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إىل إخوتي وأخواتي ...

اصدقائي وخالني........

إخياءً واحرتاماً ....

حباً ووفاءً

إلَوم مجَعا أهدِ هذا البحث املتٌاضع داعًَا اهلل عز ًجل
أن ٌٍفقين يف هذي املرحلةً ،ان ٍنفعنا ًٍنفع امتنا بوذا اجلود إنى على كل شُء
قدٍر.

الباحث



ب

شكر وتقدير
ش ُكرُوا ِن ْعمَتَاللَّوإِنْكُنْتُمْإِيَّاهُ َتعْبُدُونَ
وَا ْ

الحهد هلل الذي بىعهتً تتم الصالحات ،والصالة والسالم عمى الحبيب الهصطفى وعمى آلً وصحبً
وهن سار عمى ٌديً إلى يوم الدين ،أها بعد..
اىطالقا هن قول رسولىا الحبيب هحهد ،صمى هللا عميً وسمم "هن لم يشكـر الىاس لم يشكر هللا عز
وجـل" .فإىىي أشكر هللا اول عمى جزيل عطاءي وهىً وكرهً وهن ثم أتقدم بالشك ــر والعرفـ ـ ــان إلى الدكتور/
راهز عزهي بدير– الهشــرف عمى ٌذي الرسال ــة لها قده ــً لمباحـث هن ىصح وارشـ ـ ــاد وتوجيً طيم ــة فتـرة اعــداد
ٌذي الرسالـ ــة ،فضال عن دوري الكبير في إخراج ٌذي الرسالة إلى الىور.
كها وأتقدم بعظيم الشكر لمدكتور /ساهي أبو ىاصر ،عمى تشريفً لي كهىاقش داخمي ،والشكر
هوصول إلى الدكتور /ساهي ابو الروس ،عمى تشريفً لي كهىاقش خارجي ،وعمى توجيٍاتٍم السديدة
وىصائحٍم العمهية القيهة التي بال شك أثرت البحث وأغىتً.
كذلك ل يفوتىي أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جهيع العاهمين في شركات هجهوعة التصالت
الفمسطيىية في قطاع غزة قيد الدراسة (شركة جوال – شركة التصالت – شركة حضارة – شركة بالهيديا)
لها قدهوي لي هن تسٍيالت وتعاون كان لٍا الثر الكبير في تحقيق اٌداف الدراسة .وأخص بالشكر أ.
غصون هسعود هن هجهوعة التصالت الفمسطيىية ،كها أشكر جهيع األساتذة الذين ساٌهوا في تحكيم
الستباىة ،لها كان لىصائحٍم هن عون وفائدة.

ختام ًا ال يطعين إال أن أشكس مجيع األشداص الرين ضاهنوا يف إجناح هرا الدزاضة ضواء بتوجيى أو
معونة  ،فجصاهه اهلل عين خرياً وجعل ذلك يف ميصان حطناتوه
الباحث

ج

ممخص الدراسة
تٍدف ٌذي الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين الجٍزة الذكية وكفاءة العهميات الدارية لهجهوعة
التصالت الفمسطيىية في قطاع غزة.

واعتهد الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي ،وتم استخدام الستباىة كأداة لمدراسة هستخدهاً العيىة العشوائية

الطبقية لستطالع أراء عيىة الدراسة والهكوىة هن ( )98هوظف وهوظفة هن فئة الداريين العاهمين في الشركات
الربعة العاهمة في قطاع غزة هن شركات هجهوعة التصالت وٌي (شركة جوال ،شركة التصالت ،شركة بال

هيديا ،شركة حضارة) وقد بمغت عدد الستباىات الهستردة ( )70بىسبة هقدارٌا (.)%71.43

وقد أظيرت الدراسة عدد من النتائج أىميا:
 وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين األجٍزة الذكية وكفاءة العهميات اإلدارية ،حيث أشارت الىتائجإلى وجود ارتباط إيجابي يجهع بين الهكوىات األربعة لمجٍاز الذكي وٌي (الخصائص ،برىاهج

التشغيل ،التطبيقات الهتوفرة  ،الشبكات الهتوفرة) هع كفاءة العهميات اإلدارية.

 توفير األجٍزة الذكية لمعاهمين يساٌم في رفع كفاءة العهميات اإلدارية بهجهوعة التصالتالفمسطيىية.

 تهثل األجٍزة الذكية حقالً تكىموجياً حديثاً ولسيها سٍولة تطوير تطبيقاتً واهكاىية العهل هن أيهكان هها يؤدي الى توفير قدرات واسعة لهىظهات األعهال في التهيز والتفوق والريادة واإلبداع

وتحقيق الكفاءة في عهمياتٍا الهختمفة.

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة  α ≤ 0.05بين الجٍاز الذكي وبين كفاءةالعهميات اإلدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة .تعزى لمهتغيرات الشخصية

(الجىس ،التخصص العمهي ،الهؤٌل العمهي ،سىوات الخبرة ،هكان العهل ،العهر).

كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا:

 العهل عمى تطوير الهزيد هن التطبيقات اإلدارية وهوائهتٍا هع األجٍزة الذكية حتى يتهكن الهوظفينهن أداء هٍاهٍم اإلدارية هن أي هكان في العالم.

 السعي لتحقيق هستوى جودة أعمى في الخدهات الهقدهة لمزبائن حسب توقعاتٍم وذلك هن خاللالعهل عمى تطوير شبكة شركة جوال وقدرتٍا عمى تشغيل الجيل الثالث والرابع الذي سيكون لً

األثر في رفع جودة الخدهات الهقدهة لمزبائن.

 إقاهة دورات تدريبية لمعاهمين لتعمم الهزيد حول خصائص األجٍزة الذكية ،وخاصة الخصائصالهتعمقة بالىواحي اإلدارية ،حيث البيئة التي تعهل عميٍا التطبيقات الهتوفرة ،فضالً عن طرق األهان
والحهاية وهشاركة الهمفات والحفاظ عمى سريتٍا.

د

ABSTRACT
This study aims to identify the relationship between smart devices and the efficiency of
the administrative operations of Paltel Group in the Gaza Strip. The researcher used the
descriptive analytical approach in analyzing and describing this relationship. The researcher
employed the questionnaire as the study tool, and used a stratified random sample to gather
information from the study sample which consists of (98) administrative employees from both
genders working at Paltel Group's four companies operating in the Gaza Strip (Jawwal, Paltel
"fixed telephony", Hadara, and Palmedia.)
(70) questionnaires representing (71.43%) of the study population were collected.
The study concluded a number of important findings as follows:
- There is a statistically significant difference between smart devices and the efficiency of
the administrative operations. The findings showed that there is a positive connection
among the four components of smart devices which are (features, operating system,
available applications, and available networks.) and the efficiency of the administrative
operations.
- There is a relationship between the available applications of the smart devices and the
efficiency of the administrative operations of Paltel Group in the Gaza Strip.
- There is a relationship between the available networks of the smart devices and the
efficiency of the administrative operations of Paltel Group in the Gaza Strip.
- There is a relationship between the available operating system of the devices and the
efficiency of the administrative operations of Paltel Group in the Gaza Strip.
- There is a relationship between the type of the smart devices and the efficiency of the
administrative operations of Paltel Group in the Gaza Strip.
- There are no statistically significant differences at level α ≤ 0.05 between the devices and
the efficiency of the administrative operations of Paltel Group in the Gaza Strip due to
personal variables (gender, major, qualification, work experience, work place, and age.)
The study offered many recommendations such as:
- Working on developing more administrative applications and adapting it with smart
devices so that employees can accomplish their administrative tasks from anywhere
around the world.
- Seeking to achieve a higher level of quality in the services provided for customers
through working on developing Jawwal company network and its ability to operate the
third and fourth generations which will consequently improve the quality of services
provided for customers.
- Carrying of training for employees about smart devices features such administrative ones
and related ones to security and protecting files and sharing.
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انفصم األول
اإلطــار انعاو نهدراصــت

1

المقدمة:
يهتاز العصر الحالي بالتغيرات والتطورات الهتسارعة في القطاعات الهختمفة وبشكل أكبر في قطاع تكىولوجيا
الهعموهات والتصالت هها يخمق الحاجة لهواكبة تمك التغيرات والتطورات لتعظيم الستفادة هىٍا وتجاوز
التحديات التي تفرزٌا ،وفي ٌذا الطار فإن هن واجب الدارة اختيار ها يالئهٍا هن تمك الدوات التكىولوجية

ووسائل التصال الحديثة بالوقت الهىاسب وبالتكمفة الهىاسبة واستخداهٍا استخداهاً اهثل

الدارية الهختمفة لمهىظهة.

في العهميات

وهع الستخدام الواسع لألجٍزة الذكية ،ووجود أجٍزة الجيل الثالث والرابع هع وفرة التطبيقات التي تُىصب
عمى ٌذي األجٍزة أصبح باإلهكان تجهيع البياىات في اوقات ٌاهة وبسرعة فائقة وارسال تمك الهعموهات إلى
الدائرة الهختصة هها اوجد لمهىظهات طرق جديدة تسٍل العهميات داخمٍا وتساعد الدارة في عهميات اتخاذ

القرار وصول الى زيادة القدرة التىافسية وتحقيق الٌداف الستراتيجية لمهىظهة والرتقاء بأداء عاهميٍا

(الغاهدي .)2012 ،

ويعد ربط توظيف استخدام األجٍزة الذكية في الهؤسسات والهىظهات بكفاءة العهميات الدارية ٌو هن

الهوضوعات الحديثة والهتقدهة حيث ظٍرت بعض الهحاولت الجادة لقياسٍا في عصر تسودي تغيرات

تكىولوجية سريعة عمى الهستوى الهحمي والعالهي واىعكاس كل ذلك عمى هستويات كفاءة العهميات لإلدارة
لتحقق أكبر قدر هن الهخرجات والىتائج الهرجوة حسب الخطط والبراهج لمهىظهة بأقل كم ههكن هن

الهدخالت والهوارد.

"ان هن األٌهية بهكان تطوير قطاع التصالت وتكىولوجيا الهعموهات في األراضي الفمسطيىية والرتقاء بً

ليكون هحركاً لىهو اقتصادي هستدام ضهن القطاعات القادرة عمى تحسين الحالة القتصادية في قطاع غزة"
(الهجمس القتصادي الفمسطيىي لمتىهية والعهار -بكدار .)2008 ،

وٌذي القدرة عمى التحسين ىاتجة عن الدور الرئيسي الذي يقوم بً ٌذا القطاع هع بقية قطاعات الىتاج في

زيادة الدخل ا لقوهي وتقميل هعدل البطالة اضافة الى تقميل العتهاد عمى الخدهات والهىتجات الهستوردة
وبالتالي ارساء اسس التقدم والىهو في باقي الهجالت السياسية والجتهاعية (عاصم .)2013 ،

وألجل ذلك فاىً هن الواجب البحث عن اليات لتىهية قطاع التصالت وتكىولوجيا الهعموهات في فمسطين

وتطوير قدرات العاهمين بً ،ورفع كفاءة العهميات الدارية لهىشئاتً ،لها لموضع الفمسطيىي هن حالة خاصة
ىتيجة الظروف السياسية والقتصادية التي هر بٍا وها زال يهر بٍا بسبب الحتالل الصٍيوىي الذي عهل

جاٌدا عمى تقويض أي جٍود لبىاء قطاع صىاعي قوي قادر عمى القيام بدوري الساسي في عهمية التىهية

الشاهمة لمهجتهع وهواكبة التطورات التكىولوجية الهطبقة في الدول الهحيطة.
أوالً :مشكمة الدراسة:

لقد اصبح الٌتهام بالسموك الىساىي في الهؤسسات هن اٌم عواهل ىجاحٍا ،لذلك هن الضروري الستجابة

لحاجات العاهمين وهتطمباتٍم وعميٍم يتوقف زيادة الكفاءة الىتاجية وتحسيىٍا ،وقد اظٍرت العديد هن
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الدراسات ان قبول الفراد لعهمٍم يولد لديٍم هشاعر الرضا وعدم اىسجاهٍم يولد ضغوط العهل والذي يؤدي
الى عدم التزان الىفسي والذي يىعكس بدوري عمى الداء والىتاجية (جمعود.)2008 ،

تزداد تمك الضغوط عمى الهوظفين في هجال التصالت ىظ ار لمتطورات العالهية في ٌذا الهجال هها يولد

بعض الرباك في العهل لدى الهوظفين وتحهيمٍم اعباء اضافية الذي يؤدي بدوري الى اىخفاض الروح

الهعىوية والشعور باإلحباط والضرابات الصحية والىفسية ويمقي عمى الشركة تحديات كبيرة لتحقيق اٌدافٍا

(بىات.)2009 ،

وٌذا التطور الذي أفرزي عصر ثورة الهعموهات والىفجار التكىولوجي أوجد عدة هشكالت  ،هىٍا ها ٌو ىفسي

وهىٍا ها ٌو تكىولوجي واقتصادي واجتهاعي .لذلك كان هن الهحتم عمى الهىظهات أن تستجيب لٍذي
التطورات بإحداث التعديالت التي تواكب ٌذي التطورات وتكون ٌذي الستجابة عن طريق األفكار الجديدة

واألساليب الحديثة التي تهكن الهىظهات هن هواجٍة التحديات والهشكالت (عوض.)2012 ،

وعهوها يهكن الجزم بأن إدخال تقىيات الهعموهات والتصالت ٌو ثورة حقيقية في اإلدارة لها يحدثً هن
تغيير في أسموب العهل اإلداري وفعاليتً وأدائً (.)Yogesh, 2002

ٌذا وتعرف "التقىيات الحديثة بأىٍا األجٍزة وها يتعمق بٍا هن شبكات ،وىظم التشغيل ،والبراهج " (القاسم ،

.)2005

وفي ظل التطور الكبير لألجٍزة ولها اصبح لٍا هن دور هٍم في حياتىا اليوهية يحاول الجهيع تطوير

اجٍزتٍم بل اقتىاء األجٍزة الحديثة " الذكية " لتمبية احتياجاتٍم ورغباتٍم ).)Cavus,2008

وفي الهسح الذي أجرتً "إيسىتكس" عمى اإلىترىت في عام  2013وضح حوالي  %59هن الهوظفين الذين

ترتبط أعهالٍم بالحاسوب  ،أن استخدام الٍواتف الذكية والحواسيب الموحية زاد هن إىتاجيتٍم ،وأشار %27
هىٍم إلى سٍولة العهل عن ُبعد.

وبىاء عمى الهسح السابق وكون ان ٌذا العصر ٌو عصر األجٍزة الذكية كأحد اٌم هكوىات التقىيات الحديثة

الهستخدهة في عالم تكىولوجيا الهعموهات فأن ٌذي الدراسة تحاول هعرفة عالقة األجٍزة الذكية وكفاءة

العهميات الدارية في هجتهع الدراسة "هجهوعة التصالت الفمسطيىية" كوىٍا الهساٌم الكبر في قطاع
تكىولوجيا الهعموهات والتصالت في قطاع غزة وهن خالل هعرفة تمك العالقة تستطيع الهجهوعة الوقوف
عمى أي هن هواضع الخمل في استخداهٍا لألجٍزة الذكية فيها يتعمق بالعهميات الدارية وبالتالي القدرة عمى

تعظيم الستفادة ورفع كفاءة العهميات الدارية باستخدام ٌذي األجٍزة الذكية.
وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما عالقة استخدام األجيزة الذكية بكفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال الرئيس ال بد من اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية :

 ٌل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين خصائص الجٍاز الذكي وكفاءة العهميات الداريةفي هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة؟
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 ٌل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين البرهجيات الهستخدهة في الجٍاز الذكي وكفاءةالعهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة؟

 ٌل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي وكفاءة العهمياتالدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة؟

 ٌل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي وكفاءة العهمياتالدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة؟

 ٌل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات الهبحوثين حول استخدام األجٍزة الذكيةفي هجهوعة التصالت الفمسطيىية تعزى إلى الهتغيرات الديهوغرافية اآلتية( :الجىس ،العهر،

الهؤٌل العمهي ،الهسهى الوظيفي ،هكان العهل ،سىوات الخدهة).

 ٌل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات الهبحوثين حول كفاءة العهميات الداريةفي هجهوعة التصالت الفمسطيىية تعزى إلى الهتغيرات الديهوغرافية اآلتية( :الجىس ،العهر،

الهؤٌل العمهي ،الهسهى الوظيفي ،هكان العهل ،سىوات الخدهة).
ثانياً :متغيرات الدراسة:

تتضهن هتغيرات الدراسة ،هكوىات الجٍاز الصمبة (خصائص الجٍاز الذكي )  Hardwareوالتطبيقات

الهتوفرة لمجٍاز الذكي  Software & Appsو برىاهج التشغيل  Operating Systemوالشبكات الهتوفرة
لمجٍاز الذكي (هتغيرات هستقمة) وكفاءة العهميات الدارية (هتغير تابع).

الهتغير التابع :كفاءة العهميات الدارية .
الهتغيرات الهستقمة:

هن سهات الٍواتف الذكية توافر ىظام تشغيل هثبت عميٍا يطمق عميً  ،Operating Systemوٌو عبارة
عن هجهوعة هن األواهر والتعميهات التي تعهل هعا إلدارة الٍاتف وهكوىاتً الهختمفة هثل الشاشة ،الهعالج،

الكاهيرا ،أو بهعىى آخر ٌو ٌهزة الوصل بين هكوىات الٍاتف الصمبة  Hardwareوالتطبيقات الخاصة بً

 Softwareوالتي تتيح لمهستخدم هن الستفادة هن الجٍاز عمى أكهل وجًٍ (اهام.(2013 ،

كها تعد الشبكة هن التقىيات التي تهكىك هن إجراء اتصال عالي السرعة باإلىترىت وهن الىقاط الهٍهة التي

تهىح الٍاتف صفة الذكاء ٌي دعهً لشبكات الجيل الثالث أو الرابع ليس ٌذا فقط بل دعهً لخدهات الواي-

فاي بالهعايير الحديثة لٍا ودعهً لبعض التقىيات هثل تقىية اتصال الهدى القريب او الهعروفة بـNFC

 Near field communicationوأىظهة الهالحة والهعروفة بـ Global Positioning System GPS

(اهام.(2013 ،

وبىاء عمى ها تقدم فإن الٍواتف الذكية ٌي جزء هن األجٍزة الذكية وتحهل ىفس خصائصٍا وههيزاتٍا يهكن

حصر الهتغيرات الهستقمة الخاصة باألجٍزة الذكية بالهتغيرات التالية :
 خصائص الجٍاز " هكوىات الجٍاز الصمبة " Hardware
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 التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز Software & Apps
 برىاهج التشغيل الخاص بالجٍاز الذكي Operating System
 الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي

وعميً يهكن توضيح هتغيرات الدراسة هن خالل الشكل اآلتي:

شكل رقم ( :)1.1متغيرات الدراسة
المصدر :جرد بواسطة الباحث بالرجوع الى (امام)2013 ،

ثالثاً :فرضيات الدراسة:

 oالفرضية الرئيسية االولى
توجد عالقة ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) (α ≤ 0.05بين األجٍزة الذكية وبين كفاءة

العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة.

ومنيا ينبثق الفرضيات الفرعية التالية

 توجد عالقة ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) (α ≤ 0.05بين خصائص الجٍاز الذكي وبين
كفاءة العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة .

 توجد عالقة ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) (α ≤ 0.05بين توفر برىاهج التشغيل
الهستخدم في الجٍاز الذكي وبين كفاءة العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع

غزة .

5

 توجد عالقة ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) (α ≤ 0.05بين الشبكات الهتوفرة لمجٍاز
الذكي وبين كفاءة العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة .

 توجد عالقة ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة ) (α ≤ 0.05بين التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز
الذكي وبين كفاءة العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة .
 oالفرضية الرئيسية الثانية

توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات الهبحوثين عىد هستوى دللة) (α ≤ 0.05حول استخدام

األجٍزة الذكية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى الهتغيرات الديهوغرافية اآلتية:
(الجىس ،العهر ،الهؤٌل العمهي ،الهسهى الوظيفي ،هكان العهل ،سىوات الخدهة).
 oالفرضية الرئيسية الثالثة

توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات الهبحوثين عىد هستوى دللة ) (α ≤ 0.05حول كفاءة
العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى الهتغيرات الديهوغرافية

اآلتية( :الجىس ،العهر ،الهؤٌل العمهي ،الهسهى الوظيفي ،هكان العهل ،سىوات الخدهة).
رابعاً :أىداف الدراسة:

 توضيح طبيعة العالقة بين األجٍزة الذكية وكفاءة العهميات الدارية لهجهوعة التصالت الفمسطيىيةفي قطاع غزة.

 تحديد العىاصر التي يرتكز عميٍا استخدام األجٍزة الذكية وعالقة كل هىٍا بكفاءة العهميات الداريةلمهجهوعة.

 -التوصل الى ىتائج هحددة وهن ثم التعرف عمى هتطمبات تطبيق تمك الىتائج هن قبل الشركات

العاهمة في قطاع تكىولوجيا الهعموهات والتصالت بٍدف تعزيز قدراتٍا وتهيزٌا وصول الى تحقيق

اٌداف التي وجدت ألجمٍا.

 تساٌم الدراسة في تطوير الطرق والساليب الدارية الهستخدهة في الشركات العاهمة في قطاعتكىولوجيا الهعموهات والتصالت والتي يهكن اتباعٍا لتحقيق هيزات اضافية في جواىب العهل

الهختمفة.

خامساً :أىمية الدراسة:

تتهثل أٌهية الدراسة بالجواىب التالية:
 صمة الدراسة بهوضوع تكىولوجيا الهعموهات والتصالت ،وٌو هحور ٌام جدا لتطوير العهميةالدارية خصوصا في ظروف العولهة والهىافسة العالية.

 تىاول الدراسة لهوضوع " األجٍزة الذكية" بوصفٍا هن التقىيات الهستخدهة حديثا في هجالت الدارةوعالقتٍا بكفاءة العهميات الدارية .
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 هحاولة تقديم هفٍوم استخدام األجٍزة الذكية الداري بها يتفق هع الفكر الداري الحديث ليكونهساٌهاً في ىهو الهىشآت وتقدهٍا.

 تفتح ٌذي الدراسة لمباحثين آفاقاً جديدة ألبحاث أخرى هرتبطة بهوضوعات هعاصرة لتحسين العهلوالىتاجية.

سادساً :مصطمحات الدراسة:
 -العمميات االدارية:

يقصد بالعهمية اإلدارية تمك العهمية الهتكاهمة التي تضم الوظائف الرئيسية لإلدارة والتي يتم ههارستٍا

في جهيع الهىظهات عمى اختالف طبيعة ىشاطٍا أو أحجاهٍا ،أو في جهيع الهستويات اإلدارية في
الهىظهة الواحدة (عبد العميم.)2007 ،

اما الباحث فيعرف العمميات اإلدارية بأىٍا " هجهوعة هن الىشطة التي يهارسٍا القائهون باإلدارة في
هختمف الهىظهات بغض الىظر عن ىوعيتٍا أو حجهٍا ويشهل ذلك عهميات التخطيط والتىظيم
والتوجيً والقيادة والرقابة هن أجل تحقيق ٌدف هعين".

 -كفاءة العمميات االدارية :

يعرف الباحث كفاءة العمميات االدارية إجرائياً بهدى تحقيق األٌداف لمعهميات الدارية الهختمفة
بأقل تكمفة وبالتالي فٍي تقاس بالعالقة بين الىتائج الهحققة لمعهميات الدارية الهختمفة والٌداف

الهرسوهة.

 الجياز الذكي:الجٍاز الذكي ٌو جٍاز إلكتروىي ،هرتبط بشكل عام بأجٍزة أخرى أو شبكات لسمكية عبر

بروتوكولت هختمفة هثل البموتوث ،والواي فاي ،والـ ـ  3Gوغيرٌا ،والتي يهكىٍا العهل إلى حد ها

بشكل تفاعمي وهستقل .ويعتقد عمى ىطاق واسع أن ٌذا الىوع هن األجٍزة سوف يتفوق عمى أي هن
أشكال الحواسب الذكية والتصالت األخرى في وقت قصير جدا ،بشكل اخر ،تعتبر هحف از هفيدا

لإلىترىت .وٌىاك عدة أىواع بارزة هن األجٍزة الذكية حتى تاريخ كتابة ٌذا التقرير وٌي الٍواتف
الذكية (هثل اي فون  iPhoneأو هعظم األجٍزة التي تعهل بىظام التشغيل أىدرويد) ،التابمت

( Tablet PCsهثل أبل واآلي باد أو جوجل ىيكزس ،)7والساعات الذكية الـ()Smart watches
 ،كذلك العصابات الذكية وسالسل الهفاتيح الذكية smart bands and smart keychains

(.(Jamshidi, 2005

ويعرف الباحث الجياز الذكي إجرائياً بأىً الجٍاز اللكتروىي القادر عمى الرتباط بشكل عام بأجٍزة أخرى
وشبكات هختمفة عبر بروتوكولت هتىوعة هثل الواي فاي و 4Gويهكن تحهيل تطبيقات عديدة ألغراض

هختمفة سواء كاىت لمهرح والتسمية او لمتعمم او لمعهل والدراسة.
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انفصم انثاني
اإلطــار اننظــزي
المبحــث األول :كفاءة العمميات اإلدارية
المبحث الثاني :األجيزة الذكية
المبحث الثالث :مجموعة االتصاالت الفمسطينية

8

المبحث األول :كفاءة العمميات اإلدارية
مقدمة:
العهمية الدارية ٌي هجهوعة هن الىشطة التي يهارسٍا القائهون باإلدارة في هختمف الهىظهات بغض الىظر
عن ىوعيتٍا أو حجهٍا ويشهل ذلك عهميات التخطيط والتىظيم والتوجيً والقيادة والرقابة هن أجل تحقيق ٌدف

هعين.

يعد الوظيفة األولى هن وظائف اإلدارة ،فٍو القاعدة التي تقوم عميٍا الوظائف اإلدارية
إن التخطيط غالبا ها ّ
األخرى .والتخطيط عهمية هستهرة تتضهن تحديد طريقة سير األهور لإلجابة عن األسئمة هثل هاذا يجب أن
ىفعل ،وهن يقوم بً ،وأين ،وهتى ،وكيف.

أها التىظيم فٍو عبارة عن الشكل الذي تبدو فيً اية هجهوعة هن األفراد تشترك في تحقيق ٌدف هعين هن

خالل توحيد جٍودٌا الفردية بشكل هرتب وهحسوس في أي هىظهة لتىفيذ السياسات الهرسوهة بأكبر كفاءة.

ٌذا ويكهن جوٌر وظيفة التوجيً في إصدار التعميهات والتوجيٍات واإلرشادات هع القدرة عمى التأثير في

سموك الفراد لضهان تركيز جٍودٌم وتعبئة طاقاتٍم حول الٍدف الهىشود.

إن التّخطيط ،والتىظيم ،والتوجيً يجب أن يتابعوا لمحفاظ عمى كفاءتٍم وفاعميتٍم .لذلك فالرقابة آخر العهميات
كل هن ٌذي العهميات لتقييم أداء الهىظّهة تجاي تحقيق أٌدافٍا.
األربعة لإلدارة ،وٌي
ّ
الهعىية بالفعل بهتابعة ّ
ولضهان ىجاح أي هىظهة وتحقيق اٌدافٍا فإن ىجاح الهىظهات يتوقف عمى هعدل كفاءة عهمياتٍا الدارية

وقدرتٍا عمى تحقيق األٌداف الهسطرة لٍا وٌذا بالعتهاد عمى كافة األطراف الهعىية هن ادارة وهالك وعهال
وها يحكهٍم هن سموك يات وأخالقيات هٍىية حيث يتحدد ىجاح هىظهات األعهال عمى أساس قدرتٍا عمى

التىافس وضهان وجودٌا واستهرارٌا.
أوالً :العمميات االدارية:

يقصد بالعهمية اإلدارية تمك العهمية الهتكاهمة التي تضم الوظائف الرئيسية لإلدارة والتي يتم ههارستٍا في

جهيع الهىظهات عمى اختالف طبيعة ىشاطٍا أو أحجاهٍا ،أو في جهيع الهستويات اإلدارية في الهىظهة

الواحدة (عبد العميم.)2007 ،

وٌي كذلك أعهال وىشاطات هحددة يؤدي تىفيذٌا إلى حسن سير العهل في الهؤسسة ،وبالتالي تحقيق أٌداف

الهؤسسة الهتهثل بالبقاء ،والىهو ،والزدٌار ،وٌي التخطيط ،والتوجيً والقيادة ،والرقابة اإلدارية ،واتخاذ
الق اررات ،والتصال (عميهات.)2007 ،

وتعرف العهمية الدارية بأىٍا عهل يقوم بً شخص يدعى الهدير أيا كان هىصبً الداري ،وٌذا العهل يتضهن
عددا هن الىشطة يعتهد تىفيذٌا عمى هجهوعة هن الهبادئ والسس والصول والقواعد الدارية ،يستعين بٍا

في تسيير العهل وادارة شؤوىً وتحقيق اٌداف الهىظهة (عقيمي.)1996 ،
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وهن بين التعريفات الهبكرة لوظائف اإلدارة ذلك التعريف الخاص بٍىري فايول  Fayolحيث يرى أن "وظائف
اإلدارة ٌي التخطيط والتىظيم والقيادة والتىسيق والرقابة" أها ىيوهان وسهر  Newman & Summerفإىٍها
يعتقدان أن العهمية اإلدارية ٌي "التخطيط والتىظيم والتىسيق والتوجيً والرقابة" (عساف.)2005 ،

وبالرغم هن أىىا ىالحظ وجود بعض التفاوت في التعريفات الهعاصر لمعهمية اإلدارية ،حيث يركز البعض

عمى عىصر رئيسي هن عىاصر ٌذي الوظيفة وٌو القيادة ،بيىها يركز البعض اآلخر عمى الوظيفة ككل التي
تضم القيادة والتأثير والتحفيز والتصال فإىىا ىهيل إلى التعريف الذي يظٍر أن العهمية اإلدارية تتهثل في

التخطيط والتىظيم والتوجيً والرقابة.

وبىاء عمى ها سبق يعرف الباحث العهمية الدارية أىٍا :هجهوعة هن الىشطة التي يهارسٍا القائهون باإلدارة
في هختمف الهىظهات بغض الىظر عن ىوعيتٍا أو حجهٍا ويشهل ذلك عهميات التخطيط والتىظيم والتوجيً

والقيادة والرقابة هن أجل تحقيق ٌدف هعين.

ويرى الباحث هن خالل التعريفات السابقة أىً يهكن تحديد عىاصر العهمية الدارية واستعراضٍا عمى الىحو

التالي :التخطيط ،التىظيم ،التوجيً والقيادة ،والرقابة.
 عناصر العممية اإلدارية:

بىاء عمى ها سبق ٌىاك اربع عىاصر لمعهمية الدارية ٌي:
 التخطيط.
 التىظيم.

 التوجيً والقيادة.
 الرقابة.
 .1التخطيط:
يعد الوظيفة األولى هن وظائف اإلدارة ،فٍي القاعدة التي تقوم عميٍا
يرى الباحث ان التخطيط غالبا ها ّ
الوظائف اإلدارية األخرى .والتخطيط عهمية هستهرة تتضهن تحديد طريقة سير األهور لإلجابة عن
األسئمة هثل هاذا يجب أن ىفعل ،وهن يقوم بً ،وأين ،وهتى ،وكيف .بواسطة التخطيط يتهكن الهدير إلى

حد كبير هن تحديد األىشطة التىظيهية الالزهة لتحقيق األٌداف.
 1.1تعريف التخطيط:

التخطيط ٌو التفكير في الهستقبل ،أو تحديد الهٍام الالزهة لتحقيق األٌداف التىظيهية ،وكيف وهتى

يتم القيام بٍا هن خالل وضع الستراتيجيات التي تهكن الهدير هن تحقيقٍا ،او عهمية وضع وتحديد
البدائل لألٌداف ،والخطط والبراهج ،والسياسات ،والجراءات ،واختيار البديل األفضل والتي يهكن
هن خاللً تحقيق أٌداف الهىظهة في ضوء الهوارد الهادية والبشرية الهتاحة لمهىظهة (هصطفى،

.)2007
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واعتبر ٌايهان وسكوت ( )Haimann & Scotعهمية التخطيط ،بأىٍا وظيفة الذكاء في الدارة إذ
عرف التخطيط عمى أىً عهمية جهع الهعموهات ،وتحديد األٌداف ،والسياسات ،وتحديد

الستراتيجيات ،التي يجب أن تتبعٍا الهىظهة (حسين.)2007 ،

كها يعرف التخطيط بأىً تمك العهمية الخاصة بتحديد كل األٌداف الهراد تحقيقٍا ،وخطط العهل

والتصرفات الهىاسبة لتحقيق ٌذي األٌداف (.) Stoner ,1996

ويعرف الباحث التخطيط اىً التفكير الهىظم الذي يسبق عهمية التىفيذ هن خالل استقراء الهاضي

ودراسة الحاضر والتىبؤ بالهستقبل إلعداد الق اررات الهطموبة لتحقيق الٍدف بالوسائل الفعالة.

 1.2أىمية التخطيط:

التخ طيط يساعد الهدير والهوظفين في إهكاىية التىبؤ بسموكٍم ،وتحديد احتياجاتٍم ورغباتٍم هن
خالل الخطة الهوضوعة ،والتي تعد جزءاً هن التخطيط طويل األهد لذلك يىبغي عمى الهدير عىد
وضعً لخطتً أن يسأل ىفسً األسئمة التالية هاذا أريد؟ وهن استٍدف؟ وها اإلهكاىيات الهادية

والبشرية الهتاحة (الحريري.)2007 ،

والتخطيط يساعد عمى التعاهل هع العواهل الطارئة الهفاجئة غير الهتوقعة بكفاءة ،وٌذا يقمل الٍدر

اإلداري ,ويساعد في تحقيق الوظائف اإلدارية األخرى هن تىظيم ،وتوجيً ،ورقابة ،بشكل أفضل .كها
ويساٌم التخطيط في ادارة الوقت ،وهىع الرتجال والمجوء إلى التجربة والخطأ ،ويتضهن التخطيط
الربط بين الهاضي ،والحاضر والهستقبل  ،ويساعد عمى التىسيق بين األىشطة الرئيسية والفرعية إذ

أىً يحدد أداء كل هرحمة هن هراحل العهل ،ويعهل عمى توفير الهعموهات والبياىات ,ويعهل عمى
حسن استغالل الهوارد واإلهكاىات الهتاحة ،وبالتالي يعهل عمى تخفيض التكاليف ,ويوضح أٌداف

الهىظهة هن خالل زيادة الخدهات ،ويؤدي الى زيادة فاعمية الهديرين ,ويعتبر التخطيط هرحمة
أساسية هن هراحل العهمية اإلدارية الهتكاهمة تقود إلى اتخاذ القرار وتحدي الرؤية ،والرسالة ،وتحقيق

األٌداف وٌذا ها أكدي (حسين.)2007 ،

التخطيط ٌو أساس الرقابة ،حيث أىً بدون خطط هحددة لألٌداف ل يهكن تحديد الهعايير التي

ستستخدم في ههارسة عهمية الرقابة عمى األداء الفعمي ،وهن ثم كشف الىحرافات والعهل عمى

تصحيحٍا .والتخطيط كذلك يشجع الهدير عمى البتكار والتفكير الخالق هن خالل تحديد األٌداف
والبدائل الهىاسبة هن الخطط لتحقيق ٌذي األٌداف (إدريس.)2003 ،
 .2التنظيم:
يعتبر التىظيم العهمية او الوظيفة الثاىية الهٍهة بين الوظائف او العهميات اإلدارية ،وٌي تالزم عهمية

التخطيط وتعادلٍا في الٌهية ،وٌو يتضهن قيام هدير الهؤسسة بتقسيم األعهال وتوزيع األدوار في
هؤسستً هع تحديد الصالحيات ،والهٍام ،والهسؤوليات ،الهمقاة عمى عاتق كل فرد هن العاهمين في

الهؤسسة (حافظ.)2004 ،
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إن التىظيم الجيد ٌو التىظيم الذى يتضهن تعاريف دقيقة هحددة ويضع حدود وعالقات واضحة هحددة
لكافة العىاصر الهؤثرة فيً ،فٍو الذى يحدد وظيفة وسمطة كل وحدة هن الوحدات الهختمفة التي تتكون
هىٍا الهىظهة ،كذلك هسئولياتٍا عن إىجاز األعهال واألٌداف الخاصة بٍا ،كها أن التىظيم الجيد يشجع

التخصص ويساعد عمى تىهية الهٍارات كها يسٍل أيضا عهمية التخطيط وهتابعة التىفيذ والرقابة عميً

(هحهد.)2004 ،

 2.1تعريف التنظيم:
ٌو تحديد األىشطة والهٍام واألدوار الالزهة لتحقيق أٌداف الهىظهة واسىادٌا إلى األفراد بها يىسجم
هع قدراتٍم وهٍاراتٍم هن خالل إيجاد الية لتغيير الخطط (هصطفى.)2007 ،

ويعرفً (الحربي )2006،بأىً القيام بتحديد وتوزيع هسؤوليات واختصاصات داخل الهىظهة التربوية،
حتى يعرف كل فرد داخل الهىظهة ىوع السمطة الههىوحة لً والذي عن طريقً تىظم الجٍود الفردية،

والجهاعية ،وأشكال التصالت الهختمفة داخل الهدرسة.

ويعرف أيضا اىً وظيفة هن وظائف الهسير تىطوي عمى تحديد األىشطة الهطموب اىجازٌا لتحقيق

األٌداف ،وتحديد األفراد الذين سيقوهون بتىفيذ ٌذي األىشطة ،بحيث يتم اسىاد ىشاط هعين إلى

الشخص الذي تتوائم قدراتً هع هتطمبات ٌذا الىشاط وتحديد هراكز السمطة والهسؤولية ،أساليب
الشراف والتىسيق بين الىشطة ،باإلضافة إلى بىاء الٍيكل التىظيهي الذي يوضح هن الذي يقوم

بهاذا ،وهن الهسؤول عن هاذا...الخ والىتائج الهطموب تحقيقٍا (الطيب.)2006 ،

ويعرف الباحث التىظيم أىً عبارة عن الشكل الذي يبدو فيً أي هجهوعة هن األفراد هشتركون في

تحقيق ٌدف هعين هن خالل توحيد جٍودٌم الفردية بشكل هرتب وهحسوس في أي هىظهة لتىفيذ

السياسات الهرسوهة بأكبر كفاءة.
 2.2أىمية التنظيم:

تركز ٌذي العهمية اإلدارية عمى الهوارد البشرية التي يجب أن يتم تجهيعٍا في إدارات وأقسام هىطقية
ويتم تحديد اختصاصٍا وهسئولياتٍا وسمطاتٍا وكذلك عالقاتٍا فيها بيىٍا هن خالل ٌيكل تىظيهي

هحدد الهعالم والهستويات ويسهح بتدفق العهل الذي يتسم بالتساق وعدم التعارض (عبد العميم،
.)2007

ويستهد التىظيم اٌهيتً هن حيث كوىً الوعاء الذي تهارس هن خاللً اإلدارة هٍاهٍا وتىفيذ الخطة

التي سبق تحديدٌا لتحقيق األٌداف الهرغوبة .وكثي ار ها تفشل اإلدارة في الهىظهات والهؤسسات

الهختمفة بسبب سوء التىظيم واىتشار التعارض والتداخل في الختصاصات وافتقارٌا لموضوح ،أو
بسبب عدم التحديد الدقيق لمسمطات والهسئوليات الخاصة لكل فرد ،أو بسبب عدم وضوح الدور

الذي يجب أن يقوم بً كل فرد ،أو بسبب تعقد الٍيكل التىظيهي (إدريس.)2005 ،

إن وظيفة التىظيم تهارس في إطار هجهوعة هن الخطوات التي تبدأ بتحديد األٌداف الهطموب
تحقيقٍا وتىتٍي بوجود ٌيكل تىظيهي أو سمطات وهسئوليات هحددة وعالقات واضحة هىسقة.
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والٍيكل التىظيهي ٌو الطار العام الذي يحدد الفراد العاهمين بالتىظيم ،وهن في التىظيم لديً
السمطة عمى هن؟ وهن في التىظيم هسؤول أهام هن؟ وٌو عمى ذلك يتركب هن هجهوعة هن الهراكز

والوحدات اإلدارية ذات السمطات والهسئوليات التىظيهية الهحددة هع إيضاح خطوط التصال

واتجاٌات العالقات بين األفراد شاغمي تمك الهراكز (هحهد.)2004 ،
 .3التوجيو والقيادة:
يرى الباحث ان وظيفة التوجيً والقيادة تتهيز عن سابقاتٍا هن الوظائف بارتباطٍا بشكل هباشر هع الىشاط

أو العهل ،فالتوجيً والقيادة عهميات هستهرة تضهن تىفيذ األىشطة في اتجاي تحقيق األٌداف.

 3.1التوجيو

يعتبر التوجيً هن الوظائف اإلدارية األساسية التي يهارسٍا الهدير أو الهسؤول ،حيث أن جوٌر وظيفة
التوجيً ٌي إصدار التعميهات والتوجيٍات واإلرشادات ،وٌي بطبيعتٍا تضع عالقة وثيقة بين وظيفة التوجيً

ووظيفة القيادة اإلدارية حتى أصبحت وجٍين لعهمة واحدة (حىون.)2010 ،
 3.1.1تعريف التوجيو:

التوجيً ٌو عهمية التأثير عمى سموك األفراد لضهان تركيز جٍودٌم وتعبئة طاقاتٍم حول الٍدف الهىشود،
بها يتطمب ٌذا األهر هن تفٍم لطبيعة السموك الىساىي ،وهن حسن التحفيز والقيادة والتصال (الطيب،

.)2006

وعرفً (هصطفى )2007 ،بأىً الهساعدة عمى التحسين والتقدم ،وٌو هٍارة في القيادة وهٍارة في التقويم
وهٍارة في العالقات الىساىية وهٍارة في إدارة الهوظفين.

وتتحقق عهمية التوجيً اإلداري هن خالل عدة أساليب هن أٌهٍا ها يمي( :عبد العميم.)2007 ،
 -إصدار التعميهات والتوجيٍات الالزهة لمعاهمين

 قيادة الهرؤوسين هن خالل الهبادأة والقدرة الحسىة واختيار أساليب القيادة الفعالة تحفيز العاهمين بها يتالءم هع احتياجاتٍم ورفع روحٍم الهعىوية التصال الفعال ذو التجاٌين هع الهرؤوسين -تحقيق الرضا الوظيفي لمعاهمين.

 3.2القيادة

يرى الباحث أن القيادة تعد هن األىشطة اإلدارية الهتعمقة بالتوجيً .فهن خالل وجود القيادة اإلدارية يهكن
غرس الحهاس والدافعية ،واللتزام بالعهل وباألٌداف التىظيهية لدي العاهمين .فالقيادة لٍا أٌهية هن ىاحية

تأثيرٌا عمى أفكار وهواقف العاهمين ،فٍي تحاول أن تؤثر عمى سموكٍم وفي الهقابل ٌم ىفسٍم يمعبون دو ار

في تشكيل القيادة واحداثٍا هن حيث توافر الستعداد لدى العاهمين في طاعة القائد والتأثر بً.
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 3.2.1تعريف القيادة:
القيادة ٌي جوٌر وظيفة التوجيً ،وبالتالي يهكن تعريفٍا عمى أىٍا عهمية التأثير عمى األفراد باتجاي
تحقيق اٌداف الهؤسسة .والىقطة األساسية التي يجب التركيز عميٍاٌ ،ي أن الهؤسسات بحاجة

لمقيادة القوية والىظام اإلداري القوي وٌذا لتحقيق الفعالية وهواجٍة كافة التحديات الراٌىة ،وايجاد رؤية
هستقبمية ،وخمق التركيب التىظيهي الكفء ،واإلشراف عمى العهميات اليوهية (العطية.)2003 ،

والتوجيً والقيادة يقدهان لىا ثالث هواضيع :التصال ،القيادة واإلشراف ،التحفيز اإلىساىي (عبد

العميم.)2007 ،

 االتصال :وٌو عهمية يتم بهوجبٍا ىقل أو تهويل هعموهات وآراء هن جٍة إلى أخرى بغرضإحاطتٍم بٍا والتأثير في سموكٍم وتفكيرٌم وتوجيٍٍم الوجٍة الصحيحة الهطموبة بٍدف

ضهان استه اررية العهل في الهىظهة.

 القيادة واإلشراف :الهٍهة األساسية لمقائد ٌي بذل الجٍد والعهل عمى التأثير في هرؤوسيًوتوجيً ىشاطٍم في جو هن التعاون ىحو تحقيق الٍدف الهوضوع أصالً في الخطة.

 الحفز اإلنساني :ويعرف عمى أىً قوة أو شعور داخمي يحرك ويىشط سموك الفرد إلشباعحاجات ورغبات هعيىة هن أجل تخفيف حالت التوتر الهصاحبة لىقص في إشباع تمك

 .4الرقابة:

الحاجات والرغبات.

