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 يف للعاملني الوظيفي ادا األ على املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر

 التعليمية املؤسسات

 (ليبيا/  الجميل والتقنيات لمعموم العالي لممعهد ميدانية دراسة)
 

  ()قراش  سعد صالح
 

 ممخص البحث
 دا األ  مدددد  المعمومدددد ت تكنولوجيدددد  اسددددت دا  ثددددر أ التعددددر   مدددد  إلدددد   الدراسدددد  تهددددد 

 لمعرفدد  أيضدد    الدراسدد  ، وتهددد  ب لجميدد  والتقنيدد ت لمعمددو  العدد ل  ب لمعهددد العدد ممي  لددد  الددوظي  
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 المع ينددد  بطريقددد   ضددوا  (  011)  مددد   ينددد  ا تيدد ر تددد   الدراسدد  ،حيدددث محددد  ب لمعهدددد العدد ممي 
 لمتع مد ( SPSS) االجتم  يد  لمعمدو  اإلحصد ئي  الحزمد  برن مج است دا  وت  ، البسيط  العشوائي 

 واالسددتدالل  الوصد   حصد  اإل طدر  ب سدت دا  العيند   إجمد ل  مد  جمعهد  تد  التد  البي ند ت مدع
إلددد   الدراسددد  هدددذ  وتوصدددمت االنحددددار، وتحميددد  المعيددد ر  واالنحدددرا  الحسددد ب  الوسدددط ب سدددت دا 
 المعمومد ت تكنولوجي  است دا  تأثير إحص ئي  دالل  ذو أثر وجود: أهمه  م  النت ئج م  مجمو  

 والتقنيدد ت لمعمدو  العد ل  ب لمعهددد العد ممي  لدد  الدوظي   دا األ مسددتو   مد  الدوظي   دا األ  مد 
 يعود وب لت ل   الموظ ي  أدا  وتحسي  رفع ف  تس ه  المقترح ت م  بجمم  ال روج وت . ب لجمي 

 .الع    ادائه  تحسي   م 
 .،البرمجي ت المعدات الوظي  ، دا األ المعموم ت، تكنولوجي  الكممات المفتاحية:

 المقدمة
 م تمددد  فددد  واالتصددد   المعمومددد ت تكنولوجيددد  اسدددت دا  وارت ددد ع التكنولدددوج  التطدددور إ 
 أصدبحت حيدث ،  م  األ مج الت م  العديد تحسي  ف  منه  االست  دة م  مك  الحي ة مج الت
 إنت جهد  فد  والمن فسد  التميز    الب حث  لممؤسس ت مح زا   مال واالتص   المعموم ت تكنولوجي 

 لهدذ  لمد  اسدت دامه  ثد  لتطبيقهد  الك يمد  األرضدي  لتهيئد  المؤسس ت تس ر ت لذلك ، م رج ته  و
 األمثدد  االسددتلال  و الددوظي   دا األ مسددتو  رفددع مثدد   دددة مجدد الت فدد  فددرص  مدد  مدد  األداة
 مد  وذلدك ، تكم د أقد  و  وسدر   بدقد   مد  األ انجد ز ف  الكبير إسه مه     فضال الع مم  لمقو 
 تقسي  ت  وقد ، است دامه  كي ي   م  المست دمي  وتدريب ، والبرمجي ت المعدات م   دد  ال 
 االو  الج نددددب  صددددص حيدددث ، الميدددددان  والج ندددب  النظددددر  الج ندددب جددددزئي إلددد   الدراسدددد  هدددذ 

 الدددوظي   دا األ و صددد ئص وم هدددو  ،ومكون تهددد  تهددد أهميو  المعمومددد ت تكنولوجيددد  م هدددو  لتوضدددي 
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 الوصدددد   المددددنهج  ا تمددددد العممدددد  الج نددددب مدددد أ ، السدددد بق  الدراسدددد ت هدددد أو  فيدددد  المددددؤثرة والعوامدددد 
 .التحميم 

 مشكمة الدراسة:
ي  فد  كد  القط  د ت الت بعد  لمدولد  لمدد  س سدتمثد  تقنيد  وتكنولوجيد  المعمومد ت الركيدزة األ

أهدد  بدقدد  وجددودة   ليدد  ، ويعتبددر قطدد ع التعمددي  مدد  بددي    مدد    ب للدد  فدد  القيدد   ب ألأهميددلهدد  مدد  
مددد  المجددد الت ، و المع هدددد العميددد  هددد   المصددددر جي  فددد  م تييمددددن  بددد ل ر  قط  ددد ت الدولددد  إذ

مثددد    االسدددت دا  األإالرئيسددد  لت دددريج المهندسدددي  التقنيدددي  الدددذي  يحتددد جه  سدددو  العمددد  بشددددة ، 
الموكمدد    مدد  لندد  جددودة األيضددم  التعميميدد   ب لمؤسسدد تلتكنولوجيدد  المعمومدد ت مدد  قبدد  العدد ممي  

 أهددا نعديش فيد   صدر تقنيد  المعمومد ت،  ومد  له  واتم   العم  بسر   ودق  ، ف لعصر الدذ  
الددوظي   لمعدد ممي  ، وبعددد الدراسدد  الميدانيدد  لممعهددد  دا تكنولوجيدد  المعمومدد ت تحسددي  مسددتو  األ

ي  والتددد  يمكددد  صدددي لته  فددد  السدددؤا  س سدددالعددد ل  لمعمدددو  والتقنيددد ت ظهدددرت لمب حدددث االشدددك لي  األ
 الت ل  :

 فاااي الاااوظيفي لمعااااممين دا األ عماااى عمومااااتالم تكنولوجياااا هاااو تاااسثير اساااتخدام  ماااا -
 التعميمية المؤسسات
 الج نددب و النظددر  الج نددب  ددال  مدد  البحثيدد  الورقدد  هددذ  إشددك لي   دد  اإلج بدد  سددنح و 

 (.التطبيق  الج نب) الميدان 

  الدراسة: أهداف
  ت  :اآلإل   الدراس  هذ  تهد 

 .شرح م هو  ومصطمح ت تقني  المعموم ت واالتص الت الحديث   .0
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  .لق   الضو   م  الدارس ت ذات العالق إ .2

 .الوظي   و القت  مع تكنولوجي  المعموم ت دا شرح م هو  األ .3

نتد ئج يمكد  االسدتن رة بهدد  لتقددي   مجمو د   توصدي ت  يمكد  ا  تسد ه  فدد  إلد   الوصدو  .4
لمعددددد ممي  فددددد  المؤسسددددد ت  دا  الدددددوظي  مددددد ت لتحسدددددي  األت عيددددد   دور تكنولوجيددددد  المعمو 

 .التعميمي  

 .الموضوع لحداث   صوص    الميدا  هذا ف  العممي  البحوث ثرا إ مح ول  .5

 .الوظي   دا واأل واالتص   المعموم ت تكنولوجي  أبع د بي  العالق  تحمي  .6

 ة الدراسة:أهمي
وحدديث وهدو تكنولوجيد  المعمومدد ت ،   هدذ  الدراسدد  فد  تن ولهد  لموضدوع مهدد  أهميدتكمد  
فدد  تندد و  موضددوع تكنولوجيدد  المعمومدد ت فدد  مؤسسدد ت التعمددي  الميبيدد       ضدديأ  هميددكمدد  وتبددرز األ

التدد  تمددد المجتمددع بدد لمؤهالت ، العدد ممي  فدد  هددذ  المؤسسدد ت  أدا واالسددت  دة منهدد  فدد  تحسددي  
هدذ  الدراسد  مهمد  لممؤسسد ت التعميميد  وب لت ل  تعدد الالزم   لتن يذ  طط التنمي  والمشرو  ت ، 

فد  والدذ  لد   الميبي  والب حثي  ف  هذا المج   ويتوقع مد   دال  التوصدي ت التد  يمكد  اقتراحهد  
 الوظي   لمع ممي  ف  المؤسس ت التعميمي  م  موظ ي  وطالب دا دور مه   م  تحسي  األ

 الدراسة حدود
 مسددتو   مدد  وتأثيرهدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  م هددو  الدراسدد  تن ولددت: الموضددو ي  الحدددود

