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تكنولوجیا المعلومات في تنمیة رأس المال الفكري لألجهزة الحكومیة:دور

دراسة میدانیة لشاغلي الوظائف اإلشرافیة في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بدولة الكویت 

خالد مصطفى بركات سعداوي
مدرس اإلدارة العامة بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ـ جامعة القاهرة

اإلسالمیة بدولة الكویتوالشؤونوزارة األوقاف ،ر التطویر والتدریبومستشا

ملخص

دراسـات التـي بالرغم من تزاید االهتمام بتكنولوجیـا المعلومـات وعالقتهـا بعـدد مـن الظـواهر التنظیمیـة واإلداریـة علـى مسـتوى المنظمـة، توجـد نـدرة فـي ال

ل الفكري في األجهزة الحكومیة العربیة. ومـع اتجـاه العدیـد مـن الـوزارات واألجهـزة الحكومیـة، ومنهـا تناولت العالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس الما

، نحــــو زیــــادة اســــتثماراتها فــــي التطبیقــــات الحدیثــــة لتكنولوجیــــا المعلومــــات والتحــــول نحــــو الحكومــــة بدولــــة الكویــــتوزارة األوقــــاف والشــــئون اإلســــالمیة

تنمیة رأس المال الفكري لهذه األجهزة.مساهمة تكنولوجیا المعلومات في ، یظهر التساؤل حول مدى اإللكترونیة

ن اإلسالمیة، وفي هذا السیاق، تأتي هذه الدراسة التي تهدف إلى اختبار العالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس المال الفكري لوزارة األوقاف والشئو 

ولقد توصلت الدراسة إلى مبحوثًا.75(المدراء والمراقبون) تضم اإلشراقیةاغلي الوظائف من خالل الدراسة المیدانیة التي أجریت على عینة من ش

عدد من النتائج األساسیة، من أهمها:

بــین تكنولوجیــا المعلومــات ورأس المــال الفكــري للــوزارة، بعناصــره الثالثــة %99توجــد عالقــة ارتبــاط طردیــة ذات داللــة معنویــة بدرجــة ثقــة .1

ي، رأس المال الهیكلي ورأس مال العالقات).(رأس المال البشر 

ى أكدت النتـائج أهمیـة تكنولوجیـا المعلومـات وتأثیرهـا علـى رأس المـال الفكـري لألجهـزة الحكومیـة. وبالتـالي، تـدعم الدراسـة االتجـاه الـذي یـر .2

یـة مـن اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات التساؤل حول ما إذا كانـت هنـاك فوائـد تعـود علـى األجهـزة الحكومضرورة تحول اهتمام الباحثین من 

أم ال؟ إلى التساؤل حول كیفیة تعظیم هذه الفوائد؟ 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة من الكویت-رأس المال الفكري -: تكنولوجیا المعلومات الكلمات الدالة
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مقدمة

ــا المعلو  مــات یرجــع إلــى نهایــة الســتینیات مــن القــرن العشــرین، تشــیر أدبیــات اإلدارة إلــى أن بدایــة االهتمــام بدراســة تكنولوجی

والتـيManagement in the 1980’s“الثمانینیـاتفـياإلدارة ”مقالتهمـا الشـهیرةLeavitt and Whislerعنـدما قـدم 

نظیمیـة أداء المنظمـات اإلداریـة وأبعادهـا التفـيتنبأ فیها بأن اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات سـوف یـؤدى إلـى تغیـرات عدیـدة 

. وخـالل الثمانینیـات، تزایـد عـدد الدراسـات التـي اهتمـت ببحـث العالقـة i(and Turunen, 2003)(Salmela(والوظیفیـة

بــین تكنولوجیــا المعلومــات واألداء التنظیمــي، وتوصــلت معظــم هــذه الدراســات إلــى نتــائج متباینــة، وهــذا مــا عــرف فــي أدبیــات 

.ii((Sumit and Choi, 2009)ParadoxProductivity(لوماتاإلدارة بتناقض إنتاجیة تكنولوجیا المع

ومع منتصف التسعینیات من القرن العشـرین، ظهـرت دراسـات عـدة التـي أكـدت اآلثـار اإلیجابیـة لتكنولوجیـا المعلومـات علـى 

لمنظمــة مــن مســتوى المنظمــة، ومــن ثــم تغیــر اهتمــام البــاحثین والتحــول مــن التســاؤل عمــا إذا كانــت هنــاك فوائــد تعــود علــى ا

استخدام تكنولوجیا المعلومات أم ال؟ إلى التساؤل كیف یمكن تعظـیم هـذه الفوائـد؟ وهـذا جعـل الـبعض یؤكـد أن أداء المنظمـة 

یتحدد بناء على مدى قدرتها على االستفادة من تكنولوجیا المعلومات، والتعبیر عن ذلك بالعالقة التالیة:

Performance = F (IT) (iii) (Dehning and Richardson, 2002).

.تكنولوجیا المعلوماتفيأن أداء المنظمة دالة أي

تحقیـــق العدیـــد مـــن الفوائـــد للمنظمـــات فـــيأكـــدت أن اســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات أســـهم التـــيوبعـــد ذلـــك توالـــت الدراســـات 

وزیـــادة رضـــا العمـــالء، وتنمیـــة المعاصـــرة، منهـــا: االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد، وتنـــوع المنتجـــات والخـــدمات وتحســـین جودتهـــا، 

ومـع بدایـة القـرن .iv((Zorkoczy and Heap, 1995)(اإلدارة وتنظـیم العمـلفـيالموارد البشریة، وابتكار أسـالیب حدیثـة 

فـــي األجهــزة الحكومیــة، وكانـــت وزارة تطبیقــهوالعشــرین، ظهــرت دراســـات عــدة التــي اهتمــت بهـــذا المفهــوم وٕامكانیــة الحــادي

اإلسالمیة بدولة الكویت من األجهزة الحكومیة السباقة فـي هـذا المجـال، فقـد بـادرت بعقـد أول مـؤتمر علـى األوقاف والشؤون

؛ لعرض ومناقشة التجارب الحدیثة في مجال قیاس وتنمیـة رأس المـال الفكـري وكیفیـة 2010مستوى الدول العربیة في ینایر 

وفـي هـذا السـیاق، تـأتي هـذه الدراسـة التـي هـزة الحكومیـة وتحسـینه.االستفادة منه فـي تطـویر األداء المؤسسـي للـوزارات واألج

اإلسالمیة بدولة الكویت.والشؤونرأس المال الفكري لوزارة األوقاف تهدف إلى اختبار العالقة بین تكنولوجیا المعلومات و 



خالد سعداوي…دور تكنلوجیا المعلومات

85 )0(العدد) 0(مجلدللبحوثاالمریكیةالعربیةالجامعةةمجل

المشكلة البحثیة

ظواهر التنظیمیة واإلداریة، توجد ندرة في الدراسات التـي بالرغم من تزاید االهتمام بتكنولوجیا المعلومات وعالقتها بعدد من ال

EBSCOتناولت العالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس المال الفكري، حیث قام الباحـث بعمـل مسـح علـى قاعـدة البیانـات 

علومـات وبـین وعلى شبكة اإلنترنت، ولم یجد سوى عـدد محـدود مـن الدراسـات التـي اهتمـت ببحـث العالقـة بـین تكنولوجیـا الم

عــدد مــن عناصــر رأس المــال الفكــري، باإلضــافة إلــى النــدرة الشــدیدة فــي الدراســات التــي اهتمــت باختبــار العالقــة بــین هــذین 

المتغیرین على مستوى األجهزة الحكومیة في الدول العربیة. 

