
 2021( 2)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء الموظفين في وزارة الشباب

The impact of ICT on the performance of staff in the Ministry of 

Youth of Jordan 

 

 محمد البدور

Mohamed Al - Badour 

 ردنية، عمان،وزارة الشباب االقسم تكنولوجيا المعلومات، مديرية إعداد القيادات الشبابية، 

 االردن

Information Technology Department, Youth Leadership Development 

Directorate, Jordanian Ministry of Youth, Amman, Jordan 

 mfb1982mfb@hotmail.comالباحث المراسل:  

 (5/5/2019(، تاريخ القبول/ )21/1/2019تاريخ التسليم: )

 

 ملخص

إلى تعرف اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اداء الموظفين في الدراسة  هذه هدفت

ولجمع البيانات تم تطوير ( موظف، 100كونت عينة الدراسة من )وقد ت االردنية،  وزارة الشباب

 استبانة للتعرف إلى اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اداء الموظفين في وزارة الشباب،

اثر تكنولوجيا المعلومات انخفاض قها وثباتها، وتوصلت الدراسة إلى: وتم التأكد من صد

ودرجة عد البيانات، البرامج، واالتصاالت على اداء الموظفين في وزارة الشباب لبعد التدريب، قوا

متوسطة لبعد شبكات االتصال. كما أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

ى اداء الموظفين في درجة اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عل( (α=0.05مستوى الداللة 

 باختالف الجنس، المؤهل العلمي. في وزارة الشباب، 

 : تكنولوجيا المعلومات واالتصال، االداء، وزارة الشباب.الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of information and 

communications technology on the performance of staff in the Ministry of 

youth of Jordan, the sample of the study consisted of (100) employees, and 

to collect the data, a questionnaire was developed to Identify the impact of 

information and communications technology on the performance of staff 
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in the Ministry of youth, and was the results also showed that there were 

no significant differences at the level of α=0.05 in the degree of impact of 

ICT on the performance of employees in the Ministry of youth, by gender, 

scientific qualification.  

Keywords: Information and Communication Technology, 

Performance, Ministry of Youth. 

 

 مقدمةال

أثرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحياة البشرية بشكٍل كبير، فمنذ الثورة الصناعية 

بدأ اإلنسان بتطوير اآلالت والمعدات التي تسّهل من عمله، ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات قفزت 

ر من جهة والرفاهية من جهة أخرى، حيث كانت األعمال قديماً البشرية قفزة نوعية نحو التطوّ 

تقام داخل المكاتب باستخدام األوراق والمعامالت بشكل يدوي مما يؤدي إلى استغراقها وقتاً طويالً 

إلنهائها، وبعد دخول التكنولوجيا عالم األعمال أصبحت االتفاقيات والمعامالت تقام من أّي مكان 

  .الغة، وبالتالي فإّن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األثر الكبير في حياتنافي العالم وبسرعة ب

ً وأ ً في تطوير الفرد أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلعب دوراً هاما ساسيا

ذ يسهم في استيعاب إ ،الغههمية بألذا بات االهتمام بتكنولوجيا ذو  ،ءوالجماعة بل والبشرية جمعا

 اليوم المؤسسات نأو زمانية .ذلك أة من المعلومات بسرعه بدون حواجز مكانية كميات كبير

صبحنا في عصر التكنولوجيا والمعلومات أجديداً من المنافسة فيما بينها، حيث  الً تواجهه شك

واالتصاالت التي غيرت مجرى الحياة في جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث 

لزيادة تكنولوجيا المعلومات  االتجاهن إ و االقتصادية.أما يسمى بالعولمة المالية  ساعدت على نشر

العصر  لطبيعةدارة المعاصرة وذلك لمالئمتها حد االتجاهات الحديثة في اإلأفي المؤسسات يعتبر 

 داء البشريٍ التصاالت في تطور األاذلك، وتسهم تكنولوجيا المعلومات والحالي الذي تستوجب 

ورفع مستوى الجودة  ل،ها في رفع مستوى الكفاءة في العمكبير وواضح من خالل مساهمت بشكلٍ 

نسانية ،ومساهمتها في المساعدة في اتخاذ في العمل، وحل المشكالت التي تتعلق بالمهارات اإل

 القرارات الهامة، وتوفيرها للوقت والجهد.

ت اليوم، ومدى حاجة الناس إليها في ولم يَعُد يخفى على أحٍد أهميّة االتصاااااالت في كّل أوقا

الحياة اليومّية وأثناء إنجاز األعمال الروتينّية، فال يسااااااتطيع أحد أن يتره هاتفه الذكي في البيت 

العمل، فباإلضااااااافة إلى المكالماتت الهاتفّية والفيديوّية التي تُجرى من خالل الهاتتف، ويخرج إلى 

متنقّل يسااتطيع الشااخز تخزين ما يرغب عليه من جهاز حاسااوب  أصاابح هذا الهاتتف عبارة عن

الشااااابكة  جه من معلوماٍت من خالل الربط معمعلوماٍت مهمة، كما أنّه يحصااااال على كل ما يحتا

 .(2007 )ابو السن، العنكبوتيّة
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ربطت تكنولوجيا االتّصاالت الناس معاً وجعلت العالم كأنّه قريةٌ صغيرةٌ يستطيع الشخز 

 يتنقلوني العالم والتحدّث إليه بالصوت والصورة، فقديماً كان الناس أن يصل إلى أي شخٍز ف

لوا  معلومة لشخٍز ما، كما أّن الصعوبات الجغرافيّة التي تتواجد في الأياماً وشهوراً حتى يوصت

ولكن اآلن أصبح الوقت ال يأخذ أكثر  التنقّل،بعض المناطق كانت تُسّبب عائقاً كبيراً أمام سهولة 

التطّور التكنولوجي في االتصاالت أدى إلى تنمية األفراد ان  .(2005بوتن،) من الثانيةمن أجزاٍء 

وتطويرهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، ولكن التطّور سالٌح ذو حدين فيجب استخدام هذا التطّور 

 بطريقٍة صحيحة وإيجابية.

 خصائص التكنولوجيا

 منها ما يلي تتميز التكنولوجيا بمجموعة من الخصائز نذكر

 .التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته -

 .التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة -

 .التكنولوجيا عملية تشتمل مدخالت وعمليات ومخرجات -

 .التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العمليات الخاصة بالتصميم، التطوير واإلدارة -

 .أي أنها حالة من التفاعل النشط المستمر بين المكوناتالتكنولوجيا عملية ديناميكية  -

 .التكنولوجيا هادفة تسعى للوصول إلى حل المشكالت -

 )سكاوى، التكنولوجيا متطورة ذاتيا تستمر دائما في عمليات المراجعة، التعديل والتحسين -

2003). 

 مشكلة الدراسة

جهة صعوبة االتصال وانتقال ن تكنولوجيا المعلومات واالتصال هي السالح المناسب لمواإ

المعلومات سواء داخل أو خارج المؤسسة، فامتاله التكنولوجيا الحديثة أمر البد منه ولكن وجب 

 دقتها، فإذا  لكالتحكم الجيد فيها، ألن هدف أي مسير هو وصول المعلومة في وقتها وكذ

ة يتطلب استخدام عناها، إذ أن الحصول على المعلومة الجيدماختل شرط من شروطها فقدت 

كفاءات ومهارات عالية إلى جانب االستخدام الجيد لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وهذه 

مسؤولية أي مؤسسة وذلك من خالل جميع وظائفها )من تخطيط للقوى العاملة، استقطاب، اختيار، 

المعلومات واالتصاالت ثر تكنولوجيا أ لمعرفة  ؛لذا جاءت هذه الدراسة تدريب، تقيم األداء، ...إلخ(.

وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتلخز بالسؤال  وزارة الشباب االردنية داء الموظفين في أعلى 

 .وزارة الشباب االردنيةأداء موظفي على واقع ما تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال تي: اآل
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 وأسئلتها الدراسة هدف

أداء  تكنولوجيا المعلومات واالتصال على درجة تأثيرلتهدف هذه الدراسة إلى التعرف 

الوقوف على مظاهر الثورة الجديدة لتكنولوجيا  من خالل وزارة الشباب االردنيةموظفي 

 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:المعلومات واالتصال، 

 ؟ردنيةاال أداء موظفي وزارة الشبابواقع ما تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على  .1

لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  α = 0.05ى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو .2

 تعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي(؟ االردنية على أداء موظفي وزارة الشباب

الديموغرافية وذلك ي )الجنس( دون غيرة من العوامل، ويعزى إختيار العامل الديموغراف

ل التي تفرض وجود مراكز شباب يشرف عليها موظفين شباب، ومراكز شابات يشرف لطبيعة العم

عليها موظفات، بعض مهام وزارة الشباب تقتضي المبيت في معسكرات وبيوت شبابية وهذا 

يناسب الذكور اكثر من االناث. ويفسر اختيار العامل الديموغرافي )المؤهل العلمي( بسبب تدني 

 مقارنة مع من لديهم مؤهالت علمية، العامة لدى من هم دون المؤهل الثانويالمهارات التكنولوجية 

يحملون مؤهالت علمية افضل ممن هم باإلضافة الى الدقة والسرعة في االنجاز تكون لدى من 

 العامة. دون الثانوية

 الدراسةأهمية 

تيجة لهذه شهد العالم تطورات في كافة مجاالت الحياة وخاصة في المجال التكنولوجي، ون

التطورات ظهر عصر جديد أال وهو عصر التكنولوجيا الحديثة )تكنولوجيا المعلومات 

أن البعض  ذلكأصبحت المؤسسات تواجه نوع جديد من المنافسة لم تعرف من قبل،  إذ ،(واالتصال

مجرى الحياة في جميع النواحي  ههذا الوضع بالثورة الجديدة التي غير اصطلح على تسمية

 .ادية واالجتماعية والثقافيةاالقتص

 ويؤمل من هذه الدراسة أن تفيد نتائجها:

 تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات  في المؤسسات. .1

أهمية التكنولوجيا في التأثير على كفاءة المنظمات وتطورها بشكل عام، سواء في القطاع  .2

 العام أو الخاص.

  Information & Communicationة المؤسسات من خالل استخدامزيادة كفاءة وفاعلي .3

Technology على المؤسسة. في كافة وظائف إدارة الموارد البشرية مما يعود بالنفع 

 وتعريفاتها اإلجرائيةمصطلحات الدراسة 

هي اإلبداع والخلق باإلضافة إلى االقتباس واالستيعاب، فالتكنولوجيا عبارة عن  لتكنولوجيا:ا

ميع االختراعات واالبداعات الالزمة لعملية التطور االقتصادي واالجتماعي، والتي تتم من خالل ج

 (.2003 )مكاوي، مراحل النمو المختلفة



 247ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد البدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2021( 2)35سانية( المجلد المجلد علوم اإلنـــــــــــــ

بيانات تم تنظيمها ومعالجتها لكي تصبح ذات معنى للمستخدم، يحتاج  :المعلومات

وتحسين عملية اتخاذ  ،أجل تطويرالمستخدمين لتلك المعلومة من أجل اتخاذ القرار المناسب أو من 

قرار مناسب عندما تزداد كمية  اتخاذالقرار بشكل عام فإن المستخدمين للمعلومات يتمكنون من 

 (.2002 حنا،ونوعية المعلومات المتوفرة )

تقييم نشاط الوحدة االقتصادية في ضوء ما توصلت إلية من نتائج في نهاية فترة   داء:األ

 (.2001 ون سنة )حنفي،حالية معينة عادة تك

"مجموعة من األجهزة واألدوات التي توفر عملية تخزين  :تكنولوجيا المعلومات واالتصال

المعلومات ومعالجتها ومن ثم استرجاعها وكذا توصيلها بعد ذلك عبر أجهزة االتصاالت المختلفة 

 .(2001 )برنوطي،إلى أي مكان في العالم واستقبالها من أي مكان في العالم 

 حدود الدراسة

خالل العام وزارة الشباب االردنية  مركز اقتصرت الدراسة الحالية على العاملين في

2017/2018. 

 محددات الدراسة

تحددت نتائج هذه الدراسة في ضوء صدق األداة التي يتم اعتمادها ودرجة ثباتها، وإن النتائج 

عات المتماثلة، كما تحددت النتائج في ال تعمم إال على المجتمع الذي سحبت منة العينة والمجتم

ضوء أمانة المستجيبين وموضوعتيهم عند اإلجابة عن فقرات األداة التي تم استخدامها في هذه 

 الدراسة.

 ظريناألدب ال

تناول األدب النظري أهم الموضوعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومنها ما يتعلق 

 .االردنية وظيفي، وزارة الشبابداء التكنولوجيا المعلومات واالتصال، األ

يتم االستفادة منها في  إذتستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العديد من المجاالت؛ 

المعامالت، والعمليات االقتصادية، والمجتمعية، والشخصية؛ فقد عملت هذه التكنولوجيا على تغير 

كما أنّها ساعدت في التنمية االقتصادية  كيفية عمل الناس، وكيفية تواصلهم، وتعاملهم، وحياتهم،

ً لوجه، إلى التفاعالت في  ونمو األعمال، وساعدت في االنتقال من االجتماعات الشخصية وجها

عملت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (،العالم الرقمي، وهو ما يطلق عليه )بالعصر الرقمي

عملت على توفير  وقدعمال التجارية، على توفير التكاليف، والفرص، ووسائل الراحة في األ

عمليات تجارية مؤتمتة للغاية، كما عملت على خفض التكاليف، وثورة البيانات الكبيرة، التي تقوم 

المنظمات بتحويل الكم الهائل من البيانات التي تولدها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى رؤى 

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل: التسوق تقود منتجات وخدمات جديدة، وتطبيقات تدعم ت

لى الوسائل المستخدمة إلنتاج وتخزين إتكنولوجيا المعلومات تشير (. 2005 ختي،ب) عبر اإلنترنت

 .(Michel, 1990) استرجاع وتخزين معلومة سواء أكانت بشكل كالمي أو سماعي أو صورة
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وفقا لعدة أسس وكل تصنيف يندرج عنه توجد عدة تصنيفات للتكنولوجيا أنواع التكنولوجيا: 

 عدة أنواع نذكر منها ما يلي:

 لتكنولوجيا على أساس درجة التحكمأوال: تصنيف ا

التكنولوجيا األساسية: هي تكنولوجيا تمتلكها المؤسسات الصناعة، ودرجة التحكم فيها كبيرة  .1

 . جدا

 أو عدد محدودة من تكنولوجيا التمايز: هي عكس النوع السابق، تملكها مؤسسة واحدة .2

)قدورة،  المؤسسات الصناعية، وهي التكنولوجيا التي تتميز بها عن بقية منافسيها المباشرين

2006.) 

