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Abstract 
      The strategic information systems planning process (SISP) has become 
increasingly important for public organizations to achieve strategic 
alignment, SISP is overwhelmed with problems that hinder organizations 
from reaping its benefits of it. Environmental hostility is the most prominent. 
Therefore, this research investigates the influence of environmental 
hostility as a moderator variable in the relationship between the strategic 
information systems planning process (assessed SISP in terms of strategic 
awareness, situation analysis, strategy conception, strategy formulation, 
and strategy implementation planning phases) and strategic alignment in 
public originations in Thi-Qar province. The survey questionnaire was 
designed based on a comprehensive literature review. A panel of both 
academic scholars was used to review the questionnaire items. Based on 
responses from 61 public organizations, our empirical investigation 
provided the following results, eight out of ten hypotheses tested were 
supported. To analyze the data, partial least squares structural equation 
modeling (PLS-SEM) was used. The findings of the research demonstrate 
that strategic awareness, situation analysis, and strategy conception 
strongly effects strategic alignment, and environmental hostility as a 
moderator variable influences the relationship between these processes and 
strategic alignment. The implications and recommendations of this study 
are also discussed. 
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 .1/9/2022: النشر

 المستخلص
علومات المرسومة جيدًا السبيل للوصول إلى ـــــــــــــــتمهد عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة الم

 اً التكامل بين استراتيجية المنظمة واستراتيجية أنظمة المعلومات )التكامل االستراتيجي( الذي يعد واحد
الطريق لم يكن  هم مؤشرات نجاح عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات. غير أنأ من 

ا على هذا وتأسيس سالكا على الدوام أمام المنظمات لتنفيذها بسبب الِعداء البيئي الذي يحيط بها.
الفهم يرمي البحث إلى التحري أوال عن العالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات 

خمس صور)الوعي االستراتيجي، تحليل الموقف، التصور  (Mentzas, 1997التي رسم لها )
لمعرفة العوامل  اتيجياالستر االستراتيجي، اختيار االستراتيجية، وتخطيط تنفيذ االستراتيجية( والتكامل 

يُعدل  اً األكثر تأثيرا في بلوغ المنظمات مرامها، ومن ثم التعرف على دور الِعداء البيئي بوصفة متغير 
( منظمة من 61وتأسيساً على بيانات استخلصت من إجابات عينة مكونة من ) العالقة بين االثنين.

م نمذجة المعادلة الهيكلية بالمربعات الصغرى منظمات القطاع العام في محافظة ذي قار، وباستخدا
الجزئية اتضح أن عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات )الوعي االستراتيجي، وتحليل 
الموقف، والتصور االستراتيجي( كل على حدة تؤثر تأثيرا معنويا موجبا في بلوغ التكامل االستراتيجي 

لتفاعل ومعنويته أن العداء البيئي يُبرز أهمية عمليات بنسب متفاوتة. وأتضح من قيمة مدى ا
التخطيط االستراتيجي الثالث األولى المذكورة آنفا في بلوغ التكامل االستراتيجي. نُوقشت أيضا 

 دالالت ومضامين البحث وأختتم بأهم التوصيات واالستنتاجات.  
 الكلمات الرئيسة

 المعلومات، التكامل االستراتيجيالِعداء البيئي، عمليات تخطيط أنظمة  
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 المقدمة
وسط بحر أمواجه متالطمة ، وتضعها في دوامة  قد  ُيولد الِعداء البيئي رياحا عاتية تلقي  المنظمات في

يهدد رخائها ووجودها، وإن األمر ليزداد وضوحا السيما أن الرياح  في أيامنا هذه قد تفضي بها إلى ظالم حالك  
وإزاء هذا التحدي لم يقف باحثو أنظمة المعلومات مكتوفي األيدي، بل دأبوا تحدوهم رغبة  أخذت تشتد ضراوًة  ،

ود والتحرك إلى األمام جامحة في استنباط أدوات تساعد المنظمات على إخمادها، ومن ثٌم تمكينها على الصم
بأمان، وفي مساعيهم طيلة العقود األخيرة ركزوا على محاورة التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات بوصفة 

ا من تاجه على نحو يمكنهــنظمات من تقليص الفجوة بين ما تمتلكه من معلومات وبين ما تحــــــمنحى ُيَمكن الم
ة ق مع أتجاه وحركة رياح العداء البيئي المضطربة لتبحر بسالسة وانسيابيرفع مرساتها، وضبط أشرعتها لتتواف

فيذ ماتهم من تنـــــعالية. وفي خضم هذه التطورات انشغل المعنيون بإدارة المنظمات بالمنحى الذي يمكن منظ
س لمرتكزات ألنها تؤس ،علومات بدقة وبسالسة، وأولو عناية خاصة بهاـتراتيجي ألنظمة المـــــــــعمليات التخطيط االس

 Kamariotou، ويقلل إلى حد كبير األثار الضارة للعداء البيئي الذي يلفها )فهم ما تحيط به المنظمة وما يحيط بها

and Kitsios:2019a; Kamariotou and Kitsios:2019 b  ) نبروا لرسم خطوات تمكنهم من بلوغ ا. و
معلومات االستراتيجي ألنظمة ال يصور على أنه نتيجة لعمليات التخطيط غالًبا ما  التــــــكامل االستراتيجي الذي

ي االستفادة فضال عن دورة الحيوي ف ها بجانب التعاون، والتحليل ،وبناء القابليات .ومعيار ُيعتد به لقياس نجاح
ظيفها ماتهم، وتو علومات لتلبية حاجات منظــوحشد موارد أنظمة الم من استثمارات المنظمة في تقنية المعلومات،

ثمارات ــــتخاطر التي تتربص بهم، ويؤسس لتناغم اســبشكل سليم مع األخذ بالحسبان الفرص التي تلوح باألفق والم
تها على اويعزز من إمكان ،ياع الموارد النادرةـالمنظمة في تقنية المعلومات وأهدافها بما يجنبها إهدار الفرص وض

  .(Bakera ,2020  Singhb andلمتغيرة  )تجابة لمطالب الزبون اــــاالس
العداء البيئي مجسدا في شراسة المنافسة، والتغير المستمر في أذواق وطلبات  وُيعتقد وعلى نطاق واسع أن

ة، ألنه التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات النتائج المرجو  بلوغ  بها يؤثر في التنبؤ على القدرة وعدم الزبائن
مديرين ال كبار ويجعل ، خططهم دقة وُيقلل ، تخطيطهم وُيضيق آفاق ، المخططين معرفة من الحد يعمل على 

  لخططا سلفا بالفشل على  يحكمون  وربما على الوجه المأمول ،  الخطط تلك تنفيذ في مترددين في المنظمة 
 ،لتغيرات في التقنية. وطالما أن ا((Newkirk and Lederer:2006المرسومة  بما قد يؤدي إلى إجهاضها 

والحكومة، والعمالء ،والبائعين  التي أضـــــــــــــــــــــــــحت سمة بارزة من سمات بيئة اليوم، وتأثيرها  والمنافســـــــــــــــــــــين،
ًا دالعكسي على وتيرة استخدام المنظمة االستراتيجي لـــــخدمات المعلومات، وقيمة األعـمال الجديدة محتمل ج

(Otim et al ,2009.)  فقد اشتد اهتمام المعنيين بالعداء البيئي  بوصفة متغيرًا قد ُيعدل العالقة بين عمليات
 التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات ومؤشرات نجاحها.

 Grover and Segars ,2005;Newkirk and Lederer:2006; Newkirk an)وفي ســـــــياق نقاش

Lederer:2007 Musangu and Kekwaletswe:2011; Mirchandani and Lededed:2012; 
Kamariotou and Kitsios:2018; (Kamariotou and Kitsios:2019a; Kamariotou and 

Kitsios:2019 b    لنقطة حوارنا أظهروا نتائج مثيرة لالهتمام خالصتها أن التخطيط  االستراتيجي ألنظمة
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أن معوا على أفضل، وأج بشكل لها الديناميكية ،واالستجابة البيئة تأثير فهم على نالمخططي يساعد المعلومات 
د البيئي تحت ظروف عدم التأك تفضي إلى نتائج أفضلمراحل عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات 

طيط ح التخأن كل مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجي لها تأثير مختلف على نجامتفاوتة، و وبدرجات 
الذي يقاس ببلوغ التكامل االستراتيجي عادًة وُيعد المقياس األكثر أهمية. وشددوا  االستراتيجي ألنظمة المعلومات

الوعي االستراتيجي، تحليل الموقف، التصور على ضرورة النظر على نحو متوازن إلى عمليات التخطيط  )
فاعلية  ألن تجاهل أحدها يلقي بظاللة علىالستراتيجية(االستراتيجي، اختيار االستراتيجية، وتخطيط تنفيذ ا

ها المعلومات، والسعي لتوظيف ألنظمةاالستراتيجي التخطيط عمليات  أهمية دراسةمما يؤشر  العمليات األخرى.
على نحو يجنب المنظمات اآلثار غير المرغوبة التي يولدها العداء البيئي بصورة المتعددة ، وإظهار قيمة التخطيط 

  .خط سير المنظمةفي  مأمولةطاقة لصنع التحوالت ال بوصفهالستراتيجي ألنظمة المعلومات ا
ن مفهوم عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات قد تم استكشافه وتأسيسا على ما سبق، يبدو أ

جيدا من الناحية النظرية، إال أن الدراسات التي حاورت تأثيرها في التكامل االستراتيجي، وفهم هذه العالقة تحت 
تائج ن نأ. فضال عن ذلك على حد علم الباحث لم تكن معدومة بيئتنا، إنظروف العداء البيئي شحيحة في 

بما يجعل بروز في بيئتنا،  متباين همتضاربة، وحجم التأثير المبلغ عن التي اقتربت نوعا ما من الموضوع الدراسات
عوائق غير مرغوبة ستحد بال شك االستفادة من القدرات التي ينطوي علها التخطيط االستراتيجي ألنظمة 

ن ع ت السابقة، ومجال تطبيقه في بيئة مختلفة، وما يميزه المعلومات. وبالتالي فإن بحثنا يمثل امتداد للدراسا
عديد منها أنه يتكون من مرحلتين األولى تهدف  األولى  التعرف على المنحى الذي تستخدمه المنظمات موضع 
التطبيق  في التخطيط االستراتيجي ألنظمة معلوماتها ،والثانية ينشد قياس نجاح عمليات التخطيط االستراتيجي 

مة المعلومات والدور الذي يقوم به العداء البيئي بوصفه متغيرًا ُيعدل العالقة بين عمليات التخطيط ألنظ
  االستراتيجي ألنظمة المعلومات والتكامل االستراتيجي بوصفة مؤشرًا من مؤشرات نجاح التخطيط. 

لمسو  را، إال انهم مالت محاورات الباحثين ومناقشاتهم إلى منظمات القطاع الخاص  واتسعت كثيولئن 
الحاجة إلى توجيه أبصارهم  لقراءة دالالت ومضامين عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات من 

لجعل المعنيين بإدارة هذه المنظمات أكثر وعيا بعمليات التخطيط االستراتيجي  منظور منظمات القطاع العام،
 م على أهدافهم ،وتحقيق قيمة أكبر منها في منظماتهم،ألنظمة المعلومات ،ومساعدتهم على تركيز جهوده

ن بإدارة تلك المنظمات الحاجة إلى تغيير منهج تفكيرهم ، وتناولهم للواقع والمتصور، و خصوصا بعد أن أدرك المعني
نها مركز كلفة يجب احتواءه التي تحد من قدرتهم على أعلى نحو يبعدهم عن النظر ألنظمة المعلومات على 

، واالنتقال إلى  آفق أوسع الستثمار قدراتها  الكامنة ،على نحو ُيمكنهم من اً استراتيجي اً بوصفها مورد  رؤيتها
 ، والتخفيف من آثاره وتحويله لصالحها بنتائج إيجابيةيئي الذي اصبح مظلة تغطي أعمالهممسايرة العداء الب

  . متتابعة
جاء البحث الحالي، هادفًا إلى اختبار تأثير عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة في ضوء هذا الفهم و 

المعلومات على بلوغ التكامل االستراتيجي بوصفه مؤشرًا من مؤشرات نجاح التخطيط االستراتيجي ألنظمة 
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ة في منظمات لعالقالمعلومات، ومن ثٌم التعرف على دور الِعداء البيئي بوصفه متغيرًا تفاعليًا قد ُيعدل هذه ا
ن أيقنوا تالقطاع العام. في محاولة لتوسيع مدارك المعنيين بإدارة منظمات القطاع العام موضع التطبيق الذين 

النجاحات التي تحققها منظماتهم مرهون بانتفاعها من الفرص التي تولدها أنظمة المعلومات التي ترتكز على 
م التي تكون جسر للربط بين استراتيجية منظماته ومات المنتظمة،عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعل

، والعمل على فهم تأثيرها واالستجابة لهنوافذ لتأملها، وقراءتها، و  وحثهم على فتح واستراتيجية أنظمة المعلومات .
م على تطوير يعهوتشجتجييرها لصالحهم، وتجنب اآلثار الضارة التي يفرزها عدم التأكد البيئي بقدر المستطاع. 

وإنارة الطريق  قصى استغالل،أالمزيد من المداخل االستراتيجية ألنظمة المعلومات لتسخير تلك األنظمة واستغاللها 
الذي يؤمن لهم حشد موارد أنظمة المعلومات في شركاتهم، وزيادة وعيهم وتوجيهه إلى المكان المناسب للحصول 

داد بها المنافسة بيئة تز بما يبعد شبح العداء البيئي الذي يتجلى في على أقصى منفعة من هذه الممارسة الحيوية 
 .ير سريع في أذواق ورغبات الزبائنيتغضراوتها، وثمة 

وعطفا على  ،هاليإيرمي  هداف التي وحرص الباحث على تشييد سياق حاضن لألفكار، وترتيبها لدعم األ 
ات بين أبعاده في العالق االفتراضي، وينظرخطط البحث ذلك يبدأ بعرض مشكلة بحثه، وهدفة، وأهميته، ويرسم م

الدارسين في أدب عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات والقريب منه،  به قريحةعلى وفق ما جادت 
من ُثم يمزج آراء و  ،ويطور فرضياته. من ُثم اقتياد مقياس البحث إلى وجهته الصحيحة، بعدها يحلل نتائج البحث

 ن بآرائه في غاية مقصودة، ويختمه بأهم ما خلص إليه ويوصي به.اآلخري
 مشكلة البحث

أوقات غير معهوده، فالعجز في موازناتها مشكلة مزمنة، والمواطن  األيامتعيش المنظمات مدار البحث هذه 
ات التي الخدمخذ يلمس، ويقارن بين مستوى أتنفس نسائم الحرية تزداد مطالبه على نحو غير متوقع، و  الذي

تقدمها تلك المنظمات مع ما يقدم ألقرانهم بدول الجوار التي تتمتع بوضع أفضل بدون شك. قابلتها بإصالحات 
السعي  داراتهاإلزم أ، ولم ُتبسط أنشطتها، غير أن هذه الحلول لم تعد تفي بالغرض مما األمرفي بادئ  ةترقيعي

ذه واقعها مؤخرا لم يرسم ه ولكن تشريحتحسين جودة الخدمات.  ملأالستخدام موارد محدودة بفاعلية أكبر على 
دمها ليه، وتوظيف تقنية المعلومات التي تمتلكها على الرغم من تقإالصورة فقد بدأ األداء يتلكأ، والرتابة تتسلل 

ن م على نحو سليم لتشخيص الفرص الواعدة لم يكن بالمستوى المأمول. ولمواجهة عدم الرضا والتذمر المستمر
مستوى الخدمات، وإيقاف النزيف المستمر للموارد، يحتاج أصحاب القرار في تلك المنظمات إلى أكثر من النصح 

نهم بحاجة إلى أدوات إلدارة برامجهم، والتخطيط االستراتيجي أحد األدوات عالوة عل ذلك أ لتغيير أفق تفكيرهم.
 نهاأالتفتت له عموما الحكومة المحلية والمركزية، إال الواعدة لوضع أقدامهم على طريق التحسين الدائم. وأن 

دها عملياته الرسمية، التي يمكن أن تساع وأغفلتتجاهلت التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات بشكل عام 
مة في وقت وبلوغ أهدافها المرسو  منظماتنا العامة،في تشخيص أهداف الحوسبة، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية 

ها على الرغم تقنية المعلومات التي توافر علي في حشدالعداء البيئي فيه كثيرًا، انعكس على تقويض قدراتها  ازداد
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تنازلت قدرتها على مواكبة مطالب المواطنين، و  قوضت وبالنتيجة سليم.بعدها عن توظيفها على نحو أمن تقدمها، و 
 .الخادمة عن قوتها التي تعكس قوة الدولة

هذه المنظمات، وجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها إلى المواطن تكون بمتناول اليد  وطالما أن قدرة
 العداء البيئي الذي يحيط بها، فقد شعرت إداراتها مؤخرا بالحاجة إلى جمع معلوماتتحديات حينما يتم تخفيض 

. ولمست ة والعامةأهدافها الفرعي المستقبلية، وعدم االكتفاء بالحلول الترقيعية للوصول إلى حول تطلعات المواطنين
صبغة استراتيجية على نحو يجعلها قادرة على االستجابة  اتن هذه المعلومات يجب أن تكون مناسبة، وذأ إداراتها

المتغيرة. وأدرك عديد منها أن هذه المهمة يضطلع بها التخطيط االستراتيجي ألنظمة  المواطنين لمطالب
جودة عملياته لتشرع بها، وإن بدأت برغبات، وحماس السلطات الحكومية محلية المعلومات، ونجاحه يعتمد على 

ناصية الطريق، ليساعدها ذلك في التهيؤ،  موضع التطبيق إلى منظماتال أمال في وصول كانت أم مركزية
لى التساؤالت ع . تأسيسا على ما تقدم يحاول البحث اإلجابةلفهاِعداء البيئي الذي يبال ، واإلحاطةواالستعداد المبكر

 :التي تلخص مشكلة البحث اآلتية
هل تمارس منظمات القطاع العام في محافظة ذي قار التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات، وما هو -1

 المدخل الذي تنتهجه؟
ما مدى تأثير عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات )كل على حدة( على بلوغ المنظمات موضع -2

 طبيق التكامل االستراتيجي.الت
للعالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات )كل  ُمعدالً  اً ما دور العداء البيئي بوصفة متغير -3

 على حدة( والتكامل االستراتيجي؟
 أهداف البحث

ي تتمثل التفي ضوء مشكلة البحث والدراسات السابقة فإن البحث يسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف 
 :يأتفيما ي

 التعرف على منهج التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات المستخدم من المنظمات موضع التطبيق.-1
عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات ممثلة في )الوعي االستراتيجي، تحليل  تأثير اختبار-2

رات مستقلة تخطيط تنفيذ االستراتيجية( بوصفها متغيالموقف، التصور االستراتيجي، اختيار االستراتيجية، و 
 على المتغير التابع التكامل االستراتيجي.