 .لمع ممي  الوظي   دا األ
   الجمي /  والتقني ت لمعمو  الع ل  المعهد: المك ني  الحدود
  .2120 سن  ين ير شهر ف  الدراس  هذ  جريتأ:   الزمني  الحدود

  



 قراش سعد صالح دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 الدراسات السابقة ذات الصمة: 
  الدراسات العربية 

 تكنولوجيدد  اسددت دا  أثددر" بعنددوا  وك نددت.  2121ا مددر  ددزاو .  عصااام عبياادلي دراسااة
 أزمدد   ددال  المح سددب  مك تددب فدد  لمعدد ممي  الددوظي   دا األ تحسددي   مدد  االتصدد   و المعمومدد ت

 المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  بددي  العالقدد  الدراسدد  هددذ  تن ولددت"  -09كوفيددد - كوروندد  فيددروس
 انتشد ر ج ئحد   دال  المح سب  مك تب ف  لمع ممي  الوظي   دا األ تحسي   م  وأثره  واالتص  
 دا األ وحجددد  دا األ نو يددد  ،دا األ سدددر   قيددد س  دددال  مددد  وذلدددك، -09-كوفيدددد كورونددد  فيدددروس
 أسددد ليب  دددال  مددد  الشدددرق  بددد لجنوب المح سدددب  مك تدددب  مددد   مددد  فدددردا 57 مددد  متكونددد  لعينددد 

 ال عدددد   الدددددور حددددو  االسددددتنت ج ت مدددد  جممدددد إلدددد   الدراسدددد  هددددذ  وتوصددددمت ،اإلحصدددد ئ  التحميدددد 
 المح سددب  بمك تددب لمعدد ممي  الددوظي   دا األ مسددتو  تحسددي  فدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  السددت دا 

 .الج ئح  انتش ر فترة  ال 
. 2116 الم جسددتير  مدد  األ إدارة التجدد رة شددمس  ددي  الرشاايد  فااؤاد فايااد فااؤاد دراسااة 
 واقعدد  اليددو   دد ل  يعدديش( الددوظي   دا األ ف  ميدد   مدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  ثددرأ) بعنددوا 
 النظد   انه ر لقد جذري ، تحوالت و  يش متالحق  تليرات شهد أ  بعد جديد ب كر يعم أو  ا  جديد

 الجديدددد العددد لم  النظددد   وظهدددر نظددد مي أو  كتمتدددي  وجدددود  مددد  يقدددو  كددد   الدددذ  الددددول  الثنددد ئ 
 واالهتمد   المعمومد ت وثدورة العولمد   د  فسدمعن  قبد ، مد  معهدودة تكد  لد  جديدة م  هي  متضمن 
 العوامد أو  األسد ليب ومد . اإلنترندت شدبك ت وانتشد ر  High Tech العميد  التكنولوجيد  ب سدت دا 

 المعمومد ت  د ل  هدو في  نعيش الذ  الع ل  أصب  حيث المعموم ت تكنولوجي  الحديث  التكنولوجي 
 االتصد الت وتكنولوجيد  اإلنترندت شدبك ت ظهدرت حيدث القوة يمتمك الذ  هو المعموم  يمتمك وم 
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 االتصدددد الت تكنولوجيدددد  لتقددددد  نظددددرا   مكدددد   أ  وفدددد  وقددددت كدددد  فدددد  متددددوفرة المعمومدددد ت وأصددددبحت
 :تي اآل لمنت ئج الدراس  و مصت والمعموم ت،
 .المعموم ت لتكنولوجي  م  حدإل   الكويت  التموي  ببيت الع ممي  مدرك ت ارت  ع •
 مؤشدددرات كأحدددد دا األ كميددد  لمؤشدددر الكدددويت  التمويددد  ببيدددت العددد ممي  مددددرك ت ارت ددد ع •

 .الوظي   دا األ ف  مي 
 ل   ميدد  مؤشددرات ل مسدد  مدد  حدددإلدد   الكددويت  التمويدد  ببيددت العدد ممي  مدددرك ت ارت دد ع •

 الدوظي  ، وااللتدزا  الدوظي  ، واإللمد   العمد ، إتق  أو  جودة) ه  المؤشرات وهذ  الوظي   دا األ
 (.العم  ف  واالبتك ر واإلبداع الوظي ي ، والقرارات

 تكنولوجيددد  دور)  بعندددوا  2108 م جسدددتير رسددد ل  عماااي مزياااو - و عقباااة باااد  دراساااة
 مؤسسد  لمدوظ   لعين  ميداني  دراس  الموظ ي  لد  الوظي   دا األ تحسي  ف  الحديث  االتص  
 ( الجزائر اتص الت

 تحسدددي  فددد  الحديثددد  االتصددد   تكنولوجيددد  دور  مددد  التعدددر إلددد   الدراسددد  تهدددد  دراسددد 
 شدددقه  فددد  الدراسددد  تن ولدددت السدددي   هدددذا وفددد  الجزائدددر، اتصددد الت شدددرك  لمدددوظ   الدددوظي   دا األ

 ب إلضد ف  ال درد، حيد ة فد  وظ ئ ه  وكذا أنوا ه و  و ص ئصه  الحديث  االتص   تكنولوجي  النظر 
 وكدددذا العددد ممي  أدا   مددد  المدددؤثرة والعوامددد  و ص ئصددد  الدددوظي   دا األ  هميدددأل  تطرقنددد ذلدددكإلدد  

 حددو  المددوظ ي  آرا  معرفدد  الدراسدد  تن ولددت الميدددان  شددقه  وفدد  ،دا األ مسددتو  تحسددي  إجددرا ات
 الدراسد  توصدمت وقدد. المؤسسد  دا د  أدائهد  مستو  تحسي  ف  الحديث  االتص   تكنولوجي  دور
 تليير ف  الحديث  االتص   تكنولوجي  س همت: اآلت  ف  بتم يصه  قمن  النت ئج م  مجمو  إل  

 طريقدد إلدد   الكالسدديكي  الطريقدد  مدد  طورتدد  حيددث الجزائددر اتصدد الت مؤسسدد  دا دد  العمدد  طبيعدد 
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 ف  الع ممي  أدا   م  الحديث  االتص   تكنولوجي  أثرت.  ص ئصه  مع تتم ش  و صري  جديدة
 الكبيرة. والن ق ت والجهد الوقت م  الكثير  ميه  وفرت حيث الجزائر اتص الت مؤسس 

  مدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  أثددر"  نددوا  تحددت ( 2102)  عطيااة العربااي دراسااة
 ورقم  ج مع  ف  ميداني  دراس – المحمي  الحكومي  جهزةاأل ف "  لمع ممي  الوظي   دا األ

 الددوظي   دا األ  مدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  أثددر دراسدد إلدد   الدراسدد  هددذ  هدددفت
 ،دا األ ةك دد   ونو يدد  حجدد  فدد  البحددث  ددال  مدد  وذلددك المحميدد  الحكوميدد  جهددزةاأل فدد  لمعدد ممي 
 تكنولوجيد  اسدت دا  واقدع لتش يص ورقم  ج مع  الب حث ا ت ر إذ العم ، وتبسيط االنج ز وسر  

 موظ يهددد  وآرا  اتج هددد ت  ددال  مددد  وذلددك لمعددد ممي  الددوظي   دا األ  مددد  أثددر  ومدددد  المعمومدد ت
 وجدود الدراسد  أظهدرت ،حيدث وموظ   موظ  60  دده  الب لغ و  شوائي   ين  ا تي ر ت  حيث
 ممدد  لمعدد ممي  الددوظي   دا األ و المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  بددي  إحصدد ئي  داللدد  ذات  القدد 
 التطدوير و االسدتثم ر فد  إيج بيد  ب طدوات وتسدير  هميداأل هذ  تدرك ورقم  ج مع  أ   م  يؤكد
 أدا  تحسدي  رفدع فد  تسد ه  التد  االقتراح ت م  بجمم  ال روج ت  هذا  ال  وم  األداة هذ  ف 

 الع  . أدائه   م  يعود وب لت ل  موظ يه 

      knowledge management information :بعناااوان Nealpollock دراساااة"
technology (know-IT Encyclopedia),2002   

