية السشغسات تعخيف اختمف لقج
 السظمب. ىحا في إليو سشتظخؽ 

 -:الخيادية السشغسات تعخيف 
 شيء ال مؽ قيسة ذات شيئا تبشي التي السشغسات تمػ بأنيا (Al-Sakarneh,2008,111) عخفيا لقج
 .السخاطخ تقجيخ باالعتبار األخح مع محجدة رؤية ضسؽ مرادر عمى بشاء الفخص باغتشاـ تقـؾ التي وكحلػ

 بيؽ ما العالقات وتظؾيخ االقترادي الشسؾ في إيجابية بقؾة تعسل التي السشغسات تمػ بأنيا أيزا وعخفيا
 حجيثة تكشؾلؾجيا تقجيؼ وكحلػ العسل فخص إيجاد خالؿ مؽ الؾطشي الجخل زيادة إلى تؤدي والدؾؽ  االبتكار

 (    Al-Sakarneh,2008 ,21.) األسؾاؽ في والخجمات السشتجات لظخح
 الريادية المنعمات خرائص 

 ىحه وتتسثل األخخى، السشغسات مؽ غيخىا عؽ تسيدىا خرائص بعجة  الخيادية السشغسات تترف
 (     Al-Ani et,al,2014, 65:  )يأتي ما في الخرائص

 تقـؾ أنيا مؽ الخغؼ عمى الخيادية السذخوعات إقامة عمى باألقجـ اىتساما أكثخ الخيادية السشغسات تكؾف  .1
 .السظمؾب بالعسل الكياـ مؽ يدخع التحخؾ وىحا القخارات اتخاذ عشج تحميل بعسمية أحيانا

 يقجمو بسا مع مقارنة الخجمات مشتج وجؾد التسييد بيؽ خالؿ مؽ عسالئيا مؽ  الخيادية السشغسات تقتخب .2
 .اآلخخوف  السشافدؾف 

 وقبؾؿ الذخرية السبادرة وتذجيع واالبتكارية الكيادية بالسؾاىب الخيادييؽ العامميؽ  الخيادية السشغسات تتبشى .3
 .السخاطخة

 وجؾد عمى تؤثخ التي السشغسة رؤية السشغسية والسيسا الكيؼ صؾف  عمى الخيادية السشغسات تحخص .4
 .السشتجات

 مجاؿ أي في الجخؾؿ تتجشب انيا بسعشى لشفديا اختارتو الحي األساسي بالتؾجو الخيادية السشغسات تمتـد .5
 .بإدارتو تقـؾ كيف تعخؼ ال آخخ

 .االدارييؽ العامميؽ عجد ومحجودية بالبداطة  الخيادية السشغسات التشغيسي في الييكل يترف .6
 الخيادية االفكار تبشي تدتظيع كيف الحخية االستقاللية الفخعية والؾحجات لألقداـ الخيادية مشغسات تسشح .7

 .وسيؾلة بيدخ
 تترف ريادية بيئة وجؾد استكذافيا الفخص تحجيج أجل مؽ الخيادية طخائق تتبع التي السشغسة تتسيد .8

 .الججيجة االفكار وتذجيع الدائجة لمتكشؾلؾجيا السشغسة إدارة باعتساد
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 تعريف اإلبداع  
اإلبجاع ىؾ قجرة الذخص عمى استخجاـ السيارات العقمية إليجاد أفكار ججيجة، خارجة عؽ السألؾؼ، وىؾ 
القجرة عمى خمق وإيجاد أفكار ججيجة ومبتكخة. كسا أف اإلبجاع ليذ سمؾكا  وراثيا ، وإنسا سمؾؾ قابل لمتعمؼ والتظؾيخ 

 Surbhi .عمى أف تكؾف أفكارا  نادرة وفخيجة مؽ نؾعيالجى األفخاد، وىؾ ميارة إيجاد األفكار وحمؾؿ لمسذكالت، 

,2018, 29)). 
 تعريف االبتكار  

ُيعّخؼ االبتكار بأّنو قجرة الفخد عمى إيجاد أفكار، أو أساليب، أو مفاليؼ ججيجة، وتشفيحىا بأسمؾب ججيج غيخ 
الفخد عمى استخجاـ األفكار مألؾؼ لجى األفخاد اآلخخيؽ، عمى أف تتشاسب مع مؾقف معيؽ، كسا تعّبخ عؽ قجرة 

 والسعمؾمات واألدوات السؾجؾدة، بظخيقة مدتحجثة وفخيجة.
 (Abdel-Fattah ,2003 ,16-17   ) 

الفخؽ بيؽ اإلبجاع واالبتكار اإلبجاع واالبتكار وجياف لعسمة واحجة، أما الفخؽ بيشيسا فسؽ السسكؽ تمخيرو  -
 ( ،  Fares ,2004 , 12-29) -في الججوؿ اآلتي  :

 ( يؾضح االبجاع واالبتكار2ججوؿ )

 عناصر اإلبداع
 تتكؾف عسمية اإلبجاع مؽ العشاصخ اآلتية:  

السخونة: وىي أف تترف السعمؾمات بديؾلة استجعائيا وتشغيسيا، وإعادة بشائيا، والقجرة عمى رؤية السذاكل -1
 مؽ عجة جؾانب. 

