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واقع تطبيق أبعاد المنظمة الذكية وعالقته بمستوى اإلبداع التقني في 
كلية فلسطين التقنية بدير البلح من وجهة نظر العاملين فيها 

الملخص:
هدفــت هــذه �لدر��ســة للتعّرف �إىل م�ســتوى تطبيــق كلية فل�ســطني �لتقنية بديــر �لبلح الأبعــاد �ملنظمة 
�لذكيــة، وم�ســتوى حتقيقهــا خل�ســائ�ص �الإبــد�ع �لتقني من وجهــة نظر �لعاملــني فيها، وحتديــد دور �ملنظمة 
�لذكيــة يف خلــق �الإبــد�ع �لتقنــي، و�لتعّرف �إىل �لفــروق يف ��ســتجابات �ملبحوثــني فيما يتعلــق باآر�ئهم حول 
�ملنظمة �لذكية، ودورها يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف �لكلية تعزى ملتغري�ت:�لعمر، و�ســنو�ت �خلدمة، و�مل�ســتوى 
�لعلمي، و�مل�ســمى �لوظيفي. وقد مت �ختيار عينة �لدر��ســة با�ســتخد�م �أ�ســلوب �مل�ســح �ل�ســامل، لت�ســمل جميع 
�الأكادمييني و�الإد�ريني – با�ستثناء فئة �خلدمات – يف �لكلية، و�لبالغ عددهم )147( موظفًا وموظفة. وقد 
�ســممت ��ستبانة خ�س�ست جلمع �لبيانات، �إ�سافة ال�ستخد�م �ملقابلة �ل�سخ�سية، ومت ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفي 

�لتحليلي، وتو�سلت �لدر��سة �إىل ما يلي:
م�ستوى تطبيق �لكلية ملفهوم �ملنظمة �لذكية جاء متو�سطا.  .1
.)% 2.  معيار ذكاء �الأعمال يف �لكلية حتقق بن�سبة )60.60 

.)% 3.  معيار �تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي يف �لكلية حتقق بن�سبة )61.54 
.)% 4.  معيار �لتوجه �الإبد�عي يف �لكلية حتقق بن�سبة )61.88 

.)% م�ستوى حتقيق �لكلية ملحور �الإبد�ع �لتقني جاء بوزن ن�سبي )63.24   .5
يوجد �أثر للمنظمة �لذكية يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية.  .6

وجود فروق حول متو�ســط ��ســتجابات �ملبحوثــني، فيما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمــة �لذكية، ودورها يف   .7
خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�ســطني �لتقنية، تعزى لـ: �لعمر، و�ســنو�ت �خلدمة، بينما مل تظهر فروق 

تعزى لـ:�مل�ستوى �لعلمي، و�مل�سمى �لوظيفي.

�لكلمات �ملفتاحية: �ملنظمة �لذكية، �الإبد�ع �لتقني، ذكاء �الأعمال.
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Implementation of the Dimensions of Smart Organization 
and its Relation to the Level of Technical Innovation in 

Palestine Technical College – Deir Al Balah from the Staff’s 
Perspectives 

Abstract:

The study aimed to identify the level of implementing the dimensions of 
smart organization at the Palestine Technical College of Deir al-Balah to, 
and the level of achievement of the characteristics of technical innovation 
from the staff’s perspectives. It also aimed to identify the differences in the 
respondents' responses with regard to their views on the smart organization 
and its role in the creation of technical innovation in college due variables 
(age, years of service, academic level, job title). The study sample was selected 
using a comprehensive survey method so as to include all academic and 
administrative staff (except for the category of services) in college. The total 
number was (147) employees. To collect data, two research instruments were 
designed: a questionnaire and an interview. The researchers used descriptive 
and analytical approach. The study results revealed the following: The level 
of implementing the concept of smart organization at college was medium; 
the business intelligence standard in the college was achieved by 60.60%, 
decision making and support of the competitive position was 61.54%; the 
creative trend was (61.88%); and the technical innovation dimension achieved 
a relative weight of 63.24%. Furthermore, there was an impact of the Smart 
Organization in the creation of technical innovation in Palestine Technical 
College. Finally, there were medium significant differences between the 
respondents' responses with regard to their views on the smart organization 
and its role in the creation of technical innovation in Palestine Technical 
College due to (age, years of service). However, no differences were attributed 
to the variables of academic level and job title.

Keywords: Smart Organization, Technical Innovation, Business Intelligence.
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المقدمة:
�إن بروز �ملنظمة �لذكية كمفهوم معا�سر – و�لذي �أكد على عمليات �لبحث و�لتطوير يف �ملنظمات �ملختلفة 
2013(. وقد  – �أخذ يتدرج من د�خل �ملنظمة لي�سمل بعد ذلك تطور �ملنظمة ككل (�لطائي، �سائغ وهادي، 
ظهــر مفهــوم �ملنظمات �لذكية كا�ســتجابة للزيادة يف �ال�ســطر�بات �لتــي تظهر يف �لبيئــة. فاملنظمة �لذكية 
تت�ســمن عمليات م�ســح وتكيف م�ســتمرة مع �لبيئة، �أكرث من �مل�ســح �لــذي يتم من خــال �لتخطيط و�ملر�جعة 
�ل�سنوية. وتت�سمن جهود �لقمم �ال�سرت�تيجية يف �ملنظمات �لهادفة �إىل �إحد�ث مو�ءمة ناجحة بني �ملنظمة 
و�لبيئــة، مــن خال تطوير �ملز�يا �لتناف�ســية باالعتماد على مبادئ وخ�ســائ�ص �ملنظمــات �لذكية (�لعبادي، 

2012(. وي�ساعد �لتحول يف �ملنظمة لت�سبح منظمة ذكية على تطور خا�سية خلق �الإبد�ع �لتقني فيها.

و�الإبــد�ع �لتقنــي يعــد �ليوم عامًا حا�ســمًا يف تعزيــز قدرة �ملنظمة علــى �لبقاء و�لنمــو، و�إن تطوير عمليات 
جديــدة �أو حت�ســني �لعمليــات �حلالية �أ�ســبحت �سيا�ســات تتبناها �أغلب �ملنظمات، وت�ســعى �إىل ��ســتثمارها يف 
ت�ســميم منتجــات �أو خدمــات جديدة ت�ســبع حاجات ورغبات �مل�ســتفيدين ب�ســكل متجدد، ويف ظــل �لتطور�ت 
�ملت�ســارعة و�لتغــري�ت �ملتاحقــة نتيجــة �النفجــار �ملعريف وثــورة �ملعلومات و�الت�ســاالت، و��ســتمر�ر �لتقدم 
�لعلمي و�لتطور �لتقني �لذي حققته �لب�ســرية يف خمتلف �ملجاالت، يتطلب �لنظرة �ملتجددة لاأ�سياء وتوليد 
�الأفــكار �جلديدة وت�ســجيع �الإبد�ع خا�ســة يف �لدول �لنامية، �لتي ت�ســعى جاهدة �إىل �للحــاق بركب �لتقدم 
�لعلمي و�لتطور �لتقني، وبالتايل فالتوجه �إىل �الإبد�ع يعد �أمرً� حتميًا �أمام �لدول �لنامية، خا�ســة يف جمال 
�الإبــد�ع على م�ســتوى �ملوؤ�س�ســة �أو �الإبــد�ع �لتقني )م�ســطفى، 2016(. كما يتطلــب �أن يكون �الإبد�ع هاج�ســًا 
ر��ســخًا يف �ال�ســرت�تيجيات �لتي ي�ســعها قادة �ملنظمات �ملعا�سرة، فهو غاية وو�ســيلة الإيجاد طر�ئق و�أ�ساليب 
�إد�رية جديدة، بغية تقدمي خدمات �أو منتجات جديدة للزبائن، وتهدف هذه �لدر��ســة �إىل ��ستك�ســاف و�قع 
تطبيق �أبعاد �ملنظمة �لذكية وعاقته مب�ستوى �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح من وجهة 

نظر �لعاملني فيها.
مشكلة الدراسة:

�إن قــدرة كليــة فل�ســطني �لتقنيــة بديــر �لبلح يف قطــاع غزة بفل�ســطني على تقدمي خدماتها ب�ســكل ي�ســاهي 
�ملوؤ�س�سات �لعاملية ال ياأتي عبثًا، بل ال بد �أن يدعم بكافة �لعو�مل �ملعرفية �مل�ستد�مة من د�خل وخارج �لكلية، 
وتوفري �الإمكانيات �ملادية و�لب�ســرية للعاملني فيها، خللق فر�ص �ملعرفة وجت�ســيدها يف �إبد�عات تقنية تقدم 
للم�ســتفيدين، عو�ســَا عن دعــم وتبني �لقيــادة �ال�ســرت�تيجية للمفاهيــم �الإد�رية �حلديثــة، �لتي تهدف يف 
�الأ�ســا�ص لتحقيق �لتناف�ســية، وتقدمي �خلدمــات �ملميزة لعمائها)مقابات �سخ�ســية مع �لقيــاد�ت �الإد�رية 
بالكلية، بتاريخ 2/5/2017(. ومن خال نتائج �ملقابات مع �سخ�ســيات قيادية يف �لكلية، فقد �ت�ســح وجود 
�ســعف يف قــدر�ت كلية فل�ســطني �لتقنيــة بدير �لبلح علــى مو�كبة �لتطور�ت �حلا�ســلة يف �ملنظمــات �الأخرى 
�ملتقدمة، نظرً� للظروف �ال�ســتثنائية �لتي متر بها، �إىل جانب �لعديد من �ملوؤ�س�ســات يف قطاع غزة بفل�ســطني، 
و�لتــي �أدت �إىل �ســعف قدر�تهــا يف تبني �ملفاهيم �جلديــدة يف جمال �الإبد�ع �لتقني، لغر�ص تطوير �أن�ســطتها 
وت�ســميم وتطويــر خدماتها، لذ� يركز �هتمام هذه �لدر��ســة حــول كيفية تقدمي �لكليــة خلدماتها باجلودة 

و�مليزة �لتناف�سية باالعتماد على موؤ�سر�ت �ملنظمات �لذكية.
أسئلة الدراسة:

لقد جاءت هذه �لدر��سة الإلقاء �ل�سوء على دور �ملنظمة �لذكية يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني 
�لتقنيــة بديــر �لبلح، و�قرت�ح ما من �ســاأنه �الرتقاء مب�ســتوى �الإبــد�ع �لتقني فيها. ولكل ما �ســبق وغريه يربز 

�لت�ساوؤل �لرئي�سي مل�سكلة �لدر��سة: 
ما و�قع تطبيق �أبعاد �ملنظمة �لذكية وعاقته مب�ســتوى �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�ســطني �لتقنية بدير �لبلح 

من وجهة نظر �لعاملني فيها؟
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ويتفرع منه �الأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
ما م�ستوى تطبيق �لكلية الأبعاد �ملنظمة �لذكية؟  .1

ما م�ستوى حتقيق �لكلية خل�سائ�ص �الإبد�ع �لتقني؟  .2
هل توجد عاقة ذ�ت داللة �إح�سائية بني �ملنظمة �لذكية و�الإبد�ع �لتقني؟   .3

ما دور �ملنظمة �لذكية يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية؟  .4
هــل توجــد فروق د�لة �إح�ســائيًا يف ��ســتجابات �ملبحوثني فيما يتعلــق باآر�ئهم حول و�قــع تطبيق �أبعاد   .5
�ملنظمــة �لذكية وعاقته مب�ســتوى �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�ســطني �لتقنية بديــر �لبلح من وجهة نظر 
�لعاملــني فيهــا، تعــزى �إىل �ملتغــري�ت �ل�سخ�ســية: �لعمر، و�ســنو�ت �خلدمة، و�مل�ســتوى �لعلمي، و�مل�ســمى 

�لوظيفي؟
أهمية الدراسة:

ت�ستمد �لدر��سة �أهميتها من �لعديد من �العتبار�ت �لتي ميكن �إيجازها باالآتي:
تعترب هذه �لدر��ســة �متد�دً� للدر��ســات �ل�ســابقة �لتي تناولــت مفهوم �ملنظمة �لذكيــة، حيث يعد منهج   .1
�ملنظمــة �لذكيــة من �ملفاهيم �الإد�رية �حلديثة �لتي بد�أت تطبق ب�ســكل ملحوظ يف �ملنظمات، وخا�ســة 

منظمات �لتعليم �لعايل.
تناولت �لدر��ســة �ســريحة هامة من �سر�ئح �ملجتمع �لفل�ســطيني، وهم �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف كلية   .2

فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح باعتبارهم �لقوة �لعقلية و�ملعرفية �لتي ت�ساهم يف بناء �لكلية.
ت�ســهم هذه �لدر��ســة يف تب�سري �لقياد�ت �ال�ســرت�تيجية يف �جلامعات و�لكليات مبفهوم �ملنظمة �لذكية،   .3
كمفهوم حديث ير�عي ح�سر جو�نب �لقوة و�لفر�ص �ملتاحة، ونقاط �ل�سعف و�لتهديد�ت �لتي قد توؤثر 

�سلبًا على �ملنظمات.
�إعــادة توجيــه �أنظار �لقياد�ت �ال�ســرت�تيجية نحو �أبعــاد �ملنظمة �لذكية، ودورهــا يف حتقيق �ملنظمات   .4
الأهد�فهــا �ال�ســرت�تيجية، ومو�جهة �مل�ســكات �لع�ســرية �ملتمثلة يف: �ملناف�ســة، و�لعوملة، و�ل�ســر�عات 
�لتنظيمية، وتوجيه ��ســرت�تيجياتها نحو حتقيق �حل�ســة �ل�سوقية �ملناف�سة، و�لنمو �ملت�سارع مبا يتاءم 

ومتطلبات �سوق �لعمل.
أهداف الدراسة:

يف �سوء م�سكلة هذه �لدر��سة و�لدر��سات �ل�سابقة فاإن �لدر��سة ت�سعى لتحقيق �الأهد�ف �الآتية:
�لتعّرف �إىل م�ستوى تطبيق �لكلية الأبعاد �ملنظمة �لذكية.  .1

�لتعّرف �إىل م�ستوى حتقيق �لكلية خل�سائ�ص �الإبد�ع �لتقني.  .2
حتديد دور �ملنظمة �لذكية يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية دير �لبلح.  .3

�لتعّرف �إىل �لفروق يف ��ستجابات �ملبحوثني فيما يتعلق باآر�ئهم حول و�قع تطبيق �أبعاد �ملنظمة �لذكية،   .4
وعاقته مب�ستوى �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح من وجهة نظر �لعاملني فيها، تعزى 

�إىل �ملتغري�ت �ل�سخ�سية:�لعمر، و�سنو�ت �خلدمة، و�مل�ستوى �لعلمي، و�مل�سمى �لوظيفي.
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فرضيات الدراسة: 
�لفر�ســية �لرئي�ســية �الأوىل: ال يوجــد عاقــة ذ�ت داللة �إح�ســائية عند م�ســتوى داللــة )α ≥ 0.05( بني 
�ملنظمة �لذكية)ذكاء �الأعمال، �تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي، �لتوجه �الإبد�عي( و�الإبد�ع �لتقني 

يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح.
�لفر�ســية �لرئي�ســية �لثانية: ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�سائية عند م�ستوى معنوية )α≥0.05( بني �ملنظمة 

�لذكية يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح.
وينبثق عنها �لفر�سيات �لفرعية �لتالية:

ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�سائية عند م�ستوى معنوية )α≥0.05( لذكاء �الأعمال يف خلق �الإبد�ع �لتقني   �أ. 
يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح.

ال يوجــد �أثــر ذو داللــة �إح�ســائية عند م�ســتوى معنويــة )α≥0.05( التخــاذ �لقر�ر�ت ودعــم �ملوقف   ب. 
�لتناف�سي يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح.

ال يوجــد �أثر ذو داللة �إح�ســائية عند م�ســتوى معنويــة )α≥0.05( للتوجه �الإبد�عــي يف خلق �الإبد�ع   ج. 
�لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح.

�لفر�ســية �لرئي�سة �لثالثة: ال يوجد فروق د�لة �إح�ســائيًا يف ��ستجابات �ملبحوثني فيما يتعلق باآر�ئهم حول 
و�قع تطبيق �أبعاد �ملنظمة �لذكية وعاقته مب�ســتوى �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح من 
وجهة نظر �لعاملني فيها، تعزى �إىل �ملتغري�ت �ل�سخ�سية )�لعمر، و�سنو�ت �خلدمة، و�مل�ستوى �لعلمي، و�مل�سمى 

�لوظيفي(.
مصطلحات الدراسة:

�ملنظمــة �لذكية: وحدة �جتماعية لدى مديريها �ملعرفة و�لفهم �لازمني للتعامل مع �الأحد�ث �لطارئة   �أ. 
و�مل�ستجدة (�لطائي و�آخرون، 2013(.

