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كفاءة استخدام أجهزة البصهة اإللكتروىية يف ضبط دوام
الملخص :

العانليو وأثرها ىلع الروح املعيوية لديهم

تتًدص َؼهً ١ايذساط ١يف نٝف ١ٝايتعاٌَ
َع ايتشذ ٟايز ٟتٛادٗ٘ إداس ٠املٛاسد ايبؼش١ٜ
يف كتًف َٓؼآت اجملتُعٚ ،ايزٜ ٟهُٔ
يف املٛا ١ُ٥بني اْ٫طباط ايعاي ٞيف سطٛس
ٚاْصشاف ايعاًَنيٚ ،بني اؿفاظ عً ٢ايشٚح
املعٓ ١ٜٛايعايٚ ١ٝايشضا ايٛظٝف ٞيذ ،ِٜٗيف
ظٌ ٚدٛد اؿاد ١املًشَّ٫ ١طتدذاّ ا٭ْعُ١
اؿذٜج ١يتعضٜض اْطباط ايعاًَنيَٗٓٚ ،ا
اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف
إثبات اؿطٛس ٚاْ٫صشافٚ ،ايبشح يف
ع٬ق ١اطتدذاّ ٖز ٙا٭دٗض ٠با٫طرتاتٝذ١ٝ
ايهرب ٣ٱداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜاملتُجً ١يف
ايتشفٝض املظتُش يًعاًَنيٚ ،احملافع ١عً٢
َٓظٛب َشتفع َٔ سضاِٖ  ِٗ٥٫ٚٚايٛظٝف،ٞ
ٚايذسدات ايعاي َٔ ١ٝايجك ١املكش ١ْٚباملش١ْٚ
ايهبري ٠يف ايتعاٌَ َعِٗ ،عً ٢اعتباس إٔ
نٌ ٖز ٙأطباب َباػش ٠يشفع َظت٣ٛ
إْتادٝتِٗٚ .يزيو نإ أِٖ أٖذاف ايذساط١؛
عح َذ ٣تأثري اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ١
اٱيهرت ١ْٝٚيف إثبات ايذٚاّ عً ٢ايشٚح
املعٓ ١ٜٛيًعاًَنيٚ ،اٯثاس املرتتب َٔ ١دشا٤
ريو عً ٢ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني مبهْٛاتٗا
املدتًف.١
ٚقذ اطتدذّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ
ايتشًًٞٝ؛ َهتبٝا َٔ خ ٍ٬دساط ١املصادس
ايجاْٚ ١ٜٛايذساطات ايظابكٚ ١اطتط٬عات
ايشأ ٟاملٓؼٛسَٝٚ ،٠ذاْٝا بتصُ ِٝاطتباْ١
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ٚتٛصٜعٗا إيٝهرتْٝٚا َٔ خ ٍ٬ايربٜذ
ا٫يٝهرتٚٚ ْٞٚطا ٌ٥ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ
ٚاٱعْ٬ات املُٛي ،١بػشض ايٛص ٍٛإىل
أنرب قذس َٔ ايعاًَني يف امل٪طظات اييت
تظتدذّ أدٗض ٠ايبصُ ١يف إثبات اؿطٛس
ٚاْ٫صشافٚ ،قذ دُُعت ا٫طتباْات ٚسًًُت
ايٓتا٥رٚ ،عً ٢إثشٖا نتبت تٛصٝات
ايذساط.١
ٚنإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت أفشصتٗا ايذساط:١
تأنٝذ ع ١ٓٝايذساط ١عً ٢اطتدذاّ أدٗض٠
ايبصُ ١يف اؿطٛس ٚاْ٫صشاف نْٗٛا
أسظٔ ايبذا ٌ٥يف ؼكٝل اْ٫طباط ايٛظٝفٞ
د ٕٚتأثش نبري يف ايشٚح املعٓ ١ٜٛيذ،ِٜٗ
يهِٓٗ ٜؼرتطَ ٕٛشاعا ٠ايهفا ٠٤يف
اطتدذاّ تًو ا٭دٗضٚ ٠املتُجً ١يف مماسط١
ايعذٍ يف تطبٝكٗا عً ٢اؾُٝع د ٕٚاطتجٓا٤
أسذٚ ،ايتٛع ١ٝاملظتُش ٠ٱجياد ثكاف ١عاَ١
بني املٛظفني باملصًش ١املتٛقع َٔ ١اسرتاّ
ايٓعاّٚ ،املش ١ْٚايعاي ١ٝاييت جيب إٔ
تصاسب اطتدذاَٗا .نُا ٪ٜنذ ٕٚإٔ
اطتدذاّ ْعاّ ايبصُٜ ١تفاٚت بني امل٪طظات
املدتًف ١يف اجملتُع عظب اؿاد ١إىل
َظت ٣ٛايصشاَ ١يف اؿطٛس ٚاْ٫صشاف
َجٌ :ايبٓٛى  ٚاملظتؼفٝات ٚاملشافل ايتعً١ُٝٝ
ٚغريٖاَٚ ،ع ريو فِٗ ٜفطً ٕٛتكِٝٝ
ايعاًَني عً ٢أطاغ اٱلاص ٚيٝع بعذد
طاعات اؿطٛسٚ ،حيزس َٔ ٕٚا٫عتُاد
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٠َشاعاٚ ١ْٚ املش١فطٌ مماسطٜ ٍاٛا٭س
نٌ َاٚ ١ٜم ايفشدٚايفشٚ ١ٝاٍ ايٓفظٛا٭س
ٍاؿزس َٔ إغفاٚ ،١ٜٛٓح املعٚ ايش٢ًثش ع٪ٜ
٫ ٢ بػري قصذ ستٚ بكصذ أ٨ املبادٖٙز
َٔ ؼذٚ  ايعاًَني١ٝ إْتاد٢ًتٓعهع طًبا ع
.ِِٗٗ ملٓؼآت٥٫ٚٚ َِٖكذاس سضا
– ١ْٝٚ اٱيهرت١ُ ايبص:١ٝايهًُات املفتاس
سٛاّ – اؿطٚ ضبط ايذ- ١ٜٛٓح املعٚايش
– ٞفٝظْٛطباط اي٫ ا- – ْصشاف٫اٚ
– ضٝ ايتشف١اطٝ – ط١ٜاسد ايبؼشٛ امل٠إداس
- ٞفٝظٛايشضا اي
- ١ٝ ايزات١ايشقاب
.٤ ا٭دا٠٤ نفا- ١ٝاٱْتاد
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٠٤ َٓفشدا يف إثبات نفا٤ ٖزا اٱدشا٢ًع
.ايعاًَني
ّ إٔ اطتدذا:١ات ايذساطٝصَٛٔ أِٖ تٚ
ْصشاف٫اٚ سٛ يف ضبط اؿط١ُ ايبص٠أدٗض
ْطباط٫ل اٌٝ يف ؼك٥ميجٌ أسظٔ ايبذا
٠ بؼشط َشاعا،اّ ايعاًَنيٚ يف دٞفٝظٛاي
اييت تعين اؽارٚ  يف اطتدذاَٗا٠٤ايهفا
 إىل ؼظني تًو١ات اهلادف٤ َٔ اٱدشا١َسض
ّٛٗ بػشغ َف٠ املظتُش١ٝعٛ َع ايت،٠٤ايهفا
ٕف اهلل تعاىل يف اتكاٛخٚ ١ٝ ايزات١ايشقاب
ّ إىل عذ١ إضاف،ؼظني اٱْتازٚ ٌُايع
لٝسذٖا يتشكٚ ٠دٗض٫ اٙ ٖز٢ًٕ عٛايشن
ٌيف نٚ .١ًٝ ايذاخ١ايشقابٚ ْٞطباط ايزات٫ا

Abstract
The problem of the study is
summarized in how to deal with the
challenge facing human resources
management in various facilities in
the society, which lies in the
compatibility between the employee
high attendance-leave punctuality
and maintaining their high morale
and job satisfaction taking into the
consideration the urgent need of
using the modern systems that
promotes the employee discipline,
including
using
electronic
fingerprinting devices in recording
employee attendance and leave. The
problem of the study also researches
on the relationship between using
such devices and the great strategy
of human resources management
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represented in the continuous
motivation of employees and
maintaining the high level of their
satisfaction, loyalty and confidence
coupled with great flexibility in
dealing with them, as all these are
immediate causes for rising their
productivity. Therefore, the main
objective of the study was to
research the impact of using
electronic fingerprinting devices in
recording the employee attendance
and leave and its consequent effects
on their morale with its different
components.
The
researcher
used
the
descriptive-analytical method; in the
office through study of secondary
resources, previous studies and
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published opinion surveys, and in
the field through designing a
questionnaire and distributing it
through the electronic mails, social
media
as well
as funded
advertisements with a view to reach
the greatest number of employees
working in facilities that use the
electronic fingerprinting devices for
attendance-leave recording. The
questionnaires were collected and
the results have been analyzed,
following
which
the
recommendation of the study were
written.
The most important results of the
study were: emphasizing the
research sample on the using of
fingerprinting devices as it is the
best alternatives in achieving the
work discipline without a significant
drop in their morale. However, they
require the efficient utilization of
those devices (by achieving equity
through applying them to everyone
without exception) be observed, in
addition
to
the
continuous
awareness-rising to create a general
culture among employees about the
expected interests of respecting the
rules, and the high flexibility that
must accompany their use be
observed. They also emphasize that
the use of the fingerprint recognition
system varies between the different
facilities in the society according to
the level of punctuality in attendance
and leave these facilities require
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such
as:
Banks,
hospitals,
educational
facilities,
etc.
Nevertheless, the research sample
prefers the employee evaluation to
be based on achievement rather than
the number of attendance hours, and
warn against depending on this
procedure
alone
in
proving
employee efficiency.
The
most
important
recommendation of the study: is that
using the fingerprinting devices in
attendance-leave recording represent
the best alternatives in order to
achieve the work punctuality in
employee working hours on the
condition that the efficiency of their
use be observed which means taking
a package of measures that aim to
enhance this efficiency alongside
with continuous awareness-rising
about cultivating the notion of selfcensorship and fear of Almighty
God which would lead to perfecting
work and improving production, in
addition to not relying on these
devices alone to achieve selfdiscipline and internal control. In all
cases, it is preferable to exercise
flexibility, take into consideration
the
psychological
conditions,
individual differences and all that
affect morale, and be careful not to
disregard
these
principles
intentionally or unintentionally so as
not to negatively affect the
productivity of workers and limit the
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level of their satisfaction and loyalty
to their establishments.
Keywords:
Fingerprinting Devices- MoraleTime Control- Time Management-

املكذَـــــــ:١
اْتؼشت يف ايظٓٛات ا٭خري ٠ظاٖش ٠اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١يطبط دٚاّ ايعاًَني يف
املشافل ايعاَٚ ١اـاصٚ ،١ايصػريٚ ٠املتٛططٚ ١ايهبري ،٠باعتباسٖا ٚط ١ًٝؼكل َكذاساً عاي ٝاً
َٔ ايطبط يف اؿطٛس ٚاْ ٫صشافٚ ،قذ سككت ٖز ٙا٭دٗض ٠تكذَا ًَُٛطا يف ؼكٝل
أٖذافٗاٜ ،ذٍ عً ٘ٝط ع ١اْتؼاسٖا بني كتًف املٓؼآتٚ ،تٓٛع ا٭دٗضٚ ٠تعذد ايؼشنات
املٓتذ ،١ست ٢بات ايهجري َٔ قادَٚ ٠ذسا ٤املٓؼآت عً ٢قٓاع ١تاَ ١بإٔ اطتدذاّ ٖز ٙا٭دٗض٠
أصبح ضشٚسٜاً ًَٚشاً  ،بصشف ايٓعش عٔ سذِ تًو املٓؼآتٚ ،عٔ ايتهًف ١ايٓامج ١عٓٗا ،
َٚربسِٖ يف ريو إٔ ٖز ٙا٭دٗض ٠باتت ٚط ١ًٝطًٗ ١تظِٗ إىل سذ نبري دذا يف ضبط سطٛس
ٚاْصشاف ايعاًَني ٚ ،تٛفش عًٗٝا دٗٛد ايتٛثٝل ايٝذٚ ١ٜٚايشقاب ١ايبؼش.١ٜ
يهٔ ظٗشت يف ايظٓٛات ا٭خري ٠ايعذٜذ َٔ اطتط٬عات ايشأ ٟأدشتٗا بعض ايصشف
(ايع٬غ( ، )7102 ،ايعطاض ( )7102 ،ٞعبذ ايفتاح ٚ ،)7100 ،سُفعت ايعذٜذ َٔ ايتكاسٜش
اييت طًطت ا٭ضٛا ٤عًٚ ٢دٛد ايهجري َٔ ايؼهٛى ٚاؾذٍ س ٍٛدذ ٣ٚاطتدذاّ ٖزٙ
ا٭دٗضٜٚ ،٠ذٚس أنجشٖا س ٍٛاملٛا ١ُ٥بني نفا ٠٤اطتدذاّ ٖز ٙا٭دٗض ٠يف ؼكٝل أٖذافٗا
ٚبني أثشٖا يف َعٜٓٛات ايعاًَني ،اييت تعين ايشضا ايٛظٝف ،ٞؼفٝض ايعاًَنيٚ ،ثكتِٗ بإداس٠
املٓؼأ ٠مما ٜٓتر عٓٗا صٜاد ٠إْتادٝتِٗ (طعٛد( ، )7102 ،أب ٛايٓصش ،)7102 ،نُا تتٓاٍٚ
أثشٖا ايظًيب يف ؼكٝل اطرتاتٝذ ١ٝإداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜاهلادف ١إىل اؿفاظ ايذا ِ٥عً٢
َظت ٣ٛعاٍ َٔ اي ٤٫ٛايٛظٝف ٞيًعاًَني باتباع كتًف ٚطا ٌ٥ايتشفٝض ٚػٓب َا ٜطادٖا.
 ٚأثريت ايعذٜذ َٔ ايتظا٫٩ت سَ ٍٛذَ ٣ظٛ٦يٖ ١ٝز ٙا٭دٗض ٠يف تعُٝل ػعٛس ايعاًَني
ب اْعذاّ ايجكٚ ١ايكطا ٤عً ٢املش ١ْٚيف ايتعاٌَ َعِٗ َٚ ،ظٛ٦يٝتٗا عٔ قتٌ سٚح ايتطشٚ ١ٝاٱبذاع
ٚا٫بتهاسٚ ،اتُُّ ُٗت بأْٗا ت٪طع يؼح ايهجري َٔ املٛظفني يف بزٍ املضٜذ َٔ اؾٗٛد ايفا٥ط١
عٔ دٚاَِٗ نٓتٝذ ١يًتعاٌَ َع إ داس ٠املٓؼآت باملجٌ ،فط ٬عٔ ا٭ضشاس ايصش ١ٝاييت سمبا
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تصٝب ايعاًَني َٔ دشاَ٬َ ٤ظتٗا باطتُشاس َٔ قبٌ مجٝع ايعاًَني يف املٓؼأ.٠
(ايٓؼیَؽ( )7100،سػاد.)7102 ،
فذا٤ت ٖز ٙايذساط ١حملاٚي ١سظِ ايٓضاع ايكا ِ٥س ٍٛايفٛا٥ذ ايهبريٚ ٠امل٪نذ ٠يف
اطتدذاّ ٖز ٙا٭دٗض ٠يطبط ايعاًَني َٔ سٝح ايذق ١يف ضبط اؿطٛس ٚاْ٫صشافٚ ،اٯثاس
املرتتب ١عً ٢ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني اييت تعذ ايعٓصش ا٭ِٖ يف اطتُشاس صٜادٚ ٠ؼظٔ إْتادٝتِٗ.
َؼهً ١ايذساط:١
تٛاد٘ إداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜيف كتًف املٓؼآت َؼهً ١نبري ٠تتُجٌ يف َذَ ٣كذستٗا
عً ٢املٛا ١ُ٥بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١يطبط دٚاّ ايعاًَنيٚ ،بني احملافع ١عً ٢ايشٚح
املعٓ ١ٜٛايعايٚ ١ٝايشضا ايٛظٝف ٞيذٚ ،ِٜٗاييت غايبا َا تتعاسض َع ا٫طرتاتٝذ ١ٝايهرب٣
ٱداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜاملتُجً ١يف صٜادٚ ٠ؼظني أداٚ ٤إْتاد ١ٝايعاًَني َٔ ،خ ٍ٬ايتؼذٝع
ٚايتشفٝض املظتُشٚ ،سفع َٓظٛب سضاِٖ ايٛظٝفٚ ،ٞاؿفاظ ايذا ِ٥عً ٢دسدات عائَ ١ٝ
ايجكٚ ١املش ١ْٚيف ايتعاٌَ َعِٗ.
ٚميهٔ صٝاغَ ١ؼهً ١ايذساط ١يف ايظ٪اٍ ايشٝ٥ع اٯت:ٞ
َا أثش اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ ايعاًَني عً ٢سٚسِٗ
املعٓ١ٜٛ؟
نُا ميهٔ تفشٜع ايظ٪اٍ ايشٝ٥ع إىل ا٭ط ١ً٦ايفشع ١ٝاٯت:١ٝ
َ .0ا ايع٬ق ١بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط ايذٚاّ ٚبني سضا ٤٫ٚٚ
ايعاًَني؟
َ .7ا ايع٬ق ١بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط ايذٚاّ ٚبني ؼفٝض
ايعاًَني َٚظت ٣ٛإْتادٝتِٗ؟
َ .3ا ا٭ ضشاس ايٓفظٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايصش ١ٝاييت قذ تتظبب فٗٝا أدٗض ٠اطتدذاّ
ايبصُ ١يًعاًَني؟
 ٌٖ .2ناف ١املٓؼآت د ٕٚاطتجٓا ٤يف ساد ١أنٝذ ٠٭دٗض ٠ايبصُ ١يف تٛقٝع اؿطٛس
ٚاْ٫صشاف ،أّ اْٗا تتفاٚت عظب طبٝعْ ١ؼاطٗا؟
َ .2ا ايبذا ٌ٥اييت ميهٔ اطتدذاَٗا يف ضبط دٚاّ ايعاًَني يتشكٝل اْ٫طباط
ايٛظٝفٚ ٞسضا ايعاًَني ٚصٜاد ٠إْتادٝتِٗ؟
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فشضٝات ايذساط:١
َٔ خ ٍ٬ايبشح يف ا٭دبٝات املتٛفشٚ ٠اطتط٬ع اٯساٜ ،٤فرتض ايباسح ايفشض١ٝ
ايشٝ٥ظ ١اٯت:١ٝ
ٜٛدذ استباط عهظ ٞق ٟٛر ٟد٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١يف ضبط
دٚاّ ايعاًَني ٚبني ايشٚح املعٓ ١ٜٛيذ.ِٜٗ
ٜٚتفشع عٔ ايفشض ١ٝايشٝ٥ظ ١ايفشضٝات ايفشع ١ٝاٯت:١ٝ
ٜٛ .0دذ استباط طشد ٟر ٟد٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٚ ١بني إْتاد١ٝ
املٛظفني.
ٜٛ .7دذ استباط عهظ ٞر ٟد٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُْٚ ١فظٝات
املٛظفني.
ٜٛ .3دذ استباط عهظ ٞر ٟد٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٚ ١بني ايشضا
ٚاي ٤٫ٛايٛظٝفٞ
ٜٛ ٫ .2دذ استباط ر ٟد٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٚ ١بني اؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ
يًعاًَني.
ٜٛ ٫ .2دذ استباط ر ٟد٫ي ١إسصا ١ٝ٥بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٚ ١بني صش ١ايعاًَني.
أٖذاف ايذساط:١
تظع ٢ايذساط ١إىل ؼكٝل ا٭ٖذاف اٯت:١ٝ
أ-

