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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 
َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت } 

َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه 
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 شكر وعرف ان
 

 
فاحمد اهلل الذي يسر السبيل النجاز هذا العمل " لئن شكرتم ألزدنكم : " قال تعالى

من  على ما قدمته لي "بنوناس صباح"،كما اخص بالشكر و االمتنان الى االستاذة 

ن أأثناء انجاز هذا العمل دون  يتوجيهات و مساعدات ونصائح و ارشادات قيمة أفادتن

التى مدت لي  -فرع بسكرة -إتصاالت الجزائرنسى تقديم الشكر الجزيل الى مؤسسة أ

ساتذة العلوم االقتصادية و أنجاز الجانب التطبيقي من المذكرة وكذلك يد المساعدة إل

 .الدراسي  يفي مشوار  ى المساعدة القيمة التي قدموها ليالتجارية و علوم التسيير عل

 " جامعة محمد خيضر بسكرة"هدناهم من إخوة و زمالء في شكر كل من عاأو في االخير 
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 اإلهداء
 

إلى نبي الرحمة ونور ،ونصح األمة  ،إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة   
 العالمين

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
 إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى

( والدي العزيز) سمه بكل افتخارإمن أحمل   
 إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني ، إلى

 بسمة الحياة وسر الوجود
(أمي الحبيبة )  إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  

، إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتيأعتمد  إلى من بها أكبر وعليها  
 إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها

( أختي)   ى الحياةإلى من عرفت معها معن  
، والسعادة في ضحكتهإلى من أرى التفاؤل بعينه   

 إلى شعلة الذكاء والنور
(ي أخ)  إلى الوجه المفعم بالبراءة  

ءمن تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفا إلى ،إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي   
ركانوا معي على طريق النجاح والخيإلى من    

وعلموني أن ال أضيعهمإلى من عرفت كيف أجدهم   
(، سميرة، خولة، ابتسام، رفيدة، فريدةسارة ،إسمهان،فريدة ، العطرة ،جمعة ، هناء)  صديقاتي  
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 الملخص
هذه الدراسة إىل التعرف على تصورات العاملني يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع بسكرة حنو استخدام اإلدارة هدفت 

 .دورها يف حتسني األداء الوظيفيو اإللكرتونية 

( 06)البالغ عددهم املؤسسة حمل الدراسة و  (فرع )العمال اإلداريني املتواجدين يف  تكون جمتمع الدراسة من مجيع
حيث مت توزيع االستبانات عليهم مجيعا وذلك عرب زيارات  واستخدم الباحث اسلوب احلصر الشامل جملتمع الدراسة،

 .استبانة صاحلة للمعاجلة اإلحصائية( 06)مت استعادة ميدانية و 

وحتليل  اإلحندار،معامل  مقاييس اإلحصاء الوصفي،: بيانات عدة أساليب من بينهااستخدم يف التحليل اإلحصائي لل
 .للعينات املستقلة  Tحتليل التباين و اختبار  ،اإلحندار البسيط

 :صلت الدراسة إىل عدة نتائج أمههاوتو 

 ". مرتفعا"جاء  -فرع بسكرة  -تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر مستوى  -
 ."مرتفعا" جاء -بسكرةفرع  -اتصاالت اجلزائر ؤسسة مستوى األداء الوظيفي يف م -
حتسني األداء الوظيفي مبؤسسة اتصاالت على ( كمجموعة)لة إحصائية لإلدارة اإللكرتونيةوجود أثر ذو دال -

 .(6.60)اجلزائر فرع بسكرة وذلك عند مستوى الداللة 

دعم االدارة االلكرتونية من خالل العليا بتطبيق و  دارةزيادة التزام اإل:وخلصت الدراسة إىل العديد من التوصيات أمهها 
وضع سياسة واضحة و  الفوائد الناجتة عن تطبيق االدارة االلكرتونية بني املوظفنيالعمل االلكرتوين ونشر املزايا و نشر ثقافة 

توضيح و املخالفات االمنية للعمل على زيادة الثقة يف التعامالت االلكرتونية ملنع التعديالت و وحمددة حلماية اخلصوصية و 
وبالتايل الرضا الذي يؤدي اليه هذا  الوظيفياألداء مستوى  دارة االلكرتونية يفاإل الستخداممدى التأثري اإلجيايب 

 .االستخدام

 

 

 

 



VI 
 

Abstract 

 

This study aimed to identify the perceptions of workers in Algeria 

Telecom Corporation Biskra branch towards the use of e-governance and 

its role in improving job performance. 

The study population consisted of all administrative workers who are to be 

in the (branch) organization under study and totaling (60) The researcher 

used the style comprehensive inventory of the community school, where 

they were distributed questionnaires them all and through field visits and 

has been restored (50) to identify valid statistical processing. 

Was used in the statistical analysis of data from several methods including: 

descriptive statistics standards, regression coefficient, and analysis of 

simple regression, analysis of variance and T test for independent samples. 

The study reached the following findings : 

- The application of e-governance in Algeria Telecom Corporation branch 

level - Biskra - was " high ." 

- The level of functionality in Algeria Telecom Corporation branch -

biskrh- was " high ." 

- The presence of a statistically significant effect of electronic management 

( as a group ) to improve the functionality of the institution of Biskra, 

Algeria Telecom branch and so at the significance level ( 0.05)  

The study concluded that many of the recommendations , including: 

increasing the commitment of senior management application and 

supporting electronic management through the deployment of e- business 

culture and the dissemination of the advantages and benefits resulting from 

the application of electronic management among employees and to 

develop a clear policy and specific to protect privacy and to prevent 

amendments and security breaches to work on the increase confidence in 

electronic transactions and to clarify the extent of the positive impact of 

the use of electronic administration in the level of functionality and 

therefore satisfaction , which leads to such use . 
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 00 سنوات اخلربةحسب متغري  الوظيفي

61 
األداء الختبار الفروق يف مستوى ( ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي 

 02 اإللكرتونيةعدد الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة حسب متغري  الوظيفي
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 : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم                                     

شهد العامل تقدما هائال يف جمال التكنولوجيا عامة،  وظهور الثورة املعلوماتية ،مع بداية القرن احلادي والعشرين
 إذاصة، إذ مازال هذا التقدم مستمرا وبشكل أسرع من ذي قبل، وتكنولوجيا املعلومات واحلواسيب واالتصاالت خ

تصنيع املعرفة، واملزيد من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت جعلت من  آلياتنتج عن هذا التقدم ظهور العديد من 
 .العامل قرية كونية صغرية

ة، كان البد لدول العامل أن تتجه حنو ويف ظل هذا التقدم العلمي وظهور ما يسمى التقنية الرقمية أو اإللكرتوني
االستفادة من هذه التقنية  يف كافة اجملاالت، مبا يف ذلك اجملاالت اإلدارية، فأدخلت هذه التقنية الرقمية يف التجارة 

على   حيث تسعى الدول إىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية. اإللكرتونية وكذا يف جمال اإلدارة اإللكرتونية واإلدارة احلكومية
 كافة تعامالهتا، للتخلص من اإلدارة التقليدية

االتصاالت هو ثورة حقيقية يف اإلدارة ملا حتدثه من تغيري يف زم بأن إدخال تقنيات املعلومات و وعموما ميكن اجل
 اتية، مباىل تطبيقات معلومإمن العمل التقليدي  االنتقالوبالتاىل فإن اإلدارة اإللكرتونية تعىن . أسلوب العمل اإلداري

املعلومات الختاذ ها لتسهيل احلصول على البيانات و لربط الوحدات التنظيمية مع بعض فيها شبكات احلاسب اآلىل
يث ، وبأقل تكلفة، وأسرع وقت ممكن، حببكفاءة القرارات املناسبة إلجناز األعمال و تقدمي اخلدمات للمستفيدين

إىل النمط اإللكرتوين، وهذا بطبيعة احلال يرتتب عنه فوائد كالسرعة حتويل العمل اإلداري العادي من النمط اليدوي 
واملساعدة يف اختاذ القرار بالتوفري الدائم للمعلومات بني يدي جتاوز مشكلة البعدين اجلغرايف والزماين  يف إجناز العمل، 

حبيث أصبح  .ية آمنة وقويةباإلضافة إىل جتاوز مشاكل العمل اليومية مع وجود بنية حتتية معلومات متخذ القرار
 .استخدام اإلدارة اإللكرتونية ضرورة ال غىن عنها

مجيع استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حواسيب وشبكات، على  هتشمل ومااإلدارة اإللكرتونية  إن
خل املنظمات مما السلكية والالسلكية، يعمل على تبسيط اإلجراءات دا وأجهزة فاكس، وأجهزة إدخال املعلومات

بصورة مباشرة كالسرعة والدقة واجلودة يف العمل ومنه تقليل اجلهد والوقت  مستوى األداء الوظيفيينعكس إجيابيا على 
 .مبا يتوافق مع توقعات وحاجات متلقي اخلدمة،بشكل أسرع وجودة عالية والتكلفة وتقدمي اخلدمات 
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  مشكلة الدراسة: 

 اإلدارية يف املستويات خمتلف اهتمام على يستحوذانأصبح ية و األداء الوظيفي إن موضوع اإلدارة اإللكرتون
تطبيق اإلدارة واقع جاءت هذه الدراسة للتعرف على  ذا، هل املؤسسات تلك تطوير يف ألمهيتهما وذلك ، املؤسسات
 .-فرع بسكرة-اجلزائر مؤسسة اتصاالت يف أحد مؤسساتنا وهي الوظيفي للعاملني  داءأثره على األو   اإللكرتونية

 :تها على النحو التايلشكالية دراستنا، واليت ميكن صياغتقدم نربز إ وتأسيسا على ما

 ؟ -بسكرة  فرع -اتصاالت الجزائرمؤسسة داء الوظيفي في األ اإلدارة اإللكترونية على أثرما 

 : ويف ضوء االشكالية السابقة ميكن طرح جمموعة من األسئلة الفرعية وهي 

 ؟ - فرع بسكرة- اتصاالت اجلزائرمستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسة  ما 
  ؟-بسكرة  فرع -اتصاالت اجلزائريف مؤسسة  للعاملنياألداء الوظيفي ما مستوى 
  ؟ -فرع بسكرة  -اتصاالت اجلزائرمبؤسسة  األداء الوظيفيعلى  أثرهل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية له 
 يف مؤسسة  اإلدارة اإللكرتونيةة يف تصورات املبحوثني حول مستوى اللة إحصائيهل توجد فروق ذات د

 ؟الوظيفيةللمتغريات الشخصية و  ىتعز   -فرع بسكرة  -اتصاالت اجلزائر
  يف مؤسسة اتصاالت  األداء الوظيفيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني حول مستوى

 ؟الوظيفيةللمتغريات الشخصية و  ىتعز   -بسكرة  فرع-اجلزائر 

 أهمية الدراسة: 
  يعترب موضوع اإلدارة اإللكرتونية من املوضوعات احليوية احلديثة الىت نالت اهتمام كبري يف الفكر اإلداري احلديث

  ألمهيته يف مساعدة املؤسسات يف حتقيق أهدافها بأقل وقت وجهد وتكلفة
  أثرها على األداء الوظيفيلقة باإلدارة اإللكرتونية و املتعيف إثراء الدراسات تكمن يف اإلسهام. 
  من تطبيقاهتا واالستفادة االفرتاضيأمهية اإلدارة اإللكرتونية وولوجها يف العامل. 
  اتصاالت اجلزائرتستمد هذه الدراسة أمهيتها من أهنا تقدم حتليال لواقع تطبيق االدارة اإللكرتونية يف مؤسسة 

 .اهلامة يف الوالية من املؤسسات  باعتبارها
  األداء الوظيفي نية وتطبيق اإلدارة اإللكرتو مسامهة هذه الدراسة يف التوصل لفهم طبيعة العالقة بني. 
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  أهداف الدراسة: 

إن أي حبث علمي يسعى لتحقيق أهداف معينة سواء يف اجلانب النظري أو اجلانب التطبيقي ودراستنا هذه، تسعى 
 :أبرزهالتحقيق جمموعة من األهداف 

 فرع بسكرة -عرفة مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائرم-. 
  فرع بسكرة -داء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائراألمعرفة مستوى -. 
 فرع  -التعرف على أثر اإلدارة اإللكرتونية بأبعادها املختلفة على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر

 .-ةبسكر 
 مبؤسسة اتصاالت  وجود فروق يف تصورات املبحوثني حول مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية التعرف على مدى

 .تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية -فرع بسكرة -اجلزائر
 مبؤسسة اتصاالت اجلزائر  وجود فروق يف تصورات املبحوثني حول مستوى األداء الوظيفي التعرف على مدى-

 .تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية -ةفرع بسكر 
 فرع بسكرة -تقدمي عدد من التوصيات الىت ميكن أن تكون ذات فائدة لإلدارة مبؤسسة اتصاالت اجلزائر-. 

 :فرضيات الدراسة 

 :من أجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وضعنا الفرضيات التالية

 : الفرضية الرئيسية األولى - أ
  " لة إحصائية لإلدارة اإللكترونية على األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر ذو دال أثرال يوجد-

 ". -فرع بسكرة 

 :وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية

 " فرع -على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر للمتطلبات اإلدارية ذو داللة إحصائية  أثرال يوجد
 . -"بسكرة
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 " فرع -على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر للمتطلبات التقنية لة إحصائية ذو دال أثرال يوجد
 ".-بسكرة 

 " فرع  -ذو داللة إحصائية للمتطلبات البشرية على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر أثرال يوجد
 .-"بسكرة

 " فرع  -يفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائرلمتطلبات املالية على األداء الوظلذو داللة إحصائية  أثراليوجد
 ".-بسكرة

 " فرع -لوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائرذو داللة إحصائية للمتطلبات األمنية على األداء ا أثرال يوجد
 .-" بسكرة

 :الفرضيه الرئيسية الثانية - ب
ي مؤسسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لتصورات المبحوثين حول مستوى اإلدارة اإللكترونية ف"

 "تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية-فرع بسكرة  -اتصاالت الجزائر
 

 :الفرضية الرئيسية الثالثة -ج
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لتصورات المبحوثين حول مستوى األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت " 

 ".تعزى للمتغيرات الشخصية و الوظيفية  -فرع بسكرة -الجزائر
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 نموذج الدراسة 

 نموذج الدراسة (:10)الشكل رقم 

 األداء الوظيفي: المتغير التابع   اإلدارة اإللكترونية: المتغير المستقل 
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 المتطلبات اإلدارية -
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 األداء الوظيفي 
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 سة منهج الدرا 
، تبويبها وحتليلهاوالذي ميكن من خالله مجع البيانات و  ، اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي

 :وعلى هذا األساس فقد مت استخدام أسلوبني رئيسني يف مجع البيانات و املعلومات مها
 باإلعتماد على العديد من الكتب من خالله مت مجع البيانات الثانوية للبحث وذلك :األسلوب الوصفي
 .الرسائل اجلامعية واجملالت بغية توضيح مفهوم املتغريين حمل الدراسةو 
 البالغ تبانة على مجيع مفردات الدراسة و ، وذلك بتوزيع االسبياناتمن خالله مت مجع  :سلوب التحليلياأل

 .، وهذا هبدف معرفة تصوراهتم حول حماور الدراسة(06)عددهم

 التعريفات اإلجرائية. 

األعمال يف التخطيط العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات املتميزة لالنرتنت وشبكات  :اإلدارة اإللكترونية
والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية بدون حدود من اجل حتقيق األهداف وهي إدارة بدون أوراق أو زمان 

 .أو متطلبات جامدة ،حيث إهنا تعتمد على األرشيف االلكرتوين، والربيد االلكرتوين

واجبات و مسؤوليات يف موقعه الوظيفي، ومعرفته  وهو جهد املوظف من خالل ما يقوم به من: األداء الوظيفي
جودة األداء، وحسن : لعمله ومدى تفهمه لدوره واختصاصه، والسلوكيات اإلدارية الىت يقوم هبا املوظف املتمثلة يف

 .التنفيذ، واخلربة املطلوبة يف الوظيفة

  الدراسةحدود . 
 :مبا يلى  تتحدد الدراسة 

 .-بسكرة  -على عمال اإلداريني ملؤسسة اتصاالت اجلزائر فرعراسة لدمت إجراء ا :الحدود البشرية - أ
 . -بسكرة–داخل مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع  الدراسةمت إجراء  :الحدود المكانية - ب

خالل الفرتة املمتدة من شهر فيفري  مفردات الدراسةقامت الباحثة بتطبيق الدراسة على  :الحدود الزمانية  -ج
 .6600فريل إىل غاية شهر أ 6600
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األداء الوظيفي يف مؤسسة  علىاإلدارة اإللكرتونية  حتديد أثرعلى  الدراسةقتصر ت :الحدود الموضوعية -د 
 . -بسكرة -اتصاالت اجلزائر فرع

 دوافع اختيار الموضوع : 
 التعرف أكثر على املوضوع ألمهيته يف الوقت املعاصر. 
 على األداء الوظيفياإلدارة اإللكرتونية هلا أثر كبريبأن  قتناعناإ . 
 االرتباط الوثيق بني متغريي الدراسة وجمال ختصصنا تسيري املوارد البشرية. 
  أمهية املورد البشري داخل املؤسسة. 

 ةالدراسـات السابق. 

تعترب الدراسات السابقة أساسا مهما تبىن عليه الدراسات الالحقة ومصدرا غنيا إلثراء البحوث وتزويد الباحثني 
 :جديدة حول مواضيع أحباثهم ودراساهتم ملا يعرض فيها من حتليل وتوصيات من هذه الدراسات نذكر ما يلي بأفكار

 باإلدارة اإللكترونيةلدراسات المتعلقة ا:أوال 

مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل  :بعنوان(6600)موسي عبد الناصر و حممد قريشي دراسة -0
دراسة حالة كلية العلوم و التكنولوجيا جبامعة بسكرة ، اجلزائر، جملة الباحث، لعالي،اإلداري بمؤسسات التعليم ا

 . 60عددال
 :هدفت هذه الدراسة إىل

 .توضيح مفهوم اإلدارة اإللكرتونية وما يتعلق هبا من مفاهيم نظرية -
 .حتديد أثر إستخدام اإلدارة اإللكرتونية على العمليات اإلدارية -

 :سة إىل العديد من النتائج من أبرزهاولقد  خلصت هذه الدرا

أن إستخدام اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل التغلب على العديد من املشاكل الىت كانت تعيق مسرية العمل مثل  -
 .عامل الوقت، أمن املعلومات حواجز املكان و الزمان
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من خالل املسامهة اجلادة بدرجة كبرية أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يعمل على زيادة فعالية وكفاءة أداء العملني  -
 .إنتاجية العاملني، توفري وقت وجهد العاملني، وتقليل التكاليفيف رفع 

، بشرية، مالية، إدارية ،تقنية)أن لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف أي مؤسسة يستلزم توفر جمموعة من املتطلبات -
 .(أمنية

متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة  :بعنوان (6662)رييإيهاب مخيس أمحد امل دراسة  -6
ماجستري  مذكرة  ،دراسة تطبقية على العاملني باإلدارة العامة للمرور بالوزارة الداخلية يف مملكة البحرين ،اإللكترونية
اململكة العربية  قسم العلوم اإلدارية ، ،،كلية الدراسات العليام األمنيةجامعة نايف العربية للعلو ،اإلداريةيف العلوم 
 .السعودية

 :وهدفت هذه الدراسة إىل 

 .حتديد سياسات تنمية املوارد البشرية املطلوبة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية -

رور بالوزارة الداخلية التعرف على كيفية متابعة وتقومي جهود التدريب للتحول اىل ادارة الكرتونية باإلدارة العامة للم -
 .يف مملكة البحرين 

الوقوف على تباين آراء مفردات جمتمع البحث حنو متطلبات تنمية املوارد البشرية بالغدارة العامة للمرور بوزارة  -
وى العمر ،اجلنس،املستوى الوظيفي،املست)الداخلية ىف مملكة البحرين ،تعزى اىل املتغريات الوظيفية و الشخصية التالية 

 .التعليمي،عدد الدورات التدربية يف جمال اإلدارة االلكرتونية 

 : وقد خلصت هذه الدراسة اىل عدة نتائج امهها

أن افراد عينة الدراسة موافقني على سياسات تنمية املوارد البشرية املطلوبة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية باإلدارة العامة  -
 .ة البحرين للمرور بوزارة الداخلية يف مملك

إن افراد عينة الدراسة موافقني على اإلجراءات املتبعة لتصميم الربامج التدربية  املطلوبة لتأهيل العاملني على  -
 .تطبيقات عمل اإلدارة اإللكرتونية باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف مملكة البحرين 
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 : ومن بني توصيات هذه الدراسة 

 .دعم املاىل الالزم لعملية تطبيق االدارة االلكرتونية باإلدارة العمة للمرورضرورة توفري ال -

 .أعداد دراسات عن جدوى تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف عمل االدارة  -

 مدى مسامهة الربنامج التدرييب على تطبيق االدارة االلكرتونية يف حتقيق اهداف االدارة العامة  -

امج التدريبية املستقبلية لتطبيق االدارة االلكرتونية يف عمل االدارة  العامة من تقومي الربامج االستفادة يف تطوير الرب  -
 .التدريبية السابقة 

 ،المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية   :بعنوان(6666)دراسة سعيد معال العمري   -3
العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، أكادميية نايف العربية  قسم ،دراسة مسحية على املؤسسة العامة للموانئ 

 (.الرياض)للعلوم األمنية 
وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على املتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسة العامة  

خدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مستخدماً للموانئ وأهم فوائد ذلك التطبيق وأبرز املعوقات يف ذلك ، وقد است
 :االستبيان كأداة جلمع البيانات، وقد توصل إىل عدة نتائج من أمهها 

 .وضوح وإدراك العاملني باملؤسسة العامة للموانئ ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية، ومفاهيم العمل اإللكرتوين .0
 .ملؤسسة العامة للموانئ ميكن أن تقدم بشكل إلكرتوينأن نسبة كبرية من إمجايل حجم اخلدمات اليت تقدمها ا .6
ندرة التشريعات والقوانني املناسبة أو عدم حتديثها لتواكب التطورات التقنية احلديثة خاصة فيما يتعلق  .3

 .بالتطبيقات احلديثة ونظم املدفوعات املالية
املعوقات التكنولوجية مث : )ية منهاأن هناك عدد من املعوقات اليت قد تعرقل التحول حنو اإلدارة اإللكرتون .4

 (.املعوقات املالية مث املعوقات البشرية فاملعوقات اإلدارية
 : وكانت أهم توصيات الدراسة 

ضرورة التحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كافة جماالت األعمال اإلدارية واملالية يف املؤسسة العامة للموانئ  .0
 . ره ذلك التحول من مزايا عديدة أمهها توفري الوقت واجلهد واملالوفروعها باململكة ، ملا يوف

توفري متطلبات البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ، وفق خطط مدروسة مبا يكفل توفريها يف الوقت  .6
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 .واملكان املناسبني
 

اإللكترونية في اإلدارة العامة إمكانية تطبيق اإلدارة   :بعنوان(6664)دراسة مناحي عبد اهلل السبيعي  -4
قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، أكادميية نايف العربية للعلوم " للمرور من وجهة نظر العاملين فيها 

 (.الرياض)األمنية 
ية يف اإلدارة وهتدف الدراسة إىل التعرف على اإلمكانيات املادية والبشرية واإلدارية املتوافرة لتطبيق اإلدارة اإللكرتون

العامة للمرور ومعوقات ذلك التطبيق ، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوب املسح 
 :االجتماعي مستخدماً االستبانة كأداة جلمع البيانات، وقد توصل إىل عدة نتائج من أمهها

العامة للمرور بدرجة متوسطة ، وتوافر اإلمكانات توافر اإلمكانات املادية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة  .0
 .البشرية بدرجة قليلة ، وتوافر املتطلبات اإلدارية بدرجة متوسطة 

اختالف اإلجراءات اإلدارية : )هناك معوقات حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة العامة للمرور أمهها .6
حلافز املادي الدافع حنو التحول ، عدم وجود بنية حتتية متكاملة ، عدم داخل أقسام اإلدارة العامة للمرور ، غياب ا

 (.لكرتونية يف تفعيل إجراءات العملمشاركة املرؤوسني يف صنع واختاذ القرارات اخلاصة باستخدام اإلدارة اإل

:أهم التوصيات  
ة إلكرتونية عالية الدقة واألمان، ربط كافة إدارات اإلدارة العامة للمرور املنتشرة يف كافة املناطق من خالل شبك .0

 .وإجياد اآللية املناسبة للقيام باألعمال من أي مكان ويف أي زمان
توفري الدعم املايل املناسب ملشاريع تطبيق وتشغيل اإلدارة اإللكرتونية وصيانة أجهزهتا وشبكاهتا، وختصيص بند  .6

 .يف امليزانية بشكل سنوي هلذا الغرض
يف جماالت احلاسب اآليل والشبكات لالستفادة من خرباهتم يف تطبيق اإلدارة االستعانة باملتخصصني  .3

اإللكرتونية، واالستفادة من األنظمة اإللكرتونية املتاحة واملعمول هبا يف بعض املنظمات اليت سبق أن حتولت إىل 
لكرتوين يف اإلدارة العامة العمل اإللكرتوين، والعمل على تطويرها وحتديثها مبا يفي مبتطلبات واحتياج العمل اال

 .للمرور
 الدراسات المتعلقة باألداء الوظيفي: ثانيا
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دراسة ميدانية مبستشفي النمط القيادي وتأثيره على األداء الوظيفي،  :بعنوان (6662)دراسة بنوناس صباح -0
 .ري، جامعة اجلزائريف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي بشري بن ناصر بسكرة، مذكرة ماجستري

 :هدفت هذه الدراسة إىل
 .توضيح النمط القيادي أكثر ممارسة يف املستشفي ومستوى أداء العاملني فيه  -
 .معرفة العالقة بني النمط القيادي و أداء العاملني -

 :وخلصت هذه الدراسة بعدد من التوصيات أمهها
ري على ملؤسسة، وهذا راجع إىل قدرهتا يف التأثالبشري يف ا القيادة اإلدارية من أكثر العمليات تأثريا يف العنصرأن  -

لكي تتحقق فعالية القيادة يف توجيه العاملني، وبالتايل ، و املؤسسةسلوك املوارد البشرية وتوجيههم مبا حيقق أهداف 
 .حتسني أداء املنظمات

عمالء ومسعة املستشفى وبقائها وكيف أن جودة اخلدمة ورضا ال توعية الرؤساء بأمهية العنصر البشري يف العمل -
 .مرتبط بكفاءة ورضا مرؤوسيهم

العمل على حتسني أداء العاملني يف املستشفى وذلك من خالل العديد من الوسائل ومنها استخدام منط القيادة  -
 .املناسب

 .ملا يؤدي إليه من خفض يف أداء العاملني التقليل من ممارسة النمط األوتوقراطي والنمط التسييب -
دراسة حالة  ،داء الوظيفيالمهارات القيادية ودورها في األ:بعنوان( 2202)راسة بوعمامة امحد فارس د -2

جامعة منتوري،كلية العلوم االنسانية  ،، مذكرة ماجستري يف علم االجتماعمؤسسة سونلغاز التوزيع بفسنطينة
 . واالجتماعية، قسنطينة

 هدفت هذه الدراسة إىل

للتوزيع واليت تنعكس على ءة ومهارات اطارات مؤسسة سونلغاز بطة مبستوى كفاكشف اهم املعوقات املرت -
 مستوى اخلدمات اليت تقدمها لزبائنها وادائها الوظيفي عموما 

يف االدارة احلديثة للمؤسسة وذلك على ضوء املتغريات احلاصلة يف عامل االدارة ابراز امهية ودور املهارات القيادية  -
 والقيادة
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الالت الفروق بني عينات جمتمع الدراسة من رؤساء ومرؤوسني بالنظر اىل متغرياهتم الشخصية الكشف عن د -
 والوظيفية حنو مدى الدور اليت تؤديه املهارات القيادية للقائد يف رفع مستوى االداء 

 : النتائج التي توصلت اليها الدراسة كانت كالتالي  

 نية اليت من شاهنا ان تزيد من رغبة املوظف على العمل واليت اكثر مامتتع القادة والرؤساء ببعض املهارات االنسا -
اشراك املرؤوسني يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالعمل وحل املشاكل املتعلقة بالعمل عقد : ميارسوهنا نذكر

تحق والسعي لتكوين اجتماعات دورية مع املوظفني ملناقشة امور العمل تشجيع ومدح املرؤوسني يف حالة قياهم مبا يس
 عالقات انسانية واملودة واالحرتام املتبادل ومهارة التعامل مع االشخاص

 ان املهارات االدارية تساهم وتعمل على زيادة قدرة املؤسسة على االداء وبالتايل حتقيق االهداف بفعالية -

بيعة النشاط التقين يف اغلبية االقسام ان املهارات الفنية تعد من اكثر املهارات توفرا يف املؤسسة وذلك يعود اىل ط -
 واملصاحل بداخلها ولكن مدى ممارسة الرؤساء والقادة هلاته املهارات خيتلف من مدير الخر 

دراسة حالة يف ،تقييم وتطوير نظام تقويم اداء العاملين:بعنوان( 2222)دراسة وليد محيد رشيد األمريي  -3
ادارة االعمال،جملس االكادميية العربية املفتوحة يف  ماجستري يفرة مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار،مذك

 . الدمنارك

 :هدفت هذه الدراسة 

اجياد أفضل الطرق لتقييم اداء العاملني يف مصرف الدجلة والفرات للتنمية واالستثمار ومبا ميكنه من ابتكار منتجات 
وبالتايل تعظيم ابداعاته مما ستفتح امامه فرص ,الداء وخدمات متطورة تالئم رغبات الزبائن وحتقق تطور نوعي يف ا

 .استثمارية تؤدي بزيادة ارباحه وبالتايل استمراره يف بيئة عمله

 : النتائج اليت توصلت اليها الدراسة كانت كالتايل  

ملني ومقومات ظهر ان املدراء يف الشركة املبحوثة اهتموا بتفعيل العالقة بني مقومات بناء نظام تقومي االداء للعا -
 . ادامته وتطويره مما يعكس على االداء اجليد يف فاعلية نظام التقومي
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ثبت ان التغيري االجيايب الذي حصل يف مقومات بناء نظام التقومي اداء العاملني قد احدث تغيري فعلي يف حتقيق  -
 . متطلبات فاعليته

قبل املدراء من خالل تفعيل مقومات ادامة النتائج املستوحات من اجلانب العملي بوجود اهتمام من برزت  -
 وتطوير نظام التقومي يف فاعليته 

داء الوظيفي من وجهة نظر االنماط القيادية وعالقاتها باأل:بعنوان(2224)دراسة طالل عبد امللك الشريف -4
،لية الدراسات منيةمعة نايف العربية للعلوم االجا اإلداريةرسالة ماجستري يف العلوم ,العاملين بامارة مكة المكرمة

 .العليا قسم العلوم االدارية الرياض

 : هدفت الدراسة إىل

 منطقة مكة املكرمة بأمارةالتعرف على امناط القيادة السائدة  -

 منطقة مكة املكرمة بأمارةالتعرف على االداء الوظيفي  -

 مكة املكرمةمنطقة  بأمارةالوظيفي  واألداءالتعرف على طبيعة العالقة بني االمناط القيادية  -