مة المعلومات للعالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظ ُمعدالً  اً اختبار تأثير العداء البيئي بوصفه متغير  -3
 المذكورة آنفا والتكامل االستراتيجي.

 ث.المرتكز على آراء عينة البح اإلحصائيغيرات البحث وفقا لنتائج التحليل مناقشة العالقات بين مت-4
ط االستراتيجي التخطيعمليات طرح العديد من التوصيات البحثية والتطبيقية لمساعدة الباحثين المعنيين ب-5

 .وأصحاب القرار في المنظمات موضع التطبيق على االسترشاد بها المعلومات،ألنظمة 

  



  .......... أثر عمليات التخطيط االستراتيجي       .            
 

 الزيادي     

 091 
 

 

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

  .pp(329-288، ص. ) .0200Sepأيلول ،  .No(431، ع ) Vol(14مج )

 

 البحثأهمية 
   :تكمن أهمية البحث في

 التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات بفتح نافذة تطل على مفهومهلعمليات اعرضه األسس الفلسفية -1
حث بالتركيز على التكامل االستراتيجي، بما يجعل الب اعن أبعاد قياس نجاحه دالالتها بالتطبيق، والكشفو 

 هذا المضمار.  اقية فيإلى مكتبة أنظمة المعلومات العر  إضافة
تطبيقه على منظمات القطاع العام التي تعد محركة للنشاط االقتصادي في المحافظة بحكم ارتباطاتها الخلفية -2

 العالية ودورها الحيوي في ترجمة فلسفة الدولة االقتصادية والخدمية. واألمامية

اهيمي مصداقية اإلطار المف أثباتمكن اختباره صحة الفروض التي يتضمنها وما يتمخض عنة من نتائج ي-3
يجي ألنظمة لتخطيط االستراتعمليات االمديرين في المنظمات موضع البحث على التبصر ب المقترح، ليساعد

 المعلومات جيدا وتحديد مالمحه الحالية، وهويته في المستقبل المنظور، وتقييم تأثيراته على أداء منظماتهم.
ت التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات المناسبة التي تستطيع وضع مساعدته على توظيف عمليا -4

منظمات القطاع العام على ناصية التكامل االستراتيجي لمواجهة القوى الضارة التي يولدها العداء البيئي أو 
 .تحييدها األقلعلى 

اتيجي التخطيط االستر عمليات  فتحه مجاالت بحثية جديدة يمكن أن تتصدى لدراسة مؤشرات ُأخرى لنجاح-5
 ،ألنظمة المعلومات وتوظيف عملياته المختلفة تحت ظروف العداء البيئي في منظمات القطاع العام

 والخاص.
 مخطط البحث االفتراضي 

تحول تخطيط أنظمة المعلومات من التركيز على الجوانب التشغيلية المهتمة بتطوير حزمة من التطبيقات 
ة شدد الباحثون على أن البيئة التي تعمل بها المنظمة تمثل تحديًا كبيرًا للمعنيين بإدار و  إلى الجوانب االستراتيجية.

 Musangu and. وفي هذا الصدد نٌوه )ةأنظمة المعلومات وترغمهم على التخطيط لها بدق

Kekwaletswe,2012 ل ا( إلى أن الضوابط البيئية تدفع التخطيط االستراتيجي إلى األمام. ونسج على المنو
وعليه يتقدم التخطيط  ،( بقوله إن البيئة الخارجية تزيد من الحاجة لمعالجة المعلوماتCoh,2001نفسه )

االستراتيجي ألنظمة المعلومات إلى األمام في هذه البيئة. وتماشيًا مع األهداف المتوخاة من البحث رسم الباحث 
أبعاد، األول يقع على جهة اليمين، ويمثل  ( ويتكون من ثالثة1مخطط البحث االفتراضي الظاهر بالشكل )

( وفقا ألنموذج التخطيط Mentzas,1997التي رسمها ) عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات
 عناصر.  االستراتيجي ألنظمة المعلومات الذي طوره ووضعة في ثالثة

،األولى تشير إلى خطوات صياغة والتفصيل سميت المراحل ، والخطوات والنشاطات  ولغرض اإليضاح،
وتعد  ،استراتيجية عامة يمكن تطبيقها على عملية تطوير استراتيجية المنظمة ،وكل مرحلة تقسم على خطوات

الخطوات مكونات العمل شبه مستقلة التي يمكن التخطيط لها على نحو مستقل نسبيا ،ويتم تعريف كل مرحلة من 
 ،وهيكل المعلومات التي تكمن وراءه .ويقسم العنصر الثاني على وحدات حيث السلوك ومظهر المنتج النهائي،
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ما تكون وحدات عمل )نشاطات(أو مجموعة من النشاطات .ومالحظة المدى الذي تنفذ به كل إوهذه الوحدات 
ن الباحث إعلومات . وعلية فخطيط االستراتيجي ألنظمة المــــــــــــــــــــــــــــمرحلة ومهمة قد يستعمل لتقييم حالة عمليات الت

علومات مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوات بوصفها أساسًا لدرجة استخدام التخطيط االستراتيجي ألنظمة الــــــــــــــوضع المراحل والخ
البحث  غيراتـــــــ(، وتشكل متNewkirk,2001;Newkirk and Lederer,2006في بحثه تماشيا مع دراسات )

( أن المنافسة هي Reich and Benbasat ,1996;Yang et al,2020المستقلة. وفي حديث ذي صلة أفاد )
خصائص البيئة الخارجية التي تقع خارج سيطرة المنظمة، أما العمليات فهي التي تأخذ اتجاهًا معاكسًا، والتكامل 

 .ائجهـــــــــــييز بين العمليات التنظيمية للتخطيط، ونتاالستراتيجي هو نتيجة عمليات التخطيط، وهنا البد من التمــ

( الذي صور التخطيط على أنه عمليات التكامل نتيجة لهذه العمليات. Segars and Grover ,2005ناصره )و 
 .والتـــكامل االستراتيجي مؤشر لنجاح عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات. لذلك أصبح المتغير التابع

أكثرها شهرة  تصنيفات، وتسميات عدة عدم التأكد البيئي(ظهرت ل  Kitsios,2018 Mirchandani and) عنو 
 أبعاد ة( حيث وضعا لعدم التأكد البيئي ثالثTeo and King, 1997أنظمة المعلومات تصنيف ) أدبوقبواًل في 

يتجلى وهو بيت القصيد في البحث الحالي، و  األخير)الدينامية البيئية، وعدم التجانس، والعداء البيئي(. والبعد 
بوضوح في شراسة المنافسة باألسعار وبجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات، وسعيها نحو التميز عن 

يؤثر في العالقة بين التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات ونجاح اأُلخريات، وتغير تفضيالت الزبائن. و 
ألنظمة المعلومات في الوصول إلى أهدافه متجسدة في )التكامل االستراتيجي، والتعاون  التخطيط االستراتيجي

 (.Kamariotou and Kitsios,2019aوالتحليل، وتحسين القابليات( وفقا لرأى )
 
 مخطط البحث الفرضي                                                          : (1الشكل )
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( Grover, 1994, Newkirk and Lederer,2006; Newkirk and Lederer,2007وألننا برأي )
أثير دون تأمل التمن ال نستطيع أيجاد ربط بين التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات، ونجاح التخطيط 

وفي  تقل، والتابع،سالتفاعلي للعداء البيئي. فقد تم اختياره متغيرًا تفاعليًا ُيعدل أو ُيلطف العالقة بين المتغير الم
 .ولعالقاتها المفترضة واآلتي تفسير لمتغيراته ضوء هذه الحجج رسم مخطط بحثه.

 عالقة عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات بالتكامل االستراتيجي –1
لمحيطة ااالنتفاع من المعرفة في البيئة التنافسية  ،ونشر، و  تؤدي تقنية المعلومات دور حيوي في اكتساب 

( دمج Hung et al,2020بالمنظمات المعاصرة بشتى مسمياتها، ما حتم على تلك المنظمات على وفق رأى)
تحقيق أهداف سرها لأتخطيط أنظمة المعلومات في وظيفة التخطيط االستراتيجي وتنفيذها على مستوى المنظمة ب

يشتمل التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات و .تاألعمال وتحسين المزايا التنافسية المستمدة من تقنية المعلوما
( بأنها عمليات فحص بيئة المنظمة Musangu and Kekwaltswe,2012على مجموعة من العمليات وصفها )

الداخلية والخارجية بهدف توظيف نظام المعلومات لخدمة الشركة، ويتضمن مجموعة من العمليات الرئيسة التي 
تساعد و يد استراتيجية أنظمة المعلومات، وتقدير أنظمة المعلومات المناسبة لحاجاتها. تسير عليها المنظمة لتحد

هذه الخطوات المنظمة في تحليل مواردها، وال تأخذ بالحسبان الفرص البيئية لوحدها، ولكن أيضا التحديات 
(Kitsios,2018 .) وإدخال  ليات األعمالعمليات تفاعلية تخلق استراتيجية إلعادة تصميم عموهذه العمليات هي

 Auer andتقنية المعلومات بهدف توفير خيارات لتصميم، وتنفيذ، وتشغيل أنظمة المعلومات )

Roponrn,1997 وألن البيئة المضطربة تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فقد ضبط التخطيط االستراتيجي .)
 راد. ألنظمة المعلومات سير حركة أنظمة المعلومات للوصول إلى هذا الم

وبموازاة تزايد أهمية التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات اكتست عملياته أهمية كبيرة في السنوات 
من االهتمام لتوجيه المنظمات لالستفادة منه أقصى استفادة.  وفي سياق محاورتهم  اً األخيرة، وأفرد الباحثون له مزيد

( Mentzas,1997لعملياته غير أن األنموذج الذي طرحه )، وقدموا وصفات كثيرة ةالناحية طوروا نماذج عديد
 Kamariotou andهيمن بشكل يكاد يكون مطلقا على قراءة الباحثين لهذه الناحية الحقا. ألنه برأي )

Kitsios,2019a .قد و ( يساعد المنظمة على تعريف استراتيجية أنظمة المعلومات وتطوير أنظمة المعلومات
زيادة الفائدة لعملية تخطيط أنظمة المعلومات داخل المنظمة ، ويتكون األنموذج من  ُأستعمل األنموذج لهدف

( Musangu and Kekwaltswe,2012ثالثة عناصر )األولى( سميت المراحل وهي وفقًا لما صرح به )
ددها ع خطوات صياغة االستراتيجية العامة التي يمكن تطبيقها على عمليات تطوير استراتيجية المنظمة ، ويبلغ

ويتم تعريف كل مرحلة من حيث السلوك ومظهر منتجها النهائي وهيكل المعلومات الذي يكمن  ،خمس مراحل
 ة( تنقسم على  خطوات وهذه الخطوات تعد بمثابة مكونات شبه مستقلFitsios,2018وكل مرحلة برأي )  وراءه .

، أما تـــــكون وحدات عمل أو مجموعة أقل ًا ، وتقسم بدورها على خطواتيمكن التخطيط لها بشكل مستقل نسبي
( االنتباه إلى أن لكل مرحلة أهداف  Mentzas,1997  (من النــــــــشاطات ، وفي سياق عرضــــــه لألنموذج لفت 

 ومشاركين بها ،وظروفها التي ُتهيأ سلفًا ،ومنتجاتها، وهذه الخطوات هي:
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ول صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوترمي إلى الح ،طيط أنظمة المعلوماتــــــــــــــــــــــــــــــــــتخوهي الخطوة األولى في  :الوعي االستراتيجي -أ
(. وتهدف إلى صياغة إجابات ألسئلة b Kamariotou and Kitsios , 2019على التزام اإلدارة العليا )

تحديد مشاغل التخطيط المنظمة جيدًا وتعريف وتساعد دقة ، تدور حول أهداف المنظمة ومشاغلها الراهنة 
ع األسس اللتزام ـــــــــــــــــــــ( . وتض Mentzas,1997المشاغل واألهداف كثيراً في اختيار أعضاء فريق التخطيط )

اإلدارة العليا خالل عمليات التخطيط وما بعدها حتى يتم تشخيص وانتخاب وتنفيذ االستراتيجية 
(Mirchandani and Lederer , 2012 وبوساطة تنظيم فريق العمل المؤهل تتمكن المنظمة من الحصول)

ا يكون الطريق سالكًا للثقة بهم ،وبعملهم بما يؤمن دعما ماليلا وتوظيفها بشكل سليم ، هعلى المعرفة ،وفهم
ف جيدًا ايفضي إلى تحسين هذه العمليات وحينما يزداد الَعداء البيئي، فإن وضوح المشاغل، ورسم األهد

لكًا  ن الطريق إلى بلوغ التـكامل االستراتيجي سايكو ،وتأهب فريق العمل الذي حصل على دعم اإلدارة والتزامها 
  (Musangu and Kekwaltswe , 2012  .) 

األعمال ونظام المعلومات بواسطة تشخيص نقاط القوة ومكامن  وضعويرمي إلى دراسة  :تحليل الموقف -ب
(. بمعنى أن تحليل أنظمة األعمال الحالية يشخص أوجه القصور، والمشاكل Kitsios,2018الضعف )

اأُلخر التي تعاني منها تلك األنظمة بجانب ذلك، تحدد الفرص التي تتصدى لها أنظمة المعلومات الحالية، 
(. ويساعد تحليل أنظمة المـعلومات الحالية على تحديد Mentzas,1997ويؤسس لتطور أنظمة جديدة )

) وعن مشاكل استخدام األنظمة الحالية، ورسم مالمح أنظمة جديدة تستطيع تجاوز هذه المشــــــاكل.
Kamarioto and Kitsios , 2019a يعزز تحليل أنظمة المعلومات الحالية الوظائف القائمة وإضافة )

التحديات والحاجات خصائص أو مهام جديدة ، واذا حَلَل المخطط بيئة األعمال الخارجية فإنه سوف يلم ب
النابعة من رغبات الزبائن، ويقرأ مقدما حركات المنافسين وتطلعاتهم ، وتعبد هذه المرحلة الطريق أمام المخطط 

ويكون  ،لتوقع التقنية التي تلوح باألفق ، ولذلك فإن معطيات هذه المرحلة تسهم في بلوغ التكامل االستراتيجي
 ( .وفي حديث متواصل نٌوه )Newkirk and Lederer ,2007) لها شأن حينما يزداد العداء البيئي

Mirchandani and Lederer , 2012  إلى أن أهمية هذه المرحلة ُتكمن من تحديد نقاط القوة والضعف  )
في بيئة المنظمة وأيضاً معلومات اإلدارة و التخطيط ،ومن ثٌم فإنها تمهد السبيل لتحديد  االستراتيجية  واختيارها 

المراحل الالحقة من عمليات التخطيط  بواسطة توثيق التحديات لدراستها ونقاط القوة للبناء عليها وهي في 
 بذلك تمد المخطط بأسس متينة لخططه تساعده في بلوغ التكامل االستراتيجي .

:وتكرس لتوليد سيناريوهات بديلة الستخدامات أنظمة المعلومات المستقبلية ، ويشخص  التصوة االستراتيجي -ج
المخطط الفرص المتاحة لكسب مزايا تنافسية ،ويحدد مالمح النمو المستقبلي لكي يتمكن من تصور 

( .ونشاطاتها تحديد أهداف نظام المعلومات  Mentzas,1997استراتيجيات أنظمة المعلومات المحتملة )
الرئيسة والفرص المتاحة لتحسين سيناريوهات بديلة ،وتقييم الفرص إلجراء التحسينات ، وتعريف استراتيجيات 

( .وحينما تحدد المنظمة الفرص، وتقيمها سيكون  Musangu and Kekwaltswe,2012عالية المستوى )
نية مع أهداف األعمال ،وتقبوسعها الحصول على بدائل واقعية ، وتتمكن من تنسيق أهداف نظام المعلومات 
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المعلومات وبتوفير بدائل أفضل وخيارات أكثر .وبذلك يستطيع التصور االستراتيجي مساعدة المنظمة في 
 بلوغ أهم أهداف التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات. 

