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ّاملتواضع العمل هذا
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 بإرشاداته علي يبخل لم والذي هذاّالبحث، على دمحمّإلشرافه بوهزة :الدكتوّر

ّ.العمل هذا إتمام على البالغ ألاثر لها كان التي السديدة ونصائحه
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سة إطارات و عمال إلى شكرّي وأختم  بسكيكدة،ّعنابة،ّبجاية املينائية املؤس 

 .العوّن يد من لي قدموه ملا 

ّ
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 امللخص
حتديد دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي مبؤسسات تسيري املوانئ البحرية هتدف هذه الدراسة إىل    

ف خمتلف املفاهيم املتعلقة ابإلدارة اإللكرتونية واألداء تقدمي إطار نظري حيدد ويعر اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(، و 
قمنا ابستخدام التنظيمي وإبراز دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية. 

 رض مجع البياانت،نة حمكمة لغاات. لتحقيق أهداف الدراسة مت االعتماد على استباالستبيان جلمع البياانت واملعلوم
ومت حتليل البياانت الواردة يف االستبياانت عن  االستباانت،وزعت عليها (، 052) ينة عشوائية بسيطةومت سحب ع

 .(spss) طريق استخدام احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
من عنابة، سكيكدة،  املوانئ البحرية اجلزائرية بكل ملؤسسات تسيريالدراسة لعدد من النتائج أمهها:  قد خلصت    

تواجه صعوبة يف ولكنها  اإلدارة اإللكرتونية والتحول من النمط التقليدي إىل النمط الرقمي،ميول ورغبة يف تبين  جباية،
حيث تساهم اإلدارة  ،وتبني لنا أن هناك دور ذو داللة إحصائية لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي ،ذلك

أثبتت كما ويوجد ارتباط قوي بينهما. ةابملؤسسات املبحوث %02اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي مبا نسبته: 
حول  (≥ a  0.05) ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالنتائج املتوصل إليها  كذلك  أنه 

 . ابملؤسسات املبحوثةتعزى للمتغريات الشخصية  التنظيمياإلدارة اإللكرتونية واألداء 
وتطوير العاملني يف اإلدارة  هذه املؤسسات مع التكنولوجيا احلديثة والربامج املتطورةضرورة تعامل : توصي الدراسة بـ   

 .الرقمية واإللكرتونية من أجل تطوير األداء التنظيمي للمؤسسات املبحوثة
 .البحرية اإلدارة، اإلدارة اإللكرتونية، األداء، األداء التنظيمي، املؤسسات املينائية الكلمات املفتاحية:

Abstract 
   This study aims to identify the role of e-Management in the development of organizational 

performance of Algerian maritime ports enterprises management (Annaba, Skikda, Bejaia), and 

provide a theoretical framework that identifies and defines various concepts related to            e-

Management and organizational performance and highlight its role in fact by apply the 

conceptual framework on group of Algerian ports (Annaba, Skikda, Bejaia)  . in order to reach 

the objectives of study, We have used a questionnaire to collect data and information. A simple 

random sample (250) was withdrawn, questionnaires were distributed, and the data contained in 

the questionnaires were analyzed by using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

Program. 

   The study has concluded some results, the most important of which are: the Algerian ports 

management enterprises in Annaba, Skikda, Bejaia, have tendencies and desire to adopt e-

management and the transition from the traditional to the digital mode, but they face some 

difficulties in this, and show us that there is a statistically significant role of e-management on 

organizational performance development (28%), so, there is a strong correlation between the 

variables. The results show that there is no statistically significant differences at the level of 

significance (a ≤ 0.05) on e-management and organizational performance attributed to the 

personal variables of enterprises surveyed. 

   The study recommended that: The enterprises under study should deal with modern technology 

and advanced programs and and make training courses in digital and e-management to 

employees in order to develop the organizational performance of the enterprises surveyed. 
Keywords: management, e-management, performance, organizational performance, maritime port enterprises 
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 عامة مقدمة
 إن أكثر ما مييز عصران احلايل هو الثورة اهلائلة يف التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث يعيش العامل حاليا مرحلة   

ظل هذا التقدم، يكون لزاما على كافة اجملتمعات  السريع يف شىت اجملاالت. ويفمتقدمة من مراحل التقدم العلمي 
طار االستفادة من تقنياته وإفادة بعضها البعض، وقد كان لثورة االتصاالت واملعلومات أثر كبري يف التقريب بني أق

قنية الرقمية، فكان ، ظهر ما يسمى ابلتبقرية كونية صغرية. يف ظل هذا التقدم أشبه ذا األخريهالعامل، حيث أصبح 
التقدم لذا هي أهم أداة، فاإلدارة  البد على الدول االستفادة منها يف كافة اجملاالت، مبا يف ذلك اجملاالت اإلدارية.
 احلضاري والعمراين يف الدول ال يكون إال بفضل اإلدارة الناجحة وأساليبها احلديثة.

فهي عملية إنسانية تستهدف التعاون والتنسيق بني اجلهود اإلدارة بشكل عام متتاز بدورها يف جناح أي عمل،    
لديها من وسائل وتقنيات حديثة  رلديها من امكانيات وما يتوف البشرية ابلشكل الذي ميكنها من استغالل ما

علم اإلدارة احلديث يتبىن منهج االبتكار واإلبداع يف إحداث تغيريات  لتحقيق أهداف حمددة أبقل وقت وكلفة. إن
ة اإللكرتونية، وابت التحول من اإلدارة التقليدية إىل إدارة التغيري أو هوم العمل اإلداري، خاصة مع الثور جذرية يف مف

ريع لتكنولوجيا املعلومات، ساهم اإلدارة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. مما الشك فيه أن التطور الس
ويساهم يف تعزيز قدرة املؤسسات على االبتكار عرب إدخال حتسينات أساسية على سري األعمال واالسرتاتيجيات 

. ومن خالل هذه االستفادة من املعارف املتاحة وإدارهتا لصاحل املؤسسات ية، وما تتيحه من تطبيقات متكناالدار 
 الثورة، يتم االعتماد على اسرتاتيجية االنتقال من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية كمنهج معاصر.

، اإلقتصاديةتعترب اإلدارة اإللكرتونية فلسفة يف تغيري منط وأسلوب تعامل وتفاعل العاملني والزابئن واملؤسسات    
رية تعمل على االستفادة من منجزات الثورة التقنية ابستخدام احلاسب وشبكات االنرتنت يف إمتام وهذه األخ

، البد من إلقتصاديةا تاألعمال، وتقدمي اخلدمات للزابئن إلكرتونيا. ولنجاح تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسا
زات ومعامل اإلجنازات وكذا البحث عن القيام ببحوث ودراسات عميقة ودقيقة، متكن من معرفة متطلبات ومرتك

معوقات تطبيقها من أجل حتسني اخلدمات العمومية. وتعد اإلدارة اإللكرتونية وسيلة أساسية يف الرفع من األداء 
، كوهنا إدارة بال أوراق فهي تستخدم احلاسوب اإللكرتوين واملفكرات اإللكرتونية، إلقتصاديةاالتنظيمي للمؤسسات 

 حيث تنتقل املؤسسة من إجناز املعامالت اإلدارية أبسهل الطرق. ؛انفهي إدارة بال مك
يف تطوير االقتصاد وزايدة حركة هذا القطاع يساهم حيث دمي، اخلقطاع ال إىل مؤسسات تسيري املوانئ نتميت   

التجارة، كما تعد املوانئ البحرية منطقة عبور وانفتاح على العامل. يهدف تطوير هذا القطاع واالنتقال به من اإلدارة 
قليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية إىل حتسني األداء ومواكبة التنمية املستدامة واملنافسة. فاالهتمام ابإلدارة اإللكرتونية الت
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سالح تعتمده  ااملعلومات والتكنولوجياحلفاظ على بقائها واستمرارها،  وتطبيقها يف هذا القطاع ميكن املؤسسة من
خلدمات املقدمة للعمالء ومواكبة التطورات وتطوير أدائها وتعزيز قدرهتا مؤسسات تسيري املوانئ من أجل حتسني ا

 التنافسية.

 إشكالية الّدراسة -1

املتعلقة  لى املشاكل اليت توجه مؤسسات تسيري املوانئ البحريةعاستمدت مشكلة الدراسة من خالل االطالع    
ابإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي وما يقرتن هبما من موضوعات ذات صلة؛ وذلك هبدف حتديد: كيف ميكن 

ومن خالل  تطوير األداء التنظيمي.جل حتقيق و من أالبحرية االنتقال ابإلدارة اإللكرتونية إىل مؤسسات تسيري املوانئ 
 يظهر أن مشكلة الدراسة أتتى من بعدين مها: ،موضوع البحث

لكل من اإلدارة اإللكرتونية  منها املشكل املفاهيمي الية البعد املعريف يف عدة جوانب؛البعد املعريف: تكمن إشك -
، فهي إحدى ة اليت أصبحت حتدد طبيعة التواصلواألداء التنظيمي، فاإلدارة اإللكرتونية هي شكل من أشكال العالق

ألداء ام نتاج الثورة اإللكرتونية يف حتسني مستوايت استخدا أي، مفاهيم الثورة الرقمية اليت تقودان إىل عصر املعرفة
. أما األداء التنظيمي فهو املؤشر الذي يقيس جناح املنظمة يف ، وفعاليتها يف حتقيق األهداف املرجوةلكفاءةاورفع 

بشرية واملادية واملالية حتقيق اهدافها وقدرهتا على البقاء والنمو، كما ميكن القول أبنه أيضا ختصيص مناسب للموارد ال
 واملعلوماتية بوجود إدارة فاعلة متمكنة من وضع االسرتاتيجيات بشكل واضح ومعروف للجميع. 

تركز دراستنا على دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يف القطاع اخلدمي بشكل عام البعد التطبيقي:  -
ل يف اجلانب التطبيقي على دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيري ويف مؤسسات تسيري املوانئ بشكل خاص، ونعم

املوانئ البحرية اجلزائرية، من حيث اعتماد اإلدارة اإللكرتونية وتطوير األداء التنظيمي وتعزيز قدرهتا التنافسية يف ظل 
 احمليط املتغري.

 الّتايل:حول انطالقا ممّا سبق تتمحور مشكلة الدراسة    
بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، يف إلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي ادور  ام

 سكيكدة، جباية(؟
فرعية تساهم يف دراسة خمتلف جوانبها واإلملام بتفاصيلها، هذه  سئلةأيقودان الّسؤال الرّئيسي للّدراسة إىل طرح    

 حوهلا البحث يف جزئيه الّنظري والّتطبيقي على الّنحو الّتايل: سيتمحور ألسئلةا
 ما مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؟ -أ

 )عنابة، سكيكدة، جباية(؟ما مستوى األداء التنظيمي احملقق يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية  -ب
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لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير الرحبية يف بعض  (a≤0.05)هل هناك دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -ج
 مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؟

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير احلصة السوقية يف  (a≤0.05)هل هناك دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -د
 بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؟

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير الرضا الوظيفي يف  (a≤0.05)هل هناك دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -ه
 ائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؟بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلز 

التنظيمي  االلتزاملإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  (a≤0.05)هل هناك دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -و
 يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؟

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير اإلبداع والتجديد  (a≤0.05)هل هناك دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -ز
 يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؟

إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من  (a≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -ح
التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى اإلدارة اإللكرتونية واألداء 

 للمتغريات الشخصية )اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املستوى الوظيفي، اخلربة(؟

 فرضيات الّدراسة -2
 الرئيسي للّدراسة، نضع الفرضية الرئيسية الّتالية: لسؤالا حماولة مّنا لإلجابة عن   

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية ال يوجد دور 
 )عنابة، سكيكدة، جباية(

  يتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:   
ضعيف لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ "هناك مستوى  الفرعية األوىل:الفرضية  -أ

 البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية("
"هناك مستوى ضعيف لألداء التنظيمي احملقق يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ  الفرضية الفرعية الثانية: -ب

 دة، جباية("البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيك
لإلدارة اإللكرتونية  (a≤0.05)"ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الثالثة: -ج

 يف تطوير الرحبية ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية("
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لإلدارة اإللكرتونية يف  (a≤0.05)"ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الرابعة: -د
 تطوير احلصة السوقية ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية("

لإلدارة اإللكرتونية  (a≤0.05)"ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية اخلامسة:  -ه
 يف تطوير الرضا الوظيفي ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية("

لإلدارة اإللكرتونية  (a≤0.05)"ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية السادسة: -و
 التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(" االلتزاميف تطوير 

لإلدارة اإللكرتونية يف  (a≤0.05)"ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية السابعة: -ز
 تطوير اإلبداع والتجديد ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية )عنابة، سكيكدة، جباية("

إلجاابت أفراد  (a≤0.05)"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية الثامنة: -ح
ء التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألدا

)عنابة، سكيكدة، جباية( حمل الدراسة تعزى للمتغريات الشخصية )اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املستوى 
 الوظيفي، اخلربة("

 أمّهية الّدراسة -3
 :يفتنبع أمهية البحث من الدور الذي تلعبه اإلدارة اإللكرتونية    
حداث تغيريات شكلية يف أساليب تقدمي املعامالت واخلدمات واملنافع العامة للزابئن، بل إعادة آلية وهندسة إ -

 ؛وهيكلة األنشطة والعمليات واإلجراءات االدارية ذاهتا لتطوير األداء التنظيمي وحتقيق أهداف املؤسسة
والدراسات التطبيقية خاصة يف أدبيات اإلدارة  موضوع اإلدارة اإللكرتونية موضوع حديث ويتميز بندرة البحوث -

خاصة مع التحول  ،العربية والفكر اإلداري، فهي توجه يساعد يف تطوير أداء املؤسسة وتعزيز من قدرهتا التنافسية
 ، لتفادي صدمات املنافسة الشديدة؛السريع

ي، وهذا األخري يعترب من القطاعات تعترب الدراسة ذات أمهية ابلغة يف القطاع الذي ندرسه وهو القطاع اخلدم -
بوابة  امؤسسات تسيري املوانئ ابعتباره ،املهمة للنهوض ابقتصاد أي بلد، ومن املؤسسات اليت تنتمي للقطاع اخلدمي

والتكنولوجيا هبدف البقاء والدميومة  . كما أن هلذا القطاع حاجة ماسة يف تفعيل الرقمنةعبور للدولة حنو العامل اخلارجي
 ؛يف السوق العاملي

فيما خيص دور  عرض دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية،يف تكمن أمهية الدراسة  -
ارها هتدف إىل ابعتبابجلزائر تعترب رائدة البحرية تسيري املوانئ  اتالتنظيمي، فمؤسس ءاإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األدا
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اإلدارة تطبيق وعليه فالتجربة اجلزائرية فيما خيص  حتقيق اجلودة وتقدمي خدمات مبواصفات عاملية لزابئنها وعمالئها.
 أهنا تستحوذ علىخاصة الطريق الصحيح، وحتقيق التميز والتحسني املستمر،  يف وضعها اإللكرتونية، سيضمن

 .كنولوجيمن اجلانب الت إمكانيات معتربة

 أهداف الّدراسة   -4
 حناول من خالل هذه الّدراسة، حتقيق مجلة من األهداف أمّهها:    
موضوع اإلدارة اإللكرتونية كفلسفة جديدة وأسلوب إداري حديث تعتمد عليه املؤسسات على تسليط الضوء  -

 التنظيمي ابملؤسسات؛عوضا عن اإلدارة التقليدية ابعتبارها أيضا مدخل من مداخل حتسني األداء 
 واالسرتاتيجياتإبراز خمتلف املفاهيم املتعلقة ابإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي، والكشف عن خمتلف األساليب  -

 اليت تؤدي ابملؤسسات إىل االنتقال من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية هبدف تطوير األداء التنظيمي؛
إلدارة من اإلدارة التقليدية إىل ااسرتاتيجية االنتقال فيما خيص تطبيق التطرق إىل الصعوابت اليت تواجه املؤسسات  -

 ؛واعتمادها كنهج جديداإللكرتونية 
 معرفة خمتلف املؤشرات ومداخل التطوير املعتمدة يف قياس األداء التنظيمي ابملؤسسات االقتصادية؛ -
تسيري املوانئ البحرية اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي يف بعض مؤسسات  منكال طبيق  تالوقوف على مستوى  -

 ؛اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(
ابإلدارة  )عنابة، سكيكدة، جباية( مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائريةبعض الوقوف على مستوى وعي  -

 ا التنظيمي؛اإللكرتونية ومدى اعتمادها يف تطوير أدائهم
بعض الوقوف على معرفة مدى تطبيق اسرتاتيجية االنتقال من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية يف  -

 مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؛
تطوير األداء التنظيمي ببعض اختبار منوذج الدراسة القائم على فرضية أن هناك دور لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  -

 مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(؛
التعرف إذا كانت هناك فروق يف إجاابت أفراد عينة الدراسة حول تطبيق كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء  -

بة، سكيكدة، جباية( تعزى للمتغريات التنظيمي احملقق يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنا
 الشخصية؛
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بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية أهم األساليب اليت تؤدي إىل تطوير اإلدارة واألداء يف  حماولة عرض وتقدمي -
والشبكات، وحماولة االستفادة من جتارب  تصالإلاابالعتماد على نظام معلومات  اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(،

 عاملية رائدة فيما خيص اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات املينائية لتطوير األداء التنظيمي.
 

 منهج الّدراسة  -5
من  مانب النظري والتطبيقي، كوهنيف كال من اجلاالّتحليلي واملنهج سنعتمد يف هذا البحث على املنهج الوصفي       

انطالقا من مجع وحتليل املادة العلمية  املساعدة على حتليل الظواهر وحل مشكالت البحث بطريقة شاملة، جاملناه
، ألحدث املراجع )املراجع املتوفرة بشبكة األنرتنت( الشبكيسح املو  )أي الكتب املوجودة ابملكتبات(، ابملسح املكتيب

توفري بياانت مفصلة عن الواقع الفعلي لو بغرض حتليل واستنباط املفاهيم واألسس املكونة لإلطار النظري للدراسة. 
 ملوضوع الدراسة. 

سيتم إجراء دراسة ميدانية بغرض مجع املعلومات والبياانت والتقارير عن من أجل الوقوف على اجلانب امليداين،    
ا من االعتماد على أدوات: انطالق. بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(

، يف عّينة الّدراسة واألداء التنظيمي احملقق اعتماد اإلدارة اإللكرتونية قيس مدىة تحمّكم ابستمارةواالستعانة املالحظة، 
تسيري ببعض مؤسسات واليت ستكون  ،تطوير األداء التنظيميوكذا إبراز الدور الذي تلعبه اإلدارة اإللكرتونية يف 

برانمج على  لومات للوصول إىل نتائجها اعتمادسنقوم بتحليل املع)عنابة، سكيكدة، جباية(.  اجلزائرية البحرية ملوانئا
 من خالل وضع النماذج واستخدام مقاييس إحصائية مناسبة لذلك. ،SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 

 دوافع اختيار موضوع الدراسة -6
مربرات اختيار املوضوع انطالقا من االهتمام الشخصي مبوضوع اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي وتطوير  تتلخص  

. كما ينبع مربر اختيار املوضوع من وإصالح اإلدارة واخلدمات املقدمة ابعتبارها متثل مرتكز النهوض جبودة اخلدمات
 موهو ما يفتح أما االقيمة العلمية لكال من موضوع اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي، واألحباث اليت تعين هب

 اولة إثراء املوضوع يف جوانبه النظرية والتطبيقية. حملمن االجتهاد  الباحثني مزيد
تمّثل يف حداثة اسرتاتيجية االنتقال إىل اإلدارة اإللكرتونية خاصة يف اجلزائر والبلدان أّما عن الّدوافع املوضوعية، فت   

العربية، وكذلك قّلة الّدراسات اليت تربط بني اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي بشكل عام ومؤسسات تسيري املوانئ 
نافسية وتعزيز القدرة التنافسية انطالقا من اإلدارة بشكل خاص، ابعتبار معظم الّدراسات ترّكز على اكتساب امليزة الت

  اإللكرتونية.
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 حدود الدراسة -7
 الدراسة يف اجلوانب التالية: ددو حتتمثل    
إبراز الدور الذي تلعبه اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي بشكل احلدود املوضوعية: مشلت هذه الدراسة  -

مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( بشكل خاص، مع  عام، وعلى مستوى بعض
 التطرق ملختلف األساليب واملؤشرات اليت حتقق ذلك.

تشمل الدراسة اإلطارات البشرية املوجودة ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، احلدود البشرية:  -
 م توزيع استمارات على عينة من اإلطارات املوجودة ابملؤسسات حمل الدراسة.سكيكدة، جباية(، حيث سيت

 8102إىل غاية شهر أكتوبر  8102احلدود الزمانية: ستتم الدراسة امليدانية خالل الفرتة املمتدة من شهر مارس  -

 وذلك بفرتات متقطعة.
مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية، وسيتم احلدود املكانية: سيتم إجراء الدراسة امليدانية على مستوى بعض  -

 اختيار ثالث مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية وهي: عنابة، سكيكدة، جباية.

 وجج الدراسةمن -8
وبعد استشارة أساتذة وخمتصني، متكنا من وضع منوذج للدراسة حيتوي على متغريين:  ،موضوع الدراسةنطالقا من إ   

األول املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية"، والثاين املتغري التابع "األداء التنظيمي". الشكل املوايل يوضح منوذج الدراسة 
 مبختلف أبعاده ومتغرياته:

 (: "منوجج الدراسة"1الشكل رقم )
 

                                                 
 

 تطوير                                                
 
 
 
 

 من إعداد الطالبة. املصدر:

 املتغري التابع

 األداء التنظيمي
 املتغري املستقل

 

 الرحبية اإلدارة اإللكرتونية
 احلصة السوقية
 الرضا الوظيفي

التنظيمي االلتزام  
 املتغريات الشخصية اإلبداع والتجديد
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مشل النموذج متغريين رئيسني: املتغري املستقل واملتغري التابع، ابإلضافة إىل املتغريات الشخصية، حيث يتكون املتغري    
صر م هذا األخري إىل مخس عناتمثل يف األداء التنظيمي. وينقسيفاملستقل من اإلدارة اإللكرتونية، أما املتغري التابع 

له، وهي: الرحبية، احلصة السوقية، الرضا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، اإلبداع والتجديد. كما تتمثل املتغريات  ةمكون
ين يتمثل يف دور املتغري الربط بني املتغري فالشخصية يف: اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، املستوى الوظيفي، اخلربة. 

 تطوير املتغري التابع "األداء التنظيمي".يف املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" 

 الدراسات السابقة -9
لقد انلت الدراسات السابقة جانبا معتربا فيما يتعلق ابإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي سواء يف جانبهما النظري    

كوهنا مل تتناول نفس املتغريين  ،اهل شاهبةاسات املن هناك عدد قليل من الدر ، تبني لنا أأو التطبيقي. وبعد البحث
 تناولت الدراسات أغلب ألن وذلك ،اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمياعتماد اإلدارة  مدى بشكل تفصيلي أي

كما وجدان الكثري   .وهذا ما جيعل حبثنا خمتلف األداء التنظيمي موضوع أو مستقل، بشكل اإلدارة اإللكرتونية موضوع
ؤسسات مل اخلدمي الاجمليف البحث  ولعل راسات اليت تبحث يف دور اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات والتعليم،من الد

مقسمة إىل دراسات  الّدراسات دراستنا عن سابقاهتا. نذكر هنا بعض ما مييز البحرية اجلزائرية هو أهم تسيري املوانئ
 :يف هذا اجملال وطنية، دراسات عربية، ودراسات أجنبية متخصصة

 يلي: ما هذه الدراسات ضمتالدراسات الوطنية:  -أ
(، حتت عنوان: "احلكومة اإللكرتونية كاسرتاتيجية إلعادة صياغة دور 2009دراسة )عبده نعمان الشريف،  -

هتدف هذه الدراسة إىل : 1"-حالة حول جملس التعاون اخلليجي–الدولة ووظائف مؤسساهتا الواقع والتحدايت 
الوقوف على دور احلكومة اإللكرتونية كاسرتاتيجية دراسة مشروع احلكومة اإللكرتونية، وبيان املفهوم العام هلا، مع 

دور الدولة ووظائف مؤسساهتا وهيئاهتا وهياكلها، ودراسة أتثري األعمال  جديدة تساعد على إعادة النظر يف
عرض حالة دول جملس  لتمش ، فقداإللكرتونية على األعمال التقليدية للنظام اإلداري للدولة. أما الدراسة التطبيقية

لتعاون اخلليجي، للوصول إىل صورة ملا ستحدثه عملية تطبيق احلكومة اإللكرتونية من تغيريات. متثلت نتائج الدراسة ا
يف أن احلكومة اإللكرتونية تصلح ألن تكون اسرتاتيجية متكاملة للتغيري، تعمل على إعادة صياغة دور الدولة 

ب على التحدايت اليت تواجه تطبيق احلكومة اإللكرتونية ووظائف مؤسساهتا بشكل فاعل، كما أنه من السهل التغل
 يف خمتلف الدول بشكل عام، ويف دول جملس التعاون اخلليجي بشكل خاص يف احلاضر واملستقبل.

                                                           
 ،-حالة جملس التعاون اخلليجي– تالواقع والتحداياحلكومة اإللكرتونية كاسرتاتيجية إلعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساهتا _ عبده نعمان الشريف، 1

 .8112-8112أطروحة دكتوراه علوم، ختصص: إدارة األعمال، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
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(، حتت عنوان: "دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير أداء مؤسسات التعليم العايل 2017دراسة )عماري مسري،  -
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى مسامهة تطبيقات اإلدارة : 1"-اجلامعات اجلزائريةدراسة حالة جمموعة من –

اإللكرتونية أببعادها الثالثة يف تطوير أداء مؤسسات التعليم العايل، مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وقد عمل 
ة مع بعض أفراد عينة الدراسة، الباحث على مجع البياانت اخلاصة واملعلومات من خالل االستعانة أبسلوب املقابل

على جل عمداء الكليات ورؤساء األقسام العلمية ومساعديهم ابجلامعات اجلزائرية حمل  استبيانابإلضافة إىل توزيع 
توصلت الدراسة إىل جمموعة  .448استبيان، ومت اسرتداد  304فرد، مت توزيع ما يقارب  (268)الدراسة البالغ عددهم 

نفس  كذلكأن هناك مستوى متوسط لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابجلامعات اجلزائرية حمل الدراسة،  أمهها  ؛من النتائج
فقد أظهرت النتائج أن هناك  ،ابلنسبة ملستوى أداء اجلامعات اجلزائرية مستوى متوسط، ابإلضافة إىل هذاأيضا األمر 

إللكرتونية أببعادها الثالثة يف تطوير أداء اجلامعات اجلزائرية عالقة ذات داللة إحصائية تربز مسامهة تطبيقات اإلدارة ا
 حمل الدراسة.

دراسة حالة –(، حتت عنوان: "دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني تسيري املؤسسة 2017دراسة )رمحاين سناء،  -
حتسني تسيري  هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة اإللكرتونية يف: 2"-مؤسسة كوندور برج بوعريريج

اإلدارة العام لإلدارة اإللكرتونية وتسيري املؤسسة يف ظلها، وكذا إىل املؤسسة، حبيث مت التعرض يف اجلانب النظري 
اإللكرتونية للمؤسسة، أجريت الدراسة امليدانية على مستوى مؤسسة إنتاج األجهزة الكهرومنزلية واإللكرتونية الوظائف 

استبيان. وقد توصلت الدراسة إىل  أسلوب املالحظة واملقابلة، وتوزيععلى مجع البياانت و  بربج بوعريريج. مت االعتماد
ن هناك مستوى أعلى فيما لكرتونية يف مؤسسة كوندور، كما أن هناك مستوى مقبول من توافر عناصر اإلدارة اإلأ

العنصر البشري. كما تبني أن اإلدارة اإللكرتونية سامهت يف حتسني تسيري مؤسسة   خيص توفر العنصر التقين من
وقد كانت درجة مسامهة العنصر ن الرقابة كانت أكثر وظيفة سامهت اإلدارة اإللكرتونية يف حتسينها. أيث كوندور، حب

 البشري يف حتسني تسيري املؤسسة أكرب من مسامهة العنصر التقين.
(، حتت عنوان: "دور تطبيق اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف تنافسية 2017ة، دراسة )فرخة ليند -

هدفت الدراسة إىل اختبار دور تطبيق اإلدارة : 3"-دراسة حالة الشركة اإلفريقية للزجاج جيجل–املؤسسات 

                                                           
، أطروحة دكتوراه علوم، ختصص علوم -دراسة حالة جمموعة من اجلامعات اجلزائرية–دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير أداء مؤسسات التعليم العايل عماري مسري، _ 1

 .8108-8106التسيري، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم بوضياف، املسيلة، 
أطروحة دكتوراه يف العلوم، ختصص علوم التسيري،  ،-ة حالة مؤسسة كوندور برج بوعريريجدراس–دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني تسيري املؤسسة _ رمحاين سناء، 2

 .8108-8106قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
، أطروحة دكتوراه علوم، دراسة حالة الشركة اإلفريقية للزجاج جيجل–ؤسسات دور تطبيق اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف تنافسية امل_ فرخة ليندة، 3

 .8108-8106ختصص: تسيري املوارد البشرية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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اإللكرتونية للموارد البشرية واملتمثلة اإللكرتونية للموارد البشرية يف تنافسية املؤسسات، حيث مت حتديد أبعاد لإلدارة 
يف: التوظيف اإللكرتوين، التسجيل اإللكرتوين للحضور واالنصراف، إدارة األداء إلكرتونيا، نظام املرتبات اإللكرتوين 
والتدريب اإللكرتوين، بينما قسمت تنافسية املؤسسات إىل مخسة أبعاد هي: اإلبداع، اجلودة، التكلفة، احلصة السوقية 

، كما مت استخدام برانمج على املوظفني استبيان 022ما يقارب  مت توزيع ،والرحبية. أما اجلانب امليداين للدراسة
التحليل اإلحصائي واختبار مدى صحة الفرضيات املوضوعة. توصلت النتائج امليدانية إىل أن الشركة اإلفريقية للزجاج 

بق أبعادها بنفس األمهية. كما أن لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية متلك إدارة إلكرتونية للموارد البشرية لكنها ال تط
 دور إجيايب يف تنافسية الشركة.

–(، حتت عنوان: "أثر ممارسات إدارة اجلودة الشاملة على األداء التنظيمي 2018-2017دراسة )غويت دمحم،  -
تعرف على واقع ممارسات إدارة اجلودة : هتدف هذه الدراسة إىل ال1"-دراسة حالة شركات االتصال اجلزائرية

على األداء  ،التعرف كذلك  الشاملة يف املؤسسات اخلدماتية لشركات االتصال يف اجلزائر من وجهة نظر العاملني هبا،
التنظيمي املعتمد لدى شركات االتصال اجلزائرية من وجهة العاملني هبا، مع إبراز العالقة بني ممارسات إدارة اجلودة 

 ،نب امليدايناالشاملة كمتغري خارجي ومستوى تقييم األداء التنظيمي كمتغري داخلي يف املؤسسات املبحوثة. أما اجل
غري صاحلة،  08استبانة منها  031موظفي شركات االتصال اجلزائرية، مجع منها استبانة على  811فقد مت توزيع 

وهي نسبة مقبولة. توصلت الدراسة إىل أن هناك  %63صاحلة للتحليل بنسبة معاينة استبانة  082وابلتايل مت حتليل 
بوجود أداء االبتكار كمتغري  عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني ممارسات إدارة اجلودة الشاملة واألداء التنظيمي

 وسيط كلي.
 

 جتلت يف:وقد  الدراسات العربية: -ب
(، حتت عنوان: "أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على األداء التنظيمي 2010دراسة )عبد الوهاب اللوزي،  -

للموارد البشرية وهي  عناصر : هدفت هذه الدراسة إلبراز العالقة بني ممارسة سبعة2لقطاع املصارف األردين"
التدريب والتطوير، خطط املكافآت والدفعة الطارئة، تقييم األداء، التوظيف واالختيار، مدى مشاركة املوظفني 
ومتكينهم، األمن الوظيفي، واملشاركة يف املعلومات، وبني األداء التنظيمي ممثال حماور ستة: الفعالية، الكفاءة، الرضا، 

 لبشرية كمتغريات وسيطيةات املوارد اتطور. كما حاولت الدراسة اختبار دور ما يعرف مبخرجاجلودة، االبتكار، وال

                                                           
، ختصص: الطرق الكمية LMDرسالة دكتوراه  ،-دراسة حالة شركات االتصال اجلزائرية–التنظيمي  أثر ممارسات إدارة اجلودة الشاملة على األداء_ غويت دمحم، 1

 .8102-8108للتسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحة دكتوراه، قسم إدارة األعمال، كلية العلوم املالية التنظيمي لقطاع املصارف األردين، أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على األداء _ اللوزي عبد الوهاب2

 .8101واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن، 
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وزعت عليهم  801خذ عينة أسلوب االحندار اخلطي املتعدد، وأللعالقة بني املمارسات واألداء التنظيمي. مت استخدام 
على  رد البشرية أتثريا إجيابيا مباشرت إدارة املواأن ملمارسا سةصارف األردنية. أفرزت الدرااستبانة، من جمموعة من امل

األداء التنظيمي، يف حني مل تثبت العالقة املباشرة لكل من خطط التعويضات واملكافآت وتقييم األداء والتوظيف 
 واالختيار، وهذا يعكس من خالل تطبيقها من قبل املصارف.

"أثر التوجه الرايدي وتبين األعمال اإللكرتونية على (، حتت عنوان: 2011دراسة )السعدي أمني خليل أمني،  -
: هدفت الدراسة إىل حتليل أثر التوجه الرايدي وتبين األعمال اإللكرتونية على 1أداء املصارف العاملة يف األردن"

ة يف تلك أداء املصارف العاملة يف األردن، وأيضا التعرف على العالقة بني التوجه الرايدي وتبين األعمال اإللكرتوني
 031، مت أخذ عينة من هذه األخرية قدرت بــ مؤسسة 84بلغ عدد املؤسسات حمل الدراسة )املصارف( املصارف. 

. spssمت استخدام برانمج التحليل اإلحصائي ، كما مديري اإلدارات العليا ومديري الفروع يف املصارف املبحوثة
عالقة ارتباطية إجيابية متوسطة القوى بني التوجه الرايدي أببعاده  توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها أن وجود

يت للمصارف الثالث وتبين األعمال اإللكرتونية ببعديه، كما أن لتبين األعمال اإللكرتونية قدرة على تفسري األداء الذا
وأن لذلك التوجه القدرة على ن املصارف العاملة يف األردن متلك توجها رايداي وبدرجة مرتفعة العاملة يف األردن، وأ

 تفسري األداء املوضوعي واألداء الذايت لتلك املصارف.
(، حتت عنوان: "عوامل النجاح احلرجة لألعمال اإللكرتونية وأثرها يف 2012فادي حامد دمحم القضاة، دراسة ) -

اإللكرتونية وأثرها يف حتسني هدفت الدراسة إىل حتديد عوامل النجاح ألعمال : 2حتسني التنافسية للمصارف"
التنافسية للمصارف، من خالل دراسة حتليلية وتطبيقية لعدد من املصارف األردنية، وحتليل مدى تطبيق املصارف 
لألعمال اإللكرتونية يف أعماهلا ومستوى االهتمام بعوامل النجاح لألعمال اإللكرتونية يف القطاع املصريف. يف اجلانب 

مديرا، مت استخدام األساليب االحصائية لتحليل  820 ـ:مصرفا، وقدرت العينة ب 06كيز على مت الرت  ،امليداين
أن هناك دور لعوامل  اسة إىل جمموعة من النتائج أمهها؛استجاابت عينة الدراسة واختبار الفرضيات. خلصت الدر 

ف مكون أساسي من مكوانت النجاح احلرجة لألعمال اإللكرتونية يف حتسني التنافسية للمصارف، وأن املصار 
االقتصاد األردين وهلا دور يف تطبيق العوامل من خالل اعتماد اسرتاتيجيات لألعمال اإللكرتونية، وتوفري البنية 
األساسية لتكنولوجيا املعلومات ودعم اإلدارة العليا. كما أوضحت الدراسة أن هناك أثر إجيايب لكل من متغري دعم 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، قسم اإلدارة وإدارة األعمال، كلية األردنأثر التوجه الرايدي وتبين األعمال اإللكرتونية على أداء املصارف العاملة يف _ السعدي أمني خليل أمني، 1

 .8100األعمال، جامعة عمان العربية، األردن، 
أطروحة دكتوراه، قسم اإلدارة وإدارة األعمال، كلية  عوامل النجاح احلرجة ألعمال اإللكرتونية وأثرها يف حتسني التنافسية للمصارف،_ فادي حامد دمحم القضاة، 2

 .8108األعمال، جامعة عمان العربية، األردن، 
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الت احلكومية لقطاع العمال اإللكرتونية وضغوط املنافسني، واجلدارات للموظفني والرتكيز على اإلدارة العليا، والتسهي
 العمالء على تنشيط دور البحث والتطوير.

(، حتت عنوان: "أثر تطبيق وظائف اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز 2012محد فتحي دمحم احليت، أدراسة ) -
التعرف على أثر تطبيق وظائف اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز فاعلية : هدفت الدراسة إىل 1فاعلية البنوك وكفاءهتا"

 بنكا، مت 81وكفاءة البنوك العاملة يف األردن، مت اختيار البنوك العاملة يف األردن إلجراء الدراسة عليها والبالغ عددها 
املديرين ورؤساء األقسام يف هذه البنوك. ويف هذا أما وحدة املعاينة فتمثلت يف  أخد هذه البنوك كمجتمع للدراسة،

استبيان على موظفون يشتغلون مواقع وظيفية يف اإلدارة العليا والوسطى يف البنوك حمل  486مت توزيع  ،السياق
فاعلية الدراسة. توصلت الدراسة إىل أنه يوجد أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق وظائف اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز 

كما أن اجتاهات عينة الدراسة حنو وظائف اإلدارة اإللكرتونية كانت اجيابية، وكانت درجة   بنوك العاملة يف األردن.ال
تطبيق مجيع أبعادها مرتفعة يف البنوك العاملة يف األردن. كما أن اجتاهات عينة الدراسة جاءت اجيابية حنو كفاءة 

 يما خيص األبعاد.وفاعلية البنوك وتراوحت بني مرتفعة ومتوسطة ف
(، حتت عنوان: "مدى توافر املرونة التنظيمية وأثرها يف األداء التنظيمي: 2014طارق دمحم العمرييني، دراسة ) -

: هدفت الدراسة إىل التعرف على 2دراسة ميدانية يف شركات اهلواتف املتنقلة العاملة يف اململكة األردنية اهلامشية"
العاملة يف اململكة األردنية  النقالةمدى توافر املرونة التنظيمية وأثرها يف األداء التنظيمي على مستوى شركات اهلواتف 

مدير،  081اهلامشية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم وتطوير استبانة لغرض مجع البياانت، بلغ عدد عينة الدراسة 
م برانمج احلزمة اإلحصائية للتحليل واختبار الفرضيات. توصلت الدراسة إىل أن هناك درجة مرتفعة لكل من واستخد

كما ان هناك أتثري للمتغريات الفرعية املتعلقة املرونة التنظيمية واألداء التنظيمي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة،  
 ركات اهلواتف املتنقلة العاملة يف اململكة األردنية اهلامشية.أببعاد املرونة التنظيمية على األداء التنظيمي لش

 متثلت يف:الدراسات األجنبية:  -ج
 3:(، حتت عنوان: "حنو التحقق من بناء األداء التنظيمي"Emilio Boulianne ،Novembre 2000دراسة ) -

هدفت الدراسة إىل تلبية التوقعات اليت عرب عنها العديد من الباحثني حول أمهية دمج مؤشرات املالية والغري مالية 

                                                           
أطروحة دكتوراه، قسم اإلدارة وإدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة  أثر تطبيق وظائف اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز فاعلية البنوك وكفاءهتا،_ أمحد فتحي دمحم احليت، 1

 .8108عمان الدولية، األردن، 
، قسم امشيةمدى توافر املرونة التنظيمية وأثرها يف األداء التنظيمي: دراسة ميدانية يف شركات اهلواتف املتنقلة العاملة يف اململكة األردنية اهل_ طارق دمحم العمرييني، 2

 .8103دارة العامة، كلية إدارة األعمال، جامعة مؤتة، األردن، اإل
3
_ Emilio Boulianne, Vers une validation du construit performance organisationnelle, Thèse Philosophiae 

Doctor P.H.D, En administration, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Canada, Novembre 2000. 
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لقياس األداء، كما هتدف إىل حتسني فهم بناء األداء التنظيمي بشكل يسهم يف تطوير إطار نظري لألداء حنو بناء 
التنظيمي من خالل صحة احملتوى، وحتليل العوامل، فسمحت له هذا النموذج. كما قام الباحث بفحص بناء األداء 

هذه اخلطوة من استكشاف اجلوانب املختلفة لبناء األداء، وحتديد املؤشرات الصحيحة، مع دمج املؤشرات التشغيلية 
التساؤالت  نوحدات جتارية بكندا، لإلجابة ع 2يف اإلطار النظري. ويف اجلانب امليداين مت إجراء دراسة استقصائية لـ 

املوضوعة. توصلت الدراسة إىل أن هناك نتائج إجيابية فيما خيص معايري األداء املستخدمة، ورضا اجلهات املاحنة، 
. أما ابلنسبة لبعض املعايري املدروسة كاالبتكار واملعايري األخالقية وتطوير املوظفني كانت أيضا جودة اخلدمات املقدمة

ات اليت لديها نطاق معلومات يتوافق مع اسرتاتيجيتها تعمل بشكل أفضل من الشركات الشرك كذلكالنتائج خمتلطة.  
 اليت ال تتطابق معلوماهتا مع اسرتاتيجياهتا.

حتت عنوان: "أتثري التجارة اإللكرتونية على قيمة األعمال يف املؤسسات (، Mairaj Salim ،2002دراسة ) -
تنتمي هذه الدراسة إىل علوم إدارة األعمال يف إطار دكتوراه يف جامعة اهلند، وتتناول أتثري التجارة  :1اخلدمية"

اإللكرتونية على قيمة األعمال يف املنظمات اخلدمية، حيث تعتمد الدراسة على القطاع اخلدمي من جهة والدراسات 
الذي يساعد يف سري األعمال اإللكرتونية. فالباحث أشار املالية والتأمني والرتفيه والربامج اخلاصة بنظام االتصاالت 

إىل أن التجارة اإللكرتونية تعتمد على مجيع املعامالت اليت تنطوي على نقل املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا 
 أو اخلدمات عن طريق الشبكات تهبدف تطوير املنتجات واخلدمات املقدمة، وأيضا إبراز طريقة دفع هته املنتجا

اإللكرتونية. أعترب الباحث أن أهم عامل مساعد للنهوض ابلتجارة اإللكرتونية هو الشبكة العنكبوتية اليت تسهل كافة 
إىل أي مدى ميكن أن حتقق التجارة اإللكرتونية قيمة  املعامالت املالية والغري مالية، وكان التساؤل الرئيسي للدراسة:

حث أن التجارة اإللكرتونية يف اآلونة األخرية تقوم على استخدام مناذج وافرتض البا .مضافة للمنظمات اخلدمية؟
تكنولوجية لتغيري الطرق اليت تصور املنتجات وتساهم يف تسويقها، واعترب أن ثورة املعلومات تعد مصدر رئيسي لتعزيز 

قدرات املنتج وإضافة مناذج  قيمة األعمال وفتح قنوات توزيع جديدة وحتسني صورة املنتج والعالمة التجارية مع جتديد
 أعمال جديدة. وخلصت هذه الّدراسة إىل مجلة من النتائج أمّهها:

 أن العمالء لديهم أتثري كبري على الربامج اليت تعتمد عليها التجارة اإللكرتونية واملنافع اليت تقدمها هلم؛ -
 مجيع املنتجات اليت تقدمها املنظمات تعزز ابستخدام التجارة اإللكرتونية؛ أن -
أتثر التجارة اإللكرتونية على قيمة األعمال من خالل نسبة اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات سنواي ونسبة  -

 اإلنفاق على التجارة اإللكرتونية.
                                                           

1
_ Mairaj Salim, The impact of e-commerce on business value in service organisation, Thesis of doctorat in 

philosophie, In buisness administration,Departement of business administration, Faculty of management and 

research, Aligarh Muslim University, Aligarh India, 2002. 
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حتت عنوان: "مسامهة بطاقة األداء املتوازن يف حتسني أداء (، Francois-Xavier Mayegle ،8002دراسة ) -
: هدفت الدراسة إىل إجياد حلول ملشاكل اإلدارة 1حاالت من دولة الكامريون" 00أعمال املؤسسات: دراسة لـ 

 ءاالسرتاتيجية للشركات الكامريونية، ومن بني احللول اخلاصة بتحسني األداء هي بطاقة األداء املتوازن. مت إجرا
للتعرف ، 8110إىل  0228شركة من  08قدرت خبمس سنوات لدراسة حالة  الدراسة على مستوى مرحلتني، األوىل

ثانية من الدراسة امليدانية على دراسة الرحلة امل. كما ركزت ذه الشركاتهعلى الضوابط اإلدارية املعمول هبا داخل 
خرى صغرية ومتوسطة احلجم، ة منها شركات كبرية احلجم، والثالثة األست شركات كامريونية مملوكة لألغلبية، ثالث

من انحية األداء والتقييم )ابستخدام كل من املؤشرات املالية  8113إىل أواخر  8118على مدى ثالث سنوات من 
ملاضية(. شركة املدروسة يف املرحلة األوىل )اخلمس سنوات ا 08وغري املالية(. تعد هذه الست شركات هي من بني 

خلصت الدراسة إىل نتيجة رئيسية مفادها أن معدالت النمو مت تطويرها من خالل اعتماد الشركات على بطاقة األداء 
املتوازن اليت ساعدت يف حتسني األداء ورفع كفاءة اإلدارة، كون هذه البطاقة تسمح بضمان النمو املستدام وحىت 

 البلدان املتخلفة. التنمية مع مرور الوقت يف كل البلدان حىت
، (TIC)"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (، حتت عنوان: Abdelkader Ben El Maati ،8002دراسة )  -

هتدف هذه الدراسة إىل توضيح : 2اتفياللت يف املغرب"-وعوامل التنمية البشرية: دراسة حالة منطقة مكناس
ما يكفي من الدخل  وفرتأن  اوظائف يف املغرب، اليت من شأهنمسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خلق 

دراسة مدى أتثري هذه األخرية على اجلوانب  أن ومتكني املواطنني من التواصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما
فيه، املعيشية، حبيث ضمان معيشة أفصل  من انحية السكن والضمان االجتماعية النقل والوصول إىل درجات الرت 

اتفياللت يف املغرب، حيث مت أخذ عينة -مكناس اء دراسة ميدانية على مستوى منطقةمت إجر جبانب توفري األموال. 
مت توزيع استبيان هبدف االجابة على فرد يشتغلون يف شركات )حمالت، مقاهي أنرتنت، مراكز، إدارة عامة(،  842

 ملعلومات واالتصاالت على مستويني؛أتثري تكنولوجيا ا أن إىل لفرضيات. توصلت الدراسةالتساؤل الرئيسي واختبار ا
مستوى اقتصادي أي أن العديد من أفراد العينة ليس ليدهم متكني يف استخدامها وأن هناك تسلسل هرمي للوظائف 

من  ال يتناسب مع التأهيل والشهادات، أما على املستوى االجتماعي، فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جعلت

                                                           
1
_ Francois-Xavier Mayegle, La contribution du tableau de bord prospectif à l’amélioration des performances 

des entreprise: Une étude à partir de 06 cas au Cameron, Thèse de Doctorat d’Etat En Science de Gestion, 

Spécialité: Comptabilité et Fianance, Departement de Gestion, Faculté des sciences economique et de gestion, 

Université de Yaounde II-SOA, Republique du Cameroun, Mars 2008. 
2
_ Abdelkader Ben El Maati, Les Technologies de l’information et de la communication (TIC), facteurs de 

développement humain: cas de la région Méknès-Tafilalet au Maroc, Thèse de Doctorat, En sciences de 

l’information et de la communication, Ecole Doctorale: « Connaissance, Langage, Modélisation », Institut: Sciences 

de l’information et de la communication, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Paris, 2013. 
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اخلدمات اليت تقدمها )اهلاتف، االتصال ابألنرتنت، االطالع على األحداث الرايضية والسياسية، الشبكات 
االجتماعية، الصراف اآليل، خدمات اإلدارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية...( أهنا ترضي املستخدم. إال أن هناك 

فيض الدخل، اجلرائم اإللكرتونية، وما إىل ذلك(، وعلى البيئة آاثر سلبية هلا على اجملتمع )من فقدان الوظائف، خت
 أيضا. 

