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  الممخز:

إلػػب ايػػاف اسػػر ا ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات الزةزتمػػة اػػػ )اجبػػتة الجا ػػؾ،  الدػػب ات الجا ػػؾ ية   دؼ البجػػ هػػ
البرمثيػػػات  وقؾااػػػد البيالػػػات( امػػػب ادان مػػػؾع ا دلػػػؾاف الزثمػػػر البمػػػدي زليػػػةؽ  والةعػػػرؼ امػػػب مػػػد  ا ػػػةحداـ 

مؾع ا ثةزع البج  فا جزيع اكسؾلؾجيا الزعمؾمات مؽ قبل مؾع ا الدلؾاف  اؼ إاباع الزسبج الؾص ا  وازتل م
  ُوزات اميبؼ اإل ةبالة بإاباع ا ػمؾ، الزخػا الدػامل( مؾعف  52دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ والبالغ اددهؼ )

%( مػػؽ اػػدد اإل ػػةبالات الزؾزاػػة   90ا ػػةثابة ) صػػالجة لمةجميػػل  بزعػػدؿ  ( ا ػػةبالة36وقػػد اػػؼ ا ػػةرداد اػػدد )
ا ػػػػػةحداـ اكسؾلؾجيػػػػػا  ل البيالػػػػػات  واعبػػػػػرت لةػػػػػاحج البجػػػػػ  اف مػػػػػد اإلحذػػػػػاحا لةجميػػػػػ spssوُا ػػػػػةحدـ ارلػػػػػامج 

الزعمؾمات مؽ ِقبل مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ جان ادرجة االية  كزا ايست السةػاحج وجػؾد اسػر ذو داللػة 
ات( إحذػػاحية إل ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات ب)بعادهػػا )ابجبػػتة  الدػػب ات الجا ػػؾ ية  البرمثيػػات  قؾااػػد البيالػػ

امب ادان مؾع ا الدلؾاف قيد البج   واف اكتر اببعاد ا)سيرًا امب ادان مػؾع ا دلػؾاف الزثمػر هػؾ ُبعػد ا ػةحداـ 
 البرمثيات  لميه ُبعد قؾااد البيالات  سؼ ُبعد الدب ات الجا ؾ ية  واخيرًا ُبعد ابجبتة.

 اكسؾلؾجيا الزعمؾمات  ابدان الؾعي ا  دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ. الكممات المفتاحية :

 مقجمة:

اجرص كافة الزسغزات بغض السغر اؽ احثامبا وطبيعة ازمبا امب ادان اازالبا ولداطاابا الزحةم ة بزخةؾ  
مػةككبؼ الزبػارات ااؿ مؽ الك انة وال اامية  واف الزؾع يؽ اهؼ الزؾارد اب ا ػية الزػرسرة امػب ادان الزسغزػات إل

الدحذية والزعرفة الكزمة ب ي ية ا ةحداـ الةكسؾلؾجيا  والةػا يثػب امػب الزسغزػة اف اعزػل بدػ ل مخػةزر امػب 
رفػع مخػةؾيات اداحبػؼ ب افػة الؾ ػػاحل الزةاحػة  ويعػد ابدان الػؾعي ا احػد اهػػؼ مؾامػيع إدارة الزػؾارد البدػرية وامػػؼ 

بزؾمؾع ادان الزؾع يؽ لغرًا إلراباطه الؾسيق ب  انة وفعالية الزسغزات  الس ر اإلداري  حي  اهةؼ ال كر اإلداري 
 واجقيق اهدافبا.

امعب اكسؾلؾجيا الزعمؾمات دورًا هامًا فا اجخيؽ مخةؾ  ادان الزسغزات امب اخةكؼ الؾاابػا  واػرسر امػب قػدرة 
ة الزسغزػػات فػػا اجقيػػق اهػػدافبا اداحبػا لؾعاح بػػا مػػؽ خػػكؿ اظبيػػق لغزبػػا الزحةم ػػة  مزػػا يخػػااد امػػب زيػػادة فعاليػػ
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طؾيمة ابجل مؽ خكؿ اجخيؽ ازميات الػةعمؼ وزيػادة فعاليػة االاذػاالت اإلداريػة داخػل الزسغزػة و الةسخػيق اػيؽ 
( م ؾلػات 2012محةمف الزخةؾيات االدارية داخػل الزسغزػة  مػؽ خػكؿ اال ػة ادة مػؽ م ؾلاابػا  وحػدد )اظيػة  

ا ؾ،  الدب ات الجا ؾ ية  البرمثيات  وقؾااد البيالات(  وجػان هػ ا البجػ  اكسؾلؾجيا الزعمؾمات فا )اجبتة الج
 ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ.كزجاولة لمةعرؼ امب اسر ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات امب 

  مذكمة البحث: 

بكت شحذػية مػع الػبعض مػؽ ابّيؽ لمباحتاف مؽ خكؿ التيارة الزيدالية لدلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ  وإجران مقػا
  ابمػػر الػػ ي رؤ ػان اقخػػامه  مػعف حزػػاس بعػػض مػؾع ا الػػدلؾاف لمعزػل  وبيػػا، واػػ)خير بعرػبؼ اػػؽ العزػل

مدػػ مة البجػػ  اةزتػػل فػػا الح ػػاض لةراػب اميػػه الح ػػاض معػػدالت اداحبػػؼ مقارلػػة بػػابدان الزحظػػ   و الةػػالا فػػإف 
ةؽ  وامب افةراض اف باقا العؾامل ابخر  الةا ارسر مخةؾ  ادان البعض مؽ مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زلي
اسر ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات امب ادان مؾع ا  امب اداحبؼ ها اؾامل سااةة  فإف ه ا البج  يجاوؿ معرفة

 ومؽ ه ا الزسظمق صيغت مد مة البج  فا الةخاؤؿ الةالا:  الزثمر البمدي مجل البج دلؾاف 

 استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمى أداء مهضفي ديهان المجمذ البمجي زليتن؟إلى أي مجى يمكن أن يؤثخ 

  أهجاف البحث: 

 الةعرؼ امب مد  ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات مؽ قبل مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ. .0
 قياس مخةؾ  ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ.  .8
 امب ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ.اياف اسر ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات  .3
 الةؾصل إلب اؾصيات قد ا يد فا اجخيؽ ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ. .4

  فخضيات البحث:

 صيغت فخضية البحث الخئيدية كالتالي:

 .ي زليةؽال لؾجد اسر ذو داللة إحذاحية ال ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات امب ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمد

 ويتفخع عن هحه الفخضية الفخضيات الفخعية التالية:

ال لؾجػػد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية ال ػػةحداـ اجبػػتة الجا ػػؾ، امػػب ادان مػػؾع ا دلػػؾاف الزثمػػر البمػػدي  .1
 .زليةؽ

ال لؾجد اسر ذو داللة إحذاحية ال ةحداـ الدب ات الجا ؾ ية امب ادان مؾع ا دلػؾاف الزثمػر البمػدي  .2
 .زليةؽ

 .اسر ذو داللة إحذاحية ال ةحداـ البرمثيات امب ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ ال لؾجد .3
 ال لؾجد اسر ذو داللة إحذاحية ال ةحداـ قؾااد البيالات امب ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ. .4

 أهمية البحث: 

)اكسؾلؾجيػا الزعمؾمػات( الةػا اصػبجت ادواابػا قااػدة اقسيػة  اسبع اهزيػة هػ ا البجػ  مػؽ اهزيػة مؾمػؾاه .1
 فا مثاؿ ابازاؿ واجقيق ابدان العالا. لكلظكؽهامة 
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مجاولة اقديزه اقييزًا واقعيًا لمؾمػع الجػالا لزػد  ا ػةحداـ اكسؾلؾجيػا  كزا يخةزد ه ا البج  اهزيةه مؽ .2
هػػؼ الزسغزػػات الحدميػػة الةػػا ُا يػػد الدولػػة ُيعػػد مػػؽ ا  بااةبػػار الزعمؾمػػات فػػا دلػػؾاف الزثمػػر قيػػد البجػػ  

 الميبية.
بغيػػػة  الػػػدلؾاف قيػػد البجػػػ  مػػؽ اؾصػػػيات هػػػ ا البجػػ  فػػػا اإلراقػػػان بزخػػةؾ  ادان مػػػؾع ا اال ػػػة ادةيز ػػؽ  .3

 اجقيق مخةؾ  ادان ااٍؿ مؽ الحدمة الزقدمة.

  حجود البحث:

 اكسؾلؾجيا الزعمؾمات  ادان الزؾع يؽ. المهضهعية: الحجود .أ
 دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ. المكانية:الحجود  .ب
 ـ.2018اؼ إجران البج  خكؿ الر ع التالا مؽ العاـ  الحجود الدمنية: .ت
 جزيع مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ.  الحجود البذخية: .ث

 الجراسات الدابقة:

تصبيقيةة عمةى  دراسة -: تكنهلهجيا المعمهمات وأثخها عمى أداء المنطمةبعسؾاف(، 8103)الخبهلي،  درا ة .0
  هػػػدفت الدرا ػػػة إلػػػب الةعػػػرؼ امػػػب اسػػػر ا ػػػةحداـ اكسؾلؾجيػػػا الزعمؾمػػػات ليبيةةةا -المؤسدةةةة الهشنيةةةة لمةةةنف 

)اإلاذػػػاالت اإلداريػػػة  لغػػػاـ اإلاذػػػاالت  قؾااػػػد البيالػػػات( امػػػب ادان الزػػػؾع يؽ بالزر خػػػة الؾطسيػػػة الميبيػػػة 
 اؾصمت الدرا ة إلب ادة لةاحج اهزبا:  و لمس  

اذػػػػاالت اإلداريػػػػة امػػػػب اجخػػػػيؽ ادان الزر خػػػػة الؾطسيػػػػة لمػػػػس   الميبيػػػػة  فكمزػػػػا كالػػػػت وجػػػػؾد اػػػػ)سير لإ .أ
 اإلاذاالت ايؽ الؾحدات اإلدارية فعالة فإف ذلػ يخاهؼ فا اجخيؽ ادان الزر خة.

وجػػؾد اػػ)سير لسغػػػاـ اإلاذػػاالت امػػب اجخػػػيؽ ادان الزر خػػة الؾطسيػػة لمػػػس    حيػػ  اف اإلهةزػػاـ اسغػػػاـ  .ب
 ظؾير  يخاهؼ فا اجخيؽ ادان الزر خة.اإلاذاالت والعزل امب ا

وجػػؾد اػػ)سير لقؾااػػد البيالػػات امػػب اجخػػيؽ ادان الزر خػػة الؾطسيػػة لمػػس    حيػػ  اف اػػؾفير قااػػدة ايالػػات  .ت
 مةظؾرة يخاهؼ فا اجخيؽ ادان الزر خة.

