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:الملخص  

دور اإلدارة االلكترونیة في تحسین األداء الوظیفي لدى العاملین بجامعة  تناولت هذه الدراسة

 فيااللكترونیة  اإلدارة أهمیة تأكید إلى هدفتو  ،واالجتماعیة نسانیةاإلحمد خیذر بسكرة بكلیة العلوم م

بین المتغیرین صممت استمارة استبیان خاصة  العالقةولتوضیح  ،الوظیفي لدى العاملین األداءتحسین 

 ةاإلنسانیبكلیة العلوم  اإلداریینمن العاملین على عینة لمسح الشامل ت بطریقة اوزع،لجمع البیانات

تم استخدام  .استمارة 50وكان عدد االستمارة المسترجعة  مفردة، 54 بـــــ حجمها قدر والتي ،واالجتماعیة

توصلت هذه . بعد تفریغها وتبویبها، واستخدام التكرارات والنسب المئویة للبیانات اإلحصائيالتحلیل 

في المؤسسة  العاملین أداءعلى  أثردور و  اااللكترونیة له اإلدارة أن:أهمهالى عدة نتائج إالدراسة 

 االلكترونیة اإلدارةعلى  یع العاملین وتدریبهمجتش :أهمهاتوصیات عدیدة بلدراسة ا وختمت الجامعیة،

المرؤوسین والعاملین بالجامعة لرفع وتحسین األداء دعم العالقة بین وحث اإلدارة العلیا للجامعة على 

  .الوظیفي للعامل

 

Résumé : 

Cette étude a porté sur le rôle de la gestion électronique dans l'amélioration 

de la performance au travail des employés à l'Université de Mohamed Kheither 

Biskra, Faculté des sciences humaines et sociales, Il visait à confirmer l'importance 

de la gestion électronique dans l'amélioration des performances au travail des 

employés et à clarifier la relation entre les deux variables, un questionnaire spécial a 

été conçu pour collecter des données, qui a été distribué dans une méthode 

d'enquête globale à un échantillon de travailleurs administratifs au Collège des 

sciences humaines et sociales, dont la taille a été estimée à 54 éléments, et le 

nombre de formulaire récupéré était de 50 Formulaire. L'analyse statistique des 

données a été utilisée après les avoir vidés et tabulés, en utilisant des fréquences et 

des pourcentages. Cette étude a abouti à plusieurs résultats dont les plus importants 

sont : que la gestion électronique a un rôle et un impact sur la performance des 



 
  ص

employés de l'institution universitaire. l'étude s'est conclue par plusieurs 

recommandations, dont les plus importantes sont : encourager les employés et les 

former à la gestion électronique, et exhorter la haute direction de l'université à 

soutenir la relation entre les subordonnés et les employés de l'université pour 

augmenter et améliorer les performances professionnelles de l'employé. 
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  :مقدمة

ومازال یشهد تحوالت عدیدة مست مختلف مجاالت الحیاة في األلفیة األخیرة ثورة هائلة شهد العالم   

 سواء االجتماعیة أو السیاسیة أو الثقافیة، مما أدى بالمنظمات بمختلف التخصصات مواجهة العدید من

التحدیات، األمر الذي أوجب علیها مواكبة كل التغیرات والتطورات في المحیط الذي تنشط فیه من جهة 

والبحث عن أنجح السیاسات لتحقیق أهدافها من جهة أخرى، وذلك من أجل التكیف والمحافظة على 

لرئیسي في إحداث تكنولوجیا المعلومات الحدیثة الدور ابقائها واستمرارها في محیطها الخارجي، وكان ل

التحوالت المختلفة في العمل اإلداري، حیث ساهمت في تطویر الكثیر من مراحله وتطویر مختلف أسالیبه 

وتوفیر المعلومات في الوقت المناسب وبأقل وتكلفة، من خالل العدید من المزایا التي تمنحها تكنولوجیا 

االلكترونیة صبغة الجودة على أعمال ونشاطات المعلومات الحدیثة للعمل اإلداري أعطى تطبیق اإلدارة 

أفضل، وبالتالي تحقیق  مختلف المؤسسات، األمر الذي مكنها من تحسین أدائها وتحقیق الجودة بشكل

 .أهدافها

ألزم  اإلداریة، ما هذا، وقد لجأت جمیع الدول إلى تطویر وتسریع وتحسین مردودیة أداء الخدمات 

ومات المتكاملة بما فیها التنظیم والمعالجة،ونخص بالذكر استخدام الحاسوب على اإلدارة تطویر نظم المعل

تصور تقدیم خدمات إلكترونیة متاحة عبر  وتكنولوجیا االتصاالت، وبالرجوع إلى ما سبق ذكره ال یمكن

المساطر وٕادخال بعض الحركة والمرونة في إجراءاتها  الشبكة العالمیة لإلنترنت دون اللجوء إلى تبسیط

  .اإللكترونیة نتیجة حتمیة لتفاعالت مجاالت تكنولوجیا المعلومات حیث یعتبر اآلن مشروع اإلدارة

یشیر مفهوم اإلدارة اإللكترونیة إلى منهجیة جدیدة تقوم على االستیعاب الشامل واالستخدام الواعي   

ة على مختلف واالستثمار لتقنیات المعلومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف األساسیة لإلدار 

المستویات التنظیمیة في المنظمات المعاصرة الساعیة إلى التمیز، وذلك بتمكینها من بناء قدرات تنافسیة 

فعالة تجعلها قادرة على الوصول السریع إلى إدارة متمیزة، وبذلك تتمكن المنظمة بفضل منهجیة اإلدارة 

اإلدارة اإللكترونیة، وبالتالي فإن تطبیق هذه  اإللكترونیة أن تتحول من نمط اإلدارة التقلیدي إلى نمط

األخیرة هو السبیل من أجل االرتقاء باإلدارة خاصة في الوطن العربي، واالرتقاء بها إلى إدارة التمیز من 

  .خالل تفعیل النموذج التنظیمي

جمع وقد أ ،والمفكرین في مجاالت متعددة نقي األداء الوظیفي اهتمام العدید من الباحثیقد لل  

أن االهتمام بأداء الفرد في المنظمة وٕاعطاء العنایة الالزمة یصل بالمؤسسة إلى أسمى أهدافها  المفكرون

 وبطبیعة

الحال تسعى كل المنظمات إلى انجاز أعمالها بكفاءة وفعالیة عالیة، وذلك من أجل الوصول إلى تحقیق 

البشري هو الذي یعطي للمنظمة مكانتها في األهداف التي تم التخطیط لذا مسبقا وبأقل تكلفة، فالمورد 
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عالم المنظمات، وبالتالي تبرز أهمیة األداء الوظیفي للعاملین من خالل نتائجه، فإن كان أدائهم جید 

فعال، أكید یعطي للمنظمة میزة تنافسیة في السوق ویضمن لها التمیز واالستمراریة في نشاطها ویعطي 

ات، ألن عالمنا الیوم یتمیز بالمنافسة الشرسة بین كل المنظمات كال لها مكانة عالیة ضمن أنجح المؤسس

  .في مجال نشاطه فیحافظ على المكانة التي تضمن لها االستمراریة في النشاط والرقي في األعمال

ال شك أن أهمیة اإلدارة االلكترونیة في قدرتها على تقدیم الخدمات التي تتسم بالسرعة والفعالیة   

مما ء وقدرتها على مواكبة التطور الهائل في نظم المعلومات والثورة التكنولوجیة المتصاعدة، وكفاءة األدا

  .وازدهار مؤسساتهامطلبا ضروریا لتقدم المجتمعات  جعلها

وبناء على ما سبق كان الزما على المؤسسات استثمار معطیات اإلدارة االلكترونیة وتبنیها في   

مؤسسات والمستفیدین من خدماتها على حد سواء، وٕازاء ذلك حاولنا تحدید تحقیق مهامها للعاملین بتلك ال

  :وعلى هذا؛ تم تقسیم الدراسة إلى الفصول التالیة. مشكلة دراستنا هذه، والتي یدور فیها هذا البحث

تحدید إشكالیة الدراسة، فرضیات الدراسة، أهمیة الذي خصص لموضوع الدراسة، وتضمن : الفصل األول

  .أهداف الدراسة، مبررات اختیار موضوع الدراسة، الدراسات السابقة، وتحدید مفاهیم الدراسة الدراسة،

ي استهل بتمهید، فمفهوم اإلدارة االلكترونیة والذ ماهیة اإلدارة االلكترونیة: في حین تناول الفصل الثاني

ونشأة اإلدارة االلكترونیة، خصائص اإلدارة االلكترونیة، أهداف اإلدارة االلكترونیة، مبادئ اإلدارة 

وأهم أبعادها وظائف اإلدارة االلكترونیة، البناء الشبكي اإلدارة االلكترونیة، متطلبات اإلدارة  االلكترونیة

  .م خطوات تطبیقها مزایا وعیوب اإلدارة االلكترونیة، وخالصة للفصلااللكترونیة وأه

ماهیة األداء الوظیفي حیث  المعنون بـــ األداء الوظیفي الذي تضمن تمهید للفصل،و: أما الفصل الثالث

وخصائص وأهمیة األداء الوظیفي، أنواع األداء الوظیفي وأنماطه، محددات والعوامل  اندرج تحتها مفهوم

  .ثرة في األداء الوظیفي، عناصر وأبعاد األداء الوظیفي، تقییم األداء الوظیفي ثم خالصة الفصلالمؤ 

وتناولنا فیه منهج الدراسة، ومجاالت الدراسة  وهو فصل اإلجراءات المنهجیة: الفصل الرابع في حین كان

وتفسیر نتائج الفرضیات الجزئیة ة مناقشتحلیلها و عرض النتائج و وعینة الدراسة وأدوات جمع البیانات، ثم 

  .والفرضیة العامة، ثم االستنتاج العام

  .وملخص باللغتین بالعربیة والفرنسیة. ومالحق. فخاتمة، فقائمة للمراجع المعتمد علیها في دراستنا

 



  

  اإلطار المنهجي للدراسة: الفصل األول

  .تحدید إشكالیة الدراسة: أوال

  .فرضیات الدراسة: ثانیا

  .أهمیة الدراسة: ثالثا

  .أهداف الدراسة: رابعا

  .مبررات اختیار موضوع الدراسة: خامسا

  .الدراسات السابقة: سادسا

  .تحدید مفاهیم الدراسة: سابعا
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  . تحدید اإلشكالیة: أوال

عرفت المجتمعات على مر العصور تطورا كبیرا في جمیع األصعدة وفي مختلف العلوم، هذه 

  والرفاهیةاألخیرة التي تتعاون فیما بینها وتتكامل بغیة الوصول باإلنسان إلى أسمى درجات الرقي 

  ومحاولة إسعاده بأكبر قدر ممكن، وذلك من خالل التطور السریع في جمیع المیادین االجتماعیة

فتغیر من التقلید إلى الحدیث، خاصة مع دخول التكنولوجیا  االقتصادیة والصناعیة وكذا مجال الخدمات

تقنیات الحدیثة، لتسهیل مختلف الالوسائل و وتقلص المعامالت الورقیة إن لم نقول استبدلت بالحواسیب و 

األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وظهر مفهوم جدید بدیل لإلدارة التقلیدیة أال وهو اإلدارة 

  .االلكترونیة

كان التطور السریع للتكنولوجیا خاصة في مجال شبكة االتصال ونظم المعلومات سببا لتغیر        

شكل الجدید أال وهو اإلدارة االلكترونیة، والتي توفر الكثیر من فرص النجاح اإلدارة من الشكل التقلیدي لل

كالسرعة والشفافیة والفعالیة في تقدیم الخدمات اإلداریة بكفاءة وأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن، بحیث تحول 

كلة البعد العمل اإلداري من النمط الیدوي إلى النمط االلكتروني، وهذا ما ترتب عنه فوائد في تجاوز مش

المكاني والزماني والمساعدة في توفیر المعلومات باإلضافة إلى تجاوز مشاكل العمل الیومیة مع وجود 

بنیة تحتیة معلوماتیة ثابتة وآمنة وقویة، بحیث أصبح استخدام اإلدارة االلكترونیة ضرورة ألغنى عنها  

  .في ظل ضرورة مواكبة التطور السریع في العالم الیوم

إن من أهم أهداف تغیر اإلدارة االلكترونیة من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة التكنولوجیة هو تحسین       

الخدمات ومختلف المعامالت ومعها تحسین ظروف العمل وجودته، كون الهدف األسمى للتطور وتوظیف 

لیومیة أو أثناء أداءه التكنولوجیا في شتى المیادین الحیاتیة هو تسهیل حیاة اإلنسان سواء في حیاته ا

، ومستوى أداءه له، فالعامل الیوم وفي ظل كل التغیرات والتطورات الحاصلة من حوله، بحاجة إلى لعمله

  .بیئة عمل مناسبة تحمله على انجاز عمله بكفاءة عالیة وبروح عالیة، تتسم بالمسؤولیة واالبتكار واإلبداع

بیق اإلدارة االلكترونیة في جمیع مؤسساتها على اختالف والجزائر كغیرها من الدول سعت إلى تط     

التي عرفت اهتماما بالغا وعنایة خاصة بها، وقطعت نشاطاتها وتخصصاتها بما فیها المؤسسة الجامعیة، 

بالرغم من وجود العدید من العدید من أشواط التقدم والتحدیث في شتى هیاكلها خاصة اإلداریة منها، 

لبشریة واألمنیة، فقد عملت اإلدارة بالجامعة على تسهیل جمیع التعامالت من خالل المعیقات المادیة وا

توظیف التكنولوجیا على مستوى جمیع كلیاتها وأقسامها ومصالحها المختلفة، لتصبح اإلدارة االلكترونیة 

العمل  من أحدث االستراتیجیات التي تعول علیها اإلدارة الجامعیة في تطویر وتحسین مخرجاتها وجودة

فاألداء الجید هو مقیاس للجامعات المتمیزة بعملها ، لعاملین بهالتحسین األداء الوظیفي للعمل على بها، 
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ومواجهة الظروف التي تجعله یأخذ  األداءبجودة  الدائم في مجال البحث نحو األفضل، وذلك باهتمامها

 .منحنى سلبي

  :ومن خالل ما سبق جاء التساؤل الرئیس التالي

  ؟األداء الوظیفياللكترونیة دور في تحسین لإلدارة اهل 

  :التالیة التساؤالت الفرعیةوبناء علیه انبثقت 

 ما مدى تطبیق اإلدارة االلكترونیة باإلدارة الجامعیة؟ -

 هل تقوم اإلدارة االلكترونیة برفع جودة أداء العامل؟  -

  ؟ األداء الوظیفيتأثر على هل أبعاد اإلدارة االلكترونیة  - 

 .فرضیات الدراسة: ثانیا

 .االلكترونیة اإلدارةتقوم اإلدارة الجامعیة بتطبیق  -1

 .تقوم اإلدارة االلكترونیة برفع جودة أداء العامل -2

 .أثر على األداء الوظیفيااللكترونیة  إلدارةلي أبعاد ا -3

  .أهمیة الدراسة: ثالثا

أهمیة كبیرة، فباإلضافة إلى یكتسي موضوع اإلدارة عامة واإلدارة االلكترونیة بصفة خاصة 

الضرورة الحتمیة الستبدال اإلدارة التقلیدیة باإلدارة االلكترونیة في شتى المجاالت والمؤسسات اجتماعیة 

كانت أم اقتصادیة، سیاسیة أو صناعیة، زادت الحاجة إلیها في ظل تداعیات األزمة الصحیة التي أفرزها 

المجتمعات، والتي فرضت الحجر وضرورة متابعة األعمال  وباء كورونا وتداعیات الوباء على جمیع

  .والخدمات عن بعد، وهذا یستحیل دون استخدام الشبكة المعلوماتیة واألجهزة االلكترونیة وتسهیل توفیرها

واإلدارة بالجامعة الجزائریة كغیرها من اإلدارات العمومیة والخاصة؛ فرض علیها متابعة سیر 

ن بعد، خاصة كما سبق ووضحنا في ظل جائحة كورونا بالرغم من وجود وتسییر مختلف أنشطتها ع

العدید من العراقیل والنقائص كنقص التدفق وضعف الشبكة وصوال إلى ضعف التكوین في مجال التعلیم 

  .موضوع اإلدارة االلكترونیة بالجامعةواالتصال عن بعد، باإلضافة إلى قلة الدراسات حول 

  .أهداف الدراسة: رابعا

  : تهدف دراستنا الحالیة إلى

  .التعرف على دور اإلدارة االلكترونیة في تحسین ظروف العمل - 
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  .معرفة دور اإلدارة االلكترونیة في رفع جودة أداء العامل - 

  .أثر اإلدارة االلكترونیة على األداء الوظیفي للعاملالتعرف على  - 

  

  .مبررات اختیار الموضوع: خامسا

ورغبته في تناول موضوع معین دون سواه هو في الحقیقة مبني على اعتبارات إن اهتمام الباحث 

ذاتیة ترتبط بالباحث أوال، مرتبطة بمیوله الشخصي لموضوع بذاته من جهة، ومن جهة أخرى شغفه 

واهتمامه بدراسة كل ما هو جدید وقیم، بغیة إضافة دراسة جادة للمعرفة، وكشف اللبس حول موضوع ما 

وعلى هذا حاولت تلخیص بعض هذه . قة لبحوث أخرى في المستقبل، كدراسة سابقة جادةلیكون انطال

  :المبررات في النقاط التالیة

المهني ینطلق من االهتمام الشخصي بموضوع  األداءإن اختیاري لموضوع اإلدارة االلكترونیة وتحسین  - 

بصفتي عامال بأحد اإلدارات  الوظیفياألداء إصالح تطویر خدمة اإلدارة االلكترونیة ودورها في تحسین 

  .الخاصة

كون موضوع اإلدارة االلكترونیة وتحسین األداء الوظیفي یتناسب مع تخصصي كطالب بعلم اجتماع  - 

  .تنظیم وعمل

  .الوظیفي كونه موضوع جدید األداءفي تحسین  االلكترونیةقلة الدارسات المتعلقة بدور اإلدارة  - 

 .الوظیفي في البحوث العلمیة الحدیثة األداءوتحسین  لكترونیةاالأهمیة موضوع اإلدارة  - 

  

  .تحدید المفاهیم: سادسا

  :Managementتعریف اإلدارة  1-  6

) Ad) (To(كلمة اإلدارة مشتقة من أصل التیني مكون من قطعتین هما :منذ البدایة تجدر اإلشارة إلى أن

  :االنجلیزیة یطلق علیها إحدى اللفظین التالیینومعناها یخدم أو یساعد اآلخرین وفي اللغة 

وتعني مهام اإلدارة في مستویات التنفیذ والعمل الجاري ویطلق هذا اللفظ على  :Managementلفظ  -

ما یقوم به المدیر في منظمة األعمال التي تسعى إلى تحقیق الربحیة وهو محور دراستنا هنا مع مالحظة 

  : أشیاء منهاأن هذا المفهوم قد یعني عدة 

  .متخذو القرارات اإلداریة على مستوى المنظمة - 

  .النشاطات التي یقوم بها المدیر مثل التخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة - 

  .الوحدة التنظیمیة سواء كانت منظمة خاصة أو منظمة عامة - 
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  .علم إدارة األعمال كمجال للمعرفة والبحث العلمي - 

  .اإلمكانیات النادرة معاعملیة تجمیع الموارد  - 

وهو یشیر إلى المهام األساسیة التي تنهض بها اإلدارة العلیا ویطلق هذا : Administrationلفظ  -

سمیر (.اللفظ على التجارة في مجال المنظمات التي ال تسعى إلى تحقیق الربحیة أي القطاع الحكومي

  ).22ــ 21(ص.،ص2009أحمد، 

، أن فن 1930في كتابه إدارة الورشة الصادر عام ) Frederick Taylor(یك تایلور ر ویضیف فرید

اإلدارة هو المعرفة الدقیقة لما ترید من الرجال عمله،ثم التأكد من أنهم یقومون بعملیة بأحسن طریقة 

یقصد : "فیعرفها في كتابه اإلدارة العامة والصناعیة بقوله) henry Fayol( یولافوأرخصها، أما هنري 

  .التنسیق وٕاصدار األوامر والرقابة" ارة التنبؤ والتخطیط والتنظیمباإلد

ي ، وبالنسبة ل"اإلدارة هي وظیفة تنفیذ األشیاء عن طریق اآلخرین"أما كونتز وودا نول فیرى أن 

تشیستر برنارد فعرفها في كتابه المدیر أنها ما یقوم به المدیر من أعمال أثناء تأدیة الوظیفة، أما جلوفر 

بأنها القوة المفكرة التي تملك وتصف وتخطط وتحفز وتقیم وتراقب االستخدام األمثل للموارد البشریة  یقول

  ).12،11(ص.،ص2015حامد،(.والمادیة الالزمة لهدف محدد ومعروف

من كل ما سبق یمكننا تعریف اإلدارة على أنها عملیة اجتماعیة مستمرة بقصد استغالل الموارد 

  .یق التخطیط والتوجیه والرقابة للوصول إلى الهدف بكفایةاستغالال أمثل عن طر 

تعتبر اإلدارة االلكترونیة أحد سمات تطبیق األعمال االلكترونیة، خاصة بعد : اإلدارة االلكترونیة 2-  6

انتشار االنترنت واستخداماتها في تغییر وتطویر أسس ومبادئ إدارة األعمال، فقد فتحت أبوابا عدیدة وبال 

دخول المستمر في مجاالت جدیدة وٕاضافة مزایا عدیدة والمحافظة على المیز التنافسیة والتعامل حدود لل

مع العولمة، وٕاضافة أنشطة جدیدة في األسواق الحالیة والمرتقبة، واالنطالق إلى خارج 

  )  19،ص2012رضوان،(.الحدود

عن أنشطة اإلدارة التقلیدیة، كونها  منظومة تقنیة شاملة تختلف أنشطتها االلكترونیةوتعتبر اإلدارة     

تمثل منعطفا كبیرا وشامال لجمیع المجاالت اإلنسانیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلنتاجیة والتطویریة من 

  .أجب تقدیم أفضل الخدمات أفضل قیاسا لما تقدمه اإلدارة التقلیدیة

  . یتمثل العتاد في المكونات المادیة للحاسوب والشبكات وملحقاته:أجهزة الحاسوب والحقها 3- 6

الممتدة عبر نسق اتصالي  االلكترونیةوهي االنترنت واالكسترانت وغیرها، وهي الوصالت  :الشبكات -

 .لشبكات االنترنت التي تمثل القیمة للمنظمة واإلدارة
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تعلیمات التي توجه المكونات المادیة هي مجموعة من األوامر وال: البرمجیات وقواعد البیانات -

 .المهمة أو العمل وفق طریقة معینة وخطوات دقیقة للحصول على النتائج المطلوبة أداءللحاسوب لغرض 

؛ فهي عبارة عن سجل خاص بالموظفین الموجودین في قسم الموارد البشریة على قواعد البیاناتأما  - 

 . عن طریق عالقات منطقیة مكتوبة بلغة برمجیة معینة شكل جداول منطقیة مترابطة مع بعضها البعض

یقع في قلب هذه المكونات یتكون من رأس المال الفكري في : الكوادر البشریة - 

  )32،ص2008السالمي،.(المنظمة

  : الوظیفي األداء 3 – 6

مشتقة من الفعل أدى، ویشیر المعنى اللغوي للفعل أدى المشي لیس بالسریع وال  األداءكلمة : لغة  - أ

  . بالطي وأدى الشيء قام به

هو نشاط یؤدي إلي نتیجة وخاصة السلوك الذي یفید المحیط بأي اإلشكال فاألداء سلوك : اصطالحا   - ب

ها علیه اآلخرون أو قام یحدث نتیجة أو بعبارة أخرى ما یفعله الفرد استجابة لمهمة معینة سواء فرض

 )،ص2014/2015یقطوف،(.بها بحد ذاته

 

  . الدراسات السابقة: سابعا

مساهمة اإلدارة االلكترونیة في تطویر " عبد الناصر ومحمد قریشي  دراسة موسى:الدراسة األولى 1.7

  "بسكرة الجزائر العمل اإلداري بمؤسسات التعلیم العالي دراسة حالة كلیة العلوم والتكنولوجیا بجامعة 

  .2011تم إجراء الدراسة سنة

  :هدفت الدراسة إلى :أهداف الدراسة

  .إبراز أهمیة العمل اإلداري وزیادة فعالیته من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات – 1

  .تسلیط الضوء على واقع اإلدارة االلكترونیة في مؤسسة التعلیم العالي – 2

اإلدارة االلكترونیة في الكلیة محل الدراسة ومدى مساهمتها في تطویر التعرف على درجة تطبیق  – 3

  .العمل اإلداري
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  :انطلقت هذه الدراسة من الفرضیة الرئیسیة اآلتیة :فرضیات الدراسة

  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین اإلدارة االلكترونیة وتطویر العمل اإلداري بكلیة العلوم

  .  والتكنولوجیا بجامعة بسكرة

 :ویندرج ضمن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة اآلتیة

وتطویر العمل  "Hardware" داللة إحصائیة بین استخدام األجهزة والمعدات توجد عالقة ذات  – 1

  .اإلداري

  . ، وتطویر العمل اإلداري Softwareتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین استخدام البرمجیات  – 2

  .داللة إحصائیة بین استخدام شبكات االتصال وتطویر العمل اإلداري توجد عالقة ذات  - 3

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین استخدام صناع المعرفة وتطویر العمل اإلداري - 4

استخدم الباحث المنهج الوصفي ألنه المالئم لهذه الدراسة، واستخدام االستبانة كأداة دراسة : منهج الدراسة

  .في بحثه

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة :ج الدراسةنتائ

التي ) األجهزة والمعدات والبرمجیات والشبكات(اإلدارة االلكترونیة تتوفر على مجموعة من العناصر  – 1

  . تساعد المؤسسة في أداء أعمالها ومختلف وظائفها اإلداریة

من المشاكل التي كانت تعیق مسیرة العمل استخدام اإلدارة االلكترونیة یؤدي إلى التغلب على العدید  – 2

  .عامل الوقت وأمن المعلومات وحواجز المكان والزمان وغیرها: مثل

  .تطبیق اإلدارة االلكترونیة في أي مؤسسة یستلزم توفر مجموعة من المتطلبات – 3

رة من خالل تطبیق اإلدارة االلكترونیة یعمل على زیادة فعالیة وكفاءة أداء العاملین بدرجة كبی – 4

  .مساهمتها في رفع إنتاجیة العاملین وتوفیر وقتهم وجهدهم وتقلیل التكالیف

ركزت هذه الدراسة على أهمیة اإلدارة االلكترونیة في تطویر العمل اإلداري في مؤسسات  :تقییم الدراسة

وتوفیر التعلیم العالي، حیث ساهمت في تطویر الكثیر من مراحل العمل اإلداري وتطویر أسالیبه 

المعلومات في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ،غیر أنها تعترضها الكثیر من الصعوبات وعلى رأسها البنیة 

التحتیة والمتمثلة في تقنیات المعلومات وشبكات االتصاالت، والتي تعتبر غیر جاهزة وغیر مهیأة بما فیه 

هیل الموظفین على تطبیقات اإلدارة الكفایة للعمل مع هذا النوع من اإلدارة ،باإلضافة إلى عدم تأ



للدراسة المنهجي اإلطار                                                     األول الفصل  

 

 
8 

االلكترونیة وعدم تمكن القیادة من تطبیق هذه اإلدارة، علما أنها تساهم بدرجة كبیرة في التخلص من 

  . البیروقراطیة في األداء والتحول نحو الشفافیة

فیها الدراسة  وقد استفدنا منها في الجانب المیداني في تحدید میدان الدراسة أي المؤسسة التي أجریت    

  .أال وهي المؤسسة الجامعیة وبناء أسئلة االستمارة

اإلدارة االلكترونیة ودورها في تحسین أداء : " دراسة بوقالشي عماد بعنوان :الدراسة الثانیة 2.7

  .دراسة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر". اإلدارات العمومیة دراسة حالة وزارة العدل

  : ، وهدف الدراسة إلى2011لدراسة سنة تم إجراء ا

  .تحدید مزایا اإلدارة االلكترونیة التي تمنحها للمواطنین ولإلدارات العمومیة - 1

  .دواعي التحول إلى اإلدارة االلكترونیة ومتطلبات نجاح هذا التحول – 2

  :انطلقت هذه الدراسة من فرضیتین رئیستین هي: فرضیات الدراسة

االلكترونیة فرصة تیسیر إجراءات أعمال اإلدارات العمومیة واالرتقاء بكفاءة أدائها وتنقسم تتیح اإلدارة  -أ 

  :هذه الفرضیة إلى فرضیتین جزئیتین

إن تطبیق اإلدارة االلكترونیة یمكن أن یبعد اإلدارات العمومیة من اتهامات البیروقراطیة والفساد  -1

  . اإلداري

  . مفهوم اإلدارة القریبة من المواطنتساهم اإلدارة االلكترونیة في تعزیز  -2

  .تعد اإلدارة االلكترونیة أداة لعصرنة قطاع العدالة، وتنقسم هذه الفرضیة إلى فرضیتین جزئیتین -ب

اإلدارة االلكترونیة أداة تسمح لوزارة العدل من مواكبة التطورات الحاصلة في مجال المعلومات  – 1

  .واالتصاالت

  .أداة لتحسین أداء وزارة العدل ومن ثم قطاع العدالة بأكملهاإلدارة االلكترونیة  – 2

استخدم الباحث المنهج الوصفي ألنه مالئم لهذه الدراسة، واستخدم المالحظة والمراقبة  :منهج الدراسة

  .واالستمارة كأدوات دراسة في بحثه

  حسین أداء اإلدارات العمومیةأظهرت نتائج الدراسة أن اإلدارة االلكترونیة تلعب دورا في ت :نتائج الدراسة

ألن استخدام التكنولوجیا في األعمال اإلداریة یصاحبه تطویر في كافة األنشطة والمعامالت اإلداریة 

باإلضافة إلى تبسیطها، وهذا ما یجعل اإلدارة العمومیة أكثر قربا من المواطنین وٕارضاء المتعاملین معها 

  .بصفة عامة
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الدراسة الدور الكبیر الذي تقوم به اإلدارة االلكترونیة في تحسین أداء  وضحت هذه: تقییم الدراسة

اإلدارات العمومیة وأهمیة االرتقاء بها لمكافحة كل أنواع الفساد اإلداري واالرتقاء بالخدمات المقدمة 

رى للمواطنین وركزت على قطاع العدالة كنموذج یحتذي به لعصرنة وتطویر باقي اإلدارات العمومیة األخ

  . وتعتبر هذه الدراسة ذات أهمیة في بحثنا، وقد استفدنا منها في الجانب النظري وتحدید جوانب الموضوع



  

  .ماهیة اإلدارة االلكترونیة: الفصل الثاني

  تمهید  -

  .االلكترونیة اإلدارةمفهوم : أوال

    .االلكترونیة اإلدارةنشأة : ثانیا

  .االلكترونیة اإلدارةخصائص : ثالثا

    .االلكترونیة اإلدارةأهداف : رابعا

  .وأهم أبعادها االلكترونیة اإلدارةمبادئ : خامسا

  .االلكترونیة اإلدارةوظائف : سادسا

  .االلكترونیة اإلدارةالبناء الشبكي : سابعا

  .االلكترونیة وأهم خطوات تطبیقها اإلدارةمتطلبات : ثامنا

  .مزایا وعیوب اإلدارة االلكترونیة: تاسعا
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  :دـــتمهی

تعتبر اإلدارة االلكترونیة من أهم األسالیب والنظریات اإلداریة الحدیثة التي حظیت باهتمام الكثیر 

من خالل من الباحثین واإلداریین في شتى العلوم اإلداریة خاصة االقتصادیة واالجتماعیة منها، وذلك 

األهمیة البالغة لها في ظل اقتصاد المعرفة والمجتمعات التي شهدت أواخر القرن الماضي استخدام 

  .التكنولوجیا استخداما واسعا في میدان المعلومات واالتصال

إن اإلدارة االلكترونیة لها دور كبیر في حسن سیر مختلف القطاعات اإلداریة،إذ أنها تساهم في 

یر من العقبات اإلداریة،سواء داخل محیطها الداخلي أو الخارجي كما أنها توفر الوقت القضاء على الكث

  .في سرعة انجاز األعمال وتوفر الجهد والتكالیف

تم التركیز على اإلدارة االلكترونیة على أساس نمط وأسلوب إداري حدیث من  ما سبقفمن خالل 

 .أجل تحقیق درجة عالیة من الفعالیة والكفاءة
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  .مفهوم اإلدارة االلكترونیة: أوال

تأثر تعریف اإلدارة االلكترونیة باستخدام تقنیات المعلومات والممیزات التي یوفرها من حیث 

استغالل : استخدام األوراق إلى أدنى حد ممكن، واإلدارة االلكترونیة بصفة عامة هيالسرعة والدقة وتقلیل 

لتدبیر وتحسین وتطویر العملیات اإلداریة المختلفة داخل  اإلدارة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 .المنظمات

عملیة میكنة جمیع مهام وأنشطة المؤسسة اإلداریة، باالعتماد على تقنیات : "وعرفها السالمي بأنها

المعلومات الضروریة للوصول إلى تحقیق األهداف اإلداریة الجدیدة في تقلیل استخدم الورق وتبسیط 

القضاء على الروتین واالنجاز السریع والدقیق للمهام والمعامالت لتكوین كل إدارة جاهزة اإلجراءات و 

  .لربطها مع الحكومة االلكترونیة الحقا

كسر حاجز الزمان والمكان من الداخل والخارج :" فاإلدارة االلكترونیة والممیزات التي تقدمها هي

ات بمهام ومسؤولیات الجهاز اإلداري وااللتزام الدائم للحصول على الخدمات وذلك بربط تكنولوجیا المعلوم

  ".من تطویر ومیكنة كافة النشاطات وتبسیط اإلجراءات وسرعة وكفاءة انجاز المعامالت

كما تم استخدام تقنیات المعلومات وتحقیق األهداف واستغالل الموارد بفعالیة، فعرفت اإلدارة      

ماتیة تعتمد على االنترنت وشبكات األعمال تمیل أكثر من أي وقت إدارة موارد معلو : االلكترونیة بأنها

المعرفي  ألمعلوماتيمضى إلى تجرید وٕاخفاء األشیاء وما یرتبط بها إلى الحد الذي اصب رأس المال 

الفكري هو العامل األكثر فعالیة في تحقیق أهدافها، واألكثر كفایة في استخدام مواردها، واإلبداع اإلداري 

اج مصادفة وٕانما هو نتیجة حتمیة ألسس علمیة وقواعد تتبع، ومن أهم هذه القواعد المشاركة لیس نت

بالفكر وٕاتاحة المعلومات ،فقد تغیرت في السنوات الخمس عشر األخیرة الكثیر من المفاهیم التي تحكم 

و المالیات أو األعمال عمل المدیرین ،فلم تعد المشكلة في اإلدارة الكالسیكیة المتمثلة في إدارة األفراد أ

اإلداریة األخرى وٕانما أصبحت المشكلة التي تواجه المدیرین هي إدارة التغیر المستمر الذي یحدث داخل 

المؤسسة مع اكتسابها لخبرات متزایدة في خضم من المتغیرات الخارجیة المستمرة في بیئة العمل المحیطة 

  )  203،ص2009حامد،.(بها

ى تقنیة المعلومات واالتصاالت أحد الركائز الهامة التي تنطلق منها اإلدارة أصبح االعتماد عل     

الحدیثة، وقد تحكمت ثورة المعلومات واالتصاالت في إدارة التغییر بشكل حاسم وأصبح متاح اآلن 

توظیف المعلومات المتاحة من أجل تحقیق أهداف المؤسسة، كما تطورت فكرة توظیف المعلومات في 

فعال داخل " ما حدث "ورا كبیرا ،حیث بدا هذا التوظیف متمثال في شكل تقاریر تعبر عن اإلدارة تط

" لماذا حدث " المؤسسة، ثم تطور األمر إلى تحلیل تلك التقاریر لمعرفة األسباب وراء حدوث المتغیرات 
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طورت إلى مرحلة ، ثم ت"ماذا سیحدث؟ " وانتقلت التقنیات بعملیة توظیف المعلومات إلى مرحلة التنبؤ أي 

الرؤیة المجمعة للمعلومات والتأثیرات المختلفة لقرارات، ثم انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدما وهي توظیف 

