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 الشكر والعرفان

 
والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى اهللا الحمد هللا رب العالمين، 

على انجاز هذا العمل واخراجه الى  ليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا الذي اعاننيع
  .النور
في مشوار  في بدء الخطوة االولىاالول  من كان له الفضلبخالص التقدير والعرفان الى  اتقدم

ني شرف توقيع اسمه ستاذي الفاضل الدكتور محمود الجعفري، والذي منحأ العمل في هذا البحث
يمة والتي ومالحظاته الق رافه وارشاداتهباشعلى االشراف عليه، ومنحنى مساعدته  عند موافقته

  .هذا النحو ادت الى انجاز الرسالة على
 االستاذ الفاضل صالح العودة، على جهوده ومشاركتهكل من  اتقدم بخالص التقدير والعرفان الىو

وفي  كان له فضل في دعميالذي و االستاذ الفاضل الدكتور عفيف حمدفي هذه الرسالة، والى 
  .التأثير بي

. محاسن عنبتاوي، عميد كلية الهندسة في جامعة القدس، ود. والى السادة اعضاء لجنة المناقشة، د
أنيس الحجة، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة بيرزيت على ما قدموه من 

 جميع اعضاء معهد االدارة واالقتصادمالحظات قيمة واقتراحات مهمة ًأثْرتْ هذه الرسالة، والى 
  .من ادارة وهيئة تدريسية

واتقدم بالشكر واالمتنان للسادة ادارة شركة االتصاالت االرضية الفلسطينية بالتل، وادارة شركة 
االتصاالت الخلوية جوال على دعمهم وما قدموه من تسهيالت ومعلومات ليتم انجاز الدراسة، 

بالت او اتي سواء من خالل المقوالى جميع الزمالء والزميالت في الشركتين والذين قاموا بمساعد
  .توزيع االستبانات وتعبئتها

في  وساهموا اص الذين قدموا لي الدعم والمساعدةاتقدم بالشكر واالمتنان الى جميع االشخأخيرا و
االصدقاء والصديقات، الزمالء والزميالت، الذين جعلوا هذه انجاز هذا العمل المتواضع، والى 

  . تنسىالمرحلة مميزة وذات قيمة ال
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  دور التكنولوجيا في تعزيز الرضا واالندماج الوظيفي

  حالة تطبيقية في كل من
شركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية -شركة االتصاالت الفلسطينية األرضية بالتل"

  "جوال
  منال راضي محمد عريقات: عدادإ

  محمود الجعفري.د.أ: إشراف

  ملخص

التكنولوجيا في تعزيز الرضا واالندماج الوظيفي في في دور سة راهذه الدتبحث 
سين رضا واندماج تحستخدم التكنولوجيا في عملها، وفاعلية هذا االستخدام في المؤسسات التي ت

وتم اختيار شركتي االتصاالت االرضية الفلسطينية بالتل . لزيادة تحفيزه للعملالموظف 
الشركات جراء البحث عليها النهما من طبيقية الواالتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال كحالة ت

  .التي تشكل التكنولوجيا عنصرا اساسيا في انتاج وتقديم خدماتها
لهذه الدراسة في تقييم عالقة استخدام التكنولوجيا على الرضا  الهدف الرئيس تركز

ا المستخدمة واالندماج الوظيفي في الشركتين محور الدراسة وذلك من خالل تقييم اثر التكنولوجي
على مؤشرات الرضا واالندماج الوظيفي عند الموظفين في الشركتين، وتم استخدام المنهج 
الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة، وقد تم عمل المسح الميداني من خالل توزيع االستبانة اداة 

محافظة الضفة على الموظفين في الشركتين في  بطريقة العينة الطبيقة العشوائية التناسبيةالبحث 
، بحيث تم توزيع نتيجة لالوضاع السياسية الراهنةلصعوبة الوصول وعمل التوزيع في غزة  فقط

مما تم استرجاعه منها وفرزه، وتبينت صالحيتها للتحليل ) 515(استبانة، وتم تحليل ) 562(
ركة ، وتم تحليل عينة شركة بالتل على حدى وعينة شSPSSبواسطة رزمة التحليل االحصائي 

كل من ندماج الموظفين في االتكنولوجيا على رضا و استخدام للتعرف على اثرجوال على حدى 
كة بالتكنولوجيا في تاثر الموظفين في كل شر لتعرف على مجاالت التشابه واالختالفالشركتين، وا
  .ان وجد ختالفومدى هذا اال

، بجميع اعمارهم، واختالف سنوات في الشركتين والموظفات الموظفين ن من النتائج انوقد تبي
تنوع وظائفهم، يجدون ان اثر وخبرتهم ومستوياتهم التعليمية، وباختالف مسمياتهم الوظيفية 

حيث يجدون انه يساهم في تحسين بعلى مؤشرات الرضا الوظيفي  استخدام التكنولوجيا ايجابيا
سلطة هم فضاء اكبر من النحمبيئة العمل في المؤسسة، وانه يحسن من تعويضهم واجورهم، وفي 
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ويساهم بيعة الوظيفة ومواصفاتها، ل، وانه يحسن من طفي اتخاذ القرارت المناسبة في تنفيذ العم
، ويحسن من تدريبهم ويساهم في تطويرهم في العمل بشكل افضل، وعلى في تقليل ضغط العمل

ن انتماء والتزام يحسن ميجدون ان استخدام التكنولوجيا  مؤشرات االندماج الوظيفي حيث
ذلك يشير الى الدور الفعال  الموظف مع المؤسسة، ويحسن من نظرته الى عمله، وبالتالي

وخلصت الدراسة الى التوصيات والتي من  .االندماج الوظيفيالرضا و تحسين للتكنولوجيا في
  :اهمها

تحسين بيئة ل في الشركتين العمل على توظيف مزيدا من استخدام االدوات التقنية في العمل •
زيادة كعامل لهذا االستخدام استغالل ، والعمل في المؤسسة، وطبيعة الوظيفة ومواصفاتها

تقليل من للو، لقرار في تنفيذ العملمنح الموظفين سلطة اكبر في اتخاذ اول، فوائد الموظفين
 .ريب الموظفين والعمل على تطويرهملتحسين تدو ،ضغط العمل

جوال لتحسين تعويضهم ورفع اجورهم، االدوات التقنية في شركة ان يتم استخدام مزيدا من  •
تفاعل الخلق فرص ول جزء من فريق عمل أمام تحقيق االهداف،لتعزيز شعور الموظف بانه و

 .ن الدورات التدريبيةلعقد مزيدا مو ،مع الزمالء بشكل غير رسمي

 في مدة أقصر، وتعزيز ثقةالنجاز العمل  خدام مزيدا من االدوات التقنية في شركة بالتلاست •
 .الموظف في مهارته

لتحسين نظرة ، العمل على االستفادة من استخدام االدوات التقنية في العمل في الشركتين •
 .لزيادة انتماء الموظف للمؤسسة والتزامه معهاالموظف لعمله، و

سواء من  العمل على ادخال مزيدا من االستخدام التكنولوجي في بيئة العمل في الشركتين •
ة للخدمة، اواالجهزة المساعدة في تنفيذ العمل او من خالل تكنولوجيا لخالل االجهزة المشغ

بحيث يصل الى جميع الموظفين والموظفات، بجميع اعمارهم، مستوياتهم ، المعلومات
وخاصة التعليمية، سنوات خبرتهم، جميع فئات المسميات الوظيفية وجميع انواع الوظائف، 

في الشركتين،  )فني-رئيس ورشة(و) موظف خدمات- إداري(من الفئات الوظيفية الموظفين 
المستويات التعليمية االقل  لتل ذويشركة جوال، وللموظفين في شركة باوللموظفات في 
ليتم ، )فني-رئيس ورشة(المسمى الوظيفي وذوي  ،)ثانوية عامة او اقل(لفئة ا والتركيز على

 .، وتحسين ادائهمتحسين رضاهم واندماجهم الوظيفي االستفادة من التكنولوجيا في
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The Technology Role in Enhancing the Job Satisfaction and Involvement 

 Case study at 

“The Palestinian Fixed Telecommunications Company PALTEL & the Palestinian 
Cellular telecommunications Company Jawwal” 

Prepared By: Manal Radi Mohammad Erakat 

Supervisor: Prof. Mahmoud El Jafari 

Abstract: 

This study examines the role of technology in enhancing the job satisfaction and 
involvement, in the Palestinian companies PALTEL and Jawwal. They were chosen as a 
case study where they use sophisticated technology in producing and providing their 
services. 

The main objective of this study is to evaluate the impact of technology use on job 
satisfaction and involvement in PALTEL and Jawwal companies. To accomplish this 
objective the descriptive approach was used for this study. (562) questionnaires were 
distributed, (512) questionnaires were analyzed by using SPSS statistical package. 
PALTEL sample and Jawwal samples were analyzed separately to assess the technology 
impact on the job satisfaction and involvement on the performance of the employees of 
each company. Similarities and differences were discussed. 

Based on the empirical results, the employees have perceived that the technology use has 
a positive impact on the job satisfaction and involvement. They realize that using 
technology would enhance the job satisfaction indicators in which it would i) develop the 
work environment, ii) help in improving the compensation and wages, iii) expand the 
authority of the employees in making decisions for executing the work, iv) enrich the 
kind and the description of the job, v) help in decreasing the work pressure, vi) enhance 
their training and development at work. And that the technology use would enhance the 
job involvement indicators, where it would i) advance the employee’s belonging and 
commitment with the cooperation that he is working for, ii) enrich the employee’s 
viewpoint to his work. And that expose for the effective role of the technology use in 
improving the job satisfaction and involvement. 

The study has come with the following recommendations:  

• Enhancing the use of technical tools in the work will improve the work 
environment through making better the employee’s benefits, granting the 
employees more authority in decision making, diminishing the work pressure, and 
improving the employees training and development,  



 

 و 
 

• Increasing the utilizing of the technical tools use in Jawwal Company could be 
delivered through improving the employee’s compensation and wages, enhancing 
the employee’s loyalty to the company particular when he works in a team, to 
create opportunities of the informal interaction between employees, and to 
develop more training courses. 

•  Adding more technical tools in PALTEL Company will enhance the employee’s 
confident in his skill. 

•  Developing more technical tools use in the work in the two companies will 
improve the employee’s viewpoint to his work and his belonging and 
commitment with the cooperation that he is working for. 

• Enriching the work environment in the two companies with the technology use,  
will advance the executing the work, whether it would be via the providing 
services devices, or the devices that help in executing the work, or via the 
information technology, in a way that can be accessed by all the employees 
regardless the differentials between them in term of experiences,  job category 
such as administrator-services employee, workshop leader-technician, and 
qualifications, and will improve their job satisfaction and involvement, and 
enhance their performance. 
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 الفصل االول

  مدخل الى الدراسة
    

  مقدمة 1.1
  

واكب التطور الهائل للتكنولوجيا وصول استخداماتها الى معظم الصناعات من اجل االبتكار 
وادارية واالساليب الجديدة النتاج السلع والخدمات من جهة، وتطبيق اساليب تنظيمية وتسويقية 

الى التاثير على الموظف وعلى ول التغير التكنولوجي ادى خود. مستحدثة من جهة اخرى
المؤسسة، حيث ان استخدام االجهزة المتطورة واجهزة الحاسوب وعالم انظمة المعلومات قد غير 
من بيئة العمل على جميع االصعدة، سواء على مستوى الموظف نفسه والذي سيتم تطويره للتعامل 

ل ما تم تسخيره من التكنولوجيا مع ذلك التغير او على مستوى تطوير انتاج العمل عند استخدام ك
  .الحديثة والتي بدات تدخل في كل انواع العمل

وقدم التغير التكنولوجي في العالم تحسن في االداء ورفع معدل االجور، حيث ساعد في زيادة 
ربحية المؤسسة من خالل توفير تكاليف الوقت والجهد من جهة، وتحسين االداء و االنتاجية 

)Mansfield, 1998( من جهة اخرى، النه سهل في عمليات االنتاج، وقلل من استهالك الوقت 
جية، وبالتالي اى اداءه مما ادى الى تحسين االنتوالجهد، ورفع من مستوى تعلم الموظف، ومن مستو

وعليه، فان دخول التكنولوجيا في الصناعات والخدمات اصبح . الى زيادة الربحية وتحسن االجور
 التي البد منها ليتم تحقيق المنافسة ومواكبة تطورات العصر، ولكن، بما ان يشكل احد الضرورات

استخدام التكنولوجيا يحتاج الى تغيير على اداء الموظف، اذن فالبد من ان له تداعيات على رضا 
واندماج الموظفين، والذي له االثر االكبر على تحفيز الموظف، لذا سيتم الوقوف في هذا البحث 

مؤشرات الرضا واالندماج الوظيفي في الشركات المحلية بستخدام التكنولوجي االعالقة حول 
بالتل وشركة االرضية المستخدمة للتكنولوجيا، وكانت ومازالت شركة االتصاالت الفلسطينية 

 جوال هي من الشركات المحلية التي تشكل التكنولوجيا عامل اساسي ة الفلسطينيةالخلوياالتصاالت 
اتها، لتقديم افضل الخدمات للزبائن من خالل استخدام الموارد التكنولوجية في تشغيل في انتاج خدم

تقنية االتصاالت التي تنتج خدماتها، ومن خالل توظيف الموظفين ذوي االداء المتميز للحصول 
على انتاجية افضل وتعويضهم بما يمكن من الحوافز واالجور، لذا فانه سيتم استخدامهما كمحور 

  .ة حيث انهما تمثالن افضل نموذج لعمل الدراسة عليهللدراس
  جوالة الفلسطينيةالخلوي واالتصاالت  الفلسطينة بالتل االرضيةاالتصاالت تنتمي الشركتان،

المشغل االكبر في فلسطين والشركة االكبر حجماَ في الى مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وهي 
 لتضم خمس شركات مغطية 2005عام التي تم اطالقها و، تداوالت سوق فلسطين لالوراق المالية
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خدمات الهاتف الثابت، الهاتف المتنقل، االنترنت وخدماته إضافة إلى الخدمات اإلعالمية مشكلة 
  . بالتل وجوال من ضمنها الشركتين محور الدراسةبذلك وحدة اقتصادية متكاملة،

 خدمات الهاتف االرضي والخدمات التابعة  الفلسطينة بالتل بتقديم االرضيةتقوم شركة االتصاالت
) Leased Line(له، والخدمات الحديثة مثل خدمات تراسل المعطيات من خالل الخطوط المؤجرة 

، واالنترنت )ISDN) Integrated subscriber digital networkوالدارات الرقمية المؤجرة ال
 كشركة 1995تاسست سنة ، حيث )ADSL) Asynchronous digital subscriber lineالو

 كمشغل ومقدم لكافة انواع خدمات 1997مساهمة عامة وباشرت اعمالها في االول من يناير عام 
 399,958، وقد نجحت شركة بالتل من خالل تقديم خدماتها وخطوطها الى استقطاب )1(االتصاالت
 ADSLدمة ال مشترك على خ100,000، و )2(2009 في اواخر العام  على الخط الثابتمشترك

 خطة طموحة للنهوض بمستوى خدماتها لتعزيز رضا بالتلضعت ، وقد و2010خالل العام 
ومن اهم مالمح الفترة حيث تتطلع الى مواصلة دورها في التنمية المستدامة في فلسطين، المشترك 

يقية  في فلسطين، اطالق حمالت تسوADSLالقادمة لها هو توسيع الخدمات الحديثة ومنها خدمة اِل
 تلبية التوسع في االنتشار الدولي واالقليمي للشبكة الهاتفية لالتصاالت الفلسطينية، متنوعة،

عبر الفايبر وخاصة للقطاعات الحكومية والبنوك  احتياجات السوق من خدمة البيانات واالنترنت
ظيفية وشركات الوساطة، تطوير الثقافة المؤسسيةللشركة من خالل خطة تشمل جميع الفئات الو

 وتعزيز الثقة ما تقوم على التدريب والتطويروكفاءة السياسات واالجراءات لتعيم اهداف الشركة،
  .)3(بين الشركة ومساهميها ومشتركيها، والبقاء على تواصل معهم

مؤشر األداء التشغيلي في بالتل في اواخر العام لخاص با) 1- 1(يرجى االطالع على الجدول 
  .لدراسة، في ملحق مشكلة ا2009

بتقديم والتي تعتبر العمود الفقري للمجموعة،  جوال، ة الفلسطينيةالخلوياالتصاالت وتقوم شركة  
هي المزود الفلسطيني األول لخدمة االتصال خدمة الهاتف الخلوي وكل الخدمات التابعة له، و

  وتحول المشروعPALTEL كشركة تابعة لشركة 1999 سنة الخلوي في فلسطين حيث تاسست
 الى شركة مساهمة خصوصية واسمها التجاري جوال، وعملت جوال على تاسيس 2000من العام 

  هوائية الخاصة بها،البنية التحتية لها من خالل تركيب اجهزة التراسل وشبكة التغطية ال
  
  
  

____________________  
  )WWW.PALTELGROUP.PS(االقتباس من موقع مجموعة شركة االتصاالت-)2(، 1(
  .2009، و2008االقتباس من تقرير مجموعة االتصاالت -)3(
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وبرغم الصعوبات التي تواجهها جوال في ظل المنافسة غير الشرعية مع أربع شركات خلوية 
من % 98 امتدت لتشمل تغطية شبكتها قدإسرائيلية، وبرغم العقبات والتحديات التي تواجهها، إال أن 

 نقطة بيع منتشرة في الضفة 26,000 معرض و24ثر من وتتواجد في اك، )4(المناطق الفلسطينية
     .وغزة

 في تقديم خدماتها وخطوطها حتى وصلت الى استقطاب عدد المليون مشترك خالل  جوالونجحت
وقد زادت حدة المنافسة مع دخول مشغل جديد في العام  خالل تسع سنوات فقط، 2008العام 
ل وطني يعيش نفس الظروف، وبالرغم من ، حيث اصبحت جوال تنافس والول مرة مشغ2009

 عدد مشتركيها تحافظ على مكانتها في السوق وزيادةاستمرار وتيرة المنافسة استطاعت جوال ان 
نهجت الشركة في اطالق و. 2010لتصل بعدها الى تحقيق عدد المليوني مشترك خالل العام 
ومع جيا االتصاالت من التطورات، لوالخدمات المختلفة المواكبة الحدث ما توصل اليه عالم تكنو

توالي االنجازات باتت جوال على يقين بتقديم أفضل الخدمات الى واالمكانات لجمهور مشتركيها 
فع التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم االقتصاد الوطني، وبهذا من جديد على دولتؤكد 

مها النجاح وتطوير الخدمات، تكون جوال قد حققت تنمية مستدامة من خالل عدة عوالم اهع
والشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، وبذلك تكون قد عززت حضورها معتمدة على كوادر 

 جدول رجى االطالع على معلومات مؤشرات اداء شركة جوال فيي. )5(كيهامؤهلة وعلى مشتر
  .ق مشكلة الدراسة، في ملح)2- 1(
  

   مشكلة الدراسة2.1
  

والتقنيات  استخدام االجهزة الحديثة من المقاسم والتراسل جوال على بالتل وتعتمد الشركتان
على و الى مشتركيها، والشبكات الخاصة بها في الشركتين للوصول الى تقديم افضل الخدمات

الكفاءات وااليدي العاملة الفلسطينية التي تم تدريبها لتقدم للمشترك افضل الخدمات من خالل جهود 
 912 منها  موظف1,333تل طينية، حيث يبلغ عدد موظفي بالكفاءات الفلسمئات من الموظفين وال

 مجاالت الهندسة، الصيانة، في في الضفة، 632ظف منها  مو836موظف في الضفة، وجوال 
انظمة المعلومات، االدارة، التسويق، العناية بالزبائن، والمبيعات، في الشركتين، وفي مجاالت 

  .ائية واالرضية في بالتل بالخصوصصيانة الشبكات والكوابل الهو
  

____________________  
   2009، 2008مجموعة االتصاالت السنوي لتقرير الاالقتباس من -)4(
  2009مجموعة االتصاالت السنوي لتقرير الاالقتباس من -)5(
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ي ويتم استخدام الحاسوب وانظمة المعلومات والبرامج االلكترونية، واالجهزة المشغلة للخدمات ف
قديمين حسب متطلبات تنفيذ العمل في الشركتين، ويتم استخدام سياسة التدريب للموظفين الجدد وال

  ليتمكنوا من التعرف على العمل ومزاولته بالشكل السليم، الموظفين الجدد يتم تدريبالعمل، حيث 
 جديد او  حسب اضافة جهاز جديد يحتاج الى التدريب او برنامج تقنيامىالموظفين القدتدريب و

 ان ادارة التدريب تركز على تدريب وذلكطريقة جديدة في التعامل مع الزبائن تطرح في السوق، 
  راجعة على التدريب  تغذيةحسب متطلبات العمل ويتم عمل  جميع انواع الموظفين بشكل دوري

ك الى المسؤولين عن اقسام التدريب لضمان جودة االستفادة من ذليقوم بتزويدها المتدرب 
  .)6(التدريب

ويتم استخدام التقنيات الحديثة في بناء البنية التحتية من االجهزة المشغلة النتاج الخدمات، وهناك 
عدة انواع من الموظفين تعمل في كل من اقسام الشركتين، حيث ان هناك منهم من يتعامل مع 

 ن خالل تشغيل االجهزة التكنولوجيا بشكل مباشر في تنفيذ عملهم سواء في انتاج سلعة او خدمة م

ومن خالل استخدام الحاسوب من قبل معظم انواع  مثل مهندسوا المقاسم والتراسل والدعم الفني،
الموظفين االداريين، سواء في العمل في شؤون الموظفين، اوخدمات الجمهور، اوالبيع والتسويق، 

الدراية الخاصة بشؤون الموظفين كاستخدام البريد االلكتروني والخدمات االلكترونية مثل البرامج ا
حيث انه في الشركتين يتم تنفيذ الطلبات االدارية مثل االجازة والمغادرة وتقييم االداء واستالم وثيقة 

توفير تكلفة الفاكس والحبر واالوراق، ويتم بذلك تم  وقد تب من خالل برنامج الكتروني،الرا
لفاكس العادي، ومنهم موظفين ال يتعاملون مع  والتي تغني عن استخدام اe-FAXاستخدام خدمة ال

تلك التكنولوجيا بشكل مباشر، مثل طاقم الشبكات والورش الخارجية، صيانة االعطال وتمديد 
 بدات شركة بالتل باستغالل 2007التركيبات في شركة بالتل بالخصوص، وتبين انه خالل العام 

 خطوط  وصيانة الخارجية في العمل في تركيباتنفس طاقم الفنيين العاملين في الشبكات والتركيبات
، والذي يتطلب خبرة ومعرفة )7(ات االنترنتلشركالتابعة والتي تزود خدمة االنترنت  ADSLال

  .جديدة من هؤالء الفنيين من خالل العمل على تدريبهم وتزويدهم باجهزة متطورة وحديثة
  
  
  
  
  

____________________  
  .2009،  مسؤولي تدريب في الشركتينمعغير مهيكلة مقابلة -)6(
  .2009، 2008  في شركة االتصاالتشرفينمع مغير مهيكلة مقابلة -)7(
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من خالل ما سبق نرى ان الشركتين لديها عدد كبير من الموظفين، الذين ينقسمون في العمل تحت 
 الرضا واالندماج عدة اقسام، والتي يتم ادخال التكنولوجيا الحديثة الى بيئة العمل فيها، وبما ان

الوظيفي من العوامل االساسية المساعدة في تحقيق النتائج المناسبة لمنظمات االعمال من حيث 
الربجية وتحقيق إيرادات جيدة، وبما ان استخدام التكنولوجيا قد اصبح من اهم الوسائل في انتاج 

اذن، فهل  ر الدراسة،السلع والخدمات بافضل الطرق، وهو من الموارد االساسية للشركتين محو
 دوروهل هذا ال لعاملين؟الوظيفي لندماج االرضا والعلى دور في التاثير ستخدام التكنولوجيا ال وجدي

هذا االستخدام عامل هام من العوامل التي يمكن للمؤسسات االعتماد من فعال وايجابي مما يجعل 
ادة من استخدام التكنولوجيا في عليه في تحفيز موظفيها، وعليه هل من الممكن للشركات االستف

التاثير على الرضا واالندماج الوظيفي لهم؟ هذا ما ستتناوله الدراسة في هذا البحث، ليتم التوصل 
  .وفي المؤسسات االخرى يمكن االستفادة منها في نفس الشركتينالى النتائج والتوصيات التي 
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  مشكلة الدراسةملحق  1.2.1
  

 )2009- 1997(لشركة االتصاالت خالل االعوام مؤشرات االداء التشغيلي : 8)1- 1(ل الجدو
  )التوسع في عدد مراكز االتصاالت واجهزة المقاسم الرئيسة والفرعية(

  السنة  معدل االنتشارعدد مراكز االتصاالت   التجمعات المخدومة  فرعيةالمقاسم ال رئيسةالمقاسم ال
43  187  546  31  10%  2009  

45  170  546  31  10%  2008  

46  164  546  30  9%  2007  

50  123  545  30  9%  2006  

52  100  533  25  9%  2005  

50  95  518  25  8%  2004  

53  86  499  25  9%  2003  

53  86  498  26  9%  2002  

54  88  460  23  9%  2001  

52  79  -  22  -  2000  

35  57  -  21  -  1999  

28  41  -  18  -  1998  

15  34  -  10  -  1997  

  
  حقائق وارقام عن مؤشرات اداء شركة جوال: 9)2- 1(جدول 

  الرقم  المؤشر

  836  عدد الموظفين
  %53  2009معدل االنتشار للعام 

  %84  2009الحصة السوقية لجوال نهاية العام 
  %41  2009هامش االرباح فبل خصم الفوائد والضرائب واالهالكات للعام 

   مليون دينار37  ل تحقيق نمو مستمر من اج2010االستثمارات المتوقعة خالل 
  
  
  

____________________  
  2009 و2008 من تقرير مجموعة االتصاالت )1-1 (جدولالمعلومات في -8
  2009من تقرير مجموعة االتصاالت ) 2-1(المعلومات في جدول -9
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  سئلة الدراسةأ 3.1
  

 يا؟ما هي العالقة بين الرضا الوظيفي للموظفين واستخدام التكنولوج .1

 ما هي العالقة بين االندماج الوظيفي للموظفين وبين استخدام التكنولوجيا؟ .2

 ما هي مستويات التكنولوجيا التي يتعامل معها الموظفين العاملين في شركات االتصاالت؟ .3

العمر، (هل يختلف اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي حسب المستويات التحليلية التالية  .4
 ؟)المسمى الوظيفي، نوع الوظيفةكاديمي، الخبرة، المستوى اال

العمر، (هل يختلف اثر التكنولوجيا على االندماج الوظيفي حسب المستويات التحليلية التالية  .5
 ؟)المسمى الوظيفي، نوع الوظيفةالكاديمي، الخبرة، المستوى ا

ظيفي ما هي التوصيات التي يمكن الخروج بها من اجل التاثير على الرضا واالندماج الو .6
 من خالل التكنولوجيا المستخدمة؟

  

 اهداف الدراسة 4.1
  

استخدام التكنولوجيا على الرضا عالقة   لهذه الدراسة في تقييمالهدف الرئيسييتمثل 
واالندماج الوظيفي في المؤسسات المستخدمة للتكنولوجيا في انتاج خدماتها وفي بيئة العمل، 

 في ا ويمكن االعتماد عليهة ايجابيت اذا ما كان العالقةتلكييم مثل الشركتين محور الدراسة، وتق
  .التاثير على زيادة الرضا واالندماج الوظيفي للموظفين

  
  :اما االهداف المحددة التي لهذه الدراسة هي

  
 .التعرف على مستويات التكنولوجيا المستخدمة ومدى تدخلها في العمل •

الرضا الوظيفي لدى موظفي شركة االتصاالت ابعاد باستخدام التكنولوجيا عالقة التعرف على  •
  .الفلسطينية بالتل وموظفي شركة الخلوي الفلسطيني جوال

ابعاد االندماج الوظيفي لدى موظفي شركة االتصاالت باستخدام التكنولوجيا عالقة التعرف على  •
 .الفلسطينية بالتل وموظفي شركة الخلوي الفلسطيني جوال

 ين في مدى تاثر رضا واندماج الموظفين باستخدام التكنولوجياالبحث فيما اذا كان هناك تبا •
 .نتيجة الختالف عوامل ديموغرافية محددة
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الخروج بتوصيات هامة لقطاع االتصاالت وللقطاعات المستخدمة للتكنولوجيا لتحسين الرضا  •
 .واالندماج الوظيفي في تلك القطاعات من خالل ذلك االستخدام

 
  اهمية الدراسة 5.1

  

حث في ظاهرة هامة وهي دراسة العالقة بين التكنولوجيا والرضا واالندماج الوظيفي، الب •
وتداعيات استخدامات التكنولوجيا والتي تعد هامة جدا للمؤسسات التي تسعى الى زيادة 
الربحية من خالل تحسين االداء، اذ يمكنها من خالل هذه الدراسة االستفادة من التعرف 

من اهم االستثمارات التي تعتمد عليها المؤسسات عامة وشركات على اثر استثمار يعد 
االتصاالت تحديدا في عوامل الرضا واالندماج الوظيفي وهو استخدام التكنولوجيا، واذا ما 

 .كانت تتاثر سلبا او ايجابا بها
 
  
 االيجابي دوردراسات العالمية السابقة من المدى تطابق ما توصلت اليه البحث في ال •

دام التكنولوجي، ومع ما سيتم التعرف عليه من خالل هذه الدراسة في الشركات لالستخ
 .المحلية المستخدمة للتكنولوجيا

  
ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خاصة انه من اهم محاورها را اهميته بالنسبة لوز •

 لخدمات االستراتيجية اهتمامها بتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ليكن منتجاً
وحلول أفضل عن طريق زيادة إنتاجيته وفعاليته وتحسين مقدرته على اإلبداع واالبتكار 

 )موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االلكتروني(
 

  

تسفر الدراسة عن نتائج تثير االهتمام وتكون موضوعات ألبحاث مستقبلية حول  قد •
  .الموضوع
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 منهجية الدراسة 6.1
  

االعتماد على الوسائل التالية في هذه تم ول على البيانات الالزمة لتحقيق اهدافها، للحص
  :وهيسة االدر

  
  :وتم الحصول عليها: البيانات االولية-1

 ادارة الشؤون االدارية  مع مسؤولين وموظفين في غير مهيكلةمن خالل مقابالت شخصية •
  .لدراسة صياغة مشكلة الالستفادة من المعلومات في للشركتين

تم توزيعها بطريقة العشوائية الطبقية التناسبية على ) استبانة(من خالل اداة الدراسة الرئيسة  •
موظفين في عدة اقسام في كل من تلك الشركات بحسب نسب المسمى الوظيفي للموظفين 
في كل من الشركتين حيث تم استهداف جميع انواع الموظفين من جميع االقسام، والذي 

  .وى استخدامهم للتكنولوجيا حسب اختالف القسم والعمل الذي يتم القيام بهيختلف مست
  
  :وتم الحصول عليها: البيانات الثانوية-2

  .سات التي قامت بعملها الشركتينامن خالل مراجعة النشرات، التقارير والدر •
من خالل مراجعة ادبيات، دراسات ومقاالت وبحوث صادرة من مجالت محكمة اضافة الى  •

 .كتب الخاصة بالموارد البشرية واالقتصاد االداريال

وتم تلخيص اهم ما توصلت اليه الدراسات السابقة في الفصل الثاني، ليتم بالتالي التوصل  •
الى صياغة االطار النظري في الفصل الثالث من خالل ادبيات الدراسة ومن خالل تلخيص 

  .اهم ما تحدثت عنه المراجع في موضوع الدراسة
  

  ت الدراسةمحددا 7.1
  

  :لهذه الدراسة المحددات التالية
  .يتم تقييد الدراسة باطار زمني وهو مدة العمل االكاديمية على هذا البحث: محددات زمنية •
تقتصر هذه الدراسة على موظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل : محددات بشرية •

  .واالتصاالت الخلوية جوال
محافظة الضفة في توزيع سة على الموظفين في سيتم اقتصار الدرا: محددات مكانية •

  .  لصعوبة الوصول وعمل التوزيع في غزة نتيجة لالوضاع السياسية الراهنةباناتاالست
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  الفصل الثاني

   واالطار النظريأدبيات الدراسة

  

    مقدمة1.2
  

 عالقةللتعرف على الرضا واالندماج الوظيفي، واهم العوامل المؤثرة فيه، وعلى 
 البحث في االدبيات المتعلقة بدراسة الموارد البشرية في المؤسسات فقد تمتلك العوامل، بجيا التكنولو

التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة النتاج السلع والخدمات، من خالل االستناد على البحوث االكاديمية 
بعض ومقاالت لمراكز بحثية متخصصة باالضافة الى نصوص مرجعية تم االستناد اليها من 

المقاالت العلمية، وذلك لالستفادة منها في تحليل مشكلة البحث وتصميم االستبانة وتحليل النتائج في 
  .هذه الدراسة، وسيتم صياغة االطار النظري بعد مراجعة ادبيات الدراسة

  

  قة الدراسات الساب2.2
  

  )Danielsson, 2005( دراسة . 1

  

، وهي دراسة استكشافية للبحث في تاثير تصميم "ظيفيبيئة المكتب، الصحة والرضا الو "هاعنوانو
 . الدراسة في التعرف على العالقة ما بين بيئة العمل والرضا الوظيفيهتم االستفادة من هذ، المكتب

هدف الدراسة الرئيسي هو تحليل اثر بيئة المكتب على صحة العاملين، الوجود الجيد، والرضا 
المكاتب تم تصنيفها الى انواع مكتبية مختلفة تبعا لتصاميمها الوظيفي، وللتمكن من مقارنة بيئة 
  .الهندسية او الخدمات الوظيفية للمكتب

تم تعريف الرضا الوظيفي في هذه الدراسة على انه توقع الموظف من بيئة العمل النفسية وكما هو 
  .ايضا النظرة الفكرية نحو العمل نفسه

في الدراسة، وتم جمع المعطيات النوعية والكمية بشكل تم استخدام نموذج البحث الكمي والنوعي 
تم استخدام اسلوب المقابالت للحصول على المعطيات النوعية، مثل . منفصل ولكن من نفس العينة

وتم استخدام اسلوب االستبانة في الحصول على ، رفة الموظفين عن بيئة مكتب العملتوقعات ومع
  . بيئة العمل في المكتب، او عن العمل نفسهرضا الموظف عن: المعطيات الكمية مثل 

من اهم النتائج التي تم التوصل اليها ان العاملين في المكاتب المركزية اكثر رضا وصحة من 
  . والخصوصية في المكتبوظيفيرضا الالبين ان هناك عالقة بين وت. العاملين االخرين
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  (McIntyre, 2005) دراسة. 2

  

الوجود النفسي الجيد كتبعية للعناصر الظرفية في سوق العمالة "وهي رسالة دكتوراه بعنوان 
، والتي تم االستفادة منها في تحديد عوامل االندماج الوظيفي، باالضافة الى الرضا الوظيفي، "الجديد

. وتم االستفادة من االستبانة الملحقة بالدراسة في االستعالم عن عوامل االندماج والرضا الوظيفي
الرئيسي للدراسة الى مقارنة صالحية نموذجين من العناصر الظرفية في توقع وتمركز الهدف 

الوجود النفسي الجيد لعاملين البدالة في مركز االتصاالت االسترالية، والنموذج االول هو المدخل 
، والنموذج الثاني )Access to Categories of Experience-ACE Model(الى فئات الخبرة 
  ).Principal Environmental Influences-PEI Model(يئية الرئيسية وهو المؤثرات الب

اما االهداف المحددة فهدفت الى دراسة العناصر الظرفية التي تؤدي الى مشكلة وجود نفسي افقر 
 .وبالتالي للخروج بتوصيات للتقليل من عناصر تلك المشكلة

لى عينتين من عاملين البدالة في مركز ولزيادة قوة التاثير، هدفت الدراسة الى تكرار النتائج ع
االتصاالت، ومن نتائج العينة االولى ومراجعة الدراسات السابقة، تم الخروج بالهدف المحدد الثاني 
وهو دراسة العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي مثل مدى تفضيل التواجد في العمل ساعات اقل 

تزام الوظيفي وبالتالي التوصل الى رابط ما بين من المجدولة، ومدى ارتباط الرضا الوظيفي باالل
  .ضغط الوظيقة واسلوب الوظيفة، وتراجع السلوك

حققت الدراسة في عينتين من عاملي البدالة الداخليين في مركزين لنفس مؤسسة القطاع العام، العينة  
عينة ال، و عاما35ل ، أي بمعد59 الى 20 موظف، وتفاوت العمر بين 66االولى احتوت على 
 ذكور، ويوجد ثالث من الموظفين لم 13 اناث، وعلى 110 موظف، منها 126الثانية احتوت على 

  . عام35، أي بمعدل 60 الى 21يحددوا نوع الجنس، وتراوح العمر بين 
وفي طريقة القياس، تم استخدام المعلومات الديموغرافية في بداية االستبانة التي وزعت على العينة 

  .لعمر، نوع الجنس، مستوى التعليم، والعرقاالولى، مثل ا
وفي العينة الثانية تم االستعالم عن الحالة االجتماعية للتوسع بشكل اكبر في المعلومات 

  .الديموغرافية
وفي االندماج الوظيفي، تم االستعالم في العينتين عن طول االلتزام الحالي في التثبيت والوقت 

بعد فحص معلومات العينة االولى ومراجعة الدراسات تم ادخال التقريبي المستنفذ في الصناعة، و
  :ست عناصر لالندماج الوظيفي للعينة الثانية الختبار المزيد من الفرضيات، وهي

    ساعات العمل المفضلة، والفرق بين ساعات العمل الفعلية والمفضلة،-  ساعات العمل الفعلية،- 
االلتزام بالتثبيت - ، توقع البقاء في العمل-  رك العمل،الشعور بالوقوع في ش-  االرتباط بالعمل،- 

 .في العمل
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وتبين من النتائج ان ساعات العمل المفضلة مرتبطة ارتباط سلبي قليل الى متوسط مع النية في مدة 
االلتزام بالتثبيت مع العمل، وهناك مستوى قليل الى متوسط في نية العاملين في البقاء اشهر اكثر 

  .لعمل، واظهروا انهم يفضلون ساعات عمل اقل خالل االسبوعلاللتزام مع ا
  

   )2005 ،ملحم(دراسة . 3
  

دراسة حال على شركة اتصال اردنية، -عن اثر المناخ التنظيمي على الرضى الوظيفيوهي دراسة 
هدفت الدراسة الى استكشاف طبيعة العالقة التي تربط المناخ التنظيمي لشركة من شركات االتصال 

 ىنية الحديثة للهاتف المحمول، وعوامل الرضا الوظيفي لموظف القرن الواحد والعشرين علاالرد
انه راس مال بشري جوهري بالنسبة للمنظمة التي يعمل بها، والى معرفة العوامل التي تسهم في 
ايجاد مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي كخطوة اولى قبل اتخاذ أي اجراء في معالجة المستوى 

  .ي للرضا الوظيفيالمتدن
وفي منهجية الدراسة تم استخدام االستبانة لجمع المعلومات االولية حيث تم استخدام اسلوب المسح 
الميداني لعينة عشوائية من العاملين في الشركة محور الدراسة في المستويات االدارية الثالثة، وتم 

 53يث صممت استبانة مكونة من استخدام المنهج التحليلي الغراض تحليل واختبار الفرضيات، ح
لبيانات افقرة باستخدام نموذج البعد الخماسي لغايات جمع المعلومات والبيانات الضرورية، اما 

الثانوية فقد شملت المعلومات والدراسات واالبحاث والمقاالت العلمية التي شكلت االطار النظري 
  .لتلك الدراسة

ممكن ان تؤدي الى من الاسة تالفي حاالت عدم الرضا التي ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدر
اضرار خاصة في سوق حساسة مثل سوق الهاتف النقال وذلك بتقليل مخاطرها بتوفير المناخ 
التنظيمي المناسب وضمان الرضا الوظيفي، في ظل توفير سياسات تسمح للعاملين بالتمكين 

ميع جوانبه، وفي ظل توفير طاقات كامنة من والمشاركة وحرية التصرف ووجود نظام عادل في ج
 يتمتع ياو راس المال البشري الذ) Knowledge Worker(خالل عامل او موظف المعرفة 

المناخ المناسب لالستثمار فيه في عهد الثورة المعرفية والمعلوماتية والرقمية  س مال معرفي يجدأبر
  .التي تشهدها اليوم اكثر من أي وقت مضى

يات الخاصة التي خلصت اليها الدراسة اعادة النظر في نظام المكافات والتعويضات ومن التوص
  بطريقة يتم من خاللها زيادة االهتمام بالحوافز المعنوية والمادية وذلك الن االنطباع العام اتجاه هذا
من البعد هو انطباع سلبي، حيث يجب دعم االفراد ماديا من خالل المكافات التشجيعية، ومعنويا 

خالل اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات، وبالتالي ال بد من تطوير هذا البعد نظرا 
ة وتحديد الحاجات والطموحات الفعلية للعاملين، ومحاول، قته القوية بمستوى الرضا الوظيفيلعال
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م وقطاع ومن التوصيات العامة ان تحاول المنظمات بشكل عا، قياس اثر ذلك على رضا العاملين
الخدمات بشكل خاص اعطاء اهمية خاصة لموضوع المناخ التنظيمي ودوره في رضا العاملين 

النهم يقدمون خدمات جوهرها واساسها قدرات الفرد على  ورفع قدراتهم ومواهبهم الفنية والكيفية،
ت وما حل مشكالت الزبائن، حيث يعتمد الزبائن في الحكم على الخدمات بالحكم على مقدم الخدما

  .يتوافر لديه من كياسة ولباقة وحسن تصرف مع الزبائن
  
    )Woods, 2005( دراسة. 4
  

دراسة اساسية عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ورضا الموظف في المجال االجتماعي، وهي 
، وكان الهدف الرئيسي لهده الدراسة هو البحث في "الذي يسعى للمساعدة في تحسين حياة االخرين"

  .قة ما بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين الرضا الوظيفي لهذا الموظفالعال
مستويات استخدام تكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل الخاصة  وودز في الدراسةالباحث اوضح 

بالعمل االجتماعي، ومدى التغير الذي يتركه ذلك، ومدى استجابة تلك البيئة لهذا التغير، هل هو 
تماعية لبي باالضافة الى ذكر الحواجز التي تقف امام كثير من المؤسسات االجايجابي ام س

  :حيث ذكر في الدراسة انواع تكنولوجيا العلومات المستخدمة وهي كالتالي الستخدام هذه التكنولوجيا
، word processors  مثلاالدوات البرمجية، وانظمة المعلومات وقاعدة البيانات االدارية

spreadsheets،الرسم البرمجي )graphic software(االنترنت ومصادر ، و، والحزم االحصائية
  .المواقع االلكترونية الستخدام المعلومات والتواصل مع المؤسسات االخرى

ونتيجة تفاعل الموظف  تكنولوجيا المعلومات  الفائدة المستقبلية المخزونة من استخدامالباحثووضح 
لذي اوجدته التكنولوجيا في بيئة العمل فان ذلك يؤدي الى تحفيز مع ذلك والتوصل الى التحسن ا

  .الموظف ومنحه السلطة على عمله وبالتالي تحسين الرضا الوظيفي لديه وتحسين االنتاجية
 في دراسته بعد ذلك الحواجز التي تحول دون االستفادة من استخدام تكنولوجيا الباحثوذكر 

عدم توافر الموظفين المدربين للتعامل مع الحاسوب من اهمها ي، المعلومات في بيئة العمل االجتماع
ونقص الخبرة في ذلك، والخوف من التعامل مع الحاسوب والنظرة السلبية من الموظفين باتجاه 

علومات اخالقيات العمل والخوف من اختراق شبكة المؤسسة ومن اختراق الم استخدامه، واخيرا
ثم تطرق الى اثر استخدام التكنولوجيا على الرضا الوظيفي ومن ، الخصوصية الخاصة بالزبائن

للموظف االجتماعي وذكر ان بعض الدراسات السابقة اوضحت ان التكنولوجيا عامل من عوامل 
  :اشار الى بعض العوامل التي تؤثر في رضا الموظف ومنهاو ،الرضا الوظيفي للموظف

  .ر لديهم رضا وظيفي اكثر من االقل سناالعمر والخبرة العملية حيث ان المتقدمين في العم •
  .ان يكون للموظف دور واضح في المؤسسة وان يتم منحه سلطة في اتخاذ القرار •
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  .تقليل الضغط والتوتر العصبي في العمل •
وبالنسبة الستخدام التكنولوجيا فذكر انه لم يتم التطرق من خالل الدراسات السابقة عن اثر  •

في للموظف االجتماعي ولكن تم التطرق اليها كاداة في تحسين التكنولوجيا على الرضا الوظي
  .ممارسة العمل، لذا كان هذا محور البحث في دراسته

 1,510حيث استهدف  اسة من الموظفين االجتماعيينوفي منهجية الدراسة استخدم وودز عينة الدر
انة كانت صالحة  استب258 استنبانة منها، وجد ان 500 وتم استالم تبانة عليهعضو تم توزيع االسن
ان الموظفين بشكل عام يجدون ان استخدام الحاسوب مفيدا وكانت اهم النتائج ، للتحليل االحصائي
ان الموظفين راضين في عملهم بشكل معتدل، وان اكبر درجة رضا ظهرت في وجدا في عملهم، 

، دم في الوظيفةالتعويض، وعن التقمهمة مساعدة االخرين، واقل درجة رضا هي عن الراتب و
ان يتم ومن اهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي انه مزيدا من البحث في الموضوع يجب 

  .عمله في المستقبل
  
  Dunkle & Danziger, 2004 ) ( دراسة .5

  

هدف الدراسة هو فحص الرضا الوظيفي عند ، "ا المعلومات ورضا العاملتكنولوجي"وعنوانها 
ا المعلومات في عملهم دة االمريكية الذين يستخدمون الحاسوب وتكنولوجيعاملي الواليات المتح

  . فردا من اثنا عشر منطقة عاصمية احصائيا في اميريكا1200تم استهداف عينة من ، بشكل منتظم
تم بناء االطار النظري للبحث على ان الرضا الوظيفي يعتمد على التوازن ما بين المدخالت 

، وتم قياس )االجور، الحالة، والواجهات الحقيقية( وبين المخرجات) والجهدالتعليم، وقت العمل، (
بالتفكير في وظيفتك ككل، هل انت :" الرضا الوظيفي باستخدام اسئلة مكونة من جملة واحدة، مثل

  "راض جدا، راض بشكل ما، غير راض بشكل ما، او غير راض جدا؟
  :ي مثلوتم اعتماد االبعاد التي تؤثر في الرضا الوظيف

والبيئة الغنية - تاثير العمل، -االستقاللية في العمل، - تطوير المهارة، - : ممارسات المؤسسة-1
  .بالمعلومات

وضغط -التعلم المستمر، -استخدام الحاسوب، - درجة كثافة المعلومة، - : مواصفات الوظيفة-2
  .الوظيفة

  .مثل نوع الجنس: القياسات الشخصية والمقترنة بالشخص نفسه-3
من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي ان هناك تاثير سلبي على الرضا الوظيفي من و

