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 وظيفيى األداء الوجيا المعلومات الخضراء علأثر تكنول
 اتـومالت وتكنولـوجيا المـعلاراسة ميدانية على وزارة االتصد

 
 (3)زالعزيمحمد حسن عبد  -(2)ممدوح عبد العزيز رفاعي -(1)الحفيظوليد محمد عبد 

 (2)جمعةإكرام محمود احمد 
كلية ( 3 جامعة عين شمس، ة التجارةكلي( 2 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة( 1

 جامعة عين شمس، الحاسبات والمعلومات
 

 المستخلص
اءة ى رفع كفء علـتهدف الدراسة الحاليــة إلى مــعرفة آثر تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضرا

 المــعلـومــات لـوجيــاـنــو أداء العــاملين بوزارة االتصــاالت وتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات. حيث تمثلت تك
ـات، ــعلـومــا المثورة تكـنــولـوجيـ: بــالمتغيــر المستقل والذي تم قيــاسه من خالل عدة بنــود وهي

نصر ـال والعالتصـاتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء، أجــهزة ومــعدات، برمجيــات، الشبكــات، 
الل عدة خسه من ملين فتمثل بــالمتغيــر التابع والذي تم قيــاأمــا رفع كفاءة أداء العــا البشري.

ي لدقة فارفع كفاءة ومهارات العــاملين، السرعة في إنجاز األعمــال، جودة العمل : بنــود وهي
ل المدة قبــ إنجاز األعمــال دون أخطاء، المــوثوقيــة الثبــات علـى مبدأ أنهاء العمل المطلـوب

 وقام. ملي العــعرفة بــالعمل التمكـن التام في المهارات والـواجبــات المطلـوبة فالمحــددة. الم
ث تم ( ذكور وإناث من العاملين بالوزارة محل الدراسة حي245الباحثون بتحديد عينة قوامها )

بيق واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، وتم تط. إختيار العينة بإستخدام الطريقة العشوائية
ار : إختبكما تم معالجة البيانات باستخدام .الدراسةالمقياس إعداد الباحثون على عينة  إستمارة

)ت( ومعامل اإلرتباط والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والمتوسط المرجح المئوي 
 .واألعداد والنسب لكل أسئلة المقياس

صائية من حيث وجود فروق ذات داللة إح: نتائج منهاعدة  وقد توصلت الدراسة إلى
اللة وجود فروق ذات د. تعزى لمتغير )النوع( لصالح الذكور االجتماعيةمجموع بعد المتغيرات 

إحصائية بين الدرجات الوظيفية المختلفة مدير، نائب مدير، مشرف، اخري. من حيث مجموع 
د فراوجود فروق ذات داللة إحصائية بين أ .المديرلصالح وظيفة  االجتماعيةبعد المتغيرات 

 عينة الدراسة من حيث مجموع بعد المتغيرات مدة الخبرة لصالح أصحاب الخبرة الكبيرة من
 .سنة 20الي  16
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ا تطبيقهو متابعة ومواكبة التطورات العالمية للتكنولوجيا وتنفيذ اعمالها  توصيات الدراسة:
العمل على  من خالل تلك التقنيات في المنظمة مما يؤدي الي رفع كفاءة األداء الوظيفي.

 .داراتتوفير برمجيات تتناسب مع تنفيذ المهام المطلوبة بسهولة وتطبيقها عمليا على جميع اال
 داراتالعمل على توفير الشبكات التي تتوافق مع البيئة والتي تسمح بتدفق المعلومات بين اإل

لعمل ا دارات.بسهوله تتناسب مع تنفيذ المهام المطلوبة بسهولة وتطبيقها عمليا على جميع اال
 على تطوير العنصر البشري بصفة مستمرة من خالل التدريب والتوعية والتحفيز والتأهيل.
ئة العمل على تطوير وتوفير االجهزة والمعدات التكنولوجية المستخدمة بما يتناسب مع البي

 واالعمال المطلوب إنجازها وصيانتها وتدريب العاملين عليها.
 

 مقدمة البحث
ـهات الحكـوميــة منذ تسعينيــات القرن المــاضـي إهتمــامــا متزايدا بدراسة أفضل تشهد الجـ

الطرق للتعــامل مــع مــعطيــات ثورة تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات. والتي نشأت بفضل التكــامل بين 
ا االتصــاالت حصيلـة المــعــارف التي توصل إليها العــالم والتطور الملحوظ في تكـنــولـوجيــ

والتطور المتالحق في صناعة أجــهزة الحاسب اآللي. حتى أصبح من نتائج تلك التطورات 
ظهـور مجتمــع المــعلـومــات. والذي يعتمد بصـورة كبيــرة علـى التفاعل بين خبرات العنصر 

كـنــولـوجيــا ومن ثم فقد أصبح إدخال ت البشري وكفاءته وتطور تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات.
المــعلـومــات هدفا ســاميــا تسعي إليه جميع المنظمــات الحكـوميــة وغيــرها علـى مستوى العــالم 

وبذلك أصبحت اإلدارة (”. 7/2006لتحقيق الميزة التنافسيــة إيمان صالح عبد الفتاح )
ب التطورات العــالميــة وصـوال اإللكتـــرونيــة ضرورة حتميــة لكــل منظمـة تسعى إلى التقدم وتواك

إلى التطبيق الفعلي للتكـنــولـوجيــا الخضراء. والتي تعتبر االمتداد الطبيعي والفعلي لتطور 
تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات التطور السليم والتي بدورها تـؤدي إلى االعتمــاد علـى تبــادل 

ـا يقلل من االنتقاالت والمحافظة علـى البيئة من تلـوث المــعلـومــات والرســائل إلكتـــرونيــا ممـ
الكربون الناتج عن وســائل النقل وأيضا تخفيض المخلفات الـورقيــة وغيــرها حيث تفيد 
تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء البيئة بتحسين كفاءة الطاقة، تخفيض الغازات الدفيئة، 

التدويــر. وهكــذا فإن تكـنــولـوجيــا  إعــادة االستخدام وإعــادة استخدام مــواد أقل ضررا، وتشجيع
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المــعلـومــات الخضراء تشمل كــاًل من أبعــاد االستدامـة البيئيــة، واقـتصــاديــات استخدام الطاقة، 
من شأن والتكــلفة اإلجمــاليــة للملكيــة، والتي تشمل تكــلفة التخلص وإعــادة التدويــر. حيث أن 

األشيــاء التي تدفع المنظمــات واألفراد إلى االنتقال إلى اللـون األخضر، زيــادة الـوعي بــاآلثار 
الضارة النبعــاثات الغازات الدفيئة، والتشريعــات البيئيــة الصــارمـة الجديدة، والهـمــوم المتعلقة 

ت، وكــل مــا يتعلق بــالمحافظة علـى الصـورة بــالممــارســات اإللكتـــرونيــة للتخلص من النفايــا
 وبعـبــارة أفضل )عدم التخلف عن نهضة التقدم والمــعرفة(.  المؤسسيــة.

ملين وقد تـــرتب علـى تلك التحوالت أنه أصبح من الضروري إعــادة توصيف قدرات العــا
عد ء. فلم تلخضراـا المــعلـومــات اللجــهاز اإلداري للدولـة بمــا يتالءم مــع تطور تكـنــولـوجيـ

 رات داخلالقد المهارات التقليديــة كــافيــة لمــواجــهة احتيــاجات وتطويــر العمل. وأصبح بناء
ث في ظل حــديالجــهاز اإلداري للدولـة من أكثر العمليــات اإلداريــة حاجــه إلى التطويــر والت

ــا ال شك فيه أن العديد ومم علـى تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراءاإلدارة اإللكتـــرونيــة القائمـة 
اجحة م النمن الجــهات الحكـوميــة علـى مستوى العــالم خاصة في الدول المتقدمـة لهـم تجاربهـ

ة وفي إيجاد منظومـ Washington, D.C. 2003, P.1في تطويــر قدرات العــاملين لديها 
ن أفكــار ت إليه متوصل تهـم بمــا يتالءم مــع تطور تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات ومــاجديدة لبناء قدرا

لـى ارب عجديده فيمــا يتعلق بتطويــر وبناء قدرات العــاملين. ويمكـن االستفادة من تلك التج
 .مستوى الجــهاز اإلداري للحكـومـة المصريــة

 

 مشكلة البحث
ة مشكــلـة الدراسة وتكـوين الفروض؛ قام البــاحثون بدراسة في إطار تحــديد وصيــاغ

استطالعيــة للـوقوف علـى أثر تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء علـى األداء الـوظيفي علـى 
العــاملين بوزارة االتصــاالت وتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات، وعن الكيفيــة التي يتم بها تطبيق تلك 