، وبما أن موضوع اإلدارة االلكترونیة من "ماذا نرید أن یحدث"المعلومات من اجل تحقیق األهداف أو 

ة، كان من الطبیعي أن نجد اهتماما لدى المواضیع الحدیثة المطروحة على الساحة اإلقلیمیة والدولی

العدیدین في الحصول على المعلومات وفیرة عنه، لكن الملفت لنظر أن معظم المعلومات المتوافرة حوله 

  )206، ص2009حامد،(".الحكومة االلكترونیة"تتحدث عن 

لیزیة وفي إطار تدقیقا في هذا المصطلح، وجدنا إن أصل هذا المصطلح مشتق من الكلمة االنج

gouvernement -e لكن خالل نقل هذا المصطلح إلى العربیة لم یتم مراعاة المعنى، فترجم هذا ،

المصطلح بحذافیره أي بشكل جامد، ونحن إذ ننصح باستخدام مصطلح اإلدارة االلكترونیة 

gouvernement -e  بدال من مصطلح الحكومة االلكترونیة خاصة في منطقتنا العربیة واإلقلیمیة لعدة

  : )2009:حامد(أسباب منها

أنه عند ذكر مصطلح الحكومة یتبادر إلى ذهن المستمع العمل السیاسي على الرغم من أن عمل  :أوال

بقى السیاسي، وهذا ال یتوافق الحكومة ال یقتصر على العمل السیاسي وٕانما اإلداري أیضا، ولكن الغالب ی

 .مع شمولیة المصطلح، لذلك من األفضل واألسلم استخدام مصطلح اإلدارة

ألنه یعبر عن مجموعة من ) سواء بنفسه أو بعالقاته(إن تعبیر الحكومة هو تعبیر محدود بحد ذاته  :ثانیا

ومعلومة على عكس  األشخاص والعالقة ال تكون من جمیع الناس وٕانما مع مؤسسات وهیئات محددة

مصطلح اإلدارة الذي یعبر عن إطار مفتوح وواسع یطال جمیع المستویات في الدولة ویشمل جمیع الناس 

  )   207،ص2009حامد،(.في عالقاته

التي تخلصت من المعامالت الورقیة واستبدلتها بالحواسیب  اإلدارةومنه، فاإلدارة االلكترونیة هي 

، ولها العدید من المزایا فهي تقلص الوقت والتكلفة، وتجعل االتصال سهل في )االنترنت(المزودة بالشبكة 

 كل مكان وأي زمان، مما یدعم سیر مختلف المؤسسات العمومیة منها والخاصة ویحقق أهدافها المنشودة

في االلكترونیة بالعدید من المراحل قبل أن تصیر كما نعرفه الیوم، وهذا ما سنتناوله  اإلدارةولقد مرت 

  .العنصر الموالي
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  .نشأة اإلدارة االلكترونیة: ثانیا

أدى التطور السریع لتقنیة المعلومات واالتصاالت إلى بروز نموذج ونمط جدید من اإلدارة في 

أمام التزاید أمام اإلدارات البیروقراطیة، كي تحسن من مستوى أعمالها وجودة  لها ظل التنافس والتحدي

اصطالح على تسمیته باإلدارة الرقمیة، أو إدارة الحكومة االلكترونیة أو اإلدارة خدماتها، وهو ما 

االلكترونیة، وبذلك فإن ظهور اإلدارة االلكترونیة جاء بعد التطور النوعي السریع للتجارة االلكترونیة 

إلدارة واألعمال االلكترونیة وانتشار الشبكة، إال أنه في حین ترى بعض الدراسات أن االهتمام با

اإللكترونیة ظهر مع بدایة اهتمام الحكومات وتوجهها نحو تحقیق شفافیة التعامل وتعمیق استخدام 

التكنولوجیا الرقمیة لخدمة أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وبالتالي؛ فاإلدارة اإللكترونیة 

ة، كما أن الطبیعة التحویلیة القویة لهذه هي أحد مفاهیم الثورة الرقمیة التي تقودنا إلى عصر المعرف

التكنولوجیا أصبح لها تأثیر عمیق على الطریقة التي یتعامل الناس بها ویعملون ویتبادلون العالقات 

  .االجتماعیة ویتواصلون عبر شتى بقاع العالم

فقد كانت إن نشأة اإلدارة العامة االلكترونیة یعود إلى التحول للعمل بأشكال وأسالیب مختلفة،  

تقتصر على استخدام بعض برامج الحاسوب والتي استخدمت ألغراض اإلحصاء، واستخدم بعضها اآلخر 

للمساعدة في إظهار بعض النتائج المختلفة في موازنات الدول وكذا طریقة توزیع بنودها، وقد ظهر فیما 

  .بعد استخدام تام للتقنیة في أنشطة جمیع الحكومات

ارة اإللكترونیة بصورة مصغرة بأسالیب بسیطة، ولم تصل إلى الصورة تطبیق اإلد لقد كان 

م بوالیة فلوریدا 1995الرسمیة المتعارف علیها الیوم إال متأخرا، حیث بدأت بالظهور في أواخر عام 

األمریكیة في هیئة البرید المركزي من خالل الحاسوب دون الذهاب إلى المؤسسة، ومن ثم فاإلدارة 

ي محصلة للتقدم في المجاالت التقنیة والمعلوماتیة، وهو ما جعل اإلدارات الحكومیة اإللكترونیة ه

ودوائرها صنع القرار تعتمد وسائل تقنیة متطورة تساعدهم على انجاز المهام، وتنفیذها على الوجه األكمل 

لحكومیة،وتبعها بعد ،فعلى صعید التجارب العالمیة جاءت المبادرة األمریكیة في مجال اإلدارة اإللكترونیة ا

-2016یونس،( .ذلك دول أخرى مثل المملكة المتحدة والنمسا، خالل العقد األخیر من القرن الماضي

 )03،ص2017
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 . خصائص اإلدارة االلكترونیة: ثالثا

تمتلك اإلدارة اإللكترونیة مجموعة من الخصائص والتي تمیزها عن اإلدارة التقلیدیة، وهي المیزة 

والجوهریة التي تجعل الدول تسعى إلى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في منظماتها، وفیما یأتي سیتم األساسیة 

 .بیان هذه الخصائص

 وهذا التشبیك یعمل في إطار تعظیم إمكانیات الشبكة وفق قانون متكالف: التشبیك الفائق 1- 3

 ادل مربع إمكانات عددالذي یقوم على أن القیمة الحقیقیة لكل شبكة ذات اتصال باتجاهین تع

 .المشاركین فیها

هذا من خالل التفاعل الحي المباشر بین : التفاعل اآلني على مدار الساعة، هنا وفي كل مكان 2- 3

أیام في األسبوع، مما یوفر إمكانیة التعامل والعمل  7الیوم و/ سا24المتعاملین كما أنه یعمل وفق قاعدة 

موجودین في أي مكان في العالم بیسر وسهولة وبتكلفة اتصال محدودة في الوقت الحقیقي مع العاملین وال

 .وفي المتناول

سرعة التوصیل الكهربائي التي تقرب من سرعة :السرعة الفائقة الموارد، العمل عن بعد وبال حدود 3- 3

ساسیة ثا، فالسمة األ15الضوء، حیث یستغرق إرسال رسالة من قارة ألخرى عبر البرید اإللكتروني حوالي 

لألعمال أو للعمل اإللكتروني هي إمكانیة العمل بال حدود وهذه السمة تؤدي بنا إلى تطویر نظرة اإلدارة 

 .إلى نفسها وٕالى قدراتها الجوهریة باتجاه المزید من التنظیم الهائل والمرن

ومن خصائص اإلدارة اإللكترونیة أیضا أنه أصبح بإمكانها أن تتابع :الرقابة المباشرة والصادقة 4- 3

مواقع عملها المختلفة عبر الشاشات والكمرات الرقمیة التي في وسع اإلدارة اإللكترونیة أن تسلطها على 

كل بقعة من مواقعها اإلداریة، وكذلك على منافذها وأجهزتها التي یتعامل معها الجمهور وهكذا یصبح 

دارة األداة المضمونة الصادقة، التي تقیم بها أنشطتها وتتابع بها التقلیدیة، بما یعرف عنها من لدى اإل

مشكالت یأتي في مقدمتها انعدام الشفافیة في كثیر من الحاالت فضال عن بطء هذا األسلوب، ویمكن 

وعة مراقبین بوضوح كشف هذا الفارق حین نتصور إدارتین، إحداهما تجلس في انتظار مراقب أو مجم

أرسلتهم لیكتبوا لها تقریرا عن موقع ما، ویتابعوا سیر العمل فیه وأخرى تجلس في مكانها تشاهد حركة 

  )09،ص2016-2015مریم،(. العمل في هذا الموقع مباشرة، وتسمع أیضا كل ما یدور فیه

مات المهمة بما خصائص اإلدارة اإللكترونیة السریة والخصوصیة للمعلو  إن: السریة والخصوصیة 5- 3

تملكه تلك اإلدارة من برامج تمكنها من حجب المعلومات والبیانات المهمة، وعدم إتاحتها إال لذوي 

 .الصالحیة الذین یملكون كلمة المرور
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إن اإلدارة اإللكترونیة كآلیة عصریة في عملیات التطویر اإلداري، والتغییر التنظیمي :زیادة اإلتقان 6- 3

في شكل المهام واألنشطة اإلداریة التقلیدیة، وتنطوي على مزایا أهمها المعالجة  تمثل منعرجا حاسما

 ).10،ص2016- 2015مریم،(الفوریة للطلبات

  

   



االلكترونیة إلدارةل النظري اإلطار                                            الثاني الفصل  

 

 
17 

  . اإلدارة االلكترونیة أهداف:رابعا

إن الفلسفة الرئیسیة لإلدارة االلكترونیة هي نظرتها إلى اإلدارة كمصدر للخدمات، والمواطن 

والشركات كزبائن أو عمالء یرغبون في االستفادة من هذه الخدمات، لذلك إن لإلدارة االلكترونیة أهداف 

  : همیة واألولویةكثیرة تسعى إلى تحقیقها في إطار تعاملها مع العمیل نذكر منها بغض النظر عن األ

  .وما یتعلق بها من عملیات) اإلداریة(تقلیل كلفة اإلجراءات   -1

  .زیادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع المواطنین والشركات والمؤسسات  -2

استیعاب عدد أكبر من العمالء في وقت واحد، إذ أن قدرة اإلدارة التقلیدیة بالنسبة إلى تخلیص   -3

  .قى محدودة وتضطرهم في كثیر من األحیان إلى االنتظار في صفوف طویلةمعامالت العمالء تب

إلغاء عامل العالقة المباشر ة بین طرفي المعاملة أو التخفیف منها إلى أقصى حد ممكن مما   -4

  .یؤدي إلى الحد من تأثیر العالقات الشخصیة والنفوذ في إنهاء المعامالت المتعلقة بأحد العمالء

شیف الوطني الورقي واستبداله بنظام أرشفة االلكتروني مع ما یحمله من لیونة إلغاء نظام األر   -5

في التعامل مع الوثائق والمقدرة على تصحیح األخطاء الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق ألكثر من جهة في 

  .أقل وقت ممكن واالستفادة منها في أي وقت كان

  .تقسیم العمل والتخصص بهالقضاء على البیروقراطیة بمفهومها الجامد وتسهیل   -6

إلغاء عامل المكان، إذ أنها تطمح إلى تحقیق تعیینات الموظفین والتخاطب معهم وٕارسال األوامر  -7

، ومن خالل "الفیدیو كونفرانس " والتعلیمات واإلشراف على األداء وٕاقامة الندوات والمؤتمرات من خالل 

  .الشبكة االلكترونیة لإلدارة

 ودة وفكرة اخذ العطل أو اإلجازاتمان، ففكرة الصیف والشتاء لم تعد موجإلغاء تأثیر عامل الز  -8

  )69،70ص.،ص2011الكافي،( .إلنجاز بعض المعامالت اإلداریة تم الحد منها إلى أقصى حد ممكن

محاولة إعادة هیكلة المؤسسات التقلیدیة الحالیة لتحسین األداء اإلداري التقلیدي المتمثل في كسب  - 9

  .لیل التكلفة لالزمة إلنجاز المعامالت وفق تطور مفهوم اإلدارة االلكترونیةالوقت وتق

  فاءتها ومهاراتها تكنولوجیة لربطإعادة النظر في الموارد البشریة المتاحة والعمل على رفع ك - 10

  والتطبیق المنشودة لإلدارة االلكترونیة باألداءاألهداف 

 

تقییم البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتحریرها لكي تستجیب ومتطلبات الخدمات  - 11

 . الالزمة بالحج والنوعیة لتحقیق الخدمات لإلدارة االلكترونیة

  .مناقشة التشریعات واألنظمة القانونیة ومحاولة و ضع معاییر لضمان بیئة الكترونیة متوافقة - 12
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  .واضحة من اجل االنطالق بخطى ثابتة نحو تطبیق اإلدارة االلكترونیة وٕاستراتیجیةالخروج برؤیة  - 13

وأخیرا ولیس آخرا؛ فمن أهداف اإلدارة االلكترونیة كذلك التأكید على مبدأ الجودة الشاملة 

  نوعیة أو القیمة، حیث تعني الدرجة العالیة من الأكسفوردبمفهومها الحدیث فالجودة كما هي في قاموس 

أما مؤسسة ُأودي أي األمریكیة المتخصصة فعرفتها بأنها إتمام األعمال الصحیحة في األوقات الصحیحة 

ومن هنا تأتي اإلدارة االلكترونیة لتأكید على أهمیة تلبیة احتیاجات العمل في الوقت والزمان الذي یكون 

  )70،71ص.،ص2011الكافي،(. فیه العمیل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن

  

  

   

  

  

  أهداف اإلدارة      

  االلكترونیة  

  

  

  

  

  

  

  )71،ص2011الكافي،(.االلكترونیة اإلدارةیمثل أهداف : 01شكل رقم 

   

  تطویر اإلدارة العامة 

خفــــــــــــض األعمــــــــــــال 

  الورقیة 

التقـــــــــــــرب مـــــــــــــن المـــــــــــــواطنین 

واجهـــــــــة واحـــــــــدة )المـــــــــوظفین(

) الموظــف(بالنسـبة للمـواطنین 

،نظــــــــــرة موحــــــــــدة للمــــــــــواطنین 

وٕاجـــراءات ســـهلة ) الموظـــف (

.  

تحســـــــــــــــــــــــــــــــین التنـــــــــــــــــــــــــــــــافس 

اســــــــــــــــــــتخدام :االقتصــــــــــــــــــــادي

ـــــــة  ـــــــت للتجـــــــارة العالمی االنترن

،وٕاتاحــــــة الفرصــــــة للشــــــركات 

ذات المقـــــــــــــــــاس المتوســـــــــــــــــط 

 . والصغیر لدخول المنافسة 

:تحسین الخدمات   

خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض 

التنقل،التوصــــیل فــــي 

أي وقــــــــت وفــــــــي أي 

،وســــــــــــــــهولة  مكــــــــــــــــان
  : خفض المصاریف

تكامـــل الـــنظم لـــدعم اإلجـــراءات 

 .الداخلیة والخارجیة
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  . مبادئ اإلدارة االلكترونیة: خامسا

  :یمكن إظهار أهم المبادئ التي ترتكز علیها اإلدارة االلكترونیة من خالل

وهذا االهتمام بخدمة المواطن یتطلب خلق بیئة عمل فیها تنوع :الخدمات للمواطنینتقدیم أحسن  1- 5

 .في المهارات والكفاءات المهیأة مهنیا الستخدام التكنولوجیا الحدیثة

إن االهتمام اإلدارة االلكترونیة ینصب على تحویل األفكار إلى نتائج مجسدة  :التركیز على النتائج 2- 5

همهم كثیرا فلسفة العمل أو الشعارات البراقة، وٕانما الشيء الذي یهمهم تفي ارض الواقع، ألن المواطنین ال

تائجها في بالدرجة األولى هو اإلتیان بالبرهان والدلیل الفعلي على صحة العملیة االلكترونیة وبروز ن

  . ارض المیدان

ویقصد به أن تقنیات اإلدارة االلكترونیة متاحة للجمیع في  :سهولة االستعمال واإلتاحة للجمیع 3- 5

المنازل وفي العمل، والمدارس والمكتبات، وذلك لكي یتمكن كل مواطن وافد التواصل مع اإلدارة 

أساس سهولة االستعمال بحیث یمكن ربط  االلكترونیة، كما أن نظام اإلدارة االلكترونیة یقوم على

 .االتصال بین الجمهور واإلدارات الحكومیة بسهولة وٕاتمام اإلجراءات بسالسة وبساطة

وهذا المبدأ أساسي في اإلدارة االلكترونیة الن اإلدارة االلكترونیة، تسعى بانتظام  :التغیر المستمر 4- 5

، سواء بقصد ترضیة الزبائن أو بقصد التفوق في مجال لتحسین وٕاثراء ما هو موجود ورفع مستوى األداء

 .المنافسة وفي جمیع الحاالت، فإن الزبون هو المستفید األول من هذا التحسین المستمر والمتواصل

یعني أن االستثمار في تكنولوجیا المعلومات وتعدد المنافسین على تقدیم  :تخفیض التكالیف 5- 5

ج عنهما تخفیض التكالیف ورفع مستوى األداء وتوسیع نطاق الخدمات الخدمات بأسعار زهیدة، وهذا ینت

إلى عدد معتبر من المشاركین الذین یستفیدون من الخدمات بأسعار زهیدة كلما كثر عددهم، إذن یمكن 

  . القول أن أهم المبادئ التي تقوم علیها اإلدارة االلكترونیة

 :اسیة هيااللكترونیة من ثالثة توجهات أس اإلدارةوتنطلق 

محاولة التركیز على المداخالت ذات الجودة والكفاءة من موارد بشریة ومادیة وهیكلیة للحصول على  :أوال

  .مخرجات تتصف بذات قیمة جودة المداخالت 

خاصیة االنتشار والمشاعة، فالتكنولوجیا أصبحت منتشرة في أغلبیة المناطق، ومشتركة الملكیة، أي  :ثانیا

على أخر أو منطقة على أخرى، وبما أن اإلدارة االلكترونیة قائمة على التكنولوجیا لیست حكرا ألحد 

فالوسائل التي ترتكز علیها، وترتبط من خاللها من مستخدمیها سواء موظفین أو عمالء وزبائن أصبحت 

 .متاحة للجمیع
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محاولة المستمر في األداء الوظیفي مع تخفیض التكالیف، وذلك عن طریق االستثمار األمثل  :ثالثا

  .والسلیم في مختلف وسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المتاحة

  .اد اإلدارة االلكترونیةــــأبع: سادسا

ترونیة وتخلق یتطلب تطبیق اإلدارة االلكترونیة ضرورة توفیر عناصر أساسیة تترجم أعمال الك

أجهزة  :وظائف تندرج ضمن سیاق التحول االلكتروني في اإلدارة التقلیدیة، وتتمثل هذه العناصر في

الحاسوب، الشبكات، البرمجیات والنظم، قواعد البیانات، الكوادر البشریة أو الخبراء والمختصین الذین 

 :نیة، وفیما یلي شرح لهذه العناصریمثلون البنیة اإلنسانیة والوظیفیة لمنظومة اإلدارة اإللكترو 

ا ونظرا لتطور برامج الحاسوب تهیقصد به أجهزة الحاسوب وملحقا: أجهزة الحاسوب ولواحقها 1- 6

والزیادة المستمرة في عدد مستخدمي األجهزة في المؤسسات فإنه من األفضل للمؤسسة السعي وراء 

 :تى تحقق میزتین أساسیتین هماامتالك أحدث ما توصل إلیه صانعوا العتاد في العالم ح

 .توفیر تكالیف التطویر المستمر وتكالیف الصیانة -

 .مالئمة عتاد الحاسوب للتطورات البرمجیة وبرمجیات نظم المعلومات  -

 Intranet" فهي الوصالت االلكترونیة الممتدة عبر النسیج االتصالي لشبكات االنترانت :الشبكــــات 2- 6

 .التي تمثل الشبكة القیمة للمؤسسة، وإلدارتها االلكترونیة" Internetواالنترنیت " Extranet"االكسترانت " 

 DATA BASE) (البرمجیات وقواعد البیانات  3- 6

هي مجموعة برامج المستخدمة لتشغیل جهاز الحاسب اآللي واالستفادة من إمكانیاته و: البرمجیات -أ

یات نظام الحاسوب، والبرمجیات وهي المختلفة أو هي تعلیمات تفصیلیة تسیطر على عمل

  ):15،16،ص1017-2016حمزة،(نوعان

  .وهي التي تدیر وتراقب أنشطة الحاسوب System Software :برمجیات النظام  - 

 .تهتم بإنجاز المهام للزبائن النهائیین وهي التي Application Software:برمجیات التطبیق   - 

لعناصر البیانات المنطقیة المرتبطة مع بعضها البعض بعالقة وهي مجموعة من ا: قواعد البیانات - ب

ریاضیة حیث تتكون من جدول أو عدة جداول ویتكون الجدول من سجل أو أكثر ویتكون السجل من حقل 

  .أو أكثر ویكتب بلغة برمجیة معینة

ة االلكترونیة ویطلق علیهم صناع المعرفة، وهم العنصر األهم في منظومة اإلدار :الكوادر البشریة  -د 

من مدیرین ومحللین للموارد المعرفیة ورأس المال الفكري في المؤسسة، ویتولى صناع المعرفة إدارة 
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التعاضد االستراتیجي لعناصر اإلدارة االلكترونیة من جهة، وتغییر طرق التفكیر السائدة للوصول إلى 

 )16،ص2016-2016حمزة،(.ثقافة المعرفة من جهة أخرى

البرامج، المكونات (األساسیة  وعلیه یمكن القول بأن اإلدارة االلكترونیة هي التي تمارس عناصرها

التخطیط االلكتروني، التنظیم االلكتروني، القیادة (وأهم وظائفها ) المادیة، الشبكات وصناع المعرفة

واالستخدام الكفء والفعال لنظم وأدوات  واكبة، وفقا لمتطلبات الم)االلكترونیة، والرقابة االلكترونیة

  .تكنولوجیا المعلومات

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  یمثل أبعاد اإلدارة االلكترونیة): 02(الشكل رقم 

ا نهأن الكوادر البشریة هي محور وقلب بنیة اإلدارة االلكترونیة حیث أ: 02ویتضح من الشكل رقم       

ا هي من تختار وتنتقي األنسب من األجهزة نههي من تستخدم وتطور وتوظف باقي العناصر، كما أ

تقلة عن بعضها كما یتضح من الشكل كذلك أن عناصر ودعائم اإلدارة االلكترونیة لیست مسوالبرامج، 

البعض، فمثال كفاءة ونوعیة األجهزة الحاسوبیة تؤثر على  یبعضهاالبعض، بل هي متفاعلة، تؤثر وتتأثر 

  ). 17،ص2017-2016حمزة،(وظائفها االلكترونیة  على أداءا تهكفاءة باقي العناصر وقدر 

  

  

الحاسوب  أجهزة

 ولواحقها

 

تالشبكا  

 

لكوادرا  

 البشرية

ت البرمجيا

 والقواعد البيانات
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  .وظائف اإلدارة اإللكترونیة: سابعا

  اإلداري الوظائف األساسیة مثلت مرتكزات هامة في اإلصالحتؤدي اإلدارة االلكترونیة عددا من 

  :وتغییرا جذریا في أسالیب اإلدارة التقلیدیة، وتشمل هذه الوظائف ما یلي

سمات أساسیة  یختلف التخطیط االلكتروني على التخطیط التقلیدي في ثالث: التخطیط اإللكتروني 1- 7

  :هي

األمد  واآلنیة وقصیرةأن التخطیط االلكتروني یمثل عملیة دینامیكیة في اتجاه األهداف الواسعة والمرنة  - 

  .والقابلة للتجدید، والتطویر المستمر والمتواصل

 .أنه عملیة مستمرة بفضل المعلومات الرقمیة دائمة التدفق - 

في  یمكنهما لمساهمةمال التنفیذ، فجمیع العاملین أنه یتجاوز فكرة تقسیم العمل التقلیدیة بین اإلدارة وأع - 

  .التخطیط االلكتروني في كل مكان وزمان

بسرعة، عبر  لتغیرا تعطي البیئة الرقمیة قوة للتخطیط االلكتروني انطالقا مما یمیز البیئة الرقمیة منا - 

  والمنتجات ر واألسواقألفكاا الشبكات المحلیة والعالمیة، مما یحقق قدرة على الوصول إلى الجدید منا

الشكل  والخدمات غیر الموجودة، وهذا ما یعطي میزة وأفضلیة لعملیة التخطیط االلكتروني على حساب

 .التقلیدي

من  فیها انتقالفي ظل التحول االلكتروني فإن مكونات التنظیم قد حدث  : التنظیم اإللكتروني 2- 7

على بعض الوحدات  جدید قائمخالل بروز هیكل تنظیمي التقلیدي إلى التنظیم االلكتروني، من  النموذج

  المصفوفینتنظیم یعرف بالتنظیم  إلى شكلالثابتة والكبیرة والتنظیم العمودي من األعلى إلى األسفل، 

هیكل تنظیمي، بالتالي یصبح التقسیم اإلداري قائما  والشركات دونالصغیرة  على الوحداتویقوم أساسا 

من التقسیم اإلداري على أساس الوحدات واألقسام ،واالنتقال من سلسلة األوامر  على أساس الفرق، بدال

 دورا لرئیسالوحدات المستقلة والسلطة االستشاریة ،ومن التنظیم اإلداري الذي یبرز  إل الخطیة اإلداریة

الرؤساء المباشرین  ومن اللوائح التفصیلیة إلى الفرق المدارة ذاتیا، ومن  المباشر إلى التنظیم متعدد

  ) 82،ص2016- 2015عبد القادر،(. مركزیة السلطة إلى تعدد مراكز السلطة

  والتنفیذ التخطیط إذا كانت الرقابة التقلیدیة تركز على الماضي ألنها تأتي بعد: الرقابة االلكترونیة 3- 7

الشركة الداخلیة، مما یعطي  المؤسسة أوفإن الرقابة االلكترونیة تسمح بالمراقبة اآلنیة من خالل شبكة 

بین علمیة اكتشاف االنحراف أو الخطأ، وعملیة تصحیحه كما أنها عملیة  الفجوة الزمنیةإمكانیة تقلیص 

التشبیك بین المدیرین ،من خالل تدفق المعلومات و  أول بأول عنا النحرافمستمرة متجددة تكشف 
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الثقة یعمل في الوقت نفسه، وهو ما یؤدي إلى زیادة تحقیق  والمستهلكین فالجمیعوالعاملین، والموردین، 

، والوالء االلكتروني، سواء بین العاملین واإلدارة أو بین المستفیدین واإلدارة،مما یعني أن الرقابة االلكترونیة

 .الثقة القائمة علىالرقابة  االلكترونیة تكون أكثر اقترابا من

إلى  المفاهیم اإلداریةأدى التغیر في بیئة األعمال االلكترونیة ،والتحول في :القیادة االلكترونیة 4- 7

: ألنواع الثالثة التالیة والتي تنقسمإحداث نقلة نوعیة كان من نتائجها االنتقال إلى نمط القیادة االلكترونیة ،

حیث ترتكز في نشاطاتها على استخدام تكنولوجیا االنترنت، وتتسم بزیادة توفیر :التقنیة العملیةالقیادة  -

 ، إضافة إلى سرعة الحصول علیها، وهي التي تعرف بقیادة اإلحساس بالثقةوتحسین جودتهاالمعلومات، 

في  التطور التقنيمن امتالك قدرة على تحسین مختلف أبعاد  القائد االلكترونيوالبرمجیات، وتمكن 

قیادة اإلحساس بالوقت بمعنى  ألجهزة، والبرمجیات  والشبكات والتطبیقات، إضافة إلى أنها تتصف بأنهاا

تسییر الحركة واالستجابة والمبادرة على  سرعة جدیدة، وهي یتسم بمواصفاتأنها تجعل القائد االلكتروني 

  . األعمال، واتخاذ القرارات

تطرح فكرة القیادة الناعمة ضرورة وجود قائد یمتاز بالحرفیة، والزاد المعرفي :القیادة البشریة الناعمة -

، الذین یبحثون عن سرعة االستجابة لمطالبهم، وتتسم القیادة الناعمة بالقدرة زبائنلا معوحسن التعامل 

مات العالیة على إدارة المنافسة، والوصول إلى السوق، وبالتركیز على عنصر التجدید في توفیر الخد

  .للمتعاملین

القائد ضمن إدارة  الذاتیة على جملة من المواصفات، یجب أن یتصف به ترتكز القیادة: القیادة الذاتي -

النفس والتركیز على انجاز  تحفیزى األعمال عبر االنترنت، وهو ما یجعل قیادة الذات تتصف بالقدرة عل

. یة، ومرونة التكیف مع مستجدات البیئة المتغیرةالمهمات والرغبة في المبادرة إضافة إلى المهارة العال

  ).82،83،ص2016- 2015عبد القادر،(
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  )83،ص2016-2015عبد القادر،(.اإلدارة اإللكترونیة فیما بینهامدى تكامل وظائف یمثل ) 03(الشكل رقم 

  

 

 التخطیط االلكتروني 
 التنظیم االلكتروني 

 

 القیادة االلكترونیة 

 

 الرقابة االلكترونیة 
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  .البناء الشبكي لإلدارة االلكترونیة: ثامنا

االت بغرض أداء العمل وزیادة كفاءته، وبتطور لمجلقد انتشر استخدام الحاسوب في مختلف ا

ذلك االنتشار ازدادت الحاجة إلى تبادل المعلومات والبیانات بین المكونات ألي منظمة أو بین المنظمات 

  .بین الحواسیب كوسیلة لنقل المعلومات المخزنة من حاسب ألخر تطورت االتصاالتوبعضها، وأخیرا 

االلكترونیة تنوعا من الشبكات االلكترونیة تأخذ أشكاال مختلفة تبعا ویقدم البناء الشبكي لإلدارة 

 :لطبیعة اإلدارة ومستوى جاهزیتها والتي تشمل غالبا الشبكات التالیة

تمثل توصیالت تعاونیة للعدید من  وهي شبكة معلوماتیة عالمیةInternet):(شبكة اإلنترنت  1- 8

  توصیلها بطریقة مبسطة وسهلة حواسیب آلیة مختلفة تم شبكات الحاسبات اآللیة مكونة بذلك شبكة من

بحیث تبدوا وكأنها قطعة واحدة أو نظام واحد ومن أهم الخدمات التي تقدمها االنترنت لإلدارة االلكترونیة 

  :یمكن أن نذكر

والتي تشمل خدمة تدعم من كثیرا المتحاورین الذین News Group ) :(خدمة منتدیات الحوار  -أ

  .ن حول موضوع معین عبر شبكة االنترنتیتواصلو 

 .وتقدم خدمات تبادل الملفاتFile Transfer Protocol) :(نقل الملفات  برتوكول خدمة - ب

إذ تمثل وسیلة التخاطب بین شعوب العالم ،وتقدم خدمة التخاطب Chating):(خدمة المحادثات  -جـ

 :مجانا وفق أنماط ثالثة

  بواسطة الطباعة على الشاشةخدمة المحادثات المقروءة.  

 خدمة المحادثات المسموعة بواسطة الصوت الالقط وتستخدم غالبا مع الطباعة. 

