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 الملخص  

يستطيع إدارة الموارد األخرى وتحقيق  ىمن أهم موارد المنظمة فهو الذ ىيعتبر المورد البشر
حجامهاااو ومااع زيااادة أة التنافسية للمنظمات بمختلف  زيادة القدر  ىصناعة وبالتال  ىأ  ىالميزة التنافسية ف

مجاااإ إدارة  ىمختلااف المجاااالتو ف اا  ىاالهتمااام باانظم المعلومااات ا داريااة والتطبيقااات الت نولوجيااة فاا 
الموارد البشرية ظهرت في ال ترة األخيرة تطبيقات مثإ باارامإل  دارة المااوارد البشاارية وأحيانااا يطلااق 

للمااوظ ين أو نظاام معلومااات للمااوارد البشاارية بالمنظمااة ب اار  تااوفير  عليهااا باارامإل الخدمااة الذاتيااة
المعلومات عن التوظف وتوفير البيانات الالزمة عاان العمالااة المتااوفرة بالمنظمااةو ولقااد  اماات مصاالحة 

معرفااة  ىهذه الدراسااة إلاا   ىوتسع  2011الضرائب المصرية )الدخإ( بتطبيق احد هذه البرامإل منذ عام  
بأحد المنظمات الح ومية بمصر وهي مصلحة الضرائب العامة نتيجة الستخدام مثااإ   فاعلية األداء  ىمد

 اارار  ىالتوصااإ إلاا  يضااا  أمحاولة لمعرفة العائد من الت ل ة لشراء مثإ هذه الباارامإل و  ىهذه التطبيقات ف
ن خااالإ نظمااة اليدويااة التقليديااة ماا األ ىبشأن تطوير هذا النظام أو استبداله أو عدم استخدامه والعودة إلاا 

نهاام أجااراه الباحاام وتاام توزيعااه علااي ا دارة المر زيااة لشاائون العاااملين بالمصاالحة حياام أاسااتبيان 
المتعاادد لمعرفااة اثاار  ىالموظ ون الذين استخدموا التطبيااق بال عااإ وتاام اسااتخدام تحليااإ ا نحاادار الخطاا 

نوى وذلاام ماان خااالإ  يمااة ن ا نحدار معأالمت يرات المستقلة علي المت ير التابع و انت نتائإل الدراسة  
فاعليااة  ىمن التباين الحاصااإ فاا   (%  27.1)وت سر المت يرات  (0.000)بداللة    (322.9))ف( البال ة  

أداء إدارة الموارد البشرية  مااا جاااءت  يمااة بيتااا التااي توضاا  العال ااة بااين فاعليااة أداء إدارة المااوارد 
بيتا ( ذات داللة إحصائية وجاءت  يمة 0.216البشرية وتطبيق نظام االجور والمرتبات الممي ن بقيمة )
بيتا ( داإ إحصائيا و ذلم جاءت  يمة 0.251لمت ير تطبيق نظام ال سب غير المشروع الممي ن بقيمة )
بيتااا ( داإ إحصااائي و ااذلم جاااءت  يمااة 0.321لمت ير تطبيق نظام الصادر والااوارد الممااي ن بقيمااة )

( داإ إحصائيا وهااذه النتااائإل تت ااق مااع 0.211الممي ن بقيمة )  والجزاءات  ىلمت ير تطبيق نظام الش او
تساعد المنظمات  ىمجموعة من التوصيات والت ىنهاية الدراسة توصإ الباحم إل ىالدراسات السابقة وف

عملية اتخاذ القرار نحااو الحصااوإ علااي مثااإ هااذه الباارامإل أو عاادم الحصااوإ عليهااا فااي   ىالح ومية ف
 .الح ومية مختلف انوع المنظمات خاصة

 الكلمات المفتاحية:

 -فاعليااة األداء    –مصاالحة الضاارائب علااى الاادخإ    –الخدمات الذاتية    -الخدمات ا ل ترونية  
 نظام معلومات الموارد البشرية
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 :المقدمة

ياشاهد العالام تاطوراُ  بير وسريع في مجاإ ت نولوجيا المعلومات حياام أصاابحت المعلومااات 
ولية ألى نشاط إنساني وفنجد معظم دوإ العالم المتقاادم تتسااابق فيمااا بينهااا لوضااع والمعلوماتية المادة األ

استراتيجياتها وخطط لتطوير ت نولوجيا المعلومات وأصااب  ماان الضاارورة بم ااان أن تلحااق المنظمااات 
( ب اار  تحقيااق مياازه تنافسااية وتعظاايم ا نجاااز خاصااة فااى 2012بر ااب الت نولوجيااا )المرشااد و 

ة وذلم لما لهذه النظم من فوائااد عدياادة مثااإ تااوفير المعلومااات عاان التوظااف والعمالااة المنظمات ال بير
مااداد الجهااات الر ابيااة بالبيانااات المطلوبااة فضااال  عاان زيااادة القاادرة علااى التنباا  إالمتااوفرة بالمنظمااة و

معرفااة يم اان االساات ناء عنهااا و ىباالحتياجااات المسااتقبلية ماان المااوارد البشاارية أو التنباا  باألعااداد التاا 
الخصائص الديموغرافية للعمالة الموجودة بالمنظمة والتعرف على الوضع القائم للعمالااة الموجااودة ماان 
خالإ التقارير سواء االحصائية والت صيلية من خالإ تطبيق نظم المعلومات وخاصااة المتعلقااة بااالموارد 

الشخصااية والوظي يااة مااثال   البشرية والتي تقوم بتخزين البيانات االساسية للموظف وتسااجيإ التطااورات
لمااام بم شاارات األداء عاان العمالااة داء بما يساعد علي ا مور وتقارير تقييم األالتر ية والنقإ وزيادة األ

المتوفرة واستخراج التقارير المرتبة بناء  على اعلى مستويات األداء بما ي د  إلي التعرف علااى الوا ااع 
سة )مصلحة الضرائب العامة( في ظإ التطور ال بير في مجاإ الحالي للقو  العاملة للمنظمة محإ الدرا

 ىإلاا   ىت نولوجيا المعلومات والتطبيقات الخاصة بها فااي هااذه المنظمااات علااى مسااتوى العااالم ممااا ياا د
عاان زيااادة  اادرة   نتيجة تطبيااق نظااام معلومااات المااوارد البشاارية فضااالُ   ىارت اع مستوى األداء الوظي 

 فضإ.أام بدور استراتيجى ليت رغ للقي ىالمورد البشر

وتتناوإ هذه الدراسة م سسة من الم سسات الح ومية بجمهورية مصر العربية وهي مصاالحة 
نحاااء أموظااف بجميااع ( 55000) يصااإ عاادد العاااملين بهااا إلااى ى)الاادخإ( والتاا  الضاارائب المصاارية

ون العاملين ومر زهااا الجمهورية ويتم إدارة الموارد البشرية بالمصلحة من خالإ ا دارة المر زية لشئ
 بمبني البستان بالقاهرة.

 :أهمية الدراسة

همية إدارة الموارد البشرية في  ونها إدارة وظي ية موجودة فااي مختلااف المنظمااات أتظهر لنا  
نه مورد  ااادر تحقيااق أعن    صوإ المنظمة فضال  أنه أصإ من  أوينظر البع  إلى المورد البشر  علي  

( وذلك Sulochana  ،2015)( و ادر على التطوير والتنمية  2007و  Hussainميزة تنافسية للمنظمة )
وتاازداد أهميااة و من خالإ تطبيقات نظم المعلومات بش إ عام وخاصة نظاام معلومااات المااوارد البشاار 

هذه التطبيقات عند اتخاذ القرارات في ظإ تعقد المهام الخاصة بإدارة الموارد البشرية فإننااا نحتاااج إلااى 
ات بناء  على بيانات ومعلومات موضوعية وهو ما توفره نظم المعلومااات ولاايا بناااء  علااى اتخاذ القرار

 (.1989و  Warshawو و Bagozziو Davisنواحي شخصية من جانب متخذ القرار )

م انيات البرامإل الخاصة بااالموارد البشاارية حياام يم اان تحديااد    وتعتبر هذه التطبيقات نظرا  
م انيااة تعااديإ أدوار إو اات وتعااديإ صااالحياتهم مااع  أىين بالنظااام فااي ضااافة المسااتخدمإدوار عنااد األ

ماااوظ ي إدارة الماااوارد البشااارية والخااادمات الذاتياااة للماااوارد طبقاااا للااادورة المساااتندية بالنظاااام 
(Hendrickson  ،2003.)    ن استخدام نظم معلومات المااوارد البشاارية ياا د  إلااى سااهولة عمليااة أ ما

