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 اإلهداء 

 

 ،اًـــانـــنــوح اًـــــبــها حــــــنـرتين مـو غم                            ، أن أبصر نوراًل ـبـين قــن رعتـــإىل م  

   ــةبـيـبـاحلي ــــــأميت ..  ـــبـــحــصــاس بـــنـــق الـــــإىل أح       ،اًــعـــدفم ــلـعــالب ـلـإىل ط منها حــرصـــهـاين ــــعتـــودف

 احلبيب أبي .. اًمقـتديـه جعلين اهلل بخبلُقٍ نه اوز ،اًرهدسبقين إىل العلم و ،أسوةً كانبأن ي ـانـــربو ،اًـامس نطقتمن إىل أول 

 انحسّأخي  .اً .ـعـيـفـا شـنـكون لـأن يتعاىل ه ـألـسـ، ونداًـيـهـشبإذن اهلل ه ـن حنسبـمو ا،ـلنـه ألجـروحـضحى ب نـمإىل 

 ةــبــيــبــيت احلـــزوج  ..  يتــــيـــة بـــــعــومش ،يــــة دربــــــقـــيـرفو، يتــــشــوح ســـــيـــوأن ي،ـســـفـــن نــــكـــإىل س
 

 حسان ، وملى   .. ـائـهـمـاــدعي بـلـع عمـطـقـنـيال أ اريـبأل الـن أسـ، ومينـيـرة عـوق ،يـاتـيـة حـــنــإىل زي

  و هـيـثمــي أبـمعـيت ..  ــالـى رسـلـي عـانـثـال رفـشـوامل يـز عـلـى قـلـيب،  الـعـزإىل 

  أم هيثم محاتي.. بي خرياًابنتها إىل من أحبتين كابنها وأوصت 

 إىل إخواني وأخواتي وعائليت اليت هبا أفتخر

 أهدي عملي املتواضع 

 هذا

 عمرو 



 ه 

 شكر وتقدير 
 

وأمجـ   ورجـ    أمتهـذ  الدراسـة  ويسـر  ال االنتـهاء منـها علـى       رجراء إلاحلمد هلل  رب العاملني الذي وفقين 
 وبعد : ،حال 

إىل مجيـع  أسـاتذتي   باجلميـ   ال يسعين يف هذا املقام  إال أن أتقدم جبزي  شكري وتقديري وعرفـاني  
 ،علـى مـا بـذلو  مـن رجهـد      سمامية امعة اإلاجلوقسم الدراسات العليا ب،  رة جااألفاض  يف كلية الت

                         وأخــب بالشـــكر والتقــدير والعرفــان ،ومـا قــدمو  مــن نوــه وتورجيــ  خــمال إعـــداةي  ــذ  الدراســة  
ومـا بذلـ  مـن رجهـد يف      ، ملا قدم  ال من ةعم واهتمام كـبريين حممد ابراهيم املدهون الدكتور/ 

راســة قائمــة وحتــى أصــب ت ة ،جمــرة فكــرة قبــ  أن تكــون  اإلشــراف علــى هــذ  الدراســة مــن
 .مكتملة 

             ،)اجلامعــة اإلســمامية   أكــرم إعاعيــ  حســن عــور  وكــ  الشــكر والتقــدير للــدكتور/  
  مــن نوــه وتورجيــ  علــى مــا قــدما   األزهــر رجامعــة ) هنايــة عبــد ا ــاةي التلبــاني/ ةكتــورلألســتا   و
 سة .اردلتفضلهما بقبول مناقشة الو

ومـــديري اإلةارة العامـــة  ،وكــ  الشـــكر واالحـــبام للمـــربني األفاضـــ  مــن أســـاتذة اجلامعـــات   
لل اسوب وتكنولورجيا املعلومـات ، ووحـدة العماقـات العامـة واإلعـمام يف ةيـوان املـوافني العـام ب ـزة           

ان وافي ةيومسائر وخالب االمتنان ل ،على اجلهد الكبري الذي بذلو  يف حتكيم استبانة الدراسة 
 .هتاوللمدراء الذين أرجريت معهم مقابما ،الستجابتهم على استبانة الدراسةاملوافني العام ب زة 

 واملساعدة يف إمتام هذ  الدراسة ،كذلك أتورج  بالشكر والتقدير لك  الذين مدوا  ال يد العون 
 شـكماا  الدراسـة سـ   إبـراهيم ابـاين لتفضـل  عرارجعـة إخـرا        إ )أبـو هيـثم    األستا  /ومنهم 
ــو مســلمة  إبــراهيم حســني  األســتا  /  ، و ومضــموناً ــلتكرمــ  بتــدقي  الدراســة  األعــر  )أب  ،اًل وي
ه علـى  شـل   عمـر  منوـور، ومـروان   عبـد الـرحيم   السـقا )عمـيت  ، ومريفـت   هاشـم  هنى / ةذتاواألس

 نو   وحتفيز .على ثريا  سعيد حممدمساعدهتم يف ترمجة بعض النووص ، واألستا / 
 ،اال عنهم خمال إعـداةي للدراسـة  وربهم واحتما م انش أبنائي لو يزورجكذلك لشكر الو
 .اهللبفض  وصلت إلي  ما وصلت إىل حتى  الدراسةمراح  إجناز  انتابع يمازاالن يلذالوالدي و
 

 وفائ  احبامي واعتزازي .شكري وتقديري ،  خاصإىل ك  هؤالء 
 

 واهلل وال التوفي 
 الباحث                                                                           

  عمرو هشام هاشم السقا



 و 
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 ملخص الدراسة
 

فيـه مـن أجـل بشـرية الموارد ال نظام معلوماتإلى حوسبة ديوان الموظفين العام في قطاع غزة  لجأ
 أخرى .أداء وظائف واإلشراف على  الحكوميةبعض وظائف إدارة الموارد البشرية ل ئهأداتحسين 
وصــف واقــع اســتخدام نظــام معلومــات المــوارد البشــرية اإللكترونــي فــي  إلــى الدراســةهــ   هــد   

فرعيـة وأثـر هـذا االسـتخدام علـى أداء الـديوان مـن أربعـة جوانـب  ديوان الموظفين العام بقطاع غـزة
ال والوقت الالزم لألداء( ال من وجهة نظر موظفي الـديوان الـذين فاعلية وكفاءة وجودة األداءهي: )

 . مالنظاهذا يستخدمون 
ال وجمع إجراء الدراسة في )الدراسات التحليلية االرتباطية( المنهج الوصفي التحليلي الباحث بع ات
ن يخمسـة وثمـانوزعـت علـى  التـي أداتـي  همـ: ا اتسـتة:نةبواسـطة من مصادرها األولية بيانات ال
ال اســتجاب مــنهم مــن مــوظفي الــديوان الــذين يســتخدمون النظــام اإللكترونــي ( موظفــاو وموظفــة 15)

المقـ:ةت  تمثلـ   ـي األداة الث:نيـة % . 76.47بنسبة استجابة بلغـت فردا ( 65)خمسة وستون 
 اإلدارات العامة والوحدات المساندة في الديوان . ديرزممع بعض  الفردية

فـي الـديوانال سـتخدم بالفعـل نظـام معلومـات المـوارد البشـرية اإللكترونـي مأن  توصل  الدراسة إلـ 
زيــادة فعاليــة وكفــاءة وجــودة مــن خــالل مســاهمته فــي الــديوان إلــى تحســين أداء أدى اســتخدامه أن و 

دارة عمليـات التنقـل الـوظيفي وتقيـيم أداء المـوظفين ال  أداء الديوان لوظائف : التوظيف والتدريب وا 
اء داألفي تقليل وقت أداء الديوان لهذه الوظائف جميعا . وكان أكثر جوانب  تهساهمومن خالل م

تحســنا هــو جانــب وقــت األداء ال تــاله وبالتســاوز كفــاءة وجــودة األداء ال وأتــى أخيــرا تحســن فاعليــة 
 أداء الديوان .

بإتمـــام حوســـبة نظـــام معلومـــات المـــوارد البشـــرية فـــي الـــديوان ليشـــمل جميـــع  أوصـــ  الدراســـةوقـــد 
هــا فــي وزارة الداخليــة بــربط قاعــدة بيانــات الــديوان بمثيالتال و  ةوالخارجيــ ةالــديوان الداخليــتعــامالت 

والمالية والصحة ومجلس الوزراء بشكل أشمل وأوسع ممـا هـي عليـه ا،ن ال وبـإجراء تقيـيم مسـتمر 
توحيـد جهـات تحليـل وتصـميم وبرمجـة ال وب بهدف تطوير النظام وحـل مشـكالتهاإللكتروني للنظام 

نتــاج نظــم معلومــات إلأنظمــة المعلومــات والمواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة فــي جهــة مركزيــة واحــدة 
كمــا أوصــت ال الحقــا إلكترونيــة حكومـة الومواقـع إلكترونيــة متوافقــة برمجيــا يمكـن دمجهــا فــي بوابــة 

 . عامالتمالمختلف بسن قانون ينظم المعامالت اإللكترونية لتسهيل التحول نحو حوسبة 



 ف 

Abstract 
 

The General Personnel Council (GPC) in Gaza strip resorted to 

computerize it’s Human Resources Information System (HRIS) to 

perform some of the Governmental Human Resources Management's 

(GHRM) functions and supervises on others. 

This study aims at describing the impact of using the Electronic Human 

Resources Information System (e-HRIS) on the GPC's performance from 

four aspects: (Performance Effectiveness, efficiency, quality and time 

required to perform the Council's functions) from the perception of the 

council's employees who are using the system. 

The researcher used the descriptive analytical method to carry out the 

study, and used two tools to collect data from the original sources, the 

first one was a questionnaire which was distributed to (85) GPC's 

employees (65) of them gave response with a response rate of (76.47%), 

the second tool was personal interviews with some managers of general 

managements and of assistant units in the Council. 

The most important findings of this study is that the e-HRIS has been 

already used to perform the missions of the GPC in the Gaza Strip, and 

this improves the Council's performance in general (through its 

contribution in increasing the effectiveness, efficiency and quality of the 

Council's performance in the function of staffing, training, staff 

transferring and performance appraisal. Using this system also helps to 

save time in performing all these functions). The most improved aspects 

of Council's performance as a result of using this electronic system is the 

time saving, followed by equally efficiency and quality, and finally the 

effectiveness of the council's performance. 

This study mainly recommended to complete computerizing the GPC's 

HRIS, to connect the Council's data base with those in the Ministry of 

Interior, Finance and of Health as well as the Council of ministers in a 

more comprehensive and wider way, and it also recommended to evaluate 

e-HRIS periodically to develop it and solve it's problems. This study 

recommended the Palestinian government to unify all the units of 

analyzing, designing and programing the governmental electronic 

information systems and websites so as to produce compatible ones 

which could be easily integrated into one electronic gate in future, finally 

it recommended to enact a law to regulate the electronic transactions and 

signature to facilitate the transition towards the computerization of 

government transactions. 
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 الفصل األول

 العام للدراسةاإلطار 

 :تمهيد 1.1
اإلن بجياااا ، الرتحياااا و يااار الرتحياااا، الح ومياااا والفب اااا )إن إدارة المنظمااابم تمف أااال ا ااا بل ب 

فاي دينناب اإليا مي مياةوليا عان  يوها، ذهنياب ونسيايب وجياديب بلعمامن ا ا  اأ هيوالفدميا ( 
إن  .عأيه من ب الذيإال من افذهب تحق ب واّدى ، يوم القيبما حيرة ونداما يوه، امبنا يوه، رعيا

مف أساا ايماب الم ونابم الفأاي  مان   اللل مان المنظمابم هذه الم قا واأمبنا الثقيأا نبتعا من ان 
، والم ااااون اأياااابن ماااان م ونب  اااابوروح ااااب قأ ااااب علأمنظماااابم تبلنيااااتا يمثأااااون  ت اااارفبل ،افاااا  ل

 بمالمنظماا ة هااذهإدار امااب المو أااون تاا، ادوا  ااب اا أون ي يرهااب و واأثاابو واأمااوال لمتاابني واآلالم وا
 اهااادالو وجي  اااب نحاااو  حقيااا  ، تين ااابفيماااب وال نياااي  ، عنب ااار جمي ااابهاااذه ال  وظيااالتفيقوماااون 
و ياأ  أجال ، ج ودًا مضنيادا  اأ حيين في يتيل إدارام المنظمبم  تذل و ،  بيب  بو المنظما 

جااارا ام    ااار و حّيااان ،  اااب و تاااّدلادوا مااان  ذلااا  ميااابل  م عاااددة ف  يااار         وهاااي، و  اااورالعمااال وا 
نمااب ، وحياا تاالي ثماان المنظماابم اهاادال  حقياا    اوذا هااذماان ت  ااي ال    يااعب تبإلضاابفا هااي وا 

 .والمبدياالمعنويا المنظما من موارد  دالمي نس إلب  فسيض ذل ل

احااد اهاام اأدوام اال  اابالم المف أسااا وعأااب راياا ب  اات ا االن رناام الحبيااو  و اات بم يع تاار و 
هاااذه اأدوام قاااد جاااّرم و ،  يااايير اعمبل ااابممثأاااا تإدارا  اااب لالمنظمااابم لجااالم إلي اااب الحديثاااا ال اااي 

دارة العمااااااااااااااال و قنيااااااااااااااابم  بً  رقاااااااااااااااالجديااااااااااااااادة مع اااااااااااااااب إلاااااااااااااااب المنظماااااااااااااااا                            جديااااااااااااااادة فاااااااااااااااي ادا  وا 
  اان حبضاارة ماان وناا ع عن ااب م اا أحبم ومساابهيم لاام ، ( 61، ص8002، هااوت نو و مبر  اابم) 

عُظمام اهمياا المعأومابم وتاروم  لحاد انسان ماوارد المنظمابم و ، اإلدارة اإلل  رونياقتل فظ رم 
ونقال وحساظ فبئقاا عأاب جمام ومعبلجاا  قادرامتسضل مب انسرد تاه الحبيا  و ات بم اال  ابل مان 

دارة اليااا سبدة مااان هاااذا الماااورد وهاااو ماااب ياااّ ل االمعأومااابم  اأعمااابل العظااايم فاااي  ااانم القااارارام وا 
 نظم المعأومااابم اإلداريااااي  اإلداري ال قناااي المعأوماااب ي ماااب يعااارل الياااوم تاااأاااف  ااا أم مااان هاااذا الف
قيبم اأ عديدونظرا الف  ل االف  ب بم والم بم اإلداريا المو أا إلب  .المحويتا واإلل  رونيا

ا مف  اا نظم معأومبم إداري  ممم ل حبجب  م من المعأومبماف  و بم المنظمفي دارام اإلو 
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، تعض الوظبئل الرئييا في المنظمبم  اإدارام المبلياا وال ياوي  واإلن ابل والماوارد الت ارياتدعم 
موحااد ل  اا ل فااي الن بيااا نظاابم معأوماابم إداريااا  فااي المنظماابم   بماال ماام تعضاا ب نظمااا هااذه اأ

 .( Kroenke ،6121 )   لعأب مي وى المنظما 

      معأومااابم ال يع ماااد عأاااب الحبيااا  و ااات بم اال  ااابل جوئيااابينااادر فاااي يومناااب هاااذا ان نجاااد نظااابم 
م وهااذا ين تااا  تبلضاارورة عأااب نظااا، او  أيااب فااي جماام ومعبلجاااا و فااوين ونقاال تيبنب اااه ومعأومب ااه

 ماب هاو و ، ( 9002) ياسيي،   دعم وظابئل إدارة الماوارد الت ارياال اي  امعأومبم الموارد الت ريا 
المحويتا نظم معأومبم الموارد الت ريا   تي  ور جدل تين اإلداريين حول اثر حبل  ل جديد يد

وعأااب ادا  ، ت اا ل فاابص المااوارد الت ااريا فااي المنظماابماقياابم و عأااب ادا  إدارام اإلل  رونيااا  وا
وتاين هاذا وذا  يقال ، والم سبئال والم  ابئم، فمان م المةياد والمعابرض، ت ا ل عابمالمنظمبم   ال 
وأجااال هاااذا  ض او نساااي ذا ثتااابم هاااذا السااار  إفاااي قي بياااًب ميااا قيمًب و عاااداًل  بً ح ماااالتحاااو العأماااي 

 .ال رض اجريم هذه الدرايا
 

تيبناًب و ، لأدرايا ي امل عرضاب لم ا أا الدراياا بً عبم اً إ بر  -اأول-هذا الس ل  فييضم التبحو 
،  حقيق ااابب لاااإألهااادال ال اااي  ياااعب ياااردًا لو ، لسرضااايب  ب بً و وضااايح،   بأيااائأ رحاااًب و ، لم  يرا  اااب

جاااااا ً  و  لهم  عريسااااااب تااااااو  ، هااااااب ي اااااال  قرير ل و س ااااااي ، حاااااادود ال ااااااي حااااااد  برياااااامب لأو ،   اااااابأهميا 
 .أحب  ب م 
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 :مشكلة الدراسة 1.1
 

إدارة المااوارد الت ااريا ل ااي  اانجء فااي ادا  م بم ااب إلااب نظاام معأوماابم حديثااا وم ف  ااا   ح اابل
لاب ان  م أا  ، عن الموارد الت ريا وف   العمال الم عأقاا ت اب  مل جميم التيبنبم والمعأومبم  وا 

قبعادة تيبنابم مع مادة عأاب الحبيا   يا  يم ايا يعب   أا  المعأومابم والتيبنابم ل اي  ا م ن مان 
الماوارد يأيما ت لن  قرارامعأب ا فبذ هب  يبعد قديم معأومبم ذام قيما عبليا إلب اإلدارة العأيب 

التعااد اأ ثاار اهميااا لمف أاال  هااودا  اأو ، ( 666، ص8001، النااداوي)  فااي منظمب  اابالت ااريا 
يتقب مجبال ف تب هو مبوال ويو ، ي محور حوله وجود المنظما من عدمهحيو منظمبم اأعمبل 

ياااوا  ا بنااام دافأياااا ام ، لأتحاااو والدراياااا الر تب اااه الوثيااا  تمف أااال الم  يااارام والعوامااال التيئياااا
دريااااان) الم  ياااارام و لثيرهاااااب الم تاااابدل معاااااه أااااا    اااااع  و نااااو ل و ، فبرجيااااا ، 8001 ،ال اااابلتي وا 

لاااااااذا فإناااااااه نظااااااارا أهمياااااااا اأدا  ، (72-77، ص8001 ،إدريااااااان وال ااااااابلتيو) (677-671ص
وفاي ، بموماع  بولحداثا   تي  واي فدام نظم معأومبم الموارد الت ريا اإلل  رونيا في، لأمنظمبم

اإلع ماي تحوياتا تعاض اعمابل هاذه المنظمابم  ول ثرة ال سابفر، و ب فمنظمبم السأي ينيا ال
من قتل الميةولين عن ب دون إ ادار اي  قابرير معأومب ياا موثقاا عان مادى  حيان اأدا  النابجم 

نظاااام معأوماااابم المااااوارد الت ااااريا واقاااام اياااا فدام التبحااااو درايااااا  عاااان اياااا فدام هااااذه الاااانظم، قاااارر
التبحاو واف ابر ، أاب ادا  هاذه المنظمابمواثر اي فدام ب ع، المنظمبم السأي ينيافي  اإلل  رونيا

عمأ اب ي مثل جاوهر ح وميا منظما ديوان الموظسين العبم تق ب   وة وهو ان يجري دراي ه عأب 
وظاابئل  نسيااذ واإل اارال عأااب ، الح وميااا إدارة المااوارد الت ااريام بالقياابم تااتعض وظاابئل وم اافااي 

فاااااي المنظمااااابم  اااااةون الماااااوظسين واإلدارام اإلدارياااااا والمبلياااااا  قاااااوم ت اااااب إدارام افااااارى وم ااااابم 
ال عاارل عأااب واقاام اياا فدام مااوظسي الااديوان هااي  ياابن بناام م اا أا الدرايااا اأوقااد ، الح وميااا

لااذل  ؛ اثاار هااذا االياا فدام عأااب ادا  الااديوانمعرفااا لنظاابم معأوماابم المااوارد الت ااريا اإلل  رونااي و 
ديروا   نظرا  مللومرات المروارد اليشررية ارلكترونر  دلر  أدا أثرر اسرتادا   " :اتاالدرايا ويمم 

ذي الاالارئين  حقي  هذا النظابم لأ ادل وقد هدفم إلب قيبن مدى ، " الموظفي  اللا  يقطاع غزة
 .( 8066، الده بن )وهو  حيين ادا  ديوان الموظسين العبم تق ب   وة   حقيقهل مم 
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 :متغيرات الدراسة 1.1
 

 :أوال المتغير المستقل 1.1.1
 ".   مللومات الموارد اليشرية ارلكترون انظ استادا إن الم  ير المي قل ل ذه الدرايا هو " 

 

 :التايع الرئيس ثانيا المتغير 1.1.1
وي سر  ، " ديوا  الموظفي  اللا  يقطاع غزة أدا الم  ير ال بتم الرئين ل ذه الدرايا هو " إن 

 :م  يرام هي اارتععن هذا الم  ير ال بتم الرئين 

 فادلية األدا  1.1.1.1

 كفا ة األدا  1.1.1.1

 ت األدا وق 1.1.1.1

 جودة األدا  1.1.1.1

 

ال اا   عأااب اأدتياابم الم عأقااا وقااد اف اابر التبحااو ان ياادرن هااذه الجواناا  اأرتعااا لااألدا  تعااد ا
م ساا  عأي ااب ت اا ل  تياار لقياابن   ان هنااب  فماان جواناا مظ اار ال ااي او  ،تقياابن اأدا  المةييااي

ماادى ادا  اأعماابل فااي و  والجااودة واإلن بجيااا والسبعأياااال سااب ة هااي ) اأدا  ت اا ل م ااواون و اابمل 
( إال انااه ايا ثنب مان جواناا  اأدا  ومان الم  يارام ال بتعااا م  يار "إن بجيااا اأدا "  الوقام المحادد

أنااه وجااد ماان فاا ل ا  عااه عأااب اأدتياابم وجااود   اابت  فااي  عرياال ثاا و م اا أحبم هااي : 
فبي فدم م  أحب واحدًا ليعتر عن ب جميعب هو "ال ساب ة"،  ال سب ة، وال سب ة اإلن بجيا، واإلن بجيا،

. لسبعأياا، والجاودة، ووقام اأدا (فيمب ات  عأاب الجوانا  الث ثاا الم تقياا  م  يارام  بتعاا وهاي )ا
 ل ي وادة انظر المتحو الراتم من الس ل الثبني.
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 :أسئلة الدراسة 1.1
 

ياا جي  عاان يااةالين رئييااين وياا جي  عاان اأياائأا الم سرعااا عنم مااب والتاابل  عااددهب إن الدرايااا 
 :يةااًل وهي  مب يأيارتعا ع ر 

مررا أثررر اسررتادا  نظررا  مللومررات المرروارد اليشرررية  :السررلال الرررئيس األول 1.1.1
 ارلكترون  دل  أدا  ديوا  الموظفي  يقطاع غزة ؟

 :بإلجبتا عن فميا ايئأا م سرعا عنه هيوت رض اإلجبتا عن هذا اليةال ي قوم الدرايا ت

 لديوان الموظسين العبم؟ استادا  نظا  مللومات الموارد اليشرية ارلكترون مب مدى  6.6.6.6

ديااوان  فلاليررة أدا مااب اثاار اياا فدام نظاابم معأوماابم المااوارد الت ااريا اإلل  رونااي عأااب  6.6.6.8
 الموظسين العبم تق ب   وة ؟

ديااوان  كفررا ة أدا مااب اثاار اياا فدام نظاابم معأوماابم المااوارد الت ااريا اإلل  رونااي عأااب  6.6.6.7
 ؟تق ب   وة الموظسين العبم

ديااوان  أدا جررودة  مااب اثاار اياا فدام نظاابم معأوماابم المااوارد الت ااريا اإلل  رونااي عأااب 6.6.6.6
 ؟تق ب   وة الموظسين العبم 

ديااوان  وقررت أدا مااب اثاار اياا فدام نظاابم معأوماابم المااوارد الت ااريا اإلل  رونااي عأااب  6.6.6.1
 ؟لم بمه العبم تق ب   وة الموظسين 

 

هل توجد فروق ذات داللرة ححصرائية دنرد  :فهوالسلال الرئيس الثان  أما  1.1.1
حررول  -( يري  متوسرطات اسرتجايات دينرة الدراسرة 1...مسرتو  داللرة  

مللومات الديوا  ارلكترون  دل  أدا  ديوا  المروظفي  أثر استادا  نظا  
مةهال ل، االعمرياا اسئالا ،لجاننا ) تلز  للسرمات الشاصرية -اللا  يقطاع غزة 

ا معرفااادرجاااا ال، الوظيسياااا ادرجااال، اافدماااالعااادد يااانوام  ، ف اااص العأمااايل، االعأماااي
عأااب اياا فدام ة قاادر ال، اياا فدام الحبيااو  ةم اابر ، نظرياابتوظاابئل إدارة المااوارد الت ااريا 

 ؟ ( أديوانالموارد الت ريا اإلل  روني في لنظبم معأومبم 
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 :فرضيات الدراسة 1.1
 

 :ي سر  عن مب ث ثا ع ر فرضيا مس أا فيمب يأي بن لأدرايا فرضي بن رئيي

توجررد دةقررة طرديررة ذات داللررة ححصررائية دنررد  :الفرضررية الرئيسررة األولرر  1.1.1
المررروارد اليشررررية ( يررري  اسرررتادا  نظرررا  مللومرررات 1...مسرررتو  داللرررة  
 .ديوا  الموظفي  اللا  يقطاع غزةارلكترون  وأدا  

 

 :وي سر  عن هذه السرضيا ارتم فرضيبم هي

تااين اياا فدام ( 0.01 وجااد ع قااا  رديااا ذام داللااا إح اابئيا عنااد مياا وى داللااا ) 6.1.6.6
 . وةتالموظسين العبم  ديوا  أدا  فادليةو اإلل  روني الموارد الت ريا نظبم معأومبم 

تااين اياا فدام ( 0.01 وجااد ع قااا  رديااا ذام داللااا إح اابئيا عنااد مياا وى داللااا ) 6.1.6.8
 .الموظسين العبم ت وة ديوا أدا  كفا ة و اإلل  روني الموارد الت ريا نظبم معأومبم 

تااين اياا فدام ( 0.01 وجااد ع قااا  رديااا ذام داللااا إح اابئيا عنااد مياا وى داللااا ) 6.1.6.7
الماوظسين العاابم  ديرروا أدا  وقررت تقليرل و اإلل  رونااي المااوارد الت اريا نظابم معأومابم 

 .ت وة

تااين اياا فدام ( 0.01 وجااد ع قااا  رديااا ذام داللااا إح اابئيا عنااد مياا وى داللااا ) 6.1.6.6
  .الموظسين العبم ت وة ديوا أدا  جودة و اإلل  روني الموارد الت ريا نظبم معأومبم 

 

توجد فروقات ذات داللرة ححصرائية دنرد مسرتو   :الفرضية الرئيسة الثانية 1.1.1
حاول اثار ايا فدام استجايات دينة الدراسرة ( يي  متوسطات 1...داللة  

الماوظسين العاابم اإلل  روناي عأاب ادا  دياوان  الماوارد الت اريانظابم معأومابم 
 .الشاصية للسماتتلز    وةتق ب  

 

 :وي سر  عن هذه السرضيا  يم فرضيبم هن
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( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.6
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 .جنسلل عوى الموظسين العبم تق ب   وة عأب ادا  ديوان 

( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.8
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 .اللمرية ةفئلل عوى الموظسين العبم تق ب   وة عأب ادا  ديوان 

( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.7
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 .الللم  ملهللل عوى الموظسين العبم تق ب   وة عأب ادا  ديوان 

( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.6
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 .الللم  تاصصلل عوى الموظسين العبم تق ب   وة عأب ادا  ديوان 

تااااين م وياااا بم ( 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.1
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 .ةادمال سنوات لددل عوى الموظسين العبم تق ب   وة عأب ادا  ديوان 

( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.1
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 .الوظيفية ةدرجلل عوى الموظسين العبم تق ب   وة عأب ادا  ديوان 

( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.7
روني اإلل   الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 حدارة يوظرررائف ةملرفررراللدرجاااا  عاااوى الماااوظسين العااابم تق اااب   اااوة عأاااب ادا  دياااوان 
 .نظريا اليشرية الموارد
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( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.2
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 اسرررتادا  فررر  ةمهرررار اللدرجاااا  عاااوى الماااوظسين العااابم تق اااب   اااوة عأاااب ادا  دياااوان 
 .الحاسوب

( تااااين م وياااا بم 0.01 وجااااد فروقاااابم ذام داللااااا إح اااابئيا عنااااد مياااا وى داللااااا ) 6.1.8.1
اإلل  روني  الموارد الت رياحول اثر اي فدام نظبم معأومبم اي جبتبم عينا الدرايا 

 نظرا  اسرتادا  دلر  ةقردر ال لدرجاا عاوى الموظسين العبم تق ب   وة عأب ادا  ديوان 
 .العبم تق ب   وة الموظفي  لديوا  ارلكترون  اليشرية الموارد مللومات

 

 :أهداف الدراسة 1.1
 

 :اهم ب الدرايا إلب  حقي  عدد من اأهدالم يعلقد 
 

العااابم دياااوان الماااوظسين  فااايم معأومااابم الماااوارد الت اااريا اإلل  روناااي بنظاااواقااام و ااال  6.1.6
 .ومدى اي فدامه في ادا  م بم الديوان، تق ب   وة

ديااوان ادا   عأاابنظمااا معأوماابم المااوارد الت ااريا اإلل  رونيااا و اال اأثاار الحقيقااي أ 6.1.8
 .العبم تق ب   وة الموظسين

 ياااأي  الضاااو  عأاااب دور واهمياااا نظااام معأومااابم الماااوارد الت اااريا فاااي المنظمااابم مااان  6.1.7
ومن ف ل النظارة عأاب اأدتيابم ، ديوان الموظسين العبم تق ب   وة ف ل درايا حبلا

 .الم عأقا ت ذا الموضو 

نظااابم معأومااابم الماااوارد الت اااريا  قاااديم المق رحااابم وال و ااايبم ل عظااايم االيااا سبدة مااان  6.1.6
واق اااراب ياااتل   فاااي ياااأتيبم ، ومق رحااابم و و ااايبم   اااويره، اإلل  روناااي فاااي الاااديوان

لاااااديوان الماااااوظسين العااااابم ادا  فضااااال  حقيااااا  ا ب نحاااااوياااااعي، -إن وجااااادم–ايااااا فدامه 
  .تبي فدام هذا النظبم
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 :أهمية الدراسة 1.1
 

 :األهمية اللامة للدراسة 1.1.1
  في موضو  م م وجديدان ب    ل إضبفا إلب اأتحبو والدرايبم العأميا. 
  قريارا عان  جرتاا عمومًب ولمنظمبم الق ب  العبم ف و اًب    ل الدرايا لمنظمبم اأعمبل 

عمأيااا ل  تياا  نظاام معأوماابم المااوارد الت ااريا اإلل  رونيااا يم اان قرا   ااب واالياا سبدة من ااب قتاال 
 .وف ل   تي  نظم م بت ا

 

 :أهمية الدراسة لديوا  الموظفي  اللا  يقطاع غزة 1.1.1
 المااوارد الت ااريا فااي ا نظاابم معأوماابم  اا ل الدرايااا نوعااب ماان ال قياايم لماادى نجاابب حاال حوياات 

الحاال لي فااذ قرارا ااه القبدمااا  عاان ن اابئعيااوفر لأااديوان   ذيااا ع ياايا ب ماام،   الااديوان حيااين ادا
 .عأب تينا في المضي ت ذا الحل او  عديأه او   ييره

  ديوان الموظسين عأب  حقي  اهدافهال يبعد الدرايا م    ضت  الجودة في. 
 

 :أهمية الدراسة للياحث 1.1.1
   الت بلوريون والمبجي ير:   نولوجياب  ي في درج العأميينتين  ف  ّي التبحو الدرايا  رت

دارة الماااوارد الت اااريا عأاااب ال اااوالي، المعأومااابم   بمااال الل ناااب م و امماااب ييااابعده عأاااب إدرا  ، وا 
ويعيناااه عأاااب ادا  عمأاااه اإلداري ، وال اااواون تاااين اإلنيااابن واآللاااا فاااي إدارة منظمااابم اأعمااابل

 .الحبلي والمي قتأي
  بحو لدرجا المبجي ير في إدارة اأعمبل/إدارة الموارد نيل التاحد اهم م  أتبم الدرايا    ل

 .الت ريا
  ااايء الدراياااا ومااان فااا ل ا ااا   التبحاااو عأاااب العدياااد مااان اأدتيااابم فاااي موضاااو  الدراياااا  

 .مسردام الدرايام عأقا ت ل رل جديدة بمعالح ول عأب 
   تااااادا العأماااااي التحاااااو  مااااان عإجااااارا  الدراياااااا وفااااا الاااااراي  يعأّااااام التبحاااااو ال س يااااار العأماااااي  وا 

الوياا  العااب سي والمياال لألهااوا  ال ف اايا  هويقأاال لدياا، الموضااوعي والاارت  وال حأياال المن قااي
 .في المواضيم العأميا
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 :حدود الدراسة 1.1
 

نظام ن اب  تحاو اثار ايا فدام لتلأدراياا  الحردود الموضرودية حدودهب، ف مثأامعنوان الدرايا يتين 
اإلل  رونيااا او  ماان انظمااا المعأوماابم اإلداريااا دون  يرهااباإلل  رونيااا  معأوماابم المااوارد الت ااريا

فبعأياا و سااب ة ) وهااي  لأاديوان الرئييااا أدا جوانا  اتعااض  الثر  اادرن ، وتلن اب الورقياا او  يرهااب
ديااوان المااوظسين   اادرن حبلااا، وتلن ااب اأدا جواناا  وال  ااّدعي ح اار  اال  ( وقاام اأدا و وجااودة 

 مولا من وج ا نظار العابمأين فاي الاديوان، وان الدرايا اجريم نظمبم يره من المدون العبم ت وة 
 .وج بم النظر تبقي  مل 

دياوان الماوظسين الدراياا  موقد اي ثن، تق ب   وة يوان الموظسين العبمدت الحدود المكانيةو مثأم 
االحاا  ل ياات  تق ااب  ال نقاال تااين الضااسا و الومفااب ر ل ااعوتبم  العاابم فااي الضااسا ال رتيااا نظااراً 

فا ء وحر اا حمابن   ايحر تاين  القبئمااإلب حبلاا االنقيابم الييبياي  اضبفإ، لسأي ينال  يوني 
ب ماامت ياار دولااا عأااب اي من مااب    الضااسا  و  ااوة منس ااأ ين فااي ين فأياا يني ين مااب ولّااد ح ااومم

 .تين مبفي  تبدل المعأومبم ندرة و ارد الت ريا انظما معأومبم المو اف  ل تين في  يت  
 الراتام  ع ار  مان يونياو الساين وياتعا الدرايا ف رة عمال الاديوان مان  م فقد  الحدود الزمنيةامب 
 ليابدن مان ينابير الساين وث ثاا ع ارا جمم تيبنبم عينا الدراياا فايإلب لحظا  (66/1/8007)
عأب الوضم الييبيي  م رالأ  يرام الجوهريا ال ي  وقد اف يرم هذه الس رة نظراً ، (1/6/8067)

 .نا يبلسبً متيّ الاالنقيبم  وآثبر، (66/1/8007) الراتم  ع ر  من يونيو السين ويتعا السأي يني تعد
 

  :مصطلحات الدراسة 1.1
 

إال ان التبحاااو يف ااابر من اااب اقرت اااب لقنبع اااه ، إن ل ااال م ااا أء او مس اااوم العدياااد مااان ال عريسااابم
الم ا أحبم الاواردة فاي الدراياا و عريال من قاب ل ال وفيماب يأاي عارض أهام ، ولموضو  درايا ه

 :واحد من ب
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م ااامما ، ع قاااا مااام تعضااا بالذام )العنب ااار( مجموعاااا مااان اأجاااوا  هاااو "  :النظرررا  .6.6.6
ويوجااااد النظاااابم دائمااااب دافاااال محااااي  يمااااد النظاااابم تاااابلموارد ، لأو ااااول إلااااب هاااادل معااااين

 .( 800، ص8001) احمد ،  " ب المفرجبمع    مدف م ويُ 

هاو نظابم لجمام و ايبنا التيبنابم "  :مللومات المروارد اليشررية ارلكترونر نظا   .6.6.8
ع بئ اب لأميا سيدين ، ال ي   ل العمبلا في المنظما و حويل التيبنبم إلب معأومابم، وا 

 .( 817، ص8001اليبلمي وآفرون،  )"  عأب   ل  قبرير

يعتاااار عاااان قاااادرة لااااذل  ف ااااو ، " اأدا  هااااو الن يجااااا الن بئيااااا لن ااااب  منظمااااا مااااب :األدا  .6.6.7
المنظمااا عأااب اياا فدام مواردهااب المبليااا والت ااريا وال  نولوجيااا والمعرفيااا تبل ااورة ال ااي 
 جعأ ب قبدرة عأب  حقي  اهداف ب ت ريقا  سةة وفعبلا و حق   وقعبم و  أعبم ا حب  

     ه "الم اااابلء  بلمياااا ثمرين والعماااا   والمااااوظسين والمااااوردين والح ومااااا والمج ماااام تل مأاااا
 .( 87، ص8066ر  المذ ور في ال يبيتا، ) متب

                                                      "القاااااااااااااااااااادرة عأااااااااااااااااااااب إنجاااااااااااااااااااابو اأهاااااااااااااااااااادال هاااااااااااااااااااايالسبعأيااااااااااااااااااااا " :الفادليررررررررررررررررررررة .6.6.6
 .( 610-661، ص8007) حمود والفر ا، 

تبلويبئل  االي فدام اأمثل لأموارد الم بحا لأمنظما وهذا مر ت  هيال سب ة "  :الكفا ة .6.6.1
 .( 610-661، ص8007) حمود والفر ا،  " ت  ل ايبيي

معاابيير حيااو ان  ماادى إنجاابو العماال ت اا ل  ااحيء فااي الوقاام المحاادد لااه"  :تيرروقتال .6.6.1
 .(72-77، ص8001ا،  )إدرين وال بلتي"  وقيم  حدد حي  اح يبجبم العم  ال

ورضاب الجاودة  عناي ف ابئص المن جابم او الفادمبم ال اي  أتاي اح يبجابم "  :الجودة .6.6.7
الجودة  عني الفأو من اي عيو  او اف ب     أا  إعابدة العمال او   يات   و، الوتبئن

 .( 76، ص8001النعيمي وآفرون،  ) "تلع بل في المن جبم او اي يب  الوتبئن 

ديااوان المااوظسين العاابم مةييااا ح وميااا فأياا ينيا  يااعب  " :المرروظفي  اللررا  ديرروا  .6.6.2
،  سب ة الموارد الت ريا واأنظما اإلداريا ف ل رفمإلب   وير نظبم الفدما المدنيا من 

لضامبن  قاديم ، ماوظسي الدولاا ت جابنن و اسبفيا وميابواة وال ل د من   تي  النظبم عأب
، ) الموقااااام اإلل  روناااااي لاااااديوان الماااااوظسين العااااابم" فدماااااا نوعياااااا لأماااااوا ن السأيااااا يني 

61/7/8067 ). 



 

 

 

 

 

 

 انيالفصل الث

 اإلطار النظري للدراسة
 

 مقدمة 0.2

 المبحث األول : نظم المعلومات اإلدارية 0.2

 المبحث الثاني : إدارة الموارد البشرية  0.0

دارتها 0.2  إلكترونيا المبحث الثالث : نظم معلومات الموارد البشرية وا 

 المبحث الرابع : المنظمات واألداء التنظيمي وقياسه 0.2
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة
 

 مقدمة : 0.2
 

 شكل الحاسوب  بشواكاا اصاالواصا بصالبالوا شواكت اص اا وا باحوعظ  ول تغيوا ال اا وااا ت واا  
العع ووع  وول ال  ي وواا  ووك بقووا  اكووا  لووب  بقووع اوواعا، ا العاصل ووت بالصااة ووتغلووب ا  ووت ال  ي ووا

بقع س ك هذا ال بع  ل  عااظ ، اصسافاعظ  ل هذه الاق  اا  ك  عااظ با ف ذ تغ الها باقع ا   اةااها
 عاا ت بقع اساعا ا هذه اإلعاااا  ك اس  ا تغ الها ا يا  علب اا ، اإلعااظ اإللكااب  تاألغ ال ا
 يوا  اصالالووت  ووك صع وت اعووا بيوا ت ال  ي وواا  وول افاغوا غ هووا ، اإللكااب  ووتب ت حبسوات 

اوورصا غلووب تعاس تقسوواا ب ت  لاهووا  يووا  علب وواا ال ووبااع الاشووا ت اإللكااب  ووت الاووك ت وواا اشووكل ت
، هوباك   ب  ااكهواا)  اول غلوب تعاس ال  ي واا ككول، بعبا ا  عااظ ال بااع الاشا ت  ك ال  ي واا

8002  ). 

صص الااحث  ك هذا الفالول  لوت اللات بقاغعظ  ا  ت ل   طلق الااحث  ك عااساه  ل تاا حاب
بقووع اطوواق ،  وول ال فوواه ا بال يا وواا بالااس الووبااعظ  ووك األعا وواا ذاا الالوولت ا ب ووبع العااسووت

ب  هووا ة  عووا ا اقوول  لووب  فهووبا ال علب وواا ،  لووب  فهووبا الا ا وواا بال علب وواا باإلعااظ  ووه الااحووث 
ب يوا ،  ا ا ب غلب  وا سواق  ا وابل  فهوبا  يوا ال علب واا،  فهبا ال ياغلب ج  ا غا  ، اإلعاا ت

 ووووا ا اووووا  ، باهووووذا اصاوووواا الااحووووث ال احووووث األبل، بت باغهووووا كب ااهووووا ل اإلعاا ووووت باوووو   ال علب وووواا 
عااظ ال وبااع الاشوا ت بتهوعا ها بته  اهوا ببيا فهوا باصاواا  ال احث ال ا ك ااعا وت ال وبااع الاشوا ت بار

 ا ، لاقل عي باصساااا ةك الةع ع إلعااظ ال بااع الاشا ت  ك ال  ي ااال احث ااعا ج غلب العبا ا
،        أ ي وووت  علب ووواا ال وووبااع الاشوووا ت، ا اقووول  وووك ال احوووث ال الوووث  لوووب اعا وووت اإلعااظ اإللكااب  وووت

بته  وووت ب با وووع اإلعااظ اإللكااب  وووت لل وووبااع الاشوووا ت ،  يوووا  علب ووواا ال وووبااع الاشوووا ت اإللكااب  وووتب 
 ا اصااا الااحث هذا الفالول ا احوث اااوط اطوا ق   وه  لوب ، ااا الاك اعااا طا ق اطا قهابالعق

عاااووه باهووذا  كووبل الفالوول قووع ب ووط  طووااا  يا ووا ل فوواعاا ، ال  ي وواا باألعاس بةبا وو  ق اسووه بار
   .العااست



 15 

 المبحث األول : نظم المعلومات اإلدارية 0.2
 

، اشوكل غواا صسو  ا  وك ال  ي واا ا صالوت ت باغهواحع تها اكا   ااصاذ القوااا ا  ل ال علب اا ت
 ووووا  ةعوووول قاااااووووه تقووووا   لووووب ، ب وووول عبل ال علب وووواا  ووووعصل ال ووووع ا  ووووك حالووووت  وووول غووووعا الاأكووووع

بألةل ا ي ا ة ط الا ا اا  ،بهذا ص  ب ا اصساقااا لل  ي اا ،ب ةعلها تغلب  صاطاظ ،ال ةا  ت
 .ع ل الو  ا ت ي وت سو  ا او يا ال علب واابال علب اا ب عالةاها بغا ها اشكل ت فط لل ساف 

 يا تغ ال حاسبا ت  اااط اكل الةهبع العل  ت بالع ل ت ال  ي ت لاكب ل" ا  ت يا ال علب ااالهذه 
اكفواسظ ب عال وت اهوعت احسو ل األعاس  باقوبا اابي فهوا ،اسا  ا قعااا ال عالةت الحاسبا ت ال ااحت

 .( 92، ص8002)  اس ل،  " بال اا لباعي ا عالت الق  ت ال قع ت لل ساف ع ل 

ب عاا احل ال ل فاعاا هذا ال فهوبا  ول  ،اإلعاا تت ي ت ال علب اا  اطاق هذا ال احث ل فهبا 
ك وووووا  اووووو ل غالقوووووت  ،ب يوووووا  علب ووووواا ،ب يوووووا ،ب علب ووووواا  عاا وووووت ،ب علب ووووواا ،با ا ووووواا ، عااظ

 .ال علب اا ااإلعااظ بغالقاه ا االحاسب 
 

 البيانات : 0.2.2
 ب  ها تل الا ا اا هك :لا ا اا  ك  صالت األعا اا ااعا فاا باع العع ع  ل 

 "حقوا ق بتاقواا ص  ع وب لهوا لل سواصعا اقا اوا "( McLeod & Schell ،800998، ص )  
     هوووك  ة بغوووت ب ت، تاقووواا  سوووةلتب هوووك حقوووا ق ت" بالا ا ووواا  وووك   ي ووواا األغ وووال الاةاا وووت 

"           هووووك  ة بغووووت  وووول الق اسوووواا غوووول اعووووا ةبا وووو  األغ ووووال الاةاا ووووت ب ت،  وووول ال الحيوووواا
 (Kroenke ،92226، ص ). 

 ا  اهوا الف   ا  وتب الا ا اا هك ع ق  ول الحقوا ق الصواا االوت تحوعاث احوعث  وك ال  ي وت ت ،
بذلوووووووووووه قاووووووووووول اة  عهوووووووووووا بااا اهوووووووووووا  وووووووووووك شوووووووووووكل   كووووووووووول للاشوووووووووووا  ه هوووووووووووا غووووووووووول طا قوووووووووووه                             

 (Laudon & Laudon، 800691، ص ). 
  "هوذه الحقوا ق  .الحقا ق ال اعلقت ااألحعاث بالاك   كل الاعات غل هوا بق اسوهاب ال اعظ الصاا ت

 ووا قوواعا ل غلووب اصسووافاعظ   هووا ا ع ووب ت  ووا غ، غالاووا  ووا اكووبل  سوواقلت غوول اع ووها الوواعا
 .( 922، ص8099) الكاللعه، " اسافاعظ كا لت 
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 المعلومات : 0.2.0
 وو ل ال علب وواا هووك ، ذا كا ووا الا ا وواا هووك الحقووا ق الاووك ص   كوول اصسووافاعظ   هووا اشووكل كا وول 

 الاال ت لل علب اا :   ا ساب حه الاعا فااب غاا الا ا اا اشكل ت فط به

  " عا تهك   ( " اا اسا ااةها  ل الا ا ااKroenke ،922291، ص ). 
  هوووووووووووووووك ا ا ووووووووووووووواا ذاا  ع وووووووووووووووب " ب ت، ا وووووووووووووووا  عالةاهوووووووووووووووا ا ا ووووووووووووووواا" ال علب ووووووووووووووواا هوووووووووووووووك                                    

 (McLeod & Schell ،800998، ص ). 

 الا ا واا الاوك ب وعا  ووك شوكل  عطوك  ع وب  ف وع لي سوال الووذي ب ال قالوبع اال علب واا هو
 .( 91، صLaudon & Laudon ،8006 ساصع ها ) 

  "  ووا  ت وواج ق  ووت ، االبسوو لا ل  عووا بت  ووعب ا   بت ال علب وواا هووك  اوواج  عالةووت الا ا وواا حاسووبا ا 
 هوا اليواهاظ بالعقت بةبعظ ال عط اا الاك اقبع ال ساف ع  لب ،   ا ت ااالت اااساق ال ع ب

 .( 92، ص8002)  اس ل،  " ال شكلت بت
  ال علب ووووووووووووواا هوووووووووووووك ا ا ووووووووووووواا اةهووووووووووووو  باووووووووووووو يا ل الوووووووووووووا  ااإل كوووووووووووووال اصسوووووووووووووافاعظ   هوووووووووووووا                       

 .( 922ص، 8099، ) الكاللعه

بتل ال علب وواا ذاا  ع ووب  اقووب ت وواا  سووا ا ،  ل بالووت الا ا وواا اأ هووا  ةوواعظ  وول ال ع ووب اقا اووا
عااووا ا ا وواا لشووصص  ووا  ووا   وو ل ، لل سوواصعا بال سوواف ع  وول الووه الا ا وواا بال علب ووااأل ووه  ااووط 

 .( 98، صMcLeod & Schell ،8009آصا )  علب اا لشصص عااا  

 

 اإلدارة : 0.2.2
 .[828]الاقواظ: " إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِِررونََََا ََْْدكَكُ ْ   " اإلعااظ  ك القاآل  ك قبله اعالب لب  تش القع 

ةعلووه  ب وول األالوول )تعاا الشووكس( تي تحوواط اووه ت ووك العاا ووت لاووتف  قووع ةوواسا الكل ووت ) عااظ(  أمددا

اسوو  ا شوواب ها االشووكل الووذي  حووا ي   شوو ا  لووب  ووك ال  ي وواا ل بال ع وو ابقووع اسوواع ا هووذ،  ووعبا
 .( 91، ص8090تعا ها باطباها )   اا بآصابل ت،  غلب اسا ااا اها ب اغل ت
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ب وول تهووا الووه ، ك الووطل   قووع اصالفووا اشووأ ها الاعا فوواا لفي ووا باافقووا  ووك   ووا   هات ووا اإلعااظ 
 الاعا فاا ليعااظ هك ت ها :

  اصساصعاا الفعال بالكفوا لل وبااع الاشوا ت بال اع وت بال ال وت بال علب واا باأل كواا بالبقوا  ول "
الابة وووه بالاقااوووت ااووواا احق وووق صوووالل الع ل ووواا اإلعاا وووت ال ا  لوووت  وووك الاصطووو ط بالا يووو ا ب 

 .( 99-90ص، 8002، األهعات " ) ال عهبل بآصابل
 بهك اص ع اج الح بي بالصالق لل بااع ال اعاظ  ك ، هك غ ل ت احق ق األهعات اباسطت ال اس

بهك اص ع اج ا ل  ة بغت  هاااا ب باه  األشصاص ال ع  و ل االوه ، ت شطت  عالت ب ف عظ
 .( 6، صPettinger، 8002)  األ شطت

  "وول صووالل القووبر الاشووا ت العا لووت  ووك ال  ي ووت اا ووت البالووبل  ال هوواا وول   ةووا  هووك  اإلعااظ 
 .( 91 ، ص8002السال ك،  ) " لب األهعات ال طلبات  ل قال ال  ي ت 

 

بهوذه البيوا ت ،  ل ليعااظ بيا ت ب هاا اقبا اها  ك سا ل احق ق تهوعات ال  ي وت الاوك اوع اها
بتح ا وووا  ووواا ، ( 89، صKroenke ،9222) " بالاقااوووت ، بالابة وووه، بالا يووو ا، الاصطووو طهوووك " 

        ع ووووج الابة ووووه بالاقااووووت بااصوووواذ القووووااااا الاالووووح ح ت  ووووك بي فووووت باحووووعظ هووووك السوووو طاظ بالوووواحكا 
لبيووا ت اإلعااظ اأ هووا    ( 91 ، ص8002السووال ك،  )السوو طاظ بااصوواذ القووااا ك ووا  ا  هووا اعووعاع ب ت

 ." بالس طاظ بااصاذ القااااا الاصط ط بالا ي ا" 

 

 :  وظائف اإلدارةالمعلومات بعالقة  0.2.2
 

عا ووع غلووب اع ل ووت الاصطوو ط  ، اعا ووع اإلعااظ  ووك تعا هووا لبيا فهووا غلووب ال علب وواا اغا وواعا كا وواا
 يواا ال واا   بس اسوت الاالوع ا باصسوا ااع ب  علب اا صااة ت غل القبا  ل بالاشا عاا باللوبا   

غوول الاطووبااا ب ، غوول ة هوبا ال  ي ووت  علب واا  حالووا  تب ،  وك العبلووت الاووك اع ول اهووا ال  ي ووت
عاصول ال  ي وت   ول  ول  علب واا ك ا احاواج اإلعااظ إلا واا غ ل وت الاصطو ط  لوب ، بغ اهاالاق  ت 

ت وووا  .ب علب ووواا غووول  كب ووواا ال شوووابع بس اسووواا باسووواااا ة اا ال  ي وووت، ال علب ووواا ال ال وووت
 : أي   ي ت اعا ع غلب ا ي   ل تساس  ل  اعاصلْ ل ه ابي فت الا ي ا  
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 ا وووك غلوووب ب بهووواله كووول الا ي  وووك الوووذي    ووول حوووعبع السووولطت بال سوووابل ت بالا يووو ا اإلعااي  (9
 .احع ع الالالح ااب  احع ع الباةاااتساس  علب اا 

 .ال  ي ت ك ه كل ال علب اا الذي  ا ل  ساا ال علب اا بق باا اصاالال ب  (8

اع وووك  حوووص  اوووا ج األعاس ال احقوووق ب قاا اوووه  وووط األهووووعات الاوووك ال اااعوووت ب ت وووا بي فوووت الاقااوووت 
 ك ا  ا ل اعا ت البي فت  هك ص ااا اا ا  علب اا غ ا حعث ب ا كال  ل ال فاواا ، ال حععظ

    اصا ووواا اووع ل  ووول اووو ل  ة بغووت الاوووعا ل ال ااحوووت اع ووك الاوووكببي فوووت ااصوواذ القوووااااا ، تل  حووعث
             ةاا هووووووا بسوووووولا ها   ل كووووووبل هووووووذا اصصا وووووواا الووووووح حا  وووووول  علب وووووواا حووووووبل هووووووذه الاووووووعا ل  الاووووووع 

  .( 80-92، ص8002) السال ك، 

 

 تعريف المعلومات اإلدارية :  0.2.2
 

"    ال علب وواا الاووك  تسووافاع   هووا  ووك   ةووا  البيووا ت الصاالووت اوواإلعااظ " هووك ال علب وواا اإلعاا ووت 
                      ال علب ووووووووووووووواا الاوووووووووووووووك اقوووووووووووووووعا لووووووووووووووويعااظ بهوووووووووووووووك، ( 12، ص8002صوووووووووووووووابل، السوووووووووووووووال ك بآ )

 ( : 882، ص8002) الشالك بال سبا، 
 

 ي  وواا  ووك بالووت ال باقووت باألحووعاث ال صالفووت بال ووا اظ غلووب اإلعااظ بالاووك ا  وول ال  ووا  الووذ
 . طااه الع ل اإلعااي

  احل وووول ال باقووووت باألحووووعاث السووووااقت بافسوووو اها للبالووووبل  لووووب العبا وووول بال اا ووووااا األساسوووو ت
 للبالبل  لب العالقاا الاك اااط العبا ل باحاكها. هبكذل، ال حععظ لها

  عاب وووت اإلعااظ  وووك ااصووواذ القوووااااا  ووول صوووالل اوووب  ا تسوووس ال قاا وووت بال فا ووولت اووو ل الحلوووبل 
 باإلةااساا الاع لت صصا اا ت  لها.

  اب  ا ال علب اا غل األحعاث باليباها ال سواقال ت )الا اوااا( األ وا الوذي   ك ول اإلعااظ  ول
 اإلغعاع لها بالاصط ط ل باةهاها.

 اق  ا الس اساا بالقااااا اإلعاا ت لا ال  عر  عال اها بكفاساها. 
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 ام :ـظــنـال 0.2.2

 النظام : تعريف 0.2.2.2
 :اسطها  ل بةهت  ياه باقع اصااا الااحث تب حها بت، ت  ا اععع ال يا اعا فاالقع اعععا 

  "لاحق ووووووووووووووووق هووووووووووووووووعت  ووووووووووووووووا  الاووووووووووووووووك اافاغوووووووووووووووول سووووووووووووووووب ا   ال كب وووووووووووووووواا وووووووووووووووول   ة بغووووووووووووووووت                              "
( Kroenke ،922292، ص ). 

 احق ق تهعات األة اس ال اكا لت بال اعاصلت بالاك   كل  ل صاللها  ب ة بغت  ل الع االا ت
     ةوووااساا ب عال ووواا ا ةووو  لاحق وووق هوووعت  ت وووه  ة بغوووت غ االوووا اشوووكل اا وووا ج ) بت، ال يووواا

                           ة بغوووووووووووت تهوووووووووووعات (  ووووووووووول صوووووووووووالل  عالةوووووووووووت الا ا ووووووووووواا  وووووووووووك  اووووووووووواظ     وووووووووووت  ع  وووووووووووت  بت
 .( 819، ص8002) ح بع بالصاشت، 

  ووو ل يوووابت ا   وووت  حوووععظ لاحق وووق  ة بغوووت  كب ووواا تساسووو ت اافاغووول    وووا ا  هوووا باع ووول 
 .( 12، ص8002لهعت  ل بةبعها ) السال ك بآصابل، ا

  "الوووو  ت للبالووووبل  لووووب هووووعت  عوووو ل،  ة بغووووت  وووول األةوووو اس ذاا غالقووووت  ووووط اع ووووها  ،     
                  "ب بةووووع ال يوووواا عا  ووووا عاصوووول  حوووو ط   ووووع ال يوووواا اووووال بااع ك ووووعصالا ب عطووووب ال صاةوووواا 

 .( 800، ص8002، ) تح ع
  "األ ي وووت الفاغ وووت ال ااااطوووت بال افاغلوووت    وووا ا  هوووا ألعاس  ب ة بغوووت   اي وووت  ووول األةووو اس ت

 .( 99، ص8090) الش طك بآصابل، " ق ق تهعات  حععظ ت شطت لاح

 ة بغووت  ول الع االووا الاووك اافاغول  عووا  وول  :بتل ال يواا هووااوو ل  السووااقت  ول صووالل الاعا فواا 
 سواط ط ال يواا بهوذا  واا  وك ا  وت  ح طوت   كول اقسو  ها  لوب ا  وت عاصل وت ، تةل احق ق هعت  ا

 .ص  احكا   ها ال ياا بار  ا  ا ا ب اأ ا اهابتصار صااة ت ، الاحكا   ها
 

 مكونات النظام : 0.2.2.0
بالع ل واا الاوك  ةا هوا ، بهوك  وعصالا ال يواا  ول ا  اوه، كل ال يا  ك  كب ااهوا الا  سوت اشااه

با  ل ، بال صاةاا الاك ا اج غ ع هذه الع ل اا  لب الا  ت الصااة ت، ال عصالاال ياا غلب هذه 
 ووا ب الااذ ووت الااةعووت غوول الووه ال صاةوواا ب ووعر  قاالاهووا لنهووعات ال يوواا غ الووا الوواحكا   ووه به

 .(9-8) ا  ه الشكل 
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ة  ط العبا ل العاصلت  ك اشك ل ال شاط ال ااع   ةا ه  ل غ االا  اع ت هك  ل  عصالا ال ياا 
 عال ووواا ب شووواطاا  ووول تةووول هوووذه ال وووعصالا اةووواي غل هوووا ، بغ اهووواباشوووا ت ب علب اا وووت ب ال وووت 

 ةا هووا  وول الووه   بال اووا ج ال ها  ووت الاووك اووا احق قهووا تبالاووك ا  وول اووعباها  لووب  صاةووااهووا  احب ل
اااصاذ اإلةااساا  اا ت الق اااةاه ال صاةاا  اعبع األ عال الااذ ت العكس تا   ا اش ا ، الع ل اا

، ( 68، ص8002) ح وووبع بالصاشوووت،  الاالوووح ح ت لل وووعصالا القاع وووت  وووك الع ل ووواا الاشوووا ل ت
الووذي  "ال وواط"بغ ل ووت الااذ ووت العكسوو ت بااصوواذ اإلةووااساا الاالووح ح ت  سوو  ها الوواعا اع الووا 

 .( 809، ص8002تح ع، )  ت  لب بالبل ال ياا ألهعا ه هع
 

               بك وووووووا  تالحوووووووي    وووووووه اوووووووا اإلشوووووووااظ للا  وووووووت  وووووووك آل وووووووت غ ووووووول ال يووووووواا  ص ت هوووووووا لوووووووا اتعااوووووووا  ووووووول 
                   ه  وووووووو هابهووووووووذا  ووووووووا صووووووووالف(  8002، تح ووووووووع) ( ب 8002، ) ح ووووووووبع بالصاشووووووووتاوووووووواتي   كب ااووووووووه

لاغااووا الا  ووت هووك ال(  922، ص8099) الكاللووعه،  ، ب ووار ل يوواا وول  كب وواا اصووا س ال  كووب 
الااحووث تل الا  ووت ل سووا ةوو سا   وول ال يوواا أل هووا  بةووبعظ قاوول   ةوواع ال يوواا باكب  ووه بسووااقب اعووع 

 ا ع ااه ب  ا ه باالاالك  هك ا  ت صااة ت  افاغل ال ياا  عها اأ اا  باأ  اا .

 األهعات

  صاةاا احب ل  عصالا

 الاحكا

 (2-0شكل )ال

 مكونات النظام

 :المصدر
( ، 8002ح بع، ص  ا كايا بالصاشت،  اس ل كاس ،) ،" عاا ال س اظ لل شا بالاب  ط 9ط" إدارة الموارد البشرية ،

 .68األاعل، ص –بالطااغت، غ ال 
( ،8002تح ع،  ح ع س  ا ،)" 809صاألاعل،  -، عاا ال س اظ لل شا بالاب  ط، غ ال9، ط" اإلدارة اإللكترونية. 



