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صؿ الى ىذه أالذيف كقفكا معي حتى  حؽ ىؤالء, أفي مف فحاكلت  ميماكلكف  ,المساف عف التعبير يعجز

 بمكغيا.المحظة الجميمة, التي طالما حممت في 

 (. 15) سكرة االحقاؼ , اآلية  "إلى مف قاؿ اهلل فييما: " ككصينا اإلنساف بكالديو إحسانا  

 اربتني كليد, ك أىدتني الكصؿ دكف الخصاـركح امي الطاىرة, التي غادرتنا كلـ تعد بيننا, كلكنيا إلى  

سيرت مف أجؿ ك  ,كالمكدة ,العطؼ تنشر ,  ككانتأرضعتني حنانا كحبا ,كسقتني مف حنينيا شيد المناـ

 رحمؾ اهلل. "انشراح" غاليةأمي ال, راحتي

إلى الذم رافقني بإرشاداتو كتكجيياتو النيرة طكاؿ مشكار  ,منبع الجكد ك الكـر, إلى رمز النبؿ ك األخالؽ 

  أخي الغالي "أحمد".رمز المحبة كالكفاء  إلى "العزيز" جمعةأبي , الدراسي

لى كؿ   استثناءكؿ أصدقاء الدرب كزمالء الدراسة دكف ك   ,إلى أخكالي خكاتيكعماتي ك  عميإلى  كا 

 .األصدقاء المخمصيف كاألكفياء

كما ال يفكتني اف اىدم ىذا االنجاز المتكاضع الى كؿ الذيف ليـ حؽ الكاجب كالتقدير, كالى كؿ الذيف 

 قدمكا الي الدعـ كالمساعدة إلنجاز ىذه الدراسة المتكاضعة.
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 الشكر والتقدير

 رب العالميف, كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف محمد بف عبد هلل كاصحابو اجمعيف,  الحمد هلل

 اما بعد: استاذم العزيز الدكتكر أسامة شيكاف .

, وتمتابعليذا البحث ك إشراؼ ك اتقدـ الى حضرتكـ بعظيـ الشكر كاالمتناف عمى ما أبديتو مف 

   .اليادفة ؾنصائحك القيمة  ؾتكجيياتعمى ك 

 كانتقاداتياكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة, التي سألتـز بكؿ تكجيياتيا 

لكؿ أعضاء ىيئة التدريس في كمية الدراسات العميا  الشكرأتقدـ بعظيـ كما   ,العممية ك المكضكعية

  ,لكؿ أساتذتي الذيف أناركا لي الطريؽ خالؿ مشكارم الدراسي رالشكر كالتقديككؿ   ,لجامعة الخميؿ

كالدكتكر غساف شاىيف كالدكتكرة  ,كأخص بالذكر الدكتكر محمد الجعبرم, الدكتكر اسماعيؿ الركمي

  ي.انسي الرجعن

 مكظفيالمكتبات الذيف زكدكني بما أحتاجو مف مراجع, خاصة  مكظفيكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ 

لكؿ مف كاف لي سندا ك ساىـ مف قريب أك مف بعيد ك   .مكتبة محمد الثقافية مكظفيك  يساف, مكتبة ب

 .في إنجاز ىذا العمؿ

                                                      .كالتقدير االحتراـلكـ مني جميعا فائؽ  
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 ممخص الدراسة
 

يط االستمرار في محك  تضمف البقاء, كلكي الدكؿفي اقتصاد  ميـتمعب الشركات الصناعية دكرا 

 افسة, خاصة بعد انفتاح األسكاؽ كالعكلمة كظيكرشدة المنير الدائـ ك يأعماؿ يتميز بالتغ

عمييا أف تستغؿ الفرص التي تقدميا ليا ىذه التكنكلكجيا كالتي  االتصاؿ,تكنكلكجيا المعمكمات ك 

 الىىذه الدراسة التعرؼ  كىدؼ ,تحقؽ ليا أداء تنظيميا متميزاك  ,كسبيا مزايا تنافسية أك تدعميات

في الشركات الصناعية في  داريةاإلالتنمية  إدارةكاقع تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة في 

 محافظة الخميؿ.

صناعية في  ة( شرك80الدراسة عمى ) قامت, عمى المنيج الكصفي التحميميتـ االعتماد ك  

, باستجابتيـ الغرفة التجارية سجؿصناعية حسب  ات( شرك110محافظة الخميؿ مف أصؿ )

  .كأداة أكلى في جمع البيانات استبانةعمى 

تكنكلكجيا المعمكمات  كاقع: كتمت المعالجة االحصائية لمبيانات, كاظيرت نتائج الدراسة 

مرتفعة, كاقع إدارة التنمية اإلدارية في الشركات الصناعية  كانت المستخدمة بالشركات الصناعية

التنمية  إدارة المستخدمة فيتكنكلكجيا المعمكمات  كعالقة كاقعمرتفعة, كانت في محافظة الخميؿ 

زيادة الرغبة لدل المكظفيف في التعمـ )التمكيف كالتطكير كالتحفيز ك بالمتغيرات اإلدارية المتعمقة 

كاكصت ىذه  مرتفعة.كانت  مف األخطاء السابقة( في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ 

تكنكلكجيا المعمكمات ىي  كتكعية العماؿ مف خالؿ اعتبار ترسيخ الثقافة الرقمية :الدراسة الى 

المستكردة, كالتجارب  التكنكلكجياقؿ عدـ نبالعمؿ,  كسيمة ضركرية لتحقيؽ النجاح ك االزدىار

س يلبالدكؿ االخرل  تصمحكما  خصكصياتوألف لكػؿ مجتمػع  حرفا تطبيقياكمحاكلة  العالمية

 اف تصمح في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ. بالضركرة 
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Abstract 

I, industrial companies play a vital role in countries’ economy; however, to ensure 

their survival and continuity within a changeable and competitive business 

environment, and in light of globalization, the emergence of new markets, information 

and communication technology, these companies must benefit from this technology 

that allows them to acquire competitive advantages or support, and enables them to 

achieve a distinct organizational performance. Therefore, this study tackles the reality 

of information technology used in the management of administrative development in 

the industrial companies in Hebron Governorate.  

The study depended on the analytical descriptive methodology, and it was conducted 

on (80) industrial companies in Hebron governorate out of (110) industrial companies 

according to the record of Hebron Chamber of Commerce and Industry. These 

companies responded to a questionnaire as primary tool in data collection. After 

processing the data, the following results were obtained: the impact of information 

technology used by industrial companies is high, the reality of the administrative 

development management in the industrial companies in Hebron governorate is high, 

the reality of information technology in the management of administrative 

development related to (empowerment, development, motivation and employees’ 

increased desire to learn from previous mistakes) in industrial companies in the 

Hebron Governorate was also high. 

The researcher recommends the necessity to establish the digital culture and educate 

workers by considering information technology as a necessary mean to achieve 

success and prosperity. This can be achieved by avoiding the transference of imported 

technology, and global experiences and any attempt to perform them literally, because 

each conext has its own characteristics and what is good there is not necessarily good 

here 
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة3 1.1

 عالمي جديد, يقـك عمى تطكير مشيد عف العالـ التقميدم ليتـ ظيكرزالة الستار اعممت العكلمة عمى 

 عكامؿ انتاجالتي تحكلت إلى  ,باستخداـ تكنكلكجيا جديدة متطكرةالعمؿ االدارم في المنظمات 

, فكاف البد في تسيير امكر الشركاتكجيا المعمكمات المحرؾ االساسي أساسية, كاعتبار تكنكل

 االستفادة مف مزاياىاالعكلمة  ك  :كىي كبركزىاالظاىرة  هىذف تطكير صناعتيا الستقباؿ م شركاتلم

تحديث أنظمتيا باستخداـ التمسؾ بآثار العكلمة ك  شركةكؿ  اصبح حاؿ اذ, الكثيرة كالمتنكعة

كالعمميات التي  االجراءات  تبسيط حتى تقكـ ب التكنكلكجيا الجديدة كأداة لتحسيف القدرات االدارية,

 .داء البشرماال ككذلؾ تطكيركتسييميا  شركةتسير داخؿ أم 

ميزة تنافسية ميـ كالمعمكمات  استخداـ  تكنكلكجيا كفي ظؿ االدارة  المبنية عمى التكنكلكجيا أصبح

 مخزنة كالتقنيات مكمات, كمعاالجيزة كالمعدات الحديثة . كتتمثؿ التكنكلكجيا في تكافرلشركاتبيف ا

 ,التي تقكـ باستقطاب شركاتالتمؾ الناجحة ىي  شركات. كنتيجة لذلؾ فإف الجيدةالتكنكلكجية ال

 مف مكنيـت تياختيار كتطكير ك الحفاظ عمى تنمية ادارتيا مف حيث تمكينيا كتطكرييا كتحفيزىا كال

التي تتكلي االىتماـ بالتنمية االدارية  شركاتالناجحة ىي ال شركات, كما أف الشركاتقيادة ىذه ال
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المختمفة المكجكدة بالبيئة التكنكلكجية نيات كبحاجاتيـ كرغباتيـ, كتستغؿ فرص التق اقساميالدل 

 . المحيطة ك مكاكبتيا

صعبة تمزميا التكيؼ مع  االخميؿ تكاجو ظركف محافظة  ي ظؿ ىذه التحكالت فاف الشركات فيفك 

, حيث تشير بعض الدراسات بتغيير سياساتيا كاستراتيجياتياالسريع, كذلؾ  التكنكلكجي ىذا التحكؿ

ث العديد مف أدل إلى حدك  ,اكتأثيراتي اتكنكلكجيا المعمكمات كخصائصي كاألبحاث بأنو نتيجة

ت عمى تسيير التنمية مما كاف لو انعكاسا ,الصناعي خاصة سكؽ العمؿ ,التغيرات في األسكاؽ

, مما يتطمب مف حيث القياـ بكظائفيـ شركاتالسريعة لدل ال دكرىا في ىذه التطكراتاالدارية  ك 

, ك تحفيز ,كىي)تمكيف , تطكير ,المختمفة عمى متغيراتياإعادة النظر في تسيير التنمية االدارية  

 (. 2007)القرم , (كزيادة الرغبة لدل المكظفيف في التعمـ مف االخطاء السابقة 

ؿ تعدتيا ب ,كطرقيا لـ تنحصر دكر تكنكلكجيا المعمكمات عمى كسائؿ اإلنتاج في الشركاتكمع ذلؾ 

عماؿ االمستكل األدنى في إدارة في أك  في الشركات إلى األفراد في المكاقع العميا كاتخاذ القرارات

, شركات الصناعية جميعيافي الالتنمية االدارية  دارةا كتستخدـ ايضا في ,ير عمميايكتسالشركات 

تسمى بمفيكـ تكنكلكجيا التي  تمؾ التكنكلكجيا الحديثة كىيعمى دراسة  اىتمتفاف ىذه الدراسة 

في الشركات الصناعية في  ادارة التنمية االداريةفي  كعالقتيا المعمكمات كأساليبيا كطرؽ استخداميا

ف تضيؼ االتي ستؤدم إلى   ,الخميؿ كعمى كيفية تحرر التنمية االدارية  مف عبء اإلعماؿ التقميدية

 (.2008)شادلي , تكنكلكجيا المعمكمات الجديدةمف حيث ادارة اعماليا باستخداـ  شركةقيمة اكبر لم
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 التعريفات االجرائية 3  1.1 

ىي مجمكعة الطرؽ كالتقنيات الحديثة, المستخدمة بغرض تبسيط نشاط تكنولوجيا المعمومات 3  .1

ي تضـ مجمكع االجيزة التي تعنى بمعالجة المعمكمات كتداكليا مثؿ ىمعيف ك رفع أدائو, ك 

عبر كسائؿ  يكالالسمكالسمكي  ياإللكتركنالحكاسيب كالبرامج كمعدات الحفظ كاالسترجاع, كالنقؿ 

كغايتيا االساسية تسييؿ  ,االتصاؿ بكؿ أشكاليا ك أنكاعيا, سكاء مكتكبا أك مسمكعا أك مرئيا

 التكاصؿ الثنائي كالجماعي عبر الشبكات المغمقة ك المفتكحة.

تحسيف أساليب ك  ,داخؿ الشركة اليياكؿ التنظيميةجميع  ىك احداث تغيير عمى التنمية االدارية 3 .2

كىي نقمة نكعية ككمية مف , كالعمؿ عمى تفعيموالكظيفية اإلجراءات  في تطكيركالاإلدارة كاإلنتاج 

 كضع الخر في جميع مجاالت اقساـ الشركات.

كفؽ التجارب السابقة كاالستفادة مف البرامج  االجراءاتتنكيع الطرؽ ك  ىي عمميةالتطوير 3  .3

 . بطرؽ متجددة في عممية تدريب العامميف  كاستقطابيـ داخؿ الشركة الماضية كامكانية تطكيرىا

دافعية العمؿ داخؿ الشركات بحيث يتضمف التجانس بيف حاجات الفرد  ىيتمكين الموظفين 3 .4

ككفاءة أك جدارة الفرد كالمقدرة الذاتية لمفرد  العمؿ كمعتقداتو كقيمو كسمككو, فيالمتعمقة بدكره 

 تنفيذ بطرؽ تنفيذ كاتخاذ القرارات المتعمقة في  كاعتقاده بأنو قادر عمى أداء أنشطة العمؿ بميارة

  .العمؿ

 : ىي الكسائؿ المادية كالمعنكية المتاحة إلشباع الحاجات كالرغبات لمعامميف بالشركة .التحفيز .5
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 3اوأسئمتي مشكمة الدراسة  3.1

, مما جعؿ الباحثة تعتمد ضركريا في مجاالت االدارة كافةاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  حاصب

مف خالؿ طرؽ استخداميا, كمدل تأثيرىا تكنكلكجيا المعمكمات التعرؼ الى عالقة مكضكع بحثيا 

 اصبحتالتنمية االدارية في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ حيث عمى عممية ادارة 

في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ  الحاصؿ التغيير عممية ساس فياألتمثؿ  التكنكلكجيا

لكجيا المعمكمات, كاآلثار العميقة التي أفرزتيا تكنك ل كاالستخداـ المتزايدالعمـ تقكـ عمى المعرفة ك  كالتي

 .شركاتتطبيقاتيا عمى عالمنا الحالي خاصة في عمؿ ال

التنمية  ادارةما ىو واقع تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في   :السؤاؿ االتيكعميو يمكف طرح 

 الخميل  ؟في محافظة االدارية في الشركات الصناعية 

 :االتيةاالشكالية مجمكعة مف االسئمة  الفرعيػة  هكتندرج لنا ضمف ىذ

 ؟تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ ما ىك كاقع  .1

 ؟ كاقع إدارة التنمية اإلدارية في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ ىك ما  .2

المتعمقة في )التمكيف  اإلداريةالتنمية متغيرات تكنكلكجيا المعمكمات عمى  ىي عالقةما  .3

, كالتحفيز كزيادة الرغبة لدل المكظفيف في التعمـ مف األخطاء السابقة( في كالتطكير

 ؟الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ 
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 أىداف الدراسة3 1.1

 :تيدؼ الدراسة إلى

الصناعية في في الشركات كنكلكجيا المعمكمات المستخدمة ت االثار المترتبة عمىتحديد  .1

تكنكلكجيا المعمكمات تعكس الصكرة الحقيقية ليا,  استخداـ كخاصة أف  ,الخميؿ حافظةم

 فيرالشركات كامكانياتيا عمى المنافسة, بتك  هقدرات ىذكسيمة تكضح  ىذه التكنكلكجياكتعد 

 .كفي الكقت المناسب  المعمكمات الضركرية التخاذ القرارات المناسبة

كالتعرؼ دارة التنمية االدارية في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ كاقع ا الىالتعرؼ   .2

 الى متغيرات التنمية االدارية في سير عمؿ الشركات الصناعية .

المستخدمة في  التنمية االدارية المستخدمة في ادارةتكنكلكجيا المعمكمات  كاقعتحديد  .3

 في الخاصةبناء السياسات كالتي تقـك عمى  ,الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ

التكيؼ مع مستجدات العصر احداث تغييرات داخؿ اقساـ الشركات الصناعية , كضركرة 

, كمدل تأثيرىا عمى متغيرات التنمية االدارية المتمثمة )التمكيف , التحفيز, كضغكطاتو

 .التطكير كرغبة المكظفيف مف االستفادة مف األخطاء السابقة (

 الدراسة3 أىمية 1.1

مكضكعيا كحداثتيا كذلؾ بالتعرؼ الى كاقع تكنكلكجيا اساسي مف أىمية أىمية الدراسة كبشكؿ  تكمف

في محافظة  كالدكر الذم تمعبو في نجاح الشركات الصناعية المعمكمات عمى ادارة التنمية االدارية, 
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الصناعية بشكؿ كات فمسطيف عمى شر  , كخصكصااف بقائيا كمقدرتيا عمى المنافسة, كضمالخميؿ

 , كىي كاالتي : صركات الصناعية في الخميؿ بشكؿ خاالشعاـ ك 

 ,عف اإلطار الػنظرم لمدراسة الػحالػيةاخذ بيانات االستفادة مف الػدراسات الػسابقة في  .1

كتتشابو  , كاالطالع عمى الػمناىج الػمستخدمة في ىذه الػدراسات كأدكات جمع الػبيانات بيا

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  مكضكعض الػدراسات الػسابقة في تناكلػيا ىذه الػدراسة مع بع

. كتختمؼ الػدراسة الػحالػية عف الػدراسات الػسابقة في عدة أمكر كمنيا : الشركاتعمى إدارة 

 . نتائج , محددات الدراسة, مكضكع كمشكمة الػدراسة 

في التنمية االدارية  دمة في ادارة المستخكاقع تكنكلكجيا المعمكمات  درستالػدراسة الحالية  .1

المعمكمات ك تكنكلكجيا في ظؿ ادارة  مبنية عمى  الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ ك

 .المعرفة كىك ما لـ تتطرؽ اليو أم مف الػدراسات السابقة بصكرة مباشرة

كالتعرؼ عمى شركات عمى إدارة التنمية االدارية ككظيفة مف كظائؼ الىذه الدراسة ركزت   .3

 كيفية ادارة متغيراتيا داخؿ اقساـ الشركات الصناعية .

تخزيف المعطيات  التي تقكـ عمى أىمية تكنكلكجيا المعمكمات  تكمف اىمية الدراسة في .4

, المناسبةكتحميؿ مضامينيا, كتكفيرىا بالشكؿ المرغكب كفي الكقت المناسب كبالسرعة 

طكقة, كالصكر الساكنة كالمتحركة كبيف االتصاالت بداية مف الجمع بيف الكممة مكتكبة, من

  . ةكالالسمكيالسمكية 
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 فرضيات الدراسة3 6.1 

 : بصياغة الفرضية العامة قامت الباحثةالسابقة  األسئمةعمى  لإلجابة

الخميؿ العامؿ المحفز في في محافظة يعد استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في الشركات الصناعية 

 .االدارية  فييا كتحسيف أدائياادارة التنمية 

 :تيةالفرضية العامة الفرضيات الجزئية اال هيمكف أف تندرج تحت ىذ

  في الشركات الصناعية اإلدارية التنمية  إدارةالمستخدمة في  تكنكلكجيا المعمكمات كاقعيتبايف

  مخصائص الكظيفية لمشركة :الخميؿ  كفقا لػ محافظة  في

 نكع المنتج في الشركة  .1

 .الشركة  ؽ سك  .2

 .الشركة عدد المكظفيف في  .3

 مستكل استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في الشركات الصناعية . .4

 .الصناعية اتالشركاحداث تغييرات عمى كظائؼ في  ستخدامااألكثر ا  االتكنكلكجي .5
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 الفرضية الرئيسية االولى 3    1.6.1

كاقع المبحكثيف حكؿ  إجاباتفي  (α≤0.05معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) عالقةال تكجد 

 في الصناعية الشركات في المستخدمة اإلداريةفي ادارة التنمية المستخدمة  المعمكمات تكنكلكجيا

 .الخميؿ محافظة

 الفرضية الثانية3   1.6.1 

كاقع المبحكثيف حكؿ  إجاباتفي  (α≤0.05 تكجد فركؽ معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية )ال

 نكعتعزل لمتغيرات ) الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا

 المعمكمات, تكنكلكجيا استخداـ مستكل بالشركة, المكظفيف عدد الشركة, سكؽ الشركة, في المنتج

 .(الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيا

  الثالثة3 ةالفرضي 3.6.1     

 كاقعالمبحكثيف حكؿ  إجاباتفي  (α≤0.05ال تكجد فركؽ معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية )

 في المنتج نكعتعزل لمتغيرات ) الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة

 التكنكلكجيا المعمكمات, تكنكلكجيا استخداـ مستكل بالشركة, المكظفيف عدد الشركة, سكؽ الشركة,

 .(الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر
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  : رابعةال لفرضيةا      1.6.1     

 عالقةالمبحكثيف حكؿ  إجاباتفي  (α≤0.05ال تكجد فركؽ معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية )

 كزيادة كالتحفيز كالتطكير, التمكيف) اإلدارية التنمية متغيراتالمستخدمة عمى  المعمكمات تكنكلكجيا

 الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء مف التعمـ في المكظفيف لدل الرغبة

 استخداـ مستكل بالشركة, المكظفيف عدد الشركة, سكؽ الشركة, في المنتج نكعتعزل لمتغيرات )

 الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيا المعمكمات, تكنكلكجيا

 .(الصناعية

 الدراسة3حدود  1.1

 3شركات الصناعية في الكقعت االختيار في ىذه الدراسة الحالية عمى  الحدود المكانية

 الخميؿ باعتبارىا اىـ الشركات االقتصادية عمى المستكل الكطني .  حافظةم

 32019/ 2018تزامف إجراء الدراسة الحالية خالؿ الفترة الدراسية  المجال الزمني. 

 3داخؿ الشركات الصناعية  كفاالداري كفالمكظفمجتمع الدراسة الحالية ىـ  المجال البشري

 التي تـ اختيارىا ضمف عينة الدراسة .
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 3الدراسة يةىيكم 1.1

بتقسيـ ىذا البحث إلى  قامت الباحثةالتأكد مف صحة الفرضيات, عمى اشكالية الدراسة ك  لإلجابة

 :فصكؿ, فصميف نظرييف ك يحتكياف عمىخمسة 

  مشكمة الدراسة كاىدافيا كاىميتيا كحدكد الدراسةنتعرض فيو إلى  :االكؿالفصؿ. 