الظالقة: ُتعّبخ الظالقة عؽ غدارة اإلنتاج، وتؾليج وحجات مؽ السعمؾمات، ومؽ األمثمة عمى ذلػ تقجيؼ    -2
 معمؾمات تخبط جدءا  بكل، أو كمسات تظابق أو تزاّد معشى ما. 

 االبتكار االبداع

 يتسثل بالقجرة عمى إيجاد فكخة غيخ عادية
 

يتسثل بالقجرة عمى تشفيح األفكار بأسمؾب محجث غيخ 
 عادي

 االبتكار ناتج عؽ العسميات اإلنتاجية اإلبجاع ناتج عؽ السخيمة

 مؽ الرعب قياس ندبة نجاح اإلبجاع
 

درجة االبتكار وندبة نجاحو؛ حيث مؽ السسكؽ قياس 
 إّنو يتعّمق باإلنتاج

إيجاد شيء عمى أرض الؾاقع يكؾف ججيجا  وفخيجا  مثل  والدة ألفكار ججيجة
 الدمع في الدؾؽ أو الخجمات

 تشفيح الفكخة اإلبجاعية مثال    ىشاؾ احتسالية لمؾقؾع في السخاطخ
 ال تحتاج عسمية اإلبجاع إلى تكاليف مالية

 
أّف االبتكار يتسثل بعسميات التشفيح، فسؽ الظبيعي أف بسا 

 يحتاج إلى تكاليف مالية
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اّتراؼ السبجعيؽ  فزال  عؽاألصالة: إّف األفكار التي تقـؾ الذخرية السبجعة باستشباطيا تتسيد بالتفخد،  -3
 (  Fares ,2004 ,12-29باالنفتاح انفعاليا ، وعقميا .  )

 :نهاع اإلبداع أ
 مى نؾعيؽ أساسييؽ، ىسا:عقدؼ الباحثؾف اإلبجاع 

 حدب نذاط السؤسدة األساسي. باإلبجاع الفشي: إبجاع عمى مدتؾى اإلنتاج سؾاء كاف سمعا  أو خجمات، -1
دتؾى الييكل التشغيسي واإلداري في السؤسدة، غيخ أنو قج يؤثخ بذكل غيخ اإلبجاع اإلداري: يكؾف عمى م -2

 مباشخ في نذاطات السؤسدة. 
 وأما )تايمؾر( فقج قاـ بتقديؼ اإلبجاع إلى:

 اإلبجاع التعبيخي: ىحا الشؾع مؽ اإلبجاع ال ييتؼ بأصالة وكفاءة الفكخة.  -1
اإلبجاع اإلنتاجي: ييتؼ ىحا الشؾع مؽ اإلبجاع بتظؾيخ السشتجات والدمع والخجمات التي تقجميا السؤسدة، كسا  -2

 وييتؼ بتظؾيخ وزيادة اآلالت السدتخجمة في السؤسدة. 
 اإلبجاع االختخاعي: يتسيد ىحا الشؾع مؽ اإلبجاع باالىتساـ بخمق وإيجاد أفكار وأساليب ججيجة. -3
 االبتكاري: ييتّؼ باستسخارية إيجاد وتظؾيخ األفكار اإلبجاعية في السؤسدة. اإلبجاع -4
 اإلبجاع االنبثاقي: وىؾ حالة نادرة مؽ اإلبجاع، حيث يقـؾ عمى إيجاد أفكار ججيجة ليذ ليا مثيل. -5
 

 (: يهضح مناخ الريادة والمجال5شكل )

 
 

 خرائص الذخرية المبتكرة
تتسيد الذخرية التي تستمػ القجرة عمى االبتكار برفات وخرائص تسيدىا عؽ غيخىا مؽ الذخريات 

 (     Abdel-Fattah ,2003 , 30-32األخخى، ومؽ أىؼ تمػ الخرائص:  )
 تتسيد الذخرية السبتكخة بقجرتيا عمى استخجاـ أسمؾب الؾعي والالوعي في تحجيج أىجافيا. -1
 تستمػ قجرة مثالية وغيخ مألؾفة عمى حل السذكالت، بالسقارنة مع باقي الذخريات.   -2
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 تتسيد بؾعييا بجؾانب السذكالت التي تسخ بيا.  -3
تستمػ القجرة عمى استخجـ السرظمحات والتعبيخ بظالقة، والقجرة عمى إقشاع األشخاص بحمؾؿ السذكمة  -4