 21 

 نواع النظم :أ 0.2.2.2
لكل  ا  ه  ا ه ا هوك اقسو  ت الو يا ، ت باع ك  اظ ةعا ااعا ل ع اا الاقس ا  كل اقس ا ال يا  لب 

                وووووول ح ووووووث طا عووووووت  ووووووبااع ب صاةوووووواا ال يوووووواا ح ووووووث ا قسووووووا الوووووو يا ب قووووووا لهووووووذا ال ع وووووواا  لووووووب 
 (McLeod & Schell ،800998ب 99، ص : ) 

 الاةاا ت.ال يا ال اع ت : بهك  يا ااألت  ل  بااع  اع ت   ل الشاكاا  (9
الوو يا ال ع ب ووت )غ ووا ال ل بسووت( : بهووك الوو يا الاووك اسوواصعا  ووبااع  ع ب ووت غ ووا  ل بسووت  (8

 .كال علب اا بالا ا اا بذله اااا ا   ل  ياا  اعي

هوووذه ، ا   ع ب ووو ا  بلكووول الا ا ووواا بال علب ووواا ال ص  وووت   وووه اعااوووا  يا ووو،  يووواا  ووواعي بهووو الحاسووو 
ل ك ف ووت اصوو  ل هووذه الا ا وواا ، تك ووا  وول األ ي ووت ال اع ووت بت الا ا وواا بال علب وواا ا  وول باحووعا   بار

 ل ،  وووا ا  لوووه باعاوووا غ وووه هوووذه الا ا ووواا بال علب وووااب اووول ال هوووا ه، ال هوووا ببال علب ووواا لووو س هووو
 ل  .ا   وا ال يواا ال ع وبي  هوا ا وا    لوه ب عاوا غ وه  ول ت ي وت  اع وت، ال ياا ال اعي  ها اذااه

بهووذه ، لل يوواا ال ع ووبي ا  ا  سوو ا   وول صووالل غ ل ووت اعااووا  كب وو احب وول الا ا وواا  لووب  علب وواا  وواا
                 الع ل ووووووووت   كوووووووول تل احاووووووووبي  كب وووووووواا  حبسووووووووات بغ ووووووووا  حبسووووووووات ب كب وووووووواا صل طووووووووت   ه ووووووووا

 (McLeod & Schell ،800912، ص ). 

 

 نظم المعلومات : 0.2.2

 نظم المعلومات :تعريف  0.2.2.2
تشووكال الوو يا ال ع ب ووت الاووك ااعا وول  ووط  ووبااع تحووع  بهوو، يوواا ال علب وواا ك ووا ا  ووا ت ووباع الوو يا 

بقع ، بقع ذكاا األعا اا اعا فاا  ا بغت ل يا ال علب اا، غ ا  ل بست لك ها غا ت  ك األه  ت
 ل هذه الاعا فاا تل  يا ، تلفايها تك ا اك  ا   ا ا ااقا   ا   ها –ااتي الااحث  - ااصالف

 ال علب اا هك :

  " ااوووووووووووووووووووب وووولووعووو ووال اجووووووووووووووووووووواوإل ل وووووووووووووووووووواغوووفوواووك اوووووووووووووووووواوواا الوووووووووووووووووووب وووكو ول الوووووووووووووووووووت  وووووووووووووووووبغو وةو                                "
( Kroenke ،922280، ص ). 
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  "شواكاا اصاالوواصا ب ووبااع ، الاوواا ج، غاوواع الحاسوب ، ااك اووت   ية وت  وول األ وااع بابل فوت ت
باالاالك اب  عها  لب ال ساف ع ل ، باحب لها  لب  علب ااالا ا اا الاك  اا ة عها ب عالةاها 

 .( 92، ص8002)  اس ل، "  ك ال  ي ت 

 ا و  تل  يواا ال علب واا ستو  كف اهوذا اصسوا  سوات  لووب ، ال علب واا يا الاعا فواا السوااقت لو ول 
 كب ااووه   يوواا ال علب وواا  القووب  وول الا  ووت ا ا وواا  تعالةهووا ال يوواا ااسوواصعاا ،  صاةوواا ال يوواا

 .ال صالفت  ل اشا بحباس   بشاكاا ل  اج  ك ال ها ت ال علب اا
 

 أنواع نظم المعلومات : 0.2.2.0
ك ووا ذكا ووا سووااقا غ ووع الحووع ث غوول ت ووباع الوو يا  وو  كل ال  الوو ت  يووا ال علب وواا  لووب تالوو ات 

طا قووت  ص ت  ووا  كافووك ه ووا اووذكا الوو ف ل لوو يا ال علب وواا ااعووا ل، غع ووعظ حسوو   ع وواا الاالوو  ت
 يوووواا  علب وووواا ب ،  يوووواا  علب وووواا  ووووعبي :ه ووووا (  921، ص8099اشووووا ل ال يوووواا ) اعلوووو ، 

 . لكااب ك
 

 نظم المعلومات المحوسبة : 0.2.2

 تعريف نظم المعلومات المحوسبة : 0.2.2.2
   بذلوووه ، ال علب ووواا كب ووواا  يوووا  كأحوووعالكا وووا  الحاسووو  بشووواكاا اصاالووواصا  وووذكا غوووعع  ووول 

    هووووذه األعباا احسوووو     ،  ه ووووت ةووووعا  ووووك  يووووا ال علب وووواالعاووووا تعبااا  هووووذه الحباسوووو    تلاسووووا  
( Kroenke ،9222هك ت هوا اسواغع  وك  80، ص )واعظ قوعااا ب ، اصو  ل باسوااةاع للا ا واا  

ةووعابل باقوواا ا باسووبا ا ا  ووت بالووبا غلووب شووكل غوواا ال علب وواا ب ، غ ل ووت   اوواج ال علب وواا
         للحالوووووووووووبل غلوووووووووووب الا ا ووووووووووواا     ااالوووووووووووال ظةه  بتل الحباسووووووووووو   اع ووووووووووول كوووووووووووأ، بب وووووووووووا ق   سوووووووووووقت

   " الحاسب     ل األعاظ األساس ت ل يا ال علب اا  ذه  اعا الكا ا   لب تل "لذا ، بال علب اا
ب او  ل ،  ب وط غالقوت الحاسو  او يا ال علب واا( 8-8)شوكل بال، ( 81، ص8002) السال ك، 

 وواا    ووا اشوو ل  يووا ال علب ،  يووا ال علب وواا ال حبسووات اشوو ل الحاسوو  كأحووع تهووا  كب ااهوواتل 
:            ب  كووووول اعا وووووت  يوووووا ال علب ووووواا ال حبسوووووات اأ هوووووا ،  حبسووووواتغ وووووا تصوووووار  حبسوووووات ب  ي وووووا  
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                              ( 80، صKroenke ،9222)  " حاووووووووووووووووووووبي غلووووووووووووووووووووب الحاسووووووووووووووووووووب  يووووووووووووووووووووا  علب وووووووووووووووووووواا ا" 
 .( 81، ص8002السال ك،  )ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مكونات نظم المعلومات المحوسبة : 0.2.2.0
، بالاواا ج، بالا ا واا، باإلةوااساا، ص ست  كب اا هك : ال واس ل أل ي ت ال علب اا ال حبسات 

 الاشوووووا ، اإلةوووووااساا اعل  ووووواا للاشوووووا تل  وووووالااا ج هوووووك اعل  ووووواا للحاسوووووب  ك وووووا .بالحباسووووو  
         ، ( 80، صKroenke ،9222)  بالحباسوووووووووو    ع لووووووووووبل  ووووووووووك  يوووووووووواا ال علب وووووووووواا كشوووووووووواكاس

 . ا ل هذه ال كب اا  (1-8)بالشكل 
 

 دورة حياة أنظمة المعلومات المحوسبة : 0.2.2.2
،  ووا  كاووا ب   ووج،  ل كوول  يوواا  وول  يووا ال علب وواا ال حبسووات  شوواه الكووا ل الحووك :   ووه  بلووع

 (1-8الشوكل )لذا  وعباظ ح واظ ال يواا ال ب وحت  وك ،  ك  ها ت ال طات ب اعي بي فاه  ا   با
 :( 92، صMcLeod & Schell ،8009) ا ا اال ااحل الاال ت 

 اساصعاا ال ياا (2 اطا ق ال ياا (1 اال  ا ال ياا (1 احل ل ال ياا (8 اصط ط ال ياا (9

م المعلوماتنظ  

 

 

 

 المحوسبة المعلوماتم نظ

ويشمل: الحاسوب  

 البرمجيات والماديات )األجهزة(

 (0-0)الشكل 

 عالقة الحاسب بنظم المعلومات

 

 

 

 

 

 
 

 81ص، األاعل –غ ال ، عاا با ل لل شا، " اإلدارة اإللكترونية "، (2008غالس )، السال ك المصدر :
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 نظم المعلومات اإلدارية : 0.2.2

 تعريف نظم المعلومات اإلدارية : 0.2.2.2
، احااةهوا اإلعااظ ألعاس بيا فهواذكا ا سوااقا ال قالوبع اال علب واا اإلعاا وت بهوك ال علب واا الاوك 

بغا  ووا  يووا ال علب وواا بصلالوو ا  لووب ت هووا األ ي ووت ال ع ب ووت الاووك اسوواقال الا ا وواا بال علب وواا 
بالل  عوووواج غلووووب اعا ووووت  يووووا ال علب وووواا ، غل وووواك ووووعصالا باصاةهووووا ك علب وووواا ذاا ق  ووووت 

ت واع  باإلعاا ت كأحع ت باع ت قع باع  ك األعا اا العع ع  ل الاعا فاا ل يا ال علب ااب ، اإلعاا ت
 : ت  ياا ال علب اا اإلعاا ت اأ ه  كل اعا ب ، ت ي ت ال علب اا

 
 التجهيزات المادية

(Hardware) 

 البرمجيات
(Programs) 

 البيانات
(Data) 

 اإلجراءات
(Procedures) 

 البشر
(People) 

 حلقة الوصل

(Bridge) اآللة 
(Machine) 

 اإلنسان
(Human) 

 التعليمات
(Instructions) 

 الفاعلين
(Actors) 

 (2-0)شكل ال

 العالقة بين المكونات الخمسة لنظم المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reference : Kroenke, David, (1989), “ Management Information Systems ”, McGraw-Hill Book 

Company for manufacture and export, Singapore, pp96 
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  ة بغت غ االا  ااااطت    ا ا  ها اقبا اة ط ب عالةت باص  ل ب شا ال علب واا  ول تةول 
عغا ااصاذ القااااا بالاحكا  ك ال  ي ت ك وا   ك هوا ال سواغعظ  وك الا سو ق باحل ول ال شواكل 

بهووووذه ال علب وووواا احاووووبي ، ل االووووبا غوووول ال با وووو ط ال عقووووعظ بصلووووق   اةوووواا ةع ووووعظباكووووب 
األشوووو اس ال ه ووووت  ووووك ال  ي ووووت ب ووووك ا  اهووووا ب  علب وووواا غوووول األشووووصاص ال ه وووو ل باأل وووواكل 

 .( 91، صLaudon & Laudon ،8006ال ح طت ) 
  " ال يووواا الوووذي  ة وووط ب حوووبل ب اسووول ال علب ووواا  وووك ال  شووورا ب  كووول تل  سووواصعا ت باغوووا     

    " غع عظ  ول  يوا ال علب واا ل سواغعاه غلوب اوب  ا ال علب واا حسو  احا اةواا ال سواف ع ل
 .( 802، ص8002تح ع، ) 

  "سووا ع غلووب الحاسووب   وواا االوو   ه باطووب اه لووعغا ت شووطت  بكوول  يوواا  علب وواا  حبسوو  ت 
 .( 81، ص8002)  اس ل،  "بغ ل اا اإلعاااا بال  ي اا 

 "  طا قت   ي ت لاب  ا  علب اا غل ال ا ك بالحا ا بال ساقال ااعلق االع ل اا العاصل وت
 .( 808، ص8099) الكاللعه، " لل  ي ت با  اها الصااة ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2-0الشكل )

 حياة النظامدورة 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reference : McLeod , Raymond and Schell , George, (2001), “Management 

Information Systems”, 8th edition, Prentice Hall, New Jersey – USA, pp19. 
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ال علب واا  ل  يا غل غ اها  يا ال علب اا اإلعاا ت  ا        ل الاعا فاا السااقت تلة  ا   
     وو يا ال علب وواا اإلعاا ووت، ال  ي وواا عااظ اف عظ  وول  صاةوواا هووذه الوو يا بهووك الةهووت ال سوو بهوو

اعووووا ال سووووابل ل الصووووا ل   وووول لووووع ها الحاةووووت  ب" االوووو ا غلووووب تسوووواس حاةووووت اإلعااظ العل ووووا ت
 .( 22، ص8002با ت لل عا ت " ) السال ك بآصابل، ال ا 

 منظمات األعمال :دور نظم المعلومات اإلدارية في  0.2.2.0
ااععع تعباا  يا ال علب اا اإلعاا ت  ك ال  ي اا باصالت ااعا للبيوا ت اإلعاا وت الاوك الو  ا 

تعباا عاصل ووت  تعباا هووذه الوو يا  لووب(  21، صKroenke ،9222)  قووع قسووا ،  وول تةوول عغ هووا
 ( 16ص، 8002)  اسو ل، لوو ت وا ب قوا، (2-8الشكل )  ك بتصار صااة ت بهذه األعباا  لصالت

 :هكت  ك   ي اا األغ ال لب اا  ال ت تعباا ا  سل يا ال ع  ل 

 .عغا الع ل اا بت شطت األغ ال (9
 .عغا غ ل اا ااصاذ القااااا (8
 عغا اساااا ة اا األغ ال لاحق ق ال   ظ الا ا س ت. (1

  (   ل عبا هذه ال يا  الصص  ك : 62، ص8002السال ك بآصابل،  ت ا احس  )

 لب  صالت ال سواب اا اإلعاا وت غ وع الحاةوت  ل هوا لاواا   ااسوت بيا فهوا اقع ا ال علب اا  (9
 .باشكل ا اقا ك،  ك الاصط ط بالا ي ا بالس طاظ

 .احع ع باب    ق باا اصاالال ت ق ا بغ بع ا ا ل البحعاا اإلعاا ت  ك ال  ي ت (8
 .اق  ا  شاطاا ال  ي ت باق  ا ال اا ج اا ت االح   اص حاا اا (1
 .ال علب اا اشكل  صاالا ب ك البقا ال  اس  صاصاذ قااااا  عالتاةه    (1
ال ساغعظ غلب الا اا ا ساقال ال  ي ت باصحا اصا ال ابقعت اا ت ااصاذ اصحا اطاا الال  ت  (2

 . ك حالت بةبع صلل  ك احق ق األهعات
 .حفي الا ا اا بال علب اا الااا ص ت ال ابا ت (6
اوووك اصوووعا ال سووواف ع ل غووول الاطوووبااا الحع  وووت    وووا  صوووص اإلحاطوووت ال سوووا اظ اال علب ووواا ال (2

 ال ساف ع. ب شاطاا ال  شأظ ت
 الاع غلب اصسافساااا باكبل غل طا ق الاحابا ا ل ال ساف ع بال ياا. (2
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 المعلومات اإلدارية : أنواع نظم 0.2.2.2
أ باع  و،  ياا لا وابل العااسوت ألحوع ت وباع  يوا ال علب واا اإلعاا وت  وال اوع  ول شوكس  ول الافالو ل

 :ااعا ل ع اا الاقس ا  لبا قس ا اإلعاا ت  يا ال علب اا

تبص : ااعوووووووا لل سوووووووابر الوووووووبي فك الوووووووذي اصع وووووووه الوووووووه الووووووو يا   كووووووول اقسووووووو ا الوووووووه الووووووو يا  لوووووووب                   
( Kroenke ،922282، ص ) ب (Laudon & Laudon ،800612-19، ص  )         
 : ( 928-922، ص8099اعل ،  )ب ( 22، ص8002،  اس ل )ب

تي ، بهوك  يوا اوعغا الع ل واا باأل شوطت ال ب  وت لل  ي وت،  يا  عالةت ال عوا الا الاةاا وت (9
 .ت سابر اإلعااظ الع ل اا ت ها اعغا 

ااصواذ  بعغوا حول  شوكالا  حوععظ ت باطا قواا ذاا هوعت صواص بهوبهوك ،  يا عغا القوااا (8
  . سابر اإلعااظ البسطببهك اعغا ، قااا ااصسافاعظ  ل  اص  ا عظ

 .باساصعا إلعااظ األ شطت ال ب  ت -ا ع اها ال  ق – يا ال علب اا اإلعاا ت  (1

 (2-0)الشكل 

 وظائف نظم المعلومات في المنظمات

 

 

 

 

 
 

Reference : Kroenke, David, (1989), “ Management Information Systems ”, McGraw-Hill 

Book Company for manufacture and export, Singapore, pp84 
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      ( 12-19، صLaudon & Laudon ،8006) ب(  Kroenke ،9222) ت وووات  ل هوووا 
 : ( 8099، ب) اعل 

  .بهك األ ي ت ال ساصع ت  ل قال اإلعااظ العل ا ل اااعت ال  ي ت ككل، الا ف ذي العغا يا  (1

               ( 22، ص8002،  اسووووووووووووووووو ل )ب ( 82، صKroenke ،9222 )   ووووووووووووووووا ت وووووووووووووووووات  ل هوووووووووووووووووا 
 : ( 928-922، ص8099اعل ،  )ب

بهوك  يوا اسوهل األ شوطت ال كاا وت   ول ،  يوا الاشوا ل اللوك لل كااو  ب يا  عااظ ال كاا  ت (2
اسالها  . سابر  عااظ ال علب اابهك اعغا ،  غعاع ال ااسالا بار

 .( 8099، ) اعل ب ( 8002، )  اس ل ل سابر اإلعااظ العل ا يا  عااظ ال عا ت :  (6
 .( 22، ص8002)  اس ل،   يا ال علب اا اصساااا ة ت (2
 .( 22، ص8002)  اس ل،   يا ال عالةت الاحل ل ت الفبا ت (2

 

 وك ال  ي ووت ا قسوا  يوا ال علب وواا ااعوا ل وبع األ شووطت البي ف وت الاوك اووعغ ها هوذه الو يا :    وا ا
                 ( 861، ص8002 وووووووووووك السوووووووووووال ك بآصوووووووووووابل، السوووووووووووال ك ال شووووووووووواا  ل وووووووووووه  )اإلعاا وووووووووووت  لوووووووووووب 

 : ( 20، ص8002 اس ل،  )ب

 . يا ال علب اا الاسب ق ت (9
  يا ال علب اا الع ل اا ت. (8

  يا ال علب اا ال حاسا ت بال ال ت. (1
 . يا  علب اا ال بااع الاشا ت (1

بتح ا ووا اكووبل هووذه الوو يا البي ف ووت  تيت ووا  اغ ووت  وول ، اسوو ب اووال يا البي ف ووتبهووذه الوو يا األااعووت 
ال بي فووك  هووا  ووك لل علب وواا ا ةوو يوواا  علب وواا  عااي  اكا وول اح ووث  وواااط كوول  يوواا  اغووك 

 .( 22، ص8002ال  ي ت )  اس ل، 
 

 فوائد حوسبة نظم المعلومات اإلدارية : 0.2.2.2
با وا تل  يوا ، احس   ا ذكا اه سااقا تل  يا ال علب اا   هوا ال حبسو  ب  هوا غ وا ال حبسو 

 حبسووات  ال علب وواا اإلعاا ووت تحووع ت ووباع  يووا ال علب وواا    هووا ا قسووا  لووب  يووا  علب وواا  عاا ووت
   ا هك الفبا ع ال اةبظ  ل حبسات  يا ال علب اا اإلعاا ت ؟، بتصار غ ا  حبسات
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( تل هووووذه  8002، تح ووووع) ب(  8002، ) الشووووالك بال سووووباب(  8002، السووووال ك )  ووووه احسوووو  
 :الفبا ع هك

  ل باط  ل قع ت ل  عكس   ةااا غلب  سابر الصع اا ال ا ااس ط اإلةااساا. 
 ةا  ال عا الا اإلعاا ت ال صالفت اصاالاا بقا ا ف ذ  . 
 .العقت بالب بح  ك الع ل اا اإل ااة ت ال صالفت عاصل ال اسست 
 ط ال اسساا األصارب  ذااهاا ل عبا ا ال اسست  ااسه ل اصاالاص . 
 األ ووووعي العا لووووت ال سووواصع ت  ووووك األغ ووووال ال كاا ووووت الباق ووووت باقل وووول ، اقل ووول اسوووواصعاا األبااق

ا عوووعاا الحاةووت ل صوووا ل ، هوواباصحافوواي ا ابي وووت ال ووبيف ل ال هوواظ اك بلبة وووابالااك وو  غلووب 
 . ا   ةااا غلب غ ل ال اسستا لنبااق بالب ا ق  ا  

  ي ت ا ااا  ت ل صالل ع ل اال  كال  اعي بار  ا الاإلعااظ ب  . 
 عااظ ب اااعت اإلعاااا ال صالفت لل اسست كبحعظ  اك  ت باحعظ . 
 اعاها األالل ت اأسلب   بحعاة  ط الا ا اا  ل  ال. 
  تقل  ةا   ةااساا الع ل ااكلفت  ال ت. 
 اقل ل  عبقاا ااصاذ القااا ااب  ا الا ا اا بااطها ا ااك  ااصاذ القااا. 
 اب  ا ال علب اا بالا ا اا لل ساف ع ل االباظ  با ت. 
  ساغت  ك ال با ط لت ت اا األسابع 81اقع ا الصع اا لل ساف ع ل االباظ  ا  ت. 
 اع  ق  فهبا الشفا  ت بالاعع غل ال حسبا ت. 
 الحفاي غلب سا ت ال علب اا باقل ل  صاطا  قعها. 

 

 المبحث الثاني : إدارة الموارد البشرية 0.0
 

   ق  ص غلووب األالووبل ال اع ووت الاووك احقووق ال ووابظ اوواالووطالح ال ووباع ص ا ط باووالاغا  وول تل كل ووت ت
  وووااعاا  ووول صوووالل اسووواصعاا  ب  كووول تل  حقوووق  وووابظ ت ص تل ال وووباع الاشووواي ، احقوووق   وووااعاا بت

بل س  ل صالل غ ل ت الاحب ل بالاا  ا الاك احعث لل بااع ال اع ت لكوك احقوق ،  هااااه ب عا اه
قوعااا  حوعبعظ ا  عوه  ول  حوعاث  اذ بت بال عا ت  الوا  الفواع غواة ا    اعبل هذه ال هاااا .ال ابظ
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بالقووووووعااا ، بال هووووواااا، صاوووووع تل   الوووووه الصاوووووواظ ا   ووووووباعلكووووووك  الوووووا  الفووووواع   .الاحوووووبل بالاا  وووووا
بغ ووع ا اسوواط ط ال  ي ووت تل احالوول غلووب  ووبااع  .باصسوواععاعاا الال  ووت ألعاس  هوواا  اصالالووت

 صوو بل  وول ال ووبااع  هووذه ال  ي ووت لووع ها ل    وو  كل القووبل ، ال عا ووت بال هووااظااووبا ا لووع ها  اشووا ت
  .( 82، ص8002) حسل،  الاشا ت

 

 البشرية :الموارد  0.0.2
ة  ط ال اس الذ ل  ع لبل  ك ال  ي وت ااسواس ب اابسو ل  ل ال بااع الاشا ت لل  ي اا اا  ل 

ب ة بغووت  ووت الووذ ل ةووار اووبي فها   هووا ألعاس كا ووت بيا فهووا بتغ الهووا احووا  يلووت  قا اهووا الا ي  
ال  ي وت   ل الصطط باأل ي ت بالس اساا باإلةااساا الاوك او يا تعاس  هوا ها با ف وذها لبيوا ت

 .(80-92، ص8090الاح ل، )غاع  اقالع احق ق اسالاها بتهعا ها باساااا ة اها ال ساقال ت
 

 إدارة الموارد البشرية : 0.0.0

 إدارة الموارد البشرية : تعريف 0.0.0.2
بهووك  ول تشووقها ، اعااوا بي فوت  عااظ ال ووبااع الاشوا ت  حووعر تهوا البيووا ت اإلعاا وت  ووك ال  ي واا

اقلاوه ، اةسوعه بابحوه،   وه اإل سوال، ااعا ل  ط تك ا  صلبقواا ا  اعق وعا   غلب اإلطالق  ذ ت ها 
 ل هووذا الاعق ووع  ةعوول ب ووط اعا ووت شووا ل  .احاةااووه باغاااووه بااةاهااووه، ا قا اووه با  اووه، بغقلووه

 ا ك  ووا  وول األعا وواا تللووبقووع حاب ، بكا وول ببات إلعااظ ال ووبااع الاشووا ت ت وواا  ووك غا ووت الالووعبات
 ال فهبا  كال   ها : ط  طااا لهذا ا

 

  "عااظ ال ووووووووبااع الاشووووووووا ت هووووووووك اصسووووووووافاعظ  وووووووول األ ووووووووااع  ووووووووك احق ووووووووق تهووووووووعات ال  ي ووووووووت  "                    
 (Mondy & Noe ،80021، ص ). 

 

  غ ل ت اصساصعاا األ  ل لل وبااع الاشوا ت ال بةوبعظ  وك ال  ي وت بالاوك اسواغع  وك الحالوبل "
اسووالاها االووباظ بار ةووا  ،   ا سوو ها  ووك األسووباق ال صالفووتبالحفوواي غلووب افووبق ال  ي ووت غلووب 

 .( 16، ص8002ال عابي،  )"   عالت
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 " با   ووت ، ة  ووط األ شووطت اإلعاا ووت ال اااطووت ااحع ووع احا اةوواا ال  ي ووت  وول ال ووبااع الاشووا ت
ب  حهووووا الاعووووب ا بالاحف وووو  بالاغا ووووت الكا لووووت   اهووووعت اصسووووافاعظ ، با ووووط كفاساهووووا، قووووعاااها

 .( 29، ص8090، اب  ق ) "  ل ةهعها ب كاها  ل تةل احق ق تهعات ال  ي تالقالبر 
 "  ة بغوووت األ شوووطت بالةهوووبع اإلعاا وووت الاوووك اسوووعب لحالوووبل ال  ي وووت غلوووب احا اةااهوووا  ووول 

بالحفاي غل ها  ل تةل احق ق األهعات الا ي   ت اأغلب ، ال بااع الاشا ت باطب اها باحف  ها
 .( 92، ص8099) غا ا،  " سابر  ل الكفاسظ بالفاغل ت 

  عااظ ااكوو  غلووب ال شوواطاا اإلعاا ووت الصاالووت بال اعلقووت اوواأل ااع بال ووبيف ل بالعووا ل ل   وول  "
عااظ ال بااع الاشا ت اااا احق ق تهعات غل ا  ك ا   ت باطوب ا  الاصط ط  ك  عااظ األ ااع بار

 .( 92-92، ص8098) الحا اي، " ال بااع الاشا ت بالكباعا الاشا ت 

ب وووار الااحوووث تل الاعا فووواا السوووااقت كلهوووا اوووالصص  وووك تل  عااظ ال وووبااع الاشوووا ت هوووك : الةهوووع 
  وا ت ألهوعات  هالاحق ق تهعا  ي ت ال اذبل لالسافاعظ ال  لب  ل ال بااع الاشا ت العا لت  ك ال 

 .العا ل ل الاك ص ااعااا  ط تهعات ال اسست بذله كله  ك  طاا صع ت ال ةا ط
 

 رة الموارد البشرية :أهداف إدا 0.0.0.0
" اسوووا ااا اوووب  ا ال وووبااع الاشوووا ت لل  ي وووت اوووالكا بالهوووعت األسووواس إلعااظ ال وووبااع الاشوووا ت هووو ل 

   وووول تةوووول ا كوووو ل ال  ي ووووت  وووول احق ووووق تهووووعا ها بتهووووعات العووووا ل ل بال ةا ووووط اكفوووواسظ ، بالكفوووواسظ
 لووب تهووعات   قسووا هووذا الهووعت األسوواس ، ( 12-12، ص8002 ،ال ووعهبل بآصووابلب اغل ووت " )

 :( 8099، ) الطااب تب(  8099، ) غا اب(  8006، ) الال ا ك  اغ ت لعل  ل تاا ها

 اصصا اا العق ق للكفاساا لشال األ اكل الصال ت. 
  اصاافوواع ا  ااة ووت العووا ل ل  وول صووالل اشووة عها غلووب اووذل ةهووبعها الةسوو ا  ت بالعقل ووت  ووك

 .الع ل باإل ااج
 بالااااط ا ل ة بع العا ل ل اال  ي تاحق ق اص سةاا  بالسعك  ح. 
 اقع ا  صالت الصع اا للعا ل ل. 
 ةاع   ا  غ ل الحك آ ل  . 
 شاس قاغعظ ا ا اا بار عاع العا ل ل اكل  ا  حااةب ه   ها  . 
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 بغ اهالعا ل ل  ل ح ث الااق ت باألةبا بالاعا   ل ل الععالت باكا ا الفاص  ب قا ت ة. 
  ووول اصا ووواا باع ووو ل  عااظ ال وووبااع الاشوووا ت احق وووق اص سوووةاا بالاووواااط بالاكا ووول اووو ل س اسووواا 

بذلوووووه االشوووووكل الوووووذي   كووووول  ووووول احق وووووق ، بغ اهووووواببالوووووت البيوووووا ت باألةوووووبا بال اااووووواا 
 .اصساصعاا األ  ل لل بااع الاشا ت

 

 أهمية إدارة الموارد البشرية : 0.0.0.2
 ط الاشا  هذا    حها  ل األه  وت بالصطوباظ بال كا وت  وك عااظ ال بااع الاشا ت ااعا ل بح ث تل   

( تل  عااظ ال وووبااع الاشووووا ت  10-12، ص8002 وووذكا ) ال وووعابي، ب ،   ي ووواا األغ وووال الك  وووا
 : ك ال  ي ت بذله لنساا  الاال تاحال ته  ت كا اظ 

  ةواع   لوه  بتال بةبع البح ع الذي ص   كل اقل وعه  ب ها ااعا ل  ط تها ال بةبعاا   ها به  
ال ال  ي اا األصار بص   كل ص  ه لفاواظ     وت قاع وت كاق وت ال بةوبعاا األصوار الاوك ق ل 

 .ا الكها ال  ي ت
  ت ها ا ا اب اه لل  ي ت  ل  بااع اشا ت  اهلت ب اصالالت بذاا   كا  اا بقوعااا ب هواااا

ال ووعصالا بهووك اووذله احقووق كلفووت اافووبق ق  اهووا  ووك اقووع ا  صاةوواا لل  ي ووت  اسوواها، غال ووت
 .الكفاسظ بالفاغل ت لل  ي ت

  ت ال صالفووت  ووك ال  ي ووت  وول صووالل احسوو ل  لاكووا عااظ ال ووبااع الاشووا ت  ووك اصفوو ا الاسوواها
 . بغ ت ال بااع الاشا ت ب  اعظ الصااظ بالاعلا باالاالك اقل ل  اص الصطأ

   اا ااا بالا  ست الاك اع ل ل باةهت الل  عااظ ال بااع الاشا ت هك اإلعااظ ال ه ت باألساس ت 
 .الةع عظ  ك غالا ال با

 

 وظائف إدارة الموارد البشرية : 0.0.0.2
بقوع ذكواا هوذه ، ب وحا اعا فواا  عااظ ال وبااع الاشوا ت العع وع  ول بيوا ت  عااظ ال وبااع الاشوا ت

ولت ب ة لوت بار  وا  لوذله  والعااظ  وك اعوعاع الوه البيوا ت لو س غوععها، البيا ت  ك األعا واا  فال 
 عااظ ال وووبااع الكاوووا  بيوووا ت   عيووواقسوووا  .ةبا ووو   عااظ ال وووبااع الاشوووا ت لشووو بل   وووا   ها لكووو

 : ( 18، ص8090ش صت،  ب) تابي فا ل تساس ا ل ه ا  لب الاشا ت 
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 .بي فت  اصالالت -8          بي فت  عاا ت  -9
 

ال  ي وت  وط البحوعاا اإلعاا وت اشااه   ها  عااظ ال وبااع الاشوا ت  وك ح ث البي فت اإلعاا ت :  (9
              الاقااوووووووووت )الاق ووووووووو ا( ب  بالابة وووووووووه لل وووووووووبااع الاشوووووووووا ت بالا يووووووووو ا الاصطووووووووو طاشووووووووو ل األصوووووووووار ب 

                   (88، ص8006لالوو ا ك، ا)ب( 12، ص8002 ،ال ووعهبل بآصووابل) ت شووطاها بتعا هوواغلووب 
 .( 29، ص8090) اب  ق، ب

باغوا اصواالت الكاوا   وك ، ال وبااع الاشوا ت  وك ال  ي وتالبي فت ال اصالالت : اااكو  حوبل  (8
، األس اس باألغعاع لاله البيا ت  ص تل ال س  اا بال   بل  ش اال  لب  فس ال هاا اقا اوا

            ، ( McLeod & Schell ،8009)ب  كوووول الصوووو ص هووووذه البيووووا ت الاووووك ذكاهووووا 
                    ، ( 126ص ،8002، ) حسووووووووووووووووووولب، ( 10-12ص، 8002 ،ال وووووووووووووووووووعهبل بآصوووووووووووووووووووابل )ب
         ، ( 18-19، ص8002) ح وووووووووووووبع بالصاشوووووووووووووت، ب، ( 81-88، ص8006) الالوووووووووووو ا ك، ب
                   ، ( 12، ص8002) ال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعابي، ب، ( 88، ص8002) عاظ بالالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواا ، ب
                       ، ( 16-11، ص8099) غووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ا، ب، ( 22-21، 8090) اب  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق، ب
 :اسط بيا ت هك   ك ( 8099، ) الطااب تب
 .الاصط ط لل بااع الاشا ت بتاصط ط القبر العا لت  .9
 .احل ل باال  ا البيا ت .8
ح اا بي فت اه  ت  )اصساقطا  باصصا اا بالاع  ل  .1 ال وبااع الاشوا ت االك  وت بال بغ وت بار

 .) بي فت الابي ت (بت(  ال طلبات إل ةا  تغ ال ال  ي ت اكفاسظ
 .( اال  ا  ياا األةبا بالحبا  ) بت، ال بااع الاشا ت كا أظ اعب ا ب  .1
 .اال  ا  ياا اق  ا تعاس ال بااع الاشا ت .2
 .ا   ت ال بااع الاشا ت باطب ا باعا   ت .6
 .(البي فك اصط ط با   ت ال ساا قل بااق ت باصف ا ب الل ب )الاحاه البي فك   عااظ .2
 .( ال ه  تبالالحت السال ت ) ال حا يت غلب ال بااع الاشا ت  .2
  .( الع ال تاإل سا  ت ب لعالقاا ) ااحق ق ا ع اج ال بااع الاشا ت  .2

( تل √( البيووا ت ال اصالالووت إلعااظ ال ووبااع الاشووا ت ح ووث    وول ا وو  )9-8ب لصووص الةووعبل )
 .( تل الكاا  لا  ذكا هذه البي فتXبالا   )، الكاا  ذكا اله البي فت
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  (2-0جدول )

 الواردة في األدبيات الموارد البشرية الوظائف المتخصصة إلدارة
 الكّتاب

 
 الوظائف

(
McLeod 

& 

Schell ،

8009) 

 )ال عهبل
، بآصابل
8002) 

، )حسل
8002) 

)الال ا ك
 ،8006) 

) ح بع 
، بالصاشت
8002) 

)عاظ 
، بالالاا 
8002) 

، )ال عابي
8002) 

، )اب  ق
8090) 

، )غا ا
8099) 

، )الطااب ت
8099) 

اصط ط القبر  .9
 العا لت

X  ع ةها 
البيا ت 

ال الث  ك 
بي فت 

باحعظ هك 
"اه  ت 
ال بااع 
 الاشا ت"

√ √ √ √ √ √ √ √ 

احل ل باال  ا  .8
 البيا ت

X 
X 
 

 ك  ها ع ة √ √ √ √ √
 √ اصساقطا 

اصساقطا   .1
باصصا اا 

 بالاع  ل
√ √ √ √ √ √ √ 

 قس ها 
:  لب

اصساقطا  
 باصصا اا

√ 

ا   ت اعا   ب  .1
 ال بااع الاشا ت

سماها 

التعليم 

 التدريب

√ √ √ √ X √ √ √ √ 

الاعب  اا  .2
)األةبا( 

 بالحبا  

√ 

أضاف: 

إدارة "

نهاية 

 "الخدمة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

غالقاا الع ل  .6
)ا ع اج العا ل ل 

 باإلعااظ(
X √ √ X √ X X 

√ 
 ل  

بي فت 
 الال ا ت

X √ 

ال ا ت باغا ت  .2
 ال بااع الاشا ت

X √ X 
√ 

"األ ل 
 الال اغك"

√ X 
√ 

السال ت "
 "ال ه  ت

√ √ X 

اال  ا  ياا  .2
 ساقب ا األعا

X 
 اطل  

نةبا ل
 بالحبا  

X √ √ √ √ X X √ 

او"ب ط  ياا  .2
 الااق اا بال قل"

X X X √ √ X X X X √ 
ب ط س است  .90

بت ي ت 
ال بااع 
 الاشا ت

X X √ X X X X X X X 

  عااظ الا ا اا  .99
ال اعلقت 

 اال بيف ل 
√ X X X X X X X X X 

 8091 ةاع تةااه الااحث : المصدر
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 اصط ط ال بااع الاشا ت :بي فت 8.8.8.1.9 

اصطو ط ال وبااع الاشووا ت هوك الوه الع ل ووت الاوك  ول صاللهووا احوعع ال  ي وت احا اةااهووا  ول ال ووبااع 
        ( 12، ص8002اا ال صططوووووت  ووووول اإل اووووواج ) ال وووووعابي، ألعاس ال سووووواب ، الاشوووووا ت ك وووووا ب بغوووووا

          ك ف ووووووووووت  شووووووووووااع هووووووووووذه الحاةوووووووووواا ااووووووووووب  ا األ ووووووووووااع احع ووووووووووع ب ، ( 18، ص8002) حسوووووووووول، ب
                  باصاةاهووووواا بالصالووووووا ص الةسوووووو ا  ت ، بال عا ووووووت، ال  اسوووووا ل بال وووووواهل ل  ووووول ح ووووووث ال هووووواااا

باألهعات الصاالوت ، بذله  ل تةل احق ق األهعات العا ت لل  ي ت، ( 18، ص8002، ) حسل
ةووو سا  ووول باعااوووا صطوووت ال وووبااع الاشوووا ت ، ( 902، ص8090) اب  وووق،  للقطاغووواا العا لوووت اهوووا

احوعع اإلعااظ ك وت سوا اقل ال  ي وت  ول ب وعها الحوالك  لوب  ح وث، اصساااا ة ت العا وت لل  ي وت
 .( 29، ص8002 بااع الاشا ت اها ) عاظ بالالاا ، ب ط  اغب    ه اال سات لل

 

 :بي فت احل ل البيا ت 8.8.8.1.8 

           لهوووووا ك وووووال ب بقوووووط، األغ وووووال ال اشوووووااهت  وووووك ال  ي وووووت بالبي فوووووت هوووووك  ة بغوووووت  ووووول ال هووووواا ت
               وووووواعي ا ف ووووووذها  لووووووب اإلسووووووهاا  ووووووك البالووووووبل  لووووووب تهووووووعات ال  ي ووووووت ،  ووووووك اله كوووووول الا ي  ووووووك

 .( 22، ص8090ابي بةباع، ) الع  

   ا تل اكبل قال   شواس ال  ي وت، احل ل البيا ت ااا  ك ال  ي اا  ك  حعر حالا لل ت  ل غ 
تل اووواا اعوووع   شووواس ال  ي وووت بالاوووعس  وووك  بت، ب وووك هوووذه الحالوووت  سووو  ها الووواعا االووو  ا البيوووا ت

احع ووع "  :ااحل وول البيووا ت اأ هووغووات غ ل ووت (  29، ص8006) الالوو ا ك، لووذله  وو ل ، الع وول
ص  ت باع البيا ت ال طلبات لل شابع  ل صالل ة ط باسة ل الا ا اا بال علب اا غول البيوا ت

بصالا الها ، ب اطلاااها اعات غلب بالت البي فتال  علب اا ااااهذه الة ط ات ب ، "شاغل ها 
، ( 902، ص8099) الطااب وووت، ب ( 912، ص8002) عاظ بالالووواا ،  ب باالوووفااها بطا عاهوووا

بغالقاهوا ااق وت البيوا ت  وك ، احع ع الباةااا بال سو بل اا ال طلباوت  ول البي فوت بكذله اااا
 اهالا العا ل الذي   كول تل  شوال   ا ت  لب احع ع ، ( 982، ص8090، ) اب  ق ال  ي ت

 . ا  س ب اال باالفاا البي ف تب هب (  992، ص8090)   اا بآصابل  ، البي فت  ههذ

ال يووواا  وووعصالا بغ ل ووواا  ب ك  شوووك ا ووواباظ تل  كوووبل للع ل وووت تا ل ال فهوووبا الع ل وووااك ال يووو
 وووووعصالاها الا ا ووووواا ل ووووول البيوووووا ت  ع ل وووووت اح، ب صاةوووواا ك وووووا ا  وووووا سوووووااقا  وووووك  فهوووووبا ال يووووواا
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           الا ا ووووواا لاصووووواج  وووووك قالووووو  بااا ووووو ت  عالةوووووبغ ل ااهوووووا ، بال علب ووووواا الكا لوووووت حوووووبل البيوووووا ت
                ( 28، ص8006) الالووووو ا ك، ب صاةووووواا هوووووذه الع ل وووووت احسووووو  ، لوووووه  ع وووووب لالووووو اع القوووووااا

 :هك(  910، ص8002، ) عاظ بالالاا ب

)األغ ووال البالووت الووبي فك : ب ا  وول  ووك  غووعاع بالووت غوول  اطلاوواا البي فووت كالباةاوواا  (9
)ال سوووابل ت غووول ال وووباع بالصا بال سوووابل اا باأل شوووطت الاوووك  قوووبا اأعا هوووا شووواغل البي فوووت( 

العالقاا الا اس ت )  ل ب ، باألعباا ال ساصع ت، بيابت الع ل، بال ععاا باأل ااع باأل بال(
 . كل الا ي  ك ( اتس  ل  ك اله

               ،بالقووووووووووووعااا، بالصاووووووووووووااا، ال باالووووووووووووفاا البي ف ووووووووووووت :   ا  وووووووووووول  ووووووووووووك احع ووووووووووووع ال هوووووووووووواااا (8
             الاوووووك  ةووووو  ابا اهوووووا  وووووك شووووواغل البي فوووووت ، بالقوووووعااا الةسووووو  ت بالذه  وووووت، الاأه ووووول العل وووووكب 
 (. 910، ص8002، عاظ بالالاا  )

" لكوول بي فووت  ووك ال  ي ووت  اطاقووت الابي ووت"  سوو ب ب  كوول تل اب ووط هووذه ال اووا ج  ووك   ووبذج 
 .( 992، ص8006) الال ا ك، اطاقت 

 

 بي فت الابي ت :8.8.8.1.1 

بذلوه  ول صوالل اإلغوالل ،  ل  عااظ ال بااع الاشا ت اساغع  وك  ح واا ال وبيف ل الةوعع لل  ي وت
ا ب وووع بكوووواصا الابي ووووت الحكب  ووووت بالصاالووووت اطلاوووواا ب ، غووول الحاةووووت ل ووووبيف ل  ووووك الالووووحت

ةااس  قااالا الاالف تب ، الابي ت عااظ اصاااااا الابي ت بذله  ل صالل بي فوت "الابي وت" ، ار بار
(McLeod & Schell ،8009 ،111-111ص ).   غ ل وووت "  : هوووك  ع ل وووت الابي وووت  ذا

 ( 28، ص8002عاظ بالالوووواا ،  ) " الحالووووبل غلووووب ال ووووبيف ل ااألغووووعاع بال وووواهالا ال طلباووووت
            بذلوووووووه ، ( 802، ص8099، ) ع وووووووايال ابقعوووووووت  وووووووك ال سووووووواقال  بلشوووووووال البيوووووووا ت الحال وووووووت ت

        ،بااغ وووو  األ ووووااع ال وووواهل ل للع وووول  ووووك ال  ي ووووت، اإلغووووالل غوووول البيووووا ت الشوووواغاظ وووول صووووالل 
            ال  ي ووووووت بذلووووووه ااوووووواا احق ووووووق تهووووووعات ،  ووووووا اصا وووووواا ت  وووووول الع االووووووا ال اقع ووووووت باع  وووووو ها

باالاوالك    وه  وول ، ( 998، ص8099) الطااب وت، ب ( 908، ص8090)   واا بآصوابل  ، 
           ااأكووووووع ال  ي ووووووت ت هووووووا ا الوووووه عا  ووووووا العووووووعع ال  اسوووووو   وووووول ال ووووووبيف ل صوووووالل غ ل ووووووت الابي ووووووت 

             كوووووذله ب وووووك البيوووووا ت الالوووووح حت  الوووووذ ل   الكوووووبل ال هووووواااا ال  اسوووووات ب وووووك البقوووووا ال  اسووووو 
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 (Mondy & Noe ،20022، ص ) ،بكوذله     ( 802، ص8006، ) الالو ا ك كول  ول ب وار
     ، ( تل بي فوووووت الابي وووووت اشووووو ل  ال وووووت  ااحووووول تساسووووو ت 891ب28، ص8002) عاظ بالالووووواا ، 

 هك : الث بيا ت  اغ ت ب ت

 لالاع   (1 اصصا اا (8 اصساقطا  (9

غ ل اا الاحث بالعااست بالاحاي غل ال بااع الاشا ت ذاا  )الةل ( : هك "اصساقطا   (9
بالع ل غلب ، ال ساب اا الا ي   ت تل لس البيا ت الشاغاظ  ك  صال  الكفاسظ بالاأه ل 

غلب تل (  916، ص8090، " ) اب  ق با اقاس األ  ل  ل ا  ها للع ل االه  ت، ةذاها
، ( 992، صMondy & Noe ،8002 كبل ذله  ك البقا ال حعع باأغعاع كا  ت ) 

البيا ت الشاغاظ بعغبظ  اإلغالل غلبذله  اا  ل صالل العع ع  ل الطاق بالبسا ل   ها 
 .( 806، ص8006) الال ا ك،   ل اابا ا   ها الشابط للاقعا لاللاحاق اهذه البيا ت

 لووووب لع ل ووووت الاووووك اقسووووا ال اشووووح ل لشووووال البيووووا ت الشوووواغاظ ااصصا وووواا )ال فا وووولت( : هووووك  (8
، (802، ص8006)الالوو ا ك،  ا ب ة بغووت تصووار اووا ا ة بغووت  وواا اع   هوو،  ة ووبغا ل

لاأكوع للشال البيوا ت الشواغاظ  هاال قع ت   الابي ت عااست باحل ل طلااا بذله  ل صالل 
فسوواا قوواالاها باصااووااها باصسا ووا  ،  وو ها وول اووب ا ال باالووفاا بالشووابط ال طلباووت للبي فووت 

قاعا ل بال اهل ل الشصاص األا اقاس  ا ، ( 928، ص8090ب حالها طا ا ) اب  ق، ، غ ها
 .( 992، ص8099، ) الطااب ت غلب الق اا اأغااس البي فت

الاع  ل : هك غ ل ت اصا اا  ها ك لشصص باحع  ول او ل  ة بغوت  ول األشوصاص الوذ ل اوا  (1
الع ل وت الاوك ا وط الشوصص ال  اسو   بهوك، البي فوت ال اشوح ل إلشواالها ب قاالاها للع ول ت

باعووع الووعبا قووااا الاع وو ل ااووعت غ ل ووت  .( 12، ص8002) ال ووعابي،   ووك ال كووال ال  اسوو 
                 ، الابة ووووه تي اقووووع ا الشووووصص الووووذي اووووا اع   ووووه  لووووب ال  ي ووووت بالبي فووووت بالوووو  الس بالعووووا ل ل

       ،  ا غوول ال  ي ووت بالبي فووت بالعووا ل ل   هوواهشووف بعلب وواا كااا ووا ت ووق   ووعاعه ا بذلووه غوول طا 
(  980، ص8099الطااب ووت،  بلهووذا السووا   سوو ك )، ( 812ص ،8002) عاظ بالالوواا ، 

    الا ا وا وا قوااا ، -اصصااواا- اواظ الاةااوت الابة وه  لوك ب ، " الاع و ل بالابة وه هذه ال احلت او"
 الا الك  ا  ل ت ي ت الاع  ل غلب تل  ب ط ح ث ، ( 891، ص8002) عاظ بالالاا ، 



 38 

            الفوووواع الووووذي اووووا اع   ووووه احووووا اصصااوووواا ل ووووعظ     ووووت  حووووععظ ااوووواابح اوووو ل سووووات تشووووها بسوووو ت
 .( 802، ص8006، ) الال ا ك

 

  كا أظ باحف   ال بااع الاشا ت :اعب ا ب بي فت 8.8.8.1.1 

اعب  اا غلب شكل األغ ال الاك اكلفها اها   ي ااها ب اقا بل  قااال ذله بل  بيف اعي ال
ب ع ك االاعب  اا  ا  القاه ال بيفبل ، ( 80-92، ص8090، بي ف ت ) غاع الاح لب  ا ا 

ال  ا ا  ا  القاه  با   ا اش ل ال  ا ط ت، اباا  بتةبا بتاااح الا  ت ب ا  لب ذله ل  قعا 
                  ا  قعي   ل اإلةا اا  ع بغت األةا ب ا شااههااشكل غ قاال غ له  بلال بيف

 (Maund ،8009119ب110، ص ) ،قبع  ا  حالل غل ه الع ال  ل ب هاألةبا بال قالبع ا 
 ع لبل  ك الاال  تغ اص  عب ت ب س بل اأالحا  ها غ ل ب تسابع  ب با ت بت تساغ قاال كل 

ا  قاال تغ الها ل شها ب ال بيفاا  ال قبع الاك  القاها  قالع االاب ا   ا ، ال اقاسق الال ال
 .( 929ص، 8090ش صت،  بتا )الا  اس ق الال ب س بل اأالحا  ال  ت كااال

 

ب حاه هوذه الحاةواا ، ل  لكل شصص حاةاا كا  ت   ه  علبا ت، بي فت ع ط بحف  العا ل لت ا 
 ااحوواه عبا عووه ، باشووعاه اعووعا الاووبا ل،    ووااا صااة ووت هووك الحووبا      ذ اةعلووه  ووك حالووت اأهوو 

      لوووووذا  ووووو ل    ( 191، ص8090) اب  وووووق،  ل  وووووااظل سوووووله سووووولبكا  وووووا  ووووول تةووووول  شوووووااع الحاةوووووت ا
       با شوووو ط ذلووووه السوووولبه ، شووووعاه بالاووووأ  ا غلووووب ااةوووواه سوووولبه ال ووووبيف ل ت" بهوووواحف وووو  العووووا ل ل 

"               بحاةااهوووووووا  لحاةااوووووووهال بيوووووووت بالا وووووووت ال  ي وووووووت ب بابة هوووووووه بةهوووووووت  ع  وووووووت احق قوووووووا ألهوووووووعات 
 .( 21، ص8002) عاظ بالالاا ، 

 

ل الووووات الاعب  وووواا لل ووووبيف ل  قااوووول تغ ووووالها اصغا اع ووووت  ووووك ال  ي ووووت بال كا وووورا  قااوووول  بار
  وا ت ، االو  ا ت ي وت األةوبا ال اعلقوت اكول  سوابر بي فوك  عو لاعوع تغ اها  بق العاع ت  واا 

الة وواغك للعووا ل ل  ووك ال  ي ووت بب قووا ب الحووبا   ال اع ووت بال ع ب ووت غلووب ال سووابر الفوواعي ل يوواا 
 فاوو ل البي فووت بيب افوواع غوول هووذه (  18-19، ص8002ح ووبع بالصاشووت،  ألعاس )ل سوواب اا ا

ب وووط ه كوووول ب ،  ال ووووا اق وووو ا البيوووا ت، ( 22-21، ص8090احسوووو  ) اب  وووق، ا ل ه وووا  ووواغ 
 .الفاعي بالة اغكالاحف   ب  األةبا بالاباا 
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        غ وووول اال سووووات لبيووووا ت بغ ل ووووت  يا  ووووت لاحع ووووع ق  ووووت بي فووووت ت بي فووووت اق وووو ا البيووووا ت : (9
ب وط  يواا غوواعل  ببالهوعت  ول ذلوه هو، ( 982ص، 8002، تغ وال تصوار )  الوطفب بت

 وط  بغلوب تسواس الا اسو لنةبا  قبا غلب تساس الا ا ول  وك األةوبا للبيوا ت ال اةا سوت 
               ك وووووا  سووووواغع اق ووووو ا البيوووووا ت  وووووك احع وووووع حوووووعبع ال  ووووواعظ ،   ي وووووتصوووووااج السوووووا ع  ب وووووا هووووو

         ووووك األةووووا الاووووك   كوووول لل  ي ووووت تل ابا ووووق غل هووووا صووووالل غ ل وووواا الافووووابا  ووووط ال قااوووواا 
 .( 182ب 822-822ص، 8006، ) الال ا ك

اة  ط البيا ت ال اشااهت  ك  ة بغاا  به ( :اباا السلا ) بالاباا  ب ط ه كل األةبا (8
احع وووع  وووا ، ( 802ص، 8099، غوووعع  ووول السووو اا األساسووو ت ) ع وووايحسووو   بغ وووت اقسوووا 

 .( 28ص، 8002، ) عاظ بالالاا لكل شا حت  الاباا  باألةبا بال  ا ا اإل ا  ت
 

 بي فت اق  ا األعاس :8.8.8.1.2 

لوذا ، بلوا  اوااط  اع ا حاا وه  و ل اواه، كل غ ل اشاي  عاا ه ال قالال باص حاات غل الهعت   وه
         ب عوووات اق ووو ا األعاس، كا وووا بي فوووت اق ووو ا تعاس ال وووبيف ل  ووول تهوووا بيوووا ت  عااظ ال وووبااع الاشوووا ت

                                  "  يوووووووووووووواا اسوووووووووووووو ك ل ااةعووووووووووووووت بق ووووووووووووواس تعاس األ ووووووووووووووااع ب وووووووووووووواق الع وووووووووووووول ل هووووووووووووووا ها " اأ وووووووووووووه: 

 (Mondy & Noe ،2002 ،222ص )  ا ت  اط ب سواب اا تعاس ال وبيف ل باعوا لها ب ق حلل 
          هووووذه األ  وووواط بال سووووواب اا  قووووب ا بااشووووو عباحع ووووع عاةووووت كفوووواساها الحال وووووت بال ابقعووووت كأسوووواس لا

غلووب  ا  وواق وواا الب ووط  ووبااط  عاا ووت با ي   ووت  فووك الاعا ووت ا، ( 122ص، 8002، )  الووطفب
ذه ال وبااط هوح ث ا  ل ، (18-19ص، 8002، ح بع بالصاشت ا ) غعالت الاقل  ال تساسها 

تعاس باةاووووواا غلوووووب بسووووو لت ا كووووول اإلعااظ  ووووول  الوووووعاا حكوووووا  ب وووووبغك غلوووووب قوووووعاظ ال بيوووووت 
ب وعر الاحسول الوذي طوات غلوب ، بالاحقق  ول سولبكه باالوا ااه ت  واس الع ول، ب سابل اا بي فاه

ةاواا ب سووابل اا بالاحقووق  ول قعاااوه غلوب اح ول با، تسولب  تعا وه لباةاواا ب سوابل اا بي فاوه
ب اااووو  غلوووب  الوووعاا الحكوووا قوووااااا ااعلوووق ، ( 118ب119ص، 8090، شووو صت بتاووو )  وووا  ت 

             ، صااةهوووووووا ب قلهوووووووا  لوووووووب غ ووووووول آصوووووووا عاصووووووول ال  ي وووووووت ت باووووووواق اها ت بااصحافووووووواي االعوووووووا ل ل ت
                               غووووووو ها الووووووولها باصسووووووواا اس  بأع اها تاووووووو باوووووووعا اها با   ووووووواها ت بت، ا   ووووووول عاةووووووواها ال ال وووووووت بت

 .( 986-982ص، 8099، ) الطااب تب(  822ص، 8002، ) عاظ بالالاا 
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 بي فت الاعا   بالا   ت :8.8.8.1.6 

 ط اطبا العلبا باسااع ال اا ااا غلب ا  ت ال  ي اا ب حابصاها الح   ت للاك ت  ط هذه 
لهذا اسعب  عااظ ال بااع الاشا ت  ك ، ال اا ااا ص   كل تل ااقب  هاااا ب عاات  بيف ها  ااات

 ل صالل بي فت اعا   ال  ي اا  لب ا   ت  هاااا ب عاات  بيف ها لاباك  اله الاطبااا 
الةهع ال  يا بال صطط له لا ب ع القبر الاشا ت  ك الةها  اأ ها " با   ت ال بيف ل الاك اعات 

اها باا  ا سلبكها بااةاهااها اشكل اإلعااي ا عاات  ع  ت باحس ل باطب ا  هااااها بقعاا
بالاعا    هعت  لب احس ل تعاس ال بيت ، ( 981ص، 8099، ) الطااب ت "   ةااك ا  اس

 بت –الا   ت ا   ا ،  ل صالل ا ب عه اال عا ت بال هاااا الال  ت لهذه البي فتابي فاه الحال ت 
         غلب ال بيت ل باقط تصار  ك ال  ي ت ب   ع قعااه  لب  غعاع  اهعت - الاطب ا

     ( 862ص، 8002،  الطفببغلب  باكات الاا  ااا ال ساقال ت )،  ساقاالباص اقال لاحاه ا
 .(81ب88ص، 8098، ال ا   ل باألكلاك)ب ( 202ص، Mondy & Noe ،2002) ب

 

 الاحاه البي فك : بي فت  عااظ8.8.8.1.2 

الاصف ا  بتال قل  بالبيا ت الشاغاظ  ل عاصل ال  ي اا غل طا ق الااق ت تغاعظ  ا  اا شال 
                           الع الوووووووووووووت  قووووووووووووول  بتاحا وووووووووووووه هوووووووووووووذه الع ل ووووووووووووواا ب طلوووووووووووووق غلوووووووووووووب ،  ووووووووووووول بي فوووووووووووووت ألصوووووووووووووار

بهوووذه الاحاكووواا ص اووواا اشوووكل غشوووبا ك بار  وووا اشوووكل  صطوووط    وووا (  812ص، 8099، ) ع ووواي
بتح ا وا  وواا اصسواا اس غوول اعوا ال ووبيف ل ، ال سوواا ال ه وك لل ووبيف لا   وت  ب سو ب ااصطوو ط ت
ل قل البي فك  لب  غاعظ اب  ط الع الوت باحق وق اوبا ل اهعت بي فت الاحا ه با . ل صالل الفالل

      ، ( 128ص، 8002، ه كوووووول الع الووووووت ل باكاووووووت  صالووووووت الاطووووووبااا  ووووووك ال  ي ووووووت )  الووووووطفب
، ( 812ص، 8099، ل باحسو ل ابحهوا ال ع ب وت ) ع واياهعت  لب  شااع حاةاا العوا ل ك ا 

 ب   ا  لك اعا ت  صاالا االبيا ت الفاغ ت  ل بي فت الاحا ه البي فك :

               الااق ت هك "غ ل ت  قل ال بيت  ل بي فت  لب تصار اا  ل   واعظ  وك الباةاواا بال سوابل اا  
                  كاله وا  عووا  ب اوك  القاهوا ال اع ووت بال ع ب وت تبالالوالح اا ب الواح  ذلوه   وواعظ  وك   ا وا الع وول ال

، (192ص، 8099، ع وواي)ب (821ص، 8090، شوو صت بتاوو)ب (122ص، 8002، ) الووطفب
باصحافوواي اهووا بغووعا  غطووا ها  اوواا ، بهووك اهووعت  لووب حفوو  العووا ل ل ال   وو  ل ل   ووع  وول الع وول
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       باةاوووذا   وووبيف ل ةوووعع لل  ي وووت  ووول صوووالل حسووول  عا لاهوووا لل وووبيف ل القوووعا ب ، لاووواه الع ووول
  .( 188ص، 8099، ) ع اي

لووه  ووك ال سووابل اا بال اكوو  باألةووا  ب  ا اقووال الفوواع  وول غ لووه  لووب غ وول آصووا  سووا"  ببال قوول هوو
 ووك  ووا  كووبل ال قوول بغوواعظ ، ( 186ب812، 8099، ) ع وواي" ل عالةاووه اعووا  ووابااا الع وول 

 وول  باووت  لووب تصووار ب  وول بحووعظ ا ي   ووت  لووب تصووار تب  فووس ال سووابر الا ي  ووك  وول غ وول لصووا ت
 .( 128ص، 8002،  ل   طقت ةااا  ت ألصار )  الطفبب ت

 .( 186، 8099، ) ع اي "  قل  لب بي فت تقل  سابل ت بتقل تةاا  "  به الاصف ا ت ا 

اهوا األ وااع بال  ي واا ب واا  ول صاللهوا الع ل وت الاوك  قوبا اأ وه " اصط ط ال ساا ال ه وك ب عات 
بهووذه الع ل ووت اوواا االاشووااه اوو ل "،  اق وو ا  قوواط القووبظ بال ووعت لن ووااع باصطوو ط اوو قالاها البي ف ووت

ال وبيف ل بال  ي وت ح وث تل األ ووااع  عا وعبل غلوب اق   واا اطووباها ال ه وك لا واس اسوواااا ة ااها 
                    ق اطووووووووب ا اوووووووواا ج للاطووووووووب ا ال ه ووووووووك بال  ي وووووووواا اووووووووا ا هووووووووذه الع ل ووووووووت غوووووووول طا وووووووو، ال ه  ووووووووت

( Hodgetts & Kroeck ،9228 ،122ص ) ،علب وواا غوول بكووذله غوول طا ووق  ااحاهووا لل 
 .( 920ص، 8099، البيا ت الشاغاظ ب اص الاعا   ال اهلت لها ) ع اي

 ،سولبكه  وك الع ول "لسوبس  بل  ل الع ل لععا كفاساه تالاسا   ال ها ك للعا  بهالفالل "  بتص اا  
بغوواعظ  ووا ااصووذ ال  ي وواا ذلووه القووااا صووالل  اوواظ اةا ا ووت  حووععها قووا بل الع وول بقووا بل الصع ووت 

 (.111، 8099، ع اي ة  تل اقعا ال  ي ت  ااااا قب ت لهذا القااا    ا اعع ) بت، ال ع  ت
 

 ( : ال ه  تبالالحت السال ت ) ال حا يت غلب ال بااع الاشا ت بي فت 8.8.8.1.2 

احسوووو   ووووا ذكووووا                            بي فووووت الوووو ا ت ال ووووبااع الاشووووا ت ااكووووبل  وووول  شوووواط ل  وووواغ  ل  اكووووا ل ل ه ووووا 
 (Mondy & Noe ،2002 ،060ص )  ( : 81ص، 8098، ) ال ا   ل باألكلاكب 

الووواااا  .9 اوووب  ا السوووال ت :  ووول صوووالل االووو  ا اووواا ج لح ا وووت ال وووبااع الاشوووا ت  ووول حوووباعث بار
 .قع ااعاا لها ت  اس   ااساها ألغ الهاالاك ، الع ل

اوووب  ا الالوووحت :  ووول صوووالل االووو  ا اووواا ج الوووح ت طا وووت ا   وووت اح وووك ال وووبااع الاشوووا ت  ووول  .8
 .األ ااا ال ااةت غل طا عت الع ل ب  اصه ال اعي
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 اإلالوواااا بب وواا ب ووط اا ووا ج الح ا ووت غوول طا ووق عااسووت كوول غ وول باحل لووه ل عا ووت ال صوواطا ت
          باووووب  ا البسووووا ل الاووووك   كوووول ابسوووواطاها تل اح  ووووه  وووول اإلالوووواات، الفوووواعالاووووك قووووع  اعوووواا لهووووا 

بغلب  عااس الالت األبل تل  ع لبا غلوب اوب  ا ا  وت غ ول آ  وت ، ( 922ص، 8099، ) غااس
   بغلوب  عااظ ال وبااع الاشوا ت حو ها باوبة هها  لوب ذلوه با سو قه ب ااقاوت ا ف وذه  ،بالح ت لل بيف ل

 (Mondy & Noe ،2002 ،060ص ). 
 