       وتعــّرف �إجر�ئيــًا لغر�ــص هذه �لدر��ســة: على �أنها قدرة كلية فل�ســطني �لتقنية بديــر �لبلح على حتقيق 
�أهد�فهــا �ملخططة حتت �ل�ســغوط، وذلك المتــاك �لعاملني فيها �لقدر�ت و�ال�ســتعد�د�ت و�خل�ســائ�ص 
�ل�سخ�سية �لتي �إذ� ما وجدت بيئة منا�سبة ميكن �أن ترقى بالعمليات �لعقلية، لتوؤدي �إىل نتاجات �أ�سلية 

ومفيدة.
�الإبــد�ع �لتقني: عملية تتطلب �لتعاون و�لتن�ســيق بني عدد من �الأن�ســطة �ملتد�خلة يف �ملنظمة من �أجل   ب. 
تبنــي و��ســتخد�م �الأفــكار �جلديدة و�لتطــور�ت �لتقنيــة، باعتماد �أ�ســاليب عملية �إنتاجيــة جديدة �أو 
حت�سينها، لغر�ص حتقيق �أهد�ف �ملنظمة يف �لبقاء و�لنمو وجعلها �أكرث قدرة على �ملناف�سة )�ل�سامر�ئي، 

.)1999
ويعــّرف �إجر�ئيًا لغر�ص هذه �لدر��ســة: �إنه عملية ميكن للمنظمة من خالها �لتن�ســيق و�لتعاون بني �أن�ســطة 
�ل�ســركة �ملختلفــة، بهــدف تبنــي �الأفكار و�الأ�ســاليب �جلديــدة، وترجمتها يف ميــد�ن �لعمــل �إىل منتج جديد 

)�سلعة �أو خدمة( جديدة �أو مطورة، لتلبية متطلبات �لزبائن �ملتجددة وحتقيق �لتناف�سية يف �سوق �لعمل.
اإلطار النظري:

�إن بــروز �ملنظمة �لذكية كمفهوم معا�ســر يوؤكد على عمليات �لبحــث و�لتطوير يف �ملنظمات �ملختلفة، ثم 
�أخذ يتدرج هذ� �ملفهوم من د�خل �ملنظمة لي�سمل بعد ذلك تطور �ملنظمة ككل لل�سرورة �لتي �كت�سبها من د�خل 
�ملنظمــات، لذلك تطور هذ� �ملفهوم حتى �أ�ســبح ب�ســكل �ســامل ميثل �ملنظمة كوحــدة �جتماعية تقوم بتحقيق 

�الأهد�ف �ملر�سومة )�لطائي و�آخرون، 2013(.
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ولقد �أدى �الزدياد �حلاد يف �ملناف�ســة بني منظمات �الأعمال �ليوم �إىل �لدر��ســة عن �مليزة �لتي متكن �ملنظمة 
�لتفوق على �ملناف�ســني �الآخرين ل�ســمان ��ستمر�رها يف �الأ�سو�ق، وحتى ت�ستطيع حتقيق هذ� �لهدف يجب على 
�ملنظمات �أن تتبني �أبعاد �ملنظمة �لذكية كاأ�سا�ص يف كل عملها وعملياتها، وكذلك �لبحث عن �لفر�ص �جلديدة 
يف �ل�ســوق مبا يتاءم ويتو�ءم مع قدر�تها ومو�ردها، وقد دفع ذلك مديري �ملنظمات �ل�ســناعية و�خلدماتية 
يف �لوقت �حلايل �أكرث من �أي وقت م�سى، يف �لبحث عن �أف�سل �ل�سبل و�لو�سائل �الإد�رية بهدف حت�سني قدر�ت 

منظماتهم �لتناف�سية )�أبو حمفوظ، 2011( لتعزيز �الإبد�ع �لتقني فيها.
�أواًل: ماهية �ملنظمة �لذكية:

تعــددت �لتعريفــات �لتي تناولــت مفهــوم �الإد�رة �لذكية باختــاف �لباحثني، و�ختاف �لهــدف �لذي يرغب 
فهــا فرعــون، �لعنــزي، و�خلالــدي )2015( علــى �أنهــا �ملنظمــة �لتــي تتعلم  كل باحــث يف حتقيقــه، حيــث عرَّ
فها  وتتكيــف مــع �لبيئــة �لعاملة فيها، مــع �لتاأكيد على قيمة �مل�ســح �خلارجــي �ملنظم للبيئة �خلارجيــة. وعرَّ
 Vickers �)2000( باأنهــا تلــك �ملنظمــات �مل�ســتخدمة ال�ســرت�تيجيات بعيــدة �ملــدى، بهــدف حتقيــق مكانــة 
م�ســتد�مة علــى �ملدى �لطويــل. بينما حــدد Filos�)2006( �ملنظمات �لذكيــة باأنها تلك �ملنظمــات �لتي لديها 
قــدرة على �ســرعة �حلركة و�خلفة و�لر�ســاقة يف توليدها للمعرفة، و�ال�ســتفادة من تلــك �ملعرفة يف حتقيق 

�أهد�فها �ملرجوة من خال �قتنا�ص �لفر�ص و�لتكيف مع �لتغري�ت و�لتحديات �لبيئية.
اب و�لباحثون يف تناولهم ملفهوم �ملنظمــة �لذكية، �إال �أنهم متفقون على حمتوى  وعليــه فاإنه مهمــا �ختلف �لُكَتّ
�أ�سا�سي للمنظمة �لذكية، �ملتمثل بالقدرة �لاحمدودة لهذه �ملنظمات يف �لتعامل و�ل�سيطرة على �لتغيري�ت يف 

بيئة عملها.
�أهد�ف �ملنظمة �لذكية:

تتج�سد �الأهد�ف �لتي حتققها �ملنظمات �لذكية يف ما يلي: 
دعــم �الإد�رة �مل�ســتندة للمقايي�ص، وتطوير كفاءة �لعاملني يف �خلط �الأول )�لت�ســغيليني(، ودعم �لبنية   .1
�لتحتية �لتنظيمية، وزيادة تو�ســع و�نت�سار ممار�سات �الأعمال �جلديدة، و�مل�ساهمة يف زيادة �لطلب على 

�ملعلومات )�لعز�وي، 2012(.
ت�ســليط �ل�ســوء على �لفجوة �ملعرفية يف �لفكر �الإد�ري، من خال �لعاقة بني مفهومي ريادية �الأعمال   .2
و�ملناف�ســة مــن حيــث �البتكار يف �ملنظمــات، و�الهتمام يف ��ســتثمار �لعقول �ملوجودة لديهــا، وتكنولوجيا 

�ملعلومات �ملتو�فرة لها (فرعون و�آخرون، 2015(.
خ�سائ�ص �ملنظمة �لذكية: 

�أ�ســار كل من Clarke وClegg�)2000( �إىل �أن بع�ص �لكتَّاب يوؤكدون على �أن �ملنظمة �لذكية هي يف �الأ�ســل 
منظمــة م�ســتد�مة؛ و�ال�ســتد�مة مــن وجهة نظــر �لباحثني لها معنيــان، �ملعنــى �الأول يركز علــى �لقدرة على 
�ال�ســتمر�ر، و�ملعنــى �لثاين يركــز على �لتجديــد، وكا �ملعنيني يف �لو�قع مرتبطان ببع�ســهما، �أما �ال�ســتمر�ر 

وطول �لبقاء فيتمثل يف �أربعة عو�مل متثل خ�سائ�ص للمنظمة �لذكية وهي كما ياأتي:
�حل�سا�سية للبيئة: وهي قدرة �ملنظمة على �لتغري و�لتكيف و�لتطور �مل�ستمر.  .1

متا�ســك �ملنظمــة: مع �ســعور قوي بالهويــة �لذ�تية، فهي قــادرة على بنــاء جمتمع من �الأفــر�د �مللتزمني   .2
و�ملتم�سكني بها على �مل�ستوى �لد�خلي و�خلارجي، وهي قادرة كذلك على تطوير �سخ�سيتها.

�لامركزية و�لت�ســامح: بحيث ي�ســمحان يف �ملنظمــة "بالتجريب �ملقبول"، ومن خــال قدرتها على بناء   .3
اءة مع خمتلف �لكيانات �لد�خلية و�خلارجية. عاقات بنَّ

قدرة �ملنظمة: تعني قدرتها على �لتحكم بنموها وتطورها، وبالتايل �ل�سيطرة على �إدر�كها لاجتاه.  .4
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كما بني كُل من Poulsen وArthur � )2005( �مل�سار �إليهما يف رد�يدة )2016( �أن �ملنظمة �لذكية تتوفر فيها 
ثاث خ�سائ�ص، هي: 

�لثقافة: وت�سهم يف �سياغة طبيعة عاقات �الأفر�د من د�خل وخارج �ملنظمة وطريقة عملهم مع بع�سهم   �أ. 
�لبع�ص.

�لقدر�ت: حيث توظف �ملنظمة جميع مهار�تها ومعارفها �ملتو�فرة لتقدم �ملنتجات و�خلدمات �إىل زبائنها.  ب. 
�الرتباطــات: ترتبــط �ملنظمــة مبجموعة �ســنعتها مــن خال عاقــات د�خليــة )�لعاملــني( وخارجية   ج. 

)�ملوردين و�لزبائن و�ل�سركاء(.
معوقات �ملنظمة �لذكية: 

تو�جــه �ملنظمــات �لذكيــة على م�ســتوى �لعــامل كثري من �ملعوقــات �لتي تقــف عائقًا �أمــام حتقيقهــا الأهد�فها 
�ملخططة، وتتمثل يف �لتايل )�لعرياوي، 2011(:

قد ال تبذل �الإد�ر�ت �لعليا �جلهد �لكايف لتهيئة �لظروف �ملنا�سبة لعمل �الإد�رة �لذكية يف �ملنظمة.  )1
عدم كفاية �ملو�رد �ملالية �خلا�سة بتوفري �الآالت و�ملعد�ت و�ملخترب�ت.  )2

�نخفا�ص م�ستوى �الأجور و�لرو�تب و�ملحفز�ت و�ملكافاآت.  )3
�لروتني و�لبريوقر�طية.  )4

�أبعاد �ملنظمة �لذكية: ميكن حتديد �أبعاد �ملنظمة �لذكية يف �الأبعاد �الآتية )�لطائي و�آخرون، 2013(:
ذكاء �الأعمــال: حظــي مفهــوم ذكاء �الأعمــال بالكثــري مــن �الهتمــام يف نظريــة �ملنظمــة، فالعديــد من   .1
�لباحثــني كتبــو�، �أو علــى �الأقــل تاأثرو� مبفهــوم �لــذكاء يف منظمات �الأعمــال، فمنهم من عرفــه باإد�رة 
وتن�ســيق �ملعلومات و�الأفكار ب�ســكل كفء، مــن �أجل حتقيق حاجات �لزبون.و�آخــرون عرفها باأنها �ملقدرة 

�لفكرية للمنظمة حلل �مل�سكات �لتنظيمية، من خال توحيد قدر�تها �لفنية و�لب�سرية.
�تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي: تتمثل عملية �تخاذ �لقر�ر بال�سكل )1( وذلك كما ياأتي:  .2

�نخفا�ص م�ستوى �الأجور و�لرو�تب و�ملحفز�ت و�ملكافاآت.  )3  .3
و�لبريوقر�طية. �لروتني   )4

�أبعاد �ملنظمة �لذكية: ميكن حتديد �أبعاد �ملنظمة �لذكية يف �الأبعاد �الآتية )�لطائي و�آخرون، 2013(:
ذكاء �الأعمــال: حظــي مفهــوم ذكاء �الأعمــال بالكثــري من �الهتمــام يف نظرية �ملنظمــة، فالعديد من   .1
�لباحثــني كتبــو�، �أو علــى �الأقــل تاأثرو� مبفهــوم �لــذكاء يف منظمات �الأعمــال، فمنهم من عرفــه باإد�رة 
وتن�ســيق �ملعلومات و�الأفكار ب�ســكل كفء، مــن �أجل حتقيق حاجات �لزبون.و�آخــرون عرفها باأنها �ملقدرة 

�لفكرية للمنظمة حلل �مل�سكات �لتنظيمية، من خال توحيد قدر�تها �لفنية و�لب�سرية.
ياأتي: كما  وذلك   )1( بال�سكل  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  تتمثل  �لتناف�سي:  �ملوقف  ودعم  �لقر�ر�ت  �تخاذ   .2

�شكل )1(: عملية اتخاذ القرار
امل�شدر: )الطائي واآخرون، 2013(

 

 البيانات

 (4) ذكاء أعمال

 خزن المعلومات

 البيانات

(2) 

 تقييم البيانات

(5) 

 اتخاذ القرارات ودعم الموقف التنافسي
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ويت�سح من �سكل )1( �أن �ملنظمة �لذكية تعتمد ب�سكل كبري على �ملعلومات �ملرتبطة بق�سية معينة يف �تخاذها 
للقــر�ر�ت، بحيــث ت�ســتطيع من خالهــا حتقيق �ملوقــف �لتناف�ســي �ملخطط له وفقــًا للخطة �ال�ســرت�تيجية، 

وي�سرتط للمعلومات �أن تتوفر فيها �حلد�ثة و�ملو�سوعية و�مل�سد�قية لتحقيق �لهدف منها.
�لتوجــه �الإبد�عي: ي�ســري �لتوجــه �الإبد�عي �إىل �جلهــود �ملبذولة من قبل �لعاملــني يف �ملنظمة الإيجاد   .4
�لفر�ــص �جلديــدة �أو �حللــول �ال�ســتثنائية، لذلــك تعتــرب �الإبد�عيــة مبثابــة �جتاهــات �لريــادي نحو 
�الإبــد�ع ورغبتــه فيه، وهي تت�ســمن �البتــكار يف �ملنتجات �جلديدة، �أو حت�ســني �لعمليــات �لتكنولوجية، 
 لذلــك فــاإن هنــاك ثاثــة �أنــو�ع مــن �الإبــد�ع �لــذي متار�ســه �ملنظمــات �لرياديــة، علــى �لنحــو �الآتــي 

)فرعون و�آخرون، 2015(:
�البتكار: وهو ن�ساط البتكار وتطوير منتج جديد �أو عملية جديدة.  �أ. 

�الإبــد�ع: وهو �إيجــاد منهج جديد مــن عملية �البتكار و�الإبــد�ع، فاالبتكار يجلب �الأ�ســياء �جلديدة   ب. 
للوجود، بينما �الإبد�ع يجلب �الأ�سياء �جلديدة لا�ستعمال.

�لتقليد: ��ستخد�م �إبد�عات �الآخرين كما هي دون تعديات.  ج. 
�إن �ملنظمات �لتي متتلك هذه �الأبعاد �لثاثة ميكن �أن ت�سبح ذكية يف جمال عملها.

خطــو�ت جنــاح �ملنظمات �لذكية: من �أهم خطو�ت جناح �ملنظمات �لتــي تعمل وفقًا لنظام �الإد�رة �لذكية هي 
�الآتي )�لعرياوي، 2011(:

Ԁ  أواًل: �جلاذبيــة: �ملنظمــات �لتــي تريد �أن تكون لديهــا �إد�ره ذكية قوية وناجحة يجــب عليها �أن تكون�
جذ�بــة جــدً�، مــن خال ماتقدمــه من �أجــور ورو�تب متميــزة ومكافــاآت وحمفز�ت ماديــة ومعنوية 

جمزية جد�ً، بحيث جتعل �لفرد �لذكي يحقق �لهدف �لذي جاء من �أجله.
Ԁ  ثانيا: �ل�ســهرة: �ملنظمات �ل�ســناعية و�خلدمية يجــب �أن تكون معروفة من خــال �لدعاية و�لتعريف

�مل�ســتمر عــن �إجناز�تهــا �ملحليــة و�خلارجيــة، الأن �ســهرة �ملنظمات ت�ســهل دخــول �لكــو�در �ملوهوبة 
و�ل�سابة، �لتي تعزز من جناحها يف �مل�ستقبل .

