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امللخص:
لم يعد الهاتف الذكي كوسيلة اساسية لالتصال بين االشخاص حول العالم فحسب؛ بل أصبح اليوم ظاهرة اجتماعية امتدت إلى مكان العمل
بمختلف املجاالت ،واختلفت االراء بين مؤيد ومعارض الستخدام هذه التقنية عموما ،وقد يرى البعض أن استخدام العاملين للهاتف الذكي أثناء أوقات
الدوام الرسمي يعزز من انتاجيته ،بينما يرى البعض العكس من ذلك.
ومن هنا فإن مشكلة البحث تكمن في االجابة على التساؤل املتمثل بمدى إسهام الهاتف الذكي في التأثير اليجابي على إنتاجية العاملين في مديرية
بيئة بغداد ،كما تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على الجوانب النفسية الستخدام الهاتف الذكي من قبل العاملين ،وملعرفة إمكانية استثمار
تعلقهم بالهواتف الذكية في زيادة انتاجيتهم .وتم اعتماد استمارة استبيان كأداة رئيسة في جمع البيانات واملعلومات ،ووزعت على عينة بلغت ( )66من
العاملين في مديرية بيئة بغداد .لقياس نتائج عالقة االرتباط والتأثير .وخلص البحث إلى وجود عالقة ارتباط وتأثير بين متغيرات البحث .ويوص ي البحث
بضرورة استثمار هذه التكنولوجيا املتقدمة لالتصاالت في مجاالت العمل املختلفة وبلوغ الهداف املخططة.
الكلمات املفتاحية :استخدام الهاتف الذكي؛ إنتاجية العاملين؛ الهاتف الذكي.

املقدمة:
احدثت الهواتف الذكية تقدما كبيرا باملقارنة مع الهواتف املحمولة ملا تتمع من مميزاتكارتباطها بشبكه االنترنيت واحتوائها على تطبيقات كثيرة
ومتنوعه ومتجددةمثل أدوات الدارة الشخصية املدمجة والكاميرات عالية الجودة وأجهزة التسجيل ،وزادت أجهزة ) (iPhoneالتي تعمل باللمس
واملنتجة من قبل ( )Google &Appleمن إمكانية الهواتف الذكية ،حيث أصبحت تتمتع الهواتف الذكية عموما بشاشات عرض أكبر وأعلى دقة،
وإمكانية املستخدم من ادراج املالحظات وادخال البيانات ومعالجتها وإعادة استرجاعها واستخدامها حسب الحاجة ،بعبارة أخرى ينظر إلى الجيل
االحدث من الهواتف الذكية على انها أجهزة كمبيوتر محمولة بدال منهواتف نظرا لقدراتها القوية على الحوسبة وامتالكها لذاكرة كبيرة ،وشاشات كبيرة
وأنظمة تشغيل متطورة تمكن من توليد حزم كبيرة من التطبيقات بشكل مبسط ويسير ومتاح حتى من قبل العاملين ذوي املهارات البسيطة ،اذ تعد
الهواتف الذكية بمثابة التكنولوجيا الحديثة في مجال االتصاالت لالجيال الالحقة ). (Katz & Aakhus, 2002:31
وقد حققت الهواتف الذكية وجودا واسع النطاق في املجتمع ،حيث يجد املستخدمون من السهل تنظيم أنفسهم بانفسهم عبر شبكة املعرفة
العامليةملا لهذه الوسيلة االجتماعية الواسعة االنتشارمن اثار مهمة على املجتمع) .(Boulos et al , 2011: 3وبناء على ما تقدم جاء البحث الحالي ليسلط
الضوء على موضوع استخدام الهواتف الذكية والذي عد ميزة العصر الحالي وقياس انعكاساته على إنتاجية العاملين في مديرية بيئة بغداد ،ولتحقيق
هذا الهدف قسم البحث إلى أربعة محأور حيث تضمن املحور الول منهجية البحث والدراسات السابقة ،وتضمن املحور الثاني الطار النظري ،فيما
تضمن املحور الثالث الطار العملي ،واختتم املحور الرابع باالستنتاجات والتوصيات.
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املحوراألول :منهجية البحث ودراسات سابقة
ً
أوال :مشكلة البحث:
تطورت الهواتف الذكية في السنوات االخيرة بشكل ملحوظ في حياة الناس ،وامتدت لتتضمن االستخدامات داخل املنظمات؛ مما احدث ثورة
اشبه بثورة الحواسيب ان لم تكن أعنف منها .وواجهت إدارة املنظمات عموما وإدارة مديرية بيئة بغداد التابعة لوزارة البيئة العراقية على وجه
الخصوص مشكلة في صعوبة حظر استخدام الهواتف الذكية أثناء ساعات العمل ،وأصبح استخدام الهاتف اشبه بالمر الحتمي النه يمنحهم
االستقاللية في العمل وتعزيز العالقات بين جميع االطراف ذات العالقة واملشاركة بمعرفتهم وبما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تحسين إنتاجية العاملين،
ومن هنا يمكن طرح التساؤل االتي :هل يؤثر استخدام الهاتف الذكي في إنتاجية العاملين؟ ،ولبلورة مشكلة البحث وفق منهاج البحث العلمي سيتم
صياغة املشكلة بالتساؤالت االتية:
 .1كيف يمكن للدارة العليا في مديرية بيئة بغداد من تسخير استخدام الهاتف الذكي لدى العاملين في تحقيق املستوى املطلوب من النتاجية في
العمل؟
 .2هل هنالك تأثير سلبي الستخدام الهواتف الذكية على أداء العاملين في مديرية بيئة بغداد؟
 .3ما هي صيغة العالقة التي تربط بين مجاالت استخدام الهاتف الذكي (االستقاللية والتواصل مع اصحاب املصالح واملشاركة باملعرفة) من قبل
العاملين في مديرية بيئة بغداد والنتاجية املتحققة من قبلهم عبر مؤشرات (الفاعلية والكفاءةوالجودة والتوقيت واملرونة).
 .4ما هو تأثير مجاالت استخدام الهاتف الذكي (االستقاللية والتواصل مع اصحاب املصالح واملشاركة باملعرفة) في زيادة النتاجية العاملين (الفاعلية
والكفاءة والجودة والتوقيت واملرونة).
ً
ثانيا :أهمية البحث:
تتبلور أهمية البحث في تأشير مدى أهمية استخدام الهاتف الذكي من قبل العاملين على الداء الوظيفي املتحقق وعبر املنظور السلوكي واملعرفي.
ومدى ارتباطذلك التأثير اليجابي أو السلبي في إنتاجية العاملين .كما تهتم الهمية في تحديد مدى إمكانية توظيف استخدام التكنولوجيا الرقمية
الشخصية املتاحة للعاملين عبر الهواتف الذكية في االسهام بنجاح املديرية املبحوثة في عملها وتقديمها للخدمات املطلوبة واملخططة مسبقا.
ً
ثالثا :أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث في معرفة التأثير املتحققمن استخدام الهواتف الذكية في بيئة العمل كأداة اتصال داخلي وخارجية متكاملة الهداف ومن
خالل االتي:
 .1تعزيز االستقاللية الوظيفية للعاملين وبما يخدم إنتاجية العمل.
 .2تحسين طرائق تبادل املعلومات وتحقيق املعرفة بصورة اسرع.
 .3تحقيق سبل التواصل مع اصحاب املصالح وبما يحقق الهداف الوظيفية املوضوعة.
ً
رابعا :فرضيات البحث:
 .1الفرضية الرئيسة الولى ) :(H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى )(α≤ 0.05الستخدام الهاتف الذكي وإنتاجية العاملين.
 .2الفرضية الرئيسة الثانية ( :(H2يوجد تأثير أيجابي ذو داللة احصائية عند مستوى ()α≤ 0.05الستخدام الهاتف الذكي في تعزيز إنتاجية العاملين.
ً
خامسا :مخطط البحث الفرض ي:
تم صياغة نموذج البحث باالستنادإلى فرضية البحث وبوجود متغيرين هما املتغير املستقل واملتمثل بأستخدام الهاتف الذكي .واملتغير التابع الذي

