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أث� اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة وف� ن���ة ق��ل ال�ق��ة على �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في 

  ال��س�ات العامة األردن�ة

  

  هرات� ذی� ال��ش

  

  ال�ل��

العامة  أث� اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة وف� ن���ة ق��ل ال�ق��ة على �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في ال��س�ات

األردن�ة ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى ال�ع�ف على أث� اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة وف� ن���ة ق��ل ال�ق��ة على �فاءة 

إدارة ال��ارد ال����ة في ال��س�ات العامة األردن�ة، ول��ق�� أه�اف ال�راسة ت� ت���� اس��انة لغ�ض ج�ع ال��انات، وت��ن 

م� م���ع %) 12.93(اس��انة صال�ة لل��ل�ل أ� ما ن���ه) 150(وت� اس��جاع  اً م��ف) 1160(م���ع ال�راسة م� 

ل��ل�ل ال��انات، وق� ت�صل� ال�راسة إلى م���ع م� ) SPSS.16(اس���م� ال�زمة اإلح�ائ�ة للعل�م االج��ا��ة . ال�راسة

ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة و�فاءة إدارة ال��ارد إن ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ن�� :ال��ائج �ان أه�ها

ح�� �ارد ال����ة �فاءة إدارة ال�في ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة وج�د أث� أل�عاد .جاءت ب�رجة م�تفعةال����ة 

ال����� على ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة وت�صي ال�راسة ���ورة .�فاءة إدارة ال��ارد ال����ةم� ال��ای� في %) 56.2(تف��

ال�ي ت� اس���امها في ال��س�ات العامة األردن�ة م� خالل ال�سائل ال����ل�ج�ة ال��ی�ه وال����� على تق��� أف�ل ال�عل�مات 

خ�اء ال�ي ت��ث أث�اء الع�ل في تقل�ل األوال�ي ت��� م� ات�اذ الق�ار ال��اس� و تع�ل على  ،اجها ال���ف��ال�ي ���

  .ال��س�ة

 .ردن�ةن�� معل�مات ال��ارد ال����ة، ن���ة ق��ل ال�ق��ة، ال��س�ات العامة األ:  ةال�ل�ات ال�ال

  

Abstract 
The impact of the use of human resources information systems according to the theory of 
acceptance of technology on the efficiency of human resources management in Jordanian public 
institutionsThe aim of this study was to identify the impact of the use of human resources 
information systems according to the theory of acceptance of technology on the efficiency of 
human resource management in Jordanian public institutions. To achieve the objectives of the 
study, a questionnaire was developed for the purpose of collecting data. The study community 
consisted of 1160 employees, (12.93%) of the study population. The Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS.16) was used to analyze the data. The study reached a number of results, 
the most important of which were1. The perceptions of managers in Jordanian public institutions 
towards human resources information systems and the efficiency of human resources 
management were high.2. There is an impact of the dimensions of human resources information 
systems in the efficiency of human resources management, where 56.2% of the variation in the 
efficiency of human resources management is explained.The study recommends focusing on 
human resource information systems that have been used in Jordanian public institutions 
through modern technological means and focus on providing the best information needed by the 
beneficiary, which enables the decision making and reduces errors that occur during work in the 
institution. 
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  :ال�ق�مة

ع� ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة واح�ة م� ال��� القادرة على ج�ع ومعال�ة وت����، وحف� ال��انات، تُ 

وال�عل�مات ال�ي ���اجها م���و الق�ارات لل��ام �ال��ائف اإلدار�ة �افة، م� ت���� وت���� وت�ج�ه ورقا�ة، وعلى م�االت 

امة وال�اصة نقلة ����ة في أن��ة ال�عل�مات، ت��ل� �اس���ام ال�اس� الع�ل في ال����ة �افة، ح�� شه�ت ال����ات الع

وق�اع� ال��انات وش��ات االت�ال، �اإلضافة لل�سائل ال����ل�ج�ة األخ�� ال�ي ساه�� في وج�د ن�ام معل�مات �ع��� ���ل 

  . أساسي على اس���ام ال�اس�

ف�ائ� ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة �أن ه�اك م���عة م� ) Mashhour, & Zaatreh, 2008(و���� 

اس���ار ال��رد ال�عل�ماتي في ال����ة وال����ة على �افة ال�عل�مات ف�ها، ور�� ج��ع األ��اف ال����ة لل�عل�مات : أه�ها

االت داخل داخل ال����ة ب�ح�ة األم� وات�اذ الق�ار، والق�رة على ت�ادل وت�ارك ال�عل�مات وال��اور ع�� ال���ات واالت�

واق��اح ب�ائل في  ،ال����ة وخارجها وعلى ال����� العال�ي، والق�رة على ال����� وال���� لل���ق�ل ض�� اح��االت م�روسة

حالة وج�د خلل في ت�ف�� ال��� وت�قع اح��اجات ال����ة ال���ق�ل�ة ال�ف�لة ب��ق�� األه�اف، وال��اع�ة في إت�ام ال�هام 

ن م� أه� ما أ) Sajady, et.al, 2010(و���� . قل م� الق�� ال����ةد أع��ك�� و ب�ق� أس�ع و�فاءة أل�ات اإلدار�ة الع�

تق�م �ه ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ه� ت�ف�� ال�عل�مات ال��ور�ة ل�ل م����ات ال����� ع� حال�ها ال�ال�ة وال�ا�قة، 

ى اإلجا�ة على أس�لة إس��ات���ة �لها، ووضعها معًا ����قة ت�اع� علوال���� ع� ���� ت���ع ه�ه ال�عل�مات، حف�ها، ت�ل

ال���لفة في  ول�ل� ���� ل��ام ال�عل�مات اإلدار�ة تأم�� االت�االت ال�ائ�ة ب�� األق�ام واإلدارات .ت�����ة وت�ف���ة مه�ة

�ضع ال��� ق���ة ، ���ا ی�عل� ب���ا ب��ها ال����� ال�ح�ة االق��اد�ة م� خالل م���عة ال�قار�� ال�ال�ة ال�اخل�ة ح�ى ����

، )اإلس��ات���ة األه�اف ال��غ�ل�ة وت�ض�ح م�� م�اه�ة �ل إدارة أو ق�� في إم�ان�ة ال��اه�ة في ت�ق�� األه�اف(األجل 

�ف�� �ل وال�قا�ة على ع�ل�ة ت ،األجل والق���ة األجل و���� أن ی��ح ذل� م� خالل ال��اع�ة في إع�اد ال��ازنات ال���لة

  .)O'Brient, 2002(م�ها 

�ع��� ن�اح ال����ات ���ل ���� على الق�� العاملة ال�ي تع�ل بها، وذل� ألن ال�ع�فة وال�هارة والق�رات ت��ع و 

أساسًا م� أع�اء ال����ة، وت��ل قاع�ة ال�ع�فة األساس ل����� و�ع�اد ال�فاءات في ال����ة، وهي ال�ي ت�علها م����ة ع� 

  ). 2007ب�ن��ي، (��ـا تع�ى تق�ی�ًا ل�� الع�الء  م�اف��ها

وخ��صًا في م�ال  ،وتق�م ال�����ات ال���لفة في العال� ��ه�د جادة ل����� م��جات ال���ر العل�ي وال����ل�جي

م� ال����ات العامة وال�اصة  اً في ه�ا ال��ال أن ����  )Armstrong, 2006(ال�عل�مات ل����� وت���� أدائها و���� 

ن��� في ت��ي واس���ام وسائل ال����ل�ج�ا ال��ق�مة في ���� م� األن��ة ال�ي مارس�ها م�ل اإلن�اج، وال�عل�� وال��ر��، 

��ا واس��اع� م� خالل ذل� ت�ق�� م�ات� م�ق�مة في م�ال ال���عات واألر�اح وال�ه�ة والق�رة ال��اف��ة،  ،وال��انة، وغ��ها

األداء ال���في ت���� تفاص�ل أساس�ة ع� األداء لل��ائف ال���لفة و���غ دائ�ة وفعالة ت����م ق�ل أو أث�اء أداء  م�ع�ات

ال�ه�ة، وعل�ه فإن ت��ر ت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت جعل م� ال���� أل� م���ة أن تع�� ال�ف��� في ��� م���اتها 

  .ه�ه ال��� إلى ع�الئهاوخ�ماتها، وال���قة ال�ي ت�قل بها 

� قاع�ة ب�انات �م� خالل ت�ف ،ال��ارد ال����ةإدارة �فاءة تلع� دورًا مه�ًا في  ن ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةإ

ال��ارد  ت�ق�� ال��امل وال����� ب�� م��لف أق�ام ووح�ات إدارة �سهامها في، و ت��ف� �ال�عل�مات ال�ه�ة ح�ل العامل��

واألف�اد العامل��، و��� األف�اد العامل�� مع �ع�ه�  اإلدارة وم�اع�تها على ت�ق�� ال�فاه� ب�� ،واإلدارات األخ��  ال����ة

م� رقا�ة العامل��، وتق��� أدائه� ومع�فة م�� ال���ر في إدارة ال��ارد ال����ة، ف�ًال ع�  اإلدارة ف�ًال ع� ت���� ،�ع�اً 
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في ال����ة، وم�� إسهام تل� األن��ة  ال��ارد ال����ة ال�ي ت��ث في إدارة ال�غ��ات وال���رات تل� األن��ة في اك��افدور 

  .)2007ال���ا�، (م� اإلع�اد ل��اجهة تل� ال�غ��ات �ق�ة  اإلدارة في ت����

، ت���ل في ال��ائف األول�ة ال�ي ت��ل ت�ل�ل )Legge, 2004:11(و�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة ��ا أوض�ها

في ت���� أن��ة ال��اف�، الع�ل، واالخ��ار وال�ع���، وت���� ���ل األج�ر، ث� یل�ها م���عة ال��ائف ال�ان��ة ال����لة 

وال����لة  ،وتق��� األداء، وال��ر��، وت���� ال��ار ال���في، وفي نها�ة اله�م تأتي ال��ائف ال��اع�ة إلدارة ال��ارد ال����ة

  .في العالقة مع ال�قا�ات، وأم� وسالمة العامل��، وساعات وج�اول الع�ل

في ال��اف�ة  �ارزاً  ة في ت���ها ع� ال����ات األخ��، وُتع� ع���اً و�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة ت�ع� ق�ة أ� م���

، أولها الع�ل�ة ةت��ا�� مع ع�د م� ال��اور ال�ئ�� ،ال����ة، ��ا ی�ج� على م���ات األع�ال االه��ام ب��اء ثقافة ت�����ة

ت�ف�� ال��امل ال�����ي واالت�االت على و  ،ت��أ �األه�اف ورس� ال��� اإلس��ات���ة ،اع��ار أنها م�ل� أساسي اإلدار�ة على

 ،����ل في العامل�� �اع��اره� الق�ة ال����ة لألن��ة والع�ل�ات ال���لفةفأما ال���ر ال�اني  ،كافة ال�����ات اإلدار�ة وال��اد�ة

 ،��عل ال��اس ،ال�ي ت�اه� في خل� م�اخ ب��ي، وف�ق الع�ل ،األدوار ال�ل���ة لل��ار�ة في الق�ارات �ت�� علىوال�ي ت

  ). Wirtz, et., al, 2008(ول�ة� و��اع� على االب��ار و���ي اإلح�اس �ال��

  :م��لة ال�راسة

ال�ي  ،لق� أص��� حاجة ال�����ات ل����� �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة م�ل�ًا ُمِلّ�ًا ومه�ًا خاصًة ل�ل� ال�����ات

س���ار��ها في ب��ة م�غ��ة؛ إذ ت�اجهها ت���ات م���دة ت��ل� م� اإلدارة العل�ا ّ���� في األداء، وال��اف�ة على ات�عى إلى ال

س��ات���ات ت���� مع ه�ه ال����ات ل��ق�� أه�اف ال����ة �األسل�ب ال�اجح، ون��ًا لل�غ�� ال���ع وال����د و� ت��ي س�اسات،

ال���ی� في أسال�� الع�ل، ال�� ب�وره ی��ل� ال��اخ في ب��ة الع�ل، فإنه ی��ج� على اإلدارة العل�ا ت�ف�� ف�ص ال���ی� و 

  .ال��ي ال��اس� في ال����ة

وت��اج ال����ات إلى ال����� وال�غ��� ���ل ی�اك� ال����� وال�غ��� ال����� وال���ارع في ب��ة األع�ال، األم� 

ت���� ن�� ال�عل�مات له  ل����ة؛ ذل� أنّ ال�� ��علها أك�� حاجة إلى ت���� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات في ت���� أداء ال��ارد ا

م� خالل ت���� اإلم�انات العقل�ة وال�هارات  ،ال�ي ت�ع�� على ال����ة وت���ها، الع�ی� م� ال��ا�ا اإل��اب�ة والفّعالة

ل���ن�ا  ،توت�ادل ال��ارب وال���ا ،ال�ل���ة في حل ال���الت، ��ا ت�ّ�� األف�اد م� ال��ار�ة وتقاس� ال�عارف ���ا ب��ه�

وعلى االس��ا�ة ل���� ال��اف�ة، وح�ى ی��ق� ذل� ال ب� م� ت���� س�اسة ت�����ة  ،أك�� ق�رة على ات�اذ الق�ار ال�ائ�

وت���� ت���� �ال����� وال��اءة في ات�اذ الق�ارات،  ،ال�ي ت��ع� ع� ال��اب�ة والغ��ض ،واض�ة إلدارة ال��ارد ال����ة

��ی� وال�ع�فة ال�امة �الع�ل وم��ل�اته، وال����� على ت��ي س�اسات ت�����ة في ت���� الع�ل، س�اء وال�عي ن�� اإلب�اع وال�

كان ذل� على صع�� األن��ة والق�ان�� وال����عات، أو على صع�� الع�ل واله��ل ال�����ي وال��مات ال�ق�مة وال��اسات 

ما أث� اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة على : ��اؤل ال�اليل�ا فإن م��لة ال�راسة ت���ل في اإلجا�ة على ال. ال���عة

    ؟ال��س�ات العامة األردن�ة كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة في 

  :أس�لة ال�ارسة 

  ت�عى ال�راسة لإلجا�ة ع� األس�لة ال�ال�ة

  ال��ارد ال����ة ؟ ن�� ن�� معل�ماتت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ما هي : ال��ال األول

  ن�� �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة؟ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ما هي : ال��ال ال�اني

                          : أه��ة ال�راسة

  :ت���� ه�ه ال�راسة أه���ها م� خالل
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ال��ی��� في ال��س�ات العامة وه� ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة في  ،ك�نها ت���ق إلى َأح� ال�فا��� ال������ة. 1

وال�� ُ�ع� م� ال��ض�عات ال�ه�ة في الف�� اإلدار� ال��ی�، ��نه م��رًا هامًا م� م�ادر �قاء ال����ة  ،األردن�ة

�� ��فاءة إدارة ال��ارد ال�ي ته ،ود���م�ها، خاصة في ال��س�ات ال�ي ت�عى ِإلى َت��َّي إس��ات���ة اإلدارة ال��ی�ة

  .ال����ة

ه أن�ار ال��راء وصانعي الق�ار في . 2 إلى أه��ة ت��ي ن�� ال��س�ات العامة األردن�ة ك�ل� فِإن ه�ه ال�راسة ���� َأن ت�جَّ

  .���ة تع���ها ��نها ت�اع� في ت���� م���� أداء ال��ارد ال����ة ،ال�عل�مات اإلدار�ة

إغ�اء ال����ة الع���ة ���ض�ع ق� ���ى �اه��ام ال�اح��� وال��ارس��، و�ع� نق�ة ان�الق ت�ه� ه�ه ال�راسة في . 4

  .ل�راسات أخ�� 

  :أه�اف ال�راسة 

  :ته�ف ه�ه ال�راسة إلى ما یلي

ال��ی��� في ال��س�ات أث� اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة على �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في ال�ع�ف على  -1

 .األردن�ةالعامة 

 .ن�� معل�مات ال��ارد ال����ةن�� ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ال�ع�ف على  -2

 . �فاءة إدارة ال��ارد ال����ةن�� ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ال�ع�ف على  -3

ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة اس���ام  تق��� ت�ص�ات اس��ادًا إلى ن�ائج ال�راسة ت�اع� م���� الق�ارات على ت��ي -4

 .ه��ام ��فاءة إدارة ال��ارد ال����ةاالك��هج ��ه� في ن�اح ال����ات ل����� م���� 

  :ف�ض�ات ال�راسة

  :ل��ق�� ه�ف ال�راسة قام� ال�راسة ب����� الف�ض�ات ال�ال�ة

�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ��اب�ة ب�� عالقة إی�ج� : الف�ض�ة األولى 