Ԁ  ثالثــا: �لتخطيــط �جليد: �إمكانية �حل�ســول على �أفــر�د �أذكيــاء وموهوبني ياأتي من خــال �لتخطيط
�جليد، �أو من خال �لزيار�ت �ملتكررة �إىل �جلامعات و�ملعاهد و�سرح بر�مج �ملنظمة �ل�سناعية، �أوعن 
طريق ح�ســور �ملوؤمتر�ت �لعلمية �لتي تعقدها �ملنظمات �أو �جلامعات �أو طاب �لدر��سات �لعليا �لذين 

ميكن �لتعاقد معهم فور تخرجهم يف �لدر��سات .
Ԁ  ر�بعــا: �خلــربة و�لتجربة: �إن �خلربة و�لتجربة �لتي متتلكها �ملنظمــات �ملتطورة تعترب �إحدى خطو�ت

�إعان جناحها، وذلك من خال �لدور �ملهم �لذي تلعبه يف و�سع بر�مج �ال�ستفادة من �الأفر�د �الأذكياء 
و�ملوهوبني، �إ�ســافة �إىل و�سع بر�مج �ختيارهم، مع ر�ســم �لدعاية �ملنا�سبة �سو�ء كان ذلك عن طريق 
عقد �لندو�ت �أو �قامة �ملوؤمتر�ت �لعلمية لكل هذه �خلطو�ت، وجتعل �لطرق �سالكة ومفتوحة الأفر�د 

�الإد�رة �لذكية لدخول �ملنظمات �الإنتاجية وباأقل �لتكاليف الإجناح عملها .
Ԁ  خام�ســًا: �لنوعيــة: �ملهم يف عمــل �الإد�رة �لذكية لي�ص كرثة عــدد �الأفر�د يف �ملنظمات �ل�ســناعية، بل

نوعية �ملو�هب ودرجات �لذكاء �لتي يتمتع بها هوؤالء �ملوهوبني و�الأذكياء، وكذلك نوع �مل�سروع �لذي 
يكلفون بتنفيذه.

ثانيًا: ماهية �الإبد�ع �لتقني: يعّرف �الإبد�ع على �أنه �جلهود �لعلمية لتلبية �حتياجات �لزبائن )�ل�ســيوف(، 
وخلــق �لعمليــات �جلديــدة �لتــي ت�ســاعد علــى ذلــك. وعّرفــه جــرو�ن )2002، 22( �أنــه مزيــج مــن �لقدر�ت 
و�ال�ســتعد�د�ت و�خل�ســائ�ص �ل�سخ�ســية، �لتي �إذ� ما وجدت بيئة منا�ســبة ميكن �أن ترقى بالعمليات �لعقلية 
لتوؤدي �إىل نتاجات �أ�ســلية ومفيدة، �ســو�ء بالن�ســبة خلرب�ت �لفرد �ل�ســابقة، �أو خرب�ت �ملوؤ�س�ســة �أو �ملجتمع 
�لعــام �أو �لعــامل، �إذ� كانــت �لنتاجات من م�ســتوى �الخرت�قات �الإبد�عيــة يف �أحد ميادين �حلياة �الإن�ســانية. 
�أما جنم )2003، 22 - 23( فقد عّرف �الإبد�ع �أنه "قدرة �ل�ســركة �أو �ملنظمة على �لتو�ســل �إىل ما هو جديد، 

وي�سيف قيمة �أكرب و�أ�سرع من �ملناف�سني يف �ل�سوق".

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.4


المجلة العربيـة لضمـان 84
جودة التعليم الجامعي

د. مريفت حممد ر��سي      �أ. ديانا عبد �لنا�سر �أبو �سمالة       �أ. �سيماء مو�سى هنيـــــــة 
املجلد احلادي ع�شر العدد )36( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.4

وبناًء على ما �ســبق ذكره فاإن �الإبد�ع مدخل لتقدمي منتجات �أو خدمات �أو عمليات جديدة تقدم �إىل �ل�ســوق 
كمنتجــات يخلــق �لطلب، من �أجل خدمة �ل�ســيوف و�لعماء من جهة وحتقيق �أهــد�ف �لكلية من جهة �أخرى. 
ومن وجهة نظر �لباحثات فاإن �ملبدع يف جمال �الإد�رة هو �سخ�ص – يف �لغالب – يرغب وي�سعى للمعرفة ودخول 
�ملجهــول ودخول جماالت ��ســتثمار غري معروفة �ســابقًا، ويحاول �لتفكري بطر�ئق جديــدة يف �لعمل. كما ترى 
�لباحثات �أن �الإبد�عات �لتقنية متار�ص دورً� متز�يدً� يف �لت�سنيع و�خلدمات لتوليد تقنية جديدة وحم�سنة، 

�أو تدعم بد�ئل �ملنتجات وخيار�ت �خلدمات �لبديلة و�جلودة �لعالية، ف�سًا عن بع�ص �ملنتجات �ليومية.
 �أهميــة �الإبــد�ع �لتقنــي: تتحــدد �أهميــة �الإبــد�ع �لتقنــي من خــال حتقيــق �لفو�ئــد �الآتية )�ل�ســامر�ئي،

:)7 ،2000 
حت�سني خدمة �مل�ستهلكني، وذلك من خال �ملرونة و�لتكيف حلاجاتهم على �أ�سا�ص ما يعرف بالزبونية.  �أ. 

حت�ســني �إنتاجيــة �ملنظمــة، وذلك بتحقيــق �لكفــاءة و�لفاعليــة يف �الأد�ء، و�إجناز �الأهد�ف و��ســتخد�م   ب. 
�ملو�رد و�لطاقة ب�سكل �قت�سادي، وزيادة �ملبيعات و�الأرباح.

زيــادة قــدرة �ملنظمــة علــى �ملناف�ســة عن طريــق �ســرعة تقدميهــا للمنتجات �جلديــدة وتغيــري �لعملية   ج. 
�الإنتاجية.

تقليل كلف �لت�سنيع من خال �الإبد�ع يف �لعملية، وحت�سني �سورة �ملنظمة، وجعلها جذ�بة للم�ستهلكني.  د. 
وممــا يعــزز هذه �الأهمية هــو تز�يد مقد�ر ما تخ�س�ســه وتنفقه �لــدول و�ملنظمات من ميز�نياتهــا على جهود 

�لبحث و�لتطوير �لذي يعد �لقناة �لرئي�سية لاإبد�ع �لتقني.
�أهــد�ف �الإبــد�ع �لتقنــي: يحقق �الإبــد�ع �لتقني عدة �أهد�ف، ت�ســعى من خالها �ملنظمات �ملناف�ســة الإر�ســاء 
�لزبائــن، مــن خال �إ�ســباع حاجاتهم ورغباتهم، ومــن هذه �الأهد�ف كمــا تر�ها �لباحثات، حت�ســني �لنوعية، 
وخلــق �أ�ســو�ق جديدة، و�متد�د �سل�ســلة �ملنتوجات، وتخفي�ص كلف �لعمل، وحت�ســني عمليــات �الإنتاج، وتقليل 
�ملــو�د �خلام، وتقليل �ل�ســرر �لبيئي، وتوفري ��ســتغال �لطاقــة، و�لتو�فق مع �لتعليمــات، و�إحال منتوجات �أو 

خدمات.
�أنــو�ع �الإبــد�ع �لتقنــي: �أ�ســار Corea�)2000( وTrott�)2002( �أن �الإبــد�ع �لتقنــي يت�ســمن �أربعة متغري�ت 
هي: تقدمي منتوج جديد، حت�ســني منتوج حايل، ت�ســميم عملية �إنتاجية جديدة، حت�ســني عملية قائمة. �أما 

Pini�،Mazzanti�،Antonioli وTortia�)2004، 23( فقد ميزو� �أربعة �أنو�ع رئي�سية لاإبد�ع �لتقني:
تقدمي تقنيات، �إبد�ع �ملنتج و�لعملية، و�سبط �جلودة.  .1

�لتغري�ت يف �أنظمة �ملكافاأة �أو �لتعوي�ص.  .2
�الإبد�عات �ملعيارية يف منظمة �لعمل.  .3

�الإبد�عات �ملنظمة �لتي تدل �سمنًا على م�ساهمة و�إ�سر�ك �لعامل.  .4
جهــود و�إجنــاز�ت �لكلية: حر�ســت كلية فل�ســطني �لتقنية بدير �لبلح منذ �أكرث من ع�ســرين عامــًا على �إعد�د 
�لكفــاء�ت �ملبدعــة و�ملو�ئمة ملتطلبات �ســوق �لعمــل �لتي تتميز باأخــاق �ملهنة، دعمًا منها يف بناء �القت�ســاد 
�لوطنــي، ومــن منطلــق �ل�ســعي نحو مو�كبــة �لتطور �لعلمــي و�لتكنولوجــي فقد قامــت �لكلية بافتتــاح بر�مج 
�لبكالوريو�ــص و�لدبلــوم �لتقني ة �لتي حتاكــي �ملجاالت �لعلمية �لتقنية �حلديثة مــع تطبيق �ملناهج �لعلمية 

�ملتطورة .
وتطويــرً� لل�سيا�ســات �لتعليميــة فاإن �لكلية عملــت على رفع جودة �لعمليــة �لتعليمية، و�لتح�ســني، و�لتطوير 
�مل�ســتمر يف خمتلــف �لتخ�س�ســات �لتقنيــة فيهــا، و�أدخلت نظــام �لتعليم �الإكــرتوين كاأحد �الأنظمة �مل�ســاندة 
للدر��ســة من �أجل تطوير تكنولوجيا �لتعليم بالكلية. وقد �ســاهمت �لنقلة �لنوعية �مللمو�سة يف كافة مناحي 
�لعمــل يف �لكلية يف بناء �ســر�كات حمليــة ودولية لدعم �لتوجه �ال�ســرت�تيجي يف �لتطوير، وتبادل �خلرب�ت 

و�ملنفعة مبا يخدم �لعملية �لتعليمية يف �لكلية.
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الدراسات السابقة:
هدفت در��سة Al-Zu’bi�)2016( �إىل �لتعّرف �إىل �أبعاد �لذكاء �ال�سرت�تيجي)�لت�سور، و�لب�سرية، و�ل�سر�كة، 
و�حلد�ص، و�الإبد�ع( ودورها يف حتقيق خفة �حلركة �لتنظيمية يف قطاع �ل�سناعات �ال�ستخر�جية و�لتعدينية 
يف �الأردن، و��ســتخدم �لباحــث �ال�ســتبانة كاأد�ة جلمــع �لبيانــات، و�عتمــد �ملنهج �لو�ســفي �لتحليلي للو�ســول 
للنتائج من خال عينة من �ســركات �لتعدين يف �الأردن، وتو�ســلت �إىل �أن جميع �أبعاد �لذكاء �ال�سرت�تيجي لها 

تاأثري يف حتقيق خفة �حلركة �لتنظيمية، ولكن كان �لتاأثري �الأكرث على �الإبد�ع.
�أمــا در��ســة Omidifar وRadmehr�)2016( فهدفــت �إىل معرفــة �لعاقــة بني �لتفكري �لفل�ســفي و�لذكاء 
�ال�ســرت�تيجي من وجهة نظر مديري �الأق�ســام يف �ســركة �ســايبا، و��ســتخدم �لباحث �ال�ســتبانة كاأد�ة جلمع 
�لبيانات، و�عتمد �ملنهج �لو�ســفي �لتحليلي للو�ســول للنتائج من خال عينة من )90( مديرً� من �ســركة �سايبا 
بكا�سان، وتو�سلت �إىل وجود عاقة بني عنا�سر �لذكاء �ال�سرت�تيجي ترتبط بالتفكري �لفل�سفي وتوؤثر فيه.

بينما هدفت در��ســة رد�يدة )2016( �إىل بيان �أثر خ�ســائ�ص �ملنظمة �لذكية يف �إد�رة �الأزمات بامل�ست�ســفيات 
�خلا�ســة مبدينة عمان، و��ســتخدم �لباحث �ال�ســتبانة كاأد�ة جلمع �لبيانات، و�عتمد �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي 
للو�سول للنتائج من خال عينة من )33( م�ست�سفى من �مل�ست�سفيات بعمان ت�ستمل على )314( فرد�، وتو�سلت 
�إىل تقدمي جمموعة من �لبد�ئل �ال�سرت�تيجية �ل�سليمة حلل �مل�سكات و�الأزمات �لطارئة و�ملحتملة، و�سرورة 
�لتو��ســل مع �ملتخ�س�ســني لعاجها، وذلك من خال �إجر�ء جل�ســات ع�سف ذهني وور�ص عمل تدريبية ترتبط 
مبنهجيات مو�جهة �الأزمات و�أ�ســاليبها، وتوفري و�ســائل �لتقييم للبد�ئل �ال�ســرت�تيجية ملعرفة مدى ماءمتها 
الآليــة حل �مل�ســكات و�الأزمات، و�لعمل علــى تطوير متغري�ت �لبيئة �لتنظيمية �ملختلفة للم�ست�ســفيات، بدءً� 

بالهيكل �لتنظيمي ثم مو�رد �مل�ست�سفى و�أخريً� ثقافته �لتنظيمية. 
كمــا �أن در��ســة Al-Kasasbeh، Al-Kasasbeh وAL-Faouri�)2016( هدفــت �إىل �ختبــار �أثر عنا�ســر 
�ملنظمة �لذكية )�لروؤية �ال�ســرت�تيجية، �لثقافة، نظام �حلو�فز و�لدعــم( على �الأد�ء �لبيئي و�الجتماعي، 
و��ســتخدم �لباحــث �ال�ســتبانة كاأد�ة جلمــع �لبيانات، و�عتمــد �ملنهج �لو�ســفي �لتحليلي للو�ســول للنتائج من 
خــال عينــة مــن )130( مديرً� من مديري وروؤ�ســاء �الأق�ســام يف �ل�ســركات �الأردنية )�حلديد و�لفو�ســفات(، 
وتو�سلت �إىل �أن �ل�سركات تطبق عنا�سر �ملنظمة �لذكية و�الأد�ء �الجتماعي بدرجة متو�سطة، وال يوجد �أثر 
للمتغري�ت)�لروؤية �ال�ســرت�تيجية، و�لثقافة( على �الأد�ء �الجتماعي و�لبيئي لل�ســركات، ويوجد �أثر لنظام 

�حلو�فز و�لدعم على �الأد�ء �لبيئي لل�سركات.
و�ســعت در��ســة Pourghaz�،Kahkha وMarziyeh�)2015( �ىل بيــان �لعاقــة بني �لــذكاء �لتنظيمي مع 
�إد�رة �البتــكار و�لتقــدم �لوظيفــي يف �ملنظمة، و��ســتخدم �لباحث �ال�ســتبانة كاأد�ة جلمع �لبيانــات، و�عتمد 
�ملنهــج �لو�ســفي �لتحليلــي للو�ســول للنتائج من خال عينة مــن )52( مدير� و)51( مديرة مــن جميع مديري 
�ملد�ر�ص �لثانوية يف زهد�ن باإير�ن، وتو�ســلت �لدر��ســة �إىل �أن مكونات �لذكاء �لتنظيمي �ملتمثلة يف )�لرغبة 
يف �لتغيــري، �لــروح وفرق �لعمــل، تطبيق �ملعرفة، و�ســبط �الأد�ء( ترتبط �إىل حد كبري مــع �لتقدم �لوظيفي، 
و�أثبتت �لدر��ســة �أنه ال يوجد فروق تعزى ملتغري �جلن�ص بني ��ســتجابات �ملبحوثني حول تاأثري �إد�رة �البتكار 

على �لذكاء �لتنظيمي.
�أمــا در��ســة خليــل )2016( فقــد هدفت �إىل بيــان �أثر �الإبــد�ع �لتقني يف ت�ســميم �ملنتوج يف �ل�ســركة �لعامة 
لل�ســناعات �جللديــة مبعمل بغد�د، وتقييــم عملية �الإبد�ع �لتقنــي و�أثرها يف تقدمي منتوجــات تلبي رغبات 
�لزبائــن �ملتغــرية و�ملتجــددة، و��ســتخدم �لباحــث �ال�ســتبانة كاأد�ة جلمــع �لبيانــات، و�عتمد �ملنهج �لو�ســفي 
�لتحليلــي للو�ســول للنتائــج مــن خال عينــة مــن موظفــي �ل�سركة �لع�مــة لل�سناعات �جللدية/معمــل بغد�د 
�سمات  من  يعد  �ملنظمات،  �سلوكا يف  �الإبد�ع  تبني  �أن  �إىل  و�النتاج، وتو�سلت  �لت�سميم  "�لكادرة" خارج ق�سم 
�الإد�رة �حلديثــة، لكونــه و�سيلة تــوؤدي �إىل تفوق ومتييز �ملنظمات عن مناف�سيهــا، ف�سا عن قدرتها على تنوع 
منتجاتهــا لتحقيق حاجات ورغبات �لزبائن �ملتغرية، و�أن �الإبــد�ع �لتقني هو �أ�سا�ص �لتطور و�لنمو للمنظمات 