 بذكل مبدط. 
 بميؾنة األفكار، والتي تعّج مؽ أىؼ مدايا السبتكخ. يّترف الذخص السبتكخ  -5
 تتسيد الذخرية السبتكخة بقؾة الحاكخة. -6

 نهاعه أأهمية االبتكار و 
 أىسية االبتكار -وال :أ

  تحديؽ مؽ جؾدة السشتجات 

  تعديد القجرة التشافدية 

  يداعج عمى زيادة حجؼ السبيعات 

  تشسية السيارات الذخرية 

  تقجيؼ مشتجات وخجمات ججيجة 

  يديج مؽ جؾدة القخارات لسعالجة السذكالت 
 نؾاع االبتكار  أ -ثانيا :
  االبتكار التذؾيقي 

  االبتكار التجريجي 

  االبتكار االنذائي 

  االبتكار الجحري 

 
 (: يهضح دورة االبداع واالبتكار6شكل )

 
 

   المخاطرة
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 عمى يخكد السخاطخة مفيـؾ أف أي. ما عسل إجخاء عؽ ناجؼ محتسل مدتقبمي خظخ إلى يذيخ تعبيخ
 يسكؽ فخصة أنيا عمى لمسخاطخة الشغخ يسكؽ آخخ مشظمق مؽ. الفعل بحلػ الكياـ عمى الستختبة الدمبية الشؾاحي

 العسـؾ عمى. لمسؾقف وتقييؼ دراسة بعج مشيا الِحيظة أو السخاطخة فعل في البت يعؾد. إيجابية بشؾاحي تأتي أف
 (Arunraj & Maiti ,2007 ,653–661.  )بالسخاطخة الكياـ يخيج الحي الذخص في جخأة  تؾفخ يتظمب

 يكؾف  أف يسكؽ والحي ،(ISO/2009) األىجاؼ تحقيق في اليقيؽ عجـ بتأثيخ السخاطخة مفيـؾ تعخيف يسكؽ
 (.(Jones, 2006. سمبّيا أو إيجابّيا

 
 يؾضح السخاطخة (2-7شكل رقؼ )

 
 استثمار الفرص 

 اإلشباع تحقيق عمى تعسل التي والخجمات الدمع إيجاد عمى تداعج التي لمغخوؼ استغالؿ ىي الفخص إف
 : ىي أسباب لعجة الفخص ىحه وتأتي الدؾؽ، لحاجة

 . الدؾؽ  في السشافدة تساثل عجـ -
  والخجمات الدمع انتاج عؾامل تساثل عجـ -
 والسشغسات األفخاد بيؽ متساثل غيخ بكل بالسشافدة السعمؾمات تؾزيع -
 

 اإلطار الثالث

 الجانب الميداني
 وتذسل الثانؾية، السرادر عمى االعتساد تؼ حيث التحميمي، الؾصفي السشيج عمى الحالية الجراسة اعتسجت

 االعتساد تؼ كسا ومحاورىا، الجراسة مؾضؾعات عؽ السعمؾمات جسع بغخض والكتب والجوريات الجاىدة السرادر
 الشتائج. استخخاج بيجؼ البيانات لجسع إعجادىا تؼ التي االستبانة وتذسل األولية، السرادر عمى

 الدراسة: مجتمع
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   الخاصة السرارؼ في العامميؽ السؾعفيؽ جسيع مؽ الجراسة مجتسع تكؾف 
 
 
 

 الدراسة: عينة
 استجاب ومؾعفة، مؾعفا  ( 72) حجسيا البالغ  الخاصة السرارؼ مؾعفي مؽ عذؾائية عيشة اختيار تؼ

 يأتي وفيسا. االحرائي لمتحميل خزعت التي العيشة العجد ىحا ويسثل ومؾعفة، مؾعفا  ( 72) مجسؾعة ما مشيؼ
 :الجراسة عيشة لخرائص عخض

 (1) الدراسة جدول عينة خرائص

 الندبة العدد فئات المتغير المتغير
 51.4 37 ذكخ الجنس

 48.6 35 انثى
 9.7 7 25أقل مؽ  العمر بالدنهات

25-35 20 27.8 
35-45 24 33.3 
 29.2 21 فأكثخ 45

 22.2 16 دبمـؾ متؾسط فاقل المؤهل التعميمي
 73.6 53 بكالؾريؾس
 2.8 2 ماجدتيخ

 1.4 1 دكتؾرة
 11.11 8 فأقل 5 الخبرة بالدنهات

5-9 14 19.4 
10-14 25 34.7 
 34.7 25 فأكثخ 15

 4.2 3 مجيخ المركز الهظيفي
 15.3 11 رئيذ قدؼ

 80.5 58 مؾعف

 
 األداة: صدق

 ومقتخحاتيؼ آرائيؼ عمى لمتعخؼ األعساؿ إدارة كمية في السختريؽ األساتحة عمى االستبانة عخض تؼ
 .الجراسة أىجاؼ تخجـ برؾرة االستبانة عيخت حتى السحكسيؽ، بسالحغات التقيج تؼ وقج. االستبانة فقخات حؾؿ
 األداة: ثبات
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( spss) بخمجية خالؿ مؽ الحاسؾب عمى السجخمة البيانات عمى باالعتساد األداة  ثبات مؽ التحقق تؼ
( 0.949) الثبات معامل قيسة بمغت وقج. الجاخمي لالتداؽ ألفا نباخ كخو معادلة واقع مؽ الثبات عمى لمتعخؼ

