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بحثلل عاماإلطاك ال  

 

المقدمة: -  

 

حيكث يككاد ال  ،ي هو التسارع الكبير في التطكور الحاصكل فكي جميكع المجكاالتلعل أبرز ما يميز عصرنا الحال

يوجد مجال إال وقد حصلت فيه الكثير من القفزات العلمية ولعل أبرز مجاالت هذا التقدم قد انعكس عن طريك  

ه " إننا بقول  Veer (2011وهذا ما أكده  ،تكنولوجيا المعلومات التي تعد أبرز سمات القرن الواحد والعشرين

 ،فالمعلومككات يككتم إنتاجهككا مككن خككالل العديككد مككن الطككرق كالكتككب االلكترونيككة ،فككي عصككر انفجككار المعلومككات

إن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات قكد وجكدت فكي جميكع  ،براءات االختراع.....ألخ ،التقارير ،المجالت الدورية

 لهندسة والصيدلة ليست جديدة علينا."ا ،فعملية القبول عبر االنترنت للعلوم التطبيقية ،المجاالت

البيككت والمدرسككة  نمكك ءتنككا الحاضككر متواجككدة فككي كككل مكككان ابتككداوقصككبحت الوسككائل التكنولوجيككة فككي أ قككد" ل

 ةالحيكارات ضكرو نآت القطكاع الخكا ، فهكي ضكرورة مكشكؤسسكات الدولكة كافكة ومنوصوال إلكى م والجامعة

   2020 ،" )أبو الُرب وشاللي المعاصرة

ثكار إيجابيكة عديكدة انعكسكت آكمكا أن لهكا  ،لتكنولوجيا المعلومات أهميكة كبيكرة فكي العديكد مكن المجكاالتأي أن 

منهكا أداء العكاملين لمكا لكه مكن أهميكة كبيكرة علكى رفكع كفكاءة وإنتاجيكة  يُفصكلعلى العديكد مكن األمكور والتكي س

 وبالتالي حصولها على ميزة تنافسية بين المنافسين. ،المؤسسات

  ذلككك بقككولهم " يعككد أداء العككاملين بمنزلككة حجككر األسككاس فككي تحقيكك  2014كككل مككن الرفككاعي وعكككو ) فقككد أكككد

ومن أجل ضمان ذلك البد مكن متابعكة وتقيكيم أداء  ،أهداف المؤسسة والمحدد لنجاحها واستمراريتها في السوق

 عامليها والسيطرة عليه في االتجاهات المحققة لألهداف "

فكاألداء يعككس إلكى أي مكدى  ،عنصكر فكي المؤسسكات سكواء التجاريكة أم غيكر التجاريكة " لقد أصبح األداء أهم

   Noor & Limakrisna،2019يمكن للمنظمة تحسين جميع قدرات ومهارات موظفيها " )

ألهمية كال العاملين تكنولوجيا المعلومات وأداء العاملين ككان ال بكد مكن إنشكاء بحكث يتعمك  فكي طبيعكة  ونظراً 

ومن هنا تنبع أهميكة دراسكتنا التكي سكتبحث فكي أثكر تكنولوجيكا المعلومكات علكى  ،ينهما ومدى تأثريهماالعالقة ب

 ،بيمكو ،)بيبلوس قطاع البنوك الخاصة التقليدية في مدينة دمش أداء العاملين مع تخصيص الحالة لتنطب  على 

الختالفهكا واخكتالف االسالمية  نظكراً التركيز على البنوك الخاصة التقليدية )غير قد تم و، فرنسبنك...  ،عودة

 .سالميةعن البنوك اال في بعض النواحي عملهالية آ

 



2 

 

 الدكا ات السابقة :

 

 هككمألهميككة الدراسككات السككابقة ودورهككا األساسككي فككي مسككاعدة الباحككث علككى فهككم مشكككلة البحككث أكثككر وف نظككراً 

نظكراً لجميكع األسكباب السكابقة  ،المشككلةأبعادها بالشكل الصحيح باالضافة إلكى المسكاعدة فكي تحديكد متغيكرات 

استعراض عدد من الدراسات )من األحدث إلى األقدم  وذكر النتائج التي توصلت إليها وفي النهاية سكيتم  سيتم

 التعلي  على جميع هذه الدراسات بالشكل الذي سيساعد بشكل مبدئي على فهم مشكلة البحث بشكل صحيح

 وبشكل أكثر وضوحاً : 

 

النزاهدة وتكنولوجيدا المعلومدات  ،" أثدر ثقافدة العمدل  بعنكوان Yogi Ms & Frinaldi  (2020   دراسة1

 مدينة  ونغاي بينو " –على أداء الموظفين في مكتب وياكة الشؤون الدينية 

 

النزاهة وتكنولوجيا المعلومات ومدى هكذا األثكر  ،معرفة إن كان يوجد أثر لثقافة العمل إلىهذه الدراسة  هدفت

فكككان  ،مدينككة سككونغاي بينككو فككي إندونيسككيا –ن وجككد  علككى أداء المككوظفين فككي مكتككب وزارة الشككؤون الدينيككة )إ

مجتمككع الدراسككة عبككارة عككن جميككع العككاملين فككي مكتككب وزارة الشككؤون الدينيككة فككي المدينككة أمككا بالنسككبة لعينككة 

وقككد تككم جمككع  ،تهم موثوقككة  شككخص الككذين اسككتجابوا لالسككتبيان وكانككت إجابككا50الدراسككة فكانككت عبككارة عككن )

الدراسكات السكابقة باالضكافة إلكى اسكتخدام األسكاليب الكميكة  ،معلومات هذه الدراسة باستخدام طريقة المالحظة

باالضافة إلى أنه تم التحقك  مكن وثوقيكة االسكتبيان وموثوقيكة ككل محتوياتكه قبكل توزيعكه  ،عن طري  االستبيان

 أبرزالنتائج التي توصلت لها هذه الدراسة كالتالي: يتم ذكروفيما يلي س ،على عناصر العينة

 

 األوقكافوزارة  تؤثرعلى إنتاجية الموظفين فكي مكتكبالنزاهة  وتكنولوجيا المعلومات  ،ثقافة العملكل من  أن

زادت إنتاجيكة كلمكا أفضكل ،  نكزاهتهم وتكنولوجيكا المعلومكات ،يعني أنه كلما كانت ثقافة الموظفين مما ،الدينية

أقكل ، كلمكا  نكزاهتهم وتكنولوجيكا المعلومكات ،المكوظفينعمكل على العكس من ذلك ، إذا كانكت ثقافكة و لينالعام

 كمكا يوجكد، إنتاجيتهم أي أن العالقة بين هذه المتغيرات الثالث وإنتاجية العكاملين هكي عالقكة طرديكةانخفضت 

مكتكب وزارة الشكؤون فكي  يكا المعلومكاتعلى األداء من خالل تكنولوجوللنزاهة تأثير غير مباشر لثقافة العمل 

مدينككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة سككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككونغاي بينككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو –الدينيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة 
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دكا دة  –" دوك تقانة المعلومات في تسهيل عمل إداكة المواكد البشرية   بعنوان 2019  دراسة الحجي )2

   ميدانية "

 

تتضككمن هككدفت هككذه الدراسككة إلككى معرفككة دور تقانككة المعلومككات فككي تسككهيل عمككل إدارة المككوارد البشككرية التككي 

تكوين وتحقي  كفاءة أداء الموارد البشرية  فكي شكركات االتصكاالت  ،توظيو ،الجوانب التالية )عملية تخطي 

الحاليككة هككو جانككب كفككاءة أداء  ةدراسككلولعككل أكثككر جانككب قريككب ل ،المدرجككة فككي سككوق دمشكك  لككألوراق الماليككة

هكي وجكود أثكر إيجكابي السكتخدام تكنولوجيكا الموارد البشرية الذي كانت النتيجكة المتعلقكة بكه فكي هكذه الدراسكة 

كمككا توصككلت الدراسككة إلككى وجككود أثككر إيجككابي  ،المعلومككات واالتصككاالت فككي رفككع كفككاءة أداء المككوارد البشككرية

  ،السككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات فككي تسككهيل عمككل المككوارد البشككرية ضككمن الجوانككب التاليككة )عمليككة تخطككي 

 رية .تكوين وتطويرالموارد البش ،توظيو

حيكث تكم االسكتعانة بالدراسكات السكابقة  ،هكو المكنهج الوصكفي التحليلكي ه الدراسكةوقد كان المنهج المتبع في هذ

  اسككتبانة علككى 200فقككد تككم توزيككع ) ،باالضككافة إلككى االسككتبيان لجمككع المعلومككات الضككرورية التمككام الدراسككة

 MTNمثلكة بككل مكن شكركة سكيريتل وشكركة العاملين بجميع مستوياتهم االدارية في شكركات االتصكاالت المت

االصكدار  SPSSالبرنكامج االحصكائي  تكم اسكتخداموقكد  ،  اسكتبانة صكالحة للتحليكل184وتم استرداد )،سورية

 لتحليل االستبيان بشكل كمي.  24

 

 " أثر الثقافة التنظيمية والتمكين الوظيفي علدى أداء المدوظفينبعنوان   2018  دراسة ابريكاو وزمالؤه )3

 دكا ة ميدانية على موظفي المداكس العربية في ماليزيا " –

 

لمعرفة إن كان هناك عالقة وتأثير للثقافة التنظيمية والتمكين الوظيفي علكى أداء المكوظفين  هذه الدراسة هدفت

ت بالدراسكا تكم االسكتعانةوقكد  ،في المدارس العربية فكي ماليزيكا باالضكافة إلكى معرفكة مكدى هكذا التكأثير وقوتكه

تكم فككان المكنهج الكذي  ،باالضافة إلى توزيع استبيان تم اختبار وثوقيتكه البحثلحصول على معلومات لالسابقة 

 هو المنهج الوصفي التحليلي. اتباعه

أما بالنسبة لمجتمع العينة في هذه الدراسة فكان يتمثل بجميع مكوظفي المكدارس العربيكة فكي ماليزيكا اللكذين بلكغ 

ع ااتبكك تككمولتحديككد عينككة الدراسككة  ،وعككوا بككين )معلمككي ومككديري األقسككام واالدارات   موظككو تن461عككددهم )

 ةدراسكالل عليهكا مكن عينكة وحصكتكم الوتكم تحليكل النتكائج التكي  ،ةدراسكالأسلوب العينة الشمولية الختيار عينكة 
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ت لهكا ومكن أهكم النتكائج التكي توصكل ، AMOS Version 20استبانة  باسكتخدام البرنكامج االحصكائي  221)

 الدراسة:

 

الهيكككل  ،القككيم االداريككة ،وجككود عالقككة ذات تككأثير غيككر مباشككر وإيجككابي للثقافككة التنظيميككة )القككيم التنظيميككة -

وضككوح  ،المسككؤولية ،المشككاركة ،الشككورى   كمتغيككر مسككتقل مككن خككالل التمكككين الككوظيفي )السككلطة ،التنظيمككي

الجهككد  ،االبككداع ،كفككاءة تنفيككذ األعمككال ،األعمككال الهككدف  كمتغيككر وسككطي علككى أداء المككوظفين )كفككاءة تخطككي 

 المبذول  كمتغير تابع.

 

  " أثر تكنولوجيا المعلومات على تقييم األداء"  بعنوان Saha & Majumder (2017  دراسة 4

 

فة باالضكا ،سلبية أوإيجابية على تقيكيم األداء ثاراً آهدفت هذه الدراسة إلى معرفة إن كان لتكنولوجيا المعلومات 

وقكد اسكتندت الدراسكة علكى البيانكات  ،إلى البحث واكتشاف فعالية وأهمية استخدام التكنولوجيا فكي نظكام التقيكيم

الثانوية مكن المجكالت والمقكاالت المنشكورة للحصكول علكى المعلومكات الضكرورية التكي سكاعدت فكي التوصكل 

 .الدراسةلنتائج 

لها أثر علكى عمليكة التقيكيم إال أنكه ال يمككن تجاهكل التفاعكل  وكانت نتيجة هذه الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات

حيث أظهرت النتائج وجود أثر قوي  لتكنولوجيا المعلومات واالتصـــــاالت على العديد من وظكائو  ،البشري

ا ...  وغيرها الكثير بما في ذلك تقيكيم األداء ولككن تكأثير تكنولوجيك،اســـــتقطاب ،تدريب)الموارد البشرية من 

ألن هذه العمليكة تحتكاج بالشككل األكبكر إلكى  المعلومات واالتصاالت على تقييم األداء يعد ذو تأثير أخو  نظراً 

 اللمسة البشرية.

 

 " أثر تكنولوجيا المعلومات على رفاءة العاملين "  بعنوان Khan et al (2017  دراسة 5

 

فككي األمانككة المعلومككات علككى كفككاءة المككوظفين  هككدفت هككذه الدراسككة إلككى معرفككة إن كككان يوجككد أثككر لتكنولوجيككا

بالمقارنكة مكع  المعلومكاتأهمية تطبيقات تكنولوجيكا  باالضافة إلى التعرف على ،في الباكستان بيشاوربالمدنية 

  .المعلومات اليدوية )نظام المعلومات التقليدية

تككم اختبككاره ريكك  توزيككع اسككتبيان بالدراسككات السككابقة باالضككافة إلككى األسككاليب الكميككة عككن ط تككم االسككتعانةوقككد 

 وذلك للحصول على البيانات األولية للبحث وتحليلها. للتحق  من صحته وموثوقيته
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أمكا عينكة  ،فكي باكسكتان بيشكاورباألمانكة المدنيكة فكان مجتمع بحث هذه الدراسة هو عبارة عكن جميكع مكوظفي 

ً 150فكانت عبارة عن ) الدراسة أخكذ التي تم التوصل لها عن طريك  وقدماء  من الموظفين )الجدد وال   موظفا

وتوصككلت هكذه الدراسككة إلكى وجككود أثكر إيجككابي لتكنولوجيكا المعلومككات علكى كفككاءة  العينكات العشككوائية الطبقيكة

 ببيشاور. األمانة المدنيةفي  العاملين )الجدد والقدماء 

 

التصددال علددى أداء المددواكد " أثددر ا ددتخدام تكنولوجيددا المعلومددات وا  بعنككوان 2015  دراسككة طككويهري )6

 دكا ة حالة شررة إنتاج الكهرباء بتياكت "  -الجزائرية البشرية في المؤ سة 

 

هكدفت هكذه الدراسكة إلككى بحكث أثكر اسككتخدام تكنولوجيكا المعلومكات واالتصكال علككى أداء المكورد البشكري لككدى 

هكو األسكلوب  الدراسكة همكات هكذفكان األسلوب المتبكع فكي الحصكول علكى معلو ،شركة إنتاج الكهرباء بتيارت

الوصفي التحليلي باالعتماد على الدراسات السابقة للحصول على البيانات الثانوية أما للحصكول علكى البيانكات 

فككان عبكارة  الدراسكةأمكا مجتمكع  ،  عكامالً 189المكونكة مكن ) الدراسةاألولية فقد تم توزيع استبيان على عينة 

وتككم تحليككل نتككائج االسككتبيان  ،  عككامالً 230ربككاء بتيككارت البككالغ عككددهم )عككن جميككع مككوظفي شككركة إنتككاج الكه

 .17.00النسخة  SPSSالموزع إحصائيا باستخدام برنامج 

 وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :

 

أظهككرت النتككائج االحصككائية للدراسككة وجككود أثككر إيجككابي لتكنولوجيككا المعلومككات واالتصككال علككى أداء المككوارد 

كما ظهكر عكدم وجكود فروقكات ذات داللكة معنويكة فكي أثكر اسكتخدام  ،بشرية في شركة إنتاج الكهرباء بتيارتال

بينمكا توجكد  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء المورد البشري مكن ناحيكة األقدميكة والدرجكة الوظيفيكة

حككاملي شككهادة و ل مككن الككذكورلصككالح ككك ،فروقككات ذات داللككة معنويككة لمتغيككري الجككنس والمسككتوى التعليمككي

 ليسانس.

وفككي النهايككة توصككلت الدراسككة إلككى وجككود عالقككة قويككة بككين التككدريب علككى اسككتخدام التكنولوجيككا وأداء المككورد 

كما يؤكد ذلك على وجود  ،ليات التدريب الجيد على استخدام التكنولوجيامما يدل على تبني االدارة آل ،البشري

 وتوجهها نحو ذلك في المستقبل.اً تكنولوجيا المعلومات حالي ستخدامالدعم من قبل االدارة 
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" أثر تكنولوجيا المعلومات واالنترنت في األعمال "  بعنوان Shaqiri (2015  دراسة 7



األعمال االلكترونيكة  علكى  ،معرفة إن كان يوجد أثر لتكنولوجيا المعلومات )االنترنت إلىالدراسة  هدفت هذه

ة إلى معرفة الفر  التي يتيحها استخدام االنترنت للشركات وذلك لتحقيك  مزايكا اسكتراتيجية األعمال باالضاف

 بالمقارنة مع المنافسين.

فهكي تخلك   ،جيكا المعلومكات واالنترنكت علكى األعمكالووكانت نتيجة هذه الدراسة أنه يوجد أثكر إيجكابي لتكنول

 ميزة تنافسية تجعل الشركات تتفوق على منافسيها.

 

" أثددر تكنولوجيددا المعلومددات فددي أداء العدداملين فددي مصددرف   بعنككوان 2014راسككة الرفككاعي وعكككو )  د8

دكا ة تطبيقية في فرع جبلة لمصرف التسليف الشعبي " –التسليف الشعبي 

 

إن كان يوجد أثر لتــكنولوجيــــا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي مصكرف  إلى معرفةهذه الدراســــــة  هدفت

فكي هكذه الدراسكة هكو المكنهج الوصكفي فكتم الحصكول علكى  المتبعوقد كان المنهج  ،فرع جبلة –ليو الشعبي التس

أمككا بالنسككبة للبيانككات األوليككة فككتم الحصككول عليهككا عككن طريكك   ،البيانككات الثانويككة مككن خككالل الدراســككـات السككابقة

  اسكتبيان 40موظكو وتكم اسكترداد )  43فرع جبلة ) -توزيع استبيان على جميع العاملين في مصرف التسليو 

 منها.

 كانت أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة كما يلي:و

 

وجككود أثككر إيجككابي لتكنولوجيككا المعلومككات علككى أداء العككاملين فككي مصككرف التسككليو  الدراسككةأظهككرت نتككائج 

 باالضكافة إلكى زيكادة االلتكزامالـــــسرعة في االنجاز و فرع جبلة من حيث زيادة كمية العمل المنجز –الشعبي 

 تحمل المسؤولية من قبل العاملين.و

كمكا أظهكرت النتكائج وجكود ضكعو فكي البنيككة التحتيكة لتكنولوجيكا المعلومكات المتواجكدة فكي مصكرف التسككليو 

اسكتخدام و ليات لكدعم تواجكدآباالضافة إلى ذلك فقد ظهر من النتائج محاولة االدارة تبني  ،فرع جبلة –الشعبي 

خبكراء فكي أعمكال التكنولجيكا فكي حكال و نولوجيا المعلومات من خالل الحر  على التواجد الدائم لمهندسكيتك

 سيرها بالشكل الصحيح.و لإلشراف على أداء األعمالو حدوث أعطال
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 -" أثددر ا ددتخدام تكنولوجيددا المعلومددات علددى أداء المددواكد البشددرية بعنككوان    2010  دراسككة العتيبككي )9

  نية على األراديمية الدولية اال ترالية "دكا ة ميدا

 

هككدفت هككذه الدراسككة إلككى التعككرف علككى أثككر اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات علككى أداء المككوارد البشككرية فككي 

 ً فكي  األكاديمية الدولية االسترالية في  ملبكورن باالضكافة إلكى معرفكة أنظمكة المكوارد البشكرية المسكتخدمة حاليكا

 المؤسسات التعليمية.

إجككراء العديككد مككن تككم حيككث  ،فككي هككذه الدراسككة هككوالمنهج الوصككفي التحليلككي تككم اتباعككهوقككد كككان المككنهج الككذي 

أما فيما يخكص الجانكب التحليلكي للبحكث فقكد تكم اسكتخدام  ،المقابالت باالضافة إلى االستعانة بالدراسات السابقة

 استبيان تم توزيعه على عينة الدراسة.

األكاديميككة المختلفككة مككن مككوظفي و فقككد كككان عبككارة عككن جميككع المسككتويات االداريككةوبالنسككبة لمجتمككع الدراسككة 

   موظفا.72األكاديمية الدولية االسترالية في  ملبورن اللذين بلغ عددهم )

 وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة كمايلي :

 

باالضافة إلى توفر البنية  ،وارد البشريةأظهرت النتائج وجود أثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الم

كمككا ظهككر أن االدارة تككدعم  ،التحتيككة الضككرورية السككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات فككي إدارة المككوارد البشككرية

 عملية التحول إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية.

ً  وأخيككراً  إحصككائية فككي اسككتجابة أفككراد العينككة تعككزى إلككى  عككدم وجككود فروقككات ذات داللككة فقككد ظهككر إحصككائيا

 ،المسكمى الكوظيفي ،فئكة الوظيفكة ،عكدد سكنوات الخدمكة ،المؤهكل العلمكي ،المتغيرات الشخصية )الفئة العمريكة

 ذلك إلى عدم وجود تقارب بين مواصفات أفراد العينة.َي زقد عُ و الجنس  ،الحالة االجتماعية

 

دكا دة ميدانيدة فدي  –أثر تكنولوجيا المعلومات فدي األداء المنظمدي "   بعنوان 2009  دراسة جبوري )10

 الشررة العامة للصناعات الكهربائية "

 

قواعكد  ،برمجيكاتو إلى معرفة مكدى أثكر تكنولوجيكا المعلومكات بجميكع عناصكرها )أجهكزة دراسةال ههذ تهدف

امككة للصككناعات الكهربائيككة فككي شككبكات اتصككال  علككى األداء المنظمككي فككي الشككركة الع ،مهككارةو خبككرة ،بيانككات

أمكا بالنسكبة للبيانكات األوليكة فقكد تكم الحصكول  ،فتم جمع البيانات الثانوية عن طري  الدراسات السابقة ،العراق
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التي كانت عبكارة عكن عينكة عشكوائية مكن المكوظفين و الدراسةعليها من خالل توزيع استبيان على أفراد عينة 

اسككتخدام  تكمقككد و عكاملين و مبككرمجين ،مكدراء ،ائيكة فككي العكراق )خبككراءبرفكي الشككركة العامكة للصككناعات الكه

إجكراء العديكد  تكمكمكا  ،SPSSالعديد من األدوات االحصائية للوصول إلى النتكائج المطلوبكة بمسكاعدة برنكامج 

 من المقابالت الشخصية.

 وكانت أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة كما يلي :

 

باالضكافة إلكى ظهكور نتكائج  ،سة وجود أثر قوي لتكنولوجيا المعلومات فكي األداء المنظمكيأظهرت نتائج الدرا

مهككارة العككاملين فككي اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات ممككا يككدل علككى ضككعو و ضككعيفة تتعلكك  بمسككتوى خبككرة

 بالتالي البد من إبداء المزيد من االهتمام من قبل االدارة لموضوع التدريب.و ،التدريب

هككذا يؤكككد أيضككا علككى و النتككائج أظهككرت أن أغلككب العككاملين فككي قسككم المعلوماتيككة هككم مككن الفئككة الشككابةكمككا أن 

 ضرورة التوجه نحو التدريب الجيد.

 .المعدات مع األداء المنظميو باالضافة إلى ذلك فقد أظهرت النتائج وجود عالقة قوية بين األجهزة
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 ة:التعقيب على الدكا ات السابق -

 

          أجمعككت جميككع الدراسككات السككابقة علككى وجككود عالقككة ذات أثككر إيجككابي بككين المتغيككرات األساسككية )المسككتقلة 

كمككا أن أغلككب الدراسككات ركككزت علككى دراسككة أثككر تكنولوجيككا  ،التابعككة  التككي تمككت دراسككتها علككى اختالفهككاو

 Khan et alل عككام   باسككتثناء دراسككة المعلومككات علككى األداء )سككواء أداء العككاملين أو أداء المنظمككة بشككك

  التي تحدثت عن أثر تكنولوجيا المعلومات كمتغير مستقل Saha & Majumder (2017دراسة و  2017)

  فهكي الدراسكة الوحيكدة 2018زمكالؤه )و أمكا دراسكة ابريككاو ،على متغيرات تابعة مختلفكة عكن أداء العكاملين

ً  مسككتقالً  التككي تناولككت متغيككراً  ً تم مختلفككا التمكككين و هككو الثقافككة التنظيميككةو عككن تكنولوجيككا المعلومككات أال امككا

أن كل دراسكة كانكت فكي مؤسسكة مختلفكة عكن األخكرى كمكا تنوعكت البلكدان التكي تكم  تم مالحظةكما  ،الوظيفي

 إجراء هذه الدراسات فيها. 

اعتمككدت أيضككا علككى و الدراسككات اعتمككدت المككنهج الوصككفي جميككعأن  تبككي نفقككد  الدراسككةأمككا بالنسككبة لمككنهج  

 Saha &باسكككتثناء دراسكككة   ،االسكككتبانة التكككي سكككاعدت فكككي دراسكككة العالقكككة بكككين المتغيكككرات بطريقكككة كميكككة

Majumder (2017    المقاالت المنشورة.و االعتماد على البيانات الثانوية من المجالتبالتي اكتفت 

ن أثراستخدام  تكنولوجيكا المعلومكات علكى أداء للدراسات السابقة فهي تتحدث ع ن الدراسة الحالية تعد امتداداً إ

بجميكع تكم االسكتعانة أنكه حيكث  فكي مدينكة دمشك  )غيكر االسكالمية  قطاع البنوك الخاصكة التقليديكةالعاملين في 

جمككع أغلككب و االسككتفادة محاولككة هككو هككذه الدراسككةلعككل أبككرز مككا يميزو ،التمككام هككذه الدراسككة األبحككاث السككابقة

 تم تحديكدفك ،االلمكام بالموضكوع مكن كافكة النكواحيرها في جميع الدراسات السابقة بهدف المتغيرات التي تم ذك

ً  يتم توضكيحهاسك أبعكاد منهمكا ثالثكة تفكرعو أداء العكاملينو متغيرين أساسكيين همكا تكنولوجيكا المعلومكات  الحقكا

خاصكة و هكا فكي سكورياتعكد واحكدة مكن الدراسكات القليلكة التكي تكم إجراؤكما أنهكا  ،الدراسةبالتفصيل في تتمة و

ال تخصكص بنككاً و على قطاع البنكوك الخاصكة التقليديكة تمتفهي تعد الدراسة األولى التي  ،على قطاع البنوك

  .أعمو فهي بذلك تكون أشمل مما يكسبها ميزة عن بقية األبحاث معيناً من بنوك دمش  الخاصة التقليدية
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البحث:  هدف -  
 

  األهداف التالية: إلى تحقي ا البحث سعى هذي

  

 تكنولوجيككا المعلومككات المتواجككدة فككي قطككاع البنككوك الخاصككة التقليديككة فككي محافظككة دمشكك  معرفككة إن كانككت  1

علككى  عككالي يشككجعمسككتوى دعككم إدارة و كانككت تتمتككع ببنيككة تحتيككة قويككة أي معرفككة إن ،تتمتككع بمواصككفات جيككدة

 هتمام بالتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات.استخدام هذه التكنولوجيا باالضافة إلى معرفة مدى اال

فككي قطككاع البنككوك  أداء العككاملينو تكنولوجيككا المعلومككاتأبعككاد بككين ارتبككاط عالقككة  معرفككة إن كانككت توجككد  2

 .الخاصة التقليدية في دمش 

قطكاع البنكوك علكى أداء العكاملين فكي بأبعادهكا المسكتخدمة تكنولوجيكا المعلومكات ل إن كان يوجكد أثكر  معرفة 3

 الخاصة التقليدية في مدينة دمش .

 لمعرفة توجه هذا األثر سواء كان إيجابياً أو سلبياً. )في حال وجوده  باالضافة  معرفة مدى قوة هذا األثر 4

فككي قطككاع  التككأثير األقككوى علككى أداء العككاملين وذ هككو البعككدتكنولوجيككا المعلومككات  أبعككادبعككد مككن أي معرفككة   5

 .ة التقليدية في دمش البنوك الخاص

فككي قطككاع البنككوك آرائهككم حككول تكنولوجيككا المعلومككات و أداء العككامليناخككتالف فككي معرفككة إن كككان يوجككد   6

 .الديموغرافية باختالف المتغيراتالخاصة التقليدية في دمش  

اتباعهكا شك  االدارات فكي قطكاع البنكوك الخاصكة التقليديكة فكي دمالمقترحات الالزم على و   تقديم التوصيات7

ضرورية تؤثرعلى مدى دعم وجكود بنيكة تحـكـتية و رفع أداء عامليها من خالل اتخاذ إجراءات الزمةو لتعزيز

 جيدة باالضافة إلى التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات.
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 أهمية البحث: -

 

األهمية النظرية للبحث: -  

 

إكسكاب ميكزة و دام  تكنولوجيكا المعلومكات فكي تحقيك  التقكدمخالسكتتنبع هذه األهمية من خالل الكدور األساسكي 

كمككا أن هككذا المجككال ال يككزال موضككع بحككث الكثيككر مككن البككاحثين نظككراً لحداثككة وجككود  ،تنافســــككـية للمؤسسككات

 حداثة دراسة آثارها على العديد من المجــــاالت.و التكـــنولوجيا عبر التاريخ

محاولكة الوصكول و أهمية رفكع هكذا األداءو ة ألداء العاملين في المؤســــــــــساتباالضافة إلى األهمية الشديد 

الكثيككر مككن  تحككدثتفقككد  ،لمككا لككه مككن آثككار إيجابيككة تككنعكس علككى المؤسسككة ككككل بككه إلككى أعلككى المسككتويات

 ناقشته من العديد من النواحي نظراً ألهميته.و الدراســــــات عن موضوع األداء

 

ة للبحث:األهمية العملي -  

 

   القليلككة التككي تككم إنجازهككا فككي سككوريا وخاصككة فككي مدينككة دمشكك  بحككاثمككن كونككه مككن األ بحككثال اتنبككع أهميككة هككذ

توجكه لقطكاع  بحكثال اهكذأن  خاصكةً  ،أثرهكا علكى أداء العكاملينو تناول موضوع تكنولوجيا المعلومكاتي ذيالو

 في دمش .)غير االسالمية   التقليدية البنوك الخاصة

 االدارة ساعد على تخطي ثغكرات ربمكا كانكت تغفلهكايمفيد لــقطاع البنوك من حيث أنه س بحثال ابر هذعتيكما 

ساعدها علكى تعزيكز اسكترتاتيجياتها الحاليكة فكي يمتعلقة بطبيعة تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها كما أنه س

 حال ظهرت فعاليتها من خالل نتائج البحث.

