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المستخلص

تهدف هذه لدد لاةذا لدذل لدت ذاف أثذل ستذا لةذتبدلة لدتحتذا لدتنتتذا دتاحمدموتذت لدى ثمىذتا أثذل لدل لدىذملاد
لدبشذذا ا فذذا لدوتى ذذتا لدنةمىتذذا مهد ذ ىذذث بذذحج لدبنذذ ،فذذا نوذذة ل،دل ف محمأتذذا ل،دل ف مة ذذت

ل،دل مةذذاأا

ل،حوتز متبةتط ل،و لا لاف مقد لبتيذاا وتى ذا دتذتدل دتشذبتك هدذ ىذث بذحج لتوتهذتا مل لا ىمن يهذت مىذث تذة

لدبذذامب توىثذذا ىذذث لدى تانذذتا دتةذذتهة فذذا افذذم متنةذذيث سدل ىمن يهذذت مبتدتذذتدا ت ذذمد أثذذل لدلاهذذت لد ذذتة متهذذدف
لدد لاة ذذا لتا ذذت لد ذذل لدت ذذاف أث ذذل لحنى ذذا لدىذ ذملاد لدبش ذذا ا لدىة ذذتبدىا نتدت ذذت ف ذذا لدى ةة ذذتا ل،اتدتىت ذذاف ملحنى ذذا

لدبدىتا لدت ثتىتا دىت دهىت ىث دما ةتيا فا لدتموه حنم لةتبدلة لدتاحمدموتذت فذا لدلا لدىذملاد لدبشذا ا مقذد تاذمث

ىوتىذذم لدد لاةذذا ىذذث لدىةذذتمتتا ل،دلا ذذا مل،اتدتىتذذا للدىبتث ذذا فذذا لدوتى ذذاف ملةذذتبدة لدبتنتذذتث لةذذتتتتث ىةذذمث ىذذث

( 40ف ذذا ك ةذذتدل دثد لاةذذا ملدىذذحهت لدمي ذ ا لدتنثيثذذا دتن يذذب سهذذدلف لدد لاةذذا نيذذ ،تث ذ أذذدد لةذذتىتاا ل،ةذذتتتتث
لدى تىد فا لدتنثيل ( 83لةتىتا ك مقد شذىثا لدد لاةذا أااذت در ذتا لدحنذام ملدى ذتهتىا دثىماذم دثمقذمف أثذل
بث يته لدحنا اف مب ض لددالةتا لدةتب ا دحةت تد ىحهت فا تنديد لدىتغيالا لدى تا فذا لشذةتدتا لدد لاةذاف متاذىث

فااذذيتيث ااتةذذيتيثف لىذذت لل ذذتا لدىيذذدلحا ملدذذهم ت ذذد توةذذيد در ذذتا لدحنذذام أثذذل لاض لدملقذذمف فث ذذد تذذة تيذذىتة
لةذ ذذتبتحا دوىذ ذذم لدتتتحذ ذذتا ملدى ثمىذ ذذتا متمز هذ ذذت أثذ ذذل لد يحذ ذذا لدىةذ ذذتهدفا فذ ذذا وتى ذ ذذا دتذ ذذتدل مبتةذ ذذتبدلة ل،ةذ ذذتدي

ل،نيذذتاتا تذذة تنثيذذل تتتحذذتا ل،ةذذتبتحه ملبتبذذتا لد ااذذتتا ملةذذتبحك لدحتذذتات مت ذذدتة لدى تانذذتا بشذ ث لدىماذذم
مقد تميثا لدد لاةذا لدذل موذمد أحقذا تذيث لةذتبدلة لدتحتذا لدتنتتذا دتاحمدموتذت لدى ثمىذتا ملدل لدىذملاد لدبشذا ا مقذد

تثغا قم لد حقا  %44.6مهد تحت ل أثل قتىا ى تىذل ل،اتبذتو مهذهل ت ةذا لث لةذتبدلة لدتحتذا لدتنتتذا دتاحمدموتذت
لدى ثمىتا فا وتى ا دتتدل ةي دم لدل تنةيث مافم ىةتمتتا لدل لدىملاد لدبشا ا ىث ني ،ةذاأا مدقذا ل،حوذتز

م ذذدج لتاذذت أثذذل موذذمد ستذذا لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا أثذذل لدل لد ذذتىثيث ىذذث ز ذذتد فذذا نو ذة
لدبذذدىتا مفذذا ى ذذدج ل،أىذذتج لدىحوذذز مدقتهذذت مومدتهذذت مز ذذتد لدا ذذت

ملدغذذت لداتيذذا ىذذث ل،و ذ لا لا ملدتحةذذيب ت ذيث

ل،أىتج ىىت يح ةس أثل تبةتط لد ىل
Abstract
This study aims to identify the impact of using the infrastructure of the Information
Technology (IT) on the performance of human resources in the public universities. This
process is done by doing research in the size, quality, and efficiency of the performance, also
speed of achievement and simplification of procedures. Diyala University was chosen for the
diagnosis through the opinions and attitudes of its employees. Consequently, suggestions that
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contribute to improve the performance of the employees and thus its overall performance are
obtained. Another objective of this study is identifying the human resources which are
currently used in academic institutions and educational services systems because the
significant role of these resources in the trend towards usage of technology in human
resources management. The study considers various administrative and academic levels in the
university community. The researchers used a questionnaire composed of (40 items) as a tool
to study and descriptive analytical method in order to achieve the objectives of the study. The
number of questionnaire forms which are used in the analysis is (83).
The study includes a presentation of the theoretical and conceptual framework of the subject
to find out its background theory. In addition, some previous studies are considered in order
to determine the influencing variables in the problematic study, including two major
assumptions. For the empirical framework, which is the embodiment of the theoretical
framework in reality, a questionnaire is designed to collect data and information by taking
samples from Diyala University. Statistical methods were used to analysis the questionnaire
data, test hypotheses, obtain conclusions and assess suggestions on the subject. The study
found a relationship between the usage of the infrastructure for information technology and
human resources performance. The relationship found to be 44.6 percent, based on the value
that the utilization of the infrastructure for of the correlation coefficient. This explains
information technology in Diyala University will improve the performance of human resource
in terms of speed and accuracy of achievement. Moreover, it indicates the presence of the
effect of using the infrastructure of information technology on the performance of employees
by increasing services, rate of the achieved work, accuracy, quality and efficiency. Also it will
help canceling many procedures and coordinate between the business, which is reflected on
simplifying work.

فتنذذا لدتذذما لدى ثمىتتتذذا لدتذذا لح ث ذذا ش ذ لااتهت ىحذذد لد ذذد لمبيذذا ىذذث لد ذذاث لدىتاذذا سفتقذذت ملة ذ ا نذذمج

:المقدمة

 سحنىتهذذت مسةذذتديتهت ممدتذذا لد ىذذل فيهذذت ىىذذت يذذح ةس أثذذل لدىذمل حيثف تذذل أثذذل ةذذل ى ةةذذتا،تحىتذذا للدلالا متنذذدي

لددمدذا فذا يذما احوذذتز بذدىتا بشذةل ساتذذا ت ذم لا مفتأثتذا ملث لدتنذمج لدذذهم لندتتذه تثذ لدتذذما ىذث تغيذا وذذهام
فذذا نذذل لحتشذذتا لةذذتبدلة لدنتةذذم ف مىذذت يالف ذذه ىذذث ز ذذتد يمىتذذا فذذا سأذذدلد ىةذذتبدىا لدى ثمىذذتاف لدتذذا ت ذذد ىذذمادل
بيذذا،محذذا ل،كف مقذذد شذذهدا لBoundless( فذذا أيذذا ت ثذذب أثتذذه تةذذىتا بذذح نذذدمد

لقتيذذتدتت فذذا أذذتدة ت ذذت

ت ذذمالا ة ذذا ا مبي ذذا ىة ذذتمقا ف ذذا ةتف ذذا ىح ذذتنا لدنت ذذت ستازه ذذت ه ذذه لدت ذذمالا ملدت ذذا ىي ذذزا مقتح ذذت لدن ذذتداف ه ذذا

لدديحتىتةتا لدتذا أافهذت لدىوذتج لدتاحمدذموا بتيذا تثذ لدىت ث ذا بى تدوذا لدى ثمىذتا موتهذت سم بىذت سيذبـ ت ذاف تذ ذ
حشذ ا لدبشذا ا ملدتذا،أتىتد لدىتزليد ملدىةتف حنم لةت ىتدهت متمنت هت ب م فا ى نة ل،(تاحمدموتت لدى ثمىتاكف مل
ن ذذا متت ثذذب لدلا لدى ذملاد لدبشذذا ا بىوىمأذذا ىذذث لدةتتةذذتا ملدىىتاةذذتا، ىذذث لدىتمقذذم لث ت ذذاض ةذذت اتهت د ذذمد
أى ذذتج دىىتاة ذذا،حشذ ذ ا لدىت ث ذذا ب ذذتدلا لدىذ ذملاد لدبش ذذا ا ملدت ذذا تنت ذذتب لديه ذذت ىحنى ذذا ل،لدى ثمب ذذا دتح ي ذذه ىبتث ذذف ل

دلام لدىت ثذب تتنديذد لنتتتوذتا لدىشذام ىذث،منتا هت فا نل لدتياا لدىتغيا دثىحنىتا مدحأىتجف مها لدحشذتو ل
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لدىذ ذملاد لد تىث ذذاف ملد ى ذذل أث ذذل تمفياه ذذت بت،أ ذذدلد ملدا تت ذذتا لدت ذذا تتحتةذ ذ
لةذتبدلة تثذ لدىذملاد لةذتبدلىت ف ذت ،فذذا تن يذب لهذدلف لدا ذذت

ى ذذم لنتتتو ذذتا لدىش ذذام ف ملد ى ذذل أث ذذل

ل،حتتوتذا ةذل هذذهل ةذتث دذه لح ةتةذذه لدملاذـ أثذذل

وىتذم ق تأذتا لدىوتىذذم مى ةةذتته لدىبتث ذاف مبتيذذا ق ذت لدت ثذتة لد ذذتدا مىذتياتبط توتى تتهذت لدتذذا لبذها أثذذل

أتت هذذت ىهىذذه لأذذدلد لدىذذماد لدبشذذام متتهيثذذه متدا بذذه دثميذذمج بذذه لدذذل ىةذذتمتتا لاتدتىتذذا ىت دىالاذذتفا لدذذل لدملاهذذت

ل،باى فا لدبن ،لد ثىا مبدىا لدىوتىم

المبحث االول منهجية البحث والدراسات السابقة
 - 1-1مشكلة البحث:

اىث لدىت ثبتا لدنديتا دىملابا لدت مالا فا تياا لد ىل تتاز أىثتا لةتبدلة تاحثموتذت لدى ثمىذتا فذا لدوتى ذتا
لدنةمىتذذا ةىت ث ذ

ااتةذذا تث ذ لدت ذذمالا لداتيذذا ممو ذ

أثذذل لدوتى ذذتا لدنةمىتذذا تتحيهذذت ملدتايذذف ى هذذت متموتذذه

لد ذذتىثيث دت تت ه ذذت ىذذث ه ذذهل لدىح ثذذب تتىن ذذما ىشذذةثا لدبن ذذ ،فذذا لدةذ ذ لج لدتذذتدا "مـــا مـــدد اســـتخدام ت نولوجيـــا
المعلومات واثرها على اداء الموارد البشرية في الجامعات الحكومية"
 - 2-1فرضيات البحث:

 ، -1تمود فذام هلا د،دذا لنيذتاتا تذيث لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا ملتاهذت أثذل لدل لدىذملاد لدبشذا ا ت ذزى
دثىتغيالا لددىغالفتاف متت ا ىحهت لد ااتتا لدتتدتا:

س ، -تمود فام هلا د،دا لنيتاتا تيث تاحمدموتت لدى ثمىتا ملدل لدىملاد لدبشا ا ت زى دىتغيا لد ىا

 ، -تمود فام هلا د،دا لنيتاتا تيث تاحمدموتت لدى ثمىتا ملدل لدىملاد لدبشا ا ت زى دىتغيا لدوحس

ب ، -تموذذد فذذام هلا د،دذذا لنيذذتاتا تذذيث تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ملدل لدى ذملاد لدبشذذا ا ت ذذزى دىتغيذذا لدنتد ذا
ل،وتىتأتا

د ، -تموذذد فذذام هلا د،دذذا لنيذذتاتا تذذيث تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ملدل لدى ذملاد لدبشذذا ا ت ذذزى دىتغيذذا لدى ه ذل
لد ثىا

ه ، -تمو ذذد ف ذذام هلا د،د ذذا لني ذذتاتا ت ذذيث تاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا ملدل لدىذ ذملاد لدبش ذذا ا ت ذ ذزى دىتغي ذذا أ ذذدد
ةحملا لدبتا

 ، -2تموذذد أحقذذا هلا د،دذذا لنيذذتاتا تذذيث لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ملدل لدى ذملاد لدبشذذا ا (نوذذة ل،دل ف
ةت

ل،دل ف حمأتا ل،دل ف ةاأا ل،حوتزف تبةتط لد ىلك متت ا أث هه لد ااتا لد ااتتا لد اأتا لدتتدتا:

س ، -تمود أحقا هلا د،ده لنيتاتا تيث لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا منوة ل،دل
 ، -تمود أحقا هلا د،ده لنيتاتا تيث لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا مة ت

ل،دل

ب ، -تمود أحقا هلا د،ده لنيتاتا تيث لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا محمأتا ل،دل

د ، -تمود أحقا هلا د،ده لنيتاتا تيث لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا ةاأا ل،حوتز
ه ، -تمود أحقا هلا د،ده لنيتاتا تيث لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا متبةط لد ىل
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 - 3-1اهداف البحث:

 1لة ذذتوح لدغى ذذمضف متما ذذتـ لد ذذا ى تو ذذت ىما ذذم تاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتاف مب ذذض لدىيذ ذ حنتا لدش ذذتا ا
ملدىتدلمدا

 2ل،شتا لدل لدمام لدنتدا مت دتة تيما نمدهف مةيف ستاا تاحمدموتت لدى ثمىتا أثل لدل لدىملاد لدبشا ا
 3ت دة تيما ى تاح نمج تت ا لدىملاد لدبشا ا فا أيا لدى ثمىتا

 4ت ذذدتة يذذما دملقذذم لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فذذا لدى ةةذذتا لدت ثتىتذذا مةيذذف لحهذذت ستذذاا أثذذل لدل ل،فذذالد
لد تىثيث تهت

 5لدبذذامب تحتذذتات ت تيذذب تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فذذا وتى ذذا دتذذتدلف ملدتميذذتتا لدىحتةذذبا دت ز ذذز ىةذذتمى ت تت ذذه
مل،حت ت ىث ىزلتت
 - 4-1اهمية البحث:
 1يتحتمج ى ةةا ىث ى ةةتا لدت ثتة لدتا ت د ىيد لا دثىهتالا ملدا ت لا لدتا تافد لدىوتىم بتنتتتوته
 2ياةز لدبن ،لدام أثذل ل،ةذتدي

لدنديتذا فتىذت يبذك لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتاف مىذدى لةذتبدلىهت فذا

لدى ةةتا لدت ثتىتاف ملأتبتاهت ةحىمهب يتدـ دثت تيب أثل لدى ةةتا لد تىا ملدبتيا

 3لهىتا أتىل لدتاحمدوتت فا لدت تيا أثل ة ت
لدبتك

 4ز تد ة ت

لدل لدىحنىتا مت م اهذت بشذةل أذتةف ةذمل فذا لد ذت لد ذتة لم

مفتأثتا لدىمةةتا لدت ثتىتا ىث بحج لةتبدلة  ICTلدىبتث ا فا ةتفا منتا هت

 5سهىتا لدمقمف أثل أحتيا مىنتما لدتما لد ثىتذا ملدتاحمدموتذا لدتذا تملوذه لدى ةةذتا لدت ثتىتذا ملدتاومتذا فذا
أتدة لديمة

 6ى اف ذذا تذ ذ تيا تاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا ةتن ذذد له ذذة لدت ذذمالا ف ذذا لد ذذاث لد ذذتدة أث ذذل لدلا مةتتة ذذتا موذ ذالىت لدلا
لدىملاد لدبشا اف مأثل لحنىا لد ىل لدىت ث ا ملدىةتالا لدمنت تا دث مى لد تىثا

