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 مقدمة
يددوا ح لددلخ حاتددوحلو حالب حيددا ة ددلا الحددا  حاحنوحددوا الددل وبت ا فيددل حاحنل حددلو ة ددلا 
تل ا، يوا ح حالدلخ لادل ودة ةا لادلوا و يديء توح  ولدم حاتدوحلون ايدة تب حلمدلاي  حاحوللدا 

 حاحمددوتوحا  ددت حاو يدديء ةلوددو ل ول دده حاوددو  حتوددل،  راددم ةمددة  حا  دد ة حاددر  الدده للايددل  
ةول،  حةو رام لتحل يةفع اطةينا هره حاح دليي  حدب تلليدا،  و يدة حاةيلدا حاودت ونحدخ  يودل حدب 

 تلليا تتةىن  يحبب و ويح رام  يحل يلت:
حإلاوحدددلو الدددل  –ح دددة  حتودددل  –حدددب ليدددة طةيندددا حاح دددليي ،  يمددد و حاةلدددوحب حاتلحيدددا  أواًل:

حاح ليي  حاحلايا ةوو   ةض حاةقلةا الل حاحلخ حانلء،  ةلاولات  وت وةبز الدل حاطةي دا حاودت 
يدددوء ةودددل حإلتلدددله ة دددض حاتظدددة ادددب حا يحدددا حاحوةوةدددا اليدددذ،  حدددل يتدددو  اتدددذ حدددب   دددلة،  ادددرام 

يبدب هددرح يتل دة حاودو  حددب احليدا قيدل  حلوح   ددت حاحمدل اا حاحلايددا اللب حدلو   دطن،  اددء 
حا وددع ح يددةح  الفددوخ  ددت ظددخ وةتددت حةددلوة حإلوحةا حانلحددا حاو ليويددا،  حاوددت و بددو الددل حإلاوددزحء 

  حاوقا، حاوةط حاحلات،  حا  حاو  حإلفةح حو حا لت تيان
حدددب ليدددة حاةيلدددا،   دددو وندددةض حاتحددد رل حاو ليدددو  احنظدددء حالب حدددلو إلتو دددلوحو  دددويوا  ثانياااًا:

مددويل  حاحدد حطتيب  حتتلددلض تويفددا زيددلوا وةفددا حاحةبزيددا،  ادد وء حة تددا حإلفددةح حو حإلوحةيددا،  ح 
حمو ى حا  ا  دت حلوح  حالبد حت،  قدو توى رادم لادل ظود ة حالةبدلو حإل داليا  دت حإلوحةا 
حانلحدددا،  رادددم ةأوتدددلخ ت بدددلة لوحةيدددا فويدددوا ةليدددة و دددةح حالب حدددلو تب دددة بلدددل ا،  ح فودددا 

ا الحددا ةلقددخ قددوة حددب حاحددلخ،  وددء حاوحددلو ةددلاح حطب،  وةبددز الددل حاتوددلل ،  و ددوء ت وددخ قيحدد
تح رل قطلع حلاحلخ الل تطله  حمع  دت حانويدو حدب حالب حدلو الدل حمدو ى حاندلاء،  رادم 
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اول يددده حاحزيدددو حدددب حاحمدددل اا ادددب حاتودددلل ،  حاولبيدددو الدددل حا دددلل يا  حابلدددل ا  حااحةبزيدددا  يحدددل 
 ينة  ةد "حإلوحةا حانلحا حافويوا"ن

حانلحددا حافويددوا حإلاوحددلو الددل وبت ا فيددل حاحنل حددلو  حإلو ددللو  يوطلدد  تحدد رل حإلوحةا 
بددلوحا ةليمدديا اول يدده تهددوح ول،  وةودد  الددل راددم ظودد ة تحدد رل فويددو ادد وح  حالبدد حت ينوحددو 

 ولمديب  حانلحدا حاتدوحلو و دويء قدوةحو اونزيزالل وبت ا فيل حاحنل حلو  حإلو للو ب ميلا 
 ت ودخالحدا  تدوحلو ولمديب حاتدوحلو حانلحدا  و دويء  او قندلو حاحد حطتيب،  وةفا حإلموفلةا

 هد  حدل يمدووةع ودة ةا وطد ية تمدلاي  قيدل   و يديء توح  حاتدوحلو  ،حد حطتيبلا لت دل ل    تب دة
 حالب حيا حاحنوحوا الل وبت ا فيل حاحنل حلون

  هدف الدراسة
حمددددوتوحء حالب حددددلو اوبت ا فيددددل حاحنل حددددلو  حلو ددددللو وددددة ةا لوحيددددا ال يددددلء ت ددددةح 

ةنحلوددل، ةددخ  ات ددةح  للمددحل   ددت حاةتيددا حاولويددا حا طتيددا حاوددت ي دد ء اليوددل حات ددلط حلقو ددلو  
حإلوحةا حالب حيددددددا   دددددد ل  اتددددددوحلو لب حيددددددا تودددددد   حلفوحددددددلات،  حلوحا حاةليمدددددديا او ييددددددة 

ى رادددم لادددل ظوددد ة تهدددوح  فويدددوا،  ووطلددد  حلهدددوح   قدددو تو ، (OECD, 2003)ت ودددخ
 ن  ةلاوة ةا ح لييمل  فويواحافويوا 

 قددددو وةتددددو ةنددددض حالب حددددلو حلمددددلاي  حاحلايددددا او يدددديء حاحتددددل ع حاحمددددوحوا حددددب وبت ا فيددددل 
حاحنل حلو حالب حيا، اية تب حا يل  حاحلات ل ي لح الونةية اب بل ا حاحتل ع حاحمدوحوا حدب 

و، ارام ووو  هره حاوةحما لال لموتوحء تحلرل تفلح حادتظء بللدو ح دليي  وبت ا فيل حاحنل حل
حلوح  حاوت حاةيلا حاوبت ا فيا حافويوا ا وح  حالب حت،  رام ةنوحل ونةودو حاح دليي  حاحلايدا 

 النويو حب ت فا حا   ةن
   تنظيم البحث

 يحبب وتظيء حل وة ل حب هره حا ةقا الل حاتل  حاولات:
 حإلوحةا حانلحا حافويوانونةي  ةيلا  –
 و ييء  اليا حاح ليي  حاحلايا ا وح  حالب حت  ت ظخ ةيلا حإلوحةا حانلحا حافويوان –
 حاتح رل حاح وةح الو ييءن –
 وةحما حاللاان –
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 حاتولل   حاو  يلون   –
 تعريف بيئة اإلدارة العامة الجديدة -1

 حةددلوةحو حاوتحيددا، ليدة وددء حاولدد خ دوو حان ددو حلتيدة حددب حا ددةب حاحلودت ولددُ ل   ددت لوفدله 
حدددب حاوتحيدددا حاودددت و  وهدددل حاو ادددا لادددل حاوتحيدددا حاودددت ي  وهدددل حامددد ه،  هددد  حدددل توى لادددل ظوددد ة 

 . (Heldena, Uddin, 2016., Akbar, et al, 2015)"حإلوحةا حانلحا حافويوا" 
لوا  و وددددةح حإلوحةا حانلحددددا حافويددددوا حمددددوةحويفيا إل دددداح حلوح  حالبدددد حت حددددب تدددداخ لادددد

ونةيدد  حاححلةمددلو حإلوحةيددا ةحددل يوحل ددل حددع لقو ددلو حامدد ه افنددخ حالب حددلو تب ددة حمددوفلةا 
او قنلو حاح حطتيب،  ول يه حاحزيو حدب حاحمدل اا ادب حاتودلل ،  حاولبيدو الدل حا دلل يا  حابلدل ا 
 حااحةبزيا،  يونيب الل حالب حلو ول يه هره حلهوح   ت ظدخ هيبدخ تقدخ لفحدل  حدب تفدخ 

 .  (Morales, et al, 2014)لفء حافولز حإلوحة  الو اا ةحل يل ه هو  حاوة يو و ليص 
 ووتددلقض حل بددلة حامددلة ا حددع ححلةمددلو حإلوحةا حانلحددا حاو ليويددا  حاوددت و دد ء الددل ل وددةحض 
بلددل ا حاويلبددخ حاوتظيحيددا حا للحددا،   دداليا حإلفددةح حو  حالدد حلح  حا  حاددو حاةمددحيا حاحلبحددا، 

اتددوحلو حانلحددا    ددل  لمدد  حاحمددل حا  حانح حيددان  قددو تددو  اددب راددم حاحلددخ ةليددة يددوء و ددويء ح
حإلوحة ،  حمو   الٍخ حب حإلاوحلويا ةيب حاح مملو حالب حيدا  حاودت ت دةو الدل بلدل ا توحلودل 

(Cordella, Bonina, 2012)،  يحبدب و وديح تهدء حاحدح حإلتدوا  ةديب حإلوحةا حانلحدا 
 اولات:حافويوا  حاو ليويا  ت حا بخ ح

 

             

 (Kuipers, et al, 2014)                      حاح وة:                                             
 

           (: يبين أهم مالمح اإلختالف بين اإلدارة العامة الجديدة 1-2شكل )
 واإلدارة العامة التقميدية

 تؤكد على تقليديةاإلدارة العامة ال اإلدارة العامة الجديدة تؤكد على

 الكفبءة

 الفعبلُت

 المُوت للوسخهلك

 اإللخصبد

 العبػ الوبلٍ

 الششعُت

 الوسبواة

 اإلعخوبدَت

 اإلجشاءاث المبًىًُت
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 افنددخ حالب حددا ونحددخ الددل تلدد  ت وددخ  تقددخ وبللددا بددلب لةددو حددب حاولدد خ حددب تحدد رل 
،   دددو ت دددةلو حادددو خ ح دددخ حا دددةبلو "لادددل تحددد رل "لب حدددا ةيدددلوا حلاحدددلخ حاو ليدددو حالب حددا 

حابةيدددةا   الدددل حاحمدددل ايب حالبددد حييب لاوتدددله قددديء ةفدددلخ حلاحدددلخ  حإلمدددوفلةا ا ددد ى حامددد ه 
 و فيع حاحتل ما ةيب ح وحت حاتوحلو حالب حيا،  حاول خ  دت قيدل  حلوح  حدب حاوةبيدز الدل 

الحدد حطتيب، ةأاوةددلة تب حاحدد حطتيب هددء احددا  حاح ممددلو حاحددوتاو لاددل حاوةبيددز الددل حا يحددا 
 .(Heldena, Uddin, 2016., Morales, et al, 2014)حالب حيا 

 يوطلدد  هددرح حاولدد خ لاددلوا هيبلددا حاح ممددلو حانلحددا،  ونةيدد   ايلووددل،  تهددوح ول حافويددوا، 
  يحبب     رام  ت حا بخ حاولات:

 

 

 (Cordella, Bonina, 2012)                   حاح وة:                                    
 

العامة الجديدة، وآلياتها، (: يبين األشكال التنظيمية في اإلدارة 2-2شكل )
 والهدف منها

 

 و  ة وبت ا فيل حاحنل حلو  حإلو للو واحل  ق يل  اوتلير ل اللو حإلوحةا حانلحدا، يوح دخ 
 ددت ول يدده حاوبلحددخ  حاوتمدديه ةدديب حاح ممددلو حالب حيددا، حالددو حددب ح ددلبخ حا بلاددا، ولمدديب 

ون  ينوةدة رادم ودة ةا الو لد  الدل حإلموفلةا حاوتظيحيا او قنلو حاح حطتيب، وة يو حاحنل حل
حاح لبخ حاوت وت ل اب حااحةبزيا،  وفزلا حالب حدا،  حاو فدذ ةلامد ه، بحدل ومدلهء وبت ا فيدل 
حاحنل حدددلو  دددت ولمددديب بلدددل ا   نلايدددا  فددد وا حاتدددوحلو حانلحدددا،  ولمددديب حا دددوةحو حإلوحةيدددا، 

 الدددل رادددم  دددأب تهدددوح  ولمددديب حا يحدددا الحددد حطب، زيدددلوا حا دددلل يا  ولمددديب احليدددا حاحمدددل اان 

 اإلداسج انؼايح انعذٚذج

 الهــــــــــــدف اآلليــــــــــات انرُظًٛٛحاألشكال 

 الالهشكضَت

 الخجضئت 

 السىق

 

 األسعبس

 الخحفُض

 الوٌبفست

 

 انًٕاغٍ
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وبت ا فيدددل حاحنل حدددلو  حإلو دددللو  دددت حا طدددلع حالبددد حت هدددت تلمدددول تهدددوح  حلوحةا حانلحدددا 
ت دددةلو وبت ا فيدددل حاحنل حدددلو  حلو دددللو حلوحا حاةليمددديا اوحبددديب احليدددا حافويدددوا،  ادددرام 

ليا حاو ييددة  ددت طةينددا  وتظدديء تت ددطا حالب حددلو،  فددز ح  ل يوفددزت حددب وتليددر حالةبددا حإل ددا
ن   دت ظدخ (Cordella, Bonina, 2012., Cordella, 2007)اددوحةا حانلحدا حافويدوا 

 هره حاو يةحو وةةز تهحيا لالوا حاتظة  ت حاح ليي  حاحلايا ا وح  حالب حتن 
تقياايم حااالحية المقاااييس الماليااة لاامداء الحكااومي فااي ظاال بيئااة اإلدارة  -2

 العامة الجديدة
حاوبلاي  حب تهدء  تةدةز حلمدلاي  حاودت ونوحدو اليودل حالب حدلو  ونوةة حاح حزتلو  حللمةا

 ,Brusca)8008ن، ةمداب، 8008)تة تدلاء،   دت حادو خ حاتلحيدا  دت و يديء حلوح  حالبد حت
Montesinos, 2013.,. 