يف واتخاذ القرار ب اعلية في ظإ بيئة خالية من ض وط العمإ نتيجة لتخ يااف تدفق البيانات وتقليإ الت ال
 ( .Gomes  ،2014و   Nawaz)عباء العمإ أ

جااراءات مواجهااة الت يياارات المتعلقااة ب ي يااة سااير ا   ىوتتعامإ هااذه الاانظم بمرونااة عاليااة فاا 
نون التأمينااات االجتماعيااة الخاصة بالموارد البشرية فمثال في حالة وجود تعااديالت متعلقااة بااالقوانين  ااا

نااه إة  ما في ضريبة  سب العمإ لألجااور والمرتبااات فيوالمبالغ المخصومة لحسابها أو تعديالت ضريب
ي ون من السهإ تعديإ القوانين وتطبيقها بسرعة فااي ظااإ اسااتخدام الباارامإل الجاااهزة مقارنااة بالطريقااة 



 دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء الموارد البشرية                                            حسنإبراهيم  أحمد  /د
 

 

(501) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  .( 11)العدد  -( 7المجلد )                                                مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

فااي الطريقااة اليدويااة ويشااير   بياارا    تااا  تساات رو و ىجااراءات مراجعااة هااذه التعااديالت والتاا إاليدويااة و
(Hendrickson  ،2003) ماان  جراء هذه الت ييرات خاصة عندما ي ون لهذه المنظمة عددا  إسرعة  ىإل

  .(Sulochana  ،2015)ال روع تتم فيها هذه االجراءات بش إ موحد وبطريقة مر زية 

التطبيقااات الت نولوجيااة  ما تعتبر هااذه الدراسااة مهمااة ل ونهااا تساالط الضااوء علااى واحااد ماان 
المستخدمة لمي نة إدارة الموارد البشرية في المنظمات الح ومية ال بر  )مصلحة الضرائب المصاارية( 

ثاار اسااتخدام الت نولوجيااا فااي إدارة المااوارد البشاارية علااى أمعرفااة    ىفإن هذه الدراسة تسااعي إلاا   هوعلي
يااة بشاا إ عااام فااي ظااإ ال اام الهائااإ ماان نظمااة ا ل ترونداء المااوظ ين  نتيجااة السااتخدام األأمسااتو  

داء نظام معلومات المااوارد البشاارية بم وناتااه ماان تخطاايط وتوظيااف أالمعلومات ب ر  الو وف على  
التعاارف علااى   ىنشطة المااوارد البشاارية( بشاا إ يساااعد فاا ألخ من  إداء ...  أوتدريب وتعويضات وتقييم  

تطويرهااا وتحااديثها أو االساات ناء عنهااا أو شااراء داء البرامإل الحالية واتخاذ  رار بشأنها سواء  أمستوى  
 وذلم لما تتمتع به مثإ هذه التطبيقات من فوائد ومزايا عديدة مثإ: برامإل جديدة ا ثر تطورا  

o .الش افية والوضوح 
o .مرونة انتقاإ الصالحيات من خالإ البرامإل المطبقة وسرعة اتمام الخدمات الذاتية 
o  ع.سبوايام في األ 7/ 24 ونها متاحة 
o .سهولة استرجاع المعلومات واتخاذ القرار 
o   ن توفر متطلبات الحصوإ على الخدمة الذاتية فورا  االحتياج لها.أيم ن 
o جازات.م انية متابعة مراحإ الحصوإ على الخدمة الذاتية ا ل ترونية مثإ ا إ 
o التعامإ ا ل تروني. ىالقضاء على ال روو البشرية ال ردية ف 
o فااي مثااإ هااذه   ل ترونيااة للمااوظ ين والمحااددة ساال ا  علااى المعاادالت ا   ىء المبناا داسهولة تقياايم األ

 البرامإل.
 :خلفية عن البرنامج الخاص بنظام معلومات الموارد البشرية بمصلحة الضرائب المصرية

مي نااة ورفااع   ىهمة فا امت شر ة )هيتا( بعمإ نظام معلومات الموارد البشرية ب ر  المس
والنظااام يت ااون ماان  و نشااطة المختل ااة  دارة المااوارد البشااريةالوظااائف واألأداء العديااد ماان  ىمسااتو

جااور والمرتبااات واالختيااار مجموعة من التطبيقات ال رعيااة لاانظم معلومااات المااوارد البشاارية منهااا األ
والس رتارية )صادر  ىواالستقطاب وتقييم العاملين والتدريب والتر يات والعالوات والجزاءات والش او

عااداد إ)طلااب ا جااازات وال سااب غياار المشااروع و والخاادمات الذاتيااة ىرشاايف ا ل تروناا واأل ووارد(
وفااي حالااة جهااة التطبيااق محااإ الدراسااة وهااي  Workflow الدورات المستندية ( من خالإ مااا يساامى

مصلحة الضرائب المصرية حيم  امت المصاالحة بشااراء البرنااامإل ماان خااالإ منا صااة تماات فااي عااام 
 ن.المنا صة على شر ة هيتا في ذلم العام لصال  المصلحة ويطبق حتي اآل و د رست هذه 2009

 :هداف الدراسةأ

التعرف علي دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء   ىتهدف هذه الدراسة إل
   اءة نظاام معلومااات المااوارد البشاارية ومسااتوى أداء الاادور ىإدارة الموارد البشرية والو وف على مد

ن ياا ثر أيم اان  ىمااد ىأ ىتحااد ومعرفااة إلاا  ىألنشطة الموارد البشرية ومعرفة أهم العوامإ الت  ىا دار
مصلحة الضرائب المصرية وتقااديم  ىأداء الموارد البشرية ف ىتطبيق نظم معلومات الموارد البشرية عل

البشرية ماان خااالإ زيادة فاعلية مخرجات إدارة الموارد   ىهم فان تسأربما يم ن    ىبع  التوصيات الت
 .تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية

مجاااإ   ىفاا   ىوتهدف الدراسة با ضافة إلى ما ساابق ت ذيااة الم تبااة العلميااة والتاارام األ اااديم
 ااد تسااتخدم لقياااا   اااءة نظاام معلومااات  ىا دارة الموارد البشاارية باابع  المقاااييا واالسااتبيانات التاا 

 الموارد البشرية.
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اتخاااذ القاارار نحااو تطااوير وتحااديم الباارامإل  ىد النتائإل من هذه الدراسة فاا ن تساعأ ما يم ن  
أو التوصااية بتطبيااق مثااإ هااذه   ىالموجودة حاليا بالمصلحة أو االست ناء عنها أو اال ت اء بالوضع الحااال

اتخاذ القرار بشأن التوجه نحو الحصوإ   ىبما يساعد هذه الجهات ف  ىخرأالتطبيقات في جهات ح ومية  
ضوء  ىالموارد البشرية وف ىفاعلية أداء موظ  ىه التطبيقات والبرامإل وذلم من خالإ  ياا مدهذ  على

 :ىاآلت إلىن هذه الدراسة تهدف إما سبق ف

o ىالتعرف على مستوى أداء الموظ ين بعد تطبيق البرنامإل الحال. 
o  هداف تطبيق نظام المعلومات الموارد البشرية.أالتعرف على 

o  واحااد ماان المنظمااات  ىلحااالي لتطبيااق نظااام معلومااات المااوارد البشاارية فاا لى الوضع اإشارة  ا
 الح ومية ال برى.

o   التعرف على مدى رضا الموظ ين بالمصلحة عن التطبيق المستخدم حاليا. 
o تطبيااق نظاام معلومااات المااوارد البشاارية وأهميتهااا فااى مصاالحة  ىالخااروج بتوصاايات حااوإ مااد

من شأنها   ىة النظام بالجهات الح ومية األخرى والتالضرائب وإم انية تطبيق مثإ هذه األنظم
مع إم انية البناء على آخر ما وصاالت إليااه هااذه الدراسااة وذلاام   ىاست ماإ عملية البحم العلم

 جراء دراسات مستقبلية.إعند 

   :اإلطار النظري للدراسة

سااميات سة سوف نتناوإ التعري ااات المتعلقااة بموضااوع الدراسااة والتاهذه الجزء من الدر  ىوف
مجاااإ المااوارد البشاارية وتحديااد  ىدبيااات فاا األ ىالمختل ة الخاصااة باانظم معلومااات المااوارد البشاارية فاا 

 مت يرات الدراسة ثم تحديد ال رو .