العامل ممارسات المؤسسة، وان هناك عالقة ايجابية بين الرضا الوظيفي والتاثير من العمل، 
واستقاللية العمل، وتبين ان الرضا الوظيفي يقل مع ازدياد ساعات العمل كنتيجة الستخدام 
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ب ولكن استخدام الحاسوب يؤدي الى اغناء الوظيفة وتقوية الموظف مما يؤدي الى ازدياد الحاسو
 .الرضا الوظيفي عند الموظف

  
  ) Turcotte & Rennison, 2004(  دراسة  .6

  

اثر راس المال البشري واستخدام التكنولوجيا على االنتاجية في المؤسسات  "بحثت الدراسة في
حيث تمت الدراسة على مؤسسات االتصاالت وانظمة المعلومات في كندا ، "المستخدمة للتكنولوجيا

وهدفت الدراسة الى فحص العالقة بين التعليم، التدريب، واالستخدام التكنولوجي وبين االنتاجية 
مثل الصناعة، الملكية االجنبية، (واالجور، باالحتكام الى عدة مواصفات للمؤسسة او الموظف 

، وتبين ان هناك دليل قوي )ل دوران الموظف، الخبرة واحتالل المناصبالتوجيه التجاري، معد
على ان استخدام الحاسوب، التعليم الجامعي، وتطوير مهارات استخدام الحاسوب مرتبطة بانتاجية 

وان التدريب على استخدام الحاسوب يزيد من فائدة االنتاجية بالنسبة لمستخدمي . اكبر واجر اعلى
  .وا من ذوي التعليم الجامعي ام الالحاسوب سواء كان

حيث تبين انه يوجد اثر فعال جدا للتدريب على تطوير مهارات الحاسوب على االنتاجية في 
القطاعات غير الصناعية، ففائدة االنتاجية للموظف المستخدم في وظيفته الحاسوب تكون اكبر مما 

  .يحققه من االجر الذي يتقاضاه هذا الموظف
  
 
  )Corporate leadership Council, 2003 (مقالة. 7

  

، تحدثت المقالة عن تسلسل "ربط رضا الموظف باالنتاجية، االداء ورضا الزبائن"عن وهي دراسة 
دراسات لربط الرضا الوظيفي باالداء واالنتاجية ورضا الزبائن، وركزت على اهم ما توصلت له 

  :تلك الدراسات من
نظورهم ورضاهم من خالل خمس تصرفات يمكن قياسها انها طرحت كيفية تفكير الموظفين، م

  .الضمير، االيثار وحب الغير، الفضيلة، الروح الرياضية، والكياسة او المجاملة :وهي
  .وبينت الدراسات انه يمكن توقع الربحية من خالل الرضا الوظيفي، التصرف ومعدل الدوران

للموظف في اداء ) الفيزيائي والعقلي( ي وبينت ان انتاجية الموظف تعتمد على مدى الحضور الفعل
  :وبينت الدراسة ما يلي. وظيفته

، وان لى التغيب وعدم الحضور الى العملسعداء إنتاجيتهم اقل، ويميلون اكثر االغير الموظفين ان 
االزدياد في الرضا الوظيفي ، وان  إنتاجية، ابداع واخالص في العملالموظفين الراضين هم اكثر
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وان رضا . زدياد في االلتزام األخالقي من قبل الموظف وبالتالي الى ازدياد االنتاجيةيؤدي الى اال
  .الموظف يؤدي الى االحتفاظ بالزبائن والحفاظ عليهم

  
   (Handel, 2003)دراسة . 8

  

، حيث كان المدخل "تضمين تكنولوجيا المعلومات للتوظيف، المهارات واالجور " الدراسةعنوان
النتشار السريع الستخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من اهم االتجاهات للدراسة هو ان ا

ن عاما الماضية، مما يدعو للبحث في اثر يبيئة العمل بشكل كبير خالل العشرالملحوظ دخولها الى 
دخول تكنولوجيا المعلومات الى العمل، هل اثرت على الوظائف من حيث انها ادت الى الغاء 

ادت الى خلق وظائف اخرى؟ وهل اثرت على المتطلبات الجديدة لمهارات بيئة وظائف اكثر مما 
  العمل عند التوظيف واثر ذلك على تفاوت مستويات العوائد واالجور؟

وقام الباحث في هذه الدراسة بتعريف تكتولوجيا المعلومات على انها راس مال التجهيزات التي 
وكانت منهجيته في . تعليمات المبرمجة او البرمجةتكثف من استخدام االلكترونيات الجزئية وال

الحصول على المعلومات من خالل مراجعة بيانات منشورة ونتائج جاهزة لتحليل لمعلومات تم 
لموظف وتوثيقها في ل و)الموظف(صاحب الوظيفة ل اليها من خالل استبانات لمسحها والتوص

خدام ثمان دراسات حالة للوصول الى نتائج وتم است .جداول سابقة من قبل جهاز االحصاء المركزي
البحث، ومن اهم النتائج التي تم التوصل اليها هي ان هناك عالقة قوية بين التكنولوجيا والمهارة، 
التعليم، احتالل المناصب، واالجور، وبالنسبة لالجور حيث ارتفع مستوى االجور في قاع التوزيع 

  .تعدل التفاوت و التسعينات، ونزل معدل البطالةفي اواخر
  
  
  )The Policy Research Project, 2002(  دراسة .9
  
تم عمله واصداره من قبل مشروع بحث السياسة في جامعة تكساس في اوستن عام   بحثهوو

 ،"على التكنولوجيا في توصيل خدمة قوة العمل الحلول القائمة" بعنوان ،2002
)Technology-Based solutions to Workforce Service Delivery(،  تم االستفادة من

  .هذه الدراسة في التوصل الى اثر التغير التكنولوجي على اداء قوة العمل، والمهارة والتدريب
والدراسة هي عبارة عن تقرير مفصل تم عمله في اثنا عشر فصال، تم التحدث فيها عن التغير 

، وايجاد الوظائف عبر االنترنت، وعما التكنولوجي واثر دخول التكنولوجيا على التعليم والتدريب
  .وفرته التكنولوجيا من خدمات لقوة العمل في عدة بيئات منها مراكز البيع وخدمات المشتركين
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وتحدثت الدراسة في المقدمة عن سمات عصر االقتصاد الحديث وهي العولمة، وابداعات 
) الموظفين(ط على اصحاب العمل التكنولوجيا والتغير السريع في سوق العمالة، والتي رفعت الضغ

لبات وعلى المؤسسات العامة بتعليم وتدريب الموظفين بسرعة وفعالية، مما ادى الى تغيير متط
تم فحص ثالث مناطق هامة وهي التكنولوجيا، االقتصاد الحديث وومحتوى التدريب والمهارة، 

عض وعالقتها ببعضها وسياسة تطوير قوة العمل، ومدى تداخل الثالث مناطق مع بعضها الب
والعامل الى المعلومات ) الموظف(وتقاطعها عند النقطة التي يصل عندها صاحب العمل. البعض

 .وقوة العمل التي تمكن من التنافس بنجاح في سوق العمالة

تحدث التقرير عن سرعة التغير التكنولوجي والذي ادى الى تحسين خدمات قوة العمل وتطلب 
عن حدوث هذا والتغير التكنولوجي بتعريف ال مت، وية اكبر وفاعلية وعدالةتوقير الخدمات بفعال

لوجيا هي  بغض النظر عن الدخل، التعليم، العرق، الموقع نوع الجنس او العمر، وان التكنوالتغير
لتوصيل قوة العمل، ومن اهم النتائج التي توصل اليها التقرير هي ان تكنولوجيا عامل تسهيالت 

دم خدمة لالمكانيات البشرية للتحسين منها وليس الستبدالها او الحلول محلها، ومن اهم المعلومات تق
 احدث ما التوصيات التي خرج بها التقرير هي ان تجاهد مراكز قوة العمل لتبقى على تواصل مع

وان يكون تدريب المعرفة بالقراءة والكتابة وتوظيف المهارات متوافر ، تتوصل اليه التكنولوجيا
ت من خالل المراكز العملية ى نطاق اوسع، وان يقوم نظام قوة العمل في تكساس بتقديم الخدماعل

     .عبر االنترنت
  

  
  (Lydon & Chevalier, 2001)  دراسة. 10

  

، ويتم االستفادة من هذه الدراسة في "تقييم اثر االجور على الرضا الوظيفي"هي دراسة بعنوان و
الوظيفي واثباته كواحد من ابعاد الرضا الوظيفي الذي سيتم بحث اثر توضيح عالقة االجور بالرضا 
  .التكنولوجيا عليه في هذه الدراسة

في هذه الدراسة تم التركيز على صالحية قياس الفرضيات التي تعلقت بالرضا الوظيفي في البحوث 
االجور على السابقة عنه، وهذه الدراسة هي االولى على حد علم الباحث، والتي تبحث في اثر 

الرضا الوظيفي اثناء التحكم في النمو الباطني لالجور واستخدام اداة قياس مناسبة اكثر لالجور ذات 
  ).اجور الشركاء في العمل(العالقة 

 خريج من الدراسات العليا في 15,000تم تجميع المعلومات من خالل استهداف فئة مكونة من 
ا حيث تم استقصاء الباقي من اجل التحكم في النمو الباطني  منه4,565المملكة المتحدة، تم استخدام 

لالجور على الرضا الوظيفي، تم استخدام اللوغريثم الطبيعي لالجور السنوية على اساس انها 
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متغيرة، وتم التحكم بالمواصفات االخرى المالحظة، وتبين ان اثر اجر الشخص هو ايجابي على 
  .بين ان اثر اجر الشريك له اثر فعال على الرضا الوظيفيالرضا الوظيفي، وهو فعال وكبير، وت

  .ومن العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي هو جودة كفاءة الوظيفة
وتبين ان االجور السابقة والمستقبلية لها اثر على الرضا الوظيفي حيث ان الوضع المالي المستقبلي 

  .جور المتوقعة لها اثر على الرضا الوظيفيالمتوقع للفرد له اثر على الرضا الوظيفي وبالتالي اال
  

  

  ) Saidel & Cour, 2001(دراسة . 11

  

، وركزت الدراسة على البحث في "تكنولوجيا المعلومات وبيئة العمل في القطاع التطوعي"بعنوان 
كيف ادى دخول تكنولوجيا المعلومات الى تغيير طبيعة وتوزيع العمل وعالقات بيئة " :السؤال التالي

وتم االستفادة من الدراسة في التوصل لعالقة التكنولوجيا بالرضا " عمل في قطاع العمل التطوعي؟ال
الوظيفي، السلطة الممنوحة للموظف، المهارات المكتسبة من قبل الموظف ومستوى التدريب، 

تم عمل مقابالت وفي ثالث مؤسسات ضخمة، عينة البحث تم استهداف . وضغط العمل وبيئة العمل
من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي ان تكنولوجيا المعلومات ساعدت في ايجاد ، ولةكمهي

واضافة عدد كبير من الوظائف، وتم التوصل الى ثالث مصادر لقوة السلطة التي لها عالقة 
يتم تفويض اتخاذ القرار والخروج ، حيث تفويض السلطة: بالتكنولوجيا والعمل، وتلك المصادر هي

لمستويات االدنى استقاللية اكبر لافكار جدية للمستويات االدنى من خالل التكنولوجيا، وذلك يفوض ب
التي تاتي من ان العاملين في المستويات االدنى والمتعاملين مع تكنولوجيا  سلطة الخبرةوفي العمل، 

ضا من الوسائل للمعلومات في المؤسسة اي المعلومات لديهم سلطة اكبر في العمل، وسلطة الولوج
ن تكنولوجيا المعلومات قد ، وتبين ا قوة اكبر في العملالتي ساعدت في تدعيم ومنح الموظفين

اكتساب مهارات ان رفعت من الرضا الوظيفي للموظفين وجعلت العمل ممتعا بشكل اكبر، و
ي عده فاستخدام تكنولوجيا المعلومات زاد من تسويق الموظف لنفسه حيث اكتسب مهارات اكبر تسا

، لوب تنفيذهاوتبين انه مع التكنولوجيا قد زادت المهمات المط، الترقي داخل المؤسسة او خارجها
يكون تنفيذ المهام ور الحصول على التدريب المناسب، ولكن ذلك نتيجة لزيادة متطلب التدريب، وف
ن ان التكنولوجيا وتبي، جيا ساعدت في تقليل ضغط العملبالشكل الصحيح ومن ثم يتبين ان التكنولو

  .ومتطلبات التدريب لها قد رفعت من مهارات المستخدمين لها
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  )Cano, 1997(دراسة . 12

  

ثر الدعم التكنولوجي على اداء عملية اتخاذ القرار من قبل أ" رسالة ماجيستير بعنوانهيو
ة من مشكلة الدراسة هي البحث في كيفية تاثير المستويات المختلف، "المجموعات الموزعة

التكنولوجيا المزودة لعملية اتخاذ القرار على فعالية عملية اتخاذ القرار من قبل المجموعات المعنية 
هدف الدارسة هو جمع دالئل مجربة ضرورية لتأدية تقييم رقمي  .التي تقيدها المناطق الجغرافية

رة في قرارات لالحصاءات الفعالية والحجم ذا العالقة في المسبب الكامن والعالقات المؤث
تم استخدام تصميم التجربة في منهجية البحث، حيث تم الطلب من المجموعات لحل  .المجموعات

مهمتين قصيرتين في اتخاذ القرار تحت ظرفين، بوجود وبعدم وجود التكنولوجيا الداعمة، وتم 
خدام انه تحت طرف استتبين  النتائج ، ومن من المعطيات، االولية والثانويةتجميع نوعين

 قد تحسن توافق آراء اللقاء الجماعي وتصوير الفيديو التكنولوجيا الداعمة من خالل استخدام
تاثير هام لتوافق اآلراء المتوقعة، دقة القرار وفعاليته، ولكن لم يتم ايجاد ، و باالجمالالمجموعة

  .التعاون، تبادل المعلومات او الثقة في القرار
  

  ) Argyle, 1989(دراسة . 13

  

، حيث هدفت الدراسة للبحث فيما اذا " الوظيفي على االداء العملياتاثير الرض"عن وهي دراسة 
كان فعال الموظف السعيد اداؤه اعلى، واتخذت ان الرضى الوظيفي هو احد العوامل المؤثرة في 
سعادة الموظف، وبحثت فيما اذا كان للرضا الوظيفي فعال فوائد على العمل من ضمنها تحسين 

  :وبينت الدراسة طرق قياس الرضا الوظيفي الحديثة، منها الخمس مقاييس التالية. داءاال
،  االشراف على الوظيفة الحالية- ، فرص الترقية- ، المكسب الحالي- ، العمل في الوظيفة الحالية- 
  .االشخاص في الوظيفة الحالية- 

 :هوبينت الدراسة ان معامل االرتباط بين الرضى الوظيفي واالنتاجية 

 واعلى 44.+)(  واعلى للموظفين المشرفين،(23.+)  للموظفين في الوظائف الدنيا،15.+)(
  .للموظفين في الوظائف المتخصصة مهنيا او االحترافية

وتوصلت الدراسة الى ان العالقة بين الغياب والرضا الوظيفي هي مماثلة للعالقة بين الرضا 
رضا الوظيفي ومعدل دوران الموظف هي اقوى بكثير، الوظيفي واالنتاجية، وان العالقة بين ال

  .ولكن اقوى باقل درجة عندما يكون معدل البطالة مرتفع
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   تقييم عام للدراسات السابقة وما يميز هذه الدراسة عنها 3.2

  
من مراجعة الدراسات السابقة في به  االستفادة يتناول هذا الجزء تلخيصا الهم ما تمت

 الرضا واالندماج الوظيفي، حيث تبين من تلك المراجعة ان اهم ابعاد الرضا توضيح مفاهيم وابعاد
، التدريب والتطوير، ضغط العمل، )اتخاذ القرار(الوظيفي هي االجور، السلطة الممنوحة للموظف

طبيعة الوظيفة بيئة العمل، والعمر والخبرة، وان اهم ابعاد االندماج الوظيفي هي الوقت الفعلي 
 العمل، االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة، وتم االستفادة المستنفذ في

من الدراسات ايضا في توضيح مدى تاثر تلك االبعاد بالتكنولوجيا المستخدمة في المؤسسات في 
بعد مراجعة تلك المجتمعات التي تم عمل الدراسة عليها، وخاصة من الدراسات العالمية، حيث تبين 

الدراسات والتي تم عملها في البحث في اثر التغير التكنولوجي على عوامل هامة من عوامل الرضا 
 هناك دليل قوي على ان استخدام الحاسوب، التعليم الجامعي، وتطوير واالندماج الوظيفي، ان

وب وان التدريب على استخدام الحاس. مهارات استخدام الحاسوب مرتبطة بانتاجية اكبر واجر اعلى
يزيد من فائدة االنتاج بالنسبة لمستخدمي الحاسوب سواء كانوا من ذوي التعليم الجامعي ام ال، 
وتبين انه يوجد اثر فعال جدا للتدريب على تطوير مهارات الحاسوب على اإلنتاج في القطاعات 

حققه من غير الصناعية، ففائدة االنتاجية للموظف المستخدم في وظيفته الحاسوب تكون اكبر مما ي
االجر الذي يتقاضاه هذا الموظف، حيث ان استخدام التكنولوجيا وانظمة المعلومات يحفز الموظف 

  .حين يزيد من رضاه واندماجه ليزيد بالتالي من ادائه وانتاجه في العمل
وتبين ان هناك عالقة بين بعض عوامل الرضا واالندماج الوظيفي والتكنولوجيا مثل االجور، ضغط 

بيئة العمل والتدريب والتطوير في الرضا الوظيفي، ومثل الوقت الفعلي المستنفذ في العمل العمل، 
 استخدام التكنولوجيا دورفي هذه الدراسة سيتم البحث في و. ونظرة الموظف لعمله في المؤسسة

على موظفي شركات االتصاالت الفلسطينية والتي تختلف في مجتمعها وما يمر به من ظروف عن 
عات التي تم عمل الدراسات السابقة عليها، وهل يتم محاكاة شركات االتصاالت العالمية في المجتم

 الدراسة الدراسة هو استخدام التكنولوجيا واثره على الرضا واالندماج الوظيفي، وانه سيتم في هذه
  .دهماابعاالبحث في عالقتها ب واالندماج الوظيفي من خالل الرضاب التكنولوجيا عالقةالبحث في 
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  اإلطار النظري 5.2

  
  مقدمة 1.5.2

  
الرضا واالندماج الوظيفي، وابعاد كل منهما، ومن ثم العالقة بين تعريف ب قوم هذا الفصلي

االستخدام التكنولوجي وبين ابعاد الرضا واالندماج الوظيفي، حيث ان الدراسات السابقة تبحث في 
وجيا، ولكن هذه الدراسة تبحث في اثر التكنولوجيا على عالقة كل بعد من االبعاد على حدة بالتكنول

  .رضا واندماج الموظفين في هذه الشركات، وهذا ما يجعل هذه الدراسة مميزة عن تلك الدراسات
  

  الرضا الوظيفي 2.5.2

  

الرضا الوظيفي هو الشعور االيجابي او الحالة العاطفية التي تنتج عن تقييم وظيفة الشخص 
 الحالة التي يتكامل قد تم تعريفه على انهو (Moynihan & Pandey, 2004)ية او خبرته الوظيف

فيها الفرد مع وظيفته وعمله فتستغرقه الوظيفة ويتفاعل معها خالل طموحه ورغبته في النمو 
عبد (نقال عن ) 2005ملحم، (والتقدم في مجاالت الوظيفة وتحقيق اهدافه االجتماعية من خالله 

  ).2000عمر، ( هو اتجاهات الفرد ومشاعره نحو عمله ومكوناته  و،)2198الخالق، 
 انهم عرفوا الرضا الوظيفي بانه )1979وار وزمالؤه، (نقال عن ) 2005ملحم، ( كما ذكر 

ات الداخلية او الخارجية المستوى الذي يقوم الشخص بابدائه ليدل على رضاه عن العوامل او المكون
هذا الشعور ليس له عالقة بالنقود . تمال و االنجاز النابع من العملهو ذلك الشعور باالكو، لوظيفته

و من الناحية . إنما ذلك الشعور باالرتياح النابع من العمل ذاته. أو المميزات أو حتى اإلجازات
من الرضا، فالمشرف الذي يؤدي دوره بنجاح كقائد لفريق " وظيفة أن تحقق قدرا النظرية يمكن ألي
رته في نهاية اليوم بعد العمل و هو شاعر بالرضا، و الفني الذي ينجح في اكتشاف العمل يقود سيا

اآللة التي تسببت في تعطيل اإلنتاج و إصالحها يشعر بالفخر لما أنجزه، كذلك قد يستمد المدرب 
ويرجع الرضا الوظيفي . الذي يالحظ ارتفاع مستوى المتدربين إحساسه بالرضا من هذا اإلنجاز

ويرتبط . نسان وظيفته كما هي و قيامه باستغالل كل سبل الرضاء المتاحة له من خاللهابقبول اإل
بالوظيفة الواحدة أكثر من مصدر لتحقيق الرضا، فاإلنسان قد يشعر باالرتياح نتيجة الرتفاع أدائه 

  في العمل أو جودة عمله أو تعلم مهارات جديدة أو العمل كجزء من فريق العمل و كذلك مساعدة 
فيمكن ألي عامل الحصول على عشرة . الزمالء أو زيادة قدراته الشخصية أو حتى تلقي الثناء

و يكمن الشعور بالرضا الوظيفي كل يوم عن طريق التنقيب . مصادر للشعور بالرضا على االقل
داخل عناصر الرضا المتاحة، وهذا األمر ينطبق حتى على من ينتظرون الوقت المناسب لالنتقال 
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و . جال عمل آخر، فالسر يكمن في أن يستمتع الموظف بعمله الحالي بينما يستعد لعمل أفضلإلى م
فهم . من الشعور بالرضا من خالل أداء أعمال تقليدية" معقوال" الكثير من الناس يحققون قدرا

وهو الشعور ) كاي كيبلر(يحسنون استغالل وقت العمل بغض النظر عن طبيعة المهام التي يؤدونها 
االنجاز والفخر الذي ينتج عند االشخاص الذين يستمتعون باداء وظيفتهم ويقومون بها على اكمل ب

   ).Business Dictionary( وجه

ملحم، (محدد والبد من االعتراف بان تعريف الرضا الوظيفي ال يحتكم الى راي واحد وتعريف 
د الضعيف منها والمكرر، ، ولكن مع استعراض الدراسات المختلفة ومقارنتها واستبعا)2005

 واقع فالرضا الوظيفي هو حالة من المشاعر التي تنتج عن تقييم الفرد لبيئة العمل مقارنة مع
توقعاته، وهي تمثل مدركات وتوقعات ومعتقدات داخلية مخفية او ضمنية، وقد تظل هذه المشاعر 

ملحم، (ن تصرفاته واالحاسيس مستترة داخل الفرد، وقد نظهر في سلوكه الخارحي وتبدو م
2005.(  

وكما ان للرضا الوظيفي عدة تعريفات، كذلك اتضح من مراجعة االدبيات المتعلقة بدراسة رضا 
الموظفين ان هناك تداخال بين المتغيرات التي تتحدد بموجبها درجة الرضا التي يصل اليها الفرد، 

في مستوى رضا كل باحث الى مجموعة من االبعاد التي يرى انها تؤثر حيث توصل 
انه ) Bavendam, 2000(  نقال عن في دراسته)2005(، وذكر ملحم )2005ملحم، (الموظفين

  :توصل الى ان ابعاد الرضا الوظيفي هي كالتالي
  .وتؤثر ايجابا على الرضا الوظيفي، )Challenge work( توفر الفرص ذات التحدي °
  .ي، ويتناسب عكسيا مع الرضا الوظيف)Stress(ضغط العمل  °
  .، ويؤثر ايجابا على الرضا الوظيفي)Leadership(اسلوب القيادة  °
  . وتؤثر ايجابا على الرضا الوظيفي،)Fair rewards(العادلة المكافات  °
  .، وتؤثر ايجابا على الرضا الوظيفي)Adequate authority(السلطة الممنوحة للموظف  °

 عوامل مختلفة تؤثر في الرضا اكد على انانه  )1993نمر، ( نقال عن )2005(وذكر ملحم 
 في العمل، العالوات الراتب، الترقية، االمن، االحترام، التقدير، االشراف، الحرية: الوظيفي منها
قد اعتبر انها االدارة المباشرة، انه  )1999الشلول،  (نقال عن )2005(وذكر ملحم . والمكافات

مهني، التقدم الوظيفي، والراتب والحوافز المادية الوظيفة نفسها، االمن، االستقرار الوظيفي، النمو ال
  .االخرى

  : تم تحديد بعضا من عوامل الراض الوظيفي على انها كالتالي،)2005وودز، ( وفي دراسة 
  .العمر والخبرة العملية حيث ان المتقدمين في العمر لديهم رضا وظيفي اكثر من االقل سنا °
  . يتم منحه سلطة في اتخاذ القراران يكون للموظف دور واضح في المؤسسة وان °
  .تقليل الضغط والتوتر العصبي في العمل °
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 :العناصر التالية  وهي) Frederick Herzberg( فريدريك هيزبيرج وقد ذكر

، )Status( المنزلة )Working Relationships(عالقات العمل ،)Remuneration( التعويض 
على انها تحول   )Hygiene factors(ل الهايجينية  وهي العوام،)Job security(واالمن الوظيفي 

دون حدوث عدم الرضا الوظيفي ولكن المحفزات التي تسهم في رفع الرضا الوظيفي هي االنجاز، 
وان غياب الرضا الوظيفي يؤدي الى قدر ضئيل من . التقدير والتمييز، العمل نفسه، التقدم والتطور

  .ب عن العمل ومعدل دوران عالي للموظفين، والتغي)Stress(التحفيز، وضغط العمل 
 
  

   االندماج الوظيفي3.5.2

  
ما هو االندماج الوظيفي؟ وما هي اهميته وكيف يتم الوصول اليه، حيث تم تعريفه عدة  

تعريفات، وله عدة ابعاد تؤدي للوصول اليه وتم التوصل الى اهمها من خالل عمل عدة دراسات، 
الندماج الوظيفي وابعاده وبالتالي ستظهر اهمية االندماج الوظيفي لذا سيتم تلخيص اهم ما يعرف ا
  .من خالل تعريفه وذكر اهم ابعاده

يعرف االندماج الوظيفي على انه خلق البيئة التي تتيح للموظف بالتاثير على القرارت والتصرفات 
كثر من ذلك التي تصيغ وظيفته، وهو ليس هدف بقدر ما هو اداة تمارس في مؤسسات كثيرة، بل ا

ه ادارة وفلسفة قيادة عن كيفية تمكين االشخاص من المشاركة في استمرارية التحسن والنجاح في نا
  . مؤسسة عملهم

 هوو، وهو الذي يحدد درجة تاثير مكان العمل في صورة الموظف لنفسه او انطباعه عن نفسه
شخص الى اهمية انطباعه ال درجة اهمية وظيفة ، وهومشاركة الموظف الفعالة في وظيفتهدرجة 

 ويظهر للشخص بمستوى االداء الذي يعيه وهو المستوى الذي يتاثر عنده تقدير الذات، عن نفسه
  :االندماج الوظيفي في رغبة الموظفين باالرتباط بالنشاطات التي لها عالقة بالوظيفة ومنها

  . العمل في الفريقاالدراك للشعور العائلي واالنتماء للوظيفة والذي يسهم في تعزيز روح •
االلتزام واالستعداد للمساهمة في عملية اتخاذ القرار الذي ينتج عنه قرارت افضل وتسهيل لتنفيذ  •

 .العمل

 psychological(تعريف االندماج الوظيفي على انه اثبات نفسي للهوية مع الوظيفة تم و

identification with the job(ظف المندمج وظيفيا يشعر ، هذا التعريف يدل ضمنا على ان المو
 وتم تعريف االندماج الوظيفي انه الدرجة التي يتم عندها  من مفهومه الخاص ان عمله هو جزء هام

 ,Moynihan, Pandy(ادراك الحالة الوظيفية على انها مصدر رئيسي الشباع الحاجات الهامة 

2004.(  
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ة ابعاد حسب ما توصل اليها كل باحث وتبين من مراجعة االدبيات السابقة ان لالندماج الوظيفي عد
في الدراسة التي قام بها، فمثال تم اعتبار استعداد الموظفين للتعاون مع الغير من ابعاد االندماج 

  .من ابعاده التي تؤثر سلبا عليهالوظيفي التي تؤثر ايجابا على زيادته، والنية لترك العمل 
 ييث يتناسب الغياب عكسيا مع االندماج مع الوظيفوتم ربط االندماج الوظيفي بالتغيب عن العمل ح

  .ومعدل الدوران او الرغبة في ترك العمل باالندماج الوظيفي
واعلى عامل تم توثيق ارتباطه باالندماج الوظيفي هو الرضا الوظيفي، حيث يؤدي الرضا الوظيفي 

  .الى االندماج الوظيفي
ندماج الوظيفي هي الوقت الفعلي المستنفذ في  في دراسته ان ابعاد اال(McIntyre, 2005)واعتبر 

العمل ومدى االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، حيث كلما زاد الوقت الذي يقضيه الموظف فعليا 
  .النجاز مهام اكثر، وكلما زاد انتماء الموظف للمؤسسة التي يعمل بها كلما زاد االندماج الوظيفي

ج الوظيفي والتوصل البعاد كل منهما، فانه في التالي سيتم كما تم في السابق تعريف الرضا واالندما
توضيح ما تم التوصل اليه من عالقة كل من تلك االبعاد مع التكنولوجيا المستخدمة، ومن ثم يتم 

  .ربط مدى تاثر الرضا واالندماج الوظيفي بشكل غير مباشر بالتكنولوجيا المستخدمة
  
  

  ثر دخول التكنولوجيا أ 4.5.2

  

لمجتمع االقتصادي الجديد بعدة سمات منها العولمة، االبداع التكنولوجي، والتعير اتسم ا
السريع لسوق العمالة، مما ادى لزيادة الضغط على صاحب راس العمل او الرئيس، والمؤسسات 

 Policy Research Project on  (العامة للعمل على تعليم وتدريب الموظف بسرعة وفعالية اكبر

Workforce and Technology 2002 (  وحسب تقرير قسم العمالة في الواليات المتحدة ،
، )Saidel & Cour, 2001(االمريكية فان التكنولوجيا قد احثت تغيير اساسي في العمل كما نعرفه 

خاصة ان التكنولوجيا تحتاج العمالة التي يمكنها استخدامها والتعامل معها سواء من ناحية التعليم 
 التدريب المهني، وتحتاج قدر من التحدي من الموظف لتنفيذ االعمال التي تقوم عليها  اواالكاديمي

من جهة، مما يمنح الموظف شعورا بالرضا بعد اثبات النجاح في عمله، وهذا ما قد يكون عامال 
محفزا له، ومن جهة اخرى ان استخدام التكنولوجيا في العمل ممكن ان يساعد في سرعة وفعالية 

فعال في اداء وظيفته وفي لمهمة مما قد يمنح الموظف رغبة في القيام به واستنفاذ الوقت تنفيذ ا
تقوية اتمائه للشركة وتحسين الصورة التي يحملها عن وظيفته وبالتالي ينمي من مدى اندماجه في 

  .العمل
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 العمل، من واستخدام التكنولوجيا ادى الى تغير طبيعة تادية الوظيفة وخصائصها، والى تغيير بيئة
استخدام الطرق البدائية او اليدوية في تنفيذ المهمات الى االستعانة باالجهزة المخصصة والحاسوب 
في تنفيذ المهمات، مما يحتاج الى ظروف مادية خاصة مثل الغرف الخاصة، وظروف عملية افضل 

ام االجهزة الحديثة لتناسب االستخدامات الحديثة، وذلك ادى الى تغيير ثقافة المؤسسة بجعل استخد
  .والحاسوب جزء ال يتجزا من بيئة المؤسسة الثقافية

وادى التغير التكنولوجي بالتالي الى زيادة الحاجة الى تطوير الموظفين مما ادى الى زيادة وتحسين 
التدريب والتعليم، حيث انه كما ذكر، لتنفيذ المهام باستخدام االجهزة والتقنيات الجديدة يلزم تدريب 

موظف على هذه االجهزة، واستخدام تقنيات انظمة المعلومات كلها يستدعي تدريب الموظف بدءا ال
  .من التعامل مع الحاسوب الى االنترنت وااليميل وما يلزمه في عمله من احتياجات من هذا النظام
ات واثبتت بعض الدراسات السابقة ان التكنولوجيا قد ادت الى رفع رواتب الموظفين ذوي المهار

العالية والى انخفاض رواتب الموظفين ذوي المهارات البسيطة، وتم االشارة الى ان عالوة الراتب 
المستخدمة حسب عدد ونوع التكنولوجيا % 15الى % 8في الواليات المتحدة االمريكية تتراوح بين 

Turcotte and Rennison, 2004) (كبر قد ، مما يشير الى ان الموظفين ذوي العمر والخبرة اال
  .تاثروا ايجابيا بدخول التكنولوجيا الى بيئة عملهم

وساعد دخول التكنولوجيا في منح الموظف بعض الحرية في اتخاذ القرارت اثناء تنفيذ بعض 
المهمات من خالل البرامج واالجهزة الحديثة المستخدمة، حيث يتم تفويض اتخاذ القرار والخروج 

 خالل التكنولوجيا، وذلك يفوض المستويات االدنى استقاللية اكبر للمستويات االدنى منبافكار جدية 
  .في العمل

 وسلطة الخبرة التي تاتي من ان العاملين في المستويات االدنى والمتعاملين مع تكنولوجيا 
  . المعلومات لديهم سلطة اكبر في العمل

تدعيم ومنح الموظفين وسلطة الولوج للمعلومات في المؤسسة ايضا من الوسائل التي ساعدت في 
  .قوة اكبر في العمل

ومن العوامل التي تاثرت بشكل مختلف في دخول التكنولوجيا هو ضغط العمل، حيث ان استخدام 
اليدوي وعمل على تسهيل تنفيذ المهمات من جهة ولكنه يمكن ) االجهاد(التكنولوجيا قلل من الضغط 

حيث مراقبة الوقت وقياس العمل الذي نتج العصبي من ) االجهاد(ان يكون قد سبب بعض الضغط 
عن استخدام التقنيات الحديثة، وايضا مع وجود التكنولوجيا قد زادت المهمات المطلوب تنفيذها أي 
انه زاد ضغط العمل، ولكن ذلك نتيجة لزيادة متطلب التدريب، وفور الحصول على التدريب 

 يتبين ان التكنولوجيا ساعدت في تقليل ضغط المناسب، سيكون تنفيذ المهام بالشكل الصحيح ومن ثم
  .العمل
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ووجد ان استخدام التكنولوجيا قد خلق متعة في العمل مما ساعد على رفع رغبة الموظف في 
استنفاذ وقت اكبر في انجاز قدر اكبر من العمل نتيجة للمتعة التي اوجدتها التكنولوجيا سواء من 

  .عمل اكثر في وقت اقلخالل خلق فرص التحدي او من خالل انجاز 
وهذه البيئة التكنولوجية التي اوجدت التحدي قد خلقت انطباع افضل عند الموظف عن عمله 
ومؤسسته، والتي اوكلت اليه بهذه المهام وعملت على تدريبه وتطويره ليتمكن من استخدام 

لمؤسسة به وبالتالي التكنولوجيا بالشكل االمثل، مما جعل الموظف يشعر باالحترام للذات وباهتمام ا
  .مما يزيد من انتمائه

 ناملوومن خالل تاثير التكنولوجيا على بعض عوامل الرضا واالندماج الوظيفي للموظفين الذين يتع
معها بالشكل المباشر في عملهم، فانها بالتالي تكون قد اثرت على الرضا واالندماج الوظيفي لهم، 

 دراسةيمكن االطالع على نموذج ال(.تماء له بشكل افضلوساعدت على تحفيزهم النجاز العمل واالن
  .) االطار النظريملحقفي ) 1- 3(في الشكل 

  
   الشركات محور الدراسة تكنولوجيا المستخدمة في العمل فيالعريف ب الت5.5.2

  

يمكن القول ان التكنولوجيا المستخدمة في تنفيذ العمل هي نوعين، النوع االول وهي 
 المشغلة للخدمات، مثل اجهزة المقاسم والتراسل المزودة لخدمات الهاتف تكنولوجيا االجهزة

االرضي والخلوي، وخدمات االنترنت، واالجهزة التي يتم استخدامها في العمل للفحص والتشغيل، 
هو المجال الذي يبحث في ، و)ICT(والنوع الثاني هو تكنولوجيا انظمة المعلومات واالتصاالت

البيانات والمعلومات بأسرع وقت وأقل جهد الت في نقل وحفظ ومعالجة توظيف تقنيات االتصا
  ).ICT In Education-Palestine, 2007. (وبدقة عالية
 بالتل وجوال، هما اثنتان من شركات المجموعة، حيث ان بالتل هي المزودة لخدمة انوالشركت

، والخط SHDSL والADSLالهاتف االرضي باالضافة الى الخدمات التكنولوجية الحديثة مثل ال
، وشركة جوال هي الشركة المزودة لخدمة الهاتف الخلوي بكل ما يرافقه ISDNالمؤجر وخدمة ال

من خدمات تكنولوجية حديثة يتم استخدامها من خالل الهاتف النقال، ولتشغيل وانتاج تلك الخدمات 
 الالزم النتاج الخدمات في في كل شركة، فانهه تحتاج الى االستخدام التكنولوجي الفني الرئيسي

الشركتين وهو يتمثل في االجهزة التقنية الرئيسية المشغلة للخدمة، من مقاسم تكنولوجية، بجميع 
، مقاسم الهاتف الثابت ومقاسم الهاتف الخلوي، المشغلة لخدمات الهاتف، Switches انواعها، 

لخطوط المؤجرة،  المشغلة لCore Nodes، والADSL المشغلة لخدمات الDSLAMsوال
 Fiber(واجهزة التراسل الحديثة ووسائل ربط الشبكات من خالل وسائل تراسل حديثة مثل الفايبر 

Optic (وابراج التراسل والMicrowave الموزعة في كل منطقة، وتلك االجهزة والوسائل ،
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رتها، تشغيلها الحديثة تحتاج الى طاقم مهني مدرب من المهندسين والمحترفين مهنيا يقوم على ادا
  .والتعامل معها واالشراف عليها

وهي  ،لوجيا المعلومات واالتصاالتويتمثل االستخدام التكنولوجي في بيئة العمل ككل في تكنو
 والقيام بعمليات استرجاع البيانات ،وصف ادوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلومات

، وكذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها  وانتاجهاوتخزينها وتنظيمها، واساليب معالجتها
من خالل الطرق االلكترونية واليدوية، ومن بعض ادوات تكنولوجيا المعلومات الحواسيب 
والماسحات الضويئة، والكاميرات الرقمية والهواتف، والفاكسات واالقراص المضغوطة، والبرامج 

، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني( مثل نظام قواعد البيانات والتطبيقات متعددة الوسائط
2007.(  

في ادارة العمل عند جميع الموظفين، الفنيين من مهندسين  تكنولوجيا انظمة المعلومات تستخدم و
ومحترفين مهنيا، واالداريين، وموظفي المبيعات، التسويق، ومراكز الخدمات، ويتم استخدام 

  :  تكنولوجيا المعلومات في
  . المعلوماتبناء قاعدة بيانات °
 .انظمة المعلومات والشبكة الخاصة بالمؤسسة °

 .البرامج االلكترونية التي يتم من خاللها التبليغ عن المهمات والتعداد وقياس الوقت °

، وهي الشبكة العالمية التي تربط عدة االف من االنترنتعلى استخدام المواقع االلكترونية  °
ة االنواع واالحجام في العالم، وهي وسيلة لتبادل الشبكات وماليين اجهزة الكمبيوتر المختلف

المعلومات بين االفراد والمؤسسات، ويمكن النفاذ لخدمة االنترنت بعدة طرق منها االتصال 
  .الهاتفي والنطاق العريض والخط الرقمي والبريد االلكتروني

تي تعمل على ان ، برامج الشؤون االدارية الحديثة والe-mail, ،e-fax: الخدمات االلكترونية °
يتم تنفيذ أي امر اداري من خالل ذلك البرنامج، مثل االجازة، اذن المغادرة، قسيمة الراتب، 
تقييم الموظف، االطالع على المعلومات الخاصة بالشركة، باالضافة الى الشبكة الداخلية 

وراق، حيث االلكترونية الخاصة بكل من الشركتين، وبذلك تم توفير تكلفة الفاكس والحبر واال
ان استخدام تكنولوجيا المعلومات وجد افضل على المدى الطويل من ناحية التوفير بفعالية 

)Cost-effective( ،)Butterfield 1998;Mccoy &Vila,2002.(  
ويتم استخدام تكنولوجيا المعلومات من خالل استخدام الحاسوب الثابت او المحمول، واالجهزة 

  .Servers، والHub، الNodes، الRoutersكات مثل الالخاصة بربط وتشغيل الشب
وقد اصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركتين من اهم العوامل التي يتم االرتكاز عليه في 
تنفيذ العمل خاصة ان التواصل هو اما عن طريق البريد االلكتروني او عن طريق الفاكس 

 وقد اظهرت الدراسات السابقة ان استخدام التكنولوجيا االلكتروني، باالضافة للتواصل عبر الهاتف،
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وتكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل له اثر ايجابي على رضا الموظف وبالتالي على ادائه 
وانتاجيته واستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل استخدام الحاسوب، كما يسهم في قياس المسؤوليات 

  ).Woods, 2005(لوظيفي افانه يمكن اضافته الى عوامل الرضا 
 الى استخدام تكنولوجيا انظمة المعلومات واالجهزة المشغلة للخدمة في الشركتين، فانه باالضافةو

كترونية الخاصة التي تساعد لاستخدام االجهزة المساعدة في تنفيذ العمل، مثل االجهزة االيتم أيضا 
 التي تستخدم في  االجهزة الخاصةن، اوفي الفحص والصيانة عند الموظفين في الميدان في الشركتي

  .مراكز البيع وخدمات الجمهور
  

   فرضيات الدراسة 6.5.2

  

االجور، السلطة الممنوحة ( هناك عالقة ايجابية بين التكنولوجيا ومتغيرات الرضا الوظيفي .1
لعمل في ، التدريب والتطوير، ضغط العمل، طبيعة الوظيفة، بيئة ا"اتخاذ القرار"للموظف
 . عند الموظفين في شركة بالتل وفي شركة جوال)سة، العمر والخبرةالمؤس

االنتماء وااللتزام مع ( هناك عالقة ايجابية بين التكنولوجيا ومتغيرات االندماج الوظيفي .2
شركة بالتل وفي شركة في  عند الموظفين )المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة

 .جوال

، التكنولوجيا عند الموظفين في الشركتين محور الدراسةتفاوت في مستوى استخدام ال يوجد  .3
  . حسب المسمى الوظيفي لكل موظفبالتل وجوال،

ال يوجد فرق في تاثير التكنولوجيا على متغيرات الرضا الوظيفي على الموظفين في شركة  .4
ى العمر، الخبرة، المستوى االكاديمي، المسم(بالتل وفي شركة جوال، تبعا للفروقات التالية 

 ).الوظيفي، نوع الوظيفة

ال يوجد فرق في تاثير التكنولوجيا على متغيرات االندماج الوظيفي على الموظفين في  .5
العمر، الخبرة، المستوى االكاديمي، (شركة بالتل وفي شركة جوال، تبعا للفروقات التالية 

 ).المسمى الوظيفي، نوع الوظيفة
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  ملحق االطار النظري 7.5.2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   الذي يبين عالقة استخدام التكنولوجيا بالرضا واالندماج الوظيفي من خالل تاثير التكنولوجيا على متغيرات كل منهمادراسةنموذج ال): 1-3(الشكل 

 استخدام التكنولوجيا

  

االجهزة المشغلة  •

للخدمة والمستخدمة 

  في العمل 

 المعلومات تكنولوجيا •

 الرضا الوظيفي

:المحاور

  االجور •

السلطة الممنوحة  •

  للموظف

   والتطويريبالتدر •

  ضغط العمل •

 بيئة العمل •

طبيعة الوظيفة  •

  ومواصفاتها

  الوظيفيندماجاال

  :المحاور

الوقت المستنفذ في  •

  العمل

االنتماء وااللتزام مع  •

المؤسسة
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  ثالثلفصل الا

  عرض اجراءات البحث
  

   مقدمة1.3
  

 مجتمع الدراسة يعرض هذا الفصل طبيعة البحث ومنهجيته واجراءات البحث وذلك يشمل
، وثبات األداة، كما )االستبانة(وعينة الدراسة من حيث حجمها وطرق اختيارها، التعريف بأداة الدراسة 

يتناول عرض وتحليل البيانات وعينة الدراسة والنتائج المتعلقة بأسئلة وفرضيات الدراسة، حيث تم 
ية، ويلي ذلك عرض للتحليل الوصفي تحليل عينة الدراسة من خالل التحليل الوصفي للبيانات الشخص

  .واالحصائي لعينة الدراسة
  

   مجتمع وعينة الدراسة، واطار العينة2.3
  

موظف في ) 912(يتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي الشركتين في مناطق الضفة وهو 
طينية موظف في شركةاالتصاالت الخلوية الفلس) 632( شركة االتصاالت االرضية الفلسطينية بالتل و

  .جوال
رات اوتكون اطار العينة من الموظفين في كافة مواقع العمل في الشركتين في الضفة الغربية، االد

  . االقليمية، الدوائر الفنية والتجارية والمعارض
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة الطبيقة العشوائية التناسبية، حيث تم التوزيع على عدد افراد و

سب الموظفين في طبقات المسميات الوظيفية في الشركتين، وتكونت عينة الدراسة من العينة حسب ن
تم تحديدها استنادا إلى من مجتمع الدراسة %) 36.39(من موظفي الشركتين بما نسبته ) 562(
)sekaran, 2004( تم استرجاع ،)33.35(، ليبلغ حجم العينة )47(منها، حيث تساقط منها ) 515%  (

  ).3-3(، و)2-3(، )1-3(لدراسة االصلي كما يبدو في الجداول رقم من مجتمع ا
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األعداد والنسب المئوية في كال الشركتين لمتغير الشركة) : 1-3(جدول   
 

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  62  318  شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل

  الشركة  38  197  والشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية ج

 100  515  المجموع
 

األعداد والنسب المئوية في شركة االتصاالت الفلسطينية بالتيل لطبقات المسمى الوظيفي) : 2-3(جدول   

 

%النسب المئوية  العدد البدائل المتغيرات  

)مدير إدارة / رئيس إدارة (   5 2 
)مدير دائرة (   22 7 
مسئول - مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول ( 
)قائد فريق-قسم  

80 25 

)مهندس(  24 8 
)موظف خدمات- إداري(  63 20 
)فني -رئيس ورشة(  124 38 

 المسمى الوظيفي

 100 318 المجموع

األعداد والنسب المئوية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال لمطبقات المسمى الوظيفي) : 3-3(جدول   
 

%النسب المئوية  العدد البدائل المتغيرات  

)مدير إدارة / رئيس إدارة (   2 1 
)مدير دائرة (   9 5 
قائد -مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول ( 

)فريق  
56 28 

)مهندس(  25 13 
)موظف خدمات- إداري(  88 44 
)فني -رئيس ورشة(  17 9 

المـــسمى 

 الوظيفي

 100 197 المجموع
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  ة الدراسة وتصميمهاداأ 3.3
  