، نحـــو زیـــادة بدولـــة الكویـــتمیةاإلســـالوالشـــؤونوزارة األوقـــاف ومـــع اتجـــاه العدیـــد مـــن الـــوزارات واألجهـــزة الحكومیـــة، ومنهـــا 

، یظهـــر التســـاؤل حـــول مـــدى اإللكترونیـــةاســـتثماراتها فـــي التطبیقـــات الحدیثـــة لتكنولوجیـــا المعلومـــات والتحـــول نحـــو الحكومـــة 

المشكلة البحثیة یمكن صیاغة،ومن هذا المنطلقتنمیة رأس المال الفكري لهذه األجهزة.مساهمة تكنولوجیا المعلومات في 

إلــى أي مــدى ســاهمت تكنولوجیــا المعلومــات فــي تنمیــة رأس المــال الفكــري لــوزارة األوقــاف علــى النحــو التــالي: راســة لهــذه لد

اإلسالمیة؟؟والشؤون

أهمیة الدراسة وأهدافها

نــدرة األبحــاث والدراســات فــي المكتبــة العربیــة، التــي اهتمــت ببحــث واختبــار العالقــة بــین تكنولوجیــا أهمیــة الدراســة مــن تنبــع

المعلومات ورأس المال الفكري في األجهـزة الحكومیـة. ومـن ثـم یأمـل الباحـث فـي أن تقـدم هـذه الدراسـة إسـهاما متواضـعا فـي 

هذا المجال.

فیما یلي:تهایمكن بلور أما عن األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقیقها، ف

المعلومات ورأس المال الفكري ومناقشتها.المراجعة التحلیلیة لألدبیات التي اهتمت ببحث العالقة بین تكنولوجیا.1

إلقاء الضوء على مفهوم رأس المال الفكري، وعناصره األساسیة، ومداخل قیاسه..2

اختبـــار العالقـــة بـــین تكنولوجیـــا المعلومـــات ورأس المـــال الفكـــري بعناصـــره الثالثـــة (رأس المـــال البشـــري رأس المـــال .3

ف والشؤون اإلسالمیة.الهیكلي، ورأس مال العالقات) في وزارة األوقا
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فرضیات الدراسة

تســعى الدراســة إلــى اختبــار مــدى صــحة الفرضــیة التالیــة: توجــد عالقــة إیجابیــة ذات داللــة معنویــة بــین اســتخدام تكنولوجیــا 

اإلســالمیة. هــذه الفرضــیة یمكــن اختبارهــا مــن خــالل اختبــار مــدى والشــؤونالمعلومــات ورأس المــال الفكــري لــوزارة األوقــاف 

الفرضیات الثالث التالیة: صحة 

توجــد عالقــة إیجابیـــة ذات داللــة معنویـــة بــین اســـتخدام تكنولوجیــا المعلومـــات ورأس المــال البشـــري لــوزارة األوقـــاف.أ

اإلسالمیة.والشؤون

ــا المعلومــات ورأس المــال الهیكلــي لــوزارة األوقــاف .ب توجــد عالقــة إیجابیــة ذات داللــة معنویــة بــین اســتخدام تكنولوجی

اإلسالمیة.والشؤون

توجـــد عالقـــة إیجابیـــة ذات داللـــة معنویـــة بـــین اســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات ورأس مـــال العمـــالء لـــوزارة األوقـــاف .ج

والشئون اإلسالمیة.

اإلطار الفكري والمفاهیمي للدراسة

خل قیـاس رأس یتضمن اإلطار المفاهیمي للدراسة عرض ومناقشـة عـدد مـن التعریفـات للمفـاهیم موضـع الدراسـة، وكـذلك مـدا

المال الفكري، والمدخل الذي تتبناه الدراسة في القیاس. 

IT (Information Technology(تعریف تكنولوجیا المعلومات .1

عـدة، أسـبابال یوجد اتفـاق علـى تعریـف محـدد لـه، ویرجـع ذلـك إلـى مفهوم تكنولوجیا المعلومات،بالرغم من تزاید االهتمام ب

فهنـاك مـن اهـتم باألبعـاد الفنیـة، وعـرف تكنولوجیـا المعلومـات ام الباحثین عند دراستهم لهـذا المفهـوم منها: تنوع مجاالت اهتم

وركــز فریــق ثــان علــى المتغیــرات االجتماعیــة باعتبارهــا أدوات وتطبیقــات هندســیة تقــوم بتنفیــذ مــا تتلقــاه مــن أوامــر وتعلیمــات،

لفنیــة والمتغیــرات السـلوكیة والتنظیمیــة، وتعامــل فریـق رابــع مــع األبعــاد والسـلوكیة، واهــتم فریــق ثالـث بالتفاعــل بــین المتغیـرات ا

استخدام تكنولوجیا اإلطار العام الذى یتم من خالله باعتبارهااإلداریة، االقتصادیة والمالیة، وركز فریق خامس على األبعاد 

المعلومات وتطویره.