، Hendrickson)هنام العديد من التعري ات لنظم معلومات الموارد البشرية فمن وجهة نظر  
علومااات المتعلقااة بااالموارد البشاارية للمنظمااة وال نها نظام مت امإ يستخدم للتخزين وتحليإ المأ  (2003

شااخاص والسياسااات واالجااراءات األ يضااا  أيقتصر على معدات ال مبيااوتر أو الباارامإل بااإ يمتااد ليشاامإ 
 و Nawazنواعهااا فااي حااين ينظاار )أوالبيانااات المطلوبااة  دارة وظااائف المااوارد البشاارية بمختلااف 

Gomes  ثاار ماان إدارة فااي أنهااا منطقااة مشااتر ة بااين أ  ىعل  ( لنظم معلومات الموارد البشرية2014و 
 ثاار ماان طاارف فااي هااذه التطبيقااات مثااإ الشاار ات المااوردة للتطبيااق أنااه يوجااد  أالمنظمة الواحدة  ما  

دويااة وفنااادو وخطااوط أنواعها من شاار ات أوالموردة للمعدات والشر ات المستخدمة للتطبيق بمختلف  
  . طيران وسياحة وخدمات سواء خاصة أو ح ومية

دخاااإ البيانااات باسااتخدام أحااد الباارامإل ومتابعااة إنهااا عمليااة أ( 2015و Sulochana) ىوياار
من خالإ استعرا  التعري ات السابقة يتضاا  لنااا شاامولية الر يااة   البيانات والقيود والعمليات المحاسبية

ع ا ( على  2003و  Hendricksonلنواحي عملية تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية في تعريف )
 هىوفيما يتعلق بتعريف ال اعلية ف و (2014و Gomesو  Nawaz( و )2015و Sulochanaتعريف )

ن فاعليااة إدارة المااوارد البشاارية فااي إ( وعلى ما سبق ف2015و  Sulochanaهداف )ببساطة تحقيق األ
 ىثااإ فاا المنظمات من خالإ االعتماد على ت نولوجيا المعلومات أو البرامإل المخصصة لهذا ال اار  يتم

ن ال اعليااة ال تقتصاار علااى أ(  2003و  Hendrickson)  ىوياار  وتحقيق وظائف إدارة الموارد البشاارية
وجود برنامإل  دارة أو مي نة الموارد البشرية فهااذا ال ي  ااي بااإ البااد ماان تااوافر القاادرة علااى تشاا يلها 

 يم مع  درتم على طعة   ن ي ون لديم  أن ال اعلية مثاإ بأواالست ادة من هذه البرامإل فمن وجهة نظره  
للمااوظ ين بحياام يم اان  ىدناا أن ي ون لديم برنامإل ويم نم استخدامه وحدد حااد أ له المقصود هنا  أن تأ

 (.2003و Hendricksonموظف ) 25للمنظمة تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية وهو أ ثر من 

 HRISطلااق عليهااا ي تتعاادد التسااميات المتعلقااة باانظم معلومااات المااوارد البشاارية فأحيانااا  
(Nagendra عنااد تسااجيإ العمليااات ا داريااة اليوميااة وأحيانااا  2014و )  يطلااق عليهااا نظاام معلومااات
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 Ananya Rakaالمااوارد البشاارية المبنيااة علااى الويااب أو االنترناات أو يطلااق عليهااا االفتراضااية )
Chakrabortya  رادف فااي الحقيقة مجرد تسااميات أو مصااطلحات ي لااب عليهااا التاا   ىف  ى( وه2013و

  .HRISهذه الدراسة سوف نستخدم مصطل   ىتقوم به وهنا ف ىوالدور الذ ىالمعن

 مشكلة الدراسة  

م يدين ومعارضين و ال له  إن استخدام نظم معلومات للموارد البشرية في المنظمات يوجد له
 ىتعااود علاا  ىالتاا  يجابيااات وال وائاادا  ىعلاا  يجابيات وسلبيات فالم يدين بناااء  إوجهة نظره نتيجة لوجود  

مجاااإ ت نولوجيااا  ىظااإ العولمااة والتنااافا السااريع فاا  ىالمنظمااات نتيجااة اسااتخدام هااذه التطبيقااات فاا 
لااى إ( ولما توفره هذه الت نولوجيا من سرعة الوصوإ  2017و  Haeruddinالمعلومات بين المنظمات )

خطاء وزيادة النمطية في يإ األدخاإ والبيانات المستخدمة وتقلالمعلومات والتح م فيها وتقليإ عمليات ا 
م انية اتخاذ القاارارات المبنيااة علااى معلومااات لتحسااين إعماإ الور ية والمساعدة في عماإ وتقليإ األاأل

ن اسااتخدام هااذه أ(  مااا 2006و Ngaiجودة الخدمة المقدمة لعمااالء النظااام وتحسااين القاادرة التنافسااية )
ن أن وجودها يعتبر  يمة مضافة للمنظمااة حياام  أعن    دا هم  فضال  أالتطبيقات يسم  للموظ ين بتحسين  

لااى تقااديم معلومااات لااتدارة تمتاااز بااالجودة ماان خااالإ إ  ىاستخدام نظم معلومات الموارد البشاارية ياا د
 ضاا اء المزيااد للاادورإ( و2007و Hussainنظمااة )يم اان اسااتخراجها ماان هااذه األ ىالتقااارير التاا 

(  بمااا ياانع ا علااي 2009و  aو Strohmeierبشاارية )االسااتراتيجي للممارسااات الخاصااة بااالموارد ال
يراهااا  ى( وماان ال وائااد التاا 2012( و )المرشااد و 2007و Hussain) ىصااناعة القاارار االسااتراتيج

دارات المختل ااة داخااإ المنظمااة فمااثال ( تحسين االتصاالت بين ا 2014و  Nagendra)  يضا  أالم يدين  
عمااإ القيااد  ىثر ماان الناحيااة المحاساابية يتمثااإ فاا أن ذلم له إجور والمرتبات فعداد األإعند االنتهاء من  

ن ي ون هنام ت امااإ بشاا إ عااام بااين تطبيقااات ألهذه العمليات مع ا دارة المالية وهذا يتطلب   ىالمحاسب
الخاادمات التااي تقاادمها تطبيقااات نظاام معلومااات  ىالمااوارد البشاارية والتطبيقااات المحاساابية وبااالنظر إلاا 

يااام االساابوع وتحاات ظ أتمتاز بأن الخدمات المقدمة من هذه البرامإل متاحة طااواإ    ىالموارد البشرية والت
فااي   يجابااا  إ( بش إ يساعد  2015و  Sulochanaببيانات وطلبات الموظ ين وتقوم بتسجيإ هذه الطلبات )

، Ananya Raka Chakrabortya)فاعليااة المنظمااة  ىهااداف وهااو مااا ياانع ا باادوره علاا تحقيااق األ
 (.Hendrickson ،2003)ذلم  ى( وي يده ف2013

تم استعراضها   ىت يد مثإ هذه التطبيقات نتيجة لتيجابيات الت  ىالرغم من الدراسات الت  ىوعل
المنظمااات نتيجااة للساالبيات  ىن هنااام معارضااين السااتخدام نظاام معلومااات المااوارد البشاارية فاا أال إ

 حااد أهاام المعو ااات هااوأن أ( 2006و Ngaiوالمعو ات التي تتعر  لها المنظمة عند التطبيااق فياار  )
عاادم  سااباب األخاارى مثااإ  لااة أوالعديااد ماان األ ىبا ضافة إل  ىعدم   اءة التمويإ المالي أو الدعم المال

عاادم   اااءة المعرفااة الالزمااة لعمليااة   المنظمااة أو  ى  اية خبرة العاملين بإدارة ت نولوجيااا المعلومااات فاا 
ن او على مثإ هااذه الباارامإل أو عاادم ا   دارة العليا نحونقص في االلتزام من جانب ا  نظمة أوتطبيق األ

 ت يير ثقافة المنظمة أو الخوف من الت يير أو مقاومته. ىوجود برنامإل مناسب أو ان هنام صعوبة ف

ة ودراسااة ياا جااراء الدراسااة التحليلإول ن هذه المعو ات يم ن العمااإ علااى تالفيهااا ماان خااالإ  
خاصة في ظإ صعوبة  ياااا العائااد ماان تطبيااق مثااإ   التطبيقات  اال تصادية من شراء مثإ هذه  ىالجدو

و Sulochanaأو طريقااة نتأ ااد بهااا ماان هااذه ال وائااد والعوائااد ) دواتألعاادم وجااود   هذه الباارامإل نظاارا  
وعلى الرغم من ذلم فهنام طرو يم اان ماان خاللهااا  ياااا هااذه العوائااد أو ال وائااد مثااإ تقليااإ  (2015

السااتثمار نتيجااة تطبيااق مثااإ هااذه الباارامإل الخاصااة بنظااام إدارة معلومااات الت ل ة ودراسة العائد على ا
 (.2006و Ngaiالموارد البشرية )