 : النتائج اليت توصلت اليها الدراسة كانت كالتايل  

ن هنالك توافر لألمناط القيادية الثالثة حيث ميارس القائد يف امارة منطقة مكة املكرمة النمط الدميقراطي تبني أ -
 .قلأبدرجة عالية والنمط احلر بدرجة متوسطة والنمط االوتوقراطي بدرجة 

 داء الوظيفي وأخرى تؤدي اىل اخنفاض مستواهص تؤدي إىل ارتفاع األتبني وجود عوامل وخصائ -

داء الوظيفي يف مستوى األلقد تبني ان هنالك عالقة ارتباط دالة احصائيا وموجبة بني منط القيادة الدميقراطي و  -
منط القيادة داء الوظيفي لدى كل من سلبية بني منط القيادة ومستوى األحني نرى وجود عالقة ذات داللة احصائية 

 . احلر ومنط القيادة االوتوقراطي
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 :مجال اإلستفادة من الدراسات السابقة

 .املسامهة يف إعداد اجلانب النظري*

 .التعرف على خمتلف األساليب الإلحصائية املناسبة ملثل هذه الدراسة*

 .املسامهة يف إعداد استبانة هذا البحث*

كوهنا ستدرس اإلطار التطبيقي   لسابقة يف اإلطار النظري وختتلف عنها يف تتقارب دراستنا مع الدراسات احبيث  *
واليت ستسمح لنا مبعرفة  -فرع بسكرة -مؤسسة اتصاالت اجلزائر يف اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني األداء الوظيفي دور 

 .املتغريات هلذه  األثرطبيعة 

 هيكل الدراسة: 

 : ة واختبار الفرضيات مت تقسيم حبثنا هذا إىل فصلنيمن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروح

حيث سنتطرق يف املبحث ، جاء بعنوان اإلطار النظري ملتغريات الدراسة مقسما إىل ثالث مباحث:الفصل األول
يه سنتطرق فأما املبحث الثالث ، إىل ماهية اإلدارة اإللكرتونيةيف املبحث الثاين فسنتطرق و  ،إىل األداء الوظيفياألول 

 .إىل متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية و تأثريها على العمليات اإلدارية و األداء الوظيفي

 ،مباحث ةلدراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع بسكرة، وتضمن بدوره ثالث فخصص :أما الفصل الثاني
 رابتخا ثلاثلا ثحبملا و ةسار دلل يجهنملا راطإلا لو انت يناثلاو  ،ةسار دلا لحم ةسسؤ ملا ميدقت لو انت لو ألا ثحبملا
 ةسار دلا تايضر ف

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول
طار النظري اإل

 الدراسة اتلمتغير 



     -   إلطار النظري لمتغيرات الدراسةا -الفصل األول                                           
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 :تمهيد

نظرا للتطور الكبري يف كافة اجملاالت تكنولوجيا املعلومات، أخذت املؤسسات تتسابق يف استخدام أحدث اإلبتكارات يف 
ومما حذا  ،اجملال اإلداري، وساعد أيضا ظهور شبكة االنرتنت يف جعلها أكثر  تأثريا يف اجناز أعمال هذه املؤسسات

ورة تساعد على باإلدارة احلالية أن تعتمد اعتمادا كبريا على تكنولوجيا املعلومات، ألن إستخدام هذه التكنولوجيا  املتط
إلدارة امصطلح ظهر  ونتجة هذه التغريات املتزايدةتقليل استخدام الورق إىل أقل ما ميكن، تبسيط اإلجراءات و 

األداء  أن عتباربإلسفتها يف إحداث تغيري جذري يف منط وأسلوب وتفاعل العاملني من جوهرها وفاإللكرتونية الىت يك  
من تطبيقاهتا وذلك من خالل امليزة الىت تظفيها عليه من ناحية توفري الوقت، اجلهد،  هو الذي حيقق التميز الوظيفي
التغريات  وال ملواكبةأنه جيب انتهاجها أأمر حتمي و ليس خمري اي وهلذا أصبح تبىن فكرة اإلدارة اإللكرتونية  .التكلفة

 .ثانيا لتخطي صرف تكاليف باهظة التكنولوجية احلاصلة و 

 :ويناء على ما تقدم، يتضمن هذا الفصل على ثالثة مباحث و املتمثلة يف

 .األداء الوظيفي :المبحث األول

 .ماهية اإلدارة اإللكترونية :المبحث الثانى

  .األداء الوظيفيتأثيرها على العمليات اإلدارية و متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية و  :المبحث الثالث
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  . األداء الوظيفي: األول  المبحث

الكثري من  هتمامإن موضوع األداء الوظيفي شغل إهتمام العديد من الباحثني واملمارسني، وقد تولد عن هذا 
مفهوم  ورغم ذلك يبقى يعاين من صعوبة التحديد هلذا سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل الدراسات لتحديد مفهومه،

 .العوامل احملددة لهعناصر األداء الوظيفي، و  األداء الوظيفي،

 .ماهية األداء الوظيفي:المطلب األول

 .مفهوم األداء الوظيفي:رع األولالف

                                                                                                :ءاألدا مفهوم:أوال
اليت تعين إعطاء كلية الشكل لشيء ما،و اليت اشتقت منها  Performmeالكلمة الالتينية  مصطلح األداء يقابل

1األهدافاليت تعين اجناز العمل،أو الكيفية اليت تبلغ هبا  Performanالكلمة االجنليزية 
 

  :األداء الوظيفي تعريف :ثانيا

  يف دراسته املقاييس اليت تعتمدها كل مؤسسة اختالف املعايري و بتعدد و  الوظيفي تعاريف األداءفلقد تعددت
لكن ميكن  إال أنه مل يتم التوصل اىل مفهوم حمدد له، الوظيفي الدراسات اليت تناولت األداءعلى الرغم من البحوث و 

  :من بينها التعاريف عرض جمموعة من 
  األثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات وإدراك الـدور أو املهـام والـذي  " عنيعرب مفهـوم األداء الوظيفـي

 .2بالتالـي يشيـر إلـى درجـة حتقيــق وإمتــام املهــام املكونة لوظيفة الفرد
  التقنيات الىت توجه العمل حنو حتقيق وك اإلنساين يف ضوء اإلجراءات  و حمصلة السل"كما يعرفه البعض على أنه
 3".هداف املرغوبةاأل

                                                           
 .79،ص 5002،القاهرة،ومهاراته السلوكية المديرأمحد سيد مصطفى، 1

 .507،ص5002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،إدارة الموارد البشريةرؤية مستقبيلةراويه حسن ،  2
م علو قسم  ،مذكرة ماجستري ،عالقته بمستوى أداءهممشاركة الموظفين في صنع القرار و لمؤثرة على العوامل اابراهبم فيصل بن فهد ين حممد،  3 

 .22، ص5002،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية،اإلدارية،كلية الدراسات العليا
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  باستخدام  العمليات املرفقة هلا،و هامهم أثناء العمليات االنتاجية الكيفية اليت يؤدي هبا العاملون م"هو ايضا و
الكيفية املناسبة لطبيعة العملية تاحة بتوفري مستلزمات االنتاج واجراءات التحويالت الكمية و وسائل االنتاج امل

 1."االنتاجية خالل فرتة مدروسة

أن األداء الوظيفى هو نتائج حيققها العاملون عند قيامهم بأعمال مكلفني هبا خالل فرتة زمنية  "كما ميكن القول
 2."حمددة،و يعرب عن كمية و جودة العمل الذي قاموا به

  3."الوظيفةهو يعكس الكيفية  الىت حيقق أو يشبع هبا متطلبات و  ،و إمتام املهام املكونة للوظيفة درجة اجناز"هو 
 " 4"اجناز األعمال كما جيب أن تنجز"على أنهالوظيفي كما ورد تعريف لألداء. 
  أما   نتاج  السلوك  فالسلوك  هو النشاط  الذي يقوم به األفراد" بأنه الوظيفي  داءلأل ورد تعريف آخر كما

 5.نتاجات السلوك فهي النتائج اليت متخضت عن ذلك السلوك
جهد ذو نوعية معينة ووفق منط أداء إذن األداء الوظيفي هو قيام الفرد باملهام املختلفة املكونة لعمله، من خالل 

معني، وهو ما يسمح بتحويل املدخالت إىل خمرجات مبواصفات حمددة وبأقل تكلفة ممكنة، وهذا يف ظل بيئة عمل 
 .ل تكلفةأقصر وقت ممكن وأقعد على القيام هبذا اجلهد بدقة و تسا

 

 

 

 

 

                                                           
جامعة -قسم علوم التسيري ،كلية علوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري ،ماجستري مذكرة ،أثر معلومات الموارد البشرية على أداء العاملينرجم خالد، 1

 .22،ص  5022 ،ورقلة،قاصدي مرباح
 .28،ص 5002،نوفمرب  2جملة العلوم االنسانية،جامعة بسكرة، ،العدد ، مفهوم التقييم"الفعاليةاألداء يين الكفاء و  عبد املالك مزهودة، 2

 . 520ص،مرجع سابقراويه حسن ،  3
كلية العلوم علوم التسيري،قسم ،مذكرة ماجستري ،األداء المتميز للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل قيادة فعالة تفعيلاجلودي حممد العلي، 4

 .99،ص  5009 ،جامعة بسكرةاإلقتصادية والتجارية وعلوم التسري، 
 .22، ص 5002منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، " تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات " عبد الباري إبراهيم درة،  5
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 عناصر األداء الوظيفى : الفرع الثاني

 1:يتكون األداء من مجموعة من العناصر أهمها

 الفنية،و املهنية، واخللفية العامة عن الوظيفة  تالعامة، واملهاراوتشمل املعارف :المعرفة بمتطلبات الوظيفة
 .واجملاالت املرتبطة هبا

  رات وبراعة وقدرة ومهامن رغبة  الفرد عن عمله الذي يقوم به ومبا ميتلكه وتتمثل يف مدى مايدركه:نوعية العمل
 .على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء

 أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إجنازه يف الظروف العادية للعمل ،ومقدار سرعة :كمية العمل المنجز
 .هذا اإلجناز

 العمل وإجناز األعمال والتفاين يف العمل و قدرة املوظف على حتمل مسؤولية وتشمل اجلدية :المثابرة والوثوق
 .و التوجيه من قبل املشرفني لإلرشاديف أوقاهتا احملددة ،ومدى حاجة هذا املوظف 

  .ألداء الوظيفيل المحددةالعوامل  :الفرع الثالث

 :ألداء الوظيفى يفاحملددة لوميكن تلخيص العوامل 

 .الدافعية ،القدرات و االدراك:هي و تتمثل يف ثالثة عوامل أساسية :الذاتيةالعوامل :أوال 

ي أهنا قوة تدفع الفرد درجة احلماسة و الرغبة يف اجناز العمل و هو ما يطلق عليه بقوة الدافعية أ وهي :الدافعية -1 
 .باجتاه معني لتحقيق هدف أو نتيجة أو منفعة هري محاس الفرد و تنشط سلوكإذن فالدافعية قوة داخلية تث.لعملل

املكلف به ال ميكن أن ينجزه بالكفاءة املطلوبة و لن يصل اىل النتائج املرتقبة من  فالعامل الذي ال رغبة له يف العمل
فدافعية العامل اذن هلا دور يف ،ربطرف املؤسسة ،بعكس العامل الذي له رغبة يف العمل فإن له قوة تدفعه اىل اجناز أك

 .هلذا على االدارة أن تعمل على تغيري سلوك الفرد، أدائهرفع 

 

                                                           
التجارية وعلوم و يف العلوم اإلقتصادية،كلية العلوم اإلقتصادية ، مذكرة ماجستريالمناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي للعاملين ،شامي صليحة،   1

 .82،ص 5007التسيري،جامعة بومرداس ،اجلزائر،
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 1:و تتمثل يف قدرة العامل الفعلية على اجناز العمل و ميكن تقسيمها اىل:القدرات -  2

العامل إلجناز عمله على أكمل  فهذه القدرات تؤهل ،..التعلمالتدريب ، و تكتسب عن طريق: قدرات مكتسبة:أ
 .وجه

هي اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة، وال تتغري وتتقلب هذه القدرات عرب فرتة  :قدرات فطرية: ب
 .زمنية قصرية

يشري إىل االجتاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيه جهوده يف العمل من خالله وتقوم األنشطة  :اإلدراك -2
 2.املهمة يف األداء بتعريف مدى إدراكه لدورهوالسلوك 

 3 .:العوامل الخارجية -ثانيا

  فرتات الراحة، التكنولوجيا النظافة،احلرارة،االضاءة)تتمثل يف مناخ العمل باملؤسسةو  :ظروف العمل المادية ،
 (.املستخدمة

  اإلشراف مجاعات العملالرمسية،ظروف العمل االجتماعية كالتنظيم غري رمسي،العالقات :اإلجتماعيةالعوامل. 

التعلم، التدريب، ) خرباته السابقةمن الدافعية الفرد،قدرات الفرد و فاألداء الوظيفي ما هو إال حمصلة تفاعل بني كل 
فهذه العوامل تتفاعل فيما  ..( املناخ، التكنولوجيا املستخدمة)والعوامل اخلارجية وإدراك الفرد لدوره الوظيفي،  .(اخلربة

 .الوظيفي بينها لتحدد األداء

 :و الشكل التاىل يوضح هذه العوامل

 

 

 

                                                           

.528،صمرجع سابقحسن ،راوية   1  
 .22،27،ص ص،5002دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،السلوك اإلنساني في المنظمات،عاشور أمحد صقر،2

 .520،صمرجع سابقراوية حسن، 3
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 .لألداء الوظيفي  المحددةالعوامل :(02)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .525،ص5002،،الدار اجلامعية  اإلسكندرية، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية ،حسنراوية : املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:العوامل الخارجية  

اإلضاءة-  

الضوضاء -  

ترتيب االالت -  

درجة احلرارة -  

التكنولوجيا املستعملة  -  

التعليم-  

االشراف -  

السياسات -  

التصميم التنظيمي -  

مجاعات العمل  -  

التدريب -  

 

:العوامل الذاتية  

 الدافعية

 القدرات

 اإلدراك

 الدافعية

 األداء الوظيفي



- الدراسة  اتاإلطار النظري لمتغير                                     الفصل األول                                                   –

 

 

8 

 .الوظيفيماهية تقييم األداء :المطلب الثاني

كانت صناعية أم   من املواضيع ذات األمهية الكبرية يف جماالت العمل يف املنظمات سواء األداء الوظيفييعد تقييم 
التغذية فنتائج تقييم األداء توفر  رتباط مباشر بإنتاجية العمل فيها،أألنه ذو عالقة و أو اخلاصةخدمية أو حكومية،

ألداء الفعلي مع ا املقارنة بنياألداء على  تقييمحبيث يركز  كفاءة كل من يعمل يف املنظمة،العكسية عن مستوى أداء و 
فهذه ،نقاط القوة والضعف يف األداءد على معرفة حبيث يساع...اجلودةالسرعة و مية و األداء املستهدف من حيث الك

 .حتسني األداء املستقبليل األساس الذي يقوم عليه تطوير و املعرفة متث

 :تقييم األداء الوظيفي مفهوم :فرع األولال

ن اختلفت التسميات اليت تطلق عليها فإهنا وسيلة متكن من اصدار حكم موضوعي عن إن عملية تقييم األداء و إ
 :منها  هناك تعاريف عديدة لتقييم األداءعلى أداء واجباته ومسؤولياته و  املوظف ةقدر 

 نظام يتم من خالله حتديد مدى كفاءة أداء العاملني ألعماهلم، مما حيتاج  "األداء الوظيفي على أنه تقييم يعرف
 1."ن من القيام بتقييم أدائهم خالهلامنية يف أعماهلم، وبشكل ميك  ز األمر أن يكون العاملون قد قضوا فرتة 

  العامل وظيفته و ما يرتتب على ذلك من وضع  يالعملية اليت يتم من خالهلا حتديد كيف يؤد "كذلكهو  و
 2."خطة حتسني األداء

  عملية إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة والضعف يف "كما تعرف عملية تقييم األداء الوظيفي على أهنا
 3."اجلهود الىت يبذهلا الفرد والسلوكيات الىت ميارسها يف موقف معني، ويف حتقيق هدف معني

 

 

 

 

                                                           
 .608،ص5009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشرية،ماهر أمحد  1
 .608ص  ،مرجع سابق، ماهرأمحد  2

 .502،ص 5009، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،إدارة  الموارد البشريةحممد الصرييف ،  3
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  :أهمية وأهداف تقييم األداء : انيالفرع الث
 1:و تتجلى فيما يلي:الوظيفي أهمية تقييم األداء: أوال 

  اجلهد الذي يعملهنيل العامل ما يستحقه من ترقية و عالوة أو مكافآت على أساس. 
 ال العاملني ذوي الكفاءاتمهتقييم األداء وسيلة لضمان عدالة املعاملة و عدم إ. 
  املهارات اليت تنقصهم املهارات اليت يتميز هبا العاملون و عرضتقييم األداء يكشف. 
 دارات باملعلومات على أداء و أوضاع العاملنيتقييم األداء يزود مسؤويل اإل. 
  قدراهتم الكامنة و توظيف طموحاهتم  استثماريساعد املؤسسة على النهوض مبستوى العاملني من خالل

 . بأساليب تؤهلهم للتقدم

  .الوظيفي أهداف تقييم األداء :ثالثا 

عند قيامها بعملية التقييم  عملية  تقييم األداء من األنشطة املهمة اليت متارسها ادارة املوارد البشرية يف املؤسسة وتعد 
 :هتدف اىل

 2 :مستوى المنظمة -1
  املتمثلة يف املنظمة و املناسبة لتنفيذ أهداف خصائصهم التكامل بني األهداف التنظيمية ونشاط العاملني و ربط

 .املخرجات
 زيادة االنسجامحيث هو وسيلة تنمية و  سني عالقات العمل هباحتو  التعايش يف املنظمة، توضيح أساليب 

 .املنظمةالرتابط بني األفراد و و  
  أداء معيارية دقيقة، متكنها من اإلحتفاظ بالقوى العاملة ذات مهارات مساعدة املنظمة يف وضع معادالت

 .والقرات املتميزة
 رفع مستوى أداء العاملني، وأستثمار قدراهتم وإمكاناهتم مبا يساعد على التقدم والتطور. 

 

 

                                                           
 .  250،ص 5002،لدار اجلامعية،مصر، مدخل تحقيق الميزة التنافسية-ادارة الموارد البشريةمصطفى حممود أبو بكر، 1

2
 .08شامي صليحة، مرجع سابق، ص  
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 1 :على مستوى العاملين -2
 دفع العاملني إىل العمل باجتهاد و جدية و إخالص حىت يتمكنوا من احلصول على احرتام و تقدير رؤسائهم. 
 و بأن جهودهم املبذولة تؤخذ بعني اإلعتبار شعور العامل بالعدالة. 
 أكثر يف العملجيتهدون هذا األمر جيعلهم ة و ذلك يقع حتت عملية التقييم و تنمية االحساس بروح املسؤولي. 
 ري يتسو  ةمر املهام املست بطة بتعريف الوظيفة،قياس مستوى العاملني مقارنة مبعايري أخرى مرت:مقياس ألدائهم

  .مهاراهتمو تطوير قدراهتم و 
  2:ينعلى مستوى المدير  -2
 فع الكفاءة زيادة التعاون بينهم،لر لى تقوية العالقات بني الطرفني و حتسني االتصال بالعاملني مما يساعد ع

 .تنمية قدرات االفراد من ناحية أخرىاإلنتاجية من ناحية و 
 الصعوبات الىت تواجههم يف العملمشاكلهم و التقرب إليهم للتعرف على ر العالقات اجليدة مع العاملني و تطوي. 
  يف جماالت االشراف و التوجيهتنمية قدرات املدرين. 
 التعرف على كيفية أداء املوظف بشكل عملي و موضوعي. 

 .خطوات تقييم األداء الوظيفي  و طرق تحسينها :الفرع الثالث 

 : خطوات تقييم األداء الوظيفي: أوال 

 اىل التعرف على وات و مراحل اليت تؤدي يف النهايةانه عملية منظمة هلا خطعشوائيا بل ال يتم داء ن تقييم األإ
 3:متثل هذه اخلطوات يفو الوظيفي  األداء مستوى 

 (أهداف)تعترب أوىل خطوات عملية تقييم أداء العاملني،حيث يتم فيها وضع توقعات األداء :وضع معايير األداء - 
والعاملني، وبالتايل فإنه يتم االتفاق على املهام املطلوب من  -إدارية وإشرافية -يف شكل معايري بالتعاون بني القيادات

 .العاملني إجنازها والنتائج الالزم حتقيقها، وهبذا ينشأ الدافع والتوجيه الالزم للعاملني للقيام بعملهم

                                                           
،جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية سلسلة علوم االقتصادية و القانونية،اجمللد "في أداء العاملينقياس اثر التدريب "،وآخرونعلي يونس ميا 1

 .2،ص  5007، 2،العدد22
2
 .982محمد الصيرفي، مرجع سابق،ص   

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،جامعة ،إدارة األعمال  قسم،مذكرة ماجستري،أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملينالصاحل جيلح،   3
 .262،ص5006اجلزائر،



- الدراسة  اتاإلطار النظري لمتغير                                     الفصل األول                                                   –

 

 

11 

وة إىل التعرف على الكيفية اليت يعمل هبا العاملني، وهل يتم التنفيذ هتدف هذه اخلط  :مراقبة التقدم في األداء -2
بالشكل املطلوب، وبذلك يتم حتديد واختاذ اإلجراءات التصحيحية، وهذا بتوفري املعلومات الالزمة لوضع اخلطط 

 .بشكل جيد

يف اخلطوة ( التوقعات) احملددة يتم يف هذه املرحلة قياس تقدم أداء العاملني مث مقارنته باملعايري: تقييم األداء -3
 .األوىل، مما ميكن من إصدار حكم موضوعي على أداء العاملني

حيتاج كل عامل باملنظمة إىل التعرف على مستوى أدائه، أي العمل الذي يقدمه مقارنة مبا  : التغذية العكسية -4
على أدائه، كما أهنا تشكل دافعا له لتطوير هو متوقع منه، لذا فالتغذية العكسية ضرورية إلشباع رغبته يف اإلطالع 

أدائه، وحىت تكون التغذية العكسية مفيدة للعاملني البد أن يفهموها ويستوعبوا املعلومات اليت حتملها، ويتقبلوها حىت 
 .ميكنهم االستفادة منها بأكرب قدر ممكن

ذاهتا بل هي جمرد وسيلة تساعد يف مجع إن عملية تقييم األداء ليست غاية يف حد  :اتخاذ القرارات اإلدارية -5
 ... الرتقية، املكافآت،اجلزاءات، التدريب : املعلومات اليت تفيد يف اختاذ القرارات يف ميادين شىت مثل

يتم يف هذه املرحلة وضع اخلطط اليت تسمح بالتأثري بشكل إجيايب  :الوظيفي وضع خطة تطوير تقييم األداء -6
ل التعرف على املهارات، املعارف، وحىت القيم اليت حيملها العامل، وتربز أمهية هذه اخلطوة على تقييم األداء، من خال

 1. عندما ال تصل النتائج احملققة ملا هو خمطط مسبقا من طرف املنظمة يف عملية التقييم

 :الشكل التاىل يوضح هذه اخلطواتو 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .641الصالح جيلح،مرجع سابق،ص  
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 األداء الوظيفي خطوات تقييم (:03)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التجارية و اإلقتصادية،كلية العلوم اإلقتصادية العلوم  قسم، مذكرة ماجستريالمناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي للعاملين ،شامي صليحة،  :املصدر
 .28،ص 5007وعلوم التسيري،جامعة بومرداس ،اجلزائر،

 

 

 

 

 وضع معايري األداء

 مراقبة التقدم يف األداء

 تقييم األداء

 التغذية العكسية

 إختاذ القرارات اإلدارية

 وضع خطوط تطوير األداء
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 :األداء الوظيفي طرق تحسين : ثانيا

 :تتمثل يفهناك ثالث مداخل لتحسني األداء و 

  1 :تحسين العامل -1

األخرى،حبيث هناك عدة وسائل تعمل اىل حتسني العامل يعد من أكثر العوامل صعوبة يف التأثري مقارنة بالعوامل 
 :حتسني أداء العامل يف املؤسسة و هي

 الوسيلة األولى: 

و تتمثل يف الرتكيز على نواحي القوة و ما جيب عمله أو ال و اختاذ اجتاه اجيايب حنو العامل،مبا يف ذلك مشاكل األداء 
 .اجلهود لتحسني األداءاليت يعاين منها و االعرتاف بأنه ليس هناك فرد كامل و تركيز 

 الوسيلة الثانية: 

و تتمثل يف الرتكيز على املرغوب بني ما يرغبه الفرد من عمله و بني ما يؤديه الفرد بامتياز و أن وجود العالقة بني 
 .الرغبة و األداء تؤدي اىل زيادة احتماالت األداء املمتاز،اجياد التوافق بني الوظيفة و اهتمامات العامل

  الثالثةالوسيلة: 

 .الشخصيةا الربط مع األهداف الشخصية العامل وهذا يعين أن تقتنع املؤسسة العامل بأن حتسني أدائه خيدم مصاحله

 2 :تحسين الوظيفة_ 2

إن التغيري يف مهام الوظيفة سيوفر فرصا لتحسني األداء،حيث تساهم حمتويات الوظيفة أو العمل من التحكم يف 
مستوى األداء،حبيث حتسني الوظيفة يتم من خالل توسيع نطاق الوظيفة،و زيادة مستوى دافعية العاملني من خالل 

التدريب )يعطي هذا األسلوب منفعة للعامل امللل و الوظيفي لفرتة من الزمن لتخفيض وإزالة محلهم على التدوير 
 (.املتبادل بني العاملني

                                                           
علوم إدارية ،كلية الدراسات العليا،جامعة نايف قسم ، مذكرة ماجستري،  اإلبداع اإلداري و عالقته باألداء الوظيفيحامت على حسن رضا،  1

 .27ص5006السعودية،
 .222،ص 5002، دار املريخ ، الرياض،اململكة العربية السعودية،ادارة الموارد البشريةحممد سيد أمحد عبد املعتال ، 2
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 1 (:البيئة)تحسين الموقف - 3

البيئة أو املوقف الذي يؤدي فيها الوظيفة تعطي فرصا للتغري و الذي يؤدي اىل حتسني األداء من حيث درجة اهتمام 
اىل أي مدى يشجع املشرف متابعة األعمال أثناء االجناز و  املشرف باالتصاالت و مقدار تفويض السلطة،و مدى

 . موظفيه على حتمل املسؤولية

 . .تقييم األداء الوظيفي طرق :الثالث المطلب

يف املؤسسة ، تصنف اىل صنفني ،الطرق التقليدية وكذا الطرق احلديثة  األداء الوظيفيتوجد العديد من الطرق لتقييم 
 : ،ميكن توضيحها كما يلى 

 األداء الوظيفيطرق تقييم (:04)شكل رقم

 

 

 

 طريقة اإلختيار اإللزامى                        طريقة التقييم ببحث الصفات أو اخلصائص

 األحداث احلرجة طريقة                                       طريقة الرتتيب العام               

 طريقة تقييم املشرتكة                                                    طريقة املقارنة املزدوجة

 طريقة اإلدارة باألهداف                                                 طريقة التوزيع اإلجباري

                              درجة   280طريقة                                                                           
                                                                                  

 من اعداد الطالبة:المصدر

                                                           
 .78ص ،5002موضوعات وحبوث متقدمة، مطبوعة العشري ، القاهرة، ،إدارة الموارد البشريةسيد جاب الرب،  1

 طريقة األحداث الحرجة

 

الوظيفي طرق تقييم األداء    

 الطرق الحديثة الطرق التقليدية
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توجد عدة طرق لتقييم األداء الوظيفي منها ما هو بسيط، ومنها ما هو معقد، ونظرا لتعدد هذه الطرق فقد قام بعض 
وعلى العموم  الباحثني بالتمييز بينهما إما وفقا لقدمها أو حدثها ، وإما وفقا للبساطة أو التعقيد يف أسلوب التطبيق،

 :الطرق التقليدية والطرق الديثة، وفيما يلى أهم هذه الطرقفإن جممل الدراسات متيز بني 

 :الطرق التقليدية : أوال

يقوم املفهوم التقليدي لتقييم اداء العاملني و الذي يشيع استخدامه حاليا على إعداد مناذج حمددة،حتتوي على 
 ليهما يجمموعة من العناصر اليت تركز على صفات الفرد،و يتوىل الرئيس املباشر استيفاء بيانات هذا النموذج و مراجعة 

 :داء ما يليمن الطرق التقليدية يف تقييم األيف املسؤولية و 

 1:طريقة التقييم ببحث الصفات أو الخصائص -2

و تركز هذه الطريقة على حتديد جمموعة من الصفات،مثل التعاون مع الرؤساء و الزمالء و املرؤوسني و االنتظار يف 
غريها من قة يف أداء العمل و االلتزام و حتمل املسؤولية و القدرة على حل املشكالت و عة و الدمواعيد العمل،و السر 

 الرئيس املباشر بإعطاء الفرد تقديرا معينا،مث جتمع تلك التقديرات  يقومث يتم اعطاء وزن لكل صفة،و يالصفات حب

 .و يصبح اجملموع ممثل للمستوى الذي يعتقد القائم بالتقييم أنه ميثل املستوى

 افتقادها للناحية املوضوعية و بالرغم من أن هذه الطريقة تتميز بالسهولة و البساطة إال أنه يعاب عليها

 .و استنادها اىل التقدير الشخصي 

 2:طريقة الترتيب العام -2

و تتمثل هذه الطريقة يف قيام الرئيس برتتيب جمموعة املرؤوسني ترتيبا تنازليا،وفقا لألداء العام للعمل و ليس بناء على 
 ...(الصفات)جمموعة اخلصائص

فاعلية العمل الكلي لكل مرؤوس حيث يعطي تقديرا واحدا ألداء املرؤوس  و هذا يعين أن األساس هنا هو مالحظة
 ....ضعيف،متوسط،جيد:مثل

                                                           
1
 .522،ص 2772، 2طدار جمد ،عمان، ،إدارة األفراد ،مدخل كميمهدي حسن زويلف،  

 .505،ص5022 ،2عمان،ط،دار زهران ، تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية الحديثةعمر وصفي عقيلي،  2
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و يعاب على هذه الطريقة أيضا بعدم املوضوعية و اعتمادها على التقرير الشخصي و كذلك ال هتتم باخلصائص أو 
 .عوامل حمددة يف أداء الفرد و لكنها تقوم بتقييمه ككل

 1 :(المزدوجة)بين العاملينطريقة المقارنة  -3

و هي تشبه الطريقة السابقة،و تعرف أحيانا مبقارنة أزواج من العاملني،حيث يقوم الرئيس مبقارنة كل فرد يف اجملموعة 
مع كل فرد من األفراد الباقني حبيث تناسب هذه الطريقة اجملموعات الصغرية،حبيث تقل فاعليتها كلما زاد عدد 

أسس املقارنة و ال ب على هذه الطريقة طول الوقت الذي تستغرقه و صعوبة املقارنة لعدم توفر أعضاء اجملموعة و يعا
 (.الرتقية و النقل)ختدم أغراض مثل