يتمثل بإنتاجية العاملين املتاثرة باستخدام الهاتف الذكي .والشكل ( )1يمثل ذلك.
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شكل ( :)1مخطط البحث الفرض ي
املصدر :إعداد الباحثين

ً
سادسا :منهج البحث:
اعتمددد البحددث علددى املددنه الوصددفي التحليلددي لندده النسددب إلددى معرفددة الواقددع لجوانددب البحددث كوندده يتصددف بددالنظرة الشددمولية واقتددران وصددف الحالددة
بتحليلهددا للوصددول إلددى املعرفددة الدقيق ددة والتفصدديلية لعناصددر املشددكلة أو الظدداهرة ال قائم ددة .ويددتم عددن طريددق هددذا امل ددنه بحددث وتحليددل الظدداهرة املبحوثددة ف ددي
مديرية بيئة بغداد لغرض التأكد من اثبات صحة الفرضيات أو رفضها ووضع النتائج وتقديم التوصيات.
ً
سابعا :الدراسات السابقة:
• دراسة ( )Donya & Afari-Kumah, 2011بعنوان " استخدام الهاتف الذكي والنتاجية بين املوظفين في الشركات الصغيرة واملتوسطة في
غينيا" :هدفت إلى معرفة استخدام الهاتف الذكي وأثره في النتاجية ،وتم االعتماد على استمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات والتي
وزعت عشوائيا على  40موظف في الشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة في غينيا  .وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج  ،SPSSحيث توصلت
الدراسة إلى ان االستخدام املعتدل للهاتف الذكي ال يؤثر سلبا في إنتاجية العاملين بينما يؤثر االستخدام املفرط للمحادثات الصادرة والواردة
ومدة املكاملات بين العاملين إلى انخفاض النتاجية.
• دراسة ( )Jehan et al, 2014بعنوان " استخدام الهواتف الذكية في املجتمع الزراعي وتأثيره على النتاجية" :هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير
استخدام الهواتف الذكية من قبل العاملين في املجال الزراعي على النتاجية املتحققة لديهم  .وتم توزيع االستبيان بشكل عشوائي على  60عامل
في املجال الزراعي في الباكستان  .وقد تم التوصل إلى ان الهواتف الذكية تلعب دورا مهما في تعزيز النتاجية لكونها تساعد العاملين على سرعة
الوصول إلى املعلومة في الوقت املناسب وخفض تكلفة االتصاالت قياسا بالطريقة التقليدية ,فضال عن سهوله االستخدام والتعامل مع املعلومة .
• دراسة ( )Bertschek & Niebel, 2016بعنوان " هل تنقل والتحرك أكثر إنتاجية؟ ادلة على مستوى الشركة حول اآلثار النتاجية الستخدام
النترنت عبر الهاتف الذكي" :هدفت الدراسة إلى معرفة تاثير الهواتف الذكية املربوطة بشبكة االنترنيت بتحسين إنتاجية العاملين في املنظمات
الصناعية  ،وقد تم اعتماد اسلوب دراسة الحالة على الشركات االملانية كمجال للدراسة  .وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير أيجابي للهاتف
الذكي على مرونة الحركة والداء للعاملين في الشركات االملانية من خالل الخدمات التي توفرها الشكبة العنكبوتيه على إنتاجية العاملين.
• دراسة ( )Kalavar & Swinehart, 2018بعنوان " استخدام الهاتف الذكي في كتابة التقارير والنتاجية في مكان العمل بين الفئات العمرية":
هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بين استخدام الهاتف الذكي في كتابة التقارير والنتاجية في مكان العمل مع االخذ باالعتبار العمر كمتغير
رقابي ،وبلغت العينة  85مفردة وتم توزيع االستبانة عن طريق االنترنيت .و كانت ابرز النتائج التي توصلت لها الدراسة هي ان هنالك فئة قليله من
العاملين ممن تستخدم الهاتف الذكي كوسيلة في طباعة التقارير ،وقد اتفق معظم افراد العينة على ان الهاتف الذكي مفيد في أداء االعمال بشكل
افضل وعلى الرغم بعدم وجود توجيه رسمي في كيفة استثماره لصالح العمل.
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املحورالثاني :الطارالنظري
ً
أوال :استخدام الهاتف الذكي :Use smart phone
 .1ظهورالهاتف الذكي:
استخدم مصطلح  Smart Phoneعلى جهاز  Gs88عام  1997وخالل فترة وجيزة بعدها ظهر جهاز Nokia 9210في عام  2001اذ يعمل بنظام
تشغيل مفتوح قادر على ارسال الفاكسات واستقبالهاكماأطلقت شركة االتصاالت جهاز  .Black Berryوفي عام 2007فقد ظهر جهاز  iphoneمن
شركة  Appleوقد وفر إمكانية تصفح االنترنت إضافة إلى العديد من الخدمات  ،وتم إضافة متجر التطبيفات في عام  2008وبالرغم من اختالف
التصميمات واالشكالفان التقويم الفعلي للهواتف الذكية ياتي عن طريق نظام التشغيل الخاص بكل جهاز وقد حل في الصدارة نظام تشغيل Google
وفي عام 2009قامت العديد من الشركات بانشاء مخازن التطبيقات الخاصة بها على شبكةاالنترنت وتبعتها كذلك تطور اجيال االتصاالت حتى وصلت
إلى الجيل الثالث  )Saylor, 2012:64( G3ان هذا التقدم املستمر لجهزة الهاتف الذكي واالتصاالت الالسلكية يعطينا مالمح لثورة مستقبلية التي
تتحدى الزمان واملكان وإمكانية الوصول إلى شخص املطلوب في أي وقت و من املتحمل ان تساعد على زيادة كفائتها اذا ما تمكنت املنظمات من اعادة
تصميم الوظيفة بما ينسجم مع تطبيقات أجهزة الهاتف الذكي والعمل على تصميم تطبيقات ذكية تتناسب مع طبيعة عمل املنظمة & Salvendy,
).(Smith2001: 45

