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ملخص الدراسة

الدولجمیعفيالموظفینأداءتطویرعواملاھممنواالجتماعیةالرقمیةالتنمیةعملیةتعتبر

المنظمات.مختلفاالنتاجیةالطاقةلزیادةاألساسيالمصدرباعتبارھاوذلكالنامیة،الدولوتحدیداً

الىتحتاجالمؤسساتھھفإناالستثمار،وھیئاتالحكومیةللمؤسساتالجوھريالدوروبسبب

خططوضعضرورةیؤكدوھذاجوانبھ.وتنوعمستویاتھاختالفعلىالرقميالتمیزعصرموائمة

للنھوض الى مستویات عالیة من التمیز الرقمي واالجتماعي نحو تقنیات المعلومات واالتصاالت.

ووضعاقسامھافيالرقميالتحولتبنينحوالتوجھالمؤسساتعلىفیتوجبسبقماعلىوبناًء

مؤخراًالمنظماتعانتالتكنولوجي.التطورلتواكبباستمراروتحسینھالتطویرھاالالزمةالخطط

تساعدالتيالمتخصصةالوظیفیةوالكوادرالخبراتفيونقصالرقمیةالتقنیاتاستخدامشحمن

لذاوتقنیة.رقمیةاعمالالىوتحویلھاللمؤسساتواالنتاجیةالخدماتیةاالعمالتطویرفيفعالبشكل

اھدافتحقیقفيالبشریةالمواردإلدارةالرقمیةالتحوالتتأثیرعلىالتعرفالىالبحثھذایھدف

الجودة الشاملة بھیئة االستثمار في سلطنة عمان.

الموارد البشریة، عملیة التنمیة الرقمیة واالجتماعیة.التمّیز الرقمي، التطویر التكنولوجي،الكلمات المفتاحیة:
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Abstract

The process of digital and social development is one of the most important factors

for developing the performance of employees in all countries, especially

developing countries. Moreover, that as the main source of increasing production

capacity in various organizations. Because of the essential role of government

institutions and investment agencies, these institutions need to adapt the era of

digital excellence at its various levels and diversity of aspects. This confirms the

need to develop plans to advance to high levels of digital and social excellence

towards information and communication technologies.

Based on the foregoing, institutions must move towards adopting digital

transformation in their departments and set the necessary plans to develop and

improve them continuously to keep pace with technological development. Where

organizations have recently suffered from the scarcity of the use of digital

technologies and a lack of expertise and specialized functional resources that

effectively help in developing service and productivity businesses for organizations

and transforming them into digital and technical businesses. Therefore, this

research aims to identify the impact of digital transformations for human

resources management in achieving the goals of total quality in the Investment

Authority in the Sultanate of Oman.

Keywords: (digital excellence, technological development, human

resources, digital and social development process)
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البحثمقدمة.1

عناصركلفيالرقمیةالتحدیاتھذهلمواجھةتتعرضالمصرفیةالصناعةتكنلمالماضي،في

تشینبلوكمثلالناشئةالتقنیاتوأصبحتكبیربشكلالرقميالتحولازدادإیراداتھا.موارد

)Block chain(مثلتقنیاتوأدتقلیلة.لسنواتتسودأنلھاالمتوّقعمنالحیویةالقیاساتتقنیة

Peer to Peer(منیمّكنحیثمنالمجالھذافيالّثقةبناءفيالذيتشینوبلوكالمباشر،للدفع

تخزینكیفیةفيالكاملالتحولتحوالً،حدوثإلىاالفتراضیة،والبنوكاالفتراضیة،بالعملةالدفع

القیمة وانتقالھا واستثمارھا.

أعلىبكفاءةموادھاواستخدامالصناعيمسارھاتحسینعلىالمؤسساتالّرقميالتحّولیساعدحیث

المناسبةالطرقعناآلنالبنوكمنالعدیدوتبحثلقوتھا،كبیرةاستجابةتتلقىانھاحیثوأمثل.

والشركاتالحكومیةللمؤسساتضخمةفرصاًالرقميالتحولوّفرحیثالتغییر،ھذامعلألمان

لرؤیتھابھاوالوصلالمؤسساتأھدافتحقیقأھمھامنالجوانب،مختلفعلىالخاصة

التحولأنكماالرقمي.التحولقبلماأوالحاليالوقتفيالمھدرةمنأقلبإمكانیاتاالستراتیجیة

معبالتعاونبینھماوالشراكةوالخاصالعامالقطاعینبینالحوارفتحبعدأكبرفرصاًسیفتحالرقمي

)2013باسي،(الھامالوزاراتكّل

فقدكبیربشكلوالمعرفةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیافيالھائلالتطّوروبسببھذا،یومنافي

المواردمجالبینھاومنالمجاالتكلفيجدیدةوتقنیاتوأدواتأسالیبظھورفيذلكساھم

الّدولكلفرضتمانھكماووظائفھا.اإلدارةومجالاألساسيالعنصریعدالذيالبشریة،

أداءطرقوكذلكللعمالء،تقّدمھاالتيوالخدماتالكالسیكیةوظائفھافيالّنظرإلعادةوالحكومات

بالتقنیاتاالھتمامصاحبحیثالمختلفة،الحكومّیةالقطاعاتفيالمعامالتوتنفیذاألعمال

یؤّديحیثالحكومیة،األجھزةمعظمفيالبشرّیةالمواردبتنمیةرفیعاًاھتماماًالّرقمیةوالتحّوالت

عاليأداءمستوىوتحقیقالمؤسسةنجاحإلىالبشریةوالمواردالرقمیةالتقنیاتبینالتناغم

(مفتي،الرقميالتحّولعلىالقائمالمعرفياالنفجارعصرفيالمنشودةاألھدافإلىللوصول

فيفعالبشكلتساھمكثیرةمبادراتالعمانیةوتحدیداًعامًةالعربیةالمؤسساتتشھد).2018
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أكثروجعلھاالبشریةالمواردادارةلتحسیناالبوابفتحتالتيالتكنولوجیةالتطوراتمعالتعامل

العمالءوجودةاالداریةالجودةادارةتطبیقالعناصراھممنالمبادراتھذهتعتبركمافاعلیة.

العمالءرضامنعاليمستوىالىالوصولالىیؤديوھذاالمؤسسة،تقدمھاالتيالخدماتوجودة

المعلوماتتكنولوجیامصطلحیشیرعمان.بسلطنةلالستثمارالعامةالھیئةخدماتمنالمستفیدین

المدخالتلتحویلالالزمةوالفنونواألسالیبوالھندسیةوالتكنولوجیةالعلمیةالمعرفةمجموعةإلى

اھتمامحیثالمختلفة،اإلداریةالجوانبفيوالكبیرالناجحلدورھاازدادھناومنالمخرجات،إلى

فيتمثلتوھامة،كبیرةتغییراتإحداثفيأسھمتنظراًوذلكالمعلومات،بتكنولوجیاالمنّظمات

وتحسیناإلنجازفيالسرعةوزیادةاألسعار،مستویاتوتحسیناإلنتاجیةالعملیاتتكالیفتخفیض

الجودة مما أسھم في زیادة القدرة التنافسیة لھذه المنظمات.

لبذلتحفیًزاوأكثرالتطویر،نحوإیجابیةأكثرالتنظیمیةالثقافةجعلالىتھدفعامبشكلالجودة

تحقیقفيمھمدورالبشریةالمواردادارةفيالرقميالتحولیلعبلذلكللتطویر،الالزمالجھد

بشكلالجودةفیھاتكونمؤسسیةثقافةبناءھوعملھیجبومابالمؤسسات.الشاملةالجودةأھداف

الضروریةالخطواتاإلدارةتتخذعندماذلكویتحققاألفراد،لنشاطاتالموجھةالقیمةھيعام

ونادتالدولمعظماھتمتحیثالمؤسسة،داخلوالموظفینواداریینالمدیرینأداءلتحسین

الجودةإدارةخاللمنلألداءمستمروتقویملتقییمدقیقةوإداریةعلمیةمعاییروضعبضرورة

).2صفحة،2018(الحاكم،الشاملة

التطویردعمفيوأھمیتھاالمعلوماتبتكنولوجیاالتعریففيالبحثھذاوراءالھدفیكمن

معرفةوكذلكبھا،تتمّیزالتيالخصائصوأھمالمعلوماتتكنولوجیامراحلومعرفةالتنظیمي،

مستوىعلىالمعلوماتنظمأدوارأھمومعرفةالمنّظمي،واألداءالمعلوماتتكنولوجیاعالقة

تكنولوجیاامتالكأنونستنتجمنظمة.كلنجاحسرھيالمعلوماتنظمأنومعرفةالمنظمة،

ورأساسھاعلىیقاسالتيالھامةالمعاییرمنأصبحواستثمارھاالمعلومات قُدرتھاوزیادةالبلدانتطُّ

فيالمعلوماتنظمأداءوتحسینوتطویربناءفيدوراًالمعلوماتتكنولوجیاتلعبكماالتنافسیة

ّباالنفتاحیتمّیزأساسیاًالدوراآلنولھاالمؤسسة بحیثالمؤسسات،تشكیلإعادةفياألساسيإداریا
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وراتمعالتكیُّفعلىوالقُدرةوالمرونةنموذجاًتطویرأھمیةالتكنولوجیاھذهتفرض التقنیةالتطُّ

).2017(الفقیھ،

وأسئلتھالبحثمشكلة1.1

واالستفادةالمؤسساتفيالرقميالتحولاستخدامفيشّحوجودحولالحالیةالبحثمشكلةتتمحور

الحقائقعلىالمبنیةوالسریعةالمناسبةالقراراتاتخاذعملیاتمنیحدممافاعلبشكلمنھ

وبالتاليالتنظیمیةاألھدافتحقیقعلىالموظفینقدرةفيقصوروجودجانبالىوالمعلومات.