 2 :طريقة التوزيع االجباري -4

الطبيعي،و اليت تقضي بأن جمموعة من األحداث أو األشخاص ترتكز حول و تسند هذه الطريقة اىل فكرة التوزيع 
،و تقوم هذه الطريقة على أساس تقييم الفرد لألداء العام للعمل و ليس على أساس األطرافالوسط، يقل تركيزها عند 

 .جمموعة من العوامل أو املعايري املختلفة للتقييم

ه اذ كل جمموعات األفراد تصنف على أساس منحىن طبيعي،أي تنقسم االفرتاض الذي تقوم عليه و منو من العيوب 
 .اىل ضعيف و جيد،و هو افرتاض قد ال يكون صحيحا يف مجيع األحوال

عند  و يالحظ على الطرق السابقة احلكم املطلق فيها للمقيم و قد ترتب على ذلك أخطاء عامة يقع فيها املقيمون،
 .التقييم الشخص ألداء األفراد

 

 

 

 

                                                           
1
 .262، مرجع سابقصاحل جيلح، 

 .228،ص5002، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية،إدارة الموارد البشرية حممد سعيد سلطان، 2
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 1 :و يمكن ايجاز سلبيات الطرق التقليدية فيما يلي 

 .أن التقييم خيضع للتقدير الشخصي،و ال يستند اىل أسس موضوعية  -

 .ن األهداف املمكن قياسها لألداءم،بدال و أنه يركز على السمات الشخصية لألفراد -

عدم احلد من قدرات العامل الناضج ،و  على االستمرار يف عدم نصحه و أن هذه الطرق تشجع العامل الغري ناضج
أو استغالهلا حبيث أن الطريقة التقليدية تفرتض وجود جمموعة من الصفات احملددة،اليت تشكل أفضل  استخدامها

ا بينها،من حيث الصفات الشخصية سلوك اداري و هو افرتاض غري سليم حيث أن الوظائف االدارية ختتلف فيم
 .منهاالنفسية املطلوبة لكل و 

 :الطرق الحديثة:ثانيا 

االداري اىل جمموعة من الطرق  فقد توصل رجال الفكر نظرا لالنتقادات اليت وجهت اىل طرق التقييم التقليدية،
 :من هذه الطرق ما يلي احلديثة اليت تتفادى هذه العيوب،

 2 (:اإللزامي)طريقة االختيار االجباري -1

حبيث تقوم هذه الطريقة على عدد من العبارات اليت تصف أداء العمل حيث يتم توزيع هذه العبارات يف 
و تتميز هذه الطريقة بالبعد على .جمموعات،عادة ما تكون عبارات ثنائية ،تعرب عن نواحي اجيابية و أخرى سلبية

التقديرات لكل عبارة دون تعرف الرئيس التحيز الشخصي حيث إن التقييم يتم بواسطة جهة أخرى هي اليت تعطي 
و تكون سرية فهي توفر قدر كبري من املوضوعية كما أهنا سهلة .على نوعية التقدير و مدى أمهيته لعملية التقييم

و يتم اعداد هذه العبارات و طبعها على قوائم حبيث تضم كل جمموعة أربع عبارات كما هو موضح يف .التطبيق
 :الشكل التايل

 

 

                                                           
 .252،ص 5002، 2762ماي 02النشر جلامعة قاملة،جامعة ،مديرية الموارد البشرية إدارةمحداوي وسيلة،  1
 .10،ص 9880،إيرتاك للطباعة ،القاهرة،مصر ،تنمية المهارات المديرين في تقييم أداء العاملينبيسوين حممد الربادعي،2



- الدراسة  اتاإلطار النظري لمتغير                                     الفصل األول                                                   –

 

 

18 

 الوظيفي مثال عبارات استمارة تقيم األداء(:50)ل رقمالشك

يتبع بدقة تعليمات املستوى -2
 .األعلى

 

  .راغب يف حتمل املسؤولية-5
  .مييل اىل جتنب العمل-2
  .مييل اىل النقد املستمر بدون مربر-6

 .280،ص5008الدولية،االسكندرية،مؤسسة حورس ، هندرة الموارد البشريةحممد الصرييف،:املصدر

سليب اذا  ايب إذا كانت العبارة اجيابية و لكل عبارة وزن خمصص هلا إجيعبارتني من كل جمموعة و  باختياريقوم املقيم 
يتم حتديد مستوى كفاءة الفرد من خالل مقارنة العبارات اليت ، و كانت العبارة سلبية و يكون سري حىت على املقيم

 .مع العبارات املوجودة يف القائمة السرية املعدة من قبل ادارة املوارد البشرية اختارها املقيم

 1:طريقة االحداث الحرجة -2

اليت تقوم على حتديد املعطيات األساسية لكل وظيفة و يقوم الرئيس بتتبع األحداث و الوقائع اهلامة،اليت تتسبب يف 
و تعرف هذه الطريقة باملتطلبات األساسية السابق حتديدها،جناح أو فشل العمل من جانب مرؤوسيه و مقابلتها 

عداد سجل لكل مرؤوس،ويقوم بتسجيل االحداث اهلامة اتباعا وفقا لطبيعتها،سواء  إبربنامج سجل األداء حيث 
 .كانت اجيابية أو سلبية

 : و من مميزات هذه الطريقة

 .تركيزها على تقييم أداء العامل -

 .السمات الشخصية لألفراداملوضوعية خبالف الطرق التقليدية اليت كانت تركز على االعتماد على الوقائع  -

 

 

                                                           
 .252، ص5002 ،اء، القاهرة، مصرقب، دار كيف تقيم أداء العاملين والشركاتزهري ثابت،  1
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  1: طريقة التقييم المشتركة-3

السري  االقرتاعبطريقة  م كل من أعضاء اجلماعة،يقيبت ل،قيام كل فرد من أفراد مجاعة العماليت تقوم على أساس 
تتميز هذه الطريقة باخلصائص رفة زمالئه و رؤسائه ومرؤوسيه و للمركز اإلداري و هنا تقييم الفرد يتم مبع اعتباربدون و 

 :التالية

 .إشراك الرؤساء و املرؤوسني و الزمالء يف عملية التقييم -

 .تعرف كل مشرتك على نتائج عملية التقييم و اإلفادة منها -

 2 :طريقة االدارة باألهداف-4

 اهتمامحبيث هتتم مجيع الطرق السابقة بتقييم أداء العاملني يف فرتات سابقة أما أسلوب اإلدارة باألهداف فيتجه اىل 
املرؤوسني يف حتديد كل من الرئيس و   بأداء املستقبل اىل جانب األداء يف املاضي،و يتم ذلك من خالل مشاركة

قيام العامل بتقييم نفسه،على ضوء ما اجنزه خالل فرتة زمنية  االهداف و الواجبات،اليت سيقوم املرؤوس بتحقيقها و
 .معينة و التعرف على نواحي القصور،و كيفية مواجهتها

 3:درجة 360طريقة تقييم األداء -5

درجة،من جانب كل  280وفق ملدة الطريقة جيري تقييم الفرد من جانب كافة احمليطني به على شكل دائرة قطرها 
الرئيس ،الزميل،املرؤوس،العميل الداخلي،العميل اخلارجي،تصب هذه التقييمات يف وعاء لدى الرئيس يستعني به يف 

ملعلومات مما تقلل من التحيز القائم على املعرفة الشخصية تضمن هذه الطريقة تنوع ا، و إعداد تقارير عن أداء مرؤوسيه
شأهنا التأثري على قرار املقيم،كما تستخدم كأساس أو حمدد للتعني و التدريس و حتديد املهارات  أو عوامل أخرى من

 .الالزمة من املوارد البشرية

 

 
                                                           

 . 220،ص5020، دار صفاء، األردن، إدارة الموارد البشرية اطار نظري و محاالت علميةنادر أمحد أبو شيخة،  1
 .522،صمرجع سابقوصفي عقيلي، عمر  2
.586،ص ، مرجع سابقحممد الصرييف  3  
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 أخطاء تقييم األداء الوظيفي: ثالثا

 1:فيها املقيمني عند تقييم األداء و من أمهها ما يليهناك عدة أخطاء شائعة الىت يقع 

 على أهنم ويتضح هذا اخلطأ عندما مييل املشرف املقيم إىل تقييم كل العاملني:الميل إلعطاء تقديرات متوسطة 
يف إعطاء تقدير ضعيف أو ممتاز لبعض، والسبب يف ذلك التهرب أو اخلوف من  يرتددمتوسطون يف أدائهم، و 

 .ظفيه لهإنتقادات مو 
 مييل كثري من املقيمني إىل نسيان وقائع تفاصيل األداء املاضي ويظل عالقا يف :خطأ التأثير باألداء الحديث

أذهاهنم أدء املوظفني يف األسابيع، أو األيام األخرية فقط ،وقد يكون ذلك األداء  رديئا أو ممتازا مما جيعل تقدير 
 .املشرف تقديرا متحيزا

 مييل بعض املقيمني إىل اإلجنذاب حنو صفات شخصية معينة كالقرابة أو : تحيزات الشخصيةخطأ الوقوع في ال
 .الصداقة أو قد حيملون كرها جملموعات من الناس،وتؤثر هذه التحيزات يف تقيميهم لألداء 

 مقبول  عندما يكون هناك فهم ملعاىن املعايري مثل جيد ، ينشأ هذا اخلطأ: خطأ اإلختالف في فهم المعايير
 .وممتاز تعىن أشياء خمتلفة ملقيمني خمتلفني

 

 

 

 

                                                           
 .27، صمرجع سابقشامى صليحة،   1
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 .دارة االلكترونيةماهية اإل: الثانيالمبحث 

دى التطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات أ تعد اإلدارة اإللكرتونية من مثار املنجزات التقنية يف العصر احلديث، حيث    
واالتصاالت باملؤسسات بالتفكري بكيفية اإلستفادة من منجزات الثورة التقنية باستخدام احلاسوب وشبكات االنرتنيت 

لكرتونية تسهم بفعالية يف حل العديد من املشكالت وغريها من وتقدمي اخلدمات لألفراد بطريقة ا يف اجناز األعمال،
ل الىت حالت دون تطور النظم اإلدارية احلالية، باإلظافة ملا تتميز به اإلدارة اإللكرتونية من سرعة إجناز العمل، العوام

واستنادا على ماسبق سنحاول ضمن هذا املبحث التطرق لإلدارة  .مما يعىن تطبيقها يف املؤسسات وتوفري الوقت واجلهد
 .اإللكرتونية من جوانبها األساسية

 .مفهوم اإلدارة اإللكترونية و مبادئها:األول المطلب

 .لكترونية و أهميتهااإل اإلدارةمفهوم :لفرع االول ا

  .التطور التاريخي لإلدارة االلكترونية :أوال

اىل ظهور حقل معريف جديد هو  ىإىل الطبيعة اإللكرتونية أد التقليديةإن التوجه اجلديد يف اإلدارة بنقلتها من طبيعتها 
من  التسعيناتيف منتصف  استخدامههذا احلقل او التوجه الذي ظهر مع االنرتنيت الذي شاع ( االدارة االلكرتونية)

حمددا يف اجملاالت او القطاعات العسكرية و العلمية ،واحلقيقة خالف ذالك القرن املاضي و االغراض العامة بعد أن كان 
املكتب  أمته" باستخداميات االدارة االلكرتونية تعود إىل مثانينات القرن املاضي عندما بدأت املنظمات متاما ،الن بدا

من تطبيقات  باستفادةوالتوسع يف استعماهلا ( CAM/CAD)أنظمة التصميم والتصنيع مبساعدة الكومبيوتر  واعتماد
 .الذكاء االصطناعي يف جماالت االنتاج و اخلدمات 

الذكر تعد مبثابة مؤشرات إحالل االنظمة احلاسوبية يف ممارسات االدارة وإلغاء ممارساهتا التقليدية يف سابقة إن النماذج 
جمال كثافة العمل و الرتاكم الورقي وعلى هذا االساس فإن االدارة االلكرتونية تعد حقال معرفيا حديثا وامتدادا طبيعيا 

 1 .التطور الفكر االداري 

                                                           
 .6،ص7002العربية للتنمية اإلدارية،القاهرة،،املنظمة سيس عمليةتأاإلدارة اإللكترونية مرتكزات فكرية ومتطلبات ،وآخرون املفرجي، حرحوش عادل1
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 شكل يوضح تطور المدارس االدارية :(06)الشكل رقم                               
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 .اإلدارة اإللكترونيةمفهوم : ثانيا 

ترك آثاره  ديداجفهي تعد منطًا  املعاصريعترب مفهوم اإلدارة اإللكرتونية واحًدا من املفاهيم احلديثة يف الفكر اإلداري  
وهذا ما دفع الكثري من منظري الفكر اإلداري املعاصر للنظر إليها من  وظائفهاالتكنولوجية على إدارة املؤسسات وعلى 

 : ريفاالتععدة زوايا ومن بني هذه 

 وذلك بالقيام خبطوات رئيسية تبدأ بأمتة بتحويل االعمال الورقية إىل أعمال إلكرتونية بأهنا نظام يقوم " منهم من يقول
،مما  الوقت ويف حجم األعمال الورقيةالواحدة ،والذي حيقق التوفري يفوفق  مبدأ النافذة أعمال املنظمة ومن مث العمل 

، الىت توظيفها يف أماكن خمتلفة يسمح خبلق فرص عمل جديدة تنعكس املاليةينعكس بالنتيجة على توفري الوقت واألعباء 
 1."على قدرات العاملني 

اىل اعمال الكرتونية وذلك لكسب الوقت وتقليل اجلهد ركز على حتويل االعمال مىن الورقية نستنتج من هذا التعريف انه 
 .والتكاليف ،وهذا يزيد من قدرات العاملني 

  الواسع  استخدامرقية وإحالل املكتب اإللكرتوين عن طريق و االستغناء عن املعامالت ال"كما عرفت أيضا بأهنا
 2."للتكنولوجيا املعلومات العامة وإىل إجراءات مكنية مث معاجلتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا 

 .ونالحظ يف هذا التعريف أنه ركز على مكننة الوسائل أي االستخدام الواسع للتكنولوجيا  يف مجيع اإلجراءات 

  "التخطيط، والتوجيهلالنرتنيت وشبكات األعمال يف  هي العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات املتميزة  
 3."ؤسسة بدون حدود من أجل حتقيق أهداف املؤسسة لرقابة على القدرات اجلوهرية للموا

ريف مل يركز فقط على حتويل املعامالت من ورقية اىل الكرتونية بل كذلك يركز على حتويل وظائف املؤسسة  عجند هذا الت
 .، من املنظور التقليدي إىل املنظور اإللكرتوين التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ، الرقابة

 

                                                           

.07،صمرجع سبق ذكره عادل حرحوش املفرجي، 1  
. 27،ص7002، دار وائل ،عمان ،اإلدارة اإللكترونية عالء عبد الرزاق حممود الساملي، 2  

.072،ص 7002اململكة العربية السعودية ، املريخ ، الرياض،دار ، المشكالتاالستراتجية والوظائف و  اإلدارة اإللكترونية عبود جنم ، جنم 3  
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  املعلومات متطورة بغية زيادة  أداء العمليات بني جمموعة الشركاء من خالل إستخدام تكنولوجيا" ومنهم من يراها

 1".وكفاءة وفعالية األداء 
اليقتصر دور اإلدارة اإللكرتونية فقط على مكننة الوظائف واملعامالت بل كذلك على تسهيل التعامل واالتصال بالشركاء 

 .تكنولوجيا متطورة وذلك هبدف فاعلية االداء  باستعمال
التعريفات السابقة مجيعها تؤكد على أن اإلدارة اإللكرتونية نظام يعتمد على قيام املؤسسة باستخدام  ومنه نستنتج أن

، ا، أو التواصل بني العاملني فيهاالوسائل اإللكرتونية يف إجراء معامالهتا والتواصل مع عمالئها أو املستفيدين من خدماهت
 .مبا يتناسب مع التطور احلادث يف جمال تكنولوجيا املعلوماتوذلك هبدف تيسري إجراء وتنفيذ األعمال اإلدارية 

 :اإللكترونيةأهمية اإلدارة :ثالثا

  2 :وتكمن أمهية اإلدارة اإللكرتونية فيما يأتى

   كما تكون تبسيط اإلجراءات داخل املؤسسات وهذا ينعكس إجيابيا على مستوى اخلدمات الىت تقدم إىل املوظفني
 .جودةاخلدمات املقدمة أكثر 

 اختصار وقت تنفيذ اجناز املعامالت اإلدارية املختلفة. 
  املوضوعية يف العمليات داخل املنظمةالدقة و 
  تاليف خماطر التعامل الورقي.  

 3 :كما تكمن أمهيتها كذلك يف
  جهة منظمات اجملتمع املختلفة من جهة واحلكومية من مؤسسات االعمال و إنشاء قنوات اتصال إضافية بني الزبائن و

 .آخرى

                                                           

.072،صمرجع سابق جنم عبود جنم ، 1  
يف إدارة األعمال ،كلية الدراسات العليا ،  ،ماجستري مذكرة، واقع الموارد البشرية إلكترونيا في الجامعات الفلسطينية النظاميةيوسف حممد يوسف أبو أمونة، 2

 .22،ص  7000فلسطني، ،غزة ،اجلامعة اإلسالمية
 02عدد  ،الدولية،اجلامعة املستنصرية ،جملة منصورز املستنصرية للدراسات العربية و ،مرك االدارة االلكترونية وامكانياتها في تحقيق الجودة الشاملةسحر قدوري،  3

 .6،ص 7000اجلزء االول ،



 -الدراسة    اتاإلطار النظري لمتغير   -                                الفصل األول                       
                                                 
 

 

25 

  توفري املعلومات للزبائن داخل الوطن وخارجه. 
  االعمال و املعلومات وما يصاحبها من إجراءات معتمدة تقليل تكلفة اخلدمات و. 
  ة الرقمية مع اجملتمعات املتقدمةالتوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات لسد الفجو. 
  رالتدريب و التعلم املستمهنية و التنمية املالتأهيل و.  

 وأهدافها مبادئ اإلدارة اإللكترونية :الفرع الثاني

 1:مبادئ اإلدارة اإللكترونية : أوال

 فيها تنوع من املهارات وهذا االهتمام خبدمة املواطن يتطلب خلق بيئة عمل :  تقدمي أحسن اخلدمات للمواطنني
 ف على كل مشكلة يتم تشخيصهابشكل يسمح بالتعر  ،يا الستخدام التكنولوجيا احلديثة، املهيأة مهنوالكفاءات

رة ، مع حتديد ،وضرورة انتقاء املعلومات حول جوهر املوضوع ، والقيام بتحليالت دقيقة ، وصادقة للمعلومات املتوف
 .، واقرتاح احللول املناسبة لكل مشكلةنقاط القوة والضعف، واستخالص النتائج

 على حتويل األفكار إىل نتائج جمسدة يف أرض الواقع،  )اإلدارة االلكرتونية  (امحيث ينصب اهتم: الرتكيز على النتائج
 .فري خدمة مستمرة على مدار الساعة، وتو ف العبء عن العمال  من حيث اجلهد، والوقتوأن ختفي
  سهولة االستعمال و اإلتاحة للجميع ، أي إتاحة تقنيات اإلدارة  االلكرتونية للجميع. 
 ويعين أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ، وتعدد املتنافسني على تقدمي اخلدمات بأسعار  :ختفيض التكاليف

 .زهيدة ، يؤدي إىل ختفيض التكاليف
    مبدأ أساسي يف اإلدارة االلكرتونية ، حبكم أن تسعى بانتظام لتحسني وإثراء ما هو موجود   وهو :املستمرالتغري

 .ورفع مستوى األداء 

 

 

 
                                                           

20.دار وائل،األردن ، ص  ،  اإلدارة االلكترونيةعالء  عبد الرزاق الساملي ،   1
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  . أهداف اإلدارة اإللكترونية : ثانيا

 1 :هناك أهداف كثرية تسعى اإلدارة اإللكرتونية إىل حتقيقها والىت من بينها 

 .إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسات وكأهنا وحدة مركزية  -0
 .جتميع البيانات من مصادرها االصلية بصورة موحدة   -7
 .مؤسسة إجيابية لدى كافة العاملنيتكنولوجيا املعلومات من أجل ودعم وبناء ثقافة  توضيف  -2
 .وإدارة كافة املوارد متابعة زيادة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا و  -2
 .تقليص معوقات إختاذ القرار عن طريق توفري البيانات و ربطها  -1
 .فورية توفري البيانات و املعلومات للمستفيدين بصورة  -6

 .ئص اإلدارة اإللكترونيةخصا: ثالثا 
 2:يلى ومن خصائص اإلدارة اإللكرتونية ما 

معوقاهتا اإلدارية يف ظل راطية و تاليف كثري من عقباهتا و وذلك عرب جتاوز حواجز اإلدارة البريوق:  السرعة و الوضوح -0
      ضمان سرعة إجناز املعامالت بسرعة فائقة وإرساهلاالسيطرة التامة لإلدارة اإللكرتونية على معلوماهتا ومعامالهتا مع 

 .إستقباهلا و 
أو عرب  فإمكانية املراجعة طوال ساعات اليوم ،فموقع اإلدارة متاح عرب اإلنرتنيت،: عدم التقيد بالزمان و المكان -7

اخليارات واالوامر الىت  أجهزهتا ويقوم احلاسوب باإلجابة على أسئلة املراجع ويتلقى منه معاملته بيسر عرب قائمة من
 .يتيحها للمراجع 

معامالته وتبسيطها له بدرجة  وذلك عرب توفري برامج للمراجع متكنه من إجناز:  إدارة المعلومات ال االحتفاظ بها -2
 .شبه تعليمية

متعدية بذلك حدود الزمان و املكان وصعوبة  ،سبب االستجابة السريعة لألحداث والتجاوب معهاوذلك ب:المرونة  -2
 . التقليديةاالتصال،مما يعني اإلدارة على تقدمي كثري من اخلدمات مل تكن متاحة يف السابق بسبب عوائق اإلدارة 

                                                           

  .700ص ، 7000، 0،طر صفاء للنشر و التوزيع ، عمان،دا وتطبيقاتها المعاصرة االلكترونيةاإلدارة ، المعرفة و حممود حسني الوادي ، بالل حممود الوادي  1 
.26-21ص  ، 7002املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، القاهرة ،  ، ،الحكومة اإللكترونية و تطبيقاتها في الوطن العربيحممد طعامنة ، طارق العلوش   2  
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 .وذلك عرب متابعة مواقع عملها املختلفة يف كل املواقع اإلدارية وكل منافذها وأجهزهتا : الصادقةالرقابة المباشرة و  -1
البيانات املهمة وعدم برامج متكنها من حجب املعلومات و وذلك عرب ما متتلكه اإلدارة من :  الخصوصيةلسرية و ا -6

 .تلك املعلومات  إلستخدام (رميلكون كلمة املرو )إتاحتها إال لذوي الصالحية 

 .دارة اإللكترونيةقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلاإلنت :الثانيالمطلب 

 . دواعي التحول إلى اإلدارة اإللكترونية: الفرع األول
تسعى كافة املنظمات األخذ به لسرعة حتقيق و  ،وافق مع طبيعة العصر ومتطلباتهتعد اإلدارة اإللكرتونية إجتاها عصريا يت

و ميكن تلخيص األسباب  االنرتنيت انتشارأهدافها ،ولقد أصبحت التحوالت التكنولوجيا يف اإلدارات أمرا واقعيا مع 
 1 :الداعية للتحول اإللكرتوين يف النقاط التالية 

  اإلجراءات والعمليات املعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال. 
  التوصيات الفورية والىت من شأهنا إحداث عدم توازن يف التطبيق القرارات و. 
 اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقه يف كثري من  وأساليبفهوم م فانتشارالتكيف مع متطلبات البيئة احمليطة ،و  االستجابة

 .املعلوماتية جملتمعات اي مواكبة عصر السرعة و املنظمات و ا
  حيث أدى ذلك إىل إظهار مزايا نسبية عديدة لتطبيقاهتا العلمية  بيهتسارع التقدم التكنولوجي والثورة املعرفية املرتبطة

 .يف خمتلف جماالت احلياة 
 د البيانات على مستوى املؤسسة ضرورة توحي. 
  صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء. 
  ضرورة توفري البيانات املتداولة للعاملني يف املؤسسة. 
  املستمر بني العاملني على اتساع نطاق العمل  االتصالحتمية حتقيق. 
  ظيف إستخدام التوجه حنو تو و  ،وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسةإزدياد املنافسة بني املؤسسات و ضرورة

 .اإلعتماد على املعلومات يف إختاذ القراراتالتطور التكنولوجي و 

                                                           
لتقى االداري الثاين للجمعية السعودية لإلدارة ،مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار ،امل اإلدارة اإللكترونية ،اإلدارة و المتغيرات العالمية الجديدرأفت رضوان،  1

  .1 ،ص7002مبجلس الوزراء املصري ، القاهرة ، 
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  مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية: الثاني فرع ال

من تلك املراحل لية بشكل حيقق األهداف املرجوة و التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية حيتاج إىل عدة مراحل كي تتم العم
 1:ييلما

 الرؤية  يكون  لديهم  القناعة  التامة و  نأ  ةأباملنشينبغي  على املسؤولني  : قناعة ودعم اإلدارة العليا بالمنشأة
اإلمكانات  الالزمة للتحول اىل ية  كي  يقدموا  الدعم الكامل  و الواضحة  لتحويل املعامالت  الورقية  إىل االلكرتون

 .االدارة االلكرتونية 
   اللكرتونية  لذا البد من تدريب املوظف هو العنصر االساسي  للتحول  إىل اإلدارة ا:  لموظفينتأهيل اتدريب و
هذا يتطلب  عقد دورات  تدريبية  للموظفني و   ،لوسائل اإللكرتونية  املتوفرةاملوظفني  كي جتتاز  األعمال  عرب ا تأهيلو 

 . هبا العملطرق  على تأهيلهمأو 
  من املعروف أن لكل  منشأة  جمموعة  من العمليات اإلدارية أو ما  يسمى  :  العملتطوير  اجراءات توثيق و

 يطرأ  ملعضها مدون منذ سنوات  طويلة، و فبعض  تلك اإلجراءات غري مدونة  على ورق  أو أن ب ،العمل  بإجراءات
يتم  توافق  مع كثافة  العمل  و   ا كيتطوير  القدمي  منهو   ،اإلجراءاتعليها  أي تطوير   لذا البد من توثيق  مجيع  

 .جود اإلنتاجية قلة التكلفة و  باالعتبارمع االخذ  ،ديد  اهلدف  لكل  عملية إداريةذلك  حت
 يقصد  بالبنية أي اجلانب  احملسوس  يف اإلدارة اإللكرتونية من تأمني    :توفير البنية  التحتية  لإلدارة اإللكترونية

 .األجهزة  املرفقة  معا وتأمني وسائل  االتصال احلديثةأجهزة  احلاسب االيل  وربط لشبكات  احلاسوبية  السريعة  و 
  دمية، احملفوظة يف امللفات الورقية املعامالت الورقية الق:  البدء بتوثيق  المعامالت  الورقية  القديمة  اإللكترونية

 .ينبغي حفظها إلكرتونيا بواسطة املاسحات الضوئية وتصنيفها لتسهيل الرجوع إليها 
 البدء باملعامالت الورقية االكثر انتشارا يف مجيع األقسام و برجمتها إىل :  البدء ببرمجة المعامالت أكثر إنتشارا

 .خدام الورقمعامالت إلكرتونية لتقليل اهلدر يف إست

 

                                                           

. 71، ص 7000دار املسرية ، عمان،  ، اإلدارة اإللكترونية،حممد مسري أمحد  1
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 .بالمصطلحات األخرىعالقاتها عناصر اإلدارة اإللكترونية و  :الثالثالمطلب 

 :عناصر اإلدارة اإللكترونية :الفرع االول 

يقع يف ،  و عتاد احلاسوب،والربجميات،وشبكة االتصاالت:هيمكونات أساسية  أربعتشمل عناصر اإلدارة االلكرتونية 
 .فة قلبها صناع املعر 

ويعرف أيضا باملكونات املادية الصلبة أو األجزاء امللموسة من احلاسوب و قد كانت األجهزة اجلزء  :الحاسوبعتاد  1
 1:األساس و األهم يف بداية طهور احلاسوب يف العامل و ميكن أن نقسمها إىل اآليت

 .و تتمثل يف أجهزة إدخال البيانات مثل لوحة املفاتيح و املاسح:أجهزة اإلدخال

 .وهي االجزاء الصلبة املستخدمة السرتجاع البيانات مثل الطابعة:اإلخراج أجهزة 

اجلزء األساسي يف احلاسوب و يتم فيه خزن البيانات و املعلومات يف حني تعد االجزاء األخرى :وحدة املعاجلة املركزية
 ...مثل األقراص، األشرطة :ملكملةوحدات و الوسائط التخزينية امكملة 

 :والشبكات  البرمجيات -2

وتشمل برامج النظام مثل نظام التشغيل ونظم إدارة الشبكة ،واجلداول اإللكرتونية ،وأدوات التدقيق الربجمة ، وكما يضم 
 ، قواعد البيانات ، وبرامج إدارة املشروعات ، إضافة إىل خمتلف الشبكات، مثل برامج الربيد االلكرتوين أيضا التطبيقات

 2.نرتانتألا نرتنت  اإلكسرتانت ،ألا

 

                                                           

192 ص، 7002، 0ط  ،عمان،األردن دار صفاء ،،نظم المعلومات اإلداريةإميان فاضل السمراين،هيثم حممد الزغيب 1  
يف العلوم السياسية و العالقات  ماجستري ،مذكرةوالجزائر دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمركيةعاشور عبد الكرمي،  2

  .72ص7000،الرشادة ،جامعة منتوري ،قسنطينة مقراطية و يالدولية،ختصص ال
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 leaderships digitalهو العنصر االهم يف منظومة اإلدارة اإللكرتونية من القيادات الرقمية:ناع المعرفةص – 2
إدارة التعاضد اإلسرتاتيجي لعناصر  ويتوىل صناع املعرفة.للون للموارد املعرفية ورأس املال الفكري يف املؤسسةون واحملواملدير 

 1.وتغيري طرق التفكري السائد للوصول إىل ثقافة املعرفة من جهة أخرىاإلدارة اإللكرتونية من جهة 

ارة اإللكرتونية، عن طريق إعطاء وجيدر التأكيد على ضرورة وجود عنصر التكامل أثناء التأسيس الفعلي لنموذج اإلد
الىت متثل وسيلة تتحدد من خالهلا أنظمة معلومات، ومناهج العمل ، وهذا هبدف جتزئة  األولية لتكامل العمليات،

 .املصاحل مما يسمح للمستخدمني بالتوجه اىل شباك واحد

 

 عناصر اإلدارة الكترونية (:07)لشكل رقما

 

 

 

 

 

 

 

 .72،ص 7001،اململكة العربية السعودية ، معهد اإلدارة العامة ، العربيةاالدارة اإللكترونية وآفاق تطبيقاتها سعد غالب ياسني ،  :المصدر

 

                                                           
جامعة  ، كلية العلوم و التكنولوجيا جملة الباحثمساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العاليموسي عبد الناصر،حممد قريشي،1

  .00،ص7000،اجلزائر، 0بسكرة،العدد 
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 . والتجارة اإللكترونية العالقة بين اإلدارة اإللكترونية و األعمال اإللكترونية و الحكومة اإللكترونية: الفرع الثاني