 دراسةة -أثخ استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمةى أداء المةهارد البذةخيةبعسؾاف:  (،8101)العتيبي، درا ة  .8
هػػدفت الدرا ػػة إلػػب الةعػػرؼ امػػب اسػػر ا ػػةحداـ  ميجانيةةة عمةةى ايكاديميةةة الجوليةةة ا سةةتخالية فةةي ممبةةهرن،

اكسؾلؾجيا الزعمؾمات امػب ادان الزػؾارد البدػرية فػا ابكاديزيػة الدوليػة اإل ػةرالية فػا ممبػؾرف  وهػدفت ايرػًا 
 خػػػات الةعميزيػػػة  والغزػػػة الحػػػدمات إلػػػب الةعػػػرؼ امػػػب الغزػػػة الزػػػؾارد البدػػػرية الزخػػػةحدمة حاليػػػًا فػػػا الزر 

الةعميزيػػػة اإللكةروليػػػة لػػػدورها الكبيػػػر فػػػا الةؾجػػػه لجػػػؾ ا ػػػةحداـ الةكسؾلؾجيػػػا فػػػا إدارة الزػػػؾارد البدػػػرية  وقػػػد 
 اؾصمت الدرا ة إلب ادة لةاحج لعل اهزبا ما لما:

 ؾارد البدرية.اداؼ إدارة ابكاديزية ازمية الةجؾؿ إلب ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات فا إدارة الز . أ
اةػػػؾفر اسيػػػة اجةيػػػة لػػػد  مركػػػت اكسؾلؾجيػػػا الزعمؾمػػػات فػػػا ابكاديزيػػػة اعةبػػػر كافيػػػة ازميػػػًا لمةجػػػؾؿ إلػػػب  . ب

 ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات فا إدارة الزؾارد البدرية.
لغػػاـ ابكاديزيػػة فػػا اقػػديؼ الحػػدمات الةعميزيػػة اإللكةروليػػة لػػه اػػ)سير امػػب وعػػاحف إدارة الزػػؾارد البدػػرية  . ت

 لكةررولية  وخاصة فا مثاالت الةدريب والةظؾير  اإلاذاؿ والةعمؼ اإللكةرولا.اإل
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أثخ استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمةى أداء العةاممين فةي ايج ةدة بعسؾاف:  (،8115)عبج الجهاد، درا ة  .3
لزعمؾمػات ا ةحداـ اكسؾلؾجيػا ا هدفت الدرا ة إلب الةعرؼ امب اسر دراسة ميجانية، -الحكهمية في ايردن 

امب ادان الزؾع يؽ فا ابجبتة الج ؾمية ابردلية  وذلػ مؽ خكؿ البجػ  فػا حثػؼ ابدان  لؾايػة ابدان  
  راة اإللثاز  ك انة ابدان  وابخي  العزل  وقد اؾصمت الدرا ة إلب مثزؾاة مؽ السةاحج اهزبا:

 وادان الزؾع يؽ.وجؾد اكقة ذات داللة إحذاحية ايؽ ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات  . أ
وجػػػؾد اكقػػػة ذات داللػػػة إحذػػػاحية اػػػيؽ ا ػػػةحداـ اكسؾلؾجيػػػا الزعمؾمػػػات و)حثػػػؼ ابدان  لؾايػػػة ابدان   . ب

 ك انة ابدان  وابخي  العزل(. راة اإللثاز  
4. "The contribution of  e- HRM to HRM Effectiveness: Results from a Quantitative 

Study in Dutch Ministry" Huub Ruel, Tanya Bondarouk, Mandy Van Der Velde, 

employee relation, 2007. 

فا ك انة ادان الزؾارد البدرية   اساولت الدرا ة قياس مد  مخاهزة اكسؾلؾجيا معمؾمات إدارة الزؾارد البدرية
لمػؾزارة اـ ال  مؽ خكؿ درا ة كزية اجريت امب وزارة الداخميػة فػا هؾلسػدا وهػل كالػت ازميػة الةجػؾؿ م يػدة 

 وقد اؾصمت الدرا ة إلب لةاحج اهزبا:
 اف الةظبيق ال عما لةكسؾلؾجيا الزعمؾمات فا إدارة الزؾارد البدرية مرابظة ب  انة ادان الزؾارد البدرية. . أ
اف جػػؾدة اظبيقػػات اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات فػػا إدارة الزػػؾارد البدػػرية مػػؽ حيػػ  الزجةػػؾ  والزرػػزؾف هػػا  . ب

 كتر اهزية فا ك انة إ ةراايثية الزؾارد البدرية. الة خيري ابالعامل 

 ا شار النطخي لمبحث

 . تكنهلهجيا المعمهمات:0

 مف هم تكنهلهجيا المعمهمات وأهم مبادئ ا: 0.0

إف جػػػػؾهر اكسؾلؾجيػػػػا الزعمؾمػػػػات لةركػػػػت فػػػػا ا ػػػػةحداـ الجا ػػػػبات اإللكةروليػػػػة واإلاذػػػػاالت اػػػػؽ ُبعػػػػد )الخػػػػمكية 
(  وها اكتر اقسية فا حذػاد الؾ ػاحل العاممػة فػا الزسغزػات الةػا اثزػع بدػ ل مػسغؼ واعػالج واحػتف والك مي ة

  حيػ  ُاعػد اكسؾلؾجيػا (09، ص8119)الرةيخفي، واعرض وابادؿ الزعمؾمػات دازػًا لشلدػظة ال كريػة لإلخػاف 
خػيااية القػرارات الزسا ػبة الزعمؾمات بزتابة القمب السابض فا محةمػف مسغزػات ابازػاؿ  إذ اخػاهؼ فػا اخػبيل ال

واؾجػػػه واس ػػػ  محةمػػػف ازمياابػػػا فبػػػا مذػػػدر حيػػػؾي لػػػديزؾمةبا و قاحبػػػا وازييتهػػػا الةسافخػػػا  وُاعػػػرؼ اكسؾلؾجيػػػا 
)الالمةي،  الزعمؾمات امب البا "ادوات وو احل اخػةحدـ لثزػع الزعمؾمػات واذػسي با واجميمبػا وختلبػا او اؾزيعبػا"

ابجػتان الزةرابظػة مػع بعرػبا الػبعض  حيػ  لبػةؼ احػد اجتاحبػا  مثزؾاة مؽ" وارفت ب)لبا(، 066، ص8117
ب) ػػاليب الزعالثػػػة الخػػريعة لمزعمؾمػػػات بإ ػػةحداـ الجا ػػػؾ،  ويبػػةؼ الثػػػتن التػػالا اةظبيػػػق اب ػػاليب اإلحذػػػاحية 
)عبةج والريامػية فػا حػل الزدػ كت  فػا حػيؽ لبػةؼ الثػتن ابخيػر بزجاكػاة الة كيػر مػؽ خػكؿ اػرامج الجا ػؾ،. 

 (87، ص8115 الجهاد،

كزا ُاعرؼ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات واإلاذاؿ امب البا "إ ةعزاؿ الةكسؾلؾجيا الجدلتػة لمقيػاـ بثزػع ومعالثػة واحػتيؽ 
، 8118)الجالهمةةة،  وا ػػةرجاع وإيذػػاؿ الزعمؾمػػات   ػػؾان فػػا شػػ ل معظيػػات رقزيػػة  لػػ   صػػؾت او صػػؾرة"

، 8115)عبةةةج الجةةةهاد، الزعمؾمػػػات مػػػا لمػػػا: ولعػػػل مػػػؽ اهػػػؼ الزبػػػادع الةػػػا اقػػػـؾ اميبػػػا اكسؾلؾجيػػػا (، 387ص
 (45ص
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 الغرض اب ا ا لةكسؾلؾجيا الزعمؾمات هؾ حل الزد كت. .0
 اج يت اإلاداع. .8
 زيادة ال عالية الةسغيزية. .3
 ا ةغكؿ ال رص واثسب الةبدلدات. .4

 خرائز وأهمية تكنهلهجيا المعمهمات:   8.0

، 8100)شخشةي وتقةخورت، واإلاذػاؿ فيزػا لمػا: يز ؽ رصػد اهػؼ الحذػاح  الةػا ازيػت اكسؾلؾجيػا الزعمؾمػات 
 (88ص

اي الزخػػةعزل لبػػا يز ػػؽ اف ي ػػؾف مر ػػل او مخػػةقبل فػػا ل ػػر الؾقػػت  فالزدػػاركيؽ فػػا ازميػػة التفاعميةةة:  .0
اإلاذػػاؿ يخػػةظيعؾف ابػػادؿ ابدوار  وهػػؾ مػػا  ػػزا بحمػػق لػػؾع مػػؽ الة ااػػل اػػيؽ ابفػػراد والزر خػػات و ػػاقا 

 الثزااات.
حي  ي ؾف بإم اف الزخةحدـ إر اؿ وإ ةقباؿ الر احل فا اي وقت مسا ب  وهؾ بير مظالػب الالتدامنية:  .8

 با ةحداـ السغاـ فا الؾقت ل خه.
ابػر محةمػف مسػاطق العػالؼ  وهػ ا مػا يخػزا اةػدفق  اي قاامية الدػب ة لمةؾ ػع واإللةدػارالذيهع وا نتذار:  .3

 الزعمؾمات وابر مخارات محةم ة مزا يعظيبا الظابع العالزا.
اي إم اليػػة الػػر   اػػيؽ ابجبػػتة اإلاذػػالية الزةسؾاػػة بغػػض السغػػر اػػؽ الزر خػػة او البمػػد قابميةةة التهصةةي :  .4

 الزسةج لب   ابجبتة.
 لةدغيل  وامتمة ذلػ: ال يدلؾ  ال اكر.اةخؼ بخبؾلة و خاطة ا حي س هلة ا ستخجام:  .5
اةػػػيا اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػػات واإلاذػػاؿ و ػػػاحل الةحػػتيؽ الةػػػا اخػػةؾاب حثزػػػًا هػػاحًك مػػػؽ تقمةةيز المكةةةان:  .6

 الزعمؾمات  والةا يز ؽ الؾصؾؿ إليبا ايخر و بؾلة.
ل امب ذلػػ از ست اكسؾلؾجيا الزعمؾمات واإلاذاؿ مؽ إقةذار الؾقت والز اف  وخير دليتخفيس الهقت:  .7

شب ة اإللةرلت الةا اخزا لكل واحد مسا بالجذؾؿ امب ما لمتمه مؽ معمؾمات فا وقت قذير جدًا مبزا 
 كاف مؾقعه الثغرافا.

فػا  الز ؾلػات اهػؼ احػد بااةبارهػا الزعمؾمػات لةكسؾلؾجيػا الكبيػرة ابهزيػة ابػرز السقػا  الخػابقة  ومػؽ خػكؿ
هػ    ابػا اةزيػت الةػا الحذػاح  اػؽ لااثػة واخػبيكت متايا مؽ اؾفر  لزا لغرا الجالا  اذرلا فا الزر خات
العزػل  عػروؼ واجخػيؽ ب)داحبػا واإلراقان الزر خات واظؾير اجدل  فا كبيراً  دوراً  البا اردي حي  الةكسؾلؾجيا 

اف  (80، 81، ص8104وفهضةي ،  )بةهعميحيػ  لػر   الزر خػة  داخػل الةعػامكت محةمػف واخػبيل ابػا 
اخااد امب اؾفير قؾة ازل فعمية داخل الةسغيؼ كزا اخااد امب اقمي  حثؼ الةسغيزيات زعمؾمات اكسؾلؾجيا ال

اإلداريػػة  واف اكسؾلؾجيػػػا الزعمؾمػػػات اتيػػد مػػػؽ قسػػػؾات اإلاذػػاؿ اإلداري اػػػيؽ محةمػػػف اإلدارات و زػػا يخػػػااد مػػػؽ 
ا اخػااد امػب اجقيػق رقابػة فعالػة اؾفير الؾقت خاصة لإدارة العميا والة رغ لؾاجبات اكتر اهزية  إمافة إلب الب

 فا العزميات الةدغيمية. 