انخفاض معدل أدائھم الوظیفي، ونتیجة لذلك یمكن طرح مشكلة الدراسة في تساؤل رئیس ھو:

(كیف أثر التحول الرقمي إلدارة الموارد البشریة على أھداف الجودة الشاملة لھیئة االستثمار في

سلطنة عمان؟)

األسئلة الفرعّیة

تتحدد مشكلة البحث الحالي بالتساؤالت اآلتیة:

الجودةأھدافتحقیقحیثمنالبشریةالمواردإدارةعلىالرقمیةالتحوالتاثرتكیف.1

الشاملة؟

ھل لدى إدارة عینة البحث تصور واضح حول مفھوم إدارة الجودة الشاملة؟.2

المكافآت،واستراتیجیةالتوظیف،(استراتیجیةالبشریةالمواردإدارةأسالیبتأثیرھوما.3

واستراتیجیة التدریب والتطویر) على برامج دعم الجودة الشاملة؟

والتدریبواألجورالتوظیفتشملالبشرّیةالمواردإلدارةاستراتیجیاتوضعالممكنمنھل.4

والتطویر من أجل الحصول على أكبر النتائج لبرامج إدارة الجودة الشاملة؟

ما درجة تطابق المتطلبات (استخدام إدارة الجودة الشاملة في تنظیم عینة البحث المستخدمة)؟.5

تنفیذإلىالوصولعلىتؤثروكیفالبشریة،المواردإدارةفيالّرقمیةالتحوالتدورھوما.6

مبادئ الجودة الكاملة؟

ما ھي التحّدیات التي تواجھھا التغّیرات الّرقمیة في إدارة الموارد البشرّیة؟.7
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ما درجة تأثیر البنى التحتّیة للشركات على التكّیف مع التحّول الّرقمي؟.8

أھمیة البحث ومبررات اختیار الموضوع1.2

وحیویةجدّیةفيالنظریةاألھمیةتتمثلحیثنظریة،اھمیةلھتكونانالبحثھذامنیتوّقع

مفھوماًلكونھااإللكترونیةاإلدارةمجالفيوالدراساتالبحوثفيوندرتھالبحثھذاموضوع

والرقمي.التكنولوجيالتطورفترةمنذالعالمیشھدھاوتطوراتتحوالتنتیجةظھروحیویاجدیداً

الرقميالتحّولأصبحكماالبشریة،المواردإلدارةالرقمیةالتحوالتتأثیرعلىالتعرفالى،إضافة

خدماتھاوتحسینالتطویرإلىتسعىالتيوالھیئاتالمؤسساتلكافةبالنسبةالضروریاتمن

فيالحدیثةوالمداخلاالتجاھاتتدعمالدراسةھذهأنجانبالىللمستفیدین.وصولھاوتسھیل

اماالعاملین.أداءلتطویرالرقميللتحّولمتقدمةأولویةإعطاءضرورةعلىتؤّكدالتياإلدارة

إلدارةالرقمیةالتحوالتتأثیرأھمیةمنأھمیتھاتكتسبالدراسةھذهأنفيتكمنالتطبیقیةاألھمیة

كفاءةورفعاألداءتحسینتستھدفعملیةباعتبارھاالجودةأھدافتحقیقفيالبشریةالموارد

وتكلفةجھدوبأقلوقتأسرعفيللمستفیدینأفضلخدماتوتقدیموعیھموزیادةوإنتاجیتھمالعاملین

البشریةالمواردإلدارةالرقمیةالتحوالتمجالفيالمعرفةرصیدإلىالدراسةھذهتضیفممكنة.

وھیئةعامبشكلالحكومیةالمؤسساتفيلتطبیقھاالالزمةوإمكانیاتالمتطلباتكشفعلىوالعمل

والسیاساتاالستراتیجیاتوضعاإلداریةللقیاداتتتیحالدراسةھذهأنخاص.بوجھاالستثمار

إدارةتلعبھالذيالدورتوضیحجانبالىالرقمي.التحولتطبیقضوءفياألداءلتطویرالمناسبة

لسدمحاولةالدراسةھذهتعدعمان.بسلطنةاالستثماربھیئةالعاملینأداءتحسینفيالشاملةالجودة

منالنوعبھذاالمكتبةوإثراءالبشریةالمواردإدارةفيوتأثیرھاالرقمیةالتحوالتأبحاثفيالنقص

البحوث.

:أما مبررات اختیار الموضوع

الرقمیة،التحوالتظلفيوخاصةللمؤسسةاألحسنلألداءمصدرالبشریةالمواردبأنإدراكنا-1

لذا یستدعي األمر ضرورة تناول ھذا الموضوع ودراستھ.
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أداءتحسینإلىیؤديالرقمیةالتحوالتمناالستفادةظلفيوخاصةالعاملینأداءتحسینأن-2

المؤسسة مما یساعد في تحقیق اھداف الجودة الشاملة بھیئة االستثمار بسلطنة عمان.

الرقميالتحولظلفيخاصةالشاملةالجودةلمبادئالجیدالتطبیقیمنحھاالتىالعدیدةالمزایا-3

لتطویر المؤسسات والھیئات.

حدود البحث ومجالھ:

تحقیقفيالبشریةالمواردإلدارةالرقمیةالتحوالتتأثیرالدراسةتتناولالموضوعیة:الحدود-1

أھداف الجودة بھیئة االستثمار بسلطنة عمان.

الحدود المكانیة: سلطنة عمان (ھیئة االستثمار).-2

تاریخھوحتى2015عاممنذاالستثمارھیئةعلىبالتطبیقالدراسةتناولیتمالزمنیة:الحدود-3

لمعرفة أُثر التحول الرقمي في إدارة الموارد البشریة في تحقیق الجودة الشاملة.

الدراسةأھداف1.3

فيالبشریةالمواردإلدارةالّرقمیةالتحوالتتأثیرمدىوھواألساسيھدفھاتحقیقالدراسةتنوي

تتمثلوالتياالخرىاالھدافمنمجموعةالھدفھذامنویتفرعالشاملة،الجودةأھدافتحقیق

كاآلتي:

الرقمي.التحولمفھومتبنيفيعمانبسلطنةاالستثمارھیئةاھمیةفي-التحقق1

البشرّیةالمواردإدارةعلىُعمانبسلطنةاالستثماربھیئةالرقميالتحّولتأثیرمدى-توضیح2

وتطویر أداء العاملین.

ُعمان.بسلطنةاالستثماربھیئةالشاملةالجودةإدارةمبادئتبّنيدرجة-توضیح3

بسلطنةاالستثماربھیئةالشاملةالجودةمبادئتحقیقفيالبشریةالمواردإدارةاھمیةفي-التحقق4

عمان.
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عمانبسلطنةاالستثماربھیئةالعاملینأداءتطویرفيالشاملةالجودةإدارةمساھمةمدى-توضیح5

في ظّل التحوالت الرقمیة.

للبحثالرئیسةالمصطلحات1.4

التحول الرقمي-1

یعتمدعملنموذجإلىالشركاتأوالحكومةالقطاعاتتحولعملیةبأنھالرقميبالتحولیقصد

تزیدالتيالعائداتمنجدیدةقنواتوتوفیروالخدمات،المنتجاتابتكارفيالرقمیةالتقنیاتعلى

تحسینوإجراءرقمیةاستراتیجیةبناءخاللمنالرقميالتحولیبدأأنیمكنمنتجاتھا.قیمةمن

ولتحدیدالحالیةالرقمیةاإلمكانیاتقیاسخاللمنإلىذلكیتحققأنویمكنالراھنالوضععلى

التحولیعرفكما).2018(عدنان،المنشئةفيالرقمىالتسویقانشطةعملھیكلأفضل

ابتكارفيالرقمیةالتقنیاتعلىیعتمدعملنموذجإلىالمنّظماتانتقالعملیةبأنھالرقمي

(حماد،انتاجھاقیمةمنتزیدوفرصالعائداتمنجدیدةقنواتوتوفیروالخدمات،المنتجات

2020(

اإلدارة االلكترونیة للموارد البشریة-2

الواعياالستخدامعلىقائمجدیدادارياسلوببأنھاالبشریةللمواردااللكترونیةاإلدارةتعَرف

الحاسوبأنظمةعلىكبیربشكلویعتمدالبشریة،المواردوظائفممارسةفيالمعلوماتلتكنولوجیا

وأحمد،داوود،یمینة،(بن.البشریة.المواردوسیاساتاستراتیجیاتتنفیذفياالتصالوشبكات

إذالمؤسسات،داخلالرقميالتحولتطبیقفيجوھریاًدوراًالبشریةالمواردتمثلكما).2019

یتطلبكمافعالة،قراراتاتخاذوتحلیلھاالبیاناتاستخدامعلىقادرةمؤھلةكوادرتوفیریتوجب

تخطیط الرؤى وتنفیذھا كفاءات بشریة وخبرات علمیة وعملیة مع االیمان بالتغییر والتطویر.