   .�فاءة إدارة ال��ارد ال����ةفي ) مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

�دراك سه�لة و  الفائ�ة م� ال��ام، إدراك(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ��اب�ة ب�� عالقة إی�ج� : الف�ض�ة ال�ان�ة 

�فاءة إدارة م� أ�عاد ُ�ع� ك إن�اج�ة العامل��في ) مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال��ارد ال����ة

�دراك سه�لة و  م� ال��ام،إدراك الفائ�ة (ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ة ب����اب�عالقة إ ی�ج� :الف�ض�ة ال�ال�ة

�فاءة إدارة ال��ارد م� أ�عاد ُ�ع� ك ت���� ال�ق�في  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال����ة

�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب��  عالقة إ��اب�ة ی�ج�: الف�ض�ة ال�ا�عة

�فاءة إدارة ال��ارد م� أ�عاد ُ�ع� ك ج�دة ال��مةفي  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال����ة

�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب�� ة��اب�عالقة إی�ج� : الف�ض�ة ال�ام�ة

�فاءة إدارة م� أ�عاد ُ�ع� ك ت���� ال��ال��في  )مة ال�عل�مات في ال��امءمالو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال��ارد ال����ة
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  :م�ه��ة ال�راسة 

وذل� ل��اس��ه ألغ�اض ال�راسة، ف�� ح�� ال��هج ال�صفي اع���ت ال�راسة على  ؛ت�اع ال��هج ال�صفي ال��ل�ليت� ا

األدب�ات وال��اجع ال�ي ت�اول� م�ض�ع ال�راسة، وت� إع�اد أداة ت��اس� وأغ�اض ال�راسة ل��اس أث� اس���ام ن�� معل�مات 

  .العامة األردن�ةال��ی��� في ال��س�ات ال��ارد ال����ة على �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في 

، وفقًا م�ی�اً ) 1160(وال�الغ ع�ده� ال��س�ات العامة األردن�ة ی���ل م���ع ال�راسة في م���ع العامل�� في  :م���ع ال�راسة

  ).م2016، ال��س�ات العامة األردن�ة(، )15/11/2016(لإلح�اءات ال�س��ة ال�ادرة ب�ار�خ 

وق� ت� ت�ز�ع  ،ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ةم� ج��ع %) 20(ت��ل  ،خ� ع��ة ع��ائ�ة ����ةت� أ :عّ��ة ال�راسة

اس��انة لع�م صالح��ها لل��ل�ل، و��ل� ) 16(اس��انة، وق� ت� اس��عاد) 166(على ع��ة ال�راسة، اس��جع م�ها اس��انة )232(

وهي  ،م� م���ع ال�راسة%) 12.93(�هم� ع��ة ال�راسة، وما ن��%) 64.7(اس��انة ت��ل ما ن���ه )150(خ�ع� لل��ل�ل

  .ن��ة مق��لة ألغ�اض ال��� العل�ي

  )1(ج�ول رق� 

  ت�ز�ع أف�اد ع��ة ال�راسة ح�� ال��غ��ات ال����ة

  ال�ق�  ال��غ��  الف�ة  ال���ار  ال���ة ال����ة

  1  الع��  س�ة فأقل 25  25  16.7%

  س�ة 35أقل م� -س�ة 25  34  22.7%

  س�ة 45 أقل م� -س�ة 35  60  40.0%

  س�ة فأك�� 45 31 20.7%

  2  ال��هل العل�ي  ثان��ة عامة ف�ا دون   6  4.0%

  دبل�م م��س�   19  12.7%

  ��ال�ر��س  110  73.3%

  دراسات عل�ا 15 10.0%

  3  م�ة ال��مة  س��ات فأقل 5  17  11.3%

 10أقل م�  - س��ات 5  29  19.3%

  س��ات

  س�ة 15أقل م� -س��ات 10  65  43.3%

  س�ة فأك�� 15 39 26.0%

ال�ورات ال��ر���ة في   دورة واح�ة    37  24.7%

  ال��ام

4  

  دورت��    55  36.7%

  ثالث دورات فأك�� 58 38.7%

  5  ال��ع االج��اعي  ذ��  98  65.3%

  أن�ى 52 34.7%

أعلى ن��ة ) س�ة 45أقل م�  - س�ة 35(في ما ی�عل� ���غ�� الع�� فق� اح�ل� الف�ة الع���ة ) 1(��ه� م� ال��ول رق� 

م� أف�اد ع��ة ال�راسة، وهي ن���ة %) 22.7(ب���ة) س�ة 35أقل م�  -س�ة 25(یلي ذل� الف�ة الع���ة %) 40(ب�اقع 
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في ح�� بلغ� ن��ة ال����ث�� ض�� الف�ة  ،%)20.7(ب���ة) س�ة فأك�� 45(م����ة، وجاء في ال��ت�ة ال�ال�ة الف�ة الع���ة

  %).16.7(ب���ة) س�ة فأقل 25(الع���ـة 

م� ال�اصل�� على درجة ال��ال�ر��س،  %)73.3(فق� وج� أن  ،و�ال���ة ل��غ�� ال��هل العل�ي ألف�اد ع��ة ال�راسة

م� ح�لة دبل�م م��س� وثان��ة عامة، وه�ا م�ش� على ارتفاع ن��ة ح�لة ال�هادة ال�ام��ة األولى م� %) 12.7(مقابل 

  . ال��س�ةالعامل�� في 

، یلي ذل� )س�ة 15أقل م�  - س��ات 10(م� ال����ث�� م�� ت��اوح خ��ته� م� الف�ة%) 43.3(ك�ا وج� أن 

ن وجاء في ال��ت�ة ال�ال�ة ال����ث� م� أف�اد ع��ة ال�راسة، %) 26(ب���ة) س�ة فأك�� 15(ال�ی� تقع م�ة خ�م�ه�  ،ن � ال����ث

 )س��ات فأقل 5(، وأخ��ًا جاءت ف�ة ال���ة %)19.3(ب���ة) س��ات 10أقل م�  -س��ات 5(ال�ی� تقع م�ة خ��ته�

  %).11.3(ب���ة

ن ال�ی� ح��وا دورت�� ت�ر������ یلي ذل� ال����ث�  ،م� ال����ث�� ثالث دورات فأك��%) 38.7(ك�ا وج� أن 

  %).24.7(ب���ة )دورة واح�ة(م� أف�اد ع��ة ال�راسة، وأخ��ًا جاءت ف�ة %) 36.7(ب���ة

و���� تف��� ذل� %). 34.7(، في ح�� جاءت ن��ة اإلناث%)65.3(ی�عل� �ال��� فق� ش�ل ال���ر ما ن���ه و���ا 

ت��ل� م�ه�دات ذه��ة عال�ة، وت��ل� ف��ات زم��ة ���لة  �ة،ن��ًا ألن مع�� األع�ال ال�ي �ق�م بها ال���ر ذات ���عة مه�

ة ال���ر في ه�ه األع�ال، �اإلضافة إلى ما �ف�ضه ال����ع األردني م� الع�ل؛ ل�ل� فإنها ت���� �ارتفاع ن�� ن�ازوم��لة إل

  .إذ ت���� م�االت ع�ل ال��أة في الق�اع ال����� وال��ي ،عادات وتقال�� في خ�وج ال��أة للع�ل

  :أداة ال�راسة 

� ت�ّ�ن� االس��انة م� ثالثة تّ� ت���� اس��انة ال�راسة اع��ادَا على اإل�ار ال���ّ� وال�راسات ال�ا�قة في ال��ض�ع، وق

  : أج�اء

ال���، والع��، (و���ّ�� ال�عل�مات ال�عّ��ة ع� خ�ائ� عّ��ة ال�راسة، ��قًا لل��غّ��ات ال���غ�ا��ة وهي : ال��ء األول

  ).وال��هل العل�ي، وال���ة، وال����� ال���في، وال�ورات ال��ر���ة في ال��ام

فق�ة ت��� م�غ�� ال�راسة ال���قل ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة، وت� ��ل� ت���� ه�ا ) 23(و����ن م� : ال��ء ال�اني 

و�����  ،، ون���ة ق��ل ال�ق��ة)2008؛ ���ان، العاني، 2010؛ ال�ف���، 2010ال��سف، (ال��ء �االع��اد على 

، إدراك سه�لة اس���ام ال��ام وت��له )6- 1(وت��له األس�لة  ،إدراك الفائ�ة م� ال��ام: ه�ا ال��ء ال��غ��ات ال�ال�ة

  ).23- 18(وت��له األس�لة ،مة ال�عل�مات في ال��ام، مالء)17- 12(، �فاءة العامل�� وت��له األس�لة )11-7(األس�لة 

ال��ء  ، وت� ��ل� ت���� ه�ا)كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة(ت��� م�غ�� ال�راسة ال�ا�ع  ،فق�ة) 26(و����ن م� : ال��ء ال�ال�

، و����� ه�ا )، ون���ة ق��ل ال�ق��ة2005؛ ال��اصات، 2008؛ الف�ا وال���ي، 2010الع���، (�االع��اد على دراسة 

، ج�دة ال��مة )37-30(، ت���� ال�ق� وت��له األس�لة )29- 24(وت��له األس�لة  ،إن�اج�ة العامل��: ال��ء ال��غ��ات ال�ال�ة

  ).49-44(ال��ال�� وت��له األس�لة ، ت����)43-38(وت��له األس�لة 

ت���� دائ�ًا، وت���� غال�ًا، وت���� (م����ات هي ة، وح�دت ����)ل���ت ال��اسي(وت� ت���� اإلجا�ات وف� م��اس

) ال ت���� إ�القاً (على)1(، ���� ی�ل ال�ق�)5- 1(، وأع��� اإلجا�ات أرقامًا م�)أح�انًا، وت���� نادرًا، وال ت���� أب�اً 

  ).ت���� دائ�اً (على) 5(وال�ق�) ت���� غال�اً (على)4(وال�ق�) ت���� أح�اناً (على)3(وال�ق�) ت���� نادراً (على)2(�وال�ق

  :ص�ق األداة 

م����� م� أسات�ة اإلدارة ال������، وأع�اء ه��ة ال��ر�� في ال�امعات األردن�ة، ) 7(لق� ت� ع�ض االس��انة على 

��انة، ولق� ت� األخ� ��ل���اته�، و�عادة ص�اغة �ع� الفق�ات، و�ج�اء ال�ع��الت مة فق�ات االسمالءلل��ق� م� م�� 
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ال��ل��ة، على ن�� دق�� ��ق� ال��ازن ب�� م�ام�� االس��انة في فق�اتها، وف�ًال ع� ذل�، فق� ج�� ع�ض االس��انة على 

وعّ��وا ع� رغ��ه�  ،الس��انة�ال����ث�� ل ��اد�ةم��فًا م� خارج ع��ة ال�راسة، �غ�ض و��اس االع) 25(ع��ة اخ��ار�ة ق�امها 

  .في ال�فاعل مع فق�اتها، م�ا أك� على ص�ق األداة 

  :ث�ات ال�قای�� في الع��ة االس��ال��ة

ل�رجات ) test-retest(ج�� ال�أك� م� ث�ات ال�قای�� في الع��ة االس��ال��ة ����قة االخ��ار و�عادة االخ��ار 

م���ثًا م� خارج ع��ة ال�راسة، ) 25(م��نة م�  ،وذل� ب��ز�عها على ع��ة اس��ال��ة ،)reliability(و ال��ات ال��ق أ

، ح�� ج�� اس���اج معامل ال��ات، لألداة ���غ�ها )���قة االخ��ار و�عادة االخ��ار(و�فارق أس��ع�� ب�� م�تي ال����� 

  :اآلتي) 2(��ائج ��ا هي م�ض�ة في ال��ول م� أ�عاد ال�راسة، و�ان� الُ�ع� ال�هائ�ة ال�ل�ة، ول�ل 

  

  )2(ج�ول 

  م� أ�عاد ال�راسةُ�ع� ���ة معامل ال��ات لالت�اق ال�اخلي لألداة ��ل و�ل 

ت�ل�ل   ُ�ع� ال  ال�ق�

  الفق�ات

  معامل ال��ات

Test-Retest  Alpha  

 0.90  0.86  6- 1  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 1

  0.87 0.89  11- 7  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 2

 0.89 0.92  17-12  كفاءة العامل�� 3

  0.82 0.90  23-18  مة ال�عل�مات في ال��ام مالء 4

 - -  23- 1 ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة 4- 1

  0.84  0.87  29-24  إن�اج�ة العامل�� 1

  0.86  0.88  37-30  ت���� ال�ق� 2

  0.86  0.89  43-38  ج�دة ال��مة 3

  0.85  0.87  49-44  ال��ال��ت����  4

  -  -  49-23  كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة  4- 1

  

  :ال�عال�ة اإلح�ائ�ة 

ال���ارات وال��� ال����ة، (لإلجا�ة ع� أس�لة ال�راسة واخ��ار ص�ة ف�ض�اتها ت� اس���ام أسال�� اإلح�اء ال�صفي 

اخ��ار معامل ت��� ال��ای�، وال��ای� ال����ح وت�ل�ل االن��ار (وال��ل�لي ) ال���س�ات ال��اب�ة، واالن��افات ال���ار�ة

و���ا یلي ع�ض لألسال�� ). SPSS.16(، وذل� �اس���ام ال�زمة اإلح�ائ�ة )ال��ع�د، وت�ل�ل االن��ار ال��ع�د ال���رج

  :اإلح�ائ�ة ال�ي س�ف ت����م

� ل�صف خ�ائ� اف�اد ع��ة ال�راسة، وذل) Descriptive Statistic Measures(م��اس اإلح�اء ال�صفي . 1

على ال���ارات وال��� ال����ة، ل�صف خ�ائ� ع��ة ال�راسة، وال���س�ات ال��اب�ة، واالن��افات  اع��اداً 

ن�� ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة، و�فاءة إدارة ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ال���ار�ة ل�ع�فة 

  .ال��ارد ال����ة

واخ��ار ال��ای� ) VIF) (Variance Inflation Factory( ت� اس���ام اخ��ار معامل ت��� ال��ای� .2
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ب�� ال��غ��ات ال���قلة، واخ��ار ) Multicollinearity(لل�أك� م� ع�م وج�د ارت�ا� عاٍل  )Tolerance(ال����ح

). Normal Distributions(ال���عي وذل� لل�أك� م� أن ال��انات ت��ع ال��ز�ع) Skewness(معامل االل��اء 

وت� ) ت�ز�ع مع��ل، م��س� صف�، ت�ای� ثاب�، اس�قالل�ة األخ�اء( وت� ال�أك� م� ال��و� األر�ع في االن��ار وهي 

الخ��ار صالح�ة ن�اذج ال�راسة وتأث�� ) Multiple Regression Analysis(اس���ام ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د 

 Stepwise Multiple(ده على ال��غ�� ال�ا�ع وأ�عاده، وت�ل�ل االن��ار ال��ع�د ال���رج ال��غ�� ال���قل وأ�عا

Regression Analysis (الخ��ار دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في معادلة ال���� �ال��غ�� ال�ا�ع.  