ؼذٜذ َذ ٣تأثري اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف إثبات ايذٚاّ عً ٢ايشٚح
املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.

ب-

ؼذٜذ ايع٬ق ١بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف إثبات ايذٚاّ ٚبني سضا ٤٫ٚٚ
ايعاًَني ٚ ،ؼفٝضِٖ َٚظت ٣ٛإْتادٝتِٗ.

ز-

ؼذٜذ َذ ٣ا٭ضشاس ايٓفظٚ ١ٝايصشٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝعً ٢ايعاًَني ْتٝذ٫ ١طتدذاَِٗ
٭دٗض ٠ايبصُ ١يف إثبات اؿطٛس ٚاْ٫صشاف.

د-

ؼذٜذ املٓؼآت ايعاَٚ ١اـاص ١اييت ٖ ٞيف استٝاز سكٝك٫ ٞطتدذاّ ْعاّ ايبصُ١
اٱيهرتٚ ١ْٝٚفل َا تكتط ٘ٝطبٝع ١عًُٗا.
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اـشٚز بتٛصٝات َٚكرتسات بايبذا ٌ٥املٓاطب ١اييت ؼكل أنرب قذس َٔ ايتٛافل بني
اْطباط ايعاًَني ٚبني ايشٚح املعٓ ١ٜٛاملشتفع ١هلِ.

أُٖ ١ٝايذساط:١
ْعشا ؿذاث ١ايتذشبٚ ١طشع ١اْتؼاس أدٗض ٠ايبصَُ ١ع قً ١ايذساطات ٚايبشٛخ ايعًُ١ٝ
يف املٛضٛعْٚ ،عشا يًذذٍ ايذا٥ش يف ٖزا ا٭َش بني َٜ٪ذ َٚعاسض ،تهُٔ أُٖ ١ٝايذساط ١يف
ا٭َٛس اٯت:١ٝ
أ-

سظِ ايٓضاع ايكا ِ٥بني قٝادات ايعٌُ ٚايعاًَني ٚاملتابعني ٚاملٗتُني ،س ٍٛاٯثاس
اٱجياب ١ٝأ ٚايظًب ١ٝايهآَٚ ١سا ٤اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط
ايذٚاّ.

ب-

تك ِٝٝأثش اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف َظت ٣ٛسضا ايعاًَني ِٗ٥٫ٚٚ
ايٛظٝفٚ ٞتفاَْٚ ِٗٝظت ٣ٛإْتادٝتِٗ.

ز-

بٝإ َذ ٣ايتٛافل ٚايتعاسض ٚبني اطتدذاّ ْعاّ ايبصُ ١اٱيهرتٚ ١ْٝٚاطرتاتٝذ١ٝ
ايتشفٝض ايذا ِ٥يًُٛاسد ايبؼش.١ٜ

د-

ؼذٜذ أْٛاع املٓؼآت ايعاَٚ ١اـاص ١اييت تكتط ٞطبٝع ١عًُٗا ضشٚس ٠قص ٣ٛيف
اطت دذاّ أطًٛب ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ ايعاًَني.

-ٙ

تكذَ ِٜكرتسات بايبذا ٌ٥املٓاطب ١اييت ؼكل أنرب قذس َٔ ايتٛافل بني اْطباط
ايعاًَني ٚاحملافع ١عً ٢استفاع َٓظٛب ايشٚح املعٓ ١ٜٛيذ.ِٜٗ

-ٚ

اثشاَ ٤هتب ١إداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜمبشدع إضايف س ٍٛنفا ٠٤اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ١
اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ ايعاًَني ٚأثشٖا عً ٢ايشٚح املعٓ ١ٜٛيذ.ِٜٗ

ص-

قذ ته ٕٛايذساطْٛ ١ا ٠يًباسجني ملضٜذ َٔ اٱثشا ٤يًُٛضٛع.

سذٚد ايذساط:١


اؿذٚد ايضَاْ :١ٝأٚاخش عاّ َٓٚ – 7102تصف عاّ 7102



اؿذٚد املهاْ :١ٝعذد َٔ املٓؼآت ايهبريٚ ٠املتٛططٚ ١ايصػري ٠يف بعض دٍٚ
اٱقً :ٖٞٚ ِٝايٚ ُٔٝايظعٛدٚ ١ٜبعض د ٍٚاـًٝر ايعشبٚ ٞغريٖا عظب قذس٠
ايباسح عً ٢ايٛص ٍٛايٗٝا عٔ طشٜل ايتٛاصٌ ا٫يٝهرت.ْٞٚ
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َصطًشات ايذساط:١
َفٗ ّٛايهفا:٠٤
َعٓ ٢ايهفا :٠٤تعشف ايهفا ٠٤بأْٗا :ؼكٝل أعــًَٓ ٢فعَ ١كابٌ ايتهايٝف املذفٛع،١
أ ،ٚأدا ٤ا٭عُاٍ بطشٜك ١صشٝشٚ ، (To Do Things Right) ١حيذد َعٓ ٢ايهفا٠٤
طبٝع ١ايع٬ق ١بني املٛاسد ٚايٓتا٥ر ،مبعَٓ :٢ا َٖ ٛكذاس املذخ٬ت َٔ املٛاد اـــاّ  ٚا٭َٛاٍ ٚ
ايٓاغ اي٬صَ ١يتشكٝل َظتَ ٣ٛعني َٔ املدشدات أ ٚاهلذف املٓؼٛد؟ (عط.)7107،١ٝ
َفٗ ّٛايبصُ ١اٱيهرت:١ْٝٚ
ايبصُ ١يف ايًػَ :١ؼتك َٔ ١ايبُصِ  ٖٞٚايفشد ١ايٛاقع ١بني أصبع ٞاـٓصش ٚايبٓصش
(ابٔ َٓعٛس، 7113،ز ٚ ،)9تعشف بأْٗا أثش اـتِ با٭صبع ٖٞٚ ،اْ٫طباعات اييت ترتنٗا
ا٭صبع عٔ ََ٬ظتٗا يظطح َصكٚ ،ٍٛتؼهٌ ْظد ١طبل ا٭صٌ ٭ػهاٍ اـطٛط
اؿًُ ١ٝاييت تهظٛا دًذ ا٭صابع ٫ٚ ،تتؼاب٘ اط٬قاً ست ٢بني أصابع ايؼدص ايٛاسذ
(املشػذ،7107،ص.)6
ٚايبصُ ١اٱيهرت ٖٞ :١ْٝٚعباس ٠عٔ تصٜٛش سقُ ٞيبصُ ١ا٭صابع أ ٚبصُ ١ايعني
يؼدص َعنيٚ ،ريو عٔ طشٜل املاطح ايط ،ٞ٥ٛثِ ؽضٜٗٓا يف ًَف ظٗاص اؿاطب اٯي، ٞ
 ٖٞٚأدٗض ٠سظاطَٚ ١تطٛس ٠فبٗا ُٜظتذٍ عً ١ٜٖٛ ٢ا٭ػداص ،طٛا َٔ ٤أطشاف ا٭صابع أٚ
ايعني( .املشػذ ،7107،ص) 2
اْ٫طباط ايٛظٝفٚ ٞضبط دٚاّ ايعاًَني:
اْ٫طباط ايٛظٝفٜ :ٞذٍ اْ٫طباط يف َفٗ َ٘ٛايًػ ٟٛعً ٢اؿفغ َع اؿضّٖٛٚ ،
َؼتل َٔ ضبط ٜطبط ضبطاً ٖٛٚ ،يض ّٚايؼٚ ٤ٞسبظٜ٘ٚ ،كاٍ فٜٓ ٫ ٕ٬طبط عًُ٘ إرا
عذض عٔ َ ١ٜ٫ٚا ٚيٚ ،٘ٝسدٌ ضابط أ ٟق ٟٛعً ٢عًُ٘ (ابٔ َٓعٛس،7113،ز.)90
ٜٚطًل عً ٢ا٫يتضاّ بايًٛا٥ح ٚايكٛاْني ايظاسٚ ١ٜاملطبك ١يف املٓؼأ ،٠نُا ٜعين ا٫سرتاّ
املتبادٍ بني ايعاًَنيٚ ،اْ٫طباط بايتظًظٌ ايٛظٝف ٞيف ايعٌَُ ،كش ١ْٚبايصشاسٚ ١ايؼفاف١ٝ
ٚايتعاٚ ،ٕٚغريٖا َٔ ا٭َٛس املُٗ ١اييت ميهٔ أ ٕ تشبط نٝإ املٓؼأ ٠بشٚح ٚاسذ.٠
(خٓذ) 7102،ٞ
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ٚضبط دٚاّ ايعاًَنيٜ :كصذ ب٘ ٭غشاض ٖز ٙايذساط ،١ا٫يتضاّ بأٚقات ايذٚاّ
ايشمسٚ ،ٞخاصَٛ ١اعٝذ اؿطٛس ٚاْ٫صشاف ٚاحملافع ١عً ٢قطا ٤ايٛقت يف ايعٌُ أثٓا٤
ايذٚاّ ايشمس.ٞ
ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني:
ٖ ٞاؿاي ١ايٓفظٚ ١ٝايزٖٓ ١ٝايعصب ١ٝ٭فشاد اجملُٛع ١اييت ؼهِ طًٛنِٗ
ٚتصشفاتِٗ ٚت٪ثش فٗٝاٚ ،ؼذد سغبتِٗ يف ايتعاٚ ٕٚايتفاْ ٞيف ؼكٝل أٖذاف اجملُٛع.١
(عاص ، 7119،ٞص.)6
نُا عشفت بأْٗا َصطًح عاّ ٜؼري إىل قصً ١املؼاعش (ٚ )feelingsا٫ػاٖات
( ٚ )attitudesايعٛاطف ( ) sentimentsاييت ؼهِ تصشفات ا٭فشاد ،فهُا إٔ ايصش١
تؼري إىل اؿاي ١اؾظُاْ ١ٝيًفشد ،فإٕ املعٓ ١ٜٛتؼري إىل اؿاي ١ايٓفظٚ ١ٝايزٖٓٚ ١ٝايعصب١ٝ
ايعاَ ١ي٘( .اؾشٜظ، 7101،ٞص) 9
نُا تعشف بأْٗا " :اػاٜ ٙعتُذ عً ٢ايجكٚ ١املجابش ٠يف ايعٌُٚ ،سد ٠ايفعٌ ايٛدذاْٞ
يًفشد ػا ٙايعٌُ .فٗ٫ ٞتباع  ٫ٚتؼرت ٫ٚ ٟتفشض فشضاًٚ ،يهٓٗا تٛدذ نٓتٝذ ١طبٝع١ٝ
يتأَني ايعشٚف امل ١ُ٥٬يًعٌُ ٚاؿٝا ٠يًعاٌَ.
 ٚاملفٗ ّٛاملدتاس يًشٚح املعٓ ١ٜٛيػشض ٖز ٙايذساط ،١أْٗا عباس ٠عٔ" :ػعٛس َتصٌ
َٚتعًل بايشٚح أ ٚاؿُاغ نٓتٝذ ١ي ًتأثش بايب ١٦ٝاحملٝط ١بايعٌُٚ ،قذ ٜهٖ ٕٛزا ايؼعٛس
طًبٝا أ ٚإجيابٝا بٓا ٤عً ٢طبٝع ١ب ١٦ٝايعٌُ ٚايعشٚف احملٝط ١بايعاًَني".
ٚبٓا ٤عًٖ ٢زا ايتعشٜف ،إرا أظٗش ايعاًَ ٕٛاؿُاغ ٚايتفا ٍ٩ػا ٙأعُاهلِ ،فإٕ ٖزا
ميهٔ إٔ ٜٛصف ب أْ٘ سٚح َعٓ ١ٜٛعاي ،١ٝأَا إٕ نإ ا٭فشاد غري ساضني ٚقًكني ٜٚظٛد بِٗٓٝ
سٚح اْ٫تكاد ٚايتؼا ،ّ٩فإٕ ٖزا ميهٔ إٔ ٜٛصف بأْ٘ َعٗش َٔ َعاٖش ايشٚح املعٓ١ٜٛ
املٓدفط (.١اؾشٜظ ، 7101،ٞص)07
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ايذساطات ايظابك:١
عشض ْتا٥ر يبعض ايذساطات املتٛفش :٠عجش ايباسح عً ٢عذد ٜظري َٔ ايذساطات
ايظابكَٗٓٚ ١ا:
دساط( ١عاص )9009، ٞبعٓٛإ :ايشٚح املعٓٚ ١ٜٛاٱْتاد ٖٞٚ ،١ٝدساطَٝ ١ذاْٖ ١ٝذفت
إىل ايتعشف عًَ ٢ذ ٣تأثري ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني يف ايؼشن ١ايعاَ ١يًصٓاعات ايٓظٝذ ١ٝيف
اؿً ١يف اؾُٗٛس ١ٜايعشاق ،١ٝداَع ١بابٌ ،عاّ ،خًصت ايذساط ١إىل إٔ طَ ٤ٛعٓ ١ٜٛايعاًَني
ٜٓتر عٔ عذ ٠أطباب َٓٗا :قً ١ا٭دٛس ٚاملهافآت ،ضعف ا٫تصا٫ت بني اٱداسٚ ٠ايعاًَني،
ٚعذّ َ ١ُ٥٬ظشٚف َٚتطًبات ايعٌُ املادٚ ،١ٜضعف ْعاّ اٱػشاف ٚدٚس املؼشف يف ايتٛد٘ٝ
ٚاٱسػاد يًعاًَني٪ٜ ،ثش بؼهٌ َباػش عً ٢إْتاد ١ٝايعاًَني طًبا أ ٚاجياباًٚ ،أٚصت ايذساط١
بطشٚس ٠تٛفري ايعشٚف امل ١ُ٥٬يًعٌُ َٚتطًبات٘ املادٚ ١ٜاملعٓٚ ١ٜٛاختٝاس املؼشفني ا٭نفأَ ٤
أدٌ سفع إْتاد ١ٝايعاًَني.
دساط ( ١اؾشٜظ )9000،ٞبعٓٛإ :ايشٚح املعٓٚ ١ٜٛع٬قتٗا باي ٤٫ٛايتٓع ُٞٝيًعاًَني
يف فًع ايؼٛس ٣ايظعٛد ،ٟقذَت إىل داَعْ ١اٜف ايعشب ١ٝيًعً ّٛا٭َٓ ،١ٝخًصت ايذساط١
إىل ٚدٛد ع٬ق ١طشد ١ٜبني َظت ٣ٛايشٚح املعٓٚ ١ٜٛدسد ١اي ٤٫ٛايتٓع ُٞٝيذ ٣ايعاًَني مبذًع
ايؼٛس ٣ايظعٛدٚ ،ٟأٚصت بطشٚس ٠ؼظني ايع٬قات اٱْظاْ ١ٝبني ايش٩طاٚ ٤املشٚ٩طني يف
اجملًعَ ،ع ضشٚس ٠اٖ٫تُاّ باؿٛافض املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.
دساط( ١عبذاجملٝذ ) 9000،بعٓٛإ :ايع٬قات اٱْظاْٚ ١ٝتأثريٖا يف ؼظني ا٭دا٤
املٓعُ ،ٞدساط ١اطتط٬ع ، ١ٝقذَت إىل املعٗذ ايتكين بايبصشٖ ،٠ذفت إىل عح َٛضٛع
ايع٬قات اٱْظاْ :ٖٞٚ ١ٝاؿادات ا٭طاطٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايٓفظ ،١ٝاـصا٥ص اٱْظاْ،١ٝ
اؿٛافض املاد ،١ٜب ١٦ٝايعٌُٚ ،ايع٬قات ايتٓع ١ُٝٝيف اٱ داسٚ ،٠دٚسٖا يف ؼظني ا٭دا٤
ايتٓعٚ .ُٞٝخًصت ايذساط ١إىل إثبات أُٖ ١ٝايع٬قات اٱْظاْ ١ٝيف سفع ا٭دا ٤املٓعُٞ
يًؼش نات املبشٛثٚ ،١أٚصت بطشٚس ٠اٖ٫تُاّ بايع٬قات اٱْظاْٚ ١ٝب ١٦ٝايعٌُ ٚؼظٗٓٝا ملا
هلا َٔ دٚس إجياب ٞيف سفع ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.
دساط( ١املشػذ )9009،بعٓٛإ :ايبصُ ١اٯيٚ ١ٝع٬قتٗا بايبعذ ا٭َين ،دساطَٝ ١ذاْ١ٝ
عً ٢قطاع اؾٛاصات باملًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد .١ٜقذَت اىل داَع ١ا٭َري ْاٜف ايعشب ١ٝيًعًّٛ
ا٭َٓ ،١ٝامصشت َؼهً ١ايذساط ١يف ايتعشف عً ٢فاعً ١ٝايبصُ ١اٯي ١ٝيف ايبعذ ا٭َين،
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ٚخًصت إىل إٔ بصُ ١ا٭صابع ٚايعني ُٖا أفطٌ ايبصُات اٯي ١ٝاييت ميهٔ اطتدذَٗا
بهفاٚ ٠٤فعايْ ١ٝعشاً يفاعًٝتٗا يف ؼذٜذ اهلَ ،١ٜٛع ٚدٛد ايتكٓٝات اؿذٜج ١اييت تذعُٗا.
خ٬ص ١ايذساطات ايظابك:١
ٚبايتأٌَ يف ْتا٥ر ٚتٛصٝات ايذساطات املزنٛس ٠آْفاً ٚاييت مل ٜتظع املكاّ يزنشٖا،
ْظتطٝع اطتد٬ص ايٓتا٥ر اٯت:١ٝ
 .0ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚاملظتدذَ ١يف ايتعشف عًٜٖٛ ٢ات ايعاًَني يف ضبط دٚاَِٗ
ْٛعإ َؼٗٛسإ ُٖا :بصُ ١ا٭صابع ٚبصُ ١ايعنيٚ ،إٔ ايٓٛع ا٭نجش ػٗش٠
ٚاطتدذاَاً ٖ ٛبصُ ١ا٭صابع.
 .7يًبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚنفا ٠٤عاي ١ٝيف ؼذٜذ ٖ ١ٜٛا٭فشادٚ ،املظاُٖ ١يف اْطباطِٗ
يف َٛاعٝذ اؿطٛس ٚاْ٫صشاف.
 .3يًع٬قات اٱْظاْٚ ١ٝايُٓط ايكٝادٚ ٟا٫ػشايف اييت مياسط٘ ايكادٚ ٠املذساٚ ٤املؼشفٕٛ
آثشا بايػا يف ؼظني أدا ٤ايعاًَني ٚصٜاد ٠إْتادٝتِٗ.
 .2يًشٛافض املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛأثشا نبرياً يف سفع ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.
 .2ضشٚس ٠ايتشظني ٚايتشظني املظتُش يب ١٦ٝايعٌُ ٚايعشٚف احملٝط ١بايعاًَنيٚ ،تٛفري
َٚتطًباتٗا ،ملا هلا َٔ أثش بايؼ يف سفع ايشٚح املعٓ ١ٜٛهلِ.
 .6ضشٚسَ ٠شاعا ٠اؿادات ايٓفظٚ ١ٝاملادٚ ١ٜاملعٓ ،١ٜٛملا هلا َٔ دٚس إجياب ٞيف سفع
ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.
 .2ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني َظٛ٦ي ١بؼهٌ َباػش َٚطشد عٔ َظت ٣ٛسضا ايعاًَني
ٚؼفٝضِٖ ٚصٜاد ٠إْتادٝتِٗ.
 .2بٓا ٤بشاَر ايتٛع ١ٝايعاَ ١اييت تظتٗذف ناف ١أْٛاع ايعاًَني بػشض تٛضٝح َفّٗٛ
َٚهْٛات اٱخ ٍ٬ايٛظٝف ٞايز٪ٜ ٟد ٟإىل إؿام ايطشس باملٓؼأَٚ ،٠ذ ٣تأثريٙ
عًَ ٢ظت ٣ٛاٱْتاز ايعاّ يًُٓؼأٚ ٠ؼكٝل أٖذافٗا.
اٱطاس ايٓعش ٟيًذساط١
متٗٝذ:
يف ٖزا ايفصٌ طٛف ْتٓا ٍٚايتأص ٌٝايٓعش ٟيْ٬طباط ا يٛظٝفٚ ٞاطتدذاّ أدٗض٠
ايبصُ ١يتشكٝك٘ٚ ،أثش ريو عً ٢اطرتاتٝذ ١ٝاداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜيف ؼفٝض ايعاًَني.
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اقظاّ اْ٫طباط ايٛظٝف:ٞ
ٜٓكظِ اْ٫طباط إىل ْٛعني:
اْ٫طباط اـاسد ٖٛٚ :ٞفُٛع ١ايتٛدٗٝات ٚايتعًُٝات ايصادس َٔ ٠اؾٗات