يرى الباحث إن التّخطيط ،والتىظيم ،والتوجيً يجب أن يتابعوا لمحفاظ عمى كفاءتٍم وفاعميتٍم .لذلك فالرقابة
كل هن ٌذي العهميات لتقييم أداء الهىظّهة تجاي
آخر العهميات األربعة لإلدارة ،وٌي
ّ
الهعىية بالفعل بهتابعة ّ

تحقيق أٌدافٍا.

كها أكد (حسين )2007 ،أن الرقابة تشير إلى عهمية تقييم األداء باستخدام هعايير هحددة سمفا ،واتخاذ
الق اررات الصحيحة في ضوء عهمية التقييم ،وذلك بٍدف ضهان غايات الهدرسة وأٌدافٍا بأقصى درجة
ههكىة هن الكفاية والفعالية ،وتٍتم الرقابة بفحص وتقييم ىتائج األداء الفعمي وهقارىتٍا هع اإلىجازات في

الخطة ،هن حيث الكم والىوع بٍدف تحديد الختالفات أو الىحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزهة
في ضوء األسباب أو الهعوقات التي أدت إليٍا ،كها تٍدف الرقابة إلى التأكد هن أن هستوى األداء والطرق

الهتبعة في تىفيذ الخطة سيؤديان إلى تحقيق الٍدف ،وتعهل عمى تحديد هواطن الضعف وهعالجتٍا ،كها

وتٍدف إ لى الهحافظة عمى حقوق العاهمين في الهؤسسة ،وتحقيق ىوع هن الىهطية أو التوافق ألداء العاهمين
(هحهد.)2004 ،

 4.1تعريف الرقابة:
تعرف الرقابة عمى أىٍا التأكد هن أن التىفيذ يتم طبقا لمخطة الهوضوعة وأىً يؤدي إلى تحقيق الٍدف الهحدد

في البداية والعهل عمى كشف هواطن الضعف لعالجٍا وتقويهٍا (عطوي.)2004 ،
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وتعرف أيضا بأىٍا وظيفة هن وظائف اإلدارة ،وٌي عهمية هتابعة األداء وتعديل األىشطة التىظيهية بها يتفق
هع إىجاز األٌداف (الشريف.)2002 ،

ويعرفٍا الباحث باىٍا عهمية تقييم الىشاط اإلداري الفعمي لمتىظيم وهقارىتً بالىشاط اإلداري الهخطط ،وهن ثم

تحديد الىحرافات بطريقة وصفية أو كهية بغية اتخاذ ها يمزم لهعالجة الىحرافات.
 4.2أىمية الرقابة:
تهثل الرقابة الهحصمة الىٍائية ألىشطة الهؤسسة ،إذ يهكن عن طريقٍا قياس الخطط واألساليب الهوضوعة

وتىفيذٌا ،واذا ها كان ٌىاك بدائل أفضل لتحقيقٍا ،وتشجع اإلدارة الهؤسسة عمى تحقيق األٌداف ،كها
وتساٌم في تغيير وتعديل الخطط والبراهج ،وتجدد هقدار السمطة الهفوضة لمهسؤولين ،وتحقق العدالة،

وضهان لحسن سير العهل ،وتجويد لألداء وتصحيح األخطاء ،وهىع الىحرافات( .عياصرة)2008 ،

تعد وظيفة الرقابة الىشاط اإلداري الهكهل لىشاط التخطيط ،فالهدير يخطط لها يجب القيام بً لتحقيق أٌداف

هحددة والرقابة تهكىً هن التحقق هن أن ها تم عهمً قد تم بطريقة صحيحة وكها ٌو هخطط لً هن قبل.

ولمهىظهة تعتبر وظيفة الرقابة الدارية هن أٌم وظائف الهىظهات ،حيث تؤدي إلى التحقق هن هدى تىفيذ
األٌداف الهرسوهة لمهىظهة .وكذلك وظيفة تعهل عمى إظٍار ىقاط الضعف ،وكشف األخطاء الهوجودة في
التىظيم ،وبالتالي إصالحٍا والعهل عمى هىع تكرارٌا( .عبد العميم.)2007 ،

ويعتبر الباحث أن الرقابة عىص ار رئيسيا وٌاها هن عىاصر العهمية الدارية التي يقوم بٍا الهسير في أي

هستوى اداري .وتظٍر أٌهيتٍا في كوىٍا أداة تعهل عمى تحديد وقياس درجة أداء األىشطة التي تتم في
الهؤسسات هن أجل تحقيق أٌدافٍا .فٍي الجٍاز العصبي لمىظام اإلداري لكوىٍا تتعرض لكل خمية هن

خالياي تتأثر بٍا وتؤثر فيٍا.
ثانياً :الكفاءة:

تحظى الكفـاءة باٌتهـام هتزايد هن قبل الباحثين والدارسين وحتى تستطيع اإلدارة أن تحقق األٌداف الهىوطة

بٍـا فإىٍا تحتاج إلى استخدام بعض الهوارد األساسية والتي بدوىٍا يصعب تحقيق ٌذي األٌداف .وٌذي الهوارد

تتهثل في العىصر البشري (األفراد الذين يعهمون في الهىظهة) ،الهـوارد الهالية (رأس الهال الالزم لعهميات

الشراء واإلىتاج والهـواد الخـام وهتطمبـات العهميـة اإلىتاجية وهصادر الطاقة ،واآللت والهعدات والتي تكون
هطموبة لمىظام اإلىتـاجي أيـاً كان ىوعً أو أٌدافً) وفي استخدام اإلدارة لٍذي الهوارد عميٍا أن تحقق الكفاءة
والفعاليـة اإلدارية (كاهل.)2004 ،

ويعتقد الباحث أىً ل يهكن الحديث عن هىظهة ىاهية وهتطورة وهستهرة دون أن ىحدد بدقة درجة فعالية

األسس التي بىيت عميٍا وكذلك هدى كفاءتٍا وقدرتٍا عمى تحقيق األٌداف الهسطرة لٍا وٌذا طبعا بالعتهاد

عمى كافة األطراف الهعىية هن ادارة وهالك وعهال وها يحكهٍم هن سموكيات وأخالقيات هٍىية حيث يتحدد
ىجاح هىظهات األعهال عمى أساس قدرتٍا عمى التىافس وضهان وجودٌا واستهرارٌا وٌذا ل يتحقق ال هن
خالل اهتالكٍا لمكفاءة والفعالية باإلضافة إلى التهسك بأخالقيات هٍىية عالية حيث تهثل ٌذي التوليفة دعاهة
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ارتكاز بالىسبة لمهؤسسة كها تغذي وضعٍا التىافسي باعتبارٌا هزايا تىافسية صمبة تصعب هحاكاتٍا هن
طرف الهىشآت الهىافسة.

وتعد الكفاءة هن الهفاٌيم القتصادية التي شاع استخداهٍا في هجال التعميم دون هعىى هحدد أو تطبيق

هقبول ،بسبب تعدد األبعاد التي يتضهىٍا ذلك الهفٍوم  Sufficiencyوتداخمً هع العديد هن الهفاٌيم األخرى

هثل الكفاية ،والفاعمية  ،Effectivenessوالىتاجية  ،Productivityوالتي تستخدم في بعض األحيان

لإلشارة إلى كفاءة الىظام التعميهي (الشرم .2000 ،والبدري.)1997 ،

ويرتبط هفٍوم الكفاءة بالعالقة بين الهدخالت والهخرجات ،فأكثر الىظم التعميهية كفاءة ٌي التي تحقق أكبر

قدر هن الهخرجات باستخدام أدىى قدر هن الهدخالت في أقصر وقت وبأكبر قدر هن الرضا والرتياح
(الشرم.)2000 ،

 5.1تعريف الكفاءة:

تعددت التعاريف التي تىاولت هفٍوم الكفاءة ،إل أن هفٍوهٍا تاريخيا يرجع إلى القتصادي اليطالي فيمفريدو

باريتو  ،الذي طور صياغة ٌدا الهفٍوم و أصبح يعرف "بأهثمية باريتو" ،و حسب باريتو فإن " أي تخصيص
ههكن لمهوارد فٍو إها تخصيص كفء أو تخصيص غير كفء و أي تخصيص غير كفء لمهوارد فٍو

يعبر عن الالكفاءة (بن ساحة وبخاري .)2011 ،

كها تعرف الكفاءة حسب الهكتب الكىدي لمفحص العام  " :بأىٍا الكيفية الجيدة التي تستعهل فيٍا الهىظهة

هواردٌا( الهدخالت) إلىتاج السمع و الخدهات" ( هىصوري .)2010 ،

كها تعرف الكفاءة عمي أىٍا ٌي "القدرات عمي اىجاز هجهوعة هن الهٍام الهحددة والواضحة والقابمة لمقياس

في إطار الىشاط" (الهمتقي الدولي الثالث حول تسيير الهؤسسات.)2005 ،

وتعىي الكفاءة بالىسبة لمفرد أو العاهل أن يوفر لً العهل الهرضي والهىاسب ويهىحً القدر الهالئم هن السمطة
هع التحديد الواضح لالختصاصات وأن يشارك في حل هشاكمً وخمق فرص الترقية أهاهً وتوفير األجر

الهىاسب (عبد الغفار.)2006 ،

"كذلك ٌي قدرة الهؤسسة عمى تحقيق أٌدافٍا ،سواء زيادة في اإلىتاج أو تقميل لمتكاليف ،و ذلك بالستغالل
األهثل لمهوارد الهتاحة هن حيث الهردود الكهي و الىوعي بأقل ىفقات ههكىة " (بو رقبة .)2011 ،

بهعىى اىٍا القدرة عمى الستخدام العقالىي في الهفاضمة بين البدائل واختيار أفضمٍا ،بشكل يسهح بتقميل

التكاليف أو تعظيم الربح إلى أقصى درجة (جعدي.)2014 ،

ويعرف الباحث الكفاءة وٌي هدى تحقيق األٌداف وبالتالي فٍي تقاس بالعالقة بين الىتائج الهحققة والٌداف

الهرسوهة .فهٍوم الكفاءة إذن يدل عمى الهٍارات العمهية التي يتولد عىٍا خمق القيهة ،وتتم هالحظتٍا هن
خالل العهل الهيداىي ،والذي يعطي لٍا صفة القبول ،والخبرة والسموكيات التي تهارس في إطار هحدد وهن

ثم فإىً يرجع لمهؤسسة تحديدٌا وتقويهٍا وقبولٍا وتطويرٌا.
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ويرى الباحث أن الكفاءة ترتبط بالستخدام الهثل لمهوارد التي تبىى عمى أٌداف واضحة ،وهوضوعية،
وعادلة ،وبالتالي فإن استخدام األساليب الصحيحة لتحقيق أٌداف الهىظهة ،والستراتيجية الصحيحة تتطمب

اختيار وسائل وطرق سميهة وواضحة لتحقيقٍا.
 5.2الكفاءة اإلدارية:

الكفاءة اإلدارية تشير إلى درجـة ىجـاح اإلدارة فـي تحقيـق الستغالل األهثل لمهوارد التىظيهية الهتاحة،
وٌو بالتالي يشير إلى العالقـة بـين ىـسبة الهوارد الهستخدهة في العهمية اإلىتاجية والىاتج أو الهخرجات

الهولدة عىـً ،فكمهـا قـل اإلسراف والعوادم في استخدام الهوارد التىظيهية كمها كان ٌذا يعىي كفاءة إدارية

أعمـى ،والعكس هن ٌذا فعىدها يزيد اإلسراف أو تزيد العوادم فٍو يعىي اسـتخداها غيـر اهثـل وغير كفؤ

لمهوارد التىظيهية (الموح.)2006 ،

ويهثل هفٍوم كفاءة الهىظهة هعيار الرشد في استخدام الهوارد البشرية والهالية والهادية والهعموهات

الهتاحة .حيث ان الهىظهة الٍادفة لمىهو والتطور لبد أن تـؤهن بإهكاىيـة استهرار التدفق البشري والهادي
والهالي والهعموهاتي لكي تعهل بشكل فاعـل وهـستهر ،وكفاءة الهىظهة يىظر لٍا غالبا هن زاوية تقديم

الهىافع القادرة عمى خمـق التـوازن فـي أدائٍا .وٌذا يىطبق عمى ضرورة اعتهاد رضا األفراد العاهمين كواحد

هـن الهؤشـرات الهعبرة عن كفاءة األداء فالهىظهات التي ل تستطيع خمق درجات الرضا الـوظيفي لـدى
أفرادٌا ضهن اإلطار الهعىوي ،وتسعى إلى استثهار طاقاتٍا الهادية عمى أساس اعتهاد الحافز الهادي

فقط لدعم هتطمبـات الـولء ،ل تـستطيع تحقيق كفاءة األداء ،إذ أىً عمى الرغم هن أن اعتهاد ٌذا العاهل

يعطي ثهاري في األجـل القريب لكىً يعزز في األجل الطويل ،حالة التعاهل الهادي الصرف بعيدا عـن
أصـالة الولء أو الىتهاء العضوي والتضحية واإلبداع ثم ان سيادة حالة هن ٌذا القبيـل سـتؤدي في األجل

الطويل إلى تعطيل طاقات الهىظهة وخفض كفاءتٍا فـي اسـتثهار الجٍـود البشرية والهادية والهعموهات
بشكل اهثل وقد يعتري أوجً ىشاطٍا الفشل في الكثيـر هـن الهواقف (الموح.)2006 ،
 5.3قياس الكفاءة:
لغرض قياس األداءٌ ،ىاك العديد هن الهؤشرات والهعايير الهستعهمة في ٌـذا الخـصوص وهىٍا:
(الشهاع ،وحهود)2009 ،

 5.3.1المؤشرات أو المعايير المباشرة:
وتتضهن ٌذي الهؤشرات قياس عهميات الهىظهة هن خـالل هقارىـة الهخرجـات (الـسمع والخدهات) بالهدخالت
(الهوارد الهستخدهة) خالل هدة زهىية هعيىة وتشهل ها يأتي:

 -الهقاييس الكمية لمكفاءة :هثل (الربح الصافي قياسا بهجهوع الهوجودات أو حق الهمكيـة)

 -الهقاييس الجزئية لمكفاءة هثل (الهبيعات الهتحققة قياسا بعدد العاهمين في قسم الهبيعـات)
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 الهقاييس الىوعية لمكفاءة هثل (الرتفاع بهستوى جودة الهىتوج باستخدام الهوارد ذاتٍا) وقـد تعجز هثلٌذي الهؤشرات (وغيرٌا هن الهؤشرات هن ىفس الطبيعة) عن توفير الهقـاييس الدقيقة خصوصا في

بعض األىشطة الخدهية التي يتعذر فيٍا استخدام هثل ٌذي الهقاييس.

 5.3.2المؤشرات أو المعايير غير المباشرة:

تعاىي الهعايير الهباشرة هن القصور في قياس الكفاءة في بعض الهىظهات بسبب عدم دقـة البياىات الهتعمقة

بالهدخالت والهخرجات بالهقارىة هع هتطمبات تحقيق سبل القياس الهطموب لمكفاءة .وكذلك بسبب عدم دقة

الهقارىات التي تعد هحور قياس الكفـاءة ،وكـذلك صـعوبة إجرائٍا بين الوحدات واألقسام الهختمفة في

الهىظهة .لذلك فان القياسات غير الهباشرة تعد في بعض الهجالت طرقا أفضل في قياس كفاءة األداء وذلك

عن طريق قياس الرغبة في العهل والتعرف عمى درجات رضـا األفـراد العـاهمين والروح الهعىويةٌ .ذا
باإلضافة لدراسة وتحميل إهكاىية الستثهار الرشيد لمهـوارد البـشرية والهادية والهعموهات الهتاحة .وغالبا ها

تتحقق ٌذي السبل الهعتهدة في قيـاس كفـاءة األداء واألبعاد التي تتطمب الهىظهة هعرفتٍم لتقييم كفـاءة اداء

األىـشطة التـي تهارسـٍا عمـى الصعيدين اإلىتاجي والخدهي.

كها وتقاس الكفاءة عن طريق الىسبة بين الهدخالت والهخرجات  ( :حىفي )2006،
الهخرجات

أي أن الكفاءة =

الهدخالت

واىطالقا هن ذلك فاىً يهكن زيادة الكفاءة عن طريق أي بديل هن البدائل التالية( :إدريس )2002،
 -زيادة كهية الهخرجات هع بقاء كهية الهدخالت ثابتة.

 زيادة كهية الهخرجات بىسبة اعمى هن ىسبة زيادة كهية الهدخالت. -اىخفاض كهية الهدخالت هع بقاء كهية الهخرجات ثابتة.

 اىخفاض كهية الهدخالت بىسبة أعمى هن ىسبة اىخفاض كهية الهخرجات. 5.4العوامل المؤثرة في قياس نجاح المنظمة (الفاعمية والكفاءة):
تؤلف هؤشرات الفاعمية والكفاءة هعا هعايير لقياس درجة ىجاح الهىظهة هن خالل سـعيٍا لهواصمة ىشاطاتٍا
بغية تحقيق أٌدافٍا ،والىجاح هقياس هركـب يجهـع هـا بين الفاعميـة والكفاءة وبالتالي فٍو أشهل هن أي هىٍها

والهىظهة تكون كفؤة عىدها تـستطيع اسـتثهار الهوارد البشرية والهادية والهالية والهعموهات الهتاحة لٍا بشكل
أهثل في كمتـا الحـالتين أي السعي لتحقيق الفاعمية والكفاءة هعا تستطيع الهىظهة أن تواصل البقاء والستهرار

في العهل وتستطيع أن تكون أكثر قدرة في تبىي األٌداف األساسية لتعزيز هسيرتٍا فالهىظهة القادرة عمى

تاهين ال هستمزهات البشرية والهادية والهعموهاتية بشكل دائم ٌي أقـدر عمـى تىفيذ الهٍهات والتطمعات التي
تسعى لبموغٍا (الشهاع ،وحهود:)2009 ،
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وعمى الرغم هن ذلك فان ٌىـاك عواهـل أساسية تمعب دو ار رئيسيا في تحديد قدرة الهىظهة عمى تحقيـق
أٌـدافٍا ،وقـد تبـاين الباحثون والهتخصصون في عرض وتحديد ٌذي العواهل واختمفوا في تحديد درجة تأثيرٌا

وأٌهٍا ها يمي (الشهاع ،وحهود:)2009 ،

 5.4.1العوامل الفنية والتكنولوجية :وٌي تتهثل بجهيع العواهل الهتعمقة بالهباىي والهعدات واآللت
واألدوات وظروف العهل واألساليب الهرتبطة بالهٍارات العاهة لمعاهمين واستراتيجية اإلدارة والـسموك الهىظهي
وترتبط ٌذي العواهل وٌي ذات طبيعة عاهة بالظروف والهتطمبات الفىيـة والتكىولوجيـة لمهىظهة وسبل تحقيق

أدائٍا الفىي بوجً عام.

 5.4.2العوامل المرتبطة بالموارد البشرية :وٌي تشهل هعىويات األفراد واتجاٌاتٍم ودوافعٍم ورغباتٍم وسبل
التصالت الهعتهـدة بيىٍم والصراع وبيئة العهل وسبل هعالجة الهشكالت والظواٌر الحاصـمة إضـافة إلـى

العالقات غير الرسهية الهختمفة واألسس الهعتهدة في تعهيقٍا وتطويرٌـا بالـشكل الـذي يعزز الستقرار
الهىظهي والتوازن الهتحرك والهتفاعل لمهىظهة.

 5.4.3العوامل المتعمقة بمخرجات المنظمة :وتتضهن ردود الفعل الهىعكسة بشأىٍا هن الهستفيدين أو هن
البيئة الخارجية بـشكل عـام سواء ها يتعمق بدرجة اىسجاهٍا هع حاجاتٍم الفعمية او قدراتٍا عمى توفير سبل

اإلشباع في الوقت والهكان الهىاسبين ،وتعد ٌذي الهتغيرات وآثارٌا ذات أٌهيـة كبيـرة فـي خمـق الهوائهة الٍادفة
بين الهىظهة وبيئتٍا وتوفير هستمزهات تحقيق األٌداف فيٍا .ويتضح بان ٌذي الهتغيرات والعواهل تعد ذات

تأثير هتبادل وهتفاعل فـي تحديـد قـدرة الهىظهة عمى زيادة فاعميتٍا وكفاءتٍا ،لذلك فان السعي الحثيـث

لمهىظهـة فـي تحقيـق أٌدافٍا يجعمٍا قادرة باستهرار عمى التطور والىهو وعمى خمـق هرتكـزات السـتقرار

والستهرار عمى تحقيق األٌداف األكثر طهوحاً.
 5.5أنواع الكفاءات:

يختمف الباحثون في وضع العديد هن التصىيفات لمكفاءة ،إل أن أبرزٌا يتهثل في التصىيف وفقا لثالثة
هستويات وٌي الهستوى الفردي ويوافق الكفاءات الفردية والهستوى الجهاعي ويوافق الكفاءات الجهاعية
والهستوى التىظيهي ويوافق الكفاءات التىظيهية أو ها يسهيً البعض بالكفاءات الستراتيجية والتي تهثل الهيزة

التىافسية وفق ىظرية الهوارد (.)Celile Dejoux, 2001

 5.5.1الكفاءة الفردية:

ٌي هجهوعة أبعاد األداء الهالحظة ،حيث تتضهن :الهعرفة الفردية ،الهٍارات ،السموكيات ،والقدرات

التىظيهية الهرتبطة ببعضٍا هن أجل الحصول عمى أداء عالي وتزويد الهؤسسة بهيزة تىافسية هدعهة ،فٍي
تسهى أيضا بالكفاءة الهٍىية وتدل عمى الهٍارات العمهية الهقبولة ،ويتم إضفاء القبول في الوسط الهٍىي هن

خالل عدة أساليب فىية وتقىية كالتجارب الهٍىية (.)Celile Dejoux, 2001

ويهكن القول بأن الكفاءة الفردية تهثل توليفة هن الهوارد الباطىة والظاٌرة التي يهتمكٍا الفرد وتتهثل في

القدرات والهعا رف والسموكيات والقيم الجتهاعية التي يهكن أن تظٍر أثىاء العهل ،فٍي تعبر عن القدرة عمى
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استخدام الهعارف الهكتسبة هعاً هن أجل التحكم في وضعيات هٍىية هعيىة وتحقيق الىتائج الهىتظرة (أحهد،

.)2012

5.5.2الكفاءة الجماعية:
ٌي ىتيجة أو هحصل يىشأ اىطالقا هن التعاون وأفضمية التجهيع الهوجود بين الكفاءات الفردية ،وتتضهن
جهمة هن الهعارف وهىٍا :هعرفة تحضير عرضاً وتقديم هشترك ،هعرفة التصال ،هعرفة التعاون ،هعرفة أخذ
أو تعمم الخبرة جهاعيا ،فٍي التي تحدد قوة الهؤسسة أو ضعفٍا في هجال تىافسية الهؤسسات ،وهصدر

تقييهٍا ٌو حكم الهجتهع هن خالل اختيارٌم لمهورد األكثر كفاءة (أحهد.)2012 ،

 5.5.3الكفاءة التنظيمية (االستراتيجية):

ٌي توليفة هن الهٍارات والتكىولوجيات التي تساٌم بطريقة تفسيرية في القيهة الهضافة لمهىتوج الىٍائي

(.)Coté & Malo, 2002

تشهل الكفاءات الستراتيجية عدة كفاءات حسب الهستوى التسمسمي في الهؤسسة ،وحسب تعدد الوظائف

(كالتخطيط ،التىفيذ ،اإلدارة ،الرقابة) حيث يهكن القول أىٍا تتهثل في :الكفاءة التقىية ،وكفاءة العالقات

الىساىية ،والكفاءة الفىية والدارية هن جٍة ،وهن جٍة اخرى فإىٍا تتهثل في كفاءة التخطيط والدارة ،وكفاءة
التىفيذ ،وكفاءة الرقابة أو التقييم ،إذن يتمخص هفٍوم كفاءة التىظيم حسب الهؤسسة وىوع عهمٍا وكهدى فٍهٍا

لمعالقات القائهة بيىٍا وبين البيئة الهحيطة بٍا (أحهد.)2012 ،

 5.6األبعاد الثالثة لمكفاءة:

عىد التعهق في تحميل الكفاءة ىجدٌا هرتبطة بالهستوى الفردي والتىظيهي .حيث يمعب الهستوى التىظيهي
دور الهىسق والهثهن لمكفاءات الفردية .أها عمى الهستوى الفردي فقد تعددت الدراسات في كيفية تشكل

وتكوين الكفاءة ليأخذ هفٍوم الكفاءة الفردية عدة أبعاد .وقد استطاع  T. Durandالجهع بين عدة دراسات
وبحوث لستخالص ان ٌىاك ثالث أبعاد لمكفاءة وٌي عمى الىحو التالي)T. Durand ،1997( :

 5.6.1المعرفة:

تتعمق بهجهوع الهعموهات الهىظهة ،الهستوعبة والهدهجة في إطار هرجعي يسهح لمهؤسسة بتوجيً ىشاطاتٍا
والعهل في ظروف خاصة ،ويهكن تعبئتٍا هن أجل تقديم تفسيرات هختمفة ،جزئية وحتى هتىاقضة .كها ترتبط

الهعرفة أيضا بالهعطيات الخارجية واهكاىية استعهالٍا وتحويمٍا إلى هعموهات هقبولة ويهكن دهجٍا بسٍولة
في الىهاذج الهوجودة هسبقا هن أجل تطوير ليس فقط هحتوى الىشاط ولكن أيضا الٍيكل وأسموب الحصول

عميٍا.

 5.6.2الميارة:
القدرة عمى التىفيذ والعهل بشكل همهوس وفق سيرورة وأٌداف هحددة هسبقا .ل تمغي ٌذي الهٍارة الهعرفة لكن
ليست شرط ضروري لتفسير الهبررات في كيفية الىجاح ،وٌذا ها يجعل الهٍارة أكثر ضهىية وفىية يصعب

ىقمٍا.
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 5.6.3االستعداد:
قدرة الفرد عمى تىفيذ الهٍام وههارسة كفاءتً بتفوق فٍي ترتبط بٍوية وارادة الفرد وتحفزي لتأدية هٍاهً بأحسن
ها يستطيع.
خالصة المبحث األول:
تم التطرق في ٌذا الهبحث إلى هفٍوم العهميات الدارية ويتضح هن خالل التعريفات أن الكتّاب تىاولوا ٌذا
الهفٍوم هن عدة زوايا هتعددة حيث ركز البعض في هفٍوهً عمى عىصر رئيسي واحد وٌو القيادة ،بيىها ركز
البعض اآلخر عمى عدة عىاصر هجتهعة تضم القيادة والتأثير والتحفيز والتصال كها اوضحً (عميهات،

 ،) 2007في حين أجهع العديد هن الكتاب عمى أن العهمية الدارية ٌي العهمية الهتكاهمة التي تضم
الوظائف الرئيسية لإلدارة والتي يتم ههارستٍا في جهيع الهىظهات عمى اختالف طبيعة ىشاطٍا أو أحجاهٍا

وٌي التخطيط والتىظيم والقيادة والرقابة.

يعد الوظيفة األولى
حيث تم توضيح تمك العىاصر وأٌهية كل عىصر عمى حدة بدأً بالتخطيط الذي غالبا ها ّ
هن وظائف اإلدارة ،ثم التىظيم وٌو الوظيفة الثاىية الهٍهة بين الوظائف أو العهميات اإلدارية ،وٌي تالزم
عهمية التخطيط وتعادلٍا في األٌهية  ،كذلك فإن الهؤسسات بحاجة لقيادة وتوجيً لألفراد لتحقيق الفعالية

وهواجٍة كافة التحديات الراٌىة ،وايجاد رؤية هستقبمية ،وخمق التركيب التىظيهي الكفء ،واإلشراف عمى

العهميات اليوهية ،وألن التّخطيط ،والتىظيم ،والتوجيً يجب أن يتابعوا لمحفاظ عمى كفاءتٍم وفاعميتٍم .جاءت
كل هن ٌذي العهميات لتقييم أداء الهىظّهة تجاي تحقيق أٌدافٍا.
الرقابة آخر العهميات األربعة لإلدارة لهتابعة ّ

وحاول الباحث هن خالل ٌذا الهبحث تسميط الضوء عمى هفٍوم الكفاءة وأىواعٍا وأبعادٌا لها لمكفاءة هن
أٌهية وارتباط بالستخدام األهثل لمهوارد التي تبىى عمى أٌداف واضحة ،وهوضوعية ،وعادلة ،هها يساٌم في

استخدام األساليب الصحيحة وصولً لتحقيق أٌداف الهىظهة ،كها تم التطرق إلى طرق قياس الكفاءة العديدة
باستخدام الهؤشرات أو الهعايير الهختمفة سواء كاىت هباشرة او غير هباشرة وأٌم العواهل الهؤثرة في قياس

ىجاح الهىظهة (الفاعمية والكفاءة).
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المبحث الثاني :األجيزة الــــذكـيــــة
مقدمة:
لقد تهيز العصر الذي ىعيش فيً بالتغير الهستهر والتطور السريع في هختمف جواىب الحياة ،بها في ذلك
الهعارف والحقائق العمهية التي تتغير وتتطور بسرعة هذٌمة ،وذلك ىتيجة الىفجار الهعرفي والكتشافات
الحديثة الهتالحقة والتكىولوجيا الهتقدهة ،هها يؤثر بدوري في هختمف أىشطتىا الحياتية (زين الدين.)2007 ،

فقد شٍد العقدان األخيران هن القرن العشرين تطورات هختمفة ،كان أبرزٌا ها حققتً التكىولوجيا هن تطورات

هتسارعة ،طغت عمى جهيع هجالت الحياة .وعمى الرغم هن أن شبكة الهعموهات الدولية أو ها يعرف

باإلىترىت أبرز ها أسفر عىً توظيف تكىولوجيا الحاسوب وتكىولوجيا التصالت في خدهة البشرية ،إل أن
ظٍور الٍواتف الهحهولة الذكية كان بحق الثهرة األبرز في هجال توظيف ثورة التصالت واإلىترىت
والتطبيقات اللكتروىية الهختمفة .حيث أتاح ٌذا الجٍاز لهستخدهً القدرة عمى الولوج السريع الى شبكة

الىترىت والتواصل هع األخرين ،واختصار الهسافات بيىٍم ،والستثهار الجيد لموقت .ولم تقتصر استخداهاتً
عمى التواصل الهرتبط باألعهال فقط بل اهتدت لتشهل طيفا واسعا هن األىشطة الجتهاعية التي يهكن أن
يقوم بٍا الفرد ،هن خالل إجراء الهكالهات الٍاتفية الهباشرة ،أو كتابة SMSالرسائل الىصية هع ها يضاف
إليً هن تطبيقات همحقة بً ،الهفكرة ،واأللعاب ،والكاهي ار للتقاط الصور ،أو وجود ذاكرة تتسع لتخزين عدد
كبير هن الوثائق والهستىدات الهٍهة كها يدعم الكثير هن الخدهات اإلضافية واإلكسسوارآت هثل :البريد

اللكتروىي وتقىية البموتوث ورسائل هتعددة الوسائط  ،MMSوالراديو وىظام تحديد الهوقع (أبو وجدي،
.)2008
أوالً :األجيزة الذكية :Smart Devices

الجٍاز الذكي ٌو جٍاز إلكتروىي ،هرتبط بشكل عام بأجٍزة أخرى أو شبكات لسمكية عبر بروتوكولت
هختمفة هثل البموتوث ،إن إف سي ،والواي فاي ،والـ ـ  3Gوغيرٌا ،والتي يهكىٍا العهل إلى حد ها بشكل
تفاعمي وهستقل .ويعتقد عمى ىطاق واسع أن ٌذا الىوع هن األجٍزة سوف يتفوق عمى أي هن أشكال

الحواس ب الذكية والتصالت األخرى في وقت قصير جدا ،بشكل آخر ،تعتبر هحف از هفيدا لإلىترىت .وٌىاك
عدة أىواع بارزة هن األجٍزة الذكية وٌي الٍواتف الذكية (هثل اي فون  iPhoneأو هعظم األجٍزة التي
تعهل بىظام التشغيل أىدرويد) ،التابمت ( Tablet PCsهثل أبل واآلي باد أو جوجل ىيكزس ،)7والساعات

الذكية الـ( ، )Smart watchesكذلك العصابات الذكية وسالسل الهفاتيح الذكية ( smart bands and
.)Jamshidi ,2005( )smart keychains

وهن خالل ها سبق يستعرض الباحث أىواع ٌذي األجٍزة الذكية األكثر رواجاً واستخداهاً في قطاع التصالت

والعهل الداري وٌي عمى الىحو التي:
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 .1اليواتف الذكية :Smart Phones
الٍاتف الذكي ٌو ٌاتف هحهول هتىقل يعهل عمى ىظام تشغيل يتضهن وظائف هتقدهة تتعدى إجراء
الهكالهات الٍاتفية وارسال الرسائل الىصية ،والكثير هن ٌذي الٍواتف الذكية تتهتع بهيزات هتعددة وهىٍا القدرة

عمى عرض الصور وتشغيل همفات الفيديو وتفقد وارسال البريد اللكتروىي وتصفح الىترىت وتحديد الهوقع

والهالحة باإلضافة لدعم خدهة الىترىت الالسمكي  Wifiوكذلك وجود كاهي ار ديجيتال ( Sheikh, Aijaz

.)et.al , 2013

وتعرف ايضا الٍواتف الذكية  Smart Phoneعمى أىٍا ،هصطمح يطمق عمى الٍواتف التي أصبحت تعهل
بىظام تشغيل ،حيث تهكىك هن تصفح الىترىت والبريد و استخدام التطبيقات هصههة خصيصا لٍا،

باإلضافة لمخدهات الٍاتفية الهعتادة كالتصال والرسائل القصيرة والكاهي ار وغيرٌا ( Australian
.)Communication and Media Authority , 2013

ويعرف الباحث الٍواتف الذكية :عمى أىٍا ٌواتف هحهولة–ىقالة تحتوى عمى خواص هتقدهة وتعهل عمى

ىظام تشغيل هثل األىدرويد ،تتيح لمهستخدم سٍولة الستخدام والوصول لإلىترىت والقيام بالعديد هن الهٍام
واألعهال الدارية هن خالل العديد هن التطبيقات الهتوفرة عمى الجٍاز هثل تطبيق  MS. Officeوارسال

واستقبال البريد اللكتروىي واهكاىية التواصل الصوتي والهرئي.

 1.1نشأة ومميزات اليواتف الذكية(Bouwman,2014( :

في عام  2006اصدرت شركة ىوكيا جٍاز، N95كأول ٌاتف ذكي حقيقي ضهن سمسمة هن الٍواتف الذكية
والتي أطمق عميٍا  N-Seriesوالتي تعهل بىظام سهبيان وكان هن أشٍرٌا  N95و  ،N97والتي تهيزت بها

يمي:

 كاهي ار اهاهية لهكالهات الفيديو. -الدخول لإلىترىت.

 -كاهي ار هدهجة عالية الجودة.

 -ذاكرة داخمية بسعة  32هيجا بايت.

 تقىية البموتوث وتقىية الشبكة الهحمية الالسمكية . WLAN -خدهة تحديد الهواقع.

 تشغيل الهوسيقى واأللعاب وهقاطع الفيديو بصيغة فالش. -تطبيقات األعهال السهعية والبصرية.

وفي العام  2007أطمقت ابل ٌاتفٍا الشٍير األي فون  iPhoneوالذي يعهل بىظام  IOSوكذلك يحوي ها

سبق هن ههيزات باإلضافة الى:
 -شاشة المهس الهتعدد

 تطبيقٍا الهعروف  App Storeوالذي يحوي تطبيقات هتىوعة إها هجاىية أو هدفوعة الثهن ويهكنتحهيل ٌذي التطبيقات.
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ولم يبق ىظاها التشغيل سهبيان و ٌ IOSها الىظاهان الوحيدان ففي ىٍاية عام  ،2007أطمقت جوجل ىظام
التشغيل الهعروف  Androidوٌو ىظام تشغيل هفتوح الهصدر كهىافس ألىظهة التشغيل األخرى ،فقاهت
العديد هن الشركات الهعروفة في عالم التصالت بطرح ٌواتف ذكية تعتهد عمى ىظام التشغيل Android

وهن ٌذي الشركات .Motorola ،HTC ،Intel

تهيزت األجٍزة التي تعهل بىظام الىدرويد بالعديد هن التطبيقات أتيحت عبر  Android Marketالبعض

هىٍا هجاىى واآلخر هدفوع.

وفي عام  2011تم اإلعالن عن التحول هن سيهبيان إلى ٌاتف ويىدوز ألجٍزة ىوكيا ،حيث تم دهج هتجر

 OVIفي هتجر ويىدوز فون.

وهها سبق يرى الباحث أن أٌم ها يهيز الٍواتف الذكية ٌو:
 البقاء عمى التصال -العهل الهرن

 -هىظم شخصي

 سٍولة وسرعة الولوج إلى الهعموهات الهطموبة هعموهات ٌائمة في هتىاول اليد .2الحواسيب الموحية :Tablet PCs
ٌي حواسيب لألغراض العاهة هضهىة في لوحة واحدة ،وسهتٍا الههيزة ٌي استخدام شاشة تعهل بالمهس

كأداة ادخال ،والحواسيب الموحية الحديثة يتم تشغيمٍا بواسطة الصابع ،ويعتبر القمم ( )Stylusهجرد خيار
بعد أن كان في وقت سابق هطمباً أساسياً (.)Goud et.al, 2013

كها يهكن تعريف الحاسوب الموحي بأىً "ىوع هن أجٍزة الحاسوب الهحهول يحتوي عمى شاشة  LCDالتي
تسهح لمهستخدم الكتابة باستخدام قمم خاص لٍذا الغرض .الكتابة بخط اليد تكون رقهية ،ويهكن تحويمٍا
إلى ىص قياسي هن خالل التعرف عمى خط اليد ،أو يهكن أن تبقى كىص بخط اليد كها ٌي" (حهايل،

.)2014

الحاسوب الموحي (ٌ :)Tablet PCو تطور لمحاسوب الهحهول ( ،)Laptopوأٌم فرق بيىٍها أن الحاسوب

الموحي يوفر خاصية الكتابة عمى الشاشة بقمم خاص بً أو باألصبع في بعض الهوديالت ،وٌذا الىوع يه ّكىك

فعال ،وهتى ّقل ،وهتعدد الستخداهات ،ويقدم
هن العهل في أهاكن أكثر وبأساليب جديدة ،يهكن القول بأىً ّ
األداء الوظيفي الكاهل ألجٍزة الحاسوب الهحهول الحالية دون ىقصان (الهراعبة.)2011 ،
ويعرفٍا الباحث عمى أىٍا الحالة الوسطية ها بين الحاسوب الهحهول  Laptopوالٍواتف الذكية ،فٍي تأتي

كحل وسطي بيىٍا ويجهع بين ههيزاتٍم.

أو ٌو جٍاز حاسوب ي هصهم لهحاكاة الدفتر حيث يتيح استخدام الكتابة بالقمم ،ويهكن إضافة بعض

الخصائص التالية لً هثل :شاشة حساسة لمقمم ،شاشة تفاعمية ،التصال الالسمكي بالشبكات الهحمية ،أو
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بواسطة تقىية البموتوث ،هيكروفون وهكبرات صوت هدهجة ،لوحة هفاتيح هدهجة أو هىفصمة في بعض
األىواع ،بطاريات.
2.1

خصائص الحاسوب الموحي( :حمايل)2014 ،

 تتهيز األجٍزة الموحية بهعالجات هوفرة لمطاقة حيث تتراوح هدة عهل بطارية األجٍزة الموحية ها بين 6إلى  12ساعة.

 -تتهيز األجٍزة الموحية بسٍولة التعاهل هعٍا وخفة وزىٍا وشكمٍا األىيق هقارىةً بالحواسيب الهحهولة.

 جهيع األجٍزة الموحية تقريبا هزودة بتقىيات الـ ” “Wi-Fiوالبموتوث وال  GPSهع خيار إضافي فيبعض األجٍزة بإهكاىية تركيب شريحة خط " "3G/4Gلالتصال باإلىترىت هن أي هكان.

 تتوفر هعظم األجٍزة الموحية بسعات تخزيىية تبدأ هن  8جيجا وحتى  128جيجا هع إهكاىية تركيبذاكرة خارجية حتى  32أو  64جيجا في بعض األجٍزة.

 إحدى الفوائد الكبرى لمحاسوب الموحي ٌي سٍولة حهمً.ثانياً :أنظمة التشغيل لميواتف الذكية والحواسب الموحية:

ٌىاك العديد هن أىظهة التشغيل لمٍواتف الذكية .ولكن هن أبرز ٌذي األىظهة والتي لقت رواجاً عمى هستوى
العالم وبشكل همفت وذلك لها تحتويً هن تطبيقات وبراهج تساٌم في اىجاز العديد هن الهٍام  ،باإلضافة

الى كوىٍا يهكن تركيبٍا عمى العديد هن الىهاذج والصدارات الهختمفة هن األجٍزة الذكية األىظهة التشغيمية
التالية)Sheikh, Aijaz et.al, 2013( :
3.1

سيمبيان :Symbian OS

ىظام سيهبيان  Symbian OSتهمكً شركة ىوكيا ،فٍو هوجود في أجٍزة ىوكيا ،سوىي اريكسون ،ساهسوىج،

إل جي وغيرٌا .ويعد أكثر أىظهة الٍواتف اىتشا اًر بحكم حصة ىوكيا الكبيرة في السوق ,لكن سرعان ها
اىخفضت ىسبة الستحواذ بدخول األىدرويد وآيفون .وفي شٍر يوىيو  2008اشترت شركة ىوكيا حقوق
الىظام ،وبدأت بتوزيعً كىظام تشغيل هفتوح الهصدر ،وذلك قبل أن تعمن الشركة في عام  2010أن ٌواتف

ىوكيا الذكية األكثر تقدها لن تعهل بىظام تشغيل سهبيان ،وسيتم بدل هن ذلك استخدام برىاهج تشغيل جديد

يسهى  ،MEEGOوىشأ ٌذا الىظام بالتعاون ها بين شركة ىوكيا وشركة اىتل هن خالل دهج برىاهج تشغيل
ىوكيا  Maemoالهفتوح الهصدر هع هشاريع اىتل هوبمين (.) Kenney,2011
3.2

ويندوز فون "ويندوز موبايل :"Microsoft Windows Mobile

الىظام تهمكً شركة هايكروسوفت ،ويعد أحد أقدم أىظهة التشغيل لمٍواتف الذكية وكان هسيط اًر عمى سوق
الجوالت الهتقدهة والهساعدات الكفية ،ولكن حصة الىظام بدأت في التراجع خصوصاً هع وجود ىظام
الهطورة
الىدرويد الذي هع ظٍروي تحول هعظم البائعين اليً .ولٍذا السبب أطمقت هايكروسوفت اإلصدارة
ّ

وٌي ويىدوز فون 7وقاهت بتطوير كاهل وجذري لمىظام هن خالل إعادة برهجة وتطوير كاهمة لمىظام .وهن
أٌم ههيزات ٌذا الىظام الستفادة هن خدهات هايكروسوفت كالهاسىجر واألوفيس (.) Kenney,2011
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3.3

بالك بيري :BlackBerry RIM

الىظام تهمكً شركة  ،RIMوٌو هتوفر عمى أجٍزة البالك بيري فقط ،و هىتشر في قطاع األعهال والشركات
والهراسالت والتواصل ،وقد بدأ في الفترة األخيرة يغزو عالم الٍواتف الهحهولة جٍاز البالك بيري فٍو ىوع هن
الٍواتف الذكية التي تدعم خدهة البريد اللكتروىي ،تم تطويري هن قبل شركة ريسرتش إن هوشن الكىدية.
يتهيز البالك بيري بشكل رئيسي بقدرتً عمى استقبال وارسال البريد اللكتروىي حيثها توفرت شبكة اتصالت
خموية لعدد هعين هن شركات التصالت ،باإلضافة إلى تطبيقات الٍواتف الذكية التقميدية (دفتر العىاوين

والتقويم وقوائم الواجبات وقدرات الٍاتف الهحهول الهتعارف عميٍا) (صحيفة الشرق الوسط.)2009 ،
3.4

نظام تشغيل األندرويد :Android

الىظام تهمكً شركة جوجل ،وٌو هفتوح ألي شركة تطمب تصريحً ،فٍو هوجود في عدد هن الشركات هثل

 ،Sony ،Dell ،Acer ،LG ،Sony Ericsson ،Motorola ،Samsung ،HTCوغيرٌا ،وبعد أن
أطمقت جوجل ىظام تشغيمٍا "أىدرويد" .وخالل فترة قصيرة ىسبياً أصبحت قادرة عمى تحقيق ىجاح واىتشار.