Baardقدمت لتكنولوجیا المعلومـات، حیـث یعـرف التيتعریفات وجهات نظر الباحثین إلى تعدد الفيولقد أدى هذا التباین 

v((Baard, 2003)(العملفيرقابة وتحسین عملیة تدفق المعلومات فيتكنولوجیا المعلومات بأنها التكنولوجیا المستخدمة 
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ســتخدمة فــي إلــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى أنــه مصــطلح عــام یصــف أي نــوع مــن أنــواع التكنولوجیــا المShaukatوینظــر 

Idisemiویـرى .vi((Shaukat, et. al., 2010)(الحصـول علـى المعلومـات ومعالجتهـا وتخزینهـا واسـترجاعها ونشـرها

and Latham أن تكنولوجیا المعلومات عبارة عن مجموعة من األدوات والوسائل االلكترونیة التي تسهل عملیات االتصال

.vii(and Latham, 2011)(Idisemi(المعرفةومعالجة ونشر المعلومات ومشاركة 

مما سبق، یمكن تعریف تكنولوجیا المعلومات بأنها منظومة متكاملة من أجهزة الحاسبات واالتصاالت والبرمجیات والشـبكات 

جمع البیانات وتخزینها ومعالجتها، والحصول علـى المعلومـات والمعرفـة، فيوالخدمات والموارد ذات العالقة، والتي تستخدم 

رها وتبادلها بالشكل الذي یحقق أهداف المنظمة والعاملین فیها.ونش

IC(Intellectual Capital(تعریف رأس المال الفكري.3

في بدایة التسعینیات من القرن من المفاهیم الحدیثة في الفكر اإلداري، حیث استخدم ألول مرة الفكريیعد مفهوم رأس المال 

یر التنفیذي إلحدى شركات المواد الغذائیة؛ لیشیر إلى أهم الموارد واألصول التي تمتلكها المدRalph Stayerالعشرین، بواسطة 

. ومنذ ذلك التاریخ تعددت الدراسات التي اهتمت بهذا المفهوم، وتباینت التعریفات التي viii((Stewart, 1999)(الشركة

قدمت له. 

تمییز بین ثالثة اتجاهات، هي:وبعد مراجعة عدد من هذه التعریفات، یرى الباحث إمكانیة ال

: تعامل مع رأس المال الفكري على أنه مرادف لرأس المال البشري: االتجاه األول

تركــز تعریفــات هــذا االتجــاه علــى العنصــر البشــرى فقــط، ومــا یملكــه مــن معــارف ومهــارات وخبــرات یمكــن مــن خاللهــا تحقیــق 

لمــال الفكــري بأنــه مجموعــة المهــارات والخبــرات والكفــاءات التــي رأس اDruckerأهــداف المنظمــة. وفــي هــذا الســیاق، یعــرف 

تقـدمها التـيیتمتع بهـا العـاملون وتمكـنهم مـن تقـدیم األفكـار واالبتكـارات الحدیثـة التـي تسـهم فـي تطـویر المنتجـات والخـدمات 

التي یتمتع بهـا عـدد مـن أن رأس المال الفكري عبارة عن القدرات المتمیزةYoundtویرى .ix ((Drucker, 1992)(المنظمة

العاملین، وتمكـنهم مـن تقـدیم إسـهامات فكریـة، تسـهم فـي زیـادة إنتاجیـة المنظمـة وتحقیـق مسـتویات أداء عالیـة مقارنـة بغیرهـا 

إلـى أن رأس المـال الفكـري عبـارة عـن المعرفـة Rehmanویشـیر .,x(1996)(Youndt, et. al(المماثلـةمـن المنظمـات 

),.xi(Rehman, et. al(للمنظمـةع بهـا العـاملون وتسـهم فـي خلـق قیمـة مضـافة وتحقیـق مزایـا تنافسـیة والخبـرات التـي یتمتـ

2012).
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: تعامل مع رأس المال الفكري على أنه مرادف لألصول غیر الملموسة: االتجاه الثاني

لموسة التي تسـهم بدرجـة كبیـرة رأس المال الفكري بأنه مجموعة من األصول المعرفیة غیر المMarrفي هذا السیاق، یعرف 

ـــق المزیـــد مـــن القیمـــة المضـــافة لهـــا وألصـــحاب المصـــلحة الرئیســـین  Keyفـــي تحســـین الوضـــع التنافســـي للمنظمـــة، وخل

Stakeholders)xii((Marr, 2004) . وهنــاك مـن یعبـر عــن رأس المـال الفكـري بأنــه مجموعـة مـن المــوارد غیـر الملموســة

.xiii((Marr, 2008)(المضافةلمنظمات، وتساعدها في تحقیق القیمة التي تمیز المنظمة عن غیرها من ا

: تعامل مع رأس المال الفكري على أنه مفهوم شامل یضم كًال من األصول الملموسة وغیر الملموسة معا:االتجاه الثالث

مــن مــوارد مادیــة عبــارة عــن محصــلة التفاعــل بــین مــا تملكــه المنظمــةرأس المــال الفكــري أن Grantفــي هــذا الســیاق، یــرى 

ملموســة یســهل نقلهــا ومحاكاتهــا، ومــا یتــوافر لــدیها مــن مــوارد بشــریة متمیــزة ومــوارد غیــر ملموســة یصــعب علــى غیرهــا مــن 

.xiv((Grant, 1991)(محاكاتهاالمنظمات األخرى 

راءات وعملیـات المـال الهیكلـي بمـا یضـمه مـن إجـرأس: وهناك من یعرفه بأنـه القیمـة االقتصـادیة لنـوعین مـن األصـول، همـا

، بمـا ةالبشـریة المتاحـة لـدى المنظمـویضـم المـوارد، تنظیمیة وقدرات تكنولوجیة وحقوق الملكیـة الفكریـة، ورأس المـال البشـري

إلـى أن Ahmadi. ویـذهب xv((Malhotra, 2003)(والمـوردینباإلضـافة إلـى العمـالء تملكه من معـارف وخبـرات وٕابـداعات 

زیج مــن القــدرات والمعــارف واالســتراتیجیات والعملیــات واإلجــراءات والمــوارد الفكریــة وشــبكات رأس المــال الفكــري عبــار عــن مــ

العالقــات التــي تتمتــع بهــا المنظمــة، وتســهم فــي زیــادة قــدرتها علــى تحقیــق أهــدافها وخلــق المزیــد مــن القــیم المضــافة والمزایــا 

.xvi((Ahmadi, et. al., 2012)(التنافسیة 

بـین مـا یتمتـع ه الثالث، وبناء علیه، یمكن تعریف رأس المال الفكري للمنظمـة بأنـه محصـلة التفاعـلویتفق الباحث مع االتجا

بــه العــاملون مــن معــارف ومهــارات وخبــرات، ومــا یتــوافر لــدى المنظمــة مــن بنیــة تنظیمیــة وٕاداریــة داخلیــة ومــا تتمتــع بــه مــن 

عالقات خارجیة مع المجتمع المحیط بها.

ريقیاس رأس المال الفك.3

، إذ تمیــز بعــض الدراســات، الفكــريتــذخر أدبیــات اإلدارة بالعدیــد مــن المــداخل واألســالیب المســتخدمة فــي قیــاس رأس المــال 

بین أربعة مداخل للقیاس، هي: ),xviii(2007)Kok(و(Sundac and Krmpotic, 2009))xvii(مثل:

 مدخل القیاس المباشر لرأس المال الفكري)DIC(Direct Intellectual Capital.