يرى بعض الكتاب ،أنه نظرا حلداثة مصطلح اإلدارة اإللكرتونية فقد تتداخل مع تسميات أخرى كاحلكومة اإللكرتونية ، 
مفهوم  اعتربت كمصطلحات مرادفة هلا من أجل ذلك سنعمل على توضيح ونية و التجارة اإللكرتونية و األعمال اإللكرت 

 : قات بينهما كما يليكال منهم إلدراك أهم الفرو 

 :األعمال اإللكترونية  -1
اإللكرتونية  االتصاالت ستخدامبامة يف مواكبة ومزاولة أعماهلا مصطلح شامل يصف األسلوب الذي تستخدمه املنظ"

 نرتنيت مع املستفيدين األساسني من أجل حتقيق األغراض و األهداف بكفاءة على االاملعتمدة 
  1."و فعالية 

مع   كل الوسائل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات الىت تستخدم للتبادل إما بني املنظمات ، أو  "بينما يراها البعض على أهنا 
عالقات املنظمات بالبيئة اخلارجية و متغرياهتا املختلفة و الذين منهم مجلة ،إضافة إىل تقدمي األعمال الواسعة على عملية 

 2."املنظمة 
متثل اخليار اجلديد لألعمال القابلة للبقاء ، يف  االنرتنيتاإللكرتونية بقواعدها اجلديدة و خصائص  فاألعمالومن مث 

 ،وتصنف،األعمال اإللكرتونية إىل فئتني حني أن منوذج األعمال التقليدي لقواعده القدمية أصبح خيارا غري قابل للبقاء
 السيما شبكات األنرتانات م شبكات اإلتصاالت و د هبا إستخدااملقصو :تجارية الغير األعمال اإللكترونية            
،وختطيط موارد املشروع ،وإدارة التحويالت املالية  اإلكسرتانات ألداء األنشطة املتمثلة يف إدارة العالقات مع الزبائن أوو 

ونوع النشاط الذي جيرى الفورية وهلذا تصنف األعمال اإللكرتونية الغري التجارية حبسب منط التكنولوجيا املستخدمة 
 .إسناده و طبيعته

 هي عملية بيع و شراء السلع و اخلدمات اإللكرتونية و إمتام صفقات األعمال احملسوبة : التجارة اإللكترونية
 3.االنرتنيت و الشبكات ، التكنولوجيا الرقمية اآلخرى باستخدام

                                                           

.26ص،0،7002،عمان ، االردن،ط ،دار وائل نظم المعلومات اإلستراتجيةغسان عيسى العمري ، سلوى أمني السامراين،  1  
العلوم اإلقتصادية ،جامعة للمنظمات واحلكومات ،كلية احلقوق و  ،ملتقى حول االداء املتميز استراتجية األعمال عبر االنترنيتيوسف أمحد أبو الفأرة ،  2

  .22،ص7001ورقلة،اجلزائر،
3 . 02،صمرجع سابق عادل حرحوش املفرجي ،
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 اإلدارة العامة اإللكرتونية لألعمال والوظائف احلكومية املوجهة للمواطنني أيضاهي : الحكومة اإللكترونية -7

 واالتصاالت، أو بني مؤسسات الدولة و وكالئها وأجهزهتا على إستخدام نظم تكنولوجيا املعلومات أو لقطاع األعمال
األعمال العاملني  واملواطننيعلى بكثافة جيعل من احلكومة اإللكرتونية منوذجا فعاال اليتاح اخلدمة العامة و توزيعها 

 1."املؤثرين من خالل تنفيذ على الشبكة 

أمتة التعامل لتنظيم العالقات بني مؤسسات الدولة بعضها البعض أو بيها وبني القطاع اخلاص : وتعرف كذلك على أهنا 
وتكلفتها يف  يف اوقات إجناز املعامالت و اهليئات الرمسية وغري الرمسية أو بينها وبني املواطنني حمققة بذلك إخنفاضا كبريا

  2."الوسائل اإللكرتونية  باستخدامتسليم مبسط للخدمات إىل املواطنني 

 3:بناءا على ماسبق جند أن

وهو ينقسم إىل فئتني  األعمال اإللكرتونية تعين إدارة االعمال إلكرتونيا، على مستوى املشروعات أو املنظمات اخلاصة،
: التجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية غري التجارية مثل توريد، جتهيز، تسويق، أما احلكومة اإللكرتونية تعين:مها

بالوظائف العامة أو اخلدمات احلكومية، الىت جيري تنفيذها بالوسائل اإللكرتونية إىل اجلمهور العام هبدف تقدمي اخلدمة 
منظومة األعمال و األنشطة الىت تنفذها إلكرتونيا عرب الشبكات، وتتكون : يف حني أن اإلدارة اإللكرتونية هياحلكومية، 

 .األعمال اإللكرتونية و احلكومة اإللكرتونية: اإلدارة اإللكرتونية من بعدين رئيسني مها

لكرتونية الىت تنطوي يف داخلها اإلدارة العامة وأخريا ميكن القول أن األعمال اإللكرتونية هي بعد مهم من أبعاد اإلدارة اإل
اإللكرتونية أيضا، ومع ذلك فإن هناك قاسم مشرتك جيمع كل هذه املنظومات و املفاهيم مع بعضها وهو شبكة 

 .االنرتنت، وهكذا نرى أن اإلدارة اإللكرتونية باعتبارها منظومة متكاملة، وبنية وظيفية وتقنية

 

                                                           

.76، ص 7001، 7، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط الحكومة اإللكترونية بين التخطيط والتنفيذفهد بن ناصر العبود،   1  
 02،ص7001، االدارة العامة للطباعة والنشر ،الرياض ، اململكة العربية السعودية ،  اإلدارة اإللكترونيةسعد غالب ياسني،  
2
  

العلوم اإلقتصادية و التجارية  ، مذكرة ماجستري، قسم علوم التسيري، كليةاإلدارة اإللكترونية كخيار استراتيجي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةرمحاين سناء، 3
  .10، ص7002علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، و 
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 :يف الشكل التايل وميكن توضيح ماسبق

 . عالقة اإلدارة اإللكترونية بالمصطلحات اآلخرى: (08)الشكل رقم                          

 

 

 

 

 

 

 

 .200ص 7001،القاهرة  مصر،0جمموعة النيل العربية ،ط، الحكومة اإللكترونية،ابو بكر حممود  اهلوش :املصدر         

 . واألداء الوظيفي متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على العمليات اإلدارية:المبحث الثالث

اليت تقوم  عليها  إلجراءات واهلياكل والتشريعات املفاهيم والنظريات واألساليب و يف ا حتوال شامال متثل اإلدارة اإللكرتونية
 عملية معقدة ونظام متكامل  اإلدارة  التقليدية  و هي ليست وصفة  جاهزة  أو خربة  ميكن  نقلها  أو تطبيقها  بل إهنا

، البد من توفر متطلبات عديدةبالتايل و غريها كونات  التقنية و املعلوماتية  واملالية  والتشريعية والبيئية و البشرية و من امل
خمتلفة  متكاملة  لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية وإخراجها مع احليز الواقع  يف حني يواجه  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  حتدياتو 

قات املعو ة  اليت تعمل يف حميطها وعموما ميكن التطرق  إىل  مجلة  املتطلبات و تتباين من منوذج إىل أخر  تبعا لنوع البيئ
 .1اإلدارة اإللكرتونية

 
                                                           

.1جلامعي،اإلسكندرية ،مصر،ص ،دار الفكرا اإلدارة اإللكترونيةحممد الصرييف ،   1  

 اإلدارة اإللكترونية

 

 األعمال اإللكترونية الحكومة اإللكترونية

األعمال الغير  التجارة اإللكترونية

 تجارية
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 .متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية :المطلب األول

اإلدارة اإللكرتونية شأهنا شأن أي مشروع ميكن إقامته، ال بد هلا من توفري وهتيئة العديد من املتطلبات لتطبيق هذا 
ساليب واملمارسات واهلياكل والتشريعات اليت املشروع على أرض الواقع فهي متثل حتواًل شاماًل يف املفاهيم والنظريات واأل

تقوم عليها اإلدارة التقليدية، ومن مث فهي عملية معقدة ونظام متكامل من املكونات البشرية والتقنية واملعلوماتية واملالية 
ا الولوج لة اليت تتيح هلوالتشريعية والبيئية وغريها، وبالتايل كان تطبيقها يفرض توفري جمموعة من املتطلبات العديدة واملتكام

 .بكفاءة متكنها من حتقيق األهداف اليت طبقت من أجلها حيز التنفيذ العملي إىل
من النموذج التقليدي اإلداري إىل منوذج افرتاضي يستند إىل أجهزة  وألن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يعين التحول اإللكرتوين

والعناصر البشرية املؤهلة للتعامل مع هذه التقنيات، فإن ذلك يتطلب إجراء تغيري يف  احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت ،
مكونات وأنشطة أعمال املنظمة، ونقل االرتباطات املادية التقليدية للمنظمة إىل وصالت رقمية تعمل على أساس 

 :تكنولوجيا االتصاالت، وكل ذلك يفرض جمموعة من املتطلبات اليت تتمثل فيما يلي

حتتاج اإلدارة اإللكرتونية  لكي حتقق  للمؤسسات االهداف املبتغاة  منها إىل إدارة جيدة :  المتطلبات اإلدارية :أوال
مستحدث يف األساليب اإلدارية مع ضرورة وجود قيادات على بكل جديد و تدعمه و تأخذ و  التغيري ،تساند التطوير و 

هناك  جمموعة من متطلبات اإلدارية الالزمة للتحول إىل اإلدارة و  ،وإعادة هندسة الثقافة التنظيمية وصنع املعرفة  االبتكار
 1: هي كما يلي و  اإللكرتونية 

 .إعادة تشكيل اهلرم  اإلداري و بناء حدود السلطات و املسؤوليات و الواجبات  -

 . اإللكرتونيةمبادئ اإلدارة تغيري شكل  اإلجراءات  اإلدارية  لتناسب مع  -

 .يف بعضهاذ بعض املراحل من املشروع أو املشاركة القطاع اخلاص لتنفياحلصول على دعم  -

 .البحوث املتعلقة  مبجال تقنيات املعلومات و الدراسات إجراء ودعم  -

                                                           
ويات هيئة  التدريس  في معوقات اإلدارة اإللكترونية في أدوات جامعة ام القرى  بمدبنة مكة المكرمة من وجهة نظر اإلداريات و عضمىن عطية البشري،  1

 26ص.7000، السعودية ، القرى، الرياض ، جامعة أمالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية، رسالجامعة 
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 .درجة  املسامهة  يف كل عملية أو وظيفة  يف حتقيق االهداف املطلوبة حتديد   -

  : المتطلبات البشرية :ثانيا

ن إاملنظمات من حتقيق أهدافها حىت و ، إذ بدونه  لن تتمكن  ر يف املنظماتيعد العنصر البشري من أهم العناص
لذا البد من تأهيل العناصر البشرية تأهيال جيدا و على مستوى عاىل  األجهزة  ،و  اآلالتامتلكت أضخم  املعدات و 

و اليت تساعد  يف إعداد الكوادر البشرية الفنية املطلوبة ملواكبة   التدريبيةمن الكفاءة من خالل  تنفيذ  جمموعة من الربامج 
البعض  حددهاالبشرية  مجلة من املتطلبات هناك، لكفاءة عند تنفيذ تطبيقات اإلدارة اإللكرتونيةاولتحقيق  ،التطور الفين

 1: فيما يلي

 .الربجميات ني  يف جماالت نظم املعلومات و املستقبلية من األفراد املؤهلاحلالية و   االحتياجاتحتديد  -

 .حتفيزهم افظة  على اإلداريني و تطويرهم و إجياد نظم فعالة للمح  -

 .التكنولوجية ل السريع مع املتغريات يف البيئةالفرصة أمامهم لتعام ألفراد من أجل إتاحةالتمكن اإلداري ل -

 2:متطلبات تقنية:  ثالثا

 حبيث تكون  متكاملة  االتصاالتتتمثل يف توفري  البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية و اليت تشمل تطوير و حتسني  شبكة 
شبكة  استخدام، لكي حتقق اهلدف  من من أن واحد االتصاالتالكم اهلائل من  استيعابو  ،لالستخدام هزةجمو 

توفري   أنظمة و معدات و و أجهزة و  آليةحاسبات إىل توفري التكنولوجيا  الرقمية املالئمة  من جتهيزات و ، باإلضافة االنرتنيت
ية تنقسم نية التحتية  التقنالفورى أو املؤسسي على أوسع نطاق ممكن و على العموم فإن  الب  باالستخدامكل ذلك  

 :إىل

أجهزة احلاسوب بعد و  اخللوية عناألرضية و  التوصيالت يف كل مثل تتو :لصلبة لألعمال االلكترونية البنية التحتية ا/ 0
 .البيانات إلكرتونيا ة  األعمال اإللكرتونية و تبادل املادية الضرورية ملمارستكنولوجيا املعلومات والشبكات و 

                                                           

.227، ص 7006، 6،  مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ،ط الوظائفاألسس و  اإلدارة العامة سعود حممد النمر ،   1  
.00،صمرجع سابق موسى عبد الناصر، حممد قريشي، 2
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يات النظم  التشغيلية  برجمتشمل جمموعة اخلدمات واملعلومات واخلربات و و  :االلكترونية  البنية الناعمة لالعمال/ 7
 .ظائف األعمال اإللكرتونيةإجناز  و  برجميات  التطبيقات اليت يتم  من خالهلا للشبكات و 

 1.ومن أهمها :شبكات اإلتصال / 2

احلواسيب املتشابكة حول العامل وترتبط وهي عبارة عن شبكة عمالقة من : (Internet)شبكة االنرتنت  ( أ
متكن مستعمليها من الوصول اىل املعلومات املختلفة عن طريق هذه . اجملتمعات بكل قطاعاهتا ونشاطاهتا املختلفة

 .احلواسيب 
هي شبكة اتصال خاصة تستخدم املوارد املتاحة لالنرتنت بغية : (Intranet)النرتانت الداخلية أو اشبكة اال   ( ب

 . توزيع املعلومات داخل املؤسسة ، وميكن جملموعات خاصة فقط من الوصول اليها

وهي امتداد للشبكة الداخلية حبيث تسمح جملموعات خارجية : (Extranet)االكسرتانت أو اخلارجية شبكةال( ج 
 .على املعلومات اليت يتم عرضها بواسطة االنرتانت  باإلطالعاملؤسسة  عالقة بطبيعة نشاط واليت هلا

 2:مالية متطلبات:رابعا
يعد تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات التعليمية من املشاريع الضخمة اليت حتتاج إىل أموال طائلة لكي يتحقق له 

فتوفري البنية التحتية وتوفري األجهزة واألدوات الالزمة والربامج اإللكرتونية  االستمرارية والنجاح وبلوغ األهداف املنشودة،
وحتديثها من وقت آلخر وإعداد الربامج التدريبية والتأهيلية للعناصر البشرية حيتاج إىل تكلفة مالية عالية، لذلك البد من 

االنطالق حنو حتقيق األهداف املرجوة بالكفاءة اليت توفري التمويل الكايف للتحول حنو اإلدارة اإللكرتونية حتول ميكن من 
 .تسمح باستمرارها وتأييد املتعاملني معها

                                                           
1
  .00،ص  مرجع سابقموسي عبد الناصر ، حممد قريشي ، .  
، جملة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،  01ستطالعية، جملد إدراسة ، نوعية اإلدارة و الحكومة اإللكترونية في العالم الرقمينائل عبد احلافظ العواملة،  2

  . 760، ص7002
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 1:أمنية متطلبات:خامسا
اسة لتوفري أساليب وإجراءات أمنية تساعد على محاية املعلومات والبيانات من االخرتاق يف ضوء امللقد أصبحت احلاجة 

والت الرامية إىل اخرتاق خاصة بعد انتشار العديد من احملا ،واملعلوماتت الثورة التقنية وازدياد شبكات االتصاال
وهذا ما دفع إىل طرح العديد من الربامج األمنية الختاذ . احلواسيب بغرض السرقة أو تدمري املعلومات منظومات

ومن مث فإن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية املدرسية  ،واألفراداإلجراءات الدفاعية والوقائية حلماية وتأمني خصوصية املنظمات 
يتطلب وجود أساليب وإجراءات أمنية إلكرتونية تساعد على محاية املعلومات والبيانات من االخرتاق وذلك للمحافظة 

 .على سرية املعلومات والبيانات املدرسية وعدم التالعب ببياناهتا

 .على العمليات اإلداريةترونية ارة االلكدتأثير تطبيق اإل: المطلب الثاني  

 هي عبارة  عن منط جديد ترك أثاره  الواسعة  على املنظمات  ووظائفها و الواقع  إن التأثريات ال  اإللكرتونيةإن اإلدارة 
وإمنا أيضا إىل البعد اإلداري  املتمثل بتطور املفاهيم  ،تعود فقط إىل البعد التكنولوجي و املتمثل  يف التكنولوجيا  الرقمية 

، وهذا  العدد من التغريات يف قيق املزيد من املرونة اإلدارية، و أصبحت تعمل على حتديدةاإلدارية اليت تراكمت لعقود  ع
 2: الثورة الرقمية و هي 

 الرقمياتمن إدارة األشياء إىل إدارة  االنتقال . 
 االفرتاضيمن إدارة النشاط  املادي إىل النشاط  االنتقال. 
 بعد جها لوجه إىل اإلدارة عنو شرة ااملب األداةمن  االنتقال. 
 الشبكيتنظيم الإىل   لة األوامرمن التنظيم  اهلرمي القائم على سلس االنتقال. 
 من القيادة  املرتكزة  على العاملني  إىل  القيادة املرتكزة  على  مزيج  تكنولوجيا الزبون  االنتقال. 
 األنيةخطط إىل الرقابة املباشرة من الرقابة مبفهوم مقارنة األداء الفعلي مع امل االنتقال . 
 اإلنتقال من الزمن اإلداري إىل زمن األنرتنت. 

                                                           
اإلدارة الرتبوية و التخطيط ، قسم ، مذكرة ماجستري يف  ، إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية  في اإلدارة العامة للتربية و التعليمحممد بن سعيد حممد العريشي1

  .22،ص  7002اإلدارة الرتبوية و التخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية ،
.726-721، ص  ، مرجع سابقجنم عبود جنم   2
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 1 :رة و وظائفها  م أثار هذه املتغريات على اإلداو اضحني  يف تقييإن هذه  التغريات أوجدت  اجتاهني  و 

نظم  ه املؤسسات وإعادة توزيع  مهام اإلدارة، فتطايرت الثورة الرقمية ميكن  أن تِؤدي  إىل هناينرتنيت و يرى أن اال :األول
 .منط  هو اإلدارة اإللكرتونية  خلت عصرا  جديدا يتطلب البحث عندو  اإلدارة  التقليدية

ائفها رغم بالتايل فإن اإلدارة ووظو  لىت تؤكد  فيها  املستثمرين على أن األعماليرى ان اإلدارة  بنفس القوة ا: الثاني
تنظيم األعمال بتخطيط و  املتطورة ، وإن  ض ملؤسسات ب، تظل متثل القلب الناتأثرها العميق وإعادة النظر يف أبعادها

 .ديدة اجلاإلدارة اإللكرتونية ظائف هي و والرقابة عليها  تظل 

  :التخطيط في اإلدارة اإللكترونية : أوال 

 2 :وهيثالث مميزات  التخطيط التقليدي يفعلى  التخطيط اإللكرتوينخيتلف  

 قابلة للتحديد و  دقصرية األمو  ،األنيةو  ،املرنةالواسعة و ية  يف اجتاه األهداف دينامك عملية هو رتوينأن التخطيط اإللك
 .والتطوير املستمر خالف للتخطيط  التقليدي

  ختطيط   شئ يف الشركة مبا فيها التخطيط مما حيوله من على كلالتدفق تضفي استمرارية دائمة إن املعلومات الرقمية
 .التخطيط املستمر إىل( وضع التقارير الفصلية )طع  الزمين  املنق

  أن  كلهم ميكنسطح املكتب و  األمامي عندعمال اخلط اإلدارة التقليدية بني إدارة ختطيط و  تقسيم العملفكرة أن
 . يف كل وقتتبزغ يف كل موقع و بالتخطيط اإللكرتوين مع كل فكرة  يسامهوا

 

 

 

 
                                                           

.076 -071أمحد حممود املكاوي، اإلدارة اإللكرتونية، دار الفكر و القانون، مصر، ص   1  
.720، صمرجع سابق حممد مسري جنم ،    2  
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 .التنظيم اإللكتروني : ثانيا 

ظيم تتم بشكل أكثر كفاءة تكنولوجيا املعلومات أصبحت عملية التن استخدامالتطورات الكبرية يف جمال للتغريات و نتيجة 
حبيث سامهت اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير عملية التنظيم من خالل عدة نقاط من  ،وقدرة على مسايرة التغريات ،وفعالية

 1:بينها

 التعاون بني خمتلف األفرادتنظيم مرن يسمح باالتصال و  التنظيم اإللكرتوين هو. 
  القائمة على الشبكة  االتصاالتوالشك أن هذه  مجيع العاملني عن طريق الشبكة األنرتانت،التشبيك الواسع بني

 .الداخلية ستؤدي إىل جتاوز هرمية االتصاالت املوجودة يف أشكال التنظيم التقليدي
 مهاوهذه التغريات جندها يف جانبني . تغريات مهمة يف قوة العمل مما ينعكس بشكل كبري على املؤسسة حتقيق: 
استخدام عمال ذوي ختصصات و مهارات عالية من مهنني و عمال املعرفة الذين ال ميكن التعامل معهم أو إستغالل *

 .قدراهتم من خالل أمناط التنظيم التقليدي 
 .ن بعد على أساس احلاسوب استخدام العاملني ع*
 تصميم املنتجات الىت يطلوبنها  حتويل الزبائن من متلقني سلبني إىل مشاركني فعالني وذلك من خالل مشاركتهم يف
 .اختيار اخلصائص وتوليفاهتا الىت حيددوهنا عرب احلاسوب فتقوم املؤسسة بإنتاجها و 

 القيادة األلكترونية: ثالثا 

، و التحول يف املفاهيم اإلدارية إىل إحداث نقله نوعية كان من نتائجها ري  يف بيئة األعمال اإللكرتونيةأدى التغي 
 2 :، واليت  تتقسم  لألنواع  الثالث التالية قال إىل منط القيادة اإللكرتونيةاإلنت

تنقسم  بزيادة توفري األنرتنيت و حيث ترتكز  يف نشاطاهتا  على استخدام تكنولوجيا  :  القيادة التقنية العملية / أ
   املعلومات و حتسني جودهتا ، إضافة إىل سرعة  احلصول عليها و هي اليت تعرف بقيادة اإلحساس  بالثقة و الربجميات

  الشبكات  امتالك قدرة على حتسني خمتلف أبعاد التطور التقين فيي األجهزة  والربجميات و  كن القائد اإللكرتوين منومت

                                                           

.02صمرجع سابق،موسي ناصر،حممد قريشي، 1
  

.066- 062ص ، صمرجع سابق نجم عبود نجم ،  
2
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إللكرتوين  يتسم مبواصفات ،إ ضافة إىل أهنا تتصف بأهنا قيادة اإلحساس بالوقت مبعىن  أهنا جتعل القائد ايقاتوالتطب
 .إختاذ القرارات اإلستجابة على تسيري األعمال و جديدة، هي سرعة احلركة و 

عامل حسن التباحلرفية والزاد املعريف و تاز  تطرح  فكرة القيادة  الناعمة ضرورة  وجود قائد مي: القيادة البشرية الناعمة/ ب
ى املنافسة  ، وتتسم القيادة الناعمة بالقدرة العالية عللبهماإلستجابة ملطا عن سرعة  مع الزبائن ، الذين  يبحثون

 . للمتعاملنيالتجديد يف توفري اخلدمات  عنصربالرتكيز على بالوصول  إىل السوق و 

الذاتية على مجلة من املواصفات جيب أن يتصف  هبا القائد  ضمن إدارة األعمال  ترتكز  القيادة:  القيادة الذاتية/ ج
الرغبة يف والرتكيز على إجناز املهمات  و  جيعل  قيادة الذات تتصف بالقدرة على حتفيز النفس هو ما عرب األنرتنيت ، و 

  .املتغرية  التكيف مع مستجدات  البيئة املبادرة ، إضافة  إىل  املهارة العالية و مرونة

 .الرقابة في اإلدارة اإللكترونية: رابعا

للرقابة عالقة وثيقة يف هناية مراحل النشاط اإلداري و تعترب الرقابة الوظيفة الرابعة من وظائف اإلدارة الرئيسية و هي تقع 
       بنتاج العاملني يف املشروع كما أن هلا صلة قوية بوظيفة التخطيط فلو متكنت اإلدارة من القيام بعمليات التخطيط 

حها يف تزال تفتقر إىل وظيفة الرقابة للتعرف على مدى جنا القيادة على أحسن وجه فإنه من دون شك الوالتنظيم و 
 .منفصلة عن الوظائف األخرىالرقابة ليست مستقلة و  وظيفةفبالتايل ة و حتقيق األهداف املنشود

  بكل ما  االنرتنيتفال شك أن الرقابة اإللكرتونية حتقق استخداما فعاال ألنظمة و شبكات املعلومات القائمة على
و شاملة و كذا ما ميكن أن حيقق هلا من مزايا كثرية ميكن حتديدها  فحص و تدقيق و متابعة يف كل وقت يعنيه من 

 1: آليتك
  حتقيق الرقابة بالوقت احلقيقي بدال من الرقابة القائمة على املاضي فهي حتقق الرقابة بالنقرات بدال من الرقابة

 .بالتقارير
  (ومات الرقابية يف كل وقتتوفر مستمر للمعل)اهنا حتقق الرقابة املستمرة بدال من الرقابة الدورية. 

                                                           

062ص  ،مرجع سابق، حممد حممود املكاوي  . 1
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 هذا ما يقلل من اجلهد اإلداري املطلوب يف فز العالقات القائمة على الثقة و أن الرقابة اإللكرتونية تتطلب و حت
 .الرقابة
  أن الرقابة اإللكرتونية تقلص مع الوقت من أمهية الرقابة القائمة للمدخالت أو للعمليات أو األنشطة لصاحل التأكيد

 .على النتاج فهي أقرب إىل الرقابة بالنتائج املتزايد 
  إن الرقابة اإللكرتونية تساعد على اخنراط اجلميع يف معرفة ماذا يوجد يف الشركة إىل حد كبري فهي منط الرقابة الذي

 (.الكل يعرف ماذا هناك) ميكن وصفه بنمط 

 .األداء الوظيفيتأثير متطلبات  تطبيق اإلدارة اإللكترونية على :المطلب الثالث 

إن اإلدارة االلكرتونية منط جديد من اإلدارة ترك آثاره الواسعة على املؤسسات وجماالت عملها وعلى وظائفها حبيث 
اح عمل املنظمة يف عصرنا استخدامها عنصرا لضمان جنيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  االستثمارتعترب خطوة 

وأصبحت اإلدارة اإللكرتونية من عوامل حتسني  وزيادة الكفاءة لدي العاملني ،كما تعمل اإلدارة اإللكرتونية من  ،احلاىل
 :سنتطرق اليه  متطلباهتا وهذا ما

 إلدارية في تحسين األداء الوظيفيدور المتطلبات ا:  
 .زيادة كفاءة العمليات االداريةو املوظفني حتسني االتصاالت بني و األقسام بني خمتلف اإلدارات و عالقة ء نشو ب

يف كل العمليات اإلدارية  الدعم، و وظائفهمالدعم اإلداري الالزم للبحوث و الدراسات املتعلقة مبجال  من خالل تقدمي
 .وذلك قصد حتقيق األهداف املطلوبة 

التنظيم مثل هرمية االتصاالت د قها تساهم يف التخلص من قيو يهذا نستنتج أن املتطلبات اإلدارية يف حال تطبومن 
وتبادل املعلومات بسهولة فائقة وهذا يعكس  يف الوقت املناسب،اجلميع االتصال  بإمكانحيث اصبح   األوامر سلسلهو 

املشاركة يف إختاذ  ،بعض تلقي املعلومات يف نفس الوقتعلى أداء موظفيها من حيث حتسني عالقاهتم ب باإلجياب
 . وبانضباط وإتقانتأدية مهامهم جبودة يساهم يف  وظائفهمإلنتماء لديهم ورضاهم على القرارات مما يولد روح ا
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  العدد من أجهزة احلاسب اآلىل و توفري العدد الكايف  من خالل :التقنية في تحسين األداء الوظيفيدور المتطلبات
التبادل االلكرتوىن عن طريق شبكة و  بط مجيع األقسام بشبكة  األنرتنت،ر و ... الكايف من الطابعات و أجهزة اخلادم 

هذ كله يساهم يف التغلب على االنرتانت  والتواصل بني خمتلف فروع املؤسسة ومصاحلها عن طريق شبكة االكسرتانت ،
، توفري  إجناز الوظائفخمتلف العراقيل الىت ختفض األداء من خالل تقليل معدالت األخطاء ، حتقيق السرعة املطلوبة يف

، ملن ارادها وتسهيل احلصول عليها البياناتإتاحة املعلومات و : يفي  من خاللوحتسني فعالية أداء الوظ ،الوقتاجلهد و 
 .من خالل تواجد ها على الشبكة الداخلية و إمكانية احلصول باقل جمهود من خالل وسائل البحث اآللية املتوفرة

وهلذا تعترب االدارة االلكرتونية وسيلة لتحقيق  ،خلدمات االلكرتونيةلتعليمات اخلاصة بااإلجراءات و اإمكانية نشر اللوائح و 
 .احلصول على اخلدمة بأقل جهد ممكن، و العاملني من خالل تبسيط االدوار،سرعة اإلجناز رضا

 .أنشطتهم مما يسمح بتوجيه جهود العاملني و ، وذلك ئل من املعلومات يوميا يف كل وقتتوفري كم ها

 يف املؤسسة هذا يساهم بدوره  املوارد البشرية الفعالة عند توفر: في تحسين األداء الوظيفيمتطلبات بشرية دور ال
على موظفيها  يعكس وهذا ما ومدى مسامهتها يف تسهيل سري الوظائف و العمليات االلكرتونية،يف دعم فكرة اإلدارة 

زيادة قدراهتم مما يساهم يف  (التعليم ، التدريب) الل هذه الفلسفة من خ كيفية تطبيق  فكرة علىهم عطاء إ من حيث
 . يعكس على أداءهم وهذا مامهارات أكثر  هموكسب
 الالزمة للحصول على  املاليةمن خالل توفري املوارد ف: الوظيفيفي تحسين األداء  ماليةالمتطلبات  دور ال

لالستعانة مبدربني مؤهلني لتدريب العاملني على تطبيق الية و زيادة الدعم املايل الالزم  ،األساليب و التكنولوجيا احلديثة
ديث البنية التحتية من اجهزة وبرامج حتو  العمل االلكرتوين و وضع نظام حوافز جيد للمتميزين يف جمال العمل االلكرتوين

لوجيا وهذا وذلك قصد مواكبة التغريات التكنو  هذا ما يساعد على تقدم مشاريع التحول اإللكرتوين  شبكات،الو 
 .بالضرورة  يعكس على موظفيها ملسايرة أساليب عملهم 

