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أثر استخداـ  إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ، ربت عنواف:الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك 

 -تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية 
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 اغبكومية.
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 اإلىػػػػػػػػػداء               

 

 .كأزىاىا إذل من يسعد قليب بلقياىا.... إذل ركضة اغبب اليت تنبت أزكى األزىار

 ”أمي  “

 .العلم كبو أزداد افتخاراإذل رمز الرجولة كالتضحية.... إذل من دفعٍت إذل 

 ”أبي  “

 .رل من ركحي.... إذل من شاركٍت حضن األـ كهبم أستقرإذل من ىم أقرب  إ

 ”أخوتي “

 وين يف دراسيت كقاظبوين فرحا.. كحزنا.. أمبل كأؼبا.نسآإذل من 

 ”أصدقائي“

 ثناءعرفانا...ىو سبيل الرشاد فهذا شكرم يتضوع تقديرا إذل من علموين أف اعبد كاالجتهاد 
 كإحسانا

 ”أساتذتي“

 )ماالنج( اإلسالمية الحكومية براىيمجامعة موالنا مالك إإذل ىذا الصرح العلمي القيت....

 البػػػػػػاحث
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 كلمة الشكر

ىذا الصرح اعبامعي ، فتشرفنا بالتلمذة على أيد أساتذة  يف بعد رحلة من البحث اؼبعريف احتضنها 
باذلُت بذلك جهودان صادقة كمضنيةن فلهم صبيعان الشكر كالتقدير كلبص منهم قدموا لنا الكثَت كراـ 

 -بالذكر :

مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  موجيا راىرجو، :اغباج فضيلة األستاذ الدكتور -
 اغبكومية دباالنج.

إبراىيم  ، عميد كلية الدراسات العليا عبامعة موالنا مالكمهيمنفضيلة األستاذ الدكتور:  -
 اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.

العليا  ، رئيس قسم اإلدارة اإلسبلمية بكلية الدراساتمحمد بحر الديناالستاذ الدكتور:  فضيلة -
 جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.

 ،اؼبشرؼ األكؿ الذم قد أفاد الباحث يف مراحل حبثو. منير العابدين ظباحة الدكتور: -

،اؼبشرؼ الثاين الذم أفاد الباحث يف العديد من مراحل  محمد عبدالحميد ظباحة الدكتور: -
 ىذا البحث.
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 مستخلص البحث
أثر استخداـ تكنولوجيا المعلومات ـ عنواف الرسالة ))2015عبدالسالـ إدريس سعيد سويسي أسامة

 ((.دراسة كصفية تحليلية -موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية  على األداء الوظيفي بجامعة

، اؼبشرؼ نجكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماال  -رسالة ماجستير 
 د.األكؿ : الدكتور منَت العابدين كاؼبشرؼ الثاين : الدكتور ؿبمد عبداغبمي

 من العديد العصر ىذا كأفرز اؼبعلومات، تكنولوجيا ؾباؿ يف ىائبلن  تقدمان  العادل شهد لقدخلفية البحث:
 الباحثوف فاىتم مسبوقة، غَت معلوماتية كثورة اغبديثة التكنولوجية الوسائل من كاؼبزيد اؼبعرفة تصنيع آليات

 كتقدـ كاإلنتاج العمل نظم تطوير يف الكبَتة إلسهاماهتا اؼبعلومات تكنولوجيا دبوضوع اإلداريوف كاؼبختصوف
 .اؼبتميز أدائها يف كالتأثَت اؼبنظمات كمبو

ىذه الدراسة إذل معرفة أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف القدرة على األداء الوظيفي، كلقد ىدفت 
موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  الدكافع كبو األداء الوظيفي للموظفُت جبامعةكذلك أثر التكنولوجيا يف ك

 اغبكومية.

: فهو اؼبنهج الوصفي إذ يستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي الكمي، أما المنهج المتبع في ىذا البحث
ألنو يتماشى مع موضوع ىذا البحث، كقد  تكوف ؾبتمع الدراسة من ؾبموع اؼبوظفُت جبامعة موالنا مالك 

  175موظف كالعينة ىي عينة عشوائيةعددىا 300كعددىم حوارل إبراىيم االسبلمية اغبكومية ماالنج 
 . ( SPSS) برنامج ستخداـبا، كربليل البيانات اؼبستخدمة ىي أداة االستبياف كأداة الدراسة ،موظفا
: فقد أظهرت نتائج الدراسة أنػو يوجػد أثػر لتكنولوجيػا اؼبعلومػات يف القػدرة علػى األداء نتائج البحث كعن

نػػػج ، حيػػػث إف مسػػػتول  اؼبػػػوظفُت جبامعػػػة موالنػػػا مالػػػك إبػػػراىيم اإلسػػػبلمية اغبكوميػػػة مػػػاالالػػػوظيفي لػػػدل 
( فبػػا α≥0.05( كىػػو دكف مسػػتول الداللػػة اؼبعتمػػدة )0.000الداللػػة اؼبعنويػػة قيمػػة اؼبتتػػَت اؼبسػػتقل يبلػػ  )

لتكنولوجيػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية يف تكنولوجيػػػػا اؼبعلومػػػػات ، ك أنػػػػو يوجػػػػد أثػػػػر 
اؼبعلومػػات يف الػػدكافع كبػػو األداء الػػوظيفي لػػدل اؼبػػوظفُت جبامعػػة موالنػػا مالػػك إبػػراىيم اإلسػػبلمية اغبكوميػػة 

( كىػػػو دكف مسػػػتول 0.000يبلػػػ  ) نػػػج ، حيػػػث إف مسػػػتول الداللػػػة اؼبعنويػػػة لقيمػػػة اؼبتتػػػَت اؼبسػػػتقل مػػػاال
 إحصائية يف تكنولوجيا اؼبعلومات. فركؽ ذات داللة ( فبا يدؿ على كجودα≥0.05الداللة اؼبعتمدة )
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ABSTRAK 

Osama Abdassalam Idris Said Suwaisi. 2015. Dampak Penggunaan Teknologi 
Informasi pada Prestasi Kerja di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang (Studi Analisis Deskriptif). Pascasarjana. Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1: Dr. Munirul Abidin, 
Pembimbing 2: Dr. Muhammad Abdul Hamid, MA. 

Latar Belakang: Dunia telah menjadi saksi tentang kemajuan luar biasa di 

bidang teknologi informasi, dan pada masa ini telah menghasilkan banyak 

mekanisme pengetahuan, manufaktur, dan sarana teknologi modern juga revolusi 

informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, para peneliti serta para spesialis 

dibidang manajemen telah banyak memberikan perhatiannya pada topik khusus 

seputar teknologi informasi mereka memiliki kontribusi besar bagi pengembangan 

sistem kerja dan produksi juga kemajuan dan pertumbuhan organisasi dan 

pengaruhnya dalam kinerja yang luar biasa. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

teknologi informasi dalam kemampuannya melaksanakan kinerja pekerjaan, serta 

dampak teknologi terhadap motivasi para pegawainya dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini: adalah pendekatan 

deskriptif dan berjenis pendekatan deskriptif kuantitatif, karena hal ini sejalan 

dengan tema penelitian ini, populasi penelitian ini melibatkan 175 karyawan 

sebagai sampel yang jumlah karyawan keseluruhannya mencapai 300 orang, dan 

alat yang digunakan adalah alat kuisioner penelitian, dengan menggunakan 

program analisis data (SPSS). 

Dan kesimpulan dari penelitian ini: telah menunjukkan bahwa adanya 

dampak teknologi informasi terhadap kemampuan untuk prestasi kerja bagi para 

karyawan Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai 

tingkat signifikansi signifikansi dari nilai variabel independen (0,000) yang berada 

di bawah tingkat signifikansi yang diadopsi (0.05≤α), yang menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan secara statistik perbedaan teknologi informasi, dan 

bahwa adanya dampak teknologi informasi terhadap motivasi prestasi kerja bagi 

para karyawan Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, dimana 

standar nilai tingkat signifikansi variabel independen (0,000) yang berada di 

bawah tingkat signifikansi yang diadopsi (0.05≤α), yang menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan secara statistik dalam penggunaan teknologi informasi. 
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ABSTRACT 
Osama Abdassalam Idris Said Suwaisi. 2015. Impact of using Information 
Technology on Job Performance at the State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang (Descriptive Analysis Study). Postgraduate. State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor 1: Dr. H. Munirul 
Abidin, M.Ag Supervisor 2: Dr. H. Muhammad Abdul Hamid, MA. 

Background : The world has been witness to remarkable progress in the 

field of information technology, and in this period has resulted in a lot of 

mechanisms of knowledge, manufacturing, and modern technology means that the 

information revolution is also unprecedented, researchers and specialists in the 

field of management has many giving special attention to the topic of 

informational technology surrounding them has a great contribution to the 

development of work systems and production also progress and growth of the 

organization and its influence in outstanding performance. 

The aim of this study to investigate the effect of using an informational 

technology in the ability of job performance, as well as the impact of technology 

on the motives towards functionality for employees Maulana Malik Ibrahim 

Islamic State University. 

The approach taken in this study: is a descriptive approach and diversified 

in quantitative descriptive approach, because according to this theme research, a 

population for this research involving 175 employees in the sample that the 

number of employees totaling 300 people, and the instrument used in this reserach 

is a questionnaire research instrument, by using a data analysis program (SPSS). 

And the search results: the results of the study showed that there is the 

impact of information technology in the ability to job performance among 

employees Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, as the 

significance level of significance of the value of the independent variable (0.000) 

which is below the level of significance adopted (0.05≤α), which indicates the 

presence of statistically significant differences in information technology 

differences, and that there is the impact of information technology in motivation 

towards job performance of staff Maulana Malik Ibrahim Islamic State University 

Malang, as the significance of the moral of the value of the independent variable 

level of (0.000) which is below the level of significance adopted (0.05≤α), which 

showed a statistically significant difference in the use of informational 

technology.. 
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 الفصل األكؿ
 المقدمة                                         

 خلفية البحث-أ
العصر العديد من آليات ، كأفرز ىذا بلن يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلوماتلقد شهد العادل تقدمان ىائف   

فاىتم الباحثوف  ،مسبوقةجية اغبديثة كثورة معلوماتية غَت تصنيع اؼبعرفة كاؼبزيد من الوسائل التكنولو 
كاؼبختصوف اإلداريوف دبوضوع تكنولوجيا اؼبعلومات إلسهاماهتا الكبَتة يف تطوير نظم العمل كاإلنتاج 

يز إذ ساعدت إسهامات تكنولوجيا اؼبعلومات يف ربفيز كتقدـ كمبو اؼبنظمات كالتأثَت يف أدائها اؼبتم
العاملُت كزيادة خرباهتم من أجل ربقيق أداء أفضل كقدمت ؿبفزات جديدة أسهمت يف تعزيز 

 مي . و كربسُت فعالية ىذا األداء اؼبنظ

 راتكقد شهدت اآلكنة األخَتة تطورات سريعة كغَت مسبوقة يف كافة مناحي اغبياة أبرز ىذه التطو   
ىي الديناميكية اليت عرفها اجملاؿ التكنولوجي خاصة تلك اؼبتعلقة دبعاعبة  ،اليت ميزت عصرنا اؿ

)تكنلوجيا اؼبعلومات(، كاالعتماد اؼبتزايد كاؼبكثف كبو مات كبثها أك دبا أصبح يعرؼ بػػػاؼبعلو 
طرهتا لعقود استعماؽبا كتوظيفها بقوة يف معظم األنشطة البشرية كاليت من اؼبتوقع أف تفرض سي

 الحقة.

، كربويل كظائف ICTكمع ظهور االنًتنت كتطور تكنولوجيا اؼبعلومات كأساليب االتصاؿ    
،كمع زيادة التحوؿ التكنلوجي الرقمي  التسويق كاحملاسبة كالعمليات اؼبختلفة إذل أعماؿ إلكًتكنية

ملفات إلكًتكنية، كأصبحت للمنظمات، أصبح من الضركرم ربويل الوظائف كاؼبلفات الورقية إذل 
العبلقات بُت اغبكومة كمنظمات األعماؿ كالنقابات كالعاملُت كالزبائن تتم عن طريق الشبكات 

 الداخلية كاػبارجية كاالنًتنت.

عماؿ األ، e-Management إذل الوجود مصطلحات جديدة مثل اإلدارة اإللكًتكنيةكظهر   
اؼبوارد البشرية  ، إدارةe-Marketingكين، التسويق اإللكًت  e-Businessااللكًتكنية
-e، التعليم االلكًتكينe-Recruiting، االستقطاب اإللكًتكينe-HRMإلكًتكنيا
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Learning ، اغبكومة االلكًتكينe-Government  كالعديد من اؼبسميات اعبديدة اليت ،
 1.تتعلق كلها هبذا التطور

كيعٍت التقنيات اؼبعتمدة على   e-HRMكيطلق على استخداـ التكنلوجيا يف اإلدارة مصطلح  
 2الويب يف النظم اؼبرتبطة باؼبوارد البشرية ككظائفها.

يف  ةترض دراسة أثر التكنلوجيا على أداء اؼبوظفُت، فقد اخًتت اعبامعة لدراستها متمثلذلك لك  
ل يف البيئة اغبكومية يف مبوذج مثارل لدراسة التتَتات اليت ربص سبلميةجامعة موالنا مالك ابراىيم اإل

 .بو هم بشكل أساسي يف تطور مستول التعليم كاالرتقاءنظران لكوهنا تس

إف تكنولوجيا اؼبعلومات ليست دبعزؿ عن النظرة االسًتاتيجية للمؤسسات اليت أبرز معاؼبها يتحدد   
ككذلك اؼبنافسة مع غَتىا من دافها االسًتاتيجية، ؿ يف ربقيق أىيف مدل قباح منظمات األعما

اؼبنظمات كضماف كجودىا كاستمرارىا ك ىذا ال يتحقق إال من خبلؿ امتبلكها للكفاءة كالفعالية 
 حيث سبثل ىذه التوليفة دعامة ارتكاز بالنسبة للمؤسسة.

يت كالتكنولوجي ىي السبيل دارة اؼببنية على البعد اؼبعلومااإلإف االىتماـ بتطبيق مفاىيم كتقنيات   
ربقيق غاية اؼبنظمة يف تكوين كتنمية موارد بشرية متميزة تسهم يف بناء كتنمية كتوظيف قدرات  إذل

كيكفي أهنا تتذم كضعها التنافسي باعتبارىا مزايا تنافسية صلبة تصعب ؿباكاهتا من  ،تنافسية عالية
جاـ بُت عناصر ىذه التوليفة، كمن ىنا جاءت طرؼ اؼبنشآت اؼبنافسة يف حالة توفر التوافق كاالنس

أثر استخداـ تكنلوجيا سرب أغوار ىذا اؼبوضوع كقد اخًتت ؽبا عنواف )ل ؿباكلةىذه الدراسة 
سائبلن كآمبلن المعلومات على األداء الوظيفي بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية( 

 التوفيق.سبحانو من اهلل 

 مشكلة البحػػث  -ب

 على أىدافها لتنفيذ كذلك البشرم كادرىا بواسطة أعماؽبا كاػباصة العامة اؼبؤسسات سبارس  
 من ؽبا البد كاف إليو الوصوؿ اؼبراد اؽبدؼ إذل اؼبؤسسات ىذه تصل كلكي كالبعيد اؼبدل القريب

                                                           
 ـ. 2008، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، الحكومة اإللكتركنية بين النظرية كالتطبيقفريد النجار،  - 1
، ترصبة خالد العامرم، دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع، اإلدارة اإللكتركنية للموارد البشريةبراياف ىوبكنز، كجيمس ماركهاـ،  - 2

 ـ.2006مصر، القاىرة، 
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اؽبدؼ كلقد شكل ىاجس تكنولوجيا  كاؼبؤسسة إذل ذل يصاؿإ على القادر الوظيفي اهباد الكادر
اؼبعلومات لدل تلك اؼبؤسسات ؿبدد كعامل ذك أنبية كبَتة يف سعيها للتميز كلدخوؿ اؼبنافسة 
كاالستمرار يف بيئة العمل كلتحقيق أىدافها كسياساهتا اإلسًتاتيجية، كأضحى لدل جل تلك 

لومات يف الرفع من مستول اػبدمة أك اؼبنظمات قناعة بأنبية الدكر الذم تلعبو تكنولوجيا كنظم اؼبع
كإف  ، ، كؼبا كاف العنصر البشرم ىو العنصر األىم لدل اؼبنظمةنتج اليت تقدمها للمجتمع اؼب

إدخاؿ تقنيات اؼبعلومات كبراؾبها لن تؤيت أكلها كلن ربقق اؼبطلوب دكف استجابة كانسجاـ مع 
لدل اؼبنظمات اإلدارية دراسة  فكاف حتما ذلك العنصر كىو اؼبتمثل يف كم اؼبوظفُت لدل اؼبؤسسة،

دكر تكنولوجيا اؼبعلومات يف ؾباؿ األداء الوظيفي لترض معرفة األثر كاؼبستول )أم مستول كدرجة 
التأثَت إف كجد للتكنولوجيا( على أداء اؼبوظفُت هبا كتفصيل ذلك أنو يتحدد من جانبُت نبا )القدرة 

 يفي(.على األداء كالدكافع كبو األداء الوظ

كيعترب ذلك أمرا بال  األنبية فوجود تكنولوجيا اؼبعلومات البد من ربطو بدرجة األداء الوظيفي   
بفعالية ( برامج تكنولوجيا اؼبعلومات اليت قد تكلف كترىق أم حىت نستطيع اغبكم بنجاعة ) 

كبشكل مستمر اؼبنظمة يف سبيل اغبصوؿ عليها فضبلن عن اػبدمات البلحقة لتلك التكنولوجيا 
 ألهنا تكنولوجيا تتسم بالتطور اؼبستمر نظرا لطبيعتها.

كىو أثر  ،ألجل ذلك كجب االىتماـ بدراسة أحد األدكار اؼبهمة لتكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمة  
برامج تكنولوجيا اؼبعلومات على األداء الوظيفي للموظفُت الذين ىم من سيتعامل مع تلك 

اإلدارية، كمن ىنا تبدك مبلمح مشكلة ىذه الدراسة يف مقاربتها للكشف عن  التكنولوجيا باؼبؤسسة
 مدل كجود اثر ؼبكوف التكنولوجيا على الناتج البشرم لؤلفراد اؼبوظفُت أال كىو األداء الوظيفي .

 أسئلة البحػث -ج

على  أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلوماتما  إف أسئلة ىذا البحث تًتكز على تساؤؿ ؿبدد كىو  
 األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ؟

 -لة البحث كما يلي :ئكبالتارل يتم صياغة أس

ما أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف القدرة على األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا  -1
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية؟
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اـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف الدكافع كبو األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا ما أثر استخد-2
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية؟

 أىداؼ البحػث -د

إف اؽبدؼ األساسي من ىذا البحث ىو معرفة أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات على األداء   
سبلمية اغبكومية كبالتارل يتم ربديد أىداؼ الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإل

  -البحث فيما يلي :

ربليل أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف القدرة على األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا  -1
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية؟

للموظفُت جبامعة موالنا ربليل أثر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف الدكافع كبو األداء الوظيفي -2
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية؟

 أىمية البحث  -ق 

تعد ىذه الدراسة مهمة ؛ ألهنا تتناكؿ العنصر األبرز كاألىم يف العملية اإلدارية كىو العنصر  -
)األداء الوظيفي( ككيفية التخطيط الفعاؿ لتحديد االحتياجات منو بشكل  البشرم اؼبرتبط دبفهـو

 كاسًتاتيجي دبا ىبدـ اؼبؤسسة اليت يتبعها .علمي 
تكتسب ىذه الدراسة أنبية بالتة من حيث إهنا رباكؿ البحث يف جانب تكنولوجيا اؼبعلومات  -

اليت تعد اليـو سبلحا اسًتاتيجيا لؤلداء اؼبنظم اؼبميز كأضحت أحد أىم اؼبتطلبات التنافسية لدل 
 .اؼبنظمات

وهنا تتناكؿ إحدل اؼبؤسسات التعليمية ذات الطابع الديٍت التعليمي تنبع أنبية ىذه الدراسة من ك -
كالًتبوم اؽبامة يف صبهورية اندكنيسيا ككيفية توصيف كاقع كصعوبات زبطيط القول العاملة بإشراؼ 

 ؤسسة التعليمية.إدارة اؼبوارد البشرية لدل ىذه اؼب
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 .فركض البحث كنموذجو -ك

 :الفرضيات -1 

 α≥ 0.05يوجد أثر إهبايب ذك داللة إحصائية )عند مستول : الفرضية األكلى  -1
(الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات على القدرة على األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا مالك 

 نج. إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماال

(الستخداـ  α≥ 0.05يوجد أثر إهبايب ذك داللة إحصائية )عند مستول الفرضية الثانية : -2
تكنولوجيا اؼبعلومات يف الدكافع كبو األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 نج. اغبكومية إبراىيم ماال

 نموذج البحث: -2

 -: أما عن نموذج ىذا البحث فهو على الشكل اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج البحث من إعداد الباحث1شكل رقم )

 

 

 تأثير ال

على األداء القدرة 

 الوظيفي

Y1 

الدوافع نحو األداء 

 الوظيفي

Y2 

 المعلومات  تكنولوجيا

X 
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 حدكد البحػث -ز

اغبد اؼبوضوعي ؽبذه الدراسة ىو االطبلع على كاقع استخداـ تكنولوجيا  الحد الموضوعي:
 اؼبعلومات على األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج .

 : ىو جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج. الحد المؤسسي

 -دارم عبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دبدينة ماالنج : اؼبقر اإل الحد المكاني
 صبهورية اندكنيسيا. 

 ـ.2015 -ـ2014: طبقت ىذه الدراسة يف  الحد الزمني

صبهورية -اؼبوظفوف جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج الحد البشرم: 
 إندكنيسيا.

 الدراسات السابقة -ح

 سات العربية:الدار -

" دراسة باسم غدير، الثورة التكنولوجية كدكرىا في تطوير العالقات االقتصادية كالدكلية -1
كىي رسالة ماجستَت غَت منشورة، مقدمة إذل جامعة تشرين، كلية االقتصاد، اعبمهورية العربية 

يف التطور ، تناكلت الثورة التكنولوجية من حيث تعريفها كدكرىا 2004-2003السورية، سنة 
االقتصادم، كالعبلقة بُت التنمية البشرية كمؤشرات الفجوة التقنية يف البلداف العربية، ، كخلصت 

 الدراسة إذل:

أصبح حقيقة كاقعة من خبلؿ ما شهده العادل كبو  Digital Worldإف العادل الرقمي  -
 األعماؿ اإللكًتكنية، كاالعتماد على كسائل التكنولوجية اغبديثة.

ف العادل الرقمي اعبديد الذم نشأ خبلؿ الثورة العلمية التكنولوجية اؼبعاصرة أدل إذل كالدة مبط إ -
 اقتصادم أطلق عليو االقتصاد اؼبعريف.
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 ما يتعلق بوسائل االتصاؿ اغبديثة،خصوصان في رة العلمية التكنولوجية اؼبعاصرة،إف منتجات الثو  -
 ربطت العادل بعضو ببعض.

 ث العلمي يعتمد بشكل متزايد على التعاكف كاؼبشاركة بُت الدكؿ كاؼبؤسسات.لقد أصبح البح -

إف الثورة التكنولوجية اؼبعاصرة، كمن خبلؿ صبيع اؼبعطيات تؤكد على ربوؿ شكل الصراع من  -
 اغبرب التقليدية إذل اغبرب اؼبعلوماتية.

ألداء المؤسسات دراسة شوقي شاذلي، استخداـ تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ على ا-2
" كىي رسالة ماجستَت غَت منشورة، مقدمة إذل كلية العلـو االقتصادية كعلـو الصغيرة كالمتوسطة

كرقلة، اعبزائر، سنة  حة كاؼبتوسطة جبامعة قاصدم مربا زبصص تسَت اؼبؤسسات الصتَت  التسيَت،
 ـ.2008

كاالتصاؿ يف اعبزائر كمدل تبٍت تناكلت ىذه الدراسة ربليل لوضعية تكنولوجيا اؼبعلومات   
كالوقوؼ على مدل مسانبة التكنولوجيات يف الرفع من  اؼبؤسسات الصتَتة كاؼبتوسطة اعبزائرية ؽبا،

مستويات األداء يف اؼبؤسسات من خبلؿ قياس أثرىا على تكاليف جودة اػبدمات اؼبقدمة للزبائن 
دكلية كزيادة مبيعاهتا حيث اقتصرت كمدل الوصوؿ إذل األسواؽ اعبديد سواء كانت ؿبلية أـ 

 الدراسة على كالية كاحدة فقط.

كتوصلت ىذه الدراسة إذل أف ىذه التكنولوجيات تتباين درجة كثافتها على حسب حجم   
 اؼبؤسسات ، باإلضافة إذل أهنا تلعب دكرا مهما يف ربسُت أدائها.

ا على الخدمات البنكية دراسة أسمهاف  عامر "تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ كأثرى-3
 "،كىي رسالة ماجستَت غَت منشورة مقدمة لكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،اإللكتركنية 

ـ ، كتناكلت ىذه الدراسة مدل 2010زبصص مالية مؤسسة جبامعة قاصد مربا حورقلة،اعبزائر،سنة
ة يف ربقيق الرفاىية االقتصادية مسانبة التكنولوجيا يف اػبدمة البنكية ؼبا تكتسبو البنوؾ من أنبي

كتوصلت فيها إذل أف االستخداـ الكفء لتوليفة التكنولوجيا كاؼبعلومات يؤدم إذل  كاالجتماعية،
إنتاج معلومات ذات قيمة مضافة يف الوقت اؼبناسب ،كبالتارل ربقيق ميزة تنافسية كالتوصل إذل أف 

كنولوجيا اؼبعلومات كإمبا يتمثل يف ضعف نظم ت اؼبشكل ليس على مستول نقص نظم اؼبعلومات أك
 استثمار أك سوء تسيَت اؼبورد كقدرات ىذه التكنولوجيات اليت تتطلب ديناميكية فاعلة.
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 األداء تحسين على كتأثيرىا كاالتصاالت المعلومات تكنولوجية دراسة لمين علوطي:"-4
 التسيَت، كعلـو االقتصادية العلـو كلية منشورة، غَت ماجستَت كىي رسالة "،للمؤسسة االقتصادم

 ىذا يف الباحث ـ، كقد حاكؿ 2003 – 2004اعبزائر سنة  ،جبامعة أعماؿ إدارة زبصص
 ،ككيف األعماؿ عادل يف كاالتصاالت اؼبعلومات لتكنولوجية اؼبتنوعة التطبيقات إذل التطرؽ البحث

 فعالية زيادة يف التطبيقات ىذه ساىم حبيث الشبكة على تؤدل أصبحت األنشطة أغلب أف
 ككفاءة فعالية زيادة يف كاالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا أنبية إذل فيها توصل كاليت األداء ككفاءة
 يف جانب القرارات.ى فضلازباذ الطرؽ اؼبثلى كال أجل من اؼبعلومات ألنظمة اؼبنظمات تبٍت كضركرة

 الدراسة األجنبية 
1- Influence of Internet and Information 

technology on Work and Human Resource 
Management” , Peter 
Baloh,PeterTrman,WWWW.Inforrminciengscien
ce.org,2003

3
. 

،   تناكلت ىذه الدراسة اليت أجريت يف سلوفينيا، أثر االنًتنت كتكنولوجيا اؼبعلومات يف حياتنا  
م كالعمل، كيفية تتيَت االنًتنت كتكنولوجيا اؼبعلومات لنمط حياة اإلنساف كيفية االتصاؿ كالتعل

االجتماعية كطريقة تفكَته كأثر ذلك التتَت على العمل كإدارة اؼبوارد البشرية كقد توصلت الدراسة 
 إذل أف االنًتنت كتكنولوجيا اؼبعلومات يستخدماف بشكل كبَت يف اجملاالت اآلتية:

، مثل العمل ICTؿ جديدة نشأت بفعل تطور تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ أعماأمباط  -1
 (، كاؼبشاريع اؼبوجهةTeleworking من حبلؿ اؼبنزؿ )عن بعد 

 لتدريب كتطوير اؼبوظفُت كربفيزىم. ICTاستخداـ  -2

 تتيَت بيئة عمل اؼبنظمات كتوجهها كبو العوؼبة. -3

 دة التفويض.تتيَت مبط القيادة يف اؼبنظمات كزيا -4

 تتيَت ىيكلية اؼبنظمات نتيجة التوجو كبو زبفيض حجم القول العاملة كالتسطح اؽبيكلي. -5

                                                           
3

 (.انجشرٌخ انًىارد وإدارح انعًم عهى انًعهىيبد وركنىنىجٍب اإلنزرنذ رأثٍر انذراسخ ثعنىاٌ ) -
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 استخداـ كاسع لعمليات االستقطاب كاالختيار للموظفُت. -6

 كأكصت الدراسة بما يأتي:

إجراء اؼبزيد من الدراسات كالبحوث حوؿ ىذا اؼبوضوع، خاصة أف الدراسة دل تشمل كل  -
 . ICTب التتيَت الناشئة نتيجة تطور جوان

كاستتبللو بشكل كاسع لزيادة كفاءة اؼبنظمة باعتباره  ICTعدـ إنباؿ التتيَت الناتج  بسبب  -
 يف اؼبنظمات كبيئة العمل. اجديد اتوجه

لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة كخلق فرص عمل جديدة ضمن  ICTالتتيَت من ثورة  استثمار -
 َت.  بيئة سريعة التتي

 تعقيب على الدراسات السابقة

يعقب الباحث خبصوص الدراسات السابقة بأهنا كأف اشًتكت كتشاهبت يف تناكؽبا ؼبوضوع   
تكنلوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمات اإلدارية كتنوعت يف ذلك حبيث تفرعت ؾباالت دراساهتا كنظرهتا 

كخَت ، كتكوف اؼبوضوع ا ؽبذايا مفانبطار ن زكايا ـبتلفة كىي جوانب الشك تضفي إؽبذا اؼبوضوع م
عوف للباحث يف ىذه الدراسة ، غَت أف ىذه الدراسة تتميز عن سابقاهتا من حيث أهنا تنفرد عن 

التكنولوجيا اؼبستخدمة  تلك الدراسات السابقة حسب علم الباحث من حيث تناكؽبا ؼبوضوع أثر
 وسبلمية دباالنج على ادائهم الوظيفي )ببعدياؼبوظفُت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اغبكومية اإلمن 

 القدرة على األداء ،كالدكافع كبو الداء الوظيفي(.

 مصطلحات البحث  -ط

 التكنولوجيا: -أ 

التكنولوجيا عموما كظاىرة قديبة قدـ اإلنساف كالشيء اغبديث ىو اللفظ فقط، ككلمة تكنولوجيا    
ة كقواميسها كتقابلها كلمة "تقنية" كاليت يبكننا أف كلمة معربة كال أصل ؽبا يف كتب اللتة العربي

نطلقها على كلمة "تكنولوجيا" ككلمة تكنولوجيا مكونة من مقطعُت نبا : "تكنيك" كالذم معناه 
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"الطريق" أك "الوسيلة" كلوجي اليت تعٍت العلم كيكوف معٌت الكلمة كلها "علم الوسيلة" كالذم هبا 
 4يستطيع االنساف أف يبل  مراده.

كقد عرفت اؼبوسوعة الفلسفية السوفيتية التكنولوجيا بأهنا " ؾبموع اآلالت كاآلليات كاألنظمة   
ككسائل السيطرة كالتجميع كالتحزين كنقل الطاقة كاؼبعلومات، كل تلك اليت زبلق ألغراض اإلنتاج 

 5كالبحث كاغبرب".

 تكنولوجيا المعلومات:  -ب 

"ؾبموعة من األفراد، البيانات، اإلجراءات، كاؼبكونات اؼبادية يقصد بتكنولوجيا اؼبعلومات   
كالربؾبيػات اليت تعمل سوية من أجل الوصػوؿ إذل أىداؼ اؼبنظػمة كىي سبثيل للجانب التكنولوجي 

 6.ك اغبديث لنظاـ اؼبعلومات"

رساؿ اؼبعلومة، : تشَت إذل الوسائل اؼبستعملة إلنتاج، معاعبة، زبزين، اسًتجاع، كإكما عرفت باهنا    
 7.سواء كانت يف شكل كبلمي )صويت( اك كتايب أك صورة

 األداء: -ج 

تأدية، أكصلو كقضاه، كىو آدم لؤلمانة من غَته، كأديت لو من حقو: أم  أدلاألداء في اللغة:" 
 8". قضيتو

 

                                                           
، دراسة ميدانية)ذ.ـ.ف، اؼبكتب االتصاؿ في اإلنتاج اإلذاعي كالتلفزيونيكاستخداـ تكنولوجيا  عبدالباسط ؿبمد عبدالوىاب،  -4

 .82(، ص 2005اعبامعي اغبديث 
 .85( ص 1998، )القاىرة، مصر، دار الطليعة،  ، التغير االجتماعيلزعيبؿبمد ا -5
، اؼبلتقي الدكرل: اؼبعرفة الركيزة دكر تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ في عمليات إدارة المعرفة ،سناء عبد الكرًن اػبناؽ -6

 .238,  237، ص  2005نوفمرب 13ك12اعبديدة ك التحدم التنافسي للمؤسسات االقتصادية، بسكرة، اعبزائر , 
7- Michel Paquin, Management of information technology, Agency editions, 
Canada, 1990, P17. 

 .17، ص 2004"، دار الكتاب العريب، بَتكت،  مختار الصحاحالرازم، ؿبمد بن أيب بكر بن عبدالقادر "  - 8
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 perfprmto كيعٍت Performanceأصل مصطلح األداء التيٍت األداء في االصطالح :" 
عمل، أك القياـ دبهمة أك إقباز نشاط، كمن مَث فاألداء من الناحية اإلدارية ىو القياـ  أم تأدية

 9". بأعباء كظيفة من اؼبسؤكليات كالواجبات من قبل اؼبوظف الكفؤ اؼبدرب

 األداء الوظيفي: -د

داؤه القياـ بأعباء الوظيفة من مسؤكليات ككاجبات كفقػػػا للمعدؿ اؼبفركض أاألداء الوظيفي ىو:  
 10من العامل الكفء اؼبدرب.

كيعرؼ أيضان على أنو:" قدرة اإلدارة على ربويل اؼبدخبلت اػباصة بالتنظيم إذل عدد من اؼبخرجات 
 11دبواصفات ؿبددة كبأقل تكلفة فبكنة".

 

 

                                                           
 .94، ص 2006"، اجمللة العلمية لئلدارة، باألداء الوظيفي داخل المنظمات اإلداريةعالقة المناخ التنظيمي قوم كسلمى،  - 9

 .1984، دار الكتاب اؼبصرم، القاىرة، ”معجم مصطلحات العلـو اإلدارية“بدكم أضبد زكي:  - 10
عاملُت يف مركز األمَت " من كجو نظر العالقة الجودة الشاملة باألداء الوظيفي في القطاع الصحيالعمَتة ؿبمد عبدالعزيز،  -11

سلطاف ؼبعاعبة أمراض القلب للقوات اؼبسلحة دبدينة الرياض" ، رسالة ماجستَت يف العلـو اإلدارية، كلية الدراسات العليا أكادمية 
 .51، ص 2003نايف العربية للعلـو األمنية ، السعودية، 
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 الفصل الثاني 

 النظػػرماإلطػػػار 

 المبحث األكؿ: مفهـو تكنولوجيا المعلومات
 المطلب األكؿ: تعريف تكنولوجيا المعلومات

 عرض تعريفات تكنولوجيا المعلومات –أ

خاصة مع ظهور االقتصاد اعبديد  لوجيا اؼبعلومات، كتَتىا من اؼبصطلحات اعبديدة،دل ربظ تكنو   
بتعريف موحد، بل تعددت ىذه التعريفات كتنوعت تبعا لرؤية كل كاحد ؽبا، لذا سندرج عدة 

 تعريفات حىت تربز لنا أكجو االختبلؼ كاالتفاؽ بينها، لنعطي يف األخَت تعريفنا ؽبا.

تاج، معاعبة، ربزين، "تكنلوجيا اؼبعلومات تشَت إذل الوسائل اؼبستعملة إلن التعريف االكؿ:
 1سواء كانت يف شكل كبلمي)صويت( أك كتايب أك صورة ". كإرساؿ اؼبعلومة، اسًتجاع،

"تكنلوجيا اؼبعلومات ىي استعماؿ التكنلوجيا اغبديثة للقياـ بالتقاط كمعاعبة،  التعريف الثاني:
 2صورة ". كربزين كاسًتجاع، كإيصاؿ اؼبعلومات سواء يف شكل معطيات رقمية، نص، صوت أك

"تكنولوجيا اؼبعلومات تعد نتاجا مناسبا للتبلحم كالتكامل بُت كل من تكنولوجيا التعريف الثالث: 
 3اغباسبات اآللية كتكنولوجيا االتصاؿ".

"صبيع أنواع التكنولوجيا اؼبستخدمة يف تشتيل، كنقل كزبزين اؼبعلومات يف شكل التعريف الرابع: 
اغباسبات اآللية ككسائل االتصاؿ كشبكات الربط كأجهزة الفاكس إلكًتكين، كتشمل تكنولوجيا 

 4كغَتىا من اؼبعدات اليت تستخدـ بشدة يف االتصاالت".
                                                           

1- Michel Paquin, Management of information technology , Agency editions , 
Canada, 1990, P17. 
2- Roger carter, information technology,(MADE simple books , without place , 
London 1991), P08.  

، أحباث اؼبؤسبر العاؼبي الثاين لنظم اؼبعلومات نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في مصر ؿبمد ؿبمد اؽبادم، - 3
 .153، اؼبكتبة األكاديبية، القاىرة, مصر، ص1994ديسمرب  15 - 13اغباسبات  جياكتكنولو 
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 ب: خصائص تكنولوجيا المعلومات 

من التكنولوجيات األخرل دبجموعة من اػبصائص،  لقد سبيزت تكنولوجيا اؼبعلومات عن غَتىا  
 أنبها ما يلي:

 متجاكزة. -إلكًتكنيا  -تكنولوجيا ذبعل كل األماكن فال تقليص الوقت: -1

: تتيح كسائل التخزين اليت تستوعب حجما ىائبل من اؼبعلومات اؼبخزنة كاليت تقليص المكاف -2
 يبكن الوصوؿ إليها بيسر كسهولة.