قطككاع علككى فهككم طـــككـبيعة العالقككة بككين المتغيككرين هككذا السككاعد االدارة فككي يس بحككثال اباالضككافة إلككى أن هككذ

أداء مككن أداء العككاملين  ممككا سيسككاهم فككي المسككاعدة علككى تبنككي آليككات مفيككدة ترفككع و )تكنولوجيككا المعلومككات

 العاملين.
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 مشكلة البحث:  -

 

 زيادة أرباحهاو لتحقي  أهدافها بشكل دائم عىالتي تس العديدة قطاعاتال أحدقطاع البنوك الخاصة التقليدية  يعد

أن  الوسائل التي البدهذه أحد  وتكنولوجيا المعلومات هالحر  على تواجد لعل و ،باستخدام جميع الوسائل

 يجابية كثيرة في العديد من المجاالت.إثار آلما لها من  يتم االهتمام بها

لمككا لككه مككن  هككا لرفككع األداء بشكككل جيككد محككور مهككم جككداً التككي البككد مككن اتباع لطككرقاو يعككد أداء العككاملينكمككا 

طبيعكة دراسكة و بالتكالي ككان البكد مكن القيكام بهكذا البحكثو بشككل عكام مؤسسكاتانعكاسات إيجابيكة علكى أداء ال

التكي  سكاليباأل أفضكل ما هيمما سيقود لمعرفة ، أداء العاملين و عالقة بين المتغيرين )تكنولوجيا المعلوماتال

البحكككث مشككككلة  وبالتكككالي تكككم تحديكككد؟ العكككاملينأوالمحافظكككة علكككى مسكككتوى جيكككد ألداء ع باعهكككا لرفكككات مكككنالبكككد 

  :بالتساؤالت التالي

 

  هل تكنولوجيا المعلومات المتواجدة في قطاع البنوك الخاصة التقليديكة فكي محافظكة دمشك  بأبعادهكا الثالثكة 1

     المطلوب أم ال بد من بذل المزيد مكن الجهكد لتحسكينها التدريب  تلقى االهتمام  ،دعم االدارة ،)البنية التحتية

 تطويرها؟و

 أداء العكاملينو التكدريب  ،البنيكة التحتيكة ،هل يوجد عالقة بين تكنولوجيا المعلومات بأبعادهكا )دعكم االدارة  2

 ؟في قطاع البنوك الخاصة التقليدية في دمش 

 ،البنيككة التحتيككة ،غيككر مسككتقل بأبعادهككا )دعككم االدارة  هككل يوجككد أثككر السككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات كمت3

 ؟كمتغير تابع قطاع البنوك الخاصة التقليدية في دمش التدريب  على أداء العاملين في 

هل هو قكوي أم  ،فما هو مدى التأثير ،  في حال وجود أثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء العاملين4

 سلبي؟هل هو أثر إيجابي أم و ضعيو؟

دعكم  ،  ما هو البعد ذو التأثير األقوى )فكي حكال وجكود أثكر  مكن أبعكاد تكنولوجيكا المعلومكات )البنيكة التحتيكة5

 ؟ في قطاع البنوك الخاصة التقليدية في دمش  التدريب  على أداء العاملين ،االدارة

فكي قطكاع البنكوك  المعلومكات بتكنولوجيكا هكم رأيو )أداء العكاملين فكيوجد فروقات ذات داللة معنويكة تل ه  6

 ؟الديموغرافية  باختالف المتغيراتالخاصة التقليدية في دمش  
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 فرضيات البحث:  -

 

 :هي كالتاليو ،رئيسية اتفرضي 4ا البحث هذيوجد ل

 

 : األولىالفرضية الرئيسية  -

 

H1العككاملين فككي قطككاع  مسككتوى أداءو : يوجككد ارتبككاط معنككوي عككام بككين أبعككاد اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش 

 

 الفرضية الرئيسية الثانية: -

 

H2 يوجد أثر ذو داللة معنوية لتكنولوجيا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك الخاصكة التقليديكة :

 يتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:و ،في دمش 

H21لتككوفر البنيككة التحتيككة لتكنولوجيككا المعلومككات علككى أداء العككاملين فككي قطككاع  : يوجككد أثككر ذو داللككة معنويككة

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش .

H22 يوجد أثر ذو داللة معنويكة لكدعم االدارة السكتخدام تكنولوجيكا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع :

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش .

H23 معنوية للتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء العاملين في في قطكاع : يوجد أثر ذو داللة

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش .

 

 الفرضية الرئيسية الثالثة: -

 

H3 :تكنولوجيا المعلومات في قطاع البنوك الخاصة التقليدية في دمش   اآلراء حول في توجد فروق جوهرية

 موغرافية.باختالف المتغيرات الدي

 

 الفرضية الرئيسية الرابعة: -

 

H4 داء العاملين في قطاع البنوك الخاصة التقليدية في دمش  باختالف المتغيرات أ: يختلو مستوى

 الديموغرافية.



14 

 

 متغيرات البحث: -

 

 من الفرضيات السابقة يمكن الحصول على  متغيرات البحث كما يلي :

 

 التدريب. ،دعم االدارة ،البنية التحتيةومات بأبعادها الثالثة : تكنولوجيا المعل المتغير المستقل: -

 .األداء سرعة ،األداء جودة ،حجم األداء بأبعاده الثالثة : أداء العاملين المتغير التابع: -

 

 نموذج البحث: -

 

 :الدراسةيوضح الشكل البياني التالي طبيعة العالقة بين متغيرات 

 

 

 بحثطبيعة العالقة بين متغيرات ال : مثال توضيحي ل1شكل رقم )

 

 للتوضيح تم إعدادهالمصدر: 
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 منهجية البحث: -

 

ذلك عن طري  الحصول على البيانات و في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليليتم االعتماد 

عن متغيرات  األبحاث السابقة التي تناولت الحديثو الثانوية الضرورية التمام البحث عن طري  الدراسات

باالضافة إلى  ،البحث الحاليأواختلو مجال تطبيقها عن مجال  ،دراستنا الحالية أوعن إحدى هذه المتغيرات

مقياس  اعتمدذلك باستخدام الطرق الكمية من خالل توزيع استبيان )و بحثلالحصول على البيانات األولية ل

 ً  ،عودة ،بيمو ،)بيبلوسالبنوك التالية  التي ضمتو اليكرت الخماسي  على عينة البحث الكترونيا

للمساعدة في معرفة  25النسخة  SPSSمن ثم تحليل إجابات هذا االستبيان باستخدام برنامج و ،فرنسبنك... 

 .البحثمعرفة التفسير الصحيح لها بهدف تقديم التوصيات الضرورية في نهاية و النتائج

 األساليب االحصائية التالية: خدمتقد استُ و

 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة. -

 .االنحراف المعياريو المتوس  الحسابي ،التكرارات -

 .One Sample T-Testاختبار  -

 .Independent Sample T-Testاختبار  -

 .One Way ANOVAاختبار  -

 االرتباط الداخلي. اختبار -

 تحليل االنحدارالخطي البسي . -

 

 عينة البحث:و مجتمع -

 

هككو عبككارة عككن جميككع مككوظفي قطككاع البنككوك التقليديككة الخاصككة فككي محافظككة  هككذا البحككثإن مجتمككع العينككة فككي 

نظراً الختالفها واخكتالف آليكة عملهكا فكي بعكض  وقد تم التركيز على البنوك التقليدية )غير االسالمية  ،دمش 

عبكارة عكن عينكة ميسكرة مكن مكوظفي هكذا  أما بالنسبة لعينة الدراسكة فقكد كانكت، سالميةالنواحي عن البنوك اال

 رداسكتُ والكترونيكاً  اسكتبانة 180حيكث تكم توزيكع  ،فرنسبنك...  ،عودة ،بيمو ،)بيبلوسالقطاع في مدينة دمش  

 .SPSSاستخدام برنامج باستجابة كانت صالحة للتحليل االحصائي  120 منها
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 حدود البحث: -

 

 الخاصة في مدينة دمش . )غير االسالمية  الحدود المكانية: قطاع البنوك التقليدية -

 .2020الحدود الزمانية: عام  -

 ،بيمو ،)بيبلوس موظو من موظفي قطاع البنوك التقليدية الخاصة في مدينة دمش  120الحدود البشرية:  -

 .فرنسبنك...  ،عودة
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 ولالفصل األ

 اإلطاك النظري للبحث

 

 المبحث األول

 ا المعلوماتتكنولوجي 1

 

 مفاهيم أ ا ية:  1.1
 

 فوائده  ،تطوره في التاريخ ،الغو  في معرفة مكوناتهو قبل الخوض في مفهوم تكنولوجيا المعلومات

اللغك  الكبيكر الكذي و التمييز بينها نظراً لتقارب معانيهكاو كان البد من معرفة مجموعة من المفاهيم ،...وأهدافه

شرح معكاني هكذه المفكاهيم و إيراد سيتمالمعرفة  حيث و المعلومات ،بياناتهذه المفاهيم هي )الو ،يحصل بينها

 الثالثة كما يلي:

 

 :البيانات 1.1.1

 

أي أنه ال يمكن  ،غير مفيدةو ...  عشوائية ليس لها معنى،رموز ،حروف ،هي عبارة عن كيانات خام )كلمات

 االستفادة منها حتى يتم تنظيمها.

 

 :المعلومات  1.1.2
  

هكي و ،ترتيكب للبيانكاتو تنظكيم ،مفيكدة يكتم الحصكول عليهكا بعكد إجكراء معالجكةو مهمكةهي عبكارة عكن حقكائ  

فالمعلومكات تعتبكر بمثابكة  ،المضكامينو رسكم النتكائجو تفسكير المعنكى ،تساعد في عملية اتخكاذ القكرار المناسكب

   كما يلي:2018محمد )و قد عرفها الهاشميو ،عمالهاأاألساس الذي تقوم عليه جميع و شريان الحياة للمنظمة

 

فالمعلومكات هكي  ،نقكل المعرفكةو تعنكي تعلكمو إلكى أصكل التينكي (Information)"يعود أصل كلمة معلومات 

المعالجة وف  الطرق المناسبة بهدف إعطاء معنى أو أفكار و مفكاهيم و المنسقة ،مجموعة من البيانات المنظمة

تعكد المعلومكات الخطكوة األساسكية لبنكاء و ،اكتشكافهاو الوصول إلكى المعرفكةو تمكن االنسان من االستفادة منها

 التكنولوجيا.

تغيير الحالة المعرفية للعنصر البشري في موضوع  ىإنما هي شيء قادرعلو إن المعلومات غير قابلة للمس

 ما". 
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 المعرفة: 1.1.3
 

ت الفكريكة التكي التصكوراو المفاهيم ،فهي عبارة عن مجموعة من المعاني ،التعليمو تعد المعرفة نتاج التجربة 

ولعل أبرز ما يميز المعرفكة هكو تمتعهكا  ،تتكون لدى االنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر المحيطة

 بالخصائص التالية:

 

 اللحظية. ،الزوالية ،الطبيعة المضمرة في العقل ،قابليتها لالنتقال ،الذاتية

 

 تعريف تكنولوجيا المعلومات: و مفهوم 1.2
  

فكل باحث اعتمد  ،حثون في تعريو تكنولوجيا المعلومات نظراً لتشعب معاني هذا المصطلحاختلو البا

 فيما يلي مجموعة من التعاريو: يتم ذكرسو انطالقاً من نظرته لهذا المفهوم هتعريف

 

ً 2011معمكككوري )و عرفكككت بلعليكككاء - "إن تكنولوجيكككا    تكنولوجيكككا المعلومكككات مبتدئكككة بتعريكككو الكلمكككة لغويكككا

أو  تعنككي فنيككاتو Techneهككي مشككت  مككن الكلمككة اليونانيككة و Technologyمككات هككي تعريككو لكلمككة المعلو

بعد االنتهاء من تعريو الكلمة لغوياً كان ال بد و فتعني علم أودراسة" Logyمهارات أما بالنسبة للجزء الثاني 

 هكي مجموعكة مكن األجهكزة االتصاالتو من شرح مفهوم تكنولوجيا المعلومات كالتالي "تكنولوجيا المعلومات

ثككم تككتم عمليككة  ،مككن ثككم اسككترجاعهاو األدوات التككي تككوفر عمليككة تخككزين المعلومككات باالضككافة إلككى معالجتهككاو

 استقبالها من أي مكان في العالم" و إرسالها عبر أجهزة االتصاالت المختلفة إلى أي مكان في العالم

 ،الوسككائل التككي تسككاهم فككي تخككزينو دوات" كككل األبشكككل مختصككر تعنككي و و بالتككالي تكنولوجيككا المعلومككات

 معالجة المعلومات من أجل تحقي  ميزة تنافسية مقارنة بالمنظمات المنافسة األخرى".و استرجاع

القيام و نشر المعلوماتو الخطوات المتبعة عند االتصالو الطرق ،"تكنولوجيا العلومات هي كافة األسس -

ة األجهزة االلكترونية المعدة لذلك مثل الحاسوب ووسائل االتصال المختلفة بالعمليات الحسابية باستخدام كاف

   2020،شالليو قوانين علمية وضعت لذلك" )أبو الُربو ضمن ثوابت

األساليب المختلفة التي توفرها الوسائل و االتصال عبارة عن خلي  من الطرقو "تكنولوجيا المعلومات -

العمل على و ،رفع أدائه من جهةو تسهيل عمل النشاطو إلى تبسي التي تسعى و ،التكنولوجية الحديثة

يعود جميع ماسب  إلى و ،جعله ميزة تنافسية من جهة أخرىو االستثمارفي رأس المال الفكريو االستفادة

شفافية عالية إضافة إلى اتساع مداها مما يجعل و دقة ،الفوائد التي توفرها تكنولوجيا المعلومات من سرعة

ً عملية ا   .2015،صائبة بشكل أكبر" )طويهريو تخاذ القرار أكثر وضوحا
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  فقد قاموا بتصنيو تعريو تكنولوجيا المعلومات تبعاً لتناولها التكنولوجيا من 2018زمالؤه )و أما بوسدرة -

 عدة زاويا مختلفة كما يلي:

 

 ،نولوجيا هي علم من العلومالتك ،التكنولوجيا هي فن من الفنون ،"استخدام التكنولوجيا لتحقي  هدف معين

 التكنولوجيا سلعة. ،مهارات معينةو خبراتو التكنولوجيا معارف

 ومما سب  فقد توصل الباحثون إلى التعريو التالي:

 

التي تتعل  بالعتاد المادي و المتراكمة المستنبطةو المهارات المتاحةو الخبرات ،هي مجموع المعارف

التي تساعد على تحقي  أغراض و الخدماتو الوسائل المرتبطة باالنتاج باالضافة إلى ،األداواتو كاال الت

تطورها فهي و التنمية الشاملة من أجل تقدمهاو كما أن هذه التكنولوجيا تستند على العلم ،محددة للمجتمع

 ،تخزين ،تكنولوجيا االتصال بغرض جمعو تكنولوجيا تكونت نتيجة التقارب بين تكنولوجيا المعلوماتية

 نصو  أو صور".  ،رسوم ،أشكال ،رموز ،بث المعلومات سواء كانت في شكل صوتيو لجةمعا

المعككدات و عككن مجمككوع اال الت ة  فقككد وضككح أن "تكنولوجيككا المعلومككات هككي عبككار2006بالنسككبة للزعبككي ) -

ضكافة إلكى المعلومكات باالو نقكل البيانكاتو تحليكل ،والعتاد المادي التي يتم استخدامها الجكراء عمليكات معالجكة

 بأقل التكاليو الممكنة". و إظهارها ضمن وقت قياسي

األنظمة و نشر المعلومات من خالل التكامل بين الحاسبات االلكترونيةو استرجاع ،تخزين ،معالجة ،"جمع -

   2018،عبد داؤدو الحديثة لالتصاالت" )محمد

 ا بتمييزها عن تقانة المعلومات كالتالي:قامو   فقد عرفا تكنولوجيا المعلومات2018داود )و أما الكبيسي -

 

حاسوبية باالضافة و "إن مصطلح تكنولوجيا المعلومات يعبر عن الوسائل التقنية الحديثة من تقنيات الكترونية

 ،سرعة أكبر من الوسائل التقليديةو مرونة ،إلى شبكات االتصاالت التي تساعد على نقل المعلومات بدقة

إن مفهوم تكنولوجيا المعلومات يختلو عن مفهوم تقانة المعلومات الذي و ،ياناتباالضافة إلى قواعد الب

اال ليات التي و يتكون من جميع المكونات السابقة باالضافة إلى الموارد البشرية الذين يوظفون التكنولوجيا

 يستعملونها". 

 كما يلي:تعريو تكنولوجيا المعلومات لأهم المفاهيم  تم جمعو من التعاريو السابقة 

الخبرات المتراكمة التي يتم و الوسائل المادية باالضافة إلى المعارفو فالتكنولوجيا هي مجموع األدوات

 المعنوية سواًء على مستوى الفرد أو المجتمع.و استخدامها الشباع الحاجات المادية
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  ومنه تكنولوجيا المعلومات تعني:

 

نشككرها و معالجتهككاو تخككزين المعلومككات ،ة الحديثككة )اتصككاالتاألسككاليب البرمجيككو هككي كافككة األجهككزة الماديككة

رفكع عد علكى ز الميكزة التنافسكية للشكركات كونهكا تسكايكتعزتسكاهم فكي العمليات الحسكابية....  التكي  ،وعرضها

 تقليل التكاليو.و اختصار الوقت ،الكفاءة

 

 لمحة تاكيخية عن تطوك تكنولوجيا المعلومات عبر الزمن:  1.3
 

 باالضافة ،  في بحثها تاريخ تطور تكنولوجيا المعلومات إلى خمسة مراحل زمنية2015قسمت طويهري )

إلى حٍد  التي تتشابه مع تقسيمات طويهريو WIKIPEDIA  (2020)التقسيمات التي اتبعتهاسيتم ذكر لذلك

 هي كالتالي:و ما

 

 االتصاالت األولى:و مرحلة ثوكة المعلومات 1.3.1

 

لكنهكا و ،تكم اختكراع الكتابكة لتككون أول وسكيلة لحفكو العلومكات فكي التكاريخ في هذه المرحلةو ق. م 3600منذ 

كمككا اسككتخدم االنسككان العصككا فككي عمليككات العككد  ،رجككال الككدينو اقتصككرت علككى األغنيككاءو كانككت باهظككة الككثمن

ع في القرن األول ق.م تكم اختكراع ا لكة أنتيكيثيكرا التكي اسكتخدمها االغريك  للحسكاب الفلككي لمواقكو ،واالحصاء

 التي اعتبرت أول كمبيوتر تماثلي ميكانيكي في ذلك الوقت.و التنبؤ الدقي  بالخسوفو األجرام

 

 االتصاالت الثانية: و المعلوماتمرحلة ثوكة  1.3.2

 

كما ظهرت األجهزة التماثلية الموجهة في  ،في القرن السادس عشر ظهرت الطباعة ألول مرة في التاريخ

ظهرت أول آلة حاسبة قادرة على تنفيذ العمليات الحسابية األربعة  1645في عام و ،أوروبا في هذه المرحلة

 األساسية.

 

 االتصاالت الثالثة:و مرحلة ثوكة المعلومات 1.3.3

 

ثكم ظهكور خكدمات  1919مما أدى إلى انتشكار الراديكو عكام  1896في هذه المرحلة تم اكتشاف الالسلكي عام  

 ثم اكتشو غراهام بل الهاتو.  1937تلغراف عام كما تم اكتشاف ال ،1941التلفزيون التجاري عام 
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 االتصاالت الرابعة:و ( مرحلة ثوكة المعلومات4 1.3.4

 

فتم اختراع أول حاسب الكتروني يعمل على  ،تطويرهو تميزت هذه المرحلة بأنها مرحلة ظهور الحاسوب 

اسوبي الكتروني تم خالل الحرب العالمية الثانية تم تطوير أول جهاز حو ،1940الصمامات في بداية عام 

لكنه لم يكن لألغراض العامة وتتالت األجيال التي تم تطويرها من الحواسيب عبر و تسميته )كولوسس 

 السنين وصوالً إلى خمسينات القرن الماضي.

 

 االتصاالت الخامسة:و مرحلة ثوكة المعلومات 1.3.5

 

فهذه المرحلة هي  ،منا الحاليبدأت هذه المرحلة في النصو الثاني من القرن العشرين وصوالً حتى يو 

 كما تطور الكمبيوتر كثيراً في هذه المرحلة ،نقل البيانات بجميع أنواعها ،األقمار الصناعية ،مرحلة االنترنت

 الخصائص.و تتالت العديد من األجيال التي تمتازعن ما قبلها بالعديد من األمورو

د األداء تم التحول من العمل على تحسين أداء مهمة فعلى صعي ،"لقد كان لهذه المرحلة العديد من التحوالت

أما على صعيد األنظمة فقد تحولت األنظمة من كونها  ،واحدة إلى تحسن أداء مجموعة العمل في مجملها

على صعيد التواصل فقد سمحت تكنولوجيا و ،نيةآمعزولة إلى أنظمة متكاملة تقدم معلومات شاملة و

   2020المؤسسات المتعاونة معها" زهيوة )و زبائنها ،على مورديهاالمعلومات للمؤسسة باالنفتاح 

قفكزة نوعيكة مكن ككون المجتمكع صكناعي يعتمكد علكى الصكناعة و "ففي هذه المرحلة شهد مجتمعنا تغيير جذري

فظهككور الحوسككبة التكنولوجيككة أصككبح هككو الحككدث المميككز  ،تككدفقهاو واالنتككاج إلككى مجتمككع ثككورة المعلومككات

عبكد و ها ساهمت في تغيير جذري في نم  حياتنا اليومية باالضكافة إلكى نمك  عملنكا". )محمكدحيث أن ،لعصرنا

  2018،داؤد

 

 مكونات تكنولوجيا المعلومات: 1.4
 

متككاملين مكع و أجمع أغلب الباحثين على أن تكنولوجيا المعلومات هكي عبكارة عكن جكزئين أساسكيين مكرتبطين

كيكان غيرمكادي ال يمككن و ،األجهكزة االلكترونيكةو بالمعكداتفهما كيان مادي ملموس يتمثكل  ،بعضهما البعض

ولكو أن التفصكيل فكي  ،تتكامكل معكهو كل البرامج التي تدعم الجزء الماديو ،الشبكات ،لمسه يتمثل بالبرمجيات

 ،هذه المكونات قد اختلو من باحث آلخر إال أنهم اتفقوا على الشككل األساسكي لمكونكات تكنولوجيكا المعلومكات

 هذه المكونات بالشكل التالي:  ستعراضيتم اسو
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 المكونات المادية: 1.4.1

 

عدم وجود اختالفات  مالحظة تم وقد ،فيما يلي مجموعة من التعاريو التي اعتمدها العديد من الباحثين

 كالتالي:هي هذه التعاريو و ،واضحة بينهم فاألساس الذي انطل  منه جميع الباحثين هو ذاته

 

إلى  وصوالً  ،الهواتوو مكتبيةو ستخدمة في عملية االتصال من )أجهزة حاسوبية"هي جميع األجهزة الم -

التوصيالت المادية المستخدمة في صنع الشبكات التي يتم وصلها مع كافة األجهزة التمام نقل و األسالك

  2020،شالليو المعلومة من جهة إلى أخرى" )أبو الٌرب

"التي شملت جميع أنواع الحواسيب و مصطلح "األجهزة" فقد أشارت لها مستخدمة  2015) أما طويهري -

 ،كل ما يرتب  بها من أجهزة كالوحدة المركزيةو االمكانيات االستيعابية للبياناتو السرعاتو بجميع األحجام

منطقية و غيرها كما أن هذه الحواسيب تعمل حسب برامج مكونة من تعليمات حسابيةو الشاشة ،لوحة المفاتيح

غيرها  إلى سلسلة من و كلمات ،صور ،التي تحول البيانات بكل أشكالها )رموزو رقميمشفرة بشكل 

فالكمبيوتر ال يستطيع  ،فهمهاو التي تعتبر اللغة التي يستطيع جهاز الكمبيوتر تحليلهاو  0،1األشكال الثنائية )

ي يستطيع القيام بمهامه من إنما من الضروري لكو المعلومات المكتوبة باللغات العاديةو التعامل مع البيانات

 لة."المعلومات إلى لغة اآلو تحويل هذه البيانات

-  ً ً و "هي التكنولوجيا التي تأخذ شكالً ماديا العتاد المراف  لها" و تتجسد في األجهزة االلكترونيةو ،محسوسا

   2018،زمالؤهو )بوسيدرة

من تكنولوجيا المعلومات هو جزء مادي   على هذا المفهوم عندما قال "إن جزء 2006كما أكد الزعبي ) -

 أشياء أخرى ". و المعدات ،ملموس يتضمن )الحواسيب

تركيككب الحواسككيب و "هككي مجموعككة التراكيككب الماديككة الملموسككة أواألجككزاء المصككنعة التككي تسككتخدم لبنككاء -

طككات االرسككال مح ،األسككالك بأنواعهككا ،وملحقاتهككا سككواء كانككت أجككزاء داخليككة أوخارجيككة )الككدوائر الكهربائيككة

                    تعككككد هككككذه األجككككزاء بالمكونككككات التعليميككككة  التككككي تضككككيو قيمككككة للمنظمككككة". )الهاشككككميو واالسككككتقبال... 

  2018،محمدو

 

 المكونات غير المادية:  1.4.2

 

 األنكواعول شرح مكوناتها نظراً ألن لها العديد مكن األشككاو في شرحها قليالً  يتم التوسعوهي المكونات التي س

فسكرا معناهكا بقكولهم "يتمحكور هكذا القسكم و بالقسكم العلمكي أوالعقلكي   2020شكاللي )و التي سماها أبكو الكٌربو
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الذكاء االصطناعي الذي يعمكل علكى تسكيير عمليكة االتصكال وفك  و ،الهندسة الحاسوبيةو ،حول لغات البرمجة

الزعبكي و  2008زمالؤه )و بوسدرة أما بالنسبة لكل من ،خطوات يتم تحديدها من قبل المسؤول أو المهندس"

  فقككد أشككاروا إلككى هككذا القسككم بشكككل مختصككر معبككرين عنككه بقككولهم : "هككذا النككوع ال يأخككذ شكككالً ماديككاً 2006)

المعارف  يعمل بالتعكاون  ،المهارات ،"يوجد لتكنولجيا المعلومات جزء غير ملموس )كالبرمجيات ،ملموساً" 

حككل و التككي تسككاعد علككى دعككم القككراراتو ة إلككى المعلومككات الموجككودةمكوناتككه باالضككافو مككع الجككزء الملمككوس

 هذه المكونات كالتالي: تُشرحسو المشكالت في المنظمات"

 

 البرمجيات: 1.4.2.1

 

بأنكه يفكوق العتكاد المكادي فكي األهميكة حيكث أن العتكاد و على أهمية هذا العنصكر  2015قد شددت طويهري)و 

فهكي  ،ن السيادة قد انتقلت من ش  العتاد إلى ش  البرمجياتأاعتبرت فقد  ،التكنولوجي يعتبر عديم النفع بدونه

 ذلككك بهككدف تحليككل هككذه البيانككاتو ،المنطقيككةو تككتحكم فيهككا للقيككام بالعمليككات الحسككابيةو تسككيطر علككى البيانككات

وتنظيمهكا للحصككول علككى نتككائج مفيككدة تسككاعد علككى حكل المشكككالت كمككا قامككت بتصككنيو البرمجيككات إلككى ثالثككة 

 رئيسية من البرامج:أنواع 

 

 برامج النظام: 1.4.2.1.1

 

     يتم إضافتها للجهكاز مكن قبكلو ،هي تعد جزء أساسي منهو هي البرامج األساسية التي تأتي مخزنة مع الجهازو

إدارة مككوارد الحاسككوب مثككل: المشككغل  يقصككد بهككا مجموعككة البككرامج العامككة التككي تتككولىو ،الشككركة المصككنعة

 .من أمثلتها برامج  نظم التشغيلو ،خرىاألجهزة األو المركزي لالتصاالت

 

 برمجيات التطبيقات: 1.4.2.1.2

 تضم كافة التعليمات التي تحددو ،معدة خصيصا لتشغيل عمليات ذات طبيعة نمطية من خالل تغييرات طفيفة 
  تنفيذها مثل:و ،معالجة البياناتو بصورة تسلسلية عمليات تشغيل

 

  برامج الكتابة على الحاسوب
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  أليف:برمجيات الت 1.4.2.1.3

 

 هي مجموع البرامج التي تقوم بترجمة تعليمات لغات البرمجة إلى لغة اآللة.

