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التقديرشكر و ال

العالهٓف الذي أعاىىْ عمِ إىٍاء ٌذي الدراسة، والصالة والسالـ عمِ أشرؼ الشكر والحهد هلل رب  

.الهرسمٓف سٓدىا هحهد

ٌذي  شراؼ عمِاإل ًلقبول جرادات الفاضؿ ىاصر الدكتور  إلِتقدـ بجٓزؿ الشكر والتقدٓر والعرفاف أ

ىً لـ ٓبخؿ فْ إذ أ ،رشاد بشكؿ هستهر هف خالؿ تعمٓقاتً وتوجٍٓاتًالرسالة، وتقدٓهً الىصح واإل

 ترتب وها ىتائَج، هف إلًٓ توصمت ها فْ الكبٓر األثر لٍا كاف التْ وتوجٍٓاتً وعمهً برعآتً إهدادي

 ٌذي الدراسة. أٌداؼ تحقٓؽ هف عمٍٓا

دارة القدس، لجاهعة الجٓزؿ بالشكر أتقدـ فٓة، التىهٓة هعٍد وا   التىهٓة هعٍد فْ أساتذتْ إلِ الشكرو  الٓر

 .خٓر كؿ اهلل فجزاٌـ دراستْ، هتطمبات إكهاؿ فْ جٍد هف بذلوي لها

د.ابرآٌـ والههتحف الداخمْ  د.رشٓد الجٓوسْالههتحف الخارجْ  إلِ تقدـ بجٓزؿ الشكر والتقدٓر أكها 

 لقبولٍـ هىاقشة الرسالة.   عوض

عمِ ها وال أىسِ أف أتقدـ بجزؿ الشكر والعرفاف إلِ السادة الهحكهٓف لٍذي الرسالة كؿ بإسهً ولقبً 

 أبدوي هف اٌتهاـ وجٍد إلخراج ٌذي الدراسة بشكمٍا الحالْ.

ىجاز ٌذي الرسالة.  إبالشكر الجٓزؿ لكؿ هف ساعدىْ فْ تقدـ أو 

ديريةهحهد هحهد عبد الفتاح   



 ج

التعريفات اإلجرائية:

 الهعموهات وبث واسترجاع وتخٓزف وتىظٓـ وجهع تولٓد ألجؿ صهـ هتكاهؿ ىظاـىظام الهعموهات: 
و الهجتهع فْ أخرى وجٍة أٓة أو الهىظهة أو الهؤسسة داخؿ فْ  والعهمٓات اإلجراءات هجهوعة ٌو

 لكْ الهىتظـ التفاعؿ هف هعٓف شكؿ فْ توحدت التْ واألشخاص التكىولوجٓة والوسائؿ والهىاٌج
 . (2015)دٓاب،  هىتظهاً  كال تشكؿ

والوسائط الهادٓة الهستخدهة فْ العهمٓات  والتْ تشػتهؿ عمػِ كؿ وهختمؼ أىواع الهكوىات األجـٍـزة:
ألجٍزة  والهكوىات الهادٓة ال تشتهؿ عمِ الحواسٓب وبقٓة ابٍا البٓاىات والهعموهات ف التْ تهر

األجٍزة، بؿ أٓضَا كؿ الوسائط واألغراض الهىظورة التْ تسجؿ عمٍٓا البٓاىات هف صفحات وقطع 
الضوئٓة )قىدلجْ والجىابْ، ألقراص الههغىطة أو هف الورؽ التْ تستخرج عمًٓ الهعموهات إلِ ا

2009.) 
ْ األىظهة التْ تشتغؿ بواسطتٍا الحواسٓب وتىقسـ إلِ قسهٓف ٌها برهجٓات الىظـ لبرهجياتا : ٌو

وتعىْ تمؾ البراهج التْ تساعد عمِ تىفٓذ العهمٓات هثؿ ترتٓب البٓاىات واسترجاعٍا هف الذاكرة، 
ْ الت ،وبرهجٓات التطبٓقات األجور والهحاسبة وبراهج ْ تقوـ بتشغٓؿ بٓاىات الهىظهة هثؿ براهج ٌو

 .(2009)قىدلجْ والجىابْ،  التصىٓع
ٌْ هجهوعة هف البٓاىات والهعموهات الهخزىة بطٓرقة ىهوذجٓة ودوف تكرار  قـواعـد البـياىات:

 لهستخدهٓفوالهتصمة هع بعضٍا وفؽ عالقات هتبادلة وبطٓرقة تتالءـ هع احتٓاجات وهتطمبات ا
  (.2009)قىدلجْ والجىابْ، 

ٌػْ عهمٓات تػقـو بوصؼ وترتٓب هجهوع الخطوات والتعمٓهات الهحددة إلىجاز الػعهمٓات  اإلجـراءات:
)قىدلجْ والجىابْ، الحاسػوبٓة، وتسهِ بخٓرطة هسار الىظاـ وتقوـ بشرح ها الذي ٓجب عهمً

2009). 
عتبر هف أٌـ عىاصر : ٌـ العىصر األساسْ لتتعاهؿ هع ااألفـراد لهكوىات األخرى والسٓطرة عمٍٓا، ٓو

دارة ىظـ الهعموهاتالىظاـ حٓث ٓقوـ بتحمٓؿ الهعموهات و و  )قىدلجْ والجىابْ، ضع البراهج وا 
2009). 

والتْ تتخصص فْ التعاهؿ هع هجاالت عدة فْ الهىظهة، هثؿ هتابعة  ىظم هعالجة الهعاهالت:
تعمؽ باألجور، وكذلؾ السٓطرة عمِ الهكائف والهعدات، وهتابعة الطمبات وهعالجتٍا، وهتابعة ها ٓ



 د

التعوٓضات. وكمٍا تخدـ هستوى العهمٓات والتعاهالت التجآرة فْ الهىظهة، التْ تتابع اىسٓابٓة 
العهؿ الٓوهْ الروتٓىْ لمتعاهالت التْ ٌْ ضروٓرة ألداء أعهاؿ الهىظهة، وهف أٌـ الىظـ الهستعهمة 

ؽ، ىظاـ هعموهات الهحاسبة والهالٓة، ىظاـ هعموهات الهوارد  فٍٓا ىظاـ هعموهات الهبٓعات والتسٓو
 .(2005، هرسْ) البشٓرة، ىظاـ هعموهات اإلىتاج

ر أىظهة هدعهة لمهعموهات، ٌدفٍا الرئٓسْ ٓسٓر ولو ىظم الهكتب وىظم العهل الهعرفي : تـ تطٓو
 ْ لهحوسبة لمكمهات والىشر الهكتبْ التْ تتعمؽ بوظائؼ الهعالجة اجزئٓا أىشطة الهكاتب، ٌو

ر الوثائؽ التْ تعتهد عمٍٓا اعهاؿ الهىظهة، وتتعمؽ وظائفٍا بالهحطات الٍىدسٓة وهعالجة  وتصٓو
 (.2009 )قىدلجْ، البٓاىات وهحطات الرسوهات والهحطات االدآرة وتخدـ هستوى العهؿ الهعرفْ

ٓف عىد اتخاذ القرار سواء هف ىاحٓة البحث : ٌْ أىظهة ٌدفٍا الرئٓسْ هساعدة الهقرر ىظم دعم القرار
ْ التْ  وجهع الهعموهات، سعار واالرباح هبٓعات االقمٓـ وتحمٓؿ تكالٓؼ األتتعمؽ اعهالٍا بتحمٓؿ ٌو

.(2009)قىدلجْ، 
: ىظـ الهعموهات اإلدآرة ٌْ طٓرقة هىظهة لعرض هعموهات الهاضْ ىظم الهعموهات اإلدارية

الداخمٓة وأثار الخارجٓة. وتدعـ ىظـ الهعموهات عهمٓة التخطٓط  والحاضر الهتعمقة بالعهمٓات
بحٓث توفر الهعموهات الهىاسبة فْ الوقت  ،واإلدارة وىشاطات الهشروع داخؿ جهعٓة تىظٓـ األسرة

 (.2005، هرسْ)الة فْ اتخاذ القرار الهقرر لمهساٌهة الفعّ 

ْ تخدـ الهستوى : ٌْ ىظـ دعـ اإلدارات وخصوصًا اإلىظم الدعم التىفيذي  دارات العمٓا ٌو
ْ هصههة هف أجؿ التعاهؿ هع عهمٓة صىع القرار غٓر الهقى ىة هف خالؿ تقدٓـ اإلستراتٓجْ، ٌو

ر خطة العهمٓات، أشكاؿ بٓاىٓة و  اتصاالت، وهف أهثمة تطبٓقاتٍا تىبؤات اتجاٌات الهبٓعات، تطٓو
(.2005، هرسْ) تىبؤات الهوازىة

وأىً كؿ ذلؾ السموؾ  ،أىً التفاعؿ بٓف السموؾ واإلىجاز هرتبطًا بالىتائج : ٓعرؼ األداء عمِاألداء
و الهحور األساسْ وهوضوع التحسٓف والتىهٓة فْ الهىظهات ) ،واإلىجاز والىتائج هعاً  ، عمٌْو

1995). 

عرؼ : األداء اإلداري قوـ بً الهوظؼ والهدٓر وكؿ هف ٓو بأىً كؿ عهؿ هرتبط باإلىجاز اإلداري، ٓو
(.2003)درة،  قة إدآرة فْ الهىشأة، وفْ الهستوٓات اإلدآرة الهختمفةلً عال



 ه

عرؼ: األداء الوظيفي و ٓعكس بأىً ٓو تهاـ الهٍاـ الهكوىة لوظٓفة الفرد، ٌو الكٓفٓة  درجة تحقٓؽ وا 
 (.2003)درة،  التْ ٓتحقؽ بٍا، أو ٓشبع الفرد بٍا هتطمبات الوظٓفة

عرؼ بأىً : األداء الهالي هؤشرات هالٓة، لقٓاس هدى إىجاز األٌداؼ، وٓعبر عف أداء استخداـ ٓو
الشركات، باعتباري الداعـ األساسْ لألعهاؿ الهختمفة، التْ تهارسٍا تمؾ الشركات

(.2010)الخطٓب،

ٓقٓة فْ هدى تحقٓؽ رضا الزبائف كفاءة الوظٓفة التسو وصؼ فعالٓة و  ٓعرؼ بأىً: األداء التسويقي
عمِ سبٓؿ الهثاؿ الحصة السوقٓة التحقٓؽ الهرضِ لمهؤشرات الكهٓة ضهاف والئٍـ، إلِ جاىب و 
(.2003)درة،  الهبٓعاتو 



 و

  همخصال

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ  تأثٓر عمِ التعرؼ إلِ الدراسة ٌدفت

 الهعوقات أبرز والتعرؼ إلِ واقع ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ، وهعرفة ،فْ فمسطٓف

 .ٍاتحوؿ دوف استخداه التْ

وقد  لمدراسة، كأداة االستباىة استخدهت حٓث الدراسة، أٌداؼ لهىاسبتً الوصفْ الهىٍج استخداـ تـ

ْ الهتغٓرات الدٓهغرافٓة  تكوف القسـ األوؿقسهٓف،  تكوىت أداة الدراسة هف هف الهعموهات العاهة، ٌو

واقع )الثاىْ هف هحاور االستباىً، وقد تـ تقسٓهٍا إلِ ست هحاور لعٓىة الدراسة، فْ حٓف تكوف القسـ 

، األداء التسوٓقْ، أٌـ هعٓقات الهالْ األداء الوظٓفْ، األداء، ، األداء اإلدارياستخداـ ىظـ الهعموهات

( 940) هف الدراسة هجتهع وتكوف ،(استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

عمِ  االستباىة توٓزع تـ حٓث لهستوٓات اإلدآرة فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ بٓت لحـ،ا هف هوظفاً 

( 180) استرجاع وتـ الدراسة هجتهع هف %(20تقارب ) بىسبة ( هوظفًا،200عٓىة هكوىة هف )

 . استباىً

 اختبار تـ أٌدافٍا، وتحقٓؽ الدراسة أسئمة عف ولإلجابة وثباتٍا، الدراسة أداة صدؽ هف التأكد بعد

 الىتائج أٌـ الدراسة أظٍرت وقد .(SPSS) اإلحصائٓة الرزهة برىاهج باستخداـ الدراسة، فرضٓات

  :أتٓة

بدرجة فْ فمسطٓف،  أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓطور األداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ

وهات فْ هىشآت الحجر هعوقات تحوؿ دوف االستخداـ األهثؿ لىظـ الهعم، وأظٍرت الىتائج أف كبٓرة

 بٓف وأظٍرت الىتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة، فمسطٓف، كاىت ذات درجة كبٓرةوالرخاـ فْ 

 تعزى لمهتغٓرات الدٓهغرافٓةت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف آاألداء فْ هىشو استخداـ ىظـ الهعموهات 

ؿ العمهْ، العهر ،)الجىس بٓة(.ات التدٓرتأثٓر عدد ال ،الوظٓفة ،الهٌؤ
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 :أتٓة التوصٓات بعض الدراسة الباحث ضهف فقد الىتائج عمِ بىاءً 

  ٓجب عهؿ الىدوات وورش العهؿ والمقاءات اإلعالهٓة لتوضٓح واظٍار فوائد استخداـ ىظـ

 الهعموهات بالىسبة لهىشآت الحجر والرخاـ .

 باستخداـ ىظـ  تشجٓع التبادؿ التجاري واالقتصادي بٓف كافة الهىشآت والعهالء والهوردٓف

 الهعموهات الهتطورة، لها لذلؾ هف هردود آجابْ عمِ األداء.

  ضرورة تشجٓع وتحفٓز العاهمٓف عمِ تىهٓة قدراتٍـ فْ هجاؿ استخداـ ىظـ الهعموهات، وكذلؾ

ضرورة أف تعهؿ سٓاسات االدارة فْ الهىشأة عمِ توجًٓ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تحسٓف 

 األداء.
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The Effect of Using Information System on the Performance of Marble 

Plants in Palestine. 

Prepared by: Mohammad Dairyeh 

Supervisor: Dr. Nasser Jaradat 

Abstract 

This study aims at investigating the Impact of using information system on the 

performance of marble plants in Palestine. It also aims to recognize reality and obstacles of 

using information system in these marble plants. 

A descriptive approach was used to achieve the goal of this study. A questionnaire was 

used as the main tool in this study. The questionnaire consist of two sections: the 

demographic section and the section that includes the domains of the tool. The domains 

consist of reality of using information system, administrative performance, job 

performance, general performance, marketing performance and obstacles of using 

information system in marble plants. The population of the study consists of 940 

administrative employees in marble plants in Bethlehem. The questionnaire was distributed 

to a 200-sample employees with a percentage of 20% of the population. 180 questionnaires 

were returned.  

After Suring validity and reliability of the tool, the researcher investigated the hypotheses 

of the study using SPSS package. The study showed the following findings: 

Use of information system improves administrative performance in marble plants in 

Palestine with a high degree. The results also revealed some obstacles that hinder the 

optimal use of information system in marble plants in Palestine with a medium degree. 

There were statistically significant differences between using information system and 

performance of marble plants attributed to the demographic variables (gender, age, 

academic qualification, profession and the number of training sessions). 

Based on the results of the study, the researcher highlights the following recommendations:  

 Training session, workshops and media meetings to highlight the importance of 

using information system in marble plants. 

 Encouraging economic and commercial exchange between all marble plants, clients 

and importers using information system. 

 Motivating workers to improve their skills in the field of information system. 

Administrations should adopt policies that bring about fruitful use of information 

system in marble plants in Palestine. 
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 ولالفصل األ 

 وأساسياتٍا الدراسة هقدهة .1

 : قدهةه .1.1

ر تحرص كؿ الهىظهات والهىشآت عمِ تحسٓف أدائٍا  لموصوؿ إلِ األداء الهتفوؽ، فْ ظؿ ها  يوتطٓو

تواجًٍ هف التغٓرات والتحدٓات، فالهىشآت والهؤسسات تعٓش فْ بٓئة هتغٓرة تتسـ بدرجة عالٓة هف 

ر الٍائؿ والهتسارع فْ التعقٓد وتتغٓر فٍٓا الفرص الهتاحة بالكاهؿ، كها وتتأثر ٌذي الهؤسسات بالتطو 

ستوجب  عالهىا الذي ىعٓش فًٓ، ٌذا هها ٓجعؿ هٍهة اإلدارة أصعب فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهىظهة، ٓو

هف الهىظهات القدرة عمِ التكٓؼ والتأقمـ هع بٓئتٍا الداخمٓة والخارجٓة حتِ تستطٓع االستهرار والىهو 

ا ا ال سٓكوف هصٌٓر خوالبقاء، وا   .(2007 ،الختفاء واالىزواء )الشٓو

تىبع ٌذي األٌهٓة هف و ، ح أو فشؿ أي هىشاة هف الهىشآتتعتبر ىظـ الهعموهات عاهاًل أساسًٓا فْ ىجا

اتخاذ القرارات هف جاىب, كوف الهعموهات تستخدـ كأداة هف أجؿ التىسٓؽ ودعـ العهمٓة اإلدآرة و 

الهىشاة أهاـ عهمٓات التوسع . فكأداة اتصاؿ فْ داخؿ الهىشاة وهع البٓئة الهحٓطة بٍا هف جاىب آخرو 

ع اإلىتاجْو  ؽ و  ،االىتشار الجغرافْ والتىٓو ؿ و وأهاـ عهمٓات التسٓو الحاجة لمهوارد البشٓرة وباقْ التهٓو

دفؽ تتجد ىفسٍا بحاجة إلِ وضع ٌٓكمٓة هىاسبة لٍذي األىشطة بالشكؿ الذي ٓضهف  ،األىشطة

ر أداء الهىشاة بشكؿ الهعموهات هف الوحدات الهختمفة وتحمٓؿ ٌذي الهعموها ت واالستفادة هىٍا فْ تطٓو

ر أدائٍا اإلداري بشكؿ خاص. فالىشاط اإلدار  وثٓقة ي فْ هىشآت األعهاؿ تربطً عالقة عاـ وفْ تطٓو

 (.2005)ادٓرس، بىظـ الهعموهات  جداً 
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ؿ لقد أضحت ىظـ الهعموهات وأدواتٍا الهختمفة القاعدة التقىٓة لالىطالؽ فْ هجاؿ إدارة األعها

ْ باإلضافة إلِ ذلؾ تمعب  الهحرؾ الرئٓسْ  تأثٓرواالتصاالت االلكتروىٓة، والتجارة االلكتروىٓة، ٌو

لىهو االقتصاد العالهْ وتطوري، وتؤثر بشكؿ هباشر عمِ تشكٓؿ ثقافة الهجتهعات اإلىساىٓة الحدٓثة 

قىٓة الهعموهات توجً (  فت2009 ضهف ها ٓسهِ التربٓة "الكوىٓة" أو" العولهة" )قىدلجْ والجىابْ،

ات اإلدآرة والتْ ٓتطمب كؿ هىٍا احتٓاجات هحددة هف الهعموهات )أبو  جٍودٌا ىحو كافة الهستٓو

ولعؿ أف الهىشآت الصىاعٓة تحتاج إلِ تبىْ استخداـ ىظـ الهعموهات لرفع كفاءة  ،(2004هغآض، 

ات الدآرة لدٍٓا  (.2008)حساف،  وفعالٓة فْ جهٓع الهستٓو

 ٌذي تتهٓزحٓث  العٓرؽ، التآرخ ذات الصىاعات هف فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر ىاعةص تعتبر

 الهتالؾ اضافة العالهٓة، سواؽلأل الىفاذ عمِ وقدرتٍـ فٍٓا لمعاهمٓف الهتراكهة بالتجربة الصىاعة

 ضعؼ هف ٓعاىْ القطاع ٌذا فاف الهقابؿ وفْ. الهجاؿ ٌذا فْ تقدهاُ  التكىولوجٓا اكثر بعضٍـ

 الهحمْ الىاتج فْ هساٌهة االكثر تعتبر الصىاعة ٌذي فا  و . دائًأ فْ الهعموهات لتكىولوجٓا ادتًاستف

)سمطاف وشٓرعة،  الخارجْ التصدٓر فْ حجها واالكبر الهبٓعات فْ حجها كثرواأل الصىاعْ،

2010). 

ٓساعد الهؤسسة وعمًٓ فإف استخداـ ٌذي الهىشآت لىظـ الهعموهات ذات الكفاءة والفعالٓة هف شأىً أف  

ر الهىظهات حٓث توفر كافة هف تأثٓر  قد تزآد االٌتهاـ بٍذي الىظـ لهاو أٌدافٍا،  فْ تحقٓؽ فْ تطٓو

الهعموهات الهىاسبة فْ األوقات األكثر هالئهة لهختمؼ الهستوٓات اإلدآرة، وذلؾ لدعـ جهٓع الهٍاـ 

ر حركة االتصاال ت وتدفؽ الهعموهات بٓف تمؾ والوظائؼ اإلدآرة باإلضافة إلِ تحسٓف وتطٓو

  (.2008)حساف،  عكس آجابٓا عمِ أدائٍا اإلجهالْالهستوٓات، وكؿ ذلؾ هف شأىً أف ٓى
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 هشكمة الدراسة: .1.1

ي فْ االقتصاد الوطىْ الفمسطٓىْ، ظٍرت ٌىاؾ تأثٓر ىظرًا ألٌهٓة قطاع الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف و 

ر هىشآت الحجر حاجة هاسة لمحث عمِ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ  والرخاـ فْ فمسطٓف لتطٓو

، فخالؿ هقابمً الباحث هع رئٓس اتحاد صىاعً الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف السٓد صبحْ ثوابتً أدائٍا

أشار إلِ أٌهٓة استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف لهواجٍة التحدٓات 

ستهرار ٌذي الهىشآت، لرفع أدائٍا بها ٓتالءـ هع أٌهٓة والتغٓرات والهىافسة الشدٓدة، لضهاف بقاء وا

قطاع صىاعً الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، وحث أٓضًا عمِ تدٓرب جهٓع العاهمٓف فْ هختمؼ 

جب قبؿ ذلؾ توافر اإلرادة هىشآت عمِ استخداـ ىظـ الهعموهاتالهستوٓات التىظٓهٓة فْ ٌذي ال ، ٓو

ىظـ الهعموهات وطٓرقة بوال ٓجب تجاٌمٍا بسبب عدـ الهعرفة  الحقٓقٓة والقدرة عمِ االستفادة هىٍا،

قْ ر أداء الهىشآت اإلداري، والوظٓفْ، والهالْ، والتسٓو   .استخداهٍا، لعؿ استخداهٍا ٓساٌـ فْ تطٓو

واىطالقَا هف ذلؾ فإف هشكمة الدراسة تتهحور حوؿ هدى استخداـ ىظـ الهعموهات الحدٓثة فْ هىشآت 

ذلؾ عمِ األداء فْ ٌذي الهىشآت. وبىاء عمِ ها تقدـ تتبمور  تأثٓرمسطٓف، و الحجر والرخاـ فْ ف

إشكالٓة الدراسة هف خالؿ طرح التساؤؿ الرئٓسْ التالْ: "إلِ أي هدى ٓهكف أف ٓسٍـ استخداـ ىظـ 

 ؟"الرخاـ فْ فمسطٓفالهعموهات فْ تحسٓف أداء هىشآت الحجر و 

 :الدراسة هبررات .1.1

 واقع  ٌهٓة االطالع عمِهىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، وأأداء ٌهٓة أ: الهبرر العام

 . فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفاستخداـ ىظـ الهعموهات 

 رغبة الباحث فْ استكهاؿ ها ٌو هطموب هىً لمحصوؿ عمِ درجة خاصالهبرر ال :

فٓة فْ جاهعة القدس الهاجستٓر هف هعٍد  .التىهٓة الٓر
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 :أٌهية الدراسة .1.4

و قطاع  تكهف أٌهٓة الدراسة فْ أىٍا تتعمؽ بهوضوع هٍـ لقطاع صىاعْ حٓوي فْ فمسطٓف أال ٌو

صىاعة الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، هها ٓثٓر اٌتهاـ كؿ الهعىٓٓف بٍذا القطاع، سواء أصحاب 

هىشآت، حكوهة، هراقبٓف، وهحممٓف هٍتهٓف بالشأف االقتصادي، وكذلؾ الهٍتهٓف بذلؾ هف الحقؿ 

 هْ، وتبرز أٌهٓة الدراسة بها ٓمْ:األكادٓهْ العم

تىبع األٌهٓة العمهٓة لٍذي الدراسة هف خالؿ الخمفٓة الىظٓرة لٍا الهتعمقة بىظـ الهعموهات واألداء،   -1

استخداـ ىظـ  تأثٓرباإلضافة إلِ الهساٌهات الهتوقعة لىتائجٍا والتْ قد تفٓد فْ تحسٓف 

 طٓف.الهعموهات عمِ أداء هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمس

فْ فمسطٓف  الدراسة األولِعمِ حد عمـ الباحث  هف كوىٍا تعتبروتىبع األٌهٓة العهمٓة لمدراسة  -2

لدراسة العالقة بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ لذا ٓتوقع االستفادة 

استخداـ ىظـ  تأثٓروأف تكوف ٌذي الدراسة هقدهة لدراسات أخرى تبحث فْ هف الىتائج العهمٓة لً، 

 .ِ باقْ قطاعات الصىاعة فْ فمسطٓفالهعموهات عمِ أداء هىشآت الحجر والرخاـ، وأٓضًا عم

  :أٌداف الدراسة .1.1

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ أداء هىشآت الحجر  تأثٓرإف الٍدؼ الرئٓس لمدراسة ٓكهف فْ تحدٓد 

 تتهثؿ فٓها ٓمْ:والرخاـ فْ فمسطٓف، أها األٌداؼ الفرعٓة لٍذي الدراسة ف

 التعرؼ عمِ واقع ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف. .1

 استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء اإلداري. تأثٓرتوضٓح  .2

 استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الوظٓفْ. تأثٓرتوضٓح  .3

 استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الهالْ. تأثٓرتوضٓح  .4



 

5 

قْ.است تأثٓرتوضٓح  .5  خداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء التسٓو

 إبراز أٌـ العقبات التْ تحوؿ دوف االستخداـ األهثؿ لىظـ الهعموهات. .6

 :الدراسة أسئمة .1.6

 سعت ٌذي الدراسة إلِ اإلجابة عف األسئمة أتٓة:

:ولالسؤال الرئيس األ   

 سطٓف؟استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ أداء هىشآت الحجر والرخاـ فْ فم تأثٓرها ٌو 

 السؤال الرئيس الثاىي :

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء فْ هىشات الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف  تأثٓرٌؿ ٓختمؼ 

ؿ العمهْ، العهر ،باختالؼ كؿ هف )الجىس بٓة(تأثٓر عدد ال ،الخبرة الوظٓفٓة ،الوظٓفة ،الهٌؤ  .ات التدٓر

 :الدراسة فرضيات .1.7

 ٓاغة الفرضٓات أتٓة:واعتهادًا عمِ هتغٓرات الدراسة تـ ص

  الفرضية الرئيسة األولى: .1.7.1

تفر هىشآت الحجر والرخاـ فْ  فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف عالقة" ال توجد   عفمسطٓف". ٓو

 عىٍا الفرضٓات الفرعٓة أتٓة:

 األولِ:  الفرعٓةة الفرضٓ .1.7.1.1

 شآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف".بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء اإلداري فْ هى عالقة"ال توجد 

  الثاىٓة: الفرعٓة الفرضٓة .1.7.1.1
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 بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف". عالقة "ال توجد

 : لثةالثا الفرعٓة الفرضٓة .1.7.1.1

 فمسطٓف".بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ  عالقة"ال توجد 

 الرابعة:  الفرعٓة الفرضٓة .1.7.1.4

قْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ  عالقة"ال توجد  بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء التسٓو

 فمسطٓف".

 :الرئيسية الثاىية الفرضية .1.7.2

( بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات α = 0.05"ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة )

ؿ العمهْ، العهر ،الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف باختالؼ كؿ هف )الجىس األداء فْ هىشاتو   ،الهٌؤ

بٓة(تأثٓر عدد ال ،الخبرة الوظٓفٓة ،الوظٓفة  ."ات التدٓر

تفرع عىٍا الفرضٓات الفرعٓة أتٓة :   ٓو

  :األولى الفرعية الفرضية .1.7.2.1

ىظـ الهعموهات استخداـ  بٓف( α=0.05"ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة )

 األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر الجىس". و 

  الثاىية: الفرعية الفرضية .1.7.2.2

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف( α= 0.05"ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة )

 األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر العهر".و 
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 الثالثة: الفرعية الفرضية .1.7.2.3

استخداـ ىظـ الهعموهات بٓف  (α= 0.05"ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة ) 

 األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر الوظٓفة".و 

 الرابعة: الفرعية الفرضية .1.7.2.4

تخداـ ىظـ الهعموهات اس بٓف( α=0.05"ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة ) 

ؿ العمهْ".و   األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر الهٌؤ

 : الخاهسة الفرعيةالفرضية  .1.7.2.5

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف (α=0.05"ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة )

 رة الوظٓفٓة ".األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر الخبو 

 : السادسة الفرعيةالفرضية  .1.7.2.6

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف ( α=0.05ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة )"

بٓة".تأثٓر األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر عدد الو   ات التدٓر
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 ىهوذج الدراسة: .1.8

 الهتغير التابع                                  قل            الهست الهتغير                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخداـ ىظـ الهعموهات

 

 األداء

 األداء اإلداري. -

 األداء الوظٓفْ. -

 األداء الهالْ. -

قْ. -  األداء التسٓو

 الهتغيرات الوسيطة

 الجىس. -

 العهر. -

ؿ العمهْ. -  الهٌؤ

 الوظٓفة. -

 الخبرة الوظٓفٓة -

 فٓة.عدد التأثٓرات الوظٓ -

 البىٓة التحتٓة. -
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 حدود الدراسة: .1.9

  الحدود الزهىٓة: تـ إجراء ٌذي الدراسة خالؿ الفترة الزهىٓة الهتهثمة فْ الفصؿ األوؿ والفصؿ

 .2016 -2015الثاىْ هف العاـ األكادٓهْ 

 الرخاـ الىشطة فْ هحافظة بٓت ِ هىشآت الحجر و : تقتصر عٓىة الدراسة عمالحدود الهكاىٓة

 .لحـ

  الحدود البشٓرة: تقتصر الدراسة عمِ عٓىة هف  العاهمٓف فْ الهىشآت فْ هحافظة بٓت لحـ

 الدراسة الهٓداىٓة عمِ جهٓع الهستوٓات التىظٓهٓة.