ه ا و اإلمافة إلب بعض الزباـ الةا اخاهؼ ابا اكسؾلؾجيا الزعمؾمات كح ض اكػاليف اإللةػاج وجعػل اإلاذػاؿ 
القرػان امػب هػدر الؾقػت والثبػد  ا رع واكتر ك انة واقػل اكم ػة  اػؾفير الزعمؾمػات الدقيقػة لػداؼ ااحػاذ القػرار  

 ة ك انة ا ةغكؿ الزحتوف  كمبا اخاهؼ بالرقا والةظؾر لمزر خات. زياد



 

 أثخ استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمى أداء مهضفي ديهان المجمذ البمجي زليتن 
 جامعة الزرقب                                           حميزة اما امديري ؛ د. محةار اظية اؽ  عد   ا.
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 مكهنات تكنهلهجيا المعمهمات: 3.0

 اةكؾف اكسؾلؾجيا الزعمؾمات مؽ ار عة اقسيات فراية ها:

وهػا ابجػتان او الز ؾلػات الزاديػة الزمزؾ ػة مػؽ الجا ػؾ،  متػل لؾحػة الز ػاايا وشاشػة  المكهنات الماديةة: .0
العػػرض وال ػػ)رة ووحػػدة الزعالثػػة الزركتيػػة وبيرهػػا  وامػػب هػػ ا اب ػػاس فالز ؾلػػات الزاديػػة لمجا ػػؾ، ادػػةزل 

ؾف ااممػة امب جزيع ابجبتة والز احؽ فا لغاـ الجا ؾ،  واكؾف اادة اجت  يظرة البرمثيات الةػا ال اكػ
)المجادحةة او فعالة مؽ دوف ه   البرمثيات  واسقخؼ الز ؾلات الزادية لمجا ػؾ، إلػب لػؾايؽ ا ا ػيؽ هزػا: 

 (39، ص8103والدخدي، 
م ؾلات مادية ا ا ية: وادةزل امب وحدات إدخاؿ البيالات ووحدة الزعالثة الزركتيػة ووحػدات إخػراج  .أ

 الزعمؾمات.
م ؾلػػػات ماديػػػة سالؾيػػػة او الزمجقػػػات: متػػػل الظابعػػػات ومدػػػغل ابقػػػراص والزا ػػػا الرػػػؾحا و ظاقػػػات  .ب

 الذؾت وما شابه ذلػ مؽ الزمجقات. 
وها اعميزات مسغزة احبر الز ؾلات الزادية لمجؾا يب ما لسبغا ازمه وكي يػة إلثػاز الؾعػاحف  البخمجيات: .8

غيل الجا ؾ، وازتل اجرانات ووعػاحف روايسيػة مرابظػة الزحةم ة  فبا مثزؾاة مؽ البرامج الزخةحدمة لةد
واخػاهؼ البرمثيػات فػا  (،68، ص8103)المجادحةة والدةخدي، بعزل لغاـ معالثة البيالات فا الجا ؾ، 

، 8117)الالمةةةي، معالثػػة الزعمؾمػػات واخػػثيمبا واقػػديزبا كزحرجػػػات م يػػدة بدان العزػػل وإدارة العزميػػات. 
 (069ص

 (74، 65، 64، ص8103)المجادحة والدخدي، يات الجا ؾ، لؾايؽ مبزيؽ هزا: واةرزؽ ارمث          

واقػػـؾ هػػ   البرمثيػػات بزبزػػة الخػػيظرة واسغػػيؼ ازػػل الزػػدخكت بخمجيةةات التذةةغي  )نطةةم التذةةغي (:  .أ
والزحرجػػات والزعالثػػة  واةزتػػل بػػابوامر والةعميزػػات لمقيػػاـ ب ػػل مبزػػة اردلبػػا الجؾا ػػيب  ومػػؽ ابمتمػػة 

 الخيظرة والةعميزات لمزحرجات والزدخكت وإدارة واسغيؼ ال اكرة  إدارة الزم ات.اميبا 
ها ارامج اؼ اظؾيرها لغرض حل مد مة مجددة  او ا)ديػة ازػل م يػد لؾعي ػة ذات  بخمجيات التصبيق: .ب

هػدؼ اػاـ  مػؽ جالػب اخػر فبػا اػرامج معػدة لةدػغيل ازميػات معيسػة ذات طبيعػة لزظيػة بجيػ  يز ػػؽ 
مسغزػػات محةم ػػة  وادػػزل هػػ   البػػرامج امػػب كافػػة الةعميزػػات الةػػا اجػػدد بذػػؾرة اخمخػػمية اظبيقبػػا فػػا 

 ازميات الزعالثة الكزمة لمبيالات وكي ية اس ي ها. 
ها مثزؾاة ايالات مرابظة مع بعربا او الزعمؾمات الزحتولة امػب اجبػتة وو ػاحل خػتف  قهاعج البيانات: .3

 ب وابقراص الزرلة او ابشرطة.البيالات متل مدغل ابقراص الذمبة لمجا 
هػػػا ادوات او و ػػػاحل اإلاذػػػاالت اػػػؽ بعػػػد متػػػل البؾااػػػف  وال ػػػاكر وابليػػػاؼ  ا ترةةةاالت بعيةةةجة المةةةجى: .4

الرػػؾحية وم ؾلاابػػػا ابخػػر  الةػػػا اكػػػؾف الدػػب ات اإللكةروليػػػة الةػػا جعمػػػت مػػػؽ الزز ػػؽ لزخػػػةحدما اجبػػػتة 
بػ)ي مخػةحدـ رخػػر لمجا ػؾ، فػا اي مؾقػع اخػػر. مؾقػع بذػػؾرة مباشػرة  واإلاذػاؿ الجا ػؾ، اإلاذػاؿ بػ)ي 

 (070، 071، ص8117)الالمي، 

لؾجػد العدلػػد مػؽ ال ؾاحػد الةػا يجققبػػا ا ػةحداـ اكسؾلؾجيػا الزعمؾمػػات  فهائةج اسةتخجام تكنهلهجيةةا المعمهمةات: 4.0
 (09، 08، ص8100)خخيذ،  لمزسغزات  لعل اهزبا ما لما:
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الجا ػؾ، مػؽ قبػل الزسغزػات يعػتز مػؽ الزيػتة الةسافخػية لػػدلبا  إذ إف ا ػةحداـ تحقيةق الميةدة التنافدةية:  .0
اقػػـؾ هػػ   الزسغزػػات اةذػػزيؼ اظبيقػػات مبداػػة از سبػػػا مػػؽ العزػػل ب  ػػانة والةكيػػف مػػع ا ػػةراايثية قيػػػادة 

 الكم ة ابدلب او مع ا ةراايثية الةزيت.
مػػؽ خػػكؿ ااةزادهػػا امػػب  تا ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات اؾاحػػد إمػػافية لمزسغزػػالػػؾفر زيةةادة العهائةةج:  .8

الغزػػة الجا ػػؾ، فػػا اػػؾفير الزعمؾمػػات اػػؽ الزسةثػػات الزسافخػػة  و ػػ لػ اخػػةظيع اظػػؾير مسةثاابػػا وزيػػادة 
 حذةبا الخؾقية ومؽ سؼ التيادة فا العؾاحد.

مػػرورة اسافخػػية لمزسغزػػات إذ اجػػاوؿ مػػؽ خكلػػه  ا ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػاتاصػػبا تخفةةيس الكمفةةة:  .3
 اجقيق قيادة

 كم ة ابدلب  وذلػ اؽ طريق اإلاداع والةظؾير ب) مؾ، اقديؼ خدماابا او مسةثاابا.ال
ُيعد اجخيؽ لؾاية الزحرجات احد اب با، الثؾهرية إل ةحداـ الجا ؾ، فزتك تحدين نهعية المخخجات:  .4

 الةذزيؼ اؾا ظة الجا ؾ، ال رصة الةا اؾفرها اكسؾلؾجيا الزعمؾمات اةجخيؽ الزحرجات.لبيئ 

 ايداء الهضيفي:. 8

 مف هم ايداء الهضيفي: 0.8

إف لثػػاح الزسغزػػات مػػراب  بػػ)دان الزػػؾع يؽ فيبػػا  لػػ لػ إهػػةؼ البػػاحتؾف بزؾمػػؾع ابدان الػػؾعي ا بهزيةػػه الكبيػػرة 
 بالسخبة لشفراد 

والزسغزػػػات امػػػب حػػػد  ػػػؾان  فالزسغزػػػات اخػػػعب داحزػػػا إلػػػب اإلراقػػػان بػػػ)دان الزػػػؾع يؽ فيبػػػا مػػػؽ خػػػكؿ اػػػدريببؼ 
واج يتهؼ با ةزرار لمؾصؾؿ إلب اهدافبا وحخب معالير ابدان الزجددة  ويز ؽ اعريػ  ابدان الػؾعي ا امػب الػه 

  وُيعػرؼ (38، ص8119دريذ والغةالي، )إ"الظريقة الةا اسثت ابا ابازاؿ الزجددة لةجقيق اهداؼ الزر خة" 
ابدان الػػؾعي ا امػػب الػػه " درجػػة اجقيػػق وإازػػاـ الزبػػاـ الز ؾلػػة لؾعي ػػة ال ػػرد وهػػؾ يع ػػر الكي يػػة الةػػا يجقػػق او 
يدػػبع ابػػا ال ػػرد مةظمبػػات الؾعي ػػة  وبالبػػا مػػا يجػػدث لػػبر واػػداخل اػػيؽ ابدان والثبػػد  فالثبػػد يدػػير إلػػب الظاقػػة 

)حدةةن، وُاعرفػػه (، 819، ص8114)حدةةن،  قػػاس امػػب ا ػػاس السةػػاحج الةػػا حققبػػا ال ػػرد"الزب ولػة امػػا ابدان في
ايرًا ب)له "ابسر الذافا لثبؾد ال ػرد الةػا ابػدو بالقػدرات وإدراؾ الػدور والزبػاـ  ويز ػؽ اف  (806، ص0999

له "اجقيق لةػاحج معيسػة والقدرات والزباـ"  كزا ُيعرؼ امب السغر إليه امب اله لةاج العكقة الزةداخمة ايؽ الثبد 
و يا ػات وإجػرانات وعػروؼ و ياػة الةسغػيؼ لةظمببا العزل  مػؽ خػكؿ قيػاـ الزؾعػف ب)ازػاؿ ومبػاـ معيسػة اة ػق 

وااةزػػد هػػ ا البجػػ  اعريػػ  معثػػؼ مذػػظمجات العمػػـؾ (، 69، ص0988)درة، الػػ ي يعزػػل فيػػه ذلػػػ الزؾعػػف" 
بػان الؾعي ػة مػؽ مخػروليات وواجبػات وفقػا لمزعػدؿ الز ػروض اإلدارية لشدان الؾعي ا ال ي يعرفػه ب)لػه "القيػاـ ب)ا

 (.85، ص8118)عاشهر، اداؤ  مؽ الزؾعف الكفن الزدر،" 

 عناصخ ايداء الهضيفي:   8.8

 العساصر الةا يقـؾ اميبا ابدان الؾعي ا امب السجؾ اآلاا: ( 018، ص0991)شاوير حدد 

كه مؽ مبػارات وقػدرات واعمػيؼ وسقافػة ومػا لديػه مػؽ هؾ اسذر مرسر امب لةاحج ابدان بزا يزةم المهضف: .0
 قيؼ واهةزامات وااثاهات وحاجات ودوافع خاصة به ادفعه بدان العزل الز مف به امب اكزل وجه.
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هؾ ما اةذف به الؾعي ة مؽ مةظمبات واجديات وما اقدمه مؽ فرص ازل مزةعة إمػافة إلػب  الهضيفة: .8
 احةؾاحبا امب اسذر الةغ ية الع خية كثتن مسه.

هػػؾ مػػا اةذػػف بػػه البياػػة الةسغيزيػػة الةػػا لػػرد  فيبػػا ال ػػرد الؾعي ػػة والةػػا اةرػػزؽ مسػػاخ العزػػل  المهقةة : .3
 البي ل الةسغيزا.واإلشراؼ ووحدة الزؾارد وابلغزة اإلدارية و 

  بعض العساصر الةا اكدف اؽ مد  ك انة ال رد فا اداحه لعزمه وهب: (49، 48، ص8105)عمارة، وذكر 

ادزل الزبارات والزعارؼ ال سية اػؽ الؾعي ػة والزثػاالت الزرابظػة ابػا  اي مػا المعخفة بمتصمبات العم :  .0
 يزةمكه ال رد مؽ خبرات اؽ العزل ال ي لرديه.