 معامالت قيؼ يبيؽ( 2) رقؼ والججوؿ. األداة  فقخات بيؽ واالتداؽ الثبات عمى وتجلل مختفعة، الشدبة ىحه وتعج
 :الجراسة أداة  لفقخات الثبات
 (2جدول )الدراسة  لمتغيرات الثبات معامل قيمة

 قيمة معامل الثبات المتغير
 0.780 االبجاع واالبتكار

 0.794 السخاطخة
 0.801 استثسار الفخص
 0.832 السؾارد البذخية

 0.820 السعخفة بتكشؾلؾجيا السعمؾمات
 0.722 البشية التحتية

 0.949 الكمي

 اإلحرائية:   األساليب
 عمى لمتعخؼ الستعجد االنحجار وتحميل الجراسة، عيشة خرائص لؾصف السئؾية والشدب التكخارات وتذسل

 .التابعة الستغيخ في السدتقمة الستغيخات أثخ
% 59-50% فأقل مدتؾى مشخفض ججا,     49تؼ اعتساد الشدبة السئؾية التالية في تفديخ الشتائج وىي ) 

 % فأكثخ مدتؾى عاٍؿ ججا   80% مدتؾى عاٍؿ, 79-70% مدتؾى متؾسط, 69-60مدتؾى مشخفض, 
 التعرف عمى مدتهى تطبيق تكنمهجيا المعمهمات في المرارف األهمية -1

 ( يببن مدتهى عهامل البنية التحتية في المرارف األهمية1الجدول )
دل

دم
ت

رات 
عبا

ال
 

 البدائل
 اوافق
 ال اوافق محايد اوافق بذدة

ال 
 اوافق
 بذدة

 الهسط
 الحدابي

 الندبة
 المئهية

 مدتهى 
 االستجابة

 1 2 3 4 5 االوزاف

 عاؿ ججا 80 4 1 4 9 38 20 التكخار 1

 عاؿٍ  77.4 3.87 2 3 9 46 12 التكخار 2

 عاؿٍ  75.8 3.79 0 4 16 43 9 التكخار 3

 عاؿٍ  775.8 3.79 1 7 9 43 12 التكخار 4

 
 ( يببن مدتهى عهامل المهارد البذرية في المرارف األهمية2الجدول )
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دل
دم

ت
رات 

عبا
ال

 

 البدائل
 اوافق
 ال اوافق ال اوافق محايد اوافق بذدة

 الهسط بذدة
 حدابيال

 الندبة
 المئهية

 المدتهى 
 1 2 3 4 5 االوزاف

 عاٍؿ ججا 85 4.25 0 2 8 32 30 التكخار 1

 عاؿٍ  74 3.70 1 5 14 46 6 التكخار 2

 عاؿٍ  72.6 3.63 1 6 22 33 10 التكخار 3

 عاؿ 71.6 3.58 1 4 26 34 7 التكخار 4

 متؾسط 69.8 3.49 3 9 18 34 8 التكخار 5

 
 يببن مدتهى المعرفة في المرارف األهمية :(3الجدول )

دل
دم

ت
رات 

عبا
ال

 

 اوافق البدائل
 بذدة

 ال اوافق ال اوافق محايد اوافق
 بذدة

 الهسط
 حدابيال

 الندبة
 المئهية

 المدتهى 
 1 2 3 4 5 االوزاف

 عاؿ ججا 80.2 4.01 0 2 14 37 19 التكخار 1

 عاؿ 77.2 3.86 0 4 10 49 9 التكخار 2

 متؾسط 67.6 3.38 11 3 17 30 11 التكخار 3

 عاؿ 73 3.65 3 6 15 37 11 التكخار 4

 يببن مدتهى تكنمهجيا المعمهمات في المرارف األهمية :(4الجدول )

 البعد
 الهسط

 حدابيال

 الندبة
 المئهية

 المدتهى 

 عاؿٍ  77.2 3.86 البشية التحتية

 عاؿ 74.6 3.73 السؾارد البذخية

 عاؿ 74.6 3.73 السعخفة
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 األهميةالتعرف عمى مدتهى ريادة األعمال في المرارف  -2