 .(2006قدورة، ) ثانيا: التصنيف التكنولوجيا على أساس موضوعها

 في المنتوج النهائي والمكونة له. المحتوةتكنولوجيا المنتوج: وهي التكنولوجيا  .1

لوب اإلنتاج: وهي تلك المستخدمة في عمليات التصنع، وعمليات التركيب تكنولوجيا أس .2

 والمراقبة.

تكنولوجيا التسيير: وهي الخدمة في معالجة مشاكل التصميم، التنظيم، وتسيير تدفقات  .3

نظم دعم القرارات، نظم دعم المديرين،  البرامج والتطبيقات التسييرية( :أمثلتها الموارد، ومن

 ... إلخ(.

 التي تستخدم في نشاطات التصميم، كالتصميم بمساعدة الحاسوب.هي  لوجيا التصميم:تكنو .4

ونقلها،  تكنولوجيا المعلومات واالتصال: هي التي تستخدم في معالجة المعلومات والمعطيات .5

وتتزايد أهميتها باستمرار نظرا للدور الذي تلعبه في عملية التسيير، وتعتمد على جمع وبث 

 المعلومات.

 (.2006)قدورة،  ثا: تصنيف التكنولوجيا من زاوية أهميتها التنافسيةثال

أيضا التكنولوجيا القاعدية، وهي جد مهمة لممارسة  التكنولوجيا األساسية: ويطلق عليها .1

النشاط، كما أنها واسعة االستعمال من طرف المؤسسات، وتكون معروفة لدى المنافسين 

وليس لديها القدرة على تحقيق التميز، غير أن ضرورة وبالتالي لم يعد لها تأثير تنافسي، 

التحكم فيها مهم جدا للمؤسسة بغرض استمرارها كمنافس فعال بين المنافسين عادة تكون هذه 

 التكنولوجيا في نهاية حياتها )مرحلة التراجع(.

ق التكنولوجيا الرئيسية: ويطلق عليها أيضا التكنولوجيا المفتاح، ألنها مازالت في طري .2

درجة تحكم المؤسسة فيها عالية واالستغالل من طرف المؤسسة، وهي في مرحلة النضج، 

ولها وقع تنافسي كبير، وتمكن المؤسسة من إضافة خواص جديدة على المنتجات وتحقيق 

 مستوى نشاط عال، وليس عليها منافسة كبيرة ألن المنافسين في مرحلة البحث عنها.
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في المستقبل، ومازالت في مرحلة التجربة في  الرئيسةتكنولوجيا التكنولوجيا الرائدة: وهي ال .3

شكل نموذج فقط، وتعطي إمكانيات كبيرة للمؤسسة لكن تحقق األداء المتميز، وهي التي تحدد 

 مستقبل المؤسسة.

التكنولوجيا الوليدة: ويطلق عليها أيضا التكنولوجيا الجنينة، فهي تكنولوجيا في مرحلة البحث  .4

التميز والتنويع غير  ا عدد محدود جدا من المؤسسات، وقدرتها الكامنة في تحقيقويتحكم فيه

 .(2006) قدورة، أكيدة، غير أنه بإمكانها تحقيق مزايا تنافسية مستقبال

 (.2007 )الالمي، رابعا: تصنيف التكنولوجيا على أساس محل استخدامها

 يها ذات مستوى عال من الكفاءةتكنولوجيا مستخدمة داخل المؤسسة: وتكون درجة التحكم ف .1

 .والخبرة وبفضلها تكون المؤسسة مستقلة عن المحيط الخارجي

هذه التكنولوجيا داخل المؤسسة ألسباب أو  تكنولوجيا مستخدمة خارج المؤسسة: عدم توفر .2

 .تجعلها ترتبط بالتبعية للمحيط الخارجي، وموردي أو مقدمي تراخيز استغاللها أخرى،

 تصادر المعلومام

 (.2005، ختيب) تتعدد مصادر الحصول على المعلومات وفيما يلي نذكر أبرزها

عن طريق مالحظة األحداث  ةمعين ةالمالحظة: يمكن الحصول على أجوبة جزئية لمشكل .1

 المرتبطة بها.

التجربة: وذلك عن طريقة إخضاع مصادر المعلومات )األنشطة، األفراد، اآلالت، ... إلخ(  .2

 م، وكلما كان تصميم التجربة جيدا كانت النتائج موثوق فيها.لتجارب تخضع للحك

المسح: وهو مصدر معلومات غني يحتاج إلى التخطيط الجيد وخاصة فيما يخز إعداد قوائم  .3

 االستبيان واختيار العينة، ويكتسي هذا المصدر أهمية بالغة في الدراسة التسويقية.

والتي تعد مصدر هام جدا خاصة من خالل  المؤسسة: من خالل مختلف التقارير التي تعدها .4

 ما توفره من معلومات حول تصحيح االنحرافات ومعالجة المشكالت التي تواجهه المؤسسة

 (.2003 سكاوي،)

من مكاتب  البيئة الخارجية للمؤسسة: تتمثل في المعلومات التي يمكن الحصول عليها .5

ات خاصة أو حكومية، لكن يجب البحوث، اإلحصاء، االستشارات والنشرات المختلفة لهيئ

توخي الحذر في استعمال مثل هذه المعلومات وال يجب اعتبارها في جميع األحوال صحيحة 

بصفة مطلقة، كما أن تعدد مصادر المعلومة الواحدة مفيد جدا في تقييم مدى دقتها وتمثيلها 

 (.2005)بختي،  للواقع
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 المعلومات أنواع

: غالبا ما تجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلة محل البيانات والمعلومات األولية .1

الدراسة من مصادرها األولية، والتي لها أهمية أكثر من المصادر الثانوية، نتيجة الختالف 

التنظيم وخصائز الصناعة وطبيعتها، باإلضافة إلى المجاالت الوظيفية المختلفة، وذلك عن 

 (.2002 )المغربي، عالقةطريق االتصال المباشر بالجهة ذات ال

بيانات رياضية إحصائية،  عنالبيانات والمعلومات الكمية والنوعية: البيانات الكمية عبارة  .2

تبرز عالقات محددة بين عدد من العوامل أو المتغيرات، وهي تتميز بدقتها ألنها تقوم على 

فهي عبارة عن  ؛يةاألرقام واإلحصائيات والنسب المحددة. أما البيانات والمعلومات النوع

تقييمات أو تقديرات غير محددة األرقام، لذلك تتميز عن البيانات الكمية بأنها معرضة 

لألخطاء التي تكون في الغالب نابعة من التقديرات الشخصية لألفراد، والتي قد يشوبها 

 ارالنسيان أو التحيز أو عدم الموضوعية أو عدم التوافق والمالئمة الحتياجات متخذ القر

 .(2002 المغربي،)

اآلراء والحقائق: تتمثل في اآلراء التي يقدمها خبراء ومستشارو الوحدات االستشارية، والتي  .3

 (.2007 )النجار، تتضمن

االقتراحات والتوصيات التي تقدم للمدير، والتي تساهم إلى حد كبير في إلقاء المزيد من  .4

لمتعلقة بها وربطها ببعضها وبيان مدى تحديد الحقائق ابالضوء على المشكلة محل الدراسة 

 ضرورتها تمهيدا للوصول إلى البديل الذي يحقق الهدف.

