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 السدتخمص

 العسل بضئةبذكل كبضخ عمى  السؤسداتاستخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات في  لقج أثخ
، مغ خالؿ زيادة القجرة عمى جسع السعمػمات، وتخديشيا واألداء الػضيفي لمعاممضغ بيا

الة وكل ذلظ يشعكذ عمى كفاءة  واستخجاعيا في الػقت السشاسب وبصخيقة فعَّ
عسمية بشاء نطع السعمػمات اإلدارية في السؤسدات وفعالضتيا اإلدارية، وتتصمب 

لتداـ اإلدارة العميا نحػ مدضخة الجػدة الجيػد، وا مديجا مغ السؤسدات الرحية
 عمي واقع نطاـ السعمػمات اإلدارية، التعخؼ وىجف البحث إلي، وتحدضشيا باستسخار

أثخ نطع السعمػمات اإلدارية في تحدضغ ومجى تػفخىا بالسدتذؽيات العامة بالكػيت، و 
ن مجتسع و السدتذؽيات العامة بالكػيت، في  العاممضغأداء  عضشة مغ  مغ البحثتكؾَّ

وعجدىع مجيخي ورؤساء أقداـ ومػضفضغ بعجد مغ السدتذؽيات العامة الكػيتية، 
 تػفخ وتؾصل البحث لمشتائج التالية:مدتذؽيات عامة،  4مفخدة في عجد ( 361)

)السادية، البخمجية، البذخية، التشطيسية(  الستصمبات الستعمقة بشطع السعمػمات اإلدارية
جمة في السدتذؽيات العامة الكػيتية تتالءـ وشبكة السدتخ نطع السعمػماتف فإ

االتراؿ وأجيدة الحاسب، وتتالءـ كحلظ مع متصمبات العسل، وىحا يذضخ إلى اىتساـ 
السدتذؽيات العامة الكػيتية باختيار البخمجيات التي تتالءـ وتجيضدات الشطاـ وتمبي 

ضخ كبضخ في انجاز وتػفخىا بالػقت السشاسب، والتي يكػف ليا تأث ،حاجات العسل
أف كفاءة ىحه الشطع ىي أكبخ مؤثخ عمى كفاءة و  ،السدتذؽياتالسياـ الػضيؽية داخل 

لستصمبات الستعمقة بشطع ا تأثخ ، ولقج أداء السػضفضغ في السدتذؽيات العامة الكػيتية
السعمػمات اإلدارية في الحرػؿ عمى البيانات وتشطيسيا ومعالجتيا لمحرػؿ عمى 

تي يدتفضج مشيا متخحي القخار بسا يمبي احتياجات العسل في السعمػمات ال
نطع  باستخجاـ السدتذؽياتتعديد اىتساـ  بالعسل عمي ويؾصي البحثالسدتذؽيات، 



  
 

يديع في التأثضخ في األداء الػضيفي  متصمباتيا بساالسعمػمات اإلدارية بجسيع 
لسػاكبة التصػرات نطع السعمػمات برػرة دورية تحجيث  ، مع العسل عميلمعاممضغ

 التكشػلػجية الستتغضخة باستسخار.
السدتذؽيات  - العاممضغ أداء تحدضغ -اإلدارية السعمػمات نطعالكمسات السفتاحية: 

 الكػيتيةالعامة 
 

The role of management information systems in improving 

the performance of workers in Kuwaiti public hospitals  

ABSTRACT 

The use of information technology in institutions has greatly 

affected the work environment and the job performance of its 

workers, by increasing the ability to collect, store and retrieve 

information in a timely and effective manner, all of which is 

reflected in the efficiency and administrative effectiveness of 

institutions, and requires the process of building management 

information systems in health institutions More efforts and the 

commitment of the top management towards the process of 

quality and its continuous improvement, and the aim of the 

research is to identify the reality of the management information 

system, the extent of its availability in public hospitals in 

Kuwait, and the effect of management information systems on 

improving the performance of workers in public hospitals in 

Kuwait, and the research community consisted of a sample of 

managers and heads Departments and employees in a number of 

Kuwaiti public hospitals, their number is (   ) single in the 

number of   public hospitals, and the research reached the 

following results: The requirements related to administrative 

information systems (physical, software, human, and 

organizational) are met. The information systems used in 

Kuwaiti public hospitals are compatible with the communication 

network. And computers, as well as compatible with the 

requirements of work, and this indicates the interest of Kuwaiti 

public hospitals in choosing the doctor Software that is 

compatible with the system’s equipment and meets the needs of 

work, and provides them in a timely manner, which have a 



  
 

significant impact on the completion of job tasks inside 

hospitals, and that the efficiency of these systems is the largest 

influence on the efficiency of the performance of employees in 

Kuwaiti public hospitals, and the requirements related to 

management information systems have affected obtaining On 

the data, organizing and processing it to obtain the information 

that the decision-makers benefit from in order to meet the needs 

of work in hospitals, and the research recommends working to 

enhance the hospital’s interest in using management information 

systems with all their requirements in a way that contributes to 

affecting the job performance of workers, while working on 

updating information systems periodically to keep pace with 

Constantly changing technological developments. 

Key words: Management Information Systems - Improving 

Staff Performance - Kuwaiti Public Hospitals 

 

 
 مقجمة البحث

 تأصبح السجاالت مختمف في حاليا العالع يذيجه الحي الستدارع التقجـ ضل في
 الحرػؿ وأصبح لمسؤسدات السيسة السػارد أحجو  ،مضدة تشافدية لمسؤسدات لسعمػمةا

 تفكضخ اتجو فقج ،أمخا عمي رأس أولػياتيع القخار ومتخحي والسخصصضغ لمؿيادات عمضيا

، الحجيثة التقشيات يدتخجـ إداري  معمػمات نطاـ إيجاد في الشطع وبشاء بترسيع القائسضغ
 احتياجات يذبع وبسا السختمفة، القخارات اتخاذ عسميات تجعيع في االتراؿ وتقشيات

 نطع وجػد أىسية بخزت ىشا مغ .السعمػمات مغ السختمفة التشطيسية السدتػيات

 ومعالجتيا الالزمة، البيانات تػفضخ ىي األساسية ميستو تكػف  اإلدارية لمسعمػمات

 ال حضث السشاسبتضغ والكسية وبالجقة السشاسب الػقت في لإلدارة السفضجة السعمػمات إلنتاج
 وتقػيع القخارات، واتخاذ كالتخصيط، األساسية اإلدارية العسميات مغ العجيج أداء يسكغ

 . السعمػمات عمى االعتساد دوف  وغضخىا ،ءاألدا وتصػيخ

 
 



  
 

 مذكمة الجراسة
واألداء  العسل بضئةبذكل كبضخ عمى  السؤسداتاستخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات في  أثخ

، مغ خالؿ زيادة القجرة عمى جسع السعمػمات، وتخديشيا الػضيفي لمعاممضغ بيا
الة وكل ذلظ يشعكذ عمى كفاءة  واستخجاعيا في الػقت السشاسب وبصخيقة فعَّ

عسمية بشاء نطع السعمػمات اإلدارية في السؤسدات وفعالضتيا اإلدارية، وتتصمب 
الجيػد، والتداـ اإلدارة العميا نحػ مدضخة الجػدة  مديجا مغ السؤسدات الرحية
وىشا  ،، لحلظ جاءت ىحه الجراسة لتدميط الزػء عمى أىسضتياوتحدضشيا باستسخار

نغؼ السعمؾمات اإلدارية في تحديؽ األداء  أثخبخزت الحاجة إلى التحقق مؽ 
 خالل اإلجابة عؽ وذلػ مؽ، السدتذفيات العامة بجولة الكؾيتالؾعيفي في 

 -:التداؤالت التالية
 .؟السدتذؽيات العامة بالكػيتاألداء الػضيفي في  مدتػى ما  -3

نطع السعمػمات اإلدارية )السادية، البخمجية، البذخية،  متصمباتما مجى تػفخ  -2
 .؟السدتذؽيات العامة بالكػيتالتشطيسية( في 

نطع السعمػمات اإلدارية )السادية، البخمجية، البذخية،  لستصمباتىل ىشاؾ أثخ  -1
 .؟في السدتذؽيات العامة بالكػيتالتشطيسية( عمى األداء الػضيفي 

 البحث أىسية
االستفادة مغ نطاـ السعمػمات اإلدارية في تصػيخ  القخار يسكغ لمسدؤولضغ وأصحاب -

 مشطػمة السدتذؽيات العامة والسشطػمة الرحية بذكل عاـ.
االستفادة مغ ايجابيات تصبضق نطاـ السعمػمات اإلدارية عمي مشطػمة األداء  -

 .بالسدتذؽيات العامة بالكػيت

 أىجاف البحث 
العاممضغ  لجى مفيػميا ومجى وضػح عمي واقع نطاـ السعمػمات اإلدارية، التعخؼ -

 بالسدتذؽيات العامة بالكػيت.

نطع السعمػمات اإلدارية )السادية، البخمجية،  متصمباتالتحقق مغ مجى تػفخ  -
 .السدتذؽيات العامة بالكػيتالبذخية، التشطيسية( في 



  
 

السدتذؽيات في  العاممضغأثخ نطع السعمػمات اإلدارية في تحدضغ أداء التعخؼ إلى  -
 العامة بالكػيت.

 مرظمحات البحث
  اإلدارية السعمؾمات نغؼ
 تقػـ حضث السشذأة في اإلدارية السدتػيات لسختمف السعمػمات نطع عغ عبارة ىي

 عغ والتقاريخ الجورية التقاريخ وإعجاد القخارات واتخاذ والخقابة التخصيط وضائف بخجمة

 داخل إلى عادة مػجية تكػف  الشطع وىحه الساضية الدجالت وحفظ الحالي األداء

 (.3ا)لي الخارجية لمبضئة وليذ السشذأة
 مقششة وإجخاءات لقػاعج شبًقا البيانات وتذغضل لجسع واآللية البذخية العشاصخ مجسػعة

 بتجيضد وذلظ والخقابة التخصيط في اإلدارة تداعج معمػمات إلى تحػيميا بغخض

 الػضائف إنجاز في مشيا يدتفاد البيانات التي وبشاء تخكضب ثع وتحمضميا البيانات

 (.2)القخارات واتخاذ والديصخة والتشطيع كالتخصيط باإلدارة الخاصة
بأنيا نطاـ رئيدي في السدتذؽيات العامة  اإلدارية السعمػمات نطع ويعخف الباحث

الكػيتية والستسثمة في اإلدارات واألقداـ التي تختز بسعالجة البيانات وتحمضميا 
 بغخض االستفادة مشيا في جػدة أداء العاممضغ في ىحه السدتذؽيات.