  االطار النظرم ك الدراسات السابقة . :الثانيالفصؿ 

  تكنكلكجيػا كاقػع  حكؿدراسػة ميدانية  عمى اشتمؿ: ىذا الفصؿ  الثالثالفصؿ

 .الخميؿمحافظة  التنمية االدارية في الشركات الصناعية في  ادارة  المعمكمػات عمى

 . الفصؿ الرابع : تحميؿ النتائج 

 الفصؿ الخامس : االستنتاجات كالتكصيات . 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري 

 الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة المدخل النظري

  مدخل الى تكنولوجيا المعمومات  1.1

خداـ في استكسرعة يك تكسع ف, ساطتو كسيكلة تحديد مفيكمولبلمعمكمات,  اتكنكلكجيا  مفيكـ يكحي

الشبكة العنكبكتية التي خاصة بدرجة كبيرة عمى العمؿ الشبكي ك  اعتمادىامجاؿ تسيير المؤسسات, ك 

 .(االنترنتتسمى )

  : بتكنكلكجيا المعمكمات ينظركف إلييا عمى أنيا كثير مف االشخاص المتخصصيف

 (.2011)الكادم, "كؿ ما ىك جديد أك مكتشؼ أك مخترع مف قبؿ العمماء ك المكتشفيف عبر العصكر المختمفة"

 فكاف مف بعض التعريفات ىي :

, التكنكلكجيػػػػػػػا المترابطة كالمتصمة فيما بينيا تكنكلكجيا المعمكمات الجديدة ما ىي اال مجمكعة "

تحكيؿ المعطيات بكميات , معالجة, تناكؿ ك رقمنواسكب ك ليا قدرة ىائمة عمى ترتكز عادة عمى الح

 .(Bekkali  ,2003) غير محدكدة ك بطرؽ متنكعة

مف ثـ معالجتيا ك مية تخزيف المعمكمات, "مجمكعة االجيزة ك االدكات التي تكفر عم عرفت بانياك 

لى أم مكاف في العالـ عبر أجيزة الحكاسيب االخرل المختمفةجاعيا كتكصيميا كاستقباليا مف ك استر  " ا 

 .(2010, , صكرية معمكرم)

, المستخدمة مجمكعة الطرؽ كالتقنيات الحديثةىي : تكنكلكجيا المعمكمات مف ىنا نستطيع اف نعرؼك 

عمكمات ي تضـ مجمكع االجيزة التي تعنى بمعالجة المىتبسيط نشاط معيف ك رفع أدائو, ك بغرض 

 يالالسمكك السمكي  ياإللكتركناع, كالنقؿ االسترجكتداكليا مثؿ الحكاسيب كالبرامج كمعدات الحفظ ك 
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الساسية كغايتيا ا ,سكاء مكتكبا أك مسمكعا أك مرئيا ,ؿ االتصاؿ بكؿ أشكاليا ك أنكاعياعبر كسائ

 ماعي عبر الشبكات المغمقة ك المفتكحة.الجتسييؿ التكاصؿ الثنائي ك 

 

 مكونات تكنولوجيا المعمومات    1.1     

لمعمكمات بيف مفيـك كمككنات تكنكلكجيا ا" laudon k ", ((2006) ,"laudon j" )د جمع كؿ مفقل

مف أدكات التسيير  العالـ الرقمي في قكليما : تعد تكنكلكجيا المعمكماتك  ,في ظؿ التغيرات الجديدة

   :التي تتككف مف خمسة مككناتالمستخدمة , ك 

 العتاد المعمكماتي. 

 البرمجيػػات.  

 تكنكلكجيا التخزيف. 

 تكنكلكجيا االتصاؿ.  

 الشبكات 

أف ليا خمس (  Brin ,(2007) , Henso, الطائي, الدليمي)جمع معظـ الباحثيف مثؿ :بينما ي

مادية ( برمجيات كشبكات ال غير)جيزة, كالمككنات اة (لمككنات المادي)ا: مككنات أساسية ىي

 .( 2009,)الجبكرم  , المستخدميفدقة البيانات, االتصاؿ

ضافة بعض , سنحاكؿ ىنا ايجاد النقإلى مككنات تكنكلكجيا المعمكمات ك لمكصكؿ اط المشتركة كا 

 : يتككف مف نظاـ, ك بيذا يمكننا القكؿ أف تكنكلكجيا المعمكمات العناصر
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تضـ مجمكعة الحكاسيب بمختمؼ أنكاعيا, ك أحجاميا, سرعاتيا,  كىيجيزة : اال- أ

مكانيات استيعابيا لكـ البيانات أك بعبارة أخرل ىي جممة  : دكات المسؤكلة عفاالكا 

ككؿ ما يرتبط بيا مف أجيزة كالكحدة المركزية, لكحة  حفظ, خزف, معالجة البيانات

 .المفاتيح كالشاشة كغيرىا

جة ك تشغيؿ كتركني المصمـ لمعاللالجياز اال هنا إلقاء نظرة عمى تعريؼ الحاسكب باعتبار كىنا يمكن

المنطقية, ة عمى إجراء العمميات الحسابية ك كذا تخزينيا آليا كلو القدر البيانات بسرعة كدقة, كتمقييا ك 

 .  ركأحيانا المقارنة بيف شيئيف أك أكث

تكنكلكجيا المعمكمات بمثابة الركح في برمجيات: يعتبر ىذا العنصر مف مركبات ال- ب

الجسد, كالذم يجعؿ مف العتاد التكنكلكجي عديـ النفع بدكنو, بعد ما كاف صاحب الكممة 

العميا في مممكة تكنكلكجيا المعمكمات, ككنيا تسيطر عمى البيانات كتتحكـ فييا لمقياـ 

ؿ حسب الحاجة, كمع بالعمميات الحسابية كالمنطقية, لمحصكؿ عمى النتائج كحؿ المشاك

ظيكر النظـ الذكية القادرة عمى برىنة النظريات كاتخاذ القرارات, كذات القدرة الذاتية 

عمى التكيؼ مع معطيات البيئة المحيطة بيا, انتقمت السيادة مف شؽ العتاد إلى شؽ 

 .البرمجيات

تمؾ البيانات ليا قائمة كىي تمثؿ  فك كيمكف لباقي المككنات أف ت الالبيانات: مف دكنيا - ت

يصبح ليا معنى ك فائدة اال إذا تـ ال الخاـ التي يتـ تسجيميا كتخزينيا بشكؿ عشكائي  ك 

  .البيانات عمى أجيزة خاصة هىذ تحكيميا إلى معمكمات, كمف ثـ تخزف
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االتصاالت: مشابية لحد ما كسائؿ النقؿ التي ساعدت عمى ربط جيات العالـ مثؿ: - ث

  .الضكئية, ك لعؿ أبرز مككنات ىذ االخيرة ىي الشبكاتاليكاتؼ, الفاكس, االلياؼ 

لما ليا مف فعالية  الشبكات : تعد الشبكات محصمة ما أفرزتو االتصاالت عف بعد,- ج

مجمكعة مف االجيزة كتقنيات اتصاؿ مناسبة  فيي كسرعة في نقؿ البيانات كالمعمكمات

كلعؿ أبسط  االلكتركني لبريدكأجيزة اليكاتؼ, التمتكس, فاكسمايمي, االقمار الصناعية, ا

مجمكعة كابالت تربط مجمكعة حكاسيب  :مثاؿ لمشبكات: شبكة الحاسكب باعتبارىا

ك لقد   بعضيا ببعض بغية تكزيع كتقسيـ العناصر المعمكماتية لممنظمة عمى نقاط عدة

شممت تكنكلكجيا الشبكات عدة مصطمحات تشير إلى معاني متقاربة, تفصؿ بينيا حدكد 

كسترانت كاالنترانت كالتي ينسبيا العديد إلى االدقيقة, ديناميكية مثؿ : االنترنت, 

 (. 2010) صكرية , معمكرم ,  WAN الشبكات الكاسعة

  : شبكة االنترنت (1

تعني شبكة فيي إذف : الشبكة ك  (net)تعني بينية كك  : (inter)ىي كممة إنجميزية مككنة مف لفظتيف

, أنكاعيا البينية. يسمييا البعض بشبكة الشبكات ككنيا نتيجة االتصاؿ بيف االؼ الشبكات بمختمؼ

  .ة مستقمة لكؿ منيابإدار كالتي تعمؿ بنظاـ مفتكح ك في جميع أنحاء العالـ 

   :تقدـ شبكة االنترنت عدة خدمات منيا

 E-mail البريد االلكتركني . 

  تصفح المكاقع. 

  "File Transfer Protocol " FTP  تحميؿ الكثائؽ عف بعد. 
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 discussion decorum   جمسات الحكار ك الدردشة . 

 E- Commerce  . التجارة االلكتركنية 

 education  E_    ياإللكتركنالتعميـ ك التدريس . 

 Telnet  خدمة الربط عف بعد . 

   News groups   مجمكعة االخبار. 

 : ( Intranet  )شبكة االنترانت (2

العقبات االقتصادية الحالية, كالسعي  اتقاف فف االتصاؿ لمكاجية شركةلقد كاف مف الضركرم عمى ال

لمتنظيـ بغية , فكانت االنترانت المنطؽ الجديد يا أكثر تكيفا مع أدكات االنترنتجعملتطكير ىيكمتيا ك 

يا, عصرنة تسعى إلى ترقية العمؿ التعاكني لمكظفي شركةالرد عمى حاجة كؿ ك تخفيض التكاليؼ, 

مجمكعة حمكؿ كىي كفاءة القرار, فتصبح بذلؾ أحسف أداء كنشاطا ك  اتخاذالمساعدة عمى معارفيـ ك 

  .  تعتمد عمى شبكة االنترنت شركةتكنكلكجية مطبقة داخؿ ال

تغؿ التكنكلكجيات ك جميع االدكات المستخدمة في عالـ سكىي التي ت, مشركاتىي ذلؾ التطبيؽ الداخمي لك 

مراقبة المعمكمات, كقكاعد البيانات كمختمؼ مكارد المنظمة  االنترنت, إذ يضمف ىذا التطبيؽ : ممكية, أمف,

مف بيانات كمعمكمات, كىي تتميز بخاصية  شركاتكىي مصممة خصيصا لتمبية االحتياجات اليكمية داخؿ ال

 (. 2010صكرية , معمكرم , ينتمي لمشركة)ييا عمى كؿ مف الحضر لمدخكؿ إل
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  :(Extranet) شبكة االكسترانت (3

, أك بعبارة أخرل ىي شبكة أنترانت مفتكحة عمى ىي ثمرة التزاكج بيف االنترنت كاالنترانت االكسترانت

 غير, مشركع كاحدط بينيا شراكة عمؿ في التي تربمتعاكنة فيما بينيا, ك ال مشركاتلالمحيط الخارجي 

  .أنيا تحافظ عمى خصكصية كؿ شبكة أنترانت عمى حدل

, باعتبارىا يطيا الخارجي مف شركاء كمتعامميفكمح شركةىي ىمزة الكصؿ بيف ال اإلكسترانتف

تحكيػػػػػػػػػؿ لمبيػػػػػانات  تضمف اتصاؿ الدائـ بيـ مف خالؿ تطبيقات شبكة االنترنت مف نقؿ ك

, ك ليا دكر شركةكرات الداخمية كالخارجية لمتعمؿ أيضا عمى تزكيدىـ بكافة التط, كما كالمعمكمات

  : , ك مف ىذا المنظكر فإف شبكة االكسترانت ليا عدة أنكاع منيػػااالنتاج كالخدماتك ؿ في تسكيؽ عاف

  .شبكة إكسترانت التزكيد .1

  . شبكة إكسترانت التكزيع .2

 (. 2010م , ) صكرية , معمكر  شبكة إكسترانت التنافسية .3

 خصائص تكنولوجيا المعمومات    3.1

فيك يجب أف  شركاتباعتبار أف تكنكلكجيا المعمكمات ىي الكسيمة الجكىرية لزيادة فعالية أداء ال

  :يتميز بجممة مف الخصائص فيما يمي

  .اكفائدتي يامف االقناع بأىميت عاليةعمى درجة  اكتكافرى ىذه التكنكلكجيا تكضيحيجب  .1

تصميـ النظاـ لخدمة الكظائؼ كالنشاطات, كخاصة كظيفتي التخطيط كالرقابة , يجب  .2

ليمكف متخذم القرار مف اتخاذ القرار السميـ في الكقت المناسب, ككنو يدعـ القرارات 

  . مكجية عمى المستكييف الرقابة االدارية, كالتشغيمية في المنظمة ظاـالمكجية, كالن
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يمو, كيكضح مصادر البيانات كيساعد في تدفؽ أف يككف النظاـ بسيطا يسيؿ ف .3

انو نظاـ يعتمد عمى البيانات المتكافرة في المنظمة, كالمتعمقة بالماضي  المعمكمات, اال

  .كالحاضر

أف تتكفر في النظاـ المركنة بغية مكاكبة التطكرات, كالتغيرات لتحقيؽ الحد االقصى مف  .4

  .أىداؼ المنظمة كالتزاماتيا

ـ القدرة عمى االيفاء باحتياجات متخذم القرار, مف حيث ارتباطو بنظاـ أف يككف لمنظا .5

  .الرقابة الداخمية كمتابعة االنحرافات

أف يتكافر النظاـ عمى نكع مف القدرة عمى التعديؿ كفقا لمظركؼ الناتجة مف التفاعؿ مع  .6

ديد مكاطف البيئة, باستخداـ أسمكب التغذية المرتدة, كالذم يساعد عمى تقييـ العمؿ كتح

 (. 2010) صكرية , معمكرم ,  القصكر

 

 شركة 3تكنولوجيا المعمومات عمى مستوى ال ادوار  1.1

  .لمتخذم القرار باألداءاالرتقاء  .1

تكفر المعمكمات المشاركة في صياغة الرؤية االستراتيجية لصالح متخذم القرار مف خالؿ  .2

  .الخارجي ليا  , كالمحيطنفسيا شركةال , كذات المصداقية العالية حكؿالكافية كالكاضحة

  .الكضع التنافسي لمنشاة العماؿ كرفع إنتاجيتيا إلى مستكيات قياسية جديدة دعـ .3
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, عمى مكاجية االزمات كحؿ المشاكؿ كتحسيف القدرة شركةصياغة االىداؼ االستراتيجية لم .4

الخارجية كرصد نقاط , عف طريؽ التنبؤ بالبيئة ؿ مف الخسائر كالتكاليؼ الباىظةمما يقم

  .شركةالقكة كالضعؼ داخؿ ال

يعمؿ عمى رفع ميارات القيادة  ,الجكدة الشاممة إف تقديـ المعمكمات الثمينة المكثكقة كذات .5

ككفاءة المستخدميف باتخاذ القرارات السميمة دكف المجكء لمقيادة العميا, مما ينعكس إيجابا 

 . افة مكاردىاكتفعيؿ استغالؿ ك شركةعمى السير الحسف لم

 . زيادة ركح المشاركة كالتعاكف كالمبادرة الذاتية كالجماعية ,كركح الفريؽ المتألؽ .6

, كالتقييـ االستراتيجي كمف ثمة تحسيف كم بيف االنشطة الجكىرية لمرقابةتحقيؽ االندماج البني .7

 .(2010) صكرية , معمكرم , شركةداء الكمي لماال

لى حالة مف التفاعؿ الحي المعمكمات تساعد في الكصكؿ إ كلكجياتكنىنا يمكننا القكؿ أف        

, سكاء مف  داخؿ الشركةمتحكـ في كؿ ما يطرأ ل مكظؼ, كىك ما يكفر الميارة الذاتية لكؿ كالفعمي

الحمكؿ  أفضؿ, كما تخمؽ نكع مف التأىب عند الطكارئ كالتدخؿ بأسرع كقت ممكف بقريب أك بعيد

 .كأقميا ضررا

 :تنمية االدارية وال كنولوجيا المعموماتت   1.1

التي  ةالالإرادي, سمسمة مف الضغكطات ر اليائؿ في تكنكلكجيا المعمكماتنتج عف التطك         

كما ينبثؽ عنو مف استخداـ  ,معمكماتيا ادارةكؿ تطبيؽ حديث في  إلى تبني شركاتدفعت بال

إلى نظـ فرعية كظيفية ليا,  تقسيـ نظـ معمكماتيا, كضركرة انات في مختمؼ تقاريرىا االداريةلمبي
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سبية, نظـ المعمكمات , نظـ المعمكمات المحاات التسكيؽ, نظـ معمكمات االنتاجنظـ معمكم ا:كمني

 (.2010)العتيبي ,  كنظـ معمكمات بالتنمية االدارية نظـ معمكمات المكارد البشريةلؾ المالية ككذ

  التنمية االدارية مات في ادارة متغيراتاستخدام تكنولوجيا المعمو     6.1

, يستخدـ عدة نظـ فرعية كذلؾ التنمية االداريةالمستخدـ في  ادارة معمكمات التكنكلكجيا إف نظاـ 

  :كعممية التغيير فييا كىي شركةرفع كفاءات االداء بالل

يضمف أكليما  :: كيرتكز عمى أساسيف نظاـ معمكمات التنمية االدارية مف حيث التمكيف (1

أما ثانييما  ,كما يطمؽ عميو كالئيـ في العمؿ  فير العامميف في المراكز الحالية,تك 

, أك بعبارة أخرل التنبؤ بالعمالة الفيتضمف تقرير عددىـ لشغؿ الكظائؼ الشاغرة مستقب

 إلعدادفي تقديـ تسييالت  يساعدالمعمكمات المحكسبة بشكؿ  تكنكلكجياكلقد ساىمت 

  . اعتمادا عمى البرامج كالحكاسيببتمكيف المكظفيف  التنبئيةالمخططات 

رير ا, ك تقالمكظفيف ف البيانات المتعمقة بطبيعة اداءكعف طريؽ بناء قاعدة معمكمات كاسعة م

, لما لو فعاؿ في االداءالحقؽ تف المخطط كالمالمتحقؽ لمعامميف مف خالؿ المقارنة بي إلنجازمستكل ل

كاقتراح الحمكؿ الفعالة كالمناسبة ليا   ,تكاجو تمكيف العامميف التي  ؿمشاكالمف دكر بارز في تحديد 

تمؾ الصعكبات المتعمقة بمتابعة  شركاتال بعض, لقد تعدت في الكقت الحالي .ذاتو الكقتفي 

, كبناء قاعدة بيانات متكفرة لكؿ عماليا سار الميني لعماليا مف تمكينيـ كاختيار التقنيات المالئمةالم

, كأدائيـ بسيكلة خبراتيـتقدير كؿ ما يتعمؽ بقدراتيـ, كفاءاتيـ,  ككذالؾكالقياـ بالتقييـ الميني ليـ 

المجكء كذلؾ بمجرد  العامميف تمنح فرصة التقييـ الذاتي لكؿ كايضا مناسبة .فائقة كتكاليؼ 

 (.2009الشركة )الجبكرم , التي صممت ب لتمؾ القاعدة ياإللكتركن
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لنظاـ  ,ىك ذلؾ النظاـ الفرعي :نظاـ معمكمات التنمية االدارية مف حيث التطكير (2

ضـ كافة اجراءات كالذم ي التنمية االدارية,المستخدمة في ادارة  معمكماتتكنكلكجيا ال

تطكير العممية ك  تياكتحسيف فعالي الخاصة في استقطاب العامميف,عمميات ال, التطكير

شركة , كعمميات التدريب التي , تكفير أفضؿ الكفاءات لمعمؿ في الشركةاالدارية بال

 تكفرىا الشركة لمعامميف فييا . 

حاليا نظـ المعمكمات المحكسبة تسمح بمعالجة كمتابعة العدد الكبير مف الطمبات التي 

 ة بالتطكيرقيصعب معالجتيا بالطرؽ التقميدية, بشكؿ منظـ كمع احتراـ المعايير المتعم

كما  ,أكبر كربح الكقت, كتقميؿ التكمفةمصداقية ككإعطاء عممية االختيار  ,داخؿ الشركة 

 (.2009)الجبكرم ,  يعمؿ أيضا عمى تكفير معمكمات دكرية كحديثة عف اداء العامميف

 , كتعد برامجشركةعمى العنصر البشرم داخؿ ال إف محكر عمؿ أداء التنمية االدارية  ىك التركيز

أىـ مدخؿ مستعمؿ في ىذا المجاؿ كحتى يككف النشاط التطكيرم كالتدريبي قائما عمى  طكيرالت

 ,لي في بناء قاعدة معمكمات كاسعةاعتماد الحاسب االب ءاالبعاد المكضكعية, لتحقيؽ االداء البد

تخاذ , الشركةالنشاطات الجارية في ال تغييرمتعمقة بعدد المشاركيف في تتضمف جميع البيانات ال

 .شركةالقرارات المتعمقة بالعمميات التدريبية كتطكيرية لدل ال

ككف التحفيزات تحمؿ عدة صكر كل:  التحفيز التنمية االدارية مف حيث نظاـ معمكمات (3

لؾ الخدمات كالخدمات النقدية كالعامة ككذ المساعداتمثؿ : الركاتب, االجكر, المكافآت, 

 ,يعتمد عمى نكع التحفيز, كطبيعتو قاعدة بيانات االجتماعية, لذا فإف تصميـ أم نظاـ

عند اتخاذ  اعتمادىاكيتطمب بيانات كاسعة كشاممة, حتى يسيؿ االستفادة منيا في 
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لقد تكافرت حاليا برامج متخصصة في ىذا المجاؿ , كالمكافآت ك حكافزلمتعمقة بالالقرارات ا

 ت كالعقكبات كما يخص المكافآتساىـ في إرساء مراسـ الشفافية كالمساكاة بيف العماؿ في

 (. 2009)الجبكرم  ,  ك بكؿ صفاتيـ يفممامختمؼ التعكيضات لمع

 , ىك في الحقيقةالتنمية االدارية المستخدمة في معمكمات ال تكنكلكجياف كىنا يمكننا القكؿ أ        

كىي ادارة  كالتطكير زالتحفيك , عممية التمكيفمف متغيرات التنمية االدارية الشاممة عمى كحدة متكاممة 

عممية , حتى في جية, كتحسيف االداء مف جية أخرل مف يفمماتكفير العدالة بيف العفي أساسية 

يجب عمييا ف الشركات تقكـ كؿ كظيفة عمى حدا داخؿعممية  يايمكف الجـز أنال تنمية الشركة 

 .كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكماتكد االدارية كفؽ كج ةتنمياللتتـ عممية  كؿ كظائفيااالعتماد عمى 

 

  :متنمية االدارية لأىمية تكنولوجيا المعمومات   1.1

التنمية , االثر البالغ عمى مستكل إدارة التنمية االدارية بإدارة تكنكلكجيا المعمكمات اقترنت       

كمف ثمة  , كخمؽ القيمة,تيا في التحكـ في تدفؽ المعمكمات, إذ ضاعؼ مف قدر بالشركات االدارية

  :تعزيز مكانتيا التنافسية مف خالؿ

, باعتبارىا تنجز مالييف االعماؿ في لحظات قصيرة جدا, مع تحقيؽ لكقت كالجيدتكفير ا (1