 مدخل القیمة السوقیة)MC(Market Capitalization.
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مدخل العائد على األصول)ROA(Return on Assets.

 مدخل القیاس المتوازن)SC(Scorecard.

: )xix(هيوهناك من یمیز بین خمسة مداخل للقیاس، 

.مدخل القیاس المباشر لرأس المال الفكري

.مدخل القیمة السوقیة

یاس المتوازن.مدخل الق

 مدخل القیمة االقتصادیة المضافةEconomic Value Added.

الفكريالمضافة لرأس المال القیمة)VAIC (Value Added Intellectual Coefficient.

ولقد تبنى الباحث في هذه الدراسة مدخل القیاس المباشر، الذي یعتمد على تحدید المكونات والعناصر األساسیة فـي القیـاس 

رأس المال الفكري؛ ألنه األكثر مالَءمة في حالة المنظمات العامة واألجهزة الحكومیة.

عناصر رأس المال الفكري.4

تتعدد اآلراء بشأن عناصر رأس المال الفكري، حیث یمكن التمییز بین ثالثة اتجاهات:

 رأس المال الهیكلي ومن أنصار األول: یرى أن رأس المال الفكري یتكون من عنصرین، هما: رأس المال البشري و

.xx((Naslmosavi, 2011))xxi((Kok, 2007))xxii((Bontis, 2004)(هذا االتجاه: 

 الثاني: یشیر إلى أن رأس المال الفكري للمنظمة یتكـون مـن ثالثـة عناصـر، هـي: رأس المـال البشـري، رأس المـال

xxiii((Naveed(:في الدراسات الحدیثة، ومن أنصارهالهیكلي، ورأس مال العالقات، ویعد هذا االتجاه األكثر انتشارا 

and Malik, 2012))xxiv((Amiri, et. al., 2011))xxv((Wall, 2005))xxvi((Edvinsson and Malone,

1997).

:هــيیتعامــل مــع رأس المــال الفكــري علــى أنــه یتكــون مــن أربعــة عناصــر الثالــث)xxvii( رأس المــال البشــري، رأس :

.(Chang and Hsieh, 2011)جتماعي ورأس المال التكنولوجيالمال الهیكلي، رأس المال اال

ویتفق الباحث مع االتجاه الثاني الذي یرى أن رأس المال الفكري یتكون من ثالثة عناصر هي

ویشمل جمیع العاملین أصحاب المعرفة والمهارات والخبرات القادرة على Human Capitalرأس المال البشرى )أ

خلق قیمة للمنظمة.
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رأس فيتؤثر التيویضم جمیع األبعاد التنظیمیة واإلداریة للمنظمة Structural Capitalالهیكليالمال رأس)ب

والتكنولوجیة.نظم وأسالیب العمل واإلمكانیات المادیة ، التنظیميالمال البشرى، مثل: الهیكل 

نشأ بین المنظمة وكل من تالتيویعكس نتاج التفاعل والعالقات Relational Capitalرأس مال العالقات )ج

العمالء والمستفیدین وأصحاب المصالح والمجتمع ككل.

مراجعة األدبیات والدراسات السابقة

اهتمت ببحث العالقـة بـین تكنولوجیـا المعلومـات وعناصـر رأس المـال الفكـري، التيبعد مراجعة العدید من الدراسات السابقة 

تجاهــات رئیســة، اهــتم أولهــا باختبــار العالقــة بــین تكنولوجیــا المعلومــات ورأس المــال یـرى الباحــث إمكانیــة التمییــز بــین ثالثــة ا

البشري، وركز ثانیها على عالقة تكنولوجیا المعلومات برأس المال الهیكلي، وتنـاول ثالثهـا العالقـة بـین تكنولوجیـا المعلومـات 

ورأس مال العالقات. 

ال البشريالعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس الم.1

تشـــیر معظـــم الدراســـات التـــي اهتمــــت باختبـــار العالقـــة بـــین تكنولوجیـــا المعلومــــات ورأس المـــال البشـــري إلـــى أن تكنولوجیــــا 

علـــى المســـتوى العلمـــي والمهـــاري فحســـب، بـــل یمتـــد تأثیرهـــا لیشـــمل الجوانـــب الســـلوكیة والعالقـــات بـــین المعلومـــات ال تـــؤثر 

Brynjolfsson andالعــاملین، حیــث توصــل  Hitt إلــى وجــود عالقــة إیجابیــة بــین اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات وبــین

وهـذا یتفـق . )xxviii (Brynjolfsson and Hitt, 2000)(الدراسـةالمنظمـات موضـع فـيوالمهـارى للعـاملین العلمـيالمستوى 

ومــات ونســبة مــن وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بــین تكنولوجیــا المعلArvanitis and Hollensteinمــع مــا توصــل إلیــه 

Gorriz andوأكـده أیضـا xxix((Arvanitis and Hollenstein, 2001)(العـاملین الحاصـلین علـى مـؤهالت جامعیـة 

Castel اإلسبانیةمن خالل دراستهما لعدد من الشركات)xxx((Gorriz and Castel, 2010).

أن التطبیقــات Alavi and Leidnerأوضــح عالقــة تكنولوجیــا المعلومــات بالمســتوى المعرفــي للعــاملین، فقــد بالنســبة لأمــا

ــا المعلومــات، مثــل: شــبكات االتصــال والشاشــات اإللكترونیــة ومجموعــات النقــاش والدردشــة، ســاهمت فــي  الحدیثــة لتكنولوجی

Kim. وتوصل xxxi((Alavi and Leidner, 2001)(زیادة قدرة العاملین على الحصول على المعلومات والمعرفة وتبادلها 
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and Lee وجود عالقة ارتباط إیجابیة بین تكنولوجیا المعلومات وبین قدرات العاملین علـى اكتسـاب المعرفـة واالسـتفادة إلى

.xxxii((Kim and Lee, 2006)(التنظیمیةمنها في تنمیة خبراتهم العملیة ومعرفتهم 

دراسـته لخصـائص العـاملین فـي .Spanos et alعالقة تكنولوجیا المعلومـات بالمسـتوى المهـاري للعـاملین، أكـد ومن حیث 

فـي عـدد مـن المنظمـات الخدمیـة، حاجــة هـذه المنظمـات إلـى أفـراد ذوي مهـارات متنوعــة تمكـنهم مـن االسـتفادة مـن إمكانیــات 

مـن وجـود Rangriz and Rajaوهـذا یتفـق مـع مـا توصـل إلیـه xxxiii((Spanos et al., 2002)(المعلومـاتتكنولوجیـا 