 .2أهمية الهاتف الذكي:
تظهر أهمية الهاتف الذكي من خالل اعتباره أداة فاعلة للوصول البيانات واملعلومات من مصادر مختلفة ،ويساعد على ربط العاملينمع زمالئهم
وشركائهم ومورديهم وزبائنهم في جميع الوقات) (Muriuki, 2014: 18-19فضال عن مساعدتها على تحرير العمل من العوائق الجغرافية وتمكين الفرد
العامل من الداء حتى في الفترات التي يقضيها في املنزل و في أي مكان بالعالم ) ،(Greenhaus & Powell,2006: 74وبالتالي تتيح الهواتف الذكية انجاز
العمل باقل وقت الن العمل سوف ال يكون حصرا على أوقات الدوام الرسمي وبهذه الطريقه يمكن اعتبار ان الهواتف الذكية قد أحدثت تغيرات أيجابية
في حياة العاملين لشعورهم بالثقة واالمان ).(Andrew, et al 2014: 148
 .3تحديات استخدام الهاتف الذكي:
هناك عدد من التحديات التي تواجه العاملين أثناء استخدامهم للهاتف الذكي وهي:
أ .التحدي التكنولوجي :بالرغم من اعتبار الهاتف الذكي هو بمثابة طفرة في مجال التكنولوجيا ،فإنه من املبكر جدا االستغناء عن أجهزة الحاسوب وان
تحل محلها الن الهواتف الذكية هي أجهزة صغيرة واحتماليه ضياعها أو سرقتها كبيرة وقد يحوي الهاتف الذكي على معلومات مهمة وسريه ،فضال عن ما
زالت برامج حمأية الهاتف الذكي من الفيروسات وامللفات الضارة في طور النمو ولم تنض إال على صعيد االستخدام الشخص ي )،(Kearns, 2016: 36
علوة على تعد الكامرة املرفقة بجهاز الهاتف الذكي بمثابة أداة للتجسس واالختراق وافتضاح أسرار املنظمة.
ب .التحدي النفس ي :قد يؤدي كثرة استخدام الهاتف الذكي إلى ادمان استخدام الهاتف الذكي أو ما تعرف وتسمى تلك الحالة بفوبيا فقدان الهاتف
املحمول  Nomophobiaالناجمة عن االفراط في استخدام الهاتف الذكي ) (Lee et al, 2018: 3أو الخوف من فقدان االتصال بشبكه االنترنيت للهاتف
الذكي ) ،(King et al, 2010: 52ومن اعراض ادمان الهاتف الذكي هو وقد يواجه بعض االشخاص مثل التعرق واالترباك وعدم انتظام دقات القلب،
واالرتعاش واالكتئاب والذعر والخوف وقلة احترام الذات والشعور بالوحدة في حال فقدان الهاتف الذكي ).(Shankar et al, 2018: 11594
ج .التحدي السلوكي:باالعتماد على معطيات التحديات النفسية فانها ستنعكس حتما كسلوكيات غير مرغوبه في مكان العمل وانما قد يؤدي فرط
استخدام الهاتف الذكي واعتباره كأداة رئيسة النجاز املهام املتعلقة بالعمل واالستخدام الشخص ي إلىضعف الداء من حيث النتاجية أو العالقات
االجتماعية أو الصحة البدنية ) .(Horwood & Anglim, 2919:2-3وبالتالي قد يسبب الهاتف الذكي االمراض النفسية والجسدية للعاملين مما يزيد من
احتماليه تغيبهم عن العمل.
ويمكن االستنتاج من تلك التحديات السابقة إلى ان مفهوم استخدام الهاتف الذكي قد امتد إلى عدة تخصصات ضمن حقل إدارة العمال ومن ضمنها
تكنولوجيا املعلومات و إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمية وإدارة املعرفة.
 .4ابعاد استخدام الهاتف الذكي:
يتكون متغير استخدام الهاتف الذكي من البعاد االتية:
أ .االستقاللية  :Autonomyيقصد باالستقاللية هو اعتماد العامل على نفسه في أداء العمل ،وللهاتف الذكي دور مهم في زيادة اعتماد العاملين على
انفسهم دون االضطرار إلى الرجوع إلى مشرفيهم أو سؤال زمالئهم باستمرار عن بعض املهام واشغالهم عن أداء اعمالهم ،اذ تساعد تطبيقات الهواتف
الذكية على بقاء العاملين في مكان العمل واالعتماد على انفسهم ،عالوة على توفر الهواتف الذكية تكاليف االتصاالت وعدم تكبد املنظمة في كلف أجهزة
الهواتف الذكية النه تعد من املمتلكات الشخصية للعاملين).(Nurhaeni, & Purnawarman, 2018: 45
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ب .التواصل مع اصحاب املصالح :Relationshipsمن إحدى املهام الرئيسة للهواتف الذكية هو التواصل ،أي امكانيه التحدث مع الشخص املناسب
بالوقت املناسب ،فضال عن التواصل مع العاملين واملدراء والزبائن ،وتتيح التطبيقات للهواتف الذكية من عقد اجتماعات طارئة خصوصا إلى كان
