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 المدتخمص

هجفت الجراسة إلى التعخف عمى تكشهلهجيا السعمهمات ودورها في تحدين أداء االدارة العامة لجامعة طخابمذ منن 
باإلضنننافة النننى التحقننن  منننن قنننجرة تمننن  اإلدارات منننن  ،الحاسنننآل ا لنننيوجهنننة  إنننخ إدارة تقشينننة السعمهمنننات و دارة 

و إعطننناء ةنننهرة عنننن واقننن   ننن  ة  ،االسنننتةادة منننن تكشهلهجينننا السعمهمنننات السدنننتخجمة وذلننن  فننني تحدنننين أدا هنننا
لسحاولننة  ،االترنناالت  وقهاعننج ال يا ننات السدننتخجمة والتطننخا إلننى دورهننا فنني تحدننين أداء االدارة العامننة لمجامعننة

كسنا أن الجراسنة اعتسنجت  ،خ القيادات اإلدارية العميا بأهسية ودور تكشهلهجيا السعمهمات في تحدنين ادداءلةت  إ
عمى السشهج الهةةي والتحميمي لمهةهل إلى الشتا ج من خالل وةف الإاهخة واختيار الةخضنيات وفن  ال خ نامج 

ي العمننها االجتساعينننة واإل دنننا ية ( والنننحي يعننج مدنننتهع مق ننهال فننن0.0.، بسدنننتهع معشهيننة )SPSS االحرننا ي 
 برهرة عامة0

فتسثننم مجتسنن  الجراسننة فنني كافننة السننهيةين بنناداراتي تقشيننة السعمهمننات و  ،امننا فيسننا قتعمنن  بسجتسنن  وعيشننة الجراسننة
 0( مةخدة05مهيف وتم اختيار عيشة عذها ية بديطة قهامها ) .0الحاسآل ا لي وال الغ عجده  حهالى 

 :عجة  تا ج أهسها ولقج تهةمت الجراسة إلى

 %(2.030وجهد أثخ معشهي لذ  ات االترال في تحدين أداء الجامعة والحي كا ت  د ته) -5

 0%(64وجهد أثخ معشهي لقهاعج ال يا ات في تحدين أداء الجامعة  بشد ة ) -3

 %(6002وجهد أثخ معشهي لتكشهلهجيا السعمهمات في تحدين أداء الجامعة بشد ة ) -2
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(وفقنا 2046   ات االترال كان مختةعًا حيث بمغ متهسط االسنتجابة لهنحه الةقنخة )بيشت الجراسة أن مدتهع  -6
 لسقياس التجرج الخساسي0

 :هحا وقج خمرت الجراسة إلى عجة تهةيات أهسها

تةعيم االعتساد عمى ال خيج االلكتخو ي عمى مدتهع إدارة الجامعة لالترال بالعاممين والس مةين بأداء العسم  -5
 راتهم0والخد عمى استةدا

تننهفيخ تكشهلهجيننا متقجمننة لقهاعننج ال يا ننات و نن  ات االترننال ليتدننشى االسننتةادة مشهننا ل نناقي اإلدارات ادخننخع  -3
 0بالجامعة

 0اقامة الجورات التجري ية وورش العسم في مجال تكشهلهجيا السعمهمات في كافة ادارات الجامعة -2

 :مقدمة -1

سجنناالت ومننا أسننةخ عشننه مننن تحدننن واضننا فنني مدننتهع ادداء إن التقننجا الها ننم الننحي يذننهجه العننالم فنني  ننتى ال
وجنهدة الخنجمات والسشتجنات عمنى حننج سنهاء جعنم السشإسنات تهاجنه تحننجيات سنهاء فني القطناا العناا  او الخنناص 

 ،والتكشهلهجينة ،االجتساعينة ،االقترنادية ،في العالم ك م وخاةة فني هنحا العرنخ النحي يعنج بنالتايخات الدياسنية
 ية التي عخفهنا يعة ومعقجة0 وأبخز تم  التطهرات الدخيعة والتي ميدت الهقت الحالي هي الجقشاموهي تايخات سخي

خاةننة تمنن  الستعمقننة بسعالجننة السعمهمننات أو مننا يدننسي )تكشهلهجيننا السعمهمننات( واالعتسنناد  ،السجننال التكشهلننهجي
 الجة العجقج من السذاكم0الستداقج عمى استعسالها وتهييةها في معإم إدارات وأ ذطة السشإسة وذل  لسع

فتكشهلهجيننا السعمهمننات هنني إحننجع متطم ننات التطننهيخ والتقننجا والخقنني بننأداء السشإسننة وزيننادة قننجرتها عمننى مهاجهننة 
ومن  يهنهر الحاسنآل  ،د ها  نسمت ابتكنارات و بنجاعات ها منة وتججقنج فني أسناليآل العسنم ،السشإسات السشافدة لها

وتحهينم وينا ف السشإسنة السختمةنة كالتدنهي  والسحاسن ة  ،ا لي وتطهيخ تكشهلهجيا السعمهمنات وأسناليآل االترنال
ومن  زينادة التحنهل التكشهلنهجي الخقسني لمسشإسنات  ،والتهييف وغيخها من العسميات السختمةة إلى أعسنال الكتخو ينة

حتننى أن العالقنات أةنن حت بننين  ،الهرقيننة إلننى ممةنات الكتخو يننة أةن ا مننن الزنخوري تحهيننم الهيننا ف والسمةنات
الح همة وبين مشإسات ادعسنال والعناممين و الدبنا ن تنتم عنن طخين   ن  ات االترنال الجاخمينة و الخارجينة عنن 

 طخي  اال تخ ت0

ة منن ومن هشا جاءت هحه الجراسة لتدنميط الزنهء عمنى بعني اإليجابينات التني يس نن أن تتحرنم عميهنا السشإسن
اسنننتخجامها لمتكشهلهجينننا ا السعمهمنننات لتحدنننين أدا هنننا وتقنننجيم خنننجماتها  بنننأكثخ كةننناءة وفاعمينننة  حينننث ط قنننت هنننحه 

 0هي اإلدارة العامة لجامعة طخابمذالجراسة عمي إحجع السؤسدات الخجمية و 

 :مذكمة الدراسة -2

لخكنا د التني ال غشني عشهنا لسهاك نة أة ا استخجاا تكشهلهجيا السعمهمات في الحرهل عمى السعمهمنة و قمهنا منن ا
إضنننافةل إلننني تنننهفيخ الهقنننت والتكمةنننة سنننهاء كنننان فننني مجنننال الحرنننهل عمنننى  ،التطنننهر والتقنننجا فننني كافنننة السجننناالت

هنحا وقنج سنناعجت تكشهلهجينا السعمهمننات جسين  قطاعنات السجتسنن  بخنجمات متسينندة  ،السعمهمنات أا  قمهنا أا حةإهننا
ومننن بننين تمنن  القطاعننات الحيهيننة جامعننة طننخابمذ  ،ة  عمننى مدننتهع العننالموأعطننت لهننا التةننها و الس ا ننة السخمهقنن

ومن خالل ط يعة عسم ال احثين  ،باعت ارها من أهم مشارات العمم والسعخفة ولسا لها من دور فعال داخم السجتس 
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مهمنات فنني وتنخددهم عمنى م ت ننات الكمينات بالجامعنة  لننهحل  نجرة الجراسنات التنني تهنتم بتحجقنج دور تكشهلهجيننا السع
تحدننين ادداء مسننا  ننجعشا عمننى القينناا بجراسننة بعنني الستايننخات التكشهلهجيننة التنني تننؤثخ فنني تحدننين ادداء وتننم 
اختيننار تكشهلهجيننا السعمهمننات الستسثمننة فنني  نن  ات االترننال وقهاعننج ال يا ننات كعشاةننخ هامننة وضننخورية والتعننخف 

 .تحدين أداء اإلدارة العامة لجامعة طخابمذعمى دورها في إدارتي تقشية السعمهمات والحاسآل ا لي في 

 -:لذا فإن الدراسة تحاول االجابة عمى التداؤل التالي

 ما ىؽ دور تكنؽلؽجيا المعمؽمات في تحديؼ أداء اإلدارة العامة لجامعة طرابمس ؟

 :فرضيات الدراسة -3

 -:في ضهء مذ مة الجراسة وأهجافها ةيات الةخضية الخ يدية في الشحه التالي

قهجنننج أثنننخ ذو داللنننة إحرنننا ية بنننين تكشهلهجينننا السعمهمنننات و بنننين دورهنننا فننني تحدنننين أداء اإلدارة العامنننة لجامعنننة 
 :طخابمذ ؟ وتش ث  مشها الةخضيات الةخعية التالية

و بننين دورهننا فنني تحدننين أداء اإلدارة العامننة لجامعننة  قهجننج أثننخ ذو داللننة إحرننا ية بننين  نن  ات االترننال 0أ
 .طخابمذ

 .قهجج أثخ ذو داللة إحرا ية بين قهاعج ال يا ات ودورها في تحدين أداء اإلدارة العامة لجامعة طخابمذ 0ب

  :أىداف الدراسة -4

تهجف هحه الجراسة بذ م  أساسي إلى تقجيم مةاهيم  إخية وعسمية عن  تكشهلهجيا السعمهمات ودورها فني تحدنين 
كسنا تدنعى هنحه الجراسنة إلنى تحقين   ،جامعة طخابمذ بهجه خاص أداء اإلدارات في السؤسدات بذ م عاا و دارة

 :ادهجاف التالية

التعخف عمى التكشهلهجينا  السدنتخجمة فني إدارتني تقشينة السعمهمنات والحاسنآل ا لني ودورهنا فني تحدنين أداء  .1
 0اإلدارة العامة لمسشإسة قيج الجراسة

تخجمة والتطنخا إلنى دورهنا فني تحدنين أداء وقهاعنج ال يا نات السدن االترنال إعطناء ةنهرة عنن واقن   ن  ات .2
 0اإلدارة العامة لمسشإسة قيج الجراسة

التعخف عمنى مدنتهي  اسنتخجاا  ن  ات االترنال وقهاعنج ال يا نات بنادارتي تقشينة السعمهمنات والحاسنآل ا لني  .3
  0باإلدارة العامة لجامعة طخابمذ في االستةادة مشها

التعخف عمى آراء الس حهثين من خنالل إجابناتهم حنهل تكشهلهجينا السعمهمنات السدنتخجمة ودورهنا فني تحدنين  .4
 0أداء  اإلدارة العامة  لمسشإسة قيج الجراسة  

  :أىمية الدراسة -5

 :يس ن ابخاز أهسية الجراسة في الجها آل التالية

احثين حنهل مهضنها تكشهلهجينا السعمهمنات ودورهنا تداهم هجه الجراسة فى إثنخاء معمهمنات ال ن :بالشد ة لم احث 50
فنى تحدنين أداء العناممين وذلنن  منن خنالل االطننالا عمنى اددبينات الستعمقنة بالسهضننها فنى الجراسنات والسرننادر 