 یشاهد كل طرف اآلخر( المحادثات المرئیة عن طریق الكامیرات( 

 2018حمزة،(كما توفر االنترنت خدمات أخرى تسهل عمل اإلدارة االلكترونیة والتي منها -

 ):19،20(ص.،ص2019

حیث تمثل برنامج تبادل Télécommunication network) :( االتصال عن بعد خدمة -

 .المعلومات وفق نماذج مختلفة، فقد یكون االتصال بواسطة الهواتف، وبواسطة األقمار الصناعیة

هو أحد أوجه استخدام االنترنت، فالرسالة االلكترونیة المنقولة E-mail) :( خدمة البرید االلكتروني  -

البرید االلكتروني ال یستغرق وصولها سوى ثوان إلى أي رقعة من العالم، وتأخذ رسائل البرید عبر 

االلكتروني أشكال متعددة، بحیث تكون في صورة بیانات، بحوث، كتب، أو ملفات فیدیو فضال عن 

 .اللكترونيإمكانیة التحاور والمناقشة للكثیر من المواضیع والدخول إلى مجاالت عدیدة بواسطة البرید ا
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إذ تشمل الجزء الغني بالمعلومات في شبكة World Wilde Web/ 3W):(خدمة شبكة الویب  -

حاسوب مزود تتقاسم ملكیتها 12000االنترنت إذ یفوق عدد الحواسیب المزودة لشبكة الویب حالیا 

جامعات دور نشر وشركات كبرى، وتتضمن تلك الحواسیب صفحات من المعلومات في مجاالت 

وهي مبوبة بطریقة یسهل الوصول إلیها وبواسطة نقر مفتاح الماوس ( نصوص، صور أصوات)عددةمت

یمكن للمتصفح التحول من حاسوب في كندا إلى آخر في نیوزیلندا وبالتالي لعبت شبكة االنترنت دورا 

ر التقنیة بارزا في التمهید لخدمات اإلدارة االلكترونیة وقدمت لها العدید من التسهیالت في ظل تطو 

  .الحدیثة، وٕاعادة النظر في شكل وأسلوب اإلدارة التقلیدیة

وتعتمد Privat) ( وهي شبكة الشركة الخاصة  : Intranet)(االنترانت "الشبكة الداخلیة للمنظمة  - ب 

على تقنیة االنترانت، وتقوم الشبكة الداخلیة للمنظمة بتقدیم كل المعلومات التي یحتاجها كل العاملین 

ل المنظمة من معلومات داخلیة، فهي تقتصر على العمال الذین ینتمون للمؤسسة وال یمكن لغیرهم داخ

الدخول إلى مواقع الشبكة ، وتُقدم لشبكة االنترانت حمایة وسیطرة ورقابة عالیة على مواردها من 

 ) .Fier Wales( المعلومات بواسطة ما یطلق علیه جدران النار 

وهي عبارة عن شبكات انترانت Extraranet) :اإلكسترانت ( للمنظمة والعمالء الشبكة الداخلیة  -جـ 

ا إلى مستخدمین خارجیین مخولین من داخل المنظمة الداخلیة، تهداخلیة توسعت وامتدت خدما

هزین، أو الشركات إذ ینبغي واإلكسترانت تمثل شبكة محمیة دورها الربط بین المنظمة، أو الشركة، أو الجا

ألنها منظمة خدماتها ال توجه إلى PassWord) (ستخدمین لشبكة االكسترانت تقدیم كلمة المرورعلى الم

 )20،21(ص.،ص2019- 2018حمزة،. (كل الناس، بقدر ما أن استخدامها مخصص لفئة معینة

شبكات تعمل : االنترنت، االنترانت واالكسترانت هي: مما سبق یمكن القول أن الشبكات الثالث

تتوفر على عنصر التكامل فشبكة االنترنت لها ارتباط بشبكة المنظمة الخارجیة، كم أن ا شبكة بالتوازي، و 

االنترانت تعتبر حجر األساس ونقطة االنطالق األساسیة إلى شبكة المنظمة الخارجیة، ومن شبكتي 

همیة البناء الشبكي االنترنت واإلكسترانت یتم االعتماد على عالقاتها مع بیئتها الخارجیة، وبالتالي تظهر أ

لإلدارة االلكترونیة من حیث ما یوفره من غطاء یمثل روابط اتصال متناسقة تتحد في إقامة نظام المعالجة 

المعلوماتیة، والتي تتیح التواصل وتقدیم الخدمات على الخط مباشرة مع االختالف في ما یمكن أن تقدمه 

 .الشبكات الثالث لواقع اإلدارة االلكتروني
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 .متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة: تاسعا

تمثل اإلدارة اإللكترونیة تحوال شامال في المفاهیم والنظریات واألسالیب واإلجراءات والهیاكل 

التقلیدیة، وهي لیست وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة یمكن نقلها  والتشریعات التي تقوم علیها اإلدارة

التقنیة والمعلوماتیة والمالیة والتشریعیة  ة ونظام متكامل من المكوناتا عملیة معقدنهوتطبیقها فقط، بل إ

 اإلدارة اإللكترونیةوالبیئیة والبشریة وغیرها، وبالتالي ال بد من توفر متطلبات عدیدة ومتكاملة لتطبیق 

 .وٕاخراجها إلى حیز الواقع العملي

  : وتتمثل فیما یلي: المتطلبات اإلداریة 1- 9

ویتطلب ذلك تشكیل إدارة أو هیئة لتخطیط ومتابعة وتنفیذ  :االستراتیجیات وخطط التأسیسوضع  -

ووضع الخطط لمشروع اإلدارة اإللكترونیة واالستعانة بالجهات االستشاریة والبحثیة لدراسة ووضع 

بأكثر من  المواصفات العامة ومقاییس اإلدارة اإللكترونیة، والتكامل والتوافق بین المعلومات المرتبطة

  .جهة

من أهم العوامل المؤثرة في أي مشروع كان هو القیادة وهي المفتاح الرئیسي : القیادة والدعم اإلداري -

ا على إیجاد بیئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئیسیا في تهلنجاح أو فشل أي منها، إذ أن دعم اإلدارة وقدر 

أمرا ضروریا لدعم كل نقطة من نقاط استراتیجیات نجاح أي عمل أو فشله، كما أن التزام القیادة یعتبر 

المؤسسة، كذلك متابعة القیادة للمشروع وتقدیم المعلومات المرتدة سیضمن نجاح المشروع وتطویره، كما 

أن قناعة واهتمام ومساندة اإلدارة العلیا لتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المؤسسات كافة یعتبر أحد 

 .ة في تحقیق نجاح تطبیق اإلدارة اإللكترونیةالعوامل الحرجة والمساعد

أصبح النموذج الهرمي التقلیدي للمؤسسة الذي واكب عصر الصناعة لم یعد مالئما : الهیكل التنظیمي -

لنماذج األعمال الجدیدة في عصر تكنولوجیا المعلومات واألعمال اإللكترونیة، إذ نجد أن الهیاكل 

كترونیة هي المصفوفات والشبكات وتنظیمات الخالیا الحیة المرتبة بنسیج التنظیمیة المالئمة لألعمال اإلل

  )90،ص2011عبد الناصر،(.االتصاالت

ویتطلب تطبیق اإلدارة اإللكترونیة إجراء تغیرات في الجوانب الهیكلیة والتنظیمیة واإلجراءات 

داث إدارات جدیدة أو إلغاء واألسالیب بحیث تتناسب مع مبادئ اإلدارة اإللكترونیة، وذلك عن طریق استح

أو دمج بعض اإلدارات مع بعضها وٕاعادة اإلجراءات والعملیات الداخلیة بما یكفل توفیر الظروف 

المالئمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفاعلیة، مع مراعاة أن یتم ذلك التحول في 

 .إطار زمني متدرج من المراحل التطوریة
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تتطلب اإلدارة اإللكترونیة إحداث تغیرات جذریة  :وتدریب العاملین، توعیة وتثقیف المتعاملینتعلیم  -

في نوعیة الموارد البشریة المالئمة لها وهذا یعني إعادة النظر بنظم التعلیم والتدریب الحالیة لمواكبة 

میة والتدریبیة على كافة متطلبات التحول الجدید، بما في ذلك إعداد الخطط والبرامج واألسالیب التعلی

یئة االستعداد النفسي تهبثقافة وطبیعة اإلدارة اإللكترونیة و  لمجتمعالمستویات، باإلضافة إلى توعیة أفراد ا

 .والسلوكي والتقني والمادي وغیر ذلك من متطلبات التكیف مع متطلبات اإلدارة اإللكترونیة

أي إصدار القوانین واألنظمة واإلجراءات التي  :وضع األطر التشریعیة وتحدیثها وفقا للمستجدات -

تسهل التحول نحو اإلدارة اإللكترونیة وتلبي متطلبات التكیف معها، ألن معظم التشریعات والقوانین نشأت 

ا قد أسست ألداء العمل وفقا لمعاییر االنتقال واللقاء المباشر بین الموظف نهفي بیئة تقلیدیة، لذا فإ

االعتماد على شهادات اإلثبات الموثقة، وبالطبع فإن التحول إلى اإلدارة اإللكترونیة وطالب الخدمة، وكذا 

یحتاج بیئة قانونیة وتشریعیة مختلفة، كما أن وجود التشریعات والنصوص القانونیة یسهل عمل اإلدارة 

 .یهااإللكترونیة ویضفي علیها المشروعیة والمصداقیة على كافة النتائج القانونیة المترتبة عل

یعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي یمكن استثمارها لتحقیق النجاح في  :المتطلبات البشریة - ب 

أي مشروع وفي أي مؤسسة، وله أهمیة كبیرة في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة حیث یعتبر المنشأ لإلدارة 

تي یصبو إلیها، لذلك فإن اإلدارة اإللكترونیة، فهو الذي اكتشفها ثم طورها وسخرها لتحقیق أهدافها ال

الذین یمثلون ، فهم الخبراء والمختصون العاملون في حقل المعرفة. اإللكترونیة من و إلى العنصر البشري

البنیة اإلنسانیة ورأس المال الفكري في المؤسسة، یتولون إدارة التعاضد اإلستراتیجي لعناصر اإلدارة 

 .المدیرون والوكالء والمساعدون المبرمجون، ضابط البیانات، والمشغل أو المحرر :اإللكترونیة ومنهم

وتتمثل في توفیر البنیة التحتیة لإلدارة اإللكترونیة والتي تشمل تطویر وتحسین  : المتطلبات التقنیة - ج 

ت في آن شبكة االتصاالت بحیث تكون متكاملة وجاهزة لالستخدام واستیعاب الكم الهائل من االتصاال

واحد، لكي تحقق الهدف من استخدام شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى توفیر التكنولوجیا الرقمیة المالئمة 

من تجهیزات وحاسبات آلیة وأجهزة ومعدات وأنظمة وقواعد البیانات والبرامج ،وتوفیر خدمات البرید 

عبد ( .اق ممكنالرقمي ،وتوفیر كل ذلك باالستخدام الفردي أو المؤسسي على أوسع نط

  )91ص،2011الناصر،

 :وعلى العموم فان البنیة التحتیة التقنیة تنقسم إلى 

 وتتمثل في كل التوصیالت األرضیة والخلویة عن بعد : البنیة التحتیة الصلبة لألعمال اإللكترونیة

وأجهزة الحاسوب والشبكات وتكنولوجیا المعلومات المادیة الضروریة لممارسة األعمال اإللكترونیة 

 . وتبادل البیانات إلكترونیا
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 وتشمل مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات : البنیة التحتیة الناعمة لألعمال اإللكترونیة

ات النظم التشغیلیة للشبكات وبرمجیات التطبیقات التي یتم من خاللها إنجاز وظائف األعمال وبرمجی

  .اإللكترونیة

 هذه الشبكاتأهم و : شبكات االتصال :  

وهي عبارة عن شبكة عمالقة من الحواسیب المتشابكة حول العالم وتربط (internet):شبكة االنترنت  -

تمكن مستعملیها من الوصول إلى المعلومات المختلفة عن . المختلفةا تها ونشاطاتهبكل قطاعا لمجتمعاتا

 .طریق هذه الحواسیب

هي شبكة اتصال خاصة تستخدم الموارد المتاحة (Intranet) : الشبكة الداخلیة أو االنترانت  -

 .موعات خاصة فقط من الوصول إلیهالمجلالنترنت بغیة توزیع المعلومات داخل المؤسسة، ویمكن 

موعات لمج وهي امتداد للشبكة الداخلیة بحیث تسمح (Extranet) :كة الخارجیة أو االكسترانتالشب-

باالطالع على " كالموردین، الزبائن، وأطراف أخرى"خارجیة والتي لها عالقة بطبیعة نشاط المؤسسة 

  .)92ص،2011عبد الناصر،(المعلومات التي یتم عرضها بواسطة االنترانت

لیه، هو أن شبكتي اإلنترانت واإلكسترانت تستخدم تكنولوجیا المعلومات وما یجب اإلشارة إ 

ا مع بیئتها تهلالنتقال بالمؤسسة إلى مستوى العمل باإلدارة اإللكترونیة في بیئتها الداخلیة، وفي إدارة عالقا

نت ففي الوقت الذي تربط شبكة اإلنترانت أوصال المؤسسة في الداخل فإن شبكة اإلكسترا. الخارجیة

 .هزین من جهة أخرىلجاتستخدم لبناء روابط اتصاالت إلكترونیة مباشرة وفوریة مع الزبائن من جهة وا

عد مسألة أمن المعلومات من أهم معضالت العمل إلكترونیا؛ بمعنى أن ت: المتطلبات األمنیة -د 

إلكترونیا لتنفیذ متطلبات المعلومات والوثائق التي یجرى حفظها وتطبیق إجراءات المعالجة والنقل علیها 

العمل یجب الحفاظ على أمنها،حیث یجب توفر األمن االلكتروني والسریة االلكترونیة على مستوى عال 

لحمایة المعلومات الوطنیة والشخصیة ولصون األرشیف االلكتروني من أي عبث والتركیز على أمن 

للشبكة أو باستخدام التوقیع االلكتروني أو بكلمة الدولة أو األفراد إما بوضع األمن في برمجیات البرتوكول 

 .مرور

ولتحقیق أمن المعلومات وتقلیص التأثیرات السلبیة على استخدام شبكة االنترنت فإن اإلدارة 

  :االلكترونیة تتطلب القیام ببعض اإلجراءات منها

 وضع السیاسات األمنیة لتقنیات المعلومات بما فیها خدمة االنترنت.  

  وطنیة ألمن المعلومات بحیث یضمن تعاون أجهزة القطاعین العام والخاص اتیجیةستر إتبني.  
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  وضع القوانین واللوائح التنظیمیة التي تحد من السطو االلكتروني وانتهاكات خصوصیة المعلومات في

  .اإلدارة االلكترونیة

  :وهناك عدة متطلبات أخرى لحمایة أمن نظم المعلومات وهي

  العلیا في المؤسسة دعم أمن نظم المعلومات لدیها، وأن ُتكل هذه المسؤولیة ألشخاص یجب على اإلدارة

  .محددین

 تحدید الحمایة الالزمة لنظم التشغیل والتطبیقات المختلفة.  

 تحدید آلیات المراقبة والتفتیش لنظم المعلومات والشبكات الحاسوبیة.  

 االحتفاظ بنسخ احتیاطیة لنظم المعلومات بشكل آمن.  

 93ص،2011عبد الناصر،(.تشفیر المعلومات التي یتم حفظها وتخزینها ونقلها على مختلف الوسائط( 
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  .مزایا وعیوب اإلدارة اإللكترونیة :عاشرا

تشتمل اإلدارة اإللكترونیة على مجموعة من المزایا والعیوب التي تدفع أو دفعت بالعدید من الدول 

دارة، إال أنها تقتصر على الجانب اإلیجابي فقط فكل جدید یعد والمنظمات إلى تبنیها كأسلوب راق في اإل

سالحا ذو حدین ویتمثل الحد الثاني في السلبیات المترتبة عنها ومن خالل هذا المطلب سیتم التطرق إلى 

  هذه المزایا والعیوب وبیانها 

  :مزایا اإلدارة اإللكترونیة 10-1

لإلدارة اإللكترونیة العدید من اإلیجابیات والتي تستشف من خالل تطبیقها وفیما یأتي سیتم بیان  

  :الذكر ولیس الحصرعلى سبیل  البعض منها

تصال إضافیة بین الزبون ومؤسسات األعمال ومنظمات المجتمع المختلفة من جهة اإنشاء قنوات  - 

  .بائن داخل الوطن وخارجهجهة أخرى توفیر المعلومات للز  والحكومیة من

  .تسویق المنتجات والخدمات محلیا وعالمیا - 

  .القائمة االستثماریةمن خالل تحدید الفرص  االستثماراتجتذاب ا - 

تقلیل تكلفة الخدمات واألعمال والمعلومات وما یصاحبها من إجراءات متعددة تبسیط العملیات  - 

  .األداءواإلجراءات اإلداریة والتخلص من بیروقراطیة 

  .ستخدام تكنولوجیا المعلومات لسد الفجوة الرقمیة مع المجتمعات المتقدمةاالتوسع في  - 

 ))11،12(ص.،ص2016-2015مریم، (التأهیل والتنمیة المهنیة والتدریب والتعلم المستمر مدى الحیاة  - 

كثیرة ال یمكن ذكرها ومنه، وباإلضافة إلى ما سبق ذكره یمكننا القول أن لإلدارة االلكترونیة مزایا 

جمیع في دراستنا هذه، ولعل من أهم مزایاها اقتصاد الوقت والتكلفة، والتخلص من المعامالت الورقیة 

 .الطویلة ومشاكل البیروقراطیة كالرشوة والمحسوبیة

  :  عیوب اإلدارة االلكترونیة 10-2

 :نوعین االلكترونیة إلىیمكن تقسیم السلبیات التي تعلق باإلدارة 

أالعطـــال المتعلقــة بالنظــام من هــذا النــوع  ویندرج ضمن:السلبیات المتعلقة بالجانب التقني وأالمني - أ 

المــتحكم فـــي الخـــدمات االلكـترونیـــة، ورداءة البرمجیـــات المطـــّورة، وكـــذا المخاطر المترتبة عن أالخطاء 

 مصادرا لتغذیةالمعلوماتیــة ٔاو في  أجهزةو عیــب فــي اشــتغال االٔ أ  خلفني والتي تحـدث نتیجـة ،التقنیة

خلــل فــي التیــار الكهربــائي ٔاو توقــف البطاریــات  الكهربائیــة ٔاو الصــیانة بحیــث یمكــن ٔان یترتــب عــن

ٔان یكون هـذا الخطـٔا عبـارة  یكن كمـــافـــي الحاســـوب،  االحتیاطیــة انـــدثار المعطیات والمعلومـــات المخزنـــة
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 بعض المعلوماتفـــي الحاســـوب ٔاو اخـــتالل تصـــنیفها ٔاو محـــو وٕاضـــافة  دمج المعطیـات المخزنـة"عـن 

الصــحیة،وبالتالي إعطــاء  أوالمالیــة  أو والسیاسیة ةر في الحقیقة عن حالتهم االجتماعیبال تع ،شخاصاأل

 طراففضـال عـن مخـاطر السـماح لـبعض االٔ ، صحیحة عن العملیات التي تقوم بها اإلدارة ــرنتــائج غی

كالخالیـا اإلرهابیـــة وجماعـــات المصـــالح ؛ ع بحریـة تصـرف كبیـرةتتتم بأنالتـي تتـابعٔاهداف غیـر مشـروعة 

للتـٔاثیر،وكــذا إمكانیــة  معلومات وتستعملهاالاستعمال سهولة الحصول على  التـــي یمكـــن ٔان تتعّســـف فـــي

الكـتروني  أرشیفإلى األرشیف الورقي ، فتحویل التجسس االلكترونيالوقــوع ضــحیة قرصــنة معلوماتیــة ٔاو 

ومصــــدر الخطــــورة هنـــا ال ،حتى إتالفهضـه لمخـاطر كبیـرة تكمـن فـي التجسـس علیـه وكشـفه ونقلـه ٔاو ر قد یع

والــذي  لإلدارة االلكترونیة بـــل فـــي عـــدم تحصـــین الجانـــب أالمنـــي اإلدارة االلكترونیةمــــن تطبیــــق  يـــٔاتیـ

 العــادیون یعتبــر ٔاولویــة، ومصــدر خطــر التجســس االلكـترونــي یــٔاتي غالیــا مــن ثــالث فــئات هــي أالفــراد

  .العالمیة للدولاالســتخبارات  جهزةأ ؤاخیــرا ،القراصــنةوالهــاكرز ٔاو 

مــا دامــت فزیــادة التبعیــة للخــارج،  ؛مني الستراتیجيومــــــن السلبیات ذات الصــــــلة بالجانــــــب االٔ 

لمعلوماتیـة، بـل هـي دول وا مجاال لتكنولوجیارائــــدة فــــي  لیستدلوا - كــــالجزائر مــــثال -  العالم الثالثدول 

زیـــادة مظـــاهر تبعیـــة  علـى التكنولوجیـا الغربیـة یعنـي التكنولوجیة واالعتماد ومستعملة لهذهمسـتهلكة 

 ،وهذا أالمر له انعكاس سلبي، ٔالن االعتمـاد الكلّـي علـىالصناعیة الكبرىالـــدول المســـتهلكة للـــدول 

الشــبكات الرســمیة التابعــة للدولة فیــه  معلوماتنـا وتطبیقهـا علـى نعلـى ٔامـ فـاظللح جنبیةالتقنیـات االٔ 

والقــومي للخطــر ٔالن الــدول تتجســس علــى بعضــها الــبعض،بصـرف النظـر عـن  تعــریض لٔالمــن الــوطني

  ومــات ٔالهــداف عســكریة وسیاســیةالتجســس علــى المعل نـوع العالقـات بینهـا، وال یقتصـر أالمـر علـى

لحصــول علــى معلومــات تعطیهــا ا إلـى القطـاع التجـاري لكـي تـتمكن الشـركات الكبـرى مـنا لیتعداه

  )64،ص2014بن اعراب، (.أالسواق علــى منافســتها فــي فضلیةاأل

  :بالجانب االجتماعي الخاصة السلبیات –ب 

التـي قـد تنجـر عـن تطبیـق تقنیـات الحكومـــة االلكـترونیـــة هـــي إمكانیـــة مـن بـین السـلبیات 

ح سـوق المعلومـات ذات أالصـل العمــومي التــي تاإلضـــرار بـــبعض الفـــئات االجتماعیـة الضـعیفة، ٔالن تف

الفجوة ، نظــرا لوجــود )النخبــویین(علــى ذوي المســتوى الثقــافي االٔ  أشخاصیمكــن ٔان یســتفید منهــا فقــط االٔ 

یفقهـون شـیئا عـن إیجابیاتهـا فیحرمـون مـن  بــین ٔانــاس متخصصــون فــي مجــال التقنیــة وآخرون ال الرقمیة

ي، وهــو الثقــافي العــال ذوا لمستوىمتفتحــة هــم  بإدارة الكترونیةأالكـثــر مطالبــة  شخاصاأل نجدمزایاهـا، لـذا 

  الخصوصیة إضــافة إلــى إمكانیــة المســاس بــالحق فــي .العدل االجتماعي بمبدأمــا مــن شــٔانه اإلخــالل 

الفــرد االقتصــادیة واالجتماعیة والسیاســیة، الشــيء الــذي  فاإلدارة االلكـترونیة تكاد تشمل كل مظاهر حیاة

عمــــدي یســــتهدف اســــتعمال المعلومات  الفـرد وتقییـد حریتـه، بقیـام عمـل ینجم عنـه الحـد مـن اسـتقالل قــد
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ٔاو توریطه ٔاو للضغط علیهبالحاسوب  المعلومات المخزنةالمتعلقــــة بماضــــیه ٔاو باتجاهاتـه ٔاو غیرهــا مـن 

  .ابتزازه

ـــد ؛ومـــن اآلثـــار االجتماعیـــة الســـلبیة كـــذلك   الخــدمات العمومیـــة ورقمنــهجم عــن َحوَســبة تــن البطالـــة التـــي ق

ـــة  فضـــال عـــن خطـــر ـــحة العامـ ـــاس بالصـ ـــة(المسـ ـــة حاّسـ ـــعف خاصـ ـــي تضـ ـــر التـ بشـــكل تـــدریجي مـــن  الّنظـ

مـــــن ٔاجــــل الحصـــــول علـــــى الخــــدمات المختلفـــــة فـــــي منـــــاحي  جـــــراء اســــــتخدام االنترنــــــت لســـــاعات طویلــــــة

ـــاة المحـــیط واالنخـــراط فیـــه نتیجـــة  مــن فقــدان فـــرص التكّیــف مـــع المجتمـــع،ومــا یمكــن ٔان تــؤدي إلیــه )الحی

  .نفسه باستخدام االنترنت لمدة طویلة العزلـة التـي یفرضـها الفـرد علــى

یمكن مواجهتها بتفعیـل دور اإلدارة االلكـترونیــة فــي تـــوفیر الرخـــاء لجمیـــع  وهذه السلبیات المختلفة

عــــن طریــــق اســــتعمال  الخصوصــیة الفردیــة، وترســــیخ مبــدأ شــبكة االنترنــتأالفــــراد وتنظــــیم تواجــــدهم علــــى 

  علــى الهویــاتـات المـــرور للتعـــرف االلكـترونیــة،ونظـــام البصـــمات و األرقـــام الســـریة وكلمــ تنظــــام التوقیعــــا

  .)65،ص2014بن اعراب،(اإلدارة االلكـترونیة وتقلـیص التعـدیات التـي یمكـن ٔان تـؤثر علـى فعالیـة

ومنــه، فــاإلدارة االلكترونیــة كمــا تعــرف بمزایــا الكثیــرة التــي تجعلهــا بــدیال قویــا لــإلدارة التقلیدیــة التــي 

تعتمد على المعامالت الورقیة، إال أن هذا ال یمنع أن لهـا جانبـا مظلمـا، ولـده اسـتخدام التكنولوجیـا والولـوج 

ر الوقت والجهـد إال أنهـا مـن جهـة أخـرى إلى الشبكة العنكبوتیة، فمن جهة تسهل المعامالت وتسرعها وتوف

وعلـى . عرضة لكشف سریة المؤسسات وأمنها، نظـرا لقـوة المنافسـة والسـعي الـدائم للبحـث عـن القـوة والـربح

الغنــي عنهــا فــي  -خاصــة عنــد الــدول النامیــة والتــي تســتورد التقنیــة وال تنتجهــا–هــذا تبقــى اإلدارة التقلیدیــة 

  .مؤسساتها العمومیة والخاصة
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  :الصةخ

انطالقا مما سبق عرضة یمكن القول أن اإلدارة اإللكترونیة نموذج وفلسفة إداریة حدیثة ترتكز 

تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، حیث تقوم بتحویل المعطیات والمعلومات إلى بیانات إلكترونیة  أساسیا على

إال أن التحول لإلدارة ، اإلداريالمعلوماتیة للمؤسسة، مما یسهل القیام بالعمل  متاحة في الشبكة

اإللكترونیة یتطلب مراعاة مجموعة من المتطلبات والشروط أهمها توفیر البنیة التحتیة والمیزانیة الالزمة 

التحول من اإلدارة التقلیدیة إلى اإللكترونیة، والعمل  ستراتیجیةإلتطبیق مشروع اإلدارة اإللكترونیة، وتحدید 

 .تحدیات التي تواجه سیر العملیةعلى تجاوز المعیقات وال

إن التطبیق الصحیح لإلدارة اإللكترونیة من شأنه تفعیل سیر العمل اإلداري للمؤسسات، وهذا ما 

تسعى لتحقیقه الحكومة الجزائریة من خالل تبنیها لإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة العمومیة والمحلیة خاصة 

طورات التكنولوجیة الحاصلة لمواكبة مختلف الت لعصرتنهاعلى مستوى مقرات البلدیة، وذلك كخطوة فعالة 

 .في العالم، وكخطوة لتقریب اإلدارة من المواطن، لخلق الثقة المتبادلة بینهما

  

  

 



  

األداء الوظیفي: الفصل الثالث  

  تمهید  -

  .ماهیة األداء الوظیفي: أوال

  .أنواع األداء الوظیفي وأنماطه: ثانیا

  .محددات والعوامل المؤثرة على األداء الوظیفي: ثالثا

  .وأبعاد األداء الوظیفي عناصر: رابعا

  .تقییم األداء الوظیفي :خامسا

  .خالصة
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  :تمهید

یعتبر األداء المحور الرئیس الذي تنصب حوله جهود المدراء، كونه یشكل بامتیـاز أهـم أهداف 

المنظمة  حیث تتوقف كفاءة أداء أي منظمة على كفاءة أداء مواردها البـشریة، والتي یفترض أن تؤدي 

وظائفها التي تسند إلیها بكل فعالیة، لهذا یعتبر األداء من المفاهیم التي نالت النصیب األوفر من 

االهتمام والتمحیص والتحلیل في البحوث والدراسات اإلداریـة بشكل عام، والمواضیع المتعلقة بالموارد 

ة من جهة، وتداخله مع الموضوع على مستوى الفرد والمنظم البشریة بشكل خاص،وذلـك نظـرا ألهمیـة

  .العلوم واالتجاهات الفكریة المختلفة من جهة أخرى

  .ماهیة األداء الوظیفي: أوال

من المهم في بادئ األمر، وحتى تكتمل معرفتنا بمفهوم األداء الوظیفي للمورد البشریة، والكشف 

فهـوم اقترن بمجـال عـن موقعه ضمن األداء التنظیمي، التحري عن معنى األداء كمفهوم عام، ثـم كم

 . یشكل فیه األداء الوظیفي للموارد البشریة جزءا من كل متكامل وهو أداء المؤسسة تـسییر المؤسسات

سنقوم في هذا العنصر بتوضیح مفهوم األداء، لننتقل بعدها إلى ذكر :مفهوم وأنواع األداء 1 – 1

  .أنواعه

  .مفهومه االصطالحي في مجال تسییر المؤسساتسنبرز هنا مفهومه اللغوي، وكذا :مفهوم األداء -

 «إلى " أدى"، ویشیر المعنى اللغوي للفعل "أدى"مشتقة من الفعل " أداء"كلمة  إن: المفهوم اللغوي -أ

  معنى المشي مشیا لـیس بالسریع وال بالبطيء، وأدى الشيء قام به، ویقال أدى فالن الدین، بمعنى قضاه

وبهذا فإن .ها لوقتها، وأدى الشهادة أي أدلى بها، وأدى إلیه الشيء أوصله إلیه وأدى فالن الـصالة، أیقام ب

في اللغة " أداء"القیام به، و یقابل كلمة  الشيء أوالمعنى الدقیق في اللغـة العربیة لكلمة أداء هو قضاء 

للفظة الفرنسیة في اللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیـة والتـي ترجع جذورها إلى ا performالعربیة، اللفظة 

إنجاز : ، الذي كـان یعنـي في القرن الثالث عشر parformerالمشتقة من الفعل performanceالقدیمة 

التي تنبثق منها اللفظة to perform أو تنفیذ، وفي القرن الخامس عشر أخذت منها اللفظة اإلنجلیزیة

"performanceبالنتائج التي تـنجم عنها  والنجاح  ، والتي تعني في الوقت نفسه إنجاز عملیة أو مهمة

إلى اللغة الفرنسیة في بدایة القرن performance وبعد ذلك أدخلت هذه الكلمة . الذي یمكن بلوغه

تعبیرا عن النتائج التي حققها les performancesالتاسع عشر في مجـالس باقات الخیل بصیغة الجمع 

متد استعمالها في عالم الریاضة، للداللة على النتائج حصان مـا، و عنـد أواخـر القرن التاسع عشر ا
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الحسنة لریاضي أو فریـق معـین،فأصبحت مرادفا للنتیجة أو اإلنجاز الریاضي، ومع قدوم العهد الصناعي 

  )22،ص2008- 2007هروم،(.تعمم استخدام الكلمة للتعبیـر عـن مردودیة أو إمكانیة اآلالت

الح األداء في عدد من المیادین والمجاالت، ما جعل منه یستخدم اصط:المفهوم االصطالحي - ب

مصطلحا متعدد المعـاني واألبعـاد،ویرى البعض أن استخدام هذا المصطلح في مجال التسییر مأخوذ عن 

حقل المالیة ویعني تقـدیم نمـوذج محكم بمعنى إنجاز العمل وفقا ألسس وقواعد ومعاییر محددة، وتشیر 

یعبر عن  في مجال التسییر، ویمكـن أنperformanceاستخدام مصطلح األداء  أغلب المراجع، إلى أن

  :ثالث جوانب أو أبعاد رئیسیة

  .و بالتالي یمثـل األداء مـستوى تحقیـق األهداف"هدف "التي یجب أن تقارن بمرجع résultat : النتیجة  - 

التـي تعنـي القـدرة علـى التصرف compétenceوهنا یجب التمییز بین الكفاءة : actionالقیام بالفعل  - 

وتحقیق منتج معین، واألداء الذي یعني اإلنتاج الحقیقي، حیث یكون هناك أداء، حین یكون باإلمكان 

تحقیق االنتقال من القوة الكامنة إلى اإلنجاز، ویشیر هـذا المعنى لألداء إلى العملیة في حد ذاتها ولیس 

  .النتیجة

ال یمكن القول أن األداء جید أو ضعیف في حد ذاته، فـنفس النتیجـة یمكن  ومن هذا المنظور :النجاح - 

اعتبارها أداء جید، إذا كان الهدف بالنسبة للجهة الملتزمة به طموحا، أو أداء ضـعیف إذا كـان الهدف 

متواضعا، ومن ثم فإن األداء بهذا المعنى یختلف من مؤسسة إلى أخرى، ومن مجموعـة إلـى أخرى، و 

كما قد یحصل أن تكون نفس النتیجة المحققة من طرف نفس المؤسـسة في مرحلة . عامل إلى آخرمن 

  .معینة من مراحل حیاتها أداء جید، وفي مرحلة متطورة أداء ضعیفا

  "القدرة"إضافة إلى ما سبق، فهناك من یضیف جانبا آخر، إلى الجوانب الثالثة السابقة وهي 

هذا المنظور إلى الجهد، ویعد البعدین أو المعنیین األول والثاني، أكثر األبعاد التـي یـشیر فیها األداء من 

استخداما مقارنة بـالمعنیین الثالـث والرابـع،حیث یشار به في كثیر من األحیان إلى إنجاز المهام، أو 

نطق، فإن فمن المنظور األول یمكن أن یعرف على أنه ومن هذا الم.یستخدم للتعبیر عن النتائج المحققة

األداء كمفهوم اقتصر لدى الكثیر من الباحثین على المورد البشري دون غیـره من الموارد األخرى، حیث 

یرى بعضهم أنه یعني قیام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي یتكـون منهـا عمله، ولتبریر هذا االتجاه 

نـتج عـن التوفیق بین العدید من العوامل كرأس اإلنتاج اإلجمالي للمؤسسة ی"معه أن وآخرون"شوفالیي"یرى 

أما األداء فینحـدر أو ینـتج مباشـرة عـن عنصر العمل، وبالتالي فإن كل عامل ... المال، العمل، المعرفة 

ولو أن هذه النظرة تبقى قاصرة، ألن أداء " سیعطي األداء الذي یتناسب مع قدراته و مع طبیعة عمله

  ))23،24(ص.،ص2008-2007هروم،(. ال یتجزأ من أداء المؤسسة ككـل العاملین و إن كان جزءا
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أن األداء هو الرغبة والقدرة یتفاعالن معا في تحدید مستوى األداء حیث  "علي السلميكما یرى 

  ".أن هناك عالقة متالزمة ومتبادلة بین الرغبة والمقدرة في العمل والمستوى في األداء 

داء هو التفاعل بین السلوك واإلنجاز،وأنه مجموع السلوك والنتائج، حیث بأن األ:" توماس في حین عرفه

  ."تكون هذه النتائج قابلة للقیاس 

قیام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي :"فعرف األداء الوظیفي على أنهأحمد صقر عاشور أما 

س أداء الفرد علیها وهذه األبعاد یتكون منها عمله، ویمكننا أن نمیز بین ثالثة أبعاد جزئیة یمكن أن یقا

،ومن خالل هذا المفهوم نجد بأن األداء هو قیام الفرد "هي كمیة الجهد المبذول ونوعیة الجهد ونمط األداء

  .باألنشطة التي تتطلبها وظیفته،والتي یمكن من خاللها قیاس أدائه بالنظر إلیها

إلیها النشاط اإلنمائي أو الشریك اإلنمائي في الدرجة التي یصل  ":عرف األداء بأنه الشوبكيوأیضا 

العمل وفقا لمعاییر ومواصفات، مبادئ، معینة أو في تحقیق النتائج وفقا لألهداف، والخطط 

  ).42،ص2015موساوي،(المعلنة

  أما من المنظور الثاني، فیعرف األداء على أنها لنتائج النهائیة من حیث الكم، النوع و التكلفـة

 . التـي أسفرت عنها الممارسة الفعلیة ألوجه النشاط المختلفة خالل فترة زمنیة محددة

ومن نفس هذا المنظور، یمكن أن یستخدم مفهوم األداء للتعبیر عن مدى بلـوغ األهـداف، أو مـدى 

ة، یربط فمن منطق المعالجة الشمولیة للمؤسس .االقتصاد في استخدام الموارد، وكالهما یعبر عن النتیجة

الباحثون األداء بمدى بلوغ هذه األخیرة أهدافها أحیانـا،وأحیانا أخرى بمدى االقتصاد في استخدام موادها 

والكفاءة، حیث effectivesالمتمیزة بالندرة النسبیة، وبعبارة أخرى یستخدم للتعبیـر عن مستویات الفعالیة 

مكونات األداء الكلي للمؤسسة بما یحتویه من یقصد بالفعالیة على مستوى المؤسسة أنها محصلة تفاعل 

 .أنشطة فنیة وٕاداریة، وما یؤثر فیه مـن متغیرات داخلیة وخارجیة

  .أوهي تعظیم معدل العائد على االستثمار بكافة الطرق - 

  .أو هي القدرة على البقاء واالستمرار والتحكم في البیئة - 

  .لیةأو هي قدرة المنظمة على تحقیق أهدافها التشغی - 

وبالتالي فهي تقاس بالعالقة بین النتائج المحققة واألهداف المرسومة، في حین یقصد بالكفـاءة 

النـسبة بین النتائج المحصلة والوسائل المستخدمة للتوصل إلیها، وبالتالي فهي تقاس بالعالقة بین الناتج 

 –بالكفاءة والفعالیة  –المصطلحین  وعوامله أو النتائج والموارد المستخدمة، ولو أن هنـاك مـن یرى بعكس

  .من حیث المدلول
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وال یقتصر االختالف فقط على تعریـف الكفاءة والفعالیة، بل یتعداه إلى حصر األداء في أحد 

بعدیه دون البعد اآلخر، لكن في الواقع، الكفاءة والفعالیة هما وجهان متالزمان، عندما یتعلق األمر بقیـاس 

  العالقة بین النتیجة والمجهود :و ما یعكسه التعریف التالي الذي یعرف األداء على أنهالنتـائج المحققـة،وه

وهـو أیـضا معلومة كمیة في أغلب األحیان تبین حالة أو درجة بلوغ الغایات واألهداف والمعاییر و 

 .)25،ص2008-2007هروم،( الخطط المتبعة من طرف المنظمة

ذه المقاربة فاعتبروه كمحصلة لمجمـوع الكفـاءة والفعالیـة وقد أكد الكثیر من الباحثین على ه

  .الفعالیة+ الكفاءة = األداء:أي

  أن البعض یمیز بین الكفایة والكفاءة) 2008-2007:هروم(ویضیف نفس الباحث السابق

تعني فیرون أن الكفایة تعكس الكم أكثر من الكیف، حیث تطرقوا إلـى الكفایة االقتصادیة التي قالوا أنها 

إنتاج المنتج باألسلوب المحقق ألقـل تـضحیة ممكنـة مـن جانـب المؤسسة، والكفایة التكنولوجیة التي تعني 

اختیار أنسب أسلوب وأفضل طریقة لإلنتاج، في حین یـرون أن الكفاءة تعد عنصرًا من عناصر النمو 

وقدرته علیه كي یتسنى له إتقان عمله؛ والتقدم لألفراد والمؤسسات، وتتطلب وجود رغبة لدى الفـرد فـیعمله 

إذ یالحظ أن عنصري القدرة والرغبة هما محـددا الكفـاءة،فیقال أن الكفایة دالة في الكمیة والكفاءة دالة في 

 .النوعیة

إن األداء البشري للعمل هو العنصر األساسي المحدد لإلنتاجیة " : خصائص األداء الوظیفي 2 -  1

والكفاءة في المنشآت، ویتمثل األداء البشري في مجموع سلوكیات وتصرفات والمحرك لقوى اإلنتاج 

  :، هذه السلوكیات تتمیز بجملة من الخصائص نستطیع أن نوجزها في النقاط التالیة"العاملین

 ... )أفعال حركات، أقوال، إیماءات ، تلمیحات( سلوك األداء اإلنساني یبدو في شكل تصرفات  - 1

اإلنساني وسیلة نحو تحقیق هدفا فالسلوك لیس هدفا في حد ذاته ال یعمل اإلنسان حبا سلوك األداء  -  2

  .في العمل ذاته ولكن لتحقیق مآرب أخرى من وراء العمل

سلوك األداء اإلنساني متغیر یمكن أن نقول متجدد وفي أحیان أخرى متقلب ولكنه على أي حال  -  3