  

  :أن��ذج ال�راسة

  )1(ال��ل رق� 

  ن��ذج ال�راسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :ال��علقة �ال�راسةال�ع��فات اإلج�ائ�ة 

وذل�  ،ه� ال��ام ال�� ی�ود اإلدار��� �ال�عل�مات الالزمة ألداء ع�له�: ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة: ال��غ�� ال���قل. أ

 & Ryker؛ 2008؛ ���ان، العاني، 2010؛ ال�ف���، 2010ال��سف، (  أن �ق�م ��عال�ة ال��انات ال��خلة إل�هُ�ع� 

Nath, 2010 ؛Khazanchi, 2005 (ح�� ت� اس���ام األ�عاد ال�ال�ة:  

 .ع� اس���ام ال��ام �� بها م�� مع�فة الف�ائ� ال�ات�ةو�ق: دراك الفائ�ة م� ال��ام إ - 1

و�ق�� ��ه�لة اس���ام ال��ام سه�لة تعل�ه وسه�لة ال�فاعل معه و�م�ان�ة ال�ص�ل : إدراك سه�لة االس���ام في ال��ام  - 2

  .هإل�

وم�� ق�رته� على ت�غ�ل ال��ام واالس��ا�ة  ،في ال��ام �و�ق�� بها م�هالت وخ��ات العامل� :العامل�� في ال��ام كفاءة  - 3

  .ل���ل�ات ال���ف��ی� م� ال��ام

مة ال��امج ال�����مة، وم�� تغ���ها ل��ا�ات ال��س�ة، وسه�لة ءدرجة مالُ�ع� ���د ه�ا ال: مة ال�عل�مات مالء - 4

  .ل��س�ة لألغ�اض ال���خاة م�هااس���امها في ا

ن األف�اد العامل�� في م��لف ال�����ات أو ن�ا�ات اإلدارة ال�ي ت�م� �أ"وهي  :كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة: ال��غ�� ال�ا�ع. ب

��ه ل�ا  ،ال�ي ت���ه� م� ال��ام �أع�اله� ،ال��س�ة ه� أه� ال��ارد وم� واج�ها أن تع�ل على ت�و��ه� ��افة ال�سائل

وق� ت� ��اس ه�ا ال��غ�� ". م�ل��ها وم�ل��ه� وأن ت�اق�ه� وت�ه� عل�ه� �اس���ار ل��ان ن�احه� ون�اح العامة

  ال��غ�� ال���قل  ال��غ�� ال�ا�ع

  إدارة ال��ارد ال����ةكفاءة 

  

  إن�اج�ة العامل��

  ت���� ال�ق�

  ج�دة ال��مة

  ت���� ال��ال��

 

   

  إدارة ال��ارد ال����ةمعل�مات  ن��

  

  إدراك الفائ�ة م� ال��ام

  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام

  كفاءة العامل��

  ما��الفي  ال�عل�ماتمالئ�ة 
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؛ 2005؛ ال��اصات، 2008؛ الف�ا وال���ي، 2010الع���، (�االس��اد إلى ن�ائج �ع� ال�راسات وهي دراسة 

Wirtz, et., al, 2008 ؛Madapusi, 2008 ؛Soltani, et., al, 2009 ؛Hussain; et.al, 2007.(  

 .هاع�ال ال�ي ی�� إن�از ح�� األُ�ع� و�ق�� به�ا ال: إن�اج�ة العامل��- 1

  .ع�ال �أقل وق�ت��� ه�ه ال���فة على ال��ام �األو : ت���� ال�ق�- 2

  .ال�هام �أقل ال��ال�� وال�ق� إن�ازو�ق�� بها : ج�دة ال��مة  - 3

  .األع�ال �أقل ال��ال�� إن�ازوتع�ي : ت���� ال��ال��  - 4

  

  :اإل�ار ال���� 

في الع�ی� م� ال����ات  هاماً  ال�ي تلع� دوراً  ،ی���ل ن�ام معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ��عل�مات إدارة ال��ارد ال����ة

أن ) 2005ن��، (���� اإلدارة م� ال��ام ب��ائفها ال��ع�دة ��فاءة وفاعل�ة، ح�� ی��  ،ح���اً  م��راً  ، ال�ي تع�ّ اإلدار�ة

ًا وغا�ات ت�ف ه�ه ال�عل�مات أه�اف ،معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة هي معل�مات م�علقة �ف��ة زم��ة م��ق�ل�ة ���لة ن���اً 

ت ی�� أن ن�ام معل�ما (Cassidy, 2006)و�ن �ان �اس��ه  .س��ات���ات ال����ة وال��ارد الالزمة ل��ق�� ه�ه األه�افو�

على دع� إس��ات���ة ال����ة، ودع�  ن�� م��س�ة ت����م في أ� م���� في ال����ة ���ن قادراً إدارة ال��ارد ال����ة ه� 

أشار إل�ه وارد و����د  وم� الالف� لالن��اه أن ما .العالقات مع ع�اص� ال���ة ال��ث�ة ل�����ها م� ال���ل على م��ة ت�اف��ة

)Ward and Peppard, 2002 (ها ت����م في �افة ال�����ات في رؤ��ه ل��� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة في أن

وت���� اإلدارة في ال���ل على م��ة ت�اف��ة ع�� م����ات م�تفعة م� ع�م ال�أك�  ،ة معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة��ل�ه

م معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أن ی�ع� ت���� إس��ات���ة األع�ال واإلسهام في ت�ق�� أه�اف ال����ة و���� ل��ا. ال���ي

 & Laudon(و��ل� إدارتها لعالق�ها ال�ارج�ة وال��اع�ة في ت�ق�� ال��ا�ا ال��اف��ة  ،)ع�ل�اتها، م���اتها وخ�ماتها(ال�ل�ة 

Laudon, 2007.(   

م���عة في م����  أن معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة هي ال�ي تأخ� ���اً ) 2009ال�ائي وال�فاجي، (و���  

إن . و��ا ��اه� في ت�ق�� ال���ة اإلس��ات���ة ،االس���ام و��رجات ��افة م��ای�ة ال����� ل��مة ذو� ال��الح ال���لفة

ح�� ن�� أن ه�ه ال��ائ�  ،لل����ةلل�عل�مات اإلس��ات���ة خ�ائ� ��� ت�اف�ها ح�ى ت��ق� األه�اف اإلس��ات���ة 

  :م��ابهة إلى ح� ���� ل�� ع�ی� م� ال�اح��� وم�ها

وال�ي  ،وهي ال�ي ت���د م� خالل ن�ع ال�عل�مات ال�����مة في ال����ة: خاص�ة ن�ع معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة   -  أ

 ،خالل صلة ال�عل�مات �الق�ار وذل� م� ،ت�اعي ت���� ن�ع ال�عل�مات أك�� م� ع�ل�ة ت���� ���ة ال�عل�مات

  ).2009ال�ائي وال�فاجي، (ودرجة وض�ح ال�عل�مات وس��ة ال�عل�مات 

وت��� ه�ه ال�اص�ة إلى ما إذا �ان� ال�عل�مات تع�� فعال ع� : خاص�ة م�ث���ة معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة   - ب

  ).Hagg et al,2005(ال��ش�ات ال�����ة لألح�اث وال�ي ته� ال���ف��ی� 

وال�ي تغ�ي ال������ ال�اخل�ة  ،وت��� إلى ���ة ال�عل�مات ال�ع���ة في ق�ارات اإلدارة العل�ا: خاص�ة ���ة ال�عل�مات -ج

  ).2005ال�ع�ي، (وال�ارج�ة 

ال�ة الع ، م� خالل ال��ونةلل���ف��ی� ال��غ��ةوت��� إلى مق�رة ال��ام على ال���� ل�ل��ة ال���ل�ات : خاص�ة ال��ونة  -  د

  ).2005ال�ع�ي، (لالس���ام ال��ع�د م� ق�ل م���� الق�ار في ال����ة  لل���جات ال�عل�مات�ة
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و��� ال�ع�ف على  ،و����ن ن�ام معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ���ل عام م� م��نات م��ا��ة مع �ع�ها ال�ع�

الغ����، (لها مع ال���ة ال�ارج�ة وال�اخل�ة وم� خالل تفاع ،ه�ا ال���نات م� خالل ال�ع�ف على ���عة ع�ل ال����ة

2004.(  

  :إلى أن ال��ام اإلس��ات��ي ی���ن م� ) 2005ال�ع�ي، (وأشار 

  .معل�مات ب���ة  -  أ

 .معل�مات ت�اف��ة -ب 

  .معل�مات داخل�ة -ج 

فإن ه�ا �ق�دنا لل�ع�ف على أه� ع�اص� ن�ام معل�مات  ،وع�� ال��ی� ع� م��نات ن�ام معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة   

 ).2005ال�ع�ي، (وال�ي ال ت��لف ع� أ� ع�اص� ل��ام معل�مات آخ�  ،إدارة ال��ارد ال����ة

  

  :ون�� أن ه�ه الع�اص� ت��ل ما یلي

ح��  ،��ام ل����قهاعلى األه�اف ال�ي ��عى ال�ال��ام وال�ي ت���د ب�اًء وهي ��ارة ع� ال��ارد ال�اصة : ال��خالت - 1

  ).2009ال�ائي وال�فاجي، (ی���� ب�انات ع� ال���ة ال�اخل�ة وال�ارج�ة 

معل�مات  ال�ي ی�� م� خاللها ت���ل ال��انات م� ه���ها األول�ة إلى ،و�ق�� بها �افة األن��ة وال�فاعالت: الع�ل�ات - 2

 ).43، 2005 ال�ع�ي،(س��ات���ة ذات مع�ى و���ةإ

ح�� إن ال��انات ق� أج�� عل�ها  ،بها معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ال�اج�ة ع� ال��ام ذاتهو�ق�� : ال���جات - 3

 ).2000ال��اغ، (ال�قار�� واألش�ال ال��ان�ة  :م��لفة م�ل وتأخ� أش�االً  ،���� أص��� ذات داللة مع��ة ،ع�ل�ات

���� ت��ف ال�عل�مات ال��ت�ة  ،ل�قا�ة على ال��اموهي ال��علقة �ال�عل�مات ال��ت�ة م� ال��ام أو ا: ال�غ��ة الع���ة - 4

 ).2002ح��ر، (م� أجلها  ه ال�ي أن�ئع� م�� ت�ق�� ال��ام أله�اف

ث� ال����� لها م� و  ،ن االه��ام �ال��ارد ال����ة ی���ل في اس�ق�اب واخ��ار ال�فاءات ال�����ة وال��هلة وال��ر�ةإ

ووضع ن�ام عادل لألج�ر وال��اف�، وت��ي ال��ض���ة في  ،وص�ان�ها وت����ها ،وال��اف�ة عل�ها ،وااله��ام بها ،�ع�ا�ة

ب�ن��ي، (وعلى درجة م� ال�فا��ة وال�ض�ح  ،ق�ارات ال����ة وف� اع��ارات ومعای�� عادلة ت��ن معل�مة وواض�ة لل���ع

2004(.   

رؤ�ة واض�ة وفه� أع�� ل��ق�� ال��امل م� خالل وضع ت���� ال��ارد ال����ة أه��ة على ) 2005العق�لي، (و���� 

وت�ق�� ال���� ب�� ال����ة . م� خالل تع��فه� �����ة االت�ال ���ا ب��ه� والع�ل معًا �فعال�ة ،ال�اخلي ب�� أف�اد ال����ة

  .���ةذو� العالقة �ال� ،وال���ة ال�ارج�ة، م� خالل تع��� العامل�� �اح��اجات وم��ل�ات األ��اف في ال���ة ال�ارج�ة

���� أن ت��ق� م� خالل االه��ام �ال��ارد ال����ة ت���ل في  على ع�د م� الف�ائ� ال�ي) 2010ح���، (و���� 

وال�ع�ر �ال���ول�ة، ح�� ُتع� ال��ارد ال����ة الع��� ال�ه�  االس���ام األم�ل لل��ارد، وت���� األ��اء وت�ز�ع األدوار

ال����ة وفعال��ها في  فأه���ها ت��� في دورها ال��ث� في رفع �فاءة إدارات ،�ج�ةلل�صل إلى ت�ق�� األه�اف والغا�ات ال�

 وم�� ق�رتها على ال���� وال��اف�ة داخل�اً  ،وفعال�ة ال����ة ذاتها ب�صفه م��لة نهائ�ة ل�فاءة ،أداء مهامها وأن���ها

  .وخارج�اً 

: ال�ي ت�اع� في ت���ة ال��ارد ال����ة، وم� أه�ها م���عة م� األسال�� وال�سائل) Patricia, et.al, 2008(وأورد 

ه م� ق�ارات، و�ع�ائه� م�احة م� ن، وت��ل م��ول�ة ما ُفّ�ِض له� م� سل�ات وما ی���و ن�ازال�قة �ق�رة العامل�� على اإل

وال�� . دار�ة للعامل��ه�اف اإلوت��ی� األ. وجعل شيء م� اإلدارة ال�ات�ة ل�یه� ح�ل األداء ،ی�����ن خاللها �أر���ة ،ال���ة
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  .واس���ام الق�ة ال�����ة لل���فة ���ل إ��ابي ،اس���ام الق�ة ال��ل��ة م�

ال���لفة خالل  ةك�ا أنها وس�لة هامة ل��ان ال���ل على ال�فاءات الف��ة واإلدار�ة ل����� الع�ل�ات اإلدار�ة واإلن�اج�

  .م� أجل ت�ق�� أه�اف ال����ة ،ف��ة زم��ة م��ق�ل�ة

 ن ت���� ال��ارد ال����ة ه� ع�ل�ة مقابلة ب�� الع�ض وال�ل�، فالع�ض ���ل ال��اح م� ال��ارد ال����ة حال�اً إ 

م� ح�� تغ�� أو ث�ات  ،وات�اهه وسل��ه في الف��ة ال�ق�لة ال�ي ت����ها ف��ة ال�����، و�ع��� ه�ا على ��وف ال����ة

تغ��� ���ث في ه�ه ال��االت  ك��ات اإلن�اج وال�غ�� في ع�ء الع�ل وت���ل�ج�ا اإلن�اج واله��ل ال�����ي لل����ة، فأ�ّ 

وتع� ع�ل�ة ت���� ال��ارد ال����ة م� أه� ال��ائف اإلدار�ة، ل�ا لها م� ارت�ا� ���� . ی�ث� في الع�ض وال�ل� م� الع�الة

وال�����  ،وس�لة ل��ق�� االس�فادة ال��لى م� الع��� ال����  ل�ؤ�ة ال���ق�ل�ة لها، ل��نهاالعامة لل����ة، و��ل� �ا�األه�اف 

  ). 2009الع���، (م� م��الت الق�� العاملة 

  :ال�ا�قة ال�راسات

ح� عل� ال�اح�  ن ال��ائج أشارت إلى ع�م وج�د دراسات علىعلى أدب�ات ال�راسات ال�ا�قة، فإ م� خالل اال�الع 

ال��ی��� في ال��س�ات ت��� ���ل م�اش� في أث� اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة على �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في 

ال�ي ���� م� د ن��ذج ���� ال��غ��ات ال���لفة، و�ن م�اجعة تل� ال�راسات ش�ل� ال�ل��ة ال��اس�ة في إع�ا ،العامة األردن�ة

ال�ع�ف على العالقة ب�� اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة و�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة، و���ا یلي اس�ع�اض له�ه خاللها 

  :ال�راسات

  :ال�راسات الع���ة. أ

أث� ت���� إس��ات���ة ال��ارد ال����ة في ت�ق�� ال���ة ال��اف��ة في ق�اع "دراسة �ع��ان ) 2016ال��ا��ة، (أج�� 

س��ات���ة إدارة ال��ارد ال����ة في ت�ق�� ال���ة ه�ف ال�راسة إلى ال�ع�ف على أث� إوت" دراسة ت���قة: الت األردن�ة االت�ا

ال��اف��ة، م� خالل اس��الع آراء ال��راء ال��ف��ی�� وم�راء اإلدارات ال�س�ى وم�راء ورؤساء أق�ام ال��ارد ال����ة في 

لة في ق�اع االت�االت ال�اح� �إج�اء دراسة م���ة اس��ال��ة ل���ع ال���ات العام ق�اع االت�االت األردن�ة، وق� قام

 ،34ن��ن� وتعق� ال����ات، و�ان ع�دها ة ال��ل�ة وال�ول�ة وال�ل��ة واإلال�ي تق�م خ�مات االت�االت األرض�األردن�ة، 

�ان�  ة،اس��ان 130وت� اس��جاع  ،س��انةا 160ح�� ت� ت�ز�ع  ،انات على ج��ع م���ع ال�راسةك�ا قام ب��ز�ع االس��

س��ات���ة إدارة ال��ارد ال����ة ت�ارس تأث��ًا مع���ًا في ت�ق�� ال���ة ة لل��ل�ل، وت�صل ال�اح� إلى أن إج��عها صال�

� م���� ووج�د أث� ذ� داللة إح�ائ�ة ع� ،����� ال�لفة، وت���� ال����ة، وز�ادة ال��ونة، وز�ادة االب��ار�ةبال��اف��ة 

����� ال�لفة، وت���� بس��ات���ة إدارة ال��ارد ال����ة في ت�ق�� ال���ة ال��اف��ة إل؛ alpha؛ &ge& 0.05ال�اللة 

   .ال����ة، وز�ادة ال��ونة، وز�ادة االب��ار�ة

دراسة م��ان�ة  :أث� إس��ات���ات إدارة ال��ارد ال����ة على األداء ال���في "دراسة �ع��ان ) 2016ال��ای�ة، (وأج�� 

س��ات���ات إدارة ال��ارد ه�ف� ال�راسة إلى ب�ان أث� إو " م�اف�ة إر�� ،م� وجهة ن�� ال��ی��� في ال���ك ال��ار�ة األردن�ة