قددوة تبةددة حددب  ُول دده تمددلاي  حا يددل   حاو يدديء حاحددلات اددووح  حددب حاحزحيددل ووح ددخ  ددت ول يدده 
ونطددت لهوحلحددل  تبةددة إلوحةا حل دد خ، بحددل و ددوء و ييحددل  حلايددل    حاحدد حةو،  حاحمددل اا اددب حمددوتوحء

اةدددوحلخ حا دددةحةحو حاحونل دددا ةلات ت دددا،  حإلقودددةحض،  يحبدددب حدددب تااودددل ول يددده حانوحادددا ةددديب 
حلفيلخ  يحل يونله ةو زيع حلاةل  ةديب حلفيدلخ  دت حاحمدو ةخ، لودل ا لادل لحبلتيدا قيدل  ت دة 

احةبدددز حاحدددلات الح ممدددلو حانلحدددا،  وددد  ية حاحنل حدددلو حاازحدددا ادددب حاميلمدددلو حانلحدددا الدددل ح
 ولويو وبللا حاتدوحلو حانلحدا  حدب  دء مدو اا ومدنيةهل، حإلاوزححلو حاحلايا الح مملو حانلحا، 

 نLiguori, et al, 2014)ن،  5، صن2998 قيل  حابلل ا  حإلتولفيا )مةحيل، حاحليفت، 
 وَ حَفذ تملاي  حا يل  حاحلايا ا وح  حالب حت ةندوو حدب ت فدذ حا  د ة ةمدة  طةيندا هدره 

 ,Van Helden)حاح ليي ،  وفو تب ب تول حلايا  أب هرح ي و  ةول لال حات للص حاولايدا: 

Uddin, 2016., Moynihan, Lavertu, 2012., Niven, 2008, p.65)   

حت   ددط،  ووحددخ حلةنددلو حلتددةى حاوددت ودد  ة الددل وةبددز الددل حاةنددو حاحددلات ادد وح  حالبدد   .1
احليا و ييء حلوح  ت   ل   دت ظدخ و يدة ةيلدا حإلوحةا حانلحدا  حاوحلوهدل الدل وبت ا فيدل 
حاحنل حددلو،  هدد  حددل توى لاددل حاو ددبيم  ددت حاوددل ية حإليفددلةت اوبت ا فيددل حاحنل حددلو الددل 

احتدل ع حاحمدوحوا حدب وبت ا فيدل حلوح  حالب حت انوء قوةا هره حاح ليي  اب حاونةية ادب ح
 حاحنل حلو  ت حاح مملو حالب حيان  
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وددد  ة حنل حدددلو وفحينيدددا حودددلتةا ادددب حاتودددلل ،  ووفلهدددخ حلمدددةل  حاودددت توو لادددل هدددره  .2
حاتوددلل ،  ه حددل ُيلددو حددب حا ددوةا حاولمدديةيا احنل حددلو حلوح ، بحددل ووفلهددخ حاحنل حددلو ةنددو 

حموحة،  ارام ونوةدة ايدة بل يدا اة دو حاتودلل  توح  حاتوحا  حاازحا لاةحض حاولميب حا
  حاحمل اان

ونوةة اية بل يا الولليز،  و ييء حإلتفدلزحو،  ول دخ  دت تلده حا يحدا  دت حلفدخ حاط يدخ،  .3
اب توددل وةبددز الددل حلهددوح  ق دديةا حلفددخ حددع اددوء قددوةوول الددل و ودديح ا ححددخ حاتفددلح 

  ت ول يه حلهوح  حاحطل ةان
لة ا ولد خ حإلهوحدلء لادل تحدلرل تفدلح وبت ا فيدل بلمدل ٍ  ةدويخ  تويفا ل فدذ حا  د ة حامد

او يديء حاحتددل ع حاحوةوةددا الددل حمددوتوحء وبت ا فيددل حاحنل حددلو  ددت حلوح  حالبدد حت،  ُاِة ددو هددره 
 قدو حمدوتوحو الدل تطدله  حمدع،  حدب  ، (Wang, Liao, 2008)حاتحدلرل ةتحدلرل حالنلايدا

 .  (DeLone, McLean, 1992, .2003, Seddon, 1997)تح لا هره حاتحلرل 
 ُوفحددع هددره حاتحددلرل الددل وددة ةا وفددل ز حاح ددليي  حاحلايددا حاو ليويددا اودد  ية  وحددل  ت وددا  
ال يحددا حاتلوفددا حددب وبت ا فيددل حاحنل حددلو،  الددل راددم لددووو هددره حاتحددلرل اددووح  حددب حان ححددخ 

 حا ليا حاتولليا حتولن يحبب الل تملمول و ييء حتل ع وبت ا فيل حاحنل حلو، اية تتول اء ولوو
 النموذج المقترح لمتقييم -3

 يحبب و ويح تح رل حاوةحما  ت حا بخ حاولات: 
 

 

 حاح وة : حاةللة

سظبء 

ظٕدج  الوسخخذم

 انخذيح

ظٕدج 

 انًؼهٕياخ

 ظٕدج انُظاو

 اإلسخخذام

 

 

يٍ األداء  انمًٛح انؼايح

انؽكٕيٙ انًؼرًذ ػهٗ 

 ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ
العبهت.حمذَن الخذهبث  -  

فعبلُت الوؤسست العبهت. -  

الوخشجبث الوشغىبت  -

 إجخوبعُبً.
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 ويمكن وحف النموذج كما يمي:
ينوحددو تفددلح وبت ا فيدددل حاحنل حددلو الدددل تحمددا ا ححدددخ،  هددت: فددد وا حاحنل حددلو، فددد وا 
حاتظددلء، فدد وا حاتوحددا، حإلمددوتوحء، ةوددل  حاحمددوتوء،  ُونةددة هددره حان ححددخ اددب ا ححددخ تفددلح 

حدع حمدوةنلو حو يدة "تيدا  (DeLone, McLean, 2003)وبت ا فيدل حاحنل حدلو بحدل حقوةلودل 
و يبدد ب لفةددلة ،  ةلاوددلات  ددأب تيددا حإلمددوتوحء ل ونوةددة  ددت هددره حإلمددوتوحء"، لر تب حاتظددلء قدد
 .(Seddon, 1997)حاللاا تلو ا ححخ حاتفلح 

 قدو ودء ، (2) يوةو  الل ول يده هدره حان ححدخ  دت حاح ممدلو حالب حيدا تلده حا يحدا حانلحدا
 حانلحا،: و ويء حاتوحلو  هت، (Deng, et al, 2018) تح رلولويوهل ة اة حو يةحو    ل  ا

 ن نلايا حاح مملو حانلحا، حاحتةفلو حاحةا ةا لفوحلايل  
 ويمكن توضيح متغيرات النموذج في الجدول التالي:

 

 ذؼشٚف انؼٕايم انؼٕايم
ذؼشٚف انًرغٛشاخ انخاصح تكم 

 ػايم

ٔسٛهح 

 انمٛاس

 ظٕدج انُظاو
الخصااااابئر الوشغىبااااا  هاااااي ً ااااابم 

 الوعلىهبث.

سااااااااهىلت اإلسااااااااخخذام، هشوًاااااااات الٌ اااااااابم، 

اإلعخوبدَت، ساهىلت الاخعلن، صهاي اإلساخجببت، 

 لببلُت الٌ بم للخطىس.

لٕائى 

 اإلسرمصاء

ظٕدج 

 انًؼهٕياخ

الخصاابئر الوشغىباا  فااٍ هخشجاابث 

 الٌ بم.

اإلَجاااابص، واإلكخواااابي، واأللوُاااا ، والذلاااا ، 

 والفهن، والىلخُت، وسهىلت اإلسخخذام.

لٕائى 

 اإلسرمصاء

 ظٕدج انخذيح

علُاااا  جااااىدة الااااذعن الاااازٌ َحصاااال 

هسااااخخذم الٌ اااابم هااااي هااااى فٍ لساااان 

حكٌىلىجُااااااااب الوعلىهاااااااابث، وً اااااااان 

 الوعلىهبث.

اإلساااااخجببت، والوىثىلُااااات، الكفااااابءة الفٌُااااات، 

 وحعبغف الوى فُي.

لٕائى 

 اإلسرمصاء

 اإلسرخذاو

 

وَمصااذ باا  الذسجاات الخااٍ َحاابوي بهااب 

الواااااى فُي اإلساااااخفبدة هاااااي لاااااذساث 

 حكٌىلىجُب الوعلىهبث.

اإلساخخذام، غبُعات همذاس اإلساخخذام، حكاشاس 

اإلسااااااخخذام، هالئواااااات اإلسااااااخخذام، هااااااذي 

 اإلسخخذام، والغشض هي اإلسخخذام.

لٕائى 

 اإلسرمصاء

سظاء 

 انًسرخذو

وَمصاااذ بااا  دسجااات الىفااابء بخىلعااابث 

 الوسخخذم. 

سظاااابء الوسااااخخذم عااااي حماااابسَش وهىالاااا  

 اإلًخشًج وخذهبث الذعن.

لٕائى 

 اإلسرمصاء

ذمذٚى انخذياخ 

 انؼايح

 

 

  الوعلىهبث الحكىهُت الوخبحت جىدة

 علً شبكت اإلًخشًج.

 .ًحشغُل الخذهبث العبهت إلكخشوًُب 

 

هعلىهاااااابث دلُماااااات، حذَ اااااات، راث  اااااالت 

 ببلوىظىع، حفصلُت، وهفهىهت.

البحاااا  فااااٍ لىاعااااذ البُبًاااابث الحكىهُاااات، 

ححوُل الٌوبرج والخطبُمبث، لباىي وإسسابي 

لٕائى 

 اإلسرمصاء
 

                                                 
1
( المُواات العبهاات لااٍ المُواات الخااٍ حخلمهااب الحكىهاات هااي خااالي هجوىعاات هااي األًشااطت والجهااىد لخااىفُش الخااذهبث العبهاات،  

ذمٛيٛى ييذٖ وحعخبش وسُلت لخمُُن أداء الخذهبث العبهت.، ولذ حعشض الببح  لٌوبرج المُوت العبهت فاٍ بحا  ساببك بعٌاىاى   

 -كهٛيح انرعياسج -انًؤذًش انؼهًٙ األٔل نمسيى انًؽاسيثح –ٛا انًؼهٕياخ" فؼانٛح انخذياخ انؽكٕيٛحانًؼرًذج ػهٗ ذكُٕنٕظ

 (.7107يإٚ  7-6ظايؼح األسكُذسٚح )
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 .الخىجت ببلوىاغي 

اإلًخشًااج، الااذف  الطلباابث الحكىهُاات عبااش 

 عبشاإلًخشًج.