وهسوقة لمىظام باإلضافة ألن الىظام هجاىي حيث أن الشركات الهصىعة تحصل
فوجود جوجل كشركة داعهة
ّ
عميً بشكل هجاىي ،جعل الىظام هىتشر في عدد هن األجٍزة القوية والهتقدهة ،هها ساعد األىدرويد عمى أن
يتقدم عمى ىظام األيفون في الوليات الهتحدة إلى حدود  .2011ىظام األىدرويد ىظام هرن فٍو ل يتوفر عمى

الٍواتف الذكية فقط واىها يتوفر عمى عدد هن األجٍزة والتطبيقات حيث أىً هفتوح الهصدر وتستطيع أي
شركة تعديمً لهىاسبة احتياجاتٍا وكذلك كل تطبيقات غوغل هوجودة فيً
(.)http://www.android.com/devices/
3.5

ايفون :Apple iPhone OS

الىظام تهمكً شركة ابل ،وٌو هتوفر عمى أجٍزة ابل فقط هثل األيفون ،اليبود  ،iPodاأليباد  ،iPadعىدها
صدر ٌذا الىظام ألول هرة في  2007وجد قبولً لدى الهستخدم العادي حيث أىً كان سٍل الستخدام وغير

تطور وحدث عدة ىسخ وتوفر عمى عدد هن
هعقد كغيري هن الٍواتف الذكية الهوجودة في ذلك الوقت .الىظام ّ
األجٍزة األخرى لدى الشركة هثل اليبود تتش واليباد .وها زال الىظام يحقق ىجاحاً كبي اًر هع األجٍزة الجديدة
هثل .)Apple Inc., 2012( iphone 5

ثالثاً :تكنولوجيا المعمومات والعممية اإلدارية:

تعتبر تكىولوجيا الهعموهات عاهالً أساسياً هن عواهل ىجاح أو فشل أي هىظهة هن الهىظهات ،إذ اصبحت
تحتل هكاىة واسعة وٌاهة عمى كافة األصعدة والهجالت وذلك لها توفري هن هعموهات هٍهة ،وتىبع ٌذي

األٌهية هن كون الهعموهات تستخدم كأداة هن أجل التىسيق ودعم العهمية اإلدارية واتخاذ الق اررات هن جاىب،

وكأداة اتصال في داخل الهىشاة وهع البيئة الهحيطة بٍا هن جاىب أخر (فرج هللا .)2012 ،

فالهىشاة أهام عهميات التوسع والىتشار الجغرافي والتىويع اإلىتاجي ،وأهام عهميات التسويق والتهويل والحاجة

لمهوارد البشرية وباقي األىشطة ،تجد ىفسٍا بحاجة إلى وضع ٌيكمية هىاسبة لٍذي األىشطة بالشكل الذي
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يضهن تدفق الهعموهات هن الوحدات الهختمفة وتحميل ٌذي الهعموهات والستفادة هىٍا في تطوير أداء الهىشأة
بشكل عام وفي تطوير أدائٍا اإلداري بشكل خاص (البحيصي)2006 ،

4.1

مفيوم تكنولوجيا المعمومات:

يقصد بتكىولوجيا الهعموهات ( )Information Technologyتمك التقىيات األساسية الهستخدهة في ىظم
الهعموهات الهبىية عمى الحاسوب وتطبيقاتٍا العهمية وتتضهن األجٍزة والهكوىـات الهاديـة والبرهجيات وقواعد

البياىات وشبكات التصال (إسهاعيل.)2011،

وتعرف تكىولوجيا الهعموهات والتصالت بأىٍا هجهوعة هتىوعة هن األدوات والهوارد التكىولوجية الهستخدهة

إلرسال الهعموهات وتخزيىٍا وا ىشائٍا وتبادلٍا .وتشهل ٌذي األدوات والهوارد اإللكتروىية الحواسيب التكىولوجية

الهستخدهة إلرسال الهعموهات وتخزيىٍا واىشائٍا وتبادلٍا ،وتشهل ٌذي األدوات والهوارد اللكتروىية الحواسيب
واألىترىت (الهواقع اإللكتروىية والهدوىات والبريد اإللكتروىي) وتقىيات البث الهباشر (اإلذاعة والتمفزيون والبث

التمفزيوىي عبر اإلىترىت) وتقىيات البث الهسجل (البث الهسجل عمى اإلىترىت وأجٍزة تشغيل الوسائط

الهسهوعة والهرئية وأجٍزة التخزين) والتصال الٍاتفي (الثابت أو الهحهول وعبر األقهار الصىاعية
وهؤتهرات الفيديو  /التصال الهرئي الخ) (هعٍد اليوىسكو لإلحصاء .)2013 ،

كها تعرف بأىٍا التكىولوجيا التي توحد بين ىظم الحوسبة هع الربط عبر وسائل التصال السريعة ،بغرض
ىقل البياىات والهعموهات الهختمفة (قىديمجي.)2010،

ويهكن تعريف تكىولوجيا الهعموهات بأىٍا تمك األدوات التي تستخدم لبىاء ىظام الهعموهات التي تعين اإلدارة

عمى استخدام الهعموهات لدعم احتياجاتٍا في هجال اتخاذ الق اررات والعهميات التشغيمية في الهىظهة،

وتتضهن تكىولوجيا الهعموهات البراهج الفىية ،البراهج الجاٌزة ،قواعد البياىات ،وشبكات الربط بين العديد هن

الحواسيب (إدريس.)2005 ،

وتعرف أيضا عمى أىٍا جهيع أىواع التكىولوجيا الهستخدهة في تشغيل ،وىقل وتخزين الهعموهات في شكل

الكتروىي ،وتشهل التكىولوجيا الحواسيب اللية ووسائل التصال وشبكات الربط وأجٍزة الفاكس وغيرٌا هن
الهعدات التي تستخدم بشدة في التصالت (بوهايمة ،وبوباكور.)2004 ،

4.2

دور تكنولوجيا المعمومات في تغيير العممية اإلدارية:

شٍد العالم في السىوات األخيرة الىهـو الـسريع لتكىولوجيـات الهعموهـات والتصالت وأٌهيتٍا الهتزايدة عمى

ىحو هطرد .فقد أصبحت ٌذي التكىولوجيات أصالً هن األصول الديىاهية والستراتيجية التي ل غىى عىٍا
ألي هىظهة هن الهىظهـات في هعـرض سعيٍا إلى تحقيق رسالتٍا وأٌدافٍا (الهم الهتحدة.)2011 ،

ويعتقد الباحث بأن ٌىاك فارق كبير بين الطريقة التي يتبعٍا الهدير التقميدي عىد القيام بالوظائف اإلدارية
(التخطيط ،التىظيم ،القيادة ،الرقابة) والطريقة التي يتبعٍا الهدير الهعاصر في ٌذا الصدد ىتيجة لمتطور

الهستهر في كافة هىاحي الحياة ،كها أن ٌىاك اختالف كبير بين طريقة الهديرين في تحميل وحل الهشكالت

في الهاضي وبين طريقتٍم في ٌذي األيام.
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ٌاها في عهمية التغيير التي طرأت عمى اإلدارة هن خالل توفير أدوات
ولقد لعبت تكىولوجيا الهعموهات دو ار ً
قوية لمهديرين والتي تسهح لٍم بالقيام بأدوارٌم سواء التقميدية أو الجديدة ،حيث أن ىظم الهعموهات الهعاصرة
تسهح لمهديرين بالحصول إلى البياىات وبكهيات ٌائمة وهتىوعة ،وتشغيمٍا وتحميمٍا واستيعابٍا بسرعة فائقة

(العطيات.)2006 ،

كها ويهكن تعريف تمك الىظم الهعاصرة "بأىٍا هجهوعة هـن األفـراد والتجٍيـزات واإلجراءات والبرهجيات
والتصالت وقواعد البياىات والتي تعهل بشكل يدوى أو آلي أو هيكاىيكي عمى جهع الهعموهات وتخزيىٍا

وهعالجتٍا ثم ىشرٌا لمهستفيد " (إسهاعيل.)2011 ،

وعميً يهكن لمهؤسسات أن تستفيد هن استخدام تكىولوجيا الهعموهات لتطوير أعهالٍا باستخدام ٌذي الىظم

وعمى سبيل الهثال ل الحصر بالتي( :العطيات)2006 ،

 4.2.1نظم مساندة المدير:

ٌي التي تهكن الهدير هن إدارة عهمً بسرعة وكفاءة والحصول عمى الهعموهات عىد الحاجة ،وهن ٌذي

الىظم ،ىظم فرعية هثل الرسائل اللكتروىية وىظم الهعموهات اإلدارية وىظم هساىدة الق اررات الجهاعية،
وتستخدم ٌذي الىظم إلحداث التكاهل بين الهديرين في رأس الٍرم اإلداري والختصاصيين في كافة هستويات

الهؤسسة وبين ها يتدفق إلى الهؤسسة هن هعموهات ،وىظم هساىدة الهديرين ٌي :هجهوعة برهجيات وأجٍزة

وأدوات ولغة خاصة تعين في أعهال صىاعة واتخاذ القرار الجهاعي هن خالل تبادل الهعموهات هع أي ىظام

أو أي شخص في أي وقت وأي هكان ،وهن ٌذي الىظم( :العطيات)2006 ،
-

ىظم التصال :يتم عبر أجٍزة الٍاتف والبريد اللكتروىي لعقد المقاءات والجتهاعات وتبادل الرسائل

السريعة.

 ىظم هساىدة القرار :هجهوعة هن براهج الحاسوب تهكن الهستفيد هن تحميل وتفسير البياىات ثم تشكيمٍاوعرضٍا بطرق هختمفة إلىجاز كافة األعهال الهتعمقة باتخاذ القرار.

 -ىظم الخبرة الهعموهاتية :الخبرة ٌي إحدى أىظهة الحواسيب اآللية وٌي تتسق هع تصرف اإلىسان

الخبير ،حيث تتهتع ٌذي األىظهة بقدرات لحل هشكالت هعيىة في حقول هعرفية هعيىة ،فهن خالل
بعض األسئمة والهعموهات واإلجابة عميٍا يهكن إرشاد األفراد إلى الهسار الهىطقي لتخاذ ق اررات واقعية
تساعد اإلدارة عمى تحديد هساراتٍا الهستقبمية وادارة تكىولوجيا الهعموهات بفعالية (إدريس.)2005 ،

إن تطبيقات تكىولوجيا الهعموهات تساعد عمى تغيير شكل الهىظوهة العاهة لإلدارة ،لمتحول هن الشكل

دور أساسيا في الربط بين أجزاء
الٍرهي إلى الشكل الشبكي ،حيث تمعب أجٍزة الحاسوب وشبكات الهعموهات ًا
داخميا هن جٍة ،والربط بين الهىظهة وغيرٌا هن الهىظهات األخرى خارجيا هن جٍة أخرى،
الهىظهة الواحدة
ً
وبذلك يرتفع الدخار وخاصة في تكاليف الهوظفين باإلدارة باإلضافة إلى ربطٍا بجهٍور الهتعاهمينٌ ،ذا

وتعهل ٌذي التطبيقات عمى زيادة فعالية وكفاءة اإلدارة الحكوهية (العريشي.)2008 ،

كها أن الدور الذي تمعبً تكىولوجيا الهعموهات والتصالت قد تطور خالل العقد الهاضي هـن هجـرد هٍهة
خمفية داعهة لتصبح هٍهة رئيسية وقوة تهكيىيً دافعة لمهىظهات (األهم الهتحدة.)2011 ،
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وقد أصبحت ٌـذي التكىولوجيا أصالً هن األصول الديىاهية والستراتيجية التي ته ّكن الهىظهة هن تحقيق

رسـالتٍا وأٌدافٍا بىجاح (األهم الهتحدة.)2011 ،

وهـن ثم أصـبحت الهىظهـات هعتهدة بدرجة هتزايدة عمى بىية أساسية هن تكىولوجيا الهعموهات تؤدي عهمٍا

بىجاح تقىية التصالت والهعموهات عمى صعيد التغيير إلى األفضل في إدارة األعهال والهؤسسات
واىعكاساتٍا اليجابية في تحسين األداء ورفع الكفاءة وزيادة اإلىتاجية (العطيات.)2006 ،

وهن ٌذا الهىطمق ،وىتيجة التقدم الهتزايد في استخدام التكىولوجيات الحديثة وتطبيقات تكىولوجيا الهعموهات

وفى ضوء تطور الهؤسسات وتعدد أهاكن عهمٍا والهتعاهمين هعٍا سواء داخل الهؤسسة أو العهالء
الخارجيين أصبح دور استخدام التكىولوجيا في إدارة الهؤسسات أكثر فاعمية وتأثي ار عمى الهؤسسة ككل أو

الهتعاهمين هعٍا وكذلك أحد هحددات التخطيط والهتابعة الدورية وتطوير األداء بشكل هستهر .ويعتبر

العاهمين السابقين ٌها هكوىات اإلدارة اإللكتروىية (العريشي.)2008 ،
4.3

مفيوم اإلدارة االلكترونية:

فرضت اإلدارة اإللكتروىية ىفسٍا عمى واقع العهل في الهىظهات كرد فعل طبيعي لوجود واستخدام الحاسب
اللي في العديد هن األعهال ،وذلك باتجاي تطوير ىظم العهل التقميدية إلى ىظم هرىً تستطيع التفاعل هع

واقع الحداثة والتطور الحاصل ،توفي اًر لمجٍد والوقت الهبذول في األعهال التقميدية ،وها كاىت اإلدارة

الكتروىية إل ىهطاً إدارياً يستخدم كل ها أهكن هن إىجازات ثورة التكىولوجيا والحداثة وتسخيري في خدهة

العهمية اإلدارية واىجاز األعهال (اشتيوي .)2013 ،

وٌي هدخل جديد يقوم عمى استخدام الهعرفة والهعموهات وىظم البراهج الهتطورة والتصالت لمقيام بالوظائف

اإلدارية واىجاز األعهال التىفيذية  ،واعتهاد الىترىت والشبكات األخرى في تقديم الخدهات والسمع بطريقة

الكتروىية باإلضافة إلى تبادل الهعموهات بين العاهمين في الهؤسسة وبين األطراف الخارجية بها يساعد عمى
اتخاذ الق اررات ورفع كفاءة األداء وفعاليتً (أبو تيمخ.)2014 ،

وقد عرفت الدارة اللكتروىية بأىٍا" :الهدرسة الحدث هن هدارس الدارة التي تستخدم الوسائل اللكتروىية

(تكىولوجيا الهعموهات والتصالت) ،لدعم وتهكين وظائف اإلدارة والهىظهة ،بها يضهن تحسين جودة أدائٍا
(العالول.)2011 ،

كها تعرف بأىٍا الىظام اإلداري الهسئول عن إدارة وتىسيق العالقة بين الكادر البشري و الحاسوب وقواعد

البياىات و الشبكات والىترىت بٍدف الحصول عمى الهعموهات بهروىة و دقة و سرعة عالية ( بسيسو،

.)2010

كها أىٍا ٌي تمك الوسيمة التي تستخدم لرفع هستوى األداء والكفاءة وٌي إدارة بال أوراق ألىٍا تستخدم

األرشيف اللكتروىي واألدلة والهفكرات اللكتروىية والرسائل الصوتية وٌي إدارة تمبي هتطمبات جاهدة وتعتهد

أساسا عمى عاهل الهعرفة (الصيرفي.)2007 ،
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وكذلك بأىٍا "استراتيجية إدارية لعصر الهعموهات ،تعهل عمى تحقيق خدهات أفضل لمهواطىين والهؤسسات
ولزبائىٍا (اإلدارة الخاصة هىٍم) هع استغالل أهثل لهصادر الهعموهات الهتاحة هن خالل توظيف الهوارد

الهادية والبشرية والهعىوية الهتاحة في إطار الكتروىي حديث هن أجل استغالل أهثل لموقت والهال والجٍد
وتحقيقا لمهطالب الهستٍدفة وبالجودة الهطموبة هع دعهٍا لهفٍوم ادخل عمى الخط ول تدخل في الخط

(باكير.)2006 ،

وي ىظر الى اإلدارة اإللكتروىية بأىٍا بديل عصري يواكب التطور الذي اعترى حياة الىسان عمى سطح
ُ
األرض ،ويمبي هتطمباتً اإلدارية ،ويرضى طهوحً في الحصول عمى قدرات أعمى وأيسر في إدارة شئون
حياتً وتفاصيً (الحسن .)2010 ،

 4.3.1أىداف اإلدارة االلكترونية:

استطاعت اإلدارة اإللكتروىية وفي فترة قياسية السيطرة عمى هعظم األعهال في الكثير هن الهؤسسات

والو ازرات بحيث ل تخمو أي هىٍا في استخدام أو ههارسة اإلدارة اإللكتروىية كل حسب طبيعة عهمً وأٌدافً،

وقد اتسعت أٌداف اإلدارة اإللكتروىية اتساعاً هوازياً لتعدد هستخدهيٍا وتىوعٍم ( شويدح .)2015 ،
وهن ٌذي األٌداف:

 " زيادة هستوى تحقيق احتياجات ورضى العهالء. زيادة هستوى تحقيق احتياجات ورضى العاهمين. -تطوير هستوى أداء وكفاءة العهميات اإلدارية.

 زيادة قدرة الهىظهة عمى الهىافسة" (العالول.)2011 ، تحسين الداء في هرافق اإلدارة بشكل عام ،والوصول بالخدهات اإللكتروىية إلى أقصى الهواقعالجغرافية ،وتواصل أفضل وارتباط أكبر بين إدارات الهؤسسة الواحدة لتقديم خدهات أفضل (بسيسو،

.)2010

 تحويل األيدي العاهمة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي عاهمة لٍا دور أساسي في تطبيق اإلدارة اإللكتروىيةعن طريق إعادة التأٌيل لغرض هواكبة التطورات الجديدة التي طرأت عمى الهىظهة والستغىاء عن

العاهمين غير األكفاء وغير القادرين عمى التكيف هع الوضع

الجديد (السالهي.)2008 ،

" -إدارة وهتابعة اإلدارات الهختمفة لمهؤسسة وكأىٍا وحدة هركزية.

 تركيز ىقطة اتخاذ القرار في ىقاط العهل الخاصة بٍا هع إعطاء دعم أكبر في هراقبتٍا. -تجهيع البياىات هن هصادرٌا األصمية بصورة هوحدة.

 -تقميص هعوقات اتخاذ الق اررات عن طريق توفير البياىات وربطٍا.

 توظيف تكىولوجيا الهعموهات هن أجل دعم وبىاء ثقافة هؤسسية إيجابية لدى العاهمين كافة .وادارة كافةالهوارد.
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 زيادة الترابط بين العاهمين واإلدارة العميا وهتابعة توفير البياىات والهعموهات لمهستفيدين بصورة فورية"(رضوان.)2005،

كها صىف (الىهر وآخرون )2006 ،أٌداف اإلدارة اللكتروىية إلى:

 4.3.1.1أىداف مباشرة يمكن ترجمتيا إلى مكاسب مادية مثل:

 اىجاز سريع لإلعهال واختصار زهن التىفيذ في هختمف اإلجراءات. تقميل ساعات العهل داخل الهىظهات الحكوهية. الحد هن استخدام األوراق في األعهال اإلدارية. -إهكاىية أداء األعهال عن بعد.

 4.3.1.2أىداف عامة غير مباشرة يصعب ترجمتيا إلى مكاسب مادية ممموسة مثل:
 التقميل هن األخطاء الهرتبطة بالعاهل اإلىساىي. التوافق هع بقية دول العالم خصوصا الهتقدهة. -زيادة وتعزيز القدرة التىافسية لمهىظهات.

 4.3.2أىمية اإلدارة االلكترونية:

تظٍر أٌهية اإلدارة اللكتروىية في قدرتٍا عمى هواكبة التطور الىوعي والكهي الٍائل في هجال تطبيق تقىيات
وىظم الهعموهات وها يرافقٍا هن تحسين لفعالية األداء ،واتخاذ القرار ،وتيسير الوصول لمهعموهات
والهعاهالت اإلدارية لمعاهمين في الهؤسسة ،والهستفيدين هىٍا ( الجالبىة.)2013 ،

كها أىٍا تعد حاجة لمجهيع ،فهٍها كان هجال الهؤسسة أو حجهٍا ،فأىٍا ل تخمو هن براهج تقوم بالعهميات

اإلدارية سواء كاىت براهج بسيطة (براهج الهحالت التجارية الصغيرة) وصولً الى براهج الشبكات الهتكاهمة

في الهؤسسات الكبرى والو ازرات (شويدح.)2015 ،

وتسٍل التصال بين اإلدارات الهختمفة،
وتختصر اإلدارة اإللكتروىية وقت تىفيذ الهعاهالت اإلدارية الهختمفةَ ،
ِ
وترشد استخدام األوراق في الهعاهالت ،هها سيوفر بالتبعية
وتوفر الدقة والوضوح في العهميات اإلدارية،
الهخازن الالزهة لتخزين ٌذي األطىان هن األوراق ،وتجهيع البياىات والهعموهات هن هصادرٌا األصمية،
إضافة إلى دعم الثقافة التىظيهية لدى العاهمين كافة ،وزيادة الترابط بين اإلدارة العميا والوسطى والعاهمين،

وتوفير البياىات لمهراجعين والهستفيدين عاهة بصورة فوريةـ والحد هن هعوقات اتخاذ القرار (الحسن.)2010 ،

وتهثل اإلدارة اإللكتروىية ىوعا هن الستجابة القوية لتحديات القرن الواحد والعشرين الذي تختصر العولهة
والفضاء الرقهي واقتصاديات الهعموهات والهعرفة وثورة الىترىت وشبكة الهعموهات العالهية كل هتغيراتً

وحركة اتجاٌاتً (ياسين.)2005 ،

وفي ىفس السياق فإن لتقىيات ىظام اإلدارة اللكتروىية لمهوارد البشرية القدرة عمى إحداث ثورة ٌائمة في

أسموب أداء العهميات الهختمفة التي يتم تىفيذٌا بالشركات ،ويعد ىظام اإلدارة اللكتروىية لمهوارد البشرية ذا

أٌهية كبرى ألي شركة ،وذلك لقدرتً عمى تسٍيل الوصول إلى الهعموهات ،باإلضافة إلى الربط بين ىظم

هختمفة هعا ،هها يعطي الشركة هيزة تىافسية عمى غيرٌا هن الشركات ،وهع تطور ٌذا الىظام واهتدادي لمربط
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بين عدد كبير هن قواعد البياىات الهىفصمة ،ستكون الهزايا والهكاسب التي ستعود عمى الشركة أكثر بكثير
هن تكاليف تىفيذي (برايان.)2007 ،

خالصة المبحث الثاني:

تم التطرق في ٌذا الهبحث إلى هفٍوم األجٍزة الذكية وأكثر أىواعٍا شيوعا وٌي الٍواتف الذكية والحواسيب
الموحية وأىظهة التشغيل التي تعهل بٍا ،إضافة الى الخصائص والهيزات لكل هىٍا ،وهن خالل ها سبق

يتضح لىا أٌهية هعرفة كيفية توظيف تمك األجٍزة بتطبيقاتٍا الهختمفة في أىشطة الدارة الهتعددة كأحد سبل

الهىافس ة وتحقيق الكفاءة في عصر يتهيز بالتغير الهستهر والتطور السريع في هختمف جواىب الحياة .وكها
يتضح لىا في الهبحث السابق ٌىاك العديد هن الجواىب والههيزات التي توفرٌا األجٍزة الذكية والتي يهكن أن

تركيز واٌتهام الهىشئات لتطوير عهمٍا وتحقيق الكفاءة الدارية فضالً عن تطوير شبكات اتصالٍا التي
تىال َ
تربطٍا بالعالم حتى تستطيع أن تعيش في ٌذا العصر الهتهيز بسرعة التغيير والكم الكبير والٍائل هن
الهعموهات وتدفقٍا .وٌذا ها سيتم دراستً في الفصول القادهة هن خالل التطبيق عمى أحد أٌم هىارات

تكىولوجيا الهعموهات والتصالت في فمسطين وٌي هجهوعة التصالت الفمسطيىية بشكل هن التفصيل
لمخروج بىتائج وتوصيات واضحة تجاي األجٍزة الذكية وعالقتٍا بكفاءة العهميات الدارية.

وفي ختام الفصل تم الحديث عن استخدام تقىية التصالت والهعموهات عمى صعيد التغيير إلى األفضل في

إدارة األعهال والهؤسسات واىعكاساتٍا اليجابية في تحسين األداء ورفع الكفاءة وزيادة اإلىتاجية.
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المبحث الثالث :مجموعة االتصاالت الفمسطينية
مقدمة:
هع بداية القرن الحالي أصبح التقدم التكىولوجي والعولهة وثورة الهعموهات ٌي صفات ههيزة لٍذا القرن،
وتركز اٌتهام الدول عمى تطوير شبكات التصال التي تربطٍا بالعالم حتى تستطيع أن تعيش في ٌذا
َ
العصر الهتهيز بسرعة التغيير والكم الكبير والٍائل هن الهعموهات وتدفقٍا ،كها أضحت التصالت الهحرك
األساسي لعجمة القتصاد القوهي والتي لولٌا سيعاىي القتصاد هن العجز والعزلة .وهن ٌىا تأتي األٌهية

الكبيرة لتطوير قطاع التصالت في فمسطين وربط الشبكة الفمسطيىية بشبكة التصالت العالهية ،لمهساٌهة

في تجاوز العقبات والصعوبات العديدة الهتهثمة باستهرار الحتالل السرائيمي وتحويمً لمهىاطق الفمسطيىية
الى كاىتوىات هعزولة هن خالل هجهوعة كبيرة هن الحواجز العسكرية اضافة الى الحصار والغالقات

الهستهرة وبىاءي لجدار العزل العىصري حول التجهعات السكاىية هها حال دون تىقل الىاس والبضائع بحرية،

هها جعل استخدام وسائل التصال وخدهات الهعموهات وسيمة اساسية هن وسائل التصال والتعاهل بين
الشعب الفمسطيىي عاهة (بىات.)2009 ،

أوالً :نشأة مجموعة االتصاالت الفمسطينية:

عىدها بدأت السمطة الوطىية الفمسطيىية في ههارسة هٍاهٍا إثر التوقيع عمى اتفاق أوسمو إلعالن الهبادئ

عام  ، 1993كان قطاع التصالت هن أول القطاعات التي حظيت بالٌتهام حيث تم إىشاء و ازرة
التصالت وتكىولوجيا الهعموهات بٍدف إدارة وتىظيم قطاع التصالت والهعموهاتية والبريد ،وخالل سىوات

هحدودة حققت الو ازرة عدداً هن الخطوات اإليجابية هىٍا تجٍيز عدة قواىين تخدم تطوير هجتهع الهعموهات
باإلضافة إلتهام الهرحمة الولى هن هشروع الحكوهة اللكتروىية وتأٌيل الكوادر الفمسطيىية التي تعهل في

هجال تكىولوجيا الهعموهات بالهشاركة هع القطاع الخاص والجاهعات والهجتهع الهدىي لوضع أساس قوي
لتىفيذ هجتهع الهعموهات (و ازرة التصالت وتكىولوجيا الهعموهات.)http://www.mtit.pna.ps ،

العهمية القيام بخصخصة قطاع التصالت حيث بادر ىخبة هن رجال األعهال
حيث كاىت أولى الخطوات
َ
الفمسطيىيين هن الداخل والخارج إضافة الى هؤسسات وشركات وٌيئات استثهارية فمسطيىية بتأسيس شركة
التصالت الفمسطيىية في الرابع هن هايو هن العام  1995وتم تسجيمٍا في هديىة أريحا كشركة هساٌهة

عاهة برأس هال فمسطيىي قدري  45هميون ديىار اردىي ،واتخذت هديىة ىابمس هق اًر رئيسياً لٍا ،وتم التوقيع
عمى اتفاقية هىح الرخصة في عام  1996والتي هىحٍا اهتيا اًز هىفرداً إلدارة وتشغيل الشبكة الٍاتفية وتقديم

خدهات التصالت لهدة  10سىوات و 5سىوات لمٍاتف الىقال أو عىد وصول عدد الهشتركين  120الفاً

(هركز الهعموهات الفمسطيىي وفا.)2010 ،

ٌذا وباشرت التصالت الفمسطيىية كشركة هساٌهة عاهة في العام  1997هن أجل تقديم خدهات

التصالت الهختمفة وهواكبة التطورات التكىولوجية لتوفير كل ها ٌو جديد في تكىولوجيا التصالت
لمهشتركين .كها عهدت التصالت الفمسطيىية إلى استقدام وتوظيف أحدث التكىولوجيا لتوفير أفضل
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الخدهات وأحدثٍا وهواكبة التطورات العالهية في قطاع التصالتٌ .ذا وتمعب هجهوعة التصالت
الفمسطيىية دو ار هحوريا في عجمة القتصاد الفمسطيىي ،إذ تساٌم الهجهوعة بحوالي  %5هن الىاتج الهحمي

اإلجهالي ،كها تعتبر هجهوعة التصالت الهىشأة األولى في فمسطين هن حيث القدرة التوظيفية ضهن

هؤسسات القطاع الخاص الفمسطيىي .كها يهثل سٍم بالتل حوالي  %33.16هن القيهة السوقية اإلجهالية

لب ورصة فمسطين وذلك بحسب بياىات السوق كها في ىٍاية عام  .2013وتتهتع الهجهوعة باستقرار هالي
يهكىٍا هن الستثهار بشكل هستهر في قطاع التصالت وتكىولوجيا الهعموهات ،وذلك ىتيجة لمىهو في

العائدات هىذ اىطالقتٍا التجارية .وتضم هجهوعة التصالت الفمسطيىية الشركات التالية( :هجهوعة

التصالت الفمسطيىية.)http://www.paltelgroup.ps ،

 شركة التصالت الفمسطيىية (بالتل) التي تقدم خدهات الخط الثابت وخدهات خط الىفاذ لإلىترىتوغيرٌا هن الخدهات الهضافة

 -شركة التصالت الخموية الفمسطيىية(جوال) أول هشغل لمٍواتف الخموية في فمسطين

 شركة حضارة لالستثهار التكىولوجي (حضارة) أكبر هزود لخدهات اإلىترىت في فمسطين -شركة ريتش لخدهات التصالت (ريتش) أول هركز اتصال هتخصص في فمسطين

 شركة بالهيديا لمخدهات اإلعالهية هتعددة الوسائط (بالهيديا) الذراع اإلعالهي لهجهوعة التصالتالفمسطيىية

 شركة حمول لتقىية الهعموهات (حمول) ذراع الهجهوعة في هجال تقىية الهعموهات وحمول األعهال.ثانياً :الرؤية وقيم المجموعة( :هجهوعة التصالت الفمسطيىية)http://www.paltelgroup.ps ،

تمتزم هجهوعة التصالت الفمسطيىية بأن تبقى الخيار األول لهشتركيٍا في خدهات التصالت ،وذلك عبر
التزاهٍا بالعديد هن القيم والهبادئ الخاصة بٍا وباتباع الهعايير العميا في الههارسات اإلدارية والعىاية

بالزبائن ،وكذلك بتوفير أفضل خدهات التصالت في فمسطين ،وذلك حتى تحافظ عمى هوقعٍا كهجهوعة

اتصالت رائدة في الهىطقة ،كها وتمتزم الهجهوعة (هجهوعة التصالت) بأن تقود الجٍود هع الشركاء في
الهجتهع هن أجل بىاء هستقبل التكىولوجيا في فمسطين لتصبح دولة هٍهة عمى الخارطة الرقهية العالهية.

القيم( :هجهوعة التصالت الفمسطيىية)http://www.paltelgroup.ps ،

 اللتزام بأخالقيات العهل واألصول الهٍىية ،وىستهد هبادئىا هن أخالق هجتهعىا الفمسطيىي،لتشكل بذلك أساساً لعهمىا وهىارةً لتوجٍاتىا الهستقبمية.
 اتباع هعايير الشفافية والهحاسبة في كافة أعهالىا وهشاريعىا بٍدف تىفيذ رؤيتىا واستراتيجيتىا وفقأعمى الهعايير وحرصا عمى ضهان الستداهة في خدهاتىا وتوجٍاتىا الهجتهعية.

 الحفاظ عمى تعزيز الثقة بين الهجهوعة وبين الهساٌهين والشركاء ،وذلك هن خالل العهل بىزاٌةبخطى واثقة ىحو الىهو لمحفاظ عمى حقوق
وأهاىة ،وبها يحافظ عمى تدعيم خططىا والسير ُ
الهساٌهين إلى جاىب حقوق الهوظفين والهشتركين عمى حد سواء.
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 اللتزام بالهسؤولية الجتهاعية لتحقيق التىهية الهستداهة وبهسؤوليتىا الوطىية ىحو بىاء هستقبلتكىولوجي هزدٌر هن خالل تعزيز قطاع التصالت وتكىولوجيا الهعموهات في فمسطين.

 تىهية القدرات الهٍىية لكافة هوظفي هجهوعتىا لكي يِسٍهوا في عهمية البىاء خدهةً لهشتركيىاولهساٌهيىا ولهجتهعىا ،وذلك عبر استثهارىا في الطاقات الشبابية

 -السعي دائها إلى التعمم هستفيدين هن خبراتىا وهن الخبرات العالهية حتى ىقدم خدهاتىا ذات

الجودة العالية وىبتكر الحمول الرائدة الهبىية عمى الىظرة الشاهمة وقراءة لمهستقبل التكىولوجي هع

القدرة عمى التكيف الهستهر هع الواقع الفمسطيىي

 تفٍم احتياجات الهشتركين وبذل قصارى الجٍد لمحفاظ عمى ثقتٍم بىا هن خالل التركيز عمىجودة خدهاتىا وبذل الهزيد هن الجٍد لتحقيق التهيز في تمبية رغباتٍم والستجابة لحتياجاتٍم

التقىية والقتصادية

ثالثاً :األىداف الرئيسة لممجموعة:

يحاول الباحث استعراض هجهوعة هن أبرز وأٌم أٌداف هجهوعة التصالت وٌي عمى الىحو التالي:

(التقارير السىوية لشركة التصالت الفمسطيىية)2004-2013 ،

 رفع كفاءة الكادر الفمسطيىي العاهل وفاعميتً وخبرتً في التصالت .وتوظيف الكفاءاتالفمسطيىية الجديدة وتدريبٍا هن أجل الستهرار في تطوير أداء الشركة.

 توفير أحدث ىظم وتكىولوجيا التصالت وأىظهة الهعموهات وتراسل الهعطيات والخدهاتالهضافة وتسخير تكىولوجيا الجيل الثالث ،لتمبية كافة احتياجات الزبائن في كافة التجهعات

الفمسطيىية وبها يىسجم هع التطورات في ٌذا القطاع.

 الهساٌهة في بىاء لبىات الهجتهع الفمسطيىي وذلك هن خالل دعم أكبر قدر ههكن هن الهبادراتواألىشطة الجتهاعية والتربوية والتعميهية والصحية والقتصادية .وتطوير البىية التحتية بٍدف

خمق عالقة تواصل ههيزة بين شركات الهجهوعة و الهجتهع الفمسطيىي بها يساٌم في تحقيق

طهوحات الهجتهع وتعزيز قدراتً ودعهاً لستراتيجية الهجهوعة في التىهية.

 -تقديم أوسع رزهة هن الخدهات ألكبر قاعدة هن الهشتركين في كافة الهىاطق الفمسطيىية.

 تحقيق عوائد استثهار هجدية لمهساٌهين والهحافظة عمى استثهاراتٍم والعهل عمى تحقيقتوقعاتٍم وطهوحاتٍم وتأهين التصال والتواصل هعٍم بشكل هستهر.
رابعاً :استراتيجية المجموعة)http://www.paltelgroup.ps( :

تسعى هجهوعة التصالت الفمسطيىية لتحقيق أٌدافٍا هن خالل الستهرار في تركيز أعهالٍا في قطاع

التصالت وتكىولوجيا الهعموهات ،وكذلك الستثهار في تطوير بىيتٍا التحتية ،واستقدام أحدث التقىيات

الالزهة لتوفير الخدهات الحديثة سواء في الخط الثابت أو الخموي أو خدهات اإلىترىت .كها تعهل الهجهوعة
عمى تطوير خدهات القيهة الهضافة الهقدهة هع هىتجاتٍا الرئيسة وذلك هن أجل تحقيق الستجابة لجهيع
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فئات الهشتركين في هختمف الخدهات .وتحافظ الهجهوعة أيضاً هن خالل شركاتٍا عمى تقديم العروض
الههيزة والهفضمة لمهشتركين بها يتىاسب هع طبيعة اشتراكٍم بٍدف الحفاظ عمى الهشتركين الحاليين وتعزيز
ولئٍم هن جٍة ،واستقطاب الهشتركين الجدد والستجابة لطمباتٍم هن جٍة أخرى.

تساٌم الهجهوعة في تعزيز قطاع أىظهة الهعموهات واغىائً بتجارب وخبرات بهستويات عالهية لمحفاظ عمى

ريادتٍا في ٌذا القطاع وتىهيتً .كذلك ،تمتزم هجهوعة التصالت ببىاء هستقبل التكىولوجيا في فمسطين سعياً
هىٍا لتكون فمسطين هن أٌم الدول عمى الخارطة الرقهية العالهية .وتعهل الهجهوعة عمى رفع هستويات
األداء التقىية ،وتطوير خدهات الىطاق العريض ،وتوفير أحدث التطبيقات ،هع الحفاظ عمى أعمى هستويات

األهان والخصوصية .وبىفس الوتيرة ،تواصل الهجهوعة عطاءٌا والتزاهٍا ىحو القطاع العام والهجتهع الهحمي
هن خالل ريادة هبادرات تىهوية واستكهالٍا لبراهج تطوير هستداهة تىٍض بالبيئة التكىولوجية وتىشر ثقافة

الحاسوب واإلىترىت ،إلى جاىب تهكين الفئات الهٍهشة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية عن طريق رفدٌم
بالوسائل التي تهكىٍم هن العيش بكراهة واستقاللية وتوفير الهوارد الالزهة لمحياة الكريهة.
خامساً :مؤشرات تطور المجموعة( :هجهوعة التصالت الفمسطيىية) http://www.paltelgroup.ps،

تهكىت هجهوعة التصالت الفمسطيىية هن الحفاظ عمى هؤشرات أداء إيجابية طيمة السىوات الهاضية ،وذلك

ىتيجة للتزاهٍا بتىفيذ الستراتيجيات الحكيهة والخطط اإلدارية والسياسات التشغيمية بها يتوافق هع أفضل

الههارسات اإلدارية الهتبعة ،وهع هراعاة هواكبة توجٍات صىاعة تكىولوجيا التصالت والهعموهات لدى

ىظيراتٍا في العالم ،وذلك في بيئة تىافسية ىشطة كها ٌو الحال في السوق الفمسطيىية.

ٌذا وها زالت الهجهوعة تواصل استثهارٌا في قطاع التصالت وتكىولوجيا الهعموهات في فمسطين .إضافة

إلى اىً ها تحققً الهجهوعة هن إىجازات في فمسطين ل يقف عىد حد تحقيق الربحية وحسب ،واىها تحرص

عمى هواصمة دورٌا في تطوير ٌذا القطاع والوصول بفمسطين إلى دولة هتقدهة تكىولوجياً عمى الرغم هن
التحديات الداخمية والخارجية ،باإلضافة إلى السعي الهتواصل لمحفاظ عمى دور الهجهوعة الهجتهعي

واإلسٍام في التىهية الهجتهعية كجزء أساسي هن دورٌا في الىٍوض بهختمف القطاعات في فمسطين.

وقد بمغت اإليرادات الهوحدة لشركة التصالت الفمسطيىية  385هميون دولر أهريكي خالل الربع الثالث هن

العام  .2014كها أظٍر األداء خالل الربع الثالث هن العام  2014ارتفاعاً في الربح اإلجهالي ليصل

إلى  320هميون دولر أهريكي بالهقارىة بها كان عميً ىٍاية الربع الثالث هن العام  2013بىسبة ىهو بمغت
.0.9%

إضافة إلى ذلك ،بمغ صافي الدخل الهوحد  92هميون دولر أهريكي ىٍاية الربع الثالث هن العام ،2014

هىخفضاً بىسبة  4.9%عها حققً ىٍاية الفترة ذاتٍا هن العام الهاضي حيث بمغ  97هميون دولر أهريكي.
بىاء عمى ٌذا الىخفاض ،بمغ ىصيب السٍم هن األرباح  0.70دولر أهريكي هقارىة ب 0.73دولر أهريكي
ً
لىفس الفترة هن العام الهاضي.
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أها عمى صعيد الدخل التشغيمي الهوحد فقد حققت الشركة  117هميون دولر أهريكي ىٍاية الربع الثالث هن
العام  2014هقارىة بـ  129هميون دولر أهريكي في ىفس الفترة هن عام  ،2013أي تغير بىسبة .9.3%
ٌذا وقد سجمت قطاعات الخدهات الرقهية والتصالت السمكية واإلعالم ارتفاعاً في اإليرادات بىسبة

 11.7%و 0.3%و 22.6%عمى التوالي في حين اىخفضت إيرادات قطاع التصالت الالسمكية هقارىة
بىفس الفترة هن العام .2013

سادساً :معوقات تطور قطاع االتصاالت والمعمومات الفمسطيني:

واجً قطاع التصالت في فمسطين الكثير هن الهعوقات والصعوبات التي اىدرجت تحت سياسة الحتالل

والحصار ،وعاىت هجهوعة التصالت الفمسطيىية كأحد الفاعمين الرئيسيين في ٌذا القطاع وطوال سىوات
عهمٍا هن الكثير هن العقبات والتحديات هها كان لً األثر الكبير في إعاقة العهل هن جٍة وفي تكبدٌا

لخسائر هالية هباشرة وغير هباشرة هن جٍة أخرى ،ويهكن إبراز أٌم الهعوقات التي أثرت عمى قطاع

التصالت الفمسطيىي بها يمي( :و ازرة التصالت وتكىولوجيا الهعموهات)http://www.mtit.pna.ps ،
 -عدم وجود سياسات واضحة وهيزاىيات هعتهدة تدعم البحث والتطوير

 ضعف في تصويب أوضاع الهحطات الذاعية الفضائية واألرضية وهراكز اإلىترىت والعاهمينفي حقل التصالت.

 التغمغل الغير هشروع في سوق التصالت الفمسطيىي هن قبل الشركات اإلسرائيمية التي تمجأإلى إطالق تردداتٍـا في الهىاطق الفمسطيىية ،إذ يبمغ حجم سيطرة الشركات اإلسرائيمية عمى

السوق الفمسطيىي الهتعمق بخـدهات الٍـاتف الهحهول عمى سبيل الهثال ل الحصر  56%هن
حجم الهشتركين الفمسطيىيين (باسـتثىاء الهـشتركين فـي القـدس الشرقية)

 -ضعف األداء الهؤسسي.

 -اىخفاض هستوى الدخل والهعيشة لمهواطن الفمسطيىي.

 قمة الهوارد البشرية الهتخصصة في تكىولوجيا الهعموهات وضعف البحث العمهي. -التفاوت الكبير في قوة واهكاىيات شركات الىطاق العريض.

 غياب ىهوذج لمتعاون بين شركات الىطاق العريض في الهشاركة في استغالل البىى التحتيةاألساسية.

 ضعف إهكاىيات أتهتً العهل البريدي وربط الفروع بشبكة هحوسبة. ضعف وىقص في القواىين والتشريعات الخاصة بقطاع البريد غياب سياسة عاهة وىظرة بعيدة الهدى لقطاع البريد. -اىحصار أعهال البريد بالخدهات التقميدية.

 -ىقص وضعف اإلهكاىيات والهوارد البشرية لمقيام بأعهال البريد الهختمفة.
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خالصة المبحث الثالث:
تىاول ٌذا الهبحث هجهوعة التصالت الفمسطيىية والتي تشكل هجتهع الدراسة هن جواىب وتفاصيل ىشأتٍا
وأٌدافٍا وقيهٍا إضافة الى الستراتيجية الخاصة بٍا وصول إلى هؤشرات تقدم وتطور الهجهوعة ،كها تم

التطرق إلى هعوقات تطور قطاع التصالت والهعموهات الفمسطيىي وذلك إلدراك أٌهية تطوير ٌذا القطاع
الٍام في الهجتهع الفمسطيىي .
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انفصم انثانث
اندراصــاث انضابقـــت
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مقدمة:

فيما يمي استعراض لمدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة بشكل مباشر ،حيث تم توزيعيا عمى ثالث

محاور ،وىي:

اوالً :الدراسات التي تىاولت األجٍزة الذكية.

ثانياً :الدراسات التي تىاولت كفاءة العهميات اإلدارية.

ثالثاً :الدراسات التي تىاولت كفاءة العهميات اإلدارية واألجٍزة الذكية هعاً.
اوالً :الدراسات التي تناولت األجيزة الذكية:
أ ) الدراسات العربية:

 .1دراسة (الشمراني )2013 ،بعنوان "أىمية استخدام اليواتف الذكية والحواسب الموحية في دعم تعمم
المغة اإلنجميزية لدى طالب المرحمة الثانوية "

ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمى أٌهية استخدام الٍواتف الذكية والحواسب الموحية في دعم تعمم المغة
اإلىجميزية لدى طالب الهرحمة الثاىوية بهكة الهكرهة هن خالل تحديد الستخداهات الههكىة لمٍواتف الذكية
والحواسب الموحية في دعم تعمم المغة اإلىجميزية لدى طالب الهرحمة الثاىوية ،وتحديد األدوار التي تمعبٍا

الٍواتف الذكية والحواسب الموحية في دعم تعمم المغة اإلىجميزية لدى طالب الهرحمة الثاىوية هن وجٍة ىظر
هشرفي وهعمهي المغة اإلىجميزية بهحافظة جدة بالههمكة العربية السعودية ،كها ٌدفت إلى هعرفة هدى وجود

فروق دالة إحصائيا بين هتوسطات استجابات أفراد هجتهع الدراسة تعزى لهتغيرات الهؤٌل الدراسي ،وطبيعة
العهل ،وعدد سىوات الخدهة ،وعدد الدورات التدريبية .استخدم الباحث الهىٍج الوصفي الهسحي .واستخدهت

استباىة هن تصهيم الباحث ،وطبقت عمى جهيع أفراد هجتهع الدراسة واستجاب هىٍم  210فرد ،بواقع 195

هعمم و  15هشرف .وتهت هعالجة البياىات إحصائيا واستخدهت األساليب اإلحصائية التالية :التك اررات،
والىسب الهئوية ،والهتوسط الحسابي )SPSS( ،باستخدام برىاهج الحزم اإلحصائية والىحراف الهعياري،
واختبار هان وتىي واختبار كروسكال والس ،واختبار تحميل التباين األحادي ،واختبار شيفيً ،وهعاهل ارتباط

بيرسون لحساب التساق الداخمي ،وهعاهل الفا كروىباخ لمثبات ،هعاهل التجزئة الىصفية لمثبات بطريقتي

سبيرهان براون –جتهان.