 5: نتيجة حدكث التفاعل كاغبوار بُت الباحثُت كاالنظمة.اقتساـ المهاـ الفكرية مع اآللة -3

 كتلك ىي كتَتة تطور منتجات تكنولوجيا اؼبعلومات. قليلة الكلفة كالسرعة في كقت معان: -4

: أىم ما يبيز تكنولوجيا اؼبعلومات ىو تطوير اؼبعرفة كتقوية فرص تدريب الذكاء االصطناعي -5
 اؼبستخدمُت من أجل الشمولية كالتحكم يف عملية اإلنتاج.

ة التجهيزات اؼبسندة على تكنولوجيا اؼبعلومات من تتوحد ؾبموع تدريب شبكات االتصاؿ: -6
أجل تشكيل شبكات االتصاؿ، كىذا ما يزيد من تدفق اؼبعلومات بُت اؼبستعملُت كالصناعيُت, 

 6ككذا منتجي اآلالت، كيسمح بتبادؿ اؼبعلومات مع بقية النشاطات األخرل.

، نفسو الوقت يف كمرسبل مستقببل أم أف اؼبستعمل ؽبذه التكنولوجيا يبكن أف يكوف التفاعلية: -7
ف يف عملية االتصاؿ يستطيعوف تبادؿ األدكار كىو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بُت اركو فاؼبش

 األنشطة.

ف غَت فاؼبشاركو  كتعٍت إمكانية استقباؿ الرسالة يف أم كقت يناسب اؼبستخدـ، تزامنية: الال -8
 مطالبُت باستخداـ النظاـ يف نفس الوقت.

                                                                                                                                                               
، ؾبلة االقتصاد، أثر التكنولوجيات الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ في المؤسسة االقتصادية ،بوماليو سعاد كفارس بوباكور-4

 .205، صػ 2004، مارس،03العدد
 .155، ص، مرجع سبق ذكرةؿبمد ؿبمد اؽبادم -5
مايو  ،جامعة اعبزائر ،معهد العلـو االقتصادية ،رسالة ماجستَت ،تكنولوجيا المعلومات كأثرىا على الشغل ،صبيلة بدرسي -6

 .6 - 5ص ،1994
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كىي خاصية تسمح باستقبللية تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت، فاإلنًتنت مثبل  الالمركزية: -9
تتمتع باستمرارية عملها يف كل األحواؿ، فبل يبكن ألم جهة أف تعطل االنًتنت على مستول العادل 

 بأكملو.

نع، أم بتض النظر كتعٍت إمكانية الربط بُت األجهزة االتصالية اؼبتنوعة الص قابلية التوصيل: -10
 عن الشركة أك البلد الذم مت فيو الصنع.

: أم أنو يبكن للمستخدـ أف يستفيد من خدماهتا أثناء تنقبلتو، أم قابلية التحرؾ كالحركية -11
 من أم مكاف عن طريق كسائل اتصاؿ كثَتة مثل اغباسب اآلرل النقاؿ، اؽباتف النقاؿ.

اؼبعلومات من كسيط إذل آخر، كتحويل الرسالة اؼبسموعة كىي إمكانية نقل  قابلية التحويل: -12
 إذل رسالة مطبوعة أك مقركءة.

كتعٍت إمكانية توجيو الرسالة االتصالية إذل فرد كاحد أك صباعة معينة بدؿ  الالجماىيرية: -13
توجيهها بالضركرة إذل صباىَت ضخمة، كىذا يعٍت إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من 

إذل اؼبستهلك كما أهنا تسمح باعبمع بُت األنواع اؼبختلفة لبلتصاالت، سواءن من شخص اؼبنتج 
كل أم من ؾبموعة إذل أـ من كل إذل   من جهة كاحدة إذل ؾبموعات، أـ كاحد إذل شخص كاحد،

 ؾبموعة.

كىو قابلية ىذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر مساحات غَت ؿبدكدة من  الشيوع كاالنتشار: -14
  حبيث تكتسب قوهتا من ىذا االنتشار اؼبنهجي لنمطها اؼبرف.العادل

كىو احمليط الذم تنشط فيو ىذه التكنولوجيات، حيث تأخذ اؼبعلومات  العالمية كالكونية: -15
مسارات ـبتلفة كمعقدة تنتشر عرب ـبتلف مناطق العادل، كىي تسمح لرأس اؼباؿ بأف يتدفق 

ؼبعامبلت التجارية اليت وبركها رأس اؼباؿ اؼبعلومايت فيسمح ؽبا إلكًتكنيا خاصة بالنظر إذل سهولة ا
 7بتخطي عائق اؼبكاف كاالنتقاؿ عرب اغبدكد الدكلية.

 

 
                                                           

 .206 - 205، صمرجع سبق ذكره كفارس بوباكور، ،بومالية سعاد -7
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 ج: مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعلومات 

 غَت مطلوبة،م اجملتمعات سواء كانت مطلوبة أـ إف ألم تكنولوجيا طبيعية اقتحاميو، دبعٌت أهنا تقتح
غَت مرغوب فيها، كذلك دبا تقدمو من سلع جديدة أك دبا تولده من حاجة إذل السلع  مرغوبة أـ

 8جديدة أك دبا تولده من حاجة إذل السلع اعبديدة أك اػبدمات.

ىذا االقتحاـ يعود عادة ألف التكنولوجيا تساعد أفراد اجملتمع يف فبارسة أعماؽبم اليومية البسيطة  
يع علومات يف اآلكنة األخَتة دل تًتؾ أم ؾبتمع إال كاقتحمت صبمنها كاؼبعقدة، كتكنولوجيا اؼب
 اؼبدنية، العسكرية، التجارية، التعليمية. أنشطتو سواء السياسية منها أـ

فتطبيقات ىذه التكنولوجيا ليست ؿبدكدة، بل مشلت حىت اؼبيادين اليت عجز االنساف عن   
ز ىنا على بعض التطبيقات اليت مّست عادل اقتحامها، كفتحت بذلك آفاؽ جديدة، إال أننا سنرك

 9االقتصاد على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر نوجز أىم ىذه التطبيقات يف االيت:

 قطاع االقتصاد (1
أعماؿ البنوؾ: اؽبدؼ منها ربسُت اػبدمة، سرعة الضبط للحسابات، مساندة الرقابة اؼبالية  ػػػػ أسبتة

 على البنوؾ.
 اؽبدؼ منو سرعة اػبدمة، تقليل العمل الورقي للعمليات بُت البنوؾ. ػػػ ربويل األمواؿ إلكًتكنيان:

 ػػ إقامة النماذج االقتصادية لتحليل أداء النظم االقتصادية كتقييم االسًتاتيجيات.
 ػػ إدارة االستثمارات: بتعظيم عائد االستثمارات ، كربليل اؼبخاطر.

فورية بث اؼبعلومات للمتعاملُت، استخراج ػػ نظم معلومات أسواؽ األكراؽ اؼبالية اؽبدؼ منها: 
 إحصائيات السبلسل الزمنية لتتَت أسعار األسهم كالسندات كاؼبؤشرات االقتصادية األخرل.

ػػ التصميم دبساعدة الكمبيوتر: سرعة تعديل كتعدد ذبارب التصميم كتوفَت جهد ما بعد التصميم 
 كاؼبواد الداخلة فيو.من خبلؿ قياـ النظاـ اآلرل بتحديد قوائم اؼبكونات 

 

                                                           
 .140، ص1996كالنشر، القاىرة، مصر، مركز األىراـ للًتصبة  ،آلماؿ كالتحديات"ا 21”أسامة الباز، مر  يف القرف -8
، ، عادل الكتب نشر, توزيع, طباعة ، القاىرة، مصرتكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات كاالتصاؿكماؿ عبداغبميد زيتوف،   -9

. كمعن النقرم، تكنولوجيا اؼبعلومات على أعتاب القرف اغبادم كالعشرين، دار الرضا للنشر، سوريا، 161 - 159، ص200
 .39  - 35، ص 1999، 2ج
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 مجاؿ التعليم كالتدريب  -2

نظم التدريب من خبلؿ احملاكاة لركاد الفضاء كالطيارين على قيادة اؼبركبات كىذا يقلل التكاليف  ػ
 كاؼبخاطر.

ػػ برؾبيات مساندة التعليم كالتعلم: اؽبدؼ منها زيادة إنتاجية اؼبعلم كالطالب يف مواجهة تضخم 
 كتعقدىا. اؼبادة التعليمية

ػػ نظم اؼبعلومات الًتبوية، كاليت تساعد على صياغة ككضع السياسات الًتبوية كالتخطيط الًتبوم 
 كجهود البحوث كالتنظَت يف ؾباؿ التعليم.

دكف استثناء يف ـبتلف ؾباالت اغبياة من  مستها ىذه التكنولوجيا،الاجملاالت اليت  كغَتىا من 
 ت، األمن كالقانوف، اإلعبلـ، البيئة كغَتىا من اجملاالت (. )الطب كالدكاء، النقل كاؼبواصبل
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 المطلب الثاني : استخداـ تكنولوجيا المعلومات )النظرية كاالثار(

 المعلومات تكنولوجيا نظرية )طومسوف( في استخداـ-1

يشَت إذل  اؼبعلومات ( إف استخداـ تكنولوجيا1991أكضح طومسوف كأخركف حسب نظريتو يف )  
من قبل  اؼبتوقعة فالفوائد 10.أدائها إدارية أك كربسُت مهمة لترض إكماؿ ذباه لسلوؾ أهنا

، تعكس آثار ؿبددة التكنولوجيا استخداـ كسلوكهم يف أداء كاجباهتم اؼبعلومات يف نظم مستخدمي
 الربامج أك التطبيقات من كعدد استخداـ كتواتر استخداـ، كثافة على القياس ىذا كيستند

 اؼبستخدمة.

عليها كل  يعملوف الذين اؼبوظفُت خبربة مهايكتدع اؼبعلومات لتكنولوجيا اؼبناسب االستخداـ إف  
 أداءىا. االدارة من ربسُت ذلك يبكن

 : استخداـاأمرين نب لبيتط التكنولوجيا استخداـ مفهـو ( أف1995دىو ) توكن طومس اقًتح  
 كربسي اؼبهاـ أداء على اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ كيقاس التكنولوجيا، استخداـ عدـ أك

 على تؤثر اليت ( فإف العوامل1991كآخركف ) طومسوف كضعو الذم للنموذج ككفق .11أدائها
 12.يلي كمال  ىي اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ

 اك اؼبوظف يشعرذبعل الفرد  اليت تلك العوامل بأهنا كاليت تعرؼ أك البيئية: االجتماعية أ( العوامل
 اؼبعلومات. تكنولوجيا مناسبة يف حالة استخدامو بيئة يتطلب بأنو

                                                           

10- Wijana, Nyoman. 2007. Utilization of Information Technology and its 
influence on individual performance on the rural banks in Tabanan regency. 
Journals. Udayana University; Bali – Indonesia. 
11- Setiawan, Imran. 2005. Effect of Information Technology Knowledge, 
Information Technology Utilization, Task-Technology Suitability Factors on 
Performance of Accountants. Thesis, University of Riau: Pekanbaru. 
12-Tjhai Fung Jin. 2003. "Analysis of Factors Affecting the Use of Information 
Technology and Utilization Effect of Information Technology on the Performance 
of Public Accountants". Journal of Business and Accountancy. 5 (1): 1-26. 
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حينما  اليت يشعر هبا اؼبوظف بالرضاء أك الراحة تفسَتىا كيبكن ب( سلوكيات األفراد كمشاعرىم:
 اؼبعلومات. تكنولوجيا باستخدامو يقـو بأداء مهمة

اؼبعلومات، أك  تكنولوجيا داىا مناسبة لطبيعة: أم أف تكوف اؼبهاـ اؼبطلوب آالمهمة ج( مالءمة
 تكنولوجيا مزايا استتبلؿ ربديدا أكثر بشكل كيظهر العكس بأف تكوف التكنولوجيا مبلئمة للمهاـ،

 اؼبهمة. كتوظيفها الحتياجات اؼبعلومات

من خبلؿ دراسة اؼبيزة التنافسية يف اؼبستقبل ككذلك  د( توفر عنصر القياس على المدل الطويل :
 اؼبعلومات تكنولوجيا الستخداـ التقدـ الوظيفي للموظفُت كزيادة كفاءة األداء كجودتو، فالدافع

 فقط. اغبالية االحتياجات تلبية كليس اؼبستقبل أيضا يتطلب النظر إليو يف

فهم كمن مث اصر التكنولوجيا أمر يصّعب الد عنأمر مهم فدرجة تعقي كىو : التكنولوجيا ك( تعقد
 اؼبتوفرة باؼبنظمة اإلدارية. استخداـ التكنولوجيا

 آثار استخداـ تكنولوجيا المعلومات -2

هنا خَت خالص بل و تكنولوجيا اؼبعلومات من مزايا إال أنو ال هبب النظر إليها على أرغم ما تقدم
سيتجلى لنا من خبلؿ ىذا اؼبطلب يف اطار على العكس من ذلك يف بعض اعبوانب، كىذا ما 

 13اغبديث عن اآلثار االجنبية كالسلبية الستخدامها.

 أ : اآلثار االيجابية .

اػبدمات اليت تقدمها شبكة االنًتنت يف التعليم، الطب، التجارة، االتصاالت، لقد زادت من ( 1
 يقاع الزمن .كاىلو قيود إ  شعور االنساف باغبرية، كرمت عن

العمل األكاديبي اعبامعي، كفتحت آفاقا االنًتنت يف تعزيز  فساىماما يف اجملاؿ العلمي،  (2
 ماـ البحث العلمي يف ـبتلف ؾباالتو.جديدة أ

                                                           

 .145-144، ص1998، نوفمرب 468، ؾبلة العريب، العددتنقمة ثورة المعلوما، بيخت ؿبمد -13
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تقدـ تكنولوجيا اؼبعلومات مواردا غنية، كتوفر اؼبعلومات يف ـبتلف ؾباالت اغبياة كاللهو، السفر  (3
قاش االلكًتكنية اليت تساىم يف تشجيع التفاعل كالتواصل كالسياحة فضبل عن منتديات اغبوار كالن

 بُت البشر.

تساعد االنًتنت االنظمة كاغبكومات كالتنظيمات التابعة ؽبا، كما تساعد القول اؼبعارضة يف  (4
 التواصل كتنظيم نفسها.

 ،التجاريةختلف الشركات كاؼبؤسسات كاف لثورة اؼبعلومات اثر كبَت على النشاط التجارم ؼب  (5
 تاحة السلع كاػبدمات للجمهور الكبَت.ككفرت إ فنمت التجارة االلكًتكنية،

ما يف نشر اؼبعلومات كالتنوير كالتواصل مهتؤدم الصحافة االلكًتكنية يف عصر اؼبعلوماتية دكرا  (6
 بُت الشعوب.

ع على كتساعد يف االطبل نواع الكتب،النًتنت على الًتكيج كبيع ـبتلف أهم شبكة اتس (7
 دبيات اليت ربظرىا بعض اغبكومات.األ

 ب: اآلثار السلبية 

بُت  أـ استمرار كجود التفاكت االجتماعي كاؼبعريف بُت الناس سواء داخل الدكلة الواحدة، -1
غنياء  فأصبحنا نسمع بفقراء كأ الدكؿ ككجود فئات اؼبهمشُت االميُت من عادل ثورة اؼبعلومات،

 ومات .اؼبعلومات يف عصر اؼبعل

نتفعُت أدخلت تكنولوجيا اؼبعلومات يف حياة البشر ما يسمى بالواقع االفًتاضي، يسمح للم -2
 ف يتبلعبوا مع اغبقائق التارىبية .كاؼبستثمرين ؽبذه الثورة أ

يضا، فاعبلوس لساعات طويلة بل كعلى الكبار أ تأثَت شبكة االنًتنت على االطفاؿ كنشأهتم، -3
كاالنتقاؿ من موقع آلخر بعيدا عن العادل الواقعي الذين يعيشوف فيو، كالكم اماـ شبكة االنًتنت 

 اؽبائل من اؼبعلومات اليت وبصلوف عليها يفرز ضتوطا نفسية كعصبية عليهم .

دؽ ؿ يف ملفاهتم اػباصة هبم كمعرفة أخرؽ حرمة األشخاص كالتنظيمات، عن طريق الدخو  -4
ًتاقات قد تطاؿ يف بعض االحياف حىت الرؤساء التفاصيل عن حياهتم اػباصة، ىذه االخ

 كالشخصيات البارزة .
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لؤلمن القومي للدكؿ كاجملتمعات، فضبل عن تدشينها نوع جديد  يرل فيها البعض أهنا هتديد -5
 من اغبركب ىي حركب اؼبعلوماتية، حيث ظهر نوع جديد من اعبرائم ىي جرائم اؼبعلوماتية .

فراد  ؽبا اثار سلبية على صحة األ الكهركمتناطيسية اليت تنشرىا ىذه التكنولوجيا،ف اؼبوجات إ -6
ف تبلـز عملية تج عن اؽبواتف النقالة، لذا هبب أكمرض االعصاب كالديسك كالسرطاف النا

 استخدامها مع فًتات رياضية كصحية .

 مسألة حقوؽ اؼبؤلف كالناشر اذ تزداد عمليات النسخ كالتقليد . -7

اعدت على انتشار النشاطات اؽبدامة كالسلبية، مثل ذبارة اؼبخدرات كذبارة اعبنس، س -8
 كاستدراج االطفاؿ اذل عادل اعبنس كاعبريبة ..... اخل .

ف، فبالرغم من على األقل حىت اآل إف ثورة اؼبعلومات دل ربقق شيئا يذكر لدعم الديبقراطية، -9
من خبلؿ الوسائل االلكًتكنية اليت ربقق الفورية كالتفاعلية الوعود بدعم عمليات اؼبشاركة اعبماىَتية 

لكًتكنية من خبلؿ شبكات االتصاؿ، دل وبدث شيء ذك وارية كما يقاؿ عن اإلصباعات اإلكاغب
هنا ؾبتمعات حىت اآلف كتشَت استطبلعات الرأم اليت أجريت يف الدكؿ اليت تصنف أ باؿ،

كما ظباء فبثليهم يف اجملالس التشريعية،  دبقدرهتم ربديد أراىقُت دل يكن % من اؼب33ف إ اؼبعلومات،
ناعة الكمبيوترات قلها ما ربدثو صدحا دبوارد البيئة الطبيعية ليس أف ثورة اؼبعلومات اغبقت تدمَتا فاأ

نو على النقيض من القوؿ بأف االلكًتكنيات سوؼ تقلل من الورؽ، فاف الطلب من ملوثات كما أ
 يزداد .
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 الث: التقارب التكنولوجيالمطلب الث

 أ: تعريف التقارب التكنولوجي

بأنو "التقاء تكنولوجيات ـبتلفة معان، أك انصهار تكنولوجيتُت أك أكثر  يعرؼ التقارب يف جوىره  
 14لتكوف شيئان جديدان وبمل صفات كل منها على حدا إال يكوف متفردا سباما يف صفاتو".

حدث ىذا االندماج أك التقارب نتيجة التطور اغباصل لكل عنصر من عناصر تكنولوجيا   
 اؼبعلوماتية من جهة كتكنولوجيا االتصاؿ من جهة أخرل، كىذا ابتداءن من اعبيل اػبامس.

لذا سنتناكؿ كل عنصر على حدة مع ذكر أىم التطورات اليت عرفها عرب الزمن كىذا لترض   
 .التبسيط كاإليضاح

 ب: طبيعة التقارب التكنولوجي

 المعلوماتية )العتاد كالبرمجيات(-1
لقد عرؼ العتاد اؼبعلومايت تطورات متعددة من مرحلة إذل أخرل, كل مرحلة أك ؿبطة من العتاد: -أ

احملطات يعرب عنها يف اؼبراجع اؼبتخصصة بػػ )أجياؿ اغباسوب(، لذا سنعرؼ ىنا اغباسوب كنذكر 
   أىم ىذه اؼبراحل.

يعرؼ اغباسوب أنو " آلة تقـو بأداء العمليات اغبسابية كاؼبنطقية على تعريف الحاسوب:  -1
 15البيانات الرقمية بوسائل إلكًتكنية، كربت ربكم الربامج اؼبختزنة بو".

لكًتكين مكوف من ؾبموعة آالت تعمل معا، مصمم إكما يعرؼ كذلك: "بأنو عبارة عن جهاز   
نات بسرعة كدقة، كيقـو ىذا اعبهاز بقبوؿ البيانات كتلقيها كزبزينها آليان، مث ؼبعاعبة كتشتيل البيا

هبرم عليها العمليات اغبسابية كاؼبنطقية اؼبقارنة بُت شيئُت أك أكثر، مث يستخرج كيستخلص ىذه 
العمليات، كل ذلك كفقان كإتباعان لتوجيهات ؾبموعة تفصيلية بأمر كتعليمات تسمى برامج، كىذه 

                                                           
" ،  ؾبلة الكمبيوتر كاالتصاالت كااللكًتكنيات،  دار الصياد انًتناشيوناؿ،  بَتكت،  عالم يصاغ من جديدمقاؿ بعنواف: "  -14

 .37، ص2002، فرباير 12، العدد18اجمللد
 .7، ص199، د. ف، ؿ التجارمالحاسب اآللي في المجاؿبمد الفيومي ؿبمد كظبَت كامل،  -15
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مج معدة كـبزنة مسبقان، كيقـو اغباسب بأداء العمليات على البيانات الرقمية كاألجبدية أك عليها الربا
 16معان".

 17كيتميز اغباسوب بعدة خصائص منها:

 الدقة يف أداء العمليات. -
 السرعة العالية اليت تساعد على توفَت الوقت يف أداء العمليات. -
 كعدـ االقتصار على أداء عمل كاحد فقط. اؼبركنة يف تأدية العديد من األعماؿ -
 السعة الكبَتة يف ربزين البيانات كالسرعة يف اسًتجاعها عند الطلب. -
قابلية التوسع كالنمو يف ذاكرتو األصلية كالذاكرات الثانوية اليت تلحق بو، كإضافة ملحقات  -

 مساعدة
 تطور الحاسوب )األجياؿ(  -2

 (1959-1946( الجيل األكؿ )1

من حبلؿ  1946 -1944مابُت Pennsylvaniaهر ىذا اعبيل من اغبواسيب جبامعة ظ  
" لتصميم كإنشاء أكؿ حاسبة إلكًتكنية Eckert" " ك إيكارتMushily" أعماؿ موشلي
 1800ىذه اآللة كانت تعمل دببدأ الصمامات اليت ربتويها تبل    ENIAC.عرفت باسم

 ن قاعة.صماـ، كما شتلت ىذه اآللة لوحدىا أكثر م

كما كانت تستهلك الكثَت من الطاقة مع إفرازىا الكثَت من اغبرارة، حيث كاف يتطلب مساحة   
 18طنان. 30مًتا مربعا لًتكيزه، ككاف يزف قرابة  160تناىز 

 19كعموما سبيز ىذا اعبيل دبا يلي:

                                                           
، 9، ؾبلة مستقبل الًتبية العربية, اجمللدالتقنية الحديثة كالتنمية البشرية االنتقائيةنادية جرب عبداهلل كعثماف حسُت عثماف،  - 16

 .273، ص2003، أكتوبر 31العدد
 .58، صمرجع سبق ذكرهؿبمد ؿبمد اؽبادم،   -17
 .17، ص2003، د.ف، ات االتصاؿ الحديثةالمعلوماتية كشبكعبداجمليد ميبلد،  -18
 .111 - 110، ص مرجع سبق ذكرهعبلء عبدالرزاؽ الساؼبي،  -19
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تتيَت  استخداـ الصمامات االلكًتكنية اؼبفرغة، ككانت درجات اغبرارة العالية تؤدم إذل -
.  الصمامات دبعدؿ صماـ كل يـو

 كانت عملية الربؾبة تتم بواسطة لتة اآللة. -
 سرعة تنفيذ العمليات بطيئة. -
فإف حجم آالت اعبيل األكؿ كبَت كوبتاج إذل  ،نتيجة الستخداـ الصمامات االلكًتكنية اؼبفرغة -

 مكاف كاسع.
 تنتج من الصمامات اؼبفرغة.ربتاج إذل تربيد كبَت نظران للحرارة الكبَتة اليت  -
 (  1965-1959ني )( الجيل الثا2

نظران للمساكئ اليت كاف يبتاز هبا اعبيل األكؿ من اغبواسيب، دأبت جهود الباحثُت ألجل إلتاء   
ات ينمنذ اػبمسي ،Transistor ىذه األخَتة فأشبرت ىذه اعبهود بإمكانية استعماؿ ترانزستور

 20سنوات. 10ترانزكستور الذم اجتاح كل سوؽ االلكًتكنيات يف أقل من شهد تعميم استعماؿ 
 IBM1401 ،ATLAS.21حيث عوض مكاف الصمامات اؼبفرغة, كمن أبرز أنواع ىذا اعبيل

كقد ساعدت ذلك يف التتلب على مشكلة اغبرارة كتقليل معدالت األخطاء كالتوقف، كما كفر يف 
 22د ساىم يف تقليل التكلفة عما كانت عليو يف اعبيل األكؿ.الطاقة الكهربائية البلزمة للتشتيل، كق

فخبلؿ ىذه اؼبرحلة اكتشفت أكذل الشبكات اؼبعلوماتية، كما أمكن للمربمج استعماؿ لتة تناسب   
يف اؼبيداف العلمي، كلتة كوبوؿ  Fortranنوع اؼبشكلة اؼبطركحة، فاستعملت لتة فورتركف 

Cobol ن لتات الربؾبة مثل بسكاؿ يف ميداف التسيَت، كغَتىا مPascal.23 

 أىم خصائص ىذا اعبيل ما يلي :

 استخداـ ترانزستور بدأت تظهر أجهزة صتَتة. -
 سرعة تنفيذ العمليات. -
 استخداـ ذاكرة القلوب اؼبمتنطة. -

                                                           
20-Diane-Gabrielle Tremblay, OP.cit, P187 

 .63، ص1996، عصمي للنشر كالتوزيع, القاىرة، مصر، ، تقنية المعلومات كمكتبة المستقبلأبوبكر ؿبمود اؽبوش - 21
 .60، صمرجع سبق ذكره ؿبمد ؿبمد اؽبادم، - 22

23-Diane-Gabrielle Tremblay, OP.cit, P187 
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 استخدمت أنظمة التحكم يف اإلدخاؿ كاإلحراج. -
 استخدمت لتات عالية اؼبستول مثل الفورتركف، كوبوؿ. -
 (1970-1964الثالث )( الجيل 3

خبلؿ سنة  Bacicتطوير لتات برؾبة متطورة على غرار لتة اؼبربؾبة بيسيك  يف ىذا اعبيل مت    
، كما سبيز ىذا اعبيل بتطوير نظم 1976خبلؿ سنة  Paccalكلتة الربؾبة باسكاؿ  1964

حواسيب ، كما مت إحداث أكؿ شبكة Unixتشتيل اغبواسيب، كخاصة نظاـ التشتيل يونيكس 
 24موزعة بُت أربعة جامعات أمريكية.

 أىم ما ميز ىذا اعبيل من اغبواسيب:

 السرعة الفائقة كالدقة اؼبتناىية كإمكانية التخزين الكبَتة. -
استخداـ نظاـ اؼبشاركة يف الوقت، أم إمكانية استتبلؿ موارد اغباسوب من طرؼ عدد  -

 ًتؾ.مستعملُت بصفة متزامنة، كىو نعربه بالوقت اؼبش
 (  1970( الجيل الرابع )بداية 4

( اليت تعتمد  Micro processorsاعبيل باكتشاؼ كتطوير اؼبعاعبات اؼبيكركبية) ارتبط ىذا  
تقنية دمج أكرب عدد فبكن من اؼبكونات األساسية على شروبة كاحدة، كما مت التوصل فيو لصناعة 

تناىي الصتر كلكن بسعات زبزينية كبَتة الذاكرات اؼبعتمدة على شرائح السيلكوف ذات اغبجم اؼب
جدا، فبا أدل إذل انتشار الكمبيوترات الشخصية اليت أصبحت تؤثر يف كثَت من ؾباالت اغبياة 

 كأىم ما يبيز ىذا اعبيل:25اؼبعاصرة.

 زيادة إمكانية كطاقة كحدكث اإلدخاؿ كاإلخراج. -
 بالعمل كقتان أطوؿ كقدرة أعلى كسرعة فائقة.الدكائر اؼبتكاملة ذات الشرائح العجيبة اليت سبتاز  -
تشتيل أكثر من برنامج يف كقت كاحد حسب ترتيب الذم كضعت بو الربامج اؼبراد تنفيذىا  -

 بوحدات الدخوؿ.
 

                                                           
 18، صمرجع سبق ذكرهعبداغبميد ميبلد،  -24
 .60، ص مرجع سبق ذكرهؿبمد ؿبمد اؽبادم،  -25
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 ( الجيل الخامس  )اآلف نحو المستقبل(5

كالواليات ىذا اعبيل يف طريقة للظهور، فالعديد من مشاريع األحباث مستمرة يف كل من الياباف   
اؼبتحدة األمريكية كأكربا، ؽبذا النوع من اغبواسيب )الذكية(, كاليت يبكنها القياـ بالكثَت من أعماؿ 

 اؼبكاتب يف القرف اغبادم كالعشرين.

كبالتارل 26اآللة.صوت يف االتصاؿ بُت اؼبستخدـ،  ف يريدكف إدماج اللتة العادية، كتابة،فالباحثو   
ارع فيو كتتزايد االستثمارات كبو تطويره، حبيث تزداد قدراتو على قراءة ىو جيل اؼبستقبل الذم تتس

ككتابة لتات عديدة أك التفكَت مليا إذل حد يشبو العملية اليت يقـو هبا اؼبخ البشرم، كبذلك سيضم 
الكمبيوتر اؼبستهدؼ أك السوبر كمبيوتر على دكائر متكاملة أكرب كثَتا من سابقتها على كما 

 27ذاكرات األجهزة اغبالية.سيحتوم على 

 البرمجيات -ب

دكف برؾبيات معينة علومات دبثابة الركح يف اعبسد فمن كيعد ىذا العنصر من مركبات تكنولوجيا اؼب  
فمن اؼبعلـو أف استخداـ اغباسوب يف  ،ن العتاد التكنولوجي السابق الذكرال يبكن االستفادة م

البيانات، كبذلك اقتصرت تطبيقاتو على اجملاالت اإلدارية اؼبرحلة األكذل ألغراض اغبساب كمعاعبة 
كالتجارية كسجبلت األفراد كالركاتب، مث بعد ذلك ليصبح آلة ؼبعاعبة اؼبعلومات، متجاكزان بذلك 
العمليات اغبسابية البسيطة اػباصة دبعاعبة البيانات اػباـ، ليربز العبلقات بينها من أجل استخبلص 

الصور كليات كمؤشرات كربليبلت إحصائية، من أمثلة تطبيقات اؼبعلومات  اؼبعلومات اؼبصفاة يف
 نظم دعم القرار كبنوؾ اؼبعلومات.

لتأيت بعد ذلك مرحلة جديدة، خاصة مع ارتقاء أساليب الذكاء االصطناعي ارتقت ىذه اآللة   
ظمها اػببَتة الصماء لتصبح آلة معاعبة معارؼ، كىكذا خرج إذل الوجود مفهـو ىندسة اؼبعرفة كن

اليت رباكي اػببَت البشرم كتلك اؼبستخدمة يف تشخيص األمراض، مث ظهور النظم الذكية اليت تقرأ 
كتسمع كترل كسبيز األشكاؿ كالرموز كاؼبسافات كنظم ربل اؼبسائل كتربىن النظريات كتتخذ 

ذاتية لتطوير القرارات، بل تؤلف النصوص كتولد األشكاؿ أيضا، منها إذل نظم ذكية ذات قدرة 

                                                           

.Diane-Gabrielle Tremblay, OP.cit, P190 -26 
 .61، صمرجع سبق ذكرةؿبمد ؿبمد اؽبادم،  -27
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نفسها بنفسها، نظم تتكيف مع البيئة احمليطة هبا، كتتعلم تلقائيان من أخطائها كما تتعلم من 
 28متتَتات ما هبرل حوؽبا.

ذبدر اإلشارة ىنا أنو يف اعبيل الرابع من نظم اغباسوب كاؼبعلومات، كاف شق العتاد ىو صاحب   
 الوقت ذاتو الذم كانت تعمل فيو العناصر األساسية الكلمة العليا يف فبلكة تكنلوجيا اؼبعلومات، يف

لتكنولوجيا اؼبعلومات )عتاد، برؾبيات، شبكات( بصورة شبو مستقلة عن بعضها البعض، ابتداءن من 
اعبيل اػبامس كما بعده من اندماج ىذه العناصر الثبلثة انتقلت السيادة من شق العتاد إذل شق 

ـ نظم الربؾبيات ىو اغباكم بأمره، كىكذا انزكت الربؾبيات، كأصبح من يقبض على زما
" رائدة مسَتة الربؾبيات، Microsoft" رائدة قافلة اعتاد لتربز شركة "ميكركسوفت IBMشركة"

كهبذا تبوأ العنصر الذىٍت موقعو على قمة منظومة تكنولوجيا اؼبعلومات مؤكدا بذلك ارتفاع الفكر 
 29وم يفوؽ يف أنبيتو اؼبوارد اؼبادية الطبيعية كانت أك مالية.عن اؼبادة، كأنبية اؼبعلومات كمورد تنم

 تكنولوجيا االتصاؿ -2

لقد عرفت كسائل االتصاؿ ىي األخرل تطورات معينة، ىذه التطورات قسمت إذل طبسة ثورات،   
الثورة األكذل كانت عندما استطاع اإلنساف أف يتكلم، أما الثورة الثانية ىي األخرل عندما اخًتع 

سومريوف أقدـ طريقة للكتابة، حيث استطاعوا الكتابة على الطُت اللُت، كذلك منذ حوارل ال
سنة قبل اؼبيبلد، لكن ما يعاب على ىذه الطريقة ىي التكلفة الباىظة كاحتكارىا من  3600

مث بعد ذلك ظهرت الطباعة مشكلة الثورة الثالثة يف ؾباؿ االتصاؿ، 30طرؼ رجاؿ الدين كاألغنياء.
بفضل "يوحنا جو تربج" مث بعد ذلك ظهرت الثورة الصناعية حيث عرفت التجارة  15قرف يف ال

كنظم التصنيع تطوران كبَتان، فبا استدعى أك كّلد احتياجان كبَتان لنظم االتصاؿ أكثر فعالية لتبادؿ 
، مث بعد ذلك اكتشف "جراىاـ بل" اؽباتف 1937اؼبعلومات فتم اكتشاؼ التلتراؼ يف عاـ 

مان نفس تكنولوجيا التلتراؼ مستفيدان بذلك من قوة كسرعة التيار الكهربائي يف نقل الصوت مستخد
عرب األسبلؾ النحاسية, كعرفت ىذه اؼبرحلة بالثورة الرابعة، فقد عرفت ىذه اؼبرحلة عدة تطورات يف 

                                                           
 .71، ص2001، سلسلة عادل اؼبعرفة، إصدار ثاين، ديسمرب ة كعصر المعلوماتالثقافة العربي ،نبيل علي - 28
 .72ص  ذكره، سبق المصدر ،نبيل علي - 29
، 2003، القاىرة، مصر، 3، الدار اؼبصرية اللبنانية، طتكنولوجيا االتصاؿ في عصر المعلوماتحسن عماد مكاكم،  -30
 .42ص
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" كالقرص اؼبسطح بفضل العادل T.Edisonؾباؿ االتصاؿ أنبها جهاز الفوتوغراؼ عن طريق"
، كىي 1896" البلسلكي Marconi" كاكتشاؼ ماركوين "Berlingerألؼباين ايبيل برلنجر" ا

كما  31اؼبرة األكذل اليت ينتقل فيها الصوت اذل مسافات بعيدة نسبيان ما بدكف استخداـ األسبلؾ.
، مث الواليات 1919كاف االؼباف كالكنديوف اكؿ من بدأ يف توجيو خدمات الراديو اؼبنتظمة عاـ 

، مث بعد ذلك بدأت ىذه األخَتة يف بث خدمات التلفزيوف التجارم 1920تحدة األمريكية عاـ اؼب
 .1941سنة 

ما الثورة اػبامسة يف ؾباؿ االتصاؿ بدأت من النصف الثاين من القرف العشرين حىت يومنا ىذا، أ  
برز كلعل أ سابقة،مامو كل ما ربقق يف عدد قركف يتضاءؿ أ حيث عرفت من اشكاؿ التكنولوجيا ما

 مظاىر التكنولوجيا ذلك االندماج الذم حدث بُت ظاىرة تفجر اؼبعلومات كثورة االتصاؿ .

ىذه الثورة ذبسدت يف استخداـ االقمار الصناعية كنقل االنباء كالبيانات كالصور عرب دكؿ   
ق البيانات ضف اذل ذلك بناء شبكات االلياؼ الصوتية تصل سرعة تدفأالقارات بطريقة فورية، 

يف ثانية  -مثبل عربىا اذل بليوف نبضة يف الثانية، كىي سرعة تتيح نقل مائة الف صفة لدائرة معارؼ
إف  غاين، كموسيقى،أ فبلـ،أ عبلـ مرئي ،، كاألىم من ذلك أهنا تتيح ضخ سلع ثقافية من إكاحدة 
ي النقي ذم السعة الذىيب، كراء تطور شق االتصاالت تكمن يف استخداـ التدفق الضوئ الفكر

العالية بدال من التيار الكهربائي ؿبدكد السعة اؼبعرض للتشويش كالضوضاء كالتصنت، مع اؼبعدؿ 
اؽبائل يف تبادؿ اؼبعلومات كفرة الوسيط الضوئي، دل تعد اؼبشكلة ىي شح اؼبعلومات كما كانت 

ف دل تزد إي مشكلة ال تقل فراط اؼبعلومات كىكيقصد بو إ عليو اغباؿ يف اؼباضي، بل النقيض منها،
 32عن سابقتها.