نــولـوجيــا، بــاإلضافة إلى تكـوين فكرة مبدئيــة عن مشكــلـة الدراسة، وتحــديد متغيــراته التكـ
وفروضه، وقد قام البــاحثون بإجراء دراسة استطالعيــة لعينة من مجتمــع البحث المتمثل في 
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يــة منظمـة وزارة االتصــاالت وتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات عن طريق عقد عدة مقابــالت شخص
. وتبين أن هناك فجوه كبيرة بين التطور السريع للتكنولوجيا 2020ومحــددة خالل شهر مــارس

وبين ألية وبيئة العمل حيث تطورت تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات واالتصــاالت بصـورة سريعة 
ت وتطويــر المهارات الفنيــة ومتزايدة ممــا أنشأ عالقة وثيقة بين تطور تكـنــولـوجيــا المــعلـومــا

للعــاملين في مختلف المجاالت للجــهاز اإلداري للدولـة. وقد صــاحب تلك التطورات بعض 
اآلثار السلبيــة علـى اإلدارة العــامـة والقدرات البشريــة. مثل التأثيــر علـى البيئة وبــالتالي كفاءة 

د دور تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء في العــاملين حتى أصبح األمر يتطلب دعم وتأكي
تطويــر اإلدارة العــامـة والقدرات البشريــة وتالفي تلك األخطاء السلبيــة وعلـى الرغم من 
اإلمكــانيــات التي توفرها تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء من أجل تحقيق تلك األهداف 

إال أن قدرات هؤالء العــاملين مــا زالت عند مستوى ال يتناسب مــع بــالجــهاز اإلداري للدولـة 
حجم هــذه اإلمكــانيــات. األمر الذي يستوجب علـى الجــهاز اإلداري للدولـة بذل الكثيــر من 
الجــهد وتطبيق العديد من الخطط واالستـــراتيجيــات الالزمـة الستخدام تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات 

التصــاالت الخضراء في تطويــر اإلدارة العــامـة ورفع كفاءة العــاملين بــالدولـة، ولكـن تواجــه ا
هــذه الجــهـود والخطط صعوبــات وعقبــات في سبيل تحقيق األهداف المنشودة. ومن ثم فأن 

عــاملين بمــا يتالءم هــذا البحث يقوم علـى إعــادة النظر في نظام اإلدارة العــامـة وبناء قدرات ال
 مــع تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء.

 

 تساؤالت البحث
 ضراء؟ــات الخعلـوميوجد فرق بين تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات وتكـنــولـوجيــا المــ ىأي مد ىإل 
 ملين؟ي للعــاوظيفـما العالقة تأثيــريــة لتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء علـى األداء ال 
 ألداء افاءة مــا متطلبــات ونتائج استخدام تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء في رفع ك

 الـوظيفي للعــاملين بــالجــهاز اإلداري بــالدولـة؟
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 ومــات ــعلـإلى أي مدى نجحت تجربة الجــهاز اإلداري للدولـة في استخدام تكـنــولـوجيــا الم
 الخضراء؟

 ــا ــولـوجيتكـن مــا الدالالت التي تـؤكد التطبيق الفعلي للتكـنــولـوجيــا الخضراء عند استخدام
 المــعلـومــات في اإلدارة العــامـة لالستخدام األمثل؟

 مــا أهـميــة تطبيق التكـنــولـوجيــا الخضراء علـى البيئة والمجتمــع ككــل؟ 
 

 أهداف البحث
 ن لعــاملييفي ليــر تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء في األداء الـوظالكشف عن طبيعة تأث

 بوزارة االتصــاالت.  
 لـوجيــاـنــو إلقاء الضوء علـى أحــدث الطرق واألســاليب لتطويــر اإلدارة العــامـة في ظل تك 

 المــعلـومــات الخضراء.
 لـوظيفي اداء ــات االتصــاالت في رفع كفاءة األتطبيق إمكــانيــات تكـنــولـوجيــا المــعلـوم

 للعــاملين بــالجــهاز اإلداري في الدولـة.
 ة.ي الدولـراء فاستخدام تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات كـوسيلـة لتطبيق التكـنــولـوجيــا الخض 
 ي لخضراء فاـات ـومـتقويم تجربة الجــهاز اإلداري في الدولـة في استخدام تكـنــولـوجيــا المــعل

 تطويــر الجــهاز اإلداري.
 

 أهمية البحث
هـو و ع البحث ــوضو برغم توافر العديد من الدراســات الســابقة التي تناولت م األهـميــة العلميــة:

ـميــة يث عن أهلحــدلتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات إال أن هناك القليل جدا من الدراســات التي تطرقـت 
الدولـة وربطها ملين بــلعــاـنــولـوجيــا المــعلـومــات في رفع كفاءة اإلدارة العــامـة واألداء الـوظيفي لتك

 بتطبيق التكـنــولـوجيــا الخضراء. 
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يــة ن األهـمزيد مكمــا تـــرجـع أهـميــة البحث في تناوله ألحــد المــوضوعــات التي اكتسبت الم
ألداء ـامـة واالعـ المــعلـومــات وتغييــر دور الدولـة وهـو رفع كفاءة اإلدارة في ظل تكـنــولـوجيــا

 .تطبيق التكـنــولـوجيــا الخضراءالـوظيفي للعــاملين بــالدولـة وب
ة حكـوميــدر الوممــا يؤكد علـى أهـميــة الدراسة العلميــة أنها ال تقـتصر علـى تأهيل الكـوا

 فع كفاءةضوع ر مــعلـومــات عن طريق التدريب والتعليم وحسب بــل تتناول مــو في تكـنــولـوجيــا ال
ي ظل هـم فاإلدارة وبناء قدرات العــاملين في الجــهاز اإلداري من المنظور الشامل لبناء قدرات

ل لعوامااستخدام تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات والتي أصبحت بفضل تطورها المتواصل من أهـم 
 رة علـى المنظمـة ككــل.المؤث

ا الجــهة حيث أنه ومــاتأي أهـميــة وزارة اتصــاالت وتكـنــولـوجيــا المــعلـاألهـميــة التطبيقيــة: 
طويــر ــذا التهعميم المنــوطة والحيويــة في تطبيق وتطويــر تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء وت

ي يوي فاختالف تخصصــاتهـم. والمســاهـمـة بشكــل فعــال وحعلـى جميع مؤسســات الدولـة بــ
ا التحول الرقمي علـى مستوى مؤسســات الدولـة. وخصـوصــا ونحن في مرحلـة جائحة كـورون

ئة فر بياألمر الذي استوجب العمل عن ُبعد وبــالتالي التعلم اإللكتـــروني ممــا يستوجب توا
املين ع العالتحول الرقمي. حيث قامت وزارة االتصاالت بتدريب جمي تكـنــولـوجيــة داعمـة لهــذا

 بالوزارات المختلفة على أساسيات التحول الرقمي والرقمنه.
إلداري الجــهاز بــا وتســاعد هــذه الدراسة علـى تطويــر اإلدارة العــامـة وبناء قدرات العــاملين

لذي مــات واـعلـو يثة في هــذا المجال في ظل مجتمــع المـللدولـة بمــا يتناسب مــع االتجاهات الحــد
أضاف أدوارا متجددة في المنظمــات الحكـوميــة جـعلها تعمل تحت كم هائل من الضغوط 

 الداخليــة والخارجيــة.
رارات ذ القكمــا تســاعد الدراسة في أن تجـعل المنظمــات الحكـوميــة أكثر قدرة علـى اتخا

 وقـت أسرع وبقدرة كبيــرة. المناسبة في
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ل إطار ا داخوتســاعد الدراسة في تطويــر العالقة بين جميع أجــهزة الدولـة شكــال ومضمــون
ـة لحكـوميـاـهات من الشراكــة المــعلـومــاتيــة في إطار الحفاظ علـى خصـوصيــة كــل جــهة من الجـ

 للحصـول علـى أفضل النتائج والخدمــات. 
 

 البحث  حدود
 تحددت مجاالت الدراسة )المكاني، الموضوعي، الزمنى، البشري( وذلك على النحو التالي:

ــا لـوجيسوف يتم تطبيق هــذه الدراسة علـى وزارة االتصــاالت وتكـنــو  حــدود مكــانيــة:
 المــعلـومــات.