 

 البيانات: 1.4.2.2

 

  األساس في جميع هذه المكونات حيث أنها تعد المكون 2015تعد البيانات من وجهة نظر طويهري ) 

تحويلها إلى و يتم معالجتها اليتم االستفادة من هذه البيانات حتىو ،الرئيسي الذي يتم بناء باقي العمليات عليه

  يتم تخزين هذه البيانات على أجهزة خاصة.و ،معلومات مرتبة يتم االستفادة منها

 

 المعرفة:  1.4.2.3

 

البنية التحتية أوالمواد مثل الكمبيوتر و "تعرف بأنها المدى الذي يحصل عليه العامل من العلم الفني باألجهزة

يا المعلومات فيتم تصنيفها على أنها مجموعة فرعية من مجموعة أما المعرفة بتكنولوج ،القائم على النظام

 (Palladan & Awak,2019) المفاهيم األكثر عمومية التي تتعل  بالمعرفة" 

"لقد أولت الكثير من الدول اهتماماً كبيراً بموضوع تأهيل الموارد البشرية المتواجدة على استخدام تكنولوجيا 

هذا يؤكد على األهمية التي و ،الستراتيجية الكندية مثال اعتمدت هذا المنهجفا ،المعلومات بالشكل الصحيح

سياسات النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات و يتمتع بها المورد البشري المؤهل في إعداد استراتيجيات

   2020 ،سواء في المؤسسات أو على مستوى الدولة". )زهيوة

 

 العمليات: 1.4.2.4

 

 ،التي تسهل تحقي  هدف معينو التي تتكون من األنشطة التي يتم تنفيذهاو ،ليات"وهي تشير إلى أساليب العم 

حيث أن أساليب العمليات هي الدرجة التي يستخدم فيها الفرد موارد تكنولوجيا المعلومات داخل مؤسسته 

لمؤسسة" كما أن هذه األنشطة تكون مدعومة بالمهارات التي تلخص المعرفة في ا ،لألهداف البحثيةو للتعليم

(Palladan & Awak,2019) 
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 االتصاالت:  1.4.2.5

 

"وهي تشبه لحد  ،هي مجموعة المعدات التكنولوجية التي تجعل إمكانية تحقي  االتصال مؤمنة بجميع الوسائل

هو سرعة عمليات النقل و لكن مع فرق واضحو ما وسائل النقل التي ساعدت على رب  جهات العالم

التي تعد أبرز مكونات و الشبكات ،األلياف الضوئية ،الفاكس ،: الهاتوهي مثلو ،البياناتو للمعلومات

   2015،االتصاالت" )طويهري

وبالتالي  المعلومات بين جميع أطراف عملية االتصالو البيانات ،تبادل األفكارو "هي الطريقة التي تهتم بنقل

األفراد من خاللها إلى التوصل لمعاٍن كما أنها العملية التي يسعى  ،يؤدي ذلك إلى تحقي  األهداف المطلوبة

  2018،محمدو مشتركة بين جميع األطراف". )الهاشمي

 

 الشبكات: 1.4.2.6

 

األجهزة مع بعضها البعض مما يسهل من نقل و هي عبارة عن األداة التي تصل مجموعة من الحواسيب 

االتصال المناسبة تقنيات و حيث "يتم ذلك من خالل مجموعة من األجهزة ،المعلومات بسرعةو البيانات

االلكتروني....ولعل أبس  مثال على الشبكات  البريد ،األقمارالصناعية ،فاكسمايلي ،التلتكس ،كأجهزة الهواتو

  عن الشبكات عندما 2018غربي )و كما شرح كل من خالدي ، 2015،هي شبكة الحاسوب" )طويهري

 قالوا:

 

كما  ،الكمبيوتر بعضها ببعض أو ببعض الملحقاتتوصيل أجهزة و "ال بد من وجود وسيلة تمكننا من رب 

هذه الوسائل التي ستساهم في تحقي  ما سب  تسمى الشبكات و البد من وجود وسائل وقنوات لنقل البيانات

 األمن في نقل البيانات".و الدقة ،التي تتميز بالسرعة

 التي تم  تصنيفها كالتالي:و ويوجد للشبكات العديد من األشكال

 

 : (LAN)لمحلية الشبكة ا 1.4.2.6.1

 

هي عبارة عن شبكة تصل بين عدد من الحواسيب المتواجدة ضمن حيز جغرافي واحد كأن تكون هذه 

قائال: "هي عبارة عن منشأة اتصاالت  Farah   (2019)قد عرفها و ،الحواسيب داخل المنظمة أوالمؤسسة

بيوتر المضيفة الموجودة في مبنى رقمية تحمل البيانات بسرعة عالية بين عدد كبير محتمل من أجهزة الكم

قد كانت أحد األماكن التي بدأت تقنية الشبكات المحلية في تطويرها هي البيئة و ،واحد أومباني مجاورة
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حيث كانت تحاول أيضا إنشاء شبكة محلية  ،الشركات التي تتمتع بالتسهيالت لمثل هذا التطورو ،الجامعية

 مية التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر".قابلة للحياة تتكون من البيانات الرق

 

 :(WAN)الشبكة الوا عة 1.4.2.6.2

 

قد تمتد هذه و ،"أي أنها تغطي مناط  واسعة ،هي عبارة عن شبكة تمتد على مساحات جغرافية واسعة 

 . (Zhang and et al,2011) الحدود بين الدول" و األقاليم ،الشبكة عبر المدن الكبرى

 كما يلي: هيو يد من األنواعويوجد للشبكات الواسعة العد

 

 شبكة االنترنت: 1.4.2.6.2.1

 

       تتصككككككل مككككككن شككككككبكات أصككككككغر هككككككي شككككككبكة اتصككككككاالت عالميككككككة تسككككككمح بتبككككككادل المعلومككككككات بككككككين"

عمكل وفك  أنظمكة الذي يساعد على الو كما يوجد ما يسمى ببروتوكول االنترنت ،العالم حول الحواسيب خاللها

 د.بروتوكول موححيث أنه  ،محددة

ً إلى يشير عبر الشبكة و استخدامهاو التي يتم تبادلهاالمعلومات  مجموعإلى   نترنت)اتشير كلمة  كما  أيضا

تسمح باالضافة إلى أنها  ،العالمالتي تنقل تلك المعلومات عبر  .... ،البرمجيات ،)التجهيزات البنية التحتية

الشبكة الممتدة في جميع أرجاء  عبرونقل المعلومات  إرسالو مع بعضهم البعضللناس باالتصال والتواصل 

تجاوز حدود الزمان بحيث أنها تمكننا من مكتوبة، النصية الصوتية والبصرية وال لباستخدام الوسائالعالم 

 . (Wikipedia,2020)"بةاالرق والمكان والكلفة وقيود المسافات وتتحدى في الوقت نفسه سيطرة

    تعنككككي كلمككككة انترنككككت فككككي اللغككككة االنكليزيككككةو 1983"لقككككد اسككككتخدم مصككككطلح انترنككككت ألول مككككرة عككككام 

(International network) الشككبكة العالميككة ،قككد تعككددت تسككمياتها )شككبكة الشككبكاتو ،أي الشككبكة العالميككة، 

نافكذة العكالم  إال أن المصكطلح األكثكر  ،الفضاء السبراني ،االعالم الجديد ،شبكة المعلومات ،النظام المعلوماتي

 استخداماً حول العالم هو مصطلح )انترنت .و انتشاراً 

تكون نظاماً و ن شبكات حواسيب موزعة حول العالم بحيث تتراب  مع بعضها البعضإن االنترنت عبارة ع

يعد و ،الكثير من الجهاتو المنظمات الخاصة ... ،إدارته من قبل الحكوماتو واحداً متكامالً يتم تمويله

  2019،االنترنت أهم ثورة في مجال تطور وسائل االتصال". )الساعدي

تتواصل و بارة عن حواسيب مترابطة مع بعضها البعض باستخدام الكابالتأي أن قوام شبكة االنترنت ع

الننسى البرمجيات التي و ،باستخدام لغة مشتركة باالضافة إلى العامل البشري الذي يستخدم هذه األجهزة

 تبادل هذه البيانات بأشكال متعددة.و تساعد في نقلو تساهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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   كما يلي:2019ها  الساعدي )التي ذكرو ويوجد لالنترنت العديد من الخصائص

 

المتجككدد للمعلومككات فعنككد الحاجككة للبحككث علككى معلومككة مككا فكك ن و األسككرع ،  يعككد االنترنككت المصككدر األول1

الطريقة األولى التي يعتمدها أي شخص في عصرنا الحالي هي عكن طريك  االنترنكت نظكراً لككون المعلومكات 

 لة عملية البحث.المتواجدة فيه دائمة التجدد باالضافة إلى سهو

حيكث عنكد الضكغ  عليكه  ،تعطيكه ميكزة إضكافية (Hyper text)  إن احتكواء االنترنكت علكى خاصكية تسكمى 2

 يمكننا الحصول على معلومات إضافية حول هذه الكلمة. 

الترفيكه باالضكافة إلكى قكدرة االنترنكت علكى تجكاوز الحكدود الجغرافيكة و   يعد االنترنت مصدراً كبيراً للتسلية3

علككى الثقافككة و التعككرف عليهككاو المكانيككة حيككث أصككبح ب مكككان الشككخص زيككارة العديككد مككن األمككاكنو الزمانيككةو

 المنتشرة فيها دون مغادرة منزله. 

البكالغين  ،المكراهقين ،حيكث أن األطفكال ،  إن سهولة استخدام االنترنكت جعلتكه متاحكاً لجميكع الفئكات العمريكة4

 ،حيكث أن الطالكب ،فاسكتخدامه ال يقتصكر علكى شكريحة معينكة ،مه بسكهولةوالكبار في السن يستطيعون استخدا

 غيرهم الكثير قادرين على استخدامه.و الدكتور....... ،العامل ،األستاذ

 

  شبكة االنترانت: 1.4.2.6.2.2

 

حيث يتم  ،تتميز هذه الشبكة بأنها تكون تابعة لمنظمة أو جهة واحدة بحيث أنها تكون بديل عن شبكة االنترنت

 قد أكد و ،في فروعها التي قد تكون متواجدة في أماكن مختلفة من العالمو ا داخليا في المنظمةاستخدامه

(Gunjal,2004) ما كنسخة  ،ذلك بقوله "تعتبر شبكة االنترانت مجرد نسخة داخلية من االنترنت ً أونوعا

ية هذا النوع من تعتبر جاذبو ،مصغرة من الويب الذي يتم استخدامه في الشركات أوالشبكات المؤسسية

نشرها في و كما أنها تساعد على توزيع المعلومات ،الشبكات في أنها توفر مخزن معلومات مركزي واحد

 مواقع مختلفة جغرافيا" 

 

 شبكة اإلرسترانت:  1.4.2.6.2.3

 

جميع و على صعيد شركة االنترانت فهي شبكة تمتدو تعد شبكة االكسترانت مزيج من شبكتي االنترنت

"فباستخدام االكسترانت تكون المؤسسات قادرة على نقل معلومات محددة  ،تابعة لها فق الجهات الو شركائها

لكنها تجعل هذه المعلومات متاحة فق  لمؤسسات أخرى معينة تشترك في و خارج االنترانت الخاصة بها

 (Moussa,2016)االكسترانت" 



28 

 

 المكون البشري: 1.4.3

 

 ،هو المكون البشريو خر أالآقد أشارا لوجود مكون   2018محمد )و ال بد من االشارة إلى أن الهاشمي

 فعبرا عن ذلك بقولهم:

 

 ،"إن العنصككر البشككري هككو عبككارة عككن كافككة الكككوادر البشككرية الموجككودة فككي المؤسسككة ابتككداًء مككن المككوظفين

دام طاقاتهكا لتنفيكذ أعمكالهم باسكتخو حيث أن هذه الكوادر تقوم بتوظيكو جهودهكا ،الرؤساء وصوالً إلى المدراء

 الذين يتمثلون بكالمحللينو ضبطهو باالضافة إلى األشخا  العاملين على تشغيل النظام ،تكنولوجيا المعلومات

إدارة هككذه و ال بككد مككن االشككارة إلككى األهميككة الكبيككرة للعنصككر البشككري الككذي يسككاهم فككي تشككغيلو ،المصككممينو

نظمكة فكي القيكام بواجباتهكا دائمكاً يُعكزى إلكى حيكث أن فشكل األ ،التي تفوق أهمية المسكتلزمات الماديكةو األنظمة

 استخدامه".و فشل العامل البشري في إدارته

 

 : مستويات تأثير تكنولوجيا المعلومات 1.5
 

إن أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات ينعكس على مستويين في المنظمة هما حسب وجهة نظر الزعبي 

   كالتالي:2006)

 

 مستوى المنظمة:  1.5.1

 

األساسكككية و سكككاليب الرئيسكككيةاألو لمعلومكككات علكككى مسكككتوى المنظمكككة هكككي مجمكككوع الوسكككائلتكنولوجيكككا اإن 

االجكراءات العامكة لعمكل و وتحدد األساليب ،األداءو المعتمدة في المنظمة كأساس لعمليات االنتاجو المستخدمة

جيكا والسكتخدام تكنول فالنتكائج االيجابيكة ،أي أنها االطار العام الذي تنعكس نتائجه على المنظمة كككل ،المنظمة

 تحقي  الميزة التنافسية لها.و زيادة إنتاجيتها ،المعلومات تصب بشكل مباشر على تحقي  أهداف المنظمة

 

 مستوى األفراد: 1.5.2

 

     إن تأثيراستخدام تكنولوجيا المعلومات في هذا المستوى سينعكس على األفراد نفسهم أي على الفئة الفنية 

الفنية التي يتم و األساليب الفرعية المهنيةو أي هي الوسائل ،ومية في المنظمةالتي تقوم باألعمال اليو

 المجموعات المتخصصة في المنظمة.و استخدامها من قبل األفراد
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 :  المزايا التنافسية التي تحققها تكنولوجيا المعلوماتو الفوائد 1.6
 

المعقدة المطلوبة من الموظفين يزيد من و إن استخدام تكنولوجيا المعلومات ألداء األعمال اليومية البسيطة

ذلك يعود لكون تكنولوجيا المعلومات تساهم في و ،فر  المؤسسة كما يزيد من ميزتها التنافسية في السوق

ً  ،كفاءة عمل الموظفينو زيادة إنتاجية على قرارات المدراء كما يساعدهم في اتخاذ  مما ينعكس إيجابا

 ،سرعة تقديم المعلومات من قبل الموظفينو ذلك بسبب دقةو دون أي تأخيرالقرارات المهمة بالوقت المناسب 

المعلومات حيث أن هذه العملية أصبحت تتم بضغطة زر دون و باالضافة إلى خفض تكلفة نقل البيانات

ً على متطلبات نقل هذه المعلومات في حال لم تكن اآل الحاجة إلى االنفاق )كتكاليو شراء  لية تتم الكترونيا

  ال بد من عدم إغفال سهولة نقل هذه المعلومات على امتداد مساحات جغرافية واسعةو ،األقالم.....  ،ورقال

البعد الجغرافي لألشخا  و أي أن تكنولوجيا المعلومات تلغي المسافات الشاسعة ،ثواني عديدةو بلحظاتو

  همية.فائدة شديدة األو هذه تعد ميزةو الذين يتناقلون المعلومات فيما بينهم

 :  عن هذه الفوائد قائالً 2005فقد تحدث بختي )

 

المبنية على و ،السريعة ،"إن استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد االدارة على اتخاذ القرارات المناسبة

تعتبر قفزة و فتكنولوجيا المعلومات في هذه الحالة تحدث تغييرات واضحة ،معلومات صحيحةو حقائ 

    ارة كونها ستساهم في التحول من االدارة التقليدية )المكتبية  إلى االدارة االلكترونية واضحة في عالم االد

 من ثم تتحول لتتم بطريقة افتراضية.و

خاصكة تلكك المؤسسكات الممتكدة علكى و تكنولوجيا المعلومات ضرورة للكثير من المؤسسكات أصبحت بالتاليو

هكذا و ،وعملياتهكا ة على المد المعلوماتي ألداء جميع مهامهكاالمعتمدو قطاع جغرافي واسع )في أكثر من قارة 

ً و ال يقتصر على شركات القطاع الخا  فق  بل يمتد أثرها خاصكة فكي و فوائدها على القطكاع الحككومي أيضكا

مجككال رفككع مسككتوى األداء فهككي تسككهم فككي المسككاعدة علككى تسككهيل اسككتخدام الطاقككات البشككرية المتاحككة فككي 

 زيككادة دقككة البيانككات ،أعمككال أكثككر إنتاجيككةو مثككل ممككا يسككمح بتوجيههككا للعمككل علككى مهككامالمؤسسككات بالشكككل األ

 تقليص االجراءات االدارية المتبعة " و

من بين هذه و تكوين المنظمات في وقتنا الحاليو "لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات تغييرات مهمة في بنية

المسؤولين التعامل و بالشكل الذي يسهل على العاملينالتسهيالت يوجد تقليص حجم المعلومات و التغييرات

المقترحات عبر المستويات التنظيمية قبل اتخاذ القرارات و االستفادة منها دون أن تمر تلك المعلوماتو معها

من قبل المعنيين في المنظمة مما مكن هؤالء من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب فقد أصبح الحصول على 

تدف  و يتم بالوقت المناسب أي أن شبكة االتصاالت سهلت انسيابية القراراتو كثر سهولةالمعلومات أ
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المعلومات مما أدى إلى تحرر المدراء من عدد كبير من المهام الروتينية فانعكس ذلك على زيادة وقتهم 

 اتخاذ القرارات.و المخصص لمهمة التخطي 

فهي تسهم في تزويد هؤالء  ،الحديثة يزيد من فاعلية العاملين باالضافة إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات 

عالوة على ذلك  ،بشكل واضح أكثرو المعلومات المهمة ألداء مهامهم بدقةو العاملين بجميع أنواع البيانات

تزيد من سرعة العمليات و الوقتو تحررهم من قيود المكانو فهي تسهل عملية تبادل المعلومات فيما بينهم

     االنسجام مع جميع المتغيراتو أي أن تكنولوجيا المعلومات تساعد على التكيو ،تقلل التكاليوو ليةالتشغي

يقلل من خطر المفاجآت غير و المستجدات التي تحصل في بيئة العمل مما يساهم في خل  فر  جديدةو

         داء المهام". )الحميري باالضافة إلى إسهامها في تقليص وقت أ ،المتوقعة التي قد يكون لها آثار سلبية

   2020،بريسو

 ،"إن الموظفين الذين يستخدمون شبكة االنترنت في أداء أعمالهم تتحسن إنتاجيتهم في أداء األعمال المتنوعة

أي أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات  ،كما يوجد أثر لذلك على المدراء المسؤولين عن إنتاجية موظفيهم

مهام مختلفة و ذلك من خالل تشجيع االتصال بين مختلو الموظفين المسؤولين عن أعمالو اجيةيزيد من االنت

 (Aral et al,2006)  باالضافة إلى تشجيع التواصل بين المتخصصين"

قكد ككان برنكامج و   فوائد عديدة لبرنامج تم استخدامه في شركة أدوية في السبعيناتBarasa (2020كما ذكر 

  حيكث أن هكذا البرنكامج انتشكر ،لذي هدف إلى تسهيل التواصل بين العديد من فروع الشركة"ا،لنظام مؤتمرات

      أصككبح شككائع االسككتخدام كثيككراً بككين مككوظفي الشككركة فقككد أكككد الموظفككون أن هككذا البرنككامج لككم يسككهل االبتكككار و

البرنككامج كككان تجربككة باالضككافة إلككى أنهككم أكككدوا علككى أن اسككتخدام هككذا  ،التعككاون فحسككب بككل وفككر االسككترخاءو

 المناقشة المشتركة.و إيجابية بالنسبة لهم ألنه خل  ثقافة المعلومات

متابعة عمل الموظفين للتأكد من أنهم يؤدون عملهم و كما أن تكنولوجيا المعلومات تساعد في تحقي  رقابة

ذلك يحكمه مجموعة من و مما قد يساهم في تقليل الفساد في الشركة ،بالشكل الصحيح ووف  المعايير المحددة

االشارة إليه و العوامل تتعل  بتصميم نظام المعلومات فهذا النظام ال يوجد له خاصية ذاتية تتعل  بكشو الفساد

ال بد من عدم إغفال القرارات االدارية التي تحدد و ،منهجي لتحقي  ذلكو إال إذا تم تصميمه بشكل متعمد

 مات بما يتالءم مع تحديد آثار الفساد". الطريقة التي سيتم تصميم أنظمة المعلو

االهتمام بموضوع التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات حيث أن هذا التقدم سيؤثر على و والبد من التشديد

تعلم كل ما هو و مما يؤكد على ضرورة سعي الموظو الدائم لتطوير مهاراته ،مهارات الموظو بالتأكيد

تطور دائم و إنما هناك تغير ،لومات ال يوجد توقو أو استمرارية على حالة ماجديد ففي مجال تكنولوجيا المع

 ال بد من محاولة مجاراته لضمان تحقي  أفضل النتائج.
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بحيث يعتبر دافع له يجعله في سعي دائم  ،"إن لمستوى االستعداد التكنولوجي للمؤسسة تأثير على الموظو

بالتالي عندما يكون و د التكنولوجي تزيد من مسؤوليات الموظوفدرجة االستعدا ،لمواكبة مستوى هذا التطور

 كفاءة عالية ف ن ذلك سيؤدي إلى نجاحه في أداء مهامه مما سيرفع من مستوى أدائه و هذا الموظو ذو خبرة

   202،قدرته أمام الجميع". )زهيوةو بالتالي سيثبت جدارتهو

إلى رفع الحد األدنى  ها لعالم األعمال ف ن ذلك أدىغزوو "نتيجة للتطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات

فهذه التكنولوجيا هي فكرية بالدرجة األولى مما يضع تحٍد لإلدارة بأنها ستعمل مع فئات  ،للكفاءات البشرية

 ً ً و عمالية أكثر وعيا  االشراف ستتغير لتصبح ذات طابع استشاري". )بوسدرة و كما أن طبيعة القيادة ،تعلما

   2018،زمالؤهو

 

 اآلثاك السلبية ال تخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات:  1.7
 

األفراد إال و لها آثار إيجابية كثيرة على المنظماتو على الرغم من كون تكنولوجيا المعلومات شديدة األهمية

نظراً و وقعفعلى عكس المت ،"على الرغم من كون ذلك مفاجئاً جداً "لو قل ت و أن هذا ال يلغي آثارها السلبية

لكون تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى مهارات فكرية عالية نوعاً ما ف ن هذا سيؤدي إلى انخفاض في فر  

ً ما فهذا النوع من الوظائو يكون  ،الحصول على الوظائو التي تستخدم تكنولوجيا معلومات متقدمة نوعا

خدام هذه التكنولوجيا مما سيؤدي إلى ارتفاع بحاجة مؤهالت عالية باالضافة إلى المعرفة الجيدة بطريقة است

الذهنية هي األساس الذي تبحث عنه و "ففي وقتنا الحالي أصبحت المهارات الفكرية ،أجور هؤالء العاملين

هذا سيؤدي بالتأكيد إلى و ،التأهيلي مهم للموارد البشريةو مما يعني أن المستوى التعليمي ،الشركات للتوظيو

انخفاض عدد  ،تقليص العمالة التي تقوم باألنشطة الروتينية التي يمكن إسنادها لآللة ،العاملةارتفاع تكلفة اليد 

 األفراد العاملين داخل التنظيم نتيجة األتمتة المتزايدة للنشاط البشري.

التطورات التي باتت شبه يومية و فالتغيرات ،هو تقادم المعلوماتو كما البد عدم إغفال جانب مهم جداً 

لوجيا المعلومات جعلت األشخا  في سعي دائم لتعلم كل ما هو جديد في هذا المجال للبقاء على مواكبة لتكنو

فالتغيرات التكنولوجية المتسارعة جعلت  ،ينعكس على المهام اليومية في العملو مهم ،دائمة لكل ما هو جديد

ع تحدي أمام الموارد البشرية بتطوير كتسبها الفرد منذ وقت قصير سريعة التقادم مما يضامن المهارات التي 

  2018،زمالؤهو كفاءاتها بشكل مستمر" )بوسدرة
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  خصائص تكنولوجيا المعلومات: 1.8

 

شرحا عن هذا و   بتعداد خصائص تكنولوجيا المعلومات2018غربي )و قام كل من الباحثين الخالدي

 الموضوع كالتالي:

 

 التفاعلية: 1.8.1

 

فعندما تقوم جهة ما ب رسال معلومة ما إلى جهة أخرى فهي بذلك  ،من طرف تعني التفاعل المتبادل بين أكثرو

ذلك لتنفيذ عمل يعتمد و قد تساعده في تحديد قراره االداري أوقد تكون أعلمته بمعلومة هامة ال مجال لتأخيرها

ر درجة التأثير على أدواو فهي درجة المشاركة في عملية االتصال ،ينطل  منهاو على هذه المعلومة

 .اآلخرين

 

 ال تزامنية: 1.8.2

 

فالشخص يستطيع إرسال معلومة ما في الوقت  ،تعني عدم ضرورة التزام األطراف ب طار زمني موحدو

 ً أي عدم االرتباط بعنصر  ،المستقبل يستطيع االطالع على هذه المعلومة ضمن إطار وقتهو الذي يجده مناسبا

ولكن هذا ال يعني بالضرورة أن  ،قت المناسب للمستخدماستقبالها ضمن الوو فالرسائل يتم إرسالها ،الوقت

 الطرف اآلخر أو بقية المشاركين بحاجة التواجد في ذات الوقت لكي تصلهم الرسائل.

 

 الحررية:  1.8.3

 

وهذا يعني أنه يوجد  ،التحويل عبر أجهزة مختلفة دون التقيد ب طار زمني أومكانيو و تعني قابلية االرسال

بين أي نوع من األجهزة ك رسال رسالة من حاسوب إلى و أي مكان ،ئل في أي وقتمرونة في إرسال الرسا

 جهاز موبايل. 