�حلديثة، فهو ي�ساعد يف ت�سميم وتطوير �ملنتوج �لذي ت�سوقه �ل�سركة.
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وهدفــت در��ســة فرعون و�آخرون )2015( �إىل �لتحقق من �لعاقة و�لتاأثــري بني بناء قدر�ت �ملو�رد �لب�سرية 
وتطويــر �أمنوذج �ملنظمات �لذكية، و��ستخدم �لباحث �ال�ستبانة كاأد�ة جلمع �لبيانات، و�عتمد �ملنهج �لو�سفي 
�لتحليلــي للو�ســول للنتائج من خال عينة من )308( عامًا من كافة �مل�ستويــات �الإد�رية �لعاملني يف �سركات 
�الت�ساالت يف �لعر�ق )زين �لعر�ق، �أ�سيا�سيل، كورك(، وتو�سلت �إىل �أهمية و�سع �خلطط و�لرب�مج �مل�ستقبلية 
لتفعيــل دور بنــاء قدر�ت �ملو�رد �لب�سرية يف تطوير �ملنظمات �لذكية، و�ســرورة قيام �ملنظمات با�ستثمار بناء 
قــدر�ت �ملــو�رد �لب�سريــة ��ستثمــارً� �أمثــل يف ��ستنباط �أف�ســل �الأ�ساليب �لتــي ت�سمح بتحقيق �لتطــور لنموذج 

�ملنظمات �لذكية.
التعليق على الدراسات السابقة:

تتميز �لدر��سة �حلالية عن �لدر��سات �ل�سابقة باالآتي: 
هدفــت �إىل �لتعــّرف �إىل دور �ملنظمــة �لذكيــة يف م�ساعدتها علــى �لتحول �إىل منظمة مبدعــة، �نطاقًا   �أ. 
مــن �أهميــة مفهــوم �ملنظمة �لذكية و�أهميتــه يف �لتغلب علــى �لتحديات، و��ستغال �لفر�ــص �لتي تو�جه 
�ملنظمــات يف بيئة �لعمــل �ملتغرية و�ملتطورة ب�سكل د�ئــم وم�ستمر، يف ظل �لثــورة �لعلمية و�لتكنولوجية 
�لتــي تتطلــب تعزيز نقاط �لقوة ومعاجلة نقاط �ل�سعف، لت�سل �ملنظمــات ملكانة مرموقة حتقق �أهد�فها 

�ل�سامية بجودة عالية، ت�ستطيع من خالها �ملناف�سة �ملحلية و�القليمية و�لدولية.
طبقت �لدر��سة خال �لف�سل �لدر��سي �لثاين 2016 /2017م، و�سملت عينة �لدر��سة جميع �لعاملني يف   ب. 
و�حدة من �لكليات �لتقنية �لر�ئدة يف قطاع غزة، �لتي تخت�ص مبجال تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت 
و�لرب�مــج �لتقنيــة، و�لتي تعترب حمورً� رئي�سًا يف ت�سيري �الأعمــال يف �ملنظمات، و�لتي ت�ستطيع من خالها 

�ملناف�سة و�لتميز.
 ج.  مت تطبيــق �لدر��ســة �حلاليــة يف بيئة ��ستثنائية غــري م�ستقرة، تعــاين فيها �ملنظمــات �لفل�سطينية من 
و�قــع �سيا�ســي و�قت�سادي غــري منا�سب يتمثل يف �حل�ســار �جلائر، و�لظــروف �القت�ساديــة �ل�سعبة، مما 
يفر�ــص قيودً� علــى قيادتها، وحتديًا و��سحًا نحو �إد�رتها ��سرت�تيجيًا وفقــًا ملتطلبات �لو�قع �خلا�ص مما 
يك�سبــه خ�سو�سيــة �ساملة، وذلك بعك�ص �لدر��سات �ل�سابقة �لتي طبقت يف دول ذ�ت �سيادة كاملة، تتميز 

با�ستقر�ر �لبيئة �ملحيطة بها. 
�ختلفــت �لدر��ســة �حلالية عن �لدر��سات �ل�سابقــة من حيث طبيعة �لعينة، و�لفــرتة �لزمنية، حيث مت   د. 
تطبيــق �لدر��سة على �إحدى �لكليات �لتقنيــة يف قطاع غزة �لتي متنح خدمات خمتلفة يف جمال �لتعليم 
و�لبحــث �لعلمــي، من خال ��ستخد�م �النرتنت و�خلدمات �الإلكرتونيــة، فهي بذلك جاءت مكملة للنق�ص 

يف �لدر��سات �ل�سابقة. 
��ستفــادت �لباحثــات مــن �لدر��ســات �ل�سابقــة �لتــي مت عر�سهــا يف بلــورة م�سكلــة �لدر��ســة، و�أ�سئلتهــا،   هـ. 
وفر�سياتهــا، و�إثــر�ء �الإطــار �لنظــري للدر��سة �حلاليــة، ويف ت�سميــم �أدو�ت جمع �ملعلومــات و�لبيانات 
�لازمة، وحتديد جمتمع وعينة �لدر��سة، و�لبيئة �الأن�سب الإجر�ء �لدر��سة، وحتديد متغري�ت �لدر��سة 
ومقارنة نتائجها مع نتائج �لدر��سة �حلالية، وتنوعت �أدو�ت جمع �ملعلومات ما بني �ال�ستبانات و�ملقابات 

�ل�سخ�سية على عينة �لدر��سة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج �لدر��سة: 

مــن �أجــل حتقيق �أهــد�ف �لدر��سة مت ��ستخد�م �ملنهــج �لو�سفي �لتحليلي، �لذي يعــرف باأنه طريقة يف �لبحث 
تتنــاول �أحــد�ث وظو�هــر وممار�ســات موجــودة متاحــة للدر��ســة و�لقيا�ــص كما هــي دون تدخــل �لباحث يف 

جمرياتها، وي�ستطيع �لباحث �أن يتفاعل معها في�سفها ويحللها.
جمتمع �لدر��سة:

يتكــون جمتمــع �لدر��ســة من جميــع �الأكادمييــني و�الإد�ريــني – با�ستثناء فئــة �خلدمات – يف كليــة فل�سطني 
�لتقنية بدير �لبلح، و�لبالغ عددهم )147( �أكادمييًا و�إد�ريًا )ق�سم �سوؤون �ملوظفني، 2017(.

عينة �لدر��سة: 
مت �ختيــار عينــة �لدر��سة با�ستخــد�م �أ�سلوب �حل�سر �ل�سامــل، وقد مت توزيع )147( ��ستبانــة، ومت ��سرتد�د 
%(، وبعــد تفح�ــص �ال�ستبانــات مت ��ستبعاد عدد )8( ��ستبانــات نظر� لعدم  )84(، بن�سبــة ��ستجابــة )57 
حتقــق �ل�ســروط �ملطلوبــة لاإجابة فيها، وبذلك يكــون عدد �ال�ستبانــات �خلا�سعة للدر��ســة )76( ��ستبانة، 

وجدول )1( يو�سح خ�سائ�ص عينة �لدر��سة.
جدول )1(: خ�شائ�ص عينة الدرا�شة

�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�سنو�ت �خلدمة�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�لعمر
%4اأقل من 30 �شنة %4اأقل من 5 �شنوات5.3     5.3

%14من 30 �شنة اإىل اأقل من 40 �شنة %14من -5 10 �شنوات18.4     18.4

%16من 40 �شنة اإىل 50 �شنة %16من 10 – 15 �شنة21.1     21.1

%42اأكرث من 50 �شنة %42اأكرث من 15 �شنة55.3     55.3

76100.0�ملجموع76100.0�ملجموع

�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�ملوؤهل �لعلمي�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�مل�سمى �لوظيفي
%28اأكادميي %12دبلوم36.8   15.8

%33اإداري %22بكالوريو�ص43.4   28.9

%15اأكادميي مبن�شب اإداري %26ماج�شتري19.7   34.2

%16دكتوراه  21.1

%76�ملجموع %76�ملجموع100     100

ويت�سح من جدول )1( �أن �لغالبية من عينة �لدر��سة هم ممن تزيد �أعمارهم عن 50 �سنة، وتزيد خربتهم عن 
15 �سنة، ويحملون موؤهات علمية عليا.

�أدو�ت �لدر��سة:
�الأد�ة �الأوىل: �ال�ستبانــة: بعــد �الإطاع علــى �أدبيات �لدر��سة �ملتعلقة مبو�ســوع �لدر��سة، فقد مت بناء �أد�ة 

�لدر��سة )�ال�ستبانة( ح�سب �خلطو�ت �ملت�سل�سلة �الآتية:
مت حتديد �لهدف �لذي من �أجله �ست�سمم �ال�ستبانة، ثم مت �إعد�د ��ستبانة �أولية من �أجل ��ستخد�مها يف   .1

جمع �لبيانات و�ملعلومات.
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عر�ص �ال�ستبانة على �مل�سرف من �أجل �ختبار مدى ماءمتها جلمع �لبيانات، مت تعديل �ال�ستبانة ب�سكل   .2
�أويل ح�ســب مــا يــر�ه �مل�سرف، ثم مت عر�ــص �ال�ستبانة على جمموعة من �ملحكمــني �لذين قامو� بدورهم 
بتقدمي �لن�سح و�الإر�ساد وتعديل وحذف ما يلزم، ومت �إجر�ء در��سة �ختبارية ميد�نية �أولية لا�ستبانة 

وتعديلها ح�سب ما ينا�سب.
توزيــع �ال�ستبانــة على جميع �أفــر�د �لعينة جلمع �لبيانات �لازمة للدر��سة، ولقــد مت تق�سيم �ال�ستبانة   .3

�إىل ثاثة �أق�سام كما يلي:
�لق�سم �الأول: يتكون من �لبيانات �الأ�سا�سية ملجتمع �لدر��سة ويتكون من �أربعة متغري�ت.

�لق�سم �لثاين: يتناول �ملنظمة �لذكية، ومت تق�سيمه �إىل ثاثة حماور كما يلي: �ملحور �الأول: ذكاء �الأعمال 
ويتكــون مــن )10( فقر�ت، �ملحور �لثــاين: �تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�ســي ويتكون من )10( فقر�ت، 

�ملحور �لثالث: �لتوجه �الإبد�عي ويتكون من )10( فقر�ت.
�لق�سم �لثالث: �الإبد�ع �لتقني ويتكون من )15( فقرة.

وقد كانت �الإجابات على كل فقرة ح�سب مقيا�ص ليكارت �خلما�سي، وجدول )2( يو�سح ذلك:
جدول )2(: مقيا�ص الإجابة على الفقرات

قليلة جدً�قليلةمتو�سطةكبريةكبرية جدً�درجة �ملو�فقة
54321الدرجة

�الأد�ة �لثانية: �ملقابلة �ل�سخ�سية:
 قامــت �لباحثــات باإعــد�د �أ�سئلة �ملقابلة �ل�سخ�سية �لتــي �أجريت مع كل من )�لنائــب �الأكادميي، رئي�ص ق�سم 
�حلا�ســوب، رئي�ــص ق�ســم �ملهن �لهند�سيــة، رئي�ص ق�سم �جلودة(، لفــرتة ترت�وح ما بــني )15 - 30 دقيقة( لكل 
مقابلــة يف �سهــر )5 /2017(، حيث �ساهمت يف بناء ت�سور�ت لدى �لباحثات حول مو�سوع �لدر��سة، ومتثلت يف 
طبيعــة ��ستخد�م �لتكنولوجيا يف تطويــر �لعمليات، وطبيعة �لرب�مج �لتطويرية �ملقدمة للعاملني، مع حتديد 
�ملعوقات و�لتحديات �لتي ير�ها كل منهم من وجهة نظره يف تطبيق �لكلية للتكنولوجيا �ملتطورة و�حلديثة يف 

عمليات �لكلية �الأكادميية و�الإد�رية و�أثر ذلك على حتول �لكلية �إىل منظمة ذكية.
إجراءات الدراسة الميدانية:

�سدق وثبات �ال�ستبيان:
�عتمــادً� علــى �الأدبيات و�لدر��سات �ل�سابقة فقد مت تطويــر ��ستبيان مكون يف �سورته �الأولية من )50( فقرة 

موزعة على �أربعة حماور، ومت �لتاأكد من �سدقه من خال ما ياأتي:
1 - �ســدق �ملحكمــني: مت عر�ــص �ال�ستبيان علــى جمموعة من �ملحكمــني، تاألفت من )8( �أع�ســاء من �أع�ساء 
�لهيئــة �لتدري�سية يف كلية فل�سطني �لتقنية �ملتخ�س�سني يف �الإد�رة و�الإح�ساء و�لرتبية، وقد ��ستجابت 
�لباحثات الآر�ء �ل�سادة �ملحكمني، ومت �إجر�ء ما يلزم من حذف وتعديل يف �سوء مقرتحاتهم، بعد ت�سجيلها 

يف منوذج مت �إعد�ده لهذ� �لغر�ص، وقد كانت عدد �لفقر�ت يف �ل�سورة �لنهائية لا�ستبيان )45( فقرة.
2 - �ســدق �الت�ســاق �لد�خلي لفقر�ت �ال�ستبانة: مت ح�ساب �الت�ســاق �لد�خلي لفقر�ت �ال�ستبيان من خال 
تطبيقــه علــى عينة �لدر��ســة �ال�ستطاعية �لبالغ حجمهــا )20( مفردة )مل يتــم ��ستبعادها من عينة 

�لدر��سة(، وذلك بح�ساب معامات �الرتباط بني كل فقرة و�لدرجة �لكلية للمحور �لتابعة له.
�ل�سدق �لد�خلي لفقر�ت �ملنظمة �لذكية: 

يو�ســح �جلــدول )3( �أن معامات �الرتبــاط بني كل فقرة من فقر�ت كل حمور و�ملعــدل �لكلي لفقر�ته، و�لذي 
يظهــر �أن معامــات �الرتباط �ملبينة د�لة عند م�ستوى داللة )0.05(، حيث �إن م�ستوى �لداللة لكل فقرة �قل 
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مــن 0.05 وقيمــة r �ملح�سوبــة �كرب من قيمــة r �جلدولية و�لتي ت�ســاوي 0.444، وبذلك تعتــرب فقر�ت �ملحور 
�سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.

جدول )3(: ال�شدق الداخلي لفقرات املحور الأول: ذكاء الأعمال

م�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط�لفقرةم�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط�لفقرة
.1**0.6900.001.2*0.5510.012

.3**0.7330.000.4**0.7930.000

.5**0.6110.004.6**0.7050.001

.7**0.7630.000.8**0.6520.002

.9**0.7670.000.10**0.8200.000

ويو�ســح �جلدول )4( �أن معامات �الرتباط بني كــل فقرة من فقر�ت كل حمور و�ملعدل �لكلي لفقر�ته، و�لذي 
يظهــر �أن معامــات �الرتباط �ملبينة د�لة عند م�ستوى داللة )0.05(، حيث �إن م�ستوى �لداللة لكل فقرة �قل 
مــن 0.05 وقيمــة r �ملح�سوبــة �كرب من قيمــة r �جلدولية و�لتي ت�ســاوي 0.444، وبذلك تعتــرب فقر�ت �ملحور 

�سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
جدول )4(: ال�شدق الداخلي لفقرات املحور الثاين: اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي

م�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط�لفقرةم�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط�لفقرة
.1**0.6380.002.2**0.8080.000
.3**0.8850.000.4**0.8140.000
.5**0.7880.000.6**0.7920.000
.7**0.8250.000.8**0.7260.000
.9**0.7260.000.10**0.7400.000

ويو�ســح �جلدول )5( �أن معامات �الرتباط بني كــل فقرة من فقر�ت كل حمور و�ملعدل �لكلي لفقر�ته، و�لذي 
يظهــر �أن معامــات �الرتباط �ملبينة د�لة عند م�ستوى داللة )0.05(، حيث �إن م�ستوى �لداللة لكل فقرة �قل 
مــن 0.05 وقيمــة r �ملح�سوبــة �كرب من قيمــة r �جلدولية و�لتي ت�ســاوي 0.444، وبذلك تعتــرب فقر�ت �ملحور 

�سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
جدول )5(: ال�شدق الداخلي لفقرات املحور الثالث: التوجه الإبداعي

م�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط�لفقرةم�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط�لفقرة
.1**0.6440.002.2**0.8340.000
.3*0.5140.020.4**0.7540.000
.5*0.5360.015.6*0.5270.017
.7**0.7580.000.8**0.9040.000
.9**0.7860.000.10**0.8380.000

ويو�ســح �جلدول )6( �أن معامات �الرتباط بني كــل فقرة من فقر�ت كل حمور و�ملعدل �لكلي لفقر�ته، و�لذي 
يظهــر �أن معامــات �الرتباط �ملبينة د�لة عند م�ستوى داللة )0.05(، حيث �إن م�ستوى �لداللة لكل فقرة �قل 
مــن 0.05 وقيمــة r �ملح�سوبــة �كرب من قيمــة r �جلدولية و�لتي ت�ســاوي 0.444، وبذلك تعتــرب فقر�ت �ملحور 

�سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
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جدول )6(: ال�شدق الداخلي لفقرات حمور الإبداع التقني

م�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط�لفقرةم�ستوى �لداللةمعامل �الإرتباط�لفقرة
.1*0.4760.034.2*0.5400.014
.3*0.5560.011.4**0.6710.001
.5*0.5510.012.6**0.6630.001
.7**0.7230.000.8**0.8440.000
.9**0.8490.000.10**0.7410.000

.11**0.7090.000.12**0.7010.001

.13*0.0454 -0.044.14*0.478 -0.033

.15**0.7690.000

�ســدق �الت�ســاق �لبنائي ملحــاور �لدر��سة: يبني جدول )7( معامات �الرتباط بــني معدل كل حمور من حماور 
�لدر��سة مع �ملعدل �لكلي لفقر�ت �ال�ستبانة.