 معلومات منظمة: وهي معلومات مركبة بطريقة تجعل وسيلة االتصال تامة دون غموض، .5

سهلة اإلرسال بدون  أخطاء وبتكلفة أقل وهو االتصال اآللي الذي ال يعطي فيه اإلنسان قيمة 

 (.2007 جار،الن( إضافية

معلومات قابلة للتنظيم: تخز المعلومات التي لديها قيمة معلومة ولكن غير منظمة وغير  .6

 .(2007 لنجار،ا( مقننة، أي أن قيمتها معروفة ولكن طريقة إرسالها وتطبيقها ليست جيدة

معلومات غير منظمة: تخز الثروة الكامنة للفرد وتكون المعلومات غير معروفة وغير  .7

كما هي ستكون  ليست كمية راسخة في عقل ووجدان كل فرد، وإذا تم إرسالهامنظمة و

غامضة ومعقدة، فهي خليط من المشاعر واألحاسيس، أما بالنسبة للمجموعة فتتمثل في 

 (.2003 )سكاوي، الخبرة، االنتماء واالبتكار

 خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 التصال بعدّة مميزات نذكر منها:تتميز التكنولوجيا الجديدة لإلعالم وا

 خر مع إمكانية التحكم في نظام االتصال.القدرة على نقل المعلومات من وسيط أل .1
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القدرة على استخدام وسائل اتصالية في أي مكان مثل الهاتف النقال حيث يمكن االنتقال من  .2

 األجهزة الثابتة إلى األجهزة المتنقلة.

تصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلى جماعة وتعني أن الرسالة اال الجماهيرية .3

 معينة وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي.

 االنتقال من اللغة الواحدة إلى اللغات المتعددة. .4

 االنتقال من تكنولوجيات التنوع إلى تكنولوجيات التكامل في االتصال. .5

يصبحوا أغنياء وللمبتدئين بأن يكونوا يمكن لثورة المعلومات أن تمنح فرصة للفقراء بأن  .6

 .(2004 )بومايلة، بوباكور، محترفين ومنافسين حقيقيين

 إن من أهم عوامـل نجـاح المؤسسـات المعاصـرة هـو اهتمامها بالعنصـر البـشـري 

 الكبيرةوبمــدى تحقيق رغباتـه وآماله، فبقاء المـؤسسـات واسـتمـرار في ظـل المنـافسـة العالمية 

، ار جـلـب عاملين أكفـاء فـقـطولكن ال يكفي للبقاء واالستمـر. مـرهـون بـهـذا الـعنصر الشديدةو

 باستمـرار وتحسينهتقييم أدائهم  طرقمستــواهم وذلك عن  وتحسينبــل يـجـب االهتمـام بـهـم 

(2001 ,Gara, Steven.) 

األكفاء  كاختباراإلدارة  ياساتلستقييم األداء في المؤسسة: الحصول على المعلومات الالزمة 

من أجل رفع مستوى  تدريبيةومنحهم مكافآت أو معرفة األسوأ من أجل القيام بحمالت  للترقية

اكتساب باع الحاجة إلثبات الذات و. هذه العملية مهمة أيضا لألفراد ألنها تساعدهم على إتاألداء

على ذو األداء  دقيقساعد على تعرف بشكل االحترام اآلخران. أما بالنسبة لإلدارة فهو مهم ألنه ي

المنخفض وكذا ذو األداء الجيد حتى نتمكن من تحسين مستوى أداء الضعفاء واستفاد من أداء 

الجيدين، وأن تنمي المنافسة بين األفراد ليحققوا نتائج أفضل باستمرار. كذلك التقييم الجيد والدقيق 

عد  الحواف.والتنمية تخطيط القوي العاملة  تدريبال سياساتألداء يسهل مهمة الرؤساء في رسم 

تقييم األداء في رفع  أهميةوسيلة لضمان عدالة األحكام على كفاءة وفعالية األفراد. كذلك تكمن 

 )سلطان، مستوى العالقة بين الرئيس المشرف ومرؤوسيه أي ينتج عنه التفاهم والتعاون بينهما

1993). 

  محددات األداء

 :يألداء فيما يلتتمثل محددات ا

  العمل، وقد يكون هذا الدافع قويا أو ضعيفا دافعيةالدافعية الفردية: يجب أن تتوفر لدى الفرد. 

  إليهالقدرة على أداء العمل المعين: يجب ان يتوفر في الفرد القدرة على أداء العمل الموكل. 

 :مة، ألنه يوجد أفراد يجب غلى الفرد أن يدره ويفهم دوره في المنظ إدراك الدور والمكانة

 . (2001 )رواية، ويكون مقبوال فائقةيبذلون جهودا 
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 االردنية وزارة الشباب

ترجمة لرؤى وتطلعات جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم في إيجاد جيل من الشباب المسلح 

لثقافية بعيدا بالمعرفة والعلم واالنتماء، ليكون شريكا فاعال في بناء حياتنا السياسية واالقتصادية وا

عن التطرف والغلو، وفقا لما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور هاني الملقي، وتنفيذا 

للتوجيهات الملكية في كتاب التكليف فيما يتعلق بالشباب ونقتبس منه "وأما قطاع الشباب، فإنه 

لسنوات الماضية من افتقار بحاجة إلى اهتمام حكومي أكبر نظراً لما عاناه العمل الشبابي خالل ا

للرعاية الكافية، التي تساعد الشباب على إيجاد فرص الحياة الكريمة. لذا يجب الحرص على 

دعمهم وتمكينهم، وتحفيزهم على اإلبداع واستثمار طاقاتهم. فهم محور مسيرتنا التنموية واللبنة 

مستمر، ورعاية القيادات الشابة  األساسية في بناء أردن المستقبل. وال بد من التواصل معهم بشكل

وتأهيلها لحمل المسؤولية، وإيجاد جيل من الشباب المسلح بالمعرفة والعلم واالنتماء، ليكون شريكا 

 فاعال في بناء حياتنا السياسية واالقتصادية والثقافية بعيدا عن التطرف والغلو

/ohttp://www.moy.gov.j. 

هدف الوزارة إلى وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الالزمة إلنجاز المهام المناطة 

 تمثيل الوطن بشكل مشرف وفي كافة المحافل العربية والقارية والدولية.بها 

بناء المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير اإلمكانيات الالزمة لها بما يكفل تحقيق األهداف 

 المرجوة منها.

تنمية روح اإلخوة والتعاون والصداقة بين بالدنا والبلدان الشقيقة والصديقة من خالل اللقاءان 

 .الشبابية والرياضية

 الوزارة مهام

العمل على تطوير الهيئات األهلية التابعة للوزارة ودعمها والسعي المستمر بها نحو المستوى  -

 المنشود دولياً في مجال التنظيم واإلدارة.

فيذ البرامج الالزمة لرفع كفاءات الشباب وقدراتهم في نطاق مهام الوزارة وذلك وضع وتن -

بالتنسيق مع الهيئات الشبابية والرياضية ذات االختصاص وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات 

 والمؤسسات ذات العالقة بمجال التربية والرعاية.

ظمات العربية واإلسالمية واإلقليمية تنمية العالقات الخارجية والتعاون الفني مع الدول والمن -

 واالستفادة منها في تطوير أنشطة الوزارة.

 إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير القطاع الشبابي والرياضي. -

تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة في كافة المجاالت والمهارات والمستويات ومتابعة  -

 توفيرها .

http://www.moy.gov.jo/
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عن نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء حسب إعداد تقارير سنوية  -
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 الدراسات السابقة

 تم تناول الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.