 

 

 

                                                           
 .72، ص سبق ذكرهالمصدر حسن عماد مكاكم،  - 31
 .72، صمرجع سبق ذكره(، 2001نبيل علي) - 32
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 الوظيفي كاألداء المعلومات تكنولوجيا استخداـ بين الرابع: العالقة المطلب

 كعن إنتاجها يف التميز عن الباحثة للمنظمات ؿبفزان  عامبلن  اؼبعلومات تكنولوجيا أصبحت   
 فرص خلق يف اؼبعلومات تكنولوجيا الستخداـ اؼبنظمات تسارعالذم  أدائو يف كالفعالية الكفاءة
 -:33مثل عدة ؾباالت يف كمبتكرة جديدة

 الوظيفي. األداءمستول  رفع -

 اإلدارية. القرارات ربسُت -

 اإلجراءات.تيسَت  -

 اؼبتاحة. للموارد األمثل ستتبلؿاال -

 اإلدارية. كالعمليات اؽبيكل يفتتيَتات  إجراء -

 اؼبالية. األنظمة ربديث -

 التكنولوجيا. ىذه استخداـ كيفية على العاملُت تدريب -

 اؼبنظماتتسعى  كاليت العالية األداء معايَت وبقق كدبا صحيح بشكل عملها لضماف كذلك  
 لتحقيقها. 

 -يف : تتمثلز اؼبتمي كاألداء اؼبعلومات تكنولوجيا بُت القائمة العبلقة فإف لذا

 أقل كبتكلفة متناىية كدقة ككفاءة بسرعة األعماؿ إقباز خبلؿ من الوظيفي األداء ربسُت -1
 العاملُت. أداء معدؿ كزيادة

 لتخطيط فيا لوقت ستتبلالا ؽبم يتيح فبا اؼبدراء عاتق على اؼبلقاة الركتينية الوظيفية ألعباء تقليبل 2
 العليا. اإلدارة كفعالية كفاءة رفع يف يسهم فبا للمنظمة العامة السياسات كرسم سًتاتيجياال

                                                           
" دراسة ميدانية يف اثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظمي"  22/2009ؾبلة كلية بتداد للعلـو االقتصادية العدد  -33

 . 146الشركة العامة للصناعات الكهربائية، جامعة بتداد، ص 



 

29 
 

 على طبلعلبل فرص من توفره ما خبلؿ من اؼبنظمة ذباه العاملُت كالوالء نتماءاال شعور زيادة -3
 القرار. صنع عملية يف مشاركتهم تعزيز يف يسهم فبا سهل بشكل اؼبعلومات

 كالتطوير بالبحث ىتماـاال زيادة يربز فبا التنافسية اؼبيزة ىدؼ ربقيق كبو اؼبنظمة يدفع -4
 الفردية. القدرات كتنمية كبناء تعزيز يف يسهم الذم كالتدريب

 كانت مهما منظمة أم يف العليا اؼبستويات يف اإلدارية كالتوجهات التنظيمية الثقافة إف -5
 عكسفبا ين اؼبعلومات تكنولوجيا ستخداـا كبو التوجو يف ممه دكر ؽبا اإلدارية عملياهتا ـبرجات

 ككل. اإلدارية العملية تطور كتبٍت للعملى شكل البيئة التنموية عل سلبا

 كالنمو بالبقاء متعلقة األجبلؿ طويلة أىدافها ربقيق يف اؼبنظمة فعالية زيادةإذل  تؤدم -6
 القرارات زباذا عملية فعالية كربسُت اؼبعرفة كنقل التعلم عمليات ربسُت خبلؿ من كذلك كاالستمرار

،  التنسيق عملية كربسُت كخارجها اؼبنظمة داخل اإلدارية االتصاالت ملياتع كزيادة جودهتا كزيادة
 اؼبنظمة. أىداؼ إلقباز اإلدارية كالوحدات اؼبستويات ـبتلف يب

 االعتماد خبلؿ من تكلفة بأقل اؼبختلفة مواردىا استتبلؿ يف اؼبنظمة كفاءة زيادةإذل  تؤدم -7
 كتقليل األداء نوعية ربسُت يف يسهم فبا كأنشطتها عملياهتا أداء يف اآلرل اغباسب إستخداـ على

 العاملُت. أداء مستويات بُت التفاكت

 عملية كتفعيل كاػبارجية الداخلية األسواؽ يف اؼبنظمة أماـ اؼبتاحة الفرص زيادة على تساعد -8
 كالتجديد. بتكاراال

 كالقضاء بعضها مع اؼبختلفة اإلدارية الوظائف ربط على اؼبعلومات تكنولوجيا ستخداـا يساعد -9
كمستول  العاملُت إنتاجية زيادة يف يسهم فبا اؼببذكؿ كاعبهد األخطاء من كالتقليل زدكاجيةاال على
 ككل . اؼبنظمة أداء
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 المبحث الثاني: مفهـو األداء الوظيفي

 المطلب األكؿ: تعريف األداء الوظيفي

الباحثُت كاؼبفكرين يف حقل اإلدارة ذلك ألف العامل البشرم أثار موضوع األداء الوظيفي اىتماـ   
ىو ؿبور اغبقيقي لو يف اؼبنظمات اإلدارية، كما أنو يعترب أحد اؼبؤشرات الدالة على مستول كفاءة 

 العاملُت كبلوغهم مستول اإلقباز اؼبطلوب كفق اإلمكانيات اؼبتاحة.

  أ: تعريف األداء الوظيفي

تعٍت الكلمة  34: يؤدم، ينجز، يؤدم كفقا لعرؼ معُت، يعمل.performالفعل من كلمة أداء   
كما تعٍت ؿبافظة أحد طريف عقد على كعد أك اتفاؽ قطعة أك قيامو   35النجاح اؼببلحظ كاؼبستتل.

األداء كلمة مًتصبة عن الكلمة البلتينية ك اليت تشَت إذل تأدية عمل أك إهناء  36دبا ىو مطلوب منو.
 37دبعٌت القياـ بفعل يساعد على الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبسطرة. ،مةنشاط أك تنفيذ مه

 لقد تعددت التعاريف اليت تناكلت مفهـو األداء الوظيفي نذكر منها:

األداء الوظيفي يشَت إذل درجة ربقيق كإسباـ اؼبهاـ اؼبكونة لوظيفة الفرد، كىو تعريف حسن " 
متطلبات الوظيفة. كغالبا ما وبدث لبس كتداخل بُت يعكس الكيفية اليت وبقق أك يشبع هبا الفرد 

 38األداء كاعبهد يشَت إذل الطاقة اؼببذكلة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد.

نبلحظ من خبلؿ ىذا التعريف أف األداء الوظيفي يبثل الوسيلة اليت من خبلؽبا يشبع الفرد   
 متطلبات كظيفتو.

                                                           
اؼبكتبة الوطنية، عماف  البشرم )المفهـو كأساليب القياس كالنماذج (،، تكنولوجيا األداء الدحلو فيصل عبدالرؤكؼ -34

 .95، ص2001
35- Larousse de poche, edition mise a jour larosse, paris,2000. 
36-Dictionary of economics, librairie du liban, 1999. 

 . 439، ص 1989الفكر العريب، اإلسكندرية،  ، دارالتخطيط اإلستراتيجي في قطاع األعماؿ كالخدماتخطاب عيادة،  -37
 .216، ص 1999، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشرية، المكتب الجامعي الحديثحسن راكية ؿبمد،  -38
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نو:" قياـ الفرد باألنشطة كاؼبهاـ اؼبختلفة اليت يتكوف منها عملو، كيبكننا أف مبيز أ على يعرفو عاشور
بُت ثبلثة أبعاد جزئية يبكن أف يقاس أداء الفرد عليها كىذه األبعاد ىي كمية اعبهد اؼببذكؿ، نوعية 

  39اعبهد كمبط األداء ".

اصة بالتنظيم إذل عدد من على أنو:" قدرة اإلدارة على ربويل اؼبدخبلت اػب يعرفو آخركف
 40اؼبخرجات دبواصفات ؿبددة كبأقل تكلفة فبكنة".

على أنو :" جهد منسق للقياـ دبهاـ تتضمن ربويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات ذات  يعرفو آخركف
جودة تتفق مع مهارات كقدرات كخربات العاملُت دبساعدة العوامل الدافعة، بيئة العمل اؼببلئمة 

 41هد بدقة، أقصر كقت كخربة العاملُت.على القياـ هبذا اعب

على أنو:" ؿبصلة السلوؾ اإلنساين يف ضوء اإلجراءات كالتقنيات اليت توجو العمل  يعرفو آخركف
 42كبو ربقيق األىداؼ اؼبرغوبة".

يتضح فبا سبق تعدد تعاريف األداء الوظيفي فمنهم من يرل أنو حصيلة جهد، كمنهم من يرل   
 ل أنو إقباز عمل، ككخبلصة األداء الوظيفي على مايلي:أنو سلوؾ كمنهم من ير 

 الناتج الذم وبققو اؼبوظف. -1

 ىو ؿبصلة التفاعل بُت كل من اعبهد، القدرات كإدراؾ الدكر. -2

 ىو عملية تتضمن ربويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات. -3

                                                           
 .26-25، ص 2005، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، ، السلوؾ اإلنساني في المنظماتعاشور أضبد صقر -39
" من كجو نظر العاملُت يف مركز األمَت القة الجودة الشاملة باألداء الوظيفي في القطاع الصحيعالعمَتة ؿبمد عبدالعزيز،  -40

، رسالة ماجستَت يف العلـو اإلدارية، كلية الدراسات العليا أكادمية ب للقوات اؼبسلحة دبدينة الرياض"سلطاف ؼبعاعبة أمراض القل
 .51، ص 2003نايف العربية للعلـو األمنية ، السعودية، 

، دراسة مسحية على ضباط كلية القيادة كاألركاف للقوات الثقافة التنظيمية كدكرىا في رفع مستول األداءاػبليفة زياد سعيد،  -41
، 2007اؼبسلحة السعودية، رسالة ماجستَت يف العلـو اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية السعودية، 

 .34ص 
" دراسة العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار كعالقتو بمستول أدائهمالرباىيم فيصل بن فهد بن ؿبمد،  -42

مسحية على اؼبوظفُت يف ؾبلس الشورل" ، شهادة ماجستَت يف العلـو اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، كلية الدراسات 
 .38 ، ص2008العليا، السعودية، 
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 ىو ؿبصلة التفاعل بُت كل من الدافعية، بيئة العمل كالقدرة على اإلقباز. -4

 جهد منسق من أجل إقباز العمل بدقة، أقصر كقت كأقل تكلفة. -5

 سلوؾ وبقق نتيجة. -6

 ب: أىمية األداء الوظيفي 

 لؤلداء الوظيفي أنبية كبَتة يف أية منظمة نذكر منها:

تتألف أم عملية من عدة مراحل حىت زبرج للوجود كتنتج منتجات كربقق األىداؼ اؼبصممة  -1
ؽبا، كما أهنا ربتاج إذل عدة موارد تتفاعل مع بعضها البعض لتنتج مادة جديدة ربقق أىدافها، كقد 
تكوف العملية ملموسة مثل عمليات اإلنتاج الصناعي، أك غَت ملموسة مثل عمليات تقدًن 

ت يف اجملاالت اؼبختلفة، كاألداء ىو اؼبكوف الرئيس للعملية، كىو اعبزء اغبي منها ألنو مرتبط اػبدما
اإلنساف ) العنصر البشرم ( الذم يدير العملية كوبوؿ اؼبواد اغباـ ) اؼبوارد( إذل مواد مصنعة ذات 

ا كقيمة جهد قيمة مادية، يتم بيعها للمستهلك بقيمة أعلى من قيمة اؼبوارد اليت استخدمت فيه
كعمل ) انتاجية ( العنصر البشرم، كبذلك ربقق الربح، كعليو فإف ثبات كلفة اؼبوارد كتفعيل إنتاجية 
العنصر البشرم هبعلنا نصل إذل أىداؼ اؼبنظمة بأفضل فعالية كأفضل قدرة كأقل كلفة كأكثر 

 43رحبا.

اح كالتقدـ باعتباره الناتج لؤلداء الوظيفي أنبية كبَتة داخل أية منظمة رباكؿ ربقيق النج -2
النهائي حملصلة صبيع األنشطة اليت يقـو هبا الفرد أك اؼبنظمة، فإذا كاف ىذا الناتج مرتفعا فإف ذلك 

فاؼبنظمة تكوف أكثر استقرارا كأطوؿ بقاء  44يعد مؤشرا كاضحا لنجاح اؼبنظمة كاستقرارىا كفعاليتها.
القوؿ بشكل عاـ أف اىتماـ إدارة اؼبنظمة كقيدهتا  حُت يكوف أداء العاملُت متميزا، كمن مث يبكن

دبستول األداء يفوؽ عادة اىتماـ العاملُت هبا، كمن مث فإف األداء يف أم مستول تنظيمي داخل 
اؼبنظمة كيف أم جزء منها ال يعد  انعكاسا لقدرات كدكافع اؼبرؤكسُت فحسب بل ىو انعكاس 

                                                           
 .99 -98، ص مرجع سبق ذكرهالدحلو فيصل عبد الرؤكؼ،  - 43
" دراسة العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار كعالقتو بمستول أدائهمالرباىيم فيصل بن فهد بن ؿبمد،  - 44

للعلـو األمنية، كلية الدراسات العليا، مسحية على اؼبوظفُت يف ؾبلس الشورل"، شهادة ماجستَت يف العلـو اإلدارية، جامعة نايف 
 .40، ص 2008السعودية، 
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ترجع أنبية األداء الوظيفي بالنسبة للمنظمة إذل ارتباطو  لقدرات كدكافع الرؤساء كالقادة أيضا؛ كما
بدكره حياهتا يف مراحلها اؼبختلفة اؼبتمثلة يف )مرحلة الظهور، مرحلة البقاء ك االستمرارية، مرحلة 
االستقرار، مرحلة السمعة كالفخر، مرحلة الريادة ( إذ أف قدرة اؼبنظمة على زبطي مرحلة ما من 

 45أكثر تقدما إمبا يعتمد على مستول األداء هبا. مراحل النمو كالدخوؿ

كما ال تتوقف أنبية األداء الوظيفي على مستول اؼبنظمة فقط بل تتعدل ذلك إذل أنبية األداء  -3
 46يف قباح خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف الدكلة.

 ج: العناصر األساسية لألداء الوظيفي

 47لؤلداء الوظيفي يبكن حصرىا فما يلي: ىناؾ عدة عناصر أك مكونات أساسية

كيشمل اؼبعارؼ العامة، اؼبهارات الفنية كاؼبهنية الرباعة كالقدرة على  المعرفة بمتطلبات العمل: -1
 التنظيم كتنفيذ العمل دكف الوقوع يف األخطاء؛ كما يبتلكو الفرد من خربات العمل.

اؼبوظف إقبازه يف الظركؼ العادية  : أم مقدار العمل الذم يستطيعكمية العمل المنجز  -2
 للعمل كمقدار سرعة ىذا اإلقباز.

كتشمل اعبدية، التفاين يف العمل، قدرة اؼبوظف على ربمل مسؤكلية العمل  المثابرة كالوثوؽ:-3
كإقباز األعماؿ يف أكقاهتا احملددة، كمدل حاجة ىذا اؼبوظف لئلرشاد كالتوجيو من قبل اؼبشرفُت 

 و.كتقييم نتائج عمل

  

                                                           
بإمارة مكة اؼبكرمة، رسالة  األنماط القيادية كعالقتها باألداء الوظيفي من كجهة نظر العاملينالشريف طبلؿ عبداؼبالك،  -45

 .2004اض، ماجستَت يف العلـو اإلدارية، جامعة نايف للعلـو األمنية، كلية الدراسات العليا، الري
 .40، ص ، مرجع سبق ذكرهالرباىيم فيصل بن فهد بن ؿبمد -46
 .52، ص ، مرجع سبق ذكرهالعمَتة ؿبمد بن عبدالعزيز  -47
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 المطلب الثاني : محددات األداء الوظيفي

يتطلب ربديد مستول األداء الفردم معرفة العوامل اليت ربدد ىذا اؼبستول كالتفاعل بينها، يبيز   
 48بعض الباحثُت بُت ثبلثة ؿبددات لؤلداء الوظيفي ىي:

 حيث يشَت اعبهد اؼببذكؿ إذل الطاقة اعبسمية كالعقلية اليت يبذؽبا الفرد ألداء مهمتو. الجهد: -1

ىي اػبصائص الشخصية اؼبستخدمة ألداء الوظيفة، كاليت ال تتتَت أك تتقلب خبلؿ القدرات:  -2
 فًتة زمنية قصَتة.

ركرم توجيو جهوده يف يشَت إذل االذباه الذم يعتقد الفرد أنو من الض إدراؾ الدكر أك المهمة: -3
العمل من خبللو، كتقـو األنشطة كالسلوؾ الذم يعتقد الفرد بأنبيتها يف أداء مهامو بتعريف إدراؾ 
الدكر، كلتحقيق مستول مرضي من األداء، البد من كجود حد أدىن من االتقاف يف كل مكوف من 

هد، القدرات كإدراؾ الدكر أك فاألداء الوظيفي ما ىو ؿبصلة تفاعل بُت كل من اعب مكونات األداء.
 اؼبهمة فكل عامل ال يؤثر على األداء بصفة مستقلة بل بتفاعلو مع العاملُت اآلخرين.

 49يبيز بعض الباحثُت ؿبددات األداء الوظيفي يف ما يلي: نفسو اؼبنحىكيف 

رد لؤلداء، إف اعبهد اؼببذكؿ من طرؼ الفرد ألداء العمل يبثل حقيقة درجة دافعية الفالدافعية:  -1
فهذا اعبهد يعكس يف الواقع درجة ضباس الفرد ألداء العمل، فبمقدار ما يكثف الفرد جهده دبقدار 

 ما يعكس ىذا درجة دافعيتو ألداء العمل.

 اليت ربدد درجة فعالية اعبهد اؼببذكؿ. قدرات الفرد كخبراتو السابقة:-2

اتو عن السلوؾ كاألنشطة اليت يتكوف منها يعٍت تصوراتو كانطباع إدراؾ الفرد لدكره الوظيفي: -3
 عملو كعن الكيفية اليت ينبتي أف يبارس هبا دكره يف اؼبنظمة.

فاألداء الوظيفي ما ىو إال ؿبصلة تفاعل بُت كل من دافعية الفرد، قدرات الفرد كخرباتو السابقة 
الثبلثة تتفاعل فيما بينها )التعليم، التدريب، اػبربة ( كإدراؾ الفرد لدكره الوظيفي، فهذه العوامل 

                                                           
 .216، ص ، إدارة الموارد البشرية، مرجع سبق ذكرهحسن ركاية ؿبمد - 48
 .39 -38، ص  مرجع سبق ذكرهعاشور أضبد صقر،  - 49
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لتحدد األداء، كيرل بعض اآلخر من الباحثُت أف أداء الفرد يف العمل ىو ؿبصلة ثبلث عومل ىي: 
 50الرغبة ، القدرة كبيئة العمل.

ىي حاجة ناقصة اإلشباع تدفع الفرد ليسلك باذباه إشباعها يف بيئة العمل، أك ىي الرغبة:  -1
 كتتألف من ؿبصلة:تعبَت عن دافعية الفرد 

 اذباىاتو كحاجاتو اليت يسعى إلشباعها. -أ

 اؼبواقف اليت يتعامل معها يف بيئة العمل كمدل كوهنا مواتية أك معاكسة الذباىاتو. -ب

 تعرب عن مدل سبكن الفرد فنيا من األداء كتتألف بدكرىا من ؿبصلة: القدرة: -2

 اؼبعرفة أك اؼبعلومات الفنية البلزمة للعمل.  -أ

 اؼبهارة أم التمكن من ترصبة اؼبعرفة أك اؼبعلومات يف أداء عملو، أك مهارة استخداـ اؼبعرفة. -ب

 مدل كضوح الدكر.  -ج

: تتمثل يف مبلمح مادية مثل اإلضاءة، التهوية، ساعات العمل، التجهيزات، بيئة العمل -3
مة، كأخرل معنوية مثل العبلقات بالرؤساء كالزمبلء كاؼبرؤكسُت. كرغم اختبلؼ كاألدكات اؼبستخد

الباحثُت يف ربديد الدقيق حملددات األداء الوظيفي كذلك نظرا الرتباطو بالسلوؾ اإلنساين اؼبعقد إال 
 أهنا تشًتؾ يف النقاط الثبلثة التالية:

 كدكافع خاصة بالعمل. كما يبتلكو من معرفة، مهارة، قيم، اذباىات الموظف: -1

 كما تتصف بو من متطلبات، ربديات كما تقدمو من فرص عمل فبتعة.الوظيفة:  -2

كىو ما تتصف بو البيئة التكنولوجية اليت تتضمن مناخ العمل، اإلشراؼ، كفرة اؼبوارد  الموقف:-3
 األنظمة اإلدارية.

ا الفيزيولوجية، اؼبادية، التنظيمية، إف التباين يف األداء ناتج يف األصل عن متتَتات عديدة منه  
االجتماعية، البيئية كالتقنية كىو تفاعل سلوؾ اؼبوظف كأف ذلك السلوؾ يتحدد بتفاعل جهده 
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كقدراتو، كيعمد أغلب اؼبديرين إذل التأثَت على السلوؾ كاألداء من خبلؿ التوجيو كاإلرشاد، كمث 
أثر رجعي على اعبهود كالسلوؾ كاألداء البلحق ؾبموعة أخرل من احملركات تتبع إسباـ العمل كؽبا 

ففي ظركؼ فباثلة نرل أف جهد الفرد كسلوكو كأدائو وبدث استجابة ؼبؤثرات بيئية كجوانب شخصية 
كدكافع كقدرات كإدراؾ كتعليم الزمة صبيعان غبدكث الفعل كأهنا عوامل ترتبط بعضها ببعض ارتباطا 

 51كثيقا كنؤثر على السلوؾ كاألداء.
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 المطلب الثالث : أبعاد األداء الوظيفي   

يشَت عدد من الباحثُت يف ؾباؿ اإلدارة كالتنظيم إذل أف ابعاد األداء الوظيفي تتمثل يف مفهومي   
الكفاءة كالفعالية، كنبا مفهوماف يبدك للوىلة األكذل أهنما متطابقاف امبا بينهما فرؽ كيستعرض 

 -كما يلي :  الباحث حملة عن اؼبفهومُت

 الكفاءة -1

لقد كردت العديد من التعارؼ يهدا الصدد كذلك باختبلؼ الباحثُت كالدارسُت ؽبدا اجملاؿ فمن   
شومسكى" باف الدراية ىي أساس الكفاءة حيث سبثل مزجا تأقدمها نذكر تعريف عادل اللسانيات "

بدكرىا إطار لتقيم ك إدماج ذبارب تطوريا من التجارب، القيم، اؼبعلومات كاػبربات اليت تشكل 
كمعلومات جديدة، إذف الدراية ىي القاعدة اؼبرجعية لتشكيل اؼبعرفة، ىده األخَتة تدخل كعنصر 

 جوىرم يف الكفاءة.

كأما من كجهة نظر اسًتاتيجية فيمكن تعريف الكفاءات بأهنا "ؾبموع اؼبعارؼ العملية اليت تضمن   
 فالكفاءات األساسية تعزز الوضع التنافسي للمؤسسة .سبيزا تنافسيا يف السوؽ، 

 .كبالتارل فاؼبنشأة اليت تتوفر على كفاءات يعٍت أف ؽبا ميزة تنافسية سبثل إحدل نقاط القوة

كما تعرؼ الكفاءة علي أهنا ىي " القدرات علي اقباز ؾبموعة من اؼبهاـ احملددة كالواضحة  
 52كالقابلة للقياس يف إطار النشاط "

 كعليو فاؼبنظمات اليت ال تستطيع خلق درجات الرضا الوظيفي لدم أفرادىا ضمن االطار  
تعطيل طاقات اؼبنظمة  فأف ىذا يؤدم إذل استثمار طاقاهتا اؼبادية فقط، كتسعى إذل اؼبعنوم،

 53كخفض كفاءهتا يف استثمار اعبهود البشرية كاؼبادية كاؼبالية كاؼبعلوماتية بشكل اْمثل

                                                           
، كلية العلـو االقتصادية كالتسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة ، نوفمرب الملتقي الدكلي الثالث حوؿ تسيير المؤسسات -52

2005. 
 .331، ص2000، دار اؼبسَتة عماف،  نظرية المنظمة  -سن  الشماع ، خيضر كاظم ضبودخليل ؿبمد ؿب -53
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كاؼبناسب ك  يوفر لو العمل اؼبرضي القوؿ إف الكفاءة تعٌت بالنسبة للفرد أك العامل أفكما يبكن   
يبنحو القدر اؼببلئم من السلطة مع التحديد الواضح لبلختصاصات ك إف يشارؾ يف حل مشاكلو 

 54كخلق فرص الًتقية أمامو كتوفَت األجر اؼبناسب.
إلقباز  األزمة قادر علي زبفيض تكاليف اؼبواردفهي النظاـ ال : اإلدارة كالكفاءة من كجهة نظر  

األىداؼ احملددة كاؼبرغوبة دكف التضحية دبخرجات النظاـ دبعٍت أهنا القدرة علي أداء األشياء بطريقة 
مفهـو اؼبدخبلت كاؼبخرجات فالنظاـ الكفء ىو الذم   كمن شبة  فهي تعتمد على صحيحة،

 55ستخدمةيتمكن من ربقيق ـبرجات تفوؽ اؼبدخبلت اؼب
إدارة الكفاءات على أهنا: تصميم  « D.thierry» ك C . Sauret » كما يعرؼ   -

)كضع(، تنفيذ كمتابعة خطط عمل متجانسة هبدؼ تقليص الفركؽ بُت االحتياجات كموارد 
 56.اؼبؤسسة

 اقباز اؼبهاـ اإلدارية بكفاءة  : كما تعرؼ الكفاءة اإلدارية على أهنا -
من اػبربات العامة يف ؾباالت التخطيط كالتنظيم ك  االيت سبلك مستول جيد فاإلدارة اعبيدة ىي -

 57التوجيو كالرقابة.
 أنواع الكفاءات:

 تصنف الكفاءات اذل
ف اؼبناصب ول االفراد يف اؽبيكل التنظيمي فإ:  مهما كاف مستالكفاءات الفردية ك الجماعية -1

يلي  ىداؼ اؼبؤسسة ك فيمامهامهم بصورة ربقق معها أ اليت يشتلوهنا تتطلب كفاءة معينة إلداء
 فرىا يف األفراد.اعرض الكفاءات اليت ينبتي تو 

 اؼبثابرة ك القدرة على العمل ك التأقلم مع الظركؼ اؼبتتَتة ك التامضة. -
 القدرة على التعلم السريع ك التحكم يف التقنيات التكنولوجية. -
  مع اؼبرؤكسُت.توظيف اؼبواىب، التعامل االهبايب -

                                                           
 .224،ص  2006، الدار اعبامعية اإلسكندرية، أساسيات إدارة  منظمات األعماؿعبد التفار حنفي ،  -54
 .145، ص2002،  الدار اعبامعية اإلسكندرية، كفاءة كجودة الخدمات اللوجستيةثابت عبد الرضباف إدريس،   -55
 .مرجع سبق ذكره، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة ،الملتقى الدكلي الثالث حوؿ تسيير المؤسسات-56
 . 224، ص2004،  دار كائل للنشر كالتوزيع، نظاـ المعلومات اإلدارية المتقدمةؿبمد عبد اغبسُت آؿ فرج الطائي،   -57
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عية يف عملية و سس موضى كفاءة فردية باعتماد معايَت ك أف تتوفر علكما يبكن للمؤسسة أ
ياىم بشكل يتماشى مع الوظائف اليت اذل عملية التكوين اليت سبنحها إ التوظيف، باإلضافة

 يشتلوهنا.
من خبلؿ تأزر  تنشأحد ؾباالت اىتماـ اؼبتزايد للمؤسسات، فهي بينما نعترب الكفاءات اعبماعية أ

ك تعاكف الكفاءات الفردية، ك يتم ذلك من خبلؿ عملية االتصاؿ بينهم ك تبادؿ اؼبعلومات ك 
 التعاكف ك معاعبة الصراعات.

ذ هبب ربديد الكفاءات ك القدرات اليت يتمتع هبا العاملوف ك : إالكفاءات االستراتيجية -2
 ىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة.رنتها مع تلك اليت يتطلبها ربقيق األمقا

ف كفاءة الفرد تتكوف من خبلؿ ال ترتبط فقط باؼبوارد البشرية ألك الكفاءات االسًتاتيجية للمؤسسة 
الكفاءات كقدرة على العمل بطريقة  أفؾبموع الصفات الفردية " اؼبعرفة، اؼبهارة، السلوؾ" يف حُت 

 قامة عبلقات التأثَت اؼبتبادؿ.ضمن إ ليات التعاكفإمبا تقـو على آتبط بفرد كاحد ك فعالة ال تر 
كامل ما بُت ف الكفاءة االسًتاتيجية تأيت من الطريقة اليت يتم هبا خلق تك بعبارة أخرل فأ -

 ليات تنسيق معينة.الكفاءات الفردية ك آ
 للموارد فهي:نواع الكفاءات االسًتاتيجية من ثبلث أ ك يبكن تنمية

 اؼبوارد اؼبادية ) اؼبعدات، التكنولوجيا، اؼبباين...اخل. -
 اؼبوارد البشرية )القدرات، اؼبهارات، ك اؼبعرفة، ...اخل( -
 اؼبوارد التنظيمية ) اؽبيكلة، ك الرقابة،...اخل( -
يت ربدث ال : ترتبط كفاءات التنظيمية للمؤسسة دبدل االستجابة للتتَتاتالكفاءات التنظيمية -3

ف ربوالت البيئة التنافسية ك درجة تعقدىا ك عدـ استقرارىا تفرض على على مستول ؿبيطها، ك إ
بداع ك تطوير  ية يف تسَت مواردىا البشرية قصد إعطائها حرية اإلاؼبؤسسات االقتصادية مركنة عال

غالبا ما تكوف ذات  ف اؼبؤسسات اليت تتصف باؼبركنة ىي تنظيمات أك اعبماعية ألالفردية  كفاءاهتا
 58كفاءة يف زبصيص مواردىا اؼبادية ك البشرية.

 الفعالية: -2
جل البقاء ر الكبَت ك اؼبنافسة الشديدة من أم يف حياة اؼبنظمات نتيجة التطو مهمر دبا أف الفعالية أ  

هباد نظرية تعتمدىا اؼبنظمات لكي عدد من الباحثُت ك اؼبهتمُت اذل إك االستمرار، فقد سعى 
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تكوف فعالة، ك لكن موضوع الفعالية ىو موضوع معقد بتعقد اؼبنظمات نفسها ك ىذا ما أدل اذل  
ذل صعوبة إكثرة االختبلفات حوؿ ربديد مفهومها ك ضبط مؤشراهتا ك قياسها ك ردبا يعود ذلك 

 ربديد الظواىر اليت ربيط بفعالية التنظيمات .
مات اال انو دل وبقق اصباع حوؿ تعريف اؼبنظمة على الرغم من أنبية الفعالية يف حياة اؼبنظ  

الفعالة، يرل البعض اف فعالية اؼبنظمات تتحدد دبدل قدرهتا على ربقيق اىدافها، فهناؾ من يعرؼ 
فعالية اؼبنظمة بأهنا :" قدرة اؼبنظمة على ربقيق أىدافها ك تعتمد ىذه القدرة ك اؼبعايَت اؼبستخدمة 

 59.ؼبنظمات "دـ يف دراسة ايف قياسها على النموذج اؼبستخ
شار الفار ها اؼبنظمة ربقيق اىدافها " كما أهنا :" الدرجة اليت تستطيع فيقد عرفها برنارد على أك   

alvar التكيف ك النمو بتض النظر عن  ف الفعالية تعٍت : " قدرة اؼبنظمة على البقاء كإذل أ
فبقدر تكيف اؼبنظمة كظركفها الداخلية ىداؼ اليت ربققها"  كىذا اؼبفهـو يركز على البيئة ،األ

 كاػبارجية بقدر ما تبقى منظمة فعالة.
مكانات اؼبستخدمة يف الية بأهنا: القدرة على ربقيق األىداؼ مهما كانت اإلكما تعرؼ الفع  

=  كاألىداؼ احملددة كتعطى العبلقة على النحو اآليتىداؼ احملققة فهي سبثل العبلقة بُت األ ذلك،
 األىداؼ احملققة.

 نشطة اليت تعود عليها بالنتائج ) الفعالية(،قادرة على تركيز مصادرىا على األ فاؼبنظمة الناجحة  
إف الفعالية تتحدد من خبلؿ إجراء مقارنة بُت  60شياء الصحيحة.لذا فهي تتبٌت قيمة عمل األ

هنا تلك اؼبنظمات اليت ة بأاؼبنظمات الفعال (polmott)اؼبنظار اؼبتشابو، فقد عرؼ بوؿ موت 
ذا قورنت باؼبنظمات األخرل مع اؼبشكبلت البيئية إ كثركتتكيف بفعالية أ تنتج أكثر كبنوعية اجود،

اؼبماثلة، ىذا التعريف ال يركز على جانب تنظيمي معُت كيكتفي باؼبقارنة بُت اؼبنظمات اؼبتشاهبة 
 النشاط.

، فراد ، موادفة ) أللفعالية بقدرة اؼبنظمة على توفَت اؼبوارد اؼبختلك اىتم بعض الباحثُت يف تعريفهم   
بأهنا "  Yuchtman& seashoreمعدات ....( فقد عرفها كل من يوشتماف ك سيشور 

                                                           
، قسنطينة، ـبرب علم اجتماع االتصاؿ للبحث ك الًتصبة ،  ،  فعالية التنظيم في المؤسسات االقتصاديةصاحل بن نوار  -59

 . 84، ص 2006
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة بسكرة ، قسم علم القيم التنظيمية ك عالقتها بفعالية التنظيمقباة قريشي،  -60
 .49، ص 2006جتماع،اال
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داء اؼبوارد النادرة اليت سبكنها من أقدرة اؼبنظمة على استتبلؿ الفرص اؼبتاحة يف بيئتها يف سبيل اقتناء 
 كظائفها ".

 نفسها االنبيةس لكل أبعاد الفعالية سبق تتضح صعوبة االتفاؽ على تعريف ؿبدد للفعالية فليفبا   
هنا " قدرة التنظيم على ربقيق يف قياس فعالية اؼبنظمة، كباختصار يبكن تعريف الفعالية التنظيمية بأ

حل ىداؼ طويلة ك قصَتة اؼبدل ك اليت تعكس موازين القول للجهات ذات التأثَت ك مصااأل
 61.ك التطور اليت يبر هبا التنظيم "اعبهات اؼبعنية بالتقييم ك مرحلة النمو أ
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 المطلب الرابع: نظرية التتابع المتكامل أك المتسلسل )كيت ديفيس(
ـ(  اليت ربدد أف أداء الشخص يبكن أف ينظر إليو من 1995حسب نظرية كيث ديفيس )  

كنبا يبثبلف احملددين اللذين تدكر عليهما أفكار ىذه 62القدرة كالدافع. جانبُت أك عنصرين نبا عنصر
 -النظرية كقد صاغ اؼبعادلة التالية :
 األداء البشرم = القدرة + الدافع.

 القدرة = اؼبعرفة + اؼبهارة.
 الدافع =  موقف + الوضع.

 أبعد االداء الوظيفي حسب النظرية
  -كبناء على ىذه اؼبعادالت يبكن أف نرل أف أداء الشخص يبكن قياسو باستخداـ بعدين نبا:

 القدرة )القدرة لتنفيذ العمل( -أ
ف القدرة تتكوف من عنصرين، نبا اؼبعرفة كاؼبهارات أعبله، قبد أ إشارةن اذل رأم)ديفيس كيث(  

العامة كاؼبنهجية يف حل ىو : القدرة  القدرةمفهـو يف  أ، تبُت )اػبربة( كمزيدا من التفصيل نستطيع 
 63اؼبشاكل اليت قد تواجو اإلدارة كتواجو ربقيق األىداؼ اليت هبب تنفيذىا.

 كيف الوقت نفسو تتكوف اػبربة من عدة عناصر مهمة، كىي:
( اػبربة التقنية، كاػبربة الستخداـ اؼبعرفة كاألساليب كالتقنيات، كاؼبعدات اؼبستخدمة ألداء 1) 

 اؼبهاـ، فضبل عن التدريب كاػبربة اؼبكتسبة. 
العمل كتعديل ؾباؿ اغبركة من كحدات  هارات اؼبفاىيمية، كىي اػبربة البلزمة لفهم تعقيداتاؼب( 2)

للمنظمة ، كاليت ىي يف جوىرىا االفراد العاملُت كتطويعهم على فهم كاجبات كمهاـ  معينة
 كمسؤكلياهتم كموظفُت. 