المعرفدددد  وتكنولوجيدددد  المعمومدددد ت التدددد  تسددددت دمه   أدا تقيددددي  إلدددد   هددددذ  الدراسدددد  تهددددد   
المعرفددد  و  دارةالكمددد  إل دا تقيدددي  كدددال مددد  األإلددد   تهدددد المؤسسددد ت الع مددد  و ال  صددد  ، كمددد  

تكنولوجي  المعموم ت و م رج ت االستثم ر ال رد  ف  المؤسسد  ،مد  أجد  تحقيد  نجد ح ممحدوظ 
العمدد  و م رج تدد  ، وقددد تدد  اسددت دا  المددنهج الوصدد   التحميمدد  أللددراض البحددث  أدا و لتحسددي  

يدزا  فد   تكنولوجيد  المعمومد ت فد  المؤسسد  قيدد الدراسد  ال إدارةالعمم ، وقد أظهدرت الدراسد  أ  



   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لمعاممين الوظيفي دا األ عمى المعمومات تكنولوجيا استخدام أثر

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  78
 

ه  ال تددزا  فدد  مسددتو  مؤسسدد  صددليرة ، ولددذلك فقددد أهدددافبداي تدد  وأ  معظدد  جهودهدد  فدد  تحقيدد  
أوصت الدراس   م  ضرورة تدريب المسدت دمي  النهد ئيي  لدنظ  تكنولوجيد  المعمومد ت وتشدجيعه  

ت تكنولوجيدد  المعمومدد ت الحتي جدد   اسددتراتيجي مدد  بندد   مقدد ييس جديدددة تحدددد مددد  جددودة و د دد  
 .العم  الدا م 

  الدراسات االجنبية 

 الوظيفي" دا ثرها في األأبعنوان " الربط بين بيئة عمل المشروع و  ,CHristabellaدراسة 
 أدا  فدد  البيئدد  أثددر وقيد س ، العمدد  بيئدد  فد  القددوة جوانددب تحديدددإلد   الدراسدد  هددذ  هددفت

 ، التحميمدد  الوصد   المدنهج البحدث اسددت د  ولقدد ، العمد  بيئد  فدد  ال ريد  قد دة وتدأثير ، العد ممي 
 لمعرفدد  ، واسددتب ن  ، العمدد  بيئدد  تقيددي  قددوائ  فدد  تمثمددت ؛ البي ندد ت لجمددع أداة مدد  أكثددر وصددممت

 تقنيد  قطد ع فد  الع ممد  العمد  فدر  مد  ، فريقد  76 العيند   ددد وبمدغ ، العم  ف  ال ر  ق دة آرا 
 داللدد  ذات معنويد  فدرو  وجدودإلد   البحدث وتوصدد  ، األمريكيد  المتحددة الواليد ت المعمومد ت فد 

 وجودإل   أيض    البحث توص  و العين  أفراد نظر وجه  م  ، دا واأل ، العم  بيئ  بي  إحص ئي 
 . طبيعت  وبحسب ،وسمبي ت  ايج بي ت  ف  العم  بيئ ت بي  ت  وت

 الحاسوب "ستخدام ا( دراسة بعنوان "اتجاهات الموظفين نحو العمل بRafaeli, 7002جري )أ
رتبدددد ط اتج هدددد ت  تحميدددد  نظددددر  ومالحظدددد ت تجريبيدددد  تتعمدددد  بإلدددد   هدددددفت هددددذ  الدراسدددد 

( موظ  يعممو  ف  ثالث 284الموظ ي  اتج   العم  ب ست دا  الح سوب وطبقت الدراس   م  )
مؤسسدد ت صددن  ي  وبينددت نتدد ئج الدراسدد  ا  المددوظ ي  الددذي  يسددت دمو  الح سددوب لددد    ممهدد  

كثددر مدد  المددوظ ي  الددذي  يسددت دمو  الح سددوب  مدد  نطدد   ضددي  كمدد  ألددديه  اتج هدد ت ايج بيدد  
أقد  ظهرت النت ئج ا  الموظ ي  المنهمكي  ف  وظ ئ ه  والممتدزمي  بمؤسسد ته  يكدو  لدديه  قمد  أ

 ولئك الذي  يكو  معد  انهم كه  ف  العم  متدني  .أم  جرا  است دا  الح سوب ف  العم  م  
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 دا واالساااتثمار فاااي التكنولوجياااا عماااى األ دارة( تاااسثير اإLai Kee-Hung 2005دراساااة )
 في الوكاالت الفدرالية االمريكية .المؤسسي 

 دا األ  مدددد  التكنولوجيدددد  فدددد  واالسددددتثم ر دارةاإل معرفدددد  تددددأثيرإلدددد   هدددددفت هددددذ  الدراسدددد 
الت حكوميد   االمريكيد  ، طبقدت هدذ  الدراسد   مد   مدس وكد الحكوميد   الوكد الت فد  المؤسس 

م  االجتم    ،  دم  الهجرة األ إدارةالمالح  الجوي  ،  إدارةمريكي  وه : وك ل  حم ي  البيئ  ، أ
  الوكددد الت إلددد  أ ومدددن  الجنسدددي ت ،  دمددد  الدددد   الحكدددوم  الددددا م  ، وقدددد توصدددمت الدراسددد 

أ مد   دارةبد إل دا تكنولوجي  المعموم ت اكثر م  االستثم ر فيه  وا   الق  األ إدارةال درالي  تهت  ب
 ب الستثم ر ف  تكنولوجي  المعموم ت. دا م   الق  األ

 اإطار النظري:
 والعالقدد  الددوظي   دا واأل المعمومدد ت تكنولوجيدد    دد  نظددرة تقدددي  القسدد  هددذا فدد  نحدد و 

 فد  منهد  واالسدت  دة السد بق  الدراسد ت وتمحيص النظري  ال م ي   م  الوقو  قصد وذلك بينهم ،
 .منه  المتو  ة هدا األ وتحقي  الدراس  مشكم  تس ؤالت    اإلج ب 

 information technology المعمومات تكنولوجيا 
 والعممي ت والمنهجي ت األدوات م  مجمو   أّنه   م  المعموم ت تكنولوجي  تعري  يمك 

: األدوات هددذ   مدد  األمثمدد  ومدد  وت زينهدد ، ومع لجتهدد  المعمومدد ت لجمددع تسددت د  التدد  والمعدددات
 تشدم  كمد  البي ن ت، وتحوي  النظ ، ومراقب  والتحمي ، واالسترج ع، والت زي ، والبرمج ، الترميز،

 تعتبدددر كمددد  المتعدددددة، والوسددد ئط واالتصددد الت، لممك تدددب، اآللددد  التشدددلي : المعمومددد ت تكنولوجيددد 
 النظددد  ، دا ددد  المعمومددد ت ومع لجددد  ت دددزي   اللهددد  مددد  يمكددد  التددد  األداة المعمومددد ت تكنولوجيددد 
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 الويددب، ومواقددع والبرمجيدد ت، بك ت،والشدد ب لح سددوب، يتعمدد  مدد  كدد ّ   مدد  اشددتم له إلدد   ب إلضدد ف 
 والالسمكي . السمكي  واالتص الت البي ن ت، وقوا د

 Information Systems  المعمومات نظم
 المعمومدد ت وتددوفير وت ددزي  جمددع مكّوندد ت مدد  متك ممدد    مجمو دد    المعمومدد ت نظدد  تعتبددر

 والمنظمد ت الشدرك ت مد  العديدد قبد  مد  المنظوم  هذ  تست د  كم  الرقمي ، والمنتج ت والمعرف 
دارةو  تن يذ ف  المس  دة أج  م   ولعمميد ت السدو ، فد  والتند فس العمدال  بي  والت      ممي ته  ا 

 كمد  اإلنترندت،إلد   لموصدو  اسدت دامه إلد   ب إلضد ف  البشدري ، المدوارد دارةوإل الم ليد ، الحس ب ت
 ب إلض ف  لممواطني ،  دم ت توفير أج  م  الم تم   الحكوم ت قب  م  المعموم ت نظ  ُتست د 
 واأللعددد ب، والبرمجيددد ت، اإللكترونيددد ، الكتدددب: مثددد  الرقميددد ، السدددمع تسدددمي  فددد  تسدددت د  أّنهددد إلددد  