أ)

اٱداس ١ٜإىل ناف ١أفشادٖا ٚدعٛتِٗ ي٬يتضاّ بايكٛاعذ ٚا٭عشاف املتٓاطبَ ١ع املٓاخ
ايتٓع( .ُٞٝايبذس.)7110 ،ٟ
ب) اْ٫طباط ايذاخً( ٞايزات ٖٛٚ :)ٞاْ٫طباط ايزٜ ٟك ّٛعً ٢اٱ سادٚ ٠ايعضّ َٔ قبٌ
ا٭فشاد ٚايتشهِ بايٓفع ٚعذّ اْ٫صٝاع يٮٖٛا ٤ايزاتٚ ،١ٝقُع ايٓضعات ايظًب١ٝ
ٚايشغبات ايؼشٜش ٠ايهآَ ١داخٌ ْفٛطِٗ( ،عُاس  َٔ ٖٛٚ )0999،ا٭َٛس اييت
ٜهتظبٗا ايفشد َٔ ايب ١٦ٝاييت ٜعٝؽ فٗٝا ،طٛا ٤ناْت ٖز ٙايب ١٦ٝنبري٠
ناجملتُع ايعاّ ،أ ٚايب ١٦ٝاملصػشٚ ٠اييت متجٌ ا٭طشٚ ٠اييت عً ٢ضٗ٥ٛا ٜتفاٚت
ايٓاغ يف دسد ١اْطباطِٗ( .ايهٓ)0923،ٟٛ
ا٭طايٝب املتبع ١يف ايطبط ايٛظٝف ٞيف إداس ٠املٛاسد ايبؼش:١ٜ
 ٚيتشكٝل أنرب قذس َٔ اْ٫طباط ايٛظٝف ٞيف َٓعُات اجملتُع بهاف ١أػهاهلا تكّٛ
إداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜب اطتدذاّ ايعذٜذ َٔ ايٛطا ٌ٥اٱداسٚ ١ٜايتٓعَٗٓٚ ١ُٝٝا عً ٢طب ٌٝاملجاٍ
(املايه:)ٙ0277،ٞ
 - 0اَت٬ى ايشٝ٥ع املباػش ي ًُعشف ١بايٓٛاس ٞايفٓٚ ١ٝاملٗاسات ايٛظٝفٚ ١ٝاـطط ٚايظٝاطات
ٚا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح اييت ؼهِ ايعٌُ ٚطًٛى املشٚ٩طني.
 - 7اْتٗاز اطرتاتٝذ ١ٝاملهافأ ٠املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛيٮفشاد ايزًٜ ٜٔتضَ ٕٛمبٛاعٝذ اؿطٛس
ٚاْ٫صشافٜ ٫ٚ ،تػٝب ٕٛعٔ ايعٌُ إ ٫بعزس َكبٜٗ ٫ٚ ، ٍٛذس ٕٚأٚقات ايذٚاّ ايشمس ٞيف
ايظًٛنٝات غري املشغٛب فٗٝا َٔ ،أدٌ إٔ ٜه ٕٛريو سافضا يبك ١ٝصَ ِٗ٥٬ي٬قتذا٤
بِٗ.
 - 3سضّ ايكٝاد ٠يف تطبٝل ا٭ْعُ ١ايعكاب ١ٝاييت ْصت عًٗٝا ايًٛا٥ح ٚعذّ ايتٗا ٕٚبٗا ،أٚ
ايتشٝض يف تطبٝكٗا بني املشٚ٩طني ،ستٜ ٢تِ ايكطا ٤أ ٚاؿذ َٔ ضعف اْ٫طباط
ايٛظٝف.ٞ
 - 2إٔ ٜعشف نٌ َٛظف َاي٘ َٔ اؿكٛم َٚا عً َٔ ٘ٝايٛادباتٚ ،تؼٌُ ايظًٛى
ٚايتصشفات املشغٛب ٚغري املشغٛب فٗٝا.
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عكذ ايذٚسات ٚايٓذٚات ٚاملٓاقؼات يف فاٍ اْ٫طباط ايٛظٝفٚ ،ٞاييت تٗذف إىل
تعضٜض املعشف ١يذ ٣املٛظفني بأخ٬قٝات ايٛظٝفٚ ،١اييت تشنض با٭طاغ عً ٢ايكِٝ
ايظاَ ١ٝيًؼشٜع ١ا٫ط ١َٝ٬ايظُش.١

ٚتظاِٖ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط ايذٚاّ بهفا ٠٤عاي ،١ٝإرا سٚع ٞيذ٣
اطتدذاَٗا تفاد ٟآثاسٖا ايظًب ١ٝعً ٢ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني ْعشا يك ٠ٛاستباطٗا مبظت٣ٛ
إخ٬صِٗ ٚتفاْٚ ِٗٝصٜاد ٠إْتادٝتِٗ.
أطباب ْؼ ٤ٛاؿاد ١إىل اطتدذاّ ْعاّ ايبصُ ١يف ضبط دٚاّ ايعاًَني:
َٔ أطباب ْؼ ٤ٛاؿاد ١إىل اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاَا
ايعاًَني َا ( ًٜٞمئ طٛفت :)7102 ، yemensoft.com ،
 اؿاد ١إىل ضبط أٚقات املٛظفني ٱلاص أعُاهلِ خ ٍ٬أٚقات دٚاَِٗ ايشمس.ٞ
 اؿاد ١إىل ايكطا ٤عً ٢متاد ٟاملٛظفني املًُٗني يف غٝابِٗ أ ٚتأخشِٖ.
 اؿاد ١إىل إثبات سكٛم املٛظفني َٔ خ ٍ٬طاعات ايعٌُ اٱضاف.١ٝ
 اؿاد ١إىل َظاعذ ٠ايعاًَني املُٝض ٜٔيف فاٍ أعُاهلِ د ٕٚغريِٖ.
 ت٬عب بعض املٛظفني يف اؿطٛس ٚاْ٫صشاف.
 استٝاز املٓؼآت يًتعاٌَ بذقَ ١ع ا٫داصات ٚا٫رْٚات ٚاملُٗات ٚا٭عزاس بطشٜك١
أنجش اسرتاف.١ٝ
 اَتذاد ايشقاب ١اٯي ١ٝيْ٬طباط ايٛظٝف ٞيف نٌ َٔ املشنض ايشٝ٥ع ٚايفشٚع َُٗا
تباعذت عٔ بعطُٗا َُٗٚا ناْت أعذادٖا.
ايفٛا٥ذ املرتتب ١عً ٢اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ ايعاًَني:
َٔ ايفٛا٥ذ املرتتب ١عً ٢اطتدذاّ ادٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف إثبات دٚاّ ايعاًَني َا
( ًٜٞمئ طٛفت :)7102 ،yemensoft.com ،


ضبط ايذٚاّ ٚسفع نفا ٠٤ايعٌُ ٚإَهاْ ١ٝؼكٝل َٗاّ املٓؼآت بظ٬طٚ ١يف
ا٭ٚقات احملذد ٠هلا.



طٗٛي ١ؼذٜذ اٱداصات ايشمس ١ٝسظب ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني بطشٜك ١آي.١ٝ



طٗٛي ١اؿص ٍٛعً ٢تكاسٜش اْ٫طباط ايٛظٝف ٞيف املٓؼآت يف أٚقات قٝاط١ٝ
ٚيفرتات َتباعذ.٠
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سبط ْعاّ ايبصُ ١آ يٝاً بٓعاّ املشتبات ٚا٭دٛس يتشذٜذ ايٛضع املاي ٞاملظتشل
يًُٛظف.

ا٭ضشاس املرتتب ١عً ٢اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ ايعاًَني:
أظٗشت اطتط٬عات ايشأ ٟاييت أدشتٗا بعض ايصشف احملًٚ ١ٝا٫قً ،١ُٝٝايعذٜذ َٔ
ا٭ضشاس ايٓامج ١عٔ اطتدذاّ ايبصَُٗٓٚ ،١ا َا ( ًٜٞايعطاض: )7106 ،ٞ


تأثش َؼاعش ٚدٚافع ايعاًَني بظبب ػعٛسِٖ بعذّ ايجك َٔ ١قبٌ َظٛ٦يٝتِٗ بايٓعش
إيْ ِٗٝعشاً ايشٜبٚ ١ايؼو ،يف ايٛقت ايزٜ ٟتٛقع ايعاًَ ٕٛايتعاٌَ بايجكٚ ١سظٔ ايعٔ
ٚسبط املهافأ ٠عً ٢ا٭دا ٤مبظت ٣ٛا٫لاصٚ ،يٝع بعذد طاعات اؿطٛس.



تٛيٝذ ايبطاي ١املكٓع ١ايٓاػ ١٦عٔ سفض املٛظفني يًشطٛس مبٛدب ْعاّ ايبصُ ،١دٕٚ
َشاعا ٠ملكذاس اٱْتاد ١ٝيذٖٚ ،ِٜٗزا قذ ٜذفع ايعاٌَ إىل إٔ ٜبدٌ ف ٘ٝبٛقت٘ ٚدٗذٙ
ايضا٥ذ ٚابذاعات٘ ايفهش ١ٜيصاحل ايعٌُْ ،عشاً ملا أصاب٘ َٔ إسباط ٚضشس َ٪ثش يف
سٚس٘ املعٓ( .١ٜٛعبذ ايفتاح) 7100 ،



ؼذ ِٝطاقات املٛظفني ضُٔ طاعات َعٚ ،١ٓٝقٝاغ أدا َٔ ِٖ٤خ ٍ٬سطٛسِٖ
ٚاْصشافِٗ يف ا٭ٚقات احملذدٜٚ ،٠تِ ٖزا يف ايػايب دَ ٕٚشاعا ٠يًذٛاْب اٱْظاْ١ٝ
اييت تططش ايعاًَني يًـتأخش عٔ ا٫يتضاّ بتطبٝل ٖزا ايٓعاّ.