يقذد به مقدار العزل ال ي يخةظيع الزؾعف اف لسثت  فا الغروؼ العادية لمعزل  المنجد: كمية العم   .8
و ػػراة هػػ ا اإللثػػاز  اي البػػا اعبػػر اػػؽ الظاقػػة العقميػػة  الثخػػزية  والس خػػية الةػػا لبػػ لبا ال ػػرد فػػا ازمػػه 

 خكؿ فةرة زمسية معيسة فا ادان الزباـ.
الػػةز ؽ ال سػػا  والقػػدرة امػػب اسغػػيؼ واس يػػ  العزػػل واكةدػػاؼ ادػػزل الدقػػة  السغػػاـ  اإلاقػػاف و نهعيةةة العمةة :  .3

 ابخظان.
اي الة ػػالا والثديػػة فػػا العزػػل والقػػدرة امػػب اجزػػل مخػػرولية العزػػل وإلثػػاز الزبػػاـ فػػا المثةةابخة والهثةةه :  .4

 لإرشاد والةؾجيه مؽ قبل الزدرفيؽ لةقييؼ لةاحج ازمه. مؾاايدها الزجددة  ومد  حاجة الزؾعف

 المكهنات ايساسية لألداء الهضيفي:  3.8

إف البدؼ اب ا ا لثزيع الزسغزات هػؾ الجذػؾؿ امػب زيػادة اإللةػاج واظػؾير   والػ ي ال لةجقػق إال مػؽ خػكؿ 
اجقيػػق ابدان ابفرػػل لمزػػؾع يؽ  والػػ ي يز ػػؽ اجدلػػد  مػػؽ خػػكؿ سكسػػة اؾامػػل ا ا ػػية اةزتػػل فػػا ا ااػػل جبػػد 

يػػه  ومػػؽ هػػ ا الة ااػػل  لةبػػيؽ الػػه ال الزؾعػػف السػػااج اػػؽ دافعيةػػه مػػع قدرااػػه وكػػ لػ مػػع إدراكػػه لمػػدور الزؾكػػل إل
يز ػػؽ بػػ)ي شػػ ل مػػؽ ابشػػ اؿ اف لػػرسر احػػد هػػ   العؾامػػل لؾحػػد  امػػب ابدان  حيػػ  يعةزػػد ابدان الػػؾعي ا امػػب 

 (75، ص0998)الدممي، سكسة م ؾلات رحيخية والةا يز ؽ مؽ خكلبا قياس ابدان وهب كزا لما: 

ة او العقميػة الةػا لبػ لبا ال ػرد فػا العزػل خػكؿ فةػرة زمسيػة : هب كزيػة الظاقػة الثخػزيالج ج المبحول كمية .1
معيسػػة  واعةبػػر مقػػالير  ػػراة او كزيػػة ابدان خػػكؿ فةػػرة معيسػػة معبػػرة اػػؽ البعػػد الكزػػا لمظاقػػة الزب ولػػة 

  لسؾاية العزل  وكتيرٌا ما اكؾف لؾاية وجؾدة الثبد الزب وؿ اهؼ مؽ كزية و راة ابدان. 
ظابقػػة ابدان ال عمػػا لدرجػػة الزقػػالير والزؾاصػػ ات الزعياريػػة )اي درجػػة خمػػؾ هػػب مػػد  منهعيةةة الج ةةج:   .2

 ابدان مؽ ابخظان(  إمافة لقيا با لدرجة االاةكار واإلاداع والةظؾير فا ابدان ال عما. 
هػؾ الظريقػػة الةػػا لػػرّد  ابػا العزػػل او لػػةؼ الثػاز العزػػل ابػػا متػػل اػدد الجركػػات الةػػا لبػػ لبا نمةة  ايداء:   .3

إللبان العزل  وك لػ ارايب امػ الجركات إذا كالت طبيعػة العزػل اةظمػب حركػات جخػزية  حيػ  اف  ال رد
دور ال رد مةؾقف امب مثزؾاة مؽ الؾاجبات والةذرفات والزؾاقف الةػا يقػـؾ ابػا  ومػؽ الرػروري اؾجيػه 

 جبؾد  فا العزل مؽ خكؿ ابلدظة والخمؾكيات الزةؾقعة فا اداحه. 

 

 ثخة في ايداء الهضيفي : العهام  المؤ  4.8
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 ( 65- 68، ص ص8115)عبج الجهاد، ابدان الؾعي ا لشفراد بزثزؾاة مؽ العؾامل اهزبا ما لما:  لة)سر

: بزػا اف كػل  ػمؾؾ اجركػه اهػداؼ معيسػة  فػإف هسػاؾ مثزؾاػة مػؽ ابهػداؼ والقػيؼ وقيم المهضةف أهجاف .0
 الةا اج ؼ ادان الزؾعف وارسر فا ا كير  والخمؾؾ ال ي لسةبثه. 

: اي مػػد  الةػػؾازف وااللخػػثاـ مػػا اػػيؽ هػػ   العالقةةة بةةين ايهةةجاف الذخرةةية لممهضةةف وأهةةجاف المنطمةةة .8
مػػػع معػػػالير الزسغزػػػة اسػػػدما ي ػػػؾف رامػػػيٌا اػػػؽ اهػػػدافبا  ابهػػػداؼ  حيػػػ  إًف  ػػػمؾؾ الزؾعػػػف لبقػػػب مة قػػػاٌ 

 واهدافه.
 : حي  إف ذلػ لسع ر امب ادان الزؾع يؽ و مؾكياابؼ.التناقس في سياسات وقخارات الحكهمة  .3
: حيػ  إف القجرات الحهنية والجدمية والدمات الذخرية والمهاءمة بين ك  من ا مع متصمبات الهضيفة .4

 القدرات 
هػؾ مؾجػؾد لػد  ال ػرد بج ػؼ الؾراسػة  ومسبػا مػا لػةؼ اكةخػابه مػؽ خػكؿ البياػة  لػ لػ فػإف والخزات مسبا ما 

 ابدان لةجخؽ إذا اؼ الزؾانمة ايؽ مةظمبات الؾعي ة و يؽ قدرات ال رد و زااه.
 حي  اف الةج يت ال عاؿ يثعل مؽ ابفراد ذوي ابدان العادي افرادٌا ذو  ادان مةزيت. الحهافد:   .5
حي  اف اكقات العزل الةا اخؾدها روح الةعاوف والزسافخة االيثااية واالحةراـ لبا دور   :عالقات العم  .6

كبير فا ادثيع العزل اروح ال ريق  مزا يخبؼ فا اسزية شػعؾر ابفػراد بػااللةتاـ و السغػاـ و قيزػة االلثػاز 
 والزداركة لةجقيق متيد مؽ القؾة واإلم الات لةجخيؽ ابدان. 

: اعةبػر مػؽ العؾامػل الزبزػة بالسخػبة بدان ابفػراد وابدان الةسغيزػا والبحث والتصهيخ والتةجري التكنهلهجيا  .7
 ازؾمٌا.

 ا شار العممي لمبحث

 من جية البحث:

مػؾع ا دلػؾاف الزثمػر البمػدي زليػةؽ  والبػالغ اػددهؼ ازتل مثةزع البجػ  فػا جزيػع  مجتمع وعينة البحث: . أ
  حيػ  ابولية مؽ خكؿ ا ةزارات ا ػةبياف اػؼ اؾزيعبػا امػب ايسػة البجػ اؼ جزع البيالات و ( مؾعف  52)

اػػػدقيق اإل ػػػةبالات الةػػػا اػػػؼ ا ػػػةردادها لػػػؼ لػػػةؼ    و عػػػد( ا ػػػةبالة36ا ػػػةرداد )  واػػػؼ ( ا ػػػةبالة40اػػػؼ اؾزيػػػع )
( ا ػػػةبالة  بزعػػػدؿ  36الةجميػػػل ) ا ػػػةبعاد ايػػػا مسبػػػا  وفػػػا السبايػػػة امػػػغ اػػػدد اإل ػػػةبالات الةػػػا اجػػػري اميبػػػا 

 %(  والثدوؿ الةالا لؾما ادد اإل ةزارات الزؾزاة والزخةرجعة والذالجة لمةجميل:  90ا ةثابة ) 

 (: يبين عجد ا ستمارات المهزعة والمدتخجعة والرالحة لمتحمي 0الججول رقم )

اػػؼ االاةزػػاد امػػب الزػػسبج الؾصػػ ا لمؾصػػؾؿ إلػػب الزعرفػػة الدقيقػػة والة ذػػيمية حػػؾؿ مدػػ مة  مةةن ا البحةةث: . ب
البج   بااةبار  الخب الزساهج فػا درا ػة الغػاهرة مجػل البجػ   بلػه يعةزػد امػب درا ػة الؾاقػع او الغػاهرة 

 كزا ها امب ارض الؾاقع ويذ با بد ل دقيق.

 مجخمع البحث
االسخببنبث 

 الموزعت

االسخببنبث 

 المفقودة

خً االسخببنبث ال

 خضعج للخحلٍل

نسبت االسخببنبث 

الخً خضعج 

 للخحلٍل

خوُغ هىظفٍ دَىاى الودلس الثلذٌ 

 (21صلُري  )
11 1 63 61% 
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امب لؾايؽ مؽ البيالات هزا البيالات التالؾيػة الةػا اػؼ جزعبػا اؼ اإلاةزاد فا ه ا البج   مرادر البيانات: . ت
  اما البيالات ابوليػة فةزتػل مؽ خكؿ الزذادر التالؾية ) الكةب  الدوريات  الزقاالت  الدرا ات الزسدؾرة (
 البيالات الةا اؼ الجذؾؿ اميبا او جزعبا مؽ خكؿ اداة البج  )اإل ةبالة(.

بإاػػداد اداة لمبجػػ  )ا ػػةبالة( اةسا ػػب مػػع اهدافػػه وفرومػػه  وقػػد مػػرت ازميػػة ؽ قامػػا البػػاحتي  البحةةث: أداة . ث
إاداد اال ةبالة بعدة مراحل ها: اإلطكع امب الدرا ات الخابقة الزةعمقة بزؾمؾع البج   اجدلػد الزجػاور 
ل الرحيخػػػية الةػػػا شػػػزمبةا اإل ػػػةبالة  جزػػػع واجدلػػػد ابػػػارات اإل ػػػةبالة  صػػػيابة العبػػػارات الةػػػا اقػػػع اجػػػت كػػػ

( ابػػارة مقخػػزة إلػػب مجػػؾريؽ 30  وقػػد اكؾلػػت اإل ػػةبالة مػػؽ )مجػػؾر  إاػػداد اال ػػةبالة فػػا صػػؾرابا ابوليػػة
مػػد  ا ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات مػػؽ قبػػل مػػؾع ا  خذػػ  الزجػػؾر ابوؿ لمعبػػارات الةػػا اخة خػػر اػػؽ

ل امػب ار عػة ابعػاد هػا:   ويدػةزواقع اكسؾلؾجيا الزعمؾمات ادلؾاف الزثمػر البمػدي زليػةؽ الدلؾاف قيد البج 
(  10 -6ويةرػزؽ العبػارات ) (  وُ عػد الدػب ات الجا ػؾ ية5 –1ُبعد اجبػتة الجا ػؾ، ويةرػزؽ العبػارات )

  فػػا (20-16ويةرػػزؽ العبػػارات ) وُ عػػد قؾااػػد البيالػػات ( 15 -11ويةرػػزؽ العبػػارات )وُ عػػد البرمثيػػات 
 مخػػةؾ  ادان مػػؾع ا دلػػؾاف الزثمػػر البمػػدي زليػػةؽالةػػا اخة خػػر اػػؽ العبػػارات  حػػيؽ ارػػزؽ الزجػػؾر التػػالا
  (.30 -21ويجةؾي امب العبارات )

( الحزا ػػػػا لةقػػػػدلر درجػػػػة اإلجابػػػػة لعبػػػػارات Likert Scaleولقػػػد ا ػػػػةحدـ البجػػػػ  مقيػػػػاس لي ػػػػرت ) 
( ااةدان بالبداحل )بير مؾافق امب اإلطكؽ  بيػر مؾافػق   مجالػد  5-1اإل ةبالة  حي  مسا الدرجات مؽ )

  مؾافػػق ازامػػًا(  والةػػا اقػػير ااثاهػػات ورران الزخةقذػػب مػػسبؼ   سػػؼ اػػؼ اؾزيػػع اإلجابػػات إلػػب خزػػر   مؾافػػق
 درجات ايؽ الزد  حخا، خكؿ الحزا ا مؽ مقياس لي رت فا الحكيا طؾؿ اجدلد مخةؾيات مةخاوية واؼ