مــعلـومــات جيــا اللـو ــو تكـن: هـمــا ســاسيــة علـى متغيــرينتـــركز الدراسة بصفة أ حــدود مــوضوعيــة:
 .األداء الـوظيفي؛ الخضراء

ل لـى تناو عراسة تتعدد أبعــاد وعوامل تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء، وقد اقـتصرت الد
شري، )ثورة المــعلـومــات، البرمجيات، الشبكات، االتصــال والعنصر الب: خمسة أبعــاد هي

  .دات(أجــهزة ومــع
رات ة ومهارفع كفاءأبعــاد األداء الـوظيفي من حيث بينمــا تقـتصر الدراسة الحاليــة علـى 

ة المد العــاملين، السرعة في إنجاز اإلعمــال، جودة العمل، المــوثوقيــة وأنهاء العمل في
 .المحــددة، المــعرفة بــالعمل والتمكـن في المهارات والـواجبــات

 م 2021م إلى الفتـــرة  2018تغطي هــذه الدراسة الفتـــرة من  يــة:حــدود زمن
يع تغطي هــذه الدراسة جميع مستخدمي الحاسب اآللي من العــاملين بجم حــدود بشريــة:

 دراسة. حل الاإلدارات العليــا والـوسطى والتنفيذيــة من قيــادات ومــوظفين بــالـوزارة بوزارم
 

 دراسات سابقة
 ألداءم الباحثون بعرض أهم الدراسات السابقة التي تناولت أثر تكنولوجيا المعلومات على اقا

  :لك الدراسات إلى ثالثة محاور وهيالوظيفي وقد قام الباحثون بتقسيم ت
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 الدراسات التي تناولت تكنولوجيا المعلومات.
 الدراسات التي تناولت األداء الوظيفي.

 قة بين تكنولوجيا المعلومات الخضراء واألداء الوظيفي.الدراسات التي تناولت العال
 .الدراسات التي تناولت تكنولوجيا المعلومات

Butler   & Chen (2011): Exploration of sustainable development by 

applying green economy indicators. 

 تصــاد األخضر"بعنوان "استكشاف التنميــة المستدامـة من خالل تطبيق مؤشرات االقـ
(. تشيــر إلى أن الضغط المؤسسي من أجل Butler  &Chen 2011وجاءت دراسة )

لحــد من ت بهدف اركــااالستدامـة البيئيــة يدعم ممــارســات تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء للش
 ة بــالتفصيل.الســامـو طرة لمــواد الخاالنبعــاثات الكــليــة والنفايــات اإلجمــاليــة واالستخدام الكــلي ل

ة وتوصلت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن ضغوط العمالء والمنافسين من أجل االستدامـ
في  الخضراء مــاتالبيئيــة لها تأثيــر إيجابي علـى اعتمــاد ممــارســات تكـنــولـوجيــا المــعلـو 

ا أمر . هــذلعمليــات اإلنتاج والتصنيع في المؤسسةالشركــات كـوسيلـة لتقليل التأثيــر البيئي 
كــات جبر الشر راء يمــعقول، ألن الـوعي المجتمــعي المتزايد بممــارســات تقنيــة المــعلـومــات الخض

 شيــر النتائجتلى ذلك، إضافة علـى تنفيذ بنيــة تحتيــة لتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات سليمـة بيئيــا. بــاإل
رس يع تمــاالتصنو إلى أن اللـوائح الحكـوميــة التي تحاول تقليل التأثيــر البيئي لعمليــات اإلنتاج 

 ضغًطا علـى الشركــات لتبني ممــارســات تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء.
 (Lewin, 2017دراسة )

A New Culture Of Learning: Developing Computing In The 

Curriculum And Advancing Digital Pedagogy 

 .مناهج الدراسيــة والتقدم الرقميثقافة جديدة للتعلم: تطويــر الحوسبة في ال: بعنوان
ـدد حيث تتأثر محو األميــة الحاسوبيــة والمــعلـومــاتيــة تستند الدراسة إلى إطار عمل محـ

بعوامل مختلفة مثل )الشخصيــة، والمنزل، والفصـول الدراسيــة، والمجتمــع األوسع(. حيث، 
يجب أن تتضمن عمليــة التدريس علـى تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات االتصــاالت وبــالتالي استخدام 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-71389-2_33#CR903
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المــعلـومــات االتصــاالت داخل الصف. وبــالتالي يجب تطويــر خصــائص المدارس تكـنــولـوجيــا 
والدارسين والمــعلمين داخل الفصل. واالعتمــاد علـى وتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات من أجل تطويــر 

 .الحوسبة في التعليم والتقدم الرقمي
ا المــعلـومــات أثر حوكمـة تكـنــولـوجيــ :انبعنو  :(2019 ،ن زكريــا محمد سليمــانادراسة )حن

 .ـى جودة التقاريــر المــاليــةعل
يــا تمثل الهدف الرئيسي للبحث في التعرف علـى أثر تطبيق آليــات حوكمـة تكـنــولـوج

بيــة اسـات المحلـومـالمــعلـومــات علـى جودة التقاريــر المــاليــة وفق الخصــائص النــوعيــة للمــع
ـولـوجيــا المــعلـومــات، في ظل تبني تكـنـ IFRS الـواردة في مــعــاييــر التقاريــر المــاليــة الدوليــة

 ويتم تحقيق ذلك الهدف من خالل مجمــوعة من األهداف الفرعيــة.
ــات وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي: أستهدف البحث التعرف علـى أثر تطبيق آلي

وتحقيق  لـومــاتلمــعامـة تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات علـى االستثمــار الجيد في تكـنــولـوجيــا حوك
ــات علـى مــعلـومـا الاألهداف االستـــراتيجيــة للشركــة، كمــا استهدف تحــديد أثر مخاطر تكـنــولـوجيـ

حاسبيــة ــات المـعلـومللخصــائص النــوعيــة للمـأمن المــعلـومــات وجودة التقاريــر المــاليــة وفًقا 
ــر حوكمـة ــعــاييبيق مالـواردة في مــعــاييــر التقاريــر المــاليــة، كمــا استهدف التعرف علـى أثر تط
ار ث وضع إطالبح تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات علـى جودة التقاريــر المــاليــة، وأخيــرا استهدف

 يــة.مــالرح لتفعيل حوكمـة تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات لتحقيق جودة التقاريــر المقـتـــ
 .حكـوميــةبعنوان واقع التحول الرقمي في المؤسســات ال: (2020 دراسة )نــوال وعلـى العوفي

تهدف هــذه الدراسة إلى استكشاف واقع التحول الرقمي في سلطنة عمــان، عن طريق 
 لرقمياى األدوار التي تقوم بها المؤسســات المختلفة بــالسلطنة في مجال التحول التعرف علـ

أبرز  علـى والحكـومـة اإللكتـــرونيــة، وتقييم مستويــاتها في التحول، بــاإلضافة إلى التعرف
 ال.المج المشاريع المنفذة بها في هــذا الجانب، تمــاشيــا مــع التوجــهات العــالميــة في

وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي: قيــام المؤسســات بجــهـود وأدوار واضحة للتحول 
رقميــا، من توعيــة وتثقيف وتدريب وتكــامل وجاهزيــة وغيــرها، كمــا تفاوت مستوى التحول 
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ت بــالسلطنة بــالمؤسســات عينة الدراسة إال أن جميعها بذلت جــهـوًدا ســاعدت في تقّدم المؤسســا
في مستوى التحّول الرقمي وارتفاع مستواها في مجاالت التقييم األخرى كــالمشاركــة 
اإللكتـــرونيــة. وتمثلت أبرز مشاريع التحّول بــالسلطنة في مشاريع البنيــة األســاسيــة كـنظام 

كــالمركز الـوطني  التصديق اإللكتـــروني ومشروع منصة التكــامل الحكـوميــة، ومشاريع أخرى 
 .للسالمـة المــعلـومــاتيــة، ومراكز ســاس المختلفة بوزارة التقنيــة االتصــاالت

 الدراسات التي تناولت األداء الوظيفي:
ء لـة واألدالجودة الشامبعنوان أثر الحكـومـة اإللكتـــرونيــة علـى ا :(2008 ،دراسة )العوضـي

 .الـوظيفي
ـة ( للتعرف علـى المؤشرات التي تستخدمها الدوائر المحليـ2008 تهدف دراسة )العوضـي

 لحكـومـةاطبيق في محليــة دبي لقيــاس األداء الـوظيفي وكــذلك التعرف علـى أبعــاد العالقة بين ت
 اإللكتـــرونيــة وإدارة الجودة.