جیـــا المعلومـــات والمســـتوى المهـــاري للعـــاملین، وهـــذا مـــا یعـــرف بـــالتغییر الفنـــي القـــائم علـــى عالقـــة ارتبـــاط إیجابیـــة بـــین تكنولو 

إلـى أن تكنولوجیـا المعلومـات أسـهمت Gorriz and Castel. وتوصـل xxxiv((Rangriz and Raja, 2011)(المهـارات

هتمــام بخطــط وبــرامج تــدریب فــي ارتفــاع المســتوى المهــاري للعــاملین فــي مجــاالت البحــوث والتطــویر، وأســهمت فــي زیــادة اال

.xxxv((Gorriz and Castel, 2010)(العاملینوتنمیة مهارات هؤالء 

أن تكنولوجیـــا Bermanأكـــد عالقـــة تكنولوجیـــا المعلومـــات بالمنـــاخ التنظیمـــي والعالقـــات بـــین العـــاملین، فقـــد أمـــا مـــن حیـــث 

المنظمــةفــيفــي تشــكیل القــیم والثقافــة الســائدة ســلوك العــاملین، وتحــدد أدوارهــم، وتســهمفــيالمعلومــات تــؤثر بدرجــة كبیــرة 

)xxxvi((Berman el at., 1995).

الـتخلص مـن األنشـطة الروتینیـة المتكـررة؛ لكـى یتفـرغ فـيإلـى أن تكنولوجیـا المعلومـات تسـهم .McMahan et alوأشـار 

. وهـذا ,xxxvii(et al., 1995)(McMahan(الـوظیفيالعـاملون لألنشـطة الذهنیـة واإلبداعیـة، وهـذا یزیـد مـن درجـة رضـاهم 

تحسـین بیئـة العمـل، والـتخلص فـيمـن أن تكنولوجیـا المعلومـات تسـهم Kraemer and Dedrickیتفق مع ما توصل إلیـه 

للعـــاملینالـــوظیفيمـــن األعمـــال الروتینیـــة، وتـــؤثر علـــى نوعیـــة التفـــاعالت االجتماعیـــة فـــي المنظمـــة وبالتـــالي زیـــادة الرضـــا 

)xxxviii(997)(Kraemer and Dedrick, 1.

مما سبق، یتضح أن تكنولوجیا المعلومات تسهم في تنمیة رأس المال البشري من خالل رفع المستوى العلمي والمعرفي 

والمهاري للعاملین، وزیادة قدراتهم على التجدید واإلبداع، وتحسین المناخ التنظیمي وعالقات العمل وزیادة الرضا الوظیفي. 
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علومات ورأس المال الهیكليالعالقة بین تكنولوجیا الم.2

xxxix((Kok, 2007)(یشیر عدد من الباحثین إلى أن تكنولوجیا المعلومات من أهم عناصر رأس المال الهیكلي

)xl((Sundac and Krmpotic, 2009) ومن أكثر العوامل المؤثرة في األبعاد الهیكلیة للمنظمة، حیث أوضح

Aldhmour and Shannakت تؤثر في رأس المال الهیكلي من خالل الدعم الذي تقدمة لألنشطة أن تكنولوجیا المعلوما

والعملیات التشغیلیة واإلداریة، والتأثیر في الهیكل التنظیمي وحجم المنظمة واإلجراءات والعملیات وفي فعالیة االتصاالت 

حیث LathamApulu and. وهذا ما أیده كل من xli((Aldhmour and Shannak, 2009)(الداخلیة والخارجیة 

أوضحا أهمیة تكنولوجیا المعلومات في زیادة القدرات واإلمكانیات التنظیمیة، وتحسین الكفاءة التشغیلیة وزیادة القدرة على 

التنسیق بین الوحدات الداخلیة للمنظمة مع خفض تكالیف هذا التنسیق وخفض عدد المشرفین، باإلضافة إلى تحسین فعالیة 

.xlii(lu and Latham, 2011)(Apu(نظم االتصاالت 

إلى أهمیة الدور الذي تلعبه تكنولوجیا المعلومات في دعم عملیة صنع واتخاذ القرار في المنظمات Al-Jedaiahوأشار 

. xliii(Jedaiah, 2010)-(Al(المناسبالعامة خالل تحسین نوعیة المعلومات وتوفیرها في الوقت المناسب وبالشكل 

لمعلومات دورا مهما في زیادة تحسین نوعیة المعلومات المتاحة للمنظمة، وأنها توفر العدید أن لتكنولوجیا اManoوأوضح 

.xliv((Mano, 2009)(إبداعیةمن التطبیقات واألدوات الحدیثة الممكنة من خالل تطویر أسالیب تقدیم الخدمات بطریقة 

علومات والبنیة التنظیمیة، حیث تسهم تكنولوجیا إلى أن هناك عالقة معنویة بین تكنولوجیا الم.Albadvi, et. alوأشار 

المعلومات في زیادة درجة الالمركزیة في اتخاذ القرارات والتوسع في تفویض السلطة، وزیادة االهتمام بإعادة هندسة 

ومن حیث أثر تكنولوجیا المعلومات على األبعاد التنظیمیة، توصل كل من .xlv((Albadvi, et. al., 2007)(العملیات

Heintze and Bretschneider إلى وجود عالقة ذات داللة معنویة بین تكنولوجیا المعلومات والهیاكل التنظیمیة في

المنظمات العامة، حیث تؤدي تكنولوجیا المعلومات إلى توسیع نطاق مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات وخفض عدد 

إلى وجود تأثیرات ذات .Lau et. al. وتوصل xlvi(, 2000)(Heintze and Bretschneider(اإلداریةالمستویات 

داللة معنویة لتكنولوجیا المعلومات على الهیكل التنظیمي والثقافة السائدة في المنظمة، وفي زیادة القدرة على تفویض 

. xlvii((Lau et al., 2001)(الصالحیات

معرفة وتوفیر المعلومات التي تساعد على أن تكنولوجیا المعلومات تسهم في تكامل ال.Johannessen et alویرى

تحسین عملیات االتصال والتنسیق والتكامل بین األنشطة الداخلیة وتلعب دورا مهما في زیادة قدرة المنظمة على التنفیذ 



خالد سعداوي…دور تكنلوجیا المعلومات

93 )0(العدد) 0(مجلدللبحوثاالمریكیةالعربیةالجامعةةمجل

أن تكنولوجیا المعلومات تتیح إمكانیات عالیة Shinوأوضح xlviii(.(Johannessen et al., 1999)(الناجح لالبتكارات

البیانات وتخزینها ومعالجتها وزیادة عدد البدائل المتاحة، وبالتالي زیادة قدرة المنظمة على التجدید لجمع 

.xlix((Shin, 1999)(واإلبداع

ظهور األجهزة قلیلة االستخدام للعمالة، مما أدى فيأن تكنولوجیا المعلومات أسهمت Simonومن ناحیة أخرى، أوضح 

حیث أوضح أن كل زیادة Brynjolfsson. وهذا ما أكده l((Simon, 2001)(المنظمةفيإلى انخفاض أعداد العاملین 

)li(%0.13المنظمة بنسبة تصل إلى فيانخفاض أعداد العاملین فيتسهم %1استثمارات تكنولوجیا المعلومات بنسبة في

(Brynjolfsson, et al., 1994).

عالقاتالعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس مال ال.3

إلـى أن التطبیقـات الحدیثـة Mithasفي إطار االهتمام بدراسة العالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس مال العمالء، توصـل 

لتكنولوجیــا المعلومــات، مثــل: البریــد اإللكترونــي والمواقــع اإللكترونیــة ونظــم الرســائل القصــیرة، زادت مــن قــدرة المنظمــة علــى 

لتسویق خدماتها ومنتجاتها وتقدیم خدمات أفضل لعمالئها الحالیین واجتذاب المزید من العمـالء ابتكار وتطویر قنوات جدیدة

الجدد، وتقدیم العدید من الخدمات الذاتیة التي تسهم في تسهیل إجراءات الحصول على الخدمات مثل: خدمة سـداد الفـواتیر 

اعـل البشـري أثنـاء تقـدیم الخـدمات، ممـا یسـهم فـي زیـادة درجـة ، وبالتالي تقلیـل السـلبیات التـي قـد تنـتج عـن التفاألنترنتعبر 

. وهـذا یتفـق مـع مـا lii((Mithas, et. al., 2012)(رضـا العمـالء ووالئهـم للمنظمـة، وتحسـین مـا یعـرف بـدورة حیـاة العمـالء

الیب مـن أن تكنولوجیـا المعلومـات تسـهم فـي تحسـین جـودة الخـدمات وابتكـار أسـAldhmour and Shannakتوصل إلیـه 

أكثر فعالیة في تقدیمها وزیادة قدرة المنظمة علـى فـتح أسـواق جدیـدة وجـذب المزیـد مـن العمـالء بتكـالیف أقـل، والتغلـب علـى 

,Adewoyeوتوصل .liii((Apulu and Latham, 2011)(صعوبات المكان والزمان، مما یزید من درجة رضا العمالء 

et. al.,علـى تقویـة عالقاتهـا بـالعمالء وتحسـینها، -موضـع الدراسـة -قـدرة البنـوك إلى أن تكنولوجیـا المعلومـات تزیـد مـن

. liv((Adewoye, et. al., 2011)(وسرعةالمعامالت بدقة وٕانجازمن خالل ابتكار أسالیب جدیدة لتقدیم الخدمات 

وجیــا المعلومــات تســهم أن تكنولGilaniniaبــل یمتــد أیضــا إلــى المــوردین، حیــث أكــد فقــط،وال یقتصــر األمــر علــى العمــالء 

بدرجــة كبیــرة فــي تحســین عالقــة المنظمــة مــع المــوردین، حیــث تــؤدي التطبیقــات الحدیثــة لتكنولوجیــا المعلومــات إلــى خفــض 

تكالیف التورید وتسلیم المواد بالجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب، مما یزید من قدرة المنظمة على إقامة عالقات وشبكات 

Iliaوهذا یتفق مع ما توصـل إلیـه lv((Gilaninia, et. al, 2011)(التنافسیةوتحقیق العدید من المزایا متمیزة مع الموردین
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من أن تكنولوجیا المعلومات زادت من قدرات شركات الطیران على االتصال وتبـادل المعلومـات مـع المـوردین، وزیـادة القیمـة 

.lvi(lia, et. al., 2011)(L(المضافة التي تحققها الشركة للعمالء والمساهمین

منهجیة الدراسة

اعتمد الباحث في إعداد الدراسة على ما یلي: 

من كتب ودراسات وأبحاث ودوریـات المنهج الوصفي التحلیلي: وذلك من خالل المراجعة التحلیلیة للمراجع العلمیة)1

الدراسة.وندوات علمیة، سواء باللغة العربیة أو باللغة اإلنجلیزیة ذات االهتمام بموضوع

أســلوب المســح المیــداني بالعینــة: حیــث أجریــت دراســة میدانیــة علــى عینــة مــن شــاغلي الوظــائف اإلشــرافیة (المــدراء )2

اإلسالمیة بدولة الكویت للتعـرف علـى آرائهـم فـي دور تكنولوجیـا المعلومـات والشؤونوالمراقبون) في وزارة األوقاف 

في تنمیة رأس المال الفكري للوزارة.

ة المیدانیةالدراس

تســعى الدراســة إلــى تحقیقهــا، قــام الباحــث بــإجراء دراســة میدانیــة علــى عینــة مــن شــاغلي الوظــائف التــيفــي إطــار األهــداف 

اإلســالمیة بدولــة الكویــت، وذلــك الختبــار العالقــة بــین تكنولوجیــا والشــؤوناإلشــرافیة (المــدراء والمراقبــون) فــي وزارة األوقــاف

كري للوزارة.المعلومات ورأس المال الف

مجتمع الدراسة المیدانیة.1

یضم مجتمع الدراسة المیدانیة جمیع شاغلي الوظائف اإلشرافیة، من فئة المدراء والمراقبین في وزارة األوقاف والشؤون 

) توزیع مجتمع الدراسة وفقا للوظائف التي یشغلونها 1مبحوثًا. ویوضح الجدول رقم (102اإلسالمیة، والبالغ عددهم 

القطاعات التابعین لها.و 
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توزیع مجتمع الدراسة المیدانیة وفقا للوظائف والقطاعات التابعین لها) 1الجدول رقم (

النسبةالفعليالشاغرالمجموعالمراقبونالمدراءالقطاع

%7411298.8الوحدات التابعة للوزیر والوكیل.1

%347076.9قطاع التخطیط والتطویر.2

%491301312.8شؤون الثقافیةقطاع ال.3

%369187.8قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعیة .4

%9253443029.4قطاع المساجد.5

%4121621413.7قطاع شؤون القرآن الكریم والدراسات اإلسالمیة.6

%4101411312.8قطاع الشؤون اإلداریة والمالیة.7

%358087.8لخارجیة والحجقطاع التنسیق الفني والعالقات ا.8

%377511210102100اإلجمالي

.2013المصدر: إدارة التطویر اإلداري والتدریب، الهیكل الوظیفي للوزارة، 

توصیف عینة الدراسة المیدانیة.2

م إرســال اســتمارات نظــرا لمــا یتســم بــه مجتمــع الدراســة مــن التحدیــد الــدقیق وٕامكانیــة الوصــول إلــى كــل مفــردة مــن مفرداتــه، تــ