اعتمدت هذه الدراسة على المسح الميداني لعينة ممثلة للمجموعة المستهدفة، وقد كانت اداة 
المسح الرئيسية هي استبانة خاصة بموظفي الشركتين، وتم االستفادة من الدراسات الثانوية التي تم 

ومن خالل مراجعة  وال،ت الخاصة بالشركتين بالتل وجالحصول عليها من خالل الرجوع للنشرا
المقاالت واالدبيات السابقة المتعلقة بالرضا واالندماج الوظيفي، ومتغيراتهما واثر التكنولوجيا عليها، 

  :كالتالي) االستبانة(والتي تم االستفادة منها في بناء اداة الدراسة، وتم بناء اداة الدراسة الرئيسية 
  

 الجزء االول من االستبانة •

  

االستعالم عن البيانات المتعلقة بالموظفين مثل البيانات الول من االستبانة الجزء اتضمن 
، مستوى التعليم، سنوات الخبرة، اسم الشركة التي يعمل بها، )نوع الجنس والعمر(الشخصية وهي 

  .المسمى الوظيفي، نوع الوظيفة
 استخدامها في تنفيذ العمل، وفي اخر سؤال في الجزء االول تم االستعالم عن االدوات التقنية التي يتم

حيث تمت طريقة االستعالم بذكر انواع االدوات التقنية التي يتم ادخالها في العمل في الشركتين، ليتم 
اختيار كل اداة مستخدمة باختيار اداة او اكثر من قبل المبحوث الموظف، وتلك االدوات هي 

- مقاسم(ة للفحص، االجهزة المشغلة للخدمة الحاسوب الثابت، الحاسوب المحمول، اجهزة تقني:التالية
،  اجهزة تقنية متخصصة لتنفيذ العمل او ادخال المعلومات او طباعة الوثائق، )مزودات الخدمة-تراسل

الشؤون االدارية وخدمات ، االنترانت، برامج تنفيذ العمل، برامج e-faxاالنترنت، االيميل، ال
جل اختبار فرضية اختالف مستويات استخدام التكنولوجيا عند وقد تم ادخال هذا السؤال من ا، الموظفين

الموظفين وليتم مساعدة المجيب عن االسئلة لفهم ان المقصود بادوات التكنولوجيا هو تلك االدوات التي 
  .تم ذكرها في هذا السؤال
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 الجزء الثاني من االستبانة •

  

ابعاد بدوات التقنية في تنفيذ العمل استخدام االعالقة تضمن هذا الجزء االسئلة التي تقيس 
الرضا واالندماج الوظيفي، حيث انقسمت اسئلة هذا الجزء الى قسمين، القسم االول يشمل االسئلة 
المتعلقة بتحديد اثر استخدام اداة او اكثر من االدوات التقنية في تنفيذ العمل على متغيرات الرضا 

، السلطة الممنوحة للموظف في )التعويض واالجور(ائدبيئة العمل في المؤسسة، الفو: الوظيفي وهي
  .اتخاذ القرار، ضغط العمل، التدريب والتطوير، طبيعة الوظيفة ومواصفاتها

حيث تم استخدام ثمان فقرات للالجابة عن متغير بيئة العمل في المؤسسة، سبع فقرات لالجابة عن متغير 
عن متغير السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، سبع ، سبع فقرات لالجابة )التعويض واالجور(الفوائد 

فقرات لالجابة عن متغير ضغط العمل، خمس فقرات لالجابة عن متغير التدريب والتطوير، تسع فقرات 
  .لالجابة عن متغير طبيعة الوظيفة مواصفاتها

لتقنية في تنفيذ العمل ويشمل القسم الثاني االسئلة المتعلقة بتحديد اثر استخدام اداة او اكثر مناالدوات ا
االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في : على متغيرات االندماج الوظيفي وهي

  .المؤسسة
ست فقرات لالجابة عن متغير االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، وست فقرات لالجابة عن وتم استخدام 

 .متغير نظرة الموظف لعمله في المؤسسة
  

  : داة ثبات اال4.3
  

بعد ان تم االنتهاء من تصميم الشكل قبل النهائي لالستبانة بعد التشاور مع المشرفين على 
الدراسة وعرضها على محكمين، تم اختبار االستبانة قبل توزيعها بشكلها النهائي باخضاعها الى توزيع 

 وللتاكد من تجريبي على مجموعة من الموظفين ليتم تحديد اي فقرات بها غموض او عدم وضوح،
وتم تعديل االستبانة بناء على مالحظاتهم وتعليقاتهم على فقرات   ودرجة اتساق العبارات والفقرات،الدقة

  .اسئلة االستبانة ومن ثم توزيعها بشكلها النهائي

لقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام ثبات االتساق الداخلي لفقرات األداة باستخدام معادلة الثبات و
خ ألفا على عينة الدراسة في كل مجال من مجاالت االستبانة باإلضافة إلى الدرجة الكلية كما هو كرونبا

مما ) 0.96(، حيث يالحظ من الجدل ان قيمة كرنونباخ الفا قد بلغت )4-3(موضح من الجدول رقم 
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ي وضعت من  األهداف التيشير إلى تمتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي لتحقيق
  .أجلها

  ألبعاد الدراسة) Cronbach Alpha(نتائج معامل كرونباخ ألفا : )4-3(جدول 

  
  

   العمل الميداني والمعالجة االحصائية5.3
  

 نسيق على الموظفين، حيث تم التتوزيع االستبيانتين للموافقة على  الشركتم التنسيق مع ادارة
وتم التوجه الميداني  لعملية التوزيع واسترجاع االستبانات، وادارة شركة جوالشركة بالتل مع ادارة 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات  المجال

  0.84  8 بيئة العمل في المؤسسة

  0.85  7 )التعويض واألجور(الفوائد 

  0.81  7  السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار

  0.87  7  ضغط العمل

  0.87  5 التطويرالتدريب و

  0.89  9  طبيعة الوظيفة ومواصفاتها

  0.95  43  الرضا الوظيفي

  0.83  6 االنتماء وااللتزام مع المؤسسة

  0.88  6 نظرة الموظف لعمله في الشركة

  0.91  12  االندماج الوظيفي

  0.96  55  الدرجة الكلية
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 في كافة المناطق في الضفة بشكل عام وفي االدارة االقليمية في نابلس بشكل  بالتلشركةالى مواقع 
عملية وتمت شركة جوال تم التوجه الى موقع سترجاع االستبانات، وحيث تم عمل التوزيع واخاص 

  .التوزيع واسترجاع االستبانات في ادارة الشركة ومعارضها
وبعد جمع بيانات الدراسة، قامت الباحثة بمراجعتها تمهيدا إلدخالها إلى الحاسوب وقد تم إدخالها 

 5ي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية حيث أعطيت موافق بشدة للحاسوب بإعطائها أرقام معينة أ
 درجات، واإلجابة غير موافق درجتين، أما 3 درجات، واإلجابة محايد 4درجات، واإلجابة موافق 

اإلجابة غير موافق بشدة فقد أعطيت درجة واحدة بحيث كلما زادت الدرجة زادت درجة تأثير 
 واالندماج الوظيفي في كل من شركتي االتصاالت الفلسطينية بالتل و التكنولوجيا على الرضا الوظيفي

  .االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال
وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

، عن طريق ) α ≤ 0.05(واالنحرافات المعيارية، وقد تم فحص فرضيات الدراسة عند المستوى 
، واختبار )Cronbach Alpha(للعينات المستقلة، ومعامل الثبات كرونباخ ألفا ) t-test( اختبار ت 

واختبار شيفيه للمقارنات البعدية، ) One Way Analysis of Variance(تحليل التباين األحادي 
الرتباط بيرسون، وذلك باستخدام والس، وكذلك اختبار معامل االرتباط، ومعامالت ا_اختبار كروسكال

  ).SPSS(الحاسوب، وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
، حيث تم حساب فرق ) 5 _ 1( وتم حساب مفتاح التصحيح، بعد إعطاء اتجاهات أفراد العينة أرقام من

ة قيمة المدى على عدد  وهو ما يسمى المدى ، ثم تم قسم4 = 5 من أعلى قيمة وهي 1أدنى قيمة وهي 
 ، وبالتالي نستمر في زيادة هذه القيمة ابتداء من أدنى 1.33 = 3/4=  ليصبح الناتج 3البدائل وهو 

قيمة وذلك إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد الحالة أو االتجاه باالعتماد على الوسط الحسابي، كما يبدو 
  .المرفق في الملحق) 5-4(في الجدول 

  
  التحليل الوصفي لالستبانة عرض نتائج 6.3

  
تم اجراء التحليل الوصفي لعينة نات المتعلقة بعينة الدراسة حيث  البيايعرض هذا الجزء

نوع الجنس، (من خالل البيانات الشخصية من الموظفين في كل من الشركتين بالتل وجوال، الدراسة 
) 6-4(يفة، وتوضح الجداول المسمى الوظيفي ونوع الوظتعليم، ، سنوات الخبرة، درجة ال)العمر
  . المرفقة في نهاية الفصل عرض للنتائج الرئيسة المتعلقة بالعينة)11-4(الى
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  )نوع الجنس، العمر( البيانات الشخصية 1.6.3

  

، ونسبة االناث %82بلغت نسبة الذكور فيها و، 318بلغ عدد المبحوثين من شركة بالتل 
قد شكلت نسب االناث للعمل لديها، وستقبال الموظفات ، مما يشير الى ان شركة بالتل تقوم با18%

  : كالتاليالفئات العمرية وبالترتيب
، %22)  سنة40 سنة إلى أقل من 36من (، %27)  سنة35 سنة إلى أقل من 31من (الفئة العمرية 

 سنة  46(، %14)  سنة45 سنة إلى أقل من 41من (، %19)  سنة30 سنة إلى أقل من 25من (
، وبذلك يكون العدد االكبر من الموظفين في شركة بالتل هم من %8)  سنة25اقل من (، و%10) فأكثر

، ) سنة25اقل من (، واقل عدد هم من الفئة العمرية ) سنة35 سنة إلى أقل من 31من (الفئة العمرية 
 مما يشير الى ان معظم الموظفين هم من فترة عمر الشباب والتي بعد فترة التخرج، وان اقل عدد

مما يشير الى ان اغلب العاملين في الشركتين هم من فئة الشباب من موظفين هم من الخريجين الجدد، 
 سنين تقريبا، وهو امر طبيعي، حيث يتم توظيف الخريجبن الجدد ومن ثم 8 الى 5ذوي الخبرة من 

شباب من فترة ما تدريبهم واكسابهم الخبرة واالستفادة من خبرتهم في الشركة، وان الموظفين من فئة ال
  . بالتلبعد التخرج والعمل، هي من اكبر فئات الموظفين في شركة

، ونسبة %62بلغت نسبة الذكور فيها وقد ، 197بلغ عدد المبحوثين من شركة جوال بينما 
، مما يشير الى ان شركة جوال تقوم باستبقال الموظفات االناث لديها، وبشكل اكبر مما %38االناث 

  :التل، ونسب االفراد المبحوثين في الفئة العمرية كانت ومرتبة كالتاليهو في شركة ب
أقل من (و)  سنة35 سنة إلى أقل من 31من (، %46)  سنة30 سنة إلى أقل من 25من (الفئة العمرية 

)  سنة فأكثر41من (، %9)  سنة40 سنة إلى أقل من 36من (، %21بنفس النسبة وهي )  سنة25
 سنة إلى أقل من 25من (اغلب الموظفين في شركة جوال هم من الفئة العمرية ، مما يشير الى ان 3%

وهي ايضا فترة عمر الشباب من بعد فترة التخرج والعمل، مما يعني ان فئات الشباب من بعد )  سنة30
فترة التخرج والعمل، هم من اكبر فئات الموظفين ايضا في جوال، ولكن نسبتهم ايضا في جوال اكبر 

  . فئة الشباب في بالتلمن نسبة
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   بيانات المستوى التعليمي2.6.3 
  

اظهرت النتائج بخصوص ما يتعلق بالمستوي التعليمي الفراد العينة في شركة بالتل، وبترتيب 
  :نسب الفئات كالتالي

، وفئة %32ما نسبته ) دبلوم(من إجمالي حجم العينة، وفئة % 44ما نسبته ) بكالوريوس(شكلت فئة 
، مما يشير الى ان %7ما نسبته ) ماجستير فأعلى(، وفئة %17ما نسبته ) ة عامة أو أقلثانوي(

الموظفين في شركة بالتل اكبر نسبة منهم هم من حملة البكالوريوس والمتعلمين، وان شركة بالتل تقوم 
 هو جديد بالتوظيف لديها على اساس اختيار فئة المتعلمين ممن لديهم القدرة الكامنة على استيعاب ما

مما يساعد بالتالي في انجاز العمل بالشكل االفضل، ومن ثم تقديم الشركة للخدمات والتدريب عليه 
  .بالشكل االفضل

فقد أظهرت النتائج التي ة جوال، بخصوص ما يتعلق بالمستوي التعليمي الفراد العينة في شركو
  : ما يليمرتبة حسب نسب الفئاتجاءت 

، وفئة %14ما نسبته ) دبلوم(من إجمالي حجم العينة، وفئة % 70 نسبته ما) بكالوريوس(شكلت فئة 
، وهذا مما يشير ايضا الى %3ما نسبته ) ثانوية عامة أو أقل(، وفئة %13ما نسبته ) ماجستير فأعلى(

ان اكبر فئة من العاملين في شركة جوال هم من المتعلمين وحملة البكالوريوس، ورغم ان اغلب 
لتل ايضا هم من حملة البكالوريوس االن فرق النسبة من حلمة البكالورويس بين موظفي الموظفين في با

بالتل وموظفي جوال هو كبير، حيث ان نسبة موظفي جوال اكبر بشكل واضح، والفرق في النسبة ما 
البكالوريوس والدبلوم في جوال هي اكبر من ذلك الفرق بينهم في بالتل، مما يشير الى ان  بين حملة

وال تقوم بالتوظيف على اساس اختيار فئة المتعلمين ولكنها تركز وبشكل كبير في هذا االمر، مما ج
يجعل العدد االكبر من موظفيها ممن لديهم القدرة الكامنة على استيعاب ما هو جديد والتدريب عليه 

  . ومن ثم انجاز العمل بالشكل االفاضل وتقديم الخدمات على افضل شكل
  

  نات المتعلقة بسنوات الخبرة البيا3.6.3

  

هي وة الفراد العينة في شركة بالتل، بخصوص ما يتعلق بسنوات الخبرفئات البلغت نسب  
  :مرتبة كما يلي
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من ( من اجمالي العينة، وشكلت فئة  % 48 ما نسبته ) سنة15 سنوات إلى اقل من 10من (شكلت فئة 
،   %18ما نسبته )  سنوات5اقل من (كلت فئة ، وش %22ما نسبته )  سنوات10 سنوات إلى أقل من 5

قد شكلت اقل نسبة،  )  سنة فأكثر15من (، اي ان الفئة  %12ما نسبته )  سنة فأكثر15من (وشكلت فئة 
، فاذن يتبين ان ) سنة15 سنوات إلى اقل من 10من (مما يبين ان اكبر نسبة من العالملين هي من الفئة 

م موظفين من ذوي الخبرة في العمل ممن تم توظيفهم واستمرار عملهم اغلب العاملين في شركة بالتل ه
في الشركة، وبالتالي ان اغلب الموظفين هم ممن تقدموا للعمل في الشركة واستمروا بالعمل فيها، 
وكسبوا الخبرة في عملهم مما يساعد في انجاز العمل بشكل افضل ومن ثم تقديم خدمات الشركة بشكل 

  .افضل
 ان نسب ، فقد بينت النائجما يتعلق بسنوات الخبرة الفراد العينة في شركة جوالبخصوص اما 

  :الفئات بالترتيب كما يلي
 سنوات 5من (من اجمالي العينة، وشكلت الفئة % 42ما نسبته  ) اقل من خمس سنوات(شكلت الفئة 
ما نسبته )  سنة15  سنوات إلى اقل من10من (،  وشكلت الفئة %41ما نسبته )  سنوات10إلى أقل من 

، مما يشير الى ان هناك فرق واضح في ترتيب وفرق %2ما نسبته )  سنة فاكثر15(، وشكلت الفئة 15%
النسب بين الفئات من موظفين جوال وموظفين بالتل، حيث ان اكبر نسبة لفئة الموظفين في جوال هي من 

 سنوات 5من ( بسيط الموظفين من الفئة ، ويليها مباشرة وبفرق)اقل من خمس سنوات(الموظفين من الفئة 
مما يشير الى ان اغلب الموظفين هم من الموظفين الجدد، الخريجين الذين تم ، ) سنوات10إلى أقل من 

توظيفهم واستمرارهم مع الشركة، ومن الموظفين من ذوي الخبرة، ما بعد فترة التخرج والعمل واستمرار 
  . تنفيذ العمل بشكل افضل وايضا تقيدم الخدمات بالشكل االفضلالعمل وكسب الخبرة، مما يساعد في فهم

  
   البيانات المتعلقة بالمسمى الوظيفي 4.6.3

   

  : التاليفقد أظهرت النتائجالفراد عينة شركة بالتل  فيما يتعلق بنسب المسمى الوظيفي
 - مهندس أول  (من اجمالي حجم العينة، وشكلت الفئة% 38ما نسبته ) فني -رئيس ورشة(شكلت الفئة 

موظف -إداري(، وشكلت الفئة %25ما نسبته ) قائد فريق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات–مشرف
، وشكلت %7ما نسبته ) مدير دائرة(، والفئة %8ما نسبته ) مهندس(، وشكلت الفئة %20ما نسبته ) خدمات
لين في شركة بالتل هم من الفئة ، اي ان اغلب العام%2ما نسبته ) مدير إدارة / رئيس إدارة ( الفئة 

 مراقب إداري أو – مشرف-مهندس أول (اي من فئة الفنيين وتالها فئة الموظفين ) فني-رئيس ورشة(
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، وهو امر طبيعي شكلت اقل فئة) مدير إدارة / رئيس إدارة ( ، والفئة )قائد فريق- مسئول قسم-خدمات
  .رةنسبة ايضا الى فئات االعمار ومستوى التعليم والخب

تبين من النتائج بخصوص ما يتعلق بالمسمى الوظيفي الفراد العينة في شركة جوال ان نسب و
  :الفئات بالترتيب كما يلي

 - مهندس أول (مالي حجم العينة، وشكلت الفئة من إج % 44ما نسبته ) موظف خدمات-إداري(فئة شكلت 
، ومن ثم شكلت الفئة  %28 ما نسبته) قائد فريق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات–مشرف

) مدير دائرة(، وشكلت الفئة  %9ما نسبته )) فني -، وشكلت الفئة رئيس ورشة %13ما نسبته ) مهندس(
، اي ان اكبر عدد من  %1ما نسبته ) مدير إدارة/ رئيس إدارة (، واخيرا شكلت الفئة  %5نسبته ما 
 – مشرف-مهندس أول (وتالها الفئة ) تموظف خدما- ريإدا(ين في شركة جوال هم من الفئة ملالعا

رئيس إدارة (كانت هي من العاملين في والفئة ، واقل فئة )قائد فريق- مسئول قسم- ري أو خدماتمراقب إدا
  ).مدير إدارة/ 
  

  فة البيانات المتعلقة بنوع الوظي5.6.3

  

كة بينت النتائج بخصوص ما يتعلق بخصوص متغير نوع الوظيفة الفراد علينة موظفي شر
  :بالتل ان نسب الفئات وجاءت مرتبة كالتالي

من إجمالي حجم  % 35ما نسبته )) في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (شكلت الفئة 
في (فنية (، شكلت الفئة  %33ما نسبته )) شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (العينة، شكلت الفئة 

 27ما نسبته )) تعامل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة: ة الشركةالميدان الداخلي الخاص بأجهز
، اي ان اكبر  %5ما نسبته )) في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (، وشكلت الفئة %

في الميدان الخارجي ومواقع (فنية (عدد من الموظفين العاملين في الوظائف كان من النوع في الفئة 
، واقل عدد هو في الفئة ))شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (وتالها الفئة ))  صيانةالزبائن أو ال

وذلك امر يتناسب مع طبيعة الخدمة التي )) في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (
 الهاتف االرضي والتي تحنتاج باستمرار الى تواجد موظفين في الميدان تقدمها شركة بالتل وهي خدمة
  .الخارجي وفي مواقع المشتركين
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 ، فقد اظهرت النتائج يتعلق بنسب متغير نوع الوظيفة الفراد عينة شركة جوالوبالنسبة لما
  :التالي

من إجمالي حجم العينة، وشكلت فئة  % 33ما نسبته )) شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (شكلت فئة 
في الميدان (فنية (، وشكلت فئة  %26ما نسبته )) عارضفي مراكز البيع والم(مبيعات وخدمات جمهور (

، واخيرا  %25ما نسبته )) تعامل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة: الداخلي الخاص بأجهزة الشركة
، اي ان الموظفين  %16ما نسبته )) في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (شكلت فئة 

هم اكبر عدد ويليه عدد )) شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (يفية في الفئة العاملين في نوع الوظ
، ))في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (الموظفين العاملين في نوع الوظائف في الفئة 

 وهو ،))في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (واقل عدد يعمل في نوع الوظائف من الفئة 
 امر طبيعي حيث ان شركة جوال هي شركة لتقديم وبيع خدمات الخلوي والتي يحتاج الزبون الى التوجه

اليهم ويحتاج الى وجود عدد من الموظفين الذين يقدمون له الخدمة، وال تحتاج خدمة الخلوي من الموظفين 
  .الى التواجد في مواقع خارج مواقع العمل مثل خدمات الهاتف االرضي

  
  المستخدمة) وسائل التكنولوجيا(البيانات المتعلقة باالدوات التقنية  7.3

 
 المئوية الستخدام كل اداة من اصل نسبة استخدام جميع العاملين لهاالنسب  1.7.3

  
التي تبين نسبة استخدام كل اداة و )12-3(يتم عرض نتائج البيانات في الجدول في هذا الجزء 

مة في تنفيذ العمل، من اصل نسبة االستخدام الكلية لها من قبل جميع من االدوات التقنية المستخد
وذلك لوصف مدى استخدام االدوات التقنية من قبل جميع ركة بالتل وفي شركة جوال، الموظفين في ش

  .الموظفين وبالتالي االشارة الى اكثر والى اقل اداة مستخدمة من قبل جميع الموظفين
 نسبة استخدام كل اداة من االدوات التقنيةفي البيانات التي تبين و، )12-3(يالحظ من الجدول 

 ان نسب ، في شركة بالتلمن اصل نسبة االستخدام الكلية لها من قبل جميع الموظفينالمستخدمة 
  : كالتالي ومرتبة على التوالياالستخدام

 وقد شكلت اكبر نسبة لمن إجمالي االستخدام الكلي للوسائ% 20.75 استخدام الحاسوب الثابت هي نسبة
من إجمالي االستخدام الكلي للوسائل، ومن ثم % 14.78ويليها نسبة استخدام اإليميل وهي استخدام، 

من إجمالي االستخدام الكلي للوسائل، ويليها % 13.52نسبة استخدام الحاسوب المحمول والتي شكلت 
 االستخدام الكلي للوسائل، ويليها من إجمالي% 10.69نسبة استخدام األجهزة المشغلة للخدمة وهي 
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، وتالها نسبة استخدام %10.06ا نسبة استخدام االجهزة التقنية للفحص حيث شكلت نسبة استخدامه
، ونسبة استخدام االنترنت لتنفيذ العمل او ادخال المعلومات او طباعة الوثائقأجهزة تقنية متخصصة 

، %5.66 وهي م نسبة استخدام االنترانتمن ث، و %09.12حيث تساوت نسبة استخدامهما وهي 
برامج تنفيذ نسبة استخدام ، وتالها %5.03وهي ) الفاكس االلكتروني( e-faxالنسبة استخدام تالها و

 وقد شكلت %0.31 ونسبة استخدام برامج الشؤون االدارية حيث تساوت نسبة استخدامهما وهي العمل
من % 0.63هي في شركة بالتل ذين ال يستخدمون اي اداة ة التبين ان نسبو، اقل نسبة استخدام لالدوات
  .اإلجمالي الكلي لالستخدام

نسبة استخدام كل اداة من االدوات التقنية والتي تبين ) 12-3(تشير البيانات في الجدول بينما 
المستخدمة من اصل نسبة االستخدام الكلية لها من قبل جميع الموظفين في شركة جوال، ان نسب 

  :ام ومرتبة على التوالي كالتالياالستخد
من اجمالي االستخدام الكلي لالدوات، وقد شكلت اكبر % 22.34نسبة استخدام الحاسوب الثابت هي 

، %19.29نسبة استخدام لالدوات ايضا كما هو في شركة بالتل، وتالها نسبة استخدام االنترنت وهي 
 يذ العمل او ادخال المعلومات او طباعة الوثائقلتنفوتالها نسبة استخدام االجهزة التقنية المتخصصة 

، ومن ثم تالها %13.2، ومن ثم تالها نسبة استخدام االجهزة المشغلة للخدمة وهي %18.78وهي 
، وتالها نسةب استخدام الحاسوب المحمول وهي %8.12نسبة استخدام االجهزة التقنية للفحص وهي 

الفاكس ( e-fax اسخدام ال، ومن ثم نسبة%5.58، ومن ثم نسةب استخدام االيميل وهي 7.61%
، وقد تساوت نسبة استخدام كل من االنترانت وبرامج تنفيذ العمل وهي %1.52وهي ) االلكتروني

وهي نسبة استخدام برامج الشؤون االدارية، % 0.51، وقد شكلت اقل نسبة استخدام لالداة 1.02%
 من اقل االدوات استخداما في شركة بالتل، وتبين ان وكما كانت نسبة استخدام هذه االداة ايضا واحدة

  .من اإلجمالي الكلي لالستخدام% 1.02نسبة الذين ال يستخدمون اي اداة في شركة جوال هي 
  

  لنفس االداةموظفي الفئة الواحدة ستخدام ال ام االداة التقنية الواحدة بالنسبةنسبة استخد 2.7.4

  

استخدام كل اداة من االدوات التقنية المستخدمة في تنفيذ سب بيانات ن عرضهذا الجزء  تناولي
العمل، من اصل نسبة استخدامها من قبل موظفي فئة المسمى الوظيفي الواحدة في شركة بالتل وفي 

 لبيانات شركة )14-3( و لبيانات شركة بالتل،)13-3 (التي تم عرضها في الجداولشركة جوال، و
 من قبل الموظفين الحاملين لنفس المسى الوظيفي  اداة تقنيةوذلك لوصف مدى استخدام كل، جوال
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ويتم عرض البيانات لكل اداة على حدى ، وبالتالي االشارة الى اكثر والى اقل اداة مستخدمة من قبلهم
  :كالتالي

  

  الحاسوب الثابت 1.2.7.4
 

من اسوب المستخدمين للحو  ذوي المسمى الوظيفي الواحد الموظفينسبنفي شركة بالتل بلغت 
  : كالتالياجمالي الموظفين ذوي نفس المسمى

) مدير دائرة ( لوظيفي ذوي المسمى ا، و %0) إدارة مدير / رئيس ادارة (  ذوي المسمى الوظيفي 
-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي ، و 13.6%

-اداري(ذوي المسمى الوظيفي ، و %62.5) هندسم(ي المسمى الوظيفي ذوو ، %76.3) قائد فريق
  . %30.6) فني -رئيس ورشة(ظيفي ذوي المسمى الو، و %84.1) موظف خدمات

بلغت نسبة مستخدمي الحاسوب الثابت من الموظفين ذوي المسمى وفي شركة جوال، فقد 
  :الواحد من اجمالي تلك الفئة الوظيفية كالتاليالوظيفي 

) مدير دائرة ( ى الوظيفي ذوي المسم، و %50) مدير إدارة / يس ادارة ئر( ذوي المسمى الوظيفي 
-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي و،  33.3%

-اداري(ذوي المسمى الوظيفي ، و %12) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي ، و %42.9) قائد فريق
  . %35.3) فني -رئيس ورشة(ظيفي  الوذوي المسمى، و %73.9) موظف خدمات

  
 

 الحاسوب المحمول 2.2.7.4
 

 في الواحد من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي محمولنسبة مستخدمي الحاسوب الشكلت  
  : من اجمالي تلك الفئة الوظيفية كالتاليشركة بالتل

مدير ( يفي ذوي المسمى الوظو ، %100) مدير إدارة / رئيس ادارة (  ذوي المسمى الوظيفي
مسؤول - مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %100) دائرة 
ذوي المسمى الوظيفي ، و %62.5) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي و ، %48.8) قائد فريق-قسم

  %. 20.2) فني -رئيس ورشة(في ذوي المسمى الوظي، و %14.3) موظف خدمات-اداري(



 
43 

 

 من الموظفين ذوي المسمى المحمولبلغت نسبة مستخدمي الحاسوب ل، وفي شركة جوا
  :الواحد من اجمالي تلك الفئة الوظيفية كالتاليالوظيفي 

مدير ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %50) مدير إدارة / رئيس ادارة ( ذوي المسمى الوظيفي 
مسؤول -اري او خدمات مراقب اد– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %100) دائرة 
في ذوي المسمى الوظي، و %96) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي ، و %64.3) قائد فريق-قسم

  . %52.9) فني -رئيس ورشة(ظيفي ذوي المسمى الو، و %14.8) موظف خدمات-اداري(
  

 جهزة تقنية للفحصأ 3.2.7.4

  

وظفين ذوي المسمى  من المجهزة التقنية للفحصنسبة مستخدمي اال  في شركة بالتلبلغت
  :الواحد من اجمالي الموظفين ذوي نفس المسمى كالتاليالوظيفي 

مدير ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %20) مدير إدارة / رئيس ادارة ( ذوي المسمى الوظيفي 
-  مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %13.6) دائرة 

ذوي المسمى الوظيفي و ، %25) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي ، و %17.5) قائد فريق-مسؤول قسم
  . %74.2) فني -رئيس ورشة(ظيفي ذوي المسمى الو، و %6.3) موظف خدمات-اداري(

نسبة مستخدمي اجهزة تقنية للفحص من الموظفين ذوي المسمى في شركة جوال  شكلتوقد 
  :التالي الواحد من اجمالي الموظفين ذوي نفس المسمى كالوظيفي

مدير ( لوظيفي ذوي المسمى ا، و %0) مدير إدارة / رئيس ادارة ( ذوي المسمى الوظيفي 
-  مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %11.1) دائرة 

ذوي المسمى الوظيفي ، و %44) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي ، و %14.3) قائد فريق-مسؤول قسم
  . %64.7) فني -رئيس ورشة(ظيفي ذوي المسمى الو، و %2.3) ظف خدماتمو-اداري(
  

 االجهزة المشغلة للخدمة 4.2.7.4

  

 من الموظفين ذوي المسمى نسبة مستخدمي االجهزة المشغلة للخدمةان  ظهر من النتائج
  : الواحد من اجمالي الموظفين ذوي نفس المسمى كالتالي في شركة بالتلالوظيفي
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ر مدي( ذوي المسمى الوظيفي ، و %20) مدير إدارة / رئيس ادارة ( لوظيفي ذوي المسمى ا
-  مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %22.7) دائرة 

ذوي المسمى ، و %37.5) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي ، و %21.3) قائد فريق-مسؤول قسم
  %. 19.4) فني -رئيس ورشة(ظيفي وي المسمى الو وذ، %11.1) موظف خدمات-اداري(الوظيفي 

 من الموظفين ذوي نسبة مستخدمي االجهزة المشغلة للخدمةبلغت وفي شركة جوال، فقد 
  : الواحد من اجمالي الموظفين ذوي نفس المسمى كالتاليالمسمى الوظيفي

مدير ( يفي لوظذوي المسمى ا، و %0) مدير إدارة / رئيس ادارة (  ذوي المسمى الوظيفي 
-  مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( ذوي المسمى الوظيفي ، و %33.3) دائرة 

ذوي المسمى الوظيفي ، و %32) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي ، و %17.9) قائد فريق-مسؤول قسم
  .  %23.5) فني -رئيس ورشة(ذوي المسمى الوظيفي ، و %4.5) موظف خدمات-اداري(

  

  هزة التقنية المتخصصة لتنفيذ العمل او ادخال المعلومات او طباعة الوثائقاالج 5.2.7.4

  

 ذوي المسمى في شركة بالتلمن الموظفين  متخصصةالتقنية الجهزة االنسبة مستخدمي  شكلت
كما بلغت نسبة , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 40) مدير إدارة / رئيس ادارة ( الوظيفي 

من  % 18.2) مدير دائرة ( ية متخصصة من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي مستخدمي اجهزة تقن
كما بلغت نسبة مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ

 % 20) قائد فريق-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( المسمى الوظيفي 
كما بلغت نسبة مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي , ة الوظيفيةالجمالي لهذه الفئإمن 

كما بلغت نسبة مستخدمي اجهزة , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 8.3) مهندس(المسمى الوظيفي 
الجمالي إمن  % 15.9) موظف خدمات-اداري(تقنية متخصصة من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

كما بلغت نسبة مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي المسمى , يفيةلهذه الفئة الوظ
  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 9.7) فني -رئيس ورشة(الوظيفي 

نسبة مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي المسمى في شركة جوال بلغت وقد 
كما بلغت نسبة , جمالي لهذه الفئة الوظيفيةالإمن  % 0) مدير إدارة / رئيس ادارة ( الوظيفي 

من  % 33.3) مدير دائرة ( مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
كما بلغت نسبة مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ
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 17.9) قائد فريق-مسؤول قسم-ري او خدمات مراقب ادا– مشرف-مهندس أول ( المسمى الوظيفي 
كما بلغت نسبة مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن % 

كما بلغت نسبة مستخدمي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 32) مهندس(ذوي المسمى الوظيفي 
من  % 10.2) موظف خدمات-اداري(لوظيفي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي المسمى ا

كما بلغت نسبة مستخدمي اجهزة تقنية متخصصة من الموظفين ذوي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ
  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن إجمالي  % 11.8) فني -رئيس ورشة(المسمى الوظيفي 

  
  االنترنت 6.2.7.4

  

من الموظفين ذوي المسمى في شركة بالتل ترنت نسبة مستخدمي االن ان ظهر من النتائج
 كما بلغت نسبة ،الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 100) مدير إدارة / رئيس ادارة ( الوظيفي 

الجمالي لهذه إمن  % 81.8) مدير دائرة ( مستخدمي االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
مهندس أول ( االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي كما بلغت نسبة مستخدمي , الفئة الوظيفية

الجمالي لهذه الفئة إمن  % 78.8) قائد فريق-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-
 % 62.5) مهندس(كما بلغت نسبة مستخدمي االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , الوظيفية

بلغت نسبة مستخدمي االنترنت من الموظفين ذوي المسمى كما , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن 
كما بلغت نسبة مستخدمي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 47.6) موظف خدمات-اداري(الوظيفي 

الجمالي لهذه الفئة إمن  % 25.8) فني -رئيس ورشة(االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
  .الوظيفية

من الموظفين قد بلغت  نسبة مستخدمي االنترنت هر من النتائج انظوفي شركة جوال، فقد 
كما بلغت , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 0) مدير إدارة / رئيس ادارة (  ذوي المسمى الوظيفي

الجمالي إمن  % 88.9) مدير دائرة ( نسبة مستخدمي االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
مهندس ( كما بلغت نسبة مستخدمي االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , يةلهذه الفئة الوظيف

الجمالي لهذه الفئة إمن  % 73.2) قائد فريق-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-أول 
من  % 92) مهندس(كما بلغت نسبة مستخدمي االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , الوظيفية

كما بلغت نسبة مستخدمي االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , هذه الفئة الوظيفيةالجمالي لإ
كما بلغت نسبة مستخدمي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 46.6) موظف خدمات-اداري(
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الجمالي لهذه الفئة إمن  % 47.1) فني -رئيس ورشة(االنترنت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
  .يةالوظيف

 
  )البريد االلكتروني ( االيميل 7.2.7.4

  

( من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي قد بلغت نسبة مستخدمي االيميل ان  تبين من النتائج
كما بلغت نسبة مستخدمي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 100) مدير إدارة / رئيس ادارة 

, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 90.9)  دائرة مدير( االيميل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
 – مشرف-مهندس أول ( كما بلغت نسبة مستخدمي االيميل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

كما , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 91.3) قائد فريق-مسؤول قسم-مراقب اداري او خدمات
الجمالي إمن  % 79.2) مهندس(ي المسمى الوظيفي بلغت نسبة مستخدمي االيميل من الموظفين ذو

-اداري(كما بلغت نسبة مستخدمي االيميل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , لهذه الفئة الوظيفية
كما بلغت نسبة مستخدمي االيميل من , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن إجمالي  % 81) موظف خدمات

  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 33.1) فني - ورشةرئيس(الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
رئيس ( نسبة مستخدمي االيميل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي في شركة جوال بلغت و

كما بلغت نسبة مستخدمي االيميل من , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 0) مدير إدارة / ادارة 
كما بلغت , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 88.9) دائرة مدير ( الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

 مراقب اداري – مشرف-مهندس أول ( نسبة مستخدمي االيميل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
كما بلغت نسبة , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 80.4) قائد فريق-مسؤول قسم-او خدمات

الجمالي لهذه الفئة إمن  % 92) مهندس( المسمى الوظيفي مستخدمي االيميل من الموظفين ذوي
موظف -اداري(كما بلغت نسبة مستخدمي االيميل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , الوظيفية
كما بلغت نسبة مستخدمي االيميل من الموظفين , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 59.1) خدمات

  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 70.6) ي فن-رئيس ورشة(ذوي المسمى الوظيفي 
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  )الفاكس االلكتروني (e-faxال 8.2.7.4

  

رئيس (  من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxنسبة مستخدمي الفي شركة بالتل بلغت 
 من e-faxكما بلغت نسبة مستخدمي ال, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 100) مدير إدارة / ادارة 
كما بلغت , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 72.7) مدير دائرة ( ن ذوي المسمى الوظيفي الموظفي

 مراقب اداري – مشرف-مهندس أول (  من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxنسبة مستخدمي ال
كما بلغت نسبة , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 62.5) قائد فريق-مسؤول قسم-او خدمات

الجمالي لهذه الفئة إمن  % 12.5) مهندس( من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxخدمي المست
موظف -اداري( من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxكما بلغت نسبة مستخدمي ال, الوظيفية
 من الموظفين e-faxكما بلغت نسبة مستخدمي ال, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 42.9) خدمات

  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 8.9) فني -رئيس ورشة(ي المسمى الوظيفي ذو
 من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxبلغت نسبة مستخدمي البينما في شركة جوال، فقد 

-eكما بلغت نسبة مستخدمي ال, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 0) مدير إدارة / رئيس ادارة ( 

faxالجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 66.7) مدير دائرة ( ظفين ذوي المسمى الوظيفي  من المو ,
 – مشرف-مهندس أول (  من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxكما بلغت نسبة مستخدمي ال

كما , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 39.3) قائد فريق-مسؤول قسم-مراقب اداري او خدمات
الجمالي إمن  % 24) مهندس( من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxمستخدمي البلغت نسبة 

-اداري( من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي e-faxكما بلغت نسبة مستخدمي ال, لهذه الفئة الوظيفية
 من e-faxكما بلغت نسبة مستخدمي ال, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 15.9) موظف خدمات

 .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 11.8) فني -رئيس ورشة(وي المسمى الوظيفي الموظفين ذ
 

  نتااالنتر 9.2.7.4

  
من الموظفين ذوي قد بلغت نسبة مستخدمي االنترانت ان في شركة بالتل  ظهر من النتائج 

 نسبة كما بلغت, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 80) مدير إدارة / رئيس ادارة ( المسمى الوظيفي 
الجمالي لهذه إمن  % 68.2) مدير دائرة ( مستخدمي االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

مهندس أول ( كما بلغت نسبة مستخدمي االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , الفئة الوظيفية
ذه الفئة الجمالي لهإمن  % 62.5) قائد فريق-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-
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 % 37.5) مهندس(كما بلغت نسبة مستخدمي االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , الوظيفية
كما بلغت نسبة مستخدمي االنترانت من الموظفين ذوي المسمى , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن 

بلغت نسبة مستخدمي كما , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 38.1) موظف خدمات-اداري(الوظيفي 
الجمالي لهذه الفئة إمن  % 16.1) فني -رئيس ورشة(االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

  .الوظيفية
( نسبة مستخدمي االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي وقد بلغت في شركة جوال 

 كما بلغت نسبة مستخدمي االنترانت ,الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 0) مدير إدارة / رئيس ادارة 
كما , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 66.7) مدير دائرة ( من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

 مراقب – مشرف-مهندس أول ( بلغت نسبة مستخدمي االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
كما بلغت نسبة , جمالي لهذه الفئة الوظيفيةالإمن  % 46.4) قائد فريق-مسؤول قسم-اداري او خدمات

الجمالي لهذه الفئة إمن  % 36) مهندس(مستخدمي االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
موظف -اداري(كما بلغت نسبة مستخدمي  االنترانت من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , الوظيفية
كما بلغت نسبة مستخدمي االنترانت من الموظفين , يةالجمالي لهذه الفئة الوظيفإمن  % 21.6) خدمات

  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 5.9) فني -رئيس ورشة(ذوي المسمى الوظيفي 
  

  برامج تنفيذ العمل 10.2.7.4

  
قد بلغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ان في شركة بالتل  أظهرت النتائج 

كما , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 80) مدير إدارة / رة رئيس ادا( ذوي المسمى الوظيفي ل
 % 68.2) مدير دائرة ( بلغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي  كما بلغت نسبة مستخدمي, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن 
 % 65) قائد فريق-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-هندس أول م( المسمى الوظيفي 

كما بلغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن 
كما بلغت نسبة مستخدمي وسيلة , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ % 41.7) مهندس(المسمى الوظيفي 
من  % 44.4) موظف خدمات-اداري(مل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي برامج تنفيذ الع

كما بلغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي المسمى , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ
  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 21) فني -رئيس ورشة(الوظيفي 
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 ذوي  في شركة جوال مج تنفيذ العمل من الموظفيننسبة مستخدمي برا أظهرت النتائج انوقد 
كما بلغت نسبة , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 0) مدير إدارة / رئيس ادارة ( المسمى الوظيفي 

من  % 66.7) مدير دائرة ( مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 
لغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي المسمى كما ب, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ

من  % 60.7) قائد فريق-مسؤول قسم- مراقب اداري او خدمات– مشرف-مهندس أول ( الوظيفي 
كما بلغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي المسمى , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ

كما بلغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 76) مهندس(الوظيفي 
الجمالي لهذه الفئة إمن  % 37.5) موظف خدمات-اداري(العمل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

رئيس (كما بلغت نسبة مستخدمي برامج تنفيذ العمل من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي , الوظيفية
  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ من % 35.3) فني -ورشة

  
  يةرابرامج الشؤون االد 11.2.7.4

  
نسبة مستخدمي برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من الموظفين في شركة بالتل بلغت 

كما بلغت , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 80) مدير إدارة / رئيس ادارة ( ذوي المسمى الوظيفي 
مدير (  االدارية وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي نسبة مستخدمي برامج الشؤون

كما بلغت نسبة مستخدمي برامج الشؤون االدارية , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 68.2) دائرة 
 مراقب اداري او – مشرف-مهندس أول ( وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

كما بلغت نسبة مستخدمي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 52.5) ئد فريققا-مسؤول قسم-خدمات
من  % 20.8) مهندس(برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

كما بلغت نسبة مستخدمي برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإ
, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 28.6) موظف خدمات-اداري(فين ذوي المسمى الوظيفي الموظ

كما بلغت نسبة مستخدمي برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى 
  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 3.2) فني -رئيس ورشة(الوظيفي 

برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من نسبة مستخدمي  بينما قد بلغت في شركة جوال
, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 0) مدير إدارة / رئيس ادارة ( الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى كما بلغت نسبة مستخدمي و
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برامج كما بلغت نسبة مستخدمي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 33.3) مدير دائرة ( الوظيفي 
 – مشرف-مهندس أول ( الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

ما ك, الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 23.2) قائد فريق-مسؤول قسم-مراقب اداري او خدمات
مج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي  برابلغت نسبة مستخدمي

برامج الشؤون االدارية كما بلغت نسبة مستخدمي , الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 4) مهندس(
من  % 13.6) موظف خدمات-اداري(وخدمات الموظفين من الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

كما بلغت نسبة مستخدمي برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين من , فيةالجمالي لهذه الفئة الوظيإ
  .الجمالي لهذه الفئة الوظيفيةإمن  % 11.8) فني -رئيس ورشة(الموظفين ذوي المسمى الوظيفي 

  

  

  )التكنولوجياوسائل (االدوات التقنية قة ببيانات استخدام  النتائج المتعل تلخيص3.7.4

  

استخدام التكنولوجيا في شركة بالتل وفي بيانات نتائج التحليل الوصفي ل اهم يلخص هذا الجزء
جميع العاملين لها، او نسبة تقنية من اصل نسبة استخدام شركة جوال سواء نسبة استخدام كل اداة 

من اصل نسبة استخدام موظفي الفئة الوظيفية الواحدة لها، وكانت اهم النتائج تقنية استخدام كل اداة 
  :يكالتال

  

  جميع العاملين لها من اصل نسبة استخدام نسبة استخدام كل اداة تقنيةاهم نتائج  •

  

الداة ستخدام التشابهت اكبر نسبة اانه قد ) 12-3(تبين من النتائج التي تم عرضها في الجدول 
بنسبة الثابت تقنية من قبل جميع العاملين في الشركتين بالتل وجوال حيث كانت الداة الحاسوب 

في شركة جوال % 22.34 في شركة بالتل وكانت بنسبة من اجمالي االستخدام الكلي للوسائل% 20.75
لبرامج وهي في الشركتين  وتشابهت اقل نسبة استخدام ايضا ،إجمالي االستخدام الكلي للوسائلمن 

 في شركة جوال% 0.51في شركة بالتل، وكانت بنسبة % 0.31حيث كانت بنسبة الشؤون االدراية، 
 االخرى حيث كان ترتيب اختلف ترتيب نسب استخدام االدواتو، من اجمالي االستخدام الكلي للوسائل

  :استخدام باقي االدوات في شركة بالتل تنازليا كالتالي
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تقنية الجهزة وجاءت االااليميل، الحاسوب المحمول، االجهزة المشغلة للخدمة، االجهزة التقنية للفحص، 
، االنترانت،  بنفس الترتيباالنترنت ومل او ادخال المعلومات او طباعة الوثائق،متخصصة لتنفيذ العال
وكانت نسبة الذين ال يستخدمون اي اداة في بالتل  ل،، برامج تنفيذ العم)الفاكس االلكتروني(e-faxال

  . من االجمالي الكلي لالستخدام%0.63هي 
  :يا كالتاليوكان ترتيب استخدام باقي االدوات في شركة جوال تنازل

جهزة ائق، االاالجهزة التقنية المتخصصة لتنفيذ العمل او ادخال المعلومات او طباعة الوث، االنترنت
، )الفاكس االلكتروني( e-faxال،  االيميل،الحاسوب المحمول، اجهزة تقنية للفحص، المشغلة للخدمة