ايتأثري طًبا عً ٢اٱضافات ا٫بذاعٚ ١ٝاٱلاصات اٱجياب ١ٝاييت حيككٗا املٛظف
املتشُع سُٓٝا تػٝب عٓ٘ َظأي ١ايتؼذٜذ يف ايشقاب ١عً.٘ٝ



اطتدذاّ ايهجري َٔ املٛظفني ي ًفا٥ض َٔ أٚقاتِٗ يف أعُاهلِ ايؼدصٚ ،١ٝؼكٝل
أٖذافِٗ اـاص َٔ ،١خ ٍ٬استباطِٗ ظٗات أخشٜ ٣تعاًََ ٕٛعِٗ باطرتاتٝذ١ٝ
اٱلاص د ٕٚاؿطٛس.



ػعٛس املٛظف برتن ٝض املٓؼأ ٠عًٖ ٢ذف ايتكٝذ باؿطٛس ٚاْ٫صشاف بؼهٌ َبايؼ
فٜٛ ،٘ٝيذ يذ ٜ٘سد ٠فعٌ بأْ٘ قذ سكل ٖذفٗا َٔ خ ٍ٬ايتٛقٝع بايبصُ ١سطٛس
ٚاْصشافاًٚ ،ايتكً َٔ ٌٝػإٔ ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ ا٭طاط ١ٝيٛظٝفت٘.



ا٭ضشاس ايصش ،١ٝنٓكٌ ا٭َشاض اؾًذٚ ١ٜاملعذَ ١ٜجٌ :اؾشاثٚ ِٝايذَاٌَ
ٚايفطشٜات ،أ ٚايتعشض يٲػعاعات اييت تصذسٖا ٖز ٙا٭دٗضْٛ َٔ ٖٞٚ ٠ع (x-
ٚ ) rayايز ٟقذ ٜعشض املٛظف إىل أضشاس قذ  ٫تعٗش ا ٫يف املذ ٣ايبعٝذ.
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ٚبٓا ٤عً ٢نٌ َا تكذّٜ ،ش ٣ايباسح أْ٘ ٜتٛدب عً ٢املذساٚ ٤املؼشفني خاص ١يف
إداس ٠املٛاسد ايبؼش١ٜ؛ اطتؼعاس أُْٖ ١ٝعاّ اؿٛافض بصٛس ٠عاَٚ ١املعٓ ١ٜٛبصٛس ٠خاص١
بايٓظب ١يًعاًَنيٚ ،مماسطت٘ بهفاٚ ٠٤فعايٚ ،١ٝريو ملا ي٘ َٔ أثش فعاٍ يف سفع ايشٚح املعٓ١ٜٛ
يذٚ .ِٜٗاطتؼعاس املظٛ٦ي ١ٝاثٓا ٤اطتدذاّ أ ٟأطايٝب أ ٚطا ٫ ٌ٥تصب يف ٖز ٙا٫طرتاتٝذ،١ٝ
اييت قذ ت٪ثش طًباً عً ٢سضا ايعاًَني َٚظت ٣ٛإْتادٝتِٗ َٔٚ ،ريو ا٫طتدذاّ غري ا٭ َجٌ
٭دٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف إثبات اؿطٛس ٚايػٝاب يًعاًَني.
ايذساط ١املٝذاْ:١ٝ
متٗٝذ :طٛف ْتٓا ٍٚإدشا٤ات ايذساط ١املٝذاْ َٔ ،١ٝسٝح املٓٗذٚ ١ٝاجملتُع ٚايعٚ ١ٓٝأدا٠
ايذساطٚ ١ا٭طايٝب اٱسصا ١ٝ٥املظتدذَ.١
َٓٗذ ١ٝايذساط :١يٲداب ١عٔ أط ١ً٦ايذساطٚ ١ؼكٝل أٖذافٗا ٚفشضٝاتٗا ،مت ا٫عتُاد عً٢
املٓٗر ايٛصف ٞايتشًٚ ًٞٝايزٜ ٟبٓ ٢عً ٢ايذساط ١املهتب ١ٝيٮدبٝات املتٛفش ٠يذ ٣ايباسح،
ٚا٫ط٬ع عً ٢اطتط٬عات اٯسا ٤املٓؼٛس ٠يف عذد َٔ ايصشف املؼٗٛس ،٠ثِ ايكٝاّ بذساط١
َٝذاْ٫ ١ٝطتط٬ع آسا ٤ع ١ٓٝايذساط َٔ ١خ ٍ٬تصُ ِٝاطتبٝإ َعذ بطشٜك ١تطُٔ اٱداب ١عٔ
أط ١ً٦ايذساطٚ ١ؼكل أٖذافٗا.
ٚصف فتُع ايذساط :١فتُع ايذساط ١غري َعشٚف ٜٚصعب ؼذٜذٚ ٙسصش ،ٙفٜٗ ٛتهٕٛ
َٔ ا٭فشاد املٓتظبني يًهجري َٔ املٓؼآت ايهبري ٠املتٛططٚ ١ايصػري ٠اييت تظتدذّ ْعاّ
ايبصُ ١اٱ يهرت ١ْٝٚيف عذ ٠دَٗٓ ٍٚا :اي ،ُٔٝايظعٛدٚ ،١ٜبعض د ٍٚاـًٝر ايعشبٚ ،ٞاييت
ميهٔ ايٛص ٍٛإي ِٗٝعٔ طشٜل تٛصٜع ا٫طتبٝإ باطتدذاّ منارز دٛدٌ ( Google
 ،)Formsسٝح مت ْؼش سابط ا٫طتبٝإ ٭فشاد اجملتُع بايربٜذ اٱيٝهرتٚٚ ْٞٚطاٌ٥
ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٚ ٞا٫عْ٬ات املُٛي ١يف تطبٝل ايفٝع بٛى ايؼٗري ).(Facebook
ٚصف ع ١ٓٝايذساطٚ :١تته ٕٛع ١ٓٝايذساط َٔ ١عذد َٔ ايطبكات يٮفشاد ايعاًَني مبدتًف
َظتٜٛاتِٗ اٱداسَ :ٖٞٚ ١ٜظت ٣ٛاٱداس ٠ايعًٝا ،ايٛطط ،٢س٩طا ٤ا٭قظاّ ٚايٛسذات
ٚايؼعبٚ ،ا٭فشاد ايعاًَني مبدتًف ؽصصاتِٗ.
 َٔٚاملٓاطب يف ٖز ٙايذساط ١اختٝاس "ايع ١ٓٝاملٝظش َٔ ٖٞٚ "٠اْٛاع ايعٓٝات غري
ا٫ستُايٜ ، ١ٝتِ اختٝاس ٖزا ايٓٛع َٔ ايعٓٝات بصف ١عشض ١ٝأ ٟعٔ طشٜل ايصذفٚ ،١تتُٝض
إدشا٤اتٗا بايبظاط ،١سٝح ٜك ّٛايباسح باختٝاس ٚسذات ايع ١ٓٝاييت ميهٔ ا٫تصاٍ بٗا
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بظٗٛيٚ ١بأقٌ دٗذ ٚتهًف ،١تعط ٞ٭فشاد فتُع ايبشح سش ١ٜاملؼاسن ١يف ايعٜٛ ٫ٚ ،١ٓٝدذ
ؼذٜذ َظبل ملٔ ٜذخٌ فٗٝا أٜ ٚظتجَٓٗٓ ٢اٜٚ ،ه ٕٛا٫ختٝاس َٔ أ ٍٚفُٛعٜ ١صادفٗا
ايباسحٚ ،يذٜٗا ايشغب ١باملؼاسنَ(.١كذٜؽ ) 7101،
ٚقذ مت اطتٗذاف (  ) 79111فشدا َٔ د ٍٚاي ،ُٔٝايظعٛدٚ ،١ٜاـًٝر ايعشب ٞيٮعُاس
َٔ (  )02طٓ ١إىل ( )62طٓ ، ١مت ايٛص ٍٛإىل عذد (  ) 2011ػدص يف ايٓطام اؾػشايف
املظتٗذف ،تفاعٌ َِٓٗ يف تعب ١٦ا٫طتبٝإ عذد (  )22فشدا.
أدا ٠ايذساط :١اطتدذّ ايباسح أدا ٠ا٫طتبٝإ ؾُع ايبٝاْات ا٭ٚي َٔ ١ٝع ١ٓٝايذساط ،١سٝح
اػتٌُ عً ٢طت ١قاٚس ٖ :ٞقٛس ايبٝاْات ايؼدص ،١ٝبٝاْات س ٍٛايعٌُ ،قٝاغ َذ٣
نفا ٠٤أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ املٛظفني ،أثش اطتدذاّ دٗاص ايبصُ ١يف
ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًُٛظفني ،سغبات َٚكرتسات املٛظفني يًُظاُٖ ١يف ؼظني ظشٚف ايعٌُٚ ،
قٛس آساَٚ ٤كرتسات إضاف ١ٝيع ١ٓٝايذساط .١نُا اػتٌُ عً ٢أطَ ١ً٦فتٛس ١يٲدابات اؿش٠
س :ٍٛاملشافل اييت جيب فٗٝا اطتدذاّ ْعاّ ايبصُٚ ،١املكرتسات اٱضاف ١ٝيًُظاُٖ ١يف
ؼظني ظشٚف ايعٌُ .1
ٚاعتُذت ايذساط ١يف ا٭ٚصإ ايٓظب ١ٝيتكذٜش إدابات ٯسا ٤أفشاد ايع ١ٓٝعًَ ٢كٝاغ
يٝهشت اـُاط :ٖٛٚ ٞأٚافل بؼذ ،٠أٚافل ،قاٜذ ٫ ،أٚافل ٫ ،أٚافل بؼذٚ ، ٠قذ سُٚعٞ
عهع ٖز ٙاملكاٜٝع يف ساٍ اٱدابات ايظايب.١
ا٭طايٝب اٱسصا ١ٝ٥املظتدذَ :١اطتدذَت يف ايذساط ١ا٭طايٝب اٱسصا ١ٝ٥اٯت:١ٝ
 .0اختبـاس ايفـا نشْٚبـاخ ( ) Cronbach Alphaيكٝـاغ ا٫تظـام ايـذاخًٚ ،ٞقٝـاغ ثبـات
ا٭دا(٠ايبٝات)0992،ٞ
 .7ايتهـــشاسات ْٚظــــبٗا املٜٛ٦ــــٚ ،١قــــذ اطــــتدذَت يف ؼًٝــــٌ ايبٝاْــــات ايؼدصــــ ١ٝيعٓٝــــ١
ايذساط(١ػانش)7112،
 .3املتٛططات اؿظاب )Mean( ١ٝيًفكشات.
 .2ا٫مشاف املعٝاسَ ٖٛٚ :) Std. deviation( ٟكٝاغ ملذ ٣تؼتت أ ٚػُع ايك ِٝسٍٛ
املتٛطط اؿظابَ(ٞاسػٌ.)7113،

 - 1اهظز ملحم ركم () 2
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َ .2عاٌَ ا ٫ستباط  -بريطٚ :Pearson correlation coefficient( ٕٛقذ اطتدذّ
ٖزا املعاٌَ يف إثبات استباط فشضٝات ايذساطٚ ، ١اؾذٜٛ )0( ٍٚضح ايكٚ ١ُٝايذ٫٫ت:
دذ ) 0(ٍٚد٫٫ت َعاٌَ استباط بريطPearson correlation ٕٛ
الداللت

القيمت

الداللت

القيمت

+1

ارجباغ ػزدي جام

صفز

ال ًىجد ارجباغ

مً  7.7إلى أكل مً 1+

ارجباغ ػزدي كىي

مً  7.7-إلى أكل مً 1-

ارجباغ غكس ي كىي

مً  7.4إلى أكل مً 7.7

ارجباغ ػزدي
مخىضؽ

مً  7.4-إلى أكل مً 7.7-

ارجباغ غكس ي
مخىضؽ

مً صفز إلى أكل مً 7.4

ارجباغ ػزدي
طػيف

مً صفز إلى أكل مً -
74.

ارجباغ غكس ي طػيف

املصذس :اـفاد ،ٞابتظاّ دعفش( ،)7102ايع٬ق ١بني َتػري ،ٜٔػهٌ اْ٫تؼاس َٚعاٌَ
ا٫ستباط ،داَع ١بابٌ ،ايعشام.
َ .6عاٌَ ( )T-Testيكٝاغ ْٛع َٛافك ١ايع:2١ٓٝ
َ ٖٛٚكٝاغ حيذد ْٛع َٚذَٛ ٣افك ١أفشاد ايع ١ٓٝس ٍٛفكش ٠قذد ٠يف ا٫طتبٝإ
ٚقذ اطتدذّ يف ا٫داب ١عٔ تظا٫٩ت ايذساط َٔ ١خ ٍ٬قاٚس ا٫طتبٝإ
إدشا٤ات تٛصٜع ٚمجع ا٫طتبٝإ:
قاّ ايباسح بٓؼش ا٫طتبٝإ عٔ طشٜل ايٛطا ٌ٥اٱيهرت :ٖٞٚ ١ْٝٚايربٜذ اٱيهرتْٞٚ
ٚ ،فُٛعات تطبٝل ايٛاتظاب ايعاَٚ ١اـاصٚ ، ١اٱ ع ٕ٬املُ َٔ ٍٛخ ٍ٬صفش ١ايباسح
بايفٝع بٛى ( ٚ ،) Facebookقذ مت اطتٗذاف ايع ١ٓٝاملطًٛب ١يف محً ١تشٚجي ١ٝاطتُشت ملذ٠
( )2أٜاّ ابتذا 7102/00/02 َٔ ٤ستٚ ،7102/00/72 ٢بعذ اْتٗا ٤محً ١ايرتٜٚر مت
ايٛص ٍٛإىل عذد (  ) 2011ػدص يف ايٓطام اؾػشايف املظتٗذف ،تفاعٌ َِٓٗ يف تعب١٦
ا٫طتبٝإ عذد (  ) 22فشدا  ،ثِ أدخًت يف ايربْاَر ا٫سصا ٞ٥ايؼٗري  ، spssبا٫طتعاْ١
غبري ؼً ٌٝاسصا ٞ٥يٲػشاف عً ٢إدشا٤ات ايذساطٚ ١ايتشً ٌٝا٫سصا.ٞ٥
 7 - 3اختباس صذم ٚثبات أدا ٠ايذساط:١
 - 2اهظز امللحم ركم () 1
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عشضت ا٫طتباْ ١يًتشه ِٝعً ٢عذد َٔ املدتصني يف اؾاَعات املدتًف ١يف ايٓطام
اؾػشايف املظتٗذف ،إضاف ١إىل خبري ايتشً ٌٝاٱ سصاٚ ،ٞ٥قذ متت َشادع ١ا٫طتباْ١
ٚايتعذ ٌٜعًٗٝا اطتٓادا إىل َ٬سعاتِٗ تًو.



مجعت ايبٝاْات بطشٜك ١إيهرت ١ْٝٚعٔ طشٜل بشْاَر  ، Google Formsثِ أدخًت
يف بشْاَر  spssيكٝاغ ايجبات َٔ خَ ٍ٬كٝاغ أيفا نشْٚباخٚ ،قذ أظٗشت ايٓتا٥ر
ثباتا نبريا ،سٝح ناْت ْتٝذ ١ايجبات ايهً ٞيًُكٝاغ(ْ ٖٞٚ )0.930تٝذ ١تذٍ عً٢
إٔ ٖٓاى ثباتا عايٝا يف املكٝاغ ايزٜ ٟكرتب َٔ ( ) +1نُا َٖ ٛعتُذ يف َكٝاغ أيفا
نشْٚباخ .3
ؼًٚ ٌٝتفظري ْتا٥ر ايذساط١
متٗٝذ:
يف ٖزا ايفصٌ طٛف ْتٓاْ ٍٚتا٥ر ايذساط ١املٝذاْٚ ١ٝتفظريٖا اطتٓادا إىل ْتا٥ر

ؼً ٌٝا٫طتبٝإ َٔ ،سٝح خصا٥ص ايعٚ ١ٓٝا٫داب ١عٔ اط ١ً٦ايذساطٚ ١اختباس ايفشضٝات.
ْتا٥ر اـصا٥ص ايؼدص ١ٝيع ١ٓٝايذساطٚ ١بٝاْات ايعٌُ:

 - 3اهظز امللحم ركم () 1
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 - ٚتفظري ؼًْ ٌٝتا٥ر اـصا٥ص ايؼدصٚ ١ٝبٓٝات ايعٌُ:
َٔ خ ٍ٬اؾذاٚ ٍٚا٭ ػهاٍ ايظابكْ ١ظتدًص اٯت:ٞ
-0

عذد اٱْاخ املؼاسنات يف ا٫طتبٝإ قً ٌٝدذا َكاسْ ١بعذد ايزنٛس ، %90 - 9
ٖٚز ٙايٓتٝذ ١تعهع صعٛب ١ايٛص ٍٛإىل ايعٓصش ايٓظاٚ ،ٞ٥سمبا ٜعٛد إىل ؼشز
ايبعض َٔ تعب ١٦ا٫طتبٝإ بطشٜك ١ايٝهرت.١ْٝٚ

-7

أنرب َؼاسن َٔ ١ايع ١ٓٝعظب َتػري ايذٚي١؛ اي % 2726 ُٔٝفايظعٛد% 7922 ١ٜ
تًٗٝا قطش.%0123

-3

تذٍ ايٓتا٥ر عً ٢إٔ ايع ١ٓٝاملؼاسن َٔ ١ايكطاع اـاص أنرب َٔ ايكطاعني
اؿهٚ َٞٛاجملتُع املذْ ،ٞسٝح اْكظُت عظب ايكطاع إىل  %6222قطاع خاص،
 7226قطاع سه ،َٞٛقطاع َذْٚ ٞأخشَ ٖٛٚ ،%9 ٣ا ٜذٍ عً ٢ايفاعًٚ ١ٝاؾذ١ٜ
املتٛفش ٠يذَٛ ٣ظف ٞايكطاع اـاص باملكاسَْ ١ع غري َٔ ٙايكطاعات.