وأكدت الىتائج عمى أٌهية استخدام الٍواتف الذكية والحواسب الموحية في دعم تعمم المغة اإلىجميزية هن خالل

إظٍارٌا ها يمي:

 أن ٌىاك هوافقة بشدة عمى الستخداهات الههكىة لمٍواتف الذكية والحواسب الموحية في دعمتعمم المغة اإلىجميزية لدى طالب الهرحمة الثاىوية هن وجٍة ىظر هشرفي وهعمهي المغة

اإلىجميزية.
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 أن ٌىاك هوافقة بشدة عمى األدوار التي تمعبٍا الٍواتف الذكية والحواسب الموحية في دعمتعمم المغة اإلىجميزية لدى طالب الهرحمة الثاىوية هن وجٍة ىظر هشرفي وهعمهي المغة

اإلىجميزية.

 -أشارت الىتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية بين هتوسطات استجابات أفراد هجتهع الدراسة

حسب عدد الدورات التدريبية ،حول الستخداهات الههكىة لمٍواتف الذكية والحواسب الموحية

في دعم تعمم المغة اإلىجميزية ،وكذلك حول األدوار التي تمعبٍا الٍواتف الذكية والحواسب
الموحية في دعم تعمم المغة اإلىجميزية لدى طالب الهرحمة الثاىوية.
 .2دراسة (الحجار )2011،بعنوان " أثر اإلعالن التجاري عمى السموك الشرائي لمستخدمي خدمات
اليواتف الذكية المحمولة في مدينة عمان -دراسة ميدانية"

ٌدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر اإلعالن التجاري عمى السموك الشرائي لهستخدهي خدهات الٍواتف
الذكية الهحهولة في هديىة عهان ،وتعد ٌذي الدراسة دراسة هيداىية ،استخدم الباحث استباىة اشتهمت عمى

( )42فقرة وذلك لجهع الهعموهات األولية هن هستخدهي خدهات الٍواتف الذكية الهحهولة في هديىة

عهان ،وتكوىت عيىة الدراسة هن ( )244هستجيباً ههن يستخدهون خدهات الٍواتف الذكية الهحهولة في
هديىة عهان والهتواجدين في الهجهعات التجارية ،األسواق والجاهعات.

وقد توصمت الرسالة الى وجود أثر لإلعالن التجاري هن حيث( :وقت اإلعالن ،تصهيم اإلعالن واخراجً
الفىي ،هحتوى الرسالة اإلعالىية ،ىوع الوسيمة اإلعالىية) بشكل عام عمى السموك الشرائي لهستخدهي
خدهات الٍواتف الذكية الهحهولة في هديىة عهان.

كها وأوصت الدراسة بها يمي:

 لبد لمشركات الهٍتهة بالٍواتف الذكية الهحهولة وخدهاتٍا أن تكثف حهالتٍا الدعائية بصورة
فعالة والعتهاد عميٍا لتحقيق أٌدافٍا.

 عمى الشركات أن تقوم باختيار الوقت الهىاسب لبث أو ىشر إعالىاتٍا التجارية وٌذا هن شأىً أن
يمعب دو اًر هٍها في وصول الرسالة اإلعالىية في الوقت الصحيح لمهستٍمك.

 الٌتهام بتصهيم اإلعالن التجاري واإلخراج الفىي ،حيث أثبتت الدراسة عدم وجود أثر لتصهيم
اإلعالن الفىي واخراجً.

 الٌتهام بهحتوى الرسالة اإلعالىية عىد ىقمٍا لمهستٍمك ،حيث أثبتت الدراسة عدم وجود أثر
لهحتوى الرسالة اإلعالىية عمى السموك الشرائي لخدهات الٍواتف الذكية الهحهولة في هديىة

عهان.
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 .3دراسة (الجداية )2008 ،بعنوان " مستوى استخدام أدوات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات وأثره عمى
األداء التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية المساىمة العامة "

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرف عمى هستوى أدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت الهستخدهة في

الشركات الصىاعية األردىية وتحميل العالقة ها بين ٌذي األدوات واألداء التىظيهي .واستىاداً إلى
الدراسات السابقة ،قام الباحث بتطوير استباىة تتعمق بهتغيرات الدراسة وتوزيعٍا عمى هديري اإلدارة

العميا في ( )46شركة صىاعية هساٌهة عاهة والبالغ عددٌم  153واسترجع هىٍا ها ىسبتً .% 75

تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والتحميمية في هعالجتٍا هن أجل تحقيق أٌداف الدراسة

وكان هن أٌم ىتائج الدراسة أن ها ىسبتً (  %) 82هن الشركات الصىاعية األردىية يتوفر فيٍا قسم

لمحاسب اآللي ،وأن (  %) 93هن الهديرين يستخدهون الحاسب في أداء أعهالٍم كها تبين أن ( 62
) %هن أجٍزة الهديرين هربوطة باإلىترىت ولكن (  %) 79هن ٌذي الشركات ل يوجد فيٍا ربط

داخمي ألجٍزة الحاسوب بين األفراد وبين الدوائر واألقسام.

وتبين أن ها ىسبتً (  %) 24.2هن الشركات الصىاعية األردىية تستخدم برهجية تبادل البياىات

الكتروىيا.
ً

واحتمت وسيمة التصال (لفاكس) الهرتبة األولى في تعاهل الشركات الصىاعية األردىية هع الهوردين
بيىها احتل الٍاتف الهرتبة األولى في هجالت تبادل الهعموهات بين :فرق العهل والدارة ،تبادل

الهعموهات الخاصة بعهميات التصىيع ،تبادل الهعموهات الستراتيجية ،تعاهل الشركة هع الزبائن

والتصالت بين الدوائر واألقسام.

كها ت بين وجود عالقة ارتباط ايجابية بين هستوى استخدام أدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت
واألداء الكمي لألعهال

ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين هستوى استخدام اإلىترىت والعهل بروح الفريق الواحد.
 .4دراسة (الذيابي )2006 ،بعنوان  :تقنية المعمومات ودورىا في تطوير اجراءات العمل االداري في
األجيزة االمنية " دراسة تطبيقية عمى قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة (بجدة)"

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرف عمى تقىية الهعموهات الهستخدهة حاليا في أعهال حرس الحدود

بجدة ،والتعرف عمى هدى التوظيف والستفادة هن ٌذي التقىيات في تطوير إجراءات العهل الداري
والتعرف عمى هعوقات استخدام تقىية الهعموهات في اجراءات العهل الداري.

وتكون هجتهع البحث الهستٍدف هن جهيع هىسوبي قيادة حرس الحدود خالل فترة إجراء البحث

وعددٌم ( )230ضابطا وفرداً وىسبة لهحدودية هجتهع البحث وتهركزي في هىطقة هحددة فقد اتبع
الباحث اسموب الحصر الشاهل هن خالل تطبيق أداة بحثً عمى جهيع أفراد هجتهع البحث وبعد

تطبيق أداة البحث هيداىيا حصل الباحث عمى ( )223استباىة صالحة لمتحميل.
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وكاىت ىتائج الدراسة كها يمي :
 يوجد ٌىاك توظيف لتقىيات الهعموهات في تطوير إجراءات العهل الداري.
 يوجد ٌىاك خهس تقىيات تستخدم في أعهال حرس الحدود تتهثل في:
 oالحاسب اللي

 oالتصال الٍاتفي
 oالفاكس

 oالٍاتف الهحهول

 oشبكات التصال الهحمية
فعال عمى تطوير إجراءات العهل الداري.
 إن استخدام تقىية الهعموهات يؤثر بشكل ّ
 بشكل عام وجود تقىية الهعموهات يرفع هن رضا العاهمين.
وأوضحت الدراسة أن ٌىاك أربعة هعوقات تحد بدرجة كبيرة هن تطوير إجراءات العهل بحرس

الحدود تتهثل في :

 ضعف الدورات التدريبية التي تقدم لمعاهمين في هجال تقىية الهعموهات.
 غياب الخطط التي تهكن هن تطبيق تقىية الهعموهات بشكل أىسب.

 عدم هىاسبة بعض أجٍزة تقىية الهعموهات لبيئة العهل الهيداىي لحرس الحدود.
ب ) الدراسات األجنبية:

 -1دراسة ( ) Oh et.al , 2014

Exploring the Effects of Tablet PC-Based English Learning

استكشاف األثار المترتبة عمى استخدام األجيزة الموحية في تعميم المغة االنجميزية.

سعت ٌذي الدراسة إلى استكشاف ها إذا كان الهتعمهين الكوريين سيستفيدون هن استخدام األجٍزة
الموحية في تعمم المغة اإلىجميزية ،وكيف سيىظر الهدربين الى أثر ٌذي األداة الجديدة ىسبياً عمى تعميم

المغة الىجميزية.

تم استخدام الهىٍج التجريبي هن خالل تطبيق التجربة عمى  161هن الهتعمهين الصغار لمغة

الىجميزية و 57هن هدربين المغة الىجميزية في هعاٌد المغة الىجميزية الهختمفة خاصة في عدة هدن
في كوريا  ،تم تىفيذ التجربة خالل ثالثة شٍور ،تمقى خاللٍا الهتعمهين شكل واحد هن التعميم  ،اها

بالعتهاد عمى الطريقة التقميدية باستخدام الكتب الورقية  ،او بالعتهاد عمى األجٍزة الموحية.

وهن خالل ىتائج الختبارات في كل هن الستهاع والقراءة  ،وباإلضافة الى تحميل ىتائج الستبيان

الذي ىفذ هع الطمبة  ،تالٌا هباشرة أخذ هقابالت هع الطمبة اىفسٍم ،أشارت الىتائج الى أن استخدام

األجٍزة الموحية في تعميم المغة الىجميزية كان لً الثر اليجابي الكبير في تحقيق ىتائج أفضل هن
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الطريقة التقميدية خصوصا في هٍارات القراءة والتعمم الذاتي ،باإلضافة الى أن وجود التعميهات عمى
الجٍاز الموحي كان لٍا اثر أكبر وأقوى هن التعميهات الهعطاة هن قبل الهدربين.
 -2دراسة (  ) Hughes, 2013بعنوان:
UNDERSTANDING THE IMPACT OF AN IPAD ON THE READING
EXPERIENCE OF STRUGGLING ADOLESCENT READERS

فيم األثار المترتبة عمى تجربة القراءة باستخدام األيباد لمقراء من فئة المراىقين.

ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرف عمى أثر استخدام جٍاز األيباد بالقراءة اإللكتروىية لفئة القراء هن
الهراٌقين وقياس األثار الهترتبة عمى ذلك بإىجمترا.

تم استخدام هىٍج هختمط لمدراسة بدءاً بالهىٍج التجريبي ،حيث تم تىفيذ التجربة عمى  30هشاركا هن

سن ( )9-7سىوات هن الهٍتهين بالقراءة ،حيث ىفذت التجربة لهدة  15دقيقة باستخدام الطرق التالية
(الكتاب هطبوع فقط ،الكتاب هوجود الكتروىيا عمى جٍاز األيباد هع عدم اهكاىية ىشري  ،الكتاب
هوجود الكتروىيا عمى جٍاز األيباد هع السهاح بىشري) ،واثىاء تىفيذ الطرق الهختمفة تم استكهال
البياىات هن خالل استخدام استبيان وهن ثم تبعت بهجهوعات بؤرية إلكهال البياىات الهطموبة

لالستبيان.

وقد أظٍرت الىتائج بأن استخدام جٍاز اليباد في القراءة هع استخدام هيزة السهاح بالىشر كان لً
األثر الكبير في التهتع بالقراءة لدى الهراٌقين  ،عمى الرغم هن أن بعض التأثير يعزى الى حداثة

األيباد هها يعد عاهل اضافي هشجع لمقراءة.

كها أظٍرت الىتائج بأن وجود القاهوس واهكاىية تغيير حجم الخط لٍها األثر الكبير في التشجيع

عمى القراءة لدى فئة الهراٌقين.

 -3دراسة ) (Chibelushi, 2008بعنوان:

Learning the hard way? Issues in the Adoption of New Technology In
Small Technology Oriented Firms

تعمم بالطريقة الصعبة؟ قضايا في اعتماد التكنولوجيا الجديدة في التكنولوجيا الموجية لمشركات الصغيرة
لقد كان الغرض هن إجراء ٌذي الدراسة هعرفة القضايا التي توجٍٍا الشركات الصغيرة عىد تبىي و تطبيق
التكىولوجيا الجديدة في أعهالٍا و التي تؤثر عمى ىجاح و استه اررية التطبيق.

فقد أجرى الباحث عهمية استطالع لمضغوط التي تتعرض لٍا ٌذي الشركات لستخدام التكىولوجيا الجديدة و
ذلك في هىطقة وسط غرب الههمكة الهتحدة .

وهن ثم قام بدراسة حالتين عهميتين لشركتين حول القضايا التي واجٍوٌا بتبىي التقىيات الجديدة.

و خمصت الدراسة إلى أن الضغط لتبىي التقىيات الجديدة اىبثق بشكل كبير هن هداخل تمك الشركات التي
شهمتٍا عهمية الهسح ألن الستثهار في التكىولوجيا الحديثة ضروري لتحسين الكفاءة و اإلىتاجية و حل
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هشاكل الزبائن و تمبية رغباتٍم .وكاىت الشركات التي هن قبل هدراء لٍم خمفية عمهية بتكىولوجيا الهعموهات
أقدر عمى التقييم و الستجابة لتمك الضغوط.

و هن ثم أظٍرت دراسة الحالة أىً عىدها يكون الهدير لديً رغبة بالتعمم والستهاع لمهوظفين وتزويدٌم
بالهوارد الهالئهة فإن ذلك يضهن تطبيق التكىولوجيا بصورة ىاجحة وهفيدة،

حيث أىً في الشركة األولى  Aكان هالك الشركة ليس لديً ثقة في هقدرة الهدراء ول يستهع لمهوظفين في

الشركة حول احتياجات الشركة لتطبيق التكىولوجيا الحديثة واحتياجات تمبية رغبات الزبائن هها أدى إلى
اىخفاض حاد في عدد الزبائن و ٌذا اىعكس عمى اىخفاض حاد في العائدات و هن ثم ٌبوط هستوى

الشركة .

تهاها فقد كان هالك الشركة الثاىية  Bيراقب بيئة العهل وحاجات الزبائن و الهستخدهين و
وعمى العكس ً
عىدها اكتشف بعض اإلخفاق في الكفاءة واإلىتاجية وهعدل الزبائن عهل عمى تحميل األسباب و اكتشاف
جذور الخمل هها أدى إلى أخذ القرار الهىاسب بعهل إصالحات شاهمة و تغييرات تكىولوجية و توظيف

شخص خبير بتكىولوجيا الهعموهات و ٌذا بدوري اىعكس عمى بقاء الشركة وىجاحٍا و توفير الكثير هن
التكمفة عميٍا.

 -4دراسة ) (Shiels et.al, 2003بعنوان:

Understanding the Implications of ICT Adoption: Insights from SMEs

فيم اآلثار المترتبة عمى اعتماد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :برؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تحميل دراسة أولية هن 24هؤسسة هن الهؤسسات الصغيرة والهتوسطة الحجم بالههمكة
الهتحدة والتي تريد استىباط الهحددات الهختمفة لستخدام تكىولوجيا الهعموهات و التصالت وهستوى التطور

و التقدم في الستخدام فيٍا .كها ٌدفت الدراسة إلى تحميل الطريقة الهستخدهة لتسٍيل عهمية إدخال وتطبيق
التكىولوجيا الجديدة وتحقيق التكاهل بيىٍا و بين األعهال الهختمفة في الشركة.

وقد أظٍرت الىتائج أن استخدام تكىولوجيا الهعموهات والتصالت يؤدي إلى دعم العهميات الهختمفة في
الهىظهة و أن فكرة تبىي واستخدام التكىولوجيا تعتهد عمى خصائص الهىظهة ىفسٍا و خصائص القطاع

الذي تعهل بً .كها بيىت أن ٌىاك الكثير هن الشركات الصغيرة و الهتوسطة الحجم ل يوجد عىٍا بياىات

قابمة لمقياس لهعرفة هقدار ها تم هن تحسين األداء ىتيجة لستخدام تكىولوجيا الهعموهات والتصالت.

و خمصت الدراسة إلى أن الوعي بفوائد و هعوقات تطبيق الحمول التكىولوجية يهكن الشركات الصغيرة و

الهتوسطة الحجم الهحمية هن زيادة هىافستٍا في األسواق الجغرافية األوسع .و لقد أثبت ىهوذج استخدام و
تكاهل تكىولوجيا الهعموهات والتصالت الهستخدم في ٌذي الدراسة أن لً القدرة لعرض طريقة هىظهة
لتحسين األداء هن خالل استخدام أعهق لتكىولوجيا الهعموهات والتصالت في الشركات الصغيرة والهتوسطة

الحجم.
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 -5دراسة ) (Peter Baloh & Peter Trkman , 2003بعنوان:

Influence of Internet and Information Technology on Work and Human
تأثير اإلنترنت وتكنولوجيا المعمومات عمى العمل وادارة الموارد البشرية.

Resource Management.

تىاولت ٌذي الدراسة التي أجريت في سموفيىيا ،أثر الىترىت وتكىولوجيا الهعموهات في حياتىا ،كيفية التصال
والتعمم والعهل ،كيفية تغيير الىترىت وتكىولوجيا الهعموهات لىهط حياة اإلىسان الجتهاعية وطريقة تفكيري

وأثر ذلك التغيير عمى العهل وادارة الهوارد البشرية في سموفيىيا.

وتوصمت الدراسة إلى أن الىترىت وتكىولوجيا الهعموهات يستخدهان بشكل كبير في الهجالت التالية:

 أىهاط عهل جديدة ىشأت بفعل تطور تكىولوجيا الهعموهات والتصالت  ،ICTهثل العهل هن خالل
الهىزل ( عن بعد  ،)Teleworkingوالهشاريع الهوجٍة.

 استخدام  ICTلتدريب وتطوير الهوظفين وتحفيزٌم.
 تغيير بيئة عهل الهىظهات وتوجيٍٍا ىحو العولهة.
 تغيير ىهط القيادة في الهىظهات وزيادة التفويض.

 تغيير ٌيكمية الهىظهات ىتيجة التوجً ىحو تخفيض حجم القوى العاهمة والتسطح الٍيكمي.
 استخدام واسع لعهميات الستقطاب والختيار لمهوظفين.
 تغيير وظائف الفراد واجراءات العهل.

 تغيير طرق السيطرة والرقابة عمى الهوظفين.
 تغيير طرق إدارة الهعموهات واستغالل الهعرفة.
ثانياً :الدراسات التي تناولت كفاءة العمميات اإلدارية:

أ ) الدراسات العربية:

 -1دراسة (ابو صبحة )2014 ،بعنوان " دور سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة
االدارية لدى العاممين االداريين في الجامعة االسالمية بغزة "

ٌدفت الدراسة إلى تحميل سياسة التدوير الوظيفي ودورٌا في رفع هستوى الكفاءة الدارية لدى العاهمين

في الجاهعة السالهية بغزة والوقوف عمى الصعوبات أو الهعوقات التي تواجً ٌذي السياسة والتي تحد
هن فعالية تطبيقٍا والتعرف عمى اتجاٌات الهوظفين اإلداريين وآرائٍم حول سياسة التدوير الوظيفي ،وقد
استخدم الباحث لتحقيق ذلك الهىٍج الوصفي التحميمي هن خالل توزيع استباىة لهجتهع الدراسة البالغ

عددي ( )72هوظفاً.

وقد استخدم الباحث برىاهج  SPSSلتحميل ٌذي الستباىة وكان هن أٌم ىتائج الدراسة بأن التدوير

الوظيفي يؤدي الى زيادة اكتساب الهوظفين الخبرات والهٍارات الجديدة ،والستفادة هن تبادل الخبرات

والهٍارات بين الدوائر والقسام ،كها أىً يساٌم في بىاء عالقات اجتهاعية جديدة ،األهر الذي يؤثر عمى
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زيادة الىتاجية ،واكساب الهوظفين هعارف وتجارب هتىوعة ترفع هن قدراتٍم البداعية ،ويساعد عمى
ا حترام وجٍات ىظر الخرين ،ويعزز العهل بروح الفريق والتىسيق الفعال بين الدوائر والكميات ،باإلضافة
الى دور ٌذا التدوير في القضاء عمى البيروقراطية والروتين في العهال الفىية والدارية وعمى سد

الىقص البشري في بعض الهجالت.
 -2دراسة (حنون )2010 ،بعنوان " درجة استخدام أسموب اليندسة اإلدارية في ممارسة العمميات
اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ،من وجية نظر المديرين

والمديرات"

ٌدفت ٌذي الدراسة الى التعرف عمى درجة استخدام أسموب الٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات

اإلدارية في الهدارس الحكوهية في هحافظات الضفة الغربية ،هن وجٍة ىظر الهديرين والهديرات،
باإلضافة إلى بيان أثر هتغيرات الجىس ،والهؤٌل العمهي ،والخبرة اإلدارية ،وهستوى الهدرسة،

والتخصص ،والهحافظة ،في استجابات الهديرين والهديرات ،سعياً لموقوف عمى هعرفة درجة استخدام

أسموب الٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات اإلدارية في الهدارس الحكوهية في هحافظات الضفة

الغربية.

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عيىة هن الهديرين والهديرات قواهٍا ( )429تشكل ها ىسبتً ()%28

هن هجتهع الدراسة ،وقد تم جهع البياىات باستخدام استباىة تتكون هن ( )35فقرة.

وتوصمت الدراسة إلى الىتائج اآلتية:

 أن الدرجة الكمية لدرجة استخدام أسموب الٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات اإلدارية في الهدارسالحكوهية في هحافظات الضفة الغربية ،هن وجٍة ىظر الهديرين والهديرات ،كاىت هرتفعة جداً

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى الدللة( )α = 0.05في درجة استخدام أسموبالٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات اإلدارية في الهدارس الحكوهية في هحافظات الضفة الغربية،

هن وجٍة ىظر الهديرين والهديرات ،تعزى لهتغيرات الجىس ،وهستوى الهدرسة ،والتخصص.

 توجد فروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى الدللة ( )α = 0.05في درجة استخدام أسموبالٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات اإلدارية في الهدارس الحكوهية في هحافظات الضفة الغربية،
هن وجٍة ىظر الهديرين والهديرات ،وفق هتغير الهؤٌل العمهي ،في هجال التخطيط ،ولصالح حهمة

هؤٌل (أعمى هن بكالوريوس).

 توجد فروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى الدللة ( )α = 0.05في درجة استخدام أسموبالٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات اإلدارية في الهدارس الحكوهية في هحافظات الضفة الغربية،

هن وجٍة ىظر الهديرين والهديرات ،وفق هتغير الخبرة اإلدارية ولصالح (أكثر هن  10سىوات)

وأوصت الدراسة بضرورة توفير جهيع عىاصر وهتطمبات استخدام أسموب الٍىدسة اإلدارية في ههارسة

العهميات اإلدارية.
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كها أوصت بضرورة اعتهاد أسموب الٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات اإلدارية في الهدارس
الحكوهية ،والتحقق هن جودة العهميات اإلدارية
 -3دراسة (موسى )2010 ،بعنوان " دور تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى رفع الكفاءة اإلدارية
بالمؤسسات الخدمية دراسة حالة :ىيئة الجمارك السودانية "

ٌدفت الدراسة إلى هعرفة أسس وهتطمبات وأبعاد جودة العهل اإلداري لٍيئة الجهارك السوداىية .والتعرف
عمى الخطوات التي يهكن إتباعٍا لتطبيق هىٍج ادارة الجودة الشاهمة ( )TQMودوري في رفع الكفاءة
اإلدارية بٍيئة الجهارك السوداىية باإلضافة إلي هقارىة الكفاءة اإلدارية قبل وبعد تطبيق هىٍج ادارة

الجودة الشاهمة ( )TQMوذلك باستخدام ىهاذج هتعددة وهعرفة أسباب عدم تطبيق إدارة الجودة الشاهمة
بٍيئة الجهارك والدور الذي تمعبً إدارة الجودة الشاهمة في تطوير وتىهية ٌيئة الجهارك السوداىية

وتىاولت الدراسة دور تطبيق إدارة الجودة الشـاهمة عمى رفع الكفاءة اإلدارية بٍـيئة الجهارك السوداىية

وذلك هن خالل التعرف عمي الخطوات التي يهكن إتباعٍا والدور الذي تمعبً إدارة الجودة الشاهمة في

رفع الكفاءة اإلدارية وبالتالي تطوير وتىهية الفاعمية التىظيهية لٍيئة الجهارك السوداىية.

كها تهثمت هشكمة الدراسة في عدم الٌتهام الكافي بالىواحي اإلدارية بالهىشئات الخـدهية السوداىية

وبالتالي تجاٌل كثير هن الهتغيرات التي تساعد في رفع الكفاءة اإلدارية كالٌتهام بتطبيق الجودة

الشاهمة.

ولقد اعتهدت الدراسة عمي الهىٍج الستـىـباطي في وضع الفروض والهىٍج الستقرائي لختبارٌا ،كذلك

الهىٍج التاريخي لحصر وتتبع الدراسات السابقة والهىٍج الوصفي التحميمي لمدراسة والوصول ألٌم الىتائج

والتوصيات .

وأظٍرت ىتائج الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاهمة بٍيئة الجهارك السوداىية يؤدي إلي زيادة رضا

العاهمين بالٍيئة ويهكىٍا هن استيفاء هتطمبات هىظهة الجهارك العالهية واتاحة األولوية لحتياجات
العهيل والٌتهام بسرعة وسٍولة تمقيً الخدهة وبالــتالي كسب رضاء العهيل كذلك تؤدى الى تىهية

الفاعمية التىظيهية وتحسين الخدهات.

ٌذا وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاهمة هن أجل تىهية الفاعمية التىظيهية وزيادة رضا

العاهمين هها يؤدى الى تحسين الخدهة الهقدهة لمعهالء وكسب رضاٌم والحصول عمي هيزة تىافسية

والٌتهام بالجودة الشاهمة وىشر ثقافة الجودة الشـاهمة باعتبارٌا هشروع استراتيجي هٍم لإلدارة العميا

عالوة عمى تكوين فرق العهل الهىظهة ودعم العهل بروح الفريق األهر الذي يخمق الىتهاء لمهىظهة

والولء والعهل الجاد هن قبل الهوظفين لتحقيق أٌداف ٌيـئة الجهارك السوداىية واشراك الهوظفين في

وضع الخطط واألٌداف واسـٍام السمـطات في اتخاذ الق اررات التي تتعمق بالواجبات الهوكمة إليٍم هها
يؤدي الى رفع كفاءتٍم و تـحسين األداء.
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 -4دراسة (الفارس )2010 ،بعنوان "دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات(دراسة
ميدانية عمى شركات الصناعات التحويمية الخاصة بدمشق)"

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة الهعرفة في تحسين هستوى األداء وتعزيزي ،وقد طبقت
عمى عشر شركات حديثة أىشئت وفقاً لقاىون تشجيع الستثهار  1991بسوريا ،وقد ِ
جهعت البياىات
بصورة أساسية عن طريق استباىة أعدت لٍذا الغرض هع بعض الهقابالت الهحدودة وبمغ عدد أفراد

العيىة  180شخصاً 18شخصاً في كل شركة وشهمت هدة زهىية قدرٌا  5سىوات (.)2007- 2003
وقد توصمت الدراسة لمىتائج التالية:

 تهثل إدارة الهعرفة حقالً عمهياً حديثاً ولسيها جاىبً التطبيقي يعهل عمى توفير قدرات واسعةلهىظهات األعهال في التهيز والتفوق والريادة واإلبداع في إطار عىاصري الرئيسية الثالثة:

عهميات إدارة الهعرفة ،وتقاىة إدارة الهعرفة ،وفريق الهعرفة.

 يتكون األداء الهىظهي هن أربعة هحاور أساسية :الهحور الهالي ،هحور العهميات الداخمية،وهحور الزبائن ،وهحور التعمم والىهو وقد تم األخذ بالهحاور الثالثة األخيرة بوصفٍا تسٍم

بصورة غير هباشرة في تحقيق الربحية والعائد (الجاىب الهالي).

 تعتهد الشركات عيىة الدراسة في خزن الهعرفة الظاٌرة عمى السجالت والوثائق والحواسيب،ول تٍتم بالقدر الكافي بخزن الهعرفة الضهىية.

 ل تقوم الشركات هوضع الدراسة بإعطاء قدر ٍكاف هن الحرية لمعاهمين وخاصة الهختصين
هىٍم ،ول تسعى لتعيين هديري هعرفة جيدين.

 -5دراسة (الموح )2006 ،بعنوان " تطور اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية وأثره عمى الكفاءة
اإلدارية "

ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمى التطورات التي حصمت عمى الٍيكل التىظيهي لمو ازرات الفمسطيىية وأثر
ٌذا التغير عمى الكفاءة اإلدارية لمو ازرات الفمسطيىية حيث هرت ٌذي الو ازرات بتغيرات هستهرة خالل
التشكيالت الحكوهية الهتعاقبة وفي فترة قصيرة  ،ولٍذا قام الباحث بعرض اإلطار الىظري الخاص
بالٍيكل التىظيهي والهشاكل اإلدارية التي واجٍتٍا الو ازرات الفمسطيىية  ،وتم عرض تجارب بعض الدول

العربية في تطوير الٍياكل التىظيهية لو ازراتٍا وهحاولة هقارىتٍا هع الهشاكل اإلدارية لمو ازرات الفمسطيىية.

وإلهكان قياس ٌذا التطور وهعرفة أثري عمى الكفاءة اإلدارية  ،صهم الباحث استباىة هكوىة هن  80فقرة

بحيث تغطى فروض الدراسة  .وكان هجتهع الدراسة يتكون هن  3118هوظف وتم أخذ عيىة طبقية

عشوائية تتكون هن  500هوظف تتراوح درجاتٍم ها بين وكيل و ازرة ورئيس قسم وبٍذا يكون قد تىاول
الباحث اإلدارة العميا والوسطى والدىيا في ٌذي الو ازرات.

وقد جهع الباحث  459استباىة ،و استخدم الباحث برىاهج  SPSSلتحميل ٌذي الستباىة وكان هن أٌم

ىتائج الدراسة بأىً يوجد خمل في الٍياكل التىظيهية لمو ازرات الفمسطيىية ىاتج عن التغيرات الو ازرية
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الهتالحقة وعدم كفاءة القائهين عمى إعداد الٍياكل التىظيهية لمو ازرات الفمسطيىية وكان ٌذا الخمل في
الٍياكل التىظيهية لً األثر البالغ في قدرة الو ازرات الفمسطيىية عمى تطوير أدائٍا اإلداري هها يستوجب
األهر إعادة دراسة ٌذي الٍيكميات بها يتفق هع استراتيجية ٌذي الو ازرات  ،وكان هن أٌم توصيات ٌذي

الدراسة ٌو عدم ترك الهجال هفتوحا لكل وزير جديد أن يعدل في الٍيكل التىظيهي لمو ازرة حسب أٌوائً
الشخصية وبدون دراسات هعهقة  ،وكذلك ضرورة إعادة توزيع الهوظفين وتوضيح الهٍام الوظيفية

لمهوظفين لتجىب تداخل الصالحيات.

 -6دراسة (الرويس )2001 ،بعنوان " فعالية برامج الدراسات العميا التربوية في رفع الكفاءة
اإلدارية لدى منسوبي وزارة الداخمية "

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة فعالية براهج الدراسات العميا التربوية في رفع كفاءة هىسوبي و ازرة الداخمية

اإلدارية ،فيها يتعمق باتخاذ الق اررات ،التصال ،التعاهل اإلىساىي ،وقد أجريت ٌذي الدراسة عمى عيىة هن
هىسوبي و ازرة الداخمية العسكريين الذين تمقوا براهج تربوية في جاهعة أم القرى بهكة الهكرهة ،وٌذي

البراهج  :برىاهج الدبموم العام في التربية ،وبرىاهج الهاجستير والدكتوراي في اإلدارة التربوية.
وقد توصمت الدراسة لمىتائج التالية:

 أن لبراهج الدراسات العميا التربوية أث اًر في رفع هستوى الكفاءة اإلدارية لدى هىسوبي و ازرة الداخمية،حيث كان أدىى هتوسط ( )2.17بىسبة هئوية بمغت ( )٪72.3عمى هقياس يتكون هن ( )3ثالثة

درجات.

 أن ٌىاك فروقاً ذات دللة إحصائية بين الهتفرغين كمياً والهتفرغين جزئياً في الهجهوع العام ،وفيعهمية اتخاذ الق اررات لصالح الهتفرغين كمياً.

 أن أكبر فعالية إدارية لبراهج الدراسات العميا التربوية بجاهعة أم القرى في هجال التعاهل اإلىساىييمي ذلك هجال عهمية التصال ثم هجال اتخاذ الق اررات.

الدراسات األجنبية:

 -1دراسة ((Yajaira , 2015

Audit the Management Administrative processes in the Hotel Restaurant
JADE, QUEVEDO CANTON YEAR 2012

مراجعة األداء في العمميات اإلدارية لعام  2012لفندق ومطعم جادي في كانتون كيفيدو باإلكوادور

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى قياس السموك الدقيق في العهميات اإلدارية الهىفذة في الفىدق والهطعم وكذلك لقياس
هستويات الكفاءة والفاعمية في العهميات الدارية  ،وتقييم هعدل الىهو في تقديم خدهات الضيافة.

استخدم الباحث الهىٍج الوصفي الهسحي .واستخدهت استباىة هن تصهيم الباحث هكوىة هن  10فقرات ،كها

تم استخدام اسموب الهقابمة هع هدير الفىدق والهطعم ،وطبقت عمى جهيع أفراد هجتهع الدراسة هن العاهمين

في الفىدق والهطعم.
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وأظٍرت الىتائج بأن  % 71.43هن الهستجيبين بأن دليل الجراءات ٌي الداة الهستخدهة لمتأكد هن تحقيق
الٌداف  ،كها أظٍرت الىتائج بأن ٌىاك ىقص في التدريبات الهتعمقة بالهٍارات الشخصية لمعاهمين  ،وأن
ٌىاك ىقص في اجراءات التوظيف والتعيين ،وأن ٌىاك عدم اكتهال في ىظام التسجيل وكذلك الىظام

الهحاسبي في الفىدق والهطعم.
 -2دراسة ) (Chang & King, 2005بعنوان:

Measuring the Performance of Information Systems: A Functional Scorecard
قياس كفاءة اداء نظم المعمومات ( بطاقة تقييم وظيفية )

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى قياس أداء ىظم الهعموهات بالعتهاد عمى ىهاذج الهدخالت والهخرجات لوظائف ىظم
الهعموهات الهستخدهة لدعم كفاءة العهميات وتحسين أداء الهؤسسات ،وقد طورت الدراسة أداة (ىهوذج)

لقياس أداء ىظم الهعموهات بالعتهاد عمى ىهاذج الهدخالت والهخرجات لوظائف ىظم الهعموهات الهستخدهة

لدعم كفاءة العهميات وتحسين أداء الهؤسسات.

والىهوذج أو األداة الهقترحة احتوت عمى ثالث هخرجات واتجاٌات لتقييم كفاءة الىظام ،وفاعمية الهعموهات،

وكفاءة الخدهة.

كفاءة الىظام الهتهثمة في سٍولة استخداهً ،واستجابتً السريعة ...الخ وكذلك أثري عمى كفاءة أداء العاهمين،

وفاعمية الهعموهات الهتهثمة في جودة الهعموهات في التصهيم والستعهال والقيهة ،أيضاً أثرٌا عمى أداء
العاهمين ،وكفاءة الخدهة الهتهثمة في جهيع األىشطة التي تهتد بداية هن تطوير الىظام وحتى استخداهً في

الدعم والستشارة.

وإلتاحة الىهوذج لمعهل والتأكد هىً تم تطبيقً عمى  346هستخدم لمىظام في  149هؤسسة هختمفة ،تم

اختيارٌا بطريقة عشوائية هن هوقع ( )www.hoovers.comباستخدام استبياىات وزعت عمى العاهمين لٍذا

الىظام لقياس ٌذي التجاٌات الثالثة كل اتجاي عمى حدة وتم التأكد هن فاعمية الىهوذج وتأثيري اليجابي عمى

فاعمية الهىظهات وتحسين كفاءة العهميات فيٍا.

 -3دراسة ( ) Gonsalves ,2002بعنوان:

Business Process Management: Integration of Quality Management and
Reengineering For Enhanced Competitiveness.

" إدارة العمميات اإلدارية :تكامل إدارة الجودة مع اليندرة لتحسين المنافسة"

تٍدف ٌذي الدراسة إلى تطوير إدارة العهميات اإلدارية بسبب الهىافسة الهتزايدة في السوق ،حيث أن الشركات
تبحث عن طرق جديدة هن أجل الحفاظ عمى قدرتٍا التىافسية .وصولً لعتهاد وتطبيق هجهوعة هن

الههارسات العهمية في إدارة العهميات هها يساٌم في تعزيز كفاءة عهمياتٍا اإلدارية.

ىفذت الدراسة في الوليات الهتحدة الهريكية وتقوم الدراسة عمى تطوير إدارة العهميات اإلدارية والذي يتكاهل

هع عهمية إعادة ٌىدسة األعهال و إدارة الجودة الشاهمة ،حيث أن الستراتيجية الهتكاهمة تتوقع عرض تعاون
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وتحسيىات هستهرة لزيادة الهىافسات بين الهىظهات ،وبالهقارىة بين استخدام عهمية إعادة ٌىدسة األعهال و
إدارة الجودة الشاهمة هىفصمتين  ،وبالعتهاد عمى هصطمح تحسيىات هستهرة ،اتخذت كتوحيد الزيادات
لتحسين أٌداف إدارة الجودة الشاهمة وهصطمح " جذري" لتحسين تركيز عهمية إعادة ٌىدسة األعهال .

استخدم الباحث الهسح اإللكتروىي (عبر البريد اللكتروىي) ألكثر هن  1300هىظهة الصىاعات التحويمية
والخدهات عمى الهستوى الوطىي بالوليات الهتحدة الهريكية.

توصل البحث لىتيجة أن توافر توجيً استراتيجي في استخدام كال هن عهمية إعادة ٌىدسة األعهال و إدارة

الجودة الشاهمة يؤدي الى إبطال البيئة التىافسية الهتغيرة.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت كفاءة العمميات اإلدارية واألجيزة الذكية معاً:

أ ) الدراسات العربية:

 -1دراسة (العياشي )2013 ،بعنوان " أثر تطبيق االدارة االلكترونية عمى كفاءة العمميات االدارية"
ٌدفت الدراسة إلى هعرفة الهتطمبات اإلدارية لتطبيق اإلدارة اللكتروىية ،بعد أن شٍدت اإلدارة تطورات
كبيرة ىتيجة لمثورة الهعموهاتية التي بدأت في العقد األخير هن القرن الواحد والعشرين ،وأخذت األىشطة

اإلدارية تتحول بالتدريج هن أىشطة تقميدية إلى أىشطة الكتروىية ،وبذلك ظٍرت اإلدارة اإللكتروىية كثهرة
هن ثهار التطور في وسائل التقىية الهختمفة بٍدف الستفادة هن تقىية الهعموهات اإلدارية وتطبيقاتٍا،

وتبىيٍا كإحدى البىى التحتية الرئيسة في كافة أعهال اإلدارة.

وأظٍرت الدراسة الىتائج التالية:

 يتطمب التحول هن الدارة التقميدية الى الدارة اللكتروىية إعادة ٌىدسة كل ىظم العهل الداريلمهىظهات التقميدية وتحويمٍا لوظائف ادارية الكتروىية تشهل التخطيط والتىظيم والتوجيً والرقابة.

 إن الهعوقات الهٍهة التي تعوق تطبيق الدارة اللكتروىية في الهجالت الدارية والفىية بدرجةقوية ٌي :ىقص الحوافز الهادية الالزهة لتشجيع تطبيق براهج الدارة اللكتروىية ،وغياب الخبراء
والهختصين ،ىقص اإلهكاىات الفىية الالزهة لتطبيق الدارة اللكتروىية.

وأوصت الدراسة بضرورة رفع هستوى التوعية الثقافية بأٌهية التحول إلى اإلدارة اإللكتروىية واستعهال

أدواتٍا في العهل اليوهي لمهوظف والعهل عمى تعزيز الٍيكل التىظيهي اإلداري بها يتىاسب هع عهمية
التغيير إلى اإلدارة اللكتروىية ،تطوير أىظهة الهعموهات اإلدارية الهحوسبة بحيث تغطي كافة الجواىب
اإلدارية وضرورة التوسع في استخدام الىهاذج اإللكتروىية إلدارة شؤون الهوظفين لالستفادة هن هزاياٌا

الهتعددة كتقميل الىفقات وتخفيض وقت إىجاز الهعاهالت.
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 -2دراسة (بسيسو )2010 ،بعنوان " أثر تطبيق االدارة االلكترونية عمى كفاءة العمميات االدارية
في مشروع مسح سجالت الالجئين الفمسطينيين بوكالة الغوث الدولية -غزة "

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرف عمى أثر تطبيق ىظام الدارة اللكتروىية عمى كفاءة العهميات اإلدارية في
هشروع هسح سجالت الالجئين الفمسطيىيين بوكالة الغوث الدولية بهكتب غزة اإلقميهي هن خالل دراسة

الجواىب اإليجابية والسمبية لىظام اإلدارة اإللكتروىية الخاص بالهشروع.

استخدم الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي والهىٍج الستىتاجي اعتهاداً عمى الهصادر الثاىوية واألولية

)الهقابمة) .وقد تم جهع البياىات هن الهصادر األولية هن خالل إجراء  25هقابمة (هسح كمي) هع كل
هن لً صمة بالهشروع سواء هشرفين أو هدراء أو عاهمين ،إضافة إلى استخدام الهىٍج التطبيقي لتحميل

البياىات التي تم الحصول عميٍا هن قاعدة البياىات الخاصة بىظام اإلدارة اإللكتروىية .
وكاىت ىتائج الدراسة كها يمي :

 -إن ىظام اإلدارة اإللكتروىية يزيد هن كفاءة عهمية اتخاذ القرار في الهشروع.

 إن تطبيق ىظام اإلدارة اإللكتروىية في الهشروع يؤدي إلى خمق ىظام رقابة الكتروىية دقيق وهحكم ههايؤدي بدوري إلى زيادة في حجم اإلىتاج وأيضا تحسن في جودة اإلىتاج.

 إن تطبيق ىظام اإلدارة اإللكتروىية يؤدي إلى تقميص الهصاريف اإلدارية وأيضا إلى اىخفاض فيهصاريف الهوارد البشرية إذا تم توظيفً بالشكل السميم.

 إن ت طبيق ىظام اإلدارة اإللكتروىية في الهشروع يؤدي إلى العدالة في توزيع العهل وتقييم الهوظف ههايؤدي بدوري الى الرضا الوظيفي.