إلى رفع كفاءة المتابعة كالرقابة كتحسيف جكدة  باإلضافةالمكضكعية كالدقة في االنجاز, 

  .غييرالقرارات, كفعاليتيا في معالجة المشاكؿ الحاصمة في الت
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برامج التدريب كالتأىيؿ كالتطكير كالتي أدت إلى تثميف القدرات كالكفاءات البشرية بفضؿ  (2

إلى تسييؿ تحديد الحاجات  باإلضافةكغيرىا  دريب عف بعدخدمات التعمـ عف بعد كالت

 .قات العماؿ ال, كلقد انتشر مصطمح إدارة عمة لمعامميفالتدريبية الالز 

خاصة في  ,كدقة عالية ء العامميف بمكضكعية,أداية تقييـ يـ الحاسكب في عمملقد أس (3

 . كفر العديد مف االمتيازاتك  الضماف كالتطكر ,التقاعد مجاالت

, كتكفير كافة التسييالت بشأف ت فقد أدل إلى تحقيؽ الدقة كالسرعةالتحفيزابكفيما يتعمؽ  (4

المحاسبية كاكتشاؼ االنحرافات التحميالت مطمكبة داخميا كخارجيا مف جية, ك االستقطاعات ال

 . كالقياـ بتصحيحيا مف جية أخرل

عالـ االعماؿ كسيطرة نظـ المعمكمات عمى محتكل االنشطة بتكنكلكجيا المعمكمات  ظيكر (5

, تفصؿ , كالذم يمكف مجمكعة مف االفرادداخؿ التنظيـ ,أفرز مصطمح العمؿ الجماعي

كؿ فرد منيـ داعما كمكمؿ لعمؿ  , يككف عمؿنيـ مئات االمياؿ مف تشكيؿ جماعةبي

 االخر, مما يؤدم في نياية المطاؼ إلى تحسيف االداء كرفع االنتاجية

المناسبيف, كىك ما  لألشخاصضماف كصكؿ المعمكمات الصحيحة كفي الكقت الصحيح  (6

يطمؽ عميو تدفؽ العمؿ كىك يؤدم إلى االستيداؼ السريع لممقصد الصحيح كعدـ ضياع 

 (.2012)جاب اهلل ,  ئؽالمعمكمات كالكثا
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 :لتنمية اإلداريةا 1.1

 مفيوم التنمية3

 الشركات, ففي الكقت الذم تجاكزت فيو الشركاتتحتؿ التنمية مكانة بارزة كأىمية كبيرة في         

كبير, خاصة مف جانب الميتميف  باىتماـفقد حظي مكضكع التنمية مرحمة التنمية,  صناعيةال

أف ظيرت العديد مف النظريات التي تناكلت  االىتماـ, ككانت نتيجة ىذا قتصاديةبالدراسات اإل

 (.2000)المكزم ,  مكضكع التنمية

في  االقتصادمالتركيز في المراحؿ األكلى كاف منصبا عمى الجانب  في ىذه النظريات يتبيف لو أف

تعاني منو دكؿ العالـ الذم  االقتصادمالعممية البحثية, كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى معالجة التخمؼ 

أم العنصر  ,ماإلى حد  االقتصادمكافة التعريفات الخاصة بالتنمية عمى الجانب  فكانتالثالث, 

 .العنصر الكحيد لعممية التنمية االقتصادم,

نتقاؿ االنتقاؿالتنمية ببساطة  سميت لحالي إلى المجتمع مف كضعو ا مف حاؿ إلى حاؿ أفضؿ, كا 

أكىي عممية تيدؼ إلى إحداث تغيير حضارم في طريقة التفكير  ,كضع أفضؿ بكؿ المقاييس

 (.2000)المكزم ,  كالسمكؾ

األساسية لإلنساف الغذاء, السكف الصحة, التعميـ,  االحتياجاتتعرؼ التنمية بأّنيا: "عممية تكفير 

تقرير العمؿ كالجكانب المعنكية التي تتمخص في الحاجة إلى تحقيؽ الذات باإلنتاج كالمشاركة في 

  .(2000 ," )المكزم بركح المكاطنة كاالعتزازالمصير كحرية التػػػعبير كاألمف كالشعكر بالكرامة 
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التنمية عبارة عف نقمة نكعية ككمية مف  أف االستنتاجبناءا عمى ما سبؽ ذكره مف تعاريؼ يمكف 

كضع آلخر أفضؿ منو, ىذه النقمة غير مقتصرة عمى مجاؿ دكف آخر, بؿ ىي عممية شاممة لجميع 

 , السياسية الثقافية, البيئية كالتكنكلكجية.االجتماعية, االقتصاديةالمجاالت 

 اإلدارة3مفيوم 

كالخبرة,  االختصاصيستطيع أف يمارسيا إال ذكك  اإلدارة عمـ كفف كمؤىالت قيادية كمينية ال       

حتمية, كرقعة نشاطيا  تنميةكبدكف اإلدارة ال يمكف البدء بأية عممية تنمية. إفّ عالقة اإلدارة بال

 كاالقتصاديةكاسعة كشيرتيا األكسع في مركنتيا البالغة كحساسيتيا الشديدة لمتكجيات السياسية 

بشكؿ عاـ ال يكجد نظاـ ناجح كنظاـ فاشؿ بؿ يكجد إدارة ناجحة  .ةكاألخالقي االجتماعيةكالنزاعات 

لإلدارة  كاإلدارية عمى إختالؼ مذاىبيا عمى أف االقتصاديةكأخرل فاشمة كقد أجمعت كؿ المدارس 

فعالية تتكلى قيادة أم نشاط إنساني تخطيطنا كتنظيما كتنفيذنا كتنسيقنا مكانة مركزية كجكىرية في قيادة 

 (.2011) الكادم , اصره كمككناتو كتحديد مساره كتفعيؿ عن

 

 3تبرز في كثير من الجوانب ومنيا أىمية اإلدارة    2.1

اإلدارة ىي بمكغ األىداؼ كتحقيؽ النتائج عف طريؽ أسمكب متفؽ عميو بيف الرؤساء  .1

ظيار  لتغيير اليياكؿ غير  االستعدادكالمرؤكسيف, كىذا يعني إثراء الخطة كتحفيز العماؿ كا 

 . المالئمة, كبعث الفعالية في العمؿ كتحسيف مستكل األفراد العامميف
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اإلدارة األداة الفعالة لتنفيذ المشاريع كضماف نجاحيا, عف طريؽ تكجيو كتكحيد الجيكد  ُتعتبر .2

كالمشاركة في تحقيؽ األىداؼ, فاإلدارة تتمثؿ في كيفية جعؿ األفراد يجتيدكف لتحقيؽ 

 . ؼ عامة كمشتركة كمحددةأىدا

اإلدارة ىي الحافز األساسي لمجيكد اإلنسانية, كىي المدبرة لمعناصر الاّلزمة لإلنتاج مف  إف .3

عمى تحسيف كضماف حصة  باستمرارمعدات كمكاد كأمكاؿ كعناصر بشرية كىي التي تعمؿ 

 .المشركع مف خالؿ تقديمو أفضؿ المنتكجات كالخدمات لممجتمع 

عيف المشركع الخارجية كالداخمية, كىي محكر النشاطات كاألكامر, كمحكر دفع  تعتبر اإلدارة .4

القرارات كتنفيذىا كىي التي تعمؿ عمى جمع المعمكمات كتحميميا كتصكير  الستقباؿاألفراد 

يجاد الحمكؿ المالئمة ليا  (.2011)الكادم ,  أبعادىا, تكّقع المشاكؿ كفحصيا كا 

 التنمية اإلدارية3 1..1 

محصمة دمج ىذيف المفيكميف يكجد لنا  التطرؽ لعنصرم التنمية كاإلدارة كؿ عمى حدة, فإفبعد 

التنمية اإلدارية الجياز المسؤكؿ  اعتباريمكف  .مصطمح التنمية اإلدارية التي ُتعتبر محكر دراستنا

في تحقيؽ األىداؼ, ىذا يظير مف خالؿ مشاركة  الشركاتعف النجاح اإلدارم لدل مختمؼ 

, كبالتالي فإنو ال يمكف النظر كاالقتصادية كاالجتماعيةاألجيزة اإلدارية في تحقيؽ األىداؼ السياسية 

إلى التنمية اإلدارية بشكؿ مستقؿ, بؿ يجب النظر إلييا مف خالؿ عالقاتيا كتداخميا كترابطيا مع 

 (.2000)المكزم , التنمية الشاممة

 

 



 

28 
 

 :تعريف التنمية اإلدارية 11.1  

لقد عرؼ العديد مف الباحثيف كالدارسيف إلى التنمية اإلدارية محاكليف الكصكؿ إلى مفاىيـ         

التنمية اإلدارية ىي عممية حركية مستمرة متطكرة كمتجددة  لمفيكـ التنمية اإلدارية, إف صحيحة

 :كازنة ىي كشاممة كمتكاممة تقكـ عمى أركاف خمسة مت

كتشاؼ تفاعميا معيا  الشركةفيـ العكامؿ البيئية المؤثرة في  تنمية المكارد  .عمييا كانعكاساتياكا 

البشرية, أم إيجاد العنصر البشرم المؤىؿ الذم تترجـ بو أىداؼ اإلدارة إلى أفعاؿ, كىذا يتطمب 

كالعقاب, كييدؼ إلى تشجيع  إيجاد نظاـ فعاؿ لمحكاجز الكظيفية يقكـ عمى التكازف في مبدأ الثكاب

المكظفيف عمى العمؿ لبمكغ معدالت اإلنتاج المطمكبة بأقؿ كقت ممكف كبأقؿ تكمفة ممكنة, كذلؾ 

 .العمؿ يتطمب األخذ باألساليب العممية في اإلختيار كالتحسيف ككضع النظـ المتطكرة في الترقية

إستيعاب أنشطة اإلدارة, حيث ال تنشأ كحدة البناء اإلدارم القادر عمى كتنظيـ تصميـ العمؿ عمى 

إدارية دكف أف يسبقيا في الظيكر نشاط يتطمب الرعاية, كمف ثمة إيجاد قنكات اإلتصاؿ السميمة 

 (. 2005)بختي  , كالنظـ الفعالة لممعمكمات لترشيد القرارات اإلدارية

نماط كالضكابط السمككية لمجياز التنمية اإلدارية ىي: "عممية تغيير األ بأففكاف بعض الباحثيف يرل 

اإلدارم كما كنكعا, كفي كافة المجاالت دكف تحديد أك حصر لتتناسب مع التغيير الكمي كالنكعي 

 (. 2005مع )بختي  ,عامة المطمكب تكزيعيا عمى المجتلمسمع كالخدمات ال

كالتي تتمثؿ أساسا يي مصطمح يطمؽ عمى مياـ التنمية اإلدارية فالتنمية اإلدارية  كمف خالؿ دراسة

في تطكير الكسائؿ كاألساليب اإلدارية لمتنمية الكطنية كتختص بعمميات تطكير األداء اإلدارم 

 (. 2005)بختي  , لألجيزة اإلدارية كتحدد الكيفية كاألساليب التي تؤدم إلى تطكير القدرات اإلدارية
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إلى تطكير السمكؾ اإلدارم كتطكير  تعرؼ التنمية اإلدارية كذلؾ بأنيا:" نشاط مخّطط كمستمر ييدؼ

قدرات المديريف بالمنشأة مف خالؿ المعارؼ كالميارات التي يكتسبكنيا مف خالؿ برامج التنمية 

 .( 2007, الصحاؼ) اإلدارية

: بانو احداث تغيير عمى جميع اليياكؿ التنظيمية داخؿ الشركة التنمية اإلداريةمف ىنا يمكف تعريؼ 

, تحسيف أساليب كتطكير كتدريب المكظفيفمميات, منيا تدريب كتنمية الميارات تشمؿ عدة ع , كالتي

 .يا داخؿ الشركاتاإلدارة كاإلنتاج كتحسيف اإلجراءات كالعمؿ عمى تفعيم

دارة التنمية 11. 1     :التنمية اإلدارية وا 

مف المفاىيـ المتداخمة مع مفيكـ التنمية اإلدارية نجد مفيكـ إدارة التنمية, كالتي تعرؼ في المعجـ 

اإلدارم بأنيا:" تعتبر األجيزة التي تدير التنمية في المجتمع كبمعنى آخر تتأسس إدارة التنمية عمى 

بفمسفة األىداؼ  قاعدة دراسة كتحميؿ ككضع كتنفيذ الحمكؿ لجميع المشكالت, فيي إدارة تيتـ

التنمية الكطنية كأيضا عممية التخطيط كالتنفيذ كالتنظيـ كالرقابة التنمكية, كىي الجياز  كاستراتيجية

 .( 2000 ,منير) "الذم يتكلى تنفيذ عمميات التنمية

كتشمؿ كافة أجيزة  كاالجتماعية االقتصاديةاإلدارة التي تتكلى تنفيذ خطط التنمية  كما تعرؼ بأنيا:

 االقتصاديةفي تنفيذ البرامج  دمات كاإلنتاج كالعامميف بيا, كما تعني طريقة اإلدارة العامة الخ

 (.2000)منير ,   بغرض تنمية المجتمع المتخمؼ كاالجتماعية

النظريات كالنماذج, كتحديد نظاـ األسبقيات كاألكلكيات  كاختيارتيتـ إدارة التنمية بكضع األىداؼ 

  .متنمية بمختمؼ مجاالتياالعاـ ل اإلطاركتقييـ 
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إذف تشمؿ إدارة التنمية مجمكعة مف العمميات ككضع الفمسفة التنمكية كأىدافيا إنشاء كتحديد األجيزة 

 .(2000)منير ,  كالمؤسسات التنمكية, ككضع األطر التنسيقية العامة لمحتكيات عممية التنمية الشاممة

كمفاىيـ إدارية حديثة كمفاىيـ السياسات  اقتصاديةلقد جمعت إدارة التنمية بيف مفاىيـ           

دارة التنمية, ىذا اال ط يدعك التخالعامة, كىك ما جعؿ الكثير يخمط بيف المفيكميف التنمية اإلدارية كا 

كضع األىداؼ  فبينما ترتكز إدارة التنمية عمى .إلى التمييز بينيما رغـ كجكد عناصر مشتركة بينيما

 كتحديد األكلكيات كفقا ألىميتيا إضافة إلى العمؿ عمى تحديد نيج كمسار التنمية كمستقبميا, نجد أف

جراءاتو  التنمية اإلدارية تركيزىا مختمؼ عف إدارة التنمية, فيي تتمحكر حكؿ دراسة أساليب العمؿ كا 

دارة التنمية فالعالقة ال يمكف نفي العالقة القائمة بيف  االختالؼرغـ ىذا  .كطرقو  التنمية اإلدارية كا 

إلدارة التنمية تعتبر عمالن ناقصا إذا لـ  استراتيجيةبينيما تكاممية كضركرية, فعمميات كضع أم 

 (.2011)الكادم ,  خططنا مماثمة لمتنمية اإلدارية االستراتيجياتتتضمف ىذه 

 خصائص وأىداف التنمية اإلدارية3 13.1 

 لمتنمية اإلدارية مجمكعة مف الخصائص كالمميزات التي تميزىا عف غيرىا كىي كما يمي  يكجد

 . في المجتمع انب المسألػة اإلدارية كالقطاعات الشمكلية: فالتنمية اإلدارية شاممة لجميع جك  .1

جميع المستكيات كالقطاعات في تفعيؿ  اشتراؾمساىمة الجميع في التنمية اإلدارية: أم  .2

  .اإلداريةتنمية ال

سكاء كتزداد ىذه  ضركرتيا في كؿ البمداف: المتقدمة منيا كالنامية, الغنية كالفقيرة عمى حد .3

 . الضركرة أىمية في البمداف النامية
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اإلدارة ىي في األصؿ مينة أك  التنمية اإلدارية ذات خصكصية محمية: بإعتبار أف .4

 .محمي اختصاص

ية ليست إصالحا ظرفيا مؤقتا يتعمؽ بمرحمة معينة, كما كالتجديد: فالتنمية اإلدار  االستمرارية .5

كاإلدارية جزء منيا, دائمة التطكر كالتبديؿ, كما ىك جديد  االجتماعيةالمسائؿ كالظركؼ  أف

كمناسب اليكـ سيصبح في مرحمة تالية قديما كغير مناسب يحتاج إلى إعادة النظر, فعمى 

 .التنمية اإلدارية أف ترافؽ أك أف تسبؽ المستجدات كالمتغيرات في المجتمع كفي الخارج

اإلدارية محاكرىا الثالثة في آف كاحد كبشكؿ التكامؿ كالتكازف: كذلؾ بأف تشمؿ التنمية  .6

 . مستمر, حيث ال يككف ىناؾ تركيز عمى نكاحي كتقصير في نكاحي أخرل

الكثيؽ كالجدلي مع أنشطة التنمية الشاممة في سائر األصعدة كالمجاالت: بؿ يجب  االرتباط .7

 تمييديا ليا لتكفر ليا مدخال باعتبارىاأف تككف التنمية اإلدارية سابقة لمتنمية الشاممة زمنيا, 

 .إدارة رشيدة تساعدىا عمى القياـ بكاجباتيا

 . إيجاد كسائؿ التنكير كالتثقيؼ اإلدارم: كالصحؼ كالدكريات المخصصة .8

الدمج في اإلجراءات كفي التعميـ كالتدريب كالتثقيؼ: بيف النظرية كالتطبيؽ بيف التعمـ  .9

ألكادمييف مف جية, كمف الممارسيف الكاعيف كالممارسة, لتحقيؽ اإلستفادة مف المتعمميف كا

  تتطمب التنمية اإلدارية القناعة كاإليماف بيا كبأىميتيا كضركرتيا كفكائدىاك  مف جية ثانية

 (.2011)الكادم ,  
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 أىداف التنمية اإلدارية فيمكن تصنيفيا كما يمي 3    11.1

المديريف كالتجديد في طرؽ التقادـ اإلدارم: مف خالؿ تجنب الجمكد في ذىنيات كسمكؾ  (1

دارتو كتكنكلكجية العمؿ المستخدمة  . العمؿ كا 

: حيث تسيؿ عممية التنمية اإلدارية عممية الترقية لممراكز الكظيفية األعمى في الترقيةخطيط عممية ت (2

 . غير ذلؾ مف األسباب بمكغ سف التقاعد, أك أك اليياكؿ أك الفصؿ أك اإلستقاللية

لذاتي لألفراد: حيث تتحقؽ أىداؼ المدراء في الكصكؿ لممراكز إرضاء مطمب النمك ا (3

 .األعمى, كالشعكر باإلنجاز

اىـ الجكانب التي تؤكد عمى حتمية التغيير كتبني التنمية اإلدارية في ظؿ التحكالت الحاصمة في 

 :البيئة كما يمي 

 لمية الثانية ىناؾ تطكر ىائؿ الكمي كالنكعي في المعمكمات كالمعرفة, فمنذ نياية الحرب العا االنفجار

, األمر الذم جعؿ ما يحدث كاالتصاؿفي المعمكمات, كقد ساعد ذلؾ عمى زيادة تقدـ كسائؿ النقؿ 

 . في أقصى الشرؽ متاحا لمف ىـ في أقصى الغرب في لحظات فقط

 التركيب النكعي  مف ناحية العدد أك التغيرات المستمرة في سكؽ القكل العاممة, سكاء

 . لمكفاءات, كذلؾ نظرا لمتغيرات المستمرة في ىيكؿ كنظـ التعميـ كالتنمية كالتدريب

  التداخؿ بيف مشركعات األعماؿ نظرا لمترابط كالتداخؿ بيف دكؿ العالـ, كما زيادة الترابط ك

يدؿ عمى ذلؾ ما نراه اليـك مف تطكر مشاريع األعماؿ المتعددة الجنسيات, كمشاريع 

 ( .2011)الكادم ,  األعماؿ الدكلية
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 الدراسات السابقة11.13  

 الدراسات العربية 3

( 3 أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى تفعيل تنمية الخدمات 1.11, اهللجاب ) دراسة .1

 (دراسة حول كفاءة شركات التأمين وآفاق استثمارىا االلكتروني )المالية

كاقع , كالتي تؤثر عمى كالسمبيات الخاصة بذلؾاليجابيات ا راؾالكقكؼ كاد تيدؼ الدراسة

ئر, عمى فعاليات كتنمية الخدمات في ىذ الشركات, بينت النتائج از تكنكلكجيا المعمكمات في الج

أنو تكجد كفرة في االمكانات المتعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات عمى مستكل الشركات لكف دكف 

تيا كانتشارىا بزيادة المؤسسة مف زيادة منافسا االستغالؿ االمثؿ: كالكصكؿ لممزايا التي تمكف

الجديد في المكضكع ىك التطرؽ إلى ما تخمفو تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ عمى ك  ا,استثماراتي

تزاؿ تخطك خطكات خجكلة  ال, كالتي لممكرد البشرم في مؤسسة جزائرية االداء مف فعالية ككفاءة

, أم المؤسسة الجزائرية غير قادرة عمى إنتاجيا نياييا طابع التردد في تبنييا كك كيصبغ عم

 .كتسعى إلى التجاكب معيا كاستخالص إيجابياتيا

 

أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى أداء الموارد 3(.1.1, العتيبي )دراسة  .1

 ستراليةاالالبشرية دراسة ميدانية عمى االكاديمية الدولية 

أثر استخداـ التكنكلكجيا عمى أداء المكارد البشرية كمعرفة مختمؼ أنظمة  الىتيدؼ الدراسة التعرؼ  

مكظفا, معتمدة عمى المنيج التحميمي  72المكارد البشرية في المؤسسات التعميمية المطبقة عمى 
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سة نياية إلى: استخداـ كاضح لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في إدارة راالكصفي, تكصمت الد

مر االاالدارة خاصة إذا تعمؽ  ه, كمدل تأثيرىا عمى كظائؼ ىذ, لفكائدىا المتعددةالمكارد البشرية

 .لكتركنياالالتعمـ تصاؿ ك االبالتدريب, التطكير, ك 

اثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى إدارة الموارد البشرية  ) :1..1,عموطي )دراسة  .3

 في المؤسسة 

التطبيقات المتنكعة لتكنكلكجية المعمكمات كاالتصاالت حاكؿ الباحث في ىذا العمؿ التطرؽ إلى 

دراسة أثر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ عمى التشغيؿ كتحقيؽ مناصب الشغؿ حيث تكصؿ الى 

قدرة مقدمة عامػػة كجكد اثر كاضح القتصاد المعرفة في تحقيؽ ال  مجمكعة مف النتائج مف أىميا

عداد   , كتكطيف التكنكلكجيا,عمى خمؽ القذرة االبتكارية تركيزؿ الالتنافسية لممؤسسات, مف خال كا 