-2

تذٍ ايٓتا٥ر إٔ ْظب ١ايع ١ٓٝاملؼاسن َٔ ١املؼشفني ٚاٱداس ٠ايعًٝا (َ )%61كابٌ ()%21
يًُٛظفني ٚايعُاٍٖٚ ،زا ايٓتٝذ ١تعطْٛ ٞعا َٔ ايك ، ٠ٛنْٗٛا تأت َٔ ٞسشاغ
ايٓع اّ َٚصُُٚٚ ، ٙٛدٗات ْعشِٖ َعترب ٠خاص ١يف داْب ايتأٜٝذ.

ْتا٥ر قٝاغ قاٚس ا٫طتبٝإ ٚا٫داب ١عٔ أط ١ً٦ايذساط:١
ْتا٥ر قٝاغ احملٛس ا٭َ :ٍٚذ ٣نفا ٠٤أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ املٛظفني:
اؾذ ٍٚسقِ ( )7املتٛططات اؿظابٚ ١ٝا٫مشافات املعٝاسٚ ١ٜق٫ (T) ١ُٝطتذابات أفشاد ع١ٓٝ
ايذساط١
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هص الفقسة

املخوطط
الحظابي

بحظب
الاطدباهت

بحظب
قيمت T

1

1

البصمت
هظام
ضاغد
إلالكتروهيت غلى الدكت في
طبؽ حظىر املىظفين.

4.09

3

2

اضخخدام هظام البصمت
ًحفظ حلىق املىظفين
املخػللت بالدوام.

3.95

17

3

هظام البصمت خفف مً
اوشغال إلادارة بمزاكبت
الحظىر والاهصزاف.

3.85

8

4

إلادارة واملىظفىن
أصبحىا ملخىػين
اضخخدام جهاس
إلالكتروهيت في إثباث
والاهصزاف.

9

5

جميؼ ميطىبي املؤضطت
بمخخلف مطخىٍاتهم ًلىمىن
بئثباث حظىرهم واهصزافهم
مً خالل جهاس البصمت.

3.49

7

6

جميػا
بظزورة
البصمت
الحظىر

3.49

الاهحساف
املعيازي

1.175

1.226

1.196

1.266

1.403

قيمت
T

8.188

6.833

6.248

3.398

3.068

القيمت
الاحخماليت
)(Sig
0

0

0

0.001

0.003

جلبل املىظفىن هظام البصمت
بطهىلت وأصبح غادة ًىميت
لهم.

3.42

1.295

2.886

0.005

2

7

خفف الىظام مً تهزب بػع
املىظفين مً أداء أغمالهم.

3.42

1.419

2.633

0.01

11

8

هظام البصمت طاغف الجهد
غلى املدًز املباشز في مزاكبت

3.22

1.265

1.521

0.132
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اهظباغ ألافزاد.
4

9

هظام البصمت ٌطاغد املىظفين
في الاضخفادة مً أوكاتهم في
إهجاس املهام املىكلت إليهم.

3.04

12

17

0.241

0.81

حػخمد املؤضطت غلى هظام
البصمت كأضاص في كياص
اهظباغ املىظفين

2.97

1.386

0.163

0.871

5

11

هظام البصمت ًحفش املىظفين
غلى بذل الجهىد لشٍادة إلاهخاج.

2.41

1.39

3.746

0

6

12

هظام البصمت ًحفش املىظفين
ملشٍد مً الابداع والابخكار في
غملهم

2.23

1.278

5.314

0

3.3

0.801

3.285

0.002

املخوطط العام

1.409

املصذس َٔ :إعذاد احملًٌ ا٫سصا ٞ٥با٫طتعاْ ١بربْاَر spss
تفظري ايٓتا٥ر ٜٛ :ضح اؾذ )2( ٍٚث٬ث ١أقظاّ َٔ ايٓتا٥ر  ،فايكظِ ا٭َ ٍٚهَٔ ٕٛ
ايفكشات املٛدبٚ ١املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( ) 2 - 0رٚات ايك ١ُٝا٫ستُايٚ )0.05 < ( ١ٝاييت تذٍ
عً ٢اتفام نبري َٚتذاْع يف آسا ٤ايع.١ٓٝ
ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر ايكظِ ا٭ٍٚ؛ ثبت َٛافك ١ايع ١ٓٝعً ٢إٔ إثبات اؿطٛس ٚاْ٫صشاف َٔ
خ ٍ٬أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚطاعذ عً ٢ايذق ١يف ضبط سطٛس املٛظفني ( ،)T=8.188
حيفغ سكٛم املٛظفني املتعًك ١بايذٚاّ (  ، )T=6.833خفف َٔ اْؼػاٍ اٱداس ٠مبشاقب١
اؿطٛس ٚاْ٫صشاف( ٚ ، )T=6.248اٱداسٚ ٠املٛظف ٕٛمجٝعا أصبشٛا َكتٓعني بطشٚس٠
اطتدذاّ دٗاص ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف إثبات اؿطٛس ٚاْ٫صشاف( ٚ ،)T=3.398مجٝع
َٓظٛب ٞامل٪طظ ١مبدتًف َظتٜٛاتِٗ ٜك َٕٛٛبإثبات سطٛسِٖ ٚاْصشافِٗ َٔ خ ٍ٬دٗاص
ايبصُٚ ، )T=3.068 (١قذ تكبٌ املٛظفْ ٕٛعاّ ايبصُ ١بظٗٛيٚ ١أصبح عاد ١َٜٝٛ ٠هلِ (
 ،)T=2.886نُا خفف ايٓعاّ َٔ تٗشب بعض املٛظفني َٔ أدا ٤أعُاهلِ( .)T=2.633
أَا ايكظُني اٯخش ٜٔيف اؾذ ) 07 - 01( ٚ ) 9 - 2( ٍٚناْت فٗٝا آسا ٤ايع ١ٓٝتتفاٚت بني
اؿٝادٚ ١ٜعذّ ايتٛافلٚ ،يزيو مت إُٖاهلا.
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ٚايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًُشٛس ؼٌُ د٫ي٘ إسصا ١ٝ٥عً ٢تٛافل عاي ٞبني أفشاد ايع ١ٓٝعً ٢نفا٠٤
أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ املٛظفني.
ْتا٥ر احملٛس ايجاْ :ٞأثش اطتدذاّ دٗاص ايبصُ ١يف ْفظٝات ايعاًَني:
اؾذ ٍٚسقِ ( )8املتٛططات اؿظابٚ ١ٝا٫مشافات املعٝاسٚ ١ٜق٫ (T) ١ُٝطتذابات أفشاد ع١ٓٝ
ايذساط١
جسجيب الفقسة
بحظب
الاطدباهت

بحظب
قيمت T

77

7

75

2

76

3

74

4

73

5

املخوطط
الحظابي

هص الفقسة

إلصامي باطخخدام
هظام البصمت ٌعني أن
إلادازة جنظس الي هظسة
زٍبت وشك.
هظام البصمت ًقخل
مبدأ الثقت في هفس ي
ججاه عملي.
هظام البصمت ٌظبب
ضعف الثقت ببيني
وبين إدازحي.
هظام البصمت ًقخل
مبدأ السقابت الراجيت
عندي.
هظام البصمت أثس
طلبا على مشاعسي
وعواطفي.
املخوطط العام

الاهحساف
املعيازي

قيمت
T

القيمت
الاحخماليت
)(Sig

3.44

1.542

0.015 2.496

3.36

1.423

0.029 2.228

3.29

1.442

0.075 1.805

3.13

1.463

0.441 0.774

3.05

1.404

0.748 0.323

3.25

1.245

.076 1.801

املصذس َٔ :اعذاد احملًٌ ا٫سصا ٞ٥با٫طتعاْ ١بربْاَر spss
تفظري ايٓتا٥رٜٛ :ضح اؾذ )2( ٍٚقظُني َٔ ايٓتا٥ر  ،فايكظِ ا٭َ ٍٚه َٔ ٕٛايفكشات
املٛدبٚ ١املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( ) 7 - 0رٚات ايك ١ُٝا٫ستُايٚ )0.05 < ( ١ٝاييت تذٍ عً ٢اتفام
نبري َٚتذاْع يف آسا ٤ايع.١ٓٝ
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ٚبٓا ٤عً ٢ريو  ،تذٍ ايٓتا٥ر إٔ إ يضاّ ايعاًَني باطتدذاّ ْعاّ ايبصُ ١يف إثبات
اؿطٛس ٚاْ ٫صشاف ٜعين إٔ اٱداس ٠تٓعش إيْ ِٗٝعش ٠سٜبٚ ١ػو سٝح ق،)T=2.496( ١ُٝ
ٖٚزا ٜكتٌ َبذأ ايجك ١يف ْفٛطِٗ ػا ٙعًُِٗ ( .)T=2.228
ٚقذّ إُٖاٍ ايكظِ ايجاْ َٔ ٞايٓتا٥ر املشتب ١تٓاصيٝا (ٚ )2 - 3اييت ناْت فٗٝا آسا٤
ايع ١ٓٝتتفاٚت بني اؿٝادٚ ١ٜعذّ ايتٛافل.
ٚايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًُشٛس ؼٌُ د٫ي ١إسصا ١ٝ٥عً ٢عذّ ايتٛافل بني أفشاد ايعٚ ١ٓٝايزٟ
ٜعين عذّ ٚدٛد أثش ٫طتدذاّ دٗاص ايبصُ ١يف اؿاي ١ايٓفظ ١ٝيًُٛظفني ٖٞٚ ،ػٝب عٔ
ايظ٪اٍ ايفشع ٞاملتعًل باؿاي ١ايٓفظ ١ٝيًُٛظفني.
ْتا٥ر احملٛس ايجايح :أثش اطتدذاّ دٗاص ايبصُ ١عً ٢ايصش:١
اؾذ ٍٚسقِ ( )9املتٛططات اؿظابٚ ١ٝا٫مشافات املعٝاسٚ ١ٜق٫ (T) ١ُٝطتذابات أفشاد ع١ٓٝ
ايذساط١
جسجيب الفقسة

قيمت

جسجيب الفقسة

هص
الفقسة

املخوطط
الحظابي

الاهحساف
املعيازي

T

3.68

1.508

3.981

0

بحظب
الاطدباهت

بحظب
قيمت T

18

1

أشػز بأطزار مً مالمطتي
لجهاس البصمت باضخمزار

27

2

أشػز بالخىف مً جأثير
ألاشػت الصادرة غً
البصمت

3.6

19

3

جهاس البصمت ٌطاغد في
هلل بػع ألامزاض
الجلدًت املػدًت.
املخىضؽ الػام

1.436

0

3.707

3.31

1.471

1.847

0.069

3.53

1.321

3.543

.001

املصذس َٔ :اعذاد احملًٌ ا٫سصا ٞ٥با٫طتعاْ ١بربْاَر spss
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تفظري ايٓتا٥رٜٛ :ضح اؾذ )9( ٍٚقظُني َٔ ايٓتا٥ر  ،فايكظِ ا٭َ ٍٚهَٔ ٕٛ
ايفكشات املٛدبٚ ١املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( ) 7 - 0رٚات ايك ١ُٝا٫ستُايٚ )0.05 < ( ١ٝاييت تذٍ
عً ٢اتفام نبري َٚتذاْع يف آسا ٤ايع.١ٓٝ
سٝح تذٍ ايٓتا٥ر عً ٢أ ٕ ايعاًَني ع ١ٓٝايذساطٜ ١ؼعش ٕٚبأضشاس صشَ٬َ َٔ ١ٝظتِٗ
ؾٗاص ايبصُ ١باطتُشاس ( ٜٚ ، )T=3.981ؼعش ٕٚباـٛف َٔ تأثري ا٭ػع ١ايصادس ٠عٔ
ايبصُ.)T=3.707 ( ١
ٚقذ مت إُٖاٍ ايكظِ ايجاْ َٔ ٞايٓتا٥ر اييت ؼٌُ ايشقِ (ٚ )3اييت ناْت تذٍ عً٢
اؿٝاد ١ٜيف آسا ٤ايع.١ٓٝ
ٚايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًُشٛس ؼٌُ د٫ي ١إسصا ١ٝ٥عًٚ ٢دٛد تٛافل عاي ٞبني أفشاد ايع١ٓٝ
بٛدٛد أضشاس صش ١ٝعً ٢ايعاًَني َٔ اطتدذاّ دٗاص ايبصُ ١يف إثبات اؿطٛس ٚاْ٫صشاف.
ٖٚز ٙايٓتٝذ ١ػٝب عٔ ايظ٪اٍ ايفشع ٞاملتعًل با٭ضشاس ايصش.١ٝ
ْتا٥ر احملٛس ايشابع :أثش اطتدذاّ ايبصُ ١عً ٢اؾٛاْب ا٫دتُاع ١ٝيًُٛظفني:
اؾذ ٍٚسقِ ( )00املتٛططات اؿظابٚ ١ٝا٫مشافات املعٝاسٚ ١ٜق٫ (T) ١ُٝطتذابات أفشاد
ع ١ٓٝايذساط١
جسجيب الفقسة
جسجيب الفقسة

املخوطط
الحظابي

بحظب
الاطدباهت

بحظب
قيمت T

21

1

أواجه إحزاجاث ججاه
أضزحي هديجت الاهظباغ
بالخىكيؼ غلى الحظىر
والاهصزاف بالبصمت

3.86

24

2

احػزض إلحزاجاث مؼ
والدي ووالدحي في الليام
بحلىكهم هديجت التزامي
بالخىكيؼ غلى بصمت
الحظىر

3.53

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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الاهحساف
املعيازي

1.483

1.402

قيمت
T

5.114

3.31

القيمت
الاحخماليت
)(Sig

0

0.001
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25

3

أواجه مشكالث مخىىغت
اجخماغيا هديجت التزامي
بالخىكيؼ غلى البصمت في
الحظىر والاهصزاف

3.5

23

4

أجد صػىباث في
اضخلبال طيىفي والليام
بىاجبي ججاههم

3.27

22

5

1.448

1.509

3.049

1.576

0.003

0.119

أواجه صػىباث في
الخيطيم بين دوامي
وجىصيل أوالدي إلى
املدارص.