الجودة الشاملة-3
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تحسینأجلمنالمؤسسةإمكانیاتعلىوالمحافظةالتطویربأنھاالّشاملةالجودةإدارةوتعرف

أيفيوتطبیقھاعنھاالبحثوكذلكوتجاوزھا،المستفیدبمتطلباتواإلبقاءمستمربشكلالجودة

رضامدىبمعرفةوانتھاًءالعمالءاحتیاجاتعلىالّتعرفمنبدًءالعملمظاھرمنمظھر

لرضاكمقیاسالجودةتعرف.)2018(الحاكم،لھ.المقدمةوالمنتجاتالخدماتعنالمستفید

المنتجاتتحققلكيذلكومعوالمستھلكالمنتجمنكلنظروجھتيمنتعریفھاویمكنالمستھلك

تشیرحیثوالعمالء،المنتجرضامنمتوازنمستوىإلىتصلأنیجبالمقصودةوظائفھا

وحاجةالمنتجقدرةعلىمبنّیةالخدمةأوالمنتجبھایتمّیزلصفاتمتعادلمستوىإلىالجودة

).3صفحة،2013(بودرسة،المستھلك

قیاس أداء العاملین-4

یشغلھاالتيللوظیفةبالنسبةمسؤولیاتمنیتحملھوماواجباتمنالموظفینجزهماكلتقییمھو

فردكلعملتسجیلیكفلواٍفلنظاموفقاًموضوعیاًتقییماًاألداءھذاتحلیلثمالمؤسسة،داخل

خاللوذلكللعاملالحقیقیةللكفایةممثالالنھایةفيالتقدیریكونبحیثوعادل،دقیقبمقیاسووزنھ

)36صفحة،2018(الحاكم،معینةزمنیةفترة

اإلطار النظري.2

التيالنتائجوأھم(األھداف،السابقةالدراساتتلخیصمنواالنتھاءالمبنیةالمقابالتإجراءبعد

تحدیدعلىوالعملللبحث،النظرياإلطارلتنمیةمستعًداالباحثالدراسة)یصبحالیھاتوصلت

بینالعالقاتتنّظمقوانینوضعلكیفیةذھنينموذجعنعبارةھناالنظريواإلطارالبحثمشكلة

علىیعملالنظريواإلطارالبحث،لمشكلةمھمةأنھاورأىالباحث،حددھاالتيالعواملمنعدد

أوفحصھایتمالتىالحالةحركیةمعمتكاملةتعتبرالتىالعواملبینالمتبادلةالعالقاتمناقشة

منللتأكدلالختیار،القابلةالفروضمنمجموعةتكوینیمكنناالنظرياإلطاربناءوبعدتناولھا،

إجراءطریقعن(الفروض)االفتراضیةالعالقاتاختبارویمكنناتكوینھا،سبقالتىالنظریةصحة

خطواتإلىمنھلیتحركمنطقيبأساسالباحثیزودالنظريفاإلطاراالحصائیة،التحلیالتبعد
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التىالمتغیراتبینالعالقاتشبكةتحدیدأوتوصیفعلىیزیدالاإلطارإنوحیثالتالیة،البحث

المختلفةاألنواعومامتغیرات،كلمةتعنيماذانفھمأنالضروريمنفإنھللبحث،بالنسبةأھمیةلھا

منھا.

الشاملةالجودةوتناولالبشریة،المواردإلدارةالرقمیةالتحوالتمناقشةإلىالجزءھذایھدف

أداءتطویرفيالشاملةوالجودةالرقميالتحّولعالقةتناولعنفضالًومتطلباتھا،ومبادئھا

الدراساتبینالعالقةتوضیحمعواألجنبیةالعربیةالسابقةالدراساتتناولإلىإضافةالعاملین،

التحّولتناولحیثمنالدراسةلھذهالنظرياإلطارتوضیحجانبالىالحالیة.والدراسةالسابقة

الرقمي، وتناول إدارة الموارد البشریة.

منھجیة البحث.3

عنلإلجابةاالساسيالعنصركونھالعلميالمنھجعلىبحثھاعدادفيرئیسيبشكلالباحثیعتمد

والكیفي)(الكّميبنوعیةالمختلطالمنھجعلىالدراسةھدهوتعتمدالدراسة.فيالواردالتساؤالت

ھیئةنموذجالشاملة:الجودةأھدافتحقیقفيالبشریةالمواردإلدارةالرقمیةالتحوالتتأثیرلدراسة

فيتوجدكماالظاھرةدراسةعلىیركزالذياألسلوبأوالمنھج"وھوُعمان.بسلطنةاالستثمار

رقمًیاوصًفافیعطیھاالكميفالتعبیركمًیا،أوكیفًیاعنھاویعبردقیًقا،وصًفابوصفھاویھتمالواقع

الكیفيالتعبیرامااألخرى،الظواھرمعارتباطھادرجةأوحجمھاأوالظاھرةھذهمقداریوضح

علىالباحثاعتمدوقد).112صفحة،2002(المشوخي،خصائصھا،ویوضحالظاھرةیصف

عناإلجابةخاللھیمكنوكذلكومتغیراتھاالدراسةلطبیعةالمناسبالمنھجكونھالمختلطالمنھج

دراستھاالمرادللمشكلةشاملةصورةإلىالوصولبغرضوذلكوالكیفیة،الكمیةالدراسةتساؤالت

وعرضھا بطریقة واضحة.

mixed(مختلطبحثيتصمیمتطویرعلىالدراسةقامت design(بشكلالموضوعفھملضرورة

مناالستفادةفىالمنھجیةتلكساھمتوقدمناسبة،عملیةحلولواقتراحمنظورمنأكثرمنكامل

علىللحصولاالستبانةاستخدامتموبذلكوالنوعیة.الكمیةاألسالیببھاتتمیزالتىوالقوةالتكامل
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تمكماالشاملة،الجودةتحقیقفيالبشریةالمواردإلدارةالرقمیةالتحوالتتأثیرتوّضحكمیةبیانات

استخدام المقابالت لجمع بیانات نوعیة، والوصول الى نتائج أكثر عمقاً فیما یخص ذلك الدور.

Mixedالمختلطالبحثيالمنھجیعرفحیث Designمنبأكثرالواحدةالظاھرةدراسة"بأنھ

جانبالىالبحث،جوانبتفاصیللوصفوالنوعيالكميالمنھجیناستخدامیتمبحیثطریقة،

أدواتبجانب(االستبانة)،مغلقةأسئلةذاتأدواتالبحثیشملأنیمكنبحیثالجوانب،باقيقیاس

األسئلةبیاناتتحلیلیتمفیماكمیاً،المغلقةاالسئلةبیاناتتحلیلویتم(المقابلة)،مفتوحةاسئلةذات

).2003والنشر،اإلداریةالبحوثفىالثالثالعربي(المؤتمر"كیفیاًالمفتوحة

سواءمنعمانبسلطنةاالستثماربھیئةالعاملینجمیعمنشخص(….)حواليالدراسةعینةبلغت

األقربالعینةھذهاختیارتمحیثبالھیئة،إداراتمدیرىأوأقسامرؤساءأوإداریینأوعاملین

اعتباراتعدةالقصدیةالعینةعلىالباحثاعتمادفيالسببویعودالبحث،مجتمعاختیارلطریقة

نظًراالمشاركینمنعددبأكبراالتصالصعوبةفيتمثلتوالتىالمیدانیة،المعطیاتفرضتھا

لطبیعة نشاط المؤسسة، كما أن ھناك بعض التخصصات غیر معنیة بإدارة الموارد البشریة بالھیئة.

الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

إدارةالرقمي،التحولتناولحیثمنالحالیةبالدراسةالخاصالنظرياإلطارالفصلھذایغّطي

الجودةوتناولالبشریة،المواردإلدارةالرقمیةالتحوالتتوضیحالىاضافةالبشریة،الموارد

أداءتطویرفيالشاملةوالجودةالرقميالتحولعالقةتناولعنفضالومتطلباتھا،ومبادئھاالشاملة

العاملین، كما سیتم تغطیة الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة.

المحور األول: اإلطار النظري:

أوًال: التحول الرقمي:
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مفھوم التحول الرقمي:-1

واألنظمةوالشبكاتاألجھزةتشملوالتيالرقمیةالتحوالتفيملحوظتطورالیومالعالمیشھد

والجھدوالتكلفةالوقتتقلیلفيفعالبشكلتساھموالتيمتطورةتقنیاتمنذلكیشابھوماالذكیة

منالتحّوالتھذهنطاقتوسعةسیتمالقریب.المستقبلفيوالخدماتاإلنتاجفيأكثركفاءةوتحقیق

للنموالمحّفزةالدوافعاھمإحدىتعتبركونھامسبوقةغیراقتصادیةتحوالتوحدوثالتغییرحیث

ي.،الرحمن(عبدالمنافسةمیدانفيوتجعلھامبتكرةحلولتطویرفيیساعدھامماالمنظماتفي

تغّیرإلحداثالّرقمیةالتكنولوجیاباستخدامالمرتبطالجذري"التغّیرالرقميالتحّولیعتبر).2019

جذري في طریقة العمل، وذلك بھدف خدمة المستفیدین بشكل أسرع وأفضل (الحارثي، د.ت).