 يببن مدتهى عهامل االبداع في المرارف األهمية :(5الجدول )

دل
دم

ت
رات 

عبا
ال

 

 البدائل
 اوافق
 بذدة

 ال اوافق ال اوافق محايد اوافق
 الهسط بذدة

 حدابيال

 الندبة
 المئهية

 المدتهى 
 1 2 3 4 5 االوزان

 عاؿ 73 3.65 1 4 8 40 14 التكخار 1

 عاؿ 77 3.85 0 5 12 44 11 التكخار 2

 عاؿ 75 3.75 1 2 19 42 8 التكخار 3

 عاؿ 74 3.70 1 8 15 35 13 التكخار 4

 متؾسط 68 3.40 4 12 10 37 8 التكخار 5

 متؾسط 62.8 3.14 9 6 15 30 12 التكخار 6

 
 يببن مدتهى عهامل المخاطرة في المرارف األهمية :(6الجدول )

دل
دم

ت
رات 

عبا
ال

 

 البدائل
 اوافق
 بذدة

 ال اوافق ال اوافق محايد اوافق
 الهسط بذدة

 حدابيال

 الندبة
 المئهية

 المدتهى 
 1 2 3 4 5 االوزان

 عاؿ ججا 83.8 4.19 0 1 8 39 24 التكخار 1

 متؾسط 60 3 12 10 17 29 4 التكخار 2

 عاؿ 70.8 3.54 8 4 13 35 12 التكخار 3

 
 يببن مدتهى عهامل استثمار الفرص في المرارف األهمية :(7الجدول )

دل
دم

ت
رات 

عبا
ال

 

 البدائل
 اوافق
 بذدة

 ال اوافق ال اوافق محايد اوافق
 بذدة

 الهسط
 حدابيال

 الندبة
 المئهية

 المدتهى 
 1 2 3 4 5 االوزان

 عاؿ 78.2 3.91 1 2 16 36 17 التكخار 1

 عاؿ 72.6 3.63 1 9 14 39 9 التكخار 2

 عاؿ 774 3.87 2 3 13 38 16 التكخار 3

 عاؿ 75.2 3.76 0 9 10 42 11 التكخار 4
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 يببن مدتهى ريادة األعمال في المرارف األهمية :(8الجدول )

 البعد
 الهسط

 حدابيال

 الندبة
 المئهية

 المدتهى 

 عاؿ 71.6 3.58 االبجاعية

 عاؿ 71.4 3.57 السخاطخة

 عاؿ 75.8 3.79 استثسار الفخص

 الفرضيات

 أثر تكنمهجيا المعمهمات في ريادة األعمال
 يبين أثر متغيرات تكنمهجيا المعمهمات في ريادة األعمال :(9الجدول )

 المردر
 معامل

R2 

 مجمهع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متهسط
 المربعات

 Fقيمة 

 المحتدبة
 مدتهى 

 F داللة

 االنحجار

0.974 

53.405 3 17,802 

871.610 0.000 
 0.020 68 1.389 الخظأ

 71 54.794 الكمي
 

 ىشاؾ وأف الخئيدة، الفخضية الختبار األنسؾذج صالحية إلى الدابق الججوؿ في اإلحرائية الشتائج تذيخ
 السرارؼ في األعساؿ ريادة في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا(  α ≤ 0.05) داللة مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذو أثخ

 معشؾية وىي( α = 0.000) داللة مدتؾى  عشج( 871,610) البالغة السحدؾبة( F) قيسة عمى اعتسادا   األىمية
 تفدخ السدتقل الستغيخ أبعاد أف ذاتو الججوؿ في اإلحرائية الشتائج تبيؽ كسا(. α ≤ 0.05)  داللة مدتؾى  عشج

 درجة تعكذ ندبيا   عالية تفديخية قؾة وىي ،(األعساؿ ريادة) التابع الستغيخ في التبايؽ مؽ%( 0,974) مقجاره ما
 ونقبل العجمية، برؾرتيا الخئيدة الجراسة فخضية نخفض تقجـ مسا. الجراسة أنسؾذج واستقخار قؾة مؽ مقبؾلة  

أثخ .  األىمية السرارؼ في األعساؿ ريادة في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا أثخ يؾجج: عمى تشص التي البجيمة الفخضية
 .متغيخات تكشمؾجيا السعمؾمات في االبجاع واالبتكار
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 صالحية أنمهذج اختبار الفرضية :(11الجدول )

 السرجر
 معامل

R
2

 