ب ) الدراسات األجنبية:

 -1دراسة ) (Supattra Boonmak, 2007بعنوان:

The Influence of Management Information System and Information

Technology on Management Performance and Satisfaction

أثر نظم المعمومات اإلدارية ونظم المعمومات عمى كفاءة العمل اإلداري

ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر ىظم الهعموهات الدارية وتكىولوجيا الهعموهات عمى كفاءة العهل
الداري ،وعمى استراتيجية األعهال فيٍا .وقد اعتهدت الدراسة عمى أسموب الستباىة لستقصاء آراء

( )170هدير تىفيذي هن هؤسسات هختمفة في تايالىد ،وقد استخدم الباحث في الستباىة عدة أدوات هىٍا
 :اإلحصاء الوصفي والرتباط والىحدار الهتعدد لتقييم الهعموهات الهستقصاي.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا أن ىظم الهعموهات الدارية وتكىولوجيا الهعموهات تزيد هن
فاعمية الهىظهة وكفاءة أدائٍا وتحسن العهل الستراتيجي فيٍا ،وأىً كمها كان العتهاد عمى ىظم
الهعموهات الدارية وتكىولوجيا الهعموهات كمها زادت كفاءة الهىظهة وزادت فعاليتٍا ،وكمها تحسىت ثقافة

العاهمين في الهؤسسة ىحو كفاءة األداء وفعاليتً.
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جدول رقم ( )3.1ممخص لمدراسات السابقة
محاور الدراسة
الدراسات
السابقة

المحور األول

المحور الثاني

كفاءة العمميات اإلدارية

األجيزة الذكية

(ابو صبحة 2014 ،وحىون( ،الشهراىي2013،
العربية

األجنبية

2010
والفارس،

وهوسى،
2010

المحور الثالث
األجيزة الذكية وكفاءة
العمميات اإلدارية

(بسيسو 2010 ،والعياشي،

 2010والحجار 2011،والجداية)2013 2008 ،
والموح ،والذيابي)2006 ،

 2006والرويس)2001 ،
(Supattra Boonmak, (Oh et.al
& , 2014 & (Yajaira, 2015
)2007
Hughes,
2013
&& chang & king, 2005
)Chibelushi, 2018 & Peter Gonsalves, 2012
Baloh & Peter Trkman,
2003 & Shiels et.al ,
)2013

التعقيب عمى الدراسات السابقة
هن خالل هراجعة األدبيات السابقة تتضح أٌهية تكىولوجيا الهعموهات والتصالت بأدواتٍا وأجٍزتٍا الحديثة

بها فيٍا األجٍزة األكثر تقدهاً وٌي األجٍزة الذكية لكافة الهجتهعات أو الهىظهات ،وكذلك أٌهية كفاءة

العهميات اإلدارية لتحقيق أٌداف الهىظهات ،وفيها يمي تمخيصاً ألوجً التفاق والختالف هع الدراسات

السابقة:

 .1الدراسات المتعمقة بكفاءة العمميات اإلدارية:
الدراسات التي تتفق هع ٌذي الدراسة في تىاولٍا لكفاءة العهميات اإلدارية باستخدام الهىٍج الوصفي

التحميمـ ـ ـ ـ ــي ٌي دراسات (ابو صبحة  2014 ،وحىون 2010 ،وهوسى 2010 ،والفارس 2010 ،والموح،
 2006والرويس.)Yajaira,2015 & Chang & King, 2005& Gonsalves, 2002 ،2001 ،

وفيها يتعمق بأدوات الدراسة اتفقت ٌذي الدراسة هع هعظم الدارسات السابقة في استخدام الستباىة كأداة

لجهع البياىات والهعموهات هن هجتهع الدراسة ،واختمفت هع دراسة ) (Gonsalves, 2002التي
استخدهت استباىتين لجهع البياىات والهعموهات.

 .2الدراسات المتعمقة باألجيزة الذكية:

فيها يتعمق بالدراسات السابقة التي تىاولت األجٍزة الذكية فهعظم الدراسات اتفقت هع الدراسة الحالية في

استخدام الهىٍج الوصفي التحميمي وهىٍا دراسات (الشهراىي 2013 ،والحجار 2011 ،والجداية2008 ،
والذيابيShiels et.al , 2003 & Chibelushi, 2008 & Peter Oh et.al ,2001 ، 2006 ،

 .) , 2014 and Baloh & Peter Trkman, 2008وفيها يتعمق بأداة الدراسة اعتهدت الدراسة
الحالية أداة الستباىة لجهع البياىات والهعموهات وٌي تتفق هع هعظم الدراسات السابقة التي تىاولت
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أدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت واألجٍزة الذكية ،في حين اختمفت هع دراسات ( Chibelushi,
 )2008,التي استخدهت دراسة الحالة كأداة دراسة لجهع الهعموهات ودراسة ( )Oh et.al, 2014التي

استخدهت الهىٍج التجريبي هعتهد عمى ىتائج كل هن الهقابالت والستبيان والختبارات.
خالصة الدراسات السابقة وميزة ىذه الدراسة:

اء األجىبية أو
 في هجهل الدراسات السابقة يتضح أن ٌىاك اٌتهاهاً واعترافاً هن جهيع الهجتهعات سو ًالعربية بأٌهية ودور تكىولوجيا الهعموهات والتصالت برفع كفاءة الهىظهات بشكل عام.
 -اعتبرت الدراسات السابقة أن العهميات اإلدارية عصب أي هىظهة سواء كاىت صىاعية أو خدهية أو

إىتاجية أو عاهة أو خاصة أو حكوهية ،وٌي تمعب دو اًر رئيسياً في ىجاح الهىظهة وتحقيقٍا ألٌدافٍا،
وأن رفع كفاءة تمك العهميات يعتبر عمى درجة كبيرة هن األٌهية لمهىظهات لها يحقق لٍا هن هيزة

تىافسية وزيادة قدرتٍا عمى الستهرار وتحقيق ألٌدافٍا.

 أظٍرت الدراسات السابقة أن ألدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت أٌهية كبيرة في العهميةاإلدارية.

 تأتي ٌذي الدراسة األولى في الوطن -عمى حد عمم الباحث -التي تستكشف هوضوع استخداماألجٍزة الذكية وعالقتً بكفاءة العهميات الدارية في قطاع تكىولوجيا الهعموهات والتصالت ،والذي
يعد هوضع اٌتهام كبير لٍذا القطاع الهتخصص.

 في ىظرة سريعة عمى الدراسات السابقة ىالحظ أن ٌىاك افتقار كاهل هن قبل الدراسات الهحمية فياألجٍزة الذكية وعالقتٍا بكفاءة العهميات الدارية ،في حين ٌىاك ىدرة في الدراسات العربية التي
تىاولت الهوضوعين هعا.

 الدراسات السابقة التي تىاولت أثر أدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت عمى العهمية الداريةركزت بدرجة كبيرة عمى الهؤسسات الصىاعية والقتصادية ،والباحث ل يغفل أٌهية تمك الهجتهعات

هن الدراسة ،إل أن ٌىاك قطاع أخر ل يقل أٌهية وٌو القطاع الخدهاتي في قطاع التصالت
وتكىولوجيا الهعموهات ،ولذلك تعتبر الدراسة الحالية -عمى حد عمم الباحثٌ -ي األولى عمى صعيد

الدراسات األجىبية والعربية والهحمية التي تتىاول األجٍزة الذكية وعالقتٍا بكفاءة العهميات الدارية في

شركات التصالت كهجتهع دراسة .سيها وأن شركات التصالت تهتاز بالتقدم التقىي والفىي عمى

صعيد أىظهة الدارة أو أىظهة تكىولوجيا الهعموهات.

 قد آثر الباحث عمى تىوع طبيعة هجتهع الدراسة بين شركات هجهوعة التصالت الهختمفة التيتعهل في قطاع غزة ،هن هىطمق التعرف عمى أي فروقات قد تظٍر بيىٍها في ىتائج الدراسة.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 الستفادة هن الدراسات السابقة في عهمية عرض األطر الىظرية وطريقة سرد الهوضوعات.

55

 الستفادة هن الدارسات السابقة في اختيار هىٍج الدراسة واألساليب اإلحصائية وكيفية تحميل البياىات
في ٌذي الدراسات.

 الستفادة هن الدراسات السابقة في بىاء استباىة الدراسة ،هن خالل الستعاىة ببعض الفقرات.
 الستفادة هن بعض الهراجع والكتب التي اعتهدت عميٍا الدراسات السابقة لتوفير الوقت والجٍد.
 الربط بين ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج الدراسات السابقة.
الصعوبات التي واجيت الباحث:
اء بشكل جزئي هن حيث استكهال اإلجابة عن أسئمة الستباىة أو
 عدم تعاون بعض أفراد العيىة سو ً
بشكل كمي هن حيث قبول تعبئة الستباىة ،حيث أن عيىة الدراسة اشتهمت عمى إداريين ورؤساء
أقسم ورؤساء وحدات وهشرفين  ،إل أن الصعوبة كاىت واضحة في جهع الستباىة هن الهشرفين

ورؤساء القسام والوحدات بسبب اىشغالٍم الهستهر بعهميات الرقابة واإلشراف ،فضالً عن عدم

السهاح بتوزيع الستبياىات بشكل هباشر عمى عيىة الدراسة.

 ىدرة الدراسات السابقة التي تىاولت هوضوع الدراسة ،وخاصة الدراسات الهحمية هىٍا ،حيث لم
يصادف الباحث أي هن الدراسات الهحمية التي تتىاول هوضوع الدراسة األجٍزة الذكية.
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انفصم انزابع
اإلجـــزاءاث املنهجيـــــت
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الفصل الرابع
اإلجراءات المنيجية لمدراسة
مقدمـة:
يتىاول ٌذا الفصل جهيع اإلجراءات الهىٍجية الهتبعة في ٌذي الدراسة ،حيث يقدم وصفاً لهىٍج الدراسة،
واألفراد وهجتهع الدراسة وعيىتٍا  ،وكذلك أداة الدراسة الهستخدهة وطرق إعدادٌا  ،وصدقٍا وثباتٍا ،كها

يتضهن ٌذا الفصل وصفاً لإلجراءات التي قام بٍا الباحث في تقىين أدوات الدراسة وتطبيقٍا ،وأخي اًر

الهعالجات اإلحصائية التي اعتهد الباحث عميٍا في تحميل الدراسة .
أوالً :منيجية الدراسة:

يهكن اعتبار هىٍجية البحث بأىٍا الطريقة التي يتتبع الباحث خطاٌا ،ليصل في الىٍاية إلى ىتائج تتعمق

بالهوضوع هحل الدراسة ،وٌو األسموب الهىظم الهستخدم لحل هشكمة البحث ،إضافة إلى أىً العمم الذي

يعىي بكيفية إجراء البحوث العمهية .

وحيث أن الباحث يعرف هسبقاً جواىب وأبعاد الظاٌرة هوضع الدراسة هن خالل اطالعً عمى الدراسات

السابقة الهتعمقة بهوضوع البحث"" ،األجيزة الذكية وعالقتيا بكفاءة العمميات اإلدارية" دراسة تطبيقية عمى

مجموعة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة"" ،والذي يتوافق هع الهىٍج الوصفي التحميمي الذي يٍدف إلى
توفير البياىات والحقائق عن الهشكمة هوضوع البحث لتفسيرٌا والوقوف عمى دللتٍا والوصول إلى

استىتاجات تساٌم في فٍم الواقع هن خالل التحميل والتفسير ،وهن ثم التوصل إلى تعهيهات ذات هعىى تزيد

بٍا الدراسة رصيد الهعرفة حول ايجابيات وسمبيات الظاٌرة الهقصودة لهحاولة تحسين السمبيات وتعزيز
اليجابيات ،وحيث أن الهىٍج الوصفي التحميمي يتم هن خالل الرجوع لموثائق الهختمفة كالكتب والصحف

والهجالت وغيرٌا هن الهواد التي يثبت صدقٍا بٍدف تحميمٍا لموصول إلى أٌداف البحث  ،فإن الباحث
سيعتهد عمى ٌذا الهىٍج لموصول إلى الهعرفة الدقيقة والتفصيمية حول هشكمة البحث ،ولتحقيق تصور أفضل

وأدق لمظاٌرة هوضع الدراسة ،كها أىً سيستخدم أسموب

العيىة العشوائية في اختياري لعيىة الدراسة،

وسيستخدم الستباىة في جهع البياىات األولية .
واعتمد الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 المصادر الثانوية :حيث اتجً الباحث الى هراجعة الكتب و الدوريات و الهىشورات الخاصة أو الهتعمقة
بالهوضوع قيد الدراسة ،والتي تتعمق بدراسة ""األجٍزة الذكية وعالقتٍا بكفاءة العهميات اإلدارية" دراسة
تطبيقية عمى هجهوعة التصالت الفمسطيىية في قطاع غزة"  ،وأية هراجع قد يرى الباحث أىٍا تسٍم في

إثراء الدراسة بشكل عمهي فضالً عن التعرف عمى األسس و الطرق العمهية السميهة في كتابة الدراسات،
وكذلك أخذ تصور عام عن آخر الهستجدات التي حدثت و تحدث في هجال الدراسة.
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 المصادر األولية :وذلك بالبحث في الجاىب الهيداىي بتوزيع استباىة لدراسة بعض هفردات البحث وحصر
وتجهيع الهعموهات الالزهة في هوضوع البحث ,وهن ثم تفريغٍا وتحميمٍا باستخدام برىاهج SPSS
) (Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي واستخدام الختبارات اإلحصائية
الهىاسبة بٍدف الوصول لدللت ذات قيهة وهؤشرات تدعم هوضوع الدراسة.

ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتهثل هجتهع الدراسة في العاهمين بشركات هجهوعة التصالت الفمسطيىية العاهمة في قطاع غزة وٌي

(شركة التصالت الخموية الفمسطيىية-جوال ،شركة التصالت الفمسطيىية -بالتل ،شركة حضارة لالستثهار

التكىولوجي ،شركة بالهيديا لمخدهات اإلعالهية هتعددة الوسائط) عمها بأن ٌىاك شركتين ل تعهالن في قطع
غزة وٌها (شركة حمول لتقىية الهعموهات ،شركة ريتش لخدهات التصالت) وكون ان هحل الدراسة قطاع

غزة فمم يتم ادراجٍها في هجتهع الدراسة.

ٌذا ويشهل هجتهع الدراسة جهيع العاهمين الذين يحهمون الهسهيات الوظيفية التالية (اداري ،رئيس وحدة،

رئيس قسم) ،وعميً يكون عدد هفردات هجتهع الدراسة ٌو ( )131هفردة.

وفيها يمي جدول يوضح أعداد هجتهع الدراسة:

جدول رقم ()4.1
مجتمع الدراسة

الشركات المستيدفة
شركة االتصاالت الخموية-جوال

الفمسطينية -بالتل
شركة االتصاالت
الفمسطينية-جوال
شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي
شركة بالميديا لمخدمات اإلعالمية
متعددة الوسائط

عدد العاممين

إداري

مشرف \ رئيس وحدة

رئيس قسم

33

29

11

35
2

13
-

1

(األمن 5+الخدمات)
1

-

1

المجموع الكمي

المجموع
53
73
3
2
131

المصدر :دائرة الموارد البشرية في الشركات المستيدفة2015

ثالثاً :عينة الدراسة:

تم العهل عمى اختيار عيىة عشوائية طبقية لإلداريين لمعاهمين في شركات هجهوعة التصالت الفمسطيىية

بقطاع غزة (شركة التصالت الخموية الفمسطيىية-جوال ،شركة التصالت الفمسطيىية -بالتل ،شركة حضارة
لالستثهار التكىولوجي ،شركة بالهيديا لمخدهات اإلعالهية هتعددة الوسائط) ،وهىٍا تم اختيار عيىة عشوائية

بسيطة هن كل طبقة بالتىاسب هع حجم أفراد الهجتهع في كل شركة.
وتم حساب حجم العيىة هن الهعادلة اآلتية:
2

)(1
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 Z 
n

 2m 

حيث:
 :Zتهثل القيهة الهعيارية لهستوى دللة هعموم (هثالً Z=1.96 :لهستوى دللة )α =0.05
 :Mتهثل ٌاهش الخطأ ويعبر عىً بالعالهة العشرية (هثالً)0.05  :
يتم تصحيح حجم العيىة في حالة الهجتهعات الىٍائية هن الهعادلة:

nN
(اله َع ّدل)
ُ = N  n 1

)(2
حيث N :تهثل حجم الهجتهع.

n

باستخدام العيىة ( )1ىجد أن حجم العيىة يساوي:

1.96/2* 0.052  384

=n

حيث أن هجتهع الدراسة في الشركات الهذكورة بمغ  131فإن حجم العيىة الهعدل باستخدام الهعادلة )(2
يساوي:

N (adjusted) = (384*131/131+384-1) = 98

وبذلك استطاع الباحث أن يحصل عمى بياىات هن الربعة شركات التابعة لهجهوعة التصالت الفمسطيىية
العاهمة في قطاع غزة ،والجدول رقم ( )4.2يوضح حجم العيىة التي تم اختيارٌا هن كل شركة:
جدول رقم ()4.2

حجم العينة التي تم اختيارىا من كل شركة
عدد العاممين

الشركات المستيدفة

إداري
35

شركة االتصاالت الخموية -جوال

االتصاالتال الفمسطينية-بالتل
شركة
الفمسطينية-جو

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي
شركة بالميديا لمخدمات اإلعالمية

متعددة الوسائط

33
2
1

مشرف \ رئيس
وحدة
13
29
-

1

النسبة

رئيس قسم

المجموع

5

53

11

73

1

3

-

المجموع الكمي

2
131

61

حجم

المئوية من

العينة

%40.5

40

المجتمع

%55.7
%2.3
%1.5
%100

اإلجمالي
54
2
2
98

والجدول رقم ( )4.3يوضح الستباىات الهوزعة والهستردة وىسبة السترداد هن كل شركة:
جدول رقم ()4.3

االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد حسب كل شركة
الرقم

حجم

العينة

الشركة

المطموب

االستبيانات
المستردة

نسبة

االسترداد

1

شركة االتصاالت الخموية -جوال

40

30

%75

2

شركة االتصاالت الفمسطينية -بالتل

54

35

%64.8

3

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي

2

3

%100

4

شركة بالميديا لمخدمات اإلعالمية متعددة

2

2

%100

98

70

%71.4

الوسائط

المجموع

وبىاء عمى ها سبق وقبل توزيع الستباىات بالكاهل تم جهع بياىات هن عيىة استطالعية بحجم ( )25هفردة
ً
بغرض التحقق هن صدق وثبات أداة الدراسة ،وبعد التأكد هن صدق وثبات أداة الدراسة تم توزيع الستباىات
عمى الحجم الكمي لعيىة الدراسة ،وبعد الىتٍاء هن عهمية جهع البياىات واسترداد الستباىات التي تم توزيعٍا

تم استرداد ( )70استباىة وبعد تفحص الستباىات تم استبعاد ثالثة استباىات ىظ اًر لعدم تحقق الشروط
الهطموبة لإلجابة عمى الستبيان ،وبذلك يكون عدد الستباىات الخاضعة لمدراسة ( )67استباىة صالحة

لمتحميل ،هن أصل ( )103استباىة هوزعة ،وبذلك تكون ىسبة الستباىات هن إجهالي حجم العيىة الهطموب

( ،)% 71.4ويتضح هن خالل الجدول السابق بأن عدد الستباىات الهستردة هن شركة جوال هن إجهالي
العيىة الهطموبة هن الشركة ( ،)%75بيىها الستباىات الهستردة هن شركة التصالت هن إجهالي العيىة

الهطموبة هن الشركة ( ،)%64.8في حين أن ىسبة الستباىات الهستردة هن كل هن شركة حضارة وشركة

بال هيدا ( )%100هن إجهالي العيىة في الشركتان ،وتعتبر ٌذي الىسب ههتازة جداً وههثمة لهجتهع الدراسة

ويهكن العتهاد عميٍا في استكهال إجراءات الدراسة ،ويرى البعض أن ىسبة السترداد التي تزيد عن %40

أو  %50تعتبر ىسبة هقبولة ويهكن العتهاد عميٍا ،كها أىً وفقاً لها توصل لً ( )Sekaran,2000فإىً
يعتبر ىسبة استرداد  %30كحد أدىى هىاسبة ألغراض البحث.

رابعاً :أداة الدراسة (االستبانة):

اعتهدت ٌذي الدراسة (الستباىة) كأداة دراسة في جهع البياىات الهتعمقة بهوضوع الدراسة ،لها تهتاز بً في
جهع الهعموهات هن عدد كبير هن األشخاص في وقت هحدد ،وألىٍا تعطي الهساحة الكافية والوقت الهىاسب

ألفراد العيىة دون أي ضغوط ىفسية كها في غيرٌا هن األدوات ،كها وتتسم بالهوضوعية العمهية في الىتائج،

حيث قام الباحث بإعداد الستباىة لمد ارسة عمى الىحو التالي:
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 -1إعداد استباىة أولية هن أجل استخداهٍا في جهع البياىات والهعموهات.
 -2عرض الستباىة عمى الهشرف هن أجل اختبار هدى هالئهتٍا لجهع البياىات.
 -3تعديل الستباىة بشكل أولي حسب ها يراي الهشرف.

 -4تم عرض الستباىة عمى هجهوعة هن الهحكهين والذين قاهوا بدورٌم بتقديم الىصح واإلرشاد وتعديل
وحذف ها يمزم.

 -5إجراء دراسة اختبارية هيداىية أولية لالستباىة وتعديل حسب ها يىاسب.
 -6توزيع الستباىة عمى جهيع أفراد العيىة لجهع البياىات الالزهة لمدراسة.
خامساً :مكونات أداة الدراسة:

كها سبق ذكري فإن أداة الدراسة الهتهثمة بالستباىة ،التي تم إعدادٌا وفق الخطوات السابق ذكرٌا ،هكوىة هن

قسهين رئيسيين عمى الىحو التي:

القسم األول :يتكون هن البياىات الشخصية ألفراد عيىة الدراسة ويتكون هن  7فقرات والهتهثمة في (الجىس،
العهر ،اسم الشركة ،الهسهى الوظيفي ،الهؤٌل العمهي ،سىوات الخدهة ،التخصص العمهي).

القسم الثاني :وٌو القسم الذي يعبر عن هجالت وأبعاد وهتغيرات الدراسة حيث تكوىت هن ( )51فقرة وتم
تقسيهً إلى خهسة هحاور كها يمي:

 المحور االول :خصائص الجٍاز الذكي ويتكون هن  8فقرات.

 المحور الثاني :التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي ويتكون هن  12فقرة.

 المحور الثالث :ىظام التشغيل الخاص بالجٍاز الذكي ويتكون هن  6فقرات.

 المحور الرابع :الشبكات التي يعهل عميٍا الجٍاز الذكي ويتكون هن  8فق ارت.
 المحور الخامس :كفاءة العهميات اإلدارية ويتكون هن  17فقرة.
سادساً :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):

استخدم الباحث لتصحيح أداة الدراسة هقياس ليكارت الخهاسي ( ،)Likert Scaleبحيث تعرض فقرات
الستباىة عمى عيىة الدراسة وهقابل كل فقرة خهس إجابات تحدد هستوى هوافقتٍم عميٍا وتُعطى فيً اإلجابات
أوزان رقهية تهثل درجة الجابة عمى الفقرة ،كها ٌو هوضح بالجدول رقم (.)4.4
جدول رقم()4.4

تصحيح اداة الدراسة وفق مقياس ليكارت الخماسي
اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال اوافق

ال اوافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1
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حيث يتضح هن الجدول رقم ( )4.4أعالي بأن الفقرة التي يتم الهوافقة بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5والفقرة التي
يتم الهوافقة عميٍا تأخذ الدرجة ( ،)4أها الفقرة التي تكون ىتيجة اإلجابة عميٍا هحايد تأخذ الدرجة ( ،)3في
حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عميٍا ل أوافق تأخذ الدرجة ( ،)2والفقرة التي يجاب عميٍا بال أوافق بشدة

تأخذ الدرجة (.)1
سابعاً :صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):

صدق الستباىة يعىي التأكد هن أىٍا سوف تقيس ها أعدت لقياسً (العساف ،)1995 ،كها يقصد بالصدق

"شهول الستباىة لكل العىاصر التي يجب أن تدخل في التحميل هن ىاحية ،ووضوح فقراتٍا وهفرداتٍا هن
ىاحية ثاىية ،بحيث تكون هفٍوهة لكل هن يستخدهٍا"(عبيدات وآخرون  ،)2001وقد قام الباحث بالتأكد هن

صدق أداة الدراسة كها يمي:

 صدق أداة الدراسة:

 الصدق الظاىري لألداة ( رأي المحكمين):
يستخدم أسموب الصدق الظاٌري ،بٍدف التأكد هن هدى صالحية الستباىة وهالءهتٍا ألغراض البحث،

وذلك هن خالل عرض أداة الدراسة عمى هجهوعة هن الهحكهين ذوي الخبرة والختصاص بهوضوع

البحث ،ويطمب هىٍم إبداء الرأي واعطاء الهشورة فيها يتعمق بهدى صدق وصالحية كل فقرة هن فقرات
الستباىة وهدى وهالءهتٍا لقياس ها وضعت لقياسيً ووصف الهوضوع الذي أعدت هن أجل البحث فيً،

كها يطمب هىٍم إبداء هالحظاتٍم فيها تحتويً أداة الدراسة وادخال أي تعديالت لزهة هن وجٍة ىظرٌم.

وبىاء عميً قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتٍا األولية عمى هجهوعة هن الهحكهين تألفت هن
ً
( )17عضو هن أعضاء الٍيئة التدريسية في كمية التجارة في جاهعة األزٌر و الجاهعة اإلسالهية
هتخصصين في اإلدارة والهحاسبة واإلحصاء وتكىولوجيا الهعموهات وعضو عن هجهوعة التصالت

الفمسطيىية .ويوضح الهمحق رقم ( )2أسهاء الهحكهين الذين قاهوا هشكورين بتحكيم أداة الدراسة .وقد

طمب الباحث هن الهحكهين إبداء آرائٍم في هدى هالئهة العبارات لقياس ها وضعت ألجمً ،وهدى
وضوح صياغة العبارات وهدى هىاسبة كل عبارة لمهحور الذي يىتهي إليً ،وهدى كفاية العبارات لتغطية

كل هحور هن هحاور هتغيرات الدراسة األساسية ٌذا باإلضافة إلى اقتراح ها يروىً ضرورياً هن تعديل

صياغة العب ارات أو حذفٍا ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائٍم فيها يتعمق
بالبياىات األولية ( الخصائص الشخصية والوظيفية الهطموبة هن الهبحوثين) ،إلى جاىب هقياس ليكارت

الهستخدم في الستباىة.

وتركزت توجيٍات الهحكهين عمى اىتقاد طول الستباىة حيث كاىت تحتوي عمى بعض العبارات

الهتكررة ،كها أن بعض الهحكهين ىصحوا بضرورة تقميص بعض العبارات في بعض الهحاور واضافة
بعض العبارات إلى هحاور أخرى.
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واستىاداً إلى الهالحظات والتوجيٍات التي أبداٌا الهحكهون قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عميٍا

هعظم الهحكين الهوضحة اسهائٍم بهمحق رقم ( ،)2حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة

البعض اآلخر هىٍا.

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:
يتم التأكد هن صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية ،ويتم ذلك هن خالل حساب

هعاهل الرتباط بين الدرجة الكمية لالستباىة واألبعاد والهجالت الفرعية الهكوىة لٍا ،حيث تشير

الىتائج الهوضحة بالجدول رقم ( )4.5إلى هعاهالت الرتباط بين معدل كل محور من محاور

الدراسة هع الهعدل الكمي لفقرات الستباىة والذي يبين أن هعاهالت الرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى
دللة  ، 0.05حيث إن القيهة الحتهالية لكل فقرة أقل هن  0.05وقيهة  rالهحسوبة أكبر هن قيهة r
الجدولية والتي تساوي .0.361
جدول رقم ()4.5

معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة
المحور

معامل االرتباط القيمة االحتمالية

عنوان المحور

األول

خصائص الجياز الذكي

0.943

0.000

الثاني

التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي

0.925

0.000

الثالث

نظام التشغيل الخاص بالجياز الذكي System Operating

0.855

0.000

الرابع

الشبكات التي يعمل عمييا الجياز الذكي

0.910

0.000

0.907

0.000

الخامس كفاءة العمميات اإلدارية

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "29تساوي 0.355

 صدق االتساق الداخمي:
يقصد بالتساق الداخمي هدى اتساق كل فقرة هن فقرات الستباىة هع البعد أو الهجال الذي تىتهي إليً
ٌذي الفقرة ،ويتم التحقق هن وجود صدق التساق الداخمي هن خالل حساب هعاهالت الرتباط بين درجة

كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد أو الهجال الذي تىتهي إليً ،وذلك بٍدف التحقق هن هدى صدق الستباىة

وبىاء عميً فقد تم حساب التساق الداخمي لفقرات الستبيان عمى عيىة استطالعية بمغ حجهٍا 25
ككل،
ً
هفردة ،وذلك بحساب هعاهالت الرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمهحور التابعة لً وتبين الجداول هن
رقم ( )4.10-4.6أن هعاهالت الرتباط دالة عىد هستوى دللة ( ،) 0.05حيث إن القيهة الحتهالية
لكل فقرة أقل هن  0.05وقيهة  rالهحسوبة أكبر هن قيهة  rالجدولية والتي تساوي  ، 0.396وبذلك
تعتبر فقرات االستبانة صادقة لها وضعت لقياسً

64

جدول رقم ()4.6
الصدق الداخمي لفقرات المحور االول :خصائص الجياز الذكي
م.

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

 1استخدم جٍاز ذكي بالعهميات اإلدارية .

0.871

0.000

 2يدعم الجٍاز الذكي تىزيل تطبيقات إدارية هتعددة.

0.854

0.000

0.744

0.000

 4يدعم الجٍاز الذكي الهستخدم إهكاىية الوصول لخدهة الىترىت بشكل هستهر .

0.879

0.000

 5يسهح الجٍاز الذكي بالتحديثات البرهجية لهواكبة التطور البرهجي الهستهر

0.891

0.000

 6يوفر الجٍاز إهكاىية ىقل البياىات وهشاركتٍا بسرعة هىاسبة.

0.930

0.000

 7يساعد الجٍاز الذكي في تغيير الطرق التي أعهل بٍا أثىاء العهل

0.822

0.000

 8يساعد الجٍاز الذكي في تواصمي بشكل افضل هع العاهمين

0.825

0.000

3

يوفر الجٍاز الذكي سعة تخزين كافية لعهمية تخزين الهعموهات الخاصة
بالعهميات اإلدارية الهختمفة.

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "23تساوي 0.396
جدول رقم ()4.7
الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني :التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي
م.

معامل االرتباط القيمة االحتمالية

الفقرة

1

تتوافق تطبيقات الجٍاز الذكي هع الجواىب الهختمفة لمعهميات الدارية.

0.805

0.000

2

تساعد التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في أداء هٍام عهميات إدارية هختمفة.

0.793

0.000

3

توفر تطبيقات الجٍاز الذكي طرق هختمفة إلىجاز العهميات الدارية.

0.821

0.000

4

يساٌم وجود التطبيقات الهختمفة لمجٍاز الذكي في تشجيع القيام بالعهميات الدارية.

0.794

0.000

5

تتهيز التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي بالسرعة في أداء العهميات.

0.814

0.000

6

يؤدي استخدام التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي لمقدرة عمى حل الهشاكل.

0.816

0.000

7

توفر التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي إهكاىية أداء العهل هن أي هكان

0.675

0.000

8

أن التطبيقات الهتوفرة بالجٍاز الذكي هحددة الصالحيات لمعاهمين.

0.807

0.000

9

تساٌم التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في تحسين هستوى أداء العاهمين

0.709

0.000

 10أن التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تساعد في الىتٍاء هن العهل بالوقت الهىاسب .

0.797

0.000

 11تزيد التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي هن كفاءة العهميات اإلدارية.

0.803

0.000

 12تساٌم التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في تىظيم أعباء عهمي اليوهي .

0.764

0.000

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "23تساوي 0.396
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جدول رقم ()4.8
الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث :نظام التشغيل الخاص بالجياز الذكي System Operating
م.

معامل االرتباط

الفقرة

القيمة

االحتمالية

 1يوفر ىظام تشغيل الجٍاز الذكي األدوات التي أحتاجٍا في أداء أعهالي اإلدارية.

0.875

0.000

 2يوفر ىظام التشغيل سٍولة الوصول إلى العديد هن التطبيقات اإلدارية.

0.959

0.000

 3يتم تحديث ىظاهاً لمتشغيل بطريقة سٍمة بها يتىاسب هع التطور التكىولوجي الهستهر.

0.828

0.000

0.872

0.000

 5يوفر ىظام التشغيل إشعارات لمتطبيقات الهختمفة بشكل سريع وهىاسب.

0.828

0.000

 6ىظام التشغيل قادر عمى تشغيل العديد هن التطبيقات في ىفس الوقت.

0.859

0.000

 4يدعم ىظاها لتشغيل العديد هن التطبيقات اإلدارية.

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "23تساوي 0.396
جدول رقم ()4.9
الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع :الشبكات التي يعمل عمييا الجياز الذكي
م.

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

 1تتىاسب الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي هع احتياجات العهل.

0.785

0.000

 2تهتاز الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي في الشركة بسرعة التصال.

0.871

0.000

 3يؤدي توفر الشبكات إلى سرعة إىجاز الهٍام اإلدارية.

0.908

0.000

 4تساٌم الشبكات الهستخدهة وبشكل كبير في زيادة كفاءة العهميات اإلدارية.

0.914

0.000

 5تساٌم شبكات التصال الهتوفرة في التبادل الكفؤ لمهعموهات.

0.859

0.000

 7تعد الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي شبكات آهىة توفر الحهاية األهىية لمهعموهات

0.561

0.004

0.869

0.000

0.738

0.000

8

تساعد الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي عمى تحسين عهميات التصال اإلداري داخل الشركة
التي عهل بٍا

 9أستخدم خدهة الدخول لإلىترىت هن خالل شريحة خط الجوال

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "23تساوي 0.396
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جدول رقم ()4.10
الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس  :كفاءة العمميات اإلدارية
معامل

القيمة

م.

الفقرة

1

أىجز أعهالي الهطموبة هىي بالوقت الهحدد.

0.875

2

أقوم بتقديم الخدهات حسب هستوى الجودة الهتوقعة لمهستفيد هن الخدهة

0.838

0.000

0.772

0.000

4

أسعى إلى التحسين الهستهر لإلجراءات اإلدارية لمتقميل هن األخطاء في العهل.

0.866

0.000

5

أعهل عمى أرشفة السجالت بطريقة تسٍل الرجوع إليٍا.

0.925

0.000

7

أراقب سير العهل هن حين ألخر لتحقيق جودة األداء.

0.909

0.000

8

أؤدي الخدهات الهطموبة هىي بالشكل الصحيح والهطموب.

0.880

0.000

9

أحرص عمى أن تكون سجالت وهعاهالت الهستفيدين خالية هن األخطاء.

0.896

0.000

10

أهتمك الهعرفة التاهة لإلجابة عمى أسئمة واستفسارات الهستفيدين.

0.836

0.000

11

أتفٍم الحتياجات الهحددة لمهستفيدين وأسعى إلى تحقيقٍا.

0.909

0.000

12

لدي القدرة لتحهل هسؤولية األعباء اليوهية لمعهل.

0.863

0.000

13

ألتزم وأتقيد بأىظهة وقواىين العهل.

0.893

0.000

14

لدي القدرة عمى التكيف عىد حدوث حالت طارئة في العهل.

0.910

0.000

15

أىسق هع الزهالء إلىجاز الهٍام الهختمفة في العهل.

0.876

0.000

16

أبذل الجٍد الكافي إلىجاز أعهالي بطريقة صحيحة.

0.875

0.000

17

بإهكاىي أن أؤدي هٍاهي هن أي هكان بالعالم.

0.654

0.000

18

أٌتم بهشاكل الهستفيدين وأجيب عمى استفساراتٍم.

0.865

0.000

3

أتخذ إجراءات تصحيحية في حال وجود اختالف بين األداء الفعمي والهعايير
الهوضوعة لألداء

االرتباط

االحتمالية
0.000

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "23تساوي 0.396

 ثبات أداة الدراسة:
أها ثبات أداة الدراسة فيعىي التأكد هن أن اإلجابة ستكون واحدة تقر ًيبا لو تكرر تطبيقٍا عمى األشخاص
ذاتٍم في أوقات هختمفة (العساف .)1995 ،وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى العيىة الستطالعية
ىفسٍا بطريقتين ٌها طريقة التجزئة الىصفية وهعاهل ألفا كروىباخ.

ٌذا ولضهان الوقوف عمى حقيقة الظاٌرة الهدروسة خصوصاً في هجال البحوث الهيداىية التي تعتهد
عمى الستباىة كأداة رئيسية لجهع البياىات ،فإىً هن الواجب استخدام هقاييس دقيقة وثابتة ،ألن الهقاييس

الغير ثابتة ل تعطي صورة صادقة عن الوضع الراٌن هوضوع الدراسة ،أي أن ىتائج الهقاييس الغير
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ثابتة ل تساعد الباحث عمى الوقوف عمى حقيقة الظاٌرة التي يدرسٍا ،هها يجعمً عاج اًز عن اتخاذ أي

قرار هىاسب حيال الىتائج التي توصل لٍا.

أها الثبات فأىً يختص بهدى الوثوق في البياىات التي يحصل عميٍا الباحث هن خالل تطبيق أداة

الدراسة عم ى عيىة البحث ،أي أن الىتائج التي يتم الحصول عميٍا هن خالل تحميل بياىات أداة الدراسة
يجب أل تتأثر بالعواهل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،وذلك يعىي بأىً سيتم الحصول عمى ىفس الىتائج

تقريباً إذا أعيد تطبيق األداة عمى ىفس الهجهوعة هن األفراد ،وٌذا يعىي قمة تأثير عواهل الصدفة
والعشوائية عمى ىتائج األداة (أبو ٌاشم حسن.)2006 ،

ويقدم برىاهج الحزهة اإلحصائية لمعموم الجتهاعية ( )SPSSالعديد هن طرق حساب ثبات أداة الدراسة،

وفي ٌذي الدراسة اعتهد الباحث عمى الطرق التالية في حساب الثبات:

 طريقة التجزئة النصفية:

لقياس الثبات في البياىات باستخدام طريقة التجزئة الىصفية يتم ذلك هن خالل تجزئة الفقرات الهراد قياس
الثبات لٍا إلى ىصفين ،الىصف األول يضم الفقرات الفردية والىصف الثاىي يضم الفقرات الزوجية ،بعد ذلك

يتم حساب هعاهل الرتباط بين الىصفين (أبو ٌاشم حسن ،)2006 ،وهن ثم يتم تعديمً باستخدام هعادلة

سبيرهان بروان ( ،)Spearman-Brownوالجدول رقم ( )17أدىاي يوضح ىتيجة ذلك.

تم إيجاد هعاهل ارتباط بيرسون بين هعدل األسئمة الفردية الرتبة وهعدل األسئمة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد

تم تصحيح هعاهالت الرتباط باستخدام هعاهل ارتباط سبيرهان براون لمتصحيح ( Spearman-Brown

 )Coefficientحسب الهعادلة التالية:
هعاهل الثبات =

2ر
 1ر

حيث ر هعاهل الرتباط وقد بين جدول رقم ( )4.11يبين أن ٌىاك هعاهل ثبات

كبير ىسبيا لفقرات الستبيان حيث بمغ  0.942هها يطهئن الباحث عمى استخدام الستباىة بكل طهأىيىة.
جدول رقم ()4.11

معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
المحور

معامل االرتباط معامل االرتباط المصحح

عنوان المحور

األول

خصائص الجٍاز الذكي

0.834

0.909

الثاىي

التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي

0.835

0.910

الثالث

ىظام التشغيل الخاص بالجٍاز الذكي System Operating

0.830

0.907

الرابع

الشبكات التي يعهل عميٍا الجٍاز الذكي

0.882

0.937

0.918

0.957

0.890

0.942

الخاهس كفاءة العهميات اإلدارية
جميع الفقرات
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يالحظ هن خالل الجدول ( )4.11أن هعاهل الرتباط الهعدل باستخدام هعادلة سبيرهان براون لمتجزئة

الىصفية لمهجال األول "خصائص الجياز الذكي" بمغ ( ،)0.834في حين ان هعاهالت الرتباط الهصححة
لألبعاد الفرعية لمهجال الثاىي بين (" )0.910التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي" ،وبشكل عام ىالحظ أن

هعاهل سبيرهان بروان الهصحح لالستباىة ككل بمغ ( ،)0.942وىستىتج هن خالل ذلك أن جهيع هعاهالت

الرتباط الهعدلة هرتفعة هها يدلل عمى وجود درجة عالية هن الثبات في البياىات التي تم الحصول عميٍا هن

أفراد عيىة الدارسة فيها يتعمق باألجٍزة الذكية وعالقتٍا بكفاءة العهميات اإلدارية في هجهوعة التصالت

الفمسطيىية بقطاع غزة.

 طريقة ألفا كرونباخ:
تعتهد ٌذي الطريقة عمى التساق في إجابات األفراد عمى فقرات الهقياس ،ويكون الهقياس هتجاىساً عىدها
تكون كل فقرة فيً تقيس ىفس العواهل العاهة التي يقيسٍا الهقياس ،ويتم حساب هعاهالت الثبات بطريقة

التساق الداخمي باستخدام طريقة ألفا كروىباخ (هحهد حسن ،)2011 ،والجدول رقم ( )4.12أدىاي يوضح
ىتائج حساب هعاهل ألفا كروىباخ لقياس الثبات.

استخدم الباحث طريقة ألفا كروىباخ لقياس ثبات الستباىة كطريقة ثاىية لقياس الثبات وقد يبين جدول رقم

( )4.12أن هعاهالت الثبات هرتفعة حيث بمغ  0.985هها يطهئن الباحث عمى استخدام الستباىة بكل
طهأىيىة
جدول رقم ()4.12

معامل الثبات ( طريقة الفا كرونباخ)
المحور

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

عنوان المحور

األول

خصائص الجٍاز الذكي

8

0.945

الثاىي

التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي

12

0.941

الثالث

ىظام التشغيل الخاص بالجٍاز الذكي System Operating

6

0.936

الرابع

الشبكات التي يعهل عميٍا الجٍاز الذكي

8

0.926

17

0.977

51

0.985

الخاهس كفاءة العهميات اإلدارية
جميع الفقرات

يتبين هن خالل الجدول ( )4.12السابق أن هعاهالت الثبات بطريقة ألفاكروىباخ كاىت هرتفعة بشكل عام
لجهيع هجالت الستباىة ،حيث ىجد أن هعاهل الثبات لمهجال األول "خصائص الجياز الذكي" بمغ

( ،)0.945كها بمغ هعاهل الثبات لمهجال الثاىي "التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي" ( ،)0.941وبشكل عام
ىالحظ أن هعاهل الثبات الكمي لالستباىة بطريقة ألفا كروىباخ بمغ ( ،)0.985وتشير جهيع الىتائج السابقة
لوجود درجة هرتفعة هن الثبات في البياىات التي تم جهعٍا هن أفراد عيىة الدراسة ،وعميً يهكن العتهاد

عميٍا وتحميمٍا وتفسير ىتائجٍا وتعهيهٍا عمى هجتهع الدراسة.
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ثامناً :اختبار التوزيع الطبيعي(:)Sample K-S-1

يستخدم اإلحصائيون ىوعين هن الختبارات اإلحصائية لختبار الفرضيات ،الىوع األول الختبارات الهعمهية

( )Parametric Testsوالىوع الثاىي الختبارات الالهعمهية ( ،)Non Parametric Testsويشترط
لستخدم الختبارات الهعمهية شرط التوزيع الطبيعي لمبياىات الهراد إجراء الختبارات اإلحصائية عميٍا ،بيىها
تستخدم الختبارات الالهعمهية كبديل لالختبارات الهعمهية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي لمبياىات.

ٌذا وقد تم استخدام اختبار ( )1-Sample K-Sلهعرفة ٌل البياىات تتبع التوزيع الطبيعي أم ل وٌو
اختبار ضروري في ٌذي الدراسة كها تم اإلشارة سابقاً ،ويوضح الجدول رقم ( )4.13ىتائج الختبار حيث أن
القيهة الحتهالية لكل هحور اكبر هن  ) sig.  0.05 ( 0.05وٌذا يدل عمى أن البياىات تتبع التوزيع

الطبيعي ويجب استخدام الختبارات الهعمهيً.
جدول رقم ()4.13

اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample K-S
المحور

عدد الفقرات قيمة  Zالقيمة االحتمالية

عنوان المحور

األول

خصائص الجٍاز الذكي

8

0.977

0.458

الثاىي

التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي

12

0.979

0.533

الثالث

ىظام التشغيل الخاص بالجٍاز الذكي System Operating

6

0.962

0.197

الرابع

الشبكات التي يعهل عميٍا الجٍاز الذكي

8

0.973

0.323

17

0.979

0.533

51

0.959

0.084

الخاهس كفاءة العهميات اإلدارية
جميع الفقرات

تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لتحقيق أٌداف الدراسة وتحميل البياىات التي تم تجهيعٍا ،فقد تم استخدام العديد هن األساليب اإلحصائية
الهىاسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم الجتهاعية Statistical Package for Social Science

) (SPSSوفيها يمي هجهوعة هن األساليب اإلحصائية الهستخدهة في تحميل البياىات:

 تم ترهيز وادخال البياىات إلى الحاسب ال\لي ،حسب هقياس ليكرت الخهاسي  ،ولتحديد طول فترة
هقياس ليكرت الخهاسي ( الحدود الدىيا والعميا) الهستخدم في هحاور الدراسة ،تم حساب الهدى(

 ،)4=1-5ثم تقسيهً عمى عدد فترات الهقياس الخهسة لمحصول عمى طول الفقرة أي ()0.8=5/4
 ،بعد ذلك تم إضافة ٌذي القيهة إلى اقل قيهة في الهقياس (وٌي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد

الحد األعمى لمفترة األولى وٌكذا .وجدول رقم ( )4.14يوضح أطوال الفترات كها يمي:
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جدول رقم()4.14
مقياس ليكرت الخماسي
الفترة(متوسط الفقرة)

1.80-1

2.60-1.80

3.40-2.60

4.20-3.40

5.0-4.20

التقدير

بدرجة قميمة جدا

بدرجة قميمة

بدرجة هتوسطة

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة جدا

الوزن

1

2

3

4

5

 تم حساب التك اررات والىسب الهئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لهفردات الدراسة وتحديد
استجابات أفرادٌا تجاي عبارات الهحاور الرئيسية التي تتضهىٍا أداة الدراسة.