اإللكترونیةالّنصوصمجموعاتعلىالحصولعملیةأنھاالرقميالتحولعملیةالبعضیعّرفكما

حیثإلكترونیةُنسخإلىتقلیدیةتخزینوسائطعلىالمتاحةالمعلوماتمصادرتحویلخاللمنوإدارتھا

).11صفحة،2009(أحمد،مرقمنالمحتوىیصبح

أھمیة التحّول الرقمي:-1

مجاالتھااختالفعلىالمؤسساتبھاقامتالتيالحدیثةالتوّجھاتاحدىالرقميالتحولیعد

متطلباتلمواجھةجدیدةوأسالیبأفكارعلىالحصولفيتساعدأنھاحیثواحجامھا،وقطاعاتھا

المعرفةمجتمعفيللمشاركةمتناٍموعيھناكأصبحاإلنترنتانتشارومعوالعشرین.الحاديالقرن

التحّولذلكوأصبحالّرقمي،للتحّولالفاعلةاألدواتمنالتعلیمأصبحكماالعالمي،المستوىعلى

(أمین،والمناسبالصحیحالقراراتخاذعملّیةفيیساعدفّعال،رقميإدارينظامإلىبحاجة

تسریعد.ت):(الحارثي،كونھفيالّرقميالتحّولأھمیةتتمثلحیث).14-13الصفحات،2018

العمل.سیروكفاءةجودةزیادةجدیدة،خدماتتطبیقومرونةوسرعةسھولةالیومیة،العملطریقة

مناالستفادةإمكانیةعنفضالًاألداء،وتحسینإنتاجیةوزیادةواإلنفاق،األخطاءزیادةجانب،الى

والحوكمة،الشفافیةمستویاتورفعللمستقبل،والتخطیطوالتنبؤاألداءلتطویرالحدیثةالتقنیات

استمراریة األعمال والخدمات، واخیراً، زیادة رضا المستفیدین.
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مبررات التحول الرقمي:-2

(أمین،اآلتيفيوالمتمثلةالّرقمي،التحّولإلىتدعوواألسبابالمبرراتمنمجموعةھناك

2018:(

مبررات مرتبطة بالتحول من الّتدخل الحكومي إلى االتجاه نحو السوق-

الثورة المعرفّیة-

الثورة التكنولوجّیة-

قوي السوق العالمیة وثقافتھا-

الحاجة إلى زیادة اإلنتاجیة في الشركات والمؤسسات-

ثانًیا: إدارة الموارد البشریة

المتقّدمةالعاَلمُدَولتھتمحیثالبشریة،المواردادارةفيأساسیاًعنصراًالبشريالعنصریعتبر

والّنامیة الیوم بالموارد البشریة وترّكز على إعداد برامج تدریبیة وشاملة للتنمیة البشریة.

مفھوم إدارة الموارد البشریة:-1

المواردبشؤونالمتعلقةوالبرامجواالنشطةالممارساتالىالبشریةالمواردإدارةمصطلحیشیر

تحقیقتنويحیثسلیم،تنظیميسیاقفيومتابعتھمتقییمھمعنفضالًالمؤسساتفيالبشریة

وخدماتإنتاجیةفيذلكیؤّثركما).14صفحة،2018(مفتي،والمجتمعوالتنظیماألفرادأھداف

المنظمة من منظور العنصر البشري كمورد یحقق عوائد للمؤسسات بشكل عام.

أھداف وأھمیة الموارد البشریة:-2

حیثالمؤسسة،إلیھاتسعىالتىاألھدافنفستحقیقإلىأھدافھافيالبشریةالمواردإدارةتسعى

(الساعاتي،اآلتيفيوالمتمّثلةوالمتمّیزةالمترابطةالتنظیمیةاألھدافمننوعینإلىاألھدافتنقسم
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رئیسيكھدفیعّدوقتمنذالمعروفالتنظیمإنتاجیةزیادةاألول:الھدف)،79صفحة،2001

اإلنتاجیةفإناإلدارةفریقباقيألھدافمطابقةالبشریةالمواردإدارةأھدافأنوطالماللمؤسسات،

بالھدفالھدفھذایرتبطالثاني:الھدفاإلدارة.وظیفةحقلفيللعاملینرئیسیاشاغالأیضاتصبح

بخطىتسیركوحدةالقائمالتنظیمعلىالمحافظةعلىیركزحیثبالوضوحیتمیزولكناألول

"الوقایةاصطالحالھدفیطلقوأحیاناوالخارجیة،الداخلیةالضغوطوجھفيدائمامتقدمة

التنظیمیة".

كلفاعلیةمحورالبشریةالمواردإدارةتعتبرد.ت):(باسم،اآلتيفيالبشریةالمواردأھمیةوتكمن

التكلفة،عناصرأغلىالبشریةالمواردتكلفةتعدالموارد،ندرةیعوضالبشریةالمواردكفاءةنشاط،

المناسبیناألفرادتختارومعالجتھا،األفرادمشاكلبدراسةتقومللتدریب،المناسبةالخططتضع

للعمل.

أسباب ظھور إدارة الموارد البشریة:-3

یرجععدیدةلتطوراتنتیجةبالتدریجظھرتبلحدیثةلیستوظھورھاالبشریةالمواردإدارةإن

):2صفحةد.ت،(یحیاوي،اآلتياألسبابتلكأھممنولعلالصناعیة،للثورةبدایتھا

توسعة النطاق الصناعي في العصر الحدیث ساعد على ظھور التنظیمات العمالیة للمنظمة.-

مستواھمارتفاعنتیجةالوعيزیادةإلىأدىمماالعاملینأماموالثقافةالتعلیمفرصزیادة-

الثقافي والتعلیمي.

وتشریعاتقوانینبإصدارالعملفيالعمالبینالعالقاتفيتتدّخلالحكوماتأصبحت-

عمالیة.

ظھور الّنقابات والمنّظمات العمالّیة التى تدافع عن الموارد.-

اآلتيفيوالمتمثلةالمنشأة،فيالعاملةالقوىإدارةوجودومبرراتأسبابالباحثینبعضیحددكما

):67-66الصفحات،2018(السید،

زیادة التحدیات التنافسیة بین المؤسسات.-
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ظھور نظام العولمة.-

تقدمیخدمبماوبلورتھااألفكاراستیعابعلىالقادرةالوحیدةالعناصرھيالبشریةالموارد-

زیادةمستوىعلىوالمحافظةالتغییرضرورةمنانطالقااألخرىالمواردوتنمیةالعمل

اإلنتاج.

اعتبار قیم الجودة الشاملة في تقییم األداء واإلنتاج والنوعیة في المنظمات العاملة.-

وظائف إدارة الموارد البشریة-4

(عباس،دراسةخاللمنتلخیصھایمكنوظائفعدةفيالبشریةالمواردإدارةوظائفتتمثل

الصفحات،2009(حسن،ودراسة)2007(أبوعقلة،ودراسة)56صفحة،2002

التدریب.رابعا،االختیار،ثالثا،االستقطاب،ثانیا،التخطیط،اوالً):137-138

ثالًثا: اإلدارة الرقمیة للموارد البشریة:

مفھوم اإلدارة الرقمیة (اإلدارة اإللكترونیة)-1

تقدیمأجلمنالكترونیةصیغةإلىلتحویلھاواالتصالالمعلوماتتقنیةتطبیقعملیةبأنھا

).138صفحة،2020(األقرع،عالیةبكفاءةاألعمالوقطاعاألفرادإلىالحكومیةالخدمات

مراحل التحول لإلدارة الرقمیة:-2

):2015(علیان،اآلتیةالنقاطفيتوضیحھایمكنمراحلبعدةالرقمیةاإلدارةمرت

إقرار اإلدارة العلیا بضرورة التغییر لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي..1
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األمورمجریاتومواكبةالتفاعلعلىلقدرتھمبالمؤسسةالعاملینتدریبضرورةعلىالعمل.2

والتطور المستمر في بیئة العمل.

توفیر وتطویر إجراءات العمل لكل مؤسسة ومنظمة..3

العمل على توفیر البنیة التحتیة لإلدارة اإللكترونیة..4

العمل على توثیق المعامالت الورقیة إلكترونیا..5

أھداف اإلدارة الرقمیة:-3

منأنظمتھابتحولاكتسبتھاالتياألھدافمنجملةتحقیقإلىاإللكترونیةأوالّرقمیةاإلدارةتھدف

اإلداریةاإلجراءاتكافةتقلیل):2018(السید،كاآلتيوھياإللكترونيالشكلإلىالتقلیديشكلھا

المواطنینمعتعاملھاخاللمناإلدارةعملكفاءةزیادةعنفضالًعملیات،منبھایتعلقوما

والزمان،المكانعاملإلغاءالىإضافةالمعیاري،بمفھومھاالبیروقراطیةعلىوالقضاءوالشركات،

الىالبشریةللمواردالرقمیةاإلدارةتھدفكماالحدیث.بمفھومھاالشاملةالجودةمبدأعلىوالتأكید

حقوقعلىوالحفاظمناسبة،مالیةوبتكلفةالعملإلنجازالمطلوبةالسرعةتحقیقعلىالعمل

وقلیلالمعلوماتوسریةأمنعلىالحفاظواخیراً،واالبتكار،اإلبداعروحتنمیةحیثمنالموظفین

مخاطر فقدھا.

عناصر اإلدارة الرقمیة-4

):2020(األقرع،اآلتيفيوالمتمثلةالرقمیةلإلدارةمكوناتمجموعةھناك

الحاسب اآللى.●

برامج الحاسوب (البرمجیات).●

شبكات االتصال.●

العنصر البشري (الخبراء والمختصین).●
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متطلبات تطبیق اإلدارة الرقمیة-5

المتطلبات اإلداریة.●

المتطلبات التقنیة.●

المتطلبات البشریة.●

المتطلبات المادیة.●

رابًعا: الجودة الشاملة

مفھوم الجودة الشاملة-1

وتستمدالقیممنمجموعةعلىترتكزإداریةاستراتیجیةعملیةبأنھاالشاملةالجودةتعرفحیث

الفكریةوقدراتھمالعاملینمواھباستثمارمنالمنّظمةتمّكنالتيالمعلوماتمنحركتھاطاقة

للمؤسسةالمستمرینوالتحسینالجودةلتحقیقإبداعينحوعلىالتنظیممستویاتمختلففي

).17صفحة،2015(قندیل،

أھمیة وأھداف الجودة الشاملة:-2

التىالنجاحآفاقمنالعدیدتحقیقالمؤسساتفيالشاملةالجودةإدارةتطبیقخاللمناتضحلقد

):98صفحة،2018(السید،اآلتیةالنقاطفيوالمتمثلالشاملة،الجودةتطبیقأھمیةتبرز

والشكاوى.الحوادثتقلیص.2وتقلیصھا.المستھلكینشكاوىانحسار.1

السوقیة.الحصةتقلیص.4الكفاءة..زیادة3
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المستھلكین.رضاوزیادةالمبیعاتتقلیص.5

والعملالمستقبلیةرغباتھوتوقعالعمیلورغباتحاجاتفھمالىالشاملةالجودةإدارةتھدفكما

فيوالتالفالفاقدمعدلوتقلیلالجودةتحسینخاللمنالتكلفةتخفیضاستمراریةتحقیقھا،على

العملوسوقالعمالءاحتیاجاتفيالمتغیراتلمواجھةأكبرمرونةتحقیقالىإضافةالعملیات.