ريوهات التي ( إلى استخدام السيناMentzas,1997: وينظر فيها على وفق ما قدمه )اختياة االستراتيجية -د
طورت سابقًا الختيار التطبيقات ذات الوجه المعتمدة على تقنية المعلومات، وعمليات األعمال المالزمة لها، 
ويسوق في هذه المرحلة المخطط مواصفات تطوير التطبيقات، والبيانات، وصيانتها والمعماريات المقصودة. 

 (Kitsios and  Kamariotou,2019) ظيمية، وفنية وربما تسفر هذه المرحلة عن والدة نماذج وظيفية، وتن
ونشاطاتها اختيار أفضل سيناريو من السيناريوهات البديلة المحددة سلفًا لعمليات األعمال الجديدة وأسبقياتها، 
والتحديد المناسب للعمليات، والمعماريات، والمشاريع يساعد على بلوغ أهداف التخطيط، كما أن صياغة 

 قد يؤدي إلى احتمال نجاح االستراتيجية، والوصول التكامل االستراتيجي.األهداف جيدًا 

: وتتضمن مداخل العمل إلدارة التغيير، وتقييم الخطة االستراتيجية، وترسم هذه تخطيط تنفيذ االستراتيجية -ه
المرحلة أيضًا خطوات إدارة التخطيط، وتنسيق الموجودات، واالنتقال إلى المعماريات الجديدة 

(Mentzas,1997 فضاًل عن ذلك تحدد األفعال الضرورية لبناء تطبيقات تقنية المعلومات، وعمليات ،)
( يقوم Mirchandani and Lederer, 2012األعمال، وتقييم متطلباتها المالية ومردوداتها المالية. وبرأي )

ت وعمليات نية المعلوماالمخطط في هذه المرحلة بتشخيص أفعال محددة تبدو ضرورية لتركيب تطبيقات تق
 Musangu andفضال عن وضع مرتكزات الهجرة إلى المعمارية الجديدة. ولخصها ) ،األعمال الجديدة

Kekwaltswe,2012 بأنها وصف لنهج اإلدارة وخطة عملها وإجراءاتها في المتابعة والرقابة لتدقيق الكلف )
ق هتمام بإدارة التنفيذ، ووضع خططها موضع التطبيوالسيطرة عليها أثناء عملية التنفيذ، وهذا يعني أن اال

  يساعد على بلوغ التكامل االستراتيجي.
ن معرفة مراحل عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في غاية األهمية إقصارى القول،  

ألنها بهذه الطريقة تساعد المشاركين على تخطيط أهداف كل مرحلة والتعرف على  ،للمنظمات موضع التطبيق
 Kitsios andالعوامل التي تؤثر بها وبوساطة ذلك يعظمون الفوائد التي تتراكم من أعمالهم )

Kamariotou,2006.)  
 الدوة الُمعدل )التفاعلي( للِعداء البيئي –2

نه يفتقر إلى المعلومات أيدرك  ( حينماMilliken,1987)ذكره ما يواجه المرء حالة عدم التأكد على وفق 
ذلك فان عدم ل الصلة. وتبعاعدم القدرة على التمييز بين البيانات ذات الصلة وغير ذات  بدقة، أوالكافية للتنبؤ 

تي تسبب لالتأكد البيئي يشير إلى عدم قدرة المدير على جمع ومعالجة وفهم المعلومات حول البيئة التنظيمية ا
 Sambamurth et)وعلى غرار ذلك أشار . (Haarhaus and Liening,2020) االستقرارالغموض وعدم 

al , 1994 إلى أن عدم التأكد يعني صعوبة تنبؤ المنظمة بالنتائج المتولدة بسبب االختالف بين ما تعرفه حول )
األعمال وحول أنظمة المعلومات داخل المنظمة وخارجها حينما تكون مطلوبة لتصور واختبار التطبيقات ذات 

( الصورة نفسها وبينت Newkirk and Ledeere,2006ورسمت دراسة ) المعلومات.الوجه المعتمد على تقنية 
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أنه يشير إلى الفرق بين مقدار المعلومات المطلوبة ألداء مهمة معينة ومقدار المعلومات التي تمتلكها المنظمة 
الِعداء البيــــئي هو مكونات البيئة الخارجية التي تهدد  إلى أن (Newkirk and Lederter,2007) وأشارفعليًا. 

ودرجة المنافسة في البيئة الخارجية. وقد  شحة المواردالتأكد وبرأيهما تشير إلى  دمزيادة عظمة عن طريق نالم
وفي  . (Oliver and Parrett, 2018القى العداء البيئي بضالله على أداء المنظمات بمختلف مسمياتها )

ية األهمية ( ان عدم التأكد البيئي  اصبح مشكلة في غاOrtiz de  and Raymond ,2020) دأفامعرض نقاشه 
نفيذ عمليات يؤدي دورا كبيرا في إعاقة  ت عدم التأكد البيئيأحد أضالع مثلث  هوبوصفُتلزم المديرين التعاطي معها.

ألنه يجعل من الصعب تقييم المكان الذي توظف به الموارد ويحد من  ،التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات
ين، ويجعل ـــــــــــــــــــــــــــــال يضع المنظمة بوضع مثالي في تعاطيها مع المنافستطوير وتنفيذ أنظمة المعلومات الجديدة، و 

. ويصبح كبار المنظور ماتهم في المستقبلــــــــــــــــــــمن الصعب على المديرين تصور االتجاه الذي تسير عليه منظ
ير متأكدين حول القيمة التنظيمية لمشاريع أنظمة المعلومات علومات غـــــــــــــــــــــــباألعمال وبقنية الم يرينالمد

(Clemans and Weber,1990 وينعكس ذلك في تخفيض التزامهم لها، والمشاريع التي تفتقر إلى االلتزام .)
ة. وقليل منها يكون حضه النجاح وال تضيف إال قيمة قليلة للمنظم ،اإلداري قد تبدأ وتتوقف ويكون أداؤها متذبذباً 

ألن األمر ال ينحصر بتحديد نقاط دالة يجب على المنظمة تأملها واختيار الموضع التنافسي الذي يتعين عليها 
الوقوف فيه. بل تحتاج إلى قراءة واعية لمواردها وتطوير قابليات جديدة تقود للشركة إلى بر األمان، وهذه 

مهمة  ألنها ليست فقط ،ة التغيرات البيئيةأصبح من الضرورة بمكان مالحظاالعتبارات مرهقة للغاية. لذلك 
لتخطيط األعمال، بل أيضا لعمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات الذي يضطلع بدور حيوي في 
سرعة اسـتخدام المنظمة االستراتيجي ألنظمة المعلومات وتوليد قيم من األنظمة الجديدة لتساير بها التغير السريع 

( أن  Mirchandani and Lederer , 2012ومن جانبه ذكر )ن والبائعين.في البيئة التقنية والمنافسين والزبائ
البيئة التي تتغير بسرعة وتتصف أسواقها بالتعقيد وتزداد المنافسة مباشرة على األرجح تجعل أنظمة المعلومات 

 تتقادم حين الوصول إلى التنفيذ أو حتى قبل ذلك.
زيادة قدرتها على معالجة المعلومات ورسم خطوط تربط  وبوسع المنظمة التعامل مع العداء البيئي بوساطة

(. وفي حديث ذي صلة Choe,2003التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات بالتخطيط االستراتيجي للمنظمة )
( إلى أن العداء البيئي عادة ما يشجع المنظمات على االنتفاع من التخطيط االستراتيجي Yang et al,2020نٌوه )

رات أنظمة المعلومات إلى ضرورة دراسة التأثي وبه باحثنوفي ضوء هذه الرؤية ت معلومات لغرض البقاء.ألنظمة ال
التي يفرضها العداء البيئي على العالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات ومساهمة نظام 

( يساعد المخطط على Mentzas,1997ألن فهم هذه العالقة على وفق ما سوق له ) ،المعلومات في المنظمة
إيجاد المكان المناسب لتوطين أسواقهم النادرة. ولذلك فإن فهم تأثيره التفاعلي أثناء مراحل العمليات المختلفة 

  للتخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات يساعد المخـططين على معرفة المكان المناسب لتوظيف موارد المنظمة.
( نتيجة الفرق بين Galbrith,1977من أبعاد عدم التأكد البيئي وفقا لما ذكره ) اً صفة بعدوينجم العداء البيئي بو 

 Salmela andتلكها المنظمة أصاًل. ولفت )ـالمعلومات المطلوبة إلنجاز مهمة معينة والمعلومات التي تم
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Spili,2002) ات اتيجي ألنظمة المعلومللتخطيط االستر  يرينيجعل استخدام المد الِعداء البيئي األنظار إلى أن
(  Newkirk and Lederer,2006ية أفاد ) ــــــــــــــــــــــــوفي معرض نقاشه لهذه الناح جدًا. اً قيق أهدافهم صعبــــــــــــــــلتح

أن عدم القدرة على التنبؤ حول المنافسين والزبائن يمكن أن يجعل أنشاء أهداف وأسبقيات للشركة صعبًا ، 
رات التي تحدث على امتداد فترة زمنية قصيرة في صناعة المنتجات ،والخدمات، والتقنية يمكن أن ترغم فالمتغي

ت، واالفتقار الكثير حول هذه التغيرا يرون وتعيد ترتيب أولوياتها حينما يعرف المد ،المنظمات على تعديل أهدافها
ولوياتها يمكن أن يثمر عنه نهاية غير متوقعة إلى أهداف وسلم أولويات وأجراء تعديالت على أهداف المنظمة وأ

( إنه متغير في غاية األهــــمية Kearns and Lederer,2004في أهداف وأولويات نظام المعلومات . وبين )
لتفسير دور التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في المنظمة سيما المنظمات التي تعتمد وبكثافة على 

 المعلومات.
( إلى أن العداء البيئي يظهر في صور متعددة أبرزها شراسة المنـافسة، Liao and Long,2018والمح )

أنه حدة المنافسة باألسعار  ( Kearns and Lederer,2004) األسعار. وذكروانخفاض والء الزبون، وحرب 
الضروري  خارجية يصبح منوبجودة الخدمات وتميز الخدمات، وحينما تزداد التهديدات التي يكون مصدرها البيئة ال

تحديات يتعلق العداء البيئي بالو  أن تتولى االستثمارات في أنظمة المعلومات دعم أهداف واستراتيجيات األعمال.
ويستخدم هذا البعد لإلشارة إلى شحة  .(Yayla and Hu,2012التي تواجهها المنظمة بسبب االضطراب البيئي )

(. ويتمحور حول درجة المنافسة Mao et al ,2014ين على هذه الموارد )الموارد وكثافة المنافسة في سوق مع
(. ولذلك تحتاج  Wilden and Gudergan ,2015في البيئية الخارجية وتوفر الموارد للشركات المتنافسة )

تهم اإلى معلومات لفهم خصــائص السوق واتجاهات الزبائن وتقيم على نحو منتظم المنافسين ومنتج ةالمـنظمات عاد
وينطوي الِعداء البيئي على شحة في عرض قوة  .(Pavlou and ElSawy,2010وتطور استراتيجيات تنافسية )

ة باألسعار شراسة المنافسو العمل الماهرة والموارد الضرورية التي تجعل المنظمة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها، 
ح إذا لزم األمر عرض خدمات منتجات باألسعار التي تخلق عدم تأكد حول قدرته المنظمة على جني األربا

السائدة ، وبالمنافسة القوية بواسطة جودة المنتجات والخدمات التي تخلق عدم تأكد حول قدرة المنظمة على جني 
األرباح إذا لزم األمر عرض منتجات وخدمات بالجودة نفسها، وبالتميز الذي يخلق عدم تأكد حول قدرة المنظمة 

ر  وأن العداء البيئي  الذي ينجم عن أي من العناص ،ر تفضيالت الزبائنيماتها ومنتجاتها ، وتغيعلى تمييز خد
 ويؤثر في بلوغ التكامل  ،متقدمة الذكر ينتشر في عموم وظائف المنظمة بما فيها وظيفة أنظمة المعلومات

سيكون  في حدود البحث الحالياالستراتيجي بوصفه هدفًا محوريًا للتخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات .و 
  ،( إلى شحة الموارد  والمنافسة مثار االهتمام  Newkirk and Lederer ,2009الِعداء البيئي الذي شطره ) 

ات بوضوح من شراسة المنافسة باألسعار وبجودة المنتج ىألنها من قراءة الباحث لواقع المنظمات عينة البحث تتجل
ر تفضيالت الزبائن على نحو مستمر من جهة، يوتغي ،مييز نفسها عن األخرياتوالخدمات ومحاولة المنظمات ت

 . على نحو يجعل بيئة العمل غير مواتية  وشحة في عرض قوة العمل الماهرة والمواد
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 التكامل االستراتيجي– 3
ن قضية التكامل بين استراتيجية المنظمة واستراتيجية أنظمة المعلومات ذات أهمية دائمة كانت والزالت إ

.وهذا االهتمام حفز دورة الباحثين على نشر مجموعة (Kappelman et al, 2019)محل اهتمام الممارسين 
 Bakera ,2020; Wasiuk and Lim:2021   Singhb) واسعة من األعمال التي حاورت جوانب عدة

and.)  وقد درج الباحثون والمهنيون التشديد على أهمية التكامل بين استراتيجية األعمال واستراتيجية أنظمة
المعلومات مرتكزين على ما مضمونه أن عدم قدرة المنظمة على تحقيق قيمة من استثماراتها من تقنية المعلومات 

ن للمعلومات و ذيالتنفي يرون اتيجيتين. وجرت العادة أن يضعه المدفتقار إلى التكامل بين االستر لاليرجع جزئيا 
وكبار المديرين التنفيذيين اآلخرين ضمن المشاغل الثالثة األولى األكثر أهمية إلدارة تقنية المعلومات 

(Sabherwal et al,2019).  وُقدمت شواهد عديدة تفيد بأن التكامل االستراتيجي سبب رئيس للنجاح التنظيمي
(Shao,2019 والمنظمة التي تتكامل بها استراتيجيات وأولويات، وعمليات، وهياكل، وظيفة أنظمة .)

. (Tai et al,2019) مال عالية من تلك األنظمةـــــــــــمال تجني قيمة أعـــــــــــــــــــــعلومات مع مثيالتها باألعــــــــــــــــــــــــــــــــالم
وليدة الساعة، بل تعود إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي حينما لفت األنظار  وهذه األفكار لم تكن

(King and Cleland ,1975إلى )  أن التكامل بين تخطيط األعمال وتخـطيط أنظمة المعلومات في غاية
خدمتها في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواست 1991( في عام IBMاألهمية للشركة، وترسخت هذه الرؤية بعد أن اقتبستها شركة )

واألحدث جاء على لسان . ( Wasiuk and Lim:2021لومات )ـــــــــــــــــــجية تطوير أنظمة المعـــــــــــــــــــــــــــــــــمنه
(Sabherwal et al ,2019إذ صور التكامل االستراتيجي على أنه ذ )التوافق األولى هي حالة  طبيعة مزدوجة، و

والثانية تعكس  بين استراتيجية المنظمة واستراتيجية أنظمة المعلومات التي لها تأثير مباشر على أداء المنظمة،
القابليات التي تسهل اندماج تقنية المعلومات مع الموارد التنظيمية، ومن ثم تساعد على االستفادة من استثمارات 

  تقنية المعلومات لتحسين أداء المنظمة.

