
ي تحسين أداء أنشطة قسم الموارد البشرية دور الحوسبة ف
  في وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة في الكويت

 شيماء موسى تقي .د

 الملخص:
في وزارة الدولة  هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي دور الحوسبة في تحسين أداء قسم الموارد البشرية

ة األسئلة منها: المتعلقة بمدى تأثير عملية حوسبلشؤون مجلس األمة في الكويت، ولتحقيق هذا الهدف وضع 
وتضطططططمنت الدراسطططططة متويرات عن حوسطططططبة  أنشطططططمة قسطططططم الموارد البشطططططرية علق تحسطططططين أداء القسطططططم في الوزارة،

 ومتويرات عن تحسططططططططططين األداء وهي: دقة األداء، وا سططططططططططتالدامات، وا عتبارات، األنشططططططططططمة وهي: المجا ت،
 وتحقيق سطططرية والصطططوصطططية في العم ، القسطططم، والمسطططاندة في اتالاذ القرارات،و رفع مكانة  واالتصطططار الوقت،
 وتقلي  كلف العم .

كذلك تم صططيا ة فرضططية رئيسططة للدراسططة وهي:   يوجد تأثير ذو د لة إحصططائية لحوسططبة أنشططمة قسططم 
األمة في  لسالموارد البشططططرية في تحسططططين مسططططتوس األداء في قسططططم الموارد البشططططرية في وزارة الدولة لشططططؤون مج

 .دولة الكويت. واشتقت منها ست فرضيات فرعية
لورض تحقيق أهداف الدراسططططططة و محاولة اعجابة عن أسططططططئلتها واالتبار فرضططططططياتها تم تصططططططميم اسططططططتبان  
لقياس اتجاهات العاملين نحو حوسططططططططططبة األنشططططططططططمة وتحسططططططططططين األداء. وتم من ال   عرضططططططططططها علي عدد من 

ن خ ألفا  للتأكد مم المعلومات المالتصططططين، كذلك تم اسططططتالدام معام  كرونباالمحكمين من أسططططاتذة اعدارة ون 
 علي مجتمع الدراسططة الذس تألف من العاملين في قسططم الشططؤون اعدارية ثبات اعسططتبان . ثم تم توزيع اعسططتبان 

عشططططوائية من  ر، واالتيار عينية46)قسططططم الموارد البشططططريةر في وزارة الدولة لشططططؤون مجلس األمة والبال  عددهم)
 ر. 64العاملين في ديوان الالدمة المدنية كجهة مقارنة والبال  عددهم )

   نحدارا تحلي  اسطططتالدام تم الدراسطططة، وكذلك مجتمع الصطططائ  لتحلي  اعحصطططائية األسطططالي  اسطططتالدام وتم

مس الوتوصطططططلت الدراسطططططة إلق مجموعة من النتائ، من أهمها، رفض  المتعدد بهدف االتبار فرضطططططيات التأثير.
فرضططططيات فرعية تضططططمنتها الدراسططططة، وهذا يعني وجود تأثير ذس د لة إحصططططائية لحوسططططبة أنشططططمة قسططططم الموارد 

 البشرية في تحسين مستوى األداء.

                                           
 طالبة ماجستير. 



وبناًء علق النتائ، قدمت الدراسططة جملة توصططيات منها، دعوة وزارة الدولة لشططؤون مجلس األمة إلق اعفادة من 
ي العم  علق تمبيق ن ام الحوسطططططططططبة ألنشطططططططططمة قسطططططططططم الشطططططططططؤون اعدارية وكذلك تجربة ديوان الالدمة المدنية ف

 التعّرف إلق نقاط القوة والضعف في تمبيق الن ام، بهدف تحسين األداء.

 