إعادة النظر في التطبيقات الحالية لنظـ المعمكمات  رأس الماؿ البشرم كالبنية التحتية التكنكلكجية

كاضحة في تصميـ نظـ المعمكمات اإلدارية, كبنائيا كتطبيقيا في  استراتيجيةاإلدارية, كتبني رؤية 

 .المؤسسات

"نظام الحوافز والمكافآت وأثرة في تحسين األداء الوظيفي في  ( 1..1 , العكش)دراسة  .1

  .وزارات السمطة الفمسطينية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر نظاـ الحكافز كالمكافآت كأثره في تحػسيف األداء الكظيفي 

الحػكافز الحككمي, كتقييـ  في كزارات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة, كذلؾ مف خالؿ دراسػة نظػاـ

ىناؾ أثر  :يمي مدل فعاليتو كأثره عمى األداء. كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ما

ضعيؼ لفعالية نظاـ الحكافز كالمكافآت في تحسيف أداء العامميف فػي الػكزارات الفمسطينية في قطاع 
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 إف الكزارات ال, كمعايير لمنح الحكافز كجكد خمؿ في طرؽ كآليات الترقية, كعدـ كجكد ضكابط, غزة

اإلدارات العميا في الكزارات ال , تستخدـ أساليب المنافسة )المسابقات كاالختبارات( في منح الحكافز

 .تربط بيف نتائج تقييـ األداء كأساس لمنح الحكافز

( 3 أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى أداء 1..1,شوقي )دراسة  .1

 سات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالمؤس

ىدفت الدراسة إلى تقييـ كثافة كطرؽ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كأثرىا عمى مستكيات  

 الاالداء في المؤسسات المتكسطة كالصغيرة, تكصمت الدراسة إلى أف معدؿ استخداـ التكنكلكجيا 

 هليذ امتالكيادرجة تتناسب كدرجة %عمى مستكل المؤسسات الجزائرية كىي  5.29يتجاكز 

التكنكلكجيا طرديا كحجـ المؤسسة, أما عف تأثيرىا فقد تبيف أنو يبرز في تخفيض تكاليؼ االتصاؿ 

, كتحسيف جكدة الخدمات المقدمة لمزبائف, كسيكلة تداكؿ المعمكمات, التنسيؽ كالتكسع إلى كالتركيج

 .السكؽ المحمية

تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثرىا عمى إدارة الموارد البشري (3  1..1,القري )دراسة  .6

 راسة حالة جامعة محمد بوضياف بمسيمة

ىدفت الدراسة إلى تحديد االثر الذم تتركو تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء المكارد البشرية كأحد أىـ  

االىتماـ  اكالالكظائؼ في المؤسسة الجزائرية, تكصمت الدراسة إلى ضركرة تفعيؿ جانبيف ىما: 

 .تالكظيفة حسب استخداـ تكنكلكجيا المعمكما هبالمكرد البشرم في المؤسسة كترقية ىذ
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بعنوان3 تقييم أثر نظام الحوافز عمى مـستوي أداء المـوظفين فـي  (1..1 , شراب)دراسة  .1

  .بمديات قطاع غزة الكبرى

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الحكافز كأداء المكظفيف لعمميـ ببمديات قطاع غزة 

لحكافز كمستكم األداء كاستخداـ الكبرل, كذلؾ مف خالؿ تحميؿ العالقات الترابطية بيف مجاالت ا

القدرات كالتنافس بيف المكظفيف, كالحكافز المفضمة. كيضـ مجتمع الدراسة مكظفي بمديات األربع في 

قطاع غزة كالذيف يشغمكف كظيفتي يتراكح بيف رئيس قسـ كحتى مدير إدارة, كيقدر عددىـ بحكالي 

تأثير الحكافز المادية عمى مستكم إف  .شخص (228شخص, بينما كانت عينة الدراسة ) (283)

بينما كاف المعدؿ , %89.46النػسبي الستجابة المكظفيف أداء المكظفيف ضعيؼ, حيث بمػغ المعػدؿ

,%كاف تػأثير الحكافز المعنكية ككؿ عمى مستكم األداء متكسط,  35.68النسبي لمحػكافز المعنكيػة 

محكافز مرتبطة بأىداؼ, أك مستكيات أداء مقررة كاف الحكافز المادية غير كافية, كال تكجد أنظمة ل

مسبقا, كاف الحكافز المتكفرة ال تشجع المكظفيف عمى التنافس في تحسيف األداء حيث بمغ المعدؿ 

نيـ يستخدمكف قدراتيـ بشؾ متكسط في تأدية كظائفيـ, حيث بمغ المعدؿ , %57النسبي عمى  كا 

ت الدراسة بزيادة الحكافز المادية , كخصكصا كأكصػ %75.63النسبي لمجاؿ استخداـ القػدرات 

عالكة الزكجة كاألبناء كربط الراتب بجػدكؿ غػالء المعيشة, كبناء نظاـ حكافز لمقطاعات اليامة يشمؿ 

 .ت, كأف تككف المكافآت ذات قيمةفأػاكمستكيات لممك لإلنجازتحديد مستكيات 

تصال عمى الموارد البشرية في اال أثر تكنولوجيا المعمومات و ( 3 6..1, رايس )دراسة  .1

 .غواط االدراسة حالة مديرية الصيانة لسوناطراك ب ,المؤسسة 



 

37 
 

تصاؿ عمى المكرد البشرم داخؿ االىدفت الدراسة إلى بحث أىـ آثار تكنكلكجيا المعمكمات ك  

المؤسسة الجزائرية, أثبتت نتائج الدراسة أنو ليس ىناؾ أم أثر كاضح عمى المكارد البشرية كيرجع 

ككذلؾ  االكلىتصاؿ في المؤسسة اؿ تزاؿ في مراحميا االذلؾ إلى : تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات 

 .لتكنكلكجيا كقمة البرامج التككينيةإلى ضعؼ التأىيؿ لدل المكرد البشرم في استخداـ ىذ ا

صناعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعالقتيا بتنمية تطوير ) : 1..1 ,بختي)دراسة .2

 األداء

حيث عمد الباحث في دراستو عمى تبييف عالقة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بتنمية كتطكير 

عمكمات تعد قاسما مشتركا في أغمب األداء في المؤسسات, كقد تكصؿ إلى أف تكنكلكجيا الم

المؤسسات, فالتكنكلكجيا ليا العديد مف المميزات التي تتمتع بيا عمى رأسيا تقميؿ نسبة التدخؿ 

البشرم في العمميات المتكررة, كتحسيف صكرة مخرجات كأداء المؤسسات كتسريع عمميات تبادؿ 

ات تغيرات أساسية في اإلدارة كيساعد المعمكمات عبر الشبكات. كيحدث تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكم

, كما يحدث ع المبني عمى الحقائؽ كالمعمكماتبشكؿ خاص في اتخاذ القرار المناسب كالسري

 .تحكال تدريجيا مف اإلدارة المكتبية التقميدية إلى اإلدارة االلكتركنية

 الدراسات االجنبية 3

1.  (Gibbs, & others, 2004)"Performance Measure Properties   

 and Incentives" (خصائص قياس األداء )والحوافز 
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تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى قياس األداء عمى نظػاـ الحػكافز المػصمـ لمػدكائر التجارية, كذلؾ 

ككاف  .لعالقػة التجاريةمف خالؿ استخداـ بيانات عف عقكد كاتفاقيات لبعض الحكافز لممدراء ذكم ا

 :مف أىـ النتائج ما يمي

أف خصائص مقاييس األداء تتعمؽ بالحكافز ك مدل الثقؿ المكجكد في المقياس مثؿ  (1

 طبيعة عالكة المكظفيف 

  .كبيرأف الحكافز تككف أكبر عندما يككف لدل المدير رأس مػاؿ  (2

أخرل  لحكافزاألساسية, ثـ  حكافزأف الشركات تختار مقاييس األداء األفضؿ لم (3

 .أعمى

أف خصائص مقاييس األداء ليا دكر ىاـ عند استخداـ المؤسسة لمحكافز الضمنية  (4

 كمػف خػالؿ عالكات المكظفيف لتحقيؽ التكازف في أنكاع الحكافز المتعددة

 3خالصة الدراسات السابقة وميزة ىذه الدراسة 16.1

مكضكع كاقع تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة في التنمية االدارية تعددت الدراسات التي تناكلت         

 كتنكعت اىدافيا, كطرؽ جمع بياناتيا, كتحميميا كمف خالؿ استعراض الدراسات السابقة نالحظ:

اعتبرت الدراسات السابقة أف عممية الحكافز تؤثر عمى مستكل األداء الكظيفي,  (1

نقاط القكة كالضعؼ في  معرفةك كذلؾ لمكشؼ عف مدل تحقيؽ أنكاع الحكافز 

 .مستكل األداء الكظيفي

اعتبرت الدراسات السابقة أف عمى جميع المنظمات تقكـ بعممية الحكافز بأنكاعيا  (2

 .المتنكعة
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معرفة كاقع تكنكلكجيا المعمكمات عمى التنمية االدارية  فيىذه الدراسة ىي األكلى  (3

داخؿ الشركة الصناعية في ككيفية ادارتيا مف كجو نظر المكظفيف االدارييف 

 .كستككف نقطة انطالؽ لدراسات مستقبمية في نفس المجاؿ محافظة الخميؿ 

 

 :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة  11.1     

إلحصائية المتبعة اختيار منيج الدراسة كاألساليب ا مف الدراسات السابقة  ةالباحث تاستفاد .1

 .تحميؿ البيانات في ىذه الدراسات, كالكيفية التي تمت فييا يياف

 .مف الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظرم ةالباحث تفادكما ا .2

 .تككيف االستبانة مف الدراسات السابقة كذلؾ تاستفادك  .3

مف المراجع كالكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات الػسابقة لتػكفير الكقػت  ةالباحث تاستفاد .4

 .كالجيد

 .مف فيـ بعض المصطمحات المتعمقة بالدراسة الحالية  ةالباحث تاستفاد .5

تكنكلكجيا المعمكمات عمى ادارة التنمية االدارية في  عالقةالجديد في المكضكع ىك التطرؽ إلى 

تخطك خطكات خجكلة كيصبغ  ىذه الشركات , كالتي ال تزاؿشركات الصناعية في محافظة الخميؿال

ذه الشركات ىو حديثة في عمميا كقد تككف تكنكلكجيتقنيات ـ تمرد باستخداالعمييا طابع التردد في 

 .بشكؿ متطكر كسريع تطبيقات تكنكلكجية  قادرة عمى كيفية استخداـ في بعض االحياف غير
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 الفصل الثالث 

 

  واإلجراءاتالطريقة 

بإتباعو في ىذه الدراسة, كيتضمف كصفا لإلجراءات  ةالباحث تقام ذمالتناكؿ ىذا الفصؿ المنيج 

الطريقة التي تـ اختيار ك , مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا, افي تنفيذ دراستي بيا تالتي قام

كالتأكد مف صدقيا كثباتيا, كخطكات  ,في إعدادىا إتباعياأدكات الدراسة كالطرؽ التي تـ ك العينة بيا, 

جراءاتيا, كالمعالجة اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ النتائج.  تطبيقيا, كتصميـ الدراسة كا 

 منيج الدراسة3 1.3

 3تحميمي الوصفيالمنيج ال

النكع التحميمي , باعتباره المنيج األنسب ليذا  الكصفيتـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج   

مف خالؿ استخداـ مختمؼ كتحميميا كعرضيا كالذم يقكـ عمى جمع المادة العممية  ,مف الدراسات

  .أدكات التحميؿ المتكفرة لإللماـ بكؿ الجكانب النظرية لممكضكع

  :الدراسة المستخدمة في ىذا المنيج مصادركمف بيف 

كالكتب المتكفرة, مف أجؿ اخذ  ستعانة بكؿ البحكث كالدراساتباال: كذلؾ   المكتبات العممية .1

المعمكمات حكؿ المكضكع مف خالؿ المراجع العربية كاألجنبية مف كتب, دراسات, بحكث 

 رسائؿ, مجالت كمقاالت.
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: تـ االعتماد المكاقع االلكتركنية, لما ليا مف أىمية في مكاكبة التطكرات المكاقع االلكتركنية .2

التقارير كالمنشكرات كمختمؼ الكثائؽ التي  .كماتالتكنكلكجية ككذلؾ التجدد المستمر لممعم

 تحتكم عمى المعمكمات ذات الصمة بمكضكع الدراسة.

تـ االعتماد في إعداد الدراسة عمى جمع البيانات مف مفردات العينة  : المنيج التطبيقي .3

  .بغرض إتماـ الدراسة الميدانية ةباستخداـ استبان

 مجتمع الدراسة3  1.3

غرفة تجارة كالمسجمة بسجؿ  الخميؿ محافظةيتككف مجتمع الدراسة مف جميع الشركات الصناعية في 

محافظة  غرفة تجارة كصناعة سجؿ( شركة حسب 110) امحافظة الخميؿ كالبالغ عددى كصناعة

 .الخميؿ

 الدراسة3 عينة  1.3

)العمدية( كفؽ بعض االعتبارات بالطريقة القصدية ( شركة صناعية  80)عينة تتككف مف تـ اخذ

قؿ عدد يكأف ال  محافظة الخميؿ غرفة تجارة كصناعةتككف الشركة مسجمة بسجالت  : أفمنيا

 n(=شركة صناعية  80عامؿ كقد استقرت عينة الدراسة في النياية عمى ) (20) المكظفيف فييا عف

 ( تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة:1.3كيبيف الجدكؿ ).
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 (3  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة1.3جدول رقم )

النسبة  العدد الصناعات  المتغيرات
 المئوية

 نوع المنتج في الشركة

 2.777778 3 صناعة الخزؼ كالفخار

 3.703704 4 الزجاج

 8.333333 9 صناعة الباطكف

 8.333333 9 الصناعات الغذائية

 8.333333 9 النسيج كالمالبس

 5.555556 6 الجمكد كمنتجاتيا  

 6.481481 7 األحذية

 8.333333 9 األخشاب

 5.555556 6 الكرؽ كمنتجاتو

 2.777778 3 مناشير الحجر كالرخاـ كالبالط

 2.777778 3 صناعة الحديد كاأللمنيـك

 7.407407 8 صناعة النايمكف كالبالستيؾ

 0.925926 1 صناعة المنظفات الكيميائية

 6.481481 7 صناعة المكازيف كالقبانات القديمة كالحديثة 

 6.481481 7 صناعة األثاث المنزلي 

 6.481481 7 .صناعة األدكات الكيربائية 
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 9.259259 10 قطاعات صناعية أخرل

المنطقة الجغرافية التي 
 تغطييا الشركة

 2.777778 3 عالمية  

 50 54 إقميمية

 47.22222 51 محمية

 عدد الموظفين بالشركة

 37.96296 41 مكظؼ 20مف  ثراك

 48.14815 52 مكظؼ 20يساكم 

 13.88889 15 20اقؿ مف 

مستوى استخدام 
 تكنولوجيا المعمومات

 14.81481 16 متدني

 32.40741 35 متكسط

 52.77778 57 عالي

التكنولوجيا األكثر 
استخداما في إحداث 
تغييرات عمى وظائف 
 الشركة الصناعية

االنترنت )ىي الشبكات التي تعمؿ عمى 
االتصاؿ بيف آالؼ الشبكات بمختمؼ أنكاعيا  
 في جميع أنحاء العالـ(                      

41 37.96296 

االنترانت )ىي الشبكات المصغرة التي تستخدـ 
داخؿ المنظمة ك تستخدـ بركتكككالت االنترنت 

الخصكصية لكؿ منظمة  ك أدكاتيا, كليا طابع 
 تابعة لو(                   

51 47.22222 

األكسترانت )ىي الشبكة المكّكنة مف مجمكعة 
شبكات إنترانت ترتبط ببعضيا عف طريؽ 

ىي الشبكة التي تربط شبكات اإلنترنت, ك 
اإلنترانت الخاصة بالمتعامميف كالشركاء 

كالمزكديف كمراكز األبحاث الذيف تجمعيـ شراكة 
 العمؿ في مشركع كاحد(

16 14.81481 
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 أداة الدراسة3 3.3

بعد اإلطالع عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة كالمراجع ذات الصمة  انةتـ تصميـ االستب

في قسميا األكؿ مف مجمكعة مف األسئمة التي تكضح  انةتككف االستبتبالمكضكع. حيث 

 الشركة, في المنتج نكعلمشركات الصناعية في محافظة الخميؿ كىي الخصائص الكظيفية 

 تكنكلكجيا استخداـ مستكل بالشركة, المكظفيف عدد الشركة, تغطييا التي الجغرافية المنطقة

 الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في خدامااست األكثر التكنكلكجيات المعمكمات,

عمى أساس  بانةكقد تمت صياغة أبعاد االست التي تـ اخذ المعمكمات اليامة لمدراسة منيا

  تية:تخصيص المحاكر اال

  .عينة الدراسةلشركات الصناعية التي تـ اختيارىا ضمف ا معمكمات عامة حكؿ: المحور األول

في محافظة الصناعية  اتفي الشركالمستخدمة تكنكلكجيا المعمكمات لكاقع : خصص المحور الثاني

 . الخميؿ

عمؿ الشركات الصناعية  المستخدمة فياإلدارية التنمية  لمتعرؼ الى كاقع: خصص المحور الثالث

 .في محافظة الخميؿ

 في المتعمقة اإلدارية التنمية كظائؼ عمى المعمكمات تكنكلكجيا التعرؼ الى عالقة:الرابعالمحور 

 (السابقة األخطاء مف التعمـ في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز كالتطكير, التمكيف)
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 صدق األداة   1.3

المحكميف كما في الممحؽ رقـ لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة, تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف 

 استخراج نتائج معامؿ االرتباط بيرسكفبالتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كمف ناحية أخرل تـ , (2)

(Pearson correlation لمصفكفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة, تـ إعادة )

كما في  ,صياغة بعض الفقرات, كتـ حذؼ بعض الفقرات, حتى خرجت االستبانة في شكميا النيائي

 .(2.3)الجدكؿ رقـ

( لمصـفوفة ارتبـاط 3Pearson correlation نتائج معامل االرتبـاط بيرسـون )(2.3)جدول رقم  

 فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة 3

الداللة  قيمة )ر( الفقرات 
 اإلحصائية

الداللة  قيمة )ر( الفقرات
 اإلحصائية

1.  0.374 0.000 16. 0.629 0.002 
2.  0.485 0.000 17. 0.514 0.000 
3.  0.554 0.000 18. 0.465 0.000 
4.  0.492 0.000 19. 0.500 0.001 
5.  0.547 0.000 20. 0.480 0.000 
6.  0.661 0.000 21. 0.569 0.000 
7.  0.567 0.000 22. 0.465 0.000 
8.  0.568 0.000 23. 0.615 0.000 
9.  0.503 0.001 24. 0.671 0.000 
10.  0.590 0.000 25. 0.612 0.000 
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11.  0.623 0.000 26. 0.494 0.000 
12.  0.641 0.000 27. 0.559 0.000 
13.  0.582 0.000 28. 0.625 0.000 
14.  0.304 0.001 29. 0.555 0.000 
15.  0.532 0.000 30 0.576 0.000 
   31. 0.731 0.000 

أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيا, مما  (2.3يتضح مف الجدكؿ )

 المعمكمات تكنكلكجيا كاقعيشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس كأنيا تشترؾ معا في قياس 

 .الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة في المستخدمة

 ثبات األداة   1.3

ثبػػػات االتسػػػاؽ الػػػداخمي لفقػػػرات األداة معامػػػؿ تػػػـ اسػػػتخداـ  ,لمتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات أداة الدراسػػػة    

باإلضػافة  ,الدراسػة فػي كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت أداة الدراسػة عينػةعمػى  (معادلة الثبات كركنبػاخ ألفػا)

 (: 3.3إلى الدرجة الكمية كما ىك مكضح في الجدكؿ )

 ألفا لمجاالت أداة الدراسة(3 معامل الثبات كرونباخ 3.3جدول رقم )

 قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا
 الخميؿ محافظة في الصناعية

11 ..213 

 في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة
 الخميؿ محافظة

1 ..112 

 التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا اثر
 اإلدارية

2 ..2.1 

 211.. 31 الدرجة الكمية ألداة الدراسة



 

47 
 

مرتفعػػػة, حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة  ةأف درجػػػة ثبػػػات أداة الدراسػػػة الكميػػػ (3. 3الجػػػدكؿ )يالحػػػظ مػػػف 

عنػػد الدرجػػة الكميػػة, أم أف أداة الدراسػػة المسػػتخدمة قػػادرة عمػػى  0.921معامػػؿ الثبػػات ألفػػا كركنبػػاخ 

% مػف البيانػات كالنتػائج الحاليػة فيمػا لػك تػـ إعػادة اسػتخداميا كتكزيعيػا مػرة 92.1استرجاع ما نسػبتو 

أم فػػػي حالػػػة إعػػػادة القيػػػاس, كبمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات كركنبػػػاخ ألفػػػا عمػػػى العينػػػة نفسػػػيا  أخػػػرل 

 محافظػة فػي الصػناعية الشػركات فػي المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيادالة عمى لممؤشرات السمككية ال

 التنميػػة إدارة%, كبمغػت قيمػة معامػؿ الثبػات كركنبػػاخ ألفػا لممؤشػرات السػمككية الدالػة عمػى 91 الخميػؿ

%, كبمغػت قيمػة معامػؿ الثبػات كركنبػاخ ألفػا 81 الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية

 د%,  كتعػ90 االداريػة التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا اثرلممؤشرات السمككية الدالة عمى 

 معامالت الثبات المستخرجة ليذا المقياس مناسبة كتفي ألغراض الدراسة. 

 متغيرات الدراسة 6.3

 .الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا: المتغير المستقل

 .الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة: المتغير التابع

 تغطييا التي الجغرافية المنطقة, الشركة في المنتج نكع: )الصناعية لمشركات الوظيفية الخصائص

 األكثر التكنكلكجيات, المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مستكل, بالشركة المكظفيف عدد, الشركة

 .(الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما
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 المعالجة اإلحصائية3  1.3

كقػػد تػػـ  ,بمراجعتيػػا تمييػػدا إلدخاليػػا إلػػى الحاسػػكب ةالباحثػػ تبعػػد جمػػع بيانػػات الدراسػػة, قامػػ

حسػػب مقيػػػاس  إدخاليػػا لمحاسػػكب بإعطائيػػا أرقامػػان معينػػة, أم بتحكيػػػؿ اإلجابػػات المفظيػػة إلػػى رقميػػة

( 4( درجػػات, مكافػػؽ )5) بشػػدة مكافػػؽ, حيػػث أعطيػػت اإلجابػػة عمػػى درجػػة الممارسػػةلكػػرت الخماسػػي

أعطيػت  ( فقػدبشػدة غيػر مكافػؽ( درجتػيف كاإلجابػة )غيػر مكافػؽدرجات, اإلجابػة ) 3( محايد) درجات

 درجة كاحدة.