 الهتوسط الحسابي  Meanوذلك لهعرفة هدى ارتفاع أو اىخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل
عبارة هن عبارات هتغيرات الدراسة األساسية ،هع العمم بأىً يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى

هتوسط حسابي ( كشك  )1996 ،عمها بأن تفسير هدى الستخدام أو هدى الهوافقة عمى العبارة .

 تم استخدام الىحراف الهعياري ) (Standard Deviationلمتعرف عمى هدى اىحراف استجابات
أفراد الدراسة لكل عبارة هن عبارات هتغيرات الدراسة ولكل هحور هن الهحاور الرئيسية عن

هتوسطٍا الحسابي ،ويالحظ أن الىحراف الهعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل

عبارة هن عبارات هتغيرات الدراسة إلى جاىب الهحاور الرئيسية ،فكمها اقتربت قيهتً هن الصفر كمها
تركزت الستجابات واىخفض تشتتٍا بين الهقياس ( إذا كان الىحراف الهعياري واحد صحيحا فأعمى

فيعىي عدم تركز الستجابات وتشتتٍا).

 اختبار ألفا كروىباخ لهعرفة ثبات فقرات الستباىة.
 هعاهل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.
 هعادلة سبيرهان براون لمثبات.

 اختبار التوزيع الطبيعي( (Shapiro Wilk Testلهعرفة ىوع البياىات ٌل تتبع التوزيع الطبيعي أم
ل.

 اختبار  tلهتوسط عيىة واحدة  One Sample T Testلهعرفة الفرق بين هتوسط الفقرة والهتوسط
الحيادي "."3

 اختبار  tلمفرق بين هتوسط عيىتين هستقمتين.
 تحميل التباين األحادي لمفروق بين ثالث هتوسطات فأكثر.
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انفصـم اخلـامش
حتهيم انبياناث

واختبار فزضياث اندراصت
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مقدمة:
يستعرض ٌذا الفصل تحميل البياىات واختبار فرضيات الدراسة واإلجابة عن أسئمة الدراسة والوقوف عمى
أبرز ىتائج الستباىة والتي تم التوصل إليٍا هن خالل تحميل فقراتٍا ،وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية

الوصفية والستدللية لتحميل بياىات الدراسة والتوصل لىتائجٍا وهن ثم هىاقشتٍا والتعميق عميٍا.
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

يبين جدول رقم ( )5.1أن  %76.1هن عيىة الدراسة هن الذكور ،و % 23.9هن عيىة الدراسة هن

الىاث ،وٌذا يظٍر أن ىسبة العاهمين الذكور في شركات هجهوعة التصالت الفمسطيىية أعمى هن
اإلىاث ،سواء لهجتهع الدراسة ككل أو بالىسبة لمعيىة الهختارة ،وٌذا يجعمىا ىقول بأن هجتهع الدراسة

هعظهً هن فئة الذكور حيث أفاد التقرير السىوي لهجهوعة التصالت لعام  2012بأن ىسبة

الهوظفين هن الىاث تبمغ  %20.2فقط كها ٌو هوضح بالجدول رقم ( ،)5.2وبالتالي تكون العيىة
هالئهة لهجتهع الدراسة الكمي.

يشار الى أن ٌذي الىسبة الهتدىية لإلىاث في الوظائف تتوافق هع التقارير اإلحصائية الصادرة عن

الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطيىي ،حيث أصدر الجٍاز تقري اًر صحفياً في يوليو 2014م في اليوم

العالهي لمسكان أشار فيً أن ىسبة هشاركة اإلىاث في القوى العاهمة هتدىية هقارىة هع الذكور .والشكل

رقم ( )5.1أدىاي يوضح تمك الىسب ،ويعزو الباحث ذلك إلى الجواىب الجتهاعية الهتعمقة بارتباط الهرأة
بأعباء أسرية عىد الزواج تشكل عائقاً لستكهال دراستٍا هن ىاحية ،وتحول دون تقدهٍا لشغل الوظائف
هن ىاحية أخرى ،باإلضافة إلى بعض الوظائف الهيداىية والتي تتطمب تىقل هستهر وحركة كثيرة حيث

تصدم الفتاة بالضوابط الجتهاعية ( العادات والتقاليد) التي تحول دون توليٍا لتمك الوظائف.
جدول رقم ()5.1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

51

76.1

أىثى

16

23.9

الهجهوع

67

100.0
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جدول رقم ()5.2
تصنيف موظفي مجموعة االتصاالت الفمسطينية حسب النوع االجتماعي
العدد

النسبة

النوع االجتماعي
ذكور

2437

%79.8

إىاث

618

%20.2

الهجهوع

3055

%100.0

ركش

أَضً

أنثى.
23.9
الجنس
ركش .
76.5
شكل رقم ( :)5.1توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
 العمر:
يبين جدول رقم ( )5.3وشكل رقم ( (5.2أن  %13.4هن عيىة الدراسة تراوحت أعهارٌم " هن 20

سىة وأقل هن  30سىة "  ،و % 58.2هن عيىة الدراسة تراوحت اعهارٌم " هن  30سىة وأقل هن 40

سىة "  ،و %28.4هن عيىة الدراسة تراوحت اعهارٌم " هن  40سىة وأقل هن  50سىة " .

ويعزو الباحث ارتفاع ىسبة الفئة هن "  30سىة وأقل هن  40سىة " هقارىة بالفئات الخرى إلى
هتطمبات تعيين فئة الداريين والهشرفين ورؤساء القسام ،والذين يتم تعييىٍم بىاء عمى خبرة ل تقل عن

 5سىوات وبالتالي يكون هتوسط أعهارٌم ىتيجة الدراسة وسىوات الخبرة في الثالثيىات هن العهر.
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جدول رقم ()5.3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
التكرار

النسبة المئوية

العمر
هن  20سىة وأقل هن  30سىة

9

13.4

هن  30سىة وأقل هن  40سىة

39

58.2

هن  40سىة وأقل هن  50سىة

19

28.4

هن  50سىة وأكثر

0

0.0

67

100.0

الهجهوع

58.2

النسبت المئىيت

60
50
40
30
20
10
0

28.4
13.4
يٍ  20عُخ وألم يٍ  30عُخ وألم يٍ  40عُخ وألم
يٍ  50عُخ
يٍ  40عُخ
يٍ  30عُخ

العمش
شكل رقم ( :)5.2توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
 الشركة التي يعمل بيا
يبين جدول رقم ( )5.4وشكل رقم ( (5.3أن  %44.75هن عيىة الدراسة يعهمون في شركة " جوال

" ،و  % 47.75هن عيىة الدراسة يعهمون في شركة " التصالت " ،في حين أن  %4.5هن عيىة

الدراسة يعهمون في شركة " حضارة " ،و %3هن عيىة الدراسة يعهمون في "بالهيديا" ،ويفسر الباحث
حصول شركة التصالت عمى أعمى ىسبة في عدد أفراد العيىة إلى أن عدد العاهمين هن فئة اإلداريين
فيٍا أكبر هن شركة جوال والشركات الخرى وبالتالي عدد أفراد العيىة يتىاسب هع عدد أفراد العاهمين

اإلجهالي.
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جدول رقم ()5.4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الشركة التي يعمل بيا
الشركة التي يعمل بيا

التكرار

النسبة المئوية

جوال

30

44.75

التصالت

32

47.75

حضارة

3

4.5

بالهيديا

2

3.0

الهجهوع

67

100.0

شكل رقم ( :)5.3توزيع عينة الدراسة حسب متغير الشركة التي يعمل بيا
 المسمى الوظيفي
يبين جدول رقم ( )5.5وشكل رقم ( (5.4أن  %32.8هن عيىة الدراسة الهسهى الوظيفي لٍم " هشرف

\ رئيس وحدة" ،و %13.4هن عيىة الدراسة الهسهى الوظيفي لٍم " رئيس قسم" ،و  %53.8هن عيىة
الدراسة الهسهى الوظيفي لٍم " إداري".

ويعزو الباحث حصول الهسهى الوظيفي " إداري" عمى أعمى ىسبة هقارىة ببقية الهسهيات إلى أن عدد
الذين يحهمون ٌذا الهسهى الوظيفي في شركات الهجهوعة أكبر هن بقية الهسهيات وبالتالي عدد أفراد

العيىة يعكس ويتىاسب هع عدد أفراد الهجتهع اإلجهالي.
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جدول رقم ()5.5
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
التكرار

النسبة المئوية

المسمى الوظيفي
هشرف \ رئيس وحدة

22

32.8

رئيس قسم

9

13.4

إداري

36

53.8

67

100.0

الهجهوع

شكل رقم ( :)5.4توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
 عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
يبين جدول رقم ( )5.6وشكل رقم ( (5.5أن  % 10.4هن عيىة الدراسة تراوحت سىوات الخدهة لٍم "
أقل هن  5سىوات"  ،و  %34.3هن عيىة الدراسة تراوحت سىوات الخدهة لٍم "هن  5سىوات وأقل هن

 10سىوات"  ،و %29.9هن عيىة الدراسة تراوحت سىوات الخدهة لٍم "هن  10سىوات وأقل هن 15
سىة"  ،و %25.4هن عيىة الدراسة تراوحت سىوات الخدهة لٍم "هن  15سىة وأكثر".

ويرى الباحث أن ٌذي الىتائج تعطي هؤشرات حقيقية حول بداية ىشأة قطاع التصالت في قطاع غزة
بعد اتفاقية أوسمو هباشرة وتطوري عبر السىوات ىتيجة زيادة الطمب الهحمي والتطور العالهي الكبير

والٍائل في قطاع التصالت وتكىولوجيا الهعموهات ،وبالتالي فإن عدد أفراد العيىة يعكس هراحل تطور
شركات الهجهوعة وزيادة عدد العاهمين فيٍاٌ ،ذا وتعطي الىتائج هؤشرات ايجابية لصالح الهجهوعة،

حيث أن سىوات الخدهة الطويمة لمعاهمين تساٌم في اتخاذ ق اررات صحيحة وبالوقت الهىاسب خصوصا
أن الفئة الهستٍدفة وٌي فئة اإلداريين هن أكثر الفئات التي ٌي بحاجة لتخاذ الق اررات والشراف عمى

تىفيذٌا.
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جدول رقم ()5.6
توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
التكرار

النسبة المئوية

عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
أقل هن  5سىوات

7

10.4

هن  5سىوات وأقل هن  10سىوات

23

34.3

هن  10سىوات وأقل هن  15سىة

20

29.9

هن  15سىة وأكثر

17

25.4

67

100.0

الهجهوع

34.3

50

النسبت المئىيت

10.4

29.9

25.4

0

يٍ  10يٍ  15عُخ
يٍ 5
ألم يٍ 5
عُىاد عُىاد وألم عُىاد وألم وأكضش
يٍ  10يٍ  15عُخ
عُىاد

عذد سنىاث الخذمت في مجبل العمل الحبلي
شكل رقم ( :)5.5توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
 المؤىل العممي:
يبين جدول رقم ( )5.7والشكل رقم ( (5.6أن  %17.9هن عيىة الدراسة هؤٌمٍم العمهي " هاجستير "،

و %71.65هن عيىة الدراسة هؤٌمٍم العمهي " بكالوريوس "  ،و %10.45هن عيىة الدراسة هؤٌمٍم
العمهي " دبموم هتوسط".

ويعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة الهسهيات الوظيفية لمهبحوثين تتطمب هؤٌالت عميا سواء لدرجة
البكالوريوس أو الهاجستير ،وٌذا يدلل عمى أن شركات الهجهوعة تولي أٌهية عالية لختيار طاقم عهل
هؤٌمين هن اإلداريين والهشرفين ورؤساء األقسام والوحدات لتحقيق رؤية الشركة بشكل خاص ورؤية

الهجهوعة بشكل عام ،وٌذا يتفق هع هتطمبات التوظيف حسب الهؤٌالت والكفاءة.
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جدول رقم ()5.7
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
التكرار

النسبة المئوية

المؤىل العممي
دكتوراي

0

0.0

هاجستير

12

17.9

بكالوريوس

48

71.65

دبموم هتوسط

7

10.45

غير ذلك

0

0.0

67

100.0

الهجهوع

النسبت المئىيت

71.65

100
50

17.9

10.45

0

ثكبنىسَىط

يبجغزُش

دثهىو يزىعط

المؤهل العلمي
شكل رقم ( :)5.6توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
 التخصص العممي:
يبين جدول رقم ( )5.8وشكل رقم ( (5.7أن  % 3.0هن عيىة الدراسة تخصصٍم العمهي " ٌىدسة حاسوب
 /تكىولوجيا هعموهات  /عموم حاسوب "  ،و  %55.2هن عيىة الدراسة تخصصٍم " إدارة أعهال " و

 %25.4هن عيىة الدراسة تخصصٍم " هحاسبة "  ،و  %16.4هن عيىة الدراسة تخصصٍم " غير ذلك " .

ويعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة الوظائف اإلدارية لمهبحوثين تتطمب تخصص إدارة أعهال هقارىة ببقية
التخصصات ،وٌذا يدلل عمى أن شركات الهجهوعة تولي أٌهية عالية لختيار طاقم عهل وفق التخصص

العمهي الهىاسب هن اإلداريين والهشرفين ورؤساء األقسام والوحدات.
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جدول رقم ()5.8

توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي
التخصص العممي

التكرار

النسبة المئوية

ٌىدسة حاسوب  /تكىولوجيا هعموهات  /عموم حاسوب

2

3.0

إدارة أعهال

37

55.2

هحاسبة

17

25.4

غير ذلك

11

16.4

67

100.0

الهجهوع

55.2
النسبت المئىيت

60
50
40
30
20
10
0

25.4
3
هُذعخ حبعىة ئداسح أػًبل
 /ركُىنىجُب
يؼهىيبد /
ػهىو حبعىة

يحبعجخ

16.4
غُش رنك

الخخصص العلمي
شكل رقم ( :)5.7توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي
 ورشات العمل التي حصمت عمييا في مجال استخدام تطبيقات األجيزة الذكية:
يبين جدول رقم ( )5.9وشكل رقم( (5.8أن  % 85.1هن عيىة الدراسة لم يحضروا أي هن ورشات

العهل في هجال استخدام تطبيقات األجٍزة الذكية  ،في حين أن  %14.9هن عيىة الدراسة شاركوا في
ورشات العهل في هجال استخدام تطبيقات األجٍزة الذكية.

ويعزو الباحث تدىي ىسبة حصول الهوظفين عمى ورشات عهل في هجال استخدام تطبيقات األجٍزة
الذكية إلى أن شركات هجهوعة التصالت لم تبدأ فعمياً بتطوير وتىصيب تطبيقاتٍا اإلدارية الهتىوعة

عمى األجٍزة الذكية الهختمفة وبالتالي لم يكن ٌىاك جٍود كبيرة في عقد هثل ٌذي الورش.
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جدول رقم ()5.9
توزيع عينة الدراسة حسب ورشات العمل في مجال استخدام تطبيقات األجيزة الذكية
ورشات العمل التي حصمت عمييا في

التكرار

النسبة المئوية

ل يوجد

57

85.1

يوجد

10

14.9

67

100.0

مجال استخدام تطبيقات األجيزة الذكية

الهجهوع

ال َىجذ

َىجذ

يىجذ .
54.9

ال يىجذ.
85.5
وسشبث العمل الخي حصلج عليهب في مجبل اسخخذام
حطبيقبث األجهضة الزكيت
شكل رقم ( :)5.8توزيع عينة الدراسة حسب ورشات العمل في مجال استخدام تطبيقات األجيزة الذكية
 نظام تشغيل جيازك الذكي
يبين جدول رقم ( )5.10وشكل ( (5.9أن  %3.0هن عيىة الدراسة يستخدهون ىظام التشغيل

"سيهبيان ،" Symbian OSكذلك  %3.0هن عيىة الدراسة يستخدهون ىظام التشغيل " ويىدوز فون
"ويىدوز هوبايل ، " Microsoft Windows Mobileبيىها  %6.0هن عيىة الدراسة يستخدهون ىظام

التشغيل " بالك بيري ، " BlackBerry RIMو  %82.0هن عيىة الد ارسة يستخدهون ىظام التشغيل "

األىدرويد  ، " Androidو  %6.0هن عيىة الدراسة يستخدهون ىظام التشغيل " ايفون Apple iPhone

." OS

ويرى الباحث أن تصدر ىظام التشغيل األىدرويد بالهركز األول هطابق لإلحصائيات والدراسات العالهية
حول ترتيب أىظهة التشغيل هن حيث الستخدام ،ووفقاً لمبياىات الصادرة عن شركة البياىات الدولية

( )IDCفإن ىسبة هستخدهي ىظام التشغيل األىدرويد بالعالم في الربع الثاىي هن العام الحالي 2015م
بمغت  %82.8هن إجهالي الهستخدهين لمٍواتف الذكية كها ٌو هوضح بالجدول رقم ()5.11
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جدول رقم ()5.10
توزيع عينة الدراسة حسب نظام التشغيل
التكرار

النسبة المئوية

نظام تشغيل جيازك الذكي

2

3.0

2

3.0

بالك بيريBlackBerry RIM

4

6.0

األىدرويد Android

55

82

ايفونApple iPhone OS

4

6.0

غير ذلك

0

0.0

67

100.0

سيهبيان Symbian OS
ويىدوز فون "ويىدوز هوبايل Microsoft

Windows Mobile

الهجهوع

النسبت المئىيت

100
80
60
40
20
0

82.1
3

3

6

6

نظبم حشغيل جهبصك الزكي
شكل رقم ( :)5.9توزيع عينة الدراسة حسب نظام التشغيل
جدول رقم ()5.11
ترتيب أنظمة التشغيل من حيث االستخدام في الربع الثاني لعام 2015
Others

BlackBerry OS

Windows Phone

iOS

Android

Period

0.4%

0.3%

2.6%

13.9%

82.8%

2015Q2

ثانياً :نتائج تحميل مجاالت وأبعاد الدراسة:

تم استخدام اختبار  Tلمعيىة الواحدة (  )One Sample T testلتحميل فقرات الستباىة  ،وتكون الفقرة
ايجابية بهعىى أن أفراد العيىة يوافقون عمى هحتواٌا إذا كاىت قيهة  tالهحسوبة أكبر هن قيهة  tالجدولية

والتي تساوي ( 2.0أو القيهة الحتهالية أقل هن  0.05والوزن الىسبي أكبر هن  % 60والهتوسط الحسابي

أكبر هن الهتوسط الهحايد  ،)3و غير ذلك تكون الفقرة غير ايجابية.

 تحميل النتائج المتعمقة بالمحور األول /المتغير المستقل " خصائص الجياز الذكي".
فيها يمي عرض ألٌم ىتائج التحميل اإلحصائي لفقرات الهجال األول الذي يهثل الهتغير الهستقل ضهن

ٌذي الدراسة "خصائص الجياز الذكي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن
82

الىسبي لكل فقرة هن فقرات الهجال وهن ثم حساب الهتوسط العام والىحراف الهعياري والوزن الىسبي
لمدرجة الكمية لمهجال ،كها تم التحقق هن هساواة هتوسطات اإلجابة عمى فقرات الهجال لمقيهة ( )3التي
تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار  tلمعيىة الواحدة ،والجدول رقم ( )5.12يبين ىتائج تحميل

آراء أفراد عيىة الدراسة في فقرات الهحور األول (خصائص الجٍاز الذكي).
جدول رقم ()5.12

تحميل فقرات المحور االول (خصائص الجياز الذكي)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2

يدعم الجٍاز الذكي تىزيل تطبيقات إدارية هتعددة.

80.60 1.000 4.03

8.434

0.000

76.12 1.076 3.81

6.129

0.000

82.39 0.977 4.12

9.375

0.000

81.49 0.926 4.07

9.496

0.000

81.19 0.936 4.06

9.272

0.000

78.21 0.965 3.91

7.723

0.000

م

يوفر الجٍاز الذكي سعة تخزين كافية لعهمية تخزين
3

الهعموهات الخاصة بالعهميات اإلدارية الهختمفة.
يدعم الجٍاز الذكي الهستخدم إهكاىية الوصول لخدهة

4

الىترىت بشكل هستهر .
يسهح الجٍاز الذكي بالتحديثات البرهجية لهواكبة

5

التطور البرهجي الهستهر
يوفر الجٍاز إهكاىية ىقل البياىات وهشاركتٍا بسرعة

6

هىاسبة.

يساعد الجٍاز الذكي في تغيير الطرق التي أعهل بٍا
7

أثىاء العهل
يساعد الجٍاز الذكي في تواصمي بشكل أفضل هع

8

العاهمين

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

1

استخدم جٍاز ذكي بالعهميات اإلدارية .

77.31 1.072 3.87

6.612

0.000

الفقرات

0.000 10.481 82.69 0.886 4.13
80.00 0.832 4.00

جميع الفقرات

9.835

0.000
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يتبين هن خالل الجدول رقم ( )5.12أن أعمى فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:
 .1في الفقرة رقم "  "8بمغ الوزن الىسبي "  "%82.69وٌي أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية تساوي

"  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " الجٍاز الذكي يساعد في تواصمي بشكل أفضل هع
العاهمين".
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 .2في الفقرة رقم "  "4بمغ الوزن الىسبي"  "%82.39وٌي أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية تساوي "
 "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " الجٍاز الذكي الهستخدم يدعم إهكاىية الوصول لخدهة

اإلىترىت بشكل هستهر".

ويرى الباحث بها يتعمق بالفقرة رقم ( )8أن ذلك يرجع إلى الستخدام الفعمي لمعاهمين في شركات

الهجهوعة لألجٍزة الذكية في التواصل بسالسة ويسر هع زهالئٍم والهوظفين اآلخرين داخل الشركة،
وذلك يعىي عدم إغفال العاهمين لٍذا الجاىب الذي هن شأىً أن يكون لً آثار إيجابية عمى عهمية

التصال اإلداري واتخاذ الق اررات ،إضافة إلى توفير الوقت والجٍد في عهميات الرقابة والهتابعة والتىظيم
والتوجيً ،والذي هن شأىً أن يعطي هؤشرات وبدائل ل توفرٌا األجٍزة اإللكتروىية األخرى التي ل يهكن

وصفٍا بالذكية أو الحواسيب الشخصية ،وفيها يتعمق بالفقرة رقم ( )4يعزو الباحث ذلك إلى وجود أكثر
هن بديل لموصول إلى اإلىترىت في األجٍزة الذكية سواء عن طريق الشبكات الالسمكية أو عن طريق

بطاقة التصال ) (SIM cardفضالً عن التبديل الذكي بيىٍها والذي توفري األجٍزة الذكية دون حاجة
الهستخدم إلجراء ٌذي العهمية أو شعوري بهشكمة حقيقة تواجً اتصالً باإلىترىت.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة (الذيابي )2006 ،حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة بأن توظيف

فعال في تطوير إجراءات العهل اإلداري .كذلك اتفقت هع
تقىيات الهعموهات والتصالت أثرت بشكل ّ
دراسة ( الجداية )2008 ،حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة بأن ٌىاك عالقة ارتباط ايجابية بين هستوى
استخدام اإلىترىت وأدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت عمى األداء الكمي لألعهال والعهل بروح

الفريق.

كها يتبين أن أقل فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:
 .1في الفقرة رقم "" 1

بمغ الوزن الىسبي "  "%77.31وٌي أكبر هن  ،% 60والقيهة الحتهالية

تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن "الجٍاز ذكي يستخدم بالعهميات اإلدارية "

 .2في الفقرة رقم " " 3بمغ الوزن الىسبي "  "%76.12وٌي أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " الجٍاز الذكي يوفر سعة تخزين كافية
لعهمية تخزين الهعموهات الخاصة بالعهميات اإلدارية الهختمفة " .

وتشير ٌذي القيم لوجود درجة هتوسطة هن الهوافقة عمى ٌاتان الفقرتان وذلك هن وجٍة ىظر أفراد عيىة
الدراسة.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ( العياشي )2013 ،حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة أٌهية استعهال

أدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت في العهل اليوهي ،كها اتفقت هع دراسة ( Peter Baloh & Peter
 )Trkman , 2008حيث أظٍرت ىتائج الدراسة الهذكورة عمى أن اإلىترىت وأدوات تكىولوجيا الهعموهات

والتصالت يستخدهان بشكل كبير في وظائف األفراد واجراءات العهل ،كذلك هع دراسة & Shiels
) )Other,2003بأن استخدام تكىولوجيا الهعموهات والتصالت يؤدي إلى دعم العهميات الهختمفة في

الهىظهة.
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ويرى الباحث أن ٌذي الىتائج تعطي هؤش اٌر لمهسؤولين في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بضرورة زيادة

هعرفة العاهمين بخصائص األجٍزة الذكية هن خالل ورش العهل حتى يتسىى لٍم اختيار أجٍزة هىاسبة لمعهل
تحتوي عمى هساحة كافية لتخزين البياىات اإلدارية الٍاهة ،كذلك تشير الىتائج إلى هدى اٌتهام العاهمين

بالهعرفة في ٌذا الجاىب وحرصٍم عمى هعرفة خصاص أجٍزتٍم الذكية ،وخاصة أن ىسبة كبيرة هىٍم
وبىاء عمى ها سبق يرى الباحث أن العاهمين
تستخدم ٌذي األجٍزة فعميا في بعض العهميات اإلدارية ،وبالتالي
ً
فعال يساٌم في
في هجهوعة التصالت قادرين عمى استخدام خصائص وههيزات األجٍزة الذكية بشكل ّ
تحسين العهميات اإلدارية داخل شركات الهجهوعة.

وبشكل عام يالحظ أن الهتوسط الحسابي لجهيع فقرات الهحور األول (خصائص الجٍاز الذكي) تساوي

 4.0وٌي أكبر هن القيهة الهتوسطة الهحايدة ( ،)3والىحراف الهعياري يساوي 0.832

والوزن الىسبي

يساوي  % 80.0وٌي أكبر هن الوزن الىسبي الهحايد "  " %60وقيهة  tالهحسوبة تساوي 9.835

وٌي

أكبر هن قيهة  tالجدولية والتي تساوي  ، 2.0والقيهة الحتهالية تساوي " " 0.000وٌي أقل هن  0.05هها
يدل عمى أن الجٍاز الذكي يساعد في تواصمي بشكل أفضل هع العاهمين و يوفر سعة تخزين كافية لعهمية

تخزين الهعموهات الخاصة بالعهميات اإلدارية الهختمفة عىد هستوى دللة .  0.05

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العاهمين في شركات الهجهوعة لديٍم الهعرفة الكافية حول خصائص األجٍزة

الذكية بصورة هوضوعية وسميهة بعيداً عن التحيز لىوعية الجٍاز( الهاركة او الهوديل) ،إل أن ٌذي الىسبة
تحتاج إلى العهل عمى تحسيىٍا هن خالل قيام إدارات الشركات العاهمة في قطاع غزة ببذل جٍود واضحة

هن خالل تبىي ادخال األجٍزة الذكية في كافة العهميات الدارية ،هع ضرورة الحاجة إلعطاء الفرصة لجهيع
العاهمين لتعمم الهزيد حول خصائص األجٍزة الذكية لها في ذلك هن إيجابيات عمى العاهل سواء في عهمية

اختيار األجٍزة الذكية الهىاسبة لمعهل أو هعرفة خصائصٍا ،إضافة لها لٍذي الهعرفة هن فوائد تتعمق بالحد
هن هقاوهة إدخال األجٍزة الذكية بشكل أكبر ضهن العهمية الدارية خصوصاً أن التحول لألجٍزة الذكية

أصبح عالهياً وهالحظ وبشكل كبير في هختمف جواىب الحياة.

يعزو الباحث التفاوت في الىسب الواردة في الجدول رقم ( )5.12والهتعمقة ببعض خصائص الجٍاز الذكي
سواء دعهً لتىزيل تطبيقات إدارية أو سهاحً بىقل البياىات وهشاركتٍا أو الهساحة التخزيىية وبقية
الخصائص األخرى إلى أن ٌىاك إصدارات هتعددة لألجٍزة الذكية فضال عن شركات هصىعة عديدة ٍ
لكل
هىٍا برهجياتٍا وهتاجرٌا الخاصة لتىزيل التطبيقاتٍ ،
ولكل هساحة هختمفة في الهشاركة حسب طريقتً التي
يفضمٍا بها يتىاسب هع األهان البرهجي الذي توفري الشركة لهستخدهين أجٍزتٍا لحهايتٍم هن الختراق ،أها

فيها يتعمق ببقية الخصائص فيعكس ٌذا التىوع توفير بدائل عديدة تتيح لمهستخدم اختيار الجٍاز الهىاسب

لحتياجاتً ،وٌذي الىتائج تدعم رأي الباحث الذي تم ذكري سابقاً بضرورة الحاجة إلعطاء الفرصة لجهيع
العاهمين لتعمم الهزيد حول خصائص األجٍزة الذكية ،وخاصة الخصائص الهتعمقة بالىواحي اإلدارية ،حيث

البيئة التي تعهل عميٍا التطبيقات الهتوفرة ،فضالً عن طرق األهان والحهاية وهشاركة الهمفات والحفاظ عمى

سريتٍا.
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 تحميل النتائج المتعمقة بالمحور الثاني /المتغير المستقل " التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي".
فيها يمي عرض ألٌم ىتائج التحميل اإلحصائي ألبعاد الهجال الثاىي الذي يهثل الهتغير الهستقل ضهن ٌذي

الدراسة " التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن
الىسبي لكل بعد هن أبعاد الهجال وهن ثم حساب الهتوسط الحسابي العام والىحراف الهعياري والوزن الىسبي

لمدرجة الكمية لمهجال ،كها تم التحقق هن هساواة هتوسطات اإلجابة عمى أبعاد الهجال لمقيهة ( )3التي تعبر
عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار  tلمعيىة الواحدة  ،والجدول رقم ( )5.13يوضح ىتائج التحميل.
جدول رقم ()5.13

تحميل فقرات المحور الثاني (التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي)
المتوسط الحسابي

3

توفر تطبيقات الجٍاز الذكي طرق هختمفة إلىجاز العهميات اإلدارية.

يساٌم وجود التطبيقات الهختمفة لمجٍاز الذكي في تشجيع القيام

4

بالعهميات اإلدارية.

تتهيز التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي بالسرعة في أداء
5

العهميات.
يؤدي استخدام التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي لمقدرة عمى حل

6

الهشاكل.
توفر التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي إهكاىية أداء العهل هن أي

7

هكان

8

أن التطبيقات الهتوفرة بالجٍاز الذكي هحددة الصالحيات لمعاهمين.

تساٌم التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في تحسين هستوى أداء
9

العاهمين
أن التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تساعد في الىتٍاء هن العهل

 10بالوقت الهىاسب .
 11تزيد التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي هن كفاءة العهميات اإلدارية.

االنحراف المعياري

2

إدارية هختمفة.

78.81 0.886 3.94

8.691

0.000

80.00 0.921 4.00

8.886

0.000

80.00 0.888 4.00

9.222

0.000

الوزن النسبي

تساعد التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في أداء هٍام عهميات

قيمة t

تتوافق تطبيقات الجٍاز الذكي هع الجواىب الهختمفة لمعهميات اإلدارية.

القيمة االحتمالية

م

1

الفقرات

0.000 11.873 82.09 0.761 4.10
0.000 10.905 81.19 0.795 4.06
78.51 0.858 3.93

8.824

0.000

0.000 10.043 81.49 0.876 4.07
76.72 0.771 3.84

8.878

0.000

0.000 10.474 79.40 0.758 3.97
79.70 0.844 3.99

9.556

0.000

0.000 10.542 80.30 0.788 4.01

 12تساٌم التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في تىظيم أعباء عهمي اليوهي 78.51 0.910 3.93 .

8.326

0.000

0.000 12.621 79.73 0.640 3.99

جميع الفقرات

قيهة  tالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية  66تساوي 2.0
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يتضح هن خالل الجدول رقم ( )5.13أن أعمى فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:
 .1في الفقرة رقم "  "4بمغ الوزن الىسبي "  "%82.09وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي

"  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " وجود التطبيقات الهختمفة لمجٍاز

الذكي يساٌم في تشجيع القيام بالعهميات الدارية " .

 .2في الفقرة رقم "  "7بمغ الوزن الىسبي "  "%81.49وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي توفر

إهكاىية أداء العهل هن أي هكان ".

ويرى الباحث بها يتعمق بالفقرة رقم ( )4أن ذلك يرجع إلى سٍولة استخدام التطبيقات في األجٍزة الذكية
بالهقارىة هع غيرٌا هن األجٍزة ىظ اًر لتوفر الشعارات والتحديث الهستهر ،إضافة إلى سٍولة الكتابة وعهميات

الختيار والىسخ والمصق ،وذلك يعىي اٌتهام العاهمين باستخدام التطبيقات الهختمفة والهتىوعة عمى األجٍزة

الذكية والذي هن شأىً أن يكون لً آثار إيجابية في حال تم هوائهة التطبيقات اإلدارية لمشركة بها يتىاسب هع

األجٍزة الذكية في تشجيع العاهمين عمى القيام بأعهالٍم اإلدارية ،وفيها يتعمق بالفقرة رقم ( )7يعزو الباحث
ذلك إلى سٍولة ىقل الجٍاز الذكي وحهمً في أي هكان ،إضافة إلى سٍولة الولوج إلى اإلىترىت بواسطة

األجٍزة الذكية سواء عن طريق الشبكات الالسمكية أو عن طريق بطاقة التصال ) ،(SIM cardكها تهكن
األجٍزة الذكية هستخدهيٍا هن تحهيل وحفظ بياىاتٍم عمى أكثر هن هساحة عبر الىترىت عمى سبيل الهثال
 Google Drive & I Cloudالتي يهكن استردادٌا في أي وقت وهن أي هكان.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة (الذيابي )2006 ،حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة بأن وجود تقىيات
الهعموه ات والتصالت يرفع هن رضا العاهمين ويشجعٍم عمى القيام بهٍاهٍم .كذلك اتفقت هع دراسة

( )Peter Baloh & Peter Trkman , 2008حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة أن وجود خدهة اإلىترىت
وأدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت قد ساٌهتا في وجود أىهاط جديدة لمعهل هثل العهل هن خالل

الهىزل (عن بعد) أو حتى هن أي هكان بالعالم.

بيىها كاىت أقل فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:
 .1في الفقرتين رقم " "12و" "6بمغ الوزن الىسبي "  "%78.51وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تساٌم في
تىظيم أعباء عهمي اليوهي " وأن " يؤدي استخدام التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي لمقدرة عمى حل

الهشاكل.

 .2في الفقرة رقم "  "8بمغ الوزن الىسبي "  "%76.72وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " التطبيقات الهتوفرة بالجٍاز الذكي هحددة

الصالحيات لمعاهمين " .

وتشير ٌذي القيم لوجود درجة هتوسطة هن الهوافقة عمى ٌاتان الفقرتان وذلك هن وجٍة ىظر أفراد عيىة

الدراسة .
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واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ( )Supattra Boonmak, 2007حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة بأن
تكىولوجيا الهعموهات تزيد هن فاعمية الهىظهة وكفاءة أدائٍا وتحسن العهل الستراتيجي فيٍا ،وأىً كمها كان

العتهاد عمى ىظم الهعموهات اإلدارية وتكىولوجيا الهعموهات كمها زادت كفاءة الهىظهة وزادت فعاليتٍا  ،كها
اتفقت هع دراسة (بسيسو )2010 ،حيث أظٍرت ىتائج الدراسة الهذكورة بأن تطبيق ىظام اإلدارة اإللكتروىية

في الهشروع يؤدي إلى العدالة في توزيع العهل  ،واختمفت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ( & Peter Baloh

 )Peter Trkman , 2008بها يتعمق بأن التطبيقات الهتوفرة بالجٍاز الذكي هحددة الصالحيات لمعاهمين
حيث أظٍرت ى تائج الدراسة بأن أدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت تغير ىهط القيادة في الهىظهات
وتؤدي إلى زيادة التفويض بهعىى زيادة الصالحيات لألشخاص الهفوض لٍم.

ويعزو الباحث ٌذا الختالف إلى طبيعة هجتهع الدراسة ،حيث طبقت الدراسة األولى في هؤسسات صىاعية

إىتاجية في حي ن أن الدراسة الحالية تستٍدف شركة خدهاتية ،وبالتالي فإن هساحة التفويض التي قد تهىح في
الشركات الصىاعية ل تهىح في الشركات الخدهاتية ىظ اًر لطبيعة الهٍام والهسؤوليات.

ويرى الباحث أىً يتوجب عمى إدارة الهجهوعة أن تولي اٌتهام أكبر تجاي استخدام برهجيات حديثة تعهل عمى

األجٍزة الذكية تساٌم في التخفيف هن أعباء العهل اليوهي وتساٌم في إعطاء هزيداً هن العدالة في توزيع
العهل أي توزيع الصالحيات والتفويض ،كذلك تشير الىتائج الى حاجة العاهمين لستخدام برهجيات جديدة

وبىاء عمى
لألجٍزة الذكية تساٌم في تىظيم وتقميل أعباء العهل بها يتعمق ببعض العهميات اإلدارية ،وبالتالي
ً
ها سبق يرى الباحث أن استخدام العاهمين لألجٍزة الذكية في هجهوعة التصالت سيساٌم في إعادة التفكير
ببعض الهٍام واعادة تىظيهٍا وتعديمٍا هها يؤدي إلى تحسين العهميات اإلدارية داخل شركات الهجهوعة.

وبصفة عاهة يتبين أن الهتوسط الحسابي لجهيع فقرات الهحور الثاىي (التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي)

تساوي  3.99وٌو أكبر هن القيهة الهتوسطة الهحايدة ( ، )3والىحراف الهعياري يساوي  0.640والوزن
الىسبي يساوي  %79.73وٌو أكبر هن الوزن الىسبي الهحايد "  " %60وقيهة  tالهحسوبة تساوي

 12.621وٌي أكبر هن قيهة  tالجدولية والتي تساوي  2.0والقيهة الحتهالية تساوي  0.000وٌي أقل

هن  0.05هها يدل عمى أن التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تساٌم في تحسين هستوى أداء العاهمين وتتهيز
التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي بالسرعة في اداء العهميات عىد هستوى دللة  0.05

وٌذا يشير إلى أن وجود تطبيقات إدارية لألجٍزة الذكية يساٌم في تحسين هستوى أداء العاهمين في شركات

هجهوعة التصالت الفمسطيىية.

ويعزو الباحث التفاوت في الىسب الواردة في الجدول رقم ( )5.13والهتعمقة بالتطبيقات الهتوفرة لمجٍاز
الذكي سواء كان ذلك يتعمق بتوافق تمك التطبيقات أو ههيزاتٍا وسرعة أدائٍا لمعهميات أو قدرتٍا عمى حل

الهشاكل أو بقية الخصائص الخرى إلى أن ٌىاك اصدارات هتعددة لألجٍزة الذكية فضالً عن شركات
هصىعة عديدة ٍ
لكل هىٍا برهجياتٍا وبيئة عهمٍا التي ربها تدعم تشغيل أحد التطبيقات الذي يهتمك اهتداد
هعين ول تدعم تشغيل تطبيقات ذوات اهتدادات أخرى ،باإلضافة إلى أن لكل هىٍا هعالج حسب ىوع الصدار
بها يتىاسب هع حجم الجٍاز وهكوىاتً الهختمفة ) ،(Hardwareأها فيها يتعمق ببقية الفقرات التي تتحدث
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عن الهساٌهة في تحسين أداء العاهمين والهساٌهة في تىظيم أعباء أعهالٍم اليوهية وزيادة كفاءة عهمياتٍم

اإلدارية فيعكس ٌذا التىوع تىوع التطبيقات الهستخدهة والتي لكل هىٍا هساٌهة في تحسين عهمية ها ،وٌذي

الىتائج تدعم رأي الباحث الذي تم ذكري سابقاً بأىً يتوجب عمى إدارة الهجهوعة أن تولي اٌتهام أكبر تجاي
استخدام برهجيات حديثة تعهل عمى األجٍزة الذكية تساٌم في التخفيف هن أعباء العهل اليوهي وتساٌم في

إعطاء هزيداً هن العدالة في توزيع العهل أي توزيع الصالحيات والتفويض.

 تحميل النتائج المتعمقة بالمحور الثالث /المتغير المستقل " نظام التشغيل الخاص بالجياز الذكي".
فيها يمي عرض ألٌم ىتائج التحميل اإلحصائي لفقرات الهجال الثالث الذي يهثل الهتغير الهستقل ضهن ٌذي

الدراسة " نظام التشغيل الخاص بالجياز الذكي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي والىحراف الهعياري
والوزن الىسبي لكل فقرة هن فقرات الهجال وهن ثم حساب الهتوسط العام والىحراف الهعياري والوزن الىسبي

لمدرجة الكمية لمهجال ،كها تم التحقق هن هساواة هتوسطات اإلجابة عمى فقرات الهجال لمقيهة ( )3التي تعبر
عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار  tلمعيىة الواحدة ،والىتائج هبيىة في الجدول رقم ( )5.14الذي يبين
ىتائج تحميل آراء أفراد عيىة الدراسة في فقرات الهحور الثالث (ىظام التشغيل الخاص بالجٍاز الذكي).
جدول رقم ()5.14

تحميل فقرات المحور الثالث (نظام التشغيل الخاص بالجياز الذكي )Operating System
المتوسط الحسابي

يوفر ىظام التشغيل سٍولة الوصول إلى العديد هن
2

التطبيقات اإلدارية.
يتم تحديث ىظام التشغيل بطريقة سٍمة بها يتىاسب هع

3

التطور التكىولوجي الهستهر.
يدعم ىظام التشغيل تشغيل العديد هن التطبيقات

4

اإلدارية.

يوفر ىظام التشغيل إشعارات لمتطبيقات الهختمفة بشكل

5

سريع وهىاسب.

ىظام التشغيل قادر عمى تشغيل العديد هن التطبيقات في
6

ىفس الوقت.
جهيع الفقرات

االنحراف المعياري

1

في أداء أعهالي اإلدارية.

78.81 0.967 3.94

7.956

0.000

77.61 0.930 3.88

7.753

0.000

79.40 0.852 3.97

9.317

0.000

77.61 0.946 3.88

7.621

0.000

76.42 0.869 3.82

7.731

0.000

77.91 0.837 3.90

8.755

0.000

77.96 0.782 3.90

9.397

0.000

الوزن النسبي

يوفر ىظام تشغيل الجٍاز الذكي األدوات التي أحتاجٍا

قيمة t

م

القيمة االحتمالية

الفقرات

قيهة  tالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية  66تساوي 2.0
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يتبين هن خالل الجدول رقم ( )5.14أن أعمى فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:
 .1في الفقرة رقم "  "3بمغ الوزن الىسبي "  "%79.40وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " يتم تحديث ىظام التشغيل بطريقة سٍمة
بها يتىاسب هع التطور التكىولوجي الهستهر " .

 .2في الفقرة رقم " " 1بمغ الوزن الىسبي "  "%78.81وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " ىظام تشغيل الجٍاز الذكي يوفر األدوات

التي أحتاجٍا في أداء أعهالي اإلدارية " .

ويرى الباحث بها يتعمق بالفقرة رقم ( )3أن ذلك يرجع إلى سٍولة تحديث ىظام التشغيل في األجٍزة
الذكية عىٍا في غيرٌا هن األجٍزة ىظ اًر إلهكاىية التحديث التمقائي لٍذي الخدهة التي يوفرٌا الجٍاز الذكي
وكذلك سٍولة التحهيل والوقت الهىخفض في عهميات التىصيب ودون الحاجة لخبراء أو هختصين هقارىة

باألجٍزة األخرى ،وتمك الىتائج تعىي أن العاهمين يدركوا أن أىظهة التشغيل لألجٍزة الذكية تتهيز بسٍولة
التحديث وبالتالي سد الثغرات البرهجية هها يساٌم في الحفاظ عمى سرية الهعموهات في حال تم هوائهة

التطبيقات اإلدارية لمشركة بها يتىاسب هع األجٍزة الذكية وٌذا بدوري يساٌم في تشجيع العاهمين عمى

القيام بأعهالٍم اإلدارية دون الخوف هن فقداىٍا أو تعرضٍا لعهميات سرقة ،وفيها يتعمق بالفقرة رقم ()1

يعزو الباحث ذلك إلى سٍولة استخدام األدوات الهختمفة التي يوفرٌا الجٍاز الذكي سواء عهميات التحهيل

أو الرفع أو الىسخ والمصق أو كتابة الهالحظات فضالً عن هشاركة البياىات بأكثر هن وسيمة.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة (العياشي )2013 ،حيث أظٍرت توصيات ٌذي الدراسة بأن وجود

أىظهة هحدثة يساٌم بتغطية كافة الجواىب اإلدارية ويوفر الهزيد هن الىهاذج اإلدارية اإللكتروىية هها
يحقق الستفادة هن هزاياٌا الهتعددة كتقميل الىفقات وتخفيض وقت إىجاز الهعاهالت.