 شدددبك ت  مددد  لمتواصددد  ،فدددراداأل قبددد  مددد  المعمومددد ت نظددد  تسدددت د  كمددد  االجتم  يددد ، والشدددبك ت
 والتسو . المصرفي ، وال دم ت االجتم   ، التواص 

 Information Systems Components    المعمومات تكنولوجيا مكونات
 فتعمدد  المسددت د ، تن سددب التدد  المعمومدد ت تددوفيرإلدد   المعمومدد ت تكنولوجيدد  نظدد   يهددد 

 وتقتصددر لمنظدد  ، النهدد ئ  المسددت د إلدد   المعمومدد ت نقدد  ثدد  ومدد  ومع لجتهدد  البي ندد ت جمددع  مدد 
   مسدد مدد  المعمومدد ت نظدد   يتكددو . مكوندد ت   مسدد  مدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  نظدد   مكوندد ت
 : وه  مكون ت

 جهددزةواأل القطددع أ  ح سددوب ، لنظدد   الم ديدد  األجددزا  مجمو دد  هددو:  الح سددوب أجددزا  •
( الصددمب القددرص مثدد ) البي ندد ت ت ددزي  ووسدد ئط الم دد تي  لوحدد  الش شدد ، مثدد  لمح سددوب المكوندد 
 ،(األ ددر  والرقد ئ  األ  والموحدد  والدذاكرة الصدوت وبط قدد ت البي نيد  الرسدو  بط قدد ت) النظد   وحددة
 ُتممس أ  يمك  الت  الم دي  األشي   ك  أ . الخ
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 لتن يد لمح سوب تعط  األوامر م  سمسم أو  مجمو       ب رة هو:  الح سوب برامج •
 زمن  إط ر ف  معين  مهم 

أو  المهيكمدددد  المعمومددد ت مددد  منّظمددد  مجمو ددد  هددد  البي نددد ت ق  ددددة:  البي نددد ت قوا دددد •
 البي ندد ت ق  دددة تكددو  مدد   دد دة  . كمبيددوتر نظدد   فدد أو  إلكترونّيدد  بصدديل   دد دة   الم ّزندد  البي ندد ت

 (.DBMS) بي ن ت ق  دة إدارة نظ   تحك  تحت
 االتصدد الت نظدد  تقنيدد ت إحددد  ب سددت دا  أكثددرأو  جهدد زي  لددربط نظدد   هدد :  الشددبك ت •

 الط بع  اآلل  مث  لمشبك  المت ح  بينه  والبي ن ت والموارد المعموم ت تب د  أج  م 
 مددد  المعمومددد ت تكنولوجيددد  وتشدددلي  إدارةبددد يقومدددو  الدددذي  فدددراداأل هددد . البشدددري  والمدددوارد •
 أ  المعموم ت نظ  مج   ف  المت صصي  ألمب يت   ويك د ومست دمي  مت صصي  و إداريي 
 المعموم ت. نظ   تشلي  و إدارة ف  البشر  العنصر  أهمي

 المعمومات تكنولوجيا ةأهمي
د ، أقصدر زمند  وقدت فد  لمعمد   التعميميد  المؤسسد ت م تمد  فد  األش  ص يسع   دوم 

نت جي  وك   ة  لموصو   وضروي مهم  وسيم   المعموم ت تكنولوجي  م  يجع  الذ  األمر أكبر، وا 
  ه أهدافإل  
 وتحقيد   مد  األ سدير  مميد  ُتسده  التد  والمنهجيد ت والعمميد ت األدوات م  مجمو   توفير 

 الددنظ  وتحميدد  واالسددترج ع والت ددزي  البي ندد ت ونقدد  والبرمجدد  الترميددز، مثدد  المؤسسدد  أهدددا 
 وتقددددي  ومع لجددد  لجمدددع المسدددت دم  المرتبطددد  المعددددات  ددد  فضدددال   بهددد ، والدددتحك  وتصدددميمه 
 .المعموم ت تكنولوجي   أهمي مضمو  هو وهذا المعموم ت

  المؤسس ت ف  القيم  السجالت م تم  وحم ي  اإللكترون ، الت زي . 
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  دد  المدددارس، لطددالب المعمومدد ت وتمقدد  التدددريس  مميدد  تسددهي  الحواسدديب إد دد   بعددد  صوص 
 .التدريسي  المن هج ضم 

  الم لي  البي ن ت ومراقب  المش ريع تتبع وسهول  مه مه ، أدا  ف  الموظ ي  أ ب   ت  ي . 
  يددددتمك  بحيددددث المؤسسددد ،أو  ب لشددددرك  ال  صدددد  اإللكترونيددد  الشددددبك إلدددد   بعدددد  دددد  الوصدددو 

 . آ ر مك   أ أو  المنز  م  العم  الموظ و 
  البريددددد  ددددال  مدددد  كبيددددرة وفع ليدددد  بسددددر    مدددد  األ و دددد ل  المددددوظ ي  بددددي  التواصدددد  تسددددهي 

 .الدا مي  الدردش  ولر  ال يديو، ومؤتمرات اإللكترون 

 الوظيفي دا األ
 الب لل  ت هميأل يرجع هذاو  مستمرة بحوث    وشهد ا  كبير     اهتم م الوظي   دا األ موضوع لق 

 المسدطرة هددا األ تحقيد إلد   أيضد    ويسدع  العمد ، أهددا  لتحقيد  الوحيدة الوسيم  يعتبر أن  إذ
 المهدد   وتأديدد  مسددؤولي ت تحمدد   مدد  القدد دري  واكت دد   العدد ممي  أيددد  طريدد   دد  إال ذلددك يددت  وال

 وج .أت    م   إليه الموكم 

 الوظيفي دا األ مفهوم 
 طريدد   دد  تحقيقهدد إلدد   المنظمدد  تسددع  التدد  هدددا واأل الم رجدد ت دا األ بم هددو  يقصددد

 م هدو  أند  أ ، لتحقيقهد  الالزم  والوس ئ  هدا األ م  كال يعكس م هو  فهو ولذا، فيه  الع ممي 
 مهددد   طريددد   ددد  المنظمددد ت تحقيقهددد إلددد   تسدددع  التددد  هددددا األ وبدددي  النشددد ط أوجددد  بدددي  يدددربط

 .المنظم ت تمك دا   الع ممي  به  يقو  وواجب ت
 ب  يقو  م أو  ،واإلنج زات ال ع لي ت م  تنتج الت  العممي  النت ئج بأن  دا األ يعر  وكم 

 المنظم  دا   أ م   م  فراداأل
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 بدأ  قي مد   ندد الموظد  يحققد  الدذ  الند تج بأند  دا األ(  Haynes)  هد ينز  رفت كم 
 المنظم . ف    م  األ م   م 

 :دا األ عناصر 
 بشددك  منهدد  والددتمك  معرفتهدد  ب لعدد ممي  ي تددرض والتدد  دا بدد أل المرتبطدد  العن صددر تتنددوع

 :يم  م  أهمه  أ إل   الب حثي  م  كثير ويشير، جيد
  دددد  الع مدددد  وال م يدددد  ال نيدددد  والمهدددد رات المعدددد ر  وتشددددم : الوظي دددد  بمتطمبدددد ت المعرفدددد  . أ

 .به  المرتبط  والمج الت الوظي  
 الع ديد  الظدرو  ف  إنج ز  الموظ  يستطيع الذ  العم  مقدار أ : المنجز العم  كمي  . ب

 .اإلنج ز هذا سر   ومقدار
، العمد  مسدئولي  تحمد   مد  والقددرة، العمد  فد  والت د ن  الجديد  وتشم : والوثو  المث برة . ت

نجدد ز   المشددرفي  قبدد  مدد  والتوجيدد  لإلرشدد د الموظدد  ح جدد  ومددد ، المحدددد الوقددت فدد  وا 
  مم . نت ئج وتقيي 

 الوظيفي دا األ في المؤثرة العوامل
 يعدد ودوافدع وقدي  واهتمد   ورلبد  ومهد رة معرفد  مد  يمتمكد  ومد  بد لموظ  يتأثر دا األ  إ