 0العمسية والسقاالت بالخرهص
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 .تزنننننةى هننننننجه الجراسنننننة معمهمنننننات ججقننننننجة منننننن  هعهنننننا لقا سننننننة دراسنننننات الجامعنننننة السحميننننننة :بالشدننننن ة لمعمنننننم 30
تةيج هجه الجراسة االدارة العامة لمجامعة وبادخص إدارتي تقشية السعمهمنات و دارة الحاسنآل  :بالشد ة لمسشإسة3 . 
 0بسا تتكذف  من  تا ج حهل السهضها ا لي

تةينننج هنننجه الجراسنننة أةنننحاا القنننخار فنننى الجامعنننة قينننج الجراسنننة فنننى االسنننتةادة منننن الشتنننا ج  :بالشدننن ة لمسجتسننن  20
هةم اليها من خالل هجه الجراسة ودل  من أجنم االرتقناء بسدنتهع خنجمات التعمنيم العنالى والتهةيات التى تم الت

 .إحجاث التشسية الذاممة فى السجتس فى  وبالجهدة السطمهبة والسداهسة

 :منيج الدراسة -6

اعتسنننجت هنننحه الجراسنننة عمنننى السننننشهج الهةنننةي والتحميمننني لمهةنننهل إلنننى الشتننننا ج منننن خنننالل وةنننف الإننناهخة واخت ننننار 
حينننث اعتسنننجت هنننحه الجراسنننة عمنننى   ،الةخضنننيات وفننن  ادسننناليآل اإلحرنننا ية السشاسننن ة وذات العالقنننة بسهضنننها الجراسنننة

 0التي تم التهةم إليها استخجاا االست ا ة لجس  ال يا ات الستعمقة بسهضها الجراسة وذل  لتحميم وتةديخ  تا ج الجراسة 

 :حدود الدراسة -7

اقترنخت الجراسنة عمني تشناول مهضنها حينهي ومهنم لكافنة السؤسدنات وهنه تكشهلهجينا  :الحدود المؽضؽعية 7-1
السعمهمنننات ودورهنننا فننني تحدنننين أداء اإلدارة العامنننة لجامعنننة طنننخابمذ منننن خنننالل دراسنننة بعنننجقن فقنننط منننن أبعننناد 

 0وقهاعج ال يا ات ،االترال التكشهلهجيا وهسا    ات

 طخابمذ0اإلدارة العامة لجامعة  :الحدود المكانية 7-2

 3.500قه يه (   ،أبخيم ،تم إجخاء هحه الجراسة خالل اال هخ  )مارس :الحدود الزمنية 7-3

اقترخت  الجراسة عمي كافة السهيةين بادارتي تقشية السعمهمنات والحاسنآل االلني بناإلدارة  :الحدود البذرية 7-4
 0العامة لجامعة طخابمذ

 :متغيرات الدراسة -8

 ،فننان تكشهلهجيننا السعمهمننات ب عننجقها ) نن  ات االترنناالت  Study Variablesسننة فيسننا يخننص متايننخات الجرا
  بيشسا يسثم تحدين أداء اإلدارة العامة لجامعة طخابمذ متايخا تابعًا0 ،قهاعج ال يا ات (  متايخًا مدتقال

  

 

 

              

 
 ( نمؽذج الدراسة01شكل)

 تحسين األداء

تكنولوجيا 

 المعلومات

شبكات االتصال     

 قواعد البيانات
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تسثم مجتسن  الجراسنة فني كافنة السنهيةين بنادارتي تقشينة السعمهمنات و إدارة الحاسنآل  :مجتمع وعينة الدراسة -9
ولتحجقج حجم العيشة تم االعتساد عمى ججول   ،( مهيف.0االلي باإلدارة العامة لجامعة طخابمذ وال الغ عجدها )

kregcie and Morgan  ) (1970)  ( مةخدة 05تم اختيارها بهاسطة عيشة عذها ية ا قهامها )0 

 :التعريفات اإلجرائية -10

تعشي االدوات وادساليآل السدتخجمة لشقم أو تحهينم السنجخالت التشإيسينة إلنى مخخجنات ) جناد   :التكنؽلؽجيا .1
 0)52ص،2..3،الخا

 (200،ص0..3ةها بذ م يدسا باستخجامها واالستةادة مشها ) إدريذ، هي بيا ات تم ترشي :المعمؽمات 20

 ،واسنتخجاعها ،إذا كا ت السعمهمات هي بيا ات أو حقا   تم معالجتهنا ويس نن تخخيشهنا :تكنؽلؽجيا المعمؽمات 30
واسنتخجاا مشتجنات وخنجمات  ،و  تناج ،و ذا كا ت التكشهلهجيا هي تط ي  السعخفنة العمسينة لترنسيم ،وتذ يمها

فننان تكشهلهجيننا السعمهمننات هنني  ،تهسنن  مقننجرة اإل دننان عمننى تطننهيخ ال يةننة الط يعيننة اإل دننا ية والننتح م فيهننا
مجسهعننننة اددوات واد إسننننة والتقشيننننات والسعخفننننة السطننننهرة لحننننم مذنننن الت  تترننننم باسننننتخجاا السعمهمننننات0 

 (0  52ص  ،2..3 ،الريخفي)

 (0 20ص  ،2..3، جاز الةعمي لأل ذطة اإلدارية السختمةة ) الهيتيهه مدتهي اال :األداء 40

ويننجرس بهننا أك ننخ عننجد مننن  ،هنني أك ننخ جامعننة فنني لي يننا وتقنن  فنني العاةننسة المي يننة طننخابمذ :جامعةةة طةةرابمس 00
  5212كةننخا لمجامعننة المي يننة ق ننم أن قننتم فرننمها سننشة  5201تأسدننت فنني عنناا  ،الطننالا بننين الجامعننات المي يننة

لتر ا ما يعخف اليها بجامعة طخابمذ والتي تزم تد  عذخ كمية أساسية باإلضنافة إلني الةنخوا التابعنة لن عي 
 الكميات  

  :الدراسات الدابقة -11

تكشهلهجينا  بسهضنها الخاةنة الجراسنات نمن العجقنج اإلدارة مجنال فني وال ناحثين السهتسنين منن الكثينخ تشناول
 -:قمي ما الجراسات هحه ومن ،الستايخات من وربطها بالكثيخ  السعمهمات وتأثيخها في االداء

 دراسنة ،البذةرية أداء المةؽارد عمةى تكنؽلؽجيةا المعمؽمةات أثةر اسةتخدام :بعنةؽان) 2010 (دراسةة  العتيبةي 
هنننجفت هننحه الجراسننة النننى التعننخف عمننى أ إسنننة السننهارد ال ذنننخية  :الجوليننة االسننتخالية عمنننى ادكاديسيننة ميجا يننة

وأ إسننة الخننجمات التعميسيننة االلكتخو يننة لسننا لهسننا مننن دور ك يننخ فنني  ،السدننتخجمة حاليننا فنني السؤسدننات التعميسيننة
 تننا ج الجراسننة  وضننهح أهسيننة تكشهلهجيننا  وأيهننخت ،التهجننه  حننه اسننتخجاا التكشهلهجيننا فنني ادارة السننهارد ال ذننخية

السعمهمات في ادارة السهارد ال ذخية لجع السدتهيات اإلدارية  السختمةة ذو إحرنا ية فني اسنتخجاا التكشهلهجينا فني 
 استخجاا ادارة السهارد ال ذخية0 

دارسنة ميجا ينة  :دور استخدام تكنؽلؽجيا المعمؽمات عمى اإلبداع التنعيمةي :( بعنؽان 2009دراسة ابؽخذير ) 
والطنخا السشهجينة  ،هنجفت هنحه الجراسنة إلنى دعنم سياسنات اإلبنجاا فني الذنخكات :خيخ الشةطعمى  خكة الداوية لتك

تهجينه اهتسناا اأك نخ منن الهضن  الحنالي منن ق نم  الجراسنة  تنا ج وأيهنخت ،وذلن  باسنتخجاا تكشهلهجينا السعمهمنات
ت فني العسنم لمخفن  منن أدا هننم اإلدارة العمينا ب نخامج تهجينه العناممين وتنهعيتهم بأهسينة اسننتخجاا تكشهلهجينا السعمهمنا

 الهييةي0 
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دراسنة وةنةية  ،التنعيمةي أثر تكنؽلؽجيةا المعمؽمةات عمةى ترةميػ الييكةل :( بعنؽان 2008الجؽراني )  دراسة
تحميميننة عمننى الذننخكة ادهميننة لالسننسشت بذننع ية لسخقننآل هننجفت هننحه الجراسننة إلنني أن هشننا  عالقننة بننين تكشهلهجيننا 

حيث أن السشإسات التي بال م هي مهنا التشإيسني التكشهلهجينا السدنتخجمة  ،والةاعمية ،السعمهمات والهي م التشإيسي
أن أثننخ تكشهلهجيننا السعمهمننات ي ننهن أكثننخ وضننهحا فنني مدننتهع وحننجة  وأيهننخت الشتننا ج ،فيهننا تكننهن أكثننخ فاعميننة

لننحل  يجننآل أن تقنها ادبحنناث السدننتق مية عمنى دراسننة هننحه  ،العسنم أو السرننش  ولننيذ عمنى مدننتهع السشإسننة ك نم
 العالقة في مدتهع وحجات العسم0 

دراسنة تط يقينة عمنى إدارة  نةهن  :أثر استخدام التكنؽلؽجيا عمةى رضةا العةامميؼ :بعنؽان) 2006 (صالح دراسة
العناممين عنن  عمنى رضنا هجفت هحه الجراسة إلنى التعنخف :حدابات السدتهمكين بالذخكة العامة لمكهخباء طخابمذ

 ،زينننادة السهنننارات و الخ نننخات الس تدننن ة فننني العسنننم جنننخاء اسنننتخجاا التكشهلهجينننا ،ط يعنننة ادعسنننال التننني يسارسنننه ها
 تنا ج اسنتخجاا ادسناليآل التكشهلهجينة الحجقثنة بتنهفيخ القنهع العاممنة الالزمنة بسدنتهيات السهنارة السطمهبنة  وأيهخت

 0تكشهلهجي الستدارافي سها العسم كاستجابة لمتطهر ال

 ،التكنؽلؽجيا المدتخدمة في المنعمة وأثرىا عمى الدةمؽك اإلدار  لمعةامميؼ بعنؽان: ( 2006دراسة اليؽش ) 
عمننى التكشهلهجيننا  التعننخف إلننى الجراسننة هننجفت :لمسجسعننات الهاقعننة فنني  طنناا  ننع ية الجةننارة دراسننة تط يقيننة

ضنخورة تقينيم ادداء الكمني لمسجسعنات  الشتنا ج وأيهنخت ،السجسعناتالخنجمات الط ينة داخنم  السدنتخجمة السقجمنة
ودلن  لمهقنهف عمنى منجع كةناءة وكةاينة اإلم ا ينات السادينة  ،وال يقترخ ادمخ عمنى التقينيم السنالي فقنط ،الرحية