جدول )7(: معامل الرتباط بني معدل كل حمور من حماور الدرا�شة مع املعدل الكلي لفقرات ال�شتبانة

م�ستوى �لداللةمعامل �الرتباطحمتوى �ملحور
0.7060.001**ذكاء الأعمال

0.9010.000**اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي

0.9260.000**التوجه الإبداعي

0.9140.000**الإبداع التقني

ويو�سح جدول )7( �أن معامات �الرتباط �ملبينة د�لة عند م�ستوى داللة 0.05، حيث �إن م�ستوى �لداللة لكل 
فقرة �أقل من 0.05 وقيمة r �ملح�سوبة �أكرب من قيمة r �جلدولية و�لتي ت�ساوي 0.444.

 )Split-Half Coefficient( ثبــات فقــر�ت �ال�ستبانة: مت ��ستخــد�م �أ�سلوب طريقــة �لتجزئــة �لن�سفيــة
للتحقق من مدى تو�فر �لثبات لا�ستبيان، و�جلدول )8( يو�سح معامات �رتباط بري�سون.

جدول )8(: معامل ارتباط بري�شون )طريقة التجزئة الن�شفية(

�لتجزئة �لن�سفيةعدد �لفقر�تحمتوى �ملحور
100.928ذكاء الأعمال

100.943اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي

100.926التوجه الإبداعي

150.849الإبداع التقني

ويت�ســح مــن جدول )8( �أن معامات �رتباط بري�سون عالية، ممــا يطمئن �لباحثات من ��ستخد�م �ال�ستبانة يف 
جمع �لبيانات.

�ملعاجلــات �الإح�سائيــة: مت تفريــغ وحتليــل �ال�ستبانــة من خــال برنامــج SPSS �الإح�سائــي ومت ��ستخد�م 
�الختبار�ت �الإح�سائية �لتالية:
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- �لن�سب �ملئوية و�لتكر�ر�ت.  1
- �ختبار �ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقر�ت �ال�ستبانة.  2

3 - معامل �رتباط بري�سون لقيا�ص �سدق �لفقر�ت، ومعامل �الرتباط بري�سون الإيجاد �لعاقة بني �ملتغري�ت.
- �ختبار t لعينة و�حدة One Sample T test ملعرفة متو�سط درجة ��ستجابة �ملبحوثني.  4

- �ختبار �النحد�ر �لب�سيط، و�ختبار حتليل �لتباين �الأحادي للفروق بني ثاث عينات م�ستقلة فاأكرث.  5

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
�ل�ســوؤ�ل �الأول: مــا م�ستوى تطبيق �لكلية الأبعاد �ملنظمة �لذكيــة؟ ولاإجابة عن �ل�سوؤ�ل �الأول وجميع �أ�سئلة 

�لبحث مت �ال�ستناد على جدول )9( يف تقدير درجة �ملو�فقة على فقر�ت �ملحور.
جدول )9(: تقدير درجة املوافقة

- 5.0�لفرتة  4.204.20 -  3.403.40 -  2.602.60 -  1.801.80 -  1

قليلة جداًقليلةمتو�شطةكبريةكبرية جداًدرجة املوافقة
54321الدرجة

ومت ح�ســاب �ملتو�ســط �حل�سابــي، و�النحــر�ف �ملعيــاري، و�لــوزن �لن�سبــي، كما مت ��ستخــد�م �ختبــار T للعينة 
�لو�حــدة ) One Sample T-Test( ملعرفة متو�سط درجة ��ستجابــة �ملبحوثني لتحليل فقر�ت �ال�ستبانة، 
وتكــون �لفقــرة �إيجابية مبعنــى �أن �أفر�د �لعينة مو�فقون علــى حمتو�ها �إذ� كانت قيمــة t �ملح�سوبة �أكرب من 
 قيمــة t �جلدوليــة و�لتــي ت�ســاوي 1.99 )�أو �لقيمة �الحتماليــة �أقل مــن 0.05 و�ملتو�سط �حل�سابــي �لن�سبي 
 t أكــرب مــن 60 %(، وتكــون �لفقــرة �سلبية مبعنــى �أن �أفر�د �لعينة ال يو�فقــون على حمتو�هــا �إذ� كانت قيمة�
�ملح�سوبــة �أ�سغر من قيمة t �جلدولية و�لتــي ت�ساوي – 1.99 )�أو �لقيمة �الحتمالية �أقل من 0.05 و�ملتو�سط 
 �حل�سابــي �لن�سبــي �قــل مــن 60 %(، وتكــون �آر�ء �لعينــة يف �لفقــرة حمايــدة �إذ� كــان م�ستــوى �لداللــة لهــا 

�أكرب من 0.05.
�ملحور �الأول: ذكاء �الأعمال: يو�سح جدول )10( حتليل فقر�ت �ملحور.

جدول )10(: ا�شتجابة اأفراد العينة ملحور ذكاء الأعمال

 �ملتو�سط�لفقرةم
�حل�سابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
 �لقيمةقيمة t�لن�سبي

�لرتتيب�الحتمالية

املحور الأول: ذكاء الأعمال

تعتمد الكلية تفكرياً ا�شرتاتيجياً ذكياً يركز 1
%3.170.838على املدى البعيد.  63.403.8560.0002

تعتمد الكلية على م�شادر متعددة يف ا�شتقاء 2
%3.230.921املعلومات التي توظف يف �شناعة القرارات.  64.604.1310.0001

ت�شتند الكلية على تكنولوجيا املعلومات 3
%3.110.848املتطورة يف اتخاذ القرارات.  62.203.2730.0024

ت�شتخدم الكلية التقنيات الذكية يف تطبيق 4
%2.920.812قراراتها الإدارية.  58.401.2990.1988

توظف الكلية املعلومات لتحقيق التفوق 5
%3.060.884على املناف�شني.  61.202.6200.0116
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جدول )10(:يتبع

 �ملتو�سط�لفقرةم
�حل�سابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
 �لقيمةقيمة t�لن�سبي

�لرتتيب�الحتمالية

6
تهدف الكلية اإىل حتويل املعرفة 

واملعلومات عن بيئة العمال اإىل ذكاء 
ذو قيمة.

3.070.844%  61.402.8790.0055

7
تعتمد الكلية على نظم معلومات اإدارية 

متطورة تعترب مبثابة جهاز اإنذار 
بالتهديدات املتوقعة.

2.770.917%  55.40-0.2250.82310

متتلك الكلية روؤى جديدة عن الزبائن 8
%3.130.805واملناف�شني ت�شاعد يف اقتنا�ص الفر�ص.  62.603.5880.0013

ت�شتخدم الكلية الأنظمة الذكية 9
%3.030.863للح�شول على املعلومات الت�شغيلية.  60.602.2840.0257

ت�شتخدم الكلية الأنظمة الذكية للتنبوؤ 10
%2.800.864بالعمل.  56.000.0270.9799

%3.030.679جميع �لفقر�ت  60.602.9890.004

ودرجة حرية "75" ت�شاوي 1.99    قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة 0.05 
يت�سح من جدول )10( �أنه:

ح�سلــت �لفقــرة )2( علــى �لرتتيــب �الأول وتن�ــص على "تعتمــد �لكلية على م�ســادر متعــددة يف ��ستقاء   �أ. 
.)0.921( معياري  و�نحر�ف   )% �ملعلومات �لتي توظف يف �سناعة �لقر�ر�ت"، وبوزن ن�سبي )64.60 

ح�سلــت �لفقرة )7( على �لرتتيب �الأخري وتن�ص علــى "تعتمد �لكلية على نظم معلومات �إد�رية متطورة   ب. 
%( و�نحر�ف معياري )0.917(. تعترب مبثابة جهاز �إنذ�ر بالتهديد�ت �ملتوقعة"، وبوزن ن�سبي )55.40 
%(، و�نحــر�ف معياري  وب�سفــة عامــة فــاإن �ملحــور �الأول: ذكــاء �الأعمــال ح�ســل علــى وزن ن�سبــي )60.60 
)0.679(، وترجح �لباحثات تف�سري تلك �لنتائج �إىل �أن �لكلية بد�أت با�ستخد�م نظم معلومات �إد�رية حديثة 
يف تنفيــذ عملياتهــا و�ال�ستفــادة منها يف جمع �ملعلومــات �لازمة التخاذ �لقر�ر�ت، �إال �أنهــا ما ز�لت يف بد�يات 
�لطريق نحو �لتحول للمنظمة �لذكية، ويعود ذلك ل�سعف �لكو�در �لب�سرية �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال، و�سعف 
�لثقافة �لتكنولوجية عند �لعاملني، و�سعف �الإمكانات �ملادية و�ملالية و�لبنية �لتحتية، وتتفق هذه �لنتيجة 
مــع نتائــج �ملقابات مع كل من رئي�ص ق�سم �حلا�سوب، كما تتفق مع نتائج در��سة فرعون و�آخرون )2016( �لتي 
تو�سلــت �إىل �ســرورة �لعمل على و�سع �خلطط و�لرب�مــج �مل�ستقبلية لتفعيل دور بناء قــدر�ت �ملو�رد �لب�سرية 
يف تطويــر �ملنظمات �لذكية، و�سرورة قيام �ملنظمــات با�ستثمار بناء قدر�ت �ملو�رد �لب�سرية ��ستثمارً� �أمثل يف 

��ستنباط �أف�سل �الأ�ساليب �لتي ت�سمح بتحقيق �لتطور لنموذج �ملنظمات �لذكية.
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�ملحور �لثاين: �تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي: يو�سح جدول )11( حتليل فقر�ت �ملحور.
جدول )11(: ا�شتجابة اأفراد العينة ملحور اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي

 �ملتو�سط�لفقرةم
�حل�سابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
 �لقيمةقيمة t�لن�سبي

�لرتتيب�الحتمالية

ت�شتعني الكلية باخلرباء واملتخ�ش�شني 1
0.7030.48410-%2.7230.94654.46اخلارجيني يف ت�شخي�ص امل�شكالت.

2
ت�شعى الكلية اإىل ت�شجيع العاملني 

للم�شاركة يف عملية التخطيط 
ال�شرتاتيجي.

3.0261.08260.52%2.0800.0416

ري الكلية التقوميات العادلة 3 تجُ
2.8970.0054%3.1970.89463.94واملو�شوعية بني مواردها الب�شرية.

ت�شعى الكلية اإىل تقليل ال�شراعات 4
4.0120.0002%3.3550.98967.10واخلالفات بني العاملني.

توفر الكلية الدورات العلمية والتدريبية 5
4.07070.0001%3.4070.94068.14املكثفة لرفع م�شتوى الأداء.

تنتهج الكلية معايري حمددة عالية اجلودة 6
2.1690.0335%3.1310.97062.62يف اختيار املوارد الب�شرية.

تجُ�شِمم الكلية هيكلها التنظيمي مبا يتالءم 7
2.7960.0073%3.2231.04064.46مع امل�شتجدات ببيئة العمل.

ت�شع الكلية اخلطط املنا�شبة حلل 8
0.5310.5978-%2.9600.98559.20م�شكالت العمل قبل حدوثها.

9
ت�شرك الكلية العاملني يف اإدارة النقا�ص 
والع�شف الذهني املرتبطة بالق�شايا 

اجلوهرية.
2.7361.03754.72%1.7060.0929

حتر�ص الكلية على عدم تكرار الوقوع يف 10
2.0060.0497%3.0131.08960.26نف�ص امل�شكالت الإدارية.

2.1190.037%3.0770.77261.54جميع �لفقر�ت

1.99    قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة 0.05 ودرجة حرية "75" ت�شاوي 
يت�سح من جدول )11( �أنه:

 �أ. ح�سلــت �لفقــرة رقــم )5( على �لرتتيــب �الأول وتن�ص علــى "توفر �لكليــة �لدور�ت �لعلميــة و�لتدريبية 
.)0.940( معياري  و�نحر�ف   ،)% �ملكثفة لرفع م�ستوى �الأد�ء"، وبوزن ن�سبي )68.14 

 ب. ح�سلــت �لفقــرة رقــم )1( علــى �لرتتيب �الأخــري وتن�ص علــى "ت�ستعــني �لكلية باخلــرب�ء و�ملتخ�س�سني 
.)0.946( معياري  و�نحر�ف   ،)% �خلارجيني يف ت�سخي�ص �مل�سكات"، وبوزن ن�سبي )54.46 
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 وب�سفــة عامــة فــاإن �ملحــور �لثــاين: �تخــاذ �لقــر�ر�ت ودعــم �ملوقــف �لتناف�ســي ح�ســل علــى وزن ن�سبــي 
%(، و�نحر�ف معياري )0.772(، وت�ستنتج �لباحثات �أن تلك �لنتائج من �ملحتمل �أن تعود �إىل �سعف   61.54(
مهار�ت �ملتخ�س�سني يف �ملجال �لتكنولوجي، و�سعف �ال�ستعانة باخلرب�ء و�ملتخ�س�سني من �ملوؤ�س�سات �ملجتمعية 
�الأخــرى �لتــي ميكــن بو��سطتها حــل �مل�سكات ودعــم �لقــر�ر�ت، كمــا �أن �الإد�رة �لعليــا تفتقر ملهــار�ت �لتنبوؤ 
و�لتخطيــط �ال�سرت�تيجــي يف ظل �لتغيري�ت �لبيئية �ملت�سارعة وغــري �مل�ستقرة، وذلك وفقًا لنتائج �ملقابلة مع 

.)2016( �Al-Kasasbeh et al. رئي�ص وحدة �جلودة بالكلية، وتتفق مع نتائج در��سة
�ملحور �لثالث: �لتوجه �الإبد�عي: يو�سح جدول )12( حتليل فقر�ت �ملحور.

جدول )12(: ا�شتجابة اأفراد العينة ملحور التوجه الإبداعي

 �ملتو�سط�لفقرةم
�حل�سابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
 �لقيمةقيمة t�لن�سبي

�لرتتيب�الحتمالية

ت�شعى الكلية لبذل اجلهود لإيجاد فر�ص 1
%3.2630.943جديدة اأو حلول ا�شتثنائية للم�شكالت.  65.263.4490.0013

تهدف الكلية اإىل حت�شني العمليات 2
%3.4340.788التكنولوجية بكفاءة.  68.686.0140.0001

لدى العاملني يف الكلية الأفكار البتكارية 3
%3.3550.859يف تقدمي خدمات جديدة.  67.104.7190.0002

تت�شم الكلية بالطابع التحويلي امل�شتمر 4
%3.2630.718مبا يتالءم ومتطلبات التكنولوجيا.  65.264.5270.0003

تعتمد الكلية الأنظمة احلا�شوبية يف 5
%3.0920.882عمليات التخطيط ال�شرتاتيجي.  61.841.9970.0496

لدى الكلية القدرة على توليد الأفكار 6
%3.2630.943الإبداعية اجلديدة.  65.263.4490.003

7
ت�شاعد الكلية العاملني على تنفيذ 

اأفكارهم الإبداعية من خالل توفري كافة 
املوارد.