 األداء الؾعيفي
أو فخيق العسل أو السؤسدة لألىجاؼ السخصصة بكفاءة وفاعمية والؿياـ  بمػغ الفخد

بأعباء الػضيفة ومدؤولياتيا وواجباتيا وفقا لمسعجؿ السفخوض أداؤه لمعامل الكفء 
 (.1)السجرب

                                                           
1
 Gupta, H.(    );Management Information System. India, Mumbai: 

International Book House.p   . 
2
 Turban, E., McLean, E & Wetherbe, J. (    ); Information 

Technology for Management, Making Connections for Strategic 

Advantage. New York: John Wiley&Sons. Inc. 
3
 االسكشجرية، ، الدمػؾ التشطيسي وإدارة األفخاد،(2006)عبج الغفار حشفي، حدشي القداز 

 .374ص ، الجار الجامعية



  
 

العسمية التي يتع بسػجبيا ؾياس أداء األفخاد العاممضغ شبقا لسياـ وواجبات وىػ 
الػضيفة في ضػء اإلنجاز الفعمي لمفخد وسمػكو وأدائو ومجى استعجاده لتحدضغ 
وتصػيخ اإلنجاز الحي يقجمو وبسا يداعج عمى معخفة جػانب الزعف والقػة في 

الجة جػانب الزعف وتجعيع شخيقة أدائو ومدتػى اإلنجاز الحي يقجمو لغخض مع
 (.3)وتعديد جػانب القػة 

 اإلطار الشغخي والجراسات الدابقة
 نغؼ السعمؾمات اإلدارية

أصبحت أنطسة  العالسية واإلقميسية والػششيةنتيجة لمتصػرات التكشػلػجية واالقترادية 
السعمػمات تحتل مكانة واسعة في كل السجاالت وخاصة في السجاالت اإلدارية، 
دت تصبيقاتيا في جسيع  رت أنطسة السعمػمات بخصى سخيعة وتعجَّ بحضث تصػَّ
السدتػيات اإلدارية، وتعج أنطسة السعمػمات مغ أنجح الػسائل التكشػلػجية التي 

(. وأدَّى 2)التخاذ القخارات في السػاقع السختمفة السؤسداتليدتعضغ بيا السجيخوف في 
ىحا التصػر التكشػلػجي إلى إيجاد ما يعخؼ بسجتسع السعمػمات، ىحا السجتسع الحي 
تذغمو عسميات معالجة وتخديغ السعمػمات حضدًا كبضخًا مغ الشذاط اإلنداني ؼيو، 

يسًا مغ مرادر ، ومرجرًا مالسؤسدةوتعتبخ السعمػمات مػردًا رئيديًا مغ مػارد 
نجاحيا، كسا تعتبخ عاماًل ميسًا مغ عػامل زيادة كفاءة وفاعميَّة األداء واألنذصة 
اإلدارية السختمفة، األمخ الحي جعل مغ وجػد أنطسة السعمػمات اإلدارية في 

عمى الؿياـ بأداء  السؤسداتالسختمفة ذا أىسية خاصة، حضث يداعج  السؤسدات
 (.1)ةوضائفيا بشجاح وكفاءة عالي
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تعج نطع السعمػمات اإلدارية مغ أىع آليات العسمية اإلدارية الحي تعسل اإلدارة مغ و 
 استسخارف أقل التكاليف، كسا أو  الصخؽ خالليا عمى تحقضق اىجافيا بأفزل 

دارية تػفخ السعمػمات الزخورية إالسؤسدات ونسػىا يتحجد في وجػد نطع معمػمات 
االستخاتيجية ومغ ثع تشفضح  ورؤيتيا سداتالسؤ الالزمة لتحجيج اتجاىات عسل 

 (. 3)تصػيخىا عمي والعسل بذكل مدتسخالشذاشات ومتابعتيا 
في ضل البضئة  السؤسداتوتعتبخ السعمػمات ذات أىسية ودور كبضخ في بقاء واستسخار 

الستغضخة والسعقجة، ويجب أف تشدجع مع متصمبات السدتػيات التشطيسية السختمفة، 
ابتجاًء مغ حاجات السدتػيات التذغضمية وانتياًء بستصمبات اإلدارة العميا، مسَّا جعميا 
عشرخَا أساسيًا وحضػيًا يداعج في تديضل عسل السشطسات، وتصػيخ قجراتيا عمى 

 .لتشافدية السدتجامة، إذا تعَّ استخجاميا بكفاءة عاليةتحقضق السضدة ا
 -اإلدارية: السعمؾماتومسيدات نغؼ  خرائص

 .الشطاـ عمى تعجيل أي استيعاب يسكغ بحضث السخونة -

 .الشطاـ وعشاصخ مكػنات تخابط -

 .كثافتيا بمغت ميسا والسعمػمات البيانات استيعاب -

 .السعمػمات مجاؿ في التقشيات أحجث باستخجاـ الشطاـ ميكشة مجى -

 .والتحمضل التشطيع في الستصػرة البخامج تشفضح -

 . الشطاـ مخخجات في الجقة -

 .السشاسب والػقت السشاسب بالذكل لمسدتفضجيغ السعمػمات وتػصضل نقل -

 . مشو االستفادة مجى مع متداوية الشطاـ تكمفة تكػف  أف -

 (.2)الصارئة أو السشتطخة بالسعمػمات السعشية اإلدارات احتياجات تمبية -

 ي.إندان ونطاـ اجتساعي نطاـ أنو -
 . الخارجي العسل محيط مع يتفاعل : مفتػح نطاـ أنو -

 (.3)لمسشطسة الكمي الشطاـ مغ جدء يسثل ألنو وذلظ( ثانػي )فخعي نطاـ أنو -
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 اإلدارية السعمؾمات نغؼ عشاصخ

 ىي عشاصخىا فإف لحلظ الفخعية، الشطع أحج ىي اإلدارية السعمػمات نطع أف حضث

 -:التالية الخئيدية األجداء في تحجد إذ آخخ، نطاـ أي في السػجػدة العشاصخ نفديا

 قشػات في تشداب التي البيانات بدمدمة وتتسثل (البيانات)السجخالت نطاـ -
 تشجدىا التي والفعاليات األنذصة كافة عغ الجاخمية السرادر مغ السختمفة االتراالت

 .السعمػمات نطاـ إشارىا في يعسل التي السشطسة

 التخديغ شخيق عغ معمػمات إلى البيانات بتحػيل ويتسثل (السعالجة) التذغضل نطاـ -

 .التقاريخ وإعجاد واالستخجاع والسعالجة والفيخسة

 معالجتيا تست التي البيانات وىي ،بالسعمػمات وتتسثل (السعمػمات)السخخجات نطاـ -

 (.2)معضشة داللة ليا أصبحت بحضث
 اإلدارية السعمؾمات نغام وييجف

 -التالية: ألىجاؼا تحقضق إلى اإلدارية السعمػمات نطاـ يدعى
 .القخار اتخاذ ألغخاض معمػمات يقجـ -

 .الضػمية العسميات إجخاء في تداعج التي السعمػمات تقجيع -

 .لسدئػلياتيا اإلدارة تحقضق مجى عغ الالزمة السعمػمات تقجيع -
 البيانات تجفقات تشدضق عمى يعسل متكامل كياف في مًعا العجيجة الفخعية الشطع ربط -

 .يصمبيا لسغ والسالئسة الرحيحة السعمػمات وتػفضخ

 تػفضخ شخيق عغ ومدتػياتيا نػعياتيا كافة عمى القخارات اتخاذ عسميات تديضل -

 تقخيخ في لمسداعجة الرحيح والتػقضت الدميع الذكل في والسالئسة السشتقاة السعمػمات

 .الفعمي األداء مدار

 .األداء وؾياس والخقابة الستابعة ألغخاض السالئسة السعمػمات تػفضخ -
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 تقاريخ):مثل وأشكاليا أنػاعيا كافة عمى التقاريخ وإنتاج إعجاد وأسالضب سبل تبديط -

 الحاالت الرحية(.دراسة  تقاريخ والسالي، السحاسبية التقاريخ األداء،

 (.3)السشطسة في السختمفة البيانات أوعية تجاوؿ عمى الخقابة -

 الؾعيفياألداء 
في استثسار مػاردىا الستاحة وفقا  السشطسة أسمػبمفيـػ واسع يعبخ عغ  األداء إف

في ضل مجسػعة مغ الستغضخات الجاخمية والخارجية  بأىجافيالسعايضخ واعتبارات متعمقة 
وفاعمضتيا لتأمضغ  كفاءتياالتي تتفاعل معيا الػحجة االقترادية في سعضيا لتحقضق 

في خمق  السشطسة إف أىسية األداء تكسغ في كػنو يعبخ عغ قابمية ، كسا بقائيا
كػنو مسثاًل  راديةاالقتشمبات السجسػعات السيسة بالػحجة  الشتائج السقبػلة في تحقضق

 .لمسجى الحي تدتصيع ؼيو أف تشجد ميسة بشجاح، أو تحقق ىجفًا بتفػؽ 
جل ؾياس وتقضيع أداء وسمػؾ األفخاد أثشاء العسل، وذلظ أنطاـ رسسي مرسع مغ فيػ 

عغ شخيق السالحطة السدتسخة والسشتطسة ليحا األداء والدمػؾ ونتائجيسا، وخالؿ 
يجخي في نياية السالحطة تقجيخ جيج ونذاط وسمػؾ فتخات زمشية محجدة ومعخوفة، 

في الشياية  لتجخي وبالتالي كفاءة كل فخد عمى مجى وبذكل مػضػعي دوف تحضد، 
مكافأة الفخد بقجر ما يعسل ويشتج، ولتحجيج نقاط الزعف في أدائو لمعسل عمى تالقضيا 

ومرمحة  مدتؿبال، وتسكضشو مغ أداء عسمو بفاعمية أكبخ، وذلظ مغ أجل مرمحتو
ويمعب األداء الػضيفي لمسػضفضغ دورًا (، 2)السشطسة التي يعسل بيا والسجتسع عامة

غضخ الكفء لجيو أداء وضيؽيًا متجنيًا،  العامل، حضث أفَّ السؤسداتحاسسًا في أداء 
كسا أفَّ مقجرة الذخز في إيراؿ السعمػمات يسكغ أف تكػف مؤشخًا عمى أداءه في 

ه السيارة ستشعكذ عمضيع إيجابًا في نتائج عسميع، وتػشضج العسل ألف مغ لجييع ىح
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 لمسؤسداتويعج األداء مفيػمًا ىامًا بالشدبة (، 3)العالقة مع السجيخ السباشخ لجييع
بذكل عاـ، وىػ يسثل القاسع السذتخؾ الىتساـ عمساء اإلدارة، ويكاد يكػف الطاىخة 
الذسػلية وعشرخًا محػريًا لجسيع فخوؽ وحقػؿ السعخفة اإلدارية، فزاًل عغ كػنو 
البعج األكثخ أىسية لسختمف السشطسات والحي يتسحػر حػلو وجػد السشطسة مغ 

 -سذ:ويقؾم ىحا السفيؾم عمى عجة أ، (2)عجمو

أف التقضيع يشرب عمى أداء الفخد أو نتائج أعسالو مغ ناحية، وعمى سمػكو  األول:
 وترخفاتو مغ ناحية أخخى.