مصلحة الضرائب  واحدة من المنظمااات العامااة جهااة تطبيااق  ىف  HRISاستخدامومن فوائد 
مة واستخراج  درة هذه التطبيقات علي توفير البيانات الالزمة عن العمالة المتوفرة بالمنظ -هذه الدراسة  

اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظ ين مثإ تعيااين  ىزيادة  درتها عل ىعل يجابيا  إالتقارير العديدة بما ينع ا 
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 ىعلاا   ىساساا أ ما أن ذلم ياانع ا بشاا إ  ىو  خرأموظ ين جدد أو االتجاه نحو الندب من جهات ح ومية  
رد الدولااة ماان خااالإ المااوظ ين % ماان مااوا  70تمثإ مااا ال يقااإ عاان    ىتحقيق الحصيلة الضريبية والت

ا دارة المر زية لشئون العاملين ومر زهااا  ىتتر ز بياناتهم ف موظف تقريبا  (  55000)بالمصلحة بعدد  
 .بالقاهرة

التعرف علااى مااد  زيااادة فاعليااة أداء إدارة المااوارد  ىالبحم ف  ةيم ن تلخيص مش ل  ىوبالتال
ماادى تاا ثر   أىلااى  إ  ىخرأالبشرية وتقنياتها وبطريقة  البشرية من خالإ استخدام نظم معلومات الموارد  

نظم معلومات المااوارد البشاارية علااى فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية )العال ااة التأثيريااة( بمصاالحة 
 الضرائب المصرية جهة تطبيق هذه الدراسة.

 األدبيات السابقة:

تقنيااات الحديثااة فااإن ومااع ظهااور ال  ةظإ العولمااة ومااا يشااهده العااالم ماان ت يياارات سااريع  ىف
المنظمات تت ير بساارعة ماان جوانااب عدياادة مثااإ ت يياارات البيئااة االجتماعيااة والتنظيميااة والمعلومااات 

علااي المتخصصااين فااي إدارة المااوارد البشاارية لتااوفير  ن هذه الت ييرات تمثإ ضاا طا  أالمتطورة بحيم  
عمااالهم بشاا إ أ ين ألداء خدمات موسعةو ذات جودة أعلى وأسرع وبشاا إ يساااعد علااي  تم ااين المااوظ

نظمة ا ل ترونية متاااح الاادخوإ والخااروج إليهااا  ثر   اءة و ون األأو(Hendrickson, 2003) افضل
ساعه ومدى تااوافر النظااام خااالإ تلاام ال تاارة ومعااايير إدارة العمااإ ب  اااءة وفاعليااة بمااا   24على مدار  
 ألنظمااة الشارة إلي وجود متطلبااات( مع ا2016تحسين األداء ال لى للمنظمة  )منصورو  ىينع ا عل
( 2012تنافسااية لهااذه المنظمااات )عبااد و  بحياام يم اان تحقيااق مياازة البشاارية الموارد إدارة معلومات
 وامتالم ىتبن مستوى بين إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباط دراسته إلي وجود عال ة  ىتوصإ ف  ىوالذ

 التنافسية الميزات أهم من الت ل ة خ   البشرية و ان الموارد إدارة معلومات ومتطلبات أنظمة مقومات
با ضافة إلى تسريع العملياتو وتحسين الجودةو وحتااى الحصااوإ علااى دور اسااتراتيجي أ باار للمااوارد 

 (.2009و Strohmeier) البشرية داخإ المنظمة

لمثاااإ ونظم معلومات الموارد البشرية تت ون من عدد من التطبيقات ال رعية منها علي ساابيإ ا
ي ون نظام معلومات المااوارد البشاارية جاازء ماان  حيانا  أو (Maier, 2013) ى نظام التوظيف ا ل ترون

عملية التطبيق والتي لها عدد من المتطلبااات  ىوهذا يتو ف عل ERP   (House, 2008) بر هوأنظام 
مااات المااوارد البشاارية ة والتقنيااة والبشاارية والماليااة واألمنيااة الالزمااة لتطبيااق نظاام معلوا دارياا سواء  

فااي شارت الدراسة التي تمت أ ما    ىلها أثر هام على التنظيمية األداء الوظي   ى( والت2014)عبدالنورو  
ن هنااام عال ااه  ويااة مااا بااين جميااع أ( إلااي   Orange  (إل  أوراناا ت األردنيااة شاار ة  االتصاااالمجموعة  

 لعاااملين فااي إدارة المااوارد البشااريةمت يرات نظاام معلومااات إدارة المااوارد البشاارية وأداء المااوظ ين ا
 مع ضرورة (2013البشرية )البرناو  الموارد إدارة ( وأثرها الواض  في رفع   اءة2015)الشبليو 
التنظيميااة حياام أن  البيئااة في البشرية الموارد معلومات نظم أبعاد تعزز تنظيمية ثقافة إيجاد على العمإ

ما ي ون لديهم موا ف إيجابية تجاه االستخدام  مااا توصااإ ة عنداألنظمالموظ ون يرجحون استخدام هذه  
الت اااليف وغيرهااا ماان ال وائااد   ى( بسبب الوفااورات المتو عااة فاا HRISأهمية استخدام )  ىفي دراسته إل

و ونها تسم  للموظ ين والمديرين  جراء ال ثير من عمليات إدارة البيانااات الخاصااة   المرتبطة بال  اءة
  ن ا داريااينأو المااوظ ي( HRباادال ماان االعتماااد علااى المااوارد البشاارية ) بهاام ومعالجااة المعااامالت

(Marler, 2009) ظهرت عدد من الدراسااات وجااود أللموظ ين حيم  ىبما ينع ا علي الرضاء الوظي
 ى بياار بااين تخطاايط المااوارد البشاارية والتاادريب والتطااويرو تعويضااات المااوظ ين وعلاا   ىارتباط إيجاب

ن ممارسااات والتطبيقااات الخاصااة باانظم معلومااات المااوارد أالدراسااة إلااي  رضاء الموظ ين وتوصاالت  
 ,Laumer) و  (Kianto, 2016)و (Nwachukwu, 2017)  البشرية للحصوإ على أفضااإ النتااائإل

2012). 
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نظمااة معلومااات أفااي اتخاااذ  اارار تطبيااق  هامااا   ن عاادد المااوظ ين بالمنظمااة يلعااب دورا  أ ما  
         الستخدام نظام معلومات الموارد البشرية مات الص يرة أ إ احتماال  المنظ الموارد البشرية فمثال  

(Ball, 2001)  نظمااة ن ا ها علي شراء مثإ هااذه األإوهو ما يت ق معه الباحم من حيم الت ل ة التي يتم
ا االستثمار الذ  يتم ان ا ه لشراء هذه االنظمة وهو ما يت ااق ايضااا مااع ماا  ىأو العائد عل  ROIومراعاة 

أن الم انااة المهنيااة للمااوارد البشاارية  ااد  يضا  أ( والتي أظهرت 2007و Hussain) توصلت إليه دراسة
 تعززت من خالإ استخدام نظم معلومات الموارد البشرية.

  يةالدراسة االستطالع

المعرفاة بالموضاوع محإ الدراسااة والبرنااامإل   تعميقتم إجراء الدراسة االستطالعية من أجإ  
ال اارو   تحدياادالمالحظاااات للمساااعدة فااى    وتجميااعمصلحة الضرائب باستخدامه ) هيتا(  الذى تقوم  

ن يم اا وا تشاااف الصااعوبات أو النقااائص التااي    البياناتوالتحقاااااق مااااان صاااااحة أدوات جماااااع  
هااذه األهااداف تاام  ولتحقيااق ت اديهاااوذلم لمواجهتها أو  األساسيةأن نصااادفها خااالإ إجااراء الدراسااة 

علااااى  اطالعهاامة ياا : االتصاإ بأ بر عادد مم ان مان أفاراد مجتماااع البحاااام ب التاليةاتباع ا جراءات  
وذلام  باإ  االستبيانحولااه وا فااادة ماان محاااورتهم فااي بناااء   األوليةالموضااوع ومعرفااة آرائهاام  
مان المااوظ ين فااى  ص يرة  ينةاستمارة على ع  تجريبم   حيم ت  األساسيةالبادء فاى إجاراءات الدراساة  

شئون العاملين بمبنى البسااتان وتاام إجااراء بعاا  التعااديالت فااي عبااارات االسااتبيان بناااء  علااى الت ذيااة 
ل ااى ي ااون االسااتبيان فااى صااورته النهائيااة بعباراتااه   الصاا يرةالع سية الواردة من هذه العينااة االوليااة  