الجماعيالتعاونيالعملروحتنمیةطریقعنالعاملینأداءوتطویربالمنظمة،المحیطةوالبیئة

).52صفحة،2018م.،(عبدالرحمنبالمؤسسةالعاملینوكافةالطاقاتكافةمناالستفادةبھدف

مبادئ إدارة الجودة الشاملة-3

والتيالشاملةالجودةإدارةإلیھاتستندالتىالجودةمبادئتحدیدفيبینھمفیماالباحثیناختلف

أوالزبونعلىالتركیزثالثا،والدعم،اإلسنادثانیا،االستراتیجي،التخطیطاآلتي:فيتتمحور

العمیل، رابعا، التحسین المستمر، خامسا، التدریب والتطویر، سادسا، المشاركة وتفویض الصالحیة.

والمتمثلةالشاملةالجودةإلدارةالھامةالمبادئبعضالمبادئھذهإلى)2018(السید،أضافوقد

العملیةنموذجاعتمادأضافكماوأھمیتھا،الشاملةالجودةإدارةبأھمیةوالثقافةالوعىاآلتي:في

قبلالخطاءمنعواخیراً،والتحلیل،القیاسجانبالىالنظم،إدارةواستخداملألعمال،أساسا

وقوعھا.

متطلبات إدارة الجودة الشاملة-4

تعد المتطلبات التى نتناولھا عوامل رئیسة لتبنى فلسفة الجودة الشاملة والمتمثلة في المتطلبات اآلتیة:

إیمان وإقناع والتزام اإلدارة العلیا بإدارة الجودة الشاملة.▪

وجود أھداف محددة للمنظمة.▪

التركیز حل العمیل.▪
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مشاركة العاملین في عملیات التحسین.▪

االعتماد على نظام معلومات متكامل.▪

استخدام األسالیب الحدیثة في حل المشكالت.▪

خامًسا: عالقة التحول والجودة الشاملة في تطویر أداء العاملین

مدى تأثیر التحول الرقمي والجودة الشاملة على العملیات واألنشطة اإلداریة-1

ذاتالمؤسساتفيالبشریةالمواردلدىالمعنویةوالروحالدافعیةانخفاضعلىالدراساتأكدتلقد

أخرىدراسةوتؤكدتعقیًدا،أقلتكنولوجیاتستعملالتىالبشریةبالمواردمقارنةالمعقدةالتكنولوجیا

(توفیق،المعقدةالتكنولوجیاذاتالمؤسساتفيتدنتقدالعاملینبینوالتفاعلالرضامعدالتأن

).120صفحة،2016

یحدثفقداإلداریة،المستویاتوفيالتنظیمّیةالھیاكلفيتغییراًالتكنولوجيالتطّوریحدثوقد

تناسبأخرىوظائفإیجادفيالتقنيالتطورھذایسھموقدالتقلیدیة،الوظائفبعضفيتطور

،2016المعلومات.(توفیق،واستشاريوالمبرمجینالمھندسینكوظائفإدخالھاالمرادالتكنولوجیا

والتغلبأھدافھاتحقیقمنتمكنھاتنافسیةمیزةعنالیومالمؤسساتتبحث).124-123الصفحات

مثیالتھاعنوتمیزھاالخدمة،أوالسلعةجودةفيتتمثلالتىالمیزةھذهفإنمنافسیھا،على

).9صفحة،2003(عبدالوھاب،تسلیمھامواعیدومالئمةتكلفتھا،وانخفاض

تأثیر التحوالت الرقمیة في إدارة الموارد البشریة في ضبط الجودة الشاملة-2

ھدفلتحقیقفاعلةوسیلةبمثابةتعتبرالبشریةالمواردإدارةفيالرقمیةالتحوالتتطبیقاتإن

المنظماتمنالكثیرتحولتلذاالمنظمةاھدافثوابتأحدیظلالذيالمنظمةفيالشاملةالجودة

بالمنظمةالجودةمستويمنتحسنبكفاءةوخارجیاداخلیابھاوالعملومكوناتھاالتقنیةلھذه

اوخدماتلتقدیمبالمنظمةالشاملةالجودةنظاموتطویرتحسینظلففي).2018(أمین،

إیجادالمعنّیةاإلداراتمعبالتنسیقالبشریةالمواردإدارةخاللومنعالیةجودةذاتمنتجات
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وسائلاستحداثمنالبدكانللمنظمةمھمبشريعنصرباعتبارهالعمیلمعاتصالحلقة

(القثامي،المنتجاوالخدمةحولالمستجداتتنشررقمیةتطبیقاتطریقعنمعھللتواصل

).55-53الصفحات،2013

المحور الثاني: الدراسات السابقة

أوال: الدراسات العربیة

تشخیصیةدراسةالبشریة:المواردتنمیةعناصربعنوان:)2016(العكیدي،دراسة.1

الصحیةوالمیاهوالعصائرالغازیةللمشروباتكرونجيشركةفيالعاملینمنعینةآلراء

وااللبان المحدودة في محافظة كركوك.

شركةفيالعاملینالمدراءلدىالبشریةالمواردتنمیةعناصربتشخیصالدراسةھذهاھتمت

كماكركوك.محافظةفيالمحدودةواأللبانالصحیةوالمیاهوالعصائرالغازیةللمشروباتكرونجي

ولتحقیقالبشریة،المواردفيتأثیرھاومدىالتنمویةبالعناصرإدراكھممدىتوضیحالدراسةھدف

ضمنمدیر)50(عددھموالبالغالمبحوثةالعینةعلىتوزیعھاتماستبانةتصمیمتمالبحثھدف

إذالدراسة،فرضیاتواختبارالبیاناتتحلیلتمذلكضوءزفيالمختلفة.اإلداریةالمستویات

بینالعالقةطبیعةوتشخیصمعرفةفيتسھموالتيالمناسبةاإلحصائیةاألسالیباستخدمت

أننتمنىوالتيوالتوصیاتاالستنتاجاتمنمجموعةإلىالعكیديتوصلوأخیراالبحث.متغیرات

وفيبعامةاألعمالمنظماتفيالبشریةالمواردتنمیةفيتسھموالتيالعناصرتشخیصفيتسھم

الشركة المبحوثة بخاصة.

البشریةالمواردمعلوماتنظاممخرجاتخصائصبعضدوربعنوان:)2017(سلمان،دراسة

تكریتجامعتيفيالعاملینمنعینةآلراءاستطالعیةدراسةالعاملین:أداءتقویمنظامتعزیزفي

وكركوك

بالموردالخاصةالمعلوماتخصائصبعضبینواألثرالعالقةتحدیدإلىالدراسةھذهسعت

تكریتجامعتيفيعملیاًاستطالعھاتمافتراضات.وفقعلىأدائھمتقویمفيللمساعدةالبشري
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اختباروجرى)100(واسترجعتالمبحوثةالمنظماتفياستبیان)110(توزیعتمحیثوكركوك،

المتغیراتبینوالتأثیراالرتباطعالقاتلتشخیصاالرتباطتحلیلباستخدامالبحثفرضیات

مخرجاتخصائصبعضبینمعنویةوتأثیرارتباطعالقةإیجادفيالدراسةوانتھتالمبحوثة.

نظام معلومات الموارد البشریة وتقویم أداء العاملین في المنظمات المبحوثة.

ثانًیا: الدراسات األجنبیة

,Iwu(دراسة )E-HRM(اإللكترونیةالبشریةالمواردإدارةاستخدامآثاربعنوان:)2016

الجامعاتفي)HRM(البشریةالمواردإدارةوظائفضمن

فيالعاملینمساعدةفياإللكترونیةالبشریةالمواردإدارةأنظمةتأثیرفحصإلىالدراسةھذهتھدف

تطویرفيكبیربشكلالنظرياألدبساعدومسؤولیاتھم.واجباتھمتنفیذعلىالبشریةالمواردمجال

استفادتحیثاالستبیان،عناصرتطویرفيوكذلكالدراسةعلیھتتوقفالذيالمفاھیماإلطار

عنالدراسةنتائجكشفتونھایًة،المشاركین.لتوجیھالمقابالتمراجعةقائمةمنأیًضاالدراسة

الحكمةفمن،ehrmأنظمةاعتمادفيمكاسبھناكأنحینفيأنھإلىتشیرالتيالردودمنمزیج

التفكیر في دعم الموارد وكذلك توضیح احتیاجات الجامعة بشكل أفضل قبل إجراء أي استثمار.