  0والسالية وال ذخية

م  بعي الجراسنات الدنابقة تأسيدا عمى ما تقجا ومن خالل الجراسات الدابقة قتزا بأن الجراسة الحالية تتذابه 
العامنة االدارة حيت تشاولت مهضها تكشهلهجينا السعمهمنات ودورهنا فني تحدنين أداء  ،في السجال الخاص بالجراسة

لجامعننة طننخابمذ  وربطهننا بستايننخات مختمةننة باإلضننافة إلنني أ هننا أجخيننت فنني بيةننة مختمةننة عننن بعزننها واختالفهننا 
فقج تم االستةادة من هحه الجراسات في اعتساد االسنت ا ة و مال ستهنا  ومن جا آل آخخ 0أيزا في السجال التط يقي

وتنأتي هنحه الجراسنة  0والتعخف عم السشهجينة التني سنارت عميهنا الجراسنات الدنابقة  ،بسا يخجا أسمها هحه الجراسة
إنننخ لمتعنننخف عمننني تكشهلهجينننا السعمهمنننات ودورهنننا فننني تحدنننين أداء االدارة العامنننة لجامعنننة طنننخابمذ منننن وجهنننة  

وبنحل  فنان الجراسنة الحالينة تعت نخ م سمنة فني  ،السهيةين بادارتي تقشية السعمهمات والحاسآل ا لي بسجقشة طخابمذ
    0و ضافة ججقجة لسا س   عخضه ،أهجافها لسا عخض من أهجاف

 :الدراسة النعر   اإلطار -12

 :مفيؽم التكنؽلؽجيا 12-1

( فني بجاينة الدن عيشيات من  يهنهر  "Information Technology "IT (يهنخ مرنطما تكشهلهجينا السعمهمنات 
وأن مةهنننها تكشهلهجينننا يعشننني كافنننة ادمنننهر التننني تتزنننسن الحهاسنننيآل  ،الحهاسنننيآل االلكتخو ينننة عمنننى  طننناا تجننناري 

وادجهدة السداعجة لهنا و ن  ات الحهاسنيآل بأ هاعهنا السختمةنة ومعالجنة ال يا نات والسعمهمنات ب افنة أ ن الها وكافنة 
امج والحندا إضافة إلى ال خ  ،السخاكد والهيا ف الستعمقة بالتكشهلهجيا وخجمات التكشهلهجيا في اد إسة والسؤسدات

وكننم مننا قتعمنن  فنني ذلنن  مننن  ،ال خمجيننة التنني تدننتخجا فنني أداء ادعسننال والهيننا ف وتدننهي  السشتجننات والخننجمات
 و مؼ ثػ فإن  لمتكنؽلؽجيا عدة تعريفات منيا  ،بخامج وأجهدة ومعجات
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 ( ا نننتقت كمسننننة تكشهلهجيننناTechnology( والتنننني تخجسننننت إلنننى  تقشيننننات  منننن الكمسننننة اليه ا يننننة )Techne )
وتذيخ بعني الكتابنات  ،( وتعشي عمسا أو فشا، أو دراسةlogoyوتعشي مهارة أو حخفة أو ةشعة، والكمسة ) 

إلى أن السقط  الثا ي من كمسة تكشهلهجيا تعشي عمم السهارات أو الةشهن أو فنن الرنشعة أو مشطن  الحخفنة، 
 (0 .3ص، ...3،أي دراسة السهارات بذ م مشطقي لتأدية وييةة محجدة0 ) الحيمة

   السدنتخجمة الس نا ن ،ا الت ،التقشينات ،اإلجنخاءات الهسنا م ،اددوات تعنخف التكشهلهجينا كنحل  عمنى أ هنا 
 ،4..3،)ال عم  ني .وخنجمات سنم ) مخخجنات النى (وأفكنار ،معمهمنات ،منهاد) السشإسنة  منجخالت لتحهينم

  (0 206ص 

  والسعخفنننة والهشجسننننة أو تط يقهنننا فننني السجننننال  تعنننخف التكشهلهجينننا بأ هنننا فننننخا منننن السعخفنننة قتعامننننم مننن  العمنننم
أ هننا مجسهعننة السعننارف والخ ننخات والسهننارات الالزمننة لترننشي  مشتننهج أو  أو ،فهنني تط ينن  لمعمننم ،الرننشاعي

مشتجات معيشنة ومشنه  دنتشتج أن التكشهلهجينا هني ع نارة عنن مجسهعنة معنارف مدنتش طة منن ال حنث العمسني 
  0( 33ص  ،4..3)الالمي  .لجهج والتكاليفالتي يدخخها اإل دان لتهفيخ الهقت وا

 :قمي قتم ترشيف التكشهلهجيا عمى أساس عجة معاقيخ مشها ما :أنؽاع التكنؽلؽجيا 12-2

 :و ويذسممعيار االستخدام  .1

 ،وتكننهن درجننة الننتح م فيهننا ذات مدننتهع عننال مننن الكةنناءة والخ ننخة :تكنؽلؽجيةةا مدةةتخدمة داخةةل المؤسدةةة .أ 
  0وبةزمها تكهن السؤسدة مدتقمة في السحيط الخارجي

عنجا تنهفخ التكشهلهجينا داخنم السؤسدنة دسن اا معشينة يجعمهنا تنخت ط  تكنؽلؽجيا مدتخدمة خارج المؤسدةة: .ب 
 بالت عية لمسحيط

  0لخارجي من مهردي أو مقجمي تخاخيص استااللها

 :معيار درجة التعقيد .2

تكشهلهجينا  نجقجة التعقينج يرنعآل عمنى السؤسدنات الهطشينة فني النجول هني  :التكنؽلؽجيا ذات الدرجةة العاليةة .أ 
  0( 63ص  ،0..3 ،)سمطان 0الشامية تحقي  استااللها إال بطمآل السعه ة من ةاحآل ال خاءة

ويس ننن لمتقشيننين والسخترننين السحميننين فنني الننجول الشاميننة  ،هنني أقننم تعقيننجا مننن سننابقتها :التكنؽلؽجيةةا العاد ةةة .ب 
أيزنا بزننخامة تكنناليف االسننتثسار والرنعهبات التنني ترننادف الننجول الشاميننة فني الحرننهل عمننى بخاءتهننا منن  

 0السعخفة الةشية

  :معيار درجة التحكػ .3

والسدنمسة بنه أن درجنة  ،هي تكشهلهجيا مذاعة تقخي نا وتستمكهنا السؤسدنات الرنشاعية :لتكنؽلؽجيا األساسية .أ 
 التح م فيها ك يخة 

هنني ع ننذ الشننها الدنناب  حيننث تسمكهننا مؤسدننة واحننجة أو عننجد محننجود مننن السؤسدننات  :تكنؽلؽجيةةا التمةةايز .ب 
  0الرشاعية والتي تجعمها متسيدة عن باقي السشافدين
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        :مفيؽم المعمؽمات 12-3

فنناذا أرادت السؤسدننة أن ت قننى فعميهننا أن تجسنن  وتخنندن  ،أةن حت السعمهمننات مننهردا جههخيننا فنني العرننخ الحنالي 
 ،لقننج أةنن ا مرننطما السعمهمننات مننن أكثننخ السرننطمحات اسننتعساال وا تذننارا ،هننا ال مننن السعمهمننات وتعننالج كسننا

 وهشا  تعخيةات عجقجة لهحا السرطما 

  0(62ص ،4..3)ممهخية، -أهسها ما قمي:

  ال يا ات السشإسة والسخت طة بسهضها معين والتني تذن م الحقنا   تعخف السعمهمات بأ ها ع ارة عن مجسهعة
والسةننناهيم  وا راء واالسنننتشتاجات والسعتقنننجات التننني تذننن م خينننخة ومعخفنننة محدهسنننة ذات قيسنننة مجركنننة فننني 

و حرم عمى السعمهمات  تيجة معالجة ال يا ات من خالل عسميات الت هينآل  ،االستخجاا الحالي أو الستهق 
 0 ميم والتشإيم بطخيقة مخررة تخجا هجفا معيشاوالترشيف والتح

  كسننا تعننخف السعمهمننات بأ هننا ع ننارة عننن بيا ننات تننم ترننشيةها وتشإيسهننا بذنن م يدننسا باسننتخجامها واالسننتةادة
 ،.0ص ،2..3حدنين،مشها، وعميه فالسعمهمات لها معشنى وتنؤثخ فني ردود أفعنال وسنمه  منن يدنتق مها0 )

02 0) 

 أنؽاع المعمؽمات: 12-4

  -:قمي فيسا أهسها قتسثم السعمهمات أ هاا من العجقج قهجج

 لمعسنم النحي عناا ترنهر أو مخطنط وضن  أجنم منن اإل دنان عميهنا يعتسنج التي وهي  :تخطيطية معمؽمات .1
 .به القياا قشهي 

 ،أو مذخوا عسم إ جاز في تداعجه وحقا   مةاهيم عمى اإل دان قتحرم وهحه الطخيقة :إنجازية معمؽمات .2
   .السطمها العسم إ جاز أجم من والسخاج  السدتخمرات كاستخجاا قخار اتخاذ أو

عامنة  وبرنةة ،التعميسينة السدنتهيات مختمنف فني الطم نة يحتاجهنا التني السعمهمنات وهني :تعميميةة معمؽمةات .3
  .الجراسية السشاهج تجعم التي فا ها السعمهمات

 ،بسختمنف اتجاهناتهم وتخررناتهم السهضنهعية ال ناحثهن  يحتاجهنا التني السعمهمنات وهني :بحثيةة معمؽمةات .4
  0كسا تذسم أيزا  تا ج التجارا وادبحاث السختمةة

وتطهيخهنننا بذننن م  ،وهننني السعمهمنننات التننني يحتاجهنننا الةنننخد فننني تشسينننة قجراتنننه التخررنننية :معمؽمةةةات إنمائيةةةة .5
  0كتاا أو حزهر دورة تجري ية ةمثم قخاء ،قشع ذ ايجابيا عمى عسمه و أدا ه 

حينننث يحتننناج الةنننخد النننى معمهمنننات مقنننخوءة أو مدنننسهعة أو مخ ينننة لمتنننخويا عنننن النننشةذ  :معمؽمةةةات ترفيييةةةة .6
  0( 553 ،5.2ص  ،.3.5 ،عميان) 0والتدمية وتججقج طاقاته في أوقات فخاغه

 من مجسهعة من تتألف إذ ،وتمقيها والسعمهمات ال يا ات إلرسال السدتخجمة الهسيمة هياالترال:   شبكات
 عسمينة اإلرسنال إجنخاء لمسدنتةيج تتنيا بهسنا ط بعزنها من  ومخت طنة مختمةنة مهاقن  فني تتهاجنج السحطنات 

 ضنخورة من  السشاسن ة لعسمهنا واإلكدنتخا ت( اإل تخ نت ) الذن  ات  نها الذنخكات تقنخر أن ويجنآل 0والتمقني
 (Jean BrilMan،2001 P412 0) 0باستسخار السعمهمات تقشية في مهيةيها مهارات تطهيخ
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وفني  ةنذ الهقنت تعت نخ  ،يعت نخ مرنطما قاعنجة ال يا نات منن السرنطمحات التني تدنتخجا ب ثافنة :قاعدة البيانات
فالعجقننج مننن ادفننخاد الننحقن قننجعهن أن لننجقهم قاعننجة  ،مننن السرننطمحات التننى لهننا لنن ذ فنني الةهننم فنني بيةننة ادعسننال