العاملين متفرقين جغرافيا ،وباالمكان للعاملين الذي يعانون من رهاب اجتماعي أو الخوف من التفاعالت االجتماعية استخدام الهاتف الذكي كأداة
للتواصل )(Pitichat, 2013: 5
ج .مشاركة املعرفة  :Kowledge Sharingتعد املشاركة باملعرفة والتي يقصد بها انتقال املعرفه بين االشخاص عن طريق استخدام الهاتف الذكي هي
نتيجة للتواصل بين شخصين أو أكثر ،اذ كلما زاد معدل املشاركة باملعرفة كلما زادت فرصه نمو النتاجية ،وتعد تطبيقات التواصل االجتماعي املدعومه
باملحادثات الفديوية مهمة خصوصا اذا تطلب االمر نقل املعرفة الضمنية للعاملين ).(Nassuora et al ,2010: 1
ً
ثانيا :إنتاجية العاملين :Workers productivity
 .1مفهوم إنتاجية العاملين:
تم طرح مصطلح النتاجية لول مرة في القرن السادس عشر من قبل العالم الفرنس ي ) (François Quesnayفي عام ( )1766وهو عالم الرياضات
واالقتصاد ،الذي انتمى إلى املدرسة الفيزيوقراطية ،اذ يرى بان الحكومة الراغبة بزيادة انتاجيتها الزراعية عليها اتباع الجدول االقتصادي ،وفي بدأيات
القرن التاسع عشر اقترح ) (Fredrick Venislo, Taylor,Frank & Lillian Gilbertدراسات حول تقسيم العمل وتحديد الوقت القياس ي للكفأية
) (Ahari et al.,2013:49وعدت النتاجية أحد املكونات املهمة للمراقبة والتحليل واالشراف على أداء املنظمة ).)Dejene, 2013:6وعرف Vroom
) (1964إنتاجية العاملين إلى رغبة وإمكانية العاملين من تحقيق أهدافهم الوظيفية ) (Shikda & Das,2003:604بينما عرفها Slack et al.,
) )2007:50على أنها نسبة ما تم انتاجه بواسطة العملية أو املعالجة إلى ما مطلوب انتاجه ،أي املخرجات من العملية مقسوما على املدخالت من
العملية ،ويعرف املركز الياباني النتاجية ( )JPCعلى أنها تعظيم فائدة استخدام املصادر ،والعمل ،واملعدات ،وتخفيض تكاليف االنتاج بما يمكن من
توسيع السوق ،وزيادة استخدام العمالة ،وتأمين أجور عالية وتحسين مستوى املعيشة لصالح العمال والدارة واملستهلكين (بومجان،)50 :2015،
وعرفتها الوكالة الوربية ) (EPAبأنها تجاهات عقلية نحو اجراء تحسينات مستمرة ) .(Kumar & Suresh, 2008:172ومن التعاريف السابقة نجد بأنها
ركزت على ان النتاجية هي عبارة عن تقليل الهدر في املوارد ،أو هي بذل املزيد من الجهد املنتج من قبل املورد البشري مع اقل مدخالت من املوارد ،وهي
تطوير تجاهات العقل بشكل مستمر ليجاد االفضل واالرخص واالسهل واالسرع واتباع الطرائق االمنة لداء االعمال.
 .2أهمية إنتاجية العامين:
يعد العاملين من اهم املوجودات التي تمتلكها أي منظمة ،وبعتمد نجاح أي منظمة على الدارة الذكية لتلك املوجودات ،ويعد العاملين من أهم
القوى املؤثرة في النتاجية اذ كلما كان العامل يمتلك مهارة ومعرفة عالية كلما أسهم في زيادة النتاجية إلى أعلى مستوياتها (Mostahsan &Mirzaee,
) 2013:11بالضافة إلى دوافع العاملين فإ ن االستخدام الجيد للتكنولوجيا ومن ضمنها الهواتف الذكية ملا توفره من تطبيقات تعزز من إنتاجية
العاملين اذ أنها بمثابه الذراع اآللي للعامل المر الذي سيعزز من كفاء استغالل املوارد وتحقيق أهداف املنظمة التي تسهم بشكل أو بآخر بتحقيق
الرفاهية املجتمعية ).(Nasır & Kurtuluş, 2017: 74
 .3العوامل املؤثرة في النتاجية:
يمكن تقسيمها إلى فئتين هما العوامل التي يمكن السيطرة عليها (الداخلية) والعوامل التي ال يمكن السيطرة عليها (الخارجية) ،ومن العوامل التي
يمكن السيطرة عليها وهي عامل املنتوج أي الزيادة استغالل املوارد ،وعامل املصنع واملعدات اذ تلعب دورا مهما في تعزيز النتاجية عبر زيادة كفأي ة
العملية النتاجية  ،وعامل التكنولوجيا اذ تساعد االتمتة وتكنولوجيا املعلومات على تحسين مناولة املواد والتخزين وتحسبن االتصاالت والجودة
وغيرها ،وعامل املواد والطاقة عبر تقليل استهالكها للطاقة واختيار نوعية املواد الجيدة ،وتقليل الهدر والفاقد والتالف ،والعامل البشري عبر توظيف