هىالااااا  حكىهُاااااات هٌ واااااات جُااااااذاً وسااااااهلت 

اإلسخخذام، عٌبوَي بسُطت، هىل  واحاذ لكال 

الخااااذهبث، هىلاااا  واحااااذ للااااشوابػ ، شااااكل 

 الوىل ، األسئلت الشبئعت.

 

فؼانٛح 

انًؤسساخ 

 انؼايح

 

 

 

 

 

 الكفبءة الخٌ ُوُت 

 

 

 
 

 .اإلًفخبح 

 

 

 

 
 

 

 .اإلسخجببت 

حوكااُي حكٌىلىجُااب الوعلىهاابث فااٍ الوكبحاا  

اإلهبهُت، إعبدة حصوُن الوؤسسبث العبهات، 

ححساااااااُي البٌُااااااات الخحخُااااااات لخكٌىلىجُاااااااب 

الوعلىهاابث واإلحصاابتث، حخفااُط أعااذاد 

 الوى فُي، حوكُي العبهلُي.

وظ  أغش السُبست العبهت علً اإلًخشًاج، 

ًشاااااااااشالوىاصًت، والخطاااااااااػ الساااااااااٌىَت، 

ن شااااااكبوي وهسااااااخىَبث اإلًجاااااابص، حمااااااذَ

الوااااااىاغٌُي عبااااااش اإلًخشًااااااج، عااااااشض 

هعلىهااابث اإلحصااابي بااابلوى فُي، عاااشض 

الوخططااااااااابث الخٌ ُوُااااااااات، الىاجبااااااااابث 

 والوسئىلُبث للوؤسست الحكىهُت.

عاااشض هُ اااابق الوااااىاغي، اإلسخفساااابساث 

عبااااش اإلًخشًااااج، هخببعاااات سساااابئل البشَااااذ 

اإللكخشوًاااااٍ، الوىافمااااابث الخلمبئُااااات علاااااً 

 الطلببث الومذهت عبش اإلًخشًج.

لٕائى 

 اإلسرمصاء

انًخشظاخ 

انًشغٕتح 

 إظرًاػٛا  

 

 .العذالت 

 

 
 

 الخطىَش الزاحٍ للوىاغٌُي 

 

 
 

 .ال مت 

 

 
 

 الوشبسكت 

 

 

 

 
 

 اإلسخذاهت البُئُت 

إحبحت إهكبًُت الى ىي للخذهبث الحكىهُات 

للجوُا ، إلخااضام الوىالاا  الحكىهُاات بوعاابَُش 

إهكبًُاات الى ااىي، وهاااذي حااىافش الوىالااا  

 وحىفُش الوحخىي الوٌبس .بلغبث هخخلفت، 

اتسااخفبدة هااي الوااىاسد العبهاات لخطااىَش هعاابس  

الوااااىاغٌُي وههاااابساحهن هااااي خااااالي الخااااذسَ  

 األفشاد والوجخوعبث. وححسُي لذساث

ثمات  بُابى الخصى اُت علاً الوىالا  الحكىهُات،

ثمااات  الواااىاغٌُي فاااٍ الخفبعااال عباااش اإلًخشًاااج،

 اااذق الوعلىهااابث  الواااىاغٌُي فاااٍ الحكىهااات،

 الحوبَت بوىج  المىاًُي. الوٌشىسة،

إعاااااالم الواااااىاغٌُي ببلسُبسااااابث العبهااااات، 

والوشاابسكت فااٍ الوٌبلشاابث عبااش اإلًخشًااج 

والمااذسة علاااً ًشاااش الوىظاااىعبث الهبهااات 

للوٌبلشااابث العبهااات عباااش اإلًخشًاااج، وأخاااز 

 آساء الوىاغٌُي.

الحاذ هااي إصدواجُاات الجهااىد والوااىاسد، حخفااُط 

بعااات األوساق، الٌوااابرج الىسلُااات والحاااذ هاااي غب

إعااابدة حاااذوَش الوخلفااابث ًخُجااات اإلعخوااابد علاااً 

حكٌىلىجُااب الوعلىهااابث، الاااخخلر هاااي الوعاااذاث 

الوهااااذسة للطبلاااات، حٌفُااااز سُبساااابث حكٌىلىجُااااب 

 الوعلىهبث الخعشاء.

لٕائى 

 اإلسرمصاء

 حاح وة: حاةللة
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 دراسة الحالة -4
 بحل يلت:ول ي ل  لهوح  حاةلة،   و وء لفةح  حاوةحما الل حةللويب، 

وددء و ددحيء قللحددا حمو  ددل  ح فوددا اح دد لت حاتظددلء ،  حا ددةض حتوددل هدد  حاول دده حددب حددوى  -
 و ح ة ا ححخ حاتفلح  ت حاح مما حالب حيا حلخ حاوةحمان

وددددء و ددددحيء قللحددددا حمو  ددددل  ح فوددددا الحدددد حطتيب ةأاوةددددلةهء ت ددددلل  حاح ددددللا حددددب توح   -
ا حددوى ول دده حا يحددا حددب وبت ا فيددل حاح ممددا حالب حيددا حلددخ حاوةحمددا،  حا ددةض حتوددل حنة دد

 حاحنل حلون
]ح دليي  حاتزادا   قو حاوحو حاةللة  ت حاولليخ حإلل دللت الدل حدتو  حإلل دل  حا  دلت

 Measures of) ح دليي  حاو دوو   ، (Measures of Central Tendency)حاحةبزيدا

Dispersion)] 

 تحميل النتائج 
 المعموماتأواًل: بالنسبة لعوامل نجاح تكنولوجيا 

 وحف العينة -أ
حلددةوا حددب  حلتيددا حبلودد   ةايددا حددب تةةنددا لوحةحو  00 ددحلو ايتددا ح دد لت حاتظددلء اددوو 

حددد ظليب حدددب ح ددد لت حاتظدددلء، تحدددل  9% حدددب حانيتدددا ةندددوو 00حتوللدددا، ح  لدددو حإلوحةا حل ادددل 
 % حدددب لفحدددلال حانيتدددا،  بلتدددو تمدددةا حإلوحةا7ن86حددد ظليب ةتمدددةا  8حإلوحةا حا لتيدددا   دددحلو 

 %ن0ن20ح ظليب ةتمةا  4ح ظليب، تحل حإلوحةا حاةحةنا   حلو  9% ةنوو 00حا لا ا 
% حتوددل 00% حددب حانيتددا ربدد ة، 67تحددل اددب حان ححددخ حاويح ةح يددا،   ددو بلتددو بحددل يلددت: 

% 80% حددب حانيتددا حددب لحلددا حاحدد هاو حاحو مددطا، 67مددتا،  0ن40لتددلة، ةحو مددط احددة 
% حددب حلددةوحو 67% حددب لحلددا حاحدد هاو حانليددل، 20حددب لحلددا حاحدد هاو  دد ه حاحو مددطا، 

 مت حو تةةان 20% تقخ حب 00متا،  80 – 20حانيتا ووةح ح تةةحووء حب 
 وحف استجابات العينة لعوامل النجاح -ب

حاتفدلح،  ة بخ الء، تظوةو حموفلةلو حانيتا و ويةح  ونيلل  فوح  النتل ة حاحونل ا ةن ححدخ
حاوةفدا  حلب ة قة ل   حلقخ قةد ل  ادوى حانيتدا، حدع حالظدا تب حع رام يحبب وحييز حانتل ة 

،   رادم (  و دية لادل حمدو ى حةولدع فدوح  5( و ية لال حمو ى حدتتلض فدوح ، تحدل حاوةفدا )2)
 بحل يلت: 
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بلتددو حانتل ددة حلب ددة و ددويةح  ةلاتمددةا احلددةوحو حانيتددا هددت مددو اا  ،بالنساابة لجااودة النظااام -
وةفددا،  هدد  و ددوية ي ودددة  حددب حاحو مددط، ةيتحددل بلتدددو  7ن8ويةه ةددد ونّلددء حاتظددلء ليددة وددء و ددد

وةفدا،  07ن2حانتل ة حلقخ و ويةح  هت حة تا حاتظلء لية ل ه هرح حاحو ية حو مدطل  قدوةه 
  ه  و وية حتتلض ال ليان

بلتو حانتل ة حلب دة ولوديا  ادوى حاحمدوتوحيب هدت تب يتدو   ،بالنسبة لجودة المعمومات -
وةفدا  هدد   40ن2حاتظدلء حاحنل حدلو حاحطل ةددا،  قدو ل دخ هددرح حانت دة الدل حو مددط قدوةه 

حو مددط حددتتلض فددوح ، تحددل حانت ددة حلقددخ ولودديا  هدد  تب يتددو  حاتظددلء حاحنل حددلو حابلحلددا، 
 حو مط حتتلض ال ليان وةفا  ه  8ن2 قو ل خ هرح حانت ة الل حو مط قوةه 

حاوددت يل ددخ اليوددل حاحمددوتوحيب حددب قمددء حاددواء حالتددت، تظوددةو  بالنساابة لجااودة الخدمااة -
حإلموفلةلو تب تالل و وية بلب النت ة حاحونله ةلا  ا  ت بلل ا حد ظلت قمدء حادواء حالتدت  

وةفددا  هدد  حو مددط حددتتلص فددوح  ، بحددل تب ات ددة حإلمددوفلةا  06ن2ليددة ةلددم حاحو مددط 
يا اح ظلت قمء حاواء حالتت ل خ الل تقخ و وية حب ةيب ا ححخ فد وا حاتوحدا ليدة حال ة 
 وةفان 0ن2ةلم 

حاوةددددة حاحمددددوفيةيب تب حمددددوتوحء حاتظددددلء إلتفددددلز حلاحددددلخ  ،بالنساااابة إلسااااتخدام النظااااام -
وةفدا  هد  حو مدط حددتتلض  60ن2حاحطل ةدا هد  حانلحدخ حلب دة تهحيدا اددويوء ةحو مدط قدوةه 

حخ حاتلص ةزيلةا حاح حقع حالب حيا حاحةوةطا ةلاح مما بلب ه  حلقدخ تهحيدا فوح ، ةيتحل حانل
 وةفان 20ن2لية ةلم حو مطذ 

بلب حانلحخ حلب ة تهحيا ه   ن ة حاحمدوتوحيب تب حاتظدلء  ،بالنسبة لرضاء المستخدمين -
وةفدددا، تحدددل حانلحدددخ حلقدددخ تهحيدددا  وددد   87ن2يمدددلاوهء الدددل لتفدددلز حلاحدددلخ ةح ومدددط ةلدددم 

 وةفان  2ن2ل  اب حاو لةية حاوت ي وحول حاتظلء ةحو مط قوةه حاةو
 التحقق من إتساق المقاييس -ج
 التحقق من إتساق المقاييس الفرعية -1

يوء حاول ه حب لومدله حاح دليي  حالةايدا حدب تداخ ولويدو تهدء حانتل دة )حانةدلةحو( حاحب تدا 
  حانتل ة حاحب تا اذ، بحل يلت:ابخ ح يل   رام ةأتوةلة حنت يا حإلةوةلط ةيب بخ حو ية 

وح لددو حان ححدخ حاحب تددا احو يددة فدد وا حاتظدلء  ددت بددخ حددب: مددو اا  ،بالنساابة لجااودة النظااام -
حاتظددلء، حة تددا حاتظددلء، مددو اا ونلددء حاتظددلء، حمددوفلةا حاتظددلء،  قلةليددا حاتظددلء الوطدد ة،  قددو 
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حنت يدددا ليددددة  حةوةطدددو ولدددم حان ححددددخ ةناقدددا ليفلةيدددا حددددع حو يدددة فددد وا حاتظددددلء،  بلتدددو
افحيددددع حان ححددددخ قيحددددل  تقددددخ حددددب حمددددو ى حا  ددددا حاددددر  لددددووا  P-value(sig)ل  ددددو قدددديء 
 % ،  ينتت هرح لومله حاح ليي  حاتل ا ةف وا حاتظلءن5حاةللة  ه  