 األداء الوظيفي من خاللاملتطلبات األمنية  على ؤثر ت: يفي تحسين األداء الوظيف متطلبات األمنية ال دور: 
املخالفات االمنية للعمل على زيادة الثقة يف التعامالت وضع سياسة واضحة وحمددة حلماية اخلصوصية وملنع التعديالت و 

لكرتونية دارة اإلى استخدام اإلمعنويا علالعليا بتهيئة املوظفني نفسيا و  ضرورة زيادة االهتمام من قبل االدارةو  ،االلكرتونية
 التأكيدمن الوظيفي للعاملني من خالل تويف األو  ،لكرتونيةدارة اإلعي مبزايا اإلالعمل على زيادة الو وذلك بزيادة التدريب و 
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حوال بديال عنهم بل تعد مكمال هلم يف اجناز حال من األ بأيلكرتونية ال ميثل دارة األن تطبيق األأللعاملني على 
 .العمليات االدارية بكفاءة عالية

استخدام احدث الربامج و  ملؤسسةاملتعاملني مع ااصة بالعاملني و لومات اخلاملعظام امين فعال حلماية البيانات و توفري نو 
لة عدم التخوف من ففي حا املعلومات او حماولة سرقتها او تزويرهازمة ملنع التعدي على البيانات و والطرق الال

عدم التخوف من كيفية تأديتها مما يولد له الشعور بالراحة مما قها تزداد ثقة العامل بوظيفتيه و كيفية تطبيالتكنولوجيات و 
 .يعكس هذا على أداءه 
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 :الفصلخالصة 

اليت يقوم هبا الفرد ما داخل  املهامي والذي يعد جمموعة من األنشطة و ألداء الوظيفتطرق إىل امن خالل هذا الفصل مت 
مع التطرق اىل خمتلف جوانبه،حمدداته،عناصره،كما مت إلقاء الضوء بشيء  املؤسسة من أجل حتقيق األهداف اخلاصة به

من التفصيل اىل عملية تقييم األداء و انعكاسها على مستوى أداء الفرد العامل،لتكون عملية تقييم األداء ضرورة ال بد 
 .اىل املستويات العالية منهمنها لقياس كفاءة األداء و احلكم على الفرد و حماولة حتسني أدائه و حتفيزه للوصول 

أهداف إىل غري ذلك من ما حتتويه من خصائص ومكونات ومتطلبات و ة أساسيات اإلدارة اإللكرتونية و عرفمل  كما تطرقنا
عن املعامالت الورقية و إحالل املكتب  االستغناءهي إال عملية  معلومات متنوعة فنستنتج أن اإلدارة اإللكرتونية ما

تظهر فبهذا أصبحت هلا أمهية بالغة ، و ، االتصاالتالواسع لتكنولوجيا املعلومات و  االستخداماإللكرتوين عن طريق 
 باالعتمادذلك بيقاهتا يف مجيع وظائف املؤسسة وكافة املعامالت اليت تقوم هبا واملزايا اليت حتققها و أمهيتها على مدى تط

نولوجية على عناصر تكنولوجيا املعلومات املتمثلة يف أجهزة و برامج و شبكات اليت تشكل عنصرا أساسيا يف اإلدارة التك
ات املتنوعة من توصلنا إىل أنه ليتم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية البد من توفر جمموعة من املتطلبو  ،كذا املوارد البشريةو 

على العملية اإلدارية من ختطيط وتنظيم تعرفنا على تأثري اإلدارة اإللكرتونية تقنية و نية و أمو ومالية بشرية متطلبات إدارية و 
 . على األداء الوظيفيكرتونية متطلبات اإلدارة اإلل أثرا إىل مث أخريا تطرقن . رقابة يف اإلدارة اإللكرتونيةوقيادة و 
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لقد قمنا من خالل هذه الدراسة بالبحث عن أثر اإلدارة اإللكرتونية على األداء الوظيفي،كما حاولنا حتديد  
من أجل إسقاط  ضرورهتا يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع بسكرة الىت كانت حمل الدراسة امليدانية الىت قمنا هبا

اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي وكان الغرض من ذلك هو اإلجابة على األسئلة املطروحة يف إشكالية 
أثرها على األداء الوظيفي، وفيما اقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية و حبثنا بطريقة جتعلنا نتعرف بنوع من الدقة على و 

 اسةيلي أهم النتائج النظرية والتطبيقية للدر 
 :النتائجالنظرية -أ

  أن اإلدارة اإللكرتونية هي عملية ميكنة مجيع مهام و أنشطة املنظمة اإلدارية باإلعتماد على مجيع
تقنيات املعلومات الضرورية، للوصول إىل أهداف اإلدارة اجلديدة يف تقليل استخدام الورق وتبسيط 

 االجراءات و القضاء على الروتني 
 الىت تساعد ( إدارية ،تقنية ،بشرية ،مالية ، أمنية ) قوم على جمموعة من املتطلبات اإلدارة اإللكرتونية ت

 .املؤسسة يف أداء اعماهلا و خمتلف وظائفها
  استخدام اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل التغلب على العديد من املشاكل الىت كانت تواجه العمال يف

 .ود املكانية و الزمنية وظائفهم مثل عامل الوقت ،أمن املعلومات ،واحلد
  استخدام تكنولوجيا املعلومات أصبح له دور كبري يف زيادة فعالية العمليات اإلدارية باملؤسسة،حيث

 .أصبحت هذه األخرية تتم بشكل إلكرتوين فعال 
 ،وتقليل  اإلدارة اإللكرتونية تساهم يف ختفيض معدل زمن اجناز خمتلف أعمال املؤسسة بشكل مستمر

 .معدالت العيوب و التلف
  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يزيد من فعالية وكفاءة األداء الوظيفي من خالل مسامهتها اجلادة يف رفع

 .انتاجيتهم وتقليل التكاليف
  ميكنها من الوصول إىل املعلومات يف ..(أجهزة معدات الربجميات)توفري البنية التحتية يف املؤسسة

 .وبكل سهولة الوقت املناسب
  أصبحت تكنولوجيا املعلومات أحد املوارد األكثر أمهية يف بيئة األعمال املعاصرة،إذ جند أن املؤسسات

املعلومات وهذه تكنولوجية الىت حتقق جناحا ملحوظا يف جمال األعمال هى الىت تعتمد بدرجة كبرية على 
 .ربجميات ،قواعد البيانات، شبكات االتصالاألجهزة و املعدات ،ال: األخرية تتكون من تقنيات التالية
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:النتائجالميدانية-ب
 :توصلت الدراسة امليدانية إىل نتائج عديدة أمهها

  متلك مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع بسكرة شبكة حواسيب تصل إىل مجيع املكاتب واملصاحل، وهذه
املؤسسة كذلك هناك ربط بني املؤسسة و نت  املؤسسة وبشبكة االنرت ( server)احلواسيب مربوطة بسريفري 

 .االم
  متلك مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع بسكرة خمتلف الربجميات احلاسوبية الالزمة لتطبيقات األعمال

 .اإلدارية،ولديها أنظمة محاية آلية متطورة تستخدمها حلماية بياناهتا املختلفة
  مرتفعاجاء  -فرع بسكرة-اجلزائر أن مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسة اتصاالت 
  مرتفعاجاء  -فرع بسكرة-أن مستوى األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر 
  لإلدارة اإللكرتونية كمجموعة على األداء الوظيفي ( 0...)يوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

  .-فرع بسكرة-يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر 
 فرع  -ئية للمتطلبات اإلدارية على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائريوجود أثر ذو داللة إحصا

 (.0...)عند مستوى داللة -بسكرة 
  فرع -يوجود أثر ذو داللة إحصائية للمتطلبات التقنية على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر

 (.0...)عند مستوى داللة  -بسكرة
 فرع -لمتطلبات البشرية على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر يوجود أثر ذو داللة إحصائية ل

 (.0...)عند مستوى داللة  -بسكرة
  فرع -يوجود أثر ذو داللة إحصائية للمتطلبات املالية على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر

 (.0...)عند مستوى داللة  -بسكرة
 فرع -ات اآلمنية على األداء الوظيفي يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر يوجود أثر ذو داللة إحصائية للمتطلب

 (.0...)عند مستوى داللة  -بسكرة 
  يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى ( 0...)التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

العمر ،املؤهل العلمي،  اجلنس،)  اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع بسكرة تعزي ملتغريات 
 .(مستوى التحكم يف اإلعالم األىل، سنوات اخلربة ،عدد الدورات التدريبية
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  يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى ( 0...)التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
مر ،املؤهل العلمي، اجلنس، الع)  األداء الوظيفي  يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع بسكرة تعزي ملتغريات 

 .(.مستوى التحكم يف اإلعالم األىل ، سنوات اخلربة ،عدد الدورات التدريبية
:التوصيات-2
السابقة نستنتج أن اإلدارة اإللكرتونية هى أمر حتمي وليس خمري اي انه جيب علينا انتهاجها يف ضوء النتائج  

أوال ملواكبة التغريات التكنولوجية احلاصلة وثانيا لتخطي صرف تكاليف باهظة، وللخروج من اإلدارة التقليدية 
 :حنو  اإلدارة اإللكرتونية جيب على املؤسسة 

 يا بتطبيق و دعم االدارة االلكرتونية من خالل نشر ثقافة العمل االلكرتوين زيادة التزام االدارة العل
ضرورة مشاركة خمتلف و  ونشر املزايا و الفوائد الناجتة عن تطبيق االدارة االلكرتونية بني املوظفني

املستويات االدارية يف التخطيط و وضع االهداف و الربامج املتعلقة بسياسة تطبيق و استخدام 
 . ة االلكرتونيةاالدار 
  من قبل االدارة العليا بتهيئة املوظفني نفسيا على استخدام االدارة االلكرتونية  ضرورة زيادة االهتمام

االمن الوظيفي  وذلك بزيادة التدريب و العمل على زيادة الوعي مبزايا االدارة االلكرتونية و توفري
ي حال من االحوال أللعاملني على ان تطبيق االدارة االلكرتونية ال ميثل ب التأكيدللعاملني من خالل 

  .بديال عنهم بل تعد مكمال هلم يف اجناز العمليات االدارية بكفاءة عالية
  على تطبيق الية العمل زيادة الدعم املايل الالزم لالستعانة مبدربني مؤهلني لتدريب العاملني

 .االلكرتوين
 يد للمتميزين يف جمال العمل االلكرتوينوضع نظام حوافز ج. 
  األداء الوظيفيمستوى  علىتوضيح مدى التأثري اإلجيايب الستخدام االدارة االلكرتونية. 
 اصة بالعاملني واملتعاملني مع املؤسسةتوفري نظام امين فعال حلماية البيانات و املعلومات اخل. 
  و أحدث الربامج والطرق الالزمة ملنع التعدي على البيانات واملعلومات او حماولة سرقتها أاستخدام

 .تزويرها
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 تمهيـد 
 اإلدارة اإللكترونيةدور تختل  اوجااب  الظررةة اا  العقاةة وماوا  الدراسة املتثلل ي بعد التعرض بالدراسة والتحليل مل

إسقاط العظاصر الظررةة على أرض امليدان من خقال  من خقال هذا الفصل التطبيقيم ، سيتفي تحسين األداء الوظيفي
منااجا ودراسة حالة، وهذا من خقال ما مت احلصال عليه من معلاما   -بسكرة  فر -اتصاال  اوجزائر أخد مؤسسة 
مفردا  خقال االستبابة اليت ةثظا بإعدادها وتازةعها على  حيث حتصلظا على هذه املعلاما  من ،ؤسسةاملمن طرف 
، من حيث أسلاب الدراسة وتصثيثها، هذه الدراسةفهذا الفصل ةهدف إىل تاويح املظهجية اليت اعتثد  ي  ،الدراسة

هم وطرق مجع البيابا  وحتدةد جمتثع الدراسة، وكذلك مراحل تطار االستبابة وإجراءا  تازةعها، ومن مث حتدةد أ
 .األسالي  اإلحصائية املستتخدمة ي حتليل البيابا 

تصاال  إي مؤسسة  األداء الاظيفي حتسني علىاإلدارة اإللكرتوبية  دورها  ماومن خقال هذا الفصل سيتم دراسة 
 : من خقال ثقاثة مباحث اآلتية -فر  بسكرة- اوجزائر 

– سكرة بفرع -تصاالت الجزائر إتقديم عام لمؤسسة : المبحث األول
 اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث الثاني
 اختبار الفرضيات: المبحث الثالث
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 .صاالت الجزائرتإتقديم مؤسسة : المبحث األول 
 .طبيعة نشاط المؤسسةتعريف و :المطلب االول

 .التعريف: الفرع األول 
بإصقاحا    أن تباشر الدولة فروت على االتصاال احلاصل ي تكظالاجيا املعلاما  و ن التحدةا  الىت ةفروها التطار إ

جاء هذا القابان ، حبيث الك من خقال سن ةابان جدةد للقطا  ي شهر او قة ي ةطا  الربةد و املااصقا  و عثي
الفصل بني بشاطي التظريم واستغقال وتسري  ركز علىو  ،املااصقا تكار الدولة على بشاطا  الربةد و اح إلهناء

ة متعاملني احدمها ةتكفل بالظشاطا   الربةدةابشاء سلطة وبط مستقلة ادارةا وماليا و  بيق هلذا املبدأ مثتطالشبكا  ،و 
 .ثابيهثا اتصاال  اوجزائرمتثللة ي مؤسسة برةد اوجزائر و  اخلدما  املالية الربةدةةو 

استققالية  ةطا  الربةد عن عن  0333او   30املؤرخ ي  30/0333بشأ  املؤسسة وماج  املرسام القاباين 
املااصقا  اا بعد هذا املرسام اصبحت اتصاال  اوجزائر مستقلة ي تسيريها عن وزارة الربةد هذه االخرية اوكلت هلا 

 .االبطقاةية الرمسية ملؤسسة اتصاال  اوجزائر 0330مهثة املراةبة لتصبح اتصاال  اوجزائر حقيقة جسد  سظة 
تظشط ي ساق الشبكة وخدما  االتصاال  السلكية  ،امية اا  اسهم براس مالاتصاال  اوجزائر مؤسسة عث

الذي بص  0330ممارس  30بتارةخ  CNPEفضقا عن ةرار اجمللس الاطين ملسامها  الدولة  ،القاسلكية باوجزائرو 
 :من امهها تقام على جمثاعة من املبادئ و . "اتصاالت الجزائر"ةة اطلق عليها على ابشاء مؤسسة عثامية اةتصاد

 .املتعلقة بطرةقة تروةج مظتجاهتا من خقال التجارب احلدةلةمصداةية املعلاما  الىت تقدمها و اي : املصداةية -

التقرب من الزبان و الك من خقال تافري له كل الطرق الىت تسهل عليه استعثال : حتسني اخلدما  املقدمة -
 .مظتجا  الشركة و االستفادة من خدماهتا 

 .ي متظاول مجيع الطبقا   مظتجا تقدمي  -

 .العثل املتقن من اجل احلصال على روا العثقاء، و عتثاد على االلتزام مع زبائظهااال ، والزةادة ي عدد املشرتكني
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 .طبيعة نشاطها:الفرع الثاني
 :ن اهم بشاطا  اتصاال  اوجزائر هيان م
 .البصرةةاملعلاما  السثعية و  تقدمي خدما  االتصاال  السلكية والقاسلكية لظقل وتبادل -

 .القاسلكيةتشغيل ادارة الشبكا  العامة واخلاصة  السلكية و تطاةر و  -

 .الشبكا  ترابط مع مجيع مشغلي الشبكا   وإدارةتشغيل ابشاء و  -

عدد من  ألكربسلكية القال على خدما  االتصاال  السلكية و وتسهيل احلصا  ،زةادة العرض من اخلدما  اهلاتفية -
 .سيثا ي املظاطق الرةفيةاملستتخدمني،ال

 .ةالقاسلكيزةادة جادة اخلدما  املقدمة وجعلها اكلر ةدرة على املظافسة ي جمال خدما  االتصاال  السلكية و  -

 :لاما  العلية الكربي ومن مهامهاومتصلة بشبكة املع ،ية ماثاق هبا التصاال  السلكية والقاسلكيةتطاةر شبكة وطظ
تطاةر التساةق ، و احلصص ي الساق  حلفاظ على ، ومتاةل مصاحل االتصاال  وما ةسثح بظقل الصارة و الصا 

 .العلثي

 .الهيكل التنظيمي للمؤسسة:المطلب الثاني 
بتاظي  املصاحل إىل تازةع االملل للاظائ  من اجل تظريم اعثاهلا سن ي املؤسسة ملتختل  االدارا  و ةهدف التسيري احل

مهظدسي اعثال ةسامهان ي تطاةر خدماهتا من خقال ووع هيكل تظريثي اطارا  اا  كفاءة عالية وتقظية سامية و 
 .برئاسة املدةر العام
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  -بسكرة -الهيكل التنظيمي لمؤسسة  اتصاالت الجزائر ( :09)الشكل رقم 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

 
 
 

 - بسكرةفرع   -مؤسسة اتصاالت الجزائر :المصدر

-بسكرة -المديرية العملية لالتصاالت الجزائر  

 خلية الرقابة و التفتيش خلية االتصال  خلية الصحة و السالمة المهنية خلية الشؤون القانونية 

م الماليسالق  

 مصلحة الميزانية

 مصلحة الخزينة

مصلحة الشؤون القانونية 
التأميناتو   

 مصلحة المحاسبة

مصلحة الشبكات 
 المعلوماتية

الهاتفيةمصلحة الشبكات   

 القسم التقني

 المنشاتمصلحة 
 القاعدية

 القسم التجاري

مصلحة العالقات مع 
 الزبائن

 مصلحة قوة البيع

ل بق ما  مصلحة التحصيل
 المنازعات

 مصلحة الممتلكات

 مصلحة المداد

 مصلحة التكوين

مصلحة تسيير 
 المستخدمين

 قسم الموارد البشرية
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 :لي شرح خمتصر ملتختل  هذه املصاحلوفيثا ة 
 : الوظائف الرئيسية:أوال

دةه عد املسؤول عن األعثال القائثة حيث ةتاىل مع مساعبو  الىت ةرتأسها جملس اإلدارة، وهي املدةرةة العلثية لقاتصاال 
 :ومن مهامها ،مهثة حتقيق األهداف املرسامة
السهر على و تطاةر التساةق العلثى ، و تطاةر ثقافة املؤسسة ي الساق املظافسة  ،واحلفاظ على احلصص ي الساق 

 .العادي للثؤسسةاحملافرة على السري احلسن، و و  التظسيق بني املصاحلو  يق املراجع املاافق عليها ،تطب

 :هي كثا ةليو  قاتصاال  إىل أربع أةسام فرعية،املدةرةة العلثية لوتظدرج حتت 
 :وهي مكلفة باملهام التالية :قسم الموارد البشرية  . أ

 .تعترب العثاد الفقري للثؤسسة  -

  .، ومتابعة مؤشرا  التسيرياسا  وإبشاء اإلحصائيا إعداد الدر  -

 .املشاركة ي إعداد املتخططا  التظثاةة  -

 .الكفاءا االعتبار تسيري املال و خذ بعني األ -

 .إبشاء خمططا  ،وبرامج تكاةظية ،وتظشيطها ،وفقا لاوعها العلثي  -

 .والتحفيز تسيري أبرثة املكافآ ، -

 :كذلك ةتكان هذا القسم من أربع مصاحل على التاايل
 .صلحة تسيري املستتخدمنيم -

 .مصلحة التكاةن -

 .مصلحة اإلمداد -
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 .مصلحة املثتلكا  -

 :التجاريالقسم  . ب

صل بني مظتجا  أو خدما   إن اهلدف الرئيسي هلذا القسم ها الربح ، وةرتبط ارتباطا وثيقا باملبيعا  ميلل مهزة و
ومن مث  مة و حتسيظها ،وتروةج اخلدما ،والزبائن وهلذا فإن هذا القسم ةهتم باملبيعا  ،ولرفع العقاةا  العا ،املؤسسة
 :ةتكان من ثقاث مصاحل على التااىلالتحصيل للفااتري،و ، وكذا خمتل  عثليا  تساةقها

 .مصلحة العقاةا  مع الزبائن -

 .مصلحة ةاة البيع و الشبكا   -

 .مصلحة التحصيل ما ةبل املظازعا  -

 :وهو مكلف ب:القسم التقني   . ت

 .املشاركة ي إعداد املتخططا  السظاةة -

 .خلدما  ،وإرساهلا إىل التشغيلتسيري املشارةع،حتدةد التقظيا  ، التتخطيط العثلي ،تأدةة ا -

 .تسيري املراكز امللحة و إعادة ربطها -

 :وتتكان من ثقاث مصاحل على التااىل
 .مصلحة الشبكا  اهلاتفية -

 .مصلحة الشبكا  املعلاماتية -

 .مصلحة املظشآ  القاعدةة -

 :و هو مكلف بما يلي:القسم المالي . ث
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 .تقدمي املساعدة للهياكل العثلية -

 .للشؤون املالية ،واحملاسبية تظشيط السري احلسي -

 .واخلططووع القااعد -

 .تسيري امليزابية واوجبائية -

 .،وإعادة امللفا  العقارةةوإعادة تسجيل عقاد امللكيةمحاةة الذمم املالية  -

 :وتتكان من أربعة مصاحل 
 .مصلحة امليزابية -

 .مصلحة اخلزةظة -

 .مصلحة احملاسبة -

 .مصلحة الشؤون القابابية -

 .التفتيش  خلية الرةابة و -

 :الوظائف الثانوية: ثانيا 
 :تظشط حتت الرةابة ،والسلطة املباشرة للثدةر العام لقاتصاال  اوجزائر أربع خقاةا مكثلة لظشاطاهتا وهي

 .خلية اإلتصال -

 .خلية الصحة ، و السقامة املهظية -

 .خلية الشؤون القابابية -

 .خلية الرةابة و التفتيش  -
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 .فروع و خدمات مؤسسة اتصاالت الجزائر :المطلب الثالث 
 الفروع:الفرع األول

عدد  ،وكذ98زائر لتغطيتها الىت تعد  خمتص ي اهلات  اخللاي حيث تعترب مابيلس اهم متعاملي الظقال ي اوج -0
بتطاةر  تسعى مابيلس دائثا حنا االبدا  و التكظالاجيا اوجدةدة ، و الك،و مقاةني مشرتك 03الزبائن الذي جتاوز 

و تقدمي خدما  افضل GMSعرووها ، حيث بعد سظاا  من تأسيسها متكظت من حتقيق مكابة هامة ي عامل 
 .ااجادة

 .بطاةة مابيلس -

 .والكل ةتكلم:شعار الشركة  -

 .كة عثاميةشر :با  الشركة -

 .0330تارةخ تأسيس  -

 .اوجزائر العاصثة: املقر الرئيسي -

 .اتصاال  اوجزائر: الشركة األم -

 .والةة 89:اخلدما مظاططق  -

 .خدما  اهلات  الظقال:املظتجا   -

 .WWW.MOBILIS.DZ:املاةع اإللكرتوين -

 .خمتص ي تكظالاجيا االبرتبيت حيث اوكلت له مهثة تطاةر و تافري االبرتبيت او السرعة الفائقة -0

إلوافة اىل مثابية وها خط مباشر خاص مباشر خاص باملثال الرئيسي خلدما  االبرتبت ملؤسسة اتصاال  اوجزائر با
مدةرةا  اةليثية التصال تشرف عليها مدةرةة التسيري التجاري و والظاعية ، وكل مدةرةة اةليثية لقاتصال تشرف على 
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وخيتل  عدد الاكاال  حس  الكلافة السكابية،و لقاشارة فكل ةطاعا  ( ACTEL)الاكاال  التجارةة لقاتصاال  
مرباطة ( اخل...م العايل، الرتبية الاطظية، التكاةن املهىن ،االدارة، املصروفا  املالية التعلي) الظشاطا  الكربى ي البقاد 
ان املقر متااجد على " جااب" ومفردا  الربط باالبرتبت عن طرةق شبكة  INTERNETحاليا بشبكا  االبرتبت 

 .زائراوج ،بن عكظان 03الكائن بالطرةق الاطين رةم " PETT"مستاى جمثع  االعقام االيل 
خيتص بتكظالاجيا الرسائل و االةثار الصظاعية،وها اخلط املباشر الذي ةربط : ATSاتصاال  اوجزائر الفضائية  -0

 .اتصاال  اوجزائر مع احملطة الفضائية

 .الخدمات: ثانيا الفرع
 .ةعترب اهلات  وسيلة من وسائل االتصال السرةعة ي اى مكان وي اي وةت: اهلات / 0
وها خدمة االتصال العاملية ،بررا الن الصا  ها العامل االساسي التصال االبسان ،وفعال حلل : اهلات  اللابت . أ

وةسثى بالشبكة اهلاتفية اجملثعة تقظية تسثح باالتصال بني اكلر من متحدثني اثظني  RTCاملشاكل وي اسر  وةت 
 :والك بزةادة ةدرا  الرتكيبا  السلكية ،ومن خدماته ماةلى

تسثح بالقيام باملكاملا  ي اي وةت كان وهذا باستعثال رصيد استهقاكي عن طرةق بطاةا  : خدمة الدفع املسبق -
دج ، وهذه عبارة عن بطاةا  ةتحكم ي ةيثة 033دج ،033دج ،033:والك بأسعار خمتلفة ( AMAL)امال 

 :مكاملته، وكذلك تتم باستعثال 

 خط اهلات  العثامي
 خط هات  ثابت 

 .تقام بإعقام املتحدث بان هظاك مكاملة ثابية ي االبترار:رة املظاداة املظترراشا
 .وفر  هذه اخلدمة اىل االطفال املعاةني بصرةا و املسظني:االتصال دون االرةام 

فادي وهي برجمة كل املااعيد و املكاملا  ي التاارةخ و اوةا  املااعيد والك اوتاماتيكيا للثساعدة على ت:خدمة املظبه
 .بسيان املااعيد
 .تساعد على حتاةل املكاملا  من مكان اىل اخر: احلاار بني ثقاثة 
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ارةام اىل واحد لربح  الاةت وتفادي اخلطا  9-3تسثح هذه اخلدمة بربجمة الرةم املراد االتصال به من :االرةام املتختصرة
 .اثظاء تشكيل الرةم 
 .ز مصحاب ومتعهد اعقابا  ها كش  عن رةم املتصل و جا:اظهار رةم املتصل

 .القرةبة من املشرتك  ACTELوهذا باوع رمز سري ةقدم من طرف و كالة : اغقاق تشغيل املكاملا  الدولية
تسثح للثشرتك اةتظاء فاتارة مفصلة ي هناةة كل فرتة فيها كل املكاملا  الىت ةام هبا سااء داخل الاطن : الفاتارة املفضلة

 .الستعثاال او اخلارج وغريها من ا
وهي تقظية تسثح بتحقيق مخا  االتصال بني املستهلك و املاز  خلدما  الشركة و هي تقظية : اهلات  القاسلكي . ب

 :ومن خدماته.سهلة الرتكي  ،وال حتتاي على اسقاك او كاابل الربط املشرتك 

 .GO2صا  رسائل فاكس با  :ةةادخدمة اهلات  الع -

 .كيلا باةت ي اللابية  08.8تصل اىل خدمة املعطيا  عرب ماجا  صاتية  -

 :الشبكا  و املعطيا / 0
ثة مابني خمتل  مااةع املؤسسا  وهي و تركي  شبكة اتصاال  دائأتقام بتحصيل  :املؤخرة(الروابط)اخلطاط  . أ

 :باعان

 .خطاط مؤخرة دولية -

 .خطاط مؤخرة وطظية -

 .و السرعة وختتل  من مؤسسة الخرى والك حس  املسافا  و اجملثاعا  الرةثية
ووعت شبكة عثامية جزائرةة لظقل املعطيا  الستبدال بالطرق املسثاة  0889سظة : مدخل املعلاما  . ب

D.PAC وها مميز لظقل املعلاما  مابني اجهزة االعقام االىل 00مم استغلت حتت منط. 

ة، القثر الصظاعي مركز مراةب ، الفضاء حس  مرك  فضائيهي حمطا  هريتيزةة مازعة ي:االةثار الصظاعية/ 0
ANMARSAT اهلات  الظقال بالقثر الصظاعي ،THURAYA. 
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بدا  اتصاال   0300ي مارس : YERY’  SMALAPERTURE ‘ VSATالقثر الصظاعي -
 اتصاال  33ميقا هريبز اا اهنا تسثح بتثرةر  08وهي شبكة تستعثل جتزئة فضائية ب  VSATاوجزائر استغقال شبكة 

وهى شبكة عاملية لقاتصاال  عرب االةثار الصظاعية و هى خمصصة خلدمة :  INMARSATالقثر الصظاعي  -
 .الظقل البحري و ومرور الاةت متتد اىل اخلدمة االروية

 :وهي تتكان من اربعة اةثار  صظاعية تغطي املظاطق االربعة للثحيط
 .احمليط االطلظطي الشرةي - أ

 .احمليط االطلظطي الغريب - ب

 .احمليط اهلظدي - ت

 .ياحمليط اهلاد - ث

 :مرورا ومحطا  العبار اوجزائرةة الىت تشتغل بلقاث حماال 
 احملالB : وةقدم كل من: 

 .ثابية/ كيلاباةت  03املكاملا  اهلاتفية ب -

 .ثابية/ كيلا باةت  03و38حتاةل املعطيا  ب -

 .ثابية/كيلاباةت  8333الظسخ ب  -

  احملالM:وةقدم كل من: 

 .ثابت/كيلاباةت  38املكاملا  اهلاتفية ب  -

 .مكاملا  الطاارئ -
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 احملالMINI-M  : ميقدم كل من: 

 .ثابية/كيلاباةت   8.9املكاملا  اهلاتفية ب -

ميقاهرتز  833وبدا بشاطه ي بفس السظة ،باستعثال ماجة  0888مت ابشائه ي جابفي : GMSاهلات  الظقال / 8
من طرف وكيل  0338تقرتح خدما  الدفع املسبق مظذ مارس   AMN،وتغطي كامل الرتاب الاطين والشبكة 

وهى تعرض اكرب ةدر    mobilisتسثى بشبكة   والىت   algérika- K.COM-معتثد و الىت تسثى بشبكة 
 :من اخلدما  الىت تافر الرفاهية و االمان للثستهلك و الىت تتثلل ي 

 .الرسائل الصاتية -0

 .خدمة التجال الدولية  -0

 .كاملا إلغاء امل -0

 .خدمة الفاكس -8

 .الدفع املسبق -0

 .حلقا  املشرتكني مغلقة -3

 .ثابية/كيلاباةت  0.8حتاةل املعطيا  ب -7

 .ثابية/كيلاباةت  0.8الظسخ  -9

 .مكاملا  الطاارئ -8

ان خدمته مقرتحة من طرف شركة اتصاال  اوجزائر والذى ةشتغل ي كل املظاطق وما فيها : thurayaاهلات  الظقال / 0
والقثر الصظاعي اا ابه ةسثح بازدواجية   GSMواهلات  الذي ةشغل بظرامني   GSMالغري مغطاة ومجال التغطية 

 . GSMالشبكتني اوتاماتكيا ي حالة غياب جمال التغطية لشبكة  بني االستغقال ما
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ها املثال الرئيسي خلدما  االبرتبت لشبكة اتصاال  اوجزائر الن اروية  DJAWEB: االبرتبت / 3
DJAWEB   تتكان من باعني من التجهيزا. 