ى واقع تكنولوجيا المعلومات هدفت الى الوقف عل ( دراسة2016أجرى بوعقال )

واالتصاالت المستخدمة في المنظمات، وتحليل اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على فاعلية 

وقياس اثرها في زيادة قدرة المؤسسة على   اداء المنظمات في تحقيق اهدافها وتحسين عملياتها،

مات واالتصاالت في اداء لمعلوزيادة االستثمار والكشف عن طبيعة العالقة بين تكنولوجيا ا

منهج الوصف التحليلي وذلك لمالئمته لطبيعة ال. ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنظمات

استبانة على افراد عينة  (50)اذ تم توزيع لجمع البيانات  استخدام االستبانة كأداة وتم، الدارسة

ت تكنولوجيا لى العديد من النتائج: ساهماستبانة. وتوصلت الدراسة ا (45)الدراسة واسترجع منها 

مستوى  علىفي تحقيق النمو واالستدامة من خالل كم المعلومات  المخزن  الملومات واالتصاالت

ان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتمثل بشكل اساسي  قاعدة البيانات وتسخيرها للمستقبل،

ات في لى تسهيل وايصال ونقل وحفظ المعلوملشبكة االنترنت واستخداماتها المتعددة التي تسعى ا

، ادى استخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت الى تسحين االداء اسرع وقت ممكن وباقل تكلفة

ان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتطورة باإلضافة الى توفير تدريب  البنكي،

 لى فاعلية وكفاءة االداء.متخصز للموظفين للتعامل مع هذه الوسائل وما ادى ا

( دراسة هدفت الى بيان انعكاس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (2016يحاوي وأجرى 

على تنمية الموارد البشرية في المؤسسة والوقوف على وضعية الموارد البشرية بالمؤسسة 

 ،التحليليالوصفي واالسلوب دراسة تم استخدام المنهج الجزائري سونلفاز. ولتحقيق اهداف ال

 تمعامال، وقد )30واشتملت عينة الدراسة )معتمداً على االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات 

واستخدم الباحثان. وخلصت  ( فردا منهم،25اختيار العينة بصفه عشوائية والذين تم استجابة )

العديد من  الدراسة الى مجموعه من النتائج من أهمها: تستند عملية الموارد البشرية على

وتساهم تكنولوجيا  تنمية الموارد البشرية وتنمية الكفاءات،، االستراتيجيات منها التدريب

المعلومات في تنمية الموارد البشرية بشكل كبير، تهتم مؤسسة سونلفاز اهتمام كبير في تنمية 

 مواردها البشرية باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات.

راسة هدفت الى الوقوف على مظاهر الثورة الجديدة ( د2016عبدالوهاب ) أجرىو

وظيفة أساسية وحساسة في المؤسسة اال وهي وظيفة إدارة  لمعلومات واالتصال علىلتكنولوجيا ا

وذلك من خالل معرفة تأثير هذه التكنولوجيا على وظائفها، ولتحقيق أهداف  الموارد البشرية،

االستبانة  استخدم الباحثو لي باعتباره المنهج االنسبالتحليو لدراسة تم استخدام المنهج الوصفيا

كأداة لجمع البيانات، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية إذ شملت جميع الموظفين العاملين 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من  ( عامل. 398في إدارة سونلفاز بوالية خنشلة وكان عددهم )

http://www.moy.gov.jo/
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المعلومات واالتصال دور كبير في تطوير عملية االتصال النتائج من أهمها: تلعب تكنولوجيا 

 يعد االعالن أقوى االسباب االتصال التسويقي تأثيرا في اقناع الزبون على الشراء، التسويقي،

تعلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تنشيط االقتصاد وإنعاشه بتسريع حركة 

معيارا فعاال في قياس مدى تقدم األمم وتطورها  النمو، تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اقتصاديتها، إذا عملت على إدماج التكنولوجيا ضمن عمليات التسيير، للتكنولوجيا بصفة عامة دور 

في زيادة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فترفع من 

 احتماالت دخولها االسواق العالمية.

ثر استخدام تكنولوجيا المعلومات أى بحث إلدراسة هدفت ( 2015طويهري )وأجرى 

الباحث  واستخدم إنتاج الكهرباء بتيارت باالعتماد، واالتصال على أداء الموارد البشرية لدى شركة 

، وتكون مجتمع الدراسة من البياناتستبانة كأداة لجمع واستخدم االالمنهج الوصفي التحليلي، 

لى النتائج إالدراسة خلصت و ،عامل (189)عينة الدراسة  ، اذ بلغتعامل في الشركة (230)

نتاج الكهرباء بتيارت العامل المحفز إيعد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال شركة  التالية:

 ويوجد تباين في أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات  ،أداءهفي تنمية قدرات المورد البشري وتحسين 

واالتصال في أداء المورد البشري في الشركة وفقا لمتغيري الجنس والمستوى التعليمي لصالح 

بالنسبة لألقدمية والدرجة الوظيفية، الذكور وحاملي شهادة ليسانس وعدم وجود األثر على األداء 

اج توجد عالقة وطيدة بين التدريب على استخدام تكنولوجيا وأداء المورد البشري في شركة إنت

 الكهرباء بتيارت.

( دراسة هدفت الى بيان دور تكنولوجيا المعلومات لتحسين ادارة 2013) وأجرى باسي

الموارد البشرية في مصحة الفرابي. واشتملت عينة الدراسة على اراء مديري وموظفي ادارة 

استخدام ولتحقيق هدف الدراسة تم   ،( عامل26الموارد البشرية  بمصحة الفرابي البالغ عددهم )

 عبر عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها واختبار مدى صحى الفرضيات، ، المنهج الوصفي التحليلي

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها: إن  اذ تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات،

انها ال تقوم اال  ،المصحة تعتمد بدرجة عالية على تكنولوجيا المعلومات في مختلف انشطتها

وجود ارتباط قوي بين اللجوء الى   ،بتكوينات بهذا المجال بالرغم من توفر مخصصات مالية

ان اعتماد على تكنولوجيا المعلومات في ادارة الموارد  ،تكنولوجيا المعلومات واستعمال الشبكات

بيق االدارة ان تط ،البشرية يحسن ادائها ويعمل على تطويرها من خالل جعلها خالقة للتنمية

 االلكترونية للموارد البشرية في عدة مجاالت يؤدي الى االعتماد على عدة برمجيات.

( دراسة هدفت الى التعرف على اثر تكنولوجيا المعلومات في االداء 2011واجرى خريس )

المدرسي في اجهزة الخدمة المدنية في االردن. لتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج 

 ،اذ تم التأكد من صدقها وثباتها  حيث تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات،  ،التحليلي الوصفي

( موظفاً وموظفة في اجهزة الخدمة المدنية، وأظهرت نتيجة الدراسة 173وتكونت عينة الدراسة )

 ،ناتوقواعد البيا ،وجود عالقة ذات داللة احصائية بتوظيف تكنولوجيا المعلومات )البرمجيات

 αوالشبكات(. على رضا العاملين, عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

( لتحقيق رضا العاملين المادية، ادارة الموارد البشرية لتكنلوجيا المعلومات )المكونات 0.05=<
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 α >=0.05بأجهزة الخدمة المدنية، وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

قواعد البيانات، الشبكات في فعالية األداء  البرمجيات،الموارد البشرية،  كنولوجيا المعلومات،لت

 المؤسسي.

إلى التعرف على أثر استخدام التكنولوجيا على أداء  هدفتدراسة  (2010العتيبي )وأجرى 

قة على الموارد البشرية ومعرفة مختلف أنظمة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية المطب

النتائج التالية: استخدام  إلىالدراسة  وخلصت  موظفا، وتم استخدام المنهج التحليلي الوصفي، (72)

واضح لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في إدارة الموارد البشرية ، وإدراه تام لفوائدها المتعددة، 

التطوير واالتصال والتعلم ومدى تأثيرها على وظائف هذه اإلدارة خاصة إذا تعلق األمر بالتدريب، 

 اإللكتروني.