 

 هحددات الدراسة : .1.10

ـ  وف فْ الهستوٓات اإلدآرة فْ الهوظفاقتصرت الدراسة عمِ إجابات الهبحوثٓف فْ ٌذي الدراسة ٌو

فإف الدراسة هستىدة إلِ إجابات الهبحوثٓف عف أسئمة  لذا، فْ بٓت لحـهىشآت الحجر والرخاـ 

ف إجاباتٍـ تعكس حقٓقة آرائٍـ تجاي قضآا البحث وهجاالتً هحاوري.  اإلستباىة الهعدة لٍذا الغرض، وا 
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 الفصل الثاىي

 قةاإلطار الىظري والدراسات الساب .2

 الىظري: اإلطار .2.1

 :الهقدهة .2.1.1

دب الىظري لمدراسة، والدراسات السابقة الهتعمقة بهوضوع الدراسة، حٓث سٓتـ ٓتىاوؿ ٌذا الفصؿ األ

فاتً الهختمفة، ثـ التطرؽ ىظـ الهعموهاتدب الىظري وذلؾ بتحدٓد هفٍوـ استعراض األ لِ إ، وتعٓر

 هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف.عمِ تسمٓط الضوء ، ثـ لمهىظهة ٌهٓة قٓاسًأو  األداء

تكهف األٌهٓة الهتزآدة لىظـ الهعموهات وقدرتٍا عمِ إشباع حاجة الهىشآت هف الهعموهات,  ال شؾ أف

ٓشٍد العالـ عهمٓة تطور سٓرع فْ حاجة الهىشات هف الهعموهات سواء هف  فْ أف الوقت الحاضر

ة, بٍدؼ اتخاذ افضؿ القرارات و توثٓؽ حٓث الكـ أو الكٓؼ أو السرعة فْ الحصوؿ عمِ الهعموه

ر ٌذي الىظـ و ٓزادة فعالٓتٍا وكفاءتٍا آعالقة ٌذي الهىش ت بالبٓئة الهحٓطة بٍا, األهر الذي جعؿ تطٓو

إحدى ضرورات العصر. و لعؿ أحد العىاصر الرئٓسٓة فْ ىجاح ٌذي الىظـ ٌو أىٍا أصبحت تعتهد 

إلِ الهعموهات و خفضت تكالٓؼ الحصوؿ عمٍٓا عمِ تكىولوجٓا هتطورة سٍمت جدا هف الوصوؿ 

ذكر بشكؿ واضح.  أف الثورة الهعموهاتٓة الحدٓثة والثورة العمهٓة والتكىولوجٓة  (Supattra,2007)ٓو

جعمت العالـ أكثر قربًا واىدهاجًا وتأثرًا ببعضً البعض فٍْ التْ سٍمت وعجمت حركة األفراد 

هف  جعمتو , هات، وساٌهت في اىتقال القىاعات والثقافاتورأس الهال والهعموهات والخد والهىتجات
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تكىولوجٓا وىظـ الهعموهات عىصٓرف هف عىاصر الىجاح فْ عالـ ٓتجً ىحو العولهة والسرعة فْ 

ذ ىحف الٓوـ فْ عالـ ٓتحدث عف عصر الهعموهات  تكىولوجٓا  فْ والثورةتبادؿ الهعموهات. وا 

ر  ر أدائٍا  عالقة الهىشاة بالسوؽ هف اجؿالهعموهات, فاف االتجاي ٓسٓر ىحو تطٓو  تحسٓف وتطٓو

الحصوؿ عمِ فرص جدٓدة تعتهد عمِ االستخداـ األهثؿ لمهعموهات الهتاحة عف الهوردٓف والعهالء و 

والهىافسٓف وكؿ ذوي العالقة بالهىشاة, األهر الذي ٓضفْ صفة اإلستراتٓجٓة عمِ ىظـ الهعموهات 

ر وتحسٓف وت كأداة قادرة عمِ  خمؽ وتعظٓـ القدرة التىافسٓة وتحقٓؽ األٌداؼ.  هٓز أدائٍا وكذلؾتطٓو

 :هفٍوم ىظم الهعموهات .2.1.2

 : لهتالحقة لٍا، وىذكر هىٍا التالْوا السٓرعةلقد تعددت تعآرؼ ىظـ الهعموهات، وذلؾ بسبب التطورات 

بحٓازة،  سهحت )العىاصر وسائؿ، برهجٓات أو أفراد( بأىٍا هجهوعة هف 2000لقد عرفٍا )صمٓحة، 

رساؿ الهعموهات.  هعالجة، تخٓزف وا 

( فإف ىظـ الهعموهات هجهوعة هىظهة هف األفراد والهعّدات والبراهج 2003وحسب )هىاؿ وجالؿ، 

تشغٓؿ وتخٓزف وتوٓزع الهعموهات لهساىدة رد البٓاىات والتْ تقوـ بتجهٓع و وشبكات االتصاالت، وهوا

 .القرارات والرقابة داخؿ الهىظهة اتخاذ

ٌو هجهوعة االجراءات والوحدات " اىظـ الهعموهات عمِ أىٍ (Malhotra,2004)حٓف تّعرؼ  فْ

ْ تشهؿ االعهاؿ الكتابٓة  االدآرة الخاصة بجهع البٓاىات وهعالجتٍا وابالغ الىتائج لهستخدهٍٓا ٌو

 ". ٍاتؼ واالتصاؿ الشخصْ والحاسبلوكؿ االتصاالت كا

طٓرقة هىظهة لعرض هعموهات الهاضْ  " ات عمِ أىٍّٓعرؼ ىظـ الهعموها (chang,2005) أها

والحاضر الهتعمقة بالعهمٓات الداخمٓة وأثار الخارجٓة. وتدعـ ىظـ الهعموهات عهمٓة التخطٓط واإلدارة 
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وىشاطات الهشروع داخؿ جهعٓة تىظٓـ األسرة, بحٓث توفر الهعموهات الهىاسبة فْ الوقت الهقرر 

 ". لقرارلمهساٌهة الفّعالة فْ اتخاذ ا

ىاؾ تعٓرؼ آخر هجهوعة كبٓرة جدًا هف الهكوىات الهترابطة عبارة عف " ٓذكر أىٍا:لىظـ الهعموهات  ٌو

فٓها بٓىٍا ، والتْ تربطٍا ببعضٍا عالقات الكتروىٓة تٍدؼ إلِ تحسٓف العهؿ الىوعْ ،وتعهؿ عمِ 

سر  .(James,2001)حسب  "االسراع فْ اىجاز الهٍاـ الهوكمة ألصحابٍا بسٍولة ٓو

 :تطور ىظم الهعموهات .2.1.3

كاىت ىظـ الهعموهات قدٓها عبارة عف ىظـ لتشغٓؿ البٓاىات، والحقًا ظٍرت ىظـ تخدـ الهستوٓات ثـ 

هكىىا إٓضاح  ظٍرت ىظـ أخرى تخدـ الهستوٓات التْ تحدد استراتٓجٓات الهىظهة فْ الثهاىٓىات، ٓو

 (.2002 ربٓع،و  ْ الىقاط التالٓة  )هخوخٌذي التطورات فْ ىظـ الهعموهات فإلِ العواهؿ التْ أدت 

 :التطور في تكىولوجيا الهعموهات .2.1.3.1

الذي تمعبً ىظـ الهعموهات داخؿ الهؤسسات، ٌذا  تأثٓرأدى ىهو تكىولوجٓا الهعموهات إلِ تزآد ال

الىهو أدى إلِ ضرورة استخداـ الحاسبات فْ كافة الهستوٓات خاصة إذا أخذىا بعٓف االعتبار سٍولة 

)هخوخ أصبحت فْ هتىاوؿ أغمبٓة الهؤسساتاىخفاض التكالٓؼ التْ  برهجٓات الجدٓدة وأٓضاً تعمـ ال

 (.2002 وربٓع،

 : التطور في خصائص التطبيقات .2.1.3.2

بدأت ىظـ الهعموهات بتقدٓـ ىظـ ذات أغراض عاهة هتعمقة بالوظائؼ الهتداولة فْ أغمبٓة الهؤسسات 

ؽ و ج، اإلىتاهثؿ تمؾ الهتعمقة بالهخزوف، الهبٓعات ؿ، لكف هع تطور ، التسٓو ىظـ  تأثٓرالتهٓو

الهعموهات وتطور تكىولوجٓا الحاسبات ألٓة ظٍرت براهج جدٓدة تٍدؼ إلِ خدهة تخصصات هحددة 
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ذا  ها ألفراد أو هجهوعات هعٓىة داخؿ الهؤسسة هثؿ ىظـ دعـ القرار لإلدارة الوسطِ والىظـ الخبٓرة ٌو

 (.2002 وربٓع، )هخوخسىتطرؽ إلًٓ فْ الهبحث التالْ

 :هبادئ ىظم الهعموهات .2.1.4

فر فٍٓا ساس كؿ قرار فٓجب أف تتواأ(  وحتِ تكوف ىظـ الهعموهات 1996 حسب )عبد الٍادي،

 :الهبادئ األربعة التالٓة

 اءة فْ تقدٓـ الخدهات : ٓىبغْ أف ٓصهـ الىظاـ وأف ٓدار بالطٓرقة التْ تضهف أعمِ كفالخدهة

 .لمهستفٓدٓف

 دها ٓعهؿ الىظاـ عمِ تقدٓـ الهعموهات لطالبٍا حٓف ٓحتاجٍا ولٓس عى : ٓىبغْ أفالتوقيت

 .ٓستطٓع الىظاـ أف ٓحصؿ عمٍٓا

 تتطمب سٍولة تداوؿ الهعموهات بٓف أجزاء الىظاـ ذاتً و بٓف غٓري هف الىظـ، ضرورة التوحيد :

 .حٓد القٓاسْ فْ هعالجة الهعموهاتاتباع طرؽ التو 

 و أساس الهحافظة عمِالتطوير استهرار كفاءة الىظاـ فْ هواجٍة التغٓرات الهتعددة لتحسٓف  : ٌو

 .لجة وٓزادة سرعة توصٓؿ الهعموهاتطرؽ الهعا
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 :أىواع ىظم الهعموهات .2.1.5

 :ىظم الهعموهات اإلدارية أواًل:

ْ هٓزج هف هعطٓات عموـ ال ، كؿ وث العهمٓات والٓراضٓاتتكىولوجٓا الهعموهات و بححاسوب و ٌو

ر أىظهة الهٌذي التخصصات شارك ثرائٍا بالهعموهات الضروٓرة إلعموهات اإلدآرة و ت فْ تطٓو ىتاج ا 

الهىجزات الحالٓة كتقآرر الهخزوفآة تصؼ األوضاع و تأثٓر تقآرر   .، وغٌٓر

 :(2002 ، ٓتكوف ىظاـ الهعموهات اإلدآرة هف )هخوخ وربٓع  

 داخؿ الهىشأة، هف حواسٓب وتشهؿ جهٓع األدوات الهساعدة لتطبٓؽ ىظـ الهعموهات : زةٍاألج

ا. واتؼ، وأجٍزة هسح ضوئْ، والشبكات الخارجٓة الداخمٓة، وغٌٓر  ٌو

 األىظهة التْ تشتغؿ بواالبرهجيات ْ سطتٍا الحواسٓب وتىقسـ إلِ قسهٓف: تتهثؿ فْ برهجٓات : ٌو

هف الذاكرة استرجاعٍا رتٓب البٓاىات و تعىْ تمؾ البراهج التْ تساعد عمِ تىفٓذ العهمٓات هثؿ تالىظـ و 

ْ التْ تقوـ بتشغٓؿ بٓاىات الهىظهة هثؿ براهج األ جور والهحاسبة وبراهج وبرهجٓات التطبٓقات ٌو

، ٌذي البراهج ٓتـ إعدادٌا هف طرؼ هختصٓف فْ البرهجة بالهىظهة ىفسٍا أو الحصوؿ عمٍٓا التصىٓع

 .هوردي األجٍزة ٓتـ الحصوؿ عمٍٓا هف طرؼجاٌزة أها براهج الىظـ ف

 البٓاىات التْ تصؼ كؿ األحداث  ٌْ عبارة عف الهخزف الذي ٓحوي عمِ: و البياىات قواعد

ة أو إلكتروىٓة بواسطتٍا ٓعهؿ ىظاـ و  العهمٓات الجآرة فْ الهىظهة وتكوف هخزىة فْ شكؿ همفات ٓدٓو

مٍا إلِ هعموهات لذلؾ   . تعتبر جد هٍهة ألي ىظاـ هعموهاتْالهعموهات عمِ تحٓو

 التعمٓهات الهحددة إلىجاز وـ بوصؼ وترتٓب هجهوع الخطوات و ٓات تقٌْ عهم :اإلجراءات

 .وتقوـ بشرح ها الذي ٓجب عهمً ،وتسهِ بخٓرطة هسار الىظاـ ،العهمٓات الحاسوبٓة
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 عتبر هف أٌـ عىاصر  ،الهكوىات األخرى والسٓطرة عمٍٓا : ٌو الهورد األساسْ لتشغٓؿاألفراد ٓو

دارة ىظـ الهعموهات ،ووضع البراهج ،حٓث ٓقوـ بتحمٓؿ الهعموهات ،الىظاـ  .وا 

 ىظم هعالجة البياىات:ثاىيًا: 

، ٍٓدؼ ٌذا الىوع Transaction Processing Systemsبىظـ هعالجة الهعاهالت  ٓعرؼ أٓضاً 

( إلِ خدهة الهستوٓات التشغٓمٓة داخؿ الهؤسسة إذ ٓقوـ 2001 هف أىظهة الهعموهات حسب )خشبة،

، اإلٓرادات ثؿ فواتٓر الهبٓعات، الهصروفاتكس حركة الهعاهالت هْ تعبحصر وتجهٓع البٓاىات الت

، لذلؾ ٓهكىىا تعٓرؼ ىظاـ هعالجة البٓاىات عمِ أىً " ىظاـ ٍا هتاحة الستخداهات أىظهة أخرىٓجعمو 

خزف و ٓذي ٓجهع و الهعموهات الهرتبط بالحاسب ال ٓسترجع بٓاىات حركة الهعاهالت دث و ٓحصىؼ ٓو

 . هات اإلدآرة لهٓزد هف الهعالجاتهدخالت ىظاـ الهعمو جؿ حفظ السجالت و خؿ الهؤسسة هف أدا

ذكر )  : ( أف ٌذا الىظاـ ٓعهؿ عم2005ِ السالهْ،ٓو

تـ بٍا خاص سجؿ فْ البٓاىات ىقؿ عمِ التسجٓؿ عهمٓة تشتهؿ: البٓاىات تسجٓؿػ  1  ٓدوٓا أها ذلؾ ٓو

 .االلْ اسبالح بواسطة الكتروىٓا أو الهاكٓىة بواسطة هٓكىٓاً  أو

 ذلؾ ٓستغرؽ وقد. تتبعً ٓهكف هعٓف الىظاـ فْ ترتب فإىٍا البٓاىات تسجٓؿ بعد: البٓاىات ترتٓب .2

 اثىاء هعٓف تتابع أو دفعات اساس عمِ البٓاىات ترتب قد أو البٓاىات وىوع لحجـ تبعا كبٓرا وجٍدا وقتا

 .الهعموهات بىظـ ذاتٍا الهعالجة عهمٓة

 فْ تتهثؿ اساسٓة أىشطة خهسة فْ البٓاىات هعالجة عهمٓة تىظـ أف البٓاىات: ٓهكف هعالجة .3

 .واإلخراج والترتٓب والىقؿ والحساب الهىطقٓة والقرارات االدخاؿ عهمٓات
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د أو الترهٓز .4 تـ :التكٓو  أو حروؼ أو أرقاـ هف خاصة شفرة أو رهوز احالؿ طٓرؽ عف ذلؾ ٓو

 .الهجردة بالعٓف الهقروءة العادٓة المغة ألفاظ بعض هحؿ أشكاؿ

 استرجعٍا ٓهكف حتِ هعٓف بأسموب ووصفٍا البٓاىات عىاصر بتحدٓد والتكٓؼ: وتختص الهفٍرسة  .5

 .بعد فٓها

ب أو التصىٓؼ  .6  لعىاصر طبقا وفرعٓة رئٓسٓة هجهوعات إلِ الهعموهات وحدات وتجزئ :التبٓو

 .عمًٓ تبىْ الذي االسترجاع وأساس والتجزئة التجهٓع هىطقٓة تتطمبٍا هحددة

 :ىظام دعم القرارات الثًا:ث

، ذو تفاعؿ هتبادؿ ٓقدـ لمهدٓٓرف طٓرقة و ىظاـ هرتبط بالحاسبٓعرؼ ىظاـ دعـ القرارات عمِ أىً ٌ

تداوؿ سٍمة وهبسطة لمهعموهات وىهاذج اتخاذ القرار هف أجؿ دعـ هٍاـ عهمٓة اتخاذ القرارات 

 .(2001هبرهجة )خشبة، الوغٓر  الهبرهجة )الروتٓىٓة(

ىظاـ تفاعمْ هبىْ عمِ الحاسب ـ دعـ القرارات الجهاعٓة بأىٍا "( ىظ2002ؼ )الحسٓىة، كها عر 

حؿ الهشكالت غٓر الهبرهجة التْ تسعِ لحمٍا هجهوعة هف هتخذي القرارات ْ تسٓٓر و ألْ ٓسٍـ ف

 ".كفٓرؽ الذٓف ٓعهموف هعاً 

 :ة الخبيرةهاألىظ رابعًا:

تستخدـ لهساىدة هتخذي القرار فْ التعاهؿ و ، االصطىاعْذكاء تىدرج األىظهة الخبٓرة ضهف هجاؿ ال 

عتهاد باال ٓتـ تصهٓـ الىظاـ الخبٓر عهمٓاً ف، خطواتٍاهع القرارات غٓر الروتٓىٓة والتْ ال ٓهكف التىبؤ ب

 .(2000 عمِ خبراء كؿ فْ هٓداف تخصصً )صمٓحة،
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 :ىظم الهعموهات في الهىشآت تأثير .2.1.6

بؿ  اإلداريدعـ القرار و ، الهىشأةفْ  التشغٓؿفْ دعـ عهمٓات  لىظـ الهعموهات ٓتهثؿ تأثٓرأٌـ 

دخاؿ، التىافسٓة الهٓزةوصىعً، ودعـ  دعـ و  لمهىشأة،فآٌـ االقتصاد االلكتروىْ االىترىت وكافً ه وا 

قاهة تحالفات هع إدارات ىظـ هعموهات أخرى.و الهستخدـ الىٍائْ،   ا 

هكاىٓات وقدرات  ًا ٌاهًا فْ تحقٓؽ التكاهؿ بٓفتأثٓر معب وٓكها  الهتغٓرات الخارجٓة وبٓف احتٓاجات وا 

ادة التخصص وتقسٓـ العهؿ، وظٍور أسالٓب جدٓدة فْ اتخاذ القرارات، واالتجاي  األجٍزة اإلدآرة. وٓز

ىحو الالهركٓزة فْ اإلدارة، والتوظٓؼ الهؤقت لالستفادة هف هٍارات هعٓىة وألداء هٍاـ هحددة، وبروز 

 حوؿ ىحو اقتصاد الخدهات.ظاٌرة العولهة والت

 (: 2000 فْ تحقٓؽ األٌداؼ التالٓة )صمٓحً، تأثٓرـ الهعموهات لىظو 

 ف وصؼ تآرخْ : إذ أىً بهثابة ذاكرة لمهؤسسة بها ٓعالجً هف هعموهات الهراقبة تسهح بتكٓو

 قؽ الثقة كْ، أي أف ىظاـ الهعموهات ٓىبغْ أف ٓحٓسٍؿ اكتشاؼ األخطاء التْ قد تقع، ألحوالٍا

 .تكوف الهراقبة فعالة

 لوثائؽ الهرافقة لهختمؼ اهصالح عف طٓرؽ تبادؿ الهعموهات و التىسٓؽ واالتصاؿ بٓف هختمؼ ال

 .التدفقات

 عف طٓرؽ إٓجاد أساس أو قاعدة لتحمٓؿ اإلشارات  هساعدة الهسٓٓرف فْ عهمٓة اتخاذ القرار

 .وخارجٓاً  التحذٓٓرة األولٓة التْ تبرز داخمٓاً 
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ات التسٌدؼ ىظاـ اله ٓٓر عف حالتٍا الحالٓة عموهات إذف ٌو توفٓر الهعموهات الضروٓرة لكؿ هستٓو

بطٓرقة تساعد عمِ  فظٍا، تحمٓمٍا ووضعٍا هعاً ف طٓرؽ تجهٓع ٌذي الهعموهات، ح، والتىبؤ عوالسابقة

 و تىفٓذٓة هٍهة . تسٓٓرً، إستراتٓجٓةاإلجابة عمِ أسئمة 

 :أداء الهىشآت .2.1.7

  :هفٍوم األداء .2.1.7.1

توقؼ  ٓعرؼ  األداء عمِ أىً ىشاط ٓهكف الفرد هف اىجاز الهٍهة أو الٍدؼ الهخصص لً بىجاح، ٓو

 (.1995 عمْ،) ؿ لمهوارد الهتاحةذلؾ عمِ القٓود العادٓة لالستخداـ الهعقو 

ٍا الىظاـ فْ شكؿ سمع أو أها تعٓرؼ األداء عمِ هستوى الهىشآة فٍو الهخرجات ذات القٓهة التْ ٓىتج

 .(2003 درة،خدهات )

الفراد فْ الهىظهة و الىتائج الفعمٓة ٌو األىشطة التْ ٓزاولٍا اوبىاًء عمِ ذلؾ ٓهكف القوؿ أف األداء 

لمهوارد الهتاحة  فعالٓة وفقاً بكفاءة و  الهىشأةائفٍـ بىجاح لتحقٓؽ أٌداؼ ٍا فْ هجاؿ وظىالتْ ٓحققو 

 القواعد واإلجراءات والطرؽ الهحددة لمعهؿ.هة اإلدآرة و األىظو 

 :هعايير األداء .2.1.7.2

 :( فٓها ٓم2006ْداء حسب )الهاىع، تىحصر أٌـ هعآٓر األ

 الجودة تحهؿ حٓث تعبر عف هستوى أداء العهؿ، و : ترتبط الجودة بجهٓع ىشاطات الهىشأة، الجودة

هعاىْ كثٓرة  وهتعددة فٍْ ذات هعىِ واقعْ وهعىِ حسْ، فالهعىِ الواقعْ ٓعىْ التزاـ الهىظهات 

ات حقٓقٓة كهعدؿ اإلىتاج، وىسبة الفاقد والٍدر، وهف ثـ استخداـ هعآٓر والتزاـ باستخداـ هؤشر 

الهىظهات بالهواصفات والهقآٓس الهتعارؼ عمٍٓا، أها الهعىِ الحسْ لمجودة فإىً ٓرتكز عمِ هشاعر 
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ؿ وأحاسٓس هتمقْ الخدهة والهستفٓد هىٍا، بهعىِ اقتىاعٍـ ورضاٌـ عف الخدهات التْ ٓتـ تقدٓهٍا ٌو

 ىجح العاهموف فْ تقدٓـ ٌذي الخدهات بهستوى جودة ٓىاسب توقعاتٍـ وٓمبْ احتٓاجاتٍـ.

 هكاىٓات األفراد وفْ الكهٓة ذا ٓجب أف ال ٓتعدى قدرات  وا  : ٓقصد بالكهٓة حجـ العهؿ الهىجز، ٌو

هكاىاتٍـ ألف ذلؾ ٓعىْ بطء األداء، هها ٓصٓب العاهمٓف بال تراخْ الوقت ىفسً ال ٓقؿ عف قدراتٍـ وا 

تفاؽ وقد ٓؤدي إلِ هشكمة فْ الهستقبؿ تتهثؿ فْ عدـ القدرة عمِ ٓزادة هعدالت األداء لذلؾ ٓفضؿ اال

، كدافع لتحقٓؽ هعدؿ هقبوؿ هف الىهو فْ هعدؿ األداء بها ٓتىاسب هع عمِ حجـ وكهٓة العهؿ الهىجز

 تدٓرب وتسٍٓالت.كتسبً الفرد هف خبرات و ها ٓ

 ض، فٍو ر الوقت: ترجع أٌهٓة الوقت إ س هاؿ ألِ كوىً هف الهوارد غٓر القابمة لمتجدٓد أو التعٓو

، هها ٓحتـ استغاللً االستغالؿ الصحٓح فْ كؿ لحظة هف حٓاتىا ألىً ٓتضاءؿ عمِ الدواـ ولٓس دخالً 

هضْ إلِ غٓر رجعة.  ٓو

 عْ لمخطوات اإلجراءات: ٌْ الخطوات التْ ٓسٓر فٍٓا أداء العهؿ، أو بهعىِ آخر بٓاف توق

تباعٍا لتىفٓذ الهٍاـ، لذلؾ ٓجب االتفاؽ عمِ الطرؽ واألسالٓب االواجب اإلجراءات الضروٓرة و 

الهسهوح بٍا والهصرح باستخداهٍا لتحقٓؽ األٌداؼ، وبالرغـ هف كوف اإلجراءات والخطوات الهتبعة 

تعمٓهات، قواعد وقواىٓف وىظـ و  وفؽفْ إىجاز العهؿ هتوقعة وهدوىة فْ هستىدات الهىظهة والهىشأة 

إال أىً ٓفضؿ االتفاؽ بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف عمِ اإلجراءات الهتبعة فْ إىجاز العهؿ سواء ها 

ذا ال ٓعىِ قتؿ  ،ٓتعمؽ بإىجاز الهعاهالت أو تسمٓهٍا أو تسمهٍا، حتِ تكوف الصورة واضحة ٌو

، ولكف العاهمٓفٓتأثر األداء بغٓاب أحد جهٓع األطراؼ وحتِ ال  عهمٓات االبتكار واإلبداع لدى

االتفاؽ والتفاٌـ عمِ ها ٓٓرد الهرؤوس تىفٓذي هع رئٓسً قبؿ اعتهادي كأسموب هفضؿ فْ إىجاز العهؿ 

 ـ والتعمٓهات والموائح والقواىٓف.ظولضهاف اتفاقً وعدـ هخالفتً لمى
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 األداء:قياس  .2.1.7.3

 :أٌهًٓ قٓاس األداء

 :ةالتالٓ فؽ األبعادأف أٌهًٓ قٓاس األداء لمهىشآت تكوف و  (2005 ٓرى )ادٓرس،

 ٓحقؽ قٓاس األداء هجهوعة فوائد هىٍا، وعمِ سبٓؿ الهثاؿ، قٓاس الفاعمٓةأةعمى هستوى الهىش :، 

، وتحدٓد جواىب الضعؼ اإلداري وطرؽ عالجٍا، وتوافر الهعموهات اإلدآرة والتعرؼ عمِ اإلىتاجٓة

وتوافر األساس الهوضوعْ لكثٓر هف  الضروٓرة التخاذ القرارات، وتحسٓف طرؽ التىبؤ باألداء الهتوقع

 أىشطة الهوارد البشٓرة وبها ٓكفؿ تحسٓف ٌذي األىشطة. 

 ٓحقؽ قٓاس األداء عدة فوائد هىٍا هتابعة تىفٓذ األٌداؼ عمى هستوى الوحدة التىظيهية :

 الهوضوعة وهتابعة تحقٓؽ كفاءة أداء األىشطة وتدعٓـ عهمٓة االتصاؿ وتخطٓط القوى العاهمة والكشؼ

بٍا وتشجٓع الهىافسة بٓف اإلدارات واألقساـ بها ٓؤدي إلِ  عف الهشكالت اإلدآرة أو التىظٓهٓة وتصٓو

 تحسٓف إىتاجٓتٍا. 

 ر أداء الفرد عمى هستوى الفرد : إف فوائد قٓاس األداء تشهؿ تحسٓف الفرص الهتاحة لتحسٓف وتطٓو

ٓة الهىافسة بٓف األفراد وتشجٓعٍـ عمِ ودعـ ثقة األفراد بأىفسٍـ وحصولٍـ عمِ تشجٓع اإلدارة وتىه

ادة اإلىتاجٓة والكشؼ عف الطاقات والق شعار األفراد درات غٓر الهستغمة لدى األفراد و بذؿ الجٍد وٓز ا 

 بالهسؤولٓة، وتحقٓؽ الرقابة الذاتٓة، وتدعٓـ تشجٓع السموكٓات االٓجابٓة لألفراد.

 :خطوات قياس األداء .2.1.7.4

ا )القطاهٓف،وات أساتتألؼ ٌذي العهمٓة  هف خهس خط ْ:2005ي،ر لدو )ا( و1996سٓة كها ذكٌر  ( ٌو
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 تحدٓد ىتائج األداء التْ ٓجب أف تراقب وتقٓـ العىاصر التْ ٓتـ إحكاـ الرقابة عمْ  :الخطوة األولى

 ٌا ٓجب أف تتصؼ بالقدرة والقابمٓة عمِ أف تقاس بهوضوعٓة وبدرجة عالٓة هف الثبات. 

 ر هحددة لقٓاس األداء إف ٌذي الخطوة تعتبر خطوة بالغة األٌهٓة صٓاغة هعآٓ :الخطوة الثاىية

وذلؾ ألف هعآٓر األداء التْ تستخدـ فْ قٓاس الىتائج تهثؿ تعبٓرًا هفصاًل عف األٌداؼ اإلستراتٓجٓة، 

ْ بٍذي الصفة التْ تشكؿ هقآٓس ىتائج األداء الهقبولة والتْ ٓتوقع هىٍا أف تحقؽ األٌداؼ كها  ٌو

 ٓجب. 

 قٓاس األداء الحالْ كها ٌو ذلؾ باستخداـ الهعآٓر الهحددة فْ الخطوة الثاىٓةطوة الثالثةالخ :. 

 هقارىة ىتائج األداء هع الهعآٓر وتٍدؼ ٌذي الخطوة إلِ هعرفة فٓها إذا كاىت الخطوة الرابعة :

ة طابؽ الىتائج هع ىتائج األداء الحالْ هتطابقة هع األٌداؼ أـ ال وتتوقؼ العهمٓة الرقابٓة ٌىا فْ حال

 األٌداؼ. 

 اتخاذ اإلجراءات التصحٓحٓة إذا كاىت ىتائج األداء ال تتوافؽ هع األٌداؼ، فاىً الخطوة الخاهسة :

البد هف اتخاذ اإلجراءات التصحٓحٓة الهىاسبة لهعالجة الهوقؼ باستخداـ التغذٓة الراجعة وذلؾ لهعرفة 

 ها ٓمْ: 

بٍا أـ ال. ٌؿ االىحرافات بٓف الىتائج واألٌ -  داؼ كبٓرة وحقٓقٓة وتتطمب إجراءات تصحٓحٓة لتصٓو

 .عهمٓة التخطٓط االستراتٓجْ ذاتٍاٌؿ األخطاء التْ أىتجت ٌذي االىحرافات كاىت فْ  -

 ٌؿ العهمٓات الهختمفة التْ استخدهت فْ العهؿ هىاسبة الىجاز األٌداؼ الهوضوعة أـ ال. -
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 :داءألس اقيارات شؤه .2.1.7.5

 :( عمِ الشكؿ التال2000ْ كري،ولقد حددٌا )الب

 :داء التقميديةألس اقيارات شؤه .1

 .هؤشرات اإلىتاج 

 .هؤشرات اإلىتاجٓة 

 ْ هعٓار رأس الهاؿ، هعٓار  ،، هعٓار السٓولةٓار الربحٓة: هعهؤشرات الهالٓة، ولٍا أربع هعآٓر ٌو

 .التشغٓؿ

 .هؤشرات البٓع 

 :داء الحديثةألس اقيارات شؤه .2

قاـ العالهاف األهٓركٓاف     1992، ففْ عاـ عمٍٓا اسـ بطاقة األداء الهتوازف طمؽأوثٓقة  ةلقد تـ بمور 

Robert N.Kaplan and David P. Norton ر أداة أطمؽ عمٍٓا بطاقة القٓاس الهتوازف ، بتطٓو

Balanced Scorecard ا خالؿ السىوات العشر الهاضٓة لتشهؿ هجهوعة هف ٌر ، واستهر بتطٓو

ـ األداء الشاهؿ لمهىظهة.الىسب الهالٓة وغٓر ال  هالٓة لتقٓو

 وقد ساٌهت بطاقة القٓاس الهتوازف فْ خمؽ أربع جواىب لتطبٓؽ اإلستراتٓجٓة ٌْ:

ح : ٓركز ٌذا الهحور عمِ الجاىب الهالْ فْ أداء الهىظهة هثؿ العوائد و األرباالهحور الهاليأ. 