أف التقضيع يذسل عمى الحكع عمى نجاح الفخد في وضيفتو الحالية) أو في  الثاني:
الػقت الحاضخ( مغ ناحية، وعمى الحكع عمى مجى نجاحو وتخقضتو في السدتقبل مغ 

 (.1)ناحية أخخى 
 األداء الؾعيفي تقييؼ  أىجاف

لإلدارة إف عسمية تقضيع األداء تعتبخ مغ الدياسات اإلدارية اليامة، التي ال يسكغ 
االستغشاء عشيا، وذلظ نطخًا لمسعمػمات التي تػفخىا عغ األداء الحالي لألفخاد وعغ 
أماكغ القرػر والقػة في األداء، وبالتالي العسل عمى معالجة نقاط القرػر وتجعيع 
نقاط القػة، باإلضافة إلى دورىا في تصػيخ وتحدضغ أداء الفخد واالرتقاء بو نحػ 

 (2األفزل)
  -ألىجاف نحكخ ما يمي:ومؽ ىحه ا
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إف تقضيع األداء ال بج مغ أف يطيخ بعس نقاط  تحجيج االحتياجات التجريبية: -
الخمل والزعف في أداء بعس الػضائف وبالتالي فإف ىحا يػجو البخامج التجريبية 
لمعسل عمى تالفي ىحا الزعف عغ شخيق تدويج األفخاد بالسيارات والسعارؼ الالزمة 

مج التجريبية مغ لحلظ، باإلضافة إلى أف عسمية تقضيع األداء تفدح السجاؿ لتقضيع البخا
أجل الػقػؼ عمى مجى فعالضتيا وتحجيج الثغخات التي تقع فضيا ومغ ثع إعادة تشطيسيا 

 بسا يتػافق مع احتياجات الذخكة.
إف وجػد نطاـ تقضيع عادؿ ومػضػعي سػؼ يديج تخفيض معجل دوران العسل:  -

اإلدارة ألنيا  ثقة األفخاد بأف جيػدىع وأعساليع الستسضدة ستكػف مػضع تقجيخ مغ قبل
تعامل كل فخد حدب مقجرتو وجيجه، وىحا سضؤدي إلى تسدظ ىؤالء األفخاد بعسميع 

 وتخؽيس معجؿ دورانو.
عشجما يذعخ السػضف أف ؾيامو بسيامو السػكمة إليو إشعار السؾعف بالسدؤولية:  -

غ عمى أكسل وجو سيجمب لو الفائجة والتقجيخ نتيجة مػضػعية عسمية التقضيع وسضديج م
فخص تخقضتو إلى وضائف ذات مدتػيات إدارية أعمى سػؼ يديج حذ السدؤولية لجيو 
وسيجعمو يبحؿ أعمى شاقاتو وقجراتو إلتساـ عسمو بالذكل الحي يخضي رؤساءه في 

 (.3العسل)
إف ؾياـ الخؤساء بتقضيع مخؤوسضيع يتصمب مشيع  تشسية كفاءة الخؤساء والسؾعفيؽ: -

السخؤوسضغ أثشاء العسل إلى جسع البيانات السصمػبة  بحؿ جيػد كبضخة مغ مالحطة
عشيع ودراستيا وتحمضميا ودراسة الدمػؾ الشاجع لجييع، وال شظ أف ىحه األمػر تديج 
مغ قجرة الخؤساء عمى التفكضخ السشصقي وإعصاء القخارات الدميسة، كسا يداعج التقضيع 

وتحجيج الثغخات ونقاط عمى تعخيف كل فخد بسدتػى أدائو وأىمضتو في مجاؿ عسمو 
 الزعف التي تعتخي ىحا األداء بسا يداعجه عمى تالفضيا مدتؿباًل.

تداعج عسمية تقضيع األداء في التعخؼ عمى  تقييؼ سياسات االختيار والتعييؽ: -
مدتػى األفخاد الحيغ تع اختيارىع لمعسل في الذخكة، وتحجيج مدتػياتيع العمسية والفشية 
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عسل، وىحا يداعج في الحكع عمى مجى نجاح سياسات ومجى انجماجيع في ال
 االختيار والتعضضغ أو فذميا في تػفضخ السػارد البذخية السالئسة لمذخكة.

إف ؾياـ اإلدارة بتقضيع األداء يتصمب مشيا أف تقـػ تظؾيخ الخقابة عمى األداء:  -
تساد عمى بسخاؾبة األفخاد ومالحطة أدائيع بذكل دائع ومدتسخ حتى تتسكغ مغ االع

 معايضخ مػضػعية وصحيحة عشج إعصاء األحكاـ عمى ىؤالء األفخاد.
إف ؾياـ نطاـ تقضيع وفق أسذ سميسة  السؾضؾعية وتحجيج السكافآت التذجيعية: -

وعادلة يخمق شعػرًا لجى األفخاد بأنيع عػِممػا معاممة واحجة دوف تحضد، وبالتالي فإف 
قػنو مغ مكافآت تذجيعية وحػافد ىػ مشاسب ىحا يػلج انصباعًا لجييع بأف ما يدتح

ألدائيع وكفاءتيع ألف الشطاـ العادؿ لتقضيع األداء يكافئ كل مػضف عمى أساس 
مقجرتو وجيجه وكفاءتو في أداء العسل وليذ عمى أساس السرالح الذخرية التي 
تجعل بعس السػضفضغ يشالػف تقضيسًا أعمى مسا يدتحقػف وعمى حداب زمالئيع الحيغ 

 بحلػف جيػدًا أعمى ويحرمػف عمى تقضيع أقل.ي
إف ؾياـ تقضيع سميع ومػضػعي لألداء يعسل عمى  رفع الخوح السعشؾية لألفخاد: -

إعصاء كل مػضف حقو وعمى معالجة نقاط الزعف التي تكتشف أداءه يؤدي إلى 
رفع الخوح السعشػية لمسػضفضغ، خاصة عشجما يذعخ ىؤالء أف جيػدىع ال تحىب 

أنيا مػضع تقجيخ مغ قبل رؤسائيع، كسا أف شعػرىع بأف إعصاء السكافآت سجى، و 
والؿياـ بعسميات التخؾية يعتسج عمى تقضيع عادؿ بعضج عغ السحاباة والسحدػبية ويقـػ 
عمى أساس الكفاءة سضؤدي إلى زيادة ثقتيع بخؤسائيع وخمق جػ مغ األلفة والسحبة 

 (. 3أثشاء تأدية العسل)
ألداء األعساؿ وبسا يتشاسب ومؤىالتيع وتػزيع  األفخاد العامميؽ السشاسبيؽاختيار  -

العسل عمضيع بسا يتشاسب وقجراتيع ومياراتيع تحؿيقا لسبجأ وضع الفخد السشاسب في 
 السكاف السشاسب.

عمى مالحطة السخؤوسضغ ومخاؾبة أدائيع بذكل  مداعجة السذخفيؽ السباشخيؽ -
 الشرح والتػجيو ليع عشج حاجاتيع لحلظ. دقضق مسا يديل عمضيع تقجيع
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اكتذاؼ األفخاد العاممضغ السؤىمضغ أكثخ مغ غضخىع إلشغاؿ السشاصب الؿيادية في  -
 السشطسة.

، إذ أف ؾياس األداء يذجع السذخفضغ يعتبخ متظمب لمسعخفة الذخرية واالطالع -
لذخرية ليؤالء عمى االحتكاؾ بسخؤوسضيع أثشاء عسمية الؿياس فتشتج عشو السعخفة ا

 السخؤوسضغ مغ قبل السذخفضغ إذ أف السؿيع يجب أف يعخؼ الكثضخ عغ مغ يؿيسيع.
األفخاد في السؤسدات السختمفة بسعمػمات  يدود قياس األداء مدؤولي إدارات -

واقعية عغ أداء وأوضاع العاممضغ فضيا، مسا يعتبخ مؤشخا إلجخاء دراسات مضجانية 
ذكالتيع وإنتاجياتيع ومدتقبل السؤسدة نفديا كسا يعتبخ تتشاوؿ أوضاع العاممضغ وم

 ؾياس األداء مؤشخا لعسميات االختيار والتعضضغ في السؤسدة.
وسضمة أو أداة لتقػيع ضعف العاممضغ واقتخاح إجخاءات لتحدضغ  يعتبخ تقييؼ األداء -

 أدائيع.
ػؾ لجى الخؤساء حضث يتع مغ خالؿ مالحطة الخؤساء لدم تشسية الكفاءة -

مخؤوسضيع أثشاء عسميع والؿياـ بتحمضل ىحا الدمػؾ وشخيقة أدائيع لمعسل بذكل دقضق 
وىحا ما يؤدي إلى بشية ممكات التقجيخ والحكع الدميع عمى األمػر والتجريب عمى 

 الخقابة الفعالة والسدتسخة.
أي عشجما يجرؾ السػضف أف نذاشو وأداءه الػضيفي  إشعار السؾعف بالسدؤولية، -

ع تقضيع مغ قبل اإلدارة ورؤساءه، وأف نتائج ىحا التقضيع يذعخ بالسدؤولية اتجاه مػض
نفدو واتجاه العسل الحي يؤديو وسػؼ تججه يتفانى في بحؿ الجيػد والصاقات التي 

 (3)يسمكيا لتأدية عسمو عمى أحدغ وجو لكدب رضا اإلدارة والخؤساء السباشخيغ
القخارات الستعمقة بالشقل والتخؾية واالستغشاء أو وذلظ عغ شخيق اتخاذ ىجف إداري:  -

قخارات لتخريز مكافآت بشاء عمى األداء مغ خالؿ التعخؼ عمى األفخاد ذوي 
 السدتػيات دوف السعجؿ أو فػؽ السعجؿ.