  .لیس تابت على منوال واحد

ء اإلنساني هو سلوك اجتماعي في األساس بمعنى أن التأثیرات االجتماعیة تؤثر في سلوك األدا -  4

  .تشكل وتوجه السلوك في اتجاهات معینة

سلوك األداء الفردي قد یختلف عن سلوك األداء في الجماعة بما یعكس أثر الجماعة في تحویل  - 5

  .اإلنسان عن سلوك یفضله لو كان منفردا
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. ایة وغایة یحاول أن یدركهانهب أو أسباب أي له بدایة وكذلك لكل سلوك أداء لكل سلوك أداء سب -  6

  )).84،83(ص.،ص201-2016؛بوزردوم، بودویرة(

یعتبر األداء عنصرا حیویا في كل عملیة ألنه مرتبط بالعنصر البشري :أهمیة األداء الوظیفي  3 - 1

ذات قیمة مادیة، ولهذا یمكن القول بأن األداء الذي یدیر العملیة ویحول المواد الخام إلى موارد مصنعة 

الوظیفي له أهمیة كبیرة داخل المؤسسة التي تحاول تحقیق النجاح والتقدم انطالقا من أن األداء هو الناتج 

المرتفع، وهذا یعد مؤشرا واضحا لنجاح المؤسسة إلى ارتباطه بانتقال المؤسسة من مرحلة إلى مرحلة 

  .رهاأخرى من خالل مراحل تطو 

كما یعتبر من المرتكزات األساسیة لوجود المنظمة ویتضح ذلك من خالل مناقشة األداء في إطار 

ثالثة أبعاد رئیسیة نظریا وتجریبیا وٕاداریا، فمن الناحیة التجریبیة فإن أهمیة األداء تظهر من خالل 

یجیات المختلفة والعملیات استخدام أغلب دراسات وبحوث اإلدارة اإلستراتیجیة لألداء الختیار االسترات

تظهر واضحة من خالل حجم االهتمام الكبیر والمتمیز من  نهاالناتجة عنها، أما من الناحیة اإلداریة فإ

قبل إدارات المنظمات باألداء ونتائجه والتحوالت التي تجرى في هذه المنظمات اعتمادا على نتائج 

  .)83،ص2015موساوي،(األداء

تتألف أي عملیة من عدة مراحل حتى : أهمیة كبیرة في أیة منظمة نذكر منهاإن لألداء الوظیفي 

تخرج للوجود،وتنتج منتجات وتحقق األهداف المصممة لها،كما أنها تحتاج إلى عدة موارد تتفاعل مع 

بعضها البعض لتنتج مادة جدیدة تحقق أهدافها،وقد تكون العملیة ملموسة مثل عملیات اإلنتاج 

ر ملموسة مثل عملیات تقدیم الخدمات في المجاالت المختلفة،واألداء هو المكون الرئیسي الصناعي،أو غی

الذي یدیر العملیة ویحول المواد ) العنصر البشري(للعملیة،وهو الجزء الحي منها ألنه مرتبط باإلنسان 

قیمة المواد التي  إلى موارد مصنعة ذات قیمة مادیة ،یتم بیعها للمستهلك بقیمة أعلى من) الموارد(الخام 

استخدمت فیها،وقیمة جهد وعمل العنصر البشري وبذلك تحقق الربح،وعلیه فإن ثبات كلفة الموارد وتفعیل 

إنتاجیة العنصر البشري یجعلنا نصل إلى أهداف المنظمة بأفضل فعالیة وأفضل قدرة وأكثر 

 ))40،41(،ص2016- 2015خملول؛قمري،(.ربحا

ة كبیرة داخل أیة منظمة تحاول تحقیق النجاح والتقدم باعتباره الناتج كما أن لألداء الوظیفي أهمی

النهائي لمحصلة جمیع األنشطة التي یقوم بها الفرد أو المنظمة،فإذا كان هذا الناتج مرتفعا فان ذلك یعد 

ون مؤشرا واضحا لنجاح المنظمة واستقرارها وفعالیتها،فالمنظمة تكون أكثر استقرارا وأطول بقاء حین یك

أداء العاملین متمیزا،ومن ثم یمكن القول بشكل عام إن اهتمام إدارة المنظمة قیادتها بمستوى األداء یفوق 

عادة اهتمام العاملین بها،ومن ثم فان األداء في أي مستوى تنظیمي داخل المنظمة وفي أي جزء منها ال 

ودوافع الرؤساء والقادة أیضا،كما  یعد انعكاسا لقدرات ودوافع المرؤوسین فحسب بل هو انعكاس لقدرات
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: ترجع أهمیة األداء الوظیفي بالنسبة للمنظمة إلى ارتباطه بدورة حیاتها في مراحلها المختلفة المتمثلة في

مرحلة الظهور، مرحلة البقاء االستمراریة،مرحلة االستقرار مرحلة السمعة والفخر، مرحلة (

ة على تخطي مرحلة ما من مراحل النمو والدخول في مرحلة ، إذ أن قدرة المنظم)الریادةالتمیز،مرحلة 

  .أكثر تقدما إنما یعتمد على مستوى األداء بها

كما ال تتوقف أهمیة األداء الوظیفي على مستوى المنظمة فقط،بل تتعدى ذلك إلى أهمیة األداء 

  )41،ص2016-2015خملول؛قمري،(.في نجاح خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الدولة

  :أنواع األداء الوظیفي وأنماطه :انیا ث

بعد التعـرف على ماهیة األداء والتطرق إلى أهمیته وخصائصه یمكننا االنتقال :أنواع األداء الوظیفي - 1

ویمكن . إلى عرض أنواع األداء هذا األخیر الذي یمكن تصنیفه وتقسیمه كغیره من الظواهر التنظیمیة

ومن   اختیار معیار التقسیم لذلك، فإن نوع األداء یكـون حسب معیار التقسیمتقییم أنواع األداء بغرض 

  .ثمة یمكن تقسیم األداء إلى أنواع حسب معیار المصدر، إضافة إلى معیار الشمولیة

وفقـا لهذا المعیـار یمكن تقسیم األداء إلى نوعین األداء الذاتي أو األداء :حسب معیار المصدر 1-  1

  .داء الخارجيالداخلي واأل

ویطلق على هذا النوع من األداء أداء الوحدة، أي انه ینتج ما تملكه المؤسسة من :األداء الداخلي/ أ

  :الموارد فهو ینتج أساسا مما یلي

وهو أداء أفراد المؤسسة الذي یمكن اعتبارهم موردا استراتیجي قادر على صنع القیمة :األداء البشري -

  .یة من خالل تسییر مهاراتهموتحقیق األفضلیة التنافس

  .ویتمثل في قدرة المؤسسة على استعمال استثمارها بشكل فعال:األداء التقني -

  .ویكمن في فعالیة تهیئة واستخدام الوسائل المالیة المتاحة:األداء المالي -

سة ال هـو األداء الناتـج عن المتغیرات التي تحدث في المحیط الخارجي فالمؤس: األداء الخارجي/ ب

تتسبب في إحداثه ولكـن المحیط الخارجي هو الذي یولده،فهذا النوع بصفة عامة یظهر في النتائج الجیدة 

التي تتحصل علیها المؤسسة كارتفاع سعر البیع، وكل هذه التغیرات تنعكس على األداء سواء باإلیجاب 

وهذا مهم إذا تعلق األمر بمتغیرات أو بالسلب، وهذا النوع من األداء یفرض على المؤسسة تحلیل نتائجها،

  )76،ص2009-2008بوعطیط،(. كمیة أین یمكن قیاسها وتحدید أثرها

وحسب هـذا المعیار یمكـن تقسیـم األداء إلى نوعین همـا األداء الكلـي :حسب معیار الشمولیة 2 -  1

  .واألداء الجزئـي

همت فیها جمیع العناصر والوظائف أو األنظمة وهو الذي یتجسد في اإلنجازات التي سا: األداء الكلي/ أ

الفرعیة للمؤسسة لتحقیقها، وال یمكن نسب إنجازها إلى أي عنصر من دون مساهمة باقي العناصر، وفي 
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هذا النوع من األداء یمكن الحدیث عن مدى وكیفیات بلوغ المؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمراریة 

  .داء للمؤسسة في الحقیقة هو نتیجة تفاعل أداء أنظمتها الفرعیةوالشمولیة، الربح والنمو، كما أن األ

وهو الذي یتحقق على مستوى األنظمة الفرعیة للمؤسسة، وینقسم بدوره إلى عدة أنـواع :األداء الجزئي/ ب

تختلف باختالف المعیار المعتمد لتقییم عناصر المؤسسة، حیث یمكـن إن ینقسم حسب المعیار الوظیفي 

وظیفة مالیة، أداء وظیفة األفراد، أداء وظیفة التموین، أداء وظیفة اإلنتاج، أداء وظیفة إلى أداء 

  )77،ص2009- 2008بوعطیط،(.التسویق

إن التنظیم عبارة عن نظام كلي أو جزئي یحتاج إلى مجموعة :األداء على المستوى التنظیمي 3 – 1

السوق أو : ویتكون هذا النظام من عدة عناصر هي مـن المـداخالت ویقـدم عـددا مـن المخرجات لزبائنه،

مجموعة المستهلكین أو المخـدومین متلقي الخدمة أو المنتج، إضافة إلى المصادر التي یحتاجها التنظیم 

رأس المال والتكنولوجیا والموارد البشریة والتشریعات : للحصول علـى المخرجـات الـضروریة لعمله وهي

قتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والقیم التي یتأثر بها التنظیم، ویعتبر كل تنظیم والوقت، ثـم البیئـة اال

ویتكون األداء على المستوي التنظیمي .نظاما یجب أن یتكیف مع التغیرات والمؤثرات الداخلیة والخارجیة

  :)27،ص2008-2007هروم، (من العناصر األساسیة التالیة

بالمخدومین أو الجهات التي ستوجه لها الخدمات أو المنـتج ونوعیة وتهتم  :اإلستراتیجیة واألهداف -أ 

  .هذه السلعة أو الخدمة، وفي أي مستوى سیتم تحدید أسعارها ونوعیتها

ویرتكز التحلیل هنا على مستوى كفاءة وفعالیة هذا الهیكل ومدى قدرتـه على  :الهیكل التنظیمي - ب 

  .اتخدمة العملیات التي ستنتج السلع أو الخدم

  .واألهداف اإلستراتیجیةوهو األداة التي یمكن استخدامها بطریقة تخدم  :المقیاس -ج 

وهنا یجري البحث في كیفیة تسییر اإلدارة في مسارات واتجاهات، وكیف تكـون عملیة  :اإلدارة -د 

  .التصویب أو التصحیح

  :ناصر الموالیةویركز على التأكد من وجود الع:األداء على مستوى العملیات 4 -  1

  .المؤسسة إستراتیجیةالعملیات ومدى ضرورتها وأهمیتها لتحقیق  - 

  .حیث یجري التأكد من توافق وتكامل تلك األهداف مع أهـداف المؤسـسة ككل: أهداف العملیات - 

  .تصمیم أو هیكلة العملیات وهیكلتها موجهة لخدمة أهداف العملیات ومتطلباتها

یتم هنا التأكد من أن نظام إدارة العملیات كفء وفعال، ویمكـن مـن تحلیل العمل حیث : قیاس العملیات - 

  ))28،28(ص.،ص2008-2007هروم،(.وتصویب االنحرافات

  :األداء على مستوى الوظیفة 5 – 1

من المعروف أن مخرجات أي تنظیم تأتي عن طریق العملیات، وأن العملیات تدار وتؤدى 

بواسـطة األفراد المنتظمین في العمل على شكل فرق أو جماعات أو وحدات بمختلـف المـستویات 



ألداء الوظیفيل النظري اإلطار                                     الفصل الثالث  

 

 
43 

 ویطلق على األداء في هذا المستوى باألداء الوظیفي للموارد البشریة سواء. والتخصـصات ومجاالت العمل

  )28،ص2008- 2007هروم،(.كان ناتجا عـن أداء فرد واحد أو مجموعة من األفراد

شهدت نظریات نماذج األداء الوظیفي تطورا كبیرا منذ ظهورها، ویمكن : أنماط األداء الوظیفي  - 2

  :إبراز أهم هذه النظریات في اآلتي

  :أداء المهمة واألداء السیاقي 1 -  2

اذج أداء المهمة تلخیصا لألبعاد التي تعبر عن األنشطة والسلوكیات التي تشیر تعد نم:أداء المهمة - أ 

ویحوي هذا النموذج األبعاد . إلى مدى وفاء الفرد بمجموعة محددة من المهام المتصلة مباشرة بوظیفته

ر البعض إلى التقلیدیة للقدرة والمتمثلة في كمیة األداء؛ اإلتقان؛ الكفاءة؛ الوقت المحدد لإلنجاز، وقد أشا

أن األبعاد السابقة ذات فعالیة أكبر في تنبئها بأداء الفرد في القطاع السلعي؛ أما المنظمات الخدمیة فإنها 

ال تحتوي أداء الفرد بشكل كامل لذا سعت الدراسات المهتمة بمؤشرات األداء إلى التعرف على أبعاد 

ر تنبؤا بأداء الفرد في المنظمات ذات النشاط الخدمي تكون أكث) باإلضافة إلى أبعاد القدرة التقلیدیة(أخرى 

تتمثل أهم هده األبعاد في اإللمام بكل جوانب الوظیفة؛ االلتزام الوظیفي؛ اإلبداع واالبتكار في أداء 

  .الوظیفة؛ حسن إصدار األحكام والقرارات المرتبطة بالوظیفة

بأنماط األداء خارج الدور وذلك لعدم اتصالها یسمي البعض أنماط األداء السیاقي : األداءالسیاقي -ب 

وقد أشارت األبحاث إلى الدرجة . مباشرة باألداء وٕانما تقیس جوانب األداء التي ال ترتبط بمهام محددة

  - سیاق العمل وبشكل غیر مباشر في تعظیم وزیادة الفعالیة التنظیمیة-التي یسهم فیها العاملون في 

السیاقي إلى مجموعتین تضم المجموعة األولى عددا من األبعاد في وتصنف بعض الدراسات األداء 

  )االنتماء للمنظمة؛ تأیید األهداف التنظیمیة-التطوع-العمل الشاق (شأنها تعزیز أداء لمهام المحددة 

مساعدة -التعاون(بینما تضم المجموعة الثانیة عددا من األبعاد التي تیسر التفاعل بین األفراد 

 ).11،ص2014-2013ن عواطة،ب().اآلخرین

  :ألداء السلبي واألداء المتكیفا  2 – 2

یشیر إلى تلك السلوكیات التي ینتج عنها اختالل وظیفي في أداء الفرد لمهامه : األداء السلبي -أ 

الوظیفیة؛ ویعد سلوك الرغبة في االنسحاب وترك العمل أكثر السلوكیات تنبؤا باألداء السلبي؛ حیث یبدأ 

  من هذا السلوك في صرف انتباهه عن المهام الوظیفیة الموكلة إلیه والنأي بنفسه عن وظیفته الفرد

  .عندها یبدأ الفرد في التغیب عن العمل بدون عذر؛ وغیاب اإلتقان في أدائه وانخفاض اإلنتاجیة
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العمل أصبح األداء المتكیف أكثر حضورا في ظل التغیر السریع في متطلبات : األداء المتكیف -ب 

الناجم عن االبتكارات التكنولوجیة؛ االندماج؛ إعادة الهیكلة؛ تقلیص حجم المنظمة؛ الذي یستلزم قدرة الفرد 

على التعلم السریع والتكیف مع الوضع الجدید لیكون قادرا على المنافسة على الوظائف والمهام 

دى كفاءة الفرد وقدرته على تغییر ذلك السلوك الذي یعبر عن م"ویشیر األداء المتكیف إلى . المستحدثة

- 2013بن عواطة، (.سلوكه وذلك لمقابلة متطلبات التغیر في البیئة واالنتقال المستمر من حال إلى آخر

 ).11،ص2014

  : المحددات والعوامل المؤثرة على األداء الوظیفي :اثالث

توجهات الباحثین  اختلف تحدید محددات األداء الوظیفي باختالف:محددات األداء الوظیفي - 1

  :والدارسین لألداء الوظیفي وتتمثل فیما یلي

یشیر إلى الطاقة الجسمانیة والعقلیة التي یبذلها الفرد ألداء مهمته أو وظیفته وذلك للوصول إلى :الجهد -

  .أعلى معدالت عطائه في مجال عمله

  .ته أو مهامهتشیر إلى الخصائص الشخصیة للفرد التي یستخدمها ألداء وظیف: القدرات -

ویعني به االتجاه الذي یعتقد الفرد أنه من الضروري توجیه جهوده في العمل من :)المهمة(إدراك الدور -

  .خالله والشعور بأهمیته في أدائه

  

  

فاألداء الوظیفي ما هو إال محصلة تفاعل بین كل من الجهد والقدرات التي یمتلكها الفرد وٕادراكه 

لمهامه ودوره، فكل عامل یؤثر على األداء بصفة مستقلة وتفاعله مع العاملین اآلخرین وهناك باحثین 

  :  آخرین یمیزون محددات األداء الوظیفي فیما یلي

من طرف الفرد ألداء العمل یمثل حقیقة درجة دافعیة الفرد لألداء فهذا  إن الجهد المبذول:الدافعیة -

یعكس في الواقع درجة حماس الفرد ألداء العمل، فبمقدار ما یكشف الفرد جهده بمقدار ما یعكس درجة 

  .ألداء العمل دافعتیه

  .هي التي تحدد درجة فعالیة الجهد المبذول: قدرات الفرد وخبراته السابقة -

 إدراك الدورx القدراتx الجهد= محددات األداء الوظيفي
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یعني تصوراته وانطباعاته عن السلوك واألنشطة التي یتكون منها عمله :ك الفرد لدوره الوظیفيإدرا -

  )44،ص2016-2015موساوي، (. وعن الكیفیة التي ینبغي أن یمارس بها دوره في المنظمة

  

  

تفاعل بین كل من دافعیة الفرد وما یمتلكه من قدرات وٕادراك  یمكن القول أن األداء الوظیفي هو محصلة

  :الفرد لدوره الوظیفي ویرى البعض اآلخر أن محددات األداء الوظیفي تتمثل في

وهي حاجة ناقصة اإلشباع تدفع الفرد لیسلك باتجاه إشباعها في بیئة العمل،أو هي تعبر عن : الرغبة -

  .جاهاته وحاجاته التي یسعى إلشباعهادافعیة الفرد وهي تتألف من محصلة ات

  .عن مدى تمكن الفرد فنَیا من األداء تعبر: القدرة -

تتمثل في المالمح المادیة مثال اإلضاءة،التهویة،ساعات العمل، التجهیزات، واألدوات : بیئة العمل -

  .العالقات بالرؤساء والزمالء: المستخدمة، ومعنویة مثل

  

  

یمكن القول أن األداء الوظیفي هو محصلة تفاعل قدرة الفرد و دافعیته في بیئة عمل مناسبة وبتفاعل هذه 

  .المحددات یرتفع األداء الوظیفي

ومن خالل ما سبق من اختالفات في محددات األداء الوظیفي نستنتج بأن محددات األداء 

الوظیفي هو نتاج الجهد والرغبة والدافعیة التي تكون لدى الفرد وتفاعلها مع ما یمتلكه من قدرات ومهارات 

عمل  ومعارف تساعده على أداء وظیفته،وتفاعلها أیضا مع إدراك الفرد لمهامه ودوره في بیئة

- 2013بن عواطة،(. جیدة،وبتفاعل كل هذه العناصر تساهم في رفع األداء الوظیفي بكل مؤسسة

  )) 46،45(ص.،ص2014

  : العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي  -  2 

عند تقییم أداء المنظمة ما  تتلخص هذه العوامل في عدة نقاط، كما أوردها الباحث عبد المحسن

 .بعین االعتبار عدة عوامل تؤثر في األداء یجب على المسئولین األخذ

 بيئة العملx الرغبة أو الدافعيةx القدرة= محددات األداء الوظيفي

 اإلدراكxالقدرات xالدافعية = محددات األداء الوظيفي
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كبیرا في العمل تحتاج إلى موارد أكثر مما قد  االختالف في حجم العمل فالمنظمة التي تعالج حجما - 

  .تحتاج إلیه منظمة أخرى لدیها حجم أقل من العمل نفسه

كمالئمة الترتیبات التنظیمیة فمعدل اإلنتاج یتوقف على عوامل عدیدة، : التحسینات التنظیمیة واإلجرائیة - 

  .واإلجرائیة، واختصار خطوات العمل في عملیة ما، یقلل من الموارد المطلوبة إلنهاء وحدة العمل

مدى تأخر األعمال قد یؤثر في معدل اإلنتاج؛ فالفرد العامل عندما یكثر من العمل المتأخر عن  - 

  .وقد ینتج عن ذلك انخفاض نوعیة المنتج النهائي المعتاد یمكن أن یسبب تعجًال ومعدًال أعلى لإلنتاج،

تتمثل في اإلدخال المستمر للتكنولوجیا المتقدمة والحدیثة من أجهزة : العوامل الفنیة والتكنولوجیة - 

  .وبرمجیات، حیث أن أداء الموظفین یتحدد بمستوى ونوعیة التكنولوجیا المتوفرة لدیهم

  : ددة لكفایة األداء، وهي، عوامل مح)2001:عبد الباقي(كما أضاف 

وتشمل العوامل المتعلقة بشخصیة الفرد وحاجاته ودوافعه، ومستوى تعلمه : رغبة العاملین في العمل - 

  .ودرجة ثقافته، والعوامل المتعلقة بجماعات العمل والعوامل المتعلقة بالتكوین الجماعي والحضاري للفرد

مل التي تتعلق بجوانب المعرفة الالزمة ألداء الفرد، تشتمل على العوا: قدرة العاملین على العمل - 

: كالمستوى التعلیمي، والمهارات الشخصیة للعاملین، وتصاغ العالقة ما بین الرغبة والقدرة كالتالي

  )2006:المطارنة(

  

  

لثالثة عوامل هي القدرة والرغبة وبیئة العمل فالقدرة تعبر عن كما أضاف أن أداء األفراد یأتي محصلة 

مدى تمكن الفرد فنیًا في األداء متمثلة في المعلومات الالزمة للعمل والمهارة والتمكن من أداء العمل، أما 

 الرغبة فهي حاجة ناقصة تدفع الفرد لیسلك باتجاه إشباعها في بیئة العمل، أما بیئة العمل فهي تتمثل في

مالمح مادیة كالتهویة، اإلضاءة، ساعات العمل، مالمح معنویة كالعالقات سواء مع الرؤساء، 

  ).2006:المطارنة(والمرؤوسین، والزمالء

  

  

  

  

 .القدرة على العمل× الرغبة في العمل = األداء في العمل 
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  :وأبعاد األداء الوظیفي عناصر :رابعا

  : عناصر األداء الوظیفي - 1

  :یتكون األداء من مجموعة من العناصر أهمها

وتشمل المعارف العامة، والمهارات الفنیة، والمهنیة والخلفیة العامة عن : المعرفة بمتطلبات الوظیفة -

  .الوظیفة والمجاالت المرتبطة بها

وتتمثل في مدى ما یدركه الفرد عن عمله الذي یقوم به وما یمتلكه من رغبة ومهارات : نوعیة العمل -

  .وبراعة وقدرة على التنظیم وتنفیذ العمـل دون الوقـوع فـي األخطاء

أي مقدار العمل الذي یستطیع الموظف إنجازه في الظروف العادیة للعمل، : كمیة العمل المنجز -

  .ومقدار سرعة هذا اإلنجاز

وتشمل الجدیة والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمـل مسئولیة العمل وٕانجاز : المثابرة والوثوق -

ف لإلرشاد والتوجیه من قبل األعمال في أوقاتها المحدد، ومدى حاجـة هـذا الموظـ

  .)34،ص2008عكاشة،(المشرفین

  : أبعاد األداء الوظیفي -  2

لمفهوم األداء،فال بد من تحلیل األبعاد التي یتضمنها هذا المفهوم،إذ  التعارفبعد عرض مجموعة 

یركز البعض على الجانب االقتصادي في األداء،بینما یركز البعض األخر على الجانب التنظیمي 

  : واالجتماعي وهذا من منطلق إن األداء مفهوم شامل،وتتمثل هذه األبعاد فیما یلي

ء التنظیمي اإلجراءات واآللیات التنظیمیة التي تعتمدها في المجال یقصد باألدا:البعد النظري –أ 

التنظیمي لتحقیق أهدافها،ومن ثم یكون لدى إدارة المؤسسة معاییر یتم قیاس فعالیة اإلجراءات التنظیمیة 

ة المعتمدة وأثرها على األداء في ضوءها، مع اإلشارة إلى أن هذا القیاس یتعلق مباشرة بالهیكلة التنظیمی

ولیس بالنتائج المتوقعة ذات الطبیعة االجتماعیة االقتصادیة، وهذا یعني انه بإمكان المؤسسة أن تصل 

إلى مستوى فعالیة أخر ناتج عن المعاییر االجتماعیة واالقتصادیة ویختلف عن النتائج المتعلق بالفعالیة 

  .)108،ص2013المحاسنة،(التنظیمیة 

تمدة في قیاس الفعالیة التنظیمیة تلعب دورا هاما في تقویم األداء ویستنتج مما سبقأن المعاییر المع

للمؤسسة وعي وٕادراك الصعوبات التنظیمیة في الوقت المناسب من خالل المؤشرات األولیة قبل أن یتم 

  .إدراكها من خالل أثرها االقتصادي
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لدى أفراد المؤسسة على  ویشیر البعد االجتماعي لألداء إلى مدى تحقیق الرضا: البعد االجتماعي –ب 

اختالف مستویاتهم، ألن مستوى رضا العاملین یعتبر مؤشرا على الوفاء األفراد لمؤسستهم خاصة إذا 

أوفت بحاجات العاملین فیها،وتتجلى أهمیة ودور هذا البعد في التأثیر السلبي الهتمام المؤسسة بالجانب 

د البشریة،إذ یؤثر ذلك وعلى المدى البعید سلبیا االقتصادي فقط وعلى حساب الجانب االجتماعي للموار 

على تحقیق المؤسسة ألهدافها،فقد أشار األدب الخاص باإلدارة إلى أن جودة اإلدارة في المؤسسة تعتمد 

على مدى االنسجام بین الفعالیة االقتصادیة والفعالیة االجتماعیة ومن هنا البد من االهتمام بالمناخ 

المؤسسة وبكل ماله عالقة بطبیعة العالقات االجتماعیة في المؤسسة؛  االجتماعي السائد داخل

 .)109،ص2013المحاسنة،(. الخ...كالصراعات واألزمات والخالفات 

  :تقییم األداء الوظیفي :خامسا

بغیة اإللمام بجمیع أبعاد عملیة التقییم یتم استعراض مجموعة من :ماهیة تقییم األداء الوظیفي - 1

  :التعاریف

تقییم األداء هو دراسة وتحلیل أداء العاملین لعملهم ومالحظـة سـلوكهم وتصرفاته أثناء : التعریف األول

العمل، وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءته بأعمالهم الحالیة،وأیضا للحكم على إمكانیات 

 .لوظیفة أخرىأو ترقیته  النمو والتقدم للفرد في المستقبل، وتحمله لمسؤولیات أكبر

  :یستخلص من التعریف السابق الخاصیتین التالیتین لعملیة التقییم

 .إن التقییم ینصب على أداء الفرد أو نتائج أعماله من ناحیة، وعلى سلوكه وتـصرفاته من ناحیة أخرى - 

على مدى إن التقییم یشتمل على الحكم على نجاح الفرد في وظیفته الحالیة من ناحیة، وعلى الحكم  -  

  .نجاحه وترقیته في المستقبل من ناحیة أخرى

تقییم األداء وه العملیة التي یتم بموجبها تقدیر جهود العاملین بشكل منصف وعادل، : التعریف الثاني

لتجري مكافأته بقدر ما یعملون وینتجون، وذلك باالستناد إلى معدال تیتم بموجبها مقارنة أدائهم بها لتحدید 

  ".في العمل الذي یعملون به مستوى كفاءته

  :أما هذا التعریف فیبرز الخاصیتین التالیتین لعملیة التقییم - 

عملیة التقییم هي عملیة یتم الحكم فیها بشكل موضوعي و دون تحیز على جهود العاملین، وبالتالي   - 

  .مكافأته بصفة عادلة على ما یعملون وینتجون

  .)14،ص2007-2006بعجي،(اء وأسس للمقارنةعملیة التقییم تخضع لمعاییر أد - 



ألداء الوظیفيل النظري اإلطار                                     الفصل الثالث  

 

 
49 

عملیة التقییم هي عملیة دوریة تجمع بین الرئیس المباشر ومرؤوسـیه حیث یتم فیها : التعریف الثالث

  .استعراض وتقییم النتائج المحققة، إضافة إلى التحاور حول التنمیة الفردیة والوظیفیة لشاغل الوظیفة

  :التالیةوأما هذا التعریف فیبرز الخصائص 

عملیة التقییم عملیة دوریة حیث أنها تتكرر غالبا مرة كل سنة، أو أقل من ذلك أو أكثـر حسب  - 

  .المؤسسة والوظیفة

تقوم هذه العملیة على تقییم أداء الفرد على مستوى وظیفته، ومقارنة نتـائج أداءه مـع األهداف  - 

  ).الخاضعین لعملیة التقییم(ومرؤوسـیه) بعملیة التقییمالقائم ( الموضوعة مسبقا من طرف الرئیس المباشر 

عملیة التقییم ال تكتفي بتحلیل الماضي بل تتعدى إلى االهتمام باآلفاق المـستقبلیة للفـرد سواء تعلق  - 

 ).تدریبه، ترقیتـه،تطـویر مساره الوظیفي (األمر بتنمیة مهارات الفرد ذاته أو بتنمیته الوظیفیة 

تقییم تقوم على االتصال والحوار بین الرئیس المباشر ومرؤوسیه، مما یـؤدي إلى تعزیز الثقة عملیة ال - 

  .بین الطرفین

عملیة التقییم هي الصفة النظامیة أو الرسمیة التي تعبر عن مكامن القوة ومكامن : التعریف الرابع

 .والقیام بهاالضعف في المساهمات التي یعطیها األفراد للوظائف التي كلفوا إنجازها 

  :أما هذا التعریف فیظهر الخاصیتین التالیتین

  .عملیة التقییم هي عملیة إداریة ذات طابع رسمي ونظامي - 

هي ایجابیة ال تسعى فقط إلى كشف العیوب في األداء فقط، إنما تهتم بنقاط القوة التـي یحققها الفرد  - 

في المستقبل، وهـذا طبعـا یسهم في تحقیق مصلحة الفرد في أداءه، مما یمكن الفرد من أداء عمله بفعالیة 

  .))16،15(ص.،ص2007-2006بعجي،(والمنظمة في آن واحد

وبناء على التعاریف السابقة یكمن القول بأن عملیة قیاس وتقییم األداء هي عملیة إداریـة منظمة 

وفق معاییر األداء والسلوك  ومستمرة، لقیاس وٕاصدار األحكام، وتقییم نتائج تحقیق أهداف أداء الموظف

المتعلقة بالعمل وكیفیة أداء الموظف سابقا وحالیا، وكیف یمكن جعل أدائه لواجبات وظیفته بكفاءة أعلى 

في المستقبل كما یحدد المواهب الكامنة لدى الموظف والتي في تمكنه من االرتقاء في سلم التدرج 

  .الوظیفي

  : أهداف عملیة تقییم األداء الوظیفي - 2

  :تسعى المنظمات من القیام بعملیة تقییم األداء لتحقیق عدة أهداف یمكن إبراز بعضها فیما یلي

توفیر معلومات أدائیة یستفید منها الفرد من جهة كتبصیر الفرد بمستوى أدائه حتى یقیم الصورة الذاتیة  - 

والمنظمة من جهة أخرى كتفعیل نشاطات المنظمة مثل في مصلحة الموارد البشریة فیما یتعلق 
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س في كافة فعالیات باألجور،الحوافز، والترقیات النقل من أجل الوصول إلى العدالة بالمعیار والمقیا

  .المصلحة

عملیة التقییم تكشف للرئیس قدرات ومواهب وٕامكانیات الموظفین وتكشف كذلك المهارات والخبرات التي  - 

  .یفتقرون لها مما یساعد على التعیین الصحیح أي الشخص المناسب في المكان المناسب

من تحقیق أهدافها ومراقبة هذه العوامل یسمح التقییم من اكتشاف العوامل التي تعوق المنظمة وتمنعها - 

تسمح لها من إعادة تعریفها لوظائفها، تغییر سیاساتها أو أسالیب تسییرها ومن تعدیل معلوماتها عن 

 األفراد

  ).38،ص2014- 2013بوالعیش،(العاملین بها

  .یمثل أهداف تقییم األداء): 01(جدول رقم

 الهدف من تقییم أداء الفرد 

 هداف إداریةأل تنمیة الفرد

تنمیة وتطویر األداء من خالل  حدد وعرف الهدف

توجیه الفرد وٕارشاده لما هو 

 .متوقع ومطلوب

 توفیر معلومات التخاذ قرارات متعلقة

 تعدیل هیكل األجور،: بـ

 .النقل،الترقیات، تخفیض قوة العمل

مقارنة األداء بمعاییر مقدرة  أسس ومعاییر المقارنة

معاییر أو (ألداء  مسبقل

 ).مستوى مطلق

 األداء النسبي للفرد بالمقارنة بزمالئه

 ).معیار نسبي(اآلخرین 

 تقدیر الفرد وترتیبه التقییم المستند على النتائج أسلوب التقییم

 تقدیري وحكمي یمارس دور المستشار دور المشرف

سجالت األفراد، الفرد، المشرف،  الفرد والمشرف توزیع المعلومات المتعلق بالتقییم

آخرین لمن لهم العالقة باإلجراءات 

 .اإلداریة التي تتخذ
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  ).274،ص2008حنفي،(:المصدر

  :أهمیة تقییم األداء الوظیفي  -  3

إن عملیة تقییم أداء العاملین عملیة ضروریة ال غنى عنها ألیة منظمة تسعى للتطور والتمییز في 

كثیرة في مجال إدارة الموارد البشریة مثل تثبیت العاملین في األداء ویترتب على تقییم األداء قرارات 

م أو رواتبهم، أو حتى االستغناء عنهم، فالعاملون عناصر تهالعمل، واستحقاقهم الترقیة، أو تنزیل درجا

م على القیام بالمهام المطلوبة اتهإنتاجیة ووسائل لتحقیق غایات تنظیمیة البد للتنظیم من التثبیت من قدر 

، وتعتبر عملیة تحلیل العمل األساس الذي تنطلق منه عملیة تقییم األداء، وتكمن أهمیة تقییم األداء منهم

في ارتباطه بالعدید من السیاسات وقرارات إدارة المنظمة وتأثیر تلك السیاسات أو القرارات على نتائج تقییم 

  :األداء ومنها

خالل عملیات التقییم تعد مدخال هاما إلعداد  تخطیط الموارد البشریة، فالمعلومات المتوفرة من - 

  .السجالت الواقعیة لتصنیف العمالة بالمنظمة

إعادة تشكیل البناء التنظیمي، إذ یمكن أن یعد تقییم األداء مرشدا أو دلیال إلعادة توزیع العمالة في  - 

في ضوء اإلمكانیات االت المناسبة مما یساعد على التحدید المستمر للهیكل التنظیمي لمجاألوقات وا

  .المتاحة من القوة العاملة

اء الخدمات ووضع العالوات والمكافآت التشجیعیة نهاتخاذ قرارات الزیادة في األجور والترقیات وإ  - 

  .والحوافز

الحكم على مدى فاعلیة االختیار، فقرار اختیار فرد وتعیینه في عمل معین یفترض أن أداء هذا الفرد  - 

  .مل أكثر فاعلیة من أداء أولئك الذین لم یقع علیهم االختیارالمختار لهذا الع

تعدیل سلوك واتجاهات األفراد عن طریق استخدام تقییم األداء كمعلومات مرتدة للفرد بصفة مستمرة،  - 

  .فتتیح له تعدیل سلوكه واتجاهاته أو اإلبقاء على السلوك الفعال

عادلة في رفع الروح المعنویة للعاملین بالمنظمة فشعور یؤدي تقییم األداء القائم على أسس موضوعیة و  - 

  .م مما یحفزهم في أداء عملهم بكفاءةتهالعاملین بموضوعیة التقییم وعدالته یساهم في رفع معنویا