، اخبار اجملثاعا  ، الربةد االلكرتوين ،حتاةل املل  عرب الظرام  WEBفحص الصفحة : خدما  ةاعدةة . أ
TEP. 

 ، احملاورا  املرئية ، التجارة االلكرتوبية IPالسثعي البصري ، الصا  عرب الظرام : خدما  خمصصة  . ب

 :اا ةسثح استتخدام االبرتبت بطرةقتني 
او بشراء بطاةة اشرتاك كذلك ميكن  0000استعثال اخلط اهلات  العادي ، وهذا ببصغتني، اما عن طرةق تشكيل 

 .طاط املتخصصةاالستفادة من خدما  االبرتبت اخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر                                 الفصل الثاني                       
-فرع بسكرة –                                                              

 

 

58 

  .للدراسة اإلطار المنهجي: المبحث الثاني
 أعد السابقة، والدراسا  الظرري اإلطار ي ورد ما على اعتثادا استبيان ببظاء من أجل استكثال الدراسة الظررةة ةثظا

وفروياهتا حال وجاد  ،من أجل اختبار إشكالية الدراسة للدراسة الرئيسة احملاور وفق ثني،املبحا اجتاها   خصيصا لقياس
أسالي  ظتظاول فيثا ةلي اإلطار املظهجي للدراسة وةتضثن سو . األداء الاظيفي علىإلدارة اإللكرتوبية ل أثرأو عدم وجاد 

 جملتثع الدراسة باإلوافة إىل الدراسة امليدابية واليت تتضثن اإلطار الاصفيالدراسة  وأداةمجع البيابا  واملعلاما  
 .اإلحصائية املستتخدمة املعاوجة أسالي و 

 .مصادر وأساليب جمع البيانات وأداة الدراسة: المطلب األول
 .مصادر وأسالي  مجع البيابا  وأداة الدراسة املطل بتظاول ي هذا 

 :جمع البياناتوأساليب مصادر : الفرع األول
 :مصادر جمع البيانات -1
 احلصال على املعلاما  من خقال مراجعة الكت ، والرسائل اوجامعية واجملقا  املتعلقة مت  :المصادر الثانوية

مباشر، واهلدف من تقدمي إطار مفاهيثي برري للثتغريةن  حث والدراسة، سااء بشكل مباشر أوغريباملاوا  ةيد الب
 .وحماولة االحاطة باملاوا 

 ستبابه مت تازةعها على عيظة من جمتثع البحث، امت احلصال على البيابا  من خقال تصثيم : المصادر الرئيسة
SPSS(Statistical Package For Social Sciences )ومن مث تفرةغها وحتليلها باستتخدام بربامـج 

ومؤشرا   ستتخدام االختبارا  اإلحصائية املظاسبة هبدف الاصال إىل دالال  اا  ةيثة،اوب (V.17) اإلحصائي
 .تدعم ماوا  البحث الذي ةثظا به

 : اساليب جمع البيانات -2
وها من الربامج اإلحصائية اليت تستتخدم ي إدارة البيابا  وحتليلها ي جماال   spssستتخدم ي التحليل بربامج القد 

إجراء التعدةقا  اإلحصائية املتختلفة من إدخال  يالرببامج متعددة ومظها التطبيقا  اإلحصائية، حيث ةستتخدم هذا 
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البيابا  وتلتخيصها وعروها بأشكال هظدسية وبيابا  وحسابا  ومقاةيس الظزعة املركزةة والتشتت وااللتااء والتفلطح 
 1.ومعامل االرتباط ومعادال  االحندار والتقدةر واختبارا  الفروض اإلحصائية، باإلوافة إىل حتليقا  إحصائية متقدمة

 :وي دراستظا مت استتخدام األسالي  التالية   
 ستتخداما ي وص  االظزعة املركزةة وأكلرها شياعا و قاةيس مةعد الاسط احلسايب من أهم  :لمتوسط الحسابيا

جعلته ةق  ي مقدمة مقاةيس  خصائص جيدة بيابا  اجملثاعا  أو التازةعا  التكرارةة املتجابسة، ملا ميتاز به من
  2(.x)وةرمز له بالرمز ( Average)املركزةة وةسثى الاسط احلسايب أحيابا بالتاسط الظزعة 
 ببساطة بقال إن االحنراف املعياري ها اوجذر الرتبيعي للتباةن، ومن املقاحظ أن التباةن  :النحراف المعياريا

 .املتغري حمل ظاهرة الدراسةعة وليس باحدا  املتغري واالحنراف املعياري ةقاس بظفس وحدا  بةقاس بالاحدا  املر 
االحنراف املعياري ها أفضل مقاةيس التشتت وأشهرها استتخداماً بالرغم من صعابة حساباته حال كرب حجم العيظة 

   .ولكن احلاس  اآليل سهل هذه الصعابة
  معامل كرونباخα:  على ها معامل من املاثاةية وهي تستتخدم عادة كثقياس لقاتساق الداخلي أو التعاةل

 بفس باستتخدام ةثظا و ةد أثبتت الدراسا  أبظا عظدما بقام إاا. بتيجة اختبار القياس الظفسي لعيظة من املثتحظني
 33من  أكرب تقال دراسا  وهظاك   α >%50كروبباخ معامل أخرى فإن مرا  اختباره وإعادة املقياس

 .أخرى ي بفس التتخصصمؤسسا  وميكن تطبيقها على %
 املتغريان  لدةظا كان إاا :معامل بيرسونY, X على  وحصلظاN املتظاظرة  القيم من(Yi , Xi)القيم ، وحسبظا 

 .هذةن املتغريةن بني العقاةة ةقيس بريسان ارتباط معامل فإن املتغريةن، هلذةن املعيارةة
 ثةيالتازةعا  وحيدة القةعرف اإللتااء على أبه درجة البعد عن التثاثل وبدرس اإللتااء ي حالة  :معامل اإللتواء. 
 االحندار ها أسلاب ميكن بااسطته تقدةر ةيثة أحد املتغريةن ومعلامية ةيثة املتغري :  االنحدار الخطي البسيط

 X ةعتثد على متغري مستقل واحد وها Y تعين أن املتغري التابع" بسيط " اآلخر عن طرةق معادلة االحندار، وكلثة 
 عقاةة خطية (X , Y) املتغريةنتعين أن بني " خطي" وكلثة 

                                                 
 . 37، ص 0339األردن، ،املظهج، دار طرق اإلحصاء تطبيقات إقتصادية وإداريةشفيق العتام،  1
 .83، ص 0338، دار صفاء ،عثان ، طرق اإلحصاء الوصفيإميان حسن حظاش،  2
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 وةرمز له اختصار بـ  :التباينANOVA   اختبار معلثي ةستتخدم للثقاربة بني املتاسطا  أو التاصل إىل ها
ةرار ةتعلق باجاد أو عدم وجاد فروق بني متاسطا  األداء عظد اجملثاعا  اليت تعروت ملعاوجا  خمتلفة هبدف التاصل 

 .1متاسط من املتاسطا  خيتل  عن املتاسطا  األخرىإىل العاامل اليت جتعل 
       .الدراسة أداة: الفرع الثانى

 املبحاثنياجتاها   لقياس خصيصا أعد ،السابقة والدراسا  الظرري اإلطار ي ورد ما على اعتثادا استبيان ببظاء ةثظا
 عيظة ألفراد باخلصائص الشتخصية القسم األولةتعلق  ةسثني، إىل االستبيان هذا ةسم إا للدراسة، الرئيسية راحملاو  وفق

، عدد الدورا  سظاا  اخلربة ،ي،مستاى التحكم ي اإلعقام اآلىلاملؤهل العلث اوجظس، العثر، من كل وةشثل الدراسة
ةتعلق  حمارةن احملار األول إىل وها مقسم للدراسة خصص فقد القسم الثاني أما .التدرةبية ي جمال اإلدارة اإللكرتوبية

 (.سؤال  83االستبيان حيتاي على )  :باإلدارة اإللكرتوبية واحملار اللاين ةتعلق األداء الاظيفي
 اإلدارة اإللكترونية في مؤسسة محل الدراسة حول المبحوثيناتجاهات  احملار هذا ةقيس :األول المحور 

 :عبارة مقسثة على مخسة أبعاد كثا ةلي (08) من وةتكان

 وةشتثل ،المتطلبات اإلدارية في المؤسسة محل الدراسةثين حول المبحو اتجاهات  احملار هذا ةقيس: األول البعد
 .عبارا  (0)على

 وةتكان ،في المؤسسة محل الدراسة حول المتطلبات التقنية ثينالمبحو اتجاهات  احملار هذا ةقيس: الثاني البعد
 .عبارة (00) من

 وحيتاي ،في المؤسسة محل الدراسة حول المتطلبات البشرية ثينالمبحو اتجاهات  احملار هذا ةقيس :الثالث البعد
 .عبارا ( 8)على 

 وحيتاي ،في المؤسسة محل الدراسة حول المتطلبات الماليةثين المبحو اتجاهات  احملار هذا ةقيس :الرابع البعد
  .عبارا ( 8)على 

                                                 
 . 38، 37، ص ص مرجع سابقشفيق عتام،   1
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 وحيتاي ،في المؤسسة محل الدراسة حول المتطلبات اآلمنية ثينالمبحو اتجاهات  احملار هذا ةقيس :الخامس البعد
 .عبارا ( 8)على 

 وةتكان المؤسسة محل الدراسة في حول األداء الوظيفي ثينالمبحو اتجاهات  احملار هذا ةقيس :الثاني المحور 
 .عبارة (00) من
التالية  اخليارا  حتثل ةائثة احملاور عبارا  من عبارة كل ةقابل إا اخلثاسي، ليكر  سلم حس  االستبيان هذا صثم

 اخليارا  من خيار كل إعطاء مت وةد  "موافق بشدة غير" ،"موافق غير"، "محايد" ، "موافق"، "موافق بشدة"
 3 " ، حماةد "درجات 4 " ماافق ،"درجات 5 " بشدةً  ماافق: التايل الظحا على إحصائياً  معاوجتها لتتم درجا 
 ."درجة واحدة 1 " بشدة ماافق غري ،"درجتان2 " ماافق  ، غري "درجات

 .ة وصدقهاسثبات اداة الدرا: المطلب الثاني
 الصدق الظاهري: الفرع االول. 
، من أساتذة خمتصني حمكثني (7) التأكد من صحة األداة ومصداةيتها وصحة عباراهتا، والك بعد أن مت عروها على مت

األداة، وطل  مظهم دراسة األداة وإبداء رأةهم فيها من حيث مدى مظاسبة واعتثد إمجا  احملكثني للتأكد من صحة 
العبارة للثحتاى والظرر ي مدى كفاةة أداة البحث من حيث عدد العبارا  ومشاليها وتظا  حمتااها وتقامي مستاى 

 .ف وفق ما ةراه احملكم الزماالصياغة اللغاي أو أةة مقاحرة أخرى ةروهنا مظاسبة فيثا ةتعلق بالتعدةل أو التغيري أو احلذ
 .وةثظا بدراسة مقاحرا  احملكثني واةرتاحاهتم، ومت إجراء التعدةقا  ي واء تاصيا  وآراء هيئة التحكيم  
ي وصدق حمتاى األداة، وةد اعترببا أن األخذ ومقاحرا  احملكثني وإجراء التعدةقا  املطلابة ها وملابة الصدق الراهر   

 .صاحلة لقياس ما ووعت ألجله ن األداةإوبالتايل ف
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 ثبات اداة الدراسة: الفرع الثاني : 
 املعادلة حيث طبقت Alpha de Cronbach كروبباخ ألفا معامل استتخدام مت الدراسة أداة ثبا  مدى لقياس
  .الدراسة متغريا  ثبا  معامقا  ةاوح التايل واوجدول البظائي الصدق لقياس العيظة على

 .متغيرات الدراسة ثبات معامالت (:11)الجدول رقم 
معامل  الثبات معامل العبارات عدد الدراسة متغيرات

 *الصدق
 0.980 3.830 08 اإلدارة اإللكترونية: األول المتغير

 0.915 3.909 0 .متطلبات إدارية
 0.943 3.983 00 متطلبات تقنية

 0.852 3.703 8 .متطلبات بشرية
 0.942 3.999 8 متطلبات مالية
 0.898 3.939 8 متطلبات آمنية

 0.961 3.808 00 األداء الوظيفي :الثاني المتغير
 0.984 1.0.0 01 لالستبيان العام والثبات الصدق

 SPSS 3.07من إعداد الطالبة على أساس خمرجا   :المصدر                  
  .(كروبباخ ألفا)اللبا  عامل مل تربيعي ةتم حساب معامل الصدق عن طرةق جذر: *مالحظة

وها معامل ثبا  جيد جدا ( 3.838)بقاحظ أن معامل اللبا  الكلي ألداة البحث بلغ  (30)خقال اوجدولمن 
. كثا بعترب مجيع معامقا  اللبا  حملاور البحث وأبعادها مرتفعة ومظاسبة ألغراض البحث. ومظاس  ألغراض البحث

 .بحث مما جيعلظا على ثقة كاملة بصحتها وصقاحيتها لتحليل الظتائجوهبذا بكان ةد تأكدبا من ثبا  أداة ال
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  الصدق البنائي:الفرع الثالث : 
 حبساب الداخلي االتساق صدق خقال من لقياسه، أعد ما ةقيس ساف أبه من التأكد االستبيان بصدق املقصاد
 كثا العبارة، إليه تظتثي الذي للبعد الكلية بالدرجة االستبيان عبارا  من عبارة كل درجة بني بيرسون ارتباط معامل
 :التالية اوجداول تاوحه

 الكلية والدرجة متطلبات اإلدارية بعد عبارات بين بيرسون ارتباط معامالت :(10)لجدول رقم ا
 
 
 
 
 
 
 

 SPSS 3.07من إعداد الطالبة على أساس خمرجا   :المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االرتباط معامل العبارة رقم
0 **1.8.1 
0 **1...1 
0 **1..8. 
8 **1..0. 
0 **1..80 

 فأةل 0.01 الداللة مستاى عظد دال **
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 الكلية والدرجة متطلبات التقنية بعد عبارات بين بيرسون ارتباط معامالت:(10)الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SPSS 3.07  من إعداد الطالبة على أساس خمرجا  :المصدر

 الكلية والدرجة البشريةمتطلبات  بعد عبارات بين بيرسون ارتباط عامالتم (:.1)الجدول
 
 

 
 
 
 

 SPSS 3.07من إعداد الطالبة على أساس خمرجا    :المصدر

 االرتباط معامل العبارة رقم
3 **1...8 
7 **1..00 
9 **1.801 
8 **1..80 
03 **1..80 
00 **1.010 
00 **1.000 
00 1.0.0** 
08 **1..11 
00 **1.800 
03 **1.08. 
07 **1..01 

 فأةل 0.01 الداللة مستاى عظد دال **

 االرتباط معامل العبارة رقم
09 **1.8.. 
08 **1.000 
03 **1.80. 
00 **1...0 

 فأةل 0.01 الداللة مستاى عظد دال **
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 الكلية والدرجة الماليةمتطلبات بعد  عبارات بين بيرسون ارتباط معامالت (:10)الجدول
 
 
 
 
 
 

 SPS 3.07من إعداد الطالبة على أساس خمرجا    :المصدر

 
 الكلية والدرجة اآلمنيةمتطلبات بعد  عبارات بين بيرسون ارتباط معامالت (:.1)الجدول

 
 
 
 
 
 
 

 SPSS 3.07من إعداد الطالبة على أساس خمرجا    :المصدر
 
 
 
 
 

 

 االرتباط معامل العبارة رقم
00 **1.008 
00 **1.811 
08 **1.01. 
00 **1.8.1 

 فأةل 0.01 الداللة مستاى عظد دال **

 االرتباط معامل العبارة رقم
03 **1.8.1 
07 **1.... 
09 **1..01 
08 **1.800 

 فأةل 0.01 الداللة مستاى عظد دال **
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 .والدرجة الكلية األداء الوظيفي محور عبارات كلبين   بيرسون ارتباط معامالت :(.1)الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSS 3.07من إعداد الطالبة على أساس خمرجا     :المصدر

 من مستاى عظد معظاةا ودالة ماجبة حمارها، مع العبارا  من عبارة كل ارتباط معامل ةيم أن السابقة اوجداول من ةتضح
 حماورها، العبارا  مع هذه اتساق على ةدل مما ،(3.30) املعتثدالداللة  مستاىمن فأةل  ( 3.30)الداللة ةساوي 

 .لألداة الداخلي االتساق صدق من التحقق وبالتايل
 
 
 
 
 

 االرتباط معامل العبارة رقم
03 **1..80 
00 **1.0.8 
00 **1...1 
00 **1..01 
08 **1..10 
00 **1...1 
03 **1...0 
07 **1..08 
09 **1.8.0 
08 **1..08 
83 **1.818 

 فأةل 0.01 الداللة مستاى عظد دال **
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 .وصف عينة الدراسة: المطلب الثالث
جمتثع البحث احلايل ي العثال اإلدارةني ملؤسسة اتصاال  اوجزائر فر  بسكرة،حيث ةثظا حبصر شامل وجثيع  ةتثلل
دارةني املعاةظة والتحليل متللت ي كافة العثال اإلوبالتاىل فان (البحث مشلت جمتثع البحث بأكثلهإي أن عيظة )مفرداته 

حيث مت تازةع االستبابا  عليهم مجيعا والك عرب زةارا  ميدابية وةد مت اسرتجا  ما جمثله  ،(33)البالغ عددهم 
وهبذا أصبح عددها  استبابا  والك بررا لعدم حتقيقها شروط اإلجابة الصحيحة، (0)وبعد فحصها مت استبعاد ( 00)
 .وهى بسبة جيدة لغاةا  هذا البحث (%90)بظسبة استبابة ( 03)

 سظتطرق فيثا ةلى خلصائص مبحاثى عيظة الدراسة حس  املتغريا  الشتخصية و الاظيفية 
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 ،العلميالمؤهل  ،العمر ،الجنس)حسب الدراسة  لمفردات الشخصية والوظفية الخصائص (:18)رقمالجدول 
 (.بية في مجال اإلدارة اإللكترونيةيسنوات الخبرة،  عدد الدورات التدر  ،اآلليمستوى التحكم فى اإلعالم 

 
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير

 
 الجنس

 %87،0 08 اكر
 %00.8 07 أبلى

 %111 00 المجموع
 
 

 العمر

 54.9% 28 سظة 03ةل من أ
 29.4% 15 سظة 83إىل اةل من  03من 

 5.9% 3 سظة 03إىل اةل من  83من 

 9.8% 5 سظة فأكلر03من 
 %111 51 المجموع

 
 

المؤهل 
 العلمي

 

 13.7% 7 ثاباي
 14.2% 21 تقين سامى
 31.4% 16 ليسابس
 3.9% 2 مهظدس 

 9.8% 0 دراسا  عليا 
 %111 00 المجموع

 
مستوى 

التحكم في 
 االعالم االلى

 

 3.9 % 0 وعي  

 37.3% 19 متاسط
 58.8% 30 جيد

 %111 00 المجموع

 
 

سنوات 
 الخبرة
 

 52,9% 27 سظاا  3ةل من أ
 25.5% 13 سظاا  5اىل  3من 
 7.8% 4 سظة 10اىل  5من 
 13.7% 7 فاكلر  10من 

 %111 51 المجموع
 52.9 % 07 وال دورة 
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 spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر

  :أن  بقاحظ( 39)من خقال اوجدول رةم 
 حني بلغت ي ( 52.9%)إن غالبية املبحاثني كاباا من االباث، حيث بلغت بسبتهم  :بالنسبة لمتغير الجنس

ؤسسة حمل الدراسة اا  من اجملثا  أفراد العيظة الدراسة وةرجع الك إىل أن معرم األعثال بامل( 47.1%)بسبة الذكار
 .طبيعة فظية

 ي حيث بسبة (54.9%)احتلت أعلى بسبة بااةع ( سظة 30ةل من أ)فظجد أن الفئة  :بالنسبة لمتغير العمر
، أما بسبة املبحاثني وثن الفئة العثرةة (29.4%)بلغت ( سظة 40ةل من أىل إ 30من )املبحاثني وثن الفئة العثرةة 

، وي األخري جند أن بسبة املبحاثني الذةن ةظتثان إىل الفئة العثرةة (5.9%)بلغت ( سظة 50ةل من أإىل  40من )
أي اخلرجني الدولة ي ادماج حاملي الشهادا  وهذا راجع للرببامج املسطر من ةبل (.9.8%)بلغت ( سظة فأكلر 50)

املهارا  احلدةلة وهم الفئة العثرةة االصغر اليت حتتل مكابة كبرية ي مؤسسة اتصاال  اوجزائر فر  ا  و اوجدد اوي اخلرب 
 .بسكرة

 من املبحاثني حاصلني على تقين سامي، ( %80.0)للثبحاثني فقد وجد إن  بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي
ي حني كابت بسبة ( %00.7)فأةل كابت بسبة محلة شهادة اللابايمن محلة شهادة الليسابس، و ( %00.8)ابل مق

وميكظظا القال أن غالبية ( 3.9%)، وكابت بسبة محلة شهادة املهظدس(9.8%)محلة شهادة دراسا  عليا متتخصصة  
 .خمتل  املستاةا  اإلدارةةاملبحاثني حيثلان شهادا  علثية تؤهلهم لشغل املظاص  املظاسبة ي 

 لدى املبحاثني جند أن بسبة املبحاثني الذي كان مستاى  بالنسبة لمتغير  مستوى التحكم في اإلعالم األلى
، اما بسبة (%07.0)وكابت بسبة املبحاثني الذي اداءهم متاسط  ، (%09.9)حتكثهم ي االعقام االىل جيد 

عدد الدورات 
التدريبية في 

مجال  
االدارة 

 االلكترونية

 25.5% 00  دورة واحدة
 21.6 % 00 دورتني فثا فاق 

 %111 00 المجموع
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وهبذا جند معرم العاملني ومؤسسة اتصاال  اوجزائر فر  بسكرة حتكثهم ، (3.9%)املبحاثني اللذةن اداءهم وعي  
 .جيد ي أجهزة اإلعقام اآلىل

 سظاا  وهذا ما ةؤكد  0خربهتم عن  مظهم تقل( %00.8)لدى املبحاثني جند إن  بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة
من املبحاثني  تقع خربهتم ي ( 25.5%)ل، واملدجمني ي عقاد ةبل التشغيالتازةع حس  العثر وهي الفئة اليت ميللها 

وثن ( مدة خدمتهم )تقع خربهتم  من املبحاثني( %7.8)، ي حني جند أن (سظاا  5ةل من أإىل  3من )اجملال 
فقد حدد  بسبتهم ( سظة فأكلر  10)، أما األفراد الذةن بلغت خربهتم (سظة 10ل من أةإىل  5من )اجملال 
 . عيظة البحث من جمثا  األفراد( %13.7)
  ( 25.5%)فقد أظهر  بتائج الدراسة أن  إللكترونيةابالنسبة لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال اإلدارة

 .فاق تلقاا دورتني فثا( 21.6%)و ،دورة واحدةعيظة البحث تلقاا  من أفراد
  .اختبار التوزيع الطبيعي وتحليل محاور اإلستبانة: المطلب الرابع

  اختبار التوزيع الطبيعي: االولالفرع.  
أوال أن خنترب التازةع الطبيعي البد " اتصاال  اوجزائر فر  بسكرة ومؤسسة "اإلدارة اإلكرتوبيةةبل التطرق ملستاى    

وها وروري ي حالة اختبار الفرويا  وسظقام حبسابه من خقال معامل االلتااء  والتفلطح  ملتغريا  الدراسة،
(kurtosis و ASYMéTRE ( ومن بني الدراسا  ي هذا اجملال جند دراسا  تقال أن ،(ASYMéTRE )

، بيظثا جند دراسا  أخرى [ 03,  - 03] حمصارة بني ( Kurtosis)و [  0,   -0]جي  أن تكان حمصارة بني 
ي  ،[0, -0]حمصارة بني ( Kurtosis)و[  0,  -0] جي  أن تكان حمصارة بني ( ASYMéTRE)تقال أن 
 . تطابق بتائج دراستظا الدراسة اللابيةحني 
وفيثا ةلي  حساب ةيثة االلتااء والتفلطح لإلجابا  حال الفقرا  املكابة  لكل متغري من متغريا  الدراسة مع    

 .األخذ بعني االعتبار أن تدرج املقياس املستتخدم ي الدراسة ها سلم ليكار 
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 :(Test de la Normalité) لتوزيع الطبيعيااختبار (:10)جدول رقم 

 

 المتغيرات

 األبعاد

الحد  الحد االدنى
 االعلى

KURTOSIS ASYMéTRE 

الخطأ  اإلحصائيات اإلحصائيات اإلحصائيات
 المعياري

الخطأ  اإلحصائيات
 المعياري

اإلدارة 
 االلكترونية

0.11 ..00 1.0.8- 0.333 0.952 0.656 

المتطلبات 
 االدارية

1..1 ...1 -1.567 0.333 2.022 0.656 

المتطلبات 
 التقنية

0.18 ..80 -0.856 0.333 0.094 0.656 

المتطلبات 
 البشرية

1..0 0 -1.548 0.333 2.548 0.656 

المتطلبات 
 المالية

1.00 0 -1.548 0.333 2.621 0.656 

المتطليات 
 األمنية

1.01 0 -1.226 0.333 1.431 0.656 

االداء 
 الوظيفي

1.0. 0 -0.990 0.333 0.394 0.656 

 spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :املصدر
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 – 3.388)بنيةتضح ان معامقا  االلتااء ملتغريا  الدراسة ومتختل  ابعادها كابت حمصارة  :(38)من خقال اوجدول 
فثتغريا  الدراسة تتبع التازةع الطبيعي وبتأكد من الك أةضا من خقال معامقا  التفلطح  بالتايل ( 0.300

(kurtosis ) حيث تشري بعض الدراسا  إىل أن هذا األخري جي   (0.037و  3.903- )حمصارة بنياليت كابت
 (3،3-)، ي حني الدراسا  األخرى األوىل تكان بني (10،10-)أن بكان حمصار بني 

 ل محاور االستبانةيتحل: الثانيرع فال. 
، حيث مت إستتخدام اإلحصاء بة بغية اإلجابة على اسئلة البحثي هذا العظصر ساف بقام بتحليل حماور اإلستبا

إلجابا  أفراد  عيظة البحث عن ( 0-0على مقياس ليكار  )حنراف املعياري اصفي بإستتخراج املتاسط احلسايب، وباإلال
، وةد تقرر أن ةكان املتاسط احلسايب إلجابا  باحملارةن اإلدارة اإللكرتوبية واألداء الاظيفيتعلقة عبارا  اإلستبابة  امل

داال على (  0.0أةل  – 0.0)من  ،داال على مستاى مظتخفض من القبال (0.0أةل -0)املبحاثني عن كل عبارة من 
 .داال على مستاى مرتفع (  0 – 0.0)، ومن مستاى متاسط
 :ةلى  تلك الظتائج كثا(  00 – 03)ن رةم وةرهر اوجدوال

  .اإلجابة عن أسئلة المتغير األول اإلدارة اإللكترونية: أوال
 :والك من خقال طرح التساؤل التايل

 ؟ -بسكرة فرع-ما هو مستوى اإلدارة اإللكترونية في مؤسسة اتصاالت الجزائر :األولالسؤال 
 .لإلجابة على هذا السؤال ساف بقام بتحليل الظتائج املاوحة ي اوجدول املاايل   
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عن  مفردات الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات  :(11)الجدول رقم 
 .عبارات محور اإلدارة اإللكترونية

 
 الرقم

 
 وعبارات القياس أبعاد متغير اإلدارة اإللكترونية

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 النسبية

 مستوى
 القبول

0.010 متطلبات إدارية  -1 
. 

1...1
0. 

 مرتفع .

هظاك عقاةة بني خمتل  اإلدارا  و األةسام تتظاس  مع تطبيقا  اإلدارة  1
 .اإللكرتوبية

 مرتفع 0 1.101 ...0

 مرتفع 1 ..1.0 11.. .املؤسسة الدعم اإلداري القازم لتطبيق اإلدارة اإللكرتوبية تقدم 2
ي املؤسسة ةتم ووع إجراءا  إدارةة تتظاس  مع مبادئ اإلدارة  3

 .اإللكرتوبية 
 مرتفع 0 01..1 0.88

ي املؤسسة ةتم ووع إجراءا  إدارةة تتظاس  مع مبادئ اإلدارة  4
 .اإللكرتوبية 

 مرتفع . 1.1.0 0.80

تقدم اإلدارة املسامهة ي كل العثليا  والاظائ  لتحقيق االهداف  5
 .املطلابة 

 مرتفع 0 1.081 11..

 متطلبات تقنية -0 
 

0.010
1 

1...0
08 

 مرتفع 0

أجهزة احلاس  اآلىل القازمة لتطبيق  العدد الكاي من ةتافر لدةكم   3
 .االدارة االلكرتوبية

 مرتفع 8 1.110 .0.8

 مرتفع . 1.810 0.08 .ةتم استتخدام اجهزة احلاساب ي خمتل  العثليا  اإلدارةة باملؤسسة 7
 مرتفع 0 1.1.1 0.80 ةتم التااصل بني خمتل  فرو  املؤسسة عن طرةق شبكة  اإلكسرتابت  9
 هظاك تبادل إلكرتوين للبيابا  بني خمتل  أةسام املؤسسة  8

 و مصاحلها عن طرةق شبكة االبرتابت
 مرتفع . 00..1 .1..

هظاك ربط إلكرتوين بني املؤسسة و املؤسسة األم عن طرةق شبكة  03
 .االبرتبيت

 مرتفع 1 1.1.1 .1..

 مرتفع 11 1.0.1 ...0 .تافر املؤسسة العدد الكاي من الطابعا  ملتختل  اإلدارا  و االةسام 00
 متوسط Digital cameras 0..0 1.181 10تافر املؤسسة العدد الكاي من الكامريا  الرةثية  00
أجهزة اخلادم املتافرة حاليا ي املؤسسة تعترب كافية لتطبيق اإلدارة  00

 .اإللكرتوبية 
 مرتفع . 1.010 0.88

 مرتفع 0 1.100 11.. .ةاجد ي املؤسسة تلفاكس ةسهل إجناز االعثال و املهام بكفاءة عالية 08
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 مرتفع 11 .1.10 ...0 .والربامج القازمة لتطبيق االدارة اإللكرتوبيةتتافر لدةكم الظرم  00
 مرتفع 0 1.001 10.. .ةتم استتخدام الربةد اإللكرتوين ي العثل داخل املؤسسة 03
 مرتفع 0 00..1 .1.. .ةاجد ماةع إلكرتوين للثؤسسة على شبكة االبرتبيت 07
.11.. متطلبات بشرية -. 

. 
1...0

01 
 مرتفع 1

ةتافر لدى مؤسستكم برم فعالة للثحافرة على اإلدارةني و تطاةرهم و  09
 .حتفيزهم

 مرتفع 0 1.110 .0.0

ةتاافر لدى املؤسسة الفظيني القادرةن على تشغيل وصيابة األجهزة  08
 .اإللكرتوبية

 مرتفع 0 1.808 .1..

 مرتفع . 1.800 .0.8 .ةتافر لدى املؤسسة املربجمني ي جماال  احلاساب االتصاال   03
 مرتفع 1 1...1 18.. .على استتخدام اإلدارة االلكرتوبيةتتبىن اإلدارة برامج تكاةظية لألفراد  00
0.000 متطلبات مالية -. 