وفاضت الدراسات التي عالجت التـكامل االستراتيجي بتصورات مخــتلفة وطرحت نماذج عديدة له ، يأتي  
الذي و (   Henderson and Venkertman , 1991في صدارتها أنموذج التـكامل االستراتيجي الذي قدمه ) 

ات هدف الباحثون من ( لبحوث أنظمة المعلومMIT Sloan School Centerولد نتيجة لعمل كبير نفذ في )
ي ركزت فحص عديد من الدراسات التاله اختبار كيفية تحسين فاعلية تقنية المعلومات في المنظمة ،وبناًء على ئورا

عمليات صياغة االستراتيجية  وتفسيرها ،اقترح الباحثان أنموذج تطوير استراتيجية تقنية المعلومات وخالصة 
ن معها ليسمح ولكنة يحدث بالتزام ،ال يحدث بعد اختيار استراتيجية األعمال فكرتهم أن التكامل االستراتيجي نشاط

. ورسم (Applegate et al,2007)للتقنية المنبثقة في التأثير على نحو مباشر باالتجاه االستراتيجي للمنظمة
ويشير األول  ،تمجاالأنموذج التكامل االستراتيجي ثالثة أنواع للتكامل، وهي التكامل الفكري، والتشغيلي، وبين ال

إلى التكامل بين استراتيجية األعمال، واستراتيجية تقنية المعلومات، والثاني يعني التكامل بين البنية التحتية 
والعمليات التنظيمية، والبنية التحتية، وعمليات أنظمة المعلومات، والثالث قصد به التكامل بين استراتيجية األعمال 

ين لومات والبنية التحتية لألعمال والبنية التحتية لتقنية المعلومات. وقام األنموذج على افتراضواستراتيجية تقنية المع
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ظمة بقدرة اإلدارة على خلق التوافق االستراتيجي بين موقع المن ةً أساسيين، األول أن األداء االقتصادي يرتبط مباشر 
نامي فيذه، والثاني أن التكامل االستراتيجي ديفي السوق التنافسية، وتصميم الهيكل اإلداري المناسب لدعم تن

ن التكامل االستراتيجي إوعليه ف ،ويستلزم ردوداً الحقة ،بطبيعته، ألن الخيار الذي تتبناه منظمة معينة عرضة للتقليد
 ( .   (Wasiuk and Lim:2021ليس حدثًا، بل عمليات تكيف، وتغيير مستمرة 

هوم االستراتيجية المخــططة واالستراتيجية ــدارة االستراتيجية بمفبمرور الوقت ، وبجانب اهتمام أدب اإل
( بالتمييز بين التكامل االستراتيجي من  Coltman , 2015المتحققة ، شرع باحثو أنظمة المـعلومات كما نٌوه ) 

تحققة ) ما محيث الخطط االستراتيجية ) ما الذي تنوي المنظمة فعله ( والتكامل االستراتيجي من حيث الخطط ال
، لفينتالذي تفعله المنظمة فعليا ( ، وبسبب هذا االختالف اصبح باإلمكان رؤية التكـــامل االستراتيجي بطريقين مخ

( ويؤكُد أن دور تقنية المعلومات في دعم استراتيجية األعمال  Oh and Pinsanneaut , 2007األول ناصره ) 
 , Ry et alالفعلية هو وظيفة المـحفظة الحالية لتطبيقات المعلومات بدال من الخطط المكتوبة ،والثاني أيده )

ن يقيم أ( ويقوم على أن تقنية المــعلومات توفر الدعم لنـــشاطات وعمليات محددة، لذلك فأن تأثيرها يجب 2005
( إلى القول Preston and Karahanna , 2009حيثما يتوقع أن تحقق تأثــيرات من الطراز األول. وذهب )

المنظور األول ركز على التكامل بين األعمال وأنظمة المعلومات ومجموعة من األبعاد المختلفة  منظوران،بوجود 
م المـــشترك والثاني اهتم بالمعرفة المشتركة والفه لتحتية،اوتكامل البنية  الخطط،وتكامل  االستراتيجية،مثل تكامل 

بين الفاعلين البارزين في المـــنظمة وفي أنظمة المعلومات حول الخطط واألهداف ورؤية الطريق الذي تهتم به 
( على المنظور األول Reich and Benbasat , 1996أنظمة المعلومات في نجـاح وحدة األعمال. وقد أطلق )

وفي حديث ذي صـلة  ،التخطيطومنهـــجيات  ة البعد الفكري للتكامل االستراتيجي ويهتم باالستراتيجية، والهيكلتسمي
( بأنه الحالة التي توجد بها مجموعة مترابطة عالية الجودة من خطط  Reich and Benbasat , 2000 ( هوصف

ويركز  ،البعد االجتماعي للتكامل االستراتيجي تقنية المعلومات وخطط األعمال . أما المنظور الثاني، فقد سمي
 ،على القيم واالتصاالت والفهم المشترك للفاعلين في المنظمة. وقد أدت التطورات التي حصلت في بيئة األعمال

نفاق إوتجلت في تنامي دور أنظمة المعلومات وزيادة مســــاهمتها في صياغة، وتوسيع استراتيجية األعمال، و 
نظمات كثيرًا من الموارد على تقنية المعلومات، وتعقد إدارة تقنية المعــلومات إلى ارتفاع كلف االفـــــتقار ــــــــــــــــــــالم

لومات تتكامل مع األهداف ــــــــــــــــــــــــــن تعمل على جعل أنظمة المعأللتــكامل. ولم يعد كافيا إلدارة المنظمات 
مستقبلية، بل توجب عليها إدارة وتنظيم موارد تقنية المعلومات لتتماشى مع الهياكل االستراتيجية الحالية وال

 (.Wasiuk and Lim:2021والعمليات التنظيمية )

ن عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المـعلومات تولد مجموعة من المنافع الصعب تقييمها، ولذلك إ  
( .وأتفق Newkirk and Lederer ,2007نافع غير ملموسة )ن قياسها صعب ،ويصورها العديد على أنها مإف

معظم باحثي أنظمة المعلومات على أن نجاح التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات هي الدرجة التي يبلغ بها 
 خر بالفاعليةأهدافه وتفاوتت رؤيتهم حول أبعاد قياسية ، ومرد هذا االختالف يعود إلى اهتمام البعض بالجودة واآل

اقتبسوا  و ، وتطلع آخر إلى المؤشرات المالية .وإجمااًل حاولوا إنهاء الجدل أوال باالستعانة بأدب اإلدارة االستراتيجية 
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، إنجاز األهداف الرئيسة ، والثانين أهتم األول بأ ( بعد Newkirk and Lederer,2006منه وفقًا لما ذكره ) 
 Grover andارتكزوا على مانٌوه له  )أعتنى بتحسين قابليات نظام المعلومات ، ومن ثٌم في مرحلة الحقة 

Segars,2005 ة المعلومات يتسع ألربعة أبعاد مقياس نجاح التخطيط االستراتيجي ألنظم( اللذان أفادا أن
راتيجية  انطلقا برأيهما  من وجهه نظر است والتكامل االستراتيجي ،و التحليل ، والتعاون ،وتحسين القابليات ( )

أقرت بوجود نتائج يمكن توقعها مباشرة من تخطيط النظام الجديد ، وأوضحا أيضا أن التخطيط االستراتيجي 
تثمار سعلومات نشاط  له مجموعة من المنافع ومساهمته  التي يمكن الحديث عنها بالعائد على االـــــــــــــــــــــــــــألنظمة الم

مسيطر تصادية واألعمال غير الـــــــــــــــــــــوالعائد على الملكية تسبب إرباكا بسبب وجود عدد من العوامل البيئية واالق
الذي  راتيجي ألنظمة المعلومات يجب أن يقيم ببلوغ التكامل االستراتيجي.ــــــعليها وشددا على أن التخطيط االست

 Wasiukسية تتفوق بها المنظمة على األخريات ـــحصول على مزايا تنافـــألداء واليقود المنظمة إلى تحسين ا

and  Lim,2021) Tai et al,2019; .)  ناصرهم(Musangu and kekwaletswe ,2012)  اللذان شددا
 على أن نجاح التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات صعب القياس غير أن بلوغ التكامل االستراتيجي يعد

القول، ما دامت عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات تشكل جوهره، والطريق  مقبواًل. صفوةمؤشرًا 
ظمة بإدارة منظمات القطاع العام والمعنيين بإدارة أنوصوله إلى أهدافه. فإنها ترغم المديرين لالذي يمهد السبيل ل

 بطبيعتها، والظروف التي تولد فيها، والمؤثرة عليها من بعيد اإلحاطة الشاملةالمعلومات أو تقنية المعلومات بها 
أو قريب لرسمها بأفضل ما يمكن لكي يتمكنوا من الحصول على منافع منها، ومن ثٌم يقنعوا اآلخرين بسالمة 

ليس سالكا  ن الطريقألشركاتهم. غير  يسيرون عليه، ويطوعوا مخرجاتها بشكل مؤات   ىقرارهم، وصحة الطريق ال
 ن العداء البيئي يقف بالمرصاد. أل ،ئمادا

 فرضيات البحث 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للوعي االستراتيجي في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -1

(0005≥α). 
 .(α≤0005)يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتحليل الموقف في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتصور االستراتيجي في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -3

(0005≥α). 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية الختيار االستراتيجية في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -4

(0005≥α). 
يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية لتخطيط تنفيذ االستراتيجية في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -5

(0005≥α) 
 .(α≤0005)ُيعدل العداء البيئي من أثر الوعي االستراتيجي في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -6
 .(α≤0005)لتكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية ُيعدل العداء البيئي من أثر تحليل الموقف في ا -7
 .(α≤0005)ُيعدل العداء البيئي من أثر التصور االستراتيجي في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية -9
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 .(α≤0005)ُيعدل العداء البيئي من أثر اختيار االستراتيجية في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -9
ُيعدل العداء البيئي من أثر تخطيط تنفيذ االستراتيجية في التكامل االستراتيجي عند مستوى داللة معنوية  -10

(0005≥α). 
 مجتمع البحث وعينته    

من الضـروري جدا اختيـار عينة تكون ممثلة بالفعـل للمجتمع المسـتهدف بحيث يمكـن تعميم االسـتنتاجات 
صها مـن العينـة المأخوذة علـى المجتمع المسـتهدف للدراسـة بأكملـه مرة أخـرى التي يتم اسـتخال

(Bhattacherjee,2012).  ة عختار الباحث منظمات القطاع العام الموزعة على الرقاتأسيسا على هذا الفهم
الجغرافية لمحافظة ذي قار مكانا إلجراء بحثه لعدة أسباب، السبب األول االهتمام الذي تولية الحكومات المحلية 
والمركزية بالتخطيط االستراتيجي بشتى صورة بشكل عام والتخطيط  االستراتيجي لتقنية المعلومات بشكل خاص 

ن معظم أضرر كثيرًا طيلة العقود األخيرة، والثاني في محاولة منها إلصالح مسارات عمل تلك المنظمات الذي ت
الدراسات التي تناولت تأثير عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات على نجاح التخطيط االستراتيجي 

منظمات والثالث أن الألنظمة المعلومات تحت ظروف العداء البيئي نفذت في القطاع الخاص وفي بيئة غربية. 
ؤدي دوراً حيويا في اقتصاد المحافظة، وأخيرا اتصال الباحث المستمر مع العينة بحكم موقفه الوظيفي، قيد البحث ت

بما يؤمن له الحصول على معلومات دقيقة ذات صلة بالموضوع، ومستوى مقبول من االستجابة ألداة القياس، 
ع لية، ومناقشة موضوع حوارنا من تتقبل عينة البحث نتائجه. وبوساطة دراسة استطالعية أو أوتوقع الباحث 

المعنيين في الجهاز المركزي لإلحصاء في محافظة ذي قار أثناء زيارة الباحث بموجب كتاب تسهيل المهمة 
منظمة لديها مشروع للتخطيط  103الصادر من كلية اإلدارة واالقتصاد ترشحت  15/5/2019في    539المرقم 

الستراتيجي ألنظمة المعلومات بشكل خاص. وتبعا لذلك أصبحت هذه االستراتيجي بشكل عام ومالمح للتخطيط ا
 المنظمات مجتمع البحث.

( الباحثون Salemela et al, 2000من اآلراء. فقد نصح ) اً بغية تحديد حجم العينة وجد الباحث عددو   
ماد على باالعت الذين يرومون دراسة التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات تحت ظروف عدم التأكد البيئي

إن  ( إذYamane ,1967بها )اختيار عينة كبيرة الحجم. والتزم الباحث بالصيغة الرياضية التي جاء  االستبانة
 تي:( يحسب على النحو اآل103حجم العينة المطلوب المقابل لمجتمع البحث )

𝑛 =N/1+Ne2 

 حيث إن:
𝑛        حجم العينة =N     حجم المجتمع=e في البحث الحالي( 0005المعنوية )= مستوى 

) =82                                                                                               2= 103/1+ (103*0.05 𝑛 
ألن اآلراء متباينة حول من يقوم باإلجابة على  ،وصلنا إلى نقطة مفصلية وبعد تحديد حجم عينة البحث 

 Kearns and Sabherwal) فقرات االستبانة التي تمتد نشاطاتها بين أكثر من جناح. فعلى سبيل المثال يوصي

 Yayla andوحبذ ) ( الباحث أن يختار الشخص الذي يكون أكثرهم معرفة وخبرة في المنظمة.2007 ,

Hu,2012نية األعمال الذين يمتلكون معرفة كافية بتق يرينستهدفة في مثل هذا الموقف مد( أن تكون العينة الم
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.  وعلى هدى من هذا التصور، سلم الباحث االستبانات يدويًا المعلومات وعمليات صياغة استراتيـجيات األعمال
ل عشوائي، ا بشكبمساعدة أثنين من طلبة الدبلوم العالي /تخطيط استراتيجي إلى المنظمات التي جرى اختياره

المعاينة االحتمالية )العينة العشوائية البسيطة( الذي أوصى ب  (Bhattacherjee,2012)  يعلى رأ وذلك بناء
حينما تكون  اً ويبدو هذا المنحى مناسب  ألنها تعطي أقل مستوى من التحيز وتوفر فرصة أكثر لتعميم النتائج.

بمعاونة (. استرجع الباحث بمتابعة شخصية Sekaran and Bougie,2010هناك محددات الوقت والكلفة )
( يجب على الباحث تصفية البيانات  Hair et al,2017وعن )( منظمة. 69استبانات من )   الفريق المساعد

 نموذج المعادلة الهيكلية.أنموذج القياس و أالتي جمعها بوساطة االستبانة قبل استخدامها لتحليل 
 المنظمات موضع التطبيقخصائص : (1الجدول )

 % العدد قطاع األعمال الرئيس % العدد قطاع األعمال الرئيس
 9020 5 تربية 22095 14 تعليم

 9020 5 نفط 19003 11 مصارف

 6055 4 بلدية 14075 9 صحة

 4042 3 ماء 11049 7 صناعة

 1064 1 نقل ومواصالت 1064 1 شؤون اجتماعية 

    1064 1 بلديات عامة

 %100 61 اإلجمالي
    عدد العاملين في المنظمة         

50-100 35 57039 151-200 13 21031 

 4092 3 200أكثر من  16039 10 101-150

 %100 61 اإلجمالي
    أفق التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات

 6055 4 ثالث سنوات 73077 45 سنة واحدة

 3029 2 أربع سنوات 16040 10 سنتان
 %100 61 اإلجمالي

االستبانات  المتطرفة، وأز  مشوهة، وقيمووفقا لهذا المطلب اعتمد الباحث االستبانات التي ال تحتوي على قيم 
عايير م التي تنطوي على رصف عمودي أو أفقي، مما يعني االحتفاظ فقط باالستبانات التي تلبي وبشكل مرض  

ف ألنها لم تكن مكتملة اإلجابة )رص ،استبانات بعأهمل منها س ولذلكالحالي. تحليل الصدق والثبات للبحث 
 ( منظمة.61أفقي، رصف عمودي، إهمال عدد من األسئلة(، ليصبح عدد المنظمات النهائي الخاضع للتحليل )

ويالحظ القارئ أنها متنوعة حيث تشغل المنظمات العاملة  ،( خصائص المنظمات عينة البحث2و1الجدول ) ويبن
تقريبا. وهذا أمر  %19قطاع التربية والتعليم ما يقارب ربع العينة، ومن ثم القطاع المصرفي الذي يشكل  في

ن هذين القطاعين شهدا توسعا كبيرا في اآلونة األخيرة وبذرات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات أل ،طبيعي
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 وجاء قطاع الصناعة والنفط .المعنيين باألمرنمت لديهم أكثر من القطاعات األخرى في ضوء محاورة الباحث 
وجميع المنظمات تعد كبيرة الحجم على وفق تصنيف الجهاز المركزي  بنسبة مقاربة، بعد ذلك ثم قطاع الخدمات.

يء وهذا ش. يعد المنظمة كبيرة الحجم إذا زاد عدد العاملين فيها عن تسعة أشخاص لإلحصاء في العراق الذي
قطاع العام في العراق التي تميل إلى الحجم الكبير وتوظيف عدد كبير من المنتسبين.  مألوف في منظمات ال

ت ن األغلبية تهتم بالتخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلوماأوتباينت المنظمات فيما يتعلق بأفق التخطيط، مع 
ختبار فرضيات ال اً خصب ن هذه المنظمات تكون مجاالً إوتبعا لذلك ف السنوي، ونسبة قليلة تضع خططها لسنتين.

( من 90الرجال على عينة البحث ، ويحمل )% ةهيمن( 2وتبين المعطيات الظاهرة في الجدول ) البحث الحالي.
تزيد عن  جراء البحثإالمستجيبين شهادة جامعية أو عليا، وفترة بقاء الغالبية العظمى في مناصبهم في وقت 

 .خمس سنوات
 لعينة البحثالخصائص الشخصية : (2الجدول )

المستوى 
 % عدد التعليمي

سنوات 
الخدمة في 
المنصب 
 الحالي

النوع  % عدد
 % عدد االجتماعي

 96072 29 ذكر 31.15 19 5-1 1064 1 أعدادي 

 3029 2 أنثى 45.90 29 10-6 73077 45 جامعية 

 %100 61 المجموع 18.03 11 15-11 24059 15 عليا

  4.92 3 فأكثر 16 %100 61 المجموع

 %100 61 المجموع 

وإجماال تدل المعطيات المتاحة على أن أفراد العينة هم من ذوي المهارة والخبرة في مجال عملهم بما يضفي 
على إجاباتهم واقعية أكبر بحكم قدرتهم على إعطاء الرأي السليم ذات الصلة بأبعاد البحث، وخلفية جيدة 

أكبر على التفاعل معها مقارنة بغيرهم. ويجعلهم برأي الباحث قادرين على للمستجيبين حول نقاط الحوار وقدرة 
 استيعاب مضامين فقرات االستبانة واإلجابة عليها.