 7ل،ةذذت تد لد ثىتذذا ملدت تت تذذا ىذذث ىوذذت،ا لدتاحمدموتذذت لدنديتذذا فذذا ىوذذت،ا لدت ثذذتة ملدتذذدا

ملدبنذذ ،لد ثىذذا

ملد لا لدىملاد لدبشا ا فا وتى ا دتذتدلف ،أذدلد حمأتذا ىذث لدىذملاد لدبشذا ا هلا ىهذتالا مقذدالا لتتاتا ذا قذتدا
أثل ىملوها تندتتا لدتما لد ثىتا ملدتاحمدموتا
 - 5-1أنموج البحث:

لدىتغيا لدىةت ل :تاحمدموتذت لدى ثمىذتا فى هذمة تاحمدموتذت لدى ثمىذتاف لهىتذا تاحمدموتذت لدى ثمىذتاف فملاذد تاحمدموتذت

لدى ثمىتا مىةمحتتهت
لدىتغي ذذا لدت ذذتبم :لدل لدىذ ذملاد لدبش ذذا ا فى ه ذذمة لدىذ ذملاد لدبش ذذا اف نو ذذة ل،دل ف ة ذذت
ل،حوتزف تبةتط لد ىلف
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شكل رقم ( :)1أنموذج البحث

المصدر :من اعداد الباحثان

 -6-1نبذة عن جامعة ديالى

تة ت ةتةهت دنتوا ىثنا
ت تتا وتى ا دتتدل لندى لدوتى تا لدنةمىتا لدتتب ا دمزلا لدت ثتة لد تدا ملدبن ،لد ثىا ّ
تىتثا فا احشت ههل لدىاةز لد ثىا ،ةتت ت لدزبة لد حتا لدنتيل فا وتى تا بغدلد بتدداوا لممدلف متتحتتً
دافد لدىةيا لد ثىتا ملدناتا ا دثىنتفنا ملةتت ت ل،أدلد لدىتزليد ىث ثبا لدىنتفناف ااتف ًا ادل ب ا
لةتت ت لدملفديث ىث لدىنتفنتا لدىوتما م ثبا لدىنتفنتا لدب يد ملد ثبا لد ا مدثوتى ا ةياح أثىا افتم

لدىةتمى ب ا ىمنا فا لةتندل ،لداثتتاف اه سحه أثل لدابة ىث ندلتتهت فإث ى دج لةتندل ،لداثتتا فيهت

ملد تمةم تملقم ةثيتيث فا لد تةف دتشىل ةثتتا لدنتةبتا ملدثغتا ملآلدل
لددالةتا ملدتيتىتة لدىتاتىثا دتمة تا لدوتى ا لدىةت تثتا ىث قتل لدىةت

ملدييدداف ي ةد دحت لحه تة اأدلد

ل،ةتشتام لدهحدةا دثوتى ا مهد ف

ح لدىبتشا تتح يه ل د ديد ىحهت متمفا لدوتى ا ةةث ىىتتز دث تدبتا دلبل
اىث لدىمقم لدااتةا دثوتى ا مقد تة ف ً
لدناة لدوتى ا مةةث دث ثبا بتاب لدوتى ا مةط لدىديحاف مت ةةا وتى ا دتتدل فا  1999/9/18مت تتا ىث
لدوتى تا ىتمة ا لدنوة اه تيل تقا ل،ةتت ت

 15000تد

لدتيىتىتا ب د لاتىتج احشت ةتفا ىالف هت لدبدىتا ساتا ىث

م تدبا مت تتا سهة ىاةز أثىا مت تفا ىتبيك اىث لدىنتفناف مقد ةتب ت ةتةهت احشت

ةثتتا لدهحدةا مةثتا لدتاوتا ل،ةتةتاف مةثتا لدتاوتا دث ثمة ل،حةتحتا مةثتا لدتاوتا لدا تاتا ملدتا ةتحا اىث

تشةتحا لدوتى ا لدىةتحيا ا فا نيحهت لدل لث تة ت ةتس لدوتى ا ةحا 1999ة

متاة لدوتى ا فا لدمقا

لدنتدا لاوم أشا ةثتا هلا تبييتا أثىتا ملحةتحتاف مفا ههل لدةتت فإث سهة بيتاك لداثتتا ملمقةتة
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دةحا

لد ثىتا لدتتب ا دهه لددالةا تة تنديدهت فا لدودمج اقة1( :ك ىم أدد ل،قةتة فا ةل ةثتا مأدد لد ح

2013ة

الجدول رقم ( :)1الكليات التابعة لجامعة ديالى لسنة 2013م.

اسم الكلية

ت

سنة التأسيس

عدد
االقسام
10

عدد
الطالب
3168
4381

1

كلية التربية االساسيـة

1977م

2

كلية التربية للعلوم االنسانيـة

1995م.

6

3

كلية التربية الرياضيـة

1998م.

2

422

4

كلية الهندسة

1998م.

7

1015

5

كليـة العلوم

2001م.

6

1177

6

كلية القانون والعلوم السياسية

2002م.

2

1215

7

كليــة الطــب

2002م.

12

318

8
9

كليـة الطب البيطري
كليــة الزراعـة

2002م.
2004م.

7
4

212
812

 10كليـة التربية للعلوم الصرفة

2008م.

3

1031

 11كليــة االدارة واالقتصـاد
 12كليـة العلـوم اإلسالمية
 13كليـــة الفنون الجميلة

2009م.
2009م.
2011م.

2
2
2

593
611
54

2
65

50
15059

2013م.
 14كلية التربية للبنات
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

شعار الكلية

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد على الموقع االلكتروني وسجالت جامعة ديالى

 -7-1منهج ومجتمع الدراسة.

 -1ىحهت لددالةا :لةتبدة لدبتنتتث لدىحهت لدمي ا لدتنثيثا ملدىيدلحا لدهم نتم ،ىث بحده ميذف ستذا لةذتبدلة
لدتحذذل لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا أثذذل لدل لدىذملاد لدبشذذا ا فذذا وتى ذذا دتذذتدلف ،حهذذت لاتذذا ملحةذ

لدىحذذتهت

لدبنتتذذا دميذذف لدنذذتها ىماذذم للدد لاةذذا مىذذث لوذذل تن يذذب لهذذدلف لدد لاةذذاف لأتىذذد لدبتنتذذتث أثذذل ىيذذدا ث

ىث لدتتتحتا:

س -لدىيذذتدا ل،مدتذذا دثتتتحذذتا :دى تدوذذا لدوملحذ

لدتنثيثتذذا دىماذذم لدد لاةذذا لةذذتبدة لدبتنتذذتث ل،ةذذتتتتث دوىذذم

لدتتتحذذتا ل،مدتذذا ةذ دل ااتةذذتا دثبنذذ،ف يذذىىا بيتيذذت دهذذهل لدغذذاض دنيذذا متوىتذذم لدى ثمىذذتا لدحزىذذا

أث ىمام لددالةا

 لدى تبحا لدشبيتا :بغاض لدت اف أث قا أثل ملقم لدى ةةا لدت ثتىتا لدبتا ا دثد لاةذا فتىذت يبذكىماذذم لدد لاةذذاف قذذتة لدبتنتذذتث ب ذ و لا ى ذذتبحا ىيدلحتذذا أديذذد ىذذم ىذذمن ا لدوتى ذذتا لدذذهيث دهذذة أحقذذا

ىبتش ذذا بىما ذذم لدداة ذذاف ني ذذ ،تا ذذمث د ذذدى لدبتنت ذذتث ي ذذما ىتاتىث ذذا أ ذذث ملق ذذم ه ذذه لدى ةة ذذا لدت ثتىت ذذا
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(وتى ذذا دتذذتدل – لد ذ ذ لا ك ملدتذذا ة ذذتهىا فذذا لت ذذا لدد لاةذذا متموتذذه لدبتنت ذذتث بشذذةل ف ذذتج دتن يذذب لدحتذذتات
لدىاوم ىث لددالةا

 -2ىوتىم لددالةا ملدل لددالةا:

س -ىوتىم لددالةا :يتامث ىوتىم لددالةا ىذث لد ذتىثيث فذا ااتةذا وتى ذا دتذتدل ملداثتذتا لدتتب ذا دهذت بىبتثذف

فاذذتتهة لدمنت تذذاف مىذذث تذذيث هذذهل لدىوتىذذم تذذة لبتتذذتا أيحذذا أش ذملاتا دىذذمن يث ت ىثذذمث فذذا لدمنذذدلا لدتتدتذذا:
(ىاةذذز لدنتةذذبا مل،حتاحذذاف مش ذ با لدى ثمىتتتذذاف مش ذ با لدى ذملاد لدبشذذا اف ممنذذد ل،دلا ل،دااتمحتذذاكف موث ذ

أذ ذذدد لف ذ ذالد أيحذ ذذا لدد لاةذ ذذا (116ك ىمنذ ذذف مىمن ذ ذذاف تذ ذذة تمز ذ ذذم لةذ ذذتىتا ل،ةذ ذذتتتتث أثذ ذذيهةف مةذ ذذتث أذ ذذدد
ل،ةتىتالا لدىةتاو ا (83ك لةتىتا

 -لدل لدد لاة ذذا :بغت ذذا لدني ذذمج أث ذذل لدتتتح ذذتا ملدى ثمى ذذتا ى ذذث لفذ ذالد ىوتى ذذم لدد لاة ذذا ت ثذ ذ

ل،ى ذذا تي ذذىتة

لةتبتحا بيتيت دههل لدغاض مهدذ تحذت ل أثذل فااذتتا لدد لاةذا مىتغيالتهذت لدتتب ذا (لدل لدىذملاد لدبشذا اك
ملدىةذت ثا (لةذتبدلة لدتحذل لدتنتتذا دتاحمدموتذت لدى ثمىذتاك مةتحذا أىثتذا لدتمز ذم لداتامحتذا نيذ ،تذة تيذذىتة

حىذمهب لةذذتىتا لةذذتتتتث ل،داتامحتذذا مىذث تذذة تذذة ماذذم لدذالبط أثذذل ىمقذذم وتى ذذا دتذتدل داذذا تاذذمث بىتحذذتمج
أيحذا لدد لاةذذا نيذ ،تاةذذل ل،وتبذتا ب ذذد ت تاذا ل،ةذذتتتتث لدذل ل،ىيذذل لدبذتك بتدبتنذذ ،ىبتشذاتت ب ذذد لاىذذتج
لدت تااف مىث تة قتة لدبتنتتث تتنثيثهت تهدف لدميمج دد،،ا هلا قتىا مى شذالا تذدأة ىماذم لدد لاةذاف

متودا ل،شتا لدذل لححذت لةذتبدلىت لدبتنتذتث ى تذتس (LIKERT SCALEك لدبىتةذا فذا لدل لدد لاةذا مهدذ

دغتتتا لدتنثيل ل،نيتاا
 -3لةذذتدي

تنثيذذل لدتتتحذذتا :تذذة تنثيذذل لدتتتحذذتا مى تدوتهذذت تملة ذ ا لدتاحذذتىت (SPSSك ملأتىذذدا أىثتذذا لدتنثيذذل

أثل تنثيل ل،أتىتدتا دثت اد ىث ىدى تبذتا لدل لدد لاةذا ىذث بذحج ى تىذل سد ذت ةامحبذتد ملدوذدمج اقذة2( :ك

يماـ قتىا لد ت دال ىتغيا ىث ىتغا تا لددالةا مها قتة ى تمدا مى تا أث يد ل،دل

جدول رقم ( :)2نتائج صدق مقياس استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واداء الموارد البشرية.
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوات
اداء الموارد البشرية
الكلية
0.797
0.608
0.791
ألفا كرونباخ
20
20
40
عدد الفقرات

 -ى تتس ل،نيت لدمي ا (لدتاالاف لدىتمة تا لدنةتتتاف ل،حن لافذتا لدى تتا ذاك دتتذتث بيذتاك لد يحذا متنثيذل

ل،حندلا لدبةتط مى تىل لاتبتو تيامةمث د تتس لد حقا تذيث لدىتغيذا لدىةذت ل ملدتذتبم ملبتبذتا (F-TESTكف (T-

TESTك لدتا لةتبدىا فا لبتبتا لد ااتتا متنثيل لدتبتيث ل،نتدم (ONE WOY ANOVAك

 -4نذذدمد لدد لاةذذا :لقتيذذاا أثذذل د لاةذذا لد حقذذا تذذيث لدىتغيذذا لدتذذتبم ملدىةذذت ل مستذذا لدةذذىتا لدشبيذذتا ملدمنت تذذا
،فالد لد يحا أثل مومد أحقا تذيث لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا ملدل لدىذملاد لدبشذا ا لبتيذاا وتى ذا دتذتدل

– لد لا ىيدلحت دثدالةاف ددماهت لدهتة فا لدتحىتا لدشتىثا مهد ىث بحج لتوتهتا ىمن يهت
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 -8-1الدراسات السابقة:

( -1دراســة الع ـ،اونص ونصــير )2012ف فستذذا ل،تذذدل ل،دلام أثذذل تنةذذيث ىةذذتمى سدل لدلا لدى ذملاد لدبشذذا ا ف ذا
لدتح ذذم لدتوتا ذذا ل،ادحت ذذاف تحتمد ذذا لدد لاة ذذا لدىن ذذما لدو ذذمهام دثىحنى ذذتا لدى تي ذذا لدىدأ ذذا لد ذذهم ت ذذمة أث ذذل

ت م اهت دتياا تحنتىتا ت ىل أثل تثذما ل،توتهذتا ل،تدلأتذا فذا ىذحهت فةذام مأثىذاف ت ذمة أثذل قذتة مى ذتييا

مىىتاةذذتا منت تذذا تذذح ةس أثذذل تنةذذيث سدل لد ذذتىثيث فذذا لدىحنىذذا ملدحنذذتة ل،دلام لدىذذاث لدذذهم  ،يتيذذف
بتدت يد سم لدوىمدف ملدىحتد لدتحنتىا لدهم تةمد لدت ا تيث لد ذتىثيث ملدتذا هذا سةذتس تحىتذا ل،تيذتج لدى تذمح
لدهم تةتأد تدما أثل تدفب لدى ثمىتا منل لدىشةحاف ىذث شذتحهت لث تذ تا أثذل لدةذثم ل،تذدلأا متنةذيث

سدل لدىحنىذذا أثذذل نذذد ة ذمل ف متميذذثا لدد لاةذذا لدذذل موذذمد لتذذا هم د،دذذه لنيذذتاتا دثىتغيذذا لدىةذذت ل ل،تذذدل

ل،دلام أثل لدىتغيا لدتتبم تنةيث لدل لدىملاد لدبشا اف ملث لدةثم لد تتدم يذاتبط ب حقذا ى حمتذا ىذم ل،تذدل
لدتحنتىاف فتأثتا قتأذد لدى ثمىذتا فذا لدتحذم ةتيذا وذدل مهلا ة ذت

أتدتذا بىذت يذح ةس ليوتتتذت أثذل ىةذتمى

ل،دل
 -2دراســـة (ع يــــة )2012ف فست ذذا لة ذذتبدلة تاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا أث ذذل ل،دل لد ذذمنت ا دث ذذتىثيث ف ذذا ل،وه ذذز

لدنةمىتذذا لدىنثتذذا – د لاةذذا ىيدلحتذذا فذذا وتى ذذا ماقثذذا (لدو لزاذذاكف تحتمدذذا هذذه لدد لاةذذا ستذذا لةذذتبدلة تاحمدوتذذت
لدى ثمى ذذتا أث ذذل ل،دل لد ذذمنت ا دث ذذتىثيث ف ذذا ل،وه ذذز لدنةمىت ذذاف له لبتي ذذاا وتى ذذا ماقث ذذا دتشذذبتك ملق ذذم

لة ذذتبدلة تاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا مى ذذدى ست ذذا أث ذذل ل،دل لد ذذمنت ا دث ذذتىثيث مهدذ ذ ى ذذث ب ذذحج لتوته ذذتا مل لا

ىمن يهذذتف مىذذث تذذة لدبذذامب بنىثذذا ىذذث لدى تانذذتا تةذذتهة فذذا افذذم متنةذذيث سدل ىمن يهذذت مبتدتذذتدا ت ذذمد أثذذل
لدلاهت لد تة
 -3دراســة (اليمـــي )2013ص فتنثيذذل ىةمحذذتا لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا د لاةذذا لةذذت حأتا فذذا تيا ذا
أ القتذذاف تة ذ ل لدد لاةذذا لدذذل تتذذتث تت ذذا لد حقذذا تذذيث ىةمحذذتا تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ملدتن ذذب ىذذث تت ذذا تث ذ