2.94

1.515

0.374

0.71

املخىضؽ الػام

3.42

1.192

3.097

.003

املصذس َٔ :اعذاد احملًٌ ا٫سصا ٞ٥با٫طتعاْ ١بربْاَر spss
تفظري ايٓتا٥ر ٜٛ :ضح اؾذ )01( ٍٚقظُني َٔ ايٓتا٥ر  ،فايكظِ ا٭َ ٍٚه َٔ ٕٛايفكشات
املٛدبٚ ١املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( ) 3 - 0رٚات ايك ١ُٝا٫ستُايٚ )0.05 < ( ١ٝاييت تذٍ عً ٢اتفام
نبري َٚتذاْع يف آسا ٤ايع.١ٓٝ
تذٍ ايٓتا٥ر عً ٢أ ٕ ايعاًَني ع ١ٓٝايذساطٜٛ ١ادٗ ٕٛإسشادات ػا ٙأطشِٖ ْتٝذ١
اْ٫طباط بايتٛقٝع عً ٢اؿطٛس ٚاْ٫صشاف بايبصُٜٚ ،)T=5.114( ١تعشض ٕٛٱسشادات
َع ٚايذ ِٜٗخاص ١يصعٛب ١ايكٝاّ عكٛقِٗ ( ،)T=3.31نُا ٜٛادَٗ ٕٛؼه٬ت َتٓٛع١
ادتُاعٝا ْتٝذ ١ايتضاَِٗ بايتٛقٝع عً ٢ايبصُ ١يف اؿطٛس ٚاْ٫صشاف (.)T=3.049
ٚقذ مت إُٖاٍ ايكظِ ايجاْ َٔ ٞايٓتا٥ر املشتب ١تٓاصيٝا (ٚ )2 - 2اييت ناْت تذٍ عً٢
اؿٝاد ١ٜيف آسا ٤ايع.١ٓٝ
ٚايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًُشٛس ؼٌُ د٫ي ١إسصا ١ٝ٥عًٚ ٢دٛد َؼه٬ت َٔ دشا ٤اطتدذاّ دٗاص
ايبصُ ١عً ٢اؾٛاْب ا٫دتُاع ١ٝيًُٛظفني ٖٚ .ز ٙايٓتٝذ ١ػٝب عٔ ايظ٪اٍ ايفشع ٞاملتعًل
با٭ضشاس ا٫دتُاع.١ٝ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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ْتا٥ر احملٛس اـاَع :أثش اطتدذاّ ايبصُ ١عً ٢إْتاد ١ٝايعاًَني:
اؾذ ٍٚسقِ ( ) 00ملتٛططات اؿظابٚ ١ٝا٫مشافات املعٝاسٚ ١ٜق٫ (T) ١ُٝطتذابات أفشاد
ع ١ٓٝايذساط١
جزجيب الفلزة

كيمت

جزجيب الفلزة

املخىضؽ
الحطابي

الاهحزاف
املػياري

T

3.27

1.402

1.696

بحطب
الاضدباهت

بحطب
كيمت T

27

1

ضاغدوي هظام البصمت
غلى املشٍد مً طبؽ وكتي.

28

2

الليمت
الاحخماليت
)(Sig
.094

هظام البصمت اغخبره هىع
مً الخحفيز لي ولشمالئي
غلى الاهظباغ في الدوام.

3.22

1.509

1.276

.206

26

3

ضاهم هظام البصمت في
جىفير وكذ كبير في غملي.

3.00

1.468

0.000

1.000

29

4

ضاهم هظام البصمت في
جحفيزي غلى الخفاوي في
أداء غملي.

2.53

2.808

.006

31

5

ضاهم هظام البصمت غلى
مشٍد مً إهخاجيتي في
غملي.

2.42

3.419

.001

32

6

ضاغدوي هظام البصمت
غلى املشٍد مً الخؼىٍز
والخحطين في غملي.

2.40

3.731

.000

37

7

ضاغدوي هظام البصمت
غلى املشٍد مً الابداع
والابخكار في غملي.

2.24

1.331

5.020

.000

2.73

1.270

1.910

.060

املخىضؽ الػام
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1.490
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املصذس َٔ :اعذاد احملًٌ ا٫سصا ٞ٥با٫طتعاْ ١بربْاَر spss
تفظري ايٓتا٥رٜٛ :ضح اؾذ )00( ٍٚقظُني َٔ ايٓتا٥ر  ،فايكظِ ا٭َ ٍٚه َٔ ٕٛايفكشات
املٛدبٚ ١املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( ) 3 - 0رٚات ايك ١ُٝا٫ستُايٚ ) 0.05 > ( ١ٝاييت تذٍ عً٢
اؿٝاد ١ٜيف آسا ٤ايع.١ٓٝ
ٚايكظِ ايجاَْ ٞه َٔ ٕٛايفكشات ايظايبٚ ١املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( )2 - 2رٚات ايكِٝ
ا٫ستُايٚ )0.05<( ١ٝاييت تذٍ عً ٢عذّ َٛافك ١ايعٚ ١ٓٝػاْع إداباتٗا.
ٚيزيو مت إُٖاهلا بظبب اؿٝادٚ ١ٜعذّ َٛافك ١ايع.١ٓٝ
ٚايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًُشٛس ؼٌُ د٫ي ١إسصا ١ٝ٥عً ٢عذّ ٚدٛد أ ٟآثاس طًب َٔ ١ٝدشا ٤اطتدذاّ
دٗاص ايبصُ ١عً ٢إْتاد ١ٝاملٛظفنيٖٚ .ز ٙايٓتٝذ ١ػٝب عٔ ايظ٪اٍ ايفشع ٞسقِ (. )7
ْتا٥ر احملٛس ايظادغ :أثش اطتدذاّ دٗاص ايبصُ ١عً ٢ايشضا ٚاي ٤٫ٛايٛظٝف:ٞ
اؾذ ٍٚسقِ ( )09املتٛططات اؿظابٚ ١ٝا٫مشافات املعٝاسٚ ١ٜق٫ (T) ١ُٝطتذابات أفشاد
ع ١ٓٝايذساط١
جسجيب الفقسة
هص الفقسة

املخوطط
الحظابي

بحظب
الاطدباهت

بحظب
قيمت T

34

1

هظ ا ا ااام البص ا ا اامت ٌش ا ا ااػزوي
با ا ااالفخز ف ا ا ااي الاهخما ا اااء إل ا ا ااى
مؤضط ا ا ا ااتي ه ا ا ا ااا جحل ا ا ا اام
الػا ا ا ا اادل واملطا ا ا ا اااواة ما ا ا ا ااً
خالله.

3.09

33

2

35

3

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

الاهحساف
املعيازي

1.452

قيمت
T

0.546

القيمت
الاحخماليت
)(Sig

.587

هظ ا ااام البص ا اامت غ ا ااشس م ا ااً
مكاه ا ا اات املؤضط ا ا اات غى ا ا اادي
بص اافتها حط ااخخدم الخلىي اات
الحدًثت.

3.04

1.490

0.228

.820

ضا اااهم هظا ااام البصا اامت ف ا ااي
رفا ا ا ا ا ااؼ مطا ا ا ا ا ااخىي الزطا ا ا ا ا ااا

2.71

1.451

1.794

.077

71
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الىظيفي َّ
لدي.

4

36

|

ضا اااهم هظا ااام البصا اامت ف ا ااي
رفا ا ا ا ا ااؼ مطا ا ا ا ا ااخىي الزطا ا ا ا ا ااا
ال ااىظيفي غى ااد الكثي اار ما ااً
سمالئي.

املخىضؽ الػام
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2.54

1.336

3.052

.003

2.84

1.309

1.059

.293

املصذس َٔ :اعذاد احملًٌ ا٫سصا ٞ٥با٫طتعاْ ١بربْاَر spss
تفظري ايٓتا٥رٜٛ :ضح اؾذ )07( ٍٚقظُني َٔ ايٓتا٥ر  ،فايكظِ ا٭َ ٍٚه َٔ ٕٛايفكشات
املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( ) 3 - 0رٚات ايك ١ُٝا٫ستُايٚ ) 0.05 > ( ١ٝاييت تذٍ عً ٢اؿٝاد ١ٜيف
آسا ٤ايع.١ٓٝ
ٚايكظِ ايجاَْ ٞه َٔ ٕٛايفكش ٠ايظايب )2( ١رات ايك ِٝا٫ستُايٚ )0.05<( ١ٝاييت
تذٍ عً ٢عذّ َٛافك ١ايعٚ ١ٓٝػاْع إداباتٗا.
ٚيزيو مت إُٖاهلا بظبب اؿٝادٚ ١ٜعذّ َٛافك ١ايع.١ٓٝ
ٚايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًُشٛس ؼٌُ د٫ي ١إسصا ١ٝ٥عً ٢عذّ ٚدٛد أ ٟأثش طًيب ٫طتدذاّ
دٗاص ايبصُ ١عً ٢ايشضا ٚاي ٤٫ٛايٛظٝف ٞيًعاًَني ٖٞٚ .ػٝب عٔ ايظ٪اٍ ايفشع ٞسقِ ()0
ْتا٥ر احملٛس ايظابع  :سغبات َٚكرتسات املٛظفني يًُظاُٖ ١يف ؼظني ظشٚف ايعٌُ:
اؾذ ٍٚسقِ ( )03املتٛططات اؿظابٚ ١ٝا٫مشافات املعٝاسٚ ١ٜق٫ (T) ١ُٝطتذابات أفشاد
ع ١ٓٝايذساط١
جزجيب

ركم
الفلزة في
الاضدباهت

كىة
الفلزة

39

7

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

هص الفلزة

املخىضؽ
الحطابي

أطال ب ب ببب ب ب ب ب سا اث زاقي ب ب ببت
وعملي ب ببت ف ب ببي الخعام ب ببل م ب ببي
كموظب ب ب ب ببف عل ب ب ب ب ببى أط ب ب ب ب بباض
إلاهج ب ب ب ب ب بباشول ب ب ب ب ب ببيع ع ب ب ب ب ب ببدد

4.37

72

الاهحزاف
املػياري

1.021

كيمت
T

11.870

الليمت
الاحخماليت
)(Sig

.000
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طاعاث الحضوز.

42

2

أواف ب ب ب ب ب ب عل ب ب ب ب ب ببى اط ب ب ب ب ب ببخمساز
اطببخخدام البص ببمت ش ببس
ممازطبت العبدف فبي جقبيق ببا
عل ببى الدميب ببا دون اطب ببخ نا
أحد.

4.32

44

3

اعخبب ب ب ب أن هظب ب ب ببام البصب ب ب ببمت
ضب ب ب ب ببسوزٍا فب ب ب ب ببي م طظب ب ب ب بباث
محب ب ب ب ببددة جحخب ب ب ب ببا لنظب ب ب ب ببام
ص ب ب ب ب ب ب ببازم ف ب ب ب ب ب ب ببي الحض ب ب ب ب ب ب ببوز
والاهصب ببساف مثب ببل :البن ب ببو
وهوباث الخمسٍض.

3.96

43

4

أوافب علبى اطبخخدام هظببام
البص ب ببمت ش ب ببس الخوعي ب ببت
املظ ب ب ببخمسة ب و ب ب ببا أحظب ب ب ب
البدائل في الاهضبا .

3.90

38

5

أطالببب ب ًجبباد ثقافببت عامببت
ومظ ب ب ببخمسة ب ب ب ببين امل ب ب ببوظفين
بأهميب ب ب ب ب ببت اح ب ب ب ب ب ب ام هظب ب ب ب ب ببام
البصمت في ضبط الدوام.

3.85

47

6

اذا كبان اطبخخدام البصبمت
ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببسوزٍا فأطال ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب
باط ب ببخخدام بصب ب ببمت العب ب ببين
لخقليل أضساز املالمظت.

3.44

37

7

45

8

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

1.179

1.263

1.123

1.163

1.392

9.894

6.722

7.055

6.425

2.766

.000

.000

.000

.000

.007

أفضببل العمببل دون حشببدًد
السقابببت م ب بببالف البصببمت
ألثسها على هفظيتي.

3.29

1.478

1.762

.082

اعخبب ب ب ب ب ب اهب ب ب ب ب ب ل ب ب ب ب ببيع مب ب ب ب ب ب
الضببسوزي اط ببخخدام هظ ببام

3.23

1.441

1.415

.161
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البصمت في امل طظاث التي
ليظ ب ب ببذ ف ب ب ببي حا ب ب ببت ماط ب ب ببت
لالهضب ب ب ب ب ب ب ب ب بببا الصب ب ب ب ب ب ب ب ب ببازم
ظ ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباعاث الحض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوز
والاهصساف.

9

44

أق ب ل إل ببا هظببام البص ببمت
ف ب ببي ال ب ببدوام مقاب ب ببل اجخ ب بباذ
إ ب ببسا اث ص ب ببازمت ف ب ببي حب ب ب
املت اوهين في جنفير م ام م.

املخوطط العام

3.06

1.685

0.336

.738

3.71

.619

10.176

.000

تفظري ايٓتا٥ر ٜٛ :ضح اؾذ )03( ٍٚقظُني َٔ ايٓتا٥ر  ،فايكظِ ا٭َ ٍٚه َٔ ٕٛايفكشات
املشتب ١تٓاصيٝا َٔ ( ) 6 - 0رٚات ايك ١ُٝا٫ستُايٚ ) 0.05 < ( ١ٝاييت تذٍ عً ٢اؿٝاد ١ٜيف
آسا ٤ايع.١ٓٝ
فتذٍ ايٓتا٥ر عً ٢اتفام آسا ٤ايع ١ٓٝس ٍٛسغبات َٚكرتسات املٛظفني يًُظاُٖ ١يف
ؼظني ظشٚف ايعٌُ يف ض ٤ٛاطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١يف إثبات اؿطٛس ٚاْ٫صشاف:ٖٞٚ ،
تصُ ِٝإدشا٤ات ساقٚ ١ٝعًُ ١ٝيف ايتعاٌَ َع املٛظفني عً ٢أطاغ اٱلاص ٚيٝع بعذد طاعات
اؿطٛس (  ، )T=11.870اطتُشاس اطتدذاّ ايبصُ ١بؼشط مماسط ١ايعذٍ يف تطبٝكٗا عً٢
اؾُٝع د ٕٚاطتجٓا ٤أسذ (ٜٚ ، )T=9.894عترب ٕٚإٔ اطتدذاّ ْعاّ ايبصُ ١ضشٚسٜا يف
امل٪طظات اييت ؼتاز يٓعاّ صاسّ يف اؿطٛس ٚاْ٫صشاف َجٌ :ايبٓٛى ْٛ ٚبات ايتُشٜض َٚا
ػابٗٗا (ٜٛٚ ،)T=6.722افك ٕٛعً ٢اطتدذاّ ْعاّ ايبصُ ١بؼشط ايتٛع ١ٝاملظتُش ٠بهْٗٛا
أسظٔ ايبذا ٌ٥يف اْ٫طباط (ٜ ٚ ،)T=7.055طايب ٕٛبإجياد ثكاف ١عاََٚ ١ظتُش ٠بني
املٛظفني بأُٖ ١ٝاسرتاّ ْعاّ ايبصُ ١يف ضبط ايذٚاّ ( ، )T=6.425نُا ٜطايب ٕٛباطتدذاّ
بصُ ١ايعني بذ َٔ ٫بصُ ١ا٭صبع يتكً ٌٝأضشاس املَ٬ظ.)T=2.766( ١
ٚايكظِ ايجاَْ ،ٞه َٔ ٕٛايفكش ٠املٛدب ١املشتب ١تٓاصيٝا ( )9 - 2رات ايك ِٝا٫ستُاي١ٝ
(>ٚ )0.05اييت تذٍ عً ٢عذّ َٛافك ١ايعٚ ١ٓٝػاْع إداباتٗاٚ ،يزيو مت إُٖاهلا.
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خ٬صَ ١كرتسات املٛظفني يف اٱداب ١عٔ ا٭ط ١ً٦املفتٛس:١
أ.

إٔ اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٜ ١تأنذ َٔ ٚدْٗ ١عشِٖ يف املشافل اييت تتعًل عٝا٠
ايٓاغ ٚاستٝاداتِٗ ايطشٚس ٖٞٚ ١ٜعً ٢ايتٛاي :ٞاملظتؼفٝات ٚنافَ ١شافل ايكطاع
ايصشٚ ،ٞمجٝع املشافل ايتعًٚ ،١ُٝٝاملشافل ا٭َ ٓٚ ١ٝايذفاع املذْٚ ٞأدٗض٠
ايطٛاسٚ ،.٨ناف ١املشافل اـذَٚ ١ٝاٱْتاد ١ٝد ٕٚاطتجٓاٚ ،٤ايبٓٛى ٚايكطاع
املصشيفٚ ،املشافل اؿه ١َٝٛخاص.١

ب٫ .بذ َٔ ٚدٛد َذساَٚ ٤ؼشفني ر ٟٚنفا ٠٤ٱداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜٱجياد ايتٛاصٕ
املطًٛب بني احملافع ١عً ٢اْ٫طباط ايٛظٝفٚ ٞبني ايشٚح املعٓ ١ٜٛاملشتفع ١يذ٣
ايعاًَني
ز .ايتدطٝط ٫طتدذاّ ْعاّ ايتشفٝض املادٚ ٟاملعٓ ٟٛيًًُتضَني بايٓعاّ يتُٝٝضِٖ عٔ
غريِٖ ؿح اؾُٝع عً ٢ضشٚس ٠ايتكٝذ بايٓعاّ.
د.

اتباع طٝاط ١سبط املهافآت ٚايتشفٝض باٱلاص ٚيٝع مبذشد إثبات ايتكٝذ مبٛاعٝذ
باؿطٛس ،ن ٕٛريو طٝؼهٌ عاََ ٬ظاعذا يطبط ٚاْ٫صشاف بأدٗض ٠ايبصُ.١

.ٙ

اتباع طٝاط ١بٓا ٤دظٛس ايجك َ ١ع ايعاًَني ٚايعٌُ بشٚح ايفشٜل ايٛاسذ َٔ خٍ٬
تهجٝف بشاَر ايتٛعٚ ١ٝا٫سػاد ٚايتذسٜب ٚايتجكٝف.