منظومة تقییم األداء تؤدي إلى إشعار العاملین بالمسؤولیة، فإدراك العاملین بأن نتائج أعمالهم وسلوكهم  - 

 بودویوة(م یبذلون قصار جهدهم حتى ال یقعون تحت طائلة الجزاءنهییم رؤسائهم فإسیكون موضوع تق

  .))100،99(ص.،ص2017-2016؛زردوم،
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وهي مجموعة المحاور التي یتم إجراء التقییم على أساسها، وهذه : محاور تقییم األداء الوظیفي - 4

  :المحاور هي

العاملین، باالستناد إلى مدى قدرتهم على إنجـاز األعمال حیث یتم تقییم : محور معدالت األداء - أ 

  أنه غیر قـادر على توفیر حكـم مستقبلي على صالحیـة العاملین: ویؤخذ على هذا المحور. المحددة لهم

كمـا أنـه یخضع جمیع األعمال داخل المؤسسة لمعدالت أداء واحدة،مما یضفي على العاملین جوا من 

الكسل والجمود، وانـه یتجاهل بعض العوامـل عند تقییم األداء، مثل نوع سلطة الرئیس الملل والالمباالة و 

  .الموظفین مع تعاملـه للعمل،وطریقة المباشر

حیث االهتمام بدراسة بعض الصفات المحددة في العاملین الذیـن نسعى : محور الصفات الشخصیة - ب

یة الفرد وخصائصه،كالتعاون أو االلتزام أو لتقییمهم، وقد تكـون هذه الصفات متصلة مباشرة بشخص

المبادأة أو االنتماء أو الصدق، وقد تكون ذات صلة بالعمل، كقدرته على اإلنتاج، أو دقته في األداء، أو 

حرصه على مصلحة المؤسسة، أو قدرتـه علـى تحسین وسائل العمـل وأسالیبه، ومما یؤخذ على هذا 

صفات التي یفترض توافرها في الموظفین واختالف األهمیة النسبیة صعوبة تقدیم حصر كامل لل: المحور

  بین هـذه الصفات بعضها البعض، مـن حیث عالقتهـا بالعمل، إضافة إلى صعوبة قیاس معظم الصفات

  .وخاصة الصفات القیمة، ومن ثم تصبح عملیة التقییم ذاتیة

باألهداف، حیث تسعى المؤسسة إلى تحدید حیث یتم التركیز على أسلوب اإلدارة : الهادفیة محور -ج 

األهداف الخاصة بكل موظف، بنـاء على مشاركة معه ومع رئیسه، علـى أن تتم المساءلة على أساس 

مـدى تحقیقه لهـذه األهداف، وكذلك صعوبة قیاس عملیات اإلنجاز الخاصة بها، وربما یرجع ذلك إلى 

  .))87،86.(،ص2009-2008بوعطیط،(ددةصعوبة تحویل هذه األهداف إلى معاییر كمیة مح

حیث یتعدى التفاصیل الدقیقة، لیتم التركیز على مستوى الفعالیة العامـة لـدى : محور الفعالیة العامة - د 

العاملین، باعتبار الفعالیة تمثل الغایـة العلیا التي تنشدهـا إدارة المؤسسة، ومعنى ذلك أن هذا المحور 

المتعلقة بعملیة تقییم األداء إلى حد كبیر، ولكن ضمن نظرة إجمالیة  یسعى نحو جمع كافة العناصر

عامة، حیث یركز هذا المحور على مـدى فعالیة الموظـف في تحقیق األهداف الخاصة بوظیفته، ومدى 

عدم : فعالیة الموظف في تقدیم اآلراء والمقترحـات المتعلقة بتطویر المؤسسة، ویؤخذ على هذا المحور

الحكـم على بعض المسائل الفرعیة التي یبدو فیهـا الحكـم التفصیلي ضروریا، وبالرغم من  صالحیته في

هذا فان المحور یتالفى النقص الرئیسي في المحاور السابقة، وذلك بتركیزه على التقدیرات العامة،وعدم 

  .)87،ص2009- 2008بوعطیط،(حرصه علـى تقدیم تقدیرات تفصیلیة ونهائیة
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  : قییم األداء الوظیفيمعاییر ت – 5

األساس الذي ینسب إلیه الفرد، وبالتـالي Performance Standardsیقصد بمعاییر األداء 

، وأن تحدیـد هذه المعاییر أمر ومرضیا عتبر فیها األداء جیدییقارن به للحكم علیه أو هي المستویات التي 

فـي تعریـف العاملین بما مطلوب منهم ضروري لنجاح عملیة تقویم فیها األداء، حیث أنها تـساعد 

بخصوص تحقیق أهداف المنظمة، وتوجیه المدیرین إلى األمـور التي ینبغي أن ُتؤخذ بعین االعتبار 

لتطویر األداء، والبد أن تصاغ هذه المعاییر بمشاركة مما یساعد على رفع درجة أدائهم للعمل وٕاخالصهم 

نوعیته أن یكون دقیقا في التعبیـر عـن األداء المـراد قیاسه، للمنظمة ویشترط في المعیار ومهما كانت 

  :ویكون المعیار هكذا إذا تمیز بالخصائص اآلتیة

أي أن العوامل الداخلة في المقیاس یجب أن ُتعبر تلـك الخصائص التي Validity:صدق المقیاس  -أ 

 .یتطلبها أداء العمل بدون زیادة أو نقصان

یعني أن تكون نتائج أعمال الفرد من خالل المقیاس ثابتة عندما Reliability :ثبات المقیاس  - ب 

یكون أداؤه ثابتًا، أما عندما تختلف نتائج القیاس بـاختالف درجـات أو مستویات أداءه، إن ذلك لیس عیبًا 

 .فیه وٕانما حالة طبیعیة

االختالفات في مستویات  ونعني بها درجـة حـساسیة المقیـاس بإظهـارDiscrimination :التمییـز -ج 

 .األداء مهما كانت بسیطة فیمیز بین أداء الفرد أو مجموعة من األفراد

ونعني به وضوح المقیاس وٕامكانیة استخدامه من قبل Easiness :سهولة استخدام المقیاس  - د 

 .)39،ص2008عكاشة،(الرؤساء في العمل

 :طرق تقییم األداء الوظیفي -  6

سلوب المتبع في تقییم األداء في الماضي یعتمد بدرجة كبیرة على آراء كانت الطریقة أو األ

ومالحظات الرئیس المباشر ورأیه الشخصي في بعض الصفات التي تتوافر في العامل، أي أن التقییم 

  كائن یركز أو ینصب على صفات الشخص وخصائصه، مثل قدرته على أداء العمل المواظبة واالنتظام

ء العمل، وغیرها من الصفات والخصائص ولم یكن ینصب على اإلنتاجیة،ولقد تطورت التعاون مع زمال

  .أسالیب التقییم، حیث أصبح التقییم یركز على نتائج أداء العاملین ولیس على العاملین

 : الطرق التقلیدیة لتقییم األداء 1-  6

مجموعة من الصفات، مثل  تركز هذه الطریقة على تحدید:طریق تقییم ببحث الصفات أو الخصائص -

  التعاون مع الرؤساء والزمالء والمرؤوسین واالنتظار في مواعید العمل، والسرعة والدقة في أداء العمل

المبادرة واالنتظام، وتحمل المسؤولیة، والقدرة على حل المشكالت وغیرها من الصفات ویتم إعطاء وزن 
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إعطاء الفرد تقدیرا معین بحسب توفر كل صفة من لكل صفة من هذه الصفات، ویقم الرئیس المباشر ب

تلك الصفات في الفرد، ثم تجمع تلك التقدیرات، ویصبح ممثال للمستوى الذي یعتقد أنه یمثل مستوى أداء 

الفرد ورغم هذه الطریقة تتمیز بالبساطة والسهولة، إال أنه یعاب علیها افتقادها للناحیة الموضوعیة 

  .)44،43( ،ص2016- 2015ة،خیر (لشخصيواستنادها إلى التقدیر ا

وترمي هذه الطریقة إلى التخلص من التحیز الشخصي في عملیة التقییم  :طریقة التوزیع اإلجباري -

والمیل إلى إعطاء تقدیرات عالیة أو منخفضة لمعظم المرؤوسین لذلك تلتزم بعض المنشآت الرؤساء 

اشى مع لتوزیع التكراري العادي ویقضي هذا التوزیع بأن المباشرون توزیع تقدیراتهم على األفراد بما یتم

 : یكون التفاوت في القدرات بین األفـراد المجموعة اآلتیة بالنسب التالیة

 .من مجموعة األفراد تتوافر لدیهم قدرات بدرجة كبیرة جدا10 %

 .من مجموعة األفراد تتوافر لدیهم قدرات بدرجة كبیرة%  20

 .األفراد تتوافر لدیهم قدرات بدرجة متوسطةمن مجموعة %  40

 .من مجموعة األفراد تتوافر لدیهم قدرات بدرجة قلیلة%  20

 .من مجموعة األفراد تتوافر لدیهم قدرات بدرجة قلیلة جدا%  10

بدرجة 10%یلزم الرؤساء المباشرون بتوزیع تقدیرات على المرؤوسین وفقا للتوزیع السابق أي اختیار 

ولكن مـــن . بدرجة ضعیف جدا10%بدرجةضعیف،20%بدرجة مقبـــــــــــول، 40%بدرجة جید،%20امتیاز،

  .)387،ص2002عبد الباقي،(الواضح أن هذه الطریقة ال تصلح في حالة وجود عدد قلیل من المرؤوسین

ترتیبا تنازلیا وتمثل هذه الطریقة في قیام الرئیس بترتیب مجموعة المرؤوسین : طریقة الترتیب العـــــام -

وفقا األداء العامل ألداء، ولیس بناء یعطى على مجموعة الخصائص أو الصفات الشخصیة، وهذا یعني 

أن األساس هنا هو مالحظة فاعلیة العمل الكلي لكل مرؤوسین حیث یعطى تقدیرا واحدا ألداء 

ضا عدم الموضوعیة ضعیف، متوسط، جید، ممتاز، ویعاب على هذه الطریقة أی: المرؤوسیــــن، مثل

واعتمادها على التقدیر الشخصي، كما أن هذه الطریقة ال تهتم بخصائص أو عوامل محددة في أداء 

الفرد، ولكنها تقـــــــوم بتقییمه ككل، كما یؤخذ على هذه الطریقة أیضا أنها ال تسمح بمقارنة العاملین في 

ا كان أفضل فرد في أحد المجموعات، مساویا مجموعات مختلفة حیث ال تتوافر أساس واضح لبیان ما إذ

 .ألفضل في مجموعة أخرى، أو أحسن أو أضعف منه

  وهي تشبه الطریقة السابقة، وتعرف أحیانا بمقارنة األزواج من العاملین:طریقة المقارنة بین العاملین -

تناسب هذه الطریقة حیث یقوم الرئیس بمقارنة كل فرد في المجموعة، مع كل فرد من األفراد الباقین، و 

لطول الوقت الذي تستغرقه من  المجموعات الصغیرة، حیث تقل فعالیتها كلما زاد عدد أعضاء المجموعة

ناحیة ولصعوبة المقارنة من ناحیة أخرى، وهذه الطریقة ال تخدم أغراضا أخرى، مثل أغراض الترقیة 
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من استخدامها على اختیار فاعلیة والنقل والتدریب، لعدم توافر أسس المقارنة، قد یقتصر الغرض 

 .)388،ص2002عبد الباقي،( .سیاسات االختیار والتعیین

الحكم مطلق فیها للمقیم وهذا ما یترتب علیه أخطاء عامة یقع فیها  :ویالحظ على الطرق السابقة

كن عزل المقیمون عند التقییم الشخصي ألداء األفراد، ألن المقیم إنسان معرض للخطأ في أي وقت وال یم

  .ذاتیة في عمله كمقیم أو أي عمل آخر

 :الطرق الحدیثة في التقییم 2 -  6

نظرا لالنتقادات التي وجهت إلى الطرق التقییم التقلیدیة المذكورة سلفا، فقد توصل رجال الفكر 

  :اإلداري إلى مجموعة من الطرق الحدیثة التي تتفادى هذه العیوب أو تقلل منها ومن الطرق نذكر

وهي طریقة تقوم على عدد من العبارات التي تصف أداء العمل، حیث هذه : طریقة االختیار اإلجباري -

العبارات في مجموعات عادة ما تكون عبارات ثنائیة تعبر عن نواحي إیجابیة أو سلبیة توفر المعاییر 

جموعة العبارة التي یرى الموضوعیة ذات العالقة المباشرة بالعمل، ویختار القائم بعملیة التقییم من كل م

أنها تنطبق على أداء الفرد الذي یقوم بتقییمه، ثم تقوم جهة أخرى محایدة لها شفرة خاصة بتقییم العبارات 

 :تمتاز هذه الطریقة بقلة التحیز من جانب القائم بعملیة التقییم، لكنها تتسم بصعوبات أهمها.بعملیة التقییم

  صعوبة المحافظة على سریة الشفرة. 

  صعوبة تصمیم العبارات المستخدمة كمعاییر لألداء علما وان العبارات من هذا النوع تحتاج إلى 

 .خبرات كبیرة

ویضاف إلى ذلك عدم صالحیة هذه الطریقة في معاونة المرؤوسین على التغلب على نواحي القصور 

 ).46،45(،ص2016- 2015مسكین،(في أدائهم وتطور قدراتهـــم بمعرفة الرئیس

وتكون من خالل رصد األحداث الحرجة، وهي تلك األحداث الهامة الغیر : طریقة األحداث الحرجة -

متكررة في أداة كل فرد قد یكون بعضها إیجابیا وبعضها اآلخر سلبیا، ومن خالل ضبطها وتحلیلها 

من الوقائع  إن األساس في هذه الطریقة هو تجمیع عدد. تتضح الصورة العامة عن األداء الكلي للفــرد

التي تسبب في نجاح أو فشل العمل ویطلب مــــــن الرئیس المبــــاشر أن یالحظ أداء المرؤوسین، ویقرر ما 

  .)388،ص2002عبد الباقي،(إذا كان أي من الوقائع تحدث منهم أثنـــــــــاء أدائهم لعملهم

األفراد أثناء العمل بعد هذا، ویتم اكتشاف مثل هذه الحوادث الجوهریة من خالل دراسة سلوك 

ذلك ترتب مثل هذه األحداث المجمعة حسب تكرارها أو أهمیتها ثم تعطى أوزان لكل منها، بحیث تكون 

أساس لعملیة التقدیر، وفي بعض األحداث المجمعة حسب تكرارها أو أهمیتها ثم تعطى أوزان لكل منا 
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م هذه الوقائع المسجلة إلى خصائص أو بحیث تكون أساسا لعملیة التقدیر، وبعض األحیان قد تترج

سمات معینة مثل المقدرة التعلیمیة االعتمادیة، القدرة على العمل، المسؤولیة 

 .))426،426ص.،ص2006مرسي،(إلخ......والمبادأة

ولعل أهم ممیزات هذه الطریقة تركیزها على تقییم أداة العامل، واالعتماد على الوقائع 

طرق التقلیدیة التي كانت على السمات الشخصیة لألفراد، كما تتفادى هذه بخالف ال الموضوعیة، وذلك

الطریقة االعتماد على ذاكرة الرئیس، والتي تتأثر غالبا باألحداث القریبة حیث یقضي هذا البرنامج 

بتسجیل الوثائق فور حدوثها، كما أنها من ناحیة أخرى تتضمن الجوانب اإلیجابیة في سلوك وتصرفات 

مما یساعد الرئیس على استخدام األسالیب المرتبطة بتدعیم نواحي القوة، وتوجیه الفرد لتفادي نقاط الفرد، 

 .الضعف

والتي تقوم على أساس قیام كل فرد جماعة العمل، بتقییم كل من أعضاء :طریقة التقییم المشتركــــة -

وعلى ذلك فإن تقییم الفرد بعرفة  الجماعة بطریقة االقتراع السري، وبدون أي اعتبــار للمركز اإلداري،

  :)47،ص2016-2015مسكین،(زمالئه ورؤسائه ومرؤوسیه، وتتمیز هذه الطریقة بالخصائص التالیة

 اشتراك الرؤســــاء والمرؤوسین والزمالء في عملیة التقییم. 

 تعرف القائمین بعملیة التقییم في اختیار وتحدید الصفات موضوع التقییم. 

  على نتائج عملیة التقییم، واإلفـــــــــــــــــــادة منهاتعرف كل مشترك. 

 رقابة المشتركین في التقییم على األغراض التي تستعمل فیها نتائج التقییم. 

حیث تهتم جمیع الطرق السابقة بتقییم أداء العاملین : طریقة األداء باستخدام أسلوب اإلدارة باألهداف -

دارة باألهداف فیتجه إلى االهتمام بأداء المستقبل، إلى جانب األداء في في فترات سابقة، أما أسلوب اإل

الماضي ویتم ذلك من خالل مشاركته كل من الرئیس والمرؤوسین في تحدید األهداف والواجبات التي 

نجزه خـــالل فترة زمنیــــة سیقوم المرؤوسین بتحقیقها وقیام المرؤوس بالتقییم لنفســــــــــــــه، على ضوء مـــــــــــــــــــا أ

معینــــــــــــــــة والتعرف على نواحي القصور، وكیفیــــــــــــــــة مواجهتها، تمهیدا لالتفاق مع الرئیس على برامج 

 .)48،ص2016-2015مسكین،(جدیدة یتضمن أهدافا أخرى وواجبات محددة لفترة أخرى مقبلــــــــــة

  :لإلدارة باألهداف وبصفة خاصة في مجال تقییم األداء مایلي ومن أهم المقومات األساسیة

 المشاركـة الجماعیة بین المشرف والمرؤوس في وضع المهــــام األساسیة ومجاالت مسؤولیة عمل الفــرد.   

  یضع الفرد بنفسه أهداف األداء قصیرة األجل بالتعاون مع رئیسه، أما دور الرئیس فهو توجیه عملیة

 .وذلك من اجل ضمان ارتباط هذه األهداف فاألهداف واحتیاجات التنظیم المختلفةوضع األهداف 
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  موافقة األطراف المعنیة المشرف والمرؤوس بین الحین واألخر لتقییم مدى تحقیق األهداف السابق

  .تحدیدها وفي أثناء هذه االجتماعات یتم وضع أو تعدیل أهداف خاصة بالفترات القادمة

 األهداف یلعب المشرف دورا كبیرا في مساعدة مرؤوسیه، فهو یحاول یومیا مساعدة في ظل اإلدارة ب

مرؤوسیه في تحقیق األهداف الموضوعیة، انه ینصح ویوجه لتجنب المشاكل التي تعوق التنفیذ، ومن 

ثم یزداد دوره في مساعدة المرؤوس على تحقیق األهداف أكثر من دوره في الحكم على األداء 

 .المحقق

 ز عملیة التقییم على اإلنجازات المحققة السیما السمات والممیزات الشخصیة ویعتبر مدخل اإلدارة ترتك

باألهداف والذي یعتمد على المشاركة الجماعیة في وضع األهداف من المدخل المالئمة للعاملین في 

بح من الممكن على الوظائف الفنیة، المهنیة، الوظائف اإلشرافیة واإلداریة فبالنسبة لهذه الوظائف یص

الفرد المساهمة في وضع أهداف عمله، معالجة المشروعات الجدیدة، التوصل إلى طرق جدیدة لحل 

  434،433(ص.،ص2006المرسي،(المشاكل

  

  

   



ألداء الوظیفيل النظري اإلطار                                     الفصل الثالث  

 

 
58 

  

  :خالصة

إن األداء وتقییم األداء واسع لیس من السهل اإلحاطة بكافة جوانبه في بحث صغیر والتقییم ذاته 

فمن نتائج التقییم نستطیع التعرف على مشكالت القوى العاملة، ومستوى األداء هو وسیلة، ولیس غایة 

واالنجاز وعلى نقاط القوة والضعف لتعمل المؤسسة على التخلص والتقلیل منهم، من خالل برامج تكوین 

 وتطویر من خالل المراقبة واإلشراف وٕاصدار التعلیمات األنظمة التي تساعد على تطویر وتحسین األداء

وتقییم األداء یجب أن یرتكز على معاییر واضحة ومفهومة، ویكون له مرجعین من خالل العمل 

المؤسسي والتوثیق لإلجراءات والقوانین والتعلیمات ولوائح العمل ومراجعة وتوزیع األدوار وتحدید 

قیق الكفایة المسؤولیات الفعالة بین الرئیس والمرؤوس لمزید من التعاون والتنسیق والعمل كفریق لتح

اإلنتاجیة، وفي ظروف عمل مواتیة تهیئ للموظف ظروف عمل تساعده على تحقیق أعلى معدالت 

  .االنجاز الكمي والنوعي
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 .المنهجیة اإلجراءات: أوال

 :تمهید

ألهداف الدراسة وللتعرف على دور كل من القدرات الفردیة وأنظمة وٕاجراءات العمل  منا لتحقیقسعیا 

ونمط القیادة تحقیق األداء المتمیز لألفراد لإلدارة االلكترونیة في تحسین العمل المهني، تم تحلیل إجابات 

ة وتحلیلها أفراد عینة الدراسة، وهذا الفصل یتناول عرض البیانات التي تم جمعها من عینة الدراس

  :فیما یليوتفسیرها 

  :مجاالت الدراسة - 1

  .ر بسكرةضجامعة محمد خی:المجال المكاني- 1- 1

  .م1984 سنة خیضر محمد جامعة تأسست :التأسیس تاریخ

 .الجزائر – بسكرة :الموقع

  :الجامعة عن نبذة

 )1992 – 1984( المعاهد مرحلة :األولى المرحلة

  :كانت المعاهد الوطنیة تتمتع باستقاللیة إداریة، بیداغوجیة ومالیة وتتكفل هیئة مركزیة بالتنسیق بینها

  1984/08/18المؤرخ في  84- 254المرسوم (الوطني للري المعهد.(  

  1984/08/05المؤرخ في  84- 253المرسوم رقم (المعهد الوطني للهندسة المعماریة.(  

  1986/08/1المؤرخ في  86- 169المرسوم رقم (المعهد الوطني للكهرباء التقنیة  

  )1998 – 1992( الجامعي المركز مرحلة :الثانیة المرحلة

  1992/07/07في  92-295ذه المعاهد إلى مركز جامعي بمقتضى المرسوم رقم تحولت ه

  :تم فتح معاهد أخرى 1992منذ عام 

 معهد العلوم الدقیقة.  

 معهد العلوم االقتصادیة.  

 معهد األدب العربي.  

 معهد الهندسة المدنیة.  

 معهد اإللكترونیك.  

 معهد علم االجتماع. 
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  )هذا یومنا إلى – 1998( الجامعة مرحلة :الثالثة المرحلة

تحول المركز الجامعي إلى جامع  1998/07/07المؤرخ في  98- 219بصدور المرسوم رقم 

المعدل للمرسوم  04- 255صدور المرسوم التنفیذي رقم  2004/08/24تم في . تضم ثالث كلیات

حیث والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل ب 1998/07/07المؤرخ في  98-219التنفیذي رقم 

  :أصبحت الجامعة تتكون من ست كلیات

 كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة والحیاة. 

  اوالتكنولوجیكلیة العلوم. 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.  

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.  

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر.  

 كلیة اآلداب واللغات.  

  وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیةمعهد علوم  

  .ولقد تم اختیار كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة كمیدان إلجراء الدراسة

 09-09أنشئت كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة بجامعة محمد خیذر بمقتضى مرسوم التنفیذي رقم - 

و یتمم لمرسوم التنفیذي رقم  و یعدل. 2009فبرایر  17الموافق لي  1430صفر عام 21المؤرخ في 

المتضمن إنشاء جامعة  1998یولیو سنة  7الموافق لي  1419ربیع األول  13المؤرخ في  219- 98

  .محمد خیذر بسكرة ومقر الكلیة القطب الجامعي شتمة بسكرة 

یة و و تتضمن ثالث أقسام و هي قسم العلوم االجتماعیة و قسم العلوم اإلنسانیة و قسم التربیة البدن- 

  .الریاضیة تحتوي على الهیكل إداري  والبیداغوجیي هام یساعد على حسن السیر لها 
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.یمثل الهیكل التنظیمي لكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة): 04(الشكل رقم   

، وهو 2021ماي  06إلى غایة  2021أفریل  26بدأت الدراسة المیدانیة منذ :لزمانيا المجال 2- 1

بالذهاب إلى مصلحة الموظفین وطلبت عدد العمال  آخر استمارة استبیان، أوال قمتتاریخ استرجاع 

اإلداریین، وقمن في مرحلة ثانیة بطبع عدد االستمارات حسب عدد المبحوثین العمال اإلداریین، والذین 

ووزعت علیهم یشكلون عینة دراستنا هذه، وانتقلت مباشرة في الیوم الموالي إلى مكاتب العمال اإلداریین 

  .االستمارات، وقمت في الیوم الموالي لتوزیعها

قبل الشروع في أي دراسة میدانیة البد من تحدید مجتمع البحث بدقة، وفي دراستنا  :المجال البشري 3- 1

هذه یتكون مجتمع بحثنا من مجموع العمال اإلداریین بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، والذي قدر 

  .عامال إداریا 54عددهم بـــ
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  :المنهج المستخدم في الدراسة - 2

إن منهج الدراسة یعتمد اختیاره على موضوع البحث المدروس، وتماشیا مع دراستنا هذه لتحقیق 

على تساؤالتها، والكشف عن دور اإلدارة االلكترونیة في تحسین األداء الوظیفي استخدمنا  واإلجابةأهدافها 

  .ج المناسب لدراستنا هذهالمنهج الوصفي، كونه المنه

إنه منهج یعتمد على دراسة واقع الظاهرة ویصفها بدقة ثم یعبر عنها كمیا وكیفیا، فالمنهج الوصفي 

یهتم بوصف الظاهرة كما هي في الواقع، من خالل جمع المعلومات الكافیة عنها، ثم یحاول معرفة 

  .ل على نتائج علمیة دقیقةالعالقة الموجودة بینها وبین الظواهر األخرى، بغرض الحصو 

،نتیجة توفر أدوات  كان المنهج الوصفي ومازال مرتبطا بدراسة المشكالت المتعلقة بالروافد اإلنسانیة     

البحث كاالستبیان والمقابلة والمالحظة،فضال عن استخدامه في مجاالت الوصف للظواهر الفیزیائیة 

 یتوقف الباحث عند الوصف وٕانما یعمل على الوصول ال والطبیعیة ومن بین إطارات المنهج الوصفي أن

  ).15،ص2012فریدریك معتوق،(إلى استنتاجات تسهم في التطور والتغیر نحو األفضل

المنهج الذي یعنى بالدراسات التي تهتم بجمع وتلخیص الحقائق :"ویعرف المنهج الوصفي كذلك بأنه

ن األشیاء أو قطاعات من الظروف أو سلسلة المرتبطة بطبیعة جماعة من الناس أو وضعهم أو عدد م

من األحداث أو منظومة فكریة أو أي نوع آخر من الظواهر أو القضایا أو الموضوعات التي یمكن أن 

  )07،ص2006عزیز داوود،(یرغب الباحث في دراستها 

فهو طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة    

  )168،ص2004بلقاسم سالطنیة؛حسان الجیالني،( وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة الدقیقة

  تم استخدام عینة المسح الشامل :  عینة الدراسة -3

  :األدوات المستخدمة في الدراسة -4

وهي ما یستعمله الباحث كمرتكزات لتعمیم الظاهرة السوسیولوجیة المدروسة والسعي وراء وضعها في      

أطرها الموضوعیة الالئقة بها والتي من خاللها اعتمد على جملة من األدوات المنهجیة للتسلح بها ألجل 

 :خوض الدراسة المیدانیة، نبرزها في هذه التقنیات كاآلتي

  :الستبیاناستمارة ا 1- 4
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وهي شكل من أشكال البحث یستخدم فیه مجموعة من األسئلة حول موضوع معین وعادة ما 

یستخدم االستبیان عندما یكون المجیب متعلما حیث یطلب منه أن یكتب بنفسه اإلجابة على هذه 

غیث (.نیابة عنه إجاباتهاألسئلة،وقد تستخدم أیضا في حالة المجیب غیر المتعلم، حیث یقوم بتدوین 

  )426،ص2012عاطف،

الوظیفي بتقنیة استبیان حیث  األداءااللكترونیة في تحسین  اإلدارةلقد استخدمنا في دراستنا لموضوع دور 

 األساتذةالسابقة واستنادا إلى توضیحات وتوجیهات  عدد الدراساتسؤاال، بناء على  25احتوت على 

، قمنا بإجراء التعدیالت لتخرج )األداء الوظیفي والعمل المهني(وباالعتماد على مؤشرات متغیرات الدراسة 

سؤاال، تنوعت بین أسئلة مغلقة ومفتوحة، صیغت وفق  28االستمارة في صورتها النهائیة، مشتملة على 

  .فرضیات الدراسة وتساؤالتها

  .نات المتعلقة بخصائص العینةویشمل البیا: محور خاص بالبیانات الشخصیة

  .یوضح مدى قیام اإلدارة الجامعیة بتطبیق اإلدارة االلكترونیة:المحور األول

  .یوضح مدى قیام اإلدارة اإللكترونیة برفع جودة أداء العامل :المحور الثاني

  .یوضح أثر اإلدارة االلكترونیة على األداء الوظیفي للعامل :المحور الثالث

استمارات، لتصبح االستمارات القابلة للتفریغ والتفسیر  04استمارة، ألغیت منها  54قد وزعنا ولإلشارة     

  .استمارة 50=04- 54: استمارة وفق العملیة التالیة 50والتحلیل 
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  .عرض النتائج وتحلیلها ومناقشة وتفسیر نتائج الفرضیات الجزئیة والفرضیة العامة: ثانیا

  .البیانات الشخصیة: محور -

  .یمثل جنس المبحوثین): 02(الجدول رقم

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 46 23 ذكر

 54 27 أنثى

 100 50 المجموع

للعینة، بینما عدد  اإلجماليمن العدد  23من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن عدد الذكور 

  . %54 اإلناثبینما  %46، حیث شكل الذكور نسبة 27 اإلناث

  54%یتضح لنا؛ أن نسبة اإلناث اللواتي یعملن داخل المؤسسة الجامعیة من عینتنا هي ومنه

وتفسیر ذلك هو أن فئة اإلناث هي الفئة ،%46وهي نسبة أكبر من نسبة الذكور، والذین بلغت نسبتهم 

الطاغیة في مجال العمل بالمؤسسة الجامعیة باإلدارة، وهي خاصیة تتصف بها معظم اإلدارات الجزائریة 

خاصة في السنوات األخیرة، فالمؤسسة الجامعیة مكان مناسب لعمل اإلناث خاصة في اإلدارة، فهن 

مهام التي توكل إلیهن، كما طبیعة المؤسسة الجامعیة تستقطب قادرات على التأقلم مع مختلف األنشطة وال

استكمال  وٕامكانیة، )حافالت نقل الطلبة(أكثر من الذكور، خاصة مع توفر وسیلة النقل  اإلناثفئة 

والعدید من التسهیالت، التي تجعل من الجامعة مكان تحلم  اإلداريالدراسات العلیا مع استئناف العمل 

  .بالعمل به اإلناثالعدید من 
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  دائرة تمثل توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 05(شكل رقم 

  .یمثل سن المبحوثین): 03(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار االحتماالت

20 – 29 7 14 

30 – 39 19 38 

40 – 49 20 40 

 8 4 وأكثر 50

 100 50 المجموع

ة بأفراد فقط من عینتنا بنس 7كان فیها  29- 20العمریة كقراءة حرفیة للجدول أعاله نجد أن الفئة 

، بینما كان عدد األفراد %38مفردة بنسبة  19الذین ینتمون إلیها  اإلفرادكان عدد  39-30، وفئة 14%

 مفردات 04فأكثر إلى  50، وأخیرا لم تشكل فئة %40مفردة بنسبة  20، 49- 40في الفئة العمریة 

وتلتها الفئة العمریة  %40الفئة األعلى بنسبة  49- 40الفئة العمریة ، ومنه، فقد شكلت %40بنسبة 

 1 %8و %14فأكثر أقل االحتماالت بنسبتي  50و 29- 20، بینما شكلت الفئتین %38بنسبة  39- 30

  .على التوالي

46%

54%

ذكر

أنثى 
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ن هذا التفاوت في النسب له داللة، صحیح أن المؤسسة الجامعیة تعتمد على فئة الشباب في إ

ألهدافها، نظرا لما تتصف به الفئة من حیویة ونشاط وقدرة على األداء الجید والمتمیز للعمل، تحقیقها 

وهذا بعد استكمال الدراسة الجامعیة والحصول على شهادة جامعیة، إال أن الفئة العمریة الطاغیة هي فئة 

منذ سنوات  إلدارةاوهي فئة العمال الذین تولوا مناصبهم %40بنسبة  49- 40تتراوح أعمارهم ما بین 

بنسبة قریبة  39- 30طویلة، ویعملون بها بشكل دائم، كما شكلت نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بین 

نسبة عالیة من العمال اإلداریین، والتي تشكل خرجي الجامعة في مختلف  %38جدا قدرت بـ

  .التخصصات

  

  .أعمدة تمثل الفئة العمریة للمبحوثین): 06(شكل رقم 

  .یمثل المستوى الدراسي للمبحوثین): 04(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار االحتماالت

 28 14 ثانوي

 70 35 جامعي

 2 1 دراسات علیا

 100 50 المجموع

منهم ویشكلون  35، أما %28من أفراد عینتنا مستواهم ثانوي بنسبة  14یتضح من الجدول أن 

  .%2جامعي، بینما مفردة واحدة مستواه دراسات علیا بنسبة من اإلداریین مستواهم %70نسبة 
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مستواهم 28 %تلیها ما نسبته ،%70الذین مستواهم جامعي أكبر نسبة بــ اإلداریینشكلت نسبة 

  . لدیهم شهادة دراسات علیا %2ثانوي، وفئة قلیلة جدا بنسبة 

إن المؤسسة الجامعیة وظفت نسبا معتبرة من خریجي الجامعات،الذین تتوافق تخصصاتهم مع 

متطلبات الوظیفة التي یشغلونها، وذلك ألنها في حاجة إلى مستخدمین ذوي مستوى تعلیمي جامعي أي 

ى تلبیة ذوي كفاءة علمیة للقیام بمختلف األعمال اإلداریة والتسییریة، باإلضافة إلى ضرورة قدرتهم عل

استخدام الوسائل التكنولوجیة  واتقىنهممختلف احتیاجات وظائفهم بدقة وسهولة ومهارة وكفاءة عالیة، 

  .الحدیثة

  

  .دائرة تمثل المستوى الدراسي للمبحوثین): 07(شكل رقم 

  . یمثل مناسبة التخصص مع طبیعة العمل): 05(جدول رقم 

 % التكرار االحتماالت

 78 39 نعم

 21 11 ال

 100 50 المجموع

 %21، و %78من المبحوثین قد أجابوا بنعم بنسبة  39كقراءة حرفیة للجدول أعاله، نالحظ أن 

  .11من المبحوثین قد أجابوا بال وعددهم 

28%

70%

2%

ثانوي

جامعي 

دراسات علیا 
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یبین الجدول أعاله، مناسبة التخصص المدروس لطبیعة العمل لیتضح من الجدول أن ما نسبته 

 39تخصصهم مع طبیعة العمل الموكل إلیهم، وقدر عددهم بـمن العاملین یؤكدون على تناسب 78%

، أن العمل الموكل إلیهم الیتناسب مع العاملینمن %28عامل بنسبة  11عامل، في حین أجاب 

تخصصهم، وتفسیر ذلك هو أن المؤسسة الجامعیة تتمیز بتنوع المهام واألنشطة التي تؤدى داخلها، 

التسییر الجید لها، هذا مع وجود  عمال اإلداریة، وضمانمعینة من أجل سیر األوتتطلب تخصصات 

ال یتناسب تخصصها مع الوظیفة التي یشغلونها، خاصة %21قدرت بــ اإلداریینبها م العمال  ألسنسبة 

، اإلداراتفي الجامعة كغیرها من  اإلدارةمع التغیر التكنولوجي الذي مس  اإلدارةالعمال القدماء، فقد تغیر 

  .مال التنقل بین مختلف التخصصات حسب الحاجة إلیهوفرض على الع

  

  .دائرة تمثل تناسب التخصص مع طبیعة العمل):08(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

79%

21%

نعم

ال
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  .یمثل التخصصات الدراسیة للعینة): 06(جدول رقم 