 

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات:  1.9
 

 ،نظراً لفوائدها العديدة التي انعكست على العديد من النواحيو نظراً ألهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات

فقد أصبحت  ،تكنولوجيا المعلومات في العديد من المجاالت كانت النتيجة المنطقية هي اتساع  استخدام

ً بجميع نواحي حياتنا ً وثيقا  ال تعد مقتصرة فق  على قطاع الشركاتو تكنولوجيا المعلومات مرتبطة ارتباطا
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بشكل يومي بهدف قضاء و فالفرد الواحد في المجتمع أصبح يتعامل مع تكنولوجيا المعلومات ،األعمالو

 فيما يلي العديد من هذه التطبيقات:  يتم ذكرسو ،مرونة من قبلو ره الخاصة بشكل أكثر سهولةالعديد من أمو

 

 اإلداكة االلكرونية: 1.9.1

 

الحماية الالزمة و وذلك ضمن معايير األمان ،تساعد االدارة االلكترونية على تسهيل تقديم الخدمات عن بعد 

لمقدرة على تحسين جميع الخدمات المقدمة باستخدام "فمصطلح االدارة االلكترونية يشير إلى ا ،للمعلومات

في الغالب و ،ضمن إطار الجودة العاليةو يتم أداؤها في الوقت المناسبو التكنولوجيا بحيث تكون أكثر سرعة

 تيسير تكنولوجيا االنترنت.و يكون مرتبطاً باستخدام

استخدامها يؤدي و ،االتصاالتو المعلوماتحيث تمثل االدارة االلكترونية منهجا حديثاً يقوم على تكنولوجيا  

هو عامل مهم جداً ال بد من عدم و أمن المعلومات ،إلى التغلب على العديد من المشاكل مثل عامل الوقت

غيرها التي كانت تشكل عائقاً كبيراً فيما مضى" )أبو و المكانو إهماله باالضافة إلى تجاوز حواجز الزمان

  . 2020،شالليو الُرب

 

 اعة: الصن 1.9.2

 

العمكككل علكككى تطكككوير و كأسكككاليب االنتكككاج ،"سكككاهمت تكنولوجيكككا المعلومكككات فكككي تسكككهيل العمليكككات الصكككناعية

حيث أن القطاع الصناعي هو من أكثكر القطاعكات  ،تسهيل توزيع هذه المنتجات......وغيرها الكثير ،المنتجات

ممكا يكدل علكى أن االهتمكام بهكذا  ، 2018،زمكالؤهو تسكتفيد مكن التطكور التكنولكوجي". )بوسكدرةو التكي تحتكاج

زيكادة و الجانب في العملية الصناعية مهكم جكداً حيكث أن محوراهتمكام هكذه الشكركات يتعلك  بالعمليكة الصكناعية

أهم طريقة تسكاعد فكي تحقيك  ذلكك هكو عكن طريك  اسكتخدام و لعل أبرزو ،االنتاج مع تقليل تكاليو هذه العملية

 أسهل.و أسرع ،العملية أبس  تكنولوجيا معلومات متقدمة تجعل هذه

 

 الصحة االلكترونية: 1.9.3

 

برامج الرعاية و يقصد بالصحة االلكترونية تقديم الخدمات المتعلقة بالمجال الصحي عن طري  التطبيقاتو

ميسراً كالتسجيل في و حيث يتم ذلك عن طري  أجهزة الكترونية تجعل من هذه العملية أمرا سهالً  ،الصحية

حيث أن هذه  ،صول على استشارة طبية باستخدام إحدى التطبيقات الطبية المنتشرةالح ،التأمين الصحي

لكنها تساهم في جعل القطاع الصحي أكثر رفاهية باالضافة إلى تسهيل و التطبيقات ال تغني عن زيارة الطبيب

ً أطول لو ال وجود هذه التطبيقات نكليزية "حيث يستخدم في اللغة اال ،جميع األمور التي قد تأخذ وقتا
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إيصال الرعاية و المقصود به هو استطاعة تأديةو Mobile Healthأو  m-healthمصطلحات مثل 

المساعدات الرقمية  ،الصحية عن طري  تطبيقات واسعة النطاق وف  ما هو موجود )الهواتو الذكية

(PDA’s) بو الُربأجهزة المراقبة الصحية التي تعطي مؤشرات يومية عن الوضع الصحي للشخص" )أو 

  .2020،شالليو

 

 اإلنتاج:  1.9.4

 

باالضافة إلى تقديم  ،الزراعة ،يعد االنتاج مفهوم أوسع من الصناعة حيث أن االنتاج يشمل كل من )التصنيع

"فهي تهتم باكتشاف أساليب مزج عناصر االنتاج في العملية  ،الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

البحث عن مواد أولية جديدة باالضافة إلى المساعدة في دراسة المنتجات  ،تطوير طرق االنتاج ،االنتاجية

إنتاج و الجديدة التي قد يعرضها المنافسون في األسواق مما يسهل من عملية التفوق على هذه المنتجات

   2018،زمالؤهو منتجات أفضل". )بوسدرة

 

 التجاكة االلكترونية:  1.9.5

 

حيث أصبح القيام بالمبادالت التجارية عن بعد  ،داما حول العالميعد هذا المجال من أكثر المجاالت استخ

فمجاالت التجارة  ،باستخدام تكنولوجيا المعلومات سهالً جداً باالضافة إلى سهولة الترويج للمنتجات

الكتب.....وصوالً إلى  ،األدوات الرياضية ،األثاث ،واسعة ابتداًء من شراء المالبسو االلكترونية عديدة

إنما امتدت لتصل إلى جميع و وحيدو فنجد أن التجارة االلكترونية ال تقتصر على مجال محدد ،اتالسيار

القدرة على معاينتها و التي لم يكن متوقعاً بيوم من األيام أن تتم عملية شرائها عن بعد دون رؤيتهاو المنتجات

   عندما قالوا:2020شاللي )و هذا ما أكده كل من أبو الُربو  ،عن قرب

 

    تشمل تبادل المعلومات و الشراء التي تتم عبر االنترنتو "التجارة االلكترونية هي مجموعة عمليات البيع

التفاوض و وجود إمكانية للتفاعلو صفقات السلع االستهالكية باالضافة إلى القدرة على االعالن عن السلعو

للسلع التي يشتريها العمالء بحيث تتم جميع هذه الدعم الفني و سداد االلتزامات الماليةو المشتريو بين البائع

 األمورعن بعد". 
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 التعليم االلكتروني: 1.9.6

 

فمن كان لديه القدرة على التخيل  ،تعددت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بحيث أنها شملت نواحي غير متوقعة

التلميذ في مكان و د األستاذدون وجوو في ثمانينات القرن الماضي أن العملية التعليمية ممكن أن تتم عن بعد

 ذلك عن طري  دعمها بالوسائل البصريةو باالضافة إلى مساهمتها في تسهيل عملية التعليم التقليدية ،واحد

من الواضح أن كل ما سب  ساهم و ،تبسيطها للتالميذو الصوتية التي قد تسهل من عملية شرح المعلومةو

فقد أصبح ب مكان أي شخص  ،نتشار التعليم في جميع أنحاء العالمزيادة او بشكل كبير في رفع السوية العلمية

في أي وقت يناسبه طالما أنه يمتلك تجهيزات تكنولولجيا المعلومات و في أي مكان في العالم أن يتعلم ما يريده

لتقدم "فا ،لعل أبرز مثال على التعلم االلكتروني هو الجامعة االفتراضية السوريةو التي ستساعده على التعلم

غيره من و اعتمدت على استخدام الكمبيوتر ،التكنولوجي أدى إلى ظهور أساليب ووسائل تعليمية حديثة

لعل أكثر هذه األجهزة و ،كفاءة أفضلو األجهزة التقنية التي ساهمت في جعل العملية التعليمية ذات فعالية

ً هو الكمبيوتر  شبكة االنترنت ،األقمار الصناعية ،ةالقنوات الفضائي ،وسائل العرض االلكترونية ،شيوعا

في المكان الذي يناسب الطالب". و وذلك التاحة التعلم في أي وقت على مدار اليوم ،المكتبات االلكترونيةو

   2018،عبد داؤدو )محمد

 

 أهداف تكنولوجيا المعلومات:  1.10
 

ً لوجهة نظرهمقاموا بتعدادها و أجمع العديد من الباحثين على أهداف تكنولوجيا المعلومات جمع  تمف ،تبعا

 ، 2018داود )و الكبيسي ، 2006الزعبي ) ، 2005العديد من هذه األهداف التي ذكرها كل من بختي )

 بالشكل التالي: هيو  2018غربي )و خالديو  2018زمالؤه )و بوسدرة ، 2018محمد )و الهاشمي

 

المرتبطة بعملية االنتاج أي أن تكنولوجيا   خفض تكاليو تعقيد االنتاج باالضافة إلى تقليل الصعوبات 1

سهولة باالضافة إلى الجانب األهم الذي تسعى و المعلومات تسهم في جعل عملية االنتاج عملية أكثر سالسة

 هو خفض التكاليو مما يؤدي إلى زيادة أرباح المنظمة. و جميع المنظمات لتحقيقه أال

سرعة ،حيث تساعد تكنولوجيا المعلومات على تحسين نوعية  إن جميع ما سب  ينطب  أيضاً على الخدمات 2

 باالضافة إلى خفض تكاليو الخدمات المقدمة.  ،سهولة استخدامهاو تقديم الخدمات

الوقت مما جعل كفاءة العمل ودقته أعلى فقد جعلت تكنولوجيا المعلومات و   ساهمت في اختصار المسافات3

كما زودت تكنولوجيا المعلومات المنظمات باتصاالت  ،أقل تكلفةو أعلى أداءو أكثر كفاءةو االتصال أسرع
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التعديل و تسهيل استرجاعهاو ،باالضافة إلى إمكانية تخزين هذه المعلومات التي تم إرسالها ،دقيقةو سريعة

ميزة  توجدمما سب   بالمالحظةو ،استخدامها عند الحاجة على الرغم من الحجم الكبير لهذه المعلوماتو عليها

فباستخدام الطريقة  ،هي سهولة التحكم بمجموعة كبيرة من المعلومات على الرغم من تعقيدهاو مهمة جداً أال

 التقليدية كانت هذه العملية ستتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويالً قد يصل للعديد من االيام. 

كما أنها تعد واحدة من األدوات  ،الحديثة لدعم اتخاذ القرار الصحيحو   تساهم في توفير المعلومات الدقيقة4

 الخط  المستقبلية. و وضع االستراتيجيات ،التي تسهل عملية اتخاذ القرار

 بالتالي سيؤدي ذلك إلى و الرقابة الشفافةو تسهيل عملية المساءلةو   تساهم تكنولوجيا المعلومات في تعزيز5

مساهمة و واضح إلى موضوع الفسادبشكل   Barasa (2020)التزوير كما أشار و تقليل وقوع األخطاء

 كشو آثاره. و تكنولوجيا المعلومات في الحد منه في المؤسسات

زيادة كفاءة  ،المراجعينو إنتاجيتهم كتقديم خدمات أفضل للموظفينو   رفع كفاءة العاملين في المنظمات6

تي قد يواجهها الموظو تقليل الضغوطات الو كل ذلك يعود فضله لتقليص تكاليو العملو ،استغالل المخزون

الرفاهية للمستخدم و أي أنها توفر الراحة ،في عمله نتيجة استخدامه لتكنولجيا المعلومات في أداء مهامه

 )الموظو .

تحق  و المواردوفتكنولوجيا المعلومات تساهم في القضاء على هدرالجهد ،التكلفة خفض  تساعد على 7

 المال. و الجهد ،وفورات في الوقت

 حيث أن هذه المعلومات تعد شديدة األهمية كما أنها مورد مهم جداً  ،معالجة المعلومات الموجودةو ليل  تح8

 حيوي للمؤسسة. و
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 المبحث الثاني

 أداء العاملين 2

 

 تعريف األداء:و مفهوم 2.1
 

تعريو األداء فكل باحث قام ب ،تعددت التعريفات التي اعتمدها الباحثون فيما يتعل  بمفهوم األداءو اختلفت

ً لوجهة نظره إنما و اختالفات جوهرية فيما بينهمو فهمه مع ضرورة التأكيد على عدم وجود فروقاتو وفقا

 هذه التعريفات كالتالي:من مجموعة سيتم تعداد فيما يلي و ،التوجهاتو يعزى هذا االختالف لتنوع المدارس

 

 به يقوم الذي والذهني البدني الجهد ا يلي :"هو  أداء العاملين كم2020أبو زيد محمد )و عرف الرميدي -

 وأهدافه الشركة لتحقي  أهداف وذلك ومهام، واجبات من به يكلو ما كل ألداء داخل الشركة الفرد

 الشخصية".

األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها و   قامت بتعريو األداء على أنه "المخرجات2019أما طنوس ) -

أي  ،الوسائل الالزمة لتحقي  هذه األهدافو لذا فهو مفهوم يعكس كل من األهدافو ،هاعن طري  العاملين في

بين األهداف التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها عن طري  مهام وواجبات و أنه مفهوم يرب  بين أوجه النشاط

 يقوم بها العاملين داخل تلك المنظمات". 

حيث أن نتائج العمل تشتمل  ،عمل الفرد في المؤسسة أوالشركة "يرتب  أداء الموظو ارتباطاً وثيقاً بنتائج -

   (Kuswati,2020)حسن التوقيت"و الكمية ،على الجودة

 زمالئه فقد عرفوا األداء كما يلي:و أما بالنسبة للباحث توب -

 

 ,Top et al)(2020 تتطاب  مع المتطلبات" و "أداء الموظفين هو عبارة عن نتائج عمل الموظفين التي تلبي 

إلمامه بطبيعة و   فقد كانت كالتالي "إن األداء يتطلب بشكل كبيرمعرفة الفرد2006أما وجهة نظر الزعبي ) -

أي أنه عبارة عن محصلة التفاعل  ،باالضافة إلى معرفة مهامه المطلوبة منه ضمن إطار زمني محدد ،عمله

فمن  ،ظروف العمل المحيطةو البيئةخصائص خارجية تتعل  بو بين خصائص داخلية تتعل  بالفرد نفسه

 الخطأ التعامل مع هذه الخصائص على أنها معزولة عن بعضها البعض". 

  تمثلككت "بوصككو األداء علككى أنككه مجمككوع السككلوكيات التككي يمارسككها 2020كشككوب )و ووجهككة نظككر بككالل -

 كفاءتها".و الحكم على فعاليتهاو التي تعكس نتائج عمله ليتم تقييمهاو الموظو
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يعكود سكبب ذلكك إلكى تغيكر و ظكروف العمكل فيهكاو "يتميز األداء بالديناميكية بسبب تغيكر ظكروف المنظمكات -

 ،الجكودة ،هو عبارة عن تحقي  األهداف ضمن إطار الدقة العاليةو ،الخارجية للمنظمةو ظروف البيئة الداخلية

  2018،الفعالية في العمل". )بلبخاريو ذلك لتحقي  الجودةو السرعة

                  فقككد وصككفا األداء بكونككه مجمككوع الجهككود المبذولككة علككى صككعيد االدارة2019مصككيطفى )و ا قاسككميأمكك -

 فعالية".و ذلك باستخدام الموارد المتاحة في المؤسسة بكفاءةو ،الموظفينو

 المخطكك  لهككا بحيككث يمكككنو مهمككة يقككوم بهككا العامككل بحيككث تحقكك  األهككداف المطلوبككة منككهو " هككو كككل عمككل -

  2010،صالحو احتساب االختالف في مستوياتها". )الرفايعةو مالحظة الفروقات

 ومما سب  أنسب تعريو يصو األداء بشكل شامل هو كالتالي:

 

جهد الموظو باالضافة إلى الوسائل التي يتبعها لتحقي  أهداف و سعي ،عبارة عن معرفةهو إن أداء العاملين 

ً و تحقي  مهامهو الشركة  بجودة عالية وضمن الوقت المحدد. ،للمعايير المطلوبة أهدافه وفقا

 

 مستويات األداء:  2.2
 

 هي كالتالي:و ،  بتعدادها2019توجد ثالث مستويات لألداء في المنظمات قام المصري )

 

 مستوى المنظمة: 2.2.1

 

 يمكن إبراز هذا المستوى في النقاط التالية:و ،هي تعتبر أعلى المستوياتو 

 

يعمل على التأكد من أن بقية مسكتويات و ،يديرهو ذي أوالمدير العام هذا المستوى من األداءيحدد المدير التنفي -

 حيث أنه يعتبر االطار العام لها. ،األداء متصلة وتندرج وفقاً لهذا المستوى

 ،تحديكد العمليكاتو وضكع السياسكات ،التنظيم ،مثل التخطي  ،يشمل هذا المستوى العمليات االدارية الرئيسية -

و البككد مككن عككدم إغفككال أهميككة مرونككة المككدراء فككي التعامككل مككع هككذه العمليككات االداريككة ممككا يسككهل مككن عمليككة "

 خل  بيئة منتجة تسهل الحصول على أقصى منفعة ممكنة للشركة من استخدام تكنولوجيا المعلومات.و االبداع

عكديل المنكتج وفقكاً الحتياجكات السكوق الخدمات باالضافة إلى المقكدرة علكى تو إن القدرة على تنويع المنتجات -

االتصكال قويكة فكي الشكركة ممكا يكنعكس إيجابكاً علكى مسكتوى أداء و االنصكات ،يدل على أن مهكارات التواصكل

بين العكاملين و ،حاجاتهمو يشكل هذا المستوى حلقة الوصل بين العمالء ، 2018،زمالؤهو المنظمة" )بوسدرة

 الحاجيات.في المنظمة المطلوب منهم تحقي  هذه 
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النتائج المحددة التكي تحتويهكا الخطكة الرئيسكية و أهم متطلبات األداء في هذا المستوى هي مخرجات المنظمة -

 التي يجب أن تصل للعمالء. و للمنظمة

 

 مستوى العمليات: 2.2.2

 

متطلبككات األعمككال التككي حككددها مسككتوى و يعككد هككذا المسككتوى جككوهر العمليككات الككذي يسككاهم فككي تنفيككذ حاجككات 

فهكذا  ،المواصكفات التكي تحكددها المنظمكةو أي أنه طريقة العمل المطلوبة بحيث تككون وفك  المعكايير ،نظمةالم

       االطككار العملككي و إنتككاج المخرجككاتو الطريقككة التككي يككتم مككن خاللهككا تنفيككذ األعمككالو المسككتوى يككوفر الكيفيككة

المترابطكة بكين بكاقي مسكتويات و ت المتبادلكةحيث أن هذا المستوى يتم مكن خاللكه إدارة العالقكا ،التقني لألداءو

ن غياب هذا المستوى فكي نظكام مكا سكيؤدي إلكى ف بالتالي و ،باالضافة إلى األنظمة التي يعملون ضمنها ،األداء

 ترك العاملين يقومون بتنفيذ العمل دون الرجوع إلى معايير محددة ومواصفات محددة لطريقة أداء العمل.

الطرق التكي يسكتخدمها الفكرد وفك  المعكايير التكي تكم تحديكدها مكن و لياتر مجموع اآلأي أن هذا المستوى يعتب

 حيث أن العاملين مجبرين على اتباعها عند أدائهم لمهامهم. ،قبل الشركة لتنفيذ مهامه على أتم وجه

 

 مستوى الوظيفة/المنفّذ للعمل: 2.2.3

 

يتم إدارتها من قبل أفكراد و ليات التي تنفذإن الحصول على المخرجات المطلوبة من المؤسسة يتم بواسطة العم

حيث أن هكذه  ،باالضافة إلى  فرق العمل الذين يمثلون المستوى الثالث ،المؤسسة الذين يقومون بأداء واجباتهم

 العملية تتم عن طري :

 

 الشخص الذي يقوم بتنفيذ األعمال. -

 التعلم.... ،التبالمدخالت اآل يُقصدو المدخالت -

العمل عليها لتحويلها من مكواد خكام )أوليكة  لتصكل و هي المنتجات التي تم إنتاجها بعد معالجتهاو المخرجات -

 إلى الشكل النهائي لها.

 األثر الذي ينعكس على الشخص المنفذ سواًء كان هذا األثر إيجابياً أو سلبياً. -

 التغذية الراجعة. -

 دم إهمال هذه المستويات المترابطة.فالمؤسسة التي تهدف للوصل إلى أداء جيد يجب عليها ع

يبككدأ مككن أداء ككككل فككاألداء  ،هككو مسككتوى المنف ككذ للعمككل)الموظو  البحككث ولعككل أهككم مسككتوى مككن وجهككة نظككر

البدايكة تككون مكن مسكتوى و إال أن األسكاس ،العاملين كخطوة أولى مع التشديد على أهمية المسكتويين اآلخكرين
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إنتاجيكة عاليكة فك ن ذلكك سكينعكس بالتأكيكد علكى المسكتويين و فكراد ذو كفكاءةفعندما يككون أداء األ ،أداء العاملين

 المتبقيين.

 

 عناصر أداء العاملين: 2.3

 

 هذه العناصر كما يلي: يتم تعدادسو رؤيته بتحديد عناصر األداءو قام كل باحث انطالقاً من وجهة نظره

 

 ،  على العديد من العناصر2020)كشوب و باللو  2019طنوس ) ، 2018حمدنا هللا )و جمع كل من رشيدأ

 هي كما يلي:و

 

 اإللمام بمتطلبات الوظيفة:و المعرفة 2.3.1

 

بحيث يمتلك معلومكات كاملكة عكن وظيفتكه  ،وتعني معرفة الموظو بجميع نواحي مهامه الموكلة إليه في العمل

 رايته الفنية.دو فالموظو في هذه الحالة يستطيع مواجهة أي نوع من أنواع الغموض نظراً لسعة معلوماته

 

 جودة العمل:و نوعية 2.3.2

 

 ،ببراعككة عاليككة ،ب تقككان ،يعككد عنصككر شككديد األهميككة نظككراً ألن جككودة العمككل تعنككي القيككام بالمهككام دون أي خطككأ

 هذا هو جوهر ما تطلبه أي إدارة في العالم من موظفيها عند أدائهم ألعمالهم.و ،بتنظيم وتنفيذ دقي 

 

 الوثوق: و المثابرة 2.3.3

 

باالضكافة  ،يعتبكر هكذا العنصكر عامكل مهكم مكن عوامكل األداءو ،الحر  من قبكل الموظكوو تفانيوهو مدى ال

"كما ال بد من عدم إغفال عامل الجهكد  ،شعور الموظو بأنه موضع ثقة من قبل مدرائهو إلى تحمل المسؤولية

باالضكافة إلكى  ،لالذي يبذله الموظو لتحقي  مهامه فهو يعككس بالدرجكة األولكى مسكتوى حماسكه ألداء األعمكا

             إدراكككككه لككككدوره الككككوظيفي و فهككككو مجمككككوع انطباعككككات الفككككرد ،الخبككككرات التككككي يمتلكهككككا الفككككردو القككككدرات

النشكككاطات المطلوبكككة منكككه فكككي عملكككه التكككي سكككتنعكس مكككن خاللهكككا نتكككائج تصكككب علكككى صكككعيد المنظمكككة". و

  2019،)المصري
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 رمية العمل المنجز: 2.3.4

 

موظو وسكرعة أدائكه وفك  االطكار الزمنكي المحكدد هكو عنصكر مهكم مكن عناصكر إن حجم العمل الذي يؤديه ال

 أداء العاملين البد من عدم إغفاله.

 

   معناه كما يلي:2005خناق )و  2019لعنصر التالي فقد شرحت كل من طنوس )ل بالنسبة أما

 

 رفايات الموظف: 2.3.5

 

شككخص يتمتككع بمجموعككة مككن  فكككل ،الجانككب الشخصككي الككذي يتمتككع بككه كككل موظككوو وهككو  يتعلكك  بككالموظو

 توجه أداءه. و الدوافع الداخلية التي توجههو المعارف ،المهارات

 كما قسما بيئة المنظمة إلى قسمين:

 

 القانونية..... ،الثقافية ،السياسية ،البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة: كالبيئة االقتصادية -

الثقافكككة التنظيميكككة السكككائدة فيكككه باالضكككافة إلكككى أهكككداف و متتعلككك  بهيكليكككة التنظكككيو البيئكككة الداخليكككة للمنظمكككة: -

 المنظمة......

 حيث أن هاتين البيئتين بجميع العوامل المتغيرة فيهما تؤثران بشكل واضح على األداء.

 

 أهمية أداء العاملين:  2.4
 

اً فهكذا يعنكي "يشير مستوى األداء إلى مدى نجاح أي شركة في بيئة العمكل أو فشكلها فعنكدما يككون األداء ناجحك

كمكا أن مسكتوى أداء العكاملين يسكاعد فكي تقيكيم وضكع الشكركة فكي  ،العكس صحيح بكالطبعو أن الشركة ناجحة

بيئة العمل مقارنة بمنافسيها أي عندما يكون مستوى أداء العامكل ناجحكاً سكيؤدي ذلكك إلكى ارتفكاع أداء الشكركة 

باالضكافة إلكى التعكرف علكى فكر   ،افسة في األسواقككل مما سيكسبها ميزة تنافسية أمام باقي الشركات المن

األهككداف المطلوبككة" و االسككتراتيجياتو مككدى كفككاءة الخطكك و ،المسككتقبلو التطككور فككي الوقككت الحككاليو النمككو

  2020،أبو زيد محمدو )الرميدي

   فقد اعتبر أن:2019أما المصري )

كذلك أداء أعمال أخرى مختلفكة نسكبياً و الحاضرالمحدد لقدرة الفرد على أداء عمله في و األداء هو المقياس -"

 عند وجود أنظمة تتسم بالموضوعية في المنظمة بحيث تمكننا من قياس مسكتوى األداء بشكفافيةو ،في المستقبل
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األكثر أهمية التي تبنى عليها الكثير و وضوح ف ن ذلك سيؤدي إلى جعل األداء الفردي أحد العوامل األساسيةو

 الترقيككة ،كالنقككل ،مسككيرته المهنيككةو اريككة المتعلقككة بككبعض األمككور المهمككة فككي حيككاة كككل فككردمككن القككرارات االد

بالتكالي فك ن ككل موظكو البكد أن يوجكه اهتمامكه لجعكل مسكتوى و ،االعارة للعمكل بالخكارجو الترشيح للدراسةو

 ً حيكث أن الكثيكر  ،ظيفيالعمل بجد للمحافظة على مستواه الجيد لما لذلك مكن أثكر علكى مسكتقبله الكوو أدائه عاليا

 من القرارات التي تتعل  بهذه األمور تبنى على مستوى أدائه.

       بككالكم الككذي يتقاضككاه الموظككوو المرتبككاتو كمككا أن مسككتوى األداء يككرتب  ارتباطككاً وثيقككاً بمسككتوى األجككور -

ضكرورة أن تتكوافر  مكع عكدم إغفكال ،زيكادة فعاليتكهو بالتالي يجب على الموظو االهتمام برفع مسكتوى أدائكهو

فالبد أن يكون مسكتوى الحكوافز المقكدم يكتالءم  ،األداءو المقومات الالزمة اليجاد العالقة االيجابية بين الحوافز

 مع مستوى األداء المقدم بحيث ال يكون مبالغاً فيه أو ناقصاً عما يستحقه الموظو فعالً.

 ضافة إلى شكعوره بضكرورة إثبكات ذاتكه فكي وسكطه االستقرار في العمل باالبإن الحاجة إلى شعور الموظو  -

شعوره بالحصول علكى مكانكة اجتماعيكة راقيكة هكي حاجكات أساسكية لكدى األفكراد تجعكل التركيكز علكى األداء و

 ً  تساهم في جعل الموظو في سعي دائم لرفع أدائه. و عاليا

ه سككيمكنه مككن تحقيكك  عككدد مككن تنميتككو العمككل علككى رفعككهو ،اهتمككام الفككرد بأدائككه يتضككح أنوبالتككالي ممككا سككب  

 االجتماعية المرتبطة به."و النفسية ،األهداف االقتصادية

 ،دفعهم بما يضكمن تحقيك  أهكداف الشكركةو ليات لتوجيه العاملينآ"إن الحاجة ملحة في المؤسسات للبحث عن 

مان ذلككك بهككدف العمككل علككى ضككو ضككعو كككل فككرد فككي المؤسسككةو كمككا ال بككد مككن عككدم إغفككال تمييككز نقككاط قككوة

      معالجتهككاو العمككل علككى تجاوزنقككاط الضككعوو لكككن األهككم هككو التأكككدو اسككتمرارية المحافظككة علككى نقككاط القككوة

بكل ال بكد مكن العمكل علكى  ،حيث أن تحديد أوجكه القصكور غيكر ككافي ،ذلك لتحقي  غايات المؤسسة المنشودةو

   2018،زمالؤهو القضاء عليها للوصول إلى مستوى يحق  أداء أفضل" )بوسدرةو تالفيها

 أن األداء الجيد ينعكس على صعيدين : دوج  فقد مما سب  و وبالتالي

 

قكدرتها علكى تحقيك  أهكدافها كمككا و يكنعكس بشككل عكام علكى مسكتوى الشكركة كككل فيكؤثر علكى مكدى نجاحهكا -

    تمتكع بكفكاءة التكي تو أي أن الشكركة التكي تتمتكع بكاألداء األفضكل ،يعطيها ميزة تنافسكية بكين الشكركات المنافسكة

 فعالية عالية في تنفيذ أهدافها هي الشركة التي تتميز في السوق بين جميع الشركات المنافسة.و

حصكوله علكى  ،مكن حيكث زيكادة فرصكه فكي صكعود السكلم الكوظيفي ،كما يكنعكس علكى مسكتوى العامكل ذاتكه  -

 ،تحقيكك  الطموحككات ،انككة االجتماعيككةباالضككافة إلككى الصككعيد النفسككي )كتحقيكك  المك ،المعنويككةو الحوافزالماليككة

 عن إنجازاته التي قام بها.و بالتالي شعوره بالرضى عن ذاتهو االستقرار العاطفي في الوظيفة 
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 العوامل المؤثرة على أداء العاملين: 2.5
 

ً و فكل باحث قام بذكر ،تعددت العوامل التي تؤثر على األداء لككن هكذا و ،لوجهكة نظكره تعداد هذه العوامل وفقكا

العديكد مكن  تعكدادو سيتم ذكرتوضيح ما سب  و لبيانو ، يعني بالضرورة عدم اتفاقهم على العديد من العواملال

طنكوس  ، 2005الخنكاق ) ، 2020زهيكوة ) ، 2020أبكو زيكد محمكد )و هذه العوامل من وجهة نظكر الرميكدي

(2019 ، ،Farhani (2019)  :كما يلي 

 

 الخبرة: 2.5.1

 

حيث ، قيم  هي عوامل تؤثر على األداءو ،سلوكيات ،معارف ،خبرات ،)مهارات ما يملكونه منو إن العاملين

حيككث ال تقككاس هككذه الخبككرة بعككدد  ،األقدميككة أهميككة كبيككرة للمككرور بككين مراحككل المسككار المهنككيو تلعككب الخبككرة

خبكرة  فهكي التكي تخلك  ،الفاشكلة التكي قكام الموظكو بالعمكل عليهكاو السنوات بقدر ما تقاس بعدد المهام الناجحكة

 أدائه. و رفع مكانتهو بالتالي زيادةو كبيرة مما يزيد من إنجازات العامل

 

 االلتزام: 2.5.2

 

ضمن االطار الزمنكي المحكدد و بأفضل النتائجو التزامه بتأديته وفقاً ألعلى المعاييرو إن التزام الموظو بعمله 

           ن باالرتبكككاط بالمهمككككةفكككااللتزام تأكيكككد علككككى شكككعور العككككاملي ،ككككل ذلكككك سككككيؤدي إلكككى رفككككع مسكككتوى أدائككككه

التزامهم بتحقي  األداء االستراتيجي إذا مكا قامكت المنظمكة بخلك  ثقافكة تنظيميكة إلكى الدرجكة التكي يككون فيهكا و

فككااللتزام يككؤدي إلككى تحقيكك   ،تقككديم والئهككم لهككا )كككااللتزام بشككروط الجككودة و األفككراد مسككتعدين لبككذل جهككودهم

 كبر لإلبداع. طاقة أو مرونة أكثر في األداء

 

 التمكين: 2.5.3

 

حيكث أن ذلكك  ،إيجكابي علكى أدائكهو مسؤولية فكي منظمتكه لكه تكأثير كبيكرو إن شعور الموظو بأنه موضع ثقة 

إن أي منظمكة متمكنكة يشكعر  ،استخدام مهاراته لتحقي  االبداع أثناء أدائه لعملكهو يكسبه الثقة في اتخاذ قراراته

اتخاذ القرارات الكفيلكة و شعورهم بالمسؤوليةو ع عملهم النجاز األعمالالعاملون فيها بأنهم مسؤولون عن موق

اسككتخدام مهككاراتهم إلككى الحككد  ،يؤدي إلككى زيككادة مرونككة األداءسكك ،أداء أعلككى للمنظمككةو بتحقيكك  نتككائج أفضككل

 تحقي  االبداع في األداء. و ،األقصى
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 المنصب الوظيفي: 2.5.4

 

تأثير كبير يكؤدي إلكى رفكع و تحديات  أهميةو واجبات ،تمؤهال ،ما يتضمنه من )مهامو إن للمنصب الوظيفي

تطككوير الوظككائو داخكل الشككركة يعطككي حككافز لككدى المككوظفين لتقككديم و باالضككافة إلككى أن تحككديث ،أداء العكاملين

أهميككة و فبيئككة العمككل ،ذلككك لالرتقككاء إلككى منصككب أفضككل مككن منصككبهم الككذي يشككغلونه حاليككاو افضككل مككا لككديهم

الترقيكة المتاحكة أمامكه تسكاعد بشككل كبيكر و مقدار فر  النموو يفي الذي يشغله الفردالمنصب الوظو الوظيفة

 على رفع األداء. 