 5÷ 4يػة اي )الحم طػؾؿ امػب لمجذؾؿ الزقياس فا ( ومؽ سؼ اقخيزه امب اكبر قيزة4=  1-5الزقياس  )
صػجيا(   واحػد وهػا الزقيػاس الزقيػاس )ادايػة فػا قيزػة اقػل إلب ه   القيزة إمافة اؼ ذلػ (  و عد0.80= 
وهػ ا مػا اػؼ اظبيقػه امػب ا ػامة الزجػاور ا الحاصػة ادرا ػة فرمػيات  الحميػة  ابامب لبػ   الجد لةجدلد وذلػ

 (.2الةالا رقؼ )البج   وه  ا اصبا طؾؿ الحكيا كزا هؾ مؾما بالثدوؿ 

 (: يهضح تخميد بجائ  االجابات وشهل خاليا المقياس8الججول رقم )
االجببت على 

 االسئلت

غٍر موافك 

 على اإلطالق
 موافك حمبمب   موافك محبٌد غٍر موافك

 2 1 6 1 4 الرشهُض

 2 – 1711 1746 – 6711 6766 – 173 1726 – 475 4746 – 4 الورىسظ الوشخح

الرؼلُك الرمذَش فٍ 

 ػلً الٌرائح

 دسخح ضؼُفح

 خذا  
 دسخح ػالُح دسخح هرىسطح دسخح ضؼُفح

 دسخح ػالُح

 خذا  

يقذد اتبات اال ةبالة اف يعظا اال ةبياف ل ر السةيثة حةب لؾ اؼ إاادة اؾزيعػه اكتػر مػؽ ثبات االستبانة:  . ج
مرة اجت ل ر الغػروؼ والدػرو   او بعبػارة اخػر  اف سبػات اال ػةبالة يعسػا اال ػةقرار فػا لةػاحج اال ػةبياف 

ؼ الةجقػق مػػؽ سبػػات واػدـ اغييرهػػا بدػ ل كبيػػر فيزػا لػػؾ اػػؼ إاػادة اؾزيعػػه امػب افػػراد العيسػة اػػدة مػػرات  وقػد اػػ
وكالػت السةػاحج كزػا   Cronbach's Alpha Coefficient اإل ةبالة مؽ خكؿ طريقة معامػل ال ػا كرولبػاخ

 ها مبيسة بالثدوؿ الةالا:

 (: يهضح نتائا اختبار ألفا كخونباخ لقياس ثبات االستبانة3الججول رقم )
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 الثثاخ هؼاهل ألفاكشوًثاخ الوحاوس خ

 17621 17613 أخهضج الحاسىب 4

 17626 17616 الشثكاخ الحاسىتُح 1

 17664 17533 الثشهدُاخ 6

 17644 17621 لىاػذ الثُاًاخ 1

 17624 17611 هسرىي أداء هىظفٍ دَىاى الودلس 2

 17561 17466 خوُغ ػثاساخ االسرثُاى 

 الثبات = الججر التخبيعي المهج  لمعام  ألفا كخونباخ

  0.866لةرػػا مػػؽ الثػػػدوؿ الخػػااق اف قيزػػػة معامػػل ال ػػػا كرولبػػاخ كالػػت مرا عػػػة لكػػل الزجػػػاور واةػػراوح اػػػيؽ )
(  0.799  كػػ لػ كالػػت قيزػػة معامػػل ال ػػا  لثزيػػع ابػػارات اإل ػػةبالة )اال ػػةبياف( لكػػل ُبعػػد مػػؽ مجػػاور 0.954

ُبعػد مػؽ مجػاور اإل ػةبياف  كػ لػ ( لكل 0.977  0.931وكالت قيزة التبات مرا عة لكل الزجاور واةراوح ايؽ )
(  وه ا يعسا اف معامل التبات مرا ع جدًا  و  لػ 0.894مخاوية لػ ) اال ةبالةكالت قيزة التبات لثزيع ابارات 
 .اال ةبيافقد اؼ الة)كد مؽ صدؽ وسبات 

د  السخػب ازت الزعالثة اإلحذاحية لمبيالات با ةحراج اباػداايسالي  ا حرائية المدتخجمة في البحث:  . ح
معامػػل اإلرابػػا   با ػػةحداـالزاؾيػػة  الزةؾ ػػظات الجخػػااية  االلجرافػػات الزعياريػػة  وفجػػ  فرمػػيات البجػػ  

 .واإللجدار الحظا البخي 

 عخض وتحمي  البيانات ايولية لمبحث:

 أواًل: التعخف عمى مجى استخجام تكنهلهجيا المعمهمات من قب  مهضفي ديهان المجمذ البمجي زليتن.

لمةعػػرؼ امػػب مػػد  ا ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات مػػؽ قبػػل مػػؾع ا الػػدلؾاف قيػػد البجػػ  اػػؼ ا ػػةحراج الزةؾ ػػظات 
الزعيارية لشبعاد الزةعمقة بزد  ا ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات ادلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ  وااللجرافاتالجخااية 

يػات  قؾااػد البيالػات(  وذلػػ كزػا هػؾ مؾمػا بالثػداوؿ الزةزتمة اػ )اجبتة الجا ؾ،  الدب ات الجا ؾ ية  البرمث
   الةالية:

 أج دة الحاسهب: .0

اف العبارة )يخةحدـ بالدلؾاف اجبػتة حا ػؾ، ذات اقسيػة االيػة لك ػة ادة مػؽ الزعمؾمػات  الةالالةرا مؽ الثدوؿ 
كهػػا العبػػارة (  ا4.50والعزػػل بػػ)دؽ الظػػرؽ( جػػانت اةقػػدلر اػػالا جػػدًا  حيػػ  كػػاف مةؾ ػػظبا الجخػػااا يخػػاوي )
(   فػا حػيؽ 4.39)لةسا ب ادد اجبتة الجا ؾ، الزخةحدمة حاليا بالػدلؾاف مػع حثػؼ العزػل( بزةؾ ػ  حخػااا )

كالػػت اقػػل العبػػارات اقػػدلرًا هػػا العبػػارة )اػػؾفر مؾاصػػ ات ابجبػػتة الزخػػةحدمة بالػػدلؾاف معالثػػة  ػػريعة لمزعمؾمػػات 
كل اآلران حؾؿ ابارات ه ا الُبعد جانت بالزؾافقػة  كزػا (  ومؽ ه ا ابيؽ اف 4.14الزظمؾ ة(  بزةؾ   حخااا )

( اف الزةؾ ػ  العػاـ لإجابػات جػان ادرجػة االيػة جػدًا حيػ  كػاف 4ادير الزعظيات االحذاحية فا الثدوؿ رقؼ )
(  مزا لدؿ امب اف الزؾع يؽ قد اجزعؾا امب الزؾافقة ادرجة االية جدًا امب ا ةحدامبؼ اجبػتة حا ػؾ، 4.33)

 ؾاص ات اقسية االية ادلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ. ب)اداد وم

 (: يبين تقييم المدتجهبين يج دة الحاسهب بالجيهان قيج البحث4الججول رقم )

 العببراث ث
المخوسظ 

 الحسببً

اإلنحراف 

 المعٍبري
 الرأي



 

 أثخ استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمى أداء مهضفي ديهان المجمذ البمجي زليتن 
 جامعة الزرقب                                           حميزة اما امديري ؛ د. محةار اظية اؽ  عد   ا.
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1 
َسرخذم تالذَىاى أخهضج حاسىب راخ ذمٌُح ػالُح لالسرفادج هي 

 .الطشقالوؼلىهاخ والؼول تأدق 
4.50 .775 

هىافك 

 ذواها  

2 
َرٌاسة ػذد أخهضج الحاسىب الوسرخذهح حالُا تالذَىاى هغ حدن 

 .الؼول
4.39 .838 

هىافك 

 ذواها  

3 
ذىفش هىاطفاخ األخهضج الوسرخذهح تالذَىاى هؼالدح سشَؼح 

 للوؼلىهاخ الوطلىتح7
 هىافك 1.125 4.14

4 
سهىلح اسرشخاع ذىفش هىاطفاخ األخهضج الوسرخذهح تالذَىاى 

 .الوؼلىهاخ الوطلىتح تالىلد الوٌاسة
4.31 .920 

هىافك 

 ذواها  

5 
َؼول تالذَىاى ههٌذسٍ حاسىب لرمذَن الذػن الفٌٍ الوسروش 

 لوسرخذهٍ أخهضج الحاسىب ته7
4.33 .894 

هىافك 

 ذواها  

 910. 4.33 المخوسظ العبم الكلً 
موافك 

 حمبمب  

الثػػدوؿ الةػػالا اف العبػػارة )يخػػةحدـ الػػدلؾاف شػػب ات حا ػػؾ ية اةسا ػػب مػػع لةرػػا مػػؽ  الذةةبكات الحاسةةهبية: .2
(  اكهػا العبػارة )ازةػاز 4.00احةياجات العزل فيه( جانت اةقدلر االا  حي  كاف مةؾ ػظبا الجخػااا يخػاوي )

خػػااا ازميػػة ا ػػةحداـ الدػػب ات الجا ػػؾ ية الجاليػػة بالػػدلؾاف بالك ػػانة العاليػػة فػػا اؾصػػيل الزعمؾمػػات( بزةؾ ػػ  ح
(  فػػا حػػيؽ كالػػت اقػػل العبػػارات اقػػدلرًا هػػا العبػػارة )يخػػةحدـ الػػدلؾاف شػػب ات حؾا ػػيب داخميػػة اػػر   اػػيؽ 3.75)

(  ومػػػؽ هػػػ ا ابػػػيؽ اف اآلران حػػػؾؿ ابمػػػب ابػػػارات هػػػ ا الُبعػػػد جػػػانت 3.03اقخػػػامه الزحةم ػػػة( بزةؾ ػػػ  حخػػػااا )
( اف الزةؾ ػػ  5حذػػاحية فػػا الثػػدوؿ رقػػؼ )بالزؾافقػػة واف ابػػارة واحػػدة جػػانت بالجيػػاد   كزػػا ادػػير الزعظيػػات اإل

(  مزػػػا لػػػدؿ امػػػب ا ػػػةحداـ شػػػب ات حا ػػػؾ ية  ازةػػػاز بالك ػػػانة العاليػػػة فػػػا اؾصػػػيل 3.55العػػاـ لإجابػػػات كػػػاف )
 الزعمؾمات واةسا ب مع احةياجات العزل بالدلؾاف قيد البج  و درجة االية.  

 ة بالجيهان قيج البحث(: يبين تقييم المدتجهبين لمذبكات الحاسهبي5الججول رقم )

 العببراث ث
المخوسظ 

 الحسببً

اإلنحراف 

 المعٍبري
 الرأي

 هىافك 1.242 4.00 .َسرخذم الذَىاى شثكاخ حاسىتُح ذرٌاسة هغ احرُاخاخ الؼول فُه 1

 هحاَذ 1.444 3.03 .َسرخذم الذَىاى شثكاخ حىاسُة داخلُح ذشتظ تُي ألساهه الوخرلفح 2

3 
تتتُي األلستتام الوخرلفتتح تالتتذَىاى هتتي ختتالم استترخذام َتترن ذثتتادم الوؼلىهتتاخ 

 .شثكح داخلُح )شثكح اإلكسرشاًد(
 هىافك 1.404 3.47

4 
َستترخذم الوتتىظفُي تالتتذَىاى شتتثكاخ الحىاستتُة لرثتتادم الوؼلىهتتاخ هتتغ 

 .األطشاف راخ الؼاللح تالؼول
 هىافك 1.404 3.50

5 
تالذَىاى تالكفتاءج الؼالُتح ذوراص ػولُح اسرخذام الشثكاخ الحاسىتُح الحالُح 

 .فٍ ذىطُل الوؼلىهاخ
 هىافك 1.296 3.75

 موافك 1.358 3.55 المخوسظ العبم الكلً 

لةرا مػؽ الثػدوؿ الةػالا اف العبػارة )يخػةحدـ الزػؾع يؽ بالػدلؾاف الةظبيقػات الجا ػؾ ية الزخػالدة البخمجيات:  .3
(  4.25( جانت اةقدلر االا جػدًا  حيػ  كػاف مةؾ ػظبا الجخػااا يخػاوي )Ms office, Excel, Wordمتل )