 مجسؾع
 السخبعات

 درجات
 الحخية

 متؾسط
 السخبعات

 Fقيسة 

 السحتدبة
 مدتؾى 

 F داللة

 االنحجار

0.974 

49.546 3 16,515 

854.897 0.000 
 0.019 68 1.314 الخظأ

 71 50.860 الكمي
 

 
 المعمهمات في االبداع واالبتكار تكنمهجيا( يبين أثر متغيرات 11) الجدول

 B االبعاد
 الخظأ

 الجاللة Tقيسة  Beta السعياري 

 0.000 5.421 0.486 0.095 0.514 البشية التحتية

 0.006 2.850 0.202 .094 0.214 السؾارد البذخية

 0.005 2.875 0.311 0.104 0.299 السعخفة

 أف( t) واختبار ،(Beta) معامالت متابعة ومؽ( 11) الججوؿ في الؾاردة اإلحرائية الشتائج مؽ يتزح
 معشؾية بجاللػة( واالبتكار االبجاع) التابع الستغيخ في إحرائيا   داؿ تأثيخ ذوو التؾالي عمى السدتقل الستغيخ أبعاد

 إحرائيا   الجالة التأثيخية والقؾة( α ≤ 0.05) داللة مدتؾى  عشج الدابق الججوؿ فػي الغاىخة السحدؾبة( t) قيؼ
 (.Beta) لكيؼ

 أثر متغيرات تكنمهجيا المعمهمات في المخاطرة

 صالحية أنمهذج اختبار الفرضية :(12الجدول )

 السرجر
 معامل

R2 

 مجسؾع
 السخبعات

 درجات
 الحخية

 متؾسط
 السخبعات

 Fقيسة 

 السحتدبة
 مدتؾى 

 F داللة

 االنحجار

0.946 

63.711 3 21,237 

397.484 0.000 
 0.053 68 3.633 الخظأ

 71 67.344 الكمي
 

 وأف الثانية، الفخعية الفخضية الختبار األنسؾذج صالحية إلى الدابق الججوؿ في اإلحرائية الشتائج تذيخ
 السرارؼ في السخاطخ في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا(  α ≤ 0.05) داللة مدتؾى  عشج إحرائية داللة ذو أثخ ىشاؾ
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 معشؾية وىي( α = 0.000) داللة مدتؾى  عشج( 397,484) البالغة السحدؾبة( F) قيسة عمى اعتسادا   األىمية
 تفدخ مدتقل الستغيخ أبعاد أف ذاتو الججوؿ في اإلحرائية الشتائج تبيؽ كسا(. α ≤ 0.05)  داللة مدتؾى  عشج

 درجة تعكذ ندبيا   عالية تفديخية قؾة وىي ،(السخاطخة) التابع الستغيخ في التبايؽ مؽ%( 0,946) مقجاره ما
 ونقبل العجمية، برؾرتيا الثانية الفخعية الجراسة فخضية نخفض تقجـ مسا. الجراسة أنسؾذج واستقخار قؾة مؽ مقبؾلة  

 .األىمية السرارؼ في السخاطخة في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا أثخ يؾجج: عمى تشص التي البجيمة الفخضية
 ( يبين أثر متغيرات تكنمهجيا المعمهمات في المخاطرة13الجدول )

 B االبعاد
 الخطأ

 الداللة Tقيمة  Beta المعياري 

 0.179 -1.357 -0.176 0.158 -0.214 البشية التحتية

 0.000 3.717 0.381 0.125 0.464 السؾارد البذخية

 0.000 4.941 0.772 0.173 0.854 السعخفة

 أف( t) واختبار ،(Beta) معامالت متابعة ومؽ( 13) الججوؿ في الؾاردة اإلحرائية الشتائج مؽ يتزح
 قيؼ معشؾية بجاللػة( السخاطخة) التابع الستغيخ في إحرائيا   داؿ تأثيخ ذوات التؾالي عمى السدتقل الستغيخ أبعاد

(t )داللة مدتؾى  عشج الدابق الججوؿ فػي الغاىخة السحدؾبة (0.05 ≥ α )لكيؼ إحرائيا   الجالة التأثيخية والقؾة 
(Beta.) 

 السؾارد,  التحتية بشية,  السادية) السعمؾمات تكشؾلؾجيا لستغيخات أثخ يؾجج ال: الثالثة الفخعية الفخضية
تكشمؾجيا السعمؾمات األىمية أثخ متغيخات  السرارؼ في األعساؿ ريادة أبعاد كأحج الفخص استثسار في( البذخية

 في استثسار الفخص.
 صالحية أنمهذج اختبار الفرضية :(14الجدول )

 المردر
 معامل

R2 

 مجمهع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متهسط
 المربعات

 Fقيمة 

 المحتدبة
 مدتهى 

 F داللة

 االنحجار

0.968 

49.097 3 16,366 

691.964 0.000 
 0.024 68 1.608 الخظأ

 71 50.705 الكمي
 

 وأف الثالثة، الفخعية الفخضية الختبار األنسؾذج صالحية إلى الدابق الججوؿ في اإلحرائية الشتائج تذيخ
 في الفخص استثسار في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا(  α ≤ 0.05) داللة مدتؾى  عشج إحرائية داللة أثخا  ذا ىشاؾ