 

 التحفيز: 2.5.5

 

 ،فكالتحفيز سكواء ككان ماديكاً )مكن خكالل المكافكآت ،إن للتحفيز أثر ال يستهان به فكي التكأثير علكى أداء العكاملين 

 ،شككره أمكام زمالئكه أو لوحكده ،خكالل الثنكاء علكى عملكهبطاقات الشكر..  أو معنوياً )مكن و رسائل ،االضافات

أفضكل الطكرق و داء عملكه بأحسكنألإشعاره بأهمية عمله...  كل ذلك يساهم بشكل كبير بزيادة دافعية الموظو 

فالتحفيز في العمل هو الزخم في الفكرد الكذي يكمكن وراء النشكاطات الفرديكة  ،مما يرفع من أدائه بشكل ملحوظ

 أو أهداف أفضل. لتحقي  نتائج 

العوامكل المكؤثرة عليكه مكن وجهكة نظكر و فقكد تنكاول موضكوع أداء العكاملين   Sharma & et al (2020أمكا 

فكي الوقكت المناسكب و "يجب إدارة الموظفين بشككل صكحيح ،تأثيرها على األداءو هي التعويضاتو محددة أال

حيككث أن التعككويض المككربح سككيخدم  ،ذلككك حسككب المعككاييرو التعويضككاتو مككن خككالل تككوفير أفضككل األجككور

فالتعويض هو الشرط األساسكي الدارة المكوارد  ،يساعد على االحتفاظ بهمو ضرورة جذب الموظفين البارزين

 الفعالية التنظيمية.و البشرية التي تساعد على تحسين أداء العاملين

افع الذي ال يمكن تحقيقكه إال إذا فأداء الموظفين بشكل مباشر أو غير مباشر يتم شراؤه أو إجباره عن طري  الد

فكالتحفيز يلعكب دوراً حيويكاً للغايكة فكي تحسكين أداء العكاملين فكي  ،ارتبطت هذه القكوة بتحقيك  األهكداف الفرديكة

 إدارة التعويضات هي تلك القوة التي تحفز األعضاء على األداء وفقاً للمعايير".و المنظمة

س فيه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز الموظفين مما يساهم فكي زيكادة مستوى التنافو كما أن طبيعة نشاط المؤسسة

سعيهم الدائم الكتساب خبرات جديدة تعطيهم ميزة على باقي زمالئهم فالمؤسسات التكي تعتمكد علكى تكنولوجيكا 

 مؤسسككات االتصككاالت.....  تسككاهم فككي مسككاعدة الفككرد علككى صككقل مهاراتككه ،التأمينككات ،المعلومككات )كككالبنوك

 يرفع أداءه.و خبراته الشيء الذي يزيد من مكانته زيادةو
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االمكانيات الخاصة و المهارات ،تقسيم العمل وفقاً للتخصصاتو المسؤولياتو تحديد المهاراتو أي أن توزيع

ممكا يحفكزه  ،مسكتوى عملكهو بهم يجعل الموظو مؤمناً بزيادة فرصه في تواجده في المكان المناسب المكانياته

 كفاءته. و يتهعلى زيادة إنتاج

 

 الثقافة التنظيمية: 2.5.6

 

ميزتهكا  ،إن المؤسسات التي تعمل بشكل دائم على نشر ثقافة تنظيمية إبداعيكة بكين موظفيهكا تزيكد مكن فرصكها 

قكد أككد العديكد مكن البكاحثين علكى هكذا و ،تساهم فكي تحقيك  أهكدافها التكي تسكعى دائمكاً للوصكول إليهكاو التنافسية

  "إن خلك  ثقافكة إبداعيكة فكي 2005  باالضكافة إلكى الخنكاق )2020زيد محمكد ) أبوو الموضوع مثل الرميدي

ففككرة  ،المؤسسة يؤدي إلى تحسين أداء العاملين إلى المسكتوى الكذي يسكاهم فكي تحقيك  ميكزة تنافسكية للمنظمكة

كية يسكتطيع كمكا تكوفر الثقافكة للفكرد أنمكاط سكلو ،تطبيقاتها تسكتند علكى إشكاعة ثقافكة الجكودة فكي األداءو الجودة

الخطأ مما يقلل الوقكت الكالزم و إشباعها في المواقو المختلفة بحيث ال تضطره إلى المرور بمصاعب التجربة

معككايير تنتهجهككا و باالضككافة إلككى أن وجككود قككيم ،تقليككل الكلفككة بككنفس الوقككتو ألداء األعمككال أو حككل المشككاكل

 يزيد من مرونة األداء". و الخوف في العملو المنظمة في العمل يزيل التوجس

شدد على أثرها الكبير علكى األداء"الثقافكة التنظيميكة و على أهمية الثقافة التنظيمية Farhani (2019)كما أكد 

 هي المبادئ األساسية التي تحدد هوية المنظمة التي تميزها عن بقية المنظمات". 

 

 أ لوب القيادة: 2.5.7

 

فالقيكادة الكاريزميكة ذات الرؤيكة  ،أداء الموظكوو علكى نجكاح المنظمكةتأثير إيجابي ألسلوب القيادة و يوجد قوة

بالتكالي و ،زيكادة حماسكهمو المستقبلية قادرة على تحقي  ميزة تنافسية تساهم في رفكع الكروح المعنويكة للعكاملين

فنم  القيكادة  ،ةزيادة اهتمامهم بالجودو كما يساهم هذا النوع من القيادة في التأثير على األفراد ،زيادة إنتاجيتهم

منه فهي مسؤولة بنسبة كبيرة عن زيكادة معكدالت األداء و له القدرة في التأثير على جميع األنشطة في المنظمة

 داخل المنظمة. 

 

 ارتساب الخبرات الجديدة:و التعلم 2.5.8

 

فكع اكتساب خبرات في العديكد مكن أمكور عملكه تسكاهم بشككل ملحكوظ فكي رو إن قدرة الفرد على التعلم السريع 

       عمليكة الكتعلم علكى أنهكا "حصكول الفكرد علكى معرفكة 2005قكد عرفكت الخنكاق )و ،مستوى أدائكه بشككل كبيكر

التككدريب فككي و يسككاهم الككتعلمو ،أومهككارة أوسككلوك جديككد يجككري ترجمتككه مككن خككالل األداء الككذي يقككوم بككه الفككرد
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ال إن األداء مكا هكو أوك جديكد وجكوهر عمليكة الكتعلم هكو الحصكول علكى معرفكة أومهكارة أوسكلف ،تحسين األداء

هكو جانكب التككاليو كونكه جانكب مهكم و ال بد من عدم إغفال جانكب مهكم أالو ،ترجمة المعرفة إلى واقع االبداع

اكتساب المهكارات الجديكدة يسكاعد علكى تقليكل التككاليو بسكبب تقليكل احتمكال و تهتم به جميع المؤسسات فالتعلم

 الوقوع في الخطأ".و التجربة

 

 ونة:المر 2.5.9

 

كمكا أن المرونكة فكي سكاعات  ،التحكدياتو التكيو مع جميكع الحكاالتو يقصد بالمرونة مدى القدرة على التأقلم 

من جوانب مختلفكة منهكا و ،منه نجد أن للمرونة تأثير واضح على األداءو ،العمل تساهم في رفع أداء الموظو

مرونكة الثقافكة و مرونكة توزيكع األجكور ،عمكلعكدد سكاعات ال ،عرض القوى العاملكة ،ما يتعل  بطبيعة الوظيفة

 رفع مستوى األداء.و الصعبةو والتي تكفل تقديم الدعم الكافي لنجاح المنظمة في تكيفها مع الظروف المتغيرة

 

 طبيعته: و العنصر البشري 2.5.10

 

ص علكى فال يوجد تأثير أكبر مكن تكأثير الشكخ ،يعد العنصر البشري أهم عامل من العوامل المؤثرة على األداء

سكعيه لتحقيك  ذاتكه باالضكافة إلكى قدرتكه علكى  ،ذكاء الفرد ،فالدافع الداخلي ،ذاته لزيادة سعيه لتحقي  أداء عالٍ 

فنمكو المنظمكة مرهكون بمكدى اسكتقطابها  ،جميع هذه العوامل الداخلية تسكاهم فكي رفكع مسكتوى أدائكه ،االسنجام

 مدى تعاونها معها.و لى االنسجام في الجماعةقدرتها عو معارفها ،لعناصر بشرية متميزة في مهاراتها

 

 أبعاد األداء: 2.6
 

ذككر ثالثكة أبعكاد البحث سيتم في هذا و ،عدداهاو داء  أبعاد األ2019المصري )و  2019قسم كل من مخول )

ً دها للمساعدة في قياس أداء العاملين ااعتمتم ه باالضافة إلى أن ،منها  هي كالتالي:و كميا

 

 حجم األداء: 2.6.1

 

القدرات االنسانية التي يتم بذلها خالل فترة زمنية محددة مسبقاً لكي يتم إنجاز كمية محكددة و قدار الطاقةهي م 

حيث يتم تحديد حجم األداء من خالل مقارنة ما تم إنجازه مع المعايير الموضوعة مسبقاً مكع األخكذ  ،من المهام

بالتكالي حجكم األداء هككو و ،ر علكى حجكم األداءالمتغيكرات المحيطكة التكي قكد تكؤثو بعكين االعتبكار أثكر الظكروف
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أسكبوعي..... بحيكث تكتالءم مكع مكا هكو مطلكوب مكن الموظكو أو تزيكد  ،الكمية المنجزة من المهام بشكل يكومي

 دقة المعلومات كلما كان ذلك أفضل للمنظمة.و حجم األداء مع المحافظة على جودةو فكلما زادت كمية ،عليه

 

 جودة األداء:  2.6.2

 

تلبيككة و خلكك  رضككاو الخصككائص التككي تقككوي مككن القككدرة علككى إيجككادو دة بأنهككا مجمككوع المظككاهرتعككرف الجككو

فتعنككي الجككودة  ،احتياجككات معينككة بحيككث يتطككاب  مسككتوى األداء مككع معككايير الجككودة المحككددة مككن قبككل الشككركة

 معايير محددة. و مستوى الدقة باالضافة إلى درجة مطابقة الجهد المبذول في األداء لمواصفات

 

  رعة األداء: 2.6.3
 

 ،معرفكة الوقكت الكذي يسكتغرقه أداء مهمكة مكا بحيكث قكد تككون بحاجكة إلكى يكومو يتم من خالل هذا البعكد قيكاس 

فكلما تم تنفيذ المهام ضمن النطاق الزمني المحدد لها كلما كان ذلكك أفضكل مكع التأكيكد علكى  ،أشهر.... ،أسبوع

 الحفاظ على دقة أداء هذه المهام.
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 المبحث الثالث

 تقييم األداء:و إداكة 3

 

 إداكة األداء:  3.1
 

بالتالي ف ن األداء أيضاً ال بد مكن أن تكتم إدارتكه بالطريقكة و ،تطب  على جميع مناحي الحياةو إن االدارة تندرج

 عنها سابقاً. م الحديثثار إيجابية تآذلك لما لألداء من و زيادة كفاءتهو ذلك لرفع مستواهو الصحيحة

  إدارة األداء انطالقكاً مكن تعريكو االدارة بشككل عكام فوصكفاها بكونهكا مجمكوع 2020كشكوب )و ف بكاللفعر

 الرقابة .و التوجيه ،التنظيم ،عمليات )التخطي 

الطاقكات و المهام المطلوبكة مكن الموظكو وفقكاً المكانيكات الشكركةو تحديد األهدافو تخطي  األداء: أي رسم -

ية األولى التي يتم القيام بها بهدف تحديد ووضع المعايير التي سيتم القيكاس عليهكا هي العملو ،المتاحة للموظو

متطلباتهككا باالضككافة إلككى و ووضككع األهككداف المطلككوب تنفيككذها مككن الموظككو بمككا يككتالءم مككع أهككداف الشككركة

يكتالءم مكع و هكي أن تكتم عمليكة التخطكي  بشككل واقعكيو ال بد من عدم إغفال ناحيكة مهمكة جكداً أالو ،إمكانياتها

 غير قابلة للتنفيذ.و أن ال تكون مبالغ فيهاو الوقائع

كميكة العمكل المطلوبكة مكن ككل موظكو بحيكث تتكامكل و يقصد بتنظيم األداء تحديد مجال عملو داء:تنظيم األ -

فهكذه العمليكة تعنكي  ،خكرينمهامه مع مهكام بقيكة المكوظفين مكع التشكديد علكى عكدم تعكارض مهامكه مكع مهكام اآل

توزيعهكا علكيهم مكع ضكمان عكدم تشكارك المكوظفين بكأداء ذات المهكام بالشككل الكذي و واجبات الموظفين تنسي 

أسككبوعي أو  ،باالضككافة إلككى تحديككد كميككة العمككل المطلككوب أدائهككا بشكككل يككومي ،يعرقككل عمككل بعضككهم الككبعض

 شهري.. .

مالحقكة و متابعكة هكوعلكى األداء الرقابكة و داء: فقكد وضكحا بكأن القصكد مكن التوجيكهالرقابة على األو التوجيه -

   مقارنتهككا مككع المعاييرالموضككوعة مسككبقاً و النتككائج التككي ترتبككت عككن أدائهككم ألعمككالهمو مسككتوى عمككل المككوظفين

 االشكراف عليهكاو منه نجد أنه من المهم متابعة نتائج عمل المكوظفينو ،ذلك بهدف اتخاذ إجراءات تصحيحيةو

عند مالحظكة وجكود انحكراف ال و ،تي تم تحديدها سابقاً في عماية التخطي ذلك بهدف مقارنتها مع المعايير الو

أو يكتم إعكادة النظكر فكي هكذه  ،بد من اتخاذ إجراء تصحيحي يقكوم بتوجيكه العمكل بالشككل الصكحيح المخطك  لكه

يككتم تعككديلها بالشكككل الصككحيح القابككل للتحقيكك  لضككمان عككدم ظلككم العككاملين مككن خككالل و مككدى واقعيتهككاو المعككايير

 وضع معايير مستحيلة أو غير قابلة التحقي .
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 تقييم األداء:  3.2
 

 هي كالتالي:و مجموعة من التعاريو التي ذكرها عدد من الباحثينسيتم استعراض فيما يلي 

 

متككررة خكالل فتكرات زمنيكة محكددة تهكدف و   تقييم األداء "بأنها عملية دوريكة2020كشوب )و عرف بالل -

حيكث أن هكذه  ،تصكحيحهاو ذلكك بهكدف كشكو االنحرافكاتو مع المعايير الموضكوعةإلى مقارنة األداء الحالي 

 الكفاءة".و العملية ترتب  بمفهوم االنتاج الذي يشير إلى الفعالية

ذلكك خكالل فتكرات زمنيكة و "إن تقييم األداء هو عملية رسمية مصممة من أجل قياس أداء العاملين في العمكل -

              خاليكككة مكككن التحيكككز" )الخليفكككة و أن تككككون عمليكككة التقيكككيم موضكككوعيةيشكككترط و يكككتم تحديكككدها بشككككل مسكككب 

   2018،الفليحو

قدراتكه و ،جهكوده ،  فقد عرفا األداء "بأنه العملية التي تحكدد مكدى كفكاءة العامكل2018مناصرية )و أما رجم -

ذلكك خكالل فتكرات زمنيكة و وبكةالفنية بطريقكة عادلكة مكن خكالل مقارنكة جميكع العوامكل السكابقة بالمعكايير المطل

  ت لهم تتواف  مع مدى جهدهم المبذول". آذلك بهدف تقديم مكافو محددة

          قككدراتهم الفنيككةو أي هككو تقيككيم لكفككاءات األشككخا  ،"هككي تقيككيم الجانككب االنسككاني السككلوكي فككي المنظمككة -

 ،أن الهككدف مكن التقيككيم هككو الترقيككةحيككث  ،قيككاس مككدى مسكاهمتهم فككي تحقيكك  النتككائج المطلوبكة مككنهمو العمليكةو

لككي يكتم اتخكاذ هكذه القكرارات السكابقة فكال بكد مكن إعكالم متخكذي القكرار فكي و مكنح الحكوافز ،الزيادة في األجر

  2018،زمالئهو المؤسسة بالمعلومات الالزمة عن أداء العاملين". )شربي

لككى مككدى إنجككازهم لألهككداف المتككوخى الحكككم عو "هككي وسككيلة لقيككاس األداء الفككردي أو الجمككاعي للعككاملين -

حيكث أن الكفكاءة  ،فاعليكة االنجكازو حيث أن المعايير التقيميكة لكألداء ترككز بشككل أساسكي علكى كفكاءة ،بلوغها

أي أن هكذين  ،تعني االستخدام األمثل للموارد المتاحة للمنظمة أما الفاعليكة فتعنكي القكدرة علكى إنجكاز األهكداف

ً المصطلحين يرتبطان مع بعضه من دون تفاعلهما مع بعضهما البعض ال يمككن الحصكول و ما ارتباطاً عضويا

كما ال بد من عدم إغفال مصطلح ثالكث  ،أكده األسلوب اليابانيو هذا ما دعمهو إيجابيو على تقييم أداء مناسب

أوتقكديم  التكي تقكاس بنسكبة المخرجكات إلكى نسكبة المكدخالت فكي عمليكة االنتكاجو هكو االنتاجيكةو يرتب  بهما أال

  2010،صالحو الخدمات". )الرفايعة

        فقد عرفكه قكائالً "هكو عبكارة عكن العمليكة التكي يكتم مكن خاللهكا تحديكد نقكاط القكوة2011أما عواد خلو هللا ) -

ممكا يكؤدي  ،أعمال المؤسسة لمعرفة مدى نجاح المؤسسكة فكي تحقيك  أهكدافهاو الضعو بهدف تشخيص مهامو

 عالج نقاط الضعو".و الموجودةإلى تعزيز نقاط القوة 
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 ،ذلك لتحديد فيما إذا كانت النتائج المرغوب بها قكد تحققكت أم الو المديرو "هي عملية مشتركة بين الموظو -

ففهم الموظو لدوره الكبير في تنفيذ أهداف الشكركة يسكاهم فكي رفكع أدائكه ممكا يجعلكه يسكعى مكن خكالل عمليكة 

 ،معالجتهككاو الضككعو فككي أدائككه بهككدف العمككل علككى تجاوزهككاو قصككورالتعككرف علككى نككواحي الو التقيككيم لفهككم

  2017،خالل مدة معينة". )عبيدو باالضافة إلى أن هذه العملية ال بد من أن تتم بشكل دوري متكرر

 د التعريو التالي لعملية تقييم األداء:ااعتمتم مما سب  فقد و وبالتالي

 

ررة تحكمهككا العديككد مككن المعككايير بحيككث يككتم التقيككيم بنككاًء علككى إن عمليككة تقيككيم األداء هككي عمليككة دوريككة متككك -

 فيكتم المقارنكة بكين هكذه المعكايير ،المهام المطلوبة منهم بشككل واضكحو بناًء على األهدافو كفاءات األشخا 

ال بكد مكن عكدم و ،بين ما ينعكس علكى أرض الواقكع بهكدف اتخكاذ إجكراء تصكحيحي فكي حكال وجكود انحكرافو

لما لهذه العمليكة  ،عدم الشفافيةو ابتعادها عن التحيزو ضوعية هذه العملية للتأكد من مصداقيتهاإغفال أهمية مو

 على رواتبهم.و انعكاسات على المسار الوظيفي للعاملينو من أهمية

 

 أهداف عملية تقييم األداء:  3.3
 

تسكاعدها علكى و تكي تهمهكاتهدف المنظمات التي تقوم بتقييم أداء موظفيها إلكى معرفكة العديكد مكن المعلومكات ال

فالهكدف  ،فعالية عملياتها مما سينعكس على تحقي  أهدافها التي تطمكح لهكاو تحسين كفاءةو تجاوز نقاط ضعفها

إنمكا عمليكة التقيكيم هكي الوسكيلة التكي و التضكيي  علكى العكاملينو مكن عمليكة التقيكيم لكيس هكو اصكطياد األخطكاء

 ى التساؤالت التالية:ستحق  للشركة أهدافها من خالل االجابة عل

 

 هل هذا األداء ينطب  مع المعايير التي حددتها الشركة أم ال؟و ما هو المستوى العام ألداء موظفي المؤسسة؟ -

 ما هي الخطوات التي يجب على المنظمة اتباعها لتالفي هذاو ما هي أسباب تدني األداء في حال وجوده؟ -

 التدني؟

 عمل على تحسين أدائهم نتيجة انخفاض مستوى أدائهم؟من هم الموظفين الذين يجب ال -

ذلكك و أن عملية التقيكيم تهكدف إلكى تحقيك  النقكاط التاليكة يتم استنتاجومن خالل االجابة على التساؤالت السابقة 

   :2019زمالؤه )و الطائيو  2018مناصرية )و رجم ، 2018زمالئه )و وفقاً لوجهة نظر شربي

 

           فعككدم التفككاهم ووضككوح التواصككل بككين المككوظفين ،المرؤوسككينو بككين الرؤسككاء   تحسككين عمليككة االتصككال1

 رؤسائهم قد يؤدي إلى تدني أداء الموظو نتيجة عدم فهمه لطلبات المدير. و
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ذلككك بهككدف تتبككع أدائهككم بشكككل دائككم لمعرفككة أسككباب و   تزويككد االدارة بمعلومككات مفصككلة عككن أداء العككاملين2

 الطرد.... .  ،النقل ،ما سينعكس على قرارات االدارة المتعلقة )بالترقيةارتفاعه أو تدنيه م

سككلوك و موضككوعية عككن أداءو كمككا أن الهككدف األساسككي لعمليككة التقيككيم هككو الحصككول علككى معلومككات واقعيككة

 الموظفين.

مكل علكى العو تحديكد نقكاط قوتكهو   التغذية العكسية الدائمة للموظو عن مستوى أدائه لمساعدته علكى معرفكة3

 تحسين نقاط ضعفه.

  معرفة المنظمة للمستوى العام ألداء األفراد العاملين بها ممكا يعطكي صكورة واضكحة إن ككان هنكاك مشككلة 4

لكككن يوجككد العديككد مككن و مطلككوبأو إن كككان المسككتوى ضككمن النطككاق ال ،علككى مسككتوى المنظمككة البككد مككن حلهككا

القيكام بك جراءات محكددة لمسكاعدتهم للوصكول إلكى مسكتوى و األفراد الذين ال بد من منحهم المزيد من االهتمكام

 األداء المطلوب. 

  ضككرورة اسككتخدام المعلومككات التككي وفرهككا التقيككيم لمعرفككة مككا هككي المسككببات التككي أدت إلككى تككدني مسككتوى 5

 هل هذه األسباب تنبع من الفرد أم تعود لوجود عيب ما في نظام المؤسسة.و ،األداء

ً   معرفككة األفككراد )ال6 ذلككك مككن خككالل إدراجهككم فككي و مككوظفين  الككذين يجككب أن تككوليهم المنظمككة اهتمامككاً خاصككا

بالتكالي نجكد أن نتكائج تقيكيم األداء ال بكد أن و العنايكة الخاصكة لتحسكين أدائهكمو منحهم االهتمكامو برامج تدريبية

 الوظيفي. و تكون موجهة للعديد من برامج التطوير االداري

العالقكات الشخصكية و الموضوعي ووفقاً لمعايير محددة بعيكدة عكن اآلراءو كل الصحيح  إن تقييم األداء بالش7

          حيككث أن العامككل سيشككعر باهتمككام إدارتككه بتقييمككه بطريقككة عادلككة  ،يسككاهم فككي رفككع الككروح المعنويككة للعككاملين

 موضوعية مما سيحفزه على أداء أعماله بأفضل الطرق. و

   فقد حصر الهدف من تقييم األداء بسببين رئيسيين هما:2011)أما بالنسبة لعواد خلو هللا 

 

   سبب يتعل  بتحسين مستوى األداء.1

الحككوافز  ،العقوبككة الماديككة كالحرمككان مككن المكافككأة أو المعنويككة كتوجيككه إنككذار ،النقككل ،  سككبب يتعلكك  بالترقيككة2

 المتعلقة بالزيادات في الراتب.... .
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 معايير تقييم األداء:  3.4
 

حيكث  ،مكدى تحقيقكه لألهكداف المطلوبكة منكهو رئيسي على نتائج عمل الموظوو ستند تقييم األداء بشكل كبيري

 كما يلي: يتم توضيحهاسو هو شرط أساسي لهاو SMARTأن األهداف الموضوعة للتقييم البد أن تكون 

 

-  S :Spesefied تعني أن يكون الهدف محدد بشكل صريح.و 

-  M :Measured عكدد  ،أن يكون الهدف قابل للقياس عن طري  عكدد مكن المؤشكرات )عكدد حكوادثتعني و

 كمية إنتاج... .  ،تاريخ ،أخطاء

-  A :Applicable غير مبالغ فيه.و تعني أن يكون الهدف قابل للتطبي و 

-  R :Realistic تعني أن يكون الهدف واقعي. و 

- T :Timed دد. تعني أن يكون الهدف مؤطر ب طار زمني محو 

 ،أما بالنسبة للقسم اآلخر من التقييم فال بد أن يكون متعلقاً بالكفاءات الشخصية للموظكو "التعكاون مكع الكزمالء

  2018،مناصريةو التنظيم...." )رجمو التخطي  ،اتخاذ القرارات ،حل المشكالت

هكا بشككل كمكي إال أن تمثيلو والبد من عدم إغفال المعكايير الشخصكية لألفكراد علكى الكرغم مكن صكعوبة قياسكها

 عن أدائه أيضاً.  و أخذها بعين االعتبار يساعد على رسم صورة متكاملة عن الموظو بشكل عام

      عككدد مككن أسككاليب التقيككيم التقليديككة 2019زمككالؤه )و الطككائيو  2010صككالح )و وقككد ذكككر كككل مككن الرفايعككة

 هي كالتالي:و لمحة عنها يتم ذكرالتي سو الحديثةو

 

 األدوات التقليدية:و األ اليب 3.4.1

 

 سلم التقدير التمثيلي البياني. -

 قوائم الرصد ذات الوزن النسبي للعناصر.و قوائم الرصد -

 األحداث ذات األهمية القصوى.و أداة الوقائع -

 المقال كأداة تقييم. -

ئكه ثكم يكتم التمييكز بكين أداة المقارنة بين العاملين: في هذه الطريقة يتم مقارنة أداء الموظو مع أداء بقية زمال -

 مستوى أداء أحدهم عن اآلخر.



53 

 

ذلكك الكتشكاف و اختبارات األداء: أما هذه الطريقة فتعني إجراء اختبارات للمكوظفين بطريقكة دوريكة مككررة -

يتم اسكتخدام هكذه الطريقكة فكي التقيكيم فكي و ،منحهم الفرصة لترقيتهم في حال كان أداؤهم مميزاً و مدى كفاءتهم

 األعمال الروتينية المتكررة.و ائوحالة الوظ

 

 األدوات الحديثة:و األ اليب 3.4.2

 

 المشرفين بشكل خا . و طريقة االدارة باألهداف: يستخدم هذا األسلوب لتقييم أداء المدراء -

 طريقة إعداد التقارير الدورية عن أداء العاملين: يعد هذا األسلوب من أكثكر األسكاليب المنتشكرة لتقيكيم األداء -

 صة في مجال التطبي  العملي. خاو

الطريقة الكمية لتقييم األداء: هذه الطريقة تعني مقارنة األداء الفعلي للعاملين بالمعايير التي تم وضكعها سكابقاً  -

باالضافة إلى أنها تكون موضوعة بطريقكة قابلكة للقيكاس أي باسكتخدام األسكايب   بشكل موضوعي لتقييم األداء

 الكمية.