2.9210.934%  58.420.2900.7738

ي�شارك العاملون الإدارة العليا يف اتخاد 8
%2.7231.184القرارات الإبداعية.  54.46-1.2240.2259

لدى الكلية نظام اإداري مرن ي�شهل توزيع 9
%2.9340.942املعرفة على املوظفني.  58.680.4090.6847

توفر الكلية كافة الإمكانيات لتعزيز 10
%2.6971.071الإبداع عند املوظفني.  53.94-1.5680.12110

%3.0940.731جميع �لفقر�ت  61.882.4420.017

1.99 قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة 0.05 ودرجة حرية "75" ت�شاوي 
 يت�سح من جدول )12( �أنه:

ح�سلت �لفقرة رقم )2( على �لرتتيب �الأول وتن�ص على "تهدف �لكلية �إىل حت�سني �لعمليات �لتكنولوجية   �أ. 
.)0.788( معياري  و�نحر�ف   ،)% بكفاءة" وبوزن ن�سبي )68.68 

ح�سلــت �لفقــرة رقــم )10( علــى �لرتتيب �الأخــري وتن�ص علــى "توفر �لكليــة كافة �الإمكانيــات لتعزيز   ب. 
.)1.071( معياري  و�نحر�ف   ،)% �الإبد�ع عند �ملوظفني" وبوزن ن�سبي )53.94 
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و�نحــر�ف   ،)% وب�سفــة عامــة فــاإن �ملحــور �لثالــث: �لتوجــه �الإبد�عــي ح�ســل علــى وزن ن�سبــي )61.88 
معيــاري )0.731(، ويرجــح �أنــه مــن �ملحتمــل �أن تعــود تلــك �لنتيجــة – مــن وجهــة نظــر �لباحثــني – �إىل 
�سعــف �الإمكانيــات �ملاليــة لــدى �لكليــة، و�سعــف �مليز�نيــة �ملخ�س�سة للبحــث �لعلمــي، و�سعــف ��سرت�تيجية 
تطويــر �لكــادر �لب�سري لتنميــة مهار�ته يف جمال �لتكنولوجيــا و�الت�ساالت �حلديثة �لتــي ت�سهم يف �البد�ع 
 و�البتكــار، وذلــك وفقًا لنتائــج �ملقابلة مع �لنائب �الأكادميــي، وتتفق هذه �لنتيجة مع مــا تو�سلت �إليه در��سة

 Kahkha et al.�)2015( حول تاأثري �إد�رة �البتكار على �لذكاء �لتنظيمي. 
ح�ســاب  مت  عنــه  ولاإجابــة  �لتقنــي؟  �الإبــد�ع  خل�سائ�ــص  �لكليــة  حتقيــق  م�ستــوى  مــا  �لثــاين:  �ل�ســوؤ�ل 
 �ملتو�ســط �حل�سابــي، و�النحــر�ف �ملعيــاري، و�لــوزن �لن�سبــي، كمــا مت ��ستخــد�م �ختبــار T للعينــة �لو�حــدة 
) One Sample T-Test( لتحليــل فقــر�ت حمــور �الإبد�ع �لتقني، وتكون �لفقــرة �إيجابية مبعنى �أن �أفر�د 
�لعينــة مو�فقــون علــى حمتو�ها �إذ� كانــت قيمة t �ملح�سوبــة �أكرب من قيمــة t �جلدولية و�لتــي ت�ساوي 1.99 
)�أو �لقيمــة �الحتماليــة �أقــل من 0.05 و�ملتو�ســط �حل�سابي �لن�سبي �أكــرب من 60 %(، وتكــون �لفقرة �سلبية 
مبعنى �أن �أفر�د �لعينة ال يو�فقون على حمتو�ها �إذ� كانت قيمة t �ملح�سوبة �أ�سغر من قيمة t �جلدولية و�لتي 
ت�ســاوي – 1.99 )�أو �لقيمــة �الحتماليــة �أقل من 0.05 و�ملتو�ســط �حل�سابي �لن�سبي �أقل مــن 60 %(، وتكون 
�آر�ء �لعينة يف �لفقرة حمايدة �إذ� كان م�ستوى �لداللة لها �أكرب من 0.05، وجدول )13( يو�سح حتليل فقر�ت 

حمور �الإبد�ع �لتقني.
جدول )13(: ا�شتجابة اأفراد العينة ملحور الإبداع التقني:

 �ملتو�سط�لفقرةم
�حل�سابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
 �لقيمةقيمة t�لن�سبي

�لرتتيب�الحتمالية

تهتم الكلية باإجراء حت�شينات تكنولوجية 1
5.4270.0002%3.3550.81167.10م�شتمرة على خدماتها.

2
تتقبل الكلية املقرتحات والأفكار 

الإبداعية التي ت�شاعدها يف تقدمي 
خدماتها التعليمية اجلديدة.

3.2230.88864.46%3.6670.0003

تتميز الكلية بقدرتها على مواجهة 3
3.0450.0039%3.1440.84362.88ال�شعوبات واتخاذ القرارات املالئمة.

ت�شعى الكلية اإىل اكت�شاف امل�شكالت قبل 4
0.0670.94715-%2.8421.03356.84حدوثها بهدف التنبوؤ بحلولها.

تعالج الكلية باإيجابية جميع امل�شكالت 5
3.5030.0015%3.1970.86463.94التقنية.

تهتم الكلية باتخاذ قرارات مهمة يف 6
2.6620.00911%3.1180.87862.36حالت ندرة املعلومات املتاحة.

تهتم الكلية بفتح منافذ جديدة ابتكارية 7
3.1090.0036%3.1710.90063.42لها لزيادة ح�شتها ال�شوقية.

تعنى الكلية باملواهب الإبداعية للعاملني 8
1.1930.23714%2.9860.99959.72فيها.

ينال تفكري وقدرات العاملني الإبداعية 9
2.7310.0086%3.1711.02463.42احرتام القيادة الإدارية يف الكلية.
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جدول )13(:يتبع

 �ملتو�سط�لفقرةم
�حل�سابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
 �لقيمةقيمة t�لن�سبي

�لرتتيب�الحتمالية

تتكيف الكلية مع حاجات زبائنها 10
2.1680.03312%3.0520.81461.04املتجددة.

ت�شعى الكلية اإىل خلق قيم جديدة من 11
2.6430.01010%3.1310.92862.62خالل ت�شجيع البتكارات والقرتاحات.

12
حتاول الكلية مراقبة املنظمات املماثلة 

للوقوف على م�شتوى الإبداع فيها ب�شكل 
م�شتمر.

3.2230.90364.46%3.6060.0013

تت�شف الإجراءات الإدارية يف الكلية 13
6.9070.0001%3.6050.95372.10بالتقليدية.

تبتعد الكلية عن تقليد الأخرين يف حل 14
2.0120.04812%3.0520.87761.04امل�شكالت الإبداعية.

تقوم الكلية بتغيري موقفها عند اقتناعها 15
2.7760.0078%3.1570.96663.14بعدم �شحته.

4.2780.000%3.1620.63463.24جميع �لفقر�ت

1.99   قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة 0.05 ودرجة حرية "75" ت�شاوي 
يت�سح من جدول )13( �أنه:

ح�سلــت �لفقــرة رقــم )13( علــى �لرتتيــب �الأول وتن�ص علــى "تت�سف �الإجــر�ء�ت �الإد�ريــة يف �لكلية   �أ. 
.)0.953( معياري  و�نحر�ف   )% بالتقليدية" وبوزن ن�سبي )72.10 

ح�سلــت �لفقــرة رقــم )4( على �لرتتيب �الأخــري وتن�ص على "ت�سعــى �لكلية �إىل �كت�ســاف �مل�سكات قبل   ب. 
.)1.033( معياري  و�نحر�ف   ،)% حدوثها بهدف �لتنبوؤ بحلولها" وبوزن ن�سبي )56.84 

%(، و�إنحــر�ف معياري )0.634(، وتف�سر  ب�سفــة عامة: حقــق حمور �الإبد�ع �لتقني �لوزن �لن�سبي )63.24 
�لباحثــات �لنتيجــة ب�سعــف �متاك �لكليــة وقياد�تها �ملتتاليــة �إىل �لبعــد �ال�سرت�تيجــي يف �إد�رة �ملوؤ�س�سة 
و�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية فيها، فهي ال متلك ت�سور� ��سرت�تيجيا عن �لتكنولوجيا �ملتطورة وكيفية ��ستخد�مها يف 
�لعمليــة �الأكادمييــة، و�الإد�رية بحيث ت�سمن تقدمي خدمة متميزة وذ�ت جــودة عالية للم�ستفيدين، وتتفق 
هــذه �لنتيجــة مع مــا تو�سلت �إليــه در��ســة Al-Zu’bi �)2016( باأن �أبعــاد �لذكاء �ال�سرت�تيجــي لها تاأثري يف 

حتقيق �الإبد�ع. 
�ل�ســوؤ�ل �لثالث: هل توجد عاقة ذ�ت داللــة �إح�سائية بني �ملنظمة �لذكية و�الإبد�ع �لتقني؟ ولاإجابة عن 

هذ� �ل�سوؤ�ل قامت �لباحثات بالتحقق من مدى �سحة �لفر�سية �الآتية:
ال يوجــد عاقــة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )α ≥ 0.05( بــني �ملنظمة �لذكية )ذكاء �الأعمال، 
�تخــاذ �لقــر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي، �لتوجه �الإبد�عي( و�الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير 
�لبلــح. ولاإجابة عن هذه �لفر�سية قامــت �لباحثات با�ستخد�م معامل �الرتباط بري�سون ملعرفة �لعاقة بني 

�ملنظمة �لذكية و�الإبد�ع �لتقني، و�جلدول )14( يو�سح �لعاقة بينهما.
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جدول )14(: العالقة بني املنظمة الذكية والإبداع التقني:

�لنتيجةم�ستوى �لداللةمعامل �الرتباط بري�سون�ملحور

�ملنظمة �لذكية
دالة اإح�شائياً عند 0.7840.0000.05**ذكاء الأعمال

دالة اإح�شائياً عند 0.8340.0000.05**اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي
دالة اإح�شائياً عند 0.8670.0000.05**التوجه الإبداعي

دالة اإح�شائياً عند 0.9000.0000.05**جميع فقرات املنظمة الذكية
دالة اإح�شائياً عند 0.8590.0000.05**الإبداع التقني

r = 0.224اجلدولية عند م�شتوى دللة 0.05 ودرجة حرية "76" ت�شاوي r قيمة   
ويت�ســح مــن جــدول )14( �أنه مت رف�ــص �لفر�سية �ل�سفرية، �لتــي تن�ص على �أنه ال يوجــد عاقة ذ�ت داللة 
�إح�سائيــة عنــد م�ستوى داللة )α ≥ 0.05( بــني �ملنظمة �لذكية و�الإبد�ع �لتقني، وقبــول �لفر�سية �لبديلة 
وهــي وجــود عاقــة طرديــة قويــة بينهمــا، وتوؤيــد نتائــج در��ســة Omidifar وRadmehr �)2016( هذه 

�لنتيجة.
�ل�ســوؤ�ل �لر�بــع: مــا دور �ملنظمــة �لذكية يف خلــق �الإبــد�ع �لتقني يف كليــة فل�سطني �لتقنيــة؟ ولاإجابة عن 
هــذ� �ل�ســوؤ�ل قامــت �لباحثات بالتحقق من مــدى �سحة �لفر�سية �الآتيــة: ال يوجد �أثر ذو داللــة �إح�سائية 
عنــد م�ستــوى )α ≥ 0.05( بني �ملنظمة �لذكية يف خلق �الإبد�ع �لتقنــي يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح. 

ولاإجابة عن هذ� �لفر�ص نخترب �لفر�سيات �لتالية:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�سائية عند م�ستوى معنوية )α≥0.05( لذكاء �الأعمال يف خلق �الإبد�ع �لتقني   )1

يف كلية فل�سطني �لتقنية بدير �لبلح.
وللتاأكد من مدى �سحة �لفر�سية �لفرعية �الأوىل قامت �لباحثات با�ستخد�م �ختبار حتليل �النحد�ر �لب�سيط 
ملعرفــة �أثر �ملتغري �مل�ستقل )ذكاء �الأعمال( على �ملتغري �لتابع )�الإبد�ع �لتقني(، و�جلدول )15( يو�سح نتائج 

�ختبار حتليل �النحد�ر.
جدول )15.اأ(: حتليل النحدار اخلطي الب�شيط للمتغري امل�شتقل )ذكاء الأعمال( على املتغري التابع )الإبداع التقني(

معامل �الرتباط

مقد�ر �خلطاأ �ملعياريمعامل �لتحديد �ملعدلمربع �الرتباطمعامل �الرتباط
0.7840.6140.6090.398

جدول )15.ب(: نتائج اختبار معامالت النحدار

نتائج �ختبار معامات �النحد�ر

�لقيمة �الحتماليةقيمة BetaTقيمة معامات �النحد�ر�ملعامات
a0.9360.7844.4510.000

b0.734
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جدول )15.ج(: حتليل التباين ANOVA لنموذج النحدار

F.Sigمتو�سط �ملربعاتجمموع �ملربعاتدرجات �حلرية�مل�سدر

118.65318.653117.7460.000النحدار

7411.7230.158اخلطاأ

7530.376�ملجموع

وقد �أ�سارت �لنتائج يف جدول )15( �أن معامل �رتباط بري�سون )r( تفيد باأن قوة �لعاقة بني �ملتغريين ت�ساوي 
0.784، وهي عاقة طردية، ومن قيمة مربع �الرتباط )R square( نرى �أن �ملتغري �مل�ستقل )ذكاء �الأعمال( 
يف�سر ما ن�سبته قيمة )61.40 %( من �ملتغري �لتابع )�الإبد�ع �لتقني(، كما بينت �لنتائج �أن قيمة F ت�ساوي 
117.746 وم�ستــوى داللــة 0.000 وهــي �أقل من 0.05 لذلــك مت رف�ص �لفر�سية �ل�سفريــة، وقبول �لفر�سية 
�لبديلة، �أي يوجد �أثر لذكاء �الأعمال يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية، وتتفق هذه �لنتيجة 

.)2016(�Radmehrو Omidifar مع ما تو�سلت �إليه در��سة
وترجع �لباحثات �لنتيجة �إىل نتائج �ملقابات مع �لقياد�ت �الإد�رية بالكلية، حيث ر�أت �أنه كلما كانت �لكلية 
متتلــك روؤيــة ��سرت�تيجية و��سحــة، ولديها قيــادة ��سرت�تيجية حكيمــة تتميز باإ�ســر�ك �لعاملني يف عملية 
�تخــاذ �لقــر�ر و�لتفكــري �ال�سرت�تيجي و��ستخــد�م �لتكنولوجيا �حلديثــة يف عملياتها، وتهــدف لت�سهيل عمل 
�لعمــاء و�ملوظفني على حد �سو�ء، بق�سد تقدمي خدمة بجــودة عالية وباأقل �لتكاليف و�جلهود، �إ�سافة �إىل 
حر�سها على تطوير كو�درها يف جمال �لتكنولوجيا، و�إميانها �ل�سديد بقدرة �لعاملني فيها على �الإبد�ع �لتقني، 
نظــرً� الأن فر�ــص �لتدريب ت�سهم يف حت�سني �مل�ستوى �لعام للعاملني، فــاإن ذلك ي�سهم يف رفع م�ستوى �الأد�ء �لعام 
للكليــة وبالتايل حتقيق �لقدرة �لتناف�سيــة �ملحلية و�لعربية،وتتفق هذه �لنتيجة مع ما تو�سلت �إليه در��ستي 

خليل )2016( وفرعون و�آخرون )2015(.
ال يوجد �أثر التخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية.   )2
وللتاأكــد من مدى �سحة �لفر�سيــة �لفرعية �لثانية قامت �لباحثات با�ستخــد�م �ختبار حتليل �النحد�ر 
�لب�سيط ملعرفة �أثر �ملتغري �مل�ستقل )�تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي( على �ملتغري �لتابع )�الإبد�ع 

�لتقني(، و�جلدول )16( يو�سح نتائج �ختبار حتليل �النحد�ر.
جدول )16.اأ(: حتليل النحدار اخلطي الب�شيط للمتغري امل�شتقل )اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي( على املتغري 

التابع )الإبداع التقني(

معامل �الرتباط

مقد�ر �خلطاأ �ملعياريمعامل �لتحديد �ملعدلمربع �الرتباطمعامل �الرتباط
0.8340.6960.6910.353

جدول )16.ب(:نتائج اختبار معامالت النحدار

نتائج �ختبار معامات �النحد�ر

�لقيمة �الحتماليةقيمة BetaTقيمة معامات �النحد�ر�ملعامات
a1.0470.8346.2420.000

b0.687
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جدول )16.ج(:حتليل التباين ANOVA لنموذج النحدار

.FSigمتو�سط �ملربعاتجمموع �ملربعاتدرجات �حلرية�مل�سدر

121.12821.128169.0660.000النحدار

749.2480.125اخلطاأ

7530.376�ملجموع

وقــد �أ�ســارت �لنتائــج يف �جلــدول )16( �أن معامــل �رتباط بري�ســون )r( يفيــد �أن قوة �لعاقة بــني �ملتغريين 
ت�ســاوي 0.834، وهــي عاقة طردية، ومن خال قيمة مربع �الرتبــاط )R square( نرى �أن �ملتغري �مل�ستقل 
%( من �ملتغــري �لتابع )�الإبد�ع  )�تخــاذ �لقــر�ر�ت ودعــم �ملوقف �لتناف�سي( يف�سر مــا ن�سبته قيمة )69.60 
�لتقني(. كما بينت �لنتائج �أن قيمة F ت�ساوي 169.066، وم�ستوى داللة 0.000، وهي �أقل من 0.05، لذلك مت 
رف�ــص �لفر�سية �ل�سفرية، وقبول �لفر�سية �لبديلة، �أي يوجد �أثر التخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي 
يف خلــق �الإبد�ع �لتقنــي يف كلية فل�سطني �لتقنية. وتف�سر �لنتيجة �أنه كلمــا �أ�سركت �لكلية �لعاملني يف �إد�رة 
�مل�سكات و�إيجاد حلول لاأزمات وتفوي�ص �ل�ساحيات وتطوير �ملهار�ت و�خلرب�ت، فاإن ذلك �سي�سهم يف تعزيز 