 بيان االستفادة من الدراسات السابقة -د

عام، سواء كان تعد الدراسات السابقة إحدى املصادر اليت يتم اللجوء لالستعانة هبا لكتابة البحث العلمي بشكل 
الدراسات السابقة جهود بشرية سابقة وحبث يف موضوع لدراسة حالية أو  و إحدى متغرياته. تعتربهلا صلة ابملوضوع أ

اليت  يف جانب معينا منه، أو موضوعا مقاراب له، ويف وقت مضى وظرف من الظروف املاضية. كون الدراسات
. وجه االختالف بينها وبني حبثناهناك أب أخرى، وكذا وهتمل جوان متس جانب من موضع البحثاستعرضناها 

، وأن مضى فيمالباحثون توصل إليه ا ننطلق مماأن  البد من، كان الوصول إىل النتائج املرجوةو  قيقا ألهداف حبثناوحت
منه يتم عرض أهم النقط اليت سيتم االستفادة منها واليت تثري موضوع و  ،النتائج احملققة لبناء دراستنانعتمد على 

   البحث وهي كاآليت:
يؤكد على استمرارية البحث من ا هفر يف البحث العلمي ذو أمهية كبرية، حيث أن توا إن توفر الدراسات السابقة -

 إلثراء اجلانب النظري للبحث، واالستفادة من اجلانب التطبيقي؛على املصادر الرئيسية أيضا االعتماد و عدم توافره، 
راسات السابقة خيوله من االطالع على النتائج واالقرتاحات يف موضوع البحث وابلتايل جتنب الباحث ابلدتزويد  -
 خطاء يف النتائج إن وجدت عند إعداد البحث احلايل؛األ
االستفادة من األدوات واملقاييس املستخدمة يف الدراسات السابقة عند إعداد الدراسة احلالية، كالتقسيمات  -

 يل املادة العلمية، األجهزة الالزمة للبحث، املنهج...اخل؛الرئيسية للموضوع، حتل
ن الزاوية نفسها الربهنة على أمهية البحث املقرتح وجدوى تنفيذه، أي التطرق للدراسات السابقة للمشكلة م -

 البحث أو بدل املزيد منث املضمون أو املنهج، يستجوب إعادة وابملنهج نفسه، أو التأكد من وجود وتصور من حب
اجلهود البحثية، فالقصور يف املنهج قد يؤدي إىل نتائج خاطئة والقصور يف املضمون، يعين وجود جوانب للموضوع ال 

  ؛تزال يف حاجة إىل البحث
إلدارة اإللكرتونية واملتغريات الفرعية للمتغري التابع تغريات الفرعية للمتغري املستقل لاالستفادة من عرض كل من امل -

ء التنظيمي يف الدراسات السابقة اليت تناولت كل متغري على حدا أو معا، لتكوين منوذج الدراسة احلالية وتسهيل لألدا
 عملية إجناز اجلانب التطبيقي؛
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وعلى أرض الواقع،  وضع منوذج نظري ميكن تطبيقه يف اجلانب امليدايننتائج نظرية وتطبيقية و حماولة الوصول إىل  -
أحدث املراجع اعتمادا  النتائج مكلمة لنتائج الدراسات السابقة وتعد إضافة للبحث العلمي، معهذه تكون حبيث 

  ريقة األنسب للدراسة من خالل ما سبق.طوال

 اختالف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة -هـ
الدراسات اليت سبق إجرائها يف موضوع البحث،  ببعضتعريف الإن اهلدف من استعراض الدراسات السابقة هو    

تتميز وختتلف هذه وعليه، وجه التشابه. أتخذ بعني األمر أوجه االختالف وأمع عرضها بطريقة منطقية وحتليلية 
الدراسة عن الدراسات اليت مت عرضها سابقا )وطنية، عربية، أجنبية(، يف بعض النقاط والعناصر ميكن إجيازها كما 

 يلي:
الرتكيز على جانب واحد فقط من موضوع دراستنا احلالية، كون الدراسات السابقة إما تتناول املتغري املستقل  -

، وابلتايل قلة الدراسات اليت جتمع بني اإلدارة  أو تتناول املتغري التابع )األداء التنظيمي()اإلدارة اإللكرتونية( 
 اإللكرتونية واألداء التنظيمي؛

تسليط دراستنا احلالية الضوء على أليات االنتقال من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية ومدى أتثريها على  -
  وهو ما تناولته الدراسات السابقة؛ داء التنظيمي(، دون الرتكيز على آليات االنتقال فقط،املتغري التابع )األ

، ومدى اخلدماتوهو قطاع  هممنية كون الدراسة احلالية هتتم بقطاع االختالف اجلوهري يف جانب الدراسة امليدا -
هته املؤسسات اجلزائرية لدراستها،  أتثري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على تطوير األداء التنظيمي، مع أخذ عينة من بعض 

هي بنوك أو فروع لبنوك كوهنا تعتمد  ،خاصة يف جانب تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،كما ان جل املؤسسات املدروسة
 على املالية اإللكرتونية والشبكات، على غرار الدراسة احلالية؛

حدث أما الدراسة احلالية تعتمد على أ قت مضىكون الدراسات السابقة اجنزت يف و   ز الدراسة احلالية ابحلداثةيتتم -
باحثني يف الفرتة األخرية، وأحدث املعطيات واملراجع، وهذه الصفة تؤثر على النتائج اخلاصة ابلدراسة ما توصل إليه ال

 احلالية سواء يف اجلانب النظري وبناء النموذج أو اجلانب التطبيقي؛
خرى، يف ركزت الدراسات السابقة على مستوى اإلدارة العليا من مدراء لفروع ورؤساء املصاحل، دون املستوايت األ -

كرب من جمتمع الدراسة، وكون حني الدراسة احلالية تركز على املوظفني واإلطارات من خمتلف املستوايت كوهنم الفئة األ
املوضوع يتفق مع املستوى املطلوب، ألن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وحتسني األداء التنظيمي من مسؤولية إطارات 

 سيري املوانئ البحرية.حل مؤسسات توموظفي ومدراء ورؤساء مصا
 :وذلك من خالل اجلدول املوايل وجه االختالفات بني الدراسة احلالية والدراسات السابقةوفيما يلي ميكن أن نربز أ   
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 (: "اوجه االختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية"1جدول رقم )

 الدراسة احلالية الدراسة السابقة العناصر
متغريات 
 الدراسة

متغري واحد من على جل الدراسات السابقة ركزت 
متغريات الدراسة: األداء التنظيمي، األداء، اإلدارة 
اإللكرتونية، األعمال اإللكرتونية، التجارة 
اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية، تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، بطاقة األداء املتوازن، أداء 

 املصارف...اخل

ركز على متغريين أساسية ومها: الدراسة احلالية ت
املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية"، واملتغري التابع 
"األداء التنظيمي"، وتعمل على توضيح دور 

 املتغري املستقل يف تطوير املتغري التابع.

أهداف 
 الدراسة

هداف خمتلفة وذلك أهتدف الدراسات السابقة إىل 
بيق حسب موضوع الدراسة، كدراسة واقع تط

احدى املتغريات أو اقرتاح حلول لتفادي مشاكل  
 معينة.

هتدف الدراسة احلالية إىل إبراز دور اإلدارة 
اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي أي عرض 
اآلليات واالسرتاتيجيات اليت ختوهلا حتقيق ذلك 

 مع اقرتاح مناذج معينة لذلك أيضا.
مناهج 
 الدراسة

 املنهج املعتمد يف الدراسات السابقة: اختلف نوع
 إما املنهج الوصفي فقط؛ -
 منهج دراسة احلالة؛ -
 منهج استقرائي؛ -
 وصفي. منهج -

تعتمد الدراسة احلالية على املنهج الوصفي 
التحليلي، لتحليل ووصف الظواهر واملنهج 
 والبياانت.

أدوات 
 الدراسة

مت االعتماد على األدوات الذاتية واملوضوعية يف 
ة من مالحظة واسقاط النتائج الدراسات السابق

 رض الواقع كتجربةعلى أ

أما الدراسة احلالية تركز على املقاييس الذاتية 
 الختبار الفرضيات والتوصل للنتائج

 عينة
 وجمتمع
 الدراسة

 مشلت الدراسات السابقة على:
قطاعات خمتلفة من: قطاع التعليم العايل،  -

مؤسسات اقتصادية،  البنوك، الدول، جمموعة من
 جتماعية...؛إأوضاع دراسة 

 الرتكيز على املستوايت اإلدارية العليا من مدراء. -

لية على قطاع خدمي مهم االدراسة احل تركزت
وهو قطاع تسيري املوانئ البحرية، مع الرتكيز على 

 مستوايت إدارية عليا ووسطى وحىت دنيا.

 من إعداد الطالبة. املصدر:
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 الدراسة هيكل -10
 اإلشكالية املوضوعة ننتمكن من اإلجابة ع وحىتاإلملام جبميع جوانبه، من أجل عرض املوضوع بطريقة تسمح    

ثالث عناصر أساسية: مقدمة، فصول نظرية وتطبيقية ، سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل واختبار الفرضيات من عدمها
و إطار تطبيقي هلا، وأخريا خامتة،  نظري ملوضوع الدراسة أما الفصل الرابع هوالثالث إطار  ،الثاين ،أي الفصل األول

 كانت كااليت:
هم العناصر املكونة هلا، ابعتبارها القاعدة األساسية اليت تبىن على أساسها سنتطرق يف مقدمة دراستنا إىل أمقدمة:  -أ

فرعية، وضع فرضيات تتماشى مع  سئلةأو  رئيسي ساؤلتالدراسة. تتكون من: اإلشكالية املرتبطة مبوضوع الدراسة من 
األسئلة املطروحة حبيث لكل تساؤل رئيسي فرضية رئيسية موازية له، وأيضا الفرضيات الفرعية، حتديد كال من أهداف 

يط راسات السابقة وتسلالدراسة وأمهيتها ومنهجها املتبع، مع إبراز أسباب اختيار املوضوع، إضافة إىل عرض الد
 وجه االختالف بني دراستنا احلالية والدراسات السابقة. وأخريا عرض هيكل الدراسة.الضوء على أ

األول: سيخصص هذا الفصل للتعرف على اإلطار النظري لإلدارة اإللكرتونية حبيث سيضم ثالث  الفصل -ب
كذا اخللفية التارخيية، مع ية، و مدخل مفاهيمي حول اإلدارة االلكرتونمباحث أساسية، كال من هذه املباحث ستشمل 

عرض جل املتطلبات اليت جيب توفرها لتطبيق  كذلك اإلدارة اإللكرتونية. كيفية االنتقال من اإلدارة التقليدية إىلإبراز  
تطبيق، مع الرتكيز على االسرتاتيجيات اخلاصة ابإلدارة الهذا عوامل جناح اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات، و 

، وكذا عرض املزااي احملققة عملية التطبيق واجهتإبراز أهم العوائق اليت أخريا من قبل املؤسسات، و ة املعتمدة اإللكرتوني
 ؛منه
سيضم هذا الفصل ثالث مباحث أساسية وكل مبحث يتفرع إىل عدة مطالب وفروع، حبيث الفصل الثاين:  -ج

ألداء التنظيمي، األساسية ل كوانتوالتطرق إىل امل، بشكل عام مفاهيم حول األداء واألداء التنظيميسيعرض كال من 
سيتم إبراز أهم مداخل التطوير  كذلك، و عرض صعوابت القياس وكذا املؤشرات اخلاصة بقياس األداء التنظيمي. مع

 األداء التنظيمي؛ املعتمدة لتطوير
الب وفروع، حبيث سيعرض يتكون هذا الفصل أيضا من ثالث مباحث أساسية، وتتفرع إىل مط: ثالثالفصل ال -د

خصصة يف هذا الفصل الدور الذي تلعبه اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي من خالل إبراز األساليب امل
 مي؛تطوير األداء التنظيلعملية وإبراز أهم الفوائد اليت تعود على املؤسسة نتيجة  لذلك وكذا السياسات والطرق،

مؤسسات تسيري بعض زء التطبيقي، حيث سنحاول إسقاط اجلزء النظري على واقع اجلسيضم : رابعالفصل ال -ه
 ومن ،توزيع استمارةمع عرض وتعريف املؤسسات حمل الدراسة، و البحرية اجلزائري )عنابة، سكيكدة، جباية(،  املوانئ



 عامة  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 
 ق

على استخدام أساليب إحصائية خمصصة لذلك واالستعانة بربانمج  بناءلنتائج حتليل األجوبة واستخالص ا مث سيتم
spss.  واختبار للفرضيات املوضوعة سلفا ومناقشتها، مع عرض النتائج املتوصل إليها سواء يف اجلانب النظري أم

 التطبيقي.
ما فقة بتوصيات حول لتنتهي الدراسة بعرض خامتة للموضوع من خالل النتائج املسجلة واملتوصل إليها، مر خامتة:  -و

لبعض املواضيع اليت من شأهنا أن  خرى متعددة، واقرتاحوة لدراسة هذا املوضوع من جوانب أخطكميكن أن جتسد  
 تساهم يف تطوير البحث العلمي والبحوث املستقبلية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل األول:ـالفص
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 الفصل األول:
 أساسيات اإلدارة اإللكترونية

 
 مقدمة الفصل

املؤسسة و حيث تؤثر يف حياة الفرد تعد اإلدارة مبفهومها الواسع من أقدم األنشطة اإلنسانية على اإلطالق،    
تثمار املوارد املتاحة بشكل كفؤ، فهي ليست األنشطة املطلوبة، واس هدافاتعمل اإلدارة على حتديد واجملتمع ككل. 

التغيريات اليت إال أن هدفا بل هي وسيلة ومنهج ومرشد للوصول إىل اهلدف وتنفيذ الوظائف اإلدارية بشكل سليم. 
وما أفرزته من متغريات عديدة وانتشار شبكة االتصاالت شهدهتا اآلونة األخرية والتحدايت الكبرية يف عامل األعمال، 

. أثر على التوجه العام لإلدارة يف املؤسسات واستدعى من الباحثني واخلرباء البحث عن أساليب اإلنرتنتالعاملية 
 واسرتاتيجيات جديدة وتغيري الطرق السلبية أبخرى إلكرتونية.

االستجابة هلا عن طريق تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحل حمل  ه التطورات والتحدايت على املؤسساتذحتتم ه   
وتعد اإلدارة اإلدارة التقليدية، من أجل تعزيز قدرات املؤسسة التكنولوجية للتعامل مع األنشطة بكفاءة وفعالية. 

لطبيعة تطور الفكر اإلداري، تعتمد ابلدرجة األوىل على شبكة  ة توجه جديد حقل معريف حديث ممتداإللكرتوني
اإلنرتنت والتكنولوجيا، يف إجناز وظائف اإلدارة )ختطيط، تنظيم وقيادة، رقابة(، ووظائف املؤسسة )اإلنتاج، التسويق، 

 املالية...(.

االنتقال إىل اإلدارة اإللكرتونية مع وعليه، فإن هذا الفصل يهدف إىل تسليط الضوء على مفاهيم اإلدارة التقليدية و    
 التعرض ملختلف اجلوانب املتعلقة هبا، وذلك من خالل تسليط الضوء على املباحث التالية:

 مدخل مفاهيمي حول اإلدارة اإللكرتونية؛ املبحث األول: -
 ؛خطوات تطبيق مشروع اإلدارة اإللكرتونية املبحث الثاين: -
 اإلدارة اإللكرتونية. مبادئ واسرتاتيجية املبحث الثالث: -
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 المبحث األول: مدخل مف اهيمي حول اإلدارة اإللكترونية
وملعرفة ي تنشط فيه، حتقق ميزة تنافسية يف اجملال الذ تعترب اإلدارة اإللكرتونية سالح ابلنسبة للمؤسسة وذلك ألهنا   

التقليدية وكيفية االنتقال منها إىل اإلدارة اإلدارة اإللكرتونية، البد من تسليط الضوء أوال على مفهوم اإلدارة 
خرية، مع حتديد أهم الوظائف واملتطلبات اليت يتم االعتماد اإللكرتونية، وإعطاء حملة عن املفاهيم املرتبطة هبذه األ

 عليها أثناء تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.

 وأهميتها  مفهوم اإلدارة التق ليديةالمطلب األول: 
تعتمد  وهلا أمهية كبرية، حيث أهناتؤثر اإلدارة يف حياة الفرد واجملتمع، فهي موجودة من أجل النشاط اإلنساين.    

لذا البد من أن نتعرف أوال على على نشاطات ووظائف تضمن تنفيذ األعمال وبقاء املؤسسة يف سوق املنافسة، 
 قبل أن نضفي عليها اجلانب اإللكرتوين.املعىن الذي يتضمن مفهوم اإلدارة من الناحية التقليدية 

 تعريف اإلدارة التق ليديةالفرع األول: 
 وهي مبعىن تقدمي العون لآلخرين، أو املكونة من شقني Ministertadإىل الكلمة الالتينية يرجع مصطلح اإلدارة    

لدى الكتاب ني تفسري مصطلح اإلدارة يف اللغة اإلجنليزية الذي حيقق أهدافا معينة، كما تب الرتتيب والتنظيم اخلاص
أما يف اجملاالت اإلسالمية فتعين  ، Administrationعند ربطه مع قطاع األعمال أو  Managementتسمية: حتت 

 1كلمة اإلدارة: الوالية أو الرعاية أو األمانة، وكلها ألفاظ حتمل معىن املسؤولية وأداء الواجب.
أن البشرية عرفت تطبيقات اإلدارة ابلفطرة، منذ نشوء التجمعات لألفراد يف القبيلة والقرية، طاملا كانت  كما   

ومع اإلنسان منذ التاريخ القدمي أسلواب منظما يف احلصول على ما حيتاجه.  استخدمهنالك حاجات ورغبات، لذلك 
جلماعات وتبادل السلع واملنتجات، البداية لرتسيخ مرور الزمن، حركت عمليات تنظيم شؤون احلياة بني األفراد وا

أسس التعامل وبناء العالقات التجارية والصناعية بني املنظمات تلبية الحتياجات اجملتمع. وأبرزت الثروة الصناعية اليت 
ادئ العمل حصلت يف أورواب يف القرن التاسع عشر )متيزت بظهور اآللة أو املاكنة( أمهية التفكري بتجديد أساليب ومب

وتعدد األسواق. فكان تطور مفهوم اإلدارة  واتساع حجم املنظماتاجلماعي املنظم بسبب تزايد االحتياجات البشرية 
مبثابة االستجابة للتغريات والتحوالت احلاصلة يف اجملتمعات، كما أهنا األداة اليت سامهت يف تنمية ثروات الشعوب 

 2وحتقيق النجاح ألية منظمة.

                                                           
 .00.، ص9002، علم الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، 1ط،-املبادئ والتطبيقات احلديثة–أساسيات اإلدارة _ نعيم إبراهيم الظاهر، 1
 .11.، ص9002األردن، عمان، للنشر والتوزيع،  اليازوريدار  اإلدارة،_ صالح عبد القادر النعيمي، 2
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وهذا راجع إىل تعدد عدد تعاريف اإلدارة ابختالف النظرة إليها وابختالف تطور مفهومها يف حد ذاته، لقد ت   
 ومن بني هذه التعاريف نوردها فيمايلي:مدارس الفكر اإلداري. 

اإلدارة هي أن تعرف ابلضبط ما تريد، مث : "( اإلدارة على أهناFredrick Taylorعرف فريدريك اتيلور ) -
( على أهنا:" فن John Mee حني عرفها جون مي )يفتتأكد من أن األفراد يؤدونه أبفضل وأرخص طريقة ممكنة"، 

احلصول على أقصى النتائج أبقل جهد، حىت ميكن حتقيق أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملني، مع 
حظ أبن تعريف كال من فريدريك اتيلور وجون مي الخالل هذين التعريفني ن. من 1للمجتمع"تقدمي أفضل خدمة 

 وجهد.يشرتكان يف أن اإلدارة هي تنفيذ األعمال واملهام أبقل تكلفة 
: "إجناز أهداف املنظمة أبسلوب يتميز ابلكفاءة والفاعلية من خالل التخطيط اإلدارة على أهناDaft عرف  -

كما عرفها روبرت البانيز على أهنا: "إجياد وحمافظة على ظروف بيئية ،  2ادة والرقابة للموارد التنظيمية"والتنظيم والقي
وتعريف روبرت  Daft. نالحظ أن كال من تعريف 3ميكن لألفراد من خالهلا حتقيق أهداف معينة بكفاءة وفاعلية"

 أهنما يتفقان على أن اإلدارة تعمل على حتقيق أهداف املؤسسة بكفاءة وفاعلية. البانيز
التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق : "إلدارة على أهنااتعريف  Henri Fayol قدم هنري فايول -

 الوظائف اإلدارية.فه لإلدارة على من خالل هذا التعريف نالحظ أن فايول ركز يف تعري. 4والرقابة"
 5( فيشري إىل تعدد أوجه تعريفات اإلدارة حيث ينظر إليها:Ivancevitch & Othersأما ايفانسيفيتش وآخرون )   
 عملية: لكوهنا تضم جمموعة من الوظائف والنشاطات اليت يؤديها املديرين يف املنظمة؛ -
 علم: لكوهنا تشمل على مبادئ وأسس ونظرايت؛ -
 أفراد: فهي تضم جمموعة من األفراد )العاملني( يوجههم املديرون إلجناز أهداف املنظمة؛ -
 مهنة: فهي مهنة خيصص األفراد حياهتم العملية من أجل التفوق فيها، وهي تفرض عليهم فرص وحتدايت خمتلفة. -

، إال أن كل التقليدية دارةفمن خالل ما سبق، ميكن أن نستنتج أنه على الرغم من االختالف يف تعريف اإل   
عملية التنسيق بني مجيع إلدارة، وعليه فإن هذه األخرية عبارة عن ل التقليدي فهوماملاختالف كان إضافة لتوضيح 

بغية حتقيق الرقابة( -القيادة-التنظيم-عناصر اإلنتاج املادية واملالية والبشرية، عن طريق الوظائف اإلدارية )التخطيط
 بكفاءة وفعالية وأبقل تكاليف ممكنة.أهداف حمددة 

                                                           
 .19.، ص9001، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط، أسس اإلدارة املعاصرة_ رحبي مصطفى عليان، 1
 .90.، ص9002والتوزيع، عمان، األردن، ، دار احلامد للنشر 1طوظائف املنظمة،-العمليات اإلدارية-مبادئ اإلدارة احلديثة: النظرايت_ حسني حرمي، 2
 .10.، ص9001، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط مبادئ اإلدارة،_ حممود فوزي حلوة، 3

4
 _M.SakthivelMurugan, Management Principles And Practices, First Edition, New Age International publishing, 

2007, p.02. 
 .91.رجع سابق، صم_ صالح عبد القادر النعيمي، 5
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 الفرع الثاني: أهمية اإلدارة التق ليدية
التغريات االقتصادية واالجتماعية والتقنية اليت حصلت يف العامل ككل، وازدايد حدة املنافسة بني املؤسسات بسبب    

كثر ابإلدارة وتطويرها للحصول على وأتثر هته األخرية بتلك التغريات، لذا تطلب من اإلداريني واملفكرين االهتمام أ
 1يعود إىل ما أييت:التقليدية ن أسباب االهتمام ابإلدارة ميكن القول أأداء متميز. 

حاجة املنظمات إىل مواكبة التطور املتسارع يف النواحي االقتصادية واالجتماعية، سواء كانت تلك املنظمات  -1
احلكومي أو اخلاص، وال ميكن أن يتم ذلك دون أن أتخذ اإلدارة  هيئات عامة أو وحدات اقتصادية ترتبط ابلقطاع

دور الرايدة والتعامل مع املتغريات املختلفة، مبا يضمن احلصول على مكانة مالئمة يف السوق والبقاء وإشباع رغبات 
 املستهلكني.

قيق األهداف، السيما أن تلك االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية وتعظيمها وتوظيفها بشكل عقالين لتح -9
 املوارد تتصف ابحملدودية وشدة املنافسة للحصول عليها.

 والذين تتقاطع أهدافهم ومطالبهم أحياان كثرية.خلق التوازن والتنسيق بني مصاحل األطراف املختلفة  -3
حتقيق درجة عالية من الرضا واالنتماء، وتعميق اجلانب السلوكي وإشباع الرغبات واحلاجات اإلنسانية لألفراد  -4

 والعاملني وحتقيق اإلثراء الوظيفي. ابعتبار أن الفرد هو العنصر األساسي يف جممل العمليات اإلدارية.
قيادة عناصر اإلنتاج وتعمل على تنظيمها والتنسيق  التأثري الفعال على عناصر اإلنتاج، حيث أن اإلدارة تتصدر -0

فيما بينها مبا يتناسب مع ظروف العمل والظروف. كما أن اإلدارة تعمل على تطوير عناصر اإلنتاج، وذلك بتحقيق 
دة املنظمة التوازن بني املوارد، وتدريب القوى العاملة وأتهيلها مبا يرتتب عليه حتقيق مبدأ الكفاية اإلنتاجية، وتوجيه قيا

 2لتحقيق أهدافها، وحتقيق العدالة بني األفراد ومواجهة املنافسة على املستوى احمللي واألجنيب.
 3إىل النقاط التالية:التقليدية كما هتدف اإلدارة 

 تنمية القدرات والكفاءات البشرية من أجل حتقيق أهداف املشروع؛-
 حبيث تؤدي إىل أكرب إنتاج ممكن وأبقل التكاليف املمكنة؛استخدام عوامل اإلنتاج وتنسيقها أبفضل الطرق،  -
 االرتقاء مبستوايت املعيشة لألفراد العاملني يف املشروع وحتقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام. -
 

                                                           
 .99.، ص9011، علم الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، 1ط،-مبادئ وأساسيات–اإلدارة الصائغ،  دنون_ نبيل 1
 .12.حبي مصطفى عليان، مرجع سابق، صر _ 2
، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، 1ط، املنشأة مع حداثة وحتدايت القرن احلادي والعشريناإلدارة: أصالة املبادئ واألسس ووظائف _ كامل دمحم املغريب، 3

 .33.ص، 9001
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 المطلب الثاني: االنتق ال من اإلدارة التق ليدية إلى اإلدارة اإللكترونية
إىل اإلدارة اإللكرتونية ضرورة حتمية فرضها التقدم التكنولوجي والتقين يف تعترب فكرة التحول من اإلدارة التقليدية    

كما طال هذا التطور عصران احلايل، حيث متثل ثورة االتصاالت والتقدم التكنولوجي السمة األساسية للقرن احلايل.  
ن اإلدارة التقليدية مجلة من د لقيام اإلدارة اإللكرتونية والتحول مقد مهخمتلف القطاعات واألنشطة يف املؤسسات، و 

 1التطورات، أمهها:
التقدم الكبري يف تقنيات احلاسب اآليل وتطبيقاته: فقد انعكس التطور السريع يف تقنية احلاسب اآليل على  -1

هربرت  نظرايت اإلدارة، حيث أصبحت اآلالت تتخذ كثريا من القرارات املربجمة مكان اإلنسان، ولعل هذا ما دعى
ديفيز وكثري من كتاب اإلدارة إىل التنبؤ أبن نسبة اآلالت سوف تطغى على نسبة العاملني يف عصر  ودراكرساميون 

 املعلوماتية.
التقدم السريع يف شبكة االتصاالت واإلنرتنت: وهذا التقدم أدى إىل تغيريات مهمة يف اإلدارة وخاصة اإلدارة  -9

لكرتونية أصبحت تتيح لإلدارة كل ما حتتاجه من معلومات سواء من احلكومية، والتجارة العاملية، فاالتصاالت اإل
داخل املنظمة أو خارجها عرب دول العامل كافة، بسرعة ودقة وفائقة وبتكاليف زهيدة، وهذا يقود إىل اإلسراع يف 

 التحول إىل اإلدارة عرب شاشة احلاسب اآليل وليس اإلدارة الورقية.
على دفع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية إىل حماولة االستفادة القصوى من العوملة: لقد ساعدت العوملة  -3

التقنيات احلديثة يف جماالت احلاسب اآليل واإلنرتنت واالتصاالت من أجل حتسني اجلودة وزايدة اإلنتاجية وختفيض 
 املتسارع اخلطة. التكلفة، وهو ما مهد لقيام اإلدارة اإللكرتونية إلثبات الذات يف هذا السياق العاملي

شح املوارد واالجتاه حنو اخلصخصة: فقد أدى ازدايد شح املوارد للمنظمات احلكومية ولبعض الدول عاما بعد  -4
عام بتشجيع االجتاه حنو خصخصة اغلب القطاعات اخلدمية والتحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، والذي مبوجبه 

 جزء كبري من تكاليف أداء اخلدمة للمواطنني.تستطيع تلك املنظمات أو الدول توفري 
تشرت فيه وسائل التعليم عن بعد ووسائل اإلعالم والقنوات الفضائية انتشار الثقافة اإللكرتونية: ففي عصر ان -0

ومقاهي اإلنرتنت، أصبح من السهولة مبكان التعامل مع التقنية الرقمية. حيث مل يعد األمر يتطلب حصول املتعامل 
امعية متخصصة يف احلاسب اآليل، وابلتايل أصبح هناك ميل كبري من املواطنني يف جالتقنية على شهادة  مع تلك

 الدول املتقدمة والنامية حنو اإلدارة اإللكرتونية.

                                                           
دراسة تطبيقية على املديرية العامة للسجون ابململكة –جماالت ومتطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف السجون _ شائع بن سعد مبارك القحطاين، 1

 .12-11.، ص9002كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض،   غري منشورة، ماجستري مذكرة ،-العربية السعودية
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االستجابة والتكيف مع متطلبات البيئية احمليطة: إن انتشار وتطبيق مفهوم وأساليب اإلدارة اإللكرتونية يف كثري  -2
املؤسسات واجملتمعات حيتم على كل دولة اللحاق بركب التور جتنبا الحتماالت العزلة والتخلف عن مواكبة عصر من 

السرعة واملعلوماتية، فال ميكن ألي جمتمع إنساين معاصر أن يعيش كنظام مغلق دون مواكبة التكور الطبيعي للحياة 
 اإلنسانية أببعادها املختلفة.

املعقدة وأثرها على زايدة تكلفة األعمال، والقرارات والتوصيات الفورية واليت من شأهنا  اإلجراءات والعمليات -1
 إحداث عدم توازن يف التطبيق. 

ضرورة توحيد البياانت على مستوى املؤسسة وصعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء، وأيضا ضرورة توفري  -2
 البياانت املتداولة للعاملني يف املؤسسة.

ازدايد املنافسة بني املؤسسات وضرورة وجود آليات التميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس، وضرورة توظيف  -2
 استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على املعلومات يف اختاذ القرارات.

ق بينها وبني اإلدارة التقليدية. كما إبراز الفر و يتوجب التطرق ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية،  السابقة، من خالل النقاط   
 تربز عملية التحويل من العمليات التقليدية إىل

 العمليات اإللكرتونية، كل من أنشطة املنظمة وفق الشكل املوايل: 
 (: "عملية التحول من العمليات التقليدية إىل العمليات اإللكرتونية"2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 .120.، ص9014الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، اإلدارة اإللكرتونيةمزهر شعبان العاين وشوقي انجي جواد،  املصدر:

 اإلدارة اإللكترونية  تعريفالفرع األول: 
شبكة اإلنرتنت، حيث بدأت  ذلك ظهورولد مفهوم اإلدارة اإللكرتونية يف تسعينات القرن املاضي، تزامن    

العامة أو اخلاصة إىل ابدرت مجيع املؤسسات  كما عرف بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.ما ي املؤسسات يف استخدام

 األعمال
Business 

 اإلدارة
Management 

 القياس
Measurement 

 التحويل اإللكرتوين
E-Transformation 

 القياس اإللكرتوين
E-Measurement 

 اإلدارة اإللكرتونية
E-Management 

 األعمال اإللكرتونية
E-Business 
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فيما خيص تنظيم مهام اإلدارات  يجة استخدامهااستخدام تكنولوجيا املعلومات، والتغيريات اليت طرأت نت التحول حنو
إال أن املتتبع للظهور الفعلي لإلدارة اإللكرتونية هو إزاء استخدام اإلدارات لوسائل اإلعالم اآليل . 1وحتسني مستواها

، مت إحالل أجهزة الكمبيوتر للممارسات اإلدارية التقليدية، وإلغاء استعمال األوراق 1210( سنة *الكمبيوتر أمتتة)أي 
 .2ومساعدة املؤسسات واحلكومات على العمل بشفافية

فإن اإلدارة اإللكرتونية تعد حقال معرفيا حديثا وامتدادا طبيعيا لتطور الفكر اإلداري، والشكل  ،على هذا األساس   
 املوايل يربز تطور الفكر اإلداري:

 "اإلدارة اإللكرتونية امتداد للفكر اإلداري"(: 3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حبوث  اإلدارة اإللكرتونية: مرتكزات فكرية ومتطلبات أتسيس عملية،املفرجي وآخرون،  عادل حرحوش املصدر:
 .01.، ص9001ودراسات، مصر، 

                                                           
1
_ Jacques Sauret,"L’administration électronique: un bouleversement sans précédent", Réalités Industrielles  

Revue, Les publication des Annales des Mines, Paris, Novembre 2005, p.57. 

اءات واألعمال بشكل دقيق _ أمتتة: هي استخدام الكمبيوتر واألجهزة املبينة على املعاجلات أو املتحكمات والربجميات يف خمتلف القطاعات من أجل أتمني سري اإلجر *
 . راجع:وسليم وأبقل خطأ ممكن

قسم إدارة األعمال،   ، مذكرة ماجستري غري منشورة،األمتتة ودورها يف حتسني أداء إدارات شئون املوظفني يف الوزارات احلكومية بقطاع غزةطمة حممود رزق زعرب، فا -
 .10.، ص9002كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، 

2
_TruchePierre,Faugere Jean-Paul et Flichy Patrice, Administration électronique et protection des données 

personnelles, livre blanc, Ministère de la fonction publique, France, Février 2002, p.29. 

 0981املدرسة التقليدية

0891املدرسة السلوكية  

0811الكمي  املدخل  

0890مدرسة النظم  

0891وقفيةاملدرسة امل  

مانيناتثالتعلم هناية المنظمة   

0889اإلدارة اإللكرتونية   
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طة التطورات احلديثة يف اسمن خالل الشكل السابق، نالحظ أن اإلدارة فكرا وممارسة شهدت تطورا مالحظا بو    
تعد املاضي،  إمنا هي نتائج الرتاكمات احلاصلة يف ،التحوالت اليت شهدها القرن احلايل نأاملعلومات، إذ  نياتتق

في الوقت الذي كانت فيه اإلدارة تسري على كا يصعب التنبؤ مبستقره وحركته. فاإلدارة على هذا النحو هدفا متحر 
خطى التجارب واملمارسات اليومية القائمة على مراقبة الفرد وأدائه، أصبحت اليوم تسري على معطيات التقنية 

 1ها.وتطور 
خاصة يف ظل املنافسة والتطورات التكنولوجية إىل االهتمام أكثر مبفهوم  االقتصادينيالباحثني  اهتمام انتقلولقد    

ويعود الفضل لفكرة اجلانب اإللكرتوين لإلدارة ، نظرا لكوهنا تشمل كافة الوظائف ومهام املؤسسة، اإلدارة اإللكرتونية
 .ملفكرين واملنظمات اليت اهتمت إبعطاء مفاهيم خمتلفة حول اإلدارة اإللكرتونيةإىل مسامهة العديد من الباحثني وا

مفهوم  حوليف هذا السياق، نذكر مجلة من التعاريف اليت اجتهد فيها الباحثني واملفكرين من أجل إزالة الغموض    
 اإلدارة اإللكرتونية وتوضيحه أكثر:

املكتب  وإحالل"أهنا االستغناء عن املعامالت الورقية  اإللكرتونية:عرف عالء عبد الرزاق الساملي اإلدارة  -
لتكنولوجيا املعلومات وحتويل اخلدمات العامة إىل إجراءات مكتبية مت معاجلتها  الواعيااللكرتوين عن طريق االستخدام 

تقوم على . من خالل هذا التعريف نالحظ أن اإلدارة اإللكرتونية 2حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا"
 تكنولوجيا املعلومات ابلدرجة األوىل، وتستبعد أي معاملة ورقية.

: "العملية اإلدارية القائمة على اإلمكاانت املتميزة لإلنرتنت وشبكات كما عرف جنم اإلدارة اإللكرتونية على أهنا  -
واآلخرين بدون حدود من أجل حتقيق األعمال يف ختطيط وتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للشركة 

رقابة( ابستخدام تكنولوجيا -ختطيط-ربط الوظائف اإلدارية للمؤسسة )توجيه أنه مت. نالحظ 3أهداف الشركة"
 واإلنرتنت، وذلك هبدف حتقيق األهداف املسطرة للمؤسسة، وضمان االستمرارية والبقاء يف السوق.

"استخدام خليط من التكنولوجيا ألداء األعمال واإلسراع هبذا األداء  ا:عرفت أيضا اإلدارة اإللكرتونية على أهن -
. نالحظ من خالل هذا 4وإجياد آلية متقدمة لتبادل املعلومات داخل املنظمة وبينها وبني املنظمات األخرى والعمالء"

ني املوظفني واإلدارات التعريف أن اإلدارة اإللكرتونية تعد حلقة وصل بني املنظمة واملنظمات األخرى من جهة وب
 والعمال من جهة أخرى وذلك هبدف حتسني األداء. 

                                                           
 .10.رجع سابق، صماملفرجي وآخرون، حوش _ عادل حر 1
 .39.، ص9002، دار وائل للنشر، األردن، اإللكرتونيةاإلدارة _ عالء عبد الرزاق الساملي وخالد إبراهيم السليطي، 2
 .102.، ص9002للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  اليازوريدار  ،-االسرتاتيجية، الوظائف، اجملاالت–اإلدارة واملعرفة اإللكرتونية _ جنم عبود جنم، 3
 .44.، ص9002، األردن، ، دار املسرية للنشر والتوزيع1ط اإلدارة اإللكرتونية،_ دمحم مسري أمحد، 4
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:" عملية ديناميكية مستمرة لتحسني إجناز األعمال من خالل عرف سعد غالب ايسني اإلدارة اإللكرتونية أبهنا -
اإللكرتونية أتيت  استخدام شبكات االتصاالت ويف مقدمتها شبكة اإلنرتنت، إن الصفة الديناميكية املتجددة لإلدارة

من خالل التعريف املذكور جند أنه يركز على أن . 1من طبيعة تكنولوجيا املعلومات اليت تتطور بدالة خطية مستمرة"
 اإلدارة اإللكرتونية قائمة على شبكات االتصال أمهها األنرتنت.

إدارية لعصر املعلومات، تعمل على  اسرتاتيجية : "اإلدارة اإللكرتونيةمفهوم ح يلتوض أيضا املقدمةمن التعاريف    
حتقيق خدمات أفضل للمواطنني واملؤسسات ولزابئنها مع استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة من خالل توظيف 
ا املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة يف إطار إلكرتوين حديث من أجل استغالل أمثل للوقت واملال واجلهد وحتقيق

 .2"للمطالب املستهدفة وابجلودة املطلوبة
 3يف ضوء التعاريف السابقة نالحظ وجود عناصر مشرتكة فيما بينها، تتمثل بــــ:    
 استعمال التكنولوجيا املعلومات وشبكات االتصاالت يف أداء األعمال وتقدمي اخلدمات؛ -
 رفع الكفاءة يف األداء وحتقيق الفاعلية يف التعامل؛ أتكيد -
 القضاء على اهلرمية والبريوقراطية يف التنظيم؛ -
 تبسيط إجراءات العمل ووضوحها وتقليل االستعمال الورقي؛ -
االستجابة السريعة ملتطلبات الزابئن ومنظمات األعمال، من خالل التفاعل فيها بينهم واخنفاض أوقات إجناز  -
 عمال؛األ
 تتجاوز احلدود الزمانية واملكانية اليت تقيد حركة التعامالت؛ -
 اعتماد مبدأ التكامل الستثمار اجلهد والوقت واحليز. -

فمن خالل كل ما سبق، ميكن أن نستنتج أنه على الرغم من االختالف يف مفهوم مصطلح اإلدارة اإللكرتونية، إال    
جمموعة من اخلصائص اإللكرتونية اليت متيزها عن اخلصائص التقليدية ي عبارة عن أنه ميكن مالحظة أن هذه األخرية ه

لإلدارة، تعتمد ابألساس على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة االنرتنت، تشمل كافة الوظائف اإلدارية 
عليا وبني املؤسسة والوسط الرقابة(، وتعمل على تسهيل العالقة بني العمال واإلدارة ال-التوجيه-التنظيم-)التخطيط

                                                           
 .91.، ص9010، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة اإللكرتونية_ سعد غالب ايسني، 1
 موقع جملة أراء حولمقال منشور على  ،"املفهوم الشامل لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية"_ علي حسني ابكري، 2

http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=3006:2014-08-06-18-48-:اخلليج

55&catid=9:article&Itemid=172 ،92.09.9012: طالعاتريخ اال. 
 .13.املفرجي وآخرون، مرجع سابق، ص _ عادل حرحش3

http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=3006:2014-08-06-18-48-55&catid=9:article&Itemid=172
http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=3006:2014-08-06-18-48-55&catid=9:article&Itemid=172
http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=3006:2014-08-06-18-48-55&catid=9:article&Itemid=172
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الذي تنشط فيه واستغالل كافة املوارد املتاحة سواء مادية أو معنوية. كما تعمل اإلدارة اإللكرتونية على حتقيق مجلة 
 من األهداف املسطرة للمؤسسة وحتسني أدائها، وحتقيق ميزة تنافسية يف ظل املنافسة العاملية.

 رونيةالفرع الثاني: أهمية اإلدارة اإللكت
بسبب ازدايد حدة املنافسة بني املؤسسات وازدايد التوجه حنو العوملة وكذلك تزايد غزو الشركات األجنبية لألسواق    

تفطنت العديد من املؤسسات وعملت على مواكبة  لذا نتيجة العدد اهلائل من فرص الربح.العاملية أكثر فأكثر، وهذا 
التطورات، حيث اعتمدت على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكات االنرتنت والتوجه من النمط 

 التقليدي لإلدارة إىل اإلدارة اإللكرتونية ملواجهة التنافس وزايدة حصتها السوقية وحتسني الرحبية.
إلدارة اإللكرتونية يف أهنا تسهم يف حتقيق مجلة من الفوائد من أبرزها تبسيط اإلجراءات داخل وهلذا تتجلى أمهية ا   

املؤسسات وهذا ينعكس إجيابيا على مستوى اخلدمات اليت تقدم إىل املواطنني، ومنه اختصار وقت تنفيذ اجناز 
للمؤسسة وكذلك مع املؤسسات ر املختلفة املعامالت اإلدارية املختلفة، إضافة إىل تسهيل إجراء االتصال بني الدوائ

، وضمان الدقة واملوضوعية يف إجناز العمليات املختلفة داخل املؤسسة. وأخريا تقليل استخدام الورق بشكل األخرى
ن لإلدارة اإللكرتونية أمهية على املستوى القومي أ. كما ميكن القول 1ملحوظ وهذا ما يؤثر إجيااب على عمل املؤسسة

حيث تتجلى أمهية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على املستوى  على املستوى املؤسسايت من جهة أخرى.من جهة و 
 2القومي يف النقاط التالية:

حتسن من اخلدمات احلكومية وتبسط إجراءاهتا لتقدميها للمواطنني مبا هو مالئم وتفتح قنوات جديدة لالتصال بني  -
 ؛وبني املواطنني إدارهتاالقائمني على 

 تساهم يف حتقيق الشفافية عن طريق مساعدة املوظف يف احلصول على املعلومات اجلديدة؛ -
تشجع االستثمار يف التقنية حيث تتيح الفرص أما الكثري من املشروعات للدخول والعمل يف جمال التكنولوجيا  -

 املتقدمة؛
اليت تعرتض الدولة من خالل مزااي املعلومات تدعم االقتصاد الوطين يف حل الكثري من الصعوابت االقتصادية  -

 واالتصاالت اليت تتم هبا اإلدارة اإللكرتونية، وتسهم يف املشاركة يف التجارة الدولية؛

                                                           
، اجمللة األردنية يف "مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة الريموك من وجهة نظر اهليئة التدريسية واإلداريني"_ خليفة مصطفى أبو عاشور ودايان مجيل النمري، 1

 .900.، ص9013، جامعة الريموك، األردن، 02، اجمللد: 09العلوم الرتبوية، العدد: 
جملة األستاذ، العدد:  ،"-جامعيت بغداد واملستنصرية منوذجا–معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املكتبات اجلامعية "حامد،  وميسون عدانن_ هدى عباس قنرب 2

 .392.، ص9014، اجمللد الثاين، جامعة بغداد، العراق، 910
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إجياد فرص عمل جديدة للعمل احلر إباتحة الفرص أمام األفراد يف إنشاء وتشغيل املشاريع االستهالكية عن طريق  -
 حمللية وأبقل تكلفة استثمارية ممكنة؛االتصال ابألسواق الدولية وا

 تساهم يف حتول احلكومات يف إدارة أعماهلا من احلكومة التقليدية إىل احلكومة االلكرتونية. -
 1اط التالية:اإللكرتونية يف النق أما على مستوى املؤسسات، تتمثل أمهية اإلدارة   
فاعلية األداء واختاذ القرار من خالل إاتحة املعلومات والبياانت ملن أرادها، وتسهيل احلصول عليها من  حتسني -

 خالل وجود شبكة داخلية؛
املرونة يف عمل املوظف من حيث سهولة الدخول إىل الشبكة الداخلية من أي مكان قد يتواجد فيه للقيام ابلعمل  -

 حيث أصبح املكتب ابستخدام تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية ليس له حدود؛يف الوقت واملكان الذي يرغب فيه، 
 سهولة عقد االجتماعات عن بعد بني اإلدارات املتباعدة جغرافيا؛ -
 سهولة وسرعة وصول التعليمات واملعامالت اإلدارية للموظفني والزابئن؛ -
اإلنتاجية وزايدة الرحبية،    تتمثل يف اخنفاض التكاليفالفرص واملزااي اليت توفرها تلك اإلدارة هلذه املؤسسات، واليت -

 توجيه اإلنتاج وفقا الحتياجات ورغبات العمالء واملستهلكني وحتسني جودة املنتجات واخلدمات املقدمة. كذلك
إحداث كما تتمثل أمهية اإلدارة اإللكرتونية أيضا يف تقدمي اخلدمات واملعلومات ابستخدام الوسائل االلكرتونية، و     

ثورة نوعية يف اخلدمات واملنتجات املقدمة. واألهم من ذلك هو الشفافية يف اإلدارة وتسليم اخلدمات يف الوقت 
املناسب، وتبسيط اإلجراءات. وتعد هذه اإلدارة يف السنوات القادمة شرط أساسي البد من تطبيقه من قبل 

 2املؤسسات ونقلة نوعية من االجتاه التقليدي.

 التق ليدية واإلدارة اإللكترونية  لث: الفرق بين اإلدارةالفرع الثا
إن كل ميزة يف اإلدارة اإللكرتونية هي أمر كانت تفتقده اإلدارة التقليدية، ويؤثر فقده ابلسلب يف أدائها وفعالية    

 3دوائرها، وميكن إبراز الفرق بني اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكرتونية يف النقاط التالية:
ففي حني كان كثري من املعامالت الورقية يف النظام التقليدي يتعرض للتلف مع مرور الوقت، أصبح  :احلفظ -1

امللف اإللكرتوين الذي يضم املعامالت حمفوظا يف مأمن عن طريق التخزين اإللكرتوين على الشبكة اإللكرتونية ويف 
 توايهتا ابستخدام وسيط إلكرتوين.ت اإلدارة اإللكرتونية حممأمن من التلف والتقادم. ابإلضافة إىل أتمني كثري من جها

                                                           
، ماجستري غري منشورةمذكرة  ،-قطاع غزة–يف اجلامعات الفلسطينية النظامية  e-HRMواقع إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا ، أمونهوسف أبو _ يوسف دمحم ي1

 .30.، ص9002ختصص إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
2
_ Hassan. N.Rawash, "Electronic Management Contribution to the Development of ManagerialFunctions", 

AcademicResearch International, Vol.5(5),Savap International,September, 2014, p.215. 
 .01-42.ص ،9011 عمان، األردن،، دار الوراق للنشر والتوزيع، 1ط،-املفاهيم، اخلصائص، املتطلبات–اإلدارة اإللكرتونية _ حسني دمحم احلسن، 3



 أساسيات اإلدارة اإللكترونية                                                                                    الفصل األول                
 

 
13 

هناك مشكلة كربى يتورط هبا املتعاملون أو املراجعون لدوائر اإلدارة التقليدية، ترتكز يف احتمال حيدث   :الضياع -2
وتلحق ضرر كثريا، وهو ضياع معامالهتم بني أكداس املعامالت األخرى، قد تكون كارثية ابلنسبة إىل املراجع، 

نه ال راجع اإلدارة اإللكرتونية نظرا إىل أم إلدارة، وهو األمر الذي ال يواجهوخسائر جسيمة بصاحب املعاملة أو جهة ا
سبيل إىل فقدان أي بيان أو معاملة أو ملف من امللفات اليت يتم حفظها على الشبكة اإللكرتونية إال يف القليل 

 النادر.