,Jonsen(دراسة االستراتیجیة:البشریةالمواردإدارةفيالعملمكانمجتمعبعنوان:)2017

دور الوسطاء االجتماعیین في الصندوق األسود إلدارة الموارد البشریة االستراتیجیة

بشكلالعملمكانمجتمعدورفھمإلىالتخصصات،متعددةالكمیة،المقطعیةالدراسةھذهسعت

واألداءالبشریةالمواردإدارةأنظمةبینالعالقةتتوسطالتياالجتماعیةالمتغیراتبینأفضل

سبعاختبارتماالستراتیجي.البشریةالمواردإدارةلنظاماألسودالصندوقیسمىماداخلالتنظیمي

مكانومجتمعالمشاركةعاليالمناخبینبالعالقةیتعلقفیمافرعیةفرضیة34وأولیةفرضیات

األساسیةاالحتیاجاتتلبیةخاللمنجزئًیافیھالتوسطتمكماالتنظیمیة،المواطنةوسلوكالعمل

المنظمات.منالعدیدعبرالفرديالمستوىعلىالبیاناتجمعتمالتنظیمیة.الھویةوتحدیدللموظف

الدراسةنتائجتقدمالتحلیل،إلجراءاألولیةالصغرىللمربعاتالھیكلیةالمعادالتنمذجةاستخدامتم
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تمالوساطة.تلكفيالعملمكانمجتمعودورالتنظیميلألداءاالجتماعیینللوسطاءمھمةرؤى

المجتمعیةبالمسؤولیةوالشعورللمجتمعالنفسيللحسالعملمكانفيالمجتمعیةالتركیباتتحدید

المستخدمالمنظمةألداءالقریبالمؤشروھوالتنظیمیة،المواطنةلسلوكومھممھمتنبئأنھاعلى

في ھذه الدراسة.

الفصل الثالث

فرضیات ونموذج البحث

تعریفتناولخاللمنالبحث،ونموذجفرضیاتمناقشةالحاليالبحثمنالفصلھذاینوي

معالفرضیات،اختیاروخطواتوأنواعھا،الفرضیات،مفھومحیثمنالبحث،فرضیاتوتأسیس

منللبحثالنظريالنموذجوتأسیستعریفتناولإلىإضافةاألربعة،البحثلفرضّیاتتوضیح

حیث تناول النموذج النظري للبحث وتناول متغیرات البحث.

تعریف وتأسیس فرضیات البحث-1

الفرضیاتمفھوم1.1

بینالعالقةلناتظھرأنھاأووصفیةفرضیاتإمافھيذكیة،تخمیناتبأنھاالفرضیاتتعرف

نبحثالتىالحقائقھيماتقرروھيالبحثیة،األسئلةعلىاالجابةإلىالفرضیاتتھدفالمتغیرات.

مالحظةإلىمناتحتاجالمعقولةفالفرضیاتاستخدامھا،الواجبالبحثیةاإلجراءاتھيوماعنھا

).71صفحة،2006(الضامن،واستبصاررؤیاواسع،خیالناقد،وتفكیردقیقة،

ه):1434(الزید،ھيھامةنقاطعدةفيالفرضیةتفسیرفیمكن
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رأي الباحث المبدئي في حل مشكلة الدراسة استنادا على األطر األدبیة.-

محاول لتفسیر ظاھرة معینة تستدعي اختبارا للتثبت من صدقھا.-

استنتاجات احصائیة مبنیة على االحتماالت حول مجتمع احصائي.-

عالقة بین متغیر مستقل ومتغیر تابع.-

صیاغة بلغة واضحة ومختصرة.-

الفرضیاتأنواع1.2

وھما:نوعینتقسیم الفرضیات إلىیتم)2013(خضر،و)2000غنیم،و(علیانمنكالحدد

ھیئةفيالسببیةالعالقاتواستنتاجالظاھرةتفسیرخاللھامنیتمالبحثیة: حیثالفرضیات-1

 جمل قصیرة وبسیطة، ویتم تبنیھا وفق لدلیل أو برھان وتضم عدد من األنواع:

بینسلبیةأوإیجابیةمباشرةعالقةوجودتوقععنداستخدامھاالموجھة: یتمالفرضیات▪

متغیرات الدراسة، أو عند توقع وجود فروق فردیة.

بینالعالقةاتجاهتحدیدعلىالقدرةعدمحالةفياستخدامھایتمالموجھة:غیرالفرضیات▪

المتغیرات وعدم تحدید مستوي الفروق.

خاللمنوضعھایتممن االفتراضات التيمجموعةعنعبارةوھياإلحصائیة:الفرضیات▪

 لتأكید العالقة بین المتغیرات.نماذج إحصائیةاستخدام 

خطوات اختبار الفرضیات1.3

ه):1434(الزید،كاآلتيالدراسةفرضیاتاختبارخطواتتقسیمیمكن

تحدید نوع توزیع المجتمع: وینقسم إلى توزیع طبیعي وتوزیع حر..1

صیاغة الفرضیة: ویتكون من الفرض الصفري والفرض البدیل..2

.0.01و0.05داللةمستوىإلىوینقسماالحصائیة:الداللةمستوىاختبار.3
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اختبار دالة االختبار المناسبة: یشمل جمع البیانات من العینة وحساب دالة االختبار االحصائیة..4

مستوى الداللة.≤ورفض االحتمالمستوى الداللة،≥اتخاذ القرار: وینقسم إلى قبول االحتمال.5

البحثفرضیات1.4

توجد فروق ذات داللة احصائیة بینالفرضیة األولى:یسعى البحث إلى اختبار الفروض التالیة:

إدارة الموارد البشریة للتحول الرقمي وبین تطویر أداء العاملین بھیئة االستثمار بسلطنة عمان.

الموارد البشریة للتحول الرقمي وبینتوجد فروق ذات داللة احصائیة بین إدارةالفرضیة الثانیة:

توجد فروق ذاتالفرضیة الثالثة:تحقیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بھیئة االستثمار بسلطنة عمان.

داللة احصائیة بین إدارة الموارد البشریة للتحول الرقمي وبین إدارة الجودة الشاملة في تحسین أداء

العاملین بھیئة االستثمار بسلطنة عمان.

تعریف وتأسیس النموذج النظرى للبحث:.2

للبحثالنظرىالنموذج2.1

منواالنتھاءالمبنیةالمقابالتإجراءبعدللبحث،النظرياإلطارلتنمیةمستعًداالباحثیصبح

تحدیدعلىوالعملوجدت)،إن...إلخالنتائجوأھموالعنة(األھداف،السابقةالدراساتتلخیص

العواملمنعددبینالعالقاتتأطیرلكیفیةالذھنيالنموذجالنظرياإلطارویوضحالبحث.مشكلة

العالقاتمناقشةعلىبعملالنظريواإلطارالبحث،لمشكلةمھمةأنھاورأىالباحث،حددھاالتي

المتبادلة بین العوامل التى تعتبر متكاملة مع حركیة الحالة التى یتم فحصھا أو تناولھا.

للعالقاتتمثیًالاآلخرونیعتبرھابینماللعالقات،تخیلمجردالنظريالنموذجأنیعتبروالبعض

عنعبارةالنموذجأنوھوالثاني،بالمعنىیستخدمالنموذجتعبیرفإناإلطارھذاوفيالموجودة،

).8صفحة،2019(خونده،المفاھیمبینتربطذھنیةخطة

البحثمتغیرات2.2

ومنمختلفة،أوقاتأوالزمننفسخاللمختلفةقیملھیكونشيءأيبأنھاالبحثمتغیراتتعرف

ویمكن)،3صفحة،2019(خونده،والحوافزوالغیاب،اإلنتاج،وحداتالمتغیرات،أمثلة
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بینھافیماتتفاعلالتيواالستجاباتالمثیراتمنمجموعةأنھاعلى البحث العلميتعریف متغیرات

أنالمعلومومنیختبرھا،یرید الباحث العلمي أنالتيالعالقاتمننوعالتخلق

البحثفيالمتغیرات وتعتبرآخر،إلىمجتمعمنتختلف البحث العلمي خصائص متغیرات

الجنس،الوزن،ذلك:أمثلةومنالمجتمعفيآلخرفردمنللتغیرالقابلةالخاصیةتلكالعلمي ھي

المتغیرمنھا:العناصرمنمجموعةالىالبحثمتغیراتتقسیموتمالعمر.المھنة،التعلیم،مستوى

المستقل والثابت والوسیط والتابع والمتداخل.

نموذج البحث2.3

یمكنناوالمستقلةالتابعةومتغیراتھافرضیاتھاوتحدیدالدراسةھذهلمشكلةعرضمنسبقمما

عنعبرتمابحسبالدراسة،متغیراتبینالعالقةتوضیحیتمحیثالبحث،نموذجتحدید

نتائجعنھأسفرتماضوءفيالفرضیاتاختبارتموقدالفرعیة،والفرضیاتالرئیسیةالفرضیة

الحزمةببرنامجباالستعانةاالستبانةعلىالعینةأفرادإجاباتتحلیلخاللمنالمیدانیة،الدراسة

عرضھابعدالفرضیاتاختبارنتائجواستخالص)،SPSS(االجتماعیةللدراساتاإلحصائیة

ومناقشتھا.

الرابعالفصل

الدراسةمنھجیة

والھیئةالدراسة،بمنھجالتعریفحیثمنللدراسةالمنھجيالجانبتناولالىالفصلھذایھدف

إضافةالدراسة،وعینةمجتمعتناولعنفضالًوسیاستھا،وأھدافھانشأتھاحیثمنلالستثمارالعامة

یتمالتىاالحصائیةاألسالیبوأبرزاالستبانةإعدادوخطواتالبیانات،جمعأدواتتناولإلى

تطبیقھا في الدراسة.