 صفية لتقييم األداء.الطريقة الو -

   فقد قام بتقسيم هذه األساليب إلى مجموعتين بالشكل التالي: 2011أما بالنسبة لعواد خلو هللا )

 

 هي كما يلي:و ،  مجموعة تعتمد على األحكام1"

هام التي تعني أن المدراء يقومون بتقييم أداء العاملين الذين يقومون بنفس المو األحكام الشخصية المقارنة: أ  

 من خالل مقارنة أدائهم مع بعضهم البعض.

  ب  األحكام المطلقة: تختلو هذه الطريقة عن الطريقة السابقة من حيث عدم اعتمادها على أسلوب المقارنة 

 إنما تستخدم معايير األداء المحددة بشكل مسب .و



 المخرجات كما يلي:و السلوكيات ،  مجموعة تعتمد على الخصائص2

 تعتمد هذه الطريقة على الحكم على خصائص الشخص الخاصة بهو يم األداء المعتمد على السمات:نظام تقيأ  

لكن ال بد من االشكارة إلكى أن هكذه الخصكائص مكن الصكعب و ،التي تؤثر على مستوى األداءو التي يتميز بهاو

 الال موضوعية.و دقي  مما يجعلها عرضة للتغييرو قياسها بشكل كمي

داء السلوكي: يتم االعتماد فكي هكذه الطريقكة بشككل أساسكي علكى سكلوك األفكراد أثنكاء أدائهكم ب  نظام قياس األ

 االلتزام الدائم في العمل.... . ،القدرة على العمل الجماعي مع أفراد الفري و لمهامهم )كالتعاون
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 األطراف المسؤولة عن القيام بعملية التقييم: 3.5
 

ً و "يعد المدخل التقليدي الخاصكة فكي الكدول الناميكة  و استخداماً لتقييم األداء في المنظمات العامةو األكثر شيوعا

  حيككث أن الموظككو يخضككع لتقيككيم 2018،مناصككريةو هككو مككدخل تقيككيم المككدير المباشككر للعككاملين لديككه" )رجككم

مكن لكن يوجد العديكد و ،تسجيل أدائه على  نموذج التقييمو يقوم مديره المباشر بتقييمهو مكون من عدة عناصر

 0360ن هكذه الطريقكة التقليديكة فكي التقيكيم مكن ضكمنها طريقكة ع تبتعداالتجاهات الحديثة في وقتنا الحالي التي 

التي تعني أن جميع األشخا  الموجودين في محي  الفرد يقومون بتقييمه باالضافة إلكى قيامكه هكو ذاتكه بتقيكيم 

هككذه الطريقككة تضككمن بشكككل أوبككآخر و ،تقييمككه حتككى العككاملين لديككهو ،مككدراؤه ،حيككث يسككتطيع زمككالؤه  ،أدائككه

"قامككت إدارة المككوارد  ،موضككوعية التقيككيم حيككث أنككه مككن الصككعب التالعككب بتقييمككات جميككع هككؤالء األشككخا 

اسكتخدام مقيمكين  ،كثر من مشكرفأالبشرية الحديثة ب شراك أطراف أخرى في عملية تقييم األداء مثل )إشراك 

  2010،صالحو الزمالء أوالمرؤوسين ". )الرفايعةتقييم  ،التقييم الذاتي ،خارجيين

 

 مظاهر ضعف أداء العاملين:  3.6
 

 عددتها كالتالي:و   العديد من مظاهر ضعو أداء العاملين2005ذكرت الخناق )

 

لعكل هكذه المظكاهر هكي و ،  االنتاجية الضعيفة والرديئة باالضافة إلى عدم إنهكاء األعمكال فكي الوقكت المحكدد1

ذلكك يعكود لككون و ،بحاجكة تحسكينو هر التي ستخطر على البال فور القول بكأن األداء ضكعيوأول المظاو أهم

 االلتزام باالطار الزمني المحدد من أهم مالمح األداء الجيد.و االنتاجية العالية ،الجودة

حيككث أن عككدم القككدرة علككى التككأقلم بككين  ،خاصككة الجككدد مككنهمو المككوظفينو   الصككدام المسككتمر بككين االدارة2

فعنكد وجكود هكذا الصكراع سكينعكس ذلكك بالتأكيكد  ،مدرائهم هكو بالتأكيكد أحكد مظكاهر ضكعو األداءو الموظفين

 تقديم أفضل ما لديهم التمام عملهم بالشكل الصحيح.و على دافعية الموظفين للعمل

االة لككدى فقككدان الحافزيككة باالضككافة إلككى ازديككاد حالككة الالمبكك ،  عككدم االنسككجام مككع ثقافككة المنظمككة السككائدة3

عند تعارض هكذه الثقافكة مكع قكيم العكاملين لسكبب مكا و حيث أن لكل منظمة ثقافة تنظيمية خاصة بها ،الموظفين

عدم ارتباطه مكع زمالئكه فكي المنظمكة ممكا و ف ن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى شعور الموظو بعدم انتمائه للمنظمة

 المطلوب.و ل الصحيحالحماس ألداء األعمال بالشكو سيؤدي إلى فقدان الحافزية

إن هكذه العوامكل الكثالث  ،التكأخر فكي اتخكاذ القكراراتو فقدان روح المخكاطرةو المهاراتو   ضعو المعرفة4

فعكدم معرفكة كيفيكة أداء مهمكة مكا بالتأكيكد سكيجعل نتكائج العمكل ضكعيفة مكن  ،تعد من أهم مظاهر ضعو األداء
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عكدم الشكعور بالثقكة عنكد أداء و كمكا أن التكردد ،خطكاءمن الممكن أن يكون هنالكك الكثيكر مكن األو حيث الجودة

التكي تتضكمن و خاصكة فكي المواقكو الغامضكةو عدم القكدرة علكى اتخكاذ القكرارات األعمال سيؤدي بالتأكيد إلى

 الكثير من المخاطر.

 نسبها إلى سببين أساسيين:و مما سب  من الممكن تصنيو مظاهر ضعو األداء

 

المعككارف الالزمككة الكمككال عملككه و سككباب خاصككة بككالفرد ذاتككه  كفقدانككه للمهككاراتالسككبب األول داخلككي ينبككع أل -

 بجودة عالية.و في الوقت المحدد ،بالشكل المناسب

عكدم شكعوره بالراحكة فكي و السبب الثاني يُعزى ألسباب خارجية يكون لها تأثير على الحالة النفسية للموظو -

ممكا يدفعكه إلكى الشكعور بعكدم االهتمكام ب تمكام عملكه  ،زمالئكهبكين مكديره أو و كوجود مشاكل بينكه ،محي  عمله

 بالشكل المناسب.

 

 معوقات عملية تقييم األداء:  3.7
 

 هكيو   بتعداد مجموعة من معوقات تقيكيم األداء2011عواد خلو هللا )و  2018مناصرية )و قام كل من رجم

 كما يلي:

 

التقيكيم و فكي التقييمكات كمكا تكؤدي لعكدم االلتكزامإن عدم وضكوح الهكدف مكن تقيكيم األداء يكؤدي إلكى عشكوائية -

يُعكزى السكبب و ،عادل نظراً ألن هذه العملية ليس لها نتكائج واضكحة مكن وجهكة نظكر المقيمكينو بشكل صحيح

فقلكة تكدريب الرؤسكاء المباشكرين علكى طريقكة التقيكيم  ،في ذلك إلى وجكود مشككالت تتعلك  بك دارة نظكام التقيكيم

قلكة متابعكة عمليكة التقيكيم سكيؤدي بالتأكيكد إلكى جعكل عمليكة التقيكيم عمليكة مبهمكة غيكر الصحيحة باالضافة إلكى 

هكذه بالتالي من المهكم ضكب  و ،األهداف مما سيؤدي إلى عدم اهتمام المدراء بعملية التقييمو واضحة الخطوات

 إعطائها االهتمام المطلوب.و متابعتهاو العملية

حيكث أن  ،ة إلى عدم التزامكه بالحفكاظ علكى سكرية تقييمكات موظفيكهباالضاف ،عدم موضوعية الشخص المقيم -

الح  الطبيعي ألي شخص في المنظمة أن تكون تقييماته على مدار السنين تتمتع بالسرية التامة باالضكافة إلكى 

      ،بعيككدة عككن العالقككات الشخصككية سككواء كانككت صككداقة أو بغككضو أن عمليككة التقيككيم يجككب أن تكككون موضككوعية

  أشكار 2011كما أن عواد خلو هللا ) ،لي عند غياب العاملين السابقين ف ن ذلك سيفقد قيمة التقييم بالتأكيدبالتاو

ام بتعداد مجموعة من المشاكل المتعلقة بالشكخص المقكيم قا بأنها مشكلة تتعل  بالمقيم فهلهذه المشكلة واصفاً إيا
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التحيز الشخصي أوعدم اهتمام المكدراء بعمليكة  ،ل أو التشددالتساه ،قائالً "قد تكون المشكلة تتعل  بتأثير الهالة

 موضوعية".و عادلة ،عدم إعطائها وقتهم الكافي لضمان كون النتائج دقيقةو التقييم

كما أن الهمال هكذين العكاملين مكن قبكل مدرائكه  ،االجتماعي للموظو أثر كبير على أدائهو إن للعامل النفسي -

       مشككاعرهو بالتككالي فكك ن ذلككك سككيؤدي إلككى شككعور الموظككو بعككدم تقككدير ظروفككهو ،أثنككاء تقييمككه أثككر سككلبي عليككه

 التضيي  عليه من قبل مدرائه في المنظمة. و محاولة حصارهو

حيكث  ،سكيؤثر علكى نظكرة المكوظفين ألهميتكهو إن هدر وقت طويل على عملية التقييم سيفقد هذا التقييم قيمته -

لن يلتزم الدقة فكي عككس عالمكات موظفيكه إن كانكت عمليكة التقيكيم تسكتغرق و أن المقيم سيمل من عملية التقييم

 مدة زمنية طويلة.

عككدم قككدرتها علككى التعبيككر عككن األداء الحقيقككي المطلككوب مككن و إن عككدم دقككة المعككايير التككي سككيتم التقيككيم عليهككا -

فعنكدما تككون المعكايير  ،غيكر منصكفة للمكوظفينو غيكر دقيقكةعمليكة الموظفين سيؤدي إلكى جعكل عمليكة التقيكيم 

الموضوعة للتقييم غيكر دقيقكة بالشككل الكذي يعككس مسكتوى األداء بالشككل الصكحيح فك ن ذلكك سكيجعل بالتأكيكد 

  عكن هكذه المشككلة واصكفاً إياهكا 2011قكد تحكدث عكواد خلكو هللا )و ،غيكر عادلكةو عملية التقييم غير صحيحة

معايير واضحة لألداء أوعكدم كفكاءة نمكاذج التقيكيم باالضكافة  "إن غياب وجود ،بأنها مشكلة تتعل  بنظام التقييم

إلى عدم القدرة على تحديد األوزان الصحيحة لككل عنصكر مكن عناصكر التقيكيم الموضكوعة أواسكتخدام طريقكة 

 عدالته ".و تقييم موحدة ال تتناسب مع طبيعة جميع الوظائو سيؤدي إلى التقليل من كفاءة التقييم

 

 عملية التقييم: ا تخدامات مخرجات  3.8
 

القيككام و ،أداء موظفيهككاو بعككد االنتهككاء مككن عمليككة التقيككيم ووضككوح الصككورة لككدى المنظمككة عككن مسككتوى أدائهككا

 ،االضكاءة علكى المكوظفين ذوي األداء العكالي مقابكل المكوظفين ذوي األداء المكنخفضو بتحليل نتائج التقييمكات

 هي كالتالي:و رات التي البد من قيامها بهافي هذه الحالة تكون االدارة أمام العديد من القرا

 

         ذلككك بهككدف تشككجيعهمو حككوافز لهككمو الفعككال "يككتم تحديككد مكافككآتو بالنسككبة للمككوظفين أصككحاب األداء الكفككؤ -

ذلكك يضكمن أحقيكة هكؤالء المكوظفين فكي و ،التعيكينو النقكل ،باالضافة إلى القيام بعمليكات الترقيكات ،تحفيزهمو

أي أن المككوظفين ذوي األداء العككالي يككتم مكافككأتهم  ، 2018،مناصككريةو الفككر ". )رجككمحصككولهم علككى هككذه 

تطكوير أدائهكم و ذلكك لتحفيكزهم علكى االسكتمرار فكي أدائهكم العكالي أومحاولكة التقكدمو باستخدام الوسائل السابقة

 بشكل أكبر.
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      لعككل أولهككاو ائيككات التككي تخصككهمأمككا بالنسككبة للمككوظفين ذوي األداء المككنخفض فيككتم القيككام بالعديككد مككن االجر -

تجكاوز نقكاط و ب شراف المكدير المباشكر لمسكاعدتهم علكى تطكوير أدائهكمتتم أهمها إدراجهم في برامج تدريبية و

 ،بين مدرائهم في حكال ككان هكذا هكو سكبب ضكعو األداءو باالضافة إلى تحسين عملية االتصال بينهم ،ضعفهم

لككن لكم يككن هنكاك أثكر و رفع سوية أدائهكمو تدريبهم على تحسين و ل معهمأما في حال الموظفين الذين تم العم

التي رى لخطوة األخاأما  ،إيجابي لكل هذه الجهود على أدائهم فستضطر الشركة للجوء إلى خيار إنهاء الخدمة

إنككذار أو إنهككاء الخدمككة فككي حككال كككان مسككتوى الموظككو ال يرقككي بشكككل نهككائي إلككى توجيككه يجككب اتخاذهككا فهككي 

 .عايير الشركةم

 

 تعريف عملية تحسين أداء العاملين )تقويم األداء(:  3.9
 

معكككايير محكككددة مسكككبقا و "إن جكككوهر عمليكككة تحسكككين األداء أوتقويمكككه هكككو مقارنكككة األداء الفعلكككي بمؤشكككرات -

  بيكان األسكباب التكي أدت لحكدوثها ثكم اتخكاذ الخطكوات التصكحيحية الالزمكة لهكاو تحديد االنحرافاتو لتشخيص

 المؤشرات المهمة في عملية تحسين أداء الموارد البشرية هي: من و

 

   2019،الفاعلية." )المصريو الكفاءةو   العالقة بين االنتاجية4  االنتاجية 3  الكفاءة 2  الفاعلية 1

ذلكك مكن خكالل مقارنكة نتكائج العمكل و "إن تطوير األداء هو عملية تتضمن معرفة جوانب القصور في األداء -

تحليكل و يكتم ذلكك مكن خكالل دراسكةو ،عكالج المشككلةو ذلك بهدف إزالكة هكذه الفجكوةو عايير الموضوعةمع الم

 أوالقيكام بمراجعكة النظكام ،محاولة تقويمه من خالل القيام بك جراءات تدريبيكة للمكوظفينو أسباب هذا االنحراف

  2019،مصيطفىو تعديل األساليب الحالية أوإدخال وسائل جديدة". )قاسميو

محاولكة التعكرف علكى احتماليكة تككرار و ،سلوكياتهو تقييم أداء الفردو إن تقويم األداء هو نظام رسمي لقياس"-

فهذه العملية هي عمليكة لقيكاس  ،المجتمعو المؤسسةو ذلك بهدف إفادة الفردو السلوك في المستقبلو نفس األداء

دف اتخكككاذ إجكككراءات معينكككة". مقارنتكككه بموضكككوعية مكككع المطلكككوب إنجكككازه بهكككو حجكككم المنجكككز مكككن العمكككل

  2017،)الحداد

 ،تجككاوز نقككاط الضككعو لككدى األفككرادو العمليككة التككي تلككي تقيككيم المككوظفين هككي عمليككة تحسككين األداءفكك ن ومنككه 

 المتابعة الحثيثة  ،ذلك من خالل العديد من الوسائل كالتدريبو تطوير أداء عامليهاو فالمؤسسة معنية بتحسين

من الممكن اقتراح العديد مكن الكتكب أو الكدورات التدريبيكة لمسكاعدته علكى و ،للموظومن قبل المدير المباشر 

تجاوز نقاط ضعفه التي يجب عليكه تحسكينها باالضكافة إلكى العديكد مكن األسكاليب التكي ستسكاعده للوصكول إلكى 
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         ممككا سككينعكس إيجابككا علككى الشككركة ككككل مككن حيككث تحقيكك  أهككدافها ،محككدد مككن قبككل الشككركةو مسككتوى مقبككول

 إكسابها ميزة تنافسية.و

 

 أ اليب عملية تحسين األداء )تقويم األداء(:  3.10
 

 ترسككيخ هككذه و ،ويككتم ذلككك عككن طريكك  تعلككيم العككاملين "أي عككن طريكك  جعككل المعرفككة متاحككة لجميككع المككوظفين

ت إجككراء العديككد مككن المقككابالو ذلككك مككن خككالل المتابعككةو المعرفككة لككدى الموظككو الككذي يحتككاج لتحسككين أدائككه

مما سكينعكس علكى األعمكال اليوميكة للموظكو  ،)الرسمية أوغير الرسمية  لتوضيح هذه المعرفة لدى الموظو

 اندفاعاً لتطبي  هذه المعرفكة علكى أعمالكه اليوميكة" )قاسكميو يكون الموظو أكثر تحفيزاً و ،فتكون أكثر فعالية

  2019،مصيطفىو

بين التعلكيم الكذي يككون  يتم التمييزيمكن أن و ،ري  التعليمأفضل طريقة لتحسين األداء هي عن ط بالتالي ف نو

يوجهكه نحكو الطريقكة و ب شرافه الخا  حيث أنه قد يساعده فكي تنفيكذ مهكام محكددةو موجهاً من المدير المباشر

اكتسكاب مهكارات و حماسكه للكتعلممكن و لفرد ذاتكها تنبع منأما الطريقة الثانية فهي  ،األسلم لتنفيذهاو الصحيحة

لعكل أبكرز مصكادر هكذه المعرفكة و ،تساعده على تجاوز نقكاط الضكعو الموجكودة لديكهو يدة سترفع من أدائهجد

 الدورات التدريبية سواء كانت تتم عن طري  جهة معينة أوعن طري  االنترنت.  ،هي الكتب

سكينعكس إيجابكاً علكى ها االهتمام الالزم ف ن ذلكك ؤهي أساس تقويم األداء فعندما يتم إعطاالتعليم عملية  أي أن

ممكا سكينعكس إيجابكاً علكى  ،بذلك يتم تجاوز جميع جوانب القصور الموجودة فكي أداء الموظكوو أداء الموظو

 المستوى التنظيمي. و مستوى الفرد

معارفكه مكن خكالل و تطكوير مهاراتكهو "إن إشراك الموظو فكي برنكامج تكدريبي مكنظم بهكدف زيكادة معلوماتكه

كمكا أن مفهكوم التكدريب يختلكو  ،جعل أدائهم أكثكر فاعليكةو ي رفع سوية أداء الموظفينالتعلم المخط  يساهم ف

بينمكا مفهكوم  ،عن مفهوم التنمية فالعملية التدريبية تستهدف العاملين لتجاوز نقاط ضكعفهم علكى المكدى القصكير

المعرفكة لكديهم".  ذلك بهدف تحقي  منفعة على المدى البعيد مكن خكالل رفكع مسكتوىو التنمية يستهدف المدراء

  2017،)عبيد

فكي عمليكة تحسكين أداء العكاملين حيكث أن الموظكو الكذي أيضكاً أما أسلوب رعايكة المكوظفين فقكد أثبكت كفاءتكه 

   ،يشعر بحر  إدارته على تأمين الظروف المناسبة للعمكل بشككل مكريح دون مواجهكة عقبكات البيئكة المحيطكة

في حال وجود ضكعو و ،كثر كفاءة في عملهأه لعمله في المنظمة يكون حاجاته أثناء أدائو اهتمامها بمتطلباتهو

محاولككة تجككاوز نقككاط ضككعفه شككعوراً منككه بككرد الجميككل و دائككهأفككي أدائككه ف نككه سيسككعى بالتأكيككد لرفككع مسككتوى 

سككعيها الككدائم لفهككم مشككاعر و انطالقككاً مككن هنككا ال بككد مككن التأكيككد علككى ضككرورة حككر  المؤسسككةو ،لمؤسسككته
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الهدف الحقيقي منها حرصاً منها علكى تحقيك  متطلبكاتهم الضكرورية و أنماط سلوكياتهمو دوافهمفهم و موظفيها

   بقولها:2017هذا ما أكدته عبيد )و ،رؤيتهاو لهم بما يتناسب مع إمكانيات الشركة

 

"إن بككرامج رعايككة العككاملين تسككاهم فككي تحسككين الظككروف المحيطككة ببيئككة العمككل باالضككافة إلككى زيككادة رفاهيككة 

مما سيحفز الموظفين على زيادة إنتاجيتهم  ،حرصها على شعور الموظو باألمان أثناء أداء عملهو ،لموظفينا

 االبتكار.و في العمل باالضافة إلى زيادة قدرتهم على االبداع

لهكم الكدوافع السكلوكية و وبالتالي انطالقاً مما سب  ال بد للمؤسسات مكن تحديكد احتياجكات موظفيهكا بشككل دقيك 

 ف محاولة إشباع حاجاتهم بالشكل المناسب".بهد
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 نيالفصل الثا

 العملي للبحث قسمال

 

ذكر الجمل المستخدمة في االستبيان حسب المحاور )البنية التحتية، دعم االدارة، التكدريب  هذا القسم سيتم في 

 داء، جكودة األداء، سكرعة األداء التابعة للمتغير تكنولوجيا المعلومات ومحكاور متغيكر أداء العكاملين )حجكم األ

بحكث العلكى عينكة الكترونيكاً سكتبيان االباالضافة إلى تحليل النتائج التي تم الحصكول عليهكا عكن طريك  توزيكع 

  120عكددها )والتي بلكغ  مكونة من موظفي قطاع البنوك الخاصة التقليدية )غير االسالمية  في مدينة دمش ال

 .فرنسبنك...  ،ودةع ،بيمو ،)بيبلوسمن موظفي  شخص

 وعالقتها بالمتغيرين )تكنولوجيا المعلومات وأداء العاملين : الستة محاور البحثوسيوضح الشكل التالي 

 

 

 بحث و متغيراتهمحاور ال : مثال توضيحي لطبيعة العالقة بين 2شكل رقم )

 
 تم إعداده للتوضيحالمصدر: 

 

 الستة فهي كالتالي: البحث حسب محاور اكتابتهالتي تم أما بالنسبة لعبارات االستبيان 
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تكنولوجيا المعلومات: -  

 

 ( البنية التحتية:1

 

  .2010،)العتيبييوفر البنك الحماية الالزمة للبيانات   1-1

  .2010،المتعلقة بأمن المعلومات )العتيبي  تتوفر التجهيزات الالزمة لمواجهة األزمات الطارئة  2-1

  2019،عكوو )الرفاعينك عدد كاف من الحواسيب النجازالعمل يتوفر في الب  3-1

  2009،)جبوريالبنك  العاملين في قبل من المناسب بالوقت للبيانات الوصول يمكن  4-1

  .2019،)الحجيالبرامج المستخدمة في البنك تساعد في أداء المهام   5-1

  .2019،)الحجيتتناسب الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمل في البنك   6-1

 

 ( دعم اإلداكة: 2

 

 ،معككدات ،يعككزز البنككك مككن خككالل ثقافتككه التنظيميككة علككى أهميككة اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات )أجهككزة  1-2

  .2010،)العتيبيشبكات اتصال..   ،برمجيات

 ،يككاتبرمج ،معككدات ،)أجهككزة يككوفر البنككك الككدعم المككالي المطلككوب لتككأمين أنظمككة تكنولوجيككا المعلومككات  2-2

  .2010،)العتيبيشبكات اتصال..  

  .2009،)جبوريأعماله  ألداء الجاهزة البرمجيات ببعض البنك يستعين  3-2

الطرائككك   بكككأدق العمكككلو مكككن المعلومكككات لالسكككتفادة عاليكككة تقنيكككة ذات اجهكككزة البنكككك باسكككتخدام يقكككوم  4-2

  2009،)جبوري

اليككككه  يحتككككاج لمككككا وفقككككا تكييفهككككاو مجيككككاتالبر تطككككوير يسككككتطيعون خبككككراءو مبككككرمجين البنككككك لككككدى  5-2

  .2009،)جبوري

 

 3( التدكيب:

 

  .2009،)جبوريبكفاءة  البرمجيات على استخدام تأهيلهمو العاملين بتدريب يهتم البنك  1-3

  .2019،)الحجي ستخدام الوسائل االلكترونيةالبتنظيم دورات تدريبية خاصة  بنكقوم الي  2-3

 ،معككدات ،للتككدريب علككى اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات )أجهككزة الماليككة الكافيككةالمككوارد  بنكككوفر اليكك  3-3

  .2019،)الحجيشبكات اتصال..   ،برمجيات
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 ،برمجيكات ،معكدات ،يستخدم البنك وسائل مختلفة للتدريب على استخدام تكنولوجيكا المعلومكات )أجهكزة  4-3

  .2019،)المصولشبكات اتصال..  

 

أداء العاملين: -  

 

 حجم األداء:( 4

 

  .2019،  أسعى إلى مضاعفة جهودي النجاز كمية أكبر من المهام الموكلة إلي )مخول1-4

  .2019،إلي )مخول الموكلة للمهام المنجز األداء حجم ألدرك الوقت   أراقب2-4

  .2019،  يُعتبر حجم العمل اليومي الذي أنجزه جيدا )عفيفة3-4

 

 ( جودة األداء:5

 

  .2019،العالمية )مخول الجودة لمعايير إلي وفقا الموكلة مهامي يذلتنف   أسعى1-5

 للدورات التدريبية الخضوع خالل من إلي الموكلة المهام إنجاز في كفاءتي على زيادة أعمل  2-5

  2019،)مخول

  .2019،  أتمتع بالمهارات الضرورية لتنفيذ مهامي في العمل )علوش3-5

 

 (  رعة األداء:6

  .2019،إلي )مخول الموكلة مهامي التمام والتأجيل التراخي عن   أبتعد1-6

  .2019،أولوياتها )مخول حسب مهامي النجاز زمنيا جدوالً    أضع2-6

  .2019،  أقوم ببذل الجهد الكافي النجاز مهامي في الوقت المحدد )علوش3-6

 

 

 

 

 



63 

 

 :الدكا ة اإلحصائية للبحث 4
 

 120، وقكد تكم اسكترداد فكي مدينكة دمشك  البنكوك التقليديكة الخاصكة استبانة علكى مكوظفي قطكاع 180تم توزيع 

بكين عكدة بنكوك  120وقد تكوزع المسكتجيبين ال  ،وهي نسبة مقبولة %67استبانة قابلة للتحليل بمعدل استرداد 

بعككد الحصككول علككى النتككائج الضككرورية و ، فرنسككبنك... ،عككودة ،بيمككو ،بيبلككوستقليديككة )غيككر إسككالمية  وهككي )

علكى جميكع  25النسكخة  SPSSالعديد من األسكاليب االحصكائية باسكتخدام برنكامج  تم إجراء ،البحثل الستكما

دراسكة و ذلكك بهكدف اختبكار الفرضكياتو ،محاور البحث الستة التكي تكم ذكرهكا وتوضكيحها فكي الفقكرة السكابقة

 ول عليها.النتائج التي تم الحص التي تتناسب معو النتائج للتمكن من تقديم التوصيات الجيدة

  

 غرافية للعينة:والمواصفات الديم 4.1
 

 الجنس: 4.1.1

 

  : النسبة المئوية لجنس عينة البحث3الشكل رقم )



 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

وقككد هككذا  ،أي أن غالبيككة أفككراد العينككة هككم مككن االنككاث% إنككاث، 60و % ذكككور،40مككن  عينككة الدراسككةتألفككت 

 ت فئاتهم العمرية كما يظهر في المخط  البياني التالي:توزع
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 العمر: 4.1.2

 

 عينة البحثل لفئات العمرية : النسبة المئوية ل4الشكل رقم )

 

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

ذلكك و سكنة 35الو 25ن العمكارهم بكيأمن الواضح من المخط  البياني الساب  أن غالبية أفراد العينة تتراوح 

أمككا بالنسككبة لألشككخا  الككذين  ،% أي أن نصككو العينككة المدروسككة تقريبككاً هككم مككن هككذه الفئككة العمريككة55بنسككبة 

فككي  49و 35ثككم يككأتي األشككخا  الككذين تراوحككت أعمككارهم بككين  ،%29فكانككت نسككبتهم  25أعمككارهم أقككل مككن 

أي أن الغالبيكة فكي عينكة الدراسكة هكم مكن فئكة  ،عينكة% مكن العكدد الكلكي ألفكراد ال16النهاية لتكون نسبتهم هكي 

انعككدام وجككود مسككتويات عمريككة متقدمككة مثككل الشككيوخ أو األشككخا  الككذين تجككاوزوا  تككم مالحظككةالشككباب حيككث 

 الخمسين من العمر.
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 المستوى التعليمي: 4.1.3
 

 عينة البحثل للمستوى التعليمي : النسبة المئوية 5الشكل رقم )

 

 SPSSائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج من نتالمصدر: 

 

تبكي ن أن المسكتويات التعليميكة ألفكراد العينكة كانكت بأغلبهكا مكن حملكة الشكهادة أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد 

ليكأتي بعكدها حملكة شكهادة المعهكد % فكانوا من حملة شهادة الدراسكات العليكا،  19%، أما 63ة يالجامعية بأغلب

ممككا سككب  و ،%8ذلككك بنسككبة و أخيككراً يككأتي األشككخا  ذوي حملككة الشككهادة الثانويككةو ،%10وسكك  بنسككبة المت