االنترنت وتكنولوجيا ( دراسة هدفت لتعرف على أثر 2003)، Balon, Trkman وأجرى

المعلومات في حياتنا، وكيفية االتصال والتعلم والعمل، كيفية تغير االنترنت وتكنولوجيا المعلومات 

العمل وإدارة الموارد البشرية ، وخاصت لنمط حياة االنسان وطريقة تفكيره، وأثر ذلك التغير على 

الدراسة الى مجموعة من النتائج منها: تغير طرق السيطرة والرقابة على الموظفين ، تغير طرق 

 إدارة المعلومات واستغالل المعرفة، تغير بنية عمل المنظمات وتوجهها نحو العولمة.

 التعليق على الدراسات السابقة 

واساليبها  ،وأدواتها ،وأهدافها ،ة أنها تنوعت في موضوعاتهاويالحظ من الدراسات السابق

وعليها يمكن القول ان الدراسات السابقة كان لها دور مهم في تعزيز الدراسة الحالية وإنضاج 

أن لتنوع الدراسات  ،رغم وجود بعض االختالفات في األهداف أو األدوات او االساليب ،مسارتها

أكسب الباحث سعة بكل جوانب الدراسة فيما يتعلق بأثر تكنولوجيا  ،ةالسابقة وتناولها جوانب كثير

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في تطوير اداة  ،المعلومات واالتصاالت على االداء الوظيفي

واستخدم المعالجات  ،ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية ،والتعرف على نتائجها ،جمع البيانات

وفي تدعيم بعض اآلراء المتعلقة باالطار النظري. وبالنظر الى الدراسة  ،ةاالحصائية المناسب

يالحظ ان الدراسة الحالية تميزت عن الدراسات السابقة ،  راسات السابقةدالحالية وما يميزها عن ال

والتي درست أثر تكنولوجيا المعلومات  –في حدود علم الباحث  –في كونها تعد الدراسة األولى 

 ت على اداء موظفي وزارة الشباب األردنية.واالتصاال

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وذلك لمالءمته لطبيعة  :منهج البحث المستخدم

 الدراسة، واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.

 لعام مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مركز الوزارة تألف: مجتمع الدراسة

 وفقا إلحصائيات مديرية الشؤون اإلدارية.، ( موظف130والبالغ عددهم ) 2017/2018

من العاملين في  (100) تم الحصول على عينه عشوائية من مجتمع الدراسة: عينة الدراسة

 ( استبانة.100مركز الوزارة، وبلغ عدد االستبانات المسترجعة )
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 .توزيع عينة الدراسة المديرية :(1جدول )

 النسية عدد االستبانات المديرية

 %30 30 الشؤون االدارية

 %22 22 الشؤون المالية

 %7 7 الشؤون الهندسية

 %5 5 تطوير االداء المؤسسي

 %6 6 الرقابة الداخلية

 %12 12 الشؤون الشبابية

 %4 4 االندية والهيئات الشبابية

 %7 7 العالقات

 %4 4 االعالم

 %3 3 المنظمات

 %100 100 جموعالم

أداة الدراسة الحالية والمتمثلة باستبانة ، وذلك بعد االطالع  بتطويرقام الباحث  أداة الدراسة: 

 .2005)) (، بختي،2006) دب التربوي والدراسات ذات الصلة كدراسة رايس،على األ

رة عش( فقرة، تم عرضها على 40ولية من )تكونت أداة الدراسة بصورتها األصدق االداة: 

صبحت أ، وتم إجراء التعديالت البنائية واللغوية بناء على مالحظات المحكمين، بحيث ينمحكم

 .  ربعةأ ( فقرة، موزعة على مجاالت24األداة مكونة في صورتها النهائية من )

( موظف، 20تم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من ) للتحقق من ثبات األداة،: ثبات االداة

وبعد مضي ثالث اسابيع  (،20-1الدراسة، وذلك بإعطائهم ارقاماً متسلسلة من )من خارج عينة 

تم تطبيق االستبانة على العينة نفسها، وباألرقام ذاتها التي أعطيت في المرة األولى، ثم تم حساب 

  ( بين العالقة المحصلة في المرتين.Personمعامل بيرسون )

 .الت األداةألفا لمجا كرو نباخقيم معامل : (2جدول )

 معامل الثبات البعد

 78. البرامج

 72. قواعد البيانات

 91. شبكات االتصال.

 94. التدريب

 متغيرات الدراسة

 اسة على المتغيرات االتيةاشتملت الدر
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اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : تصورات عينة الدراسة لواقع المتغيرات المستقلة

 .ة الشباب االردنيةوزارداء الموظفين في أعلى 

 :تيةالدراسة على المتغيرات الوسطية اال: وقد اشتملت المتغيرات المستقلة الوسطية

 الجنس وله فئتان: ذكر وأنثى. .أ

، بكالوريوس، متوسطدبلوم  ثانوية عامة فما دون،مستويات ) ربعةأ المؤهل العلمي: وله .ب

 .(دراسات عليا

ثر تكنولوجيا أهو: واقع  متغير تابع واحد،واشتملت الدراسة على  المتغيرات التابعة:

 .وزارة الشباب االردنيةداء الموظفين في أالمعلومات واالتصاالت على 

 صائيةالمعالجة االح

 تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. لإلجابة عن السؤال األول:

وتم   t- testدام تحليلاستخوnormality test فحز  تمو لإلجابة عن السؤال الثاني:

 .الستخراج الفروق One Way Anovaحادي استخدام تحليل التباين األ

 حسابيةمعيار الحكم على المتوسطات ال

داء الموظفين في أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على ألغايات الحكم على درجة 

 الل تطبيق المعادلة التالية:مقياس لكرت الخماسي من خ اعتمدت الباحث .وزارة الشباب االردنية

  =عدد الفئات÷ )عدد الفئات =(، طول الفئة = المدى  4= 1-5المدى 

  =( . 0.79)أضف كل مرة  0.8= 5÷4طول الفئة 

  غير متوفرة / ضعيفة جدا.  1.80الفئة االولى اقل من 

 ( :ضعيفة.2.59 -1.80الفئة الثانية ) 

 ( : متوسطة.3.39 -2.60الفئة الثالثة  ) 

 ( عالية.4.19 -3.40ئة الرابعة : )الف 

 ( عالية جداً.4.20 -5: )الفئة الخامسة 

 عرض النتائج ومناقشتها

اإلجابة عن أسئلتها، وعلى بفيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدارسة الحالية وذلك 

 النحو اآلتي:

المعلومات واالتصال  تأثير تكنولوجياما واقع  النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه:

 ؟وزارة الشباب االردنية على أداء موظفي 
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لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد 

 الرتبة

لواقع تأثير تكنولوجيا المعلومات  والرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (3جدول )

 .موظفي وزارة الشباب االردنية  على أداءواالتصال 

 الرتبة الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 البعد

رقم 

 المجال

 3 شبكات االتصال 2.62 57. 1 متوسط

 2 قواعد البيانات 2.10 .61 2 ضعيف

 4 التدريب 2.03 .53 3 ضعيف

 1 البرامج 1.92 .57 4 ضعيف

 ككل الدرجة الكلية لألبعاد 1.97 53.  ضعيفة

( أن ما واقع  تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء موظفي 3إذ تبين من نتائج جدول )

(، 53.( وانحراف معياري )1.97) ؟ جاءت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابيوزارة الشباب االردنية 

( 57.)( وانحراف معياري 2.62في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) شبكات االتصالوقد جاء بعد 