ٌذا الهحور الف الٍدؼ األساسْ هف حقوؽ الهساٌهٓف، وتبرز أٌهٓة الهصآرؼ و قٓهة الهوجودات و و 

 التطور.ارد الالزهة لالستهرار و وجود الهىظهات ٌو تحقٓؽ األرباح وتوفٓر الهو 
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سعِ الهىظهة لتحقٓؽ رضا الزبوف : ٓركز ٌذا الهحور عمِ العالقة هع الزبوف حٓث تهحور الزبائنب.

رعة االستجابة لطمبات الزبائف تبدو ٌىا أٌهٓة سة احتٓاجاتً بؿ وتخطْ توقعاتً، و السعْ إلِ تمبٓو 

ادة ودقة التسمٓـ وجودة الهىتجات وهطابقتٍا الحتٓاجاتٍـ، واىعكاس ذلؾ عمِ العالقة الطٓبة لمزبائف و  ٓز

 ٍـ لمهىظهة.ئاىتهاٍـ و ئوال

هراقبة أداء العهمٓات والىشاطات الداخمٓة : ٓركز ٌذا الهحور عمِ ضبط و هحور العهميات الداخميةج.

ا سعٓا إلِ هعت الهٍهة فْ السمسمة التصىٓعٓة واإلدآرة و سٓطرة عمِ الحمقاالالتصىٓعٓة و  الجة غٌٓر

ر األداء و   هواءهة العهمٓات هع التوجٍات العاهة لمهىظهة.االىحرافات وتطٓو

ر والتحسٓف التْ قد ال هحور التعمم والىهود.  : ٓركز ٌذا الهحور عمِ قٓاس وهراقبة هشآرع التطٓو

ا هبا عمِ العوائد بحٓث ٓتـ تتبع تحقٓؽ األٌداؼ وهدى فعالٓتٍا، ٍٓدؼ ٌذا الهحور  شراً ٓكوف تأثٌٓر

ر والتحسٓف الضروري هف أجؿ البقاء فْ عالـ الٓوـ الهمْء إلِ دفع و  أٓضاً  توجًٓ األفراد ىحو التطٓو

 بالتطورات والقفزات التكىولوجٓة السٓرعة.

بائىىا؟ ها ٌْ العهمٓات التْ ٓجب إف ىتفوؽ كٓؼ ٓراىا ز هحدد أكثر فإف الهىظهة تبحث فْ وبشكؿ 

ؿ؟     فٍٓا؟ كٓؼ ٓهكف إف ىحافظ عمِ قدرتىا لتغٓٓر والتحسف؟ كٓؼ ٓراىا هزودٓف التهٓو

(Kaplan & Atkinson, 1998.) 

 :ة أعالقة ىظم الهعموهات بأداء الهىش .2.1.8

 ( إف ىظـ الهعموهات هف شأىٍا أف تؤدي إلِ ها ٓمْ:2004ٓذكر )العزاـ، 

 ىاء عف الكثٓر هف العهمٓات اإلدآرة ذات الطابع التكراري والروتٓىْ.االستغ 

 .االبتعاد عف االزدواجٓة والتوازي فْ األعهاؿ 
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 .تحسٓف عهمٓات التوثٓؽ 

 .تحسٓف عهمٓات تدفؽ الهعموهات ورفع كفاءتٍا 

 .تسٓرع عهمٓات رد فعؿ اإلدارة 

 .تكاهؿ الٍٓكؿ التىظٓهْ واإلداري 

 دارة واإلىتاج.رفع الهستوى العاـ لإل 

 .تحسٓف عهمٓات االتصاؿ ورفع هستواٌا العاـ 

رى ) العزاـ، اإلدارة العمٓا ٓتوقع  تأثٓر( أٓضًا أىً وبوجود ىظـ الهعموهات ٓهكف اإلضافة باف 2004 ٓو

 لً أف ٓتغٓر لٓصبح ىوعًا ها كالتالْ:

 .تداخؿ أقؿ فْ عهمٓات اتخاذ القرار الروتٓىٓة 

 أفضؿ ألسالٓب الهحاكاة. استخداـ أكثر وأكبر وبشكؿ 

 .رؤٓة أوضح لمهشاكؿ ووضع بدائؿ لٍا 

 .هواكبة التطور بسرعة عالٓة وتىفٓذي لهواكبة التطورات فْ االداء واالىجاز 

 :هىشآت الحجر والرخام في فمسطين .2.1.9

رئٓسٓا هف روافد االقتصاد  تعتبر صىاعة الحجر والرخاـ هف أٌـ الصىاعات الفمسطٓىٓة ورافداً 

 Gross domestic product%( هف الىاتج الهحمْ االجهالْ )4حٓث تساٌـ بها ىسبتً )الفمسطٓىْ 

GDP(و )قدر حجـ االىتاج فْ ٌذي الصىاعة بػ )25 ( 15%( هف عائدات القطاع الصىاعْ. ٓو
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( هىشأة هىتشرة 608( همٓوف دوالر ٓتـ اىتاجٍا هف خالؿ )175همٓوف هتر هربع سىوٓا أي ها قٓهتً )

عهؿ فْ ٌذي الهىشآت ها فْ هحافظات ا لضفة الغربٓة وتتركز فْ هحافظتْ بٓت لحـ والخمٓؿ ٓو

الجٍاز الهركزي لإلحصاء  ، 2015اتحاد غرؼ التجارة والصىاعة، حسب )( عاهاًل. 13500ٓقارب )

 . (2015الفمسطٓىْ، 

 :ههيزات صىاعة الحجر والرخام في فمسطين .2.1.10

 ٌـ ها ٓهٓز ٌذي الصىاعة ٌو:أف ألِ إ( 2010 ،الفواغرةدراسة هاجستٓر غٓر هىشورة ) وتشٓر

حٓث ٓتوافر احتٓاطْ هعقوؿ هف الحجر الخاـ فْ فمسطٓف، فقد تبٓف أف  توافر الهادة الخاـ هحمٓاً  .1

هعظـ جباؿ الضفة الغربٓة هف شهالٍا إلِ جىوبٍا غىٓة باألىواع الهختمفة هف الحجر الخاـ ذات 

طا وسعٓر وبىْ ىعٓـ الجودة العالٓة واأللواف الزآٌة والهت تركز الحجر الخاـ فْ قرى: الشٓوخ ٓو عددة. ٓو

والسهوع وتفوح )الخمٓؿ(، قباطٓة وجراعة، الزبابدة )جىٓف(، جهاعٓف، عصٓرة )ىابمس( وبٓت فجار فْ 

 بٓت لحـ. هها أعطِ ٌذي الصىاعة قدرة أكبر عمِ الهىافسة فْ األسواؽ الدولٓة.

هكاىٓة وجود حصة سوقٓة لٍذا الهىتج ف .2 ْ األسواؽ العالهٓة وذلؾ لتعدد ألواىً وسٍولة تشكٓمً وا 

 إجراء العدٓد هف األعهاؿ الىٍائٓة عمًٓ. 

ضخاهة حجـ رأس الهاؿ الهستثهر فْ ٌذي ىاعة و توفر األٓدي العاهمة الهاٌرة فْ ٌذي الص .3

 الصىاعة.

ة العاهؿ الواحد بالهقارىة هع الدوؿ عدـ الحاجة إلِ استٓراد الهادة الخاـ هف الخارج، وارتفاع اىتاجٓ .4

 الهىافسة األخرى.
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 :صىاعة الحجر والرخام في فمسطينالعقبات التي تواجً  .2.1.11

هكف تمخٓصٍا  :فْ أٌـ العقبات التالٓة ٓو

ؽاإلدارة ْ القوى العاهمة وخاصة فْ هجاالتتدىْ هستوى الهٍارات االدآرة الهتوفرة ف .1  ،، التسٓو

 والهالٓة.

 عمِ الصىاعة. دوارالغهوض فْ تحدٓد الهسئولٓات واأل رة العائمٓة ذاتداغمبة اإل .2

 والتوجًٓ الهعاصرة. ،والتحفٓز ،سالٓب القٓادةأ إتباعت الصىاعٓة فْ الهصاىع عف قصور القٓادا .3

ادة كهٓة االىتاج فْ الهحاجر عف حاجة الطمب الحقٓقْ فْ االسواؽ. .4  ٓز

 ىع بالرغـ هف ارتفاع القدرة االىتاجٓة لمصىاعة.تدىْ الطاقة االىتاجٓة فْ الهصا .5

 هاكف تواجدي وىوعٓاتً.ألكهٓة الهخزوف هف الحجر الخاـ،  عدـ وجود تقدٓر حقٓقْ .6

الهىافسة الشدٓدة بٓف أصحاب الهصاىع فْ السوقٓف الهحمْ واإلسرائٓمْ هها ٓساٌـ فْ تخفٓض  .7

 األسعار.

ة الهستقبمٓة لٍذي ال .8 صىاعة وبالتالْ عدـ وجود سٓاسة وطىٓة صىاعٓة داعهة لٍذي عدـ وضوح الرٓؤ

 الصىاعة.

ادة حدة الهىافسة الخارجٓة هع الهىتجات الشبٍٓة )التركٓة والهصٓرة( .9 وكذلؾ ازدٓاد حدة  ،ٓز

 الهىافسة فْ السوؽ اإلسرائٓمْ هع الهىتجات األجىبٓة )التركٓة(.

 هىتجات الهىافسة.سٍولة تحوؿ الهستٍمكٓف الخارجٓٓف لشراء ال .10
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 :ي فمسطين في االقتصاد الفمسطيىيهىشآت الحجر والرخام ف دور .2.1.12

ٓعتبر قطاع صىاعة الحجر والرخاـ هف أىشط القطاعات االقتصادٓة فْ األراضْ الفمسطٓىٓة، حٓث 

% هف إجهالْ الىاتج القوهْ، 4.5بها ىسبتً   (2015، هركز اإلحصاء الفمسطٓىْ)حسب  ٓساٌـ

، ىشآت الصىاعٓة العاهمة فْ فمسطٓف% هف اله5.5العائدات الصىاعٓة، وتشكؿ  % هف إجهال30ْو

وتحتؿ فمسطٓف الهركز الثاىْ عشر عالهًٓا فْ صىاعة وتصدٓر الحجر حسب القائهة الصادرة عف 

 .ألراضْ الفمسطٓىٓة الصغٓرة ىسبٓاً هركز التجارة العالهْ، وتعتبر ٌذي الهكاىة هتقدهة هقارىة هع حجـ ا

، حٓث ٓشكؿ اإلىتاج % تقٓربًا هف اإلىتاج العاله4ْ قٓهة اإلىتاج الفمسطٓىْ هف الحجر وبمغت

، فْ % هف اإلىتاج األهٓرك70ْلتركْ والفمسطٓىْ حوالْ ضعفْ اإلىتاج األلهاىْ وىصؼ اإلىتاج ا

 األوضاع الطبٓعٓة دوف وجود أٓة ظروؼ سٓاسٓة هف شأىٍا أف تؤثر عمِ كهٓة اإلىتاج.

 :سابقةالدراسات ال .2.2

 :لدراسات العربيةا .2.2.1

فْ أداء أثر ىظـ الهعموهات اإلدآرة الصحٓة الهحوسبة  " :بعىواف (2015دراسة عبٓد وربآعة )

ٌدفت الدراسة لمكشؼ عف هدى توفر عىاصر أىظهة الحكوهْ فْ فمسطٓف"  هوظفْ القطاع الصحْ

ا فْ أداء الالهعموهات اإلدآرة الهحوسبة،  اع الصحْ فْ عاهمٓف فْ القطوكذلؾ هعرفة هدى تأثٌٓر

وصفْ التحمٓمْ، واإلستباىة هحافظتْ ىابمس وجىٓف. ولتحقٓؽ تمؾ األٌداؼ استخدـ الباحث الهىٍج ال

ا بطٓرقة عشوائٓة طبقٓة ذات كأداة ( 66التهثٓؿ الىسبْ، بمغ حجهٍا )، ووزع عمِ عٓىة تـ اختٓاٌر

 .( هف هحافظة جىٓف44هوظفًا هف هحافظة ىابمس، و)

عمِ : القطاع الصحْ فْ هحافظتْ ىابمس وجىٓف قادر إلِ أٌـ الىتائج التالٓةسة اوصمت الدر وقد ت

) األفراد، األجٍزة، استخداـ أىظهة الهعموهات اإلدآرة الهحوسبة، حٓث تتوفر العىاصر الالزهة
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ت بدرجة كبٓرة. وكذلؾ فإف تطبٓؽ أىظهة الهعموها الىظاـطبٓؽ استخداـ لت البرهجٓات، الشبكات(

إلِ  الدراسة توصمتكها اإلدآرة الهحوسبة فْ القطاع الصحْ ٓىعكس إٓجابًٓا عمِ أداء الهوظفٓف. 

اإلدآرة الهحوسبة لة إحصائًٓا بٓف عىاصر تطبٓؽ ىظاـ الهعموهات التوجد عالقة طردٓة ذات دأىً 

ىظـ الهعموهات بات أفراد العٓىة حوؿ أثر فْ إجاوأداء الهوظفٓف. ولـ ترصد فروؽ دالة إحصائًٓا 

الصحْ فْ هحافظتْ ىابمس وجىٓف حسب هتغٓرات )الهسهِ الهحوسبة فْ أداء هوظفْ القطاع 

ؿ العمهْ لة إحصائًٓا فْ الجىس لصالح تـ رصد فروؽ دال بٓىها (،الوظٓفْ، وسىوات الخبرة، والهٌؤ

  الذكور.

 دارسة اإلداري األداء سٓفتح فْ اإلدآرة الهعموهات ىظـ عالقة" :بعىواف (2013دراسة أبو أكـر )

ٌدفت ٌذي الدراسة الِ التعرؼ عمِ  "غزة بقطاع الحكوهٓة غٓر الهىظهات عمِ بالتطبٓؽ هٓداىٓة

عالقة ىظـ الهعموهات االدآرة بتحسٓف األداء االداري فْ الهىظهات غٓر الحكوهٓة بقطاع غزة، وذلؾ 

( 172) توٓزعأداة لجهع البٓاىات، فقد تـ االستباىة كاستخدهت باستخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، و 

 %(.88.3ها ىسبتً ) ( استباىة، أي152استباىة عمِ الهدراء فْ ٌذي الهىظهات، وتـ استرجاع )

داء األ: أف األجٍزة ٌْ أكثر ىظـ الهعموهات التْ تعهؿ عمِ تحسٓف ٌـ ىتائج الدراسة ها ٓمْأوهف 

ظـ الهعموهات، ثـ تمٍٓا البرهجٓات فْ الترتٓب، بٓىها ، ٓمٍٓا الهستخدهٓف الذٓف ٓستخدهوف ىاإلداري

كاف األقؿ تأثٓر عمِ ىظـ الهعموهات االدآرة االختصاصٓوف الفىٓوف، وقواعد البٓاىات، وأظٍرت 

داري، وبٓىت أٓضا وجود فروؽ اإل األداء وتحسٓف اإلدآرةالىتائج وجود عالقة بٓف ىظـ الهعموهات 

لكؿ هف هتغٓر  ، تبعاً اإلداريداء دآرة بتحسٓف األظـ الهعموهات اإلى ذات داللة احصائٓة حوؿ عالقة

ؿ العمهْ.  سىوات الخدهة والهٌؤ
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خمصت الدراسة الِ هجهوعة هف التوصٓات الهوجٍة لمهىظهات غٓر الحكوهٓة فْ قطاع غزة لتحسٓف 

هوظفٓف الهختصٓف، أدائٍا، هف أٌهٍا: التأكٓد عمِ أٌهٓة وجود قسـ لتكىولوجٓا الهعموهات، وتعٓٓف ال

ر البىٓة التحتٓة لتكىولوجٓا ت األهر واشراكٍـ فْ وضع السٓاسات العاهة لمهىظهة. كها ٓستمـز طٓو

الهعموهات، وعمِ وجً الخصوص ىظـ الهعموهات االدآرة والعهؿ عمِ تدٓرب الهوظفٓف عمِ 

راسة عمِ أف تعهؿ السٓاسات الد حثتاستخداهٍا، وهواكبة الوسائؿ والتقىٓات التكىولوجٓة الحدٓثة، كها 

الهوجودة فْ الهىظهات الغٓر حكوهٓة عمِ توجًٓ ىظـ الهعموهات االدآرة ىحو تحسٓف االداء لرفع 

 الكفاءة والفاعمٓة الهىظهة.     

 واتخاذ صىع عهمٓة فاعمٓةتحسٓف  فْ الهعموهات ىظـ كفاءة ثرأ" :بعىواف (2013دراسة ٌاشـ )

ىظن الهعمَهات اإلدارٓة فْ تحسٓو فاعمٓة كفاءة أثر  التعرؼ عمِِ الدراسة إل ٌدفت" اراترلقا

الهعرَفة التْ تعتهد عمِ ىظن الهعمَهات فْ الهجاالت االقتصادٓة القرارات فْ اتخاذ عهمٓة صىع َ

راء إلج اًلهجاَقد تن إختٓار بىك الٓهو الدَلْ ؿ كاهؿ. هحدَد أَ بشكؿ َلَ بشكٓة اإلدارة الهؤسس

رئٓسٓة لجهع البٓاىات هو عٓىة الدراسة ىة كأداة َاستخدهت االستبٓا، مدراسةالجاىب الهٓداىْ ل

حٓث توصمت َإتخاذ القرارات. ؿ البىك التْ تستخدن ىظن الهعمَهات فْ العهكوادر الهكَىة هو 

ؿ هستَُ التعاَو َالتىسٓق بٓو األقسان الهختمفة داخالدراسة لهجهوعة هف الىتائج كاف أٌهٍا: أف 

تصَرات كافٓة، وجاءت لهعمَهات الٍادفة إلِ تحقٓق ها ٓسعِ البىك إلِ تحقٓقً غٓر البىك بشأو ا

ىظن الهعمَهات لكفاءة أثر ذَ داللة إحصائٓة ، ولقد وجد ىظن الهعمَهات هرتفعةلكفاءة الهبحَثٓو 

 اإلدارٓة فْ فاعمٓة صىع القرارات بدرجات هتفاَتة.

والتسٍٓالت تقدٓن الدعن ٓجب هو أٌهٍا: ات والتوصٓخمصت الدراسة إلِ هجهَعة هو الهقترحات 

الهختمفة احتٓاجاتٍـ َتفٍن ، تشجٓعٍن باستخدان الىظانؿ لمعاهمٓو هستخدهْ الىظان هو خالالالزهة 
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وكذلؾ  ،التْ تَاجٍٍن عىد استخدان الىظان حتِ ٓتن التغمب عمٍٓاؿ الهشكالت آرائٍن حَاستطالع َ

ت تطَٓر هستهرة لهَاقف الهستفٓدٓو تجاي أىظهة اإلدارة بعهمٓاقٓاـ ضرَرة أوصت الدراسة 

ضرَرة إشراك العاهمٓو الهستخدهٓو لمىظان فْ تطَٓر ىظان ، وحثت الدراسة عمِ الهعمَهات

الجاىب اإلدارّ هع الجاىب الفىْ فْ ىظان لكْ ٓتكاهؿ الىظان ؿ الهعمَهات َتقدٓن اقتراحات حَ

ن باعتبارٌا تىفٓذٓة عكسٓة لتقٓٓن فاعمٓة ىظن هسح دَرّ لهقترحاتٍهف َذلك ، الهعمَهات اإلدارٓة

جدٓد هو ؿ دَرٓة تٍدف إلِ تزَٓد العاهمٓو بكلقاءات عقد ، وحثت أٓضًا عمِ الهعمَهات اإلدارٓة

تىظٓن براهج تدرٓبٓة لمهستخدهٓو ، وأكدت الدراسة عمِ ضرورة الجَاىب اإلدارٓةوالفىٓة األهور 

َالبرهجٓات األجٍزة شغٓمٓة َالتطبٓقٓة لمتعرف عمِ قدرات لىظان الهعمَهات اإلدارٓة َالبرهجٓات الت

 استخداهٍا فقط.كٓفٓة عمِ تركٓز الهستخدهة َعدن ال

الدراسة إلِ  ٌدفت "عموهات عمِ األداء اإلداريه"أثر ىظـ البعىواف:  (2012دراسة هحهد وهوساوي )

طبٓعة األثر الذي ٓهكف أف  لجزائر، والتعرؼ عمِبٓاف واقع ىظـ الهعموهات فْ شركات التأهٓف فْ ا

ولتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة واإلجابة عف  .تحدثً ٌذي الىظـ عمِ األداء اإلداري فْ ٌذي الشركات

تساؤالتٍا، اعتهد الباحثاف فْ جهع البٓاىات الهتعمقة بالهوضوع عمِ األدبٓات والدراسات السابقة ذات 

ة،الصمة، وهف خاللٍا تـ الحصوؿ عمِ  والتْ شكمت اإلطار الىظري لمدراسة، أها  البٓاىات الثاىٓو

بإجراء اإلطار العهمْ فقد اعتهد عمِ إعداد استباىة تـ تصهٓهٍا لٍذا الغرض، وقاـ الباحثاف 

التحمٓالت الالزهة، واختبار فرضٓات الدراسة، وتوصمت الدراسة إلِ أف استخداـ ىظـ الهعموهات 

البرهجٓة واإلجراءات، الهادٓة، والهستمزهات  اتبأبعادي الستة )الهستمزهات البشٓرة، والهستمزه

ة  ىظٓهٓة( ٓؤثرتمزهات الشبكات، والهستمزهات التوهستمزهات البٓاىات، وهس بشكؿ إٓجابْ وبداللة هعىٓو

0.05≥ α  ِداري.إلداء األاعم   
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قٓة الهعموهات ىظاـ تأثٓربعىواف: " (2011) حسوىة وآخروفدراسة  قْ القرار صىع فْ التسٓو  التسٓو

سة إلِ الكشؼ عف العالقة بٓف راٌدفت الد "األردىٓة العاهة الهساٌهة األدوٓة إىتاج شركات فْ

ة  قْ فْ شركات إىتاج األدٓو قٓة، وصىع القرار التسٓو الهكوىات الرئٓسة لىظاـ الهعموهات التسٓو

، وعىاصر، وهكوىات ىظاـ الهع دفت إلِ التعٓرؼ بهفٍـو موهات الهساٌهة العاهة األردىٓة. كها ٌو

سة تصهٓـ وتوٓزع استباىً بٍدؼ جهع البٓاىات هف هدٓري راالتسوٓقٓة. وقد اعتهد الباحثوف فْ ٌذي الد

ؽ، وهوظفْ أقساـ ىظاـ الهعموهات التسوٓقٓة فْ الشركات الهشار إلٍٓا،  ـالتسٓو الهعىٓٓف  باعتباٌر

ة الهساٌهراهجتهع الدتهثؿ . و الدراسةبهوضوع  ة العاهة األردىٓة، والهدرجة سة فْ شركات إىتاج األدٓو

( شركات. وقد تـ هسح ٌذي الشركات بالكاهؿ. وقد توصمت 7فْ سوؽ عهاف الهالْ والبالغ عددٌا )

ا عمِ الىحو االتْ: ٓوجد عالقة ذات داللً راالد سة إلِ هجهوعة هف الىتائج التْ ٓهكف تمخٓص أبرٌز

ؽ،  قٓة هف جٍة، وصىع احصائًٓ بٓف كؿ هف: السجالت الداخمٓة، بحوث التسٓو االستخبارات التسٓو

ؽ، تتولِ هٍاـ ىظاـ  قْ هف الجٍة األخرى. ال توجد وحدة تىظٓهٓة تابعة إلدارة التسٓو القرار التسٓو

قٓة فْ خهس هف الشركات السبع الهشهولة بالد ٌىاؾ ضعؼ فْ تعٓٓف  ،سةراالهعموهات التسٓو

قٓة فْ التخصصات العمهٓة الهىاسبة لمقٓاـ باألعهاؿ التْ ت تطمبٍا وحدة ىظاـ الهعموهات التسٓو

 سة.راالشركات الهشهولة بالد

 شركة فْ العاهمٓف أداء عمِ الهحوسبة اإلدآرة الهعموهات ىظـ أثربعىواف: " (2009) دراسة العهري

ـ الهعموهات اإلدآرة الهحوسبة عمِ ىظسة إلِ التعرؼ عمِ أثر راٌدفت الد "الفمسطٓىٓة االتصاالت

سة تـ تصهٓـ استباىة توٓزع عمِ رااهمٓف فْ شركة االتصاالت الفمسطٓىٓة، ولتحقٓؽ أٌداؼ الدأداء الع

أثر ذو داللة  ودسة إلِ عدة ىتائج أٌهٍا وجراهوظفًا. وقد توصمت الد (360أفراد العٓىة البالغ عددٌـ )

دارة ىظـ الهعموهات اإلدآرة )الهادٓة، التىظٓهٓة( عمِ  بشٓرة،ال البرهجٓة، إحصائٓة لهتطمبات تشغٓؿ وا 

أداء العاهمٓف فْ شركة االتصاالت، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف تصورات الهبحوثٓف حوؿ 
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البشٓرة، سىوات الخبرة،  ،ةالبرهجٓ ،ْسة تعزى لمهتغٓرات الدٓهوغرافٓة )الهستوى العمهراهوضوع الد

هستمزهات الهادٓة والهستمزهات هكاف العهؿ، الهستوى الوظٓفْ(، ووجود هستوى جٓد لكؿ هف ال

 التىظٓهٓة.

بعىواف: " هدى توافؽ ىظـ الهعموهات اإلدآرة هع استراتٓجٓات األعهاؿ  (2007دراسة سمٓهاف )

ٌدفت ٌذي الدراسة الِ التىافسٓة وأثري عمِ األداء الهؤسسْ لمشركات الهساٌهة العاهة فْ األردف " 

واستراتٓجٓات األعهاؿ التىافسٓة وأثري عمِ وهات االدآرة التعرؼ عمِ عهمٓة التوافؽ بٓف ىظـ الهعم

ا  االداء الهؤسسْ فْ الشركات الصىاعٓة العاهة فْ األردف، والكشؼ عف العىاصر الواجب توافٌر

والتْ عمِ الشركات الهبحوثة أف تستخدهٍا لتحقٓؽ التوافؽ بٓف ىظـ الهعموهات االدآرة بهتغٓراتٍا 

واستراتٓجٓات األعهاؿ التىافسٓة بهتغٓراتٍا  والهوارد البشٓرة( اعد البٓاىات،البرهجٓات، قو  )االجٍزة،

والتركٓز(. وكذلؾ بٓاف أثر ٌذا التوافؽ عمِ األداء الهؤسسْ هف حٓث  )قٓادة التكمفة، والتهآز،

اىتاجٓة العهؿ، والهبٓعات والربحٓة. وقد توصمت الدراسة الِ عدة ىتائج أٌهٍا اف توافؽ ىظـ 

االستراتٓجْ(  فؽبهتغٓراتٍا )التوا ةهات االدآرة بهتغٓراتٍا هع استراتٓجٓات األعهاؿ التىافسٓالهعمو 

ادة االىتاجٓة، وح توجٍات وأف وض والهبٓعات والربحٓة فْ الشركات الهبحوثة. ٓؤدي الِ ٓز

ىظـ  تىفٓذعرفة والرؤٓا الهشتركة بٓف واالتصاؿ الفعاؿ والتعاوف وتبادؿ اله ـاالستراتٓجٓة وااللتزا

لتحقٓؽ التوافؽ االستراتٓجْ فْ الشركات  الالزهةاالعهاؿ هف أٌـ العىاصر  الهعموهات وتىفٓذ

 الهبحوثة. 

أثر ىظـ الهعموهات اإلدآرة الهحوسبة عمِ أداء العاهمٓف فْ بعىواف: " (2006دراسة السعودي)

اإلدآرة الهحوسبة  عموهاتاله ىظـ ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر "االجتهاعْهؤسسة الضهاف 

اعتهدت الدراسة الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، تكوف  ،االجتهاعْعمِ أداء العاهمٓف فْ هؤسسة الضهاف 
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فروع )اإلدارة ب فْ األردف االجتهاعْهجتهع الدراسة هف جهٓع العاهمٓف فْ فروع هؤسسة الضهاف 

هوظفًا، وقاـ الباحث باختٓار عٓىة  (840الرئٓسٓة، الكرؾ، العقبة، عهاف الغربٓة( وبمغ عددٌـ )

( هوظفًا، حٓث استخدهت اإلستباىة كأداة 400الكمْ، بمغت )عشوائٓة بسٓطة هف هجتهع الدراسة 

 التْ تـ توٓزعٍا عمِ أفراد العٓىة.لمدراسة 

بعدد هف الىتائج كاف أٌهٍا، أف تصورات الهبحوثٓف تجاي هستمزهات تشغٓؿ ىظاـ  الدراسة خمصت

ووجدود أثر الهستمزهات  وتجاي األداء الوظٓفْ بدرجة هتوسطة، جة هرتفعة،ت بدر ءجاالهعموهات 

فْ ( والبشٓرة والبرهجٓة، والتىظٓهٓة،الهادٓة، )الهحوسب الرئٓسٓة إلدارة وتشغٓؿ ىظاـ الهعموهات 

 .الوظٓفْداء ألا

 فْ الوظٓفْ ألداءا هستوى رفع فْ اإلدآرة الهعموهات جودة أثربعىواف: " (2005دراسة البشابشة )

سة إلِ التعرؼ عمِ واقع جودة ىظـ الهعموهات راٌدفت الد االجتهاعْ األردىْ" الضهاف هؤسسة

سة تـ راالوظٓفْ، ولتحقٓؽ أٌداؼ ٌذي الداإلدآرة فْ هؤسسة الضهاف االجتهاعْ وهستوى األداء 

ر استباىة هكوىة هف ) ( 300هف ) ة الهكوىةسراالد ( فقرة وتـ توٓزع االستباىة عمِ عٓىة38تطٓو

سة إلِ ىتائج أٌهٍا: وجود أثر ٌاـ لجودة ىظـ الهعموهات اإلدآرة فْ رفع راهوظؼ، توصمت الد

ـ الهعموهات بأبعادٌا الهختمفة ىظقة ذات داللة إحصائٓة قوٓة بٓف عالهستوى األداء الوظٓفْ، وجود 

ٓفْ، وجود فروؽ ذات داللة الوظاء ٓفْ، وجود أثر كبٓر لمهستمزهات البرهجٓة عمِ األدالوظواألداء 

ؿ العمهْ، الهستوى   ٓفْ(.  الوظإحصائٓة بٓف تصوارت الهبحوثٓف تعزى )لمعهر، الهٌؤ

ا الحدٓثة الهعموهات ىظـبعىواف: " (2004دارسة الفوازف) سة إلِ راٌدفت الد " العاهمٓف أداء عمِ وأثٌر

محة الجهارؾ فْ الٓراض، وكذلؾ التعرؼ التعرؼ عمِ أثر ىظـ الهعموهات عمِ أداء العاهمٓف فْ هص

وقد استخدـ الباحث الهىٍج  ،عمِ الهعوقات الهؤثرة عمِ استخداـ أىظهة الهعموهات الحدٓثة بالهصمحة
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ة عشوائٓة هىتظهة سة، وكاىت العٓىراباىة كأداة لمداالستاستخداـ التحمٓمْ الذي اعتهد عمِ  الوصفْ

صمحة الجهارؾ وهف أٌـ دارة ىظـ الهعموهات اإلدآرة بههف العاهمٓف فْ إ( هوظفًا 211وعددٌا )

سة: وجود ههٓزات عدٓدة الستخداـ ىظـ الهعموهات الحدٓثة فْ أعهاؿ هصمحة الجهارؾ راىتائج الد

داـ ىظـ ات إدآرة وهالٓة تواجً استخقود هعو هىٍا الدقة، تحسٓف األداء، تقمٓؿ تكالٓؼ التشغٓؿ. وج

دـ الهروىة اإلدآرة، قمة كفآة وخبرة العاهمٓف بالهصمحة لىظـ الهعموهات ع الهعموهات الحدٓثة، هىٍا:

الحدٓثة، وجود هعوقات تشغٓمٓة وفىٓة تساٌـ فْ صعوبة استخداـ ىظـ الهعموهات الحدٓثة أٌهٍا: 

عٓوب األىظهة الهستخدهة وعدـ هواكبتٍا لمتطورات السٓرعة فْ هجاؿ الحاسب، وكثرة أعطاؿ 

 األجٍزة.