 نسبة الذين وكانتالشؤون االدارية،  برامج من ثم، بنفس الترتيبالنترانت وبرامج تنفيذ العمل  اجاءتو
  .من اإلجمالي الكلي لالستخدام% 1.02ال يستخدمون اي اداة في شركة جوال هي 

  

  اهم نتائج نسبة استخدام كل اداة تقنية من اصل نسبة استخدام موظفي الفئة الوظيفية الواحدة لها •
 

 لشركة جوال،) 14-3(ل، ولشركة بالت) 13-3( والتي تم عرضها في الجداول تبين من النتائج
 وقد تشابهت في شركة بالتل وفي شركة الموظفينقبل  من نسبة استخدام للحاسوب الثابتاكبر ان 

، واختلفت اقل نسبة استخدام لهذه االداة )موظف خدمات-اداري( ضمن الفئة الوظيفية جوال حيث كانت
 في بالتل، وكانت ضمن موظفي )ةمدير إدار/ رئيس ادارة (حيث كانت ضمن موظفي الفئة الوظيفية 

  .في جوال) مهندس(الفئة الوظيفية 
اكبر نسبة استخدام للحاسوب المحمول من قبل الموظفين في شركة بالتل  ان أظهرت النتائجو

، اما في شركة جوال فقد كانت اكبر نسبة استخدام )مدير إدارة/ رئيس ادارة (هي ضمن الفئة الوظيفية 
، وتشابهت اقل نسبة استخدام للموظفين لهذه االداة )مدير دائرة(الفئة الوظيفية للحاسوب المحمول ضمن 

  . في الشركتين بالتل وجوال)موظف خدمات-اداري(حيث كانت ضمن موظفي الفئة الوظيفية 
انه قد تشابهت اكبر نسبة استخدام الجهزة تقينة للفحص في الشركتين بالتل وتشير النتائج الى 

، وكانت اقل نسبة استخدام لهذه )فني-رئيس ورشة(من موظفي الفئة الوظيفية وجوال حيث كانت ض
، اما )موظف خدمات-اداري(االداة من قبل الموظفين في شركة بالتل هي ضمن موظفي الفئة الوظيفية 

  .)مدير إدارة/ رئيس ادارة (في جوال فقد مانت ضمن موظفي الفئة الوظيفية 
ستخدام لالجهزة المشغلة للخدمة هي من ضمن موظفي الفئة اكبر نسبة ا وأظهرت النتائج ان

بنسبة ) مهندس(و) مدير دائرة(في شركة بالتل، ومن ضمن موظفي الفئة الوظيفية ) مهندس(الوظيفية 
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 في شركة بالتل، )موظف خدمات-اداري (متقاربة، اما اقل نسبة فقد كانت ضمن موظفي الفئة الوظيفية
  .ركة جوال في ش)مدير إدارة/ ارة رئيس اد(وضمن موظفي الفئة 

نسبة استخدام لالجهزة التقنية المتخصصة لتنفيذ العمل او ادخال المعلومات او وتبين ان اكبر 
 في شركة بالتل، وضمن )مدير إدارة/ رئيس ادارة (طباعة الوثائق هي ضمن موظفي الفئة الوظيفية 

 في شركة جوال، واقل نسبة استخدام لهذه االداة بنسبة متقاربة) مهندس(و) مدير دائرة(موظفي الفئتين 
بنسب متقاربة في شركة بالتل، وضمن ) مهندس(و) فني-رئيس ورشة(هي ضمن موظفي الفئتين 

  . في شركة جوال)مدير إدارة/ رئيس ادارة (موظفي الفئة 
كة  في شر)مدير إدارة/ رئيس ادارة (ضمن موظفي الفئة وشكلت اكبر نسبة استخدام لالنترنت 

هي ضمن في شركة جوال، واقل نسبة استخدام لالنترنت ) مدير دائرة(بالتل، وضمن موظفي الفئة 
  .في الشركتين) فني-رئيس ورشة(موظفي الفئة 

 في شركة )مدير إدارة/ رئيس ادارة (ضمن موظفي الفئة وبلغت اكبر نسبة استخدام لاليميل 
 وان اقل نسبة استخدام لاليميل هي ضمن في شركة جوال،) مهندس(وضمن موظفي الفئة بالتل، 

 في )مدير إدارة/ رئيس ادارة (بالتل، وضمن موظفي الفئة شركة في ) فني-رئيس ورشة(موظفي الفئة 
  .شركة جوال

رئيس (هي ضمن موظفي الفئة ) الفاكس االلكتروني (e-faxوتبين ان اكبر نسبة استخدام لل
في شركة جوال، واقل نسبة ) مدير دائرة( موظفي الفئة  في شركة بالتل، وضمن)مدير إدارة/ ادارة 

رئيس (في شركة بالتل، وضمن موظفي الفئة ) فني-رئيس ورشة(استخدام هي ضمن موظفي الفئة 
  . في شركة جوال)مدير إدارة/ ادارة 

 )مدير إدارة/ رئيس ادارة (وكانت اكبر نسبة استخدام لالداة االنترانت هي ضمن موظفي الفئة 
نترانت هي في شركة جوال، واقل نسبة استخدام لال) مدير دائرة(وضمن موظفي الفئة كة بالتل، في شر

مدير / رئيس ادارة (في الشركتين بالتل وجوال، وضمن الفئة ) فني-رئيس ورشة(ضمن موظفي الفئة 
  ).فني-رئيس ورشة( في شركة جوال بنسة متقاربة مع الفئة )إدارة

ستخدام برامج تنفيذ العمل وبرامج الشؤون االدارية حيث كانت اكبر وتشابهت النتائج بالنسبة ال
 في شركة بالتل، وضمن موظفي الفئة )مدير إدارة/ رئيس ادارة (نسبة استخدام من قبل موظفي الفئة 

في شركة ) فني-رئيس ورشة(في شركة جوال، وكانت اقل نسبة ضمن موظفي الفئة ) مدير دائرة(
  . بنسب متقاربة)مدير إدارة/ رئيس ادارة (و) فني-رئيس ورشة(ئتين بالتل، وضمن موظفي الف
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  رابعالفصل ال

  

   للدراسةاالحصائيةنتائج الرض وتحليل ع
  

ي من االستبانة تحليل النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة وباسئلة الجزء الثانعرض هذا الفصل ي
وظيفي، حيث تم تحليل يرات الرضا واالندماج ال استخدام وسائل التكنولوجيا على متغعالقةوالتي بحثت في 

عينة بحوثين من عينة شركة االتصاالت الفلسطينية االرضية بالتل، واجابات المبحوثين من الماجابات 
رضا بال التكنولوجيا عالقةللتعرف على ، على حدىكل جوال شركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية 

ن، واذا ما كان هناك تفاوت في تاثر الموظفين في كل شركة  في كل من الشركتيوظيفيندماج الاالو
الشركتين تابعتين لمجموعة شركات واحدة هي وذلك النه رغم ان  بالتكنولوجيا ومدى هذا التفاوت ان وجد،

تاريخ تاسيس كل شركة يختلف مجموعة االتصاالت الفلسطنية، كما تم ذكره خالل االطار النظري، اال ان 
اداء  مختلف عن  كل شركةداءأوعن االخرى  مختلفة  التي تقدمها كل شركةخدمات، والىخرعن األ
 عدة اختبارات إحصائية لتحليل النتائج واختبار الفرضيات، فقد تم استخدام وتم استخدام، االخرىالشركة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على التفاوت في مستوى استخدام ادوات 
استجابة الموظفين الثر استخدام درجة للتعرف على ) t-test(استخدام اختبار ت تم لوجيا، والتكنو

وذلك من خالل التعرف على اثر استخدام االدوات التقنية ندماج الوظيفي، الرضا واال على التكنولوجيا
اج الوظيفي لمعرفة درجة اهمية تاثر متغيرات الرضا واالندمعلى متغيرات الرضا واالندماج الوظيفي 

مقارنة المتوسطات بالتكنولوجيا حسب وجهة نظر المبحوثين، وايها اكثر تاثرا بالتكنولوجيا من خالل 
 للمقارنة بين اجابات المبحوثين )t-test (ال  اختباراستخدامتم ، وممبحوثين الجابات الtالحسابية وقيم 

  . اليجاد الفروق بينهمافي كل من شركة بالتل وشركة جوال
معرفة اذا ما كان هناك ل) analysis of variance one way( استخدام تحليل التباين االحادي وتم

 الرضا واالندماج الوظيفي على افراد العينة حسب  متغيرات التكنولوجيا على استخدام  اثرتفاوتا في
ي جداول تم وقد جاءت النتائج االحصائية فالعوامل الديميوغرافية التي تم سؤال المبحوثين عنها، 
  : ارفاقها في ملحق الدراسة، وكانت النتائج على النحو التالي
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  الرضا واالندماج الوظيفيب التكنولوجيا عالقة 1.4
  

شرح والتحليل للنتائج االحصائية الختبار فرضيات الدراسة لل ا عرض هذا الجزءيتناول
  :بخصوص عالقة التكنولوجيا بالرضا واالندماج الوظيفي

بيئة العمل في ( التكنولوجيا ومتغيرات الرضا الوظيفي  استخدامهناك عالقة ايجابية بين: الفرضية-
، السلطة الممنوحة للموظف في اتخاذ القرار، ضغط العمل، )التعويض واالجور(المؤسسة، الفوائد

  . عند الموظفين في شركة بالتل وفي شركة جوال)فة ومواصفاتهاالتدريب والتطوير، طبيعة الوظي
االنتماء وااللتزام ( التكنولوجيا ومتغيرات االندماج الوظيفي  استخدامهناك عالقة ايجابية بين: الفرضية-

  . عند الموظفين في شركة بالتل وفي شركة جوال)، نظرة الموظف لعمله في المؤسسةمع المؤسسة
نحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية واال) t) one sample t-testتم تحليل نتائج اختبار ال حيث 

لكل فقرة من فقرات االستبانة التي تقيس اتجاهات موظفي الشركتين نحو تأثير التكنولوجيا على 
متغيرات الرضا واالندماج الوظيفي في كل من شركتي االتصاالت الفلسطينية بالتل واالتصاالت 

 التحليل المفصل لكل  خالل وذلك منالخلوية الفلسطينية جوال مرتبة ترتيبا تنازليا حسب األهمية،
متغير بناء على العوامل الواردة فيه لبحث اثر استخدام االدوات التقنية على كل متغير من خالل اثرها 

 لمتغيرات الرضا واالندماج الوظيفي مجتمعة وذلك tعلى عوامله، ومن ثم تحليل نتائج اختبار ال
ضا واالندماج الوظيفي وبالتالي عليهما، ويتم الستعراض اثر التكنولوجيا على المتغيرات مجتمعة للر

موظفي المبحوثين من عينة شركة بالتل، وعرض  موظفي ئج تحليل عينة المبحوثين منعرض نتا
-t )independent two samples t، وعمل المقارنة من خالل تحليل نتائج اختبار الشركة جوال

test (لمعرفة الفروق بينهما.  
  

  متغيرات الرضا الوظيفيبجيا  التكنولوعالقة 1.1.4

  

  ثر استخدام التكنولوجيا على متغير بيئة العمل في المؤسسةأ 1.1.1.4

  

في شركة  )الموظفين (آراء المبحوثينوالتي تظهر ) 1-4(لنتائج الواردة في الجدول تبين من ا
، في اثر استخدام صاالت الخلوية الفلسطينية جوالاالتصاالت االرضية الفلسطينية بالتل، وفي شركة االت

عالية  كانت بيئة العمل في المؤسسة، ان آراء واتجاهات الموظفين في الشركتينالتكنولوجيا على 
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عوامل بيئة العمل في جميع في التاثير ايجابيا في  يساهم التكنولوجيااستخدام  ان جدواحيث ووموافقة، 
  ، المؤسسة

ة أو أكثر من الوسائل التقنية في تنفيذ مهام ان استخدام واحد في شركة بالتل فقد وجد الموظفون
  :tالعمل يساهم بشكل ايجابي ومرتبا حسب االهمية للعوامل وحسب قيم 

في الزيادة من -3في إتباع القواعد والقوانين في تنفيذ العمل، -2في تطبيق العمل بطرق أفضل، -1
لدى الموظف على انجاز في تعزيز الحرص -4مشاركة الموظف الشعور بالفخر في انجاز العمل، 

 في تشجيع الموظف على -6في التحسين من عملية التواصل واالتصال في المؤسسة، -5العمل، 
في جعل الموظف -8في تحفيز الخلق واإلبداع عند الموظف في تنفيذ العمل، -7المبادرة في العمل، 

  .يشعر بانه من أهم ممتلكات المؤسسة
واحدة أو أكثر من الوسائل التقنية في ل وظفي شركة جوال م استخدامانكما تبين من النتائج 

  في تحسين عوامل بيئة العمل التالية ايضاوبشكل ايجابيمن وجهة نظرهم يساهم تنفيذ مهام العمل 
  :tوالتي جاءت مرتبة حسب االهمية للعوامل وقيم 

طرق أفضل، حيث جاءت في تطبيقه للعمل ب-2في إتباع الموظف للقواعد والقوانين في تنفيذ عمله، -1
  :االهمية لهما في اعلى ترتيب، ومن ثم تالها في االهمية

في تشجيعه على المبادرة في -4في الزيادة من مشاركة الموظف الشعور بالفخر في انجاز العمل، -3
في التحسين من عملية التواصل -6في تعزيز الحرص لدى الموظف على انجاز العمل، -5العمل، 

في جعل -8في تحفيز الخلق واإلبداع عند الموظف في تنفيذ عمله، -7مؤسسة، واالتصال في ال
  .الموظف يشعر بانه من أهم ممتلكات المؤسسة

هي  باتجاه اثر استخدام التكنولوجيا الموظفين في شركة بالتل وفي شركة جوالنظرة  مما يشير الى ان
  .اختالف اهمية ترتيب الفقراتولكن ب، عمل في تقليل ضغط العلى متغير بيئة العمل وانه يساعدبية ايجا

 اليجاد الفروق بين tالتي تبين نتيجة اختبار ال) 1-4(ومن خالل استعراض معطيات الجدول 
 في 0.05، تبين انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اجابات موظفي الشركتين

ية على متغير بيئة العمل في المؤسسة بين موظفي اتجاهات الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقن
 وهي غير دالة إحصائيا لجميع 0.05>شركة بالتل وموظفي شركة جوال حيث كانت الداللة اإلحصائية 

حيث ان موظفي بالتل، وموظفي جوال يرون ان استخدام وسائل التكنولوجيا الفقرات في بيئة العمل، 
وظف للقواعد والقوانين في تنفيذ عمله، وفي تطبيقه للعمل بطرق تساهم بالحد االكبر في في إتباع الم

أفضل، وبالحد االدنى في في تحفيز الخلق واإلبداع عند الموظف في تنفيذ عمله، وفي جعل الموظف 
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يرون ان استخدام التكنولوجيا يحسن بشكل واضح من يشعر بانه من أهم ممتلكات المؤسسة، وبالتالي 
 في تحسين بيئة العمل من خالل ا قد نجحتستينة، وهذا يدل على ان المؤسبيئة العمل في المؤسس

  .استخدام التكنولوجيا
  

  )التعويض واالجور(اثر استخدام التكنولوجيا على متغير الفوائد  2.1.1.4

  

 اتجاه اثر  وفي شركة جوال آراء الموظفين في شركة بالتلان) 2-4(تشير النتائج في الجدول 
وجدوا ان اثر استخدام ، حيث كانت ايجابية، )التعويض واالجور(ير الفوائد  متغالتكنولوجيا على

قد وجد الموظفين في شركة ، ف)التعويض واالجور(متغير الفوائد التكنولوجيا ايجابيا على جميع عوامل 
 ابيا في استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل التقنية في تنفيذ مهام العمل يساهم في التاثير ايجبالتل ان
  :tالتالية والتي جاءت مرتبة حسب االهمية وقيم العوامل 

التحسين من ظروف العمل التي يعمل بها -2الزيادة من فرص المكافأة على انجاز العمل الجيد، -1
المساهمة في إتاحة فرص العمل -4الزيادة من التمتع بحق الحصول على االجازات، -3الموظف، 

  .التعزيز من الشعور باألمان الوظيفي-5 اإلضافي بعد ساعات الدوام،
 في عامل الحصول على  يؤثر سلبياوان استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل التقنية في تنفيذ مهام العمل

هام الترقية، وتبين ان آرائهم محايدة اتجاه اثر استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل التقنية في تنفيذ م
  .بالعمل على الزيادة في الرات

ان استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل التقنية في تنفيذ مهام ووجد الموظفين في شركة جوال 
العمل يؤثر ايجابيا في تعويض الموظف، حيث يساهم استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل التقنية في 

  : فيtتنفيذ مهام العمل في التاثير ايجابيا ومرتبا حسب االهمية وقيم 
التحسين من ظروف العمل التي يعمل بها -2 فرص المكافأة على انجاز العمل الجيد، الزيادة من-1

التعزيز من الشعور باألمان الوظيفي، -4الزيادة من التمتع بحق الحصول على االجازات، -3الموظف، 
المساهمة في إتاحة فرص العمل اإلضافي بعد ساعات -6 المساهمة في الحصول على ترقية، -5

  .واخيرا في التاثير في زيادة راتب الموظف-7الدوام، 
هم وجدوا ان ادخال واتجاهاتهم نجد انوموظفي شركة جوال ومن خالل آراء موظفي شركة بالتل  

يساهم  وانهم اتفقوا على انهر ايجابيا في تعويضهم واجورهم االدوات التقنية في العمل يساعد في التاثي
 العمل فأة على انجاز العمل الجيد، وفي التحسين من ظروفبالحد االكبر في الزيادة من فرص المكا
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في الحصول في زيادة الراتب، و المساهمة فيثر ال الكن اختلفت آرائهم نحوالتي يعمل بها الموظف، و
، حيث وجد موظفي شركة جوال انه يساهم في زيادة راتبهم ويساعد في الحصول على الترقيةعلى 

لتل وجدوا انه ال يساهم في زيادة روابتهم وانه ال يوجد له اثر في الترقية اال ان موظفي شركة با
  .الحصول على الترقية

 اليجاد الفروق بين tوالتي تبين نتيجة اختبار ال) 2-4(من خالل استعراض نتائج الجدول و
آراء موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال، فقد تبين انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

التعويض (في اتجاهات موظفي الشركتين نحو اثر التكنولوجيا على الفوائد ) 0.05(الداللة مستوى 
حيث كانت هذه الفروق لصالح موظفي شركة جوال مقابل موظفي شركة بالتل، بالنسبة ) واألجور

  :للعوامل التالية
لتي يعمل بها التحسين من ظروف العمل ا-2 الزيادة من فرص المكافأة على انجاز العمل الجيد،-1

  التعزيز من الشعور باألمان الوظيفي،-4 الزيادة من التمتع بحق الحصول على االجازات،-3 الموظف،
  المساهمة في إتاحة فرص العمل اإلضافي بعد ساعات الدوام،-6 المساهمة في الحصول على ترقية،-5
  .والتاثير في زيادة راتب الموظف-7

الفوائد ( اثر استخدام االدوات التقنية على عامل التعويض حيث ان آراء موظفي جوال في تحديد
كانت اعمق وادق، مما يشير الى ان جميع الموظفين في الشركتين يرون ان استخدام ) واالجور

التكنولوجيا يساهم في تحسين تعويض الموظف، ويدل على ان المؤسستين نجحتا في توظيف استخدام 
للموظفين، ولكن موظفي شركة جوال يرون اثر ) التعويض واالجور(التكنولوجيا لتحسين مجال الفوائد 

  تعويضهملى انهم يرون ان اشير يمماق في تحسين تعويضهم واجورهم، مساهمته بشكل اكبر واعم
 من قبل  مما يراه موظفي شركة بالتل، وبالتالي الى اهتمام اكبر افضلبشكلباستخدام التكنولوجيا  يتاثر

  . مقارنة مع شركة بالتلموظفينشركة جوال بتعويض ال
  

   اثر استخدام التكنولوجيا على متغير السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار3.1.1.4
  

والتي تقيس آراء واتجاهات ) 3-4(من خالل االطالع على النتائج الواردة في الجدول 
ير السلطة الممنوحة نحو تاثير استخدام التكنولوجيا على متغوفي شركة جوال الموظفين في شركة بالتل 

ان انهم موافقون على وات الموظفين كانت ايجابية، في اتخاذ القرار، نالحظ ان النتائج تظهر ان اتجاه
وجد موظفي شركة  القرار، حيث اذحة لهم في اتخاستخدام التكنولوجيا يساعد في زيادة السطلة الممنو
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 تنفيذ العمل يساهم في التاثير ايجابيا ومرتبا  ان استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية فيبالتل
  : للفقرات فيtحسب االهمية وقيم 

تعزيز الشعور بأن الموظف جزء من فريق -2االستفادة من مهارة الموظف وخبراته في العمل، -1
المساهمة في اتخاذ -4خلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل رسمي، -3عمل أمام تحقيق األهداف، 

-6المساهمة في القيام بالعمل المطلوب دون الحاجة إلشراف ومراقبة، -5سب للعمل، القرار المنا
  .خلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل غير رسمي-7التقليل من روتين العمل، 

 استخدام واحدة او اكثر من الوسائل التقنية في وقد وجد الموظفين في شركة جوال ايضا ان
  : لها فيtجابيا ومرتبا حسب االهمية للفقرات وقيم تنفيذ العمل يساهم في التاثير اي

خلق فرص للتفاعل مع -2تعزيز الشعور بأن الموظف جزء من فريق عمل أمام تحقيق االهداف، -1
المساهمة -4المساهمة في االستفادة من مهارة الموظف وخبراته في العمل، -3الزمالء بشكل رسمي، 

المساهمة -6فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل غير رسمي، خلق -5في اتخاذ القرار المناسب للعمل، 
  .التقليل من روتين العمل-7في القيام بالعمل المطلوب دون الحاجة إلشراف ومراقبة، 

ان استخدام مكن االستدالل انهم يجدون يوفي شركة جوال، ومن خالل آراء الموظفين في شركة بالتل 
ولكن ،  في اتخاذ القرارقدر اكبر من السلطةحهم منالتكنولوجيا في العمل يساهم بشكل كبير في 

  .باختالف اهمية ترتيب الفقرات ايضا
ولنرى الفروق في اتجاهات آراء الموظفين في شركة بالتل على حدى، وفي شركة جوال على 

 اليجاد الفروق بين t، التي تبين نتيجة اختبار ال)3-4(حدى، يمكن االطالع على النتائج في الجدول 
) 0.05( موظفي الشركتين والتي تشير الى انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة آراء

في اتجاهات موظفي الشركتين نحو اثر التكنولوجيا على السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار حيث كانت 
  :ليةهذه الفروق لصالح موظفي شركة جوال مقابل موظفي شركة بالتل، بالنسبة للفقرات التا

  تعزيز الشعور بأن الموظف جزء من فريق عمل أمام تحقيق االهداف،-1
   خلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل غير رسمي،-2

في اتجاهات موظفي ) 0.05( وتبين انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 0.05>قرار، حيث كان مستوى الداللةالشركتين نحو اثر التكنولوجيا على السلطة الممنوحة في اتخاذ ال

  :بالنسبة للفقرات التالية
  اتخاذ القرار المساهمة في-2 المساهمة في االستفادة من مهارة الموظف وخبراته في العمل، -1
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المساهمة في القيام بالعمل -4 خلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل رسمي،-3 لمناسب للعمل،ا
  التقليل من روتين العمل،-5 بة،المطلوب دون الحاجة إلشراف ومراق

 نحو اثر استخدام اء واتجاهات الموظفين في شركة بالتل وشركة جوالاذن، يمكن االستدالل من آر
التكنولوجيا في العمل بانه يوجد اجماع على انه ايجابي وان استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية 

سلطة في اتخاذ القرار في العمل، اال ان آراء موظفي في تنفيذ العمل يساهم في منح قدر اكبر من ال
شركة جوال في تحديد اثر التكنولوجيا كانت اعمق وادق فقط في تعزيز الشعور بأن الموظف جزء من 
فريق عمل أمام تحقيق االهداف، وعلى خلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل غير رسمي، مما يشير 

 استخدام التكنولوجيا لمنح فضاء اكبر من السلطة للموظفين في الى ان المؤسستين قد نجحتا في توظيف
  .اتخاذ القرارت المناسبة في تنفيذ العمل

  
  ل اثر استخدام التكنولوجيا على متغير ضغط العم4.1.1.4

  

ومـوظفي شـركة    والتي تقيس اتجاهات موظفي شركة بالتل       ) 4-4(تشير البيانات في الجدول     
 ايجابية، مما يدل على انهـم       ئهم جميعا ان آرا نولوجيا على ضغط العمل،     نحو تاثير استخدام التك   جوال  

ان  فقد وجد موظفي شركة بالتل    ا يساعد في تقليص ضغط العمل،       على ان استخدام التكنولوجي   موافقون  
استخدام واحدة او اكثر من الوسائل التقنية في تنفيذ العمل يساهم وبشكل ايجابي ومرتبا حسب االهميـة                 

  :يما يلي فtوقيم 
 زيادة الثقة في خبرة الموظـف،       -3 انجاز العمل بمدة اقصر،   -2،  تعزيز ثقة الموظف في مهارته     -1
خلق فضاءات أوسع في جو العمل،      -5المساعدة في خلق فرص للتغيير الدوري في تنفيذ الواجبات،          -4
  .المساهمة في تقليل ضغط العمل-7المساهمة في تقليل الشعور باإلجهاد، -6

 او اكثر من الوسائل التقنية في تنفيذ العمل ةان استخدام واحد موظفي شركة جوال ايضاووجد 
  : وهيtيساهم بشكل ايجابي في النواحي التالية والتي جاءت مرتبة حسب االهمية وقيمة ال

المساعدة في خلق فرص للتغيير الدوري في تنفيذ -2، خلق فضاءات أوسع في جو العمل -1
انجاز العمل بمدة -5،  زيادة الثقة في خبرة الموظف-4 ثقة الموظف في مهارته، تعزيز-3، الواجبات
 . الشعور باإلجهادالمساهمة في تقليل-7، المساهمة في تقليل ضغط العمل-6اقصر، 
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 في االثر االيجابي تفقة تبين ان اتجاهاتهم مجوالبالتل وفي شركة ومن خالل آراء الموظفين في شركة 
  .باختالف اهمية ترتيب الفقراتولوجيا على ضغط العمل ولكن الستخدام التكن

والذي يبحث في ) 4-4( استعراض الجدول واليجاد الفروق بين أراء موظفي الشركتين فانه تم
الفروق في اثر التكنولوجيا على عامل ضغط العمل بين آراء موظفي شركة بالتل وموظفي شركة 

 ان اتجاهات موظفي الشركتين ايجابية نحو اثر لرغم من حيث تبين من خالل نتائجه انه باجوال،
( انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ا على ضغط العمل، اال استخدام التكنولوجي

في عمق ووضوح اجاباتهم على فقرتين فقط، حيث كانت هذه الفروق لصالح موظفي شركة ) 0.05
  :بالتل، بالنسبة للفقرات التالية

تعزيز ثقة الموظف في مهارته، مما يدل على انهم يجدون بشكل اكبر -2انجاز العمل بمدة اقصر، -1
  ان استخدام االدوات التقنية يساعد في انجاز العمل بمدة اقصر وفي تعزيز ثقة الموظف بمهارته،

الشركتين في اجابات موظفي ) 0.05(وتبين انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 0.05>نحو اثر استخدام واحدة او اكثر من الوسائل التقنية على ضغط العمل، حيث كان مستوى الداللة

  :بالنسبة لمعظم الفقرات وهي
زيادة الثقة في خبرة -3 المساهمة في تقليل ضغط العمل، -2 المساهمة في تقليل الشعور باإلجهاد، -1

 خلق فضاءات أوسع في -5 الدوري في تنفيذ الواجبات، المساعدة في خلق فرص للتغيير-4الموظف، 
  .جو العمل

 في العمل يساهم في رون ان ادخال استخدام االدوات التقنيةمما يدل على ان الموظفين في الشركتين ي
تقليل ضغط العمل عليهم ويساعدهم في انجاز عملهم في وقت اقل وبطريقة افضل، وان المؤسستين قد 

  .تكنولوجيا للتاثير ايجابيا على متغير ضغط العمل على الموظفين في المؤسسةنجحتا في توظيف ال
   
  

   اثر استخدام التكنولوجيا على متغير التدريب والتطوير5.1.1.4

  
وموظفي شركة والتي تبين نتائج آراء موظفي شركة بالتل ) 5-4(شير البيانات في الجدول ت

 ، حيثن اتجاهاتهم ايضا ايجابية على التدريب والتطوير، انحو اثر استخدام التكنولوجيا في العملجوال 
يساهم  ادخال واحدة او اكثر من االدوات التقنية في العمل ان  موظفي شركة بالتل من وجهة نظروجد

 tتطوير الموظفين في عملهم، النه يساهم وبشكل ايجابي ومرتبا حسب االهمية قيم وفي تحسين تدريب 
  :في
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إتاحة -3 زيادة الفرص لتطوير خبرة الموظف، -2 الموظف مهارات جديدة، خلق الفرص إلكساب-1
التقليل من تعارض -5خلق فرص لمزيد من الدورات التدريبية امام الموظف، -4فرص عمل إضافية ، 

  .عمل الموظف مع فرصة التدريب
هم ان استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية في العمل يساووجد موظفي شركة جوال 

  : فيt ومرتبا حسب االهمية وقيم  ايضاوبشكل ايجابي
 خلق الفرص إلكساب الموظف مهارات -2 خلق فرص لمزيد من الدورات التدريبية امام الموظف، -1

التقليل من تعارض -5إتاحة فرص عمل إضافية ، -4 زيادة الفرص لتطوير خبرة الموظف، -3جديدة 
  .عمل الموظف مع فرصة التدريب

 موافقة ايضا على ان ادخال االدوات جوالبالتل وشركة ائج آراء موظفي شركة  على ان نتمما يدل
استخدام التكنولوجيا يساهم في  يرون ان ريب والتطوير في العمل، وانهمالتقنية يساعد في تحسين التد

 اال مع في تطويرهم في العمليساهم بالتالي وص تدريبهم بشكل اكبر، تدريبهم بشكل افضل، وزيادة فر
  .تاختالف ترتيب اهمية الفقرا

  ايجابية اال انهغم ان نتائج آراء الموظفين في شركة بالتل والموظفين في شركة جوالوبر
ولمعرفة اذا ما كان التاثير اعمق في اي منهما، فانه يمكن االطالع على لمعرفة الفروق بين آرائهم 

 الفروق بينهما ومن خالل النتائج تبين انه ال يوجد  اليجادtوالذي بين نتائج اختبار ال) 5-4(الجدول 
  :فروق في آرائهم نحو اثر استخدام االدوات التقنية في تنفيذ العمل في

في خلق الفرص إلكساب الموظف مهارات جديدة، وفي زيادة الفرص لتطوير خبرة الموظف، وفي 
صة التدريب، وان آرائهم إتاحة فرص عمل إضافية ، وفي التقليل من تعارض عمل الموظف مع فر

كانت واضحة ومتقاربة في تحديد اثر التكنولوجيا االيجابي على التدريب والتطوير، وتبين وجود 
في اثر استخدام االدوات التقنية على الفقرة خلق فرص لمزيد من الدورات التدريبية امام ات فروق

ركة جوال مقابل موظفي شركة لصالح موظفي ش، )0.05(، حيث كان مستوى الداللة اقل منالموظف
بالتل، مما يدل على ان اجابات موظفي شركة جوال كان اعمق واوضح وانهم يرون الزيادة في خلق 

، وهذا يشير الى اهتمام اكبر من قبل مزيدا من الدورات التدريبية نتيجة استخدام التكنولوجيا بشكل اكبر
  .تلشركة جوال بالدورات التدريبية مقارنة مع شركة بال

تطوير ان آراء موظفي شركة اذن، يمكن االستدالل من نتائج اثر استخدام التكنولوجيا على التدريب وال
 ان استخدام االدوات التقنية في العمل يساعد في توافقة مع، كلها ماء موظفي شركة جوالربالتل، وآ
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دام التكنولوجيا نحو تحسين التدريب والتطوير، مما يدل على ان المؤسستين نجحتا في توظيف استخ
  .االرتقاء بمستوى تدريب وتطوير الموظف

   
  

   اثر استخدام التكنولوجيا على متغير طبيعة الوظيفة ومواصفاتها6.1.1.4

  
وشركة والتي تقيس اتجاهات وآراء موظفي شركة بالتل ) 6-4(من النتائج في الجدول يالحظ 

ئهم اروان آان اتجاهاتهم ايجابية يفة ومواصفاتها، لى طبيعة الوظنحو اثر استخدام التكنولوجيا عجوال 
، حيث وجد ايضا موافقة على ان استخدام التكنولوجيا يساهم في تحسين طبيعة الوظيفة ومواصفاتها

ن استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية في تنفيذ العمل يساهم وبشكل ايجابي موظفي شركة بالتل ا
  : فيtومرتبا حسب االهمية وقيم 

تعزيز شعور الموظف بتحقيق -2استغالل الموظف لمهاراته وإمكانياته بشكل فعال في وظيفته ، -1
الزيادة من الحرص على -4استخدام الموظف ألساليب جديدة أفضل في العمل، -3االنجاز في عمله، 

 دور المساهمة في تحديد-5معالجة المشاكل التي يواجهها الموظف في عمله من خالل وظيفته ، 
المساهمة في وضوح المهمات التي -7، المساعدة في تحقيق أهداف الجودة-6الموظف في العمل ، 

المساعدة في تنوع المهمات -9الزيادة من تنوع المصادر الالزمة لتنفيذ العمل، -8يقوم الموظف بها ، 
  .التي يقوم الموظف بها

 استخدام واحدة او اكثر من  انا والذين وجدوا ايضجوالئهم مع موظفي شركة اراتفقت آوقد 
  : فيtاالدوات التقنية في تنفيذ العمل يساهم وبشكل ايجابي ومرتبا حسب االهمية وقيم 

 استخدام الموظف ألساليب جديدة -2استغالل الموظف لمهاراته وإمكانياته بشكل فعال في وظيفته، -1
 الزيادة من تنوع المصادر -4له،  تعزيز شعور الموظف بتحقيق االنجاز في عم-3أفضل في العمل، 

 الزيادة من الحرص على معالجة المشاكل التي يواجهها الموظف في عمله من -5الالزمة لتنفيذ العمل، 
المساهمة في وضوح -7 المساعدة في تنوع المهمات التي يقوم الموظف بها، -6خالل وظيفته، 

المساعدة في -9ور الموظف في العمل، المساهمة في تحديد د-8المهمات التي يقوم الموظف بها، 
 جوال  بالتل وفي شركة الى ان الموظفين في شركةتحقيق أهداف الجودة، ويمكن االستدالل من ذلك

 على ان استخدام االدوات التقنية في العمل يساعد في التحسين من طبيعة الوظيفة التي يقومون متفقين
له االثر االيجابي على متغير طبيعة الوظيفة وجيا بالتالي ان استخدام التكنولبها ومواصفاتها و
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 ان استخدام التكنولوجيا يساعد في تحسين طبيعة الوظيفة ومواصفاتها، اال بالتاليمواصفاتها وو
  .باختالف ترتيب اهمية الفقرات

كلها ايجابية اال انه قد استخدم اختبار ات آراء الموظفين في الشركتين ورغم انه تبين ان اتجاه
 اليجاد الفروق بين آراء موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال والبحث فيها، وقد تبين من tال

 ان استخدام واحدة توافقة معم بين أرائهم وانها انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية) 6-4(الجدول 
اتها وانه يوجد او اكثر من االدوات التقنية في تنفيذ العمل له اثر ايجابي على طبيعة الوظيفة ومواصف

اجماع في آرائهم وفي درجة تاثرهم بالتكنولوجيا، مما يشير الى ان المؤسستين قد نجحتا في توظيف 
  .استخدام التكنولوجيا في العمل للتاثير ايجابيا في تحسين طبيعة الوظيفة ومواصفاتها

  
  ثر استخدام التكنولوجيا على متغيرات الرضا الوظيفي مجتمعةأ 7.1.1.4

  

وآراء موظفي شركة والتي تبين آراء موظفي شركة بالتل ) 9-4( البيانات في الجدول تشير
ى  يرحيث متغيرات الرضا الوظيفي مجتمعة، انها ايجابية،نحو اثر استخدام التكنولوجيا على جوال 

بشكل  ان استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية في تنفيذ العمل يساهم بالتاثير موظفي شركة بالتل
  : tايجابي في متغيرات الرضا الوظيفي التالية وهي مرتبة حسب االهمية وقيم 

منح الموظفين سلطة -3تحسين طبيعة الوظيفة ومواصفاتها، -2تحسين بيئة العمل في المؤسسة، -1
تحسين التدريب والتطوير، -5التقليل من ضغط العمل عليهم، -4اكبر في اتخاذ القرار في تنفيذ العمل، 

  . بشكل افضل) االجور والفوائد(تعويض الموظفين -6
 ان استخدام واحدة او وقد اتفق معهم في االثر االيجابي الموظفين في شركة جوال والذين يجدون ايضا

اكثر من االدوات التقنية في تنفيذ العمل يساهم وبشكل ايجابي في متغيرات الرضال الوظيفي والتي 
  : كالتاليtجاءت مرتبة حسب االهمية وقيم 

منح الموظفين سلطة -3تحسين طبيعة الوظيفة ومواصفاتها، -2تحسين بيئة العمل في المؤسسة، -1
التقليل من ضغط العمل -5 تحسين التدريب والتطوير، -4اكبر في اتخاذ القرار في تنفيذ العمل، 

  .بشكل افضل) االجور والفوائد(ين تعويض الموظف-6عليهم، 
 آراء موظفي شركة قة ايضا معتواف مء موظفي شركة جوالظ ان آراومن خالل النتائج يالح

 في االثر االيجابي الستخدام التكنولوجيا على متغيرات الرضا الوظيفي ولكن مع اختالف ترتيب بالتل
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 في، وبالتالي ان آراء الموظفين )الفوائد واالجور(االثر على المتغيرين التدريب والتطوير، والتعويض
  ا موافقة على ان اثر استخدام التكنولوجيا ايجابيا على متغيرات الرضا الوظيفي مجتمعة،  كلهالشركتين
يفي على موظفي شركة لمعرفة الفروق في درجة تاثير التكنولوجيا على متغيرات الرضا الوظو

، والتي )9-4(، وكانت النتائج في الجدول t، تم استخدام اختبار البالتل وعلى موظفي شركة جوال
الفوائد (ت انه ال توجد فروق بين آراء موظفي الشركتين اال في التاثير على عامل التعويضبين

، 0.05<لصالح فئة موظفي شركة جوال مقابل فئة موظفي بالتل، حيث كان متسوى الداللة ) واالجور
  وان شركةمما يدل على ان آراء موظفي شركة جوال كانت اكبر وادق في تحديد االثر على تعويضهم

، وبالتالي يمكن االستدالل انه جوال تقوم باالهتمام بتعويض موظفيها بشكل اكبر نسبة الى شركة بالتل
 نتيجة التسخدام التكنولوجيافانه يتم تحسين تعويضهم نتيجة الستخدام االدوات التقنية في تنفيذ العمل 

  .مما يتم في شركة بالتلبشكل اكبر 
كتين على االثر االيجابي الستخدام التكنولوجيا على متغيرات ولكن اجماع آراء الموظفين في الشر

ان الشركتين قد نجحتا في توظيف استخدام يشير الى الرضا الوظيفي وبالتالي على الرضا الوظيفي 
  .التكنولوجيا للتاثير على الرضا الوظيفي للموظفين، لتحسينه واالستفادة منه

  
  ماج الوظيفيمتغيرات االندب التكنولوجيا عالقة 2.1.4

  

   اثر استخدام التكنولوجيا على متغير االنتماء وااللتزام مع المؤسسة1.2.1.4

  

) 7-4(في الجدول وشركة جوال  من البيانات التي تقيس اتجاه آراء موظفي شركة بالتل يالحظ
ية وانهم نحو اثر استخدام التكنولوجيا على متغير االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، ان اتجاهاتهم ايجاب

، فقد وجد موظفي يجدون ان استخدام التكنولوجيا له اثر ايجابي على انتمائهم للمؤسسة وااللتزام معها
ان استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية في تنقيذ العمل يساهم في التاثير ايجابيا شركة بالتل 

  : فيtومرتبا حسب االهمية وقيم 
 تحفيز الموظف لبذل الجهد في حل المشاكل التي تواجهه في تنفيذ -2د، تنفيذ العمل في الوقت المحد-1

الزيادة من حرص -4تحفيز الموظف للقيام بأكثر مما يتطلبه العمل أحيانا إلكمال المهمة، -3العمل، 
جعل عمل الموظف في المؤسسة جزءا من حياته، -5الموظف على المحافظة على ممتلكات المؤسسة، 

  .وظف بعمله وعدم استغنائه عنه بسهولةتعزيز تمسك الم-6
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استخدام واتفقت آراء موظفي شركة جوال مع آاراء موظفي شركة بالتل حيث وجدوا ايضا ان 
 في tواحدة او اكثر من االدوات التقنية في تنقيذ العمل يساهم وبشكل ايجابي ومرتبا حسب االهمية وقيم 

 :التاثير في

الزيادة من حرص الموظف على المحافظة على ممتلكات -2تنفيذ العمل في الوقت المحدد، -1
 تحفيز الموظف -4 تحفيز الموظف للقيام بأكثر مما يتطلبه العمل أحيانا إلكمال المهمة، -3المؤسسة، 

جعل عمل الموظف في المؤسسة جزءا -5لبذل الجهد في حل المشاكل التي تواجهه في تنفيذ العمل، 
  .ف بعمله وعدم استغنائه عنه بسهولة تعزيز تمسك الموظ-6من حياته، 

، وافقة آلراء موظفي شركة بالتلايضا م ان آراء موظفي شركة جوال ومما سبق يمكن االستدالل على
وانهم يرون ان استخدام االدوات التقنية في العمل يساعد في زيادة انتماء الموظف للمؤسسة التي يعمل 

يساهم بالتاثير ايجابيا في االنتماء مع المؤسسة ولوجيا بها، وفي التزامه معها، وان استخدام التكن
  .ال باختالف ترتيب اهمية الفقراتا م بهاوااللتزا

 لمعرفة فيما اذا كان هناك tوبرغم االجماع على االثر االيجابي اال انه تم استخدام اختبار ال
حظة النتائج في فروق في تحديد االثر بين موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال، ويمكن مال

والذي تبين منها انه ال توجد فروق بين تحديد اثر استخدام االدوات التقنية في تنفيذ ) 7-4(الجدول 
هم جميعا يرون االثر االيجابي لذلك االستخدام، وبنفس نالعمل بين موظفي بالتل وموظفي جوال، وا

لتل وجوال قد نحجتا في توظيف الدرجة، وهذا االجماع على االثر االيجابي يؤكد ان الشركتين با
  .استخدام التكنولوجيا لزيادة انتماء الموظفين للشركة والمحافظة على التزامهم معها

  

   اثر استخدام التكنولوجيا على متغير نظرة الموظف لعمله في المؤسسة2.2.1.5

  

لجدول ، في اوموظفي شركة جوالات آراء موظفي شركة بالتل تشير البيانات التي تقيس اتجاه
انهم و،  لعمله ان آرائهم ايجابية، نحو اثر استخدام التكنولوجيا على متغير نظرة الموظف)4-8(

  .ملون بهاعهم في المؤسسة التي يموافقون على ان استخدام التكنولوجيا له اثر ايجابي على نظرتهم لعمل
ة في تنقيذ العمل ان استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنيفقد وجد موظفي شركة بالتل 

  : في التاثير فيtيساهم وبشكل ايجابي ومرتبا حسب االهمية وقيم 
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المساهمة في منح الموظف الشعور -2المساهمة في التغلب على المصاعب في فترات األزمات، -1
المساهمة في -4تعزيز الشعور بأن الموظف جزء من المؤسسة، -3باالفتخار بالعمل الذي يقوم به، 

  التاثير في تعامل الموظف مع الزمالء وكأنه جزء من عائلة كبيرة،-5ماء الموظف للمؤسسة، زيادة انت
  . تحفيز الموظف على الدفاع عن المؤسسة-6

تنفيذ استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية في وقد وجد موظفي شركة جوال ايضا ان 
  :ي فtل ايجابي ومرتبا حسب االهمية وقيم شكالعمل يساهم وب

المساهمة في منح الموظف الشعور باالفتخار -2تعزيز الشعور بأن الموظف جزء من المؤسسة، 
التاثير في تعامل الموظف مع -4تحفيز الموظف على الدفاع عن المؤسسة، -3بالعمل الذي يقوم به، 

-6ت،  المساهمة في التغلب على المصاعب في فترات األزما-5الزمالء وكأنه جزء من عائلة كبيرة، 
  .المساهمة في زيادة انتماء الموظف للمؤسسة

يرون ان استخدام االدوات التقنية في انهم وشركة جوال في شركة بالتل ويمكن االستدالل من آراء موظ
العمل يساعد في تحسين نظرتهم لعملهم في المؤسسة التي يعملون بها وبالتالي ان استخدام التكنولوجيا 

تيب اهمية وانهم متفقون في آرائهم وفي تر، لموظف لعمله في المؤسسة اله اثر ايجابي على نظرة
  .الفقرات

لمعرفة الفرق ، )8-4( والذي تظهر نتائجه في الجدول tتم استخدام اختبار الورغم ذلك فقد 
 والذي تبين من نتائجه انه ال توجد فروقات في درجة تاثر موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال

وظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال باستخدام االدوات التقنية على نظرتهم لعملهم في درجة تاثر م
في المؤسسة التي يعملون بها وانهم مجمعون على االثر االيجابي الستخدام التكنولوجيا على متغير 
نظرة الموظف لعمله في المؤسسة، مما يدل على ان المؤسستين نجحتا في توظيف استخدام التكنولوجيا 

  .للتاثير ايجابيا في نظرة الموظفين لعملهم في المؤسسة التي يعملون بها
  

  ثر استخدام التكنولوجيا على متغيرات االندماج الوظيفي مجتمعة أ3.2.1.4
  

وشركة ئج آراء موظفي شركة بالتل والتي تبين نتا) 9-4(يالحظ من البيانات التي في الجدول 
حيث ان اتجاهاتهم ايضا ايجابية، على متغيرات االندماج الوظيفي، ، نحو اثر استخدام التكنولوجيا جوال

موافقون على ان استخدام واحدة او اكثر من االدوات التقنية في العمل يساهم وبشكل ايجابي في هم ان
  :tالتاثير في متغيرات االندماج الوظيفي والتي جاءت مرتبة حسب االهمية وقيم 
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نظرة الموظف الى عمله في -2عمل بها وزيادة التزامه معها، انتماء الموظف للمؤسسة التي ي-1
  .المؤسسة التي يعمل بها

 استخدام التكنولوجيا له اثر ايجابي على متغيرات االندماج يجدون انآرائهم يمكن االستدالل انهم ومن 
عرفة الفروق في ترتيب اهمية المتغيرات ايضا، ولم وقد اتفقوا الوظيفي وبالتالي على االندماج الوظيفي

 التي تظره نتائجه في t آراء موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال، تم استخدام اختبار  عمقبين
، مما يدل على موظفين في الشركتينايضا، وتبين منها انه ال توجد فروق بين آراء ال) 9-4(الجدول 