 ــداتين الـوحتعــارض وتداخل االختصــاصــات ب وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي:
ع ة في جمينتظمـماإلداريــة العــاملـة في نطاق الحكـومـة اإللكتـــرونيــة. عند عقد اإلدارة دورات 
 ة التخصصــات اإللكتـــرونيــة للعــاملين في اإلدارة وفي جميع المستويــات اإلداريــ

 يتم الائهـم. ـر أدـاملين وتطويـة للعـأن النظام الحالي ال يعمل علـى تنميــة الروح المــعنــويــ
ـوظفين للمـ تقييم أداء العــاملين وفق سيــاسة محــدودة وبصفة دوريــة في ضوء الجوانب المختلفة

 ومتطلبــات الحكـومـة اإللكتـــرونيــة.
 (Mayfield, 2010دراسة )

“in flounce on motivation language a two levels model innovation on 

work performance” 

 بعنوان "أثر االلتزام الـوظيفي علـى مستوى كفاءة العــاملين والرضا الـوظيفي"
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( بتوسعة نطاق Mayfield, 2010وفي نفس المجال وفي الـواليــات المتحــدة قام )
ا أداء المــوظفين والرضنظريــة التحفيز وذلك ببحث دور االلتزام الـوظيفي علـى مستوى 

 .الـوظيفي
ت العالقا علـى وقد انتهت هــذه الرســالـة إلى أن مهارات القائــد في اللغة التحفيزيــة تـؤثر
ـى يؤثر عل لتاليبين المــوظفين ويؤثر أيضا علـى أدائهـم متي مــا شعروا في اللغة التحفيزيــة وبــا

 رضاهـم الـوظيفي. 
في تحسين  يــا المــعلـومــات ودورهابعنوان تكـنــولـوج :(2016 ،دراسة )وســام علـى حسين

 .األداء الـوظيفي
ألداء احسين تتجسد أهـميــة البحث في تناولها متغيــرين )تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات وت

ـات لجامــعـاستوى الـوظيفي يعد جانب ذو أهـميــة كبيــرة كـونه تـــرتبط بــالتطورات الحاصلـة علـى م
 امل التيالعو  كـنــولـوجيــا الحــديثة وتوظيفها في االتجاه الصحيح يعد من أهـمإذ أن استخدام الت

 يمكـن من خاللها مــواكبة التغييــرات المتســارعة في بيئة عمل المنظمــات.
 أن مكـني عمــا تصـور لديها ليس العليــا وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي: اإلدارة

 األداء بواقع نهـوضلل أنها الـوسيلـة الحتميــة توكد أنها من علـى الرغم ولـوجيــاالتكـنــ تودي آليــة
 في يــةمــعرفة كــاف لديهـم ليس والـوحــدات األقســام رئاسة يتولى من أن علـى يدل وهــذا

 الحاسوب وحــدة علـى اعتمــادهـم كــل أن وجد لذا توظيفها، وكيفيــة المــعلـومــات تكـنــولـوجيــا
 .الجامــعة في المركزيــة المــوجودة

 يفي:الدراسات التي تناولت العالقة بين تكنولوجيا المعلومات األداء الوظ
 :(Huang, 2007دراسة )

“The Effect of Investment in Information Technology on the 

Performance” 

 .عــاملينيفي لللـى األداء الـوظلمــعلـومــات عأثر االستخدام الفعــال لتكـنــولـوجيــا ا: بعنوان
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ء ءاأدعلـى ستثمار في تكنولوجيا المعلومات الثر اأهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
ت كــاوتكون مجتمع الدراسة من جميع الشر، صناعة المطاطقطاع ت العاملة في كــاالشر

نهج ـاحثون المـستخدم البإاسة ولتحقيق هدف الدر، العاملة في صناعة المطاط في تايوان
ن ـالبيانات مل حيث قام الباحث بجمع وتحلي، إلى نتائج الدراسةل في التحليلي للوصوـالوص

 مؤسسي. الطور تتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات مــع ستثمار في الت المعنية ومقارنة مدى اكــاشرـال
تكنولوجيا المعلومات وزيادة ستثمار في الوجود عالقة بين الي وقد توصلت الدراسة إ

ــالغ بالمؤسسات له ل ستخدام الحاسوب في أعماإلكترونياَ ول إاألعما، وكــذلك إنجاز اإلنتاجية
ا ـستخدام تكنولوجيإى ـاملين علـن تدريب العإباإلضافة إلى ، المؤسسياألداء األثر على 

 معالجة البيانات.ة كفاءلهذه التكنولوجيا وزيادة ل على االستثمار األمثل المعلومات يعم
ن ـامليالعـ بعنوان دور تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات في تطويــر أداء :(2010 ،دراسة )متولي

 .بــاألجــهزة الحكـوميــة
ــعلـومــات ( إلى تقويم دور تكـنــولـوجيــا الم2010وامتدادا لمــا سبق هدفت دراسة )متولي 

القـتصــاد اــليــة لـة كجــهزة الحكـوميــة وذلك مــع التـــركيز علـى حافي تطويــر أداء العــاملين بــاأل
يــة ليــة بغه الكــجامــعة القاهرة وصـوال إلى تحــديد العقبــات التي تواجــ –والعلـوم السيــاسيــة 

 الـوصـول في النهايــة إلى تطويــر الكــليــة. 
 كفاءة تشكــل المدخالت من مــوارد بشريــة ذات وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي:

تحقيق للالزمـة ـات اومــوارد مــاليــة كــافيــة وثقافة تنظيميــة إيجابيــة ولـوائح وقوانين المتطلبـ
هزة ــاألجــبملين المخرجات المنشودة الستخدام تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات في تطويــر أداء العــا

ـاملين داء العـــر أوهــذا ويتحقق الدور المنشود لتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات في تطوي الحكـوميــة.
وارد بمــ بــاألجــهزة الحكـوميــة في التجارب الناجحة وفقا لنمــوذج يقوم علـى مدخالت تتعلق

لي سلـوك عاو قني ب تبشريــة ذات كفاءة ومــوارد مــاليــة كــافيــة من أجــهزة ومــعدات وأجور وتدري
 وكــذلك ثقافة تنظيميــة إيجابيــة وأيضا لـوائح وقوانين.
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 .ومــات في بناء قدرات العــاملينبعنوان أثر تكـنــولـوجيــا المــعلـ: (2011 ،دراسة )الديــري 
ــاملين ( بإعادة النظر في قدرات الع2011واستكمــاال لمــا تقدم طالبت دراسة )الديــري 

ت لها أضاف لمنظمــات الحكـوميــة ومحتوى وشكــل عمليــة بناء قدرات هؤالء العــاملين التيبــا
 تفادة مناالس تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات أبعــاده جديدة حتى يمكـن حتى يمكـن تعظيم مــعدالت

 تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات وإمكــانيتها علـى صعيد بناء القدرات.
جد يمــا عدا بعض المؤشرات اإليجابيــة تو ف تائج الدراسة على النحو التالي:وكانت ن

ل في ظ إشكــاليــة كبري في بناء قدرات العــاملين بوزارتي الصحة والتعــاون الدولي في مصر
ـذه ل هـتكـنــولـوجيــا المــعلـومــات ليس فقط بسبب انخفاض مستوى المؤشرات المطروحة من خال

 رتين إلىالـوزالتقييم المنظومـة البيئيــة التي يتم من خاللها تحويل طاقات العــاملين بــالدراسة 
خرى قدرات علـى اإلنجازات واإلبداع، بــل أيضا بسبب إنخفاض مستوى العديد من المؤشرات األ

 المطروحة لتقييم طاقات العــاملين.
 تصــال علـىواالولـوجيــا المــعلـومــات بعنوان أثر انتشار تكـنــ :(2014 ،دراسة )عبد الرحمن

 .أداء المنظمــات
ت لمــعلـومــا( علـى تأثيــر تكـنــولـوجيــا ا2014وفي نفس السيــاق ركزت دراسة )عبد الرحمن 

ـات في ــعلـومـا المواالتصــال علـى أداء الشركــات ودراسة العوامل المؤثرة علـى انتشار تكـنــولـوجيــ
محلي تج الـاد المصري علـى المستوى الكــلي والجزئي من خالل مســاهـمته في نمــو النااالقـتصـ

 واإلجمــالي وإضافة فرص عمل. 
ـومــات لمــعلهناك تأثيــر إيجابي لتكـنــولـوجيــا ا وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي:

لـى ـوعة من العوامل المؤثرة عواالتصــال علـى أداء الشركــات كمــا خلصت إلى وجود مجمـ
لدخل استوى مانتشار وتبني تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات واالتصــال علـى المستوى الكــلي مثل 

م هي حجو ومــعدل األميــة ومستويــات التعليم كمــا وجدت عوامل مؤثرة علـى مستوى الشركــات 
 الستثمــار.الشركــة وكفاءة المــوارد البشريــة وتكــاليف ا
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 :التعليق على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسات السابقة

أثبتت الدراسات أن إدخال تكنولوجيا 
المعلومات في المنظمات العامة أو 
الخاصة يحول األداء من الطرق 

التقليدية القديمة إلى الطرق الحديثة 
ون له األثر األكبر على مما يك

 فاعلية األداء الوظيفي
تباينت الدراسات السابقة حول طريقة 
تناولها لموضوع تكنولوجيا المعلومات 
فكل باحث تناول دراسته وفقا لرؤيته 
البحثية من خالل األهداف والمنهجية 

والنتائج والتوصيات حيث أجريت 
على قطاعات مختلفة فبعضها تم 

العام وبعضها  تطبيقه على القطاع
 على منظمات القطاع الخاص

استفاد الباحث من خالل مراجعته 
للدراسات السابقة في بناء فكرة 

الموضوع محل بحثه وبلورة مشكلة 
البحث وبناء النموذج المقترح وتحديد 

متغيراته وتوضيح أهم المفاهيم 
اإلجرائية له كما استفاد الباحث من 

اء األدبيات العلمية في تطوير األد
النظري للبحث وتحديد األساليب 
 اإلحصائية المناسبة لتحليل فروضه