( وانحراف معياري 2.10في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) قواعد البيانات بعد، وجاء متوسطةبدرجة 

( وانحراف 1.97) خيرة بمتوسط حسابيفي المرتبة األ البرامج بعد، وجاء ضعيفة( و بدرجة .61)

 بعاد السابقة:األ وفيما يلي توضيح لكل بعد من. ( و بدرجة ضعيفة.53معياري)

والدرجة لتقديرات أفراد عينة والرتبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (4ول )جد

 . البرامجالدراسة على 

رقم 

 الفقرة
 الفقـرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 71. 2.70 البرمجيات مع التعامل في عالية كفاءة للعاملين 4

 ضعيف 2 88. 2.14 العمل مشاكل حل على المستخدمة جالبرام تساعد 3

6 
 بالسهولة المستخدمة البرامج إجراءات تتميز

 والوضوح
2.11 .96 3 

 ضعيف

5 
 التي النشاطات كافة تغطي المستخدمة البرامج

 بها المؤسسة تقوم
1.97 .87 4 

 ضعيف

 ضعيف 5 74. 1.79 الحواسيب لحماية كفؤة برامج المؤسسة لدى تتوفر 1

2 
 المستخدمة البرامج تحديث على اإلدارة تعمل

 باستمرار
1.76 .81 6 

 ضعيف

 ضعيفة  572. 1.92 البعد ككل
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لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ( يبين ذلك.4المعيارية والجدول )

ت متوسطاتها بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي بعد البرامج ككل جاء ان فقرات )4يتبين من جدول )

وذلك في المرتبة االولى  (.للعاملين كفاءة عالية في التعامل مع البرمجياتوتصدرت الفقرة ) ،(1.92)

تعمل اإلدارة على تحديث ، هذا وقد جاءت الفقرة )المتوفرة إلنجاز المهام البرامجألقدمية وبساطة 

لعدم علم ومعرفة مسؤولي تبة االخيرة في مستوى ضعيف ( في المرالبرامج المستخدمة باستمرار

 .اإلدارات بما هو جديد في مجال البرمجيات

 : قواعد البيانات البعد الثاني

لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 .المعيارية

والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(5جدول )

 .الدراسة على قواعد البيانات 

رقم 

 الفقرة
 الفقـرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

10 
 في الالزمة والمعلومات البيانات قواعد تتوفر

 الوقت المناسب
  متوسطة 1 74. 2.75

9 
 البيانات قواعد توفرها التي المعلومات

 وطبيعة المشاكل التي تواجه الوزارة. تناسبت
 ضعيفة  2 85. 2.30

12 
هناه سهولة في مشاركة المعلومات مع جهات 

 خرى في الوزارة.أ
 ضعيفة  3 97. 2.27

11 
 تمتاز البيانات قواعد توفرها التي المعلومات

 . بالوضوح
 ضعيفة  4 88. 2.11

8 
 معلومات توفر المؤسسة بيانات قواعد

 . حديثةو صحيحة
 ضعيفة  5 94. 2.05

 ضعيفة  6 76. 1.94 . دقيقة معلومات توفر المؤسسة بيانات قواعد 7

 ضعيفة - 61. 2.10 البعد ككل

ان فقرات بعد قواعد البيانات ككل  جاءت متوسطاتها بدرجة ضعيفة  بمتوسط 5) يتبين من جدول )

 )الوقت المناسب في الالزمة لمعلوماتوا البيانات قواعد تتوفر(، وتصدرت الفقرة )2.10حسابي )

همية توفر البيانات والمعلومات بسرعة للمساعدة في إنجاز العمل أالى  ولى وهي تشيرفي المرتبة األ

( في انات المؤسسة توفر معلومات دقيقة، هذا وقد جاءت الفقرة )قواعد بيفي الوقت المحدد هوتسليم

ة العاملين في المؤسسة بدقة المعلومات التي يحصلون خيرة في مستوى ضعيف لعدم قناعالمرتبة األ

 بدقة.  المعلومةالى عدم معرفة بعض الموظفين بكيفية الحصول على  باإلضافة عليها،
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 : شبكات االتصالالثالثالبعد 

 لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة   طات الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوس :(6جدول )

 . الدراسة على شبكات االتصال

رقم 

 الفقرة
 الفقـرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة  1 65. 3.18 هناه سهولة في التعامل مع نظام الشبكات 18

16 
 لتسجيل اإلنترانت الداخلية الشبكة تستخدم

 االتصاالت داخل المؤسسة
 متوسطة  2 69. 3.17

15 
 من توسع إنترنت شبكة الوزارة على تتوفر

 مستوى تعامالتها
 متوسط  3 97. 3.00

17 
تحرص الوزارة على تزويد وتدريب العاملين 

 بكل ما هو جديد في مجال الشبكات
 متوسط 4 98. 2.89

14 
تصال في تعتمد الوزارة على شبكات اال

 إيصال المعلومات إلى مستعمليها
 متوسطة  5 1.16 2.65

13 
 إنجاز في اإلنترنت شبكة الوزارة من تستفيد

 معامالتها
 ضعيفة  6 827. 2.06

 متوسطة - 57. 2.62 البعد ككل

 متوسطةككل جاءت متوسطاتها بدرجة  شبكات االتصالان فقرات بعد ( 6يتبين من جدول )

في المرتبة   )هناه سهولة في التعامل مع نظام الشبكات (، وتصدرت الفقرة )2.62بمتوسط حسابي )

، هذا وقد بشكل وسهولة التعامل بها الداخلية والشبكة باألنترنتوذلك لتوفر شبكات لالتصال االولى 

 ( في المرتبة االخيرة في مستوىتستفيد الوزارة من شبكة اإلنترنت في إنجاز معامالتهاجاءت الفقرة )

 وذلك لضعف استخدام المراسالت اإللكترونية بين موظفين مركز الوزارة. ضعيف 

 البعد الرابع: التدريب

 لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
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ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2021( 2)35سانية( المجلد المجلد علوم اإلنـــــــــــــ

ت أفراد عينة والرتبة والدرجة لتقديرا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (7جدول )

 . الدراسة على التدريب

رقم 

 الفقرة
 الفقـرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

22 
تواكب محتويات برامج التدريب التغيرات 

 التي تطرأ داخل وخارج الوزارة.
 متوسطة  1 70. 2.71

23 
تتوفر مواد التدريب بأشكال متنوعه بحيث 

 تناسب الجميع
  ضعيف 2 2.09 2.42

21 
تمكن الموظفين من تبادل معارفهم ومهاراتهم 

 بسهولة.
 ضعيف 3 75. 2.34

24 
يراعى في عقد الدورات التدريبية  -22

 ظروف الموظفين
 ضعيف 4 82. 2.27

20 
يستفيد الموظفون من دورات التدريب  -18

 التي يتلقونها.
  ضعيف 5 80. 1.81

19 
دها تتحسن برامج التدريب التي تق -17

 الوزارة باستمرار
 ضعيف  6 743. 1.79

 ضعيف - 53. 2.03 البعد ككل

بمتوسط  ضعيفةككل  جاءت متوسطاتها بدرجة  التدريبان فقرات بعد 7) يتبين من جدول )

تواكب محتويات برامج التدريب التغيرات التي تطرأ داخل وخارج (، وتصدرت الفقرة )2.03حسابي )

لالعتماد الخارجي لموظفي الوزارة من جهات حكومية وغير لى وذلك في المرتبة االو (الوزارة

( في المرتبة تتحسن برامج التدريب التي تقدها الوزارة باستمرار، هذا وقد جاءت الفقرة )حكومية