كها يتبين أن أقل فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:

 .1في الفقرتين رقم " "2و " " 4بمغ الوزن الىسبي "  "%77.61وٌو أكبر هن  ،% 60والقيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " ىظام التشغيل يدعم العديد هن التطبيقات

اإلدارية " وأن " يوفر ىظام التشغيل سٍولة الوصول إلى العديد هن التطبيقات اإلدارية".

 .2في الفقرة رقم " " 5بمغ الوزن الىسبي "  "%76.42وٌو أكبر هن  ،% 60والقيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن "ىظام التشغيل يوفر إشعارات لمتطبيقات

الهختمفة بشكل سريع وهىاسب " .

وتشير ٌذي القيم لوجود درجة هتوسطة هن الهوافقة عمى ٌاتان الفقرتان وذلك هن وجٍة ىظر أفراد عيىة
الدراسة.

ويرى الباحث أىً يتوجب عمى إدارة الهجهوعة أن تولي اٌتهام أكبر تجاي تصهيم تطبيقات إدارية جديدة
وهتىاسبة هع التطبيقات البرهجية التي تعهل عمى األجٍزة األخرى هها يساٌم بأداء أعهال إدارية إضافية
باستخدام األجٍزة الذكية الذي بدوري كها ذكر سابقا أن يساٌم في التخفيف هن أعباء العهل اليوهي
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ويساٌم في اعطاء هزيداً هن العدالة في توزيع العهل أي توزيع الصالحيات والتفويض ،كذلك تشير
الىتائج إلى حاجة العاهمين لستخدام تطبيقات جديدة وهتىوعة عمى األجٍزة الذكية تساٌم في تىظيم
وتقميل أعباء العهل بها يتعمق ببعض العهميات اإلدارية ،هن جاىب أخر يىظر العاهمين إلى الجاىب

اإليجابي الذي توفري أىظهة التشغيل باألجٍزة الذكية هن إشعارات سريعة تساٌم في هعرفة أي هستجدات

وبىاء عمى ها
حدثت وبشكل فوري هها يهكىٍم هن أداء عهمياتٍم اإلدارية بشكل أفضل وأسرع ،وبالتالي
ً
سبق يرى الباحث أن تطوير تطبيقات إدارية جديدة لألجٍزة الذكية تعهل عمى أىظهة التشغيل الهختمفة
سيكون لً األثر الكبير في سٍولة الوصول إلى التحديثات والهستجدات اإلدارية هها يساٌم في تقميل
الوقت والجٍد الذي يىعكس بدوري عمى تحسين العهميات اإلدارية داخل شركات الهجهوعة.

ٌذا ولم تظٍر ىتائج أي هن الدراسات السابقة إلى سٍولة الوصول هن خالل اإلشعارات أو عن كهية أو
عدد او ىسبة التطبيقات اإلدارية الهختمفة التي يدعهٍا الجٍاز الذكي.

وبشكل عام يتبين أن الهتوسط الحسابي لجهيع فقرات الهحور الثالث (ىظام التشغيل الخاص بالجٍاز الذكي

 )Operating Systemتساوي 3.90وٌو أكبر هن القيهة الهتوسطة الهحايدة ( ، )3والىحراف الهعياري
يساوي  ، 0.782والوزن الىسبي يساوي  % 77.96وٌو أكبر هن الوزن الىسبي الهحايد "  " %60وقيهة t

الهحسوبة تساوي  9.397وٌي أكبر هن قيهة  tالجدولية والتي تساوي  ،2.0والقيهة الحتهالية تساوي
 0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أىً يتم تحديث ىظام التشغيل بطريقة سٍمة بها يتىاسب هع
التطور التكىولوجي الهستهر و ىظام التشغيل قادر عمى تشغيل العديد هن التطبيقات في ىفس الوقت عىد

هستوى دللة .  0.05

ويعزو الباحث التفاوت في الىسب الواردة في الجدول رقم ( )5.14والهتعمقة ىظام التشغيل الخاص بالجٍاز
الذكي سواء بتوفير ىظام التشغيل لألدوات الالزهة أو سٍولة الوصول لمتطبيقات أو دعهً لمتطبيقات اإلدارية

أو بقية الههيزات الخرى إلى أن ٌىاك اصدارات هتعددة لألجٍزة الذكية فضالً عن شركات هصىعة عديدة
ٍ
لكل هىٍا ىظام التشغ يل الخاص بٍا والذي قد يعهل عميً ىوع هحدد هن التطبيقات ذو اهتداد هعين يختمف
عن أىظهة التشغيل األخرى ،فضالً أن لكل هىٍا هعالج يختمف عن األجٍزة األخرى حسب ىوع الصدار بها
يتىاسب هع حجم الجٍاز وهكوىاتً الهختمفة ) (Hardwareهها يسهح بتشغيل أكثر هن تطبيق إداري هعا

هن عدهً ،وٌذي الىتائج تدعم رأي الباحث الذي تم ذكري سابقاً بأىً يتوجب عمى إدارة الهجهوعة أن تعهل
عمى تطوير تطبيقات إدارية جديدة لألجٍزة الذكية تعهل عمى أىظهة التشغيل الهختمفة سيكون لً األثر الكبير

في سٍولة الوصول إلى التحديثات والهستجدات اإلدارية هها يساٌم في تقميل الوقت والجٍد الذي يىعكس
بدوري عمى تحسين العهميات اإلدارية داخل شركات الهجهوعة.
 تحميل النتائج المتعمقة بالمحور الرابع /المتغير المستقل " الشبكات التي يعمل عمييا الجياز الذكي ".
فيها يمي عرض ألٌم ىتائج التحميل اإلحصائي لفقرات الهجال الرابع الذي يهثل الهتغير الهستقل ضهن ٌذي

الدراسة " الشبكات التي يعمل عمييا الجياز الذكي " ،حيث تم حساب الوسط الحسابي والىحراف الهعياري
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والوزن الىسبي لكل فقرة هن فقرات الهجال وهن ثم حساب الهتوسط العام والىحراف الهعياري والوزن الىسبي
لمدرجة الكمية لمهجال ،كها تم التحقق هن هساواة هتوسطات اإلجابة عمى فقرات الهجال لمقيهة ( )3التي تعبر
عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار  tلمعيىة الواحدة ،والىتائج هبيىة في الجدول رقم ( )5.15حيث يبين

ىتائج تحميل آراء أفراد عيىة الدراسة في فقرات الهحور الرابع (الشبكات التي يعهل عميٍا الجٍاز الذكي).
جدول رقم ()5.15

تحميل فقرات المحور الرابع (الشبكات التي يعمل عمييا الجياز الذكي)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 2تهتاز الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي في الشركة بسرعة التصال.

80.90 0.928 4.04

9.213

0.000

 3يؤدي توفر الشبكات إلى سرعة إىجاز الهٍام اإلدارية.

0.000 11.906 83.88 0.821 4.19

م

تساٌم الشبكات الهستخدهة وبشكل كبير في زيادة كفاءة العهميات
 4اإلدارية.
 5تساٌم شبكات التصال الهتوفرة في التبادل الكفؤ لمهعموهات.
تعد الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي شبكات آهىة توفر الحهاية

 6األهىية لمهعموهات

تساعد الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي عمى تحسين عهميات
 7التصال اإلداري داخل الشركة التي عهل بٍا
 8أستخدم خدهة الدخول لإلىترىت هن خالل شريحة خط الجوال
جهيع الفقرات

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

 1تتىاسب الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي هع احتياجات العهل.

79.40 0.984 3.97

8.068

0.000

الفقرات

80.30 0.896 4.01

9.272

0.000

0.000 10.104 80.60 0.834 4.03
74.93 1.020 3.75

5.988

0.000

80.30 0.929 4.01

8.941

0.000

79.70 0.896 3.99

8.999

0.000

0.000 10.965 80.00 0.747 4.00

قيهة  tالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية  66تساوي 2.0

يتبين هن خالل الجدول رقم ( )5.15أن أعمى فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:

 .1في الفقرة رقم "  "3بمغ الوزن الىسبي "  "%83.88وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية تساوي
"  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " توفر الشبكات يؤدي إلى سرعة إىجاز الهٍام
اإلدارية " .

 .2في الفقرة رقم "  "2بمغ الوزن الىسبي "  "%80.90وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي تهتاز في

الشركة بسرعة التصال " .

ويرى الباحث بها يتعمق بالفقرة رقم ( )3أن ذلك يرجع إلى سٍولة ىقل الهعموهات والبياىات بين العاهمين
باإلضافة إلى تقميل وقت وصول الهعموهة وتحديثٍا أولً بأول ،وتمك الىتائج تعىي أن العاهمين يدركوا أن توفر
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شبكات هىاسبة لألجٍزة الذكية يساٌم في سرعة اىجاز الهٍام اإلدارية هن خالل سرعة تبادل البياىات وسرعة
تمقي الهعموهات والبياىات هن الزهالء األخرين لتخاذ الق اررات الهىاسبة  ،وفيها يتعمق بالفقرة رقم ( )2يعزو

الباحث ذلك إلى أن بيئة تىفيذ الدراسة ٌي بيئة هختصة بتوفير خدهات التصالت وبالتالي سيتوفر داخل
شركات الهجهوعة شبكات تتهيز بسرعة التصال وبجودتً العالية.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ( )Peter Baloh & Peter Trkman , 2008حيث أظٍرت ىتائج

الدراسة بأن وجود شبكة اإلىترىت تستخدم بشكل كبير في تغيير وظائف األفراد واجراءات العهل هها يساٌم
بسرعة إىجاز الهٍام بشكل أسرع.

كها يتبين أن أقل فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:
 .1في الفقرة رقم "  "1بمغ الوزن الىسبي "  "%79.40وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية
تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي تتىاسب

هع احتياجات العهل " .

 .2في الفقرة رقم "  "6بمغ الوزن الىسبي "  "%74.93وٌو أكبر هن  ،% 60و القيهة الحتهالية

تساوي "  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أن " الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تعد
شبكات آهىة توفر الحهاية األهىية لمهعموهات " .

وتشير ٌذي القيم لوجود درجة هتوسطة هن الهوافقة عمى ٌاتان الفقرتان وذلك هن وجٍة ىظر أفراد عيىة
الدراسة.

ويرى الباحث أىً يتوجب عمى إدارة الهجهوعة أن تبذل الهزيد هن الجٍد والضغط لمسهاح بتفعيل خدهات
الشبكة ألجٍزة الجيل الثالث والرابع هها يساٌم في سرعة التصال خالل استخدام العاهمين لشبكة بياىات

الٍاتف ،كذلك يساٌم في رفع هستوى األهان وحهاية الهعموهات ىظ اًر ألن تشغيل الجيل الثالث والرابع عمى
الشبكة سيكون لً هتطمب أساسي وٌو تطوير أجٍزة أبراج التصال والسيرفرات هها يؤدي إلى هواكبة

التكىولوجيا الحديثة وتقميل الهخاطر ،كذلك تشير الىتائج إلى حاجة العاهمين لستخدام شبكات ذات سرعات

وبىاء عمى ها سبق
أكبر وأهان أعمى هها يشجعٍم عمى استخدام األجٍزة الذكية بالعهميات اإلدارية ،وبالتالي
ً
يرى الباحث أن العهل عمى تطوير شبكة شركة جوال وقدرتٍا عمى تشغيل الجيل الثالث والرابع سيكون لً
األثر الكبير في سٍولة إجراء العهميات اإلدارية باستخدام األجٍزة الذكية وكذلك الحفاظ عمى أهن وسالهة
الهعموهات هها يساٌم في تشجيع العاهمين عمى استخدام أجٍزتٍم الذكية في العهميات اإلدارية الذي يىعكس

بدوري عمى تحسين العهميات اإلدارية داخل شركات الهجهوعة.

ٌذا ولم تظٍر ى تائج أي هن الدراسات السابقة أي ىتائج حول قدرة الشبكة الهتوفرة وتىاسبٍا هع احتياجات
العهل أو حتى عن هستوى األهان الذي توفري الشبكات الهستخدهة.

وبصفة عاهة يتبين أن الهتوسط الحسابي لجهيع فقرات الهحور الرابع (الشبكات التي يعهل عميٍا الجٍاز

الذكي) تساوي  4.00وٌو أكبر هن القيهة الهتوسطة الهحايدة ( ،)3والىحراف الهعياري يساوي 0.747
والوزن الىسبي يساوي  %80.0وٌو أكبر هن الوزن الىسبي الهحايد"  " %60وقيهة  tالهحسوبة تساوي
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 10.965وٌي أكبر هن قيهة  tالجدولية والتي تساوي  ، 2.0والقيهة الحتهالية تساوي  0.000وٌي أقل
هن  0.05هها يدل عمى أن الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تساعد عمى تحسين عهميات التصال اإلداري
داخل الشركة التي يعهل بٍا ،كها تهتاز الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي في الشركة بسرعة التصال عىد

هستوى دللة .  0.05

ويعزو الباحث التفاوت في الىسب الواردة في الجدول رقم ( )5.15والهتعمقة ببعض خصائص الشبكة الهتوفرة
لمجٍاز الذكي سواء تىاسبٍا هع احتياجات العهل أو سرعة التصال أو بقية الخصائص إلى أن ٌىاك أكثر

هن شبكة يهكن لألجٍزة الذكية العهل عميٍا سواء هن خالل خط الجوال أو هن خالل الشبكات الالسمكية

والتي ليس لٍا عالقة بوجود خط جوال هن عدهً ،ولكل هىٍا خصائصٍا وههيزاتٍا التي تختمف عن األخرى

ىظ اًر لعدم اهكاىية تشغيل كافة الخدهات عبر شبكة خط الجوال وذلك لعدم حصول الشركة الهقدهة لمخدهة

عمى هوافقات لتشغيل الجيل الثالث فها فوق ،وٌذي الىتائج تدعم رأي الباحث الذي تم ذكري سابقاً بأىً يتوجب
عمى إدارة الهجهوعة أن تبذل الهزيد هن الجٍد والضغط لمسهاح بتفعيل خدهات الشبكة ألجٍزة الجيل الثالث

والرابع هها يساٌم في سرعة التصال خالل استخدام العاهمين لشبكة بياىات الٍاتف ،كذلك يساٌم في رفع

هستوى األهان وحهاية الهعموهات.

 تحميل النتائج المتعمقة بالمحور الخامس /المتغير التابع " كفاءة العمميات اإلدارية".
فيها يمي عرض ألٌم ىتائج التحميل اإلحصائي لفقرات الهجال الخاهس الذي يهثل الهتغير التابع ضهن ٌذي

الدراسة " كفاءة العمميات اإلدارية" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي والىحراف الهعياري والوزن الىسبي لكل
فقرة هن فقرات الهجال وهن ثم حساب الهتوسط العام والىحراف الهعياري والوزن الىسبي لمدرجة الكمية
لمهجال ،كها تم التحقق هن هساواة هتوسطات اإلجابة عمى فقرات الهجال لمقيهة ( )3التي تعبر عن الدرجة

الحيادية باستخدام اختبار  tلمعيىة الواحدة ،والجدول رقم ) (5.16يوضح ىتائج تحميل آراء أفراد عيىة الدراسة

في فقرات الهحور الخاهس (كفاءة العهميات اإلدارية).

جدول رقم ()5.16

تحميل فقرات المحور الخامس (كفاءة العمميات اإلدارية)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الخدهة
أتخذ إجراءات تصحيحية في حال وجود اختالف بين األداء الفعمي

3

الوزن النسبي

0.000 13.232 85.67 0.794 4.28

أقوم بتقديم الخدهات حسب هستوى الجودة الهتوقعة لمهستفيد هن
2

قيمة t

أىجز أعهالي الهطموبة هىي بالوقت الهحدد.

القيمة االحتمالية

م

1

الفقرات

والهعايير الهوضوعة لألداء
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0.000 11.534 81.79 0.773 4.09
0.000 13.812 82.39 0.663 4.12

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

أسعى إلى التحسين الهستهر لإلجراءات اإلدارية لمتقميل هن

قيمة t

م

القيمة االحتمالية

الفقرات

0.000 15.686 85.67 0.670 4.28

4

األخطاء في العهل.

5

أعهل عمى أرشفة السجالت بطريقة تسٍل الرجوع إليٍا.

0.000 13.574 84.18 0.729 4.21

6

أراقب سير العهل هن حين آلخر لتحقيق جودة األداء.

0.000 12.122 84.78 0.836 4.24

7

أؤدي الخدهات الهطموبة هىي بالشكل الصحيح والهطموب.

0.000 11.958 82.69 0.776 4.13

أحرص عمى أن تكون سجالت وهعاهالت الهستفيدين خالية هن
8

األخطاء.

9

أهتمك الهعرفة التاهة لإلجابة عمى أسئمة واستفسارات الهستفيدين.

0.000 14.664 86.87 0.750 4.34
0.000 14.995 84.78 0.676 4.24

 10أتفٍم الحتياجات الهحددة لمهستفيدين وأسعى إلى تحقيقٍا.

0.000 14.422 84.18 0.686 4.21

 11لدي القدرة لتحهل هسؤولية األعباء اليوهية لمعهل.

0.000 12.861 84.18 0.769 4.21

 12ألتزم وأتقيد بأىظهة وقواىين العهل.

0.000 13.506 86.57 0.805 4.33

 13لدي القدرة عمى التكيف عىد حدوث حالت طارئة في العهل.

0.000 13.839 85.37 0.750 4.27

 14أىسق هع الزهالء إلىجاز الهٍام الهختمفة في العهل.

0.000 14.145 87.46 0.795 4.37

 15أبذل الجٍد الكافي إلىجاز أعهالي بطريقة صحيحة.

0.000 17.253 87.16 0.644 4.36

 16بإهكاىي أن أؤدي هٍاهي هن أي هكان بالعالم.

0.000 10.033 82.39 0.913 4.12

 17أٌتم بهشاكل الهستفيدين وأجيب عمى استفساراتٍم.

0.000 14.995 84.78 0.676 4.24
0.000 17.616 84.76 0.575 4.24

جهيع الفقرات

قيهة  tالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية  66تساوي 2.0

يتبين هن خالل الجدول رقم ( )5.16أن أعمى فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:
 .1في الفقرة رقم " "14بمغ الوزن الىسبي "  "%87.46وٌو أكبر هن  ،% 60والقيهة الحتهالية تساوي

"  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أىي "اىسق هع الزهالء إلىجاز الهٍام الهختمفة في

العهل".

 .2في الفقرة رقم " "15بمغ الوزن الىسبي "  "%87.16وٌو أكبر هن  ،% 60والقيهة الحتهالية تساوي
"  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أىي" أبذل الجٍد الكافي إلىجاز أعهالي بطريقة صحيحة".

ويرى الباحث بها يتعمق بالفقرة رقم ( )14أن ذلك يرجع إلى العالقات الجتهاعية الجيدة التي ىشأت بين
العاهمين ىتيجة لفترة العهل التي قضاٌا العاهمون هع بعضٍم البعض في الشركات الهستٍدفة وٌي فترة كبيرة

ىسبياً "سىوات الخدهة" كها ٌو هوضح في جدول ( ،)5.7باإلضافة إلى تعزيز روح الفريق في شركات
الهجهوعة هها ساٌم بخمق بيئة عهل هبيىة عمى التعاون والعهل الهشترك ٌذا هن جاىب ،وهن جاىب آخر
95

استخدام تقىيات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت التي ساٌهت بشكل كبير في التواصل بين العاهمين كها تم

اإلشارة إلى ذلك في الهحاور السابقة .أها فيها يتعمق بالفقرة رقم ( )15يعزو الباحث ذلك إلى رضا العاهمين
عن أدائٍم لهٍاهٍم وفق ها ٌو هطموب هىٍم ووفق األٌداف الهخططة وصولً لمىتائج الهرجوة ،كها أن توفر
األدوات الالزهة لمعهل وهىٍا أدوات تكىولوجيا التصالت والهعموهات يساٌم في أداء األعهال بالشكل

الصحيح وبالجٍد ا لهطموب دون أي عهمية تذهر ،كها أن كل إىسان بطبيعتً يبحث عن الوصول لدرجة هن
الرضا الىفسي وتحقيق الستقرار الوظيفي هن خالل بذل الجٍد الكافي والهستطاع في أداء الهٍام الهطموبة

هىً.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ( )Supattra Boonmak, 2007التي أظٍرت ىتائجٍا بأىً كمها كان
العتهاد عمى ىظم الهعموهات الدارية وتكىولوجيا الهعموهات كمها زادت كفاءة الهىظهة وزادت فعاليتٍا ،وكمها
تحسىت ثقافة العاهمين في الهؤسسة ىحو كفاءة األداء وفعاليتً وبالتالي أداء الهوظفين ألعهالٍم بالشكل

الصحيح وبالجٍد الهطموب ،كذلك اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة (الذيابي )2006 ،التي أظٍرت

فعال عمى تطوير إجراءات العهل اإلداري وأدائٍا بطرق
ىتائجٍا بأن استخدام تقىية الهعموهات يؤثر بشكل ّ
سميهة ،كها اتفقت هع دراسة (الجداية )2008،التي أظٍرت ىتائجٍا بوجود عالقة ارتباط إيجابية بين هستوى

استخدام اإلىترىت والعهل بروح الفريق الواحد هن خالل التىسيق بين العاهمين .كذلك اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة

هع دراسة (بسيسو )2010 ،التي أظٍرت ىتائجٍا بأن تطبيق ىظام اإلدارة اإللكتروىية في الهشروع يؤدي إلى
العدالة في توزيع العهل وتقييم الهوظف هها يؤدي بدوري إلى الرضا الوظيفي.

واختمفت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة (الموح )2006 ،والتي أظٍرت ىتائجٍا بعدم وجود تىسيق كافي بين
توزيع الهٍام في العهل وأٌهية إعادة توزيع الهوظفين وتوضيح الهٍام الوظيفية لمهوظفين لتجىب تداخل

الصالحيات ،ويعزو الباحث اختالف ىتائج ٌذي الدراسة هع الدراسة الحالية إلى اختالف بيئة العهل (هجتهع
الدراسة) ها بين القطاع الحكوهي (الو ازرات) هحل الدراسة وبين بيئة العهل الخاص هوضوع الدراسة الحالية
هجهوعة التصالت الفمسطيىية بدءاً هن هعايير التوظيف الى سىوات الخبرة واألىشطة الهتىوعة والتدريبات
التي يحظى بٍا العاهمين في شركات الهجهوعة والتي تساٌم في خمق هىاخ إيجابي كبير بين العاهمين،
إضافة إلى توفر وسائل وأدوات تكىولوجيا الهعموهات والتصالت التي تساٌم في توزيع العهل وتقسيم الهٍام

في شركات الهجهوعة التي تعد األكثر تقدها في ٌذا الهجال وٌو ها لم تصل إليً الو ازرات حتى ٌذي المحظة.

كها يتبين أن أقل فقرتين حسب الوزن الىسبي كها يمي:

 .1في الفقرة رقم "  "16بمغ الوزن الىسبي "  "%82.39وٌو أكبر هن  ،% 60والقيهة الحتهالية تساوي "
 "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أىي " بإهكاىي أن أؤدي هٍاهي هن أي هكان بالعالم " .

 .2في الفقرة رقم " " 2بمغ الوزن الىسبي "  "%81.79وٌو أكبر هن  ،% 60والقيهة الحتهالية تساوي
"  "0.000وٌي أقل هن  0.05هها يدل عمى أىي " أقوم بتقديم الخدهات حسب هستوى الجودة الهتوقعة
لمهستفيد هن الخدهة ".
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ويرى الباحث أىً يتوجب عمى إدارة الهجهوعة أن تعهل عمى تطوير الهزيد هن البرهجيات وهوائهتٍا هع
األجٍزة الذكية حتى يتهكن الهوظفين هن أداء هٍاهٍم اإلدارية هن أي هكان في العالم هها يساٌم في عدم
توقف العهل حتى في أوقات األزهات خصوصاً أن ٌذا القطاع (قطاع التصالت وتكىولوجيا الهعموهات)

هن أٌم القطاعات وأكثرٌا استخداهاً في حالت الطوارئ واألزهات والحروب هن جاىب ،وهن جاىب آخر
عمى إدارة الهجهوعة السعي لتحقيق هستوى جودة أعمى في الخدهات الهقدهة لمزبائن حسب توقعاتٍم وذلك

هن خالل العهل عمى تطوير شبكة شركة جوال وقدرتٍا عمى تشغيل الجيل الثالث والرابع الذي سيكون لً

األثر في رفع جودة الخدهات الهقدهة لمزبائن.

وبصفة عاهة يتبين أن الهتوسط الحسابي لجهيع فقرات الهحور الخاهس (كفاءة العهميات اإلدارية) تساوي

 4.24وٌو أكبر هن القيهة الهتوسطة الهحايدة ( ، )3والىحراف الهعياري يساوي  ، 0.575والوزن الىسبي

يساوي  % 84.76وٌو أكبر هن الوزن الىسبي الهحايد "  " %60وقيهة  tالهحسوبة تساوي  17.616وٌي

أكبر هن قيهة  tالجدولية والتي تساوي  ، 2.0والقيهة الحتهالية تساوي  0.000وٌي أقل هن  0.05هها
يدل عمى أىً يتم هراقبة سير العهل هن حين آلخر لتحقيق جودة األداء ويتم السعي إلى التحسين الهستهر

لإلجراءات اإلدارية لمتقميل هن األخطاء في العهل والسعي إلى التحسين الهستهر لإلجراءات اإلدارية لمتقميل
هن األخطاء في العهل عىد هستوى دللة .  0.05

ويعزو الباحث التفاوت في الىسب الواردة في الجدول رقم ( )5.16والهتعمقة بكفاءة العهميات اإلدارية إلى أن
ٌىاك هستويات وظيفية هتعددة تعتهد عمى طرق عديدة في عهميات الرقابة والتخطيط والتوجيً والتىظيم
داخل تمك الشركات ٍ
كل حسب طريقتً التي يفضمٍا بها يتىاسب وطبيعة العهل واألدوات الهتوفرة لديً.
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية األولى:

تٍدف ٌذي الدراسة لختبار الفرضية الرئيسية التي تىص عمى "وجود عالقة ارتباطية ذات داللة

إحصائية عند مستوى ) ،(α ≤ 0.05بين األجيزة الذكية وكفاءة العمميات اإلدارية في مجموعة

االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة ".

ويتفرع هن ٌذي الفرضية أربعة فرضيات فرعية كها يمي:

بالنسبة لمفرضية الفرعية األولى:

 " توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05بين خصائص الجياز الذكي
وبين كفاءة العمميات اإلدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة ".

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين خصائص الجٍاز الذكي وبين كفاءة العهميات اإلدارية في

هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة عىد هستوى دللة    0.05وتبين الىتائج في جدول رقم

( )5.17أن قيهة هعاهل الرتباط يساوي  0.547وٌو أكبر هن قيهة  rالجدولية والتي تساوي
 ، 0.245والقيهة الحتهالية تساوي  0.000وٌي أقل هن  ،0.05وعميو استنتج الباحث صحة
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الفرضية الفرعية األولى وىي "وجود عالقة بين خصائص الجياز الذكي وبين كفاءة العمميات اإلدارية

في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة   0.05

جدول رقم ()5.17

معامل االرتباط بين خصائص الجياز الذكي وبين كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت
الفمسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة  0.05

المحور

اإلحصاءات

كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة

هعاهل الرتباط

0.547

خصائص الجٍاز الذكي القيهة الحتهالية

0.000
67

حجم العيىة

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "65تساوي 0.245

ويعزو الباحث ذلك الى أن خصائص الجٍاز الذكي تشكل أٌهية بالغة لكافة هستخدهي األجٍزة الذكية بشتى
أىواعٍا ،حيث تشكل خصائص الجٍاز الذكي أٌم الهحددات لشراء ٌذا الجٍاز وهدى صالحيتً لستخداهً
بالعهميات اإلدارية سواء دعهً لتىزيل تطبيقات إدارية أو سهاحً بىقل البياىات وهشاركتٍا او الهساحة

التخزيىية أو بقية الخصائص األخرى الهتعمقة بالهشاركة وىقل البياىات وبيئة العهل واألهان البرهجي ،حيث
يعكس ٌذا التىوع في الخصائص توفر بدائل عديدة ذات أٌهية عالية لختيار الجٍاز الهىاسب لمعهل.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة ( )Chibelushi, 2008بأن تبىي التقىيات الجديدة ذات

الهكاىيات العالية ضروري لتحسين الكفاءة والىتاجية وحل هشاكل الزبائن وتمبية رغباتٍم ،كذلك اتفقت هع
ىتائج دراسة (الجداية  ) 2008 ،التي أظٍرت بوجود عالقة ارتباط ايجابية بين استخدام أدوات تكىولوجيا
الهعموهات والتصالت والداء الكمي لألعهال ،كها اتفقت هع دراسة (, 2003

 )Shiels et.alبأن

ال ستخدام األعهق لتكىولوجيا الهعموهات والتصالت في الشركات الصغيرة والهتوسطة الحجم لً القدرة عمى
تحسين الداء.

بالنسبة لمفرضية الفرعية الثانية:

 " توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   0.05

بين توفر برنامج التشـغيل

المســـتخدمة فـــي الجيـــاز الـــذكي وبـــين كفـــاءة العمميـــات اإلداريـــة فـــي مجموعـــة االتصـــاالت

الفمسطينية بقطاع غزة ".

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين توفر برىاهج التشغيل الهستخدهة في األجٍزة الذكية وبين
كفاءة العهميات اإلدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة عىد هستوى دللة   0.05

وتبين الىتائج في جدول رقم ( )5.18أن قيهة هعاهل الرتباط يساوي  0.737وٌو أكبر هن قيهة r

الجدولية والتي تساوي  ، 0.245والقيهة الحتهالية تساوي  0.000وٌي أقل هن  ،0.05وعميو استنتج
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الباحث صحة الفرضية الفرعية الثانية " وجود عالقة بين توفر برنامج التشغيل المستخدمة في الجياز

الذكي وبين كفاءة العمميات اإلدارية في مجموعة االتصاالت".
جدول رقم ()5.18

معامل االرتباط بين توفر برنامج التشغيل المستخدمة في الجياز الذكي وبين كفاءة العمميات االدارية في مجموعة

االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة   0.05

المحور

اإلحصاءات

كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة

توفر برىاهج التشغيل

هعاهل الرتباط

0.737

الهستخدهة في الجٍاز

القيهة الحتهالية

0.000

الذكي

حجم العيىة

67

قيهة  rالجدولية عىد هستوى دللة  0.05ودرجة حرية " "65تساوي 0.245

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ىظام تشغيل الجٍاز الذكي يمعب دو اًر كبي اًر في تحديد هدى صالحية ٌذا الجٍاز
في تشغيل ودعم التطبيقات اإلدارية وطرق هشاركتٍا ،إضافة إلى هدى توفيري لألدوات الالزهة هن عدهً،

كذلك اهكاىية الوصول السريع لمتطبيقات أو تشغيل أكثر هن تطبيق في وقت واحد.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة (العياشي )2013 ،حيث أظٍرت ىتائج الدراسة بأن وجود أىظهة هحدثة
يساٌم بتغطية كافة الجواىب اإلدارية ويوفر الهزيد هن الىهاذج اإلدارية اإللكتروىية هها يحقق الستفادة هن

هزاياٌا الهتعددة كتقميل الىفقات وتخفيض وقت إىجاز الهعاهالت .
بالنسبة لمفرضية الفرعية الثالثة:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة    0.05بـين الشـبكات المتـوفرة لمجيـاز
الذكي وبين كفاءة العمميات اإلدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة ".

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين الشبكات الهتوفرة لمٍواتف الذكية وبين كفاءة العهميات
اإلدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة عىد هستوى دللة    0.05وتبين الىتائج في

جدول رقم ( )5.19أن قيهة هعاهل الرتباط يساوي  0.667وٌو أكبر هن قيهة  rالجدولية والتي تساوي
 ، 0.245والقيهة الحتهالية تساوي  0.000وٌي أقل هن ، 0.05

وعميو استنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الثالثة "وجود عالقة بين الشبكات المتوفرة لمجياز

الذكي وبين كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة".
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جدول رقم ()5.19
معامل االرتباط بين الشبكات المتوفرة لمجياز الذكي وبين كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع
غزة عند مستوى داللة   0.05
المحور

اإلحصاءات

كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة

هعاهل الرتباط

0.667

الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي القيهة الحتهالية

0.000
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن خصائص الشبكة الهتوفرة لمجٍاز الذكي لٍا أٌهية كبيرة في قدرتٍا عمى الوفاء
باحتياجات العهل فيها يتعمق بالعهميات اإلدارية سواء عهميات ىقل أو هشاركة البياىات باإلضافة إلى سرعة

وجودة التصال ،واهكاىية تشغيل كافة الخدهات عبر الشبكة الهتوفرة خصوصاً خدهات الجيل الثالث والرابع.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ( )Peter Baloh & Peter Trkman , 2008حيث أظٍرت ىتائجٍا

بأن وجود شبكة توفر خدهة اإلىترىت والتصالت قد ساٌهت بشكل كبير في تغيير طرق ادارة الهعموهات
واستغالل الهعرفة.

بالنسبة لمفرضية الفرعية الرابعة:

 " توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05بين التطبيقات المتوفرة لمجياز
الذكي وبين كفاءة العمميات اإلدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة".

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي وبين كفاءة العهميات اإلدارية

في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة عىد هستوى دللة    0.05وتبين الىتائج في جدول رقم

( )5.20أن قيهة هعاهل الرتباط يساوي  0.740وٌو أكبر هن قيهة  rالجدولية والتي تساوي ، 0.245
والقيهة الحتهالية تساوي  0.000وٌي أقل هن  ،0.05وعميو استنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية

الرابعة "وجود عالقة بين التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي وبين كفاءة العمميات االدارية في مجموعة

االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة".

جدول رقم ()5.20

معامل االرتباط بين التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي وبين كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية

بقطاع غزة عند مستوى داللة   0.05

اإلحصاءات

كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة

المحور

هعاهل الرتباط

0.740

التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي القيهة الحتهالية

0.000
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تشكل أٌهية بالغة في أداء العهميات اإلدارية
عمى األجٍزة الذكية ،سواء كان ذلك يتعمق بتوافق تمك التطبيقات هع بيئة التشغيل أو الهقدرة عمى استخدام
كافة أدواتٍا باإلضافة إلى سرعة أدائٍا لمعهميات.

واتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ( )Supattra Boonmak, 2007حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة بأن
تكىولوجيا الهعموهات بتطبيقاتٍا الهختمفة تزيد هن فاعمية الهىظهة وكفاءة أدائٍا وتحسن العهل الستراتيجي

فيٍا ،وأىً كمها كان العتهاد عمى ىظم الهعموهات اإلدارية وتكىولوجيا الهعموهات كمها زادت كفاءة الهىظهة

وزادت فعاليتٍا ،كها اتفقت هع دراسة (العياشي )2013،بأٌهية الستفادة هن تطبيقات تقىية الهعموهات
الدارية وتبىيٍا كإحدى البىى التحتية الرئيسية في كافة اعهال الدارة
 الفرضية الرئيسة الثانية:

الفرضية الرئيسية الثاىية تىص عمى" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند

مستوى داللة    0.05حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة
تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المؤىل

العممي) ".

ولمتحقق هن صحة ٌذي الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حالت العيىتين الهستقمتين لختبار الفروق التي
تعزى لهتغير الجىس ،بيىها تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way ANOVAلختبار

الفروق التي تعزى لمهتغيرات األخرى التي تتكون هن أكثر هن هجهوعتين ،وفيها يمي اختبار الفرضية

الرئيسية الثاىية وفقاً لمهتغيرات الديهغرافية كالً عمى حدا.

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة

  0.05

حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس".

تم استخدام اختبار  tلختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول استخدام األجٍزة الذكية
بقطاع غزة تعزى إلى الجىس عىد هستوى دللة    0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.21والذي

يبين أن قيهة  tالهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة تساوي  0.495وٌي أقل هن قيهة  tالجدولية والتي
تساوي  ،2.0كها أن القيهة الحتهالية لجهيع الهحاور تساوي  0.632وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى

"عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة
االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس عىد هستوى دللة ."   0.05
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جدول رقم ()5.21
نتائج اختبار  tحسب لمفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت
الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

استخدام األجٍزة الذكية في هجهوعة

ذكر

51

3.956

0.637

التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة

اىثى

16

4.046

0.645

الجنس العدد

البيان

قيمة t
-0.495

القيمة
االحتمالية
0.632
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن استخدام األجٍزة الذكية ل يرتبط بالجىس وأن بإهكان أي هن العاهمين هن كال
الجىسين أن يستخدها األجٍزة الذكية في شركات هجهوعة التصالت الفمسطيىية دون أي اختالف.

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة    0.05حول
استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى العمر".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول استخدام
األجٍزة الذكية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى العهر عىد هستوى دللة   0.05

والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.22والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة تساوي

 0.147وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 3.14كها أن القيهة الحتهالية لجهيع الهحاور
تساوي  0.864وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين

حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى العمر عند مستوى

داللة ."   0.05

جدول رقم ()5.22
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى العمر
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

بين الهجهوعات

0.122

2

0.061

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

26.485

64

0.414

26.607
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البيبان
استخدام األجٍزة الذكية في

مصدر التباين

0.864 0.147

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "64 ،2وهستوى دللة  0.05تساوي 3.14
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن الهكاىيات التي توفرٌا األجٍزة الذكية ل تعتهد عمى عهر هستخدهٍا ،وكذلك
الصالحيات التي تهىح لمهوظفين لمدخول لمبرهجيات لمقيام بأعهال هحددة ل تستىد الى العهر ولكن بىاء عمى

الصالحيات الههىوحة لمعاهل بىاء عمى وظيفتً أو هوقعً بالشركة.

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة

  0.05

حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى مكان

العمل".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول استخدام

األجٍزة الذكية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى هكان العهل عىد هستوى دللة
   0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.23والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة

تساوي  0.458وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ،2.75كها أن القيهة الحتهالية لجهيع

الهحاور تساوي  0.712وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى مكان

العمل عند مستوى داللة ."   0.05

جدول رقم ()5.23

نتائج تحميل التباين األحادي (  )One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى مكان العمل
مصدر التباين

البيان

استخدام األجٍزة الذكية في هجهوعة
التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة

مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين الهجهوعات 0.568

3

0.189

26.039

63

0.413

26.607

66

داخل
الهجهوعات
الهجهوع

قيمة

"" F

0.458

القيمة

االحتمالية

0.712

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "63 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 2.75

ويعزو الباحث ذلك إلى أن هجهوعة التصالت الفمسطيىية تعتهد رؤية واحدة ورسالة واحدة وتسعى لتحقيق
أٌداف هشتركة هن خالل خمق بيئة عهل هتشابٍة في كافة شركات الهجهوعة ،أي أن هكان العهل لن يؤثر

في طبيعة استخدام األجٍزة الذكية ها داهت ىفس السياسات تقريبا هطبقة في كافة شركات الهجهوعة.
 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة

  0.05

حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المسمى

الوظيفي".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول استخدام
األجٍزة الذكية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى الهسهى الوظيفي عىد هستوى دللة
113

   0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.24والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة
تساوي  0.136وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 2.75كها أن القيهة الحتهالية لجهيع

الهحاور تساوي  0.983وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المسمى

الوظيفي عند مستوى داللة . "   0.05

جدول رقم ()5.24

نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي
مصدر التباين

البيان

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين الهجهوعات

0.240

5

0.048

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

21.597

61

0.354

21.837

66

استخدام األجٍزة الذكية في

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية
0.983 0.136

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "63 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 2.75

ويعزو الباحث ذلك إلى ادارك ووعي جهيع العاهميين بغض الىظر عن هسهاٌم الوظيفي بأٌهية استخدام

األجٍزة الذكية.

" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة    0.05حول
استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى عدد سنوات

الخدمة في مجال العمل الحالي".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول
استخدام األجٍزة الذكية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى عدد سىوات الخدهة
في هجال العهل الحالي عىد هستوى دللة    0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.25والذي

يبين أن قيهة  Fالهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة تساوي  0.333وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي
تساوي  ، 2.75كها أن القيهة الحتهالية لجهيع الهحاور تساوي  0.802وٌي أكبر هن  0.05هها
يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية في
مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي

عند مستوى داللة ."   0.05
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جدول رقم ()5.25
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

بين الهجهوعات

0.415

3

0.138

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

26.192

63

0.416

26.607

66

مصدر التباين

البيان
استخدام األجٍزة الذكية في

القيمة

0.802 0.333

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "63 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 2.75

ويعزو الباحث ذلك إلى حداثة األجٍزة الذكية وتساوي الخبرات الى حد ها في هجال استخدام التطبيقات

الدارية الهختمفة لتمك األجٍزة بغض الىظر عن الخبرات األخرى السابقة في ظل أىظهة العهل التقميدية.

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة    0.05حول

استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المؤىل
العممي".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول
استخدام األجٍزة الذكية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى الهؤٌل العمهي عىد

هستوى دللة    0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.26والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة
لجهيع الهحاور هجتهعة تساوي  0.994وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 3.14كها أن
القيهة الحتهالية لجهيع الهحاور تساوي  0.401وٌي أكبر هن  0.05مما يدل عمى "عدم وجود

فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت

الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المؤىل العممي عند مستوى داللة ."   0.05
جدول رقم ()5.26

نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول استخدام األجيزة الذكية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المؤىل العممي
مصدر التباين

البيان

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين الهجهوعات

1.203

3

0.401

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

25.404

63

0.403

26.607

66

استخدام األجٍزة الذكية في

قيمة

" " Fاالحتمالية
0.401 0.994

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "64 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 3.14
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ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة استخدام األجٍزة الذكية في العهميات الدارية بالهجهوعة ل تحتاج الى
هختصين واىها يستطيع أي عاهل استخدام التطبيقات الدارية الهختمفة الهرتبطة بوظيفتً لتمك األجٍزة بغض

الىظر عن الخبرات األخرى والهؤٌالت التي يهتمكٍا الشخص ىفسً .
 الفرضية الرئيسة الثالثة:

الفرضية الرئيسية الثالثة تىص عمى" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند
مستوى داللة    0.05حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة
تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المؤىل

العممي) ".

ولمتحقق هن صحة ٌذي الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حالت العيىتين الهستقمتين لختبار الفروق التي

تعزى لهتغير الجىس ،بيىها تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way ANOVAلختبار
الفروق التي تعزى لمهتغيرات األخرى التي تتكون هن أكثر هن هجهوعتين ،وفيها يمي اختبار الفرضية

الرئيسية الثاىية وفقاً لمهتغيرات الديهغرافية كالً عمى حدا.

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة

  0.05

حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس".

تم استخدام اختبار  tلختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول كفاءة العهميات الدارية
بقطاع غزة تعزى إلى الجىس عىد هستوى دللة

   0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ()5.27

والذي يبين أن قيهة  tالهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة تساوي  0.663وٌي أقل هن قيهة  tالجدولية

والتي تساوي  ،2.0كها أن القيهة الحتهالية لجهيع الهحاور تساوي  0.510وٌي أكبر هن  0.05هها

يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية في
مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس عىد هستوى دللة ."   0.05
جدول رقم ()5.27

نتائج اختبار  tحسب لمفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت
الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس

البيان
كفاءة العهميات الدارية في هجهوعة
التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة

الجنس العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

51

4.264

0.566

اىثى

16

4.154

0.615

قيمة t
0.663

قيهة  tالجدولية عىد درجة حرية " "65وهستوى دللة  0.05تساوي2.0

116
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االحتمالية
0.510

ويعزو الباحث ذلك إلى كال الجىسين يقوهان بىفس طبيعة العهل دون أي اختالف ،حيث أن طبيعة األعهال
الدارية هىاسبة لكال الجىسين ول تحتاج لجٍود بدىية ههيزة.
 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة    0.05حول
استخدام األجيزة الذكية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى العمر".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول
كفاءة العهميات اإلدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى العهر عىد هستوى

دللة    0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.28والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة لجهيع الهحاور

هجتهعة تساوي  0.154وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 3.14كها أن القيهة الحتهالية
لجهيع الهحاور تساوي  0.857وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة
تعزى إلى العمر عند مستوى داللة ."   0.05

جدول رقم ()5.28
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى العمر
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

بين الهجهوعات

0.105

2

0.052

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

21.732

64

0.340

21.837

66

البيبان
كفاءة العهميات الدارية في

مصدر التباين

القيمة

0.857 0.154

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "64 ،2وهستوى دللة  0.05تساوي 3.14

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العهميات اإلدارية الهختمفة التي تىفذ هن قبل العاهل ل تعتهد عمى عهري  ،واىها
تستىد الى الصالحيات الههىوحة لً بىاء عمى وظيفتً أو هوقعً بالشركة.