لم تتعرض إي دراسة من 
الدراسات السابقة التي تم 

استعراضها سابقا على العالقة 
المباشرة لتكنولوجيا المعلومات 
 الخضراء على األداء الوظيفي
كما لم تتعرض أي دراسة من 
الدراسات السابقة التي تم 

ابقا على التطبيق استعراضها س
على وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات وهي الجهة الرسمية 

والمنوطة بتطبيق وتطوير 
 تكنولوجيا المعلومات االتصاالت
وهوما يشكل فجوة بحثية يتعين 
سدها لذلك اهتم الباحث بأن 

يكون هذا البحث بالتطبيق على 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

متغير  المعلومات وأن يكون 
البحث هو تكنولوجيا المعلومات 

 االتصاالت الخضراء
أشارت عدة دراسات سابقة إلى 

أن هناك عالقة وثيقة بين 
مضمون تكنولوجيا المعلومات 

االتصاالت الخضراء وبين األداء 
 الوظيفي بمضمونه

ساعدت الدراسة الحالية على 
الكشف عن طبيعة تأثير 

تكنولوجيا المعلومات الخضراء 
ألداء الوظيفي للعاملين في ا

 بوزارة االتصاالت
إلقاء الضوء على أحدث الطرق 
واألساليب لتطوير اإلدارة العامة 
في ظل تكنولوجيا المعلومات 

 الخضراء
تطبيق إمكانيات تكنولوجيا 

المعلومات االتصاالت في رفع 
كفاءة األداء الوظيفي للعاملين 

 بالجهاز اإلداري في الدولة
يا المعلومات استخدام تكنولوج

كوسيله لتطبيق التكنولوجيا 
 الخضراء في الدولة

تقويم تجربة الجهاز اإلداري في 
الدولة في استخدام تكنولوجيا 
المعلومات الخضراء في تطوير 

 الجهاز اإلداري في الدولة
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 اإلطار النظري للبحث
 ولقد المجتمعات مستوى  تطور في المؤثرة العوامل أهم أحدي المعلومات تكنولوجيا تعد

 في جوهري  تغير إلى الماضيين العقدين خالل المعلومات تكنولوجيا في الكبير أدى التطور
 على والحصول االجتماعي الحياة، والتواصل أساليب حيث من حياة الشعوب، أنماط

رسين المعلومات فنجد أن موضوع تكنولوجيا المعلومات حظي باهتمام العديد من الباحثين والدا
حد  عدة سنوات لما لها من تأثير مهم في كثير من جوانب األداء للمؤسسات واألفراد على منذ

تقنيــة  الحوسبة الخضراء، أوسواء. وهناك العديد من المفاهيم لتكنولوجيا المعلومات. 
ة و تقنيــأوسبة تشيــر إلى الح استدامـة تقنيــة مــعلـومــات الحواسيب المــعلـومــات الخضراء، أو

بــادئ مراء: المــعلـومــات المستدامـة بيئيــا. في مقالـة تسخيــر تقنيــة المــعلـومــات الخض
ارسة حقل الحوسبة الخضراء بــانه "دراسة وممــ Murugesan, S, (2008)يعرف  وممــارســات

-فقة مراتصميم، وتصنيع، واستخدام، والتخلص من الحواسيب، والخوادم، واألنظمـة الفرعيــة ال
قل أو أمــع  بكفاءة وفاعليــة -مثل الطابعــات، ووســائط التخزين، وأنظمـة التشبيك االتصــاالت 

ة في تصميم ويمكـن تعريفها أيضا بــانها الدراسة والممــارسة المتمثلـ .ال تأثيــر علـى البيئة
-بها  فرعيــة المرتبطةوتصنيع واستخدام والتخلص من أجــهزة الحاسوب والخوادم واألنظمـة ال

ــة فاعليو بكفاءة  -مثل الشاشات والطابعــات وأجــهزة التخزين والشبكــات وأنظمـة االتصــاالت 
ــة هي ـرونيمــع تأثيــر ضئيل أو مــعدوم علـى البيئة. ويخضع كل ذلك تحت مظلة اإلدارة اإللكتــ

ــة إلى يدوي عمل اإلداري العــادي من إدارةمنظومـة إلكتـــرونيــة متكــاملـة تهدف إلى تحويل ال
لقرار اي اتخاذ اعد فإدارة بــاستخدام الحاسب وذلك بــاالعتمــاد علـى نظم مــعلـومــاتيــة قويــة تســ

 اإلداري بأسرع وقـت وبــاقل التكــاليف.
 فاعليــةو  بكفاءة الرتبــاطه نظرا الـوظيفي األداء بمــوضوع التنظيمي اإلداري  الفكر اهتم
  .ــةجوهري وقيم وأهداف رؤى  من إليه تصبو مــا إلى والـوصـول أهدافها تحقيق في المنظمــات

هنا زادت االهتمــامــات واألولـويــات الفكريــة بإدارة المــوارد البشريــة وتحسين مستوى األداء 
ويعد  .وكفاءتهـم رادهاأف أداء بمستوى  ومن ألن نجاح أي منظمـة مرتبط الـوظيفي للعــاملين
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 الـوحيدة يعد الـوسيلـة أنه إذ البــاحثين، اهتمــام محل هي التي المــوضوعــات من األداء الـوظيفي
هام الم إلنجاز الفرد وقدرته بين رغبة تفاعل فهـو بــالمنظمــات، أهداف العمل والعــامل لتحقيق

 هــذه المجتمــعــات حيــاة في كبيــرا دورا ـومــات الخضراءالمــعل تكـنــولـوجيــا تلعبالمــوكــلـة إليه. 
 المنظمــات مستوى  علـى أم ، والجمــاعــات مستوى األفراد علـى ذلك أكــان سواء األيــام

تحسين  في تمثلت أحــداث تغيــرات مهـمـة، علـى التكـنــولـوجيــا هــذه ســاعدت حيث والمؤسســات
 تكاليف من الملـوثات، توفيــر الطاقة، والـوقـت والجــهد، وكــذلك انخفاض بيئة العمل، الحــد 

 وذلك إنتاجيتها في السرعة ، وزيــادة جودتها وتحسين أسعــارها مستويــات وتخفيض ، عمليــاتها
 قدرتها النهايــة لزيــادة في أدى ممــا ، المستهلكين المتزايدة لجمهـور المتطلبــات لمــواجــهة
 قد المــعلـومــات أن تكـنــولـوجيــا يؤكد مــا هــذا ولعل البقاء والنمــو، في أهدافها وتحقيق التنافسيــة

 وظائفها أداء في والفاعلية الكفاءة عن لإلدارات البــاحثة تـــرفيهيــا وليس أســاسيــا غدت مطلبــا
 للتطبيق الجديدة القابــلـة األفكــار يجادوإ خلق علـى أنه القدرة علـى األداء الـوظيفي الى وينظر.

 تكـنــولـوجيــا استخدام فإن وبالتالي المختلفة اإلداريــة العمليــات تطويــر في أن تسهـم يمكـن التي
 يعمل وبــل األفراد لدى اإلبداعيــة إبراز الملكــات في دورا مهـمــا أن يلعب يمكـن المــعلـومــات

 من يحتاجونه مــا كــل األفراد لهؤالء التكـنــولـوجيــا ستوفر أن هــذه عتبــارا  علـى تعزيزها علـى
الـواقع . لذلك  أرض أفكــارهـم علـى وتطبيق لتجربة الالزمـة واإلمكــانات واألدوات الـوســائل

 فهناك مبررات ودوافع قويــة إلدخال التكـنــولـوجيــا.
 

 مصطلحات الدراسة
ولـوجيــا المــعلـومــات عد مصطلح تكـنــي: )متغيــر مستقل( :لمــعلـومــات الخضراءتكـنــولـوجيــا ا

هـو المصطلح األكثر رواجا بين المتخصصين ” Green ICT“االتصــاالت الخضراء 
اعد تســ والمصنعين والمحللين ومقدمي الخدمــات. ويشيــر المصطلح إلى كــافة التقنيــات التي

يفي، اء الـوظاألد ـول في مجال تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات االتصــاالت لرفع كفاءةعلـى توفيــر حل
 وتوفيــر الطاقة.
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ثر مــات األــعلـو هـو المجتمــع الذي يكـون فيه لصناعة ونشر واستخدام الم :مجتمــع المــعلـومــات
 ة. ـأو العسكريـ يــة،اعيــة، أو السيــاسالكبيــر في مختلف النــواحي سواء االقـتصــاديــة، أو االجتمــ

نشطة ـات واألـواجبـوعرف األداء الـوظيفي بــانه المسئوليــات وال ألداء الـوظيفي )متغيــر تابع(:ا
ي ضوء ـوب فوالمهام التي يتكـون منها عمل الفرد الذي يجب عليه القيــام به علـى الـوجــه المطل

 المدرب القيــام بها.مــعدالت قدرة العــامل الكفء 
ألفراد ابها  أو تطويــر القدرات هي العمليــة التي يحصل بناء القدرات بناء قدرات العــاملين:

يث دـومتابعة تحـ والمنظمــات علـى المهارات والمــعــارف الالزمـة ألداء وظائفهـم بكفاءة عــاليــة.
 التنميــة.