لد حق ذذا ف ذذا ملق ذذم ن ذذتج لدش ذذاةا لدىبنمت ذذا مسة ذذتبدىا ل،ة ذذتبتحا ةذ ذ دل دوى ذذم لدتتتح ذذتا ملدى ثمى ذذتا لدبتي ذذا

تتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا م ب ذذا أثذذل أيحذذا ىذذث (50ك فذذادل ىذذث لد ذذتىثيث فذذا لدشذاةا بغتذذا تن يذذب هذذدف لدبنذذ،
مل،وتبذذا أذذث تةذذت ،ا لدىشذذةثاف فاذذح أذذث لو ذ لا لدى ذذتبحا ملدى تتشذذا لدىيدلحتذذا مىالو ذذا متذذتاب مةذذوحا
لدشذذاةا دثت ذذاف أثذذل ملقذذم نذذتج لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فتىذذت يبذذك ىحتوذذا لدشذذاةا (ل،نهتذذا لداوتدتذذا
ملدىحب ذذس لدوثدت ذذاك مت ذذة لة ذذتبدلة أ ذذدد ى ذذث لدمةذ ذتال مل،ة ذذتدي

لدى تذذتامف مى تىذذل لاتبذذتو لداتذ

ل،ني ذذتاتا (لدمة ذذط لدنة ذذتتاف مل،حنذ ذالف

دةذذتياىتثك متميذذا لدد لاةذذا لدذذل ىوىمأذذا ىذذث ل،ةذذتحتتوتا ستازهذذت لةذذتبدلة

متنيف أحتيذا تاحمدموتذت لدى ثمىذتا ملةذتتىتا ىزلتتهذت بىذت تنةذث لدل لدشذاةا لدىبنمتذا ماةذزا لدتميذتتا

أثل اامالا ت م ا لدتحل لدتنتتا دتاحمدموتت لدى ثمىتا م،ةتىت لدتا ت ل لدل لد ىل حنم ل،فال
 -4دراسـة ()peter baloh, peter trkman 2003ص “influence of internet and information
”technology on work and human resource managementف تحتمدا هه لددالةا لدتا لوا ا فا
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ةذذثمفيحتتف لتذذا ل،حتاحذذا متاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فذذا نتتتحذذت ةت تذذا ل،تيذذتج ملدذذت ثة ملد ىذذلف ةت تذذا تغييذذا ل،حتاحذذا

متاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا دذذحىط نتذذت ل،حةذذتث ل،وتىتأتذذا م ا ذذا ت ةيذذا مستذذا هدذ لدتغييذذا أثذذل لد ىذذل ملدلا لدىذملاد
لدبشذذا اف متميذذثا لدد لاةذذه لدذذل لث ل،حتاحذذا متاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا تةذذتبدىتث بشذذةل ةتيذذا فذذا لدىوذذت،ا ل،تتذذا:
لحىتو أىل وديد حش ا ب ل ت ذما تاحمدموتذت لدى ثمىذتا مل،تيذت،ا ICTف ىتذل لد ىذل ىذث بذحج لدىحذزج (أذث
ب ذذدك ملدىش ذذتا م لدىموه ذذاف ملة ذذتبدلة  ICTدت ذذدا

مت ذذم ا لدى ذذمن يث متن يزه ذذتف متغيي ذذا تيا ذذا أى ذذل لدىحنى ذذتا

متموههت حنم لد مدىا
 -5دراســة ( Huub Ruel, Tanya Bondarouk, Mandy Van Der Velde, employee
) 2007 -relationص "the Contribution of e-HRM to HRM Effectiveness: Results
"from a Quantitative Study in Dutch Ministryف تحتمدا هه لددالةا قتتس ىدى ىةتهىا تاحمدموتذت
لدى ثمىتا فا لدلا لدىملاد لدبشا ا (EHRMك فذا ة ذت

لدل لدىذملاد لدبشذا اف ىذث بذحج د لاةذا سوا ذا أثذل

مزلا لددلبثتذذا فذذا همدحذذد مهذذل ةتحذذا أىثتذذا لدتنذذمج ى يذذد دثذذمزلا سة  ،متميذذثا لدد لاةذذا لدذذل لث لدت تيذذب

لد ثذذا دتاحمدوتذذت لدى ثمىذذتا فذذا لدلا لدى ذملاد لدبشذذا ا ى ذاتبط بة ذذت

سدل لدىذذماد لدبشذذامف مىذذث بذذحج تنثيذذل

ل،حن ذذدلا تمي ذذثا لدبتن ذذ ،لد ذذل لث و ذذمد ت تي ذذب تاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا ف ذذا لدلا لدى ذذماد لدبش ذذا ا ى ذذث ني ذذ،

لدىنتمى ملدىاىمث ها لد تىل لدت ةيام ل،اتا لهىتا فا ة ت
ب ذذتو لا لدىز ذذد ى ذذث لدبن ذذم ،لداىت ذذا لدىت ث ذذا ب ت ذذتس ة ذذت

لةتالتيوتا لدىذملاد لدبشذا اف ملميذا لدد لاةذا

تاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا ف ذذا لدلا لدى ذذمالد لدبش ذذا اف

مبتدبتج لدىز د ىث لدىتغيالا دثحىمهب لدهم تميل لدته لدبتن،
المبحث الثاني :البنية التحتية لت نولوجيا المعلومات.
المقدمة:

سدى لدت ما لدتاحمدموا لدةا م ملدنتوا لدىت لزيذد لدذل لدةذاأا فذا ل،حوذتز ماببذا لدىذم حيث فذا لدنيذمج

أثذذل بذذدىتا أديذذد مبيذذما لاتذذا ت ذذما مودقذذا ىتحتهتذذا ىذذم قيذذما ل،دلا لدت ثيدتذذا دحةذذتوتبا دتثذ لداببذذتا لدذذل

اذذاما لأذذتد لدحنذذا فذذا حنذذة ملةذذتدي

لدلا لدبذذدىتاف مىذذث هحذذت لزدلد لهتىذذتة لدىحنىذذتا تتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتاف

مهدذ حنذ لا دذذدماهت لدحذذتوـ ملداتيذذا فذذا لدوملحذ

ل،دلا ذذا لدىبتث ذذاف نيذذ ،لةذذهىا فذذا لنذذدل ،تغيذالا ةتيذذا مهتىذذاف

تىتثذذا فذذا تب ذذتض تاذذتديف لد ىثتذذتا ل،حتتوتذذا متنةذذيث ىةذذتمتتا ل،ة ذ تاف مز ذذتد لدةذذاأا فذذا ل،حوذذتز متنةذذيث
لدوذذمد ىىذذت لةذذهة فذذا ز ذذتد لد ذذدا لدتحتفةذذتا دهذذه لدىحنىذذتاف متن يذذب لهذذدلفهت فذذا لدب ذذت ملدحىذذم ملدتمة ذم فذذا لدل

لأىتدهتف بت،أتىتد أثل ىت تمفا هه لدتاحمدموتت ىث مةتال ملدملا ىحتةبا
 -1-2ت نولوجيا المعلومات:
دة تنظ تاحمدموتت لدى ثمىتا ةغياهت ىث لدىي ثنتا لدوديذد بتيذا ىذم نهذما ل،قتيذتد لدوديذد تت ا ذف ىمنذدف

تل ت ددا ى تهتة تاحمدموتت لدى ثمىتا مف ت  ،لا لداتت

ملدبتنتيث فا لأ تاهة ى همة ملند شذتىح مد ذل ىذاد هدذ

ياوم ،بتحف ىاو تتتهة لد ثىتا مىح ث تتهة لد ةا ا فىحهة ىث أافهت بتحهت فىوىمأا لدى افا لد ثىتا ملدتاحمدموتذا
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ملدهحدة ذذتا مل،ة ذذتدي

ملد ح ذذمث لدحزى ذذا دتنم ذذل لدى ذذدبحا ل،ى ىباو ذذتا (لد ا ذذت ف 47 :2007ك مة ذذهد تش ذذيا

تاحمدموتت لدى ثمىتا لدل فلدمةتال لدىةتىثا ،حتتبف ى تدواف تبز ثف لةذتاوت ف ملاةذتج لدى ثمىذاف ةذمل ةتحذا فذا

شذةل (يذمتاك لم ةتذتتا لم يذما (paquin, 1990, 17ك مأذاف تاحمدموتذت لدى ثمىذتا لبذامث فهذا لةذت ىتج
لدتاحمدموتت لدنديتا دث تتة بتدت تو مى تدواف متبز ث ملةتاوت ف ملتيتج لدى ثمىتا ةمل فا شذةل ى تذتا اقىتذاف

حكف يما لم يذما ف (carter, 1991, 80ك م ذاى ب ذض لدبذتنتيث ف هذا ل،ةذتبدلة مل،ةذتتىتا لدى يذد ملمىتذل
دىبتثذذف لدى ذذتاف ملدبنذذ ،أذذث سفاذذل لدمةذذتال ملدةذذتل لدتذذا تةذذهل لدنيذذمج أثذذل لدى ثمىذذتا لدتذذا ت مدحذذت لدذذل

لدى افا مةهد و ل هذه لدى ثمىذتا ىتتنذا دثىةذت يديث ىحهذتف متبتددهذت ملتيذتدهت بتدةذاأا لدى ثمبذا ملد تأثذا ملددقذا
لدتا تت ثتهت سأىتج مملوبتا ل،حةتث لدى تياف (لدتتتاف 2014ف 53ك
ىث بحج لدت ا تا لدةتب ا حةتحتت أحيا ث هتىيث:

 -1لث تاحمدموتت لدى مدىتا ها ن ل ىث ن مج لدتاحمدموتت ملدتا تهتة بى تدوا لدى ثمىتا
 -2لدتاةيز أثل أىثتتا ل،ةت ت ف لدتبز ث ملدى تدوا (لدى ثمىتتتاكف مأىثتا لدت( ،ل،تيتجك

سىذت ىذذث موهذذا حناحذذت فتححذذت حذذاى لث تاحمدموتذذت لدى ثمىذتا هذذا :تثذ لدتاحمدموتذذت لدىتمدذذد حتيوذذا لدت ذذتا سم لدذتحنهة
لدتاحمدذذموا تذذيث تاحمدموتذذت ى تدوذذا لدى ثمىذذتا (لدى مىتتتذذاك متاحمدموتذذت ل،تيذذتج (لقىذذتا يذذحتأتاف فذذتاسف هذذتتفف
شذذبةتا

لدذذهك تهذذدف وىذذمف تبذذز ثف ى تدوذذا موذذ ،لدى ثمىذذتا ة ذمل ساتحذذا فذذا شذذةل يذذمتاف اىذذمزف سشذذةتجف

اةمةف حيمك سم يما موههل تىةث لدت تيا أث تاحمدموتت لدى ثمىتا بتدى تددا ل،تتا:

تاحمدموتت لدى ثمىتا = لدنتةم  +ل،تيتج (Anderson, greenhalgh, 1987, 17ك دههل حوذد لث ىيذ ثـ

تاحمدموتت لدى ثمىتا لقتاث تهه ل،حذمل ىذث لدتاحمدموتذتف فحوذد ىيذ ثـ تاحمدموتذت لدى ثمىذتا (ل،أذحةك مل،تيذتج
( TICكف سم بىيذ ذ ثـ لب ذذا تش ذذيا لات ذذا لد ذذل لدديحتىتةت ذذا لدت ذذا ت افه ذذت ه ذذهل لد ذذت ى ذذث لتتا ذذتالا

 :تاحمدموت ذذت

لدى ثمى ذذتا (ل،أ ذذحةك مل،تي ذذتج لدنديتذ ذذه (NTICك مهدذ ذ دثد،د ذذا لات ذذا أثذ ذذل تت ذذا ه ذذه لدتاحمدموت ذذت لدىتوذذذدد

ملدىت ما
 -2-2مكونات البنى التحتية لت نولوجيا المعلومات:

تتاذذمث لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ىذذث تحتذذا أحتيذذا تتىتذذل بتدنتةذذم مشذذبةتا ل،تيذذتج مى افذذا ةيذذف
(Know-Howك (لدددتىاف 2006ف 38ك

فذا نذيث نذددهت لبذامث بتاو ذا أحتيذا هذاlee, larry, 2005, 509(:ك لدىةمحذتا لدىتدتذا ملدتاىوتذتا مقملأذد
لدتتتحتا ملبي لا ل،تيت،ا لدحةثاتا

مقذذد نذذددا تبىةذذا أحتيذذا ىذذث قتذذل بذذتنتيث لبذذا ث مهذذا :لدى ذملاد لدبشذذا ا ملدىةمحذذتا لدىتدتذذا ملداوىوتذذتا مقملأذذد
لدتتتحتا مشبةتا ل،تيتج (لد بتدمف 2006ف 46-45ك
وتبين الفقرات االتية المكونات التي تنسجم وتوجهات واهداف البحث الحال:
 -1المكونات المادية:
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تشذ ذذةل ت تحذ ذذا سوهذ ذذز لدنتةذ ذذم ل،ةذ ذذتس لدىذ ذذتدم دثتحذ ذذل لدتنتتذ ذذا دتاحمدموتذ ذذت لدى ثمىذ ذذتا (ITك ملدىةمحذ ذذتا ل،بذ ذذاى

(لدتاىوتتاف ملدتتتحتاف ملدشبةتاك بنتوا لدذل لوهذز لدنتةذم ،حوذتز ىهتىهذت ملدىةمحذتا لدىتدتذا هذا أبذتا أذث
نتةم ملوهز ىثن ا به (lee, larry, 2005, 513ك

مت ةة ل،و لز لدىتدتا لدذل منذدلا ل،دبذتج ةثمنذا لدى ذتتتـ لدتذا ت ىذل أثذل لدبذتج لدتتتحذتا لدذل لدنتةذباف ملوهذز

ل،دبتج لديذمتتا ةحق ذتا لديذما ملدىتةذنتا لداذماتا ملدوذز ل،بذا ىذث ل،وذ لز لدىتدتذا هذا منذدلا ل،بذالب
مه ذذا لدىةذ ذ مدا أ ذذث لنه ذذتا لدحت ذذتات بش ذذةل ى ثمى ذذتا ي ذذمتتا أت ذذا ىةتذ ذالا لدي ذذماف لم ى ثمى ذذتا ىاات ذذا أت ذذا

لدشتشذذتاف لم حيذذمك ى تمأذذا أثذذل لدذذما أذذث ا ذذب لد تب ذذتاف ملبيذ لا فذذتث منذذدلا بذذزث لدى ثمىذذتا ت ذذد لنذذد
لشةتج ل،و لز لدىتدتا ةت،قالك لدثيزا ا ملديثبا ملدىاحا (ستم بحتةف 2007ف 107ك

م اى لند لدبتنتيث لث لدىةمحتا لدىتدتا ها أبتا أث بىس ىةمحتا ها( :لدح ىاف 2009ف 41ك
س -مةتال ل،دبتج (input Devicesك متتاىث دمنا لدى تتتـف ملد ذ ا ف م،ق ذا لديذماف ملداذتىيالف مبياهذت ىذث
ل،دملا

 منذذد لدى تدوذذا لدىاةز ذذا (central processing unit – cpuك لدتذذا ت ذذتدت متةذذت ا أثذذل حنذذتةلدنتةم

ب -مةذتال لدبذزث (storage devicesك ىتذذل لدبذزث ل،مدذا لدذدلبثاف ملدبذزث لدتذتحمحا ةذت،قالك مل،شذذا ا
لدىىغح اف مل،قالك لداماتا

د -مةتال ل،بالب (Output devicesك ىتل لد تب تاف ملدشتشتاف ممةتال ل،بالب لديمتا
ه -مةتال ل،تيتج (communication devicesك متةتبدة داوط لدنملةي

تب نهت

 -2البرمجيات:

تت دف تاىوتتا لدنتةم ىث ت ثتىتا ىتاىوا مى يثا تهدف لدةت ا ملدتحةب أثل ىةمحذتا ل،وهذز لدىتدتذا فذا

حنة لدى ثمىتا ملدتاىوتتا ها تالىت لدنتةم لدتذا تنةذة أىذل لدىةمحذتا لدىتدتذا متتذمدل ىهذتة ت تت ذتا ىبتث ذا
مقد ليبنا ىث لدت حتتا لدىهىا له ت ت د لداتيامث لحهت لدىوىذم لداثذا دذحنة لدى ثمىذتا له تيذىة لدتاىوتذتا ةذا