 بمدٓات فْ القرارات صىع عهمٓة فْ الهحوسبة اإلدآرة الهعموهات ىظـبعىواف : " (2004ٓـ )دارسة غى

ـ الهعموهات اإلدآرة الهحوسبة فْ ىظ تأثٓرسة إلِ التعرؼ عمِ راٌدفت الد "بفمسطٓف غزة قطاع

ة بٓف ارار القعهمٓة صىع  توفر ت فْ بمدٓات قطاع غزة، وكاف هف أٌـ الىتائج وجود عالقة طردٓة قٓو

واستخداـ الهعموهات االزهة لصىاعة  ـ الهعموهات اإلدآرة الهحوسبة وبػٓف إىتاجلىظالبىٓة التحتٓة 

ـ الهعموهات عمِ تغطٓة جواىب العهؿ بها فْ ذلؾ اإلهكاىات الهادٓة، وأف ىظوضعؼ قدرة  القرار،

اـ الهعموهات ظىاـ، وعدـ وجود خطط واضحة لعهؿ الىظٓهْ هىاسب لمهستفٓدٓف هف التىظالهستوى 

ر  أساسٓاً  اإلداري الهحوسب ٓهثؿ هعوقاً  ري عهمٓة تطبٓؽ وتطٓو ـ الهعموهات ىظٓعٓؽ بشكؿ جٌو

 .. وأوصت بضرورة توفر بىٓة تحتٓة وهف ضهىٍا الهوارد البشٓرةفْ البمدٓات اإلدآرة

التدقٓؽ فْ  هدى فاعمٓة استخداـ تكىولوجٓا الهعموهات فْ عهمٓةبعىواف: " (2003دراسة الذىٓبات )

ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ عمِ العالقة بٓف ىظـ الهعموهات اإلدآرة الهحوسبة وأداء العاهمٓف " األردف

الهؤسسات الهالٓة فْ األردف، ولتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة فقد تـ تصهٓـ استباىة ووضع هجهوعة هف  فْ
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فْ جهٓع  ( هوظفاً 518ف )الفرضٓات وأسئمة الدراسة وتـ توٓزع االستباىة عمِ عٓىة هكوىة ه

%( هف عٓىة الدراسة، وتوصمت الدراسة 84بىسبة) ( هوظفاً 436الهستوٓات اإلدآرة استجاب هىٍـ )

  إلِ أف هستوى االستفادة هف ىظـ الهعموهات اإلدآرة فْ الهؤسسات الهبحوثة هرتفع.

فْ شركات هختارة هف  تقٓٓـ تطبٓقات ىظـ الهعموهات اإلدآرةبعىواف: "  (1998دراسة العجموىْ )

ٌذي الدراسة إلِ تقٓٓـ واقع ىظـ الهعموهات اإلدآرة  ٌدفت القطاعٓف العاـ والخاص فْ األردف"

وكفاءتٍا هف خالؿ هساعدة هتخذي القرار فْ الوصوؿ لمهعموهات الهطموبة ضهف هعآٓر )السرعة، 

اـ واألخرى ٓف األولِ فْ القطاع العالوقتٓة، الهالئهة، الكفآة، الدقة، الجدوى االقتصادٓة( فْ هؤسست

توصمت الدراسة إلِ ىتائج تتعمؽ بالهستفٓدٓف هف أىظهة الهعموهات فْ القطاع الخاص. وقد 

كثر لٍا وأوثتٓف، وأي الهستوٓات اإلدآرة أكثر استخداهًا الهستخدهة فْ كؿ هف الهؤسستٓف الهبح

ت اإلدآرة هف وجٍة ىظر هتخذي القرارات ٌْ كفاءة ىظـ الهعموها استفادة هىٍا، وتوصؿ إلِ ىتٓجة

فْ الهمكٓة األردىٓة والبىؾ العربْ، وتوصْ الدراسة بإعادة تصهٓـ ىظاـ الهعموهات اإلدآرة فْ 

ات اإلدآرة، واف ٓكوف ضهف الهروىة الكافٓة  الهمكٓة األردىٓة بالشكؿ الذي ٓتىاسب واحتٓاجات الهستٓو

 .لمتعاهؿ فْ حاالت القرار الهختمفة

 الدراسات األجىبية: .2.2.2

 عمِ الهعموهات وىظـ اإلدآرة الهعموهات ىظـ أثر": بعىواف Supattra Boonmak (2007)دراسة 

  ."اإلداري العهؿ كفاءة

ٌدفت الدراسة إلِ قٓاس اثر ىظـ الهعموهات اإلدآرة وتكىولوجٓا الهعموهات عمِ كفاءة إدارة الشركة، 

هجتهع الدراسة هف الهدراء التىفٓذٓٓف هف هؤسسات هختمفة فْ  وعمِ إستراتٓجٓة األعهاؿ فٍٓا. وتكوف

( هف الهدراء، واستخدهت االستباىة كأداة لمدراسة وجهع 170تآالىد، وشهمت عٓىة الدراسة )
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ىظـ الهعموهات اإلدآرة وتكىولوجٓا الهعموهات تٓزد هف  أف، وهات. وكاف هف أٌـ ىتائج الدراسةالهعم

أدائٍا، وتحسف العهؿ االستراتٓجْ فٍٓا. واف ٓزادة االعتهاد عمِ ىظـ فاعمٓة الهىظهة وكفاءة 

حسف ثقافة العاهمٓف فْ  الهعموهات اإلدآرة وتكىولوجٓا الهعموهات ٓٓزد هف كفاءة الهىظهة وفعالٓتٍا، ٓو

 .الهؤسسة ىحو كفاءة األداء

ار فْ ىظـ "أثر االستثه بعىواف:و  Loukis Euripids, Sapounas Loakim (2005)  دراسة

 الهعموهات عمِ أداء الهىظهات فْ الٓوىاف"

ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ عمِ اثر االستثهار فْ ىظـ الهعموهات اإلدآرة عمِ أداء الهىظهات 

، اىتاجٓة العاهؿو الصىاعٓة فْ الٓوىاف. والعائد عمِ األصوؿ استخدهت كؿ هف عائد الهبٓعات و 

واستخدهت الدراسة أسموب االستباىة االستقصائٓة عمِ  .قآٓس لمداللة عمِ أداء الهىظهاتكه

، بوجود وىاف. وكاف هف اٌـ ىتائج الدراسةالهىظهات الصىاعٓة بالتعاوف هع اتحاد الصىاعات فْ الٓ

ا اقؿ عمِ العائد هقآٓس اإلىتاج، وأداء العاهمٓف تأثٓر آجابْ كبٓر لىظـ الهعموهات عمِ ، وكاف تأثٌٓر

ٌىاؾ تكاهؿ بٓف االستثهار فْ أىظهة الهعموهات وعواهؿ أىظهة الهعموهات عمِ األصوؿ. كها اف 

، هها األخرى، وغٓري هف العواهؿ ْ أىظهة الهعموهات، وحجـ التدٓرباإلدآرة الهتهثمة فْ عدد هوظف

  .، وكفاءة إىتاج العاهمٓف فْ الهؤسسةٓدعـ فْ اتجاي ٓزادة حجـ اإلىتاج

 ."الهعموهات وتكىولوجٓا الهعرفة إدارة" واف:بعى  Neal Pollock (2002)دراسة 

، ستخدهٍا الهىظهات العاهة َالخاصةَىظن الهعمَهات التْ ت تكىولوجٓاٌَدفت ٌذي الدراسة إلِ تقٓٓن 

االستثهار َىظن الهعمَهات َهخرجات  إلدارة الهعرفة هف األداء الكمْ كالً َتٍدف الْ تقٓٓن كها 

َقد تن استخدان ، َهخرجاتًؿ العه ولتحسٓف أداءجاح همحَظ تحقٓق ىؿ هو أج ،الفردّ فْ الهىظهة

 َقد أظٍرت الدراسة أو ىظن الهعمَهات ،البحث العمهْ ألغراض التحمٓمْالهىٍج الَصفْ 
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هعظن جٍَدٌا فْ تحقٓق  وأف ،فْ بدآاتًؿ َتكىَلَجٓا الهعمَهات فْ الهىظهات قٓد الدراسة ال ٓزا

َلذلك أَصت الدراسة عمِ ضرَرة تدرٓب ، ة الحجنفْ هستَُ هؤسسة صغٓرؿ أٌدافٍا ال تزا

هقآٓس جدٓدة تحدد هدُ جَدة  بىاء َتشجٓعٍن عمِ الهعموهاتالهستخدهٓو الىٍائٓٓو لىظن 

 .الداخمْؿ الهعمَهات لمعه

 تحسٓف عهمٓة عمِ اوأثٌر الهعموهات ىظـ لتكاهؿ"الفحص التجٓربْ  بعىواف: Bhatt (2000) دراسة 

 .ٓف العهمٓات التجآرة"وتحس ،الهىظهة أداء

بالتفحص العهمْ لتكاهؿ ىظـ الهعموهات وأثري عمِ عهمٓة تحسٓف أداء الهىظهة،  تتعمؽ ٌذي الدراسة

خمصت الِ الىتائج التالٓة: تسٍـ الهستوٓات العالٓة هف تكاهؿ البٓاىات وشبكات االتصاؿ بشكؿ كبٓر 

ظٍرت أٓضًا ىتائج دراستً وجود دعـ هف قبؿ وهٍـ فْ هبادرات تحسٓف العهؿ والتركٓز عمِ الزبائف. أ

الهدٓٓرف لعهمٓات إدخاؿ وتحسٓف ىظـ الهعموهات ووجود خبراء وهتخصصٓف فْ هجاؿ ىظـ 

ادة الطمب -الهعموهات ووضع قدرات استراتٓجٓة لمهىظهة تقوـ هف خاللٍا برفع فعالٓة  -فْ حاؿ ٓز

التكىولوجٓا والىظـ التْ تسعِ الهىظهة أداء الهىظهة. كها أظٍرت دراستً بأف هدى الترابط بٓف 

ا لخدهة أٌدافٍا عاٍؿ وكذلؾ  ات تدٓربٓة وشبكات ىظـ تأثٓر وجود الخبراء ووجود الهتالكٍا وتسخٌٓر

  هعموهات هف شأىً أف ٓحقؽ ىهوًا وازدٌارًا فْ األداء العاـ هها ٓعىْ تحقٓؽ األٌداؼ الهوضوعة.

 الشركات فْ الهعموهات ىظاـ تىفٓذ و الهوارد عمِ روضةالهف القٓودبعىواف: " ((Thong 2001ة سادر 

 ."السىغافوٓرة الصغٓرة

 السىغافوٓرة الشركات فْ الهعموهات ىظـ وتىفٓذ الهصادر هحدداتٌدفت ٌذي الدراسة لهعرفة 

 عدد بٓف( 0.1)هستوى عىد إحصائٓة فروؽ وجود عدـ فْ تهثمت ستًالدر  هٍهة ىتائج برزت. الصغٓرة

 جٍة هف الهعموهات ىظـ فعالٓة وبٓف جٍة هف الحاسوب هجاؿ فْ والخبرة السىوٓة بٓعاتواله العاهمٓف
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 تمؾ فْ الهستخدهة الهعموهات ىظـ بٓف إحصائٓة فروؽ وجود عمِ دراستً دّلت بٓىها أخرى،

 هها الهعموهات ىظـ هجاؿ فْ الهىظهات داخؿ هف خبراء وجود عدـ دراستً وأظٍرت. الشركات

ر أو لبىاء دتٍـوهساى دعهٍـ ٓضعؼ . هوحدة بشبكة وربطٍا الهستخدهة الحالٓة الهعموهات ىظـ تطٓو

 أداء تحسٓف أجؿ هف الهعموهات وىظـ الحاسوب الستخداـ هوظفٍٓا العمٓا اإلدارة تشجع أٓضاً 

 ترفد التْ الهصادر فْ أظٍرتً الذي الىقص فٍْ دراستً ىتائج أٌـ أها شركتٍـ، وأداء الهوظفٓف

 .الهعموهات ىظـ تىفٓذ عهمٓات وتساىد

 ىظـ الهعموهات عمِ جودة األداء". تأثٓربعىواف: " Forza (1995)دراسة 

The Impact of Information Systems on Quality Performance 1995. 

تٍدؼ الدراسة لبٓاف أثر ىظـ الهعموهات عمِ جودة األداء، فجاءت ىتائجٍا عمِ ىحو تفاؤلْ، حٓث  

أف لىظـ الهعموهات أثرًا إٓجابًٓا عمِ جودة األداء اإلداري الذي ٓرتبط بعالقة  خمصت دراستٍا إلِ

وثٓقة بدعـ عاٍؿ لتدفؽ الهعموهات ذات الجودة العالٓة والعكس صحٓح. ترفد الههارسات الصحٓحة فْ 

استخداـ الحاسوب وهجاالتً وهدلوالتً هتخذي القرار بهعموهات صحٓحة ودقٓقة هها ٓكوف لٍا أثر 

ابْ فْ جودة األداء الفردي والهؤسسْ وكمً بفضؿ تكىولوجٓا الهعموهات وتواؤهٍا هع األعهاؿ إٓج

 اإلدآرة.

 :التعميق عمى الدراسات السابقة .2.2.3

( والفوازف 2009( والسعودي )2009( والعهري )2015اٌتهت الدراسات السابقة كدراسة عبٓد وربآع )

جٓا وىظـ الهعموهات واىعكاسٍا عمِ أداء العاهمٓف ( بهدى توفر التكىولو 2003( والذىٓبات )2004)

اشـ )2013أبو أكـر ) سات السابقة هثؿ دراسةاالدر  وتطرقتفْ الهىظهات،  ىة ( وحسو 2013( ٌو

بؿ الهستوٓات االدآرة ، ف قكفاءة ىظـ الهعموهات وصىاعة القرار ه( والعجموىْ الِ 2011وآخروف )
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دفت دراسة هحهد وهوساوي) االداري  داءو تطور األألِ بٓاف تحسف إ( 2007اف )( وسمٓه2012ٌو

دفت دراسة ـ ىظـ الهعموهاتافْ ظؿ استخد والتىافسْ ، ودراسة Supattra Boonmak (2007)، ٌو

Neal Pollock (2002) دراسة، و Loukis   (2005) Euripids, Sapounas Loakim وكذلؾ ،

كمٍا إلِ قٓاس أثر  Forza (1995)دراسة و  ((Thong 2001(، ودراسة 2000) Bhattدراسة 

 داء الهؤسسات ، وجودة ٌذا األداء وتكمفة ٌذا االستخداـ.استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ أ

فْ ، ى استخداـ ىظـ الهعموهات وجودتٍاهستو  أف سات الواردة سابقًا فإىىا ىجد أىٍا بٓىتاوبهراجعة الدر 

ىظاـ اإلداري فْ الهىشأة فْ جهٓع  الهؤسسات عاِؿ لها لً هف تأثٓر آجابْ فْ تحسٓف واقع

عاهؿ فْ تقمٓؿ الوقت القطاعات، وٓمعب دورًا آجابًٓا فْ التعاهؿ هع العاهمٓف فْ الهؤسسة، بكوىً 

والجٍد. كها تتوفر األجٍزة الستخداـ ىظـ الهعموهات بشكؿ هىاسب ٓساعد الهؤسسة فْ التطور 

توفر الكادر البشري الهتخصص والقادر فْ  والوصوؿ إلِ األٌداؼ الهرجوة، إال أف ٌىاؾ ضعؼ فْ

ر ىظـ الهعموهات واستخداهٍا فْ الهىشآت، وقد طرحت كثٓر هف ٌذي الدراسات فكرة  استخداـ وتطٓو

ر الكادر البشري داخؿ الهىشآت وتدٓربً لٓىعكس ذالؾ عمِ استخداـ ىظـ  التركٓز عمِ تطٓو

 الهعموهات.

لدراسات فٍىاؾ اختالؼ وتىوع، وقد استخدهت الدراسات البحثٓة أها فٓها ٓتعمؽ بالهجتهع الدراسْ لٍذي ا

وأثر استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ الهىشآت  تأثٓرلهعرفة واألدبٓات السابقة أسالٓب هتعددة 

هىٍا االستباىة، والهالحظة، والهقابمة الشخصٓة، والرجوع إلِ األدبٓات الهختمفة وهصادر والهؤسسات 

وأثر استخداـ ىظـ حاولت ٌذي الدراسات عرض تصوراتٍا الهستقبمٓة لواقع وقد الهعرفة الهتىوعة. 

الهتسارعة عمِ  والتغٓراتحتِ تكوف قادرة عمِ هواجٍة التطورات  الهعموهات عمِ الهىشآت وأدائٍا 

 . (2013) أكـر أبوهف  ختمؼ األصعدة. وهف ٌذي الدراسات دراسةه
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استخداـ ىظـ  تأثٓرعمِ حد عمـ الباحث التْ درست  ٌْ األولِ بأىٍاسة وتتهٓز راتختمؼ ٌذي الد 

حٓث أف ٌذا القطاع ٓفتقر لهثؿ ٌذي  ،الهعموهات عؿ أداء هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

فْ  الحقةلدارسات  تسمٓط ضوء عمِ ٌذا القطاع الهٍـ هف الصىاعة واىطالقة وستكوف الدراسات،

 .وفْ قطاعات صىاعٓة هختمفة ىفس الهجاؿ

ستفاد هف الهراجع ا، و هحاور الدراسة تحدٓدفْ أف الباحث قاـ بهف الدراسات السابقة  ستفادةت االوتهثم

فْ ، واالستفادة بقة، وكذلؾ اختٓار هىٍج الدراسةت عمٍٓا الدراسات الساب والدراسات التْ اعتهدتوالك

ىاالستباىة بىاء   .ٍاوتكٓو
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 الفصل الثالث

 طريقة الدراسة وهىٍجيتٍا .3

 هقدهة: .1..3
ٍٓدؼ ٌذا الفصؿ إلِ بٓاف هىٍجٓة الدراسة واجراءاتٍا وأدواتٍا الهستخدهة لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة 
ىجاز اإلطار العمهْ، وسٓتىاوؿ ٌذا الفصؿ توضٓح السموب الدراسة الذي استخدهً الباحث  وا 
ا ووصؼ هجتهع الدراسة وعٓىتٍا، وسٓتـ استعراض أدوات الدراسة، وطٓرقة اعدادٌا وكٓفٓة بىائٍ

ا، وطرؽ الحصوؿ عمِ البٓاىات الهطموبة، وهدى صدؽ وثبات األداة، وكها ٓتضهف الفصؿ  ٌر وتطٓو
وصفًا لالجراءات التْ قاـ بٍا الباحث فْ تصهٓـ أداة الدراسة وتقىٓىٍا، وٓىتٍْ الفصؿ بالهعالجات 

لٍذي  اإلحصائٓة التْ تـ استخداهٍا فْ تحمٓؿ البٓاىات واستخالص الىتائج وفْ ها ٓمْ وصؼ
 االجراءات.

 
 :اجراءات الدراسة .2..3

 هف ،الوصفْ الهسحْوالهراحؿ وفقا لمهىٍج خطوات الفْ ٌذا الفصؿ هف الدراسة بتىاوؿ  قاـ الباحث
جراءات  خالؿ تحدٓد هجتهع الدراسة وعٓىتً، واألدوات الهستخدهة وهتغٓرات الدراسة الهستقمة، وا 

ائٓة الهستخدهة فْ هعالجة البٓاىات الهتعمقة التحقؽ هف صدؽ األداة وثباتٍا، والوسائؿ اإلحص
  باستجابة أفراد العٓىة عمِ أسئمة الدراسة واختبار فرضٓاتٍا.

 
 :هىٍج الدراسة .3..3

و الهىٍج الذي  ،الهسحْالهىٍج الوصفْ  اؼ الهرجوة هف ٌذي الدراسة، اتبع الباحثلتحقٓؽ األٌد ٌو

تـ استخداـ ٌذا الهىٍج فْ صورتً ٍٓدؼ إلِ وصؼ خصائص الظاٌرة وجهع هعموهات عىٍا، فقد 
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هعتهدًا عمِ أسموب الدراسة الهٓداىٓة فْ جهع الهعموهات، لٓفْ  ٍاوأٌدافـ طبٓعة الدراسة ئألىً ٓال

 بأغراضٍا وٓحقؽ أٌدافٍا واختبار صحة فرضٓاتٍا وتفسٓر ىتائجٍا.   

 :هجتهع الدراسة .4..3

فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ هحافظة  االدآرة الهستوٓات فْ الهوظفٓفجهٓع هؿ هجتهع الدراسة ٓش

وقد اختٓرت هىشآت الحجر والرخاـ هحافظة بٓت لحـ  ( هوظؼ إداري،940، والبالغ عددٌـ )بٓت لحـ

هوقعًا إلجراء الدراسة، وذلؾ لكوف العدد األكبر هف هىشآت الحجر والرخاـ تقع فْ ٌدي الهحافظة، 

 (1.3)الجدوؿ رقـ ، حٓث أف دٓىة بٓت لحـوهقر اتحاد الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف هوجود فْ ه

 :ٓوضح ذلؾ

 الرخاـ فْ فمسطٓف.هىشآت الحجر و اإلدآرة فْ الهوظفٓف فْ الهستوٓات توٓزع أعداد  :(1.1)جدول

بٓت  الخمٓؿ الهحافظة

 لحـ

راـ 

 اهلل

 اإلجهالْ سمفٓت قمقٓمٓة طولكـر جىٓف ىابمس

 عدد الهوظفٓف فْ

اإلدآرةالهستوٓات   

690 940 107 215 180 25 25 22 2204 

 .(2009 ،اتحاد الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف)

 :عيىة الدراسة .5..3

هف هبحوث ( 200هف هجتهع الدراسة، بمغ عددٌا ) ةبسٓطعشوائٓة باستخداـ عٓىة  قاـ الباحث 
ْ عٓىة ههثمة كوف هجتهع الدراسة 21بىسبة تقٓربٓة  الدراسةهجتهع  % هف الهجتهع األصمْ ٌو
( استباىة فقط، كها 180، وتـ استرجاع )( استباىة عمِ عٓىة الدراسة200) بتوٓزع قاـ ، حٓثهتجاىس

 .(2.3ٓوضح الجدوؿ )
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ة لهتغٓرات عٓىة الدراسة( : 2.3جدوؿ رقـ )  .األعداد والىسب الهئٓو

 الىسبة الهئوٓة العدد الفئة الهتغٓر

 الجىس
 60.0 108 ذكر

 40.0 72 اىثِ

 100.0 180 الهجهوع

 هرالع

 30.0 54 سىة 28-18هف 

 40.0 72 سىة 29-39

 20.0 36 سىة 40-50

 10.0 18 سىة فاكثر 51

 100.0 180 الهجهوع

 الوظٓفة

 20.0 36 هدٓر

 30.0 54 هوظؼ اداري

 10.0 18 هوظؼ فىْ

 40.0 72 هحاسب

 100.0 180 الهجهوع

ؿ العمهْ  الهٌؤ

 

 10.0 18 توجٍْٓ فأقؿ

 20.0 36 دبمـو 

 60.0 108 بكالوٓروس 

 10.0 18 هاجستٓر فاعمِ

 100.0 180 الهجهوع

 الخبرة 

 30.0 54 سىوات 5اقؿ هف 

 30.0 54 سىوات 10-5هف 

 40.0 72  10اكثر هف 

 100.0 180 الهجهوع

ات استخداـ ىظـ تأثٓر 
 الهعموهات التْ حصمت عمٍٓا

 20.0 36 ال ٓوجد

 20.0 36 ة واحدةتأثٓر 

 60.0 108 تٓفثٓر تأ

 100.0 180 الهجهوع
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 :أداة الدراسة .6..3

تكوىت أداة الدراسة هف االستباىً، وقد تـ بىاء االستباىً بصورتٍا األولٓة، ثـ تـ عرضٍا عمِ الهشرؼ 

الذي قاـ بعهؿ التعدٓالت عمٍٓا، ثـ عرضٍا عمِ هجهوعة هف الهحكهٓف، الذٓف أبدوا هالحظات 

هف أفراد الهجتهع، لٓسوا هف عٓىة الدراسة لمتأكد هف صدقٍا، ثـ عمٍٓا، ثـ جربت عمِ هجهوعة 

خرجت بصورتٍا الىٍائٓة، وقد تكوىت أداة الدراسة هف قسهٓف، تكوف القسـ األوؿ هف الهعموهات 

ْ الهتغٓرات الدٓهغرافٓة لعٓىة الدراسة، فْ حٓف تكوف القسـ الثاىْ هف هحاور االستباىً،  العاهة، ٌو

واقع استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت  األوؿ إلِ هحاور، تطرؽ الهحور ستلِ وقد تـ تقسٓهٍا إ

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء  تأثٓر، ثـ الهحور الثاىْ والذي تىاوؿ الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

استخداـ ىظـ الهعموهات  تأثٓر، أها الهحور الثالث اإلداري فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

استخداـ ىظـ  تأثٓر، ثـ الهحور الرابع األداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفعمِ 

استخداـ  تأثٓر، والهحور الخاهس الهعموهات عمِ األداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

قْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، ثـ الهحور الس ادس ىظـ الهعموهات عمِ األداء التسٓو

 فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف. الذي ٌو أٌـ هعٓقات استخداـ ىظـ الهعموهات

 

 :داةثبات األ .7..3

تـ التحقؽ هف ثبات األداة عف طٓرؽ حساب هعاهؿ الثبات كروىباخ ألفا حٓث بمغ هعاهؿ الثبات الكمْ 

 :(3.3)بدرجة عالٓة  هف الثبات كها ٓظٍر فْ الجدوؿ  ةالستباىوبذلؾ تتهتع ا 0.872
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 ( هعاهؿ الثبات كروىباخ ألفا.3.3جدوؿ )

 الهحور
الثبات  هعاهؿ

 كروىباخ ألفا
عدد 
 حجـ العٓىة الفقرات

واقع استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ 
 180 10 0.774 .فْ فمسطٓف

 .استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء اإلداري تأثٓر

0.678 10 180 

 .الهعموهات عمِ األداء الوظٓفْ استخداـ ىظـ تأثٓر

0.745 11 180 

 180 8 0.847 .استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الهالْ تأثٓر

قْ تأثٓر  180 11 0.881 .استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء التسٓو

العقبات التْ تحوؿ دوف االستخداـ األهثؿ لىظـ 
 180 13 0.891 .الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

 180 63 0.872 الدرجة الكمٓة

 

 :الدراسة إجراءات .8..3

هىشورة البحاث الهىشورة وغٓر قاـ الباحث بجهع أدبٓات الدراسة هف الهصادر والكتب والدراسات واأل .1

ف الفكرة الرئٓسٓة عف هوضوع الدراسة، ثـ بىاء األطار الىظري لمدراسة.  هف أجؿ تكٓو

ْ االستباىبقة، واألدب الىظري فْ بىاء أداالدراسات السا استخدـ الباحث .2 ثـ  قسـ  ةة الدراسة، ٌو

 .هف جواىب الدراسة هٍهاً  جاىباً  ٍاهحاور، عالج كؿ هحور هى ستالِ  ةالباحث االستباى
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ْ االستباىً، ثـ عرضٍا عمِ الهشرؼ هف أجؿ األطالع عمٍٓا، وبعد  .3 بعد بىاء أداة الدراسة ٌو

رض االستباىً عمِ هجهوعة هف الهحكهٓف الذٓف ابدوا هجهوعة هف إجراء التعدٓالت الالزهة، تـ ع

 الهالحظات، وتـ تعدٓمٍا.

بتوٓزع عٓىة استطالعٓة عمِ هجهوعة هف االشخاص هف هجتهع الدراسة، غٓر األفراد  قاـ الباحث .4

 الذٓف تهت عمٍٓـ الدراسة فْ العٓىة، وتـ التأكد هف صدؽ وثبات أداة الدراسة. 

هىشآت الحجر والرخاـ  ٓزارةب فقد قاـ الباحث عمِ عٓىة الدراسة، ةتوٓزع االستباىعمِ  عهؿ الباحث .5

 توٓزع االستباىة عمِ الهوظفٓف فْ الهىشآت بعد تعٓرفٍـ بأٌداؼ الدراسة، وتـ فْ هحافظة بٓت لحـ

هف ألكثر ، حٓث استهرت ٌذي العهمٓة ارة، وقد واجً الباحث تعبًا كثٓرًا فْ ذلؾهف أجؿ تعبئة االسته

ولكف كاىت ٌىاؾ أكثر هف هٓزة إٓجابة سٍمت عمِ الباحث األهر وذلؾ ألف هىشآت الحجر  ٓوـ

وثاىًٓا سٍولة إٓجاد الباحثٓف فْ  ،والرخاـ تىحصر فْ هىاطؽ صىاعٓة هحددة فْ هحافظة بٓت لحـ

، تـ ستباىًال، وبعد األىتٍاء هف تعبئة االهىشآت بحكـ عهمٍا ألكثر هف وردٓة أو فترة زهىٓة خالؿ الٓوـ

 جهعٍا وتحمٓمٍا إحصائًٓا.   

( وأدت الهعالجة اإلحصائٓة إلِ الوصوؿ إلِ الىتائج spssتـ تحمٓؿ البٓاىات باستخداـ برىاهج ) .6

 هف خالؿ استخداـ االختبارات الالزهة.   

 هصادر البياىات: .9..3

 تٓة:سٓتـ االعتهاد عمِ هىٍجٓة البحث العمهْ كهصدر لجهع البٓاىات وفؽ الهىاٌج أ

 .الهصادر األولٓة: تـ تصهٓـ استبٓاف هىاسب وزع عمِ هجتهع الدراسة .1

ة: تـ اإلطالع عمِ الدراسات السابقة واألبحاث والكتب والهقاالت وال .2 ٓات تأثٓر الهصادر الثاىٓو

 الهتخصصة  ذات العالقة بٍذا الهوضوع.
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 الهعالجة اإلحصائية: .10..3

الهعٓآرة والىسب الهئوٓة إلجابات  واالىحرافاتبٓة مهعالجة اإلحصائٓة تـ إٓجاد الهتوسطات الحسال

واختبار تحمٓؿ   لمعٓىات الهستقمة اختبار )ت(عٓىة الدراسة عمِ فقرات االستباىة، وكذلؾ استخدـ 

( لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات حسب One way analysis of varianceالتبآف األحادي)

تـ حساب هعاهؿ الثبات كروىباخ ألفا لمتحقؽ هف صدؽ االستباىً الهتغٓرات الهستقمة فْ الدراسة، كها 

لفحص العالقة بٓف الهتغٓرات وذلؾ ضهف  االىحداركها تـ استخداـ هعادلة خط  ،اإلحصائْ وثباتٍا

 (.SPSSبرىاهج الرـز اإلحصائٓة ) 
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 الفصل الرابع

 تحميل  ىتائج الدراسة  .4

 إلٍٓا الدراسة، وفٓها ٓمْ عرضا لتمؾ الىتائج لمىتائج التْ توصمت تضهف ٌذا الفصؿ عرضاً 

 :(1.4كها فْ الجدوؿ )ٌا هف أجؿ تفسٓر عتهدت الهتوسطات الحسابٓة ا التْ

 .( هفتاح الدرجات1.4جدوؿ )

 3.66   > درجة كبٓرة

 3.66-2.33 درجة هتوسطة

 2.33 < درجة قمٓمة

وقد  ،وٓة لكؿ فقرة ولمدرجة الكمٓةلإلجابة عف السؤاؿ استخدهت الهتوسطات الحسابٓة والىسب الهئ

 .( 1.4ضهف الهفتاح فْ الجدوؿ ) ،التدٓرج حسب هقٓاس لٓكرت الخهاسْاعتهد 

، 4، هوافؽ = 5)هوافؽ بشدة = عمِ الىحو أتْ: التدٓرج حسب هقٓاس لٓكرت الخهاسْ  كافو 

 (.1، ارفض بشدة = 2، ارفض = 3هحآد = 

استخدام ىظم الهعموهات عمى أداء  تأثير ها  :ولج الهتعمقة بالسؤال الرئيس األ الىتائ  .4.1.1

 ؟هىشآت الحجر والرخام في فمسطين

مً الِ االسئمة الفرعٓة التالٓة حٓث استخدهت الهتوسطات الحسابٓة  لإلجابة عف السؤاؿ تـ تحٓو

ة لكؿ فقرة ولمدرجة الكمٓةوالىسب   .الهئٓو
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  ؟الحجر والرخام في فمسطين واقع استخدام ىظم الهعموهات في هىشآت ها :األولالسؤال 

لإلجابة عمِ ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب الهتوسطات الحسابٓة واإلىحرافات الهعٓآرة. فْ درجة 

 واقع استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف.