(مقابالت مع اللجنة ال نيااة والتااى  اماات بااإجراء الدراسااة 6تم إجراء عدد )الموجودة فى هذا البحم  ما  
التحليلية فى منا صة شراء برنامإل شر ة هيتا دون غيرها من الشاار ات مثااإ أورا ااإ ومي روسااوفت 

( 4( محللااى نظاام وعاادد )2( مديرين باارامإل سااوفت وياار بالمصاالحة وعاادد )3واللجنة م ونة من عدد)
( 2( محللااين وعاادد )2( من المااديرين باللجنااة وعاادد )2مقابلة مع عدد )  إجراءبمبرمجين و ام الباحم  

مبرمجين ب ر  تحديد محتويات البرنامإل الخاص بشاار ة هيااتا ومعرفااة ماان لااه حااق الاادخوإ علااي 
البرنامإل وما هي م ونات البرنامإل وهو مااا ساااعد بشاا إ  بياار فااى تحديااد محاااور االسااتبيان وصااياغة 

دراسة والتااي تبااين للباحاام أن الااذين يعملااون علااى برنااامإل المااوارد البشاارية فرو  الدراسة وعينه ال
(موظااف مماان لهاام اساام 84بالمصلحة )هيتا( من موظ ين ومديرين يعملون علي هذا التطبيق عددهم )
 .مستخدم و لمة مرور ولهم صالحية التعديإ  ال فى اختصاص وظي ته فقط

 فروض الدراسة

ذ  تدور حولااه هااذه الدراسااة وهااو دور نظاام معلومااات المااوارد ال ىبناء  علي التسا إ الرئيس
البشرية في زيادة فاعلية أداء الموارد البشرية فسوف تسعي هذه الدراسة لل شف عن دور نظم معلومات 

 داريااة الناتجااة عاان تطبيااق نظااام المااوارد امعينه وما هي االثااار التنظيميااة و  جهةالموارد البشرية في  
هااذه فااى ساسااين أ يتض  لنااا وجااود مت يااران اياده فاعلية أداء الموارد البشرية وهنالبشرية ودوره في ز

المت ير المستقإ وهو عباره عن تطبيق نظم معلومات الموارد البشاارية وينبثااق ماان   ىف  نالدراسة يتمثال
 تابع وهوالتطبيقات ال رعية للنظام والمت ير ال ىتتمثإ ف  ةهذا المت ير المستقإ عدد من المت يرات ال رعي

ظإ تطبيق نظم معلومااات المااوارد   ىيعبر عن المش لة البحثية وهي فاعلية أداء الموارد البشرية ف  ىالذ
سرعه االنجاز االعماااإ  من العوامإ مثإ ةاألداء من خالإ مجموع  االبشرية وسوف يتم  ياا فاعلية هذ

اتخاااذ القاارار   ةدخالهااا وساارعإتاام    ىلتاا الر ابة والمتابعة والتتبع للعمليات والسجالت والبيانات او  الد ةو
ينبثااق منااه   ىفي هذه الدراسة والذ  ىذلم ست ون صياغة ال ر  الرئيس  ىوعل  ةحإ المشا إ المت ررو
 :ىالتال فرو  فرعية وال ر  الرئيسي علي النحو( 4) عدد
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الةةنظم الفرعيةةة  )والمتعلقةةة بتطبيةة  ةوال يوجد تأثير للمتغيرات المستقل  ىنحدار غير معنواإل
 المميكنة( على المتغير التابع وهو فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية.

فاارو  فرعيااة تمثااإ التطبيقااات ال رعيااة للنظااام الرئيسااي   (4)وينبثق من هذا ال اار  عاادد  
ب ر  الو وف على فاعلية األنظمة ال رعية والتعرف على ا  منها أ ثر فاعلية لمصلحة الضرائب في 

 هداف إدارة الموارد البشرية أو الع ا ولتحقيق ذلم تم صياغة ال رو  ال رعية التالية:تحقيق ا

 الفرض األول: 

ال ر  الص ر : ا نحدار غياار معنااوى بااين المت ياار المسااتقإ )تطبيااق نظااام االجااور والمرتبااات 
لمت ياار الممااي ن( وبااين المت ياار التااابع فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية وال يوجااد تااأثير ل

 المستقإ على المت ير التابع.
ال ر  البديإ : ا نحدار معنوى بين المت ير المستقإ )تطبيااق نظااام االجااور والمرتبااات الممااي ن( 
وبين المت ياار التااابع فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية ويوجااد تااأثير للمت ياار المسااتقإ علااى 

 المت ير التابع.

 الفرض الثاني:

نحدار غير معنوى بين المت ير المستقإ )تطبيق نظااام ال سااب غياار المشااروع ال ر  الص ر : ا 
الممااي ن( وبااين المت ياار التااابع فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية وال يوجااد تااأثير للمت ياار 

 المستقإ على المت ير التابع.
وع الممااي ن( ال ر  البديإ: ا نحدار معنوى بين المت ير المستقإ )تطبيق نظام ال سب غير المشر

وبين المت ياار التااابع فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية ويوجااد تااأثير للمت ياار المسااتقإ علااى 
 المت ير التابع.

 الفرض الثالث:

 ال اار  الصاا ر : ا نحاادار غياار معنااوى بااين المت ياار المسااتقإ )تطبيااق نظااام الصااادر والااوارد
لمااوارد البشاارية وال يوجااد تااأثير للمت ياار الممااي ن( وبااين المت ياار التااابع فاعليااة أداء إدارة ا

 المستقإ على المت ير التابع.
الممي ن( وبااين   ال ر  البديإ: ا نحدار معنوى بين المت ير المستقإ )تطبيق نظام الصادر والوارد

المت ير التابع فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية ويوجااد تااأثير للمت ياار المسااتقإ علااى المت ياار 
 التابع.

 رض الرابع:الف

ال ر  الص ر : ا نحدار غير معنوى بين المت ير المسااتقإ )تطبيااق نظااام الشاا اوى والجاازاءات 
الممااي ن( وبااين المت ياار التااابع فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية وال يوجااد تااأثير للمت ياار 

 المستقإ على المت ير التابع.
)تطبيق نظام الشاا اوى والجاازاءات الممااي ن(   ال ر  البديإ: ا نحدار معنوى بين المت ير المستقإ

وبين المت ياار التااابع فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية ويوجااد تااأثير للمت ياار المسااتقإ علااى 
 المت ير التابع.

   :منهجية الدراسة

 تتحدد منهجية الدراسة في النقاط التالية:
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 المنهج المستخدم: .1

الدراسااات المسااحية بخطواتااه وإجراءاتااه  سااتخداماب ىسااوف يسااتخدم الباحاام الماانهإل الوصاا 
(  بهاادف التعاارف علااى 1997من مالئمته لطبيعة الدراسة )عوياو ,    ىاألساسية لما له من أهمية  بر

الظاااهرة موضااوع   ىلها والتعرف على جوانااب القااوة والضااعف فاا   ىهذه الظاهرة وتحديد الوضع الحال
 ىة فاا أو جزئياا ة إلى القيام بت يياارات أساسااية  الحاج  ىمدوالدراسة من أجإ معرفة صالحية هذا الوضع  

 .الظاهرةهذه 

 أسلوب الدراسة: .2

 أسلوب الدراسة المكتبية: -أ

حيم تم تحديد الم اهيم النظرية لهذه الدراسة من خالإ االعتماد علااى مجموعااة ماان المراجااع 
أهااداف وال تااب بالل ااة ا نجليزيااة والدراسااات والاادوريات المتااوفرة عاان الموضااوع وتحليلهااا لتحقيااق 

 .ةالدراس

 أسلوب الدراسة الميدانية: -ب

تم اجراء ا ستبيان من خالإ تصميم استمارة استبيان وتوجيهها إلى مجتمااع الدراسااة بأساالوب 
ولقااد تاام و  البشاارية بمصاالحة الضاارائب  المااواردالخدمات الخاصااة ببرنااامإل    ىالحصر الشامإ لمستخدم

صاء و سم الموارد البشرية و سم ا دارة العامااة ان على بع  أساتذة ا دارة وا حيعر   ائمة االستب
بجامعة الحدود الشمالية بالممل ة العربية السعودية للتأ د من د ة صياغة العبارات وبعد ذلاام تاام إجااراء 

لالستمارة بتطبيقها على عينة ميسرة من الم ردات الممثلِة لم ردات مجتمع البحاام للتعاارف  ىاختبار أول
وردت بقائمة االستبيان وإجااراء   ىللعبارات الت  استيعابهم  ىسئلتها وللتأ د من مداستجاباتهم أل  ىعلى مد

 حالة عدم الوضوح. ىصياغة العبارات وذلم ف ىمر فالتعديالت إذا تطلب األ

 :مجتمع الدراسة والعينة .3

ولقد استخدم الباحم طريقة المس  الشامإ بمصلحة الضرائب المصرية والااذين يعملااون علااي 
 (84)ارد البشرية بالمصاالحة ماان مااوظ ين ومااديرين يعملااون علااي هااذا التطبيااق وعااددهم  برنامإل المو

با ضااافة   ةنشاء سااجالت جدياادإولهم صالحيات التعديإ و  -موظف ممن لهم اسم مستخدم و لمة مرور  
 البستان بالقاهرة و انت االسااتجابات بعاادد  ىوذلم بمبن  –البيانات الخاصة بالموظ ين    ىع علاالطال  ىإل
لااى تضاامين إبأنه لم تتطرو هذه الدراسة  من مجتمع الدراسة علما   (%76)بنسبة استجابة   ( استمارة64)

العاملين بالمحافظااات وذلاام بساابب تر ااز وظااائف إدارة المااوارد البشاارية بااا دارة المر زيااة للشاا ون 
ع والمحافظااات ال اارو  ىبإجراء دراسااة مسااتقبلية تراعاا   ىالعاملين بالقاهرة )مبنى البستان ( ولذلم نوص
 عند تطبيق هذا النظام بال روع و المحافظات.