 يتوضح أن غالبية أفراد العينة هم من الطبقة المثقفة.
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 دد  نوات الخدمة )الخبرة(:ع 4.1.4

 

 عينة البحثل لعدد سنوات الخدمة )الخبرة  : النسبة المئوية 6الشكل رقم )

 

 SPSSنتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج من المصدر: 

 

ن غالبيكة المسكتجيبين تراوحكت عكدد أ نتبكي  في ما يتعل  بعدد سنوات الخدمة )الخبرة  فبعد تحليل عينكة البحكث 

ثكم  ،% أي أن نصكو العينكة تقريبكاً هكم مكن هكذه الفئكة55ذلك بنسكبة و سنوات 3ال و سنوات خدمتهم بين السنة

يليهككا األشككخا  ذوي الخبككرة التككي  ،%21سككنوات بنسككبة  6سككنوات إلككى  4ذوي الخبككرة مككن  يككأتي األشككخا 

في النهاية توجد الفئة من األشخا  الذين تراوحت سنوات خبرتهم بين و ،%18سنوات بنسبة  10تتجاوز ال 

لتوظيكو وجود توجه  تم استنتاجمنه و ،% من مجمل أفراد العينة6كانت نسبتهم و سنوات 10الو سنوات 7ال

 سنوات. 3الفئة الشابة التي ال تتجاوز عدد سنوات خبرتهم ال 
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 ثبات اال تبانة:  4.2
 

 ، فكانت النتيجة كما يلي:عليهام تطبي  اختبار ألفا كرونباخ تثبات محاور االستبانة لمعرفة درجة وثوقية و

 

  : اختبار ألفا كرونباخ1الجدول رقم )

 لفا ررونباخأ المحوك

 0.756 تحتيةالبنية ال

 0.816 دعم االدارة

 0.891 التدريب

 0.826 تكنولوجيا المعلومات

 0.578 حجم األداء

 0.664 جودة األداء

 0.741 سرعة األداء

 0.807 أداء العاملين

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

م تقسككيمها تبعككاً ألبعككاد كككل مككن المتغيككرين )تكنولوجيككا التككي تكك مككن الجككدول السككاب  يتضككح أن جميككع المحككاور

ً لها  أداء العاملين كمتغير تابع و المعلومات كمتغير مستقل مقبولة )كون معامل ألفكا وثوقية و درجة ثبات جميعا

ً  يساويأو كرونباخ أكبر    .0.6 تقريبا

 

 توجه اإلجابات: 4.3
 

  ،علككى جميككع محككاور البحككثالموافقككة، الحيككاد.....  ه نحوجككهككل تت)وآرائهككم لمعرفككة توجككه إجابككات المسككتجيبين 

لمحكاور  one sample T-Testالمتوسك  الحسكابي، االنحكراف المعيكاري، واختبكار ككل مكن احتسكاب  سكيتم

 تحديد درجات الموافقة لعبارات المقياس كما يلي:سيتم لكن قبل ذلك و االستبانة،

 

 0.8=5 /1-5المدى/عدد عبارات المقياس= )

 المتوس  الحسابي للمقياس هي كالتالي: أي أن قيم
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 1.80حتى  1غير مواف  بشدة: من  -

 2.60حتى  1.81غير مواف : من  -

 3.40حتى  2.61محايد: من  -

 4.20حتى  3.41مواف : من  -

 5حتى  4.21مواف  بشدة: من  -

 

 كما يلي:نتائج ال وقد كانت

 

  : المحور األول )البنية التحتية 2الجدول رقم )

محوك األولال  
المتو ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياكي

توجه 

 اإلجابة
Sig. المعنوية 

 561. 4.31 يوفر البنك الحماية ال يمة للبيانات -1
مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

  تتوفر التجهيزات ال يمة لمواجهة األيمات الطاكئة -2

 المتعلقة بأمن المعلومات
 معنوي 000. مواف  507. 4.15

 710. 4.39 ر في البنك عدد راف من الحوا يب إلنجايالعمليتوف -3
مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

 قبل من المنا ب بالوقت للبيانات الوصول يمكن -4

 البنك العاملين في
 معنوي 000. مواف  603. 4.11

 564. 4.24 البرامج المستخدمة في البنك تساعد في أداء المهام -5
مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

 معنوي 000. مواف  791. 4.11 تنا ب الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمل في البنكت -6

 42313. 4.2177 البنية التحتية
مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

وفر الحمايككة الالزمككة يكك لككون فيككهالبنككك الككذي يعمن بشككدة علككى أن ييظهككر مككن الجككدول السككاب  موافقككة المسككتجيب

 وفر عدد كاف من الحواسيب النجاز العمل، وأن البرامج المستخدمة تساعد في أداء المهام.يللبيانات، كما أنه 
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كما وافك  المسكتجيبون علكى تكوفر التجهيكزات الالزمكة لمواجهكة األزمكات الطارئكة المتعلقكة بكأمن المعلومكات، 

 ت المناسب من قبلهم، وتناسب الشبكة المتوفرة مع احتياجاتهم في العمل.وإمكانية الوصول للبيانات بالوق

وقككد جككاء االنحككراف المعيككاري فككي جميككع االجابككات صككغيراً، ممككا يككدل علككى أن االجابككات جميعهككا متجانسككة، 

 ومتقاربة من متوسطها الحسابي.

 .0.05أصغر من  .Sigكما أن جميع االجابات جاءت معنوينة لكون 

 

  : المحور الثاني )دعم االدارة 3) الجدول رقم

 المحوك الثاني
المتو ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياكي
 المعنوية .Sig توجه اإلجابة

يعزي البنك من خ ل ثقافته التنظيمية على أهمية  -7

 ،معدات ،ا تخدام تكنولوجيا المعلومات )أجهزة

 شبكات اتصال..( ،برمجيات

يمعنو 000. مواف  بشدة 523. 4.39  

يوفر البنك الدعم المالي المطلوب لتأمين أنظمة  -8

 ،برمجيات ،معدات ،)أجهزة تكنولوجيا المعلومات

 شبكات اتصال..(

 معنوي 000. مواف  772. 4.16

 ألداء الجاهزة البرمجيات ببعض البنك يستعين -9

 أعماله
 معنوي 000. مواف  757. 4.02

 عالية ةتقني ذات اجهزة البنك با تخدام يقوم -10

 الطرائق بأدق العملو من المعلومات ل  تفادة
 معنوي 000. مواف  779. 4.02

 تطوير يستطيعون خبراءو مبرمجين البنك لدى -11

 اليه يحتاج لما وفقا تكييفهاو البرمجيات
 معنوي 000. مواف  775. 4.08

 معنوي 000. مواف  55272. 4.1323 دعم اإلداكة

 SPSSيل االحصائي باالعتماد على برنامج من نتائج التحلالمصدر: 

 

سيتوضكح توجكه و بالتالي تكون جميع االجابات معنويكةو 0.05أصغر من  .sigبالمالحظة من الجدول الساب  

أن االنحكراف المعيكاري  ولكوح  حيكث  ،االنحكراف المعيكاريو كل إجابة باالعتماد علكى المتوسك  الحسكابي لهكا

 متقاربة من متوسطها الحسابي.و ن جميعها متجانسةلجميع العبارات صغير مما يعني أ
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بشكدة علكى أن البنكك يعكزز مكن خكالل ثقافتكه التنظيميكة علكى اسكتخدام تكنولوجبكا و كما أن المسكتجييبن مكوافقين

 المعومات.

اسكتعانة  ،باالضافة إلى موافقتهم على أن البنك يوفر الدعم المالي المطلوب لتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات

جهككزة ذات تقنيككة عاليككة لالسككتفادة مككن أباسككتخدام قيككام البنككك  ،البنككك بككبعض البرمجيككات الجككاهزة ألداء أعمالككه

تكييفهكا و خبكراء يسكتطيعون تطكوير البرمجيكاتو مبكرمجينامكتالك البنكك لو العمل بكأدق الطرائك و المعلومات

 ً  .ليهإحتاج يلما  وفقا

 

  : المحور الثالث )التدريب 4الجدول رقم )

لمحوك الثالثا  
المتو ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياكي

توجه 

 اإلجابة
Sig. المعنوية 

 على ا تخدام تأهيلهمو العاملين بتدكيب يهتم البنك -12

 بكفاءة البرمجيات
 معنوي 000. مواف  765. 4.19

 تخدام الو ائل البتنظيم دوكات تدكيبية خاصة  بنكقوم الي -13

 االلكترونية
 معنوي 000.  مواف 918. 4.10

للتدكيب على ا تخدام  المواكد المالية الكافية بنكوفر الي -14

شبكات  ،برمجيات ،معدات ،تكنولوجيا المعلومات )أجهزة

 اتصال..(

 معنوي 000. مواف  914. 4.13

يستخدم البنك و ائل مختلفة للتدكيب على ا تخدام  -15

كات شب ،برمجيات ،معدات ،تكنولوجيا المعلومات )أجهزة

 اتصال..(

 معنوي 000. مواف  713. 4.02

 معنوي 000. مواف  66306. 4.1258 التدكيب

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

من الواضح من الجدول الساب  أن االنحراف المعياري لجميع العبارات صكغير ممكا يعنكي أن جميكع االجابكات 

في جميع العبكارات ممكا  0.05أصغر من  .sigكما أن ال  ،جمع حول المتوس  الحسابيتتو متقاربةو متجانسة

 ذات توجه كما يلي:و يعني أن العبارات ذات معنوية
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أن المسكتجيبين مكوافقين علكى وجكود اهتمكام مكن قبكل البنكك  تبكي نبالنظر إلى المتوسكطات الحسكابية لككل عبكارة 

بتنظكيم دورات تدريبيكة خاصكة قيام البنك  ،تخدام البرمجيات بكفاءةتأهيلهم على اسو تدريب العاملينبموضوع 

 الكافية للتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومكاتتوفير البنك الموارد المالية  ،الستخدام الوسائل االلكترونية

 .وسائل مختلفة للتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلوماتباالضافة إلى استخدامه ل

 

  : المحور الرابع )حجم األداء 5)الجدول رقم 

 المحوك الرابع
المتو ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياكي

توجه 

 اإلجابة
Sig. المعنوية 

أ عى إلى مضاعفة جهودي إلنجاي رمية أربر من  -16

 المهام المورلة إلي
 معنوي 000. مواف  بشدة 710. 4.29

 للمهام المنجز األداء حجم ألدكك الوقت أكاقب -17

 إلي ورلةالم
 معنوي 000. مواف  بشدة 734. 4.23

 معنوي 000. مواف  بشدة 518. 4.27 يُعتبر حجم العمل اليومي الذي أنجزه جيدا -18

 معنوي 000. مواف  بشدة 46806. 4.2634 حجم األداء

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

افككات المعياريككة للعبككارات الخاصككة بهككذا المحككور صككغيرة ممككا يككدل علككى أن يوضككح الجككدول السككاب  أن االنحر

 .sigكمكا أن  ،متقاربة من بعضها البعض بحيث أنها تتجمع حول المتوس  الحسكابيو االجابات كانت متجانسة

 مما يعني أن جميع العبارات ذات معنوية. 0.05في جميع العبارات أصغر من 

النجكاز كميكة بشكدة علكى أنهكم يسكعون لمضكاعفة جهكودهم و تجيبين يوافقكونكما يوضح الجول الساب  أن المسك

باالضكافة إلكى اعتبكارهم أن حجكم  ك حجكم األداء المنجكزادرالمكراقبتهم للوقكت  ،همأكبر من المهكام الموكلكة إلكي

 العمل اليومي المنجز من قبلهم جيد.
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  : المحور الخامس )جودة األداء 6الجدول رقم )

سالمحوك الخام  
المتو ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياكي

توجه 

 اإلجابة
Sig. المعنوية 

 الجودة لمعايير إلي وفقا المورلة مهامي لتنفيذ أ عى -19

 العالمية
4.37 .520 

مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

 إلي المورلة المهام إنجاي في رفاءتي على ييادة أعمل -20

  للدوكات التدكيبية الخضوع خ ل من
4.35 .575 

مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

 491. 4.39 أتمتع بالمهاكات الضروكية لتنفيذ مهامي في العمل -21
مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

 40983. 4.3710 جودة األداء
مواف  

 بشدة
 معنوي 000.

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

لموكلكة إلكيهم وفقكاً ابشدة علكى أنهكم يسكعون لتنفيكذ المهكام و موافقون بالمالحظة من الجدول الساب  المستجيبون

زيادة كفاءتهم في إنجاز أعمالهم مكن خكالل الخضكوع لكدورات تدريبيكة باالضكافة إلكى  ،لمعايير الجودة العالمية

 تمتعهم بالمهارات الضرورية لتنفيذ مهامهم في العمل.

غير، مما يدل على أن االجابات جميعها متجانسة، ومتقاربكة االنحراف المعياري في جميع االجابات صكما أن 

 من متوسطها الحسابي.

 .0.05أصغر من  .Sigجميع االجابات جاءت معنوينة لكون و
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  : المحور السادس )سرعة األداء 7الجدول رقم )

 المحوك السادس
المتو ط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياكي

توجه 

 اإلجابة
Sig. المعنوية 

 المورلة مهامي إلتمام والتأجيل التراخي عن أبتعد -22

 إلي
 معنوي 000. مواف  بشدة 603. 4.35

 معنوي 000. مواف  721. 4.19 أولوياتها حسب مهامي إلنجاي يمنيا جدوالً  أضع -23

أقوم ببذل الجهد الكافي إلنجاي مهامي في الوقت  -24

 المحدد
 معنوي 000. مواف  بشدة 707. 4.37

 معنوي 000. مواف  بشدة 55087. 4.3065 األداء  رعة

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

ممكا يعنكي وجكود دالالت معنويكة لعبكارات هكذا  0.05أصكغر مكن  .sigأما بالنسبة للمحور األخيكر فواضكح أن 

تقاربها مكن و تجمعهاو ل على تجانس االجاباتن االنحرافات المعيارية للعبارات صغيرة مما يدأكما  ،المحور

 المتوس  الحسابي.

قيامهم ببذل الجهكد  ،التأجيل التمام مهامهمو بشدة على أنهم يبتعدون عن التراخيو كما أن المستجيبين يوافقون

م كما أنهم يوافقون علكى أنهكم يقومكون بوضكع جكدول زمنكي النجكاز مهكامه ،الكافي النجاز المهام الموكلة إليهم

 حسب أولوياتها.

 

 اختباك الفرضيات: 4.4
 

الفرضيات األربعة األساسية للبحث باالضافة إلى الفرضيات المتفرعكة عنهكا صحة سيتم في هذه الفقرة اختبار 

 كما يلي:

 

 الفرضية الرئيسية األولى: 4.4.1

 

)البنية  وماتوجود عالقة ارتباط معنوي بين أبعاد تكنولوجيا المعلراسة بداألولى  الرئيسية الفرضية عل تت

معرفة طبيعة هذه العالقة ودرجة قوتها في حال وجودها، ، ووأداء العاملين التحتية، دعم االدارة، التدريب 

 كالتالي: والفرضية هنص و
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H1مسككتوى أداء العككاملين فككي قطككاع و : يوجككد ارتبككاط معنككوي عككام بككين أبعككاد اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات

 دمش البنوك الخاصة التقليدية في 

 

 ة األولى السابقة باستخدام اختبار االرتباط الداخلي كما يلي:يحيث سيتم اختبار الفرضية الرئيس

 

 أداء العاملينو  : اختبار االرتباط الداخلي ألبعاد تكنولوجيا المعلومات8الجدول رقم )

Correlations 

 Infrastructure 
Management 

support 
Training performance 

Infrastructure 

Pearson 

Correlation 
1 .639** .637** .400** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 

N 120 120 120 120 

Management 

support 

Pearson 

Correlation 
.639** 1 .648** .593** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 120 120 120 120 

Training 

Pearson 

Correlation 
.637** .648** 1 .516** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 120 120 120 120 

performance 

Pearson 

Correlation 
.400** .593** .516** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  

N 120 120 120 120 

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

قكة االرتبكاط بكين البنيكة التحتيكة لتكنولوجيكا المعلومكات  من الجدول الساب  يتضح وجود داللة إحصائية لعال  1

 منه يتم رفض فرضية العدم التي تقول:و Sig<0.05وأداء العاملين، حيث أن 

 

 أداء العاملينو ال يوجد عالقة ارتباط معنوي بين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

كمكا أن هكذه العالقكة  ،أداء العكاملينو نولوجيكا المعلومكاتعالقة معنويكة بكين البنيكة التحتيكة لتك وجود تبي نومنه 

 .R=0.4طردية، لكون معامل االرتباط موجب، والعالقة ضعيفة لكون 

 

يوجد داللة إحصائية لعالقة االرتباط بين دعم االدارة الستخدام تكنولوجيا المعلومات وأداء العاملين، حيث   2

 تي تقول:منه يتم رفض فرضية العدم الو Sig<0.05أن 
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 أداء العاملينو ال يوجد عالقة ارتباط معنوي بين دعم االدارة الستخدام تكنولوجيا المعلومات

علمككاً أن هككذه  ،أداء العككاملينو أي أنككه توجككد عالقككة معنويككة بككين دعككم االدارة السككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات

 .طة القوةمتوسموجب والعالقة  R=0.593العالقة طردية لكون معامل االرتباط 

 

يوجككد داللككة إحصككائية لعالقككة االرتبككاط بككين التككدريب علككى اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات وأداء العككاملين،   3

 منه يتم رفض فرضية العدم التي تقول:و Sig<0.05حيث أن 

 

 أداء العاملينو يوجد عالقة ارتباط معنوي بين التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات ال

علمككاً أن هككذه  ،أداء العككاملينو وجككد عالقككة معنويككة بككين التككدريب علككى اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككاتأي أنككه ت

 ، وهي عالقة متوسطة القوة.R=0.516العالقة طردية لكون معامل االرتباط موجب، حيث أن 

 

 الفرضية الرئيسية الثانية: 4.4.2

 

)البنيككة  وأبعادهككا تكنولوجيككا المعلومككاتل نويككةأثككر ذو داللككة معبدراسككة وجككود  الرئيسككية الثانيككةتتعلكك  الفرضككية 

ودرجكة قوتكه فكي حكال وجكوده، ا األثرأداء العكاملين، ومعرفكة طبيعكة هكذعلكى التحتية، دعم االدارة، التكدريب  

 وهك الرئيسية باالضكافة إلكى الفرضكيات الفرعيكة الكثالث المتعلقكة بأبعكاد تكنولوجيكا المعلومكات ونص الفرضية

 كالتالي:

 

H2 أثر ذو داللة معنوية لتكنولوجيا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك الخاصكة التقليديكة : يوجد

 يتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:و ،في دمش 

 

H21 يوجككد أثككر ذو داللككة معنويككة لتككوفر البنيككة التحتيككة لتكنولوجيككا المعلومككات علككى أداء العككاملين فككي قطككاع :

 يدية في دمش .البنوك الخاصة التقل

H22 يوجد أثر ذو داللة معنويكة لكدعم االدارة السكتخدام تكنولوجيكا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع :

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش .

H23 يوجد أثر ذو داللة معنوية للتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء العاملين في في قطكاع :

 ة التقليدية في دمش .البنوك الخاص

 

 ذلك باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسي  كالتالي:و وفيما يلي سيتم اختبار الفرضيات الفرعية أوالً 

 

 

 



76 

 

 :العاملين البنية التحتية على أداءتوفر أثر  4.4.2.1

 

H21ي قطككاع : يوجككد أثككر ذو داللككة معنويككة لتككوفر البنيككة التحتيككة لتكنولوجيككا المعلومككات علككى أداء العككاملين فكك

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش .

 

ذلكك لدراسكة إن ككان يوجكد أثكر و أداء العكاملين و تطبي  تحليل االنحدار الخطي البسي  على )البنية التحتيكةتم 

 للبنية التحتية على أداء العاملين فظهرت الجداول التالية:

 

بين البنية التحتية وأداء البسي   الخطي التابع لتحليل االنحدار  Coefficients جدول : 9الجدول رقم )

 العاملين

 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.781 .452  6.152 .000 

Infrastructure .360 .107 .400 3.378 .001 
a. Dependent Variable: performance         

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

أي يككتم قبككول الفرضككية  ،بالتككالي يمكككن رفككض فرضككية العككدمو 0.05أصككغر مككن  .sigواضككح مككن الجككدول أن 

H21 :التي تقول 

 

يوجد أثر ذو داللة معنويكة لتكوفر البنيكة التحتيكة لتكنولوجيكا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك  -

 دمش . الخاصة التقليدية في

 0.01% لكون القيمة االحتمالية أقل من 99وذلك بمستوى داللة 

 ومنه تكون معادلة االنحدار الخطي بالشكل التالي:

 

Performance = 2.781+0.360 (Infrastructure) 

 

ن أي أنه كلما زادت البنية التحتية المتواجدة في المنظمة وحكدة واحكدة فك ن ذلكك سكيؤدي إلكى زيكادة أداء العكاملي

 .0.360بمقدار 
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  : جدول توضيحي لتحليل االنحدار الخطي البسي   بين البنية التحتية وأداء العاملين10الجدول رقم )
 Sig. R R Square B المستقل لمتغيرالبعد األول ل

 0.36 0.160 0.400 0.001 البنية التحتية

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

موجبككة، وبالتككالي كلمككا تحسككنت البنيككة التحتيككة  Bاألثككر طككردي لكككون إشككارة واضككح مككن الجككدول السككاب  أن 

يشكير أن االرتبكاط  R بيرسكون ، علمكاً أن معامكل االرتبكاطالعكاملين زاد معهكا أداءالمتواجدة في المنظمكة كلمكا 

 .أداء العاملين % على16ضعيو، وحجم األثر يدل على أن البنية التحتية تؤثر بنسبة 

 

 :العاملين على أداء دعم اإلداكةأثر  4.4.2.2

 

H22 يوجد أثر ذو داللة معنويكة لكدعم االدارة السكتخدام تكنولوجيكا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع :

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش .

 

ذلكك لدراسكة إن ككان يوجكد أثكر و تطبي  تحليل االنحدار الخطي البسكي  علكى )دعكم االدارة وأداء العكاملين تم 

 لدعم االدارة على أداء العاملين فظهرت الجداول التالية:

 

أداء و بين دعم االدارةالبسي   التابع لتحليل االنحدار الخطي  Coefficients جدول : 11الجدول رقم )

 العاملين

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.611 .299  8.730 .000 

Management 

support 
.409 .072 .593 5.698 .000 

a. Dependent Variable: Performance 

  SPSS من برنامج :المصدر

 

التكي  H22منكه يكتم قبكول الفرضكية و ،بالتالي يمككن رفكض فرضكية العكدمو 0.05أصغر من  .sigمن الجدول 

 ول:تق

 

يوجد أثر ذو داللة معنويكة لكدعم االدارة السكتخدام تكنولوجيكا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك 

 الخاصة التقليدية في دمش .

 0.01% لكون القيمة االحتمالية أقل من 99وذلك بمستوى داللة 
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 ومنه تكون معادلة االنحدار الخطي بالشكل التالي:

 

Performance = 2.611+0.409 (Management support) 

 

أي أنككه كلمككا زاد دعككم االدارة لتواجككد تكنولوجيككا المعلومككات وحككدة واحككدة فكك ن ذلككك سككيؤدي إلككى زيككادة أداء 

 .0.409العاملين بمقدار 

 

 أداء العاملينو  : جدول توضيحي لتحليل االنحدار الخطي البسي   بين دعم االدارة12الجدول رقم ) 
 Sig. R R Square B المستقل يرلمتغالبعد الثاني ل

 0.409 0.351 0.593 0.000 دعم اإلداكة

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

زاد دعكم االدارة السكتخدام موجبكة، وبالتكالي كلمكا  Bاألثكر طكردي لككون إشكارة من الجدول الساب  واضح أن 

أن  إلكى يشير R بيرسون ، علماً أن معامل االرتباطالعاملين زاد معها أداء تكنولوجيا المعلومات في البنك كلما

 .أداء العاملين% على 35ؤثر بنسبة ي دعم االدارة، وحجم األثر يدل على أن متوس  القوةاالرتباط 

 

 :العاملين على أداء التدكيبثر أ 4.4.2.3

 

H23علومات على أداء العاملين في في قطكاع : يوجد أثر ذو داللة معنوية للتدريب على استخدام تكنولوجيا الم

 البنوك الخاصة التقليدية في دمش .

 

ذلككك لدراسككة إن كككان يوجككد أثككر و أداء العككاملين و تطبيكك  تحليككل االنحككدار الخطككي البسككي  علككى )التككدريب تككم

 الجداول التالية:للتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء العاملين فظهرت 

 

 بين التدريب وأداء العاملينالبسي   التابع لتحليل االنحدار الخطي  Coefficients جدول : 13) الجدول رقم

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
3.076 .266  11.576 .000 

Training .297 .064 .516 4.668 .000 

a. Dependent Variable: Performance 

 SPSSمن برنامج  :المصدر
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التكي  H23منكه يكتم قبكول الفرضكية و ،بالتالي يمككن رفكض فرضكية العكدمو 0.05أصغر من  .sigمن الجدول 

 تقول:

 

يوجد أثر ذو داللة معنوية للتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك  -

 لخاصة التقليدية في دمش .ا

 0.01% لكون القيمة االحتمالية أقل من 99وذلك بمستوى داللة 

 ومنه تكون معادلة االنحدار الخطي بالشكل التالي:

 

Performance = 3.076+0.297 (Training) 

 

ي إلكى زيكادة أي أنه كلما زاد التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات في البنك وحدة واحدة ف ن ذلك سيؤد

 .0.297أداء العاملين بمقدار 

 

 أداء العاملينو  : جدول توضيحي لتحليل االنحدار الخطي البسي   بين التدريب14الجدول رقم )

 Sig. R R Square B المستقل لمتغيرالبعد االثالث ل

 0.297 0.266 0.516 0.000 التدكيب

 SPSSبرنامج  من نتائج التحليل االحصائي باالعتماد علىالمصدر: 

 

زاد التكدريب علكى اسكتخدام موجبكة، وبالتكالي كلمكا  Bاألثر طردي لككون إشكارة من الجدول الساب  واضح أن 

يشككير أن  R بيرسكون ، علمكاً أن معامكل االرتبكاطالعكاملين زاد معهكا أداءتكنولوجيكا المعلومكات فكي البنكك كلمكا 

 .أداء العاملين% على 27ؤثر بنسبة ي يبالتدر، وحجم األثر يدل على أن متوس  القوةاالرتباط 

 

مالحظكة وجكود أثكر ألبعكاد تكنولوجيكا المعلومكات علكى أداء و بعد اختبار الفرضيات الفرعية الكثالثو وبالتالي

 التي تقول:و سيتم اختبار الفرضية األساسية الثانية في البحث ،العاملين

 

H2لكى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك الخاصكة التقليديكة : يوجد أثر ذو داللة معنوية لتكنولوجيا المعلومكات ع

 في دمش .

 

 تطبي  تحليل االنحدار الخطي البسي  كالتالي:تم والختبار هذه الفرضية 
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بين تكنولوجيا المعلومات البسي   التابع لتحليل االنحدار الخطي  Coefficients جدول : 15الجدول رقم )

 وأداء العاملين

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.359 .350  6.746 .000 

Information 

technology 
.467 .084 .585 5.589 .000 

a. Dependent Variable: Performance 

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

التكي  H2منكه يكتم قبكول الفرضكية و ،الي يمككن رفكض فرضكية العكدمبالتكو 0.05أصكغر مكن  .sigمن الجكدول 

 تقول:

 

يوجد أثر ذو داللة معنوية لتكنولوجيا المعلومكات علكى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك الخاصكة التقليديكة فكي  -

 دمش .

 0.01% لكون القيمة االحتمالية أقل من 99وذلك بمستوى داللة 

 طي بالشكل التالي:ومنه تكون معادلة االنحدار الخ

 

Performance = 2.359+0.467 (Information technology) 

 

أي أنه كلمكا زادت تكنولوجيكا المعلومكات المسكتخدمة فكي البنكك وحكدة واحكدة فك ن ذلكك سكيؤدي إلكى زيكادة أداء 

 0.467العاملين بمقدار 

 

 أداء العاملينو ولوجيا المعلومات : جدول توضيحي لتحليل االنحدار الخطي البسي   بين تكن16الجدول رقم )

 Sig. R R Square B المستقل لمتغيرا

 0.467 0.342 0.585 0.000 تكنولوجيا المعلومات

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج المصدر: 

 

ا المعلومكات زادت تكنولوجيكموجبة، وبالتكالي كلمكا  Bاألثر طردي لكون إشارة من الجدول الساب  واضح أن 

يشككير أن االرتبككاط  R بيرسككون ، علمككاً أن معامككل االرتبككاطالعككاملين زاد معهككا أداءالمسككتخدمة فككي البنككك كلمككا 

 .أداء العاملين% على 34ؤثر بنسبة ث تكنولوجيا المعلومات، وحجم األثر يدل على أن متوس  القوة
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 الفرضية الرئيسية الثالثة: 4.4.3

 

اختالفات في آراء المستجيبين )عينة من موظفي قطاع البنوك بدراسة وجود  الثالثةتتعل  الفرضية الرئيسية 

 باختالف جنسهم، عمرهم، مستوى التعليم والخبرةتكنولوجيا المعلومات  الخاصة التقليدية في دمش   حول

 ونص الفرضية هو كالتالي:

 

H3 :الخاصة التقليدية في دمش   تكنولوجيا المعلومات في قطاع البنوك اآلراء حول توجد فروق جوهرية في

 باختالف المتغيرات الديموغرافية.