                                                           

62 - Anwar King Mangkunegara, HR performance evaluation, (Bandung, 
PTRefikaAditama, 2005), hlm.67. 
63-   NennyAnggraeni, "Effects of Ability and Motivation on Employee 
Performance At High School Seni Indonesia (STSI) Bandung (Bandung: STSI), 
ISSN 1412-565x, Pp. 54-74. 
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( العبلقات أك ما يعرؼ دبهارات التعامل مع اآلخرين، أم تلك اػبربات البلزمة للتعاكف مع 3) 
اآلخرين باؼبنظمة كخارجها كتشمل طرؽ ربفيز اؼبوظفُت، كالتفاكض، كباؼبثل، فإف اؼبهارات كالعناصر 

 اليت تتألف منها ىذه اؼبهارات ىي: 
لتنظيم كربسُت اؼبهارات الفنية للعاملُت الذين يعملوف اؼبوجهة يف معظمها  )أ( اؼبهارات الفنية: كىي

 كيستجيبوف للتتَتات اؼبختلفة نتيجة للتكنولوجيات اعبديدة كاؼبطورة كاحملسنة لئلداء.
ظم اؼبهارات الشخصية حبيث سبكن العاملُت من تفاعلهم مع كىي ن )ب( اؼبهارات الشخصية:

 كتعاكين .زمبلئهم داخل اؼبنظمة االدارية بشكل انسجامي 
)ج( مهارات يف حل اؼبشكبلت: هبب أف يكوف اؼبوظف قادرا على حل اؼبشاكل يف العمل، 

 .كيشمل أنشطة شحذ اؼبنطق، تطوير بدائل السببية، ربليل البدائل، كاختيار اغبل
اؼبوارد  استتبلؿ يف اؼبهارة مدل يف يتمثل اغبكومية فهو اؼبؤسسات يف اعبيد األداء مفهـو ففإ 

 عاؿ مستول لتحقيق كذلك كغَتىاقرطاسية  كأدكات الكًتكنية كأجهزة كأدكات موظفُت من ةالبشري
 التكاليف كبأقل اؼبناسبة كالطريقة اؼبناسب التوقيت يف األداء خبلؿ من كاألىداؼ من التوافق

 64كاؼبادم. البشرم يف العنصر اؼبمكنة
 الدافع )الدافع في تنفيذ العمل( -ب 
 كالدفع العمل يف الرغبة فيو تثَت كاليت الفرد نفس يف احملركة القول بأهنا : ؾبموعةتعرؼ الدكافع   

 65ؿبدد. ىدؼ أك معُت شيءاه اذب يف كسلوكو تصرفاتو توجو ،كبالتارل من الداخل
 البيئية للمؤثرات استجابتو يف الفرد سلوؾ توجو داخلية نفسية قول ىي الدكافع أك الدافعية إف   

 -سبثل:  الدافعية أف التعريف ىذا من كيتضح ة احمليط
 نفسية.  داخلية قول-1
 القول.  ىذه بفعل موجهان  سلوكان -2
 66ؿبيطة. بيئية ؼبؤثرات استجابة-3

                                                           

. 196، ص ـ، مكتبة جريز أبو ظيب االماراتفضل اهلل علي فضل اهلل ، القيادة اإلدارة يف اإلسبل  -64 
. 210ـ ، ص 1987، اغبوافز كأثرىا على العماؿ، مكتبة دار اغبق مسقط كعماف ،اػبراز مبارؾ بن علي - 65 
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ؿبددة كىي أساسا تتحقق كالدافع دبثابة دفعة قوية ذاتية يتمتع هبا اؼبوظف كبو العمل يف مهمة   
كظيفي من اؼبوظفُت يف بيئة العمل اليت يعملوف هبا، فإذا كاف الدافع متوفر لدم  بوجود رضا

أنواع  من السلوكيات  مسك بالدكافع اليت تعكسها اؼبوظفُت، فإف اؼبوظفُت يف يعتمدكف على الت
اليت تؤدم إذل كجهة كقناعة معينة مع االلتزاـ الكامل لتحقيق الترض اؼبقصود، كلزيادة الدافعية 

هم فالطريقة األكثر فعالية لزيادة الدكافع ىي االىتماـ بنظاـ اغبوافز للموظفُت بطريقة القيادة لدي
 كالتحفيز كنبا عنصراف كنوعاف من القضايا اليت ال يبكن فصلهما عن بعض .

 أك القوة احملركة للموظف من قبل االدارة أك إف الدافع يأيت من الكلمة البلتينية اليت تعٍت االندفاع  
اؼبنظمة لكن الدافع ىو االساس اؼبهم ألنو مع كجود دكافع من االفراد، فإنو من اؼبتوقع أهنم على 

كباإلضافة إذل ذلك فمصطلح الدكافع مشتقة 67استعداد للعمل جبد كضباس لتحقيق األداء العارل.
كال يبكن  من كلمة الدفع الذم يعرؼ بأنو القوة اؼبوجودة داخل الفرد، كالذم يثَت الفرد للعمل،

مبلحظة الدكافع بطريقة مباشرة، كلكن يبكن أف تفسر الدكافع كتظهر يف السلوؾ، فكما ال يبكن 
كذلك الدكافع لدل   68لكنها موجودة كمتيقن كجودىا يف ؿبطة توليد الكهرباء مثبل. رؤية الكهرباء

 اؼبوظفُت موجودة لديهم كتنعكس يف السلوكيات.
ركبنز، الدافع ىو الرغبة يف ازباذ خطوات معقولة يف ربقيق األىداؼ التنظيمية اليت  كفقا لستيفن  

ليسًت يعرؼ الدافع على النحو التارل:  كللفردتتأثر بقدرة رجاؿ األعماؿ لتلبية االحتياجات اؼبتعددة 
 مزيج من القول اؼبنظمة كاؼبعركضة لدعم السلوؾ كبو ربقيق ىدؼ ما.

بالدكافع كربفزه على الرغبات كاالحتياجات كاألىداؼ كالقرارات كىي نتائج كيتأثر سلوؾ اؼبوظف   
ناشئة عن التحفيز الذايت )الداخلية( كخارج الذات )اػبارجية(، كىذا التحفيز خلق "الدافع كاغبافز" 

                                                                                                                                                               

 ،املوف يف شركات األدكية األردنيةالدكافع كفقان لنظرية سلم اغباجات إلبراىاـ مازلو كما يراىا  الع ،نادر أضبد أبو شيخة -66
 .10ـ، ص 11/5/2005دراسة منشور بتاريخ 

 
67 - Hasibuan, Organization and Motivation: Basic Increased Productivity, (Jakarta: 
PT Earth Literacy, 2005), p. 92. 
68-Hamza B. Uno, Motivation Theory and Measurement: Analysis in Education, 
(New York: Earth Literacy, 2011), p. 3. 
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كاعبدكؿ التارل يبُت .69لتشجيع الناس على العمل للحصوؿ على احتياجات كرضاىم عن عملهم
االداء الوظيفي حسب النظرية، كىو شكل ىيكل ؽبذه النظرية مع اف ىناؾ نظريات باختصار ابعاد 

 70أخرل درست موضوع الدكافع.
 أبعاد االداء الوظيفي(1جدكؿ رقم )

 أداة البند ت مضموف أبعاد االداء الوظيفي

 1 معرفة اؼببادئ كاألساليب كاإلجراءات يف تنفيذ العمل

 القدرة
Ability 

 2 اؼبهارات التقنية يف استخداـ اؼبعدات يف إقباز العملاػبربة / 

 3 اػبربة / اؼبهارات يف فهم كاجبات كمسؤكليات كموظف

 4 اؼبهارات يف حل اؼبشكبلت

  5 مهارات التفاعل، كالتعاكف كالتفاكض مع اآلخرين.

 1 اغباجة للتحفيز عن طريق اؼبكافآت ككبوىا لتشجيع األداء  

 الدافع
Motivation 

 2 اغباجة كالرغبة يف إهناء العمل يف الوقت احملدد

اغباجة كالرغبة يف اؼبشاركة يف اعبهود اؼببذكلة لتحقيق األىداؼ 
 3 التنظيمية.

 
  

                                                           

69- DanangSunyoto, Human Resource Management, (New York: CAPS, 2012), 
p. 19. 

من أىم النظريات كمن The Hierarchy of Needs تعترب نظرية العادل )ابراىاـ مازلو( كاؼبعركفة بنظرية سلم اغباجات  -70
جعلها ، كالذم ابتكر فيها ما عرؼ بعدىا بسلم اغباجات من فبا رست اغبوافز كالدافعية كبو العملأكثرىا انتشاران كمشوالن اليت د

تستحوذ على اىتماـ الدارسُت يف ؿباكلة منهم لتطبقها يف الواقع العملي، كدل يقم الباحث بدراستها لشهرتا ،كألف النظرية اغبالية 
 موضع الباحث تشمل كتتطي موضوع ىذا الدراسة بالكامل.
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 ( المكونات كالعناصر لألداء الوظيفي2شكل رقم )
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 الدوافع القدرة

وتتمثل في قدرة الفرد 

على القيام بعملة 

 -:ويعتمد ذلك على

في الفرد  رغبةوتمثل 

عتمد القيام بعملة وت

 -:على

دوافع 

 خارجية
دوافع 

التعليم  داخلية 

 والمعرفة 

 الخبرات
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 الفصل الثالث : 

 منهجية البحث

 نوع البحث-أ

 يف ىذا البحث يستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي الكمي، ألنو يتماشى مع موضوع ىذا البحث،  
كالبحوث الوصفية الكمية ىي نوع من البحوث العلمية اليت تفًتض كجود حقائق اجتماعية 

كمعزكلة عن مشاعر كمعتقدات األفراد، كتعتمد على األساليب اإلحصائية يف  موضوعية، منفردة
 1التالب، يف صبعها للبيانات كربليلها.

كما هتدؼ اؼبناىج الكمية يف األساس إذل قياس الظاىرة موضوع الدراسة، كقد تكوف ىذه   
 اؿ اغبساب.القياسات من الطراز الًتتييب، مثل)أكثر من أك أقل( أك عددية كذلك باستعم

ككذلك األمر حينما يتم استعماؿ  إف أغلبية البحوث يف العلـو اإلنسانية تستعمل القياس،  
اؼبتوسطات أك األدكات اليت يوفرىا اإلحصاء بصفة عامة، إننا نستنجد باؼبناىج  اؼبؤشرات، النسب،

 .2الكمية

 مجتمع البحث كعينتو كاسلوب اختيارىا  -ب

كؾبتمع ىذا البحث يتمثل يف ؾبموع اؼبوظفُت جبامعة موالنا مالك إبراىيم االسبلمية اغبكومية   
 موظف. 300ماالنج كعددىم حوارل 

 التعرؼ يف رغبالذم ي األصلي اجملتمع خصائص تتضمن اجملتمع من شروبة أك العينة ىي جزء 
 .3صحيحا سبثيبل اجملتمع ىذا مفردات عبميع فبثلة العينة تلك تكوف أفب هب خصائص على

                                                           
التوزيع كالطباعة، دار اؼبسَتة للنشر ك  ،البحث العلمي كاستخداـ مصادر المعلومات التقليدية كاإللكتركنية ،عامر قنديلجي - 1

 .45ص  ،2008األردف، 
.تر/ بوزيد صحراكم كآخركف ، دار القصبة -تدريبات عملية -منهجية البحث العلمي في العلـو اإلنسانية ،موريس أقبرس - 2

 .100،ص2004للنشر،اعبزائر،
 . 287قافة للنشر كالتوزيع ، ص ، دار الثأساسيات اإلحصاء االجتماعي، يسرل رسبلف، اعتماد عبلـ - 3
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 منو سحبت اليت اجملتمع خصائصلى ع للتعرؼ بدراستها كنقـو اجملتمع من جزء فهي العينةأما   
 فبثلة العينة تكوف فكأ البد اؼبتجمع عن للتعبَت عليها كبصل اليت لنتائج   تصلحكلكي  ،العينة ىذه

 4.صحيحا حبثها ( سبثيبل اؼبراد اؼبفردات صبيع للمجتمع ) أم

 -كمت الوصوؿ لتحديد حجم العينة ؽبذا البحث بواسطة اؼبعادلة اآلتية :
 

   
 

      
 

   
   

            
 

 172 
 

 طريقة الحصوؿ على البيانات )أداة البحث( -ج

عبمع البيانات يف ىذه الدراسة يعتمد الباحث على كسيلة )االستبياف(، كيعرؼ االستبياف أك   
 اؼبفحوصُت خربات مبلمح على التعرؼ إذل هتدؼ كمباشرة بسيطة لفظية االستبانة بأنو: أداة

 كما كالصياغة الًتتيب يف التقنُت من قريبة أسئلة توجيو خبلؿ كمن معُت موضوع كبو كاذباىاهتم
 .5ذلك شابو
 بنفسو كيسجل األشخاص إذل بنفسوث الباح وبملو أف ىو االستبياف يف اؼبثارل كاألسلوب  

 6البحث. تثرم اليت كاؼببلحظات األجوبة

يلي:  دبا االستبيانات من النوع ىذا اؼبتلق كيبتاز االستبياف كيف ىذا البحث سوؼ نستخدـ  
 األسئلة. على لئلجابة طويبل كقتا يأخذ التكاليف، ال ،قلة اؼبستجوب من اؼبعلومات تفري  سهولة

                                                           
 . 9، دار اؼبعرفة اعبامعية، ص مبادئ اإلحصاءفاركؽ عبد العظيم ، ـبتار اؽبانسى ، ؿبمد على ؿبمد ،  - 4
 .336ـ، ص 1979، مصر ، بدكف دار نشر ،الباحث االجتماعي محاكلة نحو رؤية نقدية، عبداؼبعطي، عبدالباسط - 5
، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية .اعبزائر مناىج البحث العلمي ك طرؽ إعداد البحوث، عمار بوحوش كد ؿبمد ؿبمود - 6

 .57-56.الصفحة1995
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مثل "موافق" غَت موافق"  اػبيارات من بعدد ؿبددة العادة يف األسئلة على فيها إلجابةا كتكوف
 اؼبناسبة. اإلجابة بينها من ىبتار أف اجمليب كعلى اإلجابات من عددا يتضمن ؿبايد" كقد

 -كيتبع الباحث اػبطوات التالية يف تصميم االستبياف كىي:

 االطبلع على الدراسات كالسابقة ذات العبلقة باؼبوضوع. -1

 أساس )االستبياف اؼبتلق(.تصميم أسئلة االستبياف على  -2

مت تصنيف اإلجابات االفًتاضية لؤلسئلة االستبياف على أساس مقياس ليكارت كىو على النحو -3
 التارل حبيث وبدد اؼبستجوب موفقو منها.

    1    2     3         4          5 الدرجة     
 أعارض بشدة أعارض محايد أكافق       بشدةأكافق  الوصف

 
كؿ تعريف باالستبياف موجو ألفراد العينة اؼبعنية، بينما االستبياف على جانبُت اعبانب األ وبتوم -1

 -اعبانب الثاين وبتوم على أسئلة االستبياف كاليت قسمت إذل قسمُت :
 يتناكؿ أسئلة اؼبتتَت اؼبستقل يف ىذه الدراسة كىو التكنولوجيا. القسم األكؿ -أ

داء ذه الدراسة كنبا:  القدرة على األيتناكؿ أسئلة اؼبتتَتين التابعُت يف ى القسم الثاني -ب
 ، كالدكافع كبو األداء الوظيفي. الوظيفي

  اختبار أداة البحث أسلوب -د

اختبار البيانات التأكد من فقرات أسئلة االستبياف من جانبُت صدؽ االستبانة كثبات  يتم  
 -: الدراسة على النحو اآليتمتتَتات االستبانة، كبداية تكوف 
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 ( متغيرات الدراسة2جدكؿ رقم )

 رمزه نوعو اسم المتغير ت      

 X متتَت مستقل التكنولوجيا اؼبعلومات 1
 Y1 متتَت تابع القدرة على األداء الوظيفي 2
 Y2 متتَت تابع الدكافع كبو األداء الوظيفي 3

 

 ما االختبار أك االستبانة أسئلة تقيس أف ىو ببساطة  الصدؽ – Validityاختبار الصدؽ-1
 يقيسها.  نوأ يفًتض اليت الوظيفة فعبل يقيس أم لقياسو كضعت

 أجل من االختبار كضع قياسو، فلول أج من أعد الذم عبانبا يقيس الذم ىو الصادؽ فاالختبار
 قياس ىو القياس نتيجة كانت ،فلو القدرة ىذه يقيس أف هبب القرار ازباذ على ؼبديرا  قدرة قياس
بالصدؽ كبعد ذلك عرضها على عبنة  يتصف أف يبكن ال ىنا فاالختبار التفويض على القدرة

 احملكمُت كاػبرباء .

 اليت كبصل معلوماتللكعمق  ثراءإ فيو االذباىات أسئلة صدؽ من للتحقق عديدة أساليب كىناؾ  
 عن الذم يعرب لمستولكعمق ل فسَتهيف ت اجمليب انتماس ،كبقدر األسئلة ىذه بواسطة عليها

 .7استجاباتو كصدؽ حدة بقدر إجاباتو

إال أف الباحث سيعتمد على طريقة ربديد معامل ارتباط )بَتسوف( لقياس ارتباط كل فقرة مع   
فقرات اسئلة االستبياف فيما بينها داخل احملور الواحد، كتتحدد نتيجة الصدؽ بتحديد القيمة 

كانت صادقة كغَت تلك القيم تكوف غَت   0.05اؼبقبولة لبلرتباط فإذا كانت تساكم أك أصتر من 
 ادقة كبالتارل غَت مقبولة. ص

نفسها النتائج   اؼبقصود ثبات االختبار ىو أنو يعطي –Reliabilityاختبار الثبات-2 
باستمرار إذا ما استخدـ االختبار أكثر من مرة ربت ظركؼ فباثلة ) نفس الظركؼ ( كيشَت الثبات 

 إذل ناحيتُت :
                                                           

 .96ـ،ص 2010، مطبعة ابناء اعبراح، غزة فلسطُت، القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيافزياد بن علي اعبرجاكم،  - 7
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الظركؼ  إذا أعيد تطبيق االختبار ربت جوىريا كضع اؼببحوث أك ترتيبو بالنسبة جملموعتو ال يتتَت-1
 .نفسها

 .8عند تكرار تطبيق االختبار كبصل على نتائج ؽبا صفة االستقرار-2

)كركنباخ ألفا( فقد اعتمدىا الباحث لقياس ثبات أداة البحث كالقيمة اؼبعيارية  كلشهرة معادلة
 (.0.60للثبات حسب ىذه اؼبعادلة ىي )

 تحليل البيانات: -ق 

سوؼ يستخدـ الباحث االسلوب التحليلي لتحليل البيانات ؽبذه الدراسة الوصفية الكمية،   
 -( مستخرجا القيم كالنتائج اآلتية:SPSSكسوؼ يستخدـ الربنامج التحليلي الشهَت كىو )

كما مر بناء آنفان كذلك لترض التأكد من صدؽ كثبات أداة البحث،   تحليل الصدؽ كالثبات: -أ
 -االستبانة، كيتم بواسطة اؼبعامبلت التالية:

 ( لقياس صدؽ أداة الدراسة.correlationمعامل االرتباط ) -1

 معامل الثبات )ألفا كرنباخ ( ؼبعرفة مدل ثبات أداة البحث. -2

 -تخراج كبل من :، كيهدؼ السالتحليل اإلحصائي الوصفي -ب

لعبارات اؼبتتَتات اؼبستقلة كالتابعة هبذه الدراسة كىو اؼبتوسط  ( Meanالوسط اغبسايب )-1
 اغبسايب ألفراد العينة يف متتَت معُت .

 ( لكل عبارة من عبارات االستبانة.Relative weightالوزف النسيب )-2

 اف.( لكل فقرة من فقرات االستبي Frequenciesالتكرارات ) -3

 األكزاف كاؼبتوسطات النسبية لفقرات اؼبتتَتات التابعة صبيعنا.-4

 تحليل الشركط الفرضيات  -االحصاء التحليلي االستداللي -ج

                                                           

 .48مقدـ عبامعة اـ القرم، بدكف سنة النش، ص ، حبث طرؽ البحث العلمي كاالحصاءؿبمد اغبفناكم،  - 8
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كيعرؼ بأنو ؾبموعة من الطرؽ للتعرؼ على خصائص اجملتمع من خبلؿ عينة عشوائية من ىذا    
ة أسباهبا كتأثَتاهتا كالعوامل اؼبؤثرة فيها اجملتمع، فهو يعتمد على ربليل اؼبعطيات كتفسَتىا كدراس

ا شبو ذلك، كفيو سلبا أك اهبابيا كبالتارل فهذا اإلحصاء يسمح للباحث بإصدار أحكاـ التنبؤ أك م
 -يت:يقـو الباحث باآل

 اختبار الشركط الكالسيكية-1

إنو هبب التحقق قبل تنفيذ نتيجة ربليل االكبدار اػبطي لقياس اؼبتتَتات كأثرىا كصحة الفركض ف  
 -من بعض الشركط اؼبعركفة بالشركط كالفركض الكبلسيكية كىي:

 شرط شكل االنتشار اؼببعثر للبيانات -1

 شرط التوزيع الطبيعي للبيانات -2

 شرط مبلئمة النموذج -3

كسوؼ يأيت تفصيل كشرح ىذه الشركط قبل قياسها يف اؼببحث اػباص باختبار الشركط يف الفصل 
 الرابع. 

 اختبار الفرضيات -2

كيقصد بو اختبار فرضيات الدراسة كيستخدـ الباحث لترض اختبار الفرضيات ما يسمى بتحليل   
الذم يعدمن كىو أحد مقاييس التباين ، ك  (Simple Regression)االكبدار اػبطي البسيط

االكبدار اػبطي إف الترض من استخداـ أسلوب ربليل ،اجملاالت  شىت يف البحثية األدكات أىم
أم أثر اؼبتتَت اؼبستقل  البسيط ىو دراسة كربليل أثر متتَت كمي على متتَت كمي آخر،

(independent variable( كيرمز لو بالرمز )Xمع متتَت )  تابع أك أكثر
(ndependent variable(كيرمز ؽبا بالرمز )Y.) 

 البسيطكيفية التحليل باستخداـ نموذج االنحدار الخطي

يف ربليل االكبدار البسيط، قبد أف الباحث يهتم بدراسة أثر أحد اؼبتتَتين كيسمى باؼبتتَت اؼبستقل   
أك اؼبتنبأ منو، على اؼبتتَت الثاين كيسمى باؼبتتَت التابع أك اؼبتنبأ بو، كمن مث يبكن عرض مبوذج 
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بع كدالة يف اؼبتتَت االكبدار اػبطي يف شكل معادلة خطية من الدرجة األكذل، تعكس اؼبتتَت التا
 اؼبستقل كما يلي:

 
 -كتفصيل أجزاء اؼبعادلة السابقة كاآليت:

y: )ىو المتغير التابع )الذم يتأثر 
 ىو المتغير المستقل ) الذم يؤثر ( :

0: 
يعكس قيمة المتغير التابع ، كىو yىو الجزء المقطوع من المحور الرأسي
 0x، أم في حالة في حالة انعداـ قيمة المتغير المستقل

1: ميل الخط المستقيم)( 10 x كيعكس مقدار التغير في ،y  إذا
 بوحدة كاحدة. تغيرت 

e: 
، كالقيمة yىو الخطأ العشوائي، كالذم يعبر عن الفرؽ بين القيمة الفعلية

xyالمقدرة  10
ˆ   : أم أف ،)( 10 xye    كيمكن ،

 توضيح ىذا الخطأ على الشكل التالي لنقط االنتشار.
 

ؼبعرفة نتائج األثر بُت اؼبتتَت اؼبستقل كىو ( االحصائي الوصوؿ SPSS)كسيتم من خبلؿ برنامج 
 التكنولوجيا يف اؼبتتَتات التابعة كنبا :القدرة على األداء، كالدكافع كبو األداء.

لدراسة سواء أكاف إف باستخداـ ىذا التحليل يتم التحقق من الفركض اليت مت كضعها ؽبذه ا    
% أك 90رضية اؼببدئية فإننا نقبلها بنسبة دقة كعندما نقبل الف ـ الفركض الفرعية،الفرض االساسي أ

أم يوجد  Significance Levels% أك غَت ذلك كتسمى مستويات الثقة 99% أك 95
نسبة خطأ معُت يف قبولنا للفرضية اؼببدئية دبعٌت أننا نقبل صحة الفرضية اؼببدئية كىي خاطئة كىذا 

ف ( فإ  -1  (% 95اؼبعنوية، أم إذا كاف مستول الثقة  كيسمى مستول اػبطأ ىو اػبطأ 
% كىي عبارة عن مساحة منطقة ربت منحٌت التوزيع سبثل منطقة 5تساكم  مستول اؼبعنوية 

الرفض، كتكوف أما على صورة ذيل كاحد جهة اليمُت أك اليسار أك ذيلُت متساكيُت يف اؼبساحة 
( كما يف الشكلُت أدناه، T( ك)Fكاحد جهة اليمُت كالثاين جهة اليسار، كنبا معرب عنهما بقيم )

( اعبدكلية ، كىي قيمة مرجعية يتم F( احملسوبة كمقارنتها بقيمة )Fقيمة )كبذلك سيتم استخراج 

x

x

x
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الدراسة ،  احملسوبة لتحديد تقييم قبوؿ أك رفض فرضيات (Fاستخدامها للمقارنة بينها كبُت قيمة )
% قيمة اػبطأ 5% كإف 95ف نسبة التأثَت االفًتاضي للمتتَت اؼبستقل يف اؼبتتَت التابع ىي حيث إ
 .-:(9)تيةتألف ىذه اؼبعادلة من العوامل اآل، كتاؼبعيارم

  -اعبدكلية أكالن، مث هبرم اؼبقارنة حسب اآليت : (Fيقـو الباحث بتحديد قيمة )

(، H0( كنرفض الفرضية البديلة )H1)(اعبدكلية فإننا نقبل F) ≤(احملسوبة ىي F)إذا كانت  -
( القدرة Y1على اؼبتتَتين التابعُت )( تكنولوجيا اؼبعلومات لو أثر Xأم أف اؼبتتَت اؼبستقل )

 ( الدافع كبو األداء .Y2على األداء ك )
(، H0( كنقبل الفرضية البديلة )H1نرفض)(اعبدكلية فإننا F)>( احملسوبة ىي F)إذا كانت  -

( Y1( تكنولوجيا اؼبعلومات ليس لو أثر على اؼبتتَتين التابعُت )Xأم أف اؼبتتَت اؼبستقل )
 ( الدافع كبو األداء.Y2ك ) القدرة على األداء

 

 (F( قيمة )3شكل رقم )

 
كفبا ذبدر اإلشارة إليو أف األحباث اإلحصائية اليت قاـ هبا فيشر دلت على أنبية ربليل التباين يف   

اؼبيادين اؼبختلفة لعلـو اغبياة كخاصة يف الكشف عن مدل ذبانس العينات كمدل انتساهبا إذل أصل 
 10كاحد أك أصوؿ متعددة .

                                                           

9  - Sugiyono, Statistics For Research (London: Alfabeta Publishers, 2005), p. 
250. 

جامعة اؼبنصورة،  –حبث منشور مقدـ ؿ كلية اآلداب  مبادئ اإلحصاء كالقياس االجتماعي،مهدل ؿبمد القصاص،  -10
 .226ـ، ص 2007

 الرفض

 القبول
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داللة اإلحصائية الكبالطبع ىناؾ تساؤؿ ؼباذا نستخدـ ربليل التباين "النسبة الفائية" للحكم على   
 الترض نفسو. ( tللعبلقة بُت متتَتين كقد استخدمنا من قبل اختبار)

قط ال غَت أما ( يستخدـ لدراسة العبلقة بُت متتَتين فtاإلجابة دبنتهى السهولة ىو أف اختبار )  
،بالتارل فاف (f) ( بل نستخدـ "نسبة tإذا زاد عدد اؼبتتَتات عن اثنُت فبل يبكن استخداـ اختبار )

 حالة متتَتين أك أكثر كما ىو اغباؿ يف ىذه الدراسة. تصلح يف(f)"نسبة 

باين كيعتمد ربليل التباين يف صورتو النهائية على قياس مدل اقًتاب التباين الداخلي من الت  
اػبارجي أك مدل ابتعاده عنو كتقاس ىذه الناحية بالنسبة التباينية أك النسبة الفائية من خبلؿ 

 العبلقة :

 

 نسبة ؼ     = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

11 .القيمة كالتباين الصتَت ىو األصتر يف القيمة يفحيث أف التباين الكبَت ىو األكرب 

                                                                                                                                                               

 
 

 .227مرجع سابق، ص  مبادئ اإلحصاء كالقياس االجتماعي،مهدل ؿبمد القصاص،  -11

 التباينالكبير

 التباينالصغير
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  الفصل الرابع

 عرض البيانات كتحليلها 

 الحكومية بماالنجالمبحث األكؿ :التعريف بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

شؤكف الأحد اعبامعات اليت تتبع كزارة  مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج تعترب جامعة   
ية كبالتحديد يقع مقرىا جبمهورية إندكنيسيا كىي تقع يف مدينة ماالنج يف جاكة الشرقالدينية 

مالك إبراىيم اإلسبلمية ( كيف ىذا اؼببحث البد من اغبديث عن جامعة  شارع )كاجاياناالرئيسي يف
 -من عدة نواحي كىي كبليت : اغبكومية دباالنج

 أ : تأسيس الجامعة

ـ مت تأسيس جامعة موالنا مالك 2004/ 21/6( بتاريخ 50بناء على اؼبرسـو الرئاسي رقم)   
قبل ىذا التاريخ تتبع جامعة )سناف أمبيل( يف إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج ككانت اعبامعة 

مدينة سركابايا اجملاكرة ؼبدينة ماالنج اؼبقر الرئيسي للجامعة، غَت إف اظبها اغبارل كىو جامعة موالنا 
ـ حيث كانت تعرؼ  17/08/2009أطلق بتاريخ  مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج

 1سابقان باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية.

  التقسم اإلدارم للجامعة : الهيكل التنظيمي أك ب

يستند اؽبيكل التنظيمي على كظيفة مدير اعبامعة كيليو ثبلث ككبلء )مساعدين( كىو حسب   
( الذم حصل عليو الباحث من إدارة اعبامعة دبساعدة األستاذ اؼبشرؼ 3اؼبوضح يف الشكل رقم )

 اغبميد.الثاين ؽبذه الدراسة: الدكتور ؿبمد عبد 

 ج : النظاـ التعليمي األكاديمي  

حاليا اعبامعة لديها ست كليات للتعليم اعبامعي، كسبع كليات للتعليم العارل )اؼباجستَت (   
 -، كىي كااليت:(الدكتوراهكثبلث كليات لئلجازة الدقيقة )

                                                           
1- Educational guidance State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang -
p3. 



 

57 
 

 كليات التعليم الجامعي -1

 .كلية الًتبية كالتعليم -أ 
 .كلية الشريعة  -ب 
 .لية العلـو اإلنسانيةك  -ج 
 .كلية علم النفس  -د 
 .كلية االقتصاد  -ق 
 .كلية العلـو كالتكنولوجيا  -ك 

 -في المجاالت التالية : كالدكتوراهكلية الدراسات العليا كتشمل منح الماجستير  -1
 ماجستَت يف االقتصاد اإلسبلمي. أ.

 .ماجستَت يف االدارة اإلسبلمية ب.
 .كالتعليم يف اللتة العربيةماجستَت يف  الًتبية  .ت

 .ج. ماجستَت يف الدراسات اإلسبلمية
 .تربية معلمي اؼبدارس االبتدائية د. ماجستَت يف 

 .ماجستَت يف  الًتبية اإلسبلمية ق.
   .االحواؿ الشخصيةماجستَت يف  ك.

 .ز. دكتوراه يف االدارة اإلسبلمية
 .ح. دكتوراه يف الًتبية كالتعليم يف اللتة العربية

 . 2.الًتبية كالتعليمط. الدكتوراه 

 

 

 

                                                           

2  - PedomanpendidikanUniversitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang 
Tahun (Malang: UIN Malang, 2013), p4. 
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 د: رؤية الجامعة 

ساس متُت كقوم يعكس لآلخرين حقيقة ظباحة كنقاء االسبلـ  إف رؤية اعبامعة ىي تكوين أ  
كدين رائد ليس للعبادات فقط كامبا للعلـو كاؼبعارؼ كالتعليم كالتدريس كالبحث كػبدمة اجملتمع من 

 كؽبم اتساع يف اؼبعرفة كالنضج اؼبهٍت. ااهبابي اركحي اكعمق ارصيدخبلؿ زبرهبو لطبلب وبملوف 

 -كلتحقيق ىذه الرؤية فإف اعبامعة عليها كاجبات منها :

 العمل على غرس حب العلم كاتساع اؼبعرفة كعدـ ؿبدكديتها . -1

ر من العمل على مواكبة التطور يف العلـو كالتكنولوجيا بل كالعمل على اؼبشاركة كصنع التطو  -2
 خبلؿ نتائج الدراسة كالبحث العلمي.

على يف القيم اإلسبلمية النبيلة كالثقافة دعم اؼبنتمُت للجامعة من خبلؿ إعطاء اؼبثل األ -3
 .3االندكنيسية

 

  

                                                           
3-PedomanpendidikanUniversitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang 

Tahun 2013 (Malang: UIN Malang, 2013), p 6-10.P 
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 ( الهيكل اإلدارم3شكل رقم ) 
 بماالنجلجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية 

 
 

 

 اإلشراف يجهس االسزشبري انًجهس يجهس انجبيعخ

رئٍس انهٍئخ انجحثٍخ وخذيخ 

 انًجزًعبد

  د. مفُدة

 يذٌر كهٍخ انذراسبد انعهٍب

 أ. د. مهُمه

 مدَر الجامعت
 د. مىجُا راهارجىأ.

وكٍم انًذٌر  

 انثبنث

 د. أغىش مُمىن

 وكٍم انًذٌر

 انثبنً
لُستُى د. سىغُىك 

 برابىوو

وكٍم انًذٌر 

 األول

 د. زَه الدَه

 انذاخهً انزذقٍق وحذح

 انجىدح ضًبٌ وكبنخ

 د. مهتدٌ رضىان
رئٍس يكزت اإلدارح األكبدًٌٍخ وشؤوٌ 

 انطالة وانزعبوٌ

 اكامستُر هُرو.د

رئٍس يكزت اإلدارح انعبيخ 

 وانزخطٍط وانًبنٍخ

 خالدة كتىراودا. د

عًٍذ كهٍخ عهى 

 اننفس

د. محمد لطفٍ 

 مصطفً

انعهىو عًٍذ كهٍخ 

 وانزكنىنىجٍب

د. بُىت 

 المحترمت

 عًٍذ كهٍخ انشرٌعخ

 د. رائبُه

 عًٍذ كهٍخ االقزصبدٌخ

 د. سالم اإلدروش

عًٍذ كهٍخ 

 انعهىو اإلنسبنٍخ

 د. إستعادة

عًٍذ كهٍخ انزرثٍخ 

 وانزعهٍى

 د. وىر علٍ

 رئٍس يركز رنًٍخ انهغبد

 د. مفتاح الهدي

 رئٍس انًكزجخ انًركزٌخ

 فائس الدَه هرلُاوشاي

رئٍس يركز ركنىنىجٍب 

 انًعهىيبد

 زَه العابدَه

رئٍس يركز رنًٍخ 

 االقزصبدٌخ

 د. مىلُىوى

 رئٍس يعهذ انجبيعخ

 د. إشراق الىجاح
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 االستبانة(أداة البحث ) كثبات المبحث الثاني: اختبار صدؽ

 (Validityالمطلب األكؿ : اختبار صدؽ االستبانة )

غبساب صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات االستبانة قاـ الباحث بتطبيق األداة على عينة  
( موظف باعبامعة، مث مت حساب االتساؽ الداخلي لفقرات االستبياف 40استطبلعية مؤلفة من )

على ىذه العينة االستطبلعية، كذلك حبساب معامبلت االرتباط بُت كل فقرة كالدرجة الكلية 
 -بعة لو كذلك للتأكد من مدل كجود ارتباط كذلك من جانبُت نبا :للمحور التا

( لكل فقرة من الفقرات ≥α 0.05( اليت هبب أف تكوف )sigبالنظر لقيمة الداللة اؼبعنوية ) -1
 باحملور الواحد.

اعبدكلية البالتة ىنا  r)احملسوبة مع قيمة )r)عن طريق مقارنة قيم معامل االرتباط ) -2
 -عد القياس باستخداـ معامبلت االرتباط السابقة تبُت اآليت :كب(، 0.3210)

 (X -أ: الصدؽ الداخلي لبنود المحور األكؿ )المتغير المستقل: تكنولوجيا المعلومات

من عينة عشوائية متكونة من  ( بشأف احتساب صدؽ بنود محور تكنولوجيا المعلومات3جدكؿ رقم )
 موظف. (40)

 العبػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ.
 معامل

 االرتباط

 مستول

 الداللة
 الحكم

 استخداـ في كزمالئي رؤسائي من الجامعة أتلقى دعم 1
 صادقة 0.000 0.652 المعلومات تكنولوجيا

 باستخداـ بالعمل القياـ أنا أجد الراحة كاالنسجاـ في 2
 صادقة 0.005 0.432 بالجامعة المعلومات تكنولوجيا

 ستخداـاب الوظيفية عاؿو من الواجبات مستوللدم  3
 صادقة 0.000 0.571 بالجامعة المعلومات تكنولوجيا

 صادقة 0.022 0.362 المدل على المعلومات تكنولوجيا استخداـ ستفيد منانا أ 4
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 العبػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ.
 معامل

 االرتباط

 مستول

 الداللة
 الحكم

 عليها لقدرة توفرا بعد الطويل

 الجامعة كفرتها التي للتكنولوجيا الوظيفية تالئمني المهاـ 5
 عملي ألداء

 صادقة 0.000 0.542

 تكنولوجيا مكونات كفهم استخداـ  في الصعوبة ال أجد 6
 المعلومات

 صادقة 0.000 0.545

ف (، حيث إ 0.05ة عند مستول داللة )( يوضح أف معامبلت االرتباط اؼببينة دال4اعبدكؿ رقم)
اليت اعبدكلية  rكرب من قيمة احملسوبة أ rكقيمة االرتباط  0.05قل من بارة أمستول الداللة لكل ع

،  كبذلك تعترب كل عبارات احملور األكؿ صادقة ؼبا كضعت لقياسو، كبالتارل 0.3120تساكم 
 يعتمدىا الباحث ؼبا كضعت من أجلو يف دراستو.