 مدد  ت رضدد  ومد  وواجبدد ت مهدد   مد  يتطمددب بمدد  والوظي د  دا األ مسددتو  تحديددد فد  رئيسددي  محدددا
 ،دا األ مسدتو  تحديدد فد  رئيسدي  محددا أيض  تعدو  الوظي   منمول فرص م  تقدم  وم  تحدي ت،
 :متليرات  ثالثإل   تستند دا األ محددات إ  القو  ويمك 
 دافعتيد  ومدد  العمد  دا أل ال درد حمد س درجد  يعكدس وهو: العم  ف  المبذو  الجهد - 

 .دا لأل
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 الجهدد يتوقد  والتد  السد بق  وال بدرات ال ردي  القدرات وه : ال ردي  وال ص ئص القدرات 
 .  ميه  المبذو 

   العددد ممي ، تح يدددز فددد  يسددده  أنوا هددد  ا دددتال   مددد  الحدددوافز النظددد   إ : الحدددوافز نظددد 
 .العم     رض ه  درج  م  ويزيد ه أدا  ك   ة رفع  م  حثه  ف  ويس ه 

 فدد  كبيددر تددأثير لهدد  التدد  اإلداريدد  الظددواهر مدد  اإلدار  التسدديب يعتبددر: اإلدار  التسدديب 
 الموظ ي . أدا  معدالت ان   ض

 الوظيفي دا األ وبين واالتصال المعمومات تكنولوجيا استخدام بين العالقة
 اسددت دا  أ  فدد  تتجمدد  الددوظي   دا األ و االتصدد   و المعمومدد ت تكنولوجيدد  بددي  العالقدد 

 الدبعض بعضده  مع الم تم   اإلداري  الوظ ئ  ربط  م  يس  د االتص   و المعموم ت تكنولوجي 
 إنت جيد  زيد دة فد  يسد ه  ممد  المبدذو  الجهدد و األ طد   م  التقمي  و االزدواجي   م  القض   و

 بددي  العالقدد  وتددتم ص ككدد  المؤسسدد  مسددتو  زيدد دة ب لتدد ل  و الددوظي  ، دا األ ومسددتو  العدد ممي 
 :ت اآل ف  الوظي   دا واأل المعموم ت تكنولوجي   است دا 

  دددد ت   مدددد   ةقددددالمم الروتينيدددد  الوظي يدددد  األ بدددد   تقميدددد  د أ المعمومدددد ت تكنولوجيدددد  اسددددت دا  
 .المدرا 

 مدد  بكثيددر القيدد   ت طدد   ددال  مدد  وذلددك الددوظي   دا األ تحسددي  فدد  كبيددر حدددإلدد   سدد همت 
 وتكم د  متن هيد  ودقد  وك د  ة بسدر    مد  األ إنجد ز مد   ميد ، يترتدب ومد  الروتينيد   م  األ

 قميم ؛
  قدد وكدذا ، بيدنه  المعرفد  و ال بدرات وتبد د  نقد  ،و المؤسسد  أ ض   بي  الربط و التنسي  

 المنجددزة الوظدد ئ  تتزايددد حيددث إلددخ،... االلكتروندد  التحدد ور  طريدد   دد  الكترونيدد  اجتم  دد ت
 البشري  الك   ات وتنمي  تحسي   م  يس  د ،وهذا ال رد  العم  وانحص ر جم  ي   
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 التقميد  و ، المؤسسد  لدذاكرة ب لوصدو  يسدم  ممد  المتنو د  و الم تم   لموث ئ  السه  التوفير 
 . الوث ئ  استنس خ م 

 المنهجية: إجرا ات الدراسة واألدوات

 المتليدددرات وتوصدددي  لتحميددد  وذلدددك التحميمددد  الوصددد   المدددنهج الدراسددد  هدددذ  اسدددت دمت
 داةأ تضددمنته  التدد  العبدد رات  مدد  العيندد  لم ددردات الم تم دد  ج بدد تاإل  ددال  مدد  الدراسدد  موضددوع
 (.االستب ن ) الدراس 

 الدراسة عينة و الدراسة مجتمع
 االسددتب ن  ك نددت البي ندد ت ومصد در التحميمدد  الوصدد   المددنهج الدراسد  هددذ  فدد  اسدت دمت

 لمبي ند ت كمصدر ث نو  ( والكتب والبحوث المؤل  ت)  المكتب  والمس  لمبي ن ت، رئيس  كمصدر
 قسددد   أورؤسددد    مدددوظ ي ) العددد ممي  جميدددع مددد  الدراسددد  مجتمدددع يتكدددو  .الش صدددي  المقددد بالت و
 . ب لجمي  التقني  و لمعمو  الع ل  المعهد ف ( التدريس هيئ   ض  أو 

 الدراسة داةأ
 تصددمي  األمدر تطمدب الدراسدد  مجتمدع أفدراد مدد  والمعمومد ت البي ند ت  مدد  الحصدو  بليد 

 دا األ) الت بعددد  ومتليراتهددد  الدراسددد  فرضدددي ت  مددد  بنددد  ا   وذلدددك اللدددرض لهدددذا  صيصددد    اسدددتبي ن 
 تتمثد  جدزا أ ثالثد إلد   االسدتب ن  قسدمت وقدد (المعموم ت تكنولوجي  است دا ) والمستقم ( الوظي  

 ف :
  التعميم ، ،المستو  العمر الجنس،) الش صي  المتليرات الجز  هذا ويتضم : األو  الجز ، 

 (.الوظي  
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  ب ألبعددد د االتصددد   و المعمومددد ت تكنولوجيددد  وهدددو المسدددتق  المتليدددر ويتضدددم : الثددد ن  الجدددز 
 23 األبعد د هدذ  وشممت( الشبك ت ، البرمجي ت ، فراداأل البي ن ت، قوا د ، المعدات) األربع 
 فقدرات( 4) و البرمجيد ت( 4)و فدرادلأل( 5)و البي ند ت لقوا دد( 5)و لممعدات فقرات( 5)  ب رة

 وفقددد  مقسدددم .    بددد رات( 01)  مددد  الدددوظي   دا األ التددد بع المتليدددر احتدددو  بينمددد  لمشدددبك ت،
( إطالقدد  موافدد  ليددر موافدد ، ليددر مح يددد، موافدد ، تم مدد ، موافدد . )ال م سدد  ليكدد رث لمقيدد س
 . اإلحص ئ  التحمي  لل ي ت وذلك

  بددد رة 21 الجدددز  هدددذا ويضددد  الدددوظي   دا األ وهدددو التددد بع المتليدددر ويتضدددم : الث لدددث الجدددز  
 .ال م س  ليك رث لمقي س وفق  مقسم 

 : الدراسة أداة ثبات
% 61 مدد أقدد   كرونبدد خ أل دد  مع مدد  قيمدد  ك نددتإذا  ضددعي  ثبدد ت ذات االسددتب ن  تكددو 

 71 مدد ) بددي  ك نددتإذا  وجيدددة(% 71 مدد أقدد  إلدد   61 مدد ) ال قددرة بددي  القيمدد  ك نددتإذا  ومقبدو 
 وقدد ، ممتد ز ثبد ت ذات تكدو %  81 مد أو أكبدر  تسد و  القيمد  ك ندتإذا  ام ( 81 م أق  إل  
 ثبدد تإلدد   يشددير ممدد %  82 أ  12826 االسددتبي   إلجمدد ل  الدددا م  الثبدد ت مع مدد  قيمدد  بملددت

 .الدا م  تم سكه  وقوة االستب ن 

 :والمناقشة النتائج عرض
  قسددد   أومدددوظ ي  ورؤسددد    اداريدددي ) الدراسددد  مجتمدددع أفدددراد  مددد  اسدددتبي ن  011 توزيدددع تددد 

 المتليددرات حسددب الدراسدد   يندد  أفددراد توزيددع توضدد  الت ليدد  والجددداو   ،( التدددريس هيئدد   ضدد  أو 
 :  الم تم  
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 الجنس متلير .0

 العينة أفراد من واالناث الذكور ونسبة عدد يوضح( 2) جدول

 المئوي  النسب  العدد الجنس

 % 88 88 ذكور

 % 88 88 ان ث

  888 المجموع

 SPSS  برنامج لمخرجات وفقا إعداد الباحث من المصدر

 