كقػػػػد تمػػػػت المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية الالزمػػػػة لمبيانػػػػات, تػػػػـ اسػػػػتخراج األكسػػػػاط الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات   

الدراسة باستخداـ اختبػار تحميػؿ  فرضياتالمعيارية لمفقرات كالدرجات الكمية لممجاالت, كقد تـ فحص 

فقػد تػـ اسػتخداـ معادلػة الثبػات  ,(, كلقيػاس الصػدؽ كالثبػاتOne Way ANOVA) التبايف األحادم

( كمعػػامالت االرتبػػاط بيرسػػكف بػػيف الفقػػرات كالػػدرجات الكميػػة ليػػا, Alpha Cronbachكركنبػػاخ ألفػػا)

 . SPSSكذلؾ باستخداـ الحاسكب ك برنامج الرـز اإلحصائية 
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 نموذج الدراسة  1.3

 ةعابتالمتغيرات ال               المتغيرات المستقمة                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المعمكمات تكنكلكجيا
 الشركات في المستخدمة
 محافظة في الصناعية
 الخميؿ

 الشركات في اإلدارية التنمية إدارة
)تمكين  الخميؿ محافظة في الصناعية

, تطوير , تحفيز ورغبت الموظفين 

 باالستفادة من االخطاء السابقت (

 لمشركات الوظيفيةالخصائص 
 الصناعية

 المنطقة, الشركة في المنتج نكع)
 عدد, الشركة تغطييا التي الجغرافية
 استخداـ مستكل, بالشركة المكظفيف
 التكنكلكجيات, المعمكمات تكنكلكجيا
 تغييرات إحداث في استخداما األكثر
 (الصناعية الشركة كظائؼ عمى



 

50 
 

 لفصل الرابعا

 تحميل نتائج الدراسة
 تمييد  1.1

"مكضكع الدراسة كىك  حكؿ ةإليو الباحث تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة, التي تكصم    

في الشركات الصناعية في  اإلداريةالتنمية  إدارةواقع تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في 

عمى أداة الدراسة,  المبحكثيف" كبياف عالقة كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة محافظة الخميل

كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة 

 :(1بجدكؿ ) اآلتيالمبحكثيف تـ اعتماد المقياس الكزني 

 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 منخفضة 16.6% -% .1 1.33-...1

 متوسطة 13.1% -% 16.1 1.31-3.61

 مرتفعة %..1 -% 13.1 ...3.61-1
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 نتائج أسئمة الدراسة3  1.1

 الشــركات فــي المســتخدمة المعمومــات تكنولوجيــا واقــعمــا 3 األولالنتــائج المتعمقــة بالســؤال  1.1.1

  ؟الخميل محافظة في الصناعية

كاالنحرافػػات المعياريػػة  ,بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية ةالباحثػػ تقامػػ ,لإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ     

 فػػػي المسػػػتخدمة المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا كاقػػػع السػػػتجابات المبحػػػكثيف التػػػي تعبػػػر عػػػفكالػػػكزف النسػػػبي 

 ( يكضح ذلؾ:1.4كالجدكؿ ) الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات

السـتجابات المبحـوثين  الـوزن النسـبي (3 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة1.1جدول )

, مرتبــة الخميــل محافظــة فــي الصــناعية الشـركات فــي المســتخدمة المعمومــات تكنولوجيــا واقــع حـول

 حسب األىمية

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

تستخدـ الشركة الصناعية احدث ما تكصؿ لو نظاـ تكنكلكجيا 
 مرتفعة 87%  0.72 4.35 المعمكمات.

تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة   تساعد عمى تكفير الكقت استخداـ 
 مرتفعة 81.6% 0.85 4.08 كسرعة التكسع بالسكؽ كتقمؿ التكمفة, كالدقة بالعمؿ

تستخدـ الشركة التقنيات الحديثة جنبا إلى جنب مع الكسائؿ 
التقميدية القديمة )كىي الكسائؿ التي ال تستخدـ التكنكلكجيا فييا( 

 81.4% 0.76 4.07 داخؿ الشركةفي العمؿ 
 مرتفعة

 مرتفعة 80.8% 0.81 4.04 استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات تزيد مف فعالية المكظؼ  بالعمؿ 
تعتبر التطبيقات  التكنكلكجية المستخدمة داخؿ الشركة الصناعية  

 مرتفعة 80.6% 0.81 4.03 التي تساعد المكظؼ بالعمؿ   األساسيةكافية لتغطية االحتياجات  
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استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات في الشركة جعمت  المكظؼ  تزيد 
 مرتفعة 80.6% 0.84 4.03 مف ثقتو بعممو 

 مرتفعة 80.2% 0.88 4.01  بأكؿ أكؿتكاكب الشركة مستجدات تكنكلكجيا المعمكمات المتطكرة 
تحسف تكنكلكجيا المعمكمات مف أداء أنشطة كظائؼ الشركة 

 80.2% 0.79 4.01 .الصناعية 
 مرتفعة

استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات سيككف ليا تأثير إيجابي عمى 
 80.2% 0.81 4.01 الشركة 

 مرتفعة

تقميؿ األخطاء التي كاف  إلى أدلاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 
 79.8% 0.88 3.99 يقع فييا المكظؼ سابقا .

 مرتفعة

المعمكمات تزيد مف استقطاب المكظفيف  استعماؿ تكنكلكجيا
 79.6% 0.86 3.98 الكتركنيا  لمعمؿ كسيكلة تعبئة طمب كظيفة  

 مرتفعة

 مرتفعة 79% 0.77 3.95 تكنكلكجيا المعمكمات تزكد الشركة بأفكار تسكيقية  جديدة 

 مرتفعة 78.6% 0.88 3.93 .ال يتطمب استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات جيد عقمي كبير

 مرتفعة 78.4% 0.85 3.92 استخداـ الطرؽ التقميدية القديمة مضيعة لمكقت 

80.6 0.56 4.03 الدرجة الكمية
 مرتفعة %

 

 الشػػػػركات فػػػػي المسػػػتخدمة المعمكمػػػػات تكنكلكجيػػػػا كاقػػػعأف ( الػػػػذم يعبػػػػر 1.4كيالحػػػظ مػػػػف الجػػػدكؿ )

 .( %80.6لمدرجة الكمية بمغ ) الكزف النسبي ككاف بمغ درجة مرتفعة الخميؿ محافظة في الصناعية

حيث كانت الفقرة )تسػتخدـ الشػركة الصػناعية احػدث مػا تكصػؿ لػو نظػاـ تكنكلكجيػا المعمكمػات( أكثػر 

مضػػيعة القديمػػة التقميديػػة الطػػرؽ  بينمػػا كانػػت الفقػػرة )اسػػتخداـ ,%( 87الفقػػرات أىميػػة بػػكزف نسػػبي )

 . %(78.4لمكقت( أقؿ الفقرات أىمية بكزف نسبي )
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باحثػػػػة اف النتيجػػػػة الكميػػػػة  حػػػػكؿ محػػػػكر كاقػػػػع تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات المسػػػػتخدمة بالشػػػػػركات تػػػػرل ال

( ككف 1%( ىي نتيجة مرتفعة بناءا عمى تقسيـ الدرجات بالجدكؿ )80.6الصناعية مرتفعة كبنسبة )

حيػث أف المسػؤكليف   ىذه الشركات تعتمد اعتماد كمي عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عمميػا .

الدارييف في الشركات الصناعية  أكدكا عمى أىمية ىذه التكنكلكجيا في سير العمؿ, ك ذلؾ لما تػكفره ا

مػػػف سػػػرعة ك دقػػػة ك جػػػكدة فػػػي نقػػػؿ المعمكمػػػات. فػػػبعض الشػػػركات الصػػػناعية  بػػػادرت بإنشػػػاء مكاقػػػع 

إنترنػػت خػػاص بيػػا رغػػـ أنػػو سػػتاتيكي فيػػك يمثػػؿ كاجيػػة اعالنيػػة  فقػػط, حيػػث يحتػػكم معمكمػػات حػػكؿ 

لشػػركة الصػػناعية  أمػػا اإلنترانػػت التػػي أنشػػأتيا فيػػي تقتصػػر عمػػى الفريػػؽ التجػػارم فقػػط ك ىػػي تطمػػح ا

 .إلى تكسيعيا عمى سائر المصالح في الشركات الصناعية 

 فـي الصـناعية الشـركات في اإلدارية التنمية إدارة واقعما 3 الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال  1.1.1

 ؟الخميل محافظة

كالػكزف كاالنحرافػات المعياريػة  ,بحسػاب المتكسػطات الحسػابية ةالباحثػ تقامػ ,ىذا السؤاؿلإلجابة عف 

 فػي الصػناعية الشػركات فػي اإلداريػة التنميػة إدارة كاقػع السػتجابات المبحػكثيف التػي تعبػر عػفالنسبي 

 ( يكضح ذلؾ:2.4كالجدكؿ ) الخميؿ محافظة

السـتجابات المبحـوثين  الـوزن النسـبي المعياريـة(3 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات 1.1جدول )

 , مرتبة حسب األىميةالخميل محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة واقع حول

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

 مرتفعة 83.4% 0.78 4.17  تكاكب الشركة عممية التغيير في إدارة العمؿ  بشكؿ مستمر
 مرتفعة 80.2% 0.85 4.01لتككف األفضؿ في مجاؿ قطاعيا الصناعي مف  شركةالتسعى 
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 خالؿ تطكير التنمية اإلدارية فييا
بعضيـ  مع بيف المكظفيف تعزيز التكاصؿ تقكـ الشركة عمى

 مرتفعة 79.4% 0.64 3.97 البعض في جميع األقساـ 

و التي تمَكنبالتغيرات الحديثة ك  الكافيةالمعرفة ل المكظؼ أصبح لد
 مرتفعة 78.2% 0.76 3.91 ؿ داخؿ الشركةمف تحقيؽ أىداؼ العم

 القدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿب مكظؼ داخؿ الشركةيتمتع ال
 مرتفعة 77.8% 0.78 3.89 . بشكؿ فكرم كسريع   كاالستفادة مف األخطاء

مف إنتاجية المكظؼ بالعمؿ  زيدت التنمية اإلدارية الجيدة في الشركة
 مرتفعة 77.2% 0.81 3.86 .مما ينعكس ايجابيا عمى كالئو كتحقيؽ الرضا الكظيفي

العمؿ خالؿ السنكات األخيرة كالتي تتطمب ب المكظؼ زادت مياـ
حديثة كمتطكرةميارات تعمـ   يـمن

3.85 0.91 %77 
 مرتفعة

 المتميزالدرجات كالترقيات لذكل األداء  تمنح الشركة
3.81 0.78 %76.2 

 مرتفعة

 % 0.52 3.93 الدرجة الكمية
 مرتفعة 78.6

 

 فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي اإلداريػػة التنميػػة إدارة كاقػػعأف ( الػػذم يعبػػر 2.4كيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

 .(%78.6لمدرجة الكمية بمغ ) الكزف النسبي ككاف بمغ درجة مرتفعة الخميؿ محافظة

حيث كانت الفقرة )تكاكب الشركة عممية التغييػر فػي إدارة العمػؿ  بشػكؿ مسػتمر( أكثػر الفقػرات أىميػة 

( الػػدرجات كالترقيػػات لػػذكل األداء المتميػػز تمػػنح الشػػركةبينمػػا كانػػت الفقػػرة ), %( 83.4بػػكزف نسػػبي )

 %(.76.2أقؿ الفقرات أىمية بكزف نسبي )

 فـي الصـناعية الشـركات فـي اإلداريـة التنميـة إدارة واقـعر ترل الباحثة اف النتيجة الكمية  حكؿ محػك 

 الخميل محافظة
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( فػي 1%( ىي نتيجة مرتفعة نكعا ما كذلؾ حسب تقسػيـ الػدرجات بجػدكؿ )78.6مرتفعة كبنسبة )  

حيػػػث أف المسػػػؤكليف   ىػػػذه الشػػػركات ألنيػػػا تقػػػكـ بػػػإدارة جيػػػدة كتكاكػػػب التغييػػػر المسػػػتمر  فػػػي عمميػػػا .

مػػف خػػالؿ , ك ذلػػؾ عمميػػة التغييػػر متطػػكرة كمسػػتمرة االداريػػيف فػػي الشػػركات الصػػناعية  أكػػدكا عمػػى 

كربػػط المػػكظفيف بالعمػػؿ مػػف خػػالؿ مشػػاركتو بػػبعض . مشػػاىدة النيضػػة االداريػػة المتغيػػرة فػػي الخػػارج 

 .القرارات حتى تزيد انتمائو لمشركة 

 

 التنميــة متغيــرات عمــى المعمومــات تكنولوجيــا عالقــةمــا 3 الثالــث النتــائج المتعمقــة بالســؤال 1.1.1

 الـتعمم في الموظفين لدى الرغبة وزيادة والتحفيز ,اإلبداعو  والتطوير التمكين) في المتعمقة اإلدارية

 ؟الخميل محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء من

كالػكزف كاالنحرافػات المعياريػة  ,بحسػاب المتكسػطات الحسػابية ةالباحثػ تقامػ ,لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

 اإلداريػة التنميػة متغيػرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا اثر الستجابات المبحكثيف التي تعبر عفالنسبي 

 مػػػف الػػػتعمـ فػػػي المػػػكظفيف لػػػدل الرغبػػػة كزيػػػادة كالتحفيػػػز كاإلبػػػداع, كالتطػػػكير التمكػػػيف) فػػػي المتعمقػػػة

 ( يكضح ذلؾ:3.4كالجدكؿ ) الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء

السـتجابات المبحـوثين  الـوزن النسـبي (3 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة3.1جدول )

 والتطـوير التمكـين) فـي المتعمقـة اإلداريـة التنميـة متغيـرات عمـى المعمومـات تكنولوجيـا عالقـة حول

 الشــركات فــي( الســابقة األخطــاء مــن الــتعمم فــي المــوظفين لــدى الرغبــة وزيــادة والتحفيــز واإلبــداع,

 , مرتبة حسب األىميةالخميل محافظة في الصناعية
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

لشركة في ا اإلداريةالتنمية  التطكرات الحديثة لمتغيرات متابعة
 مرتفعة 82.8% 0.88 4.14 شبكة االنترنتاستخداـ بالصناعية 

 التي تقدميا الشركة بشكؿ متزايد المكظفيف تتحسف برامج تدريب
 مرتفعة 79.4% 0.86 3.97 باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات

 لميارات مناسبةكتحفيز حديثة ك  كفرت الشركة برامج تطكير
 مرتفعة 78.2% 0.93 3.91 لمكظفيف لدييا  في مجاؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  ا

 مرتفعة 76.8% 1.02 3.84 ىنالؾ شبكات اتصاؿ مفتكحة كمستمرة بيف المكظفيف كاإلدارة .
 مرتفعة 76.6% 1.01 3.83 تقـك اإلدارة داخؿ الشركة بتشجيع  المكظفيف عمى اإلبداع كالتطكر

الشركة الصناعية عمميات التحفيز المستمرة لممكظفيف مما تكاكب 
 مرتفعة 76.2% 0.89 3.81 تزيد رغبتيـ بالعمؿ كالتعمـ مف أخطائيـ  

تقكـ اإلدارة داخؿ الشركة عمى تمكيف المكظفيف كالتكاصؿ معيـ 
 مرتفعة 75.6% 1.05 3.78 .باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة 

 مكظفيفال المعمكمات تشجع عمى إعطاءاستخداـ تكنكلكجيا 
الجاىزية كاالستعداد كالرغبة لمعمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمي 

تقاف سرعة إنجاز بسبب  75% 0.92 3.75  بعض األعماؿ المطمكبة منيـ   كا 

 مرتفعة

ىنالؾ قبكؿ لدل اإلدارة لمتغيير كالتأقمـ مع المستجدات الجديدة  
 74.8% 0.97 3.74 اإلدارية بالشركةالتي يطرحيا قسـ التنمية 

 مرتفعة

77.2 0.73 3.86 الدرجة الكمية
 مرتفعة %

 

 اإلداريػة التنميػة متغيػرات عمػى المعمكمػات تكنكلكجيا اثرأف  كضح( الذم ي3.4كيالحظ مف الجدكؿ )

 مػػػف الػػػتعمـ فػػػي المػػػكظفيف لػػػدل الرغبػػػة كزيػػػادة كالتحفيػػػز كاإلبػػػداع, كالتطػػػكير التمكػػػيف) فػػػي المتعمقػػػة
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 الػكزف النسػبي ككػاف بمػغ درجػة مرتفعػة الخميػؿ محافظػة فػي الصػناعية الشركات في( السابقة األخطاء

 .( %77.2لمدرجة الكمية بمغ )

اسػتخداـ بلشركة الصناعية في ا اإلداريةالتنمية  التطكرات الحديثة لمتغيرات حيث كانت الفقرة )متابعة

بينمػػا كانػػت الفقػػرة )ىنالػػؾ قبػػكؿ لػػدل , %( 82.8( أكثػػر الفقػػرات أىميػػة بػػكزف نسػػبي )شػػبكة االنترنػػت

اإلدارة لمتغييػػػر كالتػػػأقمـ مػػػع المسػػػتجدات الجديػػػدة  التػػػي يطرحيػػػا قسػػػـ التنميػػػة اإلداريػػػة بالشػػػركة( أقػػػؿ 

 .%( 74.8الفقرات أىمية بكزف نسبي )

 التنميـــة متغيـــرات عمـــى المعمومــات اتكنولوجيـــ عالقـــةتػػرل الباحثػػة اف النتيجػػػة الكميػػة  حػػػكؿ محػػكر 

 الـتعمم في الموظفين لدى الرغبة وزيادة والتحفيز ,اإلبداعو  والتطوير التمكين) في المتعمقة اإلدارية

% ( ىػي 7772مرتفعػة كبنسػبة ) الخميـل محافظـة فـي الصـناعية الشركات في( السابقة األخطاء من

( كػػكف ىػػذه الشػػركات تعتمػػد اعتمػػاد كمػػي عمػػى 1عمػػى تقسػػيـ الػػدرجات بجػػدكؿ ) نتيجػػة مرتفعػػة بنػػاءا

ادارة كظػػائؼ أكػػدكا عمػػى أىميػػة ىػػذه التكنكلكجيػػا فػػي   ك اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي عمميػػا .

. فػػػبعض الشػػػركات الصػػػناعية  كالعمػػػؿ عمػػػى تمكػػػيف كتطػػػكير كتحفيػػػز عمػػػى العمػػػؿ , التنميػػػة االداريػػػة 

دة مف االخطاء السابقة التي يقع فييا المكظؼ في عممػو نتيجػة اسػتخدامو لمكسػائؿ تعمؿ عمى االستفا

التقميديػػػة , كلػػػذلؾ اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات مفيػػػد جػػػدا عمػػػى عمػػػؿ كسػػػير كافػػػة كظػػػائؼ التنميػػػة 

 االدارية في الشركات الصناعية .
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 نتائج فرضيات الدراسة

 الفرضية األولى3 نتائج 

المبحوثين حول  إجاباتفي  (α≤0.05معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) عالقةال توجد 

 الصناعية الشركات في المستخدمة المستخدمة في ادارة التنمية اإلدارية المعمومات تكنولوجياواقع 

 .الخميل محافظة في

ـّ اسػػتخداـىػػػذا لإلجابػػة عمػػى ك  كاقػػػع  بػػيفإليجػػاد العالقػػػة  (بيرسػػػكف)معامػػػؿ ارتبػػاط  السػػؤاؿ تػػػ

, كمػػا ىػػك كاضػػح الخميػػؿ محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي االداريػػة كالتنميػػة المعمكمػػات تكنكلكجيػػا

 (.4.4مف خالؿ الجدكؿ )

 في والتنمية االدارية تكنولوجيا المعمومات بين(3 نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعالقة 4.4جدول )

 الخميل محافظة في الصناعية الشركات

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة  المتغيرات

 .000. .11.. االدارية التنمية *المعمومات تكنولوجيا

 (1...(, * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )1...** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

دالػة إحصػائيان  متكسػطةطرديػة كجكد عالقػة إلى ( 4.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )ك 

 , حيػػث بمػػغالخميػػؿ محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي االداريػػة كالتنميػػة المعمكمػػات تكنكلكجيػػا بػػيف

 المعمكمػات تكنكلكجيػا بػيفكممػا زادت أم أنػو (, 0.000( بداللػة إحصػائية )0.420) معامؿ االرتباط

 كالعكس صحيح.  ,الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في االدارية كالتنمية
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فــي  (α≤0.05)ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية 3 ثانيــةالفرضــية النتــائج 

 محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمومات تكنولوجيا واقعالمبحوثين حول  إجابات

 عــدد الشــركة, تغطييــا التــي الجغرافيــة المنطقــة الشــركة, فــي المنــتج نــوعتعــزى لمتغيــرات ) الخميــل

 فــي اســتخداما األكثــر التكنولوجيــات المعمومــات, تكنولوجيــا اســتخدام مســتوى بالشــركة, المــوظفين

 ( الصناعية الشركة وظائف عمى تغييرات إحداث

 الشركة في المنتج نوعأواًل3 

 كاقػػع( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 نػػكعتعػػزل إلػػى متغيػػر  الخميػػؿ محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي المسػػتخدمة المعمكمػػات تكنكلكجيػػا

 :( يكضح ذلؾ5.4كالجدكؿ ) ,الشركة في المنتج

 حـولالسـتجابة المبحـوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التبـاين األحـادي (5.4)جدول
 الصـناعية الشـركات فـي المسـتخدمة المعمومـات تكنولوجيا واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .الشركة في المنتج نوع متغير إلى تعزى الخميل محافظة في
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 1.317 16 5.069 بيف المجمكعات
0.981 

 
 91 29.373 داخؿ المجمكعات 0.483

0.323 
 107 34.442 المجمكع

( كىي 0.483( كمستكل الداللة )0.981( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)5.4مف الجدكؿ )يالحظ      

 αتكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبر
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 الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا كاقع( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05 ≥

 . الشركة في المنتج نكع متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية

 الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقةثانيًا3 

 كاقػػع( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 منطقػةتعزل إلػى متغيػر  الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا

 :( يكضح ذلؾ6.4كالجدكؿ ) ,الشركة تغطييا التي الجغرافية

 حـولالسـتجابة المبحـوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميـل التبـاين األحـادي (6.4)جدول
 الصـناعية الشـركات فـي المسـتخدمة المعمومـات تكنولوجيا واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقة متغير إلى تعزى الخميل محافظة في
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.550 2 1.099 بيف المجمكعات
1.731 

 
 105 33.342 داخؿ المجمكعات 0.182

0.318 
 107 34.442 المجمكع

( كىي 0.182( كمستكل الداللة )1.731( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)6.4مف الجدكؿ )يالحظ      

 αتكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبر

 الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا كاقع( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05 ≥

 . الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقة متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية
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 بالشركة الموظفين عددثالثًا3 

 كاقػػع( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 عػػددتعػزل إلػى متغيػر  الخميػؿ محافظػة فػي الصػناعية الشػركات فػي المسػتخدمة المعمكمػات تكنكلكجيػا

 :( يكضح ذلؾ7.4كالجدكؿ ) ,بالشركة المكظفيف

 حـولالسـتجابة المبحـوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميـل التبـاين األحـادي (7.4)جدول
 الصـناعية الشـركات فـي المسـتخدمة المعمومـات تكنولوجيا واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .بالشركة الموظفين عدد متغير إلى تعزى الخميل محافظة في
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.142 2 0.285 بيف المجمكعات
0.438 

 
 105 34.157 داخؿ المجمكعات 0.647

0.325 
 107 34.442 المجمكع

( كىي 0.647( كمستكل الداللة )0.437لمدرجة الكمية)( أف قيمة ؼ 7.4يالحظ مف الجدكؿ )     

 αتكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبر

 الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا كاقع( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05 ≥

 . بالشركة المكظفيف عدد متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية

 المعمومات تكنولوجيا استخدام مستوىرابعًا3 

 كاقػػع( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 مستكلتعزل إلى متغير  الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا

 :( يكضح ذلؾ8.4كالجدكؿ ) ,المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ
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 حـولالسـتجابة المبحـوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميـل التبـاين األحـادي (8.4)جدول
 الصـناعية الشـركات فـي المسـتخدمة المعمومـات تكنولوجيا واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .المعمومات تكنولوجيا استخدام مستوى متغير إلى تعزى الخميل محافظة في
 
 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.836 2 1.672 بيف المجمكعات
2.678 

 
 105 32.770 داخؿ المجمكعات 0.073

0.312 
 107 34.442 المجمكع

( كىي 0.073( كمستكل الداللة )2.678لمدرجة الكمية)( أف قيمة ؼ 8.4يالحظ مف الجدكؿ )     

 αتكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبر

 الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا كاقع( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05 ≥

 . المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مستكل متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية

 الصناعية الشركة وظائف عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنولوجياخامسًا3 

 كاقػػع( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

تعػػػزل إلػػػى متغيػػػر  الخميػػػؿ محافظػػػة فػػػي الصػػػناعية الشػػػركات فػػػي المسػػػتخدمة المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا

( 9.4كالجػدكؿ ) ,الصػناعية الشػركة كظػائؼ عمػى تغييػرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيات

 :يكضح ذلؾ
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 حـولالسـتجابة المبحـوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التبـاين األحـادي (8.4)جدول
 الصـناعية الشـركات فـي المسـتخدمة المعمومـات تكنولوجيا واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 وظـائف عمـى تغييـرات إحـداث فـي استخداما األكثر التكنولوجيا متغير إلى تعزى الخميل محافظة في
 .الصناعية الشركة

 
 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 1.417 2 2.835 بيف المجمكعات
4.709 

 
 105 31.607 داخؿ المجمكعات 0.011

0.301 
 107 34.442 المجمكع

( كىي 0.011( كمستكل الداللة )4.709( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)8.4يالحظ مف الجدكؿ )     

 ≥ αأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )  (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أقؿ

 الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا كاقع( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05

 عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيا متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية

 . الصناعية الشركة كظائؼ

 استجابةفي ( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار )

 الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا كاقع حكؿ المبحكثيف

كما  الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيا متغير إلى تعزل

 (.10.4ىك مكضح في الجدكؿ )
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 تكنولوجيا واقعحول المبحوثين  استجابةفي ( لمفروق LSDاختبار )نتائج (3 10.4جدول )

 التكنولوجيا متغير إلى تعزى الخميل محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمومات

 .الصناعية الشركة وظائف عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر

 عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنولوجيات
 الصناعية الشركة وظائف

 األكسترانت  االنترانت  االنترنت(                      

  0.247660  االنترنت 

    االنترانت 

  0.435487  األكسترانت 

 

 عمػى تعمػؿ التػي الشػبكات ىي) االنترنتالفركؽ بيف مف يستخدمكف  ( أف10.4يالحظ مف الجدكؿ )

 الشػػبكات ىػػي) االنترانػػت, ك(العػػالـ أنحػػاء جميػػع فػػي  أنكاعيػػا بمختمػػؼ الشػػبكات آالؼ بػػيف االتصػػاؿ

 تعمػػؿ التػػي الشػػبكات ىػػي) االنترنػػتلصػػالح مػػف يسػػتخدمكف  (المنظمػػة داخػػؿ تسػػتخدـ التػػي المصػػغرة

 .(العالـ أنحاء جميع في  أنكاعيا بمختمؼ الشبكات آالؼ بيف االتصاؿ عمى

 الخاصة اإلنترانت شبكات تربط التي الشبكة ىي) األكسترانتالفركؽ بيف مف يستخدمكف  أفك 

, (كاحد مشركع في العمؿ شراكة تجمعيـ الذيف األبحاث كمراكز كالمزكديف كالشركاء بالمتعامميف

 األكسترانتلصالح مف يستخدمكف  (المنظمة داخؿ تستخدـ التي المصغرة الشبكات ىي) االنترانتك 

 األبحاث كمراكز كالمزكديف كالشركاء بالمتعامميف الخاصة اإلنترانت شبكات تربط التي الشبكة ىي)

 .(كاحد مشركع في العمؿ شراكة تجمعيـ الذيف

فــي  (α≤0.05)ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية 3 لثــةالثاالفرضــية نتــائج 

 الخميــل محافظــة فــي الصــناعية الشــركات فــي اإلداريــة التنميــة إدارة واقــعالمبحــوثين حــول  إجابــات
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 المـوظفين عـدد الشـركة, تغطييـا التـي الجغرافيـة المنطقـة الشـركة, فـي المنتج نوعتعزى لمتغيرات )

 تغييـرات إحـداث فـي اسـتخداما األكثـر التكنولوجيا المعمومات, تكنولوجيا استخدام مستوى بالشركة,

 ( الصناعية الشركة وظائف عمى

 الشركة في المنتج نوعأواًل3 

 إدارة كاقػع( السػتجابة المبحػكثيف حػكؿ  One Way ANOVAالتبايف األحػادم  )تـ استخداـ تحميؿ 

 ,الشػركة فػي المنػتج نػكعتعزل إلى متغيػر  الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية

 :( يكضح ذلؾ11.4كالجدكؿ )

 حـولالمبحوثين الستجابة  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (11.4)جدول
 محافظـة فـي الصـناعية الشـركات في اإلدارية التنمية إدارة واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .الشركة في المنتج نوع متغير إلى تعزى الخميل
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.408 16 6.533 بيف المجمكعات
1.591 

 
 91 23.358 داخؿ المجمكعات 0.087

0.257 
 107 29.891 المجمكع

( 0.087( كمستكل الداللة )1.591( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)11.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 

(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ )الشركات في اإلدارية التنمية إدارة كاقع 

 . الشركة في المنتج نكع متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية
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 الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقةثانيًا3 

 إدارة كاقػعحػكؿ   ( السػتجابة المبحػكثيفOne Way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحػادم  )

 التػي الجغرافيػة منطقػةتعػزل إلػى متغيػر  الخميػؿ محافظػة فػي الصػناعية الشػركات فػي اإلداريػة التنمية

 :( يكضح ذلؾ12.4كالجدكؿ ) ,الشركة تغطييا

 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (12.4)جدول
 محافظـة فـي الصـناعية الشـركات في اإلدارية التنمية إدارة واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقة متغير إلى تعزى الخميل
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.099 2 0.199 بيف المجمكعات
0.352 

 
 105 29.692 المجمكعاتداخؿ  0.704

0.283 
 107 29.891 المجمكع

( 0.704( كمستكل الداللة )0.352( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)12.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 

(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات ) الشركات في اإلدارية التنمية إدارة كاقعالمبحكثيف حكؿ 

 . الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقة متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية

 بالشركة الموظفين عددثالثًا3 

 إدارة كاقػع( السػتجابة المبحػكثيف حػكؿ  One Way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحػادم  )

 ,بالشػركة المكظفيف عددتعزل إلى متغير  الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية

 :( يكضح ذلؾ13.4كالجدكؿ )
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 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (13.4)جدول
 محافظـة فـي الصـناعية الشـركات في اإلدارية التنمية إدارة واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .بالشركة الموظفين عدد متغير إلى تعزى الخميل
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.016 2 0.033 بيف المجمكعات
0.058 

 
 105 29.858 داخؿ المجمكعات 0.944

0.284 
 107 29.891 المجمكع

( 0.944( كمستكل الداللة )0.058( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)13.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 

(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ )الشركات في اإلدارية التنمية إدارة كاقع 

 . بالشركة المكظفيف عدد متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية

 المعمومات تكنولوجيا استخدام مستوىرابعًا3 

 إدارة كاقػع( السػتجابة المبحػكثيف حػكؿ  One Way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحػادم  )

 اسػػػتخداـ مسػػػتكلتعػػػزل إلػػػى متغيػػػر  الخميػػػؿ محافظػػػة فػػػي الصػػػناعية الشػػػركات فػػػي اإلداريػػػة التنميػػػة

 :( يكضح ذلؾ14.4كالجدكؿ ) ,المعمكمات تكنكلكجيا

 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (14.4)جدول

 محافظـة فـي الصـناعية الشـركات في اإلدارية التنمية إدارة واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 .المعمومات تكنولوجيا استخدام مستوى متغير إلى تعزى الخميل

 



 

68 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 1.317 2 2.634 بيف المجمكعات
5.073 

 
 105 27.257 داخؿ المجمكعات 0.008

0.260 
 107 29.891 المجمكع

( 0.008( كمستكل الداللة )5.073( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)14.4الجدكؿ )يالحظ مف      

 αأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )  (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أقؿكىي 

 الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة كاقع( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05 ≥

 . المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مستكل متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في

 استجابةفي ( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ LSDكلمعرفة مصدر الفركؽ تـ استخداـ اختبار )

 إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة كاقع حكؿ المبحكثيف

 (.15.4كما ىك مكضح في الجدكؿ ) المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مستكل متغير

 التنمية إدارة واقعحول المبحوثين  استجابةفي ( لمفروق LSDنتائج اختبار )(3 15.4جدول )

 تكنولوجيا استخدام مستوى متغير إلى تعزى الخميل محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية

 .المعمومات

 تكنولوجيا استخدام مستوى
 المعمومات

 عالي متكسط متدني

    متدني

   0.361161 متكسط

   0.459156 عالي
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بشػػػكؿ  المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا تسػػػتخدـ الشػػػركات التػػػيالفػػػركؽ بػػػيف ( أف15.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )

بشػػكؿ متكسػػط لصػػالح الشػػركات التػػي تسػػتخدـ  المعمكمػػات تكنكلكجيػػا تسػػتخدـ متػػدني, كالشػػركات التػػي

 التكنكلكجيا بشكؿ متكسط.

 تسػػتخدـ بشػكؿ متػػدني, كالشػركات التػػي المعمكمػػات تكنكلكجيػػا تسػتخدـ الشػركات التػػيالفػركؽ بػػيف أفك 

 بشكؿ عالي لصالح الشركات التي تستخدـ التكنكلكجيا بشكؿ عالي. المعمكمات تكنكلكجيا

 الصناعية الشركة وظائف عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنولوجياخامسًا3 

 إدارة كاقػع( السػتجابة المبحػكثيف حػكؿ One Way ANOVAتحميػؿ التبػايف األحػادم  )تػـ اسػتخداـ 

 األكثػػر التكنكلكجيػػاتتعػػزل إلػػى متغيػػر  الخميػػؿ محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي اإلداريػػة التنميػػة

 :( يكضح ذلؾ16.4كالجدكؿ ) ,الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما

 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (16.4)جدول
 محافظـة فـي الصـناعية الشـركات في اإلدارية التنمية إدارة واقعمتوسطات إجابات المبحوثين حول 

 الشــركة وظــائف عمــى تغييــرات إحــداث فــي اســتخداما األكثــر التكنولوجيــا متغيــر إلــى تعــزى الخميــل
 .الصناعية

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.770 2 1.539 بيف المجمكعات
2.851 

 105 28.351 داخؿ المجمكعات 0.062 
0.270 

 107 29.891 المجمكع
( 0.062الداللة )( كمستكل 2.851( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)16.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 
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(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ )الشركات في اإلدارية التنمية إدارة كاقع 

 عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيا متغير إلى الخميؿ تعزل محافظة في الصناعية

 . الصناعية الشركة كظائؼ

فــي  (α≤0.05)ال توجــد فــروق معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية 3 رابعــةالالفرضــية نتــائج 

 فـي المتعمقـة اإلداريـة التنميـة متغيـرات عمـى المعمومـات تكنولوجيـا عالقـةالمبحـوثين حـول  إجابات

 األخطـــاء مـــن الـــتعمم فـــي المـــوظفين لـــدى الرغبـــة وزيـــادة والتحفيـــز ,اإلبـــداعو  والتطـــوير التمكـــين)

 الشــركة, فــي المنــتج نــوعتعــزى لمتغيــرات ) الخميــل محافظــة فــي الصــناعية الشــركات فــي( الســابقة

ــة المنطقــة ــا اســتخدام مســتوى بالشــركة, المــوظفين عــدد الشــركة, تغطييــا التــي الجغرافي  تكنولوجي

 ( الصناعية الشركة وظائف عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنولوجيات المعمومات,

 الشركة في المنتج نوعأواًل3 

 عالقػػة( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا

 محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي( السػػابقة األخطػػاء مػػف الػػتعمـ فػػي المػػكظفيف لػػدل الرغبػػة كزيػػادة

 :( يكضح ذلؾ17.4كالجدكؿ ) ,الشركة في المنتج نكعتعزل إلى متغير  الخميؿ

 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (17.4)جدول
 اإلداريــة التنميــة متغيــرات عمــى المعمومــات تكنولوجيــا عالقــة المبحــوثين حــولمتوســطات إجابــات 

 مــن الــتعمم فــي المــوظفين لــدى الرغبــة وزيــادة والتحفيــز ,اإلبــداعو  والتطــوير التمكــين) فــي المتعمقــة
 فــي المنــتج نــوع متغيــر إلــى تعــزى الخميــل محافظــة فــي الصــناعية الشــركات فــي( الســابقة األخطــاء
 .الشركة
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مجموع  التباينمصدر 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.713 16 11.411 بيف المجمكعات
1.482 

 
 91 43.793 داخؿ المجمكعات 0.124

0.481 
 107 55.204 المجمكع

( 0.124الداللة )( كمستكل 1.482( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)17.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 

(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ )التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا اثر 

 مف التعمـ في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية

 في المنتج نكع متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء

 . الشركة

 الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقةثانيًا3 

 عالقػػة( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا

 محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي( السػػابقة األخطػػاء مػػف الػػتعمـ فػػي المػػكظفيف لػػدل الرغبػػة كزيػػادة

 :( يكضح ذلؾ18.4كالجدكؿ ) ,الشركة تغطييا التي الجغرافية منطقةتعزل إلى متغير  الخميؿ

 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (18.4)جدول
 اإلداريــة التنميــة متغيــرات عمــى المعمومــات تكنولوجيــا عالقــةمتوســطات إجابــات المبحــوثين حــول 

 مــن الــتعمم فــي المــوظفين لــدى الرغبــة وزيــادة والتحفيــز ,اإلبــداعو  والتطــوير التمكــين) فــي المتعمقــة
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 الجغرافيـة منطقـة متغيـر إلـى تعـزى الخميـل محافظـة فـي الصـناعية الشـركات فـي( السابقة األخطاء
 .الشركة تغطييا التي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.990 2 1.980 بيف المجمكعات
1.953 

 
 105 53.224 المجمكعاتداخؿ  0.147

0.507 
 107 55.204 المجمكع

( 0.147( كمستكل الداللة )1.953( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)18.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 

(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات ) متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا عالقةالمبحكثيف حكؿ 

 في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية

 منطقة متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء مف التعمـ

 . الشركة تغطييا التي الجغرافية

 بالشركة الموظفين عددثالثًا3 

 اثػػر( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا

 محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي( السػػابقة األخطػػاء مػػف الػػتعمـ فػػي المػػكظفيف لػػدل الرغبػػة كزيػػادة

 :( يكضح ذلؾ19.4كالجدكؿ ) ,بالشركة المكظفيف عددتعزل إلى متغير  الخميؿ

 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (19.4)جدول
 اإلداريــة التنميــة متغيــرات عمــى المعمومــات تكنولوجيــا عالقــةمتوســطات إجابــات المبحــوثين حــول 

 مــن الــتعمم فــي المــوظفين لــدى الرغبــة وزيــادة والتحفيــز ,اإلبــداعو  والتطــوير التمكــين) فــي المتعمقــة
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 المــوظفين عــدد متغيــر إلــى تعــزى الخميــل محافظــة فــي الصــناعية الشــركات فــي( الســابقة األخطــاء
 .بالشركة

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.209 2 0.419 بيف المجمكعات
0.401 

 
 105 54.785 داخؿ المجمكعات 0.671

0.522 
 107 55.204 المجمكع

( 0.671( كمستكل الداللة )0.401( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)19.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 

(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ )التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا اثر 

 مف التعمـ في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية

 المكظفيف عدد متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء

 . بالشركة

 المعمومات تكنولوجيا استخدام مستوىرابعًا3 

 اثػػر( السػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ  One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  )

 كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا

 محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي( السػػابقة األخطػػاء مػػف الػػتعمـ فػػي المػػكظفيف لػػدل الرغبػػة كزيػػادة

 :( يكضح ذلؾ20.4كالجدكؿ ) ,المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مستكلتعزل إلى متغير  الخميؿ

 حولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (20.4)جدول
 اإلداريــة التنميــة متغيــرات عمــى المعمومــات تكنولوجيــا غالقــةمتوســطات إجابــات المبحــوثين حــول 



 

74 
 

 مــن الــتعمم فــي المــوظفين لــدى الرغبــة وزيــادة والتحفيــز ,اإلبــداعو  والتطــوير التمكــين) فــي المتعمقــة
 اسـتخدام مسـتوى متغيـر إلـى تعـزى الخميـل محافظـة فـي الصـناعية الشـركات فـي( السابقة األخطاء
 .المعمومات تكنولوجيا

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 2.936 2 5.872 بيف المجمكعات
6.250 

 
 105 49.331 داخؿ المجمكعات 0.003

0.470 
 107 55.204 المجمكع

( 0.003( كمستكل الداللة )6.250( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)20.4يالحظ مف الجدكؿ )     

 αأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )  (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أقؿكىي 

 التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا اثر( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05 ≥

 مف التعمـ في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية

 استخداـ مستكل متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء

 . المعمكمات تكنكلكجيا

 استجابةفي ( لمكشؼ عف مصدر الفركؽ LSDالفركؽ تـ استخداـ اختبار )كلمعرفة مصدر 

 التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا عالقة حكؿ المبحكثيف

 في( السابقة األخطاء مف التعمـ في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير

كما  المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مستكل متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات

 (.21.4ىك مكضح في الجدكؿ )
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 تكنولوجيا عالقةحول المبحوثين  استجابةفي ( لمفروق LSDنتائج اختبار )(3 21.4جدول )

 وزيادة والتحفيز ,اإلبداعو  والتطوير التمكين) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمومات

 الخميل محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء من التعمم في الموظفين لدى الرغبة

 .المعمومات تكنولوجيا استخدام مستوى متغير إلى تعزى

 تكنولوجيا استخدام مستوى
 المعمومات

 عالي متكسط متدني

    متدني

   0.549802 متكسط

   0.685307 عالي

 

بشػػػكؿ  المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا تسػػػتخدـ الشػػػركات التػػػيالفػػػركؽ بػػػيف ( أف21.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )

بشػػكؿ متكسػػط لصػػالح الشػػركات التػػي تسػػتخدـ  المعمكمػػات تكنكلكجيػػا تسػػتخدـ متػػدني, كالشػػركات التػػي

 التكنكلكجيا بشكؿ متكسط.