يقرنجون بقاعنجة ال يا نات تمنن  السعمهمنات التني  كسا أن هشا  بعي ادفخاد ،بيا ات لجقهم في الحقيقة ممةات فقط
وه نحا يس نن تعخين   ،س   جسعها حهل مهضها ما، وفي الحقيقة أن العجقج من السمةات ربسا تسثم قهاعنج بيا نات

  -:قاعجة ال يا ات عمى أ ها

  0أ هنننننا أسنننننتخجاا الحاسنننننآل ومعخفنننننة وضننننني  واسنننننتخجاا وتايينننننخ ومخاجعنننننة وةنننننهن كينننننان  إنننننم السعمهمنننننات
 0( 22، ص3..3،)مجيم

  قخع ال عي أن قاعجة ال يا ات ع ارة عن مجسهعنة مشإسنة منن ال يا نات التني تجسن  عالقنات مشطقينة بحينث
يدنهم تخديشهنا واسننتخجاعها بانخض تعنجقمها أو اإلضننافة إليهنا أو االستةدنار عننن م ه اتهنا أو إعنجاد التقنناريخ 

  0( .2ص ،31ص،...3 ،من واقعها )عا هر

 :رة قاعدة البياناتمكؽنات نعػ إدا 12-5

  -:تتكؽن نعػ قاعدة البيانات مؼ مكؽنات أساسية وىي

تتنننهفخ قهاعنننج ال يا نننات عمنننى الحاسننن ات الرنننايخة والذخرنننية كسنننا تتنننهافخ عمنننى الحاسننن ات الك ينننخة  :البيانةةةات .أ 
 فالحاسن ات الذخرنية تنهفخ قاعنجة بيا نات ،وتعتسج كةاءة الشإاا عمى قنجرة و م ا ينات الكينان ا لني لمحاسنآل

لسدنننتخجا واحنننج بيشسنننا الحاسننن ات الك ينننخة تنننهفخ قاعنننجة ال يا نننات تترنننف ال يا نننات بالتكاممينننة وعنننجا التكخارينننة 
) 0و م ا يننننة السذنننناركة فيهننننا، وعسهمننننا ف ننننجون بيا ننننات دقيقننننة ومشط قننننة وةننننحيحة ال معشننننى لقاعننننجة ال يا ننننات

  0(44، ص3..3،ها م

تختكنند قهاعننج ال يا ننات عمننى ادقننخاص الساشاطيدننية بذنن م ك يننخ عننالوة عمننى معننجات مننن الذننخا ط  :المعةةدات .ب 
  0كهحجات احتياطية لتخدين ال يا ات لمإخوف الطار ة

وهنني الط قننة الهسننيطة بننين ال يا ننات السخد ننة فنني السمةننات عمننى ادقننخاص وبننين مدننتخجمي قاعننجة  :البةةرامج .ج 
 مجقخ قاعجة ال يا ات ال يا ات وأبخز هحه ال خامج بخ امج

 األداء: مفيؽم 12-6

 من  أفزنم أداء تحقين  السشإسنات تحناول إذ ،أ هاعهنا اخنتالف عمنى السشإسنات فني بنارزة أهسينة ادداء يسثنم 
   .عاا بذ م وال يةة خاص بذ م الدها  في واستسخارها  بقا ها لزسان عميه السحافإة

 تعريف  األداء: 12-7

 أهجافها تحقي  في وقابميتها مهاردها استاالل السشإسة عمى ومدتهع   تيجة تع ذ حية ةهرة " بأ ه يعخف ادداء
 ،عسمهنا )القطنآل وط يعنة السشإسنة تال نم التني السعناقيخ عمنى وفن  السختمةنة أ ذنطتها طخين  عنن السهضنهعة

 (0 52،ص 2002

 باألداء: االىتمام أسباب 12-8

 (0 220ص ،.3.5،)حدين -:كا تي وهي ادداء مدتهع  بتحدين لالهتساا دعت أس اا عجة تهجج
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 0الستايخة العسم ط يعة 50

  0الستداقجة السشافدة 30

  0السدتسخ والتحدين االبتكارات  20

 والجولية0  الهطشية الجها د 60

 التشإيسية0  اددوار في التايخ 00

  0الخارجية الطم ات في التايخ 40

   0السعمهمات تكشهلهجيا قهة 10

 األداء: مدتؽى  تحديؼ أىمية 12-9

 طم نات السجسهعنات تحقين  فني السق هلنة الشتنا ج خمن  عمنى السشإسنة قابمينة عن يع خ كه ه ادداء أهسية ت خز   
 ،بتةنها  هنجفاً  تحقن  أو السهسة بشجناح تشجد أن السشإسة فيه تدتطي  الحي لمسجع مسثالً  ويعجه ،بالسشإسة السهسة

 السشإسنة أهنجاف منن هنجفاً  يذن م والنحي مدنتهع لنألداء أعمنى تحقين  هني مشإسنة دية الشها ية السدؤولية أن كسا
 لكه نه السشإسنة لنجع الهحينجة الحقيقنة هنه وادداء 0بأسنمها كةنهء أ هاعهنا بسختمنف لمسنهارد اسنتخجامها طخين  عنن

 ( 118،ص 2007 غشيم، وتةهقها  )أبه ججارة السشإسة مجع عمى لمتعخف مقياس أهم يسثم

المدةتخدمة بةإدارتي تقنيةة المعمؽمةات والحاسةي اإلةي بةإدارة جامعةة  نبذة عؼ تكنؽلؽجيا المعمؽمةات 12-10
   .طرابمس

تحتهي هجه االدارة عمى مشإهمة ر يدية بها حدابات خاةنة بأعزناء هيةنة التنجريذ  :إدارة تقنية المعمؽمات .1
و كننننحل  قشنننناة الجامعننننة عمننننى  ( whatsapp) و السننننهيةين و هنننني السدننننةهلة عننننن السهقنننن  الخ يدنننني لمجامعننننة 

(YouTube   و تقنننها هنننجه االدارة بتهزيننن  بعننني القنننخارات الكتخو ينننًا عنننن طخيننن ، ) email  لزنننسان  ذنننخها
وكنحل   ،ووةهلها إلى اعزاء هيةة التجريذ الكتخو يًا  في الهقت السشاسآل مثم م ا نخة العسنم و قنخارات التخقينة 

الجرجات والسشا  والتي تتم الكتخو يا ع خ التدجيم والجخهل من خالل قامت هحه اإلدارة باعجاد   ساذج لكذهفات 
   0مهق  الجامعة

  .ادارة الحاسي االلي .2

( مهيننف و هنني إدارة  تابعننة لننمدارة الساليننة تننههى خننتص بعسميننات االدارة الساليننة و 55يعسننم فنني هننجه االدارة )
مثنم م ا نخة العسنم والتخقينات العمسينة والهييةينة و  0مالينةتقها بتحهيم االجخاءات والقخارات االدارية الى اجخاءات 

مننشا الطم ننة  ، و هنني اإلدارة التننى  تنندود كافننة اإلدارات ادخننخع ب افننة ال يا ننات و السعمهمننات مثننم عننجد اعزنناء 
قنت التجريذ الهطشيين والساتخبين والستعاو ين و عجد السهيةين و ال يا ات الخاةة بسشا الطم ة الكتخو يا وفي اله 

 0والس ان السشاسآل

ادارة الحاسآل االلي هي التي تتعامم م  دقهان السحاس ة و االدارة السالية و السيدا ينة بنهزارة السالينة ووزارة العسنم 
  0حيث تدودهم بال يا ات  والسعمهمات السطمهبة من خالل السشإهمة الخاةة بها
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 اإلطار العممي لمدراسة -13

 مقدمة:  13-1

الةرم عخضًا مةراًل لمجنخاءات التني تنم االعتسناد عميهنا فني تشةينح الجراسنة السيجا ينة بهنجف التعنخف قتشاول هحا 
ويذننننسم هننننحا الةرننننم أداة جسنننن  ال يا ننننات وطننننخا إعننننجادها  ،عمننننى دور تكشهلهجيننننا السعمهمننننات فنننني تحدننننين ادداء

ا وكنننحل  مجتسننن  وعيشنننة وادسننناليآل السدنننتخجمة فننني التحمينننم اإلحرنننا ي إضنننافة إلنننى ةنننجا أداة الجراسنننة وث اتهننن
 الجراسة0

 أداة الدراسة:  13-2 

 ،تم استخجاا االست يان كهسيمة لجس  ال يا ات وتحقي  أهجاف الجراسة وذل  بترنسيم اسنتسارة االسنت يان وتطهيخهنا
وا تسمت عمى جدأقن أساسيين حيث أسنتخجا الجندء ادول فني جسن  ال يا نات الذخرنية عنن الس حنهثين والستسثمنة 

( محننناور 2السؤهنننم العمسننني، الهييةنننة، و سنننشهات الخ نننخة0 أمنننا الجننندء الثنننا ي منننن االسنننتسارة فتكنننهن منننن ) بنننالعسخ،
تحدننين ادداء ( لسعخفننة دور تكشهلهجيننا  ،قهاعننج ال يا ننات ،ر يدننية متسثمننة هننحه السحنناور  فننى   ) نن  ات االترننال

 0السعمهمات في تحدين االداء

 المتغير المدتقل: :أوالا 

 ( فقرات.5وتكؽن المحؽر مؼ ) شبكات االترال() .1

 ( فقرات.6)قؽاعد البيانات( وتكؽن المحؽر مؼ ) .2

 ( فقخات4وتكهن السحهر من ) :تحديؼ االداء :المتغير التابع :ثانياا 

 إضافًة لم يا ات الذخرية0 ،( فقخة51حيث بمغ مجسها ع ارات االست يان  )

السجتسنن  لمجابننات الستعمقننة بالسقينناس الخساسنني، حيننث تننم تننم اسننتخجاا  التخمينند الخقسنني فنني تخمينند إجابننات أفننخاد 
إعطاء درجة واحجة لمجابة )غيخ مهاف  بذجة( ودرجتنان لمجابنة )غينخ مهافن ( وثنالث درجنات لمجابنة )محاقنج( 

 00.وكننان طننهل الةتننخة السدننتخجمة هنني  ،وأربنن  درجننات لمجابننة )مهافنن ( وخسننذ درجننات لمجابننة )مهافنن  بذننجة(
  00عمى  6هل الةتخة عمى أساس قدسة وقج تم حداا ط

 ( ترميز بدائل االجابة1جدول )

