
 ث

 العلمي   والبحث  يـالتعليم العال  وزارة
 ة ــريـاملستنص  ةـــاجلامع

 تصاد ـواالق  اإلدارة  ةــكلي
 قســــــم  إدارة  اعمــــال 

 

ي ـاملعرف االقتداري حتقيق ـومات فلتكنولوجيا املع استخدام  تأثري
 لضمان النجاح االسرتاتيجي

 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمي  منتسبي ة من ـألراء عين  ةـدراســة حتليلي
 

ستنصرية وهي اجلامعة امل  –ى جملـــس كلية اإلدارة واالقتصـــاد ـرسالـــــة مقدمــــة إل
 عمــــــالإدارة  األـل درجــــة املاجستيــــر فــي علـــوم جزء من متطلبات نيــ
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 املستخلص
لضمان  تناولت الباحثة في الدراسة أثر تكنولوجيا المعلومات في تحقيق االقتدار المعرفي  

عن الحاجة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في الزيادة والتمكين  النجاح االستراتيجي تعبيرا  
 بالمعرفة العلمية لتحقيق اقتدار معرفي فاعل يضمن النجاح االستراتيجي في المنظمات .

 تمتع العاملين في المنظمة بقدرات معرفية كاملة تجعلهم تتجسد مشكلة الدراسة في ضعفو  
كل الذي يضمن الدقة في وبالش والحديثة المتاحةلومات التعامل مع تكنولوجيا المعفي قادرين 

االستخدام وعدم ادراكهم في كيفية توظيف التكنولوجيا لتعظيم دور المعرفة في تحقيق النجاح 
يمكن توضيحها بالتساؤالت حول مستواها واالقتدار المعرفي الذي تمتلكه المنظمة  االستراتيجي اذ

 بعض . وفي وعالقة واثر كل منهم مع 
للتعامل ولتفضيل دور تكنولوجيا  أفضل أساليب يجادأ إلىالدراسة الباحثة من خالل وتهدف   

تكنولوجيا  ألهمية يرينالمد أدراكللعاملين والوقوف على مدى المعلومات في خلق اقتدار معرفي 
 .في نجاح المنظمة  وأثرهي تعزيز عمليات االقتدار المعرفي فالمعلومات 

لدراسة فرضيات رئيسة يؤدي اختبارها إلى معرفة وتحديد ان كانت توجد عالقة اضمنت تو   
حسب موضعه لتكنولوجيا المعلومات واالقتدار المعرفي في  ارتباط أو اثر ذي داللة معنوية كال  

 النجاح االستراتيجي .
لعملي مستندة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ميدانا  للتطبيق اعلى الباحثة يار اختوقع و   

من تحليل نتائجه بعد معالجتها باستعمال عدد من األساليب  واإلفادةاالستبانة  استخدام
ار وتحليل اإلحصائية كالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط ومعامل االنحد

والمتمثلة بعدد من المدراء  67%وقد بلغ حجم العينة في الوزارة المختارة المسار ونسبة األهمية 
 العامين ومديري االقسام ومسؤولي الشعب.

أن مستوى االقتدار المعرفي وجودته يؤدي دورا مهما لدى األفراد في تحديد كيفية  تشير النتائجو   
التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ماديا وفكريا بشكل )ملموس وغير ملموس ( وبما يؤدي 

 إلىتوصية  الدراسة قامت الباحثة بتقديمعلى نتائج  بناء  ستراتيجي   و االيق النجاح ويضمن تحق
تعزيز نقاط القوة لدى قيادات المنظمات وتنميتها ألن المنظمة تسمى باسم قائدها كما الوزارة ب

تسمى العائلة باسم رب العائلة   وتوصي كذلك بتشجيع الباحثين والدارسين على التوسع في 
جدا  همةوالمالحديثة  المتغيراتمن  كونهلالقتدار المعرفي  األساسيةمية تحليل المفاهيم العل

 .االستراتيجي  ضمان النجاح الحال واألكثر تأثيرا  في