مبحوثـا، وبالتـالي 75إلى جمیع المدراء والمـراقبین فـي الـوزارة، وعلـى مـدار أكثـر مـن ثالثـة شـهور، لـم یسـتجب إال االستبانة

مــن %73.5مبحوثــا، أي مــا یعــادل 75أجریــت الدراســة المیدانیــة بأســلوب العینــة بــدال مــن المســح الشــامل، وبلــغ حجمهــا 

راقبین فــي الــوزارة، وهــي نســبة جیــدة، وتزیــد مــن درجــة الثقــة فــي نتــائج الدراســة، الســیما وأنهــا تمثــل إجمــالي عــدد المــدراء والمــ

) توصیف عینة الدراسة وفقا لعدد من المتغیرات الشخصیة والوظیفیة.2مجتمع الدراسة تمثیال جیدا. ویوضح الجدول رقم (

نتائج الدراسة المیدانیة.3

لمیدانیة إلى عدد من النتائج حول أثر تكنولوجیا المعلومات على العناصر المختلفة لرأس توصل الباحث من خالل الدراسة ا

) الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري آلراء المبحوثین في هذا الصدد. 3المال الفكري للوزارة. ویوضح الجدول رقم (
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ة والوظیفیة) توصیف عینة الدراسة وفقا لعدد من المتغیرات الشخصی2الجدول رقم (

النسبةالعددالوظیفة
%1418.7مدیر إدارة

%6181.3مراقب
النسبةالعددالمؤهل العلمي

%1520فوق الجامعي
%4762.7جامعي

%1317.3ثانویة عامة أو ما یعادلها
النسبةالعددسنوات الخبرة الوظیفیة

%56.7سنوات10أقل من 
%3242.7سنة20إلى أقل من 10من 
%3850.7سنة فأكثر20

النسبةالعددفئات العمر
%2837.3عاماً 40إلى أقل من 30من 
%4762.7عاماً 50إلى أقل من 40من 

%75100اإلجمالي

وفیما یلي عرض ألهم النتائج المتعلقة باختبار فرضیات الدراسة. 

ویــة بــین اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات ورأس المــال البشــري فــي وزارة توجــد عالقــة إیجابیــة ذات داللــة معن: الفرضــیة األولــى

اإلسالمیة.والشؤوناألوقاف 

والختبار مدى صحة هذه الفرضیة، تم صیاغة الفرضیتین التالیتین:

 اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات ورأس المــال الفــرض العــدمي: عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین

.اإلسالمیةوالشؤونوقاف البشري لوزارة األ

 استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس المال البشريالفرض البدیل: وجود عالقة ذات داللة معنویة بین.

للعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس المال One-Way ANOVA) نتائج تحلیل التباین4ویوضح الجدول رقم (

البشري.
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ي واالنحراف المعیاري آلراء المبحوثین موضع الدراسةالوسط الحساب)3الجدول رقم (

نتائج تحلیل التباین للعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس المال البشري)4الجدول رقم (

وجود إذن نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البدیل القائل ب.0.01أقل من 0.002أن مستوى المعنویة = وحیث 

وبحساب معامل استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس المال البشري للوزارة.بین %99نویة وبدرجة ثقة عالقة ذات داللة مع

أي أن هناك عالقة ارتباط طردیة متوسطة ذات داللة معنویة بدرجة 0.328وجد أنه یساوي Spearmanارتباط سبیرمان 

ولقد أوضحت النتائج أن توسع الوزارة في استخدام وزارة.بین استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس المال البشري لل%99ثقة 
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Arvanitis andتكنولوجیا المعلومات، قد صاحبه ارتفاع في المستوى العلمي للموظفین، وهذا یتفق مع نتائج دراسة (

Hollenstein, 2001و ()Brynjolfsson and Hitt, 2000 ( كما أسهمت تكنولوجیا المعلومات في تنمیة مهارات

Kim) و (Gorriz and Castel, 2010عاملین وقدراتهم وتحسین إنتاجیاتهم، وهذا یتفق مع ما توصل إلیه كل من (ال

and Lee, 2006 اإلبداعیة). وفي المقابل، الیزال تأثیر تكنولوجیا المعلومات محدودا جدا على سلوك العاملین وقدراتهم ،

ویرجع ذلك باألساس إلى ).Brynjolfsson and Hitt, 2000(واسهامهم في تطویر العمل، على عكس ما أشار إلیه 

تعقد إجراءات ونظم العمل والمركزیة في اتخاذ القرارات، وغیاب الثقافة التنظیمیة التي تشجع على اإلبداع والتمیز.

عنویـة بـین اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات ورأس المـال الهیكلـي فـي وزارة : توجـد عالقـة إیجابیـة ذات داللـة مالفرضـیة الثانیـة

اإلسالمیة.والشؤوناألوقاف 

 اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات ورأس المــال الفــرض العــدمي: عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین

.اإلسالمیةوالشؤونالهیكلي لوزارة األوقاف 

استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس المال الهیكليلة معنویة بین الفرض البدیل: وجود عالقة ذات دال.

.الهیكلي) نتائج تحلیل التباین للعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس المال 5ویوضح الجدول رقم (
) نتائج تحلیل التباین للعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس المال الهیكلي5الجدول رقم (

وجود إذن نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البدیل القائل ب.0.01أقل من 0.000المعنویة = أن مستوىوحیث 

وبحساب معامل استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس المال الهیكلي للوزارة.بین %99عالقة ذات داللة معنویة وبدرجة ثقة 

ة ارتباط طردیة متوسطة ذات داللة معنویة بدرجة أي أن هناك عالق0.463وجد أنه یساوي Spearmanارتباط سبیرمان 

أوضحت النتائج أن تأثیر تكنولوجیا المعلومات و بین استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس المال الهیكلي للوزارة.%99ثقة 

وتطویر نظم على رأس المال الهیكلي تمثل بدرجة كبیرة في دور هذه التكنولوجیا في إعداد وتطویر نظم وقواعد البیانات، 



خالد سعداوي…دور تكنلوجیا المعلومات

99 )0(العدد) 0(مجلدللبحوثاالمریكیةالعربیةالجامعةةمجل

االتصاالت والمعلومات، ودعم عملیة صنع القرار، ومیكنة العدید من أنشطة وأعمال الوزارة، وهذا یؤكد نتائج دراسات كل 

. وفي المقابل، الیزال تأثیر تكنولوجیا (Apulu and Latham, 2011)(Al-Jedaiah, 2010)(Mano, 2009)من 