 

 إجراءات البحث
ثون في حو تحقيق أهداف الدارسة واختبــار فروضها، اعتمد البــاحن سعيــا منهج الدراسة:

 تحليلإجراء هــذه الدراسة علـى األسلـوب الـوصفي التحليلي الكمي، والذي يقوم علـى وصف، و 
اء األد الظاهرة محل الدراسة، وهي دور تكـنــولـوجيــا المــعلـومــات الخضراء في رفع كفاءة

وع مــوضــالدولـة، وسوف يتم ذلك من خالل جمــع البيــانات المتعلقة بالـوظيفي للعــاملين ب
ة، لدراسالدراسة، وذلك بتصميم قائمـة استقصــاء واحــدة تغطي الجوانب المتعلقة بمتغيــرات ا

سن، محاور، المحور األول يشمل البيانات  األساسية للمبحوث مثل ال 3وقسمت االستمارة الي 
ء" لخضراامؤهل. المحور الثاني يشمل المتغير المستقل " تكنولوجيا المعلومات النوع، الخبرة، ال
( عبارات، وأما المحور الثالث يشمل المتغير 6( ابعاد وكل بعد يشمل )5والذي يتضمن )

ن ( عبارات، وبذلك يكو 5( ابعاد وكل بعد يشمل )5التابع "االداء الوظيفي" والذي يتضمن )
زمـة يــة الاللقياس رأي المبحوثين، وقد تم إجراء االختبــارات اإلحصــائ ( عبارة55قورا المقياس )

 لإلجابة علـى فروض الدراسة، ومن ثم تحليل النتائج بمــا يخدم أهداف الدراسة.
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 صدق وثبات األداة:
 Virtual : وقد تم حساب صدق االستبيان باستخدام الصدق الظاهري الصدق الظاهرى 

validity   ض االستبيان على مجموعة من المحكمين ذوى االختصاص والخبرة من خالل عر
للقيام بتحكيمه، وذلك بعد أن أطلع هؤالء المحكمون على عنوان الدراسة، وتساؤالتها، وأهدافها 
إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول االستبيان وفقراته من حيث مدى مالئمة الفق ا رت لموضوع 

معلومات المستهدفة للدراسة، وكذلك من حيث ترابط كل الدراسة، وصدقها فى الكشف عن ال
فقرة بالمحور التى تندرج تحته، ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتها، وذلك بتعديل الفقرات أو 
حذف غير المناسب منها أو إضافة ما يرونه مناسبًا من فقرات، باإلضافة إلى النظر فى تدرج 

  (Oluwa Tayo, 2012, p.392) .مناسباً االستبيان، وغير ذلك مما يراه الخبراء 
: يتم التعرف عليه عند معامل ثبات المقياس وذلك لما بين صدق المقياس الصدق الذاتي

وثباته صلة وثيقة حيث يحسب الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات   
 وهو صدق جيد. 

في قياس أي بعد بنفسه أى مدى إستقرار  : ويعنى مدى إنساق المقياس مع نفسهالثبات
الدرجات التى يحصل عليها نفس األفراد لو أعيد إجراء اإلختبار عليهم، ويتراوح معامل 

راء اإلرتباط بين األداء األول الذي يمثل المتغير المستقل وهو تكنولوجيا المعلومات الخض
، 0,79ن أبعاد المقياس المختلفة بيوالثانى الذي يمثل المتغير التابع وهو االداء الوظيفي فى 

 بإستخدام معامل االرتباط بيرسون، مما يؤكد وجود 00,91وكان معامل ثبات المقياس  0,96
 عالقة ارتباط قويه بين المتغيرات. 

يشمل مجتمــع الدراسة جميع العــاملين بوزارة االتصــاالت وتكـنــولـوجيــا  :وصف عينة البحث
( عــامال. وتم تحــديد حجم العينة وفقا لصيغة مبسطة 2150ــالغ عددهـم )المــعلـومــات والب

وقد تم اختيــار عينة عشوائيــة بسيطة من مجتمــع الدراسة الذي  .(Yamane, 1967)أقـتـــرحها 
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تتحقق في المجتمــع بمستوى ( عــامل بــافتـــراض أن الظاهرة محل الدراسة 2150يبــلغ عدده )
 :ـالتطبيق في مــعــادلـة حجم العينة فأن حجم العينة يتم تحــديده كمــا يليوبـ %5دقة 

n =  
( من العاملين بوزارة االتصاالت 245( )1شملت عينة البحث كما هو موضح بالجدول )
 .لدرجة الوظيفية، والعمر، والخبرةوتكنولوجيا المعلومات من مختلف الفئات العمرية، وا

 (n=  245وصف عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والتنظيمية للعاملين ) :(1جدول )
 النسبة % التكرار n=245)وصف العاملين )

 الدرجة الوظيفية
 18.8 46 مدير

 24.1 59 نائب مدير
 26.5 65 مشرف
 30.6 75 اخري 

 العمر
 26.5 65 سنة 30اقل من 

 25.7 63 سنة 40الي  31من 
 30.2 74 سنة 50 الي 41من 

 17.6 43 سنة 50أكثر من 
 69.4 170 ذكر النوع

 30.6 75 انثي

 سنوات الخبرة
 21.2 52 سنوات 5اقل من 

 23.3 57 سنوات 10الي  6من 
 31.8 78 سنوات 15الي  11من 
 23.7 58 سنوات 20الي  16من 

 المؤهل العلمي
 21.2 52 ثانوي 
 51.9 127 جامعي
 26.9 66 عيفوق الجام

من إجمالي المجتمــع العــاملين بدرجة  %18.8( ان نسبه 1ويتضح من الجدول رقم )
من  %26.5من إجمالي المجتمــع العــاملين بدرجة نائب مديــر، ونسبه  %24.1مديــر، ونسبه 

ن من إجمإلي المجتمــع من العــاملي %30.6إجمإلي المجتمــع العــاملين بدرجة مشرف، ونسبه 
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 30من إجمالي المجتمــع في الفئة العمريــة اقل من  %26.5.6بدرجات وظيفيــة اخري، ونسبه 
سنه،  50إلى من  41من  %30.2سنه، ونسبه  40إلى من  31من  %25.7سنة، ونسبه 

من إجمإلي المجتمــع من الذكـور، ونسبة  %69.4سنه. ونسبه  50أكثر من  %17.6ونسبه 
سنــوات،  5من إجمإلي المجتمــع لهـم سنــوات خبره أقل من  %21.2 من األناث. ونسبة 30%

سنة، ونسبة  15إلى  11من  %31.8سنــوات، ونسبة  10إلى  6من  %23.3ونسبة 
من إجمإلي المجتمــع يحملـون مؤهل ثانــويــة،  %21.2سنة. ونسبة  20إلى  16من  23.7%

من إجمإلي  %26.9ل جامــعي، ونسبة من إجمإلي المجتمــع يحملـون مؤه %51.9ونسبة 
 .المجتمــع يحملـون مؤهل فوق الجامــعي

 

 نتائج البحث وتفسيرها
 لومات الخضراء واألداء الوظيفيمعامالت ارتباط بين ابعاد تكنولوجيا المع :(2) جدول

 n=245  1ويه %نويه عند مستوي معنمعامالت مع

 األبعاد
ثورة 

تكنولوجيا 
 المعلومات

 لشبكاتا برمجيات
االتصال 
والعنصر 
 البشري 

أجهزة 
 ومعدات

تكنولوجيا 
المعلومات 
 الخضراء

رفع كفاءة 
 **871. **816. **873. **896. **601. **871. ومهارات العاملين

السرعة في إنجاز 
 **856. **874. **826. **868. **611. **982. األعمال

 **963. **836. **790. **793. **543. **732. جودة العمل
الدقة في إنجاز 

 **834. **781. **758. **887. **656. **954. األعمال
 **897. **830. **779. **901. **712. **917. الموثوقية

 **971. **783. **869. **864. **511. **863. المعرفة بالعمل
 **982. **838. **792. **878. **688. **912. األداء الوظيفي



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وليد محمد عبد الحفيظ وآخرون 
 

 2021يونيو، الرابعالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

595 

( ( ما يلي: وجود ارتباط طردي قوي بين )ثورة تكنولوجيا المعلومات2)ويتضح من جدول 
داء كأحد ابعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء و )السرعة في إنجاز األعمال( كأحد ابعاد األ