عاملين ذوي خبرة ويمتلكون قدرات معرفية عالية ،فضال عن تحفيز العاملين ،وأساليب العمل عبر تحسين طرائق العمل عبر دراسة الهندسة
الصناعية ،وعامل اساليب الدارة اذ يؤثر تصميم املنظمة واالتصاالت بين العاملين والدارة والسياسات واالجراءات ،و كذلك انتهاج اساليب الدارة
املرنة والدينامية التي من شانها ان تعزز النتاجية  ،وعوامل ال يمكن السيطرة عليها منها التعديالت الهيكلية الناجمة عن التغيرات االقتصادية
واالجتماعية ،وعامل املوارد الطبيعية كتوفر القوى العاملة واالرض واملوارد الولية ،وعامل الحكومة والبنى التحتية التي تمثل إما عامال مساعدا لزيادة
النتاجية أو معرقال ،وتختلف من بلد إلى اخر ).)Sahar, 2016: 4) ،(Kumar & Suresh, 2008: 172-174
 .4قياس إنتاجية العاملين:
ركزت العديد من الدراسات على طريقة أو طريقتين لقياس النتاجية وبما أنه يتم اتباع أساليب املختلفة فقد يكون من الصعب مقارنة النتائج
وبشكل عام يوجد قصور في أيجاد طريقة فعالة وموحدة لتقييم النتاجية ،إذ تعتمد إنتاجية العامل على مقدار الوقت الذي يكون فيه حاضرا في
وظيفته وليمكن قياس إنتاجية العامل بدقة أثناء تواجده في املنزل وانجاز عمله عن طريق استخدام الهاتف الذكي ،يجب على إدارة املنظمات معالجة
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مثل هذه القضأيا من أجل ضمان إنتاجية عالية للعمال.حيث يمكن تقييم النتاجية من حيث الوقت الذي يقضيه املوظف في التنفيذ الفعلي للوظيفة
التي تم التعاقد معه للقيام بها ،ويتم إعطاء الحوافز عن طريق انجازه للمهمه بأقل وقت وأعلى جودة ).)Hanaysha, 2016: 63-64
 .5ابعاد إنتاجية العاملين:
وفقا لدليل ) ،(PMBOK,2007يمكن تجميع مقأييس الداء املستخدمة في معظم هذه الفئات العامة؛ الفعالية والكفاءة والجودة في الوقت
املناسب .تدرس الفاعلية  Effectivenessالدرجة التي يتوافق بها ناتج العملية مع متطلبات الوظيفة ،بينما تشير الكفاءة  Efficiencyإلى الدرجة التي
تنتج بها العملية املخرجات املطلوبة باقل موارد ممكنه ،وتحقق جوانب الجودة  Qualityمن مدى تلبية املنتج أو الخدمة ملتطلبات وتوقعات الزبائن،
بينما يقيس جانب التوقيت  Timingما اذا كانت وحدة العمل قد تمت بشكل صحيح وفي الوقت املحدد) (Buuri, 2015:14وتم إضافة بعد املرونة
 Flexibilityاذ تشير بأنها قابلية جميع املستويات التنظيمية لالستجابة للتغيرات البيئية غير املتوقعة واالستجابة السريعة واملبدعة لتحقيق النمو
للمدى البعيد ).(Al-Hakim et al, 2017: 23
ً
ثالثا :العالقة بين استخدام الهاتف الذكي وإنتاجية العاملين:
يمكن ان يكون استخدام الهواتف الذكية مفيدا للشركات الصغيرة إذ تساعد على التواصل مع الزبائن واملوردين دون االضطرار دائما إلى التفاعل
وجها لوجه ،ويعتقد معظم املدراء ان االستخدام املستمر للهواتف الذكية من قبل العاملين يميل إلى صرف انتباههم عن العمل وبالتالي انخفاض
النتاجية ،بينما يؤكد  Thompsonفي بحثه تأثير استخدام الهاتف الذكي في املنظمة على ان معظم املكاملات التي يتلقاها العاملين أثناء العمل ال عالقة
لها باالعمال ،فان مجرد تلقي مكاملة ،بغض النظر عما إذا كان املتلقي يستلم املكاملة أم ال قد يؤثر سلبا على النتاجية النه يجعل العامل يفقد تركيزه
خصوص إذا كان يعمل في الخطوط النتاجية،مما قد يؤدي إلى عدم الوفاء باملواعيد النهائية) (Donya & Afari-Kumah, 2011: 22بينما يرى آخرون
ان العالقة بين استخدام الهاتف الذكي والنتاجية هي عالقة أيجابية النها تعزز من التواصل بين العاملين واالطراف االخرى ،بدليل ان انقطاع
االنرنيتواليميل سيسبب ارباك كبير في العمل ).(Fahed & Kmeid, 2019: 2-3
وباالعتماد على االدبيات التي تم ذكرها سلفا فان الجدول رقم ( )1يوضح استخدام الهاتف الذكي المتالكه لعدة مميزات في تعزيز إنتاجية
العاملين.
جدول ( :)1استخدام الهاتف الذكي في تعزيز إنتاجية العاملين
اغراض استخدام الهاتف
الذكي
االستقاللية في العمل