 ب وتقدددر الددذكور نسدب  هدد  لممبحثدي  نسددب أ مدد   أ ( 2) رقد  الجدددو   دال  مدد  يتضد 
 .العين  أفراد م %  45 ب والمقدرة اإلن ث نسب  وتميه  ،% 55

 العمرية الفئة متغير .2

 العمر لمتغير وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح( 3) جدول

 المئوي  النسب  العدد الجنس

 % 88 88 سن  88 م أق  

 % 88 88 87إل   88 م 

 % 88 88 فأكثر سن  88 م 

  إعداد الباحث من المصدر

 سددن   31مدد  أقدد  ه  أ مدد ر  لممبحثددي  نسددب أ مدد   أ ( 3) رقدد  الجدددو   ددال  مدد  يتضدد 
فئدد  أقدد  العيندد . و  أفددراد مد %  31 بنسددب   39وا   31بددي  ا   مدد راأل وتميهدد  ،% 51 ب وتقددر
 سن . 41م  أكبر  ه أ م ر  مري  
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 العمم  المؤه  متلير .3

 التعميمي لممستو  وفقا الدراسة أفراد توزيع يوضح( 4) جدول

 المئوي  النسب  التكرار العمم  المؤه 

 % 88 88   م  اومتوسط ث نوي 

 % 88 88   ل  اوبك لوريوس دبمو 

 % 88 88 م جستير ودكتورا 

  إ داد الب حث م  المصدر

مسدددتواه  العممددد  يعددد د    لممبحدددوثي نسدددب أ مددد   أ ( 4) رقددد  الجددددو   دددال  مددد  يتضددد 
 الم جستير.  يرا  أالث نوي  الع م  ث  يمي  المستو  التعميم  الدبمو  الع ل  و 

 المعمومات تكنولوجيا  
/ والتقني ت لمعمو  الع ل  ب لمعهد الع ممي  م  الدراس   ين  إج ب ت( 5) رق  الجدو  يبي 

 ، المعدددات: وهدد  ربعدد األ لألبعدد د وفقدد    وذلددك االتصدد   و المعمومدد ت تكنولوجيدد  لمحددور  الجميدد 
 .الشبك ت ، البرمجي ت ، البشري  الموارد البي ن ت، قوا د

 المعمومات تكنولوجيا لمحور الدراسة عينة أفراد جاباتإ المعياري واالنحراف الحسابي الوسط( 5) جدول
 المعي ر  االنحرا  الحس ب  المتوسط المعموم ت تكنولوجي  ابع د

 83778 8388 المعدات

 83778 8388 البي ن ت قوا د

 83788 8388 فراداأل

 83787 8388 البرمجي ت

 83787 8388 الشبك ت

 8378 8388 الكم 

 لمخرجات وفقا   إعداد الباحث من المصدر
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 يعن  هذا( 4223) هو  المعموم ت لتكنولوجي  الع   المتوسط ا   نالحظ( 5) الجدو  م 
 بعدددد دأ وبتحميدددد  ، مرت ددددع مسددددتو  ذات الدراسدددد   يندددد  أفددددراد  ألددددر  وفقدددد  المعمومدددد ت تكنولوجيدددد  ا 

 البي ن ت قوا د يمي  4236 قدر  حس ب  بمتوسط ول األ ه  المعدات ا  نجد المعموم ت تكنولوجي 
 البرمجيدد ت يميدد   4231 قيمتدد  حسدد ب  بمتوسددط فددراداأل متوسددط  بعددد ثدد  ، 4235 قيمتدد  بمتوسددط
 تحمي  ت  وقد ، 4215 هو حس ب  بمتوسط الشبك ت بعد اال يرة المرتب  ف  وك   4202 بمتوسط
 ، البرمجيد ت ، فدراداأل البي ند ت، قوا دد ، المعددات) المعمومد ت تكنولوجيد  بع دأ م  بعد ك  فقرات

 ت :اآل الجدو  حسب( الشبك ت
 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد محور تكنولوجيا المعمومات الخمسة6جدول )

 ال قرة 
المتوسط 
 الحس ب 

 االنحرا 
 المعي ر 

 االج ب  مستو 

المعدات
 

 مرت ع 83888 8388 حسب المتطمب ت  جهزةه  المعهد يحدث مواص  ت األ
 مرت ع 83888 8387  دد الح سب ت  من سب ويك   الح ج  

 مرت ع 83788 8388 والمعدات حسب ح ج  المعهد جهزةيقو  المعهد بزي دة  دد األ
 مرت ع 83788 8387 متطمب ت التكنولوجي  الحديث  جهزةتن سب نو ي  األ

 مرت ع 83787 8388 توجد ط بع ت بعدد الك ف  لك  الع ممي 

قوا د 
البي ن ت

 

 مرت ع 8387 8387 المعهد أ م  تس ه  قوا د البي ن ت ف  تحسي  

 مرت ع 8378 8.88 است دا  قوا د البي ن ت يوفر المعموم ت بسر   ودق 

 مرت ع 8.77 8388 يمتمك المعهد مت صصي  ف  مج   قوا د البي ن ت

 مرت ع 8.87 8.88 يقو  المعهد بتجديد وتحديث قوا د بي ن ت 

 مرت ع 8.78 8387 م  وموثوقي    لي أقوا د البي ن ت ب لمعهد لديه  

األ
فراد

 

 مرت ع 8378 8.88  المعموم ت تكنولوجي  است دا  ف  و ممي   ممي  مؤهمي  أفراد المعهد يوظ 

 مرت ع 8.87 8388 المعموم ت تكنولوجي  مج   ف  لمع ممي  تدريبي  برامج المعهد يوفر

 مرت ع 8.78 8.88 .ال ريجي جودة إل   المعموم ت تكنولوجي  است دا  يؤد 

 مرت ع 8.78 8388 يمتمك الموظ ي  والطمب  ب لمعهد الك   ة  لمتع م  مع تكنولوجي  المعموم ت
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 ال قرة 
المتوسط 
 الحس ب 

 االنحرا 
 المعي ر 

 االج ب  مستو 
البرمجي ت

 
 مرت ع 83788 8.88 الموظ ي  والطمب  المنتوج    معموم ت لوضع البرمجي ت المعهد يست د 

 قبدددد  مدددد  اسددددت دامه  إلت حدددد  ببسدددد طته  تمتدددد ز برمجيدددد ت المعهددددد يسددددت د 
 الع ممي 

 مرت ع 83788 8.87

 مرت ع 8377 8.88 تست د  برمجي ت تطبيقي  مس ندة مث  األوفيس ب لمعهد 

 مرت ع 8378 8387 يمتمك المعهد برمجي ت حم ي  م  ال يروس ت 

الشبك ت
 

 مرت ع 83788 8.88 دا مي   شبك  ب لمعهد  يتوفر

 مرت ع 83788 8.88 الدا مي  ب ألنترنت شبكت  ربط  م  المعهد يعم 

 مرت ع 83788 8.87 تمت ز  ممي  است دا  الشبك ت ب لسهول 

 مرت ع 83788 8388 لممستندات االقتص د  و السريع النق   م  الشبك ت تعم 

 لم رج ت وفق    إ داد الب حث م  المصدر

 الوظيفي دا األ
 والتقنيد  لمعمدو  الع ل  ب لمعهد الع ممي   م  الدراس   ين  إج ب ت( 7)الت ل  الجدو  ُيبي 

 نظددر وجهدد  مدد  المعيدد ر  واالنحددرا  الحسدد ب  ب لمتوسددط ممثمدد  لددديه  الددوظي   دا األ بعددد حددو 
 .الم ت رة العين 

 الوظيفي دا األ بعد حول والتقنية لمعموم العالي بالمعهد والطالب الموظفين من الدراسة عينة إجابات( 7) جدول

 المتوسط العب رة ت
االنحرا  
 المعي ر 

 مستو  االج ب 

 مرت ع جدا 520. 8388 ب لك   ة وال   مي  المطموب .  م  يقو  الموظ و  بتأدي  األ 8

ينجددز الموظ ددو  المهدد   الوظي يدد  وفقدد   لمعدد يير الجددودة المطموبدد  ووفقدد    8
جرا ات العم  المتبع   لقوا د وا 