 وىي( α = 0.000) داللة مدتؾى  عشج( 691,964) البالغة السحدؾبة( F) قيسة عمى اعتسادا   األىمية السرارؼ
 الستغيخ أبعاد أف ذاتو الججوؿ في اإلحرائية الشتائج تبيؽ كسا(. α ≤ 0.05)  داللة مدتؾى  عشج معشؾية
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 عالية تفديخية قؾة وىي ،(الفخص استثسار) التابع الستغيخ في التبايؽ مؽ%( 0,968) مقجاره ما تفدخ السدتقل
 الثالثة الفخعية الجراسة فخضية نخفض تقجـ مسا. الجراسة أنسؾذج واستقخار قؾة مؽ مقبؾلة   درجة تعكذ ندبيا  

 الفخص استثسار في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا أثخ يؾجج: عمى تشص التي البجيمة الفخضية ونقبل العجمية، برؾرتيا
 .األىمية السرارؼ في

 
 يبين أثر متغيرات تكنمهجيا المعمهمات في استثمار الفرص :(15الجدول )

 B االبعاد
 الخطأ

 الداللة Tقيمة  Beta المعياري 

 0.000 5.109 0.507 0.105 0536 البشية التحتية

 0.126 1.547 0.122 0.083 0.128 السؾارد البذخية

 0.003 3.045 0.365 0.115 0.350 السعخفة

 
 أف( t) واختبار ،(Beta) معامالت متابعة ومؽ( 4) الججوؿ في الؾاردة اإلحرائية الشتائج مؽ يتزح

 التابع الستغيخ في إحرائيا   داؿ تأثيخ ذوات التؾالي عمى( البذخية والسؾارد السادية،) السدتقل الستغيخ بعجي
( α ≤ 0.05) داللة مدتؾى  عشج الدابق الججوؿ فػي الغاىخة السحدؾبة( t) قيؼ معشؾية بجاللػة( الفخص استثسار)

 البشية لستغيخ احرائيا داؿ أثخ وجؾد عجـ الشتائج بيؽ حيؽ في(. Beta) لكيؼ إحرائيا   الجالة التأثيخية والقؾة
 .األىمية السرارؼ في األعساؿ ريادة أبعاد كأحج الفخص استثسار التابع الستغيخ في التحية
 

 اإلطار الرابع
 االستنتاجات والمقترحات

  االستنتاجات: أوال
 دور تعاعؼ مؽ نابع الحقل بيحا العشاية وزيادة مزظخدا، تظؾرا السعمؾمات تكشؾلؾجيا حقل شيج 

 السعمؾماتية.
 السعمؾمات تكشؾلؾجيا وتحسل الخاصة، أو العامة كانت سؾاء الحياة مخافق أغمب مع وتخابظيا وتأثيخىا -أ

 وىحا ومعخفيا، أكاديسيا حقال أصبحت إنيا والثانية والتظبيق، لمسسارسة ميجاف ألنيا األولى صفتيؽ أساسيتيؽ
وال . البشيؾية ركائدىا إحجى السعمؾمات تكشؾلؾجيا تعج والتي العمـؾ بحافات العشاية نحؾ زيادة التؾجو مؽ ناتج

 وحاسؼ، حخج عامل بل السرارؼ، ريادة تحقيق في الؾحيج الحاسؼ العامل تكشؾلؾجيا السعمؾمات اعتبار يسكؽ
 البشي بتؾفيخ تتعمق وبذخية بسادية السشغسة لثقافة تكييف أو تغييخ إمكانات أحجاث إلى يحتاج تبشييا واف

 السشغسة. الفخعية لسكؾنات الثقافات وحتى التحتية
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 وتديؼ. تخرريا مجاؿ في األولى تكؾف  ألف تدعى، التي السشغسات تعتسجه استخاتيجيا   ىجفا   الخيادة تعج -ب
 عمى استسخار الخيادة وتذجع. الخياديػػة الرفة ذات الشاجحة السذاريع خالؿ مؽ االقترػاد تظػػؾيخ الخيادة في

 .واإلبجاعات واألفكار التكشؾلؾجيا في ججيج ىؾ ما كل إليجاد البحث والتظؾيخ عسميػة
 السعمؾمات تكشؾلؾجيا لستغيخ البحث عيشة آراء واستقراء لمبيانات اإلحرائي التحميل نتائج أعيخت  -ت 

 يأتي ما السرارؼ ومتغيخ ريادة
 متؾسظا   اىتساما   ىشاؾ وأف السعمؾمات، تكشؾلؾجيا باعتساد ما حج إلى مقبؾال نجاحا السرارؼ حققت  -1