                                                           
1
(، تقضيع أداء األفخاد في السؤسدة، العخاؽ، السخكد الجامعي، ص 2030نديسة سفػحي) 

16. 



   
 

عغ شخيق تحجيج نقاط الزعف عشج العاممضغ تسيضجا لمتغمب عمضيا ىجف تظؾيخي:  -
عغ شخيق استخجاـ شخؽ مػضػعية في عسمية باإلضافة إلى زيادة حفد العاممضغ 

 (3)التقضيع وىحا ما يديع في تصػر ونسػ الفخد مدتؿبال
 العؾامل السؤثخة في األداء الؾعيفي 

 -ىشاك العجيج مؽ العؾامل التي تؤثخ في األداء الؾعيفي مشيا:
االختالؼ في حجع العسل فالسشطسة التي تعالج حجسا كبضخا في العسل تحتاج إلى  -

 مػارد أكثخ مسا قج تحتاج إليو مشطسو أخخى لجييا حجع اقل مغ العسل نفدو. 
التحدضشات التشطيسية واإلجخائية: فسعجؿ اإلنتاج يتػقف عمى عػامل عجيجة،  -

اخترار خصػات العسل في عسمية ما، يقمل كسالئسة التختضبات التشطيسية واإلجخائية، و 
 مغ السػارد السصمػبة إلنياء وحجة العسل. 

العػامل الفشية والتكشػلػجية: تتسثل في اإلدخاؿ السدتسخ لمتكشػلػجيا الستقجمة  -
والحجيثة مغ أجيدة وبخمجيات، حضث أف أداء السػضفضغ يتحجد بسدتػى ونػعية 

 (.2التكشػلػجيا الستػفخة لجييع)
 خل تشسية األداءامج

فخضت مجسػعة الطخوؼ والستغضخات عمى السشطسات تحدضغ األداء الكمي لمسشطسة، 
خاصة األداء الػضيفي لمسػارد البذخية، ألنيا األساس في عسمية التحدضغ ىحه، 

التحدضغ، وىجؼ تقضيع األداء  استخاتيجيةوبالتالي ضيخ ىحا السجخل بيجؼ تحقضق 
بسػجب ىحا السجخل يقـػ عمى أساس معخفة حؿيقة ىحا األداء ألجل تفعضمو وتشسية 
جػانبو بػية تحدضغ األداء السدتسخ، ولقج قدع ىحا السجخل عسمية تقضيع األداء إلى 
 قدسضغ: ىسا التقضيع غضخ الخسسي ) يذضخ إلى متابعة الخئيذ السباشخ أو السؿيع ألداء

 مخؤوسيو(.
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والتقضيع الخسسي) يذضخ إلى وضع الخئيذ لتقضيسو الشيائي في نياية فتخة التقضيع(، 
 وعميو فيحا السجخل يقـػ عمى عجة دعائع مشيا:

عسمية تقضيع األداء عسمية مدتسخة ىجفيا تحقضق تشسية وتحدضغ مدتسخ ألداء السػارد  -
 التحدضغ السدتسخ والكمي لمسشطسة لتحقضق أىجافيا. واستخاتيجيةالبذخية بسا يتػاءـ 

عسمية تقضيع األداء ليدت مجخد رقابة وتقضيع أداء رسسي يقػـ بو السؿيع، بل ىي  -
 مالحطة ومتابعة مدتسخة ليحا األداء لتصػيخ وتحدضشو بذكل دائع.

سدتسخة يتسثل ويتسحػر دور الخئيذ السؿيع حػؿ تقجيع السداعجة والجعع والسدانجة ال -
 (.3)لمسخؤوسضغ

 مجخل تقييؼ األداء كشغام متكامل -

 ووفقا ليحا السجخل فإف ترسيع عسمية تقضيع األداء يقـػ عمى مفيـػ نطخية الشطاـ. 
تعبخ عغ القجرات والسيارات و الرفات الذخرية التي تسثل كػسائل أو السجخالت: 

 مػارد يستمكيا الفخد الخاضع لمتقضيع.

وىي الترخفات واألفعاؿ والدمػكيات الشاجسة عغ الفخد عسمية التحؾيل والتذكيل: 
 الخاضع لمتقضيع وما يبحلو مغ جيػد ألداء عسمو أو السيسة.

تعبخ عغ نتائج األداء وتسثل اإلنجازات التي حققيا الفخد الشيايات أو السخخجات: 
داء الفعمي بالسعايضخ السصمػبة الخاضع لمتقضيع والتي يتع تحجيجىا عغ شخيق مقارنة األ

 أو السخاد إنجازىا.

: تسثل نتائج عسمية تقضيع األداء التي تراغ عمى شكل تقخيخ يػضح التغحية العكدية
ويفرل جػانب الزعف والقػة ومدبباتيسا، وىحه التغحية يعمع بيا الفخد السؿيع وتعمع 

 بيا أيزا إدارة السػارد البذخية لإللساـ بحؿيقة األداء.

وبالتالي فعسمية التقضيع تذسل عمى الجػانب األربعة دوف إىساؿ أي جدء مشيا ألنيا 
 (.2)تكسل بعزيا بعس بػية تحقضق الػضػح والسػضػعية

                                                           
1
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وفق ىحا السجخل يتفق كل مغ السجيخ ) الخئيذ السباشخ( مجخل اإلدارة باألىجاف:  -
األىجاؼ السحجدة والتي مع مخؤوسو أو مع فخيق العسل التابع لو عمى إنجاز وتحقضق 

يمتـد الصخؼ الثاني بتحؿيقيا وتشفضحىا، وعمى أساس ىحا اإلنجاز يتع تقضيع أداء 
الصخؼ الثاني، وما يتزح مغ ىحا كمو أف األىجاؼ الستفق عمضيا ستكػف بسثابة 
معايضخ ألجل تقضيع األداء والتي تتسضد بسجسػعة مغ الخرائز مشيا أف تكػف قابمة 

محجدة، نابعة مغ األىجاؼ العامة لمػحجة اإلدارية، وقابمة لمتحقضق  لمؿياس واضحة،
 -ويتصمب نجاح عسمية تقضيع األداء مغ خالؿ ىحا السجخل تػفضخ دعامتضغ ىسا:

ويقرج بيا أنو عشجما يحجث تغضخات معضشة يسكغ لمصخفضغ أف يعجال السخونة: 
 األىجاؼ والسعايضخ بسا يشدجع ويتكيف معيا.

يع ألداء السؿَّيع وذلظ في مخاحل العسل دتسخة: الستابعة الس والتي تكػف مغ قبل السؿِ 
 وأثشاء إنجاز األىجاؼ السصمػبة.

وفي ختاـ عسمية تؿيع األداء يقارف الخئيذ السباشخ) السؿيع( ما تع تحؿيقو مغ قبل 
مخؤوسيو مع ما تع تحجيجه مدبقا مغ األىجاؼ الستفق عمضيا لتحجيج ندبة اإلنجاز أو 

 باب عجـ اإلنجاز.أس
إذا فيحا السجخل يتسضد بإمكانضتو عمى جعل قجرة عسمية التقضيع عالية في مجاؿ تججيج 

 (3)وتحجيث معايضخ التقضيع
 معجالت األداء

يسكغ تعخيفيا بأنيا عبارة عغ مضداف يسكغ بػاسصتو أف يدف السؿيع إنتاجية السػضف 
والكسية خالؿ فتخة زمشية محجدة، لسعخفة مجى كفاءتو في العسل مغ حضث الجػدة 

ويتع ذلظ بسقارنة العسل السشجد لمسػضف مع السعجؿ السحجد لمتػصل أخضخا إلى تحجيج 
 -وتذسل: مدتػى إنتاجو مغ حضث الكسية أو الجػدة

بسػجبيا يتع تحجيج كسية معضشة مغ وحجات اإلنتاج التي يجب السعجالت الكسية:  -
محجدة، أي أنيا تجؿ عمى العالقة بضغ كسية العسل السشتج أف تشتج خالؿ فتخة زمشية 
 والدمغ السختبط بيحا األداء.
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وتعشي وجػب وصػؿ إنتاج الفخد إلى مدتػى معضغ مغ الجػدة السعجالت الشؾعية:  -
والجقة واإلتقاف، وغالبا ما تحجد ندبة معضشة لألخصاء أو اإلنتاج السعضب يجب أف ال 

 يتجاوزىا الفخد.

وىحا السعجؿ مديج مغ الشػعضغ الدابقضغ، إذ بسػجبو  الت الكسية والشؾعية:السعج -
يجب أف يرل إنتاج الفخد إلى عجد معضغ مغ الػحجات خالؿ فتخة زمشية محجدة 
وبسدتػى معضغ مغ الجػدة واإلتقاف ومثاؿ ذلظ: إنتاج مئة وخسدضغ وحجة مغ مشتج 

ز عجد الػحجات التالفة ثالث معضغ خالؿ ساعات العسل الخسسية عمى أف ال يتجاو 
 (.3)وحجات

 متظمبات ضسان جؾدة معاييخ األداء
عشجما يجخي ترسيع السؿياس فإنو يجب التأكج مغ أف الجػانب التي  :الرجق -

تحتػييا تكػف ذات أىسية وارتباط حؿيقي بالفاعمية والكفاءة السصمػبضغ ألداء الفخد 
تكػف أكثخ مسا ىػ مصمػب وال أقل مشو  لعسمو وأف العػامل الجاخمية في السؿياس ال

 أي أف يؿيذ السؿياس ما يفتخض ؾياسو وليذ شضئا آخخ.

يعشي حرػؿ الفخد عمى نفذ التقجيخات عشجما يكػف أداءه ثابتا، أما عشجما  :الثبات -
 يكػف األداء مختمفا فإف نتائج الؿياس يجب أف تكػف متقاربة.

تقجيخ الفخوقات بضغ أداء األفخاد السختمفضغ ميسا مجى قجرة السؿياس عمى التسييد:  -
 كانت ضئضمة.