وح لدو حان ححدخ حاحب تدا احو يدة فد وا حاحنل حدلو  دت تب يتدو   بالنسبة لجاودة المعموماات، -
حاتظدددددلء حاحنل حدددددلو حابلحلدددددا، حاحطل ةدددددا، حاوقي دددددا،  دددددت حا قدددددو حاحتلمددددد ،  تب وبددددد ب قلةلدددددا 
ادمدددددوتوحء و ب وندددددويخ،  قدددددو حةوةطدددددو ولدددددم حان ححدددددخ ةناقدددددا ليفلةيدددددا حدددددع حو يدددددة فددددد وا 

ةفدددد وا  اح ددددليي  حاتل ددددا بلتددددو فحينوددددل حنت يددددا،  ينتددددت هددددرح لومددددله ححاحنل حددددلو، 
 حاحنل حلون

وح لدو حان ححدخ حاحب تدا ادذ  دت حإلمدوفلةا حال ةيدا احد ظلت  ،بالنسبة لمتغير جاودة الخدماة -
حاواء حالتت، حا  ا  ت بلدل ووء، توح  حاتوحدا ةد و،  قدو حةوةطدو ولدم حان ححدخ ةناقدا ليفلةيدا 

لومددددله حاح ددددليي    بلتددددو فحينوددددل حنت يددددا،  ينتددددت هددددرححددددع حو يددددة فدددد وا حاحنل حددددلو، 
 حاتل ا ةف وا حاتوحان

وح لدددو حان ححدددخ حاحب تدددا احو يدددة حإلمدددوتوحء  دددت حمدددوتوحء  ،بالنسااابة لمتغيااار اإلساااتخدام -
حاتظلء إلتفلز حلاحدلخ حاحطل ةدا ة دبخ وحلدء، ادوو حدةحو تفدلح حاتظدلء  دت وتليدر حلاحدلخ 

 قدو حةوةطدو ولدم  ةلاح ممدا، حاحةوةطدا حالب حيدا الح حقدع حازيدلةا حدةحو حاحطل ةدا،  ادوو
حإلمدددوتوحء،  بلتدددو فحينودددل حنت يدددا ةأمدددو تل  حانلحدددخ  حان ححدددخ ةناقدددا ليفلةيدددا حدددع حو يدددة

ةلاح ممدا حلددخ  حاحةوةطدا حالب حيدا الح حقدع زيدلةا حاح ظد  حدةحو ادووحلتيدة  هد  
،  هد  تبةدة حدب حمدو ى  887ن0اودرح حانلحدخ  P-value(sig)لية ةل و قيحدا حاةلة، 
 حاحو يددددة حاتددددلص %،  ينتددددت هددددرح تتددددذ يحبددددب و يدددديء5ر  لددددووا حاةللددددة  هدددد  حا  ددددا حادددد

     ةلإلموتوحء و ب هرح حانلحخن
ةودل  حاحمدوتوء  دت  وح لدو حان ححدخ حاحب تدا احو يدة ،بالنسبة لمتغير رضاء المساتخدم -

ةودددل  حاحمدددوتوء ادددب حاو دددلةية حاودددت ي دددوحول حاتظدددلء، ادددب تدددوحلو حادددواء حالتدددت،  ادددب 
ةوددل  حاحمددوتوء،   قددو حةوةطددو ولددم حان ححددخ ةناقددا ليفلةيددا حددع حو يددة لتفددلز حلاحددلخ،

 ةةول  حاحموتوءن  بلتو فحينول حنت يا،  ينتت هرح لومله حاح ليي  حاتل ا
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 التحقق من إتساق مقاييس المفهوم األساسي -2
ي ددل  حاحلودد ء حلملمددت ]ا ححددخ تفددلح وبت ا فيددل حاحنل حددلوا ةنددوو حددب حاح ددليي  حالةايددا 

هت ف وا حاتظلء، ف وا حاحنل حلو، ف وا حاتوحدا، حإلمدوتوحء،  ةودل  حاحمدوتوء،  قدو مدةه   
لومددله ح ددليي  حاحلودد ء حلملمددت  ل ةدلو لومددله حانتل ددة حاحب تددا اوددل،  لوددل يددوء حاول دده حددب

لةو حب حاونة  الل وةفا حإلةوةلط ةيب حاح ليي  حالةايا  حاحلو ء حلملمدت  حتوةدلة حنت يدا 
 قلونولم حانا

 قددو تظوددةو ح ددل  ا حنددلحاو حإلةوةددلط لةوةلطددل  ليفلةيددل  ةدديب حاح ددليي  حالةايددا  حاحلودد ء 
حلملمت ]ا ححخ حاتفدلحا،  بلتدو فحينودل حنت يدا ةأمدو تل  حو يدة ةودل  حاحمدوتوء  لدء يبدب 
حنت يل ، ت  ل ٌينو هرح حاحو ية ودحب ا ححدخ تفدلح وبت ا فيدل حاحنل حدلو  دت حاح ممدا حلدخ 

،  حامددة   ددت راددم تتددذ وددء 658ن0اوددرح حاحو يددة  P-value(sig)ا ليددة ةل ددو  قيحددا حاوةحمدد
  ةض حاتظلء الل حانلحليبن

 وحف المتغيرات التي قياسها -د
 يحبب اةض تولل  قيل  حاحو يةحو  ت حافو خ حاولات:

(: يبين درجة توافر عوامل نجاح تكنولوجيا المعمومات في المؤسسة 2-5جدول )
 محل الدراسة

 

 المتوسط النسبة المؤية العامل
 88/5ن2 %6ن07 جودة النظام

 89/5ن2 %8ن85 جودة المعمومات

 48/5ن2 %4ن88 جودة الخدمة

 07/5ن2 %4ن87 اإلستخدام

 29/5ن2 %8ن80 رضاء المستخدم

 1.46/5 %2..2 عوامل النجاح
              

 حاح وة: حاةللة             
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% 6ن07ةل و حاتمةا حاحل يا اف وا تظلء حاحنل حلو حاحطةده  دت حاح ممدا حلدخ حاوةحمدا 
%،  قدوةو حانيتدا لاددل تب فد وا حاتوحددا 8ن85، بحدل ةل دو حاتمددةا حاحل يدا افد وا حاحنل حددلو 

%،  بلتددددو تمددددةا حمددددوتوحء حاتظددددلء 4ن88حاوددددت يل ددددل ب اليوددددل حددددب قمددددء حاددددواء حالتددددت ةددددد 
 % ن 8ن80%،  تمةا ةول  حاحموتوء 4ن87)حإلاوحلو الل حاتظلء(

%،  ينتددت هددرح تب وةفددا ودد ح ة ا ححددخ تفددلح 8ن89 بلتدو تمددةا ا ححددخ حاتفددلح حفوحنددا 
 وبت ا فيل حاحنل حلو حاحطة ا  ت حاح مما حلخ حاوةحما تقخ حب حاحو مطن

عواماال نجاااح تكنولوجيااا أثاار المتغياارات الديمويرافيااة عمااي متغياارات الدراسااة ) -هااا
 المعمومات(

وح لددو حان ححددخ حاويح ةح يددا  ددت بددخ حددب: حاتدد ع )ربددة / تت ددل(، حإلوحةحو حالةايددا )حل اددل/ 
حا لتيا / حا لا ا / حاةحةنا(، حاح هخ حاوةحمت )حو مط /  د ه حاحو مدط / ادلات(، مدت حو حاتةدةا 

-Mann)مددددتا تةددددةا(،  وددددء حإلاوحددددلو الددددل حتوةددددلة  80-20مددددت حو / حددددب  20)تقددددخ حددددب

Whitney)،  حتوةدددددلة Kruskal-Wallis))   رادددددم إلتوةدددددلة ومدددددل    مددددديط حفوحنددددديب ت 
اددددء وظوددددة ت  حتوا ددددلو ف هةيددددا  ددددت تى حددددب حو يددددةحو حاوةحمددددا    ددددل ا دددديء ت  حددددب تب ددددة،   

% ةلاتمدةا 5تبةدة حدب حمدو ى حا  دا  P-value(sig)حاحو يةحو حاويح فةح يا، ليدة بلتدو قديء 
 انافحيع حان ححخ حاويح ةح يا،  ينتت هرح وفلت  حانيت

      ثانيًا: بالنسبة لمقيمة الناتجة من تكنولوجيا المعمومات
 وحف العينة -أ

ح حطتدددل  حدددب حاحودددةوويب الدددل حاحبلوددد  حالةايدددا  70 دددحلو ايتدددا حاول ددده حدددب حا يحدددا ادددوو 
حدب حإلتدلة،  28حلدةوا حدب حادرب ة،  58الح مما حلخ حاوةحمدا  دت حإلوحةحو حاحتوللدا، حدتوء 

حددب لحلددا حاحدد هاو  دد ه  27حددب لحلددا حاحدد هاو حاحو مددطا، حلددةوا  89 ووددحتو حانيتددا 
حلدددةوا حدددب حالل دددليب الدددل حاوةحمدددلو  2حدددب لحلدددا حاحددد هاو حانليدددل،  ادددوو  80حاحو مدددطا، 

 حانليلن
 وحف استجابات العينة -ب

ة ددبخ اددلء، تظوددةو حمددوفلةلو حانيتددا و ددويةح  وددنيلل  فددوح  النتل ددة حاحونل ددا ةلا يحددا،  حددع 
( 2حاوةفدا ) انتل ة حلب ة قة ل   حلقدخ قةد ل  ادوى حانيتدا، حدع حالظدا تبرام يحبب وحييز ح
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،   رادم بحدل (  و دية لادل حمدو ى حةولدع فدوح  5و ية لال حمو ى حدتتلض فدوح ، تحدل حاوةفدا )
 يلت: 

بلتو حانتل ة حلب دة و دويةح  حدب  فودا تظدة حانيتدا  ،بالنسبة لمتغير تقديم الخدمة العامة -
هدت تب حاح قددع حالبدد حت الح ممددا حلدخ حاوةحمددا ينددةض حنل حددلو لوي دا، ليددة ل دده هددرح 

وةفدددا   هددد  و دددوية ي وددة  حدددب حاحو مدددط، ةيتحدددل بدددلب حانت دددة  0ن8حانت ددة حو مدددطل  قدددوةه 
ةودددوليب ليدددة ل ددده هدددرح حلقدددخ و دددويةح  هددد  تب و دددحيء حاح قدددع يمدددحح ةأحبلتيدددا حإلمدددوتوحء الح

 وةفا  ه  و وية حتتلض ال ليان 46ن2حانت ة حو مطل  قوةه 
بلتدو تالدل حانتل دة و دويةح  هدت حال د خ الدل  ،بالنسبة لمتغير فعالية المؤسسة العاماة -

وةفدددا، هددد  حو مدددط حدددتتلض ال ليدددا، تحدددل تقدددخ  6ن2حاتوحدددا ةدددو ب تتطدددل  ةحو مدددط قدددوةا 
 24ن2حاةةيدو حإلابوة تدت ادمولمدلةحو ليدة ودء و دويةا ةدد  حانتل ة و ويةح   ود  حولةندا ةمدللخ

 وةفان
مددو اا بلتدو تالددل حانتل دة و دويةح  هدت  ،بالنسابة لمتغيار المخرجااات المريوباة إجتماعيااً   -

حا  ددد خ لادددل حاح قدددع حالبددد حت حدددب بل دددا تتلدددل  حاحلل ظدددا ليدددة ل دددخ هدددرح حانت دددة الددددل 
بلتددددو تقددددخ حانتل ددددة و ددددويةح  هدددد  وددددوةي  وةفددددا،  هدددد  و ددددوية تقددددخ حددددب حاحو مددددط، ةيتحددددل  82ن8

 2ن2حاحدد حطتيب الددل حمددوتوحء حاح حقددع ةوبللددا حتتلوددا ليددة ل ددخ هددرح حانت ددة الددل و ددوية 
 وةفان 

 التحقق من إتساق المقاييس -ج
 التحقق من إتساق المقاييس الفرعية -1

حاحب تدا يوء حاول ه حب لومله حاح ليي  حالةايا حب تاخ ولويو تهء حانتل دة )حانةدلةحو( 
 ابخ ح يل   رام ةأتوةلة وةفا حإلةوةلط ةيب بخ حو ية  حانتل ة حاحب تا اذ بحل يلت:

وح لددو حانتل ددة حاحب تددا اوددرح حاحو يددة  ددت  فدد و  ،بالنساابة لمتغياار تقااديم الخدمااة العامااة -
ح قدددع  حلددددو افحيددددع حاتدددوحلو الددددل ة حةددددا حالب حددددا حإلابوة تيدددا،  تب ينددددةض هددددرح حاح قددددع 

، ةمديطا  حلو حدا  رحو  ددلا ةأهوحدلء حاحد حطب،  تب يل دخ الدل حاتوحددا حنل حدلو لوي دا
حاحطل ةدددا اةدددة حاح قدددع حةل دددةا )حدددب و ب  مدددطل (، حدددع لحبلتيدددا ولحيدددخ حاتحدددلرل حاتل دددا 
ةطلدد  حاتوحددا،  تب يبدد ب حاح قددع حالددء  مددوخ حإلمددوتوحء تل ددا الحةوددوليب،  تب يووددحب 

 حطبن  قددو حةوةطددو ولددم حانتل ددة ةناقددا حاح قددع حلمددللا حا ددللنا حاوحةفددا الددل امددلب حاحدد
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ليفلةيدا حددع حو يددة و ددويء حاتوحددا حانلحددا،  بلتدو فحينوددل حنت يددا ةأمددو تل  حانت ددة حاتددلص 
-Pةأحبلتيددا لمددوتوحء حاحةوددوليب الح قددع حالبدد حت الح ممددا حلددخ حاوةحمددا ليددة بلتددو قيحددا 

value(sig) حاةللدددة  هددد   هددد  تبةدددة حدددب حمدددو ى حا  دددا حادددر  لدددووا 092ن0حانلحدددخ  اودددرح
%،  ينتددددت هددددرح تب لومددددله حاح ددددليي  حاتل ددددا ةحو يددددة و ددددويء حاتوحددددا حانلحددددا ةأمددددو تل  5

 حانت ة حاتلص ةأحبلتيا لموتوحء حاحةووليب الح قع حالب حت  لء يبب ر  ولاا لل لليان
وح لدو حانتل دة حاحب تدا اودرح حاحو يدة  دت  فد و  ،بالنسبة لمتغير فعالية المؤسسة العامة -

حتل ر توحا وبت ا فيا حوللا  ت حاح مما حلخ حاوةحما وويح حال  خ الدل توحدا مدةينا، 
 ةوب تتطل  )وقي ا( ةحل ٌييمِّة حدب لتفدلز حاتوحدا ةليدة يل دخ حاحد حطب الدل حاتوحدا حدب 

حإلو ددلخ ةددلاح ظليب، حبددلب  حلددو، بددرام تب ينددةض حاح قددع حالبدد حت الح ممددا حنل حددلو 
  حاتةيطا حاوتظيحيا اول،  ل  ه حاح حطب   حفةلوذ، 

 ٌيودديح لحبلتيددا و ددويء حا ددبل ى  حإلمولمددلةحو،  حولةنددا ةمددللخ حاةةيددو حإلابوة تددت،  حاددةو و 
حاول لليا الل طلةلو حاح حطتيبن  قدو حةوةطدو ولدم حانتل دة ةناقدا ليفلةيدا حدع حو يدة  نلايدا 
حاح مما حانلحا،  بلتو حنت يا، ةأمو تل  ات ةيب،  هحل حاوتلص حب ظلهةا حاط حةية  و دع 

اودددريب  P-value(sig)ححيدددلو،  حولةندددا ةمدددللخ حاةةيدددو حإلابوة تدددت، ليدددة بلتدددو قيحدددا حإلبة 
الل حاو حات،  هحدل تبةدة حدب حمدو ى حا  دا حادر  لدووا حاةللدة،  705ن0، 208ن0حانت ةيب 

 ينتت هرح لومله حاح ليي  حاتل ا ةحو ية  نلايا حاح مما حانلحدا ةأمدو تل  هدريب حانت دةيب 
 لليان وحل اية رح ولاا لل 

وح لدو حانتل دة حاحب تدا اودرح حاحو يدة  دت  ،بالنسبة لمتغير المخرجات المريوبة إجتماعيااً  -
مددو اا حا  دد خ لاددل حاح حقددع حالب حيددا حددب بل ددا تتلددل  حاحلل ظددا، وددوةي  حاحدد حطتيب الددل 
لموتوحء حاح حقع ةوبللا حتتوا،  ف و ةيلب حات   ديا، حا  دا  دت حاوللادخ اةدة حإلتوةتدو، 

ت توح  حاتوحدددا حالب حيدددا، ت دددة حنل حدددلو ح  ددد ه ةودددل، حاح دددلةبا اةدددة حإلتوةتدددو، حا  دددا  ددد
وتليض حإلفةح حو حإلوحةيا، حالو حب حمدوتوحء حاتحدلرل حا ةقيدان  قدو تظودةو ولدم حانتل دة 
لةوةلطددل  ليفلةيددل  حددع حو يددة حاحتةفددلو حاحةا ةددا لفوحلايددل ،  بلتددو حنت يددا فحينوددل ةأمددو تل  

، حاح دلةبا  دت حتتلودا  ةوبللدا حاح حقدع حمدوتوحء الدل حد حطتيبحا ودوةي ات دةيب  هحدل 
حاحتلق لو حاتل ا ةلاتوحا اةة حإلتوةتو،  بلتل اية رح ولاا لل دلليا، ليدة ةل دو قيحدا 

P-value(sig)  الددل حاودد حات،  هحددل تبةددة حددب حمددو ى  487ن0، 204ن0اوددريب حانت ددةيب
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ةحو يدددة حاحتةفدددلو حاحةا ةدددا لفوحلايدددل  %،  ينتدددت هدددرح لومدددله حاح دددليي  حاتل دددا 5حا  دددا 
 ةأمو تل  هريب حانت ةيب  وحل اية رح ولاا لل لليان

 التحقق من إتساق مقاييس المفهوم األساسي -2
ي ددل  حاحلودد ء حلملمددت ]حا يحددا حانلحدداا ةنددوو حددب حاح ددليي  حالةايددا  هددت: و ددويء حاتوحددا 

لفوحلايدددل ،  قدددو مدددةه ل ةدددلو لومدددله  حانلحدددا،  نلايدددا حاح ممدددا حانلحدددا،  حاحتةفدددلو حاحةا ةدددا
لومدددله ح دددليي  حاحلوددد ء حلملمدددت لةدددو حدددب  حانتل دددة حاحب تدددا اودددل،  لودددل يدددوء حاول ددده حدددب

حاونددة  الددل وةفددا حإلةوةددلط ةدديب حاح ددليي  حالةايددا  حاحلودد ء حلملمددت  حتوةددلة حنت يددا ولددم 
 حاناقلون

حا يحاا،  حاح ليي  حالةايدا  قو تظوةو ح ل  ا حنلحاو حإلةوةلط ةيب حاحلو ء حلملمت ]
لةوةلطددددل  ليفلةيددددل ،  بلتددددو فحينوددددل حنت يددددا،  ينتددددت هددددرح لومددددله ح ددددليي  حاتل ددددا ةددددلاحلو ء 

 حلملمت ]حا يحاان
 وحف المتغيرات التي قياسها -د
 يحبب اةض تولل  قيل  حاحو يةحو  ت حافو خ حاولات: 

 

تكنولوجيا المعمومات  (: يبين درجات عوامل القيمة العامة الناتجة من3-5جدول )
 في المؤسسة محل الدراسة

 

 المتوسط النسبة المؤية العامل
 78/5ن2 %6ن05 تقديم الخدمة العامة

 00/5ن2 %6ن86 فعالية المؤسسة العامة

 44/5ن2 %8ن88 المخرجات المريوبة إجتماعياً 

 5/5ن2 %00 القيمة العامة
            

 حاح وة: حاةللة           
 

 حب حافو خ حليلت:  يووح
%، بحددددل ةلددددم و يدددديء 6ن05قددددّيء حاح حطتدددد ب و ددددويء حاتوحددددا  ددددت حاح ممددددا حلددددخ حاوةحمددددا ةددددد  -

 %8ن88%،  الحتةفلو حاحةا ةا لفوحلايل  6ن86حاح حطتيب النلايا حاح مما 
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%،  هدت تقدخ حدب 00ةل و حا يحا حانلحدا حدب وبت ا فيدل حاحنل حدلو حاحطة دا  دت حاح ممدا  -
 حاحو مط

 ر المتغيرات الديموجرافية عمي متغيرات الدراسة )القيمة العامة(اث -ها
وح لو حان ححدخ حاويح ةح يدا  دت بدخ حدب: حاتد ع )ربدة / تت دل(، حاح هدخ حاوةحمدت )حو مدط / 

 ،(Mann-Whitney) دد ه حاحو مددط / اددلات / وةحمددلو اليددل(،  وددء حإلاوحددلو الددل حتوةددلة 
ادددددء وظودددددة ت  حتوا دددددلو ف هةيدددددا  دددددت تى حدددددب حو يدددددةحو    (،(Kruskal-Wallis حتوةدددددلة 

تبةددة حددب  P-value(sig)حاوةحمددا    ددل ا دديء ت  حددب حاحو يددةحو حاويح فةح يددا، ليددة بلتددو قدديء 
 % ةلاتمةا افحيع حان ححخ حاويح ةح يا،  ينتت هرح وفلت  حانيتان5حمو ى حا  ا 

 النتائج والتوحيات -5
ودد ح ة ا ححددخ حاتفددلح  ددت هددره حاح ممددا، ةددخ تب وةدديب حددب وةحمددا حاللاددا لتتلددلض وةفددا  .1

 ةنوول اية حو  ة ت ا ن
 تب حا يحا حب وبت ا فيل حاحنل حلو  حاحطة ا  ت هره حاح مما ونيلان .2
% ، بحدددل ةل دددو وةفدددا حا يحدددا حانلحدددا حدددب وبت ا فيدددل 8ن89ةل دددو وةفدددا ا ححدددخ حاتفدددلح  .3

حاطددةو   دةذ حابلحددخ ةدديب %،  وددخ هددرح حاو دلة   ددت حاتوددلل  ينتدت حإلةوةددلط 00حاحنل حدلو 
ودد ح ة ا ححددخ تفددلح حاوبت ا فيددل  ول دده حا يحددا حتوددل، تء تب هتددلم ا ححددخ تتددةى ودد  ة  ددت 

 ولم حاناقا ةلية يف  لتولاول الو ييء،  هرح يوا ح الةلة  ت طةينا ولم حاناقان
  التوحيات

 ي  ت حاةللة ةحل يلت:
 . عمى المستوى النظري1

لايول حاوةحما بخ حاةنو اب ةد ةا حهوحدلء حاح دليي  حاحوللدا للايدل  وةونو حاتولل  حاوت و  لو 
ادد وح  حالبدد حت،  حاوددت وةبددز   ددط الدددل حاف حتدد  حاحلايددا ادد وح  حالبدد حت، حددع تب حاوةبيدددز 
حاللات او ييء هرح حلوح  يت   الل حا يحا حاتلوفا حتذ، ة دض حاتظدة ادب ب تدذ توح ح  و ليدويل  

 ا فيددددل حاحنل حددددلو،  الددددل راددددم ي  ددددت حاةللددددة ةوددددة ةا وطدددد ية ت  توح ح  حنوحددددوح  الددددل وبت
ح ليي  حلوح  حالب حت اووالء حع حاةيلا حاوبت ا فيدا حافويدوا  حاودت ل ي دلح حنودل حاح دليي  

 نحاحلايا،  تب يب ب حتلط حاوط ية ه  حا يحا حب  فوا تظة حاح حطب
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 . عمى المستوى العممي2
تفدلح حاوبت ا فيدل  دت حاح ممدلو حانلحدا،  يوطلد  ي  ت حاةللة ةودة ةا ولمديب ا ححدخ   -

راددم لفددةح  ونددوياو  ددت حاتظددلء حاحطةدده ةليددة ول دده مددو اا حإلمددوتوحء، حاحة تددا حابل يددا 
اولةيدددا ةاةدددلو حاحددد حطتيب، ولمددديب زحدددب حمدددوفلةا حاتظدددلء،  تب يبددد ب حاتظدددلء قدددلةا  الوطددد ة 