ر�� وق� ت��ن م�اف�ة إ/ ���ك ال��ار�ة األردن�ةال����ة على األداء ال���في دراسة م��ان�ة م� وجهة ن�� ال��ی��� في ال

تلق�ا  ،م�ی�اً  87م� ال��ی��� على ج��ع ال�����ات في ال���ك، وق� ت� اس�ه�اف ع��ة ع��ائ�ة م�  م���ع ال�راسة

ال�راسة إلى وج�د  ت�صل�و %. 85ح�ائي ب���ة م���ة م�ها صال�ة لل��ل�ل اإل 74االس��انة ال�ع���ة، وق� ت� اس��داد 

ل���في، وع�م س��ات���ة ال��ر�� واألداء ا��ة ال����� و�عالقة ارت�ا� إ��اب�ة ب�� �ل م� إس��ات���ة ال����� و�س��ات�

على ذل� ی�صي ال�اح� �االه��ام وال�����  واع��اداً . س��ات���ة ال�ع��� واألداء ال���فيوج�د عالقة ارت�ا� إ��اب�ة ب�� إ
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، وضع معای�� ��� للع�ل بهاوااله��ام ب�ق��� ال�عل�مات ال�املة ح�ل ال����ة لل��ق�م�� وال�اغ ،س��ات���ة ال�ع���إعلى 

  .س� ال���ات وال��هالت العل��ةلل����ة م���ة على أ

أث� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة على ت�ق�� ال���� ال�����ي في ال��ارك " دراسة �ع��ان) 2010الع���، (أج�� و   

ال���� ال�����ي في ال��ارك  ه�ف� إلى ال�ع�ف على أث� �ع� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة على ت�ق��، "ال�ع�د�ة

م���ثًا، وق� ) 631(لغ�ض ج�ع ال��انات، وت��ن م���ع ال�راسة م�  � أه�اف ال�راسة ت� ت���� اس��انةال�ع�د�ة، ول��ق�

أن تّ��رات العامل�� في م�ل�ة ال��ارك ال�ع�د�ة لل���� : ت�صل� ال�راسة إلى م���عة م� ال��ائج �ان م� أب�زها 

ب�رجة م�تفعة، ووج�د أث� ل��ائف إدارة ال��ارد ال����ة في ال���� ال�����ي، وأن و�ائف إدارة ال��ارد  ال�����ي جاءت

 ≤(ووج�د ف�وق داله إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة . م� ال��ای� في ال���� ال�����ي%) 63.3(ال����ة تف�� ما مق�اره 

  ).الع��، وال��هل ال�عل��ي، وال���ة(غ��اتفي ت��رات ال����ث�� لل���� ال�����ي تع�� لل��) 0.05

في الق�اع العام  أث� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات على أداء ال��ارد ال����ة" ف�اءت �ع��ان) 2009را��، (أما دراسة 

ح�� ع��ت ه�ه ال�راسة إلى إب�از أث� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات على أداء ال��ارد ال����ة، ح�� ش�ل� ال�راسة ". ال�����ي

وذل� �ال��عة وال�قة في أداء  ،م���ثًا، وق� ت�صل� إلى أن ت���ل�ج�ا ال�عل�مات ساع�ت على رفع األداء ال���� ) 569(

األع�ال، وال�قل�ل م� ال��ال��، والق�اء على ضغ��ات الع�ل وتفاد� �ع� ال��اكل وال�ع��ات ال���ت�ة ع� ال��ام 

ك�ا . وض�� ال��ان ���� ���ة ال�ف�ف ،والغ��ض في تأد�ة �ع� ال�هام ،�ةال�الس��ي ����ة ال�رق واإلج�اءات ال���وق�ا�

دون ال�اجة  ،وأداء أع�اله� في وق� ق��� ،ب�� ال�اح� أن الع�ل ع�� ال���ات أد� إلى تقل�ل ح��ة األف�اد داخل ال�����

ال �ع�ي أنها  ل�عل�مات في تأد�ة األع�الاك�ا ت�صل ال�اح� إلى أن ال��ا�ا ال�ل�لة ال�ي م���ها ل�ا ت���ل�ج�ا . إلى ال��قل

�ق�ر ما تع�د لق��ر في معارف  ،ال ت���� على سل��ات، ل�� ه�ه ال�ل��ات ال تع�د ل����ل�ج�ا ال�عل�مات في ح� ذاتها

�� وال�ي في غال� األح�ان ت��ن �� ،األف�اد ت�اه ال����ل�ج�ا واس���اماتها أو ق��ر في ت���� �ع� ال��امج ال�عل�مات�ة

  .ع�م اس��ارة الع�ال في خ��ص�ات الع�ل

فاعل�ة و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة في بل��ات م�اف�ة ال�ف�ق م� وجهة "دراسة �ع��ان ) 2009ال�غ�ي، (وأج�� 

، وه�ف� ال�راسة إلى ال�ع�ف على فاعل�ة إدارة و�ائف ال��ارد ال����ة في بل��ات م�اف�ة ال�ف�ق " ن�� العامل�� ف�ها

فق�ة، وزع� على م�االت و�ائف إدارة ال��ارد ) 47(ت��ن� م�  بل��ة، و��ر ال�اح� اس��انة،) 18( ع�دها غوال�ال

وق� أوصى ال�اح� . و�ان م� أه� ن�ائج ال�راسة أن فاعل�ة إدارة ال��ارد ال����ة في تل� ال�ل��ات �ان� ب�رجة قل�لة. ال����ة

ارة ال��ارد ال����ة في �ل بل��ة لالرتقاء ������ األداء ف�ها، وتفع�ل تل� ���ورة الع�ل على ت�ف�� خ��اء وم����� في إد

  .ال�ل��ات ال��ائف ��ا ���� ت�ق�� أه�افها ال�����ة مع األه�اف اإلس��ات���ة ل�زارة

�ان�ة ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة وأث�ها على األداء ال��س�ي دراسة م�"دراسة �ع��ان ) 2009ه، ةال�عای�(ك�ا أج�ت 

ث� ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة على األداء ال��س�ي في ش��ات أ، وته�ف ال�راسة إلى ب�ان "ل���ات االت�االت األردن�ة

ش��ات أردن�ة، و��ق�  �ة، وت��ن م���ع ال�راسة م� أر�عال��  االت�االت األردن�ة، واخ�الف ه�ا األث� �اخ�الف ن�ع

ارتفاع درجة ت���� ن�� : وت�صل� ال�راسة إلى م���عة ن�ائج أه�ها. ل���اتفي تل� ا م��فاً ) 307(ال�راسة على 

  .معل�مات ال��ارد ال����ة في ش��ات االت�االت األردن�ة، ��ل� ارتفاع م���� األداء ال��س�ي ل�ل� ال���ات

في ش��ات ال��اعة  أث� ال��ادة ال��ار��ة على ت���� أداء ال��ارد ال����ة"دراسة �ع��ان ) 2009ال�ع�ي، (وأج�� 

وه�ف� الى ت�ل�ل أث� ال��ادة ال��ار��ة على ت���� أداء العامل�� في ال���ات ال��اه�ة العامة ال��ا��ة " ال�����ة

. ش��ة) 27(في  م�ی�اً ) 507(م� أصل ال����ع ال�الغ  ،ش��ات ص�ا��ة) 9(م�  اً م�ی� ) 189(و�لغ� الع��ة  .ال�����ة

داللة إح�ائ�ة لل��ادة ال��ار��ة على ت���� أداء ال��ارد ال����ة في ه�ه ال���ات،  أث� ذ�وت�صل� ال�راسة إلى وج�د 
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لى ت�ارب ال���ات العاملة في الق�اع إتع��  ،ك�ا أث��� ال�راسة ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في ت���� األداء

  .�اس���اء م�ش� االب��ار وال��ونة ،ال��اعي ال����ي

أث� فاعل�ة ت���� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة على األداء ال��س�ي م� " دراسة �ع��ان) 2009ال�ش���، (وأج�� 

وه�ف� ه�ه ال�راسة إلى ب�ان أث� فاعل�ة ت���� و�ائف إدارة " وجهة ن�� العامل�� في ال�زارات ال�ع�د�ة في م��قة ال��اض

العامل�� في ال�زارات ال�ع�د�ة في م��قة ال��اض، ول��ق�� غ�ض ال��ارد ال����ة على األداء ال��س�ي م� وجهة ن�� 

) 650(ال�راسة ت� ت���� اس��انة ل��اس و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة، واألداء ال��س�ي، وت��ن م���ع ال�راسة م� 

) 373(واس��د م�ها  وزارة سع�د�ة، ووزع� اس��انة ال�راسة عل�ه�،) 18(�ع�ل�ن في إدارات ال��ارد ال����ة في  ،ً م��فا

إن : م� م���ع ال�راسة، وت�صل� ال�راسة إلى م���عة م� ال��ائج أه�ها%) 57.4(اس��انة صال�ة لل��ل�ل ��ا ن���ه 

. � ال����ث�� م��س�ةفاعل�ة ت���� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة في ال�زارات ال�ع�د�ة في م��قة ال��اض م� وجهة ن�

اس�ق�اب وتع��� ال���ف��، وتق��� أداء (�ة لفاعل�ة ت���� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة داللة إح�ائ ووج�د أث� ذ�

  . على األداء ال��س�ي في ال�زارات ال�ع�د�ة في م��قة ال��اض) ال���ف��، وت���� ال��ارد ال����ة

ى فاعل�ة ت���� ال��ارد علن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أث� ج�دة : "ب�راسة �ع��ان) 2009، الع��� (وقام 

ن�� ه�ف� ال�راسة إلى ت�ل�ل أث� ج�دة " ال����ة في األجه�ة ال���م�ة في م��قة ال��اض �ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة

وق� ، على فاعل�ة ت���� ال��ارد ال����ة في األجه�ة ال���م�ة في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ةمعل�مات إدارة ال��ارد ال����ة 

ن فاعل�ة ت���� ال��ارد ال����ة في األجه�ة ال���م�ة في م��قة ال��اض جاءت إ: اسة إلى ال��ائج ال�ال�ة� ال�ر ت�صل

ن�� معل�مات إدارة ال��ارد داللة إح�ائ�ة ل��دة  �ل�ل االن��ار ال��ع�د إلى وج�د أث� ذ�وأشارت ن�ائج ت. ب�رجة م��س�ة

  .جه�ة ال���م�ةعلى فاعل�ة ت���� ال��ارد ال����ة في األال����ة 

 دراسة(ال�ع�د�ة  ال�امعات في ال����ة ال��ارد ل��اء اإلس��ات��ي ال�����" ، دراسة �ع��ان)2008الق�شي، (وأج�ت 

 وج�دة ن�� جامعة أم الق�� على م�اف�ة م�ش�ات وه�ف� ال�راسة إلى ت��ی� واس��الص ،)"جامعة أم الق��  على ت�����ة

م���ثًا، و���� أه� ن�ائ�ها أن ه�اك ) 750(س��ات��ي، وق� ش�ل� ه�ه ال�راسة م� خالل ال����� اإل ال����ة م�اردها

ال����ة ال����ة، و���� ن�ائج ه�ه ال�راسة أ��ًا  ال��ارد ��اب�ة ب�� ال����� اإلس��ات��ي وق�رات ال�امعة في ب�اءعالقة إ

وأنها ت��ع�� أح�انًا �ال�������  ،�� اإلس��ات��ي في ه�ه ال�امعةولة �ال�رجة األولى ع� ال���� أن اإلدارة العل�ا م�

  .وال����ار�� في إدارة ال�����

 ال�ل�ة وزارات في ال����ة ال��ارد أداء علي ال�����ي ال��اخ أث�"دراسة �ع��ان ) 2008الف�ا وال���ي، (وأج�� 

 وزارات في ال�ائ� ال�����ي ال��اخ أ�عاد تأث�� م�� على ال�ع�ف إلى ال�راسة ه�ه ه�ف�" غ�ة ق�اع في ال����ة الفل�����ة

 م����  علي ال�ع�ف و��ل� ،ال�زارات به�ه ال�����ي ال��اخ وتق��� ال����ة، ال��ارد أداء علي الفل�����ة ال����ة ال�ل�ة

 إش�ا��ة ب��ائف العامل�� ال���ف�� م� ال���نة، ال�راسة ع��ة الس��الع اس��انة اس���ام وت� ..ال����ة ال��ارد أداء

 وه� ،م��ًفا ( 3363 ) ب�� م� اخ��ارها ت� ًا،م��ف( 620) ع�دها لغا�ال ،غ�ة ق�اع في الفل�����ة ال�ل�ة ب�زارات

 وت� ،األصلي ال�راسة م���ع م� (18.43%) ح�الي ت��ل ة،اس��ان )620(ت�ز�ع وت� ال�راسة، ل����ع ال�لي ال����ع

 ت�جهات :أه�ها م� ن�ائج إلى ال�راسة خل�� وق�%). 92( ال��دود ن��ة و�ان� ،لل��ل�ل صال�ة ةاس��ان) 575(اس��داد

غ�ة  ق�اع في ال����ة الفل�����ة ال�ل�ة وزارات في ال����ة ال��ارد أداء على ال�����ي ال��اخ أث� ن�� الع��ة أف�اد

  .إ��اب�ة

ت���ل�ج�ا ال�عل�مات على فاعل�ة إدارة ال��ارد ال����ة في أث� اس���ام : "دراسة �ع��ان) 2007ال���ا�، (أج�� 

 ،ه���ها، ودرجة أ ، ه�ف� إلى مع�فة م�� اس���ام ت���ل�ج�ا ال�عل�مات في ال�زارات ال�ع�د�ة"ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة
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ل�عل�مات على فاعل�ة إدارة وال�ع�ف على إدارة ال��ارد ال����ة ال��ج�دة في ه�ه ال�زارات، و��ان أث� اس���ام ت���ل�ج�ا ا

ال��ارد ال����ة في ه�ه ال�زارات، وأ�ه�ت ن�ائج ال�راسة وج�د عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� اس���ام ت���ل�ج�ا ال�عل�مات 

وفاعل�ة إدارة ال��ارد ال����ة، ووج�د عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� اس���ام األجه�ة وال��م��ات وفاعل�ة إدارة ال��ارد 

ل����ة، ووج�د عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� اس���ام ق�اع� ال��انات وفاعل�ة إدارة ال��ارد ال����ة، ووج�د عالقة ذات ا

ن��ن� وفاعل�ة إدارة ال��ارد ال����ة، ووج�د عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� اس���ام � اس���ام ش��ات اإلداللة إح�ائ�ة ب�

وفاعل�ة إدارة ال��ارد ال����ة، ووج�د عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� ال��ر�� على ��ة ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال��

اس���ام ت���ل�ج�ا ال�عل�مات وفاعل�ة إدارة ال��ارد ال����ة، وأخ��ًا أشارت ن�ائج ال�راسة إلى ع�م وج�د ف�وق ذات داللة 

تع�� لل��ائ� ال����ة وال�����ة  ،ال��ارد ال����ةإح�ائ�ة في أث� اس���ام ت���ل�ج�ا ال�عل�مات على فاعل�ة إدارة 

  ).الع��، ال��هل العل�ي، ال���ة الع�ل�ة، وال���ة ال�����ة(

ال���س�ة في و�ائف إدارة ال��ارد ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أث� : "ب�راسة �ع��ان) ���2006ارة، (وقام 

ن�� معل�مات ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى ال�ع�ف على أث� اس���ام ". م��ان�ةدراسة : ال����ة في ال��س�ات العامة في األردن

وق� . ال���س�ة �أ�عادها ال���لفة في و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة في ال��س�ات العامة في األردنإدارة ال��ارد ال����ة 

. ع م�س�ات عامة م��قلة في األردن���ل�ن ف�ات ال��ی��� ورؤساء األق�ام في س� ،ف�داً ) 206(ت��ن� ع��ة ال�راسة م� 

ن�� معل�مات إدارة ال��ارد داللة إح�ائ�ة ل�ل م� �فاءة ال���ف�� العامل�� في دائ�ة  اذ اً وت�صل� ال�راسة إلى أن ه�اك أث� 

ال���س�ة، ون���ة األجه�ة ال�����مة في ن�� ال�عل�مات ال���س�ة، ومالءمة معل�مات ن�ام ال�عل�مات ال����ة 

في ال��س�ات العامة في ) االس�ق�اب، وال�ع���، وال��ر��، وتق��� األداء: (في و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة ال���س�

  .األردن

دراسة م��ان�ة : دور ت���ل�ج�ا ال�عل�مات في و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة: "دراسة �ع��ان) 2006األغ���، (وأج�� 