 اإل سا  ت ( : لعالقاا الع ال ت) اع ج ال بااع الاشا ت بي فت 8.8.8.1.2 

العالقواا اإل سوا  ت  وك اإلعااظ ة  وط الووابااط بالالوالا الاوك اقوبا او ل اإلعااظ بال ووبيف ل  قالوع ا
:     بهو ع وج ال وبااع الاشوا ت ت وا ، ( 861ص، 8090، شو صت ب) تاوبا ل هواصس ال وبيف ل ت فسوها 

غاوووا افع ووول  شوووااكت ال وووبااع الاشوووا ت  وووك الع ووول ل ووواا  ووول صاللوووه االووو  ا اووواا ج الوووذي  شووواط ال
اوب  ا بكوذله غاوا ، لسولطتبافب  وها شو  ا  ول ابالق واعظ باإلشواات  ااصواذ القوااااا شااكاها  ك 

بحوووول ، باصسووووا اع  لووووب شووووكباها، ط اووووتاها اطا قووووت   سووووا  ت  عووووا لب ، لهوووواالاغا ووووت اصةا اغ ووووت 
باوووب  ا اصاالوووال الفعوووال اووو ل ، ل ال  ي وووتا ووو ها باووو  بت، الا ي   وووت الاوووك ا شوووأ ا ووو هاالالوووااغاا 

باا ك تسلب  اقاات   ةااك ص  هعت  لب حالا تصطا ها اول  لوب االوب اها ، الا  س بال اابس ل
ح ث  اا  صااا ال بيت االصطأ باا وال الع ول الالوح   لوه ب سواغعاه  وك  باة اها  ك ال ساقال

          ( 420ص، Hodgetts & Kroeck ،2992)  كووووول اسووووو  اه اال الووووو حت وووووا   ب تعا ووووه به
، ( 81-81ص، 8098، ) ال ا  وووووو ل باألكلاووووووكب ( 866-861ص، 8090، شوووووو صت ب) تاووووووب

الاب  ق ا ل الباةااا بال سابل اا بيابت غ ل البي ف ت  ط  هاااا بصاااا بكذله  ل صالل 
عووووعل اوووو ل  ووووعصالا ب صاةوووواا ةهووووت ال الووووات ب تي  وووول صووووالل احق ووووق اإل،  ووووبيف لبقووووعااا ال

ل  ووول ت، ال بيوووت الابي ووت ب وووعصالا ب صاةووواا ،   لووت  وووعصالا ال بيوووت : سووواغاا الع ووولبار
           ،الابي ووووت : يووووابت الع وووول ب وووول ت  لووووت  ووووعصالا ةهووووت، : اإل ااة ووووت حة ووووا ب بغوووواهب صاةااوووو

                   ( 181ص، Maund ،8009 : العبا وووووووووووووووووع بال كا ووووووووووووووووورا لل وووووووووووووووووبيف ل )ب ووووووووووووووووول  صاةااهوووووووووووووووووا
بغا ت ال  ي ت  ل بااس افع ل  شااكت ال بيف ل  ك ، ( 866-861ص، 8090، ش صت ب) تاب

احق وووق الابا وووق اووو ل اها ا ووواا الع ووول باحسووو ل العالقووواا اإل سوووا  ت بع وووج ال وووبااع الاشوووا ت هوووك 
احق وووق الوووبصس بكوووذله ، ( 070ص، Rudrabasavaraj ،2996 )بط بحووواا األ وووااع بال  ي وووت 

 .( 866ص، 8090، ش صت ب) تا   هابل ع لر ال بيف ل ااةاه ال  ي ت الاك  باص ا اس لع
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دارتها نظم معلومات الموارد البشرية المبحث الثالث :  0.2  اإلكترونيوا 
 

اعع الاعات غلب  يا ال علب اا اإلعاا ت بت باغها الاك ذكا  ل ا  ها ال يا البي ف ت الاك  افاع 
باعووع الاعووات غلووب  فهووبا  عااظ ال ووبااع ، ال ووبااع الاشووا ت  ووك ال احووث األبلغ هووا  يووا  علب وواا 

كووال ص اووع  وول العووبعظ للااك وو  غلووب  يووا ، الاشووا ت بتاووا  بيا فهووا ب ها هووا  ووك ال احووث ال ووا ك
، اإلعااظ اإللكااب  وت علب اا ال بااع الاشا ت اإللكااب  ت اشكس  ل الافال ل  ل صالل الاعا ت او

، اإللكااب  ووت لل ووبااع الاشووا ت بته  ووت اإلعااظ  با ووعب ، اإللكااب  ووت ال ووبااع الاشووا ت يووا  علب وواا ب 
 .غاا ال احث ال الث  ل هذا الفالل ببهذا ه، هاالاحع اا بالالعبااا الاك اباةهب 
 

 اإلدارة اإللكترونية : 0.2.2
، الاطا ق وت  ل اإلعااظ ك الطل   ةا ع غتا  ا  ك اعا ت ال احث  ل ال اح وت اللاب وت بكوذا بيا فهوا

تل ا ةوو  ال عووا الا عاصوول اإلعااظ ااصغا وواع غلووب اك بلبة ووا "  :هووكلووذا  وو ل اإلعااظ اإللكااب  ووت 
                  ااكا وووووول  يووووووا ال علب ووووووواا  اس  اال ااسووووووالا با اهوووووو اوووووواا اشووووووكل  لكااب ووووووك اووووووعسا  تل ب ال علب وووووواا 

                    " ال علب وووووووووواا لاالووووووووووا  كوووووووووول ال هوووووووووواا بال شوووووووووواطاا ا ةوووووووووو  ااسوووووووووواصعاا اك بلبة ووووووووووا  اووووووووووعاصلها
اسواصعاا البسوا ل باأل ي وت بالاواا ج الاك بلبة وت ال ال  وت بهك " ، ( 11ص، 8002، السال ك )
 .(91ص، 8002، تح ع) "عااظ ال شابع اشكل  لكااب ك ا ا    ل  ةاحه  ك احق ق تهعا ه إل

 

 : نظم معلومات الموارد البشرية 0.2.0
بتحووع ت ووباع  يووا ، الاشووا ت هووك تحووع األ ي ووت البي ف ووت  ووك ال  ي وواا ل  يووا  علب وواا ال ووبااع 

ك الووو يا ال ع ب وووت الاوووغا وووا األعا ووواا هوووذا ال وووبع  ووول الووو يا اأ هوووا : ب ، ال علب ووواا اإلعاا وووت   هوووا
باحب وول ، ة ووط بالوو ا ت الا ا وواا الاووك االووت ال ووبااع الاشووا تباقووبا ا، اسوواصعا  ووك  عااظ األ ووااع

الووووووووووووعاا ال علب وووووووووووواا غلووووووووووووب شووووووووووووكل اقوووووووووووواا ا لل سوووووووووووواصع  لالا ا وووووووووووواا  لووووووووووووب  علب وووووووووووواا                         بار
(McLeod & Schell ،8009 ،ب111ص )(862ص، 8002، )السوووووال ك بآصوووووابل ،          
باصحافوواي اسووةالا ،  يووا ال علب وواا الاووك اووعغا ت شووطت   وول احع ووع ال ووبيف ل ال حا لوو لهووك ب 

ال بيف ل الحال  ل اشكل كا ل باال  ا ااا ج اعا   باطب ا ال بيف ل بابي ت ال بااع الاشا ت 
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       الاوووك احااةهوووا ال  ي وووت بغ اهوووا  ووول ال ه ووواا ال بكلوووت  لوووب  عااظ ال وووبااع الاشوووا ت  وووك ال  ي وووت 
 (Laudon & Laudon ،8006 ،28ص ). 

 

ا  ووووول  وووووك بةوووووبع  وووووعصالا بغ ل ووووواا  ا اا تل  فهوووووبا ال يوووووالوووووذك كسوووووااق  ل ووووول الاعوووووا ف ااووووو ل 
بالع ل وواا هووك ،   ووعصالا  يوواا  علب وواا ال ووبااع الاشووا ت هووك الا ا وواا بال علب وواا، ب صاةوواا

ا   ووا بالووت الووه الوو يا ، بال صاةوواا هووك ال علب وواا بالاقوواا ا، اة  عهووا بالوو ا اها ب عالةاهووا
البي فوت الةبها وت  ألل "ب ، هوك ال علب واا اأ ها  يوا  علب واا كا وا اسوا  تل  صاةواا ال يواا

             "علب وووواا ال ووووبااع الاشووووا ت هووووك الا ووووت احا اةوووواا  عااظ ال ووووبااع الاشووووا ت  وووول ال علب وووواا  ل يوووواا 
 ا و ل  يواا " ب، ست  ا اله ال يا ا يا  علب اا ال وبااع الاشوا ت(  26ص، 8002، )  اس ل

، بالاووووعا  ، اسوووواقطا  باع وووو ل باحف وووو  العووووا ل ل  علب وووواا ال ووووبااع الاشووووا ت  ي ووووا  اغ ووووت   هووووا
  .( 22ص، 8002، )  اس ل" ببيا ت تصار ، باق  ا العا ل ل، باألةبا بالحبا  

 

 : اإللكترونية لموارد البشريةنظم معلومات ا 0.2.2
 

 : لموارد البشرية اإللكترونيةمعلومات انظم تعريف  0.2.2.2
 

 ووبعا ااسووا:  ا وواا ت  ووا اعووععتسوو اس  يووا  علب وواا ال ووبااع الاشووا ت اإللكااب  ووت  ووك األع ااعووعع
                  ،باإلعااظ اإللكااب  ووووووووت لل ووووووووبااع الاشووووووووا ت، الاعووووووووا الا اإللكااب  ووووووووت اوووووووو ل الشوووووووواكاا بال ووووووووبيف ل

                    تلفوووووووواي  صالفووووووووت ل  وووووووو بل باحووووووووع ووووووووك الحق قووووووووت هووووووووك . ب  يوووووووواا  علب وووووووواا ال ووووووووبااع الاشووووووووا تب 
  .( 188ب 92ص، 8002،  ااكهااب ) هباك   

احب ول اصو  ل ال لفواا الباق وت لو س هوب ال قالبع ااأل ي ت اإللكااب  وت إلعااظ ال وبااع الاشوا ت  ل 
لاق  ووواا ال عا ووعظ غلوووب اسوواصعاا ل ببار  وووا هوو، لفووواا  لكااب  ووت غلووب الحباسووو    قووط لووب اصوو  ل  

عااظ البالوووبل  لوووب ل تةووول ال سووواه ت  وووك  وووال وووبااع الاشوووا ت  عااظ  وووك  يوووا  اا وووا اص  علب ووواا بار
اكفاسظ  ك ال اسست ال بااع الاشا ت  عااظ ا ف ذ  هاا قسا اااا  ال بااع الاشا ت غلب  طاق باسط

 .( 8002،  ااكهااب غال ت ) هباك   
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 لمنظمات : في افوائد وأهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية  0.2.2.0
 هووك ااسووا اقووعاظ ،  ووك احسوو ل باطووب ا األعاس  عوواص    علب وواا ال ووبااع الاشووا ت العوو  عباا   ل  يووا 

غال ووت غلووب اصوو  ل الا ا وواا بال علب وواا باسووااةاغها اعقووت بسوواغت كا وواظ غ ووع الحاةووت  ل هووا  ووك 
ااإل وووا ت ، ااصووواذ القوووااااا اإلعاا وووت ال طلباوووت  وووك  صالوووت  شووواطاا ب هووواا  عااظ ال وووبااع الاشوووا ت

الا ي   وووت عاصووول اها  وووك صلوووق ال  غوووت الا سووو ق ت بالاكا ل وووت اووو ل  صالوووت األ شوووطت اإلعاا وووت ب لقوووعا 
ب وووول الفبا ووووع الا  سووووت إلعااظ ال ووووبااع الاشووووا ت ، ( 816ص، 8002، ) ح ووووبع بالصاشووووتال  ي ووووت 
 سوووا اوووالصص هووذه  وووك ( 12-81ص، 8002،  ااكهووااب هوووباك    ) ه ووا ذكوووا  احسووو  لكااب  ووا 
 : قاط هك

  ل بااع الاشا تا إلعااظ تك ا اساااا ة ت غطاس عبا. 
  ألعاس ت  ل ل هاا  عااظ ال بااع الاشا ت ال بكلت  ل هاالا ف ذ ت عغا ت  ل ليعااظ. 
 الاعل ا اإللكااب كب الاعا   ب  اال علب اا  اب  ا  اص تكاا لل شااكت. 
  بت هووا شوواكت ا الاك بلبة ووا ايهووا اأ هووا  باكاووت ألغلووب  سوواب ا اةعلهووااحسوو ل الووباظ الشوواكت

  ا  ةعلها تك ا قعاظ غلب ةذ  كل  ل ال بيف ل ال واهل ل بال سوا  ا ل غلوب حوع ،  اطباظ
 .سباس

 اقل ل ال فقاا اإلعاا ت. 
 احس ل  سابر ا ا العا ل ل  ل صالل احس ل الصع اا ال قع ت لل بيف ل. 

 

 :البشرية في المنظمات تحديات وصعوبات تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكترونية للموارد 0.2.2.2
االاغا  ل الفبا وع العي  وت الاوك  ول ال ابقوط تل اة  هوا ال  ي واا  ا ةوت حبسوات  يوا  علب ااهوا 

 ص تل هووذه الحبسووات اباةووه العع ووع ، اإلعاا ووت ب  هووا  يووا  علب وواا ال ووبااع الاشووا ت ك ووا باع سووااقا
 :(  20-12ص، 8002،  ااكهااب هباك    ) ل الاحع اا بالالعبااا   ها 

عااظ ال وووبااع الاشوووا ت تل افهوووا إل ا ةوووت الاكا ووول الحاالووول اووو ل ة  وووط تطووواات ال  ي وووت ص اوووع  (9
 طا عت غ ل ال  ي ت ككل بكل قسا   ها.

 ووو ال بالوووبل الة  وووط ل يووواا ال علب ووواا اإللكااب وووك ا وووا  اطلاوووه ذلوووه  ووول تةهووو ظ باوووعا    (8
 .ب ااغاظ لذبي اصحا اةاا الصاالت
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األ ي ووت اإللكااب  ووت للاباالوول اوو ل  عااظ ال ووبااع الاشووا ت بال ووبيف ل ه وواه  صووابت  وول اقل وول  (1
به واه  يواظ تصوار اقوبل اوأل ،   ا قع  سا  شعبا ال بيف ل اقلت اها اا ال  ي وت ا بيف هوا

 .اقل ل الع ل الابا  ك ال ااج غل األ ي ت اإللكااب  ت س اسا  اال   ع  ل البقا للاباالل
ااظ ال ووووباع الاشووووا ت  ا ةووووت ا اقووووال ةوووو س   هووووا  لووووب ال ووووع ا ل ا صفوووواا ةووووبعظ األعاس ل هوووواا  ع (1

 .األ ي ت اإللكااب  ت  ل افب ا الالالح اا لل ساب اا اإلعاا ت األقلتااحاه الا ف ذ  ل ب 
 ال حا يت غلب ت ل ال علب اا. (2
  ااغاظ الق ا ا األصالق ت ال اعلقت االاعا الا اإللكااب  ت. (6
 الشاكاا ال اعععظ الة س اا بال ااا  ت األطاات.  ااغاظ اصاالت ال قا اا صس  ا  ك (2

 

 المبحث الرابع : المنظمات واألداء التنظيمي وقياسه 0.2

 المنظمات :  0.2.2
بهوووذا  شوووك  وووك لاا ووا العاا وووت  لوووب اشوووااه  وووك ، شووااه ال ا وووب اللفيوووك لكل اوووك ال  ي وواا بالووو ياا 

  ا األعا اا ال  ي اا اأ ها : قع غا  ب ، ال ع ب بال   بل
  ال وووواس بال عووووعاا بالا ا وووواا بالس اسوووواا باإلةووووااساا الاووووك بةووووعا إل اوووواج سوووولعتاة ووووط  وووول         

  .( 129ص، Kroenke ،9222صع ت بذله غاعظ لاحق ق اا  )  بت

 )ع وول  عووا لاحق ووق تهووعات  حووععظ  وول قاوول ال ووالك ل الاووك ا،  ة بغووت  وول الع االووا )ال ووبااع   
 .( 2ص، McLeod & Schell ،8009ال عااس ) بت

 لهوذه ال  ي واا ح ااهوا بااةاههوا ، ااك ات  ول ال وبااع الاوك ة عوا سوب ا لاحق وق هوعت  عو ل
            بهوووووذه ال  ي ووووواا ة  عوووووا اسوووووا ع طاقاهوووووا  ووووول ال ووووواس ، بع  ب اهوووووا بهب اهوووووا الصاالوووووت اهوووووا

 (Pettinger ،8002 ،6ص ). 
  " ةو س   هوا غلوب ال  ي ت هك  ياا  اكبل  ل  ة بغت  ل األ ي ت الفاغ ت الاك  عا ع كل

بااوووعاصل العالقووواا    وووا ا  هوووا باووو ل الا  وووت الصااة وووت لاحق وووق األهوووعات الاوووك  سوووعب ، الصوووا
 .( 20ص، 8099، ) حسل "ال ياا  لب احق قها 



 47 

 وعصالا هوك  بااعهوا ال اع وت بال ع ب وت هك  ياا له ال  ي اا تل  ا    ل الاعا فاا السااقت 
       ب صاةووواا  ووول ال  اةووواا ال اع وووت ال عاب وووت االا وووا ط ، صع  وووت ببغ ل ووواا الووو اغ ت ت، بالاشوووا ت

  .كل ه اب ت، الصع اا بت
 

 األداء 0.2.0
 شوول  ببةهوواا  يووا الكاووا  بالاوواح  ل غوول األعاس ابالووفه  فهب ووا غا ووا  عكووس  ةوواح ت ااقاااوو

 ص ت هووا لووا  افقووبا غلووب ب ووط الوو ه  ها  ووت ل فهووبا ، ال  ي ووت ب ووعر قووعااها غلووب احق ووق تهووعا ها
بقوووع  عوووبع هوووذا اصصووواالت  لوووب ك ووواظ با وووبع ال ةووواصا الاوووك اسوووعب ، اشوووكل  حوووعع بعق وووقاألعاس 

بحسووو  طا عوووت ،  لوووب تصوووار باصووواالت هوووذه ال ةووواصا  ووول   ي وووت، ال  ي وووت لق ووواس تعا هوووا   هوووا
ص سوو  ا بتل كوول  ةووال  وول هووذه ال ةوواصا  عكووس ،  شوواطااها ب لسووفت اإلعااظ العل ووا اةوواه ته  اهووا

عا وس لوب احق قوه )هع ا اسعب ال  ي ت   لوذا  الااحوث س قاالوا ، ( 122ص، 8002، الاوالاك بار
 غلب غاا  ال ت اعا فاا لنعاس بةع   ها ش بص بب بحا باساطت هك :

  األعاس ال اسسووك باإلعااي غاووااظ غوول صلوو ط  وول األبلب وواا باألهووعات بالاا وواا   ووا ا  ل هووا
ل قالاار ةهعها لاحق ق باسول ا  وا ال بيف ل الذ ل  اذلب  ل باساععاع كل باحع  بقعاظطاقت 

 .( 12ص، Pettinger ،8002)  هع بل  لب احق قه 
  "ب ووبااع ذلووه ،  اوواج افاغوول األعاس اإل سووا ك اكوول  كب ااووه باألعاس الا ي  ووك )ال اسسووك( هوو

عا ع وت حالو لت  وا لوعر اإل سوال  ول  بهواألعاس اإل سوا ك الاشواي " ح وث تل بق بعه ، الا ي ا
 .( 106ص، 8002، ) عاظ بالالاا  ) عاات ب هاااا( القعاظب 

 عاوووا غووول قوووعاظ ال  ي وووت غلوووب  بلوووذله  هووو، ال ا ةوووت ال ها  وووت ل شووواط   ي وووت  وووا ب" األعاس هووو 
اسوواصعاا  بااعهووا ال ال ووت بالاشووا ت بالاك بلبة ووت بال عا  ووت االالووباظ الاووك اةعلهووا قوواعاظ غلووب 

     باطلعووووووواا تالوووووووحا  ال الوووووووال  احق ووووووق تهوووووووعا ها اطا قوووووووت كفووووووواظ ب عالوووووووت باحقووووووق ابقعووووووواا
                   كال سوووووووووووووا  ا ل بالع وووووووووووووالس بال وووووووووووووبيف ل بال وووووووووووووباع ل بالحكب وووووووووووووت بال ةا وووووووووووووط اأك لوووووووووووووه "

 .( 82ص، 8099، )  اااه ال ذكبا  ك الكساسات

 غ االا تساس ت هك : ت ال ص ااععر ب ار الااحث تل اعا فاا األعاس 

  ا    ل  اغل ت األعاسب به، بطب لت األةل األةل عر احق ق ال  ي ت ألهعا ها قال اظ . 
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 اسوا فاذ القوعا األقول  ول  بتل  كبل احق ق األهعات ااصسافاعظ األ  ول  ول  وبااع ال  ي وت ت
 . ا    ل كفاسظ األعاسب به، اله ال بااع

  ( فابح ياا )  ها لل  ي ت ب ا ا  ل األعاس  اأ ا االا  ت العاصل ت بالصااة ت. 
 

دارة س اقي 0.2.2  األداءوا 

 تعريف قياس األداء : 0.2.2.2
بذلوه ألل ، اشكل كا وا (غ ا ك ك) بغك  به  ه ل ل البا   تل ق اس األعاس اإلعااي بالع لك 

               ب  كووووووول القوووووووبل، ت  وووووووا اشوووووووااعوووووووا لبل  عهوووووووا  الب اا  هوووووووا ب ، ال  ي ووووووواا  شوووووووكلت  ووووووول الاشوووووووا
                     ال قوووووووووووع ا بباإلعااي  تقووووووووووواس  قوووووووووووط ا قاا اوووووووووووه اووووووووووواألعاس ال صطوووووووووووط لوووووووووووه ت ال اسسوووووووووووكاألعاس  تل  
 (Pettinger ،8002 ،69-12ص ) ،ق ووووووووووووووووواس األعاس غلوووووووووووووووووب ت وووووووووووووووووه اعا وووووووووووووووووت ب  كووووووووووووووووول                  :
              بصسوووووووووو  ا  ااقاووووووووووت باسووووووووووة ل ، إل ةووووووووووا اا اوووووووووواا ج ال  ي ووووووووووت باسووووووووووة لهاال ااقاووووووووووت ال سووووووووووا اظ  "

عا وس ) " غا اا  ب بغت  ساقا   احق ق بالاقعا  حةبا   س ا    (  122ص، 8002، الاالاك بار
االا ا واا بال علب واا ال  ي وت  ق اس األعاس  و بع ووو، ( 62-12ص، 8002 بالاالاك، عا س  )ب

ااصوواذ غ وع ا  تااووط ق واس األعاس ات ووا ، حوبل ب ووط ال  ي وت ب ووعر  ةواح  شوواا عها باسواااا ة ااها
                   " عااظ األعاس  سوووووووو ب ذلووووووووه ح  هووووووووا اووووووووو"احسوووووووو ل باطووووووووب ا تعاس ال  ي ووووووووت ب قووووووووااااا االووووووووح ح ت 

 .( 802ص، 8002، ) ال ع  ك بآصابل
 

 جوانب ومجاالت األداء التي يجب قياسها عند قياس أداء المنظمات :  0.2.2.0
  وو ها  وول   يووا  لووب ، ق اسووهاحووبل احع ووع  ةوواصا األعاس بطوواق  صالفووبل ل  الكاووا  بالاوواح  ل 

 ااووك غلووب ال  ي ووت ق وواس تهووعات تالووحا  ال الووال  بالحقووبق ابالووفها  ةوواصا تعاس ا  سوو ت  
ب وو ها  وول   طلووق  وول  اطلاوواا اح ووه بعااسوواه ح ووث ت هووا هووك  وول ،  ووك  وول صاللهووا  يااألعاس ال

            اس ةوووووووواصا األع عااووووووووا تل  ب وووووووو ها  ووووووول،  حوووووووعع  ةوووووووواصا األعاس الاوووووووك  وووووووواا الااك وووووووو  غل هوووووووا
                األبلب وووووووت باعط هوووووووا عااظ ال  ي وووووووت  الاوووووووك  ةووووووو  ق اسوووووووها هوووووووك الوووووووه ال ةووووووواصا ااكووووووو  غل هوووووووا

عا س  .( 120ص، 8002، ) الاالاك بار
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 ل  ةووواصا بةبا ووو  األعاس الاوووك  ةووو  ق اسوووها غ وووع ق ووواس تعاس ال  ي ووواا باألك وووا اكووواااا  وووك 
 األعا اا هك :

 الكفاسظ  (9
 بالفاغل ت (8

 باإل ااة ت (1
 بالةبعظ (1

 ووعر تعاس األغ ووال  ووك ب  (2
 البقا ال حعع

 

  ااوو( تل الك√ح ووث    وول ا وو  )، (  لصووص األعا وواا الاووك تباعا هووذه ال عووا  ا8-8بالةووعبل )
 .ها  لا  ذكا ا( تل الكXبالا   )، ذله ال ع ااذكا 

 

 (0-0جدول )

 الواردة في األدبيات األداء التي يجب قياسها عند قياس األداءجوانب ومجاالت 

، )حمود والخرشة (0222، )حسن 
0222) 

)الغالبي 
دريس ، وا 
0222) 

)إدريس 
 والغالبي،
0222) 

جامعة )
كاليفورنيا 

المذكورة في 
دريس ، الغالبي وا 

0222) 

(Venkatraman 

& 
Ramanujam 

في  المذكور
، الكساسبة
0222) 

 X √ √ √ √ √ الكفاءة 
 √ √ √ √ √ X الفاعلية
 √ √ √ √ √ X اإلنتاجية
 X √ √ √ X √ الجودة
 الوقت
 المحدد

X X √ √ √ X 

 8091 ةاع تةااه الااحثالمصدر : 

 

ذا كا ا هذه ال ةاصا بالةبا   الاك  ة  ق اسها لاق  ا تعاس ال  ي ت ال قالوبع اكول  ب  ا هو، بار
هوووذا السووواال لةوووأ الااحوووث  لوووب األعا ووواا ال اعلقوووت ا ب وووبع األعاس  ل؟ ليةااوووت غووو ا الوووطل    هووو

 باصااا الاعا فاا الاال ت :
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 : الكفاسظ8.1.1.8.9 

       (920-912ص، 8002، ح ووووووبع بالصاشووووووت)"اصسوووووواصعاا األ  وووووول لل ووووووبااع ال ااحووووووت لل  ي ووووووت " 
عا ووووووووووسب           :  بهووووووووووك ، ( 22ص، 8002 بالاووووووووووالاك،)  عا ووووووووووس ب(  122، 8002، ) الاووووووووووالاك بار
 سوات ال صاةواا  لوب  قاس احسوا  ب ،  لب الاعع اصقاالاعي  ك طا قت احق ق األهعات اإلشااظ "

 .( 999ص، 8002، ) القا باك"  ال عصالا

 بقع باع  الطل  الكفاسظ اإل ااة ت  وك اعوا الاعا فواا ال اعلقوت االكفواسظ بغا وا اوعباها اأ هوا :
    " "هووك العالقووت اوو ل ك  ووت ال ووبااع ال سوواصع ت  ووك الع ل ووت اإل ااة ووت باوو ل ال ووااج  وول الووه الع ل ووت

" اصسوووااالل األ  ووول لل وووبااع ال ااحوووت  وووك الحالوووبل غلوووب هوووك ب ت، ( 92ص، 9221، ) السووول ك
ق  وووت  بق  وووت ال صاةووواا غلوووب ك  وووت ت بب  كووول ق اسوووها اقسووو ت ك  وووت ت، ت  ووول ال اوووا ج ال طلباوووت

 .( 812ص، 8099، ) غا ا " ال عصالا
 

 اإل ااة ت : 8.1.1.8.8 

كلهووا اشووكل  حقووق ت  وول   اوواج ب "القووعاظ غلووب اسوواصعاا تحووع غ االووا اإل اوواج تاع ووك اإل ااة ووت  ل 
، ( 902ص، 8002، ) السووكاا ه اأقوول اكلفووت غلووب ال ووعر الطب وول ااسوواصعاا الاك بلبة ووا القا  ووت"

ا سووات ال صاةوواا  لووب  ا عاةووا غ هوو، غ وول  ع  ووتحةووا ال ووبااع الاووك اسوواصعا إل اوواج بحووعظ هووك ب ت
عا ووووووس ال ووووووعصالا      ( 22ص، 8002 بالاووووووالاك،)  عا ووووووس ب(  129ص، 8002، ) الاووووووالاك بار

 .( 920-912ص، 8002، ) ح بع بالصاشتب

( تل ق وواس اإل ااة ووت اشووكل عق ووق سووباس  ووك القطوواع  912-916ص، 8002، ) السووكاا ه ووار ب 
 يوواا لعووعا بةووبع  عووا  ا ،  كا فووه الك  ووا  وول الا ووبا بغووعا العقووتالقطوواع األهلووك  بالحكووب ك ت

 .صالبالا  ك  ةال الصع اا،  حععظ   كل اصغا اع غل ها  ك الق اس

 

 اإلنتاجية ؟و الكفاءة اإلنتاجية و  الكفاءةهناك فرق بين مفاهيم : هل 

 ووا تل  ااوو ل ل، بطوواق ق اسووه ا،  قاا ووت اوو ل اعا فوواا ال الووطلح ل وول صووالل ال ووار الااحووث ت ووه 
الاعا فاا بطاق الق اس لل فاه ا ال ال ت  اطااقت لذا   ل الااحث  ساصلص تل األس اس ال ال وت : 
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حسول اصسوافاعظ  ول  بهك تس اس  صالفوت ل سو ب باحوع هو، باإل ااة ت، بالكفاسظ اإل ااة ت، الكفاسظ
اسوواصعاا ا  وول ال صاةوواا االق  ووت األكاوو بال ووبااع العاصلووت ل يوواا اإل اوواج  وول صووالل   اوواج العووعع ت

  لوذا  و ل هوذه العااسوت سواعاا غول هوذا ال  و بل ا الوطل  الكفواسظ غ وع اله ال وبااع العاصلوت   وه
 .، بساساا ك غل ق اس اإل ااة ت كةا    ساقل  ل ةبا   األعاسق اس تعاس الع بال

 

 :الفاغل ت 8.1.1.8.1 

         ، (920-912ص، 8002، ح ووووووبع بالصاشووووووت)"  األهووووووعات احق ووووووق ر قالووووووع االفاغل ووووووت "  سوووووواب 
عا ووووووووووووووووووووووووسب، ( 998ص، 8002، ) القا ووووووووووووووووووووووووباكب                   ، ( 129-122، 8002، ) الاووووووووووووووووووووووووالاك بار
              ، ( 29ص، 8099، ) الكساسووووووووووووووووووووووووواتب، ( 22-22ص، 8002 بالاوووووووووووووووووووووووووالاك،)  عا وووووووووووووووووووووووووس ب
       ، لوووب ال صططوووت ال صاةووواا الفعل ووت  سووواتاالفاغل ووت   عاةوووا غووولب ، ( 181ص، 8099، ) غووا اب
عا وووووووس األهوووووووعات الا ي   وووووووت لوووووووب  ال صاةوووووووااا سوووووووات  بت       ، (129-122، 8002، )الاوووووووالاك بار
 .( 181ص، 8099، ) غا اب، (22ب22ص، 8002 بالاالاك،) عا س ب

 

 الابق ا :8.1.1.8.1 

) عووا  ا   ووك البقووا ال حووعع لووهاشووكل الووح   ( بحووعظ الع وول ) عر   ةووا  الع وول  وو ع ووك  الابق وا
غوعع البحوعاا ال  اةوت  وك قسو ت الابق وا  عاةوا غ وه اب ، احا اةواا الع والس(الابق ا احعع حسو  

عا وووس البحوووعاا ال  اةوووتغوووعع البقوووا ال حوووعع  لوووب  ة وووالك  ، (129-122، 8002، )الاوووالاك بار
 .(22-22ص، 8002 بالاالاك،) عا س ب

 

 : ةبعظال8.1.1.8.2 

ب  اةواا هووذه ، ااوو ظ  يواا ألل الحالوت الاووك اعاسوها هووذه العااسوت هووك حالوت ع وبال ال ووبيف ل العواا
ال  ي ووت هووك الصووع اا  س سوواع ه ووا اعا فوواا الةووبعظ ال اعلقووت اةووبعظ الصووع اا بلوو س ال  اةوواا 

 .ال اع ت )الا ا ط( بالاعا فاا الاك اش له ا كاله ا
 وا  قوبل " :  ( 880ص، Jitendra ،9222ال وذكبا ل  وك  Buzzell & Gale)  هوكالةوبعظ 

عا وووووست وووووا احسووووو  كووووول   ووووول ، " غ وووووه ال اوووووبل ت وووووه كوووووذله               ، (129-122، 8002، )الاوووووالاك بار
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،       ( 19ص، 8002، ال ع  ووووووووووك بآصووووووووووابل )، ب ( 22-22ص، 8002 بالاووووووووووالاك،ب)  عا ووووووووووس 
صالوا ص " الةبعظ اع وك   ل  ( 22ص، 8002، ال شاا  ل ه  ك الطا ك بآصابل Crosby) ب

 ب ل تي غ ب  ت بالةبعظ اع ك الصلب ، ال اا ل الصع اا الاك الاك احا اةاا با ا بال  اةاا ت
ا سووات غووعع البحووعاا ال  اةووت اشووكل الووح    لووب  ة ووالك البحووعاا الةووبعظ  عاووا غوول ت ب  .تصطوواس
عا س ال  اةت  .(22ب22ص، 8002 بالاالاك،( ب) عا س 129- 122، 8002، )الاالاك بار
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 الفصل الثالث

 ديوان املوظفني العام

 ونظام معلومات املوارد البشرية اإللكرتوني فيه
 

 :مقدمة 0.3
 

هذ  ررررا    ل  ررر  نظرررل     َ َ ه   فرررَظعيه    رررا  حا ررر  تبحررر  كررر َ ل    ب رررلي  َ ، بقطررراز  ررر   يررر َفررراا   فررر نظرررا  ف ا
َني في َفير فه   ت ليف بهرا كاه ال ب  ، ه إل كتل َ ل  ،   فؤ      عا طيني    حك َفراا   فر ََصرف نظرا  ف ا

َنرري فيهررا َ فررل  خصرر   ررر  ،   ب ررلي   إل كتل  ه  فبحرر   لَا فنرر  باحرر   ررر    عصررا  بيعررال بررر ف    ررل  
َ ه   فَظعيه    را  بعا رطيه ب  ات ليف فهرا  َطبي ر    ، َ ل ر  ف   تري ي ر ل   رل تحقيقهرا، َلؤيتره تهن ر  ي
َكا   َ ل    ب لي  َ قعفي   فبح    ثاني ََصف ، َ يكاه  إل  لي،   يه  ف َفاا   ف َني فري  نظا  ف ا  إل كتل
َ ه َ ل  َظرافف َطبي ر  ، َ  جهاا   تري يخر فها، َ ل   ف   تي ي  ل  تحقيقها، َ  باب تبنيه،    ي    ل    فر

َقررراا ، تحرررظ بهرررر    ررر      ررر  َظرررافف   تررري َ ،   تررري يررر  فها  ب رررلي   َقررر    رررتقل ،   تررري ت ترررل  طليقرررهَ  ف 
َ ل   في  ر    عصا فه ثال  فصا ل لفي    ي َفاته     :  باح  ف ا

 

َ ه   فَظعيه    ا   (1 َني   ي َقع  إل كتل  .(11/31/3311)  ف
 

َق ي (3 َقرر  ترر    حصررَا  ايهررا فرره فرر الفحترره   تنعيريرر   َت  يالترره  َ ه  :قررانَه   خ فرر    ف نيرر    عا ررطيني   يرر
َ  ت ليع ،     –  فَظعيه    ا   َى  َ ه   عت  .(30/31/3311)ل    هلل  –َ ي

 

َ  حرا ي (1 َفراا    رابي  َجيرا   ف ا  َ َتكن ،   فقابالا   تي  جل  ا   باحر  فرع فر يل  إل  ل     افر   احا رَب 
َ ه َ إل ررال  فرري   رر ي َحرر      القرراا    افرر   َنيرر  فررع فرر  اَفقررابال، َفرر يل  فرري    افرر   إل  ل ا  يل يتاع ي

َ ه َ ه، (4َ خلى  جل  ا   باح  ف ه  )  فاحي    ي َل ي  فا فق ف  ل فيا فه    ي  َ  .َفقاالا 



 55 

 ديوان الموظفين العام بفلسطين :األولالمبحث  0.3
 

 :تعريف ديوان الموظفين العام بفلسطين 0.3.3
َيل نظا    خ ف    ف ني  فه خرالا لفرع كعرال   َفي  فا طيني  ت  ل   ل تط َ ه   فَظعيه    ا  فؤ    حك  ي

َ لنظفر   إل  لير  َ ل    ب رلي   َ  ،   فر َف را َ ر  بتجرانة َ رعافي   ، َ  ت كر  فره تطبيري   نظرا   ارل فرَظعي    
َ طه   عا طيني َ ي   اف  . ضفاه تق ي  خ ف  ن

 

 :رؤية ديوان الموظفين العام 0.3.3
َيل نظا    خ ف    ف ني    عا طيني فه َ ه   فَظعيه    ا    ل تط َ ل    ب لي  ي  ل  ي ، خالا لفع كعال    ف

َ ر  بتجرانة َ  ، َ رعافي ، َ لنظف   إل  لي  فع تر فيه تطبيقره  ارل فرَظعي     َل    .َف را َ ه    كفرا يا رب   ر ي
َ  ل فؤ ارر  َ إل  لي  كررا فَظررف، ف رراال فرري ت يرريه كرر   ررل جانررب  إل ررل ف  اررل    ل ، َ   رر      فاررف   فررا ي 

َ رر   فررَظعيه فرري جفيررع   فؤ  رراا  َفيرر   ا  َ ه   فررَظعيه    ررا   اررل ضررفاه حقررَي ،   حك َيحررل   يرر كفررا 
َ طه   عا طيني،   فَظف َ ي   اف  .َ حتل فها  ضفاه تق ي  خ ف  ن

 

 :لديوان الموظفين العام األهداف العامة 0.3.0
َ ه   فَظعيه    ا  بعا طيه   ل تحقيقها  ي  : ه  ل   ف    اف    تي ي  ل  ي

  َت ييه َفل  في  َي    فا    ا َظافف   خ ف    ف ني   تقطاب   .  كعال ا   ب لي    فت
  فرررؤ الا  َ َ  خبرررل ا  َى  ل  ل   رررَظيعي  فرررَظعي   خ فررر    ف نيررر  فررره خرررالا تنفيررر    ف رررالف  لفرررع ف رررت

َ  تفي     َ َياا  ا ي  فه   ج َ البت ا   تحقيي ف ت َ إليعا   َيل بل فج   ت ليب   .َتط
   تنفي   إل  لي  في  جه     خ ف    ف ني .إل ها    ع اا في َضع  َ َبل فج  إلصالح   َتنعير   تل تيجياا 
 َى   ب ررلي  فرري  جهرر     خ فرر    ف نيرر ت َفرراا   خاصرر  بررب  ل    قرر َحيرر  فنهجيرر  نظرر    ف ا َت َيل  َلبررط  طرر

 .ب ضها بب  
 فَظف  َ َ طه  َ ال تل ضاا   فت اق  با ف َ القتل حاا  َي  َتع يا آ ياا    كا َيل   .َ  َظيع     اف  تط
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  تلقيررراا  َ َ ف   َ  فبررر  يه فررره ت رررليع تقررر فه    رررَظيعي فررره خرررالا نظررر    حررر تفكررريه   فرررَظعيه   فتفيررر يه 
 .  اياا تحقيي بل فج   ت اقب   َظيعي

 

 :مهام ديوان الموظفين العام 0.3.3
َ ه  1001(  ا را  4لقر  ) ق   فل  قانَه   خ فر    ف نير   ،   فرَظعيه    را   عصرا   ثا ر  فره   براب  لَا  ر ي

َ ه   فَظعيه    ا  في   فا    َ ياا  ي َف ؤ َ قع (7)   اب   َح   فها    :فها   ي (1ثفاه ) ب

َفي    افل ت لي ات  خ ف    ف ني   إل ل ف  ال تطبيي  حكا  قانَه  (1 َ فل   حك  هَ  تحقي فه تطبيي    
َل   ايف   .بص

َتنعيررر   خطررط   فت اقرر   (3 َ   فررا  اررل تنفيرر  قرر ل ته   رره طليرري تن رريي   ف ررالك  فرري   رر     بررا فَظعيه 
َخالجها َ  ب ثاا   خا فا طيه   .  ت ليب 

َ  رر    خاصرر  برربجل ل  فتحانرراا تناف رري  برريه   فتقرر فيه  ات يرريه فرري   َظررافف  (1   ف ررالك  فرري َضررع   ق
َيا   َ كافرررا   رررا   حاجررر    ي َ تخرررار  إلجرررل ل ا   ال فررر    قررر  تارررف  الفتحانررراا  رررن َر رررف ، هرررا   افررر  

َ  جهاا  لخلى   ف ني  َفي   َ فل   حك  .با تن يي فع    
َ ه  (4 َ  تلقيرر    ترري تاتررر   بتباي هررا  اررر ي َفيرر  برررا ت ييه  فل ج رر    قررل ل ا  إل  ليررر    صررا ل  فرره   ررر  فل    حك

َل ا َفرررا  فررره صرر  َ ه  ه ي تررل   ارررل فرررا يررل ا فخا عرررا  فنهررا لحكرررا   رررر  ، خررالا خف ررر    ررل ي َ اررر ي
 َ َفير  خرالا ثالثريه   قانَه  َيباغ   باب   تل ضه   ل     فل    حك َ فح    الي  ب  ه   خ ف    ف ني    ا

َ ه  َفير    ف نير  يلفرع   ر ي َ  ر  فل    حك َ ه  َفري حا ر   ر    التعراي بريه   ر ي َفا  فه تاليخ تباي ره بهرا،  ي
َفقا  لحكا   ر    قانَ  َ ل ل التخار فا يل ا فنا با    .ه لفل   ل فجاة   

 .       جا فلك ي  جفيع فَظعي   خ ف    ف ني  في فا طيه (5
َفتاب  (6 َ ه  َ ي  حصال ا  خلى تتطابها فها     ي  .َتح يثهاتها        إلحصال ا  ه   فَظعيه 
َ  فل جع   فت اق  با خ ف    ف ني  (7 َثيي   ت لي اا   .ت
َ جباا   فَظف  (1 َقه   تي يتضفنها  ر    قانَه         يا  اخ ف    ف ني  في فا طيه تَضح فيه  َحق

َ  تي يجب  ال   فَظف  إل فا  بها  .َ افل   ت لي اا   ف فَا بها في فا طيه 
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  رن   4قرانَه   خ فر    ف نير  لقر  َ رَ  1001    ن   4قانَه   خ ف    ف ني  لق  ص ل الحقا ت  يا  ال  ث 
َ ه   فَظعيه    ا  َكاه فه ضفه  را   ت  يالا  ضاف    فها    تا ي  ، 3335  : ي

َ  تفال  حصل ف   خ فته    ل   جه  (0   فختص  بصرلف   حا   فاعاا   فَظعيه   ريه تنتهي خ فاته  
َفقا   نظا    تقا    .  ف تحقاا   تقا  ي  

َتق رريفاتها تقرر ي    ررل ي فرري (13   ترري ، َ  َصررف   ررَظيعي، َجرر َا   َظررافف، ف رراليع   هياكررا   تنظيفيرر  
َ فل  تق فها َ ل ل    َفي  قبا  لضها  ال فجاة     .  حك

َفيرر  (11 َيل ررا   تن رريي فررع   رر  فل    حك َتط َر ررف فرره خررالا   ف ررالك  ، فرره  جررا  اللتقررال برراإل  ل     افرر  
ه   خ ف  ف ها في كا فا َ  قل ل ا   تي ت نل ب َؤ َ  ت ايفاا  َ فح  َ  ا  .  ف ني  يت اي بالنظف  

َفلَز  ه في  نحال  (13  .فا طيه ن ال فلك   ات ليب 

َ ل ل لق  ث  ص ل  )    ي  إل  لي (  قانَه   خ ف    ف ني   با الفح    تنعيري  3335  ن   45قل ل فجاة   
ألداء الالديوان  صالححياتفنره ( 11) قل في   فا   َ ، 3335  ن   4   ا با قانَه لق    ف  1001  ن   4لق  

َ ه في  بيا تحقيي فهافه ن   ال  نه " ف مهامه َ ياته   قيا  بفا ياي: ا ي  َف ؤ

َفي  (1 َ فل   حك ه   فَظعيه في     َ  فتاب    ال فا يت اي ب َؤ  ات كر  فره ، َضع   نظ    خاص  با لقاب  
َكعال     ل   فَظعيه َفّ ا  ،  الف   َل   ايف    .َتطبيي  افل ت لي اا   خ ف    ف ني  بص

َل ي،  حصرررافياا َ ،  َ بيانررراا، فاعررراا :  طارررب  َ  الطرررالز  ارررل  ي (3 ه   فرررَظعيه ،  َ         تت اررري ب رررَؤ
َفي  َ فل   حك َل  فنها فه      . َ   حصَا  ال ص

َي  ارل:   رفه (1 َتراليخ ، َففتره، َف رفل َظيعتره، َلقفره   رَظيعي،       بطاق  َظيعي   كرا فَظرف تحتر
َت تفررر  ك  ررراة َ الحتعررراظ ، ت ررر يالا تطرررل   ايهرررا َ ي، َ  ررر  فل    تررري ي فرررا بهرررا، َتلقياتررره، ت يينررره بهرررا 

 ." إلص  ل بطاق    فَظف

 

 



 58 

 نظام معلومات الموارد البشرية اإللكتروني في الديوان :الثانيالمبحث  0.3
 

َ ه   فَظعيه    ا   ه  َني   ي َ يا   لفع يلى   ي   تحرَا   رل كفا يرلى  ه ، كعال     ل َ  له  إل  ل   إل كتل
َتطبيقهررا  َنيرر   َقترره  إل  ل   إل كتل َل    خررا  ل َ ه تجلبترره ، حتفيرر  تعلضررها   ت يررل ا   قاففرر ضررل  ررر ف برر     رر ي

َني  فبكل  ن ب    ل   فنظفاا   عا طيني   . إل كتل
 

 :أسباب تبني مشروع اإلدارة اإللكترونية للديوان 0.3.3
جابرر   اررل    َ َ ه    ررؤ ا  رره  تضررح فرره خررالا   فقررابالا   ترري  جل  ررا   باحرر     رر   ل ررباب   ترري  ف ررا  يرر

َني تبني   فَظعيه   ل   :فا ياي ،  ه فه      را  ل باب إل  ل   إل كتل

   فاياا   تي تت   ال جفيع   فَظعيهت قي   َ  . إلجل ل ا 
  َحيرر  بيانررراا   حاجرر    رررل َ هت َت ررريتها    رر ي َ  ل ا بَلبطهرررا  َ  صرررح ، ، َ  فا يرر ، ا   خايررر كبيانررراا فرره 

َفااَفلك    حا َجيا   ف ا  َ َتكن َ  ل   التصاالا  َفي   تابع    . َب   حك
   َب  تقيي َفييه   فَظعيه    ل ص   .َتقيي  فتل ا   تجلب   افَظعيه   ج    حك
  ه    حاج َ َفيل جفيع   بياناا   ال ف    يل    فاي   إل  لي    خا    ي  .ت
    َفاا   حاج َياافي  تخار   قل ل ا  ال ال تخ  فها اف ا  .جفيع   ف ت
 يع َ تح ي    صالحياا  إل  لي  ب كا تقاي ي َ َب  ت  .ص 
  ف افالا ل   حاج  َ َ هل ع  جفيع   فاعاا   .في    ي
    ل   حاج   َ َ ل   فه    َ َ ه  اتحك  بجفيع   ف افالا   صا ل    . ي

 

 :أهداف تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الديوان 0.3.3
َ ه  ر ل ه   رر   ل ر  ف   ترري فرتبريه فره   فقررابالا  ه  َنيرر َل ل   ررل تحقيقهرا فرره   ر ي  تطبيري  إل  ل   إل كتل

َ ل    ب لي    : اف

  فاياا  ل  لتح يه   َ. 
 ف افالا  َ َت هيا حصَا   فَظعيه  ال   خ فااتقايا   ت قي  ا  إل  لي  في  إلجل ل ا   ،. 
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    َتقايا  لخطال   ناجف   ه  إل  ل   يا َلقي  ق    بياناا   .  تقاي ي    
   َلقي  نتيج    تقا  .  تخا  فه ف كالا تاف   ف افالا   
 َلقي  َصيانتها  تخا  ف  .ه   تكا يف   با ظ   اف افالا   
   َفيل فا ي فل ببنف  ل فا َني     ال ف    فا  ال ت  .الفتحاناا  إل كتل

 

 :ديوانلل اإللكتروني معلومات الموارد البشريةنظام مكونات  0.3.0
َفراا  ه َجيا   ف ا  َ َتكن َ ل    ب رلي   فّصا ف يل  إل  ل     اف   احا َب  َفراا   فر َنري نظرا  ف ا فري  إل كتل

َ ه   : فا فه ج  يهيتكَه    ي

َ ه  (1 َني  ا ي َقع  إل كتل  .www.diwan.ps  ف
َ هفحَ ب نظا       (3 َ صربحا 03حي  ت  حَ ب  فا يقرلب فره  :  خا    ي َ ه  % فره    فرا   خرا   ر ي

َ هجفيع ف افالا   فَظعيه  َنيا   خا    ي  .تجلى   كتل
 

 :الجهات التي يخدمها نظام معلومات الموارد البشرية في الديوان 0.3.3
َنرري  َ ل    ب ررلي   إل كتل َفرراا   فرر َفرراا  ه نظررا  ف ا َجيررا   ف ا  َ َتكن كفررا برريه فرر يل  إل  ل     افرر   احا ررَب 

َ ز فه   جفا يل  ي  :يت افا فع ثالث   ن

َ ه   فَظعيه  نع ه  (1 َل     خاي  ي فَظعي  ي  .  جفه

َل   خالجي َ  َلا   ل صنعيه  جفه  :  ري ينق   ب 

َفييه  (3 َيررت    ت افررا ف هرر  فبا ررل   َ  بررل    ل ا   فررَظعيه   حكرر   فنرر لجيه تحررا قررانَه   خ فرر    ف نيرر  
َ ه. َبيها   ى    ي َفن  َفي   َفؤ  اته    حك َ  ل ته   َ  فا ي    تاب     َ إل  ل ا  إل  لي   ه   فَظعيه    َؤ

َ طنيه   عا طينييه (1  .  ف

َيي ررل  فاهرر َ ه  َنرري فيخرر     جهرراا ،  فا نظررا    رر  خاي   فحَ ررب يخرر   فقررط فررَظعي   رر ي َقررع  إل كتل  فررا   ف
َ ه  .  ثال    فت افا  فع    ي
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 نظام معلومات الموارد البشرية اإللكتروني: هاعمتي يدالوظائف الموارد البشرية  0.3.3
 

َني بيه فختاف   ف ل ل   ريه  جليا ف ه    فقابالا  ه   َظافف   تي ي  فها  َ ه  ي  نظا   إل كتل  : ا ي

  ت  حَ ب  كا فل حرا  فاير    تَظيرف تقليبرا فقبرا فق   :)االستقطاب واالختيار والتعيين(التوظيف وظيفة
َ ه تخ يه َني  ا ي َقع  إل كتل َ طنيه فري قا ر   بيانراا   نظرا    يل    ر تي     ت ييه يتيح   ف َحصرل ،  افر

َفيرر  يترريح  هرر  َ ،   خبررل ا َنرري  اَظررافف   حك َقررع كفررا ، َتتبررع طابرراا   تَظيررف  تقرر    ال كتل ي ررا     ف
َني  َ ه  إل كتل َنير   ضراف  في  ال تقطاب  بل  إل اله  ا ي  ه   َظافف    ا ل   ارل صرعحاته  إل كتل

َلقيا َني–  ب اله في   جلي     ل في   َ ه  طاباا ، -َ ر   لط قان  َظيع  فرا َظيف   تب     تال     ي
َ ه  ررتطيع ي َنرري  ارر ي َ  ل      خايرر  قب هطررالتبفرره خررالا    نظررا   إل كتل   حصررَا  اررل فرره ا رر   بيانرراا 

َ  ل      خاي  ه بياناا  َنيا فه  حَ رب   الفتحانراا   كتابير  تفرا  ضاف    ل  نره ،   فتق    اَظيع    كتل
َكرر ف تفرا حَ رب    فقرابالا ج فيرا ،  اَظافف   تي يا فها  ختبال نظرلي الختيرال   فل رح   فنا رب  هرا

َنظررررا   حت رررراب   رررر لجاا   نهافيرررر  فحَ رررربابحيرررر   صرررربح تح يرررر  ف رررراييل    نظررررا   يفكرررره كفررررا ،  تقيرررري  
َ ه فرره  َنرري    ل    رر ي َ يه فرري   َظيعرر   إل كتل َنيررا  اررل نتررافج   عحرر    طبرري  افقبرر حيرر   الطررالز   كتل

َ  ل    صرررح   حَ رررب  تفرررا َ ل   فررره  َفررراا   ررر َب ررر    قبرررَا   نهرررافي  اتَظيرررف ي طرررل ، بهرررر     ررر ه  ف ا
َفاتيكي  فَظف لقفا ب  َت َني   ث  يتبع ر ف  ضاف    فؤ الا   ج ي    افَظرف خرالا ف ريلته ، اكا   كتل

َلقيا   َظيعي  َ ه ب    ه يل اها   فَظف  ه   َ  ط     ي َنيا ب َني   فرَظعيه ،   كتل َيفكه   نظا   إل كتل
َفييه  ي رفح   نظرا  كفرا ،   فختاعر  هَظعيفر   بيانرااَ الطرالز  ارل   َصرَا فره َفؤ  اته  كر ف   حك

َفيرر  ب َ  فؤ  رراا   حك َ  ل ا  َ ه  ارر َنرري  ارر ي حصررال ا إل كتل   َ  رررا   بيانرراا   خاصرر   فرره ب رر    تقرراليل 
 .بفَظعي كا فؤ   

 

  َنررري  نظرررا   إله يفّكررر :إدارة التالالالنقحت الوظيفيالالالةوظيفالالالة َ ه  كتل َ ه    ل    ررر ي َفيررر    اررر ي َ  فؤ  ررراا   حك
َفاا  ي فَظرف   فختاع  فه  َ  ل    بح   ه ف ا َفكانره فري  يكاير    ر َف لفر  فنصربه   حرا ي  َفي  حكر
َتقيري    هيكايراا   فقتلحر   ا    ارلفا ي،   تي ي فا بها  فرا براقي   ترنقالا   َظيعير  ، تخطريط   تلقيراا 

َلقيا خالجه َ ه َ َنيا   خا    ي  .فتت    كتل



 61 

  َي  افَظعيه ب كا كا :تقييم األداءوظيفة ي ر    رلفية   فبا رل  " فا حير تفا حَ ب  تقيي   ل  ل    ن
َي تفررر  فررره لفرررية   ررر  فل   َرم   فخصررر   رررر ف  َي بتقررر يل كعايررر   ل  ل  فَظعيررره  ارررل   نفررر   تقليرررل    رررن

َفيرر    فختصرر َ  ل   َ   فؤ  رر –    حك َيفكنرره ثرر  ي  "  -  رر َنيررا  اررل تقييفرره   ررفح  افَظررف برراالطالز   كتل
َنيررا َل   تقيرري    كتل تقيرري  فتررل   كفررا تفررا حَ ررب   فايرر ،  ه  ل   ر ررف ت ررجيا   تل ضرره  اررل ب رر  فحررا

 .قبا  ص  ل قل ل تثبيا ت يينه   تجلب  ) ن  ب   ت يه   فَظف(

  ل ا   فختاعر   ت ليبير   حتياجراا نفرارم حصرل  التفا حَ رب   :التدريبوظيفة  َ ، َتل ريح   فتر لبيه، ار
َز   ف لبيه َ  ف لبيه، َتط َل ا  َلقي  ال  ه  را ، َتقيي      َ ه  َتق    ا ي َ  ل ا  ث  ،   نفارم تطبع في   

َنيرررا فررري برررل فج ت ليبيررر  َتصرررنيعها   كتل َتخ ينهرررا  َلقيرررا  َ ررر   ررررا   برررل فج ، يرررت  تصرررنيف  الحتياجررراا  َج 
َنيرررا  ارررل فررر  ل    رررا  َ  يرررت   الحتعررراظ بَ ،   كتل َ  رررفال   فررر لبيه رررفال  َل ا  َل   رررجاَ   ررر  ف   ررر  حضررر

َح   ه   َن خ   ه    ها  ا   ففن َنياَ نصل ف   فت لبيه  َل ا يرت   ضرافكفرا ،   كتل َنيرا   رل     ر    كتل
َنير  فري  برالر   فتر لبيه ، ي عي  َظ ه َفؤ الت  ر تي     فَظعيه  يل باإلضراف    رل   رتخ    َ رافا   كتل

َ  ل تهررر   ا ررر   لخبرررال   فت اقررر  با ررر َ  َ ل    ت ليبيررر  ، َ  عررراكة( SMS ا فثرررا ل رررافا )ل َ َت رررايفه    فررر
َني  )  .(Soft Copy  كتل

 ه ترت   :أرشفة وتتبع معامحت الموظفين َ َنري  ار ي َنيرا با تخ      نظا   إل كتل َ ل     كتل  ل رع    كترب   ر
َ ه َني  فنها  ب  ل    ف ني  في    ي ل اا ن خ    كتل َني   كا   كتب   صا ل  ، َ   فره كفا تت   ل ع    كتل

َ ه َفاتير   رب  ل   ف را  تها فري  تخرار   قرل ل ا،    ي كفرا تر  حَ رب  ، كفا يت   ص  ل تقليل  حصافي  ف ا
َنيررا.  َ ه   كتل َ ه حيرر  ي ررتطيع طا ررب   فاررف ف لفرر  فكانرره فرري   رر ي َلقيرر  فرري   رر ي نظررا   تتبررع   فاعرراا   

َ ه خاص  ترا َ ل    ب لي    فحَ ب  في    ي َفاا   ف َفل  نظف  ف ا ليخ   ت ر يالا  تتبرع كافر    ت ييرل ا ت
َ  رر    قرراف  با ت ر يا. كفررا  ه  نراف نظررا    ن رخ  الحتياطيرر  خررالم    حا ثر  فرري فاعراا   فررَظعيه با تراليخ 

َني . َ جه  فخاطل  ال ت  ل ا   صهي َ ل يف    فا في ف َ ه  احعاظ  ال فاعاا   فَظعيه   فبنل    ي

 جا  ا  – شؤون الموظفين   َ َ ياب  َل  َلقي  -حض َنياَت ، فهي تصا  َني، ا ج   كتل   ل ا  َتخلم   كتل
َفي، -ل ررل     ف ررابل–َ  ل      خايرر   فقرر   ايهررا  َيفكرره  افَظررف    ارر  با فَ ، َ فلكرر    حا ررَب   حكرر

َبياناته  َنيافه خالا فل ج   ح ابه   .  كتل
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َني في  َ ل    ب لي   إل كتل َفاا   ف َ قع نظا  ف ا َل  فجفا    َ ه فرب ر  في ص   صر  ل  كرا   ف رافالا ه   ر ي
َ ل   فه َ  َلقير َ   َ ه فرا تر  ا  َ  تَظيرف ،    ل   ر ي َى  راتيه   حرا تيه يقتصرل ، ففحَ رب  ال تقيري   ل  ل  َ ر

َل   خالجي  َ ه ت افا   جفه َفاا    ي َني  ال فع نظا  ف ا  . الطالز  ال فخلجاته إل كتل
 

 يدعمها نظام معلومات الموارد البشرية اإللكتروني: ال وظائف الموارد البشرية التي 0.3.3
َ ه  َني  ا ي َ ل    تي ي  فها   نظا   إل كتل     فره  حَ ب     يالحظ فه    ل     ابي  َظافف    ل    ف

َ ل    ب لي    إلنظلي    َظافف  َ ه   فرَظعيه    را   ل ا   ف َ إل رل ف  ايهرا   رل  ير َكا  في ج ل فنهرا  ، َ  ف
 :  فحَ ب  يل فيفا ياي  ل   تاف   َظافف 

  ه  :الوظالالائفوظيفالالة تحليالالل َ الفحترره   تنعيريرر   نرره فرره فهررا    رر ي فقرر  نرر  قررانَه   خ فرر    ف نيرر    ف رر ا 
َفيررر   اَظرررافف   تفررري   َصرررف   رررَظيعي   رررري ت ررر  بررر  ل   رررل ي َ فل   حك  ررر   هرررا ثررر  يقل رررا فجارررة با ا   ررر 

َ ل ل َ ه ،    َ لحكرا    تري ببص  ل كفا ك اِّف    ي تنعيررا   تار  قل ل ا با ف اييل   ال ف   تصنيف   َظافف 
َ صعاا   َظيعي   – َ  ف َ   ل فهفاته ب فضرا فرا يكرَه  ه  .- ي ف اييل   َصف  َ ه  تحقيي     ف    ي

َفيرر  فرره َصررف بحيرر    فهفرر   رررا   َظيعرر   حَ ررب يتطاررب  َ ه نتررافج تحايررا   َظررافف   حك يتاقررل   رر ي
َ صررر َنررريعاا َظيعيررر  َف َليرررا ب ررركا   كتل َنيرررا تخ ينهرررا َ ، َتحررر يثاتها   َ  ل ا   كتل َت رررهيا َصرررَا   ررر

َ  فررَظعيه   يهررا  َنيررا َ  فؤ  رراا  َ ه  كتل َنرري  ارر ي َقررع  إل كتل َ ه يصرر ل  ه َ ، فرره خررالا   ف قل ل ترره   رر ي
َنيررا ب رر نها ا َآل ل َ ل ل   كتل  ه َ ،   ررل   ف نيرريه  كتل برر ال فرره  الكتعررال ، َنيررايفلل ررا كررر ف   ررل فجاررة   رر

َ صعاا َظيعي   ه   َظافف اا اإل النالحتعاظ ببا َف َ َ فا يت   ل عته    ا ل  بفا ت فاه فه َصف 
 .حا يا كب اله

 الفحتره   تنعيرير  " :وظيفالة تخطاليط المالوارد البشالالرية َفيرر    قر  كارف قرانَه   خ فرر    ف نير    ه   ر  فل    حك
َي  فره   َظرافف تق    َ ه قافف  بحاجتهرا    رن َ   ي َ  ل    فا ي   َل  حتياجراا   ل  َفبرلل ا  ر اها فري ضر
َف فياا   َظافف   فطاَب  ال ت نال  نها  َ     ف    ه   حاج   حصل َ ه تق   ،    فا َر ف ، ل     

َ ه   فرررَظعيه    رررا  با تن ررريي فرررع، " فررري ب  يررر  كرررا  رررن  فا يررر  َ  ررر  فل   َكاَّرررف   قرررانَه  يررر َ  ل    فا يررر  
َفير  برر َ    نقررا  ل  ر   ررا  الحتياجرراا   "   حك َيجر  ر ا   َظرافف    را ل   َ   ررتح    َظرافف ج ير   
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َ  ل  ب ررر   َفيررر  َ َ ه با تن ررريي فرررع   ررر  فل    حك      رررؤالل   فرررَظعيه فررره   فرررل    رررل  خرررلى بقرررل ل فررره   ررر ي
َ ل ،   فا يررر  َ  ل  َيتررر َ ه ب ررر    تن ررريي فرررع  َ فل   ررر ي   فا يررر    ررر    جررر َا ت ررركيالا   َظرررافف  جفيرررع   ررر 

َتحرر   فيرره َ  نرر   َفيرر  ب رر   قررل ل   ف َ  رر      فررَظعيه  اررل كررا فنهررا ، َ لجاتهررا،   ررفال   َظررافف :  حك
َ   ن    حا ي  َ ه ، " خالا    ن     ابق   َني   حا ي  ا ي  رتقباا خطرط     ال  رال يقر    ه   نظا   إل كتل

َ ل    ب لي   َ   ل      ف تلك  بيه    ف ال   افياا   نقاش  َنيا  َفي    فختاع    كتل َ فل   حك َ ه فه      ر ي
َ  جهرراا   ف نيرر  َفيرر   َ فل   حك ه ، َ  رر  َ  فل  ررالا  رريكَه  رره   ظرر   لثررل فرري  حَ ررب َ    رررا    فايرراا 

َفي  َ ل    ب لي    حك   .تح يه    ل  را   َظيع    فلك ي  في    ل    ف

 ت اقب  :لتعاقبوظيفة ا   َ َف  ن  :هافي   حك
  َلقرريحيرر  ت اقررب فؤقررا َل  فرري قررانَه   خ فرر  ، يررت  تكايررف   فَظررف برر ه ي قررب آخررل بكترراب  َقرر  

الفحته   تنعيري   نه " َل  فؤقتر   َ    ف ني   َ  فاؤ را بصر َيجر  ن    ال    فَظف تبقل َظيعته  ا ل  
َكا   َجب  ق  خا   َ با  َ  فخصصراا تارف  َ ف   ال ت ي   ره فر  ، بف  إل رال   رليط   ر   تجرا

َيارره   ررل َظيعرر   خررلى فرري نعررة  لجترره،   َظيعرر  َ ترره  َ يررت  تح تبقررل  " َ "  اررل  ه تخاررل  نرر   
َ   ، َظيعرر    فَظررف   فجررا   ا ل  رر   ررا ل  َل  فؤقترر   َ ب قرر   حرريه  ررر َ  فاؤ ررا بصرر  يررل  نررره يجرر

 ."   فَظف   فجا 
   فربه كراه    را ل لفرية ق ر   َ  ر ب  يكرَه ، َظافف  ا ل يت   بل  إل اله  ه حي  ت اقب   ف

ه كاه   ال فه ر ف  ي فر يل   فرل  فر كثل فيرت   برل   راله خرالجي،  إل اله   خايا َ رر  فحر   ، َ  
َ فحه   تنعيري   َ  .بقانَه   خ ف    ف ني  

َ ل   في   قانَه  نه  فَظرف  خالفر    ية  ناف تخطيط  ات اقب بف نرل ت  يرايتضح فه طلي   ت اقب   
َ ه قرل ل   ب ر ا َظيعر  فق  جال في   قانَه "، آخل َفي  با تن يي   ف بي فرع   ر ي يص ل لفية     فل    حك

َج َا ت كيالا   َظرافف َف رابق    ر ا  ررا ،  ا ل   ال   هيكا   تنظيفي  َب ر  تنظري    راله   خاري 
ط  النتقرراا فرره ففرر  َظيعيرر    ررل ففرر  َظيعيرر َ ه  ه ، "   خررلى  َظيعرر  بفل  ررا   ررَل  ررر  ينصررح   باحرر    رر ي

َير  فرع َضرع كافر   َتنف يق   ف لَز قانَه يج را   ت اقرب  ارل   َظرافف   ح ا ر  يرت  بطليقر  فخططر  
 .  ضفاناا  فنع   ع ا   إل  لي
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  الفحتره   تنعيريرر   اررل  نرره " :والعالالحوات رسالاللم األجالالو وضالالع وظيفالالة يقرر     قرر  نر  قررانَه   خ فرر    ف نيرر  
َ الؤ ررال  َفيرر   قتل حررا  بقيفرر   ررال َ فل   حك َ  نرر ل ، طبي رر     فررا :  رر  َ يرر  ، َ  فخرراطل ، َ الختصررا  

َف تحقيها َ ا  خلى  َف اييل صلفها،  ال َ بط  َز برا قل ل ا َ ، فع تح ي    ض َ ه   ر    ف رل َ ل    ي يت
َ ا َ  فخرررراطل ، َ الختصررررا ، طبي رررر     فررررا :  ترررري تحرررر   قيفرررر   ررررال  َ ا  خررررلى َ  يرررر   ررررال، َ  نرررر ل  

َ ل ل ، َف ررتحقيها َيقرر فها   ررل فجاررة   رر َ  ل    فا يرر   َ  ف رراييل  صررلفها با تن رريي فررع  َ بط  ََضررع   ضرر
َ  ن    ف تف   إلقل ل ا َل   ف َل  الجتفا ير  فيرن    قرانَه  ارل  نره  ا ف، " في ض َ ا   فت اق  برالف    ال

َفيرر  " ه   فررَظعيه ب  فلترره   حك َحرر    ررَؤ َرم  كررا  ررا ب  يرر  يباررغ   فَظررف  بحا ترره  الجتفا يرر   اررل نفرر
َفرا  فره حصرَا   ت ييرلها ببا يَ ، فخص   ر ف ،  ي ت ييل يطل   ال حا ته  الجتفا ير  خرالا ثالثريه ي

َ ه بررر ل ررر ذ َي   َ  ل    فا يررر  برررا ت ييلباَّرررَت  ر ف   ررر ي َ ه فررري صررريا   ف ررراليع ، "غ  َل فهررر   اررر ي َيبرررل   نرررا  
َفاا   حا    َتخ يه ف ا َ ا  َفا يتلتب  ايها   ال َ تب فهرَ فلفري برن  ،  الجتفا ي    فا تح ي   ا    ل

َ تب ففاا   قانَه في ج َا " َ ه بها   َظافف َ ا    ل ال   ه  ا ي  ".  