العینة أن تخصصهم هو اقتصاد من أفراد  6یبین الجدول أعاله التخصص المدروس، حیث نالحظ أن 

مفردة من تخصص قانون إداري  19، في حین نرى أن أكبر عدد من اإلفراد العینة %12ومالیة بنسبة 

من أفراد  3، و%26من أفراد العینة من تخصص علم اجتماع التنظیم بنسبة  13، بینما %38بنسبة 

العینة في بعض التخصصات كاتصال ، في حین تماثلت أفراد %6تخصص مكتبات بنسبة من العینة 

  .%4في كل تخصص بنسبة ) 2(وعالقات عامة وتسیر عمومي بمفردتین 

  معامالت إحصائیة                 

 التخصص الدراسي 

 % التكرارات

  

  

  

 جامعي

 12 6 اقتصاد ومالیة 

 38 19 إداري قانون

 26 13 علم اجتماع التنظیم 

 4 2 اتصال وعالقات عامة 

 4 2 تسییر عمومي 

 6 3 مكتبات

 2 1 آداب ولغات

 2 1 علم النفس التنظیم 

 2 1 شعبة آداب ثانوي

 4 2 شعبة علوم 

   100 المجموع 
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لكل تخصص،  1وتماثل أیضا كل من تخصص آداب ولغات وعلم النفس التنظیم بمفردة واحدة 

، وشعبة العلوم %2بنسبة 1، في حین نجد شعبة األدب للمستوى الثانوي بمفردة واحدة %2بنسبة 

  .%4بنسبة  2دتین بمفر 

ومنه یمكن القول؛أن معظم اإلداریین هم من ذوي التخصصات التي تناسب المهام اإلداریة في 

، ومالیة وعلم اجتماع تنظیم إداريالمؤسسة الجامعیة،من ذوي الشهادات الجامعیة في تخصص قانون 

جهة أخرى، في حین یتطلب اإلدارة االلكترونیة من  جهة وتسییرمن  اإلداريوعمل، لتمكنهم من العمل 

  ، بالنسبة للعمال من اإلداریةواستخدام التكنولوجیا في المعامالت  اإلدارياألمر دورات تدریبیة على العمل 

  .ت األخرى كاآلداب واللغات وغیرهااأصحاب التخصص

  

  

  یمثل التخصصات الدراسیة للعینة):09(الشكل رقم 
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  یمثل الخبرة المهنیة): 07(جدول رقم 

  

برتهم المهنیة أقل من خمس خمن أفراد عینتنا  20: یتضح من الجدول أعاله الممثل للخبرة المهنیة أن

 10-5العینة فخبرتهم المهنیة ما بین من أفراد %70منهم ویشكلون نسبة  23، أما %40سنوات بنسبة 

  .%14سنوات ویشكلون نسبة  10من أفراد العینة ذوي خبرة أكثر من  7في حین سنوات،

وأقل فئة؛ فئة  %46بنسبة مئویة  23سنوات خبرة بعدد  10-05ومنه، فقد شكلت أعلى فئة من 

  .%14عمال بنسبة  07سنوات خبرة ب 10أكثر من 

العمال هم من فئة الشباب وهذا ما سبق وتأكدنا منه في الجدول وتفسیر ذلك هو أن أغلب 

  .سنة 49- 39سنة و 29- 20، في الفئتین الذین تتراوح أعمارها ما بین 03رقم

  

  .ةدائرة تمثل الخبرة المهنی):10(الشكل رقم 

40%

46%

14%

سنوات  5اقل من 

  10 - 5من 

10اكثر من 

 %النسبة المئویة  التكرار االحتماالت

 40 20 سنوات 5أقل من 

 46 23 10-  5من 

 14 7 10أكثر من 

 100 50 المجموع
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  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة األولى -1

  .االلكترونیة قیام اإلدارة الجامعیة بتطبیق اإلدارة: األول المحور

  .اإلدارةیمثل وسائل االتصال المستخدمة في ): 08(الجدول رقم 

 وسائل االتصال المستخدمة التكرارات %النسبة المئویة 

 الحاسوب 50 21.73

 الهاتف 50 21.73

 الفاكس 34 14.78

 طابعة 50 21.73

 ماسح ضوئي 24 10.43

 كامیرات مراقبة 3 1.30

 البرید االلكتروني   17 7.39

 أخرى 2 0.86

 المجموع 230 100

  .یمثل مجموع التكرارات ولیس عدد المبحوثین 230العدد  :مالحظة

 50یمثل الجدول أعاله مجموعة وسائل االتصال المستخدمة في العمل، فنرى عدد الحواسیب 

حین نرى أن عدد جهاز ، في %21.73وبنفس النسبة  50ویلیه الهاتف بنفس التكرار % 21.73بنسبة 

، أما الماسح الضوئي فعدده % 21.73بنسبة  50، أما الطابعة فعددها %14.78بنسبة   34الفاكس 

، أما استخدام البرید  1.30فقط بنسبة  03، في حین كانت الكامیرات الرقمیة  10.43تكرار بنسبة  24

  %.0.86بنسبة  2ر ،ووسائل أخرى بتكرا%7.39تكرارا بنسبة  17االلكتروني فقد شكل 
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، التي ال غنى ألي %21.73وعلیه یمكننا القول،أن أكبر وسیلة لالتصال كانت الحواسیب بنسبة         

عنها، سواء كانت عمومیة أو خاصة، ومعها الطابعة التي تعد من أهم ملحقات الحاسوب والهاتف  إدارة

  .الذي ال غنى عنه بنفس النسبة

تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي، من  اإلداراتالجامعیة كغیرها من ومنه، فاإلدارة في المؤسسة 

خالل توفیر جمیع الوسائل االلكترونیة الحدیثة من حواسیب وطابعات وهواتف وماسحات ضوئیة وغیرها 

  .تكنولوجیة حدیثة إدارة اإلدارةوالتي تجعل من 

  

 

  .ستخدمة في االدارةأعمدة تمثل مجموع الوسائل التكنولوجیة الم):11(الشكل رقم 

 .الجامعیة باالنترنت اإلدارةیمثل تزوید مكاتب ): 09(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار االحتماالت

 72 36 نعم

 28 14 ال

 100 50 المجموع

  %72بنسبة  36بنعم  اإلجاباتیمثل الجدول أعاله تزوید الحواسیب بشبكة االنترنت، وكانت 

  .%28إجابة بنسبة  14في حین شكلت اإلجابات بال 

21,73 21,73

14,78

21,73

10,43

1,3

7,39
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وعلیه، فقد شكلت أعلى نسبة من اإلجابات بنعم حیث تؤكد تزوید مكاتبهم وحواسبهم بالشبكة 

  .%28، مقابل نسبة قلیلة من المكاتب غیر مزودة بالشبكة بنسبة %72بنسبة 

، وال غنى ألي إدارة من اإلداريومنه، فاإلنترنت أصبحت ضرورة من ضروریات العمل 

واالتصال في أقرب وقت وبأقل  اإلداریةاستخدامها واالستفادة من خدامتها، حیث تسهل المعامالت 

  .وخارجها) مابین المكاتب ومختلف الكلیات(الجهود، سواء داخل المؤسسة الجامعیة 

في المكاتب على ال تحتوي الحواسیب فیها  %28إال أن هذا ال ینفي وجود نسبة ال یستهان بها 

الشبكة وهذا ما یعرقل العدید من المعامالت اإلداریة، خاصة أننا في وقت ال غنى لنا عن االستفادة من 

مزایا الشبكة العنكبوتیة، حتى في حیاتنا الیومیة، فما بالك في العمل اإلداري، الذي یحتاج إلیها لتسهیله 

  .توفیرا للوقت والجهد

  

  

  .الجامعیة باالنترنت اإلدارةمثل تزوید مكاتب دائرة ت):12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

72%

28%

نعم

ال
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  .اإلداريیبین مدى استخدام البرمجیات في العمل ): 10(الجدول رقم 

  

 االحتماالت

  

  

 نعم

 المجموع في حالة اإلجابة ب ال

ألنها غیر 

موجودة 

 باألساس

ألني لم أتلقى 

 تدریب علیها

ألنها غیر 

ضروریة في 

 عملي

 

  التكرار

 

1 13 2 

34 16 50 

النسبة 

 %المئویة

68 2 26 4 100 

أجابوا  16، و%68من المبحوثین أجابوا بنعم بنسبة  34كقراءة حرفیة للجدول أعاله، نالحظ أن 

 .%32بال بنسبة 

یؤكدون على %68أن غالبیة المبحوثین وبنسبة عالیة قدرت بـ 10ویتضح لنا من الجدول رقم 

أنهم ال یستخدمونها، وقد أرجعوا ذلك أقروا  منهم %32عملهم، في حین یستخدمون البرمجیات في أنهم 

من المبحوثین على أنها غیر موجودة باألساس، في حین أرجعت %2لمجموعة من التفسیرات، حیث أكد 

  .یرون أنها غیر ضروریة في عملهم %4بأنهم لم یتلقوا تدریب علیها، ونسبة  %26نسبة 

من المبحوثین یستخدمون البرمجیات هو كون  %68بـ إن سبب وجود نسبة كبیرة قدرت

المستخدمین من الشباب أصحاب الشهادات الجامعیة، وأغلبهم یتقنون استخدام البرامج، خالل مشوارهم 

  .الدراسي أو من خالل دورات تكوینیة خاصة، وهذا یعد مطلبا أساسیا من مطالب اإلدارة االلكترونیة
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  .استخدام البرمجیات في العملدائرة تمثل ):13(الشكل رقم 

  .یمثل كیفیة التعامل مع البیانات): 11(رقم  جدول

 % التكرار االحتماالت

 4 2 األسلوب الیدوي

 36 18 األسلوب االلكتروني

 60 30 كالهما معا

 100 50 المجموع

الیدوي  من أفراد العینة المدروسة یستعملون األسلوب 2كقراءة حرفیة للجدول أعاله، نالحظ أن 

 30، أما %36من أفراد العینة یستخدمون األسلوب االلكتروني وذلك بنسبة  18، بینما %2وذلك بنسبة 

  .%60من أفراد العینة فیستخدمون األسلوب الیدوي وااللكتروني كالهما معا وذلك بنسبة 

التقلیدي في  واألسلوبااللكتروني  األسلوبیستخدمون  اإلداریینومنه،فأعلى نسبة من العمال 

األسلوب االلكتروني فقط، ونسبة قلیلة فقط تعتمد في  %36، بینما تستخدم نسبة %60عمله بنسبة 

  .عملها على األسلوب التقلیدي

إن وجود نسبة عالیة من المبحوثین تستخدم األسلوب االلكتروني راجع إلى الضرورة التي 

إال أنها ال یمكن أن تستغني عن األسلوب التقلیدي تقتضیها اإلدارة االلكترونیة الیوم في معامالتها، 

68%

32%

نعم

ال
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والمتمثل في المعامالت الورقیة خاصة في البلدان التي ال تنتج التكنولوجیا، فهي بحاجة ماسة دائما إلى 

ویفسر وجود . األرشیف الورقي، باإلضافة إلى الخوف من الفیروسات ومختلف االختراقات االلكترونیة

األسلوب التقلیدي هو عدم اتصال حواسیبهم بالشبكة، وهذا ما سبق وأكده الجدول نسبة قلیلة تستخدم فقط 

  .%28بنسبة ) 09(رقم 

  

  

  .أعمدة تمثل استخدام البرمجیات في العمل): 14(الشكل رقم 

  .یبین تقییم األجهزة): 12(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 44 22 متطورة 

 48 24 متوسطة 

 8 4 دون مستوى 

 100 50 المجموع

%  44من المبحوثین یرون أن األجهزة المستعملة متطورة بنسبة  22من الجدول أعاله نالحظ أن

یرون  %8من المبحوثین بنسبة  04یرون أنها متوسطة، و %48بنسبة  من المبحوثین 24في حین نجد 

  .أنها دون المستوى

4
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أكدت أن األجهزة التي یستعملونها ذات جودة  %48 إن أعلى نسبة من المبحوثین والتي شكلت

یرون  %8أكدت أنها أجهزة متطورة، في حین نسبة قلیلة قدرت بـ %44متوسطة، وتلتها نسبة قریبة منها بـ

  .أنها دون المستوى المطلوب في اإلدارة الحدیثة

األساسیة لمشروع اإلدارة إن البنیة التحتیة المتكاملة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال تعد الركیزة 

اإللكترونیة الحدیثة داخل المؤسسات على اختالفها، سواء كانت عمومیة أم خاصة، والمؤسسة الجامعیة 

باعتبارها مؤسسة عمومیة حرصت على تلبیة متطلبات اإلدارة اإللكترونیة العدیدة من خالل توفیر أجهزة 

یین من أجل أداء وظائفهم اإلداریة بدقة وكفاءة ومعدات حدیثة مزودة بالشبكة لمختلف مكاتب اإلدار 

  .عالیة

  

  .دائرة تمثل تقییم األجهزة):15(الشكل رقم 

  .یبین تقییم البنیة التحتیة): 13(الجدول رقم

 % التكرار االحتماالت

 10 5 ردیئة 

 46 23 متوسطة

 44 22 جیدة 

 100 50 المجموع

47%

51%

2%

متطورة 

متوسطة 

دون مستوى 
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، %10المبحوثین یرون أن البنیة التحتیة ردیئة بنسبة من  05أن  13رقم نالحظ من الجدول 

من المبحوثین  22في حین أجاب  یؤكدون أن البنیة التحتیة متوسطة، %46بنسبة منهم  23و

 .من أنها جیدة%44بنسبة

بأنها البنیة التحتیة متوسطة، وتلتها  %46ومنه، فقد أجابت أعلى نسبة من المبحوثین قدرت بـ 

أن البنیة  %10وثین أكدوا أن البنیة التحیة جیدة، في حین أقرت نسبة قلیلة قدرت بـمن المبح %44نسبة 

  .التحتیة هي بنیة ردیئة

العمومیة بالجزائر عامة متوسطة، فمازالت تعاني من  إداراتناإن البنیة التحتیة لالتصاالت في 

رة في مجال االتصاالت من العدید من النقائص، على الرغم من أن الحكومة الجزائریة بذلت جهودا كبی

أجل تمهید الطریق نحو إصالحها وتحدیثها، وهناك جهود كبیرة كذلك من أجل ترقیة المؤسسات الجامعیة 

  .من خالل توفیر بنیة تحتیة قویة وجیدة

  

  

  .دائرة تمثل تقیم البنیة التحتیة):16(الشكل رقم
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44%
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  .االلكترونیةیمثل مدى معرفة العامل باإلدارة ): 14(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 34 17 بشكل جید 

 64 32 بشكل متوسط

 2 1 بشكل ضعیف

 100 50 المجموع

االلكتروني بنسبة  اإلدارةمفردة من عینة بحثنا یفقه ماهیة  17من خالل الجدول أعاله نالحظ أن 

، بینما مبحوث أجاب %64االلكترونیة بصفة متوسطة بنسبة  اإلدارةمن المبحوثین یعرفون  32، و34%

 .أنه ال یعرف اإلدارة االلكترونیة إال بشكل ضعیف

، بینما المبحوثین الذین %64شكلت معرفة اإلدارة االلكترونیة بشكل متوسط أعلى نسبة قدرت بــ

، ونسبة قلیلة جدا شكلت %34أقرو أنهم على معرفة باإلدارة االلكترونیة بشكل جید نسبة أقل قدرت بـ 

  .أكدوا أنهم على معرفة ضعیفة باإلدارة االلكترونیة 2%

من المبحوثین الذین أقروا بمعرفتهم المتوسطة لإلدارة  %64بالرغم من وجود نسبة كبیرة شكلت

 اإلدارةمنهم على معرفة باإلدارة االلكترونیة بشكل جید، إال أن ) %34(االلكترونیة ووجود نسبة أقل 

اللكترونیة ووجود األجهزة االلكترونیة المختلفة وتوفرها في كل مكاتب اإلدارات العمومیة، وباإلدارة ا

الجامعیة خاصة، تجعل من مصطلح اإلدارة االلكترونیة مصطلح متعارف علیه، خاصة بعد التطورات 

  التعامالت اإلداریة التكنولوجیة التي فرضت التعامل بالحواسیب ومختلف األجهزة التكنولوجیة في مختلف

  . حتى وٕان قلت إال أنه ال غنى عنها في وقتنا الحالي
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  .دائرة تمثل مدى معرفة العینة باإلدارة االلكترونیة): 17(الشكل رقم 

  .یبین التمكن من تطبیق اإلدارة االلكترونیة): 15(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 58 29 بطریقة أفضل

 36 18 نوعا ما 

 6 3 لم یحدث ذلك 

 100 50 المجموع

االلكترونیة مطبقة بطریقة  اإلدارةمبحوث أجابوا أن  29كقراءة حرفیة للجدول أعاله، نرى أن 

  %36بنسبة ) نوعا ما(مبحوث أكدوا أن تطبیق اإلدارة االلكترونیة  18، و%58أفضل بنسبة قدرت بـ 

 .%6مبحوثین أن تطبیق اإلدارة االلكترونیة لم یحدث، بنسبة  03في حین أجاب 

االلكترونیة تطبق بطریقة  اإلدارةتؤكد على أن  58%إن وجود نسبة كبیرة من المبحوثین شكلت 

أفضل یعود إلى كون هؤالء المبحوثین من فئة الشباب خریجي الجامعة، ذوي الشهادات الذین یعیشون 

االلكترونیة، في  اإلدارةالتي تستخدمها  واآللیاتبالتكنولوجیا ویفضلون العمل بها، ویتقنون مختلف البرامج 

أن تطبق اإلدارة االلكترونیة بالجامعة بشكل أفضل مما تفضل   %36حین تبقى نسبة معتبرة منهم تشكل 

هي علیه، وهذا من خالل تجهیز المكاتب بأحدث الحواسیب وتزویدها بالشبكة، لتسهیل عملهم المكتبي 

ویبقى دائما وجود عمال ال یزالون یعتمدون على اإلدارة التقلیدیة التي تعتمد على . وتحسین عملهم المهني

  .وال یمكنها االستغناء عنها المعامالت الورقیة

61%

38%

1%

بطریقة افضل

نوعا ما 

لم یحدث ذلك 
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 .دائرة تمثل التمكن من تطبیق اإلدارة االلكترونیة):18(الشكل رقم 

  .یبین مساهمة البرمجیات في تطبیق اإلدارة االلكترونیة):16(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 60 30 بطریقة جیدة 

 34 17 متوسطة 

 6 3 لم تساهم في ذلك

 100 50 المجموع

من المبحوثین قد أجابوا بأن البرمجیات المثبتة بالحاسوب  30من الجدول أعاله، نالحظ أن 

منهم أجابوا بأنها ساهمت في  17، و%60اإللكترونیة بنسبة  اإلدارةساهمت بطریقة جیدة في تطبیق 

أجابوا بأن  03ن وعددهم ، أما باقي المبحوثی%34تطبیق اإلدارة االلكترونیة بطریقة متوسطة بنسبة 

  .%6البرمجیات المثبتة في الحاسوب لم تساهم في تطبیق اإلدارة االلكترونیة، بنسبة 

 اإلدارةمن المبحوثین أن البرمجیات المثبتة في الحاسوب قد ساهمت في تطبیق  %60أكد 

وسطة، وأكدت من المبحوثین أن مساهمتها مت %34االلكترونیة بطریقة جیدة، في حین ترى ما نسبته 

 اإلدارةأن البرمجیات المثبتة بالحاسوب لم تساهم في تطبیق %6 قدرت بـ المبحوثینقلیلة من  نسبة

  .االلكترونیة

61%

38%

1%

بطریقة افضل

نوعا ما 

لم یحدث ذلك 
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تحتل البرمجیات مكانة وأهمیة داخل إدارة أي مؤسسة، ألنها تمكن من المساهمة بدرجة كبیرة في 

  اإلداریةعلى تسهیل مختلف المعامالت  اإلداريتطبیق اإلدارة اإللكترونیة باعتبارها تساعد العامل 

 األبحاث، وعرض )word,Exel(واإلكسل كالوردخاصة البرمجیات الخاصة بكتابة النصوص والحسابات 

الیوم، فهي تعمل  اإلداريوغیرها من البرامج المهمة التي ال یستغني عنها  )Powerpoint(بوانت كالبوار

  . یة في تحسین األداء الوظیفي عند العامل وتحسین العمل المهنيااللكترون اإلدارةعلى رفع كفاءة 

  

  دائرة تبین البرمجیات المساهمة في تطبیق اإلدارة االلكترونیة):19(الشكل رقم 

  .یمثل تعزیز تقنیات االتصال ببعض المفاهیم): 17(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 46 23 اإلدارة االلكترونیة 

 46 23 االدارة بدون أوراق

 08 04 المكتب االلكتروني

 0 00 أخرى

 100 50 المجموع

من المبحوثین قد أجابوا بأن تقنیات االتصال تعزز  23كقراءة حرفیة للجدول أعاله، نالحظ أن 

من المبحوثین كذلك أجابوا أن تقنیات االتصال تعزز مفهوم اإلدارة  23، و%46االلكترونیة بنسبة  اإلدارة

63%

36%

1%

بطریقة جیدة 

متوسطة 

لم تمكن في ذلك
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مبحوثین أجابوا أنها تعزز مفهوم المكتب االلكتروني، وأخرى لم یجب عنها أي مبحوث  04بدون أوراق، و

 .%0بنسبة 

اإلدارة : ومنه، ومن خالل نتائج الجدول أعاله؛ فتقنیات االتصال تعزز كل من المفاهیم التالیة

، وهذا حسب إجابات المبحوثین، في حین %46االلكترونیة، واإلدارة بدون ورق بنسبة متساویة قدرت بـ

  .أن تقنیات االتصال تعزز مفهوم المكتب االلكتروني %08یرى ما نسبته 

وعلیه؛ فإن استخدام تقنیات تكنولوجیا المعلومات واالتصال بدرجة كبیرة داخل المؤسسة الجامعیة 

 اإلداریین،عزز مفاهیم جدیدة لدى العمال اإلداریةعمل على تحدیثها وتوفیرها في جمیع المكاتب وال

بدون أوراق،وربطها بتحسین العمل المهني واألداء  واإلدارةكاإلدارة االلكترونیة والمكتب االلكتروني 

  .الحدیثة اإلدارةالوظیفي في 

  

  .المعلومات واالتصال لبعض المفاهیم الحدیثةدائرة تمثل تعزیز تقنیات ): 20(الشكل رقم 

    

46%

46%

8%

0%

اإلدارة االلكترونیة

االدارة بال ورق

المكتب االلكتروني 

أخرى
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  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة -2

  .تقوم اإلدارة اإللكترونیة برفع جودة أداء العامل: المحور الثاني

  .لتكوین في تكنولوجیا المعلومات العمال یبین تلقي):18(الجدول رقم 

قد تلقوا تكوینا في تكنولوجیا  %44من المبحوثین بنسبة  22من الجدول أعاله، نالحظ أن   

  .%66منهم لم یتلقوا أي تكوین في تكنولوجیا المعلومات بنسبة  28المعلومات، بینما 

 %66شكلت ، نرى بأن أعلى نسبة من المبحوثین، والتي 18كتعلیق على نتائج الجدول رقم 

تكوینا في ) %44(أكدت أنها لم تتلقى أي تكوین في تكنولوجیا المعلومات، بینما تلقت باقي النسبة 

  .تكنولوجیا المعلومات

عمالها اإلداریین منهم خاصة مختلف المهارات التي  إكسابتعمل المؤسسة الجامعیة على 

بین هذه المهارات استخدام تكنولوجیا تمكنهم من تسهیل عملهم اإلداري وتحسین أداءهم المهني، ومن 

المعلومات، خاصة للفئة التي ال تتقن استخدامها وال تحمل شهادات في میدان تكنولوجیا االتصال 

التكنولوجیة، وما یبرر وجود نسبة لم تتلق تكوینا  واآللیاتوالمعلوماتیة تؤهلها الستخدام مختلف التقنیات 

لتي تملك الخبرة أو الشهادة والتي تجعلها في غنى عن مختلف في تكنولوجیا المعلومات هي الفئة ا

  .الدورات التدریبیة أو لم یتسنى لها االشتراك في مختلف الدورات التكوینیة في مجال تكنولوجیا المعلومات

  

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 44 22 نعم 

 66 28 ال

 100 50 المجموع
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  .دائرة تمثل تلقي العمال التكوین في مجال تكنولوجیا المعلومات):21(الشكل رقم 

  .اسب التكوین مع طبیعة العملیمثل تن):19(الجدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 42 21 نعم

 14 7 ال

 100 28 المجموع

من المبحوثین قد أجابوا أن التكوین یتناسب مع طبیعة عملهم بنسبة  21یوضح الجدول أعاله أن   

أن التكوین الذي تحصلوا علیه ال یتناسب وطبیعة  %14من المبحوثین بنسبة  07، بینما أكد 42%

  .عملهم

، والخاص بتناسب التكوین مع طبیعة العمل، أكدت نسبة من 19كتعلیق على نتائج الجدول رقم 

أن طبیعة التكوین الذي تلقوه واستفادوا منه یتناسب مع طبیعة عملهم، في  %42المبحوثین والتي قدرت بـ 

  .حیث أكدوا العكس %14بحوثین بنسبة حین یخالف الرأي باقي الم

الحدیثة بالمؤسسة الجامعیة كغیرها من المؤسسات تسعى إلى تلقي عمالها تكوینا  اإلدارةإن 

یتناسب مع طبیعة عملهم للرفع من مستوى أدائهم الوظیفي وتحسین عملهم المهني، وبذلك تحقق 

  .ودة في العمل المهني لإلدارة الحدیثةالمؤسسة الجامعیة أهدافها المسطرة في تحقیق الكفاءة والج

استخالص أنه یجب على المؤسسة الجامعیة العمل على وضع العمال في  ومنه؛ یمكننا

 دورات دائمة، كون نتائج المقابالت مع بعض العمال إعدادالمناصب حسب شهاداتهم، والحرص على 

40%

60%

نعم

ال
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أكدت على أن التكوین داخل المؤسسة الجامعیة ال یزال ضعیفا، مقارنة باألهداف التي تسعى  اإلداریین

  .إلیها

 

  .دائرة تمثل تناسب تكوین العمال مع طبیعة العمل): 22(الشكل رقم 

  

  .یبین مدى استغالل الوسائل التكنولوجیة المتاحة):20(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 58 29 جید

 40 20 متوسط

 2 1 ضعیف

 100 50 المجموع

من المبحوثین قد أجابوا أن استغالل الوسائل المتاحة جید  29من الجدول أعاله، نالحظ أن 

، %40من المبحوثین أجابت بأن استغالل الوسائل المتاحة متوسط بنسبة  20، و%58بنسبة قدرت بـ 

  .بأن استغالل الوسائل المتاحة ضعیف  %2بنسبة ) 01(بینما أجاب مبحوث واحد 

من المبحوثین یقومون باستغالل  %58أن أعلى نسبة والتي قدرت بـ 20یتضح من الجدول رقم 

 %40الوسائل المتاحة أثناء أداء عملهم بشكل جید، في حین أكدت نسبة معتبرة من المبحوثین قدرت بـ

75%

25%

نعم

ال
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بینما أعرب مبحوث واحد أن استغالل الوسائل . على أنها تقوم باستغالل الوسائل المتاحة بشكل متوسط

  .المتاحة یتم بشكل ضعیف

ستغلون مختلف الوسائل التكنولوجیة الموجودة في اإلدارة الجامعیة یوعلیه؛ فإن العمال في  

مكاتبهم بصفة جیدة ومتوسطة، فهم یقومون ببذل الجهد وٕاظهار فعالیة عالیة في مجال استخدام الوسائل 

مقارنة مع الكفاءة والخبرة المتوسطة التي یمتلكونها، وهو ما یستدعي من المؤسسة الجامعیة التكنولوجیة 

مستقبلیة ومخططة، تتضمن تدریب الموارد البشریة على استخدام الوسائل التكنولوجیة  إستراتیجیةوضع 

  .لزیادة كفاءة العمال ورفع أدائهم الوظیفي

  

  .لوسائل التكنولوجیة المتاحةدائرة تمثل استغالل ا): 23(الشكل رقم 

  .اإلداريیبین القدرة على ابتكار طرق جدیدة تؤدي إلى تبسیط إجراءات العمل ): 21(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار االحتماالت

 68 34 نعم

 32 16 ال

 100 50 المجموع

من المبحوثین قد أجابوا بأن لهم القدرة على ابتكار طرق جدیدة  34نالحظ من الجدول أعاله أن 

  .%32منهم بأن ال بنسبة  16، بینما أجاب %68بنسبة  اإلداريالعمل  إجراءاتتؤدي إلى تبسیط 

58%

40%

2% 0%

جید

متوسط

ضعیف
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 %68بالمؤسسة الجامعیة بنسبة كبیرة قدرت بـ اإلداریینأن للعمال  21یتضح من الجدول رقم 

لهم القدرة على ابتكار طرق جدیدة تؤدي إلى تبسیط إجراءات العمل اإلداري، في مقابل وجود نسبة قلیلة 

  .طرق جدیدة تؤدي إلى تبسیط العمل اإلداري وٕاتیانال ترى بأن لها القدرة على االبتكار  %32قدرت بـ

ي تتكون في أغلبها سبق ووضحت نتائج تفریغ الجداول الخاصة بالفئة العمریة للمبحوثین، والت

من الشباب، هذه الفئة التي تتمتع بالقدرة على اإلبداع واالبتكار، والرغبة في البحث عن طرق جدیدة 

  تعمل على تحسین عملهم المهني ورفع مستوى كفاءة أدائهم الوظیفي، إذا ما أتیحت لهم الفرصة

باب من المتخرجین الجامعیین في فئة الش إشراكوالمؤسسة الجامعیة سطرت من بین أهم أهدافها على 

  . واالبتكار اإلبداعالخطة التنمویة، وفي منحهم فرص 

  

دائرة تمثل القدرة على ابتكار طرق جدیدة تؤدي إلى تبسیط إجراءات العمل وسرعة ): 24(الشكل رقم 

  .انجازه

  .یمثل الجاهزیة للعمل خارج أوقات العمل الرسمیة): 22(جدول 

 % العینة االحتماالت

 70 35 نعم

 30 15 ال

 100 50 المجموع

68%

32%

نعم

ال
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من المبحوثین قد أجابوا أن لدیهم الجاهزیة للعمل خارج أوقات  35من الجدول أعاله، نالحظ أن 

  .%30من المبحوثین بال بنسبة  15، بینما أجاب %70العمل الرسمي بنسبة 

أنها على استعداد وجاهزیة للعمل خارج أوقات العمل الرسمي إن  %70أكدت نسبة كبیرة قدرت بـ

منهم أنها  %30اقتضت الحاجة، أو لم یكملوا عملهم خالل أوقات العمل الرسمیة، بینما أكدت نسبة 

 .لیست على جاهزیة للعمل خارج أوقات العمل الرسمیة

عیة بروح المسؤولیة وحبهم تؤكد على تحلي أغلب عمال المؤسسة الجام 22إن نتائج الجدول رقم 

  لعملهم، وذلك من خالل جاهزیتهم للعمل خارج أوقات العمل الرسمیة إذا اقتضت الضرورة وبدون مقابل

في المؤسسة الجامعیة من فئة  اإلداریینوبصدر رحب، وهذا راجع للطاقة االیجابیة التي یتمتع بها أغلب 

الشباب والمقبلین على الحیاة والعطاء، في حین ال ترى فئة أخرى من العمال أن هناك ضرورة للعمل 

  .خارج أوقات العمل حتى وٕان دعت الحاجة إلى ذلك

  

  .دائرة تمثل استعداد للعمل خارج أوقات العمل):25(الشكل رقم 

  

  

  

  

70%

30%

نعم

ال
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  .في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات یبین تقییم الكفاءة): 23(جدول

 % التكرار االحتماالت

 38 19 ةعالی

 54 27 متوسطة

 8 4 ضعیفة

 100 50 المجموع

من المبحوثین قد أجابوا أن تقییم الكفاءة في مجال  19كقراءة حرفیة للجدول أعاله، نالحظ أن 

قد أجابوا أن تقییم  %54المبحوثین بنسبة من  27، أما %38استخدام تكنولوجیا المعلومات عالیة بنسبة 

أن  %8مبحوثین بنسبة  04الكفاءة في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات متوسطة، في حین أجاب 

  .تقییم الكفاءة في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات ضعیفة

من  %54بـ یوضح لنا من خالل الشواهد الكمیة أن أعلى نسبة والتي قدرت  23إن الجدول رقم 

المبحوثین یقیمون كفاءتهم في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات بالمتوسطة، بینما أكدت نسبة معتبرة 

أن كفاءتهم في مجال االستخدام تكنولوجیا المعلومات عالیة، مع وجود نسبة قلیلة  %38منهم قدرت بـ

  .لوجیا المعلومات ضعیفةمن المبحوثین أقرت أن فاعلیتها في االستخدام لتكنو  %08قدرت بـ 

فیمكن القول أن؛ الكفاءة المتوسطة للعمال اإلداریین راجع لنقص الدورات التدریبیة لتأهیلهم على 

استخدام تكنولوجیا المعلومات من شبكات وبرامج وتطبیقات معلوماتیة، خاصة أن الشهادات التي یحملها 

االتصال والمعلوماتیة، وبالتالي البد من تكوینهم أغلب العمال هي شهادات ال صلة لها بمجال تكنولوجیا 

  .واستفادتهم في دورات تكوینیة، وهذا من عمل المؤسسة الجامعیة

وعلى هذا، وجب على المؤسسة الجامعیة تدارك النقائص في المهارة والفاعلیة في استخدام 

م المهنیة ورفع أدائهم تكنولوجیا المعلومات عند عمالهم، من خالل العمل على تكوینهم لرفع كفاءته

الوظیفي، كون الكفاءة كشرط ضروري لتطبیق اإلدارة االلكترونیة وزیادة فعالیة النشاط واستغالل المورد 

  .البشري أحسن استغالل
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  .دائرة تمثل تقییم كفاءة العامل في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات): 26(الشكل رقم 

  .والمتابعة من قبل الرئیس في العملیبین االهتمام ): 24(جدول 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 74 37 نعم

 26 13 ال

 100 50 المجموع

من  13، بینما أجاب %74من المبحوثین قد أجابوا بنعم بنسبة  37نالحظ من الجدول أعاله أن 

  .بال %26المبحوثین بنسبة 

، یتضح أن أعلى نسبة من المبحوثین قد أجابت بنعم بأن الرئیس في 24كتعلیق للجدول رقم 

  . اهتمام ومتابعة الرئیس في العمل لهم %26، بینما نفت نسبة %74العمل مهتم ویتابع العمال بنسبة 

وعلیه، فإن معظم إجابات المبحوثین أكدت أن الرئیس في العمل مهتم ویتابع عملهم، عن طریق 

وحضور العمال، ومتابعة جدول األعمال بكل دقة من أجل  غیابوالنصائح،ومتابعة  اإلرشاداتتوجیه 

بعة یسهر الرئیس في العمل على متا ومراجعتهماإتمام وانجاز العمل المطلوب في الوقت المناسب، 

  األول عن المصلحة المسئولالملفات الموجهة من المصلحة من أجل تقدیم أداء وظیفي أفضل، فهو 

  .واالهتمام والمتابعة تعد من مسؤولیاته األساسیة

  

38%

54%

8%

0%

عالیا

متوسطة

ضعیفة
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  دائرة تمثل االهتمام والمتابعة من قبل الرئیس): 27(الشكل رقم 

  .الحوافز والمكافآت للموظف الكفؤیبین منح المؤسسة الجامعیة مجموعة من ):25(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 44 12 نعم

 56 38 ال

 100 50 المجموع

من المبحوثین أجابوا بــال حول المكافآت  %56إن الجدول أعاله یوضح لنا أن ما نسبته 

  .أجابوا بنعم%44منهم بنسبة قدرت بـــ 38للموظف لكفؤ في تفانیه في تطویر أدائه، في حین نجد 

أن المؤسسة الجامعیة ال تمنح مجموعة من  %56أكدت أعلى نسبة من المبحوثین قدرت بـ

من المبحوثین أن الجامعة تحرص على مكافأة  %44الحوافز والمكافآت للموظف الكفؤ، بینما أقرت نسبة 

  .الموظف الكفء من خالل مجموعة من الحوافز والمكافأة

من الضروري أن تعمل اإلدارة بالمؤسسة الجامعیة على تعزیز أسلوب  نستخلص أنهومنه، 

م النفسي ، بشكل دائم وذلك لخلق روح المنافسة بین الموظفین ودعمهاألكفاءالحوافز والمكافآت للموظفین 