تموذذه لدنملةذذي

فذذا ق ذ لا لدىذذدبحا مبذذزث لدتتتحذذتا ملةذذتاوتأهت متنذذديتهت متنم ثهذذت لدذذل لشذذةتج ى همىذذا مى يذذد

موهد لد ثىت ىحه ى ثم لدتىتحيحتا دت م ا تاىوتتا تىتث لد دا أثذل ىنتاذت لدت ةيذا لدبشذام ملدتذا ت ذاف تذحنة
لدهةت لديحتأاف مت د لدتاىوتتا ت ثتىتا ىةتمبا تثغا بتيا ت هىهت لدنتةذم متنتذتب لدذل ىحاذتا فحتذا ى هثذا

دتنثيل متيىتة ل،حنىا مواىوتهذتف متةذتبدة لدىتاىوذمث ى ذافتهة بةت تذا لةذتبدلة أىذل لدنتةذم ىذث لوذل ماذم
ىوىمأذذا ىذذث لدت ثتىذذتا لدتذذا تحوذذز منذذتاف ى يذذد ف متذذدبل هذذه لدت ثتىذذتا لدذذل لدنتةذذم مفنيذذهت مت ذذديثهت ى ذ لا لا
نتل ت ا لدحتتات لدينتنا لدى ثمبا (لدحىاف 2013ف 11ك
مو

لث تتىيز لدتاىوتتا لدا م بىت ت تا( :لد بتدمف 2006ف 39ك

س -لث تةمث دتالىت لدحنتة قدا أتدتا أثل لدبزث
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 -لث تملفا ماتا ىث ىةت يد ل،تيتج ى ت فا مقا ملند

ب -لث ت ىل أثل تنثيل لدتتتحتا متتموهت متثبك لدى ثمىتا لدا ت ثتهت ل،دلا ميتح م لد الا

د -لث تامث ىث لفال ملند ،لدتاىوتتا لدىتمفا فا ل،ةمل

ملدتاىوتتا ت ةة لدل تح ،لحمل ها( :لد ثاف ملبامثف 2012ف 221-220ك
س -تاىوتذتا لدحنذتة (system softwareك :مهذا تذالىت أتىذا تذديا ىذملاد لدنتةذم ىتذل لدى ذتدت لدىاةذزمف
ماملبط ل،تيت،اف مل،وهز لد افتاف لم ت د ةمةتط تيث تاىوتتا لدت تيب ملوهز لدنتةم لدىتدتا

 تاىوتتا لدت تيب (Application softwareك :تالىت ةتتا دت تيب ىنذدد م،دل منذتاف ىنذدد ىذث قتذللدىةتبدىيث لدحهتاييث

ب -حنذذتة لدتشذذغيل (operating system O/Sك :مت تتذذا هذذه لدتاىوتذذتا بشذذةل أذذتة اذذامالا تشذذغيل
لدنتةم متحنتة أحقا مندلته ب اهت تب ض موالىت لدتشغيل لدهم هم وز ىث تاىوتذتا لدحنذتةف تاذة
أتد ةثةثا لدتالىتف ت د ىث قتل لدشاةا لديتح ا دثنتةم
 -3شبكات االتصال:

هذذا لدمةذذيثا لدىةذذتبدىا ،اةذذتج لدتتتحذذتا ملدى ثمىذذتا متث يهذذتف له تتذذتدف ىذذث ىوىمأذذا ىذذث لدىن ذذتا تتملوذذد فذذا

ىملقذذم ىبتث ذذا ىذذم ب اذذهت تمةذذتاط تتذذتـ دثىةذذت يديث لو ذ لا أىثتذذا ل،اةذذتج ملدتث ذذا يو ذ
لدش ذذبةتا (لحت لاح ذذاف مل،اة ذذتالحاك لدىحتةذ ذ

لث ت ذذاا لدشذذاةتا حذذم

د ىثه ذذت ى ذذم ا ذذاما ت ذذم ا ىه ذذتالا ىمن يه ذذت ف ذذا ت تح ذذا لدى ثمى ذذتا

بتةتىالا (لدددتىاف 2006ف 39ك

مىث لهة لدت حتتا لدتا تىتل لد ىمد لد ام دثشبةتا ها( :لدحىاف 2013ف 13-12ك

س -شذذبةا ل،حتاحذذا (internet networkك :هذذا شذذبةا لدشذذبةتاف مةذذط دتبذذتدج ةذذل سشذذةتج لدتتتحذذتا لداقىتذذاف
باىحهت لدحيمكف لداةمةف لديماف لديماف لدتالىت ملد تاةتا
 شذبةا ل،حتالحيذا (Intranet networkك :مهذا شذبةا لحتالحيذا دلبثتذا ىنت ذا توذدلدا أذتزج فfire wallفمبالض سىحتاف ملدتا تاوط لدحنة ل،داتامحتا لدىبتث ا دثىحنىا

ب -شذذبةا ل،اةذذتالحا (Network

Extranetك :مهذذا شذذبةا لحتالحيذذا بتيذذا تةذذىـ دىوىمأذذتا بتاوتذذا

ىبتذذتا تذذدبمدهتف له تةذذىـ ،ف ذالد مىحنىذذتا ىذذث بذذتاب لدشذذاةا تذذدبمج ىنذذدد دشذذبةا ل،حتالحيذذا لدبتيذذا تهذذت
ىتذذل ب ذذض لدىشذذتا ث دثنيذذمج أثذذل ى ثمىذذتا تبذذك لداث ذذا مى لزتذذت ىحتوتتهذذتف لتاذذت لحهذذت شذذبةا تةذذتحد لدذذل

ت تحذذتا لدم ذ

لدتذذا ت ذاوط ى ذملاد ىبتذذتا ىذذث لحت لاحذذا لدشذذاةا ىذذم زوتاحهذذتف مىوهز هذذت لم ىذذم لدشذذاةت ل،بذذا ث

لدتا بث ا حنة لتيتج مت تمث قمتا تيث لدىحنىتا
 -4قاعدة البيانات:

هذذا ىوىمأذذا ىذذث لدتتتحذذتا سم لدى ثمىذذتا لدىاتب ذذا ملدىبزحذذا فذذا لوهذذز بذذزث لدتتتحذذتا متىةذذث لث تاذذمث قتأذذد

لدتتتحتا ىبزث ةوحا لدشاةاف ى تييا لدمقا دىبتثف أىثتتا لدشاةاف تتتحذتا لداث ذاف سم ى ثمىذتا تبذك ثذ
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لدزوذذمثف متىةذذث لاذذتفا مت ذذديل متنذذدي ،قتأذذد لدتتتحذذتا بتةذذتىالا دتملا ذ

لدىتغيذالا لدىةذذتود ف دىةذذتأد لدىذذديا ث

فا لتبته ق لاالتهة ل،ةتالتيوتا أثل مفب سةذس يذنتناف مديذتىةث بذتقا لدىةذتبدىيث لدحهذتاييث ىذث لد تذتة بتأىذتدهة
مفتأثتاف ت د تحت قتأد ى ثمىتتتا ىتالب ا ىنثتت ملقثتىتذت مدمدتذت لنذدى ىةذتثزىتا ت تيذب ت تحذا لدى ثمىذتاف

بة ت

ملةتبدلة قملأد لدتتتحتا ي دم لدل تمفيا لدمقذا ملددقذا فذا لدى ثمىذتاف مليوذتد لدى ثمىذتا ملحشذت لدت ذتا ا بةذهمداف

دذذهل يوذ

أثذذل ل،دلا ل،ةذذت تد ىذذث قملأذذد لدتتتحذذتا مت ذذم ا حنذذة لدلاتهذذت متن يذذب لدتاتىذذل تيحهذذت موذذيث قذذدالا ت تحذذا

لدى ثمىتا ل،باى (لدتىتىاف 2007ف 50ك

متةتأد قملأد لدتتتحتا فا ل،ىما ل،تتا( :لد بتدمف 2006ف 40ك
س -ت ثذذتك تا ذالا لدتتتحذذتا مهد ذ دموذذمد أحقذذتا ىح تذذا ت ااذذهت لحنىذذا قملأذذد لدتتتحذذتا ىىذذت ي ذ دم لدذذل ز ذذتد
ةاأا لدى تدوا ملدنيمج أثل لدى ثمىتا

 -تمفيا ل،ىث منىتتا لدتتتحتا ىث دبمج بيا لدىبمديث مقد تتحم لدنىتتا ىث لدبةت ا لدل ل،اتا ت يد

ب -تىتي ذذل لدتتتح ذذتا تب ذذت دملق ذذم لدىحنى ذذاف له تا ذذمث لدى ثمى ذذتا لدىمو ذذمد ف ذذا قملأ ذذد لدتتتح ذذتا ى تب ذذا دما ذذم
لدىحنىا

د -لد دا أثل لةتبدلة دغتا ىت دد فا ةتتبا لدت تت تا مةهمدا ت م ا تث لدت تت تا
 -5المهارات المعرفية:

تتىتذذل لدى ذملاد لدبشذذا ا بىوىمأذذا ىذذث لدىهذذتالا ملدى ذذتاف ،حوذذتز ىهذذتة لدىحنىذذاف مت ذذمد لدىذذماد لدبشذذام ىذذث لهذذة
ىةمحتا لدى ثمىت ا له تىةث مي ا بتحا تالاة اىحا دثى افا فا لههتث لد تىثيث فا لدىحنىاف مت د تهياا ىهذتالا

بشذذا ا ىذذث همم لدبتذذا ملدا ذذت

لنذذدى ىت ثبذذتا ت تيذذب تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتاف م ذذتة هد ذ أذذث ا ذذب لدتذذدا

فذذا

لدى ةةتا لد ثىتا لدىتبييا مت د لدىماد لدبشذام ىذث لهذة ىةمحذتا ت تحذا لدى ثمىذتا ،حذه لدىةذ مج أذث لدةذت ا

ملدلا متشذذغيل لدىةمحذذتا ل،بذذاى فيهذذتف مت ذذتس ت ذذم لدىحنىذذا بىذذت تىتثاذذا ىذذث ى ثمىذذتا مبتذالا مىهذذتالا (تبتيحذذا

لدتةذذىتتا لدتذذا ل ث ذذا أثذذل ىوىثهذذت فب اذذهة ت ذذدهت ىموذذمدلا تحتفةذذتا مل ثذذب أثيهذذت لبذذامث ىموذذمدلا هةتاتذذا
مةذذىتهت لبذذامث ىموذذمدلا ى حمتذذا ملتاذذت ساس لدىذذتج لد ةذذامك مقذذدا لدىنتفنذذا أثذذل ىةذذتمى ىت ذذم ىحهذذت دلبذذل
لدىحنىذذا بىذذت يذذدأة مت ذذزز لدلاهذذت لدتحتفةذذا ىذذث بذذحج لدت ذذم ا لدىتذذد مل،ةذذتالتيوا دىباوتتهذذتف مبتدحتيوذذا تىحنهذذت

لد دا أثل ل،ةتوتبا بشةل دلاة دتياا لد ىل لدىتغيا بةاأا (لدبغدلدمف 2012ف 83ك
متيذحف لدىذملاد لدبشذا ا لدذل يذح يثف ل،مج متشذةل لدغتدتتذا ملدذهيث ت ثذب أثذيهة بتدىةذتبدىيث لدحهذتاييث ( End

Usersك ملدذذهيث يت ذذتىثمث ىذذم ت ذالىت لدت تت ذذتا ةىةذذت يديث ىحهذذت مىذذث ت تت تتهذذت ىذذث دمث لدبذذمض فذذا لدت تيذذيل

لددقت ذذا د ىثت ذذتا تاىوته ذذتف لى ذذت لدي ذذحف لدت ذذتحا فه ذذة لدىتبيي ذذمث (Specialistsك ف ذذا ىو ذذتج لدنتة ذذم ملد ذذهيث
تيىىمث لدنملةي

متا مث لدتالىت لدىبتث اف ةمل لدت تت تا ىحهت لة تالىت لدحنتة (أوتةف 2007ف 58ك
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 -3-2االثار االيجابية والسلبية لت نولوجيا المعلومات.
 -1االثار االيجابية:

تتىتل سل،تتا ل،يوتتتا فا لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا فتىت يثا( :لد اواف 2012ف 322ك
س -تةتأد لدىحنىتا فا لدنيمج أثل لدى ثمىتا لدى ثمبا ل،دل لأىتدهذت بشذةل ىحتةذ

مىىيذز مليوذتد فذاك

وديد دث ىل
 -ت تتا لد تأد ل،ةتس لدتا تتحا أثل اماهت لدىحنىتا ل،دلا ا ىيزتهت لدتحتفةتا

ب -ت ىل أثل تغيا لد ا ا لدتا ت ىل تهت لدىحنىتا ملأتد تشةيل ىحتموتتهت مبدىتتهت
ملاذذتف لدذذب ض سث تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا محنىهذذت ت ذ تا أثذذل قذذدا سدل لدىحنىذذتا دمنتا هذذت ل،ةتةذذتا مد ذذل لهذذة

ل،تتا لدتا تىةث لث توحيهت هه لدىحنىتا ها( :لدغىتسف 2006ف 44ك
د -لدةاأا ملددقا فا لحوتز ل،أىتج لدى ثمبا

ه -ت ثيل لدتاتديف ملدند ىث لةتبدلة لدىث تا لدماقتا لدتا تتبه نيز ةتيا فا لدى ةةا
ا -تنةيث لدا ت

مز تد لد تدتا مهد ىث بحج لد تتة بت،أىتج لدى ثمبا بتد

ا ا لديذنتنا ىذم ز ذتد لد ذدا

أثل لدتحةيب تيث لددملاا مل،قةتة ل،دلا ا لدىبتث ا

ز -تنديد قحملا ل،تيتج تيث لدىةتمتتا ل،دلا ا لدىبتث ا فا لدىحنىا
س -تهياذذا لدنذذامف لدىحتةذذبا ،تبذذته لد ذ لاالا لد تدذذاف أذذث ا ذذب توهيذذز لدى ثمىذذتا بشذذةل ىبتيذذا مفذذا لدمقذذا
لدىحتة

 لدىةتأد أثل لدتحت بىةت تل لدىحنىا مل،نتىت،ا لدىتمق ا بغتا لتبته ل،نتتت ذتا لدحزىذا فذا نتدذا موذمدبثل فا تن يب ل،هدلف

ك -ىملابا لدت مالا لد تدىتا فتىت يت ثب بتةتدي

بدىا لدزوتاث متحمت هت

ض -ن ظ لدتتتحتا ملدى ثمىتا لدتتا بتا ملدااما ا لدتا ت تتا لةتس أىل لدىحنىتا
 -2االثار السلبية( :لد تيتا ف 2010ف 32-31ك
س -لةتىالا مومد لدت تما ل،وتىتأا ملدى افا تيث لدحتس ةمل دلبل لددمدذا لدملنذد ف لم تذيث لدذدمج مموذمد فاذتا
لدىهىشيث ل،ىييث ىث أتدة تما لدى ثمىتاف فتيبنحت حةىم ب لا ملبحتت لدى ثمىتا فا أيا لدى ثمىتا

-

سدبثذا تاحمدموتذذت لدى ثمىذتا فذذا نتذذت لدبشذا ىذذت تةذىل بذذتدملقم ل،فت لااذذاف تةذىـ دثىحت ذذيث ملدىةذذتتىا ث

ب-

بذا ناىذذا لدتحنتىذتاف أذذث ا ذذب لدذدبمج فذذا ىث ذذتتهة لدبتيذا تهذذة مى افذذا لد لدت تيذيل أذذث نتذذتتهة

دهه لدتما لث يتحأتمل ىم لدن تاب لدتتا بتا

لدبتيا
د -ىة دا ن م لدى دف ملدحتشا له تزدلد أىثتتا لدحةه ملدت ثيد
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المبحث الثالث :ماهية ادارة الموارد البشرية.
المقدمة:

لهتة لد ةا ل،دلام لدتحنتىا بىمام ل،دل لدمنت ا حن لا ،اتبت ه بة ت

مف تدتذا لدىحنىذتا فذا تن يذب

لهدلفهت ملدميمج لدل ىت تيتم لدته ىث ا ى ملهدلف مقتة ومها اف مىث هحذت زلدا ل،هتىتىذتا مل،مدمتذتا لد ةا ذا
بذذتد لا لدىذملاد لدبشذذا ا متنةذذيث ىةذذتمى ل،دل لدذذمنت ا دث ذذتىثيث ،ث حوذذتح لم ىحنىذذا ىذاتبط بىةذذتمى لدل لف لادهذذت
مة ذذت تهة ت تتا لدى ذملاد لدبشذذا ا لدوذذز ل،هذذة فذذا تياذذا لدتحنذذتة فهذذم ي ذ تا م ت ذ تا تهذذت أثذذل وىتذذم ل،ب ذذتد ل،دلا ذذا
ملدهتةثتا ملد حتاف مت م أثل أتتب ل،دلا ىة مدتا ت م ا متحىتذا لدىذملاد لدبشذا ا لدىموذمد ف بتيذا ب ذد لث لزدلدا