 طريقة معالجة البيانات   .4

سيتم اسااتخدام مجموعااة ماان األساااليب ا حصااائية لتحليااإ فاارو  الدراسااة و ااد تاام التحليااإ 
( و ااد SPSSوالمعروف باسم ) ((Statistical Package For Social Scienceباستخدام برنااااامإل 
 :اآلتييانات تحديد األدوات ا حصائية الالزمة والمالئمة والتي تتمثإ في تطلبت طبيعة الب

الت اارارات والنسااب والمتوسااطات وا نحااراف  :اآلتيااة Descriptiveالمقاااييا الوصاا ية  ▪
 .الدراسة مجتمع ووصف الستعرا  المعيار  وذلم

 .معين مت ير عن ا جابات لبيان متوسط وذلم ى:الحساب الوسط ▪

وذلاام طبقااا  للتقساايم  والحسااابي وسااطها عاان ا جابات بيان تشتت ل ر  ى:عيارالم االنحراف ▪
 :ىالتال
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o .ا نحدار الخطى المتعدد لمعرفة تأثير المت يرات المستقلة على المت ير التابع 

o   منهم. ىل ا  رونباخ لقياا مدى ثبات وصدو إجابات المستقصأمعامإ 
 ومعامإ االلتواء ل إ عبارة  ىالمعيارنحراف ( يوض  العبارات والمتوسطات وا  1جدوإ )

 

 معامل  

 االلتواء 

  االنحراف

 ىالمعيار 
 م السؤال  االستمارات  المتوسط 

1.506 0.938 1.59 64 

يوفر النظام المميكن معايير 

واضحة خاصه باألجور  

واالستقطاعات يستطيع 

العاملون من خالله معرفة ما 

 . لهم وما عليهم

1 

1.046 0.906 1.81 64 

مات المتاحة على النظام  المعلو 

المميكن والمتعلقة باإلجازات  

كافية ام تحتاج من الموظف  

لى اإلدارة  إان يذهب بنفسه 

مور  لالستفسار عن األ

المتعلقة باإلجازات وتأثيرها 

 على المرتب. 

2 

1.436 0.953 1.61 64 

 ةيتم تحديث المعلومات الخاص 

على النظام  ةبالمرتبات المتاح 

سنى للعاملين  المميكن حتى يت

حركه رواتبهم ة متابع

 وتفاصيلها. 

3 

-1.399 0.951 4.38 64 

النظام المميكن يوفر  

المعلومات الخاصة بالتأمينات  

االجتماعية والضرائب 

 المخصومة من الموظف. 

4 

-1.063 0.883 4.17 64 

يوضح النظام المميكن  

سباب الخاصة  األ

ستقطاعات من الراتب  باال

تغيب عن بسبب اإلجازات وال

 العمل. 

5 

0.523 1.023 1.97 64 

يستطيع العاملون من خالل  

النظام المميكن معرفه االجر  

بأنواعه مثل االضافي 

 ساسي والحوافز. واأل 

6 

0.985 0.889 1.86 64 
المعلومات الخاصة باألجور  

 محاطة بالسرية التامة. 

7 

1.506 0.938 1.59 64 
المعلومات الخاصة باألجور  

 . ةدقيق

8 

1.106 0.894 1.8 64 

من السهل الحصول على  

جمالية والتفصيلية  التقارير اإل 

 الخاصة باألجور بشكل سريع.

9 

1.973 0.956 1.42 64 

عملية اعداد المرتبات تتم 

بشكل أسرع من خالل النظام 

الجديد مقارنه بالطريقة  

 اليدوية.

1

0 
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 معامل  

 االلتواء 

  االنحراف

 ىالمعيار 
 م السؤال  االستمارات  المتوسط 

1.154 0.904 1.77 64 
يقوم النظام المميكن بحفظ 

 . ةات لسنوات سابقالمعلوم

1

1 

0.95 0.774 2.06 64 

من السهل فهم واستيعاب  

المعلومات المتاحة على النظام  

 للعاملين.

1

2 

-1.129 0.899 4.22 64 

ممكن من خالل النظام  

عالن عن النتائج المميكن اإل

الخاصة بالمتقدمين لشغل  

 الوظائف بالمصلحة. 

1

3 

-1.334 0.966 4.36 64 

كن معايير يوفر النظام الممي

يستطيع العاملون من خاللها  

تم التى معرفة االقرارات 

تقديمها واإلقرارات المتأخرة  

 يجب تقديمها. ىومت

1

4 

-1.237 0.86 3.92 64 

المعلومات المتاحة على النظام  

المميكن والمتعلقة بالكسب  

م تحتاج أغير المشروع كافية 

ن يذهب بنفسه  أمن الموظف 

ية  أعن  الى اإلدارة لالستفسار

تقديم االقرار  ى معلومات سو 

 بنفسه. 

1

5 

0.997 0.776 2.03 64 

يتم تحديث المعلومات الخاصة 

بالكسب غير المشروع 

والمتاحة على النظام المميكن 

 الوقت المناسب.  ىف

1

6 

1.468 0.936 1.61 64 

المعلومات الخاصة بالكسب  

غير المشروع )والمتعلقة  

بممتلكات الموظف( محاطة 

 رية التامة. بالس 

1

7 

1.506 0.938 1.59 64 

المعلومات الخاصة بالكسب   

غير المشروع ومواعيد  

 ة.تقديمها دقيق 

1

8 

0.523 1.023 1.97 64 

من السهل الحصول على  

التقارير االجمالية والتفصيلية  

الخاصة بالكسب غير 

 المشروع بشكل سريع. 

1

9 

0.546 1.03 1.95 64 

ات  ورقابة العملي   ةعملية متابع

الخاصة بتقديم إقرارات 

الكسب غير المشروع تتم  

بشكل أسرع وأدق من خالل  

النظام الجديد مقارنه بالطريقة  

 اليدوية.

2

0 

1.445 0.984 1.63 64 

يوفر النظام المميكن معايير 

الصادر   ةواضحة خاص 

والوارد يستطيع العاملون من  

2

1 
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 معامل  

 االلتواء 

  االنحراف

 ىالمعيار 
 م السؤال  االستمارات  المتوسط 

  أيةخالله معرفة توقيتات 

ة  طلبات قاموا بتسليمها لإلدار 

تم تصديرها   )وارد( أو

لإلدارات التي وردت منها هذه  

الخطابات والطلبات ومعرفة  

 تواريخها بسهولة. 

-1.506 0.938 4.41 64 

المعلومات المتاحة على النظام  

المميكن والمتعلقة بالصادر  

والوارد كافية ام تحتاج من  

لى  إ ن يذهب بنفسه أالموظف 

مور اإلدارة لالستفسار عن األ 

 علقة بالصادر والوارد. المت

2

2 

-1.646 1.021 3.86 64 

 ةيتم تحديث المعلومات الخاص 

على  ةبالصادر والوارد المتاح 

الوقت   ىالنظام المميكن ف

المناسب حتى يتسنى للعاملين 

طلبات قاموا    ةاي ةمتابع

دارات بشئون  بتوريدها إلى اإل

 العاملين. 

2

3 

1.436 0.953 1.61 64 

خالل   يستطيع العاملون من

النظام المميكن معرفه االجر  

 ىضاف بأنواعه مثل اإل 

 ساسي والحوافز. واأل 

2

4 

0.523 1.023 1.97 64 

المعلومات الخاصة بالصادر  

والوارد محاطة بالسرية  

 التامة. 