1 
1.81.

.0 
 مرتفع 0

ختصص املؤسسة ماارد مالية كافية للحصال على األسالي   00
 .والتكظالاجيا  حدةلة 

 مرتفع . 1.101 0.80

املؤسسة امليزابية املقائثة لتصثيم و تطاةر برامج وتطبيقا  احلاس  تافر  00
 .اآلىل

 مرتفع 1 00..1 01..

 مرتفع 0 1.1.0 .0.8 .تافر املؤسسة املتخصصا  املالية القازمة لتدرة  املاظفني 08
 وتكالي  املستثر التطاةر تكالي  تعثل املؤسسة دائثا على تافري 00

 .الصيابة
 مرتفع 0 1.8.1 10..

0.8.0 متطلبات امنية -0 
0 

1...0
00 

 مرتفع 0

استتخدام االدارة اإللكرتوبية ةافر للثؤسسة  أبرثة جيدة حلثاةة أمن  03
 .معلاماهتا وسرةتها

 مرتفع 0 .1.10 0.80

ةاجد ي املؤسسة طرق وأسالي  خمتلفة الستعادة البيابا  ي حالة تلفها  07
 .أو تعطل احلااسي  

 مرتفع 1 1.8.1 .1..

 والشبكا  املعلاما  برم وتفتيش ملراةبة آليا  ةتافر لدى املؤسسة 09
 .احلاسابية

 مرتفع . ..1.0 1..0

 مرتفع 0 1.8.8 0.00 .املتختلفة والتطبيقا  التشغيل لظرم القازمة احلثاةة ي املؤسسة ةتم حتدةد 08
0.000 اإلدارة اإللكترونية بشكل عام   

. 
1....

00 
 مرتفع /

     spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج : المصدر        
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جاء بالرتتي  االول من حيث " متطلبات بشرية"بقاحظ أن بعد  :(03)اوجدول من خقال : متطلبات بشرية -1
( 8.308)، إا بلغ املتاسط احلسايب لإلجابا  عن هذا البعد مفردا  الدراسةاألمهية الظسبية املعطاة له من ةبل 

، كثا بقاحظ أن كل مرتفعةووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد ةشري إىل بسبة ةبال (. 3.370)باحنراف معياري 
بية ما احلسا ،  حيث تراوحت املتاسطا اةضا مرتفعاعلى عبارا  هذا البعد أهنا تشكل ةباال  مفردا  الدراسةإجابا  
دل على أن مؤسسة وهذا ماة ،(0.000-3.783)ةة مابني تراوحت  االحنرافا  املعيار ، و (8.03-0.90)بني 

ةدراهتم الفكرةة، لبشرةة من خقال تظثية مهاراهتم و تعثل جاهدة على تأهيل مااردها ا  -فر  بسكرة –اتصاال  اوجزائر
 .وتشجيعهم على االبدا  و اختاا املبادرا  

بالرتتي  اللاين من حيث األمهية جاء " متطلبات مالية"أن بعد : (03)اوجدول ةتضح من خقال : ت ماليةمتطلبا -0
حنراف با( 0.888)، حيث بلغ املتاسط احلسايب لإلجابا  عن هذا البعد مفردا  الدراسةالظسبية املعطاة له من ةبل 

كثا بقاحظ من متاسطا  " مرتفعة "إىل بسبة ةبال  ملقياس الدراسة فإن هذا البعد ةشريوفقا  ،(3.908)معياري ةدره 
أةضا ، حيث تراوحت املتاسطا    "مرتفعا"على العبارا  هذا البعد اهنا تشكل ةباال   مفردا  الدراسةإجابا  

 ( 0.383-3.700)وتراوحت االحنرافا  املعيارةة مابني  ،(8.03 -0.90)احلسابية ما بني 
اهنا ختصص املاارد املالية الكافية للحصال على االسالي   -فر  بسكرة-ال  اوجزائروهذا ما ةؤكد على أن مؤسسة اتصا

 .و التكظالاجيا  احلدةلة و تكالي  تطاةر برامج وتطبيقا  احلاساب،  كثا  تافر االماال القازمة لتدرة  ماظفيها 
بالرتتي  اللالث من حيث جاء " متطلبات تقنية"أن بعد  :(03)اوجدول بقاحظ من خقال : متطلبات تقنية -0

( 0.800)حيث بلغ املتاسط احلسايب لإلجابا  عن هذا البعد ،مفردا  الدراسة ةبل االمهية الظسبية املعطاة له من
كثا بقاحظ من   "مرتفعة"فإن هذا البعد ةشري إىل بسبة ةبال  ،ووفقا ملقياس الدراسة ،( 3.370)باحنراف معياري ةدره
، حيث تراوحت ةضاا "مرتفعا"على عبارا  هذا البعد أهنا تشكل ةباال  لدراسة،مفردا  امتاسطا  إجابا  

ني وهذا ماب ،(0.083 -3.708)املعيارةة مابني  االحنرافا، وتراوحت ( 8.08-0.30)املتاسطا  احلسابية مابني 
الكاي من املعدا   د أفضلها وتؤمن العدتافر احدث أجهزة احلاساب و  -سكرةفر  ب -لظا أن مؤسسة اتصاال  اوجزائر

يع متتلك خمتل  الربجميا  احلاسابية القازمة لتطبيق األعثال اإلدارةة، ولدةها شبكة حااسي  تصل إىل مجكالطابعا  و 
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بشبكة االبرتبت  املؤسسة و  بسري فريإوافة إىل الك فإن هذه احلااسي  مرباطة  ،املكات  ي خمتل  اإلدارا  واألةسام
 .بني املؤسسة األم  وفروعها وزبائظها كذلك هظاك ربط الكرتوين 

جاء  بالرتتي  الرابع من حيث " متطلبات إدارية"أن بعد  بقاحظ :(03)اوجدول من خقال :متطلبات إدارية .
باحنراف ( 0.800)لغ املتاسط احلسايب إلجاباهتم عن هذا البعد ب، إا مفردا  الدراسةاألمهية الظسبية املعطاة من ةبل 

كثا بقاحظ من ،"مرتفعة"، ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد ةشري إىل بسبة ةبال (3.733)معياري ةدره 
حيث تراوحت  ،تقرةبا "مرتفعا"على عبارا  هذا البعد أهنا تشكل ةباال  مفردا  الدراسة،متاسطا  إجابا  

، وهذا ( 0.370 – 3.780)املعيارةة ما بني  االحنرافا وتراوحت ( 8.03 - 0.73)املتاسطا  احلسابية مابني 
رة تقدم األةسام كثا ألن اإلداأن هظاك عقاةة بني اإلدارا  و –ة فر  بسكر  –ماةدل على أن مؤسسة اتصاال  اوجزائر 

الاظائ  لتحقيق تقدم املسامهة ي كل العثليا  و  البحاث املتعلقة ومجال التقظيا ،كثاالدعم القازم للدراسا  و 
 .املطلابة االهداف

جاء  بالرتتي  اخلامس من حيث "متطلبات أمنيه "بعد  بقاحظ أن :(03)خقال اوجدول من  متطلبات أمنية  0
باحنراف ( 0.970)، إا ةلغ املتاسط احلسايب إلجاباهتم عن هذا البعد مفردا  الدراسةاألمهية الظسبية املعطاة من ةبل 

كثا بقاحظ من  ،"مرتفعه"فإن هذا البعد ةشري إىل بسبة ةبال  ، ووفقا ملقياس الدراسة(3.780)معياري ةدره 
حيث تراوحت املتاسطا   ،تقرةبا"مرتفعا "على عبارا  هذا البعد أهنا تشكل ةباال  مفردا  الدراسةمتاسطا  إجابا  
على أن ةدل  ، وهذا ما(0.308 – 3.970)ملعيارةة ما بني وتراوحت االحنرافا  ا( 8.38 – 0.70)احلسابية مابني 

لدةها أبرثة محاةة آلية متطارة تستتخدمها حلثاةة بياباهتا املتختلفة كثا متلك  –فر  بسكرة  –مؤسسة اتصاال  اوجزائر 
  .اةضا طرق و أسالي  خمتلفة الستعادة البيابا  ي حالة تلفها  أو تعطل احلااسي   

رة اإللكترونية في مؤسسة اتصاالت الجزائر وتأسيسا على ما تقدم ، نستنتج أن تصورات المبحوثين لمستوى اإلدا
وفقا لمقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباتهم عن أبعاد اإلدارة اإللكترونية  "مرتفعة"جاءت  -فرع بسكرة  –

، هذه النتيجة تفسر مدى اهتمام المؤسسة محل ( 00....1)بانحراف معياري قدره ( .0.000)مجتمعة 
 .و الدور الذي تلعبه في زيادة فعالية مختلف العمليات اإلدارية  الدراسة باإلدارة اإللكترونية
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 . اإلجابة على أسئلة المتغير  الثانى األداء الوظيفي: ثانيا
 :الك من خقال طرح التساؤل التايلو 
 .؟-فرع بسكرة -ماهو مستوى األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر : السؤال الثاني  -

 :السؤال ساف بقام بتحليل الظتائج املاوحة ي اوجدول  املااىل لإلجابة على هذا 
 مفردات الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و األهمية النسبية إلجابات  :(11)الجدول رقم 

 .عن عبارات محور األداء الوظيفي
املتاسط  عبارات األداء الوظيفي الرقم

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

االمهية 
الظس
 بية

مستاى 
 القبال

 مرتفع 0 0.377 0.93 ةتثيز أدائي ي املؤسسة دائثا باوجادة و اإلتقان 1
 مرتفع 0 3.770 8.03 .أعثل و باستثرار على تظفيذ التعليثا  وبدةة 2
 مرتفع 8 0.388 0.89 أحرص على حتسني مستاى أدائي بشكل مستثر 3
 مرتفع 0 3.780 8.09 .والفاعلية املطلابةأةام بتأدةة أعثايل بالكفاءة  4
لدي القدرة على العثل والتكي  مع مشاكل العثل  5

 .اليامية الطارئة بشكل سليم وماواعي
 مرتفع 3 0.308 0.93

احرص دائثا على متابعة ما حيدث من متغريا  ي جمال  6
 .عثلي وأحاول اإلملام هبا وتاظيفها خلدمة العثل

 مرتفع 0 3.887 8.39

 مرتفع 7 0.003 0.73 .أمتتع ومهارة التااصل اوجيدة مع اآلخرةن 7
ةاجد  اهتثام ومتابعة من ةبل الرؤساء الةرتاحا  الىت  8

 .ةتقدم هبا املرؤوسني واخلاصة جبادة االداء الاظيفى 
 مرتفع 9 0.070 0.38

لدي القدرة على حتثل مسؤوليا  أكرب وأجنز ما ةاكل إيل  9
 .إوافيةمن مهام 

 مرتفع 03 0.000 0.00

 مرتفع 8 0.087 0.30 .بادرا ما ارتك  األخطاء أثظاء أداء عثلي 10

 مرتفع 00 0.033 0.00 .أعتثد على بفسي ي اجناز األعثال 11
 مرتفع / 3.90008 0.9808 األداء الوظيفي بشكل عام  
 spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر            

 

 ."مرتفع" أدائهم أن مستاى -بسكرة فر  -ة اتصاال  اوجزائرأن املبحاثني ي مؤسساوجدول أعقاه  من ةتضح
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 .اختبار الفرضيات: المبحث الثالث 
 سظقام فيثا ةلي باختبار فرويا  الدراسة الرئيسية والفرعية

 .الفرضية الرئيسية األولىاختبار : المطلب األول
مت استتخدام بتائج حتليل التباةن لقاحندار للتأكد من صقاحية الظثااج الختبار الفروية الرئيسية األوىل اليت تظص على أبه  

H0":  األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع  على إلدارة اإللكترونيةلداللة إحصائية  وذ أثروجد يال
 "(0.05)مستوى داللة عند  –بسكرة -

 :وميكن تاويح بتائج التحليل ي اوجدول املاايل
 نتائج تحليل تباين االنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األولى (:01)جدول رقم 

(F) مستوى الداللة
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع  درجة الحرية
 المربعات

 النموذج

1.111*  اإلنحدار .10.00 1 .10.00 1.100. 
 الخطأ 10.008 0. .1.08 - -
 المجموع 00.880 01  - -

 SPSS.V17من اعداد الطالبة باالعتثاد على خمرجا  بربامج  :املصدر
 ( 0.05)مستاى الداللة  عظداا  داللة احصائية * 

                                 3.737=(R)معامل االرتباط 
                                3.098=(R2)معامل التحدةد 

ثبا  صقاحية الظثااج الختبار الفروية الرئيسية األوىل حيث  لظا ةتبني :(00)رةممن خقال الظتائج الااردة ي اوجدول 
، (0.05)املعتثد وهي اةل من مستاى الداللة ( 0.000)وبقيثة احتثالية ( 1.100.)احملسابة ( F)بلغت ةيثة 

ي هذا الظثااج ةفسر ما مقداره  "اإلدارة اإللكرتوبية"وةتضح من بفس اوجدول أن املتغري املستقل بشكله اإلمجايل وها 
ساهم بشكل كبري اإلدارة اإللكرتوبية تبعبارة أخرى  "الاظيفي األداء"ي من التباةن ي املتغري التابع املتثلل ( 09.8%)
 .األداء الاظيفي  علىإلدارة اإللكرتوبية ل او داللة إحصائية أثرأي وجاد الدراسة  حمل باملؤسسةالاظيفي األداء ي 

وبظاءا على ثبا  صقاحية الظثااج بستطيع اختبار الفروية الرئيسية األوىل بفروعها املتختلفة، أةن اعتثدبا ي الك على 
 : االحندار اخلطي البسيط حيث ميكن تاويح الظتائج ي اوجدول املاايل



دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر                                 الفصل الثاني                       
-فرع بسكرة –                                                              

 

 

79 

األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت  على اإلدارة اإللكترونية ثرألتحليل االنحدار نتائج  (:01)جدول رقم 
  -بسكرة  -الجزائر فرع 

المتغير 
 المستقل

(B) (T )
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

F) )
 المحسوبة

معامل 
االرتباط 

(R) 

R2 
معامل 
 التحديد

اإلدارة 
 اإللكترونية

1.... 8.0.8 1.111* .1.100 1.... 1.080 

 .SPSS.V17من إعداد الطالبة باالعتثاد على خمرجا  بربامج :المصدر
 (                                 1.10)مستوى الداللة عند *

واملتغري التابع  دارة اإللكرتوبيةإلل (3.30 )داللة إحصائية عظد مستاى الداللة او أثرلظا وجاد  ةتضح اوجدول من خقال
، هذا ما دعثته ةيثة الاظيفيداء األ على اإللكرتوبيةلإلدارة  أثرالاظيفي ي املؤسسة حمل الدراسة وبالتايل وجاد  األداء

F) )وكذلك ةيثة  (73.088 )احملسابة البالغة(T )وها أةل  ( 3.333)ومستاى داللة (9.079 )البالغة
مرتفعة اوافة اىل ةاة ارتباط  ،(3.30)دالتان عظد مستاى الداللة ( T)و( (Fوبالتايل فان ةيثة كل من  (3.30)من

من التباةن احلاصل ( %09.8 )ما بسبته ةفسر اإلدارة اإللكرتوبيةحيث ان متغري  (3.737)بني املتغريةن بظسبة  بسيبا 
وبالتايل من خقال ما  ،(3.73 )الذي بلغت ةيثته (B)كذلك القيثة املتاسطة ملعامل خط االحندار .الاظيفيء األداي 
إلدارة لداللة إحصائية  أثر ذوالبديلة التي تنص على وجود  الفرضية  نقبل الفرضية الصفرية و  رفضبسبق 

 (.1.10) في مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع بسكرة عند مستوى داللة فيياألداء الوظعلى  اإللكترونية
 اختبار الفرضية الفرعية االولى: الفرع األول

H0"  داللة إحصائية لمتطلبات اإلدارية على األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع ذو  أثريوجد ال
 (".1.10)بمستوى داللة -بسكرة–

مت استتخدام حتليل االحندار اخلطي  األداء الاظيفي و  تطلبا  اإلدارةةملداللة احصائية  او أثرلغرض اختبار وجاد 
 : البسيط، حيث ميكن تاويح الظتائج ي اوجدول املاايل
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 .األداء الوظيفي  علىنتائج تحليل االنحدار الختبار دور المتطلبات اإلدارية  (:1.)الجدول رقم 
المتغير 

 X1المستقل 
(B) (T )

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

F) )
المحسو 

 بة

معامل 
االرتباط 

(R) 

R2 
معامل 
 التحديد

المتطلبات 
 االدارية

1.001 0.110 1.111* 0..111 1.001 1.0.8 

 .SPSS.V17من إعداد الطالبة باالعتثاد على خمرجا  بربامج: المصدر
 (                                 1.10)مستوى الداللة عند *

األداء على املتطلبا  اإلدارةة  3.30إحصائية عظد مستاى الداللة  او داللةأثر ةتضح لظا وجاد  من خقال اوجدول
البالغة ( T)وكذلك ةيثة  (03.033 )احملسابة البالغة ( (F، هذا ما دعثته ةيثة الاظيفي ي املؤسسة حمل الدراسة

بني املتغريةن بظسبة  مرتفعة بسبيا اوافة اىل ةاة ارتباط  ،( 3.30)وها أةل من  (3.333 )ومستاى داللة (0.038)
كذلك األداء الاظيفي  من التباةن احلاصل ي ( %08.9 )ةفسر ما بسبته املتطلبا  اإلدارةة ن بعد أحيث ، ( 3.083)

الفرضية  نرفضسبق  وبالتايل من خقال ما (3.083)الذي بلغت ةيثته  (B)القيثة املتاسطة ملعامل خط االحندار 
االداء على لمتطلبات اإلدارية لداللة إحصائية  أثر ذو دوجو البديلة التي تنص على  الفرضية نقبلالصفرية و 

  ".3.30عظد مستاى الداللة  بسكرة مؤسسة اتصاالت الجزائرالوظيفي في 
بني  و الدعم الدائم و مسابدة التطاةر و االخذ بكل جدةد و مستحدث ي االسالي  اإلدارةة املسامهة  وهذا راجع  

به أةشعر بقيثته وأمهيته داخلها  و املؤسسة  جل مظاةشة خمتل  األهداف مما جيعل الفرد داخلأمن  اإلدارة و ماظفيها 
  تاويح مهامهم  وواجباهتم لكي اىلعظصر مهم ةساهم ي جناحها فريفع الك من معظاةاته وةزةد من رواه، باإلوافة 

على علم تام ومسؤولياهتم الااج  القيام هبا، كذلك تبسيط كيفية أداء العثل من خقال  افيكابتكان واوحة للثاظفني 
اإلجراءا  السهلة اليت تقلل الضغط على العامل وتشعره بالراحة اثظاء اداء عثله وبالتايل رفع كفاءته من خقال رواه 

 .على خمتل  ظروف العثل
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 . ةاختبار الفرضية الفرعية الثاني: الفرع الثاني
H0 " على األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع التقنية  لمتطلباتلداللة إحصائية  ذو أثريوجد ال

 (".1.10)عند مستوى داللة -بسكرة-

مت استتخدام حتليل االحندار اخلطي  األداء الاظيفياملتطلبا  التقظية و داللة احصائية بني  او أثرلغرض اختبار وجاد 
 :اويح الظتائج ي اوجدول املاايلميكن تالبسيط، حيث 
 .األداء الوظيفي  علىالختبار دور المتطلبات التقنية  نتائج تحليل االنحدار:  (01)الجدول رقم 

المتغير 
المستقل 

X2 

(B) (T )
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

F) )
 المحسوبة

معامل 
االرتباط 

(R) 

R2 
معامل 
 التحديد

متطلبات 
 التقنية

1..1. ..10. 1.111* 01.80. 1..1. 1.010 

 .SPSS.V17من إعداد الطالبة باالعتثاد على خمرجا  بربامج: المصدر
 (                                 1.10)مستوى الداللة عند *

الاظيفي األداء على  التقظية لثتطلبا ل (3.30 )داللة إحصائية عظد مستاى الداللة او أثرمن خقال ةتضح لظا وجاد 
 البالغة ( T)وكذلك ةيثة (03.983)احملسابة البالغة ( (Fهذا ما دعثته ةيثة  الدراسة،ي املؤسسة حمل 

   بني املتغريةن بظسبةمرتفعة بسبيا اوافة اىل ةاة ارتباط  ،( 3.30 )وها أةل من، (3.333)ومستاى داللة ( 7.008)
كذلك .ي األداء الاظيفيمن التباةن احلاصل ( %03.8 )بسبتهفسر ما ت املتطلبا  التقظيةحيث ان بعد ( 3.708 )

الفرضية  نرفض بالتايل من خقال ما سبق و. ( 3.708 )الذي بلغت ةيثته (B)القيثة املتاسطة ملعامل خط االحندار 
الوظيفي األداء على  لمتطلبات التقنيةلداللة إحصائية  ذو أثروجود البديلة التي تنص على  الفرضيةنقبل الصفرية و 

 ".1.10عند مستوى الداللة -بسكرة  فرع -مؤسسة اتصاالت الجزائر في
للربجميا  ، و عن ةاة االستعثال  للربامج  اخلاصة للتطبيقا    ا ةدل على االهتثام الااوح  للعثال اإلدارةنيم وهذا 

لتأدةة  تافر االجهزة املطلابة  املؤسسةو أن  لدةهم  األعثال اإلدارةة ، و الىت تدفعهم  باجتاه تعزةز السلاك اإلجيايب
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 و هذا ما جيعلها على تااصل مستثر و أن هظاك ربط إلكرتوين بني املؤسسة و خمتل  القطاعا  املتعاملة معها  االعثال
 .وهذا ميكظها من ةيامها بعثلياهتا اإلدارةة على أكثل وجه ومن مث حتسني أداء خمتل  أبشطتها ومظه حتقق أداء متثيز 

 .اختبار وتفسير الفرضية الفرعية الثالثة: الفرع الثالث

H0"  لمتطلبات البشرية على األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر لداللة إحصائية  ذو أثريوجد ال-
 -بسكرة فرع

الاظيفي مت استتخدام حتليل االحندار اخلطي  ألداءعلى البشرةة  للثتطلبا  داللة إحصائية اوأثر  لغرض اختبار وجاد
 :ل املاايلالبسيط حيث ميكن تاويح الظتائج ي اوجدو 

 .األداء الوظيفي علىالمتطلبات البشرية  أثرالختبار  نتائج تحليل االنحدار (:1.)الجدول رقم 
المتغير 

المستقل 
X3 

(B) (T )
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

F) )
 المحسوبة

معامل 
االرتباط 

(R) 

R2 
معامل 
 التحديد

متطلبات 
 البشرية

1..0. ..00. 10. 00* 0...1. 1..0. 1.008 

 .SPSS.V17من إعداد الطالبة باالعتثاد على خمرجا  بربامج: المصدر
 (                               0.05)مستوى الداللة عند *

األداء الاظيفي على  لثتطلبا  البشرةةل 3.30داللة إحصائية عظد مستاى الداللة دور او من خقال ةتضح لظا وجاد 
  (7.083) البالغة ( T)وكذلك ةيثة ( 08.738)احملسابة البالغة ( (F، هذا ما دعثته ةيثة ي املؤسسة حمل الدراسة

حيث ، (3.703 )بظسبة تقدر  بني املتغريةن  األثرةاة ،اوافة اىل ( 0.05)وها أةل من ، ( 3.333)ومستاى داللة 
كذلك القيثة املتاسطة .ياألداء الاظيفمن التباةن احلاصل ي  (%  00.9) ةفسر ما بسبته املتطلبا  البشرةةان بعد 

 نقبلالفرضية الصفرية و   نرفض وبالتايل من خقال ما سبق، ( 3.703 )الذي بلغت ةيثته (B)ملعامل خط االحندار 
مؤسسة الوظيفي في  على األداءلمتطلبات البشرية لداللة إحصائية أثر ذو البديلة التي تنص على وجود الفرضية 

 ".1.10عند مستوى الداللة  اتصاالت الجزائر فرع بسكرة
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الظرم الفعالة  كثا تافر أةضااالتصاال    أن املؤسسة تافر الفظيان واملربجمان واألكفاء ي جماال  احلاساب و ريا ةشمم
ي املؤسسة حمل االعتثاد عليهم من شأبه أن ةساهم ي تطاةر العثل اإلداري  و  الك ألمهيتهم للثحافرة عليهم و 

 .والك من خقال استتخدام لغة الربجمة الىت ميكن للحاساب التعامل معها الدراسة 
 .اختبار وتفسير الفرضية الفرعية الرابعة: الفرع الرابع

H0"  فرع -على األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر المالية داللة إحصائية لمتطلبات  ذو أثريوجد ال
 (.1.10)عند مستوى داللة -بسكرة

مت استتخدام حتليل االحندار اخلطي األداء الاظيفي على لثتطلبا  املالية لداللة إحصائية  او أثرلغرض اختبار وجاد 
 : البسيط حيث ميكن تاويح الظتائج ي اوجدول املاايل

 األداء الوظيفي  علىالختبار دور المتطلبات المالية  نتائج تحليل االنحدار: (1.)الجدول رقم 
المتغير 

المستقل 
X4 

(B) (T )
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

F) )
 المحسوبة

معامل 
االرتباط 

(R) 

R2 
معامل 
 التحديد

المتطلبات 
 المالية

1...8 8.... 1.111* 0..0.. 1...8 1..1. 

 .SPSS.V17من إعداد الطالبة باالعتثاد على خمرجا  بربامج: المصدر
 (                                 0.05)مستوى الداللة عند *

األداء  للثتطلبا  املالية على 3.30داللة إحصائية عظد مستاى الداللة  او أثرةتضح لظا وجاد  من خقال اوجدول
البالغة ( T)وكذلك ةيثة ، (07.033)احملسابة البالغة ( (F، هذا ما دعثته ةيثة ي املؤسسة حمل الدراسةالاظيفي 

 بظسبة تقدر  بني املتغريةن  األثرةاة اوافة اىل  ،(0.05 )من أةل وها (3.333)ومستاى داللة (9.373)
كذلك .من التباةن احلاصل ي األداء الاظيفي  (%  33.3) ةفسر ما بسبتهاملالية حيث ان بعد املتطلبا  (3.779 )

الفرضية الصفرية   نرفضوبالتايل من خقال ما سبق ( 3.779 )الذي بلغت ةيثته (B)عامل خط االحندار مةيثة 
الوظيفي في داء على األلمتطلبات المالية لداللة إحصائية  ذو أثرالفرضية البديلة التي تنص على وجود  نقبلو 

  ".1.10عند مستوى الداللة  مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع بسكرة
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االك من خقال تافري األماال الكافية للحصال كبري ي حتسني األداء الاظيفي و   ومعىن أن املتطلبا  املالية تساهم بشكل
احلدةلة الىت ةتم استتخدامها ي الاظائ  كثا تافر املتخصصا  املالية لتدرة  املاظفني على األسالي  و التكظالاجيا  

  .لاظائفهم  معلى تأدةته بعليها وهذا ماةساعد على رفع كفاءهتم ، مما ةؤثر  باإلجيا
 .اختبار وتفسير الفرضية الفرعية الخامسة: الفرع الرابع

H0"  فرع-على األداء الوظيفي في مؤسسة اتصاالت الجزائر اآلمنية لمتطلبات لداللة إحصائية  ذو أثروجد يال 
 (.1.10)عند مستوى داللة -بسكرة

مت استتخدام حتليل االحندار اخلطي األداء الاظيفي على لثتطلبا  األمظية لداللة إحصائية  وا أثرلغرض اختبار وجاد 
 : البسيط حيث ميكن تاويح الظتائج ي اوجدول املاايل

 األداء الوظيفي على األمنيةالختبار دور المتطلبات  نتائج تحليل االنحدار (:81)الجدول رقم 
المتغير 

المستقل 
X5 

(B) (T )
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

F) )
 المحسوبة

معامل 
االرتباط 

(R) 

R2 
معامل 
 التحديد

المتطلبات  
 األمنية

1..80 8.001 1.111* 81.800 1..80 1..00 

 .SPSS.V17الطالبة باالعتثاد على خمرجا  بربامجمن إعداد : المصدر
                                             (             0.05)مستوى الداللة عند *

األداء على لثتطلبا  األمظية ل( 3.30 )داللة إحصائية عظد مستاى الداللةاو  أثرةتضح لظا وجاد  من خقال اوجدول
البالغة ( T)وكذلك ةيثة ، (93.900)احملسابة البالغة ( (Fهذا ما دعثته ةيثة  الدراسة،ي املؤسسة حمل الاظيفي 

 بظسبة قدر ة بني املتغريةن  أثر ةاياوافة اىل   ،(0.05 )من أةلوها ، (3.333)ومستاى داللة (9.883)
كذلك .من التباةن احلاصل ي األداء الاظيفي  (%30.0) ةفسر ما بسبته األمظية حيث ان بعد املتطلبا  (3.798 )

الفرضية الصفرية   نرفضوبالتايل من خقال ما سبق (3.798 )الذي بلغت ةيثته (B)عامل خط االحندار مةيثة 
الوظيفي في داء األعلى ت المالية  لمتطلبالداللة إحصائية  أثر ذوالفرضية البديلة التي تنص على وجود  نقبلو 

  ".1.10عند مستوى الداللة  الجزائر فرع بسكرةمؤسسة اتصاالت 
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مراةبة وتفتيش لظرم املعلاما   وكذلك أبرثةباهتا امما ةشري هذا ان بتافري ابرثة محاةة آلية متطارة تستتخدمها حلثاةة بي
 .ةسهل عليهم تأدةة مهامهم حبرةة الشبكا  احلاسابية و 

 :الفرضية الرئيسية الثانية اختبار: المطلب الثاني
ي اجتاها  املبحاثني حال اإلدارة  %5تظص هذه الفروية على أبه تاجد فروق اا  داللة احصائية عظد مستاى داللة 
اوجظس، العثر، املؤهل العلثي، مستاى ) اإللكرتوبية ا ي املظرثة حمل الدراسة تعزى للثتغريا  الشتخصية والاظيفية 

وسيتم اختبار هذه الفروية من خقال الفرويا  (. التحكم ي اإلعقام اآلىل،سظاا  اخلربة،عدد الدورا  التدرةبية 
 :اليةالفرعية الت

 .نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: الفرع األول 
H0 " في اتجاهات المبحوثين حول اإلدارة  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   ال

 "محل الدراسة تعزى لمتغير الجنس  المؤسسةاإللكترونية في 
وكابت الظتائج ( INDEPENDANT SAMPLE T.TEST)الختبار هذه الفروية مت استتخدام اختبار 

 :ماوحة ي اوجدول التايل 
 حسب متغير الجنساإلدارة اإللكترونية  الختبار الفروق في مستوى Tنتائج اختبار : (10)الجدول رقم 

مستوى الداللة   Tقيمة
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المعتمدة

-1.001 1.000 0.05 
 . SPSS.V17من إعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج : المصدر                     

( .3.800)ومستاى الداللة احملساب  T (-3.000)جند أن ةيثة : (08)دول رةم من خقال الظتائج املاوحة ي اوج
وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة . وها أكرب من مستاى الداللة املعتثد

بقبل حمل الدراسة تعزى ملتغري اوجظس، بذلك ي املؤسسة  ي تصارا  املبحاثني حال مستاى اإلدارة اإللكرتوبية 3.30
 .أي أن إجابا  املبحاثني مل تتأثر جبظسهم. بصيغتها الصفرةة  الفروية
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 .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:الفرع الثاني 
H0  " في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال

 "محل الدراسة تعزى لمتغير العمر  المؤسسةفي اإلدارة اإللكترونية 
 اإلدارة اإللكترونيةالختبار الفروق في مستوى ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي: (01)الجدول رقم 

 متغير العمرحسب 
مجموع  التباين مصدر

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
مستوى  Fقيمة 

 الداللة
بين 

 المجموعات
0.011 3 1..0. 1..08 1.1.. 