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة

  0.05

حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى مكان

العمل".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول كفاءة
العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى هكان العهل عىد هستوى دللة
   0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.29والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة

تساوي  0.905وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ،2.75كها أن القيهة الحتهالية لجهيع
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الهحاور تساوي  0.444وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى مكان

العمل عند مستوى داللة ."   0.05

جدول رقم ()5.29
نتائج تحميل التباين األحادي (  )One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى مكان العمل
مصدر التباين

البيان

كفاءة العهميات الدارية في هجهوعة
التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة

مجموع
المربعات

درجة الحرية

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

"" F

االحتمالية

بين الهجهوعات 0.903

3

0.301

20.934

63

0.332

21.837

66

داخل
الهجهوعات
الهجهوع

0.905

0.444

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "63 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 2.75

ويعزو الباحث ذلك إلى أن هجهوعة التصالت الفمسطيىية تعتهد رؤية واحدة ورسالة واحدة وتسعى لتحقيق

أٌداف هشتركة هن خالل خمق بيئة عهل هتشابٍة في كافة شركات الهجهوعة ،أي أن طبيعة العهميات

اإلدارية هتشابٍة ووفق ٌياكل تىظيهية هتشابٍة الى حد كبير هطبقة في كافة شركات الهجهوعة  ،باإلضافة
الى أن هفٍوم كفاءة العهميات اإلدارية ل يختمف هن هكان ألخر وبالتالي لم يكن لهكان العهل تأثير واضح

في كفاءة العهميات اإلدارية .

 " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة

  0.05

حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المسمى

الوظيفي".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول كفاءة
العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى الهسهى الوظيفي عىد هستوى

دللة    0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.30والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة لجهيع الهحاور
هجتهعة تساوي  0.136وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 2.75كها أن القيهة الحتهالية
لجهيع الهحاور تساوي  0.983وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى "عدم وجود فروق بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة اال تصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى
إلى المسمى الوظيفي عند مستوى داللة . "   0.05
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جدول رقم ()5.30
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

بين الهجهوعات

0.240

5

0.048

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

21.597

61

0.354

21.837

66

مصدر التباين

البيان
كفاءة العهميات اإلدارية في

القيمة

0.983 0.136

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "63 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 2.75

ويعزو الباحث ذلك إلى ادارك ووعي جهيع العاهميين بغض الىظر عن هسهاٌم الوظيفي بأٌهية العهميات

اإلدارية التي يقوهوا بٍا.

" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة    0.05حول

كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى عدد سنوات

الخدمة في مجال العمل الحالي".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول كفاءة
العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى عدد سىوات الخدهة في هجال

العهل الحالي عىد هستوى دللة    0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.32والذي يبين أن قيهة F
الهحسوبة لجهيع الهحاور هجتهعة تساوي  0.297وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 2.75كها

أن القيهة الحتهالية لجهيع الهحاور تساوي  0.827وٌي أكبر هن  0.05هها يدل عمى "عدم وجود فروق

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية

بقطاع غزة تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي عند مستوى داللة ."   0.05
جدول رقم ()5.31

نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
مصدر التباين

البيان

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين الهجهوعات

0.305

3

0.102

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

21.532

63

0.342

21.837

66

كفاءة العهميات الدارية في

قيمة

" " Fاالحتمالية
0.827 0.297

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "63 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 2.75
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القيمة

ويعزو الباحث ذلك إلى أن عهمية اختيار الهوظفين وتدريبٍم بشكل هستهر وبها يتالءم هع هتطمبات الوظيفية
ساٌم في الفٍم الهشترك هن قبل العاهمين لمعهميات الدارية الهختمفة وها ٌي الكفاءة الهطموب تحقيقٍا بغض

الىظر عن عدد سىوات الخدهة التي يهتمكٍا الشخص.


" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين عند مستوى داللة    0.05حول

كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المؤىل

العممي".

تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي لختبار الفروق بين هتوسطات استجابات الهبحوثين حول

كفاءة العهميات الدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة تعزى إلى الهؤٌل العمهي عىد

هستوى دللة    0.05والىتائج هبيىة في جدول رقم ( )5.32والذي يبين أن قيهة  Fالهحسوبة
لجهيع الهحاور هجتهعة تساوي  0.758وٌي أقل هن قيهة  Fالجدولية والتي تساوي  ، 3.14كها أن
القيهة الحتهالية لجهيع الهحاور تساوي  0.522وٌي أكبر هن  0.05مما يدل عمى "عدم وجود

فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية في مجموعة االتصاالت

الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المؤىل العممي عند مستوى داللة ."   0.05
جدول رقم ()5.32

نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول كفاءة العمميات االدارية
في مجموعة االتصاالت الفمسطينية بقطاع غزة تعزى إلى المؤىل العممي
مصدر التباين

البيان

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين الهجهوعات

0.761

3

0.254

هجهوعة التصالت الفمسطيىية داخل الهجهوعات
بقطاع غزة
الهجهوع

21.076

63

0.335

21.837

66

كفاءة العهميات الدارية في

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية
0.522 0.758

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "64 ،3وهستوى دللة  0.05تساوي 3.14

ويعزو الباحث ذلك إلى أن عهمية اختيار الهوظفين وتدريبٍم بشكل هستهر وبها يتالءم هع هتطمبات الوظيفية

ساٌم في الفٍم الهشترك هن قبل العاهمين لمعهميات الدارية الهختمفة وها ٌي الكفاءة الهطموب تحقيقٍا بغض
الىظر عن الهؤٌل العمهي الذي يهتمكً الشخص.

111

انفصـم انضادس
اننتائــــج وانتىصيـــــاث

111

مقدمة:
بىاء عمى الدراسة التطبيقية التي أجراٌا الباحث حول العالقة بين األجٍزة الذكية وكفاءة العهميات اإلدارية هن
ً
وجٍة ىظر اإلداريين والهشرفين في هجهوعة التصالت الفمسطيىية ،وهن خالل ها تم تىاولً هن هفاٌيم
وجواىب هتعددة في اإلطار الىظري وأدبيات الدراسة ،إضافة إلى ها تم جهعً هن بياىات هن خالل الستباىة،

وبعد ىتائج التحميل اإلحصائي لهجالت الدراسة وتفسيرٌا وربطٍا بالدراسات السابقة ،فقط خمصت الدراسة

إلى هجهوعة هن الىتائج والتوصيات وٌي عمى الىحو اآلتي:
أوالً :النتائج:

 .1وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين األجٍزة الذكية وكفاءة العهميات اإلدارية ،حيث أشارت الىتائج إلى
وجود ارتباط إيجابي يجهع بين الهكوىات األربعة لمجٍاز الذكي وٌي (خصائص الجٍاز الذكي ،برىاهج
تشغيل الجٍاز الذكي ،التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي ،الشبكات الهتوفرة لمجٍاز الذكي) هع كفاءة

العهميات اإلدارية.

 .2توفير األجٍزة الذكية لمعاهمين يساٌم في رفع كفاءة العهميات اإلدارية بهجهوعة التصالت الفمسطيىية.

 .3ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عىد هستوى دللة  α ≤ 0.05بين الجٍاز الذكي وبين كفاءة
العهميات اإلدارية في هجهوعة التصالت الفمسطيىية بقطاع غزة .تعزى لمهتغيرات الشخصية (الجىس،

التخصص العمهي ،الهؤٌل العمهي ،سىوات الخدهة ،هكان العهل ،العهر).

 .4تهثل األجٍزة الذكية حقالً تكىولوجيا حديثاً ولسيها سٍولة تطوير تطبيقاتً واهكاىية العهل هن أي هكان
هها يؤدي الى توفير قدرات واسعة لهىظهات األعهال في التهيز والتفوق والريادة واإلبداع وتحقيق الكفاءة

في عهمياتٍا الهختمفة.

وأوضحت الدراسة أن ىناك ثالث معوقات تحد من استخدام األجيزة الذكية في العمميات االدارية المختمفة
مقسمة حسب المحاور كما يمي :

 محور خصائص الجياز الذكي:
ٌىاك تدىي في ىسبة حصول الهوظفين عمى ورشات عهل في هجال استخدام تطبيقات األجٍزة الذكية في

شركات هجهوعة التصالت الفمسطيىية وبالتالي لم يكن ٌىاك جٍود كبيرة في عقد هثل ٌذي الورش.

 محور الشبكات المتوفرة لمجياز الذكي:

عدم هالئهة الشبكات الهتوفرة لألجٍزة الذكية بشكل كبير ألداء العهميات الدارية بالسرعة الهطموبة.

 محور التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي:

قمة التطبيقات الدارية التي تعهل عمى األجٍزة الذكية سواء كان ذلك يتعمق بتوافق تمك التطبيقات هع

بيئة التشغيل أو الهقدرة عمى استخدام كافة أدواتٍا باإلضافة إلى سرعة أدائٍا لمعهميات.

112

ثانياً :التوصيات:

عمى ضوء الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة يقترح الباحث عدد هن التوصيات التي تتعمق بهكوىات األجٍزة
الذكية ،باإلضافة إلى بعض الجواىب التي تساٌم في تحسين كفاءة العهميات اإلدارية في هجهوعة

التصالت الفمسطيىية هقسهة حسب هحاور الدراسة كها يمي:
 محور خصائص الجياز الذكي:

 .1إقاهة دورات تدريبية لمعاهمين لتعمم الهزيد حول خصائص األجٍزة الذكية ،وخاصة
الخصائص الهتعمقة بالىواحي اإلدارية ،حيث البيئة التي تعهل عميٍا التطبيقات الهتوفرة،

فضالً عن طرق األهان والحهاية وهشاركة الهمفات والحفاظ عمى سريتٍا.

 محور الشبكات المتوفرة لمجياز الذكي:

 .2السعي لتحقيق هستوى جودة أعمى في الخدهات الهقدهة لمزبائن حسب توقعاتٍم وذلك هن
خالل العهل عمى تطوير شبكة شركة جوال وقدرتٍا عمى تشغيل الجيل الثالث والرابع الذي

سيكون لً األثر في رفع جودة الخدهات الهقدهة لمزبائن.

 .3بذل الهزيد هن الجٍد والضغط لمسهاح لتفعيل خدهات الشبكة ألجٍزة الجيل الثالث والرابع

هها يساٌم في سرعة التصال خالل استخدام العاهمين لشبكة بياىات الٍاتف ،كذلك يساٌم

في رفع هستوى األهان وحهاية الهعموهات.

 محور التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي:

 .4العهل عمى تطوير الهزيد هن التطبيقات اإلدارية وهوائهتٍا هع األجٍزة الذكية حتى يتهكن
الهوظفين هن أداء هٍاهٍم اإلدارية هن أي هكان في العالم.

 .5العهل عمى تطوير تطبيقات إدارية جديدة لألجٍزة الذكية تعهل عمى أىظهة التشغيل لها لٍا
هن األثر في تقميل الوقت والجٍد الذي يىعكس بدوري عمى تحسين العهميات اإلدارية داخل

شركات الهجهوعة.
ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة التي يوصي بيا الباحث:

 .1األجٍزة الذكية وعالقتٍا بالتصال اإلداري في هجهوعة التصالت الفمسطيىية.
 .2إجراء دراسات أخرى تبحث العالقة بين األجٍزة الذكية وعالقتٍا بكفاءة العهميات اإلدارية في
هجتهعات دراسة هختمفة.

 .3إعطاء األولوية عمى الهستوى الهحمي إلجراء دراسات تربط جاىب األجٍزة الذكية هع العهميات
اإلدارية الهختمفة كل عمى حدة ،سيها وأن ٌىاك افتقار لٍذي الدراسات عمى الهستوى الهحمي.

113

قائمة المراجع
 القرآن الكريم.

أوال :الكتب العربية:

 ابو ٌاشم حسن ،السيد .)2006( .الخصائص السيكوهترية ألدوات القياس في البحوث الىفسية
والتربوية باستخدام  ،SPSSكمية التربية .جاهعة الهمك سعود .الرياض.

 إدريس ،ثابت عبد الرحهن .)2002( .كفاءة وجودة الخدهات الموجستية .السكىدرية .الدار
الجاهعية.

 إدريس ،ثابت عبد الرحهن .)2003( .إدارة األعهال :ىظريات وىهاذج وتطبيقات ،السكىدرية :الدار
الجاهعية.

 إدريس ،ثابت عبد الرحهن .)2005( .ىظم هعموهات إدارية في الهىظهات الهعاصرة" .الدار
الجاهعية ،بال طبعة ،السكىدرية ،هصر.

 الحربي ،قاسم بىي عائل .)2006( .اإلدارة الهدرسية الفاعمة لهدرسة الهستقبل هداخل جديدة لعالم
جديد في القرن الحادي والعشرين ،الههمكة العربية السعودية :هكتبة الهمك فٍد الوطىية.

 الحريري ،رافدة .)2007( .التخطيط الستراتيجي في الهىظوهة الهدرسية .عهان :دار الفكر.
 السالهي ،عالء عبد الرزاق .)2005( .ىظم دعم الق اررات ،ط ،1عهان ،األردن ،دار وائل لمىشر.
 السالهي ،عالء عبد الرزاق )2008( .اإلدارة اإللكتروىية ،ط ،2دار وائل لمىشر ،عهان.
 الشريف ،عمى .)2002( .اإلدارة الهعاصرة .الدار الجاهعية ،السكىدرية.

 الشهاع ،خميل وخضير ،حهود .)2009( .ىظرية الهىظهة ،ط ،4دار الهسيرة لمىشر والتوزيع
والطباعة .عهان .األردن.

 الصيرفي ،هحهد .)2007( .اإلدارة اللكتروىية ،ط ،1اإلسكىدرية ،دار الفكر الجاهعي.

 الطيب ،هحهد رفيق .)2006( .هدخل لتسيير (أساسيات ،وظائف ،تقىيات) ،ج ،1ط ،2ديوان
الهطبوعات الجاهعية ،بن عكىون ،الجزائر.

 العساف ،صالح .)1995( .الهدخل إلى البحث في العمـوم السـموكية .هكتبـة العبيكـان .الرياض.
الههمكة العربية السعودية.

 العطيات ،هحهد الىهران .)2006( .ادارة التغيير والتحديات العصرية لمهدير :رؤية هعاصرة لهدير
القرن الحادي والعشرين .ط .1دار الحاهد لمىشر .عهان ،األردن.

 العطية ،هاجدة .)2003( .سموك الهىظهة .سموك الفرد والجهاعة .القاٌرة .دار الشروق لمطباعة
والىشر.

 الهغربي ،عبد الحهيد .)2006( .اإلدارة األصول العمهية والتوجٍات الهستقبمية .الهكتبة العصرية.
الهىصورة .جهٍورية هصر العربية.

114

 الىهر وآخرون .)2006( .اإلدارة العاهة :األسس والوظائف ،ط ،6الرياض ،هكتبة الشقرى.
 حافظ ،إجالل عبد الهىعم وآخرون .)2004( .أساسيات إدارة األعهال .هطابع الدار الٍىدسية .هركز
التعميم الهفتوح بكمية التجارة .جاهعة عين شهس .هصر.

 حسين ،سالهة عبد العظيم .)2007( .ثورة إعادة الٍىدسة ،هدخل جديد لهىظوهة التعميم.
اإلسكىدرية :دار الجاهعة الجديدة.

 زين الدين ،هحهد هحهود" .)2007( .كفايات التعميم اللكتروىي" .خوارزم العمهية لمىشر والتوزيع.
جدة ،الههمكة العربية السعودية.

 عبد الغفار ،حىفي .)2006( .أساسيات إدارة هىظهات األعهال .السكىدرية .الدار الجاهعية.
 عبدالعميم ،د .هحهد بكري .)2007( .كتاب هبادئ إدارة األعهال .كمية التجارة ،جاهعة بىٍا.
جهٍورية هصر العربية.

 عبيدات ،ذوقان وآخرون ( :)2001البحث العمهي ( هفٍوهً -أدواتـً -أسـاليبً) ،دار الفكر ،عهان.

 عطوي ،جودت عزت .)2004( .اإلدارة التعميهية واإلشراف التربوي أصولٍا وتطبيقاتٍا دار الثقافة.
ط ،1هصر.

 عقيمي ،عهر وصفي .)1996( .اصول اإلدارة .القاٌرة :دار وٌدان لمطباعة والىشر.

 عقيمي ،عهر .)2013( .اإلدارة الهعاصرة .ط .1دار زٌران لمىشر والتوزيع .عهان .األردن.
 عميهات ،صالح ىاصر .)2007( .العهميات اإلدارية في الهؤسسات التربوية .رام هللا :دار الشروق
لمىشر والتوزيع .فمسطين.

 عياصرة ،هعن هحهود .بىي أحهد ،هروان هحهد .)2008( .القيادة والرقابة والتصال اإلداري.
عهان :دار الحاهد لمىشر والتوزيع.

 قىدلجي ،عاهر .وجىابي ،عالء" .)2007( .ىظم هعموهات إدارية" .دار الهيسرة لمىشر والتوزيع،
الطبعة الثاىية ،عهان ،األردن.

 قىديمجي ،عاهر إبراٌيم .)2010( .الهعجم الهوسوعي لتكىولوجيا الهعموهات والىترىت.ط .1عهان:
دار الهسيرة.

 هحهد ،ابراٌيم .)2004( .الهدير والتجاٌات اإلدارية الحديثة .القاٌرة :هكتبة عين شهس.

 هصطفى ،يوسف عبد الهعطي .)2007( .اإلدارة التربوية هداخل جديدة لعالم جديد .القاٌرة :دار
الفكر العربي.

ٌ ويكىز ،برايان .وهاركٍام ،جيهس .)2007( .اإلدارة اللكتروىية لمهوارد البشرية .ترجهة :خالد
العاهري ،ط ،1القاٌرة ،دار الفاروق لمىشر والتوزيع.

 ياسين ،سعد غالب .)2005( .اإلدارة اللكتروىية وآفاق تطبيقاتٍا العربية .الرياض .اإلدارة العاهة
لمطباعة والىشر .هعٍد الدارة العاهة .الههمكة العربية السعودية.
115

ثانياً :الرسائل العممية والدوريات والتقارير بالمغة العربية:

 أبو تيمخ ،اآلء " ،واقع اإلدارة اللكتروىية في التعميم الهستهر بهؤسسات التعميم العالي في هحافظات
غزة وعالقتً ببراهج التدريب" ،رسالة هاجستير ،جاهعة الزٌر ،فمسطين.2014 ،

 أبو جدي ،أهجد ،اإلدهان عمى الٍاتف الىقال وعالقتً بالكشف عن الذات لدى عيىة هن طمبة
الجاهعتين األردىية وعهان األٌمية ،الهجمة األردىية في العموم التربوية .هج ،4 .العدد  ، 2الردن،

.2008

 أبو صبحة  ،جبر" ،دور سياسة التدوير الوظيفي في رفع هستوى الكفاءة الدارية لدى العاهمين
الداريين في الجاهعة السالهية بغزة  ،رسالة هاجستير ،اكاديهية الدارة والسياسة لمدراسات العميا ،

برىاهج الدراسات العميا الهشترك هع جاهعة القصى  ،غزة  ،فمسطين.2014 ،

 أحهد ،هصىوعة ،هداخمة بعىوان :تىهية الكفاءات البشرية كهدخل لتعزيز الهيزة التىافسية لمهىتج
التأهيىي .الهمتقى الدولي السابع حول" :الصىاعات التأهيىية–الواقع العهمي وأفاق التطوير –تجارب

الدول ."-جاهعة حسيبة بن بوعمي بالشمف ،كمية العموم القتصادية ،العموم التجارية وعموم التسيير،
الجزائر.2012 ،

 إسهاعيل ،عهاد ،خصائص ىظم الهعموهات وأثرٌا في تحديد خيار الهىافسة الستراتيجي في
اإلدارتين العميا والوسطى -دراسة تطبيقية عمى الهصارف التجارية العاهمة في قطاع غزة  ،دراسة
هاجستير ،الجاهعة السالهية ،غزة ،فمسطين.2011 ،

 اشتيوي ،هحهد " ،دور اإلدارة اإللكتروىية في تفعيل التصال اإلداري هن وجٍة ىظر العاهمين في
جاهعة القدس الهفتوحة-فرع غزة" ،هجمة جاهعة األقصى (سمسمة العموم اإلىساىية) الهجمد السابع

عشر ،العدد الثاىي.2013 ، ISSN 2070 – 3147 ،

 اهام ،احهد  ،الٍواتف الذكية (هيزات وخصائص) ،هجمة الٌرام لمحاسوب والىترىت والتصالت،
لغة العصر ،عدد سبتهبر ،هصر.2013،

 األهم الهتحدة ،عهمية إدارة تكىولوجيا الهعموهات والتصالت في الهىظهات التابعة لهىظوهة األهم
الهتحدة ،وحدة التفتيش الهشتركة ، JIU/REP/2011/9 ،جىيف .2011

 الباز ،فاروق ،حاجتىا إلى تخصص ثقافة الهعموهات في الهستقبل ،الرياض ،هجمة الفيصل،
العدد ،28الههمكة العربية السعودية.2000 ،

 البحيصي ،عصام "تكىولوجيا الهعموهات الحديثة وأثرٌا عمى الق اررات اإلدارية في هىظهات األعهال-
دراسة استطالعية لمواقع الفمسطيىي" .هجمة الجاهعة السالهية (سمسمة الدراسات اإلىساىية) الهجمد

الرابع عشر العدد األول ،فمسطين.2006 ،

 البدري ،عبد الرحيم هحهد" .الكفاءة الداخمية إلدارة الدراسات العميا بالجاهعات الميبية" ،رسالة دكتوراي
غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة عين شهس ،جهٍورية هصر العربية.1997 ،
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 الجداية ،هحهد ،هستوى استخدام أدوات تكىولوجيا التصالت و الهعموهات و أثـري عمـى األداء
التىظيهـي ،الهجمة األردىية في إدارة األعهال ،الهجمد  ،4العدد.2008 ، 2

 الجالبىة ،هصطفى" ،واقع ههارسة اإلدارة اإللكتروىية في الجاهعات األردىية الخاصة هن وجٍة ىظر
عهداء الكميات ورؤساء األقسام األكاديهية" ،هجمة البحوث والدراسات اإلىساىية الفمسطيىية ،هجمة

هحكهة ىصف سىوية ،العدد .2013 ، 20

الحجار  ،هحهد بركات  ،أثر اإلعالن التجاري عمى السموك الشرائي لهستخدهي خدهات الٍواتف

ّ
عهان – دراسة هيداىية  ،رسالة هاجستير  ،قسم إدارة األعهال  ،كمية
الذكية الهحهولة فى هديىة ّ
األعهال  ،جاهعة الشرق األوسط  ،األردن.2011 ،

 الحسن ،العوض احهد  .الدارة اللكتروىية  :الهفاٌيم -السهات -العىاصر( دراسة وثائقية) .ورقة

عهل قـدهت إلـى الهؤتهر العالهي الول لالدارة اللكتروىية :تواصل خالق هع طفرة التصال

والهعموهات في عالهىا الهعاصر  ،طرابمس ،ليبيا2010،

 الدوسري ،س ، .هقالة بعىوان (بالك بيري األكثر شعبية بين طالب الهدارس والجاهعات في
الخميج) ،صحيفة الشرق األوسط  ،العدد .2009 ،11262

 الذيابي ،عبد الرزاق  ،الهعموهات ودورٌا في تطوير اجراءات العهل الداري في األجٍزة الهىية،
دراسة تطبيقية عمى قيادة حرس الحدود بهىطقة هكة الهكرهة ،رسالة هاجستير ،جاهعة أم القرى،

الههمكة العربية السعودية.2006 ،

 الرويس ،ىياف  ،فعالية براهج الدراسات العميا التربوية في رفع الكفاءة اإلدارية لدى هىسوبي و ازرة
الداخمية ،رسالة هاجستير ،جاهعة أم القرى ،الههمكة العربية السعودية.2001 ،

 الشرم ،سعيد بن عطية هحهد " ،الكفاءة الداخمية الكهية لهرحمة البكالوريوس بجاهعة الهمك سعود بين

الىظام الفصمي وىظام الساعات الهعتهدة" ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة الهمك

سعود ،الههمكة العربية السعودية.2000 ،

 الشهراىي ،عمي ،أٌهية استخدام الٍواتف الذكية والحواسيب الموحية في دعم تعمم المغة الىجميزية لدى
طالب الهرحمة الثاىوية ،رسالة هاجستير ،جاهعة ام القرى ،الههمكة العربية السعودية.2013 ،

 العالول ،عبد الهاجد" ،هدى توافر هتطمبات ىجاح تطبيق اإلدارة اللكتروىية في الجهعيات الخيرية
الكبرى في قطاع غزة وأثرٌا عمى الستعداد الهؤسسي ضد الفساد" ،رسالة هاجستير ،الجاهعة

السالهية ،فمسطين.2011 ،

 العريشي ،هحهد بن سعيد هحهد" ،إهكاىية تطبيق اإلدارة اللكتروىية في اإلدارة العاهة لمتربية والتعميم
بالعاصهة الهقدسة (بىين)" .رسالة هاجستير ،اإلدارة التربوية والتخطيط .كمية التربية ،جاهعة أم

القرى .الههمكة العربية السعودية.2008 ،

 العياشي ،زرزار ،أثر تطبيق اإلدارة اللكتروىية عمى كفاءة العهميات اإلدارية ،هجمة القادسية لمعموم
القتصادية والدارية ،جاهعة القادسية ،هج، 15.العدد  ،18169171العراق.2013 ،
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 الغاهدي  ،يحيى " بىاء ىظام الكتروىي هتوافق هع األجٍزة الذكية لىقل البياىات والهعموهات هن
الهواقع الهيداىية إلى هراكز القيادة " ،رسالة هاجستير ،جاهعة ىايف العربية لمعموم األهىية ،الههمكة

العربية السعودية .2012 ،

 الفارس  ،سميهان " ،دور إدارة الهعرفة في رفع كفاءة أداء الهىظهات(دراسة هيداىية عمى شركات
الصىاعات التحويمية الخاصة بدهشق) "  ،هجمة جاهعة دهشق لمعموم القتصادية والقاىوىية ،الهجمد

 ، 26العدد الثاىي ،سوريا.2010 ،

 القاسم ،هحهد بن عبدهلل ،سياسات اهن الهعموهات ،سمسمة إصدارات هركز البحوث والدراسات ،كمية
الهمك فٍد الهىية ،السعودية .2005 ،

 الموح  ،ىبيل " ،تطور الٍياكل التىظيهية لمو ازرات الفمسطيىية وأثري عمى الكفاءة اإلدارية"  ،رسالة
هاجستير ،الجاهعة السالهية ،غزة ،فمسطين 2006 ،

 الهجمس القتصادي الفمسطيىي لمتىهية والعهار -بكدار" ،دور تكىولوجيا الهعموهات والتصالت
التىهوي وهكافحة الفقر في فمسطين" فمسطين .2008 ،

 الهراعبة ،تهارا" ،ها ٌو الحاسوب الموحي؟" ،الجاهعة األردىية .كمية الهمك عبدهللا الثاىي لمهعموهات،
جريدة الرأي ،الهؤسسة الصحفية الردىية ،عدد .2011-12-17

 الهمتقي الدولي الثالث حول تسيير الهؤسسات ،كمية العموم القتصادية والتسيير ،جاهعة هحهد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،ىوفهبر .2005

 باكير ،عمي حسين ،الهفٍوم الشاهل لإلدارة اللكتروىية ،اإلهارات ،هجمة آراء حول الخميج ،هركز
الخميج لألبحاث ،العدد.2006 ،23

 بسيسو ،هحهد " ،اثر تطبيق الدارة اللكتروىية عمى كفاءة العهميات الدارية في هشروع هسح
سجالت الالجئين الفمسطيىيين وكالة الغوث الدولية – غزة" ،دراسة هاجستير ،الجاهعة السالهية،
غزة ،فمسطين .2010

بن ساحة عمي  ،عبد الحهيد بوخاري ،التحرير الهالي وكفاءة األداء الهصرفي في الجزائر ،هجهع

هداخالت الهمتقى الدولي الثاىي حول األداء الهتهيز لمهىظهات و الحكوهات ،الطبعة الثاىية :ىهو
الهؤسسات و القتصاديات بين تحقيق األداء الهالي و تحديات األداء البيئي ،جاهعة ورقمة ،

الجزائر 23-22 ،ىوفهبر .2011

 بىات ،عبد القادر" ،ضغوط العهل واثرٌا عمى أداء الهوظفين في شركة التصالت الفمسطيىية في
هىطقة قطاع غزة" ،رسالة هاجستير ،الجاهعة السالهية ،فمسطين.2009 ،

 بورقبة ،شوقي" ،الكفاءة التشغيمية لمهصارف اإلسالهية دراسة تطبيقية هعاصرة" ،أطروحة دكتوراي
هىشورة ،جاهعة سطيف ،الجزائر.2011 ،
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 بوهايمة سعاد ،فارس بوباكور" ،أثر التكىولوجيا الحديثة لإلعالم والتصال في الهؤسسة القتصادية،
هجمة القتصاد والهاىجهىت ،العدد  ،3كمية العموم القتصادية وعموم التسيير ،جاهعة أب بكر بمقايد،

تمهسان ،الجزائر.2004 ،

 جعدي ،شريفة" ،قياس الكفاءة التشغيمية في الهؤسسات الهصرفية ( دراسة حالة عيىة هن البىوك

العاهمة بالجزائر  .")2012-2006أطروحة دكتوارة ،كمية العموم القتصادية والعموم التجارية وعموم
التسيير ،جاهعة قاصدي هرباح .الجزائر.2014 ،

 جمعود  ،هروان " وسائل هعالجة ضغط العهل لدى إداري الجاهعات في هحافظة الخميل وهؤشراتٍا
وىتائجٍا" ،هجمة جاهعة القدس الهفتوحة لألبحاث والدراسات هجمة عمهية هحكهة ،عدد ،12فمسطين

.2008 ،

 حهايل ،هاجد ،اىتشار الحواسيب الموحية والٍواتف الذكية وتطبيقاتٍا في هؤسسات التعميم العالي،
دراسة استطالعية .الهجمة الدولية لتصالت الجهعية العربية لمحاسبات .عدد خاص.2014 ،

 حىون ،ىادية هراد يوسف" ،درجة استخدام أسموب الٍىدسة اإلدارية في ههارسة العهميات اإلدارية في

الهدارس الحكوهية في هحافظات الضفة الغربية هن وجٍة ىظر الهديرين والهديرات" ،رسالة هاجستير
في الدارة التربوية ،كمية الدراسات العميا ،جاهعة الىجاح الوطىية ،ىابمس ،فمسطين.2010 ،

 رضوان ،رأفت" ،الحكوهة اللكتروىية" ،سمسمة هفاٌيم األسس العمهية لمهعرفة ،الهركز الدولي
لمدراسات الهستقبمية والستراتيجية ،العدد  ،5السىة األولى ،ىسخة الكتروىية.2005 ،

 شويدح ،هحهد " ،درجة ههارسة دائرة التربية والتعميم بوكالة الغوث الدولية بغزة لإلدارة اإللكتروىية
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ممحق رقم ()1

االستبانة بصيغتيا النيائية

جامعـــــــة األزىـــــــــر– غــــــــــــزة

عمــــــــادة الدراســــــــات العميــــــــا
كمية االقتصاد والعموم اإلدارية

قســــــــــــــــم إدارة األعمــــــــــــــــــال
استبيان
السادة األفاضل العاممون في شركات مجموعة االتصاالت الفمسطينية
السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو ،،،

حفظكم هللا ورعاكم ،،،

الموضوع :قائمة استقصاء

يتشرف الباحث أن يضع بين أيديكم استباىة إلجراء بحث بعىوان:

" األجيزة الذكية وعالقتيا بكفاءة العمميات االدارية

دراسة تطبيقية عمى مجموعة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة"
وذلك استكهال لهتطمبات الحصول عمى درجة الهاجستير في إدارة األعهال هن جاهعة األزٌر  -غزة .يشتهل هجتهع الدراسة
عمى جهيع ﺍلهسئَليو في هجهوعة ﺍلتصالﺕ ﺍلفمسﻁيىية في قطاع غﺯﺓ ههو يحهمَو ﺍلهسهياﺕ ﺍلَﻅيفية ﺍلتالية (هﺩيﺭﺍﹰ ،
ﺇﺩﺍﺭياﹰ ﺃَل ،رئيس وحدة  ،رئيس قسم ).

ل ذا أرجو التكرم هن سيادتكم بقراءة كل عبارة هن عبارات الستباىة ،ثم وضع عالهة (×) في الخاىة التي تهثّل وجٍة ىظركم
تدرج خهاسي (هوافق بدرجة كبيرة جدا ،هوافق بدرجة كبيرة ،هحايد ،هوافق بدرجة قميمة ،هوافق
ىحو ها ٌو قائم بالفعل وفق ّ
بدرجة قميمة جدا) .عمها بأن إجاباتكم سيتم هعالجتٍا بسرية تاهة وألغراض البحث العمهي فقط .يغ انؼهى ثأٌ

العمميات االدارية :هجهوعة هن الىشطة التي يهارسٍا القائهون باإلدارة في هختمف الهىظهات بغض الىظر عن ىوعيتٍا أو
حجهٍا ويشهل ذلك عهميات التخطيط والتىظيم والتوجيً والقيادة والرقابة هن أجل تحقيق ٌدف هعين.

الجياز الذكيٌ :و جٍاز إلكتروىي ،هرتبط بشكل عام بأجٍزة أخرى أو شبكات لسمكية عبر بروتوكولت هختمفة هثل
البموتوث ،والواي فاي ،والـ ـ  G3وغيرٌا  .كالٍواتف الذكية (هثل اي فون  ،)iPhoneوالتابمت ( Tablet PCsهثل اآلي باد) ،
والساعات الذكية  ،كذلك العصابات الذكية وسالسل الهفاتيح الذكية.
ىشكر لكم تعاوىكم ،وىؤكد لكم أن إلجاباتكم تأثي ار هٍها في دقة الىتائج وتحقيق أٌداف البحث.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

البــــاحـــــــث  :منذر رمضان المصري
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القسم األول :المعمومات العامة
 .1الجنس
 أىثى

 ذكر
 .2العمر
 20 سىة إلى أقل هن  30سىة

 30 سىة إلى أقل هن  40سىة

 40 سىة إلى أقل هن  50سىة

 50 سىة فأكثر

 .3الشركة التي أعمل بيا
 جوال

 التصالت

 حضارة

 بالهيديا

 .4المسمى الوظيفي (اختر اجابة واحدة من فضمك)
 هشرف

 هدير  /هساعد هدير

 رئيس قسم

 إداري

 هٍىدس هشرف

غير ذلك (الرجاء التحديد)--------- :

 .5عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
 أقل هن  5سىوات

 هن  5سىوات ألقل هن  10سىوات

 هن  10سىوات ألقل هن  15سىة

 هن  15سىة فأكثر

 .6المؤىل العممي
 دكتوراي
 دبموم هتوسط

 بكالوريوس

 هاجستير

 غير ذلك (الرجاء التحديد)------------- :

 .7التخصص العممي
ٌ ىدسة حاسوب  /تكىولوجيا هعموهات  /عموم حاسوب

 إدارة أعهال

 هحاسبة

 غير ذلك (الرجاء التحديد)------------- :

 .8ورشات العمل التي حصمت عمييا في مجال استخدام تطبيقات األجيزة الذكية
 ل يوجد

 يوجد (الرجاء تحديد العدد)----- :

 .9نظام تشغيل جيازك الذكي
 سيهبيان Symbian OS

 ويىدوز فون "ويىدوز هوبايل Microsoft Windows Mobile

 بالك بيري BlackBerry RIM

 األىدرويد Android

 ايفون Apple iPhone OS

 غير ذلك (الرجاء التحديد)------------- :
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القسم الثاني :األجيزة الذكية
التكرم بوضع اشارة ( )xفي خاىة الختيار لبيان درجة هوافقتك أو عدم
فيها يمي عبارات هتعمقة بهوضوع الدراسة ،الرجاء
ّ
هوافقتك عميٍا حسب توافرٌا في الشركة التي تعهل بٍا.

موافق بدرجة كبيرة جدا

.5

َغًح انجهبص انزكٍ ثبنزحذَضبد انجشيجُخ نًىاكجخ انزطىس انجشيجٍ انًغزًش

.6

َىفش انجهبص ايكبَُخ َمم انجُبَبد ويشبسكزهب ثغشػخ يُبعجخ.

.7

َغبػذ انجهبص انزكٍ فٍ رغُُش انطشق انزٍ اػًم ثهب اصُبء انؼًم

.8

َغبػذ انجهبص انزكٍ فٍ رىاصهٍ ثشكم افضم يغ انؼبيهٍُ

.4

موافق بدرجة كبيرة

.3

َىفش انجهبص انزكٍ عؼخ رخضٍَ كبفُخ نؼًهُخ رخضٍَ انًؼهىيبد انخبصخ ثبنؼًهُبد
االداسَخ انًخزهفخ.
َذػى انجهبص انزكٍ انًغزخذو ايكبَُخ انىصىل نخذيخ االَزشَذ ثشكم يغزًش .

محايد

.2

َذػى انجهبص انزكٍ رُضَم رطجُمبد اداسَخ يزؼذدح.

موافق بدرجة قميمة

.1

اعزخذو جهبص ركٍ ثبنؼًهُبد االداسَخ .

موافق بدرجة قميمة جدا

م

المحور االول  :خصائص الجياز الذكي

أخرى (من فضمك أذكرىا)............................................................................................ :

موافق بدرجة كبيرة جدا

.12

يساٌم وجود التطبيقات الهختمفة لمجٍاز الذكي في تشجيع القيام بالعهميات الدارية.

.13

تتهيز التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي بالسرعة في اداء العهميات.

.14

يؤدي استخدام التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي لمقدرة عمى حل الهشاكل.

.15

توفر التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي إهكاىية أداء العهل هن أي هكان
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موافق بدرجة كبيرة

.11

توفر تطبيقات الجٍاز الذكي طرق هختمفة إلىجاز العهميات الدارية.

محايد

.10

تساعد التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في اداء هٍام عهميات ادارية هختمفة.

موافق بدرجة قميمة

.9

رزىافك رطجُمبد انجهبص انزكٍ يغ انجىاَت انًخزهفخ نهؼًهُبد االداسَخ.

موافق بدرجة قميمة جدا

م

المحور الثاني  :التطبيقات المتوفرة لمجياز الذكي

.16

ان التطبيقات الهتوفرة بالجٍاز الذكي هحددة الصالحيات لمعاهمين.

.17

تساٌم التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في تحسين هستوى أداء العاهمين

.18

ان التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي تساعد في الىتٍاء هن العهل بالوقت الهىاسب .

.19

تزيد التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي هن كفاءة العهميات اإلدارية.

.20

تساٌم التطبيقات الهتوفرة لمجٍاز الذكي في تىظيم أعباء عهمي اليوهي .

.24

َذػى َظبو انزشغُم رشغُم انؼذَذ يٍ انزطجُمبد االداسَخ.

.25

َىفش َظبو انزشغُم اشؼبساد نهزطجُمبد انًخزهفخ ثشكم عشَغ ويُبعت.

.26

َظبو انزشغُم لبدس ػهً رشغُم انؼذَذ يٍ انزطجُمبد فٍ َفظ انىلذ.

موافق بدرجة كبيرة جدا

.23

َزى رحذَش َظبو انزشغُم ثطشَمخ عههخ ثًب َزُبعت يغ انزطىس انزكُىنىجٍ انًغزًش.

موافق بدرجة كبيرة جدا

.29

َإدٌ رىفش انشجكبد ئنً عشػخ ئَجبص انًهبو االداسَخ.

.30

رغبهى انشجكبد انًغزخذيخ وثشكم كجُش فٍ صَبدح كفبءح انؼًهُبد االداسَخ.

.31

رغبهى شجكبد االرصبل انًزىفشح فٍ انزجبدل انكفىء نهًؼهىيبد.

.32

رؼذ انشجكبد انًزىفشح نهجهبص انزكٍ شجكبد ايُخ رىفش انحًبَخ االيُُخ نهًؼهىيبد

.33

رغبػذ انشجكبد انًزىفشح نهجهبص انزكٍ ػهً رحغٍُ ػًهُبد االرصبل االداسٌ داخم
انششكخ انزٍ أػًم ثهب

.34

أعزخذو خذيخ انذخىل نإلَزشَذ يٍ خالل ششَحخ خط انجىال
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موافق بدرجة كبيرة

.28

رًزبص انشجكخ انًزىفشح نهجهبص انزكٍ فٍ انششكخ ثغشػخ االرصبل.

محايد

.27

رزُبعت انشجكخ انًزىفشح نهجهبص انزكٍ يغ احزُبجبد انؼًم.

موافق بدرجة قميمة

الشبكات التي يعمل عمييا الجياز الذكي

موافق بدرجة قميمة جدا

المحور الرابع:

موافق بدرجة كبيرة

.22

َىفش َظبو انزشغُم عهىنخ انىصىل ئنً انؼذَذ يٍ انزطجُمبد االداسَخ.

محايد

.21

َىفش َظبو رشغُم انجهبص انزكٍ األدواد انزٍ أحزبجهب فٍ أداء اػًبنٍ االداسَخ.

موافق بدرجة قميمة

System

موافق بدرجة قميمة جدا

المحور الثالث :نظام التشغيل الخاص بالجياز الذكي Operating

موافق بدرجة كبيرة جدا

.5

أػًم ػهً أسشفخ انغجالد ثطشَمخ رغهم انشجىع انُهب.

.6

أسالت عُش انؼًم يٍ حٍُ ألخش نزحمُك جىدح األداء.

.7

أؤدٌ انخذيبد انًطهىثخ يٍُ ثبنشكم انصحُح وانًطهىة.

.8

احشص ػهً اٌ ركىٌ عجالد ويؼبيالد انًغزفُذٍَ خبنُخ يٍ االخطبء.

.9

ايزهك انًؼشفخ انزبيخ نإلجبثخ ػهً اعئهخ واعزفغبساد انًغزفُذٍَ .

.10

ارفهى االحزُبجبد انًحذدح نهًغزفُذٍَ واعؼً انً رحمُمهب.

.11

نذٌ انمذسح نزحًم يغإونُخ االػجبء انُىيُخ نهؼًم.

.12

انزضو وارمُذ ثأَظًخ ولىاٍَُ انؼًم.

.13

نذٌ انمذسح ػهً انزكُف ػُذ حذوس حبالد طبسئخ فٍ انؼًم.

.14

اَغك يغ انضيالء إلَجبص انًهبو انًخزهفخ فٍ انؼًم.

.15

اثزل انجهذ انكبفٍ إلَجبص اػًبنٍ ثطشَمخ صحُحخ.

.16

ثايكبٍَ اٌ أؤدٌ يهبيٍ يٍ اٌ يكبٌ ثبنؼبنى.

.17

اهزى ثًشبكم انًغزفُذٍَ واجُت ػهً اعزفغبسارهى.

.4

شك ارً لحسن تعاونكم
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موافق بدرجة كبيرة

.3

أرخز ئجشاءاد رصحُحُخ فٍ حبل وجىد اخزالف ثٍُ األداء انفؼهٍ وانًؼبَُش
انًىضىػخ نألداء
أعؼً ئنً انزحغٍُ انًغزًش نإلجشاءاد اإلداسَخ نهزمهُم يٍ األخطبء فٍ انؼًم.

محايد

.2

ألىو ثزمذَى انخذيبد حغت يغزىي انجىدح انًزىلؼخ نهًغزفُذ يٍ انخذيخ

موافق بدرجة قميمة

.1

أَجض اػًبنٍ انًطهىثخ يٍُ ثبنىلذ انًحذد.

موافق بدرجة قميمة جدا

م

كفاءة العمميات اإلدارية

ممحق رقم ()2

قائمة المحكمين
م.

مكان العمل

اسم المحكم

.1

د .وائل ثابت

جاهعة األزٌر – غزة

.2

د .شادي التمباىي

جاهعة األزٌر – غزة

.3

د .ساهي ابو ىاصر

جاهعة األزٌر – غزة

.4

د .هحهد فارس

جاهعة األزٌر – غزة

.5

د .ىٍاية التمباىي

جاهعة األزٌر – غزة

.6

د .عمي الىعاهي

جاهعة األزٌر – غزة

.7

د .احهد هحهود

جاهعة األزٌر – غزة

.8

د .هاجد الف ار

الجاهعة السالهية – خاىيوىس

.9

د .ياسر الشرفا

الجاهعة السالهية – غزة

.10

د .وسيم الٍبيل

الجاهعة السالهية – غزة

.11

د .رشدي وادي

الجاهعة السالهية – غزة

.12

د .ىافذ بركات

الجاهعة السالهية – غزة

.13

د .حاتم العايدي

الجاهعة اإلسالهية – غزة

.14

د .جالل شبات

جاهعة القدس الهفتوحة -غزة

.15

د .هحهد ابو الجبين

جاهعة القدس الهفتوحة-شهال غزة

.16

د .خميل هاضي

جاهعة غزة – غزة

.17

غصون هسعود

هجهوعة التصالت الفمسطيىية
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ممحق رقم ()3

كتاب تسييل ميمة إلى مجموعة االتصاالت الفمسطينية
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