 تسػػتخدـ بشػكؿ متػػدني, كالشػركات التػػي المعمكمػػات تكنكلكجيػػا تسػتخدـ الشػركات التػػيالفػركؽ بػػيف أفك 

 بشكؿ عالي لصالح الشركات التي تستخدـ التكنكلكجيا بشكؿ عالي. المعمكمات تكنكلكجيا

 الصناعية الشركة وظائف عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنولوجياخامسًا3 

 اثػػػرالمبحػػكثيف حػػكؿ ( السػػػتجابة One Way ANOVAتػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػػايف األحػػادم  )

 كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا

 محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي( السػػابقة األخطػػاء مػػف الػػتعمـ فػػي المػػكظفيف لػػدل الرغبػػة كزيػػادة
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 الشػػػركة كظػػػائؼ عمػػػى تغييػػػرات إحػػػداث فػػػي اسػػػتخداما األكثػػػر التكنكلكجيػػػاتعػػػزل إلػػػى متغيػػػر  الخميػػػؿ

 :( يكضح ذلؾ22.4كالجدكؿ ) ,الصناعية

 حـولالستجابة المبحوثين  (One Way ANOVA) 3 نتائج تحميل التباين األحادي (22.4)جدول
 اإلداريــة التنميــة متغيــرات عمــى المعمومــات تكنولوجيــا عالقــةمتوســطات إجابــات المبحــوثين حــول 

 مــن الــتعمم فــي المــوظفين لــدى الرغبــة وزيــادة والتحفيــز ,اإلبــداعو  والتطــوير التمكــين) فــي المتعمقــة
 األكثـر التكنولوجيات متغير إلى تعزى الخميل محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء
 .الصناعية الشركة وظائف عمى تغييرات إحداث في استخداما

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.509 2 1.017 بيف المجمكعات
0.986 

 
 105 54.187 داخؿ المجمكعات 0.377

0.516 
 107 55.204 المجمكع

( 0.377( كمستكل الداللة )0.986( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)22.4يالحظ مف الجدكؿ )     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ال أم أنو   (α ≤ 0.05مف مستكل الداللة ) أكبركىي 

(α ≤ 0.05 في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ )متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا عالقة 

 في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية

 متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء مف التعمـ

 .الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيات
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 الفصل الخامس

  
 االستنتاجات والتوصيات

 تمييد  1.1

 حكؿ ةالباحث اإليي تالتي تكصم كالتكصيات الدراسة الستنتاجاتتضمف ىذا الفصؿ عرضا     

 الشركات في اإلدارية التنمية إدارة في المستخدمة المعمومات تكنولوجيا واقع"مكضكع الدراسة كىك 

 ."الخميل محافظة في الصناعية

 3تاالستنتاجا  1.1

بمػػػغ درجػػػة  الخميػػػؿ محافظػػػة فػػػي الصػػػناعية الشػػػركات فػػػي المسػػػتخدمة المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا كاقػػػعأف 

)تستخدـ الشركة الصناعية احدث ما تكصؿ لو نظاـ تكنكلكجيا المعمكمػات(  حيث كانت الفقرة مرتفعة

القديمػػػة التقميديػػػة الطػػػرؽ  %( , بينمػػػا كانػػػت الفقػػػرة )اسػػػتخداـ87أكثػػػر الفقػػػرات أىميػػػة بػػػكزف نسػػػبي )

 %(.78.4مضيعة لمكقت( أقؿ الفقرات أىمية بكزف نسبي )

حػػػػػكؿ تكنكلكجيػػػػػا (  2006رايػػػػػس , , كدراسػػػػػة )(  2007تتفػػػػػؽ ىػػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػػع دراسػػػػػة )القػػػػػرم, 

المعمكمات كاالتصػاؿ كأثرىػا عمػى إدارة المػكارد البشػرية أف ىنػاؾ نتػائج إيجابيػة لتكنكلكجيػا المعمكمػات 

كاالتصاؿ عمى المكرد البشرم تتعمؽ بترقيػة مسػتكل المسػيريف مػف خػالؿ المعمكمػات الدقيقػة , كتػكفير 

ة كتػػكفير السػرعة كالكفػػاءة كالجػػدار  مػػات بػػإدارة المعرفػةالجيػد كالكقػػت ككػذالؾ مسػػاىمة تكنكلكجيػا المعمك 

ت, كالتػي اظيػرت اف الشػبكا الكظيفية كجكدة المعمكمات كأداء الكظائؼ ك مركنػة االتصػاؿ مػف خػالؿ

( في دراستيا بعنػكاف أثػر  2010كايضا تتفؽ مع دراسة )العتيبي,  كاقع تكنكلكجيا المعمكمات مرتفع .
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ت كاالتصػػاؿ عمػػى أداء المػكارد البشػػرية إلػػى أف ىنػػاؾ إىتمػػاـ كبيػػر الدارة اسػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػا

 المكارد أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ عمى أداء المكارد البشرية في المؤسسة الجزائرية 

ككافػة , كالكعي التاـ بأىميتيا كأنو فعاؿ لمخدمات االلكتركنية تأثير كاضح عمى إدارة المػكارد البشػرية 

 الفركع التابعة ليا.

( أف المؤسسػات الجزائريػة لػـ تنػدمج بشػكؿ فعػاؿ  2007في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مػع )شػكقي ,  

كإدارة إلكتركنية نظرا النيػا جػزء ال يتجػزأ مػف نسػيج إقتصػادم متكامػؿ, الػذم ال يػزاؿ يخطػك خطػكات 

نػػػع مػػػف أف ليػػػذه الخيػػػرة أثػػػر بػػػارز فػػػي خجكلػػػة فػػػي االرتقػػػاء بالتكنكلكجيػػػا الجديػػػدة, اال أف ىػػػذا ال يم

تخفيض تكاليؼ االشيار , كتداكؿ المعمكمػات كتحسػيف صػكرة المؤسسػة كجػكدة منتجاتيػا ,بػالرغـ أنػو 

 . استخداما ليا% 30لـ يتعدل 

بمػػغ درجػػة مرتفعػػة, حيػػث  الخميػػؿ محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي اإلداريػػة التنميػػة إدارة كاقػػعأف 

الشركة عممية التغيير فػي إدارة العمػؿ  بشػكؿ مسػتمر( أكثػر الفقػرات أىميػة بػكزف كانت الفقرة )تكاكب 

( أقػػؿ الػػدرجات كالترقيػػات لػػذكل األداء المتميػػز تمػػنح الشػػركة%( , بينمػػا كانػػت الفقػػرة )83.4نسػػبي )

 .%(76.2الفقرات أىمية بكزف نسبي )

ليػػا فػػي االسػػتغالؿ االمثػػؿ  (عمػػى ضػػركرة التػػدريب لمػػا 2007, رشػػادتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع  دراسػػة )

إليػػػػػػػػػػػػػيا  ؿالمتكاصػمػف النتػائج  انطالقػاكاالحسف لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كمختمػؼ تطبيقاتيػا, 

في دراستو ككف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات في المؤسسة ال تػزاؿ فػي مراحميػا االكلػى, ككػذلؾ إلػى 

قػد يعػكد ىػذا  .ضعؼ التأىيؿ لػدل المػكرد البشػرم فػي اسػتخداـ ىػذ التكنكلكجيػا كقمػة البػرامج التككينيػة

الداخمية تحت مظمة المناخ التنظيمي  الضعؼ إلى عدة جكانب تتعمؽ بالبيئة المحيطة بالمنظمة سكاء
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كالتي اظير اف كاقع إدارة التنمية اإلدارية في الشركات الصناعية في محافظة  .ليا أك البيئة الخارجية

 الخميؿ بمغ درجة مرتفعة.

( أف المعكقات االدارية أم القيادة كقصدت 2011, الكادم في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع  دراسة )

ؿ, مف أىـ المعكقات فػي تطبيػؽ إدارة تنميػة اداريػة , كالبشػرية كأخيػرا التقنيػة بمعنػى أف رؤساء االعما

التنميػػة  االداريػػة متعنتػػة فػػي التخمػػي عػػف التسػػيير التقميػػدم, كتػػرفض الجػػدة كطػػابع التغييػػر كأنػػو ميمػػا 

التحػػكؿ  بػػكادر كمػػا أف ,تػػكفرت التقنيػػة كالتجييػػزات ال يمكػػف أف نقػػكؿ عػػف االدارة التنميػػة  مرتفعػػة 

لػػػذلؾ اظيػػػرت اف كاقػػػع إدارة التنميػػػة اإلداريػػػة فػػػي الشػػػركات  .السياسػػػي كاإلقتصػػػادم لػػػـ تكػػػف كاضػػػحة

 الصناعية في محافظة الخميؿ بمغ درجة متكسطة.

 كالتطػػػػكير التمكػػػػيف) فػػػػي المتعمقػػػػة اإلداريػػػػة التنميػػػػة متغيػػػػرات عمػػػػى المعمكمػػػػات تكنكلكجيػػػػا عالقػػػػةأف  

 الشػػػركات فػػػي( السػػػابقة األخطػػػاء مػػػف الػػػتعمـ فػػػي المػػػكظفيف لػػػدل الرغبػػػة كزيػػػادة كالتحفيػػػز كاإلبػػػداع,

التطػػػكرات الحديثػػػة  بمػػػغ درجػػػة مرتفعػػػة, حيػػػث كانػػػت الفقػػػرة )متابعػػػة الخميػػػؿ محافظػػػة فػػػي الصػػػناعية

( أكثػر الفقػرات أىميػة بػكزف اسػتخداـ شػبكة االنترنػتبلشػركة الصػناعية فػي ا اإلداريػةالتنمية  لمتغيرات

مػػػػا كانػػػت الفقػػػػرة )ىنالػػػػؾ قبػػػكؿ لػػػػدل اإلدارة لمتغييػػػػر كالتػػػأقمـ مػػػػع المسػػػػتجدات %( , بين82.8نسػػػبي )

 %(.74.8الجديدة  التي يطرحيا قسـ التنمية اإلدارية بالشركة( أقؿ الفقرات أىمية بكزف نسبي )

( صػناعة تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت كعالقتيػا  2005تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  )بختي , 

ر األداء مف حيػث  التمكػيف , الحػكافز , الػدكر الفاعػؿ فػي االرتقػاء بػأداء التنميػة االداريػة  بتنمية تطكي

عمى مسػتكل  كػؿ منظمػات , بمعنػى أف البيئػة السػائدة فػي الشػركة كالتكنكلكجيػات المتػكفرة ىػي مػربط 

كالتػػي اظيػػرت اف عالقػػة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات عمػػى .الفػػرس فػػي تحقيػػؽ االداء المتميػػز عمػػى مسػػتكاىا
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متغيػػػرات التنميػػػة اإلداريػػػة المتعمقػػػة فػػػي )التمكػػػػيف كالتطػػػكير كاإلبػػػداع, كالتحفيػػػز كزيػػػادة الرغبػػػة لػػػػدل 

المػػكظفيف فػػي الػػتعمـ مػػف األخطػػاء السػػابقة( فػػي الشػػركات الصػػناعية فػػي محافظػػة الخميػػؿ بمػػغ درجػػة 

 .مرتفعة

بعنكاف "نظاـ الحػكافز كالمكافػآت كأثػرة فػي ( 2010ع دراسة )العكش , في حيف تختمؼ ىذه النتيجة م

ال تسػػػتخدـ أسػػػاليب المنافسػػػة )المسػػػابقات ,  تحسػػػيف األداء الػػػكظيفي فػػػي كزارات السػػػمطة الفمسػػػطينية

اإلدارات العميػػا فػػي الػػكزارات ال تػػربط بػػيف نتػػائج تقيػػيـ األداء كأسػػاس , كاالختبػػارات( فػػي مػػنح الحػػكافز

كالتػي اظيػرت اف عالقػة تكنكلكجيػا المعمكمػات عمػى متغيػرات التنميػة اإلداريػة المتعمقػة  ,زلمنح الحكاف

فػػػي )التمكػػػيف كالتطػػػكير كاإلبػػػداع, كالتحفيػػػز كزيػػػادة الرغبػػػة لػػػدل المػػػكظفيف فػػػي الػػػتعمـ مػػػف األخطػػػاء 

 متكسطة .السابقة( في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ بمغ درجة 

( في إجابات المبحكثيف حكؿ تكنكلكجيا α≤0.05ة دالة إحصائيان )تكجد عالقة طردية متكسط

المعمكمات كالتنمية االدارية في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ, أم أنو كمما زادت بيف 

تكنكلكجيا المعمكمات كالتنمية االدارية في الشركات الصناعية في محافظة الخميؿ, كالعكس 

 صحيح.

 كاقػعالمبحػكثيف حػكؿ  إجابػاتفػي  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ معنكيػة عنػد مسػتكل الداللػة اإلحصػائية 

 نػػكعتعػػزل لمتغيػػرات ) الخميػػؿ محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي المسػػتخدمة المعمكمػػات تكنكلكجيػػا

 اسػتخداـ مسػتكل بالشػركة, المكظفيف عدد الشركة, تغطييا التي الجغرافية المنطقة الشركة, في المنتج

 ( المعمكمات تكنكلكجيا
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( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ α ≤ 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

 متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا كاقع

الفركؽ بيف مف  أف, الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في استخداما األكثر التكنكلكجيا

  أنكاعيا بمختمؼ الشبكات آالؼ بيف االتصاؿ عمى تعمؿ التي الشبكات ىي) االنترنتيستخدمكف 

لصالح  (المنظمة داخؿ تستخدـ التي المصغرة الشبكات ىي) االنترانت, ك(العالـ أنحاء جميع في

 بمختمؼ الشبكات آالؼ بيف االتصاؿ عمى تعمؿ التي الشبكات ىي) االنترنتمف يستخدمكف 

 تربط التي الشبكة ىي) األكسترانتالفركؽ بيف مف يستخدمكف  أف, ك (العالـ أنحاء جميع في  أنكاعيا

 شراكة تجمعيـ الذيف األبحاث كمراكز كالمزكديف كالشركاء بالمتعامميف الخاصة اإلنترانت شبكات

لصالح مف  (المنظمة داخؿ تستخدـ التي المصغرة الشبكات ىي) االنترانت, ك (كاحد مشركع في العمؿ

 كالشركاء بالمتعامميف الخاصة اإلنترانت شبكات تربط التي الشبكة ىي) األكسترانتيستخدمكف 

 .(كاحد مشركع في العمؿ شراكة تجمعيـ الذيف األبحاث كمراكز كالمزكديف

 كاقػعالمبحػكثيف حػكؿ  إجابػاتفػي  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ معنكيػة عنػد مسػتكل الداللػة اإلحصػائية 

 فػػي المنػػتج نػػكعتعػػزل لمتغيػػرات ) الخميػػؿ محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي اإلداريػػة التنميػػة إدارة

 استخداما األكثر التكنكلكجيا بالشركة, المكظفيف عدد الشركة, تغطييا التي الجغرافية المنطقة الشركة,

 ( الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات إحداث في

( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ α ≤ 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

 مستكل متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة في الصناعية الشركات في اإلدارية التنمية إدارة كاقع

بشكؿ  المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ الشركات التيالفركؽ بيف أف, ك المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ
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بشكؿ متكسط لصالح الشركات التي تستخدـ  المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ متدني, كالشركات التي

بشكؿ متدني,  المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ الشركات التيالفركؽ بيف أفالتكنكلكجيا بشكؿ متكسط, ك 

دـ التكنكلكجيا بشكؿ عالي لصالح الشركات التي تستخ المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ كالشركات التي

 بشكؿ عالي.

 عالقػةالمبحكثيف حػكؿ  إجاباتفي  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ معنكية عند مستكل الداللة اإلحصائية 

 كالتحفيز ,اإلبداعك  كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا

 محافظػػة فػػي الصػػناعية الشػػركات فػػي( السػػابقة األخطػػاء مػػف الػػتعمـ فػػي المػػكظفيف لػػدل الرغبػػة كزيػػادة

 عػػػػدد الشػػػػركة, تغطييػػػا التػػػػي الجغرافيػػػة المنطقػػػػة الشػػػركة, فػػػػي المنػػػتج نػػػػكعتعػػػػزل لمتغيػػػرات ) الخميػػػؿ

 إحػػداث فػػي اسػػتخداما األكثػػر التكنكلكجيػػا المعمكمػػات, تكنكلكجيػػا اسػػتخداـ مسػػتكل بالشػػركة, المػػكظفيف

 ( الصناعية الشركة كظائؼ عمى تغييرات

( في متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ α ≤ 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

 كاإلبداع, كالتطكير التمكيف) في المتعمقة اإلدارية التنمية متغيرات عمى المعمكمات تكنكلكجيا عالقة

 في الصناعية الشركات في( السابقة األخطاء مف التعمـ في المكظفيف لدل الرغبة كزيادة كالتحفيز

الشركات الفركؽ بيف أف, المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مستكل متغير إلى تعزل الخميؿ محافظة

بشكؿ  المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ بشكؿ متدني, كالشركات التي المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ التي

 الشركات التيالفركؽ بيف أفمتكسط لصالح الشركات التي تستخدـ التكنكلكجيا بشكؿ متكسط, ك 

بشكؿ عالي  المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ بشكؿ متدني, كالشركات التي المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ

 لصالح الشركات التي تستخدـ التكنكلكجيا بشكؿ عالي.
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 التوصيات3   3.1  

تكنكلكجيا المعمكمات ىي كسيمة  كتكعية العماؿ مف خالؿ اعتبار ترسيخ الثقافة الرقمية .1

 .بالعمؿ تحقيؽ النجاح ك االزدىار تساعد في

بيف الشركات الصناعية متشابو المنتج   ةشراك العمؿ عمى ادخاؿ برنامج جديد يقـك عمى عقد .2

ك اإلسراع في إرساء البنية التحتية المبنية عمى تكنكلكجيا المعمكمات ك تسييؿ التبادؿ 

 بينيما.

المشاكؿ قبؿ حدكثيا فيما يتعمؽ بحاالت  اكتشاؼ لكجيا حديثة تقكـ عمى استخداـ تكنك  .3

تكفر ما يطمؽ عميو باالنظمة  , مف خالؿصيب االجيزة مع طكؿ االستخداـ ت لتياالتالؼ ا

 .القادرة عمى اصالح بشكؿ فكرم كسريع  كاعتبارىا مشركع يمكف تحقيقو كليس مجرد أفكار

ألف لكػؿ مجتمػع  حرفا تطبيقياكمحاكلة  العالميةكالتجارب  المستكردة, التكنكلكجياعدـ نقؿ  .4

يصمح بشركات الصناعية في ليس بالضركرة ىك  في الدكؿ االخرلكما يصمح  خصكصياتو

 .محافظة الخميؿ

 ككذلؾ بداية مف االىتماـ بجميع المراحؿ التعميمية,  بيذه التكنكلكجيا يجب أف تيتـ الدكلة  .5

دخاؿبالكفاءات  لمتدريس الجديداألسمكب  تشجيع  اآللي في مرحمة مبكرة. التعميـ كا 
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 (1مالحؽ )

 

 

 

 جامعة الخميؿ

 كمية الدراسات العميا 

 برنامج ماجستير إدارة األعماؿ

 حضرة السادة المحترميف
 تحية طيبة كبعد:

متطمب رسالة الماجستير بيدؼ  إلنياء االتي تـ تصميمي االستبانة هيطيب لنا أف نضع بيف أيديكـ ىذ        

واقع تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في ادارة التنمية جمع المعمكمات الالزمة لمكضكع الرسالة بعنكاف :" 

 ". الصناعية في محافظة الخميلاالدارية في الشركات 

ىذه سكؼ تككف ك دقة, بعد قراءة كؿ عبارة بعناية ك  االستبانة  هالتكـر بتعبئة ىذ حضرتكـنرجك مف 
ألغراض البحث العممي شاكريف لكـ  المعمكمات التي تضعكنيا مكضع سرية تامة كلف تستخدـ إال

  .االحتراـحسف تعاكنكـ ك تقبمكا فائؽ التقدير ك 

 الباحثة: ماجدة ربعي.

 اشراؼ: د. اسامة شيكاف.
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  المحور االول3 معمومات عامة عن الشركات الصناعية في محافظة الخميل 

 :أم مف ىذه الصناعات التالية تنتجيا الشركة لديكـ   .1

 

 ( في المكان المناسب3×يرجى وضع اشارة )

 3 المنطقة الجغرافية التي تغطييا شركتكم من خالل تقديم منتجيا تكون  .1

 اقميمية                          محمية    عالمية                                            

 3 لديكم موظفين الشركةالعدد يبمغ  .3

 .1موظف                     اقل من  .1موظف                   يساوي  .1من  اكثر            

 ما ىو مستوى استخدام تكنولوجيا المعمومات في شركتم ؟ .1
 متوسط                           عالي    متدني                                               

 ؟ لديكم الشركة الصناعيةاحداث تغييرات عمى وظائف في  ستخدامااالتية  األكثر ا االتكنولوجي ىذه بين اختر من .1

صناعة 

الخزف 

 والفخار

صناعة  الزجاج 

 الباطون

الصناعات 

 الغذائية

النسيج 

 والمالبس

الجمود  

 ومنتجاتيا 

الورق  األخشاب   األحذية 

 ومنتجاتو

مناشير الحجر 

 والرخام والبالط

          

صناعة الحديد 

 وااللمنيوم

صناعة النايمون 

 والبالستيك

صناعة الموازين  

 والقبانات القديمة

 والحديثة

صناعة األدوات   صناعة االثاث المنزلي 

 .الكيربائية

صناعة 

المنظفات 

 الكيميائية

قطاعات  ا

صناعية 

 اخرى
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                       (االتصال بين االف الشبكات بمختمف أنواعيا  في جميع أنحاء العالمالتي تعمل عمى الشبكات ) ىي  االنترنت

تستخدم بروتوكوالت االنترنت و أدواتيا , وليا  المنظمة و داخلتستخدم  )ىي الشبكات المصغرة التياالنترانت    

                    (تابعة لو  منظمةالخصوصية لكل  طابع 

األكسترانت )ىي الشبكة المكّونة من مجموعة شبكات إنترانت ترتبط ببعضيا عن طريق اإلنترنت, و ىي الشبكة  

التي تربط شبكات اإلنترانت الخاصة بالمتعاممين والشركاء والمزودين ومراكز األبحاث الذين تجمعيم شراكة العمل في 

 مشروع واحد(

 المعمومات المستخدمة في الشركات الصناعية في محافظة الخميل 3تكنولوجيا واقع المحور الثاني 3 

بأّنيا إدارة البيانات, سواء كانت عمى شكل نص, أو صوت, أو صورة, (3  تكنولوجيا المعموماتمع العمم ان مفيوم 
قل أو أي شكل آخر, وىي القطاع الذي يتعامل مع األجيزة والبرمجيات واالتصاالت السمكية والالسمكية في ن

 (اإلنترنت. باستخدام شبكةالمعمومات وتسييل عممية التواصل 

 مة3ء( في المكان االكثر مال×عبر عن درجة موافقتك عن كل من ىذه العبارات التالية وذلك بوضع اشارة )

مكافؽ  العبارات الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غيرمكافؽ 
 بشدة

تستخدـ الشركة الصناعية احدث ما  1
 لو نظاـ تكنكلكجيا المعمكمات .تكصؿ 

     

تستخدـ الشركة التقنيات الحديثة جنبا  2
إلى جنب مع الكسائؿ التقميدية القديمة 
)كىي الكسائؿ التي ال تستخدـ 
التكنكلكجيا فييا ( في العمؿ داخؿ 

 الشركة

     

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة    3
تساعد عمى تكفير الكقت ك سرعة 
التكسع بالسكؽ كتقمؿ التكمفة, كالدقة 
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 بالعمؿ
 

مكافؽ  العبارات الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غيرمكافؽ 
 بشدة

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ادل الى  4
 تقميؿ األخطاء التي كاف يقع فييا

 المكظؼ سابقا .