 ِٛافك بشذة ِٛافك ِحا٠ذ غ١ر ِٛافك غ١ر ِٛافك بشذة اإلجابت

 ِرحفع 0 ِخٛضط 3 ضع١ف4 ضع١ف جذا   1 اٌخر١ِس
ِرحفع  5

 جذا

اٌّخٛضط 

 اٌّرجح
1 – 17.1 174 – 4751 474 – 3731 370 – 0711 074 – 5 

 اإلحرائية المدتخدمة:األساليي  13-3

لقننج تننم إدخننال ال يا ننات إلننى الحاسننآل ا لنني بعننج تخميدهننا؛ إلجننخاء العسميننات اإلحرننا ية الالزمننة لتحميننم ال يا ننات  
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( وذلننن  لمجابنننة عمنننى تدننناؤالت 1وذلننن  باسنننتخجاا ال خ نننامج اإلحرنننا ي، الحننندا اإلحرنننا ية لمعمنننها االجتساعينننة)
نننج مدنننتهع مق نننهاًل فننني العمنننها االجتساعينننة 0.0.معشهينننة )الجراسنننة أو التحقننن  منننن فخضنننياتها بسدنننتهع  ( والنننحي يلعم

(، وبسنننا أ شنننا  حتننناج فننني بعننني ادحينننان إلنننى حدننناا بعننني السؤ نننخات التننني يس نننن 2واإل دنننا ية برنننهرة عامنننة)
االعتسنناد عميهننا فنني وةننف الإنناهخة مننن حيننث القيسننة التنني تتهسننط القننيم أو تشنندا إليهننا القننيم، ومننن حيننث التعننخف 

جا ذ القيم التني يأخنحها الستاينخ، وأيزنا منا إذا كنان هشنا  قنيم  ناذة أا ال، واالعتسناد عمنى العنخض عمى مجع ت
ال يا ي وحجه ال ي ةى، لحا فا شا بحاجة لعنخض بعني السقناقيذ اإلحرنا ية التني يس نن منن خاللهنا التعنخف عمنى 

م هننحه السقنناقيذ، مقنناقيذ خرننا ص الإنناهخة محننم ال حننث، وكننحل  إم ا يننة مقار ننة ينناهختين أو أكثننخ، ومننن أهنن
 الشدعة السخكدية والتذتت0 وقج تم استخجاا ا تي:

 لتحجقننج عنننجد التكنننخارات، والشدننن ة السةهيننة لمتكنننخار التننني تتحرننم عمينننه كنننم إجابنننة،  :التؽزيعةةةات التكراريةةةة
مشدهبا إلى إجسالي التكخارات، وذل  لتحجقج ادهسية الشد ية لكم إجابة ويعطي ةنهرة أولينة عنن إجابنة 

 أفخاد مجتس  الجراسة عمى الع ارات السختمةة0

 :حهل درجات السقياس،  ،يدتعسم لتحجقج درجة تسخكد إجابات الس حهثين عن كم فقخة المتؽسط الحدابي
 وذل  لتحجقج مدتهع كم محهر من محاور الجراسة0

 ،لتحجقننج اتجنناه اإلجابننة لكننم ع ننارة مننن ع ننارات السقينناس وفنن  مقينناس التننجرج  المتؽسةةط الحدةةابي المةةرجح
 الخساسي0

 : يدننتخجا اال حننخاف السعينناري لقينناس تذننتت اإلجابننات ومننجع ا حخافهننا عننن متهسننطها  االنحةةراف المعيةةار
 الحدابي0

  اختبةةار تةةي(T – test ): ( فنني 2لتحجقننج جههخيننة الةننخوا بننين متهسننط االسننتجابة ومتهسننط القينناس )
 السقياس الخساسي0

 لتحجقج أثخ الستايخ السدتقم )تكشهلهجيا السعمهمات( عمى الستايخ التاب  تحدين ادداء0 :تحميل االنحدار 

 -وتم ذل  من خالل ا تي: -:صدق فقرات االستبانة 13-4

  :صدق المحكميؼ 

الذننخوا الزننخورية والالزمننة ل شنناء االخت ننارات والسقنناقيذ والرننجا وهننه قننجل عمننى مننجع قينناس  يعننج الرننجا مننن
الةقخات لمإاهخة السخاد قياسنها، وان أفزنم طخيقنة لقيناس الرنجا هنه الرنجا الإناهخي والنحي هنه عنخض فقنخات 

خنالل عنخض  السقياس عمى مجسهعة من الخ خاء لمح م عمى ةالحيتها0 وقنج تحقن  ةنجا السقيناس ياهخينًا منن
الةقننخات عمننى مجسهعننة مننن السح سننين الستخررننين فنني إدارة ادعسننال، وقننج تننم ادخننح فنني  إننخ االعت ننار جسينن  

 .السالحإات التي قجمت من ق م السح سين

 
                                                 

( (1 ((Statistical Package for Social Sciences   وخمتصره ))SPSS  والعشرون الثانيةالنسخة، 
(

2(Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition, 

Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p24. 
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 صدق االتداق البنائي لمحاور الدراسة: 

 ( معامل االرتباط بيؼ محاور الدراسة وإجمالي االستبيان2جدول )

 المحــــــــــــــــــاور ت
عدد 

 الفقرات
 قيمة الداللة اإلحصائية معامل االرتباط

 ...0. 00.0. 0 شبكات االتصال 1

 ...0. 0020. 4 قواعد البيانات 2

 ...0. 0002. 4 تحسين االداء 2

) نن  ات االترننال( ( أن قيسننة معامننم االرت نناا بننين إجسننالي االسننت يان ومحننهر 3لقننج بيشننت الشتننا ج فنني الجننجول )
(، وبنين إجسنالي االسنت يان 0020.(، وبين إجسنالي االسنت يان ومحنهر )قهاعنج ال يا نات( تدناوي )00.0.تداوي )

(، وكا ننت قننيم الجاللننة اإلحرننا ية دالننة إحرننا يًا عشننج مدننتهع السعشهيننة 0002.ومحهر)تحدننين االداء( تدنناوي )
 0.00.من حيث كا ت قيم الجاللة اإلحرا ية جسيعها أقم  0.0.

 :الثبةةةةةةةةةات 13-5

وهننه االتدنناا فنني  تنننا ج السقينناس إذ يعطنني الشتنننا ج  ةدننها بعننج تط يقنننه مننختين فنني زمشنننين مختمةننين عمننى اإلفنننخاد 
 ةدننهم، وتننم حدنناا الث ننات عننن طخينن  معامننم ألةننا كخو  نناخ حيننث أن معامننم ألةننا قدود ننا بتقننجقخ جيننج فنني أغمننآل 

اا أداء الةخد من فقخة إلى أخنخع، وأن قيسنة معامنم ألةنا لمث نات تعنج مق هلنة السهاقف وتعتسج هحه الطخيقة عمى اتد
(، والستخخاج الث ات وفن  هنحه الطخيقنة تنم اسنتخجاا االسنتسارات 3( وأقم من ذل  تكهن مشخةزة)04.إذا كا ت )

و لسحنهر  (0450.( اسنتسارة، وقنج كا نت قيسنة معامنم ألةنا لث نات السحنهر   ن  ات االترنال  )05ال الغ عجدها )
(، وبمننغ معامننم الث ننات إلجسننالي االسننت يان بهننحه 0440.( و لسحننهر  تحدننين االداء  )0406. قهاعننج ال يا ننات  )

(، وبالتنننالي يس نننن القنننهل أ هنننا السعنننامالت ذات داللنننة جينننجة دغنننخاض ال حنننث ويس نننن االعتسننناد 0021.الطخيقنننة )
 عميها في تعسيم الشتا ج0

 لمثبات( معامل ألفا كرونباخ 2الجدول )

 معامل ألفا عدد الفقرات المحةةةةةةةؽر ت

 0.615 5 شبكات االترال 1
 0.684 6 قؽاعد البيانات 2
 0.665 6 تحديؼ االداء 3

 0.837 17 إجمالي االستبانة

تسثنم مجتسن  الجراسنة فني كافنة السنهيةين بنادارتي تقشينة السعمهمنات و إدارة الحاسنآل   :مجتمع وعينة الدراسة 13-6 
 ،( مةنخدة05وقنج تنم اعتسناد عيشنة عذنها ية قهامهنا ) ،( مهينف.0ا لي بناإلدارة العامنة لجامعنة طنخابمذ وال نالغ عنجده )

 سا م ين بالججول أد اه0( استسارة ةالحة لمتحميم وك05( استسارة وتم استخجاا مشها )44فقج تم تهزي   )

                                                 

, Fourth Edition, Building Approach -rch Methods For Business, A Skill Resea)Uma Sekaran : 
3

(

Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p311 
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 ( االستمارات المؽزعة والمتحرل عمييا وندبة المدترد والفاقد منيا3جدول رقػ )

عذد االضخّاراث 

 اٌّٛزعت

عذد 

االضخّاراث 

 اٌّفمٛدة

ٔطبت 

االضخّاراث 

 اٌّفمٛدة

عذد 

االضخّاراث 

 غ١ر صاٌحت

ٔطبت 

االضخّاراث 

 اٌغ١ر صاٌحت

عذد 

االضخّاراث 

 اٌصاٌحت

ٔطبت 

االضخّاراث 

 اٌصاٌحت

44 15 070% 4 4 51 ..74.% 

 :الؽصف اإلحرائي لمجتمع الدراسة وفق الخرائص والدمات الذخرية

 ( تؽزيع أفراد العينة حدي البيانات الذخرية4جدول )
اٌّخغ

 ٠ر
 اإلجّاٌٟ اٌخٛز٠عاث اٌخىرار٠ت

 اٌعّر

 ضٕت 34ألً ِٓ 
اٌٝ ألً ِٓ  34

 ضٕت 04

اٌٝ ألً ِٓ  04

 ضٕت 54

اٌٝ ألً ِٓ  54

 ضٕت 44
 اٌّجّٛع ضٕت فأوثر 44

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

 اٌحاالث

إٌط

 بت%

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

. 137. 35 4474 . 137. 1 4 1 4 51 144 

اٌّؤ٘

ي 

اٌعٍّ

ٞ 

 اٌّجّٛع دوخٛراٖ ِاجطخ١ر بىاٌٛر٠ٛش دبٍَٛ عاٌٟ

عذد 

 اٌحاالث
 إٌطبت%

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 
 عذد اٌحاالث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

. 137. 44 0371 14 3573 0 .74 51 144 

اٌٛظ

 ٠فت

 اٌّجّٛع ٚظ١فت أخرٜ ِٛظف رئ١ص لطُ ِذ٠ر ادارة

عذد 

 اٌحاالث
 إٌطبت%

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 
 عذد اٌحاالث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

4 0 4 1174 34 .070 5 174 51 144 

ضٕٛا

ث 

اٌخبر

 ة

 5ألً ِٓ 

 ضٕٛاث

اٌٝ ألً ِٓ  5

 ضٕٛاث 14

اٌٝ ألً ِٓ  14

 ضٕت 15

اٌٝ ألً ِٓ  15

 ضٕت 44
 اٌّجّٛع ضٕت فأوثر 44

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

 اٌحاالث

إٌط

 بت%

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

عذد 

اٌحاال

 ث

إٌطبت

% 

14 4375 44 3174 14 4375 1 4 4 1174 51 144 

%( كا نت اعسنارهم ضنسن الةةنة 4004( أن غال ية افخاد العيشنة وبشدن ة بمانت )6أيهخت الشتا ج في الججول رقم )
%( كا نت 5201سنشة و) .2%( كا ت أعسارهم أقم منن 5201)سشة في حين ان   .6الى أقم من  .2العسخية 