ح�� ه�ف� ال�راسة إلى اس�ع�اض واقع ال�ور ال�� تل��ه ال����ل�ج�ا ال��ی�ة ". �ةوال�عادن �ال��ه�ر�ة ال��� في ق�اع ال�ف�

) 225(في و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة لل�ه�ض �ع�ل ال����ة ��ل، وقام ال�اح� ب����� دراس�ه على ع��ة م��نة م� 

ال�ق��ات ال�ي ُأدخل� في ج ال�راسة أن ش��ًا م� العامل�� في ق�اع ال�ف� وال�عادن في ال��ه�ر�ة ال����ة، وأوض�� ن�ائ

الغ�ض م�ها، وتف�ق� ال���� م� ال��ائف لل�ق��ات ال��ی�ة، ال�ي ت��اس� و���عة  و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة ل� تل�ِّ 

واج�اتها، ��ا أوض�� ن�ائج ال�راسة حاجة و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة في وح�ات ق�اع ال�ف� وال�عادن، لل�ق��ات 

  .��ی�ة، ذل� ل�ج�د نق� في تل� ال�ق��ات ب��ائف ال��ارد ال����ةال

أث� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة في ت�ق�� ال�غ��� ال�����ي في :"ف�اءت �ع��ان) 2006الفارسي، (أما دراسة 

ال���ة ال����لة بـ ه�ف� إلى ال�ع�ف على أث� و�ائف إدارة ال��ارد ". دراسة م��ان�ة: ال�زارات ال�����ة في سل��ة ُع�ان

���� الع�ل، ت���� ال��ارد ال����ة، االس�ق�اب، االخ��ار، ال��ر�� وال�����، ال��ف��، إدارة األداء، عالقات تت�ل�ل و (

، على )الع��، ال���، ال����� ال�عل��ي، ال����� ال���ف��، ال���ة الع�ل�ة(، والع�امل ال����ة وال�����ة )ال���ف��

ال�����ي في ال�زارات ال�����ة في سل��ة ُع�ان، وال��ف ع� ال�ع�قات ال�ي ت�اجه إدارة ال��ارد ال����ة ن�� ال�غ��� 

ال�غ��� ال�����ي في تل� ال�زارات، وذل� م� أجل ال��صل إلى ن�ائج وت�ص�ات ت�اع� في ز�ادة فعال�ة و�فاءة األجه�ة 

ث� ذو داللة إح�ائ�ة أل�عاد و�ائف إدارة ی�ج� أ: ال�راسة اآلتي وأ�ه�ت ن�ائج .ال���م�ة في سل��ة ُع�ان ���ل عام

ت�ل�ل وت���� الع�ل، وت���� ال��ارد ال����ة، واالس�ق�اب، واالخ��ار، وال��ر�� وال�����، : ال��ارد ال����ة ال����لة في

ال�����ة في سل��ة ُع�ان، وال ت�ج�  وال��ف��، و�دارة األداء، وعالقات ال���ف��، في ت�ق�� ال�غ��� ال�����ي في ال�زارات

269



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 
ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ألث� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة في ت�ق�� ال�غ��� ال�����ي تع�� لل��ائ� ال����غ�ا��ة 

  ).الع��، وال���، وال����� ال�عل��ي، وال����� ال���في، وال���ة الع�ل�ة(وال��غ��ات ال�����ة 

 في �األداء ال��س�ي ال����ة ال��ارد إدارة ��ة�إس��ات وفاعل�ة كفاءة عالقة"دراسة �ع��ان )2005ال��اصات، (وأج�� 

في  ال����ة ال��ارد إدارة س��ات���اتإ وفعال�ة كفاءة على ال�ع�ف إلى ال�راسة ، وه�ف�"األردن�ة ال����ة ال��س�ات

 وت�ر�� العامل��، وتق��� أداء وال�ع���، واالخ��ار ،ال����ة ال��ارد ت���� في وال����لة ،األردن�ة ال����ة ال��س�ات

 )21( ع�دها ال�الغ ،األردن�ة ال����ة ال��س�ات على ال�راسة م���ع واش��ل .ال��س�ي �األداء وعالق�ها العامل��

 بلغ ح�� ،ص��فة م� أك�� وت��ر ،فأك�� عامال )50( عامل�ها ع�د ال�ي ال��س�ات خ�أ ت� ح�� ،م�س�ة ص���ة

 ن�ائج إلى ال�راسة ال�راسة عل�ها، وت�صل� اس��انة ل��ز�ع ع��ائ�ة ����ة ع��ة خ�أ ت� ق� و ،ص���ة م�س�ات) 4( ع�دها

األردن�ة  ال����ة في ال��س�ات ال����ة ال��ارد ت���� س��ات���اتا وفعال�ة كفاءة ب�� إ��اب�ة عالقة كان م� أه�ها وج�د

  . ال��س�ي وأدائها )العامل�� العامل��، ت�ر�� أداء تق��� إس��ات���ات��، �وال�ع االخ��ار إس��ات���ات(

ح��  ،"ال����ات ال�عاص�ة أمام ال��ارد ال����ة الع���ة وس�ل ال�غل� عل�ها" �ع��ان) 2005ش��ان، (وفي دراسة 

 الف�ص �غل� عل�ها، وت��ی�ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى ال�ع�ف على ال����ات ال�عاص�ة أمام ال��ارد ال����ة الع���ة وس�ل ال

 االس���ام ���� ع� ال����ة ال��اف��ة ال���ات و�لى ال�ع�ف على. ال�اخل�ة وال�عف الق�ة ونقا� ال�ارج�ة، وال�ه�ی�ات

في ال����ات  اً مه� اً أن لل����ل�ج�ا ال��ی�ة دور : ال����، وت�صل� ال�راسة إلى ن�ائج �ان م� أه�ها للع��� الفعال

في ال����ات ال�عاص�ة أمام ال��ارد ال����ة الع���ة ��ن  اً وأن لله��ل ال�����ي دور . ال�عاص�ة أمام ال��ارد ال����ة الع���ة

 ال�����ة، و���وق�ا��ة ع� واالب�عاد وال�ن�ا، العل�ا اإلدارة ب�� ال����� ال�قارب ش�ی�ة، و�ن ت�اف��ة في ب��ة تع�ل ال����ات

 وفعال��ه� العامل�� كفاءة ل�فع ب�امج ت�ر���ة ت���� ذل� في ��ا وال��غ��ة ال�اب�ة ال��ال�� ب����� وااله��ام �اءات،اإلج

  .لل����ات واض�ة س��ات���اتإ وج�د �ع�ز

  

  :ال�راسات األج���ة. ب 

دور و��فة : اس�ق�اب مق�م ال�ل�:" �ع��ان) Carless & Wintle, 2015(في دراسة أج�اها �ارل�س وون�ل

ث� ���عة ال���� وت���� ه�ه ال�راسة أ" أس��ال�ا –وت��� ال�ه�ة، في جامعة م�ناش ال��اة –ال���ق��، س�اسات ت�ازن الع�ل

ال�اح��� ع� ع�ل ح�ل  ،وال��ار ال���في وال��ال ال�ه�ي لل���ق�� على وجهات ن�� ع��ة م� ال��اب غ�� ال����س��

وح�دوا درجات ان��ابه� ن�� اث��� م� إعالنات  ،ال�ع�ة ل�ل� م�ارك لالس��انة) 201(االس�ق�اب ال�����ي، وق� اس��اب

 ،دراك مق�مي ال�ل� لف�صة ع�ل ض�� م���ة مع��ةج�ئي الف�ض�ة األولى ال��علقة �إ و���ل ،ال�����، وق� دع�� ال��ائج

على أنها أك�� جاذب�ة م� وج�د م��� في م���ة ت�ف�� م�ار  اً م�دوج اً و���� اً أو م�ار  اً م�ن اً ����و  اً وال�ي ت�ف� م�ار 

و��في تقل���، ول�� ل� ��� ه�اك دع� ی��� للف�ض�ة ال�ان�ة القائلة ب�ج�د تفاعل ب�� ال��ار ال���في وت��� ال����ة، 

ن �اب لل����ة، وخل�� ال�راسة إلى أث� على ع�ل�ة االس�قلل���ق�� ل�� له أن ال��ال ال���في لى أوت��� ال��ائج إ

س�اسات ال��ارد ال����ة ال��نة ت��� م� إدراك مق�مي ال�ل�ات لالس�ق�اب ال�����ي خالل ال��احل األول�ة م� ع�ل�ة 

  .م�اق�ة ال����قات الع�ل�ة وال����ة  االخ��ار، و��ا ت� أ��اً 

ه�ف� ال�راسة إلي اخ��ار ت��رات م�ی�� ال��ارد ) s,2014Buckley&Monk(وفي دراسة ب��لي وم���� 

ف�ها  تغ��� ال��اف�ة ب��ه� ع�� ال��� ال�م�ي لع�ل�ة اإلدارة ال�عل���ة، وال��ق ال�ي اس�ع�ل�ا ال����ة م� خالل ال��ق ال�ي ت�

ت والق�رات االج��ا��ة وال��ونة لل�هارا ال��اف�ة ض�� حاالت ع�له�، وأشارت ن�ائج ال�راسة إلى أن أعلى ال�رجات �ان� ه�ه
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ال�����، وق� ت� االس�فادة م� ه�ه األدب�ة  العا���ة، وق� �ان ه�اك ز�ادة في ت��رات ال��ار��� في ه�ی� ال��ع�� خالل ف��ة

  .ال�هارات لألف�اد ، ول��ها ل� ت���ق إلى ���ة ال��غ��ات األخ��  ال���ذج وص�اغة الف�ض�ات ال��علقة ب����ة في ب�اء

دراسة ه�ف� إلى ال�ع�ف على أه��ة الق�ا�ا ال�اصة �إدارة ال��ارد ال����ة ودورها ) Costea,2012(وأج�� ��س�ا

وذل� م� خالل م�ار�ة ال��ارد ال����ة في ال����� وال��ر��، واإلدارة، وال�����، وم�ونة الع�ل، ومقارنة ذل�  ،في ال����ات

إن م���� : و�ان أه� ن�ائ�ها ،م���ة لل�راسة) 27(ب�� م���ات ق��ص مع ال����ات في االت�اد األورو�ي، وال�ي ش�ل�

�اإلضافة إلى م�ار�ة إدارة ال��ارد ال����ة في وص�ل  �ة ال���فات عاٍل،ي ت���� إس��ات��م�ار�ة إدارة ال��ارد ال����ة ف

  .ر�احاأل ال����ة إلى ال��اف� وز�ادة اإلن�اج�ة، �اإلضافة إلى ز�ادة في

ال���� ب�� إدارة ال��ارد ال����ة و�دارة ال��دة " �ع��ان) Soltani, et., al, 2009( س�ل�اني وآخ�ون  دراسة

ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى مقارنة م�خلي إدارة ال��ارد ال����ة و�دارة ال��دة ال�املة ل����� " �ع� األدلة: ألداءال�املة في إدارة ا

األداء، ح�� ت� إج�اء دراسة م���ة ل��ف�� معل�مات ح�ل ال�ض��ة ال�ال�ِة ل�ق��� األداء في م���ات ال��ل�ة ال����ة، م� 

األساس ال��ه��  سة أن إدارة ال��دة ال�املة تع�ّ �دة ال�املة، وق� أ�ه�ت ن�ائج ال�راخالل ال����� على فاعل�ة ب�امج إدارة ال�

ل�ق��� األداء، وأن ه�اك عالقة ��د�ة ب�� ت���� إدارة ال��دة ال�املة وفاعل�ة األداء، وأن فاعل�ة ب�امج إدارة ال��دة ال�املة 

�، وال�قافة ال������ة، وأن ت�ق�� م��ل�ات ن�اح ب�امج ال��دة تع��� على م���� رضا العامل��، وعلى ال�وح ال�ع���ة ل�یه

  .ی��ل� إعادة ال�ف��� في أسال�� تق��� األداء ال���ع في ال����ة

إدارة ال��ارد ال����ة م� أجل ت��� ال��مات وفعال�ة ":�ع��ان )Wirtz, et., al, 2008(دراسة و��ت� وآخ�ون 

ح�� ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى م�اق�ة دور إدارة ال��ارد ال����ة في ت�ق�� ال���� في  ،"ال��غاف�ر�ةال��لفة في ال���� ال���ة 

ال��مات وفعال�ة ال��لفة في ال���� ال���ة ال��غاف�ر�ة، ��ا ه�ف� ال�راسة إلى اس�ع�اض واقع ال��ارسات اإلدار�ة ال�ي 

واع���ت ال�راسة في ب�اناتها على . � ال���ة ال��اف��ة لل���ة�أسل�ب فعال ��ق ،ت��� ال���ة م� ت�ق�� ت��� في ال��مات

أسل�ب ال�قابلة ال����ة مع ��ار م�ی�� ال���� ال���ة ال��غاف�ر�ة، وأوض�� ن�ائج ال�راسة أن م�ارسات إدارة ال��ارد 

�عادة ال��ر��، وت���� ال����ة في ال���� ال���ة ال��غاف�ر�ة ت���� على اخ��ار صارم في ع�ل�ات ال����� وال��ر�� و 

  .م��في ال���� األمام�ة لل����ة على ن���ة ال��مات، وت�ف�� ال���ف�� ع� ���� ال��افآت وال�ق�ی�

س��ات���ات ن�� ت���� الع�ل وال��ارد ال����ة و�"" :دراسة �ع��ان (Madapusi, 2008)أج�� ماداب�سي 

س��ات���ات ن�� ال�عل�مات ال�ول�ة، وأشارت � الع�ل وال��ارد ال����ة و�ت��� ه�ف� إلى ب�ان العالقة ب��" ال�عل�مات ال�ول�ة

أداء ر��ع  ن�ازس��ات���ات ال��ارد ال����ة إلم���� الع�ل ال�ولي، و� ال�راسة إلى أن ال���ات ت��اج إلى ت���� نف�ها على

�اع��ارها عال��ة، إذ تع� ض�ورة  ال�����، و����ات م�اف�ة لل��ق فإن ن�� ال�عل�مات تع�� ع� ع�ل�ة ع�ل ال���ات

ال س��ات���ات م�اردها ال����ة، وه�ه ال�راسة ت���� عال��ة الع�ل�ص�ل إلى ت�ت�� ن�� معل�ماتها و�ح���ة له�ه ال���ات، ل

س��ات���ات ن�� ال�عل�مات ل����� إ�ار ل��ج�ه ال��ی��� له�ه ال���ات ل����� ش��اته� لل���ات، وال��ارد ال����ة، و�

  .س��ات���ات ال��ارد ال����ة ال�ي ت����مها عال��اً ال��ًا، م� ح�� ن�� ال�عل�مات، و�ع

درجة اس���ام وتأث�� ن�� معل�مات " : "ب�راسة �ع��ان (Hussain; et.al, 2007)وأج�� �ل م� ح��� وآخ�ون 

معل�مات ال��ارد ال����ة وتأث��ها على ه�ف� إلى مع�فة درجة اس���ام ن�� ، "�ة على م��في ال��ارد ال����ةال��ارد ال��� 

م��في ال��ارد ال����ة، وقام� ال�راسة ب����� و�دارة م�ح على م��لف ال����ات في ال��ا�� م�ل ال�راسة، �اإلضافة إلى 

 إج�اء ال�قا�الت، وذل� لل�ع�ف على درجة اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة، و�ج�اء مقارنات ب�� م��لف ال����ات

لل�ص�ل إلى ت���� لل����ات ال�ي ت����م ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة، وق� أشارت ن�ائج ال�راسة إلى أن اس���ام ن�� 

ن اس���ام ن�� ة م���سة لها، ��ا ب��� ال��ائج ألل����ات، و���� ��� س��ات���اً مات ال��ارد ال����ة �ان خ�ارًا إمعل� 
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درجة اح��اف العامل�� في ال��ارد ال����ة، ��ا أ�ه�ت ن�ائج ال�راسة وج�د ف�وق في معل�مات ال��ارد ال����ة ی�ث� على 

درجة اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة ب�� ال����ات تع�� ل��� ال����ة، و�ان� ه�ه الف�وق ل�الح ال����ات 

� إلى م�ار�ة عاملي ال��ارد ال����ة في وضع ن اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة أد�ة، ��ا ب��� ال�راسة أ��ًا أال���

  .ن���ة ل���ته� في اس���ام ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة ؛إس��ات���ة ال����ة �فاعل�ة