َ ه َقرررع   ررر ي َنيررر  فررره قرررانَه   خ فررر    ف نيررر   ارررل ف َفل ن رررخ    كتل َن رررخ  فررره   يرررا ، َبرررا ل   فررره تررر
َ تب في   بنرف َيت    ال ،   فَظعيه في   خ ف    ف ني  ا   ل َني بنَ  َقع  إل كتل  ال ،   فَظعيه  بل   ف

َ  جهرراا   ف نيرر  تررت  ب رركا  َ ه  َ ا برريه   رر ي َف رراليع    ررال ل رراا فقتلحرراا    َ  ه كافرر   فايرراا   ررتقباا 
 .َ ل ع  "في  "   ل تبحَ ب   ل   ضاف    ل ، َ ر  بحاج    ل حَ ب ، َلقي

  الفحته   تنعيري   ال  نه " التحفيز:وظيفة َ ه ن  قانَه   خ ف    ف ني   ع     فل    فختص  ف يضع    ي
َتل ري    نعقراا  َتح ريه  ل  ل  َي   افَظعيه فيها بفا يكعا تحقيري  ل ر  ف  َ  ف ن َ ف    فا ي   نظافا   اح

ط فنحهرررا َ ف    فا يررر  َ رررَل َ   رررلفية   رررَ ،  ارررل  ه يتضرررفه  رررر    نظرررا  ففررراا   حررر َفيررر  يجررر   فل    حك
  َ َتل رري    نعقرراا  ررال َثررا   لفررع كعررال   ل  ل  َ ه فررنح   فَظررف   ررري يقرر     فراال   َ بح با تن ريي فررع   رر ي

َ  ل    فا يرر  برر ف َ ه  َيباررغ   ر ي َ ه فري   تحعيرر  كفرا يبرريه   قرانَه  ررَ   ف ررالك  ، "ت رجي ي ،  َل   رر ي  ه  
َفررنح   فحعر  ا َ ف    ال  ه نظررا    تحعيرر  ،  ل   فكافر   فرري فاررف   فَظرفَ ل ررع  قررل ، فري َضررع نظرا    حرر
َ رر  تررت   َفرر    ف نيرر  ب رر ه  رررا   َظيعرر   فايرراا   تن رريي برريه   جهرراا   حَ ررب  يررل ف رراا حا يررا فرري   حك

َ  تفيررر ،   فهفررر  َحَ رررب  كرررا   فهرررا  ،  رررر  فالبررر  فررره تع يرررا نظرررا    تحعيررر   ررر فع   فرررَظعيه نحرررَ  إلبررر  ز 
 .ضا  هرا   َظيع   فت اق  با تحعي  ل  ل  ف
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 :ديواننظام معلومات الموارد البشرية اإللكتروني للمعوقات تعترض  0.3.3
َ  ررتخ     َقرراا   ترري ت تررل   رربيا حَ ررب    فررا ه    نرر   ررؤ ا   فرر ل ل   ررريه تفررا فقرراباته   رره  بررل    ف 

َ ه،  تضررح  ه  َنرري  ارر ي َ ل    ب ررلي   إل كتل َفرراا   فرر َقرراا  إلفكانرراا   فتاحرر  فرره خررالا نظررا  ف ا  رررا   ف 
  ي:

َ صررعاا  ا يرر  َ  (1 َبف َ  رريب  ررلي   َ ح يثرر   َ  نرر   فررع ضرر ف ررَ فررا يت ررال    حاجرر    ررل  جهرر   ح   ف
َ ه  ر  ،   فا ي  َفي  يضطل    ي َ  حا َب   حك َ  ي    ب َ  تقي ال ت ان  بفختبل ا   جاف    إل الفي   ف

 .َ يا ته 
َفل  في بنف  ل فا   (3 َ يتها   فت َن َ ه   ف تخ   في  الختبال ا   فحَ ب  فا قا       ال فا   يضرطل   ر ي

َ ر  يؤ ي  ت خيل ب    الفتحاناا  . ال ت ان  با جاف اا 
َ فرري فرري  (1 َ ه  حَ ررب  نرراف   َنيررا برر ي َلبطرره   كتل َ  ل ا   عا ررطيني   َ ل    ب ررلي   ارر كافررا نظررا     ل    فرر

َنيweb( َ  )wabل  بك  )  فَظعيه  ب َفاا في ظا  الحتالا   صهي َ  ي  فه   ف ا  .( ب بب  
َفا يت بب به فه ف اكا تقني  (4  .ف اكا تكل ل  نقطاز   تيال   كهلبافي 

َ ه فرري    ل فختاررف   َظررافف   ترري يرر  فها فرري  َقرراا  ال  ه   نظررا  ف ررتخ   با ع ررا فرري   رر ي َل رر   رررا   ف 
َح  ا    َ َ ه   فَظعيه    ا  بقطاز    .فختاف  إل  ل ا   في  ي
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 الرابعالفصل 

 الدراسات السابقة
 

 :مقدمة 0.4
 

 قيت ، الترااي يعرض الباحث في  ذي ا الل يج وعو مي  وير الترااياح  اابحياث الايابت  التي  توا ليح و  ي   
وباشيير و   ييا فيي  ف ايي ير  فيي  بشييرج   يي   الوتوييا ج يح ييج م يي  رييج تراايي  أر  الباحييث عاذييتااييع  

بعيض الترااياح التي  اقتربيح وير بيه أر يعيرض   ذي  ويا حيتا، الت ج العربي  إال أوه لم يعت العتت الراف  ووها
ااعوبي  فتت راوح مربي   التراااح الت  أعريح ف  ت ج إاالوي  غير أوا بالواب  ل تراااح ، هترااتو     
 قيت قايم ، و     الترااي  التي  بيير أييتيوا  اح ذ ا ورر الباحث ور مرض متت ور التراااح ف  أقج وترة 

ترااييياح ال : ذييي هيييا الترااييياح م يتبعيييا ل بياييي  التييي  أعرييييح الباحيييث مر يييه لهييي ت الترااييياح إلييي   ال ييي  أقايييام 
مر يح بترتييز نووي  ت يامت   قيت ، عوبي ااتراااح ال  ، االوي اإلعربي    التراااح ال  ، ل ا يوي الوح ي  ال

 .ور ااقتم إل  ااحتث

 

 ت السابقة المحلية )الفلسطينية(الدراسا :ولالمبحث األ  0.4
 

 :( 4442، أبو رحمة) دراسة  0.4.4
نظم معلومات المووارد البرورية وأثر وا علوع ياعليوة  دارن رومون المووظفين يوي و ارات  "ذ ت التراا  بعو ار 

ذيتفح الترااي  إلي  التعيرى م ي  وليم وع  وياح الوي ارت البشيري    ، " غو نالسلطة الوطنية الفلسطينية بقطوا  
بغييرض الرشييى ميير ال ييع باح التيي  ت اعييه ت يي  الييولم  تاوها  تح ي هييا تتييييم وعيياالح ااييتوهييا الواييتوتو  في

الوااذو  في    ،  تحت ور رلاءتها  فام ي  ااتوتاوها ف  ت فير الوع  واح الوالاو  بتق   ف  ال قح الووااز
تحاير رلاءة ولم وع  واح الو ارت البشري  مبر تتتيم الوتترحاح  الت  ياح بغرض توريوها ور تمم فام ي  

 : ت   ح التراا  إل ، إتارة شؤ ر الو للير ب ناراح الا    ال  وي  الل ا يوي 



 68 

  ليروحت تي  ااتوتام ولم وع  واح الو ارت البشري  يؤ ر ا با م   فعالي  إتارة شؤ ر الو لأر. 
   أر رلاءة ولم وع  واح الو ارت البشري  ف  إتاراح شيؤ ر الوي للير بيال ناراح وتتويي  وويا ييؤ ر اي با م ي

 .فعالي  إتارة شؤ ر الو للير
  أر فام ي  إتارة شؤ ر الو للير تتأ ر  رتيا برلاءة ولم وع  واح الو ارت البشري. 
 

 :( 4440، غنيم) دراسة  0.4.4
نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة يي عملية صنع القرارات يي بلديات قطا  غ ن دور  "رار مو ار التراا  

وتى ت فر البوي  التحتي  لولم الوع  واح اإلتاري  الوح ايب   التعرى م  التراا  إل   ح قت ذتف، " بفلسطين
،  ييوا التييراراحلتعييرى م يي  أذييم الع اوييج التيي  تييؤ ر م يي  ااييتوتام ولييم الوع  ويياح اإلتارييي  الوح اييب  فيي   ا

 : ور أذم وتااج التراا 

 .نياتة ارم  أتاء العوج 
 .روا أوه أفات ف  تت يص اإلعراءاح الر تيوي  الوتبع  ف  الب تياح 
 

 :( 4440، و أمونةب) أدراسة  0.4.4
ذيي  مويي ار ذيي ت "  قطووا  غوو ن –واقووع  دارن الموووارد البروورية  لاترونيووا يووي الجامعووات الفلسووطينية النظاميووة  "

التيي  أعريييح م يي   ييالث عاوعيياح ف ايي يوي  بغيينة ذيي  العاوعيي  اإلاييالوي   عاوعيي  اانذيير  عاوعيي   ،التراايي 
  ييى  اقييا إتارة الويي ارت البشييري  إلرتر ويييا فيهييا ويير وييالج التعييرى إليي  وييتى ت عييه ذييتفح إليي     ،ااق يي 

ترارهم اذويتهيا، إتاراح العاوعاح الل ا يوي  ل تح ج إل  اإلتارة اإللرتر وي   التعيرى إلي  ،  اذتوياوهم بهيا،  ا 
الوييير ا بالت  يييياح    ،ويييتى تييي فر البويييي  التحتيييي   الرييي اتر البشيييري  الالنوييي  إلتارة الوييي ارت البشيييري  إلرتر وييييا

 راوح أذم وتااج الترااي   . الوتترحاح الووااب  لتعنين وات ى ت بيق اإلتارة اإللرتر وي   االوتلا  ور وناياذا
 :أر

  يييييتم ااييييتوتام أت احICT (بشييييرج أااايييي  فيييي  ااوشيييي   التيييي  توييييص االت يييياالح   تتوييييي  الوع  ويييياح )
 .تتييم ااتاء  التغ ي  الراعع  ل و لى، الح  ر  االو راى، االاتت از
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 الوتييييابالح، رالووييييافا، وييييا نالييييح بعييييض ااوشيييي   اااااييييي  إلتارة الويييي ارت البشييييري  ال ت بييييق إلرتر ويييييا ،
 .التتريبي   تو ي  الواار ال ليل تحتيت االحتياعاح ، مر بعتالتتريز ، ااع ر، اوتباراح الت ليى

 ذ  يت ج االاتلاتة ، ر الو للير وا ناج وحت تا عتااإللرتر وي  الوا   بوعاوالح شؤ   ااتوتام الووا ا 
 .ور ونايا اإلتارة اإللرتر وي  ل و ارت البشري 

   ذيي  وؤشيير إيعيياب  فيي  مو ييي  ،  اإللرتر وييي تتبييا العاوعيياح ااييتراتيعي  العوييا وييا بييير اامويياج التت يتييي 
 .التح ج إل  اإلتارة اإللرتر وي 

 

 :( 4440، رمضان) دراسة  0.4.0
أثوور اسووت دام نظووم مسوواندن القوورارات علووع تطوووير األداة دراسووة تطبيقيووة علووع  "ريار مويي ار ذي ت التراايي  ذي  

بت يا  غينة ذتفح إل  فحص  اقا وليم واياوتة التيرار في   نارة التربيي   التع ييم   ، " غ نبو ارن التربية والتعليم 
اح الواتيي   البشيري   تميم اإلتارة الع ييا ييوعرفي  ويتى تي فر اإلوراو  ،  أ رذا م ي  ت ي ير ااتاء فيهيا،  أو امها

لي  ، ت ي ر  ووي  الي نارة بيار أذوي  ذ ت الولم  أ رذا م   ، الت  تاامت م   ااتوتام ولم وااوتة التراراح  ا 
و  ييح التراايي  إليي  وتييااج قييت    .تتييتيم الت  ييياح الالنويي  لتعنييين ت ر ولييم وايياوتة التييرار فيي  ت يي ير ااتاء

 :أبرنذا

  راييياز العييياو ير وهييياراح   ، تبايييي  اإلعيييراءاح وييير ويييالجت ييي ير ااتاء  فييي وليييم واييياوتة التيييرار تاييياذم ا 
وعان اامواج بتق   ع تة ف  ال ق  ، عتيتة  . بأقج عهت وورر، ح الوحتتا 

 و   ولم وااوتة الترار الواتوتو ،  البيا  التوليوي ، اح الواتي   البشري   اللوي  الوتاح ياإلوراوااذم ت  ،
 ت  ير ااتاء ف   نارة التربي   التع يم.ف   البراوج التتريبي  

 

 :( 4440، عمار) دراسة  0.4.2
اإلدارن االلاترونيوة بواالوة غووث وتروغيل الالجئوين بماتو  غو ن مدى  ماانيوة تطبيوق "  اوح ذ ت التراا  بي

ذييتفح ذيي ت التراايي  إليي  وعرفيي  وييتى إوراوييي  ت بيييق اإلتارة   ، " اإلقليمووي ودور ووا يووي تحسووين أداة العوواملين
 ييي  ويييتى تييي فر وت  بييياح وعاحهيييا وييير إوراوييياح واليييي   تتويييي  ورتيييز وييير ويييالج التعيييرى مالاإللرتر ويييي  فييي  

 ذتفح ر ل  إل  التعرى م ي  ت ر اايتوتام اإلتارة اإللرتر ويي  في  ، لتنام  تمم اإلتارة الع يابشري ،  وتى ا  
 :التراا وتااج أذم ور  رار  ، تحاير أتاء العاو ير ف  ال رال 
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    ور والج وااذوته ف : نياتة فام ي   رلاءة ااتاء ال ليل أر ااتوتام اإلتارة اإللرتر وي  يعوج م 
  ت فير  قح  عهت العاو ير ،  ارم   تق  إي اج التع يواح ،  العوجارم  إوعان . 
 تت يج التراليى  توليم أمباء العوج،    نياتة رلاءة العو ياح اإلتاري ، رفا إوتاعي  العاو ير . 
 تت يج وعتالح ااو اء،   التغ ز م   العتباح الت  تولض ور وات ى ااتاء . 

 

 :( 4440، العمري) دراسة  0.4.4
"أثوور نظووم المعلومووات اإلداريووة المحوسووبة علووع أداة العوواملين يووي رووراة االتصوواالت رييار مويي ار التراايي  

  ولييييم الوع  ويييياح اإلتارييييي   مييييرشييييرر  الإليييي  التعييييرى م يييي  ت يييي راح العيييياو ير فيييي   ذييييتفح ، الفلسووووطينية"
أ ييير الوتغييييراح  التعيييرى م ييي  ،  التعيييرى م ييي  أ ييير ذييي ت اليييولم م ييي  أتاء العييياو ير فييي  الشيييرر ، الوح ايييب 

التيو غرافي  م   ت  راح العاو ير لوات نواح تشغيج ولام الوع  واح  ت  راتهم لألتاء ال ليل  ف  شيرر  
 تتييتيم الت  ييياح  الوتترحيياح ، ريي ل  التعييرى م يي  وايت ى أتاء العيياو ير فيي  شييرر  االت ياالح، االت ياالح

وليم الوع  ويياح اإلتاريي  في  شيرر  االت يياالح لتي  تايامت م ي  تحايير أتاء العيياو ير وير ويالج تعنيين ت ر 
 : لع ه ور أذم وا و  ح إليه التراا  أر .الل ا يوي 

  ولم الوع  واح اإلتاري  لها أ ر إيعاب  م   ااتاء ال ليل. 
  الواتيي  إلتارة  تشيغيج وليم الوع  وياح اإلتاريي  حايز ،  التوليويي ، الوايت نواح البشيري  :اابعات ال ال ي 

أويييا ب عيييت الوايييت نواح البروعيييي  فيييتم اايييتبعاتت وييير ، تيييؤ ر ب ييي رة ع ذريييي  م ييي  ااتاء الييي ليل الترتييييز 
 الوو  ا اوه بعت غير وؤ ر ب  رة ع ذري  مج ااتاء ال ليل .

 

 :( 4444، بسيسو) دراسة  0.4.4
أثوور تطبيووق اإلدارن اإللاترونيووة علووع افوواةن العمليووات اإلداريووة يووي مروورو  مسوو   " اييوح ذيي ت التراايي  بييي

ذيييتفح الترااييي  إلييي  إبيييران أ ييير أولوييي    ، " غووو ن –سوووجالت الالجئوووين الفلسوووطينيين واالوووة الغووووث الدوليوووة 
، الرقابيي فعاليي    ، تميم العو يياح اإلتاريي  الي ويي   ، حعيم إوتياا الو ليى الوع  وياح اإلتاريي  اإللرتر ويي  م ي 

فييي  وشيير   وايييل اييعالح الالعايييير  تيي فير عهيييت   قييح الوشييرفير  ، فعالييي  اإلشيييراى  ، رليياءة اتوييا  التيييرار  
 :وا ي   قت راوح أذم وتااج ذ ت التراا  ، ل ا يويير باا ور اال
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 .  ت بيق ولام اإلتارة اإللرتر وي  يؤت  إل  نياتة حعم اإلوتاا ف  الوشر 
  اإللرتر ويي  ييؤت  لتي فير الر يير وير العهيت مير الوي ارت البشيري   بالتيال  يت يج التر لي  ت بيق وليام اإلتارة

 أي ا )تر ل  الو ارت البشري   التر ااي (.
 .ت بيق ولام اإلتارة اإللرتر وي  ي فر عهت الوشرفير  بالتال  ينيت و اق اإلشراى لرج ووهم 
   م   ع تة اإلوتاات بيق ولام اإلتارة اإللرتر وي  يؤ ر بشرج إيعاب. 
 

 :( 4444، دراسة ) أبو العيس 0.4.4
 " تقيويم تجربوة ديووان المووظفين العوام اإللاترونيوة يوي قطوا  غو ن "اوتارح الباح   أر ير ر مو ار ترااتها 

  إلييي   8002وييير  عهييي  ولييير وييي لل  ت ااييير الشيييؤ ر اإلتاريييي  لعوييييا الوؤااييياح الحر ويييي  وييير ميييام    لييي 
تتييم تعرب  تي ار الو للير العام في  التحي ج وير اليولم التت يتيي  في  تاييير   رار ذتى التراا  ذ ، 8022

 التقي  في  إوعيان ،   ل  ور والج تراا  مالق  رج ور ) اه ل  العويج اليي و ، العوج إل  الولم اإللرتر وي 
و ير في  تيي ار  وهياراح العيا،  الارم  ف  اإلوعيان،     ح الرؤي   الراال  لتي ار الو للير العام، الوهواح
 اييه ل  الت ا ييج وييا الوعتوييا الوح يي   ويي لل  الحر ويي  ( الواتعيي  ميير ذيي ا التحيي ج ويير عهييي  ، الويي للير

 : قت تووض مر التراا  الوتااج اآلتي ،  ااتوتام ت بيتاح الولام اإللرتر و  ل تي ار ور عه  أورى

 ؤ ر إيعابييا م ي  اايتوتام الت بيتيياح ايه ل  إعيراءاح العويج الواتعيي  مير التحي ج إليي  الوليام اإللرتر وي  تي
 .اإللرتر وي 

  تق  إوعان الوهواح إلرتر ويا تؤ ر إيعابا م   ااتوتام الت بيتاح اإللرتر وي. 
  ارم  إوعان الوهواح إلرتر ويا يؤ ر إيعابا م   ااتوتام الت بيتاح اإللرتر وي. 
 إللرتر وي وهاراح العاو ير التتوي  تؤ ر إيعابا م   ااتوتام الت بيتاح ا. 
 

 :( 4444، دراسة ) عمار 0.4.0
" مودى رضوا المووظفين العواملين يوي ممسسوات واالوة الغووث بقطوا  غو ن عون مو ر الباحيث تراايته ذي ت بيي 

 اقييا إتارة الويي ارت البشييري  إلرتر ويييا فيي  ذييتفح إليي  التعييرى م يي     ،نظووام  دارن الموووارد البروورية  لاترونيووا "
يعابيييياح  اييي بياح ت بييييق   ، مييير وليييام إتارة الوييي ارت البشيييري  إلرتر وييييا الوييي لليرويييتى ر يييا   ، ااوييير ا ذييي ا ا 
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ييين اإليعابييياح  وعالعيي  الويير ا بت  ييياح لنييياتة فام ييي  ت بيييق إتارة الويي ارت البشييري  إلرتر ويييا  تعن ، ولييامال
 :أرراوح أبرن وتااج التراا  قت   ، الا بياح

 ال رقيي  تت ييص ااموياج ور والج    تباي  إعراءاح العوجولام إتارة الو ارت البشري  إلرتر ويا ااذم ف ،
 اإلاييرا  فيي  إوعييان الوعيياوالح  اوت ييار  قييح تولييي ذا ،  الت يياء م يي  وشييارج حلييل  ااييترعا  البياويياح

 . اه ل  إوعانذا ور قبج الو للير أولاهم
 وييالج تت يييج أمييتات  ويير ولييام إتارة الويي ارت البشييري  إلرتر ويييا ايياذم فيي  تت يييج مييزء العوييج م يي  الو لييى

 تييي فير ،  ق ييي  وعيييتج ااو ييياء،  نيييياتة وعيييتج إوعييان الوييي للير ل عويييج، الوييراععير ليييتاارة الوييي ارت البشيييري 
 .ف   قح  احت باإل اف  إل  قترة الو لى م   إوعان العتيت ور اامواج، ال قح  العهت

 

 :( 4444، دراسة ) غبون 0.4.44
االيتراضي علع جودن التدري  لودى ديووان المووظفين العوام يوي " أثر تطبيق التدري  مو ار ذ ت التراا  ذ  

الت  ييتيرذا تيي ار الوي للير  الووتلعير ووها العو ي  التتريبي  م   التااوير    ل  ور  عه  ولر قطا  غ ن "
ت بييق تتويياح التيتريز االفترا ي  ليتى تيي ار الوي للير العيام ف اايت ترااي  ذيتفح إلي   قيت ، العام بت ا  غينة

 التعيرى م ي  ، تي ار   ايااج التغ يز م يهيااليالتعرى م   وعيتاح ت بيق التتريز االفترا ي  في   ور والج
    يييا الو ييي اح العو يييي  لت بييييق تتويييي  التيييتريز االفترا ييي  فييي    ، ت بييييق التتويييي  م ييي  عييي تة التيييتريز أ ييير
 :رار ور أبرن وتااج ذ ت التراا   ، تي ارال

 أر يير ويير ت رة فيي  وليي   إقاويي  م يي فيي  تييي ار الويي للير العييام التييتريز  اييامت التييتريز االفترا يي  إتارة
 .ال قح لاه ل  آلي  التتريز  متم الحاع  ل تام 

 حيث أوه أتى إل :ع تة التتريز ور ااتوتام التتريز االفترا    حّار 
  توليض تراليى العو ي  التتريبي. 
 ل  نياتة إقبالهم م   التتريز.ور اوتيار الورار  النوار الوواابير ل تتريز يرتورير الوتترب  ،  ا 
 تحاييير التيييتريز،   ورييير التييااوير م ييي  العو ييي  التتريبيييي  ويير ال  يي ج ل رلييياءاح التتريبييي  الوتويييينةت 

 .بااتورار
   بشرج فعاجبي  يالتتر  هملحاعات ةالواتور   باتعااال. 
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 :( 4444، دراسة ) يرج اهلل 0.4.44
" دور االسوتثمار يوي تانولوجيوا المعلوموات يوي تطووير األداة الممسسوي يوي ممسسوات التعلويم العووالي ريار 

 قييت ذييتفح ، التيي  أعريييح م يي  العاوعيياح الل ايي يوي  فيي  ق ييا  غيينةذيي  مويي ار ذيي ت الراييال   " الفلسووطينية
واييت ى ت يي ير   ، وعيياحالعات يي  التراايي  إليي  التعييرى م يي  واييت ى االاييت وار فيي  ترو ل عيييا الوع  ويياح فيي  

التعرى م   أ ر الع اويج   ، اهات ر االات وار ف  ترو ل عيا الوع  واح ف  ت  ير أتا  ، هاااتاء الوؤاا  في
مي  وير تتيتيم وعو    ، الشو ي   ال ليلي  م   االات وار ف  ترو ل عيا الوع  وياح  ت ي ير ااتاء الوؤااي 

 تعيييينن ويييير ت ر ترو ل عيييييا ، ت يييي ير ااتاء الوؤاايييي وريييير أر تاييييامت فيييي  الوتترحيييياح  الت  ييييياح التيييي  ي
االات وار ف  ترو ل عيا  أر قت وتج مر التراا  العتيت ور الوتااج ووها  .الوع  واح ف  العاوعاح الل ا يوي 

 : الوع  واح ياهم ف 

  برغم نياتة حعم  تو   ت   العو ياح.العو ياح    الوعاوالحاوت ار  قح إوعان 
 ى ميزء ييول،  تاليتو ص وير العو يياح غيير ال ير ري  )تت يج الت رة الواتوتي (   وج تباي  إعراءاح الع

 .الو للير م  العوج 
  تحتيق ااذتاى االاتراتيعي. 
 ت  ير أولو  العاوع  لتالام احتياعاح ال  ب   تاهج ااتلاتتهم ور وتواتها. 
 . ت  ير ااتاء الوؤاا 
 

 واإلسالمية الدراسات السابقة العربية :ثانيالمبحث ال 0.4
 

 :( 4444، دراسة ) غنيم 0.4.4
دور اإلدارن اإللاترونية يي تطوير العمل اإلداري ومعوقوات اسوت دامها يوي مودارس  "مو ار ذ ت التراا  ذ  

وير ف  الايع تي    الوتار  الحر وي  بعض  قت أعريح التراا  م   ، " التعليم العام للبنين بالمدينة المنورن
، إليي  التعييرى م يي  وييتى وايياذو  اإلتارة اإللرتر وييي  فيي  ت يي ير العوييج اإلتار ذييتفح   ،  عهيي  وليير وييتيريها
 الرشى مر اللر ق بير آراء الوتيرير ح ج ويتى إايهام اإلتارة اإللرتر ويي  في  ت ي ير ،  وع قاح ااتوتاوها
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لرتر وييي   التعييرى م يي  وتترحيياح الوييتيرير لتلعيييج إاييهاواح اإلتارة اإل،  وع قيياح ااييتوتاوها، العوييج اإلتار 
 :أرأذم وتااج التراا   ور  ، ف  ت  ير العوج اإلتار   الحت ور وع قاتها

  اإلتارة اإللرتر وي  تاهم ف  ت  ير العوج اإلتار  بترع  مالي. 
   ااتوتام اإلتارة اإللرتر وي  ف  ت  ير العوج اإلتار  ت اعه وع قاح بترع  وت ا. 
 

 :( 4444، العتيبي دراسة ) 0.4.4
دراسوة ، األتمتة ودور ا يي تحسين أداة  دارات الموارد البررية يوي األجهو ن األمنيوة " التراا  بي اوح ذ ت 

 رويا ي  يل ، " مسحية علع العاملين بإدارات الموارد البررية يي األجه ن األمنية المرا ية بمدينة الرياض
ايعح إلي  التعيرى م ي   اقيا  قيت  ، إحيتى وولوياح الت يا  العيام الايع ت م ي  العو ار فينر الترااي  أعرييح 

 التعييييرى م يييي  ت ر ااتوتيييي  فيييي  التو ييييي  ، ت بيييييق ااتوتيييي  بيييينتاراح الويييي ارت البشييييري  فيييي  ااعهيييينة ااووييييي 
،  ت ر ااتوتيي  فيي  تحاييير أتاء إتاراح الويي ارت البشييري ،  ااييتت از  اوتيييار الويي ارت البشييري  بييااعهنة ااووييي 

 ويتة ، تحتيت التحتياح الت  ت اعيه أتوتي  أوشي   الوي ارت البشيري ف    ،  ت رذا ف  تحتيت االحتياعاح التتريبي 
  التليييا ح بيييير اايييتعاب ، البشيييري  التليييا ح بيييير ااعهييينة ااوويييي  فييي  ت لييييى ااتوتييي  بأوشييي   إتاراح الوييي ارت

 :ور أذوها،  قت ت   ح التراا  إل  العتيت ور الوتااج، الوبح  ير باوتالى وتغيراح التراا 

 ااتوت  ف  عويا موا ر التو ي  ل و ارت البشري  ااذمت. 
  تحتيت االحتياعاح التتريبي .، تااذم ااتوت  ف  ااتت از  اوتيار الو ارت البشري  
 ااتوت  ف  تحاير أتاء إتاراح الو ارت البشري  تااذم. 
 

 :( 4444، دراسة ) الرريف 0.4.4
 "التعلويم يوي الجمهوريوة اليمنيوةو  و ارن التربيوة حالوة، دور نظم المعلومات يي  دارن الممسسات الحاوميوة" 

إبييران ت ر ولييم الوع  ويياح بوييا تشييو ه ويير أولويي   ذيي  تراايي  ااييتوبا ي  ذييتفح إليي  ، ذي  مويي ار ذيي ت التراايي 
ويا يورير    في   لي  ال قيحتتيييم   يا وليم الوع  وياح    ،نياتة رلاءتها   عناي  ف  إتارة الوؤاااح الحر وي 

اإلتار  فييي     التوليوييي بييييار أ ييير اايييتوتام وليييم الوع  وييياح م ييي  الوايييت ى   ، الوايييتتبجأر ترييي ر م ييييه فييي  
بيييران أذويييي  وليييم الوع  وييياح الوتتتوييي   ، الوؤااييياح بييييار ت ر   ، اليييولم الوبييييرة فييي  مو يييي  اتويييا  التيييراراح   ا 
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              لووت لييييي  تاويييييج الوؤااييييياحالتواييييييق بيييييير ال حيييييتاح ا   اايييييتتباج الوع  وييييياح   االت ييييياج فييييي  مو يييييي  إراييييياج
وحا ليي  نييياتة  ميي  التيياتة اإلتاريييير بأذوييي  ولييم الوع  ويياح ويير وييالج إبييران ت رذييا فيي  العو ييي    ، وارعهييا  

 : قت ت   ح التراا  لوتااج ووها .وااذوتها ف  الحت ور التعتيتاح ف  بيا  العوج تاوج الوؤاا    ،اإلتاري 

 اإلوتيييياا مو ييييياح تمييييم  ،  ولوييييوال فيييي تمييييم  لييييااى اإلتارة الوح اييييب  تايييياذم فيييي   ولييييم الوع  ويييياح ( ،
( ويييير وييييالج تيييي فير الوع  ويييياح الوتيييييار البييييتااج  اقتييييراح الح يييي ج  اليييي  ..اافييييراتإتارة ، الوالييييي ، التايييي يق
 .ل وشارج

 تارتها برلاءة مالي   بشلافي إورر ور تتحاير أتاء الوؤاااح   الوح اب  تااذم ف   ولم الوع  واح. 
  اايتحتاث  حيتة تويتص بولم الوع  واح الوح اب  لم تحتث أ  توليض في  الهيريج التوليوي  بيج ناتح

بأمواج ولم الوع  واح روا أر تأ يرذا وحت ت ف  ت ر اإلتارة الع يا وامتا أوها اامتح ف  ارم     ج 
 اييي    اليييتويا إوراويييياح أتاء ال ليييااى  العو يييياح فييي  الوايييت ياح اإلتاريييي  ال وييير ح حايييو، الوع  وييياح

 .قج بر ير ووا راوح م يه اابتاأبارم  مالي   بتر ل  
 

 :( 4444، دراسة ) عريف 0.4.0
دراسة ميدانيوة علوع ، نظم المعلومات اإلدارية ودور ا يي حل مراالت اإلدارن العامة" مو وح ذ ت التراا  بيي

ذييتفح إليي  التعييرى م يي    ، بايي ري أ  أر التراايي  أعريييح م يي  الت ييا  العييام  " مديريووة الماليووة يووي الال قيووة
بييران ت ر ولييم الوع  ويياح اإلتارييي   أذويتهييا فيي  حييج وشييرالح اإلتارة ، ال  ييا اليي   رييار قااوييا فيي  حيوهييا  ا 

لام يي   الوعياح    ا إ ار وتتيرح ليولم الوع  وياح اإلتاريي  في  الوتيريي  بحييث ياياذم في  تحتييق ال، العاو 
 :التراا  أر قت رار أذم وتااج ، ف  موج الوتيري 

  وليم الوع  وياح اإلتاريي  تايامت م ي  تولييض وراحييج  نوير إوعيان الوعياوالح مير  رييق تت ييص ال قييح
 . العهت  تت يج أو اء التاعيج  اوت ار وراحج إوعان الوعاوالح

 تحاييير  ويير وييالجالوتعيياو ير  ت م يي  تحتيييق أربيير قييتر ووريير ويير ر يياولييم الوع  ويياح اإلتارييي  تاييام
 تييؤت  إليي  تتييتيم وييتواح عتيييتة لييم ترييير ،  تحتييق اييرم  إوعييان الوعييياوالح، واييت ى الوييتواح الوتّتويي 

 .و ع تة ور قبج
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 :( 4444، ) ميا وآ روندراسة  0.4.2
، " األتمتوة اإلداريوة وأثر وا علوع تحسوين معودالت األداة يوي ممسسوات القطوا  العواممو ار ذ ت الترااي  ذي  
 رويا يشييير العوي ار فتيت أعريييح الترااي  م يي  ، الرووراة العاموة لتوليوود اهربواة بانيوواس "دراسوة ميدانيووة علوع 

 ت  ييييل ،  ايييعح إلييي  تاييي ي  ال ييي ء م ييي  ولهييي م ااتوتييي  اإلتاريييي   تبييييار أذيييتافها، اييي ر ت يييا  العيييام الال
يتها لتوليي  إ اف  إل  ت  يل الو  اح اااااي  ال اعز ت ب، وت  باح ااتوت  اإلتاري  ور ووت ى الع اوز

 بيييار أ يير ااتوتيي  اإلتارييي   ت رذييا فيي  تحاييير وعييتالح ااتاء فيي  ، وشيير   ااتوتيي  اإلتارييي  بالشييرج ااف ييج
 الت  ياح الت  ور الوورير في   وحا ل  الت  ج إل  وعو م  ور الوتااج ، وؤاااح  شرراح الت ا  العام

 :ااتوت  أاهوح ف أر  هاور أذوتراا  لوتااج و  ح ال  ، تولي ذا الوااذو  ف  تحاير وعتالح ااتاء حاج

   فيييييي  برويييييياوج الر اتييييييز  ااعيييييي رو   ييييييا ، وعييييييان العتيييييييت ويييييير اامويييييياج  نييييييياتة تقتهيييييياإنييييييات اييييييرم ،
التتييييارير     فيييي  إمييييتات الوو  يييياح  الرايييي م البياوييييي ،  الشييييؤ ر اإلتارييييي ،  الوات  ييييى،  الواييييت تماح

   . الورااالح
   ميييتت اييياماح العويييج الي ويييي  اللع يييي  حول ييي، الر يييير وييير ااموييياجتولييييى عهييي ت العييياو ير فييي  توليييي ،

 ق  ييح العهييت الويياعم ميير الرتابيي   التوايييق  ال باميي  ،  حّاييوح أاييعار الوييتوالح  الوورعيياح ويير الويي ات
مو يياح التعيتيج م يهيا  تولييم الوع  وياح في  عيتا ج  ح اه ،  حلل الو لاح  التتارير  ال  ااق الورت ب 

 .ع ها أر ر    حاوتراو   ووا ع
  ال ، رويييياح الوييي ات الراريييتة فييي  الوويييانر  ال، وييير اايييتهال  التر اايييي   وليييضليييم تترييياليى حييييث النيييياتة 

 .هاوواالاتلاتة اللااتة  حقار تر ل  الحااز  و حتاته فبج إ، ااماح العوج اإل افي  الي وي  ل عاو ير
 

 :( 4440، دراسة ) النقي  0.4.4
نظم المعلومات المعتمودن علوع العنابوتيوة العالميوة يوي تطووير العمول اإلداري  دور "رار مو ار ذ ت التراا  

ذيتفح إلي  التعيرى م ي  ويتى إايهام وليم الوع  وياح   ،  قيتر أعرييح الترااي  في  ت لي  ق ير، " بجامعة قطر
اح  وع قيياح ااييتوتام ذيي ت الييولم تبعييا لوتغييير ، الوعتوييتة م يي  العورب تييي  العالوييي  فيي  ت يي ير العوييج اإلتار 

 الحييت ،  التعييرى م يي  وتترحيياح الوايتوتوير لتلعيييج إاييهاواح ذيي ت اليولم فيي  ت يي ير العوييج اإلتار ، الترااي 
 :ت   ح التراا  إل  متت ور الوتااج ور أذوهاقت   ، ور وع قاح ااتوتاوها
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  أر ولم الوع  واح الوعتوتة م   العورب تي  العالوي  تاهم ف  ت  ير العوج اإلتار  بترع  مالي. 
   أر ااتوتام ولم الوع  واح الوعتوتة م   العورب تي  العالوي  ت اعهه وع قاح بتع  وت ا. 
 

 :( 4444، دراسة ) أبو عبيلة 0.4.4
أداة  دارن المووارد البرورية  علوع ياعليوة أثر تطبيق نظم معلومات المووارد البرورية "مو ار ذ ت التراا  ذي  

إليي  بيييار أ يير ت بيييق ولييم وع  ويياح الويي ارت  حذييتف قييت ، " ةدراسووة تطبيقيوو، يووي جهووا  األموون العووام األردنووي
ت  ي ح الترااي  إلي  وعو مي    ، البشري  م   فام ي  أتاء إتارة الو ارت البشري  ف  عهان ااور العام اارتو 

 :ور الوتااج أذوها

   التو يييي  : فييي   ليييااىفام يييي  أتاء إتارة الوييي ارت البشيييري  ينييييت ت بييييق وليييم وع  وييياح الوييي ارت البشيييري ،
 .الت  ير  التتريز، تتييم ااتاء، االوتيار  التعيير، تح يج  ت ويم العوج

 

 :( 4444، دراسة ) عبدويان 0.4.4
 قت ذتفح ، " أثر ياعلية نظم المعلومات اإلدارية علع أداة البنوك التجارية األردنية "مو وح ذ ت التراا  بيي 

بيييار  :م يي  أتاء البويي   التعارييي  اارتوييي  ويير وييالج إليي  الرشييى ميير أ يير فام ييي  ولييم الوع  ويياح اإلتارييي 
بييار وايت ى أتاء   ، و  ف  البو   التعاري  اارتوي وات ى فام ي  ولم الوع  واح اإلتاري  بوتغيراتها الواتوت

بيييار أ يير فام ييي  ولييم الوع  ويياح اإلتارييي  بوتغيراتهييا م يي  أتاء البويي     ،    التعارييي  اارتوييي  بوتغيراتييهالبويي
 : رار ور أذم وتااج ذ ت التراا  وا ي   .التعاري  اارتوي  بوتغيراته

 وات ى تحتيق ولام الوع  واح اإلتاري  اذتاى البو   التعاري  اارتوي  رار ورتلعا. 
  الربحي   الح ي   م   أتاء البو   التعاري  )تؤ ر إيعابا فام ي  ولم الوع  واح اإلتاري  وعتوع   وولرتة

 .( الا قي 
 

 :( 4444، دراسة ) القحطاني 0.4.0
تطبيووق الحاومووة اإللاترونيووة ودور ووا يووي التطوووير اإلداري بالمديريووة العامووة  " :اتويي ح ذيي ت التراايي  مويي ار

التعيرى م ي  الحر وي  اإللرتر ويي   ت رذيا في  الت ي ير اإلتار  وير  الترااي  إلي ذيتفح  قت ، " للديا  المدني
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ور  بالرياض ف  الوو ر  العربي  الاع تي  الوتيري  العاو  ل تفا  الوتو  عه  ولر  با  التفا  الوتو  ف  
وعرفييي  وعييياالح   ، وعرفييي   اقيييا ت بيتييياح الحر وييياح اإللرتر ويييي  الحاليييي  فييي  الوتيريييي  :ويييالج ال قييي ى م ييي 
التعيرى م ي  ، وعرف  وتى إايهام ت بيتياح الحر وي  اإللرتر ويي  في  الت ي ير اإلتار   ، هاالت  ير اإلتار  في

وعرفييي  ايييبج تلعييييج الحر وييي  اإللرتر ويييي  ، وع قييياح ت لييييى الحر وييي  اإللرتر ويييي  لتحتييييق الت ييي ير اإلتار 
 ييااي  فيي  آراء الوبحيي  ير حيي ج إ ا رييار ذوييا  فيير ق  اح تالليي  إح وييا الرشييى م، لتحتيييق الت يي ير اإلتار 

  :تووض مر التراا  وتااج متيتة ووها  قت .التراا  تعنى إل  الوتغيراح ال ليلي   الشو ي  لهم وحا ر

 ور والج، ت بيتاح الحر و  اإللرتر وي  ف  تحتيق الت  ير اإلتار  بترع  ربيرة تاهم: 
  تت ج ور ال قح  العهت  التر ل  لتولي  الوتواح اإللرتر وي. 
 تتتيم الوتواح اإللرتر وي  ل واتليتير ف  أ  ورار يت اعت ر فيه. 
  اإلتار  بالشرج ال   يورر ور تولي  الوتواح اإللرتر وي تباي  إعراءاح العوج. 
 .تاهيج مو ي  االت اج اإلتار  بير الوتيري  العاو  ل تفا  الوتو   اإلتاراح ف  الووا ق 
 . ت فير الوع  واح  البياواح اإللرتر وي  الالنو  ل وات ياح اإلتاري 

 

 :( Sadiq & Others، 4444 دراسة ) 0.4.44
 :بال غ  االوع يني  ذ مو ار ذ ت التراا  

“The Impact of  Information Systems on the Performance of Human Resources 

Departments” 

 قيت أعربيح الترااي  م ي  ، " " أثر نظم المعلومات علع أداة أقسوام المووارد البرورية : قت ترعوه الباحث إل 
وييتيرا ل ويي ارت البشييري   (81 واوييي  مشيير )حيييث ااييت  عح آراء  بباراييتارفيي  الذيي ر وعو ميي  شييرراح وا يي  

ل تعيرى م ي  الحيت   ل  ، فيها ح ج أ ر أولو  وع  واح الو ارت البشري  م   أتاء أقاام إتارة الو ارت البشري 
ال لييااى االاييتراتيعي   اإلتارييي  لتاييم اليي     ييج إليييه ااييتوتام أولويي  وع  ويياح الويي ارت البشييري  فيي  نييياتة 

 :أولو  وع  واح الو ارت البشري  راوح أبرن وتااج التراا  ذ  أر   ،لو ارت البشري ا
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 تواج   ياو  البياواح، الو لليرور حاعاح ال  رح  حاوح مو ياح التوبؤ ب ،  مو يياح االايتت از،  ا 
 . ق  ح اامواج ال رقي ،  التتريز

 فيرح  قيح ااموياج ال رقيي ، الر تيويي   قراراح الت ليى، ق  ح ال قح الواته   ف  مو ي  االاتت از   ،
ال قيييح بوايييب  وت اييي   ق  يييح   ،  فييي  ت يييحيل ااو ييياء،  ق  يييح ال قيييح الوايييته   فييي  إتوييياج البياوييياح

 .ال قح الواته   ف  مو ياح التتريزور   ق  ح بواب  ق ي  ، الواته   ف  مو ياح وتج الوع  واح
    ال في  ت ي ير التيتريز، وتيار أف ج الورشيحير ل  ليااىال  ال، ل وام  التراراحفعال  ال تعتبر  اي  ،

إتاري   لياح  ة ذ ا يعو  أر ذ ت الولم تعتبر أتا، قراراح الت ليىف  اتوا    ال،  ال ف  تووي  الو للير
 .ااتراتيعي 

 

 :( Al-Shqairat ،4444دراسة )  0.4.44
 ”Human Resource Information Systems in Jordanian Universities“ موي ار الترااي  ذي 

   قييت أعريييح ذيي ت التراايي  م يي، " أنظمووة معلومووات الموووارد البروورية يووي الجامعووات األردنيووة " ذيي  وتييرعم 
ت بييييق أولوييي  وع  وييياح الوييي ارت ذييي ت العاوعييياح عيييرى إلييي  أ  ويييتى تتبوييي  تل  العاوعييياح اارتويييي  الحر ويييي 

وييي   وع قييياح  ف اايييت ذييي ت ااول، فييي  ت ييي  العاوعييياح  ت  ييييل االايييتوتاواح الحاليييي  لهييي ت ااولوييي ، البشيييري 
 : راوح ور أبرن وتااج ذ ت التراا ، ت بيتها ف  العاوعاح

  اييه ل  ال  يي ج ل وع  ويياح، اييرم  االاييتعاب  :ووييافا ت بيييق أولويي  وع  ويياح الويي ارت البشييري أر ويير  ،
 تت يييج مو يييياح ، م بالبياويياحتحاييير اليييتحر  ،  تباييي  مو ييياح الوييي ارت البشييري ، تت يييج اامويياج ال رقيييي   

تاحيييي  ، ترييييرار إتويييياج البياويييياح  ت يييي ير الوييييتواح الوتتويييي  ،  تت يييييج ااو يييياء، فيييي را ااييييتوتام البياويييياح ا 
تاحيي  إوراوييي  وتابعيي  وو،  تت يييج اايييت  العاو يي ، ل ويي للير  الييتحرم  ت ييى  لييااى إتارة الويي ارت البشييري  ا 

 .الوع  واح الواامتة ف   وا قراراح وبوي  م   ، بها
 

 :( 4444، الاساسبة ) دراسة 0.4.44
 قييت أعريييح ، " تحسووين ياعليووة األداة الممسسووي موون  ووالل تانولوجيووا المعلومووات " اييوح ذيي ت التراايي  بيييي 

ل ق ى م    اقا ترو ل عييا الوع  وياح الوايتوتو  إل  اذتفح   ، باارتروؤاا  الووا ق الحرة التراا  م   
 تح يييج أ يير ترو ل عيييا الوع  ويياح م يي  فام ييي  أتاء ، 5002-8991اللتييرة وؤاايي   التغييير فيهييا وييالج الفيي  
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 التعيرى م ي  الوع قياح التي  تحي ج ت ر ،  رشى  بيع  العالق  بير ترو ل عيا الوع  وياح  ااتاء، الوؤاا 
 رييار ويير أذييم الوتييااج التيي  ت  يي ح إليهييا ، اح ت رذييا فيي  تحاييير أتاء الوؤاايي أر تأويي  ترو ل عيييا الوع  ويي

  :أر  التراا  

 عي ز رؤ    :الوتو  ي  في  وؤااي  أذيتافها أ  ناتح فام يتهيا لحتيق  االات وار ف  ترو ل عيا الوع  وياح
،  ت يي ير ووييا ق حييرة عتييييتة، ر فيييرص موييج لأليييت  العاو يي  اارتويييي ي تيي ف، ااويي اج الوح ييي   ااعوبييي 

 فيي  عاوييز تحاييير العو ييياح حتييق الوؤاايي  أذييتافها الوتو  يي  فيي   .االاييت وارأف ييج م يي   تحتيييق مااييت 
،  تحاير الح  ج م   الو ارت البشري ،  تحاير الح  ج م   الو ارت الوالي ، تاريا إوعان الوعاوالح

 . ع ز الوات ورير
 

 :( 4444، دراسة ) عطية 0.4.44
علووع األداة الوووظيفي للعوواملين يووي األجهوو ن  أثوور اسووت دام تانولوجيووا المعلومووات "مويي ر الباحييث ترااييته بيييي 

ل تعيرى الترااي   قيت ايعح ، الج ائور " –دراسة ميدانية يي جامعة قاصدي مرباح ورقلة  :الحاومية المحلية
 تباييي  ،  اييرم  اإلوعييان،  رليياءة ااتاء،  و مييي  ااتاء، البحييث فيي  حعييم ااتاءم يي  ذيي ا اا يير ويير وييالج 

ق ييي  لتشيييويص  اقيييا اايييتوتام ترو ل عييييا الوع  وييياح  ويييتى أ يييرت م ييي  ااتاء  قيييت اوتييييرح عاوعييي   ر ، العويييج
أبيرن وتيااج   رار ور،  آراء و لليهاع ت م   أتااها العام   ل  ور والج اتعاذاح يال ليل  ل عاو ير ال   

 :أرالتراا  

  ااتاء ال ليل  ل عاو يريؤ ر إيعابا ف  ااتوتام ترو ل عيا الوع  واح. 
  العوج يبا، حعم  و مي   رلاءة ااتاءيحار ور ااتوتام ترو ل عيا الوع  واح  . 
  ارم  اإلوعانال يؤ ر م   ااتوتام ترو ل عيا الوع  واح. 
 

 :( Batool & Others ،4444دراسة )  0.4.40
 :رتبح ذ ت التراا  بال غ  االوع يني   رار مو اوها

“Benefits & Barriers of Human Resource Information System In Accounts Office 

& Azad Jammu & Kashmir Community Development Program” 
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" يوائد وعوائق أنظمة معلومات الموارد البررية يي مااتو  المحاسوبة ويوي  : ترعم الباحث ذ ا العو ار إلي 
أ  وعرف  إل  ذتفح إل  تراا  إل    ، ف  باراتار قت أعريح التراا  ، برنامج تطوير مجتمع أ اد وارمير "

 فييي  بروييياوج ت ييي ير وعتويييا أنات ، ويييتى ييييتم تبوييي  أولوييي  وع  وييياح الوييي ارت البشيييري  فييي  وراتيييز الوحاايييب 
 الل اايت الواعوي  مير ذي ا االايتوتام  وع قياح اايتوتام ،  ت  يل االايتوتاواح الحاليي  لهي ت اليولم،  رشوير
 : ووا ت   ح إليه التراا  أر، ذ ت الولم ف  ذ ت الوولواح  ت بيق

  تاييريا االاييتعاب ، تت يييج اامويياج ال رقييي إليي  ااييتوتام  ت بيييق أولويي  وع  ويياح الويي ارت البشييري  أتى  ،
 تت يييج ،  تت ييج التيي ى العاو ي ،  تحايير الوييتواح، تايهيج ال  يي ج ل وع  وياح، تحايير اليتحرم بالبياويياح

 . ت فير ال قح،  تعنين التواف ، يج  تباي  العو ياح تاه، ااو اء
 

 :األجنبية الدراسات السابقة :ثالثالمبحث ال 0.4
 

 :( Panayotopoulou & Others ،4440دراسة )  0.4.4
، "E-HR adoption & the role of HRM: evidence from Greece" ايوح ذي ت الترااي  بيي
ه علوووع دور  دارن المووووارد   وأثووور  لاترونيوووا  دارن المووووارد البرووورية  التحوووول  لوووعتبنوووي  " ترعويييه الباحيييث إلييي  

بوريي    يوامي   شيرراح م ي  وعو مي  شيرراح ي واويي  الترااي  قيت أعرييح   ، " من اليونوان بر ان :البررية
ت  يييل التحيي ج فيي   ليليي  إتارة  إليي ذييتى   ، أقاييام الويي ارت البشييري  فيهييا  ر يات يياالح ويير  عهيي  وليير وييت

 وتيااج اايتوتام االوترويح  الترو ل عييا فيهيا فيويا يايو  بياإلتارة اإللرتر ويي  ، الشيرراحف  ت   الو ارت البشري  
 تبيييار ، ت  يييل أاييباز تبويي  ووارايي  اإلتارة اإللرتر وييي  ل ويي ارت البشييري  :  ليي  ويير وييالج، ل ويي ارت البشييري 
وواقشي    ، حتييت الع اويج الحاايو  في  وعياح تبوي  اإلتارة اإللرتر ويي  ل وي ارت البشيري ت  ،  بيتهاآ ار  وشارج ت

ال ريت  الت  تشرج بها اإلتارة اإللرتر وي  اليت ر الوايتتب   إلتارة الوي ارت البشيري   وايتتبج وهوي  إتارة الوي ارت 
  : قت ت   ح التراا  لوتااج متيتة ور أبرنذا .البشري  ررج

 لرتر ويييييي  ل وييييي ارت البشيييييري  تايييييامت م ييييي  تح ييييييج ت ر إتارة الوييييي ار البشيييييري  إلييييي  ت ر أر ييييير أر اإلتارة اإل
 .ااتراتيعي 

  فام ي  التر ل ،  ت فير ال قح، تت يج التراليىيحتق ااتوتام اإلتارة اإللرتر وي  ل و ارت البشري  أر . 
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 :( Beadles & Others ،4442دراسة )  0.4.4
 :راوح ذ ت التراا  بعو ار

"The Impact of Human Resource Information Systems: An Exploratory Study in 

the Public Sector" 

 قيت ، " دراسوة استاروايية علوع الجامعوات الجورجيوة الحاوميوة :أثر أنظمة معلوموات المووارد البرورية " أ 
حي ج هيا إتاراح الو ارت البشيري  في  ر ي اات  عح آراء وت، التراا  عاوعاح الت ا  العام ف  ع رعياااتهتفح 

م وع  وياح عويا الوع  وياح حي ج ت بييق ولي : قيت ذيتفح الترااي  إلي ، ف اات أولو  وع  واح الوي ارت البشيري 
 ويير أذييم ، االاييتراتيع  فيي  الوؤاايياح العاويي  أ رذييا ،  وييتى الر ييا موهييا، ف ااييتذا  تبيييار، الويي ارت البشييري 

 : ااتوتام أولو  وع  واح الو ارت البشري ر أ الوتااج الت  ورعح بها التراا 

 ق  ح اامواج ال رقي ،  بترع  أقج إتواج البياواح، أتى إل  ت  ير مو ياح  ياو  البياواح . 
  ييي ر العو يييياح التت يتيييي  إلتارة الوييي ارت البشيييري  الوتو  ييي  فييي  مو يييياح االايييتت از  التيييتريز  تتيييتير يليييم 

 .حاعاح ال لااى
  بيووييييا ، قييييراراح الت ليييييى   لييييااى التييييتريز  االاييييتت از  اتويييياأتاء فيييي  غرق الواييييتوت يييير ال قييييح يلييييم

وعان اامواج ال رقي   . قح ت حيل ااو اء   اوت رح  قح إتواج البياواح  ا 
 إال أوهيا ، ق ج ور تراليى مو ياح تفا الر اتز  بترعي  أربير مو يي  الت لييى  يم مو يياح إتوياج البياوياح

 .مو ياح التتريز  ال االاتت ازلم تولض ور تراليى 
 ف  نياتة فام ي  قراراح الوولو  الوتع ت  بالو ارت البشري  ااذم. 
  ااذم ف  نياتة الت ر االاتراتيع  إلتارة الو ارت البشري. 
 