اببتا مت ث تا لد حيذا لدبشذام لدذل تن يذب نتذت ةا ىذا م ت ثذ

هدذ ىذث لدتحنتىذتا ل،دلا ذا لدةذ ا لدذدلاة لدذل

لد ىذذل أثذذل تن يذذب لهذذدلف ل،فذالد لد ذذتىثيث تهذذتف دغتتذذتا تن يذذب لدت ذذتمث ملدتذملزث تذذيث ىيذذتدنهت مىيذذتدـ لفالده ذتف

مز ذذتد ت ذذا لد ذذتىثيث فيهذذت مافذذم امنهذذة لدى حمتذذا (لدثذذمزمف 2012ف 281ك لث ةذذل لدوهذذمد لدتذذا تتذذهج ىذذث ذذاف
لدىحنىتا ىث سول لدحىم ملدت ما تب ل ىندمد مبيا ىودتا لث دة تموذد دذديهت لدلا ف تدذا تهذتة بتحشذغت،ا أىتدهذت
ملهدلفهةف فىت ها هه ل،دلا ؟ مىتها منتا هت ل،ةتةتا؟ مىتها سهىيتهت مدماهت دلبل لدتحنتة؟

 -1-3تعريف ادارة الموارد البشرية:

د د لأ ا ،دلا لدىملاد لدبشا ا أد ت ا تاف ني ،تة ت ا هت فتح مم لدلا لد حيا لدبشام أثذل تثذ لدحشذت تا

لدىيذذىىا دتذذمفيا لد ذذمى لد تىثذذا نة ذ

تبييذذتا لدى ثمبذذا فذذا لدىحش ذ اف مةذذهد لدىنتفنذذا أثذذل تث ذ لدا ذذت لا

متحىيتهت متن يزهت بىت تىةث لدىحنىا ىث تثمغ لهدلفهت بة ت

مفتأثتاف (حياهللاف 2001ف 3ك مت افهذت لبذامث ب حهذت

فتثذ لدمنت ذذا لدتذذا تهذذتة بةت تذذا لأذذدلد لد ذذدالا لدحزىذذا دثىحنىذذا مةت تذذا تمز هذذت أثذذل ىبتثذذف لدىحتيذ

دلبذذل هذه

ل،بيذذا مىذذث تذذة ل،شذالف ملدتموتذذه دهذذه لد ذذدالا مت متاذذهتف بىذذت تةذذتن ه وذ لا قتتىهذذت بىذذت سحذذتط لديهذذت ىذذث ملوبذذتا
ممنذذتافف (تذذم زهذذا ف 2004ف 28ك ةىذذت ت ذذاف ةذذهد فب حهذذت هد ذ لدوتح ذ

ىذذث ل،دلا لدذذهم يهذذتة بتدحذذتس ة ذ فالد سم

ىوىمأذذتاف مأحقذذتهة دلبذذل لدتحنذذتةف مةذذهد لد ذذا لدتذذا تةذذت تم تهذذت ل،ف ذالد لدىةذذتهىا فذذا ة ذذت

تشذذىل لدمنذذتاف ل،تتذذا :تنثيذذل لدتحنذذتةف تب ذذتط لد ذذمى لد تىثذذاف لدتذذدا
ىةتف ذذت

لدتحنذذتةف مهذذا

ملدتحىتذذا ل،دلا ذذاف لد حقذذتا لديذذحتأتاف

مت ذذمتض لد ذذتىثيثف مت ذذدتة لدب ذذدىتا ل،وتىتأت ذذا ملدي ذذنتاف ت ذذة لبيذ ذ لا لدى ثمى ذذتا ملدة ذذوحا لدبتي ذذا

بتد ذذتىثيثف (أتذذد لدبذذتقاف 2002ف 16ك بذذتدحنا لدذذل لدت ا ذذتا لدةذذتب ا تىةذذث لةذذتحتتب ىوىمأذذا لدىهذذتة ل،تتذذا لدتذذا
يو

أثل لدلا لدىملاد لدبشا ا لد تتة تهت:

 -1اىتث ت تاا لدىحنىا بتدا ت لا لدى ثمبا دى تتثا ىت ثبتا لدىحش ا
 -2مام لدتحت لا بتنتيوتا لدىحنىا ىث لد م لد تىثا
 -3مام لدب ط دث مى لد تىثا مل،شالف أثل تح يههت
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 -4لقت ذ ذالح لدةتتةذ ذذتا مل،حنىذ ذذا ملدث ذ ذملاـ لدىت ث ذ ذذا بذ ذذتدتمنيفف لدىةتف ذ ذ اف ل،وذ ذذماف لدىحذ ذذتفمف يذ ذذناف ةذ ذذحىا
لد تىثيثف موالىت لدتدا

مت يتة لد تىثيث

 -5تمفيا نامف مشامو أتددا دثتمنيف

 -6ت تيب سةس أتددا قتاىا أثل حنتة لدىملاد فا لدتمنيف ملدتحتفس
 -7يتتحا متدا

لد مى لد تىثا متحىيتهت داا تةتوي

دثت مالا لدنتيثا فا حنة لد ىل

 -8تن يب لدتاتىل تيث ىيتدـ لد اد ملدتنتة بتدت اف أثل اببتا لد تىثيث ملتوتهتتهة متثتيتهت
 -2-3دور ت نولوجيا المعلومات في تنمية الموارد البشرية:

د ذذد ليذذبنا تننذذل لدتحىتذذا لدبشذذا ا مت ذذم ا ل،دل لدبشذذام ب هىتذذا ةتيذذا فذذا مقتحذذت لدنذذتدا بتيذذا ىذذم لدىحتفةذذا
لدشاةذذا لدتذذا ت افهذذت ق ذذت ل،أىذذتجف دذذهل فذذتث لدةذذتيل لدمنيذذد ،م تحنذذتة دثب ذذت هذذم لد ىذذل أثذذل ت ذذم ا ة ت لتذذه

لدبشا ا لدىتتنا ملداتىحا دلبثهف مفا هذهل لدىوذتج ةذتهىا تاحمدموتذت لدى ثمىذتا ىةذتهىا ف تدذاف نتذل سيذبـ يذداب
ا ذذىث لدى شذ ذالا لد تأث ذذا ف ذذا أىثت ذذا لدتحىت ذذا لدبش ذذا ا ه ذذا داو ذذا لتتن ذذا ملد ذذتنةة ف ذذا ه ذذه لدتاحمدموتذذتف مداذذل ى ذذث
لدتدا ف مت تة ل،دل لددما لد تج فا تحىتا لدىملاد لدبشا ا
 -1لدتذذدا  :ت ذذد لدتذذدا

منت ذذا سةتةذذتا ىذذث منذذتاف لدلا لدى ذملاد لدبشذذا اف ،حذذه ىذذث بحدهذذت يذذتة تتهيذذل ماف ذم

قدالا لد ىتج ب ا ا ىةتىا ف دهل فتث لدحنذا لدنديتذا د ىثتذا لدتذدا

ها بىتتبا لةتتىتا مدتس تاث ا (أتد لدبتقاف 2002ف 208ك

فذا أيذا لدى ثمىذتا دثىذملاد لدبشذا ا

 -2ت ذذتة ل،دل  :مهذذم لد ىثتذذا لدتذذا تيذذىة دت ذذديا ىذذت سحوذذز لد ذذاد نيذذ ،تةذذىـ دحذذت بى افذذا لد ذذاد لدذذهم تةذذتنب
لدتاقتاف يتاا لدىحـ ملد ذحملاف يتذيث دحذت لدىمنذف لدذهم يوذ

تدا بذهف لم لدذهم يوذ

ح ثذه دمنت ذا لبذاىف لم

لدهم تةتغحل أحهف تشيا لدل ىذدى ت ذدة لد ذاد فذا أىثذه ةىذت لحذه ت تذاح ةت تذا ز ذتد فتأثتذا ل،شذالفف تةذىـ
بى تاح ذذا ل،دل لدىحو ذذز ى ذذم لدىتمق ذذم موت ذذتث ل،وذ ذ لا لا لدتي ذذنتنتا لدملوذذ

لتبتهه ذذت (أت ذذد لد ت ذذتحف 2004ف

323ك
 -3-3العوامل المؤثرة على اداء الموارد البشرية:

أحد ىالو ا ل،دتتتا لد ةا ا حود لث هحت لد ديد ىث ىةتمتتا ل،دل فىحهت ىت تةمث أثذل ىةذتمى لدىحنىذا ةةذلف

مىحهت ىت تةمث أثل ىةتمى لدمند ل،دلا اف مىحهت ىذت تةذمث أثذل لدىةذتمى لد ذادم دثىمنذف متتىتذل أحتيذا فذا

لدى افذذا بىت ثبذذتا لد ىذذلف ةىتذذا لد ىذذل لدىحوذذزف حمأتذذا لد ىذذلف لدىتذذتتا ملدمتذذم ف تيحىذذت يتنذذدد ىةذذتمى ل،دل حتيوذذا
دىنيثا لدت تأل تيث لددلف تذا لد ادتذاف ىحذتد لد ىذلف قذدا لد ذاد أثذل لدل لد ىذل م تذ تا ل،دل توىثذا ىذث لد ملىذل
لددلبثتا ملدبتاوتا مىث لهىهت (لد اواف 2012ف 323ك

 -1لد ملىذذل لد حتذذا :متشذذىل لدت ذذدة لدتاحمدذذمواف لدىذملد لدبذذتةف لدهتةذذل لدتحنتىذذا م ذذا مسةذذتدي
لدوملح ذ ذ

مل،ةتدي

لد حتذ ذذا بشذ ذذةل ملاذ ذذـ مىبتشذ ذذا أثذ ذذل ة ذ ذذت

لد ىذذلف له تذ تا

لدىحنىذ ذذا مل،ف ذ ذالدف فحمأتذ ذذا ل،،ا مةىيتهذ ذذت ملد ذ ذذا

لد ىثتا لدىةتبدىا فا لد ىل وىت هت ت تا أثل ىةتمى ل،حتتوتا مل،دل بشةل أتة
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 -2لد ملىل ل،حةتحتا :متشىل لد دا أثل ل،دل لد ثا دث ىذل متتاذىث لدى افذا ملدت ثذتة ملدبتذا ف بت،اذتفا لدذل
لدتدا

ملدىهتا ملد دا لدشبيتاف ةىت تشىل لداببا فا لد ىل ملدتا تندد ىث بحج نامف لد ىذل لدىتدتذا

مل،وتىتأتذذا منتوذذتا ماببذذتا ل،فالد ةىذذت لث هحذذت أمىذذل لبذذاى ت ذ تا أثذذل ل،دل لدذذمنت ا حوىثهذذت فذذا

ل،تا( :لدب ي ف 2008ف 202ك

بيتاك لد ىل :لداقتبا لد تداف حنتة ل،وما ملدنملفز

لدبيتاك لددتىغالفتا ىتل  :لدوحسف لدةثف لدىةتمى لدت ثتىاف لدبتا لدىهحتاف لدىاةز لدمنت ا
 -4-3العيقة بين استخدام ت نولوجيا المعلومات واداء الموارد البشرية:

سيذبنا تاحمدموتذت لدى ثمىذتا أذتىح ىن ذ لز دثىحنىذتا لدبتنتذا أذث لدىحتفةذا ملدتىيذز فذا لحتتوهذت مىباوتتهذت مأذث
لدا ذت

ملد تدتذا فذذا لدلاهذتف دذذهل تةذتاأا لدىحنىذتا دتهياذذا ل،ااذتا لدا يثذذا دت تت هذت تذة لةذذتبدلىهت دىذت دهذذه ل،دل

ىذذث بثذذب فذذاك بيذذا ىةذذتمقا بىوذذت،ا أذذد ىتذذل افذذم ىةذذتمى ل،دل لدذذمنت ا متنةذذيث لد ذ لاالا ل،دلا ذذا متبة ذتط

متةذذهيل ل،و ذ لا لا مل،ةذذتغحج ل،ىتذذل دث ذذمى لد تىثذذا فاذذح أذذث لةذذهتىهت لداتيذذا فذذا ل،حنىذذا لدىتدتذذاف مهد ذ ىذذث
بذذحج ت تيذذب أذذدد ىذذث ل،و ذ لا لا ملدتغي ذالا (لدهتةذذلف لد ىثتذذتاف لدلا لدىحنىذذاك متذذدا
ل،ةتبدلة مهد داىتث أىثهت بشةل ينتـ مبىت تن ب ى تييا ل،دل لدا

لدىةذذتبدىيث أثذذل ةت تذذا

لدتا تة ل لدىحنىذا دتن ت ا دذهل حذاى

لث لد حقا لد تاىا ىتتيث لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىذتا ملدل لدىذملاد لدبشذا ا أثذل لدحنذم لدتذتدا( :لد اوذاف 2012ف

325ك

 -1تة ذذتتا لد ذذل ن ذذد ةتي ذذا ف ذذا تنة ذذيث ل،دل لد ذذمنت ا مهدذ ذ ى ذذث ب ذذحج تب ذذا لد ت ذذتة بةتي ذذا ى ذذث ل،أى ذذتج
لدامتيحتا مىت يتات

أثته ىث لحوتز ل،أىتج بةاأا مة ت

مدقا ىتحتهتا متاث ا قثيثا

 -2تةتتا فا ت ثيل ل،أبت لدمنت تا لدامتيحتا لدىث ت أثل أذتتب لدىذد لا ف ىىذت يتذتـ دهذة لةذتغحج هذهل لدمقذا
فا لدتب تط ل،ةتالتيوا ماةة لدةتتةا لد تىا دثىحنىاف ىىت لةهة فا افم ة ت
 -3تةذذتتا فذذا لدتذذتتيا أثذذل لدوتحذ

مف تدتا ل،دلا لد ثتت

لدى حذذمم دذذدى لد ذذتىثيث بتتوذذت ز ذذتد م،اهذذة ملحتىذذتاهة دثىحنىذذا ىذذث بذذحج

ىتتمفا ىث فاك دح ح أثل لدى ثمىتا بشةل ةذهل ىىذت تةذهة فذا ت ز ذز ىشذتاةتهة فذا أىثتذا يذحم

لد الا

 -4لث لهتىذذتة لدىحنىذذتا بتدتموذذه حنذذم لدىيذذز لدتحتفةذذتا يذذدف هت حنذذم لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتاف ىىذذت يتذذاا
ز تد ل،هتىتة بتدبن ،ملدت م ا ملدتدا ف لدهم تةهة فا تحت متحىتا لد دالا لد ادتا

 -5لث لدت تف ذذا لدتحنتىت ذذا ملدتموه ذذتا ل،دلا ذذا ف ذذا لدىة ذذتمتتا لد ثت ذذت ف ذذا لم ىحنى ذذا ىهى ذذت ةتح ذذا ىباو ذذتا
أىثتتتهذذت ل،دلا ذذا دهذذت دما هذذتة فذذا لدتموذذه يذذم لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ىىذذت يذذح ةس أثذذل شذذةل
لدتياا لدتحنتىتا دث ىل متتحل مت ل مت ما لد ىثتا ل،دلا ا تاىتهت
 -6تةتتا فا ز تد ف تدتا لدىحنىا فا تن يب لهذدلفهت م ثذا ل،وذل لدىت ث ذا بتدب ذت ملدحىذم مل،ةذتىالا مهدذ
ىذذث بذذحج تنةذذيث أىثتذذتا لدذذت ثة مح ذذل لدى افذذاف ملةذذتبدلة شذذبةتا ل،أىذذتج لدىنثتذذا ملد تدىتافمتنةذذيث
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ف تدتذذا أىثتذذا لتبذذته لد ذ لاالا مز ذذتد ومدتهذذت متنةذذيث ىنتملهذذت مز ذذتد ف تدتذذا أىثتذذا ل،تيذذت،ا ل،دلا ذذا
دلبذذل لدىحنىذذا مبتاوهذذت متنةذذيث أىثتذذا لدتحةذذيب ملدتنذذتدف تذذيث ىبتثذذف لدىةذذتمتتا ملدمنذذدلا ل،دلا ذذا

ل،حوتز لهدلف لدىحنىا

 -7تة ذتتا فذذا ز ذذتد ة ذذت

لدىحنىذذا فذذا لةذذتغحج ىملادهذذت لدىبتث ذذا دتمديذذد لدىباوذذتا لدى ثمبذذا ب قذذل تاث ذذا

ىىةحذا مهدذ ىذذث بذحج لتىتذه أىثتتتهذذت ملحشذ تهت لأتىذتدل أثذذل ت تت ذتا لدنتةذم ىىذذت تةذهة فذا تنةذذيث

حمأتا لدىحتوتا مت ثيل لدتتتيث ملدت تما فا ىةتمى لدل هه لدةثم ملدبدىتا

 -8تةتتا فا ز ذتد أذدد لد ذاك لدىتتنذا لىذتة لدىحنىذا فذا ل،ةذمل لددلبثتذا ملدبتاوتذا مت يذل أىثتذا تمديذد
مت تيب ل،فةتا لدوديد لدحزىا دت م ا لدةثم ملدبدىتا

المبحث الرابع :اال ار الميداني الجانب العملي.
المقدمة:

ت ذذد ل ،ذذتا لدىي ذذدلحا توة ذذيد دح ذذتا لدحن ذذام ف ذذا لاض لدملق ذذمف م تح ذذتمج ه ذذهل لدىبن ذذ ،ميذ ذ ت ى ي ذذح دثى ذذحهت
مل،و لا لا لدتا لتب هت لدبتنتيث فا تح يه لددالةاف لفالد ىوتىم لددالةا مأيحتهذت مةذهد لدل لدد لاةذا م ذا لأذدلدهت
ميذذدقهت متبتتهذذت ةىذذت يتاذذىث هذذهل لدىبنذذ ،مي ذ ت دحو ذ لا لا لدتذذا قذذتة تهذذت لدبذذتنتيث مىذذث هد ذ  :ت ا ذذف ىحهوتذذا

لددالةاف ميف ىوتىم لدد لاةذاف تنديذد أيحذا لدد لاةذاف لأذدلد لدملا لدد لاةذاف لدت اذد ىذث يذد متبذتا لدل لدد لاةذاف
تتتث لو لا لا لددالةا ملدى تدوتا ل،نيتاتا لدتا لةتبدىا فا ى تدوا حتتات لددالةا
 -1-4اختبار الفرضيات وتحليلها.