  1( معنوي عند مستوى معنوية %9820.الوظيفي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
ات معلومنولوجيا المعلومات( كأحد ابعاد تكنولوجيا التوجد عالقة طردية قوية بين )ثورة تك

ل الخضراء و )الدقة في إنجاز األعمال( كأحد ابعاد األداء الوظيفي، حيث بلغت قيمة معام
  1( معنوي عند مستوى معنوية %9540.االرتباط )

كانت اقل قيمة عند معامل االرتباط بين )برمجيات( كأحد ابعاد تكنولوجيا المعلومات 
خضراء و )المعرفة بالعمل( كأحد ابعاد األداء الوظيفي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ال

( مما يدل على وجود عالقة طردية متوسطة ين المتغيرين ومعنوية عند 0. 511العكسي )
 . 1مستوي معنوية %

مما سيق يتضح انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية ألبعاد تكنولوجيا المعلومات 
االتصال  –الشبكات  –برمجيات  –أجهزة ومعدات  –)ثورة تكنولوجيا المعلومات  الخضراء

 والعنصر البشري( على ابعاد األداء الوظيفي للعاملين بالوزارة محل الدراسة. 
ائية يوجد أثر ذو داللة إحصالفرض الفرعي األول من الفرض الرئيسي للدراسة: 

جيات برم –أجهزة ومعدات  –تكنولوجيا المعلومات  ألبعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة
 االتصال والعنصر البشري( على سرعة اداء العاملين. –الشبكات  –
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 n=245تقديرات نموذج االنحدار المتدرج على سرعة اداء العاملين  :(3جدول )
معامل 
 F التحديد

المتغيرات 
المستقلة 
 في النموذج

 التقديرات
R2 (sig).  B T Sig. 

0.879 

263.934 x7.31 (Constant) 0.465 3.638 0 

0 x14.91  ثورة تكنولوجيا
 0 8.941 0.467 المعلومات

 0 6.062 0.293 برمجيات  
 0 4.631 0.241 الشبكات  

  
االتصال والعنصر 

 0 3.636 0.279 البشري 

 0 7.512 0.383 أجهزة ومعدات  
F (263.934 ،)ر المقدر من خالل قيمة ويتضح من الجدول معنوية نموذج االنحدا

 t(، كما يتضح معنوية معامالت االنحدار والحد الثابت من خالل قيم sig=0.000وقيمة )
 . 5عند مستوي معنوية % .sigوقيم 

( مما يدل على ان المتغيرات المستقلة تفسر 0.879وبلغت قيمة معامل التحديد )
التابع )متوسط اراء المجتمع حول سرعة اداء  من التغيرات التي تحدث في المتغير %87.9

 العاملين(.
اللة ديوجد أثر ذو مما سبق يتضح صحة الفرض األول من الفرض الرئيسي األول للدراسة: 
 –ات أجهزة ومعد –إحصائية ألبعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة تكنولوجيا المعلومات 

 .بشري( على سرعة اداء العامليناالتصال والعنصر ال –الشبكات  –برمجيات 
وهري يوجد تأثير ج الفرض الفرعي الثاني من الفرض الرئيسي األول للدراسة:

جيات برم –أجهزة ومعدات  –ألبعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة تكنولوجيا المعلومات 
 راسة. االتصال والعنصر البشري( جودة أداء العاملين في الجهة محل الد –الشبكات  –
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 n=245تقديرات نموذج االنحدار المتدرج على جودة أداء العاملين  :(4جدول )
معامل 
 F التحديد

المتغيرات 
المستقلة في 

 النموذج
 التقديرات

R2 (sig).  B T Sig. 

0.941 

ثورة تكنولوجيا  746.02
 0.193 1.847 0.005 (Constant) المعلومات

ثورة تكنولوجيا  أجهزة ومعدات 0
 0 18.324 0.84 المعلومات

 0 4.695 0.191 برمجيات برمجيات 

 0 6.349 0.253 الشبكات الشبكات 

 
االتصال 

 والعنصر البشري 
االتصال 

 0 8.358 0.294 والعنصر البشري 

 0 8.723 0.461 أجهزة ومعدات  
f (020.746 ،)( معنوية نموذج االنحدار المقدر من خالل قيمة 4ويتضح من الجدول )

 T(، كما يتضح معنوية معامالت االنحدار والحد الثابت من خالل قيم sig=0.000وقيمة )
 . 5(، عند مستوى معنوية %.sigوقيم )

 ( ان اهم ابعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي تؤثر في جودة4ويتضح من جدول )
كات ومات، برمجيات، الشبأداء العاملين في الوزارة محل الدراسة هي: ثورة تكنولوجيا المعل

 االتصال والعنصر البشري، أجهزة ومعدات( 
( مما يدل على ان المتغيرات المستقلة تفسر 0.941وبلغت قيمة معامل التحديد )

من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )متوسط اراء المجتمع حول جودة أداء  %94.1
 العاملين(.

يوجد لثاني من الفرض الرئيسي األول للدراسة: مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي ا
أجهزة  –تأثير جوهري ال بعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة تكنولوجيا المعلومات 
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االتصال والعنصر البشري( على جودة أداء العاملين في  –الشبكات  –برمجيات  –ومعدات 
 . الجهة محل الدراسة

هري يوجد تأثير جو  ئيسي األول للدراسة:الفرض الفرعي الثالث من الفرض الر 
جيات برم –أجهزة ومعدات  –ألبعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة تكنولوجيا المعلومات 

 االتصال والعنصر البشري( على المعرفة بالعمل في الجهة محل الدراسة.  –الشبكات  –
 n=245لعمل  تقديرات نموذج االنحدار المتدرج على المعرفة با :(5جدول )

معامل 
المتغيرات المستقلة في  F التحديد

 النموذج
 التقديرات

R2 (sig).  b T Sig. 

0.791 
 0.687 4.785 0 (Constant) البرمجيات 345.437

 0 6.721 0.319 برمجيات الشبكات 0
 0 17.357 0.643 الشبكات  

 F ل قيمةج االنحدار المقدر من خال( معنوية نموذ5ويتضح من الجدول )
(، كما يتضح معنوية معامالت االنحدار والحد الثابت من sig=0.000(، وقيمة )354.437)

ة . ويالحظ استبعاد االبعاد الثالثة )ثور 5(، عدد مستوى معنوية %.sigوقيم ) tخالل قيم 
 االتصال والعنصر البشري( لعدم معنويتهم.  ––أجهزة ومعدات  –تكنولوجيا المعلومات 

( ان اهم ابعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي تؤثر في 5ن جدول )ويتضح م
 .المعرفة بالعمل في العاملين بالوزارة هي: )برمجيات، الشبكات(

( مما يدل على ان المتغيرات المستقلة تفسر 0.791وبلغت قيمة معامل التحديد )
لمجتمع حول المعرفة من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )متوسط اراء ا 79.1%

 بالعمل(. 
أثر  يوجدمما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الثالث من الفرض الرئيسي األول للدراسة: 

 عدات،ذو داللة إحصائية تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة تكنولوجيا المعلومات، أجهزة وم
 برمجيات، الشبكات، االتصال والعنصر البشري( على المعرفة بالعمل
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اد : يوجد تأثير جوهري ألبعفرض الفرعي الرابع من الفرض الرئيسي للدراسةال
 –برمجيات  –أجهزة ومعدات  –تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة تكنولوجيا المعلومات 

االتصال والعنصر البشري( على الموثوقية، الثبات على مبدأ أنهاء العمل  –الشبكات 
 لجهة محل الدراسة. المطلوب قبل المدة المحددة في ا

ب قبل تقديرات نماذج االنحدار المتدرج على الموثوقية: مبدأ أنهاء العمل المطلو  :(6) جدول
 n=24المدة المحددة     

معامل 
المتغيرات  F التحديد

المستقلة في 
 النموذج

 التقديرات
R2 (sig).  B T Sig. 