یاكل التنظیمیة والتحول نحو الالمركزیة في اتخاذ القرارات، ویرجع ذلك إلى عدد المعلومات محدودا فیما یتعلق بتطویر اله

من األسباب، منها أن توسع الوزارة في استخدام تكنولوجیا المعلومات لم یصاحبه اهتمام بإعادة هندسة العملیات وخفض 

).Albadvi, et. al., 2007عدد المستویات اإلداریة أو التوسع في تفویض الصالحیات كما أوضح (

: توجــد عالقــة إیجابیــة ذات داللــة معنویــة بــین اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات ورأس مــال العالقــات لــوزارة الفرضــیة الثالثــة

الختبار مدى صحة هذه الفرضیة، تم صیاغة الفرضیتین التالیتین:و اإلسالمیة.والشؤوناألوقاف 

استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس مال بین الفرض العدمي: عدم وجود عالقة ذات داللة معنویة

.اإلسالمیةوالشؤونالعالقات لوزارة األوقاف 

 تكنولوجیا المعلومات ورأس مال العالقاتالفرض البدیل: وجود عالقة ذات داللة معنویة بین

.قاتمال العال) نتائج تحلیل التباین للعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس 6ویوضح الجدول رقم (
نتائج تحلیل التباین للعالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس مال العالقات)6الجدول رقم (

إذن نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البدیل القائل بوجود .0.01أقل من 0.000وحیث أن مستوى المعنویة = 

وبحساب معامل ومات ورأس مال العالقات للوزارة.بین استخدام تكنولوجیا المعل%99عالقة ذات داللة معنویة وبدرجة ثقة 

أي أن هناك عالقة ارتباط طردیة متوسطة ذات داللة معنویة بدرجة 0.394وجد أنه یساوي Spearmanارتباط سبیرمان 

بین استخدام تكنولوجیا المعلومات ورأس مال العالقات للوزارة. ولقد أوضحت النتائج أن تأثیر تكنولوجیا %99ثقة 

معلومات على رأس مال العالقات تمثل في زیادة أعداد المستفیدین من خدمات الوزارة، وزیادة قدرة الوزارة على التواصل ال

والتعاون مع المؤسسات الدولیة المعنیة بالشأن اإلسالمي، وعقد اتفاقیات التعاون وعالقات الشراكة، باإلضافة إلى تعزیز 

مع. وفي المقابل، لم تسهم تكنولوجیا المعلومات في زیادة عدد األفكار والمقترحات الصورة اإلیجابیة للوزارة لدى المجت
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الوزارة من تكنولوجیا المعلومات في زیادة حقوق الملكیة الفكریة وحقوق استفادةالتطویریة التي یقدمها العمالء، كما أن 

النشر والتألیف ال تزال محدودة للغایة.

سبیرمان للعالقة بین تكنولوجیا المعلومات والعناصر الثالثة لرأس المال الفكري) معامل ارتباط1الشكل رقم (

الخاتمة

سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بین تكنولوجیا المعلومات ورأس المال الفكري لوزارة األوقاف 

علومات والعناصر األساسیة لرأس المال الفكري، اإلسالمیة، وذلك من خالل اختبار العالقة بین تكنولوجیا الموالشؤون

وهي: رأس المال البشري، رأس المال الهیكلي ورأس مال العالقات للوزارة.

ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج األساسیة، من أهمها:

س المــال الفكــري لــوزارة بــین تكنولوجیــا المعلومــات وبــین رأ%99توجــد عالقــة ارتبــاط طردیــة ذات داللــة معنویــة بدرجــة ثقــة .1

اإلسالمیة، بعناصره الثالثة (رأس المال البشري، رأس المال الهیكلي ورأس مال العالقات).والشؤوناألوقاف 

یعد تأثیر تكنولوجیا المعلومات على رأس المال الهیكلي في الوزارة األكثر وضـوحا، ویـأتي رأس مـال العالقـات فـي .2

س المــال البشــري فــي المرتبــة الثالثــة وهــذا یعــد مؤشــرا علــى محدودیــة تــأثیر اســتخدام المرتبــة الثانیــة، وأخیــرا یــأتي رأ

تكنولوجیا المعلومات على مهارات وقدرات العاملین في األجهزة الحكومیة. 

أكـــدت النتـــائج أهمیـــة تكنولوجیـــا المعلومـــات وتأثیرهـــا علـــى رأس المـــال الفكـــري لألجهـــزة الحكومیـــة وبالتـــالي، تـــدعم .3

التساؤل حول ما إذا كانت هناك فوائد تعود تجاه الذي یرى ضرورة تحول اهتمام الباحثین والدارسین من الدراسة اال

على األجهزة الحكومیة من استخدام تكنولوجیا المعلومات أم ال؟ إلى التساؤل حول كیفیة تنمیة هذه الفوائد؟ 

الســتفادة أكبــر مــن تكنولوجیــا المعلومــات فــي تنمیــة رأس والمیــداني، وفــي محاولــة النظــريوبنــاء علــى نتــائج الدراســة، بشــقیها 

المال الفكري للوزارات واألجهزة الحكومیة، یوصى الباحث بما یلى: 
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فـيتوافر دعم وتأیید اإلدارة العلیا لألجهزة الحكومیة، وٕایمانها بأهمیة االسـتفادة مـن تطبیقـات تكنولوجیـا المعلومـات .1

لمال الفكري. تطویر األداء المؤسسي وتنمیة رأس ا

لــدى العــاملین بأهمیــة االســتفادة مــن التطبیقــات الحدیثــة لتكنولوجیــا المعلومــات وتهیئــة المنــاخ والثقافــة الــوعيزیــادة .2

تتناسب مع هذه التطبیقات.التيالتنظیمیة 

یقومــون التــيتتناســب مــع قــدرات ومهــارات األفــراد وطبیعــة ومتطلبــات المهــام التــياســتخدام التطبیقــات التكنولوجیــة .3

بها.

ضـــرورة إجـــراء التغییـــرات التنظیمیـــة والهیكلیـــة وٕاعـــادة هندســـة العملیـــات اإلداریـــة بالشـــكل الـــذي یزیـــد مـــن جـــدوى .4

استخدام تكنولوجیا المعلومات في األجهزة الحكومیة. 

علومـــات األجهــزة الحكومیـــة علــى التطبیقــات الحدیثـــة لتكنولوجیــا المفـــيزیــادة االهتمــام بتـــدریب ومهــارات العــاملین .5

وتنمیتها.

االســـتفادة مـــن التطبیقـــات الحدیثـــة لتكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي تعزیـــز التواصـــل مـــع العمـــالء وأصـــحاب المصـــالح، .6

وتحسین الصورة الذهنیة لألجهزة الحكومیة في المجتمع.
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