معلومة ما أو معاملة من أحد امللفات الورقية للنظام التقليدي أمر ابلغ الصعوبة، نظرا احلصول على  :االسرتجاع -3
إىل تكدس امللفات واملعامالت مما حيتاج إىل ساعات أو أايم، لالنتقال بني األرشيف، يف حني أن مثل هذا األمر ال 

 ى الزر املعين يف لوحة املفاتيح.يكلف الباحث يف أرشيف الشبكة اإللكرتونية عن املعاملة أكثر من الضغط عل
نظام اإلدارة التقليدي الورقي يكبد جهة اإلدارة الكثري من النفقات يف سبيل سعيها حلفظ تلك  :التكاليف -4

امللفات واملعامالت، وصيانة املكان الذي حتفظ فيه، يف الوقت الذي ال يكلف األمر يف اإلدارة اإللكرتونية أكثر من 
 ن أو الشبكة اليت محلت البياانت دون محل عناء صيانة مبان أو حفظ أو جتديد أو نفقات إضافية.مثن وسائط التخزي

تضطر اإلدارة التقليدية توفري خمازن ضخمة ملعامالت يتجاوز عددها الستة أصفار فضال عن توفري طاقم  :املكان -5
عمالة وموظفني وغريهم، أما اإلدارات اإللكرتونية فإن هذا األمر رمبا ال يدخل يف حساابهتا على اإلطالق، حيث 

 يها تلك امللفات سوى حجم غرفة صغرية.تتسع شبكاهتا ملاليني امللفات وال حتتاج األجهزة اليت حتمل عل
من مميزات اإلدارة اإللكرتونية أتمني الشبكات اإللكرتونية بربامج محاية تضمن عدم متكن أحد من  :احلماية -6

 الدخول إليها والتالعب يف ملفاهتا ابحلذف وهذا ال تتوفر عليه اإلدارة التقليدية.
كنها بكل يسر تسجيل أي إجراء يتم على الشبكة اإللكرتونية لإلدارة اإلدارة اإللكرتونية مي والضبط: التوثيق -7

 ابلساعة والدقيقة والثانية اليت مت فيها، مما يضمن أعلى مستوى من الدقة والتوثيق على عكس اإلدارة التقليدية.
تتم اإلجراءات على مستوى اإلدارة اإللكرتونية من خالل برانمج حاسويب نظمت خالله عمليات  :اإلجراءات -8

مع  املسئولنيدقيقة حمددة ينفذها املراجع عرب قائمة من األوامر على عكس اإلدارة التقليدية حيث جيتمع كافة 
 املوظفني من أجل إعطاء األوامر وعقد االجتماعات.

رات اإللكرتونية ابلتفاعل السريع؛ إذ ميكنها استقبال اآلالف الطلبات أو الرسائل، والرد تتميز اإلدا :التفاعل -9
 عليها مجيعا بسرعة فائقة ويف وقت واحد، إبعطاء أمر واحد لرسالة حمددة للوصول إىل عدد هائل من األفراد.
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هناك إدارات ذات مهام خاصة لديها من اإلجراءات الكثرية املتداخلة، ما يصعب حتقيقه يف ظل النظام  :املهام -11
التقليدي لإلدارة. ويف ظل اإلدارات اإللكرتونية احلديثة أصبح هذا النوع من اإلدارات يؤدي عملياته املتداخلة بيسر 

 ية. وسهولة من خالل تلك اإلمكاانت الفارقة اليت أاتحتها التقن
تتميز اإلدارة اإللكرتونية عن اإلدارة التقليدية أبهنا إدارة تقوم على استثمار املوارد املعلوماتية  املوارد: استثمار -11

لنحو الذي خيدم خططها اإلدارة يف التحكم يف هذه املعلومات وإدارهتا على ا تالءموختزينها، ووضع الربامج اليت 
 وأهدافها.

 الثالث: خصائص وأهداف اإلدارة اإللكترونية  المطلب
تتسم اإلدارة اإللكرتونية خبصائص معينة متيزها عن اإلدارة التقليدية وتكسبها قدرة على التكيف مع التطورات    

العاملية، كما تسعى اإلدارة اإللكرتونية من خالل وظائفها وخصائصها وأسسها إىل حتقيق مجلة من األهداف، املباشرة 
 ري املباشرة، خاصة وعامة، تضمن بقاء املؤسسة يف السوق الذي تنشط فيه.وغ

 الفرع األول: خصائص اإلدارة اإللكترونية
لوجه اإلدارة التقليدية، حيث أصبحت أداة فاعلة يف أيدي الذين ابدروا  مغايرتقدم اإلدارة اإللكرتونية وجها أخر    

 1بتطبيق التقنيات، كما ميكن استعراض بعض خصائص اإلدارة اإللكرتونية يف النقاط التالية:
إن كثري من املعوقات اإلدارية والعقبات اليت ترسخت وبقيت لسنوات على حواجز  السرعة والوضوح: -1

البريوقراطية ميكن أن تتالشى وتصبح ماضيا بفعل التحول إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية اليت تعطل قوانينها وظروف 
 اق اليت حيتاج إجنازها إىل وقت طويل.أعماهلا الورقية إجناز املعامالت. ففي ظل اإلدارة اإللكرتونية لن جتد تلك األور 

من خصائص اإلدارة اإللكرتونية أنه ابإلمكان مراجعتها كوال ساعات اليوم، فهي  عدم التقيد ابلزمان واملكان: -2
ال تتقيد يف عملها بزمن معني، فمواقع هذه اإلدارة متاحة عرب اإلنرتنت أو عرب أجهزهتا املنتشرة، كما أن وصالت 

اخلية ليست حباجة إىل مبان ضخمة الستيعاب موظفيها ومكاتبها ودواليبها الكثرية، وإمنا مكان صغري شبكاهتا الد
يف املاضي يضيق هبا مبىن حمدود يكفي الستيعاب بعض أجهزة احلاسوب، ويصلح ليكون مقرا إلدارة كبرية كانت 

 مبناها بعشرات املرات. ضخم يفوق
دارة اد من موظفيها وجهدهم اليدوي يف إاإللكرتونية على ممارسات األفر  ال تقوم اإلدارة إدارة املعلومات: -3

معامالهتا، بقدر ما تقوم على إدارة املعلومات اليت حتتفظ هبا يف دوائرها حسب برامج معينة، ومن ضمن تلك الربامج 
                                                           

حبث مقدم للمؤمتر الويل للتنمية اإلدارية: حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، معهد اإلدارة  ،"اإلدارة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق"_ حسني بن دمحم احلسن، 1
 .91-90.، ص9002نوفمرب  4-1العامة، اململكة العربية السعودية، يومي: 
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مية. كما هتتم إبدارة امللفات ما يتيح للمراجع إجناز معامالته عرب شاشاهتا وأزرارها وتبسيطها له بدرجة أشبه ابلتعلي
وليس االحتفاظ هبا وتكديسها فوق بعضها على أرفف أرشيف اإلدارة، وال يعين هذا أن اإلدارة اإللكرتونية ال حتتفظ 

 ابملعلومات والبياانت، بل تضمن هلا وسائل احلفظ األمنية.
عل إمكاانهتا االستجابة السريعة لألحداث اإلدارة اإللكرتونية إدارة مرنة ميكنها بفعل التقنية وبف املرونة: -4

والتجاوب معها، متعدية بذلك حدود الزمان واملكان وصعوبة االتصال، مما يعني اإلدارة على تقدمي كثري من اخلدمات 
 اليت مل تكن متاحة أبدا بفعل تلك العوائق يف ظل اإلدارات التقليدية.

رة اإللكرتونية أنه أصبح إبمكاهنا أن تتابع مواقع عملها املختلفة ومن خصائص اإلدا الرقابة املباشرة والصادقة: -5
عرب الشاشات والكامريات الرقمية اليت يف وسع اإلدارة اإللكرتونية أن تسلطها على كل بقعة من مواقعها اإلدارية، 

املضمونة الصادقة وكذلك على منافذها وأجهزهتا اليت يتعامل معها اجلمهور، وهكذا يصبح لدى اإلدارة تلك األداة 
اليت تقيم هبا أنشطتها، وتتابع هبا مواقعها ابطمئنان، بعيدا عن أسلوب املتابعة ابملذكرات والتقارير اليت يرفعها األفراد 
يف اإلدارات التقليدية، مبا يعرف عنها من مشكالت أييت يف مقدمتها انعدام الشفافية يف كثري من احلاالت، فضال 

 وميكن بوضوح كشف هذا الفارق حني نتصور إدارتني  عن بطء هذا األسلوب،
من خصائص اإلدارة اإللكرتونية السرية واخلصوصية للمعلومات املهمة مبا متلكه تلك  السرية واخلصوصية: -6

اإلدارة من برامج متكنها من حجب املعلومات والبياانت املهمة، وعدم إاتحتها إال لذوي الصالحية الدين ميلكون  
تتمتع هبما اإلدارات اإللكرتونية إال  كلمة املرور للنفاذ إىل تلك املعلومات، فعلى الرغم من الوضوح والشفافية اللذين

أن هذا ال ينطبق بطبيعة احلال على خمتلف أنواع املعلومات، فهنا تتفوق اإلدارة اإللكرتونية على اإلدارة التقليدية، إذ 
بة إن قدرهتا على اإلخفاء والسرية أعلى، ولديها أنظمة منع االخرتاق، مما جيعل الوصول إىل أسرارها وملفاهتا احملجو 

 أمرا ابلغ الصعوبة.
حيث تتميز اإلدارة اإللكرتونية كوهنا إدارة خالية من األوراق حبيث متكن من سهولة احلصول  إدارة بال أوراق: -7

على األشياء بسرعة وتوفري مساحة ابستخدام قاعدة البياانت سهلة تضم خمتلف ملفات املؤسسات احلكومية أو 
 1اخلاصة.

حيث أن اإلدارة اليت تقوم على النظام التكنولوجي يكون هلا القدرة على  بشكل فعال:معاجل لتحسني األداء  -8
معاجلة مجيع املشاكل بشكل أسرع مقارنة ابلطرقة التقليدية اليت يديرها اإلنسان مبفرده. حيث يضم النظام التكنولوجي 

 عدة البياانت الالزم.على وحدة معاجلة مركزية وإدارة التخزين، ونظام الشبكة والتشغيل، نظام قا

                                                           
1
_Nazem M.M. Al-ahmadMalkawi and Others,"E-management and itseffect in the added value: field study in 

The Royal Jordanian Airlines", Inter disciplinary Journal of Research in Business, Vol. 3, Issue. 03, 2013, p.02. 
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كل هذه اخلصائص والسمات اليت تتميز هبا اإلدارة اإللكرتونية، واملدعومة من قبل نظام تكنولوجي إلكرتوين يعمل    
مات، متكن املؤسسة من حتسني مهاراهتا اإلدارية واإلنتاجية، وحتقيق ميزة تنافسية املعلو حفظ على معاجلة البياانت و 

 مستدامة.
 الثاني: أهداف اإلدارة اإللكترونية  الفرع

تسعى اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق مجلة من األهداف، حىت تستطيع املؤسسة البقاء واملنافسة يف السوق الذي    
توى تنشط فيه، كما تشمل األهداف املطلوب حتقيقها كافة اجملاالت سواء على مستوى املؤسسة أو على مس

 1ميكن تلخيص أهم أهداف اإلدارة اإللكرتونية يف النقاط التالية: ت.اإلدارات العمومية واحلكوما
 ساعة وطيلة أايم األسبوع؛ 94تقدمي اخلدمات للمستفيدين بصورة مرضية خالل  -
 حتقيق السرعة املطلوبة إلجناز العمل وبتكلفة مالية مناسبة؛ -
 إجياد جمتمع قادر على التعامل مع متغريات العصر التكنولوجي؛ -
 تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن احملسوبية؛ -
 احلفاظ على حقوق املوظفني من حيث تنمية روح اإلبداع واالبتكار؛ -
 احلفاظ على أمن وسرية املعلومات وتقليل خماطر فقدها. -

مباشرة ابإلضافة إىل األهداف السابقة، هناك من املفكرين والباحثني من صنف أهداف اإلدارة اإللكرتونية إىل    
 2وغري مباشرة:

 ميكن ترمجتها إىل مكاسب مادية مثل:  أهداف مباشرة:-1
 إجناز سريع لألعمال واختصار زمن التنفيذ يف خمتلف اإلجراءات؛-
 تقليل ساعات العمل داخل املؤسسات احلكومية أو اخلاصة؛ -
 احلد من استخدام األوراق يف األعمال اإلدارية؛ -
 بعد. إمكان أداء األعمال عن -
 يصعب ترمجتها إىل مكاسب مادية ملموسة مثل: أهداف غري مباشرة: -2
 التقليل من األخطاء املرتبطة ابلعامل اإلنساين؛ -

                                                           
دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا جبامعة –اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم العايل مسامهة "_ موسى عبد الناصر ودمحم قريشي، 1

 .22.، ص9011جامعة قاصدي مرابح ورقلة،، 02جملة الباحث، العدد:  ،"-بسكرة
، كلية الرتبية، ماجستري غري منشورة مذكرة، العامة للرتبية والتعليم ابلعاصمة املقدسة بننيإمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة _ دمحم بن سعيد دمحم العريشي، 2

 .42.، ص9002قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
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 التوافق مع بقية دول العامل خصوصا املتقدمة؛ -
 زايدة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. -

يعد اهلدف الرئيسي لإلدارة اإللكرتونية حتسني جودة أداء املؤسسات من خالل استخدام أساليب إلكرتونية    
جديدة تتسم ابلكفاءة والفعالية والسرعة، كما هتدف إىل حتويل األيدي العاملة الزائدة عن احلاجة إىل أيد عاملة هلا 

يق إعادة التأهيل ملواكبة التطورات اليت طرأت على املؤسسة، دور أساسي يف تنفيذ أعمال هذه اإلدارة، وذلك عن طر 
واالستغناء عن املوظفني غري األكفاء وغري القادرين على التكيف مع الوضع اجلديد. كما تعمل اإلدارة اإللكرتونية 

درها األصلية على إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة التابعة للمؤسسة كأهنا وحدة مركزية، وجتميع البياانت من مصا
بصورة موحدة، وتقليل معوقات اختاذ القرار عن طريق توفري البياانت وربطها مبراكز اختاذ القرار، وختفيض أوجه 

واملعلومات للمستفيدين بصورة عفوية، وزايدة الرتابط  البياانتالصرف يف متابعة العمليات اإلدارية املختلفة، وتوفري 
متابعة كافة املوارد. أي أن اإلدارة اإللكرتونية ميكن أن تؤدي دورا مهما يف تطوير وظائف بني العاملني واإلدارة العليا و 

اإلدارة ابملؤسسة أو احلكومة أو اجلامعة، فهي تعاجل املشكالت املتعلقة ابإلدارة التقليدية وتطور من عملها اإلداري، 
 1أكثر مرونة وقابلية للتغيري. وتعتمد على تطوير األفكار من قبل مجيع من يستخدموهنا، كما أهنا

 أعمال(-تجارة-)حكومةالمطلب الرابع: عالقة اإلدارة اإللكترونية بالمف اهيم األخرى  
مفهوم اإلدارة اإللكرتونية، إال أن هذا املصطلح  ، برزيف عصران احلايل مع ظهور التطور التكنولوجي والرقمي   

على املفكرين والباحثني التفريق بينها. من بني هذه املصطلحات: األعمال  يصعبصاحبه مصطلحات أخرى حيث 
تصب املصطلحات األخرية يف منبع واحد: هو تطبيق حيث احلكومة اإللكرتونية، -التجارة اإللكرتونية-اإللكرتونية

ت املذكورة واإلدارة طلحابني املص العالقةلذا البد من توضيح  األنشطة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
 اإللكرتونية.

 الفرع األول: الحكومة اإللكترونية
العديد من املنظمات واهليئات العاملية واملفكرين تعريف حول مفهوم احلكومة اإللكرتونية، حيث عرفها البنك  قدم   

ت اإلنرتنت، احلواسب الدويل على أهنا: "هي استخدام اجلهات احلكومية واخلاصة لتكنولوجيا املعلومات )شبكا
املتنقلة...(، وقدرهتا على تسهيل العالقات مع املواطنني من جهة وبني الشركات وفروعها من جهة أخرى. كما 
تساهم اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني وتقدمي اخلدمات للمواطنني، تفاعالت أفضل لقطاع الصناعة، إدارة تتميز 

                                                           
، اجلزء 143، جملة كلية الرتبية، العدد: "عض وظائف اإلدارة جبامعة تبوكاإلدارة اإللكرتونية كمدخل لتطوير ب"، _ دمحم مسلم حسن علي ودمحم عباس دمحم عبد الرحيم1

 .332.، ص9002الثالث، جامعة األزهر، ديسمرب 
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لفساد، وأيضا زايدة الدخل وتقليل التكاليف"، أما اللجنة األوروبية عرفت ابلكفاءة، زايدة الشفافية، واحلد من ا
احلكومة اإللكرتونية على أهنا: "تشري احلكومة اإللكرتونية إىل استخدام األدوات اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات 

اإللكرتونية يندرج مفهومها ضمن  . فاحلكومة1واالتصاالت، لتقدمي اخلدمات العامة أبفضل نوعية للمواطنني"
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز احلكومة وتصبح أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وتسهيل 

 2اخلدمات احلكومية أكثر، والسماح لوصول املعلومة لألفراد اجملتمع بسرعة أكرب، وبشفافية أكثر.
 3بني عدة مستوايت من اآليت:جتمع أنظمة احلكومة اإللكرتونية    
أنظمة معلومات بسيطة سهلة االستخدام والتحليل للتعاون بني صناع القرار من خمتلف املهن مثل أنظمة ختطيط  -

 املشروعات؛
 أدوات ووسائل التحرير ومجع البياانت والبحث والتلخيص؛ -
الواثئق ونظم اختاذ القرار والربامج التدريبية وإدارة وسائل تنظيم وحتليل املعلومات واملوازانت وتنظيم وختزين وإدارة  -

 األزمات؛
 دعم االتصاالت واملعامالت ابستخدام الربيد اإللكرتوين ومؤمترات الفيديو وتبادل الواثئق اإللكرتونية؛ -
 صياغة القرارات واستخدام النظم اخلبرية؛ -
 موذج السائد يف خدمات احلكومة اإللكرتونية.توفري بيئات متكاملة لتقدمي اخلدمات للمواطنني، وهو الن -

 4كما تتميز احلكومة اإللكرتونية ابملميزات التالية:
 سرعة التعامالت؛زايدة  -
 تقليص النفقات حيث أدى استخدام شبكة املعلومات الدولية إىل تقليل عدد املوظفني؛ -
 كفاءة إدارة عالقات املواطنني؛  -
 يف التعامل مع املواقع اإللكرتونية احلكومية؛ارتفاع درجة رضى املواطنني  -
 احلكومة اإللكرتونية تقلل اإلجراءات البريوقراطية؛ -
جتميع كافة األنشطة واخلدمات املعلوماتية والتفاعلية والتبادلية يف موضع واحد هو موقع احلكومة الرمسي على شبكة  -

 املعلومات الدولية.
                                                           

1
_Note d’orientation, L’évaluation de l’administration électronique –instrument politique clef pour le 

développement de la société de l’information-, Commission économique pour l’Afrique, Nations Unies, 2014, 

p.03. 
2
_SubhashBhatnagar, E-Government from vision to Implementation (A Pratical Guide with case Studies), First 

Published, Sage Publications, India, 2004, p.19. 
 .41.، ص9002الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة،  احلكومة اإللكرتونية،_ عبد احلميد بسيوين، 3
 .02.، ص9014، الطبعة األوىل، دار الفكر والقانون، مصر، مسئولية املوظف العام يف إطار تطبيق نظام اإلدارة اإللكرتونية_ صفاء فتوح مجعة، 4
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كبريا حول تعريف اإلدارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية، فبعض املفكرين   انقسام اآلراء انقسامانظرا إىل    
م، وبعضهم اآلخر يرى أهنا حكومة وليست إدارة، الء أسباهبست حكومة، ولدى هؤ ولي إدارة واملهتمني يرى أهنا

تخدم أحد املصطلحني أيضا أسباهبم، ومثة فريق اثلث يتعاطى مع املفهوم خبلط واضح دون متييز حني يس هؤالءولدى 
أو كليهما. والالفت يف هذا اخلالف الذي اشتهر بني مفكري اإلدارة واملهتمني هبا: اتساع اهلزة بني طريف اخلالف إىل 
درجة كبرية؛ فكل طرف من الطرفني يتناول الفرق بني مفهوم اإلدارة اإللكرتونية، ومفهوم احلكومة اإللكرتونية، وكأنه 

متاما، ومتناقض إىل أقصى درجة. هناك من يرى أن احلكومة اإللكرتونية جزء من تطبيقات يتحدث عن شيء خمتلف 
اإلدارة اإللكرتونية، وأن تعبري اإلدارة اإللكرتونية أكثر اتساعا ورحابة من تعبري احلكومة اإللكرتونية، وأن اإلدارة 

، واألعمال اإللكرتونية E-commerceاإللكرتونية اإللكرتونية مبثابة مظلة كبرية تدخل حتتها تطبيقات خمتلفة التجارة 
E-Business واحلكومة اإللكرتونية ،E-Government أن تعبري اإلدارة اإللكرتونية هو األصل  هؤالء. ووجهة نظر

هذا الفريق أنه ال حكومة من دون إدارة، وعليه من وجهة  ية التعريفات وأنه أمشل وأعم، وجدالذي تتفرع منه بق
ويذهب فريق آخر من علماء اإلدارة يف تبين وجهة النظر نظرهم فال حكومة إلكرتونية من دون إدارة إلكرتونية. 

 السابقة نفسها إىل أبعد من ذلك، حيث يرون أن املسألة ليست فقط مسألة تفرقة بني تعبريين إدارة وحكومة وإمنا
يرى هؤالء أنه يفضل التزام تعبري اإلدارة اإللكرتونية، واالبتعاد عن استخدام تعبري احلكومة اإللكرتونية هنائيا، وحيتج 
هؤالء على صواب رأيهم أبنه عند ذكر اسم احلكومة اإللكرتونية فإن أول ما يتبادر إىل ذهن املستمع البعد السياسي 

م من أن احلكومة ليست كياان سياسيا صرفا، وأن هلا وظائف أخرى تتعلق والوظيفة السياسية للحكومة، على الرغ
ابلشأن اإلداري الداخلي، فريى أصحاب هذا الرأي أن تلك التسمية ال تصيب املسمى احلكومة اإللكرتونية كامال، 

أن من األسلم بل تبقى مصبوغة ابلصبغة السياسية، ما ال يتوافق مع مشولية املصطلح؛ لذا يرى أصحاب هذا الرأي 
 1واألدق واألكثر إصابة للمفهوم استخدام مصطلح اإلدارة اإللكرتونية وجتنب مصطلح احلكومة اإللكرتونية.

هو اخلطوة  ىن أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةالعالقة بني اإلدارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية عالقة أسبقية، مبع   
السابقة لتطبيق مدلول احلكومة اإللكرتونية، فاحلكومة اإللكرتونية هي تلك املنظمات أو اجلزر املتناثرة اليت تعتمد على 
تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية. وتعد احلكومة اإللكرتونية أحد أمناط اإلدارة اإللكرتونية، ويقصد هبا إدارة الشؤون العامة 

ونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية، والتخلص من األعمال الروتينية، واملركزية، بواسطة وسائل إلكرت 

                                                           
، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، "تصور مقرتح لتطبيق نظم اإلدارة اإللكرتونية احلديثة يف حكومات الدول العربية"عوض الكسر،  _ شريفة بنت1

 .11.، ص9012، جامعة اببل، العراق، حزيران 91العدد: 
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بشفافية عالية. وميكن أن يتمثل ذلك يف إجناز اخلدمات احلكومية بني اجلهات املختلفة، مثل: العالقة بني احلكومة 
 1والشركات، والعالقة بني احلكومة واملوظف.واحلكومة، والعالقة بني احلكومة واألفراد، والعالقة بني احلكومة 

من خالل ما مت سرده، نالحظ أن عالقة احلكومة اإللكرتونية ابإلدارة اإللكرتونية تكاملية، حيث ال ميكن قيام     
بتسهيل العالقة بني هذه األخرية حكومة إلكرتونية دون االعتماد على األساليب اإللكرتونية لإلدارة. حيث تسمح 

املواطنني واحلكومة من جهة وبني املؤسسات العمومية التابعة للدولة من جهة أخرى وأيضا الربط ما بني املؤسسات 
 اخلاصة واهليئات الرمسية.

 الفرع الثاني: التجارة اإللكترونية
، وإنشاء مواقع وفق للعديد من اخلرباء والباحثني فإن التجارة اإللكرتونية يعود ظهورها لالنتشار شبكة اإلنرتنت   

الوالايت املتحدة، كما أن انتشار مفهوم التجارة اإللكرتونية يعتمد على اعتماد املناطق  التسوق عرب االنرتنت يف
وتعرف التجارة اإللكرتونية على أهنا: "التجارة اليت تعتمد ابلدرجة األوىل على . 2لشبكة اإلنرتنت وحسب القطاعات

إلجراء عمليات البيع والشراء واحلجز ...إخل، ويتم التفاعل مباشرة مع املستهلك، كما  الوسائل والتقنيات اإللكرتونية
التجارة اإللكرتونية على نقل البياانت الرقمية عرب  تستند. 3قد حيدث تسليم املنتج عرب شبكة اإلنرتنت أو خارجها"

 4اإلنرتنت، مبا يف ذلك الصور املرئية والرسائل املتعلقة ابملشرتايت واملعامالت، فهي مفتوحة عرب مجيع أحناء العامل.
 5نستطيع أن نفهم التجارة اإللكرتونية من وجهات نظر خمتلفة:   
التجارة اإللكرتونية وسيلة لتوصيل البضائع واخلدمات واملعلومات أو تنفيذ عمليات الدفع للشراء  االتصاالت: -1

 عرب شبكات احلاسوب أو عرب أي وسيلة إلكرتونية أخرى.
وسعت التجارة اإللكرتونية نطاق إجراء عمليات البيع والشراء وتوفري اخلدمات واملعلومات يف األنرتنت  التجارة: -2

 بكات احلاسوبية.وعرب الش
من وجهة نظر إدارة األعمال، التجارة اإللكرتونية استطاعت أن توفر وتوسع قاعدة  عمليات إدارة األعمال: -3

 األعمال عرب األنرتنت وتوفري املعلومات لتطوير األعمال دون احلاجة للوجود الفيزايئي للشريك.

                                                           
دارة واحلكومة اإللكرتونية مع إلقاء الضوء على جتربة احلكومة اإللكرتونية يف دولة اإلمارات دراسة حول اإل-اإلدارة واحلكومة اإللكرتونية _ دمحم أمني يوسف، 1

 .91.، ص9011دار الكتب والدراسات العربية، اإلسكندرية،  ،-العربية املتحدة )حكومة إماريت ديب ورأس اخليمة(
2
_ Henri Isaac et Pierre Volle, E-commerce: de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, 3

éme
 édition, 

Pearson, France, 2014,p.12. 
3
_ Amir Manzoor, E-commerce: An Introduction, LAP LAMBERT AcademicPublishing, U.S.A, 2010, p.02. 

4
_AbdulhadiM.Alghamdi,The law of E-commerce: E-contracts, E-business, First Published, Author house 

Publication, U.S.A, 2011, p.02. 
، 9019، الطبعة الثانية، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، Electronic Commerceجتارة إلكرتونية _ دمحم نور صاحل اجلدارية وسناء جودت خلف، 5

 .90-94.ص
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ة لعرض اخلدمات للمستهلك وللشركاء يف خمتلف بقاع التجارة اإللكرتونية ما هي إال وسيلة كبري  اخلدمات: -4
األرض، وتشمل هذه اخلدمات خدمات احلكومة ملواطنيها أو الشركة ملوظفيها وذلك بكلفة أقل وسرعة يف توصيل 

 اخلدمة.
ال من وجهة نظر التعلم، زادت التجارة اإللكرتونية من فرص التعليم والتدريب املباشر، عن طريق االتص التعلم: -5

 ابجلامعات ومعاهد التدريب املختلفة عرب شبكات احلاسوب.
تعترب التجارة اإللكرتونية وسيلة للتعاون الداخلي بني أجزاء الشركات وفروعها يف كل مكان والتعاون مع  التعاون: -6

 الشركات األخرى يف تصميم املنتج وعمليات التوزيع.
رة اإللكرتونية املكان املناسب لعناصر اجملتمع لالستفادة من فرص من وجهة نظر اجملتمع، وفرت التجا اجملتمع: -7

 التعلم واالحتكاك والتعاون مع العامل اآلخر وعدم القوقعة يف النطاق احمللي.
لقد جلبت التجارة اإللكرتونية العديد من الفوائد واليت شجعت على تبنيها واستخدامها يف األسواق التجارية    

 1مثل:
 استخدام األوراق مما أدى إىل تقليل تكلفة البيع والشراء؛تقليل  -
سرعة نقل البياانت وإجراء العمليات حيث أصبح وقت دورة عملية الطلب للمنتجات واحلصول عليها قليلة  -

 نسبيا؛
قللت بشكل كبري من استخدام املستودعات حيث تقوم الشركات إبنتاج املنتجات حسب الطلب وعند الطلب  -

 ريد املنتجات فورا إىل الزبون مما يدي إىل حتسني جودة املنتجات وتقليل عمليات اإلدارة وضبط املخازن وغريها؛يتم تو 
أدت إىل حتسني يف عملية خدمة الزبون وتنوعها بشكل فعال جدا، فال حاجة للزبون ألن يتصل عرب خطوط  -

 ال يكون متواجدا أو مشغوال مع زبون أخر؛ اهلاتف وينتظر إىل ان يتم حتويله إىل املوظف املعين والذي قد
عملية التجارة ابإلنرتنت تتم فورا ويف أي وقت وابستخدام أكثر من وسيلة إما عن طريق الربيد اإللكرتونية أو عرب  -

 صفحات املوقع أو عرب الدردشة املباشرة مع املوظف من خالل االنرتنت؛
 الثالث هي قلة التكلفة والتوسع إىل أسواق جديدة للوصول إىل مئات إن أكثر احلوافز فعاليا وخاصة يف دول العامل -

 املاليني من العمالء والدخول إىل عمل جتاري أو منوذج جتاري جديد؛
 حسنت كثريا يف عملية التنسيق والتخاطب واالتصال مع الزابئن واملزودين على حد سواء. -

                                                           
 .32.، ص9002دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن،  اإللكرتونية من منظور تقين وجتاري وإداري،التجارة _ خضر مصباح الطيطي، 1
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صعب من ذلك هو عملية النجاح وحتقيق األهداف والفائدة اليت من تبين التجارة اإللكرتونية أمر سهل للغاية واأل   
 أجلها مت تبين التجارة اإللكرتونية. قد ختتلف احلوافز من شركة إىل أخرى إال أهنا تتشابه يف النهاية.

 الفرع الثالث: األعمال اإللكترونية
التجارية واألساسية من النمط التقليدي إىل حتول العمليات " :األعمال اإللكرتونية على أهنا IBMعرفت شركة    

كما عرفت أيضا األعمال اإللكرتونية أهنا: "استخدام ،  1"النمط التكنولوجي، استخدام تقنيات شبكة االنرتنت
اإلنرتنت واإلنرتانت وشبكات التواصل الداخلية واخلارجية مع الزابئن من أجل القيام ابلعمليات التجارية واالتصال 

إىل األنشطة اليت يشري مفهوم األعمال اإللكرتونية  .2تعاون بني العمالء واملوردين وأصحاب املصلحة"وتسهيل ال
أن تويل منظمات األعمال  . مبعىنWebمتارسها منظمات األعمال وتنفذها عرب الشبكة اإللكرتونية الدولية، الـ 

التوظيف الكامل لوسائل االتصال وإدارة املعلومات يف خمتلف اجلوانب اإلدارية واملالية لألعمال، من أجل خفض 
التكلفة ورفع مستوى األداء. هناك مفاهيم وتعريفات عديدة ألعمال اإللكرتونية توضح االختالف بني مفهوم 

 3اإللكرتونية.األعمال اإللكرتونية وبني التجارة 
كن التمييز بينهما من خالل أن هناك من يدرج مصطلح األعمال اإللكرتونية ضمن التجارة اإللكرتونية، إال أنه مي   
عمال اإللكرتونية تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فقط لتحسني العمليات الداخلية والبيع والشراء، يف األ

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم العالقات التجارية ابإلضافة لعمليات  حني تستخدم التجارة اإللكرتونية
 .4البيع والشراء

 5تشمل األعمال اإللكرتونية يف منظمة العمال عمليتني مهمتني إىل جانب عمليات أخرى ومها:
املستهلكني إىل األعمال: وميثل هذا النوع من الربط تسخري معطيات البيئة اإللكرتونية لربط املستهلكني إىل  ربط -1

األعمال اليت تتعاطاها املنظمة. مبعىن أنه إبمكان املستهلك الوصول إىل املنظمة عن طريق معطيات البيئة اإللكرتونية، 
. ويعين ذلك أن املستهلك هو الذي يبحث عن شكل ونوعية الربط، إلجناز ما يرغب إجنازه أو إبرام صفقة ما معها

 وال يعين السري ابالجتاه املعاكس أي توجه األعمال إىل املستهلك.

                                                           
1
_ Gary P.Schneider,E-Business, Ninth Edition, Cengage Learning publication, Canada, 2011, p.04. 

2
_ Colline Combe, Introduction to E-business Management and strategy, First Edition, Elsevier Publication, 

London, 2006, p.01. 
 .102.، ص9014الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  اإلدارة اإللكرتونية،_ مزهر شعبان العاين وشوقي انجي جواد، 3

4
_ Paul Beynon-Davies, E-Business, Second Edition, PALGRAVE MACMILAN Publisher, London, 2013, p.25. 

 .122.سابق، صلعاين وشوقي انجي جواد، مرجع _ مزهر شعبان ا5
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ربط نظم أعمال منظمة إل نظم أعمال منظمة أخرى: وميثل هذا النوع معطيات البيئة اإللكرتونية للمنظمة لربط  -9
نية، إلجناز وتنفيذ عمليات وأنشطة ختدم املنظمتني، لالستفادة من التعاقد مع نظم أعماهلا مع نظم أعمال منظمة اث

 اجملهزين، وكالمها مرتبط مع عاملني من املنظمة الثانية.
ميكن القول، أن هنالك فرق بني مفهوم اإلدارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية، حيث أن    

الرقابة( وأيضا اإلنتاج والتسويق اخل، كما -التوجيه-التنظيم-عم مجيع وظائف املؤسسة )التخطيطاإلدارة اإللكرتونية ت
يف حني تقتصر األعمال اإللكرتونية والتجارة تساعد يف تسهيل العالقات بني املؤسسة واملوردين والزابئن والعمالء، 

لتجارية بني املستهلكني، أي أن مفهوم اإلدارة اإللكرتونية حول عمليات البيع والشراء عرب اإلنرتنت والعالقات ا
الشكل املوايل يربز العالقة بني األعمال اإللكرتونية  اإللكرتونية أعمق من األعمال اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية.

 والتجارة اإللكرتونية:
 (: " العالقة بني التجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية"4الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .30.، ص9002، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، التجارة اإللكرتونية من منظور تقين وجتاري وإداريخضر مصباح الطيطي،  املصدر:

التجارة -اإللكرتونية هلا عالقة مع كال من: احلكومة اإللكرتونية اإلدارة أنخالل ما سبق، ميكن القول  من   
 كنولوجيا املعلومات واالتصاالت. هو: استخدام ت بينهماألعمال اإللكرتونية، وامليزة املشرتكة -اإللكرتونية

 

 

 أعمال إلكرتونية

 

 جتارة إلكرتونية

إدارة العالقة مع 
 الزابئن

إدارة العالقة مع 
 املزودين

لعملااألعمال مع شركاء   
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 المبحث الثاني: خطوات تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية
بل تطلب ذلك تطبيقها فعليا على  ،شدة املنافسة العاملية، مل تعد اإلدارة اإللكرتونية جمرد أحرف على ورق إزابدمع    

أرض الواقع، وإدماجها يف مجيع املهام والنشاطات ذات التأثري املباشر وغري املباشر على العملية اإلنتاجية واملؤسسة  
ويتطلب تطبيقها وجود أدوات وعناصر تستحوذ عليها املؤسسة  ككل. لذلك فهي تشمل مجيع وظائف املؤسسة،

 املعنية، وهذا ما يتم التطرق إليه يف هذا املبحث.

 اإلدارة اإللكترونيةاعتماد تطبيق  المطلب األول: متطلبات  
متثل اإلدارة اإللكرتونية حتوال شامال يف املفاهيم والنظرايت واألساليب واإلجراءات واهلياكل والتشريعات اليت تقوم    

إلكرتونية تلقائيا، عليها اإلدارة، وليست جمرد حتويل لبعض املعامالت واإلجراءات الورقية إىل معامالت وإجراءات 
تطبق يف بالدها، بل هي أعقد  تبسها وحناكيها هنا يف جمتمعاتنا كماوهي ليست وصفة جاهزة أو إجراءات منقولة نق

لك بكثري، فهي عملية تشمل على نظام متكامل من املكوانت التقنية واملعلوماتية واملالية والتشريعية والبيئية من ذ
 العمل هبا ضرورة والبشرية وغريها من األطراف املتداخلة يف جسد هذه املمارسات احلضارية التقنية اليت يستلزم

مبقتضياهتا واالنطالق يف تطبيقاهتا على أسس حمددة وشروط جيب توافرها، ومتطلبات ينبغي وضعها يف احلسبان قبل 
 1خوض هذه التجربة، حىت تؤيت مثارها على الوجه املرجو منها، ومن أهم هذه املتطلبات:

 الفرع األول: المتطلبات اإلدارية
 هي كاآليت:إلداري لتطبيق أسلوب اإلدارة اإللكرتونية عرب عدد من املمارسات اإلدارية تكتمل عملية التطوير ا   
القيادات اإلدارية ومساندهتا، ابعتبار أن القيادة اإلدارية هي اليت تتخذ قرار التحول إىل أسلوب اإلدارة دعم  -

مشروعها، وأن تقف على تفصيل مراحل اإللكرتونية بدءا واستكماال لدورها فإن على هذه القيادة أال تتخلى عن 
إجنازه كاملة ملعرفة إذا ما كان هناك عائق تعرتض املشروع. ويبقى الدور املهم يف التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية هو 

وأهدافها لكي يستطيع حتديد املهمة املنوطة به وتفهمها والعمل  رسم السياسات يف املؤسسة واخلطط وأبعادها
 ي يكون ملما أبساليب التعامل مع الوسائل التقنية احلديثة.مبقتضاها، ولك

أو ما يعرف ابهلندرة، فبالقدر الذي حتتاج فيه الدوائر اإلدارية إىل هندرة نظم إعادة هندسة العمليات اإلدارية،  -
ذه العمليات، العمل لتتمكن من التوافق مع احمليط املتغري يف اجملاالت كافة، تشكل اإلدارة اإللكرتونية حافزا هل

فتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية أكرب دافع لتلك اإلدارات إلجناح عملية اهلندرة، فضال عن أن هذا التحول إىل النظام 

                                                           
 .-192163.رجع سابق، صم_ حسني دمحم احلسن، 1



 أساسيات اإلدارة اإللكترونية                                                                                    الفصل األول                
 

 
25 

اإللكرتوين لإلدارة هو أحد مساعي عملية إعادة اهلندسة لنظام عملها. فيكون أحد األمرين )إعادة اهلندسة أو اإلدارة 
 واحدة هي الرائجة يف عامل املتغريات السريعة.اإللكرتونية( وجهان لعملة 

تتغري الكثري من املفاهيم يف ظل دخول املؤسسة إىل حقل العمل التقين، وختتلف  هتيئة األوضاع والتكيف العام،  -
كثري من اخلطط واآلليات وأعراف العمل وتوجهات األفراد والقيادات، مما يدعو ضرورة العمل على توفيق الكثري من 

 ضاع وهتيئة اجلو العام داخل الدائرة اإلدارية لتقبل التجربة وغرس الوعي التقين.األو 
تعديل اهليكل التنظيمي، القائم على إدارة العمل يف ظل اإلدارة التقليدية أو تعديله على األقل؛ ليكون على الوضع  -

 .فةتلمبفاهيمها وأهدافها ومهامها املخ الذي يصلح إلدارة الدوائر اإللكرتونية
عامة حول مشروع التحول الذي تنوي  اسرتاتيجيةالبد أن يكون لدى اإلدارة رؤية وضع برامج التأسيس وخططه،  -

مواصفات هذه اإلدارة املطلوبة ومهامها وأهدافها اليت القيام من األسلوب التقليدية إىل األسلوب اإللكرتونية، فتحدد 
مراعاة النواقص واالحتياجات اليت تعانيها اإلدارة التقليدية، كما ينبغي أيضا وجود جهة ذات  ستوضع على أسا

مستوى إداري رفيع تشرف على هذه العملية، وتدعمها توفر هلا احلماية واالستقاللية الالزمة، وتشع هلا 
اإللكرتونية أن جتمع أكرب كم ممكن االسرتاتيجيات واخلطوط العريضة اليت توضح رؤيتها العامة. كما تتطلب اإلدارة 

من املعلومات عن مشروعها اإلداري، وأن تكون قاعدة بياانهتا اخلاصة القائمة على التكامل املعلومايت مع اإلدارة 
 املتشاهبة أو ذات العالقة.

 الفرع الثاني: المتطلبات البشرية
أوضح االقتصادي روانلد كوس احلاصل على جائزة نوبل األنشطة اليت ميكن التنسيق فيما بينها من  1231يف عام    

أجل زايدة الكفاءة داخل املؤسسات، عن طريق اختاذ القرارات والتمويل والتسويق وأيضا التنسيق مع املوارد 
حيث ورد البشري حديث النشأة، يعد مصطلح املتتمثل املتطلبات البشرية يف املورد البشري أو اليد العاملة، و .1البشرية

ود واملهارات والقدرات اليت ميتلكها األفراد، وتساهم يف توظيفهم وضمان استمرار تعرف املوارد البشرية على أهنا: "اجله
كما عرفت أيضا على أهنا: "مجيع الناس الذين يعملون يف املؤسسة رؤساء ومرؤوسني، الذين جرى ،  2ووجود املنظمة"

توظيفهم فيها ألداء كافة وظائفها وأعماهلا حتت مظلة هي: ثقافتها التنظيمية اليت توضح وتضبط وتوحد أمناطهم 
سسة، ئف املؤ ظاو هم لمهامهم وتنفيذراءات اليت تنظم أداء ن اخلطط واألنظمة والسياسات واإلجالسلوكية وجمموعة م

                                                           
1
_ J. Coyle-Shapiro and others, Human resource management,The London School of Economics and Political 

Science, Published by University of London, London, 2013, p.12. 
2
_ Rajib LochanDhar, Strategic Human Resource Management, First Edition, Excel Books, New Delhi, 2008, 

p.38. 
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كما تشري أيضا إىل األشخاص العاملني يف املنظمات ،  1"يةيف سبيل حتقيق رسالتها وأهداف اسرتاتيجياهتا املستقبل
معينة تعمل على رفع  واسرتاتيجياتواملؤسسات وهتتم إدارة املوارد البشرية إبدارة هذه الشخاص من خالل أساليب 

أداء املوظفني وحل مشاكل العمل وحتقيق املنظمة ألهدافها املنشودة، وتقع مسؤولية هذه اإلدارة على عاتق 
  ميكن القول أن املورد البشري هوابلتايل.2رد البشرية إىل جانب املديرين التنفيذيني العاملني ابملنظمةاستشاريني املوا

أهم مورد على مستوى املؤسسة، حيث كلما زادت مؤهالت وقدرات املوارد البشرية كلما زادت قدرة وكفاءة أداء 
 املؤسسات.

ولديهم مؤهالت مناسبة للعمل يف اإلدارة  متخصصنيبحث عن أفراد يف ظل التطور التكنولوجي البد ال   
من قبل اإلدارة لوضع برامج وخطط لتأهيل أفراد اإلدارة األصليني وإكساهبم مهارات اإللكرتونية، أو بذل جهد 

صحيحا التعامل مع احلاسوب والشبكات، أي تنمية املوارد البشرية، حيث يقصد هبا: "إعداد العنصر البشري إعداد 
مبا يتفق واحتياجات اجملتمع، على أساس أنه بزايدة معرفة وقدرة اإلنسان يزداد ويتطور استغالله للموارد الطبيعية، 

تدريب األفراد سيكون ذلك مكسبا كبريا لإلدارة اإللكرتونية اليت تبقى شبكاهتا  بعد. 3فضال عن زايدة طاقته وجهوده"
وأجهزهتا وقراراهتا وسياساهتا أشياء معطلة يف انتظار األفراد القادرين على التعامل مع أدوات اإلدارات اجلديدة وتشغيل 

نصر البشري، بل حتتاج إىل الصنف املدرب املؤهل الدائرة اإلدارية. وال تعين اإلدارة اإللكرتونية أبدا االستغناء عن الع
املتفهم لطبيعتها، والذي يعي أبعادها وأهدافها لكي يستطيع حتديد املهمة املنوطة به، وتفهمها والعمل مبقتضاها، 

 ولكي يكون ملما أبساليب التعامل مع الوسائل التقنية احلديثة.

 الفرع الثالث: المتطلبات المالية والمادية
رتن تطبيق أسلوب اإلدارة اإللكرتونية ابإلمكاانت املالية املتاحة للمؤسسات، من خالل توافر السيولة النقدية يق   

لديها، واليت تسهل تطبيقه وتضمن جناحه حىت ال يتوقف يف منتصف الطريق انتظارا للدعم، مما قد يعطل املشروع، 
إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية: تكلفة شراء اآلالت  ومن ضمن التكاليف اليت تتحملها املؤسسات نتيجة التحول

 .4واملعدات، تكاليف الدورات التدريبية للعاملني يف جمال استخدام احلواسيب والشبكات
                                                           

 .11.، ص9000، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1الطبعة  ،-بعد اسرتاتيجي–إدارة املوارد البشرية املعاصرة _ عمر رصفي عقيلي، 1
ourcesres-http://www.abahe.co.uk/human- :مقال منشور على املوقع ،"تعريف املوارد البشرية"_ األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، 2

definition.html :03.02.9012، اتريخ االطالع. 
، جملة اقتصادايت مشال افريقيا، العدد السابع، جامعة حسيبة بن بوعلي، "تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية"_ ابرك نعيمة، 3

 .910.، ص9002الشلف، 
دراسة حالة املديرية اجلهوية لنقل احملروقات عرب –واقع اإلدارة اإللكرتونية ابملؤسسات االقتصادية ودورها يف تطوير العمل اإلداري تيش،  اسيا سليمان تيش_ 4

التسيري، جامعة ، ختصص إدارة األعمال، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ماجستري غري منشورة مذكرة، -لوالية سكيكدة RTEاألانبيب 
 .39.، ص9014-9013سكيكدة،  1200أوث  90

http://www.abahe.co.uk/human-resources-definition.html
http://www.abahe.co.uk/human-resources-definition.html
http://www.abahe.co.uk/human-resources-definition.html
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وال ميكن االعتماد على املصادر املالية فقط من أجل جناح مشروع اإلدارة اإللكرتونية بل يتعدى ذلك إىل االعتماد    
املادية، حيث حتتاج املؤسسة إليها خلوض التجربة وتلزم تلك القدرة املادية إلعداد البنية التحتية بشراء على املوارد 

أجهزهتا أو إنتاجها إن كان يف مقدور املؤسسة ذلك، ومن أهم املتطلبات املادية: احلواسيب، الشبكات، ووسائل 
 االتصال.

 الفرع الرابع: المتطلبات التشريعية
دارة اإللكرتونية البد من توفري جو قانوين يسمح مبمارسة كافة األعمال اإللكرتونية داخل املؤسسة، أي لتطبيق اإل   

إعداد بيئة تشريعية مالئمة، ومناخ تشريعي يستجيب ملتطلبات اإلدارة اإللكرتونية، ويسهل معامالهتا، ويضعها موضع 
ففي حال دخول بتدابري األمن واحلماية والسرية.  الوطين والدويل، إضافة إىل ضمان القضااي اخلاصة االعرتاف

املؤسسات اخلاصة أو العامة يف مشروع اإلدارة اإللكرتونية، فإنه يتطلب إصدار التشريعات الالزمة، أو إدخال 
ولذلك على املنظمات واملؤسسات أن تقوم بعملية التعديالت على التشريعات القائمة تطويرها وفقا للمستجدات، 

 ص شاملة لكل األنظمة والقوانني لديها، على أن تراعي أثناء عملية املسح األهداف التالية:مسح ومتحي
 االطمئنان إىل إمكانية احلصول على املعلومات بسهولة؛ -
ضمان سرية الواثئق واملعلومات، وعدم إمكانية تسرهبا أو التفريط يف هذا احلق من قبل اجلهة اليت ستتعامل معها  -

 املؤسسة؛
حتديد معايري اثبتة على درجة مناسبة من الشفافية وحتكم األعمال اإلدارية اإللكرتونية، وترسى حالة عامة من الثقة  -

 يف ظل وجود البنود القانونية اليت حتكم تلك املعايري وتضبطها؛
 إقرار مشروعية الواثئق اإللكرتونية، واالعتماد عليها يف األعمال اإلدارية؛ -
احلذر واخلوف اللذين تتعامل هبما بعض اجلهات مع بعض التعامالت اإللكرتونية، كاملعامالت املالية  فك -

 اإللكرتونية، وعمليات البيع والشراء اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين؛
يها وفقا ملا أتطري التعامالت اإللكرتونية، ووضع الضوابط القانونية هلا، مبا يسمح بتحديثها وإدخال التعديالت عل -

 يستجد من متغريات.
لكي تضمن اجلهات القائمة على وضع التشريعات واألنظمة والقوانني اخلاصة ابإلدارة اإللكرتونية فعالية هذه    

 التشريعات البد من مراعاة: 
يفتح اباب  مشولية األنظمة جلميع أنشطة عمل املنظمة وجماالهتا، حىت ال حتتاج إىل وضع قوانني لكل نشاط، مما قد-

 للتعارض أو تضارب القوانني فيما بعد؛
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 استقرار هذه األنظمة والقوانني ووضوحها، مما يعني على سهولة العمل مبقتضاها؛ -
على اجلهة املشروعة أال تتعجل أمرها، وأن متحص النظر كثريا يف تلك التشريعات قبل إشهارها واعتمادها للعمل،  -

 رات هبا، والتأكد من مالءمتها ومراعاهتا لظروف األنشطة اإللكرتونية؛للتأكد من عدم وجود خلل أو ثغ
أن تتحلى تلك التشريعات ابملرونة اليت هي أصل اإلدارة اإللكرتونية وأهم ركائزها، مما يكون معينا على التحديث  -

 والتطوير دون تعقيد، فهذا مبدأ أصيل يف اإلدارة اإللكرتونية؛
 أن التقين يف وضع هذه التشريعات إىل جانب القانونيني؛مشاركة املختصني يف الش -
أن تكون تلك التشريعات والقوانني سهلة الفهم، ممكنة التطبيق سواء ملنفذها، أو للجهة املستهدفة يف العمل وفق  -

 ضوابطها؛
 وال يلزم وضع تلك التشريعات دفعة واحدة، بل حيدث ذلك عن طريق ثالث مراحل أساسية:   
عداد لتطبيق أسلوب اإلدارة اإللكرتونية؛ ين التنظيمي للجهة اليت ستتوىل اإل، الوقوف على الشكل القانو األوىل -

لتكون على اطالع اتم على املراحل املختلفة اليت ستمر هبا تلك اإلدارة، فيمكنها معرفة البنود النظامية الالزمة لضبط  
 كل مرحلة من تلك املراحل.