(  فػػا 4.19اكهػػا العبػػارة ) يزةمػػػ الزػػؾع يؽ بالػػدلؾاف مبػػارات ا ػػةحداـ ارمثيػػات الجا ػػؾ،( بزةؾ ػػ  حخػػااا )
حػػػيؽ كالػػػت اقػػػل العبػػػارات اقػػػدلرًا هػػػا العبػػػارة )يجػػػرص الزخػػػروليؽ بالػػػدلؾاف امػػػب اجػػػدل  ارمثيػػػات الجا ػػػؾ، 

(  ومػػؽ هػػ ا ابػػيؽ اف كػػل اآلران حػػؾؿ 3.92حدمة بػػه با ػػةزرار لحدمػػة اهػػداؼ العزػػل( بزةؾ ػػ  حخػػااا )الزخػػة
( اف الزةؾ ػػ  العػػاـ 6ابػػارات هػػ ا الُبعػػد جػػانت بالزؾافقػػة  كزػػا ادػػير الزعظيػػات اإلحذػػاحية فػػا الثػػدوؿ رقػػؼ )

الجا ػػػؾ، واظبيقااػػػه  (  مزػػػا لػػػدؿ امػػػب ا ػػػةحداـ مػػػؾع ا الػػػدلؾاف قيػػػد البجػػػ  ارمثيػػػات4.09لإجابػػػات كػػػاف )
  الزخالدة و درجة االية فا ادحي  واجدلد مد كت العزل بد ل فعاؿ و ا ةزرار لحدمة اهداؼ العزل.
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 (: يبين تقييم المدتجهبين لمبخمجيات بالجيهان قيج البحث6الججول رقم )

 العببراث ث
المخوسظ 

 الحسببً

اإلنحراف 

 المعٍبري
 المعٍبر

 هىافك 1.009 4.19 .ههاساخ اسرخذام تشهدُاخ الحاسىب َورلك الوىظفُي تالذَىاى 1

2 
 Ms) َستترخذم الوتتىظفُي تالتتذَىاى الرطثُمتتاخ الحاستتىتُح الوستتاًذج هثتتل

office, Excel, Word ) 
4.25 .841 

هىافك 

 ذواها  

3 
َستترخذم الوتتىظفُي تالتتذَىاى الرطثُمتتاخ الحاستتىتُح الوستتاًذج فتتٍ ذشتتخُض 

 .وذحذَذ هشكالخ الؼول تشكل فؼام
 هىافك 1.134 3.97

4 
ذضتتتتوي الثشهدُتتتتاخ الحاستتتتىتُح الوستتتترخذهح تالتتتتذَىاى ستتتتهىلح استتتترشخاع 

 .الوؼلىهاخ تالىلد الوٌاسة
 هىافك 1.036 4.11

5 
َحشص الوسؤولُي تالذَىاى ػلً ذحذَث تشهدُاخ الحاسىب الوسرخذهح تته 

 .تاسروشاس لخذهح أهذاف الؼول
 هىافك 1.131 3.92

 موافك 1.030 4.09 المخوسظ العبم الكلً 

اف العبػارة )اخػةحدـ بالػدلؾاف قؾااػد ايالػات اخػةؾاب ح ػا الكػؼ الػكـز  الةػالالةرا مؽ الثدوؿ  قهاعج البيانات:
(  اكها العبػارة )اخػاهؼ قؾااػد 4.08مؽ الزعمؾمات( جانت اةقدلر االا  حي  كاف مةؾ ظبا الجخااا يخاوي )

 (  فػػا حػػيؽ4.06البيالػػات الزخػػةحدمة بالػػدلؾاف فػػا ا ػػةرجاع الزعمؾمػػات اسػػد الجاجػػة إليبػػا( بزةؾ ػػ  حخػػااا )
العبػػارة )اةذػػف قؾااػػد البيالػػات الزخػػةحدمة بالػػدلؾاف بالدػػزؾلية( بزةؾ ػػ  حخػػااا  هػػاكالػػت اقػػل العبػػارات اقػػدلرًا 

( اف 7دػػير الثػػدوؿ رقػػؼ )يابػػيؽ اف كػػل اآلران حػػؾؿ ابػػارات هػػ ا الُبعػػد جػػانت بالزؾافقػػة  كزػػا  ولػػ لػ(  3.69)
ااػػد ايالػػات اةزيػػت با ػػةيعاابا لمكػػؼ الػػكـز مػػؽ (  مزػػا لػػدؿ امػػب ا ػػةحداـ قؾ 3.92الزةؾ ػػ  العػػاـ لإجابػػات كػػاف )

 الزعمؾمات واخاهؼ فا ا ةرجاابا فا الؾقت الزسا ب مؽ قبل مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ.  

 (: يبين تقييم المدتجهبين لقهاعج البيانات بالجيهان قيج البحث7الججول رقم )

 العببراث ث
المخوسظ 

 الحسببً

االنحراف 

 المعٍبري
 رالمعٍب

 هىافك 1.028 3.97 .َورلك الذَىاى ًظام هؼلىهاخ هركاهل َضوي ذذفك الوؼلىهاخ تسهىلح 1

2 
ذستتترخذم تالتتتذَىاى لىاػتتتذ تُاًتتتاخ ذستتتترىػة حفتتتع الكتتتن التتتالصم هتتتتي 

 .الوؼلىهاخ
 هىافك 996. 4.08

3 
ذساهن لىاػذ الثُاًاخ الوسرخذهح تالذَىاى فٍ استرشخاع الوؼلىهتاخ ػٌتذ 

 .الحاخح إلُها
 هىافك 955. 4.06

 هىافك 1.091 3.69 .ذرظف لىاػذ الثُاًاخ الوسرخذهح تالذَىاى تالشوىلُح 4

 هىافك 1.124 3.78 .َؼول الذَىاى تاسروشاس ػلً ذحذَث لىاػذ الثُاًاخ الوسرخذهح ته 5

 موافك 1.039 3.92 المخوسظ العبم الكلً 
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 ثانيًا: قياس مدتهى أداء مهضفي ديهان المجمذ البمجي زليتن. 

لقياس مخةؾ  ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ اؼ ا ةحراج الزةؾ ػظات الجخػااية وااللجرافػات الزعياريػة 
 (.8لمعبارات الحاصة اب ا الزجؾر  وذلػ كزا هؾ مؾما فا الثدوؿ رقؼ )

 جهبين لمدتهى أداء مهضفي الجيهان قيج البحث(: يبين تقييم المدت8الججول رقم )

 العببراث ث
المخوسظ 

 الحسببً

اإلنحراف 

 المعٍبري
 الرأي

 غُش هىافك 941. 2.17 َظل الوىظفىى إلً أػوالهن هرأخشَي7 1

 غُش هىافك 1.222 2.22 .َغُة الوىظفىى ػي الؼول دوى ذثشَش األسثاب 2

ا 3  غُش هىافك 1.251 2.58 .َسرأرى الوىظفىى هثكش 

 غُش هىافك 1.273 2.42 .َرشدد الوىظفىى فٍ المُام تأػوام إضافُح 4

 غُش هىافك 1.120 2.06 .َخشج الوىظفىى لثل هىػذ ًهاَح الذوام 5

6 
الوىظفىى غُش هرؼاوًُي حُي َطلة هٌهن تذم الوضَذ هي 

 .الدهذ
 غُش هىافك 967. 1.92

7 
لهن لرٌاوم َطُل الوىظفىى هذج االسرشاحاخ الووٌىحح 

 .الوششوتاخ أو الطؼام لكسة أكثش لذس هوكي هي الشاحح
 غُش هىافك 1.145 1.94

 غُش هىافك 1.145 1.94 .َهول الوىظفىى أػوالهن 8

9 
َشكى الوىظفىى تظىسج هسروشج هي أشُاء غُش راخ 

 .هؼًٌ
 غُش هىافك 1.099 2.14

11 
ا، ولكٌهن غُش  َوكي للوىظفُي أى َؼاوى تؼضهن تؼض 

 .هرحوسُي لزلك
 غُش هىافك 1.317 2.25

 غٍر موافك 1.148 2.15 المخوسظ العبم الكلً 

(  اكهػا 2.58لةرا مؽ الثدوؿ الخااق اف العبارة )يخة)ذف الزؾع ؾف مب ًرا( كاف مةؾ ػظبا الجخػااا يخػاوي )
(  فا حيؽ كػاف اقػل العبػارات اقػدلرًا 2.42بزةؾ   حخااا ) )العبارة )لةردد الزؾع ؾف فا القياـ ب)ازاؿ إمافية

(  ومػؽ 1.92هب العبارة )الزؾع ؾف بير مةعاوليؽ حيؽ يظمب مسبؼ ادؿ الزتيػد مػؽ الثبػد(  بزةؾ ػ  حخػااا )
هػػػ ا ابػػػيؽ اف كػػػل اآلران حػػػؾؿ ابػػػارات هػػػ ا الُبعػػػد جػػػانت بعػػػدـ الزؾافقػػػة  كزػػػا ادػػػير الزعظيػػػات اإلحذػػػاحية فػػػا 

(  وهػؾ مػعيف مزػا لػدؿ امػب اف مػؾع ا الػدلؾاف قيػد 2.15( اف الزةؾ   العػاـ لإجابػات كػاف)8الثدوؿ رقؼ )
 البج  ي)دوف وعاح بؼ بزخةؾ  مرا ع.

 تقييم الفخضيات:

اللؾجد اسر ذو داللة إحذاحية ال ػةحداـ اكسؾلؾجيػا الزعمؾمػات امػب ادان مػؾع ا  الفخضية الخئيدية )الرفخية(:
 ؽ.دلؾاف الزثمر البمدي زلية

لؾجػػد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية ال ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات امػػب ادان مػػؾع ا  الفخضةةية الخئيدةةية )البجيمةةة(:
 دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ. 
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 (: نتائا تحمي  ا نحجار لبيان أثخ استخجام تكنهلهجيا المعمهمات عمى أداء 9الججول رقم )
 مهضفي ديهان  المجمذ قيج البحث

 المسخقلت المخغٍراث
 معبمل اإلرحببط

(r ) 

معبمل 

   الخحدٌد 

 اخخببر الخأثٍر

T-test 

 معبمل اإلنحدار

Β 
Sig 

اسرخذام ذكٌىلىخُا 

 الوؼلىهاخ
17331 17165 27421 17666 0.000 

ادػػػػير السةػػػػاحج بالثػػػػدوؿ الخػػػػااق وفقػػػػا آلران الزخػػػػةثؾ يؽ اؾجػػػػؾد اسػػػػر ذو داللػػػػة إحذػػػػاحية ال ػػػػةحداـ اكسؾلؾجيػػػػا 
(  حيػػػػػ  امػػػػػغ معامػػػػػل α=0.05الزعمؾمػػػػػات امػػػػػب ادان مػػػػػؾع ا الػػػػػدلؾاف قيػػػػػد البجػػػػػ  اسػػػػػد مخػػػػػةؾ  معسؾيػػػػػة )

(  اي اف ما 0.438فقد امغ )   (  وه ا لدؿ امب وجؾد إرابا  قؾي  اما معامل الةجدلد  (R=0.662اإلرابا 
زخػةقل )ا ػةحداـ اكسؾلؾجيػا %( مؽ الةغير فا ادان  مؾع ا الدلؾاف لااج اؽ الةغير فا الزةغيػر ال43.8لخبةه )

(  وهػػػ ا يعسػػػا اف التيػػػادة ادرجػػػة واحػػػدة فػػػا االهةزػػػاـ β=0.333الزعمؾمػػػات(  كزػػػا امغػػػت قيزػػػة درجػػػة الةػػػ)سير )
(  وقػػػد امغػػػت قيزػػػة 0.333با ػػػةحداـ اكسؾلؾجيػػػا الزعمؾمػػػات لػػػردي إلػػػب زيػػػادة فػػػا ادان مػػػؾع ا الػػػدلؾاف بقيزػػػة )

(5.150 =T( بزخػػةؾي داللػػة )وهػػا اصػػغ 0.000  )( واميػػه اُػػرفض ال رمػػػية 0.05ر مػػػؽ مخػػةؾ  الداللػػة  )
الذػػ رية وُاقبػػل ال رمػػية البدلمػػة والةػػا اػػدؿ امػػب وجػػؾد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية إل ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات 

 (.α=0.05امب ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ اسد مخةؾ  معسؾية )

 الفخضيات الفخعية:

 الفخضية الفخعية ايولى:

ال لؾجػد اسػر ذو داللػة إحذػاحية إل ػةحداـ اجبػتة الجا ػؾ، امػب ادان مػؾع ا دلػؾاف الزثمػر الفةخض الرةفخي :
 البمدي زليةؽ.