 (Y1 ب: الصدؽ الداخلي لبنود المحور الثاني )المتغير التابع: القدرة على األداء الوظيفي

 من متكونة عشوائية عينة منحتساب صدؽ بنود محور القدرة على األداء الوظيفي( بشأف ا4جدكؿ رقم )
 .موظف( 40)

 العبػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ.
 معامل

 االرتباط

 مستول

 الداللة
 الحكم

ب المبادئ كاألساليعلى  أنا مطلع 1
بمهاـ كظيفتي القياـ في كاإلجراءات  

 صادقة 0.000 0.673

 استخداـ في التقنية أنا أتمتع بالمهارات 2
عملي إنجاز في المعدات  

 صادقة 0.000 0.661

 كاجباتي فهم في أنا أتمتع بالمهارات 3
كموظف كمسؤكلياتي  

 صادقة 0.016 0.380

 كالتعاكف التفاعل، في لدم المهارات 4
اآلخرين استجابة للتغيرات  مع كالتفاكض

 صادقة 0.000 0.711
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 العبػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ.
 معامل

 االرتباط

 مستول

 الداللة
 الحكم

 التكنولوجية

كموظف  الشخصية المتضمنة لتفاعليلدم المهارات  5
 مع زمالئي داخل الجامعة

 صادقة 0.010 0.400

لمشكالت كالقدرة على ايجاد ل اح في لدم المهارات 6
 الحلوؿ المناسبة

 صادقة 0.000 0.532

(، حيث إف  0.05ة عند مستول داللة )( يوضح أف معامبلت االرتباط اؼببينة دال5اعبدكؿ رقم)  
اعبدكلية كاليت تساكم  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rكقيمة  0.05قل من لكل عبارة أمستول الداللة 

،  كبذلك تعترب عبارات احملور األكؿ صادقة ؼبا كضعت لقياسو، كبالتارل يعتمدىا 0.3210
 الباحث ؼبا كضعت من أجلو يف دراستو.

  (Y2األداء الوظيفي ب: الصدؽ الداخلي لبنود المحور الثالث )المتغير التابع: الدكافع نحو

 متكونة عشوائية عينة من( بشأف احتساب صدؽ بنود محور الدكافع نحو األداء الوظيفي5جدكؿ رقم )
 .موظف( 40) من

 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ.
 معامل

 االرتباط

 مستول

 الداللة
 الحكم

 أتحصل على التشجيع عن طريق المكافآت المادية كنحوىا 1
 صادقة 0.000 0.613 للعمل  أدائي لتحسين

أمتلك الدافع لألداء للحصوؿ على الترقيات أك تولي  2
 صادقة 0.000 0.648 المناصب القيادية ك اإلشرافية

 تحقيق  المنظمة لجهودفي ا المشاركة في لدم الرغبة 3
 صادقة 0.007 0.419 التنظيمية إلثبات كتطوير ذاتي  األىداؼ

أمتلك الدكافع لألداء للحصوؿ على دكرات تدريبية أك  4
 صادقة 0.000 0.582 المشاركة في لجاف عمل 
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 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ.
 معامل

 االرتباط

 مستول

 الداللة
 الحكم

لدم الشعور بالرضا عن أدائي الوظيفي  كاالنتماء للجامعة  5
 التي أعمل بها كأنا ملتـز بذلك

 صادقة 0.008 0.415

ذات  اإلنسانية عالقاتي لدم الدافع لألداء بهدؼ تنمية 6
 لجامعةاب الغير رسمي بين زمالئيالطابع 

 صادقة 0.000 0.588

 

(، حيث إف 0.05ول داللة )( يوضح أف معامبلت االرتباط اؼببينة دالة عند مست6اعبدكؿ رقم)  
اعبدكلية كاليت تساكم  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rكقيمة  0.05قل من مستول الداللة لكل عبارة أ

صادقة ؼبا كضعت لقياسو، كبالتارل يعتمدىا  ،  كبذلك تعترب عبارات احملور األكؿ0.3210
 الباحث ؼبا كضعت من أجلو يف دراستو.
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 (Reliabilityالمطلب الثاني : اختبار ثبات فقرات االستبانة )

كركنباخ(  الذم يعترب مقياس متبع لقياس لقياس ثبات فقرات االستبانة مت إهباد معامل )ألفا     
( يوضح 7لثبات )االستبانة( كنتيجتو تعترب مؤشر لثبات أك عدـ ثبات أداة البحث، كجدكؿ رقم )

 قيم معامبلت ألفا كركنباخ لكل بعد على انفراد كللمقياس ككل.

قل، تكنولوجيا ( بشأف نتيجة قياس ثبات أداة الدراسة للمحور األكؿ )المتغير المست6جدكؿ رقم )
 ( X -المعلومات 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

 البنود معامل كرنباخ

0.686 6 

عبميع عبارات االستبانة يف ؿبور   ( يتضح أف قيمة معامل ألفا كركنباخ7من خبلؿ اعبدكؿ رقم )  
( كتعرب ىذه القيمة عن  درجة مناسبة 0.686اؼبتتَت اؼبستقيل )تكنولوجيا اؼبعلومات ( يساكم )

كمقبولة من الثبات فبا يعكس ثبات إجابات اؼبستجوبُت، كىذا بدكره يدلل على القدرة العالية ألداة 
تة يف النتيجة لو كررت أكثر من مرة كبالتارل هنا ثاب، كإالدراسة على قياس ما صممت من أجلو 

 فهي صاغبة للقياس كربليل النتائج كاختبار الفركض كالوصوؿ إذل إجابات ألسئلة الدراسة.

 ( بشأف نتيجة قياس ثبات أداة الدراسة للمحور الثاني )المتغير التابع، القدرة على األداء الوظيفي 7جدكؿ رقم )
Y1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
 البنود معامل كرنباخ

0.721 6 
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عبميع عبارات االستبانة يف ؿبور   ( يتضح أف قيمة معامل ألفا كركنباخ8من خبلؿ اعبدكؿ رقم )  
( كتعرب ىذه القيمة عن  درجة عالية من 0.721اؼبتتَت التابع، القدرة على االداء الوظيفي يساكم )

الثبات فبا يعكس ثبات إجابات اؼبستجوبُت، كىذا بدكره يدلل على القدرة العالية ألداة الدراسة 
تيجة لو كررت أكثر من مرة كبالتارل فهي صاغبة على قياس ما صممت من اجلو كأهنا ثابتة يف الن

 للقياس كربليل النتائج كاختبار الفركض كالوصوؿ إذل إجابات ألسئلة الدراسة.

 (Y2( بشأف نتيجة قياس ثبات أداة الدراسة للمحور الثالث )المتغير التابع، الدكافع نحو األداء الوظيفي8جدكؿ رقم )

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
 البنود معامل كرنباخ

0.708 6 

عبميع عبارات االستبانة يف ؿبور   ( يتضح أف قيمة معامل ألفا كركنباخ9من خبلؿ اعبدكؿ رقم )  
( كتعرب ىذه القيمة عن  درجة 0.708اؼبتتَت التابع الثاين، الدكافع كبو األداء الوظيفي يساكم )

عالية من الثبات فبا يعكس ثبات إجابات اؼبستجوبُت، كىذا بدكره يدلل على القدرة العالية ألداة 
ة يف النتيجة لو كررت أكثر من مرة كبالتارل فهي الدراسة على قياس ما صممت من اجلو كأهنا ثابت

 صاغبة للقياس كربليل النتائج كاختبار الفركض كالوصوؿ إذل إجابات ألسئلة الدراسة.
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 المبحث الثالث: عرض النتائج كتحليلها )التحليل الوصفي(                  
الػػػػذم يهػػػػتم باألسػػػػػػاليب اإلحصػػػػػائية  كيبكػػػػن تعريػػػػف التحليػػػػل االحصػػػػائي الوصػػػػفي بأنػػػػو التحليػػػػل  

كيهػتم  اليت سبق صبعهػا، للبيانات اليت هتدؼ إذل توصيف اؼبعلومات اإلحصائية اؼبتضمنة يف البيانات
التحليل االحصائي الوصفي بالوصف الرقمػي جملتمػع معػُت، يف ىػذه اغبالػة ليسػت ىنػاؾ نتػائج يبكػن 

 1.يها الوصفأف تنسحب على صباعة أخرل، غَت تلك اليت يركز عل
كبعد أف قاـ الباحث بالتأكػد مػن صػدؽ كثبػات االسػتبانة، تػأيت اػبطػوة التاليػة كىػي تفريػ  كربليػل    

، كذلػػك بعػػد قيػػاـ  اإلكسػػل ك SPSS االسػػتبانة مػػن خػػبلؿ برنػػامج اؼبعاعبػػة اإلحصػػائية اإلحصػػائي 
كبعػػدىا يقػػـو بتطبيػػق ( نسػػخة مػػن االسػػتبانة علػػى كامػػل العينػػة احملػػددة ، 175الباحػػث بتوزيػػع عػػدد )

اإلحصائية التالية كىػي اختبػارات معينػة مػن التحليػل الوصػفي تعتػرب ضػركرية كذات متػزم  االختبارات
 -للدراسة ،كىي كبليت:

 ( مقاييس اإلحصاء الوصفي9الجدكؿ رقم )
 الطريقة اؼبطلب االجراء االحصائي ت
 SPSS األكؿ استخراج النسب اؼبئوية كالتكرارات 1
 SPSS استخراج اؼبتوسط اغبسايب 2
 SPSS استخراج الوزف النسيب 3
 اإلكسل احتساب ترتيب الفقرات داخل ؿبورىا 4
 اإلكسل الثاين استخراج اؼبلخص للمقاييس اإلحصائية السابقة الذكر 5
 اإلكسل   توضيح نتيجة التحليل يف ـبططات بيانية 6
 
 
 
 

                                                           

 .2ـ ، ص1996، اؼبكتبة األكاديبية، القاىرة، أصوؿ البحث العلمي ك مناىجوأضبد بدر،  -1
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 االحصائي )تحليل بيانات االستبانة كصفيا(المطلب األكؿ : احتساب التحليل 
 بل  الثبلثة كاليت االستبانة ؾباالت من ؾباؿ كل لفقرات مفصبلن  ربليبل اؼبطلب ىذا يتضمن    

تكنولوجيا اؼبعلومات اليت سبثل)  اجملاالت: ؾباؿ حسب الفقرات كزعت ،كقد فقرة( 18)عددىا
الدكافع كبو  فقرات، كؾباؿ 6األداء الوظيفي القدرة على فقرات،ككذلك ؾباؿ6اؼبتتَت اؼبستقل (
 قاـ (حيثY1-Y2فقرات أيضنا، ككبل اجملالُت األخرين يبثبلف اؼبتتَت التابع )6األداء الوظيفي

 رتاليك مقياس تقسيم ،كقد مت التحليل يف اغبسابية كاؼبتوسطات اؼبئوية النسب الباحث باستخداـ
 -كالتارل: ؼبقياس درجات توزيع مت درجات حبيث5ارل اػبماسي
 منخفض جدا منخفض محايد عالي عالي جدا البياف
 درجة 1 درجتاف 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5 الدرجة

كإلسباـ عملية اإلحصاء الوصفي ؼبتتَتات الدراسة البد من استخراج اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح    
 اػبماسي حسب مقياس ليكارت. اؼبقياس خبليا الذم يبكن استخراجو بالنظر للفًتة

 4=1-5أم أف  :اغبد األدىن –حيث أف طوؿ الفًتة = اغبد األعلى 

( أم أف طوؿ الفًتة من فًتات 0.8=5/4كيقسم ىذا الناتج على كامل خبليا اؼبقياس فيكوف )
 .)0.8مقياس ليكارت تساكم )

الصحيح(  الواحد كىي اؼبقياس بداية اؼبقياس)أك يف قيمة أقل إذل ىذه القيمة إضافة يتم بعد ذلك
 اػبلية. األعلى ؽبذه اغبد لتحديد كذلك

 -اآليت : فيكوف الوزف اؼبرجح على النحو

 ( كيفية احتساب الوزف المرجح لمقياس ليكارت10جدكؿ رقم )

 الدرجة الوصف قيمة القياس المعايير حد المجموعة

 مرتفعة جدان  أكافق بشدة 5 %85< 4,21-5,00

 مرتفعة أكافق 4 75-85% 3,41-4,20

 متوسط ؿبايد 3 65-75% 3,40 - 2,61

 منخفض أعارض 2 55-65% 1,81-2,60

 منخفض جدان  أعارض بشدة 1 55%> 1,80 - 1,00
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 ؾبموع االستجابات=   اؼبتوسط اغبسايبعلما بأف 
 عدد العينة

 درجات االستبانة من درجة كل استجابة ؾبموع بقسمةو علي اغبصوؿ مت فقد النسيب الوزف اما   
 -لبلستجابات ، كحسب االيت: الكلي اجملموع على

 (X -تحليل فقرات المتغيرات المستقلة ) تكنولوجيا المعلومات -1
 (  11جدكؿ رقم ) 

 العبػػػػػػارة رقم العبارة
المتوسط  المستول التكرار

موافق  النسبة الرتبة الوزف النسبي الحسابي
 أعارض أعارض محايد موافق جدا

 جدا

01 
 رؤسائي من الجامعة أتلقى دعم

 تكنولوجيا استخداـ في كزمالئي
 المعلومات

175 95 77 2 1 0 
4.520 90.4% 1 

100% 0.6 1.1 44 54.3 0 

02 

 أنا أجد الراحة كاالنسجاـ فيا
 باستخداـ بالعمل لقياـ

ت المعلوما تكنولوجيا
 بالجامعة

175 76 82 17 0 0 

4.337 86.74% 3 
100% 43.4 46.9 9.7 0 0 

03 
 عاؿو من الواجبات لدم مستول

 ا  تكنولوجيا باستخداـ الوظيفية

175 54 98 17 6 0 
4.143 82.86% 4 

100% 30.9 56 9.7 3.4 0 

04 

 استخداـ انا استفيد من
 على لمعلوماتتكنولوجيا ا

 توفر بعد الطويل المدل
 عليها القدرة

175 85 77 9 3 1 

4.383 87.66% 2 
100% 48.6 44 5.1 1.7 0.6 

05 
 الوظيفية تالئمني المهاـ
 كفرتها لتيللتكنولوجيا  ا

 عملي ألداء الجامعة

175 34 87 45 9 0 
3.834 76.68% 6 

100% 19.4 49.7 25.7 5.1 0 

06 
 استخداـ في الصعوبة ال أجد
 كنولوجيامكونات ت كفهم

 المعلومات

175 37 96 29 12 1 
3.891 77.82% 5 

100% 21.1 54.9 16.6 6.9 0.6 

 6 %83.7 4.185 التكنولوجيا –المتوسط الكلي لمدل الموافقة على المتغير المستقل 
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اليت –بتكنولوجيا اؼبعلومات  يتعلق فيما ليها،إ التوصل مت اليت النتائجإذل ( 12رقم ) اعبدكؿ يشَت 

اغبسابية كالتكرارات كتوزيعها  اؼبتوسطات عرض خبلؿ فمن الدراسة،سبثل اؼبتتَت اؼبستقل يف ىذه 
نتاج خراج الوزف النسيب لكل فقرة من الفقرات كاخَتا استتحسب درجات مقياس ليكارت كاس

  -م :ترتيب الفقرة، فقد تبُت آل

يقع ( كىو 3( كىو أكرب من درجة اغبيادية )4.185بل  اؼبتوسط اغبسايب عبميع الفقرات ) -
كيدؿ ذلك على موافقة من عينة  الفئة اػبامسة من فئات قياس ليكارت اػبماسيضمن 

 الدراسة على استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كأنبيتها يف قرارات كأقساـ اعبامعة .
 أف الفقرات كلها كانت نتائجها اهبابية . -
 استخداـ يف كزمبلئيي رؤسائ من اعبامعة كانت أعلى نسبة يف الفقرة األكذل: أتلقى دعم -

%( فبا 90.4( ككزهنا النسيب )4.520اؼبعلومات، إذ بل  اؼبتوسط اغبسايب ؽبا ) تكنولوجيا
يدؿ على أف اؼبدراء كالزمبلء يتعاكنوف صبيعا يف ىدؼ نشر ثقافة تكنولوجيا اؼبعلومات باعبامعة 

 الوظيفية اـكتوسيع ؾباالت استخدامها، بينما كانت أقل نسبة يف الفقرة اػبامسة: تبلئمٍت اؼبه
( ككزهنا 3.834عملي ،إذ بل  اؼبتوسط اغبسايب ؽبا ) ألداء اعبامعة كفرهتا اليت للتكنولوجيا
(، فبا يدؿ على أف بعض اؼبستجوبُت قد ال تبلئمهم مهامهم الوظيفية %76.68النسيب )

 كأهنم حباجة لتوافق القدرات كاؼبهارات اػباصة هبم مع كسائل التكنولوجيا باعبامعة.
 (Y1 -تحليل فقرات المتغيرات التابعة ) القدرة على األداء الوظيفي -2

 (  12جدكؿ رقم ) 

 رقم 
 بارةعال

 العبػػػػػػارة
المتوسط  المستول التكرار

 الحسابي
موافق  النسبة الرتبة الوزف النسبي

 أعارض محايد موافق جدا
أعارض 

 جدا

01 
 لمبادئعلى ا مطلع أنا

ي ف كاإلجراءات كاألساليب
 كظيفتي بمهاـ القياـ

175 45 104 21 5 0 
4.080 81.6% 3 

100% 25.7 59.4 12 2.9 0 

02 
 في التقنية بالمهارات أتمتع أنا

 جازنإ في المعدات استخداـ
 عمل

175 37 118 15 5 0 
4.069 81.38% 4 

100% 21.1 67.4 8.6 2.9 0 

 1 %84 4.200 0 1 15 107 52 175 فهم في بالمهارات تمتع أناأ 03
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 0 0.6 61.1 29.7 3 %100 كموظف كمسؤكلياتي كاجباتي

04 

 التفاعل، في المهارات لدم
 مع كالتفاكض كالتعاكف
 للتغيرات استجابة اآلخرين

 التكنولوجية

175 33 109 29 3 1 
3.971 79.42% 6 

100% 18.1 62.3 16.6 1.7 0.6 

05 
 لشخصيةلدم المهارات ا

 كموظف لتفاعلي المتضمنة
 الجامعة داخل زمالئي مع

175 46 106 19 4 0 
4.109 82.18% 2 

100% 26.3 60.6 10.9 2.3 0 

06 
حل  في المهارات لدم

   على كالقدرة لمشكالتا
 ةالمناسب الحلوؿ يجادإ

175 31 117 24 3 0 
4.006 80.12% 5 

100% 17.7 66.9 13.7 1.7 0 

  %81.46 4.073 القدرة على األداء الوظيفي –الكلي لمدل الموافقة على المتغير التابع المتوسط 

 
يتعلق بالقدرة على األداء الوظيفي ا فيم ليها،إ التوصل مت اليت النتائجإذل ( 13رقم ) اعبدكؿ يشَت  
كالتكرارات  اغبسابية اؼبتوسطات عرض ؿخبل فمن اليت سبثل اؼبتتَت التابع يف ىذه الدراسة، –

كتوزيعها حسب درجات مقياس ليكارت كاستخراج الوزف النسيب لكل فقرة من الفقرات كاخَتا 
  -يت :رة، فقد تبُت اآلاستنتاج ترتيب الفق

يقع ( كىو 4( كىو أكرب من درجة اغبيادية )4.073بل  اؼبتوسط اغبسايب عبميع الفقرات ) -
كيدؿ ذلك على موافقة من عينة الدراسة  اسيضمن الفئة الرابعة من فئات قياس ليكارت اػبم

 على استخداـ القدرة على األداء الوظيفي كانبيتها يف قرارات كاقساـ اعبامعة .
 أف الفقرات كانت نتائجها كلها اهبابية . -
كموظف ،كىي  كمسؤكليايت كاجبايت فهم يف باؼبهارات أسبتع كانت أعلى نسبة يف الفقرة: أنا -

%( كىذا يدؿ على 84( ككزهنا النسيب )4.200بل  اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )الفقرة الثالثة، إذ 
أف اؼبوظفُت يتمتعوف دبهاراهتم اؼبرتبطة يف فهم كاجباهتم كمسؤكلياهتم الوظيفية ، بينما كانت أقل 

 للتتَتات استجابة اآلخرين مع كالتفاكض كالتعاكف التفاعل، يف اؼبهارات لدمنسبة يف الفقرة :
( ككزهنا النسيب 3.971اغبسايب ؽبا ) إذ بل  اؼبتوسط ، كىي الفقرة الرابعة،التكنولوجية

 %( كىذا اؼبعدؿ يعطي قياس بأف ىذه اؼبهارة ىي أدىن نسبيان باؼبهارات االخرل.79.42)
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 (Y2 -تحليل فقرات المتغيرات التابعة ) الدكافع نحو األداء الوظيفي -3
 (  13جدكؿ رقم ) 

 العبػػػػػػارة رقم العبارة
المتوسط  المستول التكرار

 الحسابي
موافق  النسبة الرتبة الوزف النسبي

 أعارض محايد موافق جدا
أعارض 

 جدا

01 
 عن التشجيع على أتحصل

 كنحوىا المادية لمكافآت طريقا
 أدائي لتحسين

175 28 73 51 20 3 
3.589 71.78% 5 

100% 16 41.7 29.1 11.4 1.7 

02 
 للحصوؿ أداءلدافع ا أمتلك

 تولي كالترقيات أ على
 اإلشرافية ك لقياديةالمناصب ا

175 17 47 55 97 9 
3.091 61.82% 6 

100% 9.7 26.9 31.4 26.9 5.1 

03 

في  لمشاركةفي ا لرغبةلدم ا
 لتحقيق المنظمة لجهودا

 إلثبات التنظيمية األىداؼ
 كتطوير ذاتي

175 55 102 18 0 0 
4.211 84.22% 1 

100% 31.4 58.3 10.3 0 0 

04 
 للحصوؿ لألداء الدكافع أمتلك

 أك تدريبية دكرات على
 عمل لجاف في المشاركة

175 44 114 16 1 0 
4.149 82.98% 2 

100% 25.1 65.1 9.1 0.6 0 

05 
 أدائيا عن بالرضا الشعور لدم

 التي للجامعة كاالنتماء لوظيفي
 بذلك ملتـز كأنا بها أعمل

175 50 99 21 5 0 
4.109 82.18% 3 

100% 28.6 56.6 12 2.9 0 

06 

 نميةبهدؼ ت داءألل الدافع لدم
 لطابعا ذات إلنسانية ا عالقاتي

زمالئي  بين رسمي الغير
 ةلجامعاب

175 48 98 20 8 1 
4.051 

81.02 
% 

4 
100% 27.4 56 11.4 4.6 0.6 

  %77.34 3.867 الدكافع على األداء الوظيفي –الموافقة على المتغير التابع المتوسط الكلي لمدل 

 
يتعلق بالدكافع كبو األداء الوظيفي  فيما ليها،إ التوصل مت اليت النتائجإذل ( 14رقم ) اعبدكؿ يشَت  
اغبسابية كالتكرارات  اؼبتوسطات عرض خبلؿ فمن اليت سبثل اؼبتتَت التابع يف ىذه الدراسة، –

خراج الوزف النسيب لكل فقرة من الفقرات كاخَتا تكتوزيعها حسب درجات مقياس ليكارت كاس
  -يت :تنتاج ترتيب الفقرة، فقد تبُت اآلاس
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يقع ( كىو 4( كىو أكرب من درجة اغبيادية )3.687بل  اؼبتوسط اغبسايب عبميع الفقرات ) -
كيدؿ ذلك على موافقة من عينة الدراسة  ارت اػبماسيضمن الفئة الرابعة من فئات قياس ليك

 بوجود الدكافع قبو األداء الوظيفي.
 أف الفقرات كانت نتائجها اهبابية. -
 األىداؼ لتحقيق اؼبنظمة اعبهود يف اؼبشاركة يف الرغبة كانت أعلى نسبة يف الفقرة: لدم -

( ككزهنا 4.24اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )كتطوير ذايت ،كىي الفقرة الثالثة، إذ بل   إلثبات التنظيمية
%( كىذا يعطى للباحث نتيجة بأف اؼبوظفُت ؽبم رغبة يف اثبات ذاهتم من 84.22النسيب )

 لؤلداء الدافع خبلؿ اؼبشاركة يف ربقيق أىداؼ اعبامعة ،بينما كانت أقل نسبة يف الفقرة: أمتلك
إذ بل   ة ،كىي الفقرة الثانية،كاإلشرافي القيادية اؼبناصب تورل أك الًتقيات على للحصوؿ

%( كىذا يدؿ على أف ىدؼ اؼبوظفُت 61.82( ككزهنا النسيب )3.41اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
بالعمل ليس ىدؼ مادم بالدرجة األكذل بل كاف آخر األىداؼ اليت تدفع اؼبوظفُت ألداء 

 العمل الوظيفي باعبامعة.
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االحصائية لمتغيرات الدراسة )المتغير المستقل المطلب الثاني: ملخص المقاييس 
  كالمتغيرين التابعين(

كفيو  يف ىذا اؼبطلب يعرض الباحث ملخصان لنتائج التحليبلت اإلحصائية الوصفية السابقة،    
لكل ؿبور من احملاكر  اغبسابية كاؼبتوسطات يستعرض الباحث ؾبموع االستجابات كاألكزاف النسبية

ل كل ؿبور منها متتَت من متتَتات الدراسة الثبلث كذلك حسب استجابات عينة الثبلثة اليت يبث
الدراسة لتلك احملاكر، كحسب أنبيتها بعد إجراء القياس االحصائي الوصفي ككانت النتيجة 

 -االصبالية كااليت:

 ( مقارنة بين نتائج المتغيرات14جدكؿ رقم )

 نوعو المتغير
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 
 الوصف الدرجة الوزف النسبي الحسابي

 مرتفع 4 %83.70 4.185 4394 مستقل تكنولوجيا المعلومات 
القدرة على األداء 

 الوظيفي
 4276 تابع

4.073 81.46% 
 مرتفع 4

الدكافع نحو األداء 
 الوظيفي

 4060 تابع
3.867 83.7% 

 مرتفع 4

 مرتفع  4 80.833% 4.042 12730 المجموع
 

( يتضح أف ؾبموع االستجابات للمتتَت اؼبستقل بل  15اعبدكؿ السابق رقم )من خبلؿ   
%( 77.34( كبل  الوزف النسيب للمتتَت اؼبستقل )4.185( بينما بل  اؼبتوسط اغبسايب )4394)

كىو يشَت إذل نسبة مرتفعة من استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات لدل اؼبوظفُت جبامعة موالنا مالك 
 ة اغبكومية.إبراىيم اإلسبلمي

 األداء كبو الوظيفي كالدكافع األداء على للمتتَتين التابعُت القدرةبينما كاف ؾبموع االستجابات   
( استجابة، بينما بل  اؼبتوسط اغبسايب للمتتَتين ؾبتمعُت  8336=4060+4276الوظيفي )

%( كىو يشَت إذل نسبة مرتفعة من 79.400( كبل  الوزف النسيب للمتتَتين التابعُت )3.970)
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القدرة على األداء الوظيفي ككجود دكافع عالية لدل اؼبوظفُت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 اغبكومية.

 الدراسة(مدرج تكرارم لدرجات المتوسطات الحسابية لمتغيرات 4شكل رقم )

 
( عبارة عن مدرج تكرارم يوضح درجة اؼبتوسطات اغبسابية لكل متتَت 4كالشكل السابق رقم)  

( Y1( كاؼبتتَتات التابعة كىي )Xمن متتَتات الدراسة اؼبتتَت اؼبستقل تكنولوجيا اؼبعلومات )
(2Yالقدرة على األداء كالدافع كبو األداء كيتضح أف متوسط درجة االستجابة من قبل اؼببحوثُت ) 

كبو اؼبتتَت اؼبستقل تكنولوجيا اؼبعلومات سبثل أكرب األنواع تليها درجة القدرة على األداء كأخَتنا 
 درجة الدافع كبو األداء.

( أف االىتماـ دبحور تكنولوجيا 5( كاؼبخطط السابق رقم )15ككما يتنب من اعبدكؿ رقم )   
ألخرل بينما كانت القدرة على األداء اؼبعلومات باعبامعة كاف األكرب من بُت احملاكر الثبلث ا

الوظيفي يف اؼبرتبة الثانية من حيث اىتماـ اؼبستجوبُت ؽبا كأخَتا كاف النظر إذل الدكافع كبو األداء 
 الوظيفي ىو األخَت.

 

 

 

3.7

3.8

3.9

4
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4.2

4.3

 الدوافعنحواألداء القدرةعلىاألداء تكنولوجياالمعلومات
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 .المبحث الرابع: اختبار الشركط كالفرضيات )تحليل االنحدار الخطي البسيط(

كىذه الفرضيات  باختبار الفرضيات اليت افًتضها يف ىذه الدراسةيف ىذا اؼببحث يقـو الباحث   
قد مت صياغة مدل صحتها من عدمو كلكن قبل ذلك هبب عليو أف ىبترب مدل صبلحية البيانات 
اليت مت صبعها ألف تكوف مقياسا مبلئما الختبار الفرضيات كىو ما يعرؼ باختبار الشركط، 

 -باع النموذج التارل حسب التارل :كبالنسبة الختبار الفرضيات يتعُت ات

 (0.05(: إذا كاف مستول الداللة احملسوبة أصتر من مستول الداللة اؼبعتمدة )1Hقبوؿ ) -

( 0.05(: إذا كاف مستول الداللة احملسوبة أكرب من مستول الداللة اؼبعتمدة )H1رفض ) -
 .(H0كمن مت اللجوء إذل الفرضية البديلة )

 -رل، كقد مر بنا يف الفصل السابق خطوات احتساب مستول الداللة:كىي مفصلة على النحو التا
H1 (يوجد أثر للمتتَت اؼبستقلX( تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبتتَت التابع)Y1القدرة على األداء ) 
H0 (ال يوجد أثر للمتتَت اؼبستقلX( تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبتتَت التابع)Y1القدرة على األداء ) 

 

H1  يوجد(أثر للمتتَت اؼبستقلX( تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبتتَت التابع)Y2الدافع كبو األداء ) 
H0 (ال يوجد أثر للمتتَت اؼبستقلX(تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبتتَت التابع)Y2الدافع كبو األداء ) 

باستخداـ  (Y1( )Y2( على اؼبتتَتين التابعُت )Xكسوؼ يتم قياس أثر اؼبتتَت اؼبستقل )   
خطوات التحليل )االكبدار اػبطي البسيط ( كذلك ؼبعرفة ىل يوجد أثر الستخداـ تكنولوجيا 

( كالدافع كبو Y1( على اؼبتتَتين التابعُت كنبا القدرة على األداء )Xاؼبعلومات اؼبتتَت اؼبستقل )
 (.Y2األداء )
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لبسيط( الختبار ا الخطي عرض كتحليل نتائج تحليل )االنحدار :المطلب األكؿ
 (SPSSالشركط بواسطة برنامج)

 ( اختبار الشركط المعركؼ باالختبار الكالسيكي للبيانات15جدكؿ رقم )

 اسم االختبار الشركط المعيارية لالختبار نتائج االختبار الملحق

إف البيانات موزعة على شكل ك 
 اتجاه قطرم لجميع المتغيرات

كذلك من خالؿ النظر في الرسم البياني لنتائج 
فإف االختبار بأف تكوف البيانات في شكل قطرم، 

يمكن أف يوضح  Scatter plotشكل االنتشار 
قوية  X, Yطبيعة ىذه العالقة، كتكوف العالقة بين 

جدان إذا كقعت معظم نقاط شكل االنتشار على 
ت منحنى أك خط مستقيم، كتكوف ضعيفة كلما تناثر 

نقاط شكل االنتشار حوؿ منحنى أك خط مستقيم 
 يمر بتلك النقاط.

 التوزيع الطبيعي للبيانات

البيانات ليست على نمط معين 
أك موحد بل مبعثرة في الرسم 

البياني كتنتشر فوؽ كدكف الصفر 
النموذج ال  لجميع المتغيرات كأف

 تجانس دـع مشكلة يعاني من
 العشوائي. الخطأ تباين

الشرط بأف تكوف البيانات ليست على نمط يتحقق 
معين أك موحد في الرسم البياني بل تنتشر نسبيان 
 من تحت كفوؽ الصفر كبشكل مبعثر، كىو التحقق

 العشوائي . الخطأ تباين تجانس فرضية
 شكل االنتشار للبيانات

التابعين  الشرط متحقق للمتغيرين
 كلو بأحجاـ متفاكتة 

 

لهي  مربع( للمتغير المستقل Rإف قيمة معامل )
قادرة على تفسير المتغيرين التابعين ، كالباقي تفسره 

 عوامل أخرل غير ىاذين المتغيرين محل الدراسة.
 مالئمة النموذج لالختبار

كبالنظر إذل نتيجة التحليل باستخداـ خطوات التحليل اػبطي البسيط الختبار الشركط كحسب 
 -الشركط متحققة للقياس كحسب اآليت:ملخص اعبدكؿ أعبله قبد أف 
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: إف ىذا الشرط متحقق من خبلؿ نتائج شرط التوزيع الطبيعي للبيانات :الشرط األكؿ-1
( Xربليل االكبدار اػبطي البسيط بُت اؼبتتَت اؼبستقل كاؼبتتَتين التابعُت، أم بُت اؼبتتَت اؼبستقل )

( حيث قبد أف توزيع Y2( كبُت اؼبتتَت التابع)X(، كبُت اؼبتتَت اؼبستقل )Y1كبُت اؼبتتَت التابع )
 اكبدار كاضح. مبط تقريبان ا ؽب البيانات ىي يف شكل قطرم من األسفل إذل األعلى كأف البيانات

 

 (Y1( رسم بياني يبين التوزيع الطبيعي لمبيانات )5شكل رقم)
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بأف تكوف البيانات ذات انتشار بياني فوؽ كدكف الصفر كليست على : الشرط الثاني-2
( منتشرة حوؿ قيمة Y1( )Y2أم أف البيانات للمتتَتين التابعُت ) ،نمط موحد كشكل معين

العشوائي، كمن خبلؿ  اػبطأ تباين ذبانس عدـ مشكلة النموذج ال يعاين من كبالتارل أف الصفر،
نتائج القياس باستخداـ االكبدار اػبطي البسيط قبد أف البيانات للمتتَتين التابعُت منتشرة النظر إذل 

 حوؿ قيمة الصفر كبالتارل يتحقق ىذا الشرط.

 

 (Y2( رسم بياني يبين التوزيع الطبيعي لمبيانات )6)شكل رقم
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 (Y1-Y2( رسم بياني يبين شكل انتشار البيانات لمبيانات)8( ورقم )7شكل رقم )
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( قادر X، أم أف اؼبتتَت اؼبستقل )بأف تكوف البيانات مالئمة للنموذج :الشرط الثالث-3
، كالباقي تفسره عوامل أخرل غَت ىذا اؼبتتَت (Y2( ك )Y1على تفسَت اؼبتتَتين التابعُت )

كمن نتيجة االكبدار اػبطي البسيط قبد مربع( R قيمة )اؼبستقل ؿبل الدراسة، كذلك بالنظر ل
( R)أف ىذا الشرط متحقق كذلك بالنظر إذل اعبدكؿ التارل حيث نبلحظ أف قيمة معامل 

، كأف الباقي من اؼبستقلُت من خبلؿ القيم اؼببينةللمتتَت اؼبستقل إنو قادر على تفسَت اؼبتتَتين 
 ؼبستقلة ؿبل الدراسة.القيمة اؼبئوية تفسره عوامل أخرل غَت ىذه اؼبتتَتات ا

 ( يوضح كم مقدار ما يفسره اؼبتتَت اؼبستقل من اؼبتتَتين التابعُت. 17كاعبدكؿ التارل رقم )

 ( مربع كالموضحة ألثر المتغير المستقل R( نتيجة )16جدكؿ رقم)

 في المتغيرين التابعين

 المتغير
 التابػػػػع

 
X  

تكنولوجيا 
 المعلومات

Y1 
 القدرة على األداء

Y2 
 الحافز نحو األداء

اؼبتتَت اؼبستقل قادر على تفسَت ما قيمتو 
% يرجع 73% من اؼبتتَت التابع كالباقي 27

ؼبتتَتات كعوامل أخرل غَت متتَتات ىذه 
 الدراسة

اؼبتتَت اؼبستقل قادر على تفسَت ما قيمتو 
% 87.3التابع كالباقي % من اؼبتتَت 12.7

يرجع ؼبتتَتات كعوامل أخرل غَت متتَتات ىذه 
 الدراسة

 

 

 

 

 

 

 النص هنا النص هنا

 المتغيرات التابعة
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 المطلب الثاني: اختبار فرضيات الدراسة بواسطة تحليل االنحدار الخطي البسيط
 إذا إال قبولو يبكن علمينا فرضنا يكوف ال الفرض أف حيث البحث مراحل أىم ؼبرحلةا ىذهتعد   
 يتم حىت ضئيلة تفسَتية قيمة ذك مُتىا فالفرضية  قد تكوف ؾبرد زبخطأ أك الفرض صحةت ثبت

 لذلك.  التجرييب للتحقق قابل يؤيده دليل إذل التوصل
 حىت تطبيقها يبكن حبيث إنشائها أك االختبارات اختيار يف الباحث يبدأ الفركض فرض كبعد  

 صحتها. عدـ أك كصحتها الفركض ىذه من التحقق يبكن
كيف ىذا اؼبطلب ىبترب الباحث فرضيات الدراسة كنبا فرضياتنا فالفرضية األكذل ىي : ىناؾ أثر   

( بُت تكنولوجيا اؼبعلومات كبُت α≥ 0.05لعبلقة إهبابية ذات داللة إحصائية )عند مستول داللة 
كالفرضية القدرة على األداء الوظيفي جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج ، 

( بُت α≥ 0.05الثانية ىي ىناؾ أثر لعبلقة إهبابية ذات داللة إحصائية )عند مستول داللة 
تكنولوجيا اؼبعلومات كبُت الدافع كبو األداء الوظيفي جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 اغبكومية ماالنج.
 اختبار الفرضية األكلى -1

تشَت الفرضية األكذل إذل أف ىناؾ أثر لعبلقة إهبابية ذات داللة إحصائية )عند مستول داللة    
0.05 ≤α بُت تكنولوجيا اؼبعلومات كبُت القدرة على األداء الوظيفي للموظفُت جبامعة موالنا )

ليل مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، كالختبار صحة ىذه الفرضية استخدـ الباحث رب
 -االكبدار اػبطي البسيط، ككانت النتائج على النحو التارل :
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 Y1الخطي المتعدد :  االنحدار تحليل نتائج ( اختبار17جدكؿ)

 نتيجة الفرضية 

 

نتيجة مستول 
 الداللة

مستول  
الداللة 
alpha 

F  المحسوبة 
 

Standardize
d 

Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients  نوع

 المتغير
 

Beta 
الخطأ 
 المعيارم

B 

 مستقل 1.770 0.289   0.050 0.000 مقبولة
 X 0.550 0.069 0.520 64.095 0.050 0.000 مقبولة

( 175عدد أفراد العينة )  
F tabel = فرد(          175مت اغبصوؿ عليها من اإلكسيل غبجم عينة 3.90 ) 

 sig F  =0.000مستول اؼبعنوية 
 SPSSالمصدر : برنامج 

كاؼبتتَت التابع  للمتتَت اؼبستقل( فإف معادلة االكبدار اػبطي البسيط 18بناءن لنتائج اعبدكؿ رقم )  
(Y1: تكوف على النحو التارل)- 

               

خبلؿ اعبدكؿ السابق الذم يعرض لنتيجة اختبار االكبدار اػبطي البسيط لقياس درجة  من   
االرتباط بُت اؼبتتَت اؼبستقل )تكنولوجيا اؼبعلومات( كبُت اؼبتتَت التابع )القدرة على األداء الوظيفي( 

 -:كربط ذلك بالفرضية السالف ذكرىا فقد تبُت

( كىو أقل من مستول 0.000نولوجيا اؼبعلومات يبل  )إف مستول الداللة اؼبعنوية ؼبتتَت تك -1
القدرة على األداء  يف إحصائية داللة ذات فركؽ ( فبا يدؿ على كجود0.05الداللة اؼبعتمدة كىي )

تكنولوجيا اؼبعلومات( الوظيفي كتأثر اؼبتتَت التابع )القدرة على األداء الوظيفي( باؼبتتَت اؼبستقل )
 (.H0كنرفض الفرضية البديلة )( H1كبالتارل نقبل )

 -( كبالتارل:0.550يساكم)( Xإف معامل االكبدار ؼبتتَت تكنولوجيا اؼبعلومات ) -2

تشَت إشارة معامل االكبدار اؼبوجبة إذل أف العبلقة بُت تكنولوجيا اؼبعلومات كبُت القدرة على  -
اؼبستقل )تكنولوجيا اؼبعلومات ( األداء الوظيفي ىي عبلقة ارتباط طردية فكلما زادت قيمة اؼبتتَت 
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زادت معو قيمة اؼبتتَت التابع )القدرة على األداء الوظيفي( كأف قيمة ىذا االرتباط أك العبلقة ىي 
(0.550.) 