 ايو حب  حع حإللويلفلو  حاوطلنلو حانلحان
ء ةفدد وا حاحنل حددلو حاوددت يتوفوددل حاتظددلء )حتةفلوددذ(، ةليددة وبدد ب بلحلددا، وددة ةا حإلهوحددل  -

  وقي ا،  مةينان
ول يه ف وا توحلو حاواء حالتت حاودت يل دخ اليودل حمدوتوحت حاتظدلء )حد ظلت حاح ممدا   -

حانلحا( حدب قمدء وبت ا فيدل حاحنل حدلو،  رادم حدب تداخ زيدلوا مدةاا حإلمدوفلةا اتدو و قد  
حالتيدا احد ظلت قمدء وبت ا فيدل حاحنل حدلو، ةدة   ل دا  ةيده حانحدخ  ة ح حاتظلء، ة ع حابلل ا 

حاونددل ب ةدديب حمددوتوحت حاتظددلء  حدد ظلت قمددء وبت ا فيددل حاحنل حددلو، حددع وددة ةا حإلمددونلتا 
 ةلابلل حو  ر   حاتةةا  ت هرح حاحفلخ اول يه  نلايا حموتوحء هره حاوبت ا فيلن

 يحددا حددب  فوددا تظددة حاحدد حطب،  تهحوددل و ددويء حاوةبيددز الددل ولمدديب حان ححددخ حاوددت وتلدده حا  -
حاتوحدددا حانلحدددا )حامدددةاا، حاوقدددا، حاوبللدددا(،  يليودددل حاحتةفدددلو حاحةا ةدددا لفوحلايدددل  )حانوحادددا، 
 حا  ا، حاح لةبا(،  تتيةح   نلايا حاح مما حانلحا )حابلل ا حاوتظيحيا، حإلتلولح، حإلموفلةا(ن 
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 ليممحق التحميل اإلححائي مخرجات الحاسب اآل
 أواًل: عينة مشغمي النظام

 . وحف عينة الدراسة 1
 

 
Count Column N % Mean 

Standard 

Deviation 

 انًكرة

1 9 30.0%   

2 8 26.7%   

3 9 30.0%   

4 4 13.3%   

Total 30 100.0%   

 انُٕع

   %66.7 20 ركش

   %33.3 10 اَصٙ

Total 30 100.0%   

 3.79 43.3   انسٍ

 انذساسٙ انًؤْم

   %66.7 20 يرٕسػ

   %20.0 6 انًرٕسػ فٕق

   %13.3 4 ػانٗ يؤْم

Total 30 100.0%   

 انخثشج سُٕاخ

   %33.3 20 سُٕاخ 10 يٍ ألم

   %66.7 10 خثشج سُح 20 - 10 يٍ

Total 30 100.0%   
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  . وحف استجابات مفردات العينة2

 

المقااااييس المساااتخدمة وتحدياااد أهااام العناحااار )العباااارات( . التحقاااق مااان إتسااااق 3
 المكونة لكل مقياس عن طريق تحديد أكثر العناحر إرتباطا بالمقياس

 

 انُظاو ظٕدج 

 انُظاو سٕٓنح
Pearson Correlation .439 

Sig. (2-tailed) .015 

 انُظاو يشَٔح
Pearson Correlation .497 

Sig. (2-tailed) .005 

 انُظاو ذؼهى سٕٓنح
Pearson Correlation .443 

Sig. (2-tailed) .012 

 انُظاو اسرعاتح
Pearson Correlation .549 

Sig. (2-tailed) .002 

 نهرطٕس انُظاو لاتهٛح
Pearson Correlation .555 

Sig. (2-tailed) .001 
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 انًؼهٕياخ ظٕدج 

 كايهح يؼهٕياخ انُظاو ُٚرط
Pearson Correlation . 436 

Sig. (2-tailed) . 013 

 انًطهٕتح انًؼهٕياخ انُظاو ُٚرط
Pearson Correlation .465 

Sig. (2-tailed) .010 

 دلٛمح يؼهٕياخ انُظاو ُٚرط
Pearson Correlation .257 

Sig. (2-tailed) . 017 

 انًطهٕب انٕلد فٙ انًؼهٕياخ انُظاو ُٚرط
Pearson Correlation .437 

Sig. (2-tailed) .000 

 نرؼذٚم ذؽراض ٔال نإلسرخذاو لاتهح يؼهٕياخ انُظاو ُٚرط
Pearson Correlation .536 

Sig. (2-tailed) .000 

 

 اإلسرخذاو 

 انًطهٕتح األػًال إلَعاص انُظاو أسرخذو
Pearson Correlation .588 

Sig. (2-tailed) .000 

 دائى تشكم انُظاو أسرخذو
Pearson Correlation .757 

Sig. (2-tailed) .000 

 انًطهٕتح انًٓاو كم ذُفٛز فٙ انُظاو َعاغ يشاخ ػذد
Pearson Correlation .447 

Sig. (2-tailed) .013 

 تًؤسسرٙ انًشذثطح انؽكٕيٛح نهًٕالغ صٚاساذٙ يشاخ ػذد
Pearson Correlation .201 

Sig. (2-tailed) .287 

 

 

 

 انخذيح ظٕدج 

 انُظاو ذٕلف ػُذ انفُٙ انذػى لسى يٍ فٕسٚح اسرعاتح ذؽذز
Pearson Correlation .520 

Sig. (2-tailed) .003 

 انفُٙ انذػى لسى يٕظفٙ كفاءج فٙ أشك
Pearson Correlation .827 

Sig. (2-tailed) .000 

 تٕد انًطهٕتح انًٓاو انفُٙ انذػى لسى ٚؤد٘
Pearson Correlation .690 

Sig. (2-tailed) .000 

 انًسرخذو سظاء 

 انُظاو ٚمذيٓا انرٙ انرماسٚش ػٍ تانشظاء أشؼش
Pearson Correlation .529 

Sig. (2-tailed) .026 

 انفُٙ انذػى خذياخ ػٍ تانشظاء أشؼش
Pearson Correlation .623 

Sig. (2-tailed) .000 

 األػًال إَعاص ػهٗ ٚساػذَٙ انُظاو ألٌ تانشظاء أشؼش
Pearson Correlation .678 

Sig. (2-tailed) .000 
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 . العالقة بين األبعاد الفرعية والمفهوم الرئيسي ]عوامل النجاح[4
 

 

 ػٕايم

 َعاغ

 انُظاو

 ظٕدج

 انُظاو

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ

 ظٕدج

 انخذيح
 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو

 َعاغ ػٕايم

 انُظاو

Pearson Correlation 1      

Sig. (2-tailed)       

N 30      

 انُظاو ظٕدج

Pearson Correlation .541
**

 1     

Sig. (2-tailed) .002      

N 30 30     

 انًؼهٕياخ ظٕدج

Pearson Correlation .483
**

 .293 1    

Sig. (2-tailed) .007 .116     

N 30 30 30    

 انخذيح ظٕدج

Pearson Correlation .591
**

 
-

.017- 
.019 1   

Sig. (2-tailed) .001 .929 .921    

N 30 30 30 30   

 اإلسرخذاو

Pearson Correlation .455
*

 
-

.243- 
-.069- .369

*
 1  

Sig. (2-tailed) .012 .195 .718 .045   

N 30 30 30 30 30  

 انًسرخذو سظاء

Pearson Correlation .086 
-

.073- 
-.088- -.123- -.119- 1 

Sig. (2-tailed) .652 .702 .642 .516 .532  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 قياسها. وحف المتغيرات التي تم 5
 

 
Valid N Mean Median Minimum Maximum 

Standard 

Deviation 

 48. 3.00 1.00 1.80 1.88 30 انُظاو ظٕدج

 30. 1.80 1.00 1.20 1.29 30 انًؼهٕياخ ظٕدج

 62. 3.67 1.00 1.33 1.42 30 انخذيح ظٕدج

 51. 3.00 1.00 1.13 1.37 30 اإلسرخذاو

 38. 2.33 1.00 1.00 1.19 30 انًسرخذو سظاء

 21. 1.95 1.05 1.40 1.46 30 انُظاو َعاغ ػٕايم
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 . تحميل اإلستجابات وفقًا لممتغيرات الديمغرافية6
 العجمي( –يرب  –وسط  –أ. من حيث اإلدارات الفرعية المختمفة )المنتزة 

 

 
Valid N Mean Median Minimum Maximum 

Standard 

Deviation 

 40. 2.60 1.20 2.00 1.91 9 انُظاو ظٕدج 1 انًكرة

 28. 1.80 1.00 1.20 1.24 9 انًؼهٕياخ ظٕدج

 65. 3.00 1.00 1.33 1.52 9 يحانخذ ظٕدج

 51. 2.25 1.00 1.25 1.44 9 اإلسرخذاو

 46. 2.33 1.00 1.00 1.26 9 انًسرخذو سظاء

 21. 1.95 1.25 1.50 1.49 9 انُظاو غَعا ػٕايم

 58. 3.00 1.00 1.70 1.78 8 انُظاو ظٕدج 2

 30. 1.80 1.00 1.20 1.28 8 انًؼهٕياخ ظٕدج

 35. 2.00 1.00 1.17 1.25 8 انخذيح ظٕدج

 23. 1.50 1.00 1.00 1.16 8 اإلسرخذاو

 49. 2.33 1.00 1.00 1.29 8 انًسرخذو سظاء

 16. 1.60 1.10 1.35 1.38 8 انُظاو َعاغ ػٕايم

 48. 2.80 1.40 1.80 1.98 9 انُظاو ظٕدج 3

 33. 1.80 1.00 1.40 1.36 9 انًؼهٕياخ ظٕدج

 37. 2.00 1.00 1.33 1.33 9 انخذيح ظٕدج

 45. 2.25 1.00 1.25 1.39 9 اإلسرخذاو

 24. 1.67 1.00 1.00 1.11 9 انًسرخذو سظاء

 16. 1.80 1.35 1.40 1.48 9 انُظاو َعاغ ػٕايم

 59. 2.40 1.20 1.80 1.80 4 انُظاو ظٕدج 4

 38. 1.80 1.00 1.10 1.25 4 هٕياخانًؼ ظٕدج

 1.29 3.67 1.00 1.17 1.75 4 يحانخذ ظٕدج

 97. 3.00 1.00 1.13 1.56 4 اإلسرخذاو

 00. 1.00 1.00 1.00 1.00 4 رخذوانًس سظاء

 37. 1.95 1.05 1.48 1.49 4 انُظاو َعاغ ػٕايم

 
 
 
 
 
 



 الحكىهً.........أثش العول بٌوىرج اإلداسة العبهت الجذَذة علً همبَُس األداء                حسن السيد حجير /أ  

228 

 

 أنثى( -ب. من حيث النوع )ذكر 
 
  

 Valid N Mean Median Minimum Maximum 
Standard 

Deviation 

 50. 3.00 1.00 1.90 1.94 20 انُظاو ظٕدج ركش انُٕع

 29. 1.80 1.00 1.20 1.30 20 انًؼهٕياخ ظٕدج

 71. 3.67 1.00 1.33 1.48 20 انخذيح ظٕدج

 55. 3.00 1.00 1.13 1.38 20 اإلسرخذاو

 35. 2.33 1.00 1.00 1.17 20 انًسرخذو سظاء

 20. 1.95 1.10 1.48 1.48 20 انُظاو َعاغ ػٕايم

 45. 2.60 1.20 1.70 1.76 10 انُظاو ظٕدج اَصٙ

 33. 1.80 1.00 1.10 1.26 10 انًؼهٕياخ ظٕدج

 37. 2.00 1.00 1.17 1.30 10 انخذيح ظٕدج

 43. 2.00 1.00 1.13 1.35 10 اإلسرخذاو

 45. 2.33 1.00 1.00 1.23 10 انًسرخذو سظاء

 23. 1.95 1.05 1.38 1.41 10 انُظاو َعاغ ػٕايم
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 عالي( –فوق المتوسط  –ج. من حيث المؤهل الدراسي )متوسط 
 