 -1لبتبتا متنثيل فااتتا لددالةا :د د تة لأتىتد قتأد لد لاا لدتتدتا ،بتبتا لد ااتتا:

 قتمج  : H0لهل ةتث ىةتمى لدد،دا لدىنةمبا لاتا ىث ىةتمى لدد،دا لدى تىد (0.05ك
 افض  : H0لهل ةتث ىةتمى لدد،دا لقل ىث ىةتمى لددل،دا لدى تىد (0.05ك

 -2لبتبتا متنثيل لد ااتا لدااتةتا ل،مدل ملد ااتتا لد اأتا لدىحتت ا ىحهت:
د د تة لةتبدلة تنثيل ل،حنذدلا لدبةذتط محوذد ىذث ى تد تحذت دحتذتات لدنتةذم فذا لدوذدلمج لدىاقىذا (2كف (3كف (4كف

(5كف (6كف لدىمانا ،ن تً

س -لبتبتا متنثيذل لد ااذتا للد اأتذا ل،مدذل :ىذث بذحج لدوذدمج اقذة (3ك حوذد لث قتىذا ىةذتمى لدد،دذه لدىنةذمبا

(0.065ك لاتذذا ىذذث لدى تىذذد (0.05ك مبتدت ذتدا ح تذذل لد ااذذتا  H0محذذافض لد ااذذتا لدتديثذذا  H1مهذذهل ت حذذا ،

تمود فام هلا د،دا لنيذتاتا حنذم لتذا لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا أثذل لدل لدىذملاد لدبشذا ا ت ذزى دىتغيذا
لدوحس مقد تثذ لدىتمةذط لدنةذتتا ،وتبذتا لدذهةما  3.64بذتحنالف ى تذتام  0.19لىذت دذدى لوتبذتا ل،حذت ،ف ذد

تثذ  3.55بذذتحنالف ى تذذتام  0.19مهذذهل تشذذيا لدذذل ت ذذتا لتذذا لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا أثذذل لدل لدىذملاد
لدبشا ا ت زى دثوحس مد ل لدةت

ت مد لدل لقبتج لدى سا أثذل لد ىذل فذا وىتذم لدهياذتا نيذ ،لحبا ذا لدىذ سا فذا

لدنتت لد تىا مليبنا تحتفس لداول فا وىتم لدىوت،ا
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مستوى الداللة
T

درجة الحرية

 Tالمحسوبة

االنحراف المعياري

المتوسط
الحسابي

عدد افراد العينة

الجنس

0.065

59

1.881

0.19509
0.19985

3.6466
3.5506

52
31

ذكر
انثى

أداء الموارد
البشرية

جدول رقم ( :) 3التباين االحادي لمتوسطات استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واثرها على اداء الموارد البشرية حسب متغير
الجنس.

 لبتبذذتا متنثيذذل لد ااذذتا لد اأتذذا لدتتحتذذا :ىذذث بذذحج لدوذذدمج اقذذة (4ك لث قتىذذا ىةذذتمى لدد،دذذا لدىنةذذمبا(0.006ك لقذذل ىذذث (0.05ك مبتدتذذتدا حذذافض لد ااذذتا  H0مح تذذل لد ااذذتا لدتديثذذا  H1مهذذهل ت حذذا تموذذد
فام هلا د،دا لنيتاتا حنم لتا لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا أثل لدل لدىذملاد لدبشذا ا ت ذزى دىتغيذا
لد ىا مةهد لث لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىذتا دذدى ل،فذالد لدىحتىذمث لدذل لد اذا لد ىا ذا (50-59ك ةذتحمل

لاتذذا لتذذا أثذذل لدل لدى ذملاد لدبشذذا ا ىذذث لد اذذتا لد ىا ذذا ل،بذذاىف نيذذ ،تث ذ لدىتمةذذط لدنةذذتتا ،وتبذذتتهة
لدل ىبزمث لدبتا لدهم يتىتم به هذ  ،ل،فذالد ةىذت لث

 3.82بتحنالف ى تتام  0.13ماوىت ت مد لدةت

حةبا ةتيا ىحهة فا ىملقم نةتةا فا لتبته لد لاالا مبتدتتدا دهة يد فا لدتب تط ل،ةذتالتيوا دثى ةةذاف

ماةة لدةتتةتا لد تىا لىذت لد اذتا لد ىا ذا ل،بذاى فى نىهذت تشذغل ى لااذز تح يهتذا فذا لد ىذل ل،دلام مدذة

تي ذذل دىة ذذتمى قت ذذتدم لدلام ةى ذذديا لم أىي ذذد مبتدت ذذتدا دتةذ ذمل ف ذذا ىمق ذذم ىبتش ذذا ،تب ذذته لد ذ ذ لاالا ت ذذل ه ذذة

تشتاةمث فيهت ةىت لث ب اهة دة يثتنب ب د تدمالا تدا تتا ت هثهة دت تىل ىم تاحمدموتت لدى ثمىتا

جدول رقم ( :)4الت باين االحادي لمتوسطات استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واثرها على اداء الموارد البشرية حسب متغير العمر.
السن
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد افراد العينة
F
مستوى الداللة

0.006

4.056

0.13364
0.2190
0.17733
0.13245
0
0.20125

3.4883
3.6689
3.6175
3.8246
3.3684
3.6057

7
19
42
9
6
83

اقل من  29سنة
من  39-30سنة
من  49-40سنة
من  59-50سنة
 60سنة فأكثر
T0tal

لبتبتا لد ااتا لد اأتا لدتتدتا :ىث بحج لدودمج اقة (5ك لث قتىذا ىةذتمى لدد،دذا لدىنةذمبا (0.532ك لاتذا
ىذذث لدى تىذذد (0.05ك مبتدتذذتدا ح تذذل لد ااذذتا  H0محذذافض لد ااذذتا لدتديثذذا  H1مهذذهل ت حذذا  ،تموذذد فذذام

هلا د،دذذا لنيذذتاتا حنذذم لتذذا لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا أثذذل لدل لدىذملاد لدبشذذا ا ت ذذزى دىتغيذذا لدى ه ذل
لد ثى ذذا مة ذذهد لث لدىتمة ذذط لدنة ذذتتا ،وتب ذذتا لي ذذنت

بتحنالف ى تتام  0.11ملوتبتا لينت

ش ذذهتد ل،أدلدت ذذا ملد ذذدتثمة لدىهح ذذا ق ذذد تثذ ذ 3.62

شهتد لدبةتدما مس ملددتثمة لد تدا قد تث  3.58مبذتحنالف ى تذتام

 0.20ملوتبتا شهتد ىتوةتيا ملددةتم لا قد تث  3.64مبتحنالف ى تتام  0.21مههل تشذيا لدذل ت ذتا لتذا
لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا أثل لدل لدىملاد لدبشا ا ت زى دىتغيا لدى هل لد ثىذا مد ذل لدةذت

لددمالا لدتدا تتا تبك لينت
داةمل ىتل هه ل،ةتدي

شهتدلا ل،أدلدتا ملددتثمة لدىهحذا لىذت ليذنت

فذا هدذ لث

لدبةذتدما مس فىذت فذم فذتحهة

لدتاحمدموتا فا لدوتى تا مت افمل أثل ىدى لهىيتهت فا لد ىل ل،دلام

جدول رقم ( :)5التباين اال حادي لمتوسطات استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واثراها على اداء الموارد البشرية حسب متغير المؤهل العلمي
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مستوى الداللة

F

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

عدد افراد العينة

المستوى التعليمي

0.532

0.638

0.11936
0.20748
0.21497
0.20125

3.6241
3.5819
3.6462
3.6057

11
54
18
83

اعدادية او دبلوم
بكالوريوس او دبلوم عالي
ماجستير او دكتوراه
Total

ب -لبتب ذذتا متنثي ذذل لد اا ذذتا لد اأت ذذا لدالب ذذا :ى ذذث ب ذذحج لدو ذذدمج (6ك لث قتى ذذا ىة ذذتمى لدد،د ذذا لدىنة ذذمبا
(0.040ك لقل ىث لدى تىد (0.05ك مبتدتتدا حافض لد ااتا  H0مح تل لد ااتا لدتديثا  H1مهذهل ت حذا

تمود فذام هلا د،دذا لنيذتاتا حنذم لتذا لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا أثذل لدل لدىذملاد لدبشذا ا ت ذزى
دىتغيا أذدد ةذحملا لدبدىذا مةذهد لث لتذا لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا أثذل ل،دل لدذمنت ا ،وتبذتا

ل،فذ ذالد همم ل،قدىت ذذا لات ذذا ى ذذث  21ةذ ذحا ة ذذتث لات ذذا ى ذذث لد ا ذذتا ل،ب ذذاى ني ذذ ،تثذ ذ لدىتمة ذذط لدنة ذذتتا
،وتبذذتا هذ  ،ل،فذالد  3.73بذذتحنالف ى تذذتام  0.17ماوىذذت ت ذذمد لدةذذت
ليذذنت

فذذا هدذ لدذذل لث هذ  ،ل،ف ذالد

بتذذا أتدتذذا قذذد أتيذذامل لد ىذذل قتذذل مب ذذد لدبذذتج تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا م،ننذمل ىذذدى ل،بذذتحف

لىذذت لد اذذتا ل،بذذاى فىذذحهة فاذذتا نذذديتا لدتبذذاب مبتدتذذتدا ف ذذد داة ذمل حنا ذذت مفاذذتا لبذذاى بنتوذذا ،تبذذتا
مومدهة مقدالتهة داا تنيثمل أثل ىالاز منت تا لأثل

جدول رقم ( :) 6التباين االحادي لمتوسطات استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على اداء الموارد البشرية حسب متغير عدد سنوات الخدمة

مستود الداللة

F

0.040

2.686

االنحراف المعيارن

المتوسط الحسابي

عدد افراد العينة

عدد سنوات الخدمة

0.12892

3.4737

9

 5سنوات فأقل

0.22096

3.5911

13

من  6الى  10سنوات

0.22330

3.6842

18

من  11الى  15سنة

0.07264

3.6165

15

من  16الى  20سنة

0.17793
0.20125

3.7368
3.6057

28
83

 21سنة فأ ثر
Total

لبتبذذتا لد ااذذتا لد اأتذذا لدبتىةذذا :ىذذث بذذحج لدوذذدمج اقذذة (7ك لث قتىذذا ىةذذتمى لدد،دذذا لدىنةذذمبا (0.017ك
لقذل ىذث لدى تىذد (0.05ك مبتدتذتدا حذافض لد ااذتا  H0مح تذذل لد ااذتا لدتديثذا  H1مهذهل ت حذا تموذد فذذام

هلا د،دذذا لنيذذتاتا حنذذم لتذذا لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا أثذذل لدل لدى ذملاد لدبشذذا ا ت ذذزى
دىتغيذا لدىحيذ

مةذذهد لث لتذا لةذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذتا أثذل لدل لدىذملاد لدبشذا ا دذذدى

ل،فالد لدهيث تشغثمث لد اا ل،مدل ملدىتىتثا أىدل لداثتتا مى تمحيهةف ما ةت ل،قةتة لد ثىتذاف ةذتث لاتذا ىذث
لد اتا لدمنت تا ل،باى ني ،تث لدىتمةط لدنةتتا ،وتبتا ه  ،ل،فذالد  3.82بذتحنالف ى تذتام  0.08تذة
تثت ذذه لد ا ذذا لدتتحت ذذا ملدىتىتث ذذا بى ذذد لا لدى لاا ذذز لدبنتت ذذا مل،قة ذذتة ل،دلا ذذاف ني ذذ ،تثذ ذ لدىتمة ذذط لدنة ذذتتا 3.69

بتحنالف ى تتام  0.16تة تثته لد اا لدتتدتا ملدىتىتثا بىة مدا للدش

ملدمندلا ل،دلا اف نيذ ،تثذ لدىتمةذط

لدنةذ ذذتتا  3.67مبذ ذذتحنالف ى تذ ذذتام  0.17تذ ذذة تثتذ ذذا لد اذ ذذا لدالب ذ ذذا ملدىتىتثذ ذذا بذ ذذتدىمن يث لدتح يذ ذذهيث لد ذ ذذتىثمث
بتدى ثمىتتتذذا ملدنتةذذبا م،حتاحذذا مل،دلا ل،داتامحتذذاف نيذذ ،تث ذ لدىتمةذذط لدنةذذتتا  3.54مبذذتحنالف ى تذذتام

 0.19مد ذذل لدة ذذت

ت ذذمد لد ذذل لث هذ ذ  ،ل،فذ ذالد تىتث ذذمث ل،دلا لد ثت ذذت مبتدت ذذتدا فتح ذذه يوذ ذ

لث تة ذذمث د ذذديهة

تموهذذتا دحهتىذذتة بىماذذم تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ملدل لدىذملاد لدبشذذا ا ىذذث بيذذاهة ىذذث لد اذذتا لدمنت تذذا نيذذ،
255
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لث لتىتث ل ،دلا لد ثتت دىتذل هذه لدىملاذتم تةذهة فذا تذمفيا لدذدأة دهذت مةذاأا حشذاهت تذيث فاذتا لدىذمن يث فذا

لدىةتمتتا ل،دلا ا ل،باى

جدول رقم ( :) 7التباين االحادي لمتوسطات استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واثرها على اداء الموارد البشرية حسب متغير الفئة الوظيفية.
الفئات الوظيفية
عدد افراد العينة
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
F
مستوى الداللة
29
3.8246
0.08040
فئة 01
25
3.6992
0.16841
فئة 02
3.689
0.017
21
3.6798
0.17736
فئة 03
18
3.5493
0.19906
فئة 04
0.20125

83

3.6057

Total

 -3لبتبتا متنثيل لد ااتا لدااتةتا لدتتحتا ملد ااتتا لد اأتا لدىحتت ا ىحهت:
د د تة لةتبدلة تنثيل ل،حندلا لدبةتط محود ىث ى تد تحت دحتتات لدنتةم فا لدودمج اقة (8ك