 .السعمؾمات بسكؾنات تكشؾلؾجيا
 .الخيادة بخرائص متؾسظا اىتساما ىشاؾ وأف ما، حج إلى مقبؾال السرارؼ في الخيادة مدتؾى  أف تبيؽ -2
 وأف فييا، الخيادة تحقيق في السعمؾمات تكشؾلؾجيا مكؾنات مؽ ما حج إلى استفادت قج السرارؼ أف تبيؽ -3

السرارؼ  استظاعت كسا الخيادة، مع السعمؾمات تكشؾلؾجيا مكؾنات مؽ مكؾف  لكل إيجابية ىشاؾ عالقة
 الخيادة تحقيق في لمتأثيخ تغييخات إحجاث في مكؾناتيا مؽ مكؾف  بكل السعمؾمات مؽ تكشؾلؾجيا االستفادة

 متفاوتة. وبشدب
 

 المقترحات  -ثانيا:
 في ضؾء نتائج الجراسة السيجانية خمص الباحث إلى صياغة السقتخحات اآلتية:

العسل عمى تظؾيخ مخكد لخيادة األعساؿ في السرارؼ بحيث يكؾف بسثابة بشػ لألفكار الخيادة واالبتكارية  -1
الشاتجة عؽ البحؾث والجراسات التي تجخييا السرارؼ، ويكؾف أيزا مخررا الستكباؿ األفكار الخيادية 

 واإلبجاعية لمعامميؽ. 
األفكار الخيادية مع ضخورة إشخاؾ أصحاب األفكار  العسل عمى تشؾيع مرادر التسؾيل مؽ أجل دعؼ -2

 الخيادية باألرباح في السذاريع الخيادية. 
العسل عمى تؾفيخ بيئة ثقافة ريادية تذجيع العامميؽ عمى تعمؼ طخائق العسل الخيادي عالوة عمى استقظاب -3

 أفخاد ذوي خبخات معخفية عالية. 
عمى معمؾمات وأنذظة السرارؼ الخيادية السشافدة عمى غخار  بيانات محسية تذتسل جةضخورة تؾفيخ قاع -4

قاعجة البيانات السحسية الخاصة بالسرارؼ نفديا لتدييل عسمية الؾصؾؿ إلى العسالء، وذلػ بيجؼ 
مخاقبة سمؾؾ السشافديؽ ووضع الدياسيات الخيادية القادرة عمى مؾاجية تحجيات السشافديؽ والحفاظ عمى 

 ا. حرة السرارؼ وزيادتي
ضخورة قياـ السرارؼ بإعظاء اىتساـ كبيخ البتكار السذاريع الخيادية والخجمات الججيجة عؽ طخيق الكياـ  -5

 بعقج اتفاقيات تعاوف مع السرارؼ األخخى لتجريب وتؾعية العامميؽ باألنذظة الخيادية. 
 ستثسار عمى أفزل وجو. ضخورة أف تقـؾ السرارؼ بتؾجيو السعخفة السشاسبة لألفخاد الخياديؽ نحؾ اال -6
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ضخورة أف تقـؾ السرارؼ بتدؾيق أفكارىا الخيادية عمى الجيات ذات العالقة لمحرؾؿ عمى فخص تدؾيكية  -7
 ججيجة.

 ضخورة أف تقـؾ السرارؼ بتقييؼ أعساليا الخيادية بذكل يتشاسب مع السعاييخ األداء لجييا.  -8
 وفق السرخفي العسل مجاؿ في وتأىيمو بتجريبو واالىتساـ خي البذ السؾرد عمى األىمية السرارؼ تخكد أف - 9

 .اليـؾ العالؼ في الستظؾرة التقشيات
 السدتخجمة البخمجيات تظؾيخ حيث مؽ التكشؾلؾجيا بيئة في الحاصل التظؾر األىمية السرارؼ تؾاكب أف -10

 .لمدبائؽ مشافدة خجمات تقجيؼ عمى قجرتيا مؽ يديج بسا وتحجيثيا
 التي تمػ غيخ أخخى  قظاعات لتذسل الحالية الجراسة لسؾضؾع السساثمة العمسية الجراسات مؽ مديج إجخاء -11

 .الحالية الجراسة تشاولتيا
 
 المقترحة المدتقبمية الدراسات -ثالثا:

 السرارؼ الخاصة  في األعساؿ في ريادة السعمؾمات تكشؾلؾجيا تظبيق معؾقات . 1
 .والسحافغات األخخى  نيشؾى  محافغة في العاممة السعمؾمات تكشؾلؾجيا بيؽ مقارنة دراسة إجخاء . 2
 .السعمؾمات تكشؾلؾجيا عمى بالتظبيق األعساؿ تعديد ريادة في وأثخه الخيادي التدؾيق . 3
 .السعمؾمات تكشؾلؾجيا غيخ قظاع أخخى  قظاعات في السرارؼ العاممة عمى نفديا الجراسة تظبيق إعادة . 4
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