 :( Ruel & Others ،4444دراسة )  0.4.4
 ذي  ويا ، "The contribution of e-HRM to HRM effectiveness"موي ر البياح  ر ذي ت الترااي  بييي

، "مدى مسا مة  دارن الموارد البررية  لاترونيا يي  يادن ياعليوة  دارن المووارد البرورية": ترعوه الباحث إل 
إ ا مويا وعرفي   اعح إلي  ، ور  عه  ولر و لليهاأعريح ذ ت التراا  ف   نارة الشؤ ر التاو ي  اله لوتي    

لييي  أ  ويييتى ذييي  والاوييي  اتاء الوهيييام )، البشيييري  ولييييتة ل وولوييياحراويييح اإلتارة اإللرتر ويييي  ل وييي ارت  تلييي    ا 
ل  أ  وتى تؤ ر م ، ( بالغرض ووها  :التراا  أرااج وتور   قت رار .  فعالي  إتارة الو ارت البشري  ا 
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 تراتيعيا.ت بيتاح اإلتارة اإللرتر وي  ل و ارت البشري  تؤ ر إيعابا ف  فام ي  إتارة الو ارت البشري  فويا  اا 
  ذييي  فتييي   اح اا ييير اإليعييياب  الوهيييم م ييي  فام يييي  ااتاء إتارة الوييي ارت البشيييري  إلرتر وييييا ت بيتييياح عييي تة

 .تارة الو ارت البشري  فويا  ااتراتيعياإلاالاتراتيع  
 ايييه ل  اايييتوتام ، إتارة الوييي ارت البشيييري إتارة الوييي ارت البشيييري  إلرتر وييييا بوهيييام  وليييم تييي   ييي   ال مالقييي  ل 

 .( حاز وا يرات الو للير )لام ي  إتارة الو ارت البشري  ت بيتاتها مالق  ب
 

 :( Lee ،4444دراسة )  0.4.0
 :مو ار ذ ت التراا  بال غ  االوع يني  ذ 

"Relationship Between the Use of Information Technology (IT) & Performances of 

Human Resources Management (HRM)" 

، " العالقووة بووين اسووت دام تانولوجيووا المعلومووات وأداة  دارن الموووارد البروورية " :ترعوييه الباحييث إليي  ذيي  وييا 
، و لليا في  أوريريا 500000 مير ميتت و لليهيا ينييت ل  ور  عه  ولير اإلتاراح الع ييا في  الشيرراح التي    
ت  يييل الشيير   الو ييارة حيي ج  قييت ذييتفح إليي  ، هيي ت التراايي لذيي ت التراايي  تعتبيير ويير أقييرز التراايياح الاييابت    

 تلاير  ا  باح العالق  بير ااتوتام ترو ل عيا ، العالق  بير ترو ل عيا الوع  واح  أوش   إتارة الو ارت البشري 
فحييص مالقيي  ااييتوتام ترو ل عيييا الوع  ويياح   ، الوع  ويياح  أتاء إتاراح الويي ارت البشييري   أتاء الوؤاايي  ررييج

 اللعي ة ، ارت البشري  بالواب  لإلوتاعي   الرلاءة  فام ي  التر ل   أتاء الوؤاا  ررجإلتارة الو    الوهام ال ليليب
، أتاء الوؤاايي  ررييج   ، اللعيي ة فيي  التحيي ج فيي  أتاء إتاراح الويي ارت البشييري ، فيي  ت بيييق ترو ل عيييا الوع  ويياح

 : قت وتج مر ذ ت التراا  العتيت ور الوتااج ور أذوها  

  إتاراح الو ارت البشري أتاء  فام ي  تر ل    رلاءة   ترو ل عيا الوع  واح ناتح إوتاعي ر وا نات ااتوتام . 
   تاراح الو ارت البشري إل ر وا نات ااتوتام ترو ل عيا الوع  واح تحار ااتاء ال ليل  الر. 
 ر وا نات ااتوتام ترو ل عيا الوع  واح تحار ااتاء الوؤاا  ررج. 
 ر وا ق ح اللع ة الت بيتي  لترو ل عيا  ااتاء الر   ل وؤاا  تارة الو ارت البشري  يتحار ااتاء ال ليل  إل

 .-االاتوتام اللع   لها    اللرق بير االاتوتام ال   تريتت الوؤاا  لترو ل عيا الوع  واح–الوع  واح 
 فيها. تتج اللع ة ف  ااتاء الر   ل وولو  ر وا ق ح اللع ة ف  ت بيق ترو ل عيا الوع  واح 
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 :( Khera   & Gulati ،4444دراسة )  0.4.2
  اوح ذ ت التراا  بيي:

"Human Resource Information System & it's Impact on Human Resource 

Planning: A perceptual analysis of Information Technology companies" 

تحليول  :وأثر وا علوع ت طويط المووارد البرورية أنظمة معلومات الموارد البررية " : ذ  وا ترعوه الباحث إل 
شييرراح ترو ل عيييا وع  ويياح  اييباقييت أعريييح التراايي  م يي  أربيير   ، "  درااووي لرووراات تانولوجيووا المعلومووات

التعرى م ي  ف اايت أولوي  وع  وياح ت ذتفح ذ ت التراا  إل   ق، ف  الهوتبحاز وا تشير ح  ها الا قي  
ت ر أولويييي  وع  ويييياح الويييي ارت البشييييري  فيييي   ل ت  ييييي، ترو ل عيييييا الوع  ويييياحالويييي ارت البشييييري  فيييي  وولويييياح 

 ااترشياى الواياذو  الر يي  اولوي  وع  وياح الوي ارت البشيري  ، الوي ارت البشيري   ر يااوش   االاتراتيعي  لويت
ح أولويي  وع  ويياأر  أذوهيياوتييااج  قييت و  ييح التراايي  إليي  ، وولويياحذيي ت الفيي  تو ييي  الويي ارت البشييري  فيي  

 :تاامت م   الو ارت البشري 

 اتوا  قراراح و ارت بشري  رلؤة. 
 الت ى العاو   ف  الوولو .ت فير إشراى  تحرم أف ج ب 
 تت يج ووت ى التراليى ف  الوولو .  ، تت يج تر ل  العوج 
   ييياح   ييز عول ا  تتب يي،    تعاقييزلتو ييي  ت يي ير   تييتريز   ويير إوعييان عويييا أوشيي   تووييي  الويي ارت البشييري 

تح يج ل ت ى العاو  ،  االحتلال بالوع  واح الشو ي ،  تو ي  الر اتز،   تو ي  الت ليى  االوتيار،   
تارة التع ي يياح،     ييا عييتا ج العوييجلييت رار اليي ليل ،   تح يييج ا،   التغيييز ميير العوييج تارة ااتاء،  ا  ، ا 

تارة الووافا رالع اات  التأوير ال ح   التأوير م   الحياة    .ا 
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 :المقارنة بين نتائج الدراسات السابقة والتعليق عليها 0.0
 

مشيرة ترااي   ياتييوي ا ، لتت مرض الباحيث في  ذي ا الل يج  ال يير ترااي  ايابت  ووهيا إحيتى مشيرة ترااي  وح يي 
اح عويعا ويا ذي ت الترااي  في  أحيت ذ ت التراااشتررح قت   ،  وو  تراااح أعوبي ، مربي    وتار إاالويتار

 :وا ذ ت التراا  ذ الت  بح تها وتغيراح الف  ا رااشتر راوح أر ر التراااح بيووا ، م   ااقجوتغيراتها 

  ( 8028،  ترااييييييييييييييي  ) فيييييييييييييييرا اه، ( 8002، رو يييييييييييييييار)  ترااييييييييييييييي  :وييييييييييييييير الترااييييييييييييييياح الوح يييييييييييييييي،                    
 .( 8028، ) غب رتراا    

  ( 8002،  تراايييييييي  ) العتيبيييييييي ، ( 8002، تراايييييييي  ) غويييييييييم : اإلاييييييييالوي   ويييييييير التراايييييييياح العربييييييييي ،                 
               ،( 8020، تراايييييييييي  ) التح يييييييييياو   ، ( 8002، تراايييييييييي  ) الوتيييييييييييز  ، ( 8002،  تراايييييييييي  ) الشييييييييييريى

 .( Batool & Others ،8028 تراا  ) ، ( Al-Shqairat ،8020)   تراا 
 ييييييييييييتراا : يييييييييييييبيوياح ااعيييييييييييترااير الييييييييييي و (  Panayotopoulou & Others ،5002 )،                       

                   ،(Ruel & Others  ،5001)ترااييييي     ،(Beadles & Others ،5002) ترااييييي   
 .( Khera & Gulati ،5085)  تراا   (،  Lee ،5001 ) تراا   

 

اي اء وؤااياح غيير ربحيي  أعريح م   بأوها  ذ ت التراا  وعلم التراااح الاابت  الوعر    عوا بير  قت 
ر رالي  غي ث  تشيغيج ت ليي  وؤااياح أ   مياموؤااياح ق يا  أ  رالعاوعياح وياص راوح وؤااياح ق يا  
 :روا تراته ذ ت التراا  ور التراااح الت  تراح حال  وؤاااح الت ا  العام    ،الالعاير الل ا يويير

  ( 5002، رحوييييييييييييييي أبييييييييييييييي  ) ترااييييييييييييييي   ، ( 5002، غوييييييييييييييييم) ترااييييييييييييييي   :الوح يييييييييييييييي  الترااييييييييييييييياحوييييييييييييييير ،                   
  .( 5085،  تراا  ) غب ر، ( 5085،  تراا  ) أب  العي ، ( 5009، رو ار)  تراا   

  ( 8002،  تراايييييييي  ) العتيبيييييييي ، ( 8002، تراايييييييي  ) غويييييييييم : ويييييييير التراايييييييياح العربييييييييي   اإلاييييييييالوي ،               
                  ،( 8002، وييييييييييييييا  آوييييييييييييير ر ) ، ( 8002،  ترااييييييييييييي  ) مرييييييييييييييى، ( 8002،  ترااييييييييييييي  ) الشيييييييييييييريى

                ، ( 8020،  تراايييييييي  ) التح يييييييياو ، ( 8020،  تراايييييييي  ) أبيييييييي  مبي يييييييي ، ( 8002، ) الوتيييييييييز  تراايييييييي 
 .( 8028، تراا  ) م ي   ، ( Al-Shqairat ،8020)   تراا 

  تراا   : ور التراااح ااعوبي(Beadles & Others  ،8002) ،  تراا (Ruel & Others ،8002). 
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وييا ذيي ت التراايي  فيي  تراايي  حاليي  تييي ار الويي للير العييام بت ييا  غيينة ذوييا  ااشييتررتحتيي  أر ترااييتير وح يتييير 
و  يييي   الولييييام تييييا وا لإ يييياف  إليييي  ر وهوييييا ت، ( 5085، تراايييي  ) غبيييي ر   ،( 5085، تراايييي  ) أبيييي  العييييي 
( فتييت قيوييح تعربيي  أتاء الييتي ار فيي  التحيي ج إليي  اإلتارة  5085، أوييا تراايي  ) أبيي  العييي ، اإللرتر ويي  ل ييتي ار

و لل  ت اار شؤ ر الو للير في  الي ناراح الحر ويي  الووت لي  ب يلتهم وتعياو ير ولر اإللرتر وي  ور  عه  
( فتت تراح أ ير ت بييق التيتريز االفترا ي  الوتيتم وير اليتي ار م ي   5085، أوا ) تراا  غب ر، وا التي ار
تييتريز ويير  عهيي  وليير التييااوير م يي  إتارة التييتريز الحريي و  فيي  تييي ار الويي للير العييام إ يياف  إليي  عيي تة ال

 .الوتتربير ال ير ت ت ا تتريبا افترا يا

الاييو اح تراايي  ويير التراايياح ال ال ييير الوعر  يي  أعريييح فيي   ةمشيير  ي يياى إليي  ذيي ت االشييتراراح أر أربييا
 .نوويا بير ذ ت التراا   التراااح الاابت  الوعر    افتا بوعو  أر ذوا  ت، ال الث ااويرة

،  ف   بيع  الوؤااياح الوتر اي ، بوتغيريهف  الو     اابت  التراااح البير ذ ت التراا     افق ذ ا التإر 
تراريه لأل،  فهويه لهيا أشيوج، إلي  وشير   الترااي  أمويقالباحيث  ععيج وليرة،  قح إعرااهاف  التتارز    ايا    ا 

بير واعام اال روا أر ذ ا .برؤي   ا ح   وً    ابت وا عع ه يو  ق ف  ترااته ، أتق  أ  لالو ارة ح لها 
 . أر ر وو تي أملم فااتة  وتارو  وتااعهايععج  ذ ت التراا   التراااح الاابت 

الترااي  تشيتر  ذي ت فويا أر ،  و  اوتالفياح إال أرّ  الاابت  بير ذ ت التراا   التراااحوا يعوا م   الرغم و  
فيي  الوتغيييراح  الوؤاايي  التيي  أعريييح م يهييا (  5085، ) غبيي ر  ( 5085، ) أبيي  العييي  ت ر يييرا وييا تراايي

( بييأر ذيي ت التراايي   5085، ) أبيي  العييي  ميير تراايي  حوت ليياإال أوهييا التراايي   تتييارز  قييح إعييراء التراايياح 
وير ويالج أربعي  ع اويز ري  اإللرتر وي  م ي  أتاء اليتي ار ولام وع  وياح الوي ارت البشي ااتوتامتبحث ف  أ ر 

 تحاير ااتاء ، الولام ذ  الوتغير الوايتتج )الويؤ ر( ااتوتامأر أ  ، ذ  فام ي   رلاءة   قح  ع تة ااتاء
ااور وعريي   حيييث تبحييث التراايي  أ يير ( فيي 5085، أوييا تراايي  ) أبيي  العييي ، ذيي  الوتغييير التييابا )الوتييأ ر(

، الايرم  في  اإلوعيان  ، وعيان الوهوياحالتقي  في  إ  ، ايه ل  العويج اليي و  ذي  ) ويز ااتاء تحار بعيض ع ا
الرايال       ي ح الرؤيي أوي ر أويرى وو  ي  في  )    ( وي لل  الحر وي    اه ل  الت ا ج وا الوعتويا الوح ي   

فاايييتوتام الوليييام ريييار ذييي  ، م ييي  اايييتوتام الوليييام(  تي اراليييوهييياراح العييياو ير فييي    ، ليييتي ار الوييي للير العيييام
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 قت امتبرح الباح   ، ر ااتاء  أو ر أورى ذ  الوتغير الواتتج )الوؤ ر(يبيووا تحا، الوتغير التابا )الوتأ ر(
 .أر ر رة ااتوتام الولام اإللرتر و  ذ  تليج وعاح تعرب  التي ار

، ييرير الوايتتج  التياباال الوتغاا في  ري  ( بأوها أشوج  أ 5085، روا توت ى ذ ت التراا  مر تراا  ) غب ر
هي ت الترااي  تشيوج ل يتي ار ( فاإللرتر وي  الوي ارت البشيري  ااتوتام ولام وع  وياح ل وتغير الواتتج ) فبالواب  

 التتريز ، االاتت از  االوتيار  التعيير ااتوتاوه ف  رج ال لااى إتارة الو ارت البشري  الت  يتموها  ذ  )
وا ييي   احييتة يتيحهييا (  فتييتر   5085، أوييا تراايي  ) غبيي ر (  التييوتالح ال ليلييي ، ااتاء تتييييم ،  الت يي ير

تر  تحاير ااتاء في  ال ليااى ااربعي  تروا أر ذ ت التراا  ، التتريز احتة ذ   ليل  الولام اإللرتر و  ل
 (5085، أر تراا  )غب رف  حير ، ور أربع  أبعات ذ  اللام ي   الرلاءة  الع تة  الت قيح ف  التي ار ررج 

 .عت الع تة ف  أتاء  ليل  التتريزتراح فت  ب  

وح يتير إليهيا فياالوتالى أربير بيوهيا اابتتير  ا  ا راوح ذ ت ذ  االوتالفاح بير ذ ت التراا   أقرز ترااتير 
مييير  حيييين فع ييي  ايييبيج الو ييياج ذييي ت الترااييي  تو،    اإلايييالوي   ااعوبيييي  بيييير بييياق  الترااييياح الوح يييي   العربيييي

( التي  تتويا ج أ ير أولوي  وع  وياح الوي ارت البشيري   5085، ) أبي  العيي  لتراااح الاابت  عويعا متا تراا ا
 ذي  ال حييتة بيوهيا التي  توا ليح ، اإللرتر وي  م   أتاء الوؤاا  الواؤ ل  مر إتارة الو ارت البشري  الحر ويي 

 تتوييييين ذيييي ت التراايييي  ميييير رييييج التراايييياح العربييييي  ، ذيييي ا الو  يييي   ويييير  عهيييي  وليييير ويييي لل  ذيييي ت الوؤاايييي 
تتر  وؤاا  حر وي  ف  ت ل  وحت    وحا رة  تعاو  وت ا ف  الويناوي   تهتيتا  ها اإلاالوي   ااعوبي  أو

 بعييض التراايياح الاييابت  بأوهييا تييتر  حيياج روييا أر ذيي ت التراايي  تتوييين ميير، وت ا ييال باالاييتهتاى العاييرر 
ريييح م يي  وؤاايياح وا يي   أوييرى   حر وييي  فيي  حييير أر بعييض التراايياح أعوؤاايي  وتوييي  غييير ربحييي    

 . ذر ا، ربحي  بع ها م   وؤاااح ،  بع ها م   وؤاااح إوتاعي ، ت لي 

تبويي  م يي  ،  يعع هييا إ يياف  م وييي  عيييتة،   ذيي ت التراايي  و   ييي   تويييناً إر ذيي ت االوتالفيياح  غيرذييا تع يي
 . ذ ت  بيع  الع  م التراروي أت  بعتذا يابو  م يها وا اتها  تبتاا

 



 
 
 

 الفصل اخلامس
 اإلطار العملي للدراسة

 )منهجية وإجراءات الدراسة(
 

 مقدمة 0.5

 منهجية الدراسة 0.5

 مجتمع الدراسة 0.5

 عينة الدراسة 0.5

 مصادر بيانات الدراسة 0.5

 أدوات الدراسة 0.0

 صدق االستبانة 0.5

 ثبات االستبانة 0.5

 إجراءات الدراسة 0.5

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 0.5
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 الفصل اخلامس
 اإلطار العملي للدراسة

 )منهجية وإجراءات الدراسة(
 

 :مقدمة 0.5

ولذصا لمننجييذا الممنيذا واايذتاااع المنميذا التذي اتبمجذا الباحذث  هذاا الصلذل الباحث في يتناول
ثباع أو نصي فتضياتجا لاا شذنل ، في ينع وتحميل بياناع الدتاسا بغتض اايابا عن أسئمتجا وا 

توضذذذذيحا و ، تجذذذذامينل اوتحديذذذذد، نيتنذذذذع الدتاسذذذذال اوولذذذذص، تمتيصذذذذا بننجييذذذذا الدتاسذذذذاهذذذاا الصلذذذذل 
البيانذاع تمذ  ينذع النستخدنا فذي دواع أللتمدادا وتوضيحا و ، والثانوياجا األوليا لنلادت بيانات
كنا يتضذنن ، وثباتجافقتاتجا واتساق لدق االستبانا  لنتائج فحص تبياناو ، األوليا هانن نلادت 

إعذذداد أدا  ولذذصا دقيقذذا لءيذذتاااع التذذي اتبمجذذا الباحذذث فذذي تنصيذذا الدتاسذذا بنذذا فيجذذا هذذاا الصلذذل 
ي جا الباحذث فذسذاليا ااحلذائيا التذي اسذتخدنلأل ا  وتبيانذ، االستبانالنتنثما في التئيسا االدتاسا 
 .بياناع الدتاسانماليا 

 

 :الدراسة يةمنهج 0.5

          باسذذذذذذذذتخدا  النذذذذذذذذنجج الولذذذذذذذذصي التحميمذذذذذذذذي الباحذذذذذذذذثنذذذذذذذن أيذذذذذذذذل تحقيذذذذذذذذق أهذذذذذذذذدا  الدتاسذذذذذذذذا قذذذذذذذا  
والتصسذذيت الممنذذي النذذنف  لولذذ  هذذو أحذذد أشذذكال التحميذذل و  "، )الدتاسذذاع التحميميذذا االتتبا يذذا 

    وتلويتها كنيا  عن  تيق ينع بياناع ونممونذاع نقننذا عذن الفذاهت  ، أو نشكما نحدد  فاهت 
خضاعجا لمدتاساع الدقيقا، أو النشكما  .  403ص، 0222، نمح  ) " وتلنيصجا وتحميمجا وا 

وم  ات معل  انظ  اس  تخدا  ر أث   :نذذن خذذصل ولذذ  الفذذاهت  نوضذذو  الدتاسذذا ع الدتاسذذاقذذد حاولذذل
، وتحميذذل بياناتجذذا، أداء دي  واا الم  وظايا الع  ا  بقة  ا       عل     الم  وارد البي  رية االلنترون  ي

أن تثبذع بالبحذث الممنذي نذدر االتتبذا  ، واآلتاا التي ت تح حولجا، جابيان المصقا بين نكوناتتو 
             ،لكتتونذذذذذذيالبشذذذذذذتيا اا  نممونذذذذذذاع النذذذذذذواتد ااسذذذذذذتخدا  نفذذذذذذ :بذذذذذذين نتغيذذذذذذتس الدتاسذذذذذذا األساسذذذذذذيين

 .بق ا  غز وأداا ديوان النوفصين الما  
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 :مجتمع الدراسة 0.5
 

 

الذاين يسذتخدنون  بق ذا  غذز نيتنع الدتاسا في ينيع المانمين في ديوان النوفصين المذا  تنثل 

 اخنسذذوالبذذالع عذذدده  ، نفذذا  نممونذذاع النذذواتد البشذذتيا االكتتونذذي لذذديوان النذذوفصين المذذا  بغذذز 

األنذذذن تيذذذال والسذذذائقين و عنذذذال الخذذذدناع  ااسذذذتثنبمذذذد اوالذذذ  ، ونوفصذذذا نوفصذذذا    58وثنذذذانون )

 .ج نجانداا أل نفا الال يستخدنون الاين والقانونيين 

وبمغذع نسذبا   نوفصا ونوفصا 65)خنسا وستون استياا ننج  وقد استجدفتج  الدتاسا ينيما و 
 .اهللإان صلل السادس بالمينا إحلائيا في ال سيت  ول %، و 74.37االستيابا 

 

 مصادر بيانات الدراسة: 0.5
 

 :البيانات الثانويةمصادر  0.5.5

 :اعتند الباحث في استقاا البياناع الثانويا عمى عد  نلادت هي
 سابقا التي تناولع نوضو  الدتاساالدتاساع ال. 
 لنتايع والكتا المتبيا واألينبياا. 
  النحكناياع والنيصع الممنيا الدوت. 
 ع االكتتونيا الممنيا والحكونياالنواق. 
 

 :البيانات األوليةمصادر  0.5.5
 نن خصل استبانا ونقابصع الدتاسا  ديوان النوفصين الما  بق ا  غز  ونوفص(. 
   النوقذذذع االكتتونذذذي  وثذذذائق وسذذذيصع وقواعذذذد بيانذذذاع ديذذذوان النذذذوفصين المذذذا  بق ذذذا  غذذذز(

 .لمديوان، والنفا  النحوسا داخل الديوان، والتقاتيت السنويا لمديوان 
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 :الدراسة أدوات 0.5
 

 :أداتينالدتاسا في ينع النمموناع نن نلادتها األوليا عمى  ععتندا
 

عمى لكتتوني نفا  نمموناع النواتد البشتيا اا استخدا  أثت )استبانة  :األول  األدا  0.5.5
 . 1) انفت النمحق تق    ديوان النوفصين الما  بق ا  غز أداا 

ندتاا ااداتاع المانا ونديَتْس نع الصتديا شبه النجيكما  المقابالت :الثانيةاألدا   0.5.5
 . 4) انفت النمحق تق ، الديوانوحدتين نساندتين في 

 

الدتاسذا والتذي سذبق بمد اال ص  عمى األدبياع الحديثا النتممقا بنوضو  قد ت  إعداد األداتين و 
اسذذذذت ص  تأس عينذذذذا نذذذذن النختلذذذذين عذذذذن  تيذذذذق النقذذذذابصع بمذذذذد و ، أن عتضذذذذنا أهذذذذ  نقا جذذذذا

 :قا  الباحث ببناا االستبانا وفق الخ واع اآلتيا وقد، الشخليا
 

 .نتغيتاع الدتاساعمى بناا  ت  تحديد النحاوت التئيسيا التي تتكون ننجا االستبانا  1
 

 تحع كل نحوت.لياغا الصقتاع التي تقع   0
 

 .إعداد االستبانا في لوتتجا األوليا  4
 

 .نن أيل اختبات ندر نصانتجا لينع البياناعالدتاسا نشت   ىعتض االستبانا عم  3
 

 .نا يتاه النشت تمديل االستبانا بشكل أولي حسب  8
 

، نذن النحكنذين ااداتيذين وااحلذائيين والتتبذويين عشذت نحكنذا أحذدعتض االستبانا عمذى   4
ويانما األزهت، ويانمذا القذدس ، تدتيس في اليانما ااسصنياالهيئا في نمفنج  أعضاا 

  يبذين أسذناا السذاد  0والنمحذق تقذ  )، ديذوان النذوفصين المذا ن فذي ينذديت إضافا ل، النصتوحا
 .أعضاا لينا التحكي 

 

وتمذديل  بمذض الصقذتاعحا  وقد اشتنمع عمى نون إيتاا التمديصع التي أولى بجا النحك    7
  فقذت  وضذمع 40)اثنين وثصثذين عمى  بمد لياغتجا النجائيااشتنمع االستبانا وقد ، أختر
 :ثصثا أيزاافي 
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 .  فقتاع9) همينا الدتاسا وعدد فقتاتلالشخليا السناع بياناع األول لينع اليزا  .1
حيذذث أع ذذى لكذذل فقذذت  ،   فقذذت  نوزعذذا عمذذى خنسذذا نحذذاوت00) هبمذذع عذذدد فقتاتذذالثذذاني  .0

وبذذال  تنحلذذت ،  1-8نذذدت و وفذذق نقيذذاس ليكذذتع الخناسذذي حسذذا اليذذدول تقذذ  )وزن 
 .  دتيا110إلى  22دتياع أفتاد عينا الدتاسا نا بين )

النيذال لنييبذي االسذتبانا ابذداا هتائجذ  فذي يوانذا أخذتر نصتوح تت   سؤالالثالث هو  .4
 .بخلولجاسا ل  تتد فقتاع ات دنتممقا بنوضو  ال

 

  فقذت  نوزعذا عمذى 40يوضح االستبانا في لوتتجا النجائيا التي تتكون نذن )  1والنمحق تق  )
إضذافا ، بواقع أتبما فقتاع لكل نحوت عذدا النحذوت الثذاني فقذد احتذور سذتا فقذتاعخنسا نحاوت 

 .وسؤال نصتوح، لتسع فقتاع لمسناع الشخليا
 

وقد ، وتمم  كيصيا حوسبتجا، البحث عن نواقع إلكتتونيا توفت إنكانيا حوسبا استبانا الدتاسا  5
 .تنع حوسبا االستبانا باستخدا  نوقع نستنداع يويل

اختبذذات لذذصحيا االسذذتبانا النحوسذذبا لمت بيذذق وينذذع البيانذذاع واالحتصذذاف بالبيانذذاع واسذذتيتاد   9
والذذذذ  نذذذذن خذذذذصل توزيمجذذذذا عمذذذذى بمذذذذض ،  SPSS)نسذذذذخا ننجذذذذا قابمذذذذا لمنماليذذذذا ببتنذذذذانج 

 .األلدقاا
 

 (5-0)جدول 
 أو اا فقرات االستبانة وفق مقياس لينرت الخماسي

أوافق بدرجة  االستجابة
 نبير  جدا  

أوافق بدرجة 
 نبير 

أوافق بدرجة 
 متوسةة

أوافق بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

 5 5 5 5 0 الدرجة
 

 

 :صدق االستبانة 0.0

الدتاسا فتدا نن نيتنع  42وز  الباحث استبانا الدتاسا عمى عينا است صعيا نكونا نن 
 .الستخدا  بياناع هاه المينا في فحص لدق االستبانا ولدق اتساق فقتاتجا وفحص ثباتجا
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االستبانا أس فحص إاا نا كانع فقتاع ، لدق االستبانااختبات نتائج فينا يمي تقتيت عن 
 :قا  الباحث بالتأكد نن لدق االستبانا ب تيقتين،حيث لقياسه ليغع نا تقيس 

 

 :صدق المحنميا 0.0.5

 ننالمانمين يانميين الساتا  األستبانا في لوتتجا األوليا عمى نينوعا نن ت  عتض اال
ونديتين نن ندتاا ، ونن تخللاع اادات  وااحلاا والتتبيا بغز اليانماع الصمس ينيا 

، ديوان النوفصين الما  يمنان بيوانا المنل في الديوان ونفا  النواتد البشتيا االكتتوني فيه
لقياس نا يتيد الباحث  ستبانانناسبا فقتاع االندر حيث قانوا بإبداا هتائج  ونصحفاتج  حول 

وكال  وضوح ، لصستبانا خنساال نحاوتالنن  نحوتوندر انتناا الصقتاع إلى كل ، قياسه
 .وفي ضوا تم  اآلتاا ت  استبماد بمض الصقتاع وتمديل بمضجا اآلخت، لياغاتجا المغويا

 

 :االتساق الداخليصدق  0.0.5

ستبانا عمى عينا است صعيا نن لدق االتساق الداخمي لصستبانا بت بيق االيتر التحقق لقد 
وت  حساا نمانل اتتبا  بيتسون بين كل فقت  نن فقتاع االستبانا ، فتدا    42نكونا نن )

ت  حساا نمانل اتتبا  بيتسون بين دتياع وكال  ، الاس تنتني إليه نحوتلموالدتيا الكميا 
وال  باستخدا  البتنانج ااحلائي ، االستبانا والدتيا الكميا لصستبانا نحاوتنن  نحوتكل 
(SPSS  ،وتصليل ال  فينا يمي نن يداول. 
 

استخدا  نظا  " نمانصع االتتبا  بين كل فقت  نن فقتاع النحوت األول   0-8)يبين اليدول 
، والدتيا الكميا لصقتاتهالموظايا العا  بغ   " ديواا الموارد البيرية اإللنتروني في معلومات 

 نحلوت  بين الندرأنجا و ،  2.21) أن نمانصع االتتبا  دالا عند نستور داللا يتضح ننهو 
 .لادقا لنا وضمع لقياسه األول وبال  تمتبت فقتاع النحوت،  2.482-2.514)
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 (5-0)الجدول 

الموارد استخدا  نظا  معلومات  المسّم  " المحور األولمعامل ارتباة نل فقر  ما فقرات 
 والدرجة النلية لاقراته "الموظايا العا  بغ   ديواا البيرية اإللنتروني في 

معامل  الاقر   
 االرتباة

مستوى 
 الداللة

يستخد  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني في عنميا التوفي    .1
استق اا )يما  النتقدنين واختيات  :الحكوني بنتاحمجا الثصث

 .التميين النتشحين واتخاا قتات

 دالا عند 2.514
2.21 

يستخد  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني في عنميا التدتيا   .0
 .الحكوني

 دالا عند 2.742
2.21 

يستخد  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني في نختم  عنمياع   .4
 .التنقصع الوفيصيا )النقل والصلل والتتقيا واالستقالا 

 دالا عند 2.528
2.21 

يستخد  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني في عنميا تقيي  أداا   .3
 .النوفصين الحكونيين

 دالا عند 2.482
2.21 

 2.344  = 2.21  وعند نستور داللا )05ت اليدوليا عند دتيا حتيا )**

 2.441  = 2.28  وعند نستور داللا )05دتيا حتيا )ت اليدوليا عند *

 

             نمانصع االتتبا  بين كل فقت  نن فقتاع النحوت الثاني   4-8) يبين اليدولكنا 
والدتيا "  اإللنتروني عل  فعالية أداء الديواا الموارد البيرية أثر استخدا  نظا  معلومات" 

،  2.21)الكميا لصقتاته، والاس يبين أن نمانصع االتتبا  النبينا دالا عند نستور داللا 
وبال  تمتبت فقتاع النحوت ،  2.551-2.708) ونمانصع االتتبا  نحلوت  بين الندر

 .لادقا لنا وضمع لقياسهالثاني 
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 (5-0)الجدول 

 أثر استخدا  نظا  معلومات المسّم  "المحور الثاني معامل ارتباة نل فقر  ما فقرات 
 والدرجة النلية لاقراته " اإللنتروني عل  فعالية أداء الديواا الموارد البيرية

معامل  الاقر   
 االرتباة

مستوى 
 الداللة

يساعد نفا  نمموناع الديوان االكتتوني عمى استق اا )ياا    .1
الوفيصيا بالتوفي   يتنتمون بالنوالصاع  نتقدنين )تاغبين

 .األنسا لموفائ  الشاغت 

 دالا عند 2.551
2.21 

يساعد نفا  نمموناع الديوان االكتتوني عمى استق اا )ياا    .0
لموفائ   -التاغبين بالتوفي   -نن النتقدنين  المدد النناسا

 .الحكونيا الشاغت 

 دالا عند 2.758
2.21 

أفضل يساعد نفا  نمموناع الديوان االكتتوني عمى توفي    .4
 .النتقدنين لمتوفي 

 دالا عند 2.501
2.21 

يساعد نفا  نمموناع الديوان االكتتوني عمى تحقيق التدتيا   .3
وهي تمبيا الحاياع التدتيبيا لمنؤسساع  -الحكوني ألهدافه 

 .-الحكونيا 

 دالا عند 2.737
2.21 

يساعد نفا  نمموناع الديوان االكتتوني عمى اتخاا قتاتاع   .8
وتشنل قتاتاع النقل والصلل  -الوفيصيا اللحيحا  التنقصع

 .-واالستقالا والتتقيا

 دالا عند 20523
2.21 

يساعد نفا  نمموناع الديوان االكتتوني عمى تقيي  حقيقي ألداا   .4
 .النوفصين الحكونيين يحدد نقا  ضمصج  وقوتج 

 دالا عند 2.708
2.21 

 2.344  = 2.21داللا )  وعند نستور 05**ت اليدوليا عند دتيا حتيا )

 2.441  = 2.28  وعند نستور داللا )05*ت اليدوليا عند دتيا حتيا )
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أثر استخدا  "  نمانصع االتتبا  بين كل فقت  نن فقتاع النحوت الثالث  3-8)اليدول ويبين 
، والدتيا الكميا لصقتاته"  اإللنتروني عل  نااء  أداء الديواا موارد البيريةنظا  معلومات ال

ونمانصع االتتبا  ،  2.21والاس يبين أن نمانصع االتتبا  النبينا دالا عند نستور داللا )
لادقا لنا  الثالث وبال  تمتبت فقتاع النحوت،  2.575-2.742) نحلوت  بين الندر

 وضمع لقياسه.
 

 (5-0الجدول )

نظا  معلومات أثر استخدا   المسّم  "المحور الثالث معامل ارتباة نل فقر  ما فقرات 
 والدرجة النلية لاقراته " اإللنتروني عل  نااء  أداء الديواا موارد البيريةال

معامل  الاقر   
 االرتباة

مستوى 
 الداللة

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى زياد  كصاا    .1
استق اا )يما   :بنتاحمجا الثصث -التوفي  الحكوني  عنميا

 .-ن بينج  ث  اتخاا قتات التميين النتشحين ن النتقدنين ث  اختيات

 دالا عند 2.575
2.21 

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى زياد  كصاا    .0
 .عنميا التدتيا الحكوني

 دالا عند 2.742
2.21 

زياد  كصاا  يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى   .4
تشنل النقل والصلل واالستقالا  -إدات  التنقصع الوفيصيا  عنميا
 .-والتتقيا

 دالا عند 2.547
2.21 

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى زياد  كصاا    .3
 عنميا تقيي  أداا النوفصين الحكونيين.

 دالا عند 2.573
2.21 

 2.344  = 2.21وعند نستور داللا )  05**ت اليدوليا عند دتيا حتيا )

 2.441  = 2.28  وعند نستور داللا )05*ت اليدوليا عند دتيا حتيا )
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أثر " نمانصع االتتبا  بين كل فقت  نن فقتاع النحوت التابع   8-8)يبين اليدول وكال  
والدتيا الكميا  " أداء الديوااوقت عل   اإللنترونيالموارد البيرية استخدا  نظا  معلومات 

ونمانصع ،  2.21والاس يبين أن نمانصع االتتبا  النبينا دالا عند نستور داللا )، لصقتاته
لادقا التابع وبال  تمتبت فقتاع النحوت ،  2.539-2.459) االتتبا  نحلوت  بين الندر

 .لنا وضمع لقياسه

 

 (0-0الجدول )

أثر استخدا  نظا  معلومات  المسّم  " المحور الرابعارتباة نل فقر  ما فقرات  معامل
 والدرجة النلية لاقراته " أداء الديوااوقت و  اإللنترونيالموارد البيرية 

 الاقر   
معامل 
 االرتباة

مستوى 
 الداللة

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى تقميل الوقع   .1
 .النستنصا في توفي  نوفصين يدد في النؤسساع الحكونيا

 دالا عند 2.459
2.21 

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى تقميل الوقع   .0
 .النستنصا في إدات  التدتيا الحكوني

 دالا عند 2.519
2.21 

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى تقميل الوقع   .4
أو تتقيا في إدات  عنمياع التنقل الوفيصي )نقل أو فلل  النستنصا

 .أو استقالا 

 دالا عند 2.539
2.21 

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى تقميل الوقع   .3
 .النستنصا في تقيي  أداا النوفصين

 دالا عند 2.744
2.21 

 2.344  = 2.21  وعند نستور داللا )05**ت اليدوليا عند دتيا حتيا )

 2.441  = 2.28وعند نستور داللا )  05*ت اليدوليا عند دتيا حتيا )
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أثر استخدا  "  خانسنمانصع االتتبا  بين كل فقت  نن فقتاع النحوت ال  4-8)يبين اليدول 
، والدتيا الكميا لصقتاته "اإللنتروني عل  جود  أداء الديواا البيرية  دموار نظا  معلومات ال

ونمانصع االتتبا  ،  2.21نستور داللا )والاس يبين أن نمانصع االتتبا  النبينا دالا عند 
لادقا لنا التابع وبال  تمتبت فقتاع النحوت ،  2.545-2.753) نحلوت  بين الندر

 .وضمع لقياسه

 (5-0الجدول )

أثر استخدا  نظا  معلومات المسّم  "  الخامس المحورمعامل ارتباة نل فقر  ما فقرات 
 والدرجة النلية لاقراته "اإللنتروني عل  جود  أداء الديواا البيرية  دموار ال

معامل  الاقر   
 االرتباة

مستوى 
 الداللة

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى تحقيق يود    .1
 .عنميا التوفي  الحكوني

 دالا عند 2.753
2.21 

تحقيق يود  يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى   .0
 .التدتيا الحكوني الاس يتمقاه نوفصي الحكونا

 دالا عند 2.513
2.21 

يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى تحقيق يود    .4
 .استقالا ، تتقيا، فلل، قتاتاع التنقل الوفيصي )نقل

 دالا عند 2.545
2.21 

تحقيق يود   يؤدس استخدا  نفا  نمموناع الديوان االكتتوني إلى  .3
 .تقيي  أداا النوفصين الحكونيين

 دالا عند 2.544
2.21 

 2.344  = 2.21  وعند نستور داللا )05**ت اليدوليا عند دتيا حتيا )

 2.441  = 2.28  وعند نستور داللا )05*ت اليدوليا عند دتيا حتيا )
 

بحساا نمانصع االتتبا  بين دتيا  الباحثقا  ، نحاوتلملمتحقق نن لدق االتساق الداخمي و 
بالدتيا الكميا لصستبانا  نحوتكال  كل ، األختر نحاوتوالاالستبانا  نحاوت نن نحوتكل 

 .  يوضح ال 7-8واليدول )
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 (5-0جدول )

 االستبانة محاورما  محورمصاوفة معامالت ارتباة نل 

 األخرى لالستبانة ونذلك مع الدرجة النلية محاوروال

 
الدرجة 
 النلية

المحور 
 األول 

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

اس    تخدا  نظ    ا  معلوم    ات  :المح    ور األول
     1 20540 في الديواا الموارد البيرية اإللنتروني

أثر استخدا  نظ ا  معلوم ات  :المحور الثاني
 فاعلي   ةالم   وارد البي   رية اإللنترون   ي عل     

 أداء الديواا
2.914 2.735 1    

أثر استخدا  نظا  معلوم ات  :المحور الثالث
أداء  نا اء الموارد البيرية اإللنتروني عل  

 الديواا
2.930 2.784 2.587 1   

أثر اس تخدا  نظ ا  معلوم ات  :المحور الرابع
أداء  وق  ت الم  وارد البي  رية اإللنترون  ي عل   

 الديواا
2.547 2.454 2.453 2.504 1  

أث     ر اس     تخدا  نظ     ا   :الخ     امسالمح     ور 
معلوم  ات الم  وارد البي  رية اإللنترون  ي عل    

 جود  أداء الديواا
2.504 2.484 2.441 2.701 2.708 1 

 2.344  = 2.21  وعند نستور داللا )05**ت اليدوليا عند دتيا حتيا )

 2.441  = 2.28  وعند نستور داللا )05*ت اليدوليا عند دتيا حتيا )

 

تتتب  ببمضجا البمض وبالدتيا الكميا لصستبانا  النحاوتأن ينيع   7-8)يتضح نن اليدول 
وهاا يؤكد أن االستبانا تتنتع بدتيا ،  2.21)داللا إحلائيا عند نستور داللا  ااتتبا ا  ا

 .عاليا نن االتساق الداخمي
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  :ثبات االستبانة 0.5
 

كانع االستبانا ستم ي نصس النتائج إاا نا  أس فحص نا إاا، بغتض التأكد نن ثباع االستبانا
اختباتاع  الباحث رأيت ، استخدنع أكثت نن نت  الست ص  تأس المينا في فتو  نشابجا

هنا التيزئا  ت بيقجا عمى أفتاد المينا االست صعيا ب تيقتينو ستبانا التأكد نن ثباع اال
 .النلصيا ونمانل ألصا كتونباخ

 

 :ريقة التج ئة النصايةة 0.5.5

حيث ، ت  استخدا  دتياع المينا االست صعيا لحساا ثباع االستبانا ب تيقا التيزئا النلصيا
نن  نحوتلكل الصقتاع الصتديا نقابل الصقتاع الزوييا ، بتيزئا االستبانا إلى نلصين الباحثقا  

ث  يتر تمديل ال ول باستخدا  ، بحساا نمانل االتتبا  بين النلصين قا و ، االستبانا نحاوت
 .يوضح ال   5-8)واليدول  سبيتنان بتواننمادلا 

 

 (5-0) الجدول

 يوضح معامالت االرتباة بيا نصاي نل محور ما محاور االستبانة 

 االستبانة ننل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديلمع و 

 المحور
عدد 
 الاقرات

 االرتباة
 قبل التعديل 

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 2.453 2.802 3 استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني في الديواا :المحور األول

 2.554 2.794 4 أداء الديواا فاعليةأثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل   :المحور الثاني

 2.559 2.521 3 أداء الديواا نااء أثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل   :المحور الثالث

 2.791 2.483 3 أداء الديواا وقت أثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل  :المحور الرابع

 2.509 2.725 3 أثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل  جود  أداء الديواا :المحور الخامس

 5.555 5.555 55 الدرجة النلية
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وهاا يدل عمى أن االستبانا ،  2.594)أن نمانل الثباع الكمي   5-8)يتضح نن اليدول و 
 .عينا الدتاسا تتنتع بدتيا عاليا نن الثباع ت نئن الباحث إلى ت بيقجا عمى

 

 :ةريقة ألاا نرونباخ 0.5.5

هي االستبانا لمتأكد نن ثباع استبانته ثباع اختبات استخد  الباحث  تيقا أختر نن  تق 
، نمانل ألصا لكل نحوت نن نحاوت االستباناقينا إيياد بوال  ، ألصا كتونباخنمانل  تيقا 

 .نتائج االختبات  يوضح 9-8وكال  لصستبانا ككل واليدول )
 

 (5-0)الجدول 

 لالستبانة ننل و  االستبانة محاورما  محوريوضح معامالت ألاا نرونباخ لنل 

 المحور
عدد 
 الاقرات

معامل ألاا 
 نرونباخ

 2.704 3 استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني في الديواا :المحور األول

 2.578 4 أداء الديواا فاعليةأثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل   :المحور الثاني

 2.534 3 أداء الديواا نااء أثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل   :المحور الثالث

 2.748 3 أداء الديواا وقت أثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل  :المحور الرابع

 2.532 3 أثر استخدا  نظا  معلومات الموارد البيرية اإللنتروني عل  جود  أداء الديواا :المحور الخامس

 5.555 55 الدرجة النلية
 

وهاا يدل عمى أن االستبانا ،  2.939) أن نمانل الثباع الكمي  9-8)يتضح نن اليدول و 
ويمني ال  أن ، ت نئن الباحث إلى ت بيقجا عمى عينا الدتاسا تتنتع بدتيا عاليا نن الثباع

هاه األدا  لو أعيد ت بيقجا عمى أفتاد الدتاسا أنصسج  أكثت نن نت  لكانع النتائج ن ابقا بشكل 
 .ي مق عمى نتائيجا بأنجا ثابتالاا كانل تقتيبا  
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 :إجراءات تةبيق أدوات الدراسة 0.5
 

 :االستبانة 0.5.5

 .بلوتتجا النجائياستبانا إعداد اال  1
 

لتسذجيل  ؛ باليانمذا االسذصنياعمذى كتذاا نويذه نذن عنذاد  الدتاسذاع المميذا  الباحثحلل   0
ينيع نوفصي ديوان النوفصين الما  بق ا  عمى ا إلكتتونيا في توزيع االستبان الباحثنجنا 
يتاا النقابصع التي يحتاو إليجا والحلذول عمذى النممونذاع التذي تحتايجذا ، غز  ، الدتاسذاوا 

 .  يوضح ال 8ونمحق تق  )
 

نن قبل المصقاع المانا بذديوان النذوفصين عمى التوييجاع والتسجيصع  الباحثبمد حلول   4
لصحا االستبانا االكتتونيا إلى إلكتتونيا نن خصل إتسال تاب  ستبانا االقا  بتوزيع ، الما 

وقذد توايذد الباحذث  ذوال ، فقتاتجذا نإينيصع نوفصي الذديوان داخميذا و مذا نذنج  اايابذا عذ
أقسذا  الذديوان لءيابذا عذن أس استصسذات نذن النذوفصين بخلذوص و  اليو  األول داخل دوائذت

فقتاتجذا  نوقذد بمغذع االسذتباناع النيذاا عذ، فقتاع االستبانا ولتشييمج  عمى اايابا عميجذا
سذتبانا اأس لباحذث اسذتبمد يلذ  ، و   اسذتبانا48)خنسا وسذتين واللالحا لمتحميل ااحلائي 

 .بسبا بتنيتجا إلكتتونيا بحيث ال تقبل إال التمبئا السمينا لجا
 

، كنذذا تذذ  توزيذذع البيانذذاع حسذذا األلذذول ونماليتجذذا إحلذذائيا  ، تذذ  تذذتقي  وتتنيذذز أدا  الدتاسذذا  3
ولمحلذول عمذى نتذائج الدتاسذا لمتأكد نن لدق وثباع االسذتبانا نن خصل يجاز الحاسوا 

بشذكل ننصلذل قبذل  يتَ ول  يُ ستبانا إلى هاه النتحما نن لدق وثباع اال التأكدوقد ُأيل  -
وتوقذع عذد  اسذتيابا التوزيع النجائي لصستبانا بسبا الحي  اللغيت لنيتنع وعينا الدتاسذا 

ونذت  نجائيذا ، المينا االست صعيا لءيابا عمى االستبانا نتتين نت  لصحص اللذدق والثبذاع
 .-يانمي إحلائي نختص وت  هاا بمد استشات  أستاا
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 :مقابالتال 0.5.5

لصحص واقع نفذا  نممونذاع ، أيتر الباحث نقابما أوليا قبل اعتناد اليانما لمنوان الدتاسا  1
وقذد كانذع النقابمذا نذع نذديت اادات  المانذا لمحاسذوا ، النواتد البشتيا االكتتوني في حينجذا

 .12/4/0212بتاتيخ وتكنولوييا النمموناع في حينجا  . نائل الدهشان 
وقبذذل أيذذا  قميمذذا نذذن توزيمجذذا وينذذع أثنذذاا إعذذداد االسذذتبانا  أخذذتيين أيذذتر الباحذذث نقذذابمتين  0

نممونذذذذاع النذذذذواتد البشذذذذتيا  نفذذذذا البيانذذذذاع بواسذذذذ تجا لموقذذذذو  عمذذذذى هخذذذذت نذذذذا ولذذذذل إليذذذذه 
وقذذد كانذذع النقابمذذا ، فمميذذا نذذن ت بيقذذاع نتاحذذا ووفذذائ  يذذدعنجا واسذذتخداناعلكتتونذذي اا

أنا الثانيا ، نؤنن عبد الواحد نديت وحد  المصقاع المانا وااعص  في الديوان أ.األولى نع 
وهذذاه ، أسذذانا يذذونس نذذديت اادات  المانذذا لمحاسذذوا وتكنولوييذذا النممونذذاع النكم ذذ  فنذذع  .

 . 04/10/0210النقابصع تنع بتاتيخ 
تشذي  النتكذزس فذي ونذديت وحذد  األااداتاع المانذا  ست يكنا أيتر الباحث نقذابصع نذع نذد  4

اسذذتخدا  النفذذا  نذذدر وقذذد سذذمع هذذاه النقذذابصع إلذذى التمذذت  عمذذى ،  4/1/0214)لذذديوان ا
والنموقذذذذذاع ، وهثذذذذذات هذذذذذاا االسذذذذذتخدا  عمذذذذذى أدائجذذذذذا، ااداتاع والوحذذذذذد أداا نجذذذذذا  هذذذذذاه فذذذذذي 

النفذذذا   ذذذويت لتونقتتحذذذاتج  ج  تولذذذياتو ، وايجج  أثنذذذاا هذذذاا االسذذذتخدا التذذذي تذذذوالنشذذذكصع 
 .تحسين أداا الديوانوتمفي  االستصاد  ننه في 

 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 0.5

، Stochastic Package for   Social Science (SPSS)  ت  استخدا  البتنانج ااحلائي
متأكد نن لدق وثباع النمالياع ااحلائيا التاليا ل عاستخدنو ، ونماليتجا البياناعلتحميل 

 :أدا  الدتاسا

والذذ  بإييذذاد نمانذذل ، متأكذذد نذذن لذذدق االتسذذاق الذذداخمي لصسذذتبانال :نمانذذل اتتبذذا  بيتسذذون  1
 .والدتيا الكميا لصستبانا نحوتبين كل  اتتبا  بيتسون

ونمانذذذل اتتبذذذذا  ألصذذذذا ، سذذذذبيتنان بذذذذتاون لمتيزئذذذا النلذذذذصيا النتسذذذذاوياالتتذذذا لنمانذذذل اتتبذذذذا    0
 لمتأكد نن ثباع أدا  الدتاسا. :كتونباخ
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 :ت  استخدا  النمالياع ااحلائيا التاليا لتحميل نتائج الدتاسا النيدانياكنا 

 .النسا النئويا  1
 .األوزان النسبيا  0
 .النتوس اع الحسابيا  4
 .االنحتافاع النمياتيا  3
 .نان وتني اختبات  8
 .والس – اختبات كتوسكال  4
 .سبيتنانالتتا لنمانل اتتبا    7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 السادسالفصل 
 حتليل نتائج الدراسةعرض و

 

 مقدمة 0.6

 الشخصية سماتالوفق  اإحصائيعينة الدراسة  وصف :المبحث األول 0.6

 اختبار فرضيات الدراسة :المبحث الثاني 0.6
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 الفصل السادس

 الدراسة جنتائحتليل عرض و
 

 :مقدمة 0.6
 

جمعها المعلومات التي من خالل التي توصلت إليها الدراسة نتائج ليتضمن هذا الفصل عرضًا ل
ارات العامثثثة والوحثثثدات داإل ير يمثثثع بعثثث  مثثثدالشخصثثثية التثثثي  جراهثثثا المقثثثابالت الباحثثثن مثثثن 

   فقثثثثرات بيانثثثثات وكثثثثذل  مثثثثن خثثثثالل تحليثثثثل ، غثثثث  قطثثثثا  فثثثثي ديثثثثوان المثثثثو فين العثثثثا  بالمسثثثثاند  
بهثد  التعثر  ، الدراسثة فثرو عثن  سثئلة الدراسثة ومقارنتهثا ب اتاإلجابثواسثتخال  ، االستبانة
أداء ديررواا المرروظ يا علرر  لكترونرري معلومررات المرروارد البشرررية ا    انظرراسررتخدا  أثررر " علثث  

الدراسثة عثة مثن اسثتبانة و وقد ت  إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المجم، " العا  بقطاع غزة
 .(SPSSباستخدا  برنامج الر   اإلحصائية للدراسات االجتماعية )

 

 :وفق السمات الشخصية لعينة الدراسة ا حصائيالوصف  0.6
 

يستخدمون ن ا  معلومات الموارد ( مو فا ومو فة 85)ن ة وثمانيتمثلت عينة الدراسة في خمس
ته نسثثثبمثثثا  ي فثثثردا ( 65)وسثثثتون  ةخمسثثثمثثثنه  اسثثثتجا  وقثثثد ، البشثثثرية اإللكترونثثثي فثثثي الثثثديوان

 :يلي كماسمات الشخصية وفق الوقد تو عت العينة ، من  فراد عينة الدراسة% 74.67
 

 :توزيع العينة حسب الجنس 0.6.6
 

مثثل اإلنثان مثا ت% مثن العينثة بينمثا 78.37  ن الذكور يشثكلون مثا نسثبته (1-4) جدولاليبين 
ذا و ، منهثا% 54.17نسثبته  نهايثثة ة بلغثت لثثفثي االعتبثار  ن نسثثبة المثر   الفلسثطينية العام نا خثثذا 
بحسثثث  تقريثثثر مركثثثث   ةالفلسثثثثطينيالقثثثول العاملثثثة % مثثثثن مجمثثثو  17.9مثثثا نسثثثبته  5115عثثثا  

 لمثثن القثثو هثثذا يعنثثي  ن نسثثبة النسثثاء فثث ن  51/5/5118الصثثادر بتثثاري  اإلحصثثاء الفلسثثطيني 
، هن فثي القثثول العاملثة الفلسثطينية بشثكل عثثا مشثاركتفثي الثديوان  علثث  مثن نسثبة العاملثة الكليثة 

 : مرينوهذا يؤشر في ر ي الباحن إل  
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  ارتفثثا  مسثثتول المعيشثثة عثثد   سثثبا  منهثثا علثث  العمثثل نتيجثثة النسثثاء إقبثثال  يثثاد  األول هثثو
و سثثثرتهما حيثثثا   معثثثاحاجثثثة إلثثث  عمثثثل المثثثر   بجانثثث  الرجثثثل ليعيشثثثا مثثثا ولثثثد مقارنثثثة بالثثثدخل 

 .مشجعا عل  ال واج  صال و ليكون عامال  ،كريمة
  مثثا يجعلهثثن منافسثثات مكافيئثثات فثثي  ءالنسثثا بثثيننيثثل الشثثهادات العليثثا  يثثاد  نسثثبة هثثو الثثثاني

 .سوق العمل
(      5115إن تو يثثثع عينثثثة الدراسثثثة بحسثثث  الجثثثنع يختلثثث  مثثثع تو يثثثع عينثثثة دراسثثثتي ) غبثثثون، 

( وهما الدراستان األكثر قربا في مجتمعهما وعينتيهما من مجتمع وعينثة  5115و)  بو العيع، 
% وهثي نسثبة 17.7(  5115هذه الدراسة حيثن بلغثت نسثبة اإلنثان فثي عينثة دراسثة ) غبثون، 

% وهثثذا يبثثين 17.9شثثاركتهن فثثي قثثول العمثثل الفلسثثطيني بشثثكل عثثا  والبالغثثة قريبثثة مثثن نسثثبة م
نيلهن فرصة متساوية في التثدري  مثع الرجثال إال  ن هثذه النسثبة  قثل مثن نسثبة اإلنثان فثي هثذه 

( فقثثد بلغثثت نسثثبة  5115،  مثثا فثثي عينثثة دراسثثة )  بثثو العثثيع، %54.17الدراسثثة والتثثي بلغثثت 
نسثثبة عاليثثة مثثن عمثل اإلنثثان فثثي مجثثال شثثؤون المثثو فين فثثي   هثثروهثثذا ي  %  85.7اإلنثان الثثث 

وهثثذا يعكثثع ثقافثثة مجتمعنثثا  -%17.9-ته  فثثي قثثول العمثثل المؤسسثثات الحكوميثثة مقارنثثة بنسثثب
 .في البيت  و العمل المكتبي للنساءاء قبالفلسطيني الذي يفضل ال

 

 (1-6) جدول
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية العدد 
 73.85 48 ذكر
 26.15 17  نث 

 %100 65 المجمو 
 

 :توزيع العينة حسب ال ئة العمرية 0.6.6
، % مثن عينثثة الدراسثثة78.37لقثد بلغثثت نسثبة  فثثراد العينثثة الثذين تقثثل  عمثثاره  عثن ثالثثثين سثثنة 

وهثثذا مثثا يلخصثثه ، % مثثن عينثثة الدراسثثة9258بينمثثا لثث  تتعثثد نسثثبة مثثن ي يثثدون عثثن األربعثثين الثثث
فتثي مثا يجعلثه  كثثر تقثبنال وانسثجاما مثع مجتمثع وهذا يعني  ن مجتمثع الدراسثة ، (5-4)الجدول 
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 وهثثذا يجعلنثثا نتوقثثع إجابثثات، التطثثورات التقنيثثة الجديثثد  و قثثدر علثث  التفاعثثل معهثثا وقبثثول نتائجهثثا
، داء ديثوان المثو فين كثر إيجابية تجثاه  ثثر  ن مثة معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونيثة علث   

ولعثثل صثثغر متوسثثط  عمثثار عينثثة الدراسثثة يعثثث وه الباحثثن إلثث  حداثثثة تو يثث  مع مهثث  بسثثثب  
لث  و ، وه  فثي الغالث  مثن الخثريجين الجثددتداعيات االنقسا  السياسي الفلسطيني  طبيعثة تو يثع ا 

ابه تشثثال مثثا يفسثثر  يضثثا اذهثثو  .حيثثن يعتبثثر مجتمعثثا فتيثثا فثثي مع مثثه عمثثار الشثثع  الفلسثثطيني 
لث  بينمثا ، ( 5115، )  بثو العثيعة ودراسثة دراسثحس  العمثر بثين هثذه الكبير في تو يع عينة ال
إلثث   تحيثثن صثثنف مفيثثد عمثثر بطريقثثة عينثثة الدراسثثة حسثث  ال(  5115) غبثثون، دراسثثة صثثن  ت

  .فأكثرسنة  58و، سنة فأقل 58 :هما فئتين
 

 (2-6) جدول
 ال ئة العمريةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية العدد 
 53.85 35 81 قل من 

 36.92 24 61إل   قل من  81من 
 9.23 6 71إل   قل من  61من 

 100 65 المجمو 
 

 :المؤهل العلميتوزيع العينة حسب  0.6.6
حصثثثثلوا علثثثث  درجثثثثة الثثثثدبلو  المهنثثثثي ال تتجثثثثاو   ن ن نسثثثثبة الثثثثذي( 8-4) جثثثثدولالمثثثثن  يتضثثثث 

وهثي  علث  نسثبة % 41في حثين بلغثت نسثبة مثن حصثلوا علث  درجثة البكثالوريوع ، %13264ث
وهثثذا ، فيمثثا تقسثثمت النسثثبة المتممثثة علثث   صثثحا  مثثؤهلي الماجسثثتير والثثدكتوراهمثن  فثثراد العينثثة 

مثثثثتعل  مسثثثثؤول يسثثثثتطيع  ن يبثثثثدي ر يثثثثه بموضثثثثوعية الدراسثثثثة مجتمثثثثع  نإلثثثث    الباحثثثثن طمثثثثئني
علثث  التثث ا  الثثديوان فثثي تعيينثثه للمثثو فين بقثثانون الخدمثثة  كمثثا يثثدلل، االسثثتبانة فقثثراتبخصثثو  

 هر فثي تو يثع  اً ختالف ن اإال  .و فينالمدنية الذي جعل التعلي   حد  ه  شروط ومواصفات الم
( 5115( و) بثو العثيع، 5115المؤهل العلمي بين هذه الدراسة ودراستي )غبون، العينة حس  
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      لو  فأقثثثل، والبكثثثالوريوع، والماجسثثثتير فثثثي دراسثثثة بلغثثثت نسثثثبة الحاصثثثلين علثثث  درجثثثة الثثثدب حيثثثن
           % علثثثثثث  التثثثثثثوالي، وفثثثثثثي دراسثثثثثثة 17.7% و71.4% و15.7( مثثثثثثا نسثثثثثثبته  5115غبثثثثثثون،  )

 %9.5للبكثثثالوريوع و% 44.8للثثثدبلو  و %56.7( بلغثثثت تلثثث  النسثثث   5115)  بثثثو العثثثيع، 
. للماجستير% 51وللبكالوريوع % 41وللدبلو  % 13.64 وفي هذه الدراسة بلغت، للماجستير

إن انخفثثا  نسثثبة البكثثالوريوع فثثي عينثثة هثثذه الدراسثثة لصثثال  نسثثبة الماجسثثتير يثثرج  كفثثة قثثدر  
% مثثنه  51عينثثة هثثذه الدراسثثة علثث  اإلجابثثة الموضثثوعية عثثن فقثثرات االسثثتبانة خصوصثثا و ن 

عامثثثثل مثثثثع قثثثثدموا رسثثثثائل ماجسثثثثتير ولثثثثديه  خبثثثثر  إحصثثثثائية وبحثيثثثثة جيثثثثد  تجعلهثثثث  يحسثثثثنون الت
 االستبانة.