منھج الدراسة.1

25



علىیجیبأنیستطیعالفالباحثدراستھ،فيالباحثعلیھیعتمدالذياألساسالعلميالمنھجُیعد

المنھجعلىالدراسةھذهاعتمدتحیثوالمناسب.المالئمالمنھجخاللمنإالدراستھتساؤالت

أھدافتحقیقفيالبشریةالمواردإلدارةالرقمیةالتحوالتتأثیرلدراسةوالنوعي)(الكميالمختلط

كونھالمناھجمنالنوعھذااعتمادتموقدعمان.بسلطنةاالستثمارھیئةنموذجالشاملة:الجودة

الكمیةالدراسةتساؤالتعناإلجابةخاللھیمكنوكذلكومتغیراتھاالدراسةلطبیعةالمناسبالمنھج

بطریقةوعرضھادراستھاالمرادللمشكلةشاملةصورةإلىالوصولبغرضوذلكوالكیفیة،

واضحة.

سیاق وخصوصیات أرضیة البحث (الھیئة العامة لالستثمار بسلطنة عمان):.2

الھیئةعننبذة2.1

رقمالسلطانيالمرسومعلىبناء)إثراء(الصادراتوتنمیةاالستثمارلترویجالعامةالھیئةأنشئت

رقمالسلطانيالمرسوماحكامبعضبتعدیلوالقاضي2011مارس27فيالصادر52/2011

وتنمیةاالستثمارلترویجالعامةالھیئةبإنشاءوالخاص1996یونیو26فيالصادر59/96

الھیئةرؤیةتتمحوركما).2021االلكترونیة،الحكومیةللخدماتالرسمیة(البوابةالصادرات

االستثماریةللمشاریعالتسویقخاللمنالثرواتَخْلقفيُعمانسلطنةفيلالستثمارالعامة

بالسلطنة وتنمیة الصادرات المحلیة غیر النفطیة.

الھیئةأھداف2.2

توسیع اختیارات مساھمة القطاع الخاص في القطاعات االقتصادیة الرئیسیة في السلطنة..1

حریة التبادل التجاري..2

تعزیز االستقرار النقدي بالسلطنة..3

العمل على حریة المنافسة من خالل تعزیز اللوائح وتسھیل االعتمادات واألیدي العاملة.4

واإلجراءات التجاریة.

العمل على تعزیز األطر والقواعد القانونیة التي من شأنھا حمایة الملكیة الفكریة..5
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مھام الھیئة2.3

تقدیم المعلومات الخاصة بمناخ االستثمار، القوانین، اإلجراءات وكذلك تسلیط الضوء على▪

مشروعات محددة.

تنظیم برنامج زیارات وترتیب اجتماعات للمستثمرین األجانب.▪

مساعدة المستثمرین للحصول على الموافقات الحكومیة المختلفة والحصول على قروض تمویل▪

من الحكومة والبنوك التجاریة.

مراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من المستثمرین وتقدیم االستشارات لھم بشأن استراتیجیة▪

الدخول المالئمة لبدء العمل.

مساعدة المستثمرین المحلیین في التعرف على الشریك األجنبي المحتمل وبالعكس.▪

تنظیم اللقاءات أو المشاركة في الندوات في مختلف الدول من أجل التعریف بالسلطنة كوجھة▪

لالستثمار.

مراجعة قوانین ولوائح وإجراءات االستثمار وتقدیم التوصیات لجھات االختصاص من أجل▪

العمل على إزالة المعوقات أمام االستثمار بالتنسیق مع القطاع الخاص.

تنظیم ندوات محلیة وبرامج تشجیعیة لمبادرات القطاع الخاص من أجل الترویج لالستثمار.▪

مجتمع وعینة الدراسة.3

أوإداریینأوعاملینسواءمنعمانبسلطنةاالستثماربھیئةالعاملینجمیعمنمجتمعیتكون

األقربكونھاالقصدیةالعینةعلىاالعتمادھنایتمبالھیئة.إداراتمدیرىأوأقسامرؤساء

عّدةالقصدّیةالعینةعلىالباحثاعتمادفيالسببویعودالبحث،مجتمعاختیارلطریقة

منعددبأكبراالتصالصعوبةفيتمّثلتوالتيالمیدانیة،المعطیاتفرضتھااعتبارات

بإدارةمعنیةغیرالتخصصاتبعضھناكأنكماالمؤسسة،نشاطلطبیعةنظًراالمشاركین

الموارد البشریة بالھیئة، حیث بلغت عینة الدراسة حوالي (.......) فرًدا.

أدوات جمع البیانات.4
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تم االعتماد في ھذه الدراسة على أدوات البیانات التالیة:

المصادر األولیة:-1

علىوتوزیعھااعدادھایتماستبانةباستخدامجمعھایتموالتىالمیدانیةالبیاناتفيوالمتمثلة

عینة الدراسة، للحصول على النتائج النھائیة حول موضوع الدراسة.

:المصادر الثانویة-2

الدراسةبموضوعالمتعلقةالبیاناتجمعفيالباحثعلیھیعتمدفیماالثانویةالمصادروتتمثل

من الكتب والمقاالت والرسائل العلمیة والبحوث المحكمة.

الموضوعاتفيالبحوثمنالعدیدفيواسعبشكلالمعلومات،لجمعفعالةكأداةاالستبیانویستخدم

).2019(المحمودي،المختلفةوالعملیةواالجتماعیةاإلنسانیة

تحضیر االستبانة.5

إعدادھامناالنتھاءبعدتطبیقھایتمحیثالدراسة،شملتھاالتىالعینةعلىاالستبانةتطبیقیتم

رؤساءواإلداریینالعاملینمنالبحثعینةعلىالتطبیقیتمثمالمختصین،قبلمنبتحكیمھاوالقیام

صدقمعاملحساباستخدامھافيویراعىعمان،بسلطنةاالستثماربھیئةاإلداراتومدیراألقسام

وثبات االستبانة قبل النھائي، وقد أتبع الباحث الخطوات التالیة لبناء االستبانة:

االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.●

االستبانةمجاالتتحدیدفىوالمختصینوالمشرفینالجامعاتاساتذةمنعدداًالباحثأستشار●

وفقراتھا.

تم تصمیم االستبانة فى صورتھا األولیة.●

سیتم تنقیح ومراجعة االستبانة من قبل المشرف.●

سیتم عرض االستبانة على عدد من المحكمین المختصین في مجال اإلدارة.●

فى ضوء أراء المحكمین سیتم تعدیل بعض فقرات.●
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األسالیب االحصائیة المستخدمة.6
تعتمد الدراسة على مجموعة من األسالیب االحصائیة المتمثلة في اآلتي:

التكرارات والنسب المئوّیة لحساب تكرار كل فقرة والنسبة المئویة لھا.-1

االنحراف المعیاري.-2

المتوسطات الحسابیة.-3

عندالجنسلمتغیرتبعاالعینةأفرادمتوسطبینالفروقإلیجادلقیاسT-testاختبار-4

.0.05الداللةمستوى

Oneاألحاديالتباینتحلیل-5 way Anova.

العامليوالتحلیلالدراسة،أداةثباتمعامللتحدیداإلحصائينباخكروألفامعاملاستخدامیتمحیث

فيوتعدیالتالنموذجتغییراتتجرىحیثمتغیركلتقیسالتيالعباراتبیناالختالفاتلقیاس

عینةلوصفالمئویةوانسبالتكراراتاستخداموكذلكالعاملي،التحلیلنتائجعلىبناًءالفرضیات

الحسابیةالمتوسطاتاستخدامتموكذلكاالستبیان،فياألساسیةالبیاناتوتحلیلالدراسة

الدراسة،متغیراتبیناالرتباطقوةدرجةوتحدیداالرتباطلتحلیل،tواختبارالمعیاریةواالنحرافات

والمستقلالتابعالمتغیربیناألثرلتحدیداالنحداردرجةلتحدیداألحاديالتباینتحلیلوكذلك

ومعرفة أثر المتغیر الوسیط على العالقة بین المتغیر التابع والمستقل.

خاتمة وتوصیات البحث

علىالمؤسساتتعتمدانالضروريمنأصبحمؤخراًظھرالذيالھائلالتكنولوجيالتطوربسبب

جمیعفيالموظفینأداءتطویرعواملاھممنتعتبركونھاواالجتماعیةالرقمیةوالتنمیةالتقنیات

مختلفاالنتاجیةالطاقةلزیادةاألساسيالمصدرباعتبارھاوذلكالنامیة،الدولوتحدیداًالدول

المؤسساتھذهفإناالستثمار،وھیئاتالحكومّیةللمؤسساتالجوھريالدوروبسببالمنظمات.

سبقماعلىوبناًءجوانبھ.وتنّوعمستویاتھاختالفعلىالرقميالتمّیزعصرموائمةالىتحتاج

الالزمةالخططووضعاقسامھافيالرقميالتحولتبنينحوالتوجھالمؤسساتعلىفیتوّجب
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انالسابقةالدراساتخاللمنتبینكماالتكنولوجي.التطورلتواكبباستمراروتحسینھالتطویرھا

فيونقصالرقمیةالتقنیاتاستخدامفيملحوظونقصواضحةمشكلةمنمؤخراًعانتالمنظمات

الخدماتیةاالعمالتطویرفيفّعالبشكلتساعدالتيالمتخصصةالوظیفیةوالكوادرالخبرات

واالنتاجیة للمؤسسات وتحویلھا الى أعمال رقمّیة وتقنیة.