 أدا  القياس
( ومفادها  أن الباحثين الذين يرومون دراسة التخطيط Salemela et al, 2000أخذ الباحث بنصيحة )

اختيار أداة قياس  عدم التأكد البيئي باالعتماد على االستبانة عليهماالستراتيجي ألنظمة المعلومات تحت ظروف 
وطور أداة القياس عن طريق قراءة واسعة في ينضوي تحت لوائها أسئلة محددة تدور حول ممارساته ونتائجه.

ط بهما، ياألدب ذات الصلة المباشرة بعمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات ،وعدم التأكد البيئي وما يح
 ;IEEE/IEE Libraryوإلتمام هذه الخطوة تابع الباحث ما كتب حول الموضوع في قواعد البيانات العالمية 

AIS Electronic Library; EBSCO Business Source Premier; EBSCO Academic Search 



  .......... أثر عمليات التخطيط االستراتيجي       .            
 

 الزيادي     

 322 
 

 

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

  .pp(329-288، ص. ) .0200Sepأيلول ،  .No(431، ع ) Vol(14مج )

 

Premier; Emerald; and Wiley Library.  ( المتاحة على المكتبة االفتراضية فيUniversity of 

Iowa.أثناء تواجد الباحث هناك )  
وعطفا على ذلك أعد الباحث استبانة اتسعت فقراتها للعمليات، والنتائج عرضها بصيغتها األولى على أثني 

من طلبة الدبلوم العالي في الكلية التي يعمل بها الباحث ممن أنهوا فصال دراسيا في أنظمة المعلومات  اً عشر طالب
خذ مالحظاتهم بعين االعتبار. تكونت أداة القياس من ثالثة أقسام القسم األول عبر فيه الباحث أو  ،يةاالستراتيج

عن شكرة وامتنانه العالي للمستجيبين ،وأثنى على دورهم في إنجاح البحث وأوجز بعض اإلرشادات عن كيفية 
ن المنظمات مدار البحث)قطاع اإلجابة على االستبانة، والقسم الثاني كرس للحصول على معلومات عامة ع

األعمال ،وعدد العاملين ،وأفق التخطيط(وعن المستجيبين )المستوى التعليمي ،وسنوات الخدمة في الموقع الحالي 
، والقسم الثالث ركز الباحث فيه على جمع المعلومات حول أبعاد البحث ، وتكونت من  ،والنوع االجتماعي(

دى اعتماد المنظمات عينة البحث التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات لمعرفة م  لجزء األولين كرس اءجز 
، وهنا قد يتبادر للذهن أن  اإلجابة بسيطة ، واألمر ال يتعدى  طرح سؤال يطلب فيه من العينة اإلجابة بنعم أو 

ثير ، وهذا يتعدى ذلك بك ةمعقدذا تعلق بمسألة شائكة و إكال، وينتهي الموضـــــــــــــوع ، ولكن يعتقد الباحث أن األمر 
تقريبًا  ها المستــفي المنظمات عينة البحث ، ألن بعض يرينما استشفه الباحث أثناء لقاءاته مع عدد من المد

ه ، وفي ضوء هذ  اً مراحل متقدمة ، واآلخر في مراحل عملياته األولى ، فيما كان تفكير البعض به محدود
المعطيات ولتجاوز الخلل الذي قد ينجم عن االعتــــــــــماد على اإلجابة بنعم أو كال ، اتجه إلى أسلوب آخر 

( ومضـــــــــــمونه  إعداد استبانة  Salmela et al,2000 ;  Newkirk and Lederer , 2006اسـتــــــــــــعمله )
التكامل ،المراجعة ، أسس التمثيل ، التنفيذ ( وحللت النتائج ورتبت على أساس تتكون من خمس فقرات ) الرسمية ،

قاعدة قرار فحواها أن انخفاض قيمة اإلجابة على وفق مؤشر المقياس متقدم الذكر يدل على أن المنظمة تنتهج 
حجر، ألنه ب والعكس يعني أن المدخل التدريجي هو المعتمد. وبذلك األسلوب يضرب عصفورين ،المدخل الشامل

يرغم المفحوص على التأني باإلجابة وأيضًا يحدد المنحى الذي تعتمده المنظمة في التخطيط االستراتيجي ألنظمة 
أما الجزء الثاني من القسم الثالث من األداة فقد  .المعلومات مما يوفر درجة عالية من المصداقية للتحليل الالحق

ت التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات، والعداء البيئي، والتكامل خصص لقياس أبعاد البحث الثالثة )عمليا
( وتضمنت مراحل عمليات Mentzas,1997االستراتيجي(. أقتبس الباحث الـفقرات التي تقيس البعد األول من )

لمرحلة ا التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات الخمسة، وكل مرحلة من هذه المراحل فسرتها أربع مهام باستثناء
( وفقرة Teo and King ,1997الثانية التي تضمنت خمس مهام. وأستعار الباحث ثالث فقرات من دراسة )

( لقياس درجة العداء البيئي وفيها يسأل المفحوصين عن Newkirk and Lederer , 2006)واحدة من دراسة 
وتميزها مقارنًة باألخريات ومدى تغير المنافسة باألسعار وبجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة 

 تفضيالت الزبائن ومدى وفرة األيدي العاملة الماهرة والمواد .

جي تماشيا عد التكامل االستراتيبُ ولغرض قياس نجاح التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات أختار الباحث 
( ومفاده أن هدف تنفيذ خطة أنظمة المعلومات هو التأثير في نجاح Lederer and Salmeal,1996) يمع رأ
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المنظمة الذي ينجز بوساطة تنسيق نتائج تخطيط عمليات تخطيط أنظمة المعلومات مع حاجات أعمال 
ظمة نجاح التخطيط االستراتيجي ألن المـــــــــــــــنظمة، ولذلك فأن التكامل االستراتيجي يكون مناسبًا في نظره لقيا

( ويسأل الباحث المستجيبين Segars and Grover ,2005وأســـــــــــتمد ثماني فقرات لقياسه من دراسة ) .المعلومات
حول مدى مساهمه عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في فهم أسبقيات اإلدارة وتمهيد الطريق أمام 

والمحافظة على الفهم المشترك بين األعمال وأنظمة المعلومات تكامل أنظمة المعلومات مع استراتيجية المنظمة 
حول دور المعلومات، واستيعاب وتعديل التقنية للتغير االستراتيجي، وتشخيص الفرص وبيان أهمية أنظمة 

 ة مراحل أعدادولم يغفل الباحث طيل المعلومات وتقييم األهمية االستراتيجية لتقنية المعلومات التي تلوح باألفق.
( التي أشار بها إلى ضرورة التأكد من تحيز الطريقة العام  (Podsakoff et al, 2003مقياس بحثه توصية 

الذي يعزى إلى تباين الطريقة العام أكثر من نسبه إلى البعد مثار االهتمام، وبغية تجاوز هذه اإلشكالية اتخذ 
ث لة ألنها تسبب مشكلة كبيرة لتصميم البحالباحث عدد من الخطوات لتخفيض احتمالية الوصول إلى هذه الحا

بحث ان مشاركتهم ألغراض البحث العلمي فقط ،وأن اإلجابات ال يطلع ــــــــــــــــــــــــــــونتائجه منها ، إبالغ المشاركون بال
اولة اإلجابة على جميع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة أو خاطئة ،وعليهم محــــــــــــــــــــــــعليها سوى الباحث ، وال توجد إجابة صح

(  الذي شدد على استعمال كلمات محايدة وفقرات (Song and Zhedi, 2005.ورأي  رات بصدق ـــــــــــــــــــــالفق
حو ترتيب الفقرات التي تقيس أبعاد البحث بشكل عشوائي على نمتــعددة لكل بعد وفقرات عكسية في المقياس، و 

وباعتقاد الباحث ان هذه الخطوات تقلل إلى حد ما من  ال تجعل المستجيب يشعر بوجود ارتباط وثيق بينها.
 مخاوف المستجيبين وتزيد احتمالية أجابتهم على جميع األسئلة بأمانة.

   البحث أدا  بيانات وجود  دقة اختباة

وفة وذج القياس، وبغية جعل مخرجات مصفيرتكز الباحث كثيرًا على معطيات التحليل العاملي الختبار أنم
، ناسبةمن كفاية حجم العينة كونها م التحليل العاملي سليمة ال بد من التحقق من جودة بيانات أداة البحث، والتأكد

ويمكن االطمئنان إلى النتائج التي سيتم الحصول عليها يعد من المتطلبات الرئيسة لهذا التحليل. واعتمد الباحث 
مة ءويسمى اختبار مال (Kaiser-Mayer-Olkinالذي يرى أن اختبار ) (Hinton et al ,2014توصية )

مناسب للتحقق من جودة بيانات أداة البحث. واقتراب قيمة االختبار من  (KMOه باختصار )يلإالمعاينة، ويشار 
رتباط لمربعات معامالت االالصفر يدل على أن مجموع مربعات معامالت االرتباط بين المتغيرات أصغر بالنسبة 

ألبعاد البحث تؤكد كفاية حجم العينة، ويؤشر أن  0060الجزئية والعكس صحيح. وتجاوز قيم هذا االختبار عتبة 
الطريق أصبح سالكا لالنتقال إلى إجراء التحليل العاملي. وبإلقاء نظرة سريعة على قيم هذا االختبار الواردة في 

وبالتالي يمكن القول إن حجم العينة كافيا إلجراء التحليل (0.70). و (0.54)بين  ( نجد أنها تراوحت3الجدول )
ئيسة قيم عناصر الخاليا القطرية الر ولتجاوز مشكلة مصفوفة الوحدة التي تنجم عن كون  العاملي ألبعاد البحث.

إلى أن  را، ومردهمساوية للواحد الصحيح، في حين أن قيم الخاليا غير القطرية لكافة المصفوفة تساوي صف
ألنه يختبر جميع  ،( باختبار بارتليتBeavers,2013البيانات الخام جمعت من عينات غير اعتدالية نصح )

ختبار نت قيمة اامعامالت االرتباط في المصفوفة كي ال تكون ارتباطات صفرية، أي مصفوفة الوحدة. فإذا ك
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( فأن ذلك يدل على خلو المصفوفة من االرتباطات 0005بارتليت دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من )
وقد بلغت  الصفرية، وإنما ارتباطات المصفوفة في المجتمع تختلف عن الصفر، أي أنها ليست مصفوفة وحدة.

 المشمولة بالدراسة ذات داللة معنوية.  ليؤكد أن العالقة بين متغيرات البحث %50قيمته أقل من 
ادلة الهيكلية القائمة على طريقة المربعات الصغرى الجزئية المعتمدة في ن نمذجة المعأوعلى الرغم من 

التحليل ال تتطلب توزيعا طبيعيا للبيانات، مع ذلك فان التحقق من أن توزيع البيانات ليس ببعيد عن التوزيع 
ب تضخم بن البيانات ذات التوزيع غير الطبيعي تسبب إشكاال في دالالت المعلمات بسأل ،الطبيعي ضرورياً 

يؤدي إلى التقليل من احتمالية تقييم بعض عالقات  الذياألخطاء المعيارية الناتجة عن عمليات إعادة المقدرات 
( يمكن Kolmogorov-Simirnov(. واختبار )Hair et al ,2017ها ذات داللة إحصائية )أننموذج على األ

ووفقا لهذا األسلوب فأن البيانات  لطبيعي من عدمهلفحص ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع ا اً ن يكون مفيدأ
المعيارية. وألن    D( المحسوبة أكبر من Kolmogorov-Simirnovتتوزع طبيعيا إذا كانت قيمة اختبار )

. وطبقا للمعادلة اآلتية   0.05ومستوى المعنوية المعتمد في البحث الحالي هو 61( بلغ Nحجم عينة البحث)
D=1.36 ÷ √ɴ  فأن قيمةD    وهي بذلك أقل من قيمة االختبار المعني للمتغيرات  (0.174)المعيارية تبلغ

(. ومن هنا يمكن القول إن البيانات موزعة طبيعيا. مما (0.59و   ) 0049المشمولة بالبحث التي تراوحت بين )
ومع  (.Cooper and Schindle,2014يعطي دالئل على إمكانية استخدام االختبارات اإلحصائية المعلمية )

ال يقدم إال معلومات محدودة عندما تكون البيانات شديدة البعد عن التوزيع الطبيعي  اآنف المذكور ان االختبار
ريقة األرجحية مة طءللتأكد من مال يتعين على الباحث دراسة اثنين من توزيعات البيانات وهما االلتواء والتفرطح ،

صول ـــــــــــــــــــالتي يمكن الح  Z قيمة مد علىتختبار تعاالطابقة، والحكم على نتائج القصوى في تقدير مؤشرات الم
ن قيمة إوقاعدة القرار هنا، المعياري،  قيمة االلتواء أو التفرطح للمتغيرات المعنية على الخطأ  بقسمة عليها 

، وجاءت المـعطيات متوافقة مع المعيار ، إذ  1.96±1)  (ج حدود  يجب أن  ال تقع خار  Zصائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإح
  Zبالنسبة إلى االلتواء ، وعلى غرار ذلك سارت قيمة  1.36) (و)  1.21-تراوحت القيمة المشار إليها  بين )

أساسا مقبوال ( وهذا يوفر 1.74 و)  ) 1.61-وتراوحت بين ) (2ذات الصلة بالتفرطح  كما هو ظاهر بالـــــــجدول )
مع رأي  اآنفالمذكورة (. وتتفق المعطيات Hair et al ,2017للحكم على أن البيانات تقترب من التوزيع الطبيعي)

(George and Mallery,2005كونها ضمن النطاقات المطلوبة )،  ومن ثم يسمح للباحث باستخدام االختبارات
 يرات البحث وعدم تداخلها مع بعضها استعان الباحثـــــــــــغولغرض الكشف عن استقاللية مت اإلحصائية المعلمية.

( ولم تتجاوز نقطة الفصل الصارمة المتعارف عليها 3001و2096 (بمعدل تباين التضخم الذي تراوحت قيمته بين
( 00004311أضف إلى ذلك عن طريق قراءة محدد المصفوفة الذي بلغت قيمته ) 303في هذا الخصوص والبالغة

مما ُيؤكد خلو البيانات من االرتباط الخطي. وبالتالي يمكن القول إن مشكلة  ،يد عن الحد األدنى المقبولوهي تز 
معت ن بيانات البحث الحالي جأالتداخل الخطي ال تشكل عقبة أمام االنتقال إلى الخطوة الالحقة للتحليل.  وبما 

جدًا، وبالتالي تفرض على الباحث اختبار ما يعرف ن احتمالية وجود تحيز الطريقة العام وارد إمن مصدر واحد ف
بتحيز اإلجابة، واحد المؤشرات التي تعطي داللة على وجود هذه المشكلة هو ارتفاع قيمة االرتباط بين متغيرات 
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وعند النظر إلى مصفوفة االرتباط بين متغيرات  .(Pavlou et al,2007براي ) %90البحث التي قد تصل إلى 
جل الكشف عن مدى وجود هذه اإلشكالية أأكبر قيمة لم تصل إلى حدود المعيار المعتمد. ومن   البحث نلحظ ان

 Podsakoffمن عدمها اختبرنا تحيز الطريقة العام باستـــخدام إجراءات نمذجة المعادلة الهيكلية التي أوصى بها )

et al,2003( عن طريق اختبار العامل الواحد الذي طرحه  )Harman, 1979)  ن يستخدمان على اوثمة معيار
(ظهور 1نطاق واسع لتحديد النواحي التي بها من المحتمل ان تعاني البيانات من تحييز الطريقة العام وهي )

 ,Podsakoff et alتفسير عامل واحد لمعظم التغاير بين المقاييس ) (2عامل واحد من التحليل العاملي )

ن فاحتمالية تحيز الطريقة العام منخفضة .وبالعودة للمعطيات التي ( وإذا لم يتحقق أحد هذين المعياري2003
، 3053،  3095، 3037، 3029قيمة الجذر الكامن لكل منها) افرزها التحليل العاملي نلحظ وجود سبعة  عوامل  

 %19ر أكبرها فسو  حسب تسلسل األبعاد في مصفوفة التحليل العاملي .ب(على التوالي و 3093، 5003،3025،
 نه مشكلة في البحث الحالي. أالتباين الكلي وبالنتيجة فان تحيز الطريقة العام ال يبدو  من
 حث ـــــــــــــــــــــــــصدق أدا  الب 
 *الصدق العاملي  

أستخدم الباحث التحليل العاملي التأكيدي للحكم على صحة أداة القياس، واعتمد أسلوب األرجحية القصوى 
مشكلة إحصائية لم يتم التغلب عليها في األساليب األخرى، وهذه المشكلة تتعلق بالتمييز بين في التغلب على 

للتشعبات العاملية، واستخدام محك واحد  اً ألن هذا يتطلب تقدير  ،والتباين الخاص العوامل المشتركة )االشتراكيات(
( داللة 70واحد صحيح فأكثر و)%لقبول العامل، حيث يتوقف االستخراج عند الجذر الكائن  ىصحيح حد أدن

تشير  (Hair et al, 2017)تشبع. حيث إن وجود معدالت تشبع تقترب في الواحد الصحيح على وفق ما فسره 
فة خطأ التباين. ويتضح من قراءة المعطيات الظاهرة بمصفو  منإلى وجود تباين مشترك بين البعد ومؤشراته أكبر 