 

 (3-6) جدول
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 

 النسبة المئوية العدد 
 18.46 12 دبلو 

 60.00 39 بكالوريوع
 20.00 13 ماجستير
 1.54 1 دكتوراه
 100 65 المجمو 

 

 :توزيع العينة حسب التخصص العلمي 0.6.6
 ن  إلث  ( يشثير بوضثو 6-4) جثدولالإن تو يع  فراد العينة حس  التخص  العلمي كما يبينه 

تخصثثثثث  اإلدار  يح ثثثثث  بالنسثثثثثبة األعلثثثثث  بثثثثثين تخصصثثثثثات  فثثثثثراد العينثثثثثة حيثثثثثن بلغثثثثثت نسثثثثثبة 
حا  من جمع بين تخصصي الحاسو  واإلدار  ، و %61276المتخصصين في العلو  اإلدارية الث

يفسر الباحن هذه النسبة الكبير  من المتخصصثين فثي المجثال  .%4.17 قل نسبة والتي بلغت 
          اإلداري إضثثثثثثثثثثافة إلثثثثثثثثثث  مثثثثثثثثثثن يجمعثثثثثثثثثثون بثثثثثثثثثثين تخصصثثثثثثثثثثي اإلدار  والحاسثثثثثثثثثثو  والتثثثثثثثثثثي يبلثثثثثثثثثث  

كما تبثين النسثبة المرتفعثة ، % تتالء  تماما مع طبيعة عمل المؤسسة اإلداري67.49مجموعها 



 110 

لث  والتثي تبن تخصصي الحاسثو  واإلدار  يجمعون بي نمإل   من متخصصي الحاسو  إضافةً 
 ه% االهتما  البال  من إدار  الديوان بتنمية الكادر اإللكتروني في الديوان ما يدع  توجه59.58

ن ثثا  اإليجثثابي لألثثثر تفهثث  عينثثة الدراسثثة ل كبثثر مثثن  يجعلنثثا نتوقثثع قثثدراً و نحثثو اإلدار  اإللكترونيثثة 
 . داء الديوانعل  معلومات الموارد البشرية اإللكتروني 

 
 

 (4-6) جدول
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

 النسبة المئوية العدد 
 23.08 15 حاسو 
 41.54 27 إدار 
 6.15 4 كالهما

 29.23 19 خرآ
 100 65 المجمو 

 

 :عدد سنوات الخدمةتوزيع العينة حسب  0.6.6
( 7-4)الجثدول ي فتو عت  فراد عينة الدراسة تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة حسبما هو مبين 

سثثثنوات عثثثدد تعثثثدل علثثث  اإلطثثثالق مثثثن عينثثثة الدراسثثثة ال ي ن العثثثدد األكبثثثر الثثثذي يبثثثين بجثثثالء 
 الثثثذينفثثي حثثثين بلغثثت نسثثبة ، % مثثن  فثثثراد العينثثة41.76 خمثثع سثثنوات بنسثثثبة بلغثثتخثثدمته  

 .%17.83 فراد العينة بنسبة األقل من نسبة سنة الخدموا لعشر سنين إل   قل من عشرين 
خمثثع   تتعثثد سثثنوات خثثدمتهلثثذين لثث  مثثن ا المرتفعثثةوهثثذه النسثثبة بشثثكل عثثا  قلثثة سثثنوات الخدمثثة 

سنين ت ع ل إل   حدان االنقسا  الداخلي وما آلت إليه األمور بعد ذل  من اسثتنكا  عثدد كبيثر 
 ه األمثثر بعثثدعثثن العمثثل ومثثا عثثولج بثث -كبيثثر مثثن سثثنوات الخدمثثة العثثدد ال يذو  -فين مثثن المثثو 

لثثثث  قلثثثثثة  عمثثثثثار عينثثثثة الدراسثثثثثة حيثثثثثن ال تتعثثثثثدل ، بثثثثثدال مثثثثثنه  مثثثثثو فين جثثثثددذلثثثث  بتو يثثثثث              وا 
ن هثثذا التو يثثع لعينثثة الدراسثثة حسثث  متغيثثر عثثدد  .سثثنة (61 ربعثثين )% مثثنه  91.77 عمثثار  وا 

 ( 5115( و)  بثثو العثثيع،  5115) غبثثون، سثثنوات الخدمثثة يتفثثق مثثع وصثث  عينثثة دراسثثتي : 
 .وهذا مرده  يضا إل  نفع سب  االنقسا  السياسي
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 (5-6) جدول
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة

 النسبة المئوية العدد 
 61.54 40 سنوات 7 قل من 

 23.08 15 11إل   قل من  7من 
 15.38 10 51إل   قل من  11من 

 100 65 المجمو 
 

 :الدرجة الوظي يةتوزيع العينة حسب  0.6.0
مشثاركة مختلث  ت الدراسة من التعر  عل  الدرجات الو يفية لعينة الدراسة إل  التأكد مثن هدف

وجهثثثات  شثثثمول الدراسثثثة لمختلثثث حرصثثثا علثثث  االسثثثتبانة  نالمسثثثتويات اإلداريثثثة فثثثي اإلجابثثثة عثثث
الذي يوض  ، (4-4) جدولالالعينة حس  الدرجة الو يفية هو ما يوضحه  فراد تو يع و ، الن ر

وقثد بلغثت ،  يضا مشاركة مختل  المستويات اإلدارية في الديوان باإلجابة عل  فقثرات االسثتبانة
بينمثثا كانثثت  دنثث  نسثثبة مثثن نصثثي  ، نسثثبة% مثثن العينثثة وهثثي  علثث  77.83نسثثبة المثثو فين 

يثرل الباحثن  ن هثذه النسث  نتيجثة طبيعيثة  .من عينة الدراسة %1.76بنسبة  B الدرجة ير يمد
و ن هذه المشاركة الشاملة من كل المستويات اإلدارية في الثديوان ، ومالئمة لشكل الهر  اإلداري

وتضي  قو  إل  نتائجها لكونهثا شثملت كافثة ، تعكع اهتماما بموضو  الدراسة واقتناعا بأهميتها
 .وجهات الن ر من مختل  المستويات اإلدارية

 

 :المعرفة بوظائف إدارة الموارد البشريةتوزيع العينة حسب  0.6.6
لقد سع  الباحن من وراء سؤال  فراد عينة عن مدل معرفته  بو ائ  إدار  الموارد البشرية إل  

الن ريثثة لثثدل  فثثراد العينثثثة وهثث  يقيمثثون  داء ديثثوان المثثثو فين التعثثر  علثث  مثثدل تثثوفر الخلفيثثثة 
ن تقثثثثديرات  فثثثثراد العينثثثثة لمثثثثدل معثثثثرفته  بو ثثثثائ  إدار  المثثثثوارد  لو ثثثثائ  إدار  مثثثثوارد بشثثثثرية، وا 

(، والذي يوض   ن تقدير المعرفة بأنهثا جيثد  حثا  7-4)جدول البشرية ن ريا هي ما يلخصه ال
عينة الدراسة، و ت   خيرا تقدير المعرفة بأنها ضعيفة  % من61.76عل   عل  نسبة وقد بلغت 

 %.1.76بنسبة 



 112 

 

إن هثثذه النسثثبة الهائلثثة مثثن المعرفثثة بو ثثائ  إدار  المثثوارد البشثثرية ن ريثثا حيثثن بلغثثت نسثثبة مثثن 
% مثن  فثثراد العينثثة يع وهثثا الباحثن إلثث  كثثثر  المتخصصثثين 37.7قثدروا معثثرفته  بالجيثثد  فثثأكثر 

لثث  م سثثتول جيثثد جثثدا مثثن تثثدري  المثثو فين وتعلثثيمه  وتثثأهيله  ألعمثثاله  فثثي فثثي علثث  اإلدار ، وا 
 الديوان، ويرل الباحن  ن هذه المعرفة ت يد دقة إجابات العينة حول موضو  الدراسة.

 

 (6-6) جدول
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدرجة الوظي ية

 النسبة المئوية العدد 
 55.38 36 مو  

 7.69 5 مدير شعبة
 23.08 15 رئيع قس 

 9.23 6 )مدير دائر ( Cمدير 
 B 1 1.54مدير
 A 2 3.08مدير 

 100 65 المجمو 
 
 

 (7-6) جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المعرفة بوظائف إدارة الموارد البشرية

 النسبة المئوية العدد 
 1.54 1 ضعيفة
 10.77 7 مقبولة
 41.54 27 جيد 
 32.31 21 جداجيد 

 13.85 9 ممتا  
 100 65 المجمو 
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 :المهارة في استخدا  الحاسوبتوزيع العينة حسب  0.6.6
بحسثث  مثثا هثثو موضثث  فثثي فثثي اسثثتخدا  الحاسثثو   فرادهثثا  مهثثاراتتو عثثت عينثثة الدراسثثة تبعثثا ل

 ن مهاراته  في استخدا  الحاسو  جيثد  من عينة الدراسة % 66.45فقد ر ل ، (3-4الجدول )
من عينثة الدراسثة ولث  يقثدرها  حثد بأنهثا فقط % 1.76" ما نسبته مقبولبينما منحها تقدير "، جدا

إن هثثذه النسثثبة العاليثثة جثثدا مثثن المهثثار  الجيثثد  جثثدا والممتثثا   فثثي اسثثتخدا  الحاسثثو   .ضثثعيفة
سثنوات  عشثري و عماره  فوق نسبة من يستخدمون الحاسو  تفوق % 36.45بنسبة وصلت إل  

% بحسثثثث  تقريثثثثر مركثثثث  اإلحصثثثثاء 78.7% حيثثثثن تبلثثثث  نسثثثثبته  الثثثثث81مثثثثن الفلسثثثثطينيين بنحثثثثو
ن سثب  هثذه النسثبة المرتفعثة مثن المهثار  ، 5111الفلسطيني عن مجتمع المعلومثات فثي سثنة  وا 

، تركي  عل  تنمية هذه المهارات في مراحل التعلي  المختلفة خصوصا الجامعية منهثااليعود إل  
وبسثثب  سياسثثة التو يثث  التثثي  صثثب  ، يجين إلثث  تنميتهثثا للمنافسثثة فثثي سثثوق العمثثلوسثثعي الخثثر 

وبسثثب  تثثدري  المثثو فين علثث  تنميثثة تلثث  ،  حثثد  هثث  محثثدداتها القثثدر  علثث  اسثثتخدا  الحاسثثو 
فثثي معثثا إضثثافة إلثث  النسثثبة المرتفعثثة مثثن متخصصثثي الحاسثثو  والحاسثثو  واإلدار  ، المهثثارات

وبالمقارنثة بثين تو يثع عينثة هثذه  .% من عينثة الدراسثة59.58  عينة الدراسة حين بلغت نسبته
حسثث  مهثثار  اسثثتخدا  الحاسثثو  يتبثثين وجثثود (  5115، ) غبثثونالدراسثثة وتو يثثع عينثثة دراسثثتي 

 .( 5115، )  بو العيع ل  ترد فقر  بهذا الخصو  في دراسةتشابٍه كبير بينهما، بينما 
 

 (8-6) جدول
 حسب متغير المهارة في استخدا  الحاسوب يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد 
 0 0 ضعيفة
 1.54 1 مقبولة
 13.85 9 جيد 

 44.62 29 جيد جدا
 40.00 26 ممتا  
 100 65 المجمو 
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 :لديوااااستخدا  نظا  معلومات القدرة عل  توزيع العينة حسب  0.6.6
عثن و قبثل السثؤال عثن مثدل اسثتخدامها قثدر  علث  اسثتخدا   دا  مإنه لمن المنطقي السثؤال عثن ال

علثثث  لقثثثدرته   فثثثراد عينثثثة الدراسثثثة لخثثث  تقثثثديرات ( ي9-4) جثثثدولاللثثثذا فثثث ن ،  ثثثثر اسثثثتخدامها
مثثا ي يثد عثثن النصث  بقليثثل  تبثين  نالنتثثائج ، و لثديوانلكترونثي فثثي ااسثتخدا  ن ثا  المعلومثثات اإل

فرد واحد لكل منهما بنسبة ضعيفة والمقبولة وصفها بال فيما% يقدرون مقدرته  بالممتا   71.77
 .% لكلتيهما1.76

 

متوقعثثة مقارنثثة مثثع نتثثائج تقثثديرات مهثثار  اسثثتخدا  الحاسثثو  ففثثي بثثر ي الباحثثن إن هثثذه النتيجثثة 
                   حثثثثثثثثين بلغثثثثثثثثت نسثثثثثثثثبة المثثثثثثثثاهرين فثثثثثثثثي اسثثثثثثثثتخدا  الحاسثثثثثثثثو  بشثثثثثثثثكل جيثثثثثثثثد جثثثثثثثثدا إلثثثثثثثث  ممتثثثثثثثثا 

% 34.17نسثثبة القثثادرين علثث  اسثثتخدا  الن ثثا  اإللكترونثثي للثثديوان % بلغثثت 36.45مثثا نسثثبته 
فمثثثثن يمتلثثثث  مهثثثثار  اسثثثثتخدا  الحاسثثثثو  سثثثثرعان مثثثثا يثثثثتعل  اسثثثثتخدا  تطبيقاتثثثثه ،  ي  علثثثث  بقليثثثثل

إضافة إل   ن هذا يعكع جود  تصمي  ن ا  معلومات الموارد البشرية اإللكتروني في ، المختلفة
 .تسويقهوحسن ، وسهولة استخدامه، الديوان

 
 (9-6) جدول
 عينة حسب متغيرالتوزيع أفراد 

 المقدرة عل  استخدا  نظا  المعلومات المحوسب للديواا
 النسبة المئوية العدد 

 1.54 1 ضعيفة
 1.54 1 مقبولة
 10.77 7 جيد 

 35.38 23 جيد جدا
 50.77 33 ممتا  
 100 65 المجمو 
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كثثل حوسثثبة لخصثثبة ا  رضثثفثثي الثثديوان  ن  يبثثينالدراسثثة حصثثائي السثثابق لعينثثة اإل الوصثث  إن
ولثيع فيهثثا ، ه ر اعمثث % مثن مو فيهثا األربعثثين مثن 91.77لث  يبلثث  مؤسسثثة ف، وعملياتثه  عمالثه

         ومؤسسثثثثثثثة  ، كثربكثثثثثثثالوريوع فثثثثثثثأ% علثثثثثثث  درجثثثثثثثة ال31.76حصثثثثثثثل مثثثثثثثنه  إال خثثثثثثثريج جثثثثثثثامعي 
% مثثنه  و وفثثوا خثثالل 41.76و، اإلدار   و الحاسثثو   و كليهمثثا مو فيهثثا % مثثن74.95درع 

حثثري ، فهثث  حثثديثو عهثثد بالعمثثل ويحتف ثثون بثثالكثير مثثن الطاقثثات بثثداخله الخمثثع سثثنين األخيثثر  
قبثثثل بغيثثثر وجثثثل علثثث  تجربثثثة حوسثثثبة ن ثثثا  عملهثثثا ككثثثل فيمثثثا يمكثثثن  ن نسثثثميه ن ثثثا  بهثثثا  ن ت  

 .معلومات الموارد البشرية اإللكتروني لديوان المو فين العا 
 

 :الدراسةاختبار فرضيات  0.6
 

قبثثل اختبثثار فرضثثيات الدراسثثة البثثد مثثن اإلجابثثة عثثن السثثؤال الفرعثثي األول مثثن السثثؤال الثثرئيع 
ما مدى استخدا  نظا  معلومات المروارد البشررية األول للدراسة وهو السؤال الذي ين  عل  " 

صثث  المحثثور األول مثثن محثثاور وهثثو السثثؤال الثثذي خ  ، " ا لكترونرري لررديواا المرروظ يا العررا  
درا  المثثثو فين الثثثذين يسثثثتخدمون الن ثثثا  فثثثي  اسثثتبانة الدراسثثثة ل جابثثثة عليثثثه مثثثن وجهثثثة ن ثثر وا 

كمثثا خ صثث  الجثث ء األكبثثر مثثن المقثثابالت الفرديثثة التثثي  جراهثثا الباحثثن ل جابثثة عليثثه ، الثثديوان
وبالتفصثثثيل مثثثن وجهثثثة ن ثثثر مصثثثممي ومثثثديري الن ثثثا  وباإلضثثثافة لمثثثدراء اإلدارات العامثثثة فثثثي 

 .الديوان
و ن الن ثثثا  البشثثثرية الحكوميثثثة المقثثثابالت وجثثثود ن ثثثا  إلكترونثثثي إلدار  المثثثوارد بينثثثت نتثثثائج  وقثثثد

نتثثائج تحليثثل  شثثارت كمثثا ، -الثالثثنكمثثا هثثو موضثث  فثثي الفصثثل –فثثي الثثديوان فعثثل بالمسثثتخد  
جابثثاته   ن عينثثة الدراسثثة توافثثق بشثثكل  المحثثور األول مثثن االسثثتبانة نعثث بيانثثات عينثثة الدراسثثة وا 

عثثا  علثث   ن ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي مسثثتخد  فثثي  داء مهثثا  الثثديوان بنسثثبة 
الموافقة عل   ن هذا الن ا  مستخد  في عملية نسبة  ن حين ، %79.58موافقة إجمالية بلغت 

بينمثا ، لو ثائ  المحوسثبةوهي النسبة األعل  بين جميع ا% 33.98تقيي   داء المو فين بلغت 
كما يبين االنحرا  المعياري  .%44.17 بلغت جاءت و يفة التدري  في المرتبة األخير  بنسبة

كانثت إجابثاته  عثن بين إجابثات العينثة  معياري وبالتالي  قل اختال ٍ   قل انحرا ٍ   ن   ستجابةلال
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نتثثثائج هثثثذه الو ، التثثثدري هثثثي و يفثثثة بشثثثأنها اختالفثثثا الو ثثثائ   و كثثثثر، و يفثثثة التو يثثث فقثثثرات 
 .(11-4ملخصة في الجدول )

 

 (11-6جدول )
  ةا النسبياوز واأل  ةالمعياري اتواالنحراف ات الحسابيةمتوسطال

 :األولفقرات المحور عينة الدراسة حول  ستجابةوالترتيب حسب الوزا النسبي ال
 " استخدا  نظا  معلومات الموارد البشرية في الديواا" 

مجموع  ال قرة  
 االستجابة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزا 
 الترتيب النسبي

1.  

ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية  يسثثثثثتخد 
فثثثثثي عمليثثثثثة التو يثثثثث   اإللكترونثثثثثي للثثثثثديوان

اسثثثثثثثثتقطا   :الحكثثثثثثثثومي بمراحلهثثثثثثثثا الثثثثثثثثثالن
)جل ( المتقدمين واختيار المرشثحين واتخثاذ 

 .التعيين قرار

275 4.231 0.679 84.62 2 

2.  
ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية يسثثثثثتخد  

فثثثثثثي عمليثثثثثثة التثثثثثثدري  اإللكترونثثثثثثي للثثثثثثديوان 
 .الحكومي

215 3.308 1.131 66.15 4 

3.  

ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية يسثثثثثتخد  
فثثثثثي مختلثثثثث  عمليثثثثثات اإللكترونثثثثثي للثثثثثديوان 

التثثثنقالت الو يفيثثثة )النقثثثل والفصثثثل والترقيثثثة 
 .واالستقالة(

251 3.862 0.982 77.23 3 

4.  
ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية يسثثثثثتخد  

ة تقيثثثثثي   داء فثثثثثي عمليثثثثث اإللكترونثثثثثي للثثثثثديوان
 المو فين الحكوميين

289 4.446 0.685 88.92 1 

 
ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المحثثثثثور األول / اسثثثثثتخدا  

فثثي  داء  المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي للثثديوان
 مها  الديوان

1030 15.846 2.575 79.23  

 

يع و الباحن هذه النتائج إل  واقع  ن و يفة تقيي  األداء ث  و يفة التو ي  هما األكثر حوسبة 
حين يتعامل معهما جمهور الديوان الخارجي والداخلي إلكترونيثا، بينمثا الو ثائ  األخثرل تجمثع 

واقع بين الن ا  اإللكتروني والتقليدي الورقي خصوصا في التعامل مع الجمهور الخارجي وهذا ال
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بعثث  مثثا توصثثلت إليثثه تفثثق مثثع يالثثورقي قليثثدي لن ثثا  اإللكترونثثي إلثث  جانثث  التمثثن اسثثتخدا  ل
مع ث  إدارات شثؤون التثي  قثرت بثأن  ( 5117،  بثو رحمثة) دراسثة التثي منهثا الدراسات السثابقة 

محل البحن تسثتخد  الثن   اليدويثة  المو فين في و ارات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطا  غ  
يت  استخدا   دوات التي بينت  نه  ( 5119، و  مونةب)  دراسة ، و ون ا  الحاس  اآللي مجتمعة

ICT (بشثثثكل  ساسثثثي فثثثي األنشثثثطة التثثثي تخثثث  االسثثثتقطا االتصثثثاالتو  تقنيثثثة المعلومثثثات ) ،
عثات الفلسثطينية الن اميثة فثي الجامتقيي  األداء والتغذية الراجعة للمو   ، الحضور واالنصرا 

، مثثا  الثثت بعثث  األنشثثطة األساسثثية إلدار  المثثوارد البشثثرية ال تطبثثق إلكترونيثثا نثثه و     غثث  اقطثثب
تحديثثثثد االحتياجثثثثات ، التثثثثدري  عثثثثن بعثثثثد، األجثثثثور، اختبثثثثارات التو يثثثث ، المقثثثثابالت، كالمنثثثثافع

الخاصثة بمعثامالت شثئون استخدا  النماذج اإللكترونيثة ، و ن التدريبية وتخطيط المسار الو يفي
 .الجامعات تجمع ما بين األعمال التقليدية واإللكترونية، و ن المو فين ما  ال محدودا جدا

 

 :ال رضية الرئيسة األول اختبار  0.6.6
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصثائية عنثد مسثتول داللثة  " نه وهي الفرضية التي تن  عل  

في  ديوان المو فين العا ء  داو  الموارد البشرية اإللكتروني( بين استخدا  ن ا  معلومات 1.17)
 :هيفرعية   ربع فرضياتها يتفر  عن، و " قطا  غ  

 

 :األول  ةاختبار ال رضية ال رعية األول  ما ال رضية الرئيس 6.2.1.1
        توجثثثثثد عالقثثثثثة طرديثثثثثة ذات داللثثثثثة إحصثثثثثائية عنثثثثثد مسثثثثثتول "  نثثثثثه هثثثثثذه الفرضثثثثثية تثثثثثن  علثثثثث 

ديثثثوان اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات المثثثوارد البشثثثرية اإللكترونثثثي وفعاليثثثة  داء ( بثثثين 1.17داللثثثة )

معامثثل اختبثار تث  اسثثتخدا   يةالفرضثث هللتحقثثق مثن صثثحة هثذ، و " فثي قطثثا  غث    المثو فين العثثا 
ذات طرديثة وجود عالقة ه يتض  منو ، نتائج االختبار( يوض  11-4ارتباط بيرسون والجدول )
بين استخدا   ن مة معلومات المثوارد ( =1.17) و داللة  قل من  داللة إحصائية عند مستول

 ي  ن الفرضثية الفرعيثة ، فثي قطثا  غث   البشرية اإللكترونيثة وفعاليثة  داء ديثوان المثو فين العثا 
 .األول  صحيحة
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 (11-6الجدول )
 يبيا معامل ارتباط بيرسوا بيا

 ديوااالوزيادة فعالية أداء  معلومات الموارد البشرية ا لكتروني نظا استخدا  

 اديواالزيادة فعالية أداء  

 0.711** ا لكتروني معلومات الموارد البشرية نظا استخدا  
 1.571( =1.17( وعند مستول داللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

 1.857( =1.11( وعند مستول داللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )
 

 داء النتيجثثة تبثثين  ن اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي ي يثثد فعاليثثة إن هثثذه 
دار  و ، المثثثو فينوتثثثدري  وتقيثثثي   داء عمليثثثات اسثثثتقطا  واختيثثثار وتعيثثثين الثثثديوان فثثثي إنجثثثا   ا 

ويرل الباحن ، من نقل وفصل وترقية واستقالةة للمو فين فييو ت )التحركات( التنقالعمليات ال
مثن المثؤهلين المناسث  عثدد المثن خثالل اسثتقطا   تتحققث داء و يفثة التو يث   فعالية   ياد ن 

اسثتبعاد و  تمكين الديوان مثن اختيثار  فضثله و ، للو ائ  الشاغر  عبر الموقع اإللكتروني للديوان
االطثال  علث  سثيره  الذاتيثة وبينثاته  فثي لمواصثفات الو يفيثة مثن خثالل من لث  تنطبثق علثيه  ا

جثث ء مثثن ن ثثا  وحوسثثبة ، إلكترونيثثاواالطثثال  علثث  فحوصثثاته  الطبيثثة اختبثثاره  الداخليثثة و  و ار 
شثثفافية فثثي فعاليثثة التعيثثين مثثن خثثالل تحقيثثق وسثثاه  الن ثثا  اإللكترونثثي ، المقثثابالت الشخصثثية

و يثثاد  فاعليثثة التو يثث  تثثؤدي إلثث  تحقيثثق الهثثد  األول مثثن ، إعثثالن قثثوائ  المقبثثولين إلكترونيثثا
وان العامة وتنفيذ المهمة الثالثة الموكلثة إليثه فثي قثانون الخدمثة المدنيثة كمثا بينثاه فثي  هدا  الدي
 .الثالنالفصل 

المقثثد  مثثن الثثديوان مثثن خثثالل تحسثثين  التثثدري ليثثة افعيسثثاه  الن ثثا  اإللكترونثثي فثثي  يثثاد  كمثثا 
   للحاجثثات التدريبيثثة للمؤسسثثات الحكوميثثة وقثثد كانثت هثثذه النتيجثثة مثثن  هثث  نتثثائج دراسثثة  تهاسثتجاب
مثثثن التواصثثثل السثثثنوي مثثثع المؤسسثثثات الحكوميثثثة بثثثر ي الباحثثثن هثثثذا نبثثثع و ، ( 5115، ) غبثثثون

تصثني  إال  ن  اذلث  مثا  ال يثت  ورقيث  نالمختلفة لالستعال  عن حاجاته  التدريبية وبالرغ  مثن 
دارتهثثاعلثث  مثدار ال منيثثا  وتخطيطهثاالتثي تلبيهثثا وتصثمي  البثثرامج التدريبيثثة هثذه الحاجثثات   عثثا  وا 
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ضثثاف بعثث  الثثدورات تقثثدي  إلثث  ضثثافة هثثذا باإل، اإلكترونيثثالسثثير  المهنيثثة للمثثو فين يثثت   إلثث  تهاوا 
يتحقق الهد  العثا  الثثاني لثديوان المثو فين وينفثذ مهمتثه وب ياد  فعالية التدري  ، عبر االنترنت

 .(الثالنان ر الفصل )الثانية والثانية عشر  التي كلفه بها قانون الخدمة المدنية 

بما تشمله من عمليات نقل  ةالو يفي تالموارد البشرية من إدار  عمليات التنقال اتإن هد  إدار 
نسث  تحقيقثا فثي الو يفثة األالموجثود فعثال وضثع المو ث  المناسث   هثو ترقيثة واسثتقالةوفصل و 

ولعل ذل  تحقق نسبيا في الحكومة من خالل قاعد  بيانات شاملة لكل الهياكل ، لمصلحة العمل
يثثت   و رفضثثها نقثثل تالعمليثثات  ن الموافقثثة علثث  و ، اإلداريثثة والمثثو فين الحكثثوميين لثثدل الثثديوان

ن ،  ا  معلومات المثوارد البشثرية اإللكترونثي فثي الثديوانتبعا للمعلومات التي يوفرها ن حوسثبة وا 
وبهثذا ينفثثذ مسثتقبال  فعاليثثةالتعامثل مثع الثو ارات والمؤسسثثات الحكوميثة المختلفثة سثثي يد مثن هثذ ال

 .الرابعة التي كلفه بها قانون الخدمة المدنية هالديوان مهمت

وقثثثثد  اد الن ثثثثا  ، الثثثثديوان فثثثثي القثثثثانون اتمثثثثمثثثثن  بثثثثر  مه داء المثثثثو فين الحكثثثثوميين تقيثثثثي  إن 
اإللكترونثثثي مثثثن فعاليثثثة  داء هثثثذه المهمثثثة مثثثن خثثثالل تثثثوفيره لنمثثثاذج تقيثثثي  لكثثثل فئثثثة مثثثن فئثثثات 

وسثثاه  فثثي تحقيثثق قثثدر عثثال مثثن ، ومكثثن مثثن إجثثراء التقيثثي  بأقثثل وقثثع وجهثثد ممكنثثين، المثثو فين
ييمثثه وتقثثدي  اعتراضثثه عليهثثا إتاحثثة إمكانيثثة رؤيثثة المو ثث  لنتثثائج تقعثثدل مثثن خثثالل الشثثفافية و ال

وبهثذا يحقثق الثديوان جث ءا كبيثرا مثن هدفثه العثا  ، مثن خثالل البوابثة اإللكترونيثة للثديوان اإلكترونيث
 .الثالن

 ستجابةالة ن النسبياو  واأل ةالمعياري اتواالنحرافالحسابية  اتمتوسطال( 15-4جدول )يلخ  ال
 ن  فراد منه بين ويت، )األثر عل  الفعالية( االستبانةفي عل  فقرات المحور الثاني عينة الدراسة 

العينثثثة يثثثرون  ن فعاليثثثة عمليثثثة التو يثثث  الممثلثثثة فثثثي الفقثثثرات الثثثثالن األولثثث  هثثثي األكثثثثر تثثثأثرا 
فيمثا تثأتي ، %36تروني بنسثبة موافقثة بلغثت نحثو اإللكمعلومات الموارد البشرية باستخدا  ن ا  

 هثثر الجثثدول  ن  قثثثل كمثثا ي  ، فقثثط% 46.45افقثثة بلغثثت و يفثثة التثثدري  فثثي المثثؤخر  بنسثثبة مو 
 بينما تشتت آراءنالته و يفة التو ي  العينة  استجابةوبالتالي  قل اختال  بين انحرا  معياري 

وهثثثذا يعنثثثي  ن  كثثثثر  يثثثاد  فثثثي تحقيثثثق األهثثثدا  بسثثثب  ، و يفثثثة التثثثدري العينثثثة حثثثول فعاليثثثة 
ترونثثي فثثي ديثثوان المثثو فين هثثي و يفثثة التو يثث  اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللك
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ويعث و الباحثن ذلث  مثر  ، فيما كانت  قل الو ائ   ياد  فثي تحقيثق  هثدافها هثي و يفثة التثدري 
 ن ثثا  معلومثثاتحوسثثبة فثثي   تثث ن و يفثثة التو يثث  همثثا و  ي  األداء خثثرل إلثث  واقثثع  ن و يفثثة تقيثث

، و يفثثة التثثدري  لهثثذه الدرجثثة مثثن الحوسثثبة بينمثثا لثث  تصثثل، للثثديواناإللكترونثثي  المثثوارد البشثثرية
 .فالنتيجة إذا طبيعية وموافقة للواقع المشاهد

ي يثثد اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي بثثأن " القائلثثة هثثذه الفرضثثية  إثبثثاتإن 
ابقة " تتوافق مع نتثائج الكثيثر مثن الدراسثات السثفي قطا  غ    فعالية  داء ديوان المو فين العا 

فعاليثة إدار  شثؤون المثو فين تتثأثر طرديثا التثي  قثرت بثأن  ( 5117،  بثو رحمثةدراسة )  :ومنها
( التثثي ذكثثرت  ن االسثثتثمار  5115، ودراسثثة ) فثثرج اه، بكفثثاء  ن ثث  معلومثثات المثثوارد البشثثرية

 فثثثي تكنولوجيثثثا المعلومثثثات يسثثثاه  فثثثي تحقيثثثق األهثثثدا  االسثثثتراتيجية للجامعثثثات الفلسثثثطينية فثثثي
 تطبيق ن   معلومات المثوارد البشثرية( التي ذكرت  ن  5111، ودراسة )  بو عبيلة، قطا  غ  

                  ودراسثثثثثثثة ، فثثثثثثثي جهثثثثثثثا  األمثثثثثثثن العثثثثثثثا  األردنثثثثثثثيفعاليثثثثثثثة  داء إدار  المثثثثثثثوارد البشثثثثثثثرية ي يثثثثثثثد مثثثثثثثن 
 اً إيجابي اً د   ثر لفعالية ن   المعلومات اإلدارية مجتمعة ومنفر  ( التي بينت  ن   5111، ) عبدويان

التثي  ( 5111، الكساسبة ) ودراسة ،عل  تحقيق األهدا  االستراتيجية للبنو  التجارية األردنية
 المنثاطق الحثر ة فعاليثة  داء مؤسسث  ادي   ذكرت  ن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات  دل إل 

(  Panayotopoulou & Others ،5116)  ودراسثة، تمكينهثا مثن تحقيثق  هثدافهاو  بثاألردن
التثثثثي  وضثثثثحت  ن اإلدار  اإللكترونيثثثثة للمثثثثوارد البشثثثثرية تسثثثثاعد علثثثث  تحويثثثثل دور إدار  المثثثثوار 
البشثثثثثرية إلثثثثث  دور  كثثثثثثر اسثثثثثتراتيجية مثثثثثن خثثثثثالل مسثثثثثاهمته فثثثثثي تحقيثثثثثق المؤسسثثثثثات ألهثثثثثدافها 

( التثي اسثتنتجت  ن تطبيقثات  Ruel & Others ،5114) دراسثة و ، االسثتراتيجية فثي اليونثان
، اإلدار  اإللكترونية للموارد البشرية تؤثر إيجابا عل  فعالية إدار  الموارد البشثرية فنيثا واسثتراتيجيا

( التثثي اسثثتنتجت  ن  يثثاد  تفعيثثل اسثثتخدا  تكنولوجيثثا المعلومثثات يثثؤدي  Lee ،5113ودراسثثة ) 
ا  االسثتراتيجية  ي تحقيق األهثد -إل  تحول  داء إدار  الموارد البشرية إل  األداء االستراتيجي 

 الرابثع بر  نتائجها فثي الفصثل ت إن دراسة واحد  من الدراسات السابقة التي عرض. -للمن مة 
( التثي توصثلت  Sadiq & Others ،5111)  الفرضثية هثي دراسثةهثذه خالفت نتيجثة اختبثار 
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الخاصثة إل   ن ن   المعلومات لث  تثؤد إلث  تحقيثق األهثدا  االسثتراتيجية للشثركات الباكسثتانية 
 .التي  جريت عليها الدراسة

 

 (12-6جدول )
  ةا النسبياوز واأل  ةالمعياري اتواالنحراف ات الحسابيةمتوسطال

 فقرات المحور الثاني عينة الدراسة حول  ستجابةوالترتيب حسب الوزا النسبي ال
 " الديواا أداء فعاليةا لكتروني عل  معلومات الموارد البشرية أثر استخدا  نظا   "

 ال قرة  
مجموع 
االستجا
 بة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزا 
 الترتيب النسبي

1.  

اإللكترونثثثثثي  المثثثثثوارد البشثثثثثرية يسثثثثثاعد ن ثثثثثا  معلومثثثثثات
علثثثثث  اسثثثثثتقطا  )جثثثثثذ ( متقثثثثثدمين )راغبثثثثثين للثثثثثديوان 

األنسثثثثث   بالمواصثثثثفات الو يفيثثثثثةبثثثثالتو ي ( يتمتعثثثثثون 
 للو ائ  الشاغر 

274 4.215 0.838 84.31 1 

2.  
يسثثثثثاعد ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية اإللكترونثثثثثي 

ن مثثثث العثثثدد المناسثثث علثثث  اسثثثتقطا  )جثثثثذ (  للثثثديوان
 .للو ائ  الحكومية الشاغر المتقدمين 

271 4.169 0.821 83.38 3 

يسثثثثثاعد ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية اإللكترونثثثثثي   .3
 2 83.69 0.748 4.185 272 .عل  تو ي   فضل المتقدمين للتو ي للديوان 

4.  
يسثثثثثاعد ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية اإللكترونثثثثثي 

وهثثي -علثث  تحقيثثق التثثدري  الحكثثومي ألهدافثثه للثثديوان 
 .-جات التدريبية للمؤسسات الحكوميةتلبية الحا

210 3.231 1.170 64.62 6 

5.  
يسثثثثثاعد ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية اإللكترونثثثثثي 

عل  اتخاذ قرارات التنقالت الو يفية الصثحيحة  للديوان
 .-وتشمل قرارات النقل والفصل واالستقالة والترقية -

240 3.692 1.074 73.85 5 

6.  
يسثثثثثاعد ن ثثثثثا  معلومثثثثثات المثثثثثوارد البشثثثثثرية اإللكترونثثثثثي 

علثث  تقيثثثي  حقيقثثي ألداء المثثو فين الحكثثثوميين للثثديوان 
 .يحدد نقاط ضعفه  وقوته 

251 3.862 0.950 77.23 4 

أثرر اسرتخدا  نظرا  معلومرات المروارد  :المحور الثراني 
 1518 البشرية ا لكتروني عل  فعالية أداء الديواا

23.35
4 

4.013 77.85  
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 :األول  ةما ال رضية الرئيس الثانيةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.1.2
          توجثثثثثد عالقثثثثثة طرديثثثثثة ذات داللثثثثثة إحصثثثثثائية عنثثثثثد مسثثثثثتول "  نثثثثثه هثثثثثذه الفرضثثثثثية تثثثثثن  علثثثثث 

 داء ديثثثثوان كفثثثثاء  اسثثثثتخدا  ن ثثثثا  معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية اإللكترونثثثثي و ( بثثثثين 1.17داللثثثثة )

معامثثل اختبثار تث  اسثثتخدا   يةالفرضثث هوللتحقثثق مثن صثثحة هثذ، فثي قطثثا  غث   "المثو فين العثثا   
 ( يوض  ذل .18-4ارتباط بيرسون والجدول )

 (13-6الجدول )
 معامل ارتباط بيرسوا بيا

 استخدا  أنظمة معلومات الموارد البشرية ا لكترونية
 ك اءة أداء ديواا الموظ يا العا وزيادة 
 ديوااالزيادة ك اءة أداء  

 0.697** استخدا  أنظمة معلومات الموارد البشرية ا لكترونية
 1.571( =1.17( وعند مستول داللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

 1.857( =1.11( وعند مستول داللة )48حرية )ر الجدولية عند درجة 

    داللثثثة  قثثثل  ذات داللثثثة إحصثثثائية عنثثثد مسثثثتولطرديثثثة يتضثثث  مثثثن الجثثثدول السثثثابق وجثثثود عالقثثثة 
استخدا   ن مة معلومات الموارد البشرية اإللكترونية وكفثاء   داء ديثوان  بين( =1.17) و من 

ه هثثذالباحثثن يعثث و و ، الفرعيثثة الثانيثثة صثثحيحة ي  ن الفرضثثية ، غثث  فثثي قطثثا   المثثو فين العثثا 
ن اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي فثثي الثثديوان  دل إلثث  تقليثثل النتيجثثة إلثث   

الخثثدمات )المخرجثثات( فثثي مختلثث   نثثوا  التكثثالي  )المثثدخالت( و اد حجثث  وقيمثثة مختلثث   نثثوا  
والتثدري  والتنقثل فقد قلل استخدا  الن ا  اإللكتروني في عملية التو يث  ، المو فين العا  ديوان

األوراق والمواصثثالت والبريثثد  -والجهثد والمثثوارد الماديثة وقثثت معثثدل المثن الثو يفي وتقيثثي  األداء 
الثال   إلنجثا  عمليثة تو يث  واحثد   -والسفر واإلقامة وقاعات التدري  وتعطل و خطثاء العمثل 

 .ملة تنقل و يفي واحد   و عملية تقيي   داء مو   واحداعمدريبية  و  و إنجا  دور  ت

اسثثثتخدا  الن ثثثا  و ثثثائ   ادت كفاءتثثه إثثثثر الن  داء  درجثثثة موافقثثثة  فثثراد العينثثثة علثثث  ولتوضثثي  
      يبثثثثثين، األقثثثثثل اختالفثثثثثا بشثثثثثأنها الو ثثثثثائ  هثثثثثي  ي، و بالنسثثثثثبة لكثثثثثل و يفثثثثثةاإللكترونثثثثثي للثثثثثديوان 
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والترتيثث  حسثث   ةن النسثثبياو  واأل ةالمعياريثث اتواالنحرافثث ات الحسثثابيةمتوسثثطال( 16-4الجثدول )
معلومثات المثوارد  ثثر اسثتخدا  ن ثا   حثول " الثالثنفقثرات المحثور عل   جابات الو ن النسبي ل

 ."  داء الديوان كفاء اإللكتروني عل  البشرية 
 

 (14-6جدول )
 ةالنسبي ااوز واأل  ةالمعياري اتواالنحراف ات الحسابيةمتوسطال

  الثالثفقرات المحور عينة الدراسة حول  ستجابةوالترتيب حسب الوزا النسبي ال
 الديواا " أداءك اءة ا لكتروني عل  معلومات الموارد البشرية أثر استخدا  نظا   "

مجموع  ال قرة  
 االستجابة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزا 
 الترتيب النسبي

1.  

اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي 
إلثثثثثث   يثثثثثثاد  كفثثثثثثاء  عمليثثثثثثة اإللكترونثثثثثثي للثثثثثثديوان 

 :بمراحلهثثثثثثثثثثثا الثثثثثثثثثثثثالن -التو يثثثثثثثثثثث  الحكثثثثثثثثثثثومي 
استقطا  )جل ( المتقدمين ث  اختيار المرشثحين 

 .-من بينه  ث  اتخاذ قرار التعيين 

266 4.092 0.785 81.85 2 

5.  
اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي 

إلثثثثثث   يثثثثثثاد  كفثثثثثثاء  عمليثثثثثثة اإللكترونثثثثثثي للثثثثثثديوان 
 .التدري  الحكومي

230 3.538 0.985 70.77 4 

8.  

اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي 
إلثث   يثثاد  كفثثاء  عمليثثة إدار  اإللكترونثثي للثثديوان 
تشثثثثثثثمل النقثثثثثثثل والفصثثثثثثثل  -التثثثثثثثنقالت الو يفيثثثثثثثة 

 .-واالستقالة والترقية

249 3.831 0.840 76.62 3 

6.  
اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي 

إلثث   يثثاد  كفثثاء  عمليثثة تقيثثي  اإللكترونثثي للثثديوان 
  داء المو فين الحكوميين.

269 4.138 0.747 82.77 1 

 
اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات المحثثثور الثالثثثن /  ثثثثر 

علثثثثثث  كفثثثثثثاء   داء  المثثثثثثوارد البشثثثثثثرية اإللكترونثثثثثثي
 الديوان 

1014 15.600 2.585 78.00  
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%، 35.77( بثثين  ن  علثث  نسثثبة موافقثثة حا تهثثا و يفثثة تقيثثي  األداء بنسثثبة 16-4إن الجثثدول )
% وهثي تختلث  مثع دراسثة   71.77و قل نسبة موافقة كانت لو يفة التثدري  بنسثبة موافقثة بلغثت 

تلث  الدراسثة علث   ن التثدري  االفتراضثي قلثل  ( حين بلغت نسبة الموافقثة فثي 5115) غبون، 
% وهذا مبرر بأن سؤال دراسة غبثون كثان عثن التثدري  االفتراضثي وحثده 79.93التكالي  إل  

بينمثثا فثثي هثثذه الدراسثثة عثثن إدار  العمليثثة التدريبيثثة ككثثل ون ثثرا ألن التثثدري  مثثا  ال فثثي مع مثثه 
  قاعثة التثدري  فث ن نسثبة قليثل فقثط مثن تدريبا تقليديا يعتمثد علث  حضثور المثدر  والمتثدر  إلث

تكالي  العملية هي ما ت  تخفيضه فعليا،  ما نسبة الموافقة العالية عل   ياد  كفثاء  تقيثي  األداء 
فهثثثثذا مثثثثرده إلثثثث   نهثثثثا الو يفثثثثة الوحيثثثثد  المحوسثثثثبة بالكامثثثثل مثثثثن و ثثثثائ  إدار  المثثثثوارد البشثثثثرية 

قثثثرات المحثثور الثالثثثن بثثين  ن إجابثثثات عينثثثة الحكوميثثة. إن نتثثثائج حسثثا  االنحثثثرا  المعيثثاري لف
الدراسثة هثي األقثل تشثثتتا فيمثا يخث   يثثاد  كفثاء   داء و يفثة تقيثثي  األداء، و ن  كثثر تشثتت فثثي 
اإلجابات كان فيما يخ  كفاء  و يفة التدري ، وهذا يؤشر إل  اتفثاق حثول  ن  كثثر الو ثائ  

خرجاتهثثثثا نتيجثثثثة اسثثثثتخدا  ن ثثثثا  انخفاضثثثثا فثثثثي تكثثثثالي  مثثثثدخالتها وتعا مثثثثا فثثثثي قيمثثثثة وحجثثثث  م
معلومثثثات المثثثوارد البشثثثرية اإللكترونثثثي للثثثديوان هثثثي و يفثثثة تقيثثثي  األداء و قلهثثثا فثثثي ذلثثث  و يفثثثة 

 التدري .

     دراسثثثة  :منهثثثاالتثثي مثثثع العديثثثد مثثن نتثثثائج الدراسثثات السثثثابقة اختبثثار هثثثذه الفرضثثية نتيجثثثة  اتفقثثت
علثثثثث  كفثثثثثاء  يثثثثثؤثر إيجابثثثثثا تطبيثثثثثق اإلدار  اإللكترونيثثثثثة التثثثثثي وضثثثثثحت  ن  ( 5111، بسيسثثثثثو) 

فثي وكالثة الغثون الدوليثة فثي العمليات اإلدارية في مشرو  مس  سثجالت الالجئثين الفلسثطينيين 
،  يثثثاد  حجثثث  اإلنتثثثاجو  القرطاسثثثيةتقليثثثل تكلفثثة و تثثوفير الكثيثثثر مثثثن الجهثثثد مثثثن خثثثالل  قطثثا  غثثث  

ن   المعلومات في إدار  المؤسسات ستخدا  التي خلصت إل   ن ا(  5113، ) الشري  دراسةو 
، بكفثاء  عاليثةالمؤسسثات تلث  إدار   فثي تالتعلثي  سثاهمو  و ار  التربيثةاليمنيثة وبالثذات الحكومية 

             دراسثثثثثة و ،  داء الو ثثثثثائ  والعمليثثثثثات فثثثثثي المسثثثثثتويات اإلداريثثثثثة الوسثثثثثطي والثثثثثدنياوقللثثثثثت تكلفثثثثثة 
 (Lee ،5113 )  اسثتخدا  تكنولوجيثا المعلومثات يسثاه  فثي  يثاد  االنتاجيثةالتي نجث  عنهثا  ن 
بثين إيجابيثة د عالقثة و وجثالتي استنتجت (  5115، ) غبون دراسةو ، الكفاء و  الكفاء  اإلنتاجيةو 

التثي (  5113، دراسة ) عريث و ، العملية التدريبية تطبيق التدري  االفتراضي وتخفي  تكالي 
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اإلداريثثة تثثؤثر إيجابثثا وبقثثو  علثث  تخفثثي  مراحثثل و مثثن وجهثثد ن ثث  المعلومثثات توصثثلت إلثث   ن 
           راسثثثثة ود، بسثثثثورية مديريثثثثة الماليثثثثة فثثثثي الالذقيثثثثةفثثثثي وتقليثثثثل  خطثثثثا العمثثثثل ، إنجثثثثا  المعثثثثامالت

 ن اسثثثتخدا  اإلدار  اإللكترونيثثة يعمثثثل علثث   يثثثاد  كفثثثاء  األداء التثثثي ذكثثرت (  5119، عمثثار) 
، تقليثثل التكثثالي و ، تثثوفير وقثثت وجهثثد العثثاملينو ، إنتاجيثثة العثثاملينرفثثع و ، الثثو يفي بدرجثثة كبيثثر 
وكالثة غثون وتشثغيل الالجئثين بمكتث  فثي  و ياد  كفثاء  العمليثات اإلداريثة، وتن ي   عباء العمل

 ن مثثثثة معلومثثثثات  ن التثثثثي خلصثثثثت إلثثثث   ( Al-Shqairat ،5111)  دراسثثثثةو ، غثثثث   اإلقليمثثثثي
وتبسثثيط عمليثثثات ، تقليثثثل األعمثثال الورقيثثثةسثثثاهمت فثثي  األردنيثثةالمثثوارد البشثثثرية فثثي الجامعثثثات 

التثي اسثتنتجت  (Sadiq & Others ،5111دراسثة )و ، المثوارد البشثرية وتقليثل األيثدي العاملثة
في مجموعة   ن مة معلومات الموارد البشرية قللت بالفعل تكلفة عمليات إدار  الموارد البشرية ن 

تطبيثق الحكومثة توصلت إل   ن التي (  5111، القحطاني ) دراسةو ، شركات خاصة بباكستان
بالمديريثة العامثة  وقت وجهد وتكلفة وتبسيط إجراءات العمل اإلداريتساه  في تقليل اإللكترونية 

، إلكترونيثثا هاخثثدماتوذلثث  عبثثر تقثثديمها ل بالريثثا  فثثي المملكثثة العربيثثة السثثعوديةللثثدفا  المثثدني 
 ن مثثثة معلومثثثات المثثثوارد التثثثي خلصثثثت إلثثث   ن  ( Batool & Others ،5115)  دراسثثثةو 

وتسهيل وتبسيط ، وتقليل األخطاء، وتقليل القول العاملة، البشرية  دت إل  تقليل األعمال الورقية
ير مجتمثثع   اد وكشثثمير مكاتثث  المحاسثثبة وفثي برنثثامج تطثو  بعث  وتثثوفير الوقثت فثثي، العمليثات

مثن التثي  شثارت إلث   ن  ( Panayotopoulou & Others ،5116)  دراسثةو ، فثي باكسثتان
تقليثثثل التكثثثالي  وتثثثوفير الوقثثثت  :فثثثي اليونثثثانفوائثثثد اسثثثتخدا  اإلدار  اإللكترونيثثثة للمثثثوارد البشثثثرية 

اسثتخدا   ن مثة التي  ثبتت عالقثة (  Beadles & Others ،5117دراسة ) و ، التكلفة فعاليةو 
تقليثثل تكلفثثة عمليثثات إدار  المثثوارد بالجامعثثات الجورجيثثة الحكوميثثة فثثي معلومثثات المثثوارد البشثثرية 

التثثي تمخثث  عنهثثا  ن  ن مثثة  ( Khera & Gulati ،5115دراسثثة ) و ، البشثثرية بنسثثبة قليلثثة
تقليثثثثل تكلفثثثثة العمثثثثل معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية فثثثثي شثثثثركات تكنولوجيثثثثا المعلومثثثثات تثثثثؤدي إلثثثث  

 .ومختل  التكالي  في المن مة

 ن التثثي نبهثثت إلثث  (  5113، وآخثثرون ) ميثثاة دراسثثمثثع اختبثثار هثثذه الفرضثثية يجثثة نتاختلفثثت و 
األتمتثثة اإلداريثثة فثثي مؤسسثثات القطثثا  العثثا  وبثثاألخ  الشثثركة العامثثة لتوليثثد كهربثثاء بانيثثاع لثث  
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عثثالو  علثث   يثثاد  التكلفثثة ، تثث د الكفثثاء  حيثثن لثث  تثثنخف  التكثثالي  وال سثثاعات العمثثل اإلضثثافية
ولثثوا   الحوسثثبة التثثي اعتقثثد مع ثث  مثثن اسثثتطلعت آراؤهثث   نهثثا تفثثوق الفائثثد  الناتجثثة بشثثراء  جهثث   
 .لكن األتمتة قللت جهد المو فين في تنفيذ الكثير من األعمال، عن استخدامها

 

 :األول  ةما ال رضية الرئيس الثالثةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.1.3
توجثثثد عالقثثثة طرديثثثة ذات داللثثثة إحصثثثائية عنثثثد مسثثثتول داللثثثة  "  نثثثه هثثثذه الفرضثثثية تثثثن  علثثث 

 داء ديثثوان المثثو فين  وقثثتاسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي و ( بثثين 1.17)

          للتحقثثثق مثثثن صثثثحة هثثثذا الفثثثر  تثثث  اسثثثتخدا  معامثثثل ارتبثثثاط بيرسثثثون، و " فثثثي قطثثثا  غثثث  العثثثا 
عند ذات داللة إحصائية طردية وجد عالقة وهي  نه ت نتيجة االختباريوض  ( 17-4)والجدول 
   معلومثات المثثوارد البشثرية اإللكترونثثيااسثثتخدا  ن ث بثين( =1.17داللثة  قثثل مثن  و ) مسثتول
 .صحيحةثالثة  ي  ن الفرضية الفرعية الفي قطا  غ  ،  ديوان المو فين العا  داء ووقت 

 

 (15-6) الجدول
 معامل ارتباط بيرسوا 

 ديوااوقت أداء الو    معلومات الموارد البشرية ا لكترونيااستخدا  نظبيا 
 وقت أداء لديواا 

استخدا  نظا  معلومات الموارد 
 0.581** البشرية ا لكتروني للديواا

 1.571( =1.17( وعند مستول داللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

 1.857( =1.11) ( وعند مستول داللة48ر الجدولية عند درجة حرية )
 

ويثثرل الباحثثن  ن مثثثن  هثث   سثثثبا  توصثثل الدراسثثثة إلثث  هثثذه النتيجثثثة هثثو إمكانيثثثة التقثثد  بطلثثث  
التو يثثث  الحكثثثومي عبثثثر االنترنثثثت دون  ي حاجثثثة للثثثذها  لمقثثثر الثثثديوان  و طباعثثثة  وراق  و 
استصثثثدار شثثثهادات مثثثن و ار  الداخليثثثة  و غيرهثثثا ألن هثثثذا يثثثت  بشثثثكل إلكترونثثثي تمامثثثا، بثثثل ال 
يتطل  هذا إال إل  كبسة  ر بسب   ن الموقع يحتف  بالسير  الذاتية لكل مواطن يرغ  في ذل  



 127 

وما عليه سول اختيار الو يفة التي يريد التقد  لها بضغطة  ر، كما ت  توفير الكثير من الوقت 
فثثثثي تصثثثثفية طلبثثثثات التو يثثثث  غيثثثثر المطابقثثثثة للمواصثثثثفات إلكترونيثثثثا وجلثثثث  المعلومثثثثات عثثثثن 

والتقثثارير الطبيثثة عثثن المرشثثحين مثثن و ارتثثي الداخليثثة والصثثحة إلكترونيثثا، وكثثذل  تثث   المتقثثدمين
توفير الكثير من الوقت ب جراء االمتحانات الكتابية إلكترونيا مثن خثالل تثوفير وقثت كتابثة  سثئلة 
االختبار فثي كثيثر مثن االمتحانثات بسثب  تثوفر بنث  مثن األسثئلة المحوسثبة لثدل الثديوان، كثذل  

ة ن ثا  التصثثحي  ومثن  الثثدرجات فثثورا للمتقثدمين، وكثثذل  تث  تثثوفير الكثيثر مثثن وقثثت تمثت حوسثثب
دخثثال الثثدرجات واحتسثثابها  مقثثابالت التو يثث  مثثن خثثالل حوسثثبة ن ثثا  تحديثثد معثثايير التقيثثي  وا 
إلكترونيا، وقلل الموقع اإللكتروني للديوان من وقت المراجعين ووقت المو فين الذين يستقبلونه  

إذا كثثان تثث  قبثثوله  للو يفثثة الشثثاغر  وبثثدال مثثن ذلثث   صثثب  اإلعثثال  واإلبثثال  يثثت   إلعالمهثث  عمثثا
نمثا  إلكترونيا عبر موقع الديوان اإللكتروني. إن تثوفير الوقثت لث  يقتصثر علث  مهمثة التو يث  وا 
ضثثافتها  صثثدار الشثثهادات وا  طثثال مهمثثة التثثدري   يضثثا مثثن خثثالل حوسثثبة ن ثثا  إدار  التثثدري  وا 

لمو فين المتدربين وتطبيثق التثدري  االفتراضثي  حيانثا، كمثا تث  تثوفير الكثيثر مثن للسير  الذاتية ل
وقثثت إنجثثا  معثثامالت التنقثثل الثثو يفي فثثي مؤسسثثات الحكومثثة مثثن خثثالل تقليثثل مثثد  بقثثاء هثثذه 
المعثثامالت فثثي الثثديوان إلثث   قثثل مثثن يثثو  كأقصثث  تقثثدير، كمثثا قللثثت حوسثثبة كامثثل ن ثثا  تقيثثي  

ه العمليثثة الشثثاقة آلال  مثثو في الحكومثثة فقثثد  صثثب  التقيثثي  يثثت  األداء الحكثثومي مثثن وقثثت هثثذ
باسثثتخدا    رار الفثثأر  وتمريرهثثا إلثث  المعنيثثين بضثثغطة  ر واطثثال  المو ثث  المقثثي   داؤه عليهثثا 

بداء اعتراضه عليه فورا عبر االنترنت.  وا 

ن او  واأل ةالمعياريثثثث اتواالنحرافثثثثالحسثثثثابية  اتمتوسثثثثط( الثثثثذي يلخثثثث  ال14-4يبثثثثين الجثثثثدول )
حثثول    الرابثثعفقثثرات المحثثور سثثتجابة عينثثة الدراسثثة علثث  والترتيثث  حسثث  الثثو ن النسثثبي ال ةالنسثثبي

"،  ن  علثث    داء الثثديوان وقثثتاإللكترونثثي علثث  معلومثثات المثثوارد البشثثرية  ثثثر اسثثتخدا  ن ثثا  " 
نسثثبة موافقثثة نالهثثا تقليثثل وقثثت إنجثثا  و يفثثة التو يثث  بفضثثل اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد 

% و يفثة 37.58%، وبنسبة قريبة جدا بلغثت 37.37البشرية اإللكتروني للديوان بنسبة موافقة 
  %،    78.58تقيثثثثي  األداء،  مثثثثا  قثثثثل نسثثثثبة موافقثثثثة فكانثثثثت مثثثثن نصثثثثي  و يفثثثثة التثثثثدري  وبلغثثثثت 

 ما تشتت االستجابة فكثان  قثل مثا يمكثن بالنسثبة لو يفثة التو يث  و كثثره لو يفثة إدار  التثنقالت 
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الو يفيثثة، وهثثثذا يؤشثثثر  ن  كثثثثر الو ثثثائ  انخفاضثثثا فثثثي  مثثثن إنجا هثثثا والت امثثثا بمواعيثثثد إنجا هثثثا 
األداء    نتيجثثة تطبيثثق الن ثثا  اإللكترونثثي للثثديوان باتفثثاق  فثثراد العينثثة هثثي و يفثثة التو يثث  فتقيثثي  

 وجاءت  خيرًا و يفة إدار  التنقالت الو يفية بأقل اتفاق.
 

 (16-6جدول )
  ةا النسبياوز واأل  ةالمعياري اتواالنحراف ات الحسابيةمتوسطال

  الرابعفقرات المحور عينة الدراسة حول  ستجابةوالترتيب حسب الوزا النسبي ال
 الديواا " أداء وقتا لكتروني عل  معلومات الموارد البشرية أثر استخدا  نظا   "

مجموع  ال قرة  
 االستجابة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزا 
 الترتيب النسبي

1.  
 المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات

إل  تقليل الوقت المسثتنفذ فثي لديوان لاإللكتروني 
 .تو ي  مو فين جدد في المؤسسات الحكومية

279 4.292 0.579 85.85 1 

2.  
 المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات

تقليل الوقت المسثتنفذ فثي  لديوان إل لاإللكتروني 
 .إدار  التدري  الحكومي

238 3.662 0.957 73.23 4 

3.  

 المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات
تقليل الوقت المسثتنفذ فثي لديوان إل  لاإللكتروني 

التنقثثل الثثو يفي )نقثثل  و فصثثل  و إدار  عمليثثات 
 .ترقية  و استقالة(

261 4.015 0.992 80.31 3 

4.  
 المثثثوارد البشثثثرية يثثثؤدي اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات

تنفذ فثي تقليل الوقت المسثلديوان إل  لاإللكتروني 
 تقيي   داء المو فين

277 4.262 0.644 85.23 2 

 اسرررتخدا  نظرررا  معلومررراتأثرررر  :المحرررور الرابرررع 
وقررت علرر  لررديواا لا لكترونرري  المرروارد البشرررية

 .أداء الديواا
1055 16.231 2.344 81.15  

 

 :مع العديد من نتائج الدراسات السابقة التي منهاهذه الفرضية اختبار قد اتفقت نتيجة ل

( التي توصلت إل   ن سرعة إنجا  المهمات هي من  بر  عوامثل  5115،  بو العيعدراسة ) 
                 ، فثثثثثثثثثثثي قطثثثثثثثثثثثا  غثثثثثثثثثثث  فثثثثثثثثثثثي ديثثثثثثثثثثثوان المثثثثثثثثثثثو فين العثثثثثثثثثثثا  اإللكترونيثثثثثثثثثثثة  تجربثثثثثثثثثثثة اإلدار نجثثثثثثثثثثثا  
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 يثثاد   دت إلثث  ن ثث  المعلومثثات اإلداريثثة المحوسثثبة التثثي  فثثادت بثثأن  ( 5116، غنثثي )  دراسثثةو 
التي نتج عنها  ن (  5119، عمار) دراسة و ، في بلديات قطا  غ   بفلسطين سرعة  داء العمل

وكالثة غثون فثي  سثرعة إيصثال التعليمثاتو  سثرعة إنجثا  العمثلي يثد  اإلدار  اإللكترونيةاستخدا  
د  ثثثر و وجثثالتثثي  قثثرت ب ( 5119، رمضثثان) دراسثثة و ، غيل الالجئثثين بمكتثث  غثث   اإلقليمثثيوتشثث

فثثي قطثثا  فثثي و ار  التربيثة والتعلثثي   لثن   مسثثاند  القثثرار علث  إنجثثا  األعمثثال فثثي الوقثت المحثثدد
تكنولوجيثثثا المعلومثثثات   ن االسثثثتثمار فثثثيالتثثثي خلصثثثت إلثث  (  5115، فثثثرج اه ) دراسثثثةو ، غثث  

                    ودراسثثثثثثثة، فثثثثثثثي قطثثثثثثثا  غثثثثثثث  فثثثثثثثي مؤسسثثثثثثثات التعلثثثثثثثي  العثثثثثثثالي  إنجثثثثثثثا  المعثثثثثثثامالتمثثثثثثثن سثثثثثثثر  
في  ياد سثرعة إنجثا  العديثد  سهمت األتمتة اإلدارية ( التي خرجت بأن  5113، وآخرون ) ميا

التثثي ( 5113، عريثث ) دراسثثةو ، بسثثورية الشثثركة العامثثة لتوليثثد كهربثثاء بانيثثاعمثثن األعمثثال فثثي 
مديريثثة  فثثي ن ثث  المعلومثثات اإلداريثثة تثثؤثر إيجابثثا علثث  تقليثثل  مثثن إنجثثا  المعثثامالتذكثثرت بثثأن 

 ن ثثث  المعلومثثثاتالتثثثي وضثثثحت  ن (  5113، دراسثثثة ) الشثثثري و ، بسثثثورية الماليثثثة فثثثي الالذقيثثثة
فثي و ار   و ائ  والعمليات في المسثتويات اإلداريثة الوسثطي والثدنيا داء الب ياد  سرعة  تساهم

 ن مثثثثثة التثثثثثي  شثثثثثارت إلثثثثث   ن (  Al-Shqairat ،5111 ) دراسثثثثثة، و التعلثثثثثي  اليمنيثثثثثةو  التربيثثثثثة
                دراسثثثثثثثثثثة و ، الجامعثثثثثثثثثثات األردنيثثثثثثثثثة ع اسثثثثثثثثثتجابةيسثثثثثثثثثثر  دت إلثثثثثثثثث  تمعلومثثثثثثثثثات المثثثثثثثثثوارد البشثثثثثثثثثثرية 

 (Sadiq & Others ،5111 )  ن مثثة معلومثثات المثثوارد البشثثرية قللثثت  ن التثثي انبثثثق عنهثثا 
            دراسثثثثةو ، فثثثثي مجموعثثثثة شثثثثركات خاصثثثثة بباكسثثثثتان وقثثثثت إنجثثثثا  عمليثثثثات إدار  المثثثثوارد البشثثثثرية

تسثثريع  إلثث يثثؤدي اسثثتخدا  تكنولوجيثثا المعلومثثات التثثي خلصثثت إلثث   ن  ( 5111، الكساسثثبة )
اسثتخدا  التثي  شثارت إلث   ن  ( Beadles & Others ،5117)  دراسثةو ، إنجثا  المعثامالت

وقثت إجثراء عمليثات إدار  المثوارد البشثرية بنسثبة  إلث  تقليثل دل  ن مة معلومات الموارد البشرية 
 .اجورجي في الجامعات الحكوميةقليلة في 

التثثي نفثثت  ن (  5115، عطيثثة )نتيجثثة دراسثثة اختلفثثت نتيجثثة اختبثثار هثثذه الفرضثثية مثثع  بينمثثا
فثثثي األجهثثث   الحكوميثثثة  إلثثث   يثثثاد  سثثثرعة اإلنجثثثا يثثثؤدي اسثثثتخدا  تكنولوجيثثثا المعلومثثثات يكثثثون 
 .جامعة قاصدي مربا  ورقلةالج ائرية وعل  ر سها المحلية 
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 :األول  ةما ال رضية الرئيس الرابعةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.1.4
داللثة  قثل  مسثتولعنثد توجثد عالقثة طرديثة ذات داللثة إحصثائية  "  نثه هذه الفرضية تثن  علث 

   داء ديثثوان جثوداسثتخدا  ن ثا  معلومثثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي و بثين ( =1.17) و مثن 

معامثثل اختبثثار صثثحة هثثذا الفثثر  تثث  اسثثتخدا  وللتحقثثق مثثن ، " فثثي قطثثا  غثث    المثثو فين العثثا 
طرديثثة وجثثود عالقثثة ويوضثث   يضثثا ، نتيجثثة االختبثثاريوضثث   (17-4ارتبثثاط بيرسثثون والجثثدول )

اسثثتخدا   ن مثثة معلومثثات  بثثين( =1.17)  و داللثثة  قثثل مثثن عنثثد مسثثتولذات داللثة إحصثثائية 
 ي  ن الفرضثثية ، غثث  فثثي قطثثا   ديثثوان المثثو فين العثثا  داء جثثود  و  المثثوارد البشثثرية اإللكترونيثثة

 .صحيحةرابعة الفرعية ال
 

 (17-6)الجدول 
 الموارد البشرية ا لكترونيةبيا استخدا  أنظمة معلومات  معامل ارتباط بيرسوا
 جودة خدمات ديواا الموظ يا العا و 

 ديوااالزيادة جودة خدمات  

 0.622** استخدا  أنظمة معلومات الموارد البشرية ا لكترونية
 1.571( =1.17( وعند مستول داللة )48ر الجدولية عند درجة حرية )

 1.857( =1.11)( وعند مستول داللة 48ر الجدولية عند درجة حرية )

 
ممكن من االنت ار واألخطاء  رإن متلقي خدمات الديوان يأملون  ن يتلقوا تل  الخدمات بأقل قد

وبر ي الباحن  ن ذل  تحقق من خثالل اختصثار وقثت إنجثا  المعثامالت الثذي  شثارت ، والتعقيد
ومثثن خثثالل تقليثثل األخطثثاء ، إليثثه نتيجثثة الفرضثثية الفرعيثثة الثالثثثة مثثن الفرضثثية الرئيسثثة األولثث 

تاحة و المو فين توحيد قاعد  بيانات بسب   وتمريرها بين المثو فين المختصثين ع المعامالت تتبن ا 
عامثثل مثثع سثثهولة التو ادت جثثود  األداء ورضثثا جمهثثور الثثديوان عنثثه بسثثب  ، إلكترونيثثاب نجا هثثا 

وهذه ، الديوانالله في  روقة ن ا  معلومات المواد البشرية اإللكترونية وسهولة  داء العمل من خ
 .نا ملحو ا عل  جود   داء الديوان وخدماته الداخلية والخارجيةاألمور بمجموعها شكلت تحسن 
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معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية اسثثثثتخدا  ن ثثثثا  و ثثثثائ   ادت جودتهثثثثا  كثثثثثر بسثثثثب  ولتوضثثثثي   ي ال
 اتواالنحرافثثثثات الحسثثثابية متوسثثثطال( 13-4اإللكترونثثثي للثثثديوان لخثثث  الباحثثثن فثثثي الجثثثدول )

فقثثثرات عينثثة الدراسثثثة علثث   سثثثتجابةوالترتيثثث  حسثث  الثثثو ن النسثثبي ال ةن النسثثبياو  واأل ةالمعياريثث
 خامع.الالمحور 

 

 (18-6جدول )
والترتيب حسب الوزا النسبي  ةا النسبياوز واأل  ةالمعياري اتواالنحراف ات الحسابيةمتوسطال

معلومات الموارد البشرية أثر استخدا  نظا   " الخامسفقرات المحور عينة الدراسة حول  ستجابةال
 الديواا " أداءجودة ا لكتروني عل  

مجموع  ال قرة  
 االستجابة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزا 
 الترتيب النسبي

يؤدي استخدا  ن ا  معلومات الديوان اإللكتروني   .1
 .الحكوميإل  تحقيق جود  عملية التو ي  

269 4.138 0.659 82.77 1 

يؤدي استخدا  ن ا  معلومات الديوان اإللكتروني   .2
إلثث  تحقيثثق جثثود  التثثدري  الحكثثومي الثثذي يتلقثثاه 

 .مو في الحكومة
234 3.600 0.844 72.00 4 

يؤدي استخدا  ن ا  معلومات الديوان اإللكتروني   .3
، إلثث  تحقيثثق جثثود  قثثرارات التنقثثل الثثو يفي )نقثثل

 .استقالة(، ترقية، فصل
244 3.754 0.969 75.08 3 

يؤدي استخدا  ن ا  معلومات الديوان اإللكتروني   .4
 2 82.15 0.773 4.108 267   تقيي   داء المو فين الحكوميينإل  تحقيق جود

المحور الخرامس  أثرر اسرتخدا  نظرا  معلومرات  
الرررديواا ا لكترونررري علررر  جرررودة أداء الرررديواا 

 لمهامه
1014 15.600 2.517 78.00  

 

(  ن  علثثثثثثث  نسثثثثثثثبة موافقثثثثثثثة حا تهثثثثثثثا و يفثثثثثثثة التو يثثثثثثث  بنسثثثثثثثبة           13-4يتضثثثثثثث  مثثثثثثثن الجثثثثثثثدول )
% و يفثثة تقيثثي  األداء، بينمثثا جثثاءت 35.17%، تلتهثثا وبنسثثبة قريبثثة جثثدا بلغثثت 35.77بلغثثت 

           نتيجثثثثثثة دراسثثثثثثةوهثثثثثثو مثثثثثثا يتفثثثثثثق مثثثثثثع  %75.11 خيثثثثثثرًا و يفثثثثثثة التثثثثثثدري  بنسثثثثثثبة موافقثثثثثثة بلغثثثثثثت 
فكان  قل ما  .  ما تشتت استجابة  فراد العينة%76.4(  ن جود  التدري  بلغت 5115غبون، )
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يمكثثن لو يفثثة التو يثث  فو يفثثة تقيثثي  األداء و خيثثرا و يفثثة إدار  التثثنقالت الو يفيثثة، وهثثذا يؤشثثر 
 اإللكترونثي معلومثات المثوارد البشثريةاسثتخدا  ن ثا   ن  كثر الو ائ  تحسنا في جودتها نتيجثة 

 هي و يفة التو ي  فتقيي  األداء و خيرا و يفة التدري .

 :منهاو  الرابعفي الفصل المذكور  مع نتائج جميع الدراسات السابقة  إثبات هذه الفرضية يتفقإن 
التي نجمت عن تطبيق اإلدار  دقة إنجا  المهمات التي بينت  ن  ( 5115، دراسة )  بو العيع

اإللكترونثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثي ديثثثثثثثثثوان المثثثثثثثثثو فين العثثثثثثثثثا  فثثثثثثثثثي قطثثثثثثثثثا  غثثثثثثثثث   هثثثثثثثثثي مثثثثثثثثثن  بثثثثثثثثثر  عوامثثثثثثثثثل                     
،                     التواصثثثثثل مثثثثثع المسثثثثثتفيدين مثثثثثن خثثثثثدمات الثثثثثديواننجثثثثثا  هثثثثثذه التجربثثثثثة، إضثثثثثافة إلثثثثث  تسثثثثثهيل 

فثثثثي ديثثثثوان  دري  االفتراضثثثثياسثثثثتخدا  التثثثثالتثثثثي تمخثثثث  عنهثثثثا  ن (  5115، دراسثثثثة ) غبثثثثونو 
جثود  التثدري  فنثال رضثا المثو فين الحكثوميين  فثي اعامث احقثق تحسثين المو فين في قطا  غ  

مثن اختيثار  ه ومك ثن، و اد إقبال المتثدربين علث  التثدري ، الذين حصلوا عل  الدورات االفتراضية
عبثر  ءات التدريبيثة المتميث  مثن الوصثول للكفثاالديوان ومك ن ، المكان وال مان المناسبين للتدري 

فثثي لثثن   مسثثاند  القثثرار  إيجثثابي  ثثثرالتثثي  ثبتثثت وجثثود  ( 5119، رمضثثان) دراسثثة االنترنثثت، و 
        دراسة و ، في الوقت المحددو عل  إنجا  األعمال بدقة وجود   في قطا  غ  و ار  التربية والتعلي  

اإللكترونيثثة يثثؤثر بشثثكل إيجثثابي علثث  تطبيثثق ن ثثا  اإلدار  توصثثلت إلثث   ن  ( 5111، بسيسثثو) 
فثثي مشثثرو  مسثث  سثثجالت الالجئثثين الفلسثثطينيين وكالثثة  رضثثا المثثو فينويحقثثق ، جثثود  اإلنتثثاج

( التثثي  وضثثحت  ن االسثثتثمار فثثي  5115، ودراسثثة ) فثثرج اه، فثثي قطثثا  غثث  الغثثون الدوليثثة 
الفلسثثثثطينية لثثثثتالئ  تكنولوجيثثثثا المعلومثثثثات سثثثثاه  فثثثثي تطثثثثوير  ن مثثثثة مؤسسثثثثات التعلثثثثي  العثثثثالي 

وساعد في الحصول عل  مسثتول  فضثل مثن ، احتياجات الطلبة وتسهيل استفادته  من خدماتها
اإلدار  االلكترونيثة التثي بينثت  ن  ( 5119، عمثار) دراسثة و ، جود  المعلومات والبيانات المالية

إنجثا  فثي رعة سثإضافة إل  ما  نج ته مثن بوكالة غون وتشغيل الالجئين بمكت  غ   اإلقليمي 
 معثثدل األخطثثاء تقللثثو  التغلثث  علثث  العقبثثات التثثي تخفثث  مسثثتول األداءوسثثاهمت فثثي  العمثثل

التي استنتجت (  5115، دراسة ) عمارو ، ل من  ي مكان في العال اعمإمكانية  داء األ تفر و و 
المثثو فين العثثاملين فثثي مؤسسثثات وكالثثة الغثثون بقطثثا  غثث   عثثن ن ثثا  إدار  المثثوارد رضثثا تحقثثق 

(  5113، وآخثثرون ) ميثثا ودراسثثة، سثثاه  فثثي تقليثثل معثثدل األخطثثاءو نثثه قثثد ، البشثثرية إلكترونيثثا
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ركة العامثة لتوليثد كهربثاء الشثالسثيما األتمتة اإلدارية في مؤسسات القطا  العا  التي  فادت بأن 
 ( 5113، دراسثثة ) عريثث و ،  سثثهمت فثثي  يثثاد دقثثة إنجثثا  العديثثد مثثن األعمثثالبسثثورية  بانيثثاع

تحقثق  كبثر بسورية  مديرية المالية في الالذقية في   المعلومات اإلدارية التي خلصت إل   ن ن
ل  تكثن  المتعاملين وتحسين مستول الخدمات المقد مة وتقدي  خدمات جديد  اقدر ممكن من رض
 ن مثة معلومثات المثوارد  ن  ( Al-Shqairat ،5111)  دراسثةووضثحت ، موجود  قبل األتمتة

وتطثوير الخثدمات المقدمثة للمثو فين  تقليثل األخطثاء ساهمت فثي ة في الجامعات األردنيةالبشري
 ن مثثة التثثي نثثتج عنهثثا  ن (  Batool & Others ،5115دراسثثة ) و ، وسثرعة االسثثتجابة لهثث 

وفثثي برنثثامج تطثثوير مجتمثثع   اد وكشثثمير فثثي ، معلومثثات المثثوارد البشثثرية فثثي مكاتثث  المحاسثثبة
 . دت إل  تحسين الخدمات باكستان

 

 :اختبار ال رضية الرئيسة األول نتيجة 

ذات داللثة إحصثائية   " نثه علث   تنصوالتي  – الرئيسة األول فرضية ال نإ توجثد عالقثة طرديثة

بين اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي ( =1.17مستول داللة  قل من )عند 

فرضثثثيات المثثثن خثثثالل إثبثثثات الدراسثثثة لجميثثثع قثثثد ثبتثثثت صثثثحتها  –  ديثثثوان المثثثو فين العثثثا و داء 
 .هاعنفرعة متالاألربع 

مثثثثن حيثثثثن المتوسثثثثط الحسثثثثابي  ةمقارنثثثثة بثثثثين محثثثثاور االسثثثثتبانة الخمسثثثث (19-4جثثثثدول )يعقثثثثد 
ويبثثين ترتيثث  المحثثاور األربعثثة التثثي تمثثثل ، واالنحثثرا  المعيثثاري والثثو ن النسثثبي لهثثا، سثثتجابةلال

 ن  -بثثر ي عينثثة الدراسثثة-المقارنثثة يتبثثين مثثن و ، و نهثثا النسثثبيالمتغيثثرات التابعثثة الفرعيثثة حسثث  
من % 31.17ت  داء الديوان بنسبة بلغت ء الديوان تمثل في تحسين وق كثر جوان  تحسين  دا

و ت  في المؤخر  تحسثين فعاليثة ، وجود  األداءيليها وبالتساوي تحسين كفاء  ، المستطلعة آراؤه 
       بثثثين  نثثثثهوهثثثذا ي، % عثثثن المرتبثثثة األولثثثث 8.8 ي بفثثثثارق % 77.37 داء الثثثديوان بنسثثثبة بلغثثثت 

ن نيثثل متغيثثر "وقثثثت ، بثثين جوانثث  األداء األربعثثثة التثثي تثث  قياسثثثهافثثي التحسثثثن  اً ال فثثارق كبيثثر  وا 
هثثد  تخفثثي  وقثثت لث  سثثرعة وسثثهولة تحقيثق األداء" ألعلث  نسثثبة موافقثثة يرجثع بثثر ي الباحثثن إ
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بينمثا تحقيثق  هثدا  ، مثن قبثل المثو فينعل   ر  الواقثع نتائجه  لمعإنجا  األعمال وسهولة 
كمثثا تحتثثاج فثثي تقييمهثثا إلثث  األخثثذ بثثر ي ، يحتثثاج وقتثثا ل حسثثاع بتحققهثثا ةسثثتراتيجياالالمؤسسثثة 

لثثذا فثث ن املة والعامثثة ألداء المؤسسثثة اإلدار  العليثثا  كثثثر مثثن المثثو فين لقثثدرته  علثث  الرؤيثثة الشثث
 .نال  دن  موافقة من  فراد عينة الدراسة األداء" فعالية"متغير 

 

 (19-6الجدول )

 وترتيب، والوزا النسبي، واالنحراف المعياري، يبيا المتوسط الحسابي

 حسب تقديرات عينة الدراسةتبعا لوزنه النسبي االستبانة  ركل محور ما محاو 

مجموع  ال قرة  
االنحراف  المتوسط االستجابة

 المعياري
الوزا 
 الترتيب النسبي

1.  
الموارد استخدا  نظا  معلومات  :المحور األول

المروظ يا العرا   ا لكتروني في ديروااالبشرية 
 في قطاع غزة

1030 15.846 2.575 79.23  

2.  
اسررتخدا  نظررا  معلومررات أثررر  :المحررور الثرراني

علرر  فعاليررة أداء ا لكترونرري المرروارد البشرررية 
 الديواا 

1518 23.354 4.013 77.85 4 

3.  
اسررتخدا  نظررا  معلومررات أثررر  :المحررور الثالررث

علرر  ك رراءة أداء ا لكترونرري المرروارد البشرررية 
 الديواا 

1014 15.600 2.585 78.00 2 

4.  
اسررتخدا  نظررا  معلومررات أثررر  :المحررور الرابررع

عل  المّدة الالزمرة ا لكتروني الموارد البشرية 
 ألداء الديواا 

1055 16.231 2.344 81.15 1 

5.  
استخدا  نظرا  معلومرات أثر  :المحور الخامس
علرر  جررودة أداء  ا لكترونرريالمرروارد البشرررية 

 الديواا 
1014 15.600 2.517 78.00 2 

 

تروني في اإللكاستخدا  ن ا  معلومات الموارد البشرية  بأن –إن نتيجة الفرضية الرئيسة األول  
إضثافة لتلث  التثي  ومنهثاالسثابقة الدراسثات  مع ث تتفثق مثع  –ه ءن  داديوان المو فين العا  حس ث

 :ذكرت المقارنة بينها وبين نتائج اختبار الفرضثيات الفرعيثة األربثع مثن الفرضثية الرئيسثة األولث 
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 القثثرارات علثث  تطثثويرن   مسثثاند  إيجثثابي لثث ثثثر التثثي  ثبتثثت وجثثود  ( 5119، رمضثثان)  دراسثثة
 وضثثثثحت  ن التثثثثي (  5115، دراسثثثثة ) فثثثثرج اهو ، فثثثثي قطثثثثا  غثثثث  و ار  التربيثثثثة والتعلثثثثي    داء

ؤسسات التعلي  في ماالستثمار في تكنولوجيا المعلومات يساه  بقو  في تطوير األداء المؤسسي 
اإللكترونيثة تسثه  فثي التي خلصت إلث   ن اإلدار  (  5114، دراسة ) غني و ، العالي الفلسطينية

دراسثة و ، تطوير العمل اإلداري وتحسين العمليات في مدارع التعلي  العا  للبنين بالمدينة المنور 
 تمتثثثة إدارات المثثثوارد البشثثثرية فثثثي األجهثثث   األمنيثثثة التثثثي توصثثثلت إلثثث   ن  ( 5117، العتيبثثثي )

                   دراسثثثثثثثثثثثةو ، ريةالمرك يثثثثثثثثثثثة بمدينثثثثثثثثثثثة الريثثثثثثثثثثثا   دت إلثثثثثثثثثثث  تحسثثثثثثثثثثثين  داء إدارات المثثثثثثثثثثثوارد البشثثثثثثثثثثث
و ار  فثثثثي تحسثثثثين  داء  تسثثثثاهمن ثثثث  المعلومثثثثات التثثثثي توصثثثثلت إلثثثث   ن  ( 5113، ) الشثثثثري 
التثثثثي  فثثثثادت بثثثثأن ن ثثثث   ( 5119، دراسثثثثة ) النقيثثثث و ، التعلثثثثي  فثثثثي الجمهوريثثثثة اليمنيثثثثةو  التربيثثثثة

اسثثتنتجت و ، المعلومثثات المعتمثثد  علثث  االنترنثثت تسثثه  فثثي تطثثوير العمثثل اإلداري بجامعثثة قطثثر
 ن  ن مثثة معلومثثات المثثوارد البشثثرية طثثورت وحسثثنت  ( Sadiq & Others ،5111)  دراسثة

                      دراسثثثثثثثثثثةو ، عمليثثثثثثثثثثات إدار  المثثثثثثثثثثوارد البشثثثثثثثثثثرية فثثثثثثثثثثي مجموعثثثثثثثثثثة شثثثثثثثثثثركات خاصثثثثثثثثثثة بباكسثثثثثثثثثثتان
تطبيقثات الحكومثة اإللكترونيثة تسثاه  فثي تحقيثثق التثي تمخث  عنهثا  ن (  5111، ) القحطثاني

 دراسةو  ، بالمديرية العامة للدفا  المدني بالريا  في المملكة العربية السعودية التطوير اإلداري
مؤسسثة المنثاطق فثي اسثتخدا  تكنولوجيثا المعلومثات التي استخلصثت  ن  ( 5111، الكساسبة )

 ( Beadles & Others ،5117)  دراسثةو ، المؤسسثة تحسين عمليثات  دل إل باألردن الحر  
التثثثثي توصثثثثلت إلثثثث   ن اسثثثثتخدا   ن مثثثثة معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية فثثثثي الجامعثثثثات الجورجيثثثثة 

 ( Lee ،5113دراسثة ) و ، الحكومية طور العمليات التقليدية إلدار  المثوارد البشثرية بنسثبة قليلثة
 وتحسثن األداء الثو يفي والمؤسسثي الكلثيالعالقة بين استخدا  تكنولوجيا المعلومات التي  ثبتت 

التثثي نوهثثت إلثث   ن  ن مثثة  (Khera & Gulati ،5115 ) دراسثثةو ، إلدار  المثثوارد البشثثرية
معلومثثات المثثوارد البشثثرية تسثثاه  فثثي تحسثثين  داء العمليثثات االسثثتراتيجية إلدار  المثثوارد البشثثرية 

 .شركات تكنولوجيا المعلوماتفي 
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 :الثانيةاختبار ال رضية الرئيسة  0.6.6
توجثثثد فثثثروق ذات داللثثثة إحصثثثائية عنثثثد مسثثثتول داللثثثة  " نثثثه وهثثثي الفرضثثثية التثثثي تثثثن  علثثث  

حول  ثر استخدا  ن ا  معلومات الموارد البشرية  عينة الدراسة ةاستجاب( بين متوسطات 1.17)
للسثثثمات الشخصثثثية لعينثثثة  تعثثث ل فثثثي قطثثثا  غثثث  العثثثا   اإللكترونثثثي علثثث   داء ديثثثوان المثثثو فين

عثدد سثنوات ، التخصث  العلمثي، المؤهثل العلمثي، الفئثة العمريثة، الجثنع )الدراسة المتمثلة فثي 
اسثتخدا   اتمهثار درجثة ، المعرفثة بو ثائ  إدار  المثوارد البشثريةدرجثة ، الدرجة الو يفيثة، الخدمة

 " (للثثثديوان  اإللكترونثثيالمثثوارد البشثثثرية ن ثثا  معلومثثثات القثثثدر  علثث  اسثثثتخدا  درجثثة ، الحاسثثو 
 :يلياختبارها فيما فرضيات نعر  نتائج تسع  بالتالي يتفر  عن هذه  الفرضيةو 
 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس األول اختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.1
( بثين 1.17عند مسثتول داللثة ) تن  عل   نه " هذه الفرضية  توجد فروق ذات داللة إحصائية
حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة ةاستجابمتوسطات 

قا   ولفح  صحة هذه الفرضية، " تع ل في قطا  غ  العا   عل   داء ديوان المو فين  جنعلل

( يوضثثث  نتثثثائج 20-6) والجثثثدول، (Mann-Whitney) مثثثان وتنثثثي اختبثثثارالباحثثثن باسثثثتخدا  
 .االختبارإجراء هذا 
ين " غير دالة إحصائيًا في جميثع المحثاور عثدا المحثور Z ن قيمة " (51-4الجدول )يتض  من 

الدرجثة الكليثة فثي " دالة إحصائيًا Zقيمة "ونتيجة لكون ، الخامع والدرجة الكلية للمقياعو  األول
فثثثروق فثثثي اإلجابثثثات تعثثث ل لمتغيثثثر الجثثثنع وهثثثذا يعنثثثي قبثثثول  وجثثثودفهثثثذا يثثثدل علثثث  للمقيثثثاع 

( بثثين 1.17د فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية عنثثد مسثثتول داللثثة )و وجثثالفرضثثية البديلثثة التثثي تثبتثثت 
حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة ةاستجابمتوسطات 

وقثثد  هثثرت الفثثروق فثثي ، الجثثنعلمتغيثثر  تعثث ل غثث  فثثي قطثثا  العثثا   علثث   داء ديثثوان المثثو فين
بمعنث   ن آراء الثذكور كانثت  كثثر ، في كليهمثا كانت لصال  الذكورو الخامع و المحورين األول 

تأييثثثثدا مثثثثن اإلنثثثثان  ن ن ثثثثا  معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية اإللكترونثثثثي مسثثثثتخد  فعثثثثال فثثثثي ديثثثثوان 
 .الديوان وكذل  بأن هذا االستخدا  يحسن  داء، المو فين العا 
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 (21-6)الجدول 
 ومستوى الداللة  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 العدد الجنس المحور
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
U 

 قيمة
Z 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسرررتخدا  نظرررا   :المحرررور األول
المررررررروارد البشررررررررية معلومرررررررات 

المروظ يا  ا لكتروني في ديواا
 العا  في قطاع غزة

 1749.500 36.448 48 ذكر

242.500 

 

2.504 

 

0.012 

 

دالة عند 
 395.500 23.265 17  نث  0.05

اسرررتخدا  أثرررر  :المحرررور الثررراني
المروارد البشررية نظرا  معلومرات 

ا لكترونرررري علرررر  فعاليررررة أداء 
 الديواا 

 1683.000 35.063 48 ذكر

309.000 

 

1.484 

 

0.138 

 

غير دالة 
 462.000 27.176 17  نث  إحصائياً 

اسرررتخدا  أثرررر  :المحرررور الثالرررث
المروارد البشررية نظرا  معلومرات 

ا لكترونرررري علررررر  ك ررررراءة أداء 
 الديواا 

 1659.500 34.573 48 ذكر

332.500 

 

1.146 

 

0.252 

 

غير دالة 
 485.500 28.559 17  نث  إحصائياً 

اسرررتخدا  أثرررر  :المحرررور الرابرررع
المروارد البشررية نظرا  معلومرات 

ا لكترونرري علرر  المررّدة الالزمررة 
 ألداء الديواا 

 1666.500 34.719 48 ذكر

325.500 

 

1.248 

 

0.212 

 

غير دالة 
 478.500 28.147 17  نث  إحصائياً 

اسرتخدا  أثرر  :المحور الخرامس
المروارد البشررية نظرا  معلومرات 

ا لكترونررررري علررررر  جرررررودة أداء 
 الديواا 

 1745.000 36.354 48 ذكر
247.000 

 

2.427 

 

0.015 

 

دالة عند 
 400.000 23.529 17  نث  0.05

 المجموع
 256.500 1735.500 36.156 48 ذكر

 

2.264 

 

0.024 

 

دالة عند 
 409.500 24.088 17  نث  0.05

 

 

  :منها  سبا الباحن هذه الفروق لعد  يع و 
  خلثثو اإلدار  العامثثة للحاسثثو  وتكنولوجيثثا المعلومثثات مثثن اإلنثثان وهثثذا يعنثثي  ن عثثددا قلثثيال

هثثذا يقلثثل و ، مثثن اإلنثثان العثثامالت فثثي الثثديوان مثثن متخصصثثي الحاسثثو  -إن وجثثد –جثثدا 
 .بحوسبة ن ا  معلومات الديوان قناعتهنو  تهنمعرف

  ق فثثي نسثث  اسثثتخدا  الثثذكور واإلنثثان ل نترنثثت و فقثثة مثثع الفثثر او متبثثين الجنسثثين هثثذه الفثثروق
% مثن اإلنثان 7.8مثن الثذكور مقابثل % 14.7في قطا  غ   والتثي بلغثت ألغرا  العمل 
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فثي مسثحه -جهثا  اإلحصثاء الفلسثطيني حسث  يستخدمون االنترنثت ألغثرا  العمثل وذلث  
 .-سنوات الذي يجريه مر  كل ثالن 5111األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عا  

 استجابةإل  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  توصلتإن نتيجة اختبار هذه الفرضية والتي 
علثث   داء الثثديوان ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي اسثثتخدا  عينثثة الدراسثثة حثثول  ثثثر 

          ودراسثثثة، ( 5115،  بثثثو العثثثيع دراسثثثة )تختلثثث  مثثثع عثثثدد مثثثن الدراسثثثات المحليثثثة السثثثابقة هثثثي 
 .( 5115، ) عمار دراسةو ، ( 5115، ) غبون

 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس الثانيةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.2
( بثين 1.17عند مسثتول داللثة ) عل   نه " هذه الفرضية تن   توجد فروق ذات داللة إحصائية

حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابة متوسطات
والختبثثار هثثذه الفرضثثية ، "العمريثثة ةفئثثلل تعثث ل فثثي قطثثا  غثث  العثثا   علثث   داء ديثثوان المثثو فين  

( 51-4) الجثدولكروسكال والع عل  بيانات الدراسة ولخ  النتائج في  اختبارالباحن  جرل 
عنثثد مسثثتول  ن جميثثع المحثثاور والدرجثثة الكليثثة للمقيثثاع غيثثر دالثثة إحصثثائيًا  هيتضثث  منثثالثثذي 
 توجثدال القائلثة بأنثه " وبالتالي ترف  الفرضية البديلة وتثبت الفرضثية الصثفرية ، (1.17داللة )

 عينثثة الدراسثثة اسثثتجابة( بثثين متوسثثطات 1.17فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية عنثثد مسثثتول داللثثة )
العثثا   حثثول  ثثثر اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي علثث   داء ديثثوان المثثو فين

دون  وهثثذا يعنثثي  ن آراء العينثثة قثثد س ثثط رت فثثي االسثثتبانة، " العمريثثة ةفئثثلل تعثث ل فثثي قطثثا  غثث  
انسجا  العينة في غالبيتها الساحقة عمريا حين بثين والباحن يع و هذا إل  ، ر للفئة العمريةتأثي

 51% مثثن عينثثة الدراسثثة تنحصثثر  عمثثاره  بثثين 91.77الوصثث  اإلحصثثائي لعينثثة الدراسثثة  ن 
 .سنة وباقي العينة ل  تبل  الخمسين فكله   بناء جيل واحد 61إل   قل من 

 
 

تعثثث ل للفئثثثة العمريثثثة يتفثثثق مثثثع نتثثثائج  االسثثثتجابةإن نفثثي وجثثثود فثثثروق ذات داللثثثة إحصثثثائية فثثثي 
(،  5119، ودراسثثثة )  بثثثو  مونثثثة، ( 5115، ) عمثثثار دراسثثثةو ، (5115، دراسثثثة )  بثثثو العثثثيع

 .( 5115، بينما يختل  مع دراسة ) غبون
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 (21-6الجدول )

 العمرية  ئةوالس لمتغير ال-نتائج اختبار كروسكال

 العدد ال ئة العمرية المحور
متوسط 
 الرتب

 قيمة
k2 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسررررتخدا   :المحررررور األول
نظررررا  معلومررررات المررررروارد 
البشررررية ا لكترونررري فررري 
ديواا الموظ يا العا  فري 

 قطاع غزة

 37.143 35 81 قل من 
4.798 

 
2 
 

0.091 
 

غير دالة 
 26.417 24 61إل   قل من  81من  إحصائياً 

 35.167 6 71إل   قل من  61من 
أثرررررررر  :المحرررررررور الثررررررراني

اسرررتخدا  نظرررا  معلومرررات 
المرررررررررررررررروارد البشرررررررررررررررررية 
ا لكترونررري علررر  فعاليررررة 

 أداء الديواا 

 36.443 35 81 قل من 
3.220 

 
2 
 

0.200 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 27.563 24 61إل   قل من  81من 

 34.667 6 71إل   قل من  61من 
أثرررررررر  :المحرررررررور الثالرررررررث

اسرررتخدا  نظرررا  معلومرررات 
المرررررررررررررررروارد البشرررررررررررررررررية 
ا لكترونرررري علرررر  ك رررراءة 

 أداء الديواا 

 38.214 35 81 قل من 
5.973 

 
2 
 

0.051 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 27.063 24 61إل   قل من  81من 

 26.333 6 71إل   قل من  61من 
أثرررررررر  :الرابرررررررعالمحرررررررور 

اسرررتخدا  نظرررا  معلومرررات 
المرررررررررررررررروارد البشرررررررررررررررررية 
ا لكترونرررري علرررر  المررررّدة 

 الالزمة ألداء الديواا 

 36.914 35 81 قل من 
3.361 

 
2 
 

0.186 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 28.167 24 61إل   قل من  81من 

 29.500 6 71إل   قل من  61من 
أثرررررر  :المحرررررور الخرررررامس

اسرررتخدا  نظرررا  معلومرررات 
المرررررررررررررررروارد البشرررررررررررررررررية 
ا لكترونرررري علرررر  جررررودة 

 أداء الديواا 

 32.757 35 81 قل من 
0.013 

 
2 
 

0.994 
 

غير دالة 
 33.271 24 61إل   قل من  81من  إحصائياً 

 33.333 6 71إل   قل من  61من 

 المجموع
 36.729 35 81 قل من 

3.191 
 

2 
 

0.203 
 

 غير دالة
 إحصائياً 

 27.813 24 61إل   قل من  81من 
 32.000 6 71إل   قل من  61من 
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 :الثانية ةما ال رضية الرئيس الثالثةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.3
( بثثثثين 1.17عنثثثثد مسثثثثتول داللثثثثة )  والتثثثثي تثثثثن  علثثثث   نثثثثه "  إحصثثثثائيةتوجثثثثد فثثثثروق ذات داللثثثثة

حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 
الختبثثار صثثحة هثثذه ، و " فثثي قطثثا  غثث  العثثا   علثث   داء ديثثوان المثثو فين  مؤهثثل العلمثثيلل تعثث ل

يوضثثث  نتثثثائج ( 55-4) والجثثثدول، والثثثع –كروسثثثكال  اختبثثثارقثثثا  الباحثثثن باسثثثتخدا  الفرضثثثية 
 .االختبار

 (22-6الجدول )
 لمتغير المؤهل العلمي والس-كروسكالنتائج اختبار 

المؤهل  المحور
متوسط  العدد العلمي

 الرتب
 قيمة
k2 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسررتخدا  نظررا  معلومررات  :المحررور األول
المررروارد البشررررية ا لكترونررري فررري ديرررواا 

 الموظ يا العا  في قطاع غزة

 31.667 12 دبلو 
2.782 

 
3 
 

0.426 
 

دالة  غير
 إحصائياً 

 35.808 39 بكالوريوع
 26.038 13 ماجستير
 30.000 1 دكتوراه

أثرررررر اسرررررتخدا  نظرررررا   :المحرررررور الثررررراني
معلومات الموارد البشرية ا لكتروني عل  

 فعالية أداء الديواا 

 30.625 12 دبلو 
3.631 

 
3 
 

0.304 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 36.385 39 بكالوريوع
 25.808 13 ماجستير
 23.000 1 دكتوراه

أثرررررر اسرررررتخدا  نظرررررا   :المحرررررور الثالرررررث
معلومات الموارد البشرية ا لكتروني عل  

 ك اءة أداء الديواا 

 29.875 12 دبلو 
3.744 

 
3 
 

0.290 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 36.385 39 بكالوريوع
 25.538 13 ماجستير
 35.500 1 دكتوراه

أثرررررر اسرررررتخدا  نظرررررا   :المحرررررور الرابرررررع
معلومات الموارد البشرية ا لكتروني عل  

 المّدة الالزمة ألداء الديواا 

 27.792 12 دبلو 
3.431 

 
3 
 

0.330 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 36.500 39 بكالوريوع
 27.654 13 ماجستير
 28.500 1 دكتوراه

أثررررر اسررررتخدا  نظررررا   :المحررررور الخررررامس
معلومات الموارد البشرية ا لكتروني عل  

 جودة أداء الديواا 

 30.083 12 دبلو 
1.033 

 
3 
 

0.793 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 34.833 39 بكالوريوع
 29.962 13 ماجستير
 36.000 1 دكتوراه

 المجموع

 29.250 12 دبلو 
2.612 

 
3 
 

0.455 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 36.064 39 بكالوريوع
 27.731 13 ماجستير
 27.000 1 دكتوراه
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 ي ،  ن جميثع المحثاور والدرجثة الكليثة للمقيثاع غيثر دالثة إحصثائياً ( 55-4) الجدوليتبين من 
 توجثثدال الفرضثثية البديلثثة مرفوضثثة وتثبثثت صثثحة الفرضثثية الصثثفرية التثثي تثثن  علثث   نثثه "   ن

 عينثثة الدراسثثة اسثثتجابة( بثثين متوسثثطات 1.17فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية عنثثد مسثثتول داللثثة )
العثثا   حثثول  ثثثر اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي علثث   داء ديثثوان المثثو فين

 ." مؤهل العلميلل تع ل في قطا  غ  
 

ا  الثدرجات والمثؤهالت العلميثة ي رجع الباحن هذه النتيجة إل  كون كل عينة الدراسثة مثن  صثح
دكتثثوراه( مثثثا يؤكثثد  نهثث  تعثثاملوا مثثع الحاسثثو  واالنترنثثثت ، ماجسثثتير، بكثثالوريوع، العليثثا )دبلثثو 

كما  نه  تلقوا تدريبا موحدا علث  اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية ، مرات عديد  من قبل
 .متقاربة بشأن موضو  الدراسةما يجعل وعيه  وبالتالي آراءه  ، اإللكتروني في الديوان

 

 تعثث لالعينثثة  اسثثتجابةفثثروق ذات داللثثة إحصثثائية بثثين متوسثثطات هثثذه النتيجثثة التثثي تنفثثي وجثثود 
         دراسثثثثثة و ، ( 5115، دراسثثثثثة ) عمثثثثثارو ، ( 5115، ) غبثثثثثونتتفثثثثثق مثثثثثع دراسثثثثثة  مؤهثثثثثل العلمثثثثثيلل

 .( 5115، )  بو العيعدراسة بينما تختل  مع ، ( 5119، )  بو  مونة
 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس الرابعةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.4
( بثثثثين 1.17عنثثثثد مسثثثثتول داللثثثثة )  " نثثثثه  والتثثثثي تثثثثن  علثثثث  توجثثثثد فثثثثروق ذات داللثثثثة إحصثثثثائية

حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 
ولفحثثث  صثثثحة ، " قطثثثا  غثثث  فثثثي العثثثا   علثثث   داء ديثثثوان المثثثو فين  تخصثثث  العلمثثثيلل تعثثث ل

 جدولولخ  النتائج في ال، كروسكال والع عل  بيانات الدراسة اختبارالباحن الفرضية  جرل 
(4-58). 

غيثر عدا المحور الثاني والدرجة الكلية للمقياع   ن جميع المحاور( 58-4يتض  من الجدول )
( بثثثين 1.17توجثثثد فثثثروق ذات داللثثثة إحصثثثائية عنثثثد مسثثثتول داللثثثة ) ي  نثثثه ال ، دالثثثة إحصثثثائياً 
حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 

 :العلمثثي فثثي المحثثاور لمتغيثثر التخصثث  تعثث ل العثثا  فثثي قطثثا  غثث   علثث   داء ديثثوان المثثو فين
وبسثثب   ن الدرجثثة الكليثثة للمقيثثاع دالثثة إحصثثائيا عنثثد مسثثتول ، األول والثالثثن والرابثثع والخثثامع
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فثروق ذات داللثة إحصثائية عنثد مسثتول  بوجثودنا نقبل الفرضية البديلة القائلثة ن( ف 1.17داللة )
حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد  عينثة الدراسثة استجابة( بين متوسطات 1.17داللة )

 .للتخص  العلمي تع ل العا  في قطا  غ   ن المو فينالبشرية اإللكتروني عل   داء ديوا
 

 (23-6الجدول )
 العلمي تخصصلمتغير ال والس نتائج اختبار كروسكال

التخصص  المحور
 قيمة متوسط الرتب العدد ميلالع

k2 
درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

استخدا  نظرا   :المحور األول
معلومرررررات المررررروارد البشررررررية 
ا لكترونررررررررري فررررررررري ديرررررررررواا 
 الموظ يا العا  في قطاع غزة

 44.533 15 حاسو 

7.527 3 0.057 
غير دالة 
 إحصائياً 

 29.019 27 إدار 

 31.500 4 كالهما

 29.868 19 خرآ

اسررتخدا  أثرر  :المحرور الثرراني
المرررررررروارد نظررررررررا  معلومررررررررات 

ا لكترونرررررري علرررررر  البشررررررية 
 فعالية أداء الديواا 

 45.100 15 حاسو 

10.38

4 
3 0.016 

دالة عند 
0.05 

 29.185 27 إدار 

 42.625 4 كالهما

 26.842 19 خرآ

أثرر اسرتخدا   :المحور الثالرث
نظررررررررا  معلومررررررررات المرررررررروارد 
البشررررررية ا لكترونرررررري علرررررر  

 ك اءة أداء الديواا 

 42.800 15 حاسو 

5.769 3 0.123 
غير دالة 
 إحصائياً 

 31.222 27 إدار 

 31.625 4 كالهما

 28.079 19 خرآ

اسررتخدا  أثررر  :المحررور الرابررع
المرررررررروارد نظررررررررا  معلومررررررررات 

ا لكترونرررررري علرررررر  البشررررررية 
 المّدة الالزمة ألداء الديواا 

 40.600 15 حاسو 

3.725 3 0.293 
غير دالة 
 إحصائياً 

 32.426 27 إدار 

 28.500 4 كالهما

 28.763 19 خرآ

أثررررررررر  :المحررررررررور الخررررررررامس
اسرررررررتخدا  نظرررررررا  معلومرررررررات 
المررروارد البشررررية ا لكترونررري 

 عل  جودة أداء الديواا 

 39.067 15 حاسو 

2.074 3 0.557 
غير دالة 
 إحصائياً 

 30.981 27 إدار 

 32.625 4 كالهما

 31.158 19 خرآ

 المجموع

 45.833 15 حاسو 

9.461 3 0.024 
دالة عند 

0.05 
 29.222 27 إدار 

 34.875 4 كالهما

 27.842 19 خرآ
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 اسثتجابةفثروق ذات داللثة إحصثائية بثين مثا يعنثي وجثود المحثور الثثاني وقد  هثرت الفثروق فثي 
 داء فعالية  عل  فراد عينة الدراسة حول  ثر استخدا  ن ا  معلومات الموارد البشرية اإللكتروني 

 ي  ن ، وقثثثثثد كانثثثثثت الفثثثثثروق لصثثثثثال  تخصثثثثث  الحاسثثثثثو الثثثثثديوان تعثثثثث ل للتخصثثثثث  العلمثثثثثي 
األخثرل  متخصصي الحاسو  كانت آراؤه  مؤيد  بشكل  كبر من مختلث  التخصصثات العلميثة

فثثثي لآلثثثار اإليجابيثثة لن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي علثث   داء الثثديوان خصوصثثا 
 .األداء فعاليةالشق المتعلق ب

 كثثثر مثثن غيثثره   فثثي الحاسثو  هثذه النتيجثثة بثثر ي الباحثن طبيعيثثة جثثدا ن ثثرا لفهث  المتخصصثثين
نثثثو  مثثثن اللفثثثته  لهثثثذا سسثثثة و   المؤ عمثثثل ن ثثث  حوسثثثبة وفرهثثثا والخثثثدمات التثثثي تلتفاصثثثيل الميثثث ات 

 .الحلول
 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس الخامسةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.5
( 1.17عنثد مسثتول داللثة ) تن  عل   نثه " إن هذه الفرضية  توجثد فثروق ذات داللثة إحصثائية
حثثثثول  ثثثثثر اسثثثثتخدا  ن ثثثثا  معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية  عينثثثثة الدراسثثثثة اسثثثثتجابةبثثثثين متوسثثثثطات 

، " فثثثثي قطثثثثا  غثثثث  العثثثثا   اإللكترونثثثثي علثثثث   داء ديثثثثوان المثثثثو فين  ةخدمثثثثالعثثثثدد سثثثثنوات ل تعثثثث ل
( 56-4) والجثثثدول، كروسثثثكال والثثثع اختبثثثارقثثثا  الباحثثثن باسثثثتخدا  والختبثثثار صثثثحة الفرضثثثية 

 .االختباريوض  نتائج 
 

، المحثثثاور والدرجثثثة الكليثثثة للمقيثثثاع غيثثثر دالثثثة إحصثثثائياً يتضثثث  مثثثن الجثثثدول السثثثابق  ن جميثثثع 
ال توجثثد وبالتثثالي يثثت  رفثث  الفرضثثية البديلثثة وقبثثول الفرضثثية الصثثفرية التثثي تثثن  علثث   نثثه " 

 عينثثة الدراسثثة اسثثتجابة( بثثين متوسثثطات 1.17فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية عنثثد مسثثتول داللثثة )
العثثا   حثثول  ثثثر اسثثتخدا  ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي علثث   داء ديثثوان المثثو فين

ويرجثع الباحثن هثذه النتيجثة إلث  كثون فوائثد حوسثبة ، " ةخدمثالعدد سنوات ل تع ل في قطا  غ  
ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية فثثي الثثديوان  ثثاهر  لجميثثع المثثو فين الجثثدد مثثنه  والقثثدماء علثث  

 .لسواءا
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 (24-6الجدول )
 عدد سنوات الخدمةلمتغير  والس-نتائج اختبار كروسكال

متوسط  العدد خدمةالسنوات  المحور
 الرتب

 قيمة
k2 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسرتخدا  نظرا   :المحرور األول
معلومررررررات المرررررروارد البشرررررررية 
ا لكترونررررررررري فررررررررري ديرررررررررواا 
 الموظ يا العا  في قطاع غزة

 33.300 40 سنوات 7 قل من 
0.287 

 

 

2 

 

 

0.866 

 

 

غير دالة 
 30.967 15 11إل   قل من  7من  إحصائياً 

 34.850 10 51إل   قل من  11من 

اسررتخدا  أثررر  :المحررور الثرراني
المررررررررروارد نظرررررررررا  معلومرررررررررات 

ا لكترونرررررري علرررررر  البشرررررررية 
 فعالية أداء الديواا 

 32.975 40 سنوات 7 قل من 
1.659 

 

 

2 

 

 

0.436 

 

 

غير دالة 
 37.000 15 11إل   قل من  7من  إحصائياً 

 27.100 10 51إل   قل من  11من 

أثررر اسررتخدا   :المحررور الثالررث
نظرررررررررا  معلومرررررررررات المررررررررروارد 
البشرررررررية ا لكترونرررررري علرررررر  

 ك اءة أداء الديواا 

 36.250 40 سنوات 7 قل من 
3.371 

 

 

2 

 

 

0.185 

 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 29.133 15 11إل   قل من  7من 

 25.800 10 51إل   قل من  11من 

اسررتخدا  أثررر  :المحررور الرابررع
المررررررررروارد نظرررررررررا  معلومرررررررررات 

ا لكترونرررررري علرررررر  البشرررررررية 
 المّدة الالزمة ألداء الديواا 

 36.575 40 سنوات 7 قل من 
4.147 

 

 

2 

 

 

0.126 

 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 29.033 15 11 قل من إل   7من 

 24.650 10 51إل   قل من  11من 

أثرررررررررر  :المحرررررررررور الخرررررررررامس
اسرررررررتخدا  نظرررررررا  معلومرررررررات 
المرررروارد البشرررررية ا لكترونرررري 

 عل  جودة أداء الديواا 

 34.100 40 سنوات 7 قل من 
1.182 

 

 

2 

 

 

0.554 

 

 

غير دالة 
 28.467 15 11إل   قل من  7من  إحصائياً 

 35.400 10 51إل   قل من  11من 

 المجموع
 0.597 34.388 40 سنوات 7 قل من 

 

 

2 

 

 

0.742 

 

 

غير دالة 
 إحصائياً 

 31.367 15 11إل   قل من  7من 

 29.900 10 51إل   قل من  11من 
 

 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس السادسةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.6
توجثثد فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية   ( 1.17عنثثد مسثثتول داللثثة ) علثث   نثثه " تثثن  هثثذه الفرضثثية 

حثثثثول  ثثثثثر اسثثثثتخدا  ن ثثثثا  معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية  عينثثثثة الدراسثثثثة اسثثثثتجابةبثثثثين متوسثثثثطات 
لفحثث  ، و "  فثثي قطثثا  غثث  العثثا   اإللكترونثثي علثث   داء ديثثوان المثثو فين الو يفيثثة ةدرجثثلل تعثث ل

( 57-4الجثدول ) صحة هذه الفرضية  جرل الباحن اختبار كروسكال والع ولخ  النتائج فثي
وبالتثثالي يثثت   ن جميثثع المحثثاور والدرجثثة الكليثثة للمقيثثاع غيثثر دالثثة إحصثثائيًا  هيتضثث  منثثالثثذي 
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فروق ذات داللة إحصائية عنثد تنفي وجود التي قبول الفرضية الصفرية الفرضية البديلة و  رف 
حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات  عينثة الدراسثة استجابة( بين متوسطات 1.17مستول داللة )

 ،الو يفية ةدرجلل تع ل قطا  غ  بالعا   الموارد البشرية اإللكتروني عل   داء ديوان المو فين
ن ثثثثا  معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية  مبثثثثرر بثثثثأن نتيجثثثثة اختبثثثثار هثثثثذه الفرضثثثثيةالباحثثثثن  ن يثثثثرل و 

فثي الثديوان كثل  اإللكتروني المستخد  فثي الثديوان يقثد  خثدمات شثاملة لكافثة المسثتويات اإلداريثة
بشثثثكل موضثثثوعي تبعثثثا يثثثت  مختلثثث  المسثثثتويات اإلداريثثثة  مثثثنممثثثا يجعثثثل تقييمثثثه  حسثثث  حاجتثثثه

              دراسثثثثثثة ه مثثثثثثا توصثثثثثثلت إليثثثثثث هثثثثثثذه النتيجثثثثثثة تتفثثثثثثق مثثثثثثعو ، للخثثثثثثدمات التثثثثثثي يقثثثثثثدمها لكثثثثثثل مسثثثثثثتول
 .( 5115، دراسة ) عماروتختل  مع ، ( 5119، )  بو  مونة

 
 

  (25-6الجدول )
 الدرجة الوظي يةلمتغير  والس-نتائج اختبار كروسكال

متوسط  العدد وظي يةالالدرجة  المحور
 الرتب

 قيمة
k2 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسرررررررتخدا   :المحرررررررور األول
نظرررررررا  معلومرررررررات المررررررروارد 
البشرررررررية ا لكترونرررررري فرررررري 
ديرررواا المررروظ يا العرررا  فررري 

 قطاع غزة

 30.500 36 مو  

2.791 5 0.732 
غير دالة 
 إحصائياً 

 37.300 5 رئيع شعبة
 37.333 15 رئيع قس 

 C 6 35.250 مدير
 B 1 44.000مدير 
 A 2 22.500مدير 

استخدا  أثر  :الثانيالمحور 
المررررررروارد نظرررررررا  معلومرررررررات 

ا لكترونرررري علرررر  البشرررررية 
 فعالية أداء الديواا 

 30.167 36 مو  

4.850 5 0.434 
غير دالة 
 إحصائياً 

 38.600 5 رئيع شعبة
 37.767 15 رئيع قس 
 C 6 38.583مدير 
 B 1 39.500مدير 
 A 2 14.250مدير 

أثر استخدا   :الثالثالمحور 
نظرررررررا  معلومرررررررات المررررررروارد 
البشرررررية ا لكترونرررري علرررر  

 ك اءة أداء الديواا 

 33.972 36 مو  

1.875 5 0.866 
غير دالة 
 إحصائياً 

 28.500 5 رئيع شعبة
 35.233 15 رئيع قس 

 C 6 29.333 مدير
 B 1 35.500مدير 
 A 2 19.750مدير 
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متوسط  العدد وظي يةالالدرجة  المحور
 الرتب

 قيمة
k2 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسرتخدا  أثرر  :الرابعالمحور 
المررررررروارد نظرررررررا  معلومرررررررات 

ا لكترونرررري علرررر  البشرررررية 
 المّدة الالزمة ألداء الديواا 

 33.986 36 مو  

3.594 5 0.609 
غير دالة 
 إحصائياً 

 31.100 5 رئيع شعبة
 32.900 15 رئيع قس 

 C 6 27.583 مدير
 B 1 61.500مدير 
 A 2 22.750مدير 

أثرررررررر  :المحرررررررور الخرررررررامس
اسرررررتخدا  نظرررررا  معلومرررررات 
المرروارد البشرررية ا لكترونرري 

  عل  جودة أداء الديواا

 31.653 36 مو  

4.803 5 0.440 
غير دالة 
 إحصائياً 

 29.200 5 رئيع شعبة
 34.700 15 رئيع قس 

 C 6 39.250 مدير
 B 1 63.500مدير 
 A 2 20.000مدير 

 المجموع

 31.375 36 مو  

4.071 5 0.539 
غير دالة 
 إحصائياً 

 32.500 5 رئيع شعبة
 36.533 15 رئيع قس 

 C 6 35.833 مدير
 B 1 57.000مدير 
 A 2 16.500مدير 

 
 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس السابعةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.7
( بين 1.17عند مستول داللة ) "عل   نه ت هذه الفرضية نص توجد فروق ذات داللة إحصائية 

حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 
بو ثثثائ  إدار   ة الن ريثثثةمعرفثثثلدرجثثثة ال تعثثث ل فثثثي قطثثثا  غثثث  العثثثا   علثثث   داء ديثثثوان المثثثو فين

 المثثوارد البشثثرية  كروسثثكال والثثع  اختبثثارقثثا  الباحثثن باسثثتخدا  ولفحثث  صثثحة هثثذه الفرضثثية ، "
الدرجة الكلية للمقياع و  جميع المحاورن   الذي يتض  منه و  (54-4ل النتائج في جدول )فص  و 

فروق  توجدال "  أنهقبول الفرضية الصفرية بو  يت  رف  الفرضية البديلة ي ، غير دالة إحصائياً 
حثول  ثثر  عينة الدراسة استجابة( بين متوسطات 1.17ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )

فثي قطثثا   العثا  اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثثوارد البشثرية اإللكترونثي علث   داء ديثثوان المثو فين
 ."  بو ائ  إدار  الموارد البشرية ة الن ريةمعرفلدرجة ال تع ل غ  
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 (26-6جدول)
 بوظائف إدارة الموارد البشرية لمتغير المعرفة والس كروسكالنتائج اختبار 

 المحور
درجة المعرفة 
بوظائف 
HRM 

متوسط  العدد
 الرتب

 قيمة
K

2 
درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسرتخدا   :المحرور األول
نظرررا  معلومرررات المررروارد 
البشرررية ا لكترونرري فرري 
ديرررواا المررروظ يا العرررا  

 في قطاع غزة

 10.500 1 ضعيفة

5.052 
 

4 
 

0.282 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 26.643 7 مقبولة
 38.278 27 جيد 

 31.095 21 جيد جدا
 29.056 9 ممتا  

أثرررررر  :المحرررررور الثررررراني
اسرتخدا  نظرا  معلومررات 
المرررررررررررررروارد البشرررررررررررررررية 
ا لكترونرري علرر  فعاليررة 

 أداء الديواا 

 17.500 1 ضعيفة

2.848 
 

4 
 

0.584 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 27.143 7 مقبولة
 36.093 27 جيد 

 33.976 21 جيد جدا
 27.722 9 ممتا  

أثرررررر  :المحرررررور الثالرررررث
اسرتخدا  نظرا  معلومررات 
المرررررررررررررروارد البشرررررررررررررررية 
ا لكترونرري علرر  ك رراءة 

 أداء الديواا 

 63.500 1 ضعيفة

5.297 
 

4 
 

0.258 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 23.357 7 مقبولة
 34.519 27 جيد 

 34.500 21 جيد جدا
 29.056 9 ممتا  

أثررررررر  :المحررررررور الرابررررررع
اسرتخدا  نظرا  معلومررات 
المرررررررررررررروارد البشرررررررررررررررية 
ا لكترونررري علررر  المرررّدة 

 الالزمة ألداء الديواا 

 42.500 1 ضعيفة

1.362 
 

4 
 

0.851 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 31.786 7 مقبولة
 31.593 27 جيد 

 36.214 21 جيد جدا
 29.611 9 ممتا  

أثرررر  :المحرررور الخرررامس
اسرتخدا  نظرا  معلومررات 
المرررررررررررررروارد البشرررررررررررررررية 
ا لكترونررري علررر  جرررودة 

   أداء الديواا

 25.000 1 ضعيفة

1.824 
 

4 
 

0.768 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 25.429 7 مقبولة
 34.389 27 جيد 

 35.000 21 جيد جدا
 30.944 9 ممتا  

 المجموع

 27.000 1 ضعيفة

2.217 
 

4 
 

0.696 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 25.500 7 مقبولة
 35.093 27 جيد 

 34.929 21 جيد جدا
 28.722 9 ممتا  

 

( *HRMهي إدارة الموارد البشرية ) 
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إن الباحن يرل  ن سب  عد  تأثير درجة معرفة المو فين ن ريثا بو ثائ  إدار  المثوارد البشثرية 
يرجع إل   ن كل مو   قي  الن ا  اإللكتروني من واقع تجربته الشخصية معه  استجابته عل  

الن ريثة لمهثا  لمن خالل دع  الن ا  اإللكتروني لمها  هذا المو   وليع تبعثا و وانطباعه عنه 
 .الموكلة إل  إدارات الموارد البشرية بشكل عا 

 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس الثامنةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.8
( 1.17عنثد مسثتول داللثة )  "لقد نصت هذه الفرضية عل   نه  توجد فروق ذات داللة إحصائية

حثثثثول  ثثثثثر اسثثثثتخدا  ن ثثثثا  معلومثثثثات المثثثثوارد البشثثثثرية  عينثثثثة الدراسثثثثة اسثثثثتجابةبثثثثين متوسثثثثطات 
، " في قطا  غ  العا   اإللكتروني عل   داء ديوان المو فين في استخدا  الحاسو   مهار لل تع ل

علثثث  بيانثثثات الدراسثثثة اختبثثثار كروسثثثكال والثثثع الباحثثثن وبغثثثر  اختبثثثار هثثثذه الفرضثثثية  جثثثرل 
 جميثثع المحثثاور والدرجثثة الكليثثة للمقيثثاع ن الثثذي يبثثين  (57-4ل )و واختصثثر النتثثائج فثثي الجثثد

واعتمثثادا علثث  عثثد  داللثثة ، عثثدا المحثثور الثالثثن( 1.17غيثثر دالثثة إحصثثائيا عنثثد مسثثتول داللثثة )
د و وجثفثي للمقياع ف نه يت  رف  الفرضية البديلة وقبول الفرضثية الصثفرية التثي تنالدرجة الكلية 

 عينثثة الدراسثثة اسثثتجابة( بثثين متوسثثطات 1.17فثثروق ذات داللثثة إحصثثائية عنثثد مسثثتول داللثثة )
لمحثور الثالثن ضثية البديلثة فقثط لتث  قبثول الفر بينما ، المهار  في استخدا  الحاسو لمتغير  تع ل

( بثثثثين 1.17توجثثثثد فثثثثروق ذات داللثثثثة إحصثثثثائية عنثثثثد مسثثثثتول داللثثثثة )"  نثثثثه والتثثثثي تثثثثن  علثثثث  
حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 

المهثثثثار  فثثثثي اسثثثثتخدا  لمتغيثثثثر تعثثثث ل  العثثثثا  فثثثثي قطثثثثا  غثثثث    داء ديثثثثوان المثثثثو فين علثثثث   كفثثثثاء 
هثاراته  فثي اسثتخدا   ي  ن مثن قثدروا م، لصثال  الدرجثة المقبولثةوقد كانت الفروق ، الحاسو  "

الحاسو  بالمقبولة جاءت آراؤه   كثر إيجابية تجاه  ثر استخدا  ن ا  معلومات المثوارد البشثرية 
 .اإللكتروني عل  كفاء   داء الديوان

الحاسثو   إن النتيجة العامثة بعثد  وجثود فثروق فثي االسثتجابة ناجمثة عثن متغيثر مهثار  اسثتخدا 
% من عينة الدراسة درجة مهارتها في استخدا  الحاسو  قثدرت 93.64تع ل إل   ن ما نسبته 
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بالجيثد   و  كثثر وفثثي العثاد  يكثون تصثثمي  األن مثة المحوسثبة سثثهلة االسثتخدا  وتراعثي متوسثثط 
 مهارات المستخدمين فمن الطبيعي  ن تكون استجابة  فراد العينة منسجمة بال فروق كبير .