0.928 

ثورة تكنولوجيا  1069.891
 0.359 4.847 0 (Constant) المعلومات

ثورة تكنولوجيا  برمجيات 0
 0 25.103 0.798 المعلومات

 
االتصال والعنصر 

 0 4.613 0.114 برمجيات البشري 

االتصال والعنصر  أجهزة ومعدات 
 0 5.438 0.109 البشري 

 0 6.894 0.247 أجهزة ومعدات  
(، وقيمة 1069.891) F( معنوية نموذج االنحدار المقدر بقيمة 6ويتضح من الجدول )

(sig=0.000 كما يتضح معنوية معامالت االنحدار والحد الثابت من خالل قيم ،)t  وقيم
(sig.% عدد مستوى معنوية ،)تها. . ويالحظ استبعاد االبعاد األربعة )الشبكات( لعدم معنوي5 

ة ثوقي( ان اهم ابعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي تؤثر المو 6ويتضح من جدول )
زة ، أجهل والعنصر البشري في العاملين بالوزارة: )ثورة تكنولوجيا المعلومات، برمجيات، االتصا

 .ومعدات(
( مما يدل على ان المتغيرات المستقلة تفسر 0.928وبلغت قيمة معامل التحديد )

  .من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )متوسط اراء المجتمع حول الموثوقية( 92.8%
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أثر  يوجدمما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الرابع من الفرض الرئيسي األول للدراسة: 
جهزة أ –ذو داللة إحصائية ألبعاد تكنولوجيا المعلومات الخضراء )ثورة تكنولوجيا المعلومات 

 .االتصال والعنصر البشري( على الموثوقية –الشبكات  –برمجيات  –ومعدات 
 

 اإلحصاء الوصفي
 الدراسة النتائج التالية: اثبتت 

  لوجياارتفاع متوسط اراء االناث حول البعد )ثورة تكنولوجيا المعلومات( كأحد ابعاد تكنو 
 (.0.53( وبانحراف معياري )4.56المعلومات الخضراء، بمتوسط )

  جيا ارتفاع متوسط اراء الذكور حول البعد )االتصال والعنصر البشري( كأحد ابعاد تكنولو
 (.0.56( وبانحراف معياري )4.21الخضراء، بمتوسط ) المعلومات

  ارتفاع متوسط اراء مستوي المديرين حول البعد )االتصال والعنصر البشري( بمتوسط
.( حول 78( بانحراف معياري )4.21(، وبمتوسط )0.75( بانحراف معياري )4.46)

 البعد أجهزة ومعدات. 
  ثورة تكنولوجيا المعلومات( بمتوسط ارتفاع متوسط اراء مجتمع الدراسة حول البعد(

 (. 20الي  16.( لمن هم لديهم خبرة )من 43( وبانحراف معياري )4.68)
  حيث ان قيم %5معنوية معظم المتغيرات عند مستوى معنوية ،p_value (sig)  اقل من

مستوى المعنوية مما يدل على وجود اختالف معنوي بين متوسط اراء مجتمع الدراسة 
 ، والدرجة الوظيفية، مدة الخبرة. حسب النوع

ة مما سبق يتضح انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات مجتمع الدراسة بالوزار 
ات واألداء الوظيفي( تعزى للمتغير  –حول متغيرات الدراسة )تكنولوجيا المعلومات الخضراء 

 لخبرة(.الشخصية والتنظيمية المتمثلة في )النوع، والدرجة الوظيفية، مدة ا
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج مجموعة من الدراسات، كشفت عن وجود فروق 

واألداء الوظيفي( منها دراسة  –ذات داللة إحصائية بين أبعاد كال من )تكنولوجيا المعلومات 
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( والتي كشفت عن وجود أثر جوهري ألبعاد تكنولوجيا المعلومات على 2018)العربي عطية، 
(، التي كشفت 2005الوظيفي كما اتفقت تلك النتائج مع دراسة )خالد مصطفي بركات،األداء 

عن وجود أثر جوهري الستخدام تكنولوجيا المعلومات على تحسين األداء المؤسسي للهيئات 
العامة، العاملة في النقل البري بالتطبيق على الهيئة القومية لسكك حديد مصر. كما اتفقت 

 المعلومات واالتصال تكنولوجيا (، أثر استخدام2017سة )راضية بداع، تلك النتائج مع درا
على األداء الوظيفي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلية العلوم االقتصادية والعلوم 

 .التسيير جامعة ورقلة، الجزائر التجارية وعلوم
 

 توصيات البحث
  لك تعمالها وتطبيقها من خالل متابعة ومواكبة التطورات العالمية للتكنولوجيا وتنفيذ ا

 .التقنيات في المنظمة مما يؤدي الي رفع كفاءة األداء الوظيفي
 ة العمل على توفير البرمجيات والشبكات التي تتوافق تتناسب مع تنفيذ المهام المطلوب

 .بسهولة وتطبيقها عمليا على جميع االدارات
 التدريب والتوعية والتحفيز  العمل على تطوير العنصر البشري بصفة مستمرة من خالل

 .والتأهيل
 لبيئةالعمل على تطوير وتوفير االجهزة والمعدات التكنولوجية المستخدمة بما يتناسب مع ا 

 .واالعمال المطلوب إنجازها وصيانتها وتدريب العاملين عليها
  فيياألداء الوظ –تكنولوجيا المعلومات الخضراء  –كلمات مفتاحية: تكنولوجيا المعلومات. 

 

 المراجع
ام إستراتيجية التحول إلى المنظمة الرقمية ندوة استخد: (7/2006إيمان صالح عبد الفتاح )

لمنظمات الحكومية تكنولوجيا المعلومات في تيسير إجراءات العمل في ا
 .1المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ص .والقطاع الخاص
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يير حول إلى المنظمة الرقمية وأثرها في تساستراتيجية الت (:2006)إيمان صالح عبد الفتاح 
إدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة أعمال . العمل بالمنظمات الحكومية

المنظمات الحكومية والخاصة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر. 
 ، رسالة ماجستير.27ص

جودة التقارير  أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على(: 2019يناير )محمد سليمان  انحن
 بنها، كلية التجارة جامعة ،رسالة ماجستير المالية في إدارة االعمال والمحاسبة،

 .26اتحاد مكتبات الجامعات المصرية ص
بناء قدرات العاملين بالمنظمات الحكومية في ظل  (:2011)خالد عبد الرحمن الديري 

 التجارة، جامعة تكنولوجيا المعلومات، وزارة الصحة والتعاون الدولي، كلية
 .(37القاهرة )ص

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على تحسين األداء  (:2005)خالد مصطفي بركات 
 قوميةالمؤسسي للهيئات العامة، العاملة في النقل البري بالتطبيق على الهيئة ال

، رسالة 116لسكك حديد مصر، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مصر. ص
 دكتوراة.

ي على األداء الوظيفي ف المعلومات واالتصال تكنولوجيا أثر استخدام (:2017)ية بداع راض
علوم كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 التسيير جامعة ورقلة، الجزائر، رسالة ماجستير.
وسيلة قيق أهداف العمل فهو المفهوم األداء الوظيفي وأهميته البالغة في تح: سعيد على الشوف

لتحقيق أهداف العمل وتحسين كفاءة العاملين، الرياض، مجلة التنمية 
 (.2014)، 5والتدريب، العدد 

ة على األداء الوظيفي في األجهز  المعلومات تكنولوجيا أثر استخدام (:2018) العربي عطية
(، رسالة 78صالجزائر )-ميدانية في جامعة ورقلة دراسة .الحكومية المحلية

 دكتوراة. 
واقع التحول الرقمي في المؤسسات (: 2020) نوال على البلوشية، على بن سيف العوفي

 بحث علمي، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر .الحكومية العمانية
Journal of Information Studies & Technology (JIS&T), Volume 2020, 

Issue 1. 

https://www.qscience.com/content/journals/jist
https://www.qscience.com/content/journals/jist/2020/1
https://www.qscience.com/content/journals/jist/2020/1
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ABSTRACT 

The current study aims to know the effect of green information 

technology on raising the efficiency of the employees of the Ministry of 

Communications and Information Technology. Where information 

technology was represented by the independent variable, which was 

measured through several items, namely, Information technology 

revolution, green information technology, hardware and equipment, 

software, networks, communication and the human element. As for 

raising the efficiency of the employees' performance, it is represented 

by the dependent variable, which was measured through several items, 

namely. Raising the efficiency and skills of workers, speed in 

completing work, quality of work, accuracy in completing work without 

errors, reliability, and consistency on the principle of completing the 

required work before the specified period. Knowledge of work Full 

mastery of the skills and duties required at work. The research problem 

was identified through a group of questions: Is there a difference 

between IT and green IT? Is there an impactful relationship of green 
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information technology on employee job performance? What are the 

requirements and results of using green information technology in 

raising the efficiency of the job performance of state employees? To 

what extent has the experience of the state’s administrative apparatus in 

using green information technology? What are the indications that 

confirm the actual application of green technology when using 

technology in public administration for optimal use? How important is 

the application of green technology to the environment and society as a 

whole? In light of these questions, a set of hypotheses have been 

formulated to diagnose the reality of the impact of green information 

technology on the performance of workers in the Ministry of 

Communications and Information Technology, as it is the body 

responsible for modernizing technology in the country. The researcher 

relied on obtaining the data on the exploratory study. A questionnaire 

form was distributed to a randomly selected sample of employees in the 

ministry, which amounted to (245 employees) at the level of 

departments and units out of the total employees and was analysed 

using the (SPSS) program.  

The study reached a set of preliminary results, which is the 

acceptance of research hypotheses that confirm the existence of a 

relationship and the impact of green information technology on 

improving the performance of employees. In addition to a set of results 

in which a set of recommendations were formulated in light of the 

ability to employ information technology in the direction that serves the 

ministry and employees. 