.ٚ

ٜكرتس ٕٛإجياد ب ١٦ٝعٌُ َٓاطب ١اييت تٗ ٧ٝايعاٌَ ْفظٝا ي٬طتُتاع بفرت ٠ايعٌُ.

ص.

َشاعا ٠قذس نبري َٔ املش ١ْٚيف تطبٝل ايٓعاّ يف ايعشٚف املفادٚ ١٦ا٫طتجٓا،١ٝ٥
نْٗٛا ت٪ثش بؼهٌ طًيب عً ٢املٛظفني.

ح .ػٓب ا٫طتكطاعات اجملشفٚ ١غري ايعادي ١عٓذ ايتأخش يف ايتٛقٝع عً ٢دٗاص ايبصُ.١
ط .دساطَ ١ظأي ١استظاب طاعات ايعٌُ ايضا٥ذ ٠عٔ طاعات ايذٚاّ ايضا٥ذ ٠اييت ٜكطٗٝا
املٛظف ٕٛيف عًُ٘ بشغبتِٗ ٚاختٝاسِٖ نظاعات اضاف ،١ٝيتعضٜض ػعٛسِٖ بايعذٍ،
ٚخيفف َٔ َؼهً ١ايتعاٌَ باملجٌ َٔ قبًِٗ.
 َٔ .ٟاـطٛس ٠مبهإ اختضاٍ َفٗ ّٛنفا ٠٤ايعاًَني يف ايعٌُ مبذشد تٛقٝعِٗ عً٢
اؿطٛس ٚاْ٫صشاف َٔ خ ٍ٬ايبصُٚ ،١طبب ريو ن ْ٘ٛفشد َعٝاس ٚاسذ َٔ
عذَ ٠عاٜري يكٝاغ َظت ٣ٛنفا ٠٤املٛظف َٔ عذَ٘.
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خ٬ص ١املكرتسات ايٓاػ ١عٔ ايذساط ١ايٓعش:١ٜ
أ.

يًبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚنفا ٠٤عاي ١ٝيف ؼذٜذ ٖ ١ٜٛا٭فشادٚ ،املظاُٖ ١يف اْطباطِٗ
يف َٛاعٝذ اؿطٛس ٚاْ٫صشاف.

ب .يًع٬قات اٱْظاْٚ ١ٝايُٓط ايكٝادٚ ٟاٱػشايف ايز ٟمياسط٘ ايكادٚ ٠املذسا٤
ٚاملؼشف ٕٛآثشا بايػا يف ؼظني أدا ٤ايعاًَني ٚصٜاد ٠إْتادٝتِٗ.
ز .يًشٛافض املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛأثشا نبرياً يف سفع ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.
د.

ضشٚس ٠ايتشظني ٚايتشظني املظتُش يب ١٦ٝايعٌُ ٚايعشٚف احملٝط ١بايعاًَنيٚ ،تٛفري
َٚتطًباتٗا ،ملا هلا َٔ أثش بايؼ يف سفع ايشٚح املعٓ ١ٜٛهلِ.

.ٙ

ضشٚسَ ٠شاعا ٠اؿادات ايٓفظٚ ١ٝاملادٚ ١ٜاملعٓ ،١ٜٛملا هلا َٔ دٚس إجياب ٞيف سفع
ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.

.ٚ

ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني َظٛ٦ي ١بؼهٌ َباػش َٚطشد عٔ َظت ٣ٛسضا ايعاًَني
ٚؼفٝضِٖ ٚصٜاد ٠إْتادٝتِٗ.

ص.

بٓا ٤بشاَر ايتٛع ١ٝايعاَ ١اييت تظتٗذف ناف ١أْٛاع ايعاًَني بػشض تٛضٝح َفّٗٛ
َٚهْٛات اٱخ ٍ٬ايٛظٝف ٞايز٪ٜ ٟد ٟإىل إؿام ايطشس باملٓؼأَٚ ،٠ذ ٣تأثريٙ
عًَ ٢ظت ٣ٛاٱْتاز ايعاّ يًُٓؼأٚ ٠ؼكٝل أٖذافٗا.

9 -4

ْتا٥ر ايتشكل َٔ فشضٝات ايذساط:١

ٚيػشض ايتشكل َٔ فشضٝات ايذساط ١مت اطتدذاّ َعاٌَ استباط بريط،Pearson ٕٛ
فهاْت ايٓتا٥ر ناٯت:ٞ
ْ 0 - 3 - 4تٝذ ١استباط نفا ٠٤اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرتَ ١ْٝٚع ايشٚح املعٓ١ٜٛ
يًعاًَني َٚهْٛاتٗا:
اؾذ ٍٚسقِ ( ) 04ايع٬ق ١بني ا٫ستباط بني نفا ٠٤اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٚ ١بني ايشٚح املعٓ١ٜٛ
يًُٛظفني َٚهْٛاتٗا.
مدى كفا ة اطخخدام أ صة البصمت إلال وهيت في ضبط دوام
العاملين
الزوح املػىىٍت
للػاملين

أثز اضخخدام جهاس البصمت غلى إهخاجيت
املىظفين.

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

76

معامل
الازجبا
**0.612

هوع الازجبا
ارجباغ ػزدي
مخىضؽ

العذد ( )21المجلذ ( ) 6يناير-مارس  2019م

ISSN : 2410-1818

كفاءة استخدام أجهزة البصهة اإللكتروىية يف ضبط دوام العانليو وأثرها ىلع

الروح املعيوية لديهم

|

د .محم ـــد ناجي عطيـــة

أثز اضخخدام أجهشة البصمت غلى هفطياث
املىظفين.

**0.520

ارجباغ ػزدي
مخىضؽ

أثز اضخخدام جهاس البصمت غلى الزطا
والىالء الىظيفي.

**0.569

ارجباغ ػزدي
مخىضؽ

أثا ا ا ااز اض ا ا ا ااخخدام البصا ا ا اامت غل ا ا ا ااى الجىاه ا ا ا ااب
الاجخماغيت للمىظفين

**0.612

ارجباغ ػزدي
مخىضؽ

أث ا ااز اض ا ااخخدام جه ا اااس البص ا اامت غل ا ااى ا ااحت
املىظفين.

*0.269

ارجباغ ػزدي
طػيف

**0.802

ارجباغ ػزدي كىي

إلاجمالي

ً
(**) مػامل الارجباغ دال احصائيا غىد مطخىي الداللت (.)0.01
ً
(*) مػامل الارجباغ دال احصائيا غىد مطخىي الداللت (.)0.05

تفظري ايٓتا٥ر :ايٓتا٥ر املب ١ٓٝيف اؾذ ) 02( ٍٚؼٌُ ايذ٫٫ت اٯت:١ٝ
ت٪نذ ايٓتا٥ر ٚدٛد استباط طشدَ ٟتٛطط ر ٟد٫ي ١اسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛايذ٫ي١
( ) 0.01بني اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١يف إثبات دٚاّ ايعاًَني ٚبني ْفظٝات املٛظفني،
ٚإْتادٚ ،ِٗٝايشضا ٚاي ٤٫ٛايٛظٝفٚ ،ٞاؾٛاْب ا٫دتُاعٚٚ ،١ٝدٛد استباط طشد ٟضعٝف
عٓذ َظت ٣ٛايذ٫ي ) 0.05( ١بني اطتدذاّ ادٗض ٠ايبصُ ١عً ٢اؾٛاْب ايصش ١ٝيًعاًَني،
ٚنًٗا تتفل أ ٚؽتًف َع فشضٝات ايذساط ١ايفشع ،4 ١ٝسظب ايتفص ٌٝيف اؾذ )02( ٍٚاٯت:ٞ
اؾذ ) 05( ٍٚاملكاسْ ١بني ايفشضٝات ايفشعْٚ ١ٝتا٥ر ا٫ختباس
املقازهت بين الفسضيت
والنديجت

مظخوى
الداللت

وجىد ارجباغ ػزدي بين اضخخدام أجهشة البصمت وبين
1
إهخاجيت

جىافم

0.01

 2وجىد ارجباغ غكس ي بين اضخخدام أجهشة البصمت وبين

اخخالف

0.01

م

الفسضيت الفسعيت

 - 4راجؼ فزطياث الدراضت في الفصل ألاول.
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هفطياث الػاملين
وجىد ارجباغ غكس ي بين اضخخدام أجهشة البصمت وبين
3
الزطا والىالء الىظيفي
ال ًىجد ارجباغ بين اضخخدام أجهشة البصمت وبين
4
الجىاهب الاجخماغيت للػاملين
5

وجىد ارجباغ ػزدي طػيف أثزه غلى حتهم.

9 -9 -4

اخخالف

0.01

اخخالف

0.01

اخخالف

0.05

ايٓتٝذ ١ايعاَ٫ ١ختباس فشضٝات ايذساط:١

ايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًفشضٝات ت٪نذ ٚدٛد استباط طشد ٟق ٟٛر ٟد٫ي ١اسصا ١ٝ٥عٓذ
َظت ٣ٛايذ٫ي )0.01( ١بني نفا ٠٤اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف ضبط دٚاّ
ايعاًَني هلِٚ .اؾذ ٍٚاٯتٜ ٞبني ا٫خت٬ف بني ايفشض ١ٝايشٝ٥ظٚ ١ايٓتٝذ.١
اؾذ ) 06( ٍٚاملكاسْ ١بني ايفشض ١ٝايشٝ٥ظْٚ ١تٝذ ١ا٫ختباس
املكاسْ ١بني

ايفشض ١ٝايشٝ٥ظ١
ٚدٛد استباط عهظ ٞق ٟٛبني اطتدذاّ أدٗض٠
ايبصُٚ ١بني ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.

َظت٣ٛ

ايفشضٚ ١ٝايٓتٝذ١

ايذ٫ي١

اخت٬ف

0.01

 ٚايٓتٝذ ١يف اؾذ )06( ٍٚت٪نذ أَشُٖ ٜٔا :


نًُا صادت ايهفا ٠٤يف اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١نًُا استفعت ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.



عذّ تأثش ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني باطتدذاّ ٖز ٙا٭دٗض ،٠سغِ ٚدٛد أثش َتفاٚت بني
َهْٛاتٗا  ،بشغِ ايتفاٚت يف ْتا٥ر ايفشضٝات بني ا٫ستباط ايطشد ٟاملتٛطط ٚايطعٝف.
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خ٬ص ١ايٓتا٥رٚ ،تٛصٝات ايذساط١
متٗٝذ :
ْظتعشض أِٖ ٚأبشص ايٓتا٥ر ٚتٛصٝات ايذساط ،١بٓا ٤عً ٢ايٓتا٥ر اييت افشصتٗا ايذساط١
املٝذاْ ١ٝيف ايفصٌ ايشابع ،إضاف ١إىل ايٓتا٥ر املظتدًص َٔ ١ايذساط ١املهتب ١ٝيًذساطات
ايظابكٚ ١املشادع ا٭خش.٣
خ٬صْ ١تا٥ر ايذساط:١
 - 0أثبتت ايذساط ١إٔ يًبصُ ١اٱ يهرت ١ْٝٚنفا ٠٤عاي ١ٝيف ؼذٜـذ ٖٜٛـ ١ا٭فـشادٚ ،املظـاُٖ١
يف اْطــباطِٗ يف َٛاعٝــذ اؿطــٛس ٚاْ٫صــشاف ٚ ،ايعــاًَ ٕٛعٓٝــ ١ايذساطــٜ ٫ ١عرتضــ ٕٛعًــ٢
اطتُشاس اطتدذاّ ايبصُ ١ػشٜطَ ١شاعاَ ٠عاٜري ايهفا ٠٤يف اطتدذاَٗا.
 - 7اثبتت ايذساط ١إٔ َعاٜري ايهفا ٠٤يف اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚٱثبـات ايـذٚاّ
تعين ايتضاّ اؾٗات املظٛ٦ي ١عٓٗا باملعاٜري اٯت:١ٝ
أ-

مماسطــ ١ايعــذٍ ٚاملظــا ٠ٚيف تطبٝــل ايٓعــاّ عًــ ٢اؾُٝــع ستــٜ ٫ ٢ؼــعش املٛظفــٕٛ
بايتُٝٝض غري ايعادٍ.

ب-

بٓاٚ ٤اطتدذاّ بشاَر ايتٛع ١ٝايعاَ ١اييت تظتٗذف ناف ١أْٛاع ايعاًَني يتٛضٝح
َفَٗٚ ّٛهْٛات اٱخ ٍ٬ايٛظٝف ٞايز٪ٜ ٟد ٟإىل إؿام ايطشس باملٓؼأَٚ ،٠ذ٣
تأثري ٙعًَ ٢ظت ٣ٛاٱْتاز ايعاّ يًُٓؼأ.٠

ز-

بٓـا ٤دظـٛس ايجكـ ١بـني اٱداسٚ ٠ايعـاًَني مبشاٚيـ ١اطـتدذاّ َعـاٜري َتٓٛعـ ١يًشهــِ
عً ٢نفاٚ ٠٤فعاي ١ٝاملٛظف.

د-

مماسط ١قذس نبري َٔ ايع٬قات اٱْظاْٚ ١ٝايُٓط ايكٝادٚ ٟاٱػشايف َٔ قبٌ
ايكادٚ ٠املذساٚ ٤املؼشفني ،ملا هلا َٔ أثش بايؼ يف سفع َظت ٣ٛسضا ايعاًَني ٚؼظني
أداٚ ِٗ٥صٜاد ٠إْتادٝتِٗ.

-ٙ

إجياد َؼشفني ر ٟٚنفـا ٠٤عايٝـ ١يف إداس ٠املـٛاسد ايبؼـشٚ ١ٜاملظـٛ٦يني عـٔ إداسٖ ٠ـزٙ
ا٭دٗض ٠يطُإ ؼكٝل ايتٛاصٕ املطًٛب بني احملافع ١عً ٢اْ٫طباط ايـٛظٝفٚ ٞايـشٚح
املعٓ ١ٜٛاملشتفع ١يذ ٣املٛظفني.

-ٚ

اطتدذاّ ْعاّ ايتشفٝض املادٚ ٟاملعٓ ٟٛيًًُتـضَني بايٓعـاّ ملـا يف ريـو َـٔ تؼـذٝع هلـِ
ٚؼفٝض يػريِٖ.
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ايتشظني املظتُش يب٦ٝـ ١ايعُـٌ ٚايعـشٚف احملٝطـ ١بايعـاًَني يتٗٝـْ ِٗ٦فظـٝا ي٬طـتُتاع
يف فرت ٠ايذٚاّ ،بذ ٫عٔ قطا ٤ايٛقت بايتزَش َٔ إدشا٤ات ايعٌُ.

 - 3ؼزس ايذساط َٔ ١اٱخ ٍ٬بهفا ٠٤اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٚ ١ايزٜ ٟعين َا :ًٜٞ
أ-

قاٚي ١اطتدذاّ اٱداس ٠يًٓعـاّ نٛطـ ١ًٝيًكُـع ٚايعكـاب ٚتتبـع ايعجـشاتٚ ،يـٝع
يتعضٜض َفاٖ ِٝاْ٫طباط ٚا٫يتضاّ ٚايعذٍ.

ب-

اطــتدذاّ ا٫طــتكطاعات غــري املــربسٚ ٠ايعاديــٜ ١ــ٪د ٟإىل فٗــِ ايٓعــاّ َــٔ قبــٌ
املٛظفني بأْ٘ ٚط ١ًٝقُع ٚدبا ١ٜقبٌ إٔ ٜهٚ ٕٛط ١ًٝضبط ٚايتضاّ.

ز-

إغفاٍ سل املٛظفني يف إثبات ايعٌُ اٱضايف يف ساٍ سغبتِٗ يف ايعٌُ أنجش َـٔ
ايظــاعات املكــشس ٠يف ْعــاّ ايبصــُ ، ١فعـــذّ قاٚيــَ ١عاؾــ ١ريــو ٜفطـــ ٞإىل
ايتــزَش ٚايؼــعٛس بعــذّ ايعــذٍ ٚايَ٬بــا ٠٫مببــادسات اؾــادَ ٜٔــِٓٗ٫ ،طــُٝا إرا
نإ دٚاّ املٛظف اٱضايف  ٫خيايف ا٭ْعُ ١ايظاس ١ٜيف املٓؼأ.٠

د-

إعفا ٤ايبعض َٔ ايتٛقٝع دَ ٕٚربس عادٍ َٚفٗ ّٛيذ ٣اؾُٝع ٪ٜ ،ثش يف خًل
فشص ايتزَش ٚايتظا٫٩ت اييت سمبا تُٓ ٛبؼهٌ طًيب ٪َٚثش َع َشٚس ايضَٔ.