لبتبتا متنثيل لد ااذتا لدااتةذتا ل،مدذل :لث قتىذا ىةذتمى لدد،دذا لدىنةذمبا (0.000ك لقذل ىذث لدى تىذد (0.05ك
مبتدتذذتدا حذذافض  H0مح تذذل بتد ااذذتا لدتديثذذا  H1مهذذهل ت حذذا موذذمد أحقذذا تذذيث لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت
لدى ثمىتا ملدل لدىملاد لدبشا ا مقد تثغا قم لد حقذا  %44.6مهدذ تحذت ل أثذل قتىذا ى تىذل ل،اتبذتو مهذهل ت ةذا
لث لةتبدلة لدتحتا لدتنتتا دتاحمدموتت لدى ثمىذتا فذا وتى ذا دتذتدل ةذي دم لدذل تنةذيث مافذم ىةذتمتتا لدل لدىذملاد
لدبشذذا ا ىذذث نيذذ ،ةذذاأا مدقذذا ل،حوذذتز م ذذدج لتاذذت أثذذل موذذمد ستذذا لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا
أثل لدل لد تىثيث ىث ز تد فا نوة لدبذدىتا مفذا ى ذدج ل،أىذتج لدىحوذز مدقتهذت مومدتهذت مز ذتد لدا ذت

ملدغذت

لداتيا ىث ل،و لا لا ملدتحةيب تيث ل،أىتج ىىت يح ةس أثل تبةتط لد ىل
جدول رقم ( :) 8يوضح نتائج معامل االرتباط بين استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واثرها على اداء الموارد البشرية.
اداء الموارد البشرية

83

83

83

83

83

83

العينة

المعلومات

0.000

0.008

0.030

0.985

0.003

0.013

مستود الداللة

التحتية لت نولوجيا

**0.446

***0.339

*0.278

-0.002

**0.374

*0.317

معامل االرتباط

استخدام البنية

االداء الوظيفي

تبسيط العمل

كفاءة االداء

سرعة االنجا،

نوعية االداء

حجم االداء

لبتب ذذتا متنثي ذذل لد اا ذذتا لد اأت ذذا ل،مد ذذل :لث قتى ذذا ىة ذذتمى لدد،د ذذا لدىنة ذذمبا (0.013ك لق ذذل ى ذذث لدى تى ذذد

(0.05ك مبتدتتدا حافض لد ااتا  H0مح تل لد ااتا لدتديثا  H1مهذهل ت حذا موذمد أحقذا تذيث لةذتبدلة لدتحتذا
لدتنتت ذذا دتاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا منو ذذة ل،دل مق ذذد تثغ ذذا ق ذذم لد حق ذذا  %31.7مه ذذهل ت ة ذذا لث لةذذتبدلة لدتحت ذذا

لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فذذا وتى ذذا دتذذتدل ةذذي دم لدذذل افذذم نوذذة ل،دل دث تىذذل مز تدتذذهف مد ذذل لدةذذت

ت ذذمد لدذذل لث لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ةذذتأد أثذذل اوذذط لدمنذذتاف ل،دلا ذذا لدىبتث ذذا ى ذم
ب اهت ملد ات أثل ل،زدملوتا ملدت ثيل ىث ل،ب ت ملدوهد لدىتهمجف ل،ىا لدهم ةتهة بشةل ىثنذم تز ذتد
ل،حتتوتا ددى لدىمنف مبتدتتدا ز تد نوة ل،دل بشةل أتة

س -لبتبذذتا متنثيذذل لد ااذذتا لد اأتذذا لدتتحتذذا :لث قتىذذا ىةذذتمى لدد،دذذا لدىنةذذمبا (0.003ك لقذذل ىذذث لدى تىذذد
(0.05ك مبتدتذذتدا حذذافض لد ااذذتا  H0مح تذذل لد ااذذتا لدتديثذذا  H1مهذذهل ت حذذا موذذمد أحقذذا تذذيث لةذذتبدلة
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لدتحتا لدتنتتا دتاحمدموتت لدى ثمىتا محمأتا ل،دل مقد تثغا قذم لد حقذا  %37.4مهذهل ت ةذا لث لةذتبدلة
لدتحت ذذا لدتنتت ذذا دتاحمدموت ذذت لدى ثمى ذذتا ف ذذا وتى ذذا دت ذذتدل ة ذذي دم لد ذذل تنة ذذيث مو ذذمد محمأت ذذا مدق ذذا لدل

لد ذذتىثيث مد ذذل لدةذذت

لدبدىا لدى دىا

ت ذذمد لدذذل لث ى ن ذة لدى ذذتىحا تىذذا تملة ذ ا لدنتةذذم مبتدتذذتدا تنةذذيث حمأتذذا

 لبتبذذتا متنثيذذل لد ااذذتا لد اأتذذا لدتتدتذذا :لث قتىذذا ىةذذتمى لدد،دذذا لدىنةذذمبا (0.985ك لاتذذا ىذذث لدى تىذذد(0.05ك مبتدتتدا ح تل لد ااتا  H0محافض لد ااتا لدتديثذا  H1مهذهل ت حذا ،تموذد أحقذا تذيث لةذتبدلة
لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا مةذذاأا ل،حوذذتز مد ذذل لدةذذت

ياوذذم لدذذل ح ذذك قح ذملا ل،تيذذتج تذذيث

ىبتثذذف ل،دلالا مبتدتذذتدا ا ذ ف فذذا قذذم لد ىذذل لد ثتذذا دلبذذل لدوتى ذذا ما ذ ف فذذا لداقتبذذا لد ثتذذا فذذا

لد ىثتذذا لدتشذذغيثتا مبتدتذذتدا ز ذذتد لدمقذذا ملدوهذذد لم لث لدةذذت
ت مد لىت دح ك لداملدا لم لدتدا

لم لدةت

ت ذذمد لدذذل لث ل،ةذذتبدلة بيذذا لىتذذل ملدة ذت

ت مد لدل لد الا لدىةمحا دةاأا ل،حوتز  ،ت ا بتدغاض

ب -لبتبذذتا متنثيذذل لد ااذذتا لد اأتذذا لدالب ذذا :لث قتىذذا ىةذذتمى لدد،دذذا لدىنةذذمبا (0.030ك لقذذل ىذذث لدى تىذذد
(0.05ك مبتدتذذتدا حذذافض لد ااذذتا  H0مح تذذل لد ااذذتا لدتديثذذا  H1مهذذهل ت حذذا موذذمد أحقذذا تذذيث لةذذتبدلة
لدتحتا لدتنتتا دتاحمدموتت لدى ثمىتا مة ت

ل،دل مقذد تثغذا قذم لد حقذا  %27.8مهذهل ت ةذا لث لةذتبدلة

لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فذذا وتى ذذا دتذذتدل ةذذي دم لدذذل افذذم ة ذذت

ملدةت

ت مد لدل لث لةتبدلة لدتحتا لدتنتتا دتاحمدموتت لدى ثمىتا يذ دم لدذل تب ذتض تاث ذا لد ىذل متذمفيا

لدمقذذا لدذذحزة دث تذذتة بت،أىذذتج ىذذث وتح ذ

وتح

ل،دل لدذذمنت ا دث ذذتىثيث

مموذذمد ة ذملدا ى هثذذا ىتبييذذا فذذا تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ىذذث

لبا ل،ىا لدهم ي دم لدل ز تد لدا ت

لد حتا ملدىهحتا

د -لبتبتا متنثيذل لد ااذتا لد اأتذا لدبتىةذا :لث قتىذا ىةذتمى لدد،دذا لدىنةذمبا (0.008ك لقذل ىذث لدى تىذد
(0.05ك مبتدتذذتدا حذذافض لد ااذذتا  H0مح تذذل لد ااذذتا لدتديثذذا  H1مهذذهل ت حذذا موذذمد أحقذذا تذذيث لةذذتبدلة
لدتحتا لدتنتتا دتاحمدموتت لدى ثمىتا متبةتط لد ىل مقد تثغا قم لد حقا  %33.9مهذهل ت ةذا لث لةذتبدلة

لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فذذا وتى ذذا دتذذتدل ةذذي دم لدذذل ت ثيذذل لدذذامتيث ملدت يذذد فذذا لو ذ لا لا
لد ىذذل ىىذذت ةةذذتهت لدز ذذتد فذذا ل،ةذذتتىتا فذذا هذذه ل،دل دتةذذهيل لد ىثتذذا ل،دلا ذذا لاتذذا ملدن ذذظ ملدتبذذز ث
مى تدوذذا لدتتتحذذتا بشذذةل يذذمفا لدى ثمىذذا فذذا مقتهذذت مز ذذتد لدتحةذذيب تذذيث لدذذدملاا ل،دلا ذذا ملدغذذت ةتيذذا ى ذث

ل،و لا لا لدتا ةتحا تتةذة بتدت يذد ماذتت لدمقذا مز ذتد فذا لدتاذتديف مبتدتذتدا يذ مبا لد ىذل ملةذتتدلج
هه ل،و لا لا بتو لا لا ىبة ا
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 -2-4النتائج والتوصيات
 -1النتائج:

ب د لو لا لدتنثتحا ل،نيتاتا لدىبتث ا ل،دل لددالةاف ملةتبدلة ىوىمأذا ىبتذتا ب حتتذا ىذث لدتنثذتحا دثنيذمج
أثل حتتات دقت ا تت ب ىم لهىتا لددالةا مىشةثتهتف مىذث بذحج لدى ذتبحا لد ديذد لدتذا لواهذت لدبتنتذتث تذة لدتميذل

لدل ىوىمأا ىث لدحتتات لهىهت:
س -لنهذذاا لدد لاةذذا موذذمد أحقذذا هلا د،دذذا لنيذذتاتا تذذيث لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ملدل

لدىذملاد لدبشذا ا ىىذت ي ةذذد أثذل لث وتى ذا دتذتدل تذذدا هذه ل،هىتذا متةذيا تب ذملا ليوتتتذا فذا ل،ةذذتتىتا
ملدت ذذم ا ف ذذا ه ذذهل ل،دل ف لهث هح ذذت ما ذذمح د ذذدى أيح ذذا لدد لاة ذذا ،هىت ذذا لتب ذذدلة لدتحت ذذا لدتنتت ذذا دتاحمدموت ذذت

لدى ثمىتا فا لدل لدىملاد لدبشا اف ملد لا تتة د ملادهت لدىت دد

 لنهاا لددالةا مومد أحقا هلا د،دا لنيتاتا تيث لةتبدلة لدتحتا لدتنتتذا دتاحمدموتذت لدى ثمىذتا م (نوذةل،دل ف حمأتا ل،دل ف ة ت

ل،دل ف تبةتط لد ىلك

ب -لنهاا لددالةا لحه  ،تموذد فامقذتا هلا د،دذا لنيذتاتا حنذم لةذتبدلة لدتحتذا لدتنتتذا دتامدموتذت لدى ثمىذتا
ملتاهت أثل لدل لدىملاد لدبشا ا ت زم دثىتغيالا (لدوحسف لدى هل لد ثىاك

د -لنهذذاا لدد لاةذذا لحذذه تموذذد فامقذذتا هلا د،دذذا لنيذذتاتا حنذذم لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا
ملتاهت أثل لدل لدىملاد لدبشا ا ت زم دثىتغيالا (لد ىاف أدد ةحملا لدبتا ف لد اا لدمنت تاك

ه -تد أة لدلا لدوتى ا أىثتا لدتنمج لدل لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا فا لدل لدىملاد لدبشا ا

م -تتمفا تحتا تنتتذا دذدى ىاةذز لدنتةذبا مل،حتاحذا مشذ با لدى ثمىتتتذا مل،دلا ل،داتامحتذا فذا لدوتى ذا لدى حتذا
بتدد لاةذذا ت تتذذا ةتفتذذا أىثتذذت دثتنذذمج لدذذل لة ذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ف ذا لدلا لدى ذملاد لدبشذذا اف مت ثذذل
لدبتنتتث هد بةت

لزدتتد ل،أتىتد بشةل ةتيا أثل لةتبدلة لدت حتتا لدى تيا فا ةتفا ىوت،ا لد ىل

 -2التوصيات:

ت دة لدبتنتتث وىثا ىث لدتميتتا لدى تىذد أثذل حتذتات لدد لاةذا لىثذيث ل،ةذت تد ىذث هذهل لدىوذتج فذا ت ز ذز لدتموذه
حنم لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا فا لدل لدىملاد لدبشا اف ملدتا تتىتل بتآلتا:

س -قتذذتة لدلا لدوتى ذذا بتدتموذذه لداةذذىا ملد ىثذذا حنذذم لةذذتبدلة لدتحتذذا لدتنتتذذا دتاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا فذذا لدلا
لدىملاد لدبشا ا

 ت ذذمفيا لد ذذدأة لدى ذذتدا لدى ذذدة لد ذذل ىاة ذذز لدنتة ذذبا مل،حتاح ذذا مشذ ذ با لدى ثمىتتت ذذا ممن ذذد ل،دلا ل،داتامحت ذذا،هىيتهت فا أىثتا لدتغييا لدل لةتبدلة تاحمدموتت لدى ثمىتا فا لدل لدىملاد لدبشا ا

ب -لد ىل أثذل تنديذد لدهذدف ىذث لدوهذتز ل،دلام فذا نذل لدتغيذالا ملأذتد لدحنذا فذا ب ذض لدهتتاذل ل،دلا ذا
بى ذذت يتحتةذ ذ

ى ذذم لد ذذدما لدىتمق ذذم دثوه ذذتز ل،دلام متن ي ذذب لدتذ ذملزث ت ذذيث من ذذدلا لدوه ذذتز ل،دلام مل،دلالا

لدتتب ذا دذذه ملأذتد لدحنذذا فذذا لدمنذتاف لدىتىتتثذذا لدتذا ت ذذم فذذا ح ذس ل،دلا لدملنذذد ماذىتث تن يذذب لدتحةذذيب
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تذذيث ل،حش ذ ا لدىبتث ذذا ملدمنذذدلا ىح ذذت دتاذذتا ل،بتيتيذذتا لم لزدملوتذذا لد ىذذل مت يذذل دما منذذدلا

لدىتتب ا ملدت تة ملدىملاىا تيث أتىل لدا ت

ملدب د ل،وتىتأا

د -لد ىل أثذل تنذدي ،مت ذم ا لدتحتذا لدتنتتذا دتاحمدموتذت لدى ثمىذتا بشذةل دلاذة مىةذتىا م تحتةذ

ىذم تت ذا

لد ىل ملتات لداوط لدنتةموا لدذدلبثا تذيث ل،قةذتة ل،دلا ذا نتذل يذتة تن يذب لدةذاأا فذا تذمفيا لدى ثمىذتا

ملدتاتىل فا تن يب لدبدىتا
ه -لد ىل أثل افد لدوتى ا بذتداملدا لدبشذا ا لدى هثذا ملدىداوذا ملد ذتدا أثذل لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا لم
ى لاأذذت لد حيذذا لدبشذذام أحذذد ل،بتتذذتا ملدت ذذيث ىذذث نيذذ ،لدتبيذذك ملدى ذ هحاف نيذذ ،لث ة ذذت

ل،وهذذز

لدنةمىتذا ت تىذد بشذةل ةتيذا أثذل ل،ةذذتتىتا فذا لد حيذا لدبشذام لدذهم ت ذذد ىذث لهذة لد حتيذا فذا لد ىثتذذا

ل،دلا ا
و-

لأذذدلد لدتذالىت ملدذذدمالا لدتدا تتذذا مأ ذذد ما لد ىذذل ملدحذذدملا لدىحتةذذبا دىبتثذذف لدىةذذتمتتا ل،دلا ذذاف نذمج

لد ذذا لد تدذذا دثت تىذذل ىذذم تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتاف ملد ىذذل أثذذل تذذمفيا هذذه ل،دل داذذل لدوتى ذذا مدوىتذذم منذذدلتهت
ل،دلا اف مستىتا لأىتدهت مهد دز تد لدةاأا ملددقا فا لحوتز لدىهتة ملدملوبتا

المصادر والميحق
اوال -المصادر العربية
ال تب

 1لدثمزمف ىمةلف (2012ك :فلدت م ا لدتحنتىا سةتةتتا مى تهتة نديتاف دلا ملال دثحشاف ل،ادث
 2حيا هللاف نحتثف (2001ك :فلدلا لدىملاد لدبشا افف دلا زهالث دثحشا ملدتمز مف أىتثف ل،ادث

 3لد ثذاف أتذذد لدةذذتتاف ملبذذامثف (2012ك :فلدىذدبل لدذذل لدلا لدى افذذافف دلا لدىةذذيا دثحشذا ملدتمز ذذم ملد بتأذذاف أىذتثف
و3:

 4أتذذد لدبذذتقاف يذذحح لدذذديثف (2002ك :فل،توتهذذتا لدنديتذذا فذذا لدلا لدىذذمالد لدبشذذا افف دلا لدوتى ذذا لدوديذذد دثحش ذاف
ل،ةةحدا اف ىيا

الرسائل واال اريح

 1ستذذم بذذحةف سزهذذتا ح ىذذا أتذذد لدزهذذا ف (2007ك :فلدى افذذا لدتةذذمت تا متاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا ملتاهىذذت فذذا ل،دل لدتةذمت اف
د لاةذذا نتدذذا فذذا لدشذذاةا لد تىذذا دثةذذىحا لدوحموتذذافف اةذذتدا دةتذذم لا ى دىذذا لدذذل لدوتى ذذا لدىةتحيذذا ا – ةثتذذا ل،دلا

مل،قتيتد

 2لدبغذذدلدمف أذذتدج هذذتدم نةذذيثف (2012ك :فلد حقذذا تذذيث لدذذت ثة لدتحنتىذذا ملدلا لدى ثمىذذتا ملتاهذذت فذذا تن يذذب قتىذذا
،أىتج لدىحنىاف دالةا ىيدلحتا فا لدىيتاف ل،هثتا لد القتذافف اةذتدا دةتذم لا ى دىذا لدذل لدوتى ذا لدىةتحيذا ا ةثتذا
ل،دلا مل،قتيتد
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تذم زهذذا ف ىنىذدف (2004ك :فت ذذما دما لدىذملاد لدبشذذا ا فذا لدى ةةذذتا ل،قتيذتدتا :نثذذا لدى ةةذتا لدوزلاا ذذافف لدىثت ذل

ل،مج نذذمج لدتحىتذذا لدبشذذا ا مفذذاك ل،حذذدىتب فذذا لقتيذذتد لدى افذذا ملدا ذذت لا لدبشذذا اف ةثتذذا لدن ذذم ملد ثذذمة ل،قتيذذتدتاف

وتى ا ماقثاف لدوزلاا

 3لدددتىاف لنةتث أحمم نةيثف (2006ك :فتنثيل أحقا ت تحا لدى ثمىتا ب تأثتا لدلا لدىملاد لدبشا ا ملتاهت فا تحت
لدا تتتا لدومها اف دالةا ىيدلحتا فا أيحا ىبتتا ىث ةثتتا وتى ا بغدلدف اةتدا دةتذم لا ى دىذا لدذل وتى ذا بغذدلد –
ةثتا ل،دلا مل،قتيتد

 4لدحىاف بةتث قتةة دلمدف (2013ك :فتنثيل ىةمحتا لدتحتا لدتوتتا دتاحمدموتت لدى ثمىتاف دالةا لةت حأتا فا تياا
أىل أالقتافف ىوثا ةثتا بغدلد دث ثمة ل،قتيتدتا لدوتى ا لد دد لدبتك بى تىا لداثتا
 5لدح ىاف حما أتد لدى يدف (2009ك :ف ت تحا لدى ثمىتا ملتاهذت فذا ةثةذثا لدتوهيذزف اةذتدا ىتوةذتيا ى دىذا لدذل وتى ذا
بغدلد – ةثتا ل،دلا مل،قتيتد

 6أوتةف لتالهتة ىنىد نةثف (2007ك :فت تحا لدى ثمىتا ملد لا لدى افا مستاهىت فا لدبتتا ل،ةتالتيوا :د لاةذا تنثيثتذا
ى تاحذذا  ،لا أيحذذا ىذذث ىذذديام لدىيذذتاف لد القتذذافف اةذذتدا دةتذذم لا ى دىذذا لدذذل لدوتى ذذا لدىةتحيذذا ا – ةثتذذا ل،دلا

مل،قتيتد
 7أتد لد تتحف يتدـف (2004ك :فلدلا لدىملاد لدبشا ا متةييا لدى ذتاف فذا بدىذا لدا ذت لا لدىهذتالافف لدىثت ذل لدذدمدا
ل،مج نمج لدتحىتا لدبشا ا مفاك ل،حدىتب فا لقتيتد لدى افا ملدا ت لا لدبشا اف ةثتا لدن م ملد ثمة ل،قتيتدتاف

وتى ا ماقثاف لدوزلاا
 8لد بتدمف بتةىا أتمد ىويدف (2006ك :فستا حنتة لدى ثمىتا فا دأة يحتأا لد الاف دالةا نتدا فا لدىاةز لدم حا
دحةتشتالا ملدت م ا ل،دلامفف اةتدا ىتوةتيا ى دىا لدل هياا لدت ثتة لدت حا – لداثتا لدت حتا ل،دلا ا
 9لد اوذذاف أ تذذاف (2012ك :فستذذا لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا أثذذل ل،دل لدذذمنت ا دث ذذتىثيث فذذا ل،وهذذز لدنةمىتذذا

لدىنثت ذذا – د لاة ذذا ىيدلحت ذذا ف ذذا وتى ذذا ماقث ذذاف ىوث ذذا لدبتن ذذ،ف لد ذذدد10:ف ةثت ذذا لد ث ذذمة ل،قتي ذذتدتا ملدتوتا ذذا مأث ذذمة
لدتةيياف وتى ا قتيدم ىاوتح ماقثا – لدوزلاا

10

لد تيتذذاف أز ذذز أتذذد لدذذانىثف (2010ك :فستذذا لةذذتبدلة تاحمدموتذذت لدى ثمىذذتا أثذذل لدل لدى ذملاد لدبشذذا ا – د لاةذذا
ىيدلحتا أثل ل،اتدتىتا لددمدتا ل،ةتالدتافف اةتدا ىتوةتياف ةثتا لدتوتا – ل،اتدتىتا لددمدتا ل،ةتالدتا

11

لد ات ف نحتث لنىدف (2007ك :فستا لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا أثذل لدت ذم ا ل،دلام فذا لدوتى ذتا ل،ادحتذا

لداةىتافف اةتدا ىتوةتيا فا لدلا ل،أىتجف وتى ا لج لدتياف ل،ادث
12

لدتىتىذذاف مةذذتة بتدذذدف (2007ك :فلد حقذذا تذذيث لد ذذتة لدت تفتذذا مت تحذذا لدى ثمىذذتا مستاهذذت فذذا يذذحم ملتبذذته لد ذ لاالاف
د لاةذذا تشبتيذذتا  ،لا أيحذذا ىذذث لد ذذتىثيث فذذا لدذذدلاا لد حتذذاف مزلا لدذذح طف اةذذتدا ىتوةذذتيا ى دىذذا لدذذل وتى ذذا بغذذدلد-

ةثتا ل،دلا مل،قتيتد
13

لدتتتذاف لنىذذد ةذذىيا حذذتيفف (2014ك :فملقذذم لدلا لدى افذذا مدماهذت فذذا تن يذذب لد تأثتذذا لدتحنتىتذذاف اةذذتدا ىتوةذذتيا
فا لدلا ل،أىتجف وتى ا لدوحتثف دتحتث
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14

لدب يذ ف اةذذتث ىنىذذد نةذذثف (2008ك :فلتذذا ت تيذذب لدلا لدوذذمد لدشذذتىثا فذذا ل،دل لدذذمنت ا دث ذذتىثيثفف د لاةذذا

ىيدلحتا أثل أيحا ىث ىمن ا ىوىمأا ل،تيت،ا ل،ادحتاف اةتدا ىتوةتيا فا لدلا ل،أىتجف أىتث

 .15لدغىتسف أتد لد ز ز أتذد لدذانىثف (2006ك :لتذا لةذتبدلة تاحمدموتذت لدى ثمىذتا أثذل وذمد لدبدىذا فذا لدذمزالا
ل،ادحتاف اةتدا ىتوةتيا فا ل،دلا لد تىاف لدوتى ال،ادحتا
ثانيا -المصادر االنكلي،ية
Michel paquin, (1990): “Management of information technology”, Agency editions, Canada.
Roger carter, (1991): “information technology”, MADE simpie booksm without place,
London.
Derek Anderson and Michel greenhalgh, (1987): “computing for non – scientific
applications, Leicester university press”, without place, and town.
Krajewski J., lee and p. Ritzman, larry, (2005), “Operations Management: processes and
Value chain” 7thed: 2005, prentice Hall.

1.
2.
3.

ثالثا -الميحق:

4.

استمارة استبيان
عمداء الكليات ومعاونيهم ورئساء االقسام العلمية  ................................................. ٬المحترمون.
ومدراء المراكز البحثية واالقسام االدارية ومعاونيهم  ................................................ ٬المحترمون.
ومسؤولي الشعب والوحدات االدارية  ............................................................... ٬المحترمون.
والموظفين التنفيذين الذين يعملون في المعلوماتية والحاسبة واالنترنت والدارة االلكترونية  .......... ٬المحترمون.
الموضوع :طلب تعبئة استبيان
تحية طيبة وبعد،،
نضع بين ايديكم الكريمة هذه االستبانة التي تهدف الى جمع المعلومات التي تخص الدراسة الموسومة بـ "
استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واثرها على اداء الموارد البشرية في الجامعات العراقية الحكومية -
دراسة ميدانية على جامعة ديالى – العراق" ،التي يقوم الباحثان باعدادها ،آملين أن تمنحوها جزءا من وقتكم الثمين،
ونشكر لكم بداية حسن التعاون ،وكلنا ثقة بدقة اإلجابة وصدقها ،وأمانتها ،وموضوعيتها حول جميع العبارات الواردة
فيها ،ألن أهمية الدراسة ونتائجها تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبل سيادتكم .ولهذا الغرض صمم
الباحثان هذه االستبانة .لذا نرجو تعاونكم والتكرم باالجابة على فقرات االستبيان نظرا ألهمية اجابتكم على نتائج هذه
الدراسة ،شاكرين جهودكم لتشجيع البحث العلمي ،ودعم مسيرة العلم .كما ويود الباحثان ايضاح ما يلي:
 -1سيكون التعامل مع البيانات بسرية تامة والغراض البحث العلمي فقط ،لذلك الحاجة لذكر االسم أو التوقيع.
 -2لعدم االخالل بفقرات المقياس نتمنى اجابتكم على فقراته بالكامل ،دون ترك اي فقرة لطفاً.
 -3الباحثان على استعداد تام لإلجابة عن أية استفسارات أو تساؤالت تواجهكم وسيكون بينكم عند الطلب.
 -4تملء االستمارة بطريقة الكترونية بالضغط على الرابط ادناه:
https://www.youtube.com/watch?v=yy78PwA09Bo
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البيانات الشخصية والوظيفية.
ضع عالمة (√ ) على البديل الذي يعكس قناعتك وموقفك عن كل فقرة من فقرات االستبانة ،وفي الدائرة ضمن العامود
المناسب.
 -1الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 oذكر
 oانثى
 -2العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:
 oاقل من  29سنة.
 oمن  30الى  39سنة.
 oمن  40الى  49سنة.
 oمن  50الى  59سنة.
 oأكثر من  60سنة.
 -3المؤهــــــــل العلمــــــــــــــــــــــــــــي:
 oاعدادية او دبلوم.
 oبكالوريوس او دبلوم عالي.
 oماجستير او دتوراه.
 -4عدد سنوات الخدمة:
 oأقل من  5سنوات.
 oمن  6الى  10سنوات.
 oمن  11الى  15سنة.
 oمن  16الى  20سنة.
 oأكثر من  21سنة.
 -5الفئات الوظيفية:
 oفئة  : 01عمداء الكليات ومعاونيهم  ٬ورئساء االقسام العلمية
 oفئة  : 02مدراء المراكز البحثية واالقسام االدارية ومعاونيهم
 oفئة  : 03مسؤولي الشعب والوحدات االدارية.
 oفئة  : 04الموظفين التنفيذين العاملين في المعلوماتية  ٬والحاسبة واالنترنت  ٬واالدارة االلكترونية
البيانات الموضوعية
ضع عالمة (√) في الدائرة التي تعكس قناعتك وموقفك عن كل فقرة من فقرات االستبانة:
5

موافق بشده

مـــوافــق

مـحـايـــد
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غير موافق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تستخدم أجهزة الحاسوب في أداء أنشطة الجامعة (االدارية ،والمالية ،التعليمية)
يتناسب عدد أجهزة الحاسوب مع حجم وطبيعة عمل االدارة االلكترونية والمعلوماتية.
تعد اجهزة الحاسوب المستخدمة من أفضل التقنات المتاحة
أجهزة الحاسوب المتوفرة حاليا تعتبر كافية عمليا لتطبيق مشروع االدارة االلكترونية.
تسعى الجامعة الستخدام برمجيات حديثة بأستمرار
تسهم البرمجيات المستخدمة في تقديم حلول للمشكالت المتعلقة باداء سلسلة التراسل االلكتروني.
تتعاون الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المكونات البرمجية النظمة االدارة الكترونية.
تمتاز البرمجيات المستخدمة بالمرونة اذ يسهل اجراء التعديالت عليها.
أتصال االنترنت المتوفر حاليا يعتبر كافية عمليا لتطبيق مشروع االدارة االلكترونية.
اجهزة الخادم (الرسيفر) المتوفرة تعتبر كافية عمليا لتطبيق مشروع االدارة االلكترونية.
توفر الجامعة بريد الكتروني خاص لكل قسم من اقسامها.
المراسالت االلكترونية الداخلية معتمدة رسميا في الجامعة.

غير موافق
بشدة

البنية التحتية من تكنولوجيا المعلومات لدى الجامعة.

4

3

2

1
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13
14
15
16
17
18
19
20

وجود قاعدة بيانات ذات معلومات دقيقة تسهم في كفاءة تخطيط الموارد البشرية.
تحدث قاعدة البيانات يتم بشكل منتظم ومستمر
تتوفر انظمة معلومات ادارية لكافة االنظمة االدارية في الجامعة.
تتوفر الحماية الالزمة للبيانات.
الكفاءات البشرية المتوفرة قادرة على انجاز مشروع التحول الى االدارة االلكترونية.
تساهم القرارات االدارية المتخذة في الجامعة في دعم تطبيق االدارة االلكترونية
لدى الجامعة كادر بمهارات فنية تسهم في توفير أفضل معلومة مطلوبة.
تدعم الجامعة المراسالت االلكترونية والمعلوماتية بالكفاءات البشرية لتحقيق التحول الى االدارة الكترونية

نظام الجامعة في ادارة الموارد البشرية.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تخطيط الموارد البشرية.
يتم االعالن عن الوظائف الشاغرة من خالل الموقع االلكتروني لجامعة.
تقدم طلبات التوظيف الى القسم المعني بالجامعة الكترونيا
تسجيل الحضور والمغادرة يتم الكترونيا.
نظام الحضور والمغادرة مرتبط الكترونيا بنظام (االوراكل :نظام االفراد) الخاص بالجامعة.
يتم تقيم اداء الموظفين من قبل الرئيس المباشر الكترونيا
يسهم استخدام برنامج (االوركل االفراد والطلبة ،والتراسل االلكتروني) في سرعة وسهولة الحصول على المعلومة
المطلوبة.
يستعمل برنامج التراسل االلكتروني كقناة اتصال مفتوحة باتجاهين بين كافة مسؤولي االدارة االلكترونية
يتم تدريب الموظفين باستخدام وسائل التدريب االلكترونية المختلفة.
سرعة توزيع المعلومات واالستجابة للطلبات وقت الحاجة.
توظيف البرمجيات في كتابة التقارير
تسهم شبكات االتصال في التبادل الكفوء للمعلومات بين المركز والكليات التابعة لجامعة
تسهم قاعدة البيانات بتنسيق وسرعة تقديم التقارير المطلوبة.
يتوفر لدى الجامعة رؤية استراتيجية واضحة لتحويل انظمة الجامعة االدارية الى انظمة ادارة الكترونية.
خدمة االنترنت المقدمة تسهم في تقديم المعلومة المطلوبة في الوقت المناسب.
يتم تدريب الموظف على االنظمة االدارية المحولة الكترونيا.
تطوير أساليب جديدة الدارة موارد الجامعة.
وضع االجراءات الالزمة للتغلب على االزمات المتوقعة.
تساعد االدارة االلكترونية في الكشف عن معوقات تنفيذ القرارات في وقت مبكر
يتوفر لدى الجامعة برنامج ارشفة الكترونية خاصة بأجراء المعامالت االدارية

نشكركم على حسن تعاونكم والمشاركة في ملء هذه االستبانة
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