لقوانني اليت مت التوصل إىل كفاءهتا لتنظيم العمل يف اإلدارة اإللكرتونية، على أن يسبق جزء الثانية، وضع منظومة ا -
 من هذه القوانني بدء التطبيق الفعلي لإلدارة، ويؤخر قسم منها ملواكبة عملية التطبيق يف مراحل الحقة.

من التطبيق، وخباصة تلك القوانني اليت الثالثة، استكمال العملية التشريعية، ووضع القوانني يف األطوار الالحقة  -
 تربطها عالقة غري مباشرة ابلتطبيق.

 الفرع الخامس: المتطلبات األمنية
 ميكن لإلدارة اإللكرتونية الوصول إىل حالة الثقة إبجراء عدد من اخلطوات األمنية اآلتية:   
 وضع السياسات واخلطط األمنية اليت تضمن سرية املعلومات؛ -
فريق أمين اتبع لإلدارة ملتابعة املتطلبات األمنية هلا، وتطوير تلك املتطلبات يف ضوء املستجدات العاملية  ختصيص -

 ملواجهة ما يستجد من حيل )القراصنة( مبا يضمن خصوصية املعلومات وأتمني البياانت الشخصية؛
 مراعاةي على شبكة اإلدارة واحرتاقها، مع وضع القوانني والتشريعات وحتديد العقوابت املرتتبة على حماوالت التعد -

 أن تشمل هذه التشريعات كل صور التعدي والتجاوز واالخرتاق املمكنة، مبا يف ذلك نظم املدفوعات اإللكرتونية؛
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التنبيه على مجيع املستوايت اإلدارية بضرورة استخدام برامج احلماية، وتطبيق أنظمتها لديهم، وتبصريهم خبطورة  -
أو االستهانة هبذا األمر، ومتابعة التزامهم من قبل اإلدارات العليا، واإلدارات األم، وال مانع يف هذا الشأن من التفريط 

 االستعانة ابخلربات الدولية يف اجملالني التقين والقانوين؛
يادة، والبصمة االعتماد على استخدام بعض الوسائل األمنية، كالبطاقة الذكية، إلثبات هوية املتعامل، ورخصة الق -

 اإللكرتونية، وغريها من وسائل التقنية احلديثة، لزايدة األمان واالطمئنان إىل سالمة اإلجراء ودقته أمنيا؛
أتسيس نظام البنية التحتية للمفاتيح العمومية، وهي جمموعة من هيئات التوثيق يوجد بنها توثيق متبادل، وهي  -

 ده ميكن االعتماد عليه لتأمني دقة البياانت املنقولة بشكل كبري؛طرف وسيط بني املرسل واملستقبل ويف وجو 
تطوير أدوات التشفري اليت تسمح لألفراد ابلدخول على املعلومات والبياانت وكذلك اليت تسمح لإلدارات ابلوصول  -

ها، مما ميكن إىل حساابت األفراد أو املؤسسات البنكية، وخباصة يف التعامالت اليت تكون اإلنرتنت وسيطا لنقل
 املستخدم من احلفاظ على سرية بياانته وحساابته على اإلنرتنت؛

وطنية ألمن املعلومات تضمن تعاون أجهزة القطاعني العام واخلاص ابلتعاون مع  اسرتاتيجيةتبين الدولة مشروع  -
 اانت؛موزع اخلدمة، من ابب توحيد اجلهود وتدارك الثغرات من األمن واحلماية للمعلومات والبي

التعاون الدويل يف تطبيق برامج احلماية على أمن املعلومات حىت ال تكون هناك حلقات مفقودة تشكل ثغرة أمام  -
 بعضهم للنفاذ من خالهلا إىل البياانت واملعلومات؛

يين مبخالفة الوازع الديين الذي ال يرتبط مبمارسات القرصنة والتخريب اإللكرتوين، وابلتايل التوعية وغرس الوعي الد -
هذه املمارسات الشرعية، حال سيكون معينا إىل حد كبري يف وأد هذه احملاوالت يف مهدها وجينب الكثري من 

 املشكالت؛
التوثيق الذي يضمن التحقق من املستخدم، فعلى اإلدارة أن تضع التطبيقات التقنية واحللول اليت تضمن التأكد  -

العملية هم األشخاص املعنيون ابالتفاق أو العملية التجارية أو املعاملة املطلوبة يف التام من أن األطراف املشرتكة يف 
حال اإلدارات احلكومية أو احلساابت البنكية وغريها من املعامالت ذات احلساسية واملساس مبصاحل األفراد والشركات 

 للتأكد من عدم وجود دخالء على املعاملة؛
بتصميم الربامج احملمية إلكرتونيا اليت ال تسمح ابلوصول إىل املعلومات احملفوظة على تصديق املعلومات إلكرتونيا،  -

شبكات اإلدارة إال لألشخاص املخول هلم الوصول إليها من قبل اجلهة اإلدارية، عرب كلمات، مرورهم اخلاصة اليت 
 يدخلون هبا إىل شبكة اإلدارة؛

 أو ذات احلساسية لألفراد الذين ال يرغبون يف إفشائها؛سرية املعلومات، وخباصة املعلومات األمنية  -
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التكامل يف أداء وظائف الدوائر األمنية حبيث يضمن عدم التالعب أو التعديل يف البياانت أثناء نقلها، منذ  -
اليت  اللحظة اليت أرسلت فيها من مصدرها حىت وصوهلا إىل املستقبل، والتكامل هنا حيدث ابلتنسيق أمنيا بني القنوات

 متر عليها املعلومات والبياانت أثناء انتقاهلا إلكرتونيا.
من بيئة اتصاالت  يتضمناهكما أوضحنا أن االنرتنت واإلنرتانت مها عماد البنية التحتية ومتطلبات اإللكرتونية، مبا     

غري مرنة، وذات   سريعة وأجهزة حاسوب متطورة وأجهزة أخرى مساندة. ومبا أن نظم االتصاالت التقليدية أصبحت
كفاءة حمدودة، وهي نظم مكلفة نوعا ما، لذا بدأ البحث عن النظم احلديثة واللجوء إليها يف تفعيل أنشطة املنظمة 
املعنية. ونظرا لتطور نظم االتصاالت احلديثة، ابت من الضروري متابعة هذا التطور وتوظيفه خلدمة أعمال املنظمة 

تصاالت الالسلكية واليت تؤدي خدمة فاعلة ومرنة، وإبمكان أتدية املهام كافة ويف املعنية. ومن هذه النظم، نظم اال
 1اجلغرايف، كمايلي: االمتدادأي زمان ويف أي مكان. وابإلمكان تقسيم إدارة األعمال اإللكرتونية للمنظمة وفق 

اإلدارة اإللكرتونية القريبة: واليت تؤمن القيام إبدارة األعمال اإللكرتونية داخل مكاتب املنظمة. ويتم ذلك عن طريق  -
تزويد املنظمة بشبكات اتصاالت السلكية تعمل داخل املكاتب، وداخل املواقع القريبة للمنظمة ابستخدام تقنية 

 غطية األعمال الداخلية للمنظمة.البلوثوث واليت يكون مداها حمدود وإبمكاهنا ت
اإلدارة اإللكرتونية املتوسطة: إدارة األعمال اإللكرتونية خارج مكاتب املنظمة، وضمن موقعها، ويتم ذلك عن  -

، متتاز Wi Fiطريق تزويد املنظمة بشبكات اتصاالت السلكية داخل املواقع األبعد عنها وابستخدام تقنية واي فاي 
تؤمن االتصاالت الالسلكية ملسافات تصل إىل عدة كيلومرتات. وتؤمن هذه القدرة تغطية أي موقع هذه التقنية أبهنا 

 للمنظمة مهما بعد عنها، حفاظا على إدامة العالقات الوظيفية فيما بني العاملني يف املنظمة الواحدة.
ة وخارج موقعها ويتم ذلك عن طريق اإلدارة اإللكرتونية البعيدة: إدارة األعمال اإللكرتونية خارج مكاتب املنظم -

تزويد املنظمة بشبكات اتصاالت السلكية خارج املواقع اخلاصة ابملنظمة وابستخدام تقنية واي ماكس. ومتتاز هذه 
التقنية أبهنا تؤمن االتصاالت الالسلكية ملسافات تصل إىل عشرات الكيلومرتات. وإبمكان هذه التقنية تغطية أنشطة 

 للمنظمة، وكل املستخدمني من خارجها. املواقع البعيدة
من خالل ما مت عرضه من متطلبات إدارية وبشرية وصوال للمتطلبات األمنية، فإن وجودها يسهل على املنظمة تبين    

يساعد على ختفيض التكاليف، واختصار الوقت وكذا اإلجراءات املطلوبة  بدورهمشروع اإلدارة اإللكرتونية، الذي 
 واألعمال، وأيضا تطوير األداء املؤسسي. إلجناز املهام

 
                                                           

 .122-120.سابق، صلعاين وشوقي انجي جواد، مرجع _ مزهر شعباين ا1
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 تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ستوياتالمطلب الثاني: م
تعد اإلدارة اإللكرتونية عملية إعادة هندسة لألعمال والعالقات وذلك بتفعيل تقنية املعلومات واالتصال لتحويلها    

كما أهنا هتدف إىل جعل إىل صيغة إلكرتونية لتقدمي اخلدمات احلكومية إىل األفراد وقطاع األعمال بكفاءة عالية.  
لية لتوفري احتياجات اجملتمع وحتقيق طموحاته، وذلك من خالل احلصول على اخلدمات أكثر شفافية وسرعة ومسؤو 

. لذا فإن 1تقدمي خدمات عامة فاعلة ومتقنة، وخلق تفاعل رقمي بني األفراد وقطاع األعمال والوحدات احلكومية
كرتونية ما جماالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية عديدة نظرا للفوائد اليت تقدمها، ومن أهم جماالت تطبيق اإلدارة اإلل

 2يلي:

 : بالنسبة للمؤسسات االقتصاديةاألولالفرع  
تطبق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى املؤسسات االقتصادية يف كافة اجملاالت مثل: األعمال اإلدارية، األعمال    

 املالية، امليزانية، األعمال املرتبطة ابملوارد البشرية وغريها، وهي كاآليت:
 مثل:األعمال اإلدارية،  جمال -1

 تبادل الواثئق واملعلومات واألنظمة والتعليمات الكرتونيا؛ -
حفظ الصور والواثئق اإللكرتونية يف األرشيف اإللكرتوين، مما يسهل عملية الرجوع لتلك الواثئق يف أي وقت  -

 ومن أي مكان؛
كافة أعمال االتصاالت اإلدارية من صادر ووارد املعامالت وتصويرها رقميا بشكل منظمة ومفهرس   تسجيل -

 ومبوب.
 مثل: جمال األعمال املالية، -2

 وضع نظام األعمال املالية على قاعدة بياانت مرتبطة بشبكة أو موقع املنظمة؛ -
 عن طريق الشبكة. تعاقد وصرف وغريهإجراء كافة املعامالت املالية من توثيق و  -

 ، مثل: جمال أعمال امليزانية -3
 التخطيط للميزانية وإعدادها ومناقشتها إلكرتونيا؛ -
 عمل احلصر واالرتباط على امليزانية الكرتونيا. -

 ، مثل:جمال األعمال املرتبطة ابملوارد البشرية والقوى العاملة -4
                                                           

 ، سلطنة عمان، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين:"احلكومية اإللكرتونية"_ هيئة تقنية املعلومات، 1
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx :30.00.9012، اتريخ اإلطالع. 

 .90-94.رجع سابق، صم_ شائع بن سعد مبارك القحطاين، 2

http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx
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 وختصصاهتا؛إدارة القوى العاملة على خمتلف وظائفها  -
الرجوع لبياانت العاملني وتنفيذ األعمال اخلاصة هبم الكرتونيا مثل: اإلعالن عن الوظائف، االختيار، التعيني،  -

 اإلجازات، الرتقيات، التأدية والرواتب، التنقالت، املكافآت، االنتداابت، وإىل غري ذلك؛
 الرتشيح للتدريب والتأهيل واالبتعاث. -

 ، مثل:أعمال املشرتايت والتموين جمال -5
 حتديد احتياج املنظمة وأتمينها؛ -
 اإلعالن عن املناقصات واملشاريع؛ -
 نظام إدارة املوارد والتحكم فيها والتوزيع وفق االحتياج واألمهية؛ -
ردة مراقبة املخزون واحلصول على بياانت بصفة فورية ودائمة عن موجودات املستودعات من األصناف املو  -

 واملصروفة، ما يساعد على تقنني املشرتايت.
 حيث تعقد االجتماعات عن بعد حمليا ودوليا دون انتقال اجملتمعني من مقارهم. جمال املؤمترات اإللكرتونية، -6
، حيث تتم املراقبة واملتابعة عن بعد واكتشاف األخطاء وقت التنفيذ، وهذا ما يوفر جمال املتابعة اإللكرتونية -7

 التوجيه أو املعاجلة الفورية لألخطاء.
، وقد يكون ذلك عن طريق خدمة الطلبات جمال األعمال اليت تقدمها املنظمة للجمهور املستفيد من خدماهتا -8

 إلكرتونيا وقبوهلا، أو خدمة االستفسار اهلاتفي )الرد اآليل(، أو خدمة الربيد اإللكرتوين.
، ويكون ذلك إما لتداخل االختصاص نظمة ابالشرتاك مع منظمات أخرىأي جمال أخر ميكن أن تقوم بع امل -9

أو الرتابط فيما بينها كأن تشرتك منظمتني أو أكثر يف تقدمي خدمة واحدة للجمهور كتصاريح فتح الفنادق مثال 
 تشرتك يف تقدميها وزارة التجارة ووزارة البلدايت ووزارة الداخلية.

ن جماالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية تشمل املؤسسات االقتصادية ميكن القول أضه، ابإلضافة إىل ما مت عر    
 كومات ومؤسسات تعليمية ومستشفيات.ؤسسات الدولية من حاملو 

 الفرع الثاني: بالنسبة للمؤسسات الخدمية
 اسرتاتيجيةإن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى احلكومة كآلية لرتشيد اإلدارة العامة، ميثل  احلكومات: -1

حمورية ميكنها إضفاء نتائج إجيابية على عمل األجهزة اإلدارية احلكومية، وحيقق مقدار من املصداقية يف عمل 
م طالب اخلدمة املدنية كاإلعالن عن التوظيف، منظمات اخلدمة العمومية، فالتوجه حنو نشر املعلومات الضرورية أما

توفري البياانت األساسية للخدمات، وإجياد منافذ للخدمة العمومية مبختلف أنواعها صحية، تعليمية جتارية، من شأنه 
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املواطن على نوعية اخلدمات اليت يطلبها، كما يقضي على عنصر الشك لدى املواطن، ويقلل من حدة  رضاأن حيقق 
العالقة الصراعية بينه وبني مؤسسات اخلدمة العمومية، عن طريق خلق مؤسسات عامة تتصف ابلفعالية والكفاءة، 

وتساهم احلكومة . 1ة املستوىوتستجيب الحتياجات املواطنني وتضمن املساواة يف احلصول على خدمات عالي
اإللكرتونية يف حتسني كفاءة وفعالية األعمال لكي تكون قريبة أو أكثر تركيزا على تلبية حاجات األعمال، ابإلضافة 

 . 2إىل أهنا ستساعد على تقليل عبء األوراق والواثئق الرمسية والروتني احلكومي
ية يف اإلدارة التعليمية عددا من اخلدمات اإلدارية اليت تقدمها تشمل التطبيقات اإللكرتون املؤسسات التعليمية: -2

الربامج التطبيقية اإللكرتونية لإلدارة يف مؤسسات التعليم، استجابة حلاجات املدارس لتطوير العمل اإلداري فيها، مبا 
علومات واالتصاالت اليت يتماشى مع متطلبات العصر واستخدام تقنية املعلومات اإلدارية، ملواكبة ثورة تكنولوجيا امل

يعرفها العامل، والتحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية، وهناك جمموعة من التطبيقات اليت ختدم التحول 
اإللكرتوين لإلدارة يف املؤسسات التعليمية، منها شؤون الطلبة وشؤون املعلمني واملوظفني والشؤون املالية واحلساابت، 

رة املخازن واملشرتايت. كما أن هناك تطبيقات طالبية مثل تنظيم اجلداول املدرسية والفصول والسجالت ونظام إدا
 .3الصحية، والتطبيقات اإلدارية للمعلمني واملوظفني كتقارير األداء الوظيفي واحلالة الصحية وتقارير األعمال السنوية

 اإللكترونيةعناصر تطبيق اإلدارة  مجاالت و المطلب الثالث: 
إن اإلدارة اإللكرتونية مشلت على عديد من األساسيات اليت تقوم عليها وتبين عليها مبادئها واسرتاتيجياهتا، كذلك    

تتضمن اإلدارة اإللكرتونية متطلبات تعتمد لتطبيقها ومت ذكرها يف املطلب السابق، ابإلضافة للمتطلبات السابقة 
، وأيضا اجملاالت على جمموعة من العناصر اليت متكنها من حتقيق األهداف املرغوبةتشمل اإلدارة اإللكرتونية أيضا 

يوجد العديد من الطرق املختلفة لتطبيق مشروع إلدارة اإللكرتونية، إال أن معظمها تشرتك يف  .املطبقة هلذه العناصر
 ية اليت بدوهنا ال ميكن تطبيقها. بعض العناصر األساس

 
 
 

                                                           
: املتمدن، مقال منشور على املوقع ر، احلوا"ترشيد اإلدارة العامة دور احلكومة اإللكرتونية يف"_ قوادرة حسني، 1

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=474835&r=0&cid=0&u=&i=0&q= ، :30.00.9012اتريخ االطالع. 
سلسلة االقتصاد اإللكرتوين، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع،  ،-يف ظل الثورة العلمية التكنولوجية املعاصرة–اإللكرتونية احلكومة _ مصطفى يوسف كايف، 2

 .122.، ص9002دمشق، 
http://www.new-: ، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين"التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم ملواكبة حتدايت العصر الرقمي"_ 3

comeduc.، :30.00.9012اتريخ االطالع 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=474835&r=0&cid=0&u=&i=0&q
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=474835&r=0&cid=0&u=&i=0&q
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 األول: مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية  الفرع
أتخذ اإلدارة اإللكرتونية أمناط خمتلفة، وأشكال متعددة تتفق مع طبيعة العمل لدى املنشأة، مبا حيقق أهدافها، ومن    

 1تلك األمناط مايلي:
هو أحد جماالت اإلدارة اإللكرتونية، الذي يشري إىل مقدرة احلكومة على حتسني اخلدمات  احلكومة اإللكرتونية: -1

 املقدمة إىل املواطنني ابستخدام التكنولوجيا.
وفيها يتم توفري بعض اخلدمات واملعلومات الطبية للمرضى من خالل الوسائل اإللكرتونية،  الصحة اإللكرتونية: -2

 ج فحوصاته الطبية، والتحاليل اخلاصة به عرب شبكة اإلنرتنت.فيستطيع املريض متابعة نتائ
وهي تبادل املعلومات واخلدمات التجارية عرب شبكة األنرتنت، وتعتمد منها واحدا يركز  التجارة اإللكرتونية: -3

تجارية، على توحيد إجراءات العمل اإلداري، وإجناز املعامالت التجارية، وغريها إلكرتونيا، وإجناز الصفقات ال
 والسعي إىل حتقيق التنمية االقتصادية.

تتجه السياسة الرتبوية حنو تطوير اإلدارة املدرسية، من خالل االستفادة مبا وفرته الثورة  التعليم اإللكرتوين: -4
التكنولوجية من مستحداثت، وتقنيات حديثة ميكن أن تتغلب على الكثري من املشكالت التقليدية يف التعليم، كما 

 كن إجراء الدراسة واالختبارات إلكرتونيا.مي
من خالل النشر اإللكرتوين ميكن متابعة األخبار العاجلة، والنشرات االقتصادية،  النشر اإللكرتوين: -5

واالجتماعية، واالطالع على أخر املؤلفات، واالستفادة من حمركات البحث املتنوعة، وحتقيق سرعة احلصول على 
 األصلية. املعلومة من مصادرها

ومما سبق يتضح أن جماالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية متعددة ومتنوعة، فهي ال تقتصر على مؤسسات بعينها دون    
غريها من املؤسسات األخرى، وإمنا تشمل مجيع املؤسسات سواء، كانت جتارية، أو تربوية، أو نشر، أو غريها، وحيدد  

ملؤسسات وخطوات سري العمل هبا، لتحقيق أهداف املؤسسات ورفع  كل جمال طبيعة العمل الذي متارسه تلك ا
 كفاءة األداء والعمل على تطويره.

 اإلدارة اإللكترونية  تطبيق  الفرع الثاني: عناصر
تتكون اإلدارة اإللكرتونية من ثالث عناصر أساسية هي: عتاد احلاسوب، والربجميات، وشبكات االتصاالت، ويقع    

ملنظومة اإلدارة اإللكرتونية، البنية اإلنسانية  اخلرباء واملختصني الذين ميثلون يف قلب هذه املكوانت صناع املعرفة من

                                                           
ماجستري، ختصص: إدارة تربوية،  مذكرة، تطوير أداء مديري مدارس الرتبية اخلاصة يف مجهورية مصر العربية يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية_ نيهاد دمحم هالل أبو زيد، 1

 .04-03.، ص9012العربية، مصر، قسم البحوث والدراسات الرتبوية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول 
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اصر ادية للحاسوب ونظمه وشبكاته وملحقاته. والشكل املوايل يربز العالقة بني العنحيث ميثل العتاد يف املكوانت امل
 1الثالثة لإلدارة اإللكرتونية، مع التطرق لكل واحدة على حدة:

 (: "عناصر اإلدارة اإللكرتونية"5الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تطوير املمارسات اإلدارية مبدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان يف ضوء اإلدارة عبد الباسط بن أمحد بن سليمان احملروقي،  املصدر:
مذكرة ماجستري، ختصص: إدارة تربوية، قسم البحوث والدراسات الرتبوية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، مصر،  اإللكرتونية،

 .31.، ص9011

، ومت ابتكار 1240مر ظهور جهاز احلاسوب بعدة مراحل أو أجيال حيث ظهر اجليل األول سنة  احلواسيب: -1
وميكن هذا اجلهاز من معاجلة البياانت اجلارية. ومتيزت أجهزة كمبيوتر  IBMمن قبل شركة ، 0890أول كمبيوتر سنة 

اجليل األول ابستخدام األانبيب املفرغة، واليت بسببها كانت احلواسيب ذات حجم كبري، وتستهلك الكثري من الطاقة 
مرور الوقت مت تطوير أجهزة  ومع. 2وبطء يف إدخال أو إخراج البياانت، كما تعاين من مشاكل احلرارة والصيانة

احلواسيب وفق التطور التكنولوجي والتقين وحتسني كفاءته وأداءه ملختلف املهام املنوطة به. ومت تعرف أجهزة 
 الكمبيوتر على أهنا:

                                                           
مذكرة  تطوير املمارسات اإلدارية مبدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية،_ عبد الباسط بن أمحد بن سليمان احملروقي، 1

 .31.، ص9011عربية، جامعة الدول العربية، مصر، ماجستري، ختصص: إدارة تربوية، قسم البحوث والدراسات الرتبوية، معهد البحوث والدراسات ال
2
_ Computer Studies, "History and Evolution of Computers", p.09, working paper on website  : http://gujarat-

education.gov.in/textbook/Images/std9_sem_1/computer_studies9/chap2.pdf, consulted on: 03.06.2016. 

برجميات              صناع املعرفة        

 

 

 
 

 

الشبكات              أجهزة ومعدات 
                            

اإلدارة 
 اإللكرتونية

http://gujarat-education.gov.in/textbook/Images/std9_sem_1/computer_studies9/chap2.pdf
http://gujarat-education.gov.in/textbook/Images/std9_sem_1/computer_studies9/chap2.pdf
http://gujarat-education.gov.in/textbook/Images/std9_sem_1/computer_studies9/chap2.pdf


 أساسيات اإلدارة اإللكترونية                                                                                    الفصل األول                
 

 
36 

يعرف احلاسوب على أنه: "جهاز إلكرتوين يعمل على تنفيذ مهام معينة وفق تعليمات تعطى له، حيث يتم إدخال  -
ياانت والتعليمات وفق جهاز املدخالت وهو لوحة املفاتيح. وتتم معاجلة البياانت الواردة من وحدة املعاجلة وإرسال الب

 ؛1النتيجة لوحدة اإلنتاج مث املخرجات"
تخدم ختزين مجيع أنواع املعلومات، ومن مث معاجلة كما يعرف أيضا على أنه: "احلاسوب هو آلة للربجمة، يتيح للمس  -

املعلومات أو البياانت، أو تنفيذ أي إجراء بواسطة هذه األخرية، مثل حساب األرقام أو التنظيم. كما ميكن هذه 
 .2وصف أجهزة احلواسيب من حيث احلجم والقوة، على الرغم من وجود تداخل كبري يف تصنيف أنواعها"

جمرد آلة إلكرتونية، وظيفتها األساسية من خالل التعريفني السالفني الذكر فإهنما يتفقان على أن احلاسوب هو    
على مستوى وحدة املعاجلة، كما ميكن من إمتام األعمال بسهولة، ابإلضافة إىل أنه ختزين املعلومات ومعاجلتها 

 3اسوب آلخر وفق التقدم التكنولوجي. من فوائد استخدام احلاسوب:أحجامه ختتلف من ح
تسمح  بكفاءة على تتبع امللفات اخلاصة والواثئق وكذا اجلداول املواعيد، كما تعمل على تنظيم املعلومات تساعد -
 بسهولة مع إدارة الوقت بشكل جيد وحتسني اإلنتاجية؛ لوصول إليهال

اد برامج متكني األفراد من استخدام الربامج املكتبية وخلق مواد خاصة هبم، كما تسمح خبلق مواد تسويقية واعتم -
 الضرائب ابلنسبة للمؤسسات، كما تقلص املسافات حيث ميكن للفرد التحكم يف العمليات املؤسسية وهو يف املنزل؛

ختفض التكاليف من خالل التقليل من تكلفة ختزين امللفات الورقية اخلارجية وتعويضها أبقراص مضغوطة أو برامج  -
 على احلاسوب؛ 

سريع العمليات التجارية، كطلب املواد اخلام والتفتيش على املنتجات ذات نوعية تساعد أجهزة احلاسوب على ت -
 جيدة بشكل سريع؛

 املصممةتعمل أجهزة الكمبيوتر على مساعدة البحث العلمي من خالل تطبيقات االنرتنت وبرامج الكمبيوتر  -
 واخلدمات اجلديدة؛ لتطوير وإنتاج املنتجات

عات واألرابح للمؤسسات عن طريق املوقع اإللكرتوين للمؤسسة، كما أن العديد من تساعد على زايدة نسبة املبي -
املؤسسات تعمل يف وقتنا احلايل وفق شبكة االنرتنت وعلى مدار الساعة والسماح جلميع العمالء التسوق وشراء 

 منتجاهتا واالستفادة من خدماهتا.

                                                           
1
_ P. K. Singh,Basics of Computer –Semester 1-, First Edition, Printing History, India, 2009, p.03. 

2
_ Michael Roper & Laura Millar, Under standing Computers: An Over view for Records and Archives Staff, 

International Records Management Trust & International Council on Archives, United Kingdom, 1999, p.05. 
3
_http://smallbusiness.chron.com/advantages-computers-business-473.html,consulted on: 03.06.2016. 

http://smallbusiness.chron.com/advantages-computers-business-473.html
http://smallbusiness.chron.com/advantages-computers-business-473.html
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ت احلياة، طب، تعليم، هندسة، حبث علمي...، حيث ال كما تلعب أجهزة احلواسيب دورا هاما يف كافة جماال   
ميكن ويف وقتنا احلايل ابلتحديد أن تتم أي عملية دون اللجوء لألجهزة اإللكرتونية، وعلى أساسها تقوم اإلدارة 

 اإللكرتونية يف املؤسسات العمومية واخلاصة.
، ومنت بشكل كبري خالل الفرتة 1220-1200بدأت نشأت الربجميات واخلدمات الكمبيوتر من  الربجميات: -2

أصبحت املوارد  1220ومنذ لتصبح أكثر تطورا وتواكب التطورات احلاصلة يف السوق،  1220إىل  1210املمتدة من 
جمموعة من  الربجميات متثل. كما 1التكنولوجية أكثر شيوعا بني الناس والدور األساسي الذي تلبه يف تسهيل حياهتم

مت تقدمي . 2لتتماشى مع السوق أو متطلبات العميل املختلفة هابرامج الكمبيوتر والواثئق املرتبطة به، كما ميكن تطوير 
العديد من املفاهيم حول مصطلح الربجميات، حيث عرفت على أهنا: "جمموعة من التعليمات املتسلسلة اليت خترب 

خر: "عبارة عن جمموعة من التعليمات موجهة للحاسب اإللكرتوين مكتوبة آاحلاسب اآليل ماذا يفعل"، ويف تعريف 
وأنظمة الربامج (Application software)تضم الربجميات نوعني: التطبيقات الربجمية .3بنوع من الوضوح والتفصيل"

(System software) ،وهي كاآليت : 
ل املشاكل احلاسوبية، حيث مساعدة املستخدمني حتعمل على : (Application Software)التطبيقات الربجمية -

ه التطبيقات خصيصا ملعاجلة نشاط تنظيمي معني، ويتكون من معاجلة النصوص وجداول البياانت صممت هذ
ومن أمثلة التطبيقات الربجمية مثل: . 4وقواعد البياانت ولغات الربجمة، وغريها من الربجميات التجارية املعروفة

، الربامج التعليمية، برامج تطوير وسائل اإلعالم، برامج Media Playerميداي بالير ،MS Officeمايكروسوفت أوفيس
مكافحة الفريوسات، وغريها، حيث ميكن الشراء والطلب حسب حاجة املستخدم هلا، وميكن العمل بواسطة هذه 

يتم تطبيق . 5وبرامج حترير الصور التطبيقات عم طريق برامج احملاسبة، برامج قواعد البياانت، الطالء والرسومات،
التطبيقات الربجمية يف خمتلف األنشطة التجارية مثل: نظام اإلدارة املدرسي، نظام التمويل واإلدارة، نظام األجور 

 .6واحلوافز، نظام احملاسبة واملالية، إدارة الفنادق، أنظمة احلجز واحلفظ

                                                           
1
_http://sharadavikas.com/CourceMeterials%5Cmca41.pdf,consulted on: 16/05/2016. 

2
_https://ifs.host.cs.st-andrews.ac.uk/Books/SE9/SampleChapters/PDF/Chap1-Introduction.pdf,consulted on: 

30/05/2016. 
، ختصص القانون اخلاص، كلية الدراسات ماجستري غري منشورة مذكرة ،-دراسة مقارنة–القانونية لربامج احلاسب اآليل احلماية عبد الرمحن مجيل حممود حسني، _3

 .19.، ص9002العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، 
4
_ Computer software ،" Software:Systems and Application Software  "، working paper on web 

site:https://mis.uhcl.edu/rob/Course/MIS/Lectures/Software.pdf,consulted on: 01/06/2016. 
5
_ReetaSahoo&GaganSahoo, Computer Science with c++, New Sarsawati House, New Delhi, 2016, p19. 

6
_ Mukesh Dhunna& J.B. Dixit, Information Technology in Business Management, University Science Press, 

New Delhi, 2010, p.206. 

http://sharadavikas.com/CourceMeterials%5Cmca41.pdf
http://sharadavikas.com/CourceMeterials%5Cmca41.pdf
https://ifs.host.cs.st-andrews.ac.uk/Books/SE9/SampleChapters/PDF/Chap1-Introduction.pdf
https://ifs.host.cs.st-andrews.ac.uk/Books/SE9/SampleChapters/PDF/Chap1-Introduction.pdf
https://mis.uhcl.edu/rob/Course/MIS/Lectures/Software.pdf
https://mis.uhcl.edu/rob/Course/MIS/Lectures/Software.pdf
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امج اليت تتحكم وحتافظ على العمليات املوجودة يف جهاز (: تتكون من الرب System Softwareأنظمة الربامج ) -
الكمبيوتر، وهي تضم نوعني برامج ونظم مساعدة، وبرامج النظام أو التشغيل اليت تعد مبثابة واجهة بني املستخدم 

اترخييا مت صدور برامج النظام مع ظهور جهاز الكمبيوتر، حيث كانت هذه . 1وتطبيق الربجميات يف جهاز الكمبيوتر
وينظر إليها على أهنا مضيعة للوقت وتستخدم فقط يف الوظائف الكتابية، إال أنه ومع تطور األخرية مكلفة جدا 

ومن بني تكلفة. الربامج املوجودة يف جهاز الكمبيوتر أصبح املستخدمني مدركني لتميع البياانت واملعلومات أبقل 
 2الوحدات املكونة لربامج النظام مايلي: 

إدارة العمليات، حيث أهنا تتعامل مع إنشاء جدولة العمليات يف جهاز الكمبيوتر، فهي عملية لتنفيذ التعليمات  -
 ؛يف وحدة املعاجلة املركزية لتنفيذها ، وختصص العمليةالربجمية

ية املوجودة يف هاز الكمبيوتر من وحدة املعاجلة والذاكرة الرئيسية واملفكرة إدارة املوارد، وتشمل املوارد التقليد -
والطابعات، وعملية االتصال، وتضم سياسة إدارة املوارد التشابك فيما بني املوارد املوجودة حىت ال يقع النظام يف حالة 

 مجود؛
 إدارة الذاكرة، تلعب دورا حيواي يف حتديد أداء نظام التشغيل. -

من خالل ما مت عرضه، فإن للربجميات دور مهم يف جناح مشروع اإلدارة اإللكرتونية، وذلك من خالل التسهيالت    
 وأبقل التكاليف.اليت يقدمها إلجناز املهام 

تؤدي شبكات االتصال إىل نشر املعلومات بسرعة، وظهرت يف التسعينات نتيجة للتكنولوجيا  شبكة االتصال: -3
. شبكة االتصال عبارة عن جمموعة من األنظمة اليت ترتبط فيما بينها، وتسمح لتقاسم 3زداد تعقيدااملتطورة واليت ت

املوارد مثل امللفات أو تبادل اخلدمات أو إجراء االتصاالت الداخلية، وهناك جانبان البد من توفرها عند إنشاء 
امج املثبتة على أجهزة الكمبيوتر للسماح هلم شبكة االتصال وجود األجهزة املستخدمة لتوصيل أنظمة معا ووجود الرب 

الشبكات عبارة عن نظام اتصاالت لربط أجهزة احلاسوب ببعضها بغرض حتقيق املشاركة يف املعلومات .4ابالتصال
 5واألجهزة الطرفية واإلرسال واستقبال املعلومات )صوت وصورة( والبياانت وأنواع الشبكات هي:

                                                           
1
_ Gary B.Shelly&MistyE.Vermaat, Discovering Computers Fundamentals:Your Interactive Guide to the 

Digital World, Course TechnologyCengage Learning, U.S.A, 2012, p.294. 
2
_SantanuChattopadhyay, System Software, PHI Learning Private Limited, New Delhi, 2007, p.02. 

3
_ Georges Thill, "Réseaux Mode D’emploi Environnement Communication Recherche", Actes du congrés 

international, Namur, Belgique, 21-23 Novembre 1990, p.156. 
4
_Basic Network Concepts, p.02, on web 

site:http://brweb.haltonrc.edu.on.ca/202204/ICE4/Networks/NetworkingConcepts.pdf, consulted on: 30/05/2016. 
دراسة ميدانية جملموعة من اإلدارات بوالية سوق –معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابإلدارات العمومية اجلزائرية "فاطمة الزهراء طلحي ورحايلية سيف الدين، _5

، كلية العلوم اإلنسانية -مقارابت نظرية وجتارب عاملية–ورقة حبثية مقدمة لفعاليات امللتقى الدويل: املؤسسة بني اخلدمة العمومية وإدارة املوارد البشرية ، "-اسأهر 
 .02.، ص9010نوفمرب  12-11، 9واالجتماعية، جامعة البليدة 

http://brweb.haltonrc.edu.on.ca/202204/ICE4/Networks/NetworkingConcepts.pdf
http://brweb.haltonrc.edu.on.ca/202204/ICE4/Networks/NetworkingConcepts.pdf
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(: الشبكات احمللية تؤكد أهنا الشريك الذي ال غىن عنه للحاسب الشخصي يف املكتب أو LANالشبكة احمللية ) -
التزاحم حول استخدام األجهزة املساعدة مثل الطابعات وكذلك تزايد احلاجة  إنالشركة أو اجلامعة، ونستطيع القول 

الربيد اإللكرتوين هو أهم وليد  إىل القرص الصلب وسعة مساحة التخزين، كاان وراء ظهور الشبكات احمللية مث أن
 هلما، ومن خالل هذه الوظيفة اهلامة، أسهمت تلك الشبكات إسهاما كبريا يف حتقيق ما نسميه "مكاتب بال أوراق.

: وهي عبارة عن جمموعة من خطوط االتصال والربوتوكوالت اليت تؤهل الشبكات (WAN)الشبكة الواسعة  -
ط ببعضها والتواصل فيما بينها، وعادة حتظى هذه الشبكات مبساحة جغرافية واسعة من االرتبا LANالداخلية احمللية 

 ليتم انتقال املعلومات بسرعات عالية.
(، الشبكة احلضرية PAN: الشبكة الشخصية )أخرى مثل ابإلضافة إىل الشبكة الواسعة واحمللية، هناك أيضا أنواع   
(MAN( شبكة التخزين ،)SAN الشبكة اخلاصة ،)( ابملؤسساتEPN( الشبكة االفرتاضية ،)VPN.) 

 التعدد يف أنواع الشبكات انتج عن التطور احلاصل يف جمال التقنيات والتكنولوجيا، وأمهها وأشهرها مايلي:   
هي شبكة خاصة مصممة لنقل املعلومات داخل املؤسسات العامة (: Intranetشبكة االتصال اإلنرتانت ) -

للمستخدمني الداخليني  ديف املظهر للشبكة العاملية، والفرق الرئيسي هو أن وصول عدد حمدو اخلاصة، وهي مشاهبة 
كما تعد أيضا أهنا شبكة داخلية قائمة على التكنولوجيا وأدوات الويب، وهذه الشبكة آمنة متاحة ملوظفي ،  1فقط

 .2اإلنرتنتالشركة بغرض االتصال الداخلي، كما أنه يسمح يف بعض احلاالت للوصول إىل 
هي عبارة عن امتداد لنظام املعلومات يف الشركة، كما لديها شركاء (: Extranetشبكة االتصال االكسرتانت ) -

وتتألف شبكة االتصاالت اخلارجية من انرتانت واسعة للتواصل مع بعض الوكاالت اخلارجية، ، 3خارج شبكة الشركة
 .4مثل املوردين والعمالء

يطلق على مصطلح االنرتنت يف اإلجنليزية بشبكة االتصال املرتابطة (: Internetاالنرتنت )شبكة االتصال  -
فهي عبارة عن شبكة ، 5وشبكات للتواصل، حيث أن شبكة االنرتنت هي عبارة عن أجهزة الكمبيوتر متصلة هبا

االتصال مثل:  عاملية جملموعة من شبكات جهاز الكمبيوتر اليت ترتبط مع بعضها البعض من خالل وصالت

                                                           
1
_AdviceSheet, "Intranets", National Centre for Technology in Education, november, 2008, p.01, on web 

site:http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Advice-Sheets/Intranets.pdf, consulted on: 

30/05/2016. 
2
_ Valérie Triquenaux Martin, Quelle démarche qualité pour la gestion quotidienne d’un intranet?, Mémoire 

DESS en Science de l’information et de la documentation specialisees, Institut National des techniques de la 

documentation, Le CNAM, Paris, 19 Octobre 2005, p.10. 
3
_ Michel Monereau, Gestion des entreprises touristiques: 1

re
 et 2

e
 années, 2eme édition, Bréal, Rosny-sous-Bois, 

2008, p.269. 
4
_ Jean-FrancoisDhénin et d’outres, Management de l’équipe commerciale, Bréal édition, Rosny-sous-Bois, 

p.185. 
5
_ Myriam Gris, Initiation à Internet, nouvelle édition, Editions ENI, France, 2009, p.08. 

http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Advice-Sheets/Intranets.pdf
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Advice-Sheets/Intranets.pdf
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الكابالت، خطوط اهلاتف، واألقمار الصناعية، وأجهزة االتصال اليت جتعل من املمكن االتصال فيما بينها، وتتكون 
WANأو الشبكات الواسعة:  LANاالنرتنت من عدد كبري من الشبكات، كالشبكات احمللية 

 أيضاهي فاألنرتنت .1
االتصاالت، واملشاريع املختلفة، والبحث عن األفكار، وتعد عامال مهم  أداة استخدام جلميع اجملاالت، وإجراء خمتلف

 .2من عوال اإلنتاج االقتصادي
فإهنا كلها تشرتك يف ميزة أساسية وهي تقليل التكاليف وإجناز  ،حول أنواع الشبكات من خالل ما مت سرده   

كما يستم التطرق إليها ابلتفصيل يف   املعامالت يف أقصر وقت ممكن، وحتسني أداء املؤسسات سواء عامة أو خاصة.
 الفصل الثالث.

ادات الرقمية، واملديرون وهو العنصر األهم يف منظومة اإلدارة اإللكرتونية من القي: اخلرباء وأصحاب املعارف -4
واحملللون للموارد املعرفية ورأس املال الفكري يف املؤسسة. ويتوىل صناع املعرفة إدارة التعاضد االسرتاتيجي لعناصر 

 .3اإلدارة اإللكرتونية من جهة وتغيري طرق التفكري السائد للوصول إىل ثقافة املعرفة من جهة أخرى
جناح تطبيق مشروع اإلدارة اإللكرتونية على مستوى املؤسسات العمومية  إنمن خال ما سبق، ميكن القول    

 اخلرباء-االتصال شبكة-الربجميات-احلاسوبواخلاصة، البد من إجياد توليفة بني العناصر األربعة املكونة للمشروع )
ؤدي إىل حدوث وأصحاب املعارف(، فغياب عنصر من العناصر السالفة الذكر يؤثر سلبا على جناح املشروع وي

 خسائر على مستوى املؤسسة أو اهليئة املعتمدة تطبيق املشروع.

 مراحل تطبيق اإلدارة اإللكترونية المطلب الرابع:
ة من املراحل واخلطوات لضمان ت االقتصادية البد من املرور جبمللتطبيق مشروع اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسا   

-حتديد املصادر-وضع خطة التنفيذ-وات واملراحل يف: إعداد الدراسة األوليةطه اخلذا املشروع، وتتجلى هذجناح ه
 4متابعة التقدم التقين:-حتديد املسؤولية

إعداد الدراسة األولية: إلعداد هذه الدراسة جيب تشكيل فريق عمل من ذوي االختصاص يف جمال اإلدارة  -1
، ومن مث حتديد البدائل املختلفة وجيب أن يصل الفريق إىل واملعلوماتية لغرض معرفة واقع حال اإلدارة يف املنظمة

 يلي: استنتاج ما

                                                           
1
_ P.K. Singh, Introduction to Computer Networks, Latest Edition, Printing History, India, 2010, p.49. 

2
_ Robert Burnett&others, The handbook of Internet Studies, First edition, BlackwellPublishing, Hong Kong, 

2010, p.07. 
 .20._ موسى عبد الناصر ودمحم قريشي، مرجع سابق، ص3
، منشورةغري دكتوراه علوم  رسالة، ( على التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات االقتصاديةNTICأثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة )_ بلقيدوم صباح، 4

 .123-129.، ص9013-9019، 9ختصص علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة 
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 حتتاج اإلدارة إىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية؛ -
 وجود تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سابقة ولكن حتتاج إىل تطوير؛ -
 ينسجم مع آخر التطورات احلديثة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية؛ -
 احلاجة إىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ألهنا غري اقتصادية. عدم -
وضع خطة التنفيذ، عند إقرار توصية فريق العمل املتخصص من قبل اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، البد  -9

 من إعداد خطة متكاملة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
د البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املنظمة وذلك من خالل ختصيص حتديد املصادر، ويعين هذا حتدي -3

 املوارد البشرية الالزمة، األجهزة واملعدات الالزمة لتنفيذ اخلطة.
 حتديد املسؤولية، حتديد األطراف اليت سوف تقوم بتمويلها وتنفيذها ضمن الوقت احملدد يف اخلطة. -4
نظرا للتطور السريع يف جمال تقنية املعلومات اإلدارية فهناك مسؤولية إضافية عند تنفيذ اخلطة متابعة التقدم التقين،  -0

 وهو احلصول على هذه التقنيات من أجهزة، برجميات واتصاالت هلا عالقة بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 1نظام اإلدارة اإللكرتونية من:كما جيب أن تضم مراحل تطبيق     
 ؛، كاملعامالت الورقية الضروريةارة اإللكرتونية اليت ال تعتمد على الكمبيوترتطبيقات اإلد -
 تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية اليت تعتمد على الكمبيوتر؛ -
 ؛من أجل حفظ كافة املعلومات اخلاصة ابملؤسسة أو اجلهة املعتمدة ملشروع اإلدارة اإللكرتونية قاعدة البياانت -
 رجية، معلومات من احمليط اخلارجي؛املوارد املادية الداخلية، املعاجلات، املوارد الداخلية اخلا هي:و  ،مدخالت النظام -
 ت من أجل إجناز األعمال املختلفة.تصور لإلدارة اإللكرتونية وكيف تقدم البياانت واملعلوما -
 قاعدة البياانت؛ إدخال البياانت من خالل النظام الفيزايئي للمؤسسات ويتم معاجلتها مث تدخل إىل -
تستخدم املعلومات كمدخل للتطبيقات اليت تعتمد على الكمبيوتر واليت تستخدم يف أمتتة املكاتب عن طريق  -

اإللكرتوين والربيد الصويت واالجتماعات عن بعد، التحاور عن طريق  التالية: معاجلة الكلمات، الربيد التطبيقات
 خمتلفة، التطبيقات األخرى؛إدارية الكمبيوتر، قواعد بياانت 

 يستخدم بعض التطبيقات اليت ال تعتمد على الكمبيوتر؛ -

                                                           
ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل:  ،"-عرض جتارب لبعض الدول العربية–اإلدارة اإللكرتونية )مفهومها، متطلباهتا، تطبيقها( "_ دمحم فالق ورضوان أنساعد، 1

 14-13 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب ابلبليدة،-دراسة جتارب بعض الدول–متطلبات إرساء احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر 
 .00.ص ،9013ماي 
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األمتتة اجلديدة ستساعد يف إجناز املهام عن طريق االتصال بني املستخدمني مع بعضهم بعضا أو مع البيئة احمليطة  -
 عن طريق الكمبيوتر واالتصاالت.

 اإلدارة اإللكترونية  واستراتيجيةالمبحث الثالث: مبادئ  
من على مجلة من العناصر  من خالل املباحث السابقة، توصلنا إىل أن اإلدارة اإللكرتونية منهج متكامل تتكون   

مع ازدايد  هحيث نالحظ أنواالعتماد ابلدرجة األوىل على تكنولوجيا املعلومات.  ،يتطلب تطبيقها املرور بعدة مراحل
املنافسة يف األسواق احمللية والعاملية، توجب على املؤسسات االعتماد على اإلدارة اإللكرتونية كمدخل اسرتاتيجي 
والتعرف على مبادئها، من أجل الوقوف أمام التحدايت اليت تطرأ واالستفادة من الفوائد اليت تقدمها. وهذا ما سيتم 

 التطرق إليه.