%( كنان عسنخه ضنسن الةةنة 3وم حنهث واحنج ومنا  دن ته ) سشة .0إلى اقم من  .6أعسارهم ضسن الةةة العسخية 
سشة فنأكثخ، كسنا بيشنت الشتنا ج أن  .4سشة وم حهث واحج وبشةذ الشد ة كان عسخه  .4إلى أقم من  .0العسخية 

%( يحسمنهن 6205( م حهثًا وما  د ته )33%( يحسمهن مؤهم الجبمها العالي و)5201د ته )( م حهثين وما  1)
( مننشهم يحسمننهن مؤهننم 6%( يحسمننهن مؤهننم الساجدننتيخ و)2002( م حهثننًا ومننا  دنن ته )50مؤهننم ال  ننالهريهس و)

( م حنهثين 4ارة و)%( كا ها مجراء إد6( مشهم وبشد ة )3الجكتهراه، أما بخرهص الهيا ف فقج بيشت الشتا ج أن )
( منشهم كا نت 0%( كنا ها منن السنهيةين و)1606(  ومنا  دن ته )20%( كا ها رؤسناء أقدناا و)5500وما  د ته )
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سنشهات  0%( كا نت لهنم خ نخة أقنم منن 3200( م حهثنًا ومنا  دن ته)53لهم ويا ف أخخع، كسا بيشت الشتنا ج إن )
( م حهثنًا ومنا  دن ته 53سنشهات و) .5إلى أقم من  0%( تخاوحت خ ختهم من 2203( م حهثًا وما  د ته ).3و)
إلننى  50%( مننجة خ ختننه مننن 3سننشة وم حهثننا واحننجًا ومننا  دنن ته ) 50إلننى أقننم مننن  .5%( كا نت خ ننختهم 3200)

 سشة فأكثخ0 .3%( كا ت خ ختهم  5500( م حهثين وما  د ته )4سشة و) .3أقم من 

 مبحؽثيؼ:الؽصف اإلحرائي لمحاور الدراسة وفق إجابات ال 13-7

لتحجقننج اتجنناه اإلجابننات عمننى كننم فقننخة مننن فقننخات االسننت يان قننتم  وذلنن  بسقار ننة متهسننط االسننتجابة لكننم فقننخة منن  
 -( وفقًا لآلتي:5ال يا ات في الججول رقم )

 – 304اتجنننناه اإلجابننننة ضننننعيف )( ي ننننهن  3002 – 500( ي ننننهن اتجنننناه اإلجابننننة ضننننعيف جننننجا  )5012 – 5) 
( ي نننهن اتجننناه 0 – 603( ي نننهن اتجننناه اإلجابنننة مختةننن   )6052 – 206اإلجابنننة متهسنننط  )ي نننهن اتجننناه  (2022

 اإلجابة مختة  ججا0

(، في ننهن One Sample T-Testالسدننتقم(، تننم اسننتخجاا اخت ننار ) ،ولتحجقننج مدننتهع كننم متايننخ )التنناب   
االسنتجابة إلجسنالي السحنهر ( و قيسنة متهسنط 0.0.السدتهع مختة  إذا كا نت قيسنة الجاللنة اإلحرنا ية أقنم منن )

( 2وي ننهن السدننتهع مشخةزننًا إذا كا ننت قيسننة متهسننط االسننتجابة أقننم مننن ) ،(2أك ننخ مننن قيسننة متهسننط القينناس )
 0 0.0.( أو إذا كا ت قيسة الجاللة اإلحرا ية أك خ من 0.0.وقيسة الجاللة اإلحرا ية أقم من )

 أوالا: شبكات االترال:

( اتةناا أفنخاد العيشنة وبذنجة عمنى فقنخة واحنجة منن فقنخات محنهر  ن  ات االترنال 0)بيشت الشتا ج فني الجنجول رقنم 
 ( فقخات واتةاقهم السحجود عمى فقخة واحجة من فقخات هحا السحهر20واتةاقهم عمى )

 ( التؽزيعات التكرارية ونتائج التحميل الؽصفي لمحؽر شبكات االترال5جدول )

 اٌفمـــــــرة 1

ر 
را
خى
اٌ

بت
ط
إٌ
ٚ

 

ف 
ع١
ض

ذا
ج

 

ف
ع١
ض

 

ط
ض
خٛ
ِ

 

ع
حف
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ِ

ذا 
ج
ع 
حف
ر
ِ

 

بت
جا
ضخ
ال
 ا
ط
ض
خٛ
ِ

 

بت
جا
إل
 ا
اٖ
ج
اح

 

ف 
را
ح
الٔ
ا

ٞ
ر
١ا
ّع
اٌ

 

1 
ِفَٙٛ اضخخذاَ شبىاث االحصاي 

 ٚاضح ٌذ٠ه

 28 13 9 1 0 ن
4.33 

ِرحفع 

 جذا
0.841 

% 0 2.0 17.6 25.5 54.9 

4 

حطخخذَ االدارة شبىت االٔخرٔج فٟ 

حبادي اٌّعٍِٛاث ٚاٌب١أاث ب١ٓ 

 اٌعا١ٍِٓ ف١ٙا

 10 10 28 2 1 ن
 0.925 ِرحفع 3.51

% 2.0 3.9 54.9 19.6 19.6 

3 

حطخخذَ االدارة شبىت االٔخرٔج فٟ 

عرض اجراءاث ٚخطٛاث اداء 

 اٌّٙاَ اٌّىٍف١ٓ بٙا

 4 29 12 5 1 ن
 0.853 ِرحفع 3.59

% 2.0 9.8 23.5 56.9 7.8 

0 
٠خُ االحصاي باٌعا١ٍِٓ فٟ االدارة عٓ 

 طر٠ك االٔخرٔج

 8 9 23 9 2 ن
 1.051 ِخٛضط 3.24

% 3.9 17.6 45.1 17.6 15.7 

5 

-Eحطخخذَ االدارة اٌبر٠ذ االٌىخرٟٚٔ 

Mail  ٌٓالحصاي باٌعا١ٍِٓ ٚاٌّىٍف١

 باداء اٌعًّ ٚاٌرد عٍٝ اضخفطاراحُٙ

 9 19 16 5 2 ن
 1.026 ِرحفع 3.55

% 3.9 9.8 31.4 37.3 17.6 

 ( 2018نتائج الدراسة الميدانية )يؽنيؽ /  :المردر
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( إن مةهها استخجاا    ات االترال واضا لجسي  العاممين و ن االدارة تدتخجا 0بيشت الشتا ج في الججول رقم )
   ة اال تخ ت في ت ادل السعمهمات وال يا ات بين العاممين وتدتخجا الذ  ة أيزًا في عخض إجنخاءات وخطنهات 

سحجود عمى إ ه قتم االترال بالعاممين بهاسنطة اال تخ نت، أداء السهاا الس مةين بها، كسا ت ين اتةاا أفخاد العيشة ال
وبيشننننت الشتننننا ج إن اإلدارة تدننننتخجا ال خيننننج االلكتخو نننني لالترننننال بالعنننناممين والس مةننننين بننننأداء العسننننم والننننخد عمننننى 

 استةداراتهم0 

 شبكات االترال محؽرإلجمالي  (One Sample T- test)( نتائج اختبار 6جدول رقػ )

 ـٛراٌّحـــــــــــ

ٟ
اب
ط
ح
 اٌ
ط
ض
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ٌّ
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ق
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ٜ
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 ِرحفع ِعٕٛٞ 47444 47305 47554 4740 3740 شبىاث االحصاي

( أيهننخت أن متهسننط االسننتجابة إلجسننالي 4ولتحجقننج مدننتهع  نن  ات االترننال فننان الشتننا ج فنني الجننجول رقننم )   
(، ولتحجقننج معشهيننة هننحه 046.( وأن الةننخوا تدنناوي )2( وهننه أك ننخ مننن متهسننط القينناس )2046السحننهر يدنناوي )

وتذيخ إلى معشهية الةخوا، وهحا  0.0.الةخوا فان قيسة الجاللة اإلحرا ية لالخت ار تداوي ةةخًا وهي أقم من 
 قجل عمى أن مدتهع    ات االترال كان مختةعًا0

 قؽاعد البيانات: :ثانياا 

( اتةنناا أفننخاد العيشننة وبذننجة عمننى فقننخة واحننجة مننن فقننخات محننهر قهاعننج ال يا ننات 1بيشننت الشتننا ج فنني الجننجول رقننم )
 ن فقخات السحهر0( فقخات واتةاقهم السحجود عمى فقخة واحجة م6واتةاقهم عمى )

 لمحؽر قؽاعد البياناتونتائج التحميل الؽصفي  التؽزيعات التكرارية( 7جدول )

 اٌفمـــــــرة ث
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اٌ
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ٞ
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1 
حٛجذ لٛاعذ ب١أاث خاصت بىً ادارة اٚ لطُ 

 اٌجاِعت بئدارة

 26 13 10 1 1 ن
4.22 

ِرحفع 

 جذا
0.966 

% 2.0 2.0 19.6 25.5 51.0 

4 
ححخٛٞ لٛاعذ اٌب١أاث فٟ االدارة عٍٝ ِعٍِٛاث 

 دل١مت حطُٙ فٟ وفاءة أجاز االعّاي

 7 13 25 4 2 ن
 0.958 ِخٛضط 3.37

% 3.9 7.8 49.0 25.5 13.7 

3 
االدارة بشىً ٠خُ ححذ٠ث لٛاعذ اٌب١أاث فٟ 

 ِطخّر

 13 16 19 1 2 ن
 1.002 ِرحفع 3.73

% 3.9 2.0 37.3 31.4 25.5 

0 
حمَٛ االدارة باٌخعاْٚ ِع اٌعا١ٍِٓ ببٕاء لاعذة 

 ب١أاث خاصت باالدارة ٚاٌعا١ٍِٓ ف١ٙا

 5 17 26 2 1 ن
 0.808 ِرحفع 3.45

% 2.0 3.9 51.0 33.3 9.8 

5 
االدارة بخط١ًٙ اداء حطاُ٘ لاعذة اٌب١أاث فٟ 

 اٌعًّ

 14 17 17 2 1 ن
 0.960 ِرحفع 3.80

% 2.0 3.9 33.3 33.3 27.5 

4 
اٌب١أاث ٚاٌّعٍِٛاث اٌّخسٔت فٟ لاعذة اٌب١أاث 

 ِخاحت ٌٍعا١ٍِٓ رٚٞ اٌعاللت ٚاٌّىٍف١ٓ باٌعًّ

 10 10 26 3 2 ن
 1.006 ِرحفع 3.45

% 3.9 5.9 51.0 19.6 19.6 

 (2018نتائج الدراسة الميدانية )يؽنيؽ /  :المردر             



 

 2018أكتؽبر  9-7المؽافق                                  والتجارة    االقترادالمؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                           الثهرة التكشهلهجية )اقتراديات القخن الحادي والعذخين(        