 

 اختباك وجود فروق جوهرية في اآلكاء حول تكنولوجيا المعلومات على أ اس الجنس: 4.4.3.1

 

متغيكر الو تكنولوجيا المعلومكاتعلى المتغير الكمي  independent samples t-testتطبي   تمالختبار ذلك 

 :فكانت النتيجة كما يليالجنس 

 

 الجنس  ،للعينات االحصائية المستقلة )تكنولوجيا المعلومات T : اختبار 17الجدول رقم )

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Information 

technology 

Equal 

variances 

assumed 

1.489 .227 -1.762 .083 -.21438 -.45770 .02895 

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

1.798 
.078 -.21438 -.45335 .02459 

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

    ، 0.05وهككي أكبككر مككن  Sig.=0.227هككي  Levenة الختبككار مككن الجككدول السككاب  يظهككر أن القيمككة االحتماليكك

أي أن شكرط تسكاوي التباينكات  ،بالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم التي تقول ال يوجد اختالف في التبايناتو

بالتكالي ال يكتم رفكض فرضكية و 0.05هي أكبكر مكن و من السطر األول Sig=0.083محق  وبالتالي تتم قراءة 
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 يوجد داللة إحصائية لوجود فروق جوهرية في اآلراء حول تكنولوجيا المعلومكات علكى أسكاس العدم أي أنه ال

 الجنس.

 

 اختباك وجود فروق جوهرية في اآلكاء حول تكنولوجيا المعلومات على أ اس الفئة العمرية: 4.4.3.2


متغيكر الو علكى المتغيكر الكمكي تكنولوجيكا المعلومكات One Way ANOVAتطبيك  اختبكار  تكمالختبار ذلك 

العمر فكانت النتيجة كما يلي:

 

 العمر  ، : اختبار ليفين )تكنولوجيا المعلومات18الجدول رقم )

Test of   Homogeneity of variances    

 Levene Statistic Sig. 

Information technology .384 .683 

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج  :المصدر

 

بالتالي ال يمكن رفض فرضية و 0.05هو أكبر من و الختبار ليفين Sig=0.683لجدول الساب  يظهر أن من ا

 أي أن شرط تساوي التباينات محق . ،العدم التي تقول ال يوجد اختالف في التباينات

 

 العمر  ،)تكنولوجيا المعلومات One Way ANOVA : اختبار 19الجدول رقم )

ANOVA 

Information technology 

 Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.086 .543 2.494 .091 

Within Groups 12.845 .218   

Total 13.932    

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

، وبالتكالي ال يوجكد فكروق 0.05من الجدول الساب  يظهر أن القيمة االحتمالية الختبار الفروق كانت أكبكر مكن 

 ية في اآلراء حول تكنولوجيا المعلومات على أساس الفئة العمرية.جوهر

 

 اختبددداك وجدددود فدددروق جوهريدددة فدددي اآلكاء حدددول تكنولوجيدددا المعلومدددات علدددى أ ددداس المسدددتوى 4.4.3.3

 التعليمي:

 

المتغيكر و علكى المتغيكر الكمكي تكنولوجيكا المعلومكات One Way ANOVAتطبيك  اختبكار  تكمالختبار ذلك 

 كانت النتيجة كما يلي:المستوى التعليمي  ف
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 المستوى التعليمي  ، : اختبار ليفين )تكنولوجيا المعلومات20الجدول رقم )

Test of   Homogeneity of variances 

 Levene Statistic Sig. 

Information technology .262 .853 

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج  :المصدر

 

بالتككالي ال يمكككن رفككض و 0.05هككي أكبككر مككن و الختبككار ليفككين Sig=0.853دول السككاب  واضككح أن مككن الجكك

 أي أن شرط تساوي التباينات محق . ،فرضية العدم التي تقول ال يوجد اختالف في التباينات

 

  يمستوى التعليمال ،)تكنولوجيا المعلومات One Way ANOVA : اختبار 21الجدول رقم )

ANOVA 

Information technology 

 Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.101 .700 3.433 .023 

Within Groups 11.831 .204   

Total 13.932    

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

 أكبكر مكن الواحكد Fو ،0.05من الجدول الساب  يظهر أن القيمة االحتمالية الختبكار الفكروق كانكت أصكغر مكن 

 وبالتالي يوجد فروق جوهرية في اآلراء حول تكنولوجيا المعلومات على أساس المستوى التعليمي.

  Bonferroni : اختبار 22الجدول رقم )

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Information technology 

Bonferroni 

(I) تعليم (J) تعليم 
Mean Difference (I-

J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 ثانوي

 0341. 1.4601- 070. 27348. 71296.- معهد متو ط

 1604. 1.0117- 312. 21454. 42564.- جامعة

 0303.- 1.3438- 035. 24041. *68704.- دكا ات عليا

معهد 

 متو ط

 1.4601 0341.- 070. 27348. 71296. ثانوي

 8284. 2537.- 914. 19806. 28732. جامعة

 6428. 5910.- 1.000 22582. 02593. دكا ات عليا

 جامعة

 1.0117 1604.- 312. 21454. 42564. ثانوي

 2537. 8284.- 914. 19806. 28732.- معهد متو ط

 1459. 6687.- 509. 14909. 26140.- دكا ات عليا

 دكا ات عليا

 1.3438 0303. 035. 24041. *68704. ثانوي

 5910. 6428.- 1.000 22582. 02593.- معهد متو ط

 6687. 1459.- 509. 14909. 26140. جامعة

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

األفكراد الحاصكلين علكى الشكهادة  بالمالحظة من الجدول السكاب  توجكد فروقكات ذات داللكة معنويكة فكي إجابكات

 األفراد الحاصلين على شهادة دراسات عليا.و الثانوية

 

 المستوى التعليمي حسب : المتوس  الحسابي آلراء كل فئة 23الجدول رقم )

Information technology Mean 

 3.6889 ثانوي

 4.4019 معهد متو ط

 4.1145 جامعة

 4.3759 دكا ات عليا

Total 4.1586 

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج  :المصدر

 

 الدراسكات العليكا موافقكونو أن فئكة األشكخا  الحاصكلين علكى شكهادة معهكد متوسك  تبكي نمن الجكدول السكاب  

أمككا فئككة األشككخا   ،التككدريب  ،دعككم االدارة ،بشككدة علككى أن تكنولوجيككا المعلومككات تتمتككع ب )البنيككة التحتيككةو

 ،الجامعية فهم موافقكون علكى أن تكنولوجيكا المعلومكات تتمتكع ب )البنيكة التحتيكةو الحاصلين على شهادة ثانوية

 التدريب . ،دعم االدارة

 

 اختباك وجود فروق جوهرية في اآلكاء حول تكنولوجيا المعلومات على أ اس الخبرة: 4.4.3.4

 

المتغيكر و كمكي تكنولوجيكا المعلومكاتعلكى المتغيكر ال One Way ANOVAتطبيك  اختبكار  تكمالختبار ذلك 

 الخبرة فكانت النتيجة كما يلي:

 

 الخبرة  ، : اختبار ليفين )تكنولوجيا المعلومات24الجدول رقم )

Test of   Homogeneity of variances 

 Levene Statistic Sig. 

Information technology 1.031 .386 

 SPSSعتماد على برنامج من نتائج التحليل االحصائي باال :المصدر

 

بالتكالي ال يمككن رفكض فرضكية العكدم و 0.05هي  أكبكر مكن و الختبار ليفين Sig=0.386من الجدول الساب  

 أي أن شرط تساوي التباينات محق . ،التي تقول ال يوجد اختالف في التباينات
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  الخبرة ،)تكنولوجيا المعلومات One Way ANOVA : اختبار 25الجدول رقم )

ANOVA 

Information technology 

 Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Between Groups .925 .308 1.376 .259 

Within Groups 13.006 .224   

Total 13.932    

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

لتكالي ال يوجكد فكروق ، وبا0.05من الجدول الساب  يظهر أن القيمة االحتمالية الختبار الفروق كانت أكبكر مكن 

 جوهرية في اآلراء حول تكنولوجيا المعلومات على أساس الخبرة.

 

اآلراء حكول تكنولوجيكا المعلومكات فكي قطكاع البنكوك الخاصكة التقليديكة فكي فكي ف خكتالوجكود ا تبكي نمما سب  

 ،د الجكنساخكتالف علكى صكعييوجكد أنكه ال  واضكحمكن البالتفصيل و ،دمش  باختالف المتغيرات الديموغرافية

 على صعيد المستوى التعليمي كما تم شرحه سابقاً. هوإنما االختالف و الخبرةو العمر

 

 الفرضية الرئيسية الرابعة: 4.4.4

 

تتعل  الفرضية الرئيسية الرابعة بدراسة وجود اختالفات في أداء العاملين )المستجيبين وهم عينة من موظفي 

الف جنسهم، عمرهم، مستوى التعليم والخبرة ونص الفرضية قطاع البنوك الخاصة التقليدية في دمش   باخت

 هو كالتالي:

 

H4 داء العكككاملين فكككي قطكككاع البنكككوك الخاصكككة التقليديكككة فكككي دمشككك  بكككاختالف المتغيكككرات أ: يختلكككو مسكككتوى

 الديموغرافية.

 

 اختباك وجود فروق جوهرية في أداء العاملين على أ اس الجنس: 4.4.4.1

 

متغيكر الجكنس و علكى المتغيكر الكمكي أداء العكاملين independent samples t-testتطبيك   تكمالختبار ذلكك 

 فكانت النتيجة كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 الجنس  ،للعينات االحصائية المستقلة )أداء العاملين T : اختبار 26الجدول رقم )

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

performance 

Equal 

variances 

assumed 

.637 .428 -1.906 .061 -.18426 -.37765 .00913 

Equal 

variances 

not assumed 

  -1.892 .064 -.18426 -.37982 .01129 

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

    ، 0.05وهككي أكبككر مككن  Sig.=0.428هككي  Levenمككن الجككدول السككاب  يظهككر أن القيمككة االحتماليككة الختبككار 

أي أن شكرط تسكاوي التباينكات  ،بالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم التي تقول ال يوجد اختالف في التبايناتو

بالتككالي ال يمكككن رفككض و 0.05مككن السككطر األول وهككي أكبككر مككن  Sig=0.061محقكك  وبالتككالي تككتم قككراءة 

 فرضية العدم أي أنه ال يوجد داللة إحصائية لوجود فروق جوهرية لألداء على أساس الجنس.

 

 اختباك وجود فروق جوهرية في أداء العاملين على أ اس الفئة العمرية: 4.4.4.2

 

المتغيكر العمكر و العكاملين الكمكي أداء علكى المتغيكر One Way ANOVAتطبيك  اختبكار  تكمالختبكار ذلكك 

 فكانت النتيجة كما يلي:

 

 العمر  ، : اختبار ليفين )أداء العاملين27الجدول رقم )

Test of   Homogeneity of variances 

 Levene Statistic Sig. 

Performance 2.000 .144 

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج  :المصدر

 

بالتكالي ال يمككن رفكض فرضكية العكدم و 0.05هكي أكبكر مكن و الختبار ليفكين Sig=0.144من الجدول الساب  

 أي أن شرط تساوي التباينات محق . ،التي تقول ال يوجد اختالف في التباينات

 

 

 العمر  ،)أداء العاملين One Way ANOVA : اختبار 28الجدول رقم )
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ANOVA 

Performance 

 Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Between Groups .414 .207 1.442 .245 

Within Groups 8.460 .143   

Total 8.874    

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

، وبالتكالي ال يوجكد فكروق 0.05من الجدول الساب  يظهر أن القيمة االحتمالية الختبار الفروق كانت أكبكر مكن 

 الفئة العمرية.جوهرية في األداء على أساس 

 

 اختباك وجود فروق جوهرية في أداء العاملين على أ اس المستوى التعليمي: 4.4.4.3

 

المتغيكر المسكتوى و العكاملين علكى المتغيكر الكمكي أداء One Way ANOVAتطبي  اختبار  تمالختبار ذلك 

 التعليمي  فكانت النتيجة كما يلي:

 

 المستوى التعليمي  ، : اختبار ليفين )أداء العاملين29الجدول رقم )

Test of   Homogeneity of variances 

 Levene Statistic Sig. 

Performance .496 .687 

 SPSSمن نتائج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج  :المصدر

 

بالتكالي ال يمككن رفكض فرضكية العكدم و 0.05هكي أكبكر مكن و الختبار ليفكين Sig=0.687من الجدول الساب  

 أي أن شرط تساوي التباينات محق . ،تقول ال يوجد اختالف في التباينات التي

 

 المستوى التعليمي  ،)أداء العاملين One Way ANOVA : اختبار 30الجدول رقم )

ANOVA 

Performance 

 Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Between Groups .371 .124 .844 .476 

Within Groups 8.503 .147   

Total 8.874    

 SPSSمن برنامج  :المصدر

 

، وبالتكالي ال يوجكد فكروق 0.05من الجدول الساب  يظهر أن القيمة االحتمالية الختبار الفروق كانت أكبكر مكن 

 جوهرية في األداء على أساس المستوى التعليمي.
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 اختباك وجود فروق جوهرية في أداء العاملين على أ اس الخبرة: 4.4.4.4

 

المتغيكر الخبكرة  و العكاملين علكى المتغيكر الكمكي أداء One Way ANOVAتطبيك  اختبكار تكم ك الختبكار ذلك

 فكانت النتيجة كما يلي:

 

 الخبرة  ، : اختبار ليفين )أداء العاملين31الجدول رقم )

Test of   Homogeneity of variances 

 Levene Statistic Sig. 

Performance .307 .820 

 SPSSج التحليل االحصائي باالعتماد على برنامج من نتائ:المصدر 

 

بالتكالي ال يمككن رفكض فرضكية العكدم و 0.05هكي أكبكر مكن و الختبار ليفكين Sig=0.820من الجدول الساب  

 أي أن شرط تساوي التباينات محق . ،التي تقول ال يوجد اختالف في التباينات

 

 الخبرة  ،املين)أداء الع One Way ANOVA : اختبار 32الجدول رقم )

ANOVA 

Performance 

 Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Between Groups .751 .250 1.788 .160 

Within Groups 8.123 .140   

Total 8.874    

 SPSSمن برنامج :المصدر 

 

لتكالي ال يوجكد فكروق ، وبا0.05من الجدول الساب  يظهر أن القيمة االحتمالية الختبار الفروق كانت أكبكر مكن 

 جوهرية في األداء على أساس الخبرة.

أنه ال يختلو مسكتوى أداء العكاملين فكي قطكاع البنكوك الخاصكة و غير صحيحة H4أن الفرضية  تبي نمما سب  

 التقليدية في دمش  باختالف المتغيرات الديموغرافية .
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 :بحثنتائج ال

 

إلكى بحكث فرضيات خلكص الالاختبار صحة و SPSSاستخدام برنامج بعد تحليل إجابات المستجيبين إحصائياً ب

 النتائج التالية:

مهيئة بشكل جيد بجميع مسكتلزمات و   يتمتع قطاع البنوك الخاصة التقليدية في مدينة دمش  ببنية تحتية قوية1

 تكنولوجيا المعلومات.

افظككة دمشكك  السككتخدام تكنولوجيككا دعككم مككن قبككل إدارات البنككوك الخاصككة التقليديككة فككي محو   يوجككد اهتمككام2

 المعلومات في أداء المهام اليومية المطلوبة من الموظفين.

  تهككتم إدارات البنككوك فككي قطككاع البنككوك الخاصككة التقليديككة بتككدريب موظفيهككا تككدريباً جيككداً علككى اسككتخدام 3

 تكنولوجيا المعلومات.

 أداء العاملين.و وفرة لتكنولوجيا المعلومات  توجد عالقة ارتباط طردية ضعيفة بين البنية التحتية المت4

 أداء العاملين.و بين دعم االدارة الستخدام تكنولوجيا المعلومات متوسطة القوة  توجد عالقة ارتباط طردية 5

 أداء العاملين.و   توجد عالقة ارتباط طردية متوسطة القوة بين التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات6

وجب ضعيو لتواجد بنية تحتية جيدة لتكنولوجيا المعلومات على أداء العاملين في قطاع البنوك   يوجد أثر م7

 الخاصة التقليدية في دمش .

لككدعم إدارات بنككوك القطككاع الخككا  التقليككدي فككي مدينككة دمشكك  السككتخدام  متوسكك  القككوة  يوجككد أثككر موجككب 8

 لعاملين.اتكنولوجيا المعلومات على أداء 

جب متوس  القوة الهتمكام إدارات قطكاع البنكوك الخاصكة التقليديكة فكي دمشك  بناحيكة التكدريب   يوجد أثر مو9

 الجيد على استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء العاملين.

  وضحت نتائج التحليل االحصائي أن بعد دعم االدارة الستخدام تكنولوجيا المعلومات كان له األثر األكبر 10

% ثكم يليكه 27يليكه بعكد التكدريب بنسكبة  ،%35نولوجيا المعلومات على أداء العاملين بنسكبة بين جميع أبعاد تك

 %.16ذلك بنسبة و بعد البنية التحتية

أداء العككاملين فككي قطككاع البنككوك الخاصككة  ىلتكنولوجيككا المعلومككات علكك متوسكك  القككوة  يوجككد أثككر موجككب 11

 .%34بنسبة  التقليدية في دمش 

رأي أفراد العينة بتكنولوجيا المعلومكات المتواجكدة فكي قطكاع البنكوك  فيداللة معنوية    توجد فروقات ذات12

حيكث أظهكرت النتكائج أن هكذه الفروقكات تتعلك   ،الديموغرافية باختالف المتغيرات الخاصة التقليدية في دمش 

ن علكى شكهادة دراسكات األفكراد الحاصكليو خاصة بين األفراد الحاصلين على الشهادة الثانويةو بمستوى التعليم

 عليا.
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 أداء العككاملين فككي قطككاع البنككوك الخاصككة التقليديككة فككي دمشكك  فككي  ال توجككد فروقككات ذات داللككة معنويككة 13

 .لمتغيرات الديموغرافيةباختالف ا

 

 التوصيات:

 

لطبيعكة ال بد أن تحافو البنوك على المستوى العالي من االهتمكام بتكنولوجيكا المعلومكات الكذي تقدمكه نظكراً   1

ً و تعامالتهككا ماليككة حيككث أنالحساسككة و عمككل البنككوك الدقيقككة مككن هككذا و ،الخطككأ فككي هككذا الموضككوع يعككد فادحككا

تطويرها بشكل دائم باالضافة إلكى و المنطل  البد للبنوك أن تستمر بتقديم االهتمام الدائم بتكنولوجيا المعلومات

       تكنولوجيككا المعلومككات ووجككود اكتشككافات جديككدة مواكبككة كككل جديككد فككي هككذا المجككال نظككراً للتقككادم السككريع ل

 حديثة بشكل دائم في هذا المجال.و

جيككا وكنولوجيككا المعلومككات هككي ذات األثككر األقككل بككين أبعككاد تكنولتعلككى الككرغم مككن كككون البنيككة التحتيككة ل  2

شككراء كككل مككا و االسككتمرار بتطككوير تكنولوجيككا المعلومككاتو عككدم إغفككال هككذه الناحيككة يجككب هالمعلومككات إال أنكك

األداة التكي تجعكل سكير العمكل و تحتاجه البنوك من بنيكة تحتيكة تكنولوجيكة ضكرورية حيكث أنهكا تعتبكر األسكاس

 أسهل.

إظهكاره بشككل واضكح و إدارات قطاع البنكوك الخاصكة التقليديكة االسكتمرار بتقكديم الكدعم الكالزم يجب على  3

هككذا النككوع مككن  بتككوفيرور الموظككو باهتمككام إدارتككه فكلمككا زاد شككع ،لموظفيهككا لمككا لككه مككن أثككر علككى أدائهككم

 زيادة إنتاجيته.و التكنولوجيا كلما أدى هذا إلى رفع أدائه

االسككتمرار بتقككديم و ،كمككا ال بككد عككدم إغفككال موضككوع التككدريب الجيككد علككى اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات  4

 باالضككافة إلككى ،أوضككحو بشكككل أسككهلدورات تدريبيككة تسككاعد المككوظفين علككى اسككتخدام تكنولوجيككا المعلومككات 

اقتراح كتب مفيكدة و أن ال تقتصر على الدورات التقليديةو االهتمام بموضوع الدورات التدريبية عبر االنترنت

و مهكم لسكير العمكل  متعلك  بتكنولوجيكا المعلومكاتي حال طلب الموظفين تعلم منحكى جديكد فو ،في هذا المجال

 وري في مساعدة الموظفين على تعلم هذا المنحى.فال بد من مساهمة االدارة بشكل ف

د على أهمية ذلك نظراً لككون التأكيو النهج الذي تتبعه البنوكباالستمرار ضرورة  يجب التأكيد علىفي النهاية 

 قطاع عمل البنوك هو قطاع حساس يتعل  بالجانب المالي.
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 الم حق: -

 

 (:1ملحق كقم ) -

 

 :قطاع البنوك الخاصة التقليدية في دمشقلمحة عن  -

 

 أول بنكك فكي سكوريا سمنكذ تأسكيحتى في جميع أنحكاء سكورية و في مدينة دمش  موجودةالجميع البنوك  كانت

الكذي سكمح بتأسكيس  2001نيسكان عكام  16فكي  28للحكومكة حتكى صكدر قكانون رقكم هي بنوك عامكة مملوككة 

 بنكك سكورياهكو فكي منطقكة الحريقكة فكي دمشك  تكم تأسيسكه بنكك خكا   أولفككان  ،فكي سكوريا البنوك الخاصة

أمكا  ،مليون ليرة سكورية 500برأس مال بلغ قدره  2004كانون الثاني عام  07الذي تأسس بتاريخ و رالمهجو

 التمويل.و بنك بيمو السعودي الفرنسي فقد كان الثاني ليتبعه البنك الدولي للتجارة

 كالتالي: هيو ،  بنك11ليصبح عدد البنوك الخاصة التقليدية في دمش  حتى يومنا الحالي هو )

 

بنكك بيبلكوس  ،بنك الشرق ،سورية –بنك األردن  ،التمويلو المصرف الدولي للتجارة ،سورية –نك العربي الب

بنكك  ،بنكك عكودة سكورية ،المهجكرو بنك سورية ،الخليجو بنك سورية ،بنك بيمو السعودي الفرنسي ،سورية –

 سورية. –فرنسبنك  ،سورية –قطر الوطني 

  

دعكم زيكادة حجكم التبكادل التجكاري بكين سكوريا والكدول العربيكة  فكي يسكهامنكذ تأسالبنكوك الخاصكة  وقد سكاهمت

نمائية الكبرى وخل  بيئة استثمارية محفزة وتكوفير الخكدمات الكبيكرة واألجنبية وتمويل احتياجات المشاريع اال

هكذه باالضكافة إلكى أن  ،علكى صكعيد المؤسسكات أو الشكركات أو علكى مسكتوى األفكرادت سكواء كانك للمواطنين

صالحه وتحريره وتصكحيح األوضكاع االقتصكادية إفي تنمية االقتصاد السوري وتسريع وتيرة ساعدت لبنوك ا

هككذه األوسككاط بالسككمعة الطيبككة والميككزات مثككل مككنح القككروض  ىوالمصككرفية لمككا تتمتككع بككه هككذه البنككوك لككد

معكدالت نمكو عاليكة فكي قراض في السوق ويدفع لتحقيك  والتسهيالت االئتمانية وهذا من شأنه تحريك نشاط األ

 .االقتصاد
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 (:2ملحق كقم ) -

 

 نص اال تبيان: -

 

 الزمالء األعزاء:

الكذي تكم إعكداده بهكدف نيكل شكهادة الماجسكتير فكي و االجابة على االستبيان التاليو يرجى من حضرتكم التكرم

معلومككات التككي سكككيتم آخكككذين بعككين االعتبككار أن جميكككع ال ،إدارة األعمككال فككي الجامعكككة االفتراضككية السككورية

 سرية تامة.و سيتم التعامل معها بأمانةو تحصيلها من هذا االستبيان هي بهدف البحث العلمي

 شاكرين حسن تعاونكم

 

 العباكات
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 تكنولوجيا المعلومات

 البنية التحتية

      الحماية الالزمة للبيانات بنكوفر الي -1

المتعلقة بأمن   تتوفر التجهيزات الالزمة لمواجهة األزمات الطارئة -2

 المعلومات
     

      عدد كاف من الحواسيب النجازالعمل بنكيتوفر في ال -3

      بنكال العاملين في قبل من المناسب بالوقت للبيانات الوصول يمكن -4

      ء المهامتساعد في أدا بنكالبرامج المستخدمة في ال -5

      بنكتتناسب الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمل في ال -6

 دعم اإلداكة

التنظيمية على أهمية استخدام  من خالل ثقافته لبنكعزز اي -7

 شبكات اتصال..  ،برمجيات ،معدات ،تكنولوجيا المعلومات )أجهزة
     

تكنولوجيا  الدعم المالي المطلوب لتأمين أنظمة بنكوفر الي -8

 شبكات اتصال..  ،برمجيات ،معدات ،)أجهزة المعلومات
     

      أعماله ألداء الجاهزة البرمجيات ببعض البنك يستعين -9
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 العباكات
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

من  لالستفادة عالية تقنية ذات اجهزة البنك باستخدام يقوم -10

 الطرائ  بأدق لالعمو المعلومات
     

 البرمجيات تطوير يستطيعون خبراءو مبرمجين البنك لدى -11

 اليه يحتاج لما وفقا تكييفهاو
     

 التدكيب

 البرمجيات على استخدام تأهيلهمو العاملين بتدريب يهتم البنك -12

 بكفاءة
     

ستخدام الوسائل البتنظيم دورات تدريبية خاصة  بنكقوم الي -13

 كترونيةاالل
     

للتدريب على استخدام  الموارد المالية الكافية بنكوفر الي -14

 شبكات اتصال..  ،برمجيات ،معدات ،تكنولوجيا المعلومات )أجهزة
     

يستخدم البنك وسائل مختلفة للتدريب على استخدام تكنولوجيا  -15

 شبكات اتصال..  ،برمجيات ،معدات ،المعلومات )أجهزة
     

 ء العاملينأدا

 حجم األداء

أسعى إلى مضاعفة جهودي النجاز كمية أكبر من المهام الموكلة  -16

 إلي
     

      إلي الموكلة للمهام المنجز األداء حجم ألدرك الوقت أراقب -17

      يُعتبر حجم العمل اليومي الذي أنجزه جيدا -18

 جودة األداء

      العالمية الجودة لمعايير وفقا إلي الموكلة مهامي لتنفيذ أسعى -19
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 العباكات
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 خالل من إلي الموكلة المهام إنجاز في كفاءتي على زيادة أعمل -20

  للدورات التدريبية الخضوع
     

      أتمتع بالمهارات الضرورية لتنفيذ مهامي في العمل -21

 عة األداء ر

      إلي الموكلة مهامي التمام والتأجيل التراخي عن أبتعد -22

      أولوياتها حسب مهامي النجاز زمنيا جدوالً  أضع -23

      أقوم ببذل الجهد الكافي النجاز مهامي في الوقت المحدد -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أنثى ذكر الجنس -25

 فأكثر 50 49إلى  35من  35إلى  25من  25أقل من  العمر -26

المستوى العلمي )آخر شهادة  -27

 حصلت عليها(
 دراسات عليا شهادة جامعية شهادة معهد شهادة ثانوية

 عدد  نوات الخدمة )الخبرة( -28
 3من سنة إلى 

 سنوات

 6إلى  4من 

 سنوات

إلى  7من 

 سنوات10

 10أكثر من 

 سنوات
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(:3ملحق كقم ) -  

 

- Abstract: 
 

Student: Rwaa Mazen Hayder 

Title: The impact of information technology on employees’ performance in the private 

traditional banking sector in Damascus  

Syrian Virtual University                                                                   Year: 2020 

Supervised by: Prof. Zakarya Salama 

 

This study aimed to know if there is a correlation between the dimensions of factors of 

information technology and the performance of employees in the private traditional (Non-

Islamic) sector of banks in Damascus city and then to know if there is an impact of information 

technology on employee’s performance and the extent of this impact, whether it is a strong 

impact or not, in addition to know if it is a positive or negative impact, as this study also aimed 

to know the extent of technical readiness for information technology in this sector, and whether 

information technology needs more attention and support from management, or raise the level of 

training which is provided to learn how to use this technology, then it was necessary to know 

whether there is a significant differences in the opinions of respondents about information 

technology and the performance of employees according to different demographic variables. 

The study population consisted of all the employees of the traditional private banking sector in 

Damascus city. As for the study sample, it was a soft sample of 120 people, where 180 

questionnaires were distributed knowing that five-core Likert scale was used, also the statistical 

program SPSS version 25 was used to analyze quantitatively the results of the questionnaire. 

The study concluded that information technology has a good infrastructure, management support 

and training in the traditional private banking sector in Damascus, and a medium correlation and 

positive impact of information technology with its factors (infrastructure, management support 

and training) on employees performance and the biggest impact was the impact of support 

management, then training and finally infrastructure, also it was found that there were no 

significant differences in the performance of workers, while it was found that there was a 

difference in terms of the level of education between the holders of a high school diploma and a 

graduate studies diploma in terms of their opinion of information technology according to 

different demographic variables, the recommendations made by the researcher were to continue 

paying attention to all dimensions of information technology. 
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