 وأسس اإلدارة اإللكترونية  المطلب األول: مبادئ
تضم اإلدارة اإللكرتونية القائمة على نظام املعلومات والتكنولوجيا مجلة من املبادئ اليت جيب التعرف عليها من قبل    

 1املؤسسات العمومية أو اخلاصة واهليئات الرمسية واحلكومية قبل تطبيقها، وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي:
يعترب نظام املعلومات اليوم أساس لتحقيق امليزة التنافسية، حيث إذا أرادت املؤسسة أن حتافظ  نظام متكامل: -1

حيث على مكانتها مستقبال، فإهنا حتتاج إىل التفكري يف طرق وإتباع أنظمة داخلة وخارجية متكنها من حتقيق ذلك. 
ام خارجي يربط العمالء واملوردين من جهة تقوم املؤسسة بدمج نظام داخلي من جهة يربط املوظفني ببعض وأيضا نظ

أخرى، حىت تتجنب املؤسسة بعض من املشاكل واألضرار وتسهيل العمليات، وحتقيق تكامل واندماج يف املؤسسة  
 ككل حتت غطاء اإلدارة اإللكرتونية.

يشمل كافة العمليات تقوم اإلدارة اإللكرتونية على مبدأ النظام اآليل، أي تصميم نظام متكامل  النظام اآليل: -2
وال يعتمد النظام اآليل على احلواسيب التقليدية فقط وإمنا يشمل كافة املتطلبات الداخلية واخلارجية للمؤسسة. 

التكنولوجية اليت حتتاجها املؤسسة لنقل املعلومات وتطوير العمليات وتسيري أقسام اإلدارة تلقائيا، وإعادة هندسة 
 التدخل البشري.العمليات والبياانت وتقليل 

يفتقر احلاسب اآليل التقليدي للقيمة الذكية يف التحليل والتخطيط، حيث مت تصميم إدارة  النظام الذكي: -3
إلكرتونية مبدئها األساسي صناعة ذكية مزودة بكافة التجهيزات اليت متكن من اإلجراءات والسياسات والعمليات 

                                                           
1
_ Liu Yao and Others, "E-management development and deployment strategy of future organization", 

African Journal of Business Management, Vol.5(16), Academic Journals, August 2011, p.6659. 
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العامل، كما يسمح النظام الذكي بتحليل واقرتاح حلول ملواجهة املشاكل  واخلوارزميات ملواجهة التحدايت اليت يفرضها
 وكذا التنبؤ.

من املبادئ األساسية يف اإلدارة اإللكرتونية هو وجود بيئة خالية من األوراق، حيث  نظام خال من األوراق: -4
إلكرتونية يتم طباعتها، ويسهل الرجوع إليها تعتمد اإلدارة على استخدام املعلومات وحتويل التقارير التقليدية إىل 

إلكرتونيا عرب شبكة اإلنرتنت، ومن مسات هذا املبدأ: الوصول للمعلومات عرب اإلنرتنت، اإلعالن عن اخلدمات 
 واملنتجات عرب شبكة واإلنرتنت، وكذا إمتام الصفقات وحتديد الطلبيات واملوافقة عليها عرب شبكة اإلنرتنت.

ال جيوز للمؤسسة أن تواكب التغريات وتصبح أكثر سرعة وفعالية إال إبتباع إدارة إلكرتونية  كي:نظام دينامي -5
 قائمة على مبدأ الديناميكية، الذي خيول املؤسسة من أن تصبح مرنة وأكثر دقة. 

عليها قبل تطبيق أشار الباحثني يف جمال اإلدارة اإللكرتونية إىل أن هناك جمموعة من املبادئ اليت ينبغي التعرف    
 1اإلدارة اإللكرتونية:

خلق املناخ التشريعي القانوين املالئم الذي يؤمن أتسيس منظومة اإلدارة اإللكرتونية، إذ البد من أن متارس يف إطار  -أ
بيئة قانونية حمكمة، ويستلزم ذلك تطوير التشريعات احلالية أو صياغة تشريعات تقرتن ابلتوضيح اإللكرتونية والوثيقة 

القرارات وحل النزاعات وأتييد احلقوق وضماهنا. وهذا بدوره سيسهل إمتام اإللكرتونية ودورمها يف اإلثبات واختاذ 
 األعمال اإللكرتونية حنو آمن ومضمون.

)األجهزة واملعدات، وشبكات االرتقاء ابلبنية التحتية اإللكرتونية من جوانبها املختلفة اليت تشمل البنية املادية  -ب
البنية التنظيمية اليت تشمل وضع معايري قياس للنظم الفنية لتأمني  االتصال واالنرتنت( والبنية البشرية، وأيضا

 اخلصوصية والسرية للمعامالت املتبادلة.
 اإلعداد لعملية إصالح األساليب اإلجرائية يف خمتلف قطاعات الدولة والسيما اخلدماتية. -ج
ها اخلدمات اإللكرتونية ملختلف قطاعات إاتحة الفرص املتكافئة أمام اجلميع لالستفادة من اإلمكاانت اليت توفر  -د

 األعمال.
 توفري التسهيالت املمكنة للمواطنني بشكل يسمح هلا ابلتعامل مع الواقع املختلفة والوصول إليها بسهولة. -ه
أتسيس البيئة الثقافية املالئمة من حيث حتدايت اللغة واحملافظة على مبادئ اجملتمع وقيمه، خللق القناعة لدى  -و

 فراد بقانونية املخرجات اإللكرتونية.األ

                                                           
 .92-91.رجع سابق، صم_ عادل حرفوش املفرجي وآخرون، 1
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م مبادئ اإلدارة اإللكرتونية ابإلضافة للمبادئ السالفة الذكر من قبل الباحثني واملفكرين، هناك من يرى أن أه   
 1يف مايلي:تتلخص 

املهارات وهذا االهتمام خبدمة املواطن يتطلب خلق بيئة عمل فيها تنوع يف سن اخلدمات للمواطنني: تقدمي أح -1
والكفاءات املهيأة مهنيا الستخدام التكنولوجيا احلديثة، ألن يف اإلدارة دائما الرتكيز على توظيف املعلومات 
واستخالص النتائج واقرتاح احللول املناسبة لكل مشكلة، وحسن استغالهلا يف بيئة اإلدارة اإللكرتونية بشكل يسمح 

 بــــ:
 تقوم بتشخيصها ومعرفة سببها؛ التعرف على جوهر كل مشكلة -
 ضرورة انتقاء املعلومات املتعلقة جبوهر املوضوع؛ -
 القيام بتحليالت دقيقة وصادقة للمعلومات املتوفرة؛ -
 حتديد نطاق القوة والضعف والتعرف عليها. -
ونقصد هبذا املبدأ أن اهتمام اإلدارة اإللكرتونية ينصب على حتويل األفكار إىل نتائج  الرتكيز على النتائج: -2

جمسدة يف أرض الواقع، ألن املواطنني ال هتمهم كثريا فلسفة العمل أو الشعارات الرباقة وإمنا الشيء الذي ابلدرجة 
ية بروز نتائجها يف أرض امليدان. ومبعىن آخر األوىل هو اإلتيان ابلربهان والدليل الفعلي على صحة العملية اإللكرتون

ينبغي أن حتقق اإلدارة اإللكرتونية فوائد للجمهور تتمثل يف ختفيف العبء على أفراد اجملتمع من حيث اجلهد واملال 
 والوقت، وتوفري اخلدمات على مدار الساعة وإجناز األعمال بكفاءة عالية ووقت سريع.

للجميع: ونقصد هبذا املبدأ أن تقنيات اإلدارة اإللكرتونية متاحة للجميع يف املنازل سهولة االستعمال واإلاتحة  -3
ويف العمل، ويف املدارس واملكتبات وذلك ملي يتمكن كل مواطن وكل فرد من التواصل، كما أن نظام اإلدارة 

واطنني ابإلدارات احلكومية اإللكرتونية يقوم على أساس سهولة االستعمال حبيث ميكن من ربط املؤسسة بزابئنها وامل
 بسهولة وإمتام اإلجراءات بسالسة.

موجود ورفع  ما هووهذا مبدأ أساسي يف اإلدارة اإللكرتونية ألهنا تسعى ابنتظام لتحسني وإثراء  التغري املستمر: -4
فإن الزبون هو مستوى األداء، سواء بقصد ترضية الزابئن أو بقصد التفوق يف جمال املنافسة، ويف مجيع احلاالت، 

 املستفيد األول من هذا التحسني املستمر واملتواصل.

                                                           
، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ماجستري غري منشورة مذكرة اهتا يف الدول العربية،أتثري اإلدارة اإللكرتونية على إدارة املرفق العام وتطبيق_ محاد خمتار، 1

 .12-10.، ص9001ختصص: التنظيم السياسي واإلداري، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، 
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وهذا يعين أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات وتعدد املنافسني على تقدمي اخلدمات  ختفيض التكاليف: -5
املشاركني معترب من أبسعار زهيدة ينتج عنهما ختفيض التكاليف ورفع مستوى األداء وتوسيع نطاق اخلدمات إىل عدد 

 الطني يستفيدون من اخلدمات أبسعار زهيدة كلما كثر عددهم.
 املسئولنينستنتج مما سبق أن املبادئ السالفة الذكر هي مرشدا لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية وحتدي يتطلب من    
األهداف املطلوبة من أجل الباحثني املشاركة على حنو كامل يف جماهبة هذا املفهوم، والعمل على حتقيق داريني وكل اإلو 

 حتسني أداء املؤسسة ومواكبتها للتطورات يف ظل املنافسة العاملية، وحتقيق ميزة تنافسية تضمن هلا البقاء واالستمرارية.

 اإللكترونية  ة  اإلدار  استراتيجيةالمطلب الثاني:  
حبيث توجه كافة اليت ترمسها،  االسرتاتيجيةيعتمد حتقيق أي مؤسسة ملستوى متميز، على مدى دقة ومناسبة    

املوضوعة. ابلتايل الوصول إىل مستوى يؤهلها  االسرتاتيجيةمواردها املالية والتسويقية والبشرية ابالجتاه الذي خيدم 
قدميا يف الفكر البشري، حيث  االسرتاتيجيةيعد مفهوم ملنافسة املؤسسات وحتقيق التميز يف ظل التطورات العاملية. 

ها من اجملال العسكري إىل اجملال االقتصادي، وترك العديد من الباحثون واملفكرون مجلة توضيحات حول انتقل مفهوم
على أهنا: "تصور املنظمة عن طبيعة العالقة املتوقعة  االسرتاتيجية. من بينهم أنسوف الذي عرف االسرتاتيجيةمفهوم 

يت ينبغي القيام هبا على املدى البعيد، وحتديد املدى الذي مع البيئة اخلارجية واليت يف ضوئها حتدد نوعية األعمال ال
سنقوم يف هذا املطلب إىل التطرق للتخطيط االسرتاتيجي لإلدارة  .1تسعى املنظمة من ورائه لتحقيق غاايهتا وأهدافها"

قدمة للمؤسسة وجعلها لإلدارة اإللكرتونية امل االسرتاتيجيةاإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات، وإبراز خمتلف اخليارات 
 حمورا رئيسيا يف خططها املختلفة.

 الفرع األول: التخطيط االستراتيجي لإلدارة اإللكترونية
الوظيفة األساسية األوىل لإلدارة ويوصف على أنه عملية الرتكيز على املستقبل وحتديد يعترب التخطيط االسرتاتيجي    

االجتاهات املتوقعة للمؤسسة، كما تعرض العديد من الباحثني واملفكرين لتعريف التخطيط االسرتاتيجي على أنه: 
يق انتقال مقدم من موقف حايل وسياساهتا هبدف حتق االسرتاتيجية"عملية تطوير رسالة املنظمة وأهدافها وخططها 

فالتخطيط االسرتاتيجي عملية اختاذ القرارات اهلامة بناء على دراسة للواقع وتنبؤات . 2إىل موقف مستقبلي مستهدف"
وطموحات مستقبلية وتؤثر مجيعها يف هذه القرارات. كما استفاد قطاع املعلومات والتقنيات والتكنولوجيا من 

ث أن احلاجة إىل املعلومات أصبحت من ضرورايت البقاء وحتسني األداء ألي منشأة ملا التخطيط االسرتاتيجي، حي

                                                           
1
_ Michel Gervans, Stratégie de l’entreprise, Economica, 5 

éme
 édition, Paris, France, 2003, p.18. 

 .20.، ص9009، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط: مفاهيم وحاالت تطبيقيةاالسرتاتيجيةاإلدارة _ أمحد القطافني، 2
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تقدمه من دعم يف إجراءات وعمليات اليت يطلبها العمل. ولكن يلزم حتقيق هذه الفائدة اليت ميكن أن توفرها 
ضحة ملا تريد حتقيقه يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال للمؤسسة أن يكون لدى إدارة املؤسسة رؤية مستقبلية وا

خاصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال تنبع  اسرتاتيجيةاملعلوماتية. ويف واقع احلال، تكون هذه الرؤية عبارة عن خطة 
العامة ألعمال املؤسسة. وهتدف مثل هذه اخلطة إىل حتقيق التكامل بني أنظمة  االسرتاتيجيةوتتآلف مع اخلطة 
بينها وبني أهداف املؤسسة وإتباع منهج علمي ميكن من حتقيق اإلدارة اإللكرتونية. ويتطلب إعداد  املعلومات واملواءمة

 1إجراء النقاط التالية: االسرتاتيجيةاخلطة 
 لتطويرها؛ االسرتاتيجيةدراسة أعمال املؤسسة وخططها  -
 دراسة نظم املعلومات احلالية واملوارد املعلوماتية املتاحة؛ -
 نظم وموارد املعلومات املطلوبة مستقبال؛ دراسة -
 حتديد أولوايت اقتناء أو تطوير هذه النظم املعلوماتية للمؤسسة؛ -
دراسة البدائل التقنية لتطوير كل من النظم املعلوماتية املطلوبة وحتديد متطلبات تطبيقها من موارد مادية وتقنية  -

 وبشرية.

 لإلدارة اإللكترونية االستراتيجيةالفرع الثاني: الخيارات  
 2وهي: اسرتاتيجيةتستحوذ اإلدارة اإللكرتونية على ثالثة خيارات    
طر عزلة أعماهلا املادية ه احلالة ميكن أن تتجنب املنظمة خيف هذإلكرتونية: -التحول إىل منظمة مادية خيار -1

قدمت منوذجا انجحا  Dellكة ر االنرتنت، مثال شعمال اإللكرتونية وخطر االندفاع السريع وراء احلالية عن تيار األ
ملنظمة مادية تنتج احلواسيب على أساس التكامل العمودي، وتبيع من خالل طلبات اهلاتف أو الفاكس أو حىت عن 

يف إجياد قدرات جوهرية قابلة للحياة من الناحية  االسرتاتيجيةني أو عن طريق البيع املباشر. إذ إن املبادرة طريق موزع
ال  االسرتاتيجيةيف جمال  ابتكاريةاملادية اإللكرتونية املتمازجة وحتقيق ميزة تنافسية قابلة لالستدامة. وهذا يتطلب مقدرة 

إىل إدارة أعماهلا تقل أمهية عن املقدرة االبتكارية يف جمال التكنولوجيا احلديثة. وميكن للشركات املادية أن تتحول 
 اآلتيني: اخليارينإلكرتونيا إبتباع أحد 

                                                           
، جملة جامعة امللك عبد العزيز: "-ابململكة العربية السعوديةدراسة حالة وزارة النقل –التخطيط االسرتاتيجي لتقنية املعلومات "_ حسام دمحم رمضان وآخرون، 1

 .04.، ص9001، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية، 09، العدد: 91االقتصاد واإلدارة، اجمللد 
 .22-29.املفرجي، مرجع سابق، ص _ عادل حرحوش2
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االجتاه القائم على حمفظة االنرتنت، وفقا هلذا اخليار فغن أعمال املنظمات إلكرتونيا تكون مبثابة حمفظة  -أ
حلالية استثمارات، أي وحدات مالية منفصلة عن التيار العام ألعمال املنظمة األخرى. وذلك حلماية فرص أعماهلا ا
 واستمرارها يف رسالتها وأهدافها وسياساهتا وأساليبها احلالية، مع االستفادة من الفرص الكبرية ألعمال اإلنرتنت.

االجتاه القائم على النظم، وفقا هلذا اخليار، أعمال املنظمة اإللكرتونية جزءا من رؤية شاملة متكاملة. إذ إن  -ب
الة يف مبادرة املنظمة على االنرتنت، فاألعمال ليست جمرد وحدة إدارية، أعمال املنظمة مصدر لقدرات جوهرية فع

 ولكنها جزء ال يتجزأ من نظام أكرب يساند وحيقق تذاؤب األجزاء من أجل أداء اسرتاتيجي أفضل للمنظمة.
: إن املنظمة يف هذه احلالة تنتقل من األعمال املادية إىل األعمال يار التحول من منظمة مادية إىل إلكرتونيةخ -2

 فهي تعتمد منوذج أعمال جديد، ويتضح ذلك من خالل إجناز األعمال إلكرتونيا:اإللكرتونية كليا، 
التوجه للبيئة الرقمية، من خالل حتريك املنظمة منتجاهتا وخدماهتا عرب االنرتنت إىل عمالئها وبنفس منوذج  -أ

 األعمال.
االبتكار االلكرتوين، وفيها يتم استخدام املنظمات لشبكات األعمال واالنرتنت من أجل حتسني وجتديد  -ب

 منتجاهتا وخدماهتا وإنشاء قيمة من أجل العميل.
االلكرتوين، يتم من خالل استخدام التكنولوجيا االلكرتونية إلنشاء قدرات، ومنتجات وخدمات جديد   االخرتاق -ج

 كليا، لذلك أتيت هذه املنظمات بنموذج أعمال جديد ميثل مستوى وطريقة جديد خلدمة السوق والزابئن.
 حل أساسية: ويتطلب التحول إىل منظمة قائمة على العمال اإللكرتونية فقط املرور بثالث مرا

الدعم االسرتاتيجي ألعمال املنظمة على اإلنرتنت، حيث يتطلب حتديد يف هذه املرحلة مدى قدرة املنظمة على  -د
 القيام مبا خيدم مركزها التنافسي، واحلصول على دعم اإلدارة العليا املؤيد واملستمر إلدارة األعمال إلكرتونيا.

اإللكرتونية، هي مرحلة صياغة الرؤية اإللكرتونية، وتطوير التفكري االسرتاتيجي اإللكرتوين،  االسرتاتيجيةبناء  -ه
 ومنوذج العمال اجلديد، وثقافة املنظمة اإللكرتونية.

اإللكرتونية، حيث تضم هذه املرحلة تطوير سلسلة املنظمة اإللكرتونية اليت تربط  لالسرتاتيجيةالتنفيذ واملتابعة  -و
ظمة ابألطراف اخلارجية وتوفري قاعدة بياانت وبرجميات مناسبة لتأدية اخلدمات. ووضع معايري ومؤشرات داخل املن

 تقييم األعمال اإللكرتونية، من حيث األداء الكلي ومدى حتقيق اهلداف الرئيسية.
إن املوازنة هي املعاجلة املطلوبة يف مواجهة احلاالت أحادية اجلانب يف خيار املوازنة بني املادية واإللكرتونية:  -3

الرؤية واالفرتاضات والنتائج، فاملنظمات الرقمية اجملردة اليت قامت ابالعتماد على التكامل االفرتاضي سرعان ما حتولت 
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متتلك إمكاانت كبرية يف املرونة إىل منظمات جوفاء تقع حتت سيطرة املنظمات اليت تعتمد عليها، ولكنها يف املقابل 
 داخل جمال عملها ويف صناعتها. 

 اإلدارة اإللكترونية  وسلبيات تطبيق  إيجابياتالمطلب الثالث:  
طلح اإلدارة اإللكرتونية واهتمام املؤسسات صوانتشارها يف العامل ككل، سبب رئيسي لظهور م اإلنرتنتيعد ظهور    

 جنم عن هذا التحول حتقيق املؤسسات واحلكومات مجلة من الفوائد، إال أنواحلكومات هبا، والتحول حنو تطبيقها. 
من قبل اهليئات الرمسية واحلكومات مصطلح اإلدارة اإللكرتونية بعص السلبيات الناجتة عن سوء استخدام  هنالك

 واملؤسسات.

 اإلدارة اإللكترونية  تطبيق  إيجابيات: ولالفرع األ
مع تزايد املشكالت والعوائق اليت بدأت تظهر يف جسم النظام البريوقراطي الروتيين، وعدم قدرته على االستجابة    

جرى ملتطلبات اجملتمعات احلديثة وتعارضه مع كثري من رغباهتا وتطلعاهتا، كان البديل هو: اإلدارة اإللكرتونية، و 
الرتويج للفوائد اليت ستجلبها اإلدارة اإللكرتونية للمجتمعات البشرية حيث اعتمدت احلكومات عليها من أجل 
ختفيف عبء التكاليف الزائدة عن كاهلها، وجتويد مستوى خدماهتا، ورغبتها يف االستفادة من خدمات تقنية 

 1د التقنية اليت تقدمها اإلدارة اإللكرتونية.املعلومات يف هذا اخلصوص. كما كانت أعني املؤسسات على فوائ
على احلكومة اإللكرتونية،  خاصة ابملواطنني انجتة من االعتماد نوعني:اإلدارة اإللكرتونية إىل  إجيابياتميكن تقسيم    

 ملؤسسة والعاملني هبا وكذا املتعاملني معها والزابئن أيضا. وتتمثل كاآليت:وخاصة اب
 2تتمثل يف النقاط التالية: اإلدارة اإللكرتونية للمواطنني: إجيابيات -1
 احلد من اجلهد والتكاليف والتقليل من وقت إجناز املعامالت؛ -
 حتسني تقدمي اخلدمات للمواطنني وتلبية رغباهتم؛ -
 اإلنرتنت؛زايدة مهارات املستخدمني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومعرفة التطورات عن طريق شبكة  -
 خلق فرص عمل والقضاء على البطالة؛ -
 

                                                           
 .190.رجع سابق، صم_ حسني دمحم احلسن، 1

2
_ M. AlshehriS.Drew, "Implementation of e-Government Advantages and Challenges", Working Paper for: 

IASK Internaional Conference E-Activity and Leading Technologies (E-ALT2010), University of Oviedo, Spain, 8 

november 2010, p.81. 
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تسمح احلكومة اإللكرتونية عن طريق تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من احلديث واالستماع للمواطنني وحل مشاكلهم،  -
 ؛1وكذا دعمهم وخلق جو من الدميقراطية، وحتسني اخلدمات العمومية

تعمل اإلدارة اإللكرتونية على عرض التكاليف احلقيقة للمواطنني مقابل حصوهلم على اخلدمات املقدمة من قبل  -
 ؛2احلكومة

تسمح اإلدارة اإللكرتونية بتسهيل أشكال وإجراءات التسجيالت املتاحة للمواطنني دون االنتظار طويال يف  -
اإلدارات اليت تستفيد من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وختدمها صفوف من أجل إمتام تلك اإلجراءات، ومن القطاعات و 

 .3بشكل كبري قطاع التعليم، أمن السجون، التصويت اإللكرتوين، قسم جوازات السفر...إخل
 4تقدم اإلدارة اإللكرتونية للمؤسسات مجلة من املزااي: اإلدارة اإللكرتونية للمؤسسات: إجيابيات -2

 اإلدارات املختلفة التابعة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية؛ إدارة ومتابعة -
 الدقة والسرعة يف إجناز األعمال وزايدة اإلنتاجية؛ -
 توفري املعلومات الالزمة إلكرتونيا جلميع املستوايت اإلدارية، وزايدة الكفاءة والفعالية مع تقليل خمالفة األنظمة؛ -
 الشفافية والوضوح يف كيفية احلصول على اخلدمات املقدمة للزابئن من طرف املؤسسات؛ -
 املشاركة يف رسم سياسة املؤسسة من خالل التغذية العكسية من طرف الزابئن؛ -
 وصول اخلدمات للمتعاملني مع املؤسسة وضمان سرية املعلومة وأمنها؛ -
 ابملؤسسة يف ظل اإلدارة اإللكرتونية؛وضوح االختصاصات واملسؤوليات للعاملني  -
 تنمية مهارات وقدرات العاملني التقنية، وسهولة أداء األعمال؛ -
 التوثيق اإللكرتوين جلهود العاملني من خالل الرقم السري لشخصية كل موظف مما حيفزهم لإلبداع واالبتكار. -

اإلدارية مل أييت من فراغ بل وجد فوائد كبرية حصلت العامل املتقدم ابستخدام تقنيات املعلومات  اهتمامن كما أ   
 5ولذلك بدأ تتسابق يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسساهتا ومن أهم الفوائد هي: 

                                                           
1
_ Valentina (Dardha) Ndou, "E-Government for Developing Countries : Opportunities and Challenges", The 

Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol.18(1), 2004, p.05. 
2
_ J.Satyanarayana, E-Government –The Science of the Possible-, Forth printing, PHI Learning Private Limited 

Publisher, New Delhi, 2011, p.16. 
3
_ Donna Evans and David C.Yeh, "E-Government  : Evolving relationship of citizens and government, 

domestic, and international development", Journal of Government Information Quarterly, Vol.23(2), Elsevier, 

2006, p.209. 
دراسة تطبيقية من وجهة نظر العاملني يف مصرف –ودور تطوير املوارد البشرية يف حتسني أداء املنظمة _ رشاد خضري وحيد الدايين، أثر اإلدارة اإللكرتونية 4

 .99-91.، ص9010، قسم إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، ديسمرب ماجستري غري منشورة مذكرة ،-الرافدين
 .32-31._ عالء عبد الرزاق الساملي وخالد إبراهيم السلطي، مرجع سابق، ص5
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تبسيط اإلجراءات داخل هذه املؤسسات وينعكس إجيابيا على مستوى اخلدمات اليت تقدم إىل املواطنني كما تكون  -
 جودة؛نوع اخلدمات املقدمة أكثر 

 اختصار وقت تنفيذ إجناز املعامالت اإلدارية املختلفة؛ -
 جنازية املختلفة داخل املؤسسة؛الدقة واملوضوع يف العمليات اإل -
 بني دوائر املؤسسة املختلفة وكذلك مع املؤسسات األخرى داخل وخارج املؤسسة؛ االتصالتسهيل إجراء  -
اإلدارة اإللكرتونية بشكل صحيح ستقلل استخدام األوراق بشكل ملحوظ مما يؤثر إجيابيا على عمل  استخدامإن  -

 املؤسسة؛
ن تقليل استخدام الورق سوف يعاجل مشكلة تعاين منها أغلب املؤسسات يف عملية احلفظ والتوثيق مما يؤدي كما أ  -

 أمور أخرى.يتم االستفادة منها يف إىل عدم احلاجة إىل أماكن خزن حيث 
احملافظة على البيئة، حيث كثري من الناس يف مكاتبهم ومواقع عملهم أيضا االهتمام و اإلدارة اإللكرتونية  من فوائد   

أقالم...(، يف مجيع هذه األمور -)أوراق اليت تدخل يف تنفيذ أعماهلم واد اخلامدمون كثري من الطاقة واملياه وامليستخ
لتقليل من الضرر على البيئة فيمكن ملختلف املؤسسات واألعمال احلصول على فائدة كبرية هناك جمال كبري للتوفري وا

وتقليل من خالل التقليل من استخدام العناصر أعاله يف العمل فقد تكون الفائدة مالية من خالل ختفيض التكلفة 
 1استخدام األوراق )قطع األشجار(.

 رونيةالفرع الثاني: سلبيات تطبيق اإلدارة اإللكت
 2ابإلدارة اإللكرتونية إىل نوعني:ميكن تقسيم السلبيات اليت تتعلق    
ويندرج ضمن هذا النوع األعطال املتعلقة ابلنظام املتحكم يف  السلبيات املتعلقة ابجلانب التقين واألمين: -1

اخلدمات اإللكرتونية، ورداءة الربجميات املطورة، وكذا املخاطر املرتتبة عن األخطاء التقنية واليت حتدث نتيجة خلل فين 
كن أن يرتتب عن خلل أو عيب يف اشتغال األجهزة املعلوماتية أو يف مصادر التغذية الكهرابئية أو الصيانة، حبيث مي

يف التيار الكهرابئي أو توقف البطارايت االحتياطية انداثر املعطيات واملعلومات املخزنة يف احلاسوب، كما ميكن أن 
يكون هذا اخلطأ عبارة عن دمج املعطيات املخزنة يف احلاسوب أو اختالل تصنيفها أو حمو وإضافة بعض املعلومات 

عن حالتهم االجتماعية أو السياسية أو املالية أو الصحية، وابلتايل إعطاء نتائج غري ألشخاص ال تعرب يف احلقيقة 
                                                           

، األمانة الفنية لتقنية املعلومات، واحة املعرفة، عمان، مقال منشور على 01، جملة دجييتال عمان، العدد: "اإلدارة اإللكرتونية ومكننة العمل اإلداري"_ دمحم الغساين، 1
 .9012-03-00: االطالعاتريخ  ،http://www.digitaloman.com/indexd9d1.html?issue=1&lang=ar&id=39_1: وين للمجلةاملوقع اإللكرت 

، جملة العلوم "الشفافية وجتويد اخلدمة وإشكالية التخلص من منطق التسيري التقليدي جتربة اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر بني مقتضيات"_ دمحم بن أعراب، 2
، ndex.php?id=1264setif2.dz/i-http://revues.univ ، منشور على املوقع:9014، ديسمرب 9، جامعة دمحم ملني دابغني سطيف12االجتماعية، العدد: 

 .9012-03-00االطالع: اتريخ 

http://www.digitaloman.com/indexd9d1.html?issue=1&lang=ar&id=39_1
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1264
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مين االسرتاتيجي زايدة التبعية صحيحة عن العمليات اليت تقوم هبا اإلدارة. ومن السلبيات ذات الصلة ابجلانب األ
ة كملعلوماتية، بل هي دول مستهلللخارج، مادامت دول العامل الثالث ليست دوال رائجة يف جمال التكنولوجيا وا

ومستعملة هلذه التكنولوجيا. واالعتماد على التكنولوجيا الغربية يعين زايدة مظاهر تبعية الدول املستهلكة للدول 
الصناعية الكربى، وهذا األمر ينعكس سلبا، ألن االعتماد الكلي على التقنيات األجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا 

لشبكات الرمسية التابعة للدولة فيه تعريض لألمن الوطين والقومي للخطر، ألن الدول تتجسس على وتطبيقها على ا
بعضها البعض، وال يقتصر األمر على التجسس على املعلومات ألهداف عسكرية وسياسية فقط بل تتعدى ذلك 

ية على منافستها يف للقطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكربى من احلصول على معلومات تعطيها األفضل
 األسواق.

من بني السلبيات اليت قد تنجز عن تطبيق تقنيات اإلدارة اإللكرتونية  ابجلانب االجتماعي: السلبيات املتعلقة -2
هي إمكانية اإلضرار ببعض الفئات االجتماعية الضعيفة، ألن تفتح سوق املعلومات ذات األصل العمومي اليت ميكن 

شخاص ذوي املستوى الثقايف األعلى، نظرا لوجود الفجوة الرقمية بني أانس متخصصون يف أن يستفيد منها فقط األ
جمال التقنية وآخرون ال يفقهون شيئا عن إجيابياهتا فيحرمون من مزاايها، لذا جند األشخاص األكثر مطالبة إبدارة 

مببدأ العدل االجتماعي. إضافة إىل  إلكرتونية متفتحة هم ذوي املستوى الثقايف العايل، وهو ما من شأنه اإلحالل
إمكانية املساس ابحلق يف اخلصوصية، فاإلدارة اإللكرتونية تكاد تشمل كل مظاهر حياة الفرد االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية، الشيء الذي قد ينجم عنه احلد من استقالل الفرد وتقييد حريته، بقيام عمل عمدي يستهدف استعمال 

علقة مباضيه أو ابجتاهاته أو غريها من املعلومات املخزنة ابحلاسوب للضغط عليه أو توريطه أو ابتزازه. املعلومات املت
ومن اآلاثر االجتماعية السلبية كذلك البطالة اليت قد تنجم عن حوسبة ورقمنة اخلدمات العمومية، فضال عن خطر 

 املساس ابلصحة العامة )كحاسة النظر(.
اإلدارة اإللكرتونية سوف تزول كل املصاعب واملشاكل اإلدارية  اسرتاتيجيةيعتقد البعض أنه وعند تطبيق كما     

والتقنية، لكن الواقع يشري إىل أمر خمتلف، مبعىن أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية سيحتاج إىل تدقيق مستمر ومتواصل 
دام األمثل للوقت واملال واجلهد آخذين بعني االعتبار لتأمني استمرار تقدمي اخلدمات أبفضل شكل ممكن مع االستخ

وجود خطط بديلة أو خطة طوارئ يف حال تعثر اإلدارة اإللكرتونية يف عملها لسبب من األسباب، أو لسلبية من 
 1السلبيات احملتملة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية. وهي بشكل عام ثالث سلبيات رئيسية، تتمثل يف مايلي:

                                                           
 .42-42._ دمحم أمني يوسف، مرجع سابق، ص1
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بعد ثورة املعلومات والتقنيات اليت اجتاحت العامل، قلصت دول العامل خاصة املتطورة منها  اإللكرتوين:التجسس  -1
اعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أمهيته وأولويته يف كثري من اجملاالت لصاحل التقنية، والتجسس إحدى 

نظام اإلدارة اإللكرتونية فإهنا ستحول أرشيفها إىل  هذه اجملاالت، ومن الطبيعي أنه عندما تعتمد إحدى الدول على
أرشيف إلكرتوين، وهو ما يعرضه ملخاطر كبرية من الناحية األمنية على معلومات وواثئق وأرشيف اإلدارة سواء املتعلقة 

نية كي ابألشخاص أو الشركات أو اإلدارات أو حىت الدول. فمصدر اخلطورة هنا ال أييت من تطبيق اإلدارة اإللكرتو 
ال يفهم البعض أننا ننادي ابلبقاء على النظام التقليدي لإلدارة، وإمنا مصدر اخلطورة يكمن يف عدم حتصني اجلانب 

اإلدارة اإللكرتونية، فإمهال هذه الناحية يؤدي  اسرتاتيجيةاألمين لإلدارة اإللكرتونية، والذي يعترب أولوية يف جمال تطبيق 
 جسس اإللكرتوين، ومصدر خطر التجسس اإللكرتوين أييت غالبا من ثالث فئات: إىل كارثة وطنية حيدثها الت

 الفئة األوىل: األفراد العاديون؛ -
 فئة الثانية: اهلاكرز )القراصنة(؛ال -
 الفئة الثالثة: أجهزة االستخبارات العاملية للدول. -

قة عمله، وإيقافه، حبيث تستطيع فيما يقتصر خطر الفئتني األوىل والثانية على ختريب أو تعطيل املوقع أو إعا هذا   
دارة تاليف ذلك بطرق وقائية أو إبعداد نسخة احتياطية عن املوقع. أما خطر الفئة الثالثة، فإنه يتعدى ذلك بكثري اإل

احلكومية، وواثئق املؤسسات، واإلدارات، واألفراد، واألموال، وما  ويصل إىل درجة االطالع الكامل على كافة الواثئق
إىل ذلك، مما يشكل هتديدا فعليا على األمن القومي واالسرتاتيجي للدولة املعنية، خاصة عندما تقوم أجهزة 

 ا. االستخبارات هذه ببيع أو نقل أو تصوير هذه الواثئق وتسريبها إىل جهات معادية للدولة اليت سلبت منه
من املعلوم أن الدول العربية ليست دوال رائدة يف جمال التكنولوجيا واملعلومات، وهي دول  زايدة التبعية للخارج: -2

مستهلكة ومستعملة هلذه التكنولوجيا على الرغم من أن هناك أعدادا كبرية من العلماء العرب واملتخصصني قس جمال 
إن اإلدارة اإللكرتونية تعتمد مبعظمها إن مل نقل أبكملها على التكنولوجيا التكنولوجيا يف العامل، أو من أصل عريب. 

الغربية، فإن ذلك يعين أنه سيزيد من مظاهر تبعية الدول املستهلكة للدول الكربى الصناعية، وهو له انعكاسات 
بية للحفاظ على أمن معلوماتنا لكلي على تقنيات أجن فاالعتمادسلبية كثرية خاصة يف اجملال املين لإلدارة اإللكرتونية. 

وتطبيقها على الشبكيات الرمسية التابعة للدول العربية هو تعريض لألمن الوطين هلذه الدول للخطر، ووضعه حتت 
سيطرة دول غربية بغض النظر عما إذا كانت هذه الدول عدوة أم صديقة، فالدول تتجسس على بعضها البعض 

وال يقتصر األمر على التجسس على املعلومات ألهداف عسكرية وسياسية  بغض النظر عن نوع العالقات بينها.
فحسب، بل يتعداه إىل القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكربى من احلصول على معلومات تعطيها األفضلية 
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العريب على منافسيها يف األسواق. لذلك كلع فإننا ننصح ونشدد على ضرورة دعم وتسهيل عمل القطاع التكنولوجي 
واإلنفاق على أمور البحث العلمي فيما يتعلق ابلتكنولوجيا واألمن التكنولوجي، خاصة وأننا لدينا القدرات البشرية 
واملادية الالزمة ملثل ذلك، ونشدد أيضا على ضرورة تطوير حلول أمن املعلومات حمليا، أو على األقل وضع احللول 

حتت اختبارات مكثفة ودراسات معمقة والتأكد من استقالليتها وخلوها من األمنية األجنبية اليت ترغب ابستخدامها 
 األخطار األمنية. 

إن التطبيق غري السوي والدقيق ملفهوم واسرتاتيجية اإلدارة اإللكرتونية واالنتقال دفعة واحدة من  شلل اإلدارة: -3
النمط التقليدي لإلدارة إىل اإلدارة اإللكرتونية دون اعتماد التسلسل والتدرج يف االنتقال، من شأنه أن يؤدي إىل شلل 

التقليدي لإلدارة ومل ننجز اإلدارة اإللكرتونية مبفهومها  يف وظائف اإلدارة، ألنه عندها نكون قد ختلينا عن النمط
الشامل، فنكون قد خسران األوىل ومل نربح الثانية، مما من شأنه أن يؤدي إىل تعطيل اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة أو 

تقليدي بعد خسارة كل إيقافها ريثما يتم اإلجناز الشامل والكامل للنظام اإلداري اإللكرتوين، أو العودة إىل النظام ال
 اإلدارة اإللكرتونية.  السرتاتيجيةشيء، وهذا ما ال جيوز أن حيصل يف أي تطبيق 

 عوق ات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالمطلب الرابع: م
مجلة من التحدايت ألي جمهود، وهو أمر طبيعي، من أجل حتقيق مجلة من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واجه ي   

ويتطلب تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وتغيري النمط التقليدي، مجلة من التحدايت وجتاوز األهداف والوصول إليها، 
زها وتطبيق النمط املعوقات اليت تعد عقبة حتدد من خالهلا مدى جناح أو فشل املؤسسة أو اهليئات احلكومية من جتاو 

 1وتتمثل املعوقات اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكرتونية العناصر التالية:اإللكرتوين. 
انعدام التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة املتعلقة ابستخدام هذه  املعوقات اإلدارية والتنظيمية: -1

ة على مستوى الدولة يف هذا اجملال، ويشري الواقع التكنولوجيات، وذلك كنتيجة لعدم وجود سياسة عامة فنية موحد
العملي إىل وجود فجوة بني الفوائد املرتقبة اليت يفرتض أن تقمها النظم املعلوماتية للهياكل اإلدارية وبني الفوائد اليت مت 

 2احلصول عليها ابلفعل ويرجع ذلك إىل سببني رئيسيني مها:
داري متت دون إجراء أي تغيريات يف اهلياكل التنظيمية أو يف مت إدخاهلا إىل العمل اإل أن النظم املعلوماتية اليت -أ

 اإلجراءات الوظيفية، فقد كان استخدام هذه النظم موجها أساسا إلكمال وتتمة اإلجراءات اليدوية املوجودة؛

                                                           
 .121-121._ حسني دمحم احلسن، مرجع سابق، ص1
تكنولوجيا املعلومات الثالث، ، ورقة حبثية مقدمة لفعاليات ملتقى: "-الفوائد والسلبيات–إلدارة اإللكرتونية بني الواقع والتطبيق ا"_ حممود صربي مخيس أبو حبيب، 2

 .14.، ص9002حتت عنوان: حنو جمتمع معلومايت، كلية تكنولوجيا املعلومات، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، أبريل 
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اإلدارة بشكل مستقل عن أنه يتم إدخال تقنية املعلومات يف كل إدارة، وأحياان يف كل مصلحة من مصاحل  -ب
 املصاحل واهلياكل اإلدارية األخرى، وذلك يف غياب سياسة موحدة.

تعد اإلجراءات اإلدارية غري املرنة وغري املتحمسة ملشروع اإلدارة اإللكرتونية، أحد املعوقات اليت تقف يف وجه    
فككة ليس هلا حصانة الكيان اإلداري التطبيق مما يفرغ املشروع من مضمونه فيتحول إىل جمرد ممارسات تقنية م

وشخصيته. وقد أفادت دراسة أجراها أحد الباحثني أبن انعدام التخطيط لربامج اإلدارة اإللكرتونية واخنفاض محاس 
اإلدارة العليا لتطبيق أسلوب اإلدارة اإللكرتونية وغياب التنسيق بني اإلدارات احلكومية كلها عوائق تقف أمام تطبيق 

روع. كما أكدت دراسة أخرى أن املعوقات اإلدارية ابلفعل تقف عائقا دون تطبيق مشروع اإلدارة هذا املش
 اإللكرتونية، ومن أبرزها هذه املعوقات: تعقيد اإلجراءات اإلدارية، وانعدام مرونة اهلياكل التنظيمية.

 تتمثل يف: بشرية:الاملعوقات  -2
انعدام وجود ثقافة احلاسوب عند بعض اإلداريني وخباصة أصحاب احلل والعقد يف بعض املؤسسات، إضافة إىل  -أ

عدم توفر القوى البشرية املؤهلة وامللمة ابملهارات األساسية لشغل شواغر الوظائف القائمة على استخدام احلاسوب 
 عات ابلتقنية.واالنرتنت يف بعض اجملتمعات، نظرا حلداثة عهد تلك اجملتم

خوف بعض املوظفني )خاصة القدامى( من فشل جتربتهم يف التعامل مع كل جديد، وكذلك ضعف مهاراهتم  -ب
ام مهمة اإلدارة اليت اللغوية وخصوصا اإلجنليزية، مما حيد من رغبهم يف تطوير أنفسهم، األمر الذي يقف عائقا أم

 يعملون هبا.
شح الربامج املعتمدة من قبل مؤسسات القطاعني العام واخلاص يف جمال التقنية احلديثة املتطورة، األمر الذي  -ج

الدوائر يقلل من فرص امللتحقني بتلك الربامج فضال عن أن شح تلك الربامج جيعل توجه أفراد اجملتمع والعاملني يف 
إلدارة اإللكرتونية ال تصل إىل كل أفراد اجملتمع ابلدرجة الكافية وات التحول إىل أسلوب ااإلدارية حمدودا، وجيعل دع

 إلجياد اجتاه عام حنوها.
عزوف الكفاءات املتميزة عن العمل لدى املؤسسات احلكومية املقرتة يف إنفاقها على اجلانب التقين، وتوجه هذه  -د

اخلربات واالحتفاظ هبا ورمبا تلجأ هذه الكفاءات للعمل لدى مؤسسات القطاع اخلاص اليت تدفع بسخاء جلذب هذه 
 الكفاءات إىل اهلجرة، ورمبا حيرم اجملتمع عطاءها متاما.

ضعف الوعي االجتماعي بشكل عام بثقافة تقنية املعلومات، وأبمهية دخول اجملتمعات احلديثة مبؤسساهتا اخلاصة  -ه
 والعامة وأفرادها يف هذه التجربة.
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األفراد وختوفهم من العبث بسرية معلوماهتم وخباصة أرقام حساابهتم البنكية، جيعل اهلاجس األمين لدى بعض  -و
بعض اجملتمعات تتهيب اإلقدام بثقة على التعامالت اإللكرتونية يف ظل ما تنشره صفحات اجلرمية كل يوم من جرائم 

 القرصنة املعلوماتية.
يم تطبيقات التقنية على اإلدارات، أو تؤخر تنفيذ هذا حتاول بعض العوائق املالية دون تعم املعوقات املالية: -3

 املشروع التقين املعلومايت، ومن بني تلك العوائق:
ضعف موارد املؤسسة املالية الالزمة لتوفري عناصر البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية من أجهزة حاسوب وشبكات  -أ

 وبرامج تطبيقية.
اإلدارات املالية يف بعض املنظمات، حيث تضع ميزانيات مالية على أساس بنود حمددة، مما مينع صرف أي  مجود -ب

 مبلغ لغري البنود اليت مت وضعها مسبقا.
تقف التكلفة املالية لالشرتاك يف شبكات اإلنرتنت عائقا أمام األسر الفقرية مما يعوق إمكانية تواصل تلك األسر  -ج
 اإلدارية إلجراء معامالهتا.شبكات الدوائر و 
 1يشكل عقبة حامسة، إذا مل يتم توفري املخصصات الكافية لتمويل البنية األساسية ملشروع اإلدارة اإللكرتونية. -د
 2تشمل كال من: املعوقات التقنية: -4
 حتدي النقص يف البنية التحتية للمعلومات، والبنية التحتية لالتصاالت، على مستوى الدولة. -أ

 ارتفاع أسعار األجهزة والربجميات احلديثة املستخدمة يف تطبيق الشبكات، فضال عن مشكالت تشغيلها. -ب
 اختالف القياس واملواصفات لألجهزة املستخدمة داخل املكتب الواحد مما يشكل صعوبة يف الربط بينها. -ج
سات اليت تتسلل إىل الشبكات خطار الفريو أخطاء التزوير والتالعب ابملعلومات والتخريب املقصود للشبكات، وأ -د

 إىل آخر. من حني
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يواجه عقبات قانونية وتشريعية، مما يستلزم حتديث القوانني حبيث  :التشريعيةاملعوقات  -5

 3تتالءم مع هذا النمط اجلديد، ومن بني املعوقات مايلي:
 واملصداقية. اإلثباتقصور التشريعات والقوانني مثل قواعد  -أ

 من جهد ووقت طويل. يتطلبصعوبة إجياد بيئة تشريعية وقانونية تناسب تطبيقات العمل االلكرتونية، ملا  -ب
                                                           

تجارية وعلوم التسيري، جامعة كلية العلوم االقتصادية وال  ،01، جملة الباحث، العدد: "أثر تطبيق احلكومة اإللكرتونية على مؤسسات األعمال"_ أمحد بن عيشاوي، 1
 .920.، ص9010-9002 قاصدي مرابح، ورقلة،

 .31.رجع سابق، صماملفرجي،  _ عادل حرحوش2
دراسة استطالعية آلراء املوظفني يف –تشخيص معوقات تطبيق مناذج اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات التعليمية "_ دمحم مصطفى القصيمي وأمحد سعد دمحم طيب، 3

 .91.، ص9013، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 30، اجمللد: 114جملة تنمية الرافدين، العدد: ، "-من املدارس األهلية يف مدينة املوصلعدد 
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غياب اإلدارة التشريعية الداعمة إلحداث نقلة نوعية يف التحول حنو اإلدارات اإللكرتونية، وتقدمي الدعم  -ج
 التشريعي الالزم.

إلكرتوين حممي وفق أطر قانونية، حتدد شروط التعامل اإللكرتوين مثل غياب تشريعات  عدم وجود بيئة عمل -د
 قانونية حترم احرتاق وختريب برامج اإلدارة وحتدد عقوابت رادعة ملرتكبيها.