داخل 
 المجموعات

01.101 .. 0..0. 

 01 00.0.1 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر           

وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  عدم ةرهر Fأن اختبار  :(03)رةم من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول  ةتبني
احملسابة  Fحمل الدراسة تعزى ملتغري العثر، إا بلغت ةيثة  اإلدارة اإللكرتوبية ي املؤسسةي مستاى  %5مستاى الداللة 

اإلدارة اإللكرتوبية وجاد أثر ملتغري العثر ي مستاى  عدم شري إىل، وهذا ما ة(3.078.)والداللة اإلحصائية ( 0.709)
الفروية البدةلة  برفض الفروية بصيغتها الصفرةة و بقبل وبالتايل  بحاثنياملباملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر 

اإلدارة ي اجتاها  املبحاثني حال مستاى  %5فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة   وجاد علىاليت تظص 
 .أي أن اجابا  املبحاثني مل تتأثر بعثرهم.ي املظرثة حمل الدراسة تعزى ملتغري العثر اإللكرتوبية
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  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:الفرع الثالث  
H0  "في اتجاهات المبحوثين حول مستوى اإلدارة  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال

 "اإللكترونية في المؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى اإلدارة اإللكترونية حسب متغير  (:10)الجدول رقم 

 المؤهل العلمي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.01. . 1.0.0 1.80. 1.01. 

داخل 
 المجموعات

01..00 .. 1..01 

 01 00.0.1 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر

وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد عدم ةرهر  Fأن اختبار  :(00)ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
 Fحمل الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلثي، إا بلغت ةيثة ي املؤسسة  اإلدارة اإللكرتوبيةي مستاى  %5مستاى الداللة 

اى وجاد أثر ملتغري املؤهل العلثي ي مست عدم  ، وهذا ما ةشري إىل(3.033)والداللة اإلحصائية ( 3.908)احملسابة 
 برفضالفروية بصيغتها الصفرةة و  بقبلباملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املبحاثني، وبالتايل  اإلدارة اإللكرتوبية
ي اجتاها  املبحاثني حال  %5فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة  وجاد اليت تظص على  ةالفروية البدةل
بحاثني مل تتأثر ومؤهلهم إا أن اجابا  امل .دراسة تعزى ملتغري املؤهل العلثيحمل الاإلدارة اإللكرتوبية مستاى إدارة 

 .العلثى
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 .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:الفرع الرابع 
H0  "  في اتجاهات المبحوثين حول مستوى اإلدارة  %5التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 "اإللكترونية في المنظمة محل الدراسة تعزى لمتغير مستوى التحكم في اإلعالم اآللى
اإلدارة اإللكترونية حسب متغير نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى  (:00)الجدول رقم 

 مستوى التحكم في اإلعالم اآللى
مجموع  التباينمصدر 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.000 0 1.... 1.1.. 1.001 

داخل 
 المجموعات

01.08. .8 1...0 

 01 00.0.1 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر              

وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد عدم ةرهر  Fأن اختبار  :(00)الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم ةتبني من خقال 
، إا بلغت مستاى التحكم ي اإلعقام اآلىل حمل الدراسة تعزى ملتغري اإلدارة اإللكرتوبية ي مستاى  %5مستاى الداللة 

مستاى التحكم ىف وجاد أثر ملتغري عدم ما ةشري إىل ، وهذا (3.003)والداللة اإلحصائية ( 0.378)احملسابة  Fةيثة 
الفروية  بقبلباملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املبحاثني، وبالتايل  اإلدارة اإللكرتوبية ي مستاى اإلعقام اآلىل 

ي  %5فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة   وجاد الفروية البدةلة اليت تظص على  برفضبصيغتها الصفرةة و 
مستاى التحكم ي اإلعقام حمل الدراسة تعزى ملتغري اإلدارة اإللكرتوبية ي املؤسسة اجتاها  املبحاثني حال مستاى 

 .اآلىل
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  .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:الفرع الخامس 
H0  " في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال

 "سنوات الخبرةاإلدارة اإللكترونية في المنظمة محل الدراسة تعزى لمتغير 
نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى اإلدارة اإللكترونية حسب متغير  (:00)الجدول رقم 

 سنوات الخبرة 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
مستوى  Fقيمة 

 الداللة
بين 

 المجموعات
1.080 0 1.100 1..00 1..0. 

داخل 
 المجموعات

01..00 .. 1...1 

 01 .00.0 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر               

ةرهر عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  Fأن اختبار  :(00)ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
احملسابة  F، إا بلغت ةيثة  سظاا  اخلربةي مستاى اإلدارة اإللكرتوبية حمل الدراسة تعزى ملتغري  %5مستاى الداللة 

ي مستاى اإلدارة  سظاا  اخلربة، وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد أثر ملتغري (3.707)والداللة اإلحصائية ( 3.800)
 رفضالفروية بصيغتها الصفرةة وب بقبلاإللكرتوبية  باملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املبحاثني، وبالتايل 

اجتاها  املبحاثني حال  ي %5الفروية البدةلة اليت تظص على وجاد  فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة  
 . سظاا  اخلربةمستاى اإلدارة اإللكرتوبية ي املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة :الفرع السادس
H0  " في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال

 "عدد الدورات التدريبية في مجال االدارة االلكترونية اإلدارة اإللكترونية في المنظمة محل الدراسة تعزى لمتغير 
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نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى اإلدارة اإللكترونية حسب متغير  (:0.)الجدول رقم 
 التدرةبية ي جمال االدارة االلكرتوبيةعدد الدورا  

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

0.011 0 1.11. 0..01 1.181 

داخل 
 المجموعات

01.108 .8 1..1. 

 01 00.0.1 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر                 

ةرهر عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  Fأن اختبار  :(08)ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
اإلدارة عدد الدورا  التدرةبية ي جمال ي مستاى اإلدارة اإللكرتوبية حمل الدراسة تعزى ملتغري  %5مستاى الداللة 

، وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد أثر (3.390)والداللة اإلحصائية ( 0.303)احملسابة  F، إا بلغت ةيثة  اإللكرتوبية
ي مستاى اإلدارة اإللكرتوبية  باملؤسسة حمل الدراسة وهذا من  عدد الدورا  التدرةبية ي جمال اإلدارة اإللكرتوبيةملتغري 

الفروية البدةلة اليت تظص على وجاد  فروق اا   برفضالفروية بصيغتها الصفرةة و  بقبل  وجهة برر املبحاثني، وبالتايل
ي اجتاها  املبحاثني حال مستاى اإلدارة اإللكرتوبية ي املؤسسة حمل الدراسة  %5داللة إحصائية عظد مستاى داللة  

 .ثر ي إجابا  املبحاثنيعدد الدورا  التدرةبية ي جمال اإلدارة اإللكرتوبية مل تأتعزى ملتغري 
 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: المطلب الثالث

االداء ي اجتاها  املبحاثني حال  %5تظص هذه الفروية على أبه تاجد فروق اا  داللة احصائية عظد مستاى داللة 
اوجظس، العثر، املؤهل العلثي، مستاى التحكم ) حمل الدراسة تعزى للثتغريا  الشتخصية والاظيفية  املؤسسةي الاظيفي 

 :وسيتم اختبار هذه الفروية من خقال الفرويا  الفرعية التالية(. ي اإلعقام اآلىل،سظاا  اخلربة،عدد الدورا  التدرةبية 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: الفرع األول 
 H0  "االداء في اتجاهات المبحوثين حول  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال

 "محل الدراسة تعزى لمتغير الجنس  الوظيفي في المؤسسة 
وكابت الظتائج ( INDEPENDANT SAMPLE T.TEST)الختبار هذه الفروية مت استتخدام اختبار 

 :ماوحة ي اوجدول التايل 
 الختبار الفروق في مستوى إدارة األداء البشري حسب متغير الجنس Tنتائج اختبار  (:00)الجدول رقم 

مستوى الداللة   Tقيمة
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المعتمدة

2.295    -0.195 0.05 
 . SPSS.V17من إعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج : المصدر                            

( 0.195)ومستاى الداللة احملساب T (2.295- )جند أن ةيثة :( 00)من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة . وها أكرب من مستاى الداللة املعتثد 

 قبلاملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اوجظس، بذلك ب ي تصارا  املبحاثني حال مستاى اإلدارة اإللكرتوبية ي 3.30
 .أي أن إجابا  املبحاثني مل تتأثر جبظسهم. بصيغتها الصفرةةالفروية 

 .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: الفرع الثاني
H0  " في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال

 "المؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير العمر في  في األداء الوظي
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األداء الوظيفي الختبار الفروق في مستوى ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي (:0.)الجدول رقم 
  متغير العمرحسب 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1..11 3 1...1 1..81 1.0.8 

داخل 
 المجموعات

00...1 .. 1..01 

 01 00.880 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر                

ةرهر عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  F أن اختبار( 03)رةم ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول 
احملسابة  Fي املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري العثر، إا بلغت ةيثة  األداء الاظيفي ي مستاى  %5مستاى الداللة 

 األداء الاظيفي ، وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد أثر ملتغري العثر ي مستاى (3.039)والداللة اإلحصائية ( 3.390)
الفروية البدةلة  برفضالفروية بصيغتها الصفرةة و  بقبل باملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املبحاثني، وبالتايل 

األداء ي اجتاها  املبحاثني حال مستاى  %5اليت تظص على وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة  
 .ثري املظرثة حمل الدراسة تعزى ملتغري الع الاظيفي

  .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:الفرع الثالث 
H0  " في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال

 "في المؤسسة محل الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي  األداء الوظيفي 
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نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير  (:.0)الجدول رقم 
 المؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

..111 . 1.110 1.0.. 1.010 

داخل 
 المجموعات

00.8.1 .. 1...0 

 01 00.880 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر             

ةرهر عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  Fأن اختبار  :(07)ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
 Fي املؤسسة  حمل الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلثي، إا بلغت ةيثة  األداء الاظيفيي مستاى  %5مستاى الداللة 

، وهذا ما ةشري إىل عدم  وجاد أثر ملتغري املؤهل العلثي ي مستاى (3.030)والداللة اإلحصائية ( 0.088)احملسابة 
 برفضالفروية بصيغتها الصفرةة و  بقبلاإلدارة اإللكرتوبية باملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املبحاثني، وبالتايل 

ي اجتاها  املبحاثني حال  %5فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة   وجاداليت تظص على  ةالفروية البدةل
 . حمل الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلثياألداء الاظيفي مستاى 

  .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:الفرع الرابع 
H0  "في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   ال

 "محل الدراسة تعزى لمتغير مستوى التحكم في اإلعالم اآللى األداء الوظيفي في المؤسسة
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نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى األداء الوظيفي حسب متغير  (:08)الجدول رقم 
 مستوى التحكم في اإلعالم اآللى

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.000 0 1.... 1.1.. 1.001 

داخل 
 المجموعات

01.08. .8 1...0 

 01 00.0.1 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر              

ةرهر عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  Fأن اختبار  :(09)ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
حمل الدراسة تعزى ملتغري مستاى التحكم ي اإلعقام اآلىل ، إا بلغت  األداء الاظيفيي مستاى  %5مستاى الداللة 

، وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد أثر ملتغري مستاى التحكم ىف (3.003)والداللة اإلحصائية ( 0.378)احملسابة  Fةيثة 
الفروية  بقبلحاثني، وبالتايل اإلعقام اآلىل ي مستاى اإلدارة اإللكرتوبية  باملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املب

 %5الفروية البدةلة اليت تظص على عدم وجاد  فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة   برفضبصيغتها الصفرةة و 
ي املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري مستاى التحكم ي اإلعقام  األداء الاظيفيي اجتاها  املبحاثني حال مستاى 

 . اآلىل
  .نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:مس الفرع الخا

H0  " في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال
 "محل الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة األداء الوظيفي في المؤسسة
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متغير  حسبالوظيفي األداء نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى  (:00)الجدول رقم 
 سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 3.707 3.800 3.080 0 3.090 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
00.300 87 3.830 

 03 00.08 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر                 

ةرهر عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  Fأن اختبار  :(08)ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
احملسابة  F، إا بلغت ةيثة اخلربةلدراسة تعزى ملتغري سظاا  حمل ااألداء الاظيفي ي مستاى  %5مستاى الداللة 

األداء ، وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد أثر ملتغري سظاا  اخلربة ي مستاى (3.707)والداللة اإلحصائية ( 3.800)
الفروية  برفضالفروية بصيغتها الصفرةة و  بقبلباملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املبحاثني، وبالتايل   الاظيفي
ي اجتاها  املبحاثني حال مستاى  %5تظص على وجاد  فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى داللة   البدةلة اليت

 . ي املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري سظاا  اخلربة األداء الاظيفي
  .نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة:الفرع السادس

H0  " األداء في اتجاهات المبحوثين حول مستوى  %5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال
 "محل الدراسة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال االدارة االلكترونية  المؤسسةفي الوظيفي 
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حسب متغير عدد  األداء الوظيفي مستوى  تباين األحادي الختبار الفروق فينتائج تحليل ال (:01)الجدول رقم 
 الدورات التدريبية في مجال االدارة االلكترونية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

0.011 0 1.11. 0..01 1.181 

داخل 
 المجموعات

01.108 .8 1..1. 

 01 00.0.1 المجموع
      spss.v17من اعداد الطالبة باالعتثاد على بربامج  :المصدر             

ةرهر عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية عظد  Fأن اختبار  :(03)ةتبني من خقال الظتائج املاوحة ي اوجدول رةم 
عدد الدورا  التدرةبية ي جمال اإلدارة حمل الدراسة تعزى ملتغري داء الاظيفي األ ي مستاى %5مستاى الداللة 

، وهذا ما ةشري إىل عدم وجاد أثر (3.390)والداللة اإلحصائية ( 0.303)احملسابة  Fإا بلغت ةيثة  ،اإللكرتوبية
باملؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة برر املبحاثني، وبالتايل  عدد الدورا  التدرةبية ي مستاى األداء الاظيفي ملتغري 
الفروية البدةلة اليت تظص على وجاد  فروق اا  داللة إحصائية عظد مستاى  برفضالفروية بصيغتها الصفرةة و  لبقب

عدد الدورا  ي املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري  األداء الاظيفيي اجتاها  املبحاثني حال مستاى  %5داللة  
 . التدرةبية
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 :ة خالص
بسكرة ، ولقد اعتثدبا على االستبابة ي مجع املعلاما  على مؤسسة اتصاال  اوجزائر فر  تعرفظا من خقال هذا الفصل 

اإلدارة "والىت حتتاي على حمارةن رئيسيني مها  باملؤسسةا على العثال اإلدارةني الدراسة امليدابية الىت مت تازةعه
وبعد اسرتجاعها ةثظا بتفرةغها  ،حبلظا هذا على إشكاليةهدفظا من خقال اإلجابة ، و "األداء الوظيفي "و"اإللكترونية

مستاى تطبيق اإلدارة اإللكرتوبية ي :تاصلظا إىل عدة بتائج أمهها ، و حتليل بياباهتا باستتخدام أسالي  إحصائية عدةدةو 
ي املؤسسة ااهتا جاء كذلك أةضا مستاى األداء الاظيفي  ،" مرتفعا"مؤسسة اتصاال  اوجزائر فر  بسكرة جاء 

او داللة إحصائية ملتغري اإلدارة اإللكرتوبية كثجثاعة على األداء الاظيفي  أثرهظاك أن  كذلك إىل وتاصلظا، "مرتفعا"
 علىكل بعد من أبعاد اإلدارة اإللكرتوبية على حنا مستقل أثر  وعظد حبث  .-بسكرة فر  -ي مؤسسة اتصاال  اوجزائر 

إلدارة ل( 3.30) او داللة إحصائية عظد مستاى داللة أثروجدبا أن هظاك  ،مفردا  الدراسةاألداء الاظيفي لدى 
 .األداء الاظيفي  اإللكرتوبية على 

اإلدارة اإللكرتوبية ي اجتاها  املبحاثني حال مستاى وي األخري تأكدبا من عدم وجاد فروق اا  داللة إحصائية 
املؤهل العلثى ومستاى التحكم ي اإلعقام اآلىل و عدد الدورا   سظاا  اخلربة اوجظس والعثر و : تعزى للثتغريا  التالية

 .التدرةبية ي جمال اإلدارة اإللكرتوبية 
وكذلك بالظسبة ملستاى األداء الاظيفي ال تاجد فروق اا  داللة احصائية ي اجتاها  املبحاثني  تعزي للثتغريا  

 .السابقة 
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 .1222، 3، دار جمد ،عمان،طإدارة األفراد ،مدخل كمي مهدي حسن زويلف،  .30
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 .، دار صفاء، األردن إدارة الموارد البشرية اطار نظري و محاالت علميةنادر أمحد أوو شيخة،  .31

،دار املريخ، اململكة العروية  والمشكالت والوظائف اإلدارة اإللكترونية اإلستراتجيةجنم عبود جنم،  .35
 .5004السعودية،

 الرسائل الجامعية: ثانيا* 

العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار وعالقته بمستوى اوراهبم فيصل ون فهد ين حممد، .01
العروية للعلوم األمنية، جامعة نايف  العليا، كلية الدراسات قسم علوم اإلدارية،، مذكرة ماجستري، أداءهم
 .5002السعودية،

،مذكرة تفعيل األداء المتميز للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل قيادة فعالة اجلودي حممد العلي، .05
 .5002والتجارية وعلوم التسري، جامعة وسكرة،   كلية العلوم اإلقتصادية ماجستري ،قسم علوم التسيري،

، مذكرة ماجستري، قسم علوم إدارية ،كلية  اإلبداع اإلداري و عالقته باألداء الوظيفي حامت على حسن رضا،.03
 .5004جامعة نايف السعودية، الدراسات العليا،

، مذكرة ماجستري، قسم علوم التسيري ،كلية علوم أثر معلومات الموارد البشرية على أداء العاملينرجم خالد، .04
 .5011ورقلة،  جامعة قاصدي مرواح،-تسيرياالقتصادية والتجارية و علوم ال

، مذكرة ماجستري، اإلدارة اإللكترونية كخيار استراتيجي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةرمحاين سناء،  .02
 .5002قسم علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر وسكرة، 

قسم العلوم ، مذكرة ماجستريتنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي للعاملين ،المناخ الشامي صليحة،  .06
 .5002جامعة وومرداس ،اجلزائر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اإلقتصادية،

،مذكرة ماجستري،قسم إدارة األعمال ،كلية العلوم أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملينالصاحل جيلح، .02
 .5004.جامعة اجلزائر،  اإلقتصادية وعلوم التسيري،

كية يدور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمر  عاشور عبد الكرمي،.02
جامعة  ،الرشادةو  الدميقراطيةختصص  العالقات الدولية،رة ماجستري يف العلوم السياسية و ،مذكوالجزائر

 .5010منتوري،قسنطينة
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،  ، إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية  في اإلدارة العامة للتربية و التعليمحممد ون سعيد حممد العريشي .02
م القرى، مذكرة ماجستري يف اإلدارة الرتووية و التخطيط ، قسم اإلدارة الرتووية و التخطيط، كلية الرتوية، جامعة أ

  500اململكة العروية السعودية ،

نة مكة المكرمة من وجهة يية في أدوات جامعة ام القرى  بمدمعوقات اإلدارة اإللكترونمىن عطية البشري،  .10
، رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتووية، جامعة أم القرى، نظر اإلداريات و عضويات هيئة  التدريس  في الجامعة 

 .5002السعودية ، الرياض، 

،مذكرة  واقع الموارد البشرية إلكترونيا في الجامعات الفلسطينية النظاميةيوسف حممد يوسف أوو أمونة، .11
 .5002ماجستري، يف إدارة األعمال ،كلية الدراسات العليا ، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،

 المجالت والملتقيات :ثالثا* 

،امللتقى االداري الثاين للجمعية  المتغيرات العالمية الجديدلكترونية ،اإلدارة و اإلدارة اإلرأفت رضوان، .01
 .5004السعودية لإلدارة ،مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار مبجلس الوزراء املصري ، القاهرة ، 

،مركز املستنصرية للدراسات العروية  االدارة االلكترونية وامكانياتها في تحقيق الجودة الشاملة سحر قدوري،.05
 . 5010اجلزء االول ، 14اجلامعة املستنصرية ،جملة منصور، عدد  والدولية،

جامعة وسكرة، ،العدد  جملة العلوم االنسانية،مفهوم التقييم،  "األداء يين الكفاء والفعاليةعبد املالك مزهودة، .03
 .5001،نوفمرب  1

،جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات "قياس اثر التدريب في أداء العاملين" وآخرون، علي يونس ميا .04
 .5002، 1،العدد31اجمللد  العلمية سلسلة علوم االقتصادية و القانونية،

مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم  حممد قريشي، موسي عبد الناصر،.02
 .5011،اجلزائر، 2التكنولوجيا جملة الباحث جامعة وسكرة،العدد  ، كلية العلوم والعالي

، دراسة إستطالعية، جملد نوعية اإلدارة و الحكومة اإللكترونية في العالم الرقمينائل عبد احلافظ العواملة،  .06
 .5003، ، جملة امللك سعود، اململكة العروية السعودية12
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،ملتقى حول االداء املتميز للمنظمات واحلكومات استراتجية األعمال عبر االنترنيت يوسف أمحد أوو الفأرة ، .02
 .5002،كلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية ،جامعة ورقلة،اجلزائر،
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 (10)ملحق رقم 
 ر ـوم التسييـقسم عل                                            جامعة محمد خيضر بسكرة                                    

 الثانية ماسترالسنة                                       كلية العلوم االقتصادية والتجارية                                     
 البشريةالموارد تسيير                                                                                       وعلوم التسيير        

                                                                                        
  

 

 

 

 استبانة البحث
 
 
 

 ،....، األخت الفاضلة...األخ الفاضل 
  ،،،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
استكماال  بإعدادهاللدراسة التي نقوم  الالزمةالتي صممت لجمع المعلومات  ستبانةاإلهذه  أيديكمنضع بين  أنيسرنا      

 :بعنوانتسيير الموارد البشرية  :تخصص -علوم التسيير  في ماسترللحصول على شهادة ال
 "دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي  "

 .-بسكرة-مؤسسة اتصاالت الجزائر:دراسة حالة

  .كم عامل أساسي من عوامل نجاحهافمشاركتكم ضرورية ورأي ،إلجابة على أسئلة اإلستبانة بدقةالتكرم با منكم نأمل    

 .علما أن جميع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطونحيطكم      
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 
 
 

   :حتت إشراف األستاذة                                                                                              :الطالبة  إعداد
                                                                                                     بنوناس صباح                                                                                                   خلذاري شريهان 

 

 
 

 

  1085/1086: السنة اجلامعية
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 البيانات الشخصية: القسم األول

 .املربع املناسب الختيارك يف (×) إشارةبوضع  على التساؤالت التالية وذلك نرجو منكم التكرم باإلجابة املناسبة     

 أنثى ذكر       : جنسال -0

 

 سنة 00قل من أإىل  00من                   سنة 00قل من أ : العمر -2

 سنة فأكثر 50من    سنة 50قل من أإىل  00من  

 

  ليسانسفأقل                             بكالوريا             سامي تقين :لمؤهل العلميا -0

   مهندس   

 
 
    جيد                         متوسط            ضعيف :مستوى التحكم في اإلعالم اآللى -4

 

 سنوات 5قل من أإىل  3من     سنوات 3قل من أ  :سنوات الخبرة -5

 فأكثر واتسن  80               سنة 10قل من أإىل  5من                                          

  دورة واحدة وال دورة: في مجال اإلدارة اإللكترونية ةعدد الدورات التدريبي -6

 

 دورتني فما فوق

 

 

 

 

 

 

 

دراسات عليا  
 PGS))متخصصة 
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 ستبانةمحاور اإل: القسم الثاني

 .اإلدارة اإللكرتونية : احملور األول
 .يف املربع املناسب الختيارك (×)، و ذلك بوضع عالمة العبارات درجة موافقتك أو عدم موافقتك عن رجو حتديدن      

 وعبارات القياس اإلدارة اإللكترونية أبعاد  الرقم
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

موافق 
 بشدة

 متطلبات إدارية  -أ

      .بني خمتلف اإلدارات و األقسام تتناسب مع تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية هناك عالقة 1

      .لتطبيق اإلدارة اإللكرتونيةالدعم اإلداري الالزم  ةسؤسساملتقدم  2

      .تتناسب مع مبادئ اإلدارة اإللكرتونية إجراءات إدارية وضع يف املسؤسسة يتم  3

      .املتعلقة مبجال التقنيات  دعم الدراسات والبحوثاملسؤسسة ت 4

      .يق االهداف املطلوبة قيف كل العمليات والوظائف لتح ةاملسامهتقدم اإلدارة  5

  .متطلبات تقنية  –ب 

      .أجهزة احلاسب اآلىل الالزمة لتطبيق االدارة االلكرتونية العدد الكايف من يتوفر لديكم   6

      .يف خمتلف العمليات اإلدارية باملسؤسسةيتم استخدام اجهزة احلاسوب  7

      .ت شبكة اإلكسرتانيتم التواصل بني خمتلف فروع املسؤسسة عن طريق  8

      .تو مصاحلها عن طريق شبكة االنرتان هناك تبادل اإللكرتوين للبيانات بني خمتلف أقسام املسؤسسة 9

      .عن طريق شبكة االنرتنيت هناك ربط إلكرتوين بني املسؤسسة و املسؤسسة األم 11

      .توفر املسؤسسة العدد الكايف من الطابعات ملختلف اإلدارات و االقسام 11

      .Digital camerasقمية ر توفر املسؤسسة العدد الكايف من الكامريات ال 12

      .اإللكرتونية أجهزة اخلادم املتوفرة حاليا يف املسؤسسة تعترب كافية لتطبيق اإلدارة  13

      .يوجد يف املسؤسسة تلفاكس يسهل إجناز االعمال و املهام بكفاءة عالية 14
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 أبعاد اإلدارة اإللكترونية  وعبارات القياس الرقم
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

      .تتوفر لديكم النظم والربامج الالزمة لتطبيق االدارة اإللكرتونية 15

      .يتم استخدام الربيد اإللكرتوين يف العمل داخل املسؤسسة 16

      .يوجد موقع إلكرتوين للمسؤسسة على شبكة االنرتنيت 17

 .متطلبات بشرية -ج

      .يتوفر لدى مسؤسستكم نظم فعالة للمحافظة على اإلداريني و تطويرهم و حتفيزهم 18

      .القادرين على تشغيل وصيانة األجهزة اإللكرتونيةيتوافر لدى املسؤسسة الفنيني  19

      .يتوفر لدى املسؤسسة املربجمني يف جماالت احلاسوب االتصاالت  21

      .تتبىن اإلدارة برامج تكوينية لألفراد على استخدام اإلدارة االلكرتونية  21

  متطلبات مالية -ج

      .للحصول على األساليب والتكنولوجيات حديثة  ختصص املسؤسسة موارد ماليةكافية 22

      .توفر املسؤسسة امليزانية املالئمة لتصميم و تطوير برامج وتطبيقات احلاسب اآلىل 23

      .توفر املسؤسسة املخصصات املالية الالزمة لتدريب املوظفني 24

      .الصيانة وتكاليف املستمر التطوير تكاليف تعمل املسؤسسة دائما على توفري 25

 ج متطلبات امنية

      .استخدام االدارة اإللكرتونية يوفر للمسؤسسة  أنظمة جيدة حلماية أمن معلوماهتا وسريتها 26

      . وأساليب خمتلفة الستعادة البيانات يف حالة تلفها أو تعطل احلواسيب يوجد يف املسؤسسة طرق  27

      .احلاسوبية والشبكات املعلومات نظم وتفتيش ملراقبة آليات يتوفر لدى املسؤسسة 28

      .املختلفة والتطبيقات التشغيل لنظم الالزمة احلماية يف املسؤسسة يتم حتديد 29
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 .األداء الوظيفى: المحور الثاني
 .أمام العبارة اليت تناسب اختيارك (×)رجو حتديد درجة موافقتك أو عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عالمة ن     

 وعبارات القياساألداء الوظيفى  الرقم
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد

 
موافق  موافق

 بشدة

      .دائما باجلودة و اإلتقاناملسؤسسة يتميز أدائي يف  1

      .بدقةو ستمرار على تنفيذ التعليمات إأعمل وب 2

      .بشكل مستمر  أحرص على حتسني مستوى أدائي 3

      .بالكفاءة والفاعلية املطلوبةأقوم بتأدية أعمايل  4

5 
مشاكل العمل اليومية الطارئة بشكل سليم مع  العمل والتكيف لدي القدرة على

      .وموضوعي

 اإلملام هبا ث من متغريات يف جمال عملي وأحاولاحرص دائما على متابعة ما حيد 6
 .وتوظيفها خلدمة العمل

     

      .ينمبهارة التواصل اجليدة مع اآلخر  أمتتع 7

قبل الرؤساء القرتاحات الىت يتقدم هبا املرؤوسني واخلاصة ن يوجد  اهتمام ومتابعة م 8
      .جبودة االداء الوظيفى 

      .لدي القدرة على حتمل مسسؤوليات أكرب وأجنز ما يوكل إيل من مهام إضافية 9

      . يعمل ءدرا ما ارتكب األخطاء أثناء أدانا 11

      .أعتمد على نفسي يف اجناز األعمال 11

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 
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(20)الملحق رقم  

 قائمة محكمي اإلستبانة

 الرقم االسم و اللقب الوظيفة  الوظيفةمكان  
كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية   -قسم علوم التسيري

.جامعة بسكرة –و علوم التسيري   
 أستاذ مساعد صنف

- أ-
 10 حممد قريشي

كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية   -قسم علوم التسيري
.جامعة بسكرة –و علوم التسيري   

صنفأستاذ مساعد   
-أ-  

 10 بنو ناس صباح

كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية   -قسم علوم التسيري
.جامعة بسكرة –و علوم التسيري   

 أستاذ مساعد صنف
-أ-  

 10 جبريات سناء

كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية   -قسم علوم التسيري
.جامعة بسكرة –و علوم التسيري   

 أستاذ مساعد صنف
-أ-  

 10 زير صربينة

كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية   -قسم علوم التسيري
.جامعة بسكرة –و علوم التسيري   

 أستاذ مساعد صنف
-أ-  

 10 مهين أشواق

كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية   -قسم علوم التسيري
.جامعة بسكرة –و علوم التسيري   

 10 موسي سيهام أستاذة حماضرة

كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية   -قسم علوم التسيري
.جامعة بسكرة –و علوم التسيري   

 أستاذ مساعد صنف
-أ-  

 10 صوحل مساح