قائمة المراجع

الدور:المؤسسياألداءعلىوأثرھاالموجھةالشاملةالجودةإدارة).2018(.عبدهللاعلىالحاكم،

اطروحةالخرطوم.بوالیةالعاملةالمصانعمنعینةعلىدراسةالتنظیمیة:للثقافةالمعدل

(دكتوراه) . جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا. كلیة الدراسات العلیا.

للنشر.حورسمؤسسةوالتطبیق.النظریة:البشریةالمواردإدارة).2007(عصام.أبوعقلة،

اإلشكالیاتفيدراسةخارجھا؟أمالمعلوماتمؤسساتداخلالرقمنة).2009(فرج.أحمدأحمد،

.مجلة دراسات المعلوماتومعاییر االختیار.

فيالعاملینلدىالوظیفياألداءتحسینفياإللكتورنیةاإلدارةدور).2020(.طاھرنوراألقرع،

للدراساتاإلسالمیةالجامعةمجلةقلقیلیة.محافظةفيالعاملةالحكومیةالمؤسسات

.164-133ص)،2(ع28مجواالداریة،االقتصادیة

لتحقیقكمتطلبالمصریةالجامعاتفيالرقميالتحول).2018(سبتمبر,.أحمدمصطفيأمین،

.103-11ص)،19(عالتربویةافدارةمجلةالمعرفة.مجتمع

عینةآلراءتشخیصیةدراسةالبشریة:المواردتنمیةعناصر).2016(ابراھیم.سوسنالعكیدي،

فيالمحدودةوااللبانالصحیةوالمیاهوالعصائرالغازیةللمشروباتكرونجيشركةفيالعاملینمن

.624-604ص)،40(عالجامعةاإلسالمیةالكلیةمجلةكركوك.محافظة

30



الحارثي، دالل . (د.ت). التحول الرقمي.

والتعلیمللتربیةالعامةاإلدارةفيالشاملةالجودةإدارةتطبیق).2013(.معوضبنزیزالقثامي،

وزارةالسعودیة:فیھا،العاملیننظروجھةمنوالمعوقاتاإلمكانیاتالطائف:بمحافظة

التعلیم العالي- جامعة أم القُرى.

القاھرة:الخاتمة.حتىالفكرةمنالعلمیةوالرسائلالبحوثإعداد).2013(خضر.إبراھیمأحمد

جامعة األزھر.

(ماجستیر).أطروحةالبشریة.المواردإدارةفيااللكترونیةافدارةدور).2018(إیمان.مفتي،

جامعة العقید اكلي محمد أولحاج بالبویرة. كلیة الحقوق . قسم القانون العام.

مؤسسةحالةدراسة:العاملینأداءبتقییمالشاملةالجودةإدارةعالقة).2013(.حنانبودراسة،

العلومكلیةبسكرة.خضیر-محمدجامعة.(ماجستیر)أطروحةباتنة.التوتة-عیناإلسمنت

االقتصادیة والتجاریة.

االلكترونیةوافدارةالرقمنةدور).2019(زادي.أحمد،و،ناشدبن.یمینة،داوود،خیرةیمنیة،بن

الجامعاتاتحادالمفتوح.والتعلیمبعدعنالتعلیممجلةالبشریة.المواردإدارةتثمینفي

.100-67ص)،12(ع7مجسویف،بنيجامعةمعبالتعاونالعربیة

علىمیدانیةدراسة:العاملینأداءتطویرفيالرقميالتحولدور).2020(.محمدمحمدحماد،

وافداریة،المالیةوالبحوثللدراساتالعملیةالمجلةاألدویة.لتجارةالمصریةالشركة

.23-1ص)،2(ع7مج

(ماجستیر).اطروحةالبشریة.المواردإدارةفياإللكترونیةاإلدارةدور).2018(.إیمانمفتي،

جامعة العقید اكلى محند أولحاج بالبویرة. قسم القانون.

31



-باتنةلخضر-الحاججاكعةالبشریة.المواردإدارةفيمحاضراتسلسلة(د.ت).نعیمة.یحیاوي،

كلیة العلوم االقتصادیة.

األبعادفيدراسةالرقمیة:البیئةظلفيالبشریةالمواردتنمیة).2016(محمد.ومانتوفیق،

-خضیرمحمدجامعة(دكتوراه).اطروحةبسكرة.لوالبیةالمنمدیریةحالتقنیةالسوسیو-

بسكرة. كلیة العلوم االجتماعیة.

المكتبةمصر:حدود.بالتمیزالبشریةللمواردالمتمیزةافدارة).2009(على.عبدالعزیزحسن،

العصریة.

:المؤسسياألداءعلىوأثرھاالموجھةالشاملةالجودةإدارة).2018(عباس.معالىعبدالرحمن،

الخرطوم.بوالیةالعاملةالمصانعمنعینةعلىدراسةالتنظیمة:للثقافةالمعدلالدور

أطروح (دكتوراه). جامعة السواد للعلوم والتكنولوجیا. كلة إدارة األعمال.

األعمال،منظماتفيالرقميالتحولوتحدیاتالبشریةالمواردإدارة).2019(یاسر.عبدالرحمن،

نشرت الدراسة بمجلة البحوث اإلدارة واالقتصادیة.

حالةدراسةالخدماتیة:المؤسسةفيالبشریةالمواردأداءتقییم).2014(یوسفي.عبدالرحمن،

بنالعربيجامعة.(ماجستیر)أطروحةالبواقي.أمالجزائرالتصاالتالتجاریةالوكالة

مھیدي أم البواقي. كلیة العلوم االقتصادیة.

اجتماع.اإلدارةتطویرفيوأھمیتھاالبشریةالمواردإدار).2003(.محمدعلىعبدالوھاب،

یولیو.3-1بیروت.والمالیةالعامةاإلدارةلتنمیةاستشاري

للنشر.صفاءداراألدرن:اإللكترونیة.اإلدارة).2015(مصطفى.ربحيعلیان،

التنافسیة:االسبقیاتتحقیقفيالشاملةالجودةغدارةمبادئأثر).2015(.عزتیزنقندیل،

الخاصةاألردنیةالمستشفیاتفيمیدانیةدراسةالتنظیميللوالءالوسیطألثردراسة

32



الشرقجامعةماجستیر.رسالةعمان.مدینةفيالدولیةاالعتمادیةشھادةعلىالحاصلة

األوسط. كلیة األعمال.

والخمسینالسادسةالنقاشحلقةواختبارھا.العلميالبحثفرضیاته).1434(الزید.محمدجواھر

. مركز التمیز البحثي في تطویر تعلیم العلوم والریاضیات. كلیة التربیة .

عمان:والتطبیق.النظریةالعلميالبحثوأسالیبمناھج).2000(غنیم.عثمانوعلیان،ربحي

دار صفاء للنشر والتوزیع.

والتوزیع.للنشرالمسیرةدارعمان:العلمي.البحثأساسیات).2006(الضامن.منذر

10لـتروجالصادراتوتنمیةاالستثمارلترویجالعامةالھیئة).2021(عمان.سلطنةاالعالمیة

22ًفيواعدةقطاعات على:متاح).22/7/2021االطالع(تاریخالعالم.حولسوقا

https://omaninfo.om/topics/4/show/3690.

تاریخالعمانیة.واالستثمارالترویجھیئة).2021(البوابة.الرسمیة.للخدمات.الحكومیة.االلكترونیة.

على:متاح).22/7/2021(الزیارة

https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOma

n/Ithraa/!ut/p/a1/hc_LDoIwEAXQb3HBUjptEas7CAEFsTEqYjcG

DFYSpAZR4t-Lxo3Gx-zu5NxkBgkUI1Eml1wmda7KpLhnYW74

DJt4xCHg0yUGawSLGbd.

33

https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOman/Ithraa/!ut/p/a1/hc_LDoIwEAXQb3HBUjptEas7CAEFsTEqYjcGDFYSpAZR4t-Lxo3Gx-zu5NxkBgkUI1Eml1wmda7KpLhnYW74DJt4xCHg0yUGawSLGbd
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOman/Ithraa/!ut/p/a1/hc_LDoIwEAXQb3HBUjptEas7CAEFsTEqYjcGDFYSpAZR4t-Lxo3Gx-zu5NxkBgkUI1Eml1wmda7KpLhnYW74DJt4xCHg0yUGawSLGbd
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOman/Ithraa/!ut/p/a1/hc_LDoIwEAXQb3HBUjptEas7CAEFsTEqYjcGDFYSpAZR4t-Lxo3Gx-zu5NxkBgkUI1Eml1wmda7KpLhnYW74DJt4xCHg0yUGawSLGbd
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOman/Ithraa/!ut/p/a1/hc_LDoIwEAXQb3HBUjptEas7CAEFsTEqYjcGDFYSpAZR4t-Lxo3Gx-zu5NxkBgkUI1Eml1wmda7KpLhnYW74DJt4xCHg0yUGawSLGbd


تروجالصادراتوتنمیةاالستثمارلترویجالعامةالھیئة).2021(البوابةاالعالمیةسلطنةعمان.

22ًفيواعدةقطاعات10لـ متاح).22/7/2021االطالع(تاریخالعالم.حولسوقا

.https://omaninfo.om/topics/4/show/3690على:

متاح).22/7/2021(االطالعتاریخعمان.فياالستثمار).2021(بوابة.الحكومة.العمانیة.

على:

https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOma

n/InvestmentInOman.

للنشر.العلمیةالدارالقاھرة:العلمي.البحثأسالیب).2002(المشوخي.سلیمانحمد

الكتب.دارصنعاء:العلمي.البحثمناھج).2019(المحمودي.سرحانمحمد

34

https://omaninfo.om/topics/4/show/3690
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOman/InvestmentInOman
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/bz/InvestmentInOman/InvestmentInOman


35