عدم وجود التشريعات القانونية العتماد التوقيع االلكرتوين والتعامل مع الربيد االلكرتوين والتحقق من شخصية  -ه
 الب اخلدمة.ط
يبقى العائق واهلاجس األكرب لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية اجلانب األمين، حيث يعرتي الكثريين  املعوقات األمنية: -6

فقدان اإلحساس ابألمان جتاه كثري من املعامالت اإللكرتونية مثل التحويالت اإللكرتونية، والتعامالت املالية عن 
يف كثري من الدراسات والتقارير الصادرة حول اخلسائر اليت وقعت يف ظل تطبيق طريق بطاقات االئتمان. إذ ذكر 

أسلوب اإلدارة اإللكرتونية نتيجة جناح حماوالت القرصنة واالخرتاق، كما أعلن املكتب الفيديرايل أن جرائم احلاسوب 
جم أنظمة احلاسوب وشبكاته تكبد االقتصاد األمريكي مليار دوالر سنواي، وتتنوع تلك اجلرائم بني فريوسات هتا

وبرامج جتسس، وسرقة أجهزة حاسوب. كما ميثل العامل األمين اخلصوصية األمنية للدولة، واليت تعترب معلومات 
 .1حساسة قد تؤثر سلبا على أمنها

من اليت لكي تتجنب املؤسسات أو اهليئة املعتمدة على اإلدارة اإللكرتونية والقائمة أساسا على احلواسيب، و    
املعروف أن أي جهاز حاسوب يتم توصيله بشبكة االنرتنت ميكن اخرتاقه خالل ثالثة أايم إذا كان خاليا من برامج 
احلماية، ونظرا لعدم وجود نظام معلومايت كامل وخال من االخرتاقات، هناك جمموعة من اإلجراءات اليت ينبغي أن 

 2تتوفر حلفظ املعلومات مثل:
 ألنظمة التشغيل للحاسوب؛التحديث املستمر  -
 التحديث املستمر للربامج املضادة للفريوسات؛ -
 تركيب جدار انري بني املستفيدين ومصادر املعلومات؛ -
 عمل نسخ احتياطية للمعلومات اهلامة وحفظها يف أماكن آمنة؛ -
من األحرف واألرقام،  ينبغي أن تكون كلمة املرور أو كلمة السر من ست خاانت على األقل، وأن تكون مزجيا -

 ويفضل عدم التكرار؛
                                                           

لألرشيف ونظم التوثيق، طرابلس، ليبيا، ، ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر األول "اإلدارة اإللكرتونية: املتطلبات واملعوقات"بوعجيلة مصباح موسى، ا_ عقيل دمحم عقيل و 1
 .01.، ص9002ديسمرب  12-90

، على املوقع اإللكرتوين: 9002أبريل  10، السعودية، 13204، جريدة الرايض، العدد: "حملات يف اإلدارة اإللكرتونية"_ فهد بن انصر اجلديد، 2
http://www.alriyadh.com/145288، :90.04.9012اتريخ االطالع. 

http://www.alriyadh.com/145288
http://www.alriyadh.com/145288
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 استخدام البطاقة الذكية املمغنطة أو البصمات؛ -
 سن التشريعات والقوانني اليت حتفظ حقوق الناس، وتنفيذها وعدم التساهل معها. -
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 خالصة الفصل األول

 
الذي تعتمد عليه اإلدارة  التكنولوجيا احملور األساسيعترب كخالصة لكل ما سبق ذكره يف الفصل األول، ت   

اإللكرتونية بتضمينها يف كافة جوانب العمل ويف مجيع نشاطات ووظائف املؤسسة وعملياهتا، من أجل حتقيق 
إال أن املتغرية بتغري التطورات احلديثة والتكنولوجية ابلعامل،  األهداف املسطرة وتلبية رغبات املستهلكني وأفراد اجملتمع

ذلك يتطلب تنسيقا وتوجيها للجهود لتحقيق هذه األهداف، من خالل مشروع اإلدارة اإللكرتونية. حيث تقوم هذه 
األخرية على مجلة من املتطلبات والعناصر كاملتطلبات البشرية واملالية والتقنية واملادية ...اخل، اليت تتجانس فيما بينها 

  أداء املؤسسات العمومية واخلاصة، وحتقيق التميز تنافسيا.من أجل تطوير العمل اإلداري، وحتسني

كتحفيز للمؤسسات العمومية واخلاصة والوزارات، واحلكومات، ومساعدهتا على جتسيد أسس اإلدارة اإللكرتونية    
زارات اعتمادها كمشروع أساسي لتطوير نفسها، ظهر ما يسمى: ابحلكومة اإللكرتونية، نتيجة اعتماد احلكومات والو 

إللكرتونية اإلدارة اإللكرتونية يف إمتام كافة معامالهتا وتعامالهتا مع أفراد جمتمعها، وأيضا ظهر ما يسمى ابألعمال ا
اليت هتدف إىل تسهيل العمليات واألعمال التجارية من شراء وبيع عن طريق الشبكة والتجارة اإللكرتونية، 

املسافات بني البائع واملشرتي أو بني املؤسسة احمللية واملؤسسة اخلارجية  اإللكرتونية، ميزهتا تقليل التكاليف وتقريب
 حيث مت التطرق هلا من انحية املفهوم واألمهية وإىل غري ذلك. 

مبا أن اإلدارة اإللكرتونية تلعب دور أساسي يف تطوير أداء املؤسسة وحتسني مستواها لتواكب العصر، البد من    
اليت متس مفهوم األداء بشكل عام واألداء التنظيمي بشكل خاص، وكافة األدوات اليت تؤدي إبراز خمتلف اجلوانب 

 التفصيل يف الفصل الثاين.يف  إىل تطوير األداء التنظيمي، وهذا ما سيتم التطرق إليه
 



 

 :الثانيل  ـالفص
 اإلطار النظري لتطوير األداء التنظيمي
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 :لثانيالفصل ا
 اإلطار النظري لتطوير األداء التنظيمي

 
 مقدمة الفصل

لدى البد على التحدي الكبري الذي تواجهه املؤسسات إزاء التطورات احلاصلة ليس ابألمر السهل،  يعترب   
مواردها وكل ممتلكاهتا من أجل مواجهة كافة التطورات، وال يتم ذلك إال بتحسني وتطوير املؤسسات أن تستغل 

أدائها التنظيمي. إال أن هذا األخري بقي ميداان للصراع الفكري خيتلف يف تفسريه كل الباحثني واملفكرين، ولعل ما هو 
. حيث يعترب األداء التنظيمي هدفا لكل أصعب من تفسري مفهومه وتقدمي تعاريف خمتلفة، هو كيفية تطويره وقياسه
 ابحث يسعى جاهدا جلمع كل األفكار والتفسريات من أجل توضيح معامله.

لذا تسعى كل مؤسسة  ،ن املبادئيعد مفهوم األداء التنظيمي من املفاهيم اإلدارية احلديثة القائمة على جمموعة م   
ل ألعلى مستوى وتقدمي منتجات وخدمات مبواصفات عاملية، حتسني وتطوير من أدائها التنظيمي من أجل الوصو إىل 

حققت العديد من  ،فبفضل تطوير األداء التنظيميابعتباره أحد عناصر النجاح أو الفشل للمؤسسة يف السوق. 
ابنتهاج سياسات واسرتاتيجيات أدت مؤسسات الدول املتطورة نتائج مكنتها من السيطرة على األسواق، ومسحت 

 سلوب إداري حديث.بناء أإىل 

وعليه فإن هذا الفصل يهدف إىل تسليط الضوء على مفاهيم األداء التنظيمي وإبراز أهم األساليب اليت تؤدي إىل    
 تطوير هذا األخري، وأهم االسرتاتيجيات اليت تدعم ذلك من خالل املباحث التالية:

 مدخل نظري حول األداء التنظيمي؛ املبحث األول: -
 ؛مؤشرات قياس األداء التنظيمي الثاين:املبحث  -
 .مربرات ومداخل تطوير األداء التنظيمي املبحث الثالث: -
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 المبحث األول: مدخل نظري حول األداء التنظيمي
هذا إجراء تغيري على مستوى هتتم املؤسسات ومنظمات األعمال اهتماما ملحوظا ابألداء التنظيمي، وتعمل على    

، والبحث عن مواكبة كافة التطورات اليت مست جمال اإلدارة سواء على املستوى احمللي أو الدويلاألخري من أجل 
وحتسني األداء الكلي للمؤسسة مبا يؤدي إىل زايدة  للبيئة، األساليب ملواجهة كال من املتطلبات الداخلية واخلارجية

 .حث، وهذا ما سيتم توضيحه يف هذا املبالكفاءة والفاعلية التنظيمية

 مفهوم األداء والعوامل المؤثرة فيهالمطلب األول: 
املية. كما ينال مفهوم األداء وذلك نتيجة للتطورات احلاصلة يف األسواق الع ألداء أمهية كبرية لدى املؤسسات،ل   

الكبري من طرف الباحثني واملفكرين يف جمال اإلدارة واألعمال. لذا سوف نعرض مفهوم األداء وخمتلف  االهتمام
       التعاريف املقدمة من طرف الباحثني وكذا العوامل املؤثرة فيه.

 الفرع األول: تعريف األداء  
يف بعض الكتاابت، حيث أن العملية  مل يظهر مفهوم األداء بشكل مباشر يف مدرسة العمليات اإلدارية كما جاء   

التوجيه  ،التوظيف ،التنظيم ،التخطيط :وهي اإلدارية يف هذه املدرسة تتكون من العمليات الفرعية املتعاقبة التالية
وكان يشار إىل تقييم أداء العاملني ومدى حتقق العمليات الفرعية األخرى عند معاجلة موضوع والرقابة.  ،)القيادة(

الرقابة. وعلى صعيد الفكر اإلداري ظهرت العديد من املدارس واالجتاهات واحلركات العديدة كان األداء  التوظيف أو
وحتسينه حمورا رئيسيا من حماور اهتمامها، ومن بني هذه املدارس واالجتاهات واحلركات نذكر على سبيل املثال: مدرسة 

مدرسة اإلدارة ابملشاركة، حركة التطوير التنظيمي، تنمية املوارد تائج، العالقات اإلنسانية، حركة اإلدارة ابألهداف والن
 1مدرسة إدارة اجلودة الشاملة، وحركة املنظمات اليت تعلم.البشرية، 

ال يوجد اتفاق بني الباحثني ابلنسبة لتعريف مصطلح األداء، وهذا االختالف يرجع إىل تباين وجهات نظر كما    
من صياغة تعريف حمدد هلذا املصطلح، ففريق من  تالف أهدافهم املستوحاةاجملال، واخاملفكرين والكتاب يف هذا 

ألداء، بينما ذهب فريق أخر إىل اعتبار األداء مصطلح لالكتاب اعتمد على اجلوانب الكمية يف صياغة تعريفه 
ر على استخدام النسب يتضمن أبعادا تنظيمية واجتماعية فضال عن اجلوانب االقتصادية، ومن مث ال جيب االقتصا

واألرقام فقط يف التعبري عن هذا املصطلح. وجتدر اإلشارة بداية إىل أن االشتقاق اللغوي ملصطلح األداء مستمد من 
، والذي يعين تنفيذ Performer، وقد اشتقت هذه الكلمة بدروها من اللغة الالتينية To Performالكلمة اإلجنليزية 

                                                           
 .27-28.، ص8002، الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، األداء اإلداري املتميز_ مدحت أبو النصر، 1
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هذه احلركة البارزين، الضوء على هذا املصطلح ويقول أنه ال  توماس جلربت أحد قادة ويلقى .1مهمة أو أتدية عمل
ن أعمال يف املنظمة اليت أهو ما يقوم به األفراد السلوك  ذلك أنجيوز اخللط بني السلوك وبني اإلجناز واألداء؛ 

التفتيش. أما اإلجناز فهو ما يبقى من أثر يعملون هبا، كعقد االجتماعات، وإعطاء تغذية راجعة أو تصميم منوذج، أو 
أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل أي إنه خمرج، أو نتاج أو نتائج. ومن األمثلة عليه تقدمي خدمة حمددة أو 
نتائج سلعة ما. أما األداء فهو التفاعل بني السلوك واإلجناز، إنه جمموع السلوك والنتائج اليت حتققت معا، وينبغي 

 2إلشارة هنا إىل أن هذه النتائج جيب أن تكون قابلة للقياس.ا
فمن منطلق كون األداء يعرب عن مدى إجناز املهام، فإنه كمفهوم اقتصر لدى الكثري من الباحثني على املورد    

 يعرف األداء كالتايل:البشري دون غريه من املوارد األخرى، 
هبا العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات املرافقة هلا : "الكيفية اليت يؤدي عرف األداء على أنه -

ابستخدام وسائل اإلنتاج املتاحة لتوفري مستلزمات اإلنتاج، وإلجراء التحويالت الكمية والكيفية املناسبة لطبيعة 
للوحدة اإلنتاجية خالل الفرتة العملية اإلنتاجية عليها، ولتخزينها وتسويقها طبقا للربانمج املسطر واألهداف احملددة 

مع  من خالل هذا التعريف نالحظ أن األداء هو منجز من طرف املوارد البشرية خالل فرتة ما .3الزمنية املدروسة"
 حتقيق أهداف معينة.

اجلهد املبذول من فرد أو مجاعة، مبساعدة آلة أو بدون، لتحقيق هدف حمدد خالل فرتة " يعرف األداء أيضا أنه: -
. 4زمنية معينة وذلك لتقدمي خدمة أو منتج أو جزء منهما، وميكن قياس هذا األداء أو احلكم عليه ابلقبول أو الرفض"

من خالل هذا التعريف يتبني لنا األداء أنه منجز من قبل جمموعة من األفراد وخذا ما يشرتك فيه مع التعريف السابق 
 قييم.إال انه قابل للقياس والت

"الفرق بني القيمة املقدمة للسوق وجمموع القيم املستهلكة وهي تكاليف  :( األداء أنه6991لورنيو )كما عرف  -
خمتلف األنشطة، فبعض الوحدات )مراكز التكلفة( تعترب مستهلكة للموارد، وتسهم سلبيا يف األداء الكلي عن طريق 

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 02، جملة الباحث، العدد: "األداءحتليل األسس النظرية ملفهوم "_ الشيخ الداري، 1

 .802.، ص8002/8000
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  ،-األسس النظرية ودالالهتا يف البيئة العربية املعاصرة–تكنولوجيا األداء البشري يف املنظمات _ عبد الباري إبراهيم درة، 2

 .82-82.، ص8007مصر، 
جامعة دمحم خيضر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جملة العلوم اإلنسانية، العدد األول،  ، "-مفهوم وتقييم–ألداء بني الكفاءة والفعالية ا"_ عبد املليك مزهوده، 3

 .22.، ص8000بسكرة، نوفمرب 
، 8002الطبعة األوىل، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ،-زايدة اإلنتاجية وحتسني أداء العاملني-تنمية مهارات املديرين لــ..._ بسيوين دمحم الربادعي، 4

 .72.ص
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للموارد، ومصدر عوائد، وتسهم هبامش من تكاليفها، واألخرى تعترب مراكز ربح، وهي يف الوقت نفسه مستهلكة 
 التكاليف املختلفة لألنشطة.من خالل هذا التعريف يتمثل األداء يف  .1األداء الكلي للمؤسسة"

لك فإن التوجهات األداء مفهوم ذو أبعاد مشولية، لذيذكر أن التوجهات العامة يف الفكر اإلداري تشري إىل أن    
  2تغطي الصورة الشمولية التكاملية للمفهوم، وهي:احلديثة تنطلق من ستة أطر 

النجاح الذي حتققه املنظمة يف حتقيق أهدافها، ويف هذا السياق يعرب عن األداء بكونه انعكاسا لقدرة منظمة  -
 مال وقابليتها على حتقيق أهدافها؛األع

قدرة املنظمة على استغالل مواردها وتوجيهها منطلقات النظرة املستندة إىل املوارد، إذ يعرب عن األداء أبنه حمصلة  -
حنو حتقيق األهداف املنشودة، فاألداء هو انعكاسا لكيفية استخدام املنظمة ملواردها املادية والبشرية، واستغالهلا 

 جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها؛ ابلصورة اليت
حول موضوع األداء العديد  واالسرتاتيجيةسات اإلدارية النتائج املرغوبة اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها، تواجه الدرا -

من الصعوابت، فباإلضافة إىل تعدد احملاور واختالفها، فإن هناك خالفا حول طبيعة البياانت املعتمدة يف القياس، 
 ينظر إىل ومصدر تلك البياانت، فاألداء يف أبسط صوره ميثل النتائج املرغوبة اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها، وهنا ال

األداء بصورته اجملردة حبيث متثل نتائج ال يعرف مستواها، وإمنا يركز على اجلانب اإلجيايب لنتائج األداء مفرتضا منذ 
البداية قدرة املنظمة على حتقيق مستوى عال ألدائها، ومبا أن األداء هو نتيجة لدالة خمتلف أنشطة وأفعال املنظمة اليت 

قدرة املنظمة على  دات خمتلفة، فإن درجة مستواه تتحدد نتيجة العوامل املؤثرة فيه، ومدىمتارسها ضمن عوامل وحمد
 حتقيق أهدافها؛

البعد البيئي الداخلي واخلارجي للمنظمة، وهو النتائج املتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية على اختالف  -
  حتقيق أهدافها؛من قبل املنظمة يفأنواعها، والتأثريات اخلارجية واستغالهلا 

مدخل النظم، فاألداء هو املستوى الذي تتمتع به خمرجات املنظمة بعد إجراء العمليات على مدخالهتا، وهو  -
 نظمة؛خمرجات األنشطة واألحداث اليت تشكل داخل امل

 املفهوم الشمويل، إذ أن األداء يتمثل بنتائج األنشطة اليت يتوقع أن تقابل األهداف املوضوعية. -
من طرف  هو نتيجة جملموعة من العمليات املنجزة داخل املؤسسةمن خالل ما سبق، ميكن القول أن األداء    

وضمان بقاء املؤسسة يف السوق الذي تنشط فيه  ، من أجل حتقيق أهداف مسطرةمواردها البشرية واملالية والتقنية

                                                           
 .002.، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صالطبعة األوىل ،-بني النظرية والتطبيق–إدارة وتقييم األداء الوظيفي _ ابراهيم دمحم احملاسنة، 1
 مذكرة،  -دراسة ميدانية يف شركات صناعة األدوية البشرية األردنية–أثر الكفاايت اإلنتاجية واملرونة التصنيعية على األداء التنظيمي _ موسى صادق دار عامر، 2

 .77-78.، ص8007األوسط،  ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، جامعة الشرق
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در اإلشارة أن على التكيف مع هته املتغريات. وجت املؤسسةكما يتأثر األداء بعوامل البيئة اخلارجية، لذا تعمل  بنجاح.
فالكفاءة هي القدرة على تذنية الفاقد يف املوارد املتاحة للمؤسسة، وذلك مفهوم األداء مرتبط بـــ: الكفاءة والفعالية. 

تتمثل يف فهي فعالية من خالل استخدام املوارد ابلقدر املناسب، وفق معايري حمددة للجدولة واجلودة والتكلفة، أما ال
 .1 أداء األنشطة املناسبةنيالقدرة على حتقيق أهداف املؤسسة من خالل حتس

 الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في األداء
خيضع األداء لتأثري العديد من العوامل، منها ماهو ذو طبيعة داخلية ميكن للمسري أن يتحكم فيها لزايدة آاثرها    

رها السلبية، ومنها ماهو صادر عن احمليط اخلارجي يصعب التحكم فيها وابلتايل فهي تقتضي االجيابية وختفيض آاث
التكيف معها أكثر. وعلى خالف هذا املدخل لتحديد العوامل املؤثرة على األداء، اجته أغلب الباحثني حنو تصنيفها 

إىل عوامل داخلية وأخرى  مل فقسموهاوفقا ملعايري خمتلفة إىل جمموعات متجانسة واعتمد أكثرهم على مصدر العوا
 2خارجية:

موعة املتغريات والقيود اليت خترج عن نطاق ية يف جمجتتمثل العوامل اخلار العوامل اخلارجية املؤثرة يف األداء:  -6
فرص يسمح استغالهلا بتحسني األداء، وقد تكون خطرا يؤثر سلبا تايل فإن آاثرها قد تكون يف شكل التحكم، وابل

أداء املؤسسة، مما يستدعي ضرورة التكيف معها لتخفيف آاثرها. خاصة إذا متيزت بعدم الثبات والتعقيد. على 
وتنقسم هذه العوامل إىل عوامل اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية، سياسية وقانونية تتفاوت يف درجة أتثريها 

 على أداء املؤسسة.
تتمثل العوامل الداخلية يف خمتلف املتغريات الناجتة عن تفاعل عناصر  األداء:العوامل الداخلية املؤثرة يف  -2

املؤسسة الداخلية واليت تؤثر على أدائها، وميكن للمسري أن يتحكم فيها وحيدث فيها تغريات تسمح بزايدة آاثرها 
حصرها، التداخل فيما فيها،  االجيابية أو التقليل من آاثرها السلبية. تتميز هذه العوامل بكثرها وابلتايل صعوبة

التفاوت من حيث درجة أتثريها والتحكم فيها. ونتيجة لذلك مت جتميعها يف جمموعتني رئيسيتني مها العوامل التقنية 
)نوع التكنولوجية، نسبة االعتماد على اآلالت مقارنة بعدد العمال، املوقع اجلغرايف للمؤسسة وتصميمها من حيث 

املؤسسة مع رغبات املستهلكني،  والغالف، مدى توافق منتجات شكلهالت، نوعية املنتج، املخازن، الورشات، اآل
نوعية املواد املستعملة يف عملية اإلنتاج( والعوامل البشرية )الرتكيبية البشرية للمؤسسة من حيث السن واجلنس، 

                                                           
ماجستري، ختصص  مذكرة، -دراسة حالة مؤسسة نقاوس للمصربات ابتنة–دور اإلدارة ابلعمليات يف حتسني األداء للمؤسسة االقتصادية _ مومن شرف الدين، 1

 .20.، ص8008-8000فرحات عباس، سطيف، ، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة االسرتاتيجيةاإلدارة 
جملة أداء  ،"-دراسة حالة: ملبنة األوراس–أمهية التكامل بني أدوات مراقبة التسيري يف تقييم أداء املنظمات وزايدة فعاليتها "_ السعيد بريش ونعيمة حيياوي، 2

 .70.، ص8008-8000، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 00املؤسسات، العدد: 
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يشغلوهنا والتكنولوجية املستخدمة، مستوى أتهيل أفراد املؤسسة ومدى التوافق بني مؤهالت العمال واملناصب اليت 
أنظمة املكافآت واحلوافز، العالقة بني العمال واإلدارة، نوعية املعلومات(. ويبقى جمال العوامل املفسرة لألداء واسعا 
جدا وال ميكن حتديده وضبطه، غري أن الدراسات واألحباث بينت أن أهم العوامل اليت حتقق األداء املرتفع أتيت من 

 ة نفسها قبل حميطها )مواردها(.املؤسس

 المطلب الثاني: ماهية األداء التنظيمي
اليت تسعى املؤسسة من خالهلا إىل حتقيق رسالتها وأهدافها  االسرتاتيجيةيعترب األداء التنظيمي نتاج لعملية صياغة    

بعيدة األمد وذلك على أساس أن األداء هو العنصر الفعال يف حتقيق مكانة تنافسية يف السوق الذي تنشط فيه 
 املؤسسة، لذا وجب أن نعرض تعريف مصطلح األداء ملا له من أمهية، مث االنتقال إىل مفهوم األداء التنظيمي.

 : تعريف األداء التنظيميلفرع األولا
يشكل األداء القاعدة واألساس الذي يبىن عليه مفهوم األداء التنظيمي، لدى يعترب حتديد مفهوم دقيق لألداء من    

أهم املسائل اليت طرحت يف الساحة العلمية قدميا وحديثا وذلك بغرض وضع تعريف ميكن اعتباره مرجعا أساسيا ألي 
إال أن الصفات املتغرية اليت يكتسبها األداء حال دون حتقيق هذه الغاية، فتارة يظهر  .ال اإلدارةعمل علمي يف جم

األداء على أنه قدرة املنظمة على ختصيص مواردها واستخدامها ابلشكل األمثل، واترة يرتبط إبنتاجية العمال والعنصر 
  .1البشري، واترة يظهر على أنه قرين اإلنتاجية وصورهتا

إن التعرف على األداء التنظيمي يساعد يف الكشف عن مدى قدرة املنظمة على مواجهة احملددات البيئية ودرجة    
ألهداف املنظمة ومواردها، فاألداء التنظيمي هو انعكاس لكيفية استخدام املنظمة  االسرتاتيجيةمالئمة اإلجراءات 

جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها، أو هو حمصلة لكافة العمليات اليت  ملواردها املادية والبشرية واستثمارها ابلصورة اليت
الباحث كوتلر تقوم هبا املنظمة وأي خلل فيها البد من أن يؤشره األداء الذي يعد مرآة املنظمة، بينما أوضحه 

Kotler  واملالية واملعلوماتية أبنه حتديد املصاحل وحتسني العمليات األساسية وختصيص مناسب للموارد البشرية واملادية
يعترب األداء التنظيمي شرطا أساسيا  .2وإدارة فاعلة متمكنة من وضع اسرتاتيجيات واضحة ومفهومة ومعروفة للعاملني

للمؤسسات، لذلك تعتمد هذه األخرية على استثمار معظم جهودها لتحسني أدائها، الذي  االسرتاتيجيةلإلدارة 
لتحقيق األهداف املسطرة. كما قدم العديد من الباحثني تعريفات  اسرتاتيجيات يتعلق بقدرها على فعالية وتنفيذ

                                                           
ماجستري، فرع التسويق، ختصص العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  مذكرة حتسني أداء املؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملة،عبد احلليم،  _ مزغيش1

 .02.، ص8008-8000التسيري، جامعة اجلزائر، 
، كلية اإلدارة واالقتصاد، 22، العدد: واالقتصاد، جملة اإلدارة "التنظيمي التغيري االسرتاتيجي وانعكاساته على األداء"_ طالب أصغر دوسة وسون جواد حسني، 2

 .22-22.، ص8002املستنصرية، العراق،  اجلامعة
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خمتلفة لألداء التنظيمي، كونه مفهوم واسع إىل حد ما، ويتغري معناه وفقا ملنظور املستخدم واحتياجاته، ويعكس األداء 
لتحقيق أهدافها وتوجيه عملها  التنظيمي الطريقة اليت تستفيد هبا املنظمة من مواردها امللموسة وغري امللموسة

ع حتديد أداء املنظمة. ومبا أن األداء التنظيمي مفهوم متعدد األبعاد، فإنه يسعى إىل قياس إجناز وأنشطتها، م
ويرتبط مصطلح األداء التنظيمي بطريقة املصلحة يف فرتة زمنية.  أصحاباملؤسسات لألهداف املقرتحة ملختلف 

ربح، التكاليف، حصة السوق، وإىل غري ذلك، أي بعض املديرين مييلون إىل الرتكيز على تقليدية مع قياس كال من: ال
اجلانب املايل لتقييم وقياس األداء، ويتعلق األداء املايل ابلبياانت املالية املصحوبة مثل: الرحبية ومنو املبيعات والعائد 

. إال أنه دعا البعض إىل االعرتاف أيضا ابلتدابري غري على املبيعات والعائد على االستثمار والعائد على حقوق امللكية
املالية، نظرا ألهنا تركز على جناح املؤسسة على املدى الطويل، ويتعلق األداء الغري مايل أبنشطة التسويق الفعالية 

 1ىل ذلك.للمنظمة وميكن تقييمها من خالل والء العمالء، وحصة السوق، واجلودة، وتطوير املنتجات اجلديدة، وما إ
قدم العديد من الباحثني واملفكرين مفهوم األداء التنظيمي من خمتلف اجلوانب، إذ كون هذا  ،ويف هذا السياق   

 ومن بني هذه التعاريف نوردها فيمايلي:واحملاسبة.  واالسرتاتيجيةاألخري يعد القلب النابض إلدارة األعمال 
األداء " :حيث عرف Jay borney (6991،)الباحثني الذين قدموا تعاريف خاصة ابألداء التنظيمي  أهممن  -6

من خالل استخدامها ألصوهلا اإلنتاجية أي التنظيمي من منطلق "القيمة"، أي تلك اليت تعمل املنظمة على خلقها 
نفس األصول، فإذا كانت القيمة اليت مت خلقها القيمة احملققة، مقارنة ابلقيمة املتوقع احلصول عليها جراء استخدام 

هذا يعين أن أصول املنظمة متاحة ومتوفرة وابلتايل أدائها جيد، أما إذا كانت القيمة احملققة  ،أكرب من القيمة املتوقعة
من خالل هذا التعريف نالحظ أنه . 2أقل من القيمة املتوقعة، فإن على أصحاب املنظمة البحث عن بدائل أخرى"

 ركز على جانب واحد وهو القيمة، أي األداء التنظيمي يقاس ابلقيمة احملققة والقيمة املتوقعة من طرف املنظمات.ي
: "قدرة املنظمة على توفري أنه على األداء التنظيمي Madella Baylé et Tomé ((2005عرف كال من  -2

نه: كما يعرف أيضا أ،  3صحيح حنو حتقيق أهدافها املسطرة"واستغالل مواردها املالية واملادية والبشرية وحتويلها بشكل 
"مسألة قياس أداء املؤسسات من خالل مستوى جودة املنتجات املقدمة ومدى مرونتها مع األوضاع، ومواعيد 

                                                           
1
 _ Bader Yousef Obeidat, "The Effect of Srategic Orientation on Oragnizational Performance: The Mediating 

Role of Innovation", Int. J. Communications, Network and Sciences Journal, volume 09, Scientific Research 

Publishing, 2016, p.487. 
2
_ Kurt Verweire & Lutgart Van Den Berghe, Intergrated Performance Mnagement –A Guide to Strategy 

Implementation-, Sage Publications, London, 2004, p.06. 
3
_ Pierre-Olivier Beckers, Management et évaluation de la Performance –Un défi pour les organisations 

sportives-, Edition de Boeck supérieur, France, 2014, p.27. 
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نالحظ أن األداء التنظيمي مرتبط بقدرة املنظمة على حتقيق أهدافها من  من خالل هذا التعريف. 1التسليم والتأخري"
 خالل استغالل موادها وتقدمي منتجات ذات جودة عالية.

" النمو يف املبيعات اخلاصة ابملنظمة، وزايدة حصتها السوقية، والنمو يف اجلانب  كما يعرف أيضا على أنه: -7
ل للمؤسسة، حيث يضم األداء التنظيمي ثالث جماالت حمددة من النتائج املايل، وابلتايل زايدة ومنو األداء الشام

احملققة: األداء املايل )األرابح، العائد على األصول، العائد على االستثمار( أداء السوق )املبيعات، وحصة السوق(، 
جند أن تعريف األداء  من خالل هذا التعريف. 2وأيضا عائد املسامهني )إمجايل عائد املسامهني، القيمة املضافة("

 التنظيمي يرتكز على ثالث أبعاد )اجلانب املايل، السوق، املسامهني( وقياسه مبؤشرات خاصة بتلك األبعاد.
األداء التنظيمي يف زايدة قدرة املنظمة من خالل االعتماد على  مفهومفالشكل املوايل يربز  ،من خالل ما سبق   

 البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية:
 (: "مفهوم األداء التنظيمي"1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Douglas Hoton & Others, L’evaluation au cœur du renforcement organisationnel –Expériences 

d’organisations de recherche et développement du monde entier-, IDRC Edition, Cannada, 2004, p.22. 

                                                           
1
_ Tano Jean Stanislas Casimir, L’impact sur la performance des entreprises de téléphonie mobile en côte 

d’Ivoire –Cas MTN, Orange et CI Telecom-, Edition Connaissances et Savoirs, France, 2016, p.19. 
2
_ Moazzma Mehmood & Others, "The impact of human resource management practices on organizational 

performance", International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol 1, Issue 9, Cannada, 

November 2017, p.167. 

 السياق التشغيلي اخلارجي

 املنظمة
 البيئة الداخلية

 القدرة التنظيمية

 األداء التنظيمي
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يقصد ابألداء التنظيمي اإلجراءات واآلليات التنظيمية اليت تعتمدها املؤسسة يف اجملال من خالل ما مت التطرق إليه،    
ة املؤسسة معايري يتم قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية املعتمدة لتحقيق أهدافها، ومن مث يكون لدى إدار التنظيمي 

، مع اإلشارة إىل أن هذا القياس يتعلق مباشرة ابهليكلة التنظيمية وليس ابلنتائج املتوقعة ضوئهاوأثرها على األداء يف 
فعالية أخر انتج عن ذات الطبيعية االجتماعية االقتصادية، وهذا يعين أنه إبمكان املؤسسة أن تصل إىل مستوى 

املعايري االجتماعية واالقتصادية وخيتلف عن الناتج املتعلق ابلفعالية التنظيمية، ويستنتج مما سبق أن املعايري املعتمدة يف 
قياس الفعالية التنظيمية تلعب دورا هاما يف تقومي األداء، حيث تتيح للمؤسسة وعي وإدراك الصعوابت التنظيمية يف 

1من خالل املؤشرات األولية قبل أن يتم إدراكها من خالل أثرها االقتصادي. الوقت املناسب
 

 : أهمية األداء التنظيمينيالفرع الثا
 2تظهر أمهية األداء التنظيمي يف حتقيق العناصر التالية:   

دائها ملهامها وحتقيق أهدافها. إال أن موضوع الفعالية أحيث يتم حتديد فعالية مؤسستك من خالل  الفعالية: -0
وأداء مهمتها. ولنجاح  اليت يصعب عليها حتقيق أهدافهايعد معقد نوعا ما، كونه ميثل حتدي ابلنسبة للمؤسسات 

، أي حتديد مربر وجود ملؤسسة بشكل واسرتاتيجيتهاذلك البد من االعتماد على القوانني املوضوعة يف املؤسسة 
 أوضح. وتظهر مدى فعالية املؤسسة يف:

 وضوح لنظام األساسي والبياانت املهمة والواثئق اليت تشرح عرض وجود املؤسسة؛ -
 املوظفون متقبلون لتحقيق مهمة املؤسسة؛ -
 يتم حتقيق خمتلف األهداف املسطرة من خالل إجناز أنشطة ملؤسسة مبا خيدم مهمتها؛ -
 وجود نظام لتقييم الفعالية؛ -
 أتخذ املؤسسة بعني االعتبار اآلراء املقدمة من أجل التحسني املستمر. -
جيب أن تكون املؤسسة قادرة على تقدمي خدمات استثنائية، ولكن بتكليف أقل ومناسبة، حيث يتم  الكفاءة: -2

ط قيمة احلكم على مدى كفاءة املؤسسة من خالل )تكلفة وحدة اخلدمات، العائد السنوي للشخص الواحد، متوس
، استخدام املوارد املالية بطريقة جيدة، وجود نظام إداري يعزز الكفاءة من انحية النوعية، اإلعاانت للشخص الواحد

(. وأاي كان احلجم اإلمجايل للمؤسسة، فإهنا تعترب استغالل قدرات املوظفني، مقارنة أداء املؤسسة مع النقاط املرجعية
 عالقة جيدة بني اجلودة والكمية من جهة والسعر من جهة أخرى.أهنا ذات كفاءة إذا كان هناك 

                                                           
 .002._ ابراهيم دمحمد احملاسنة، مرجع سابق، ص1

2
_ Charles Lusthaus & others, Améliorer la performance organisationnelle : manuel d’auto-évaluation, IDRC 

éditeur, Centre de recherche pour le développement international, Canada, 1998, pp.55-59. 
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يف أي جمتمع تستغرق املؤسسات وقتا طويال للنمو والتطور، ولكي حيدث ذلك البد  عالقة املؤسسة مع البيئة: -3
. وللبقاء عليه من تعزيز نقاط قوته ومواجهة األزمات الداخلية واخلارجية، ألنه ال توجد أي منظمة حمصنة من األزمات

يف السوق الذي تنشط فيه عليها أن تتكيف مع بيئتها اخلارجية بنجاح، ومع املهارات املغرية واملطلوبة. لذا على 
 يريده أصحاب املصلحة والبيئة. ااملؤسسة أن تتأكد من أن رسالتها وأهدافها وبراجمها وأنشطته تتماشى مع م

ية تتجاوز املصروفات. أي البد أن اللبقاء املؤسسة جيب عليها أن تتأكد من أن التدفقات امل اجلدوى املالية: -4
عليها أن تضع جانبا ما يكفي من األموال مواجهة  جيب تكون عائدات املؤسسة أعلى ابستمرار من النفقات، كما

 صعوابت، وأن ال تعتمد املؤسسة على مصدر وحيد من مصادر التمويل.ال
برز ابحثون ان أمهية األداء التنظيمي تظهر من خالل ثالث أبعاد )النظري، االختياري، اإلداري( وذلك يف كما أ    

 1أي حتليل اسرتاتيجي، واليت هي:
يتمثل يف اآلاثر والدالالت الضمنية أو االفرتاضية، ألن األداء هو اختيار اسرتاتيجية املنظمة  البعد النظري: -6

 من؛خالل فرتة معينة من الز 
يتم ذلك من خالل استخدام الدراسات والبحوث الختبار االسرتاتيجيات والعمليات املختلفة  البعد االختياري: -2

 الناجتة عن ذلك؛
 أي من خالل تطبيق الطرق اإلدارية، وتقييم نتائج أداء املنظمات. البعد اإلداري: -3

بناء على ما سبق، يرى الباحثون أن أمهية األداء التنظيمي أتيت من قدرة ملنظمة للوصول إىل النتائج احملددة مسبقا،    
 هذا هو املقياس لقياس تقدم وجناح املنظمة ومدى حتقيقها ألهدافه وغاايهتا وقدرته على البقاء والنمو التنظيمي.

 تنظيمي: المنهج اإلداري لألداء الثالثالمطلب ال
احثني واملفكرين املوضوعة من قبل البدارية اليت اهتمت به، وبدراسته يضم األداء التنظيمي العديد من املناهج اإل   

 2تضم أربع مناهج إدارية خمتلفة:على مر السنني، جند أهنا 
صنف الباحثني واملفكرين للسياسات العامة لإلدارة إىل ست املنهج الكالسيكي للسياسات العامة لإلدارة:  -6

 & James Marchمناهج نظرية رئيسية، فاملنهج األول هو التنظيم الرمسي الذي يدمج العديد من احملاور مع أعمال 

Richard Cyert (3691 ) للمنظمة وعلى األمهية اليت  االسرتاتيجيحول نظرية القرار، كما يركز الباحثون على البعد

                                                           
1
_ Mohanad Ali Kareem &Zeena Jabber Haseeni, "E-Government and Its Impact on Organizational 

Performance", International Journal of Management and Commerce Innovations, Vol.3, Issue 1, INDIA,  

September- April 2015, p.668. 
2
 _ Hachini Sanni Yaya M.Sc, "Laproblématique de la performance organisationnelle se déterminants et les 

moyens de sa mesure: Une perspective holistique et multicritérielle", Document de travail, Publié par Faculté 

des sciences de l’administration, Université Laval, Québec, Canada, 2003, pp.21-30. 
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فقد حاول تفسري ملاذا أتخذ املنظمات  األخر، أما البعضجيب أن توىل ألهداف املنظمة من أجل حتسني أدائها. 
الشكل احلايل من خالل الرتكيز على اهلياكل واألنشطة اليت تقدم معىن ومفهوم السلوك التنظيمي. فاملنهج املاضي 

ة للمؤسسات وفهم الظواهر من أجل دفع املنظمة حنو النجاح. ويف الواقع أن النظر إىل يناقش قضية التعقيد ابلنسب
األداء التنظيمي ليس إعطاء معارف متعددة فقط حول ظواهر تنظيمية، بل احرتام أبعادها املختلفة، سواء تعلق األمر 

يرى  علها االجتماعي داخل املنظمة.ابلقيادة ومنهجها املؤسسي أو حول مشكلة خاصة ابملوارد البشرية وعملها وتفا
(1938) Bernard،  أنه جيب الرتكيز على عنصرين مهمني داخل املنظمة للبحث عن حتسني األداء: الرغبة يف التعاون

ويعرف املنظمة على أهنا نظام تعاوين يشارك فيه كل األفراد والعناصر بني أفرادها، واإلعالن عن أهدافها املختلفة. 
املتبادلة داخل املنظمة  االعتماداتتة وفقا ألهدافهم ورغباهتم أو دوافعهم، ومع ذلك فإن فهم خمتلف بدرجات متفاو 

فاألداء التنظيمي يقوم على ثالث نظرايت عملية وثالث مناذج يتطلب إتقاهنا ال تؤدي ابلضرورة إىل حتسني األداء. 
كما  .Allison (1971)، والسياسة املتبعة يف املنظمة وفهمها من طرف املدير: القرار العقالين، العمليات التنظيمية

 اسرتاتيجيةللفرد أمهية داخل املنظمة وهوية البد من التعرف عليها والتكيف معها، حبيث يعد العنصر املهم لتنفيذ 
املنظمة ومدى أتثريه على أدائها، فاهليكل املنظمي هو عبارة عن كيان مجاعي يعمل على حتقيق أهداف املنظمة. وال 

، H.Fayol ،  (1977) M.Weber (1979)ميكن التعرض للمنهج الكالسيكي للباحثني واملفكرين دون ذكر كال من 

(1904) F.Taylor  حيث كانت إسهاماهتم ذات أمهية كبرية يف تفسري مفهوم األداء التنظيمي، الذي يربط ارتباطا ،
وحمتوى هذه األخرية الكفاءة والرحبية )اإلنتاج ألقصى حد مع حتقيق األرابح وثيقا وجوهراي بتحقيق أهداف املنظمة. 

 وتقليل االستثمارات(.
انتقاد املنهج االقتصادي لألداء التنظيمي، املستمد من املنهج مت  املنهج االجتماعي لألداء التنظيمي: -2

الكالسيكي. ومن خالل هذا ظهرت ثالث مدارس )مدرسة العالقات اإلنسانية، مدرسة صنع القرار، مدرسة 
البريوقراطية(، اليت تدعم فكرة أنه ميكن حتقيق أهداف املنظمة من خالل التأكيد على الطابع اإلنساين للكيان 

ظمي، وليس عن طريق أتهيل املوظفني. ففي مدرسة العالقات اإلنسانية يستبعد البعد املايل ويعوض ابلبعد املن
ويف الواقع، فالعالقات اإلنسانية ختلق جو من العمل وتعزز الروابط بني الزمالء واملوظفني، وهلا أمهية يف  اإلنساين.

وليس من خالل  املنظمةداخل  ء يبىن من خالل عالقات الثقةافاألدأتثريها على أداء األعمال وتوفري ظروف مناسبة. 
لذا، فاملناهج االجتماعية لألداء التنظيمي تستمد من مدرسة العالقات اإلنسانية، اليت ميكن قيامها أللتون  السلطة.
اد، الذين . ومتثل حجة هؤالء كون أداء املنظمة يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشر ابألفر (3699)وماسلو  (3699مايو )

ابإلضافة إىل كون سلوكيات لعمال يشكلون اجملموعة االجتماعية والقادرة على حتقيق األهداف التنظيمية للمنظمة. 
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 ،ووفقا لنموذج ماسلوومشاعرهم ال ميكن فهمه إال من خالل العالقات املوجودة يف اجملموعات املختلفة ابملنظمة. 
جات ميكن تصنيفها حسب األمهية وحسب التسلسل اهلرمي املوضوع من فإنه يرغب مجيع األفراد يف تلبية مخس حا

قبله، حيث تعد هذه احلاجات: حاجات فسيولوجية، حاجات السالمة، حاجات االنتماء، حاجات التقدير، 
حاجات حتقيق الذات. وقد ثبت أن حتقيقها مفيد وطلك وفق لنتائج دراسات أجريت يف علم االجتماع والعلوم 

 وتؤثر بشكل كبري على األداء التنظيمي للمنظمة.السلوكية، 
يرجع املفهوم السياسي لألداء التنظيمي إىل عمل بعض الباحثني مثل املنهج السياسي لألداء التنظيمي:  -3

Cummings (1963)  وآخرون، حبيث يعد هذا املنهج نقيض للمناهج السالفة الذكر. فاملنظمة البد أن تكون انجحة
ومسئولة اجتماعيا وأخالقيا وقد رجح العديد من الباحثني أنه على كل منظمة أن هتتم ابلتنظيم الناجح، وتليب العديد 

يقرتح املنهج السياسي لألداء التنظيمي أن فعالية من املبادئ، مع احرتام كل فرد داخلها وتقديره ملوهبته ومهاراته. و 
املنظمة تقاس ابلفرص اليت يوفرها األفراد، واليت تليب احتياجاهتم بغض النظر عن أهداف املنظمة. ابإلضافة إىل تلبية 

 احتياجات أصحاب املصاحل على أكمل وجه. 
اجملموعات اخلارجية املختلفة مثل: املمولني،  من الواضح أن املنهج السياسي يشري يف املقام األول إىل إرضاء   

الزابئن، العمالء، اجملتمع، واملنظمني. أي االهتمام بداخل املنظمة وخارجها، والتقليل من األضرار اليت تلحق هبا. أو 
ات مبعىن أخر، حتقيق أهداف املنظمة من جهة وتلبية متطلبات بيئتها اخلارجية من جهة أخرى، وإرضاء كافة اجملموع

 اخلارجية املختلفة.
يعترب العديد من الباحثني واملفكرين أن  اقتصادي واإليكولوجي لألداء التنظيمي: -االجتماعياملنهج  -4

املنظمات الناجحة هي من حترتم يف املقام األول كال من: الرحبية االقتصادية، العدالة االجتماعية واحرتام البيئة. خاصة 
اعات الضغط إىل توسيع مفهوم األداء التنظيمي. فالتنمية االقتصادية واالجتماعية البيئية يف العقود األخرية، أدت مج

مهمة لألداء التنظيمي، كون املنظمات ترجع للبيئة اخلارجية للحصول على مواردها، ومن املهم أن نطرح التساؤل 
ساسي للمنهج البيئي لألداء التنظيمي حول مدى عالقة املنظمة ابلعامل اخلارجي، وبقائها واستمرارها. فالنموذج األ

ويشري االلتزام التنظيمي إىل ميكن تقييم نتائجها مبدى امتثاهلا للمسؤولية االجتماعية والبيئية. على أساس فكرة أن 
تقييم املنظمات من خالل مدى التزامها ابلقوانني واملمارسات واللوائح املعمول هبا يف مال نشاطها، وميكن تقييمها 

ميكن تقييم املسؤولية االجتماعية  طريق فرض غرامات وتعويضات عن كل خمالفة أو عدم احرتامها للبيئة اخلارجية.عن 
للمنظمة من خالل ثالث أبعاد: البعد القانوين، والبعد األخالقي )أي مدى احرتامها للقواعد واملعايري والقيم(، البعد 

أما املسؤولية البيئية فإهنا تشري إىل الطريقة اليت تقوم ية واملشاريع اجملتمعية(. اخلريي )املتعلق ابملشاركة يف اجلمعيات اخلري 
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هبا املنظمة ابلتزامها بيئيا ومدى استغالهلا للموارد لبيئية. وميكن أن هتتم أيضا حبماية احمليط، االستخدام األمثل 
 للموارد، إعادة التدوير، استخدام مصادر الطاقة املتجددة.

للمنهج االجتماعي_ االقتصادي والبيئي، فهو يعكس مدى قدرة املنظمة على احرتام التزاماهتا االقتصادية ابلنسبة    
واالجتماعية. حيث يستند هذا املفهوم على افرتاض أن املنظمة الناجحة هي يف املقام األول منظمة قادرة على حتقيق 

عدالة، واالستثمار يف اجملتمع والسياسات والربامج التوقعات املتعلقة ابجلهات الفاعلة االجتماعية من حيث ال
 االجتماعية، واإلدارية، وتفادي املشاكل االقتصادية، واحرتام البيئية.

 األداء التنظيمي  نموذج: رابعالمطلب ال
األخري دراسة هدفها  (، حيث أجرى هذا3661) Boulianneمن أبرز الباحثني الذين قدموا منوذج لألداء التنظيمي    

إبراز منوذج األداء التنظيمي الذي أيخذ يف عني االعتبار االجتاهات الرئيسية القتصاد املعرفة واليت تتيح فهم السياق 
 اخلاص بتحليالت األداء التنظيمي.

 Lynch et Cross (1991) الفرع األول: هرم األداء الخاص بــ
كتاهبم الشهري الذي حيمل عنوان: "قياس  Richard Lynch and Kelvin Crossقدم كال من  3663يف عام    

مقاييس التحسني املستمر"، وهو عبارة عن تفسري شامل لشبكات املعلومات املستخدمة يف حتسني األداء. مت إصدار 
يد هذا الكتاب إزاء فشل أنظمة قياس األداء التقليدية يف تلبية احتياجات املديرين يف عصر األعمال اجلد

واالبتكارات. وأدت هذه اإلخفاقات إىل توصل الكاتبان إىل استنتاجات حول ما ميكن أن تقدمه هذه املقاييس 
 1اجلديدة اخلاصة ابألداء: 

، كما ينبغي أن تعرف اإلدارة كافة املهام اليت تساهم االسرتاتيجيةجيب أن ترتبط التدابري بني العمليات واألهداف  -
 ؛االسرتاتيجيةبشكل منفصل ومتكامل يف حتقيق مهمتها 

جيب أن يضم النظام كافة املعلومات املالية وغري املالية بطريقة ميكن استخدامها من قبل مديري التشغيل والتنفيذ،  -
 يحة هبدف دعم القرارات املتخذة ويف الوقت املناسب؛على اإلدارة إبالغ املوظفني بكافة املعلومات الصح

 تركيز املقياس على مجيع أنشطة األعمال وكذا متطلبات العمالء، وهنا تكمن قيمته احلقيقية. -
والتشغيلية يف  االسرتاتيجيةيعمل على دمج املؤشرات الذي  Lynch et Cross لـ ظهر هرم األداء ،من خالل هذا   

ال ميكن أن توجد مؤشرات دون غريها، حيث تعمل املؤشرات التشغيلية على تقدمي تقارير خاصة منوذج واحد، ألنه 
                                                           

1
_ Tomas Stefenson, Performance Measurement at DHL solutions –Towards an improved performance 

measurement system consisting of relevant and well-designed measures-, Master’s of Sciences programme, 

Department of Business administration and Social sciences Division of industrial logistics, Lulea University of 

Technology, Suède, 10/12/2014, p.20. 
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ابجلودة والتسليم ووقت املعاجلة، وأيضا التكاليف املستخدمة وحجمها. كما أنه ال يشتمل على املؤشرات املالية 
نه وجه انتقادا هلذا النموذج  اتيجية، إال أواالسرت بل أيضا املؤشرات الغري مالية فضال عن املؤشرات التشغيلية  ،فحسب

. ويدعم هذا اهلرم قياس األداء الداخلي 1كونه ال يصعب تنفيذه وال يزال على مستوى اجلانب املفاهيمي فقط
واخلارجي، وأيضا االهتمام ابلتدابري اخلاصة من أسفل املنظمة اليت بدورها تعكس ذلك على مستوى اإلدارة والرؤية 

 الشكل املوايل يربز هرم األداء: .2ضا حتديد األهداف الداخلية واخلارجية للمؤسسةاملؤسسية وأي
 "Lynch & Cross(: "هرم األداء 1الشكل رقم )

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Source: Diane-Gabielle Tremblay, Performance organisationnelle et temps sociaux, Presses de l’université du 

Québec Edition, Canada, 2012, p.61. 