والمادي وحثهم على االبتكار وروح المبادرة ورفع مستوى أدائهم الوظیفي وتحسین مستواهم المهني، 

  .بالمؤسسة الجامعیة اإلدارةوبالتالي تنمیة الموارد البشریة الهامة التي تزهر بها 

74%

26%

نعم

ال
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  .دائرة تمثل الحوافز الممنوحة للموظف الكفء):28(الشكل رقم 

القدرة على استعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة  اإلداریینتمثل امتالك العمال ): 26(جدول رقم 

  .ودورها في تحسین أدائهم الوظیفي

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 68 34 نعم

 32 16 ال

 100 50 المجموع

أما اإلجابات بال فكان عدد ، %68بنسبة  34بنعم كانت  اإلجاباتنالحظ من الجدول أعاله، أن 

  .%32بنسبة  16اإلجابات 

القدرة على استعمال  اإلداریینأكدت أعلى نسبة من إجابات المبحوثین على امتالك العمال 

، بینما أجاب باقي المبحوثین بال بنسبة %68الوسائل التكنولوجیة في تحسین أدائهم الوظیفي بنسبة 

  .%32قدرت بـــ

أن استعمال الوسائل التكنولوجیة تعمل على تحسین  26أجمع أغلب المبحوثین في الجدول رقم 

أداء العامل اإلداري، فاإلدارة االلكترونیة الحدیثة التي تعتمد على الوسائل االلكترونیة ومدى معرفة العامل 

ي، وألن أغلب عمال بها والقدرة على استخدامها، تعمل على رفع أداءه الوظیفي وتحسن عمله المهن

30%

70%

نعم

ال
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اإلدارة الجامعیة هم من خریجي الجامعة وبالرغم من تخصصاتهم المختلفة، إال أنهم یتقنون استخدام 

مختلف الوسائل االلكترونیة، سواء تلقوا تدریبا على ذلك أو نتیجة لخبرتهم الشخصیة، أو الجتهادهم في 

  هو جدید كترونیة والتطلع دائما إلى كل ماالحصول على شهادات موازیة الستخدام مختلف الوسائل االل

  .لرفع مستوى أدائهم الوظیفي، وهذا ما أكدته نتائج الجداول السابقة

  

 

القدرة على استعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة  اإلدارییندائرة تمثل امتالك العمال ):29(الشكل رقم 

  .ودورها في تحسین أدائهم الوظیفي

  

  .حرص على مواكبة التغیرات ومحاولة توظیفها لخدمة العملیمثل ال): 27(دول ج

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 60 30 نعم

 40 20 ال

 100 50 المجموع

منهم أجابوا  20، و%60مبحوث قد أجابوا بنعم بنسبة  30ن أكقراءة حرفیة للجدول یوضح لنا 

  %.40بال بنسبة 

68%

32%

نعم

ال
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من المبحوثین أنهم حرصین على مواكبة التغیرات ویحاولون  %60ومنه، فقد أكدت ما نسبته 

أنهم  %40جاهدین توظیفها لخدمة عملهم باإلدارة الجامعیة، في حین أقرت باقي النسبة والتي قدرت بـ

  .غیر مهتمین بالحرص على مواكبة التغیرات ومحاولة توظیفها لخدمة عملهم

لخدمة عملهم في  توظیفغیرات ومحاولتهم مجموعة كبیرة من العمال على مواكبة الت أنحرص

المؤسسة الجامعیة، وذلك بهدف تحقیق أداء فعال في استخدام شتى الوسائل التكنولوجیة التي تعتمد علیها 

وتسهیلها بجودة  اإلداریةااللكترونیة في أداء مهامها وتحقیق أهدافها من تسریع لمختلف المعامالت  اإلدارة

عالیة، راجع إلى الطاقة االیجابیة التي یمتلكها أغلب الموظفین باإلدارة الجامعیة والذین هم من فئة 

الشباب خریجي الجامعة، لذا یجب على المؤسسة الجامعیة العمل على االهتمام بالقدرات الفردیة 

  .لدیهم واإلبداعیة للعمال وتقدیم الحوافز ألجل تحسین األداء الوظیفي

ال تهتم بالتغییر وال بتوظیف  %40هذا؛ دون أن نغفل وجود فئة ال یستهان بها شكلت نسبة 

  مختلف الوسائل الحدیثة في عملهم، فهم یرون أن عملهم مرتبط بساعات العمل المحددة قانونیا وفقط

  .وهم ملزمون باحترامها وٕانجاز ما علیهم أثناء أدائهم لعملهم الیومي

  

 .دائرة توضح الحرص على مواكبة التغیرات ومحاولة توظیفها لخدمة العمل):30(م الشكل رق

  

  

  

  

60%

40%

نعم

ال
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  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثالثة -2-3

  ألبعاد اإلدارة االلكترونیة اثر على األداء الوظیفي  :المحور الثالث

  .یمثل عمل اإلدارة االلكترونیة على تحسین االتصاالت): 28(جدول رقم 

 % التكرار االحتماالت

 78 39 نعم

 22 11 ال

 100 50 المجموع

من المبحوثین  11، و%78من المبحوثین قد أجابوا بنعم بنسبة  39نالحظ من الجدول أعاله أن 

  .%22قد أجابوا بال بنسبة 

المبحوثین أن اإلدارة اإللكترونیة تعمل على  اإلداریینمن العمال %78أكدت أعلى نسبة قدرت بـ

بالمؤسسة الجامعیة، وهذا راجع الهتمام هذه األخیرة بدعم وتقویة  اإلدارةتحسین االتصاالت داخل 

االتصاالت بین العمال فیما بینهم، وبین العمال ومرؤوسیهم إلیجاد الجو المناسب للعمل، ورفع مستوى 

هذا االهتمام، ویمكن أن یرجع ذلك   %22ا نفت نسبة قلیلة قدرت بـ المهني للعمال بها، بینم األداء

لطبیعة العامل في حد ذاته، بعدم رغبته في تقویة العالقات مع زمالءه أو في رغبته في اهتمام اكبر 

  .لإلدارة في المؤسسة االجتماعیة في العمل على دعم االتصاالت والعالقات داخلها

  دارة الجامعیة قد سهلت مختلف االتصاالت بین العمال ومرؤوسیهمإن اإلدارة االلكترونیة باإل

والعمال فیما بینهم عن طریق االنترنت، والهاتف ومختلف البرامج المستعملة، مما یعمل على تسهیل 

وتحسین جودته من جهة، وحث العمال على التواصل فیما بینهم وبینهم وبین مرؤوسیهم  اإلداريالعمل 

  .وقت ودون جهدفي العمل في أقل 



المیدانیة الدراسة نتائج وتفسیر ومناقشة عرض                  الرابع            الفصل  

 

 
99 

  

  .دائرة تمثل دور اإلدارة االلكترونیة في تحسین االتصاالت): 31(الشكل رقم 

  .االلكترونیة في الرفع من مستوى األداء الوظیفي للعامل اإلدارةیمثل عمل ): 29(جدول رقم 

  

 االحتماالت

  

 ال

 المجموع بــنعم اإلجابةفي حالة 

  بدرجة مقبولة بدرجة عالیة 

 50 20 17 13 المجموع

 100 40 34 26 %النسبة المئویة 

، بینما %26من المبحوثین قد أجابوا بال بنسبة  13كقراءة حرفیة للجدول أعاله، نالحظ أن 

من المبحوثین بدرجة معقولة بنسبة  20، و%34من المبحوثین بنعم بدرجة عالیة بنسبة  17أجاب 

40%.  

أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على رفع مستوى األداء الوظیفي للعامل  %40أكدت ما نسبته 

أن اإلدارة االلكترونیة ترفع  %34باإلدارة الجامعیة بدرجة مقبولة، بینما أقرت نسبة أقل منها قدرت بـــ

ونفت أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على  %26مستوى األداء الوظیفي بدرجة عالیة، في حین أجابت نسبة 

  .الرفع من مستوى األداء الوظیفي

إن السبب وراء وجود نسبة كبیرة من المبحوثین تؤكد عمل اإلدارة االلكترونیة على رفع مستوى 

العمال اإلداریین الیوم  إدراكهو درجة  -بالرغم من اختالفها بین الدرجة العلیا والمتوسطة–األداء الوظیفي 

78%

22%

نعم

ال
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فع من أداءهم الوظیفیة وتحسین عملهم المهني، مقارنة باإلدارة بأهمیة ودور اإلدارة االلكترونیة في الر 

جدید، دون  ماهروحب االكتشاف لكل  واإلبداعالتقلیدیة التي ترهق العامل باإلدارة وال تكسبه المهارة 

وصعوبة والتنقل، أما عن تفسیر وجود فئة ال  اإلداریةالوقت المهدور في انجاز مختلف المعامالت  إغفال

تؤمن بدور اإلدارة االلكترونیة في تحسین العمل المهني ورفع مستوى األداء االلكتروني، هو اعتماد هذه 

  .الفئة وتشبثها باإلدارة التقلیدیة التي تعتمد على األوراق وقلة االتصال

  

.االلكترونیة في الرفع من مستوى األداء الوظیفي اإلدارةیمثل عمل ): 32(الشكل رقم   

  .یوضح مساهمة اإلدارة االلكترونیة في تحدید مسؤولیات العامل): 30(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 86 42 نعم

 14 8 ال

 100 50 المجموع

مبحوثین قد  8، و%86من المبحوثین قد أجابوا بنعم بنسبة  42نالحظ من الجدول أعاله أن 

  .%14أجابوا بال بنسبة 

مساهمة اإلدارة االلكترونیة في تحدید المسؤولیات اتجاه العمل، وقد  30یبین لنا الجدول رقم 

االلكترونیة  اإلدارةبنعم، وهذا بسبب أنهم یدركون أن % 86أجابت أعلى نسبة من المبحوثین قدرت بـــ

التكنولوجیة تحدد مهام ومسؤولیات كل عامل، وكل رئیس على  الحدیثة ومن خالل اعتمادها على الوسائل

حد السواء، فهي تضمن حقوق العمال كما تحدد واجباتهم بدقة متناهیة، في حین نفت نسبة قلیلة قدرت بـ 

26%

74%

ال

نعم
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وجود عدد من العمال ) 29(هذه المساهمة لإلدارة االلكترونیة، وكما سبق ووضحنا في الجدول رقم % 14

  .وال في تحدید المسؤولیات اإلداريااللكترونیة وال بمساهمتها في العمل  اإلدارةیة ال یعترفون بأهم

  

  دائرة توضح مساهمة اإلدارة االلكترونیة على تحدید مسؤولیاتك تجاه عملك): 33(الشكل رقم 

 

  .على زیادة ثقة العامل بعمله یبین مدى عمل اإلدارة االلكترونیة): 31(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 38 19 بدرجة عالیة

 54 27 بدرجة متوسطة

 8 4 بدرجة ضعیفة

 100 50 المجموع

منهم  27، و%38من المبحوثین قد أجابوا بدرجة عالیة بنسبة  19نالحظ من الجدول أعاله أن 

  .%8مبحوثین بدرجة ضعیفة بنسبة  04، و%54أجابوا بدرجة متوسطة بنسبة 

أن أعلى نسبة من المبحوثین قد أقروا أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على  30رقم  یوضح الجدول

أن اإلدارة  %38، بینما أكدت نسبة %54زیادة ثقة العامل بعمله بدرجة متوسطة بنسبة قدرت بـ

86%

14%

نعم

ال
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من المبحوثین فأكدت أن اإلدارة  %8االلكترونیة تعمل على زیادة ثقة العامل بدرجة عالیة، أما نسبة 

  .لكترونیة تعمل على زیادة ثقة العامل بعمله بدرجة ضعیفةاال

على أن أغلب المبحوثین قد أكدوا ان اإلدارة االلكترونیة تعمل على  30تفسر نتائج الجدول رقم 

زیادة ثقة العامل بعمله، وبالتالي فهي ترفع من مستوى أدائهم الوظیفي وتؤثر فیه بشكل مباشر، بدرجات 

والعالیة، وهذا راجع لرضا غالبیة العمال باإلدارة الجامعیة لوظیفتهم وإلدراكم  تأرجحت بین المتوسطة

للجهود التي تبذلها اإلدارة العلیا للجامعة من أجل رفع مستوى أداءهم الوظیفي ومحاولة توفیر كل األجهزة 

متاحة، مع وجود والوسائل التكنولوجیة الحدیثة، تماشیا مع التطور الحاصل في العالم وفق اإلمكانیات ال

  ).%8(نسبة قلیلة جدا تنفي هذا األثر وال تعترف به

 

  .زیادة ثقة العامل بعمله االلكترونیة علىدائرة تبین عمل اإلدارة ):34(الشكل رقم 

  

  .زیادة سرعة تقدیم الخدمات المستخدمة فيیوضح مساهمة نظم المعلومات والبرامج ): 32(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 70 35 نعم

 30 15 ال

 100 50 المجموع

38%

54%

8%

عالیا 

متوسط

ضعیفة



المیدانیة الدراسة نتائج وتفسیر ومناقشة عرض                  الرابع            الفصل  

 

 
103 

 15، و%70بنسبة مئویة قدرت بـــ 35نالحظ من الجدول أعاله أن المبحوثین الذین أجابوا بنعم 

 .%30من المبحوثین قد أجابوا بال بنسبة 

أكدوا على %  70، نرى أن أعلى نسبة من المبحوثین بما نسبته 32كتعلیق على الجدول رقم 

مساهمة نظم المعلومات والبرامج المستخدمة في زیادة سرعة تقدیم الخدمات، وهذا إن دل على شيء إنما 

الحدیثة التي  ارةاإلدیدل على وعي غالبیة العمال بأهمیة هذه األخیرة في اإلدارة االلكترونیة، وتفضیلهم 

التقلیدیة التي تتطلب الوقت والجهد في  اإلدارةعلى  اإلدارةتعمل على تحسین أداءهم وعملهم المهني في 

على عدم مساهمة نظم % 30بــــ  تقدیم الخدمات، بینما أعربت باقي النسبة من المبحوثین والمقدرة

بل یرجعونها إلى أسباب أخرى كخبرة العامل المعلومات والبرامج المستخدمة في زیادة سرعة الخدمات، 

  .في حد ذاته وطبیعة العمل الموكل وأسباب أخرى

إن اإلدارة االلكترونیة ومختلف البرامج التي یحتاجها الموظفین لتسهیل أعمالهم ورفع سرعة تقدیم 

  . نهالحدیثة، التي ال یمكن االستغناء ع اإلدارةالخدمات أصبحت تعد مطلبا أساسیا من مطالب 

 

تقدیما دائرة توضح مساهمة نظم المعلومات والبرامج المستخدمة في زیادة سرعة ):35(الشكل رقم 

  .لخدمات

  

  

70%

30%

نعم 

ال
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یوضح مساهمة استخدام تكنولوجیا المعلومات في الرفع من مستوى فعالیة النشاط ): 33(جدول رقم 

  .المهني للعامل

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 38 19 جید

 54 27 متوسط

 8 4 ضعیف

 100 50 المجموع

منهم  27، أما 38%من المبحوثین قد أجابوا بجید بنسبة 19أن  السابقنالحظ من الجدول 

 . %8منهم قد أجابوا بضعیف بنسبة  04، و%54فأجابوا بمستوى متوسط بنسبة 

مساهمة استخدام تكنولوجیا المعلومات في الرفع من مستوى فعالیة النشاط  33رقم  یمثل الجدول

أقرت بمساهمة تكنولوجیا % 54المهني للعامل، فنجد أن أعلى نسبة من العمال والتي قدرت بــــ 

% 38المعلومات في الرفع من مستوى فاعلیة النشاط المهني للعامل بشكل متوسط، بینما أقرت ما نسبته 

العاملین على أن تكنولوجیا المعلومات ساهمت بشكل جید في الرفع من فعالیة النشاط المهني  من

تكنولوجیا المعلومات في الرفع من  بأن مساهمةترى %8للعمال،أما نسبة قلیلة من العاملین قدرت بــ

 .مستوى فاعلیة النشاط المهني للعامل هي مساهمة ضعیفة

ة الجامعیة فعالیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في المساهمة بالرفع من ال ینكر العمال باإلدار        

مستوى فعالیة نشاطهم المهني، إال أن غالبیتهم ال یرون أن هذه المساهمة جیدة بل متوسطة، وهذا راجع 

بتدریب العمال على مختلف المهارات التي یحتاجونها الستخدام تكنولوجیا  اإلدارةلضعف اهتمام 

وضعف تدفق الشبكة  اإلداریةالحدیثة بالرغم من وجودها في جمیع المكاتب  األجهزةات، وقلة المعلوم

 اإلدارةكذلك من بین األسباب التي تجعل العامل ال یستفید من فوائد تكنولوجیا المعلومات في ظل 

  .االلكترونیة الحدیثة
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المعلومات في الرفع من مستوى  العامل لتكنولوجیادائرة توضح مساهمة استخدام ):36(الشكل رقم 

  .فعالیة نشاطه المهني

  

  .یمثل مساهمة اإلدارة االلكترونیة في تحفیز العامل نحو اإلبداع والتطویر الذاتي): 34(جدول رقم 

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 76 38 نعم

 24 18 ال

 100 50 المجموع

من  18، و%76العمال قد أجابوا بنعم بنسبة  من 38كقراءة حرفیة للجدول أعاله نالحظ أن 

 .%24قد أجابوا بال بنسبة  %24المبحوثین بنسبة 

أن اإلدارة االلكترونیة تساهم في التحفیز نحو  %76أكدت نسبة عالیة من المبحوثین قدرت بـــ

خالل وسائل هو جدید، فمن  والتطویر الذاتي، وهذا راجع لكون التكنولوجیا دائما تحمل كل ما اإلبداع

االتصال المختلفة یتعرف العامل على كل ما یجري في العالم وعالم اإلدارة وتخصصه خاصة، فیمكنه 

االتصال بغیره ممن یملكون الخبرة والتدرب والتعلم منهم، وحتى اإلجابة عن كل التساؤالت التي یمكن أن 

كونهم ال یفضلون  %24بنسبة تشكل له عائقا في عمله، في حین أنكرت نسبة قلیلة هذه المساهمة 

38%

54%

8%

جید

متوسط

ضعیف
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التغییر التي أفرزته التكنولوجیا التي غیرت اإلدارة من إدارة تقلیدیة ورقیة إال إدارة الكترونیة تكنولوجیة 

  . حدیثة

إن اإلدارة االلكترونیة ساهمت في منح الفرص لإلبداع والتطویر الذاتي للعاملین،وبالتالي الخروج 

رة التقلیدیة، وتوفیر الجهد والوقت وزیادة االندماج في العمل ومحاولة من اإلجراءات الروتینیة لإلدا

  .الوصول إلى حلول للمشكالت الیومیة في العمل بشكل أسرع یعزز مستوى الفعالیة أثناء تقدیم الخدمات

  

  .دائرة تمثل مساهمة اإلدارة االلكترونیة في تحفیزك نحو اإلبداع والتطویر الذاتي): 37(الشكل رقم 

أداء  لتحسین یوضح حرص اإلدارة العلیا للجامعة على تطبیق اإلدارة االلكترونیة): 35(جدول رقم 

  .العامل

 %النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 68 34 نعم

 32 16 ال

 100 50 المجموع

منهم قد  16، أما %68من المبحوثین قد أجابوا بنعم بنسبة  34نالحظ من الجدول أعاله أن 

  .%32أجابوا بال بنسبة 

76%

24%

نعم

ال
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أن اإلدارة العلیا بالجامعة تحرص  68%بنسبة قدرت بــ 35في الجدول رقم المبحوثینأكد غالبیة 

 %32على تطبیق اإلدارة االلكترونیة لتحسین أداء عمالها، بینما نفت نسبة قلیلة من المبحوثین قدرت بــ

  .ذلك

إن تفسیر إجابات أغلبیة المبحوثین بتأكید حرص اإلدارة العلیا بالجامعة على تطبیق اإلدارة 

االلكترونیة لتحسین أداء عمالها لنابع من حقیقة مفادها أن اإلدارة الحدیثة ال یمكن أن تكون إدارة 

تحقیق أهداف اإلدارة الكترونیة، إدارة تعتمد في معامالتها على مختلف الوسائل التكنولوجیة وبالتالي ل

الحدیثة البد من االهتمام بكیفیة رفع وتحسین مستوى نشاط وأداء عمالها، والحرص على تطبیق مختلف 

أما النسبة القلیلة التي نفت حرص اإلدارة العلیا بالجامعة على . االستراتیجیات والخطط إلنجاح ذلك

ستوى توفیر مختلف الوسائل االلكترونیة الحدیثة تطبیق اإلدارة االلكترونیة لتحسین أداء عمالها راجع لم

كما سبق (والتوصیل بالشبكة لكل المكاتب باإلدارة الجامعیة، الذي تراه هذه الفئة ضعیفا ودون المتوسط 

، إال أنه ال یمكن أن جامعة بسكرة من بین الجامعات التي سعت على توفیر )ووضحنا في جداول سابقة

لف الوسائل التكنولوجیة للعمل على رفع مستوى نشاط عمالها المهني وتحقیق جمیع المعدات المادیة ومخت

  . إداراتهاالرفاهیة لهم، وهذا لدلیل على حرصها على تطبیق اإلدارة االلكترونیة الحدیثة في مختلف 

  

دائرة توضح حرص اإلدارة العلیا للجامعة على تطبیق اإلدارة االلكترونیة لتحسین ): 38(الشكل رقم 

  .داء العاملأ

  

  

68%

32%

نعم

ال
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  .یمثل التوظیف في المؤسسة مرتبط بإتقان استخدام العامل للوسائل التكنولوجیة): 36(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  التكرار االحتماالت

 42 21 نعم

 58 29 ال

 100 50 المجموع

  %42بــــمن المبحوثین قد أجابوا بنعم بنسبة قدرت  21كقراءة حرفیة للجدول أعاله نالحظ أن 

 .%58من المبحوثین قد أجابوا بال بنسبة  29و

على أن التوظیف في الجامعة ال یتم وفق اتقان  %58أكدت أعلى نسبة من المبحوثین قدرت بــ 

من المبحوثین أن التوظیف في الجامعة  %42الستخدام الوسائل التكنولوجیة، بینما أكدت نسبة  المرشح

  .  مرتبط بإتقان استخدام العامل للوسائل التكنولوجیة

العامل أو  إتقانحول كون التوظیف في الجامعة یتم وفق  اإلجاباتإن تفسیر وجود اختالف في 

في  ریةاإلداالستخدام الوسائل التكنولوجیة حول اختالف المناصب  إتقانهلمدى  إداريالمترشح لمنصب 

اآللي مثال یستحي حصول المترشح على شهادة مهندس في  اإلعالمحد ذاتها، فمنصب مهندس في 

اآللي أو شهادة معادلة لها، ومنصب محاسب تتطلب شهادة تخصص، وهكذا، لكن بعض  اإلعالم

اآللي  اإلعالمبشهادة جامعیة مع وجود شهادة أولیة في مبادئ  اإلدارةالمناصب األخرى یمكن أن تكتفي 

 مثال أو حتى تدریب العامل فیما بعد على استخدام مختلف األجهزة الحدیثة التي تزود بها المكاتب

  .ورفع كفاءتهم اإلداریین، وهذا للعمل على تحسین عمل اإلداریة
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  .دائرة تمثل التوظیف في الجامعة مرتبط بإتقان استخدام الوسائل التكنولوجیة):39(الشكل رقم 

  

  :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات الجزئیة والفرضیة العامة  1 – 3

  .األداء الوظیفيلإلدارة االلكترونیة دور في تحسین : نص الفرضیة العامة

  54%نسبة اإلناث اللواتي یعملن داخل المؤسسة الجامعیة من عینتنا هي الحالیة أنأثبتت الدراسة  - 

وتفسیر ذلك هو أن فئة اإلناث هي الفئة ،%46ذین بلغت نسبتهم وهي نسبة أكبر من نسبة الذكور، وال

الطاغیة في مجال العمل بالمؤسسة الجامعیة باإلدارة، وهي خاصیة تتصف بها معظم اإلدارات الجزائریة 

  .خاصة في السنوات األخیرة

بنسبة  49- 40 أكدت نتائج الدراسة أن الفئة العمریة الطاغیة هي الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بین - 

منذ سنوات ویعملون بها بشكل دائم، كما شكلت نسبة  اإلدارةوهي فئة العمال الذین تولوا مناصبهم 40%

نسبة عالیة من العمال  %38بنسبة قریبة جدا قدرت بـ 39- 30الشباب المتراوحة أعمارهم ما بین 

  .اإلداریین، والتي تشكل خرجي الجامعة في مختلف التخصصات

مستواهم ثانوي، 28 %تلیها ما نسبته ،%70الذین مستواهم جامعي أكبر نسبة بــ اإلداریینة شكلت نسب - 

  . لدیهم شهادة دراسات علیا %2وفئة قلیلة جدا بنسبة 

42%

58%

نعم

ال
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من العاملین على تناسب تخصصهم مع طبیعة العمل الموكل إلیهم، في حین %78أكدت ما نسبته  - 

  .مع تخصصهم لیتناسبم منهم، أن العمل الموكل إلیه %28نفت نسبة 

، وتخصص قانون %12اقتصاد ومالیة بنسبة : أقرت نتائج الدراسة أن تخصصات المبحوثین كانت - 

، وتخصص مكتبات %26، بینما تخصص علم اجتماع التنظیم بنسبة %38إداري بأعلى نسبة قدرت بــ 

  .%4، وبعض التخصصات كاتصال وعالقات عامة وتسیر عمومي بنسبة %6بنسبة 

 10وأقل فئة؛ فئة أكثر من  %46بنسبة مئویة  23سنوات خبرة بعدد  10- 05شكلت أعلى فئة من  - 

  .%14عمال بنسبة  07سنوات خبرة ب

  .تقوم اإلدارة الجامعیة بتطبیق اإلدارة االلكترونیة:والتي مفادها:مناقشة نتائج الفرضیة األولى -أ

والطابعات موجود بنسبة كبیرة مقارنة بالوسائل أكدت نتائج دراستنا أن توفر الحواسیب والهاتف  -

نسبة وجود الحواسیب والهاتف متساویة بمكاتب اإلدارة االلكترونیة ووسائل االتصال األخرى، حیث أن

 21.73، أما الطابعة فبنسبة 14.78، في حین توفر جهاز الفاكس بنسبة %21.73الجامعیة 

 فقط، أما عن 1.30الكامیرات الرقمیة بنسبة  ، في حین كانت10.43،والماسح الضوئي فبنسبة %

  %.0.86،ووسائل أخرى بنسبة %7.39استخدام البرید االلكتروني فقد شكل نسبة 

  %72أعلى نسبة من إجابات المبحوثین على تأكید تزوید مكاتبهم وحواسبهم بالشبكة بنسبة أقرت  - 

فاإلنترنت أصبحت ضرورة من ضروریات .%28مقابل نسبة قلیلة من المكاتب غیر مزودة بالشبكة بنسبة 

 اإلداریة، وال غنى ألي إدارة من استخدامها واالستفادة من خدامتها، حیث تسهل المعامالت اإلداريالعمل 

) مابین المكاتب ومختلف الكلیات(واالتصال في أقرب وقت وبأقل الجهود، سواء داخل المؤسسة الجامعیة 

  .وخارجها

یستخدمون البرمجیات یؤكدون على أنهم %68ة المبحوثین وبنسبة عالیة قدرت بـأكدت الدراسة أن غالبی - 

أنهم ال یستخدمونها، وقد أرجعوا ذلك لمجموعة من التفسیرات، حیث منهم أقروا%32في عملهم، في حین 

بأنهم لم یتلقوا  %26من المبحوثین على أنها غیر موجودة باألساس، في حین أرجعت نسبة %2أكد 

من المبحوثین إن سبب وجود نسبة كبیرة . یرون أنها غیر ضروریة في عملهم %4تدریب علیها، ونسبة 

یستخدمون البرمجیات هو كون المستخدمین من الشباب أصحاب الشهادات الجامعیة، وأغلبهم یتقنون 

خاصة، وهذا یعد مطلبا أساسیا من استخدام البرامج، خالل مشوارهم الدراسي أو من خالل دورات تكوینیة 

  .مطالب اإلدارة االلكترونیة
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االلكتروني  األسلوبیستخدمون  اإلداریینأقرت نتائج الدراسة المیدانیة أن أعلى نسبة من العمال  - 

األسلوب االلكتروني فقط، ونسبة  %36، بینما تستخدم نسبة %60التقلیدي في عملهم بنسبة  واألسلوب

إن وجود نسبة عالیة من المبحوثین تستخدم األسلوب . في عملها على األسلوب التقلیديقلیلة فقط تعتمد 

االلكتروني راجع إلى الضرورة التي تقتضیها اإلدارة االلكترونیة الیوم في معامالتها، إال أنها ال یمكن أن 

ال تنتج  تستغني عن األسلوب التقلیدي والمتمثل في المعامالت الورقیة خاصة في البلدان التي

التكنولوجیا، فهي بحاجة ماسة دائما إلى األرشیف الورقي، باإلضافة إلى الخوف من الفیروسات ومختلف 

ویفسر وجود نسبة قلیلة تستخدم فقط األسلوب التقلیدي هو عدم اتصال حواسیبهم . االختراقات االلكترونیة

  .%28بنسبة ) 09(بالشبكة، وهذا ما سبق وأكده الجدول رقم 

أكدت أن األجهزة التي یستعملونها ذات  %48أن أعلى نسبة من المبحوثین أسفرت نتائج الدراسة  - 

 %8أكدت أنها أجهزة متطورة، في حین نسبة قلیلة قدرت بـ %44جودة متوسطة، وتلتها نسبة قریبة منها بـ

ملة لتكنولوجیا المعلومات إن البنیة التحتیة المتكا. یرون أنها دون المستوى المطلوب في اإلدارة الحدیثة

واالتصال تعد الركیزة األساسیة لمشروع اإلدارة اإللكترونیة الحدیثة داخل المؤسسات على اختالفها، سواء 

كانت عمومیة أم خاصة، والمؤسسة الجامعیة باعتبارها مؤسسة عمومیة حرصت على تلبیة متطلبات 

ومعدات حدیثة مزودة بالشبكة لمختلف مكاتب اإلداریین اإلدارة اإللكترونیة العدیدة من خالل توفیر أجهزة 

  .من أجل أداء وظائفهم اإلداریة بدقة وكفاءة عالیة

من  %44بأنها البنیة التحتیة متوسطة، وتلتها نسبة  %46أجابت أعلى نسبة من المبحوثین قدرت بـ  - 

أن البنیة التحتیة هي بنیة  %10بـالمبحوثین أكدوا أن البنیة التحیة جیدة، في حین أقرت نسبة قلیلة قدرت 

العمومیة بالجزائر عامة متوسطة، فمازالت تعاني من العدید  إداراتناإن البنیة التحتیة لالتصاالت في .ردیئة

من النقائص، على الرغم من أن الحكومة الجزائریة بذلت جهودا كبیرة في مجال االتصاالت من أجل 

  .تمهید الطریق نحو إصالحها وتحدیثها

معرفة العمال باإلدارة االلكترونیة بشكل متوسط شكلت أعلى نسبة قدرت  أكدت نتائج الدراسة أن - 

، ونسبة %34، بینما المبحوثین الذین أقروا أنهم على معرفة بها بشكل جید نسبة أقل قدرت بـ %64بــ

االلكترونیة ووجود  اإلدارةإن . أكدوا أنهم على معرفة ضعیفة باإلدارة االلكترونیة %2قلیلة جدا شكلت 

األجهزة االلكترونیة المختلفة وتوفرها في كل مكاتب اإلدارات العمومیة، واإلدارة الجامعیة خاصة، تجعل 

من مصطلح اإلدارة االلكترونیة مصطلح متعارف علیه، خاصة بعد التطورات التكنولوجیة التي فرضت 

في مختلف التعامالت اإلداریة، حتى وٕان قلت إال أنه ال التعامل بالحواسیب ومختلف األجهزة التكنولوجیة 

  . غنى عنها في وقتن الحالي
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االلكترونیة  اإلدارةتؤكد على أن  58%نسبة كبیرة من المبحوثین شكلت  أقرت نتائج دراستنا على وجود - 

ن تطبق بطریقة أفضل كون هؤالء المبحوثین من فئة الشباب خریجي الجامعة، ذوي الشهادات الذی

 اإلدارةالتي تستخدمها  واآللیاتیعیشون بالتكنولوجیا ویفضلون العمل بها، ویتقنون مختلف البرامج 

تفضل أن تطبق اإلدارة االلكترونیة بالجامعة   %36االلكترونیة، في حین تبقى نسبة معتبرة منهم تشكل 

ویدها بالشبكة، لتسهیل بشكل أفضل مما هي علیه، وهذا من خالل تجهیز المكاتب بأحدث الحواسیب وتز 

ویبقى دائما وجود عمال ال یزالون یعتمدون على اإلدارة التقلیدیة . عملهم المكتبي وتحسین عملهم المهني

  .التي تعتمد على المعامالت الورقیة وال یمكنها االستغناء عنها

 اإلدارةق من المبحوثین أن البرمجیات المثبتة في الحاسوب قد ساهمت في تطبی %60 أكدت نسبة - 

من المبحوثین أن مساهمتها متوسطة، وأكدت  %34االلكترونیة بطریقة جیدة، في حین ترى ما نسبته 

 اإلدارةأن البرمجیات المثبتة بالحاسوب لم تساهم في تطبیق %6 قدرت بـ المبحوثینقلیلة من  نسبة

تمكن من المساهمة بدرجة كبیرة تحتل البرمجیات مكانة وأهمیة داخل إدارة أي مؤسسة، ألنها . االلكترونیة

، اإلداریةعلى تسهیل مختلف المعامالت  اإلداريفي تطبیق اإلدارة اإللكترونیة باعتبارها تساعد العامل 

 األبحاث، وعرض )word,Exel(واإلكسل كالوردخاصة البرمجیات الخاصة بكتابة النصوص والحسابات 

الیوم، فهي تعمل  اإلداريوغیرها من البرامج المهمة التي ال یستغني عنها  )Powerpoint(بوانت كالبوار

  . االلكترونیة في تحسین األداء الوظیفي عند العامل وتحسین العمل المهني اإلدارةعلى رفع كفاءة 

: أن تقنیات االتصال تعزز كل من المفاهیم التالیة %46أكدت نسبة عالیة من المبحوثین قدرت بــ  - 

أن تقنیات االتصال  %08ارة االلكترونیة، واإلدارة بدون ورق بنسبة متساویة، في حین ترى ما نسبته اإلد

إن استخدام تقنیات تكنولوجیا المعلومات واالتصال بدرجة كبیرة داخل  .تعزز مفهوم المكتب االلكتروني

عزز مفاهیم جدیدة لدى ،اإلداریةالمؤسسة الجامعیة والعمل على تحدیثها وتوفیرها في جمیع المكاتب 

بدون أوراق،وربطها بتحسین العمل  واإلدارةكاإلدارة االلكترونیة والمكتب االلكتروني  اإلداریینالعمال 

  .الحدیثة اإلدارةالمهني واألداء الوظیفي في 

  ".تقوم اإلدارة االلكترونیة برفع جودة أداء العامل" :والتي مفادها:مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة - ب

أنها لم تتلق أي تكوین في تكنولوجیا المعلومات،  %66أعلى نسبة من المبحوثین، والتي شكلت أقرت  - 

 إكسابتعمل المؤسسة الجامعیة على . تكوینا في تكنولوجیا المعلومات) %44(بینما تلقت باقي النسبة 

عمالها اإلداریین منهم خاصة مختلف المهارات التي تمكنهم من تسهیل عملهم اإلداري وتحسین أداءهم 

  .المهني، ومن بین هذه المهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات
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أن طبیعة التكوین الذي تلقوه واستفادوا منه یتناسب مع  %42أكدت نسبة من المبحوثین والتي قدرت بـ  - 

الحدیثة  اإلدارةإن . حیث أكدوا العكس %14، في حین یخالف الرأي باقي المبحوثین بنسبة طبیعة عملهم

بالمؤسسة الجامعیة كغیرها من المؤسسات تسعى إلى تلقي عمالها تكوینا یتناسب مع طبیعة عملهم للرفع 

المسطرة في من مستوى أدائهم الوظیفي وتحسین عملهم المهني، وبذلك تحقق المؤسسة الجامعیة أهدافها 