�لوالء و�النتماء و�لر�سا �لوظيفي، الأنه يولد �لرغبة يف �لعمل و�البتكار فيخلق فر�سًا �إبد�عية.
ال يوجد �أثر للتوجه �الإبد�عي يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية.  )3

وللتاأكد من مدى �سحة �لفر�سية �لفرعية �لثالثة قامت �لباحثات با�ستخد�م �ختبار حتليل �النحد�ر �لب�سيط 
ملعرفــة �أثر �ملتغري �مل�ستقــل )�لتوجه �الإبد�عي( على �ملتغري �لتابع )�الإبــد�ع �لتقني(، و�جلدول )17( يو�سح 

نتائج �ختبار حتليل �النحد�ر.
جدول )17.اأ(: حتليل النحدار اخلطي الب�شيط للمتغري امل�شتقل )التوجه الإبداعي( على املتغري التابع )الإبداع التقني(

معامل �الرتباط

مقد�ر �خلطاأ �ملعياريمعامل �لتحديد �ملعدلمربع �الرتباطمعامل �الرتباط
0.8670.7520.7490.318

جدول )17.ب(: نتائج اختبار معامالت النحدار

نتائج �ختبار معامات �النحد�ر

�لقيمة �الحتماليةقيمة BetaTقيمة معامات �النحد�ر�ملعامات
a0.8250.8675.1550.000

b0.755

جدول )17.ج(: حتليل التباين ANOVA لنموذج النحدار

.FSigمتو�سط �ملربعاتجمموع �ملربعاتدرجات �حلرية�مل�سدر

122.85522.855224.8480.000النحدار

747.5220.102اخلطاأ

7530.376�ملجموع

وقــد �أ�ســارت �لنتائــج يف �جلــدول )17( �أن معامــل �رتباط بري�سون )r( تفيــد باأن قوة �لعاقــة بني �ملتغريين 
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ت�ســاوي 0.867، وهــي عاقة طردية، ومن خال قيمة مربع �الرتبــاط )R square (نرى �أن �ملتغري �مل�ستقل 
%( من �ملتغري �لتابــع )�الإبد�ع �لتقنــي(، كما بينت  )�لتوجــه �الإبد�عــي( يف�ســر مــا ن�سبته قيمــة )75.20 
�لنتائــج �أن قيمــة F ت�ساوي 224.848، وم�ستــوى داللة 0.000، وهي �أقل من 0.05، لذلــك مت رف�ص �لفر�سية 
�ل�سفرية، وقبول �لفر�سية �لبديلة، �أي يوجد �أثر للتوجه �الإبد�عي يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني 

�لتقنية.
وي�ستنتج من ذلك �أنه كلما كانت �لكلية تتطلع لتوليد �أفكار �أبد�عية جديدة نتيجة توفري كافة متطلبات �لعمل 
عنــد �لعاملــني وحتقيق �الأمــان �لوظيفي، وتوفري �ملعرفــة وتخزينها بطر�ئق حتقق لها �الأمــان و�خل�سو�سية، 
ومتتلــك روؤيتهــا بالتحول نحو �ال�ستخــد�م �لكامل للتكنولوجيا فــاإن ذلك �سيخلق �إبد�عــًا مرت�كمًا يوفر �مليزة 
�لتناف�سيــة للكلية ح�ســب ر�أي رئي�ص ق�سم �جلودة بالكلية، وتن�سجم هذه �لنتيجــة مع ما تو�سلت �إليه در��سة 

خليل )2016(.
 �ل�ســوؤ�ل �خلام�ص: هل توجد فروق د�لــة �إح�سائيًا يف ��ستجابات �ملبحوثني يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة 
�لذكيــة ودورهــا يف خلق �الإبــد�ع �لتقنــي يف كلية فل�سطــني �لتقنية تعــزى �إىل �ملتغري�ت �ل�سخ�سيــة )�لعمر، 

�سنو�ت �خلدمة، �مل�ستوى �لعلمي، �مل�سمى �لوظيفي(؟
ولاإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل قامت �لباحثات بالتحقق من مدى �سحة �لفر�سية �الآتية:

ال يوجــد فــروق ذ�ت داللــة �إح�سائيــة عند م�ستــوى داللــة )α ≥0.05( يف متو�سط ��ستجابــات �ملبحوثني يف 
مــا يتعلــق باآر�ئهم حول �ملنظمــة �لذكية ودورها يف خلق �الإبــد�ع �لتقني يف كلية فل�سطــني �لتقنية تعزى �إىل 
�ملتغــري�ت �ل�سخ�سية )�لعمــر، �سنو�ت �خلدمة، �مل�ستوى �لعلمي، �مل�سمى �لوظيفــي(. وي�ستق من هذه �لفر�سية 

�لفر�سيات �لفرعية �لتالية:
ال يوجــد فــروق ذ�ت داللة �إح�سائية عنــد م�ستوى داللة )α ≥0.05( يف متو�ســط ��ستجابات �ملبحوثني   )1
يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية ودورها يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى 

�إىل �لعمر )�أقل من 30 �سنة، من 30 �إىل 40 �سنة، من 40 �إىل 50 �سنة، �أكرث من 50 �سنة(.
وقد مت ��ستخد�م �ختبار حتليل �لتباين �الأحادي الختبار �لفروق بني �الإجابات حول �ملنظمة �لذكية ودورها 

يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى �لعمر، و�لنتائج مبينة يف �جلدول )18(:
جدول )18(: نتائج حتليل التباين الأحادي )One-Way ANOVA( لعينة الدرا�شة يعزى ملتغري العمر

 جمموعم�سدر �لتباينعنو�ن �ملحور
�ملربعات

درجة
�حلرية 

 متو�سط
�ملربعات

قيمة
" F "

 م�شتوى
الدللة

4.97231.6574.0260.010بني املجموعاتذكاء الأعمال

29.636720.412داخل املجموعات

34.60875�ملجموع

 اتخاذ القرارات ودعم
املوقف التناف�شي

4.85531.6182.9230.040بني املجموعات

39.857720.554داخل املجموعات

44.71275�ملجموع

3.77431.2582.4950.067بني املجموعاتالتوجه الإبداعي

36.304720.504داخل املجموعات

40.07875�ملجموع
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جدول )18(: يتبع

 جمموعم�سدر �لتباينعنو�ن �ملحور
�ملربعات

درجة
�حلرية 

 متو�سط
�ملربعات

قيمة
" F "

 م�شتوى
الدللة

4.51531.5054.1900.009بني املجموعاتالإبداع التقني

25.862720.359داخل املجموعات

30.37675�ملجموع

4.42431.4753.8490.013بني املجموعات�ال�ستجابة �لكلية

27.587720.383داخل املجموعات

32.01175�ملجموع

0.05، ت�شاوي 2.78 دللة     قيمة F اجلدولية، عند درجة حرية "3، 75" وم�شتوى 
0.01، ت�شاوي 4.06 دللة     قيمة F اجلدولية، عند درجة حرية "3، 75" وم�شتوى 

 F ملح�سوبة جلميع �ملحاور جمتمعة ت�ساوي 3.849، وهي �أكرب من قيمة� F ويت�ســح مــن �جلدول )18( �أن قيمة
�جلدولية �لتي ت�ساوي 2.78، كما �أن قيمة م�ستوى �لداللة جلميع �ملحاور ت�ساوي 0.013، وهي �أقل من 0.05، 
مما يدل على وجود فروق حول متو�سط ��ستجابات �ملبحوثني يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية ودورها 
يف خلــق �الإبــد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى �إىل �لعمر. وتف�سر هذه �لنتيجة باأنه كلما ز�دت فرتة 
عمل �ملوظف يف �لكلية فاإنه يدرك �سرورة حتول �لكلية من منظمة تقليدية �إىل منظمة تكنولوجية متطورة 
وحديثــة، حيــث يزيد �طاعه علــى طبيعة �لعمــل، ويكت�سب مهار�ت �لبحــث �لعلمي و�لتفكــري �ال�سرت�تيجي 

و�الإبد�عي، وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة فرعون و�آخرون )2015(.
وقــد قامت �لباحثات با�ستخد�م �ختبار �أقل �لفروق �ملعنوي LSD �لبعدي الإيجاد �جتاه �لفروق ح�سب متغري 

�لعمر، ح�سب حماور �ال�ستبانة. 
�أواًل: ذكــاء �الأعمــال: يو�سح جدول )19( �ختبارLSD للفــروق بني �ملتو�سطات يف ذكاء �الأعمال ح�سب متغري 

�لعمر.
جدول )19(: اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف ذكاء الأعمال ح�شب متغري العمر

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 50 �سنةمن 40 �إىل 50 �سنةمن 30 �إىل 40 �سنة�أقل من 30 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

--0.7970.0110.7050.028--اأقل من 30 �شنة
0.5420.011------من 30 اإىل 40 �شنة

0.4700.041------من 40 اإىل 50 �شنة

--------اأكرث من 50 �شنة

Sig - significant at the 0.05 level
M.D. Mean Difference

ويت�سح من جدول )19( �أنه: 
يوجد فروق بني �أقل من 30 �سنة و من 30 �إىل 40 �سنة و�لفروق ل�سالح 30 �إىل 40 �سنة.   �أ. 
يوجد فروق بني �أقل من 30 �سنة و من 40 �إىل 50 �سنة و�لفروق ل�سالح 40 �إىل 50 �سنة.  ب. 

يوجد فروق بني 30 �إىل 40 �سنة و �أكرث 50 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 50 �سنة.  ج. 

يوجد فروق بني 40 �إىل 50 �سنة و �أكرث 50 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 50 �سنة.  د. 
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ثانيــًا: �تخــاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي: يو�سح جدول )20( �ختبــارLSD للفروق بني �ملتو�سطات يف 
�تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي ح�سب متغري �لعمر.

جدول )20(: اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي ح�شب متغري العمر

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 50 �سنةمن 40 �إىل 50 �سنةمن 30 �إىل 40 �سنة�أقل من 30 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

----0.7510.038--اأقل من 30 �شنة
0.5940.019------من 30 اإىل 40 �شنة

--------من 40 اإىل 50 �شنة

--------اأكرث من 50 �شنة

ويت�ســح مــن جدول )20( �أنه: يوجد فروق بني �أقل من 30 �سنة و من 30 �إىل 40 �سنة و�لفروق ل�سالح 30 �إىل 
40 �سن، ويوجد فروق بني 30 �إىل 40 �سنة و �أكرث 50 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 50 �سنة.

ثالثًا: �البد�ع �لتقني: يو�سح جدول )21( �لفروق بني �ملتو�سطات 
جدول )21(: اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف الإبداع التقني ح�شب متغري العمر

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 50 �سنةمن 40 �إىل 50 �سنةمن 30 �إىل 40 �سنة�أقل من 30 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

--0.9230.0020.7510.013--اأقل من 30 �شنة
--------من 30 اإىل 40 �شنة

0.4060.047------من 40 اإىل 50 �شنة

--------اأكرث من 50 �شنة

ويت�ســح مــن جدول )21( �أنه: توجد فروق بني �أقل من 30 �سنة و من 30 �إىل 40 �سنة و�لفروق ل�سالح 30 �إىل 
40 �سنــة، وتوجــد فــروق بني �أقل من 30 �سنة و من 40 �إىل 50 �سنة و�لفــروق ل�سالح 40 �إىل 50 �سنة، وتوجد 

فروق بني 40 �إىل 50 �سنة و �أكرث 50 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 50 �سنة.
�ال�ستجابــة �لكليــة: يو�سح جــدول )22( �ختبــارLSD للفروق بــني �ملتو�سطات يف �ال�ستجابــة �لكلية ح�سب 

متغري �لعمر.
جدول )22(:اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف ال�شتجابة الكلية ح�شب متغري العمر:

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 50 �سنةمن 40 �إىل 50 �سنةمن 30 �إىل 40 �سنة�أقل من 30 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

--0.7780.010.6420.038--اأقل من 30 �شنة
0.5280.013------من 30 اإىل 40 �شنة

--------من 40 اإىل 50 �شنة

--------اأكرث من 50 �شنة

Sig - significant at the 0.05 level
 M.D. Mean Difference
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ويت�سح من جدول )22( �أنه:
يوجد فروق بني �أقل من 30 �سنة و من 30 �إىل 40 �سنة و�لفروق ل�سالح 30 �إىل 40 �سنة.  �أ. 
يوجد فروق بني �أقل من 30 �سنة و من 40 �إىل 50 �سنة و�لفروق ل�سالح 40 �إىل 50 �سنة.  ب. 

يوجد فروق بني 30 �إىل 40 �سنة و �أكرث 50 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 50 �سنة.  ج. 
ال يوجــد فــروق ذ�ت داللة �إح�سائية عنــد م�ستوى داللة )α ≥0.05( يف متو�ســط ��ستجابات �ملبحوثني   )2
يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية ودورها يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى 

ل�سنو�ت �خلدمة )�أقل من 5 �سنة، من 5 �إىل 10 �سنة، من 10 �إىل 15 �سنة، �أكرث من 15 �سنة(.
مت ��ستخــد�م �ختبــار حتليل �لتبايــن �الأحادي الختبار �لفــروق بني �الإجابات حول �ملنظمــة �لذكية ودورها 

يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى ل�سنو�ت �خلدمة، و�لنتائج مبينة يف �جلدول )23(.
جدول )23(: نتائج حتليل التباين الأحادي )One-Way ANOVA( لعينة الدرا�شة يعزى ملتغري �شنوات اخلدمة

جمموع م�سدر �لتباينعنو�ن �ملحور
متو�سط درجة �حلرية�ملربعات

�ملربعات
قيمة
" F "

م�ستوى 
�لداللة

4.44531.4823.5370.019بني املجموعاتذكاء الأعمال

30.162720.419داخل املجموعات

34.60875�ملجموع

 اتخاذ القرارات ودعم
املوقف التناف�شي

8.15032.7175.3500.002بني املجموعات

36.562720.508داخل املجموعات

44.71275�ملجموع

3.27031.0902.1320.104بني املجموعاتالتوجه الإبداعي

36.808720.511داخل املجموعات

40.07875�ملجموع

5.53031.8435.3420.002بني املجموعاتالإبداع التقني

24.846720.345داخل املجموعات

30.37675�ملجموع

5.16631.7224.6180.005بني املجموعات�ال�ستجابة �لكلية

26.846720.373داخل املجموعات

32.01175�ملجموع

0.05 ت�ســاوي 2.78 وقيمة F �جلدولية عند  قيمــة F �جلدوليــة عند درجة حريــة "3، 75" وم�ستوى داللة 
0.01 ت�ساوي 4.06. داللة  درجة حرية "3، 75" وم�ستوى 

ويت�ســح مــن جــدول )23( �أن قيمة F �ملح�سوبــة جلميع �ملحاور جمتمعــة ت�ساوي 4.618، وهــي �أكرب من قيمة 
F �جلدوليــة و�لتــي ت�ســاوي 2.78، كما �أن قيمة م�ستوى �لداللــة جلميع �ملحاور ت�ســاوي 0.005، وهي �أقل من 
0.05، مما يدل على وجود فروق حول متو�سط ��ستجابات �ملبحوثني يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية 
ودورهــا يف خلــق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطــني �لتقنية تعزى ل�سنو�ت �خلدمة، وترجــع هذه �لنتيجة �إىل 
�أنــه كلمــا ز�دت �سنو�ت �لعمل د�خل �لكلية و�كت�ساب مهار�ت وخرب�ت عملية يف جماالت �لعمل �ملتخ�س�سة فاإن 
�ملوظف يزيد �إدر�كه ووعيه باأهمية �لبعد �لتكنولوجي يف حتول �لتفكري لدى �لعاملني نحو �البتكار و�الإبد�ع.
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وقــد مت ��ستخد�م �ختبار �أقل �لفــروق �ملعنوي LSD �لبعدي الإيجاد �جتاه �لفروق ح�سب متغري �لعمر، ح�سب 
حماور �ال�ستبانة.

�أواًل: ذكــاء �الأعمــال: يو�سح جدول )24( �ختبارLSD للفــروق بني �ملتو�سطات يف ذكاء �الأعمال ح�سب متغري 
�سنو�ت �خلدمة.

جدول )24(: اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف ذكاء الأعمال ح�شب متغري �شنوات اخلدمة

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 15 �سنةمن 10 �إىل 15 �سنةمن 5 �إىل 10 �سنة�أقل من 5 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

--1.0120.007----اأقل من 5 �شنة
--0.5550.022----من 5 اإىل 10 �شنة

0.4330.025------من 10 اإىل 15 �شنة

--------اأكرث من 15 �شنة

ويت�سح من جدول )24(:
يوجد فروق بني �أقل من 5 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح 10 �إىل 15 �سنة.  �أ. 