األول على جهة اليمين أن جميع الفقرات تشبعت على العوامل السبعة التي  ( العمود3التحليل العاملي بالجدول )
مود األول عحسب تسلسل الفقرات في مصفوفة التحليل العاملي. وبلغ مجموع مربعات التشبعات في البتقيسها و 

يمثل  التي) (0.10وهذه القيمة تمثل التباين المشترك، ومتوسط مجموع مربعات هذه التشبعات يساوي  )3029)
يم والثالثين التي يمكن تفسيرها بوساطة العامل األول وهكذا. وإن أقل قيمة من الق ةثالثالتباين بالمتغيرات ال ةنسب

التباين  ةو)تدل على نسب . وبلغت أقل قيمة من قيم االشتراكيات(3.25) تجاوزت العينية المفسرة لمتغيرات البحث
مقابل  ياتعنوان االشتراكالتي تظهر تحت  وساطة العوامل السبعة(في مجموع المتغيرات التي يمكن تفسيرها ب

وخالصة نتائج البحث تبين قوة تأثير األوجه  .(0075)في مصفوفة التحليل العاملي  (26و 12الرقم )الفقرة ذي 
 عالمختلفة لعمليات التخطيط االستراتيجي، والعداء البيئي، والتكامل االستراتيجي على صعيد معدالت التشب

 والمعنوية.
 *صدق التمايز

ن يكون أ( لحساب صدق التمايز، والقاعدة هنا يجب Fornell and Larker,1981اعتمد الباحث معيار )
 Barclayالجذر التربيعي لقيمة معامل التباين المحسوب لكل بعد أكبر من أعلى ارتباط له مع أي منبئ آخر )
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et al,1995( وعند النظر في الجدول  .)حيث تراوحت قيم الجذر التربيعي لمعدل  األمر،( نالحظ تحقق هذا 3
على قيمة من قيم ارتباط المتغيرات ببعضها لم تتجاوز) أ ( في حين أن 0090و 0090) التباين المحسوب بين

رة له إلى أن الفقرات المفسيشير ارتفاع قيم التشبعات للبعد في الوقت الذي و (.4كما تظهر في الجدول) (0.50
لديها الكثير من القواسم المشتركة التي يدرسها، فإن الجذر التربيعي لمعدل التباين المحسوب الظاهر في الجدول 

، زد خرآن البعد يشترك في التباين مع الفقرات المرتبطة به أكثر من اشتراكه في التباين مع أي بعد أ( يبين 3)
توفر مؤشر لتحقق الصدق  0070( إلى أن معامالت تحميل الفقرات إذا زادت عن Hulland,1999عن ذلك نٌوه )

 التمييزي. 
يكون عاليا على أكثر من بعد يتوفر  ( أن تشبع الفقرات حينما الHair et at ,2017وعلى غرار ذلك أفاد )

س التي لم تتجاوز عتبة تجان استخدام معيار نسبة الال وأخيرا ،وهو كذلك في البحث الحالي ،الصدق التمييزي 
وتوضح مصفوفة االرتباط .(Henseler et al, 2015) يعلى رأ تمايز لمتغيرات البحثالدق ـ( مؤكدة ص0.85)

 .أيضا ان عمليات التخطيط االستراتيجي 
 دقة وجود  بيانات أدا  البحثاختباةات و  مصفوفة التحليل العاملي: (3الجدول )

معامل  مضمون الفقر  البعد ت
التحميل

 

االشتراكيات
معامل الثبات 
معدل التباين  

المحسوب
الجذة التربيعي  

لمعدل التباين 
المشبع

 

االلتواء
Z

 

التفلطح
Z

 

K
-O

-M
 

الوعي االستراتيجي 1
 0.54 1.74 1.21 0.81 0.67 0.79 0.82 0.82 تحدد منظمتنا مشاغل التخطيط الرئيسة 

       0.75 0.79 ال ُتعرف منظمتنا أهداف التخطيط 2

3 
تنظيم فريق التخطيط في منظمتنا ليس مهما 

 لدينا
0.83 0.79       

       0.80 0.83 تلتزم اإلداة  العليا بالتخطيط على الدوام  4

5 

تحليل الموقف
 

تحليل منظمتنا أنظمة األعمال الحالية ليس 
 ضروةيا

0.86 0.83 0.82 0.68 0.82 1.11 0.78 0.61 

       0.79 0.84 التنظيمية الحاليةنحلل األنظمة  6
       0.74 0.81 تحلل منظمتنا أنظمة المعلومات الحالية 7

8 
تحليل بيئة األعمال الخاةجية ال يبدو مهما 

 لمنظمتنا
0.80 0.76       

التصوة االستراتيجي 9
نحلل بيئة تقنية المعلومات الخاةجية الحالية  

 باستمراة
0.81 0.76 0.65 0.80 0.90 -1.36 0.84 0.59 

11 
تحديد أهداف تقنية المعلومات الرئيسة أمر ال 

 نفكر به
0.80 0.77       

تشخص منظمتنا فرص التحسين المتاحة في  11
 السوق 

0.80 0.75       
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معامل  مضمون الفقر  البعد ت
التحميل

 

االشتراكيات
معامل الثبات 
معدل التباين  

المحسوب
الجذة التربيعي  

لمعدل التباين 
المشبع

 

االلتواء
Z

 

التفلطح
Z

 

K
-O

-M
 

12 
تقييم فرص التحسين المتوفر  عمل دوةي 

 بالنسبة لنا
0.83 0.75       

المعلومات عالية تحديد استراتيجيات تقنية  13
 المستوى غاية في األهمية لنا

0.79 0.77       

اختياة االستراتيجية 14
 

 

 0.62 1.57- 1.14 0.84 0.71 0.83 0.81 0.86 نحدد عمليات األعمال الجديد  على الدوام

       0.81 0.86 تحدد منظمتنا معماةية تقنية المعلومات الجديد  15
       0.76 0.84 الجديد  بصوة  واضحةال نحدد المشاةيع  16
       0.80 0.82 نضع أولويات المشاةيع الجديد  دائما بالحسبان 17
تخطيط تنفيذ االستراتيجية 18

 

 0.69 0.83 0.99- 0.81 0.66 0.84 0.79 0.84 نعرف باستمراة مداخل إداة  التغيير

       0.81 0.82 تعريف منظمتنا لخطط العمل ليس ضروةيا 19
       0.79 0.79 ال نهتم بتقييم خطط العمل بين فتر  وأخرى   21

ةسم خطوات إجراءات المتابعة والرقابة عمل  21
 مألوف في منظمتنا 

0.81 0.82       

22 

التكامل االستراتيجي
 

يساعد التكامل االستراتيجي على فهم  
 األسبقيات االستراتيجية لإلداة  العليا

0.77 0.74 0.80 0.64 0.80 -1.23 0.77- 0.70 

23 
يسهم التكامل في تكامل استراتيجيات أنظمة  

 المعلومات مع استراتيجية المنظمة
0.79 0.76       

24 
يساعد التكامل االستراتيجي في تعديل أهداف  

أنظمة المعلومات لتالئم التغيير في أهداف 
 المنظمة

0.82 0.78       

25 
ُيمكننا التكامل من المحافظة على الفهم  

المشترك مع اإلداة  العليا حول دوة نظام 
 المعلومات في المنظمة

0.83 0.77       

26 
يمهد التكامل السبيل إلى تكييف التقنية للتغير 

 االستراتيجي المستمر
0.77 0.75       

يشخص التكامل الفرص ذات الصلة بتقنية  27
 االتجاه المستقبلي لمنظمتنا المعلومات لدعم

0.83 0.79       

يفتح التكامل الباب على مصراعيه الطالع  28
 اإلداة  العليا على أهمية تقنية المعلومات

0.82 0.78       

29   
يقود التكامل إلى تقيم األهمية االستراتيجية 

 لتقنية المعلومات المتوقع ظهوةها
 

0.79 0.80       
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معامل  مضمون الفقر  البعد ت
التحميل

 

االشتراكيات
معامل الثبات 
معدل التباين  

المحسوب
الجذة التربيعي  

لمعدل التباين 
المشبع

 

االلتواء
Z

 

التفلطح
Z

 

K
-O

-M
 

31 

العداء 
البيئي

 

 0.66 -1.61 0.81 0.89 0.80 0.88 0.91 0.91 نتعرض إلى منافسة شرسة باألسعاة

31 
شحة األيدي العاملة الماهر  وقلة المواد يهدد 

 جود  منتجاتنا وخدماتنا 
0.91 0.92       

32 
يعتمد بقاؤنا على تمييز منتجاتها وخدماتها في 

 أذهان الزبائن
0.88 0.85       

تتغير تفضيالت زبائننا على الدوام على نحو  33
 يجعل مساير  ةغباتهم صعب جدا 

0.89 0.85       

ألنظمة المعلومات تسير باتجاه واحد، وأن ارتفاع العداء البيئي يقترن به اهتمام بهذه العمليات ،واالهتمام 
 .متفاوتةعلى وفق آراء عينة البحث بنسب ل بنسب متفاوتة بها يفضي إلى زيادة التكام

 صدق التقاةب*

( حينما يكون تشبع Anderson and Gerbing,1988) ذكرهعلى وفق ما  يتأكد لنا  صدق التقارب
ميل جميع الفقرات على عواملها تجاوز عتبة ـــ( نجد أن تح3الفقرات على عواملها عاليًا  ، وبالنظر إلى  الجدول )

معامالت تحميل الفقرات على أبعادها المفترضة عندما تكون  Gefen and Straub,2005)( . وبرأي  )70%)
على وجود صدق تقاربي  اً ( فان هذا يعطي مؤشر 0.10من ) أكبربمقدار  األخرى  األبعادأكبر من تحميالتها على 

هذا الشرط  ( تحقق مع فقرات القياس فرة لدى الباحث عند الطلبا.وقد بينت لنا مصفوفة التحليل العاملي)متو 
تتقارب  األداء( يؤكد ان مؤشرات قياس 0.50.وفي سياق متصل أن معدل التباين المحسوب حينما يتجاوز عتبة )

 Bagozzi and))  وهذا ما يعزز صدق التقارب على وفق ما أشار له ،  أو تتشارك في قدر كبير من التباين

Phillips,1991بها  أوصىر معايي ةلمقياس يتميز بصدق التقارب يتعين علينا االلتزام بثالث. ولكي نقول إن ا
(Bagozzi and Fornell, 1982 وهي )وثانيا ينبغي أن يكون 0050يجب أن تزيد معدالت التحميل عن  أوال ،

تحققة وهذه المعايير م 0060عن  المحسوب، وثالثا يفترض أن يزيد معدل التباين 0070معامل الثبات أكبر من 
 .في البحث الحالي. وتأسيسا على ما سبق بوسع الباحث القول إن أداة البحث تتميز بصدق تقاربي

 ثبات األدا  

 (Hair et al,2017)يتعين على الباحث في هذه المرحلة تشخيص معامل ثبات مقياسه. واتفاقًا مع رأي 
 ألولات بدال من معادلة الفا كروناباخ، ألن ستخدم الباحث مؤشر معامل الثبااولغرض التحقق من ثبات المقياس 

ت ألنه يأخذ بالحسبان مؤشرا ،( تقديرات أفضل للتـباين المشتركWerts et al,1974يقدم وعلى وفق ما عرضه )
لها معامالت تحميل مختلفة على خالف الثاني الذي يفترض أن جميع المؤشرات يمكن االعتـماد عليها على حد 

 . سواء
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 مصفوفة االةتباط: (4الجدول )
 7 6 5 4 3 2 1 المتغير

       1 الوعي االستراتيجي
      1 0.32 تحليل الموقف 

     1 0.23 0.29 التصور االستراتيجي 
    1 0.26 0.33 0.32 االختيار االستراتيجي

   1 0.26 0.28 0.29 0.34  تخطيط تنفيذ االستراتيجية
  1 0.29- 0.33 0.31 0.27 0.33 العداء البيئي

 1 0.35 0.26 0.28 0.45 0.43 0.50 التكامل االستراتيجي
 0025=59ودرجة حرية  0005االرتباط معنوي تحت مستوى داللة      

عات الفقرات التي يتم الحصول عليها من داخل الشبكة التي ــــــــــ( يستخدم تشب,2007Raykovوألنه برأي )
تقديرات أفضل للتباين المشترك الذي نحصل عليه عن طريق المؤشرات المقدرة وفقا إنه يقدم فتغطي الموضوع، 

زاد على القول  .(Hair et al,2017) لذلك. ويأخذ بالحسبان التحميالت الخارجية للمؤشرات المتغيرة كما ذكر
(Garver and Mentzer,1999) يوصف  عن ذلك نه أقوى لتقييم الثبات مقارنة مع معادلة الفاكرونباخ، فضالً إ

تكون مرضية على وفق ما حدده  0070-0060بأنه اختبار متحفظ للثبات. وقيم معامل الثبات التي تتراوح بين 
Hair et al,2017)  ( س يألنها تشير إلى أن جميع المتغيرات المؤشرة تق ،فليست مرغوبة 0090وإذا زادت عن

( نلحظ أن قيم معامل الثبات 3اس البعد .وبقراءة الجدول )من ُثٌم يحتمل أال تكون صالحة لقيو  ها،الظاهرة نفس
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن  0090ولم تصل إلى حدود  ،المطلوب األدنىوهو الحد  0070 ةتجاوزت عتب

ظهر ثباتا وصدق تقارب وصدق تمييز مقبول يسمح للباحث باالنتقال إلى المرحلة الثانية من أمقياس البحث 
 .التحليل

 ةاسة المــــــــــيدانية الد
 التعرف على منهج التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات لدى المنظمات عينة البحث   أوال: 

ا وهي تغييرات من شأنها حتما أن تولد حركة توازيه ،يؤذن العداء البيئي بتغيرات عميقة في حياة المنظمة
إليقافها عن األكل من جرف المنظمة، فشحة المواد وقوة العمل الماهرة وارتفاع حدة المنافسة للحصول عليها في 
البيئة التي تتسم بالعداء البيئي يمكن أن يخلق صعوبات لإلدارة قد يصل مداها إلى تهديد بقائها، ويخفف من 

التخطيط عن طريق جعل الحصول على المواد وقوة العمل وتخصيصها أكثر صعوبة، ويتجلى ذلك أما في تأثير 
البحث قوة العمل أو والموارد، أو التخطيط بدونها. وتأسيسا على ذلك أقرت منظمات القطاع العام والخاص على 

لك لومات والمحافظة عليها، ويظهر ذحد سواء أهمية التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات لتطوير أنظمة المع
 Carterبجالء في تكرار ظهور مشاغل التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في دراسات أنظمة المعلومات )

et al,1991 .) 
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االنتباه إلى أن التخطيط االستراتيجي الناجح ألنظمة المعلومات يجب أن يلبي  (King,1990وقد لفت )
يتضمن عمليات تربط استراتيجية أنظمة المعلومات باستراتيجية أعمال المنظمة القائمة. : ثالثة معايير هي: أوال

فيدة المحتملة رات الميينطوي على عمليات تقييم موارد المنظمة القائمة والمخطط لها مع تحديد أهداف التغي :وثانيا
مات غرس المعلومات وأنظمة المعلو  :ثافي استراتيجية المنظمة، وتكتيكاتها، أو العمليات التي قد تدعمها. ثال

تشخيص  على ةن ينطوي التخطيط صراحأبوصفها موارد استراتيجية أو سالح تنافسي للمنظمة، ومن ثم يجب 
الفرص الستخدام موارد المعلومات. وجعلت القدرة على جني فوائد كبيرة من أنظمة المعلومات المخطط لها جيدا 

 مشاريع أنظمة المعلومات في القطاع العام يري لة مهمة لكل من الباحثين ومدأستقييم تخطيط أنظمة المعلومات م
(Cha and Park,2019). اعتادت المنظمات التي تنشد التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات على وفق  وقد

أطلق عليه التخطيط االستراتيجي  :(  السير في مسارين، األول Newkirk and Lederer,2007)ذكره ما 
ألنه برأيهم أكثر فاعلية ، فيما يرى آخرون أن المدخل التدريجي  ،الشامل ألنظمة المعلومات ، وناصره البعض

ا طورت فِاذ ن الطريق لم يكن سالكا على الدوام ،فقد اكتشفوا أن عملياته سالح ذو  حدين،أهو األكفأ . غير 
وإذا طورت على مدى طويل نسبيا على نحو ال تشوبه شائبة   مخرجاته غير كافية، ن تكون أبسرعة فمن المحتمل 

( .وعلى غرار ذلك Lederer and Sethi,2006فعلى األرجح تغدو غير فعالة حينما تصل إلى مرحلة التنفيذ)
فراط فاإل ( أن التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات يقع على طرفي نقيض،Newkirk et al,2006الحظ )

ظهور تقنية جديدة ر البيئة الداخلية والخارجية و ييفضي إلى تقادم الخطط بسبب تغي طويالً  اً فيه يجعله يستهلك وقت
،والمرور عليه مرور الكرام ينجم عنة تصور بدائل استراتيجية سيئة التصميم وخيارات غير مالئمة  .وغني عن 

ات المقترحة في خطط أنظمة المعلومات على مساعدة المنظمة ن كال المسارين يقودان إلى فشل االستثمار إالقول 
الذي قد  حينما يلف محيطها الِعداء البيئي ةعلى االستجابة لما يحيط بها من تغيرات كما ينبغي ،ويزداد الطين بل

مات و يقف حجر عثرة أمام إتمام تلك العمليات، ألنه يمكن أن ُيبطلها قبل تنفيذها، ويضعف من قدرة أنظمة المعل
على مساعدة المنظمة على إيجاد طرائق للوفاء باحـتياجات الزبائن المتوقعة، بما يفتح الباب على مصراعيه 

يدفع بالمنظمة إلى خارج ساحة المنافسة، (. الذي قد and Leidner,2018 Loللمنافسين لتولي هذه المهمة )
( هذه الناحية برسم التخطيط  Salmela and Lederer,2000ولخص )  ويقلل من فرص بقائها بالسوق.