  .تحقیق الكفاءة والجودة في العمل المهني لإلدارة الحدیثة

من المبحوثین أنهم یقومون باستغالل الوسائل المتاحة أثناء أداء عملهم  %58أقرت أعلى نسبة قدرت بـ - 

على أنها تقوم باستغالل الوسائل  %40بشكل جید، في حین أكدت نسبة معتبرة من المبحوثین قدرت بـ

إن . بینما أعرب مبحوث واحد أن استغالل الوسائل المتاحة یتم بشكل ضعیف. ة بشكل متوسطالمتاح

مختلف الوسائل التكنولوجیة الموجودة في مكاتبهم بصفة جیدة  الجامعیة یستغلون اإلدارةالعمال في 

یة مقارنة ومتوسطة، فهم یقومون ببذل الجهد وٕاظهار فعالیة عالیة في مجال استخدام الوسائل التكنولوج

 إستراتیجیةمع الكفاءة والخبرة المتوسطة التي یمتلكونها، وهو ما یستدعي من المؤسسة الجامعیة وضع 

مستقبلیة ومخططة، تتضمن تدریب الموارد البشریة على استخدام الوسائل التكنولوجیة لزیادة كفاءة العمال 

  .ورفع أدائهم الوظیفي

م القدرة على ابتكار طرق جدیدة تؤدي إلى تبسیط أن له%68بـــ أقرت نسبة كبیرة من المبحوثین قدرت - 

ال ترى بأن لها القدرة على االبتكار  %32إجراءات العمل اإلداري، في مقابل وجود نسبة قلیلة قدرت بـ

التي  إن أغلب المبحوثین من فئة الشباب هذه الفئة. طرق جدیدة تؤدي إلى تبسیط العمل اإلداري وٕاتیان

درة على اإلبداع واالبتكار، والرغبة في البحث عن طرق جدیدة تعمل على تحسین عملهم تتمتع بالق

المهني ورفع مستوى كفاءة أدائهم الوظیفي، إذا ما أتیحت لهم الفرصة، والمؤسسة الجامعیة سطرت من 

فئة الشباب من المتخرجین الجامعیین في الخطة التنمویة، وفي منحهم فرص  إشراكبین أهم أهدافها على 

  . واالبتكار اإلبداع

أنها على استعداد وجاهزیة للعمل خارج أوقات العمل الرسمي إن  %70أكدت نسبة كبیرة قدرت بـ - 

هم أنها من %30اقتضت الحاجة، أو لم یكملوا عملهم خالل أوقات العمل الرسمیة، بینما أكدت نسبة 

یتحلى أغلب عمال المؤسسة الجامعیة بروح . لیست على جاهزیة للعمل خارج أوقات العمل الرسمیة

المسؤولیة وحبهم لعملهم، وذلك من خالل جاهزیتهم للعمل خارج أوقات العمل الرسمیة إذا اقتضت 

في  اإلداریینغلب الضرورة وبدون مقابل، وبصدر رحب، وهذا راجع للطاقة االیجابیة التي یتمتع بها أ

المؤسسة الجامعیة من فئة الشباب والمقبلین على الحیاة والعطاء، في حین ال ترى فئة أخرى من العمال 

  .أن هناك ضرورة للعمل خارج أوقات العمل حتى وٕان دعت الحاجة إلى ذلك
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نولوجیا من المبحوثین أنهم یقیمون كفاءتهم في مجال استخدام تك %54أكدت أعلى نسبة قدرت بـ  - 

أن كفاءتهم في مجال االستخدام  %38المعلومات بالمتوسطة، بینما أكدت نسبة معتبرة منهم قدرت بـ

من المبحوثین أقرت أن فاعلیتها في  %08تكنولوجیا المعلومات عالیة، مع وجود نسبة قلیلة قدرت بـ 

داریین راجع لنقص الدورات إن الكفاءة المتوسطة للعمال اإل .االستخدام لتكنولوجیا المعلومات ضعیفة

التدریبیة لتأهیلهم على استخدام تكنولوجیا المعلومات من شبكات وبرامج وتطبیقات معلوماتیة، خاصة أن 

  الشهادات التي یحملها أغلب العمال هي شهادات ال صلة لها بمجال تكنولوجیا االتصال والمعلوماتیة

  .تكوینیة، وهذا من عمل المؤسسة الجامعیة وبالتالي البد من تكوینهم واستفادتهم في دورات

، بینما نفت نسبة %74أقرت أعلى نسبة من المبحوثین بأن الرئیس في العمل مهتم ویتابعهم بنسبة  - 

الجامعیة مهتم ویتابع عمل الموظفین  اإلدارةإن الرئیس في . اهتمام ومتابعة الرئیس في العمل لهم 26%

 العیاباتوالنصائح، ومتابعة  اإلرشاداتعمل، عن طریق توجیه ویسهر على توفیر الجو المناسب لل

وحضور العمال، ومتابعة جدول األعمال بكل دقة من أجل إتمام وانجاز العمل المطلوب في الوقت 

  .المناسب كونه المسؤول األول عن المصلحة، واالهتمام والمتابعة تعد من مسؤولیاته األساسیة

أن المؤسسة الجامعیة ال تمنح مجموعة من الحوافز  %56ن قدرت بـأكدت أعلى نسبة من المبحوثی - 

من المبحوثین أن الجامعة تحرص على مكافأة  %44والمكافآت للموظف الكفؤ، بینما أقرت نسبة 

فمن الضروري أن تعمل اإلدارة بالمؤسسة  .الموظف الكفء من خالل مجموعة من الحوافز والمكافأة

، بشكل دائم وذلك لخلق روح المنافسة األكفاءلحوافز والمكافآت للموظفین الجامعیة على تعزیز أسلوب ا

بین الموظفین ودعمهم النفسي والمادي وحثهم على االبتكار وروح المبادرة ورفع مستوى أدائهم الوظیفي 

  .جامعیةبالمؤسسة ال اإلدارةوتحسین مستواهم المهني، وبالتالي تنمیة الموارد البشریة الهامة التي تزهر بها 

القدرة على استعمال الوسائل  اإلداریینأكدت أعلى نسبة من إجابات المبحوثین على امتالك العمال  - 

، بینما كانت باقي اإلجابات بال بنسبة قدرت %68التكنولوجیة في تحسین أدائهم الوظیفي بنسبة 

اإلداري، فاإلدارة االلكترونیة إن استعمال الوسائل التكنولوجیة تعمل على تحسین أداء العامل . %32بـــ

الحدیثة التي تعتمد على الوسائل االلكترونیة ومدى معرفة العامل بها والقدرة على استخدامها، تعمل على 

  .رفع أداءه الوظیفي وتحسن عمله المهني

على مواكبة التغیرات ویحاولون جاهدین توظیفها  حریصینمن المبحوثین أنهم  %60أكدت ما نسبته  - 

أنهم غیر مهتمین  %40مة عملهم باإلدارة الجامعیة، في حین أقرت باقي النسبة والتي قدرت بـلخد

مجموعة كبیرة من العمال على  تحرص .بالحرص على مواكبة التغیرات ومحاولة توظیفها لخدمة عملهم

أداء فعال لخدمة عملهم في المؤسسة الجامعیة، وذلك بهدف تحقیق  توظیفهامواكبة التغیرات ومحاولتهم 

االلكترونیة في أداء مهامها وتحقیق  اإلدارةفي استخدام شتى الوسائل التكنولوجیة التي تعتمد علیها 
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وتسهیلها بجودة عالیة، راجع إلى الطاقة االیجابیة التي  اإلداریةأهدافها من تسریع لمختلف المعامالت 

الشباب خریجي الجامعة، لذا یجب على  یمتلكها أغلب الموظفین باإلدارة الجامعیة والذین هم من فئة

المؤسسة الجامعیة العمل على االهتمام بالقدرات الفردیة واإلبداعیة للعمال وتقدیم الحوافز ألجل تحسین 

  .األداء الوظیفي لدیهم

  .اإلدارة االلكترونیة برفع جودة أداء العاملتقوم : فقد تحققت الفرضیة الثانیةوبناء على النتائج السابقة، 

  ".لإلدارة االلكترونیة أثر على األداء الوظیفي للعامل" :والتي مفادها:مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة - ج 

المبحوثین أن اإلدارة اإللكترونیة تعمل على  اإلداریینمن العمال %78أكدت أعلى نسبة قدرت بـ - 

األخیرة بدعم وتقویة  بالمؤسسة الجامعیة، وهذا راجع الهتمام هذه اإلدارةتحسین االتصاالت داخل 

االتصاالت بین العمال فیما بینهم، وبین العمال ومرؤوسیهم إلیجاد الجو المناسب للعمل، ورفع مستوى 

هذا االهتمام، ویمكن أن یرجع ذلك   %22المهني للعمال بها، بینما نفت نسبة قلیلة قدرت بـ  األداء

قات مع زمالءه أو في رغبته في اهتمام اكبر لطبیعة العامل في حد ذاته، بعدم رغبته في تقویة العال

إن اإلدارة .لإلدارة في المؤسسة االجتماعیة في العمل على دعم االتصاالت والعالقات داخلها

االلكترونیة باإلدارة الجامعیة قد سهلت مختلف االتصاالت بین العمال ومرؤوسیهم، والعمال فیما بینهم 

 اإلداريلبرامج المستعملة، مما یعمل على تسهیل العمل عن طریق االنترنت، والهاتف ومختلف ا

وتحسین جودته من جهة، وحث العمال على التواصل فیما بینهم وبینهم وبین مرؤوسیهم في العمل في 

  .أقل وقت ودون جهد

أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على رفع مستوى األداء الوظیفي للعامل باإلدارة  %40أكدت ما نسبته  - 

أن اإلدارة االلكترونیة ترفع مستوى  %34بدرجة مقبولة، بینما أقرت نسبة أقل منها قدرت بـــ الجامعیة

ونفت أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على  %26األداء الوظیفي بدرجة عالیة، في حین أجابت نسبة 

اإلدارة إن السبب وراء وجود نسبة كبیرة من المبحوثین تؤكد عمل .الرفع من مستوى األداء الوظیفي

هو  -بالرغم من اختالفها بین الدرجة العلیا والمتوسطة–االلكترونیة على رفع مستوى األداء الوظیفي 

العمال اإلداریین الیوم بأهمیة ودور اإلدارة االلكترونیة في الرفع من أداءهم الوظیفیة  إدراكدرجة 

  .وتحسین عملهم المهني

االلكترونیة الحدیثة ومن خالل  اإلدارةبأنهم یدركون أن % 86أقرت أعلى نسبة من المبحوثین قدرت بـــ - 

اعتمادها على الوسائل التكنولوجیة تحدد مهام ومسؤولیات كل عامل وكل رئیس على حد السواء، فهي 

هذه % 14رت بـ تضمن حقوق العمال كما تحدد واجباتهم بدقة متناهیة، في حین نفت نسبة قلیلة قد

 .المساهمة لإلدارة االلكترونیة
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أعلى نسبة من المبحوثین أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على زیادة ثقة العامل بعمله بدرجة أكدت  - 

أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على زیادة ثقة  %38، بینما أكدت نسبة %54متوسطة بنسبة قدرت بـ

لمبحوثین فأكدت أن اإلدارة االلكترونیة تعمل على زیادة ثقة من ا %8العامل بدرجة عالیة، أما نسبة 

وهذا راجع لرضا غالبیة العمال باإلدارة الجامعیة لوظیفتهم وإلدراكم . العامل بعمله بدرجة ضعیفة

للجهود التي تبذلها اإلدارة العلیا للجامعة من أجل رفع مستوى أداءهم الوظیفي ومحاولة توفیر كل 

 .التكنولوجیة الحدیثة، تماشیا مع التطور الحاصل في العالم وفق اإلمكانیات المتاحةاألجهزة والوسائل 

على مساهمة نظم المعلومات والبرامج المستخدمة %  70أقرت أعلى نسبة من المبحوثین بما نسبته  - 

في زیادة سرعة تقدیم الخدمات، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على وعي غالبیة العمال بأهمیة هذه 

اءهم وعملهم الحدیثة التي تعمل على تحسین أد اإلدارةاألخیرة في اإلدارة االلكترونیة، وتفضیلهم 

التقلیدیة التي تتطلب الوقت والجهد في تقدیم الخدمات، بینما أعربت  اإلدارةعلى  اإلدارةالمهني في 

على عدم مساهمة نظم المعلومات والبرامج المستخدمة في % 30 والمقدرةباقي النسبة من المبحوثین 

ي حد ذاته وطبیعة العمل الموكل زیادة سرعة الخدمات، بل یرجعونها إلى أسباب أخرى كخبرة العامل ف

 .وأسباب أخرى

بمساهمة تكنولوجیا المعلومات في الرفع من مستوى % 54أقرت أعلى نسبة من العمال والتي قدرت بــــ  - 

من العاملین على أن % 38فاعلیة النشاط المهني للعامل بشكل متوسط، بینما أقرت ما نسبته 

الرفع من فعالیة النشاط المهني للعمال،أما نسبة قلیلة من تكنولوجیا المعلومات ساهمت بشكل جید في 

تكنولوجیا المعلومات في الرفع من مستوى فاعلیة النشاط  بأن مساهمةترى %8العاملین قدرت بــ

ال ینكر العمال باإلدارة الجامعیة فعالیة استخدام تكنولوجیا .المهني للعامل هي مساهمة ضعیفة

ع من مستوى فعالیة نشاطهم المهني، إال أن غالبیتهم ال یرون أن هذه المعلومات في المساهمة بالرف

بتدریب العمال على مختلف المهارات  اإلدارةالمساهمة جیدة بل متوسطة، وهذا راجع لضعف اهتمام 

الحدیثة بالرغم من وجودها في جمیع  األجهزةالتي یحتاجونها الستخدام تكنولوجیا المعلومات، وقلة 

وضعف تدفق الشبكة كذلك من بین األسباب التي تجعل العامل ال یستفید من فوائد  ریةاإلداالمكاتب 

  .االلكترونیة الحدیثة اإلدارةتكنولوجیا المعلومات في ظل 

 اإلبداعأن اإلدارة االلكترونیة تساهم في التحفیز نحو  %76أكدت نسبة عالیة من المبحوثین قدرت بـــ - 

هو جدید، فمن خالل وسائل  ن التكنولوجیا دائما تحمل كل ماوالتطویر الذاتي، وهذا راجع لكو 

االتصال المختلفة یتعرف العامل على كل ما یجري في العالم وعالم اإلدارة وتخصصه خاصة، فیمكنه 

االتصال بغیره ممن یملكون الخبرة والتدرب والتعلم منهم، وحتى اإلجابة عن كل التساؤالت التي یمكن 

كونهم ال یفضلون  %24عمله، في حین أنكرت نسبة قلیلة هذه المساهمة بنسبة  أن تشكل له عائقا في

التغییر التي أفرزته التكنولوجیا التي غیرت اإلدارة من إدارة تقلیدیة ورقیة إال إدارة الكترونیة تكنولوجیة 
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للعاملین،وبالتالي إن اإلدارة االلكترونیة ساهمت في منح الفرص لإلبداع والتطویر الذاتي . حدیثة

الخروج من اإلجراءات الروتینیة لإلدارة التقلیدیة، وتوفیر الجهد والوقت وزیادة االندماج في العمل 

ومحاولة الوصول إلى حلول للمشكالت الیومیة في العمل بشكل أسرع یعزز مستوى الفعالیة أثناء تقدیم 

  .الخدمات

إلدارة العلیا بالجامعة تحرص على تطبیق اإلدارة أن ا 68%بنسبة قدرت بــ المبحوثینأكد غالبیة  - 

إن حرص .ذلك %32االلكترونیة لتحسین أداء عمالها، بینما نفت نسبة قلیلة من المبحوثین قدرت بــ

اإلدارة العلیا بالجامعة على تطبیق اإلدارة االلكترونیة لتحسین أداء عمالها لنابع من حقیقة مفادها أن 

أن تكون إدارة الكترونیة، إدارة تعتمد في معامالتها على مختلف الوسائل  اإلدارة الحدیثة ال یمكن

التكنولوجیة وبالتالي لتحقیق أهداف اإلدارة الحدیثة البد من االهتمام بكیفیة رفع وتحسین مستوى نشاط 

 .وأداء عمالها، والحرص على تطبیق مختلف االستراتیجیات والخطط إلنجاح ذلك

 إتقانعلى أن التوظیف في الجامعة ال یتم وفق  %58بحوثین قدرت بــ أكدت أعلى نسبة من الم - 

من المبحوثین أن التوظیف في  %42الستخدام الوسائل التكنولوجیة، بینما أكدت نسبة  المرشح

حول  اإلجاباتإن وجود اختالف في .  الجامعة مرتبط بإتقان استخدام العامل للوسائل التكنولوجیة

الستخدام  إتقانهلمدى  إداريلمنصب  المرشحالعامل أو  إتقانعة یتم وفق كون التوظیف في الجام

اآللي  اإلعالمفي حد ذاتها، فمنصب مهندس في  اإلداریةالوسائل التكنولوجیة حول اختالف المناصب 

اآللي أو شهادة معادلة لها، ومنصب  اإلعالمعلى شهادة مهندس في  المترشحمثال یستحي حصول 

بشهادة  اإلدارةدة تخصص، وهكذا، لكن بعض المناصب األخرى یمكن أن تكتفي محاسب تتطلب شها

اآللي مثال أو حتى تدریب العامل فیما بعد على  اإلعالمجامعیة مع وجود شهادة أولیة في مبادئ 

، وهذا للعمل على تحسین عمل اإلداریة استخدام مختلف األجهزة الحدیثة التي تزود بها المكاتب

 .ع كفاءتهمورف اإلداریین

لإلدارة االلكترونیة أثر على األداء :"فقد تحققت الفرضیة الثالثة وبناء على نتائج الدراسة المیدانیة،

 ".الوظیفي للعامل
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  .االستنتاج العام: ثالثا

  األداء الوظیفي لإلدارة االلكترونیة دور في تحسین : نص الفرضیة العامة

  :الفرضیات الثالثة، توصلنا إلى أنمن خالل عرض وتحلیل وتفسیر نتائج 

  ".األداء الوظیفي لإلدارة االلكترونیة دور في تحسین "

  :وذلك من خالل تحقق الفرضیات الثالثة التي مفادها 

  .اإلدارة الجامعیة تقوم بتطبیق اإلدارة االلكترونیة:الفرضیة األولى

  .تقوم اإلدارة اإللكترونیة برفع جودة أداء العامل :الفرضیة الثانیة

  .لإلدارة االلكترونیة أثر على األداء الوظیفي للعامل:الفرضیة الثالثة

  :أهم التوصیات

عقد دورات تدریبیة متخصصة في مجال تطبیق اإلدارة االلیكترونیة لجمیع العاملین بالكلیة محل  - 

  .الدراسة

  .في المعامالت اإلداریة األسالیبمختلف تطویر نظم العمل والبرامج و  - 

وكلیة العلوم اإلنسانیة  بصفةاالهتمام بالبنیة التحتیة للتقنیات والشبكات داخل جامعة بسكرة  - 

  .بصفة خاصةواالجتماعیة 

تحقیق التمییز في مجال اإلدارة االلیكترونیة یساهم بالرفع من مستوى أداء العاملین بالكلیة محل  - 

  .الدراسة

جلب الكفاءات البشریة المتمیزة في مجال اإلدارة االلكترونیة من مدربین واستشاریین وخبراء تطویر  - 

  .البرامج والشبكات ومواكبة مختلف التطورات التكنولوجیة

  . توطید العالقات بین رؤساء العمل والعمال، لتحسین األداء الوظیفي وتحقیق أهداف المؤسسة - 
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  خاتمة 

ال وهو موضوع دور أهذه الدراسة تسلیط الضوء على موضوع حساس  إجراءلقد حاولنا من خالل 

استخدام اإلدارة االلیكترونیة سمة من سمات  ، حیث یعدالوظیفي األداءااللكترونیة في تحسین  اإلدارة

  خاصة  الجامعیة عامة والمؤسسات التقدم ومعیار من المعاییر التي یعتمد علیها في تقییم المؤسسات

وذو مهارات عالیة  في استخدام  ،ویتطلب ذلك توفیر بنیة تحتیة قویة ومتطورة ومورد بشري فعال ومدرب

فلقد كان لإلدارة اإللكترونیة   ،ئل المساهمة في تطبیق هذا النوع من اإلدارةاإلدارة االلكترونیة وكل الوسا

العمل سرعة اإلنجاز واإلتقان والدقة في  زیادة دورا هاما في تحسین األداء الوظیفي من خالل

على وهذا للقضاء  ،فعالیتهم وكفاءتهم ةوزیاد  ،عملیة االتصال بین العاملین وٕادارتهم اإلداري،وتسهیل

مواكبة التطور الهائل في المبنیة على البیروقراطیة وكثرة المعامالت الورقیة، لالخدمات التقلیدیة لوب أس

وفي األخیر نستخلص أن على المؤسسات استثمار معطیات اإلدارة ، نظم المعلومات والثورة التكنولوجیا

وتحقیق مهام العاملین بتلك المؤسسات والمستنفدین من  ،اإللكترونیة وتبنیها في تحقیق أهداف المؤسسات

  .خدماتها على حد سواء

 

 



 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 



 قائمـــــة المراجـــع
 

 
122 

  :في الدراسة المعتمدةقائمة المراجع 

  .دار الفكر العربي:دب.لعالم جدید... مداخل جدیدة.تقییم األداء).2002.(عبد المحسن، توفیق محمد- 

دار :البحرین.1ط.النظریة والتطبیقإدارة وتقییم األداء الوظیفي بین ).2013.(إبراهیم محمد المحاسنة - 

  .جریر

الدار :اإلبراهیمیة.مصر.اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة).2006.(جمال الدین محمد مرسي- 

  .الجامعیة

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع:عمان.األردن.اإلدارة االلكترونیة).2009.(حمدأحمد سمیر  - 

دار الكتاب :مصر.القاهرة.والتطبیقیة في إدارة الموارد البشریةالجوانب النظریة .)2008(، حنفي علي - 

  .الحدیث

دار الجامعة :اإلسكندریة.االتجاهات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة).2002.(عبد الباقي صالح الدین- 

  .الجدید للنشر

  .الجامعیةالدار :القاهرة.دط.السلوك اإلنساني في المنظمات.)2001(.عبد الباقي، صالح الدین- 

  . دار وائل لنشر والتوزیع:األردن.عمان.اإلدارة االلكترونیة.)2008.(بد الرزاق السالميع - 

دار مكتبة الكندي :عمان.األردن.األسس النظریة والتطبیقیة.االلكترونیة اإلدارة).2015(.فداء حامد - 

  .للنشر والتوزیع

دار الكتب :القاهرة.مصر.وتطبیقاتها الوظیفیةاإلدارة االلكترونیة ).2012.(عبد الفتاح رضوان محمد - 

  .المصریة
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دراسة حالة .دور اإلدارة االلكترونیة في تحسین أداء الخدمة العمومیة).2017/ 2016(.تارقییونس - 

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي في .العمومیة بلدیة أوالد عیسى بادراربالمؤسسة 

كلیة العلوم :ورقلة.جامعة قاصدي مرباح.میدان العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر
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-منطقة سطیفCLP - مؤسسة توزیع و تسویق المواد البترولیة المتعددة نفطال مسیلة : دراسة حالة

  .كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة .جامعة محمد بوضیاف:المسیلة
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اإلدارة االلكترونیة في الجزائر بین مقتضیات الشفافیة وتجوید الخدمة تجربة .)2014(.بن إعراب محمد- 

  .19العدد .مجلة العلوم االجتماعیة.وٕاشكالیة التخلص من منطق التسییر التقلیدي

ثر الثقافة التنظیمیة على األداء الوظیفي في المؤسسات أ.)2013/2014(.بن عواطة محمد الصالح- 

لإلنتاج الصناعي للمنتجات الخرسانیة غیرا ( یة بمؤسسة بوقدیرة نور الدینالصغیرة والمتوسطة دراسة میدان

  .كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة.جامعة قاصدي مرباح:ورقلة.)لمجمعة 

التغییر التنظیمي وأثره على األداء الوظیفي دراسة حالة مصلحة .)2014/ 2013(.ابتسام بوالعیش - 

  .كـلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة:الجزائر.جیجل.جیجل-المراقبة المالیة

االتصال الداخلي ودوره في تحسین األداء الوظیفي .)2016/2017(.بوزردوم مریم؛ یاسمینة بودویرة- 

كلیة العلوم :جامعة محمد الصدیق.جیجل-المیلیة –لدى العمال دراسة میدانیة بمؤسسة الخزف الصحي 

  .ة واالجتماعیةاإلنسانی

دراسة میدانیة (االتصال التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفي .)2009/ 2008(.بوعطیط جالل الدین- 

كلیة العلوم اإلنسانیة :جامعة منتوري محمود.قسنطینة.)على العمال المنفذین بمؤسسة سونلغاز عنابة

  .والعلوم االجتماعیة

االلكترونیة في تحسین األداء الوظیفي ــ دراسة حالة على دور اإلدارة .)2018/2019(.جهرة حمزة - 

جامعة .یریمذكرة مقدمة كجزء من متطلبات لنیل شهادة الماستر في علوم التس.الوالیة المنتدبة أوالد جالل

  .كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر:بسكرة.محمد خیضر

دور أخالقیات العمل في االرتقاء باألداء .)2016 –2015(.خملول خضرة و قمري فطیمة الزهرة - 

جامعة عمار .أحمیدة بن عجیلة الوظیفي لدى ممرضي المؤسسة العمومیة االستشفائیة

 .كلیة العموم اإلنسانیة.األغواط.ثلیجي

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في .–دراسة مقارنة  –اإلدارة االلكترونیة .)2015/2016.(ساسي مریم- 

  .كلیــــة الحقــــوق والعلـــــــوم السیاسیـــــــة:جامعـــــة أكلـــــي محنــــد أولحــــاج.البویرة.عامالقانون ال

تحدیات اإلدارة اإللكترونیة في الجزائرـ دراسة سوسیولوجیة ببلدیة .)2015/2016(.عبان عبد القادر - 

جامعة محمد .ل م د في علم االجتماعأطروحة نهایة الدراسة لنیل شهادة دكتوراه .الكالیتوس العاصمة

  .كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.بسكرة.خیضر



 قائمـــــة المراجـــع
 

 
124 

أثر الثقافة التنظیمیة على مستوى األداء الوظیفي دراسـة تطبیقیـة .)2008(.عكاشـة أسعـد أحمـد محمـد- 

  .ةكلیــــة التجـــــار :غزة.الجامعة اإلسالمیة.في فلسطینPaltel" على شركة االتصــاالت 

تحسین ظروف العمل واألداء الوظیفي دراسة میدانیة مدیریة الصناعة .)2015- 2016(.مسكین خیرة - 

  .كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.جامعة عمار ثلیجي.والمناجم باالغواط

ضغوط العمل على األداء الوظیفي لدى مدیري المدارس ).2006- 2005(المطارنه شرین محمد- 

 .عمادة الدراسات العلیا.جامعةمؤتة.األردن.في إقلیم جنوب األردن األساسیة الحكومیة

دور االتصال المؤسساتي في رفع األداء الوظیفي في إدارة الجماعات .)2015(.موسـاوي حلیـمة - 

جیاللي كلــــــیة الحقــــوق والعلوم السیاسیــــة جامعـــــــة ال .زوقاغة المحلیة في الجزائر دراسة حالة بلدیة تاشتة

  .خمــــیس ملیانــــة .بونعامة

تسییر األداء الوظیفي للمورد البشري في المؤسسة االقتصادیة  واقع.)2008/2007(.هروم عز الدین - 

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم :جامعة.قسنطینةCPG)- (دراسة میدانیة بمركب المجارف والرافعات 

  .التسییر

 ین بالمؤسسةالموظف أداءالخدمة ودوره في تحسین  أثناءتكوین .)2014.(محمد یقطوف - 

  .واالجتماعیة جامعة محمد خیضر اإلنسانیةكلیة العلوم :بسكرة.الجامعیة

مساهمة اإلدارة االلكترونیة في تطویر العمل اإلداري بمؤسسات التعلیم .)2011(.عبد الناصر موسي - 

  .مجلة الباحث:الجزائر.بسكرة.09عدد.العالي دراسة حالة كلیة العلوم والتكنولوجیا بجامعة
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  - بسكرة-جامعة محمد خیضر

  -القطب الجامعي شتمة- یة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةكل

  قسم العلوم االجتماعیة
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  :الدكتورةاألستاذة إشراف :   إعداد الطالب

  دنفر عمار عبد الحكیم                                                           حنـــــــان مالكي

  

، اجتماع تنظیم وعملفي علم اجتماع تخصص علم  .د. م. ل: ماستر تحضیر مذكرة إطارفي 

أمام اإلجابة التي ترونها ) X(نضع بین ایدیكم هذه االستمارة لإلجابة علیها بنعم أو ال بوضع عالمة 

ونؤكد لكم أن معلوماتها سریة ) X(مناسبة، مع العلم أن لدینا أسئلة ال یمكن أن یضع علیها المبحوث 

  .وشكرا على تعاونكم معنا. ولن تستخدم إال في إطار البحث العلمي

 

 

 

 

 2020/2021: السنة الجامعیة



  .المعلومات الشخصیة: أوال

  ذكر           أنثى :        الجنس -1

  30– 20:          السن  – 2

                        30 –40  

                        40 –50  

  سنة فأكثر  50                        

  متوسط                ثانوي            جامعي      دراسات علیا :       المستوى الدراسي  – 3

  ......................................ما هو التخصص الذي درسته ؟ – 4

  هل التخصص یتناسب مع طبیعة عملك ؟         نعم              ال  – 5

  سنوات10سنوات         أكثر من  10 – 5سنوات        من  5أقل من سنوات الخبرة            – 6

  .مدى تطبیق اإلدارة االلكترونیة باإلدارة الجامعیة :المحور األول-

  جهاز الكمبیوتر            الهاتف         الفاكس تستخدم في عملك مجموعة من وسائل االتصال– 7

  كامیرات المراقبة)                scanner( الطابعة              الماسح الضوئي     

  ...البرید االلكتروني                    أخرى    

  إذا كنت تملك جهاز كمبیوتر هل هو مزود بشبكة االنترنت           نعم         ال -8

  نعم          ال     في عملك      logicielsبرمجیات  أتستخدم–9

إذا كان الجواب بنعم هل لك أن تذكر لنا بعضها  - 

…………………………………………………………  

  ألنها غیر متوفرة باألساس              ألنني لم أتلق تدریبا علیها          ألنني ال أحتاجها في عملي 

  إذا كان الجواب بــ ال لماذا ؟ 

  ........................................................أخرى تذكر  

  كالهما معا  األسلوب الیدوي          األسلوب االلكتروني : مع البیانات بـ أتتعامل–10

  

  متطورة  التي تستخدمها في عملك   تقیمك لألجهزة والمعدات–11

  متوسطة                                                         

  دون المستوى                                                        



  البنیة التحتیة للتكنولوجیا داخل مؤسستك الجامعیة      - 12

  جیدة        متوسطة               ردیئة       

  مدى معرفتك  باإلدارة االلكترونیة–13

  بشكل ضعیف     بشكل جید                بشكل متوسط          

  .أن تجهیزات تكنولوجیا المعلومات المتوفرة في مكتبك مكنت من تطبیق اإلدارة االلكترونیة  أتعتقد–14

  بطریقة أفضل                  نوعا ما                 لم یحدث ذلك         

 : البرمجیات المثبتة في حاسوبك ساهمت في تطبیق اإلدارة االلكترونیة بي–15

  بطریقة جیدة                  متوسطة                 لم تمكن ذلك         

  اإلدارة االلكترونیة : عززت تقنیات المعلومات  واالتصال المتوفرة لدیك من مفهوم –16

  المكتب االلكتروني      اإلدارة بال ورق            أخرى    

  االلكترونیة برفع جودة أداء العاملمساهمة اإلدارة :المحور الثاني

  تلقیت تكوینا في مجال تكنولوجیا المعلومات                نعم         ال –17

  إذا كان الجواب بنعم هل هذا التكوین یتناسب مع طبیعة عملك         نعم          ال  –18

  تقوم باستغالل كافة الوسائل المتاحة لدیك أثناء أداءك–19

  متوسط            ضعیف    جید    :عملك بشكل

  العمل والسرعة في انجازه  إجراءاتتتوافر لدیك القدرة على ابتكار طرق جدیدة تؤدي إلى تبسیط –20

  نعم                ال        

  تتوفر لدیك الجاهزیة واالستعداد في العمل خارج أوقات العمل الرسمي من أجل انجاز عملك المكتبي–21

  نعم            ال

    تقیم كفاءتك في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال على انها - 22

  ضعیف  متوسطعالیة           

  مع قانون العمل بالمؤسسة یتالءمیوجد اهتمام ومتابعة من قبل رئیسك في العمل النجاز عملك بما - 23

  نعم           ال  

كیف ذلك ؟ إذا كان الجواب بنعم  - 

.....................................................................................................

.....................................................................................................  



في تطویر أداء  یتفانى كموظف كفء والمكافآتافز تمنحك المؤسسة الجامعیة مجموعة من الحو  - 24

  عمله؟                   نعم                  ال

التكنولوجیة الحدیثة یساهم في تحسین أدائك  الوسائلامتالكك للقدرة على استعمال  أن أتعتقد- 25

  الوظیفي ؟  نعم            ال 

  ات في مجال عملك و تحاول توظیفها لخدمة العمل ؟أتحرص دائما على متابعة ما یحدث من متغیر - 26

 ال  نعم 

 

  .الوظیفي األداء وأثرها علىااللكترونیة  اإلدارة أبعاد:محور الثالثال

االلكترونیة على تحسین اتصاالتك مع زمالئك ؟ اإلدارةهل تعمل - 27  

 نعم  ال 

في حالة نعم،هل لك أن توضح 

..................................................................................................ذلك

.................................................................................................. 

الوظیفي ؟ كأدائالرفع من مستوى  االلكترونیة على اإلدارةهل تساعدك - 28  

 نعم        ال 

بدرجة كبیر: في حالة نعم   بدرجة مقبولة    

االلیكترونیة على تحدید مسؤولیاتك تجاه عملك؟ اإلدارةهل ساهمت - 29  

 نعم  ال     

زیادة الثقة في عملك بدرجة  إلىااللیكترونیة  اإلدارةاستخدامك  أدى - 30  

  عالیا متوسطة    ضعیفة             

 



مت نظم المعلومات المستخدمة و البرامج في زیادة سرعة تقدیمك للخدمات؟ساه - 31  

 نعم   ال 

ساهم استخدامك لي تكنولوجیا المعلومات بالرفع من مستوى فعالیة نشاطك المهني بشكل  - 32  

 جید متوسط  ضعیف  

؟و التطویر الذاتي  اإلبداعااللیكترونیة في تحفیزك نحو  اإلدارةهل ساهمت  - 33  

 نعم ال  

في حالة ال،هل لك أن توضح 

  ..........................................................................ذلك

  كعامل؟ أداءكااللیكترونیة من اجل تحسین  اإلدارةالعلیا للجامعة على تطبیق  اإلدارةهل تحرص  - 34

 نعم  ال  

استخدامك للوسائل التكنولوجیة ؟ بإتقانهل توظیف في المؤسسة مرتبط  - 35  

  نعم                              ال

  :عدد أهم األسباب :في حالة ال

.....................................................................................................

.....................................................................................................  

  حسب رأیك ماذا یجب أن توفر المؤسسة الجامعیة للموظف بها لتحسین أداءه لوظیفته؟ - 36

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................  

  

شكرا على تعاونكم      



 

 قائمة محكمي االستبیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم واللقباالسم  الوظیفة مكان الوظیفة

كلیة العلوم  -  قسم العلوم االجتماعیة

جامعة محمد  - اإلنسانیة واالجتماعیة

 بسكرة - خیذر

  أستاذ محاضر صنف

 -  أ – 

 01 زرقة بولقواس

كلیة العلوم  -  قسم العلوم االجتماعیة

جامعة محمد  - اإلنسانیة واالجتماعیة

 بسكرة - خیذر

  أستاذ محاضر صنف

 -  أ – 

 02 میدني شایب ذراع

كلیة العلوم  -  قسم العلوم االجتماعیة

جامعة محمد  - اإلنسانیة واالجتماعیة

 بسكرة - خیذر

  أستاذ محاضر صنف

 -  أ – 

 03 حلیلو نبیل