يفي وانهم متفقون ايضا في اجماعهم على ان استخدام التكنولوجيا له اثر ايجابي على االندماج الوظ
درجة التاثر بهذا االستخدام، وهذا يشير الى ان المؤسستين نجحتا في توظيف استخدام التكنولوجيا 

  .لصالح زيادة االندماج الوظيفي للموظفين العاملين لديها
  

 واالختالف في آراء موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال نحو اثر مجاالت التشابه 3.1.4

  ام التكنولوجيا على متغيرات الرضا واالندماج الوظيفياستخد

  

 وموظفي شركة جوال نحو  واالختالف في آراء موظفي شركة بالتليلخص هذا الجزء مجاالت التشابه
أثر استخدام التكنولوجيا على متغيرات الرضا واالندماج الوظيفي، وبرغم اتفاق موظفي الشركتين قد 

نية في العمل يؤثر ايجابيا على متغيرات الرضا واالندماج الوظيفي، على ان استخدام الوسائل التق
وبرغم التشابه في رأيهم اال انه وجد اختالف في عمق آرائهم نحو أثر التكنولوجيا على فقرات بعض 

ص نقاط التماثل واالختالف في الجداول ي، فتم تلخ)t(المتغيرات، والتي قد بينت في نتيجة اختبار ال
  :التالية) 2-9-4(و) 4-9-1(
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  :نقاط التماثل واالختالف في أثر استخدام التكنولوجيا على متغيرات الرضا الوظيفي): 1-9-4(جدول 
 

  نقاط االختالف في  الشركتين  نقاط التماثل في الشركتين المجال

متغيرات الرضا 

 الوظيفي
  العوامل

  وانين في تنفيذ العمليساهم في إتباع للقواعد والق

 يزيد من مشاركة الموظف الشعور بالفخر في انجاز العمل
 يساهم في تشجيع الموظف على المبادرة في العمل

  يساهم في تطبيق الموظف للعمل بطرق أفضل

  يعزز لدى الموظف الحرص على انجاز العمل

  يساهم في تحفيز الخلق واإلبداع في تنفيذ العمل

  يؤثر في الشعور بان الموظف هو من أهم ممتلكات المؤسسة

بيئة العمل في 

 المؤسسة

  يحسن من عملية التواصل واالتصال في المؤسسة

 
 

  يزيد من فرص المكافأة على انجاز العمل الجيد

 شركة جوال ان استخدام التكنولوجيا وجد موظفو

في زيادة راتبهم، بينما وجد يساهم ايجابيا 

 شركة بالتل انه ال يساهم في زيادة وموظف

 راتبهم
 

  يحسن من ظروف العمل التي تعمل بها

  يعزز من شعور الموظف باألمان الوظيفي

  بحق اإلجازاتيزيد من تمتع الموظف 

الفوائد 

التعويض (

  )واألجور

  يساهم في إتاحة فرص العمل اإلضافي بعد ساعات الدوام 

 شركة جوال ان استخدام التكنولوجيا وجد موظفو

 شركة جابيا في ترقيتهم بينما وجد موظفويؤثر اي

 بالتل انه ال يؤثر في ترقيتهم

 في يساهم في االستفادة من مهارة الموظف وخبراته

  العمل

  يخلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل غير رسمي

 
 شركة جوال ان استخدام التكنولوجيا وجد موظفو

يؤثر في تعزيز الشعور بان الموظف جزء من 

ا فريق عمل لتحقيق االهداف بشكل اعمق مم

 وجده موظفي شركة بالتل

يساهم في القيام بالعمل المطلوب دون الحاجة إلشراف 

 ومراقبة
  

  يساهم في اتخاذ القرار المناسب للعمل

السلطة 

 الممنوحة

  يقلل من روتين العمل

وجد موظفو شركة جوال ان استخدام التكنولوجيا 

خلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل يساهم في 

 بشكل اعمق مما وجده موظفو شركة غير رسمي

 لبالت
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  نقاط االختالف في  الشركتين  نقاط التماثل في الشركتين المجال

متغيرات الرضا 

 الوظيفي
  العوامل

 يساهم في تقليل الشعور باإلجهاد
 

وجد موظفو شركة بالتل ان استخدام 

ق وادق نحو التكنولوجيا يساهم بشكل اعم

انجاز العمل في مدة أقصر مما وجده موظفو 

 شركة جوال
 

 يساهم في تقليل ضغط العمل

  يؤثر في زيادة الثقة في خبرات الموظف

 فرص للتغيير الدوري في تنفيذ يساعد في خلق

  الواجبات

  ضغط العمل

  يخلق فضاءات أوسع في جو العمل 

تل ان استخدام لوجد موظفو شركة با

التكنولوجيا يساهم في تعزيز ثقة الموظف 

في مهارته بشكل اعمق مما وجده موظفو 

 شركة جوال

يساهم في خلق الفرص إلكساب الموظف مهارات جديدة 

  يؤثر في زيادة الفرص لتطوير خبرة الموظف

  يؤثر في إتاحة فرص عمل إضافية
التدريب 

  والتطوير

  يقلل من تعارض عمل الموظف مع فرصة التدريب

موظفو شركة جوال ان استخدام وجد 

التكنولوجيا يساعد في خلق فرص لمزيد من 

الدورات التدريبية امام الموظف اكثر مما 

  شركة بالتليراه موظفو 
 

  يعزز شعورك بتحقيق االنجاز في عملك

  يجعلك تستخدم أساليب جديدة أفضل في العمل 

  ر الالزمة لتنفيذ العمليزيد من تنوع المصاد

  يساهم في وضوح المهمات التي تقوم بها

  يساعد في تحقيق أهداف الجودة 

يجعلك تستغل مهاراتك وإمكانياتك بشكل فعال في 

  وظيفتك

يزيد من الحرص على معالجة المشاكل التي تواجهها في 

  عملك من خالل وظيفتك

  يساهم في تحديد دورك في العمل

طبيعة الوظيفة 

  ومواصفاتها

  ساعد في تنوع المهمات التي تقوم بهاي
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نقاط التماثل واالختالف في أثر استخدام التكنولوجيا على متغيرات االندماج ): 2-9-4(جدول 

  :الوظيفي

  نقاط االختالف في  الشركتين  نقاط التماثل في الشركتين المجال

 متغيرات االندماج

 الوظيفي
  العوامل

   يساهم في تنفيذ العمل في الوقت المحدد
 

   يزيد من حرصك على المحافظة على ممتلكات المؤسسة 

يحفزك لبذل الجهد في حل المشاكل التي تواجهك في تنفيذ 

  عملك
 

   يحفزك للقيام بأكثر مما يتطلبه العمل أحيانا إلكمال المهمة

   يجعل عملك في المؤسسة جزءا من حياتك

االنتماء وااللتزام مع 

  سةالمؤس

    تمسكك بعملك وعدم استغناءك عنه بسهولةيعزز

   يعزز عندك الشعور بأنك جزء من المؤسسة
 

   يساهم في منحك الشعور باالفتخار بالعمل الذي تقوم به

   يساهم في زيادة انتماءك للمؤسسة

   يحفز عندك الدفاع عن المؤسسة 

    في فترات األزماتيساهم في التغلب على المصاعب

نظرة الموظف لعمله في 

 الشركة

   يؤثر في تعاملك مع الزمالء وكأنك جزء من عائلة كبيرة

 
  

  ةفييوظفئات الالالوسائل التقنية المستخدمة حسب نوع  مستوى استخدام التكنولوجيا و2.4
  

 الشرح والتحليل للنتائج االحصائية الختبار فرضيات الدراسة بخصوص يعرض هذا الجزء
  :خدام التكنولوجيااالختالف في مستوى است

ال يوجد هناك تفاوت في مستوى استخدام التكنولوجيا عند الموظفين في الشركتين بالتل : الفرضية-
 .وجوال، محور الدراسة حسب المسمى الوظيفي لكل موظف

مستوى استخدام االدوات التقنية عند جميع العاملين في الشركتين محور حيث تم البحث في مدى تفاوت 
شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل، وشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال، تبعا لمتغير الدراسة، 
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فئة المسمى الوظيفي للموظفين، واليجاد التفاوت تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  .المعيارية ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي

والتي تعرض نتائج الفروق في آراء موظفي ) 1-10-4(في الجدول  فقد تبين من البيانات
-10-4(الى وجود الفروقات، وتشير البيانات في الجدولشركة بالتل في مستوى استخدام التكنولوجيا 

 – مشرف-مهندس أول (و ) مدير دائرة ( الى أن الفروق كانت لصالح فئات المسمى الوظيفي ) 2
 وسائل مقارنة بفئة 6 بمتوسط استخدام مقداره )قائد فريق-مسئول قسم-مراقب إداري أو خدمات

وبفروق دالة إحصائيا ) 4(بمتوسط استخدام مقداره ) موظف خدمات-إداري(المسمى الوظيفي 
  .0.05ومستويات داللة تقل عن المستوى 

، )مدير إدارة / رئيس إدارة : ( من ناحية أخرى كانت الفروق لصالح فئات المسمى الوظيفي التالية 
، )مهندس(، )قائد فريق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول (، )دائرة مدير (
 وسائل مقارنة بفئة المسمى 7_ 4بمتوسطات استخدام مقدارها تتراوح بين ) موظف خدمات-إداري(

وسائل وبفروق دالة إحصائيا ومستويات ) 3(بمتوسط استخدام مقداره ) فني-رئيس ورشة(الوظيفي 
   .0.05تقل عن المستوى داللة 

، والتي توضح قيم استخدامات كل فئة لمجمل وسائل التكنولوجيا، )3-10-5(وتشير البيانات في الجدول
/ رئيس إدارة ( الى أنه كانت أعلى قيمة وأعلى االستخدامات لدى المبحوثين من فئة المسمى الوظيفي 

، تالها المبحوثين من فئة المسمى )مدير دائرة  (، تالها المبحوثين من فئة المسمى الوظيفي)مدير إدارة 
، تالها المبحوثين )قائد فريق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات- مشرف-مهندس أول (الوظيفي 

) موظف خدمات-إداري(، تالها المبحوثين من فئة المسمى الوظيفي )مهندس(من فئة المسمى الوظيفي 
  ).فني -رئيس ورشة(في وأخيرا المبحوثين من فئة المسمى الوظي

 أن استخدامات موظفي شركة بالتل للوسائل التقنية تختلف باختالف مما سبق يمكن االستدالل الىو
و    ) مدير دائرة : ( عامل المسمى الوظيفي حيث اعتبرت الفئات األكثر استخداما للوسائل التقنية هي 

رئيس ( و ) مهندس(و ) ائد فريقق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول ( 
  ).مدير إدارة / إدارة 

هي األقل استخداما للوسائل ) فني-رئيس ورشة(وفئة ) موظف خدمات-إداري(كما اعتبرت الفئات 
  .التقنية 

انه يوجد فروقات في مستوى اسنخدام ) 1-11-4( من الجدول يالحظبينما في شركة جوال ف
الى أن الفروق كانت ) 2-11-4(وتشير البيانات في الجدول التكنولوجيا عند موظفي شركة جوال، 
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- مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول ( و ) مدير دائرة ( لصالح فئات المسمى الوظيفي 
والتي تعتبر األكثر استخداما للوسائل التقنية في شركة جوال حيث ) مهندس(و ) قائد فريق-مسئول قسم

 وسائل مقابل فئة المسمى 6 إلى 5فئات للوسائل التقنية ما يتراوح بين كانت متوسطات استخدام هذه ال
وسائل، وبفروق دالة إحصائيا ) 3(بمتوسط استخدام مقداره ) موظف خدمات-إداري(الوظيفي 

بينما لم يتضح وجود فروق في االستخدام بين كل من الفئات  , 0.05ومستويات داللة تقل عن 
  ).فني-رئيس ورشة(و ) مدير إدارة /  إدارة رئيس( و ) موظف خدمات-إداري(

أن أعلى قيمة وأعلى االستخدامات لدى المبحوثين كانت من فئة ) 3-11-4(ويالحظ من الجدول 
، تالها المبحوثين )مهندس(، تالها المبحوثين من فئة المسمى الوظيفي )مدير دائرة (المسمى الوظيفي 

، )قائد فريق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات- مشرف-مهندس أول (من فئة المسمى الوظيفي 
، تالها المبحوثين من فئة المسمى )فني -رئيس ورشة(تالها المبحوثين من فئة المسمى الوظيفي 

مدير / رئيس إدارة ( ، وأخيرا المبحوثين من فئة المسمى الوظيفي)موظف خدمات-إداري(الوظيفي 
  ).إدارة 

ظفي شركة جوال للوسائل التقنية تختلف باختالف عامل المسمى ويستنتج من ذلك أن استخدامات مو
 -مهندس أول ( و ) مدير دائرة : (الوظيفي حيث اعتبرت الفئات األكثر استخداما للوسائل التقنية هي 

رئيس ( وكما اعتبرت الفئات ) مهندس(و ) قائد فريق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات–مشرف
هي األقل استخداما ) فني -رئيس ورشة(وفئة ) موظف خدمات-إداري(ئة وف) مدير إدارة / إدارة 

 .للوسائل التقنية

  
 التكنولوجيا على ابعاد الرضا واالندماج الوظيفي على صعيد العوامل التفاوت في تاثير استخدام 3.4

  الديموغرافية
  

مدى اختالف نتائج اختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالبحث في ل  عرضاهذا الجزءتناول ي
والتي تم  تاثير التكنولوجيا على ابعاد الرضا واالندماج الوظيفي حسب اختالف العوامل الديموغرافية
لخبرة، درجة ذكرها في التحليل الوصفي لخصائص الموظفين، من حيث نوع الجنس، العمر، سنوات ا

  :المسمى الوظيفي ونوع الوظيفةالتعليم، 
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 على الموظفين في في تاثير التكنولوجيا على متغيرات الرضا الوظيفيال يوجد فرق : الفرضية الرابعة
ة، المستوى االكاديمي، المسمى العمر، الخبر( تبعا للفروقات التالية شركة بالتل وفي شركة جوال،

 ).الوظيفي، نوع الوظيفة

لى الموظفين عال يوجد فرق في تاثير التكنولوجيا على متغيرات االندماج الوظيفي : الفرضية الخامسة
االكاديمي، المسمى العمر، الخبرة، المستوى (تبعا للفروقات التالية في شركة بالتل وفي شركة جوال، 

 ).الوظيفي، نوع الوظيفة

حيث انه بعد ان تم التعرف على اثر استخدام التكنولوجيا على ابعاد الرضا واالندماج الوظيفي من 
البحث في اختالف كة جوال، فان هذا الجزء يركز على وجهة نظر الموظفين في شركة بالتل وفي شر

من خالل عرض نتائج تحليل اختبار ،  تلك العوامل الديموغرافيةباختالف بالتكنولوجيا تأثر الموظفين
استجابة انواع الموظفين الثر اختالف كيفية على  ، للتعرفAnovaواختبار التباين االحادي ) t-test(ال

 االستفادة من هذا االحتالف لصالح التحسين من أثر ، لمحاولةختالف نظرتهم لها وااستخدام التكنولوجيا
  .استخدام التكنولوجيا االيجابي على جميع الموظفين

  

  ى صعيد متغير الجنس عل1.3.4

  

آراء الموظفين والتي تعرض نتائج الفروق في ) 1-12-4( البيانات في الجدول تشير
في تاثير التكنولوجيا على متغيرات الرضا  وجد فروق بين آرائهم أنه ال يبالتلفي شركة  والموظفات
، السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، )التعويض واألجور(الفوائد بيئة العمل في المؤسسة، ((الوظيفي

، اال باستثناء التاثير في المتغيرين ))ضغط العمل، التدريب والتطوير، وطبيعة الوظيفة ومواصفاتها
بين آراء الموظفين والموظفات روق ، حيث وجد ف)التدريب والتطوير، وطبيعة الوظيفة ومواصفاتها(

، وكانت هذه الفروق لصالح فئة الموظفات االناث مقابل فئة الموظفين )0.05(الن قيمة الداللة اقل من 
ا على االثر االيجابي الستخدام االدوات التقنية في العمل الذكور، اي ان الموظفين والموظفات اجمعو

، والسلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، )التعويض واألجور(الفوائد على بيئة العمل في المؤسسة، و
  :، واختلفت درجة تاثرهما بالنسبة للمتغيرين)وضغط العمل

ولوجيا يساهم في تحسين التدريب التدريب والتطوير حيث رات الموظفات االناث ان استخدام التكن-1
  .والتطوير بشكل اكبر مما يراه الموظفين الذكور وكان التعبير عن آرائهم ادق
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طبيعة الوظيفة ومواصفاتها حيث عبرت الموظفات االناث عن رايها بشكل ادق مما عبر عنه -2
ة ومواصفاتها على الموظفين، وان استخدام التكنولوجيا يساهم في التاثير في تغيير طبيعة الوظيف

  .الموظفات بشكل ايجابي اكبر مما يراه الموظفين الذكور
 التاثير في يا على الرضا الوظيفي كانت اكبر فيويالحظ من الجدول ان درجة تأثير التكنولوج

بيئة العمل في المؤسسة، والسلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، وضغط العمل، و التدريب (المتغيرات 
  ،)لى طبيعة الوظيفة ومواصفاتهاوالتطوير، وع

ويستنتج من ذلك أن ، )التعويض واألجور(على مجال الفوائد  التكنولوجيا  كانت اقل وان درجة تأثير
 متفقة وال تختلف باختالف عامل الجنس حيث كانت اتجاهات موظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل

التاثير في مجالي التدريب ، باستثناء درجة  الوظيفي الرضا ابعادتأثير التكنولوجيا علىآراؤهم  نحو 
والتطوير وطبيعة الوظيفة ومواصفاتها حيث كان تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي لإلناث أكبر من 

  .الذكور
وظفين والموظفات في انه ال توجد فروق بين آراء الم) 2-12-4(وتشير البيانات في الجدول 

االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، (نولوجيا على ابعاد االندماج الوظيفي وهي و اثر التكحشركة بالتل ن
 وان الموظفين والموظفات متفقين على ان  حيث كانت آرائهم ايجابية،)نظرة الموظف لعمله في الشركة

ع اثر استخدام االدوات التقنية في العمل يساهم وبشكل ايجابي في التاثير في انتماء الموظف والتزامه م
ويستنتج من ذلك ان اتجاهات الموظفين والموظفات وفي نظرة الموظف لعمله في الشركة، المؤسسة، 

بنفس الدرجة باستخدام التكنولوجيا، جنس، وانهم يتاثرون في الشركتين واحدة وال تختلف باختالف ال
  .وظيفيالتكنولوجيا على ابعاد االندماج ال استخدام حيث كانت الدرجة الكلية مرتفعة الثر

انه ال توجد ) 1-13-4( في الجدول  من النتائجتبيناما بالنسبة آلراء الموظفين في شركة جوال، فقد 
، في تاثير التكنولوجيا على متغيرات الرضا جوال شركة في فروق بين آراء الموظفين والموظفات

نوحة في اتخاذ القرار، ، السلطة المم)التعويض واألجور(الفوائد بيئة العمل في المؤسسة، ((الوظيفي 
، اال باستثناء درجة التاثير في متغير ))ضغط العمل، التدريب والتطوير، وطبيعة الوظيفة ومواصفاتها

بيئة العمل في المؤسسة، حيث وجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء الموظفين والموظفات الن قيمة 
موظفين الذكور مقابل الموظفات االناث، اي ان ، وكانت هذه الفروق لصالح فئة ال0.05الداللة اقل من 

الموظفين والموظفات اجمعوا على االثر االيجابي ودرجة التاثير الستخدام االدوات التقنية في العمل 
، والسلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، وضغط العمل، والتدريب )التعويض واألجور(الفوائد على 

، ولكن اختلفت درجة تاثر آرائهما فقط بالنسبة للمتغير بيئة تهاوالتطوير، والطبيعة الوظيفة ومواصفا
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العمل في المؤسسة، حيث وجد الموظفين الذكور ان استخدام التكنولوجيا يساهم في تحسين بيئة العمل 
  .اكثر مما تراه الموظفات االناث وعبروا عنه بشكل اعمق وادق

وال تختلف لخلوية الفلسطينية جوال متوافقة ت اويستنتج من ذلك أن اتجاهات موظفي شركة االتصاال
 باستثناء مجال بيئة  على الرضا الوظيفي وأبعادهباختالف عامل الجنس نحو تاثير التكنولوجيا عالية

  .العمل في المؤسسة حيث كان الرضا للذكور أكبر من اإلناث
شركة جوال والتي تبين آراء موظفي وموظفات ) 2-13-4(تشير البيانات في الجدول بينما 

االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف لعمله (نحو اثر التكنولوجيا على ابعاد االندماج الوظيفي 
انه توجد فروق بين آراء الموظفين والموظفات نحو اثر استخدام االدوات التقنية على ) في الشركة

وظفين الذكور اي ان الموظفين انتماء الموظف والتزامه مع المؤسسة، حيث كانت الفروق لصالح الم
قنية في العمل اال ان الموظفين يجدون ان ثر االيجابي الستخدام االدوات التالموظفات متفقين على اال

التكنولوجيا تساهم في رفع انتمائهم وزيادة التزامهم مع الشركة اكثر مما تراه الموظفات االناث وانهم 
ل، وتبين من الجدول انه ال توجد فروق بين آراء عبروا عن رايهم بشكل اعمق نحو هذا المجا

الموظفين والموظفات نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على مجال نظرة الموظف لعمله في 
، ويستنتج من ذلك أن لوجيا االيجابي وعلى درجة التأثيرالشركة، اي انهم اتفقوا على اثر التكنو

وال تختلف باختالف ت الخلوية الفلسطينية جوال متوافقة اال شركة االتص وموظفاتاتجاهات موظفي
عند نظرة الموظف لعمله، وتختلف عامل الجنس نحو تاثير التكنولوجيا على ابعاد االندماج الوظيفي 

  . الذكور كان اكبرتاثر الموظفينعند مجال انتماء الموظف والتزامه مع المؤسسة حيث ان 
  

   على صعيد متغير العمر2.3.4

  

والتي تبين الفروق في آراء الموظفين في شركة بالتل ) 1-14-4(شير البيانات في الجدول ت
نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي تعزى لمتغير العمر، الى وجود فروق في تأثير التكنولوجيا 

ة اقل على الرضا من وجهة نظر الموظفين في شركة بالتل تعزى لمتغير العمر حيث كان مستوى الدالل
  :عند المجاالت التالية) 0.05(من 

، مقابل ) سنة45 سنة إلى أقل من 41من ( هذه الفروق لصالح الفئة ، وكانتبيئة العمل في المؤسسة-1
 ان األخرى فيما بينها، وذلك يشير الى، ولم يتضح وجود فروق بين الفئات ) سنة25أقل من (الفئة 
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استخدام التكنولوجيا واكثر مما تتاثر به عند ئة العمل ايجابيا بيبالموظفين ذوي االعمار الكبيرة تتاثر 
  .الموظفين الشباب ذوي االعمار الصغيرة سنا

اتضح عدم وجود فروق بين فئات ات البعدية ، لكن بعد إجراء االختبار)التعويض واألجور(الفوائد -2
  .متغير العمر عند هذا المجال

ي في تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفظفي شركة بالتل مو توجد فروق في وجهة نظر تبين انه الو
  :في المجاالت التالية

طبيعة الوظيفة -4التدريب والتطوير، -3ضغط العمل، -2السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، -1
 متفقة وال تختلف باختالف شركة بالتلل من ذلك أن اتجاهات موظفي ومواصفاتها، ويمكن االستدال

 نحو تأثير استخدام االدوات التقنية في )3-14-4( جدول األوساط الحسابية  كما يتضح منعامل العمر
العمل على الرضا الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية 

  :كالتالي
، ) سنة30 سنة إلى أقل من 25من (فئة العمر -2، ) سنة45 سنة إلى أقل من 41من (فئة العمر -1
من (فئة العمر -5، ) سنة40 سنة إلى أقل من 36من (فئة العمر -4، ) سنة25أقل من (فئة العمر -3

، مما يشير الى انه ال يوجد اختالف في )  سنة فأكثر46(فئة العمر -6، ) سنة35 سنة إلى أقل من 31
يفي وال في درجة تاثرهم، آراء الموظفين نحو اثر التكنولوجيا في شركة بالتل على ابعاد الرضا الوظ
  .وانهم جميعا يرون ان استخدام التكنولوجيا له ايجابي على الرضا الوظيفي

الى نتائج الفروق في آراء الموظفين في شركة بالتل نحو اثر ) 2-14-4(والبيانات في الجدول 
لموظفين باختالف التكنولوجيا على االندماج الوظيفي تعزى لمتغير العمر انه ال توجد فروق بين آراء ا

االنتماء وااللتزام مع : (اعمارهم نحو اثر استخدام االدوات التقنية على ابعاد االندماج الوظيفي
، حيث انهم جميعا متفقون على ان اثر التكنولوجيا ايجابيا )المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة

ى أن اتجاهات موظفي شركة بالتل متفقة على االندماج الوظيفي ومتفقين على درجة التاثير، مما يدل عل
نحو تأثير ) 4-14-4(وال تختلف باختالف عامل العمر كما يتضح من جدول األوساط الحسابية 

التكنولوجيا على االندماج الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط 
  :الحسابية كالتالي

، ) سنة35 سنة إلى أقل من 31من (فئة العمر -2، ) سنة45من  سنة إلى أقل 41من (فئة العمر -1
 40 سنة إلى أقل من 36من (من فئة العمر -4، ) سنة30 سنة إلى أقل من 25من (فئة العمر -3

، مما يشير الى )  سنة فأكثر46(المبحوثين من فئة العمر -6، ) سنة25أقل من (فئة العمر -5، )سنة
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تل ايجابية متفقة على االثر االيجابي الستخدام التكنولوجيا على االندماج ان آراء الموظفين في شركة بال
الوظيفي ولكن اعلى فئتين بدرجة التاثر هما االكبر سنا ومن ثم العمر المتوسط وهم من اصحاب 

  .الخبرة والعمل مع الشركة مدة كبيرة
تائج اختبار الفروق والتي تبين ن) 1-15-4(تشير البيانات في الجدول بينما في شركة جوال ف

الى انه ال يوجد فروق بين آراء   من وجهة نظر الموظفين التكنولوجيا على الرضا الوظيفيفي اثر
الفوائد بيئة العمل في المؤسسة، ((الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية على ابعاد الرضا الوظيفي 

 ضغط العمل، التدريب والتطوير، وطبيعة ، السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار،)التعويض واألجور(
 وانهم جميعا متفقون على االثر االيجابي والدرجة العالية لتاثر الرضا الوظيفي ،))الوظيفة ومواصفاتها

بالتكنولوجيا، ونستنتج من ذلك أن اتجاهات موظفي شركة جوال متفقة وال تختلف باختالف عامل العمر 
نحو تأثير استخدام االدوات التقنية في العمل على ) 3-15-4(ة كما يتضح من جدول األوساط الحسابي

  :الرضا الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي
 40 سنة إلى أقل من 36من (كانت أعلى قيمة وأعلى االتجاهات لدى المبحوثين من فئة العمر -1

 24اقل من (ثم الفئة -3، ) سنة35 سنة إلى أقل من 31من (ن فئة العمر تالها المبحوثين م-2، )سنة
، ) سنة30 سنة إلى أقل من 25من (ومن ثم فئة العمر -5، ) سنة25أقل من (ثم فئة العمر -4، )سنة

، مما يشير الى انه ال يوجد اختالف في آراء ) سنة فأكثر41من (واخيرا المبحوثين من فئة العمر -6
 اثر التكنولوجيا في شركة جوال على ابعاد الرضا الوظيفي وال في درجة تاثرهم، وانهم الموظفين نحو

  .جميعا يرون ان استخدام التكنولوجيا له اثر ايجابي على الرضا الوظيفي
راء الموظفين في شركة آلوالتي تبين نتائج اختبار الفروق ) 2-15-4(وتشير البيانات في الجدول 

جيا على االندماج الوظيفي تعزى لمتغير العمر، انه ال توجد فروق بين آراء جوال نحو اثر التكنولو
االنتماء : (الموظفين باختالف اعمارهم نحو اثر استخدام االدوات التقنية على ابعاد االندماج الوظيفي

، حيث انهم جميعا متفقون على ان اثر )وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة
لوجيا ايجابيا على االندماج الوظيفي ومتفقين على درجة التاثير، مما يدل على أن اتجاهات التكنو

يتضح من جدول األوساط الحسابية كما موظفي شركة بالتل متفقة وال تختلف باختالف عامل العمر 
ات نحو تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئ) 4-15-3(

  :ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي
تالها المبحوثين -2، ) سنة فأكثر41من (أعلى قيمة وأعلى االتجاهات لدى المبحوثين من فئة العمر -1

 25أقل من (تالها المبحوثين من فئة العمر -3، ) سنة35 سنة إلى أقل من 31من (من فئة العمر 
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وأخيرا المبحوثين من -5،  ) سنة30 سنة إلى أقل من 25من (تالها المبحوثين من فئة العمر -4، )سنة
  ).  سنة40 سنة إلى أقل من 36من (فئة العمر 

  

   على صعيد متغير المستوى التعليمي3.3.4

  

والتي تعرض نتائج الفروق في وجهات نظر موظفي ) 1-16-4(تبين من بيانات الجدول 
ي نتيجة الختالف المستوى التعليمي انه يوجد شركة بالتل نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيف

فروق في آراء الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل عند المجال التالي من ابعاد الرضا 
  :الوظيفي

، وكانت الفروق لصالح الفئة )0.05(، حيث كان مستوى الداللة اقل من )التعويض واالجور(الفوائد -
، مما يشير الى انه رغم ان الموظفين في شركة بالتل )ثانوية عامة او اقل(لفئة مقابل ا) بكالوريوس(

من مختلف مستويات التعليم يجدون ايضا ان اثر استخدام التكنولوجيا ايجابيا على مجال تعويضهم 
واجورهم، اال ان ذوي التعليم االعلى يجدون االثر االيجابي اكبر ويرونه بشكل اوضح نتيجة الستخدام 

لتكنولوجيا، وذلك نتيجة الى انهم يتمكنون من استخدام مستويات اعلى من التكنولوجيا مما تساعد في ا
  .تحسين تعويضهم واجورهم وتؤثر بشكل ايجابي اكبر في رضاهم

انه ال يوجد فروق في آراء موظفي شركة بالتل باختالف المستوى ) 1-16-4(وتبين من نتائج الجدول 
بيئة : ( استخدام االدوات التقنية في تنفيذ العمل على ابعاد الرضا الوظيفي التاليةالتعليمي لهم نحو اثر
السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، ضغط العمل، التدريب والتطوير، وطبيعة العمل في المؤسسة، 
ي حيث انهم جميعا متفقون على ان اثر التكنولوجيا ايجابيا على الرضا الوظيف، )الوظيفة ومواصفاتها

ومتفقين على درجة التاثير، مما يدل على أن اتجاهات موظفي الشركتين معا متفقة وال تختلف باختالف 
نحو تأثير التكنولوجيا ) 3-16-4(عامل المستوى التعليمي كما يتضح من جدول األوساط الحسابية 

المستوى على ابعاد الرضا الوظيفي، وكان ترتيب درجة تاثر فئات الموظفين من مختلف انواع 
  :التعليمي ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي

الفئة -3، )بكالوريوس(الفئة المستوى التعليمي -2، )ماجستير فأعلى(الفئة المستوى التعليمي -1
  ).دبلوم (الفئة المستوى التعليمي -4، )ثانوية عامة أو أقل(المستوى التعليمي 

 نحو اثر التكنولوجيا على االندماج الوظيفي والتي تعزى وبالنسبة للفروق في آراء موظفي شركة بالتل
 ال يوجد فروق في اثر انه) 2-16-4(الى اختالف مستوياتهم التعليمية، فقد تبين من نتائج الجدول 
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االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، (استخدام االدوات التقنية في تنفيذ العمل على ابعاد االندماج الوظيفي 
، حيث انهم جميعا متفقون على ان اثر التكنولوجيا ايجابيا على )له في الشركةنظرة الموظف لعم

نحو ) 4-16-4(االندماج الوظيفي ومتفقين على درجة التاثير، كما يتضح من جدول األوساط الحسابية 
 تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط

  :الحسابية كالتالي
الفئة -3، )بكالوريوس(الفئة المستوى التعليمي -2، )ثانوية عامة أو أقل(الفئة المستوى التعليمي -1

  ).دبلوم(الفئة المستوى التعليمي -4، )ماجستير فأعلى(المستوى التعليمي 
روق في التي تعرض نتائج الف) 1-17-4(تبين من نتائج الجدول في شركة جوال، فقد و

 نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المستوى التعليمي انه ال الموظفينجهات نظر و
يوجد فروق في وجهات نظر الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على ابعاد الرضا 

  :الوظيفي
ضغط -حة في اتخاذ القرار، السلطة الممنو-، )التعويض واألجور(الفوائد -بيئة العمل في المؤسسة، -

وانهم جميعا متفقون على االثر االيجابي طبيعة الوظيفة ومواصفاتها، -التدريب والتطوير، -العمل، 
والدرجة العالية لتاثر الرضا الوظيفي بالتكنولوجيا، ونستنتج من ذلك أن اتجاهات موظفي شركة جوال 

عليمي ة وال تختلف باختالف المستوي التنحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي، ايضا متفق
نحو تأثير استخدام االدوات التقنية في ) 3-17-4(كما يتضح من جدول األوساط الحسابية للموظفين، 

العمل على الرضا الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية 
  :كالتالي

الفئة المستوى -3، )دبلوم(الفئة المستوى التعليمي -2، )ة عامة أو أقلثانوي(الفئة المستوى التعليمي -1
، مما يشير الى اختالف ترتيب )بكالوريوس(الفئة المستوى التعليمي -4، )ماجستير فأعلى(التعليمي 

الفئات عما هو في الشركتين معا وفي شركة بالتل، حيث تبين ان اوساط آراء الموظفين في شركة 
لموظفين ذوي المستويات التعليمية االقل الى االعلى، ويمكن ان يستنتج من ذلك ايضا جوال هي اعلى ل

ان الموظفين في شركة جوال وذوي المستويات التعليمية االقل ايضا ترى اثر التكنولوجيا بشكل واضح 
 ويرون وكبير في الرضا الوظيفي، وانهم رغم ان مستواهم التعليمي اقل اال انهم يتسجيبون للتكنولوجيا

  .انها تحسن من رضاهم الوظيفي
وبالنسبة للفروق باختالف مستوى التعليم في آراء موظفي شركة جوال نحو اثر التكنولوجيا على 

انه ال يوجد فروق في آراء موظفي شركة جوال ) 2-17-4(االندماج الوظيفي يتبين من نتائج الجدول 
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االنتماء وااللتزام مع :(بعاد االندماج الوظيفينحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على ا
، وانهم جميعا متفقون على ان اثر التكنولوجيا ايجابيا على )المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة

نحو ) 4-17-4(االندماج الوظيفي ومتفقين على درجة التاثير، كما يتضح من جدول األوساط الحسابية 
اج الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط تأثير التكنولوجيا على االندم

  :الحسابية كالتالي
الفئة المستوى -3، )ثانوية عامة أو أقل(الفئة المستوى التعليمي -2، )دبلوم (الفئة المستوى التعليمي 

انه رغم ان ، وايضا تبين )بكالوريوس(الفئة المستوى التعليمي -4، )ماجستير فأعلى(التعليمي 
الموظفين في شركة جوال باختالف مستواهم التعليمي يجدون اثر التكنولوجيا ايجابيا على اندماجهم 
الوظيفي اال ان االوساط الحسابية آلراء الموظفين من فئة التعليم االدنى كانت من اكبر االوساط، مما 

 الثر استخدام التكنولوجيا بشكل يدل على ان الموظفين ذوي التعليم االدنى في جوال ايضا يستجيبون
  .ايجابي واضح وكبير على اندماجهم الوظيفي

  
   على صعيد متغير سنوات الخبرة4.3.4

  
والتي تبين الفروق في آراء الموظفين في شركة بالتل ) 1-18-4(تشير البيانات في الجدول 

 وجود فروق في تأثير نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة، الى
التكنولوجيا على الرضا من وجهة نظر الموظفين في شركة بالتل حيث كان مستوى الداللة اقل من 

  :عند المجاالت التالية) 0.05(
 10من (مقابل الفئة )  سنوات5اقل من (، وكانت الفروق لصالح الفئة )التعويض واالجور(الفوائد -

ضح وجود فروق فيما بين باقي الفئات وبينها، اي ان الموظفين ، ولم يت) سنة15سنوات الى اقل من 
ذوي سنوات الخبرة االقل في شركة بالتل تتاثر اجورهم وتعويضهم، اجازاتهم وعالواتهم بشكل اوضح 

  .واكبر باستخدام االدوات التقنية في تنفيذ العمل من الموظفين ذوي الخبرة االكبر
جراء االختبارات البعدية باستخدام اختبار شيفيه اتضح عدم وجود مجال التدريب والتطوير، لكن بعد إ-

  .فروق بين فئات متغير سنوات الخبرة عند هذا المجال
وتبين انه ال توجد فروق في آراء الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على مجاالت 

  :الرضا الوظيفي التالية
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طبيعة الوظيفة -ضغط العمل، -الممنوحة في اتخاذ القرار، السلطة -بيئة العمل في المؤسسة، -
ويمكن االستدالل من ذلك أن اتجاهات موظفي الشركتين متفقة وال تختلف باختالف عامل ومواصفاتها، 

نحو تأثير استخدام االدوات التقنية في العمل ) 3-18-4(العمر كما يتضح من جدول األوساط الحسابية 
  :عاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتاليعلى الرضا الوظيفي بأب

 10 سنوات إلى أقل من 5من (الفئة سنوات الخبرة -2، ) سنوات5اقل من (الفئة سنوات الخبرة -1
من (الفئة سنوات الخبرة -4، ) سنة15 سنوات إلى اقل من 10من (الفئة سنوات الخبرة -3، )سنوات

، وعند الدرجة الكلية اتضح أن جميع فئات الموظفين باختالف سنوات الخبرة لهم قد ) سنة فأكثر15
اتفقوا على أن درجة تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي عالية وعلى درجة التاثير، باستثناء مجال 

ل الفئة مقاب)  سنوات5اقل من (التعويض واالجور حيث كانت درجة تأثير التكنولوجيا اكبر على الفئات 
، وهذا يشير الى ان الموظفين في شركة بالتل ذوي سنوات ) سنة15 سنوات الى اقل من 10من (

الخبرة االقل في العمل، تمكنوا من رؤية اثر التكنولوجيا بشكل ايجابي اكبر على فوائدهم، وبالتالي 
  .يكون رضاهم الوظيفي اكبر

 شركة بالتللفروق في وجهة نظر موظفي تبار افتشير الى نتائج اخ) 2-18-4(البيانات في الجدول و
نحو اثر التكنولوجيا على ابعاد االندماج الوظيفي تعزى الى متغير سنوات الخبرة، والتي تبين منها انه 
ال توجد فروق بين آراء الموظفين باختالف سنوات الخبرة والعمل لهم نحو أثر استخدام االدوات التقنية 

االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة، :في وهي على ابعاد االندماج الوظي
حيث انهم جميعا متفقون على ان اثر التكنولوجيا ايجابيا على االندماج الوظيفي ومتفقين على درجة 
التاثير، مما يدل على أن اتجاهات موظفي الشركتين متفقة مهما اختلفت سنوات الخبرة لهم حيث كما 

نحو تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي بأبعاده، ) 4-18-4( جدول األوساط الحسابية يتضح من
  :وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي

 5اقل من (الفئة سنوات الخبرة -2، ) سنوات10 سنوات إلى أقل من 5من (الفئة سنوات الخبرة -1
من (الفئة سنوات الخبرة -4، ) سنة15 سنوات إلى اقل من 10من ( الخبرة الفئة سنوات-3، )سنوات

  ). سنة فأكثر15
التي تعرض نتائج الفروق في وجهات نظر موظفي و) 1-19-4(الجدول اما البيانات في 

 انه ، فقد تبين منهاشركة جوال نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة
فروق في وجهات نظر الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على ابعاد الرضا ال يوجد 
  :الوظيفي
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ضغط -السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، -، )التعويض واألجور(الفوائد -بيئة العمل في المؤسسة، -
على االثر االيجابي وانهم جميعا متفقون طبيعة الوظيفة ومواصفاتها، -التدريب والتطوير، -العمل، 

والدرجة العالية لتاثر الرضا الوظيفي بالتكنولوجيا، ونستنتج من ذلك أن اتجاهات موظفي شركة جوال 
كما يتضح ف سنوات خبرتهم، نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي، ايضا متفقة وال تختلف باختال

دوات التقنية في العمل على الرضا نحو تأثير استخدام اال) 3-19-4(من جدول األوساط الحسابية 
  :الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي

 15 سنوات إلى اقل من 10من (الفئة سنوات الخبرة -2، ) سنوات5اقل من (الفئة سنوات الخبرة -1
 15من (الفئة سنوات الخبرة -4، )نوات س10 سنوات إلى أقل من 5من (الفئة سنوات الخبرة -3، )سنة

  ).سنة فأكثر
الى نتائج اختبار الفروق في وجهة نظر موظفي شركة جوال ) 2-19-4(وتشير البيانات في الجدول 

نحو اثر التكنولوجيا على ابعاد االندماج الوظيفي تعزى الى متغير سنوات الخبرة، والتي تبين منها انه 
فين باختالف سنوات خبرتهم نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل ال توجد فروق بين آراء الموظ

االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة، : على ابعاد االندماج الوظيفي وهي 
وانهم اتفقوا على االثر االيجابي للتكنولوجيا على االندماج الوظيفي وعلى درجة التاثير، مما يدل على 

ن اتجاهات موظفي الشركتين متفقة وال تختلف باختالف عامل سنوات الخبرة، كما يتضح من جدول أ
نحو تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة ) 4-19-4(األوساط الحسابية 

  :تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي
الفئة -3، ) سنوات5اقل من (الفئة سنوات الخبرة -2، )سنة فأكثر 15من (الفئة سنوات الخبرة -1

 سنوات إلى 10من (الفئة سنوات الخبرة -4، ) سنوات10 سنوات إلى أقل من 5من (سنوات الخبرة 
  ). سنة15اقل من 

  
  على صعيد متغير المسمى الوظيفي 5.3.4

  

آراء الموظفين في شركة والتي تعرض نتائج الفروق في ) 1-20-4(يالحظ من نتائج الجدول 
بالتل نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، انه يوجد فروق في 
تأثير استخدام االدوات التقنية في العمل على ابعاد الرضا الوظيفي من وجهة نظر الموظفين في شركة 

  :الت التالية، عند المجا)0.05(بالتل، حيث كان مستوى الداللة اقل من 
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رئـيس  ( مقابل الفئة   ) مهندس  ( ، وكانت هذه الفروق لصالح الفئة       )التعويض واألجور (مجال الفوائد   -
  .، ولم يتضح وجود فروق أخرى بين الفئات المتبقية فيما بينها)فني -ورشة

دام اختبار  مجال التدريب والتطوير، ومجال الدرجة الكلية، ولكن بعد إجراء االختبارات البعدية باستخ           -
  .شيفيه اتضح عدم وجود فروق بين فئات متغير المسمى الوظيفي عند هذه المجاالت

وتبين انه ال توجد فروق في آراء الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على مجاالت 
  :الرضا الوظيفي التالية

طبيعة الوظيفة -ضغط العمل، - السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار،-بيئة العمل في المؤسسة، -
المسمى وهذا يشير الى أن اتجاهات موظفي شركة جوال متفقة وال تختلف باختالف عامل ومواصفاتها، 

نحو تأثير استخدام ) 3-20-4(كما يتضح من جدول األوساط الحسابية الوظيفي عند هذه المجاالت و
وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االدوات التقنية في العمل على الرضا الوظيفي بأبعاده، 

  :االوساط الحسابية كالتالي
الفئـة  -3،  )مهنـدس (الفئة المسمى الوظيفي    -2،  )مدير إدارة / رئيس إدارة   (الفئة المسمى الوظيفي    -1

 مراقـب إداري أو     - مشرف -مهندس أول   (الفئة المسمى الوظيفي    -4،  )مدير دائرة (المسمى الوظيفي   
الفئة المسمى  -6،  )موظف خدمات -إداري(الفئة المسمى الوظيفي    -5،  )قائد فريق -مسئول قسم -خدمات

  ).فني-رئيس ورشة(الوظيفي 
ويستنتج من ذلك أن جميع فئات الموظفين باختالف مسمياتهم الوظيفية متفقـون علـى أن درجـة تـأثير                   

الجور حيث كانت درجة    التكنولوجيا على الرضا الوظيفي عالية، باستثناء مجال الرضا عن التعويضات وا          
مما يدل  ) فني-رئيس ورشة (تأثر الرضا بالتكنولوجيا لجميع المسميات الوظيفية أعلى من المسمى الوظيفي           

على انه رغم ان جميع الموظفين يجدون اثر استخدام االدوات التقنية في العمل ايجابيا اال ان الموظفين من                  
 وتعويضاتهم اقل من باقي الموظفين وبالتالي فـانهم ال          فئة المسمى الوظيفي رئيس ورشة او فني اجورهم       

  .يجدون اثر استخدام التكنولوجيا واضحا على تعويضاتهم بقدر ما يجده باقي الموظفين
 شركة بالتللفروق في وجهة نظر موظفي فتشير الى نتائج اختبار ا) 2-20-4( البيانات في الجدول و

 الوظيفي تعزى الى متغير المسمى الوظيفي، والتي تبين منها نحو اثر التكنولوجيا على ابعاد االندماج
انه ال توجد فروق بين آراء الموظفين باختالف المسميات الوظيفية للموظفين والعمل لهم نحو أثر 

االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف (استخدام االدوات التقنية على ابعاد االندماج الوظيفي
 حيث انهم جميعا متفقون على ان اثر التكنولوجيا ايجابيا على االندماج الوظيفي ،)لعمله في الشركة

ومتفقين على درجة التاثير، مما يدل على أن اتجاهات موظفي الشركتين متفقة وال تختلف باختالف 
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نحو تأثير التكنولوجيا على ) 4-20-4(مسماهم الوظيفي كما يتضح من جدول األوساط الحسابية 
  :الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالياالندماج 

موظـف  -إداري(فئـة المـسمى الـوظيفي       -2،  )مدير إدارة / رئيس إدارة   (فئة المسمى الوظيفي    -1
 فئة المـسمى    -5،  )مهندس(فئة المسمى الوظيفي    -4،  )مدير دائرة (فئة المسمى الوظيفي    -3،  )خدمات
 مراقـب إداري أو     - مـشرف  -مهندس أول   (فئة المسمى الوظيفي    -6،  )فني-رئيس ورشة (ي  الوظيف
  ).قائد فريق-مسئول قسم-خدمات

والتي تعرض نتائج الفـروق فـي وجهـات نظـر           ) 1-21-4(من نتائج الجدول    بينما يالحظ   
 انـه ال    موظفي شركة جوال نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي            

يوجد فروق في وجهات نظر الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على ابعاد الرضـا                 
  :الوظيفي