 وذلك لعدم اعتماد قسم التدريب على االحتياجات التدريبية لكل مديرية.خيرة في مستوى ضعيف األ

 الثاني ثانياً نتائج السؤال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:

تعزى  وزارة الشباب االردنيةلتكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء موظفي  α = 0.05مستو

ية حساب المتوسطات الحساب؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم  لمتغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي(

" للعينات المستقلة إلجابات افراد عينه الدراسة Tكما تم استخراج اختبار "واالنحرافات المعيارية، 

وزارة الشباب االردنية تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء موظفي لتقديرات لدرجه توافر 

 حيث كانت النتائج كاآلتي: تبعاً لمتغير الجنس،
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 حسب متغير المسمى الجنس

للعينات  " Tحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم استخراج اختبار"تم 

المعلومات واالتصال على  تكنولوجيالدرجه توافر المستقلة إلجابات افراد عينه الدراسة لتقديرات 

 ( يوضح ذلك.8والجدول ) تبعاً لمتغير الجنس، وزارة الشباب االردنية أداء موظفي 

لدرجه توافر تكنولوجيا المعيارية واختبار "ت"  واالنحرافاتلمتوسطات الحسابية ا :(8جدول )

 س .تبعاً لمتغير الجن المعلومات واالتصال على أداء موظفي وزارة الشباب االردنية

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 " ت "

 مستوى

 الداللة

 60. 1.92 59 ذكر البرامج
.078. .180 

 52. 1.91 41 أنثى

 61. 2.11 59 ذكر قواعد البيانات
.266 .726 

 61. 2.08 41 أنثى

 59. 2.60 59 ذكر شبكات االتصال
-.378- .968 

 56. 2.64 41 أنثى

 57. 2.02 59 ذكر التدريب
-.103- .100 

 46. 2.03 41 أنثى

 53. 1.97 59 ذكر الدرجة الكلية
.078 .180 

 52. 1.91 41 أنثى

( إلى عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 8تشير النتائج في الجدول )

(α=0.05 ) وزارة الشباب االردنية لدرجه أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء موظفي

ً لمتغير الجنس عدم توفير حصائية إلة عزو الباحث السبب في عدم وجود فروق ذات داليوقد ، تبعا

المتطلبات الالزمة لتفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الوزارة من برامج وشبكات وتدريب 

 وشبكات اتصال بشكل فعال بين الموظفين بشكل عملي.

 حسب متغير المؤهل العلمي

ب وزارة الشباتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات موظفين 

تبعاً وزارة الشباب االردنية لدرجة أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء موظفي االردنية 

 .( يوضح ذلك9المؤهل العلمي، والجدول )لمتغير 
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المعيارية واختبار "ت" لدرجه توافر تكنولوجيا  واالنحرافاتلمتوسطات الحسابية ا(: 9جدول )

 المؤهل العلميتبعاً لمتغير  ي وزارة الشباب االردنيةالمعلومات واالتصال على أداء موظف

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد المؤهل المجال

 49. 1.97 36 ثانويه ما دون البرامج

 45. 1.83 18 دبلوم متوسط

 61. 1.79 34 بكالوريوس

 72. 2.25 12 دراسات عليا

 52. 2.19 36 ثانويه ما دون قواعد البيانات

 56. 2.13 18 دبلوم متوسط

 61. 1.88 34 بكالوريوس

 76. 2.41 12 دراسات عليا

 64. 2.47 36 ثانويه ما دون شبكات االتصال

 49. 2.72 18 دبلوم متوسط

 56. 2.72 34 بكالوريوس

 48. 2.62 12 دراسات عليا

 42. 2.12 36 ثانويه ما دون التدريب

 41. 1.94 18 دبلوم متوسط

 60. 1.88 34 بكالوريوس

 65. 2.29 12 دراسات عليا

 43. 2.04 36 ثانويه ما دون الدرجة الكلية

 42. 1.88 18 دبلوم متوسط

 59. 1.83 34 بكالوريوس

 67. 2.27 12 دراسات عليا

( وجود فروقاً ظاهرية بين متوسطات الحسابية  لتقديرات موظفين 9تشير النتائج في الجدول )

وزارة الشباب االردنية ة الشباب لدرجة أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء موظفي وزار

على أدراسات عليا( على الدرجة الكلية على  صحاب فئه )أتبعاً لمتغير المؤهل العلمي إذ حصل 

 (،2.04( يليهم اصحاب فئة)ثانويه ما دون(  إذ بلغ متوسطهم الحسابي )2.27متوسط حسابي بلغ )

(تم  α=0.05حصائية عند مستوى )إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إولتحديد فيما 

 (.10تطبيق تحليل التباين األحادي وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )
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ب وزارة الشباالحسابية لتقديرات موظفين  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (10جدول )

تبعاً  وزارة الشباب االردنيةلدرجة أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء موظفي  االردنية

 . لمتغير المؤهل العلمي

 التباين مصدر البعد
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 "ف" قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 693. 3 2.079 بين المجموعات البرامج
2.197 .093 

 315. 96 30.281 داخل المجموعات

  99 32.360 الكلي

قواعد  075. 2.975

 البيانات

 1.053 3 3.160 بين المجموعات

 354. 96 33.988 داخل المجموعات

  99 37.147 الكلي

شبكات 

 االتصال

 440. 3 1.319 بين المجموعات
1.329 .269 

 331. 96 31.741 داخل المجموعات

  99 33.060 لكليا

2.496 .064 
 التدريب

 673. 3 2.019 بين المجموعات

 270. 96 25.891 داخل المجموعات

  99 27.910 الكلي

 الدرجة

 الكلية

 672. 3 2.015 بين المجموعات

 275. 96 26.423 داخل المجموعات 069. 2.440

  99 28.438 الكلي

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 10أظهرت النتائج في الجدول )

(α=0.05 على درجات لتقديرات موظفين ) لدرجة أثر تكنولوجيا وزارة الشباب االردنية

تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، وقد  وزارة الشباب االردنية المعلومات واالتصال على أداء موظفي 

نها تقليدية أبالموظفين في الوزارة تتصف  يعود السبب إلى ان المهام والواجبات المطلوبة من

عدم توظيفها و( Microsoft office) على استخدام البرامج المكتبية وتعتمد بشكل أساسي

، وموظفين ذو كفاءة وخبرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تتطلب مؤهالت علمية 

 .في العمل ةواسع
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 النتائج

تصاالت في وزارة الشباب االردنية من اجل رفع االداء استخدام تكنولوجيا المعلومات واال .1

 لدى موظفين وزارة.

عدم وجود فروقات في استجابة الموظفين في الوزارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .2

 .وفق متغيرين )الجنس /المؤهل العلمي(

 .قوجود ضعف واضح قواعد البيانات والبرامج االلكترونية والتدريب من حيث التطبي .3

 التوصيات

 .اداء موظفي وزارة الشباب االردنيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال لرفع  .1

 تطوير الكادر البشري في الوزارة من خالل استقطاب خبراء في مجال التطوير والتدريب .2

 .وعقد دورات تدريبة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 حفيزهم للمحافظة على مستوى االداء.االهتمام بالعاملين في الوزارة وت .3

اكبة لتطور العمل في وزارة الشباب لكترونية لبيئة العمل موإ العمل على توفير برامج .4

 .االردنية

 في الوزارة. العمل على توفير قواعد بيانات مطورة ومحدثة تالئم طبيعة العمل .5

  .العمل على تحديث شبكة االتصاالت في الوزارة لرفع كفاءة .6
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