املؤسسة اليت ترتجم إىل أهداف خاصة بوحدات األعمال،  اسرتاتيجيةجند أن يف أعلى اهلرم  ،من خالل الشكل   
ويف املستوى الثاين ميكن التعريف هبدف األهداف اخلاصة لكل مستوى من مستوايت األعمال من حيث اهلدف 

ملدى القصري أو وضع السوق على املدى الطويل، وأهداف خاصة ابملؤسسة. أما املستوى الثالث من اهلرم  املايل على
عمال اليومية اخلاصة ابملرونة واإلنتاجية وكذا مدى رضا العمال. أما يف أدىن مستوى فريتبط ابألهداف ووحدات األ

                                                           
1
_ Diane-Gabielle Tremblay, Performance organisationnelle et temps sociaux, Presses de l’université du Québec 

Edition, Canada, 2012, p.60. 
2
_ Ted Wattes & Card J.Mc Nair- Connolly, "New performance measurement and management control 

systems", Journal of Applied Accounting Research, vol 13(03), University of Wollongong, Australia, 2012, p.06. 

 الرؤية املؤسسية

السوق         املالية   

املرونة       رضا العميل       اإلنتاجية  

اجلودة         التسليم         زمن تسليم          التكاليف  

 مؤشرات تشغيلية

 فاعلية خارجية فاعلية داخلية

 وحدات العمل

 نظم العمل التشغيلية

 اإلدارات ومراكز العمل
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دات األعمال )اجلودة، التسليم، ووقت العمليات والتكاليف( ابهلرم، فتستخدم املعايري التشغيلية ملركز اإلدارة وأيضا وح
 1بنجاح. اسرتاتيجيتهاواليت تساعد الشركة على تنفيذ 

 2باحثني وتوصلوا إىل وجود نقاط قوة وضعف:الكما مت تقييم هلذا اهلرم من قبل     
 نقاط القوة:   -أ

 حماولة دمج أهداف املؤسسة مع مؤشرات األداء التشغيلية؛ -
 التسيري االسرتاتيجي لألداء. -

 نقاط الضعف: -ب
 ال تتوفر على أي آلية لتعريف وحتديد مؤشرات األداء الرئيسية؛ -
 فشل يف حتديد معايري وشكل القياس؛ -
 ال تدمج بصورة واضحة مفهوم التحسني املستمر. -

 Fitzgead et al (1991) لــ والنتائج  محدداتمصفوفة الالفرع الثاني: 
وأربع حمددات متاما مثل هرم  ،ثنان منها عبارة عن نتائجات والنتائج ستة معايري لألداء، إتقرتح مصفوفة احملدد   

 عايري والتدابري غامضة إىل حد ما.، وتظل هذه املصفوفة على مستوى مفاهيمي أي أن املLynch & crossاألداء لــ 
 تظهر املصفوفة يف اجلدول التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
_ Khurran Khan & Attaullah Shak, "Understanding performance measurement through the literature", 

African Journals, Nigeria, 30 December 2011, p.13414. 
2
_ Michaela Striteska & Marketa Spickova, "Review and comparison of performance measurment systems", 

Journal of organizational management studies, Vol.2012 (2012), IBIMA Publishing, U.S.A, 2012, p.07. 
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 (: "مصفوفة احملددات والنتائج"2رقم )اجلدول 
 أسلوب القياس معيار األداء 

النتائج
 

 املنافسة
 

 األداء املايل

حصة السوق وحتديد مراكز منو املبيعات من الرحبية وقاعدة 
 للعمالء
 السيولة 

 هيكل رأس املال 
 النسب املالية

احملددات
 

 جودة اخلدمات
 
 
 
 
 
 املرونة
 
 

 املوارد املستخدمة
 

 االبتكار

 الدقة
 اللطافة /احلساسية

 املظهر /اجلمالية
 السالمة /الراحة

 االتصاالت
 اجملاملة

 املرونة يف سرعة التسليم
 املرونة يف املواصفات

 املرونة يف حجم اإلنتاج
 اإلنتاجية
 الكفاءة

 أداء عمليات االبتكار
 أداء االبتكارات الفردية

source: Diane-Gabrielle Tremblay et Luc Audebrand, "Productivité et performance: Enjeux et défis dans 

l’économie du savoir", working paper de la chaire de recherche du canada sur les enjeux socio-organisationnels de 

l’économie du savoir, Télé-université, Université du Québec, Canada, 2003, p.22. 

يظهر يف اجلدول أعاله مؤشرات النتائج األساسية واليت تضم مؤشرات األداء املايل ومؤشرات التنافسية واليت تندرج    
ضمنها العديد من املؤشرات الفرعية كحصة املؤسسة يف السوق، السيولة، العائد على االستثمار. وتعترب هذه 

دمة واملرونة والتطوير وكفاءة املوارد املستخدمة البد أن املؤشرات حاصل مؤشرات احملددات يف اجلدول فجودة اخل
تنعكس على األداء املايل وتنافسية املؤسسة وصورهتا أمام منافسيها، فمؤشرات النتائج تعتمد على مؤشرات احملددات 

 1بشكل مباشر وتنعكس عليها ابلتحسن أو ابلتدهور.
                                                           

 .78._ مزغيش عبد احلليم، مرجع سابق، ص1
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 :Kalpan & Nortan 1992 ( لــالفرع الثالث: لوحة القيادة )بطاقة األداء المتوازن
عن كيفية قياس املنظمات أدائها، وذكر أن هناك أبعاد مفقودة يف عملية  Robert Kaplanكتب   3611يف بداية    

 & Kaplan" لكل من Relevant Lossظهر كتاب بعنوان: " 3611القياس وهي املقاييس غري املالية، ويف سنة 

Janshon اليت وجهت إىل املدخل التقليدي.   االنتقادات، حيث ظهر مدخل األداء املتوازن كاجتاه رئيسي ملواجهة
 Robertعلى يد املستشار ، أبمريكا الشمالية 0228كان أول ظهور رمسي لبطاقة األداء املتوازن بشكل كامل سنة 

Kaplan  واملستشار املؤسس لوحدة البحث(KPMG) David Nortan  بعد دراسة دامت عاما كامال على وذلك
الحظ  ،ومن خالل الدراسة األمريكية، من أجل تقييم أدائها. اثنيت عشرة مؤسسة يف كل من كندا والوالايت املتحدة

الباحثان أن املسريين ال يفضلون أسلواب معينا يف التقييم على حساب اآلخر، بل يبحثون عن تقييم يوازن بني املايل 
مايل(، وهذا ما مسح إبجياد مؤشر أداء شامل يعطي للمسريين نظرة سريعة وكاملة حول نشاط والعملي )الغري 

 1املؤسسة.
ميكن تعريف بطاقة قياس األداء املتوازن أبهنا نظام إداري يهدف إىل مساعدة املالك واملديرين على ترمجة رؤية    

عمل نظامي حاول تصميم  فهياملرتابطة.  اتيجيةاالسرت واسرتاتيجيات شركاهتم إىل جمموعة من األهداف والقياسات 
املنشاة إىل أهدافا حمددة ومقاييس ومعايري مستهدفة ومبادرات  اسرتاتيجيةنظام لتقييم األداء والذي يهتم برتمجة 

 2كما أهنا توحد مجيع املقاييس اليت تستخدمها املنشاة.  ،للتحسني املستمر
بطاقة األداء املتوازن عل أهنا: "منوذج يعرض طرقا متنوعة إلدارة املنظمة لكسب عوائد مرضية  Robinsonرف ع   

اليت أتخذ ابحلسبان اآلاثر املنعكسة على كل من احملور املايل والزابئن  االسرتاتيجيةمن خالل صناعة القرارات 
سه للمحاور املذكورة يعتمد على حتليل وتشخيص والعمليات واملراحل الداخلية وتعلم األفراد، وإن حتليل األداء وقيا

 .3مقاييس أداء مالية وغري مالية ألهداف قصرية وطويلة األجل"
هو النموذج الذي يتم االستشهاد به يف أغلب  Kalpan & Nortonكال من يعترب منوذج األداء الذي طوره     

داء املتوازن جمموعة من البياانت املالية وغري املالية، املقاالت واألعمال اليت هتتم ابقتصاد املعرفة، وتشمل بطاقة األ

                                                           
ماجستري  مذكرة ،-دراسة حالة بعض املؤسسات–يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  االسرتاتيجيةقابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم _ بالسكة صاحل، 1

، السنة اجلامعية: 0، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف االسرتاتيجية)غري منشورة(، ختصص: اإلدارة 
 .02.، ص8000-8008

الطبعة األوىل، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مجهورية مصر  ،-االسرتاتيجياملدخل املعاصر لقياس األداء –بطاقة األداء املتوازن بد احلميد عبد الفتاح املغريب، _ ع2
 .22.، ص8002العربية، 

 .27.، ص8002ألوىل، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ا إدارة األداء ابستخدام بطاقة األداء املتوازن،_ ابراهيم اخللوف امللكاوي، 3



 اإلطار النظري لتطوير األداء التنظيمي                         الثاني                                                              الفصل  
 

 
77 

والتدابري. وهي مقسمة إىل أربع منظورات: اجلانب املايل، رضا العمالء، العمليات الداخلية، االبتكار والتعلم، وبقدم 
 1الشكل املوايل هذا النموذج:

 (: "بطاقة األداء املتوازن"8الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Paul R. Niven, Balanced scorecard –step by step for government and non profit agencies-, Second 

Edition, Published by John Wiley & Sons, Canada, 2008, p.12. 

 2حيث يتكون كل مدخل من األبعاد التالية:   
متثل نتائج هذا البعد مقاييس موجهة لتحقيق األهداف، والوقوف على مستوى األرابح املتحققة  البعد املايل: -

منظمة األعمال ابلعمل على ختفيض مستوايت التكاليف ابملقارنة مع مستوايت التكاليف ملنظمة  السرتاتيجية
 منافسة، ويشتمل على جمموعة من املقاييس التقليدية لقياس األداء املايل.

غريها  نشطة والفعاليات الداخلية اليت تتميز هبا املنظمة عنمجيع العمليات واأل يقصد به بعد العمليات الداخلية: -
 من تنظيمات األعمال واليت من خالهلا يتم مقابلة رغبات العمالء واملالكني.

                                                           
1
_ Diane-Gabielle Tremblay, Op.cit, pp.61-62. 

، جملة العلوم "بطاقة األداء املتوازن ودورها يف تقومي األداء ابلصندوق القومي للمعاشات"_ معتصم فضل عبد الرحيم عبد احلميد وفتح الرمحن احلسن منصور، 2
 .22.، ص8002(، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 08) 02 االقتصادية، العدد

 اجلانب املايل

يتوقعه املسامهني وأصحاب املصاحل ما 
 من املؤسسة وما يطلبوه

 رضا العمالء

من العمالء؟ لنا ماهو أكرب عدد 
ماهي توقعاهتم؟ ماهي القيمة 

 املقدمة هلم من خدماتنا؟

 العمليات الداخلية

ارية اليت جيب جماهي العمليات الت
التفوق فيها واليت حتقق قيمة 

 مضافة للعمالء؟

 التعليم واالبتكار والنمو

كيف يتم املواءمة بني األصول الغري ملموسة 
 لتحسني قدرتنا على دعم اإلسرتاتيجية

 اإلسرتاتيجية



 اإلطار النظري لتطوير األداء التنظيمي                         الثاني                                                              الفصل  
 

 
78 

يعرف أبنه قدرة املنظمة على اإليفاء مبتطلبات وحاجات العمالء بتقدمي سلع وخدمات ذات قيمة  بعد العمالء: -
 وجودة عالية تنال رضاهم وتليب طموحهم ورغباهتم.

قدرة املنظمة يف تطوير قدرات العاملني وتشجيع نظم االبتكار داخل املنظمة كوهنم يعرف أبنه  بعد النمو والتعلم: -
 البنية التحتية هلا واليت تعمل على بناء املنظمة وتطويرها يف األجل الطويل.

إىل جمموعة شاملة من مقاييس األداء، حبيث توفر هذه  واسرتاتيجيتهايهدف هذا النموذج إىل حتويل رسالة املنشأة    
. ليستمر هذا النموذج يف الرتكيز على حتقيق األهداف املالية، االسرتاتيجيةاملقاييس اإلطار لنظام اإلدارة والقياس 

وانب األربعة عرب اجلويشمل يف الوقت نفسه حمركات األداء هلذه األهداف املالية. وابلتايل فإنه يقيس األداء التنظيمي 
يراقب التطور يف بناء القدرات وكذلك احلصول على األصول غري نشآت من تتبع النتائج املالية، كن املاملتوازنة، مي

. كما أن اهلدف الرئيسي من تطبيقه هو ربط سلوك العاملني مع رسالة امللموسة اليت حيتاجها لتحقيق النمو املستقبلي
 1.املنشأة إىل جمموعة من األهداف ومقاييس األداء للجوانب األربعة اسرتاتيجيةيل املنشأة، ويتم ذلك من خالل حتو 

 : D’Atkinson Waterhouse et Wellsالفرع الرابع: نموذج أصحاب المصلحة لــ  
أصحاب يعترب هذا النموذج نتاج عن املنهج العلمي النظري، ويقرتح رؤية لألداء التنظيمي حيث يعتمد على هنج    

. جند أنه يضم Donaldson et Preton (1995)، وقد مت تطويره خاصة من اجلانب النظري من قبل كال من  ملصلحةا
 2عنصرين مهمني:

تسيري األهداف باملنظمة أهداف أساسية وأخرى اثنوية جيب إيالء االهتمام ألهداف الثانوية ألهنا تسمح  أوال: لدى
 الرئيسية أو األساسية؛

 نظمة إىل حتديد أصحاب املصلحة وهم: العمالء واملوردون، املوظفون، املستثمرون واجملتمع.حتتاج امل اثنيا:
ج والذي يربز تطبيق هدا النموذ  Atkinson Waterhouse et Wells (1997)كما نرى يف اجلدول املعتمد من طرف 

 اجلدول املوايل يربز منوذج أصحاب املصلحة:رايل، يف مصرف مون
 
 
 
 

                                                           
دراسة –أثر تطبيق مقاييس منوذج القياس املتوازن لألداء يف حتقيق األداء املايل االسرتاتيجي لدى مؤسسات القطاع املصريف يف األردن _ علي سليمان الشطي، 1

 .22.، ص8002، دكتوراه فلسفة، ختصص اإلدارة املالية، كلية العلوم املالية واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن رسالة ،-تطبيقية
2
_ Diane Gabrielle Trenblay, Op.Cit, p.64. 
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 " Atkinson Waterhouse et Wells  لـ(: " منوذج أصحاب املصلحة 3جدول رقم )

 التدابري الثانوية التدابري األساسية أصحاب املصلحة
 املسامهني

 
 
 
 
 

 الزابئن
 
 

 املوظفون
 
 
 
 
 

 اجملتمع

 العائد على استثمارات املسامهني
 
 
 
 
 

 رضا العمالء وجودة اخلدمات
 
 

 مشاركة املوظفون -
 مهارات املوظفون -
 إنتاجية املوظف -

 
 
 

 الصورة العامة

 منو اإليرادات -
 منو النفقات -
 اإلنتاجية -
 نسبة رأس املال -
 نسبة السيول -
 نسبة جودة األصول -
حتقيق حول خمتلف العمالء املتواجدين يف  -

 املنتجات/األسواق
 

 حتقيق حول أراء املوظفني -
 إشارة إىل خمتلف عناصر جودة خدمة العمالء -
املوظفني بتصنيفات النسب املالية لتكاليف  -

 خمتلفة من الدخل
 
 

 حتقيقات خارجية خمتلفة -

Source: Francois-xavier Mayegle, La contribution du tableau de bord prospectif à l’amélioration des 

performances des entreprises: Une étude à partir de six cas au Cameroon, Thèse de Doctorat d’Etat, sous la 

direction de Lucien Kombou, Specialité: comptabilité et finance, Management departement, Faculty of economics 

and management, The University of Yaounde II-SOA, Cameroon, Mars 2008, p.277.  

 :(Morin Savoie et Beaudin 1994)الفرع الخامس: نموذج الفعالية التنظيمية  
يعترب مفهوم الفعالية يف حد ذاته نقطة ارتكاز أساسية يف نظرايت التسيري والتنظيم، حبيث ما يزال اجلدل قائما    

حول حتقيق دقيق حملتواها، مع االقتناع أن أي مسامهة نظرية يف جمال التنظيم، البد أن أتخذ بعني االعتبار مفهوم 
حت متثل يف األدبيات اإلدارية املعيار الرئيسي الذي حيدد التقدم االقتصادي واالجتماعي الفعالية، هذه األخرية أصب
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ويعد مفهوم الفعالية التنظيمية من املفاهيم احلديثة يف اإلدارة بصفة عامة، حيث أن  .1بوجه عام على املستوى الكلي
لقد بدأ  (.Barnard 1938ما كان برانرد )لتنظيمية يف جمال اإلدارة عمو اأول من حاول أن يقدم تعريفا للفعالية 

االهتمام بدراسة الفعالية التنظيمية يف اخلمسينات من القرن املنصرم، وكان ينظر إىل الفعالية التنظيمية طوال فرتة 
  .2خلمسينات أبهنا "الدرجة اليت يبلغها التنظيم يف حتقيق أهدافها

مع لتصميم اجليد  االسرتاتيجيةكما تعترب الفعالية التنظيمية أهنا نتيجة للتفاعل اجليد والفعال لرؤية الشركة وأهدافها     
. أو ميكن القول 3للعمليات واملسؤوليات، وأيضا حتديد املهارات املتاحة واملعارف والقدرات، وكذا قياس األداء املتوقع

ملنظمة أن تصبح فعالة، حبيث تليب وحتقق كافة التوقعات وفق املعايري املطلوبة، لكل أن الفعالية التنظيمية تساعد ا
حتسني األداء  عالية التنظيمية ومدى أتثريها علىونظرا ألمهية الف .4واسرتاتيجيتهاالعناصر اليت تضمها املنظمة، ودوائرها 

العام للمؤسسة، فإن العديد من الباحثني واملفكرين اهتموا بتقدمي منوذج للفعالية التنظيمية يعمل على حتسني األداء 
 Morinومن أهم املفكرين الذين قدموا هذا النموذج جند كال من  من جهة وحتقيق التوقعات من جهة أخرى.

Savoie et Beaudin (3669) . 
، فإن الفعالية التنظيمية هي "عبارة عن حكم يراعي الفرد أو اجملموعة يف املنظمة وبشكل Morin (3616)ـ ابلنسبة ل   

وللوصول إىل النموذج أكثر حتديدا على األنشطة أو املنتجات أو النتائج املتوصل إليها أو التأثريات املتوقعة منها". 
إبجراء مراجعة ملختلف كتب العلوم  Morin Savoie et Beaudin (3669)املوجود يف اجلدول املوايل، قام كال من 

كما قاموا إبجراء مسح ودراسة ميدانية لتأكيد . االجتماعية )علم االقتصاد وعلم النفس، علم االجتماع، السياسة...(
اقتصادي، تطبيق النموذج النظري، ومن مث مت التوصل إىل أربعة مفاهيم رئيسية ملصطلح األداء التنظيمي )منهجي، 

 الكفاءةأربعة أبعاد ) ،Morin Savoie et Beaudin (3669)ويضم منوذج كال من  نفسي اجتماعي، وايكولوجي(.
املوارد البشرية، شرعية التنظيمات واجملموعات اخلارجية(. يتم وصف هذه األبعاد  فقيمة، االستدامةاالقتصادية، 

من الواضح أن هذا النموذج أكثر تعقيدا ويصعب  معيارا، وكل معيار يضم جمموعة من املؤشرات. 01ابستخدام 
جند بعض الباحثني تطبيقه على أرض الواقع، كما أنه يصعب العثور على مجيع املؤشرات والبياانت الالزمة. لذا 

حتداي من حيث يشكل هذا النموذج  اعلى حساب معايري أخرى مم اإلنتاجيةلقياس  واملؤشراتيهتمون ببعض املعايري 

                                                           
دكتوراه دولة، ختصص علوم اقتصادية، فرع التسيري، كلية  رسالة سلوب لوحة القيادة،الفعالية التنظيمية: حتديد احملتوى والقياس ابستعمال أ_ عبد الوهاب سويسي، 1

 .08.، ص8001-8007العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
ماجستري، قسم أصول الرتبية، كلية الرتبية، اجلامعة  مذكرة ،-الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية: اجلامعة اإلسالمية بغزة درسة حالة_ ماهر صال بنات، 2

 .21.، ص8008اإلسالمية، غزة، 
3
_ Soeren Dressler, Strategy organisation and performance management –from basics to best practices-, 

Universal publishers, Florida, USA, 2004, p.43. 
4
_ Adrien Payette, L’efficacité des gestionnaires et des organisations, Processes de l’université du Québéc, 

Canada, 1988, p.162. 
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خذ يف االعتبار أب  Morin Savoie( من قبل5009مت تعديل النموذج األصلي ) ،ومن هذا املنظور البياانت واملعايري.
تطوير منط تقييم الفعالية التنظيمية، ليصبح حيتوي على مخسة أبعاد، أي إضافة بعد لألبعاد األصلية لتقليل من تعقيد 

لسياسي، أي األخذ بعني اقييم بواسطة الفعالية التنظيمية. تبقى األبعاد األربعة هي نفسها ويضاف البعد عملية الت
 اجلدول املوايل يربز منوذج الفعالية التنظيمية:. 1حتديد وتقييم الفعالية التنظيميةاالعتبار العمليات السياسية يف 

 "Morin Savoie et Beaudin(: "منوذج الفعالية التنظيمية لـ 4جدول رقم )

 الكفاءة االقتصادية  قيمة املورد البشري
تعبئة املوظفني )االهتمام واجلهد املقدم  -

 للموظفني(
 معنوايت املوظفني )التعامل ابجيابية( -
 العائد -
 تطوير املوظفني )زايدة الكفاءة( -

 ينتج عنه التماسك االجتماعي    

اقتصاد املوارد )ختفيض اإلنتاج على قدر  -
 املدخالت(

اإلنتاجية )الكمية والنوعية مقارنة ابملواد  -
 املستخدمة(

 تنتج فاض القيمة )اقتصاداي(    

 استدامة املنظمة شرعية التنظيمات واجملموعات اخلارجية
إرضاء ممويل العميل )احلكم على كيفية تلبية  -

 ملنظمة الحتياجاهتا(
 إرضاء املنظمات التنظيمية -
من األنشطة واجلهود اليت  إرضاء اجملتمع األوسع -

 تبذهلا املنظمة
 تنتج القبول "سياسيا"    

 جودة املنتج )يعتمد على احتياجات العميل( -
الرحبية املالية )تباين املعلمات مع الوقت ابلنسبة  -

 لألهداف(
القدرة التنافسية )مقارنة بعض املؤشرات  -

 االقتصادية مع املؤسسات أو املنافسني(
 تنتج للبقاء   

 

Source: Yves Emery, Renouveler la gestion des ressources humaines, 1ére Edition, PPUR Press polytechniques 

édition, Lausanne, 2003, p.47. 

 األداء التنظيمي  مؤشرات قياس وتقييم: نيالمبحث الثا
جل التطوير والتحسني، غري أهنم مل أمهية قياس األداء التنظيمي من أ لقد اتفق العديد من الباحثني والكتاب على   

فقد قامت العديد من الدراسات  ،يتفقوا على املعايري املناسبة لقياس األداء التنظيمي وأساليب قياسها. ويف هذا اجملال
ل( والذي يعكس إجناز أهدافها على قياس األداء املايل للمنظمة )مقاييس األداء املايل قصرية األج زالسابقة ابلرتكي

                                                           
1
_ Diane Gabrielle Trenblay, Op.Cit, p.65. 
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 االقتصادية كأحد اجلوانب الرئيسية لقياس األداء التنظيمي. يف حني ينبه العديد من الكتاب على أمهية عدم االقتصار
على معايري األداء املايل لقياس األداء التنظيمي، حيث أن هذه املعايري أصبحت غري قادرة يف الوقت الراهن على 

لة عن األداء التنظيمي، حيث تشري العديد من الدراسات احلديثة إىل أن مقاييس األداء املايل إعطاء صورة متكام
غالبا ما تكون منتقدة ومعيبة وتعاين الكثري من التشوهات، مما جيعل االعتماد عليها دون غريها ألغراض قياس وتقييم 

يمي معايري أخرى غري املعايري املالية عند تقييم األداء األداء. ومن هذا املنطلق، فإنه جيب أن تشمل معايري األداء التنظ
التنظيمي. ويف هذا اإلطار أكدت العديد من الدراسات على أمهية استخدام معايري أخرى مثل: املنتجات اجلديدة، 

تنظيم على درجة جودة املنتج أو اخلدمة، درجة الرضا العمالء، درجة االلتزام ابملسؤولية االجتماعية والنمو، مقدرة ال
ركزت جمموعة من الدراسات على أمهية استخدام معايري  ،التعلم واالستفادة من اخلربات السابقة(. ومن جانب آخر

ترتبط بسلوك وأداء األفراد يف املنظمات كمعايري أساسية لتقييم األداء التنظيمي، ويرى العديد من الباحثني أنه ميكن 
بطة أبداء املوارد البشرية يف املنظمات إىل ما يلي: اجتاهات العاملني اليت تضم  تصنيف مقاييس األداء التنظيمي املرت

كال من الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، والدافعية والثقة، وأيضا سلوكيات العاملني اليت تضم بدورها الغياب ومعدل 
  1دوران العاملني.

 التنظيميالمؤشرات المالية لقياس األداء  المطلب األول:  
ميثل األداء التنظيمي املفهوم الضيق ألداء املؤسسات حيث يركز قياس هذا املفهوم على استخدام مؤشرات مالية    

ويعترب األداء املايل عنصر من عناصر األداء ملعرفة مدى إجناز األهداف، وتلبية احتياج الزابئن وأصحاب املصاحل. 
تركز أثناء عملية القياس على األداء املايل، ومدى أتثر هذا األخري ابهليكل التنظيمي، حيث أن املؤشرات املالية 

تناول يف هذا املطلب جل املؤشرات املستخدمة لقياس األداء التنظيمي نالتنظيمي واجلوانب التنظيمية ابملؤسسة. لذا س
 من اجلانب املايل.

 الفرع األول: نسب الربحية
ا األداء التنظيمي لدراسة األداء املايل يف املؤسسات هي الرحبية، فتحقيقها يعين ملوضوعات اليت يهتم هبامن أكثر    

التحسن يف األداء ملايل الذي يعد جزء مهم يف األداء التنظيمي، كما تعكس الرحبية كفاءة السياسات واإلجراءات 
جيايب على أسعار األسهم، فالزايدة يف نسب الرحبية ميكن له أثر إ فالزايدةوالقرارات اليت اختذهتا إدارة املؤسسات. 

أي أن حتقيق املتوقعة بنسب الرحبية تزيد من التفاؤل بشأن املستقبل، وابلتايل ارتفاع أسهم املؤسسة وزايدة عوائدها، 

                                                           
جملة جامعة النجاح  ،"-املصارف التجارية الفلسطينيةدراسة تطبيقية يف عينة من –أثر تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على األداء التنظيمي "_ زكي أبو زايدة، 1

 .222.، ص8000، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، 01، العدد 82لألحباث، اجمللد 
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وابلتايل تعظيم القيمة  ،املؤسسة للربح املناسب يساعد على احلفاظ على أسعار أسهم هذه املؤسسة يف األسواق املالية
 1ية. السوق

إلدارة منشأة األعمال، لذلك فقد ساد االعتقاد  االسرتاتيجيةعليه فقد اعترب هدف حتقيق األرابح من األهداف و    
يرى أن  الذي إمنا ميثل اهلدف األول ملنشأة األعمال بل أنه امللم ابالقتصاد اجلزئي ،ن هدف تعظيم األرابحطويال من أ

. والبد التمييز بني الربح كمقدار يظهر ويستخرج من قائمة اهلدف الرئيسي للمنشأة االقتصادية هو تعظيم الربح
وعادة يتم التوصل الدخل يف منشأة األعمال وبني الرحبية وهي نسبة هذا املقدار إىل عناصر التشغيل داخل املنشأة. 

الركون إىل جمموعة من النسب املهمة مستخرجة ومشتقة من واقع احلساابت إىل تقييم األداء بتحليل الرحبية من خالل 
تتوقف على اليت على الرغم من تعظيم القيمة السوقية  ،اخلتامية واليت تعكس األداء املاضي التارخيي ملنشأة األعمال

يف املستقبل أيضا، حيث  وعلى درجة املخاطرة اليت تنطوي عليها التدفقات النقدية ،األرابح املتوقعة يف املستقبل
  2املستثمرين. املالية من قبلتكون عملية تقييم هذه املتغريات من العوامل اليت ينصب عليها االهتمام داخل السوق 

 3نعتمد على املؤشرات التالية:  ،تحليل بواسطة نسب الرحبيةالولكي يتم    
املتبقية من كل دينار من املبيعات بعد طرح مجيع  وتعرب عن النسبة املئوية نسبة هامش صايف الربح )الدخل(: -6

 التكاليف. وهلذا فإن هذه النسبة تتحدد بتقسيم صايف الدخل على املبيعات.
 صايف املبيعات /نسبة هامش صايف الربح= صايف الدخل

لإلدارة يف لكفاءة الكلية اويسمى كذلك معدل العائد على املوجودات، ويقيس  ر:معدل العائد على االستثما -2
عن الزايدة يف العائد على االستثمار، ألنه  احتقيقه األرابح من جممل استثماراهتا يف املوجودات، وتبحث الشركات دائم

املقياس لرحبية كافة استثمارات الشركة القصرية والطويلة األجل، وأن ارتفاع هذا املؤشر يدل على كفاءة سياسات 
وحتسب النسبة من تقسيم صايف الدخل التشغيلي على جمموع املوجودات. وحيسب  اإلدارة االستثمارية والتشغيلية.

 فضل. أيضا من تقسيم صايف الدخل على جمموع املوجودات ولكن الصيغة األوىل هي األ
 جمموع املوجودات /معدل العائد على االستثمار= األرابح قبل الفوائد والضرائب 

 جمموع املوجودات /ل صايف الدخ =معدل العائد على االستثمار
ملالكني، ويكشف عن أداء ايقيس معدل العائد احملقق عن استثمار أموال  معدل العائد على حق امللكية: -3

اإلدارة، وهلذا فإن ارتفاع معدل العائد على حق امللكية هو دليل ألداء اإلدارة الكفؤة. وميكن أن يكون ارتفاعه دليل 

                                                           
 .20-20.، ص8002يع، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوز األداء املايل وأثره على عوائد أسهم الشركات_ دمحم حممود اخلطيب، 1
 .022-022.، ص8000دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،-تقييم األداء والتنبؤ ابلفشل–التحليل املايل _ محزة حممود الزبيدي، 2
 .20-22.، ص8007عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، اإلدارة املالية احلديثةالعامري،  إبراهيم_ دمحم علي 3
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زايدة الرافعة املالية، بينما يشري اخنفاضه إىل متويل متحفظ ابلقروض. وحيسب هذا املعدل للمخاطرة العالية النامجة عن 
 للعائد بتقسيم صايف الدخل على حق امللكية اليت تشمل )رأس املال املدفوع، عالوات اإلصدار، األرابح احملتجزة(.

 حق امللكية /معدل العائد على حق امللكية= صايف الدخل 
عداد األرابح، وتعد من األرابح املتحققة خالل فرتة إ متثل حصة السهم العادي الواحد الواحد:رحبية السهم  -4

كما أهنا دليل للمقسوم النقدي املتوقع، هذا   ا هو احلال ابلنسبة لنسب الرحبية.مقياس لألداء الكلي للشركة، كم
من تقسيم صايف الدخل على عدد األسهم  النماذج الرايضية لتقييم السهم. وحتتسب النسبة منابإلضافة إىل أهنا 

 العادية املصدرة.
 عدد األسهم العادية املصدرة /رحبية السهم= صايف الدخل 

 الفرع الثاني: نسبة السيولة
، حيث تقف هذه النسب على مدى مقدرة أصول ييم املركز االئتماين للمؤسسةنسب السيولة كأداة لتق تستخدم   

استحقاقي الديون القصرية األجل. حيث ميثل حتليل سيولة املؤسسة مؤشرا مهما لتقييم ملؤسسة املتداولة على مسايرة ا
أدائها املايل، وقدرهتا على مواجهة التزاماهتا العاجلة وديوهنا املالية املستحقة من خالل حتديد مقدار ما يتوفر لديها من 

ىل نقد يف مدة زمنية قصرية وأبقل خسارة ممكنة قياسا بتكلفة شرائها، كما نقد سائل، ومن أصول قابلة للتحويل إ
اهتا املتداولة، وتعترب السيولة اجلارية مبوجود يستخدم حتليل السيولة كأداة ملعرفة مقدرة املؤسسة على مقابلة التزاماهتا

ة إذا مل تستطع مواجهة ديوهنا الفورية احملور األساسي يف كل سياسة مالية، إذ ميكن أن يؤدي األمر إىل تصفية املؤسس
 .1لنسباحىت وأن كانت حتقق أرابحا عالية يف األجل الطويل، ولقياس ذلك يقوم احمللل املايل حبساب مجلة من 

تقيس نسب السيولة املالءة ملالية للشركة يف املدى القصري، أي مقدرة الشركة على تسديد االلتزامات املالية قصرية    
األجل، وابلتايل تظهر إىل أي مدى تكون املطلوابت املتداولة مغطاة مبوجودات ميكن حتويلها إىل نقد يف فرتة زمنية 

 2تداولة. وتتمثل نسب السيولة يف:تعادل تقريبا فرتة استحقاق املطلوابت امل
حتسب نسبة التداول بتقسيم املوجودات املتداولة على املطلوابت املتداولة. وتقيس قدرة الشركة نسبة التداول:  -0

ل على صعوبة دفع الشركة وداهتا املتداولة. إن اخنفاض النسبة يدجعلى تسديد التزاماهتا قصرية األجل من خالل مو 

                                                           
دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس واملراقبة –دية وترشيد قراراهتا ااستخدام التحليل املايل يف تقييم أداء املؤسسات االقتص_ اليمني سعادة،  1

-8002التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، ، فرع إدارة األعمال، قسم العلوم ماجستري غري منشورة مذكرة ،-العلمة، سطيف
 .18.، ص8002

 .22-22._ دمحم علي ابراهيم العامري، مرجع سابق، ص2
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د بسبب تقييدها لرأمسال كبري يف املوجودات املتداولة. ئيشري ارتفاع النسبة إىل تضحية الشركة ابلعوا التزاماهتا، يف حني
 :ويقاس ابلطريقة التالية

 املطلوابت املتداولة /ملوجودات املتداولةانسبة التداول= 
تقيس هذه النسبة سيولة الشركة القصرية األجل بعد تنزيل املوجودات األقل سيولة منها وهي  النسبة السريعة: -8

حتسب   ، وهياملخزون، أي حتسب من تقسيم املوجودات املتداولة مطروحا منها املخزون على املطلوابت املتداولة
 :كااليت

 املطلوابت املتداولة /ملدينة(النسبة السريعة= )النقد+ االستثمارات القابلة للتداول+ احلساابت ا

 : نسب حجم النشاطثالثالفرع ال
هي النسب اليت تقيس مدى كفاءة الشركة يف استخدام مواردها، وتستخدم لتقييم جناح إدارة الشركة يف إدارة    

ملوجودات واملطلوابت وقدرهتا على االستخدام األمثل، وهي مقياس مهم ملدى كفاءة الشركة يف استخدام املصادر ا
يت توضح سياسات الشركة يف لنسب معدالت دوران الذمم واملخزون واملوجودات الااملالية املتاحة، وتدرس هذه 

صب االهتمام هنا حول كيفية استخدام الشركات وين تها يف التخزين وإدارة املوجودات.لديون وسياسا اسرتداد
ن السبب الوحيد ح، حيث من وجهة نظر مالية حبثه أواألرابملوجوداهتا )الثابتة واملتداولة( بكفاءة لتعظيم املبيعات 

وتؤثر نسب النشاط على العوائد، أي أن زايدة معدالت الدوران  لالستثمار يف األصول هو تعظيم قيمة األعمال.
لى الستثمارات والفرص االستثمارية مما ينعكس إجيابيا عاوابلتايل زايدة  ،النسب يزيد من األموال املتاحة للشركةهلذه 

ن ها، حيث أن زايدة نسب النشاط قد تؤدي إىل زايدة أسعار األسهم أو اخنفاضأسعار األسهم ابالرتفاع. حيث أ
أسعارها مما يؤدي إىل زايدة الطلب على األسهم وارتفاع  ،زايدة نسب النشاط تؤدي إىل ارتفاع اإلنفاق االستثماري

ن الزايدة أي أن الطلب على األسهم وارتفاع أسعارها السوقية وارتفاع عوائدها، ، أخرالسوقية وارتفاع عوائدها. مبعىن آ
هذه النسب  (.مما ينعكس إجيابيا على أسعار األسهم والعائد )عالقة طردية ،بنسب النشاط تؤدي إىل زايدة األرابح

معدل دوران  ؛ومن أهم النسب املستخدمة .هتتم ببيان مدى استخدام إدارة املشروع للموارد املتاحة هلا والرقابة عليها
 حيث زايدة هذا املعدل تعين الزايدة يف املتاجرة عن احلد الذي يتحمله اهليكل اإلنتاجي للشركة، أما ،حقوق امللكية

الذي يعرض الشركة إىل خماطر الفشل املايل، وميكن حتديد احلجم  االخنفاض عن احلدالنقص يف هذا املعدل فيعين 
 1مثل على أساس املتوسط العام للصناعة.األ

 
                                                           

 .22._ دمحم حممود اخلطيب، مرجع سابق، ص1
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 الفرع الرابع: نسب هيكل رأس المال
يطلق مصطلح هيكل رأس املال على الطريقة اليت متول املنشأة هبا موجوداهتا من خالل مزيج من حقوق امللكية   

واملديونية، ويتم وصف هيكل رأس املال حبساب نسبة كل من حقوق امللكية واملديونية إىل رأس املال، وميكن وصفه 
أيضا حبساب معدل الرفع املايل للمنشأة. وهليكل رأس املال عالقة مباشرة مبتوسط تكلفة رأس املال وهو أحد عناصر 

اليت هتتم هبا إدارة االئتمان يف املصرف كون ارتفاعها يؤشر تقييم للمنشآت. وتعد نسب هيكل رأس املال من النسب 
وحتتسب هذه النسبة عن طريق قسمة القروض طويلة اآلجل على  ،إمكانية تعرض الزبون ملخاطر التعثر يف التسديد

ختدم هذه النسب واليت يطلق عليها مصطلح نسب .  1جمموع هيكل رأس املال )القروض طويلة اآلجل+ حق امللكية(
املالءة كأدوات لتقييم مدى قدرة املنشأة على الوفاء ابلتزاماهتا طويلة األجل، كما تقيس أيضا مدى جناح سياسات 

ملتبعة يف املنشأة وذلك يف املوازنة بني التمويل الداخلي واخلارجي، ومن مث انعكاسات هذه السياسة على االتمويل 
 .2خماطر الرفع املايل

تلك اليت تربط بصياغة هيكل  ،ن أكثر املوضوعات املثرية للجدلارة املالية والتحليل املايل، أدرف املهتمني ابإليع      
رأس املال، تلك الصياغة اليت حتدد املزج اخلاص بني حقوق املالكني والقروض املستخدمة يف متويل استثمارات 

إال أن إدارة املنشأة البد وأن تكون يف منهجها أو  ،وعلى الرغم من أن هذا املزيج يتغري من فرتة ألخرىاملنشأة. 
املرسوم يف ذهن اإلدارة، سلوكها اإلداري هيكال ماليا معينا، والبد أن تكون كل القرارات املالية متسقة مع اهليكل 

العتماد أن ا اإلدارة تعلمبسبب حمتوايت هذا اهليكل، ف ال إمنا حتتاج إىل أداء معنين صياغة هيكل رأس املوهلذا فم
إمنا يؤدي إىل زايدة املخاطر املالية اليت تتعرض هلا املنشأة، ولكن يف مقابل  ،على القروض يف تكوين هيكل رأس املال

ويضمن ذلك تعظيما يف القيمة  .لعائد على حقوق امللكيةاذلك أن االعتماد على القروض يؤدي إىل زايدة معدل 
حيث أن جتاوزها  ،لك أن هناك نقطة مثلى جيب أن ال تتجاوزها اإلدارةالسوقية لألسهم العادية، وهي تعرف أيضا ذ

وكذلك يف هبوط القيمة السوقية  ،يعين حتول تلك املنافع إىل مسببات يف ختفيض معدل العائد على حق امللكية
ن احمللل املايل يلجأ ولغرض تقييم األداء املرتبط مبدى اعتماد اإلدارة على مصادر التمويل املقرتضة، فإ لألسهم العادية.

 3إىل عدد من ملؤشرات املالية املهمة مثل:
لرفع املايل إىل استخدام أموال الغري يف التمويل هبدف زايدة أرابح التشغيل قبل ايشري  مؤشرات الرافعة املالية: -6

يل مدى تعرض الشركة إىل االفوائد والضرائب، وهو عبارة عن نسبة القروض إىل جمموع اخلصوم، وتقيس درجة الرفع امل

                                                           
 .028.، ص8002، دار الكتب العلمية، بريوت، اإلئتمان املصريف_ نبيل دنون الصائغ، 1
 .001.، ص8002ي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار اليازور إدارة اإلئتمان املصريف_ دمحم كمال كامل عفانة، 2
   .022-022.ابق، صس مرجع_ محزة حممود الزبيدي، 3
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ملالية، وهي كذلك تعكس درجة التغيري يف عائد السهم الواحد من أرابح التشغيل الناجتة عن التغري يف نسبة ااملخاطر 
عتها اليت اتب ملصطلحاتاوهناك من يعترب الرفع املايل أو الرافعة املالية من ب. ئأرابح التشغيل قبل الفوائد والضرا

ية لتغليف األشياء غري احملببة أو السلبية وإعطائها مظهرا مجيال، فبدال من أن نقول استدانة أو الذهنية املؤسسات
 1نقول رافعة مالية وهو مصطلح يوحي ابلثقة والقوة. ،مديونية وهو مصطلح يوحي ابملخاطرة والضعف

 حتسب نسبة الرافعة املالية وفق الصياغة التحليلية التالية: 
 األموال )املوجودات( /املالية= القروضنسبة الرافعة 

املالك مثل األمان الذي  ميتلكهامما هو معروف أن حق امللكية أي األموال اليت  نسبة القروض إىل حق امللكية: -2
يتمتع به الدائنون )أصحاب القروض( عند إقراضهم للمنشأة، حيث يتعرض أصحاب القروض إىل خماطر بسبب 

كلما زادت درجة الرافعة األمر الذي يؤدي إىل تزايد املخاطر اليت يتعرض هلا   ،وعليه كلما زادت هذه النسبة ذلك.
 الدائنون )أصحاب القروض بفائدة( بسبب تناقص مسامهة امللكية يف هيكل التمويل. وحتسب ابلعالقة التالية:

 حق امللكية /لطويلة(نسبة القروض إىل حق امللكية= )القروض قصرية األجل+ القروض ا
فإن املنشأة  ، ابلتايلملنشأة ألعباء اثبتة ممثلة ابلفوائدايرتتب على استخدام املديونية حتمل  معدل تغطية الفوائد: -3

هتتم مبعرفة عدد املرات اليت تستطيع هبا اإلدارة من تغطية هذه التكاليف من أرابحها املتحققة. وهو ما يتحقق من 
 وذلك من خالل قسمة صايف الربح قبل الفائدة والضريبة على الفائدة وفقا للصيغة التالية: ،معرفة نسبة تغطية الفوائد

 الفائدة /ح قبل الفائدة والضريبةمعل تغطية الفوائد= صايف الرب
واليت تتسم بنوع من  ،ملصاريف اليت تتحملها إدارة املنشأةايع مجيقصد ابألعباء  معدل تغطية األعباء الثابتة: -4

مع  تة، ويالحظ هنا أن اإلجيار يتساوىالثبات مثل الفوائد على القروض واإلجيار املدفوع عن أتجري املوجودات الثاب
إىل حد مع عملية االقرتاض لألموال. ويتم حساب هذا املعدل  ساوىالفوائد ألن عملية اإلجيار للموجودات الثابتة تت

 وفق الصيغة اآلتية:
 )الفائدة+ اإلجيارات( /معدل تغطية األعباء= )معدل الربح قبل الضريبة+ اإلجيارات(

هي نسبة جمموع املوجودات إىل  ،اليت تلجأ إليها اإلدارة من النسب املهمة نسبة املوجودات إىل حق امللكية: -5
وأتخذ هذه النسبة اهتماما خاصا يف التحليل املايل مقارنة بنسبة  ،حق امللكية واليت تسمى بنسبة مضاعف الرفع املايل

 العالقة اآلتية: تتم عن طريق وصيغة حساهبا ،القروض إىل حق امللكية
 حق امللكية /امللكية= جمموع املوجوداتنسبة جمموع املوجودات إىل حق 

                                                           
على العائد حقوق املسامهني  (FLM)ودرجة الرفع املايل  (ROA)أثر العائد على األصول "_ أشرف حسين صاحل عوض هللا واجليالين الطاهر الشريف، 1

(ROE) 10.، ص8002(، جامعة السودان للعلوم التكنولوجية، السودان، 0) 02، جملة العلوم االقتصادية، العدد: "لدى شركة حديد األردن وشركاهتا التابعة. 
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 حجم الشركة: نسب  خامسالفرع ال
وهلذا يعترب على درجة عالية من  ،يرتبط حجم الشركة ابلعديد من املواضيع املالية واالقتصادية واإلدارية واحملاسبية   

األمهية إال أنه ال يوجد هنالك مقياس متفق عليه لتمثيل حجم الشركة. حيث أن مقاييس احلجم املختلفة واملستخدمة 
ومن املمكن أن كل مقياس يعرب عن طاقات الشركة بشكل خمتلف وأن  ،يف الدراسات قد ال تكون بديلة لبعضها

 ايدة أو النقصان سيؤثر على أداء الشركة بشكل مستقل.اختالف كل منها سواء ابلز 
صول وحقوق امللكية وعدد املسامهني وعدد إن أكثر املقاييس شيوعا حلجم الشركات وأكثرها استخداما )إمجايل األ   

الذي يعترب أحد املقاييس  اس واحد للحجم وهو إمجايل األصول،يف املبيعات(. وهنا يتم أخذ مقياالعاملني وص
ملتوقع الستفادة منها يف اساسية حلجم الشركات وهو عبارة عن املوارد االقتصادية اململوكة من قبل الشركة واليت من األ

العمليات املستقبلية، وهي تشكل جمموع أحد جانيب امليزانية ابلكامل، وتنقسم إىل قسمني األول أصول مادية 
 1ملموسة واألخرى غري ملموسة.

 اصة بتوزيع األرباحالفرع السادس: نسبة خ
ح تلك األراب احتجازتتمثل سياسة التوزيع يف قرار املؤسسة بشأن املفاضلة بني توزيع األرابح على املسامهني وبني    

لقرار اهذا  أن، لتشكل أحد املصادر التمويلية اهلامة اليت تعرف ابلتمويل الذايت، وبذلك جند استثمارهابغرض إعادة 
عالوة على إمكانية أتثريه على قيمة املؤسسة، له أتثري على حجم متويل مهم ابملؤسسة ذو تكلفة بشأن توزيع األرابح، 

جيعل القرارات بشأن توزيع األرابح من القرارات أو زايدة رأس املال(، مما  االستدانةقليلة ابملقارنة ابملصادر األخرى )
 تمويل واليت جندها قد حظيت ابهتمام كبري من قبل الدراساتستثمار والاملالية اهلامة اليت ال تقل أمهية عن قراري اال

تندرج يف ما يعرف يف واليت النظرية املالية خاصة يف شقها احلديث، لذلك فقد حظيت بنظرايت حتاول تفسريها 
يف أتثري قرار تتمثل الزاوية األوىل  ظر إىل سياسة األرابح من زاويتني؛وميكن الناألدبيات املالية بنظرية توزيع األرابح. 