ضغط -السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، -، )التعويض واألجور(الفوائد -بيئة العمل في المؤسسة، -
جميعا متفقون على االثر االيجابي وانهم طبيعة الوظيفة ومواصفاتها، -التدريب والتطوير، -العمل، 

والدرجة العالية لتاثر الرضا الوظيفي بالتكنولوجيا، ونستنتج من ذلك أن اتجاهات موظفي شركة جوال 
 كما الف مسمياتهم الوظيفيةنحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي، ايضا متفقة وال تختلف باخت

 تأثير استخدام االدوات التقنية في العمل على نحو) 3-21-4(يتضح من جدول األوساط الحسابية 
  :الرضا الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي

فئـة  -3،  )مـدير إدارة  / رئيس إدارة   (فئة المسمى الوظيفي    -2،  )مدير دائرة (فئة المسمى الوظيفي    -1
فئة المـسمى الـوظيفي     -5،  )مهندس(ئة المسمى الوظيفي    ف-4،  )فني-رئيس ورشة (المسمى الوظيفي   

فئة المسمى الـوظيفي    -6،  )قائد فريق -مسئول قسم - مراقب إداري أو خدمات    - مشرف -مهندس أول   (
  ).موظف خدمات-إداري(

والتي تعرض نتائج الفروق في وجهة نظر موظفي شركة جوال نحو ) 2-21-4(ومن نتائج الجدول 
اد االندماج الوظيفي تعزى الى المسمى الوظيفي، قد تبين انه ال توجد فروق اثر التكنولوجيا على ابع

بين آراء الموظفين باختالف المسمى الوظيفي لهم نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على ابعاد 
فقوا االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، نظرة الموظف لعمله في الشركة، وانهم ات: االندماج الوظيفي وهي

على االثر االيجابي للتكنولوجيا على االندماج الوظيفي وعلى درجة التاثير، مما يدل على أن اتجاهات 
موظفي الشركتين متفقة وال تختلف باختالف عامل المسمى الوظيفي، وكانت آراؤهم كما يتضح من 
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ي بأبعاده، وكان ترتيب نحو تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيف) 4-21-4(جدول األوساط الحسابية 
  :درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي

فئة المسمى -3، )مدير دائرة(فئة المسمى الوظيفي -2، )فني-رئيس ورشة(فئة المسمى الوظيفي -1
- مراقب إداري أو خدمات- مشرف-مهندس أول (فئة المسمى الوظيفي -4،  )مهندس(الوظيفي 

في فئة المسمى الوظي-6، )موظف خدمات-إداري(فئة المسمى الوظيفي -5، )فريققائد -مسئول قسم
  ).مدير إدارة/ رئيس إدارة (
  

  على صعيد متغير نوع الوظيفة 6.3.4

  
الذي يعرض نتائج اختبار الفروق في وجهات نظر ) 1-22-4(تشير البيانات في الجدول 

لوظيفي تعزى إلى نوع الوظيفة، الى انه يوجد موظفي شركة بالتل في تأثير التكنولوجيا على الرضا ا
فروق في تأثير استخدام االدوات التقنية في العمل على ابعاد الرضا الوظيفي من وجهة نظر الموظفين 

، عند المجال )0.05(مع اختالف انواع وظائفهم في شركة بالتل، حيث كان مستوى الداللة اقل من 
  :التالي

شؤون إداريـة، ماليـة،     (إدارية  (، وكانت هذه الفروق لصالح الفئة       )جورالتعويض واأل (مجال الفوائد   -
ولم يتضح وجود فروق    )) في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة      (فنية  (، مقابل الفئة    ))تسويق

أخرى بين الفئات المتبقية فيما بينها، وهذا يشير الى ان المـوظفين االدرايـين، يجـدون ان اسـتخدام                   
 التقنية في عملهم يساعد في تحسين تعويضهم واجورهم بشكل اعمق مما يجده الموظفين الفنيين               االدوات

  .في الميدان الداخلي للمؤسسة
ومن بيانات الجدول ايضا تبين انه ال توجد فروق في آراء موظفي شـركة بالتـل بـاختالف انـواع                     

  :يةوظائفهم نحو اثر استخدام االدوات التقنية عند المجاالت التال
طبيعة الوظيفة -ضغط العمل، -السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، -بيئة العمل في المؤسسة، -

والتدريب التطوير، ووجد ان اتجاهاتهم ايجابية نحو اثر التكنولوجيا على هذه االبعاد -ومواصفاتها، 
ت ومرتبة حسب وكان ترتيب درجة تاثر الفئاللرضا الوظيفي رغم تنوع الوظائف التي يعملون بها، 

  :كالتالي) 3-22-4(االوساط الحسابية في الجدول 
الفئة نوع الوظيفة -2، ))في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (الفئة نوع الوظيفة -1
في الميدان الداخلي الخاص (فنية (الفئة نوع الوظيفة -3، ))شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (
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في (فنية (الفئة نوع الوظيفة -4، ))ل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمةتعام: بأجهزة الشركة
  )).الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة

ويستنتج من ذلك أن اتجاهات موظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل متفقة وال تختلف باختالف 
ف أنواع وظائفهم متفقون على أن درجة عامل نوع الوظيفة حيث اتضح أن جميع فئات الموظفين باختال

تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي عالية، باستثناء ما يتعلق باألجور والتعويضات حيث كانت 
نولوجيا الوظائف اإلدارية والفنية في الميدان الداخلي والخدمات الخاصة بالجمهور أكثر تأثرا بالتك

  .فنية في الميدان الخارجي من الوظائف الالرضا الوظيفيالمؤثرة على 
فتشير الى نتائج الفروق في وجهات نظر موظفي شركة بالتل في ) 2-22-4(البيانات في الجدول و

تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي تعزى إلى نوع الوظيفة والتي تبين منها انه ال يوجد فروق في 
  :ندماج الوظيفياثر استخدام االدوات التقنية في العمل على ابعاد اال

نظرة الموظف لعمله في الشركة، وانهم جميعا متفقون على ان اثر -االنتماء وااللتزام مع المؤسسة، -
التكنولوجيا ايجابيا على االندماج الوظيفي ومتفقين على درجة التاثير برغم اختالف انواع وظائفهم، مما 

ف باختالف نوع الوظيفة، كما يتضح من يدل على أن اتجاهات موظفي الشركتين معا متفقة وال تختل
نحو تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب ) 4-22-4(جدول األوساط الحسابية 

  :درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط الحسابية كالتالي
لفئة نوع الوظيفة ا-2،  ))في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (الفئة نوع الوظيفة -1
شؤون إدارية، (إدارية (الفئة نوع الوظيفة -3، ))في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (

تعامل مع : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية (الفئة نوع الوظيفة -4، ))مالية، تسويق
  )).األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

تعرض نتائج اختبار التباين االحادي اليجاد الفروق والتي ) 1-23-4(الجدول لبيانات في ومن ا
تعزى إلى نوع في وجهات نظر موظفي شركة جوال في تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي 

انه توجد فروق في آراء موظفي شركة جوال نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل الوظيفة، تبين 
  :عند المجاالت التالية) 0.05(رضا الوظيفي حيث كان مستوى الداللة اقل من على ابعاد ال

شؤون إدارية، (إدارية (مجال السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، وكانت هذه الفروق لصالح الفئة -1
تعامل مع األجهزة المشغلة : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية (والفئة )) مالية، تسويق

، وهذا يشير )في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (مقابل الفئة )) مزودات الخدمةو
الى ان الموظفين االدرايين او الموظفين الفنيين في الميدان الداخلي يجدون ان استخدام االدوات التقنية 
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اعمق مما يجده يساعد بشكل اكبر في منحهم سلطة التخاذ القرار االفضل في العمل، بشكل اكبر و
  .موظفي المبيعات وخدمات الجمهور

والفئة )) شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (مجال ضغط العمل، وكانت هذه الفروق لصالح الفئة -2
)) تعامل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة: في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية (

مما يدلنا الى ان الموظفين ، ))في مراكز البيع والمعارض(ر مبيعات وخدمات جمهو(مقابل الفئة 
يين او الموظفين الفنيين في الميدان الداخلي يجدون ان استخدام االدوات التقنية يساعد بشكل اكبر االدار

  .في تقليص ضغط العمل وادراته بشكل افضل واعمق مما يجده موظفي المبيعات وخدمات الجمهور
في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة (فنية (طوير، وكانت هذه الفروق لصالح الفئة مجال التدريب والت-3

في (مبيعات وخدمات جمهور (مقابل الفئة )) تعامل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة: الشركة
، ويستنتج من هذا ان الموظفين الفنيين في الميدان الداخلي يتحسن تطويرهم ))مراكز البيع والمعارض

العمل وتدريبهم نتيجة الستخدام االدوات التقنية التي يتعاملون معها في عملهم بشكل اعمق مما يجده في 
  .موظفي المبيعات والتعامل مع الجمهور

شؤون إدارية، مالية، (إدارية (مجال طبيعة الوظيفة ومواصفاتها وكانت هذه الفروق لصالح الفئة -4
تعامل مع األجهزة المشغلة : خلي الخاص بأجهزة الشركةفي الميدان الدا(فنية (والفئة )) تسويق

، وهذا يشير ))في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (مقابل الفئة )) ومزودات الخدمة
الى ان الموظفين االدرايين او الموظفين الفنيين في الميدان الداخلي يجدون ان استخدام االدوات التقنية 

لتاثير ايجابيا في طبيعة وظيفتهم وتحسين مواصفاتها، مما يجده موظفي المبيعات يساعد بشكل اكبر في ا
  .وخدمات الجمهور

للمقارنات البعدية من أجل تفحص ) Scheffe(تبين نتائج اختبار شيفيه ) 2-23-4(والنتائج في الجدول 
 تعزى إلى  وجهات نظر موظفي شركة جوال في تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي فيالفروق

إدارية (نوع الوظيفة والتي تبين منها بأن الفروق عند الدرجة الكلية كانت لصالح فئات نوع الوظيفة 
تعامل مع : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية (و )) شؤون إدارية، مالية، تسويق(

في مراكز البيع (مات جمهور مبيعات وخد(مقابل فئة نوع الوظيفة )) األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة
مبيعات وخدمات جمهور (، بينما لم يتضح وجود فروق في االستخدام بين كل من الفئة ))والمعارض

  )).في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (و الفئة )) في مراكز البيع والمعارض(
 انواع وظائفهم نحو اثر استخدام وتبين انه ال توجد فروق في آراء موظفي شركة جوال باختالف

 مجال - مجال بيئة العمل في المؤسسة، -: االدوات التقنية في العمل على ابعاد الرضا الوظيفي التالية
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نحو اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي عند حيث كانت اتجاهاتهم متفقة ، )التعويض واألجور(الفوائد 
عرض االوساط الحسابية يبين ان آرائهم  كانت ايجابية نحو الذي ي) 5-23-5(تلك االبعاد، والجدول 

تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي بأبعاده، وكان ترتيب درجة تاثر الفئات ومرتبة حسب االوساط 
  :الحسابية كالتالي

لة تعامل مع األجهزة المشغ: في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية (الفئة نوع الوظيفة -1
الفئة نوع -3، ))شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (الفئة نوع الوظيفة -2، ))ومزودات الخدمة

مبيعات (الفئة نوع الوظيفة -4، ))في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (الوظيفة 
  )).في مراكز البيع والمعارض(وخدمات جمهور 

 موظفي شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ايجابية نحو ويستنتج من ذلك أنه رغم ان اتجاهات
اثر التكنولوجيا على الرضا الوظيفي اال ان درجة تاثرهم تختلف باختالف عامل نوع الوظيفة حيث 

في الميدان الداخلي الخاص (فنية (و )) شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (كانت اتجاهات الفئات 
في الميدان الخارجي ومواقع (فنية (و )) ل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمةتعام: بأجهزة الشركة

)) في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (أعلى من اتجاهات الفئة )) الزبائن أو الصيانة
 . نحو درجة تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي بأبعاده

ئج اختبار الفروق في تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي تبين نتا) 3-23-4(والبيانات في الجدول 
في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال تعزى إلى نوع الوظيفة، والتي تبين منها انه يوجد 
فروق في آراء الموظفين نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل عند المجال التالي من ابعاد 

  :االندماج الوظيفي
، ولكن بعد إجراء )0.05(نظرة الموظف لعمله حيث كانت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية أقل من -

االختبارات البعدية باستخدام اختبار شيفيه اتضح عدم وجود فروق بين فئات متغير نوع الوظيفة عند 
 .هذا المجال

، ومن اجل )0.05(لة اقل من عند مجال الدرجة الكلية لالندماج الوظيفي حيث كانت قيمة مستوى الدال-
دراسة الفروق في وجهات نظر موظفي شركة جوال في تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي التي 

للمقارنات البعدية، والتي تعرض نتائجه ) Scheffe(تعزى إلى نوع الوظيفة تم استخدام اختبار شيفيه 
في الميدان (فنية (لح فئة نوع الوظيفة وتبين منها بأن الفروق كانت لصا) 4-23-4(في الجدول 

، مقابل فئة نوع ))تعامل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة: الداخلي الخاص بأجهزة الشركة
، بينما لم يتضح وجود فروق في ))في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (الوظيفة 



 
89 

 

في (فنية (و الفئة )) ي مراكز البيع والمعارضف(مبيعات وخدمات جمهور (االستخدام بين كل من الفئة 
، مما ))شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (و الفئة )) الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة

يشير الى ان الموظفين سواء في المواقع الداخلية او الخارجية ومما يعملون سواء في االقسام االدارية 
 الوظيفي ايجابيا نتيجة الستخدام االدوات التقينة في تنفيذ العمل بشكل اكبر او الفنية يتاثر اندماجهم

واوضح مما يجده موظفي المبيعات وخدمات الجمهور، مما يدل على ان استخدام التكنولوجيا يؤثر 
ايجابيا بشكل اقل على انتماء الموظف الذي يتعامل مع الجمهور وفي مراكز البيع، او في نظرته الى 

  .ي المؤسسة، من الموظفين اآلخرينعمله ف
وتبين انه ال يوجد فروق في آراء موظفي شركة جوال نحو اثر استخدام االدوات التقنية في العمل على 

 نحو تاثرهم ، وكانت اتجاهاتهم متوافقةاالندماج الوظيفي عند المجال االنتماء وااللتزام مع المؤسسة
والذي يعرض االوساط الحسابية وكان ترتيب ) 6-23-4(بالتكنولوجيا عنده، كما يظهر في الجدول 
  :درجة تاثر الفئات والتي جاءت مرتبة كالتالي

تعامل مع األجهزة المشغلة : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية (فئة نوع الوظيفة -1
الفئة نوع -3، ))شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية ( الفئة نوع الوظيفة -2، ))ومزودات الخدمة

مبيعات (الفئة نوع الوظيفة -4، ))في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (الوظيفة 
  )).في مراكز البيع والمعارض(وخدمات جمهور 

ويستنتج من ذلك أنه رغم ان آراء موظفي شركة جوال ايجابية نحو اثر استخدام التكنولوجيا على 
 درجة تاثرهم تختلف باختالف عامل نوع الوظيفة حيث كانت اتجاهات الفئات االندماج الوظيفي اال ان

تعامل مع : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية (و )) شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية (
 أعلى)) في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية (و )) األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

نحو درجة تأثير )) في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور (من اتجاهات الفئة 
 . التكنولوجيا الكلية على ابعاد االندماج الوظيفي
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 الفصل الخامس
 

 النتائج والتوصيات
 
 

يعرض هذا الفصل النتائج التي توصلت اليها الدراسة والتي بحثت في دور التكنولوجيا في 
يز الرضا واالندماج الوظيفي، ومن ثم أهم التوصيات التي تم التوصل اليها المكانية استفادة تعز

المؤسسات من استغالل استخدام التكنولوجيا في التحسين من رضا واندماج الموظفين للوصول الى 
  .تحسين ادائهم وبالتالي انجاز العمل وتقديم الخدمات بالشكل االفضل

  

  نتائج الدراسة 1.5
 

  :ول هذا الجزء عرضا ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وكان من أهم النتائج ما يلييتنا
 

بينت النتائج ان موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال يجدون ان استخدام التكنولوجيا يساهم في  •
حسن من م العمل ياستخدام الوسائل التقنية في تنفيذ مهاتحسين بيئة العمل في المؤسسة، حيث اتفقوا على ان 

 الحرص  ويعززالموظف بالفخر في انجاز العملويشعر ، هقوانينه وفي إتباع قواعدويساعد تطبيق العمل، 
في تشجيع الموظف ويؤثر  من عملية التواصل واالتصال في المؤسسة، ويحسن، هلدى الموظف على انجاز
 بانه من ويشعر الموظف في تنفيذ العمل، في تحفيز الخلق واإلبداع عند الموظفوعلى المبادرة في العمل، 
 .، وهذا يشير الى ان المؤسستين قد نجحتا في استخدام التكنولوجيا لتحسين بيئة العملأهم ممتلكات المؤسسة

 استخدام الوسائل التقنية في  وفي شركة جوال قد وجدوا انالموظفين في شركة بالتلاظهرت النتائج ان  •
 من ظروف العمل التي يعمل بها ويحسنرص المكافأة على انجاز العمل الجيد،  من ف يزيدتنفيذ مهام العمل

 في إتاحة فرص العمل اإلضافي بعد  ويساهممن التمتع بحق الحصول على االجازاتويزيد الموظف، 
، وقد وجد موظفي شركة جوال ذلك بشكل اكبر مما  من الشعور باألمان الوظيفيويعززساعات الدوام، 
 المساهمة في زيادة الراتب، وفي الحصول على فيثر ال اركة بالتل، واختلفت آرائهم نحووجده موظفي ش

، حيث وجد موظفي شركة جوال انه يساهم في زيادة راتبهم وأنه يساعد على ترقيتهم في حين ان الترقية
يحسن وجيا  التكنولموظفي شركة بالتل لم يجدوا ذلك، ولكن موظفي الشركتين باالجماع يجدون ان استخدام
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من تعويضهم واجورهم، وذلك يدل على ان المؤسستين قد نجحتا في توظيف التكنولوجيا لتحسين تعويض 
 .الموظفين واجورهم

 ان استخدام االدوات التقنية في بينت النتائج ان موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال اتفقوا على •
 اتخاذ القرار المناسب للعمل، وفيوخبراته في العمل،  تهستفادة من مهارعد الموظف في االتنفيذ العمل يسا

القيام بالعمل المطلوب دون الحاجة ويساهم في خلق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكل غير رسمي، وي
، ولكن من وجهة نظر موظفي شركة جوال فان استخدام  روتين العملويقلل منإلشراف ومراقبة، 
خلق فرص للتفاعل مع الزمالء  ويفريق عمل أمام تحقيق االهداف،جزء من بانه  الموظف التكنولوجيا يشعر

ان استخدام التكنولوجيا  بشكل اكبر مما يجده موظفي شركة بالتل، ولكنهم جميعا وجدوا بشكل غير رسمي،
  في توظيفنجاح المؤسستينمما يشير الى   القرار،اذيساعد في زيادة السطلة الممنوحة لهم في اتخ

 .سلطة في اتخاذ القرارت المناسبة في تنفيذ العملالموظفين فضاء اكبر من الح التكنولوجيا لمن

من وجهة نظر موظفي شركة بالتل وموظفي استخدام الوسائل التقنية في تنفيذ العمل أظهرت النتائج ان  •
خلق ويخلق فرص للتغيير الدوري في تنفيذ الواجبات، وي، تهفي خبرالموظف  ثقة د منيزيشركة جوال، 

، وقد وجد موظفو شركة بالتل  ضغط العملويقلل من الشعور باإلجهاد، ويقللضاءات أوسع في جو العمل، ف
ان استخدام التكنولوجيا يساهم في انجاز العمل في مدة أقصر، وانه يعزز من ثقة الموظف في مهارته بشكل 

استخدام التكنولوجيا يساعد اعمق مما وجده موظفو شركة جوال، ولكن موظفي الشركتين قد اتفقوا على ان 
  .في تقليل ضغط العمل، مما يدل على نجاح المؤسستين في توظيف التكنولوجيا للتقليل من ضغط العمل

أظهرت النتائج ان دور التكنولوجيا فعال في تحسين التدريب والتطوير من وجهة نظر موظفي شركة  •
خلق ن استخدام االدوات التقنية في العمل يبالتل وموظفي شركة جوال، فقد اجمع موظفي الشركتين على ا

 فرص عمل ويتيحخبرة الموظف، في لتطوير ا فرص ويزيد منفرص إلكساب الموظف مهارات جديدة، 
خلق فرص لمزيد من الدورات التدريبية ، وي من تعارض عمل الموظف مع فرصة التدريبويقللإضافية، 

 التدريبية نتيجة للتكنولوجيا اكبر مما وجد في شركة ، ووجد اهتمام شركة جوال في الدوراتامام الموظف
 .بالتل، اال ان استخدام التكنولوجيا في الشركتين قد ساعد على تحسين التدريب والتطوير

بينت النتائج انه من وجهة نظر موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال، فان للتكنولوجيا ايضا دور  •
تها، حيث وجد موظفي الشركتين ان استخدام االدوات التقنية في فعال في تحسين طبيعة الوظيفة ومواصفا

ساليب جديدة أفضل في يستخدم أ ويجعله وظيفته، فياستغالل الموظف لمهاراته وإمكانياته العمل يحسن من 
من ويزيد  من تنوع المصادر الالزمة لتنفيذ العمل، ويزيدبتحقيق االنجاز في عمله، ه  شعورويعززالعمل، 
 وتوضيح المهمات  في تنوعويساعدى معالجة المشاكل التي يواجهها في عمله من خالل وظيفته،  علهحرص
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أهداف الجودة، مما يشير الى ان المؤسستين قد ويحقق  في العمل، ه في تحديد دورويساعد، التي يقوم بها
 .وظيفة ومواصفاتهانجحتا في توظيف استخدام التكنولوجيا في العمل للتاثير ايجابيا في تحسين طبيعة ال

أظهرت النتائج ان موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال قد وجدوا ان استخدام التكنولوجيا له االثر  •
االيجابي على جميع ابعاد الرضا الوظيفي مما يشير الى دور التكنولوجيا الفعال في تحسين الرضا الوظيفي، 

بيعة الوظيفة طبيئة العمل في المؤسسة، (لوظيفي التالية فقد اجمعوا على اثر التكنولوجيا على ابعاد الرضا ا
، وقد ) في اتخاذ القرار في تنفيذ العمل، التدريب والتطوير، ضغط العمللممنوحةسلطة االومواصفاتها، 

، حيث وجد موظفي شركة جوال ان اثره )التعويض واالجور(اختلفوا على اثر التكنولوجيا على البعد الفوائد 
ه موظفي شركة بالتل، ولكنهم باالجماع يجدون ان أثر التكنولوجيا ايجابي في جميع ابعاد اكبر مما وجد

  .الرضا الوظيفي وبالتالي له دور فعال في تحسين الرضا الوظيفي
بينت النتائج انه من وجهة نظر موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال فان استخدام االدوات التقنية  •

 الموظف لبذل الجهد في حل المشاكل التي تواجهه ويحفزالعمل في الوقت المحدد، تنفيذ في العمل يساهم في 
 على ه من حرصويزيد للقيام بأكثر مما يتطلبه العمل أحيانا إلكمال المهمة، ويحفزهفي تنفيذ العمل، 

له  بعمهتمسكويعزز  في المؤسسة جزءا من حياته، هعملويساهم في جعل المحافظة على ممتلكات المؤسسة، 
في الشركتين على دور التكنولوجيا الفعال في ظ، وبالتالي يشير الى اجماع مووعدم استغنائه عنه بسهولة

  .زيادة انتماء الموظف للمؤسسة والتزامه معها
أظهرت النتائج ان موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال قد وجدوا ان اثر استخدام التكنولوجيا له  •

ان استخدام االدوات التقنية في تنقيذ العمل الموظف لعمله فقد اتفقوا على دور ايجابي في تحسين نظرة 
  بالعمل الذي يقوم به،الفخرمنح الموظف ويعلى المصاعب في فترات األزمات، الموظف تغلب   فييساهم

 وكأنه ئه مع زمالهفي تعاملويؤثر للمؤسسة،  ويزيد انتمائه  جزء من المؤسسة،ه الشعور بأنويعزز عنده
 .على الدفاع عن المؤسسة ويحفزه زء من عائلة كبيرة،ج

أظهرت النتائج انه من وجهة نظر موظفي شركة بالتل وموظفي شركة جوال فان الستخدام التكنولوجيا  •
أثر ايجابي في تحسين ابعاد االندماج الوظيفي حيث يحسن من انتماء والتزام الموظف مع المؤسسة، ويحسن 

 .تالي يشير الى االثر الفعال للتكنولوجيا على تحسين االندماج الوظيفيمن نظرته الى عمله، وبال

بينت النتائج ان مستوى استخدام التكنولوجيا ال يتساوى من قبل الموظفين في شركة بالتل ومن قبل  •
الفئات : الموظفين في شركة جوال، وقد وجد ان الفئات االكثر استخداما للوسائل التقنية في الشركتين هي

، )مهندس(و) قائد فريق-مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول ( و) ير دائرة مد(
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رئيس (و) موظف خدمات-إداري (اتفئال: وان الفئات االقل استخداما للوسائل التقنية في الشركتين هي
 .)فني-ورشة

م في تحسين ابعاد الرضا دلت النتائج ان الموظفات في شركة بالتل يجدن ان استخدام التكنولوجيا يساه •
التدريب والتطوير، وطبيعة الوظيفة مواصفاتها اكثر مما يراه زمالؤهن الموظفين في نفس : الوظيفي التالية

الشركة، ودلت النتائج ان الموظفين في شركة جوال يجدون ان استخدام التكنولوجيا يساهم في تحسين بيئة 
ات في نفس الشركة، وتبين ان موظفي وموظفات شركة بالتل عملهم بشكل اكبر مما تجده زميالتهم الموظف

يجدون ان اثر استخدام التكنولوجيا على متغيرات االندماج الوظيفي واحدة، في حين ان موظفي شركة جوال 
وجدوا ان استخدام التكنولوجيا يساهم في زيادة انتمائهم والتزامهم مع الشركة بشكل اكبر مما تراه زميالتهم 

 . في نفس الشركةالموظفات

دلت النتائج انه ال يوجد اختالف آراء الموظفين في شركة بالتل وفي شركة جوال باختالف اعمارهم  •
، السلطة الممنوحة في )التعويض واألجور(الفوائد ((:نحو أثر التكنولوجيا على ابعاد الرضا الوظيفي التالية

، ودلت النتائج ان الموظفين ))لوظيفة ومواصفاتهااتخاذ القرار، ضغط العمل، التدريب والتطوير، وطبيعة ا
ة يجدون ان استخدام التكنولوجيا يساهم في تحسين  سن45و سنة 41 ا بينمفي شركة بالتل وذوي االعمار 

 سنة في نفس الشركة، بينما 25بيئة عملهم بشكل اكبر مما يجده زمالئهم الموظفين ذوي االعمار االقل من 
لموظفين اختالفا في تاثرهم باستخدام التكنولوجيا على بيئة العمل، واظهرت النتائج في شركة جوال لم يجد ا

انه ال يوجد اختالف في آراء موظفي شركة بالتل باختالف اعمارهم، وموظفي شركة جوال باختالف 
  .اعمارهم نحو جميع متغيرات االندماج الوظيفي

شركة بالتل باختالف مستواهم التعليمي، وفي انه ال يوجد فروق في آراء موظفي الى  النتائج أشارت •
آراء موظفي شركة جوال باختالف مستواهم التعليمي نحو اثر التكنولوجيا على جميع ابعاد الرضا واالندماج 

ذوي المستويات التعليمية االقل ، جوالبالتل وفي شركة ان الموظفين في شركة الوظيفي، وذلك يشير الى 
، وانهم رغم ان  واالندماج الوظيفي بشكل واضح وكبير في الرضا الوظيفيايضا ترى اثر التكنولوجيا

، وقد وجد فرق جيبون للتكنولوجيا ويرون انها تحسن من رضاهم الوظيفيستمستواهم التعليمي اقل اال انهم ي
 ،)التعويض واالجور(الفوائد في آراء موظفي شركة بالتل نحو أثر التكنولوجيا على متغير الرضا الوظيفي 

، مما يشير الى انه رغم )ثانوية عامة او اقل(مقابل الفئة ) بكالوريوس( الفروق لصالح الفئة حيث كانت
م التكنولوجيا على داعلى االثر االيجابي الستخ من مختلف مستويات التعليم جماع موظفي شركة بالتلا

يجة الى انهم يتمكنون من استخدام نت اكبربشكل اال ان ذوي التعليم االعلى يجدون االثر اجورهم وفوائدهم 
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مستويات اعلى من التكنولوجيا مما تساعد في تحسين تعويضهم واجورهم وتؤثر بشكل ايجابي اكبر في 
  .رضاهم

في شركة بالتل، وفي آراء الموظفين في شركة انه ال توجد فروق في آراء الموظفين دلت النتائج انه  •
 واالندماج  مجاالت الرضا الوظيفي جميع علىتكنولوجياتخدام النحو اثر اسجوال باختالف سنوات خبرتهم 

دلت  عند موظفي شركة بالتل، حيث) التعويض واالجور(الوظيفي، باستثناء مجال الرضا الوظيفي الفوائد 
التعويض واالجور، لصالح النتائج انه يوجد فروق في آراء موظفي شركة بالتل نحو أثر التكنولوجيا على 

 .) سنة15 سنوات الى اقل من 10من (مقابل الفئة )  سنوات5اقل من (لخبرة فئة سنوات ا

  في شركة بالتل، وفي شركة جوال جميع فئات الموظفينه ال يوجد فروق في آراءأندلت النتائج على  •
ناء ، باستثجميع ابعاد الرضا واالندماج الوظيفي التكنولوجيا على نحو أثر استخدامباختالف مسمياتهم الوظيفية 

 حيث كانت درجة تأثر الرضا بالتكنولوجيا  عند الموظفين في شركة بالتلالتعويضات واالجور مجال الرضا
مما يدل على انه رغم ان ) فني-رئيس ورشة( أعلى من المسمى الوظيفي  للموظفينلجميع المسميات الوظيفية

من فئة في شركة بالتل ا اال ان الموظفين جميع الموظفين يجدون اثر استخدام االدوات التقنية في العمل ايجابي
المسمى الوظيفي رئيس ورشة او فني اجورهم وتعويضاتهم اقل من باقي الموظفين وبالتالي فانهم ال يجدون اثر 

 . في نفس الشركةاستخدام التكنولوجيا واضحا على تعويضاتهم بقدر ما يجده باقي الموظفين

اء موظفي شركة بالتل باختالف انواع وظائفهم نحو اثر ال توجد فروق في آر النتائج انه أظهرت •
التكنولوجيا على جميع مجاالت االندماج الوظيفي، وجميع مجاالت الرضا الوظيفي، باستثناء المجال استخدام 
الفئة ، حيث دلت النتائج على وجود فروق في آراء الموظفين وكانت لصالح )التعويض واالجور(الفوائد 

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو (فنية (، مقابل الفئة ))ارية، مالية، تسويقشؤون إد(إدارية (
 يشير الى ان الموظفين االدرايين، يجدون ان استخدام االدوات التقنية في عملهم يساعد في ، مما))الصيانة

 .ؤسسةتحسين تعويضهم واجورهم بشكل اعمق مما يجده الموظفين الفنيين في الميدان الداخلي للم

ال توجد فروق في آراء موظفي شركة جوال باختالف انواع وظائفهم نحو اثر دلت النتائج على انه  •
مجال بيئة العمل في المؤسسة، مجال الفوائد : على ابعاد الرضا الوظيفي التاليةتكنولوجا استخدام ال

ستخدام التكنولوجيا و اثر ا توجد فروق في آراء موظفي شركة جوال نحبينما تبين انه، )التعويض واألجور(
   : التاليةالعمل على ابعاد الرضا الوظيفي

 ، ومجال طبيعة الوظيفة ومواصفاتها،مجال ضغط العملومجال السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار، -1
مبيعات في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة مقابل فئة ة االداريين والفنيين وكانت الفروق لصالح فئ

 الى ان الموظفين االدرايين والموظفين الفنيين في مما يشيرفي مراكز البيع والمعارض، مات جمهور وخد
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الميدان الداخلي يجدون ان استخدام االدوات التقنية يساعد بشكل اكبر في منحهم سلطة التخاذ القرار 
التاثير ايجابيا في  ، ويساهم فييساعد بشكل اكبر في تقليص ضغط العمل وادراتهواالفضل في العمل، 

طبيعة وظيفتهم وتحسين مواصفاتها بشكل افضل واعمق بشكل اكبر واعمق مما يجده موظفي المبيعات 
 .وخدمات الجمهور

 في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركةفئة الفنيين مجال التدريب والتطوير، وكانت الفروق لصالح -2
ان الموظفين الفنيين في مما يشير الى البيع والمعارض، مقابل فئة مبيعات وخدمات جمهور في مراكز 

الميدان الداخلي يتحسن تطويرهم في العمل وتدريبهم نتيجة الستخدام االدوات التقنية التي يتعاملون معها 
 .في عملهم بشكل اعمق مما يجده موظفي المبيعات والتعامل مع الجمهور

 شركة جوال نحو اثر التكنولوجيا على ابعاد االندماج دلت النتائج انه ال يوجد فروق في آراء موظفي •
الوظيفي، ولكن تبين وجود فروقات عند الدرجة الكلية ألثر التكنولوجيا على االندماج الوظيفي في آراء 

في الميدان الداخلي موظفي شركة جوال نتيجة الختالف نوع الوظيفة وكانت الفروق لصالح فئة الفنيين 
انتماء  يتأثر حيث، في مراكز البيع والمعارضمبيعات وخدمات جمهور  مقابل فئة الخاص بأجهزة الشركة

نتيجة الستخدام الموظف الذي يتعامل مع الجمهور وفي مراكز البيع، ونظرته الى عمله في المؤسسة، 
  .من الموظفين اآلخرينالتكنولوجيا بشكل اقل 

 

   التوصيات2.5

 

التوصل اليها من خالل تحليل البيانات والنتائج االحصائية، والتي وبعدما تم تناول اهم النتائج التي تم 
بينت الدور االيجابي والفعال الستخدام التكنولوجيا في تحسين الرضا واالندماج الوظيفي، وان الشركتين 
بالتل وجوال قد نجحتا في توظفي التكنولوجيا لالستفادة منها في تحسين االداء والعمل من جهة وفي 

لرضا واالندماج الوظيفي للموظفين من جهة أخرى، فانه يتم في هذا الجزء تناول اهم تحسين ا
  :التوصيات التي تم التوصل اليها على ضوء هذه النتائج، ومن اهم هذه التوصيات

العمل على استمرار ادخال مزيدا من االستخدام التكنولوجي في بيئة العمل في الشركتين سواء من  .1
ة للخدمة، اواالجهزة المساعدة في تنفيذ العمل او من خالل تكنولوجيا لخالل االجهزة المشغ

 .المعلومات

بيئة العمل في المؤسسة، العمل على توظيف مزيدا من استخدام االدوات التقنية في العمل لتحسين  .2
 . في الشركتينبيعة الوظيفة ومواصفاتهاوط
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يادة فوائد الموظفين، وان يتم استخدام ان يتم استغالل استخدام التكنولوجيا في العمل كعامل لز .3
 .مزيدا من االدوات التقنية في شركة جوال لتحسين تعويضهم ورفع اجورهم

ان يتم االستفادة من استخدام التكنولوجيا في منح الموظفين سلطة اكبر في اتخاذ القرار في تنفيذ  .4
جزء عزيز شعور الموظف بانه العمل في الشركتين، وان يتم استخدام مزيدا من االدوات التقنية لت

 في تفاعل مع الزمالء بشكل غير رسميالخلق فرص  ومن فريق عمل أمام تحقيق االهداف،
 .شركة جوال

ان يتم االستفادة من استخدام االدوات التقنية في العمل للتقليل من ضغط العمل في الشركتين،  .5
ة أقصر، وتعزيز ثقة الموظف في واستخدام مزيدا من االدوات التقنية في النجاز العمل في مد

 .مهارته في شركة بالتل

العمل على استخدام مزيدا من االدوات التقنية في الشركتين لتحسين تدريب الموظفين والعمل على  .6
 .تطويرهم، واالستفادة لعقد مزيدا من الدورات التدريبية في شركة جوال نتيجة لهذا االستخدام

 االدوات التقنية في العمل في الشركتين لتحسين نظرة الموظف العمل على االستفادة من استخدام .7
 .لعمله، و لزيادة انتماء الموظف للمؤسسة والتزامه معها

ان يتم ادخال استخدام االدوات التكنولوجية في العمل بحيث يصل الى جميع الموظفين  .8
ت المسميات الوظيفية والموظفات، بجميع اعمارهم، مستوياتهم التعليمية، سنوات خبرتهم، جميع فئا

وجميع انواع الوظائف، ليتم التحسين من اداء الموظفين واالستفادة من التكنولوجيا في تحسين 
 .رضاهم واندماجهم الوظيفي

ان يتم التركيز على ادخال مزيدا من استخدام االدوات التقنية في تنفيذ العمل في الشركتين للفئات  .9
 .، لتعزيز رضاهم واندماجهم الوظيفي)فني-س ورشةرئي(و) موظف خدمات-إداري(الوظيفية 

ان يتم التركيز على استخدام مزيدا من االدوات التقنية عند الموظفين والموظفات في شركة  .10
 .بالتل للزيادة من تدريبهم، وتحسين طبيعة الوظيفة التي يقمن بها ومواصفاتها

 الموظفات في شركة جوال لتعزيز ان يتم التركيز على استخدام مزيدا من االدوات التقنية عند .11
 .انتمائهن والتزامهن بشكل اكبر مع الشركة

 مزيدا من استخدام االدوات التقنية في تنفيذ العمل في شركة بالتل ان يتم التركيز على ادخال .12
المسمى  وذوي ،)ثانوية عامة او اقل(لفئة للموظفين ذوي المستويات التعليمية االقل وخاصة ل

لتعزيز رضاهم اعلى من التكنولوجيا لتمكينهم من استخدام مستويات ، )فني-ورشةرئيس (الوظيفي 
 .  تحسين تعويضهم واجورهممن خالل التاثير في
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  جداولال
  
  )5-3(جدول رقم 

   مفتاح التصحيح

 الحالة الوسط الحسابي

2.33أقل من   منخفضة  

3.66 _ 2.33من   متوسطة 

3.66أكثر من   مرتفعة 

  
  

  ) الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسةجداول: ل الثالث الفصجداول(
  

  األعداد والنسب المئوية لمتغير الجنس): 6-3(جدول 
  شرآة بالتلل: )1-6-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  82  260  ذكر
  الجنس  18  58  أنثى

 100 318  المجموع
  شرآة جوالل: )2-6-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  لالبدائ  المتغيرات

  62  123  ذكر
  الجنس  38  74  أنثى

 100 197  المجموع
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  األعداد والنسب المئوية لمتغير العمر): 7-3(جدول

  لشركة بالتل): 1-7-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  8  26   سنة25أقل من 
  19  60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من
  27  88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 
  22  69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من
  14  44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 
  10  31   سنة فأكثر 46

  العمر

 100 318  المجموع

  لشركة جوال): 2-7-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  21  42   سنة25أقل من 
  46  91   سنة30 أقل من  سنة إلى25 من
  21  41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 
  9  18   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من
  3  5   سنة فأكثر41من 

  العمر

 100 197  المجموع

  
  األعداد والنسب المئوية لمتغير المستوى التعليمي): 8-3(جدول

  لشركة بالتل): 1-8-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  17  53  ثانوية عامة أو أقل
  32  102  دبلوم

  44  140  بكالوريوس
  7  23  ماجستير فأعلى

  المستوى التعليمي

 100 318  المجموع

  



 
99 

 

  لشركة جوال: )2-8-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  3  6  ثانوية عامة أو أقل
  14  28  دبلوم

  70  138  بكالوريوس
  13  25  ماجستير فأعلى

  المستوى التعليمي

 100 197  المجموع

  
  

  األعداد والنسب المئوية لمتغير سنوات الخبرة: )9-3(جدول
  

   لشرآة بالتل):1-9-3(جدول
 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  18  58   سنوات5اقل من 
  22  70   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من
  48  153   سنة15اقل من  سنوات إلى 10من 
  12  37   سنة فأكثر15من 

  سنوات الخبرة

 100 318  المجموع
  

  لشرآة جوال): 2-9-3(جدول
 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  42  84   سنوات5اقل من 
  41  80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من
  15  30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 
  2  3  ثر سنة فأك15من 

  سنوات الخبرة

 100 197  المجموع
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  لمتغير المسمى الوظيفي والنسب المئوية األعداد): 10-3(جدول
  

   لشرآة بالتل):1-10-3(جدول
 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  2  5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 
  7  22  )مدير دائرة ( 
قائد -مسئول قسم-خدماتاري أو إد مراقب – مشرف-مهندس أول ( 

  )فريق
80  25  

  8  24  )مهندس(
  20  63  )موظف خدمات- إداري(
  38  124  )فني -رئيس ورشة(

  المسمى الوظيفي

 100 318  المجموع

  
  

  لشركة جوال): 2-10-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  1  2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 
  5  9   )مدير دائرة( 
قائد -مسئول قسم- مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول ( 

  )فريق
56  28  

  13  25  )مهندس(
  44  88  )موظف خدمات- إداري(
  9  17  )فني -رئيس ورشة(

ــسمى  المـــ

  الوظيفي

 100 197  المجموع
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  األعداد والنسب المئوية في كال الشركتين لمتغير نوع الوظيفة): 11-3(جدول

  كة بالتللشر): 1-11-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  33  106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 
تعامل مع األجهزة : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية 

  )المشغلة ومزودات الخدمة
87  27  

  35  110  )في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية 
  5  15  )في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور 

  نوع الوظيفة

 100 318  المجموع

  
  لشركة جوال): 2-11-3(جدول

 %النسب المئوية  العدد  البدائل  المتغيرات

  33  66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 
جهزة تعامل مع األ: في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية 

  )المشغلة ومزودات الخدمة
49  25  

  16  31  )في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية 
  26  51  )في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور 

  نوع الوظيفة

 100 197  المجموع
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  الموظفينعددة ل بالنسبدوات التقنيةستخدام لالاد للمستخدمين والنسب المئوية الاالعد): 12-3(جدول

  الكلي

  جوال  بالتيل  

  الوسيلة
عدد 

  المستخدمين

النسبة 

المئوية 

  لالستخدام

عدد 

  المستخدمين

النسبة المئوية 

  لالستخدام

 1.02 2 0.63 2  وال وسيلة
 22.34 44 20.75 66  الحاسوب الثابت
 7.61 15 13.52 43  الحاسوب المحمول
 8.12 16 10.06 32  أجهزة تقنية للفحص

 13.20 26 10.69 34  جهزة المشغلة للخدمةاأل
 18.78 37 9.12 29  أجهزة تقنية متخصصة

 19.29 38 9.12 29  االنترنت
 5.58 11 14.78 47  االيميل

 e-fax  16 5.03 3 1.52ال
 1.02 2 5.66 18 االنترانت

 1.02 2 0.31 1  برامج تنفيذ العمل
 0.51 1 0.31 1  برامج الشؤون اإلدارية

 100.00 197 100.00 318 عالمجمو
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 بالنسبة لفئة المسمى الوظيفي في شركة بالتلالنسب المئوية الستخدام االدوات التقنية ): 13-3(جدول 

  

 المجموع المسمى الوظيفي  

  الوسيلة

( 
رة 
ادا

س 
رئي

 /
رة
إدا

ر 
مدي

 ) 

ة )
ئر
 دا
ير
مد

 ) 

) 
ل 
 أو
س
هند
م

-
ف
شر
 م

–
قب
مرا

 
 

ات
دم
 خ
 او
ري
ادا

-
ل 
ؤو
مس

سم
ق

-
يق
فر

ئد 
قا

( 

س)
هند
(م

 

(
ري
ادا

-
ات
دم
 خ
ف
وظ
م

) 

(
شة
ور

س 
رئي

-
ني
ف

 ) 

 

 170.0 38.0 53.0 15.0 61.0 3.0 0.0 العدد

  لالستخدامالنسبة المئوية
الحاسوب - 1 53.5 30.6 84.1 62.5 76.3 13.6 0.0 بالنسبة للمسمى الوظيفي

 الثابت
 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي

 115.0 25.0 9.0 15.0 39.0 22.0 5.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 36.2 20.2 14.3 62.5 100.048.8 100.0 للمسمى الوظيفي

لحاسوب ا- 2

 المحمول
 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي

 120.0 92.0 4.0 6.0 14.0 3.0 1.0 العدد

ة بالنسبة النسبة المئوي
 37.7 74.2 6.3 25.0 17.5 13.6 20.0 للمسمى الوظيفي

اجهزة - 3

 تقنية للفحص
 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي

 63.0 24.0 7.0 9.0 17.0 5.0 1.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 19.8 19.4 11.1 37.5 21.3 22.7 20.0 للمسمى الوظيفي

االجهزة - 4

المشغلة 

لكليالعدد ا للخدمة  5.0 22.0 80.0 24.0 63.0 124.0 318.0 

 46.0 12.0 10.0 2.0 16.0 4.0 2.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 14.5 9.7 15.9 8.3 20.0 18.2 40.0 للمسمى الوظيفي

اجهزة - 5

تقنية 

 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي متخصصة



 
104 

 

 المجموع المسمى الوظيفي  

لةالوسي   

( 
رة 
ادا

س 
رئي

 /
ر 
مدي
رة
إدا

 ) 

ة )
ئر
 دا
ير
مد

 ) ) 
ل 
 أو
س
هند
م

- 
ف
شر
م

–
قب
مرا

 
 

ري
ادا

ات
دم
 خ
او

-
ل 
ؤو
مس

سم
ق

-
يق
فر

ئد 
قا

( 

س)
هند
(م

 

(
ري
ادا

-
ف 
وظ
م

ات
دم
(خ

 

(
شة
ور

س 
رئي

-
ني
ف

 ) 

 

 163.0 32.0 30.0 15.0 63.0 18.0 5.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 االنترنت- 6 51.3 25.8 47.6 62.5 78.8 81.8 100.0 للمسمى الوظيفي

 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي

 209.0 41.0 51.0 19.0 73.0 20.0 5.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 االيميل- 7 65.7 33.1 81.0 79.2 91.3 90.9 100.0 للمسمى الوظيفي

 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي

 112.0 11.0 27.0 3.0 50.0 16.0 5.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 e-faxال- 8 35.2 8.9 42.9 12.5 62.5 72.7 100.0 للمسمى الوظيفي

 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي

 122.0 20.0 24.0 9.0 50.0 15.0 4.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
سمى الوظيفيللم  االنترانت- 9 38.4 16.1 38.1 37.5 62.5 68.2 80.0 

 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي

 135.0 26.0 28.0 10.0 52.0 15.0 4.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 42.5 21.0 44.4 41.7 65.0 68.2 80.0 للمسمى الوظيفي

برامج - 10

 تنفيذ العمل
 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي 

 88.0 4.0 18.0 5.0 42.0 15.0 4.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 27.7 3.2 28.6 20.8 52.5 68.2 80.0 للمسمى الوظيفي