لؾجػػد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية ال ػػةحداـ اجبػػتة الجا ػػؾ، امػػب ادان مػػؾع ا دلػػؾاف  الزثمػػر الفةةخض البةةجي  : 
 البمدي زليةؽ.

 ا نحجار لبيان أثخ استخجام أج دة الحاسهب عمى أداء(: يهضح نتائا تحمي  01الججول رقم )
 مهضفي ديهان المجمذ قيج البحث 

 الورغُشاخ الوسرملح
 هؼاهل االسذثاط

(r ) 

هؼاهل الرحذَذ 

   

 اخرثاس الرأثُش

T-test 

 هؼاهل اإلًحذاس 

Β 
Sig 

اسرخذام أخهضج 

 الحاسىب
17131 17142 3.051 1.001 0.004 

ادػػير السةػػاحج بالثػػدوؿ الخػػااق وفقػػًا آلران الزخػػةثؾ يؽ اؾجػػؾد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية إل ػػةحداـ اجبػػتة الجا ػػؾ، 
 R(  حيػػػ  امػػػغ  معامػػػل اإلرابػػػا  )α=0.05امػػػب ادان مػػػؾع ا الػػػدلؾاف قيػػػد البجػػػ  اسػػػد مخػػػةؾ  معسؾيػػػة )

(  اي اف مػا لخػبةه 0.215=  (  وه ا لدؿ امب وجؾد ارابا  مةؾ ػ   امػا معامػل الةجدلػد فقػد امػغ )0.464=
%( مػػػػؽ الةغيػػػػر فػػػػا ادان مػػػػؾع ا الػػػػدلؾاف لػػػػااج اػػػػؽ الةغيػػػػر فػػػػا الزةغيػػػػر الزخػػػػةقل )ا ػػػػةحداـ اجبػػػػتة  21.5)

(  وهػػػ ا يعسػػػا اف التيػػػادة ادرجػػػة واحػػػدة  فػػػا اإلهةزػػػاـ β=1.001الجا ػػػؾ،(  كزػػػا امغػػػت قيزػػػة درجػػػة الةػػػ)سير )
(  وقػػػػد امغػػػػت قيزػػػػة 1.001ن مػػػػؾع ا الػػػػدلؾاف بقيزػػػػة )با ػػػػةحداـ اجبػػػػتة الجا ػػػػؾ، لػػػػردي إلػػػػب التيػػػػادة فػػػػا ادا

(3.051=T( بزخػػػةؾ  داللػػػة )واميػػػه اُػػػرفض ال رمػػػية 0.05(  وهػػػب اصػػػغر مػػػؽ مخػػػةؾ  الداللػػػة )0.004  )
 الذ رية وُاقبل ال رمية البدلمة  والةا ادؿ امب وجؾد اسر ذو داللة إحذاحية إل ةحداـ اجبتة الجا ؾ، امب
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 (.α=0.05يد البج  اسد مخةؾ  معسؾية )ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر ق 

 الفخضية الفخعية الثانية:

اللؾجد اسر ذو داللة إحذاحية إل ةحداـ الدب ات الجا ؾ ية امػب ادان مػؾع ا دلػؾاف الزثمػر الفخض الرفخي: 
 البمدي زليةؽ.

دلػػؾاف  الزثمػػر لؾجػػد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية ال ػػةحداـ الدػػب ات الجا ػػؾ ية امػػب ادان مػػؾع ا الفةةخض البةةجي : 
 البمدي زليةؽ.

(: يهضح نتائا تحمي  ا نحجار لبيان أثخ إستخجام الذبكات الحاسهبية عمى أداء مهضفي 00الججول رقم )
 ديهان المجمذ قيج البحث.

 الورغُشاخ الوسرملح
 هؼاهل اإلسذثاط

(r ) 

هؼاهل الرحذَذ 

   

 اخرثاس الرأثُش

T-test 

 هؼاهل اإلًحذاس

Β 
Sig 

 0.000 0.904 4.644 0.388 0.623 الشثكاخ الحاسىتُحاسرخذام 

ادير السةاحج بالثدوؿ الخااق وفقًا آلران الزخةثؾ يؽ اؾجؾد اسر ذو داللة إحذاحية ال ةحداـ الدب ات الجا ػؾ ية 
 R(  حيػػػ  امػػػغ  معامػػػل اإلرابػػػا  )α=0.05امػػػب ادان مػػػؾع ا الػػػدلؾاف قيػػػد البجػػػ  اسػػػد مخػػػةؾ  معسؾيػػػة )

(  اي اف مػا لخػبةه  (0.388=  قػؾي  امػا معامػل الةجدلػد فقػد امػغ لػدؿ امػب وجػؾد ارابػا (  وهػ ا 0.623=
%( مػػػؽ الةغيػػػر فػػػا ادان مػػػؾع ا الػػػدلؾاف لػػػااج اػػػؽ الةغيػػػر فػػػا الزةغيػػػر الزخػػػةقل )ا ػػػةحداـ الدػػػب ات  38.8)

اػػؽ دقػػة اخةيػػار الجا ػػؾ ية(  والسخػػبة الزةبقيػػة ا خػػرها اؾامػػل اخػػر  باإلمػػافة إلػػب ابخظػػان العدػػؾاحية السااثػػة 
(  وهػػ ا يعسػػا اف التيػػادة ادرجػػة واحػػدة فػػا االهةزػػاـ β=0.904العيسػػة وبيرهػػا  كزػػا امغػػت قيزػػة درجػػة الةػػ)سير )

(  وقػػػد امغػػػت قيزػػػة 0.904با ػػػةحداـ الدػػػب ات الجا ػػػؾ ية لػػػردي إلػػػب التيػػػادة فػػػا ادان مػػػؾع ا الػػػدلؾاف بقيزػػػة )
(4.644=T( بزخػػػػةؾ  داللػػػػة )وهػػػػب اصػػػػغر مػػػػؽ مخػػػػةؾ  0.000 )( واميػػػػه اُػػػػرفض ال رمػػػػية 0.05الداللػػػػة  )

الذػػ رية وُاقبػػل ال رمػػية البدلمػػة  والةػػا اػػدؿ امػػب وجػػؾد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية إل ػػةحداـ الدػػب ات الجا ػػؾ ية 
 (.α=0.05امب ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ اسد مخةؾ  معسؾية )

 الفخضية الفخعية الثالثة: 

داللػة إحذػاحية إل ػةحداـ البرمثيػات امػب ادان مػؾع ا دلػؾاف الزثمػر البمػدي  اللؾجػد اسػر ذوالفخض الرفخي: 
 زليةؽ.

لؾجػػد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية إل ػػةحداـ البرمثيػػات امػػب ادان مػػؾع ا دلػػؾاف الزثمػػر البمػػدي  الفةةخض البةةجي :
 زليةؽ.

مهضفي ديهان  (: يهضح نتائا تحمي  ا نحجار لبيان أثخ استخجام البخمجيات عمى أداء08الججول رقم )
 المجمذ قيج البحث

 الورغُشاخ الوسرملح
 هؼاهل االسذثاط

(r ) 

هؼاهل الرحذَذ 

   

 اخرثاس الرأثُش

T-test 

 هؼاهل االًحذاس

Β 
Sig 

 0.000 47111 27421 17166 17411 اسرخذام الثشهدُاخ
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ادير السةاحج بالثػدوؿ الخػااق وفقػا آلران الزخػةثؾ يؽ اؾجػؾد اسػر ذو  داللػة إحذػاحية إل ػةحداـ البرمثيػات امػب 
 R(  حيػػػ  امػػغ  معامػػل اإلرابػػا  )α=0.05ادان مػػؾع ا دلػػؾاف الزثمػػر قيػػد البجػػػ  اسػػد مخػػةؾ  معسؾيػػة )

(  اي اف مػػا لخػػبةه   =0.493)(  وهػػ ا لػػدؿ امػػب وجػػؾد ارابػػا  قػػؾي  امػػا معامػػل الةجدلػػد فقػػد امػػغ 0.702=
%( مػػؽ الةغيػػر فػػا ادان مػػؾع ا الػػدلؾاف قيػػد البجػػ  لػػااج اػػؽ الةغيػػر فػػا الزةغيػػر الزخػػةقل )ا ػػةحداـ  49.3)

البرمثيات الجا ؾ ية(  والسخبة الزةبقية ا خرها اؾامل اخػر  باإلمػافة إلػب ابخظػان العدػؾاحية السااثػة اػؽ دقػة 
( وهػػػ ا يعسػػػا اف التيػػػادة ادرجػػػة واحػػػدة فػػػا β=1.420يزػػػة درجػػػة الةػػػ)سير )اخةيػػػار العيسػػػة وبيرهػػػا  كزػػػا امغػػػت ق

(  وقػد امغػت 1.420اإلهةزاـ با ةحداـ البرمثيات الجا ؾ ية لردي إلػب التيػادة فػا ادان مػؾع ا الػدلؾاف بقيزػة )
(  اميػػه اُػػرفض ال رمػػية 0.05( وهػػب اصػػغر مػػؽ مخػػةؾ  الداللػػة )0.000( بزخػػةؾي داللػػة )T=5.752قيزػػة )
 رية وُاقبػػل ال رمػػية البدلمػػة والةػػا اػػدؿ امػػب وجػػؾد اسػػر ذو داللػػة إحذػػاحية إل ػػةحداـ البرمثيػػات امػػب ادان الذػػ

 (.α=0.05مؾع ا دلؾاف  الزثمر البمدي زليةؽ اسد مخةؾ  معسؾية )

 الفخضية الفخعية الخابعة: 

ان مػؾع ا دلػؾاف  الزثمػر ال لؾجػد اسػر ذو داللػة إحذػاحية  إل ػةحداـ قؾااػد البيالػات امػب ادالفخض الرةفخي: 
 البمدي زليةؽ.

لؾجػد اسػر ذو داللػة إحذػاحية إل ػةحداـ قؾااػد البيالػات امػب ادان مػؾع ا دلػؾاف الزثمػر البمػدي الفخض البجي : 
 زليةؽ.

 

قهاعج البيانات عمى أداء مهضفي ديهان  (: يهضح نتائا تحمي  ا نحجار لبيان أثخ إستخجام03الججول رقم )
 المجمذ قيج البحث.