     

استخداـ الطرؽ التقميدية القديمة مضيعة  5
 لمكقت 

     

تعتبر التطبيقات  التكنكلكجية المستخدمة  6
داخؿ الشركة الصناعية  كافية لتغطية 
االحتياجات  االساسية التي تساعد 

 المكظؼ بالعمؿ  

     

تكاكب الشركة مستجدات تكنكلكجيا  7
 المعمكمات المتطكرة اكؿ باكؿ 

     

تحسف تكنكلكجيا المعمكمات مف أداء  8
 .أنشطة كظائؼ الشركة الصناعية 

     

استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات تزيد مف  9
 فعالية المكظؼ  بالعمؿ 

     

استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات سيككف  10
 إيجابي عمى الشركة ليا تأثير 

     

ال يتطمب استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  11
 .جيد عقمي كبير

     

تكنكلكجيا المعمكمات تزكد الشركة بافكار  12
 تسكيقية  جديدة 

     

استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات تزيد مف  13
استقطاب المكظفيف الكتركنيا  لمعمؿ 
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 كسيكلة تعبئة طمب كظيفة  
استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات في  14

الشركة جعمت  المكظؼ  تزيد مف ثقتو 
 بعممو 

     

ادارة التنمية االدارية في الشركات الصناعية في محافظة الخميل 3 مع العمم واقع المحور الثالث3 

تحسين أساليب  و ,داخل الشركة  اليياكل التنظيميةجميع  ىو احداث تغيير عمىان مفيوم التنمية االدارية )

 .(والعمل عمى تفعيموالوظيفية اإلدارة واإلنتاج وتحسين وتطوير اإلجراءات 

موافق  العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غيرموافق 
 بشدة

تكاكب الشركة عممية التغيير في ادارة  11
  العمؿ  بشكؿ مستمر

     

بيف  تعزيز التكاصؿ تقكـ الشركة عمى 16
بعضيـ البعض في جميع  مع المكظفيف
 االقساـ 

     

الدرجات كالترقيات لذكل  تمنح الشركة 11
 . األداء المتميز

     

العمؿ خالؿ ب المكظؼ زادت مياـ 11
  يـالسنكات األخيرة كالتي تتطمب من

 .حديثة كمتطكرة ميارات تعمـ 

     

القدرة ب مكظؼ داخؿ الشركةيتمتع ال 12
كاالستفادة مف  عمى حؿ مشاكؿ العمؿ

 . بشكؿ فكرم كسريع   االخطاء
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( في المكاف االكثر ×عبر عف درجة مكافقتؾ عف كؿ مف ىذه العبارات التالية كذلؾ بكضع اشارة )

 مالئمة:

 

)التمكين و المتعمقة في التنمية االدارية  متغيراتتكنولوجيا المعمومات عمى  عالقة المحور الرابع 3
( في وزيادة الرغبة لدى الموظفين في التعمم من االخطاء السابقة  تحفيز وال, و االبداع  التطوير

 لديكم3الشركات الصناعية 

( في المكاف االكثر ×عبر عف درجة مكافقتؾ عف كؿ مف ىذه العبارات التالية كذلؾ بكضع اشارة )
 مة:ءمال

موافق  العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غيرموافق 
 بشدة

 التطكرات الحديثة لمتغيرات متابعة 13
لشركة الصناعية في االتنمية االدارية 

 استخداـ شبكة االنترنتب

     

 زيدت التنمية االدارية الجيدة في الشركة .1
مف انتاجية المكظؼ بالعمؿ مما ينعكس 
ايجابيا عمى كالئو كتحقيؽ الرضا 

 .الكظيفي

     

لتككف االفضؿ في مجاؿ  شركةالتسعى  11
قطاعيا الصناعي مف خالؿ تطكير 

 فيياالتنمية االدارية 

     

 المعرفة الكافيةل المكظؼ أصبح لد 11
مف و التي تمَكنبالتغيرات الحديثة ك 

 ؿ داخؿ الشركةتحقيؽ أىداؼ العم
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التي  المكظفيف تتحسف برامج تدريب 11
باستخداـ  تقدميا الشركة بشكؿ متزايد

 تكنكلكجيا المعمكمات

     

الشركة الصناعية عمميات تكاكب  11
التحفيز المستمرة لممكظفيف مما تزيد 

 رغبتيـ بالعمؿ كالتعمـ مف اخطائيـ  

     

تقكـ االدارة داخؿ الشركة عمى تمكيف  16
المكظفيف كالتكاصؿ معيـ باستخداـ 

 .تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة 

     

كتحفيز  كفرت الشركة برامج تطكير 11
لمكظفيف ا لميارات  مناسبةحديثة ك 

لدييا  في مجاؿ استخداـ تكنكلكجيا 
 المعمكمات  

     

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات تشجع  11
الجاىزية  مكظفيفال عمى اعطاء

كاالستعداد كالرغبة لمعمؿ خارج أكقات 
كاتقاف   سرعة إنجاز بسببالدكاـ الرسمي 

  بعض األعماؿ المطمكبة منيـ 

     

ىنالؾ قبكؿ لدل االدارة لمتغيير كالتأقمـ  12
مع المستجدات الجديدة  التي يطرحيا 

 قسـ التنمية االدارية بالشركة
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ىنالؾ شبكات اتصاؿ مفتكحة كمستمرة  .3
 بيف المكظفيف كاالدارة .

     

تقكـ االدارة داخؿ الشركة بتشجيع   31
 المكظفيف عمى االبداع كالتطكر

     

 فيما في محافظة الخميل  الصناعية  ةما ىي تطمعات الشركمن وجية نظرك3 

 عمى المدى البعيد ؟ التنمية االدارية  عمى ادارة تطويراليخص 
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 ( 2ممحؽ رقـ )

 أسماء المحكميف 

 جامعة الخميؿ د. محمد الجعبرم .1

 جامعة الخميؿ د. سمير أبك زنيد  .2

 جامعة بكليتكنؾ فمسطيف د. إسماعيؿ الركمي  .3

 جامعة بكليتكنؾ فمسطيف د. غساف شاىيف  .4

 جامعة بكليتكنؾ فمسطيف د. نانسي الرجعي  .5
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 الشركات التي تـ استيدافيا إلجراء الدراسة ( 3ممحؽ )

 الشارع البرٌدااللكترونً النشاطاالقتصاديالرئٌسً اسمالمنشاة

 المنطقةالصناعٌة   احجارالبناءغٌرالمشذبة منشارعبدالمهديبرقانمحجرو

 تفوح   احجارالبناءغٌرالمشذبة محجرومنشارنافذماجدحسٌنادرٌسللحجارةوالرخام

 قٌزون info@royal.ps األدواتالصحٌةمنالبالستٌك شركةروٌالالصناعٌةالتجارٌة

 ضاحٌةالرامة   بالجملةلألثاثالمنزلًالبٌع مفروشاتأزمٌر

 الشعابه   البٌعبالجملةللخضاروالفواكهالطازجة/معلبة/مجففة مشغلالحرمٌنلمنتجاتالعنب

 دورا orbitcosmetics1@yahoo.com البٌعبالجملةللعطورومستحضراتالتجمٌلوالصابونوموادالتنظٌف اوربتكوزمتكس

 شارعالسالم nazmizg@hotmail.com الحلوٌاتالسكرٌةوالسكاكر)التحتويالكاكاو( الغذائٌةمصنعالزغٌرللمنتجات

 المنطقةالصناعٌة eng-baselelias@hotmail.com الخرسانةالجاهزة شركةاالمٌرالعقارٌةاالستثمارٌة

 الدالٌةام zalloummix@gmail.com الخرسانةالجاهزة شركةزلوملالعمارم.خ.م

 تفوح sjco_clean@yahoo.com الصناعاتشبهالبالستٌكٌةواالسفنجالصناعً شركةاسجًسنقرطوجوٌحانالصناعٌةالتجارٌة

 حلحول ameeramco@yahoo.com العطورومستحضراتالتجمٌل شركةاالمٌرهومجدولٌنلموادالتجمٌل

 راسالجورة osama_1970m@hotmail.com المكسراتالمحمصة شركةمحامصالنتشهالتجارٌة

 تفوح info@juneidi.ps المٌاهالمعدنٌة شركةالنعمانللصناعاتالغذائٌةواالستثمار

 الحرس abukharshiqco@yahoo.com اٌسكرٌم شركةابوخرشٌقالتجارٌة

 تفوح al-buraq.co@hotmail.com اٌسكرٌم شركةالبراقانترناشونالالصناعٌةالتجارٌة

 واديالهرٌة bassamidais@yahoo.com إستنساخأشرطةودٌسكاتالكمبٌوتر شركةالٌزرللصناعةوالتجارة

 نمرة REBHE-1963@hotmail.com إنتاجالجلدالمدبوغ مصنعالبدويلدباغةالجلودواالحذٌة

 خلةحاضور ibrahim_9974@yahoo.com أجزاءاألحذٌة مشغلالجعبريلالحذٌة

 وادالقطع loaiqawasma@gmail.com أجزاءولوازماإلضاءةمنالبالستٌك ماسترلصناعةوتجارةالبالستٌك

 المنطقةالصناعٌة   أحجاربناءوأحجارتبلٌطمنحجرطبٌعًمشغولةاونصفمشغولة شركةاألطرشللحجارةوالرخامالعادٌةالعامة

 المنطقةالصناعٌة Info@Alanan-Marble.Com أحجاربناءوأحجارتبلٌطمنحجرطبٌعًمشغولةاونصفمشغولة واالستثمارشركةالعنانللمناشٌروالمحاجر

 راسالجورة info@tamimi.ps أدواتالمائدةوالمطبخوأصنافمنزلٌةللزٌنةمنالبورسلٌن شركةخزفالتمٌمًالعادٌةالعامة

 راسالجورة hebronglass@yahoo.com أدواتالمائدةوالمطبخوأصنافمنزلٌةللزٌنةمنالبورسلٌن مصنعزجاجوخزفالخلٌل

 حلحول info@golf.ps أدواتمائدةومطبخمنالبالستٌك شركةجولفبالستٌكالصناعٌة

 ضاحٌةالرامة hassouneh.co@gmail.com أدواتمائدةومطبخمنالبالستٌك شركةاٌلٌتللصناعاتالبالستٌكٌة

 قٌزون jelanco@eagle-flex.com أدواتنجارةوحدادة شركةاٌجلفلكسابرٌسٌف

 شارعالسالم info@alshark-co.com أسالكوعٌدانوأنابٌبوألواحواقطابلحامكهربائً شركةمصنعالشرقلاللكترود
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 المنطقةالصناعٌة   أصنافمنفخارعادي مشغلالقدسللفخار

 تفوح zeedan.ahmad@gmail.com أعمالالتجصٌصوالجبس مشغلفلسطٌنلكافةانواعالجبص

 ضاحٌةالزٌتون info@tigercovers.com أغطٌةاالرضوالجدرانواألسقفمنالبالستٌك شركةالنمرللشوادروخدماتاالعالن

 الحاووزالثانً admin@qasrawi.ps تجهٌزالبطاطا شركةالقصراويالتجارٌةالصناعٌة

 حلحول salahchips@yahoo.com تجهٌزالبطاطا شركةصالحالتجارٌةلصناعةالموادالغذائٌةمخم

 عٌصى mahareeq@hotmail.com تحضٌروغزلاأللٌافالنسٌجٌة،نسجالمنسوجات شركةالمحارٌقالتجارٌة

 قٌزون fatalistcompany@hotmail.com النسٌجٌة،نسجالمنسوجاتتحضٌروغزلاأللٌاف شركةفتلٌستالتجارٌةللحٌاكةوالنسٌج

شركةاالنظمةالموثوقةللكمبٌوتروتكنولوجٌاالمعلومات
 تحلٌلوتصمٌموبرمجةالنظم م.خ.م

info@trustedsystems.ps الحرس 

 المنطقةالصناعٌة info@ein-sarah.com والدلفنة)مٌثالوجٌاالمساحٌق(تشكٌلالمعادنبالطرقوالكبسوالسبك شركةعٌنسارةللصناعةوالتجارةالدولٌة

 حًالجامعة nasco-1981@hotmail.com تشكٌلالمعادنبالطرقوالكبسوالسبكوالدلفنة)مٌثالوجٌاالمساحٌق( شركةالنسٌماخوانللتجارةواالستثمار

 سعٌر adel147@outlook.sa جرانٌت مشغلعادلمحمدجراداتلقصالحجروالتعهدات

 اذنا ldnaquartiz@gmail.com جرانٌت معملرخاموشاٌشابوجحٌشه

 مربعةسبتة meskgroup@yahoo.it حفروطبعولحاموخراطةالمعادن شركةمسكجروبللرخاموالجرانٌت

 المصطفىللهندسةالمتقدمة
 خدماتالتدفئةوالتبرٌد

fayez-saadi@almostafa-

ahandsa.com 
 السموع

 بئرحرمالرامه sale.ihab@safco.ps خدماتالتركٌباتاألخرى شركةسٌفالٌنلتكنولوجٌاالمبانً

 عقبةتفوح kmtoyscompany@gmail.com دراجاتاطفال شركةكًامتوٌزالتجارٌةالصناعٌة

 طرٌقبئرالسبع Crystal@Palnet.com وصفائحوألواحزجاجعلىشكلكتل شركةكرٌستالابواسنٌنه

 عٌصى sbic_co@yahoo.com زجاجعلىشكلكتلوصفائحوألواح شركةشوٌكًاخوانالصناعٌةالتجارٌة

 بٌتكاحل info@petropal.ps زٌوتوشحومالسٌاراتوالمكائن بتروبال–الشركةالفلسطٌنٌةللزٌوتالمعدنٌة

لصناعةالقباناتوالموازٌنواالثاثالمعدنًمشركةنٌروخ
 صناعةاثاثمكتبً خم

info@nieroukh.ps واديالهرٌة 

 المنطقةالصناعٌة ayman@taqaddom.com صناعةاثاثمكتبً شركةالتقدملصناعةالقباناتوالموازٌنواألثاثالمعدنً

 الشاللة   اثاثمكتبًصناعة معرضشركةالتقدملصناعةالقباناتوالموازٌن

 بئرالسبع info@qneibi.com صناعةاألثاثالمنزلًالخشبً شركةاقنٌبًاخوانلتصنٌعالساللموخراطةاالخشاب

 جبلالرحمه info@mig-pal.com صناعةاألثاثالمنزلًالمعدنً المجمعالصناعًالحدٌثللتجارةوالصناعة

 المنطقةالصناعٌة alsalam_tile_factory@hotmail.com البالطاالسمنتًصناعة مصنعالسالمللطوبوالبالط

 بئرحرمالرامه hassouneh.co@gmail.com صناعةالصابونومستحضراتالتنظٌف شركةحسونةالنسرالتجارٌةالصناعٌة

 المنطقةالصناعٌة suffiancro@yahoo.com صناعةالصابونومستحضراتالتنظٌف شركةعاشورللمنظفاتالكٌماوٌه

 بئرالمحجر info@al-ahlia.ps صنعالورقالمقوىوالكرتونالمموج الشركةاالهلٌةلعلبالكرتون

 ترقومٌا carton.015yassin@outlook.com صنعالورقالمقوىوالكرتونالمموج شركةالقفٌشةلصناعةالكرتون
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 اذنا a.m.a2010@live.com األبوابوالشبابٌكوأجزاؤهاالمعدنٌةمنالحدٌدوالصلبصنع شركةاتشآيتًالصناعٌةالتجارٌة

 دورا aljoubeh@hotmail.com صنعاألبوابوالشبابٌكوأجزاؤهاالمعدنٌةمنالحدٌدوالصلب شركةالجعبةلالسالكالمعدنٌةوالصناعة

 الحاووزالثانً tossettishoes@yahoo.com صنعاألحذٌة شركةنٌوتوسٌتًلتجارةوصناعةاالحذٌة

 وادالتفاح naboly_f@hotmail.com صنعاألحذٌة شركةنابولًلصناعةاالحذٌة

 الشاللة shawer.anas@gmail.com صنعاألطباقواألوانًالمنزلٌةالورقٌة مصنعشاورللكاساتالورقٌة

 الزاهد   الصهرومواقدأفرانالصهرصنعاألفرانوأفران شركةٌافاللصناعاتالمعدنٌة

 البلدةالقدٌمة   صنعاألفرانوأفرانالصهرومواقدأفرانالصهر مصنعابوالحالوهلالدواتالمعدنٌة

 عٌنخٌرالدٌن   صنعالخبز مخابزعادلفنونااللٌة

 دوارالمنارة   صنعالخبز مخابزوحلوٌاتفنون

 المنطقةالصناعٌة   صنعالزٌوتالنباتٌةاالخرى شركةناجًشاورللتجارةوالصناعاتالغذائٌه

 ضاحٌةاسكانالبلدٌة mutaznajeeshawar@hotmail.com صنعالزٌوتالنباتٌةاالخرى شركةشاورلصناعةالطحٌنهواالستثمار

 امالدالٌة   صنعالزٌوتالنباتٌةاالخرى مصنعالزروللموادالغذائٌة

 واديالهرٌة bahaco@hotmail.com صنعالصنادٌقوعلبالتعبئة شركةالبهاءللتجارةواالستثمار

 ضاحٌةاسكانالبلدٌة   صنعالصهارٌجوالخزاناتواألوعٌةمنالمعادن مصنعنٌروخللسخاناتالشمسٌةوالتدفئةالمركزٌة

 المنطقةالصناعٌة   صنعالصهارٌجوالخزاناتواألوعٌةمنالمعادن محالتحمديغٌثلصناعةوتجارةالحدٌد

 بئرحرمالرامه info@herbawi.com صنعالفرشات شركةحرباويالصناعٌةالتجارٌة

 ترقومٌا info@universal.ps صنعالفرشات الشركةالعالمٌةلصناعةالفرشات

 عٌصى alshareef_sweets@yahoo.com الفطائروالحلوٌاتوالمخبوزاتالفاخرةصنع شركةالشرٌفلصناعةوتجارةالموادالغذائٌة

 راسالجورة   صنعالفطائروالحلوٌاتوالمخبوزاتالفاخرة شركةجنةالحلوٌات)برداٌسسوٌت(

 العدلشارع   صنعالفلزاتالثمٌنة/الفضة/الذهب/البالتٌن شركةالمٌسللمجوهراتالمساهمةالخصوصٌةالمحدودة

 بئرالمحجر   صنعالفلزاتالثمٌنة/الفضة/الذهب/البالتٌن مشغلالسجاللمجوهرات

 راسالجورة mremeilh@nbc-pal.com صنعالمشروباتالمرطبة شركةالمشروباتالوطنٌةم.خ.م

 الحراٌق forat.pal@gmail.com صنعالمشروباتالمرطبة شركةالفراتاالستثمارٌة

 الحاوز kar@hitco.ps صنعالمعكرونةوالشعٌرٌة الرحمنللمعكرونةوالموادالغذائٌةشركةخلٌل

 تفوح   صنعالمالبسمنموادمشتراة مشغلرمضانخلٌلاحمدخماٌسه

 مربعةسبتة   صنعالمالبسمنموادمشتراة محالتابوزٌنهلاللبسة

 طرٌقبٌتكاحل info@biozmzm.com اللدائنٌة)البالستٌك(صنعالمنتجات شركةبٌوزمزمللصناعاتالبالستٌكٌة

 بٌتكاحل faris134@hotmail.co.il صنعالمنتجاتاللدائنٌة)البالستٌك( مصنعاالتحادللتجارةوالصناعة

 امالدالٌة info@zane.ps صنعالمنتجاتاللدائنٌة)البالستٌك( شركةزٌنللصناعاتالبالستٌكٌة

 ترقومٌا palrubber@gmail.com صنعالمنتجاتالمطاطٌةاألخرى النتاجالقطعالمطاطٌةمصنعالدبابسة

 شارعالسالم info@alhaddadsteel.com صنعالمنتجاتالمعدنٌةاإلنشائٌة شركةالحدادلتشكٌلالمعادن
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 خربةقلقس anazmi@haddad.ps صنعالمنتجاتالمعدنٌةاإلنشائٌة شركةالحدادلالستثماروالتعدٌن

 بٌتعٌنون zaytona1993@gmail.com صنعالمنتجاتالمعدنٌةاإلنشائٌة شركةالزٌتونهلصناعةلوازمالبناء

 شارعالسالم faisalzaghal@hotmail.com صنعالمنتجاتالمعدنٌةاإلنشائٌة شركةفاسكرولصناعةالبراغً

 شراكةناصرالدٌنللكرتون
صنعالورق،الورقالمقوىالمموج،األوعٌةالمصنوعةمنالورق

 والورقالمقوى
co_murad_co@yahoo.com عقبةتفوح 

 شركةالراكوللصناعاتورقٌة
صنعالورق،الورقالمقوىالمموج،األوعٌةالمصنوعةمنالورق

 والورقالمقوى
 تفوح  

 ابواكتٌلة ladyfine96@yahoo.com الورقالصحًوالمنادٌلوالفوطصنع شركةلٌديفاٌنالصناعٌةالتجارٌة

 شارعالسالم info@pic.ps صنعأصنافأخرىمنالورقوالورقالمقوى شركةالمصنوعاتالورقٌهم.خ.م

 الحاووزالثانً roshdi@pbcc.ps صنعأصنافأخرىمنالورقوالورقالمقوى شركةبالبوكسللكرتون

 شارعالسالم info@aljuneidi.com صنعمنتجاتاأللبان الجنٌديلتصنٌعااللبانوالموادالغذائٌةشركة

 ترقومٌا   صنعمنصاتوألواحالتحمٌلالخشبٌة شركةاي.اي.بًلصناعةاالخشابوالمشاتٌح

 سنجر alighanm1989@hotmail.com صنعمنصاتوألواحالتحمٌلالخشبٌة شركةعلًغانموشركاهللساللمواالخشاب

 الحرس alittesam.press@gmail.com طباعةالكتبوالكراساتوالخلرائطوالكتبالموسٌقٌة)عدااإلعالن( مطابعاالعتصامالفنٌةللطباعةوالتجارة

 عٌنسارة hassandndis@hotmail.com والكتبالموسٌقٌة)عدااإلعالن(طباعةالكتبوالكراساتوالخلرائط داراالسراءللطباعةوالقرطاسٌة

 شارعطارقبنزٌاد zabayna@yahoo.com طحٌنالحبوب شركةالحامدٌنلتصنٌعوتجارةاالعالفوالحبوب

 المنطقةالصناعٌة   طحٌنالحبوب شراكةمطحنةاالمانهللحبوب

 الظاهرٌة   معاصرالزٌتون معصرةالجنوبلعصرالزٌتون

 شارعالسالم mustafa.pal@hotmail.com منتجاتاألغذٌةاألخرى مطاحنومحامصالبوادي

 بٌتكاحل info@zmzmco.com منتجاتالتغلٌفللسلعمنالبالستٌك شركةزمزمللصناعاتالبالستٌكٌةم.خ.م

 بئرحرمالرامه relation@zmzmco.com منتجاتالتغلٌفللسلعمنالبالستٌك شركةالرحاللصناعةوالتجارة

 المنطقةالصناعٌة   منتجاتالكسارات شركةأمزوناللكساراتوالمقاوالت

 ٌطا t_comking@yahoo.com منتجاتالكسارات شركةالشبلللكساراتوالمحاجر

 سنجر bayedfoods100@gmail.com منتجاتلحومطازجةاومجمدةاومعلبة شركةالفلوجةللموادالغذائٌةالصناعٌة
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