 مرت ع 436. 3.92

8 
  الج هزيد  واالسدتعداد والرلبد  لمعمد   د رج أوقد ت ييتدوفر لدد  المدوظ 
 المطموب  منه .  م  ج  سر   إنج ز األأالدوا  الرسم  م  

 
 مرت ع جدا 448. 4.73
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 المتوسط العب رة ت
االنحرا  
 المعي ر 

 مستو  االج ب 

8 
الوظي   بشدك  فعد   نقد ط القدوة والضدع  لدد   دا يحدد نظ   تقيي  األ

 الع ممي .
 متوسط 627. 2.81

8 
 دا جددد  تحددددديث وتطددددوير نظدددد   األأالمعهددددد ب سددددتمرار مدددد   إدارةتعمددد  

 لإلسه   ف  تح يز الع ممي .
 مرت ع 505. 3.48

 مرت ع 572. 3.29 بن     م  أسس   ممي  ومع يير واضح . دا يت  تقيي  األ 8

7 
يتمتع الموظ و  ب لقدرة  م  ح  مش ك  العم  والتصر  فد  المواقد  

 الحرج 
 مرت ع جدا 572. 4.94

 مرت ع جدا 480. 4.65 يتوفر لد  الموظ و  االستعداد الك ف  لتحم  المسئولي . 7
 مرت ع جدا 614. 4.23 يطور الع ممو  مه راته  وأدائه  بشك  مستمر 7

 مرت ع جدا 474. 4.67  ري .يتمتع الموظ و  بمه رة التواص  الجيدة مع اآل 88
  1438. 4.107 المعي ر  الع  المتوسط الحس ب  واالنحرا  

 لمخرجات وفقا إعداد الباحث من المصدر
 

 درجدد  بددي  تراوحددت التدد بع بدد لمتلير ال  صدد  المتوسددط ت أ إلدد   (7) رقدد  الجدددو  يشددير
(   3229 - 4294) بددي  مدد  الحسدد بي  متوسددط ته  بملددت وقددد جدددا ، والمرت عدد  المتوسددط  المم رسدد 

 الكميددد  القيمددد  وبملدددت. 627 –. 436)  بدددي  تراوحدددت المتليدددر لهدددذا المعي ريددد  االنحرافددد ت بينمددد 
( 12043) مقددار  كد   المعيد ر  االنحدرا  ا  حدي  ف  ،( 4201) المتلير لهذا الحس ب  لممتوسط

 وبدد نحرا (  4294) مقدددار  حسدد ب  بمتوسددط وذلددك( 7) رقدد  ال قددرة ولدد األ المرتبدد  فدد  وجدد  ت.،
 مقدددددار  حسدددد ب   بمتوسددددط و( 4) رقدددد  ال قددددرة الث نيدددد  رتبدددد الم فدددد  وجدددد  ت  ،(  572)  معيدددد ر 

 بمتوسددط(  3)   رقدد  ال قددرة الث لثدد  المرتبدد  فدد  وجدد  ت(  627)  قدددر  معيدد ر  وبدد نحرا ( 4280)
 رقد  ال قدرة الرابعد  المرتبد  فد  وجد  ت.( 448)  قددر  معيد ر  وبد نحرا (  4273)  مقددار  حس ب 
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 حدددي  فددد . (  474)  قددددر  معيددد ر  وبددد نحرا (  4267)  مقددددار  حسددد ب  بمتوسدددط وذلدددك(  01)
(  2280)  قددددر  حسددد ب  بمتوسدددط وذلدددك ،ج بددد تاإل مددد  نسدددب أقددد    مددد  حصدددمت( 4) رقددد  ال قدددرة

 الددواردة ال قددرات  بددي  مدد   يددراأل ب لترتيددب ال قددرة جدد  ت حيددث( 627)  قيمتدد  معيدد ر  وبدد نحرا 
 ف  الوظي   دا األ بتقيي  ال  ص  النت ئج است دا  المعهد إدارة  م  ينبل  وب لت ل . المتلير بهذا

 .المصر  ف  الموظ ي  مستقب   م  تأثيره  ومن قش  العم ، وتحسي  تطوير

 :الفرضية اختبار
  المعمومدد ت لتكنولوجيدد (   α≥1215) معنويدد  مسددتو   نددد إحصدد ئي  داللدد  ذو أثددر يوجددد

 والتقني ت. لمعمو  الع ل  المعهد ف  الع ممي  الموظ ي  لد   الوظي   دا األ مستو   م 

 العاطفي االلتزام لتسثير البسيط االنحدار تحميل اختبار نتائج (8 ) الجدول

االرتب ط  المتلير الت بع
R 

مع م  
 𝑹𝟐التحديد

المحسوبي  
F 

مع م  
 βاالنحدار

 Tالمحسوبي 
مستو  
 الدالل 

 000. 7.462 531. 55.676 527. 726. الوظي   دا األ
 لمخرجات وفقا إعداد الباحث من المصدر

 

 لدد  الدوظي   دا األ مسدتو   مد   المعمومد ت تكنولوجيد  تدأثير( 8)  رقد  الجددو  يوض 
 التحميددددد  نتددددد ئج أظهدددددرت إذ.  الجميددددد /  والتقنيددددد ت لمعمدددددو  العددددد ل  ب لمعهدددددد العددددد ممي  المدددددوظ ي 
 دا األ مسددتو   مدد   المعمومدد ت لتكنولوجيدد  إحصدد ئي  داللدد  ذ  تددأثير وجددود لمدراسدد  اإلحصدد ئ 
 قيمد (  R) االرتبد ط مع مد  بمغ ثحي الدراس ، مح   المعهد ف  الع ممي  الموظ ي  لد  الوظي  

 مد .( 527)قيمتد  مد   ا  أ .(527) بمغ فقد R2 التحديد مع م  أم .). R أ  أ .( 726) قدره 
 530 الدوظي   دا األ مسدتو   مد  التلير    ن تج لمموظ ي  المعموم ت تكنولوجي  ف  المتليرات

 فددد  واحددددة بدرجددد  الزيددد دة أ  يعنددد  ،وهدددذا. .)530 قيمددد β التدددأثير درجددد  قيمددد  بملدددت كمددد  لدددديه 



 قراش سعد صالح دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  77
 

 فد  العد ممي  المدوظ ي  لدد  الدوظي   دا األ مستو   م  الزي دةإل  يؤد    المعموم ت تكنولوجي 
 المحسددوب  F قيمدد  التددأثير هددذا معنويدد  ويتأكددد. لددديه ،) ب لجميدد  والتقنيدد ت لمعمددو  العدد ل  ب لمعهددد
  نددد دالتددي  القيمتددي  وهدد تي (  72462)  بملددت والتدد   t قيمدد  وكددذلك(  552676) بملددت والتدد 

  مدد   المعمومدد ت تكنولوجيدد  لتددأثير إحصدد ئي  داللدد  ذو أثددر وجددود يعندد  ممدد ( α≤1215) مسددتو 
 الدراس . مح  المعهد ف  الع ممي  الموظ ي  لد  الوظي   دا األ مستو 

 االستنتاجات:
 تكنولوجيد  لمسدتو  المبحدوثي  تصورات ا ( 5) الجدو  ف   الواردة االحص ئي  النت ئج  برت .0

 المعمومد ت تكنولوجيد  بعد دأ وبتحميد  ،( 4223) قددر  حسد ب  بمتوسط    مرت ع ج    المعموم ت
دددبُ   أ  يتضددد   قددددر  حسددد ب  بمتوسدددط ولددد األ المرتبددد  احتمدددت( المعددددات) الم ديددد  المكونددد ت دع 

ددبُ  ثدد  ، 4235 قيمتدد  بمتوسددط البي ندد ت قوا ددد يميدد ( 4236)  قيمتدد  حسدد ب  بمتوسددط فددراداأل دع 
 بمتوسددددط الشددددبك ت بعددددد  يددددرةاأل المرتبدددد  فدددد  وكدددد   4202 بمتوسددددط البرمجيدددد ت يميدددد   4231
 ، مرت ددع مسددتو  ذات بعدد داأل لهددذ  الدراسدد   يندد  أفددراد تصددورات وك نددت ، 4215 هددو حسدد ب 
 هدذ  ت سدر كمد  ،  ددمته  مسدتو  برفدع اهتمدوا العد ل  ب لمعدد العد ممي  ا  النتيجد  هذ  وت سر
 .بع ده أ بك ف  المعموم ت بتكنولوجي  الع ممي  اهتم   النتيج 