إنو كلما البفض مستول تكنولوجيا اؼبعلومات لدل اؼبوظفُت البفضت بالتارل  القدرة على األداء  -
كلما كفرت اعبامعة كسائل تكنولوجيا اؼبعلومات بدرجة   الوظيفي لديهم بالعمل باعبامعة، أم

 ( كحدة، كلما زادت القدرة على األداء الوظيفي لدل اؼبوظفُت .0.550)

ر أث بوجود يتعلق فيما الفرض قبوؿ ىذا يتم السابقة اإلحصائي التحليل نتائج على كبناء   
الوظيفي، كأف ىذا األثر ىو أثران القدرة على األداء  تكنولوجيا المعلومات على معنوم لمتغير

 إيجابي أم أف العالقة في ىذه الحالة ىي عالقة طردية.

كبالتارل تعطي ىذه النتيجة من التحليل اإلحصائي للبيانات اؼبتحصل عليها من اعبامعة أف ىناؾ   
 وظيفي. أثر كاضح معرب عنو بدرجة احصائية معينة لتكنولوجيا اؼبعلومات على القدرة على األداء ال

 اختبار الفرضية الثانية-2

تشَت الفرضية الثانية إذل أف ىناؾ أثر لعبلقة إهبابية ذات داللة إحصائية )عند مستول داللة    
0.05 ≤α بُت تكنولوجيا اؼبعلومات كبُت الدكافع كبو األداء الوظيفي جبامعة موالنا مالك إبراىيم )

ىذه الفرضية استخدـ الباحث ربليل االكبدار اػبطي اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، كالختبار صحة 
 -البسيط، ككانت النتائج على النحو التارل :

 Y2لخطي المتعدد :  النحدارا تحليال نتائج ( اختبار18جدكؿ)

نتيجة 
 الفرضية 

 

نتيجة مستول 
 الداللة

مستول  الداللة 
alpha 

-f 
 المحسوبة 
 

 

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients نوع المتغير 

 
Beta الخطأ المعيارم B 

 مستقل 2.273 0.320   0.050 0.000 مقبولة
 X 0.381 0.076 0.356 25.080 0.050 0.000 مقبولة

( 175عدد أفراد العينة )  
F tabel = 3.90 فرد(         175مت اغبصوؿ عليها من اإلكسيل غبجم عينة ) 

 sig F  =0.000مستول اؼبعنوية 

 SPSSالمصدر : برنامج 
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كاؼبتتَت التابع  للمتتَت اؼبستقل( فإف معادلة االكبدار اػبطي البسيط 19بناءن لنتائج اعبدكؿ رقم )  
(Y2: تكوف على النحو التارل)- 

               
خبلؿ اعبدكؿ السابق الذم يعرض لنتيجة اختبار االكبدار اػبطي البسيط لقياس درجة  من  

االرتباط بُت اؼبتتَت اؼبستقل )تكنولوجيا اؼبعلومات( كبُت اؼبتتَت التابع )الدكافع كبو األداء الوظيفي( 
 :كربط ذلك بالفرضية السالف ذكرىا فقد تبُت

( كىو أقل من مستول 0.000نولوجيا اؼبعلومات يبل  )إف مستول الداللة اؼبعنوية ؼبتتَت تك -1
الدكافع كبو األداء  يف إحصائية داللة ذات فركؽ ( فبا يدؿ على كجود0.05الداللة اؼبعتمدة كىي )

تكنولوجيا اؼبعلومات( الوظيفي كتأثر اؼبتتَت التابع )الدكافع كبو األداء الوظيفي( باؼبتتَت اؼبستقل )
 (.H0كنرفض الفرضية البديلة )( H1كبالتارل نقبل )

 -( كبالتارل:0.381يساكم)( Xإف معامل االكبدار ؼبتتَت تكنولوجيا اؼبعلومات ) -2

تشَت إشارة معامل االكبدار اؼبوجبة إذل أف العبلقة بُت تكنولوجيا اؼبعلومات كبُت الدكافع كبو  -
اؼبستقل )تكنولوجيا اؼبعلومات (  األداء الوظيفي ىي عبلقة ارتباط طردية فكلما زادت قيمة اؼبتتَت

زادت معو قيمة اؼبتتَت التابع )الدكافع كبو األداء الوظيفي( كأف قيمة ىذا االرتباط أك العبلقة ىي 
(0.381.) 

إنو كلما البفض مستول تكنولوجيا اؼبعلومات لدل اؼبوظفُت البفضت بالتارل القدرة على األداء  -
علومات بدرجة م كلما كفرت اعبامعة كسائل تكنولوجيا اؼبالوظيفي لديهم بالعمل باعبامعة، أ

 زادت الدكافع كبو األداء الوظيفي لدل اؼبوظفُت.( كحدة، 0.381)

 أثر بوجود يتعلق فيما الفرض قبوؿ ىذا يتم السابقة حصائيالتحليل اإل نتائج على كبناء   
 الوظيفي، كأف ىذا األثر ىو أثرالقدرة على األداء  تكنولوجيا المعلومات على معنوم لمتغير

 إيجابي أم أف العالقة في ىذه الحالة ىي عالقة طردية.

ف ىنػاؾ كبالتارل تعطي ىذه النتيجة من التحليل اإلحصػائي للبيانػات اؼبتحصػل عليهػا مػن اعبامعػة أ  
 ظيفي. كبو األداء الو  حصائية معينة لتكنولوجيا اؼبعلومات على الدكافعأثر كاضح معرب عنو بدرجة إ
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 (19جدكؿ رقم )
للكشف عن رؤية أفراد عينة الدراسة إزاء  One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادم )

 محورىا تكنولوجيا المعلومات
 المتغيرات 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

مستول 
 اسم المتغير المحور  الداللة

 المتغير التابع
 ( Y1األكؿ )

القدرة على األداء 
 الوظيفي

 9.409 1 9.409 بين المجموعات

64.095 
 

0.000 
 

 0.174 173 25.396 داخل المجموعات

  174 34.806 المجموع

المتغير الثاني 
(Y2) 

الدافع نحو األداء 
 الوظيفي 

 4.509 1 4.509 بين المجموعات

25.080 
 

0.000 
 

المجموعات داخل  31.104 173 0.180 

  174 35.614 المجموع

 3.90تساكم  0.05كمستول داللة  174الجدكلية عند درجة حرية  Fقيمة 
 

اعبدكليػة  Fاحملسوبة لكبل احملورين ىي أكػرب مػن قيمػة  F( أف قيمة 20كيتضح من اعبدكؿ رقم )    
( 64.095احملسػػػوبة تسػػػاكم ) F( قبػػػد أف قيمػػػة Y1ففػػػي احملػػػور األكؿ الػػػذم يبثػػػل اؼبتتػػػَت التػػػابع )

( ككذلك بلتت قيمػة مسػتول الداللػة اؼبعنويػة 3.90( اعبدكلية اليت تساكم )Fكىي أكرب من قيمة )
( فبػػا يعػػٍت كجػػود فػػركؽ  0.05( كىػػي أقػػل مػػن مسػػتول الداللػػة اؼبعتػػربة كىػػي )0.000ؽبػػذا احملػػاكر )
أثػر تكنولوجيػػا اؼبعلومػات علػػى القػدرة علػػى األداء حصػػائية بػُت إجابػػات اؼببحػوثُت حػػوؿ إ ذات داللػة
 الوظيفي.

احملسػػوبة يف احملػػور الثػػاين الػػذم يبثػػل اؼبتتػػَت التػػابع  Fكيتضػػح مػػن اعبػػدكؿ السػػابق أيضنػػا أف قيمػػة     
(Y2 قبػػػػد أف قيمػػػػة )F ( ( كىػػػػي أكػػػػرب مػػػػن قيمػػػػة )25.080احملسػػػػوبة تسػػػػاكمF اعبدكليػػػػة الػػػػيت )

( كىػي أقػل مػن 0.000مسػتول الداللػة اؼبعنويػة ؽبػذا احملػاكر )( ككػذلك بلتػت قيمػة 3.90تساكم )
حصػػػػائية بػػػػُت إجابػػػػات إ ( فبػػػػا يعػػػػٍت كجػػػػود فػػػػركؽ ذات داللػػػػة0.05مسػػػػتول الداللػػػػة اؼبعتػػػػربة كىػػػػي )

 اؼببحوثُت حوؿ أثر تكنولوجيا اؼبعلومات على الدكافع كبو األداء الوظيفي.
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 االنحدار لوجود أثر لممتغير المستقل عمى المتغيرين التابعين وحسب نموذج الدراسة( يبين معامل 9شكل رقم )

احملسػػوبة يف احملػػور الثػػاين الػػذم يبثػػل اؼبتتػػَت التػػابع  Fكمػػا يتضػػح مػػن اعبػػدكؿ السػػابق أيضنػػا أف قيمػػة    
(Y2 قبػػػػد أف قيمػػػػة )F ( ( كىػػػػي أكػػػػرب مػػػػن قيمػػػػة )25.080احملسػػػػوبة تسػػػػاكمF اعبدكليػػػػة الػػػػيت )

( كىػي أقػل مػن 0.000( ككػذلك بلتػت قيمػة مسػتول الداللػة اؼبعنويػة ؽبػذا احملػاكر )3.90تساكم )
حصػػػائية بػػػُت إجابػػػات إ  كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة( فبػػػا يعػػػٍت 0.05مسػػػتول الداللػػػة اؼبعتػػػربة كىػػػي )

 اؼببحوثُت حوؿ أثر تكنولوجيا اؼبعلومات على الدكافع كبو األداء الوظيفي.
 كيبكن تلخيص األثر كقيمتو بُت اؼبتتَتات يف النموذج التارل كىو مبوذج الدراسة.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ك  (القدرة على األداء الوظيفيY1اؼبتتَتين التابعُت )( يشَت إذل درجة تأثر 9السابق رقم ) الشكل 
(Y2الدكاف )ف يبثبلف مفهـو األداء الوظيفي باؼبتتَت اؼبستقل ع كبو األداء الوظيفي كنبا متتَتا

حصائي السابق باستخداـ مبوذج االكبدار اػبطي علومات، حيث أثبت التحليل اإلتكنولوجيا اؼب
كبَتة كحسب القيم اؼبوضحة بالشكل أعبله، كىذا يثبت فرضييت البسيط أف نسبة التأثَت ىي نسبة  

 تأثير ال

القدرة على األداء 

 الوظيفي

Y1 

الدوافع نحو األداء 

 الوظيفي

Y2 

 تكنولوجيا

 Xالمعلومات 

X 
0.381 

1.551 
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، ككجود أثر ات يف القدرة على األداء الوظيفيالدراسة من حيث كجود أثر لتكنولوجيا اؼبعلوم
 لتكنولوجيا اؼبعلومات يف الدكافع كبو األداء الوظيفي.

تتَت التابع األكؿ القدرة على ( على  اؼبXكتبُت أف أثر اؼبتتَت اؼبستقل تكنولوجيا اؼبعلومات )  
(، Y2( ىو أكرب من أثره على اؼبتتَت التابع الثاين الدكافع كبو األداء الوظيفي)Y1األداء الوظيفي)

 كسيأيت شرح كمناقشة ىذه البيانات كالنتائج يف الفصل اػبامس.
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 الفصل الخامس : 
 مناقشة نتائج البيانات

استخداـ تكنولوجيا  المبحث األكؿ: مناقشة نتائج السؤاؿ األكؿ ما يتعلق بأثر
للموظفين بجامعة موالنا مالك إبراىيم  المعلومات في القدرة على األداء الوظيفي

 اإلسالمية الحكومية
 من الناحية التطبيقيةمناقشة النتائج  -أ
يف الفصل السابق من تأثَت تكنولوجيا اؼبعلومات يف  على ضوء البيانات اليت سبق عرضها كربليلها  

 كحسب النتائج احملصلة من عينة البحث. الوظيفي األداء على القدرة

رضية ثبات الف(،كاليت مت فيها إspssكىي نتائج تطبيقية استخرجت بواسطة أداة ربليل احصائي)  
األكذل ؽبذه الدراسة باستخداـ االكبدار اػبطي البسيط ،كىي كجود أثر لتكنولوجيا اؼبعلومات يف 

كأكد ىذه النتيجة إف ( 0.550كظهر أف قيمة ىذا األثر االهبايب ىي ) القدرة على األداء الوظيفي
الداللة اؼبعتمدة ( كىو دكف مستول 0.000مستول الداللة اؼبعنوية لقيمة اؼبتتَت اؼبستقل يبل  )

(0.05≤αفبا يدؿ على كجود ) تكنولوجيا اؼبعلومات. يف إحصائية داللة فركؽ ذات 

أعلى فقرة من فقرات االستبياف  فكبالنظر إذل نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي اليت بينت أ  
 أسبتع)اؼبوظفُت باعبامعة( ىي فقرة : أنا حصلت على اؼبرتبة األكذل من موافقة ؾبتمع البحث 

 كموظف . كمسؤكليايت كاجبايت فهم يف باؼبهارات

%( كىذا يدؿ على 84( ككزهنا النسيب )4.200كىي الفقرة الثالثة، إذ بل  اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
كاؼ   ؼباـكاجباهتم كمسؤكلياهتم الوظيفية كإف ؽبم أأف اؼبوظفُت يتمتعوف دبهاراهتم اؼبرتبطة يف فهم 

باؼبهارات اؼبطلوبة لتورل الوظيفة باعبامعة كتشمل اؼبهارات كما سيايت تناكؽبا فيما بعد على اؼبهارات 
  .                                                                       يدكية كالفكرية كغَتىاال

د أك ؾبموعة معينة كاليت سبكنهم من ؾبموعة القدرات الفكرية كاعبسدية للفر  اؼبهارة بأهنا:كتعرؼ 
تأدية عملهم على أحسن كجو، كما عرفت بأهنا قدرة الفرد على ترصبة معرفة ما يف عملو، حبيث 

 1تسمح بتحقيق النتائج اؼبرغوبة أك اؼبتوقعة.
                                                           

1  - M.Peretti, Human resources management computer, p 243. 
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 مناقشة النتائج من الناحية النظرية -ب
السابق من تأثَت تكنولوجيا اؼبعلومات يف يف الفصل  على ضوء البيانات اليت سبق عرضها كربليلها  

حسب النتائج احملصلة من عينة البحث، يتبُت من ىذا أف لتكنولوجيا  القدرة على األداء الوظيفي
فضبل عن انعكاساهتا  اؼبعلومات أنبية كبَتة يف تنمية كتطوير قدرة العاملُت يف األداء كاستمراريتها،

 اإلهبابية األخرل.

 االىتماـ دبوضوع التكنولوجيا يف اؼبؤسسات كأحد اؼبوضوعات اليت شتلت كل ذلك دعا إذل    
أذىاف العلماء كاؼبفكرين يف ؾباؿ االقتصاد كاإلدارة، كىذا االىتماـ يعود إذل أف معظم األفراد 

يف الوقت الذم حتمت فيو ظركؼ اؼبنافسة كغَتىا  يقضوف جزءان كبَتان من حياهتم يف أداء الوظائف
تلك األعماؿ بدقة كبأقل تكلفة كبأسرع كقت كىي اؼبيزات اليت كفرهتا كسائل تكنولوجيا  عليهم أداء

، كبالتارل من األنبية  اؼبعلومات يف اإلدارة كأنو مع كجود كتنامي كسائل التكنولوجيا يوما بعد يـو
باؼبكوف  و،دبكاف بالنسبة ؽبؤالء أف يبحثوا عن دكر كعبلقة اؼبكوف اؼبادم كىو التكنولوجيا يف أغلب

كالنتاج البشرم كىو القدرة على األداء كدكره يف تقدًن اػبدمة كاالنتاج باؼبنظمة على أحسن ما 
 كفبا يعود بالنفع للدائرة كالعاملُت على حد سواء. يبكن من أداء مطلوب

موالنا مالك إبراىيم  كمن خبلؿ البيانات اليت توصل إليها الباحث من ميداف الدراسة كىو جامعة  
حصائية معينة ف ىناؾ أثر كاضح معرب عنو بدرجة إأفقد الحظ نج، اإلسبلمية اغبكومية دبدينة ماال

لتكنولوجيا اؼبعلومات على القدرة على األداء الوظيفي، كبذلك تصدؽ فرضية ىذه الدراسة كيكوف 
باحث مناقشة للنتائج اػباصة ذلك أيضا مضموف إجابة السؤاؿ األكؿ ؽبذه الدراسة كسوؼ يقدـ ال

 -بالتساؤؿ األكؿ كما يلي :

 أكجو عالقة االرتباط بين تكنولوجيا المعلومات كالقدرة على األداء الوظيفي-1

إف العبلقة القوية لتكنولوجيا اؼبعلومات مع القدرة على اإلداء الوظيفي لدل اؼبوظفُت جبامعػة موالنػا   
شػػػػَت كتؤكػػػػد علػػػػى أف ىػػػػذه اعبامعػػػػة عملػػػػت علػػػػى ربػػػػط مقػػػػدرة مالػػػػك إبػػػػراىيم اإلسػػػػبلمية اغبكوميػػػػة ت

اؼبوظف لديها باستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومػات كيبػدك ذلػك الػربط ناجحػا فبػا انعكػس اثػره كاتضػح يف 
أكال ذلػك التعريػف للتكنولوجيػا الػػذم يػربط بينهػا كبػُت القػػدرة  نتػائج ىػذه الدراسػة ،كفبػا يشػػذ االنتبػاه

كنولوجيػػػػا: ىػػػػي األدكات أك الوسػػػػائل الػػػػيت تسػػػػتخدـ ألغػػػػراض علميػػػػة علػػػػى األداء فمػػػػن تعريفػػػػات الت
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تطبيقية كاليت يستعُت هبا اإلنساف يف عملو إلكماؿ قواه كقدراتو، كتلبية تلك اغباجػات الػيت تظهػر يف 
 2إطار ظركفو االجتماعية ككذا التارىبية.

علػػػػػى اختبلفهػػػػػا  لقدراتػػػػػوفالتكنولوجيػػػػػا ىػػػػػي قػػػػػوة مكملػػػػػة لقػػػػػوة اؼبوظػػػػػف العامػػػػػل كىػػػػػي مسػػػػػاندة     
جراءات فكاف يف فبػا مضػى تػتم ات التكنولوجيا يستخدـ لتسهيل اإلداة من ادك فاغباسوب مثبل ىو أ

دقهػػػا عػػػة كأسػػػرعها كأجػػػود انػػػواع الطباليدكيػػػة كلكػػػن اغباسػػػوب يػػػوفر اليػػػـو أالطباعػػػة بواسػػػطة اآلالت ا
للتلػف ألسػباب ـبتلفػة ككػذلك  دراج كرقيػة كىػي عرضػوكانػت البيانػات ربفػظ يف أ،فعلى سبيل اؼبثاؿ  

رل قاعػدة بيانػات غبػل تلػك ا بينمػا كفػر اغباسػب اآلكثػَت   اككقتػ ااسًتجاعها كالبحث فيها يستلـز جهد
كل يػدكم يقػـو حبسػاب مرتػب كػل موظػف بشػ كاؼبوظف بدال مػن أف اؼبشاكل كتوفَت بديل مناسب،

مالية ربسب لو مرتبػات اؼبئػات مػن  ف يقـو باستعماؿ قاعدة بياناتيف استمارة مالية يدكية أصبح اآل
علومػات مػػن بػػدائل ،ككػل ىػػذا يؤكػػد العػاملُت يف غبظػػات كثػواف، إذل غػػَت ذلػػك فبػا كفرتػػو تكنولوجيػػا اؼب

داء كتػػدعيمها علػػى زيػػادة القػػدرة علػػى اال اثػػر العبلقػػة الدالػػة كاألكيػػدة علػػى أف لتكنولوجيػػا اؼبعلومػػات أ
بػػػػُت تكنولوجيػػػػا اؼبعلومػػػػات كالقػػػػدرة علػػػػى األداء  ىػػػػم جوانػػػػب الػػػػربط كأكضػػػػحهالػػػػدل اؼبػػػػوظفُت، إف أ

 -الوظيفي أم العبلقة بُت اؼبتتَتين الثابت كاؼبستقل يبكن أف نلخصها يف النقاط التالية :

حسن اختيار اؼبعدات كالوسائل اؼبكونة لنظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات باعبامعة كتناسبها مع قدره  -أ
 يهي أف على اؼبنظمة أف زبتار الوسائل التكنولوجية اؼبناسبة،اؼبوظفُت على االداء الوظيفي فمن البد

ف كسائل اؼبعلومات باعبامعة ىي كسائل ذه الدراسة تؤيد ىذا الطرح حيث إكالنتيجة األكذل ؽب
مبلئمة كمناسبة لقدرة اؼبوظف على استخدامها كالدليل على ذلك كجود ارتباط قوم بُت 

ف جانب كبَت من االداء الوظيفي ىو اداء يفي كمن اؼبعلـو أعلى االداء الوظالتكنولوجيا كالقدرة 
جراءات على شكل استخدامات للوسائل كاإل اؼبعلومات معتمد على استعماؿ تكنولوجيا

 التكنولوجية كبذلك يتضح جودة اجهزة اغباسوب كشبكات االتصاؿ الربيدم كاالنًتنت كغَتىا.
 من رئيسية ككظيفة باعتباره نشاطُت باعبامعة للموظف القدرات كبناء قباعة برامج التدريب -ب

 اؼبهارات لعاملُت كإكسابا اؼبنظمة يف العاملُت أداء ربسُت إذل يسعى اؼبعاصرة اؼبنظمات كظائف
 التدريب كيشمل كاػبارجية الداخلية البيئة يف اؼبختلفة التتَتات مواجهة من سبكنو اليت البلزمة

 كالبيانات اؼبعلومات كقواعد الشبكات كإدارة الكمبيوتر أجهزة استعماؿ طرؽ علىكافة   اؼبوظفُت

                                                           

 . 120، صـ 1981دار اآلفاؽ اعبديدة  ،العرب كالتكنولوجيا ،عبده ظبَت- 2



 

91 
 

كقباعة برامج  سليم، بشكل كسائل تكنولوجيا اؼبعلومات كتوجيو إدارة على للعمل البلزمة اؼبعلومات
ف اعبامعة قد قبحت يف برامج التدريب إحيث  التدريب مؤشر يستنتجو الباحث من النتيجة األكذل،

نولوجيا اؼبعلومات كىو ؼبوظفُت ؽبم القدرة كاؼبهارة اؼبناسبة على استعماؿ تكالوظيفي من خبلؿ اف ا
ارات اليت أيدىا غالبية هم الوظيفي كحسب العبأدائثره على زيادة قدرهتم بالتارل على ما انعكس أ
  هبذه الدراسة.اؼبستجوبُت

خداـ تكنولوجيا اؼبعلومات أف عملية اختيار الكوادر البشرية اؼبؤىلة كاؼبدربة كالقادرة على است -ج
أم مراعاة العنصر البشرم عند االختيار كالتعيُت أك التوظيف من حيث التخصص كاؼبؤىبلت كاف 

دراكو بأنبية مكونات تكنولوجيا اؼبعلومات باعبامعة م يف اؼبساعدة على تقبل اؼبوظف كإلو دكر داع
ء كبالتارل تزيد داسيلة تساعده على األاؼبعلومات كو  أم دبعٌت آخر قناعة اؼبوظف بأنبية تكنولوجيا

فمن خبلؿ النتائج الدالة على كجود أثر قوم لتكنولوجيا اؼبعلومات  داء الوظيفي،من قدرتو على األ
ثر لعوامل كما سبق بياهنا يف النقاط الداء الوظيفي فإننا نعزم ذلك األعلى زيادة القدرة على ا

ىداؼ اعبامعة تفاعل مع التكنولوجيا بشكل ىبدـ أيف الهبايب اؼبوظف اإليضا اذل دكر أالسابقة ك 
ف كفاءة اؼبنظمات تعتمد بشكل كبَت على  االستثمار يف العنصر إدكار حيث أصعب األكىو من 
كإف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات البد أف يكوف على أساس فهم العاملُت كحاجاهتم  البشرم

 داء الوظيفي.ؽبا زيادة قدرهتم اإلهبابية كبو األيبكن من خبل الطرؽ اليت كميوؽبم إضافة إذل

 القدرة مفهـو مشترؾ بين التكنولوجيا مع االداء الوظيفي -2

كيف ىذا اإلطار تشَت الكتابات األخَتة يف أنظمة اؼبعلومات إذل أنبية ربويل األنظار إذل دكر    
قدرات تكنولوجيا اؼبعلومات بوصفها األداة األكثر حداثة كاستخدامان لتحقيق اإلبداع كاألداء 

ات كالعوامل اؼبتفوؽ للمنظمة فبا استدعى زيادة الًتكيز على الدكر االسًتاتيجي لتكنولوجيا اؼبعلوم
اليت توجو قدرات تلك التكنولوجيا كالبحث عن كسائل لقياسها، كيف ىذا الصدد فقد ازبذت 
مفاىيم قدرات تكنولوجيا اؼبعلومات كجهات نظر متنوعة، إذ تعّرؼ قدرات تكنولوجيا اؼبعلومات 

فق اؼبشًتؾ مع القدرات بأهنا القدرة على هتيئة كربشيد اؼبوارد اؼبرتكزة على تكنولوجيا اؼبعلومات بالتوا
كاؼبوارد األخرل أك أهنا القدرات الفريدة اليت تتأتى بفعل تكنولوجيا اؼبعلومات كاليت تشكل األساس 
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 اؼبنظمة قدرة يف تكمن اؼبعلومات تكنولوجيا قدرات أف (إذلPrasadكيعرفها )3للميزة التنافسية.
 كظائف باقي يف اؼبتنوعة مهاراهتا كأ كفاءاتو كإثراء لدعم اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ على

 4األعماؿ. منظمات

كيرل الباحث بأف ىذا اؼبفهـو اؼبشًتؾ )القدرة( بُت التكنولوجيا كاالداء الوظيفي يدعم نتائج    
الدراسة اليت اظهرت اف لتكنولوجيا اؼبعلومات اثر على زيادة القدرة على االداء الوظيفي باعبامعة،  

لتكنولوجيا باعبامعة ككسائلو يتمازج كيتعاضد مع االداء هبذا اؼبفهـو كبالتارل فبل كما يتبُت اف نظاـ ا
ف دل يتصف بصفة إ اداء سلبيأف األداء سوؼ يكوف أدكف كجود قدرة ؽبا كما من قيمة للتكنولوجيا 

 القدرة.

 زيادة تكنولوجيا المعلومات تؤدم الى زيادة القدرة على االداء الوظيفي -3

من نتائج يف الفصل الرابع من ىذه الدراسة فأف زيادة كحدة كاحدة من تكنولوجيا  كما مربنا  
كيقصد  داء الوظيفي يف اعبامعة بتلك الدرجة،ؤدم ذلك اذل زيادة القدرة على األاؼبعلومات سي

بزيادة تكنولوجيا اؼبعلومات زيادة مكوناهتا ككسائلها كتطويرىا  كاؼبخطط التارل يعرض جانب النظرية 
 ربطو بالنتائج ؽبذه الدراسة.ك 

 مدل يف اغبكومية يتمثل اؼبؤسسات يف اعبيد األداء إف مفهـو إذا تقوؿ النظرية يف ؾباؿ القدرة   
 لتحقيقك كذل كغَتىا الكًتكنية كأجهزة كأدكات موظفُت من اؼبوارد البشرية استتبلؿ يف اؼبهارة

 كبأقل اؼبناسبة كالطريقة اؼبناسب التوقيت يف األداء بلؿخ  من كاألىداؼ من التوافق عاؿ مستول
كىو ما يعرب عنو بالتطور الديناميكي لتكنولوجيا 5كاؼبادم. البشرمر  يف العنص اؼبمكنة التكاليف
كقد شهدت اآلكنة االخَتة تطورات سريعة كغَت مسبوقة يف كافة نواحي اغبياة أبرز ىذه  اؼبعلومات،

                                                           

، مداخلة مقدمة للملتقى الدكرل الثامن حوؿ "إدارة التتيَت" اؼبنعقد االستعداد للتغيير االستراتيجيمعن كعد اهلل اؼبعاضيدم،  - 3
 .05ـ، ص2008فريل جبامعة الزيتونة األردنية، أ

 .  6، اؼبرجع السابق، ص االستعداد للتغيير االستراتيجيمعن كعد اهلل اؼبعاضيدم،  - 4
. 196مكتبة جريز أبو ظيب االمارات، د س، ص  القيادة اإلدارة في اإلسالـ،فضل اهلل علي فضل اهلل ،   -5 
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الديناميكية اليت عرفها اجملاؿ التكنولوجيا كاؼبتعلقة دبعاعبة  التطورات كاليت ميزت كقتنا اغبارل كىي
 6اؼبعلومات كاالعتماد اؼبتزايد كاؼبكثف كبو استعماؽبا كتوظيفها بقوة يف معظم االنشطة البشرية.

كال يقتصر األمر على اؼبهارة كمحدد للقدرة على األداء الوظيفي بل يتحدد أيضا يف اؼبعرفة    
تلك احملددات يتضح ارتباطها الطردم الواضح بتكنولوجيا اؼبعلومات يف اإلدارة  كاػبربة، كمع ذكر
  -من حيث االيت:

ىي جزء كمطلب مهم من القدرة على األداء الوظيفي، كتنعكس بالتارل  :المعرفة في األداة-أ
 على تطبيق كقباح التكنولوجيا كوسيلة ألداء اؼبوظف.

يبتلك اؼبعرفة بوسائل التكنولوجيا ىو يبتلك يف الوقت نفسة ف اؼبوظف الذم فمن البديهي أ   
 ء باستخداـ كسائل التكنولوجيا الداء الوظيفي كمن ذلك القدرة اؼبتميزة على االداالقدرة على األ

ة من خرل مكتسبأذل معارؼ كعلـو يكتسبها اؼبوظف قبل التوظيف كالتعيُت، ك إاؼبعرفة كاليت تتفرع 
 هم كترتبط بالقدرة على استخداـ التكنولوجيا.لها تسجراء عملية التدريب ك

إف فرض التقدـ كالتطوير هبب أف تكوف اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة على أعلى مستول لتتماشى    
قبل استخداـ  -مع ىذا التقدـ التكنولوجي، كىذا يفرض بالتبعية أف هتيئ اؼبنظمة مواردىا البشرية 

مادة تعليمية نظرية عن ىذه التكنولوجيا اؼبراد  عن طريق توفَت - التكنولوجيا اؼبتطورة اغبديثة
تطبيقها، كبرامج تدريبية متخصصة تتماشى مع ىذه التكنولوجيا، كأال يتوقف رفع مستول اؼبوارد 
البشرية عند حد التأىيل فحسب، بل تستمر الربامج التدريبية على كجو اػبصوص لكي ال ربدث 

 7تيعاب جيد للتكنولوجيا اغبديثة اؼبطبقة أثناء األداء.سقطات أك ىنات، أك عدـ اس

ىي جزء كمطلب مهم من القدرة على األداء الوظيفي، كتنعكس بالتارل  :المهارة في األداء-ب
على تطبيق كقباح التكنولوجيا كوسيلة ألداء اؼبوظف ،فبعد اف يبتلك اؼبوظف اؼبعرفة اؼبطلوبة كاليت 

صا ذلك االداء اؼبعتمد على كسائل التكنولوجيا نظرا للميزات اليت سبكنو من االداء الوظيفي خصو 
تتحقق من ىكذا استخداـ، يأيت احملدد الثاين من ؿبددات القدرة على االداء كىو اؼبهارة، فمهارات 

                                                           

، دراسة ميدانية على االكاديبية أداء الموارد البشرية على أثر استخداـ تكنولوجيا المعلوماتعزيزة عبد الرضبن العتييب،  - 6
 .2ـ،ص 2010الدكلية االسًتالية، بدكف مكاف النشر، 

التقنية الحديثة كادارة الموارد البشرية ىيكلية كحجم مقاؿ منشور يف موقع اؼبنتدل العريب إلداء اؼبوارد البشرية، بعنواف  - 7
 ـ، ببعض التصريف.2015-02-21تاريخ النشر  الموارد البشرية،
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العاملُت أضحت ذات أنبية تتناسب كأنبية تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمات  اؼبورد البشرم أك
اؼبهارات اليت يفًتض توافرىا يف اؼبوارد البشرية اؼبشتتلة يف تكنولوجيا اؼبعلومات اغبديثة، كتنقسم 

كاليت ذبعل منها قدرة من قدرات تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمة بػ)اؼبهارات الفنية، كاؼبهارات 
ربؾبة، اإلدارية، كمهارات األعماؿ، كاؼبهارات التفاعلية(، كتكمن أنبية تلك اؼبهارات يف عمليات ال

 كربليل األنظمة، كإدارة قواعد البيانات كاستخداـ األجهزة التكنولوجية اؼبختلفة.

كتعتمد التحوالت اعبذرية اليت احدثتها تكنولوجيا اؼبعلومات يف عادل األعماؿ على اؼبهارات    
بتحديد البشرية يف األداء الوظيفي كيف ىذا الصدد قامت إدارة العمل األمريكية بدراسة ظبحت ؽبا 
 8سبع مهارات أساسية ينبتي للفرد أف تتوفر فيو للنجاح يف عصر التكنولوجيا كىي باختصار.

حيث هبب على العاملُت اف يكونوا قادرين على  -التفكير الناقد كاألفعاؿ أم العمل: –أكالن 
 تمرة.البحث كالتحليل ككضح اغبلوؿ كتطبيقها كتقييم النتائج كتطوير اغبلوؿ مع اؼبتتَتات اؼبس

ففي عصر اؼبعلومات هبب أف تساعدنا مهارتنا للوصوؿ غبلوؿ جديدة للمشكبلت  االبداع: -ثانيان 
 القديبة كانتاج افكار ابداعية.

ف العمل اعبماعي ىو السبيل غبل اؼبشكبلت اؼبعقدة كستكوف مهارات العمل إ  التعاكف: -ثالثان 
 ات.اعبماعي ىي العامل الفيصل يف عصر اؼبعرفة كاؼبعلوم

صبحت تعمل يف عادل منفتح ال يعًتؼ باغبدكد أف االدارة اليـو إ فهم التدخالت الثقافية: –رابعان 
، كيشَت الباحث إاعبترافية كاؼبكانية فالتنوع البشرم  ف اعبامعة االسبلمية أذل أصبح ظبة اليـو

 هبذه الصفة بامتياز. اغبكومية تتصف

 اتقاف مهارة االتصاؿ الفعاؿ دبن حولو كاختيار سيحتاج اؼبوظف اليـو إذل االتصاؿ: -خامسان 
 طريقة االتصاؿ اؼبناسبة.

                                                           

، عادل الكتب نشر، توزيع، طباعة، القاىرة، تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات كاالتصاؿكماؿ عبد اغبميد زيتوف،   - 8
 .146-145ـ، ص  2002مصر،
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على كل فرد يف عصر التكنولوجيا ليس فقط زبطي   :المهارة في استخداـ الكمبيوتر -سادسان 
بعد من ذلك مع الطبلقة االلكًتكنية أ علىيضا عليو االنطبلؽ كالتعرؼ أاعبهل الكمبيوترم بل 

 االدكات القائمة كاؼبرتبطة بو.كالرقمية كاستخداـ 

ف يكتسب اؼبوظف اؼبعرفة كاؼبهارة تأيت اػبربة كمحدد ىاـ من أ: بعد في األداء الخبرة -ج
إال أف  اكاحد اكىناؾ من يربط اػبربة باؼبهارة كيعتربىا مكون ، داء الوظيفيؿبددات القدرة على األ

ف يكتسب اؼبوظف اؼبهارة تأيت اػبربة أأف اػبربة ليست اؼبهارة رغم أهنا مكملة ؽبا فبعد  الباحث يعد
،كميزة اػبربة أهنا تعطي  فاػبربة ىي تراكم كسبازج من اؼبعارؼ كاؼبهارات بشكل منسق فتتولد اػبربة

ا فيما سبق يف بعد كالشكل التارل يوضح النقاط اليت مت تناكؽب لؤلداء الوظيفي القدرة الفعالة كاؼبميزة،
 التطوير الديناميكي لتكنولوجيا اؼبعلومات كعبلقتها بالقدرة على االداء الوظيفي .