004 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

( وجننهد قهاعننج بيا ننات خاةننة ب ننم إدارة أو قدننم بننادارة الجامعننة ويننتم تحننجقث 1أيهننخت الشتننا ج فنني الجننجول رقننم )
ممين ب شنناء و ن اإلدارة تقننها بالتعنناون منن  العننا ،قهاعننج ال يا ننات فنني اإلدارة برننهرة مدننتسخة أسنن هعيًا و ننهخيًا وسننشهياً 

قاعجة بيا ات خاةة باإلدارة والعاممين بها و ن قاعجة ال يا ات في اإلدارة تداهم بتدهيم أداء العسم و ن ال يا نات 
والسعمهمننات السخد ننة فنني قاعننجة ال يا ننات متاحننة لمعنناممين ذوي العالقننة والس مةننين بالعسننم، كسننا ت ننين اتةنناا أفننخاد 

 ات في اإلدارة تحتهي عمى معمهمات دقيقة تدهم في كةاءة ا جاز ادعسال0العيشة السحجود عمى إن قهاعج ال يا 

 إلجمالي محؽر قؽاعد البيانات (One Sample T- test)( نتائج اختبار 8جدول رقػ )
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 ِرحفع ِعٕٛٞ 47444 47444 47513 .474 .374 لٛاعذ اٌب١أاث

( أيهنخت أن متهسنط االسنتجابة إلجسنالي السحنهر 0ولتحجقج مدتهع قهاعج ال يا ات فان الشتنا ج فني الجنجول رقنم )
(، ولتحجقننج معشهيننة هننحه الةننخوا 041.الةننخوا تدنناوي )( وأن 2( وهننه أك ننخ مننن متهسننط القينناس )2041يدنناوي )

وتذنيخ إلنى معشهينة الةنخوا، وهنحا قنجل  0.0.فان قيسة الجاللنة اإلحرنا ية لالخت نار تدناوي ةنةخًا وهني أقنم منن 
 عمى أن مدتهع قهاعج ال يا ات كان مختةعًا0

 :ثالثاا: تحديؼ االداء

 ة عمى جسي  فقخا ت محهر تحدين ادداء0( اتةاا أفخاد العيش2بيشت الشتا ج في الججول رقم )

 ( التؽزيعات التكرارية ونتائج التحميل الؽصفي لمحؽر تحديؼ االداء9جدول )

 اٌفمـــــــرة ث

بت
ط
إٌ
ٚ 
ر
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اٌ

 

ذا
ج
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ِ
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1 
فٟ حطاُ٘ اٌخىٌٕٛٛج١ا  اٌّطخخذِت 

 االدارة بخحط١ٓ االداء ٚز٠ادة وفاءحٗ

 14 9 19 7 2 ن
3.51 

ِرح

 فع
1.155 

% 3.9 13.7 37.3 17.6 27.5 

4 
حطاعذ حىٌٕٛٛج١ا اٌّعٍِٛاث فٟ 

 حط٠ٛر االدارة ٚححط١ٓ االداء

 8 15 25 2 1 ن
3.53 

ِرح

 فع
0.880 

% 2.0 3.9 49.0 29.4 15.7 

3 

حطاعذ حىٌٕٛٛج١ا اٌّعٍِٛاث 

اٌّطخخذِت فٟ االدارة اٌٝ ضرعت اداء 

 اٌعًّ ٚز٠ادة فٟ دلخٗ

 11 13 21 4 2 ن
3.53 

ِرح

 فع
1.046 

% 3.9 7.8 41.2 25.5 21.6 

0 

حطاُ٘ حىٌٕٛٛج١ا اٌّعٍِٛاث 

اٌّطخخذِت فٟ االدارة اٌٝ رفع 

لذرحٙا عٍٝ ِٛاجٙت اٌخغ١راث 

ٚاٌّٛالف ٚاٌّشاوً اٌّح١طت بٙا 

 ِٚعاٌجخٙا

 10 13 20 6 2 ن

3.45 
ِرح

 فع
1.064 

% 3.9 11.8 39.2 25.5 19.6 

5 
حٛفر حىٌٕٛٛج١ا اٌّعٍِٛاث 

اٌّطخخذِت فٟ االدارة لٛاعذ ب١أاث 
 3.47 9 13 24 3 2 ن

ِرح

 فع
0.987 
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ِّٙت ٠خُ االضخفادة ِٕٙا فٟ ِجاي 

 ححط١ٓ االداء
% 3.9 5.9 47.1 25.5 17.6 

4 

إدارحٟ ٠ؤدٞ اضخخذاَ اٌخىٌٕٛٛج١ا فٟ 

حم١ٕت اٌّعٍِٛاث ٚاٌحاضب ا٢ٌٟ اٌٝ 

اخخ١ار عٕاصر ِؤٍ٘ت فٟ ِجاي 

حىٌٕٛٛج١ا اٌّعٍِٛاث ٌخطاُ٘ فٟ 

 ححط١ٓ االداء

 12 11 19 4 5 ن

3.41 
ِرح

 فع
1.219 

% 9.8 7.8 37.3 21.6 23.5 

 (2018نتائج الدراسة الميدانية )يؽنيؽ /  :المردر

( إن التكشهلهجيا السدتخجمة في اإلدارة تداهم في تحدين ادداء وزيادة كةاءته 2أيهخت الشتا ج في الججول رقم )
وتدننناعج فننني تطنننهيخ االدارة  وتحدنننين ادداء كسنننا إ هنننا تدننناعج إ جننناز العسنننم بدنننخعة وبجقنننة أكثنننخ، كسنننا ت نننين إن 

جهنننة التاينننخات والسهاقنننف والسذننناكم السحيطنننة بهنننا التكشهلهجينننا السدنننتخجمة تدننناهم فننني رفننن  قنننجرة  اإلدارة عمنننى مها
ومعالجتها كسا إ ها تهفخ قهاعج بيا ات مهسنة  حينث قنتم االسنتةادة مشهنا فني مجنال تحدنين ادداء وت نين أيزنًا أن 
 استخجاا التكشهلهجيا قؤدي إلى اختيار عشاةخ مؤهمة في مجال تكشهلهجيا السعمهمات لتداهم في تحدين ادداء0 

 إلجمالي محؽر تحديؼ االداء (One Sample T- test)( نتائج اختبار 10جدول رقػ )

 اٌّحــــــــــــٛر
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 ِرحفع ِعٕٛٞ 47444 .5734 47451 4704 3704 ححط١ٓ االداء

( أيهخت أن متهسط االستجابة إلجسنالي السحنهر .5ولتحجقج مدتهع تحدين االداء فان الشتا ج في الججول رقم )
(، ولتحجقننج معشهيننة هننحه الةننخوا 060.( وأن الةننخوا تدنناوي )2( وهننه أك ننخ مننن متهسننط القينناس )2060يدنناوي )

وتذنيخ إلنى معشهينة الةنخوا، وهنحا قنجل  0.0.ر تدناوي ةنةخًا وهني أقنم منن فان قيسة الجاللنة اإلحرنا ية لالخت نا
 عمى أن مدتهع تحدين االداء كان مختةعًا0

 :اختبار فرضيات الدراسة 13-8

 اختبار الفرضية الرئيدية: يؽجد أثر معنؽ  ذو داللة إحرائية لتكنؽلؽجيا المعمؽمات عمى تحديؼ األداء.

الخت ار ةحة فخضيات الجراسة فقج تم استخجاا تحميم اال حجار الخت ار أثخ تكشهلهجيا السعمهمنات فني تحدنين   
ادداء، في نننهن ادثنننخ معشنننهي ذو داللنننة إحرنننا ية إذا كا نننت قيسنننة الجاللنننة اإلحرنننا ية الخت نننار االرت ننناا أقنننم منننن 

 0.00.ة أك خ من وي هن ادثخ غيخ معشهي إذا كا ت قيسة الجاللة اإلحرا ي 0.0.

 الفرضية الفرعية األولى: يؽجد أثر معنؽ  ذو داللة إحرائية لذبكات االترال في تحديؼ األداء.

 ( نتائج تحميل االنحدار لتحديد أثر شبكات االترال في تحديؼ األداء11جدول )

 درجاث اٌحر٠ت
 Fل١ّت 

 اٌّحطٛبت
 ِعاًِ االرحباط ل١ّت اٌذالٌت

ِعاًِ اٌخحذ٠ذ 

(R
2

) 

 ِعاِالث االٔحذار

 اٌخأث١ر اٌّثاٌٟ اٌثابج

54 417151 47444 47501 47344 17114 47401 
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( وجنهد عالقنة إيجابينة معشهينة بنين  ن  ات االترنال وتحدنين ادداء، حينث 55أيهخت الشتا ج في الججول رقم )
أي أن تكشهلهجيننا السعمهمننات  ،( وتذننيخ إلننى إيجابيننة العالقننة بننين الستايننخين0062.كا ننت قيسننة معامننم االرت نناا )

 تداهم في تحدين ادداء0

( وهنني قيسننة مختةعننة وكا ننت 350502تدنناوي ) Fولتحجقننج أثننخ  نن  ات االترننال عمننى تحدننين ادداء، فننان قيسننة 
وهنننحا قنننجل عمنننى وجنننهد أثنننخ ذو داللنننة إحرنننا ية لذننن  ات  ،0.0.قيسنننة الجاللنننة اإلحرنننا ية ةنننةخًا وهننني أقنننم منننن 

%( 2.03( وهنني تذننيخ إلننى أن مننا  دنن ته )02.3.وكا ننت قيسننة معامننم التحجقننج  ) ،اءاالترننال فنني تحدننين ادد
 0من التايخات في تحدين ادداء يعهد إلى    ات االترال في حال ت ات الستايخات ادخخع 

 ويس ن تقجقخ معالم  سهذج اال حجار حدآل معادلة اال حجار بالذ م التالي:

Y=5.118+0.649*X1 + ε 

 حيث:

 Y ،تحدين ادداءX1   ات االترال   ،     ε الخطأ العذها ي 

 الفرضية الفرعية الثانية: يؽجد أثر معنؽ  ذو داللة إحرائية لقؽاعد البيانات عمى تحديؼ األداء.