   ما ���� ه�ه ال�راسة ع� ال�راسات ال�ا�قة

ام ن�� معل�مات ال��ارد اس���األنفة ال���، ح�� ت� دراسة أث�  اتها ال�راس�راسة ل�غ�ي األ�عاد ال�ي ل� تغ�جاءت ه�ه ال 

في ) مة ال�عل�مات في ال��امومالء إدراك الفائ�ة م� ال��ام، و�دراك سه�لة اس���ام ال��ام، و�فاءة العامل��،(ال����ة �أ�عادها

امة ال��س�ات العفي ) إن�اج�ة العامل��، ت���� ال�ق�، ج�دة ال��مة، ت���� ال��ال��(كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة �أ�عادها 

  .وه�ا ما ���� ه�ه ال�راسة ع� سا�قاتها ،األردن�ة

  :ع�ض ال��ائج

  :اإلجا�ة ع� أس�لة ال�راسة

  ن�� ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة ؟ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ما هي : اإلجا�ة ع� ال��ال األول

  )3(ج�ول رق� 

ن�� ن�� معل�مات ال��ارد ���رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة لال���ّس�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ارّ�ة 

  ال����ة

ت�ل�ل 

 الفق�ات

ال���س�  ُ�ع� ال

 ال��ابي

االن��اف 

 ال���ار� 

ال��ت�� ح�� 

 األه��ة

ال����� ح�� 

 ال���س�

 م�تفع 3 0.59 3.51  إدراك الفائ�ة م� ال��امُ�ع�   6- 1

 م�تفع  1  0.58  3.63  ال��امإدراك سه�لة اس���ام ُ�ع�   11- 7

 م��س�  4  0.63  3.48  �فاءة العامل��ُ�ع�   12-17

 م�تفع  2  0.60  3.57  مة ال�عل�مات في ال��ام مالءُ�ع�   18-23

  م�تفع  -  0.56  3.55  ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة  23- 1

واقع ض�� ) أله��ة أ�عاد ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة(، إلى أن ال���س� ال��ابي اإلج�الي )3(���� ال��ول رق� 

، ��ا �ف�� �أن ت��رات ال����ث��، ذات ن�� إ��اب�ة إزاء ه�ا ال��غ�� األساسي، ح�� حاز )3.55(ال�الة ال��تفعة وال�الغة

) مة ال�عل�مات في ال��اممالء(ُ�ع� ، وتاله )3.63(ح�ابي مق�اره األه��ة األولى ����س� ) إدراك سه�لة اس���ام ال��ام(ُ�ع� 

����س� ) كفاءة العامل��(ُ�ع� ، وأخ��ًا )3.51(����سـ� ح�ابي ) إدراك الفائ�ة م� ال��ام(، و)3.57(����س� ح�ابي مق�اره 

، وه�ا �ع�� ق�اعة اإلدارة لل��ه��ة العل��ة ل���ذج ق��ل ال�ق��ة اً وُتف�� ه�ه ال����ة أن ه�اك ت���ق). 3.48(ح�ابي وق�ره 

  .ال��س�ات العامة األردن�ة�عاد ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة في �أ

  ن�� �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة؟ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة ما هي : اإلجا�ة ع� ال��ال ال�اني

  )4(ج�ول رق� 

ن�� فاعل�ة و�ائف إدارة ال��ارد ���رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة �ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ارّ�ة لال���سّ 

  .ال����ة

ت�ل�ل 

 الفق�ات

ال���س�  ُ�ع� ال

 ال��ابي

االن��اف 

 ال���ار� 

ال��ت�� ح�� 

 األه��ة

ال����� ح�� 

 ال���س�
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  م�تفع  3  0.60  3.54  إن�اج�ة العامل��  24-29

  م�تفع  2  0.58  3.55  ت���� ال�ق�  30-37

  م�تفع  1  0.56  3.57  ج�دة ال��مة  38-43

  م�تفع  4  0.62  3.51  ت���� ال��ال��  44-49

  م�تفع  -  0.55  3.53  ال���س� ال�لي  24-49

العامة ال��س�ات أّن ال���س�ات ل�ّ��رات ال����ث�� ل�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في ) 4(ی��� ال��ول رق� 

ال��س�ات العامة جاءت ب�رجة م�تفعة، و�لغ ال���س� ال�ّلي ل�ّ��رات ال����ث�� ل�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في  ،األردن�ة

، یلي )3.57(ج�دة ال��مة ال��ت�ة األولى، ����س� ح�ابي بلـغ ُ�ع� ، وق� احّ�ل )0.55(وان��اف م��ار� ) 3.53(األردن�ة 

����س� ح�ابي بلـغ  ،إن�اج�ة العامل��ُ�ع� ، وجاء في ال��ت�ة ال�ال�ة )3.55(ت���� ال�ق�، ����س� ح�ابي بلـغ ُ�ع� ذل� 

وُتف�� ه�ه ال����ة ). 3.51(ت���� ال��ال�� ����س� ح�ابي بلـغ ُ�ع� ، في ح�� جاء في ال��ت�ة ال�ا�عة واألخ��ة )3.54(

ت���� إلى قاع�ة ب�انات شاملة ع� ال��ارد ال����ة، م�ا ��علها ات العامة األردن�ة ال��س�أن �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في 

ه�ال�  ي ���اجها ل�س� ال��اسات ووضع اإلس��ات���ات، إال أن�ال�عل�مات ال� ال��س�ةأك�� �فاءة في رف� م��� الق�ار في 

ة ع� ن�� تق��� األداء في ال����ات ال��ابهة ل��ق�� ����� إلى ب�انات تق�م معل�مات د��ق ،حاجة ل����� ن�ام تق��� األداء

  .ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة�ف�ة م� الع�الة االج��ا��ة، وم�ع ه��ة ال��ارد ال����ة ال

  :اخ��ار الف�ض�ات 

ت� إج�اء �ع� االخ��ارات وذل� م� أجل ض�ان مالءمة ال��انات  ،ق�ل ت���� ت�ل�ل االن��ار الخ��ار الف�ض�ات

���ا ی�عل� �اف��اض ض�ورة ع�م وج�د ارت�ا� عاٍل ب�� ال��غ��ات : الف��اضات ت�ل�ل االن��ار وذل� على ال��� ال�الي 

، واخ��ار "Variance Inflation Factor- VIF"وت� �إج�اء معامل ت��� ال��ای� " Multicollinearity"ال���قلة 

إلى أنه إذا �ان معامل ) 5(و���� ال��ول رق�  ،ل�ل م�غ�� م� ال��غ��ات ال���قلة"  Tolerance"ال��ای� ال����ح �ه 

ن ه�ا ال��غ�� إ: فإنه ���� الق�ل) 0.05(و�ان� ���ة ال��ای� ال����ح �ه أقل م�) 10(لل��غ�� ی��اوز) VIF(ت��� ال��ای�

وق� ت� االع��اد على ه�ه . ت م��قلة أخ�� و�ال�الي س��د� إلى ح�وث م��لة في ت�ل�ل االن��ارله ارت�ا� عاٍل مع م�غ��ا

وال�� ����� على ) 14(و��ا ���� ال��ول رق� . ب�� ال��غ��ات ال���قلة" Multicollinearity"القاع�ة الخ��ار االرت�ا� 

) VIF(ل�ل م�غ��، نالح� أن ���ة" Tolerance"ال����ح وال��ای� ) VIF(ال��غ��ات ال���قلة و���ة معامل ت��� ال��ای�

ك�ا نالح� أن ���ة ال��ای� ال����ح ل���ع ال��غ��ات �ان� ) 2.789-5.102(وت��اوح) 10(ل���ع ال��غ��ات �ان� أقل م�

ارت�ا� عاٍل نه ال ت�ج� م��لة ح����ة ت�عل� ب�ج�د إ :ول�ل� ���� الق�ل) 0.395 – 0.287(وت��اوح ب�� ) 0.05(أك�� م� 

  .ب�� ال��غ��ات ال���قلة

  )5(ج�ول رق� 

  اخ��ار معامل ت��� ال��ای� وال��ای� ال����ح �ه ومعامل االل��اء

ال��ای� ال����ح �ه  ال��غ��ات

Tolerance 

معامل تق��� 

  )VIF(ال��ای� 

معامل االل��اء 

Skewness 

  0.211  3.119  0.395  إدراك الفائ�ة م� ال��ام

  0.209  3.491  0.374  اس���ام ال��امإدراك سه�لة 

  0.129  5.102  0.287  كفاءة العامل��

  0.347  2.789  0.381  مة ال�عل�مات في ال��ام مالء
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لل��انات فق� ت� االس��اد إلى اح��اب ���ة  Normal Distributionوم� أجل ال��ق�� م� اف��اض ال��ز�ع ال���عي 

فإن ���ة معامل االل��اء ل���ع م�غ��ات ال�راسة �ان� ) 5(و��ا ���� ال��ول رق� لل��غ��ات، ) Skewness(معامل االل��اء

وس��� ال�أك� م� صالح�ة  .ول�ل� ���� الق�ل �أنه ال ت�ج� م��لة ح����ة ت�عل� �ال��ز�ع ال���عي ل��انات ال�راسة) 1(أقل م� 

  .ال���ذج ل�ل ف�ض�ة على ح�ا

  )6(ج�ول 

  .لل�أك� م� صالح�ة ال���ذج الخ��ار ف�ض�ات ال�راسة) Analysis Of variance(رن�ائج ت�ل�ل ال��ای� لالن��ا

م���� 

 Fداللة 

 ���Fة 

  ال�����ة

معامل 

  R2ال���ی� 

درجات 

  ال���ة

  ال��غ�� ال�ا�ع

  كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة   )145، 4(  0.562  *126.312  0.000

  إن�اج�ة العامل��   )145، 4(  0.389  *46.157  0.000

  ت���� ال�ق�   )145، 4(  0.408  *53.779  0.000

  ج�دة ال��مة   )145، 4(  0.452  *61.959  0.000

  ت���� ال��ال��   )145، 4(  0.53  *72.733  0.000

    )≥ 0.05α( ذات داللة إح�ائ�ة على م���� * 

ال�����ة ع� ����ها ال��ول�ة ) F(صالح�ة ن��ذج اخ��ار ف�ض�ات ال�راسة، ون��ًا الرتفاع ���ة ) 6(ی�ضح ال��ول 

%) 56.2(تف�� ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ، ح�� إن أ�عاد )145، 4(ودرجات ح��ة) ≥0.05α(على م���� داللة 

، وُتف�� )إن�اج�ة العامل��(ُ�ع� م� ال��ای� في %) 38.9(، ��ا ُتف�� أ��ًا )كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة(ُ�ع� م� ال��ای� في 

م� %) 45.2(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ، وف��ت أ�عاد )ت���� ال�ق�(ُ�ع� م� ال��ای� في %) 40.8(�ًا أ�

ت���� (ُ�ع� م� ال��ای� في %) 53(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ، وأخ��ًا ف��ت أ�عاد )ج�دة ال��مة(ُ�ع� ال��ای� في 

ل�فاءة إدارة ال��ارد في تف��� األ�عاد ال�ا�عة ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة عاد ، وج��ع ذل� ی��� دور وأث� أ�)ال��ال��

  :و��اء على ذل� ن����ع اخ��ار ف�ض�ات ال�راسة على ال��� ال�الي. ال����ة

�دراك سه�لة و  ال��ام،إدراك الفائ�ة م� (ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ��اب�ة ب�� عالقة إی�ج� : الف�ض�ة األولى 

   .�فاءة إدارة ال��ارد ال����ةفي ) مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

  

  

  )7(ج�ول 

  .�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة�أ�عاده ال���لفة في ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د الخ��ار أث� 

ن�� معل�مات إدارة ال��ارد أ�عاد 

  ال����ة 
B 

ال��أ 

  ال���ار� 
Beta  ة���t 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

  0.000  *4.388  0.220  0.039  0.173  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

  0.000  *6.007  0.296  0.040  0.241  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.001  *3.369  0.171  0.038  0.129 كفاءة العامل�� 

 0.000  *5.470  0.250  0.036  0.195 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *
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أن أ�عاد ال��غ�� ال���قل ) t(، واخ��ار )Beta(وم� م�ا�عة معامالت ) 7(ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة في ال��ول 

على ال��الي ذوات  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام، �دراك سه�لةو  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(

ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ) t(ب�اللـة وارتفاع ���  )كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة(تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع 

م�ا تق�م نق�ل ف�ض�ة ال�راسة ال�ئ��ة ���رتها ). Beta(ح�ائ�ًا ل��� والق�ة ال�أث���ة ال�الة إ) ≥0.05α(ع�� م���� داللة 

في  ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة و�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة��اب�ة ب�� ق��ل اس���ام إعالقة ی�ج�  :ال�ي ت�� على

  .ال��س�ات العامة األردن�ة

  )8(ال��ول 

  Step Wise Multiple Regressionن�ائج ت�ال�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي 

  .ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةم� خالل أ�عاد  �فاءة إدارة ال��ارد ال����ةلل���� �

ت�ت�� دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في 

  معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة   ال�����ة ���tة 

  0.000 *18.414  0.410  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.000  *9.385  0.514 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.000  *5.641  0.549  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

  0.000  *3.546 0.562 كفاءة العامل�� 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

م� ُ�ع� ل���ی� أه��ة �ل  Step Wise Multiple Regressionوع�� إج�اء ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي

�أ�عاده ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ال�� ���ل  ،في ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي ةأ�عاد العامل ال���قل على ح�

ت�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ال���قل في معادلة االن��ار، فق� ) 8(، ی�ضح ال��ول �فاءة إدارة ال��ارد ال����ةال���لفة في 

كفاءة إدارة ال��ارد (م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع % 41وف�� ما مق�اره  ،ال��ت�ة األولى إدراك سه�لة اس���ام ال��امُ�ع� ح�ل ا

م� %) 51.4(ما مق�اره  إدراك سه�لة اس���ام ال��امُ�ع� ال�� ف�� مع مة ال�عل�مات في ال��ام مالءُ�ع� ، تاله )ال����ة

إدراك سه�لة (� ُ�ع�ال�� ف�� مع  إدراك الفائ�ة م� ال��امُ�ع� ، تاله )كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة(ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع 

كفاءة إدارة ال��ارد (م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 54.9(ما مق�اره  )مة ال�عل�مات في ال��اممالء اس���ام ال��ام،

كفاءة (م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 56.2(األ�عاد ال�ا�قة ما مق�اره ال�� ف�� مع  �فاءة العامل��ُ�ع� ، ث� جاء )ال����ة

  ).إدارة ال��ارد ال����ة

  

�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ��اب�ة ب�� إعالقة ی�ج� :  ال�ان�ةالف�ض�ة 

�فاءة إدارة م� أ�عاد ُ�ع� ك إن�اج�ة العامل��في ) ال�عل�مات في ال��ام مةمالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال��ارد ال����ة

  )9(ج�ول 

  .إن�اج�ة العامل���أ�عاده ال���لفة في  ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د الخ��ار أث� 

ن�� معل�مات إدارة ال��ارد أ�عاد 

  ال����ة 
B 

ال��أ 

  ال���ار� 
Beta  ة���t 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

  0.000  *3.846  0.237  0.054  0.207  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 
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  0.000  *3.620  0.219  0.055  0.199 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.067  1.839  0.114  0.052  0.096  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

 0.000  *4.906  0.276  0.049  0.239 كفاءة العامل�� 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *      

أن أ�عاد ال��غ�� ) t(، واخ��ار )Beta(وم� م�ا�عة معامالت ) 9(ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة في ال��ول 

على ال��الي ذوات تأث�� دال  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام،(ال���قل 

ع�� م���� داللة  ،ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب�) t(ب�اللـة وارتفاع ���  ،)إن�اج�ة العامل��(إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع 

)0.05α≤ ( والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل���)Beta .(دال  ك�ا أشارت ال��ائج في ال��ول أعاله إلى ع�م وج�د أث�

  .)إن�اج�ة العامل��(في ال��غ�� ال�ا�ع  )إدراك الفائ�ة م� ال��ام(ال��غ�� ال���قل ُ�ع� إح�ائ�ًا ل

ن�� معل�مات إدارة أ�عاد  ��اب�ة ب�� إعالقة ی�ج� : ���رتها ال�ي ت�� على ال�ان�ةف�ض�ة ال�راسة  م�ا تق�م نق�ل

في ) مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  سه�لة اس���ام ال��ام،�دراك و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ال��ارد ال����ة 

  .إدراك الفائ�ة م� ال��امون�ف�ها ���ا ی�عل� ���غ��  ،�فاءة إدارة ال��ارد ال����ةم� أ�عاد ُ�ع� ك إن�اج�ة العامل��

  )10(ال��ول 

  Step Wise Multiple Regressionن�ائج ت�ال�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي 

  .ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةم� خالل أ�عاد  إن�اج�ة العامل��لل���� �

ت�ت�� دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في 

  معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة   ال�����ة ���tة 

  0.000 *13.814  0.269  كفاءة العامل�� 

  0.000  *7.173  0.355  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.000  *4.304 0.385  مة ال�عل�مات في ال��ام ءمال

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

م� ُ�ع� ل���ی� أه��ة �ل  Step Wise Multiple Regressionوع�� إج�اء ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي

ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ث� أ�عاد ���ل أال�� في ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي  ةأ�عاد العامل ال���قل على ح�

�فاءة ُ�ع� ح�ل ل���قل في معادلة االن��ار، فق� ات�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ا) 10(ی�ضح ال��ول  إن�اج�ة العامل��،في 

إدراك سه�لة ُ�ع� ه ، تال)إن�اج�ة العامل��(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع % 26.9وف�� ما مق�اره  ،ال��ت�ة األولى العامل��

، تاله )إن�اج�ة العامل��(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 35.5(ما مق�اره  �فاءة العامل��ُ�ع� ال�� ف�� مع  اس���ام ال��ام

إن�اج�ة (م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 38.5(ال�� ف�� مع األ�عاد ال�ا�قة ما مق�اره  ،مة ال�عل�مات في ال��امءمالُ�ع� 

  .)العامل��

�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب��  ة���ابإ ةعالق ی�ج� :ال�ال�ةالف�ض�ة 

�فاءة إدارة ال��ارد م� أ�عاد ُ�ع� ك ت���� ال�ق�في  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال����ة

  )11(ج�ول 

  .ت���� ال�ق��أ�عاده ال���لفة في  ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د الخ��ار أث� 

ال�اللة  ���tة  Betaال��أ  Bن�� معل�مات إدارة ال��ارد أ�عاد 
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 اإلح�ائ�ة  ال���ار�   ال����ة 

  0.001  *3.217  0.212  0.058  0.188  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.000  *4.503  0.292  0.059  0.268 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.012  *2.515  0.167  0.057  0.143  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

 0.004  *2.906  0.174  0.053  0.153 كفاءة العامل�� 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

أن أ�عاد ال��غ�� ال���قل ) t(، واخ��ار )Beta(وم� م�ا�عة معامالت ) 11(ال�اردة في ال��ول ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة 

على ال��الي ذوات مة ال�عل�مات في ال��ام مالءو  �فاءة العامل��،و  �دراك سه�لة اس���ام ال��ام،و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(

ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ع�� ) t(ب�اللـة وارتفاع ���  ،)ت���� ال�ق�(تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع 

���رتها ال�ي  ال�ال�ةم�ا تق�م نق�ل ف�ض�ة ال�راسة ). Beta(والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل��� ) ≥0.05α(م���� داللة 

�دراك سه�لة و  راك الفائ�ة م� ال��ام،إد(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب�� ��اب�ة ی�ج� عالقة إ: ت�� على

�فاءة إدارة ال��ارد م� أ�عاد ُ�ع� ك ت���� ال�ق�في  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

  .ال����ة

  )12(ال��ول 

  Step Wise Multiple Regressionن�ائج ت�ال�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي 

  .ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةم� خالل أ�عاد  ال�ق������ بلل���� 

ت�ت�� دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في 

  معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة   ال�����ة ���tة 

  0.000 12.857  0.336 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.000  4.967  0.383  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.003  3.002  0.400 كفاءة العامل�� 

  0.036  2.100  0.408  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة *         

م� ُ�ع� ل���ی� أه��ة �ل  Step Wise Multiple Regressionوع�� إج�اء ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي

ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ث� أ�عاد أال�� ���ل  ،في ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي أ�عاد العامل ال���قل على ح�ة

مة مالءُ�ع� ح�ل ل���قل في معادلة االن��ار، فق� ات�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ا) 12(ی�ضح ال��ول  ت���� ال�ق�،في 

إدراك ُ�ع� ، تاله )ت���� ال�ق�(�ای� في ال��غ�� ال�ا�ع م� ال�% 33.6وف�� ما مق�اره  ،ال��ت�ة األولىال�عل�مات في ال��ام 

م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 38.3(ما مق�اره مة ال�عل�مات في ال��ام مالءُ�ع� ال�� ف�� مع  سه�لة اس���ام ال��ام

 )إدراك سه�لة اس���ام ال��ام ،مة ال�عل�مات في ال��اممالء(� ُ�ع� ال�� ف�� مع  �فاءة العامل��ُ�ع� ، تاله )ت���� ال�ق�(

ال�� ف�� مع  إدراك الفائ�ة م� ال��امُ�ع� ، ث� جاء )ت���� ال�ق�(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 40.0(ما مق�اره 

  .)ت���� ال�ق�(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 40.8(األ�عاد ال�الثة ال�ا�قة ما مق�اره 

�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب��  ةب���اإعالقة ی�ج� : ال�ا�عةالف�ض�ة 

�فاءة إدارة ال��ارد م� أ�عاد ُ�ع� ك ج�دة ال��مةفي  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال����ة
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  )13(ج�ول 

  .ج�دة ال��مة�أ�عاده ال���لفة في ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د الخ��ار أث� 

 B  ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد 
ال��أ 

  ال���ار� 
Beta  ة���t 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

  0.012  2.525  0.161  0.068  0.172  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.000  4.594  0.288  0.069  0.318 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.773  0.288  0.019  0.066  0.019  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

 0.000  4.306  0.250  0.062  0.265 كفاءة العامل�� 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

أن أ�عاد ال��غ�� ) t(، واخ��ار )Beta(وم� م�ا�عة معامالت  )13(ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة في ال��ول 

على ال��الي ذوات تأث�� دال  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام،(ال���قل 

ال��ول ال�اب� ع�� م���� داللة ال�����ة ال�اه�ة فـي ) t(ب�اللـة وارتفاع ���  )ج�دة ال��مة(إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع 

)0.05α≤ ( والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل���)Beta .(ُ�ع�داللة إح�ائ�ة ل ك�ا ب��� ال��ائج ع�م وج�د أث� ذ� �) إدراك

 نق�لم�ا تق�م . )ج�دة ال��مة(في ال��غ�� ال�ا�ع  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  سه�لة اس���ام ال��ام،

إدراك (ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب��  ة��اب�إعالقة  ی�ج�: ���رتها ال�ي ت�� على ال�ا�عةف�ض�ة ال�راسة 

م� ُ�ع� ك ج�دة ال��مةفي  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  �دراك سه�لة اس���ام ال��ام،و  الفائ�ة م� ال��ام،

  .إدراك الفائ�ة م� ال��امون�ف�ها ���ا ی�عل� ���غ��  ،ال��ارد ال����ة�فاءة إدارة أ�عاد 

  )14(ال��ول 

  Step Wise Multiple Regressionن�ائج ت�ال�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي 

  .ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةم� خالل أ�عاد  ��دة ال��مةلل���� �

ت�ت�� دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في 

  معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة   ال�����ة ���tة 

  0.000 13.242  0.350 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.000  6.756  0.430  كفاءة العامل�� 

  0.001  3.489 0.450 إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

م� ُ�ع� ل���ی� أه��ة �ل  Step Wise Multiple Regressionال��ع�د ال��ر��يوع�� إج�اء ت�ل�ل االن��ار 

 ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةث� أ�عاد أال�� ���ل  ،في ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي أ�عاد العامل ال���قل على ح�ة

مة مالءُ�ع� ح�ل دلة االن��ار، فق� ال���قل في معات�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ا) 14(ی�ضح ال��ول  ج�دة ال��مة،في 

�فاءة ُ�ع� ، تاله )ج�دة ال��مة(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع % 35.0وف�� ما مق�اره  ،ال��ت�ة األولىال�عل�مات في ال��ام 

، )ج�دة ال��مة(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 43.0(ما مق�اره مة ال�عل�مات في ال��ام مالءُ�ع� ال�� ف�� مع  ،العامل��

ما مق�اره  )مة ال�عل�مات في ال��ام �فاءة العامل��مالء(� ُ�ع�ال�� ف�� مع  إدراك سه�لة اس���ام ال��امُ�ع� تاله 

  .)ج�دة ال��مة(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 45.0(

278



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 
�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب��  ة��اب�إعالقة ی�ج� : ال�ام�ةالف�ض�ة 

�فاءة إدارة م� أ�عاد ُ�ع� ك ت���� ال��ال��في  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

   .ال��ارد ال����ة

  )15(ج�ول 

  .ت���� ال��ال���أ�عاده ال���لفة في  ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د الخ��ار أث� 

ن�� معل�مات إدارة ال��ارد أ�عاد 

  ال����ة 
B 

ال��أ 

  ال���ار� 
Beta  ة���t 

  ال�اللة

 اإلح�ائ�ة 

  0.000  *3.518  0.208  0.057  0.199  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.000  *4.406  0.256  0.058  0.254 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.001  *3.306  0.197  0.055  0.182  إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

 0.003  *3.034  0.164  0.051  0.155 كفاءة العامل�� 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

ال���قل أن أ�عاد ال��غ�� ) t(، واخ��ار )Beta(وم� م�ا�عة معامالت ) 15(ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة في ال��ول 

على ال��الي ذوات  )مة ال�عل�مات في ال��اممالءو  �فاءة العامل��،و  �دراك سه�لة اس���ام ال��ام،و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(

ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ع�� ) t(ب�اللـة وارتفاع ���  )ت���� ال��ال��(تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع 

���رتها ال�ي  ال�ام�ةف�ض�ة ال�راسة  م�ا تق�م نق�ل). Beta(والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل���  ،)≥0.05α(م���� داللة 

�دراك سه�لة و  إدراك الفائ�ة م� ال��ام،(ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة أ�عاد  ب��  ة��اب�إعالقة ی�ج� : ت�� على

�فاءة إدارة ال��ارد م� أ�عاد ُ�ع� ك ت���� ال��ال��في  )ال�عل�مات في ال��ام مةمالءو  �فاءة العامل��،و  اس���ام ال��ام،

  .ال����ة

  )16(ال��ول 

  Step Wise Multiple Regressionن�ائج ت�ال�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي 

  .ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةم� خالل أ�عاد  ����� ال��ال��لل���� ب

ال��غ��ات ال���قلة في ت�ت�� دخ�ل 

  معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة   ال�����ة ���tة 

  0.000 *15.065  0.410 مة ال�عل�مات في ال��ام مالء

  0.000  *6.960  0.487  إدراك سه�لة اس���ام ال��ام 

  0.000  *4.373  0.516 إدراك الفائ�ة م� ال��ام 

  0.002  *3.117 0.530 كفاءة العامل�� 

  ).≥0.05α(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

م� ُ�ع� ل���ی� أه��ة �ل  Step Wise Multiple Regressionوع�� إج�اء ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د ال��ر��ي

 ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ةث� أ�عاد ، ال�� ���ل أفي ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي أ�عاد العامل ال���قل على ح�ة

 مالءمةُ�ع� ح�ل ل���قل في معادلة االن��ار، فق� ات�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ا) 16(ی�ضح ال��ول  ت���� ال��ال��،في 

ُ�ع� ، تاله )ت���� ال��ال��(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع % 41.0ال��ت�ة األولى وف�� ما مق�اره ال�عل�مات في ال��ام 

م� ال��ای� في ال��غ�� %) 48.7(ما مق�اره ال�عل�مات في ال��ام  مالءمةُ�ع� ال�� ف�� مع  ،إدراك سه�لة اس���ام ال��ام
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إدراك  ،ال�عل�مات في ال��ام مالءمة(� ُ�ع�ال�� ف�� مع  ،إدراك الفائ�ة م� ال��امُ�ع� ، تاله )ت���� ال��ال��(ال�ا�ع 

�فاءة ُ�ع� وأخ��ًا دخل  ،)ت���� ال��ال��(�� ال�ا�ع م� ال��ای� في ال��غ%) 51.6(ما مق�اره  )سه�لة اس���ام ال��ام

  .)ت���� ال��ال��(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 53.0(ال�� ف�� مع األ�عاد ال�ا�قة ما مق�اره  العامل��

  :م�اق�ة ال��ائج

ن�� أ�عاد ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة ذات ت��رات ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ة دل� ال��ائج أن  .1

ال�عل�مات في  مالءمة(ُ�ع� األه��ة األولى، وتاله ) إدراك سه�لة اس���ام ال��ام(ُ�ع� م���� م�تفع، ح�� حاز 

و���� تف��� ذل� ح�� ن��ذج ق��ل ال�ق��ة �أن ). كفاءة العامل��(ُ�ع� ، وأخ��ًا )إدراك الفائ�ة م� ال��ام(و) ال��ام

ال��س�ات العامة األردن�ة ول��ص  ،دراك سه�لة اس���ام ال��ام ت��ل صفة الفاعل�ة م� وجهة ن�� ال�����م��إ

على وج�د أجه�ة وش��ات فاعلة ألداء الع�ل و�خ�اج ن�ائج ذات ج�دة عال�ة، وق� �ع�د ال��� في ذل� إلى أه�ّ�ة 

ال�ي ت�عى ل����قها م� خالل ت���� ن�� معل�مات ال���ق�لي، واأله�اف ال��س�ات العامة األردن�ة وض�ح ت�جه 

� ه�ه ال����ة  ال��ارد ال����ة، و��اء اله�اكل ال������ة ال��نة، وال��اح للعامل�� �ال��ار�ة في ص�ع الق�ارات، وتف�َّ

ع�ى أّن على أن ال����ات ال�اج�ة وم� أجل ض�ان �قائها، واس���ارها ق��ة وم�ث�ة ��� أّال تقف ع�� ح� ال�فاءة ��

تق��ع �ال��ام �أع�الها ����قة ص���ة، بل ��� أن ���ن ت���� ال�ع�فة وال����ل�ج�ا هي ال��ات ال����ة ألداء 

ذل� أن إح�اس العامل�� ب��اف� أ�عاد ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة ُ�عّ� أح� ال��ث�ات ال��ف�ة على إ��اد . خ�ماتها

ك�ا �ع�ي أن ت�اف� أ�عاد ن�� معل�مات . والف�د معاً  ال��س�ةم�ل�ة  م���ات ت��� �الفاعل�ة ��ا ��فل ت�ق��

��اع� على ت�ه�ل اإلج�اءات اإلدار�ة، و���� ال�فاءة ل�� العامل�� ال��س�ات العامة األردن�ة ال��ارد ال����ة في 

زمة ل����� ه�ا � ال��ه��ات وال�ع�ات الال�وذل� م� خالل ت�ف. ف�ها، و���� ال���جات، و��ف� ال�ق�، وال�ال

� ال�ع�ات وال��ه��ات الالزمة م� م�ارد ����ة م�هلة، �� أخ�ائ���، وال���ة ال�عل�مات�ة الالزمة، وت�ف�ال�فه�م، وت�ف

وأن ت�امل . ��ه� في ت���� و�ائف إدارة ال��ارد ال����ة ،وخ�� إس��ات���ة واض�ة، وقاع�ة ب�انات واسعة ومه�أة

� وتف��� أدق لل�عل�مات اإلدار�ة، ح�� ت��� ال��امل وت��ل ال��اق� ب�� یه�ف إلى فه� أع� ه�ه ال���

ال�عل�مات ال�ي ���ل عل�ها م��� الق�ار م� ال��ادر ال�ارج�ة وتل� ال�ي ���ل عل�ها م� ال��ادر ال�اخل�ة، 

ف�ها ل��ق�� دار� الالزمة ل�ع��� أسال�� االت�ال اإل وأنها ت�ود ال����ة �األسال�� ال�ي ُت�ّ��ها م� رس� ال���

ك�ا �ع�ي ه�ا أن االس���ام األم�ل ل��� . ع� ���� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عل�مات ،ة وال�ان��ةاأله�اف ال�ئ��

ی�د� إلى تقل�ل األع�ال ال���ة وال����� م� ال�ه� ال���ول في أداء الع�ل، وال���ل  معل�مات ال��ارد ال����ة

��اجها، والق�رة على ال�ص�ل إلى ال�عل�مات ال���ة ال�ي ت�اع� في ص�ع الق�ارات، على ال�عل�مات أی��ا ی�� اح

ع�ل معق�،  إن�ازوتقل�ل زم� ال��ق�� ع� ال�عل�مات، والق�رة على إعادة اس���ام ال�عل�مات، وق�رة الف�د على 