 المكوند ت لبعدد المبحدوثي   تصدورات ا ( 6) رقد  الجددو  فد  الدواردة االحصد ئي  النت ئج دلت .2
 المعهددد هدد " ال قددرة واحتمددت ،(4236) قدددر  حسدد ب  بمتوسددط ، مرت ددع جدد    دد   بشددك  الم ديدد 
 بقيمدد  المعدددات بعددد فقددرات بددي  مدد  األ القيمدد " المتطمبدد ت حسددب جهددزةاأل مواصدد  ت يحدددث

 وهد ( 4225) قيمتهد  ك ندت" الع ممي  لك  الك ف  بعدد ط بع ت توجد"  ال قرة بينم  ،( 4261)
 يشدهده  التد  التليدرات طبيعد  كبيدر بشدك  تددرك المعهد إدارة ب   النتيج  هذ  وت سر ،ق  األ
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 انهد  كمد  التلييدر هدذا مواكبد  فد    مميهد  قددرة تضدم  ا  تحد و  وهد  ليبيد  ف  التعمي  قط ع
 . م أ أدا و  فض أ  دم  لتقدي  التطورات لمواكب  جهزةاأل بتحديث دور  بشك  تقو 

 قوا دددد لبعدددد المبحدددوثي  تصدددورات ا ( 6) رقددد  الجددددو  فددد  الدددواردة االحصددد ئي  النتددد ئج دلدددت .3
 وموثوقيدد  امدد  لددديه  ب لمعهددد البي ندد ت قوا ددد" ال قددرة قيمدد  ك نددت حيددث ،   مرت عدد جدد    البي ندد ت
 امد   مد  الشدديد المعهدد حدرص النتيجد  هدذ  وتعن  ،( 4238) وك نت م  األ القيم "    لي 
 . والعبث اال ترا  م  وحم يته  بي ن ت  ق  دة

 ك نددت حيددث ، مرت عدد  جدد  ت فددراداأل لبعددد(  6) رقدد  الجدددو  فدد  الددواردة االحصدد ئي  النتدد ئج .4
 وهدددد ( 4251) بقيمدددد ." ال ددددرجي  جدددودةإلدددد   المعمومدددد ت تكنولوجيددد  اسددددت دا  يددددؤد "   ال قدددرة

دددبُ  فددد  مددد  األ  اسددددت دا   مددد  ب لمعهدددد العددد ممي  حدددرص ا  النتيجددد  هددددذ  وت سدددر ،فدددراداأل دع 
 التقنيد  لهدذ  المتقندي  الطدالب ا  حيث ، ال رجي  جودة تحسي  للرض المعموم ت تكنولوجي 

 .المعموم ت تقني   م  تعتمد القط   ت ك   آلأكبر  لمعم  فرصه  تكو 
 دا لددددأل المبحددددوثي   تصددددورات ا (  7) رقدددد  الجدددددو  فدددد  الددددواردة االحصدددد ئي  النتدددد ئج  بددددرت .5

 الددددوظي   دا األ فقددددرات وبتحميدددد  ،( 42017) قدددددر  حسدددد ب  بمتوسددددط    مرت عدددد جدددد    الددددوظي  
 المواقدد  فدد  والتصددر  العمدد  مشدد ك  حدد   مدد  ب لقدددرة الموظ ددو  يتمتددع"  ال قددرة ا  يتضدد 
 دا األ تقيدي  نظ   يحدد"  ال قرة بينم  ،( 4294) ك نت حيث م  األ القيم  ذات ه "  الحرج 
 قيمدد قدد  األ وهدد ( 2280) ك نددت. " العدد ممي  لددد  والضددع  القددوة نقدد ط فعدد   بشددك  الددوظي  

 المشدد ك  حدد   مدد  قدددرة لددديه  ب لمعهددد العدد ممي  ا  النتيجدد  هددذ  وت سددير ، ال قددرات كدد  بددي 
  ه أ م ل دا أ ثن  أ تواجهه  الت 

 لتكنولوجيدد (   α≥1215) معنويدد  مسددتو   نددد إحصدد ئي  داللدد  ذو أثددر هندد ك ا  النتدد ئج دلددت .6
 لمعمدددو  العددد ل  المعهدددد فددد  العددد ممي  لددد   الدددوظي   دا األ مسدددتو   مددد  بأبع دهددد  المعمومدد ت
 والتقني ت
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 :التوصيات

 :باآلتي َنوصي الدراسة ليهاإ توصمت التي النتائج خالل من
 الع ممي  مستو  تحسي  ف  كبير ثرأ م  له  تبي  لم  المعموم ت بتكنولوجي  االهتم   ضرورة .0

 .التعميمي  بمؤسس ت
 المؤسسددد ت دا ددد  تطبيقهددد   مددد   والعمددد  المعمومددد ت تكنولوجيددد  وتحدددديث ت تطدددورات مت بعددد  .2

 التعميمي 
 مدد  لددذلك لمدد  جهددزةواأل البددرامج ك فدد   مدد   التعميميدد  بمؤسسدد ت العدد ممي  تدددريب  مدد  العمدد  .3

 دائه أ وتطوير لتحسي  ايج ب  ثرأ
 المؤسسدددد ت  مدددد  المعمومدددد ت تكنولوجيدددد  تددددأثير فدددد  الدراسدددد ت مدددد  ب لمزيددددد الب حددددث يوصدددد  .4

 التعميمي .

 :والمراجع المصادر
  مدد  االتصدد   و المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  ، أثددر2121ا مددر  ددزاو .   صدد    بيدددل  .0

 - كورونددددد  فيدددددروس أزمددددد   دددددال  المح سدددددب  مك تدددددب فددددد  لمعددددد ممي  الدددددوظي   دا األ تحسدددددي 
 2120، الجزائر. 2العدد  9، مجم  التك م  االقتص د  ،مجمد 09كوفيد

 دا األ ف  ميدددد   مدددد  المعمومدددد ت تكنولوجيدددد  اسددددت دا  ثددددرأ، 2116الرشدددديد ، فددددؤاد ف يددددد فددددؤاد .2
 . الم جستير  م  األ إدارة كمي  التج رة و شمس الوظي  ، ج مع   ي 

 دا األ تحسدددددي  فدددد  الحديثدددد  االتصددددد   تكنولوجيدددد  ، دور 2108 مدددد  ،  مزيدددددو و  قبدددد  بددددد  .3
رسددد ل  الجزائدددر،  اتصددد الت مؤسسددد  لمدددوظ   لعينددد  ميدانيددد  دراسددد  المدددوظ ي  لدددد  الدددوظي  

 .رل ض حم  الشهيد م جستير  م  االجتم ع، ج مع 
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"  لمعدد ممي  الددوظي   دا األ  مدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  ، أثددر2102 طيدد  ،  العربدد  .4
 01ورقمدد ، مجمدد  الب حددث ، دددد  ج معدد  فدد  ميدانيدد  دراسدد – المحميدد  الحكوميدد  جهددزةاأل فدد 

 ، ج مع  قصد  مرب ح الجزائر.0،مجمد 

 المددوارد أدا   مدد  المعمومدد ت تكنولوجيدد  اسددت دا  ،  أثددر2101العتيبدد ،  الددرحم   بددد  زيددزة .5
 لمتعمدي  البريط نيد  العربيد  االسترالي ، األك ديمي  الدولي  األك ديمي   م  ميداني  دراس  البشري 
   pdf-https://mobt3ath.com/uplode/books/book.226.الع ل 

ال دمددد   أجهدددزة  فددد  لوجيددد  المعمومددد ت واثرهددد  فددد  األدا، اسدددت دا  تكنو  2100نهددد د حسدددي  ، .6
االلكترونيددد  ، ج معددد  الشدددر  االوسدددط ،   مددد  المدنيددد  فددد  االرد  ، رسددد ل  م جسدددتير فددد  األ

 رد األ
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