يجب أف يكػف سيل االستخجاـ وواضح لكل مغ يدتخجمو سيؾلة االستخجام:  -
 وعجـ الحاجة إلى جيج كبضخ عشج استخجامو وال حتى وقت كبضخ.

 وتججر اإلشارة ىشا إلى أف السعايضخ السدتخجمة يجب أف تكػف مالئسة لصبيعة العسل
السخاد ؾياسو، مع مخاعاة قجرات ومؤىالت العاممضغ الحيغ نخغب في ؾياس إنجازاتيع، 
سمػكياتيع ونتائجيع، وأف يكػف السعيار مفضجا في حاؿ استخجامو، وأف يكػف سيل 
التصبضق ومالئسا مغ حضث التكاليف، وأف يخاعي في إعجاده كل مغ القائع عمى عسمية 
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أداء مػضفضيا، وكحلظ السػضف الحي نخغب في ؾياس  التصبضق، والسشطسة السخاد ؾياس
 (.3)أدائو

 الجراسات الدابقة
 Yasin, et al,  9109 (9) -دراسة:

داء ألغ اضتحد ىدارية عممقجرة نطع العمػمات اال يالتعخؼ عم إليىجفت الجراسة 
 ىمالضديا، إذ بضشت الجراسة بأنيا تديع بذكل فعاؿ ف فىلجى الجامعات الخاصة 

يخز الداعجات  ساتصبيقات القبػؿ والتدجضل، وكحلظ ليا دور فعاؿ ؼيغ ضتحد
الية، وبضشت الجراسة أىسية سضدانية والزػابط السووضع ال البذخيةػارد سالية، وإدارة السال
ؤسدات التعميسية، سقجرة التشافدية لجى السغ الضتحد ىفة داريإلعمػمات اسة لشطع الضخ كب

ت بالإجخاء مقا ؿعمػمات مغ خالسالحرػؿ عصل ال ىشيج الشػعي فسوتع استخجاـ ال
مالضديا، و تع إجخاء مقابمة مع  ىمكتػبة مع مدؤولضغ كبار لجى الجامعات الخاصة ف

عمػمات سيخز بشية تكشػلػجيا ال ساؼي ، وبضشت الجراسة أىسيةعجد مغ الصمبة
الييكل يخز سا بذكل فعاؿ، وكحلظ أىسضتيا ؼي ذخعمػمات والشسوفعالضتيا، ونطع ال

 ساغ بجورات متخررة ؼيضاؾ العاممخ ت، وأوصت الجراسة بإشاشطسسالتشطيسي لجى ال
 لتحقضق االستفادة السثمي مغ استخجاميا.دارية، إلعمػمات اسيخز نطع ال

 (3)9108لبة هللا عبج العال  -دراسة :
السشطسة، لتقضيع األداء عمي أداء  140ىجفت الجراسة إلي معخفة تأثضخ تصبضق أسمػب 

عمي اثشاف مغ مؤشخات األداء التشطيسي  140وذلظ مغ خالؿ دراسة تأثضخ أسمػب 
الستعمقة بالعشرخ البذخي وىسا أداء العاممضغ والخضا الػضيفي، وتست الجراسة عمي 
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عضشة مغ شخكات االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات العاممة في القخية الحكية بالقاىخة 
(a t a d a)لجراسة إلي قبػؿ الفخض األوؿ وىػ وجػد تأثضخ إيجابي ، وتػصمت ا

عمي أداء العاممضغ، وقبػؿ الفخض الثاني وىػ وجػد تأثضخ  140معشػي قػي ألسمػب 
 عمي الخضا الػضيفي. 140إيجابي معشػي قػي ألسمػب 

 (0) 9108عالىؼ  باللي، نجؾى  فزيمة -دراسة:
 في العاممضغ أداء تحدضغ في التجريب دور عمى التعخؼ إلى الجارسة ىحه ىجفت

 التصبيقي الجانب واعتسج الػصفي السشيج عمى الجراسة ىحه في كاف حضث السؤسدات،

لمتذغضل بالػادي واعتسجنا في ىحا البحث عمي السشيج  السحمية الػكاالت عمى مدتػى 
    قجرىا عضشة عمى السؤسدات داخل االستبياف استسارة تػزيع وتع، الػصفي التحمضمي

 أداء في والقرػر الزعف جػانب ازالة ىجفو التجريب أف إلى الجراسة وخمرت عامل،

 الخكضدة يسثل إذا كبضخة، بجرجة والدمػؾ االنزباط تحدضغ عمى ويداعج العاممضغ

 .العاممة القػى  أداء وتخشضج تصػيخ في األساسية
 (9) 9106مرظفى صالح فالح الذخعو  -دراسة:

في أداء العاممضغ في وزارة  اإلداريةىجفت الجراسة إلى ؾياس أثخ نطع السعمػمات 
ردنية، ولتحقضق ىجؼ الجراسة قاـ الباحث باستخجاـ السشيج الػصفي ألالرحة ا

 ،فقخة (10)ستبانة كأداة لمجراسة، والتي تكػنت مغ استخجاـ اال الؿالتحمضمي مغ خ
مي وزارة الرحة األخدنية بمغ حجسيا عمى عضشة عذػائية مغ عاميا وتع تػزيع

وبعج  ،سةاوعاممة شكمػا مجتسع الجر  لعام (   )وعاممة مغ أصل  ل(عام133)
احرائية لكفاءة  داللةتحمضل بيانات الجراسة تػصمت الجراسة إلى وجػد أثخ ذو 

 داللةردنية، وكحلظ وجػد أثخ ذو ألالسعجات عمى أداء العاممضغ بػزارة الرحة ا

                                                           
(، دور التجريب في تحدضغ أداء العاممضغ "دراسة حالة 2036عالىع ) باللي، نجػى  فزضمة 1

جامعة الذيضج خزخ، كمية االقتراد والعمـػ الدياسية  بالػادي، لمتذغضل السحمية الػكاالت
 والتدضضخ، الجدائخ.

(، أثخ نطع السعمػمات اإلدارية في أداء العاممضغ في  2034مرصفى صالح فالح الذخعو ) 2
وزارة الرحة األردنية، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، كمية الساؿ واألعساؿ، جامعة آؿ البضت، 

 األردف.



   
 

حجاثة البخمجيات، والسػارد البذخية، وتصػر الذبكات، و كفاءة قػاعج احرائية ل
 ،ردنيةألنطسة عمى أداء العاممضغ في وزارة الرحة اجخاءات واألالبيانات، و مخونة اال

وأوصت الجراسة بزخورة العسل عمى زيادة كفاءة السعجات السدتخجمة في وزارة 
 .داريةإلتصػيخية لشطع السعمػمات احتياجات المع اال يتالئعردنية بسا ألالرحة ا

 االستفادة مؽ الجراسات الدابقة
كسية اف لمبحث العمسي خاصية تخ استفاد الباحث مغ استعخاض الجراسات الدابقة في أ

إلشكاليات ججيجة  سات سابقضيا وتفتح السجاؿاسة تكسل در اوتتابعية حضث أف كل در 
سات الدابقة تعج مغ أىع افالجر تأتي مغ بعجىا حتى تػاصل مدضخة البحث العمسي، 

سات االعمسية التي يعتسج عمضيا الباحث، حضث تكسغ أىسية عخض ىحه الجر  الخكائد
سة، وفي استخجاـ نتائجيا لتجعيع تحمضمو اتكػيغ خمؽية نطخية عغ مػضػع الجر  في

تػصل إلضيا، وتسكشو مغ تحجيج األدوات التي يدتخجميا في  ومقارنتيا بتمظ التي
 .اليامة لبحثو جع والسرادراا تدوده بالكثضخ مغ السخ بحثو، كس

 االجخاءات السشيجية لمبحث
بيجؼ  البحث اقاـ الباحث باستخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي لسالءمتو لصبيعة ىح

السدتذؽيات  في العاممضغ أداء تحدضغ في اإلدارية السعمػمات التعخؼ إلى أثخ نطع
 .  الكػيتيةالعامة 

ف مجتسع : البحثمجتسع  عضشة مغ مجيخي ورؤساء أقداـ ومػضفضغ مغ  البحثتكػَّ
مدتذؽيات  4مفخدة في عجد ( 361وعجدىع )بعجد مغ السدتذؽيات العامة الكػيتية، 

 عامة.
( فخدًا مغ مجيخي ورؤساء األقداـ 361تكػنت عضشة الجراسة مغ )عيشة الجراسة: 

تعَّ اختيارىع بالصخيقة  مدتذؽيات( 4)في السدتذؽيات العامة الكػيتية،ومػضفضغ 
( يػضح 3كسمػا تعبئة معمػمات اإلستبانة، والججوؿ )أالعذػائية البديصة مغ الحيغ 

 تػزيع أفخاد العضشة تبعًا لمستغضخات الذخرية والػضيؽية.
 