يطلق عليه مدخل التخطيط االستراتيجي  التدريجي ،  األولاالستراتيجي ألنظمة المعلومات على متصل طرفه 
وطرفه الثاني رسم للتخطيط االستراتيجي الشامل ألنظمة المعلومات ، وتصنف المنظمة بحركتها على هذا المتصل 

لتحليل غير رسمي ، فا ،أوفقد تجري عمليات التخطيط أما بشكل رسمي  على وفق خمسة خصائص ) التحليل (
 األولعتمد ي أخرى على وفق المدخل التدريجي يكون أقل رسمية ، عكس التخطيط االستراتيجي الشامل ،بصورة 

على خبرات وتقديرات فرديه لتوجيه خطط أنظمة المعلومات باستمرار حينما ترتكز المنـظمة على التخطيط 
( بينما تراجع الخطط مرات قليلة في Sambamurthy et at ,1994ـدريجي للــتكيف للظروف المتغيرة ) الت

( و)أسس التمثيل(، ففي الوقت الذي McFarlan , 1971لظروف المتغيرة) مع االمدخل الشامل لغرض التكيف 
ل الرسمي اني يؤسس على التمثي، فأن النوع الث أفرادعلى تشكيلة رسمية تتكون من بضعة  األوليعتمد المنهج 



  .......... أثر عمليات التخطيط االستراتيجي       .            
 

 الزيادي     

 342 
 

 

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

  .pp(329-288، ص. ) .0200Sepأيلول ،  .No(431، ع ) Vol(14مج )

 

وبأعداد كبيرة من المجاميع التنظيمية المتنوعة و)تعقيد أو بساطة( ، فالمدخل التدريجي يكون  فيه التخطيط أكثر 
األول فقرات  للجزء يرينيها التحليل المعتمد على آراء المدإلمن المدخل الشامل . وتفسر النتائج التي آل  ةبساط

االستبانة  أن المنظمات عينة البحث تنتهج مدخل التخطيط االستراتيجي الشامل، وهذا يعني أن غالبية 
وخطط  ألعمالاالمنظمات فقط( يرون في تنفيذ التخطيط الرسمي والتكامل المحكم بين خطط  يري المفحوصين)مد

ل نحو تشكيل فريق عمل قوامه عدد كبير من األفراد أنظمة المعلومات ومراجعة الخطط بين حين وآخر والمي
المتمكنين والقادرين على فهم ما يحيط بالمنظمة وصياغة خطة استراتيجية تنطوي على تداخل وتعقيد هو التفكير 

 السائد والمناسب للمرحلة التي تعيشها تلك المنظمات. 
 توزيع المنظمات وفقا لمنهج التخطيط المعتمد: (5الجدول )

 القياس سلم

ال أتفق 
 تماما

 اتفق تماما أتفق اتفق إلى حد ما ال اتفق

 تكراة % تكراة % تكراة % تكراة % تكراة %

غير 
 ةسمي

    3.28 2 26.2 16 70.5 43 

يجري التخطيط االستراتيجي  ةسمي
ألنظمة المعلومات في منظمتنا 

 بشكل

1 

غير 
 محكم

  1.64 1 13.11 8 24.6 15 60.66 37 
تكامل خطط أنظمة المعلومات مع  محكم

   استراتيجية المنظمة بشكل 

2 

 24 39.34 19 31.14 15 24.60 3 49.18   دائما

بين 
فتر  
 وأخرى 

ُيراجع التخطيط االستراتيجي 
ألنظمة المعلومات للتكيف 

 للظروف المتغير 

3 

عدد 
 قليل

    3.28 2 32.78 20 63.94 39 

يشترك في التخطيط االستراتيجي  كثير 
مجاميع عمل من اإلداة  وإداة  

 تقنية المعلومات 

4 

 47 77.05 10 16.39 4 6.56     بسيطة
خطط التخطيط االستراتيجي  معقد 

 ألنظمة المعلومات

5 

نظمة باألن منظمات القطاع العام تسير في هذا الفلك عموما نتيجة التزامها وال يخرج هذا عن المألوف أل
ح التي تحدد عملها وتجعل حركتها في معظم األحيان بطيئة ترتبط بحركة وحدات تنظيمية أخرى ضمن ئواللوا

النسيج الحكومي الممتد بين الحكومة المحلية في المحافظة والحكومة المركزية في بغداد. زد عن ذلك أن التخطيط 
جمع وتحليل مزيد من المعلومات حول توفر المواد، وتبعا االستراتيجي الشامل ألنظمة المعلومات قد يساعد على 

فية الحصول قرارات أفضل حول كي منظماتهم، واتخاذفي التنبؤ بالقصور الذي ُتعانيهم  يرينلذلك ُيَيسر أمر المد
تحليل مزيد من المعلومات التي تحسن قرارات توزيع الموارد ألنظمة المعلومات الجديدة أو  ويساعد علىعليها، 

لقد جاءت النتائج هنا متعارضة  .المطورة وما ينجم عنة من نجاح أكبر للتخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات
( وفحواه أن المدخل غير الرسمي للتخطيط االستراتيجي ألنظمة Newkirk and Lederer,2006مع ما روج له )
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نافسة، ل اشتداد المظعلى بلوغ أهدافها في  المعلومات وتطوير خطط مرنة بعدد قليل من األفراد يساعد المنظمة
عالوة على ذلك أن هذا المدخل يكون أكثر نجاحًا في حالة ارتفاع حدة المنافسة للمتخصصين المؤهلين الذين 
سيكونون مستخدمين نهائيين ألنظمة المعلومات المخطط لها، وعلى ما يبدو أن المفحوصين  في بحثنا انجذبوا 

سب الظرف الذي تعيشه منظمات القطاع العام القائم على االلتزام بالتوجيهات العامة من نحو المدخل كونه ينا
( إلى أن الواقع الجديد Newkirk and Lederer,2007الحكومة المحلية والمركزية .وفي حديث ذي صلة نوه )

وأشارت دراسة   .بفرض على المنظمات االستجابة للتأثيرات التفاعلية بواسطة اختيار مدخل التخطيط المناس
(Newkirk and Lederer,2006 ) أن المخطط يجب أن يتوقع أن التخطيط الشامل ألنظمة المعلومات إلى

بهذه  ويصبح من الصعوبة التنبؤ ،يكون أقل فاعلية من التخطيط غير الرسمي حينما يزداد عدم التأكد البيئي
ختيار التي نفذت بها الدراسات السابقة. والمهم هو التغيرات. وقد ينسب هذا االختالف إلى اختالف البيئات ا

المدخل المناسب يمكن المنظمة من رسم أنظمة معلوماتها بنجاح والعكس صحيح. والعرض السابق يوفر إجابة 
    للسؤال األول من أسئلة الدراسة برأي الباحث.

 ثانيا: اختباة فرضيات البحث
 اختباة فرضيات التأثير المباشر -1

د من ب والوصلنا اآلن إلى مرحلة حساب معامالت المسار بعد أن اظهر المقياس صدقًا وثباتًا مقبولين، 
التذكير أن الباحث إذا كان مهتما باختبار الداللة اإلحصائية للتأثير الرئيس، فعلية تنفيذ تـــــــحليل نمذجة المعادلة 

يل التعديل دون وسيط ومن ُثم بعد ذلك يتبعها بتحلمن مبدئيا الهيكلية باستخدام طريقة المربعات الصغرى الجزئية 
وتأسيسا على ما سبق نبدأ باختبار أنموذج الدراسة وبيان  (. Hair et al,2017كمكمل لعالقة التعديل المحددة )

ذه وتحمل ه .قوة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع واختبار فرضيات الدراسة الخمس األولى
مونة هل تؤثر ـــــــــــــــــــــتساؤل مض يات بين ثناياها إجابة على تساؤل البحث الثاني الذي ينطوي علىــــــــــــــــــــــــــالفرض

                                                                                                                                                                                             يات التكامل االستراتيجي ألنظمة المعلومات كل على حدة في التكامل االستراتيجي؟                                 ـــــــــــــــــعمل
لمسار لألنموذج المقترح، واعتمد لقياس معامالت ا SmartPLS3.0وإلتمام هذه الخطوة استخدم الباحث برمجية 

مسارات األنموذج الهيكلي(.   ةمرة الختبار فرضيات البحث )معنوي 500تكرار  اإلرجاعتكرار المعاينة مع  أسلوب
( خالصة تحليل تأثير عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في التكامل 2ويعرض الشكل )

وبة الخارجة من المتغير المستقل إلى المتغير التابع المكت األسهممسار على وقد وضعت قيم معامل ال االستراتيجي.
وتعامل الباحث مع كل عملية من عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة  ،على مخطط البحث االفتراضي

 ها متغير مستقل. وبينت النتائج أن المتغيرات المستقلة الثالثة األولى )الوعيأنالمعلومات الخمسة على 
( 0044،0046،0053االستراتيجي وتحليل الموقف والتصور االستراتيجي( تؤثر بالتكامل االستراتيجي بقيم بلغت )

المقابلة للمتغير الفرعي  ( β 0.53=وعلى سبيل المثال تدل قيمة )   0005على التوالي وبداللة معنوية أقل من 
ى هذا المتغير المستقل )الوعي االستراتيجي( سيؤدي إلن تغيرًا بمقدار وحدة واحدة في أالوعي االستراتيجي على 

(،  وينطبق الوصف نفسه على عمليات التخطيط 0053بمقدار ) اتابعً  اتغير في التكامل االستراتيجي بوصفة متغيرً 
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 ت)تحليل الموقف والتصور االستراتيجي( وفقا لقيم التأثير المقابلة لكل عملية .وفسرت المتغيرااآلخراالستراتيجي 
 نموذجأمن تباين التكامل االستراتيجي ،والنسبة األخرى تفسرها عوامل أخرى غير داخلة في  %65 اآنفً  ةر و ذكمال

البحث . ولم يتضح وجود تأثير معنوي الختيار االستراتيجية وتخطيط تنفيذ االستراتيجية طبقا لمعامالت المسار 
( 0063،0056بلغت ) 0005بداللة معنوية أكبر من  T ( وما يقترن بها من قيم إحصائية0017،0019التي بلغت )

  .على التوالي 
 تأثير عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في التكامل االستراتيجي: (2الشكل ) 

 
ن العالقة بين المتغيرات الخارجية )عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات( ألقد افترضنا 

والمتغير الداخلي )التكامل االستراتيجي( ُيعدلها المتغير التفاعلي، وعلى وفق هذا الفرض فقد تتغير قوة العالقة 
قترحها اريقة ة، أتبع الباحث طبين متغيرين )مستقل وتابع( أو حتى اتجاهها. ولغرض تقييم التأثيرات المترتب

(Hair and Hult,2016.) ة، ن جميع المتغيرات انعكاسي، ألوطبق مدخل مؤشر الناتج التي تالئم البحث الحالي
( خالصة 6ويبين الجدول ) ،مرة 500ختبر معنوية العالقة الُمعدلة بطريقة إعادة المقدرات مع اإلرجاع بتكرار او 

 .نتائج التحليل
 تحليل التأثيرات الُمعدلة: (6الجدول )

مدى  العالقة الفرضية
 التفاعل

قيمة 
T 

مستوى 
 القراة المعنوية

--------->العداء البيئي  ×الوعي االستراتيجي  السادسة

 التكامل االستراتيجي
 ةتقبل الفرضي 0.00 2.19 0.12

التكامل  -------->      العداء البيئي ×تحليل الموقف  السابعة 
 االستراتيجي

 ةتقبل الفرضي 0.01 2.11 0.10
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مدى  العالقة الفرضية
 التفاعل

قيمة 
T 

مستوى 
 المعنوية

 القراة

--------> البيئيالعداء ×التصور االستراتيجي  الثامنة 

 التكامل االستراتيجي
 ةتقبل الفرضي 0.01 2.01 0.09

 ------>العداء البيئي ×  االختيار االستراتيجي  التاسعة 
 التكامل االستراتيجي

ترفض  0.21 1.13 0.02
 الفرضية

 ---->العداء البيئي×تخطيط تنفيذ االستراتيجية  العاشرة 
ترفض  0.29 1.01 0.02 التكامل االستراتيجي

 الفرضية

وُتفسر نتائجه بأن العداء البيئي يمارس تأثيرا إيجابيا ذا داللة إحصائية على العالقة بين الوعي   
االستراتيجي، وتحليل الموقف، والتصور االستراتيجي كل على حدة والتكامل االستراتيجي، بمعنى كلما ارتفع العداء 

مما  ة. المذكور آنفا والتكامل االستراتيجي قو  البيئي ازدادت العالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي الثالث
التي كانت أكبر  Tيؤكد صحة الفرضيات السادسة والسابعة والثامنة اعتمادا على مدى التفاعل، وقيمة اختبار 

من قيمتها المحسوبة تحت مستوى المعنوية المعمول به في البـحث الحالي، عززها مجال الثقة المصـححة 
 وخالف ذلك يتضح من النتائج المعروضة  مدى التفاعل الذي ال يحتوي على قيمة الصفر.لقيم  % 0095التـحيز

المحسوبة أقل من القيمة الجدولية  Tن قيمة اختبار أل ،( رفض فرضية البحث التاسعة والعاشرة6في الجدول )
 .0005تحت مستوى معنوية 

 مناقشة النتائج -ثالثا
عينة  دار حول المنهج الذي تسير عليه المنظمات :ؤالت، األولطرح الباحث في بداية بحثه ثالثة تسا 
ليه على دالالت اإلجابة ع ةحينما تروم الولوج إلى التخطيط االستراتيجي ألنظمة معلوماتها، وتمت مناقش ،البحث

تخطيط هدف التعرف على تأثير عمليات ال :والثاني وفق آراء عينة البحث وما آلت إليه محاورات الباحثين سابقا.
راءة الدور الذي تصدى لق :االستراتيجي ألنظمة المعلومات على تسهيل الوصول إلى التكامل االستراتيجي، والثالث

للعالقة بين االثنين، وتأسيسًا على مناقشة األدب ذات الصلة والنتائج التي  بوصفه ُمعدالً  بيئييؤديه العداء ال
ومستوى المعنوية المصاحب لها يعرض ويناقش  Tقيمة معامل المسار وإحصائية  ها الباحث باعتماديلإتوصل 

 حسب:بهذا القسم النتائج مصنفة 
 التكامل االستراتيجيبعالقة عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات -1

ط يأن )الوعي االستراتيجي، وتحليل الموقف، والتصور االستراتيجي( بوصفها عمليات للتخطأتضح  
فاوتة تميل نسب متباالستراتيجي ألنظمة المعلومات تسهم في الوصول إلى التكامل االستراتيجي كل على حدة و 

وعلى  .هوتأتي المرحلة الثالثة بعد ذلك طبقا لمعامل التأثير الذي حصلت علي ،األولى والثانيةحلة قوتها إلى المر 
تيجية تخطيط تنفيذ االسترااختيار و ونشاطاتها، ومرحلة ن مرحلة اختيار االستراتيجية، إغير ما جرت العادة ف

امالت المسار التكامل االستراتيجي وفقًا لقيم مع إلىونشاطاتها لم يكن تأثيرها إيجابيا في تمهيد السبيل للوصول 
راحل عن الم نها ابتعدتأوهي قيم غير معنوية وفقا لمعيار اختبار المعنوية متقدم الذكر. فضال عن  ،التي نالتها
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د رات التي حدثت على المتغير التابع أثناء فترة الدراسة يعو ياألولى من حيث قوة التأثير. ويعني ذلك أن التغي
سببها إلى عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات )الوعي االستراتيجي، وتحليل الموقف، والتصور 

ط االستراتيجي يره. األمر الذي يفسر أن المعنيين بالتخطيحسب قوة تأثباالستراتيجي( بوصفها متغيرات مستقلة، كل 
 ن ويتمكنو   ،مزيداً من الوقت لتحديد مشاغل التخطيط الرئيسة ن جهداً كبيراً ويكرسو  ن ألنظمة المعلومات الذين يبذلو 

التخطيط  أهداف ن ويرسمو  ،من الحصول على معرفة حول المنافسين والموارد والزبائن واألنظمة والقوانين النافدة
فريق العمل المناسب الذي ينضوي تحت لوائه ممثلون من اإلعمال ومن تقنية المعلومات،  ن ، وينتخبو ةبدق

علومات، بيئة أعمال المنظمة وبيئة تقنية الم ن اإلدارة ويقنعوها للوقوف إلى صف هذه الجهود ، ويحللو  ن ويستميلو 
قادمة بإمعان إلى مالمح الفرص ال ن ام تقنية المعلومات ، وينظرو عداد السيناريوهات المتوقعة الستخدإب ن ويقومو 

ناسق خطط ويعجل في ت ،من بعيد التي يمكن أن تضيف قيمة للمنظمة. يساعدهم في فهم أسبقيات اإلدارة العليا
ويعدل أهداف نظام المعلومات لتستوعب التغيير في أهداف  ،أنظمة المعلومات مع الخطط االستراتيجية للشركة

 حول دور نظام المعلومات في دعم التوجيه يرينالمنظمة ويسمح بالمحافظة على الفهم المشترك بين كبار المد
االستراتيجي للشركة ويفتح الباحث على مصراعيه الستشعار األهمية االستراتيجية للتقنيات المتوقع ظهورها 

قدرات نظام  ن استراتيجية  المنظمة العام ويوظفو مها، وهذا ما يجعل استراتيجية أنظمة المعلومات تتكامل مع يوتقي
 المعلومات لخدمة استراتيجية المنظمة ويدفعه للمساهمة في صياغتها.