يوجد فروق بني من 5 �إىل 10 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح من 10 �إىل 15 �سنة.  ب. 
يوجد فروق بني 10 �إىل 15 �سنة و �أكرث 15 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 15 �سنة.  ج. 

ثانيًا: �تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي: 
يو�ســح �جلدول )25( �لفروق بــني �ملتو�سطات يف �تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي ح�سب متغري �سنو�ت 

�خلدمة.
جدول )25(: اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف اتخاذ القرارات ودعم املوقف التناف�شي ح�شب متغري �شنوات اخلدمة

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 15 �سنةمن 10 �إىل 15 �سنةمن 5 �إىل 10 �سنة�أقل من 5 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

1.4370.0010.8690.023----اأقل من 5 �شنة
--0.6800.011----من 5 اإىل 10 �شنة

0.5680.008------من 10 اإىل 15 �شنة

--------اأكرث من 15 �شنة

ويت�سح من جدول )25(: 
يوجد فروق بني �أقل من 5 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح 10 �إىل 15 �سنة.  �أ. 

يوجد فروق بني �أقل من 5 �سنة و �أكرث من 15 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث من 15 �سنة.  ب. 
يوجد فروق بني من 5 �إىل 10 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح من 10 �إىل 15 �سنة.  ج. 

يوجد فروق بني 10 �إىل 15 �سنة و �أكرث 15 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 15 �سنة.  د. 
ثالثــًا: �الإبد�ع �لتقنــي: يو�سح �جلدول )26( �ختبــارLSD للفروق بني �ملتو�سطات يف �الإبــد�ع �لتقني ح�سب 

متغري �سنو�ت �خلدمة.
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جدول )26(: اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف الإبداع التقني ح�شب متغري �شنوات اخلدمة

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 15 �سنةمن 10 �إىل 15 �سنةمن 5 �إىل 10 �سنة�أقل من 5 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

1.1500.0010.6860.029----اأقل من 5 �شنة
--0.6090.006----من 5 اإىل 10 �شنة

0.4630.009----من 10 اإىل 15 �شنة

--------اأكرث من 15 �شنة

ويت�سح من جدول )26(:
يوجد فروق بني �أقل من 5 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح 10 �إىل 15 �سنة.  �أ. 

يوجد فروق بني �أقل من 5 �سنة و �أكرث من 15 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث من 15 �سنة.  ب. 
يوجد فروق بني من 5 �إىل 10 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح من 10 �إىل 15 �سنة.  ج. 

يوجد فروق بني 10 �إىل 15 �سنة و �أكرث 15 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 15 �سنة.  د. 
�ال�ستجابة �لكلية:

جدول )27(: اختبارLSD للفروق بني املتو�شطات يف ال�شتجابة الكلية ح�شب متغري �شنوات اخلدمة

�لفرق بني �ملتو�سطات
�أكرث من 15 �سنةمن 10 �إىل 15 �سنةمن 5 �إىل 10 �سنة�أقل من 5 �سنة

M.DSigM.DSigM.DSigM.DSig

1.1210.0020.6590.043----اأقل من 5 �شنة
--0.5650.014----من 5 اإىل 10 �شنة

0.4620.012------من 10 اإىل 15 �شنة

--------اأكرث من 15 �شنة

يوجد فروق بني �أقل من 5 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح 10 �إىل 15 �سنة.  �أ. 
يوجد فروق بني �أقل من 5 �سنة و من �أكرث من 15 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث من 15 �سنة.  ب. 

يوجد فروق بني 5 �إىل 10 �سنة و من 10 �إىل 15 �سنة و�لفروق ل�سالح من 10 �إىل 15 �سنة.  ج. 
يوجد فروق بني 10 �إىل 15 �سنة و �أكرث 15 �سنة و�لفروق ل�سالح �أكرث 15 �سنة.  د. 

ال توجــد فــروق ذ�ت داللة �إح�سائية عنــد م�ستوى داللة )α ≥0.05( يف متو�ســط ��ستجابات �ملبحوثني   )3
يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية ودورها يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى 
�مل�ستــوى �لعلمــي )دبلوم متو�ســط، بكالوريو�ــص، ماج�ستري، دكتــور�ه(، حيث مت ��ستخــد�م �ختبار حتليل 
�لتبايــن �الأحــادي الختبار �لفروق بني �الإجابــات حول �ملنظمة �لذكية ودورهــا يف خلق �الإبد�ع �لتقني 

يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى �إىل �مل�ستوى �لعلمي، و�لنتائج مبينة يف جدول )28(:
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جدول )28(: نتائج حتليل التباين الأحادي )One-Way ANOVA( لعينة الدرا�شة يعزى ملتغري امل�شتوى العلمي

جمموع م�سدر �لتباينعنو�ن �ملحور
متو�سط درجة �حلرية�ملربعات

م�ستوى قيمة "F"�ملربعات
�لداللة

1.85930.6201.3620.261بني املجموعاتذكاء الأعمال

32.749720.455داخل املجموعات

34.60875�ملجموع

 اتخاذ القرارات ودعم
املوقف التناف�شي

0.35630.1190.1940.900بني املجموعات

44.354720.616داخل املجموعات

44.71275�ملجموع

0.45630.1520.2770.842بني املجموعاتالتوجه الإبداعي

39.621720.550داخل املجموعات

40.07875�ملجموع

0.62530.2080.5040.680بني املجموعاتالإبداع التقني

29.751720.413داخل املجموعات

30.37675�ملجموع

0.55730.1860.4250.736بني املجموعات�ال�ستجابة �لكلية

31.455720.437داخل املجموعات

32.01175�ملجموع

0.05 ت�شاوي 2.78 وقيمة F اجلدولية عند درجة حرية "3،  دللة  قيمة F اجلدولية عند درجة حرية "3، 75" وم�شتوى 
0.01 ت�شاوي 4.06 دللة  75" وم�شتوى 

ويت�ســح مــن �جلــدول )28( �أن قيمة F �ملح�سوبة جلميع �ملحــاور جمتمعة ت�ساوي 0.425، وهــي �أقل من قيمة 
F �جلدوليــة و�لتــي ت�ســاوي 2.78، كما �أن قيمة م�ستوى �لداللة جلميع �ملحاور ت�ســاوي 0.736،، وهي �أكرب من 
0.05، ممــا يدل علــى عدم وجود فروق حول متو�سط ��ستجابات �ملبحوثني يف مــا يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة 
�لذكيــة ودورهــا يف خلق �الإبــد�ع �لتقني يف كلية فل�سطــني �لتقنية تعزى �مل�ستوى �لعلمي، وهــذ� يعطي ت�سورً� 
كامًا �أن �ملوظفني ممن يحملون �ملوؤهات �لعلمية �ملختلفة يوؤمنون متامًا �أن �لتكنولوجيا و�لبعد �ال�سرت�تيجي 

و�لقدرة على �لتنبوؤ يظهر رغبة �لعاملني نحو �لعمل على �البتكار وتقدمي �أفكار �إبد�عية.
ال يوجــد فــروق ذ�ت داللة �إح�سائية عنــد م�ستوى داللة )α ≥0.05( يف متو�ســط ��ستجابات �ملبحوثني   )4
يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية ودورها يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية تعزى 
�مل�سمــى �لوظيفي )�أكادميــي، �إد�ري، �أكادميي مبن�سب �إد�ري(، حيث مت ��ستخــد�م �ختبار حتليل �لتباين 
�الأحــادي الختبــار �لفروق بني �الإجابات حــول �ملنظمة �لذكية ودورها يف خلــق �الإبد�ع �لتقني يف كلية 

فل�سطني �لتقنية تعزى �مل�سمى �لوظيفي، و�لنتائج مبينة يف جدول )29(:
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جدول )29(: نتائج حتليل التباين الأحادي ) One Way ANOVA( لعينة الدرا�شة يعزى ملتغري امل�شمى الوظيفي:

جمموع م�سدر �لتباينعنو�ن �ملحور
متو�سط درجة �حلرية�ملربعات

م�ستوى قيمة "F"�ملربعات
�لداللة

0.01730.0090.0180.982بني املجموعاتذكاء الأعمال

34.590720.474داخل املجموعات

34.60875�ملجموع

 اتخاذ القرارات ودعم
املوقف التناف�شي

0.29930.1490.2460.783بني املجموعات

44.413720.608داخل املجموعات

44.71275�ملجموع

0.15730.0780.1440.867بني املجموعاتالتوجه الإبداعي

39.921720.547داخل املجموعات

40.07875�ملجموع

0.34930.1750.4240.656بني املجموعاتالإبداع التقني

30.027720.411داخل املجموعات

30.37675�ملجموع

0.10630.0530.1220.886بني املجموعات�ال�ستجابة �لكلية

31.905720.437داخل املجموعات

32.01175�ملجموع

0.05 ت�شاوي 2.78 دللة    قيمة F اجلدولية عند درجة حرية "3، 75" وم�شتوى 
 F ملح�سوبة جلميع �ملحــاور جمتمعة ت�ساوي 0.122 وهــي �أقل من قيمة� F ويت�ســح مــن جــدول )29( �أن قيمة
�جلدولية و�لتي ت�ساوي 2.78، كما �أن قيمة م�ستوى �لداللة جلميع �ملحاور ت�ساوي 0.866 وهي �أكرب من 0.05، 
ممــا يــدل على عدم وجود فروق حول متو�سط ��ستجابات �ملبحوثني يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية 
ودورهــا يف خلــق �الإبــد�ع �لتقني يف كليــة فل�سطني �لتقنيــة تعزى �مل�سمــى �لوظيفي، ويعزى ذلــك للوعي لدى 
جميــع �مل�سميــات �لوظيفية يف �لكلية باأهمية ��ستخد�م �لتكنولوجيا �ملتطورة يف تطوير عمل �لكلية، وقدرتها 
علــى نقــل �لكلية من �سورتها �لتقليدية �إىل �لنموذج �لذكي، وقــدرة هذ� �لنموذج خللق �الإبد�ع و�البتكار لدى 

�لعاملني.
النتائج:

يعترب م�ستوى تطبيق �لكلية ملفهوم �ملنظمة �لذكية متو�سطا، حيث يتحقق معيار ذكاء �الأعمال يف �لكلية   .1
بن�سبــة )60.60 %(، ومعيــار �تخاذ �لقر�ر�ت ودعم �ملوقف �لتناف�سي يف �لكلية بن�سبة )61.54 %(، 
%(، بينما جاء م�ستــوى حتقيق �لكلية  ويتحقــق معيــار �لتوجــه �الإبد�عي يف �لكليــة بن�سبــة )61.88 

.)% ملحور �الإبد�ع �لتقني مب�ستوى متو�سط، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )63.24 
يوجــد �أثــر الأبعــاد �ملنظمة �لذكية )ذكــاء �الأعمال، �تخاذ �لقــر�ر�ت ودعم �ملوقــف �لتناف�سي، �لتوجه   .2

�الإبد�عي( يف خلق �الإبد�ع �لتقني يف كلية فل�سطني �لتقنية.
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وجود فروق حول متو�سط ��ستجابات �ملبحوثني يف ما يتعلق باآر�ئهم حول �ملنظمة �لذكية ودورها يف خلق   .3
�الإبــد�ع �لتقنــي يف كلية فل�سطني �لتقنيــة تعزى لـ) �لعمر، و�سنو�ت �خلدمــة(، وعدم وجود فروق تعزى 

لـ)�مل�ستوى �لعلمي، و�مل�سمى �لوظيفي(.
ت�ستخــدم �لكليــة �لتقنيــات �لذكيــة يف تطبيــق قر�ر�تها �الإد�ريــة، وتعتمد علــى نظم معلومــات �إد�رية   .4
متطورة تعترب مبثابة جهاز �إنذ�ر بالتهديد�ت �ملتوقعة، وت�ستخدم �الأنظمة �لذكية للتنبوؤ بالعمل ب�سكل 

متو�سط، وجاءت �لنتيجة متو�فقة مع نتائج �ملقابات �ل�سخ�سية مع �لقياد�ت �الإد�رية بالكلية.
تهــدف �لكليــة �إىل حت�سني �لعمليات �لتكنولوجية بكفــاءة، ولدى �لعاملني يف �لكليــة �الأفكار �البتكارية   .5
يف تقــدمي خدمــات جديــدة، وتوفر �لــدور�ت �لعلمية و�لتدريبيــة �ملكثفة لرفع م�ستــوى �الأد�ء، وت�سعى 
�إىل تقليــل �ل�سر�عات و�خلافــات بني �لعاملني، ولديها �لقدرة على توليــد �الأفكار �الإبد�عية �جلديدة، 
وتت�ســم بالطابــع �لتحويلي �مل�ستمر مبا يتاءم ومتطلبات �لتكنولوجيا، وتتفق هذه �لنتائج مع ما تو�سلت 

 .)2016(� Al-Kasasbeh et al. ودر��سة ،)2015(�Kahkha et al. إليها نتائج در��سة�
تهتــم �لكلية باإجر�ء حت�سينــات تكنولوجية م�ستمرة على خدماتها، وتت�ســف �الإجر�ء�ت �الإد�رية فيها   .6
بالتقليديــة، وحتــاول مر�قبة �ملنظمات �ملماثلة للوقوف على م�ستــوى �الإبد�ع فيها ب�سكل م�ستمر، وتتفق 

مع نتيجة �ملقابلة �ل�سخ�سية مع رئي�ص وحدة �جلودة.
حتاول �لكلية �ال�ستعانة باخلرب�ء و�ملتخ�س�سني �خلارجيني يف ت�سخي�ص �مل�سكات ب�سكل متو�سط، وت�سع   .7
�خلطــط �ملنا�سبة حلل م�سكات �لعمل قبل حدوثها، وت�سرك �لعاملني يف �إد�رة �لنقا�ص و�لع�سف �لذهني 
�ملرتبطــة بالق�سايــا �جلوهرية، وت�ساعد �لعاملني على تنفيذ �أفكارهــم �الإبد�عية من خال توفري كافة 
�ملو�رد، وي�سارك �لعاملون �الإد�رة �لعليا يف �تخاذ �لقر�ر�ت �الإبد�عية، وتوفر �الإمكانيات لتعزيز �الإبد�ع 
عنــد �ملوظفــني، وتتفق مــع نتيجة در��ســة فرعون و�آخــرون )2015(، خليــل )2016(، ودر��ســة رد�يدة 

.)2016(
�سعــف قــدر�ت �لكليــة يف �كت�ســاف �مل�ساكل قبــل حدوثها بهــدف �لتنبوؤ بحلولهــا، وتعنى ب�ســكل متو��سع   .8
باملو�هــب �الإبد�عيــة للعاملني فيها، وهذ� ما �تفقت عليه �لنتيجة مع نتائج �ملقابلة �ل�سخ�سية مع �لنائب 

�الأكادميي.
 التوصيات:

يف �سوء حتليل نتائج �لدر��سة تو�سي �لدر��سة بـــاالآتي:
�ســرورة �لعمل علــى زيادة ��ستخد�م �لكليــة للتقنيات �لذكيــة يف تطبيق قر�ر�تهــا �الإد�رية، و�العتماد   .1
على نظم معلومات �إد�رية متطورة بغر�ص �ال�ستعانة بها يف عملية �لتنبوؤ بامل�ستقبل، و�إ�سر�ك �لعاملني يف 

�تخاذ �لقر�ر�ت �الإبد�عية.
�لعمــل علــى حت�ســني �لعمليــات �لتكنولوجية ب�ســكل �أكــرث فاعلية من خــال تعزيز �الأفكــار �البتكارية،   .2

وتوفري �لدور�ت �لتدريبية �ملتخ�س�سة لتعزيز مهار�ت وخرب�ت �لعاملني.
�ال�ستعانــة باخلــرب�ء و�ملتخ�س�سني يف ت�سخي�ــص �مل�سكات، وو�سع �خلطط �ملنا�سبــة حلل م�سكات �لعمل   .3
قبــل حدوثهــا، و�إ�ســر�ك �لعاملــني يف �إد�رة �لنقا�ص و�لع�ســف �لذهنــي، وم�ساعدتهم يف تنفيــذ �أفكارهم 

�الإبد�عية من خال توفري كافة �ملو�رد �ملادية و�لب�سرية و�ملالية.
�سرورة تعزيز مهار�ت �لعاملني الكت�ساف �مل�سكات قبل حدوثها بهدف �لتنبوؤ بحلولها، و�الهتمام باإجر�ء   .4
حت�سينــات تكنولوجيــة م�ستمرة علــى خدماتها للتحــول �إىل �ملنظمات �لذكية �لتي ت�سخــر �لتكنولوجيا 

�ل�ساملة و�ملتطورة يف عملياتها.
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