 

 (27-6) جدول
 استخدا  الحاسوب مهارةدرجة لمتغير  والس – كروسكالنتائج اختبار 

 المحور
مهارة استخدا  

 متوسط الرتب العدد الحاسوب
 قيمة
K2 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسرتخدا  نظرا   :المحرور األول
معلومررررررات المرررررروارد البشرررررررية 
ا لكترونررررررررري فررررررررري ديرررررررررواا 
 الموظ يا العا  في قطاع غزة

 10.500 1 مقبولة
2.436 

 
3 
 

0.487 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 28.889 9 جيد 
 32.655 29 جيد جدا
 35.673 26 ممتا  

أثررر اسررتخدا   :المحررور الثرراني
نظرررررررررا  معلومرررررررررات المررررررررروارد 
البشرررررررية ا لكترونرررررري علرررررر  

 فعالية أداء الديواا 

 17.500 1 مقبولة
6.293 

 
3 
 

0.098 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 22.167 9 جيد 
 31.672 29 جيد جدا
 38.827 26 ممتا  

أثررر اسررتخدا   :المحررور الثالررث
نظرررررررررا  معلومرررررررررات المررررررررروارد 
البشرررررررية ا لكترونرررررري علرررررر  

 ك اءة أداء الديواا 

 63.500 1 مقبولة
9.707 

 
3 
 

0.021 
 

دالة عند 
1.17 

 24.833 9 جيد 
 28.379 29 جيد جدا
 39.808 26 ممتا  

أثررر اسررتخدا   :المحررور الرابررع
نظرررررررررا  معلومرررررررررات المررررررررروارد 
البشرررررررية ا لكترونرررررري علرررررر  

 المّدة الالزمة ألداء الديواا 

 42.500 1 مقبولة
3.840 

 
3 
 

0.279 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 24.111 9 جيد 
 31.586 29 جيد جدا
 37.288 26 ممتا  

أثرررررررررر  :المحرررررررررور الخرررررررررامس
اسرررررررتخدا  نظرررررررا  معلومرررررررات 
المرررروارد البشرررررية ا لكترونرررري 

 عل  جودة أداء الديواا 

 25.000 1 مقبولة
1.612 

 
3 
 

0.657 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 28.167 9 جيد 
 31.948 29 جيد جدا
 36.154 26 ممتا  

 المجموع

 27.000 1 مقبولة
5.985 

 
3 
 

0.112 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 22.444 9 جيد 
 30.983 29 جيد جدا
 39.135 26 ممتا  
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فثثرق الثثدال إحصثثائيا الثثذي  هثثر فثثي المحثثور الثالثثن لصثثال  فئثثة المهثثار  المقبولثثة  مثثا بالنسثثبة لل
ا  يثد  ثثر ن ثا  دمنثي الحقيقة فرد واحد مثن العينثة فعف  يع ل إل   ن  صحا  المهار  المقبولة ه

لثثثد درجثثة موافقثثة كبيثثر  اإللكترونثثي علثث  تحسثثين الكفثثثاء  بالمعلومثثات  فئثثثة هثثذا الفثثارق لصثثال  تو 
ن نتيجة و  .ه % من111 ه ما نسبتهليشكلت مقبولي المهار                 دراسثة اختبار هذه الفرضية تتفق مع ا 

 .( 5114، غني  )( و 5115،  بو العيع تي )دراسوتختل  مع ، ( 5115، ) غبون
 

 :الثانية ةما ال رضية الرئيس التاسعةاختبار ال رضية ال رعية  6.2.2.9
( بثين 1.17عند مسثتول داللثة )  عل   نه "هذه الفرضية تن   توجد فروق ذات داللة إحصائية

حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 
ن ثا  معلومثات علث  اسثتخدا    قدر لدرجة ال تع ل في قطا  غ  العا   عل   داء ديوان المو فين

قثثثثا  الباحثثثثن والختبثثثثار مثثثثدل صثثثثحة هثثثثذه الفرضثثثثية ، "  الثثثثديوان فثثثثي المثثثثوارد البشثثثثرية اإللكترونثثثثي

الثذي يبثين ، (28-6جثدول )التلخيصثا للنتثائج فثي   وقثد، والس كروسكال اختبارباستخدا  
توجثد فثروق ذات داللثة ال  ي  نثه ، دالثة إحصثائياً  نتائج المحور الثاني والرابع والخامع غيثرن  

حثول  ثثر اسثتخدا   عينثة الدراسثة اسثتجابة( بثين متوسثطات 1.17إحصائية عنثد مسثتول داللثة )
العثا    داء ديثوان المثو فينفعاليثة ووقثت وجثود  ن ا  معلومات الموارد البشرية اإللكتروني علث  

ن ثثا  معلومثثات المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي  القثثدر  علثث  اسثثتخدا لمتغيثثر  تعثث ل فثثي قطثثا  غثث  
 ن نتثثائج المحثور األول والثالثن والدرجثثة الكليثة للمقيثثاع الجثدول ذات تضثث  مثن بينمثا ي، للثديوان

ون ثثرا ألن الدرجثثة الكليثثة للمقيثثاع دالثثة إحصثثائيا ف نثثه يثثت  قبثثول الفرضثثية البديلثثة ، دالثثة إحصثثائياً 
( بثثثثين 1.17فثثثثروق ذات داللثثثثة إحصثثثثائية عنثثثثد مسثثثثتول داللثثثثة ) توجثثثثد  نثثثثه "التثثثثي نصثثثثت علثثثث  

حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 
علث  اسثتخدا  ن ثا  معلومثات   قدر لدرجة ال تع ل العا  في قطا  غ   عل   داء ديوان المو فين
وقثثد  هثثرت هثثذه الفثثروق فثثي المحثثورين األول والثالثثن ، " انالثثديو  فثثي المثثوارد البشثثرية اإللكترونثثي

 ي  ن  فثثراد عينثثة الدراسثثة  .وكانثثت الفثثروق لصثثال  الدرجثثة الممتثثا   مقارنثثة بثثالمتغيرات األخثثرل
الذين ر وا  ن قدرتها عل  استخدا  ن ا  معلومات الموارد البشرية اإللكترونثي ممتثا  كانثت  كثثر 

 .و نه يؤثر إيجابا عل  كفاء   داء الديوان، ن ا  فعال في الديوانقناعة بأنه يت  استخدا  هذا ال
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ويبثثرر الباحثثن هثثذه النتيجثثة بثثأن اإلنسثثان الثثذي يسثثتطيع اسثثتخدا   ي  دا  بدرجثثة  حسثثن سثثيدر  
فوائثثدها بدرجثثة  كبثثر فأصثثحا  المقثثدر  الممتثثا   علثث  اسثثتخدا  الن ثثا  اإللكترونثثي  دركثثوا فوائثثده 

 خصائصه ومي اته  كثر وبشكل  عمق. بشكل  فضل ألنه  استخدموا
 

 (28-6جدول)
 ا لكتروني للديواا النظا القدرة عل  استخدا  لمتغير  والس كروسكالنتائج اختبار 

قدرة استخدا   المحور
 قيمة متوسط الرتب العدد ا لكتروني النظا 

K
2 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسررررررتخدا  نظررررررا   :المحررررررور األول
معلومررررررررررات المرررررررررروارد البشرررررررررررية 
ا لكترونررري فررري ديرررواا المررروظ يا 

 العا  في قطاع غزة

 10.500 1 ضعيفة

12.486 
 

4 
 

0.014 
 

دالة عند 
.0.0 

 10.500 1 مقبولة

 15.429 7 جيدة

 31.870 23 جيد جدا

 38.879 33 ممتازة

اسرتخدا  نظرا  أثر  :المحور الثاني
المرررررررررروارد البشرررررررررررية معلومررررررررررات 

ا لكترونررررررري علررررررر  فعاليرررررررة أداء 
 الديواا 

 17.500 1 ضعيفة

9.285 
 

4 
 

0.054 
 

غير دالة 
 إحصائيا  

 10.000 1 مقبولة

 22.429 7 جيدة

 28.783 23 جيد جدا

 39.348 33 ممتازة

أثر اسرتخدا  نظرا   :المحور الثالث
معلومررررررررررات المرررررررررروارد البشرررررررررررية 
ا لكترونررررررري علررررررر  ك ررررررراءة أداء 

 الديواا 

 63.500 1 ضعيفة

11.113 
 

4 
 

0.025 
 

دالة عند 
.0.0 

 10.500 1 مقبولة

 21.786 7 جيدة

 28.196 23 جيد جدا

 38.485 33 ممتازة

اسرتخدا  نظرا  أثرر  :المحور الرابرع
المرررررررررروارد البشرررررررررررية معلومررررررررررات 

ا لكترونرررري علرررر  المررررّدة الالزمررررة 
 ألداء الديواا 

 42.500 1 ضعيفة

9.211 
 

4 
 

0.056 
 

غير دالة 
 إحصائيا  

 17.000 1 مقبولة

 18.071 7 جيدة

 29.717 23 جيد جدا

 38.652 33 ممتازة

أثرررر اسرررتخدا   :المحرررور الخرررامس
نظرررا  معلومررررات المرررروارد البشرررررية 
ا لكترونرررررررري علرررررررر  جررررررررودة أداء 

 الديواا 

 25.000 1 ضعيفة

6.108 
 

4 
 

0.191 
 

غير دالة 
 إحصائيا  

 9.000 1 مقبولة

 26.000 7 جيدة

 29.283 23 جيد جدا

 38.045 33 ممتازة

 المجموع

 27.000 1 ضعيفة

11.005 
 

4 
 

0.027 
 

دالة عند 
.0.0 

 9.000 1 مقبولة

 18.929 7 جيدة

 28.826 23 جيد جدا

 39.803 33 ممتازة
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 :الثانيةاختبار ال رضية الرئيسة نتيجة 

لقثثثد ثبثثثت مثثثن خثثثالل اختبثثثار الفرضثثثيات التسثثثع المتفرعثثثة عثثثن الفرضثثثية الرئيسثثثة الثانيثثثة صثثثحة 
( بثثثثين 1.17عنثثثثد مسثثثثتول داللثثثثة )الفرضثثثثية البديلثثثثة بأنثثثثه  توجثثثثد فثثثثروق ذات داللثثثثة إحصثثثثائية " 

حثول  ثثر اسثتخدا  ن ثا  معلومثات المثوارد البشثرية اإللكترونثي  عينة الدراسثة استجابةمتوسطات 
         :عينثثثة الدراسثثثة المتمثلثثثة فثثثثيلسثثثمات  تعثثث ل فثثثي قطثثثا  غثثثث  العثثثا   علثثث   داء ديثثثوان المثثثو فين

المثثثوارد البشثثثرية القثثثدر  علثثث  اسثثثتخدا  ن ثثثا  معلومثثثات ودرجثثثة ، التخصثثث  العلمثثثيو ، لجثثثنع) ا

القثثثدر  درجثثثة و  ور وتخصثثث  الحاسثثثو وقثثثد كانثثثت الفثثثروق لصثثثال  الثثثذك  "للثثثديوان (  اإللكترونثثثي

" ال  نثهأبينما ت  رف  الفرضثية البديلثة وقبثول الفرضثية الصثفرية القائلثة ب، الممتا  عل  الترتي 

عينثثثة  اسثثثتجابة( بثثثين متوسثثثطات 1.17عنثثثد مسثثثتول داللثثثة ) توجثثثد فثثثروق ذات داللثثثة إحصثثثائية 
 حول  ثر استخدا  ن ا  معلومات الموارد البشرية اإللكتروني علث   داء ديثوان المثو فين الدراسة
                              :المتمثلثثثثثثثة فثثثثثثثيلثثثثثثثبع  السثثثثثثثمات الشخصثثثثثثثية لعينثثثثثثثة الدراسثثثثثثثة  تعثثثثثثث ل فثثثثثثثي قطثثثثثثثا  غثثثثثثث  العثثثثثثثا  

المعرفثثثة درجثثثة و ، الدرجثثثة الو يفيثثثةو ، عثثثدد سثثثنوات الخدمثثثةو ، المؤهثثثل العلمثثثيو ، الفئثثثة العمريثثثة )

"( استخدا  الحاسو   اتمهار درجة و ، ن ريابو ائ  إدار  الموارد البشرية  .
 



 

 
 

 
 

 

 بعالساالفصل 
 والدراسات املقرتحة الدراسةوتوصيات نتائج 

 

 مقدمة 0.7

 ملخص نتائج الدراسة :المبحث األول 0.7

 توصيات الدراسة :المبحث الثاني 0.7

  الدراسات المقترحة :المبحث الثالث 0.7
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 السابعالفصل 

 والدراسات املقرتحة الدراسةوتوصيات نتائج 
 

 :مقدمة 0.7
 

التي  تمخضيع عين اخت يار ارضيياع الدراسية  لنتائج الدراسةملخصا يتضمن هذا الفصل عرضًا 
وكذلك  عض التوصياع الت  اقترحها ال احث لتحسيين نايام معلومياع الميوارد ، الرئيسة والفرعية

وآليياع تعاييم اتسيتفادن منيه اي  تحسيين  دا  ، وتحسين خدماته، ال شرية اإللكترون  ا  الديوان
تيي  الدراسيياع الكمييا يتضييمن الفصييل  عييض ، وتوصييياع  خيير ديييوان المييوافين العييام  فلسيي ين 
 .يقترح ال احث إجرا ها مستق ال

 

 ملخص نتائج الدراسة :المبحث األول 0.7
 

 :لقد كان من  هم نتائج هذه الدراسة ما يل 
 

 واقع نظام معلومات الموارد البشرية اإللكتروني في الديوان واستخدامه: :أوال
 

  العام  ق اع غزن ناام معلوماع موارد  شرية إلكترون  ا  ديوان الموافينيوجد. 
  اي   دا  العيام  ق ياع غيزن  ديوان الميوافينللكترون  اإلناام معلوماع موارد  شرية يستخدم

 .مهام الديوان
 

 أثر استخدام النظام على أداء الديوان: :ثانيا
   العييام  ق يياع ايي  ديييوان المييوافين اسييتخدام ناييام معلوميياع المييوارد ال شييرية اإللكترونيي  د 

، الميييوافين (اسيييتق اا واختييييار وتعييييينلوايفييية التوايييي    تحسيييين  دا  اليييديوانإلييي   غيييزن
نقيييل واصيييل وترقيييية  ف  يتنقيييل اليييواوايفييية إدارن الو الميييوافين الحكيييوميين، تيييدريا ووايفييية 
 :، وهذا التحسن تمثل ا الحكوميينتقييم  دا  الموافين وايفة و ، (واستقالة

   ديوانالزيادن اعالية  دا. 
  ديوانال دا   كفا نزيادن. 

  لمهامه. ديوانال دا  تقليل وقع 
  ديوانال دا   جودنزيادن . 
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  دا    ااعليييية هييي قلهيييا زييييادن و التوايييي  وايفييية  دا  ااعليييية ن اييي  الفاعليييية كانيييع زيييياد كثييير 
 .التدرياوايفة 

  اييتقييييم  دا  المييوافين  ينمييا  قلهييا زيييادن وايفيية  دا  كفييا ن زيييادن ايي  الكفييا ن كانييع  كثيير  
 .التدريا وايفةكفا ن 

  هييييا قلو وايفيييية التواييييي   دا  وقيييع ايييي  مهيييام الييييديوان كييييان انخفيييياض ايييي  وقييييع  دا   كثييير 
 .التنقل الوايف  دا  وايفة إدارن انخفاضا هو وقع 

  دا    جييودنالتواييي   ينمييا  قلهييا زيييادن هيي جييودن  دا  وايفييةزيييادن ايي  الجييودن كانييع  كثيير  
 .التدريا وايفة

 اسييتخدام ناييام معلوميياع نتيجيية تحسُّيينا المييوافين العييام  ق يياع غييزن ديييوان    كثيير جوانييا  دا
ه و التساوي تحسيين الت، لمهامهالديوان  دا  وقع قليل تمثل ا  ت الموارد ال شرية اإللكترون 

 .تحسين ااعلية  دا  الديوان خيرا و ت  ، ديوان الموافينكفا ن وجودن  دا  
 

 :لسمات الشخصيةلبين متوسطات استجابات عينة الدراسة تعزى مدى وجود فروق  :الثثا
  توجد اروق ذاع دتلة إحصائية  ين متوس اع استجا اع عينية الدراسية حيول  ثير اسيتخدام

نايييام معلومييياع الميييوارد ال شيييرية اإللكترونييي  علييي   دا  دييييوان الميييوافين العيييام   يييزن تعيييز  
  :التاليةلسماع الشخصية ل

 الفروق لصالح الذكوروقد كانع ، الجنس. 
  وقد كانع الفروق لصالح تخصص الحاسوا، التخصص العلم 
 وقد كانع ، درجة القدرن عل  استخدام ناام معلوماع الموارد ال شرية اإللكترون  للديوان

 .ممتازالفروق لصالح درجة 
  ت توجيييد ايييروق ذاع دتلييية إحصيييائية  يييين متوسييي اع اسيييتجا اع عينييية الدراسييية حيييول  ثييير

العييام   ييزن  اسييتخدام ناييام معلوميياع المييوارد ال شييرية اإللكترونيي  عليي   دا  ديييوان المييوافين
الدرجيية ، و عييدد سيينواع الخدميية، و المؤهييل العلميي ، و الفئيية العمرييية:  تعيز  للسييماع الشخصييية

اسييييييتخدام  درجيييييية مهيييييياراع، و درجيييييية المعرايييييية  واييييييائ  إدارن المييييييوارد ال شييييييرية، و الوايفييييييية
 (.الحاسوا
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 الدراسة توصيات :الثانيالمبحث  0.7
 

وما ال ياناع الت  جمعها  اتست انة و والمقا الع الت   جراها من خالل مشاهداع ال احث 
 :نتائج يوص  ال احث  ما يل توصلع إليها الدراسة من 

 

 اإللكتروني في الديوان: نظام معلومات الموارد البشريةتطوير أوال: 
  داخل إتمام حوس ة ناام معلوماع الموارد ال شرية ليشمل جميع األعمال اإلدارية والقانونية

 .ديوان الموافين العام
  حوس ة جميع معامالع الديوان الخارجية مع مختل  األ را  الت  يتعامل معها وذلك من

الداخلية والمالية ور   قاعدن  ياناته  وزارن ،  وا ة إلكترونية عل  موقعه اإللكترون خالل 
  .جلس الوزرا   شكل  شمل و وسع مما هو عليه اآلنمو  والصحة

  عقد ورش عمل وعص  ذهن  لأل را  المستخدمة لناام معلوماع الموارد ال شرية
 .واقتراح  اكار لت ويره، واقتراح حلول لمشاكله، اإللكترون  لتقييم  دائه

  الموارد ال شرية اإللكترون  للديوان تاهر تصميم صفحة إلكترونية لتقييم ناام معلوماع
، وعدد اقراتها قليل،  حيث  ن مألها يكون اختياريا، لمستخدم  الناام مرن كل ثالثة شهور

 .الدوائر ورئيس الديوان ير يو ن تقدم تقارير تحليلها إحصائيا اورا لمد
 

 :واالستفادة منه لديواناإللكتروني في ا نظام معلومات الموارد البشريةاستخدام زيادة ثانيا: 
  تصميم  رنامج تدري   إلكترون  لتدريا الموافين عل  استخدام ناام معلوماع الموارد

عل   ن يوضع ا  مكان مناسا عل  الموقع اإللكترون  ، ال شرية اإللكترون  للديوان
و ن يكون  مختل   نواع الملفاع النصية وعروض الفيديو و ن يراع  ذوي الحاجاع  للديوان
وذلك لتيسير استخدام الناام اإللكترون  عل  الجميع و ن يمثل دليال لمن يحتاج ، الخاصة

 .المساعدن ا  اتستخدام
 شؤون الموافين  ير يعقد محاضراع توعوية لمواف  الديوان ومندو   الوزاراع لديه ومد

الدوائر المالية واإلدارية و ي   را  حكومية  خر  تتعامل مع الديوان حول آخر  ير يومد
الت وراع التقنية الت  يمكن استخدامها ا   دا  األعمال اإلدارية و ي ت وراع وتحديثاع 

 .جّدع عل  ناام معلوماع الموارد ال شرية اإللكترون  للديوان
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 امة والمواقع اإللكترونية للحكومة الفلس ينية ا  توحيد جهاع تحليل وتصميم و رمجة األن
جهة مركزية واحدن وذلك إلنتاج نام ومواقع إلكترونية متوااقة يمكن دمجها ا   وا ة واحدن 

 .للحكومة اإللكترونية تحقا
  للموا نين عل  الموقع اإللكترون  للديوان  حيث  ةالذاتي ناتستفادن من ناام تخزين السير

خ راع وذوي المؤهالع الوايفية المناس ة للواائ  الشاغرن  جانا اإلعالن يتم استدعا  ال
 .عن تلك الواائ  للراغ ين ؛ وذلك تحقيقا لهد  تواير  اضل المرشحين لتلك الواائ 

   لفعاليته إدارن التدريا ا  الديوان ودعمه  شدن نارًا  من ق ل اكرن التدريا اتاتراض ت ن
ااة كخفضه لو ، العالموالمدر ين حول خ را  المن  نستفادعل  ات، وقدرته وكفا ته وجودته

المستهلك ا  التدريا من ق ل القائمين عليه وقع لل هوتقليلالعملية التدري ية،  تكالي 
من المتدر ين عل  لكل محاضرن لضمان حضورها خت ار محوسا امع وضح  تدر ين.المو 

 إاادن التدريا.الموا  لمنح  اشر  ن يكون اجتياز اتخت اراع 
  للمؤسساع الحكومية  شكل استق ال الحاجاع التدري ية  ن يتيح الناام اإللكترون  للديوان

دوري وم رمج حاسو يا كل ثالثة شهور  حيث تصل رسالة لرئيس المؤسسة  هذا 
 ويرد عليها إلكترونيا.  إلكترونياالخصوص 

  ن  والمعامالع اإللكترونية تحا   ن يقترح الديوان مشروع قانون يجعل التوقيع اإللكترو
قيع والمعامالع الورقية لتيسير ا نفس اتعتمادية واتعت ار القانون  الذي تحا   هما التو 

 .التحول نحو حوس ة التعامالع الحكومية
 

 الدراسات المقترحة :الثالثالمبحث  0.7
 

الموضيوعاع التي  ا  ال ما قر ه ال احيث مين  د يياع ناريية ودراسياع سيا قة  يرزع العدييد مين 
 :تستحق ال حث منها

  ناام معلوماع الموارد ال شرية اإللكترون  نسخة جديدن م ورن ومحسنة من نارا لوجود
مستو  األدا   لقياس ن يتم إجرا   حث ق ل  عل  إدارن الديوان يقترح ال احث ، للديوان
الت  الستعانة  نتائج هذه الدراسة إضااة ل، الت  سيدعمها الناام الجديدم امهالكل لالحال  
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 عدي  عد ثم إجرا   حث ، ( 2102،  غ ونو ( 2102، دراست      و العيس ين  يدينا و 
ه، و ن يتم استخدامالت ور ا   دا  الديوان الناجم عن لتقييم سنة من ت  يق الناام الم ور 

 .تكرار ال حث سنويا لتعزيز اإليجا ياع ومعالجة السل ياع
 للتأكد  األرقام ، راسة جدو  مالية لحوس ة ناام معلوماع الموارد ال شرية ا  الديوانإجرا  د

  .المحاس ية من تلك الجدو  المالية لحلول الحوس ة
 ا  المستخدمة حاليا عن مد  قا لية نام المعلوماع اإلدارية المحوس ة  إجرا  دراسة

 .دارياوا  الوزاراع والمؤسساع الحكومية المختلفة للتكامل تقنيا 
  إجرا  دراسة حول مد  تل ية الدوراع التدري ية الت  يقدمها الديوان للموافين الحكوميين

 .لحاجاتهم التدري ية المتعلقة  الحاسوا وتكنولوجيا المعلوماع
  دارن نام المعلوماع اإللكترونيةاستخدام و إجرا  دراسة شرعية حول  خالقياع  .ا 
  العر ية وغير العر ية يعاع الت  سنتها الدول اإلسالمية حول  هم التشر مقارنة إجرا  دراسة

 . شأن الت  يقاع اإللكترونية واستخداماتها ا  الحكومة والمناماع المختلفة
 عل  سياساع التواي  ا  المناماع لكترونية إجرا  دراسة حول  ثر ت  يق اإلدارن اإل

 .هاايوالتدريا 
  عل  اختيار ال ل ة إجرا  دراسة حول  ثر ت  يق اإلدارن اإللكترونية ا  المناماع

 .العلميةهم اتلتخصصالجامعيين 
   سلوك الموافين إجرا  دراسة حول  ثر ت  يق اإلدارن اإللكترونية ا  المناماع عل

 .التعليم  والتدري   الذات 
  المناماع عل  العالقاع اإلنسانية  ين  إجرا  دراسة حول  ثر ت  يق اإلدارن اإللكترونية ا

 .مواف  تلك المناماع
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 قائمة املراجع

 العربية :باللغة املراجع 

 أوال / الكتب :

 القرآن الكريم 

   0ط، " إدارة الموووووارد الة وووورنظ إ ووووتر ملوووور  و ووووتال   م نووووظ "، (0202)، نووووأحر أ  ووووح، أبووووخ  ووووي،             
 .األرحن -ع أن، خالتخزيعحار صفأء للن ر 

 األرحن -ع أن، حار ال سيرة للن ر خالتخزيع، 0ط، " اإلدارة اإللكترومنظ "، (0222)،    ح س ير، أ  ح. 

 حار خائل ، 0ط، وة تقظ التقننم المتوازن "، " أستسنت  األداء، (0222)، طأهر، الغألبيخ  خائل، إحريس
 .األرحن -ع أن، للن ر خالتخزيع

 خزعخنخ  حار الفكر نأ رخن، 0ط، " ملم المع ومت  اإلدارنظ "، (0200)، صأبرسيح ، تعلب  ،       
 .األرحن -ع أن

 ركز ال برات ، 0ط، األدوار الجدندة " –" تممنظ الموارد الة رنظ ، (0202)، عبح الر  ن، تخفيق 
 . صر -الجيزة ، ال هني  لإلحارة )ب يك(

 خزعخنخ  حار البحاي  نأ رخن، 0ط، الموارد الة رنظ "" إدارة ، (0200)،    ح سرخر، ال ريري  ،
 .األرحن -ع أن

 حار البحاي  نأ رخن ، 0ط، " إدارة الموارد الة رنظ في الق تع العتم "، (0200)،  سأم إبراهيم،  سن
 .األرحن –ع أن ، خ خزعخن

 الحار الجأ عي ، " مدخل استراتنجي لتخ ن  وتممنظ الموارد الة رنظ "، (0222)، راخي ،  سن ،
 . صر –اإلسكنحري  

 حار ال سيرة ، 0ط، " إدارة الموارد الة رنظ "، (0222)، يأسين كأسب،  ضير كأظم خال ر  ،   خح
 .األرحن –ع أن ، للن ر خالتخزيع خالطبأع 

 إدارة الموارد الة رنظ في القرن ال تد  "، (0222)، زهير نعيم، عبح البأري إبراهيم خالصبَّأغ، حّرة 
 .األرحن –ع أن ، حار خائل للن ر خالتخزيع، 0ط، " والع رنن مم ى ُمُلمي
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 األرحن–ع أن، حار الثقأف  للن ر خالتخزيع، 0ط، " إدارة الموارد الة رنظ "، (0200)، زاهح    ح، حيري. 

 األرحن –ع أن ، حار خائل للن ر، " اإلدارة اإللكترومنظ "، (0222) ،عالء، السأل ي. 

 حار ال نأهج للن ر خالتخزيع، " أستسنت  ملم المع ومت  اإلدارنظ "، (0222) ،عالء خآ رخن، السأل ي ،
 .األرحن –ع أن 

 حار ال سيرة للن ر خالتخزيع ، 0ط، " الت ونر التملنمي واإلدار  "، (0222)، بالل  لف، السكأرنه
 .األرحن –ع أن ، خالطبأع 

 صر –الفجأل  ،  كتب  غريب، والكفتءة اإلمتتجنظ "" إدارة األفراد ، (0221)، علي، السل ي . 

 حار الصفأ للن ر خالتخزيع، 0ط، " إدارة المم آ  المعتصرة "، (0222) ، رخان، هيثم خالنسخر، ال بلي ،
 .األرحن –ع أن 

 حار البحاي  ، 0ط، " مقدمظ في ت  نل وتصمنم ملم المع ومت  "، (0202)، أي ن خآ رخن، ال نطي
 .األرحن –ع أن ، خ خزعخننأ رخن 

 حار ال نأهج للن ر خالتخزيع، 0ط، " إدارة الموارد الة رنظ "، (0222)،    ح عبح الفتأح، الصيرفي ،
 .األرحن –ع أن 

 حار ، " ملم إدارة الجودة في المملمت  اإلمتتجنظ والخدمنظ "، (0222) ،يخسف  جيم خآ رخن، الطأئي
 .األرحن –ع أن ، اليأزخري

  حار البحاي  نأ رخن خ خزعخن، 0ط، " اإلدارة اال ترافنظ ل موارد الة رنظ "، (0200)، ع ر، الطراخن ،
 .األرحن –ع أن 

 حار الفكر نأ رخن ، 0ط، " استراتنجنت  إدارة الموارد الة رنظ "، (0200)، سأ ح عبح ال طلب، عأ ر
 .األرحن –ع أن ، خ خزعخن

 ع أن ، حار ال سيرة للن ر خالتخزيع، 0ط، الموارد الة رنظ "" إدارة ، (0200)، أنس عبح البأسط، عبأس
 .األرحن –

 حار اليأزخري العل ي  للن ر خالتخزيع، 0ط، " إدارة الموارد الة رنظ "، (0202)، بن عنتر، عبح الر  ن ،
 .األرحن –ع أن 
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 حار اليأزخري ، " ت ونر إدارة الموارد الة رنظ "، (0202)، عبأس  سين، جخاحخ  نجم عبح اهلل، العزاخي
 .األرحن –ع أن ، للن ر خالتخزيع

 حريسخ  طأهر، الغألبي حار خائل ، 0ط ،" اإلدارة االستراتنجنظ مملور ممهجي متكتمل "، (0222)، خائل، ا 
 .األرحن –ع أن ، للن ر خالتخزيع

 صفأء حار ، 0ط، ( ولتئف المدنر "1" مةتدئ اإلدارة )، (0202)، آ رخن )أ(خ     خح أ  ح، فيأض
 .األرحن –ع أن ، للن ر خالتخزيع

 حار صفأء ، 0ط، ( ولتئف المملمظ "2" مةتدئ اإلدارة )، (0202)، آ رخن )ب(خ     خح أ  ح، فيأض
 .األرحن –ع أن ، للن ر خالتخزيع

 حار خائل للن ر خالتخزيع، 1ط، " ملرنظ المملمظ والتملنم "، (0222)،    ح قأسم، القريختي ،           
 .األرحن -ع أن 

 حار اليأزخري ، 0ط، " االتجتهت  ال دنثظ في إدارة الموارد الة رنظ "، (0200)، طأهر    خح، الكاللحه
 .األرحن –ع أن ، للن ر خالتخزيع

 التولسف والم تفلظ   ى الموارد ، (0200)، عأئض بن  أفي، األكلبيخ  صفخان    ح، ال بيضين "
 .األرحن –ع أن ، اليأزخريحار ، 0ط، الة رنظ "

 0ط، " إدارة األ متل ولتئف الم روع "، (0222) ،أ  ح، فأرس خالعبأحل ،    ح خأبخ  ع ر، ال حهخن ،
 .فلسطين –غزة ،  كتب  الطألب في الجأ ع  اإلسال ي 

 ال ؤلف، 0ط، " إدارة الموارد الة رنظ رؤنظ استراتنجنظ معتصرة "، (0222)، أ  ح سيح،  صطفى ،
  صر. -القأهرة 

 حار ال سيرة للن ر خالتخزيع ، " ممتهج الة ث في الترةنظ و  م المفس "، (0222)، سأ ي    ح،  ل م
 .األرحن –ع أن ، خالطبأع 

 حار ال سيرة للن ر خالتخزيع ، 0ط، "  ولمظ إدارة الموارد الة رنظ "، (0222)، عبح العزيز بحر، النحاخي
 .األرحن –ع أن ، خالطبأع 

 إدارة الجودة المعتصرة مقدمظ في إدارة الجودة ال تم ظ  "، (0222) ،   ح عبح العأل خآ رخن، النعي ي
 .األرحن –ع أن ، حار اليأزخري العل ي  للن ر خالتخزيع، " لإلمتتج والعم نت  والخدمت 
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 حار الفأرخق  ، 0ط، " اإلدارة اإللكترومنظ ل موار الة رنظ "، (0222)، جي س،  أركهأمخ  برايأن، هخبكنز
 . صر –القأهرة ، للن ر خالتخزيع  خ ؤسس     ح بن را ح آل  كتخم

 حار ، " أستسنت  ملم المع ومت  اإلدارنظ وتكمولوجنت المع ومت  "، (0222)، سعح غألب، يأسين
 .األرحن –ع أن ، ال نأهج للن ر خالتخزيع

 

 المؤتمرا  الع منظ :ثتمنت / الرستئل الع منظ واألة تث وأوراق العمل في 

 تقننم تجرةظ دنوان المولفنن العتم اإللكترومنظ في ق تع غزة"، (0200)، نهأل رفيق، أبخ العيس" ،
 .فلسطين –غزة  –الجأ ع  اإلسال ي  ، حراس   أجستير غير  ن خرة

  واقع إدارة الموارد الة رنظ إلكترومنت في الجتمعت  ، (0222)، يخسف    ح يخسف، أبخ أ خن "
 .فلسطين –غزة ، الجأ ع  اإلسال ي ، رسأل   أجستير غير  ن خرة، قت ع غزة " –الف س نمنظ الملتمنظ 

    ملم مع ومت  الموارد الة رنظ وأثرهت   ى فت  نظ إدارة  ؤون  "، (0222)، أ ل إبراهيم، أبخ ر
الجأ ع  ، غير  ن خرةرسأل   أجستير ، " المولفنن في وزارا  الس  ظ الو منظ الف س نمنظ ةق تع غزة

 .فلسطين – غزة، اإلسال ي 

  أداء    ى فت  نظ أثر ت ةنق ملم مع ومت  الموارد الة رنظ" ، (0202)، فيصل عبح اهلل، أبخ عبيل
، رسأل   أجستير غير  ن خرة، ظ "دراسظ ت ةنقن، إدارة الموارد الة رنظ في جهتز األمن العتم األردمي

 .األرحن – جأ ع   ؤت 
 أثر ت ةنق اإلدارة اإللكترومنظ   ى كفتءة العم نت  اإلدارنظ في ، (0202)،    ح طألب، بسيسخ "

رسأل   أجستير غير  ، غزة " –م روع مسح سجال  الالجئنن الف س نمننن وكتلظ الغوث الدولنظ 
 .فلسطين - غزة، الجأ ع  اإلسال ي ،  ن خرة

 م و دنوان ، نن تجترب الواقع و مو ت  المستقةل" الخدمت  اإللكترومنظ ة، (0200)، نأئل، الحه أن
 .فلسطين–غزة، حيخان ال خظفين العأم، خرق  ع ل  قح   إلى  ؤت ر التطخير اإلحاري الثألث، ةال أوراق "
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 أثر استخدام ملم مستمدة القرارا    ى ت ونر األداء دراسظ ت ةنقنظ  "، (0222)، فحخى    ح، ر ضأن
، الجأ ع  اإلسال ي ، رسأل   أجستير غير  ن خرة، " م تفلت  ق تع غزة –والتع نم   ى وزارة الترةنظ 

 .فلسطين - غزة
 تلظ وزارة ، دور ملم المع ومت  في إدارة المؤسست  ال كومنظ" ، (0222)، عبحه نع أن، ال ريف 

 .الجزائر، الجزائرجأ ع  ، رسأل   أجستير غير  ن خرة، " التع نم في الجمهورنظ النممنظو  الترةنظ

 أثر فت  نظ ملم المع ومت  اإلدارنظ   ى أداء الةموك التجترنظ ، (0202)، رافي رعح ابراهيم، عبحخيأن "
 .األرحن –ع أن       ، جأ ع  ال رق األخسط للحراسأت العليأ، رسأل   أجستير غير  ن خرة، األردمنظ "

 تظ ودورهت في ت سنن أداء إدارا  الموارد الة رنظ " األتم، (0222)، نأصر بن  نيف بن رازان، العتيبي
دراسظ مس نظ   ى العتم نن ةإدارا  الموارد الة رنظ في األجهزة األممنظ المركزنظ ، في األجهزة األممنظ
ال  لك  العربي  ، جأ ع  نأيف العربي  للعلخم األ ني ، أطرخ   حكتخراه غير  ن خرة، ةمدنمظ الرنتض "

 .السعخحي 

 دراسظ ، " ملم المع ومت  اإلدارنظ ودورهت في  ل م كال  اإلدارة العتمظ، (0222)،  جحي، عريف
 .سخري ، جأ ع  ت رين، رسأل   أجستير غير  ن خرة، مندامنظ   ى مدنرنظ المتلنظ في الالذقنظ "

  أثر استخدام تكمولوجنت المع ومت    ى األداء الولنفي ل عتم نن في ، (0200)، العربي، عطي "
 جل  ، الجزائر " –األجهزة ال كومنظ الم  نظ : دراسظ مندامنظ في جتمعظ قتصد  مرةتح ورق ظ 

 .110-100ص، 0200لسن  ، 02عحح ، البأ ث

 مدى إمكتمنظ ت ةنق اإلدارة االلكترومنظ ةوكتلظ غوث وت غنل  "، (0222)،    ح ج أل أكرم، ع أر
، رسأل   أجستير غير  ن خرة، " أداء العتم ننالالجئنن ةمكتب غزة اإلق نمي ودورهت في ت سنن 

 .فلسطين – غزة، الجأ ع  اإلسال ي 
 مدى رضت المولفنن العتم نن في مؤسست  وكتلظ الغوث ةق تع غزة ، (0200)، ع أر، رهأم أكرم "

             ، الجأ ع  اإلسال ي ، رسأل   أجستير غير  ن خرة،  ن ملتم إدارة الموارد الة رنظ إلكترومنت "
 .فلسطين –غزة 

 أثر ملم المع ومت  اإلدارنظ الم وسةظ   ى أداء العتم نن في  ركظ  "، (0222)، أي ن أ  ح، الع ري
 .فلسطين غزة، الجأ ع  اإلسال ي ، رسأل   أجستير غير  ن خرة، " االتصتال  الف س نمنظ
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 التدرنب لدى دنوان المولفنن " أثر ت ةنق التدرنب االفتراضي   ى جودة ، (0200)، را ي فؤاح، غبخن
 .فلسطين –غزة  ،الجأ ع  اإلسال ي ، حراس   أجستير غير  ن خرة، العتم في ق تع غزة "

 دور اإلدارة اإللكترومنظ في ت ونر العمل اإلدار  ومعوقت  استخدامهت ، (0222)، أ  ح بن علي، غنيم "
، (0222)حيس بر ، 20العحح ،   التربخي ال جل، في مدارس التع نم العتم ل ةمنن ةتلمدنمظ الممورة "

 .ال  لك  العربي  السعخحي  –ال حين  ال نخرة ، 000-040ص

 دور ملم المع ومت  اإلدارنظ الم وسةظ في  م نظ صمع القرارا  في  "، (0224)،  أهر أ  ح، غنيم
 .فلسطين – غزة ،الجأ ع  اإلسال ي ، رسأل   أجستير غير  ن خرة، " ة دنت  ق تع غزة ةف س نن

 دور االستثمتر في تكمولوجنت المع ومت  في ت ونر األداء المؤسسي ، (0200)، أ  ح  خسى، فرج اهلل "
         ، الجأ ع  اإلسال ي ، ، رسأل   أجستير غير  ن خرةفي مؤسست  التع نم العتلي الف س نمنظ "

 .فلسطين –غزة 

 اإللكترومنظ ودورهت في الت ونر اإلدار  " ت ةنق ال كومظ ، (0202)، صألح بن    ح، الق طأني
،  ع  نأيف العربي  للعلخم األ ني جأ، رسأل   أجستير غير  ن خرة، ةتلمدنرنظ العتمظ ل دفتع المدمي "

 .ال  لك  العربي  السعخحي  -الريأض 

  ت سنن فت  نظ األداء المؤسسي من خالل تكمولوجنت ، (0200)، خصفي عبح الكريم، الكسأسب "
 األرحن. –ع أن ، حار اليأزخري الع لي  للن ر خالتخزيع، رسأل   أجستير  ن خرة، 0ط، ومت  "المع 

 األتمتظ اإلدارنظ وأثرهت   ى ت سنن معدال  األداء في مؤسست  ، (0222)، علي خآ رخن،  يأ "
 جل  ت رين ب ث   كم في ، الق تع العتم، دراسظ مندامنظ   ى ال ركظ العتمظ لتولند كهرةتء ةتمنتس "

 .0222لسن  ، (0العحح )، (12ال جلح )، سلسل  العلخم االقتصأحي  خالقأنخني ، للب خث خالحراسأت العل ي 

 دور ملم المع ومت  المعتمدة   ى العمكةوتنظ العتلمنظ في ت ونر ، (0222)،  تخلي    خح، النقيب "
           ، 1 العحح، ت خعلم ال علخ أتحخري  حراسأت عربي  في ال كتبأ، العمل اإلدار  ةجتمعظ ق ر "

  صر. –ال نخفي  ، 002-20ص، 04ال جلح ، (0222)سبت بر 
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 واقع اإللكرتونية :امل

خج ع     خسب  استبأن  الحراس  ب أ فيهأ  ن البأ ث في إجراء الحراس  بهأ التي استعأن  اإللكترخني  هذه قأئ   بأل خاقع
 خأ خر أ رى :، ال ح   ال حني خ قأنخن الع ل خ خال صخل على بعض الحراسأت خاألب أث خال قأالت العل ي  ، بيأنأتهأ

  موامه   ى  ةكظ االمترم  اسم الموقع

  
 إ يرالح

http://www.emeraldinsight.com 

  
 غزة –جأ ع  األزهر 

http://www.alazhar.edu.ps  

  
 غزة – الجأ ع  اإلسال ي 

http://www.iugaza.edu.ps 

  
 القحس - جأ ع  القحس أبخ حيس

http://www.alquds.edu/ar 

  
 نأبلس - جأ ع  النجأح

http://www.najah.edu 

  
 رام اهلل – جأ ع  بير زيت

http://www.birzeit.edu 

  
 الجهأز ال ركزي الفلسطيني لإل صأء

http://www.pcbs.gov.ps  

  
 السلط  الفلسطيني  –خالت ريع حيخان الفتخى 

http://www.dft.gov.ps 

  
 غزة –حيخان ال خظفين العأم 

http://www.diwan.ps 

  
   رك الب ث جخجل

http://www.google.ps    

  
 الج هخري  الي ني  -ال ركز الخطني لل علخ أت 

http://www.yemen-nic.info 

  
  ستنحات جخجل

http://docs.google.com 
  

 ال نتحى العربي إلحارة ال خارح الب ري 
http://www.hrdiscussion.com 

  
 يختيخب

http://www.youtube.com 
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 قــــــالحــــمــال

 (1امللحق )

 نهائياستبانة الدراسة يف شكلها ال

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 األخ/ت ............................... حفظه/ا اهلل تعالى ،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 اإلجابة على فقرات استبانة حبث العلميطلب املوضوع / 

 التقدم ، أما بعد ،،،و ة والعافية والرقي أسأل اهلل لك تمام الصح

" أثر استخدام نظام معلوماا  امماوارد امرياراإل اتموتروناى  لا  بين يديك استبانة دراسة بعنوان 

، أرجو أن تتكرم باإلجابة عليها ولك جزيل الشكر ، مع  أداء داوان امموظفان امعام رقطاع غزة "

اختصةةةارا تةةةأتي فةةي فقةةةرات ا سةةةتبانة رونةةةي للةةةديوان م مالحظةةة أن عبةةةارظ م نظةةةام المعلومةةات اإللكت

  م . الموارد البشرية اإللكتروني في ديوان الموظفين العام في قطاع غزظ نظام معلومات لعبارظ م

 

 واهلل الموفق وخير معين
 

 الباحث / عمرو هشام السقا
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  أوال : امراانا  اميخصاإل

 اسرإل مكفى امدائرة اممجاورة مإلجارإل اممن Xضع  المإل 

 امجنس .1
o ذكر o انثى 

------------------------------------------------------- 
 امفئإل امعمراإل .2
o 03أقل من o 03إلى أقل من  03من o 03إلى أقل من  03من o 03 فأكثر 

------------------------------------------------------- 
 اممؤهل امعلمى .3
o ثانوية فأقل o دبلوم o بكالوريوس o تيرماجس o دكتوراه 

------------------------------------------------------- 
 امتخصص امعملى .4
o حاسوب o إدارظ o كالهما o  حدده : ............ آخر

------------------------------------------------------- 
  دد سنوا  امخدمإل .5
o  0أقل من o  13إلى أقل من 0من o  03إلى أقل من 13من o 03أقل من إلى 03من o 03 فأكثر 

------------------------------------------------------- 
 امدرجإل اموظافاإل .6
o      موظف 
o مدير شعبة 

o قسم رئيس 
o مديرC 

o مديرB 
o مديرA 

------------------------------------------------------- 
 معرفتى روظائف إدارة امموارد امريراإل نظراا .7
o ضعيفة o مقبولة o ظجيد o جدا ظجيد o ممتازظ 

------------------------------------------------------- 
 مهارتى فى استخدام امحاسوب .8
o ضعيفة o مقبولة o جيدظ o جدا ظجيد o ممتازظ 

------------------------------------------------------- 
 أستطاع استخدام نظام اممعلوما  اتموترونى ملداوان ريول .9
o ضعيف o ولمقب o جيد o جيد جدا o ممتاز 
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 ثاناا : أثر أنظمإل معلوما  امموارد امريراإل اتموتروناإل  ل  أداء داوان امموظفان امعام:
 هذا الجزء ( مقسم إلى خمسة محاور، أرجو من حضرتك اإلشارظ بعالمةX على اإلجابة التي تعبر عن )

 أمام  رأيك

 إلى غير موافق. فقة بدرجة كبيرظ جداكل فقرظ ، مع مالحظة أن اإلجابات متدرجة من الموا 

 إ  ترك اإلجابة فارغة. إذا كنت   تعلم اإلجابة ، أو   تود اإلجابة على إحدى الفقرات فما عليك 

 امااسااااااااااااااااااااااااااااؤال م
 أوافق
 ردرجإل
 ورارة
 جدا

 أوافق
 ردرجإل
 ورارة

 أوافق
 ردرجإل
 متوسطإل

 أوافق
 قلالإل

غار 
 أوافق

 األول / استخدام نظام اممعلوما  اتموترونى ملداوان فى أداء مهام امداواناممحور 

1.  
يستخدم نظام المعلومات اإللكتروني للديوان في عملية التوظيف 
الحكومي بمراحلها الثالث : استقطاب )جلب( المتقدمين واختيار 

 التعيين . المرشحين واتخاذ قرار
     

      وني للديوان في عملية التدريب.يستخدم نظام المعلومات اإللكتر   .0

0.  
يستخدم نظام المعلومات اإللكتروني للديوان في مختلف عمليات 

 التنقالت الوظيفية )النقل والفصل والترقية وا ستقالة( .
     

0.  
يستخدم نظام المعلومات اإللكتروني للديوان في عملية تقييم أداء 

 الموظفين الحكوميين .
     

 

 

 مثانى / أثر استخدام نظام اممعلوما  اتموترونى ملداوان  ل  فعاماإل أداء امداوان اممحور ا

1.  
يساعد نظام المعلومات اإللكتروني للديوان على استقطاب 
)جذب( متقدمين للتوظيف يتمتعون بالمواصفات الوظيفية 

 األنسب للوظائف الشاغرظ .
     

0.  
لى استقطاب يساعد نظام المعلومات اإللكتروني للديوان ع

 من المتقدمين للوظائف الشاغرظ . )جذب( العدد المناسب
     

0.  
يساعد نظام المعلومات اإللكتروني للديوان على توظيف أفضل 

 المتقدمين للتوظيف .
     

0.  
يساعد نظام المعلومات اإللكتروني للديوان على تحقيق التدريب 

 ات الحكومية(الحكومي ألهدافه )تلبية الحاجات التدريبية للمؤسس
     

0.  
يساعد نظام المعلومات اإللكتروني للديوان على اتخاذ قرارات 

 الوظيفية الصحيحة من نقل وفصل واستقالة وترقية. التنقالت
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 امااسااااااااااااااااااااااااااااؤال م
 أوافق
 ردرجإل
 ورارة
 جدا

 أوافق
 ردرجإل
 ورارة

 أوافق
 ردرجإل
 متوسطإل

 أوافق
 قلالإل

غار 
 أوافق

6.  
يساعد نظام المعلومات اإللكتروني للديوان على تقييم حقيقي 

 ألداء الموظفين الحكوميين يحدد نقاط ضعفهم وقوتهم .
     

 

 

 ممحور امثامث / أثر استخدام نظام اممعلوما  اتموترونى ملداوان  ل  وفاءة أداء امداوان ا
إلخ( والمعنوية )كالجهد البدني  .. المادية )األموال واألجهزظ والبرمجيات -/ مالكفاءظم تعني تقليل الموارد  مالحظإل

 أو/و زيادظ حجم اإلنتاج . إنتاج نفس حجم العمل ، المستنفذظ في -والذهني والنفسي .. إلخ( 

1.  

يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى زيادظ 
بمراحلها الثالث : استقطاب  -التوظيف الحكومي  كفاءظ عملية

المرشحين من بينهم ثم اتخاذ قرار  )جلب( المتقدمين ثم اختيار
 . - التعيين

     

0.  
للديوان إلى زيادظ  يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني

 كفاءظ عملية التدريب الحكومي .
     

0.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى زيادظ 

تشمل النقل والفصل  -إدارظ التنقالت الوظيفية  كفاءظ عملية
 . -وا ستقالة والترقية

     

0.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى زيادظ 

 كفاءظ عملية تقييم أداء الموظفين الحكوميين.
     

 

 

 اممحور امرارع/ أثر استخدام نظام اممعلوما  اتموترونى ملداوان  ل  اممّدة امالزمإل ألداء امداوان 

1.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى تقليل 

 الجدد .الوقت المستنفذ في عملية توظيف الموظفين الحكوميين 
     

0.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى تقليل 

 الوقت المستنفذ في إدارظ التدريب الحكومي .
     

0.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى تقليل 

في إدارظ عمليات التنقل الوظيفي )نقل أو فصل  الوقت المستنفذ
 . أو ترقية أو استقالة(

     

0.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى تقليل 

 الوقت المستنفذ في تقييم أداء الموظفين .
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 امااسااااااااااااااااااااااااااااؤال م
 أوافق
 ردرجإل
 ورارة
 جدا

 أوافق
 ردرجإل
 ورارة

 أوافق
 ردرجإل
 متوسطإل

 أوافق
 قلالإل

غار 
 أوافق

 اممحور امخامس / أثر استخدام نظام اممعلوما  اتموترونى ملداوان  ل  جودة أداء امداوان 

1.  
حقيق يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى ت

 جودظ عملية التوظيف الحكومي .
     

0.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى تحقيق 

 جودظ التدريب الحكومي الذي يتلقاه موظفي الحكومة .
     

0.  
المعلومات اإللكتروني للديوان إلى تحقيق يؤدي استخدام نظام 

 جودظ قرارات التنقل الوظيفي )نقل ، فصل ، ترقية ، استقالة( .
     

0.  
يؤدي استخدام نظام المعلومات اإللكتروني للديوان إلى تحقيق 

 جودظ تقييم أداء الموظفين الحكوميين .
     

 

 

 ن على أداء الديوان لوظائفه :أود أن أضيف ما يلي حول أثر نظام معلومات الديوا  .1

 

 
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 أشكرك شكرا جزيال ، جزاك اهلل خيرا
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 قائمة بأمساء جلنة حتكيم استبانة الدراسة
 

 حوم استرانإل امدراسإل :

 : اتداراانمن 

 . تجارظ بالجامعة اإلسالمية وأستاذ اإلدارظ فيها () عميد كلية ال الفرا محمد ماجد د. أ. .1
 . ) األستاذ المشارك في كلية التجارظ بالجامعة اإلسالمية ( وادي عبد اللطيف رشدي د. .0
 . ) األستاذ المشارك في كلية التجارظ بالجامعة اإلسالمية ( أبو الرووسعلي سامي  د. .0
 . ي كلية التجارظ بالجامعة اإلسالمية () األستاذ المساعد ف حمدعبد الجواد أبو بسام  د. .0
إسةةماعيل شةةبات ) األسةةتاذ المسةةاعد فةةي كليةةة العلةةوم اإلداريةةة وا قتصةةادية  جةةالل شةةبات د. .0

 . بجامعة القدس المفتوحة (
) األسةةةتاذظ المسةةةاعدظ فةةةي كليةةةة ا قتصةةةاد والعلةةةوم اإلداريةةةة  التلبةةةانيعبةةةد الهةةةادي د. نهايةةةة  .6

 . بجامعة األزهر (
 

 : ئااناتحصاومن 

 . خالد صافي ) أستاذ اإلحصاء المشارك في كلية التجارظ بالجامعة اإلسالمية ( سمير د. .7
 . ) أستاذ اإلحصاء المساعد في كلية التجارظ بالجامعة اإلسالمية ( بركات محمد نافذ د. .8

 

 : امتررواانومن 

 . ستاذ فيها () عميد كلية التربية بالجامعة اإلسالمية واأل الحوليعبد اهلل أ.د.عليان  .9
 

 : مدراء داوان امموظفانومن 

 . (بديوان الموظفين اإلدارظ العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات) مدير م. أسامة يونس  .13
 . (بديوان الموظفين وحدظ العالقات العامة) مدير  مؤمن عبد الواحدأ.  .11
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 املساندة حماور املقابالت مع بعض مدراء اإلدارات العامة والوحدات

 فـي ديوان املوظفني العام يف قطاع

 ....................المسمى الوظيفي : ..... .....ا سم : ............................
  ؟لديوانللموارد البشرية في ااإللكترونية أسباب تبني اإلدارظ ما هي 
  ؟لديوانللموارد البشرية في اأهداف تطبيق اإلدارظ اإللكترونية ما هي 
  ؟للديواناإللكتروني نظام معلومات الموارد البشرية ممَّ يتكون 
  ؟لديواناإللكتروني ل الجهات التي يخدمها نظام معلومات الموارد البشريةما 
  فةةي  البشةرية التةةي يةدعمها نظةةام معلومةات المةةوارد البشةرية اإللكترونةةي وظةائف المةةواردمةا هةةي

 الديوان؟مختلف إدارات ووحدات 
  الديوان؟مختلف إدارات ووحدات في  ما زالت تؤدى ورقيا   وظائف الموارد البشرية التيما هي 
 ما هي جوانب العمل التي ما زالت غير محوسبة في الديوان أو في تعامالته الخارجية ؟ 
  دارات والوحدات ؟ من تلك اإل فعال نظام معلومات الموارد البشرية اإللكترونيهل يستخدم 
  ؟ تعترض نظام معلومات الموارد البشرية اإللكتروني للديوانما هي الصعوبات التي 
 

 .......................المسمى الوظيفي : .. .....ا سم : ............................
  فةةي وظةائف المةةوارد البشةرية التةةي يةدعمها نظةةام معلومةات المةةوارد البشةرية اإللكترونةةيهةةي مةا 

 ؟ تك/وحدتكإدار 
  في إدارتك/وحدتك ؟ ما زالت تؤدى ورقيا   وظائف الموارد البشرية التيما هي 
  العمةةل ) داخةةل وخةةارج  فةةي أداء فعةةال نظةةام معلومةةات المةةوارد البشةةرية اإللكترونةيهةل يسةةتخدم

 الديوان ( ؟ 
  فةةةي نظةةةام معلومةةةات المةةةوارد البشةةةرية اإللكترونةةةي اسةةةتخدام  تعتةةةرضمةةةا هةةةي الصةةةعوبات التةةةي

 ؟إدارتك/وحدتك
  ا سةتفادظ نظةام معلومةات لتحسين أداء اإلدارظ/الوحدظ و الديوان عموما ، ولتحسين ماذا تقترح

 الموارد البشرية اإللكتروني للديوان ؟
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 قائمة بأمساء من أجريت معهم مقابالت الدراسة
 

 تاراخ اممقارلإل موضوع اممقارلإل اممسم  اموظافى االسم م
مدير اإلدارظ العامةة  م . نائل الدهشان  .1

للحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
وتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 المعلومات )حينها(

اسةةةةةتطالع واقةةةةةع نظةةةةةام معلومةةةةةات المةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةةةةةةةرية اإللكترونةةةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةديوان 

 واستخداماته .

13/30/0313 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدظ  أ. مؤمن عبد الواحد  .0
 العالقات العامة.

الحصةةول علةةى موافقةةة مبدئيةةة علةةى إجةةراء 
 الدراسة ، وتنسيق خطوات إجراءها

17/13/0310 

مدير اإلدارظ العامةة  م . أسامة يونس  .0
للحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
وتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 المعلومات .

نظةةةةةةام معلومةةةةةةات التعةةةةةةرف علةةةةةةى خةةةةةةدمات 
نةةةةةي فةةةةةي الةةةةةديوان المةةةةةوارد البشةةةةةرية اإللكترو 

واسةةةةةتخداماته داخلةةةةةه وخارجةةةةةه ، ووظةةةةةائف 
 إدارظ الموارد البشرية التي يدعمها .

03/11/0310 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدظ  أ. مؤمن عبد الواحد  .0
 العالقات العامة .

تحكةةةةيم اسةةةةتبانة الدراسةةةةة ، واختيةةةةار موعةةةةد 
 لتوزيعها وجمعها .

00/10/0310 

مدير اإلدارظ العامةة  م . أسامة يونس  .0
للحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 

تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و 
 المعلومات .

تحكةةةةيم ا سةةةةتبانة ، وتحديةةةةةد آليةةةةة توزيعهةةةةةا 
 إلكترونيةةا علةةى مةةوظفي الةةديوان مةةن خةةالل 
نظةام معلومةات المةوارد البشةرية اإللكترونةي 

 في الديوان نفسه .

00/10/0310 

اإلدارظ العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ . محمد أبو حية  .6
لتطةةةةةةةوير سياسةةةةةةةات 

 الموارد البشرية

جةةةةةةةةةةةراء م قةةةةةةةةةةةابالت توزيةةةةةةةةةةةع ا سةةةةةةةةةةةتبانة ، وا 
 ( .0بالمحاور الواردظ في الملحق )

36/31/0310 

اإلدارظ العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فدوان أبو شريعة  .7
 للتعيينات 

جةةةةةةةةةةةراء مقةةةةةةةةةةةابالت  توزيةةةةةةةةةةةع ا سةةةةةةةةةةةتبانة ، وا 
 ( .0بالمحاور الواردظ في الملحق )

36/31/0310 

اإلدارظ العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  د. نبيل اللوح  .8
 للتدريب

جةةةةةةةةةةةراء مقةةةةةةةةةةةابالت  توزيةةةةةةةةةةةع ا سةةةةةةةةةةةتبانة ، وا 
 ( .0اردظ في الملحق )بالمحاور الو 

36/31/0310 

اإلدارظ العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  جالل السعودي  .9
 لشؤون الموظفين

جةةةةةةةةةةةراء مقةةةةةةةةةةةابالت  توزيةةةةةةةةةةةع ا سةةةةةةةةةةةتبانة ، وا 
 ( .0بالمحاور الواردظ في الملحق )

36/31/0310 

وحةةةةةةةةةةةدظ األرشةةةةةةةةةةةيف  زكريا جودظأ .   .13
 المركزي

جةراء  توزيع ا ستبانة في الدائرظ/الوحةدظ ، وا 
 ( 0ردظ في الملحق )مقابالت بالمحاور الوا

36/31/0310 

 



 

176 

 (0امللحق )

 صورة عن كتاب اجلامعة إىل الديوان لتسهيل مهمة الطالب يف إمتام الدراسة

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