 
 



   
 

 (: تؾزيع أفخاد العيشة تبعًا لمستغيخات الذخرية والؾعيفية0ججول )
 دبة السئػيةالش التكخار الفئة الستغضخات

 63.00 326 ذكخ الجشذ
 37.00 13 أنثى

 السؤىل العمسي
/ متػسط  34.00 302 دبمـػ
 25.00 27 مؤىل جامعي
 35.00 12 دراسات عميا

 مجة الخجمة
 3أقل مغ 

 سشػات
33 26.00 

حتي  3مغ 
 سشػات  30

53 23.00 
 30أكثخ مغ 

 سشة
35 13.00 

 السدسى الػضيفي
 33.67 32 مجيخ 

 37.46 14 رئيذ قدع 
 46.21 313 مػضف 

( بالشدبة لستغضخ الجشذ، نالحظ أف مجراء ورؤساء األقداـ 3يطيخ مغ الججوؿ رقع )
( مفخدة 326في السدتذؽيات العامة الكػيتية الحكػر ىع األعمى تكخارًا والحي بمغ )

( مذخفات 13)%(، بضشسا اإلناث ىغ األقل تكخارًا والحي بمغ 63.00بشدبة مئػية )
%(. بالشدبة لستغضخ السؤىل العمسي، نالحظ أف الجبمـػ 37.00بشدبة مئػية )

%(، بضشسا الحاصمضغ عمى السؤىل الجامعي 34.00( بشدبة مئػية )302والستػسط )
( وبشدبة 12%(، والجراسات العميا)25.00( وبشدبة مئػية )27بمغ )
الحظ أف مغ ىع سشػات خجمتيع %( بالشدبة لستغضخ سشػات الخجمة، ن35.00مئػية)

سشػات  3%(، ومغ ىع مجة خجمتيع مغ 26.00( سشػات وبشدبة مئػية)33أقل مغ )
%( ، ومغ ىع مجة خجمتيع أكثخ مغ 23.00( وبشدبة مئػية)53سشػات ) 30حتي 

%(. بالشدبة لستغضخ السدسى الػضيفي، 13.00( وبشدبة مئػية)35سشػات ) 30
( وبشدبة 14%(، ورؤساء األقداـ )33.67بة مئػية)( وبشد32يالحظ أف السجيخيغ)

 %(.46.21( وبشدبة مئػية)313%(، والسػضفضغ )37.46مئػية)
قاـ الباحث ببشاء استبانة لجسع البيانات بغخض تحقضق أىجاؼ البحث أداة البحث: 

واإلجابة عغ أسئمتيا، وذلظ باإلشالع عمي دراسات وبحػث سابقة بغخض االستخشاد 
نت االستبانة مغ ثالثة محاور كالتالي: بيا في ذلظ، اشتسل عمى  األول: -وتكػَّ



   
 

اشتسل عمي متصمبات والثاني: السعمػمات الذخرية والػضيؽية ألفخاد عضشة البحث، 
( عبارات 5التشطيسية( بػاقع) -البذخية -البخمجية -نطاـ السعمػمات اإلدارية)السادية

 ( عبارة.33األداء الػضيفي متزسشا) والثالث:( عبارة، 26في كل متصمب بإجسالي )
لمتأكج مغ صجؽ اإلستبانة تعَّ عخضيا عمى عجد مغ السحكسضغ صجق اإلستبانة: 

( محكسضغ مغ ذوي الخبخة والكفاءة، وكاف الغخض مغ ذلظ الحكع 30والبالغ عجدىع)
عمى درجة مشاسبة الرياغة المغػية، ومجى ارتباط العبارات بالسجاؿ السجرجة ؼيو، 

افة إلى الححؼ أو اإلضافة وإجخاء التعجيالت الالزمة، وبشاء عمى إجساع باإلض
 غالبية السحكسضغ، وتعَّ تعجيل االستبانة لتكػف في صػرتيا الشيائية السػجػدة بالبحث.

بغخض التأكج مغ ثبات أداة البحث، تعَّ تصبيقيا مختضغ بفارؽ زمشي ثبات أداة البحث: 
( مغ مجيخي ورؤساء األقداـ 20ػف مغ )أسبػعضغ عمى عضشة استصالعية مك

ومػضفضغ في السدتذؽيات العامة الكػيتية تع اختيارىع مغ خارج العضشة األصمية، وتعَّ 
حداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ التصبيقضغ الستخخاج ثبات اإلعادة، كسا تعَّ تصبضق 

ككل، والججوؿ معادلة ثبات األداة )كخونباخ ألفا( عمى جسيع مجاالت البحث واألداة 
 ( يػضح ذلظ.2)

 ( معامالت كخونباخ ألفا الخاصة بسجاالت البحث واألداة ككل9ججول )

 السجال م
عجد 

 الفقخات
معامل 

 كخونباخ ألفا
معامل ثبات 

 اإلعادة
 0.57 0.61 5 الستصمبات السادية 3
 0.61 0.64 5 الستصمبات البخمجية 2
 0.62 0.57 5 الستصمبات البذخية 1
 0.56 0.53 5 الستصمبات التشطيسية 2

 1887 1889 98 نغام السعمؾمات اإلدارية ككل
 1880 1881 05 األداء الؾعيفي ككل

 
( أف معامالت كخونباخ ألفا لستصمبات نطع السعمػمات اإلدارية 2يطيخ مغ الججوؿ)

( كاف أعالىا لمستصمبات البخمجية، وأدناىا لمستصمبات 0.64-0.53تخاوحت بضغ )



   
 

(. كسا بمغ 0.67التشطيسية، وبمغ معامل كخونباخ الفا لشطع السعمػمات اإلدارية ككل)
(، وجسيع معامالت الثبات مختفعة 0.60ي ككل )معامل كخونباخ الفا لألداء الػضيف

ومقبػلة ألغخاض البحث، حضث يعتبخ معامل الثبات )كخونباخ الفا( مقبػؿ إذا زاد 
(. كسا تخاوحت معامالت ثبات اإلعادة لسجاالت نطع السعمػمات اإلدارية 0.50عغ )

صمبات ( كاف أعالىا لمستصمبات البخمجية، وأدناىا لمست0.61-0.56تخاوحت بضغ )
(. كسا بمغ 0.65التشطيسية، وبمغ معامل ثبات اإلعادة لشطع السعمػمات اإلدارية ككل)

(، وجسيع معامالت ثبات اإلعادة 0.63معامل ثبات اإلعادة لألداء الػضيفي ككل)
مختفعة ومقبػلة ألغخاض البحث، حضث يعتبخ معامل ثبات اإلعادة مقبػؿ إذا زاد عغ 

(0.50 .) 
( فقخة، حضث استخجـ 21كػنت االستبانة برػرتيا الشيائية مغ )تترحيح السكياس: 

الباحث مؿياس ليكخت لمتجرج الخساسي بيجؼ ؾياس آراء أفخاد عضشة البحث، وتع 
(، مػافق بجرجة متػسصة 2(، مػافق بجرجة عالية )3إعصاء مػافق بجرجة عالية ججًا )

(، وذلظ بػضع إشارة 3(، مػافق بجرجة ضعيفة ججًا)2(، مػافق بجرجة ضعيفة )1)
( أماـ اإلجابة التي تعكذ درجة مػافقتيع، كسا تع االعتساد عمى الترشيف التالي √)

درجة ضعيفة، مغ  2.11لمحكع عمى الستػسصات الحدابية كالتالي: )أقل مغ 
 درجة عالية(. 3.00 - 1.45درجة متػسصة، مغ  1.44 -2.12

 عخض الشتائج ومشاقذتيا
ج البحث التي ىجفت التعخؼ إلى دور تػافخ متصمبات يتزسغ ىحا الجدء نتائ

السعمػمات اإلدارية في تحدضغ األداء الػضيفي في السدتذؽيات العامة الكػيتية، وتعَّ 
 عخض الشتائج باالعتساد عمى أسئمة الجراسة.

الشتائج الستعمقة باإلجابة عؽ الدؤال األول: ما مجى تؾفخ الستظمبات الستعمقة بشغؼ 
السعمؾمات اإلدارية )السادية، البخمجية، البذخية، التشغيسية( في السدتذفيات 

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ، تعَّ حداب الستػسصات الحدابية العامة الكؾيتية؟ 
الستعمقة بشطع السعمػمات اإلدارية في  واالنحخافات لكل متصمب مغ "الستصمبات

 -السدتذؽيات العامة الكػيتية" والستصمبات ككل كالتالي:
 



   
 

 
 

ة لفقخات متظمبات نغام ( الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعياري3ججول)
 (083التشغيسية( والسجال ككل )ن= -البذخية –البخمجية  -)السادية السعمؾمات

 م
 الفقخة

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 الجرجة السعياري 

تتػفخ في السدتذؽيات أجيدة الحاسػب السالئسة إلنجاز  3
 األعساؿ 

 عالية          

تتػفخ الػسائل التقشية إلدخاؿ البيانات واستخجاعيا مغ  2
 قػاعج البيانات

 عالية          

تػفخ الذبكة السدتخجمة قجرات كاؼية لتحقضق أىجاؼ نطاـ  1
 السعمػمات 

 عالية          

تتشاسب الذبكة الخقسية مع احتياجات نطاـ السعمػمات  2
 السدتخجـ

 عالية          

تتسضد الذبكة السدتخجمة بالكفاءة وعجـ االنقصاع أثشاء  3
 سضخ العسل.

 عالية          

مداحة تخديشية كاؼية لشطاـ السعمػمات يػفخ الشطاـ  4
 عالية           السدتخجـ وتصػراتو الستػقعة

تػفخ اإلدارة متصمبات عسميات التصػيخ التي يحتاجيا  5
 نطاـ السعمػمات السدتخجـ

 متػسصة          

 عالية           "الستظمبات السادية" ككل 
 الستظمبات البخمجية                                   

 عالية           تتسضد بخامج وتصبيقات الحاسػب بالديػلة في التعامل. 6
البخمجيات السدتخجمة تتالءـ مع شبيعة الشذاشات  7

 والعسميات التي تقـػ بيا.
 عالية          

 عالية          السدتخجمة  تتشاسب البخمجيات وشبكة السعمػمات الخقسية 30



   
 

 في العسل.
تػفخ اإلدارة السخترة البخمجيات الحجيثة والستػافقة مع  33

 متصمبات العسل.
 عالية          

 عالية           تػضح اإلدارة السخترة التعميسات الالزمة لتذغضل البخامج  32
تزسغ البخامج السدتخجمة بالسدتذؽيات أمغ وسالمة  31

 البيانات والسعمػمات 
 عالية          

 متػسصة           يتع تحجيث البخمجيات بسا يتشاسب مع حاجة العسل. 32
 عالية           "الستظمبات البخمجية" ككل 

 الستظمبات البذخية                                   
لجي العاممضغ عمي نطاـ السعمػمات السيارات الفشية  يتػفخ 33

 السصمػبة.
 عالية          

تقـػ السدتذؽيات بتجريب الستعاممضغ مع نطاـ السعمػمات  34
 السدتخجـ.

 عالية          

تيتع اإلدارة السدؤولة بتقجيع الخجمات بسدتػي مخض في  35
 كل األحػاؿ.

 عالية          

السدؤولة االحتياجات السصمػبة مغ الشطاـ  تعخؼ اإلدارة 36
 متػسصة           السدتخجـ.

يتع التػاصل مع اإلدارة السدؤولة عغ الشطاـ برػرة  37
 مباشخة وبآليات عجة. 

 متػسصة          

تعالج اإلدارة السدؤولة السذكالت التي تػاجو عسميات  20
 التذغضل.