  

 Valid N Mean Median Minimum Maximum 
Standard 

Deviation 

 انًؤْم

 انذساسٙ

 يرٕسػ

 

 70. 2.80 1.20 1.90 1.95 4 انُظاو ظٕدج

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ
4 1.30 1.30 1.00 1.60 .26 

 17. 1.33 1.00 1.00 1.08 4 يحانخذ ظٕدج

 59. 2.25 1.00 1.25 1.44 4 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو
4 1.17 1.00 1.00 1.67 .33 

 غَعا ػٕايم

 انُظاو
4 1.44 1.45 1.05 1.80 .31 

 فٕق

 انًرٕسػ

 60. 3.00 1.40 1.80 1.90 6 انُظاو ظٕدج

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ
6 1.17 1.10 1.00 1.40 .20 

 25. 1.67 1.00 1.33 1.28 6 انخذيح ظٕدج

 25. 1.50 1.00 1.13 1.21 6 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو
6 1.39 1.33 1.00 2.33 .49 

 َعاغ ػٕايم

 انُظاو
6 1.41 1.38 1.25 1.60 .14 

 يؤْم

 ػانٗ

 43. 2.60 1.00 1.80 1.86 20 انُظاو ظٕدج

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ
20 1.32 1.20 1.00 1.80 .33 

 72. 3.67 1.00 1.33 1.53 20 انخذيح ظٕدج

 56. 3.00 1.00 1.13 1.40 20 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو
20 1.13 1.00 1.00 2.33 .35 

 َعاغ ػٕايم

 انُظاو
20 1.47 1.42 1.10 1.95 .21 
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ساانة  21إلااى  11ماان  –ساانوات خباارة  11د. ماان حيااث ساانوات الخباارة )أقاال ماان 
 خبرة(

 

 Valid N Mean Median Minimum Maximum 
Standard 

Deviation 

 سُٕاخ

 انخثشج

 يٍ ألم

10 

 سُٕاخ

 40. 2.60 1.20 1.80 1.85 20 انُظاو ظٕدج

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ

20 1.29 1.20 1.00 1.80 .31 

 72. 3.67 1.00 1.33 1.55 20 انخذيح ظٕدج

 58. 3.00 1.00 1.25 1.44 20 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو

20 1.22 1.00 1.00 2.33 .44 

 غَعا ػٕايم

 انُظاو

20 1.49 1.42 1.25 1.95 .19 

 10 يٍ

- 20 

 سُح

 خثشج

 64. 3.00 1.00 2.00 1.94 10 انُظاو ظٕدج

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ

10 1.28 1.30 1.00 1.80 .29 

 18. 1.33 1.00 1.17 1.17 10 انخذيح ظٕدج

 30. 1.75 1.00 1.00 1.23 10 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو

10 1.13 1.00 1.00 1.67 .23 

 َعاغ ػٕايم

 انُظاو

10 1.40 1.40 1.05 1.80 .23 
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 ها. أثر المتغيرات الديمغرافية عمى عوامل النجاح.
NPar Tests 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks انُٕع 

 331.00 16.55 20 ركش انُظاو ظٕدج

 134.00 13.40 10 اَصٙ

Total 30   

انًؼهٕياخظٕدج          320.50 16.03 20 ركش   

 144.50 14.45 10 اَصٙ

Total 30   

 319.00 15.95 20 ركش انخذيح ظٕدج

 146.00 14.60 10 اَصٙ

Total 30   

 308.50 15.43 20 ركش اإلسرخذاو

 156.50 15.65 10 اَصٙ

Total 30   

 304.00 15.20 20 ركش انًسرخذو سظاء

 161.00 16.10 10 اَصٙ

Total 30   

 338.50 16.93 20 ركش  انُظاو َعاغ ػٕايم

 126.50 12.65 10 اَصٙ

Total 30   
 

 

Test Statistics
a 

 
 
 

 
 ظٕدج

 انُظاو

 ظٕدج         

 انًؼهٕياخ

 ظٕدج

 اإلسرخذاو انخذيح

 سظاء

 انًسرخذو

 َعاغ ػٕايم

 انُظاو

Mann-Whitney U 79.000 89.500 91.000 98.500 94.000 71.500 

Wilcoxon W 134.000 144.500 146.000 308.500 304.000 126.500 

Z -.932- -.482- -.420- -.071- -.340- -1.261- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .351 .630 .675 .944 .734 .207 

Exact Sig. [2*(1-taile-

d Sig.)] 
.373

b
 .650

b
 .713

b
 .948

b
 .812

b
 .214

b
 

 
 

a. Grouping Variable: الٌىع 

b. Not corrected for ties. 

 

 

 

 

 



 الحكىهً.........أثش العول بٌوىرج اإلداسة العبهت الجذَذة علً همبَُس األداء                حسن السيد حجير /أ  

213 

 

NPar Tests 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 N Mean Rank انًكرة 

 16.78 9 1 ظٕدج انُظاو

2 8 12.88 

3 9 17.00 

4 4 14.50 

Total 30  

 14.50 9 1          ظٕدج انًؼهٕياخ 

2 8 15.31 

3 9 17.33 

4 4 14.00 

Total 30  

 17.22 9 1 ظٕدج انخذيح

2 8 13.63 

3 9 15.44 

4 4 15.50 

Total 30  

 16.94 9 1 اإلسرخذاو

2 8 12.56 

3 9 16.50 

4 4 15.88 

Total 30  

 16.61 9 1 سظاء انًسرخذو

2 8 17.25 

3 9 14.61 

4 4 11.50 

Total 30  

 17.28 9 1  انُظاو َعاغػٕايم 

2 8 11.88 

3 9 16.39 

4 4 16.75 

Total 30  
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Test Statistics
a,b 

 

 
 ظٕدج

 انُظاو

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ

 ظٕدج

 انخذيح
 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو

 َعاغ ػٕايم

 انُظاو

Kruskal-Wallis H 1.236 .681 .795 1.444 2.280 1.918 

df 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .744 .878 .851 .695 .516 .589 
 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable:  الوكخ 
 

NPar Tests 

Kruskal-Wallis Test 
 

Ranks 
 N Mean Rank انذساسٙ انًؤْم 

 انُظاو ظٕدج

 16.25 4 يرٕسػ

 14.92 6 فٕق انًرٕسػ

ػانٗيؤْم   20 15.53 

Total 30  

 انًؼهٕياخ ظٕدج

 16.63 4 يرٕسػ

انًرٕسػ فٕق  6 12.58 

 16.15 20 يؤْم ػانٙ

Total 30  

 انخذيح ظٕدج

 9.75 4 يرٕسػ

 15.33 6 فٕق انًرٕسػ

 16.70 20 يؤْم ػانٙ

Total 30  

 اإلسرخذاو

 16.50 4 يرٕسػ

انًرٕسػ فٕق  6 14.08 

 15.73 20 يؤْم ػانٙ

Total 30  

 انًسرخذو سظاء

 15.38 4 يرٕسػ

انًرٕسػ فٕق  6 20.75 

 13.95 20 يؤْم ػانٙ

Total 

 
30  

 انُظاو َعاغ ػٕايم

 15.75 4 يرٕسػ

انًرٕسػ فٕق  6 13.25 

 16.13 20 يؤْم ػانٙ

Total 30  
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Test Statistics
a,b 

 

 
 ظٕدج

 انُظاو

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ

 ظٕدج

 انخذيح
 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو

 ػٕايم

 انُظاو َعاغ
Kruskal-Wallis H .057 .906 2.336 .253 4.561 .502 

df 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. .972 .636 .311 .881 .102 .778 
 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: الذساسٍ الوؤلل 
 

 

NPar Tests 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 
 N Mean Rank انخثشج سُٕاخ 

 انُظاو ظٕدج

 15.03 20 سُٕاخ 10 يٍ ألم

 16.45 10 سُح10 - 20  يٍخثشج 

Total 30  

 انًؼهٕياخ ظٕدج

 15.50 20 سُٕاخ 10 يٍ ألم

 15.50 10  سُح 10 - 20 يٍخثشج 

Total 30  

 انخذيح ظٕدج

 17.00 20 سُٕاخ 10 يٍ ألم

 12.50 10  سُح 10 - 20 يٍخثشج 

Total 30  

 اإلسرخذاو

 16.40 20 سُٕاخ 10 يٍ ألم

 13.70 10  سُح 10 - 20 يٍخثشج 

Total 30  

 انًسرخذو سظاء

 15.48 20 سُٕاخ 10 يٍ ألم

 15.55 10  سُح 10 - 20 يٍخثشج 

Total 30  

 انُظاو َعاغ ػٕايم

 16.48 20 سُٕاخ 10 يٍ ألم

 13.55 10  سُح 10 - 20 يٍخثشج 

Total 30  
 

Test Statistics
a,b

 
 

 
 ظٕدج

 انُظاو

 ظٕدج

 انًؼهٕياخ

 ظٕدج

 انخذيح
 اإلسرخذاو

 سظاء

 انًسرخذو

 َعاغ ػٕايم

 انُظاو

Kruskal-Wallis H .178 .000 1.956 .721 .001 .745 

df 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. .673 1.000 .162 .396 .977 .388 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: الخبشة سٌىاث   
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لتوا دددلو ف هةيدددا  دددت تى حدددب حو يدددةحو ا ححدددخ حاتفدددلح    دددل  ا ددديء ت  حدددب  ادددء وظودددة ت  -
 حاحو يةحو حاويح فةح يان
 ثانيًا: عينة المواطنين

 . وحف عينة الدراسة1
 

 Count 
Column N 

% 
Mean 

Standard 

Deviation 

 انُٕع
   %74.3 52 ركش

   %25.7 18 اَصٙ

 8.81 44.70   انسٍ

 انذساسٙ انًؤْم

   %41.4 29 يرٕسػ

   %24.3 17 انًرٕسػ فٕق

   %32.9 23 ػانٗ يؤْم

   %1.4 1 ػهٛا دساساخ
 
 

 . وحف استجابات مفردات العينة. 2
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. التحقاااق مااان إتسااااق المقااااييس المساااتخدمة وتحدياااد أهااام العناحااار )العباااارات( 3
 المكونة لكل مقياس عن طريق تحديد أكثر العناحر إرتباطا بالمقياس

 

 
 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح

 اإلنكرشَٔٛح انؽكٕيح تٕاتح ػهٗ انخذياخ نعًٛغ ٔاؼذ يٕلغ ٕٚظذ

Pearson 

Correlation 
.416 

Sig. (2-tailed) .000 

 ؼذٚصح يؼهٕياخ انرًٍٕٚ نٕصاسج انؽكٕيٙ انًٕلغ ٚؼشض

Pearson 

Correlation 
.477 

Sig. (2-tailed) .000 

 تئْرًايٙ صهح راخ يؼهٕياخ انًٕلغ ٚؼشض

Pearson 

Correlation 
.507 

Sig. (2-tailed) .000 

 ٔيفٕٓيح تسٛطح انًؼشٔظح انًؼهٕياخ

Pearson 

Correlation 
.244 

Sig. (2-tailed) .042 

 اإلنكرشَٔيٙ انًٕليغ ػثيش انًطهٕتيح انخذييح ػهيٗ انؽصيٕل ًٚكيٍ

 )يٍ دٌٔ ٔسطاء( يثاششج نهٕصاسج

Pearson 

Correlation 
.667 

Sig. (2-tailed) .000 

 انخذيح نطهة انًُارض ذؽًٛم ًٚكٍ

Pearson 

Correlation 
.525 

Sig. (2-tailed) .000 

 اإلسرخذاو ٔسٓم يالئى انًٕلغ

Pearson 

Correlation 
.221 

Sig. (2-tailed) .066 

 انًثرذئٍٛ اإلسرخذاو تئيكاَٛح انًٕلغ ذصًٛى ٚسًػ

Pearson 

Correlation 
.104 

Sig. (2-tailed) .391 

 انًٕاغٍ نساٌ ػهٗ انشائؼح انرساؤالخ انًٕلغ ٚرعًٍ

Pearson 

Correlation 
.486 

Sig. (2-tailed) .000 
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 فؼانٛح