التواصل مع اصحاب
املصالح
املشاركة باملعرفة

إنتاجية العاملين
الفاعلية
ّ
تمكن العاملين من معرفة ما
مطلوب منهم بدقة وبالتالي
اليفاء بمتطلبات الوظيفة
التمكن من الوصول إلى اكبر
عدد ممكن من اصحاب
املصالح
أيصال املعرفة املطلوبة إلى
الزبائن

الكفاءة

الجودة

التوقيت

املرونة

تساعد التطبيقات على التعلم
من تجارب االخرين وبالتالي
تقليل االخطاء في العمل
إمكانية التواصل مع اصحاب
املصالح باقل كلفة ممكنة

تزيد من االعتماد على الذات
بفضل التعل مبواسطة
تطبيقات الهاتف الذكي
تساعد على معرفة متطلبات
اصحاب املصالح بدقة بفضل
الوسائط املتعددة
الحصول على املعرفة
املتخصصة

تساعد الهواتف الذكة على
انجاز املهام باقل وقت ممكن

تمنح تطبيقات الهاتف الذكي
أداء بعض االعمال خارج مكان
العمل
االجابة على االستفسارات
خارج أوقات الدوام الرسمي

وصول املعرفة بالوقت
املناسب

الحصول على املعرفة في أي
وقت وأي زمان

انتقال املعرفة الطلوبة بين
العاملين

االستجابة مع اصحاب
املصالح بشكل اسرع

املصدر :من اعداد الباحثون

املحورالثالث :الطارالعملي
الغراض التطبيق امليداني للبحث فقد تم اعتماد مجتمع البحث في مديرية بيئة بغداد ومكونه من  13شعبة ،وبلغ إجمالي العاملين هو ( )87من
مختلف الشعب واالختصاصات والتي تستخدم الهاتف الذكي في عملها ،وقد تم اختيار العينة بأسلوب العينة املتاحة والتي بلغ حجمها ( )66مفردة،
وكانت نسبة االناث ( )%55والبالغ عددهن ( )36متفوقة على نسبة الذكور البالغة ( )%45وعددهم ( ،)30وكانت الفئة العمرية السائدة تتراوح بين -31
 40سنه وهم من فئة الشباب الناضجين وبنسبه( ، )%40وبخبرات متفاوته تراوحت أغلبها بين ( )15-11سنه وهذا يعنى أن أغلبهم لديهم خبره في العمل
وبلغت نسبتهم ( )%34من اجمالي العينة ،بالضافة إلى امتالكهم ملؤهالت اكاديمية جيدة إذ كانت نسبة الحاصين على شهادة البكلوريوس هي (، )%77
وأغلبهم بستخدمون الهاتف الذكي أثناء الدوام الرسمي بمعدل ( )2-1ساعة بنسبه ( ، )%48وكان تطبيق  Viberمن أكثر التطبيقات استخداما بنسبه
()%51وكانت أداة جمع البيانات هواعتماد استمارة استبيان تم صياغتها على وفق مقياس ليكرت الخماس ي  Likert Five Scaleفي ذلك لتبيان أهمية
االجابة وقد وزعت على العاملين في املديرية .وتضمنت االستبانة جزئين يتمثل الول بمعلومات عامة حول العينة .والجزء الثاني يتمثل باالسئلة
االساسية للبحث وهما ما يتعلق باستخدام الهاتف الذكي و مدى تاأثر إنتاجية العاملين بهذه التكنولوجيا الحديثة.
ً
أوال :عرض وتحليل نتائج االستبانة:
 .1عرض نتائج استجابات افراد العينة ملتغيراستخدام الهاتف الذكي:
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تناولت الفقرة استعراض مستويات استخدام الهاتف الذكي حيث يبين الجدول ( )2وسطا حسابيا عاما ) )3.257وهي قيمة جيدة ملتغيراستخدام
الهاتف الذكي ،وبتشتت قليل باالجابات ،اذ بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ) )0.667و ( )%20.49على التوالي ،وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق
اغلب افراد العينة بانهم ستخدمون الهاتف الذكي  .امأعلى صعيد الفقرات فقد حققت الفقرة رقم ( )14أعلى وسطا حسابيا اذ بلغ (( )4.015تمكن
تطبيقات الهاتف الذكي من تحويل البيانات بين اقسام املديرية بسهولة( .وبلغ االنحراف املعياري و معامل االختالف ( )0.885و ( )%22.05على التوالي،
وحققت الفقرة (( )12تسهم تطبيقات الهاتف الذكي في توفير البيانات الضرورية عن العمل) أدنى وسطا حسابيا إذ بلغ ( )2.967وهو أدنى من الوسط
الفرض ي ،وبلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )0.927و ( )%34.39على التوالي.
جدول ( :)2مستوى اجابات العينة ملتغيراستخدام الهاتف الذكي
الفقرات

ت

منحني الهاتف الذكي استقاللية أكثر في انجاز مهام العمل دون الرجوع إلى الطرف االخر
.1
استخدامي للهاتف الذكي ضروري في انجاز اعمالي الوظيفية
.2
ساعدت الهواتف الذكية في ان اكون أكثر رضا عند ادائي للعمل كوني اتعامل مع تكنولوجيا تزيل امللل أثناء العمل
.3
يقلل استخدامي للهاتف الذكي من الوقت املنجز في اجراء االتصاالت بصيغتها التقليدية
.4
يعد الهاتف الذكي وسيلة اتصال سريعة مع رئيس ي املباشر
.5
یمكن عمل اجتماعات افتراضیة وطارئة على شبكات االنترنت وبما يخدم انجاز اعمال املديرية.
.6
يساعد الهاتف الذكي على التواصل مع زمالء العمل بهدف انجاز املهام
.7
التواصل مع عائلتي خالل فترات الراحه عبر الهاتف الذكي يزيل عني ضغوط العمل
.8
اشعر باالمان على عائلتي من خالل تواصلي معهم عبر الهاتف الذكي
.9
يسهم الهاتف الذكي في تزويديللمراجعين باملعلومات التي يحتاجونها دون الحاجة ملراجعة الدائرة
. 10
يساعد الهاتف الذكي على اكتساب مهارات جديدة في مجال االتصال
. 11
تسهم تطبيقات الهاتف الذكي في توفير البيانات الضرورية عن العمل
. 12
یسهل الهاتف الذكيعملیةارسااللتقاریرذاتاالختصاصللداراتالعلیا
.13
تمكن تطبيقات الهاتف الذكي من تحويل البيانات بين اقسام املديرية بسهولة
. 14
اجمالي متغير استخدام الهاتف الذكي

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

معامل االختالف %

3.242
3.257
3.181
2.969
3.106
3.181
3.090
3.197
3.681
3.742
3.484
2.697
2.757
4.015
3.257

1.038
1.085
0.892
1.007
0.978
0.975
0.940
1.041
0.947
0.916
0.980
0.927
1.203
0.885
0.667

%32.03
%33.32
%28.06
%33.91
%31.5
%30.64
%30.41
%32.56
%25.72
%24.49
%28.13
%34.39
%43.63
%22.05
%20.49

 .2عرض نتائج استجابات افراد العينة ملتغيرإنتاجية العاملين
يبين الجدول ( )3وسطا حسابيا عاما ) )3.358وهي قيمة جيدة ملتغير إنتاجية العاملين ،وهو أعلى من الوسط املعياري ،وبتشتت قليل باالجابات،
اذ بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )0.716و ( )%21.34على التوالي ،وتشير هذه النتيجة إلى ان مستوى إنتاجية العاملين في مديرية بيئة
بغدادكان بمستوى أعلى من املتوسط ،وتراوحت االجابات بين أعلى قيمة حققتها الفقرة رقم ( )15أعلى وسطا حسابيا إذ بلغ (( )3.757اسهمت الهواتف
الذكية في تحقيق أهداف املنظمه أكثر من السابق) وبانسجام متوسط باالجابات إذ بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )0.929و ( )%24.72على
التوالي ،وحققت الفقرة (( )17أسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في انجاز عملي بدقة عالية) أدنى وسطا حسابيا إذ بلغ ( )3.166بانسجام متوسط
باالجابات اذ بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )1.103و ( )%34.85على التوالي.
جدول( :)3مستوى اجابات العينة ملتغير إنتاجية العاملين
الفقرات

ت
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

اسهمت الهواتف الذكية في تحقيق أهداف املنظمه أكثر من السابق
اسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في زيادة عدد املهام املنجزة
اسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في انجاز عملي بدقة عالية
سيؤثر قرار منع الدارة للهاتف الذكي سلبا في أداء عملي
اقوم بأداء عملي بجودة عاليه بفضل الهاتف الذكي.
سمحت لي تطبيقات الهواتف الذكية ان اقدم التقارير بالتوقيتات املناسبة
تساعد تطبيقات الهواتف الذكية في سرعة انجاز العمل