 

 (التطور الديناميكي لتكنولوجيا المعلومات كعالقتها بالقدرة على األداء10شكل رقم )
 
 
 
 

      
 

 

 

 

كبناءن على ما سبق، تتضح العبلقة الكبَتة بُت مستول تكنولوجيا اؼبعلومات كتطبيقات ككسائلها   
 قدرهتا على التطور ديناميكيا كارتباط ذلك التطور كالصعود بشكل طردم مع احملددات مثكمن 

دبا يؤكد يف كل مرحلة من مراحل التطور الديناميكي  داء الوظيفي يف اؼبنظمةالثبلث للقدرة على األ
نتائج ىذه الدراسة كىو كجود أثر لتكنولوجيا اؼبعلومات على القدرة على االداء الوظيفي جبامعة 

 موالنا مالك ابراىيم االسبلمية اغبكومية ماالنج.
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استخداـ تكنولوجيا  ما يتعلق بأثر المبحث الثاني: مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني
للموظفين بجامعة موالنا مالك إبراىيم  يفينحو األداء الوظ الدكافع على المعلومات

 ماالنج اإلسالمية الحكومية
 مناقشة النتائج من الناحية التطبيقية -أ
يف الفصل السابق من تأثَت تكنولوجيا اؼبعلومات يف  على ضوء البيانات اليت سبق عرضها كربليلها  

 البحث.كحسب النتائج احملصلة من عينة  كبو األداء الوظيفي الدكافع

(،كالػػيت مت فيهػػا اثبػػات الفرضػػية spssكىػػي نتػػائج تطبيقيػػة اسػػتخرجت بواسػػطة أداة ربليػػل احصػػائي)  
كىػػي كجػػود أثػػر لتكنولوجيػػا اؼبعلومػػات يف  الثانيػػة ؽبػػذه الدراسػػة باسػػتخداـ االكبػػدار اػبطػػي البسػػيط،

أكػػد ىػػذه النتيجػػة ك (، 0.381هبػػايب ىػػي )كظهػػر أف قيمػػة ىػػذا األثػػر اإل الػػدكافع كبػػو األداء الػػوظيفي
( كىػو دكف مسػتول الداللػة اؼبعتمػدة 0.000إف مستول الداللة اؼبعنوية لقيمػة اؼبتتػَت اؼبسػتقل يبلػ  )

(0.05≤αفبا يدؿ على كجود ) تكنولوجيا اؼبعلومات. يف إحصائية داللة فركؽ ذات 
االستبياف  أعلى فقرة من فقرات حصائي الوصفي اليت بينت إفنتائج التحليل اإلإذل كبالنظر   

 يف الرغبة حصلت على اؼبرتبة األكؿ من موافقة ؾبتمع البحث )اؼبوظفُت باعبامعة( ىي فقرة: لدم
كىي الفقرة الثالثة، إذ  كتطوير ذايت، إلثبات التنظيمية األىداؼ لتحقيق اؼبنظمة اعبهود يف اؼبشاركة

ى للباحث نتيجة بأف %( كىذا يعط84.22( ككزهنا النسيب )4.24بل  اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
ثبات ذاهتم من خبلؿ اؼبشاركة يف ربقيق أىداؼ اعبامعة كأف اعبامعة قبحت إاؼبوظفُت ؽبم رغبة يف 
من خبلؿ  كتطويرىا يسعى اليو كل موظف كبو يتمكن من اثبات  ذاتو ايف جعل أىدافها ىدف

 أىداؼ اعبامعة ىدافو ك أالتكامل بُت 

كمفهـو الذات كتطويرىا كما سيأيت بيانو فيما بعد يعٍت ؾبموع اؼبدركات كالتصورات اليت ربدد    
الصورة اليت يعتقد أف اآلخرين يف اجملتمع يتصوركهنا كاليت يتمثلها الفرد من خبلؿ التفاعل 

 9االجتماعي.

 
                                                           

)لدل طبلب مرحلة التعليم األساسي(، رسالة ماجستَت غَت  مفهـو الذات كأثرىا على ا لتكيف االجتماعيمصطفى طيفور ، -9
 .12ـ ، ص 2010منشور مقدمة عبامعة حلب بسوريا ، 
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 مناقشة النتائج من الناحية النظرية -ب
اليت سوؼ يتناكؿ الباحث من خبلؽبا اؼبناقشة كربط  السابق كحسب نتائج التحليل يف الفصل   

 النتائج التطبيقية بالفركض كاؼببادم النظرية.

ككما مر بنا يف اعبانب النظرم من ىذه الدراسة Motivationالدكافع  فإف مصطلح بداية  
نفسية داخلية، تعرؼ بأهنا : طاقة جسمية كمعنوية داخلية ؿبركة لسلوؾ الفرد متولدة عن تفاعبلت 

ىذه الطاقة تنبهها اغبوافز، كيثَتىا الضتط كالتوتر الناتج عن حاجات الفرد اؼبتنوعة كغَت اؼبشبعة 
كسوؼ يقدـ 10فتحدث لديو الدافع كاالستعداد العاـ للقياـ بسلوؾ معُت إلشباع ىذه اغباجات.

 -الباحث مناقشة للنتائج اػباصة بالتساؤؿ الثاين كما يلي :

 الوظيفي األداء نحو كالدكافع المعلومات تكنولوجيا بين االرتباط قةعال أكجو-1

حسب ما كرد يف نظرية ستيفن ركبنز اليت عرضها الباحث يف اعبانب النظرم من ىذه الدراسة   
ف الدكافع يف التنظيم ىي الرغبة يف ازباذ خطوات معقولة يف ربقيق أكاليت قاؿ فيها ستيفن ب
تتأثر بقدرة رجاؿ األعماؿ لتلبية االحتياجات اؼبتعددة للفرد، كانطبلقا من األىداؼ التنظيمية اليت 

ىذا اؼبفهـو كحسب النتائج اليت توصل اليها الباحث من ميداف الدراسة من كجود أثر لتكنولوجيا 
 اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا اؼبعلومات على الدكافع كبو االداء الوظيفي لدل العاملُت يف جامعة

مع التذكَت بأنو عند اغبديث عن الدكافع فإننا مبيز بُت الدكافع الداخلية كىي  ومية دباالنج،اغبك
فإف الباحث يلمس أكجو للًتابط كانطبلقا من ذلك  ...الدكافع الذاتية كأخرل خارجية كىي اغبوافز

 -بُت اؼبفهومُت ككجود أثر للمتتَت الثابت على اؼبتتَت من حيث:

قوة داخلية تدفع اإلنساف إذل العمل كيف  اؼبعرب عنها بالدافعية الذاتية كىي : كىيدكافع داخلية-أ
كبالتارل فالنتيجة 11حالة كضوح اؼبتتَت اؼبناسب فإف ذلك سيدفع األفراد إذل العمل برغبة كضباس.

ىي أف اؼبوظفُت سيلتزموف بأداء أعماؽبم كيتحسن بذلك أداؤىم، كإف لتلك الدكافع الداخلية 
بعنصر التكنولوجيا باؼبنظمة، كالدافع الداخلية يف العمل الوظيفي يبكن أف ينظر إليها  قوياا ارتباط

                                                           

ـ، 1995، عماف، ابراىيم، تحليل السلوؾ التنظيمي، المركز العربي للخدمات الطالبيةاعبزراكم،  اؼبدىوف، موسى ك - 10
 .12ص 
 اؼبطبق جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية(. )كىذا يشَت ىن اؼبتتَت تكنولوجيا اؼبعلومات- 11
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على أساس أهنا عملية مرحلية كمتعددة سبر بعدة خطوات قبل أف تصل إذل عملية اإلشباع كالرضا 
 -كىي:

ظهور اغباجات كالرغبات كدرجة إغباحها الداخلي الذم يتمثل يف التوتر كعدـ  الخطوة األكلى: 
 التوازف لدل الفرد)اؼبوظف(. 

 كتعترب ىذه اؼبرحلة للبحث كاالختيار من بُت عدة بدائل إلشباع ىذه اغباجات. الخطوة الثانية: 

ة اؽبدؼ كالسلوؾ اؼبتبع تأيت ىذه اؼبرحلة بعد مرحلة البحث فتحدد يف ىذه اؼبرحلالخطوة الثالثة: 
 إلشباع اغباجة لدل الفرد. 

 كىي مرحلة اؼبراجعة كالتقوًن كالربط بُت ىذه اغباجات.  الخطوة الرابعة:

كىي مرحلة اعبزاء ثوابان كاف أـ عقابان كتعتمد على نوعية تقوًن األداء اؼبستخدـ الخطوة الخامسة: 
 إلشباع اغباجة لدل الفرد. 

اػبطوة األخَتة كىي ربط الفرد بُت السلوؾ كاعبزاء الذم حصل عليو  كىيالخطوة السادسة: 
إلشباع اغباجة األصلية فإذا كانت دكرة الدافع ىذه قد أشبعت فالنتيجة تكوف توازنان كرضاء مع 

 احًتاـ تلك اغباجة اػباصة كاؼبوجودة.

 ackman andكلوكر(  كبل من الباحثُت يف ىذا اجملاؿ )ىاكماف هبا قاـ اليت الدراسات كتشَت   
Oldham يف اؼبستخدمة التكنولوجية للخصائصا طبقن  ربديدىا يتم الوظيفة خصائص أف إذل 
 كاليت بالوظيفة، اؼبرتبطة النفسية لؤلبعادي األساس احملرؾ ىي الوظيفية اػبصائص ىذه كأف اؼبنظمة،
 كمعدالت األداء، مستويات ككذلك البشرية، اؼبوارد لدل كالرضا الدافعية مستول يف تؤثرا بدكرى

دكراف العمل، فضبلن عن معدالت التياب كغَتىا من األبعاد النفسية اليت تتأثر هبا اؼبوارد البشرية يف 
 12أكالشركة. اؼبنظمة

فاؼبوظف حبسب الطبيعة البشرية يبلك الدافع الذايت كالرغبة اؼبتقدة باستمرار يف أدائو الوظيفي   
اتباع اؼبنهج كالسلوؾ السليم كاؼبتوازف كالبلئق كإذا أضفنا ارتباط ذلك  كالنفس البشرية مفطورة إذل

                                                           

التقنية الحديثة كادارة الموارد البشرية ىيكلية كحجم ، بعنواف دل العريب إلداء اؼبوارد البشريةمقاؿ منشور يف موقع اؼبنت -12
 ـ.2015-02-21تاريخ النشر  ،، مرجع سابقالموارد البشرية
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برغبتو يف استخداـ التكنولوجيا كىي رغبة بشرية ايضا ناصبة من سعى اؼبوظف لتحقيق أداءه يف 
أفضل صورة فبكنة كدافعيتو الذاتية كبو التميز يف االداء ككجود الدكافع لئلقباز كالتفوؽ كاالنتماء من 

العتقاد ذايت من اؼبوظف  األبداع كال هبد افضل من التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق ذلك، نظراأجل 
 ىدافو دكف االعتماد على التكنولوجيا كاؼبعلومات ؼباذا ؟أف االداء الوظيفي ال يتم كال تتحقق أب

داء و األكتوفر جانب مهم من الدافعية الذاتية كب ألف تكنولوجيا اؼبعلومات توفر للموظف الدعم   
الوظيفي لترض اشباع حاجاتو كربقيق رضاءه عن العمل كتوفر االلتزاـ كالرضا الوظيفي يف هناية 
اؼبطاؼ حيث سبنح التكنولوجيا الفرصة اؼبثلى للموظف لكي يثبت امكانياتو يف اداءه الوظيفي 

 Physiologicalليحقق اغباجات اليت عرب عنها علماء اإلدارة ابتدأ باغباجات الفسيولوجية )
Need( كمركرا حباجات األمن كالسبلمة )Safety and Security Needs مث اغباجات )

 Self – Esteem( كحاجات التقدير كاالحًتاـ الذايت )Social Needsاالجتماعية)
Needs( كأخَتا حاجات ربقيق الذات )Self–Actualization Needs.)13 

تعمل  بالدافعية الذاتية للموظف كإف التكنولوجياككل اغباجات السابقة ىي حاجات مرتبطة    
كقد عرب اؼبستجوبوف بعينة الدراسة على أنبية الدكافع  على ربقيق اقصى درجات االشباع للموظف،

الذاتية من خبلؿ العبارات اؼبختلفة مثل لدم الرغبة يف اؼبشاركة يف اعبهود اؼبنظمة لتحقيق األىداؼ 
حساس اؼبوظف يف ربقيق ذاتو كتطويرىا ، كىي رغبة ذاتية تنبع من أالتنظيمية إلثبات كتطوير ذايت

لترض ربقيق األىداؼ التنظيمية كقد عرؼ علماء اإلدارة ربقيق الذات بالنسبة للموظف بعدة 
ربقيق طموحات الفرد العليا يف أف يكوف اإلنساف ما  :تعريفات كيبكن استخبلص تعريف منها بأهنا

اليت يصل فيها اإلنساف إذل درجة فبيزة عن غَته كيصبح لو كياف مستقل  ف يكوف كىي اؼبرحلةيريد أ
كتعترب اغباجة إذل االستقبلؿ من أىم مكونات ىذه اغباجة حيث تظهر منذ مرحلة الطفولة كتتطور 
مع تقدمو يف العمر كينضج، كبالتارل يبدأ بالتحرر من االعتماد على التَت، كينظر الفرد االستقبلؿ 

 د منحة اغبرية يف تنفيذ األعماؿ كبالتارل يستتل ما لديو من مواىب كقدرات فردية .يف العمل عن

كمن ذلك فإف مفهـو اثبات الذات الذم عربت عنو عينة البحث )اؼبوظفوف باعبامعة( مرتبط   
 للفرد التكنولوجيا يوفر بعنصر تكنولوجيا اؼبعلومات حيث إف العمل كاألداء الوظيفي باستخداـ

 قدراتو مع تتفق العمل ىذا طبيعة كانت فإذا النفسي كاستقراره ذاتو كتأكيد تحقيقل الفرصة
                                                           

 جاء بياف ىذه اغباجات عند علماء اإلدارة يف النظريات اإلنسانية كعلى رأسها نظرية ماسلو للحاجات الشهَتة.- 13
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 كبالتارل النفسي، ،كاستقراره ذاتو ربقيق إذل سيؤدم ىذا فإف كطموحو كميولو الذاتية كإمكانياتو
 االلتزاـ بو كىنا تعمل التكنولوجيا على مؤازرة كدعم تلك الدكافع بالرضا عن العمل كمن مث الشعور

للوصوؿ اذل مكانيات كسبهد لو الوسائل اؼبثلي ؛ ألهنا تتيح لو اإلالذاتية الوجدانية يف نفس اؼبوظف
ف استخداـ إ( كقاؿ Giddensمتعها كقد أشار إذل ذلك كادنيس )أىدافو بأسرع السبل كأدقها كأ

كأيضا كيف 14ومات يزيد من متعة العمل فبا يؤدم إذل زيادة إنتاجية العنصر البشرم.تكنولوجيا اؼبعل
نفس الوقت تعترب كسائل كتقنيات تكنولوجيا اؼبعلومات اكثر الوسائل مصداقية كموثوقية ككما ىي 

 موجودة كمتوفرة يف بيئة اعبامعة.

ماء للجامعة اليت أعمل هبا كأنا كاالنت شارت عبارة لدم الشعور بالرضا عن أدائي الوظيفيكذلك أ  
هنا جزء من حياة اؼبوظف كىي أملتـز بذلك ، بأف الدافع الذايت متحد مع النظرة للجامعة على 

كال شك أف الفرد وبتاج إذل صباعة عمل، تربط بينو كبينهم  ،اغباجات اؼبعرب عنها بالرضا االجتماعي
بينهم، فكثَت من الدراسات أثبتت أف ىناؾ  عبلقات كد كتعاكف، كأف يكوف لو مكانتو االجتماعية

عبلقة إهبابية بُت التفاعل االجتماعي كزيادة تفعيل األداء كىنا تعمل التكنولوجيا على تسخَت 
ادكاهتا لزيادة التفاعل االجتماعي للموظفُت عند أداءىم العمل باعبامعة من خبلؿ ما تتيحو من 

حاجاهتم االجتماعية من خبلؿ التواصل االجتماعي داء العمل بينهم كتليب أكسائل اتصاؿ تسهل 
بُت أسرىم كأصدقائهم داخل كخارج العمل كيزيد قوة كمتانة العبلقات مع احمليط االجتماعي 
للموظف بشكل عاـ، كىو ما أكدتو نتائج العديد من الدراسات من أف الفرد قد خلق لكي يعمل 

ي يشعر الفرد بأنو منتج هبب أف تتوافر العديد من كيشعر بأنو منتج يف اجملتمع الذم يعيش فيو، كلك
العوامل اليت تدفع إذل تفعيل أدائو، كعلى رأسها التكنولوجيا كغياب ىذه العوامل يؤدم إذل شعور 

 الفرد باإلحباط، ك ىبفض أداؤه للعمل، كيفقد شعوره بالوالء كاالنتماء للعمل.

ذات الطابع التَت رظبي بُت  اإلنسانية عبلقايت يةعبارة لدم الدافع لؤلداء هبدؼ تنم كأخَتا تشَت  
و الوظيفي داخل اعبامعة للحصوؿ على الثناء ئباعبامعة اذل أف اؼبوظف يسعى من خبلؿ أدا زمبلئي

كالتقدير كاالحًتاـ من اآلخرين، نظَت ما يقدمو من جهد كخدمات، كىي أحد كجوه التنظيم غَت 
فإف التنظيم الناجح يعترب من كظائفو األساسية أف يركز على ىذه  الرظبي داخل اؼبنظمة كمن خبللو

                                                           

14  - Giddens, A. (1984).The Constitution of Society: Outline of the Theory of 
Structuration. Cambridge: Polity Press. 
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الدكافع الذاتية لدل اؼبوظفُت باعتبارىا ؿبرؾ لدكافع عامليهم لتتحقق أىداؼ مشاريعهم على عكس 
من يقلل شأهنا بإنباؿ إمكانيات الفرد يف التنظيم كعدـ تقديره كبالتارل ىذا هبعل االستفادة من 

لق مشكبلت بُت الفرد كالتنظيم، كعود على بدء فإف التكنولوجيا ؽبا ارتباط اؼبوظف ؿبدكدة كىب
بذلك من حيث أهنا تعمل على تقدًن الوسائل اؼبختلفة كاؼبناسبة من أجل تفعيل العبلقات 
اإلنسانية داخل اعبامعة كربط التقدـ التكنولوجي داخل اعبامعة كالتوجو كبو استخداـ الوسائل 

رفع من قيمة موظفيها كسبيزىم كبالتارل شعورىم باالنتماء كالتقدير للجامعة، فبا اؼبتطورة بأىداؼ ال
 يزيد الدكافع كبو االداء الوظيفي.

كتتمثل الدكافع اػبارجية يف نظاـ التحفيز الذم توفره اعبامعة ؼبوظفيها  :دكافع خارجية -ب
اء الوظيفي كسيأيت بياف كيف أف كاؼبتمثل يف أنواع اغبوافز اؼبقدمة ؽبم كاليت تدفعهم لزيادة األد

تكنولوجيا اؼبعلومات باؼبنظمة تؤثر اهبابيا كطرديا يف عملية التحفيز كبو االداء الوظيفي كقبل ذلك 
يشَت الباحث لتعريف اغبوافز بأهنا كّل ما يتعلق باستخداـ الوسائل اؼبمكنة غبث اؼبوظفُت على 

امل كاؼبزايا اليت هتيؤىا اإلدارة للعاملُت لتحريك قدراهتم كتعرؼ اغبوافز بأهنا ؾبموعة العو العمل اعبيد، 
دائهم ألعماؽبم على كبو أكرب كأفضل كذلك بالشكل الذم وبقق ؽبم أاإلنسانية فبا يزيد من كفاءة 

 15حاجاتو كأىدافهم كرغباهتم كدبا وبقق أىداؼ اؼبنظمة أيضا.

تشبع حاجات العامل كتوجو سلوكو على  ك العوامل اػبارجية اليتكتعرؼ اغبوافز بأهنا الوسائل أ  
األداء ككما أشار الباحث يف اعبانب النظرم من أف اغبوافز ىي جزء أحد ؿبددات 16كبو معُت.

 البشرم اؼبعتمد على التتابع اؼبتكامل بُت القدرة كالدكافع كأهنا عبارة عن دكافع خارجية.

كىو:  ذكرىا السابق التعاريف من مفهومو ينبثق اإلدارية للحوافز شامل تعريف قًتاحء اىنا كيبكن  
 كحاجاهتم رغباهتم إلشباع لديها للعاملُت اإلدارة هتيئها اليت اػبارجية العوامل من ؾبموعة أهنا

 كاحد. آف يف الفرد كأىداؼ اؼبنظمة أىداؼ ربقيق هبدؼ بأدائهم لبلرتقاء كطموحاهتم

                                                           

، دراسات السلسة أ، العاملين في المؤسسات الحكومية االردنية نحو حوافز العملاتجاىات االفراد اللوزم ، موسي ،  - 15
 .376، ص 1995( 6أ (، العدد )  22العلـو االنسانية، ؾبلد ) 

، منشورات اغبليب اغبقوقية ، بَتكت االدارة العامة ، العملية االدارية كالوظيفية العامة كاالصالح االدارم، فاركؽ، اجملدكب- 16
 .342ـ، ص  2002لبناف،  –
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 أكفردم  بشكل تقدـ أف كيبكن سلبية أك اهبابية تكوف أف فيمكن كمتنوعة متعددة كاغبوافز  
 من تطور مراحل مرتب كاغبوافز  معنوم، كأ ملموس مادم ربفيز شكل يف تكوف فأ كيبكن صباعي
 كمتّ  االنطبلقة نقطة سبثل كىي التقليدية باؼبرحلة فبدأت اآلف، هباا نراى اليت هتااتصور  تبلور خبلؽبا
 اىتمت اليت اإلنسانية لعبلقاتا  مدرسة مرحلة عقبتهاأ ،مث اؼبادية اغبوافز على فقط فيها الًتكيز
كمعنوية (  اغبوافز ) مادية بُت ربطت كاليت اغبديثة اؼبرحلة جاءت مث اؼبادية، جبانب ؼبعنويةا  باغبوافز
 17األداء. كمدل

تأثَت أنواع اغبوافز اؼبقدمة على النحو التارل ليتبُت يف النقاط اليت تليها مدل  كيبكن أف يتم سبييز  
 تكنولوجيا اؼبعلومات على تلك األنواع من اغبوافز.

 :  Financial Incentivesالحوافز المادية -أ
 كالقػػركض كالعػػبلكات كالراتػػب كػػاألجر االقتصػػادم أك النقػػدم أك اؼبػػارل الطػػابع ذات اغبػػوافز كىػػي   

 -اغبوافز:التقاعدية، فمن أىم تلك  كاؼبعاشات كاؼبكافآت كالتعويضات كاإلعبلنات

 كاضػػحة فعاليػػة فلؤلجػػور اؼبختلفػػة، اجملتمعػػات يف العمػػل حػػوافز أىػػم حػػدأ األجػػور سبثػػل :األجػػور-1
 فػقل أخػر  كجهػة كمػن بػو يقػـو الػذم كالعمػل اعبهػد مقابػل ؿبػدد أجػر على وبصل الفرد بأف تتلخص
 رفػػػػع علػػػػى التحفيػػػػز يف اؼبسػػػػتمر كدكرىػػػػا األجػػػػور أنبيػػػػة ربديػػػػد يف اإلدارة علمػػػػاء بػػػػُت اآلراء اختلفػػػػت
بالعمػػػل،  اػباصػػػة اغبػػػوافز أىػػػم أحػػػد األجػػػور تبقػػػى االخػػػتبلؼ ىػػػذا مػػػن كبػػػالرغم اإلنتاجيػػػة، الكفػػػاءة

أف اسػػػػػتخداـ كللتكنولوجيػػػػػا دكر يف زيػػػػػادة الػػػػػدكافع اػبارجيػػػػػة كمػػػػػا تبػػػػػُت مػػػػػن نتػػػػػائج ىػػػػػذه الدراسػػػػػة 
 للمػوظفُت كعلػى رأسػها األجػورالتكنولوجيػا اؼبتقدمػة يف اؼبنظمػة يسػتلـز زيػادة اغبػوافز النقديػة كالعينيػة 

فمػػن اؼبعلػػـو كلمػػا زاد مسػػتول التكنولوجيػػا اؼبسػػتخدمة يف اؼبنظمػػة زادت بالتبعيػػة قيمػػة  كمقابػػل ؾبػػزئ
األجر الشهرم للعامل اؼبتخصص يف اسػتخداـ التكنولػوجي كىػذا يػدفع بالتػارل اؼبػوظفُت باعبامعػة إذل 

وافز كاؼبزايػػػا كبالتػػػارل زيػػػادة أداءىػػػم الػػػوظيفي، زيػػػادة مػػػيلهم كبػػػو اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا لنيػػػل تلػػػك اغبػػػ
العبلكات الدكريػة كاالسػتثنائية الػيت سبػنح لتسػاعد العامػل علػى مواجهػة تكػاليف كيضاؼ غلى األجور 

اغبياة كتضاؼ إذل األجر كنوع من اغبوافز، كىناؾ عبلكات خاصػة دبسػتخدمي تكنولوجيػا اؼبعلومػات 

                                                           

، رسالة ماجستَت غَت  الحوافز على األداء في المنشآت العامة للصناعات القطنية في العراؽاثر ، العائدم، كماؿ - 17
 .24-23ـ، ص  1996منشورة ، جامعة آؿ البيت، عماف، 
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وبتػػػاج إذل تشػػػجيع الكػػػوادر اؼبتميػػػزة التقػػػدـ التكنولػػػوجي تعتمػػػدىا كثػػػَت مػػػن اؼبنظمػػػات، خصوصػػػا أف 
 لزيادة أداءىا.

 للعمل كاستعدادىم قدراهتم يف األفراد ىبتلف :كالعموالت التشجيعية كاألجور المكافآت -2
 النشيط الكفء العامل مساكاة الظلم كمن األداء الوظيفي يف منهم كل مسانبة زبتلف مث كمن
األداء  زيادة على كحوافز تصورىا يبكن اليت الوحيدة ىي األجور ىذه كأف الكفء غَت بزميلو

كللتكنولوجيا دكر يف ىذه العملية فأف االعتماد على الوسائل اليت توفرىا التكنولوجيا ينجم عنها 
زيادة يف التحفيز يف شكل مكافآت تشجيعية سبنح للموظف الذم قدـ اداء فبيز خصوصا الذم 

حسن استخداـ التكنولوجيا كطوعها لتحقيق غايات العمل كاستفاد من مزاياىا اؼبتعددة اليت توفر أ
للجامعة الوقت كاعبهود كالتكاليف بعكس لو اف االقباز مت بطرؽ تقليدية اك استترؽ كقتا اطوؿ 

عاية كاالنتباه ربتاج اآلالت التكنولوجية اغبديثة اذل درجة كبَتة من الر كبالتارل تكاليف عالية، كما 
يف اعماؿ الصيانة كما ربتاج على مزيد من اؼبهندسُت كالفنيُت يف عمليات التصميم كالتشتيل كىذا 
يستلـز كجود توفر نظاـ من اؼبكافآت ؽبم كبالتبعية ينعكس ذلك على زيادة أداىم الوظيفي باعبامعة 

يا اؼبعلومات يف الدكافع كالتحفَت كبو ،كىذا يؤكد األثر االهبايب لتكنولوج نظرا للحوافز اؼبمنوحة ؽبم
 األداء الوظيفي كما ظهر من نتائج الدراسة .

 توقف إذا حبيث لتنظيمأعضاء ا اؼبعيشي ؼبعظم األساس العمل عنصر يعترب العمل: ديمومة -3
 العناصر من تعترب العمل ديبومة فإف لذا أيضان، يتوقف دخلو فإف اؼبنظمة يف فبارستو عن الفرد

 باألماف كيستمر كاالضطراب اػبوؼ عن دبعزؿ اعبهد من مزيد بذؿ على الفرد ربفز اليت األساسية
أعلى، كتوفر تكنولوجيا اؼبعلومات  كبكفاءة أفضل بطريقة عملو ألداء اجملاؿ لو يتاح فبا الوظيفي

تقاهنم للموظفُت الذين يتقنوف استخداـ كسائلها نوعا من الدافعية حبيث أهنم يسعوف بواسطة ا
للتكنولوجيا إذل أف ترل فيهم اؼبنظمة أهنم عناصر كفؤة كقابلة للديبومة مع العمل، كبالتارل يتأكد أف 

أجل االستمرار يف لتكنولوجيا اؼبعلومات دكر يف دفع اؼبوظف كبو اؼبزيد من األداء الوظيفي من 
 العمل باعبامعة.

 -كمن أنبها: Nonfinancial Incentivesالحوافز المعنوية  -ب

 بإبداء للعاملُت فرصة تعطي كاليت اؼبعنوية اغبوافز من : كىيالقرارات اتخاذ في المشاركة -1
 بذلك كيراد دبصاغبهم تتعلق أك تعنيهم اليت األمور يف كخاصة القرارات ازباذ عند كمقًتحاهتم آرائهم
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لتكنولوجيا اؼبعلومات على الدكافع كبو كجود أثر  للعمل، كمن خبلؿ نتائج الدراسة من فائدة ربقيق
األداء الوظيفي كمن بينها الدكافع اػبارجية اؼبعرب عنها باغبوافز يتبُت أف اؼبنظمات اغبديثة كاؼبتطورة 
تلجي إلشراؾ موظفيها يف ازباذ القرارات كىي منظمات معتمدة بالضركرة على مستول عاؿ من 

امو اف يوفر للموظف الوسائل كالطرؽ اؼبناسبة للمشاركة تكنولوجيا اؼبعلومات كنظاـ متكامل من مه
 يف ازباذ القرارات.

 أما الصفة الوقت، نفس يف كمعنويان  ماديان  حافزا الًتقية : تعتربالترقية كرسائل الشكر كالتقدير -2
 بالنسبة أنبية أكثر فهي اؼبعنوية الصفة كأما الراتب يف زيادة الًتقية تضمنت إذا فتوجد للًتقية اؼبادية
، الذات دبنحهم الًتقية كتأكيد النفس احًتاـ دافع عندىم يقولن الذي أكلئك كخاصة لؤلفراد
كيستلـز كجود نظاـ معلومات متطور كبشكل مناسب  18ك األمر يف رسائل الشكر كالتقدير.ككذل

كيفوف يف اعبامعة إذل كجود ترقيات مادية كمعنوية كرسائل شكر كتقدير ألكلئك اؼبوظفُت الذين ي
كسائل كأنظمة التكنولوجيا كيصلوف هبا إذل ربقيق أىداؼ اعبامعة كبالتارل يتبُت األثر االهبايب 

 للتكنولوجيا على زيادة الدافعية كبو االداء الوظيفي.

 فالتدريب الشامل، اغبديث اؼبفهـو من التحفيزية أنبيتو التدريب يستمد التدريبية: الدكرات -3
كتتوقف فعالية يف اؼبنظمة،  كاذباىاتو كسلوكو كقدراتو معلوماتو كيعاجل ؾبموعو، يف الفرد يتناكؿ

الربامج التدريبية على كجود نظاـ للحوافز، غبث األفراد على اؼبشاركة يف الربامج التدريبية، كعلى 
تطبيق ؿبصلتهم من التدريب يف أداء كظائفهم كتعديل سلوكياهتم كالتأكد من مدل استفادة 

 19من التدريب كجديتو يف اؼبشاركة يف براؾبو. اؼبتدرب

على زيادة الدافعية كبو كحسب ما تبُت من نتائج ىذه الدراسة من أثر لتكنولوجيا اؼبعلومات    
االداء الوظيفي يتضح إف من ؾباالت التأثَت للتكنولوجيا على الدافعية يف األداء كالتحفيز ىي أف 

ات التدريبية على استخداـ كسائل كأنظمة تكنولوجيا اؼبوظفُت يسعوف إذل االلتحاؽ بالدكر 
بتلك الدكرات كىذا السلوؾ يؤدم بالنهاية اذل تنمية  اؼبعلومات هبدؼ االستفادة من اغبوافز اؼبرتبطة

 كتطوير مداركهم كمهاراهتم كبالتارل زيادة دافعيتهم كبو العمل كزيادة اداءىم الوظيفي باعبامعة.
                                                           

راج اػبَت على كجو األرض( كقبلو يقوؿ يقوؿ جورج دابليو كراف) كلمات كعبارات التقدير ىي القوة األكثر فعالية؛ الستخ - 18
 الرسوؿ االكـر صلى اهلل عليو كسلم ) من ال يشكر الناس ال يشرؾ اهلل ( ركاه الًتمذم.

 348ـ، ص2002، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، السلوؾ التنظيمي كإدارة الموارد البشريةعبد التفار حنفي، - 19
. 
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لومات تؤدم الى زيادة الدافعية نحو االداء الوظيفي لكامل زيادة تكنولوجيا المع -2
 المنظمة) الجامعة(

 الذاتية )كمصدرىا داخلي(، الدكافع من لكل الذكر السابقة اؼبفاىيم عرض من اؼببلحظ من   
 دبحاكلة يبدأ الفرد ربفيز فأل كذلك كليهما، بُت كثيقان  ارتباطان  ىناؾ كاغبوافز)كمصدرىا خارجي( أف

 العاملُت لدكافع كاعية دراسةى عل تقـو أف هبب فاغبوافز عملو، متطلبات مع دكافعو تنسيق
 كتوجيههم كغاياهتم اذباىاهتم لؤلفراد ترسم اليت ىي كالدكافع اغبوافز أف حيث اؼبختلفة كحاجاهتم

 سلوكاأنتعزز كتدعم  شأهنا من جذب عوامل من تعد فاغبوافز ىبتاركف الذم العمل طبيعة ربديد إذل
 كحاجاهتم.  متطلباهتم كيليب يشبع الذم بالعمل لبللتحاؽ ألفراد

كإف استخداـ التكنولوجيا اؼبتقدمة يف اؼبنظمة، يدعو اإلدارة إذل االىتماـ ليس فقط باإلدارات   
اؼبتعمدة على تكنولوجيا اؼبعلومات كموظفيها القائمُت عليها بل يتعدل ذلك اذل االىتماـ 

كاالدارات اػبدمية مثل الشؤكف القانونية، كاؼبستودعات، كعاملي النظافة، كغَتىا من بالقطاعات 
األعماؿ اػبدمية على فرض عدـ اعتدادىا بشكل كبَت على كسائل التكنولوجيا، كذلك بزيادة 
اغبوافز ؽبا لتتماشى مع القطاعات كاالدارات األخرل اؼبستخدمة للتكنولوجيا، كمن مث وبصلوف على 

فز النقدية كالعينية، كذلك ليكوف ىناؾ عدالة اجتماعية، كعبلقات إنسانية متوازنة بُت اؼبوارد اغبوا
البشرية يف اؼبنظمة، كال تقتصر فائدة ىذا التصرؼ على ىذا فحسب كامبا تدفع اؼبوظفُت بتلك 

ىا اإلدارات إذل سعيهم الكتساب كتعلم التكنولوجيا ككذلك االلتحاؽ بفرص التدريب اليت توفر 
 .اعبامعة من حُت آلخر
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النتائج كالتوصياتالفصل السادس :   

نتائج الدراسة  –أكالن   

 الػػيت اؼبتتػػَتات بػػُت العبلقػػات تفسػػَت يف اؼبقػػًتح السػػبيب النمػػوذج كصػػبلحية أثبتػػت الدراسػػة صػػدؽ -1
كالبالتػة احملسػوبة فيمػا يتعلػق بقيػاس الفرضػية األكذل، حيػث دلػت قيمػة "ؼ"  الدراسػة عليهػا اشتملت

( كبالتػػػارل يثبػػػت ىػػػذا معنويػػػة 3.90"ؼ" اعبدكليػػػة البالتػػػة )( علػػػى أهنػػػا أعلػػػى مػػػن قيمػػػة64.095)
التحديػػػػد اؼبتعلقػػػػة بالعبلقػػػػات اؼبفًتضػػػػة يف النمػػػػوذج كتأكيػػػػد صػػػػبلحيتو ، كامكانيػػػػة ربديػػػػد معػػػػامبلت 

يوجػػد  طبيعػػة ىػػذه العبلقػػات مػػن حيػػث شػػدهتا كاذباىهػػا، كعلػػى ضػػوء ذؾ أظهػػرت نتػػائج الدراسػػة أنػػو
القػػدرة علػى األداء الػػوظيفي لػدل اؼبػػوظفُت جبامعػة موالنػػا مالػك إبػػراىيم  أثػر لتكنولوجيػػا اؼبعلومػات يف

( 0.000اإلسبلمية اغبكومية ماالنج ، حيث إف مستول الداللة اؼبعنوية قيمة اؼبتتػَت اؼبسػتقل يبلػ  )
 يفحصػائية إ داللػة تفػركؽ ذا ( فبػا يػدؿ علػى كجػودα≥0.05كىو دكف مسػتول الداللػة اؼبعتمػدة )

 تكنولوجيا اؼبعلومات.
 الػػيت اؼبتتػَتات بػُت العبلقػات تفسػػَت يف اؼبقػًتح السػبيب النمػوذج كصػػبلحية أثبتػت الدراسػة صػدؽ -2

احملسػوبة كالبالتػة فيمػا يتعلػق بقيػاس الفرضػية الثانيػة، حيػث دلػت قيمػة "ؼ"  الدراسػة عليها اشتملت
( كبالتػػػارل يثبػػػت ىػػػذا معنويػػػة 3.90"ؼ" اعبدكليػػػة البالتػػػة )( علػػػى أهنػػػا أعلػػػى مػػػن قيمػػػة25.080)

التحديػػػػد اؼبتعلقػػػػة بالعبلقػػػػات اؼبفًتضػػػػة يف النمػػػػوذج كتأكيػػػػد صػػػػبلحيتو ، كامكانيػػػػة ربديػػػػد معػػػػامبلت 
طبيعة ىذه العبلقات من حيث شػدهتا كاذباىهػا، كعلػى ضػوء ذلػك أظهػرت نتػائج الدراسػة أنػو يوجػد 

افع كبػو األداء الػػوظيفي لػدل اؼبػوظفُت جبامعػة موالنػا مالػك إبػػراىيم الػدك  أثػر لتكنولوجيػا اؼبعلومػات يف
يبلػػػػػ   نػػػػػج ، حيػػػػػث إف مسػػػػػتول الداللػػػػػة اؼبعنويػػػػػة لقيمػػػػػة اؼبتتػػػػػَت اؼبسػػػػػتقل اإلسػػػػػبلمية اغبكوميػػػػػة مػػػػػاال

 داللػػة فػػركؽ ذات ( فبػػا يػػدؿ علػػى كجػػودα≥0.05( كىػػو دكف مسػػتول الداللػػة اؼبعتمػػدة )0.000)
 مات.تكنولوجيا اؼبعلو  يف إحصائية
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توصيات الدراسة –ثانيان   

ضركرة االىتماـ بعقد الدكرات التدريبية يف ؾباؿ زيادة القدرات االبداعية كزيادة الدكافع األدائية  -1
للموظفُت كيف ؾباالت زيادة تأىيلهم التخصصي من أجل سبكينهم من بذؿ اؼبزيد من األداء 

 .ادية البلزمة للعملية التدريبيةكاؼب الوظيفي مع االىتماـ بتوفَت اإلمكانيات اؼبالية

االستفادة من اؼبؤىبلت العلمية العالية كاػبربات العملية الطويلة للمدراء كاألساتذة يف ىذه  -2
اعبامعة العريقة، كذلك بابتكار خطط كاثراء برامج  تنبثق عنها اسًتاتيجية كاضحة تساعد الوحدات 

داء الفّعاؿ من أجل اؼبسانبة يف زيادة دافعية كرغبة اؼبوظفُت الوظيفية اؼبختلفة باعبامعة ؼبزيد من األ
 يف تأدية عملهم الوظيفي باعبامعة.