-ٙ

اختـضاٍ َفٗـ ّٛنفـا ٠٤ا يعـاًَني مبذــشد تـٛقٝعِٗ عًـ ٢اؿطـٛس ٚاْ٫صـشاف َــٔ
خــ ٍ٬أدٗــض ٠ايبصــُٚ ،١طــبب ريــو نْٛــ٘ فــشد َعٝــاس ٚاســذ ضــُٔ َٓعَٛــ١
َعاٜري يكٝاغ َظت ٣ٛنفا ٠٤املٛظف َٔ عذَ٘.

-ٚ

ٜطايــب املٛظفــ ٕٛبتطــٜٛش إدــشا٤ات ايعُــٌ بايتعاَــٌ َعٗــِ عًــ ٢أطــاغ اٱلــاص
ٚيٝع بعذد طاعات اؿطٛس.

ٜ - 2عتـرب ٕٚإٔ ْعـاّ ايبصــُ ١ضـشٚسٜا يف َ٪طظــات قـذد ٠ؼتـاز يٓعــاّ صـاسّ يف اؿطــٛس
ٚاْ٫صشاف َجٌ :ايبٓٛى ْٛٚبات ايتُشٜض يف املظتؼفٝات ٚاملظتٛصفات ايطبَٚ ،١ٝا ػابٗٗا.
ٜ - 2كرتح املٛظف ٕٛع ١ٓٝايذساط ١بعض ايعٛاٌَ اييت ٜشْٗٚا ضشٚس ١ٜيف ؼظني ظـشٚف ايعُـٌ
ٚتأثريٖا املباػش عً ٢سفع ايشٚح املعٓ ١ٜٛيذ:ٖٞٚ ، ِٜٗ
أ-

استظاب طاعات ايعٌُ ايضا٥ذ ٠عٔ طاعات ايذٚاّ ايضا٥ذ ٠اييت ٜكطٗٝا املٛظف ٕٛيف
عًُِٗ بشغبتِٗ ٚاختٝاسِٖ نظاعات اضاف ،١ٝيتعضٜض ػعٛسِٖ بايعذٍٚ ،ايتدفٝف
َٔ سد ٠فعٌ ايتعاٌَ باملجٌ َٔ قبًِٗ َع املٓؼأ.٠

ب-

إعطا ٤قذس نبري َٔ املش ١ْٚيف ايتعاٌَ َـع ايعـشٚف املفاد٦ـٚ ١ا٫طـتجٓا ١ٝ٥ايـيت ميـش
بٗا املٛظفٚ ،عٌُ املعاؾات املجً ٢هلا.
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تعــٜٛض طــاعات ايتــأخري أ ٚاْ٫صــشاف املبهــش بظــاعات مماثًــ ١بعــذ اْتٗــا ٤ايــذٚاّ
ايشمس.ٞ

د-

تفع" ٌٝايظـاع ١املشْـٚ ، "١ايـيت تعـين ايظـُاح ملـٔ ٜشغـب َـٔ املـٛظفني بايتـأخش طـاع١
ٚاسذٜ ٠عٛض ٗا يف ْٗا ١ٜايذٚاّ ،بؼشٚط ٚضٛابط قذد َٔ ٠قبٌ اٱداس.٠

-ٙ

اطتدذاّ بصُ ١ايعـني ندٝـاس أَجـٌ يتكًٝـٌ أضـشاس املَ٬ظـَٚ ،١ـا قـذ ٜٓـتر عٓـ٘ َـٔ
أضشاس دظذ ١ٜقتًُ.١

تٛصٝات ايذساط:١
 َٔٚخ ٍ٬اطتعشاض ايٓتا٥ر ٚاملكرتسات ايظابك ١خًصت ايذساط ١إىل ايتٛصٝات
اٯت:١ٝ
.0

ايتأنٝذ عً ٢اطتُشاس اطـتدذاّ ايبصـُ ١يف ضـبط اؿطـٛس ٚاْصـشاف نْٗٛـا أسظـٔ
ايبذا ٌ٥يف ؼكٝل اْ٫طباط ايٛظٝف ٞيف دٚاّ ايعاًَني.

.7

ايتأنٝــذ عًــ ٢ضــشٚس ٠اطــتدذّ ادٗــض ٠ايبصــُ ١يف املشافــل ايــيت تتعًــل عٝــا ٠ايٓــاغ
ٚخــذَاتِٗ ايطــشٚسَ ١ٜجــٌ :املظتؼــفٝات ٚاملشافــل ايصــشَ ،١ٝشافــل ايتعًــ ،ِٝاملٓؼــآت
ا٭ََٓٚ ١ٝشافل ايطٛاسٚ ٨ايذفاع املذَْٚ ،ٞا ػابٗٗا.

.3

ايٓتٝذ ١ايعاَ ١يًذساط ١أثبتت ٚدٛد ع٬ق ١طشد ١ٜق ١ٜٛبني ايهفا ٠٤يف اطتدذاّ أدٗـض٠
ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚيف إثبات دٚاّ ايعاًَني ٚبني ايشٚح املعٓ ١ٜٛهلِ.

.2

ايتأنٝذ عًَ ٢شاعا ٠ايهفا ٠٤يف اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُ ١اٱيهرتْٝٚـ ١إثبـات ايـذٚاّ،
ٚايتشزٜش َٔ اٱخ ٍ٬بهفا ٠٤اطتدذاّ أدٗض ٠ايبصُٚ ،١ريـو بـا٫يتضاّ ايهفـا ٠٤ايـيت
فصًتٗا ْتا٥ر ايذساط.١

.2

ٜظتشظـٔ اؽــار إدــشا٤ات ساقٝــٚ ١سذٜجــٚ ١أنجــش ٚاقعٝــ ١يف ايتعاَــٌ َــع إثبــات نفــا٠٤
املٛظفنيٚ ،تكذٜشٖا عً ٢أطاغ سذـِ اٱلـاص ٚيـٝع بعـذد طـاعات اؿطـٛس اجملـشد،٠
َع إعطا ٤ايٛصٕ املٓاطب مل٪ػش ايتٛقٝع عً ٢ايبصُ.١

.6

جيب اْ٫تبا ٙإىل إٔ ايتٛقٝع َٔ خ ٍ٬ايبصُٚ ١سذ ٙئ ٜه ٕٛبذ ٬ٜسكٝكٝا يف ؼكٝل
اْ٫طـباط ايـزاتٚ ٞايشقابـ ١ايذاخًٝــ ،١بـٌ جيـب ايتدطـٝط يهٝفٝــ ١تعضٜـض ٚتُٓٝـ ١قُٝــ١
ايطُري اؿ ٞيف ْفٛغ ايعاًَنيٚ ،ايز ٜ ٟبٓ ٢أطاطا عًـ ٢اــٛف َـٔ اهلل َٚشاقبتـ٘ يف
اْ٫طباط ٚإتكإ ايعٌُ ٚؼظني اٱْتاز يذ ٣املٛظفني.

.2

عذّ ايشن ٕٛعً ٢اطتدذاّ ْعاّ ايبصُ ١فشدا يتفعٝـٌ َبـذأ املهافـأ ٠عًـ ٢اٱلـاص،
سٝح ٪ٜد ٟريو إىل ؽً ٞاٱداس ٠عٔ ٚظٝفتٗا يف غشغ ٚإرنـا ٤سٚح ايتٓـافع ٚاملبـادس٠
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ٚاٱبذاع ب ني املٛظفنيٚ ،إٔ ايشن ٕٛإىل َعٝاس اْ٫طـباط بـايتٛقٝع عًـ ٢أدٗـض ٠ايبصـُ١
َٓفشدا ٜكتٌ ريو نً٘.
.2

ٜظتشظٔ ايتفهري باطتدذاّ بصُ ١ايعني بذ َٔ ٫بصُ ١ا٭صبع ،ندٝاس أَجٌ
يتكً ٌٝأضشاس املَ٬ظَٚ ١ا قذ ٜٓتر عٓ٘ َٔ أضشاس دظذ ١ٜقتًُ.١

املشادع
-0

ابٔ َٓعٛس ،قُذ َهشّ ( ،)7113يظإ ايعشب  ،ايشٜاضَ :هتب ١ايشػذ.

-7

ايبذس ،ٟطاسم عبذاؿُٝذ(،)7110

ا٭طايٝب ايكٝادٚ ١ٜاٱداس ١ٜيف امل٪طظات

ايتعً ،١ُٝٝعُإ :داس ايفهش يًطباعٚ ١ايٓؼش ٚايتٛصٜع.
-3

ايبٝات، ٞقُٛد َٗذ ، )0992(ٟؼً ٌٝايبٝاْات اٱسصا ١ٝ٥باطتدذاّ ايربْاَر
ا٫سصا ، spss ٞ٥داس اؿاَذ يًٓؼش ٚايتٛصٜع ،عُإ – ا٫سدٕ

-2

اؾشٜظ ،ٞبذس قُذ( ،)7101ايشٚح املعٓٚ ١ٜٛع٬قتٗا باي ٤٫ٛايتٓع ُٞٝيًعاًَني
مبذًع ايؼٛس ٣ايظعٛدٚ َٔ ٟدْٗ ١عشِٖ  ،داَعْ ١اٜف ايعشب ١ٝيًعً ّٛا، ١َٝٓ٫
سطايَ ١ادظتري.

-2

اـفاد ،ٞابتظاّ دعفش( ،)7102ايع٬ق ١بني َتػري ،ٜٔػهٌ اْ٫تؼاس َٚعاٌَ
ا٫ستباط ،داَع ١بابٌ ،ايعشام.

-6

ايعطاض ،ٞطعٝذ بٔ عً ، )7102(ٞأطايٝب املٛظفني يف تعط ٌٝعٌُ ايبصُ،١
دشٜذ ٠ا٫قتصاد ١ٜايظعٛد ، ١ٜعذد اـُٝع ٜٓ 76اٜش (،صشٝف ١ايٝهرت)١ْٝٚ

-2

ايعطاض ،ٞطعٝذ بٔ عً ، )7106( ٞأمل ٜإِٔ ملٓعُاتٓا إٔ تذسى خطٛس ٠أدٗض٠
ايبصُ١؟  ،دشٜذ ٠ا٫قتصاد ١ٜايظعٛد ، ١ٜعذد اـُٝع  0دٜظُرب (،صشٝف١
ايٝهرت.)١ْٝٚ

-2

ايع٬غ ،عً ، )7102( ٞايبصُ ١بني املٛاطٓني ٚاـذَ ١املذْ ،١ٝدشٜذ ٠ايشأٟ
ايهٜٛت ، ١ٝايعذد( )(، 11 ،A0- 13889صشٝف ١ايٝهرت)١ْٝٚ

-9

ايهٓ ،ٟٛدعفش عً ٢بهش ( ،)0923اْ٫طباط املذسط ٞيف املشسً ١ايجاْٚ( ١ٜٛطاً٘٥
ٚأدٗضَ ٠تابع ١ؼكٝك٘) ،سطايَ ١ادظتري غري َٓؼٛس ،٠داَع ١أّ ايكش ٣املًُه١
ايعشب ١ٝايظعٛد.١ٜ
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املايهٖ ،ٞاػِ بٔ ساَذ ( ، )0277ايعٛاٌَ امل٪ثش ٠يف اْ٫طباط ايٛظٝف ، ٞدساط١
َٝذاْ ١ٝعً ٞا٫دٗض ٠اؿه ١َٝٛمبٓطكَ ١ه ١املهشَ ،١داَع ١املًو عبذ ايعضٜض .

- 00

املشػذ ،قُذ بٔ صاحل املشػذ( ،)7107ايبصُ ١اٯيٚ ١ٝع٬قتٗا بايبعذ ا٭َين
دساط ١تطبٝك ١ٝعً ٢قطاع اؾٛاصات باملًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ،١ٜداَعْ ١اٜف ايعشب١ ٝ
يًعً ّٛا ، ١َٝٓ٫سطايَ ١ادظتري .

- 07

املٛقع ايشمس ٞي ُٔٝطٛفت يٮْعُٚ ١ايربفٝات ( ، )7102فٛا٥ذ ْعاّ اؿطٛس
ٚايػٝاب بايصُ ١اٱيهرتwww.yemensoft.com ، ١ْٝٚ

- 03

ايٓؼیَؽ ،قُذ ( ،)7100بصُ ١اؿطٛس ٚاْ٫صشاف  ،دشٜذ ٠ايؼشم ا٭ٚطط ،
ايعذد  071اـُٝع  16ر ٚاؿذ 0237 ١ھ ْٛ 3فُرب (،صشٝف ١ايٝهرت.)١ْٝٚ

- 02

أب ٛايٓصشْ ،ذ ،٣ب ،ٍ٬ملٝع ٚآخش ،)7102(ٕٚايبصُ ١ايب٬طتٝه ١ٝأسذخ ٚطاٌ٥
ايتٗشب َٔ ايذٚاّ ،دشٜذ ٠اْ٫با ٤ايهٜٛتٜٛ72 ،١ٝي(، ٛٝصشٝف ١ايٝهرت)١ْٝٚ

- 02

خٓذ ،ٞصنشٜا( )7102أخ٬قٝات ايعٌُ ،اْ٫طباط ايٛظٝف ،ٞدشٜذ ٠اخباس اـًٝر
ْٛ 02فُرب

- 06

سػاد ،ل ،)7102( ٤٬ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚؼفغ اؿكٛم ٚتٗذد ايصش ،١دشٜذ٠
اؿٝا ،٠دذ (، ٠ايٓظد ١اٱيهرت)١ْٝٚ

- 02

طعٛد ،بظُ ، )7102(١ايبصُ ١اٱيهرت ١ْٝٚبني اٱْتادٚ ١ٝايفظاد  ،دشٜذ ٠ايؼاٖذ
ايهٜٛت 72 ،١ٝاغظطع (صشٝف ١ايٝهرت)١ْٝٚ

- 02

ػانش ،مجاٍ قُذ( ، )7112املشػذ يف ايتشً ٌٝا٫سصا ٞ٥يًبٝاْات باطتدذاّ
، spssايذاس اؾاَع ١ٝا٫طهٓذس ،١ٜمجٗٛسَ ١ٜصش ايعشب7112،١ٝ

- 09

عاصْ ،ٞاٜف عً، )7119( ٞايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني ٚاٱْتاد ،١ٝدساطَٝ ١ذاْ ١ٝيف
 ايؼشن ١ايعاَ ١يًصٓاعات ايٓظٝذ ١ٝيف اؿً ،١اجملً ١ايعشاق ١ٝيًعً ّٛاٱداس، ١ٜداَع ١بابٌ ايعذد .72

- 71

عبذ ايفتاح ،سميا( ، )7100ايبصُ ١اٱيهرتٚ ١ْٝٚط ١ًٝيطبط دٚاّ املٛظفني،
دشٜذ ٠ايبٝإ اٱَاساتٜٓ 01 ١ٝاٜش (صشٝف ١ايٝهرت)١ْٝٚ
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عبذ ا جملٝذَٓ ،اٍ عبذ اؿُٝذ ( ، )7100ايع٬قات اٱْظاْٚ ١ٝتأثريٖا يف ؼظني
ا٭دا ٤املٓعُ ،ٞدساط ١اطتط٬ع ٘ٝؼً ً٘ٝٝيف ػشن ١ابٔ َادذ ايعاَ ،١املعٗذ
ايتكين ايبصش.٠

- 77

عط ،١ٝقُذ ْاد ،)7107( ٞتطٜٛش أدا ٤اؾاَعات ا٭ًٖ ١ٝاي ١ُٝٓٝيف ضَ ٤ٛباد٨
اٱداس ٠ا٫طرتاتٝذ ، ١ٝسطاي ١دنتٛسا ٙغري َٓؼٛس ،٠أنادمي ١ٝايظٛدإ يًعً.ّٛ

- 73

عُاس ،قُٛد إمساع )0999( ٌٝتعً ِٝب ٬عكاب (ايجٛاب ٚايعكاب يف ايرتب،)١ٝ
ايشٜاض :داس عامل ايهتب ،املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد.١ٜ

- 72

َاسػٌ ،بٝرت( ، )7113طشم اعذاد املؼشٚعات ايبشج ، ١ٝتشمج ١تٝب تٛب ـذَات
ايتعشٜب ،داس ايفاسٚم يًٓؼش ٚايتٛصٜع ايكاٖش ،٠مجٗٛسَ ١ٜصش ايعشب7113،١ٝ

- 72

َكذٜؽْ ،ض ، )7101( ١ٜٗأُٖ ١ٝأطًٛب املعا ١ٜٓيف ايذساطات اٱسصا ،١ٝ٥دساط١
تطبٝك ١ٝس ٍٛاؿٛنُ ١يف اؾاَع ١اؾضا٥ش َٔ ، ١ٜخ ٍ٬طرب يٰسا ،٤داَع١
فشسات عباغ – ططٝف -
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