 ( نتائج تحميل االنحدار لتحديد أثر قؽاعد البيانات في تحديؼ األداء12جدول )

درجاث 

 اٌحر٠ت

 Fل١ّت 

 اٌّحطٛبت
 ِعاًِ االرحباط اٌذالٌتل١ّت 

ِعاًِ اٌخحذ٠ذ 

(R
2

) 

 ِعاِالث االٔحذار

 اٌثابج
اٌخأث١ر 

 اٌّثاٌٟ

54 017.1 47444 474.4 4704 47.54 47.00 

( وجننهد عالقننة إيجابيننة معشهيننة بننين قهاعننج ال يا ننات وتحدننين ادداء، حيننث 53أيهننخت الشتننا ج فنني الجننجول رقننم )
أي أن قهاعنج ال يا نات تدنناهم  ،( وتذنيخ إلنى إيجابيننة العالقنة بنين الستاينخين0410.)كا نت قيسنة معامنم االرت ناا 

 في تحدين ادداء0

( وهني قيسنة مختةعنة وكا نت قيسنة 65015تدناوي ) Fولتحجقج أثخ قهاعج ال يا ات في تحدين ادداء، فان تنم قيسنة 
و داللنة إحرنا ية لقهاعنج ال يا نات فني وهحا قنجل عمنى وجنهد أثنخ ذ ،0.0.الجاللة اإلحرا ية ةةخًا وهي أقم من 

%( مننن التايننخات فنني 64( وهنني تذننيخ إلننى أن مننا  دنن ته )064.وكا ننت قيسننة معامننم التحجقننج  ) ،تحدننين ادداء
 تحدين ادداء يعهد إلى قهاعج ال يا ات ما لم قؤثخ مؤثخ أخخ0

 ويس ن تقجقخ معالم  سهذج اال حجار حدآل معادلة اال حجار بالذ م التالي:

Y=..752+0.744*X2 + ε     :حيث 

Y ،تحدين ادداءX2 قهاعج ال يا ات،     ε الخطأ العذها ي 

 .الفرضية الرئيدية: يؽجد أثر معنؽ  ذو داللة إحرائية لتكنؽلؽجيا المعمؽمات عمى تحديؼ األداء
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 ( نتائج تحميل االنحدار لتحديد أثر تكنؽلؽجيا المعمؽمات في تحديؼ األداء13جدول )

 درجاث

 اٌحر٠ت

 Fل١ّت 

 اٌّحطٛبت

ل١ّت 

 اٌذالٌت

ِعاًِ 

 االرحباط

ِعاًِ 

اٌخحذ٠ذ 

(R
2

) 

  ِعاِالث االٔحذار

 لٛاعذ اٌب١أاث شبىاث االحصاي اٌثابج

54 447011 47444 47415 47043 47044 47433 47444 

السعمهمنات وتحدنين ادداء، حينث ( وجهد عالقة إيجابية معشهية بين تكشهلهجينا 52بيشت الشتا ج في الججول رقم )
أي أن االهتسنناا بتكشهلهجيننا  ،( وتذننيخ إلننى إيجابيننة العالقننة بننين الستايننخين0420.كا ننت قيسننة معامننم االرت نناا )

فنان قيسنة  ،ولتحجقج أثخ تكشهلهجينا السعمهمنات عمنى تحدنين ادداء ،السعمهمات يداهم في الخف  من تحدين ادداء
F ( وهي قيسة 330652تداوي ) وهنحا قنجل  ،0.0.مختةعنة وكا نت قيسنة الجاللنة اإلحرنا ية ةنةخًا وهني أقنم منن

وكا نننت قيسنننة معامنننم التحجقنننج   ،عمنننى وجنننهد أثنننخ ذو داللنننة إحرنننا ية لتكشهلهجينننا السعمهمنننات عمنننى تحدنننين ادداء
%( مننننن التايننننخات فنننني تحدننننين ادداء يعننننهد إلننننى تكشهلهجيننننا 6002( وهنننني تذننننيخ إلننننى أن مننننا  دنننن ته )0602.)

 همات ما لم قؤثخ مؤثخ أخخ0السعم

 -ويس ن تقجقخ معالم  سهذج اال حجار حدآل معادلة اال حجار بالذ م التالي:

Y=0.408+ 0.233*X1 + 0.606*X2ε 

 حيث:

 Yتحدين ادداء، X1  ،ات االترال   X2  قهاعج ال يا ات،  ε 0الخطأ العذها ي 

 النتائةةةةج:  -14

  -:فإنو تػ استخالص النتائج التاليةبناء عمى ما تقدم في ىذه الدراسة 

 0%(02.03 بيشت الجراسة وجهد أثخ لذ  ات االترال عمى تحدين ادداء، وبمات  د ة ادثخ )5

 %( 6002وبمات  د ة ادثخ ) ،0 بيشت الجراسة وجهد أثخ لتكشهلهجيا السعمهمات عمى تحدين ادداء3

مختةعننًا، حيننث بمانننت قيسننة متهسنننط االسننتجابة لهنننحا 0 كذننةت الجراسننة عمنننى إن مدننتهع  ننن  ات االترننال كنننان 2
وهننننحا راجننن  الننننى وضنننهح مةهننننها اسنننتخجاا  نننن  ات االترننننال  ،( وفنننن  مقيننناس لي ننننخت الخساسننني2046السحنننهر )

واسننتخجاا االدارة لذنن  ة اال تخ ننت فنني ت ننادل السعمهمننات وال يا ننات بننين السننهيةين وفنني عننخض اجننخاءات وخطننهات 
 0ةينأداء  السهاا الس مف بها السهي

( 02046 بيشت الجراسة أن مدتهع قهاعج ال يا ات كان مختةعًا، حيث بمات قيسة متهسط االسنتجابة لهنحه الةقنخة )6
وهحا بنجوره قنجل عمنى وجنهد قهاعنج بيا نات خاةنة ب نم إدارة  وقدنم داخنم الجامعنة  ،وف  مقياس لي خت الخساسي

بالتعننناون مننن  السنننهيةين ب شننناء قاعنننجة بيا نننات خاةنننة وأن ال يا نننات قنننتم تحنننجقثها بذننن م مدنننتسخ وأن االدارة تقنننها 
 باإلدارة والعاممين فيها و  ها تداهم بتدهيم أداء عسمها0

حيث بمات قيسة متهسط االستجابة لهحه الةقخة  ،0 أيهخت الجراسة أن مدتهع تحدين مدتهع ادداء كان مختةعاً 0
شهلهجيننا السدننتخجمة فنني االدارة تدنناهم فنني ( وفنن  مقينناس لي ننخت الخساسنني، وهننحا قننجل عنندع الننى أن التك2060)
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تحدنننين ادداء وزينننادة كةاءتهنننا وأ هنننا  تدننناعج فننني سنننخعة أداء عسمهنننا وزينننادة وقتنننه وزينننادة قنننجرتها عمنننى مهاجهنننة 
 التايخات والسهاقف والسذاكم السحيطة بها ومعالجتها

 :التؽصيات -15

ادارة الجامعنة لالترنال بالعناممين والس مةنين تةعيم االعتساد عمى ال خيج االلكتخو ي بقجر  أك خ عمى مدتهع  .1
 بأداء العسم والخد عمى استةداراتهم0

االهتساا بعسميات التطهيخ السدتسخ في مجال تكشهلهجينا السعمهمنات و إسنتثسار الخ نخات السهجنهدة بناإلدارات  .2
  0الحالية في تشسية وتجريآل السهيةين في االدارات ادخخع  لديادة تحدين ادداء

عمى تهفيخ تكشهلهجيا متقجمة لقهاعج ال يا ات و   ات االترال ليتدشى االستةادة مشها ل ناقي االدارات العسم  .3
 0بالجامعة

 0إقامة الجورات التجري ية وورش العسم في مجال تكشهلهجيا السعمهمات في كافة إدارات  الجامعة .4

 0ه ات و أبعاد أخخع إعادة الجراسة عمى مؤسدات أخخي لتأكيج الشتا ج أو رفزها وفقًا لس  .5

 :قائمة المراجع -16

 :الكتي .أ 

 0 5ا ،دار السديخة لمشذخ ،عسان ،ترميػ وإنتاج الؽسائل التعميمية(  ...3دمحم ) ،الحيمة .1

  60ا  ،لمسالقين العمم دار ،بيخوت ،المؽرد قامؽس ( 4..3)  مشيخ ،ال عم  ي .2

ا  ،دار السشناهج ،عسنان  ،تقنيات عمميةةإدارة تكنؽلؽجيا مفاىيػ و مداخل (  4..3غدان قاسم الالمي )  .3
50  

  0الجار الجامعية ،مرخ  ،نعػ المعمؽمات اإلدارية )مدخل النعػ((   0..3إبخاهيم )   ،سمطان .4

  0مؤسدة حهرس الجولية ،اإلس شجرية ، نعػ المعمؽمات اإلدارية ) 4..3فهزي )   ،ممهخية .5

   0الجار الجامعية ،اإلس شجرية ، تحميل وترميػ النعػ(  2..3احسج )   ،حدين .6

 0 5ا ،والتهزي  ةةاء لمشذخ دار ،عسان ،المعمؽمات اقتراد ( 2010 ) مرطةى ربحي ،عميان .7

 الهراا لمشذخ والتهزي 0  :عسان، المعمؽمات والمجتمع(  3..3زكي ) ،مجيم .8

  0مطاب  الذخوا  ،القاهخة ، ثؽرة االدارة العممية  والمعمؽماتية ) ...3(الدعيج   ،عا هر .9

 الجار الجامعية لمشذخ0  ،مرخ ،مدخل إلى نعػ المعمؽمات المحاسبية(  3..3أحسج ) ،ها م .10

 50ا  ،دار الةكخ الجامعي ،اإلس شجرية ،إدارة تكنؽلؽجيا المعمؽمات(  2..3دمحم ) ،الريخفي .11

 بجون دار  ذخ0 ،(  إم السعمهمات االدارية في السشإسات السعاةخة0..3تابت ع ج الخحسن ) ،إدريذ .12

  0دار حامج لمشذخ والتهزي  ،االردن،عسان ،إدارة المؽارد البذرية )مدخل استراتيجي( 2..3خالج ) ،الهيتي .13



 

 المعمؽمات ودورىا في تحديؼ آداء اإلدارة العامة لجامعة طرابمس مؼ وجية نعر المؽظفيؼ ....تكنؽلؽجيا 
 عا ذة خميم ؛ أ0 وفاء الخ هلي ؛ أ0 أمين أبه حشي  ؛ أ0 فتحية اطحيذات أ0
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مط عنننة  ،القننناهخة ،نعةةةػ المعمؽمةةةات االداريةةةة ) االساسةةةيات والتطبيقةةةات ( )2..3(سنننيج دمحم   ،جننناد النننخا .14
 العذخي0

  :العممية الرسائل .ب 

دكتنهراه  أطخوحنة ،"التنافدةية الميةزة تحقيةق فةي وأثةره اإلسةتراتيجي  الخيةار" ،يحينى النجقن محني ،القطنآل .1
 20020 ،واالقتراد ،اإلدارة  كمية ،السدتشرخية لمجامعة مقجمة ادعسال إدارة في فمدةة

 ،" أداء "، المنعمةة فةي وأثرىةا التنعيميةة عالقةة ادارك الخطةر بةالمتغيرات " ،الحدنين ع نج عا نجة ،حدنن .2
 20040 ،واالقتراد كمية اإلدارة ،السدتشرخية لمجامعة مقجمة ادعسال إدارة في فمدةة دكتهراه أطخوحة 

 ،"التدؽيقي في األداء وأثرىما المعمؽمات وتكنؽلؽجيا التدؽيقية المعرفة" ،الدهخة ع ج  عسة أزهار ،غشيم أبه .3
  20070 ،واالقتراد اإلدارة السدتشرخية كمية لمجامعة مقجمة ادعسال إدارة في فمدةة أطخوحة دكتهراه 

 :الكتي األجنبية .ج 
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