  هحورفقرات سة لالهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدرا: (2.4جدوؿ )
 .واقع استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

الهتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

1.  
د االىترىت وشبكات االتصاؿ الداخمٓة والخارجٓة  0.40 4.80  .تتوفر فْ الهىشأة اجٍزة تزٓو

2.  
 0.67 4.50  .طورة تتىاسب هع طبٓعة عهؿ الهىشأةتتوفر لدى الهىشأة اجراءات وبراهج حاسوبٓة هت

3.  
 1.01 4.30 .تتوفر صفحة الكتروىٓة لمهىشأة تحتوي كافة ها ٍٓـ العهالء والزبائف

مٓف الستخداـ ىظـ الهعموهات  .4  1.57 3.60 .ٓتوفر فْ الهىشأة اشخاص هٌؤ

 1.50 3.60  .هرتبطة بىظـ الهعموهات أجٍزةٓتوفر فْ الهىشأة   .5

6.  
 1.28 3.60 .دى العاهمٓف فْ الهىشأة بٓرد الكتروىْ وحساب شخصْ عمِ صفحة الهىشاةٓتوفر ل

 1.10 3.00 .تعتهد الهىشأة عمِ الشبكات االلكتروىٓة)االىترىت( فْ التعاهؿ هع الزبائف  .7

 1.25 2.80 .ٓوجد فْ الهىشأة قواعد بٓاىات شاهمة هحفوظة بجودة عالٓة  .8

9.  
ٍولة الوصوؿ الِ قواعد البٓاىات الشاهمة حسب ىوع ٓتهتع العاهموف فْ الهىشأة بس

 .العهؿ
2.60 1.02 

 1.12 2.50 .ٓرتبط عهؿ الهىشاة فْ التعاهؿ هع العهالء بالبرهجٓات الهتطورة  .10

 0.78 3.53 الدرجة الكمٓة 
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د االىترىت وشبكات االتصاؿ ٌْ ىالحظ هف الجدوؿ أف أٌـ الفقرات : تتوفر فْ الهىشأة اجٍزة تزٓو

تتوفر لدى الهىشأة اجراءات وبراهج حاسوبٓة هتطورة تتىاسب هع  الفقرة: ٓمٍٓا ،اخمٓة والخارجٓةلدا

ٓرتبط عهؿ الهىشاة فْ التعاهؿ هع العهالء قؿ الفقرات هوافقة ٌْ وقد كاىت أ ،طبٓعة عهؿ الهىشأة

 (.  3.53)غت الدرجة الكمٓة وبم ،بالبرهجٓات الهتطورة

ؿ داخمٓة ىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ٓتواجد لدٍٓا شبكات اتصاهٓتبٓف هف خالؿ الىتائج أف 

هج هتطورة تتىاسب هع ، وكذلؾ فإف ٌذي الهىشآت هزودة باجراءات وبراوخارجٓة وخدهة االىترىت

ء بٍذي هؿ الهىشأة فْ التعاهؿ هع العهال، إال أف ذلؾ لـ ٓحسف هف الضعؼ فْ ربط عطبٓعة عهمٍا

 البرهجٓات الهتطورة.
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 ي هىشآت الحجر والرخام في فمسطيناستخدام ىظم الهعموهات عمى األداء اإلداري ف ثيرتأ

استخداـ ىظـ  تأثٓر هحورالهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات : (3.4جدوؿ )

 .الهعموهات عمِ األداء اإلداري هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

الهتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابْ

راؼ االىح
 الهعٓاري

11.  
ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات اإلدارة عمِ استغالؿ الهوارد بشكؿ 

 .هثؿأو أفضؿ 
4.50 0.92 

 0.87 4.48 .ٓة التعاهؿ هع الزبائف والهوردٓفٓضبط استخداـ ىظـ الهعموهات عهم  .12

 0.90 4.30 ٓسٍؿ التعاهؿ هع العاهمٓف باستخداـ ىظـ الهعموهات  .13

 1.01 4.30 .موهات فْ هراجعة الهعموهات بسٍولة وٓسرٓسٍـ استخداـ ىظـ الهع  .14

15.  
ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ توفٓر الهعموهات الصحٓحة إلدارة 

 .الهىشأة بشكؿ أدؽ

4.30 1.01 

 0.87 4.20 .ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ هتابعة العاهمٓف بشكؿ أفضؿ  .16

17.  
ات لهعموهة بٓف هٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ تسمسؿ ىقؿ ا ستٓو

 .فضؿأاالدارة الهختمفة بطٓرقة 
4.10 1.05 

18.  
ٓساٌـ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تىفٓذ استراتٓجٓة الهىشأة  وتحقٓؽ 

 .اٌدافٍا
4.00 0.90 

  1.21  3.62  .ٓسٍـ استخداـ الهعموهات فْ هراقبة الىشاطات االدآرة بشكؿ هتواصؿ  .19

ر الىظاـ االداري لمهىشأة فْٓساٌـ استخداـ ىظـ الهعموهات   .20  1.20 3.60 .تطٓو

 0.62 4.14 الدرجة الكمٓة 
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ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات اإلدارة عمِ استغالؿ الهوارد  :ٌْ ىالحظ هف الجدوؿ أف أٌـ الفقرات

 ،ٓة التعاهؿ هع الزبائف والهوردٓفٓضبط استخداـ ىظـ الهعموهات عهمالفقرة: ٓمٍٓا ، هثؿأو بشكؿ أفضؿ 

ر الىظاـ االداري الفقرة:  قؿ الفقرات هوافقة ٌْأقد كاىت و  ٓساٌـ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تطٓو

 (.4.14غت الدرجة الكمٓة )وبم ،لمهىشأة 

همحوظ بشدة الستخداـ ىظـ الهعموهات عمِ أداء هىشآت الحجر  تأثٓرٓتبٓف هف خالؿ ذلؾ أف ٌىاؾ 

عمِ استغالؿ هوارد الهىشأة عمِ أضؿ وجً وبالطٓرقة  والرخاـ فْ فمسطٓف ٓتهثؿ فْ هساعدة اإلدارة

حصائٓات دقٓقة تتعمؽ بهوارد الهىشأة فْ االوقت  الهثمِ، كوف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓىتج أرقاـ وا 

الهىاسب، وكذلؾ ٓضبط التعاهؿ هع كافة الزبائف الهوردٓف بحكـ أف ىظـ الهعموهات ٌْ القىاة التْ 

س إٓجابًا عمِ أداء الهىشأة، إال أىٍا ال تغٓر ىظاهٍا اإلداري بىاء عمِ تضبط التعاهؿ، كؿ ٌذا ٓىعك

ر استخداهٍا لىظـ الهعموهات.  تطٓو
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 هىشآت الحجر والرخام في فمسطين استخدام ىظم الهعموهات عمى األداء الوظيفي في تأثير

خداـ ىظـ است تأثٓر هحورلفقرات الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة (: 4.4جدوؿ )

 الهعموهات عمِ األداء الوظٓفْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف .

الهتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

 0.50 4.50  .ٓوفر ىظـ الهعموهات الوقت والجٍد اإلداري فْ التعاهؿ هع العاهمٓف  .21

22.  
ٓىٓة و ٓىظـ استخداـ ىظـ الهعموهات اداء الهٍاـ وتخفٓؼ االعهاؿ الروت

  .وترتٓب تىفٓذٌا
4.49 0.67 

 0.67 4.40 .ٓؤدي ىظـ الهعموهات الِ سرعة تىفٓذ الهٍاـ  .23

 0.78 4.30  .ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات إلِ دقة فْ تىفٓذ الهٍاـ  .24

 1.27 4.00  .ٓقمص استخداـ ىظـ الهعموهات األعهاؿ الورقٓة بشكؿ كبٓر  .25

26.  
االرتباؾ فْ بٓئة العهؿ  ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ عدـ

 .والىزاعات بٓف العاهمٓف
4.00 1.10 

27.  
ٓحدد استخداـ ىظـ الهعموهات الوصؼ الوظٓفْ لمعاهمٓف وعدـ تداخؿ 

  .الهٍاـ
3.90 1.14 

 1.33 3.80  .ٓدعـ استخداـ ىظـ الهعموهات عهؿ الفٓرؽ فْ الهىشأة  .28

 1.12 3.60  .ٓع الحوافزٓسٍـ فْ تحقٓؽ العدالة بٓف العاهمٓف فْ الىشاطات وتوز   .29

 1.29 3.50  .ٓرفع ىظـ الهعموهات هف الدافعٓة لمهوظفٓف لالىتهاء الِ الهؤسسة  .30

 1.36 3.40 ٓحسف استخداـ ىظـ الهعموهات الكفاءة االىتاجٓة لدى العاهمٓف   .31

 0.42 3.99 الدرجة الكمٓة 
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اهؿ هع تعوالجٍد اإلداري فْ ال ٓوفر ىظـ الهعموهات الوقت :ٌْ ىالحظ هف الجدوؿ أف أٌـ الفقرات

عهاؿ الروتٓىٓة و وترتٓب ٓىظـ استخداـ ىظـ الهعموهات اداء الهٍاـ وتخفٓؼ اال الفقرة: ٓمٍٓا ، العاهمٓف

جٓة ٓحسف استخداـ ىظـ الهعموهات الكفاءة االىتا :: الفقرةقؿ الفقرات هوافقة ٌْ، وقد كاىت أتىفٓذٌا

 .(3.99)غت الدرجة الكمٓة وبم ،لدى العاهمٓف

فْ هجاؿ األداء الوظٓفْ أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓوفر الوقت والجٍد  هف خالؿ الىتائج ٓظٍر لدٓىا

فْ التعاهؿ هع العاهمٓف، وكذلؾ ٓؤدي إلِ تىظٓـ الهٍـ وترتٓب تىفٓذٌا، وذلؾ بسب أتهتة وحوسبة 

الكفاءة اإلىتاجٓة  أو ٓرفع األواهر الوظٓفٓة، وسٍولة وصوؿ الهعموهة وحفظٍا. رغـ كؿ ذلؾ فمـ ٓحسف

 لدى العاهمٓف.



 

55 

 .ي هىشآت الحجر والرخام في فمسطيناستخدام ىظم الهعموهات عمى األداء الهالي ف تأثير

استخداـ ىظـ  تأثٓرهحور الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات : (5.4جدوؿ )

 .فْ فمسطٓفالهعموهات عمِ األداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ 

الهتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

 0.67 4.50 .فْ هعرفة الوضع الهالْ لمهىشأةٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهات   .32

33.  
الِ ٓزادة الرضا الهالْ ألصحاب ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات 

 .الهىشأة
4.40 0.49 

34.  
األزهات الهالٓة  هواجٍة هف القدرة عمِٓٓزد استخداـ ىظـ الهعموهات 

  .بإعطاء تقآرر اكثر دقة لموضع الهالْ
4.40 0.80 

 1.22 4.10  .شفافٓة الوضع الهالْ لمهىشاة الِ ٓزادةٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات   .35

36.  
ٓحقؽ استخداـ ىظـ الهعموهات إٓرادات اكبر لمهىشأة هف خالؿ سٍولة 

  .التعاهؿ
3.80 1.08 

37.  
عاهؿ الهالْ هع الهؤسسات تىسٓؽ التإلِ  ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات

 .الهالٓة
3.80 0.75 

38.  
ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ تشغٓؿ خطوط اىتاج جدٓدة 

  .وهىتجات أخرى تٓزد الربحٓة
3.40 0.80 

 1.25 3.20 ٓقمؿ استخداـ ىظـ الهعموهات الىفقات لدى الهىشأة   .39

 0.36 3.44 الدرجة الكمٓة 

 

ضع الهالْ فْ هعرفة الو ٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهات  :ٌْ ف أٌـ الفقراتىالحظ هف الجدوؿ أ

ادة الرضٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات  الفقرة: ٓمٍٓا ،لمهىشأة  ، وقد ا الهالْ ألصحاب الهىشأةالِ ٓز
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 غت الدرجة الكمٓةوبم، فقات لدى الهىشأةٓقمؿ استخداـ ىظـ الهعموهات الى :قؿ الفقرات هوافقة ٌْكاىت أ

(3.44.) 

استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ  تأثٓرهف خالؿ ٌذي الىتائج ٓتبٓف لىا أف  

هحوري فٓها ٓتعمؽ بالهحور الهالْ، فقد تبٓف أف ذلؾ ٓسٍـ بشكؿ كبٓر فْ هعرفة  تأثٓرفمسطٓف ٌو 

أف التقآرر الصادرة الوضع الهالْ لمهىشأة، وبالتالْ ٓزادة رضا أصحاب الهىشأة، وبعزى ذلؾ إلِ 

ىتٓجة استخداـ البراهج الحاسوبٓة تكوف أكثر دقة ، وأكثر ضبطًا لألهور الهالٓة، غٓر ٌىاؾ خمؿ فْ 

أف استخداـ الىظـ الهالٓة ال ٓقمؿ الىفقات لدى الهىشاة وبرى الباحث أف ذلؾ ٓهكف أ ىٓكوف ىتٓجة عدـ 

 أهثؿ.استغالؿ استخداـ ىظـ الهعموهات بشكؿ كاهؿ، أو بشكؿ 
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 ؟ي هىشآت الحجر والرخام في فمسطيناستخدام ىظم الهعموهات عمى األداء التسويقي ف تأثير

استخداـ ىظـ  تأثٓرهحور الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات : (6.4جدوؿ )

 .الهعموهات عمِ األداء التسوٓقْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

ط الهتوس العبارة الرقـ
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

 0.75 4.20 .دة القدرة التىافسٓة لدى الهىشأةٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات إلِ ٓزا  .40

41.  
ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات الهىشأة فْ الوصوؿ الِ االسواؽ 

  .الدولٓة
4.18 0.74 

42.  
ٓعطْ استخداـ ىظـ الهعموهات فرصة اكبر لمزبائف لالطالع عمِ 

  .ىشأة هف خالؿ هوقعٍا عمِ شبكة االىترىتهىتجات اله
4.10 1.22 

43.  
ٓرفع استخداـ ىظـ الهعموهات هف درجة رضا الزبائف والعهالء عف 

  .الهىشأة
4.00 1.00 

44.  
ٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ الهراقبة الدقٓقة لوضع الهىشأة 

  .السوقٓة
4.00 0.78 

 0.83 3.90  .تجات الهىشأةٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ عرض جهٓع هى  .45

46.  
ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ آجاد حصة سوقٓة اكبر لمهىشأة 

 .هف خالؿ التقآرر التحمٓمٓة الصادرة هف الىظاـ
3.90 0.95 

47.  
ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ توفٓر الهعموهات لمزبائف فْ كؿ 

  .االوقات
3.70 1.42 

 1.35 3.70  .لِ ٓزادة كهٓة الهبٓعات لدى الهىشأةٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات إ  .48

ر الهىتج  .49  1.29 3.50 .ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تحسٓف وتطٓو

 1.21 3.50 .ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تسعٓر صحٓح وهىاسب لمهىتج  .50

 0.47 3.88 الدرجة الكمٓة 
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ادة القدرة التىافسٓة لدى ٓؤدي استخداـ : ٌْ ىالحظ هف الجدوؿ أف أٌـ الفقرات ىظـ الهعموهات إلِ ٓز

وقد  ،ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات الهىشأة فْ الوصوؿ الِ االسواؽ الدولٓة الفقرة: ٓمٍٓا ،الهىشأة

، ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تسعٓر صحٓح وهىاسب لمهىتجكاىت اقؿ الفقرات هوافقة ٌْ: 

 .(3.88غت الدرجة الكمٓة )وبم

لىا الىتائج فوائد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف حٓث أىٍا تٓزد  تبرز

هف قدرتٍا التىافسٓة، وهف قدرتٍا فْ الوصوؿ إلِ أسواؽ عالهٓة، وذلؾ ىتٓجة استخداـ ىظـ اتصاؿ 

 هات لمزبائفتوفٓر الهعمو  ، وتسٍٓؿ آجادٌا هف قبؿ الزبائف، وكذلؾهتطورة، وسٍولة عرض الهىتوجات

فْ أي هكاف وزهاف. ولـ ٓساعد ذلؾ فْ دقة التسعٓر الصحٓح لمهىتج ألف ذلؾ ٓحتاج لمهعآىة 

 وشروط أخرى.
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م في العقبات التي تحول دون االستخدام األهثل لىظم الهعموهات في هىشآت الحجر والرخاٌم أ

 .فمسطين

العقبات التْ تحوؿ دوف أٌـ هحور قرات الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لف: (7.4جدوؿ )

 .االستخداـ األهثؿ لىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

الهتوسط  العبارة الرقـ
 الحسابْ

 االىحراؼ الهعٓاري

 0.49 4.60  .عدـ وجود خطط لدى الهىشأة الستخداـ ىظـ الهعموهات  .51

 0.75 4.20 .عدـ فٍـ هآٌة ىظـ الهعموهات  .52

 0.83 4.10  .لتكمفة العالٓة الستخداـ ىظـ الهعموهاتا  .53

 1.14 3.90  .ىدرة التشجٓع والتحفٓز هف االدارة عمِ استخداـ ىظـ الهعموهات  .54

 0.98 3.80  .ىدرة توفٓر الكوادر البشٓرة القادرة عمِ التعاهؿ هع ىظـ الهعموهات  .55

 0.98 3.80  .عدـ وجود اهاف حقٓقْ لقواعد البٓاىات  .56

 0.90 3.70  .قمة االٌتهاـ باستخداـ ىظـ الهعموهات وعدـ الرضا عف استخداهٍا  .57

 0.90 3.70  .ٓسٍؿ استخداـ ىظـ الهعموهات التْ قمة وجودة ىظـ االتصاؿ  .58

 1.02 3.60 .ات كفاءة الستخداـ ىظـ الهعموهاتقمة وجود اجٍزة وبرهجٓات ذ  .59

 1.02 3.60  .عدـ وجود ىظاـ رقابْ الستخداـ ىظـ الهعموهات  .60

 0.81 3.50  .ات التدٓربٓة لمعاهمٓفتأثٓر قمة ال  .61

 1.02 3.40 .عدـ توفر شبكات داخمٓة وخارجٓة ذات كفاءة  .62

 1.14 3.10  .كثرة االعطاؿ فْ االجٍزة الهرتبطة بىظـ الهعموهات وضعفٍا  .63

 0.44 3.77 الدرجة الكمٓة
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 خداـ ىظـ الهعموهاتدى الهىشأة الستعدـ وجود خطط ل ٌْ: ىالحظ هف الجدوؿ أف أٌـ الفقرات

قؿ الفقرات أوقد كاىت  ،بدرجة كبٓرة آضا  عدـ فٍـ هآٌة ىظـ الهعموهات الفقرة: ٓمٍٓا، بدرجة كبٓرة 

  ،بدرجة هتوسطة الهعموهات وضعفٍاكثرة االعطاؿ فْ االجٍزة الهرتبطة بىظـ  الفقرة: هوافقة ٌْ

 .(3.20)غت الدرجة الكمٓة وبم

، فقد تبٓف هف خالؿ لهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـتعمؽ بأٌـ هعٓقات استخداـ ىظـ اأها فٓها ٓ

الىتائج أف عدـ وجود خطط لدى الهىشأة الستخداـ ىظـ العموهات، وقمة هعرفة هآٌتٍا، وفوائدٌا، 

وهردودٌا عمِ الهىشأة ٌْ هعٓقات أساسٓة لتعهٓـ وتهكٓف استخداـ ىظـ الهعموهات، وتأثٓر كثرة 

 األعطاؿ فْ األجٍزة ال ٓعتبر عائؽ وذلؾ لسرعة وسٍولة اصالحٍا.

 ترتيب الهحاور والدرجة الكمية 

 الهعٓآرة لهحاور الدراسة عمِ الدرجة الكمٓة.   واالىحرافاتالهتوسطات الحسابٓة  (:8.4الجدوؿ )

 الدرجة االىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ الهحور

 هتوسطة 0.78 3.53 واقع استخداـ ىظـ الهعموهات

 كبٓرة 0.62 4.14 األداء اإلداري

 كبٓرة 0.42 3.99 األداء الوظٓفْ

 هتوسطة 0.36 3.44 األداء الهالْ

قْ  كبٓرة 0.47 3.88 األداء التسٓو

عقبات تحوؿ دوف استخداـ ىظـ 
 الهعموهات

 كبٓرة 0.44 3.77

 كبٓرة 0.47 3.81 )الدرجة الكمٓة(
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استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء اإلداري فْ هىشآت الحجر والرخاـ  أثٓرتكاىت أٌـ الهحاور ٌو 

داـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الهالْ فْ هىشآت خاست تأثٓروكاف أقؿ الهحاور ٌو  ،فْ فمسطٓف

 الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف.

 ى:الىتائج الهتعمقة بالفرضية الرئيسة األول

 التالٓة: الفرعٓة الفرضٓات ٌذي الفرضٓةوقد اىبثقت عف 

 " فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت أداء عمِ الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف عالقةال توجد  "

  داري فْ اإل األداءو  الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف عالقةال توجد : "األولىالفرعية الفرضية

 هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف".

 ىظـ استخداـ بٓف العالقة داللة لقٓاس  االىحدار خط هعادلة استخدهت الفرضٓة صحة هف لمتحقؽ

  .فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ اإلداري واألداء الهعموهات

 (.9.4كها فْ الجدوؿ )

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة   ىتائج هعادلة خط االىحدار: (9.4جدول رقم )

 .فْ فمسطٓفهىشآت الحجر والرخاـ  فْ اإلداري داءواأل

هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف اإلداري داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة   

 هستوى الداللة هٓؿ خط االىحدار هعاهؿ االرتباط 

دارياإل األداء  -.015 -01012  .421 
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ىظـ  بٓف استخداـ اإحصائٓارتباط داؿ  عدـ وجود تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ
حٓث بمغت قٓهة هستوى الداللة  الهعموهات واألداء اإلداري فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

ْ اكبر هف  0.421  وبذلؾ قبمت الفرضٓة الصفٓرة بعدـ وجود عالقة بٓف الهتغٓرات . 0.05ٌو

 فْ  الوظٓفْ األداءو  الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف عالقةال توجد : "الثاىية الفرعية الفرضية

 هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف".

 ىظـ استخداـ بٓف العالقة داللة لقٓاس  االىحدار خط هعادلة استخدهت الفرضٓة صحة هف لمتحقؽ

  .فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْالوظٓفْ  واألداء الهعموهات

 (.10.4كها فْ الجدوؿ )

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة ة لقٓاس دالل ىتائج هعادلة خط االىحدار(: 10.4جدول رقم )

 .هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ الوظٓفْ داءواأل

هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف الوظٓفْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة   

 هستوى الداللة هٓؿ خط االىحدار هعاهؿ االرتباط 

الوظٓفْ األداء  .060 0.032 .211 

 

بٓف استخداـ ىظـ عدـ وجود ارتباط داؿ إحصائٓا  طٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِتشٓر الهع
حٓث بمغت قٓهة هستوى الداللة  الهعموهات واألداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

ْ اكبر هف  0.211  . وبذلؾ قبمت الفرضٓة الصفٓرة بعدـ وجود عالقة بٓف الهتغٓرات 0.05ٌو
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 فْ هىشآت  الهالْ األداءو  الهعموهات ىظـ استخداـبٓف  عالقةال توجد : "الثالثة لفرعيةا الفرضية

 الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف".

 ىظـ استخداـ بٓف العالقة داللة لقٓاس  االىحدار خط هعادلة استخدهت الفرضٓة صحة هف لمتحقؽ

 .فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْالهالْ  واألداء الهعموهات

 (.11.4فْ الجدوؿ )كها 

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة  ىتائج هعادلة خط االىحدار: (11.4جدول رقم )

 .هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓففْ  الهالْ داءواأل

هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف لهالْا داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة   

ط االىحدارهٓؿ خ هعاهؿ االرتباط   هستوى الداللة 

 000. 0.193 422. الهالْ األداء

بٓف استخداـ ىظـ  اإحصائٓ اؿد ارتباط آجابْ  تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ وجود
 الهعموهات ، وكمها زاد استخداـ ىظـالهعموهات واألداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

حٓث بمغت قٓهة هستوى الداللة  .الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف زادت كفاءة االداء
ْ اقؿ هف 0.000  وبذلؾ رفضت الفرضٓة الصفٓرة بعدـ وجود عالقة بٓف الهتغٓرات . 0.05ٌو

 قْ األداءو  الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف عالقةال توجد : "الرابعة الفرعية الفرضية فْ هىشآت  التسٓو

 فْ فمسطٓف".الحجر والرخاـ 

 ىظـ استخداـ بٓف العالقة داللة لقٓاس االىحدار خط هعادلة استخدهت الفرضٓة صحة هف لمتحقؽ

قْ  واألداء الهعموهات  .فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْالتسٓو
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 (.12.4كها فْ الجدوؿ )

ـ الهعموهات استخداـ ىظ بٓفالعالقة لقٓاس داللة  ىتائج هعادلة خط االىحدار(: 12.4جدول رقم )

قْ داءواأل  .هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ التسٓو

قْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف التسٓو  

 هستوى الداللة هٓؿ خط االىحدار هعاهؿ االرتباط 

قْ األداء  028. 0.087- 143.- التسٓو

 

بٓف استخداـ ىظـ  ارتباط سمبْ داؿ احصائٓادوؿ السابؽ إلِ وجود تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الج
قْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، وكمها زاد استخداـ ىظـ  الهعموهات واألداء التسٓو

قْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف حٓث بمغت قٓهة هستوى  الهعموهات قمت كفاءة االداء التسٓو
ْ اقؿ هف 0.028الداللة   وبذلؾ رفضت الفرضٓة الصفٓرة بعدـ وجود عالقة بٓف الهتغٓرات. 0.05ٌو

 هىشآتفْ  داءاألو  الهعموهات ىظـ استخداـ بٓفعالقة ال توجد ": ىتيجة الفرضية الرئيسية األولى.
 " فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر

 ىظـ خداـاست بٓف العالقة داللة لقٓاس  االىحدار خط هعادلة استخدهت الفرضٓة صحة هف لمتحقؽ

 .فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ واألداء الهعموهات
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 (.13.4كها فْ الجدوؿ )

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة  ىتائج هعادلة خط االىحدار: (13.4جدول رقم )

 .داء هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفواأل

ىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفداء هواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة   

 هستوى الداللة هٓؿ خط االىحدار هعاهؿ االرتباط 

 000. 0.151 407. الدرجة الكمٓة 

 

استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف ارتباط آجابْ دو وجتشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ 
حٓث بمغت قٓهة  ف األداء اإلجهالٌْا فْ تحسٓتأثٓر ، و هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواأل

ْ اقؿ هف  0.000هستوى الداللة  وبذلؾ رفضت الفرضٓة الصفٓرة بعدـ وجود عالقة بٓف  0.05ٌو
 الهتغٓرات.