حث متوافقة إجمااًل مع دراسـات حاورت نقطة نقاشـنا على الرغم من أنها نفذت ــــــــــــــــــــــــــلقد جاءت نتائج البــ
 Brown, 2008 ; Newkirk and Lederer , 2007 ; Musangu andفي بيئــــات مختلفة )

Kekwaletswe,2011  وينسب الباحث ذلك إلى أن عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات. )
تي تنفذ ويمكن الحصول على نتائج مناسبة للبيئة ال ،الموصوفة في البحث الحالي قد تكون قابلة للتطبيق عالميا

( Newkirk and Lederer,2006عها في قوة تأثير المراحل. فعلى سبيل المثال يرى )بها. مع ذلك اختلفت م
ية قام األول من حيث األهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور االستراتيجي المـــــــــــــــــــــــــــــأن مرحلة تحليل الموقف التي شاطرت مرحلة التص

ط بها ال ألن األفرا ،لوماتـــــــــــــــــــــــــــعهداف التخطيط االستراتيجي ألنظمة المأ بلوغ في البحث الحالي ال تؤثر في 
( لفت Grover and Segarts,2005ن )إن ــــــــــــــــــــعالية المستوى. في حي استراتيجياتيؤدي إلى صياغة 

( (Kamariotou and Kitsios,2019aنقل عن ار إلى وجهة نظر معاكسة تمامًا. و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألنظ
أن التركيز على التصور االستراتيجي وتنفيذ االستراتيجية أكثر من الوعي االستراتيجي وتحليل الموقف يجعل 

ث مع المنظمة لبلوغ أهدافها. واختلفت نتائج البحالخطط المنفذة غير فاعلة وال تنطوي على نضج يؤهلها لقيادة 
( بخصوص مرحلة تحليل الموقف، فقد أفاد أن هذه المرحلة مملة Newkirk and Lederer ,2006رأي )

وال تؤثر في نجاح التخطيط. على النقيض من ذلك ذكر  ة،وتستهلك كثيرًا من الوقت في جمع معلومات مفصل
(Mirchandani and Lederer,2012 في المراحل األول من التخطيط يسمح )مزيد من التخطيط في فهم ب

ويساعد على وضع خطة تمهد السبيل لمساهمة أكبر لنظام المعلومات في المنظمة،  ،البيئة على نحو أفضل
 ،ن المراحل األخيرة من التخطيط قد تقف حجر عثرة أمام تنفيذ الخطة بينما تستمر البيئة في التغيرإعكس ذلك ف
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ا يقلل من مساهمة نظام المعلومات في المنظمة.  وأن اإلسهاب في التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات مم
من الوقت، وأثناء ذلك قد تتغير البيئة الخارجية وتتبدل وتصبح تقنية المعلومات مختلفة ما يجعل  اً يستلزم مزيد

خطيط االستراتيجي إلى تخفيض قدرة المنظمة (. وقد يؤدي االتساع في التMin et al ,1999الخطط تتقادم )
على االستجابة إلى هذه التغيرات ومرة مرة أخرى قد تفشل الخطط في مساعدة المنظمة على التصدي للتحديات 

( عن هذا الرأي حينما أشار إلى أن التخطيط Newkirk and Lederer,2006التي تواجهها. ولم يبتعد كثيرًا )
علومات يساعد المنظمات القائمة أو الجديدة على االستجابة للفرص من دون الحاجة إلى االستراتيجي ألنظمة الم

نه يزيد من الوقت المطلوب لتطوير االستجابات التي قد تقود المنظمة إلى إاالرتجال في إيجاد الحلول، مع ذلك ف
د الراي كؤ مما ي لمعلومات.آليات أخرى، ويظهر ذلك جليا في المراحل األخيرة للتخطيط االستراتيجي ألنظمة ا

ألنه  ،ل الموقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنظمة تكون بحاجة إلى مزيد من تحليإالقائل إن البيئة حينما تزداد اضطرابًا ف
( بقوله Musagu and kekwaletswe ,2012حديد المشاكل. ونسج على المنوال نفسه )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسمح لها بت

إن المخطط يجب أن يفحص بيئة األعمال الحالية والبيئة الخارجية وبيئة أنظمة المعلومات وطرائق استخالص 
 المعلومات واستعمالها لوقاية المنظمة من الضعف في بيئتها. 

دت على حيوية المرحلة ( التي شدNewkirk and Lederer,2006وخالفت نتائج البحث الحالي رؤية )  
( أن Newkirk et al, 2009) ما تترجم ما تم تطويره وصياغته في مراحل سابقة. ورأى ةألنها عاد ،األخيرة

تطوير االستراتيجية وصياغتها حيويان لنجاح التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات غير أن تأثيرهما قليل في 
ا اختيار االستراتيجية ليس مهما بقدر مبادرة عمليات التخطيط وتنفيذ م توليد النتائج المطلوبة، وبررت ذلك بأن

( ضعف تأثير المرحلتين األخيرتين إلى افتقار (Kamariotou and Kitsios,2019bونسب  قد خطط له.
إلى الحماس واالنغماس في تنفيذ خطط أنظمة المعلومات االستراتيجية الذي يعزى إلى عدم التزام المديرين  يرينالمد

 مما يفضي إلى صعوبة تنفيذها استراتيجية أنظمة المعلومات.  ،التنفيذين بالخطط
مع  نةمقار  يجين هذا يقود إلى تقليل قوة المراحل األخيرة من عمليات التخطيط االستراتإوغني عن القول   

ن مراحل عمليات التخطيط االستراتيجي الثالث األولى ألنظمة المعلومات تسهم في إ والخالصة المراحل األولى.
بلوغ التكامل االستراتيجي وفقًا آلراء عينة البحث، على الرغم من تفاوت نسب المساهمة بعكس المرحلتين 

 األخيرتين.  
 ن عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات والتكامل االستراتيجيالدوة التفاعلي للعداء البيئي بي-2

ن العالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي والتكامل االستراتيجي تصبح أشد قوة حينما يزداد العداء إ
خدمات و ألن المنظمة التي يتعرض وجودها إلى تهديد بسب المنافسة باألسعار وانتقال زبائنها إلى سلع البيئي، 

األخريات، تصبح عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات التي تمكنها من جمع وتحليل مزيد من 
المعلومات حول ما يحيط بها، وبناء التصورات، واختيار االستراتيجية وتخطيط تنفيذها في غاية األهمية لمساعدها 

من  اً ن مزيدإف ،حا فإن العداء البيئي حينما يهيمنولنرسم الصورة أكثر وضو  على بلوغ التكامل االستراتيجي.
الجهود التي تبذل على الوعي االستراتيجي تساعد إدارة المنظمة على تحديد مشاغل تخطيط أنظمة المعلومات 
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وتحديد األهداف الرئيسة على نحو أفضل، بما يقودها إلى اختيار األفراد المؤهلين للقيام بالمهمة لضمان الحصول 
اإلدارة ومؤازرتها على طول الخط الذي يفضي في نهاية المطاف إلى تكامل تقنية المعلومات مع  على دعم

بيت القصيد في فرضية البحث السادسة مما يؤكد تحققها. والمنظمة التي تقوم بتحليل أنظمة  وهو حاجات الشركة.
اكل الخارجية سوف تتمكن من تشخيص مشاألعمال الحالية، واألنظمة التنظيمية، وبيئة األعمال وتقنية المعلومات 

األعمال وتقنية المعلومات على نحو يساعدها على تحديد الفرص التي تتولى األنظمة الجديدة التعاطي معها بما 
لعملها  ةلظالمنظمة التي يكون العداء البيئي مو   يجعله يتكامل مع مطالب األعمال حينما يشتد العداء البيئي.

ا وتقوم بصياغة وُتحدد وُتقيم فرص تحسينه ،لتحديد أهداف تقنية المعلومات الرئيسة اً كبير  اً وجهد اً حينما تكرس وقت
يكون  و استراتيجية تقنية المعلومات  تتمكن من مواكبة حركات  األخريات اللواتي ينشدن االستحواذ على السوق،

لثامنة. طي شرعية لفرضية البحث السابعة واوهذا ما يع ،أمامها لمتابعة تغير تفضيالت الزبائن اً الطريق مفتوح
ن اهتمام المنظمات باختيار أ)التاسعة والعاشرة( حيث البحث واتضح من نتائج البحث عدم صحة فرضية 

االستراتيجية وتخطيط تنفيذ االستراتيجية وخطواتها ونشاطاتها المفسرة في أداة القياس ال تساعد في بلوغ التكامل 
( Newkirk and Lederer,2006وجاءت هذه النتيجة مطابقة لرأي ) شتد العداء البيئي.االستراتيجي حينما ي

ي ألنظمة ن التخطيط االستراتيجإومضمونه أن خطوات العداء البيئي حينما تأخذ باالزدياد ويتهدد وجود الشركة، ف
لها يساعدها على اتخاذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــن جمع المزيد من المعلومات وتحليإالمعلومات يساعد في هذا الموقف. بمعنى 

( الذي جاء Mirchandain and Lederer,2012قرارات أفضل في بيئتها. وتناغمت مع ما جاء في دراسة )
اغل ألنه يسمح لها بتحديد المش ،حينما تزداد البيئة اضطراباً  فيه أن المنظمة بحاجة إلى تحليل الموقف جيد

( الذي بين أن فحص بيئة المنظمة Musagu and Kekwaetswe,2011خالف رأي )وتشخيص الفرص. ولم ت
( Newkirk and Lederer,2006تحت ظروف العداء البيئي يقي المنظمة من الهشاشة. وعلى غرار ذلك شدد )

عدائية. لعلى أهمية الوعي االستراتيجي لدوره الكبير في نجاح التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في البيئة ا
( ومضمونه أن االنشغال باختيار Mirchandani and Lederer,2006وتناغمت نتائج البحث مع ما روج له )

على  اً االستراتيجية وتخطيط تنفيذها يؤدي إلى تأخير تطوير والمحافظة على البيانات والتطبيقات بما يشكل خطر 
حاد للعداء امل االستراتيجي. وقد يعزى ذلك إلى االرتفاع الالنتائج المتوقعة في البيئة المضطربة وأبرزها بلوغ التك

 البيئي في البيئة التي نفذت بها الدراسة السابقة. 
، التي Q)2 (مة التـــــنبؤيةءنتحقق من قيمة المالأن من ال بد نموذج الهيكلي والستكمال خطوات تحليل األ

 Smart PLS.   عليها بوساطة إجراءات التعـصيب فينموذج وأهميته التنبؤية، ويتم الحصول تشير إلى دقة األ

مة التنبؤية إذا تجاوزت الصفر يؤشر أن للبعد الخارجي ء( فإن قيمة المالHair et al,2017ووفقا لما ذكره )
 0013أهمية تنبؤية للبعد الداخلي مثار النقاش. وقد تراوحت القيم التي حصـلنا عليها بوساطة التعـــــصيب بين )

ديث نموذج. وفي حمة التنبؤية لألءمما يجعلها تبتعد عن الصفر، وبالتالي توفر دعما واضحًا للمال (0029و
( بقليل مما يجعل جميع األبعاد 0015( التي تبين مساهمة كل بعد في األنموذج )2fمتواصل تجاوزت قيمة)

ويعتقد (.Chon:1988نموذج بمعدل يميل إلى الوسط على وفق التصنيف الذي رسمه )ضرورية لتطبيق األ
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لته من اإلجابة على تساؤالت البحث المذكورة آنفا، بما جع مقبوالً  اً فرزها البحث وفرت حدأن النتائج التي أالباحث 
 يالمس أهدافه المنشودة.
 االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات 
 في ضوء محاورة الموضوع نظريا أتضح أن:

في مات والمعنيين بإدارة أنظمة المعلو  التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات يشكل تحديا كبيرًا للمديرين -1
 منظمات القطاع العام التي تترجم سياسة الدولة. 

قت بالهم األخيرة، وأر  ةأنظمة المعلومات طيلة العقود الثالث يعملياته شغلت مكانة مهمة في دائرة اهتمام باحث-2
ن نجاحها يساعد في بلوغ التكامل االستراتيجي الذي يجعل المنظمة قادرة على مسايرة العداء البيئي الذي أل

 يحيط بها.
مساهمة عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات في التكامل االستراتيجي تختلف باختالف مراحله، -3

ات محددًا لها تستمد مدخالته من سابقتها وتفرز مخرج نها سلسلة مترابطة، وكل حلقة فيها تؤدي دوراً إمع ذلك 
 للمرحلة الالحقة.

 وتأسيسا على ما تمخض من نتائج:
أثرت عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات )الوعي االستراتيجي، وتحليل الموقف، والتصور  -1

 االستراتيجي( كل على حدة بالتكامل االستراتيجي. 
ئي العالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات )الوعي االستراتيجي، تحليل عزز العداء البي-2

 الموقف، التصور االستراتيجي( كل على حدة والتكامل االستراتيجي.
أظهرت نتائج البحث نسبة مشاركة مقبولة، واهتماما ملحوظا من عينة البحث، وذلك يعطي بعض المؤشرات -4

دخل المديرين بانتهاج شركاتهم م ةع في البيئة المحلية ووعيا غير متوقع. وكانت معرفعلى أهمية الموضو 
 محدد للتخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات واضحة.

 ل المفحوصون المدخل الشامل للتخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات على المدخل التدريجي.ٌض ف -5
 ثانيا: التوصيات 

عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات بوصفها مراحل متكاملة وعدم تجاهل  فهم واستيعاب مراحل -1
ألن كل مرحلة تؤسس لمرحلة الحقة، وكل مهمة تكون قاعدة للمهمة الالحقة لبلوغ التكامل  ،نشاطاتها

 االستراتيجي.
اطة بكافة للتمكن من اإلح ةحد على ةقراءة العداء البيئي قراءة واعية والتمعن بعين ثاقبة بمتطلبات كل مرحل -2

ٌم التقدم ومن ث ،ثاره أوالآالتحديات المتولدة منه، واالستجابة على نحو أسرع من األخريات للتخفيف من 
 إلى األمام. ةعليهم بخطو 
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تأمل العداء البيئي على نحو مختلف في كل مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات،  -3
ولى تتطلب الدقة واألخيرة تتطلب المرونة وخفة الحركة، وإكمال سلسلة المراحل على نحو فالمراحل األ

 متوازن.
يتعين على المخطط االنتباه إلى دقة تحليل الموقف المقترن بالوعي االستراتيجي ليتمكن من تطوير تصوره  -4

 االستراتيجي، واختيار االستراتيجية وتنفيذها.
ي االتجاه ألنه طريق سالك لقيادة المنظمة ف ،امل االستراتيجي حيما يشتد العداء البيئيالتركيز على بلوغ التك-5

 الصحيح.
عدم الوقوف موقف المتفرج والتعذر لمحددات الوقت والكلفة فحينها نفهم البيئة، سيكون بوسعنا تشخيص  -6

 المعلومات المهمة وتوظيفها لخدمة استراتيجية الشركة.أنظمة هداف أ 
 توصيات لبحوث مستقبليةمحددات البحث و ثالثا: 

لقد حاولنا بشتى السبل الوصول بالبحث إلى مبتغاه ،إال إننا واجهنا محددات قد تتيح الفرصة للباحثين اآلخرين -1
لحل بعضها يرتبط باالستبانة من حيث طول فقراتها والتحيز الوارد في اإلجابة، والبعض اآلخر يرتبط بتنفيذ 

بوسع الباحثين اآلخرين قراءة عمليات التخطيط االستراتيجي من منظور آخر، و . احدةالبحث في منطقة و 
االستعانة  أو . بعد تشذيب أداة القياس من شوائبها تتوزع على مناطق متنوعة  وتطبيقه على منظمات أخرى 

 بمؤشرات كمية من واقع عمل المنظمات مدار البحث. 
عدم التأكد . و خصباً  اً بحثي تكون مجاالً أن يجي متنوعة، ومن ُثم يمكن مؤشرات نجاح عمليات التخطيط االسترات-2

اته المختلفة على لتحري عن تأثير لمما يوفر فرصة للباحثين  ،البيئي، واالضطراب التنافسي يزداد في بيئتنا
 .العالقة بين عمليات التخطيط االستراتيجي ألنظمة المعلومات ومؤشرات نجاحها
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