.22
.23

بفضل تطبيقات الهواتف الذكية اكمل عدد كبير من املهام يوميا
يساعدني الهاتف الذكي ان انجز عملي في أي مكان وزمان

اجمالي أهداف إنتاجية العاملين

الوسط
الحسابي
3.757
3.363
3.166
3.484
3.257
3.181
3.045

االنحراف
املعياري
0.929
1.118
1.103
0.996
0.981
1.036
1.129

معامل االختالف
%
%24.72
%33.24
%34.85
%28.58
%30.13
%32.57
%37.07

3.439
3.530

1.204
1.139

%35.01
%32.28

3.358

0.716

%21.34
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ً
ثانيا :اختبارفرضيات البحث
 .1اختبارالفرضية الرئيسة األولى
الفرضية الرئيسة الولى) (H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α≤ 0.05استخدام الهاتف الذكي وإنتاجية
العاملين.اظهرت النتائج بوجود عالقة معنوية مقدارها ( )**0.795تحت مستوى معنوية ( )0.01كما مبينه في الجدول ( ، )4وعليه يتم قبول الفرضية
الرئيسة الولى.
جدول( :)4قيم معامالت ارتباط ) (spearmanبين استخدام الهاتف الذكي و إنتاجية العاملين)(n=66
إنتاجية العاملين
اجمالي إنتاجية العاملين

استخدام الهاتف الذكي

**0.795

اجمالي استخدام الهاتف الذكي

*مستوى املعنوية (** ،)0.05مستوى معنوية ()0.01

 .2اختبارالفرضية الرئيسة الثانية
تشير الفرضية الرئيسة الثانية ( (H2يوجد تأثير أيجابي ذو داللة احصائية عند مستوى ()α≤ 0.05الستخدام الهاتف الذكي في تعزيز إنتاجية
العاملين.وللتحقق من صحة الفرضية من عدمها تم توظيف نموذج االنحدار الخطي البسيط كما موضحة في الجدول ( )5وكاالتي:
جدول( :)5نتائج تأثير استخدام الهاتف الذكي في إنتاجية العاملين)(n=66
املتغير

اجمالي استخدام الهاتف الذكي

إنتاجية العاملين
α

B

 Fاملحسوبة

R2 Adjusted

التأثير

0.342

0.926

185.6

0.740.

معنوي

قبول أو رفض
الفرضية
قبول

*قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية (** ،4.00 =)0.05قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية (7.08 =)0.01

كان نموذج تاثيراستخدام الهاتف الذكيفي إنتاجية العاملينمعنوي بداللة قيمة ( )Fاملحسوبة ( )185.6وهي أعلى من قيمة ( )Fالجدولية البالغة
( )7.08تحت مستوى معنوية ( ،)0.01وبلغت قيمة معامل التحديد ( ).740()R2وهذا يعني أن استخدام الهاتف الذكي يفسر من إنتاجية العاملين
بمقدار  %74وكانت قيمة معامل التأثير ( )Bقد بلغت ( )0.926أي أن أي تغيير بوحدة واحدة من استخدام الهاتف الذكي يحدث تغييرا بنسبة ()%92.6
من استخدام الهاتف الذكي .تسمح هذه النتيجة بقبول الفرضية الرئيسة الثانية .وبذلك يكون نموذج االنحدار كاالتي:
إنتاجية العاملين =( 0.926+0.342استخدام الهاتف الذكي)

املحورالرابع :النتائج والتوصيات
ً
أوال:النتائج:
 .1اتضح بأن استخدام الهاتف الذكي منتشرا بين الجنسين وربما تتفوق االناث قليال وكذلك ازدياد استخدامه بين مختلف الفئات العمريه وليس
حكرا على الشباب  ،وازداد استخدامه لذوي املؤهالت التعليمية العاليه أكثر من املتدينه.
 .2تبين أن استخدامه أثناء العمل هو الغراض التواصل بين العاملين واملدراء والزبائن باستعمال تطبيق  Viberالنه يمتاز بسهوله االستخدام كلفته
املخفضة باملكاملات العادية على وفق إجابات العينة ،فضال عن قضاء أوقات الفراغ وامللل خصوصا في الساعات االخيرة من الدوام  ،علما أنه تم
استبعاد فئة السائقين و املستخدمين لن تلك الفئات ال تستخدم الهواتف الذكية في عملها .
 .3وجد البحث بأن الوسط الحسابي ملجمل متغيرات استخدام الهاتف الذكي للعينة املبحوثة قد بلغ ( )3.257على وفق مقياس ليكرت الخماس ي،
وهي درجة مرتفعة تؤشر أهمية تلك التكنولوجيا املتطورة في املنظمات العراقية .وقد اتفقت العينة على أن تطبيقات الهواتف الذكية تمكن من
انسياب البيانات بين اقسام املديرية بانسيابية وبوسط حسابي ( )4.015على وفق مقياس ليكرت الخماس ي .
 .4وجد البحث بأن الوسط الحسابي ملجمل إنتاجية العاملين للعينة املبحوثة قد بلغ ( )3.358على وفق مقياس ليكرت الخماس ي ،وفقد اتفقت
العينة بان استخدام الهواتف الذكية قد مكنت املنظة من تحقيق أهدافها أكثر من السابق قد حضيت بأعلى وسطا حسابيا حيث بلغ ()3.757
على وفق مقياس ليكرت الخماس ي .
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 بإختبار الفرضيتين املوضوعتين للبحث فقد تم قبول الفرضيتين البديلتين واللتان تشيران إلى وجود عالقة وارتباط ذو داللة احصائية عند.5
.) الستخدام الهواتف الذكية في تعزيز إنتاجية العاملينفي مديرية بيئة بغدادα≤ 0.05( مستوى
 جاءت نتائج البحث متوافقة مع الدراسات السابقة بأن االستخدام املعتدل للهاتف الذكي في مكان العمل بعزز من إنتاجية العاملين وبخاصة.6
. ( التي أكدت على التواصل مع اصحاب املصالح يعزز من النتاجية للعاملينJehan et al,2014) دراسة
ً
: التوصيات:ثانيا
 على االدارات العليا ملديرية بيئة بغداد توعية شعب املديرية بأهمية استخدام الهواتف الذكية في تسيير انشطة املديرية ولزيادة إنتاجية العاملين.1
. ورفع كفاءة املديرية
 علما أن تكلفة الهاتف الذكي قد يتحمله املوظف وبالتالي ال تكلف املديرية، توفير خدمات االنترنت داخل املديريه وجعلها متيسرة وبمتناول الجميع.2
.شيئا
 تصميم تطبيق خاص بمديريه بيئة بغداد يتيح للمراجعين وذوي العالقة االطالع على البيانات واملعلومات التي يحتاجونها االمر الذي يقلل عدد.3
. املراجعين والزخم اليومي
 فالهاتف الذكي يمكن استخدامه في أي زمان،  إعادة تصميم الوظائف بما يتالئم مع التطورات التكنولوجيه وتتيح للعاملين املرونه في أداء اعمالهم.4
.ومكان
 في عقد دورات تطويرية، انفتاح الجامعات العراقية عبر الكليات واالقسام التخصصية ذات العالقة باملوضوع وكجزء من مسؤوليتها املجتمعية.5
 وكيفية التعامل مع هذه الداة املتطورة ذات االستخدامات املتعدده بالشكل الذي يحقق.وتدريبة لكيفية استخدام الهاتف الذكي في مكان العمل
. نتائج ايجابية للعامل واملنظمة واملجتمع ككل
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Abstract: Smartphone is no means just communication between people around the world; it has become a social
phenomenon that spread to the workplace in various fields, and opinions differed between supporters and
opponents of the use of this technology in general While some seethe contrary.
Hence, the problem of research lies in the answer to the question of the extent to which the smartphone
contributes to the positive impact on the productivity of workers in the Baghdad Environment Directorate, as well
as the importance of research in highlighting the psychological aspects of the use of smartphone by workers, and
to know the possibility of investing their attachment to smart phones in Increase their productivity. A
questionnaire was adopted as a main tool in the collection of data and information, and was distributed to a
sample of (66) workers in the Directorate of Environment Baghdad. To measure correlation and impact outcomes.
The research concluded that there is a correlation and effect between the search variables. The research
recommends the necessity of investing this advanced communication technology in the various fields of work and
achieving the planned objectives.