  :بالسؤال الرئيسي الثاىيالىتائج الهتعمقة 

هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داء األاستخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓرختمؼ ٌؿ ٓ

ؿ العمهْ ،الوظٓفة ،العهر ،كؿ هف )الجىس باختالؼ بٓةاات تأثٓر عدد ال ،الخبرة ،الهٌؤ  ؟(لتدٓر

 الفرضٓات التالٓة: ٌذا السؤاؿوقد اىبثقت عف 

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة  :االولى الفرعية الفرضية"(α=0.05) بٓف 

 "ستعزى لهتغٓر الجى خاـ فْ فمسطٓفداء هىشآت الحجر والر األو استخداـ ىظـ الهعموهات 
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استخدـ اختبار ت  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة االولِ لمتحقؽ هف صحة الفرضٓة 

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءاألو استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفلمدرجة الكمٓة 

 .لهتغٓر الجىس

 لهتوسطات الحسابٓة لمدرجة الكمٓةٓاس داللة الفروؽ فْ اىتائج اختبار ت  لق:  (14.4جدول رقم )

 .تعزى لهتغٓر الجىس هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءاألو استخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف

  

 العدد الحالة االجتهاعية
الهتوسط 
 الحسابْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

درجات  ت
 الحٓرة

هستوى 
 الداللة

استخداـ ىظـ واقع 
  الهعموهات

 2.958 0.76 3.67 108 ذكر

  

178 

  

.004 

 0.76 3.33 72 اىثِ  

- 0.73 3.95 108 ذكر األداء اإلداري
5.386 

  

178 

  

.000 

  
 اىثِ

72 4.43 0.19 

 األداء الوظٓفْ

 

- 0.45 3.88 108 ذكر
4.672 

  

178 

  

.000 

  
 اىثِ

72 4.16 0.28 

- 0.41 3.31 108 ذكر األداء الهالْ
6.385 

  

178 

  

.000 

  
 اىثِ

72 3.63 0.09 

قْ  953. 0.45 3.91 108 ذكر األداء التسٓو

  

178 

  

.342 

 0.50 3.84 72 اىثِ  

العقبات التْ تحوؿ 
دوف االستخداـ 
األهثؿ لىظـ 

- 0.40 3.64 108 ذكر
5.162 

  

178 

  

.000 

  
 اىثِ

72 3.96 0.42 
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 الهعموهات

- 0.34 3.74 108 ذكر (الدرجة الكمٓة)
3.897 

178 .000 

 0.13 3.90 72 اىثِ

 

تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة 

(α=0.05)  تعزى   هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءاألو استخداـ ىظـ الهعموهات بٓف

 . ث فْ جهٓع الهجاالتلصالح االىا لهتغٓر الجىس

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة " :الثاىية الفرعية الفرضية(α=0.05) 

 .العهرتعزى لهتغٓر " هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف

 ألداة ولمدرجة الكمٓة وفقاً الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور ا :(15.4لجدوؿ )ا

 .العهرلهتغٓر 

 
 العهر

 الهتوسط الحسابْ العدد
االىحراؼ 
 الهعٓاري

 واقع استخداـ ىظـ الهعموهات 

 

 0.83 3.47 54 سىة 28-18هف 

 0.72 3.28 72 سىة 29-39

 0.66 4.15 36 سىة 40-50

 0.00 3.50 18 سىة فاكثر 51

 0.22 4.40 54 سىة 28-18هف  األداء اإلداري

 0.76 3.90 72 سىة 29-39

 0.35 4.55 36 سىة 40-50

 0.00 3.50 18 سىة فاكثر 51

 0.28 4.24 54 سىة 28-18هف  األداء الوظٓفْ
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 0.20 3.86 72 سىة 29-39 

 0.37 4.27 36 سىة 40-50

 0.00 3.18 18 سىة فاكثر 51

 0.06 3.58 54 سىة 28-18هف  األداء الهالْ

 0.36 3.34 72 سىة 29-39

 0.32 3.69 36 سىة 40-50

 0.00 2.88 18 سىة فاكثر 51

قْ  األداء التسٓو

 

 0.50 3.70 54 سىة 28-18هف 

 0.41 3.80 72 سىة 29-39

 0.23 4.41 36 سىة 40-50

 0.00 3.73 18 سىة فاكثر 51

العقبات التْ تحوؿ دوف 
االستخداـ األهثؿ لىظـ 

 الهعموهات

 0.39 4.10 54 سىة 28-18هف 

 0.14 3.71 72 سىة 29-39

 0.55 3.31 36 سىة 40-50

 0.00 3.92 18 سىة فاكثر 51

 الدرجة الكمٓة

 

 0.14 3.94 54 سىة 28-18هف 

 0.23 3.67 72 سىة 29-39

 0.34 4.05 36 سىة 40-50

 0.00 3.49 18 سىة فاكثر 51

 

ختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ استخدـ ا الثاىٓة لمتحقؽ هف صحة الفرضٓة 

هىشآت الحجر والرخاـ فْ  فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالهتوسطات الحسابٓة لمدرجة الكمٓة 

 .العهرتعزى لهتغٓر  فمسطٓف
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 (.16.4كها فْ الجدوؿ )

الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة : (16.4الجدوؿ )

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفلمدرجة الكمٓة 

 .العهرلهتغٓر 

هجهوع  هصدر التبآف 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هعدؿ 
 الهربعات

 ؼ
هستوى 
 الداللة

 واقع استخداـ ىظـ الهعموهات 

 

 12.375 6.251 3 18.753 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

داخؿ 
 الهجهوعات

88.905 176 .505 

   179 107.658 الهجهوع

 

 األداء اإلداري

 25.761 7.074 3 21.222 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

داخؿ 
 الهجهوعات

48.330 176 .275 

   179 69.552 الهجهوع

 

 األداء الوظٓفْ

 

 95.168 6.408 3 19.225 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

داخؿ 
 الهجهوعات

11.851 176 .067 

   179 31.076 الهجهوع

 44.186 3.242 3 9.727 بٓف الهجهوعات األداء الهالْ

  

  

.000 

  

  

داخؿ 
 الهجهوعات

12.914 176 .073 

   179 22.641 الهجهوع

قْ  000. 28.102 4.274 3 12.821 بٓف الهجهوعات األداء التسٓو
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داخؿ  
 الهجهوعات

26.764 176 .152   

  

  

  
   179 39.585 الهجهوع

العقبات التْ تحوؿ دوف 
االستخداـ األهثؿ لىظـ 

 الهعموهات

 42.583 4.778 3 14.334 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

داخؿ 
 الهجهوعات

19.749 176 .112 

   179 34.083 الهجهوع

 الدرجة الكمٓة

 

 000. 42.299 2.064 3 6.193 بٓف الهجهوعات

داخؿ 
 الهجهوعات

8.590 176 .049 

   179 14.783 الهجهوع

وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة  تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ
(α=0.05)  تعزى  فْ فمسطٓفهىشآت الحجر والرخاـ  فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف

 .العهرلهتغٓر 

 :ولهعرفة هصدر الفروؽ تـ استخداـ اختبار شٓفًٓ لمهقارىات البعدٓة كها ٓمْ

 سىة 50-40 سىة 39-29 سىة 39-29 سىة 28-18هف  

     سىة28-18هف

    26984.** سىة 29-39

   38095.-** 11111.- سىة 40-50

  55556.** 17460. 44444.** سىة فاكثر 51

 سىة 39-29الفروؽ بٓف  
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 39-29سىة فاكثر و 51سىة و 50-40سىة هف جٍة و  28-18لصالح هف  سىة  28-18و هف 

 . سىة  50-40سىة هف جٍة اخرى لصالح  

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة ": الثالثة الفرعية الفرضية(α=0.05) بٓف  

 .الوظٓفةتعزى لهتغٓر  شآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفهى فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات 

 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقاً :  (17.4لجدوؿ )ا

 .الوظٓفةلهتغٓر 

 
 الوظٓفة

 الهتوسط الحسابْ العدد
االىحراؼ 
 الهعٓاري

واقع استخداـ ىظـ 
 الهعموهات 

 

 0.66 4.15 36 هدٓر

 0.71 3.07 54 هوظؼ اداري

 0.00 3.50 18 ظؼ فىْو ه

 0.75 3.58 72 هحاسب

 0.71 4.20 36 هدٓر األداء اإلداري

 0.05 4.53 54 هوظؼ اداري

 0.00 4.20 18 ظؼ فىْو ه

 0.70 3.80 72 هحاسب

 األداء الوظٓفْ

 

 0.74 3.91 36 هدٓر

 0.31 4.21 54 هوظؼ اداري

 0.00 3.91 18 ظؼ فىْهو 

 0.21 3.89 72 هحاسب

 0.57 3.44 36 هدٓر األداء الهالْ
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 0.10 3.63 54 هوظؼ اداري

 0.00 3.38 18 ظؼ فىْو ه

 0.33 3.31 72 هحاسب

قْ  األداء التسٓو

 

 0.23 3.95 36 هدٓر

 0.11 4.12 54 هوظؼ اداري

 0.00 4.64 18 هزظؼ فىْ

 0.41 3.48 72 هحاسب

ف العقبات التْ تحوؿ دو 
االستخداـ األهثؿ لىظـ 

 الهعموهات

 0.04 3.88 36 هدٓر

 0.45 4.05 54 هوظؼ اداري

 0.00 2.77 18 ظؼ فىْو ه

 0.10 3.75 72 هحاسب

 الدرجة الكمٓة

 

 0.45 3.94 36 هدٓر

 0.11 3.96 54 هوظؼ اداري

 0.00 3.71 18 ظؼ فىْهو 

 0.22 3.65 72 هحاسب

استخدـ اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ  ثة الثاللمتحقؽ هف صحة الفرضٓة 

هىشآت الحجر والرخاـ فْ  فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف الهتوسطات الحسابٓة لمدرجة الكمٓة

 .الوظٓفةتعزى لهتغٓر  فمسطٓف

 (.18.4كها فْ الجدوؿ ) 
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دي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحا:  (18.4الجدوؿ )

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف واألداء فْاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف لمدرجة الكمٓة

 .الوظٓفةلهتغٓر 

هجهوع  هصدر التبآف 

 الهربعات

درجات 

 الحٓرة

هعدؿ 

 الهربعات
 ؼ

هستوى 

 الداللة

واقع استخداـ ىظـ 

 الهعموهات 

 

 18.296 8.531 3 25.593 جهوعاتبٓف اله

  

  

.000 

  

  

 466. 176 82.065 داخؿ الهجهوعات

   179 107.658 الهجهوع

 

 األداء اإلداري

 18.789 5.624 3 16.872 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 299. 176 52.680 داخؿ الهجهوعات

   179 69.552 الهجهوع

 

 األداء الوظٓفْ

 

 8.151 1.264 3 3.791 وعاتبٓف الهجه

  

  

.000 

  

  

 155. 176 27.285 داخؿ الهجهوعات

   179 31.076 الهجهوع

 9.285 1.031 3 3.094 بٓف الهجهوعات األداء الهالْ

  

  

.000 

  

  

 111. 176 19.547 داخؿ الهجهوعات

   179 22.641 الهجهوع
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قْ  األداء التسٓو

 

 104.091 8.439 3 25.317 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 081. 176 14.269 داخؿ الهجهوعات

   179 39.585 الهجهوع

العقبات التْ تحوؿ 

دوف االستخداـ األهثؿ 

 لىظـ الهعموهات

 118.580 7.601 3 22.802 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 064. 176 11.281 داخؿ الهجهوعات

   179 34.083 الهجهوع

 الدرجة الكمٓة

 

 000. 19.878 1.247 3 3.741 بٓف الهجهوعات

 063. 176 11.042 داخؿ الهجهوعات

   179 14.783 الهجهوع

وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة  تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ

(α=0.05) تعزى لهتغٓر  آت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفهىش فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف

 .الوظٓفة

 :ولهعرفة هصدر الفروؽ تـ استخداـ اختبار شٓفًٓ لمهقارىات البعدٓة كها ٓمْ

 هحاسب هوظؼ فىْ هوظؼ اداري هدٓر 

     هدٓر

    02116.- هوظؼ اداري

   24339.** 22222.** هوظؼ فىْ

  06349. 30688.** 28571.** هحاسب
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اي اف الهدراء اكثر  لصالح  هدٓر ،و هدٓر ،و هحاسب ، وهوظؼ اداري،بٓف هوظؼ فىْالفروؽ  
 اتجاٌا الِ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ الهىشات هف باقْ الهوظفٓف.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة " :الرابعة الفرعية الفرضية(α=0.05) 

تعزى لهتغٓر  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ْف داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف

ؿ العمهْ  .الهٌؤ

 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقاً : (19.4لجدوؿ )ا

ؿ العمهْلهتغٓر   .الهٌؤ

ؿ العمهْ   الهٌؤ

 الهتوسط الحسابْ العدد 
االىحراؼ 
 الهعٓاري

واقع استخداـ ىظـ 
 الهعموهات 

 

 0.32 3.50 18 توجٍْٓ فاقؿ

 0.30 2.60 36 دبمـو 

 0.63 3.63 108 بكالوٓروس 

 0.91 4.80 18 هاجستٓر فاعمِ

 0.24 4.20 18 توجٍْٓ فاقؿ األداء اإلداري

 0.25 4.50 36 دبمـو 

 0.66 3.88 108 بكالوٓروس 

 0.54 4.90 18 هاجستٓر فاعمِ

 األداء الوظٓفْ

 

 0.32 3.91 18 توجٍْٓ فاقؿ

 0.37 4.27 36 دبمـو 

 0.34 3.80 108 بكالوٓروس 

 0.54 4.64 18 هاجستٓر فاعمِ
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 0.87 3.38 18 توجٍْٓ فاقؿ األداء الهالْ

 0.06 3.69 36 دبمـو 

 0.33 3.27 108 بكالوٓروس 

 0.87 4.00 18 عمِأهاجستٓر ف

قْ  األداء التسٓو

 

 0.47 4.64 18 قؿتوجٍْٓ فأ

 0.09 4.18 36  دبمـو

 0.39 3.61 108 بكالوٓروس 

 0.89 4.18 18 عمِهاجستٓر فأ

العقبات التْ تحوؿ دوف 
االستخداـ األهثؿ لىظـ 

 الهعموهات

 0.24 2.77 18 قؿتوجٍْٓ فأ

 0.55 4.08 36 دبمـو 

 0.13 3.82 108 بكالوٓروس 

 0.36 3.85 18 هاجستٓر فاعمِ

 الدرجة الكمٓة

 

 0.36 3.71 18 توجٍْٓ فاقؿ

 0.10 3.91 36 دبمـو 

 0.25 3.69 108 بكالوٓروس 

 0.21 4.38 18 هاجستٓر فاعمِ

 

استخدـ اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ  الرابعة لمتحقؽ هف صحة الفرضٓة 

شآت الحجر والرخاـ فْ هى فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالهتوسطات الحسابٓة لمدرجة الكمٓة 

ؿ العمهْتعزى لهتغٓر  فمسطٓف  .الهٌؤ
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 (.20.4كها فْ الجدوؿ ) 

ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة : (20.4الجدوؿ )

 تعزى هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف لمدرجة الكمٓة

ؿ العمهْلهتغٓر   .الهٌؤ

هجهوع  هصدر التبآف 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هعدؿ 
 الهربعات

 ؼ
هستوى 
 الداللة

واقع استخداـ ىظـ 
 الهعموهات 

 

 77.688 20.446 3 61.338 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 263. 176 46.320 داخؿ الهجهوعات

   179 107.658 الهجهوع

 

 األداء اإلداري

 27.581 7.414 3 22.242 الهجهوعات بٓف

  

  

.000 

  

  

 269. 176 47.310 داخؿ الهجهوعات

   179 69.552 الهجهوع

 

 األداء الوظٓفْ

 

 49.949 4.764 3 14.291 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 095. 176 16.785 داخؿ الهجهوعات

   179 31.076 الهجهوع

 55.591 3.672 3 11.016 هوعاتبٓف الهج األداء الهالْ

  

  

.000 

  

  

 066. 176 11.625 داخؿ الهجهوعات

   179 22.641 الهجهوع

قْ  األداء التسٓو

 

 84.119 7.774 3 23.321 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 092. 176 16.264 داخؿ الهجهوعات

   179 39.585 الهجهوع

 000. 104.108 7.266 3 21.799 بٓف الهجهوعاتالعقبات التْ تحوؿ 
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خداـ األهثؿ دوف االست
 لىظـ الهعموهات

   070. 176 12.284 داخؿ الهجهوعات

  

  

   179 34.083 الهجهوع  

 الدرجة الكمٓة

 

 000. 68.312 2.651 3 7.953 بٓف الهجهوعات

 039. 176 6.830 داخؿ الهجهوعات

   179 14.783 الهجهوع

 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة  ٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِتش

(α=0.05) تعزى لهتغٓر هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف 

ؿ العمهْ  .الهٌؤ

 :ٓمْولهعرفة هصدر الفروؽ تـ استخداـ اختبار شٓفًٓ لمهقارىات البعدٓة كها 

 هاجستٓر فاعمِ بكالوٓروس دبمـو توجٍْٓ فاقؿ 

     توجٍْٓ فاقؿ

    19841.-** دبمـو

   22222.** 02381. بكالوٓروس

  69048.-** 46825.-** 66667.-** هاجستٓر فاعمِ

 .هاجستٓر فاعمِالفروؽ لصالح   

 ى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستو " :الخاهسة الفرعية الفرضية

(α=0.05) هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف 

 ."الخبرة الوظٓفٓةتعزى لهتغٓر 
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 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقاً : (21.4لجدوؿ )ا

 .الخبرة الوظٓفٓةلهتغٓر 

 
 الخبرة الوظٓفٓة

 هتوسط الحسابْال العدد
االىحراؼ 
 الهعٓاري

واقع استخداـ ىظـ 
 الهعموهات 

 

 0.86 2.90 54 سىوات 5اقؿ هف 

 0.13 3.97 54 سىوات 10-5هف 

 0.70 3.68 72  10اكثر هف 

 0.16 4.30 54 سىوات 5اقؿ هف  األداء اإلداري

 0.87 3.80 54 سىوات 10-5هف 

 0.52 4.28 72  10اكثر هف 

 وظٓفْاألداء ال

 

 0.33 4.18 54 سىوات 5اقؿ هف 

 0.26 3.91 54 سىوات 10-5هف 

 0.52 3.91 72  10اكثر هف 

 0.36 3.38 54 سىوات 5اقؿ هف  األداء الهالْ

 0.21 3.42 54 سىوات 10-5هف 

 0.43 3.50 72  10اكثر هف 

قْ  األداء التسٓو

 

 0.46 3.61 54 سىوات 5اقؿ هف 

 0.39 3.73 54 سىوات 10-5هف 

 0.33 4.20 72  10اكثر هف 

العقبات التْ تحوؿ دوف 
االستخداـ األهثؿ لىظـ 

 الهعموهات

 0.44 4.00 54 سىوات 5اقؿ هف 

 0.13 3.87 54 سىوات 10-5هف 

 0.46 3.52 72  10اكثر هف 
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 الدرجة الكمٓة

 

 0.21 3.76 54 سىوات 5اقؿ هف 

 0.29 3.80 54 سىوات 10-5هف 

 0.33 3.85 72  10ف اكثر ه

 

استخدـ اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ  الخاهسة لمتحقؽ هف صحة الفرضٓة 

هىشآت الحجر والرخاـ فْ  فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالهتوسطات الحسابٓة لمدرجة الكمٓة 

 .الخبرة الوظٓفٓةتعزى لهتغٓر  فمسطٓف

 (.22.4كها فْ الجدوؿ ) 

ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة : (22.4الجدوؿ )

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف لمدرجة الكمٓة

 .الخبرة الوظٓفٓةلهتغٓر 

هجهوع  هصدر التبآف 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هعدؿ 
 الهربعات

 ؼ
هستوى 
 الداللة

واقع استخداـ ىظـ 
 الهعموهات 

 

 39.535 16.622 2 33.243 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 420. 177 74.415 داخؿ الهجهوعات

   179 107.658 الهجهوع

 

 األداء اإلداري

 13.048 4.469 2 8.937 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 342. 177 60.615 داخؿ الهجهوعات

   179 69.552 الهجهوع

 000. 8.803 1.406 2 2.812 بٓف الهجهوعات 
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 األداء الوظٓفْ

 

   160. 177 28.264 داخؿ الهجهوعات

  

  

   179 31.076 الهجهوع  

 2.063 258. 2 516. بٓف الهجهوعات األداء الهالْ

  

  

.130 

  

  

 125. 177 22.125 داخؿ الهجهوعات

   179 22.641 الهجهوع

قْ  األداء التسٓو

 

 42.758 6.448 2 12.895 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 151. 177 26.690 داخؿ الهجهوعات

   179 39.585 الهجهوع

العقبات التْ تحوؿ 
دوف االستخداـ األهثؿ 

 لىظـ الهعموهات

 26.896 3.972 2 7.944 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 148. 177 26.139 داخؿ الهجهوعات

   179 34.083 الهجهوع

 الدرجة الكمٓة

 

 197. 1.639 134. 2 269. بٓف الهجهوعات

 082. 177 14.514 داخؿ الهجهوعات

   179 14.783 الهجهوع

 

ى وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستو عدـ  تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف (α=0.05)الداللة 

 .الخبرة الوظٓفٓة لهتغٓر

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة " :السادسة الفرعية الفرضية

(α=0.05) فْ فمسطٓفهىشآت الحجر والرخاـ  فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف 

بٓةتأثٓر عدد التعزى لهتغٓر   .ات التدٓر
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 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقاً : (23.4لجدوؿ )ا

بٓةتأثٓر عدد اللهتغٓر   .ات التدٓر

 ات التدٓربٓةتأثٓر عدد ال 

 العدد 

الهتوسط 

 الحسابْ

االىحراؼ 

 الهعٓاري

واقع استخداـ ىظـ 

 هعموهات ال

 

 0.00 3.50 36 ال ٓوجد

 0.91 3.20 36 ة واحدةتأثٓر 

 0.83 3.65 108 تٓفتأثٓر 

 0.35 3.85 36 ال ٓوجد األداء اإلداري

 0.10 4.20 36 ة واحدةتأثٓر 

 0.75 4.22 108 تٓفتأثٓر 

 األداء الوظٓفْ

 

 0.37 3.55 36 ال ٓوجد

 0.05 3.95 36 ة واحدةتأثٓر 

 0.39 4.15 108 تٓفتأثٓر 

 0.25 3.13 36 ال ٓوجد األداء الهالْ

 0.38 3.25 36 ة واحدةتأثٓر 

 0.27 3.60 108 تٓفتأثٓر 

قْ  0.46 4.18 36 ال ٓوجد األداء التسٓو
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 0.37 3.36 36 ة واحدةتأثٓر  

 0.36 3.95 108 تٓفتأثٓر 

العقبات التْ تحوؿ دوف 

االستخداـ األهثؿ لىظـ 

 الهعموهات

 0.59 3.35 36 ال ٓوجد

 0.00 3.69 36 ة واحدةتأثٓر 

 0.34 3.94 108 تٓفتأثٓر 

 الدرجة الكمٓة

 

 0.11 3.60 36 ال ٓوجد

 0.12 3.63 36 ة واحدةتأثٓر 

 0.30 3.93 108 تٓفتأثٓر 

 

استخدـ اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ  السادسةلمتحقؽ هف صحة الفرضٓة 

هىشآت الحجر والرخاـ فْ  فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفحسابٓة لمدرجة الكمٓة الهتوسطات ال

بٓةتأثٓر عدد التعزى لهتغٓر  فمسطٓف  .ات التدٓر

 (.24.4كها فْ الجدوؿ )
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وسطات الحسابٓة ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهت: (24.4الجدوؿ )

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  فبٓ لمدرجة الكمٓة

بٓةتأثٓر عدد اللهتغٓر   .ات التدٓر

هجهوع  هصدر التبآف 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هعدؿ 
 ؼ الهربعات

هستوى 
 الداللة

واقع استخداـ ىظـ 
 الهعموهات 

 

 4.772 2.754 2 5.508 بٓف الهجهوعات

  

  

.010 

  

  

 577. 177 102.150 ؿ الهجهوعاتداخ

   179 107.658 الهجهوع

 

 األداء اإلداري

 5.103 1.896 2 3.792 بٓف الهجهوعات

  

  

.007 

  

  

 372. 177 65.760 داخؿ الهجهوعات

   179 69.552 الهجهوع

 

 األداء الوظٓفْ

 

 41.848 4.988 2 9.977 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 119. 177 21.099 هجهوعاتداخؿ ال

   179 31.076 الهجهوع

 46.344 3.891 2 7.781 بٓف الهجهوعات األداء الهالْ

  

  

.000 

  

  

 084. 177 14.859 داخؿ الهجهوعات

   179 22.641 الهجهوع

قْ  األداء التسٓو

 

 45.687 6.739 2 13.478 بٓف الهجهوعات

  

  

.000 

  

  

 147. 177 26.107 تداخؿ الهجهوعا

   179 39.585 الهجهوع

العقبات التْ تحوؿ 
دوف االستخداـ األهثؿ 

 34.988 4.828 2 9.657 بٓف الهجهوعات

  

.000 

 138. 177 24.426 داخؿ الهجهوعات  
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       179 34.083 الهجهوع لىظـ الهعموهات

 الدرجة الكمٓة

 

 000. 37.508 2.200 2 4.400 بٓف الهجهوعات

 059. 177 10.382 داخؿ الهجهوعات

   179 14.783 الهجهوع

 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة  تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ السابؽ إلِ

(α=0.05) تعزى لهتغٓر هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف 

بٓة  ولهعرفة هصدر الفروؽ تـ استخداـ اختبار شٓفًٓ لمهقارىات البعدٓة كها ٓمْٓر تأثعدد ال  :ات التدٓر

 تٓفتأثٓر  ة واحدةتأثٓر  ال ٓوجد 

    ال ٓوجد

   02381.- ة واحدةتأثٓر 

  30688.-** 33069.-** فأكثر تٓفتأثٓر 

 .تٓف فاكثرتأثٓر الفروؽ لصالح   
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 الفصل الخاهس

 تائج والتوصيات هىاقشة الى.5 

 والتوصيات هىاقشة الىتائج 5.1

ٓتىاوؿ ٌذا الفصؿ هىاقشة وتحمٓؿ ىتائج الدراسة، هف خالؿ هقارىتٍا بالدراسات السابقة والتعمٓؽ عمِ 

 الىتائج، ثـ تقدٓـ التوصٓات الالزهة.

 هىاقشة ىتائج الدراسة .5.1.1

 األول: الرئيس هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال .5.1.1.1

 تخدام ىظم الهعموهات عمى أداء هىشآت الحجر والرخام في فمسطين؟اس تأثير ها ٌو

 استخدام ىظم الهعموهات في هىشآت الحجر والرخام في فمسطين؟ يؤثر

د االىترىت وشبكات االتصاؿ الداخمًٓ   لقد بٓىت الىتائج أف الهبحوثٓف ٓؤكدوف توافر أجٍزة تزٓو

أٓضًا أجراءات وبراهج حاسوبًٓ هتطورة تتىاسب  والخارجٓة فْ هىشأت الحجر والرخاـ، وتتوفر لدٍٓا

قمموف هف حقٓقة ارتباط عهؿ الهىشأة فْ التعاهؿ هع العهالء با ،هع طبٓعً عهؿ الهىشأة لهبرهجات ٓو

رد الباحث ذ ،الهتطورة لؾ إلِ أف الهىشآت فْ ضوء التغٓرات والتحدٓات هجبرة عمِ هواكبة التطور ٓو

قبوؿ، أها ركاكة عهمًٓ التعاهؿ هع العهالء هف خالؿ ىظـ الهعموهات التكىولوجْ والتقىْ بشكؿ جٓد وه

أخرى بجاىب ىظـ الهعموهات هثؿ  آتطمب أهور  الهرحمةأف الوصوؿ إلِ ٌذي بفٓفسر الباحث ذلؾ 
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العهالء  جهٓع ىظرا لقمة هعرفةالفٍـ الىاضج لٍذي العهمٓة هف طرفْ التعاهؿ أي الهىشأة والعهالء، و 

 حٓث تتعاهؿ الهىشأة هع جهٓع الفئات سواء الهتعمهة وغٓر الهتعمهة.بىظـ الهعموهات 

بشكؿ عاـ فإف الهتوسط الحسابْ لهحور )واقع استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ 

ذا ٓعىْ أ (3.53)فمسطٓف( جاء  أفراد العٓىة ٓروف واقع استخداـ ىظـ ف أي بدرجة هتوسط، ٌو

ذي الىتٓجة تتوافؽ الهعموهات فْ هىشآتٍـ  ( فْ 2015)عبٓد وربآعً،  هع دراسةلٓس سْء بؿ جٓد، ٌو

( فْ 2013، اكـروكذلؾ توافقت هع دراسة )ابو  توافر العىاصر الالزهة الستخداـ ىظـ الهعموهات،

( التْ اظٍرت أف شركات التأهٓف 2012واختمفت هع ىتائج دراسة )هحهد وهوساوي، ، ىفس الهوضوع

 ىْ هف اهتالؾ اجٍزة غٓر حدٓثة .فْ الجزائر تعا

 عمِ األداء اإلداريهٍـ  تأثٓر ستخداـ ىظـ الهعموهاتالف ا. 

فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ  اظٍرت الىتائج حسب ها أجاب الهبحوثٓف أف استخداـ ىظـ الهعموهات

 ،هثؿفضؿ وأاستغالؿ الهوارد بشكؿ ا عمِ اإلرتقاء فْ أدائٍا اإلداري هف خالؿ االدارة ٓساعد فمسطٓف

عمؿ الباحث ذلؾ بأف كها ٓضبط استخداـ ىظـ الهعموهات عهمًٓ التعاهؿ هع الزبائف والهوردٓف ، ٓو

طبٓعة عهؿ الهىشأة الهعتهد عمِ هخازف الهوارد )الهواد الخاـ( وهخازف الهىتجات، ٓحتاج أف تكوف 

عموهات، أها بالىسبة لعهمٓة هعموهات وقرارات اإلدارة هعتهدة عمِ الهخرجات الدقٓقة هف خالؿ ىظـ اله

وتوثؽ عهمٓات  تقوـ بترتٓب العهمٓات االدآرة حاسوبٓاً  فاإلدارة فضبط التعاهؿ هع الهوردٓف والزبائ

 . ائف والهوردٓفبؿ هع العهالء والز التعاه

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء اإلداري  تأثٓروحٓث أف الهتوسط الحسابْ لجهٓع فقرات هحور )

، أي أف أفراد عٓىة الدراسة ٓروف أف األداء آت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف( بدرجة كبٓرةفْ هىش

تحسف باستخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر، وتوافقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة  اإلداري ٓتطور ٓو
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بو )ا ( الذي ٓشجع عمِ استخداـ ىظـ الهعموهات لإلرتقاء بأداء الهىشأة، وكذلؾ دراسة2013)ٌاشـ،

اـ الهعموهات عمِ ىظ رة( التْ بٓىت ضعؼ قد2004هع دراسة )غىٓـ،  ولـ تتوافؽ (،2013 ،اكـر

 اإلداري.تغطٓة جواىب العهؿ 

 فْ هىشات الحجر والرخاـ األداء الوظٓفْفْ  ىظـ الهعموهات  استخداـ ٓؤثر. 

الوقت والجٍد  رٓوف استخداـ ىظـ الهعموهات بدى واضحًا هف خالؿ تحمٓؿ اجابت أفراد العٓىة أف

ىظـ استخداـ ىظـ الهعموهات اداء الهٍاـ وتخفٓؼ الهٍاـ الروتٓىٓة  االداري فْ التعاهؿ هع العاهمٓف ٓو

لؾ لكوف العاهمٓف تاجٓة لدى العاهمٓف بشكؿ أفضؿ وذوترتٓب تىفٓذٌا بٓىها ال ٓحسف هف الكفاءة االى

ب فْ عهمٓة االىتاج. وبشكؿ عاـ فقد بمغ جات والحواسٓفْ قطاع الحجر والرخاـ ال ٓتعاهموف هع البره

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الوظٓفْ فْ هىشآت  تأثٓرالهتوسط الحسابْ لجهٓع فقرات هحور 

الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف بدرجة كبٓرة، وبٍذا ٓرى أفراد العٓىة أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓطور 

( فْ 2005البشآشة، ٌذي الىتٓجة تتوافؽ ها توصؿ الًٓ )األداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ و 

)عبٓد دراستً بوجود أثر لجودة ىظـ الهعموهات بابعادٌا عمِ األداء الوظٓفْ، وكذلؾ توافقت هع دراسة 

( التْ خمصت إلِ وجود عالقة ذات داللة احصائٓة بٓف عىاصر تطبٓؽ ىظـ 2015وربآعة، 

 الهعموهات واألداء الوظٓفْ.

 لهىشات الحجر والرخاـ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الهالْ ٓؤثر. 