 متػسصة          

 متػسصة           معايضخ الشطاـ ومدتػي جػدتو السصمػبة.تػضح اإلدارة  23
 عالية           "الستظمبات البذخية" ككل 

 الستظمبات التشغيسية                                  
تتابع اإلدارة السدؤولة آليات عسل نطاـ السعمػمات بضغ  22

 األقداـ السختمفة.
 عالية          



   
 

اإلدارة السدؤولة عسميات تعسيع استخجاـ نطاـ تذجع  21
 السعمػمات بكافة األقداـ.

 عالية          

تيتع اإلدارة السدؤولة باقتخاحات العاممضغ حػؿ الشطاـ  22
 السدتخجـ.

 عالية          

تتشاسب المػائح والتعميسات مع مػاصفات تقضيع األداء  23
 لمعاممضغ.

 عالية          

اإلدارة السدؤولة الجعع الالـز الستخجاـ نطع تقجـ  24
 السعمػمات داخل السدتذؽيات.

 عالية          

تيتع اإلدارة السدؤولة بتصػيخ الشطاـ السدتخجـ وفقًا  25
 الحتياجات العسل وتقضيسو.

 عالية          

تػجج آليات واضحة لمتدمدل اإلداري في التعامل مع  26
 معمػمات الشطاـ.

 عالية          

 عالية           "الستظمبات التشغيسية" ككل 
 

( أف الستػسصات الحدابية لمستصمبات السادية تخاوحت بضغ 1يطيخ مغ الججوؿ )
(، كاف أعالىا لمفقخة التي تشز عمى" تتػفخ في السدتذؽيات أجيدة 1.22-1.61)

وبجرجة عالية، ( 1.61الحاسػب السالئسة إلنجاز األعساؿ " بستػسط حدابي )
وبالسختبة األخضخة الفقخة التي تشز عمى " تػفخ اإلدارة متصمبات عسميات التصػيخ 

( وبجرجة 1.22التي يحتاجيا نطاـ السعمػمات السدتخجـ " بستػسط حدابي )
( وبجرجة 1.53متػسصة، وبمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ "الستصمبات السادية" ككل )

لظ إلى أفَّ الستصمبات السادية وما تذسمو مغ أجيدة عالية. وقج يعػد الدبب في ذ
حاسب وشبكات اتراؿ، تمقى رضا أفخاد عضشة البحث حضث يذكل لجييع ذلظ صػرة 
إيجابية خاصة ؼيسا يتعمق في أجيدة الحاسػب السالئسة النجاز العسل السصمػب 

ة إلى رضا داخل السدتذؽيات، وفي تػفخ وسائل التقشية لعسميات الشطاـ، ىحا باإلضاف
أفخاد عضشة البحث عغ سخعة شبكة االتراؿ في السدتذؽيات العامة الكػيتية. وتججر 
اإلشارة ىشا إلى أف وجػد متصمبات مادية تترف بالحجاثة وسيػلة االستخجاـ وكحلظ 



   
 

حجاثة وسخعة الذبكة السدتخجمة في السدتذؽيات العامة الكػيتية أمخ شبيعي حضث 
كػيتية تػاكب التصػرات التكشػلػجية الستدارعة وبالتالي تػفخ أف السدتذؽيات العامة ال

أحجث الستصمبات السادية لتذغضل نطع السعمػمات اإلدارية، مسا أدى ذلظ كمو إلى 
سخعة قبػليا وتبشضيا مغ قبل العاممضغ، وبالتالي فإف استخجاميع ليا يداعجىع في 

 تأدية واجباتيع الػضيؽية بكفاءة وفاعمية.
(،     -    لستػسصات الحدابية لفقخات لمستصمبات البخمجية بضغ )وتخاوحت ا

كاف أعالىا لمفقخة التي تشز عمى" تتسضد بخامج وتصبيقات الحاسػب بالديػلة في 
( وبجرجة عالية، وبالسختبة األخضخة الفقخة التي تشز 1.72التعامل." بستػسط حدابي )

العسل." بستػسط حدابي  عمى " يتع تحجيث البخمجيات بسا يتشاسب مع حاجة
( وبجرجة متػسصة، وبمغ الستػسط الحدابي لمسجاؿ "الستصمبات البخمجية" 1.37)

( وبجرجة عالية. ويعػد الدبب في ذلظ إلى رضا أفخاد عضشة البحث عغ 1.57ككل )
الستصمبات البخمجية حضث أف البخامج السدتخجمة في السدتذؽيات العامة الكػيتية 

راؿ وأجيدة الحاسب، وتتالءـ كحلظ مع متصمبات العسل، وىحا تتالءـ وشبكة االت
يذضخ إلى اىتساـ السدتذؽيات العامة الكػيتية باختيار البخمجيات التي تتالءـ 
وتجيضدات الشطاـ وتمبي حاجات العسل، وتػفخىا بالػقت السشاسب، والتي يكػف ليا 

 تأثضخ كبضخ في انجاز السياـ الػضيؽية، داخل السدتذؽيات.
(، كاف أعالىا 1.73-1.30الستػسصات الحدابية لمستصمبات البذخية بضغ )وتخاوحت 

 لمفقخة التي تشز عمى 
"تيتع اإلدارة السدؤولة بتقجيع الخجمات بسدتػي مخض في كل األحػاؿ" بستػسط 

( وبجرجة عالية، وبالسختبة األخضخة الفقخة التي تشز عمى " تػضح 1.73حدابي )
( وبجرجة 1.30الشطاـ ومدتػي جػدتو السصمػبة. بستػسط حدابي )اإلدارة معايضخ 

( وبجرجة عالية. 1.46متػسصة، وبمغ الستػسط الحدابي لمستصمبات البذخية ككل )
ويعػد الدبب في ذلظ إلى رضا أفخاد عضشة البحث عغ ميارة وكفاءة العاممضغ في 

ىحا الشطاـ، وبالتالي  القدع السدئػؿ عغ نطاـ السعمػمات أدى إلى رفع كفاءة العسل
قمة السذكالت التي تؤدي إلى تػقف عسل الشطاـ، كسا أف العالقات الجضجة مع 



   
 

العاممضغ في القدع السدئػؿ عغ نطع السعمػمات يؤدي إلى سخعة االتراؿ وحل 
 السذكالت السفاجئة التي تؤثخ عمى كفاءة العسل.

(، كاف 2.23-    ) وتخاوحت الستػسصات الحدابية لمستصمبات التشطيسية بضغ
أعالىا لمفقخة التي تشز عمى " تتابع اإلدارة السدؤولة آليات عسل نطاـ السعمػمات 

( وبجرجة عالية، وبالسختبة األخضخة 2.23بضغ األقداـ السختمفة." بستػسط حدابي )
الفقخة التي تشز عمى " تػجج آليات واضحة لمتدمدل اإلداري في التعامل مع 

( وبجرجة عالية، وبمغ الستػسط الحدابي 1.72بستػسط حدابي )معمػمات الشطاـ." 
( وبجرجة عالية، وقج يعػد الدبب في ذلظ أف 1.76لمستصمبات التشطيسية ككل )

الشطاـ يخزع لخقابة اإلدارة العميا مع إتاحة السعمػمات التي يحتاجيا السدتخجمػف 
تذجع عمى استخجاـ نطاـ  في السدتػىات التشفضحية السختمفة، كسا أف اإلدارة العميا

السعمػمات وتقـػ بستابعة سضخ العسل عمى ىحا الشطاـ، ومعالجة عسميات التذغضل 
التي يحتاجيا الشطاـ، وتػفخ الستصمبات الالزمة لتحدضغ االستخجاـ، وفي السجسل قج 
يعػد الدبب في ذلظ إلى إدراؾ اإلدارة العميا إلى أىسية متصمبات نطع السعمػمات 

وبقجرة ىحا الشطاـ عمى إتاحة السعمػمات لمسدتخجمضغ، وأف ىحه الستصمبات  اإلدارية
تتالءـ مع متصمبات العسل في السدتذؽيات العامة الكػيتية وىحا يعشي أف 
السدتذؽيات العامة الكػيتية حالفيا الشجاح في اختيارىا لشطع السعمػمات اإلدارية 

 داخل أنطستيا.
الدؤال الثالث: ما مدتؾى األداء الؾعيفي في الشتائج الستعمقة باإلجابة عؽ 
لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ، تعَّ حداب الستػسصات السدتذفيات العامة الكؾيتية؟ 

الحدابية واالنحخافات لكل ولكل فقخة مغ فقخات السجاؿ "األداء الػضيفي" والسجاؿ 
 ( يػضح ذلظ.2ككل، والججوؿ )

السعيارية لفقخات "األداء الؾعيفي" ( الستؾسظات الحدابية واالنحخافات 4ججول )
 (083)ن=

الستؾسط  الفقخة م
 الحدابي

االنحخاف 
 الجرجة السعياري 

 عالية          يعسل الفخيق عمي مػاجية السذكالت الضػمية ويسشع  3



   
 

 تكخارىا.
 عالية           يػجج استعجاد لجي الفخيق لتحسل السدئػليات. 2
 عالية           التػقضتات السحجدة ليا.يتع انجاز التكميفات في  1
 عالية           يػجج تصػيخ في أداء السياـ السدشجة في العسل. 2
 عالية           يتشافذ الدمالء بذكل فعاؿ لرالح العسل. 3
 عالية           لجي الفخيق القجرة والخغبة في تحقضق الشجاح وبكفاءة. 4
 عالية           بذكل عاـ. يػجج تحدضغ فاعمية األداء 5
 عالية           تتػافخ مرادر السعمػمات والبيانات بذكل مالئع. 6
 عالية           تػجج سخعة في اكتذاؼ األخصاء في العسل. 7

 عالية           تدػد روح التعاوف والتشدضق بضغ الفخيق. 30
 عالية           يتع االلتداـ بسعايضخ وضػابط العسل السعمشة. 33
 متػسصة           يتع انجاز السياـ شبقا لسعايضخ الجػدة السعمشة. 32
 متػسصة           لجي الفخيق القجرة عمي اتخاذ القخارات الفعالة. 31
 متػسصة           ييتع الفخيق بالسشاقذة وشخح الخؤي واألفكار الججيجة. 32
 متػسصة           السػضفضغ ورفع كفاءتيع.تعسل اإلدارة عمي تجريب  33

 عالية           "األداء الؾعيفي" ككل
( أف الستػسصات الحدابية لفقخات "مدتػى األداء الػضيفي" 2يطيخ مغ الججوؿ)

(، كاف أعالىا لمفقخة التي تشز عمى" يعسل الفخيق عمي 2.31-1.26تخاوحت بضغ )
( وبجرجة عالية، 2.31تكخارىا" بستػسط حدابي )مػاجية السذكالت الضػمية ويسشع 