ضػركرة نشػر الػوعي التقػٍت اؼبعتمػد علػى تكنولوجيػا اؼبعلومػات بػُت العػاملُت يف اعبامعػة كيف سػرعة  -3
كصػػوالن هبػػا إرل ثقافػػة إقبػػاز األعمػػاؿ كتسػػهيل عمليػػة االتصػػاؿ هبػػدؼ زيػػادة الثقافػػة التنظيميػػة اغباليػػة 

تنظيميػػة ذبعػػل مػػن تقنيػػة االتصػػاؿ عنصػػران فّعػػاالن يف إقبػػاز األعمػػاؿ كازبػػاذ القػػرارات اؼبؤديػػة إرل األداء 
 اإلدارم اؼبتميز.

اختيػار الكػػوادر البشػرية اؼبؤىلػػة كاؼبدربػة كالقػػادرة علػى اسػػتخداـ تكنولوجيػا اؼبعلومػػات أم مراعػػاة  -4
اءة كالتعيػػػػػُت باعبامعػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث التخصػػػػػص كاؼبػػػػػؤىبلت ألف كفػػػػػالعنصػػػػػر البشػػػػػرم عنػػػػػد االختيػػػػػار 
 االستثمار يف العنصر البشرم. اؼبنظمات تعتمد بشكل كبَت عل

العمل على ربديث كتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعلومات بشكل دائم كمستمر ليتناسب  -5
اؼبعلومات   برامج ككسائل تكنولوجيامع طبيعة العمل كربط األقساـ اإلدارية باعبامعة باستخدامات 

 .اغبواسيب.....ك اخل ،البيانات كشبكات االتصاؿ اإللكًتكنية، قواعد
 ؼبستول كفقان  العاملُت بُت التمييز يتم حبيث األداء دبستول فعليان  اغبوافز صرؼ ربط ضركرة -6

 .كاف كمهما صبيعان  العاملُت يشجع فبا أدائهم،

 اغبوافز تقدًن ربط يتم كبذلك أدائهم، لتحسُت جهد أقصى بذؿ على مسمى كدرجاهتم الوظيفية
 الوظيفي. األداء بتحسُت
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 المقترحات  -ثالثان 

أثر اؼبتتَتات الشخصية للموظفُت )السن كاؼبؤىل كاغبالة  :دراسة بعنوافيقًتح الباحث إجراء   -1
 اإلسبلمية اغبكومية ماالاالجتماعية كاعبنس( على األداء الوظيفي جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

 نج.
كيقًتح الباحث إجراء دراسة بعنواف: أثر اغبوافز اؼبادية )اؼبكافئات كاؼبنح كالعبلكات...اخل(   -2

 على زيادة األداء الوظيفي جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
 اؼبطبق يف اإلدارة باألداء كما يقًتح الباحث إجراء دراسة بعنواف: عبلقة اؽبيكل التنظيمي  -3

 ماالنج. اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة الوظيفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

 المصادر كالمراجع 

 أ: المصادر كالمراجع العربية

   أبوبكر ؿبمود اؽبوش، تقنية اؼبعلومات كمكتبة اؼبستقبل، عصمي للنشر كالتوزيع, القاىرة، مصر، 
  1996. 

 .ـ1996أصوؿ البحث العلمي ك مناىجو، اؼبكتبة األكاديبية، القاىرة، أضبد بدر، 
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ستبيافمقدمة اال  

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج                           

  مقدمة استبياف لجمع بيانات لغرض البحث العلمػػػػي
 

 االسم / .....................................  الوظيفة .....................

 بعد التحية كالسالـ ،،،،،،،،

من  تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفياستخداـ أثر يقـو الباحث بإجراء دراسة ربت عنواف :     

حيث دراسة أثر استخداـ التكنولوجيا اؼبتوفرة يف اإلدارة يف األداء الوظيفي دبحدداتو القدرة كالدكافع ، كاختار 

 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.لتطبيق ىذه الدراسة عينة من اؼبوظفُت جبامعة موالنا مالك 

كيعد الباحث لذلك استمارة استبياف تستخدـ بياناهتا من خبلؿ إجابتك عن أسئلتها اليت سوؼ تستخدـ     

فقط ألغراض البحث العلمي مع إف ذكر االسم كالوظيفة أعبله غَت ضركرم، فآمل منكم التكـر بتعبئة ىذه 

عد مسانبة لك يف سبيل تطوير االستبانة كفقا لقناعتك كرأيك ، كما إف تعاكنك كاسهامك يف ىذا العمل ي

مستول األداء الوظيفي كاالرتقاء هبذه اعبامعة من خبلؿ النتائج كالتوصيات اليت يسعى الباحث للتوصل إليها 

 .كاؼبعلومات من كاقع ميداف الدراسة

 شاكرين لكم حسن تعاكنكم

  الباحث الطالب / أسامة سويسي  

 معلومات عن الباحث:
سويسي         اعبنسية / لييب عبدالسبلـ  االسم / أسامة  

 اعبامعة / قسم اإلدارة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية
 اؼبستول العلمي / طالب ماجستَت  

  085704033974رقم اؽباتف/
o_a_e_1988@hotmail.com        الربيد اإللكًتكين/ 
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 أسئلة االستبانة
يف حقل اإلجابة اؼبناسبة اليت تتفق مع رأيك لكل ( ) يرجى كضع عبلمةفيما يلي عدد من الفقرات 
  -فقرة من الفقرات التالية :

 الفقػػػػػػػػػػػػرة رقم  نوع كاسم المتغير

 الدرجة   
 أعارض بشدة أعارض محايد أكافق أكافق بشدة

5 4 3 2 1 

قل 
مست

ير 
متغ

ات 
لوم

لمع
يا ا

لوج
كنو

ت
 

1 
من رؤسائي كزمالئي في أتلقى دعم الجامعة 

      استخداـ تكنولوجيا المعلومات

2 
أنا أجد الراحة كاالنسجاـ في القياـ بالعمل 

       باستخداـ تكنولوجيا المعلومات

لدم مستول عاؿو من الواجبات الوظيفية  3
      باستخداـ تكنولوجيا المعلومات بالجامعة

4 
المعلومات  انا استفيد من استخداـ تكنولوجيا

      على المدل الطويل بعد توفر القدرة عليها

تالئمني المهاـ الوظيفية للتكنولوجيا التي  5
      كفرتها الجامعة ألداء عملي

6 
ال أجد الصعوبة في استخداـ كفهم مكونات 

      تكنولوجيا المعلومات
بع 

ر تا
متغي

 

في
وظي

ء ال
ألدا

ى ا
 عل

درة
الق

 

7 
بالمبادئ أنا مطلع 

كاألساليب كاإلجراءات في القياـ بمهاـ 
 كظيفتي

     

أنا أتمتع بالمهارات التقنية  8
      في استخداـ المعدات في إنجاز عملي

أنا أتمتع بالمهارات في فهم  9
 كاجباتي كمسؤكلياتي كموظف

     

التفاعل،  في لدم المهارات 10
كالتعاكف كالتفاكض مع اآلخرين استجابة 
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 للتغيرات التكنولوجية

 الفقػػػػػػػػػػػػرة رقم  نوع كاسم المتغير

 الدرجة   
 أعارض بشدة أعارض محايد أكافق أكافق بشدة

5 4 3 2 1 

 

 

11 
لدم المهارات الشخصية المتضمنة 
لتفاعلي كموظف مع زمالئي داخل 

 الجامعة
     

12 
لدم المهارات في حل المشكالت 
      كالقدرة على ايجاد الحلوؿ المناسبة

بع 
ر تا

متغي
 

في
وظي

ء ال
ألدا

و ا
 نح

افع
دك

ال
 

13 
أتحصل على التشجيع عن طريق 

المكافآت المادية كنحوىا لتحسين أدائي 
 للعمل 

     

14 
أمتلك الدافع لألداء للحصوؿ على 

المناصب القيادية ك الترقيات أك تولي 
 اإلشرافية

     

15 
لدم الرغبة في المشاركة في الجهود 
المنظمة لتحقيق األىداؼ التنظيمية 

 إلثبات كتطوير ذاتي 
     

16 
أمتلك الدكافع لألداء للحصوؿ على 
دكرات تدريبية أك المشاركة في لجاف 

 عمل 
     

17 
لدم الشعور بالرضا عن أدائي الوظيفي  

كاالنتماء للجامعة التي أعمل بها كأنا 
 ملتـز بذلك

     

18 
 عالقاتي لدم الدافع لألداء بهدؼ تنمية

ذات الطابع الغير رسمي بين  اإلنسانية
 بالجامعة زمالئي
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 Pendahuluan Kuesioner 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pendahuluan kuesioner untuk tujuan penelitian pada universitas kami. 

Nama : …………………………………………………….. Jabatan : ……………………………………. 

Assalamualikum Wr Wb 

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Dampak teknologi 

informasi terhadap prestasi kerja” . melihat dampak dari penggunaan teknologi 

yang tersedia di ruangan kerja terhadap kinerja dalam hal kemampuan dan 

motivasi, dan memilih staf di UIN MALIKI Malang sebagai sampel dari penelitian 

ini. 

Peneliti telah membuat  lembar kuesioner yang digunakan sebagai bahan 

pengambilan data melalui jawaban anda terhadap beberapa pertanyaan yang 

ada. Dan hal ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitihan saja. 

Penyebutan nama dan jabatan diatas tidak diwajibkan. Maka kami berharap 

kesedian bapak/ibu untuk mengisi lembar kuesioner ini.  Bantuan dan kerjasama 

bapak/ibu dalam mengisi kuesioner ini adalah termasuk dari kontribusi dalam 

peningkatan level kinerja pada universitas ini yang berupa hasil kuesioner dan 

rekomendasi yang diperoleh dari penelitian.  Dan informasi dari realita yang 

terjadi di ruang kerja. 

 Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

Hormat kami, 

Osamah Suwisi 

:Biodata Peneliti 

Nama : Osama Abdus Salam Suwisi  Kewarganegaraan : Libya 

Jurusan : Manajemen    Jenjang Studi       : Magister 

No. Hp : 089644236676  Email : o_a_e_1988@hotmail.com 

 

 

 

 

 االستبانة باللغة االندونيسية 
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ASPEK No Pernyataan 

Jawaban 
SS S R TS STS 

5 4 3 2 1 

V
a
ri

a
el

 B
eb

a
s

 

T
ek

n
o
lo

g
i 

In
fo

rm
a
ti

k
a

 

1 

Pimpinan dan rekan kerja di 

universitas mendukung adanya 

penggunaan teknologi informasi   

     

2 

Terdapat Kenyamanan dalam 

melakukan pekerjaan yang 

menggunakan teknologi informasi 

     

3 

tuntutan yang tinggi atas penggunaan 

teknologi informasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

     

4 

peningkatan kemampuan dalam 

penggunaan teknologi informasi 

memberikan manfaat jangka panjang 

     

5 

Teknologi informasi yang disediakan 

oleh universitas sudah sesuai dengan 

tugas fungsional. 

     

6 

Tidak terdapat kesulitan penggunaan 

teknologi informasi dalam melakukan 

pekerjaan. 

     

V
a
ri

b
a
el

 T
er

ik
a
t

 

K
em

a
m

p
u

a
n

 K
in

er
ja

 

7 

Saya mengetahui prinsip-prinsip, 

metode dan prosedur pelaksanaan 

kerja 

     

8 
Saya mempunyai keterampilan teknis 

pengunaan alat-alat dalam pekerjaan 

     

9 

Saya Mempunyai keterampilan dalam 

memahami kewajiban dan 

tanggungjawab sebagai seorang 

karyawan 
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ASPEK No Pernyataan 

Jawaban 

SS S R TS STS 

5 4 3 2 1 

  

10 

Saya Mempunyai keterampilan 

berinteraksi, kerjasama dan negoisasi 

dengan orang lain Saya dalam menjawab 

perubahan teknis dan teknologi 

     

11 

Mempunyai keterampilan pribadi berupa 

interaksi dengan rekan kerja didalam ruang 

kerja 

     

12 

Saya Mempunyai keterampilan dalam 

memecahkan masalah dan kemampuan 

mencari solusi yang tepat. 

     

V
ar

ia
b

el
 T

er
ik

at
 

M
o

ti
va

si
 T

er
h

ad
ap

 K
in

er
ja

 

13 

Saya Memperoleh penghargaan berupa 

reward terhadap kinerja karyawan agar 

lebih baik 

     

14 

Saya Mempunyai motivasi untuk 

melakukan pekerjaan guna memperoleh 

promosi atau jabatan yang lebih  tinggi. 

     

15 

Saya Mempunyai keinginan untuk 

berpastisipasi dalam mewujudkan tujuan 

organisasi sebagai bukti pengembangan diri 

     

16 
Saya Mempunyai motivasi untuk ikut serta 

dalam pelatihan dan sesi Komite kerja 

     

17 

Saya Merasa puas dengan pekerjaan yang 

telah dilakukan sebagai wujud komitmen 

terhadap universitas 

     

  

18 

Motif saya bekerja adalah menjalin 

hubungan dengan sesama karyawan di 

universitas  
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Descriptive Statistics 

Y1 4.07239 .447250 175 

    

X 4.18476 .422644 175 

 
 

Correlations 

  Y1 X 

Pearson Correlation Y1 1.000 .520 

X .520 1.000 

Sig. (1-tailed) Y1 . .000 

X .000 . 

N Y1 175 175 

X 175 175 

 
 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Xa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y1 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .520a .270 .266 .383145 

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

( Y1ائج االنحدار الخطي البسيط )نت

 على األداء الوظيفي ةالقدر
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.409 1 9.409 64.095 .000a 

Residual 25.396 173 .147   

Total 34.806 174    
a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y1 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.770 .289  6.123 .000   

X .550 .069 .520 8.006 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y1 

 
 
 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 
Dimensi
on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) X 

1 1 1.995 1.000 .00 .00 

2 .005 19.910 1.00 1.00 

a. Dependent Variable: Y1 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y2 3.86666 .452411 175 

X 4.18476 .422644 175 

 
 

Correlations 

  Y2 X 

Pearson Correlation Y2 1.000 .356 

X .356 1.000 

Sig. (1-tailed) Y2 . .000 

X .000 . 

N Y2 175 175 

X 175 175 

 
 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Xa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y2 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .356a .127 .122 .424021 

( Y2ائج االنحدار الخطي البسيط )نت

 األداء الوظيفي الدوافع نحو
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance 

V
I
F 

1 (Constant) 2.273 .320  7.105 .000   

X .381 .076 .356 5.008 .000 1.000 1
.
0
0
0 

a. Dependent Variable: Y2 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model 
Dimensi
on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) X 

1 1 1.995 1.000 .00 .00 

     

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y2 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.509 1 4.509 25.080 .000a 

Residual 31.104 173 .180   

Total 35.614 174    
a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y2 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model 
Dimensi
on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) X 

1 1 1.995 1.000 .00 .00 
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 جدكؿ تفريغ عينة الدراسة

person X1 X2 X3 X4 X5 X6 mean Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 mean Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y2.6 mean total 
1 5 4 4 5 4 4 4.333 5 4 4 5 4 5 4.500 4 3 5 4 4 5 4.167 87.833 
2 5 4 5 5 4 5 4.667 4 4 5 4 3 4 4.000 4 4 5 5 5 4 4.500 89.667 
3 4 4 3 4 5 4 4.000 3 4 3 4 3 4 3.500 3 4 4 4 4 5 4.000 79.500 
4 5 5 5 4 4 3 4.333 4 4 4 4 4 4 4.000 5 2 5 5 5 4 4.333 88.333 
5 5 5 4 5 4 4 4.500 4 4 4 4 4 3 3.833 4 2 4 4 4 2 3.333 83.333 
6 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 5 4 4.833 4 1 5 4 5 2 3.500 95.833 
7 4 5 5 5 4 4 4.500 4 3 4 4 4 4 3.833 4 2 4 4 4 5 3.833 88.333 
8 5 4 3 4 4 3 3.833 4 5 4 4 3 4 4.000 2 2 5 4 3 2 3.000 80.833 
9 5 4 4 4 4 4 4.167 4 4 4 4 5 4 4.167 2 2 4 4 4 4 3.333 87.333 

10 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 3 3 4 3 3.500 3 2 4 4 3 3 3.167 81.500 
11 4 4 3 4 3 3 3.500 3 3 4 4 4 3 3.500 4 4 4 4 3 4 3.833 83.000 
12 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 92.000 
13 4 4 4 4 4 2 3.667 4 4 4 4 4 4 4.000 5 4 4 4 5 4 4.333 92.667 
14 4 4 3 4 3 3 3.500 3 4 3 3 3 3 3.167 3 3 3 3 3 3 3.000 78.667 
15 4 4 4 4 2 2 3.333 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 90.333 
16 4 4 4 5 4 4 4.167 5 5 5 4 4 4 4.500 4 1 4 4 5 3 3.500 97.667 
17 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 5 5 5.000 117.000 
18 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 4 3 4 4 3.667 3 3 4 4 4 4 3.667 93.667 
19 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 5 5 5.000 119.000 
20 3 4 4 5 4 4 4.000 4 4 4 3 4 

 

3.833 3 3 4 4 4 4 3.667 96.833 
21 5 5 5 5 4 5 4.833 5 5 5 4 5 4 4.667 2 1 5 4 5 5 3.667 109.500 
22 5 5 5 5 5 4 4.833 4 4 4 4 4 3 3.833 2 2 4 3 5 4 3.333 102.667 
23 4 4 4 4 2 5 3.833 3 4 4 3 3 3 3.333 1 2 4 3 4 4 3.000 91.167 
24 4 4 4 5 3 3 3.833 4 4 4 3 4 3 3.667 3 2 4 3 3 3 3.000 94.500 
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25 5 5 5 4 3 4 4.333 4 3 4 3 3 4 3.500 2 4 5 5 4 5 4.167 104.833 
26 5 5 5 5 4 4 4.667 4 4 4 4 5 4 4.167 2 2 5 4 5 5 3.833 110.833 
27 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 107.000 
28 4 4 5 5 5 5 4.667 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 4 4 4 4 3.833 111.667 
29 5 5 4 5 5 5 4.833 5 5 5 5 5 5 5.000 5 4 5 5 5 5 4.833 126.833 
30 5 5 5 5 5 4 4.833 4 4 4 5 4 4 4.167 5 4 5 5 2 5 4.333 119.000 
31 5 5 4 4 4 4 4.333 5 5 4 4 4 3 4.167 4 1 4 4 4 4 3.500 111.500 
32 5 5 4 5 4 4 4.500 5 4 5 4 5 4 4.500 5 4 5 5 5 5 4.833 124.000 
33 4 5 3 5 4 4 4.167 4 5 4 5 5 5 4.667 4 2 5 5 5 2 3.833 117.833 
34 5 5 4 3 3 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 2 2 4 4 4 5 3.500 111.000 
35 5 4 4 5 4 5 4.500 5 4 4 5 5 5 4.667 2 2 5 4 5 5 3.833 122.167 
36 4 5 4 4 4 4 4.167 4 4 3 3 4 4 3.667 3 4 4 4 4 4 3.833 113.833 
37 4 4 4 4 3 4 3.833 4 4 5 4 4 4 4.167 4 3 4 4 4 4 3.833 116.000 
38 5 3 3 4 3 3 3.500 3 4 4 4 4 4 3.833 3 3 4 4 3 3 3.333 109.333 
39 5 4 3 4 4 3 3.833 2 4 4 2 5 4 3.500 3 3 3 4 4 3 3.333 110.333 
40 5 5 5 5 4 5 4.833 4 4 4 4 5 4 4.167 3 3 3 5 3 5 3.667 125.000 
41 5 4 4 4 4 4 4.167 4 3 4 4 3 3 3.500 4 3 4 4 4 5 4.000 118.667 
42 5 4 5 5 5 5 4.833 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 5 5 5.000 140.833 
43 5 5 5 5 4 4 4.667 4 4 4 4 4 4 4.000 3 2 4 4 4 4 3.500 124.667 
44 5 5 4 4 2 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 4 4 4 3 3.667 122.000 
45 5 5 5 5 4 2 4.333 4 4 4 4 4 4 4.000 4 2 4 5 5 2 3.667 125.333 
46 4 4 2 5 3 3 3.500 3 4 3 3 3 3 3.167 4 5 3 3 3 3 3.500 113.667 
47 4 4 2 5 3 3 3.500 3 4 3 3 3 3 3.167 4 5 3 3 3 3 3.500 114.667 
48 4 4 2 5 3 3 3.500 3 4 3 3 3 3 3.167 4 5 3 3 3 3 3.500 115.667 
49 4 4 2 5 3 3 3.500 3 4 3 3 3 3 3.167 4 5 3 3 3 3 3.500 116.667 
50 4 4 2 5 3 3 3.500 3 4 3 3 3 3 3.167 4 5 3 3 3 3 3.500 117.667 
51 5 5 4 5 3 4 4.333 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 5 4 4 4 3.833 132.333 
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52 5 5 4 4 5 5 4.667 4 5 5 4 4 4 4.333 5 4 4 4 5 4 4.333 141.000 
53 5 5 4 4 4 5 4.500 5 4 5 4 5 4 4.500 5 2 5 5 4 4 4.167 141.000 
54 4 5 4 4 4 4 4.167 5 4 5 5 4 4 4.500 4 3 4 4 4 3 3.667 136.667 
55 5 4 4 4 5 4 4.333 5 5 4 3 4 4 4.167 4 5 4 4 5 5 4.500 141.500 
56 5 4 4 5 3 3 4.000 4 4 4 3 4 4 3.833 4 2 5 4 2 5 3.667 132.833 
57 5 5 5 4 5 5 4.833 5 5 5 5 5 5 5.000 4 3 4 4 4 4 3.833 148.833 
58 5 5 5 5 5 4 4.833 5 4 5 5 5 5 4.833 4 4 4 4 5 5 4.333 151.667 
59 5 5 5 5 4 4 4.667 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 4 4 4 3 3.500 140.667 
60 4 4 4 3 4 4 3.833 3 3 4 4 4 4 3.667 4 4 4 4 4 4 4.000 136.500 
61 4 4 4 5 4 4 4.167 3 4 4 4 4 4 3.833 3 3 4 4 4 4 3.667 139.000 
62 4 3 4 3 4 4 3.667 4 4 4 4 4 5 4.167 2 5 5 2 4 4 3.667 138.833 
63 4 4 4 4 3 4 3.833 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 141.833 
64 4 4 4 4 4 4 4.000 5 5 5 5 5 4 4.833 4 3 4 4 4 4 3.833 148.833 
65 5 5 4 5 3 4 4.333 4 4 4 3 4 4 3.833 3 3 4 4 3 4 3.500 143.167 
66 4 4 4 4 4 5 4.167 4 5 3 4 5 3 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 147.167 
67 4 4 4 5 5 3 4.167 5 4 4 4 4 4 4.167 5 2 4 4 4 4 3.833 148.333 
68 4 4 4 5 4 4 4.167 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 149.167 
69 4 4 4 4 3 4 3.833 4 4 4 4 4 5 4.167 4 4 5 4 5 4 4.333 151.000 
70 5 4 4 5 4 2 4.000 5 5 5 4 4 4 4.500 3 3 4 4 4 4 3.667 151.500 
71 5 5 5 5 3 4 4.500 5 5 5 5 5 5 5.000 3 3 4 4 4 4 3.667 159.500 
72 5 5 4 4 4 4 4.333 4 5 5 4 4 3 4.167 3 3 4 4 3 3 3.333 151.500 
73 5 5 4 4 4 4 4.333 5 4 4 4 5 4 4.333 2 2 5 4 4 4 3.500 154.667 
74 4 3 5 5 2 2 3.500 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 3 4 4 4 3.500 147.500 
75 4 4 4 4 4 2 3.667 2 4 4 4 4 4 3.667 3 4 4 4 4 4 3.833 149.333 
76 5 5 4 5 3 5 4.500 5 4 4 4 4 4 4.167 4 3 4 5 4 4 4.000 160.667 
77 5 5 4 5 3 5 4.500 5 4 4 4 4 4 4.167 4 3 4 5 4 4 4.000 161.667 
78 5 5 5 5 5 5 5.000 5 4 5 5 5 4 4.667 4 2 4 4 4 4 3.667 167.667 
79 3 3 5 1 4 4 3.333 5 5 5 5 5 5 5.000 5 1 5 5 5 5 4.333 163.333 
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80 5 4 3 5 4 4 4.167 4 2 3 4 4 4 3.500 4 2 4 5 2 5 3.667 155.667 
81 5 5 5 5 3 4 4.500 4 4 5 5 5 5 4.667 1 1 4 4 3 5 3.000 163.167 
82 4 5 5 4 3 2 3.833 4 4 4 3 4 5 4.000 2 3 4 4 3 4 3.333 156.833 
83 5 4 5 4 2 2 3.667 2 4 4 4 2 2 3.000 5 2 4 4 3 2 3.333 149.667 
84 4 5 4 4 4 4 4.167 5 5 4 5 5 4 4.667 4 2 4 4 4 5 3.833 168.833 
85 5 4 4 5 4 4 4.333 5 4 4 5 5 5 4.667 2 2 5 5 4 5 3.833 171.000 
86 5 5 4 4 3 2 3.833 4 5 5 5 5 4 4.667 3 5 5 5 5 5 4.667 173.500 
87 5 5 4 4 4 4 4.333 5 4 4 4 5 5 4.500 4 4 5 4 4 4 4.167 173.833 
88 5 5 5 5 4 4 4.667 3 4 5 5 5 5 4.500 4 3 4 4 4 4 3.833 175.167 
89 4 4 4 5 2 2 3.500 3 4 4 4 4 4 3.833 3 3 4 4 4 4 3.667 162.333 
90 5 5 5 5 5 5 5.000 5 4 5 5 4 4 4.500 5 3 5 4 4 4 4.167 181.500 
91 5 5 4 5 3 4 4.333 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 5 5 5.000 186.333 
92 5 5 3 5 4 3 4.167 4 4 4 4 4 4 4.000 2 2 4 5 4 1 3.000 167.167 
93 5 4 5 4 4 4 4.333 4 5 5 4 4 4 4.333 3 2 4 4 4 5 3.667 175.667 
94 5 5 4 5 4 4 4.500 4 5 4 4 4 4 4.167 4 3 4 4 5 4 4.000 178.667 
95 5 5 5 5 5 4 4.833 4 4 5 4 5 4 4.333 5 2 5 4 5 4 4.167 184.167 
96 4 3 3 4 4 4 3.667 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 4 3 4 4 3.667 171.667 
97 5 5 4 4 5 4 4.500 4 4 3 4 4 4 3.833 5 5 5 5 5 5 5.000 185.333 
98 5 5 4 4 4 4 4.333 5 4 4 4 4 4 4.167 4 4 4 5 5 5 4.500 184.500 
99 5 4 4 5 5 4 4.500 4 4 5 5 4 4 4.333 4 4 5 4 4 4 4.167 185.833 

100 5 4 4 5 5 5 4.667 5 4 5 4 4 4 4.333 4 3 5 5 4 4 4.167 188.000 
101 5 4 4 4 5 4 4.333 4 5 4 4 5 4 4.333 3 5 5 4 4 4 4.167 186.667 
102 4 5 4 5 4 4 4.333 5 5 5 5 5 5 5.000 4 2 5 5 5 5 4.333 193.333 
103 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 4 5 4 4.667 4 4 4 5 5 4 4.333 196.667 
104 5 4 5 5 4 4 4.500 4 4 4 4 4 3 3.833 4 3 4 4 4 5 4.000 186.333 
105 4 5 5 5 4 4 4.500 4 4 3 3 2 4 3.333 4 4 4 4 2 4 3.667 181.833 
106 4 5 5 5 3 5 4.500 2 2 5 5 5 5 4.000 2 2 5 4 4 4 3.500 186.500 
107 4 4 4 3 3 3 3.500 4 4 4 4 4 4 4.000 2 2 4 3 3 3 2.833 176.500 
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108 4 4 4 4 4 2 3.667 4 5 4 4 4 4 4.167 4 2 4 3 4 4 3.500 183.833 
109 5 4 5 5 5 4 4.667 5 5 5 4 4 4 4.500 5 3 5 5 5 4 4.500 200.167 
110 5 5 5 5 4 4 4.667 4 4 4 4 5 5 4.333 5 4 4 5 4 5 4.500 200.000 
111 5 4 5 5 4 3 4.333 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 5 5 5 5 4.500 196.333 
112 4 4 5 5 4 3 4.167 4 2 4 4 4 4 3.667 3 2 4 4 4 4 3.500 187.833 
113 5 4 4 4 4 3 4.000 4 3 4 4 4 4 3.833 3 2 4 3 4 4 3.333 187.833 
114 5 5 4 5 3 3 4.167 4 4 4 4 3 4 3.833 5 3 5 5 4 4 4.333 196.000 
115 4 4 3 4 3 3 3.500 4 4 4 4 3 4 3.833 5 3 4 4 4 4 4.000 190.333 
116 5 5 4 4 3 4 4.167 4 4 5 5 5 4 4.500 4 1 5 5 5 4 4.000 200.667 
117 5 4 4 5 3 3 4.000 3 3 4 3 4 3 3.333 4 3 4 4 4 4 3.833 191.333 
118 5 4 5 5 4 4 4.500 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 5 4 4 4 3.833 200.500 
119 4 5 5 5 3 3 4.167 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 5 4 4 5 4.167 201.167 
120 5 5 4 5 3 4 4.333 4 4 4 4 5 4 4.167 2 2 5 5 4 2 3.333 199.500 
121 4 4 5 3 3 4 3.833 4 4 4 3 4 3 3.667 4 4 4 4 4 4 4.000 197.500 
122 5 4 4 4 5 4 4.333 4 4 5 4 4 4 4.167 5 4 5 4 4 4 4.333 207.500 
123 5 5 4 5 5 5 4.833 4 4 4 4 4 4 4.000 5 4 4 4 5 4 4.333 210.833 
124 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 4 4 4 4 3.833 203.000 
125 5 4 3 2 4 4 3.667 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 3 4 5 4 3.833 201.667 
126 4 4 4 4 3 4 3.833 4 4 4 4 4 4 4.000 4 2 4 4 4 4 3.667 202.833 
127 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5 4 5 4.833 3 2 5 4 5 5 4.000 219.833 
128 4 4 4 5 4 5 4.333 4 4 5 4 4 5 4.333 4 2 4 4 4 4 3.667 210.667 
129 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 4 4 4 4 3.833 4 4 4 4 4 4 4.000 207.833 
130 5 4 4 4 4 4 4.167 4 3 4 3 5 4 3.833 4 2 5 4 2 4 3.500 207.000 
131 4 3 4 4 4 3 3.667 3 4 4 3 4 4 3.667 4 3 3 4 4 5 3.833 205.333 
132 4 3 5 4 3 5 4.000 5 4 5 4 4 4 4.333 3 4 3 4 5 5 4.000 214.333 
133 5 4 4 4 3 5 4.167 4 4 5 4 4 4 4.167 3 3 3 4 5 5 3.833 214.333 
134 5 3 4 4 4 4 4.000 4 5 4 4 4 4 4.167 3 3 4 4 5 4 3.833 214.167 
135 4 3 5 4 3 5 4.000 4 4 5 4 3 4 4.000 3 3 4 5 5 4 4.000 215.000 



 

135 
 

136 4 4 4 4 4 3 3.833 3 3 4 3 4 3 3.333 3 2 4 4 4 3 3.333 206.167 
137 5 5 5 4 5 4 4.667 4 4 4 4 4 4 4.000 3 2 5 5 5 5 4.167 222.667 
138 5 5 4 5 5 4 4.667 4 4 4 4 5 4 4.167 3 4 5 5 4 4 4.167 224.833 
139 4 5 3 3 3 4 3.667 4 4 3 4 4 5 4.000 3 3 5 5 4 3 3.833 215.667 
140 4 5 5 5 5 4 4.667 5 3 5 4 4 4 4.167 4 4 4 4 4 4 4.000 225.833 
141 4 5 4 4 4 4 4.167 3 4 4 4 4 4 3.833 4 3 4 4 5 4 4.000 221.000 
142 5 4 4 4 3 4 4.000 4 4 4 4 5 5 4.333 3 2 4 4 4 4 3.500 221.333 
143 5 5 4 5 3 3 4.167 4 4 4 4 4 4 4.000 3 5 5 4 4 4 4.167 225.167 
144 5 5 5 5 4 3 4.500 4 4 4 4 4 4 4.000 2 2 4 5 4 4 3.500 224.500 
145 4 3 4 5 5 4 4.167 4 3 4 4 3 2 3.333 3 4 5 4 3 4 3.833 220.500 
146 5 5 5 5 5 4 4.833 5 5 5 4 4 4 4.500 2 4 4 4 4 4 3.667 233.333 
147 4 3 4 5 4 4 4.000 5 4 4 5 5 4 4.500 3 4 4 4 5 5 4.167 231.500 
148 4 4 5 5 4 5 4.500 4 4 4 4 5 4 4.167 2 4 5 4 4 4 3.833 231.667 
149 4 4 5 4 4 4 4.167 4 4 4 4 5 5 4.333 3 4 5 4 4 5 4.167 233.500 
150 5 4 4 4 4 4 4.167 4 4 4 4 5 4 4.167 4 2 4 4 4 4 3.667 230.333 
151 4 4 4 5 4 4 4.167 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 3 3 3 2 2.833 225.167 
152 4 3 2 5 4 2 3.333 4 4 4 3 4 3 3.667 5 4 5 5 4 5 4.667 229.000 
153 5 5 4 4 4 5 4.500 2 4 5 1 2 5 3.167 4 1 4 4 5 5 3.833 229.667 
154 5 5 4 4 4 4 4.333 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 4 4 4 4 3.667 234.333 
155 5 5 4 4 4 5 4.500 5 4 5 4 4 5 4.500 3 3 5 4 5 4 4.000 242.000 
156 4 5 4 3 4 4 4.000 3 3 4 4 4 4 3.667 4 2 4 4 4 4 3.667 231.667 
157 2 4 4 4 3 1 3.000 3 4 4 3 4 3 3.500 1 1 3 3 3 3 2.333 216.500 
158 5 4 4 4 4 3 4.000 4 4 4 3 4 4 3.833 4 4 4 4 4 4 4.000 236.833 
159 5 5 4 4 5 4 4.500 4 4 5 3 4 4 4.000 5 5 5 5 5 5 5.000 248.500 
160 4 5 4 5 3 4 4.167 4 4 4 4 4 3 3.833 2 3 4 5 4 4 3.667 238.000 
161 4 4 3 3 4 3 3.500 4 2 4 2 4 4 3.333 3 2 4 4 4 4 3.500 229.833 
162 4 4 3 4 4 4 3.833 4 2 2 3 4 4 3.167 3 2 4 4 4 4 3.500 232.000 
163 5 3 5 4 3 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 4 4 4 5 3.833 242.000 



 

136 
 

164 4 4 4 5 4 4 4.167 5 5 4 4 3 4 4.167 4 3 4 4 5 5 4.167 247.333 
165 4 4 3 4 4 4 3.833 4 4 4 4 5 4 4.167 5 5 4 3 4 4 4.167 246.000 
166 5 3 4 4 3 5 4.000 4 5 5 4 4 4 4.333 3 3 3 4 5 4 3.667 246.333 
167 4 3 4 5 4 4 4.000 4 4 4 5 4 5 4.333 3 4 3 4 4 4 3.667 247.333 
168 5 5 5 4 4 5 4.667 5 5 5 4 3 5 4.500 4 3 4 5 5 4 4.167 257.167 
169 4 5 4 2 5 5 4.167 5 5 5 5 4 4 4.667 4 2 4 4 4 4 3.667 252.833 
170 4 3 5 5 4 4 4.167 4 3 5 5 4 3 4.000 5 4 4 5 5 4 4.500 254.167 
171 5 4 4 3 5 5 4.333 4 4 4 2 5 4 3.833 3 4 3 4 5 3 3.667 250.167 
172 4 5 4 4 3 4 4.000 3 4 5 3 3 2 3.333 5 4 4 5 4 5 4.500 250.333 
173 4 3 5 4 2 5 3.833 5 4 3 5 2 4 3.833 3 4 4 5 4 5 4.167 251.667 
174 4 4 3 2 2 5 3.333 4 5 5 4 4 4 4.333 4 4 4 4 4 4 4.000 251.667 
175 4 4 4 4 2 4 3.667 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4.000 252.667 

 

 

 

 

 

 

 

 