Keywords: SmartPhone usage; Worker productivity; Smartphone.
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البكري وآخرون

أثراستخدام الهاتف الذكي على انتاجية العاملين :بحث استطالعي في مديرية بيئة بغداد

ملحق
جامعة دجلة
قسم إدارة االعمال

م /استمارة استبيان

االستمارة التي بين يديك ّ
معده الغراض البحث العلمي حصرا ولغرض معرفة تأثير استخدام الهاتف الذكي في إنتاجية العاملين في مديرية بيئة بغداد
يرجى االجابة عليها بدقة ودون ترك أيفقرة مع جزيل الشكر لتعأونكم معنا.
املعلومات العامة يتوجب االجابة عليها بوضع دائرة على الحالة التي تراها مناسبة .اما اسئلة الخيارات فتضع اشارة (√) على الحقل املناسب امام كل
فقرة.
املعلومات العامة
انثى ( )
 . 1الجنس :ذكر( )
 .2العمر-51 ) ( 50-41 ) ( 40-31 ) ( 30-21 :فأكثر( )
 .3الخبرة الوظيفية في العمل (سنة) -21 ) ( 20 – 16 ) (15-11 ) (10-6 ) (5-1 :فأكثر ( )
 .4التحصيل الدراس ي :دون االعدادية ( ) اعدادية ( ) جامعة ( ) دراسات عليا ( )
 .5عدد الساعات التي تستخدم بها الهاتف الذكي أثناء أوقات الدوام الرسمي (التوقيت بالساعات):
-5فأكثر ( )
) ( 4-3
اقل من ) ( 2-1 ) ( 1
 . 6وسيلة االتصال التي تستخدمها بكثرة في مكان العمل :
) ( Face Book Messenger ) ( Telegram ) ( Whataspp ) ( Viber
اخرى ( )

 .1استخدام الهاتف الذكي
ت
.1
.2
.3
.4

الفقرة
منحني الهاتف الذكي استقاللية أكثر في انجاز مهام العمل دون الرجوع إلى الطرف االخر
استخدامي للهاتف الذكي ضروري في انجاز اعمالي الوظيفية
ساعدت الهواتف الذكية في ان اكون أكثر رضا عند ادائي للعمل كوني اتعامل مع تكنولوجيا تزيل امللل أثناء العمل
يقلل استخدامي للهاتف الذكي من الوقت املنجز في اجراء االتصاالت بصيغتها التقليدية

.5
.6
.7

يعد الهاتف الذكي وسيلة اتصال سريعة مع رئيس ي املباشر
یمكنعمالجتماعاتافتراضیةوطارئةعلىشبكاتاالنترنت وبما يخدم انجاز اعمال املديرية.
يساعد الهاتف الذكي على التواصل مع زمالء العمل بهدف انجاز املهام

.8

التواصل مع عائلتي خالل فترات الراحه عبر الهاتف الذكي يزيل عني ضغوط العمل

.9

اشعر باالمان على عائلتي من خالل تواصلي معهم عبر الهاتف الذكي

. 10
. 11
. 12
.13
. 14

يسهم الهاتف الذكي في تزويديللمراجعين باملعلومات التي يحتاجونها دون الحاجة ملراجعة الدائرة
يساعد الهاتف الذكي على اكتساب مهارات جديدة في مجال االتصال
تسهم تطبيقات الهاتف الذكي في توفير البيانات الضرورية عن العمل
یسهل الهاتف الذكي عملیة ارسال التقاریرذات االختصاص للدارات العلیا
تمكن تطبيقات الهاتف الذكي من تحويل البيانات بين اقسام املديرية بسهولة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

 .2إنتاجية العاملين
ت
. 15
. 16
. 17
. 18

الفقرة
أسهمت الهواتف الذكية في تحقيق أهداف املنظمه أكثر من السابق
أسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في زيادة عدد املهام املنجزة
أ سهمت تطبيقات الهواتف الذكية في انجاز عملي بدقة عالية
سيؤثر قرار منع الدارة للهاتف الذكي سلبا في أداء عملي

. 19
. 20
. 21

اقوم بأداء عملي بجودة عاليه بفضل الهاتف الذكي.
سمحت لي تطبيقات الهواتف الذكية أن اقدم التقارير بالتوقيتات املناسبة
تساعد تطبيقات الهواتف الذكية في سرعة انجاز العمل

. 22
.23

بفضل تطبيقات الهواتف الذكية اكمل عدد كبير من املهام يوميا
يساعدني الهاتف الذكي أن انجز عملي في أي مكان وزمان

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة
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