برامج - 11

الشؤون 

االدارية 

وخدمات 

 الموظفين
 318.0 124.0 63.0 24.0 80.0 22.0 5.0 العدد الكلي
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  جوالمسمى الوظيفي في شركة  بالنسبة لفئة المئوية الستخدام االدوات التقنيةالنسب ال): 14-3(جدول 

 المجموع المسمى الوظيفي  

  الوسيلة

( 
رة 
ادا

س 
رئي

 / رة
إدا

ر 
مدي

 ) 

ة )
ئر
 دا
ير
مد

 ) ) 
ل 
 أو
س
هند
م

- 
ف
شر
م

–
قب
مرا

 
ات 
دم
 خ
 او
ري
ادا

-
سم
ل ق
ؤو
مس

-
ائد
ق

يق
فر

س) )
هند
(م

 

(
ري
ادا

-
ف 
وظ
م

ات
دم
(خ

 

ة)
رش
 و
س
رئي

-
ني
( ف

 

 

 102.0 6.0 65.0 3.0 24.0 3.0 1.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
الحاسوب - 1 51.8 35.3 73.9 12.0 42.9 33.3 50.0 للمسمى الوظيفي

 الثابت
 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 92.0 9.0 13.0 24.0 36.0 9.0 1.0 العدد

لنسبة النسبة المئوية با
.100 50.0 للمسمى الوظيفي

0 64.3 96.0 14.8 52.9 46.7 
الحاسوب - 2

 المحمول
 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 33.0 11.0 2.0 11.0 8.0 1.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 16.8 64.7 2.3 44.0 14.3 11.1 0.0 للمسمى الوظيفي

اجهزة تقنية - 3

 للفحص
 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 29.0 4.0 4.0 8.0 10.0 3.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 14.7 23.5 4.5 32.0 17.9 33.3 0.0 للمسمى الوظيفي

االجهزة - 4

المشغلة للخدمة
 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 32.0 2.0 9.0 8.0 10.0 3.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 16.2 11.8 10.2 32.0 17.9 33.3 0.0 للمسمى الوظيفي

اجهزة تقنية - 5

 متخصصة
 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 121.0 8.0 41.0 23.0 41.0 8.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 االنترنت- 6 61.4 47.1 46.6 92.0 73.2 88.9 0.0 للمسمى الوظيفي

 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي
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 المجموع المسمى الوظيفي  

  الوسيلة

( 
رة 
ادا

س 
رئي

 / رة
إدا

ر 
مدي

 ) 

ة )
ئر
 دا
ير
مد

 ) ) 
ل 
 أو
س
هند
م

- 
ف
شر
م

–
قب
مرا

 
ات 
دم
 خ
 او
ري
ادا

-
سم
ل ق
ؤو
مس

-
ائد
ق

يق
فر

س) )
هند
(م

 

(
ري
ادا

-
ف 
وظ
م

ات
دم
(خ

 

(
شة
ور

س 
رئي

-
ني
ف

 
)  

 140.0 12.0 52.0 23.0 45.0 8.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 االيميل- 7 71.1 70.6 59.1 92.0 80.4 88.9 0.0 للمسمى الوظيفي

 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 50.0 2.0 14.0 6.0 22.0 6.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 e-faxال- 8 25.4 11.8 15.9 24.0 39.3 66.7 0.0 للمسمى الوظيفي

 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 61.0 1.0 19.0 9.0 26.0 6.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 االنترانت- 9 31.0 5.9 21.6 36.0 46.4 66.7 0.0 للمسمى الوظيفي

 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي

 98.0 6.0 33.0 19.0 34.0 6.0 0.0 العدد

النسبة المئوية بالنسبة 
 49.7 35.3 37.5 76.0 60.7 66.7 0.0 للمسمى الوظيفي

برامج - 10

 العملتنفيذ 
 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي 

 31.0 2.0 12.0 1.0 13.0 3.0 0.0 العدد

المئوية بالنسبة النسبة 
 15.7 11.8 13.6 4.0 23.2 33.3 0.0 للمسمى الوظيفي

برامج - 11

الشؤون 

االدارية 

وخدمات 

 الموظفين
 

 197.0 17.0 88.0 25.0 56.0 9.0 2.0 العدد الكلي
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  ) نتائج التحاليل االحصائيةجداول: صل الرابع الفجداول( 

اثر استخدام التكنولوجيا على بيئة العمل في المؤسسة من وجهة نظر موظفي شركة ): 1-4(جدول

  التصاالت االرضية الفلسطينية بالتل وشركة االتصاالت الخلوية جوال كل على حدى، والفروق بينهماا

  جوال  بالتيل الفقرة

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

الوسط 

 سابيالح

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

يساهم في إتباعك  .1

للقواعد والقوانين 

  في تنفيذ عملك

4.27 0.67 34.03 0.00 4.37 0.62 30.90 0.00 -1.64 513 0.10 

يزيد من مشاركتك  .2

الشعور بالفخر في 

 انجاز العمل
4.27 0.71 32.05 0.00 4.26 0.65 27.38 0.00 0.15 513 0.88 

يساهم في تشجيعك  .3

على المبادرة في 

 العمل
4.15 0.72 28.66 0.00 4.23 0.69 25.07 0.00 -1.16 513 0.25 

يساهم في تطبيقك  .4

  للعمل بطرق أفضل 
4.37 0.65 37.91 0.00 4.34 0.65 29.04 0.00 0.58 513 0.56 

يعزز لديك الحرص  .5

  جاز العملعلى ان
4.27 0.67 33.79 0.00 4.21 0.68 24.98 0.00 0.99 513 0.32 

يساهم في تحفيز  .6

الخلق واإلبداع في 

  تنفيذ عملك

4.18 0.76 27.52 0.00 4.07 0.78 19.27 0.00 1.58 513 0.11 

يؤثر في الشعور  .7

بان الموظف هو من 

أهم ممتلكات 

  المؤسسة

3.80 1.03 13.92 0.00 3.82 1.02 11.26 0.00 -0.17 513 0.87 

يحسن من عملية  .8

التواصل واالتصال 

  في المؤسسة

4.23 0.78 28.34 0.00 4.19 0.82 20.31 0.00 0.62 513 0.53 

 0.85 513 0.19 0.00 34.72 0.48 4.19 0.00 39.81 0.54 4.19 بيئة العمل في المؤسسة
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من وجهة نظر موظفي  )يض واالجورالتعو(الفوائد  استخدام التكنولوجيا على اثر): 2-4(جدول

  والفروق بينهمابالتل وشركة االتصاالت الخلوية جوال كل على حدى، كة االتصاالت االرضية شر

  

  جوال  بالتيل الفقرة

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  بةالمحسو

مستوى 

  الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

يزيد من فرص  .1

المكافأة على انجاز 

  العمل الجيد

3.70 1.03 12.17 0.00 4.00 0.89 15.73 0.00 -3.37 513 *0.00 

 يؤثر في زيادة راتبك .2
  

3.00 1.09 0.00 1.00 3.53 1.14 6.49 0.00 -5.23 513 *0.00 

يساهم في الحصول  .3

 على ترقية
2.92 1.10 -1.27 0.20 3.51 1.02 6.96 0.00 -6.03 513 *0.00 

يحسن من ظروف  .4

  العمل التي تعمل بها
3.61 0.98 11.02 0.00 3.79 0.99 11.13 0.00 -2.01 513 *0.04 

يعزز من شعورك  .5

  باألمان الوظيفي
3.18 1.09 2.97 0.00 3.65 1.08 8.55 0.00 -4.79 513 *0.00 

يزيد من تمتعك بحق  .6

  اإلجازات
3.35 1.03 6.01 0.00 3.68 1.10 8.65 0.00 -3.45 513 *0.00 

يساهم في إتاحة  .7

فرص العمل 

اإلضافي بعد ساعات 

  الدوام 

3.22 1.10 3.62 0.00 3.60 1.22 6.93 0.00 -3.66 513 *0.00 

تعويض ال(الفوائد 

  )واألجور
3.28 0.75 6.76 0.00 3.68 0.79 12.13 0.00 5.74 513 *0.00 
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من وجهة نظر موظفي السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار  استخدام التكنولوجيا على اثر): 3-4(جدول

  والفروق بينهمابالتل وشركة االتصاالت الخلوية جوال كل على حدى، كة االتصاالت االرضية شر

  جوال  بالتيل رةالفق

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

يعزز الشعور بأنك  .1

جزء من فريق 

عمل أمام تحقيق 

  األهداف

4.08 0.73 26.36 0.00 4.23 0.68 25.37 0.00 -2.29 513 *0.02 

يساهم في  .2

االستفادة من 

مهارتك وخبراتك 

  في العمل

4.10 0.73 26.73 0.00 4.08 0.72 20.95 0.00 0.32 513 0.75 

يخلق فرص  .3

للتفاعل مع الزمالء 

  بشكل رسمي 

4.04 0.74 25.01 0.00 4.09 0.87 17.57 0.00 -0.68 513 0.50 

يخلق فرص  .4

للتفاعل مع الزمالء 

  بشكل غير رسمي

3.65 0.91 12.69 0.00 3.84 0.97 12.14 0.00 -2.30 513 *0.02 

يقلل من روتين  .5

 العمل
  

3.69 1.01 12.18 0.00 3.75 1.09 9.64 0.00 -0.61 513 0.54 

يساهم في اتخاذ  .6

ر المناسب القرا

  للعمل

3.89 0.88 18.03 0.00 4.00 1.01 13.96 0.00 -1.35 513 0.18 

يساهم في القيام  .7

بالعمل المطلوب 

دون الحاجة 

  إلشراف ومراقبة

3.78 0.94 14.91 0.00 3.77 1.05 10.30 0.00 0.13 513 0.90 

 0.17 513 1.38 0.00 22.10 0.61 3.97 0.00 26.50 0.60 3.89 السلطة الممنوحة
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كة االتصاالت من وجهة نظر موظفي شرضغط العمل  استخدام التكنولوجيا على اثر: )4-4(جدول 

  والفروق بينهمابالتل وشركة االتصاالت الخلوية جوال كل على حدى، االرضية 

  

  جوال  بالتيل الفقرة

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

يساهم في تقليل  .1

  الشعور باإلجهاد 
3.73 1.03 12.60 0.00 3.58 1.21 6.76 0.00 -0.15 513 0.88 

يساهم في تقليل  .2

  ضغط العمل
3.64 0.99 11.65 0.00 3.72 1.16 8.65 0.00 0.62 513 0.53 

يؤدي إلى انجاز  .3

  العمل بمدة اقصر
4.03 0.84 22.02 0.00 3.74 1.12 9.25 0.00 2.69 513 *0.01 

يعزز عندك الثقة  .4

في مهارتك 

  خبراتك

4.02 0.76 24.13 0.00 3.79 1.00 11.16 0.00 2.62 513 *0.01 

يؤثر في زيادة  .5

  الثقة في خبراتك
3.94 0.87 19.28 0.00 3.80 1.16 9.60 0.00 0.90 513 0.37 

يساعد في خلق  .6

فرص للتغيير 

الدوري في تنفيذ 

  الواجبات

3.74 0.88 15.12 0.00 3.82 0.97 11.95 0.00 -0.59 513 0.55 

يخلق فضاءات  .7

أوسع في جو 

  العمل 

3.74 0.90 14.68 0.00 3.87 0.91 13.38 0.00 0.25 513 0.80 

 0.25 513 1.14 0.00 12.99 0.82 3.76 0.00 22.33 0.67 3.84  ضغط العمل
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بالتل كة االتصاالت االرضية اثر استخدام التكنولوجيا على التدريب والتطوير من وجهة نظر موظفي شر): 5- 4(جدول

هماوشركة االتصاالت الخلوية جوال كل على حدى، والفروق بين  

 

  جوال  بالتيل الفقرة

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

ى مستو

  الداللة

يخلق فرص  .1

لمزيد من 

الدورات 

 التدريبية

3.68 1.07 11.29 0.00 3.99 1.03 13.59 0.00 -3.34 513 *0.00 

يساهم في خلق  .2

الفرص إلكسابك 

 مهارات جديدة 
3.97 0.85 20.40 0.00 3.99 0.96 14.50 0.00 -0.22 513 0.82 

يؤثر في زيادة  .3

الفرص لتطوير 

  خبرتك

3.93 0.87 19.14 0.00 3.98 1.02 13.42 0.00 -0.58 513 0.56 

يؤثر في إتاحة  .4

فرص عمل 

  إضافية

3.70 0.96 12.99 0.00 3.86 1.08 11.16 0.00 -1.75 513 0.08 

يقلل من تعارض  .5

عملك مع فرصة 

  التدريب

3.61 0.92 11.86 0.00 3.69 1.15 8.34 0.00 -0.78 513 0.43 

 0.09 513 1.71 0.00 14.46 0.88 3.90 0.00 18.71 0.74 3.78  التدريب والتطوير
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من وجهة نظر موظفي طبيعة الوظيفة ومواصفاتها  استخدام التكنولوجيا على اثر): 6-4(جدول

  والفروق بينهما بالتل وشركة االتصاالت الخلوية جوال كل على حدى، ركة االتصاالت االرضيةش

  

 جوال بالتيل الفقرة

ين للفروق ب) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 tقيمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

يعزز شعورك بتحقيق  .1

  االنجاز في عملك
4.12 0.75 26.66 0.00 4.12 0.87 18.18 0.00 -0.08 513 0.94 

يجعلك تستخدم  .2

أساليب جديدة أفضل 

  في العمل 

4.01 0.79 22.84 0.00 4.06 0.82 18.20 0.00 -0.71 513 0.48 

يزيد من تنوع  .3

المصادر الالزمة 

  لتنفيذ العمل

3.94 0.83 20.03 0.00 4.01 0.80 17.67 0.00 -0.91 513 0.36 

هم في وضوح يسا .4

المهمات التي تقوم 

  بها

3.95 0.82 20.55 0.00 3.98 0.87 15.83 0.00 -0.39 513 0.69 

يساعد في تحقيق  .5

  أهداف الجودة 
3.98 0.83 20.89 0.00 3.98 1.03 13.35 0.00 -0.02 513 0.98 

يجعلك تستغل  .6

مهاراتك وإمكانياتك 

بشكل فعال في 

  وظيفتك

4.12 0.74 27.14 0.00 4.12 0.81 19.55 0.00 -0.03 513 0.97 

يزيد من الحرص على  .7

معالجة المشاكل التي 

تواجهها في عملك 

  من خالل وظيفتك

3.98 0.77 22.60 0.00 4.02 0.81 17.57 0.00 -0.52 513 0.60 

يساهم في تحديد  .8

  دورك في العمل
3.92 0.78 20.93 0.00 3.92 0.89 14.52 0.00 -0.05 513 0.96 

وع يساعد في تن .9

المهمات التي تقوم 

  بها

3.92 0.83 19.77 0.00 3.94 0.82 16.12 0.00 -0.30 513 0.76 

 0.65 513 0.46 0.00 24.10 0.59 4.02 0.00 29.73 0.59 3.99 طبيعة الوظيفة ومواصفاتها

 



 
113 

 

من وجهة نظر موظفي االنتماء وااللتزام مع المؤسسة  استخدام التكنولوجيا على اثر ):7-4(جدول

  والفروق بينهما بالتل وشركة االتصاالت الخلوية جوال كل على حدى، ة االتصاالت االرضيةركش
 

  جوال  بالتيل الفقرة

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

الوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

يساهم في تنفيذ  1

العمل في الوقت 

  المحدد

4.19 0.72 29.63 0.00 4.13 0.72 21.94 0.00 1.04 513 0.30 

يزيد من حرصك  2

على المحافظة 

على ممتلكات 

  المؤسسة 

4.04 0.78 23.84 0.00 4.06 0.70 21.13 0.00 -0.17 513 0.86 

يحفزك لبذل الجهد  3

في حل المشاكل 

التي تواجهك في 

  تنفيذ عملك

4.11 0.75 26.46 0.00 3.98 0.82 16.76 0.00 1.81 513 0.07 

يحفزك للقيام  4

بأكثر مما يتطلبه 

العمل أحيانا 

  إلكمال المهمة

4.08 0.80 24.08 0.00 4.06 0.85 17.51 0.00 0.39 513 0.70 

يجعل عملك في  5

المؤسسة جزءا 

  من حياتك

3.96 0.84 20.53 0.00 4.02 0.90 15.82 0.00 -0.68 513 0.50 

يعزز تمسكك  6

بعملك وعدم 

استغناءك عنه 

  بسهولة

3.93 0.92 18.06 0.00 3.96 0.97 13.94 0.00 -0.36 513 0.72 

االنتماء وااللتزام مع 

  المؤسسة
4.05 0.60 31.49 0.00 4.03 0.60 24.01 0.00 0.40 513 0.69 
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من وجهة نظر نظرة الموظف لعمله في المؤسسة  استخدام التكنولوجيا على اثر): 8-4(جدول

والفروق جوال كل على حدى،   بالتل وشركة االتصاالت الخلويةركة االتصاالت االرضيةموظفي ش

 بينهما

 جوال بالتيل الفقرة

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

موظفي شركة بالتيل أراء 

  وموظفي شركة جوال

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 tقيمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

يعزز عندك الشعور  1

بأنك جزء من 

  المؤسسة

4.12 0.83 24.02 0.00 4.19 0.80 20.83 0.00 -0.94 513 0.35 

يساهم في منحك  2

الشعور باالفتخار 

  بالعمل الذي تقوم به

4.13 0.81 24.75 0.00 4.11 0.87 17.98 0.00 0.23 513 0.82 

يساهم في زيادة  3

  انتماءك للمؤسسة
4.04 0.85 21.96 0.00 3.96 0.94 14.34 0.00 0.95 513 0.34 

لدفاع يحفز عندك ا 4

  عن المؤسسة 
4.02 0.85 21.45 0.00 4.08 0.88 17.16 0.00 -0.69 513 0.49 

يساهم في التغلب  5

على المصاعب في 

  فترات األزمات

4.03 0.74 24.86 0.00 3.98 0.95 14.51 0.00 0.73 513 0.46 

يؤثر في تعاملك مع  6

الزمالء وكأنك جزء 

  من عائلة كبيرة

4.08 0.89 21.73 0.00 4.08 0.92 16.55 0.00 0.01 513 0.99 

نظرة الموظف لعمله 

 في الشركة
4.07 0.67 28.51 0.00 4.07 0.69 21.65 0.00 0.07 513 0.95 
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من وجهة مجتمعة متغيرات الرضا واالندماج الوظيفي  استخدام التكنولوجيا على اثر): 9-4(جدول

جوال كل على حدى،  تصاالت الخلوية بالتل وشركة االركة االتصاالت االرضيةنظر موظفي ش

 والفروق بينهما

  
  جوال  بالتيل المجال

للفروق بين ) t(نتائج اختبار 

أراء موظفي شركة بالتيل 

  وموظفي شركة جوال

 العوامل  
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  tقيمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

بيئة العمل في 

 المؤسسة
4.19 0.54 39.81 0.00 4.19 0.48 34.72 0.00 0.19 513 0.85 

التعويض (الفوائد 

  )واألجور
3.28 0.75 6.76 0.00 3.68 0.79 12.13 0.00 5.74 513 *0.00 

 0.17 513 1.38 0.00 22.10 0.61 3.97 0.00 26.50 0.60 3.89 حةالسلطة الممنو

 0.25 513 1.14 0.00 12.99 0.82 3.76 0.00 22.33 0.67 3.84  ضغط العمل

 0.09 513 1.71 0.00 14.46 0.88 3.90 0.00 18.71 0.74 3.78  التدريب والتطوير

ضا الوظيفي
ت الر

متغيرا
  

طبيعة الوظيفة 

  ومواصفاتها
3.99 0.59 29.73 0.00 4.02 0.59 24.10 0.00 0.46 513 0.65 

االنتماء وااللتزام 

  مع المؤسسة
ت  0.69 513 0.40 0.00 24.01 0.60 4.03 0.00 31.49 0.60 4.05

متغيرا

نظرة الموظف االندماج 

 لعمله في الشركة
4.07 0.67 28.51 0.00 4.07 0.69 21.65 0.00 0.07 513 0.95 

 

 

 

 

  

  

  

  



 
116 

 

  شركة بالتلق في مستويات استخدام التكنولوجيا عند العاملين فيالفرو): 1-10-4(جدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 138.26 5 691.29 بين المجموعات
 4.75 312 1481.86 داخل المجموعات

  317 2173.15 المجموع

29.11 
 

0.00 
 

  

  

 ، في استخدام وسائل التكنولوجيا في شركة بالتلالفروق بين فئات الموظفين): 2-10-4(جدول 

  حسب اختبار شيفيه

  المسمى الوظيفي 
الفروق في 

 األوساط الحسابية
 مستوى الداللة

 0.108 3.057-  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.015 2.039-  )مدير دائرة ( 

- مراقب إداري أو خدمات    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.000 1.820-  )قائد فريق-مسئول قسم

 0.993 0.357-  )مهندس(

  )موظف خدمات-إداري(

 0.001 1.522  )فني -رئيس ورشة(

 0.001 4.579-  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.000 3.561-  )مدير دائرة ( 

- خدمات  مراقب إداري أو   – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.000 3.342-  )قائد فريق-مسئول قسم

 0.012 1.879-  )مهندس(

  )فني -رئيس ورشة(

 0.001 1.522-  )موظف خدمات-إداري(
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حسب شركة بالتل الفروق في مستوى استخدام التكنولوجيا عند العاملين في ): 3-10-4(جدول

  المتوسطات الحسابية
المعياريةاالنحرافات  المتوسط الحسابي العدد  المسمى الوظيفي   

 2 7 5)مدير إدارة / رئيس إدارة ( 
 2 6 22)مدير دائرة ( 
مسئول - مراقب إداري أو خدمات– مشرف-مهندس أول ( 
)قائد فريق- قسم

80 6 2 

 2 5 24)مهندس(
 2 4 63)موظف خدمات-إداري(
 2 3 124)فني - رئيس ورشة(

 3 4 318المجموع

  

  

  

  

   شركة جوالتويات استخدام التكنولوجيا عند العاملين فيالفروق في مس): 1-11-4(جدول 

 مصدر التباين
مجموع 
درجات الحرية المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 47.41 5 237.07 بين المجموعات
 4.05 191 773.92 داخل المجموعات

  196 1010.99 المجموع

11.70 
 

0.00 
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 ، في استخدام وسائل التكنولوجيا في شركة جوالالفروق بين فئات الموظفين): 2-11-4(جدول 

  حسب اختبار شيفيه

  المسمى الوظيفي 
الفروق في 

 األوساط الحسابية
 مستوى الداللة

 0.858 2.000  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.001 3.222-  )مدير دائرة ( 

- مراقب إداري أو خدمات    – مشرف -هندس أول   م( 
 0.000 1.804-  )قائد فريق-مسئول قسم

 0.000 2.400-  )مهندس(

  )موظف خدمات-إداري(

 0.882 0.706-  )فني -رئيس ورشة(

  

  

  

  

حسب شركة جوال الفروق في مستوى استخدام التكنولوجيا عند العاملين في ): 3-11-4(جدول

  المتوسطات الحسابية
 االنحرافات المعيارية متوسط الحسابيال العدد  المسمى الوظيفي 

 0 1 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 3 6 9  )مدير دائرة ( 

مـسئول  - مراقب إداري أو خـدمات     – مشرف -مهندس أول   ( 
 2 5 56  )قائد فريق-قسم

 1 5 25  )مهندس(

 2 3 88  )موظف خدمات-إداري(

 2 4 17  )فني -رئيس ورشة(

 2 4 197  المجموع
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  الفروق في تأثير التكنولوجيا على ابعاد الرضا الوظيفي في شركة بالتل تعزى إلى متغير الجنس): 1- 12-4(دول ج

 العدد الجنس المجال
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
بيئة العمل في  0.67 316 0.42 0.52 4.20 260 ذكر

    0.60 4.17 58 أنثى المؤسسة
التعويض (الفوائد  0.10 316 1.65 0.75 3.25 260 ذكر

)واألجور     0.73 3.43 58 أنثى 
السلطة الممنوحة في  0.47 316 0.72- 0.62 3.88 260 ذكر

    0.49 3.94 58 أنثى اتخاذ القرار
 0.63 316 0.49 0.69 3.83 260 ذكر

 ضغط العمل
    0.54 3.87 58 أنثى
 0.04 316 2.06 0.77 3.74 260 ذكر

 التدريب والتطوير
    0.55 3.96 58 أنثى
طبيعة الوظيفة  0.02 316 2.42 0.62 3.95 260 ذكر

    0.44 4.16 58 أنثى ومواصفاتها
 0.12 316 1.57 0.52 3.81 260 ذكر

 الدرجة الكلية
    0.40 3.92 58 أنثى

  تأثير التكنولوجيا على ابعاد االندماج الوظيفي في شركة بالتل تعزى إلى متغير الجنسالفروق في): 2- 12-4(جدول 

 العدد الجنس المجال
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
االنتماء وااللتزام مع  0.49 316 0.69 0.62 4.04 260 ذكر

    0.48 4.10 58 أنثى المؤسسة

نظرة الموظف لعمله  0.45 316 0.76 0.67 4.06 260 ذكر
    0.66 4.13 58 أنثى في الشركة

 الدرجة الكلية 0.44 316 0.78 0.61 4.05 260 ذكر
    0.51 4.12 58 أنثى
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تعزى  بعاد الرضا الوظيفي في شركة جوالالفروق في تأثير التكنولوجيا على ا): 1-13-4(جدول 

 إلى متغير الجنس

 

 العدد الجنس المجال
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
بيئة العمل في  0.02 195 2.33 0.48 4.25 123 ذكر

    0.47 4.08 74 أنثى المؤسسة
التعويض (الفوائد  0.39 195 0.85 0.76 3.72 123 ذكر

)واألجور     0.83 3.62 74 أنثى 
السلطة الممنوحة في  0.32 195 0.99 0.62 4.00 123 ذكر

    0.60 3.91 74 أنثى اتخاذ القرار
 0.31 195 1.02 0.79 3.81 123 ذكر

 ضغط العمل
    0.87 3.68 74 أنثى
 0.13 195 1.54 0.82 3.98 123 ذكر

 التدريب والتطوير
    0.96 3.78 74 أنثى
طبيعة الوظيفة  0.06 195 1.86 0.56 4.08 123 ذكر

    0.63 3.92 74 أنثى ومواصفاتها
 0.09 195 1.72 0.54 3.97 123 ذكر

 الدرجة الكلية
    0.56 3.83 74 أنثى

 

 تعزى أثير التكنولوجيا على ابعاد االندماج الوظيفي في شركة جوالالفروق في ت): 2-13-4(جدول 

 إلى متغير الجنس
 

 العدد الجنس المجال
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
 قيمة ت

درجات 

 الحرية
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
االنتماء وااللتزام مع  0.04 195 2.03 0.56 4.10 123 ذكر

    0.66 3.92 74 أنثى المؤسسة

نظرة الموظف لعمله  0.20 195 1.28 0.65 4.12 123 ذكر
ثىأن في الشركة  74 3.99 0.75    

 الدرجة الكلية 0.08 195 1.77 0.56 4.11 123 ذكر
    0.65 3.95 74 أنثى
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي من ):1-14-4(جدول رقم 

  ير العمر وجهة نظر الموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل تعزى لمتغ
 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.01 3.14 0.87 5 4.36 بين المجموعات
   0.28 312 86.49 داخل المجموعات

بيئة العمل في 
    317 90.85 المجموع المؤسسة

 0.00 3.73 2.00 5 9.98 بين المجموعات
   0.53 312 166.88 داخل المجموعات

التعويض (الفوائد 
)واألجور     317 176.86 المجموع 

 0.21 1.44 0.51 5 2.55 بين المجموعات
   0.36 312 110.99 داخل المجموعات

السلطة الممنوحة 
    317 113.54 المجموع في اتخاذ القرار

 0.75 0.53 0.24 5 1.19 بين المجموعات
 ضغط العمل   0.45 312 139.97 داخل المجموعات

    317 141.16 المجموع
 0.29 1.25 0.68 5 3.41 بين المجموعات
التدريب والتطوير   0.55 312 170.79 داخل المجموعات

    317 174.21 المجموع
 0.50 0.87 0.31 5 1.54 بين المجموعات

المجموعاتداخل   110.61 312 0.35   
طبيعة الوظيفة 
    317 112.15 المجموع ومواصفاتها

 0.27 1.29 0.32 5 1.62 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.25 312 78.08 داخل المجموعات

    317 79.70 المجموع
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ندماج الوظيفي على الموظفين تأثير التكنولوجيا على االنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في :)2-14-4 ( رقمجدول

 في شركة بالتل  تعزى لمتغير العمر 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.41 1.01 0.36 5 1.80 بين المجموعات
   0.36 312 111.26 داخل المجموعات

االنتماء وااللتزام 
    317 113.06 المجموع مع المؤسسة

 0.63 0.69 0.31 5 1.56 بين المجموعات
   0.45 312 140.95 داخل المجموعات

نظرة الموظف 
    317 142.50 المجموع لعمله في الشركة

 0.57 0.78 0.27 5 1.36 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.35 312 109.28 داخل المجموعات

    317 110.65 المجموع
تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في :)3-14-4 ( رقمجدول

العمر   من وجهة نظر الموظفين في شركة بالتل  تعزى لمتغير  

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد  العمر   المجال

 0.65 3.97 26   سنة25أقل من 

 0.49 4.16 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.57 4.19 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.52 4.13 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.45 4.43 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.44 4.26 31   سنة فأكثر 46

 ي المؤسسةبيئة العمل ف

 0.54 4.19 318  المجموع

 0.83 3.57 26   سنة25أقل من 

 0.67 3.37 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.73 3.05 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.82 3.38 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.57 3.43 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.78 3.11 31   سنة فأكثر 46

 )التعويض واألجور(الفوائد 

 0.75 3.28 318  المجموع

 0.59 3.68 26   سنة25أقل من 

 0.46 3.96 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

السلطة الممنوحة في اتخاذ 
 القرار

 0.66 3.88 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 
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 0.65 3.88 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.48 4.03 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.66 3.79 31   سنة فأكثر 46

 0.60 3.89 318  المجموع

 0.67 3.81 26   سنة25أقل من 

 0.58 3.84 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.73 3.84 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.72 3.77 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.64 3.97 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.60 3.79 31   سنة فأكثر 46

 ضغط العمل

 0.67 3.84 318  المجموع

 0.76 3.92 26   سنة25أقل من 

 0.65 3.86 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.79 3.69 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.75 3.74 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.68 3.93 44   سنة45قل من  سنة إلى أ41من 

 0.80 3.63 31   سنة فأكثر 46

 التدريب والتطوير

 0.74 3.78 318  المجموع

 0.61 3.96 26   سنة25أقل من 

 0.42 4.11 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.66 3.98 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.71 3.92 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.52 4.04 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.50 3.92 31   سنة فأكثر 46

 طبيعة الوظيفة ومواصفاتها

 0.59 3.99 318  المجموع

 0.61 3.82 26   سنة25أقل من 

 0.39 3.88 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.54 3.77 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.55 3.80 69  نة س40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.43 3.97 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.46 3.75 31   سنة فأكثر 46

 الدرجة الكلية

 0.50 3.83 318  المجموع
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تأثير التكنولوجيا على االندماج األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في :)4-14-4 ( رقمجدول

  العمر  شركة بالتل تعزى لمتغيرالوظيفي من وجهة نظر الموظفين في

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد العمر  المجال

 0.63 3.98 26   سنة25أقل من 

 0.54 4.08 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.62 4.06 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.58 3.99 69  سنة 40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.49 4.21 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.74 3.96 31   سنة فأكثر 46

االنتماء وااللتزام مع 
 المؤسسة

 0.60 4.05 318  المجموع

 0.66 4.06 26   سنة25أقل من 

 0.60 3.98 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.70 4.09 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.58 4.07 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.74 4.22 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.82 4.01 31   سنة فأكثر 46

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.67 4.07 318  المجموع

 0.63 4.02 26   سنة25أقل من 

 0.54 4.03 60   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.61 4.08 88   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.55 4.03 69   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.54 4.21 44   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.75 3.98 31   سنة فأكثر 46

 الدرجة الكلية

 0.59 4.06 318  المجموع
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في من وجهة نظر تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظينتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في :)1-15-4 ( رقمجدول

  العمر  الموظفين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال تعزى لمتغير
 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.62 0.66 0.15 4 0.61 بين المجموعات
لمجموعاتداخل ا  44.44 192 0.23   

بيئة العمل في 
    196 45.05 المجموع المؤسسة

 0.68 0.58 0.36 4 1.46 بين المجموعات
   0.62 192 119.73 داخل المجموعات

التعويض (الفوائد 
)واألجور     196 121.19 المجموع 

 0.07 2.17 0.80 4 3.18 بين المجموعات
   0.37 192 70.50 داخل المجموعات

السلطة الممنوحة 
    196 73.68 المجموع في اتخاذ القرار

 0.27 1.32 0.88 4 3.52 بين المجموعات
 ضغط العمل   0.67 192 128.58 داخل المجموعات

    196 132.10 المجموع
 0.12 1.85 1.39 4 5.56 بين المجموعات
التدريب والتطوير   0.75 192 144.57 داخل المجموعات

    196 150.13 المجموع
 0.53 0.79 0.28 4 1.11 بين المجموعات
   0.35 192 67.56 داخل المجموعات

طبيعة الوظيفة 
    196 68.68 المجموع ومواصفاتها

 0.25 1.36 0.41 4 1.64 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.30 192 57.89 داخل المجموعات

    196 59.53 المجموع
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تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي من وجهة نظر نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في :)2-15-4 ( رقمجدول

العمر  الموظفين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال تعزى لمتغير  

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

اللة مستوى الد
 اإلحصائية

 0.27 1.29 0.47 4 1.87 بين المجموعات
   0.36 192 69.61 داخل المجموعات

االنتماء وااللتزام 
    196 71.48 المجموع مع المؤسسة

 0.77 0.46 0.22 4 0.88 بين المجموعات
   0.48 192 93.05 داخل المجموعات

نظرة الموظف 
    196 93.93 المجموع لعمله في الشركة

 0.59 0.71 0.25 4 1.01 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.36 192 68.92 داخل المجموعات

    196 69.94 المجموع
تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في :)3-15-4 ( رقمجدول

العمر ة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال تعزى لمتغيرمن وجهة نظر الموظفين في شرك  

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد  العمر   المجال

 0.59 4.13 42   سنة25أقل من 

 0.46 4.19 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.47 4.16 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.27 4.35 18   سنة40سنة إلى أقل من  36 من

 0.42 4.18 5  فأكثر سنة 41من 

 بيئة العمل في المؤسسة

 0.48 4.19 197  المجموع

 0.98 3.71 42   سنة25أقل من 

 0.78 3.61 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.69 3.74 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.56 3.87 18  نة س40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.46 3.51 5  فأكثر سنة 41من 

التعويض (الفوائد 
 )واألجور

 0.79 3.68 197  المجموع

 0.54 4.08 42   سنة25أقل من 

 0.66 3.84 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.53 4.14 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.67 3.97 18   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

السلطة الممنوحة في 
 اتخاذ القرار

 0.34 3.86 5  فأكثر سنة 41من 
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 0.61 3.97 197  المجموع

 0.84 3.89 42   سنة25أقل من 

 0.90 3.64 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.70 3.85 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.59 3.94 18   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.40 3.40 5  فأكثر سنة 41من 

 ضغط العمل

 0.82 3.76 197  المجموع

 0.76 3.97 42   سنة25أقل من 

 0.96 3.77 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.84 4.04 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.61 4.21 18   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.93 3.40 5  فأكثر سنة 41من 

 التدريب والتطوير

 0.88 3.90 197  المجموع

 0.60 4.05 42   سنة25أقل من 

 0.62 3.99 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.55 4.10 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.53 3.99 18   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.51 3.64 5  فأكثر سنة 41من 

 الوظيفة طبيعة
 ومواصفاتها

 0.59 4.02 197  المجموع

 0.60 3.97 42  نة س25أقل من 

 0.58 3.84 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.49 4.01 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.39 4.06 18   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.37 3.67 5  فأكثر سنة 41من 

 الدرجة الكلية

 0.55 3.92 197  المجموع
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تأثير التكنولوجيا على االندماج نحرافات المعيارية للفروق في األعداد و المتوسطات الحسابية واال:)4-15-4 ( رقمجدول

  العمر   ى لمتغيرتعزالوظيفي من وجهة نظر الموظفين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال 

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد العمر  المجال

 0.53 4.05 42   سنة25أقل من 

 0.63 4.03 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.53 4.11 41   سنة35 سنة إلى أقل من 31من 

 0.76 3.77 18   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.65 4.30 5  فأكثر سنة 41من 

االنتماء وااللتزام مع 
 المؤسسة

 0.60 4.03 197  المجموع

 0.79 4.04 42   سنة25أقل من 

 0.70 4.03 91   سنة30سنة إلى أقل من  25 من

 0.58 4.19 41   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.66 4.05 18   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.82 4.20 5   سنة فأكثر 46

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.69 4.07 197  المجموع

 0.61 4.04 42   سنة25أقل من 

 0.62 4.03 91   سنة30 سنة إلى أقل من 25 من

 0.51 4.15 41   سنة40 سنة إلى أقل من 36 من

 0.63 3.91 18   سنة45 سنة إلى أقل من 41من 

 0.73 4.25 5   سنة فأكثر 46

 الدرجة الكلية

 0.60 4.05 197  المجموع
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 التكنولوجيا تأثير في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)1-16-4 ( رقمجدول

المستوى التعليمي تعزى إلى على الرضا الوظيفي   

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.44 0.90 0.26 3 0.78 بين المجموعات

   0.29 314 90.07داخل المجموعات
بيئة العمل في 
    317 90.85 المجموع المؤسسة

 0.01 4.29 2.32 3 6.97 بين المجموعات

   0.54 314 169.89داخل المجموعات
التعويض (الفوائد 

    317 176.86 المجموع )واألجور

 0.19 1.61 0.57 3 1.71 بين المجموعات

   0.36 314 111.83داخل المجموعات
السلطة الممنوحة 
    317 113.54 المجموع في اتخاذ القرار

 0.25 1.39 0.62 3 1.85 بين المجموعات

 ضغط العمل   0.44 314 139.31داخل المجموعات

    317 141.16 المجموع

 0.08 2.26 1.23 3 3.68 بين المجموعات

 التدريب والتطوير   0.54 314 170.53داخل المجموعات

    317 174.21 المجموع

 0.10 2.12 0.74 3 2.22 بين المجموعات

   0.35 314 109.93داخل المجموعات
طبيعة الوظيفة 

    317 112.15 المجموع تهاومواصفا

 0.07 2.40 0.60 3 1.79 بين المجموعات

  الدرجة الكلية   0.25 314 77.91داخل المجموعات
    317 79.70 المجموع
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تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلتباين األحادي للفروقنتائج اختبار تحليل ال:)2-16-4 ( رقمجدول

 المستوى التعليمي تعزى إلى على االندماج الوظيفي 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.42 0.94 0.34 3 1.01 ن المجموعاتبي

   0.36 314 112.05داخل المجموعات
االنتماء وااللتزام 
    317 113.06 المجموع مع المؤسسة

 0.13 1.91 0.85 3 2.55 بين المجموعات

   0.45 314 139.95داخل المجموعات
نظرة الموظف 
    317 142.50 المجموع لعمله في الشركة

 0.20 1.54 0.53 3 1.60 بين المجموعات

 الدرجة الكلية   0.35 314 109.04داخل المجموعات

    317 110.65 المجموع
 

 
  

تأثير  في  في آراء موظفي شركة بالتلاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)3-16-4 ( رقمجدول

  المستوى التعليمي   تعزى إلى التكنولوجيا على الرضا الوظيفي

المتوسط الحسابي العدد ى التعليمي المستو  المجال
االنحرافات 
 المعيارية

 0.51 4.17 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.53 4.15 102  دبلوم 

 0.52 4.22 140  بكالوريوس

 0.68 4.33 23  ماجستير فأعلى

 بيئة العمل في المؤسسة

 0.54 4.19 318  المجموع

 0.87 3.01 53  قلثانوية عامة أو أ

 0.77 3.23 102  دبلوم 

 0.65 3.42 140  بكالوريوس

 0.70 3.33 23  ماجستير فأعلى

 )التعويض واألجور(الفوائد 

 0.75 3.28 318  المجموع

 0.66 3.89 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.68 3.79 102  دبلوم 

 0.52 3.94 140  بكالوريوس

 0.43 4.03 23  ماجستير فأعلى

 السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار

 0.60 3.89 318  المجموع
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 0.60 3.94 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.77 3.74 102  دبلوم 

 0.61 3.85 140  بكالوريوس

 0.60 3.94 23  ماجستير فأعلى

 ضغط العمل

 0.67 3.84 318  المجموع

 0.84 3.69 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.90 3.66 102  دبلوم 

 0.57 3.88 140  وسبكالوري

 0.55 3.87 23  ماجستير فأعلى

 التدريب والتطوير

 0.74 3.78 318  المجموع

 0.68 3.95 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.71 3.89 102  دبلوم 

 0.45 4.06 140  بكالوريوس

 0.59 4.11 23  ماجستير فأعلى

 طبيعة الوظيفة ومواصفاتها

 0.59 3.99 318  المجموع

 0.53 3.78 53   أو أقلثانوية عامة

 0.59 3.74 102  دبلوم 

 0.42 3.89 140  بكالوريوس

 0.47 3.94 23  ماجستير فأعلى

  الدرجة الكلية

 0.50 3.83 318  المجموع
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تأثير  في  في آراء موظفي شركة بالتلاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)4-16-4 ( رقمجدول

  المستوى التعليمي  تعزى إلى جيا على االندماج الوظيفي التكنولو

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي  المجال
 0.59 4.14 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.67 3.98 102  دبلوم 

 0.55 4.06 140  بكالوريوس

 0.57 4.12 23  ماجستير فأعلى

االنتماء وااللتزام مع 
 المؤسسة

 0.60 4.05 318  المجموع

 0.57 4.25 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.72 3.98 102 دبلوم 

 0.64 4.08 140  بكالوريوس

 0.83 4.03 23  ماجستير فأعلى

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.67 4.07 318  المجموع

 0.54 4.19 53  ثانوية عامة أو أقل

 0.65 3.98 102  دبلوم 

 0.55 4.07 140  بكالوريوس

 0.63 4.07 23  ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية

 0.59 4.06 318  المجموع

 
 

تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)1-17-4 ( رقمجدول

 المستوى التعليمي تعزى إلى على الرضا الوظيفي 

 لتباينمصدر ا  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.46 0.87 0.20 3 0.60 بين المجموعات

   0.23 193 44.45داخل المجموعات
بيئة العمل في 
    196 45.05 المجموع المؤسسة

 0.17 1.69 1.04 3 3.11 بين المجموعات

   0.61 193 118.08داخل المجموعات
التعويض (الفوائد 

    196 121.19 المجموع )واألجور

 0.21 1.53 0.57 3 1.71 بين المجموعات

   0.37 193 71.97داخل المجموعات
السلطة الممنوحة 
    196 73.68 المجموع في اتخاذ القرار

 ضغط العمل
 0.14 1.83 1.22 3 3.65 بين المجموعات
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   0.67 193 128.45موعاتداخل المج

    196 132.10 المجموع

 0.32 1.18 0.90 3 2.70 بين المجموعات

 التدريب والتطوير   0.76 193 147.43داخل المجموعات

    196 150.13 المجموع

 0.18 1.64 0.57 3 1.71 بين المجموعات

   0.35 193 66.97داخل المجموعات
طبيعة الوظيفة 
    196 68.68 المجموع ومواصفاتها

 0.11 2.07 0.62 3 1.86 بين المجموعات

  الدرجة الكلية   0.30 193 57.68داخل المجموعات
    196 59.53 المجموع

 
 
 

تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)2-17-4 ( رقمجدول

 المستوى التعليمي تعزى إلى اج الوظيفي على االندم

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.64 0.56 0.21 3 0.62 بين المجموعات

   0.37 193 70.86داخل المجموعات
االنتماء وااللتزام 
    196 71.48 المجموع مع المؤسسة

 0.05 2.73 1.27 3 3.82 بين المجموعات

   0.47 193 90.11داخل المجموعات
نظرة الموظف 
    196 93.93 المجموع لعمله في الشركة

 0.20 1.57 0.55 3 1.66 بين المجموعات

 الدرجة الكلية   0.35 193 68.28داخل المجموعات

    196 69.94 المجموع
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في في وجهات نظر موظفي شركة جوال األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق :)3-17-4 ( رقمجدول

  المستوى التعليمي  تعزى إلى تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي 

المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي   المجال
االنحرافات 
 المعيارية

 0.37 4.35 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.46 4.28 28  دبلوم 

 0.48 4.18 138  بكالوريوس

 0.51 4.10 25  ماجستير فأعلى

 بيئة العمل في المؤسسة

 0.48 4.19 197  المجموع

 0.63 4.00 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.68 3.91 28  دبلوم 

 0.82 3.60 138  بكالوريوس

 0.72 3.77 25  ماجستير فأعلى

 )التعويض واألجور(الفوائد 

 0.79 3.68 197  المجموع

 0.46 4.26 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.48 4.14 28  دبلوم 

 0.63 3.93 138  بكالوريوس

 0.66 3.90 25  ماجستير فأعلى

 السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار

 0.61 3.97 197  المجموع

 0.66 4.26 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.67 3.94 28  دبلوم 

 0.85 3.68 138  بكالوريوس

 0.79 3.88 25  ماجستير فأعلى

 ضغط العمل

 0.82 3.76 197  المجموع

 0.58 4.07 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.54 4.16 28  دبلوم 

 0.97 3.83 138  بكالوريوس

 0.66 3.95 25  ماجستير فأعلى

 التدريب والتطوير

 0.88 3.90 197  المجموع

 0.29 4.28 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.43 4.18 28  دبلوم 

 0.63 3.96 138  بكالوريوس

 0.52 4.08 25  ماجستير فأعلى

 صفاتهاطبيعة الوظيفة وموا

 0.59 4.02 197  المجموع
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 0.46 4.20 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.45 4.10 28  دبلوم 

 0.57 3.86 138  بكالوريوس

 0.52 3.95 25  ماجستير فأعلى

  الدرجة الكلية

 0.55 3.92 197  المجموع
 

  

 في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)4-17-4 ( رقمجدول

  المستوى التعليمي  تعزى إلى تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي 

 نحرافات المعياريةاال المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي  المجال
 0.39 4.06 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.43 4.16 28  دبلوم 

 0.62 4.02 138  بكالوريوس

 0.71 3.96 25  ماجستير فأعلى

 االنتماء وااللتزام مع المؤسسة

 0.60 4.03 197  المجموع

 0.59 4.42 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.43 4.35 28  دبلوم 

 0.73 3.99 138  بكالوريوس

 0.64 4.11 25  ماجستير فأعلى

 نظرة الموظف لعمله في الشركة

 0.69 4.07 197  المجموع

 0.47 4.24 6  ثانوية عامة أو أقل

 0.41 4.25 28  دبلوم 

 0.62 4.00 138  بكالوريوس

 0.64 4.04 25  ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية

 0.60 4.05 197  المجموع

 
تأثير التكنولوجيا في في وجهات نظر موظفي شركة بالتل ائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق نت:)1-18-4 ( رقمجدول