ؤ ـ استخداـ ىظـ الهعموهات فاسٍبٓىت الىتائج ا الرضْ دي الْ ٓزادة ْ هعرفة الوضع الهالْ لمهىشأة ٓو

لؾ فقات لدى الهىشأة لدرجة كبٓرة وذوال ٓقمؿ استخداـ ىظـ الهعموهات الى ،صحاب الهىشأةالهالْ أل

ـ ىظـ الهعموهات ٓىظـ التعاهالت الهالًٓ لمهىشاء هف خالؿ الصادر والوارد والهصآرؼ كوف استخدا

فقرات ل الكمْ ة وفؽ تقآرر ذات هعآٓر عالهٓة، وبمغ الهتوسط الهعٓاريالتشغٓمٓة والرباح والهدٓوىٓ
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وسطة، استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ بدرجة هت تأثٓرهحور 

أي أف استخداـ ىظـ العموهات ٓحسف األداء الهالْ، وقد توافقت أراء الهبحوثٓف هع دراسة )هحهد 

( فقد توصؿ أخر إلِ أىً ٓوجد أثر قوي الستخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء 2012وهواساوي، 

هعموهات عمِ التْ تشٓر إلِ هردود استخداـ ىظـ ال (Bhatt, 2000)الهالْ، وأٓضًا توافقت دراسة 

( التْ توصمت إلِ أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓٓزد هف 2007األداء الهالْ، وكذلؾ دراسة )سمٓهاف، 

ها ٌو هشار إلًٓ حوؿ األداء الهالْ فْ ، واختمؼ هع أة وبالتالْ تحسف األداء الهالٓةاىتاجٓة الهىش

 الهالْ.واضح فْ تحسٓف أداء  تأثٓرٌىاؾ (، حٓث ال ٓرى 2004دراسة )غىٓـ، 

 قْ ٓؤثر  .استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء التسٓو

ا ٓؤدي إلِ استخداـ ىظـ الهعموهاتهف خالؿ الىتائج الهعتهدة عمِ اجابات افراد عٓىة الدراسة ف دة ٓز

ساعد الهىشأة فْ الوص لؾ كوف الهىشأة االسواؽ الدولٓة وذ ِوؿ الالقدرة التىافسٓة لدى الهىشأة ٓو

الطالع عمِ الهىتج الهعروض هف الهىشأت االخرى وكوف الدوؿ الهتقدهة اصبحت تصبح قادري عمِ ا

دـ ىظـ الهعموهات تتعاهؿ فْ البٓع والشراء هف خالؿ ىظـ الهعموهات بدؿ الطرؽ التقمٓدٓة .بٓىها استخ

و هىاسب لمهىتج  كاف بدرجة هتوسطة كوف الهىتج فْ ٌذي الهىشأت ٓحتاج الِ أفْ تسعٓر صحٓح 

الكمْ لجهٓع فقرات  حسابْغٓر أف الهتوسط ال هف ىاحٓة االتقاف فْ العهؿ وىوعٓة الهىتج. الهعآىة

قْ جاء بدرجة كبٓرةهحور  ، أي أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓساعد فْ آجاد الهٓزة األداء التسٓو

قٓة الهتطورة هف الوص ذا ها ؿ إلِ األسواؽ العالهٓة و التىافسٓة، التْ تأٌمٍا عبر القىوات التسٓو ٌو

وأكدت عمِ توافؽ ىظـ الهعموهات اإلدآرة بهتغٓراتٍا هع  (2007)سمٓهاف، اتفقت هعً دراسة 

ادة اإلىتاجٓة،  التىافسٓة بهتغٓراتٍا )التوافؽ اإلستراتٓجْ(استراتٓجٓات األعهاؿ  الذي ٓؤدي إلِ ٓز

( حٓث توصؿ 2012، وتعارضت دراسة )هحهد وهواساوي، الهبٓعات، والربحٓة فْ الشركات الهبحوثة
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ستعهاؿ ىظـ الهعموهات، ولـ لىتٓجة أف الهىشآت الهبحوثة فْ الجزائر لـ تصؿ بعد لعرض هىتجاتٍا با

ا ىظـ الهعموهاتستغالؿ القىوات التساتقـ ب قٓة التْ توفٌر قْ.، لٓو ر أدائٍا التسٓو  تطٓو

  والرخاـ فْ ٌىاؾ هعوقات تحوؿ دوف االستخداـ األهثؿ لىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر
 .فمسطٓف

 هىشآتأٌـ هعٓقات استخداـ ىظـ الهعموهات فْ حسب ىتائج الدراسة فقد تبٓف حسب أفراد العٓىة أف 

الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ٌو عدـ وجود خطط الستخداـ ىظـ الهعموهات هف قبؿ ادارة ٌذي 

ر وذلؾ بسبب عدـ اطالع ادارة اله ،وعدـ فٍـ هآٌة ىظـ الهعموهات ,آتالهىش ىشأت عمِ تطٓو

ٓر هبرر التكىولوجْ والعمهْ فْ البٓع والشراء واعتهادٌا اكثر عمِ العهٓؿ الهحمْ وكذلؾ اعتقادٌا الغ

ؿ الهعٓقات ٌْ كثرة االخطاء باالجٍزة الهرتبطة بىظـ ولقد كاىت أق .باف ىظـ الهعموهات هكمفة

وقد  بسٍولة هف الشركات الهزودة. وذلؾ كوىٍا اجٍزة حدٓثة وعهمٓة صٓاىتٍا تتـضعفٍا، الهعموهات و 

ْ هىشآت الحجر كاف الهتوسط الهعٓاري الكمْ لفقرات هحور هعٓقات استخداـ ىظـ الهعموهات ف

توافؽ هع ٌذي الىتائج ها توصؿ إلًٓ )غىٓـ،  ،والرخاـ فْ فمسطٓف (، حٓث وجد أىً ال ٓوجد 2004ٓو

وتعارض هع تخداـ ىظـ الهعموهات ،ٓة السبىٓة تحتٓة ألىظهة الهعموهات ، وكذلؾ ال ٓوجد خطط إدار 

( فْ دراستً فقد وجد أف كثرة األعطاؿ لألجٍزة وعٓوب األىظهة ٌْ هف 2004ٌذي الىتٓجة )الفزواف، 

جد لدٍٓا خطط و ( إلِ أف شركات التأهٓف ال 2012ٓ)هحهد والهوساوي،  وأشارت دراسةأٌـ الهعٓقات. 

  واضحة وهشجعة الستخداـ ىظـ الهعموهات.
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 هىاقشة الىتائج الهتعمقة بفرضيات الدراسة .5.1.2

 الرئيسية األولى: هىاقشة ىتائج الفرضية .5.1.2.1

 بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء عالقة "ال توجد  األولى: الفرعية الفرضية ىتائج هىاقشة

 اإلداري فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف".

ْ هىشآت الحجر داري فاإل األداءو  الهعموهات ـىظ استخداـ بٓف عدـ وجود عالقةأشارت الىتائج إلِ 

، أي أف استخداـ ىظـ الهعموهات ال ٓؤثر عمِ حسب ها بٓف التحمٓؿ اإلحصائْوالرخاـ فْ فمسطٓف 

عزو الباحث ذلؾ الِ قمة الهعرفة التكىولوجٓة لدى  األداء اإلداري لمهىشأة هف وجٍة ىظر العاهمٓف، ٓو

 ال ٓؤثر عمِ ٓظٍر هها تقدـ أف استخداـ ىظـ الهعموهاتحٓث  العاهمٓف فْ هىشآت الحجر والرخاـ

ٓضبط استخداـ ىظـ  وأٓضاً استغالؿ الهوارد بشكؿ افضؿ وأهثؿ،  رغـ أىً ٓتـ لمهىشأة اإلداري األداء

وضح الباحثالهعموهات عهمًٓ التعاهؿ هع الزبائف والهوردٓف،  أف القرارات اإلدآرة الهتخذة هف  ذلؾ ٓو

 هخازف الهواد الخاـب التْ تتعمؽتهدة عمِ الهخرجات الدقٓقة هف خالؿ ىظـ الهعموهات اإلدارة هع قبؿ

، أها بالىسبة لعهمٓة ضبط التعاهؿ هع الهوردٓف والزبائف فاإلدارة تقوـ بترتٓب وهخازف الهىتجات

 ائف والهوردٓف. بالعهمٓات االدآرة حاسوبًٓا وتوثؽ عهمٓات التعاهؿ هع العهالء والز 

باستخداـ  ال ٓتأثرأف أفراد عٓىة الدراسة ٓروف أف األداء اإلداري  التحمٓؿ اإلحصائْ أظٍر وحٓث أف

( الذي ٓشجع عمِ 2013ٌذي الىتٓجة هع دراسة )ٌاشـ، وتعارضت ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر

غىٓـ، هع دراسة ) واتفقت ،الهىشأة، وكذلؾ دراسة اإلداري داءاألب لالرتقاءاستخداـ ىظـ الهعموهات 

 ( التْ بٓىت ضعؼ قدرة ىظاـ الهعموهات عمِ تغطٓة جواىب العهؿ اإلداري.2004
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ىا  ىظـ استخداـ بٓف احصائٓة عالقة وجود بعدـ تقوؿ التْ الفرعٓة األولِ الفرضٓة قبوؿ الِ ٓصار ٌو

 ثؿه وجود عدـ أثبتت ألىٍا وذلؾ ،فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ اإلداري واألداء الهعموهات

 .العالقة ٌذي

 بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء الوظٓفْ فْ  عالقة"ال توجد  الفرضية الثاىية: ىتائج هىاقشة

 هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف".

 هىشآت فْ الوظٓفْ واألداء الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف عدـ وجود عالقةحٓث أظٍرت الىتائج 

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓرهحور لٓؿ اإلحصائْ فحسب التحم فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر

ظٍر عدـ تأثر األداء الوظٓفْ باستخداـ ىظـ األداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف 

فسر الباحث ذلؾ إلِ اعتهاد العاهمٓف عمِ الطرؽ التقمٓدٓة فْ إدارة األداء الوظٓفْ،  الهعموهات، ٓو

ىظـ اداء أف استخداـ ىظـ الهع حٓثو  موهات ٓوفر الوقت والجٍد االداري فْ التعاهؿ هع العاهمٓف ٓو

ال أف استخداـ ىظـ الهعموهات  عف رأٍٓـ أفراد العٓىة عبرو ، ٍاالهٍاـ وتخفٓؼ الهٍاـ الروتٓىٓة وترتٓب

، وال ٓوجد عالقة تربط استخداـ ىظـ الهعموهات األداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ ٓؤثر عمِ

عزي الباحث  داء الوظٓفْ،واأل الطٓرقة التقمٓدٓة الهعهوؿ بٍا أو الهتعارؼ عمٍٓا سابقًا ذلؾ إلِ أف ٓو

ة التْ تخمؽ تضارب فْ تأدٓة الهٍاـ وبذلؾ ٓكوف الجٍد  فْ تىظٓـ األعهاؿ عبر األواهر الشفٓو

ضٓؼ الباحث أف والوقت أ ( فْ 2005شة، بها توصؿ الًٓ )البشا تتعارض هعٌذي الىتٓجة كبر، ٓو

هع دراسة تعارضت عمِ األداء الوظٓفْ، وكذلؾ  بأبعادٌادراستً بوجود أثر لجودة ىظـ الهعموهات 

( التْ خمصت إلِ وجود عالقة ذات داللة احصائٓة بٓف عىاصر تطبٓؽ ىظـ 2015)عبٓد وربآعة، 

 الهعموهات واألداء الوظٓفْ.



 

93 

 ىظـ استخداـ بٓف احصائٓة عالقة وجود بعدـ تقوؿ التْ الفرعٓة الثاىٓة الفرضٓة قبوؿ وعمًٓ فقد تـ

 ٌذي وجودعدـ  أثبتت ألىٍا وذلؾ ،فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ الوظٓفْ واألداء الهعموهات

 .العالقة

 بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء  عالقة"ال توجد الثالثة:  الفرعية الفرضية ىتائج هىاقشة

 فْ فمسطٓف". الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ

بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ  عالقةلقد بٓىت الىتائج وجود 

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓرالكمْ لفقرات هحور مٓؿ اإلحصائْ وبىاء عمِ التح فْ فمسطٓف".

الهعموهات فْ هىشآت الحجر أي كمها زاد استخداـ ىظـ  ،األداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ

فْ هعرفة الوضع الهالْ لمهىشأة  ٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهاتحٓث أف  زادت كفاءة األداء الهالْ

ادة الرضْ الهالْ ألصحاب الهىشأة ؤدي الْ ٓز ذا لٓس هفاجأً  ٓو كوف حسب ها ٓرى الباحث  ، ٌو

ؿ الصادر والوارد والهصآرؼ لمهىشاء هف خال الهالٓةاستخداـ ىظـ الهعموهات ٓىظـ التعاهالت 

ٓحسف  تالهعموهاالتشغٓمٓة والرباح والهدٓوىٓة وفؽ تقآرر ذات هعآٓر عالهٓة،  أي أف استخداـ ىظـ 

( فقد توصؿ أخر إلِ 2012األداء الهالْ، وقد توافقت أراء الهبحوثٓف هع دراسة )هحهد وهواساوي، 

 ,Bhatt)األداء الهالْ، وأٓضًا توافقت دراسة أىً ٓوجد أثر قوي الستخداـ ىظـ الهعموهات عمِ 

التْ تشٓر إلِ هردود استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ األداء الهالْ، وكذلؾ دراسة )سمٓهاف،  (2000

أة وبالتالْ تحسف األداء ( التْ توصمت إلِ أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓٓزد هف اىتاجٓة الهىش2007

(، حٓث ال ٓرى 2004حوؿ األداء الهالْ فْ دراسة )غىٓـ،  ، واختمؼ هع ها ٌو هشار إلًٓالهالٓة

 واضح فْ تحسٓف أداء الهالْ. تأثٓرٌىاؾ 
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 بٓف احصائٓة عالقة وجود بعدـ تقوؿ التْ الفرعٓة الثالثة الفرضٓة رفض وبىاًء عمِ ذلؾ فقد تـ

 أثبتت ىٍاأل وذلؾ ،فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ الهالْ واألداء الهعموهات ىظـ استخداـ

 .العالقة ٌذي وجود

 بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء  عالقة"ال توجد الرابعة:  الفرعية الفرضية ىتائج هىاقشة

 التسوٓقْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف".

قْ فْ هىشآت  عالقةأشارت ىتائج الدراسة بأىً ٓوجد  بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء التسٓو

ٌىاؾ عالقة كمها زاد استخداـ ىظـ أف فالتحمٓؿ اإلحصائْ أظٍر  لرخاـ فْ فمسطٓف".الحجر وا

قْ عزو الباحث ذلؾ إلِ أف العاهمٓف لٓس لٍٓـ هعرفة بأٌهٓة  ،الهعموهات قمت كفاءة األداء التسٓو ٓو

ساعد الهىشأة فْ الوصوؿ الْآز استخداـ ىظـ الهعموهات فْ  دة القدرة التىافسٓة لدى الهىشأة ٓو

الدوؿ الهتقدهة اصبحت تتعاهؿ فْ البٓع والشراء هف خالؿ ىظـ  ال ٓدركوفو  ،االسواؽ الدولٓة 

أي أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓساعد فْ آجاد الهٓزة التىافسٓة، ، الهعموهات بدؿ الطرؽ التقمٓدٓة

قٓة الهتطورة هف الوص ذو التْ تأٌمٍا عبر القىوات التسٓو هعً  لـ تتفؽا ها ؿ إلِ األسواؽ العالهٓة ٌو

وأكدت عمِ توافؽ ىظـ الهعموهات اإلدآرة بهتغٓراتٍا هع استراتٓجٓات ، (2007دراسة )سمٓهاف، 

ادة اإلىتاجٓة، الهبٓعات، والربحٓة  األعهاؿ التىافسٓة بهتغٓراتٍا )التوافؽ االستراتٓجْ( الذي ٓؤدي إلِ ٓز

( حٓث توصؿ لىتٓجة أف الهىشآت 2012دراسة )هحهد وهواساوي،  توافقت، و فْ الشركات الهبحوثة

 باستغالؿالهبحوثة فْ الجزائر لـ تصؿ بعد لعرض هىتجاتٍا باستعهاؿ ىظـ الهعموهات، ولـ تقـ 

قْ. ر أدائٍا التسٓو ا ىظـ الهعموهات، لتطٓو قٓة التْ توفٌر  القىوات التسٓو
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 ىظـ استخداـ بٓف حصائٓةا عالقة وجود بعدـ تقوؿ التْ الفرعٓة الرابعة الفرضٓة رفض وهها سبؽ ٓتـ

قْ واألداء الهعموهات  ٌذي وجود أثبتت ألىٍا وذلؾ ،فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ التسٓو

 .العالقة

 :ثاىيةال الرئسية هىاقشة ىتائج الفرضية .5.1.2.2

 

 األولى هىاقشة ىتائج الفرضية: ( ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة "α=0.05 )

 الجىس".  فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر واألداءداـ ىظـ الهعموهات استخ بٓف

ىظـ استخداـ بٓف  (α=0.05)د فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة و وجأظٍرت الىتائج 

تعزى لهتغٓر الجىس لصالح االىاث كوف فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف  واألداءالهعموهات 

كثر هف الذكور وحصوؿ االىاث عمِ ع ىظـ الهعموهات والعهؿ الهكتبْ أت عمِ التعاهؿ هادر اث قاالىا

ت، واتفقت ٌذي آالىاث فْ تمؾ الهىشات تدٓربٓة فْ ٌذا الهجاؿ اكثر هف الذكور وطبٓعة عهؿ اتأثٓر 

 وراتلتصات داللة إحصائٓة وجػود فروؽ ذ أشارت إلِ( التػْ 2006الىتٓجة هع دراسة )السعودي، 

الهبحوثٓف لهستمزهات تشغٓؿ ىظـ الهعموهات، تعزى لمهتغٓرات الدٓهغرافٓة )الجىس، الخبرة، والهستوى 

ؿ العمهْ(، واتفقت أٓضًا هع دراسة )البشابشة،  ( التْ أظٍرت وجود 2005الوظٓفْ ، والعهر، الهٌؤ

، اكـرضت هع دراسة )ابو افٓة، وتعار الهبحوثٓف لمهتغٓرات الدٓهغر  لتصوراتفروؽ ذات داللة إحصائٓة 

ٓرة ذات داللة إحصائٓة ب( التْ أوضح فٍٓا عدـ وجود فروؽ 2013 ء اء الذكور والهدر آف الهدر جٌو

ي فْ ظـ الهعموهات اإلدآرة وأبعادي فْ تحسٓف األداء اإلدار اإلىاث بالىسبة لدرجات هقٓاس ى

 ة بقطاع غزة.الهىظهات غٓر الحكوهٓ
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 ىظـ استخداـ بٓف احصائٓة عالقةل وجودال  تقوؿ التْ األولِة الفرعٓ الفرضٓة رفض ٌىا ٓتـ

، فقد كاف ٌىاؾ وجود الجىس تعزى لهتغٓر فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ واألداء الهعموهات

 .تعزى لهتغٓر الجىس لصالح االىاث  لفروقات

  ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هس :الثاىيةهىاقشة ىتائج الفرضية"( توى داللةα=0.05 )

 العهر". فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر واألداءاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف

استخداـ ىظـ  بٓف (α=0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة أظٍرت الىتائج أىً  

ذي الفروؽ لصالح  ،العهرٓر تعزى لهتغفْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف  واألداءالهعموهات  ٌو

 ىة , وذالؾ كوف الفئة العهٓرة األصغر تهٓؿ الِس 39_ 29سىة هقآؿ  28_  18الفئة العهٓرة هف 

والفئة هف  39_29كثر هف الفئة والبراهج الحاسوبٓة أ األجٍزةوالتعاهؿ هع  استخداـ التكىولوجٓا 

استخداـ ىظـ  تأثٓرعمِ  39_29ً سىة فاكثر ٌْ أكثر هوافقة هف الفئ 51والفئة ،  50_40

عزو الباحث ذلؾ  الهعموهات فْ هىشأة الحجر والرخاـ كوف الخبرة العهمٓة لدى الفئات  فْ فمسطٓف ٓو

ر الهىشأ اعتقادٌـوفْ  ،اكبر هف الخبرة العهمٓة لمفئات الدىٓا االكثر سىىاً  ر استخداـ آف تطٓو ت بتطٓو

وجود فروؽ  ٍرتأظ( والتْ 2005دارسة )البشابشة،  ة هعوتتفؽ ٌذي الىتٓج التكىولوجٓا الهتطورة .

ؿ  ذات داللة إحصائٓة بٓف تصوارت الهبحوثٓف تعزى (، ٓفْالوظ)الجىس، العهر، الخبرة، الهٌؤ

ة ٍٓا إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دالل( التْ أشار ف2013، اكـرواختمفت الىتٓجة هع دراسة )ابو 

ةػ ر الفئٓف األداء تبعًا لهتغٓة ىظـ الهعموهات اإلدآرة بتحسائٓة فْ استجابة الهبحوثٓف حوؿ عالقإحص

 ة بقطاع غزة.ر الحكوهٓات غٓهظاء الهىر دالعهٓرة له
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 الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف احصائٓة عالقةل وجودال  تقوؿ التْ الفرعٓة الثاىٓة الفرضٓة رفض لقد تـ

 عهر، فقد كاف ٌىاؾ وجود لفروقاتتعزى لهتغٓر ال فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ واألداء

 . سىة فأكثر 50العهٓرة لفئة األصغر سىًا، والفئة لصالح ا العهرتعزى لهتغٓر 

 ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة  :الثالثة الفرعية هىاقشة ىتائج الفرضية"

(α=0.05 )فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر فْ هىشآت الحجر والرخاـ واألداءاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف 

 الوظٓفة ".

 بٓف (α=0.05)إلِ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة  حٓث أظٍرت الىتائج 

لصالح  الوظٓفة تعزى لهتغٓرفْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف  ألداءوااستخداـ ىظـ الهعموهات 

عزي الباحث ذلؾ ألف الهد، والهحاالفىْاإلداري، والهوظؼ  الهدراء هقابؿ الهوظؼ راء عمِ سب ٓو

استخداـ ىظـ الهعموهات وكذالؾ كوىٍـ اكثر احتكاؾ  تأثٓر حوؿخرى ت األآاطالع أكبر لتجارب الهىش

( حٓث أظٍرت وجود فروؽ 2006وتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة )السعودي،  .تطوري فْ السوؽ واخبار

ت تشغٓؿ ىظـ الهعموهات، تعزى لمهتغٓرات ذات داللة إحصائٓة لتصوارت الهبحوثٓف لهستمزها

ؿ العمهْ، الخبرة، والهستوى الوظٓفْ(، وجاءت هثمٍا دراسة  الدٓهغرافٓة )الجىس، والعهر، الهٌؤ

(، واختمفت الىتٓجة هع ها أظٍرتً ىتائج دراسة )ابو 2005(، ودراسة )البشابشة، 2009)العهري، 

ٓرة ذات داللة (2013، اكـر إحصائٓة فْ استجابات الهبحوثٓف حوؿ عالقة  بعدـ وجود فروؽ جٌو

 ىظـ الهعموهات اإلدآرة  لهتغٓر الهسهِ الوظٓفْ.

 بٓف احصائٓة عالقةل وجودال  تقوؿ التْ الفرعٓة الثالثة الفرضٓة رفض بىاًء عمِ ها سبؽ فقد تـ

، فقد ٓفةالوظتعزى لهتغٓر  فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ واألداء الهعموهات ىظـ استخداـ
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لصالح الهدراء هقابؿ الهوظؼ اإلداري، والهوظؼ  الوظٓفة تعزى لهتغٓر كاف ٌىاؾ وجود لفروقات

 .الفىْ، والهحاسب

 ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة  :رابعةال الفرعية هىاقشة ىتائج الفرضية"

(α=0.05 )والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر فْ هىشآت الحجر واألداءاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف 

ؿ العمهْ  ". الهٌؤ

استخداـ ىظـ  بٓف (α=0.05)فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة  وجودأشارت الىتائج إلِ  

ؿ العمهْ لصالح حهمة  فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ألداءواالهعموهات  تعزى لهتغٓر الهٌؤ

أي أىً كمها زادت الدرجة  ،والتوجٍْٓ فأقؿ ، والبكالوٓروس،بموـالهاجستٓر فأعمِ هقابؿ حهمة الد

فسر الباحث ذلؾ بأىًكبر أعموهات بشكؿ العمهٓة اتجً الهوظفوف الستخداـ ىظـ اله أهر طبٓعْ  ٓو

ادة الهعرفة العهمٓة  ىظراً  ـ وتعمٓـ أقد حصموا عمِ فرصة  فٓكوىوالٓز ة ودراسة تجارب غٌٓر وسع لرٓؤ

كوىوف هدع هف الهجتهع، وكذلؾ التحفٓز لٍـ هف قبؿ الهىشآت وتشجٓعٍـ عمِ  وهحفٓزفوهٓف اكثر، ٓو

التْ اشارت الِ وجود  (2006الهشاركة والتفاعؿ بقوة. واتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة )السعودي، 

فروؽ ذات داللة إحصائٓة لتصوارت الهبحوثٓف  لهستمزهات تشغٓؿ ىتاـ الهعموهات، تعزى لمهتغٓرات 

ؿ العمهْ، الخبرة، والهستوى الوظٓفْ(، وكذلؾ اتفقت هع دراسة) الدٓهغرا فٓة )الجىس، والعهر، الهٌؤ

 ،اكـرجة هع الىتٓجة فْ دراسة )ابو (، واختمفت الىت2005ٓ(، ودراسة )البشابشة، 2009العهري، 

ٓرة ذات داللة إحصائٓة فْ استجابات الهبحوثٓف 2013 (، حٓث أشارت إلِ عدـ وجود فروؽ جٌو

عالقة ىظـ الهعموهات اإلدآرة  بتحسٓف األداء اإلداري تبعًا لهتغٓر الهسهِ الوظٓفْ، وارجع  حوؿ

ري، عمِ استخداـ ىظـ الهعموهات اإلدآرة ذلؾ  ذلؾ الِ أف هتغٓر الهسهِ الوظٓفْ لٓس لً أثر جٌو

 فْ تحسٓف األداء اإلداري.
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ىا ٓتـ  ىظـ استخداـ بٓف احصائٓة عالقةل وجودال  تقوؿ التْالفرعٓة الرابعة  الفرضٓة رفض ٌو

ؿ العمهْتعزى لهتغٓر  فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ واألداء الهعموهات ، فقد كاف ٌىاؾ الهٌؤ

ؿ العمهْ تعزى لهتغٓر وجود لفروقات ، لصالح حهمة الهاجستٓر فأعمِ هقابؿ حهمة الدبموـ الهٌؤ

 . والتوجٍْٓ فأقؿ والبكالوٓروس،

 ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة " الخاهسة: الفرعية رضيةهىاقشة ىتائج الف

(α=0.05 )فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر واألداءاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف 

 الخبرة الوظٓفٓة ".

ستخداـ ىظـ ا بٓف (α=0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة أظٍرت الىتائج عدـ 

لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة ولكف توجد تعزى  فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ألداءواالهعموهات 

ادة سىوات الخبرة.وذلؾ كوف  فروؽ فْ واقع استخداـ ىظـ الهعموهات بحٓث ٓزداد ٌذا الواقع بٓز

بحث عف الطٓرقة االفضؿ لتحسٓف اداء ال ىاؾ فروؽ  هىشأة ,الهوظؼ ٓصبح اكثر اىتهاء لمهىشأة ٓو ٌو

 10سىوات واكثر هف  5استخداـ ىظـ الهعموهات فْ االداء االداري لسىوات الخبرة اقؿ هف  تأثٓرفْ 

سىوات خبرة هف خٓرجوف  5سىوات .وذلؾ الف االقؿ هف  10-5سىوات هقابؿ سىوات الخبرة هف 

سىوات فتعزى الِ تراكـ  10مكوف خبرة اكثر هف ٓهحدٓثوف فٍْ لٓست غٓربة وحدٓثة عىٍـ ,اها لهف 

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓرها أ ،الخبرة وكثرة االطالع عمِ تجارب الغٓر فْ ٌذا الهجاؿ

سىوات لكوف الهوظؼ الجدٓد اكثر اىضباطا فْ االداء هف  5االداء الوظٓفْ فكاف لصالح أقؿ هف 

استخداـ ىظـ الهعموهات كوف  تأثٓرالهوظؼ االقدـ , وفْ االداء الهالْ لـ تكف ٌىاؾ فروؽ فْ 

سىوات  10العهمٓات الهالٓة هف اختصاص االدارة العمٓا .اها فْ االداء التسوٓقْ فكاىت الفئة أكثر هف 

ت الحجر والرخاـ كوىٍا ذات خبرة فْ السوؽ آر الستخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشكبأ اً تأثٓر ترى 
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هجاؿ العقبات التْ تحوؿ دوف االستخداـ االهثؿ بٓىها فْ ، تآة لمهىشصٓد التعاهالت التجآر وكٓفٓة

ادة الخبرة العمهٓة حٓث  عمِ  اف الهوظؼ ٓصبح قادراً لىظـ الهعموهات فكاىت ٌذي العقبات تقؿ بٓز

ؿ ادائً الستخداـ ىظـ الهعموهات، اتفقت واختمفت وبطٓرقة ف ٓواجٍٍا خالتذلٓؿ أي عقبة ٓهكف أ

 (، ودراسة )العهري،2006 ٍا دراسة)السعودي،هشابٍة كثٓر هف الدراسات السابقة، اٌه

 (.2013 ،اكـر(، ودراسة )ابو 2012 (، ودراسة )هحهد وهوساوي، 2005(،ودراسة )البشابشة،2009

 استخداـ بٓف احصائٓة داللة وجود بعدـ تتعمؽ والتْ الفرعٓة الخاهسة الفرضٓة قبوؿ الِ ٓصارٌىا 

 تعزى لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة. فمسطٓف فْ رخاـوال الحجر هىشآت فْ واألداء الهعموهات ىظـ

 ال توجد فروؽ ذات داللٍة إحصائٓة عىد هستوى داللة " :سادسةال الفرعية هىاقشة ىتائج الفرضية

(α=0.05) فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر  واألداءاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓف

بٓة".تأثٓر عدد ال  ات التدٓر

استخداـ ىظـ  بٓف (α=0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة ئج إلِ أشارت الىتا

بٓة لصالح تأثٓر عدد ال تعزى لهتغٓر فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ألداءواالهعموهات  ات التدٓر

بٓة فْ ٌذا الهجاؿ كاف االتجايتأثٓر فكمها زاد عدد ال ،فأكثرتٓف ر دو  ىظـ  ىحو استخداـ ات التدٓر

ٓة بفوائد وزاد هف كفاءة العاهمٓف فْ استخداـ ىظـ الهعموهات وكذلؾ جعمٍا اكثر درا ،الهعموهات اكثر

قمؿ هف هقاو  ،استخداـ ىظـ الهعموهات تحوؿ الهىشأة الِ االعتهاد عمِ استخداـ ىظـ لهتٍـ ٓو

 عمـ الباحث.ات هف قبؿ، عمِ حد تأثٓر لـ تتطرؽ الدراسات السابقة لهتغٓر عدد ال .الهعموهات

 الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف احصائٓة عالقةل وجودال  تقوؿ التْالفرعٓة السادسة  الفرضٓة رفض تـ

بٓةتأثٓر تعزى لهتغٓر عدد ال فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآت فْ واألداء ، فقد كاف ٌىاؾ ات التدٓر

 .كثرأتٓف فتأثٓر لصالح  اتتأثٓر عدد ال تعزى لهتغٓر وجود لفروقات
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  :الدراسةتىتاجات اس .5.1.3

 ٌـ الىتائج فٓها ٓأتْ:أٓهكف تمخٓص 

ٓتبٓف هف خالؿ الىتائج أف هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ٓتواجد لدٍٓا شبكات اتصاؿ داخمٓة  .1

وخارجٓة وخدهة االىترىت، وكذلؾ فإف ٌذي الهىشآت هزودة باجراءات وبراهج هتطورة تتىاسب هع 

هف الضعؼ فْ ربط عهؿ الهىشأة فْ التعاهؿ هع العهالء بٍذي طبٓعة عهمٍا، إال أف ذلؾ لـ ٓحسف 

 البرهجٓات الهتطورة.

أف ٌىاؾ دور همحوظ بشدة الستخداـ ىظـ الهعموهات عمِ أداء هىشآت  اظٍرت ىتائج الدراسة .2

الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ٓتهثؿ فْ هساعدة اإلدارة عمِ استغالؿ هوارد الهىشأة عمِ أضؿ وجً 

حصائٓات دقٓقة تتعمؽ بهوارد الهىشأة وبالطٓرقة الهث مِ، كوف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓىتج أرقاـ وا 

فْ الوقت الهىاسب، وكذلؾ ٓضبط التعاهؿ هع كافة الزبائف الهوردٓف بحكـ أف ىظـ الهعموهات 

ٌْ القىاة التْ تضبط التعاهؿ، كؿ ٌذا ٓىعكس إٓجابًا عمِ أداء الهىشأة، إال أىٍا ال تغٓر ىظاهٍا 

ر استخداهٍا لىظـ الهعموهات.اإل  داري بىاء عمِ تطٓو

ٓظٍر لدٓىا هف خالؿ الىتائج فْ هجاؿ األداء الوظٓفْ أف استخداـ ىظـ الهعموهات ٓوفر الوقت  .3

والجٍد فْ التعاهؿ هع العاهمٓف، وكذلؾ ٓؤدي إلِ تىظٓـ الهٍـ وترتٓب تىفٓذٌا، وذلؾ بسب أتهتة 

وؿ الهعموهة وحفظٍا. رغـ كؿ ذلؾ فمـ ٓحسف أو ٓرفع وحوسبة األواهر الوظٓفٓة، وسٍولة وص

 الكفاءة اإلىتاجٓة لدى العاهمٓف.