2

5 

0.747 1.077 1.83 64 
المعلومات الخاصة بالصادر  

 .ةوالوارد دقيق 

2

6 

1.019 0.917 1.88 64 

لى  من السهل الحصول ع

جمالية والتفصيلية  التقارير اإل 

الخاصة بالصادر والوارد  

 بشكل سريع.

2

7 

-0.43 0.87 4.14 64 

يستطيع الموظف تتبع الطلب  

قام بتقديمه إلى إدارة   ى الذ 

شؤون العاملين من خالل  

 النظام بدون الذهاب إليهم.

2

8 

0.458 1.024 2.0 64 

يقوم النظام المميكن بحفظ 

د  لواربالصادر وا معلومات 

 . ةلسنوات سابق

2

9 

0.645 1.111 1.86 64 

عملية تسجيل الصادر والوارد 

تتم بشكل أسرع من خالل  

النظام الجديد مقارنه بالطريقة  

 اليدوية.

3

0 

1.506 0.938 1.59 64 
يوفر النظام المميكن معايير 

واضحة خاصه بتقديم 

3

1 
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 معامل  

 االلتواء 

  االنحراف

 ىالمعيار 
 م السؤال  االستمارات  المتوسط 

الشكاوى ويستطيع العاملون  

من خالله معرفة حالة  

 بعها. الشكوى وتت

0.77 1.121 1.83 64 

المعلومات المتاحة على النظام  

المميكن والمتعلقة بالجزاءات  

والشكاوى كافية لالستفسار  

 عن حالة الشكوى والجزاء. 

3

2 

-0.689 1.591 3.59 64 

يتم تحديث المعلومات الخاصة 

بالجزاءات والشكاوى المتاحة  

الوقت   ىعلى النظام المميكن ف

تسنى للعاملين المناسب حتى ي

طلباتهم والطعن على   عةمتاب

 قرار الجزاءات. 

3

3 

1.445 0.984 1.63 64 

النظام المميكن يوفر  

المعلومات الخاصة بالجزاءات 

 والشكاوى. 

3

4 

-1.069 0.912 4.2 64 

يستطيع العاملون من خالل  

النظام المميكن معرفه اسباب  

الشكوى والجزاء من خالل  

 النظام. 

3

5 

0.686 1.64 2.3 64 

المعلومات الخاصة بالجزاءات 

  ةوالشكاوى محاطة بالسري

 . ةالتام 

3

6 

1.221 1.065 1.77 64 
المعلومات الخاصة بالجزاءات 

 . ةوالشكاوى دقيق

3

7 

0.523 1.023 1.97 64 

من السهل الحصول على  

التقارير االجمالية والتفصيلية  

الخاصة بالجزاءات والشكاوى  

 بشكل سريع.

3

8 

2.913 .0.490 1.17 64 

ن استخدام نظم  أ ى رأ

معلومات الموارد البشرية  

للتطبيق الفرعي المرتبات  

يزيد من فاعلية أداء الموارد  

 . البشرية

3

9 

1.19 0.757 1.48 64 

ن استخدام نظم  أ ى رأ

معلومات الموارد البشرية  

الكسب غير  ىللتطبيق الفرع

المشروع يزيد من فاعلية أداء  

 .الموارد البشرية

4

0 

0.737 1.00 1.96 64 

ن استخدام نظم  أ ى رأ

معلومات الموارد البشرية  

للتطبيق الفرعي الصادر  

والوارد يزيد من فاعلية أداء  

 .الموارد البشرية

4

1 

ن استخدام نظم  أ ى رأ 64 1.32 0.60 1.731 4
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 معامل  

 االلتواء 

  االنحراف

 ىالمعيار 
 م السؤال  االستمارات  المتوسط 

معلومات الموارد البشرية  

للتطبيق الفرعي الجزاءات  

يزيد من فاعلية أداء الموارد  

 . البشرية

2 

 مع مالحظة اآلتى:

 س اإ للمت ير المسااتقإ والعبااارة (13)تخص النظام ال رعي للمرتبات (  13  -1)من  العبارات   ▪
 .للمت ير التابع( 39)

( 40)للمت ياار المسااتقإ  ( أساائلة7)للنظااام ال رعااي ال سااب غياار المشااروع ( 20-14) وماان ▪
 والعبارة للمت ير التابع

 للمت ير التابع (41)أسئلة للمت ير المستقإ والعبارة  (10) الصادر والوارد( 30-21) ومن ▪
 .للمت ير التابع( 42)أسئلة للمت ير المستقإ والعبارة  (8) للجزاءات والش اوى( 38-31) ومن ▪

اسااتمارة االسااتبيان باسااتخدام أُساالوب تحليااإ التباااين    Reliabilityحساااب معامااإ ثبااات  -
خطاااء القياااا أتتناسااب  حياام Random Errorى للتعاارف علااى حجاام الخطااأ العشااوائ

 ع سيا مع درجة ثبات المقياا.  Variable  Errorالمت يرة

ممااا ياادإ  0.861115ى وبحساب معامإ الثبات باستخدام مقياا ال ا  رونباخ وجد أنه يساو -
 على ثبات آراء المستقصي منهم في إجاباتهم على األسئلة المطروحة.

ممااا ياادإ علااى  0.927التربيعااي لمعامااإ ال ااا    ما بلغ معامإ الصدو وهو يساو  الجذر   -
 الصدو الشديد في اجابات المستقصي منهم.

 معامإ الصدو والثبات  -
Reliability Analysis – Scale (Alpha) 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 64    n of Items = 42 

Alpha = 0.861115 

 
 ( نتائإل ا نحدار المتعدد 2جدوإ ر م ) 

 

ير المتغ

 التابع

المتغيرات  

 المتنبئة

 )المفسرة( 

 2 ر ر
 قيمة 

 ف 

 داللة 

 ف 
 بيتا 

 قيمة 

 ت 

داللة  

 ت

معامل  

تضخم 

 التباين

فاعلية  

 أداء

إدارة  

الموارد  

 البشرية 

تطبيق نظام 

االجور  

والمرتبات 

 المميكن

0.466 0.217 322.0 

9 

0.000 0.216 1.84 0.000 1.034 

تطبيق نظام 

الكسب غير  

المشروع  

 ميكنالم

0.251 2.125 0.000 1.055 
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ير المتغ

 التابع

المتغيرات  

 المتنبئة

 )المفسرة( 

 2 ر ر
 قيمة 

 ف 

 داللة 

 ف 
 بيتا 

 قيمة 

 ت 

داللة  

 ت

معامل  

تضخم 

 التباين

تطبيق نظام 

الصادر  

 والواردالمميكن

0.321 2.751 0.000 1.022 

تطبيق نظام 

الشكاوى  

والجزاءات  

 المميكن 

0.211 1.67 0.000 1.035 

)تطبيااق نظااام  ولمعرفااة العال ااة بااين فاعليااة أداء إدارة المااوارد البشاارية والمت ياارات الم ساارة
 المرتبات الممي ن وتطبيق نظام ال سب غير المشروع الممي ن وتطبيق نظام الصااادر والااواردجور واأل

والجزاءات الممي ن( فقد تاام اسااتخدام نمااوذج ا نحاادار الخطااى المتعاادد   ىالممي ن وتطبيق نظام الش او
يااة أداء السااابقة مت ياارات ت ساايرية ومت ياار فاعل  الم ساارةاعتبرت فيه المت يرات    ى( والذ2جدوإ ر م )

إدارة الموارد البشرية  مت ير تابع ولقد أظهرت نتائإل نموذج ا نحاادار ان ا نحاادار معنااوى وذلاام ماان 
وت سر النتااائإل  (0.005)عنوية المأص ر من مستوى   (0.000)بداللة (322.9)خالإ  يمة )ف( البال ة 

الموارد البشاارية وذلاام بااالنظر من التباين الحاصإ في فاعلية أداء إدارة  (27.1%) ت سرن المت يرات أ
توض  العال ة بين فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية  ى(  ما جاءت  يمة بيتا الت2) ر إلى معامإ التحديد

( ذات داللة إحصائية حيم يم اان اسااتنتاج ذلاام 0.216وتطبيق نظام االجور والمرتبات الممي ن بقيمة )
جور والمرتبااات ي ذلم أنه  لما تحسنت عملية تطبيق نظام األوالداللة المرتبطة بها  ويعن  (ت)من  يمة  

بيتا لمت ير ت  يمة ء( و ذلم جا0.216الممي ن بمقدار واحدة تحسن أداء إدارة الموارد البشرية بمقدار )
(  داإ إحصائيا  ف لما تحساانت عمليااة تطبيااق 0.251تطبيق نظام ال سب غير المشروع الممي ن بقيمة )