 الورغُشاخ الوسرملح
 هؼاهل اإلسذثاط

(r ) 

هؼاهل 

   الرحذَذ 

 اخرثاس الرأثُش

T-test 

 هؼاهل اإلًحذاس

Β 
Sig 

 0.000 1.006 4.042 0.325 0.570 اسرخذام لىاػذ الثُاًاخ

ادير السةاحج بالثدوؿ الخااق وفقًا آلران الزخةثؾ يؽ اؾجؾد اسر ذو داللة إحذاحية إل ةحداـ قؾااد البيالات امب 
(  حيػػػػػ  امػػػػػػغ معامػػػػػػل اإلرابػػػػػػا  α=0.05ادان مػػػػػؾع ا دلػػػػػػؾاف الزثمػػػػػػر قيػػػػػػد البجػػػػػ  اسػػػػػػد مخػػػػػػةؾ  معسؾيػػػػػػة )

(R=0.570وه ا لدؿ امب وجؾد ارابا  قؾي  امػا معامػل الةجدلػد فقػد امػغ  ) (اي اف مػا لخػبةه   =0.325  )
%( مؽ الةغير فا ادان مؾع ا الدلؾاف لااج اؽ الةغير فا الزةغير الزخةقل )ا ةحداـ قؾااػد البيالػات(   32.5)

والسخػبة الزةبقيػة ا خػرها اؾامػل اخػر  باإلمػافة إلػب ابخظػان العدػؾاحية السااثػة اػؽ دقػة اخةيػار العيسػة وبيرهػا  
(  وهػػ ا يعسػػا اف التيػػادة ادرجػػة واحػػدة فػػا اإلهةزػػاـ با ػػةحداـ قؾااػػد β=1.006ير )كزػػا امغػػت قيزػػة درجػػة الةػػ)س

( T= 4.042(  وقػد امغػت قيزػة )1.006البيالات لردي إلب التيادة فا ادان مؾع ا الػدلؾاف قيػد البجػ  بقيزػة )
وُاقبػػػل (  واميػػػه اُػػػرفض ال رمػػػية الذػػػ رية 0.05(  وهػػػب اصػػػغر مػػػؽ مخػػػةؾ  الداللػػػة )0.000بزخػػػةؾ  داللػػػة )

ال رمية البدلمة والةا ادؿ امب وجؾد اسر ذو داللػة إحذػاحية إل ػةحداـ قؾااػد البيالػات امػب ادان مػؾع ا دلػؾاف  
 (.α=0.05الزثمر البمدي زليةؽ اسد مخةؾ  معسؾية )
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 النتائا والتهصيات :

 أواًل: النتائا :

ابيؽ اف مد  ا ةحداـ ابعاد اكسؾلؾجيا الزعمؾمات )اجبتة الجا ؾ،  الدب ات الجا ؾ ية  البرمثيات  قؾااػد  .0
البيالات( مؽ قبل مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ كػاف ادرجػة االيػة  حيػ  كالػت مةؾ ػظاابا الجخػااية 

 (.7 6 5 4ارقاـ ) (  كزا هؾ مؾما بالثداوؿ3.92(  )4.09(  )3.55(  )4.33امب الةؾالا )
 (.8اف مخةؾ  ادان مؾع ا دلؾاف الزثمر البمدي زليةؽ مرا ع  كزا هؾ مبيؽ فا الثدوؿ رقؼ ) .8
وجؾد اسر ذو داللة إحذاحية إل ةحداـ اكسؾلؾجيا الزعمؾمات امب ادان مؾع ا دلؾاف الزثمػر البمػدي زليػةؽ  .3

 (.9(  كزا هؾ مبيؽ بالثدوؿ رقؼ )α=0.05اسد مخةؾ  معسؾية )
ؾد اسر ذو داللة إحذػاحية إل ػةحداـ ابعػاد اكسؾلؾجيػا الزعمؾمػات )اجبػتة الجا ػؾ،  الدػب ات الجا ػؾ ية  وج .4

البرمثيػػػػػات  قؾااػػػػػد البيالػػػػػات( امػػػػػب ادان مػػػػػؾع ا دلػػػػػؾاف الزثمػػػػػر البمػػػػػدي زليػػػػػةؽ اسػػػػػد مخػػػػػةؾ  معسؾيػػػػػة 
 (.13  12  11  10( كزا هؾ مبيؽ بالثداوؿ ارقاـ )0.05)
عػػاد اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات اػػ)سيرًا امػػب ادان مػػؾع ا دلػػؾاف الزثمػػر البمػػدي زليػػةؽ اعبػػرت السةػػاحج بػػ)ف اكتػػر اب .5

(  لميػػػػه ُبعػػػػد )قؾااػػػػد 1.420هػػػػؾ ُبعػػػػد )البرمثيػػػػات(  حيػػػػ  كػػػػاف معامػػػػل اإللجػػػػدار إل ػػػػةحداـ البرمثيػػػػات )
(  واخيػػػرًا ُبعػػػد 1.001(  سػػػؼ ُبعػػػد )اجبػػػتة الجا ػػػؾ،( بزعامػػػل إلجػػػدار )1.006البيالػػػات( بزعامػػػل إلجػػػدار )

  12  11  10(  وذلػػػػ كزػػػا هػػػؾ مبػػػيؽ بالثػػػداوؿ رقػػػؼ )0.904الدػػػب ات الجا ػػػؾ ية(  بزعامػػػل إلجػػػدار ))
13.) 

 ثانيًا: التهصيات :

العزػػل با ػػةزرار امػػب اظػػؾير البسيػػة الةجةيػػة لةكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات الزخػػةحدمة بالػػدلؾاف قيػػد البجػػ  بدػػػ ل  .0
مػػؽ خػػكؿ اجػػدل  اجبػػتة الجا ػػؾ، والبرمثيػػات  لةسا ػػب مػػع الةظػػؾرات الةكةؾلؾجيػػة الجدلتػػة وطبيعػػة العزػػل

وقؾااػػػد البيالػػػات الزخػػػةحدمة با ػػػةزرار لةػػػؾفير معالثػػػة  ػػػريعة لمزعمؾمػػػات الزظمؾ ػػػة واخػػػريع اس يػػػ  ابازػػػاؿ 
 اإلدارية بالدلؾاف قيد البج .

اػؾفير  مجاولة الر   الجا ؾ ا الداخما ايؽ ابقخاـ اإلدارية لمدلؾاف قيد البج  حةب لةؼ اجقيػق الخػراة فػا .8
الزعمؾمػػات والةكامػػل فػػا اجقيػػق الحػػدمات مػػؽ خػػكؿ ا ػػةحداـ شػػب ات حؾا ػػيب داخميػػة اػػر   اػػيؽ اقخػػامه 

 الزحةم ة لحدمة اهداؼ العزل.
مػػرورة زيػػادة االهةزػػاـ ب)بعػػاد اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات )اجبػػتة الجا ػػؾ،  الدػػب ات الجا ػػؾ ية  البرمثيػػات    .3

 مؽ اسر كبير فا اجخيؽ مخةؾ  ادان مؾع ا الدلؾاف قيد البج . قؾااد البيالات( بالدلؾاف  لزا ابيؽ لبا
العزػػل امػػب اج يػػت الزػػؾع يؽ بالػػدلؾاف قيػػد البجػػ  امػػب زيػػادة ا ػػةحداـ ابعػػاد اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات )اجبػػتة  .4

الجا ػػػؾ،  الدػػػب ات الجا ػػػؾ ية  البرمثيػػػات  قؾااػػػد البيالػػػات( فػػػا مثػػػاؿ العزػػػل لمرفػػػع مػػػؽ مخػػػةؾ  اداحبػػػؼ 
 بيل مبامبؼ.بازالبؼ واخ

الةجخػػػيؽ الزخػػػةزر بدان الزػػػؾع يؽ مػػػؽ خػػػكؿ اػػػدريببؼ امػػػب كي يػػػة ا ػػػةحداـ الةظبيقػػػات والبػػػرامج الجدلتػػػة  .5
وذلػ لةسزية قدراابؼ واجخػيؽ مخػةؾ  الحػدمات الةػا يقػدمبا الػدلؾاف لةكسؾلؾجيا الزعمؾمات فا إلثاز العزل  

 قيد البج .
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الزعمؾمػات العالزيػة )شػب ة اإللةرلػت( فػا مزار ػة الثػاز ابازػاؿ الة)كيد امب اال ة ادة مؽ ا ةحداـ شػب ة  .6
 اإلدارية اليؾمية بالدلؾاف.

يثػػب ار ػػيا سقافػػة ا ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات لػػد  جزيػػع الزػػؾع يؽ مػػؽ خػػكؿ اػػرامج الةؾايػػة  والسغػػر  .7
خػكؿ اسغػيؼ الزػرازرات   وذلػػ مػؽ إليبا ب)لبا جتن ال لةثتا مؽ السغػاـ الزةكامػل لمعزػل بالػدلؾاف قيػد البجػ 

 والسدوات وورش العزل الحاصة بالةؾاية بزد  فؾاحد اظبيقاابا.

 قائمة المخاجع : 

 المخاجع العخبية :

 الكت  : . أ
(  ا ا ػػػيات ابدان و ظاقػػػة الةقيػػػيؼ 2009إدريػػػر  واحػػػل ، صػػػبجا  والغػػػالا  طػػػاهر مجخػػػؽ مسذػػػؾر ) .1

 الزةؾازف  )ازاف: دار واحل(.
 (  إدارة الزؾارد البدرية  )اإل  سدرية: دار الثامعات العر ية(.1999حخؽ  راوية ، ) .2
 (  إدارة الزؾارد البدرية رؤية مخةقبمية  )اإل  سدرية: الدار الثامعية (.2004حخؽ  راوية ، ) .3
 (  دور العامل البدر  فا الزر خات العامة  )ازاف: دار ال رقاف(.1982درة  ابد الباري ) .4
(  لغػؼ الزعمؾمػات الزجا ػبية واكسؾلؾجيػا الزعمؾمػات  )ازػاف: دار 2008مذػظ ب )الدالهزة   ميزاف   .5

 الؾراؽ(.
 (  إدارة الزؾارد البدرية  )القاهرة: م ةب بريب(.1992الخمزا  امب ) .6
 (  إدارة ابفراد  )ازاف: دار الدروؽ(.1990شاويش  مذظ ب لثيب )  .7
   الثامعا(. ال كر دار اإل  سدرية: (الزعمؾمات  اكسؾلؾجيا إدارة ( 2009) الذيرفا  ،  .8
 (  الخمؾؾ اإللخالا فا الزسغزات  )اإل  سدرية: دار الثامعات العر ية(.2008ااشؾر  احزد صقر ) .9

(  إدارة الةكسؾلؾجيا "م اهيؼ ومداخل.. اقسيات.. اظبيقػات ازميػة"  )ازػاف: 2007الكما  بخاف قا ؼ ) .11
 دار الزساهج (.

(  اكسؾلؾجيػػػػا الزعمؾمػػػػات والدػػػػب ات فػػػػا 2013الخػػػػردي  ، ابػػػػد الػػػػدبر )الزدادحػػػػة  احزػػػػد لػػػػافع  و   .11
 الز ةبات ومر خات الةعميؼ  )ازاف: م ةبة الزثةزع العر ا(.

 الجوريات : . ب
(  دور اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات واإلاذػػاؿ فػػا اجخػػيؽ اإلاذػػاؿ 2014  فريػػدة  وفؾمػػيل  ح يزػػة )اػػؾاما .12

البػػؾيرة"  ر ػػالة  -الزدلريػػة العزمياايػػة لإاذػػاالت -تاحػػر الػػداخما بالزر خػػة "درا ػػة حالػػة ااذػػاالت الث
ماجخةير مسدؾرة  جامعة اكما مجسػد اولجػاج البػؾيرة  كميػة العمػـؾ اإلقةذػادية والةثاريػة وامػـؾ الةخػيير  

 الثتاحر.
(  اكسؾلؾجيػػػا الزعمؾمػػػات واسرهػػػا امػػػب ادان الزسغزػػػة "درا ػػػة اظبيقيػػػة امػػػب 2013الحبػػػؾلا  وفػػػان فػػػرج ) .13

 بير مسدؾرة  جامعة طراامر  كمية اإلقةذاد  ليبيا. ماجخةيرالؾطسية لمس  "  ر الة الزر خة 
ا ػػةحداـ اكسؾلؾجيػػا الزعمؾمػػات واسرهػػا فػػا ابدان فػػا اجبػػتة الحدمػػة  ( 2011خػػرير  لبػػاد حخػػيؽ ، ) .14
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Abstract: 

This research aimed to demonstrate the impact of the use of information technology 

(computer hardware, computer networks, software and databases) on the 

performance of the staff of the Municipal Council of Zliten and to identify the use of 

information technology by the staff of the Office. All the staff of the Municipal 

Council of Zliten (52) were employed. The questionnaire was distributed according 

to the comprehensive survey method. A total of 36 questionnaires were retrieved for 

analysis, 90% response rate of the distributed questionnaires, The results showed The 

extent of the use of information technology by the staff of the Municipal Council of 

Zliten was high. The results also showed a statistically significant impact on the use 

of information technology in its dimensions (hardware, computer networks, software, 

databases) The performance of the staff of the Board of the Council is after the use of 

software, followed by after the databases, then after the computer networks, and 

finally after the hardware. 

Keywords: Information Technology, Functionality, Office of the Municipal Council 

Zliten. 
 