وع�ل ع�د ���� م� األف�اد والق�رة على ت�ل�ل ال�عل�مات، والق�رة على م�اخلة ع�ل�ات م�ع�دة في ع�ل�ة واح�ة، 

العامل�� معًا ب���ا ���ن له� ح��ر في م�اقع م��لفة، وتقل�ل خ��ات ت�ف�� الع�ل�ات، وز�ادة درجة ال�عاون ب�� ف�ق 

  .یه�ف إلى فه� أع�� وتف��� أدق لل�عل�مات اإلدار�ة وأن ت�امل ه�ه ال���. الع�ل

جاءت ب�رجة م�تفعة،  ،ال��س�ات العامة األردن�ةّن تّ��رات ال����ث�� ل�فاءة إدارة ال��ارد ال����ة في دل� ال��ائج أ .2

إن�اج�ة ُ�ع� ت���� ال�ق�، وجاء في ال��ت�ة ال�ال�ة ُ�ع� ج�دة ال��مة ال��ت�ة األولى، یلي ذل� ُ�ع� وق� احّ�ل 

وه�ا �ع�ي أن �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة . ت���� ال��ال��� ُ�عالعامل��، في ح�� جاء في ال��ت�ة ال�ا�عة واألخ��ة 

ت���� إلى قاع�ة ب�انات شاملة ع� ال��ارد ال����ة، م�ا ��علها أك�� �فاءة في رف� ال��س�ات العامة األردن�ة في 

ل� حاجة ه�ا س��ات���ات، إال أن�ال�عل�مات ال�ي ���اجها ل�س� ال��اسات ووضع اإل ال��س�ةم��� الق�ار في 

280



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 
����� إلى ب�انات تق�م معل�مات د��قة ع� ن�� تق��� األداء في ال����ات ال��ابهة  ،ل����� ن�ام تق��� األداء

واتفق�  .ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ةل��ق�� الع�الة االج��ا��ة، وم�ع ه��ة ال��ارد ال����ة ال�ف�ة م� 

ودراسة ) 2009الع���، (ودراسة ) 2009ال�ش���، (ودراسة ) 2010الع���، ( ه�ه ال����ة مع ن���ة دراسة

  ).2005ح�اصات، (

إدراك الفائ�ة م� ال��ام، و�دراك سه�لة اس���ام ال��ام، و�فاءة العامل��، (دل� ال��ائج أن أ�عاد ال��غ�� ال���قل  .3

) كفاءة إدارة ال��ارد ال����ة(� ال�ا�ع على ال��الي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�) ال�عل�مات في ال��ام مالءمةو 

إدراك ُ�ع� ال�عل�مات في ال��ام، تاله  مالءمةُ�ع� ال��ت�ة األولى، تاله  إدراك سه�لة اس���ام ال��امُ�ع� ح�ل وا

ال��س�ات العامة األردن�ة وُتف�� ه�ه ال����ة �أن العامل�� في . �فاءة العامل��ُ�ع� الفائ�ة م� ال��ام، ث� جاء 

ح�� ��اه� في تقل�ل أخ�اء الع�ل  ،ذات أه��ة ����ة ال��س�ةع�ون �أن ال�عل�مات ال�ي ی���ها ال��ام في ��

وه�ا ��اع� على اس���ام ال�عل�مات �فاعل�ة  ،وات�اذ الق�ار ال��اس� و�تاحة ال�عل�مات أی��ا ن��اجها وفي أ� وق�

 ��مة و�ال�الي ال���ل على م��ج ذ�و��ع�� إ��ا�ًا على ن���ة وج�دة ال��مات ال�ي تق�م لل���ف��ی� م� ال ،أك��

و���� تف��� ذل� ح�� ن��ذج ق��ل ال�ق��ة �أن ت�اف� أ�عاد ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ��اه� . ���ة عال�ة

وه�ا  ،في أدائه ع� غ��ه م� العامل�� في اإلدارات األخ��  وال���� ،في رفع م���� أداء الف�د العامل في ال�ائ�ة

ورفع ق�رة العامل�� م� ال�ق�م وال���ر وال��اصل ال����� مع  �وره في تق��� ال��مة ���ق م���عة،��ه� ب

��ی�ة دخال ال����ل�ج�ا الال��ر���ة لل���ف�� والع�ل على إ م� خالل ال��امج ال��س�ةوالب� م� رفع اداء  ،ال���ف��ی�

  .ال��س�ةعلى 

ال�عل�مات في  مالءمةإدراك سه�لة اس���ام ال��ام، و�فاءة العامل��، و (دل� ال��ائج أن أ�عاد ال��غ�� ال���قل  .4

�فاءة العامل�� ال��ت�ة ُ�ع� ح�ل وا) إن�اج�ة العامل��(غ�� ال�ا�ع على ال��الي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��) ال��ام

وه�ه ال����ة م����ة ح�� . ل��امال�عل�مات في ا مالءمةُ�ع� إدراك سه�لة اس���ام ال��ام، تاله ُ�ع� األولى، تاله 

 ،إن�اج�ة العامل��ُ�ع� ���ل أك�� م� خالل االه��ام ب ًا،ت���  لل��س�ةن ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ��ق� إ

ف��� ه�ه ال����ة إلى أن ه�ال� ق�رة ل�� العامل�� و���� ت. م�ا ی�د� إلى تقل�ل ال�لفة وال���ل على م�ا�ا أف�ل

 ،على االت�ال الفّعال مع ال��ه�ر ال���ه�ف ��فاءة عال�ة، وه�ال� ع�ة ��ق ت�ف� بها ال��مة ب�قة ال��س�ةفي 

وه�ا ی�د� ب�وره إلى تل��ة خ�مات ال��اجع�� ���عة، وال�� ب�وره ی�ع�� على ت��ع ال��مة ال���م�ة ب�رجة م� 

وت�ف�� ال��ا�ة ال��اس�ة لل�عل�مات ال�ق�مة له�، و��ل� فإن ه�ا ��هل ت�ف�� ال��مة  ،في نف�س ال��اجع�� ال�قة

���اكل ال��اجع�� والع�ل على  ال��س�ةإن اه��ام اإلدارات العل�ا في . �أك�� ق�ر م� ال�ض�ح وال�قة وال���ا��ة

 ��ل على خ�مات ح��م�ة ������ عالٍ ه�ا ��اه� في ال�حلها وتقل�ل األخ�اء، وال�ي ت��ث أث�اء تق��� ال��مة، ف

  .م� ال��دة

إدراك الفائ�ة م� ال��ام، و�دراك سه�لة اس���ام ال��ام، و�فاءة العامل��، (دل� ال��ائج أن أ�عاد ال��غ�� ال���قل  .5

ح�ل ، وا)ت���� ال�ق�(على ال��الي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع ) ال�عل�مات في ال��ام مالءمةو 

إدراك سه�لة ُ�ع� ال��ت�ة األولى، تاله ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ال��م��ات ال�����مة في  مالءمةُ�ع� 

و�ع�� ذل� إلى شع�ر العامل�� في . إدراك الفائ�ة م� ال��ام� ُ�ع�فاءة العامل��، ث� جاء ُ�ع� تاله  ،اس���ام ال��ام

ح�� ��اه�  ،�أه��ة ال��ام اإلس��ات��ي ل��� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة داخل اإلدارةال��س�ات العامة األردن�ة 

  .��اس�في تقل�ل أخ�اء الع�ل وت�ف�� ال�عل�ات اإلس��ات���ة ال�ي ت����م في ات�اذ الق�ار اإلدار� ال

ال�عل�مات في  مالءمةإدراك سه�لة اس���ام ال��ام، و�فاءة العامل��، و (دل� ال��ائج أن أ�عاد ال��غ�� ال���قل  .6

ال�عل�مات في  مالءمةُ�ع� ح�ل ، وا)ج�دة ال��مة(على ال��الي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع ) ال��ام
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وتف�� ه�ه ال����ة على أن . إدراك سه�لة اس���ام ال��امُ�ع� ة العامل��، تاله �فاءُ�ع� ال��ام ال��ت�ة األولى، تاله 

 ،ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ةالعامل�� ل�یه� ال�قة ال�املة ع�� اس���ام ال��ام اإلس��ات��ي ال���� في 

ف�س ال��اجع�� ع�� تق��� ال��مات وأن ه�ا ال��ام ی�ع� ال�قة في ن ،ن ه�اك وسائل آم�ة ل�� اس���ام ال��امح�� إ

وم�ا �ف�� ه�ه  .ال��ی��� في ال��س�ات العامة األردن�ةوه�ا �ع�ز م� أه��ة ال��ام اإلس��ات��ي في  ،ال���م�ة له�

م�ا  ،ال����ة أن ن�� معل�مات إدارة ال��ارد ال����ة ��ه� في ت�ق�� ال�قة ال���ادلة ب�� ال��ی� والعامل�� في ال�����

األم� ال�� �ع�ز االرت�ا� ال����ل�جي  ،و��فع ال�وح ال�ع���ة ل�یه� ،����ه�العامل�� ����ن �إن�ان��ه� و �عل �

وما �ف�� ذل� أن ت�اف� . وت��ح م�اع� الف�د العامل م���ة لل����ة و���ها وأه�افها ،والعا�في للف�د ن�� م����ه

ل�� فق� في ����ة  ،ً امل�� وت�عله� ی�فاعل�ن إ��اب�او�ائف إدارة ال��ارد ال����ة غال�ًا ما تع�ز أوضاع الع

اإلج�اءات بل أ��ًا في ت���ة ال��ادات اإلدار�ة ال�ن�ا في صف�ف العامل�� وت�ع�ه� �أه���ه� �ع�اص� فعالة في 

ل�� ال�����، م�ا ���عه� على ال�ع��� ع� آرائه� ومق��حاته� في �ل ال��ائل ال�ي ته�ه�، �ل ذل� �ع�ز ال��ام العام

  . ال��س�ةم�ا ی�فعه� إلى ب�ل ال���� م� ال�ه�د ل��ق�� أه�اف  ،أخال��ًا وش���ًا وأدب�ًا ن�� ��� وأه�اف ال����ة

إدراك الفائ�ة م� ال��ام، و�دراك سه�لة اس���ام ال��ام، و�فاءة العامل��، (دل� ال��ائج أ�عاد ال��غ�� ال���قل  .7

ح�ل او  ،)ت���� ال��ال��(لي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع على ال��ا) ال�عل�مات في ال��ام مالءمةو 

إدراك الفائ�ة م� ُ�ع� إدراك سه�لة اس���ام ال��ام، تاله ُ�ع� ال�عل�مات في ال��ام ال��ت�ة األولى، تاله  مالءمةُ�ع� 

مات إدارة ال��ارد ال����ة س�ف ��اع� وتف�� ه�ه ال����ة على أن ن�� معل� . �فاءة العامل��ُ�ع� ال��ام، وأخ��ًا دخل 

وذل� . على ت�ه�ل اإلج�اءات اإلدار�ة، و���� ال�فاءة ل�� العامل�� ف�ها، و���� ال���جات، و��ف� ال�ق� وال�ال

ال�عل�مات�ة الالزمة، � أخ�ائ���، وال���ة �� ال��ه��ات وال�ع�ات الالزمة ل����� ه�ا ال�فه�م، وت�ف�م� خالل ت�ف

وأن . وال��ه��ات الالزمة م� م�ارد ����ة م�هلة، وخ�� إس��ات���ة واض�ة، وقاع�ة ب�انات واسعة ومه�أةال�ع�ات و 

یه�ف إلى فه� أع�� وتف��� أدق لل�عل�مات اإلدار�ة، ح�� ت��� ال��امل وت��ل ال��اق� ب��  ت�امل ه�ه ال���

تل� ال�ي ���ل عل�ها م� ال��ادر ال�اخل�ة، و  ،ال�عل�مات ال�ي ���ل عل�ها م��� الق�ار م� ال��ادر ال�ارج�ة

ف�ها ل��ق�� الالزمة ل�ع��� أسال�� االت�ال اإلدار�  وأنها ت�ود ال����ة �األسال�� ال�ي ُت�ّ��ها م� رس� ال���

  .ة وال�ان��ة ع� ���� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�عل�ماتاأله�اف ال�ئ��

  :ال��ص�ات

  :ال�راسة ��ا یلي على ض�ء ما تق�م م� ن�ائج ت�صي

ل�ا ��� على اإلدارات  ،دل� ال��ائج على وج�د أث� أل�عاد ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة في �فاءة إدارة ال��ارد ال����ة. 1

  :الع�ل علىال��س�ات العامة األردن�ة العل�ا في 

خالل ال�سائل ال����ل�ج�ة م�  ،ال��س�ةض�ورة ال����� على ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة ال�ي ت� اس���امها في   -  أ

  .��نها ت�ق� ال�قة وال��عة في إ��ال ال�عل�مات ال��ل��ة في ال�ق� ال��اس� ال��ی�ة،

، و تع�ل على وال�ي ت��� م� ات�اذ الق�ار ال��اس� ،ال����� على تق��� أف�ل ال�عل�مات ال�ي ���اجها ال���ف��  - ب

 .�ةال��سال�ي ت��ث أث�اء الع�ل في  ،خ�اءتقل�ل األ

ل�ي تل�ي م��ل�ات الع�ل ال��س�ات العامة األردن�ة �الع�ل داخل  ةالع�ل على ت���� ق�اع� ال��انات ال�اص -ج

  .و���ل دق��

م� أجل ت�س�ع ق�راته� في ال�عامل ال��س�ات العامة األردن�ة داخل  ،الع�ل على ت�ف�� ال��امج ال��ر���ة لل���ف�� - د

  .ل�ق��� أف�ل ال��مات ال���م�ة ،مع ال��ام اإلس��ات��ي
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لل�عامل  ال��س�ات�أح�ث االجه�ة وال��م��ات وال�ق��ات ال�ي ت�اه� في رفع ق�رة ال��س�ات العامة األردن�ة ض�ورة ت�و�� . 2

ال�ي ت��أ على ال��مة ال�ق�مة لل���ف��ی� في أ� م�ال ی���؛ ل�ا ل�ل� م� أه��ة في  ،مع �افة ال�����ات ال��ی�ة

 .ال��س�ات العامةال�ضا ال�ف�ي، وتقل�ل أس�اب ال�قاومة، ورفع ال�وح ال�ع���ة، و�شعاره� �أه���ه� في  ت�ق��

وه�ا ب�وره ی�د�  ،ن��ة ال�����مة في ال�زارات األردن�ة األخ�� مع ���ة األ ال��س�ةض�ورة ت�ّ�� ال��ام ال�����م في . 3

م� ق�ل اإلدارة ال��س�ة في  ن�� معل�مات ال��ارد ال����ة� ت���� �وال�� ی�ع�� على ت�� ،إلى ت���� األداء ال����ي

وغ�س ثقافة ت�����ة م�نة وتعاون�ة ت�ع�  ،وذل� ع� ���� الع�ل على ت���� ال��ارد ال�ال�ة ال����ة ال�ا��ة ،العل�ا

  .وال��ار�ة ف�ها ��� معل�مات ال��ارد ال����ةال�ع�فة ب

ال��س�ات العامة األردن�ة حة مع ال���ف��ی� ل�ع�فة م�� ن�اح ن�ام ال�عل�مات ور�� ض�ورة إ�قاء ق��ات االت�ال مف�� . 4

مع م�اف�ات ال��ل�ة ����ة معل�مات ح�ی�ة ت��ح ل���لف الف�وع ال��اف�ة على خ��ص��ها، وت���ها م� تق��� 

  .خ�ماتها لل��اجع�� ��ه�لة و���

و�عادة ، عل�مات ال��ارد ال����ة مع م�غ��ات أخ�� �األداء ال��ّس�يال��ام ب�راسات أخ�� م� ق�ل ال�اح��� ل��� ن�� م. 5

  .ه��سة الع�ل�ات م� أجل ت�ق�� ال��مة ال���م�ة �أف�ل ���قة

  

  قائ�ة ال��اجع

  :ال��اجع الع���ة. أ

وال�عادن  ال�ف�دراسة م��ان�ة في ق�اع : ، دور ت���ل�ج�ا ال�عل�مات في إدارة ال��ارد ال����ة)2007(األغ���، إب�ا���، 

  .�ال��ه�ر�ة ال����ة، رسالة ماج���� غ�� م���رة، جامعة العل�م وال����ل�ج�ا، ال���

  .دار وائل لل��� وال��ز�ع: ع�ان، ردن، األ3، �") دارة األف�ادإ(إدارة ال��ارد ال����ة " ،)2007(ب�ن��ي، سعاد نا��، 
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