و ( 0.251المشروع الممي ن بمقدار وحدة تحسن أداء إدارة الموارد البشاارية بمقاادار )نظام ال سب غير  
ف لمااا   ( داإ إحصائيا  0.321الممي ن بقيمة )  بيتا لمت ير تطبيق نظام الصادر والوارد يمة    جاءتو ذلم  

لبشاارية الممااي ن بمقاادار وحاادة تحساان أداء إدارة المااوارد ا  تحسنت عملية تطبيق نظام الصادر والااوارد
والجاازاءات الممااي ن بقيمااة  ىبيتااا لمت ياار تطبيااق نظااام الشاا اوت  يمااة ءو ااذلم جااا (0.321)بمقاادار

والجاازاءات الممااي ن بمقاادار وحاادة   ى( داإ إحصائيا ف لما تحسنت عملية تطبيااق نظااام الشاا او0.211)
 .(0.211تحسن أداء إدارة الموارد البشرية بمقدار )

التباين   النتائإل ان معامإ تضخم  والتي ظهرتر التعددية الخطية   ما يوض  الجدوإ نتائإل اختبا 
ممااا يشااير إلااى عاادم وجااود مشاا لة التعدديااة (  3)  نهااا أصاا ر ماانأالمستقلة    األربعةللنموذج للمت يرات  

 .عالهأالجدوإ  ىالخطية بين مت يرات النموذج  ما هو موض  ف

 التوصيات

زيااادة فاعليااة إدارة المااوارد البشاارية   ىفاا   مثلااةوالمتتوصلت لها الدراسة    ىضوء النتائإل الت  ىف
علااى نجاااح  مصلحة الضرائب فإن هذه النتائإل تعد دليال    ىنتيجة تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية ف

تشجع هذه النتائإل  طاعات ومصال  أخرى  ىالمصلحة في تطبيق نظام معلومات الموارد البشرية وبالتال
وعليه فإن هذه الدراسااة وصااى   ظم لتسهيإ أعماإ إدارة الموارد البشريةبالدولة على تطبيق مثإ هذه الن

 باآلتى:
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الوظااائف  ىعطاااء الصااالحيات المناساابة فاا إمراجعة توصيف الوظائف في هي ااإ المصاالحة و •
 .المختل ة الخاصة بإدارة الموظ ين )ش ون العاملين(

ارات المختل ااة عقااد باارامإل تدريبيااة ووري عمااإ يااتم ماان خاللهااا تاادريب المااوظ ين بااا د •
والمختصااة علااى اسااتخدام هااذا البرنااامإل  ااإ بحسااب صااالحية وظي تااه فضااال عاان تاادريب 

على الدخوإ على حساباتهم المالية ومعرفة مرتباتهم مع مراعاة الخصوصية   الموظ ين عموما  
يااتم ن  ااإ موظااف ماان معرفااة   ىم انيااات مثااإ هااذه الباارامإل وحتاا إماان    ةساات ادللموظ ين لال
بطة باالستحقا ات والخصومات هذا با ضافة أن يقوم الموظف بااالتعرف علااى الت اصيإ المرت

 م انيات هذه البرامإل.إبياناته الوظي ية وتر ياته ب ر  االست ادة من 

تالحااظ تمر ااز هااذه الوظااائف  ىأداء الوظائف والتاا   ىتجهيز بيئة المصلحة لتقليإ المر زية ف  •
ا دارة   ىتطبيق نظم المعلومات الموارد البشاارية فاا ثناء  أا دارة المر زية لشئون العاملين    ىف

 المر زية.

إعااادة هي لااة بعاا  الوظااائف فااى ا دارة المر زيااة بحياام يم اان أن ي ااون لهااا مثيااإ فااى  •
المحافظات لتسهيإ أداء مصال  الموظ ين على أن يتم ذلاام تاادريجيا للتأ ااد ماان د ااة أداء هااذه 

 األعماإ لتقليإ المر زية.

 ىألعماإ )اتمتة الم اتب(  اادر المسااتطاع ماان خااالإ ال ااوادر الموجااودة فاا نحو مي نة ا  ىالسع •
هي لها وظائ ها العديد من الوظائف ال نية مثااإ  ىيوجد ف ىوالت  ىا دارة المر زية للحاسب اآلل
عمليااة المي نااة بمااا   ىهمة فاا ا واعد البيانات التي يم ن لها المس  ىالمبرمجين والمحللين ومدير

لى زيادة فاعلية الموارد البشرية من خالإ االست ادة ماان نظااام معلومااات ع  ىي ثر بش إ إيجاب
 الموارد البشرية لخدمة العمالء الداخليين )الموظ ين(.

المصلحة على اختالف وظائ هم بناء  علااى حصاار االحتياجااات  ىعمإ خطة تدريبية للعاملين ف •
ومااات المااوارد البشاارية التدريبية وتوفير هذه الاادورات ب اار  ساارعة التااوائم مااع نظااام معل

 خاصة في ظإ عدم وجود تعيينات جديدة.

إعادة النظر فى هي إ وظائف إدارة الموارد البشرية حيم أنه  د يتطلب تطبيق نظااام المااوارد  •
بحياام  HIRSالبشرية دمإل أو فصإ بع  الوظااائف مااع بعضااها الاابع  عنااد تطبيااق نظااام 

 .ال على للوظائف بمصلحة الضرائب تتوافق مع وظائف وصالحيات هذا النظام مع الهي إ

تم تطبيق الدراسااة  ىالجهة الت  ىأخرى فعلى سبيإ المثاإ فالدراسة بالت امإ مع أنظمة    ىتوص •
للمااوظ ين األداء  ب ر  التعاارف علااى معاادالت    ىبها يم ن الت امإ مع نظام ال حص الضريب

ل ترونيااا إبحياام يااتم ذلاام    ال  ايااة  نظام معلومات الموارد البشرية وتقرير  ىوتحديد الحوافز ف
 .بين النظامين من خالإ الت امإ يدوىودون تدخإ 

تطااوير نظاام  ى اادليإ مسااتخدم فاا  بالمصاالحة يااوفر نموذجااا   HIRSالتطااوير المسااتمر لنظااام  •
 معلومات الموارد البشرية ومحاولة تحسين نقاط الضعف الموجودة حاليا.
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 العربية: أوالُ: المراجع العلمية باللغة

 بهرردت تينرري  اإللكتةونيرر  البشررةي  الموارد إدارة تطبيق متطلبات -ونشيوات  النور عبدزيدان  .1

, ع 5ومرر   2014والبيئيرر  و التجاريرر  للدراسات العلمي  الوظيفى والمجل األداء  منتوى

 366 -343 وصب،  ونشيوات 1

: دراسرر  الوظيفيا على األداء   جودة نظم معلومات الموارد البشةي  وأثةه  -هيثم حمود والشبلي   .2

الفررةو والتيررديات  -منظمررات األعمررا   -المررمتمة العلمرري الرردولي األو  -ميدانيرر  

 -والتطلعات  

 .20 – 1وو و  2015و األردن –جامع  البلقاء التطبيقي    .3

أثررة اسررتخدام نظررم معلومررات المرروارد البشررةي  علررى  فرراءة إدارة   -وميمد، المعتز باهلل البررةن    .4

د البشةي  في جامع  الطائف ومجلرر  البيرروت التجاريرر  المعاصررةة ) ليرر  التجررارة الموار

 .372-355 و وصب  2013مصة و - 2ع  , 27 ( م سوهاججامع  

: التنافنرري واقع نظررم معلومررات إدارة المرروارد البشررةي  وأثةهررا علررى الميررزة   -الزهةاني    هللا  عبد .5

العلميرر  ) ليرر  التجررارة   والمجلرر   عودي النرر   العامرر   هم االمنرر دراس  ميداني  في الشة ات  

 .167-126،  و 52وجامع  أسيوط( وعدد 

: البشررةي معايية  فاءة األنظم  اإللكتةونيرر  إلدارة المرروارد    -الباز    وعوضحن  منصور النيد   .6

العلميرر   لمجلرر اودراس  تطبيقي  على  لي  العلوم اإلداري  واإلنناني  بكليات بةيدة األهلي  

 .146 – 89وو و  2016و 2, ع 7مصة وم   –جاري  والبيئي  للدراسات الت

 .(1997الفكة العةبي ,  دار: القاهةة) العلمي،دليل البيث  عوي ،خية الدي   .7

 وآخةون،تةجمه ميمد نبيل نوفل   النف ،علم    التةبي ،مناه  البيث في    دالي ،  دار. القاهةة:  ديو .8

 (.1990 ابع ،الة الطبع  المصةي ،: مكتبه األنجلو القاهةة)
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