هف خالؿ ٌذي الىتائج ٓتبٓف لىا أف دور استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ  .4

فمسطٓف ٌو دور هحوري فٓها ٓتعمؽ بالهحور الهالْ، فقد تبٓف أف ذلؾ ٓسٍـ بشكؿ كبٓر فْ 

عزى ذلؾ إلِ أف التقآرر ٓع الهالْ لمهىشأة، وبالتالْ ٓزادة رضا أصحاب الهىشأة، و هعرفة الوض
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الصادرة ىتٓجة استخداـ البراهج الحاسوبٓة تكوف أكثر دقة، وأكثر ضبطًا لألهور الهالٓة، غٓر 

ٌىاؾ خمؿ فْ أف استخداـ الىظـ الهالٓة ال ٓقمؿ الىفقات لدى الهىشاة وبرى الباحث أف ذلؾ ٓهكف 

 ٓكوف ىتٓجة عدـ استغالؿ استخداـ ىظـ الهعموهات بشكؿ كاهؿ، أو بشكؿ أهثؿ. أف

تبرز لىا الىتائج فوائد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف حٓث أىٍا  .5

تٓزد هف قدرتٍا التىافسٓة، وهف قدرتٍا فْ الوصوؿ إلِ أسواؽ عالهٓة، وذلؾ ىتٓجة استخداـ ىظـ 

هف قبؿ الزبائف، وكذلؾ توفٓر  إٓجادٌارة، وسٍولة عرض الهىتوجات، وتسٍٓؿ اتصاؿ هتطو 

الهعموهات لمزبائف فْ أي هكاف وزهاف. ولـ ٓساعد ذلؾ فْ دقة التسعٓر الصحٓح لمهىتج ألف ذلؾ 

 ٓحتاج لمهعآىة وشروط أخرى.

عدـ  أفبلرخاـ، أٌـ هعٓقات استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر وابٓىت الىتائج ها ٓتعمؽ ب .6

هآٌتٍا، وفوائدٌا، وهردودٌا بعموهات، وقمة هعرفة هوجود خطط لدى الهىشأة الستخداـ ىظـ ال

عمِ الهىشأة ٌْ هعٓقات أساسٓة لتعهٓـ وتهكٓف استخداـ ىظـ الهعموهات، وتأثٓر كثرة األعطاؿ 

 .إصالحٍافْ األجٍزة ال ٓعتبر عائؽ وذلؾ لسرعة وسٍولة 

عمِ األداء اإلداري فْ هىشآت  ٓؤثر بشكؿ آجابْ ستخداـ ىظـ الهعموهاتا اظٍرت الىتائج أف .7

 .، بشكؿ أكبر هف تأثٓري عمِ باقْ هحاور الدراسةالحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

اظٍرت الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة الفرعٓة األولِ عدـ وجود ارتباط داؿ إحصائٓا بٓف استخداـ   .8

 هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف.ىظـ الهعموهات واألداء اإلداري فْ 

إحصائٓا بٓف عدـ وجود ارتباط داؿ  بعدـ وجودقبمت ىتائج الدراسة الفرضٓة الفرعٓة الثاىٓة   .9

 .استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء الوظٓفْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف
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 بٓف اإحصائٓ اؿد ارتباط آجابْ  رفضت الىتائج الفرضٓة الفرعٓة الثالثة وأظٍرت وجود .10

 استخداـ زاد وكمهافْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف،  الهالْ األداءو  الهعموهات ىظـ استخداـ

 .فمسطٓف فْ والرخاـ الحجر هىشآتفْ  الهالْ األداء كفاءة زادت الهعموهات ىظـ

ارتباط سمبْ داؿ  وجود تـ رفض الفرضٓة الفرعٓة الرابعة هف قبؿ ىتائج الدراسة وأكدت  .11

قْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، ال األداءو  الهعموهات ىظـ استخداـ بٓف حصائٓاإ تسٓو

قْ فْ ال األداء كفاءة الهعموهات قمت ىظـ استخداـ زاد وكمها  فْ والرخاـ الحجر هىشآتتسٓو

 فمسطٓف

( بٓف استخداـ α=0.05أظٍرت الىتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة ) .12

تعزى لهتغٓر الجىس لصالح واألداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف ىظـ الهعموهات 

 اإلىاث.

واألداء فْ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات  أظٍرت الىتائج  .13

ذي الفروؽ لصالح الفئة العهٓرة هف هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف  تعزى لهتغٓر العهر، ٌو

 سىة فأكثر . 51سىة، والفئة  39_ 29سىة هقآؿ  28_  18

إحصائٓة بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات  فروؽرضٓة التْ تقوؿ ال وجود لالىتائج  الف ترفض .14

واألداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر الوظٓفة، فقد كاف ٌىاؾ وجود 

 لفروقات تعزى لهتغٓر الوظٓفة لصالح الهدراء .

بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء فْ  وجود فروؽ إحصائٓة ذات داللةالىتائج إلِ  أشارت .15

ؿ العمهْ لصالح حهمة الهاجستٓر فأعمِ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف  .تعزى لهتغٓر الهٌؤ

قبمت الىتائج الفرضٓة الفرعٓة التْ تتعمؽ بعدـ وجود داللة إحصائٓة بٓف استخداـ ىظـ  .16

 داء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر الخبرة الوظٓفٓة.الهعموهات واأل
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رفضت الفرضٓة الفرعٓة التْ تقوؿ ال وجود لعالقة إحصائٓة بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات   .17

، فقد كاف ات التدٓربٓةتأثٓر واألداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى لهتغٓر عدد ال

 تٓف فأكثر.ر دو ات لصالح تأثٓر لهتغٓر عدد الٌىاؾ وجود لفروقات تعزى 

 : توصيات الدراسة .5.1.4

مة الستخداـ ىظـ الهعموهات، القادٓرف عمِ تعهٓـ فكرة استخداـ ىظـ  توظٓؼ الكوادر البشٓرة .1 الهٌؤ

 العموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ بشكؿ احترافْ.

ادة تدٓرب الكوادر البشٓرة عمِ ىظـ الهعموهات الهالئهة لهىشآت  .2 الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، ٓز

 رسالٍـ لمتدٓرب فْ دوؿ هتقدهة عمِ ىفقة الهىشأة.إ، أو ةبالتعاقد هع هراكز هتخصص

دآرة ألولٓة استخداـ الحجر والرخاـ، وتضهٓف الخطط اإل حقٓقٓة فْ هىشآت ةبىاء قدرات تكىولوجٓ .3

 ىظـ الهعموهات.

ظٍار فوائد استخداـ ىظـ ا  ضٓح و هؿ والمقاءات اإلعالهٓة لتو ٓجب عهؿ الىدوات وورش الع .4

 الهعموهات بالىسبة لهىشآت الحجر والرخاـ .

تشجٓع التبادؿ التجاري واالقتصادي بٓف كافة الهىشآت والعهالء والهوردٓف باستخداـ ىظـ  .5

 ٓجابْ عمِ األداء.إ، لها لذلؾ هف هردود عموهات الهتطورةاله

، وكذلؾ ْ هجاؿ استخداـ ىظـ الهعموهاتضرورة تشجٓع وتحفٓز العاهمٓف عمِ تىهٓة قدراتٍـ ف .6

دارة فْ الهىشأة عمِ توجًٓ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تحسٓف ضرورة أف تعهؿ سٓاسات اإل

 األداء.
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تحت ٓختص باستخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ،  ضرورة تىظٓـ هؤتهر وطىْ  .7

 ووزارة االقتصاد، وجهٓع الشركاء. ات،ٓة اتحاد الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف وبهشاركة الجاهعاعر 

ضرورة تخصٓص دائرة، أو قسـ، أو وحدة تختص بتكىولوجٓا الهعموهات فْ هىشآت الحجر  .8

 والرخاـ فْ فمسطٓف.

استخداـ ىظـ الهعموهات فْ  بهعٓقاتجراء دراسات تتعمؽ إٓجب العهؿ عمِ الدراسات الهقترحة :  .9

اسات تتعمؽ بأثر استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، وكذلؾ در 

 القدرة التىافسٓة والحصة السوقٓة لهىشآت الحجر فْ فمسطٓف.
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 ،اإلسكىدٓرة الجاهعٓة، الدار .اإلدارية الهعموهات ىظم: (2005. )إبرآٌـ سمطاف-
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 .الجزائر-الجزائر -الجزائر

 ،الهعموهات ىظم في هقدهة: "(2009) .هحهد هىاؿ والكردي، إبرآٌـ جالؿ عبد 

 .اإلسكىدٓرة الجاهعٓة، الدار هطابع ،"التطبيقات-األدوات-الىظرية: اإلدارية

 ،الصحية اإلدارية الهعموهات ىظم أثر(: 2015. )ىٍاد ربآعة،و  شاٌر عبٓد 

 غٓر دراسة. فمسطين في الصحي الحكوهي القطاع هوظفي أداء يف الهحوسبة

 .الىجاح جاهعة هىشورة،

 ،ْهختارة شركات في الهعموهات ىظم تطبيقات تقييم: (1998. )الفتاح عبد عجموى 

 -اربد. الٓرهوؾ جاهعة هىشورة، غٓر دراسة. األردن في والخاص العام القطاعين هن

 .االردف
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 ،في العميا اإلدارة ودعم الهعموهات ىظم شبكات تأثير (:2004. )فٓصؿ ٓزاد عزاـ 

 اإلدارة قسـ هىشورة، غٓر دراسة. األردن في الهالية وزارة في األداء وتطوير تحسـين

 .األردف -اربد.الٓرهوؾ جاهعة العاهة،

 ،ْالتىظيهي الوالء وبين العهل ضغوط بين العالقة(: 1995. )الرحٓـ عبد الهٓر عم 

 ،2العدد العاهة، اإلدارة هعٍد هجمة. ةالشخصي والصفات لوظيفيا والوصف واألداء

 .الٓراض

 ،العاهمين أداء عمى الهحوسبة اإلدارية الهعموهات ىظم أثر: (2009) .أٓهف عهري 

 اإلسالهٓة، الجاهعة هىشورة، غٓر هاجستٓر رسالة الفمسطيىية، االتصاالت شركة في

 .فمسطٓف -غزة

 ،ا الحديثة عموهاتاله ىظم: (2004) .راشد فوازف  رسالة العاهمين، أداء عمى وأثٌر

 .السعودٓة العربٓة الههمكة األهىٓة، لمعموـ العربٓة ىآؼ جاهعة هىشورة، غٓر هاجستٓر

 ،في الفمسطيىي والرخام الحجر هىتجات تسويق هحددات(: 2010) .عٓسِ فواغرة 

 .طٓففمس القدس، جاهعة هىشورة، غٓر هاجستٓر رسالة ،الدولية األسواق

 ،دار. اإلستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التخطيط( : 1996.) أحهد قطاهٓف 

 . األردف -عهاف والتوٓزع، لمىشر هجدالوي

 ،ْالهعموهات وتكىولوجيا اإلدارية الهعموهات ىظم(: 2009. )إبرآٌـ عاهر قىدلج .

 .األردف -عهاف والطباعة، والتوٓزع لمىشر الهسٓرة دار

 ،ْالطبعة .اإلدارية الهعموهات ىظم(: 2009. )الدٓف عالء جىابْ،ال عاهر، قىدلج 
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 . األردف-عهاف والطباعة، والتوٓزع لمىشر الهسٓرة دار التاسعة،

 ،رسالة األداء، تحسين في ٌاتأثير و  االتصال تقىيات(: 2006. )هحهد هاىع 

 .السعودٓة العربٓة الههمكة األهىٓة، لمعموـ العربٓة ىآؼ جاهعة هىشورة، غٓر هاجستٓر

 ،في الجديدة الهعموهات ىظم تأثير(: 2002. )ٓاسهٓىة وربٓع، سهٓرة هخوخ 

 التسٓٓر، وعموـ والتجآرة االقتصادٓة العموـ هعٍد.  هاجستٓر رسالة .الهؤسسة

 .الجزائر-الجزائر -الجزائر جاهعة

 ،ْالجدٓدة، الجاهعة دار. لمهعموهات الحديثة التقىيات( : 2005. )هحهد ىبٓؿ هرس 

 .هصر-اإلسكىدٓرة

  ،الىاشئة لالقتصاديات الُهم ّحة القضايا(: 2012) .الىور عبد هوساوي، ٌدى، هحهد 

 .الجزائر قسىطٓىة، هىتوري، جاهعة هىشورة، غٓر دراسة ،الحديثة األعهال بيئة في

 ،فاعمية تحسين في الهعموهات ىظم كفاءة ثرأ: (2013) .هحهد عمْ غساف ٌاشـ 

 العالهٓة، كمٓهىتس ساىت جاهعة هىشورة، غٓر دراسة ارات،رلقا واتخاذ صىع عهمية

 .الٓهف-هكاللا

 ،الهجمة ،والهوضوعية الذاتية بين األداء تقويم: (1998) .المطٓؼ عبد ولٓد ٌواىة 

 .64 العدد العاهة،
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 ( االستباىة 1همحق رقم  ) 

 

 الدراسة بعىوان :

 "فمسطين يف والرخام الحجر هىشآت أداء عمى الهعموهات ىظم استخدام تأثير "

 

 األخت / األخ .... الهجيب الهحترم.

 السالم عميكم ورحهة اهلل وبركاتً وبعد...

 بعىوان دراسة بإجراء يقوم الباحث

 (فمسطين في والرخام الحجر هىشآت أداء عمى الهعموهات ىظم استخدام تأثير)

فٓة ا الهاجستٓر درجة عمِ الحصوؿ لهتطمبات استكهاالً  وذلؾ لهستداهة هسار بىاء فْ التىهٓة الٓر

 خاص األوؿ القسـ قسهٓف، هف هكوىة استباىً الباحث طور فقد وعمًٓ القدس، جاهعة هفالهؤسسات 

استخداـ  تأثٓرهدى  تقٓس فقرات هجهوعة تشهؿ والتْ الدراسة بهحاور خاص والثاىْ العاهة، بالبٓاىات

 .وعٓةوهوض بصدؽ االستباىً فقرات عمِ اإلجابة الرجاء ،ىظـ الهعموهات

االستباىة هخصصة ألغراض البحث العمهْ. وسٓتـ التعاهؿ هع ٌذي البٓاىات بسٓرة  هالحظة هٍهة:

دارة الهعٍد. ا بشكؿ ىٍائْ هف لجىة الهىاقشة وا  قراٌر  تاهة، واطالعكـ عمِ أٌـ ىتائجٍا بعد استكهالٍا وا 

 شاكًر لكم حسن تعاوىكم

 الباحث                   الهشرؼ                                       

        هحهد عبد الفتاح دٓٓرة                                ىاصر جراداتد.     
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  القسم األول: البياىات العاهة 

 :تالؤهؾ التْ الخاىة فْ( X) إشارة ضع فضمؾ هف بؾ، الخاصة الهعموهات عمِ القسـ ٌذاي ٓحتو 

 أىثِ □. 2ذكر  □ .1 الجىس  .1

  سىة 39 -29□ . 2 سىة 28 -18 هف□.1 العهر  .2

 سىة فأكثر  51□. 4 سىة     50 -40 □ .3

                    هوظؼ إداري□.2 هدٓر                 □ .1 الوظٓفة  .3

 هحاسب □.4        هوظؼ فىْ□.3

ؿ العمهْ  .4 ـو                                             دبم □ .2 توجٍْٓ أو أقؿ  □ .1 الهٌؤ

  هاجستٓر فأعمِ □. 4       بكالوٓروس□ .3

                       سىوات10-5هف□ . 2   سىوات5اقؿ هف□. 1 الخبرة الوظٓفٓة  .5

  سىوات10أكثر هف□. 3

ات استخداـ ىظـ تأثٓر   .6

التْ حصمت الهعموهات 

 عمٍٓا

تٓف تأثٓر □. 3ة واحدة          تأثٓر □ . 2ال ٓوجد           □. 1

 فأكثر 

 

 الدراسة هحاور: الثاىي القسم 

استخداـ ىظـ  تأثٓر  رأٓؾ حسب تحدد والتْ االستبٓاف، فقرات تشكؿ والتْ التالٓة العبارات قراءة الرجاء

 :الهىاسب الهكاف فْ (X) إشارة بوضع وذلؾ الهعموهات عمِ األداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ،
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 واقع استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفاواًل : 

مٓف الستخداـ ىظـ الهعموهات  .1       ٓتوفر فْ الهىشأة أشخاص هٌؤ

      ٓتوفر فْ الهىشأة أجٍزة هرتبطة بىظـ الهعموهات   .2

فر لدى الهىشأة إجراءات وبراهج حاسوبٓة هتطورة تتىاسب هع تتو   .3

 طبٓعة عهؿ الهىشأة 
    

 

د االىترىت وشبكات االتصاؿ   .4 تتوفر فْ الهىشأة أجٍزة تزٓو

 الداخمٓة والخارجٓة 
    

 

تتوفر صفحة الكتروىٓة لمهىشأة تحتوي كافة ها ٍٓـ العهالء   .5

 والزبائف 

    
 

      ٓاىات شاهمة هحفوظة بجودة عالٓةٓوجد فْ الهىشأة قواعد ب  .6

      ٓرتبط عهؿ الهىشاة فْ التعاهؿ هع العهالء باألجٍزة الهتطورة  .7

ٓتوفر لدى العاهمٓف فْ الهىشأة بٓرد الكتروىْ وحساب شخصْ   .8

 عمِ صفحة الهىشاة 

    
 

ٓتهتع العاهموف فْ الهىشأة بسٍولة الوصوؿ إلِ قواعد البٓاىات   .9

 الشاهمة 
    

 

      تعتهد الهىشأة عمِ الشبكات االلكتروىٓة فْ التعاهؿ هع الزبائف  .10

 فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف دارياإل األداء عمِ الهعموهات ىظـ استخداـ تأثٓر:  ثاىٓاً 
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      ٓسٍؿ التعاهؿ هع العاهمٓف باستخداـ ىظـ الهعموهات 1 .1

      عموهات بسٍولة ٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هراجعة اله 2 .2

ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ توفٓر الهعموهات الصحٓحة  3 .3

 إلدارة الهىشأة

    
 

ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات اإلدارة عمِ استغالؿ الهوارد   .4

 واهثؿبشكؿ أفضؿ 
    

 

ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ هتابعة العاهمٓف بشكؿ   .5

 أفضؿ
    

 

الهعموهات فْ هراقبة الىشاطات اإلدآرة بشكؿ  ٓسٍـ استخداـ  .6

 هتواصؿ 
    

 

ٓعهؿ استخداـ ىظاـ الهعموهات عمِ تسمسؿ ىقؿ الهعموهة بٓف   .7

 هستوٓات اإلدارة الهختمفة بطٓرقة أفضؿ

    
 

ٓساٌـ استخداـ ىظاـ الهعموهات فْ تىفٓذ إستراتٓجٓة الهىشأة    .8

 وتحقٓؽ أٌدافٍا
    

 

ر الىظاـ اإلداري ٓساٌـ استخداـ ىظـ   .9 الهعموهات فْ تطٓو

 لمهىشأة 
    

 

ٓضبط استخداـ ىظـ الهعموهات عهمٓة التعاهؿ هع الزبائف   .10

 والهوردٓف 
    

 

 فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف الوظٓفْ األداء عمِ الهعموهات ىظـ استخداـ تأثٓرثالثًا : 
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      إلِ الهؤسسة ٓعطْ ىظـ الهعموهات الدافعٓة لمهوظفٓف لالىتهاء   .1

ٓوفر ىظـ الهعموهات الوقت والجٍد اإلداري فْ التعاهؿ هع   .2

 العاهمٓف 

    
 

      إلِ سرعة تىفٓذ الهٍاـىظـ الهعموهات ٓؤدي   .3

      ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات إلِ دقة فْ تىفٓذ الهٍاـ   .4

ٓىظـ استخداـ ىظـ الهعموهات أداء الهٍاـ وتخفٓؼ األعهاؿ   .5

 تٓىٓة و وترتٓب تىفٓذٌا الرو 

    
 

      ٓدعـ استخداـ ىظـ الهعموهات عهؿ الفٓرؽ فْ الهىشأة   .6

ٓسٍـ فْ تحقٓؽ العدالة بٓف العاهمٓف فْ الىشاطات وتوٓزع   .7

 الحوافز 

    
 

      ٓحسف استخداـ ىظـ الهعموهات الكفاءة واإلىتاجٓة لدى العاهمٓف   .8

      هاؿ الورقٓة بشكؿ كبٓر ٓقمص استخداـ ىظـ الهعموهات األع  .9

ٓحدد استخداـ ىظـ الهعموهات الوصؼ الوظٓفْ لمعاهمٓف وعدـ   .10

 تداخؿ الهٍاـ 
    

 

ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ عدـ االرتباؾ فْ بٓئة العهؿ   .11

 والىزاعات بٓف العاهمٓف
    

 

 الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ هىشآت الهالْ األداء عمِ الهعموهات ىظـ استخداـ تأثٓر : رابعاً 

      ٓقمؿ استخداـ ىظـ الهعموهات الىفقات لدى الهىشأة   .1

     ٓحقؽ استخداـ ىظـ الهعموهات إٓرادات اكبر لمهىشأة هف خالؿ   .2
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 سٍولة التعاهؿ 

ادة الرضا الهالْ ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات   .3 الِ ٓز

 ألصحاب الهىشأة
    

 

      هعرفة الوضع الهالْ لمهىشأة فْ ات ٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموه  .4

تىسٓؽ التعاهؿ الهالْ هع إلِ ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات   .5

 الهؤسسات الهالٓة 
    

 

فتح الباب أهاـ الهىشأة إلىتاج ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات   .6

 هىتجات أخرى تٓزد الربحٓة 
    

 

ٍة األزهات هواج هف القدرة عمِٓٓزد استخداـ ىظـ الهعموهات   .7

 الهالٓة 
    

 

ادةٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات   .8 شفافٓة الوضع الهالْ  الِ ٓز

 لمهىشاة 
    

 

قْ األداء عمِ الهعموهات ىظـ استخداـ تأثٓرخاهسًا:   فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف التسٓو

ٓعطْ استخداـ ىظـ الهعموهات فرصة اكبر لمزبائف لالطالع   .1

 هىشأة عمِ هىتجات ال
    

 

ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ توفٓر الهعموهات لمزبائف فْ   .2

 كؿ األوقات 
    

 

      ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ رفع جودة الهىتج  .3

ادة كهٓة الهبٓعات لدى   .4      ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات إلِ ٓز
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 الهىشأة 

ح وهىاسب ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات فْ تسعٓر صحٓ  .5

 لمهىتج
    

 

      ٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ عرض جهٓع هىتجات الهىشأة   .6

ٓرفع استخداـ ىظـ الهعموهات هف درجة رضا الزبائف والعهالء   .7

 عف الهىشأة 
    

 

ادة القدرة التىافسٓة لدى   .8 ٓؤدي استخداـ ىظـ الهعموهات إلِ ٓز

 الهىشأة 
    

 

وهات عمِ إٓجاد حصة سوقٓة اكبر ٓعهؿ استخداـ ىظـ الهعم  .9

 لمهىشأة 
    

 

ٓساعد استخداـ ىظـ الهعموهات الهىشأة فْ الوصوؿ إلِ   .10

 األسواؽ الدولٓة 
    

 

ٓسٍـ استخداـ ىظـ الهعموهات فْ الهراقبة الدقٓقة لوضع الهىشأة   .11

 السوقٓة 
    

 

والرخاـ فْ  فْ هىشآت الحجر اتالهعموه لىظـ األهثؿ االستخداـ دوف تحوؿ التْعقبات لسادسًا: ا

 فمسطٓف

ىدرة توفٓر الكوادر البشٓرة القادرة عمِ التعاهؿ هع ىظـ   .1

 الهعموهات 
    

 

      ىدرة التشجٓع والتحفٓز هف اإلدارة عمِ استخداـ ىظـ الهعموهات   .2
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      التكمفة العالٓة الستخداـ ىظـ الهعموهات   .3

      ىظـ الهعموهات عدـ وجود خطط لدى الهىشأة الستخداـ   .4

قمة االٌتهاـ باستخداـ ىظـ الهعموهات وعدـ الرضا عف   .5

 استخداهٍا 
    

 

      قمة وجود أجٍزة وبرهجٓات ذات كفاءة الستخداـ ىظـ الهعموهات   .6

      كثرة األعطاؿ فْ األجٍزة الهرتبطة بىظـ الهعموهات وضعفٍا   .7

      عدـ وجود أهاف حقٓقْ لقواعد البٓاىات   .8

بٓة لمعاهمٓف تأثٓر قمة ال  .9       ات التدٓر

      عدـ وجود ىظاـ رقابْ الستخداـ ىظـ الهعموهات   .10

      عدـ توفر شبكات داخمٓة وخارجٓة ذات كفاءة  .11

      ٓسٍؿ استخداـ ىظـ الهعموهات  التْ قمة وجودة ىظـ االتصاؿ  .12

 

 شكرًا لتعاوىكم –اىتٍت االستباىة 
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 ة تحكيم االستباىة: رسال2.1همحق 

 جـاهـــعـــة الــقـــدس 

 عـهـادة الدراسـات الـعـمـيــا 

 هـعـٍـد الـتـىـهيـة الهسـتداهة 

 تخصص بىاء هؤسسات وتىهية بشرية 

 

 رسالة تحكٓـ إستباىة

 

/ ة    األخ/ت الدكتور/ة ................................. الهحتـر

 تحٓة طٓبة وبعد،

 تباىة بحثيةالهوضوع: تحكيم إس

استخداـ ىظـ  تأثٓرأرجو التكـر بالعهؿ عمِ تحكٓـ اإلستباىة البحثٓة الهتعمقة بهوضوع دراستْ  "

" وذلؾ هف أجؿ الحصوؿ عمِ درجة  الهعموهات عمِ االداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف

 هٓة بشٓرة. الهاجستٓر هف جاهعة القدس/ هعٍد التىهٓة الهستداهة/ تخصص بىاء هؤسسات وتى

 وتقبموا فائؽ االحتراـ

 

  الباحث          

   دٓٓرةهحهد عبد الفتاح       
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 : قائهة أسهاء هحكهي استهارة االستباىة: 3.1همحق 

 هكان العهل االسم الرقم

 كمٓة فمسطٓف األٌمٓة الجاهعٓة د. أحهد حساسىة 1

 جاهعة الخمٓؿ أ.د. سمهاف تالحهة 2

 ة خضوريجاهع د. ضرار عمٓاف 3

 كمٓة فمسطٓف األٌمٓة الجاهعٓة د. فآز أبو عهٓرة 4

 كمٓة فمسطٓف األٌمٓة الجاهعٓة د. هحهد الدٓؾ 5

 جاهعة القدس د. هحهد بٓوض 6

 كمٓة فمسطٓف األٌمٓة الجاهعٓة ٌاشـ ابو سىٓىةد. 7

 كمٓة فمسطٓف األٌمٓة الجاهعٓة ٓاسر شآٌفد. 8
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 فٍرس الهالحق

 

 

 الصفحة ان الهمحقعىو  الرقم 

 117 استهارة االستباىة ) أداة الدراسة (  1

 120 رسالة تحكٓـ االستباىة  2

 121 قائهة أسهاء هحكهْ استهارة االستباىة  3
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 فٍرس الجداول

 الصفحة عىوان الجدول الرقم

 42 توٓزع أعداد هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف، والعاهمٓف فٍٓا 1.3

ة لهتغٓرات عٓىة الدراسةاألعد 2.3  43 اد والىسب الهئٓو

 45 هعاهؿ الثبات كروىباخ ألفا 3.3

 48 هفتاح الدرجات 1.4

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة لفقرات هحور واقع  2.4

 استخداـ ىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف
49 

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓر هحورهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات ال 3.4

 .األداء اإلداري هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف
51 

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓر هحورالهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات  4.4

 فْ فمسطٓف األداء الوظٓفْ هىشآت الحجر والرخاـ
53 

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓرهحور الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات  5.4

 األداء الهالْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف
55 

استخداـ ىظـ الهعموهات عمِ  تأثٓرهحور الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات  6.4

 ٓقْ فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفاألداء التسو 
57 

العقبات التْ تحوؿ دوف أٌـ هحور الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات  7.4

 االستخداـ األهثؿ لىظـ الهعموهات فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف
59 

 60 الدرجة الكمٓة.   الهعٓآرة لهحاور الدراسة عمِ واالىحرافاتالهتوسطات الحسابٓة  8.4

 61اإلداري  داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة   ىتائج هعادلة خط االىحدار 9.4
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 .هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ

 داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة   ىتائج هعادلة خط االىحدار 10.4

 .حجر والرخاـ فْ فمسطٓفهىشآت ال الوظٓفْ فْ
62 

الهالْ  داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة   ىتائج هعادلة خط االىحدار 11.4

 .هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ
63 

 داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة   ىتائج هعادلة خط االىحدار 12.4

قْ فْ  .شآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓفهى التسٓو
64 

 فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالعالقة لقٓاس داللة   ىتائج هعادلة خط االىحدار 13.4

 .هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف
65 

استخداـ  بٓف ىتائج اختبار ت  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة لمدرجة الكمٓة 14.4

 تعزى لهتغٓر الجىس هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألت ىظـ الهعموها
66 

 67 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقًا لهتغٓر العهر 15.4

ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة لمدرجة  16.4

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفٓة الكم

 العهرلهتغٓر 

69 

 71 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقًا لهتغٓر الوظٓفة 17.4

لهتوسطات الحسابٓة لمدرجة ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ ا 18.4

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف واألداء فْاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالكمٓة 

 الوظٓفةلهتغٓر 

73 

ؿ  19.4  75الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقًا لهتغٓر الهٌؤ
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 العمهْ

بآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة لمدرجة ىتائج اختبار تحمٓؿ الت 20.4

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالكمٓة 

ؿ العمهْلهتغٓر   الهٌؤ

77 

21.4 
خبرة اللهتغٓر  الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقاً 

 الوظٓفٓة
79 

ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة لمدرجة  22.4

تعزى  هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف فْ داءواألاستخداـ ىظـ الهعموهات  بٓفالكمٓة 

 الخبرة الوظٓفٓةلهتغٓر 

80 

عدد لهتغٓر  ٓة لهحاور األداة ولمدرجة الكمٓة وفقاً الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓار  23.4

بٓةتأثٓر ال  ات التدٓر
82 

ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي  لقٓاس داللة الفروؽ فْ الهتوسطات الحسابٓة لمدرجة  24.4

الكمٓة بٓف استخداـ ىظـ الهعموهات واألداء فْ هىشآت الحجر والرخاـ فْ فمسطٓف تعزى 

بٓةثٓر تألهتغٓر عدد ال  ات التدٓر

84 
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