 انًؤسسح

 انؼايح

 انؽكٕيٛح انًؤسسح فٙ يراؼح انركُٕنٕظٛح انخذيح يُافز
Pearson Correlation .480 

Sig. (2-tailed) .001 

 سشٚؼح خذيح ػهٗ انًُافز ْزِ يٍ أؼصم
Pearson Correlation .599 

Sig. (2-tailed) .000 

 (أخطاء تذٌٔ) دلٛمح خذيح ػهٗ انًُافز ْزِ يٍ أؼصم
Pearson Correlation .483 

Sig. (2-tailed) .000 

 إَعاص نرٛسٛش اإلكشايٛاخ ٔدفغ انطٕاتٛش، ظاْشج يٍ انرخهص ذى

 األػًال

Pearson Correlation .182 

Sig. (2-tailed) .132 

 أؼصيم تؽٛيس انؽكٕيٛح انًؤسساخ تٍٛ انًؼهٕياخ يشاسكح ذرى

 ٔاؼذ يكاٌ يٍ انخذيح ػهٗ

Pearson Correlation .394 

Sig. (2-tailed) .001 

 اإلَرشَد ػثش تانًٕظفٍٛ االذصال يؼهٕياخ انًٕلغ ٚؼشض
Pearson Correlation .389 

Sig. (2-tailed) .001 

 انشكأٖ ذمذٚى إيكاَٛح نهًٕاغٌُٕ انؽكٕيٙ انًٕلغ ٚرٛػ
Pearson Correlation .512 

Sig. (2-tailed) .000 

 نهًؤسسييح انرُظًٛٛييح انٕاظثيياخ / انخيشائػ انًٕليغ ٚؼيشض

 انؽكٕيٛح

Pearson Correlation .296 

Sig. (2-tailed) .013 

 االَرشَد ػهٗ ٔٔاظثاذّ( انًٕاغٍ)ؼمٕلّ يٛصاق انًٕالغ ٚؼشض
Pearson Correlation .239 

Sig. (2-tailed) .046 

 اإلَرشَد ػثش اإلسرفساساخ ذمذٚى ًٚكٍ
Pearson Correlation .357 

Sig. (2-tailed) .002 

 نإلسرفساساخ اإلنكرشَٔٙ انثشٚذ سسائم يراتؼح ًٚكٍ
Pearson Correlation .041 

Sig. (2-tailed) .735 

 انطهثاخ ػهٗ انرهمائٛح انشدٔد انًٕلغ ذرٛػ
Pearson Correlation .440 

Sig. (2-tailed) .000 



 الحكىهً.........أثش العول بٌوىرج اإلداسة العبهت الجذَذة علً همبَُس األداء                حسن السيد حجير /أ  

218 

 

 

 
 انًشغٕتح انًخشظاخ

 إظرًاػٛا  

 كافح يٍ انؽكٕيٛح انًٕالغ إنٗ انٕصٕل فٙ سٕٓنح ُْان

 انًؽافظح أَؽاء

Pearson 

Correlation 
.573 

Sig. (2-tailed) .000 

 ٔتركهفيح انًٕاليغ اسيرخذاو ػهيٗ انًيٕاغٍُٛ ذيذسٚة ٚيرى

 يُخفعح

Pearson 

Correlation 
.196 

Sig. (2-tailed) .104 

 .انًٕلغ ػهٗ يراغ ْم انخصٕصٛح، تٛاٌ

Pearson 

Correlation 
.595 

Sig. (2-tailed) .000 

 ييغ اإلَرشَيد ػثيش انرفاػيم فيٙ ذصيك ييذٖ أ٘ إنيٗ

 انؽكٕيٛح انًؤسساخ

Pearson 

Correlation 
.455 

Sig. (2-tailed) .000 

 انًؼرًيذج انؽكٕيٛيح انخيذياخ أداء فيٙ ذصيك ييذٖ أ٘ إنٗ

 انًؼهٕياخ ذكُٕنٕظٛا ػهٗ

Pearson 

Correlation 
.421 

Sig. (2-tailed) .000 

 ػهٗ تٓا يٕشٕق يؼهٕياخ َشش ٚرى أَّ ذؼرمذ يذٖ أ٘ إنٗ

 اإلنكرشَٔٛح انؽكٕيح يٕالغ

Pearson 

Correlation 
.503 

Sig. (2-tailed) .000 

 ػثيش تانخيذياخ انخاصيح انًُالشياخ فيٙ يشياسكركى ٚيرى

 اإلَرشَد

Pearson 

Correlation 
.206 

Sig. (2-tailed) .487 

 اإلداسٚح اإلظشاءاخ ذخفٛط ذى

Pearson 

Correlation 
.472 

Sig. (2-tailed) .000 

 انٕسلٛح انؽكٕيٛح انًُارض اسرخذاو يٍ انؽذ ذى

Pearson 

Correlation 
.578 

Sig. (2-tailed) .000 
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 . العالقة بين األبعاد الفرعية والمفهوم الرئيسي ]القيمة العامة[4
 

 انمًٛح 

 انؼايح

 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح

 انًؤسسح فؼانٛح

 انؼايح

 انًشغٕتح انًخشظاخ

 إظرًاػٛا  

 انؼايح انمًٛح

Pearson 

Correlation 
1    

Sig. (2-tailed)     

N 70    

 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح

Pearson 

Correlation 
.742

**
 1   

Sig. (2-tailed) .000    

N 70 70   

 فؼانٛح

 انًؤسسح

 انؼايح

Pearson 

Correlation 
.684

**
 .163 1  

Sig. (2-tailed) .000 .177   

N 70 70 70  

 انًخشظاخ

 انًشغٕتح

 إظرًاػٛا  

Pearson 

Correlation 
.672

**
 .159 .438

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .188 .000  

N 70 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 . وحف المتغيرات التي تم قياسها5
 
 

 Valid N Mean Median Minimum Maximum 
Standard 

Deviation 

 40. 2.89 1.11 1.78 1.85 70 انؼايح انخذيح ذمذٚى

 20. 2.00 1.00 1.33 1.34 70 انؼايح انًؤسسح فؼانٛح

 انًشغٕتح انًخشظاخ

 إظرًاػٛا  
70 1.46 1.44 1.00 2.00 .26 

 20. 2.10 1.13 1.50 1.53 70 انؼايح انمًٛح
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 . تحميل اإلستجابات وفقًا لممتغيرات الديمغرافية6
 أنثى( –أ. من حيث النوع )ذكر 

 

 
Valid N Mean Median Minimum Maximum 

Standard 

Deviation 

 44. 2.89 1.11 1.67 1.84 52 انؼايح انخذيح ذمذٚى ركش انُٕع

 انًؤسسح فؼانٛح

 انؼايح
52 1.35 1.33 1.08 2.00 .19 

 انًخشظاخ

 إظرًاػٛا   انًشغٕتح
52 1.47 1.44 1.00 2.00 .27 

 20. 2.10 1.13 1.50 1.53 52 انؼايح انمًٛح

 28. 2.33 1.33 1.89 1.88 18 انؼايح انخذيح ذمذٚى اَصٙ

 ًؤسسحان فؼانٛح

 انؼايح
18 1.30 1.25 1.00 1.92 .22 

 انًخشظاخ

 إظرًاػٛا   انًشغٕتح
18 1.43 1.39 1.00 2.00 .24 

 19. 2.00 1.30 1.48 1.51 18 ؼايحان انمًٛح
 

 دراسات عميا( –عالي  –فوق المتوسط  –ب. من حيث المؤهل )متوسط 
 

 
Valid N Mean Median Minimum Maximum 

Standard 

Deviation 

 انًؤْم

 انذساسٙ

 انخذيح ذمذٚى يرٕسػ

 انؼايح
29 1.87 1.67 1.11 2.89 .45 

 فؼانٛح

 انًؤسسح

 انؼايح

29 1.33 1.33 1.00 1.83 .19 

 انًخشظاخ

 انًشغٕتح

 إظرًاػٛا  

29 1.44 1.44 1.00 2.00 .24 

 19. 1.90 1.13 1.53 1.52 29 انؼايح انمًٛح

 فٕق

 انًرٕسػ

 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح
17 1.78 1.78 1.33 2.56 .34 

 فؼانٛح

 انًؤسسح

 انؼايح

17 1.31 1.25 1.08 2.00 .21 

 انًخشظاخ

 انًشغٕتح

 إظرًاػٛا  

17 1.42 1.44 1.00 2.00 .27 

 17. 1.83 1.17 1.47 1.48 17 انؼايح انمًٛح

 يؤْم

 ػانٗ

 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح
23 1.86 1.89 1.11 2.78 .40 

 فؼانٛح

 انًؤسسح

 انؼايح

23 1.34 1.33 1.08 1.75 .18 
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 انًخشظاخ

 انًشغٕتح

 إظرًاػٛا  

23 1.49 1.44 1.11 2.00 .26 

 20. 2.10 1.23 1.53 1.54 23 انؼايح انمًٛح

 دساساخ

 ػهٛا

 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح
1 2.11 2.11 2.11 2.11 . 

 فؼانٛح

 انًؤسسح

 انؼايح

1 1.92 1.92 1.92 1.92 . 

 انًخشظاخ

 انًشغٕتح

 إظرًاػٛا  

1 2.00 2.00 2.00 2.00 . 

 . 2.00 2.00 2.00 2.00 1 انؼايح انمًٛح
 

 متغيرات القيمة العامة أثر المتغيرات الديمغرافية عمى ج.
NPar Tests 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks انُٕع 

 1783.50 34.30 52 ركش انؼايح انخذيح ذمذٚى

 701.50 38.97 18 اَصٙ

Total 70   

 1937.00 37.25 52 ركش انؼايح انًؤسسح فؼانٛح

 548.00 30.44 18 اَصٙ

Total 70   

 1885.00 36.25 52 ركش إظرًاػٛا   انًشغٕتح انًخشظاخ

 600.00 33.33 18 اَصٙ

Total 70   

 1886.50 36.28 52 ركش انؼايح انمًٛح

 598.50 33.25 18 اَصٙ

Total 70   

Test Statistics
a 

 

 
 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح

 انًؤسسح فؼانٛح

 انؼايح

 انًشغٕتح انًخشظاخ

 إظرًاػٛا  

 انمًٛح

 انؼايح

Mann-Whitney U 405.500 377.000 429.000 427.500 

Wilcoxon W 1783.500 548.000 600.000 598.500 

Z -.845- -1.236- -.529- -.545- 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.398 .217 .597 .586 

a. Grouping Variable: الٌىع 
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NPar Tests 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 
 N Mean Rank انذساسٙ انًؤْم 

 35.98 29 يرٕسػ انؼايح انخذيح ذمذٚى

 32.18 17 انًرٕسػ فٕق

 36.65 23 ػانٗ يؤْم

 51.50 1 ػهٛا دساساخ

Total 70  

 35.52 29 يرٕسػ انؼايح انًؤسسح فؼانٛح

 31.62 17 انًرٕسػ فٕق

 36.89 23 ػانٗ يؤْم

 69.00 1 ػهٛا دساساخ

Total 70  

 34.40 29 يرٕسػ إظرًاػٛا   انًشغٕتح انًخشظاخ

 33.09 17 انًرٕسػ فٕق

 37.26 23 ػانٗ يؤْم

 68.00 1 ػهٛا دساساخ

Total 70  

 35.74 29 يرٕسػ انؼايح انمًٛح

 31.03 17 انًرٕسػ فٕق

 37.04 23 ػانٗ يؤْم

 69.00 1 ػهٛا دساساخ

Total 70  

Test Statistics
a,b

 

 
 انخذيح ذمذٚى

 انؼايح

 انًؤسسح فؼانٛح

 انؼايح

 انًشغٕتح انًخشظاخ

 إظرًاػٛا  

 انمًٛح

 انؼايح

Kruskal-Wallis H 1.175 3.508 3.105 3.681 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .759 .320 .376 .298 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: الذساسٍ الوؤلل   

         ادددددء وظودددددة ت  لتوا دددددلو ف هةيدددددا  دددددت تى حدددددب حو يدددددةحو حا يحدددددا حانلحدددددا    دددددل  ا ددددديء ت   -
 حب حاحو يةحو حاويح فةح يان

 
 