  سنوات الخبرة  تعزى إلى على الرضا الوظيفي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.22 1.46 0.42 3 1.25 بين المجموعات
   0.29 314 89.59 داخل المجموعات

بيئة العمل في 
ةالمؤسس     317 90.85 المجموع 

التعويض (الفوائد
 0.04 2.80 1.54 3 4.61 بين المجموعات
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)واألجور   0.55 314 172.24 داخل المجموعات  
    317 176.86 المجموع

مجموعاتبين ال  2.24 3 0.75 2.11 0.10 
   0.35 314 111.30 داخل المجموعات

السلطة الممنوحة 
    317 113.54 المجموع في اتخاذ القرار

 0.07 2.36 1.04 3 3.11 بين المجموعات
 ضغط العمل   0.44 314 138.04 داخل المجموعات

    317 141.16 المجموع
 0.04 2.83 1.53 3 4.59 بين المجموعات

المجموعاتداخل  التدريب والتطوير   0.54 314 169.61 
    317 174.21 المجموع

 0.12 1.96 0.69 3 2.06 بين المجموعات
   0.35 314 110.09 داخل المجموعات

طبيعة الوظيفة 
    317 112.15 المجموع ومواصفاتها

 0.17 1.69 0.42 3 1.27 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.25 314 78.43 داخل المجموعات

    317 79.70 المجموع
 

  
تأثير التكنولوجيا في في وجهات نظر موظفي شركة بالتل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق :)2-18-4 ( رقمجدول

  سنوات الخبرة تعزى إلى  الوظيفيعلى االندماج

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
سوبةالمح  

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.52 0.75 0.27 3 0.80 بين المجموعات
   0.36 314 112.26 داخل المجموعات

االنتماء وااللتزام 
    317 113.06 المجموع مع المؤسسة

 0.82 0.30 0.14 3 0.41 بين المجموعات
   0.45 314 142.09 داخل المجموعات

نظرة الموظف 
    317 142.50 المجموع لعمله في الشركة

 0.75 0.40 0.14 3 0.42 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.35 314 110.22 داخل المجموعات

    317 110.65 المجموع
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 في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)3-18-4 ( رقمجدول

  سنوات الخبرةتعزى إلى لوجيا على الرضا الوظيفي تأثير التكنو
 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخبرة   المجال

 0.58 4.09 58   سنوات5اقل من 

 0.47 4.22 70   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.56 4.20 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.44 4.32 37   سنة فأكثر15من 

 بيئة العمل في المؤسسة

 0.54 4.19 318  المجموع

 0.70 3.51 58   سنوات5اقل من 

 0.74 3.26 70   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.75 3.19 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.75 3.36 37   سنة فأكثر15من 

التعويض (الفوائد 
 )واألجور

 0.75 3.28 318  المجموع

 0.52 3.88 58   سنوات5اقل من 

 0.47 4.03 70   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.63 3.86 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.75 3.75 37   سنة فأكثر15من 

السلطة الممنوحة في اتخاذ 
 القرار

 0.60 3.89 318  المجموع

 0.58 3.88 58   سنوات5اقل من 

 0.55 3.99 70   سنوات10ات إلى أقل من  سنو5 من

 0.70 3.78 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.81 3.69 37   سنة فأكثر15من 

 ضغط العمل

 0.67 3.84 318  المجموع

 0.58 4.00 58   سنوات5اقل من 

 0.68 3.83 70   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.80 3.69 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.79 3.68 37   سنة فأكثر15من 

 التدريب والتطوير

 0.74 3.78 318  المجموع

 0.46 4.08 58   سنوات5اقل من 

 0.50 4.09 70   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.65 3.94 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.69 3.88 37   سنة فأكثر15من 

طبيعة الوظيفة 
 ومواصفاتها

 0.59 3.99 318  جموعالم

 الدرجة الكلية
 0.44 3.91 58   سنوات5اقل من 
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 0.40 3.90 70   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.55 3.78 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.55 3.78 37   سنة فأكثر15من 

 0.50 3.83 318  المجموع
 

 

 في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلية واالنحرافات المعيارية للفروقاألعداد و المتوسطات الحساب:)4-18-4 ( رقمجدول

سنوات الخبرةتعزى إلى تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي   
 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  المجال

 0.55 4.07 58   سنوات5اقل من 

 0.60 4.13 70  سنوات10نوات إلى أقل من  س5 من

 0.60 4.01 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.67 4.08 37   سنة فأكثر15من 

االنتماء وااللتزام مع 
 المؤسسة

 0.60 4.05 318  المجموع

 0.51 4.10 58   سنوات5اقل من 

 0.67 4.11 70  سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.67 4.06 153   سنة15إلى اقل من  سنوات 10من 

 0.90 3.99 37   سنة فأكثر15من 

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.67 4.07 318  المجموع

 0.51 4.09 58   سنوات5اقل من 

 0.60 4.12 70  سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.58 4.03 153   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.73 4.03 37   سنة فأكثر15من 

 الدرجة الكلية

 0.59 4.06 318  لمجموعا
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تأثير التكنولوجيا في في وجهات نظر موظفي شركة جوال نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق :)1-19-4 ( رقمجدول

  سنوات الخبرة  تعزى إلى على الرضا الوظيفي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
حسوبةالم  

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.47 0.84 0.19 3 0.58 بين المجموعات
   0.23 193 44.47 داخل المجموعات

بيئة العمل في 
    196 45.05 المجموع المؤسسة

 0.75 0.40 0.25 3 0.75 بين المجموعات
   0.62 193 120.44 داخل المجموعات

التعويض (الفوائد 
)واألجور     196 121.19 المجموع 

 0.72 0.45 0.17 3 0.52 بين المجموعات
   0.38 193 73.16 داخل المجموعات

السلطة الممنوحة 
    196 73.68 المجموع في اتخاذ القرار

 0.30 1.24 0.83 3 2.50 بين المجموعات
 ضغط العمل   0.67 193 129.60 داخل المجموعات

    196 132.10 المجموع
 0.27 1.32 1.00 3 3.01 بين المجموعات
تطويرالتدريب وال   0.76 193 147.12 داخل المجموعات

    196 150.13 المجموع
 0.16 1.73 0.60 3 1.80 بين المجموعات
   0.35 193 66.88 داخل المجموعات

طبيعة الوظيفة 
    196 68.68 المجموع ومواصفاتها

 0.45 0.89 0.27 3 0.81 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.30 193 58.72 داخل المجموعات

    196 59.53 المجموع
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تأثير التكنولوجيا في في وجهات نظر موظفي شركة جوال نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق :)2-19-4 ( رقمجدول

  سنوات الخبرة  تعزى إلى على االندماج الوظيفي

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.36 1.07 0.39 3 1.17 بين المجموعات
   0.36 193 70.31 داخل المجموعات

االنتماء وااللتزام 
    196 71.48 المجموع مع المؤسسة

 0.77 0.37 0.18 3 0.54 بين المجموعات
   0.48 193 93.39 داخل المجموعات

نظرة الموظف 
    196 93.93 المجموع لعمله في الشركة

 0.53 0.74 0.26 3 0.79 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.36 193 69.15 داخل المجموعات

    196 69.94 المجموع
 

 في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالوقاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفر:)3-19-4 ( رقمجدول

سنوات الخبرةتعزى إلى تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي   
 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخبرة   المجال

 0.51 4.24 84   سنوات5اقل من 

 0.44 4.16 80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.52 4.09 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.19 4.17 3   سنة فأكثر15من 

بيئة العمل في 
 المؤسسة

 0.48 4.19 197  المجموع

 0.88 3.65 84   سنوات5اقل من 

 0.76 3.66 80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.59 3.82 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.30 3.67 3  فأكثر سنة 15من 

التعويض (الفوائد 
 )واألجور

 0.79 3.68 197  المجموع

 0.58 4.01 84   سنوات5اقل من 

 0.67 3.91 80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.58 4.01 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.30 3.90 3   سنة فأكثر15من 

السلطة الممنوحة في 
 اتخاذ القرار

 0.61 3.97 197  المجموع

 ملضغط الع 0.79 3.87 84   سنوات5اقل من 

 0.86 3.63 80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من
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 0.81 3.81 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.62 3.57 3   سنة فأكثر15من 

 0.82 3.76 197  المجموع

 0.83 3.98 84   سنوات5اقل من 

 0.98 3.76 80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.70 4.07 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.12 3.87 3   سنة فأكثر15من 

 التدريب والتطوير

 0.88 3.90 197  المجموع

 0.54 4.12 84   سنوات5اقل من 

 0.66 3.95 80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.53 3.93 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.51 3.70 3   سنة فأكثر15من 

طبيعة الوظيفة 
 ومواصفاتها

 0.59 4.02 197  المجموع

 0.55 3.98 84   سنوات5اقل من 

 0.58 3.84 80   سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.49 3.96 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.29 3.81 3   سنة فأكثر15من 

 الدرجة الكلية

 0.55 3.92 197  المجموع

 
 في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)4-19-4 ( رقمجدول

سنوات الخبرةتعزى إلى تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي   
 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  المجال

 0.54 4.10 84   سنوات5ن اقل م

 0.67 4.02 80  سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.61 3.88 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.29 4.17 3   سنة فأكثر15من 

االنتماء وااللتزام مع 
 المؤسسة

 0.60 4.03 197  المجموع

 0.71 4.12 84   سنوات5اقل من 

 0.69 4.04 80 ت سنوا10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.68 3.99 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.25 4.22 3   سنة فأكثر15من 

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.69 4.07 197  المجموع

 0.58 4.11 84   سنوات5اقل من  الدرجة الكلية
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 0.63 4.03 80  سنوات10 سنوات إلى أقل من 5 من

 0.58 3.94 30   سنة15 سنوات إلى اقل من 10من 

 0.27 4.19 3  سنة فأكثر 15من 

 0.60 4.05 197  المجموع
 

تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)1-20-4 ( رقمجدول

 المسمى الوظيفي  تعزى إلى على الرضا الوظيفي

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.34 1.14 0.33 5 1.64 بين المجموعات

   0.29 312 89.21 داخل المجموعات
بيئة العمل في 
    317 90.85 المجموع المؤسسة

 0.00 4.50 2.38 5 11.89 بين المجموعات

   0.53 312 164.97 داخل المجموعات
التعويض (الفوائد 

    317 176.86 المجموع )واألجور

 0.18 1.54 0.55 5 2.74 بين المجموعات

   0.36 312 110.81 داخل المجموعات
السلطة الممنوحة 
    317 113.54 المجموع في اتخاذ القرار

 0.82 0.44 0.20 5 0.98 بين المجموعات

 ضغط العمل   0.45 312 140.18 داخل المجموعات

    317 141.16 المجموع

 0.01 2.87 1.53 5 7.67 بين المجموعات

 التدريب والتطوير   0.53 312 166.54 داخل المجموعات

    317 174.21 المجموع

 0.14 1.68 0.59 5 2.94 بين المجموعات

   0.35 312 109.22 داخل المجموعات
طبيعة الوظيفة 
    317 112.15 المجموع ومواصفاتها

 0.03 2.46 0.61 5 3.03 بين المجموعات

  يةالدرجة الكل   0.25 312 76.67 داخل المجموعات
    317 79.70 المجموع
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تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)2-20-4 ( رقمجدول

  المسمى الوظيفيتعزى إلى على االندماج الوظيفي 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.76 0.52 0.19 5 0.93 بين المجموعات

   0.36 312 112.13 داخل المجموعات
االنتماء وااللتزام 
    317 113.06 المجموع مع المؤسسة

 0.33 1.15 0.51 5 2.57 بين المجموعات

   0.45 312 139.93 داخل المجموعات
نظرة الموظف 

    317 142.50 المجموع ركةلعمله في الش

 0.49 0.88 0.31 5 1.55 بين المجموعات

 الدرجة الكلية   0.35 312 109.10 داخل المجموعات

    317 110.65 المجموع

 
 في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلة واالنحرافات المعيارية للفروقاألعداد و المتوسطات الحسابي:)3-20-4 ( رقمجدول

  المسمى الوظيفي   تعزى إلى تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي

المتوسط الحسابي العدد  المسمى الوظيفي   المجال
االنحرافات 
 المعيارية

 0.49 4.53 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.41 4.39 22 )مدير دائرة ( 

 مراقـب   – مـشرف  -مهندس أول   ( 
قائـد  -مسئول قـسم  -خدماتإداري أو   

  )فريق
80 4.21 0.59 

 0.58 4.18 24  )مهندس(

 0.51 4.18 63  )موظف خدمات-إداري(

 0.52 4.15 124  )فني -رئيس ورشة(

بيئة العمل في 

 المؤسسة

 0.54 4.19 318  المجموع

 0.50 3.92 5  )مدير إدارة / دارة رئيس إ( 

 0.43 3.28 22  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.65 3.41 80  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.52 3.63 24  )مهندس(

 0.79 3.35 63  )موظف خدمات-إداري(

التعويض (الفوائد 

 )واألجور

 0.82 3.07 124  )فني -رئيس ورشة(
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 0.75 3.28 318  المجموع

 0.33 4.09 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.46 3.88 22  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.51 3.98 80  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.48 4.05 24  )مهندس(

 0.57 3.90 63  )موظف خدمات-إداري(

 0.70 3.79 124  )فني -رئيس ورشة(

سلطة الممنوحة ال

 في اتخاذ القرار

 0.60 3.89 318  المجموع

 0.62 4.26 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.45 3.86 22  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.67 3.84 80  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.60 3.83 24  )مهندس(

 0.69 3.80 63  )موظف خدمات-إداري(

 0.71 3.83 124  )فني -س ورشةرئي(

 ضغط العمل

 0.67 3.84 318  المجموع

 0.76 4.28 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.49 3.77 22  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.62 3.80 80  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.55 4.18 24  )مهندس(

 0.69 3.82 63  )اتموظف خدم-إداري(

 0.86 3.64 124  )فني -رئيس ورشة(

 التدريب والتطوير

 0.74 3.78 318  المجموع

 0.48 4.47 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.47 4.07 22  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.49 4.02 80  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.34 4.10 24  )مهندس(

 0.61 4.04 63  )موظف خدمات-إداري(

 0.69 3.89 124  )فني -رئيس ورشة(

طبيعة الوظيفة 

 ومواصفاتها

 0.59 3.99 318  المجموع

 الدرجة الكلية
 0.44 4.25 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 
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 0.32 3.88 22  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.43 3.88 80  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.35 3.99 24  )مهندس(

 0.52 3.85 63 )موظف خدمات-إداري(

 0.56 3.73 124  )فني -رئيس ورشة(

 0.50 3.83 318  المجموع

 
  وجهات نظر موظفي شركة بالتل فياألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في:)4-20-4 ( رقمجدول

  المسمى الوظيفي  تعزى إلى ى االندماج الوظيفي تأثير التكنولوجيا عل

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي  المجال

 0.51 4.27 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.44 4.08 22  )مدير دائرة ( 

إداري  مراقب   – مشرف -مهندس أول   ( 
  )قائد فريق-ئول قسممس-خدماتأو 

80 4.00 0.53 

 0.60 4.15 24  )مهندس(

 0.61 4.11 63  )موظف خدمات-إداري(

 0.66 4.03 124  )فني -رئيس ورشة(

االنتماء وااللتزام مع 
  المؤسسة

 0.60 4.05 318  المجموع

 0.54 4.33 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.51 4.18 22  )مدير دائرة ( 

إداري  مراقب   – مشرف -ول  مهندس أ ( 
  )قائد فريق-مسئول قسم-خدماتأو 

80 3.95 0.71 

 0.62 4.10 24  )مهندس(

 0.65 4.17 63  )موظف خدمات-إداري(

 0.69 4.06 124  )فني -رئيس ورشة(

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.67 4.07 318  المجموع

 0.51 4.30 5  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.42 4.13 22  )مدير دائرة ( 

إداري  مراقب   – مشرف -مهندس أول   ( 
  )قائد فريق-مسئول قسم-خدماتأو 

80 3.97 0.57 

 الدرجة الكلية

 0.60 4.13 24  )مهندس(
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 0.60 4.14 63  )موظف خدمات-إداري(

 0.63 4.05 124  )فني -رئيس ورشة(

 0.59 4.06 318  المجموع
 
 

تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالللفروقنتائج اختبار تحليل التباين األحادي :)1-21-4 ( رقمجدول

 المسمى الوظيفي  تعزى إلى على الرضا الوظيفي 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.60 0.73 0.17 5 0.85 بين المجموعات
   0.23 191 44.20 داخل المجموعات

بيئة العمل في 
    196 45.05 المجموع المؤسسة

 0.73 0.56 0.35 5 1.75 بين المجموعات
   0.63 191 119.44 داخل المجموعات

التعويض (الفوائد 
)واألجور     196 121.19 المجموع 

 0.29 1.23 0.46 5 2.31 بين المجموعات
   0.37 191 71.37 داخل المجموعات

السلطة الممنوحة 
    196 73.68 المجموع في اتخاذ القرار

 0.07 2.06 1.35 5 6.76 بين المجموعات
 ضغط العمل   0.66 191 125.34 داخل المجموعات

    196 132.10 المجموع
 0.06 2.15 1.60 5 7.99 بين المجموعات
 التدريب والتطوير   0.74 191 142.14 داخل المجموعات

جموعالم  150.13 196    
 0.27 1.28 0.45 5 2.23 بين المجموعات
   0.35 191 66.45 داخل المجموعات

طبيعة الوظيفة 
    196 68.68 المجموع ومواصفاتها

 0.37 1.08 0.33 5 1.64 بين المجموعات
 الدرجة الكلية   0.30 191 57.89 داخل المجموعات

    196 59.53 المجموع
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تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)2-21-4 ( رقملجدو

 المسمى الوظيفيتعزى إلى على االندماج الوظيفي 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.79 0.48 0.18 5 0.88 بين المجموعات
   0.37 191 70.60 داخل المجموعات

االنتماء وااللتزام 
    196 71.48 المجموع مع المؤسسة

 0.45 0.94 0.45 5 2.26 بين المجموعات
   0.48 191 91.67 داخل المجموعات

نظرة الموظف 
    196 93.93 المجموع لعمله في الشركة

 0.66 0.65 0.23 5 1.16 بين المجموعات
ليةالدرجة الك   0.36 191 68.77 داخل المجموعات  

    196 69.94 المجموع
 

 في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)3-21-4 ( رقمجدول

  مى الوظيفي  المستعزى إلى تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي 

المتوسط الحسابي العدد  المسمى الوظيفي   المجال
االنحرافات 
 المعيارية

 0.27 4.31 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.56 4.21 9  )مدير دائرة ( 

 مراقـب   – مـشرف  -مهندس أول   ( 
قائـد  -مسئول قـسم  -خدماتإداري أو   

 )فريق

56 4.19 0.45 

 0.55 4.02 25  )سمهند(

 0.47 4.22 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.46 4.22 17  )فني -رئيس ورشة(

بيئة العمل في 

 المؤسسة

 0.48 4.19 197  المجموع

 0.71 3.79 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.54 3.89 9  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.74 3.62 56  )ائد فريقق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.98 3.51 25  )مهندس(

 0.82 3.72 88  )موظف خدمات-إداري(

الفوائد 

التعويض (

 )واألجور

 0.58 3.82 17  )فني -رئيس ورشة(
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 0.79 3.68 197  المجموع

 0.61 4.00 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.57 4.32 9  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    –رف مش -مهندس أول   ( 
 0.47 3.99 56  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.55 4.09 25  )مهندس(

 0.72 3.87 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.47 4.00 17  )فني -رئيس ورشة(

السلطة 

الممنوحة في 

 اتخاذ القرار

 0.61 3.97 197  المجموع

 0.61 4.00 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.62 4.24 9  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.66 3.81 56  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.61 3.96 25  )مهندس(

 0.98 3.58 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.62 3.94 17  )فني -رئيس ورشة(

 ضغط العمل

 0.82 3.76 197  المجموع

 0.14 4.90 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.54 4.40 9  )رة مدير دائ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.74 3.96 56  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.78 4.06 25  )مهندس(

 1.03 3.73 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.45 4.00 17  )فني -رئيس ورشة(

التدريب 

 والتطوير

 0.88 3.90 197  المجموع

 0.47 3.67 2  )رة مدير إدا/ رئيس إدارة ( 

 0.52 4.22 9  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.51 4.01 56  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.51 4.16 25  )مهندس(

 0.68 3.94 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.41 4.18 17  )فني -رئيس ورشة(

طبيعة الوظيفة 

 ومواصفاتها

 0.59 4.02 197  المجموع

 الدرجة الكلية
 0.42 4.11 2  )مدير إدارة / س إدارة رئي( 
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 0.46 4.21 9  )مدير دائرة ( 

 مراقـب إداري    – مشرف -مهندس أول   ( 
 0.40 3.93 56  )قائد فريق-مسئول قسم-أو خدمات

 0.57 3.97 25  )مهندس(

 0.65 3.84 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.39 4.03 17  )فني -رئيس ورشة(

 0.55 3.92 197  المجموع

 
األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في وجهات نظر موظفي شركة جوال في ):4- 21-4(جدول 

  تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي تعزى إلى المسمى الوظيفي

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي  المجال

 1.30 3.58 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.45 4.17 9  )مدير دائرة ( 

إداري  مراقب   – مشرف -مهندس أول   ( 
  )قائد فريق-مسئول قسم-خدماتأو 

56 4.01 0.47 

 0.55 4.11 25  )مهندس(

 0.72 4.01 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.42 4.10 17  )فني -رئيس ورشة(

االنتماء وااللتزام مع 
  لمؤسسةا

 0.60 4.03 197  المجموع

 0.71 3.67 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.65 4.13 9  )مدير دائرة ( 

إداري  مراقب   – مشرف -مهندس أول   ( 
  )قائد فريق-مسئول قسم-خدماتأو 

56 4.14 0.54 

 0.77 4.07 25  )مهندس(

 0.79 3.98 88  )موظف خدمات-إداري(

 0.43 4.29 17  )ني ف-رئيس ورشة(

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.69 4.07 197  المجموع

 1.00 3.63 2  )مدير إدارة / رئيس إدارة ( 

 0.45 4.15 9  )مدير دائرة ( 

إداري  مراقب   – مشرف -مهندس أول   ( 
  )قائد فريق-مسئول قسم-خدماتأو 

56 4.07 0.45 

 الدرجة الكلية

 0.63 4.09 25  )مهندس(
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 0.70 3.99 88 )موظف خدمات-إداري(

 0.39 4.20 17  )فني -رئيس ورشة(

 0.60 4.05 197  المجموع

 
 
 

تأثير التكنولوجيا  في بالتلفي وجهات نظر موظفي شركة  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)1-22-4 ( رقمجدول

 نوع الوظيفة تعزى إلى على الرضا الوظيفي 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.16 1.73 0.49 3 1.48 بين المجموعات

   0.28 314 89.37داخل المجموعات
بيئة العمل في 
    317 90.85 المجموع المؤسسة

 0.01 3.59 1.95 3 5.86 بين المجموعات

   0.54 314 170.99تداخل المجموعا
التعويض (الفوائد 

    317 176.86 المجموع )واألجور

 0.32 1.18 0.42 3 1.27 بين المجموعات

   0.36 314 112.27داخل المجموعات
السلطة الممنوحة 
    317 113.54 المجموع في اتخاذ القرار

 0.40 0.99 0.44 3 1.33 بين المجموعات

 ضغط العمل   0.45 314 139.83داخل المجموعات

    317 141.16 المجموع

 0.22 1.48 0.81 3 2.42 بين المجموعات

 التدريب والتطوير   0.55 314 171.78داخل المجموعات

    317 174.21 المجموع

 0.20 1.55 0.55 3 1.64 بين المجموعات

   0.35 314 110.51داخل المجموعات
طبيعة الوظيفة 
    317 112.15 المجموع ومواصفاتها

 0.10 2.07 0.52 3 1.55 بين المجموعات

  الدرجة الكلية   0.25 314 78.15داخل المجموعات
    317 79.70 المجموع
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تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة بالتلنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق):2-22-4 ( رقمجدول

  الوظيفة نوعتعزى إلى على االندماج الوظيفي 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.52 0.75 0.27 3 0.80 بين المجموعات

   0.36 314 112.25داخل المجموعات
االنتماء وااللتزام 
    317 113.06 المجموع مع المؤسسة

 0.63 0.57 0.26 3 0.77 بين المجموعات

   0.45 314 141.73داخل المجموعات
نظرة الموظف 

    317 142.50 المجموع ه في الشركةلعمل

 0.65 0.55 0.19 3 0.58 بين المجموعات

 الدرجة الكلية   0.35 314 110.07داخل المجموعات

    317 110.65 المجموع

 
 

  وجهات نظر موظفي شركة بالتل فيت الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق فياألعداد و المتوسطا:)3-22-4 ( رقمجدول

  نوع الوظيفة  تعزى إلى تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي 

 العدد  نوع الوظيفة   المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

 0.57 4.20 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 
في الميدان الداخلي الخـاص بـأجهزة       (فنية  

تعامـل مـع األجهـزة المـشغلة        : الشركة
  )ومزودات الخدمة

87 4.17 0.50 

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو      (فنية  
 0.53 4.17 110  )الصيانة

في مراكز البيـع    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.41 4.49 15  )والمعارض

 بيئة العمل في المؤسسة

 0.54 4.19 318  المجموع
 0.71 3.39 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخـاص بـأجهزة       (فنية  
تعامـل مـع األجهـزة المـشغلة        : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 3.33 0.59 

التعويض (الفوائد 

 )واألجور

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو      (فنية  
  )الصيانة

  
110 3.11 0.87 
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فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.62 3.53 15  )البيع والمعارض

 0.75 3.28 318  المجموع

 0.49 3.93 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مـع األجهـزة المـشغلة       : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 3.90 0.54 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.74 3.82 110  )الزبائن أو الصيانة

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.44 4.08 15  )البيع والمعارض

السلطة الممنوحة في اتخاذ 

 القرار

 0.60 3.89 318  المجموع

 0.65 3.85 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

لخاص بأجهزة  في الميدان الداخلي ا   (فنية  
تعامل مـع األجهـزة المـشغلة       : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 3.75 0.64 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.71 3.87 110  )الزبائن أو الصيانة

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.58 4.02 15  )البيع والمعارض

 ضغط العمل

 0.67 3.84 318  المجموع

 0.61 3.85 106  )ن إدارية، مالية، تسويقشؤو(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مـع األجهـزة المـشغلة       : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 3.71 0.69 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.89 3.72 110  )الزبائن أو الصيانة

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.67 4.05 15  )البيع والمعارض

 التدريب والتطوير

 0.74 3.78 318  المجموع

 طبيعة الوظيفة ومواصفاتها 0.54 4.05 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مـع األجهـزة المـشغلة       : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 3.98 0.47 
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في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.71 3.92 110  )أو الصيانةالزبائن 

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.67 4.19 15  )البيع والمعارض

 0.59 3.99 318  المجموع

 0.46 3.88 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مـع األجهـزة المـشغلة       : الشركة

  )الخدمةومزودات 
87 3.81 0.43 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.59 3.77 110  )الزبائن أو الصيانة

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 )البيع والمعارض

15 4.06 0.42 

 الدرجة الكلية

 0.50 3.83 318  المجموع

 
 

 في وجهات نظر موظفي شركة بالتل في األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)4-22-4 ( رقمجدول

  نوع الوظيفة  تعزى إلى تأثير التكنولوجيا على االندماج الوظيفي 

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد نوع الوظيفة  المجال

 0.53 4.07 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

اخلي الخاص بأجهزة   في الميدان الد  (فنية  
تعامل مع األجهـزة المـشغلة      : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 4.01 0.55 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.67 4.04 110  )الزبائن أو الصيانة

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.76 4.26 15  )البيع والمعارض

االنتماء وااللتزام مع 
  المؤسسة

 0.60 4.05 318  المجموع

 0.66 4.06 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مع األجهـزة المـشغلة      : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 4.01 0.62 

نظرة الموظف لعمله في 
 لشركةا

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.71 4.12 110  )الزبائن أو الصيانة
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 فـي مراكـز   (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.74 4.14 15  )البيع والمعارض

 0.67 4.07 318  المجموع

 0.54 4.07 106  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مع األجهـزة المـشغلة      : الشركة

  )ومزودات الخدمة
87 4.01 0.55 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.65 4.08 110  )زبائن أو الصيانةال

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.73 4.20 15  )البيع والمعارض

 الدرجة الكلية

 0.59 4.06 318  المجموع
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تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)1-23-4 ( رقمجدول

 نوع الوظيفة  تعزى إلى ضا الوظيفيعلى الر

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.69 0.49 0.11 3 0.34 بين المجموعات

   0.23 193 44.71داخل المجموعات
بيئة العمل في 
    196 45.05 المجموع المؤسسة

 0.68 0.50 0.31 3 0.94 بين المجموعات

   0.62 193 120.25داخل المجموعات
التعويض (وائد الف

    196 121.19 المجموع )واألجور

 0.00 8.95 3.00 3 9.00 بين المجموعات

   0.34 193 64.68داخل المجموعات
السلطة الممنوحة 
    196 73.68 المجموع في اتخاذ القرار

 0.00 4.89 3.11 3 9.32 ين المجموعاتب

 ضغط العمل   0.64 193 122.77داخل المجموعات

    196 132.10 المجموع

 0.01 3.92 2.88 3 8.63 بين المجموعات

 التدريب والتطوير   0.73 193 141.50داخل المجموعات

    196 150.13 المجموع

 0.00 5.28 1.74 3 5.21 بين المجموعات

   0.33 193 63.47داخل المجموعات
طبيعة الوظيفة 
    196 68.68 المجموع ومواصفاتها

 0.00 4.70 1.35 3 4.05 بين المجموعات

  الدرجة الكلية   0.29 193 55.48داخل المجموعات
    196 59.53 المجموع
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وجهات نظر موظفي شركة فحص الفروق للمقارنات البعدية من أجل ت) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ):2-23- 4(جدول

  نوع الوظيفة تعزى إلى تأثير التكنولوجيا على الرضا الوظيفي في جوال

  نوع الوظيفة     المجال
الفروق في 

األوساط 

 الحسابية

مستوى 

 الداللة

 0.00 0.50-  )ية، مالية، تسويقشؤون إدار(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة (فنية 
تعامل مع األجهزة المشغلة : الشركة

  )ومزودات الخدمة
السلطة الممنوحة في  0.00 0.49-

 اتخاذ القرار

في (مبيعات وخدمات جمهور 
  )مراكز البيع والمعارض

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن (فنية 
 0.46 0.21-  )أو الصيانة

 0.06 0.41-  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(رية إدا

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة (فنية 
تعامل مع األجهزة المشغلة : الشركة

  )ومزودات الخدمة
 ضغط العمل 0.00 0.59-

في (مبيعات وخدمات جمهور 
  )مراكز البيع والمعارض

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن (فنية 
 0.34 0.33-  )أو الصيانة

 0.29 0.31-  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة (فنية 
تعامل مع األجهزة المشغلة : الشركة

  )ومزودات الخدمة
 التدريب والتطوير 0.02 0.56-

في (مبيعات وخدمات جمهور 
  )ز البيع والمعارضمراك

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن (فنية 
 0.94 0.12-  )أو الصيانة

 0.02 0.34-  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة (فنية 
تعامل مع األجهزة المشغلة : الشركة

  )ومزودات الخدمة
طبيعة الوظيفة  0.00 0.42-

 ومواصفاتها

في (مبيعات وخدمات جمهور 
  )مراكز البيع والمعارض

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن (فنية 
 0.42 0.22-  )أو الصيانة

 0.03 0.30-  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية في (مبيعات وخدمات جمهور   الدرجة الكلية
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في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة (فنية 
تعامل مع األجهزة المشغلة : الشركة

  )ومزودات الخدمة
-0.36 0.01 

  )مراكز البيع والمعارض

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن (فنية 
 0.70 0.15-  )و الصيانةأ

 
 

تأثير التكنولوجيا  في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق:)3-23-4 ( رقمجدول

 نوع الوظيفة  تعزى إلى على االندماج الوظيفي

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.05 2.63 0.94 3 2.81 بين المجموعات

   0.36 193 68.67داخل المجموعات
االنتماء وااللتزام 
    196 71.48 المجموع مع المؤسسة

 0.02 3.34 1.55 3 4.64 بين المجموعات

   0.46 193 89.29داخل المجموعات
نظرة الموظف 
    196 93.93 عالمجمو لعمله في الشركة

 0.02 3.55 1.22 3 3.66 بين المجموعات

 الدرجة الكلية   0.34 193 66.28داخل المجموعات

    196 69.94 المجموع
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وجهات نظر للمقارنات البعدية من أجل تفحص الفروق ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  ):4- 23-4(جدول 

  نوع الوظيفة تعزى إلى نولوجيا على االندماج الوظيفيتأثير التك في موظفي شركة جوال
  نوع الوظيفة 

الفروق في 

 األوساط الحسابية
 مستوى الداللة

 0.062 0.298-  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

: في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة(فنية 
 0.039 0.342-  ) األجهزة المشغلة ومزودات الخدمةتعامل مع

مبيعات وخدمات جمهور 
في مراكز البيع (

في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو (فنية   )والمعارض
 0.644 0.173-  )الصيانة

 في وجهات نظر موظفي شركة جوال في األعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)5-23-4 ( رقمجدول

  نوع الوظيفةتعزى إلى ي تاثير التكنولوجيا على الرضا الوظيف

 العدد  نوع الوظيفة   المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

 0.45 4.24 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

: في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الـشركة      (فنية  
 0.51 4.16 49  )تعامل مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

في الميـدان الخـارجي ومواقـع الزبـائن أو          (فنية  
 0.52 4.13 31  )الصيانة

فـي مراكـز البيـع      (مبيعات وخـدمات جمهـور      
 0.48 4.17 51  )والمعارض

بيئة العمل في 

 المؤسسة

 0.48 4.19 197  المجموع

 0.82 3.75 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

تعامـل  : ي الخاص بأجهزة الشركة   في الميدان الداخل  (فنية  
 0.74 3.72 49  )مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

 0.80 3.62 31  )في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية 

 0.79 3.59 51  )في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور 

الفوائد 

التعويض (

 )واألجور

 0.79 3.68 197  المجموع

 0.61 4.14 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

تعامـل  : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة     (فنية  
 0.44 4.13 49  )مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

 0.63 3.86 31  )في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية 

 0.62 3.64 51  )لبيع والمعارضفي مراكز ا(مبيعات وخدمات جمهور 

السلطة 

الممنوحة في 

 لقراراتخاذ ا

 0.61 3.97 197  المجموع
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 العدد  نوع الوظيفة   المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

 0.80 3.83 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

تعامـل  : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة     (فنية  
 0.61 4.01 49  ) الخدمةمع األجهزة المشغلة ومزودات

 0.74 3.76 31  )في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية 

 0.97 3.42 51  )في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور 

 ضغط العمل

 0.82 3.76 197  المجموع

 0.92 3.95 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

تعامـل  : ان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة    في الميد (فنية  
 0.74 4.20 49  )مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

 0.77 3.76 31  )في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية 

 0.92 3.64 51  )في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور 

التدريب 

 والتطوير

 0.88 3.90 197  المجموع

 0.55 4.10 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

تعامـل  : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة     (فنية  
 0.49 4.18 49  )مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

 0.55 3.98 31  )في الميدان الخارجي ومواقع الزبائن أو الصيانة(فنية 

 0.69 3.76 51  ) البيع والمعارضفي مراكز(مبيعات وخدمات جمهور 

طبيعة الوظيفة 

 اصفاتهاومو

 0.59 4.02 197  المجموع

 0.54 4.00 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

تعامـل  : في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة الشركة     (فنية  
 0.46 4.07 49  )مع األجهزة المشغلة ومزودات الخدمة

 0.56 3.85 31  )بائن أو الصيانةفي الميدان الخارجي ومواقع الز(فنية 

 0.58 3.70 51 )في مراكز البيع والمعارض(مبيعات وخدمات جمهور 

 الدرجة الكلية

 0.55 3.92 197  المجموع
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 في  في وجهات نظر موظفي شركة جوالاألعداد و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق:)6-23-4 ( رقمجدول

  نوع الوظيفة  تعزى إلى ندماج الوظيفي تأثير التكنولوجيا على اال

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد نوع الوظيفة  المجال

 0.58 4.10 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مع األجهـزة المـشغلة      : الشركة
  )دات الخدمةومزو

49 4.16 0.53 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.61 3.99 31  )الزبائن أو الصيانة

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.66 3.85 51  )البيع والمعارض

االنتماء وااللتزام مع 
  المؤسسة

 0.60 4.03 197  المجموع

 0.71 4.17 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مع األجهـزة المـشغلة      : الشركة

  )ومزودات الخدمة
49 4.20 0.54 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.75 4.03 31  )الزبائن أو الصيانة

فـي مراكـز    (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.72 3.83 51  )البيع والمعارض

نظرة الموظف لعمله في 
 الشركة

 0.69 4.07 197  المجموع

 0.60 4.14 66  )شؤون إدارية، مالية، تسويق(إدارية 

في الميدان الداخلي الخاص بأجهزة     (فنية  
تعامل مع األجهـزة المـشغلة      : الشركة

  )ومزودات الخدمة
49 4.18 0.48 

في الميـدان الخـارجي ومواقـع       (فنية  
 0.65 4.01 31  )الزبائن أو الصيانة

اكـز  فـي مر  (مبيعات وخدمات جمهور    
 0.62 3.84 51  )البيع والمعارض

 رجة الكليةالد

 0.60 4.05 197  المجموع
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  الدراسات العليا

  معهد االدارة واالقتصاد

  برنامج الماجيستير في ادارة االعمال
  

  
  
  

   الكريمةأختي،  الكريماخي

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  :بعنوان قوم الباحثة باجراء دراسةت
  : في كل منحالة تطبيقية / التكنولوجيا على الرضا واالندماج الوظيفي استخداماثر"

  " جوالة الفلسطينيشركة االتصاالت الخلوية-ركة االتصاالت الفلسطينية بالتلش

يرجى التكرم   لذا،س في جامعة القدعمالالستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجيستير في ادارة اال
 م أن مساهمتكم في تعبئتهامع العل ، قراءة متأنيةاءة كل عبارة من عباراتهاقر بتعبئة االستبانة المرفقة، بعد

  .ثر في الحصول على افضل النتائج أكبر األسيكون له
  . فقطغراض البحث العلميانات بسرية تامة، وستستخدم ألسيتم التعامل مع البيعلما بانه 

  
  الشكر على وقتكم وتعاونكملكم 

  االحترام وتقبلوا فائق 

  

  

                 

                                                     الباحثة                             

                              منال عريقات                                                                             
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   أمام اإلجابة المناسبة(x)يرجى وضع إشارة : البيانات الشخصية: القسم االول

  : الجنس -1
      أنثى                                          ذكر              

  :العمر -2

   سنة 30 سنة إلى أقل من 25 من  سنة                           25  أقل من               

   سنة 40 سنة إلى أقل من 36 من  سنة          35 سنة إلى أقل من 31  من               

  سنة فأكثر 46  سنة          45 سنة إلى أقل من 41  من               

  :المستوى التعليمي -3

    دبلوم                      او اقل  ثانوية عامة

                        فاعلى   ماجيستير                                 بكالوريوس

  : بما فيها العمل بالشركةسنوات الخبرة مجموع -4

   سنوات     10 سنوات إلى أقل من 5 من        سنوات                   5  اقل من 

  سنة فأكثر 15  سنة     15 سنوات إلى اقل من 10  من 

  : تعمل في الشركة التالية-5

  .......عدد السنوات/ شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال    ... ....عدد السنوات/ شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل

  : المسمى الوظيفي-6

       )مدير دائرة  (   )      مدير إدارة / رئيس ادارة (   

  )قائد فريق-مسؤول قسم-خدماتاداري او  مراقب – مشرف- هندس أول م (  

  ....... مسمى اخر  )فني -رئيس ورشة ()      موظف خدمات-اداري ()          مهندس (

  :الوظيفة نوع -7

  ) شؤون ادارية، مالية، تسويق(ادارية 

  )تعامل مع االجهزة المشغلة ومزودات الخدمة: في الميدان الداخلي الخاص باجهزة الشركة( فنية 

في مراكز البيع ( مبيعات وخدمات جمهور )    ئن او الصيانةفي الميدان الخارجي ومواقع الزبا(  فنية 
 )والمعارض

  .............)ي/حدد(/وظيفة اخرى 
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  )خدم من قبلكيمكن تحديد اكثر من خيار حسب المست( :عملكمهام  في تنفيذ تستخدمها التالية نية التق الوسائل منأي ي/حدد -8

 اجهزة تقنية للفحص            الحاسوب المحمول الحاسوب الثابت   

  )مزودات الخدمة-تراسل-مقاسم( االجهزة المشغلة للخدمة 

  ات او طباعة الوثائق اجهزة تقنية متخصصة لتنفيذ العمل او ادخال المعلوم 

  برامج الشؤون االدارية وخدمات الموظفين  برامج تنفيذ العمل    االنترانت       e-faxالااليميل    االنترنت   

  

  ) الرضا واالندماج الوظيفياثر استخدام الوسائل التقنية على ابعاد (:البيانات التخصصية: الثانيالقسم 
في المكان الذي يتوافق مع رأيـك،   )X (د التالية بوضع إشارةأرجو اإلجابة عن البنو اعاله، 8على ضوء اجابتك للسؤال رقم 

   كأدنى االستجاباتعلى االستجابات إلى غير موافق بشدة كأموافق بشدةبحيث تتدرج اإلجابات من 
  الوظيفياثر استخدام الوسائل التقنية على ابعاد الرضا : اوال 

غير موافق  محايد  موافقموافق بشدة  البند  الرقم
ق غير مواف

  بشدة

1  
  بيئة العمل في المؤسسة

 :في تنفيذ مهام عملك او اكثر من الوسائل التقنية ة واحداستخدام

       في تنفيذ عملكلقواعد والقوانين ك ل اتباعيساهم في 1
       نجاز العمليزيد من مشاركتك الشعور بالفخر في ا 2
      يساهم في تشجيعك على المبادرة في العمل 3
        في تطبيقك للعمل بطرق افضل يساهم 4
        العملعزز لديك الحرص على انجازي 5
       يساهم في تحفيز الخلق واالبداع في تنفيذ عملك  6

7  
ان الموظف هو من اهم ممتلكات ب ؤثر في الشعوري

       المؤسسة

       يحسن من عملية التواصل واالتصال في المؤسسة  8

2 
  )االجورالتعويض و(الفوائد 

 :في تنفيذ مهام عملكن الوسائل التقنية  او اكثر مةاستخدام واحد

            المكافاة على انجاز العمل الجيديزيد من فرص   1
            يؤثر في زيادة راتبك  2
           لحصول على ترقيةا يساهم في  3
            يحسن من ظروف العمل التي تعمل بها  4
             باالمان الوظيفييعزز من شعورك  5
             بحق االجازاتيزيد من تمتعك  6
            يساهم في اتاحة فرص العمل االضافي بعد ساعات الدوام   7
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غير موافق  محايد  موافقموافق بشدة  البند  
غير موافق 

  بشدة

3 
  السلطة الممنوحة في اتخاذ القرار 

  :لكفي تنفيذ مهام عم او اكثر من الوسائل التقنية ةاستخدام واحد

1  
يعزز الشعور بانك جزء من فريق عمل امام تحقيق 

  االهداف
          

            االستفادة من مهارتك وخبراتك في العمليساهم في   2

              رسميق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكليخل  3

             غير رسميق فرص للتفاعل مع الزمالء بشكليخل  4

            يقلل من روتين العمل  5

            تخاذ القرار المناسب للعمليساهم في ا  6

7  
يساهم في القيام بالعمل المطلوب دون الحاجة الشراف 

  ومراقبة
          

4  
  ضغط العمل

  :في تنفيذ مهام عملك او اكثر من الوسائل التقنية ةاستخدام واحد
             الشعور باالجهاد يساهم في تقليل  1

            العملضغط يساهم في تقليل   2

            نجاز العمل بمدة اقصرؤدي الى اي  3

            يعزز عندك الثقة في مهارتك   4

            يؤثر في زيادة الثقة في خبراتك  5

             للتغيير الدوري في تنفيذ الواجباتيساعد في خلق فرص  6

             فضاءات اوسع في جو العمليخلق   7

5  

  التدريب والتطوير

في تنفيذ مهام او اكثر من الوسائل التقنية ةاستخدام واحد
 :عملك

          

           يخلق فرص لمزيد من الدروات التدريبية  1

            الفرص الكسابك مهارات جديدة يساهم في خلق  2

            يؤثر في زيادة الفرص لتطوير خبرتك  3

            يؤثر في اتاحة فرص عمل اضافية  4

             تعارض عملك مع فرصة التدريبيقلل من  5

6  

  ومواصفاتها طبيعة الوظيفة

في تنفيذ مهام  او اكثر من الوسائل التقنية ةاستخدام واحد
  :عملك

          

             بتحقيق االنجاز في عملكيعزز شعورك  1
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             في العمل جديدة افضل  اساليبيجعلك تستخدم  2

            الزمة لتنفيذ العمل المصادر ال تنوعيزيد من  3

            وضوح المهمات التي تقوم بهايساهم في   4

            يساعد في تحقيق اهداف الجودة   5

غير موافق  محايد  موافقموافق بشدة  البند  
غير موافق 

  بشدة

            يجعلك تستغل مهاراتك وامكانياتك بشكل فعال في وظيفتك  6

7  
الحرص على معالجة المشاكل التي تواجهها في يزيد من 

  عملك من خالل وظيفتك
          

             في العملك دوريساهم في تحديد  8
            يساعد في تنوع المهمات التي تقوم بها  9

              

   االندماج الوظيفياثر استخدام الوسائل التقنية على ابعاد :ثانيا
غير موافق  محايد  موافقموافق بشدة  البند 

غير موافق 

  بشدة

   مع المؤسسةماالنتماء وااللتزا 1

  :في تنفيذ مهام عملكقنية  او اكثر من الوسائل التةاستخدام واحد
            لمحددتنفيذ العمل في الوقت ايساهم في 1
            المحافظة على ممتلكات المؤسسة يزيد من حرصك على  2
تنفيذ  في كجهد في حل المشاكل التي تواجهالل بذل يحفزك 3

  عملك
          

            كمال المهمةلقيام باكثر مما يتطلبه العمل احيانا اليحفزك ل 4
            ك من حياتاجزء في المؤسسة عملكجعل ي 5
            بسهولة عنه  وعدم استغناءك بعملكمسككيعزز ت 6
  نظرة الموظف لعمله في المؤسسة 2

  :في تنفيذ مهام عملك او اكثر من الوسائل التقنية استخدام واحدة
             المؤسسة جزء منالشعور بانكيعزز عندك  1
            قوم بهالفتخار بالعمل الذي تالشعور بايساهم في منحك  2
            ساهم في زيادة انتماءك للمؤسسةي 3
            الدفاع عن المؤسسة يحفز عندك  4
            يساهم في التغلب على المصاعب في فترات االزمات 5
             جزء من عائلة كبيرةء وكانك مع الزمالكتعامل في يؤثر 6

   :لم ترد في االستبانةمالحظات اضافية تود االشارة اليها و