وبالسختبة األخضخة الفقخة التي تشز عمى " تعسل اإلدارة عمي تجريب السػضفضغ ورفع 
( وبجرجة متػسصة، وبمغ الستػسط الحدابي     كفاءتيع." بستػسط حدابي )

إلى  ( وبجرجة عالية. وقج يعػد الدبب في ذلظ1.46لمسجاؿ "األداء الػضيفي" ككل )
أف أغمب األعساؿ التي يقـػ بيا السػضفػف في السدتذؽيات العامة الكػيتية تعتسج 
بذكل أساسي عمى نطع السعمػمات اإلدارية، ؼبالتالي مغ السؤكج أف كفاءة ىحه الشطع 
ىي أكبخ مؤثخ عمى كفاءة أداء السػضفضغ في السدتذؽيات العامة الكػيتية. وتججر 

ت اإلدارية قج أعجت مغ أجل تخؽيس األعباء الػضيؽية اإلشارة ىشا أف نطع معمػما



   
 

وسخعة وجػدة إنجاز السياـ والػصػؿ بالخجمة في أفزل صػرة مسكشة والػصػؿ إلي 
القخارات الكفء والتي تعسل عمي تحقضق مدتػي جػدة يحقق مضدة تشافدية لمسؤسدات 

 التي تتبشي تمظ الشطع.
الث: ىل ىشاك أثخ لمستظمبات الستعمقة الشتائج الستعمقة باإلجابة عؽ الدؤال الث

بشغؼ السعمؾمات اإلدارية )السادية، البخمجية، البذخية، التشغيسية( عمى تحديؽ 
لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ، تع األداء الؾعيفي في السدتذفيات العامة الكؾيتية؟ 

( لمكذف عغ وجػد أثخ Multiple Regressionاستخجاـ تحمضل االنحجار الستعجد )
صمبات نطع السعمػمات اإلدارية عمى األداء الػضيفي في السدتذؽيات العامة لست

 ( يػضح ذلظ.30الكػيتية، والججوؿ )
( لمكذف Multiple Regression( نتائج تحميل االنحجار الستعجد )5ججول )

عؽ أثخ متظمبات نغام السعمؾمات اإلدارية عمى تحديؽ األداء الؾعيفي في 
 (083الكؾيتية )ن=السدتذفيات العامة 

الستغيخ 
 السدتقل

" tداللة " tقيسة 
 اإلحرائية

قيسة 
Beta 

قيسة  Rقيسة 
R  

" Fداللة " Fقيسة 
 اإلحرائية

الستصمبات 
 السادية

3.241 0.230 0.347 0.231 0.350 2.137 0.001 

الستصمبات 
 البخمجية

2.254 0.023 0.270     

الستصمبات 
     0.252 0.012 2.353 البذخية

الستصمبات 
 التشطيسية

2.653 0.003 0.263     

 
( أف الستصمبات التشطيسية ىي األكثخ تأثضخًا عمى األداء 3يطيخ مغ الججوؿ )

(، أمَّا ؾيسة 0.003( وبجاللة إحرائية )2.653) (t)الػضيفي حضث بمغت ؾيسة 
Beta  التي تسثل تأثخ كل متغضخ مدتقل عمى حجة، فكانت أبخز ندب التأثضخ



   
 

(، تمتيا الستصمبات 0.270ليا ) Betaلػمستصمبات البخمجية حضث بمغت ؾيسة 
(، وأخضخًا 0.252(، ثعَّ الستصمبات البذخية )0.263) Betaالتشطيسية وبمغت ؾيسة 

والتي تسثل معامل ( 0.231) (R)(، وبمغت ؾيسة 0.347الستصمبات السادية )
( التي تسثل ندبة تأثضخ أو تفدضخ 0.350) ( R)االرتباط لمشسػذج الكمي، وؾيسة 

( وبجاللة 2.137) (F)جسيع الستغضخات السدتقمة عمى الستغضخ التابع، وبمغت ؾيسة 
(، وقج يعػد الدبب إلى إدراؾ أفخاد عضشة البحث إلى دور 0.001إحرائية )

حرػؿ عمى البيانات وتشطيسيا ومعالجتيا لمحرػؿ عمى الستصمبات البخمجية في ال
السعمػمات التي يدتفضج مشيا متخحي القخار بسا يمبي احتياجات العسل في 
السدتذؽيات، أمَّا الستصمبات التشطيسية فتجؿ تبشي اإلدارة العميا الستخجاـ نطع 

ال وجػد  السعمػمات ودعسيا لو دوف قضػد، حضث أنو مغ غضخ الستصمبات التشطيسية،
لقػاعج ومبادئ تحكع بؿية الستصمبات وبيحا ال أحج يدتصيع أف يشكخ الجور الكبضخ التي 
تقـػ بو الستصمبات التشطيسية بتشطيع مياـ السػضفضغ وتدضضخىا بأسمػب يتفق مع 
األىجاؼ، وتحقضق التشاسق واالندجاـ بضغ األعزاء واالستخجاـ األمثل لمسػارد 

اع واالبتكار لتحقضق األىجاؼ السشذػدة داخل السدتذؽيات البذخية بسا يؤدي لإلبج
 العامة الكػيتية بأفزل صػرة مسكشة.

 نتائج البحث 
مجي تؾفخ الستظمبات الستعمقة بشغؼ السعمؾمات اإلدارية )السادية، البخمجية،  -3

 فالشدبة لمستظمبات السادية البذخية، التشغيسية( في السدتذفيات العامة الكؾيتية8
إف وجػد متصمبات مادية وما تذسمو مغ أجيدة حاسب وشبكات اتراؿ تترف 
بالحجاثة وسيػلة االستخجاـ وكحلظ حجاثة وسخعة الذبكة السدتخجمة في السدتذؽيات 
العامة الكػيتية ألف السدتذؽيات العامة الكػيتية تػاكب التصػرات التكشػلػجية 

ادية لتذغضل نطع السعمػمات اإلدارية، الستدارعة وبالتالي تػفخ أحجث الستصمبات الس
مسا أدى ذلظ كمو إلى سخعة قبػليا وتبشضيا مغ قبل العاممضغ، وبالتالي فإف استخجاميع 

وبالشدبة لمستظمبات ليا يداعجىع في تأدية واجباتيع الػضيؽية بكفاءة وفاعمية، 
ـ وشبكة فإف البخامج السدتخجمة في السدتذؽيات العامة الكػيتية تتالء البخمجية

االتراؿ وأجيدة الحاسب، وتتالءـ كحلظ مع متصمبات العسل، وىحا يذضخ إلى اىتساـ 



   
 

السدتذؽيات العامة الكػيتية باختيار البخمجيات التي تتالءـ وتجيضدات الشطاـ وتمبي 
حاجات العسل، وتػفخىا بالػقت السشاسب، والتي يكػف ليا تأثضخ كبضخ في انجاز 

فإف ميارة وكفاءة  لمستظمبات البذخية وبالشدبةالسدتذؽيات، السياـ الػضيؽية، داخل 
العاممضغ في القدع السدئػؿ عغ نطاـ السعمػمات أدى إلى رفع كفاءة العسل ىحا 
الشطاـ، وبالتالي قمة السذكالت التي تؤدي إلى تػقف عسل الشطاـ، كسا أف العالقات 
الجضجة مع العاممضغ في القدع السدئػؿ عغ نطع السعمػمات يؤدي إلى سخعة االتراؿ 

وبالشدبة لمستظمبات لسفاجئة التي تؤثخ عمى كفاءة العسل، وحل السذكالت ا
فإف الشطاـ يخزع لخقابة اإلدارة العميا مع إتاحة السعمػمات التي يحتاجيا  التشغيسية

السدتخجمػف في السدتػيات التشفضحية السختمفة، كسا أف اإلدارة العميا تذجع عمى 
عمى ىحا الشطاـ، ومعالجة استخجاـ نطاـ السعمػمات وتقػـ بستابعة سضخ العسل 

 عسميات التذغضل التي يحتاجيا الشطاـ، وتػفخ الستصمبات الالزمة لتحدضغ االستخجاـ.
فإف أغمب األعساؿ  مدتؾى األداء الؾعيفي في السدتذفيات العامة الكؾيتية -9

التي يقـػ بيا السػضفػف في السدتذؽيات العامة الكػيتية تعتسج بذكل أساسي عمى 
ػمات اإلدارية، ؼبالتالي مغ السؤكج أف كفاءة ىحه الشطع ىي أكبخ مؤثخ نطع السعم

 عمى كفاءة أداء السػضفضغ في السدتذؽيات العامة الكػيتية.
يؾجج أثخ لمستظمبات الستعمقة بشغؼ السعمؾمات اإلدارية )السادية، البخمجية،  -3

 لعامة الكؾيتيةالبذخية، التشغيسية( عمى تحديؽ األداء الؾعيفي في السدتذفيات ا
إف الستصمبات التشطيسية ىي األكثخ تأثضخًا عمى األداء الػضيفي، وكانت أبخز ندب ف

التأثضخ لػمستصمبات البخمجية تمتيا الستصمبات التشطيسية، ثعَّ الستصمبات البذخية، وأخضخًا 
ت الستصمبات السادية، وقج يعػد الدبب إلى إدراؾ أفخاد عضشة البحث إلى دور الستصمبا

البخمجية في الحرػؿ عمى البيانات وتشطيسيا ومعالجتيا لمحرػؿ عمى السعمػمات 
ا  التي يدتفضج مشيا متخحي القخار بسا يمبي احتياجات العسل في السدتذؽيات، أمَّ

 الستصمبات التشطيسية فتعسل عمي وجػد لقػاعج ومبادئ تحكع بؿية الستصمبات.
 تؾصيات البحث

نطع السعمػمات اإلدارية بجسيع  باستخجاـ السدتذؽياتتعديد اىتساـ  العسل عمي -
 يديع في التأثضخ في األداء الػضيفي لمعاممضغ. متصمباتيا بسا



   
 

ات لذبكا بأنطسةالستعمقة  تىتساـ بسعالجة السذكالاال عمي السدتذؽيات -
 والسعمػمات السػجػدة بيا.

لسػاكبة التصػرات التكشػلػجية  نطع السعمػمات برػرة دوريةتحجيث  العسل عمي -
 الستتغضخة باستسخار.
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