ومن مث متويل االستثمارات من مصدر رخيص التكلفة، أما لزاوية الثانية، فتتمثل  ،التنويع على التمويل الذايت للمؤسسة
يف دراسة قرار توزيع األرابح من وجهة نظر السوق املايل ملا لذلك من إعطاء إشارات جلمهور املستثمرين احلاليني 

 2املؤسسة.واحملتملني حول وضعية وأداء 
الذي حقق  سياسة توزيع األرابح تعرف على أهنا إحدى السياسات املعتمدة من قبل الشركة ملعاجلة صايف الربحإن    

إما ابالحتجاز أو التوزيع على املسامهني، فبعض الشركات تركز يف سياستها على توزيع األرابح احملققة على املسامهني، 
                                                           

 .28-20._ دمحم حممود اخلطيب، مرجع سابق، ص1
، 00جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد:  ،"حمددات سياسة توزيع األرابح يف املؤسسات اخلاصة اجلزائرية"_ بريش عبد القادر وبدروين عيسى، 2

 .07.، ص8007والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان  االقتصاديةقسم العلوم 
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فاألرابح احملجوزة هي ولكل من االستخدامني السابقني ضروراته وأمهيته اخلاصة،  االحتجاز. وبعضها األخر يركز على
مصدر متويل للملكية، وهي أرخص بكثري من إصدار األسهم العادية واملمتازة، وميكن أن تكون يف بعض احلاالت 

اهتا، أو أن الشركة هي مصدر التمويل الوحيد للملكية إذا مل تستطع الشركة إصدار أسهم جديدة لتمويل استثمار 
أما األرابح  .مملوكة لعدد قليل من األفراد، وال ترغب اإلدارة بتوسيع قاعدة املسامهني عن طريق إدخال مسامهني جدد

 1املوزعة فتمثل دخال جاراي يفضله كثري من املسامهني، وابلتايل سيؤثر ذلك على سعر السهم السوقي للشركة.
ختدم املستثمرين هم عند تقييم أداء الشركات، كما ختدم حمللي األسهم يف أداء مهام اأهن وتعترب نسب توزيع األرابح   

ن زايدة ات األسعار السوقية لألسهم، حيث أاحلاليني واحملتملني الذين يتعاملون أبسواق املال يف التعرف على اجتاه
دة أسعار األسهم وزايدة العوائد. ومن مما يؤدي إىل زاي ،نسب التوزيعات يؤدي إىل زايدة الطلب على أسهم الشركات

 وزيع اليت تستخدم يف هذه الدراسة.معدل الربح املوزع للسهم ونسبة الت ،أهم النسب املدرجة حتت نسب التوزيعات
ن هذه النسبة تساعد املستثمر يف تقييم أداء الشركة واختاذ القرار ة الشركة يف توزيع األرابح، حيث أاليت توضح سياس

لقيمة السوقية اأي أن نظرية سياسة توزيع األرابح هلا أثرها على األسهم وخصوصا أتثريها على  .لالستثماراملناسب 
، فلو انتهجت الشركة لألسهم، حيث أن بعض املستثمرين يفضلون احتجازها وإعادة استثمارها يف الشركة ذاهتا

فإن املستثمرون الذين يفضلون توزيع اجلزء األعظم سوف يتوجهون إىل بيع  ،رابحسة احتجاز اجلزء األعظم من األاسي
سة توزيع نسبة عالية من األرابح سيؤدي ببعض انتهاج الشركة لسياأسهمهم من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

أي أن  .موالهلذه األ االستثمارإىل جانب اضطرارهم للقيام بعملية إعادة  ،دخول ال يرغبون هبا استالماملسامهني إىل 
يف حني يشرتي  ،شركات من هذا النوع رابح العالية سوف يشرتون أسهما مناملسامهني الراغبني يف توزيعات األ

وتؤثر احلالتان السابقتان يف  االحتجاز العايل لألرابح أسهما من الشركات من النوع الثاين.املسامهون ممن يفضلون 
 2ارتفاع أو اخنفاض أسعار األسهم للشركة.

 لماليةاالسوق  نسب   الفرع السابع:
، وتعترب هذه النسب ذات أمهية حلملة األسهم، للمستثمرين احملتملني يف األسهم، التقييمتسمى كذلك نسب    

واملستثمرين يهمهم معرفة أتثري أداء الشركة . فحملة األسهم الدائنني، وحىت حملللي األوراق املالية، ملصارف االستثمار
على الدخل الناتج عن استثماراهتم يف أسهم الشركة، كما يهمهم قياس العائد على االستثمار يف األسهم. أما حمللوا 
األوراق املالية ومصارف االستثمار فيهمهم حتليل أداء الشركة وحتديد أتثريه على قيمة أسهم الشركة بغية عمل 

                                                           
 87 :جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد ،"ملستثمرين يف سوق فلسطني لألوراق املالية لسياسات توزيع األرابحتفضيالت ا"_ مفيد الظاهر، 1
 .087.، ص8000(، جامعة القدس املفتوحة، فلسطني، حزيران 2)
 .20-20._ دمحم حممود اخلطيب، مرجع سابق، ص2
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االستثمار املناسبة لعمالئهم، وحتديد السعر املناسب إلصدارات األسهم العادية اجلديدة. وتضم النسب  توصيات
 1التالية:

وتعد  عداد األرابح،من األرابح املتحققة خالل فرتة إ ومتثل حصة السهم العادي الواحدرحبية السهم الواحد:  -6
 حتسب كاآليت:و  مقياس لألداء الكلي للشركة.

 عدد األسهم العادية املصدرة /السهم= صايف الدخلرحبية 
لنسبة السعر الذي يكون املستثمر يف اتقيس هذه  نسبة السعر اجلاري للسهم يف السوق إىل رحبية السهم: -2

 لدفعه ابلدينار الواحد لرحبية السهم. السوق املايل مستعدا
تقيس القيمة الدفرتية للسهم القيمة التارخيية لذلك اجلزء من موجودات الشركة الذي  القيمة الدفرتية للسهم: -3

 ، وحتسب مبايلي:للسهم عن القيمة احملاسبية له جرى متويله أبموال امللكية، وبتعبري آخر تعرب القيمة الدفرتية
 القيمة الدفرتية للسهم= حق امللكية/ عدد األسهم العادية املصدرة

 حتسب كاآليت: السوقية إىل /القيمة الدفرتية:القيمة  -4
 لقيمة السوقية إىل/ القيمة الدفرتية= القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفرتية للسهم

يقيس الربح املوزع للسهم من صايف الدخل اجلاري املتحقق عن استثمار املالكني يف  املقسوم النقدي للسهم: -5
حتسب  و  سة اإلدارة يف توزيع تلك األرابح،عة للسهم أداء أرابح الشركة وسياأسهم الشركة، وتعكس األرابح املوز 

 كالتايل:
 / عدد األسهم العادية املصدرةةاملقسوم النقدي للسهم= جمموع املقسوم النقدي لألسهم العادي

 المؤشرات الغير مالية لقياس األداء التنظيميلمطلب الثاني:  ا
ونتيجة لذلك فإن  ،من خالل زايدة االهتمام ابمليزة التنافسية اسرتاتيجيتهاتعمل منظمات األعمال على صياغة    

واحد من أهم  ،للمنظمة االسرتاتيجيةإعادة تصميم نظم الرقابة املطبقة فيها من خالل ربطها ابملضامني واألهداف 
األداء غري املالية اخلاصة  الهتمام ابلتقرير عن مقاييساهو زايدة  ،التغريات اليت حدثت على نظم الرقابة اإلدارية

ونظرا لعدم مالئمة املقاييس التقليدية لوحدها لقياس األداء يف ظل بيئة ابجلودة واالعتمادية وزمن التسليم واملرونة. 
دارة والرتكيز على مت االستعانة مبقاييس أداء جديدة )غري مالية( تواكب االحتياجات املتجددة لإل ،التصنيع احلديثة

                                                           
 .21-22.ص_ دمحم علي ابراهيم العامري، مرجع سابق، 1
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. وتشمل املؤشرات الغري مالية لقياس األداء التنظيمي ما 1االسرتاتيجيةمبا يتماشى مع أهداف املنظمة ون إرضاء الزب
 يلي:

متثل أحد املؤشرات املهمة والفاعلة، إذ أن املنظمات بصورة عامة تسعى إىل احملافظة على  احلصة السوقية: -6
املنتجات املناسبة من حيث اجلودة والسعر وبقنوات تسويقية حصتها يف السوق، فضال عن زايدهتا عن طريق تقدمي 

وعلى الرغم من عدم وجود  ات الزابئن.متنوعة وتطوير أنشطتها وفعاليتها مبا يتناسب مع حاجات السوق وتوقع
 مقاييس مثالية شائعة ميكن استخدامها يف قياس األداء التنظيمي على حنو مشويل، واختالف هذه املقاييس من منظمة

ألخرى حسب طبيعة عملها وحجمها وأمهيتها النسبية، فإنه ميكن القول أبن احلصة السوقية متثل أحد املؤشرات 
ن احلصة السوقية ال تعد مؤشرا ملدى رحبية ير ابلذكر فإواجلد .2املهمة والفاعلة اليت تعزز املركز التنافسي للمنظمة
يف و ي مؤشر يدل على موقع املنظمة ابلنسبة إىل منافسيها يف سوق املنظمة، مبعىن أهنا ال تشكل هدفا حبد ذاته، بل ه

التأكد و تعد احلصة السوقية إحدى الوسائل اليت بواسطتها ميكن إدارة التسويق  طقة بيعية معينة، أي بعبارة أخرى،من
يف حالة اختالف من مدى حتقيق األهداف التسويقية والقيام ابإلجراءات الالزمة لتحسني األداء أو تعديل األهداف 

 4لسوقية كمايلي:ا. وحتدد مقاييس احلصة 3األداء الفعلي عن املخطط
حصة السوق اإلمجايل )املطلق(: تقاس احلصة السوقية اإلمجالية للشركة عن طريق قسمة مبيعات املؤسسة على  -

 يف نفس الصناعة؛املبيعات اإلمجالية للمؤسسة العاملة 
عن نسبة املبيعات اليت حتققها املنظمة إىل إمجايل مبيعات شركات ذات احلصة حصة السوق النسبية: وهي عبارة  -

السوقية األعلى )أربع أو مثاين شركات يف الصناعة يف نفس الفرتة( اليت يتم حتققها يف السوق املستهدف خالل نفس 
 الفرتة؛

تقدمها الشركة )سلعة أو خدمة( احلصة السوقية مقدرة ابلوحدات: وهي عبارة عن عدد الوحدات اليت تنتجها أو  -
 إىل إمجايل عدد الوحدات اليت حيققها املنافسون يف السوق املستهدف خالل نفس الفرتة.

                                                           
دراسة تطبيقية يف معمل األلبسة –التكامل بني مقاييس األداء املالية وغري املالية يف حتقيق الرقابة على العمليات التشغيلية "_ خالص حسن يوسف الناصر، 1

 .02.، ص8000العراق،  ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل،78، اجمللد: 22جملة تنمية الرافدين، العدد:  ،"-الوالدية يف املوصل
دراسة استطالعية ألراء عينة من األفراد –اسرتاتيجيات املزيج التسويقي ودورها يف زايدة احلصة السوقية "_ دمحم عبد الرمحن عمر ورواش ابراهيم دمحم ونزار دمحم علي، 2

 .228.ص، 8002، العراق، (B) 7اجمللد:  ،08، جملة جامعة زاخو، العدد: "-العاملني يف شركة سيت سنرت التجارية يف مدينة زاخو
، "-درسة ميدانية يف هيئة الستثمار السورية–أثر الرتويج اإللكرتوين على زايدة حلصة لسوقية لدى هيئات تشجيع الستثمار "_ طارق اخلري وثراي حسني ادبلي، 3

 .022.، ص8002، سوراي 72، اجمللد: 2والقانونية، العدد: جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة لعلوم االقتصادية 
، جملة "مقاربة حنو تبين التسويق البيئي وحتقيق تنمية مستدامة–ضرورة تفعيل أداء مؤشر احلصة السوقية يف ظل األساليب احلديثة للتسويق "_ اندية هيمه، 4
 .122.، ص8002 ، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، ديسمرب02القتصادي الصناعي، العدد: ا
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يعترب الرضا الوظيفي ذلك الشعور النفسي ابلقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع احلاجات  الرضا الوظيفي: -2
ويعرب عنه ابلعالقة التالية: الرضا  .1العمل ومع الثقة والوالء واالنتماءوالرغبات والتوقعات مع العمل نفسه وحمتوى بيئة 

الوظيفي= الرضا عن األجر+ الرضا عن حمتوى العمل+ الرضا عن فرص الرتقي+ الرضا عن اإلشراف+ الرضا عن 
 . 2مجاعة العمل+ الرضا عن ساعات العمل+ الرضا عن ظروف العمل

 3لرضا الوظيفي:هناك نوعني من األساليب لقياس ا   
يقاس بطريقتني: إما معدل الغياب خالل فرتة زمنية معينة ويساوي  والذي تشمل الغياب املقاييس املوضوعية: -

جمموع الغياب للفرد مقسوم على متوسط عدد األفراد العاملني ومضروب يف عدد العمل، أو مبعدل ترك العمل أو 
 لفرتة.اخلدمة خالل فرتة زمنية معينة ويساوي عدد حاالت ترك خلدمة مقسوم على إمجايل عدد العاملني يف منتصف ا

وتعتمد على مبدأ تقسيم احلاجات )حسب نظرية ماسلو(، وتقسيم احلوافز مثل: األجر، ظروف  املقاييس الذاتية: -
 العمل، اإلشراف، الرتقيات، ساعات العمل، مجاعات العمل.

التنظيمي جمموعة من اخلصائص الوظيفية اليت متيزه عن غريه من املفاهيم  االلتزاميتضمن  االلتزام التنظيمي: -3
ما املرتبطة ابلعمل الوظيفي اإلداري، فهو حالة نفسية تصف العالقة بني الفرد واملنظمة، كما أنه يؤثر يف قرار الفرد في

متعددة منها: قبول أهداف املنظمة ويتصف األفراد الذين لديهم التزام تنظيمي بصفات  يتعلق ببقائه أو تركه للمنظمة.
ملنظمة ااألساسية وقيمها، واإلميان هبا، وبذل املزيد من اجلهد لتحقيق أهدافها، ووجود مستوى عال من االخنراط يف 

م كما يعد االلتزا. 4والوالء هلا، ووجود الرغبة القوية يف البقاء فيها لفرتة طويلة، وامليل لتقومي املنظمة التقومي االجيايب
التنظيمي من املفاهيم السلوكية اليت أخذت أبعادا واجتاهات واسعة وقد أستعمل بطرائق خمتلفة لتشري إىل لفرد امللتزم 
الذي حيرص على أن يظهر مناذج سلوكية معينة كالدفاع عن املنظمة والشعور ابلفخر واالعتزاز ابالنتماء هلا والرغبة يف 

كما . 5ز مستوايت عالية من سلوك الدور املتميز الذي ينصب حنو األداء املطلوبالبقاء فيها ألطول مدة، كما أنه يرب 
تشري الدراسات أبن هناك عالقة إجيابية وقوية بني االلتزام التنظيمي أببعاده الثالثة )العاطفي، املستمر، املعياري( وبني 

نظمة نتيجة وجود االلتزام التنظيمي للعاملني أداء العاملني، وذلك رجع للفوائد العديدة اليت ميكن أن تستفيد منها امل
لتميز يف أداء األعمال املوكل إليه، ان التزام الفرد ابلعمل يؤدي إىل ها: األداء املتميز للعمل، حيث أفيها، ومن أمه

                                                           
 .820.، ص8001، الطبعة الثانية، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة املوارد البشرية_ دمحم هاين دمحم، 1
 .21.، ص8002، الطبعة األوىل، اجلنادرية للنشر والتوزيع، األردن، إدارة املوارد البشرية_ عبد الكرمي أمحد جليل، 2
 .22، العراق، ص02، جملة دراسات تربوية، العدد "الرضا الوظيفي لدى املشرفني االختصاصي وعالقته أبدائهم الوظيفي"_ مىن رسول سلمان، 3
 .22.، ص8001الطبعة األوىل، األكادمييون للنشر والتوزيع، األردن،  ،-اعد النظرية واملمارسات التطبيقيةو لقا–التطوير التنظيمي _ فادية دمحم ابراهيم دمحم شهاب، 4
جملة القادسية للعلوم اإلدارية  ،"-دراسة ميدانية يف كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية–األمناط القيادية وأثرها على االلتزام التنظيمي "_ ابسم عباس كريدي، 5

 .70.، ص8000، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 08، اجمللد: 07واالقتصادية، العدد: 
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 أكدتهم وابلتايل على إنتاجية املنظمة. واإلبداع لدى العاملني يف املنظمة مما ينعكس إجيااب على أدائهم لعمل
هم بشكل كبري يف حتقيق أهداف املنظمة وإجناز األعمال بكفاءة )أقل وقت وجهد ادراسات أن االلتزام التنظيمي يس

وتكلفة( من خالل اندماجهم ابلعمل، وبينت أيضا دراسات أن أمهية االلتزام التنظيمي تظهر من خالل ارتباطه 
 .1الوظيفي وابلتايل أداء املنظمة ككل مبجموعة املخرجات املهمة يف املنظمة ويف مقدمتها األداء

يعين قدرة اإلنسان على إبداع ما هو فريد من نوعه أو خارق  :)اإلبداع والتجديد( مهارات التفكري اإلبداعي -4
نه نوع من التفكري الذي يوضع يف منط معني ن إىل ابتكار اجلديد. ويعرف على أاألمر الذي يدفع اإلنسا ،للعادة

نتائج إبداعية ويقصد هنا أبن التفكري يعترب إبداعي يف حال انطوى على نتائج إبداعية، فالتفكري حبيث يؤدي إىل 
ويرتبط . 2اإلبداعي حيتاج إىل إجياد فكرة مبدعة ومصمم مبدع حبيث تتحدد هذه السمات اإلبداعية عن طريق النتائج

أن اإلبداع هو انتج عملية التفكري على ة األعمال التفكري اإلبداعي ارتباطا وثيقا ابإلبداع وتتفق اغلب أدبيات إدار 
اإلبداعي، والتفكري اإلبداعي هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية يف البحث عن حلول أو التوصل إىل 

فهو من املستوى األعلى املعقد من  ،نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقا، ويتميز التفكري اإلبداعي ابلشمولية والتعقيد
 .3لتفكري ألنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدةا

لباحثني لعقود طويلة على دراسة سلوكيات الدور الرمسي، ويف أوائل اتركز اهتمام  سلوكيات الدور اإلضايف: -5
له أثره على كفاءة وفعالية منظمات الثمانينات بدأ الباحثون ابالهتمام بدراسة نوع آخر من سلوكيات العاملني 

وميكن تعريف سلوكيات الدور اإلضايف أبهنا: "سلوكيات إجيابية بناءة يؤديها  عمال وهو سلوكيات الدور اإلضايف.األ
عد الفرد بشكل اختياري عالوة على الدور الرمسي احملدد له، وقد يتم مكافأهتا من قبل نظام املكافآت الرمسي، وتسا

ومن أمثلة سلوكيات الدور اإلضايف: مساعدة الزمالء على حل مشاكل العمل، تقدمي  الفعالية التنظيمية.على حتقيق 
املقرتحات اليت تساعد على تطوير املنظمة، التدريب الذايت، قبول الفرد ألعباء إضافية دون شكوى، إجياد مناخ مؤيد 

 4للمنظمة يف البيئة اخلارجية، احملافظة على موارد املنظمة.

 

                                                           
، 08، جملة دراسات العلوم اإلدارية، العدد: "دور االلتزام التنظيمي يف حتسني أداء العاملني يف القطاع املصريف األردين"_ أمحد دمحم بين عيسى ورايض أمحد اابزيد، 1

 .721.، ص8001، اجلامعة األردنية، األردن، 10اجمللد: 
، 8002، اجلامعة األردنية، األردن، 0، امللحق 18، جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد: "صميمعملية التفكري اإلبداعي يف الت"_ فؤاد اايد خصاونة، 2

 .0880.ص
، 22، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد: "-دراسة تطبيقية يف أمانة بغداد–الركائز األساسية للتفكري اإلبداعي أثرها يف حل املشكالت اإلدارية "_ أسيل هادي، 3

 .012.، ص8002اجلامعة املستنصرية، بغداد، العراق، 
 .220-220._ زكي أبو زايدة، مرجع سابق، ص4
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 : تقييم األداء التنظيميثالثالمطلب ال
يعترب تقييم األداء التنظيمي عملية مستمرة ودائمة، إذ يكون الفرد العنصر األساسي يف عملية التقييم، كون تطوير    

أداء العاملني مبا يتناسب مع مؤهالهتم وإمكانيات املؤسسة يؤثر بشكل مباشر على حتسني إنتاجها وحتقيق ميزة 
ة، وتنمية وحتسني مستوى الفرد. لذا سنتطرق يف هذا املطلب إىل مقاييس األداء بشكل عام مث أهم املراحل تنافسي

 الالزمة لتقييم األداء التنظيمي.

 مقـاييس تقييم األداءالفرع األول: 
تعرف عملية تقييم األداء بشكل عام على أهنا: "العملية اليت يتم من خالهلا حتديد كيف يؤدي العامل وظيفته وما    

يرتتب على ذلك من وضع خطة لتحسني األداء"، ويف هذا اإلطار تركز عملية تقييم األداء ليس فقط على اجملهودات 
يت تتبع عملية التقييم، واليت قد تتضمنها خطة لتحسني األداء مثل املطلوبة ألداء الوظائف ولكن أيضا على النتائج ال

احلاجة إىل برامج تدريب وتوجيه للعاملني، تغيري نظم األجور واملكافآت والرتقية، كما ميكن تعريف عملية تقييم األداء 
عملية اليت يتم من خالهلا مبعىن أخر: "هي المة"، بشكل عام: "أبهنا حلقة أساسية من حلقات النظام الرقايب يف املنظ

 1التعرف على اجلوانب اإلجيابية واجلوانب السلبية اخلاصة بتحقيق األهداف وإجناز معدالت األداء املستهدفة".
كما أن تقييم األداء أو تقييم العاملني، أو تقييم الكفاءات، كلها مسميات مرتادفة غايتها حتليل أداء الفرد بكل ما     

نفسية أو بدنية أو مهارات فنية أو سلوكية أو فكرية، وذلك هبدف حتديد نقاط القوة والضعف، يتعلق به من صفات 
 . 2والعمل على تعزيز األوىل ومعاجلة الثانية كضمانة أساسية لتطوير أداء وحتقيق فاعلية املنظمة

 فروعص كل قسم أبحد حيتوي كل منهما على عدة أقسام، خي ، حيثمت تصميم مقياسني لتقييم أداء املؤسسةلقد    
أو أقسام أو إدارات املؤسسة، وحيتوي كل قسم على جمموعة من األسئلة أو االستفسارات املطلوب إجراء تقييم هلا 
وتدوين املالحظات عنها. وميكن تطوير املقاييس بتعديلها مبا يتناسب مع اختالف طبيعة العمل بني مؤسسة وأخرى 

 3م. هذه املقاييس هي:مع ثبات أسلوب االستخدام والتقيي
املقياس األول: اهلدف منه هو التقييم األويل ألداء املؤسسة مع الرتكيز على عناصر إدارة األزمات ابملؤسسة، مبعىن  -

 آخر هو تقييم ملستوى ثقافة إدارة األزمات هلذه املؤسسة.

                                                           
، حقوق الطبع والنشر حمفوظة للمؤلف، اإلمساعيلية، مصر، -األطر املنهجية والتطبيقات العملية–اسرتاتيجيات تطوير وحتسني األداء _ سيد دمحم جاد الرب، 1

 .20-20.، ص8002
 .872.، ص8002، الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، -تكاملي اسرتاتيجيمدخل  –إدارة املوارد البشرية عيد السامل، _ مؤيد س2
 .18.، ص8007، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، تقييم األداء ومواجهة األزمات_ ممدوح زيدان، 3
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ف على نقاط أداء مجيع أقسامها للوقو املقياس الثاين: اهلدف منه هو تقييم األداء العام للمؤسسة وذلك بتقييم  -
ن نتائج هذا املقياس من نقاط ضعف ومالحظات ستكون هي األساس الذي ستبىن عليه القصور تفصيليا، حيث أ

 خطة إعداد املؤسسة ملواجهة األزمات.

 تقييم األداء التنظيمي  مراحلالفرع الثاني: 
  1تتضمن عملية تقييم األداء التنظيمي املراحل التالية:   
حتديد معايري اإلجناز: ويتم حتديد هذه املعايري بناء على طبيعة العمل اليت حتلل وتوضح من خالل توصيف  -0

 موضوعية بشكل يسهل فهمها وقياسها.العمل، ويشرتط هبذه املعايري أن تكون واضحة و 
والتوقعات إىل املرؤوسني لكي يعرف املرؤوس ماهو متوقع منه إجنازه يف عمله، جيب على إبالغ هذه املعايري  -8

 تعلقة ابإلجناز وفهمها بشكل صحيح.الرئيس التأكد من أن املرؤوس استلم التعليمات امل
ات إما قياس اإلجناز الفعلي للفرد بناء على املعلومات املتوفرة عن اإلجناز. ويتم احلصول على هذه املعلوم -7

ابملالحظة املباشرة الشخصية للمرؤوس أو من خالل التقارير اإلحصائية املكتوبة والشفهية عن إجنازه. واملهم يف هذه 
املرحلة هو استخدام املعيار الصحيح واملقرر يف املرحلة األوىل لقياس اإلجناز. فمثال ال نستطيع استخدام وحدات 

 ات العمل املبذولة.غ املرؤوس أبن قياس إجنازه سيتم بناء على عدد ساعاإلنتاج كمعيار للقياس إذا ما مت إبال
 فات بني اإلجناز الفعلي واملتوقع.مقارنة اإلجناز الفعلي ابملعايري وذلك لتحديد االحنرا -1
نية مناقشة نتائج عملية التقييم مع املرؤوسني ليتأكد املرؤوس أن تقييمه قد مت بطريقة موضوعية وللبحث يف إمكا -2

وضع احللول ألية مشاكل انجتة عن عملية التقييم كاخنفاض اإلنتاج الفعلي عن املعياري مثال. وتعترب هذه املرحلة من 
أصعب املهام اليت يواجهها ألهنا تتضمن مناقشة الفرد بقدراته وإمكانياته، وهذا يصيب مباشرة شخصية الفرد وذاته 

ييم أنفسهم أكثر من الواقع. وهلذا السبب حيتاج املدير إىل لباقة ودبلوماسية وخاصة إذا علمنا أبن األفراد يبالغون بتق
 يف مناقشة األفراد إبجنازهم والعمل على إقناعهم مبوضوعية تقييمهم وقبوهلم هلذا التقييم.

 ك.املرحلة األخرية يف عملية التقييم هي القيام ابختاذ اإلجراءات التصحيحية إذا كان هناك ضرورة إىل ذل -2

 

 

 
                                                           

 .082-082.، ص8000، الطبعة الثانية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي _ كامل بربر،1
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 في قياس األداء التنظيميالعوامل المؤثرة  المطلب الرابع:  
هناك جمموعة من العوامل واألبعاد اليت تؤثر على قياس األداء التنظيمي، مت اإلشارة هلذه العوامل من قبل العديد    

 1احثني واملفكرين، متثلت فيمايلي:من الب
أي عندما يتمتع أعضاء فريق اإلدارة العليا ابملوهبة واملهارة واخلربة يف القيادة والنضج وقوة التعامل  قوة القيادة: -6

مع املشاكل والتعقيد يعد ذلك من نقاط القوة املهمة اليت تساهم يف حتقيق املستوى العايل من األداء التنظيمي. ويرى 
Coulson Thomas  ،أن القيادة واإلدارة اليت تفهم غرض املنظمة وما حيدث يف بيئة األعمال وتتوقع األحداث

قيمة للزبون وجلميع وتواجه الواقع بنظرة طويلة األمد، وتركز على عوامل النجاح احلرجة للتنافس، فإهنا تضيف 
خالل العمل على تطوير قدرات ، وتستطيع إيصال الرؤية والغرض والغاايت وحتقيق األهداف من أصحاب املصلحة

عايل املستوى، كما يكون تركيزها خارجي أكثر مما هو داخلي، وهتتم بتطوير وحتفيز رضا  *متجددة ورأس مال فكري
العاملني، وهتتم ابلتغذية العكسية والتقييم واملراجعة. كما شدد العديد من الباحثني على الدور املهم للقيادة يف رفع 

نظيمي من خالل السلوك القيادي الذي ينطوي على تعامل فعال وبناء مع أخطاءها وأخطاء مستوى األداء الت
القائد ابلشجاعة اآلخرين واالبتعاد عن السلوك الدفاعي عن السياقات احلالية وتربير األخطاء، ومن خالل حتلي 

ة التحويلية منوذجا حديثا ومتطورا والتواضع وحتمل مسؤولية األخطاء بدال من إلقاء اللوم على اآلخرين. وتعد القياد
بديال للنماذج التقليدية أو ما يطلق عليه جمازا "منوذج القيادة التبادلية". ففي الوقت الذي تقوم فيه فكرة القيادة 
التبادلية على التبادل اليومي للمنافع بني القائد وأتباعه إذ تتضمن هذه التبادالت مكافآت مشروطة من قبل القائد 

من قبل التابعني مع إبقاء الثقافة التنظيمية السائدة، فإن القيادة التحويلية حتاول ابستمرار  االعتيادياألداء مقابل 
تغيري الثقافة والسياقات والنماذج إىل ما هو أفضل، فالقائد التحويلي يسعى دوما حنو تغيري الوضع الراهن للمنظمة مبا 

، ورفع التابعني حنو قمم جديدة مل يسبق هلم بلوغها ومتكينهم من حتقيق يتناسب مع رؤاه وتصوراته الذهنية للمنظمة
 أشياء مل يكونوا قادرين على فعلها سابقا وابلتايل حتقيق نتائج وأداء عايل املستوى. 

 تعرف الثقة على أهنا حسن الظن مبا يقوله وما يفعله اآلخرون، وهذا الكالم القومي، املصداقية والثقة املتبادلة: -2
يفرتض معرفة الطرف اآلخر وهذه تتطلب وقت وخربة وتبىن بشكل تراكمي حبيث ال تقع يف خماطرة خروقات عالقة 

                                                           
، جملة جامعة "الفلوجةتقييم األداء املنظمي من خالل عوامله احلرجة: دراسة استطالعية مقارنة يف معملي األمسنت واحلرارايت يف "_ عبد الستار ابراهيم دهام، 1

 .780-702.، ص8000، جامعة األنبار، العراق، 07، اجمللد: 08األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد: 
األسهم يف السوق، والقيمة  _ تعريف رأس املال الفكري: القيمة االقتصادية لفئتني من األصول غري امللموسة، أو هو الفرق بني القيمة السوقية، كما تعرب عنها قيمة*

 الطالع أكثر راجع كال من:لالدفرتية ألصول املنظمة. 
 .080.، ص8002ري للنشر، األردن، ، دار اليازو 0، الطبعة إدارة الالملموساتجنم عبود جنم،  -
 .28.، ص8002، دار معتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0الطبعة  ،-معايري األيزو–إدارة اجلودة الشاملة عبد هللا حسن مسلم،  -
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الثقة، إذ ال ميتلك أحدا القدرة على حسن الظن أبحد بدون خماطرة إال بعد معرفته جيدا وبعد نضوج العالقة معه، 
حسن الظن ابآلخرين وإمنا هي الرغبة يف حتمل هكذا وهبذا املعىن، فإن الثقة هي ليس حتمل املخاطرة من خالل 

أن األبعاد الرئيسية للثقة )النزاهة، الكفاءة، املالئمة، الوالء، االنفتاح(، وهي النزاهة هي  Robbinsخماطرة. ويشري 
فإهنا تعزز الثقة ولكنها بدون  مانة والصدق، أما األبعاد األخرىالبعد احلرج من بني األبعاد األخرى للثقة إذ تعين األ

أن الثقة مرتبطة ابلقيادة إذ ال ميكن قيادة  Robbinsالنزاهة، بوصفها خاصية أخالقية، تكون بدون معىن. ويشري 
الناس الذين ال يثقون بقائدهم، وإنه عندما يثق التابعون بقائدهم فإهنم يتقبلون أفعاله ويؤمنون أبنه سوف لن يسئ إىل 

هم، وإن ممارسات اإلدارة املعاصرة كالتمكني وفرق العمل تتطلب الثقة لكي تكون فعالة. وينعكس حقوقهم ومصاحل
كما أن الثقة بني املديرين والعاملني، وبني املنظمة وزابئنها هي من بني أهم ذلك إجيابيا على مستوى األداء التنظيمي.  

تقليد من قبل املنافسني، وابلتايل متنح املنظمة قدرة اسرتاتيجية املوارد القيمة والنادرة والغري ملموسة والصعبة الفهم وال
حبيث أن القائد لكي يكون فعاال البد أن يقوم بتحديد املهام والسلطات، فالقيادة ال  يف التحسني املستمر ألدائها.

بتفويض تعين القيام بكل شيء، ألن مسئوليتها ليست عمل كل شيء، ولكنها رؤية إلجناز العمل، وهو حيدث 
 .1املوظفني األكفاء ابلسلطات الالزمة، وابلتايل يبعث روح الثقة بني املوظفني بعضهم بعضا وبني املوظفني واملديرين

 االسرتاتيجيةوالرؤية والرسالة واألهداف  *االسرتاتيجييتفق أغلب الباحثني أبن التفكري والتخطيط  :االسرتاتيجية -3
قابلة للتنفيذ جيعل األداء التنظيمي يرتقي إىل مستوى اسرتاتيجي عال. وأن التفوق  اسرتاتيجياتالواضحة وصياغة 

ابألداء املايل ماهو إال عنصر واحد من عناصر األداء التنظيمي إذ ينبغي ربطه بقدرة املنظمة على التكيف مع 
الة التعقيد العايل ويتطلب معايري التغريات احلاصلة يف بيئتها، وأن النموذج الواقعي لألداء التنظيمي جيب أن يعكس ح

واألداء بني اإلجياب  االسرتاتيجيةبني  االرتباطمتعددة. ويؤكد الباحثني على تباين نتائج الدراسات حول عالقة 
بينهما رغم أهنا مل تصل إىل نتائج حامسة قابلة  االرتباطوالنفي، إال أن العديد من الدراسات توصلت إىل إجيابية عالقة 

وإىل أتثري عوامل البيئة  واالسرتاتيجية، ويفسر تباين الباحثني يف نتائجهم إىل التباين يف قياسات األداء للتعميم
واملوقف. وتتسم أغلب الدراسات السابقة برتكيزها على مقاييس األداء بداللة األداء املايل مبؤشرات قصرية األمد، يف 

 اء التنظيمي مؤشرات أداء عديدة ومركبة وبعيدة املدى. واألد االسرتاتيجيةحني يتطلب دراسة العالقة بني 

                                                           
 .20.، ص8008، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، 0، الطبعة القيادة األخالقية_ رضية بنت سليمان احلبسية، 1
أكثر راجع كال  الطالعلاتيجيات ووضع اخلطط والسياسات. : ينطوي على التحديد املقدم ملا جيب عمله لتحقيق أهداف املنظمة، وبناء اسرت االسرتاتيجيالتخطيط _ *

 من:
 .77.، ص8002، زعران للنشر والتوزيع، عمان، 0، الطبعة يف تسويق اخلدمات االسرتاتيجيأثر التخطيط علي دمحم حسن بين مصطفى،  -
 .02.، ص8002، دار البريوين للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، الطبعة التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التشغيليعامر طوفان،  -
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يمي يف عالقته وأتثريه على األداء ظالباحثني على أمهية ونوعية اهليكل التن يتفق أغلب اهليكل التنظيمي: -4
واهليكل التنظيمي إذ البد للهيكل أن يتوافق مع  االسرتاتيجيةالتنظيمي. ويشري الباحثون وجود عالقة بني طبيعة ونوع 

ابألداء إىل مستوى أداء اهليكل  االرتقاءلباحثني إىل مخسة عناصر يتم من خالهلا بعض ا. ويشري االسرتاتيجية
ى . فاهليكل اآليل العمودي واملركزي واهلرمي ال ميتلك القدرة علواالسرتاتيجيةالتنظيمي، واملهام، والنظم، والثقافة، 

السريعة للمشاكل والفرص وال يالءم املنظمة املتعلمة اليت يناسبها هيكل عضوي أفقي فرقي مرن قادر على  االستجابة
أثبت العديد من الدراسات أنه ليس ابلضرورة أن يكون االستجابة السريعة والتكيف العايل للمتطلبات البيئية. ولكن 

ضل منه يف اهليكل اآليل وذلك بسبب االختالفات الثقافية واخلربة أداء ورضا بعض العاملني يف اهليكل العضوي أف
والقدرات إذ يفضل بعضهم املركزية يف اختاذ القرارات لتجنب املسؤولية أو يفضل آخرون الروتني والتكرار يف األعمال 

ن رؤساءهم ذات التخصص العال، وبينما يفضل البعض أن يكون نطاق اإلشراف واسعا ليتسىن هلم العمل بعيدا ع
 فيجدوا فرصا أكرب ملبادراهتم الشخصية، جيد البعض اآلخر نوع من األمان يف قرهبم من رؤساءهم يف كل وقت.

التنفيذ وذوي اخلربة والكفاءة يساعد على يتفق أغلب الباحثني على أن توظيف األفراد املوهوبني  التوظيف: -5
العاملني. حبيث توظيف األفراد ذوي اإلمكانيات اخلالقة والذين السهل ومبستوى أداء عال ويقلل من كلفة دوران 

سيما يف داء املتميز، والميتلكون خمزوان واسعا من املعارف واملهارات إذ يساهم ذلك يف تطوير قدرة املنظمة على األ
ام ابملوجودات الفكرية عصران هذا عصر املعلومات واملعرفة وحتول املنظمات من االهتمام ابملوجودات املادية إىل االهتم

مبادئ هي: التعاون، على أربعة  Toyotaواملعرفية. وتقوم فلسفة أغلب الشركات ذات األداء املتميز مثل: شركة 
والعدالة، والنزاهة، واملسؤولية االجتماعية، وتشرتط يف األفراد الذين ينتمون هلا أن ميتازوا أبهنم مبدعون ومفكرون... 

 اخل.
الء ؤ رجال البيع ومديري املبيعات يقودون جانب مهم من عمليات األداء التنظيمي إذ يتوىل ه إن املبيعات: -1

عملية احلصول على اإليرادات وذلك من خالل تعاملهم املباشر مع الزبون. ويرى الباحثون أن التسويف واملبيعات 
متكن املنظمة من احلصول على مليزة  هي العمليات املهمة اليت ميكن أن تتحول إىل قدرات متميزة وكفاءات جوهرية

التنافسية من خالل الرتويج الفعال للمنتجات، واخلدمة الفعالة للزبون، كما أن التسويق واملبيعات من الفقرات املهمة 
واليت تعد غامضة وصعبة  Mckinseyيف سلسلة القيمة، كما يشري الباحثون إىل املبادئ اليت تقوم عليها ثقافة شركة 

من قبل املنافسني وهي: وضع مصلحة الزبون قبل اإليرادات، والتكتم على عمليات الزبون، والصدق مع الزبون  التقليد
 وقبول رأيه.
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إن تقدمي الدعم من قبل اإلدارة العليا للعاملني من خالل توضيح األوليات واالتصاالت واالعرتاف  الدعم: -1
ذلك إذ يرى أبنه ينتج عن دعم  Robbinsإىل مستوى أعلى. ويؤكد  ابألداء التنظيمي االرتقاءجبهودهم وتثمينها يف 

القيادة للعاملني مستوى عال من األداء والرضا والسيما عندما تكون املهام مهيكلة فهي ال حتتاج إىل توجيهات 
فر فيها مباشرة إمنا فقط إىل دعم. وكذلك يزداد مستوى األداء عندما يعمل املوظفون يف ظروف عمل داعمة هلم تتو 

 زايدة الرضا واألداء، وكذلك احلال عندما يتفهم املشرفون املباشرون احتياجات ومصاحل وآراء العاملني.
إن املهارات العالية تؤمن قوة عمل تنافسية، ويتفق أغلب الباحثني على أمهية تطوير املهارات، وإن  املهارات: -8

املهارات العالية تؤدي إىل مستوى عال من األداء، واملهارات أبنواعها الفنية واإلدارية والثقافية واإلبداعية تفسر 
إىل أن أداء املنظمة يعتمد على مدى حصوهلا على ميزة  يشري الباحثوناالختالفات مبستوايت األداء لدى املنظمات. 

تنافسية من خالل تطوير رأس مال بشري ميتلك القدرات اليت ميكن أن تتحول إىل كفاءات جوهرية، ويكمن أساس 
الكثري من القدرات يف مهارات ومعرفة العاملني وخربهتم الوظيفية، ويف عصر املعرفة واملعلومات أدرك املديرون يف 

 لعديد من املنظمات أن مهارات والتزام العاملني هو أفضل طريق إىل امليزة التنافسية والنتائج املمتازة لألعمال.ا

 : مبررات ومداخل تطوير األداء التنظيميلثالمبحث الثا
، هلذا البد من توفر مجلة من املربرات واألساسيات واملداخل اليت تدفع املنظمة لذلك ،لتطوير األداء التنظيمي   

سنتطرق يف هذا املطلب إىل أهم املربرات اليت دفعت ابملنظمات إىل تطوير أدائها التنظيمي، وكذا تسليط الضوء على 
 خمتلف املداخل األساسية املعتمدة يف عملية التطوير.

 التنظيمياألداء  تطوير   ، وخطواتمبررات ،أهدافالمطلب األول:  
جيب حتقيقها على مستوى املنظمة، ويلزم وجود مربرات  اليت يتطلب حتقيق تطوير األداء التنظيمي مجلة األهداف   

 تدفع املؤسسات إىل التغيري والتطوير ومواكبة العامل.    

 الفرع األول: أهداف تطوير األداء التنظيمي
وع املشكالت يف املنظمات، ولكن توجد أهداف الختالف حجم ونداف تطوير األداء التنظيمي تبعا ختتلف أه   

 1عامة تنطبق على مجيع احلاالت واملنظمات وهي:
 جعل املنظمة نظاما متطورا ذو فلسفة إدارية أساسها تفاعل األفراد كفريق عمل؛ -
 زايدة قدرة املنظمة على التكيف مع املتغريات البيئية املختلفة؛ -

                                                           
العلوم اإلدارية، كلية قسم  ماجستري، مذكرة، -يف إدارة جوازات منطقة الرايض -التطوير التنظيمي وعالقته ابلرضا الوظيفي_ هاين بن انصر بن محد الراجحي، 1

 .02-02.، ص8007الدراسات العليا، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، 
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 االبتكار واإلبداع؛تغيري التقاليد اليت حتد من  -
 متكني املنظمة من التعرف على املشكالت اليت تقابلها وحلها أبسلوب علمي؛ -
 خلق مناخ صحي وفعال يف املنظمة ككل؛ -
 زايدة درجة ديناميكية الفريق؛ -
 متكني املديرين من إتباع األساليب اإلدارية احلديثة؛ -
 مستمر وبدون تشويه؛ توفري املعلومات الالزمة ملتخذ القرارات بشكل -
 العمل على إجياد التوافق بني األهداف الفردية واألهداف التنظيمية؛ -
استخدام الطرق املعدة إلحداث تغيري يف املعارف واملهارات واالجتاهات والعمليات واألمناط السلوكية وتصميم  -

 الوظائف وهيكل املنظمة؛
يمية واألداء الفردي يرتقيان ابلقدر الذي يتيح حتقيق التكامل االستناد على فرضية أن مستوى الفاعلية التنظ -

 األمثل؛
الوصول إىل الدرجة اليت تتخذ فيها القرارات على أساس سلطة املعرفة والدراية وليس على أساس سلطة الوظيفة أو  -

 الدور؛
 إجياد مناخ تنظيمي ميكن فيه مواجهة اخلالفات القائمة ومعاجلتها؛ -
 التنظيمات الرمسية وغري الرمسية. تعظيم كفاءة -

 الفرع الثاني: مبررات تطوير األداء التنظيمي
 1داء التنظيمي مايلي:التغيري والتطوير لألمن أهم املربرات اليت تستدعي القيام    
التقليدية يف اإلدارة ال يصلح  جحيث أن إتباع املنظمة للمناه قصور التخطيط عن أداء مهامه بنجاح ودقة: -6

خاصة يف األجل الطويل والذي قد حتدث فيه تغيريات غري متوقعة سواء من داخل التنظيم أو من البيئة اخلارجية، 
 ولذلك يقع على املدير توخي الدقة عند وضع اخلطط املستقبلية.

املعرفة الدقيقة خلطوط السلطة ويرجع هذا اخلطأ إىل عدم  عدم التحديد الواضح للعالقات التنظيمية: -2
 واملسؤولية يف املنظمة وخاصة يف الدول النامية، ويعين هذا اخلطأ أن األفراد ال يعلمون يف فريق عمل واحد ومتكامل.

ويرجع ذلك إىل عدم ثقة الرؤساء يف أنفسهم ومرؤوسيهم يف نفس الوقت، ويفيد  الفشل يف تفويض السلطة: -3
 مبدأ التفويض يف األعمال الروتينية املتكررة ويف حالة ما تكون الالمركزية سائدة يف إدارة املنظمة وفروعها.

                                                           
 .07-08.ص ،مرجع سابق_ سيد دمحم جاد الرب، 1
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له بدون ما يتيح أي أن الرئيس يفوض إىل مرؤوسيه بعض أعما غالبا ماال يصاحب التفويض السلطة الالزمة: -4
هلم القدرة الالزم من السلطة مما يرتتب عليه تذمر املرؤوسني وأتخري إجناز األعمال أو إجنازها على النحو غري املرغوب 

 فيه، لذلك جيب أن يكون هناك تكافؤ بني السلطة واملسؤولية عند القيام بعملية التفويض.
مييل كثري من املديرين التنفيذيني إىل عدم االستعانة ابخلرباء أو  الالمباالة واإلمهال عند استخدام املستشارين: -5

املستشارين نظرا للصعوابت املرتتبة على ذلك، لكن يف العصر احلديث ونظرا لتعقد األعمال وتنوعها فإن األمر حيتاج 
 إىل خربة ونصح هؤالء اخلرباء ألهنم أكثر دراية من الناحية الفنية أبمور عديدة.

وهذا يرتتب عليه كثري من الصراعات اليت تؤثر على األداء  استعمال السلطة الوظيفية من جانب اخلرباء:إساءة  -1
 وحتد من فاعليته.

 وتداخل االختصاصات وعدم االلتزام مببدأ وحدة األمر أو مصدر التوجيه. تعدد املستوايت اإلدارية: -1
وجرت العامة والتسويق وغريها:  العالقاتمثل إدارة إساءة فهم أمهية وظائف أقسام اخلدمات يف املنظمة  -8

العادة خاصة يف املنظمة الصناعية على االهتمام بوظائف التمويل واإلنتاج واملبيعات دون غريها وهذا قصور يف الفهم 
 يؤدي إىل مقاومة أقسام اخلدمات لألقسام اإلنتاجية وتعارضها معها يعوق التنفيذ ويؤثر على األداء الفعال.

 مناهج تطوير األداء التنظيمي : ثالثلالفرع ا
يتطلب اعتبار التطوير التنظيمي جهودا خمططة شاملة على مستوى التنظيم اإلداري، وضرورة دعم اإلدارة العليا له،    

 1استخدام أدوات أو وسائل ضرورية تدعم مفهوم التطوير وتساعد على إجناحه، ومن األدوات مايلي:
شبكة إدارية، لتحديد أمناط السلوك والقيادة  3699صمم روبربت بليك وجني موتون عام  اإلدارية:الشبكة  -6

. ويتكون هذا األسلوب من ست مراحل يفرتض أن تطبيقها سوف يساعد 2واملمارسة اإلدارية، والعالقات يف املنظمة
نساين واجلانب التنظيمي  مها اجلانب اإل على زايدة كفاءة األفراد واملنظمات، حيث يركز هذا األسلوب على متغريين

ذا الشكل أمناطا سلوكية على املدير واملنظمة االستعانة هبا لتجنب املشكالت اإلدارية، ففي هذا األسلوب ويقدم ه
أدىن درجات االهتمام من قبل اإلدارة لكل من البعد  3حيث ميثل  6-3يتم إعطاء درجات لكل متغري ابتداء من 

تعين أعلى درجات االهتمام من اإلدارية لكل من املتغريين املذكورين. وهنا على املدير  6عد التنظيمي واإلنساين والب
 ب بعض املمارسات اإلدارية اخلاطئة. ومتر الشبكية اإلدارية بعدة مراحل:دارة أن تسرتشد هبذا األسلوب لتجنواإل

                                                           
 .72-72.، ص8008الطبعة اخلامسة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،-أساسيات ومفاهيم حديثة –التطوير التنظيمي موسى اللوزي، _ 1
ماجستري، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية  مذكرة، األمناط القيادية وعالقتها ابإلبداع اإلداري ابستخدام نظرية الشبكة اإلدارية_ دمحم بن أمحد بن دمحم حربة، 2

 .02.هــ، ص0128لكة العربية السعودية، الرتبية، جامعة أم القرى، املم
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العليا ابملشاركة يف هذا األسلوب حيث يتم تدريب األفراد  احللقة التدريبية: وهنا يقوم فريق اإلدارة املرحلة األوىل: -
يتم استعراض دور كل فرد  ،ولتحقيق ذلك ل للمشكالت اإلدارية.األقل مستوى يف املنظمة اإلدارية على إجياد احللو 

الت أفراد يعملون معا إلجياد احللول للمشك 6-9يف حبث املشكلة موضوع الدراسة، ويكون عدد املشاركني هنا من 
 اليت تواجه املنظمة اإلدارية.

روح الفريق: حيث يقوم املديرون بتطبيق ما مت تعليمه يف املرحلة األوىل على املرؤوسني، وذلك  املرحلة الثانية: -
 هبدف خلق التعاون بني األفراد العاملني.

 تنمية العالقات بني اجلماعات. املرحلة الثالثة: -
تطوير منوذج مثايل: يعمل مديرو املستوى األول على تطوير منوذج يتضمن عرضا لألهداف  املرحلة الرابعة: -

املنظمة، وميكن هلذا النموذج املثايل أن  مواهليكل التنظيمي وطرق اختاذ القرارات ونظم احلوافز واملعوقات اليت تقف أما
 يطرح أساليب للتدخل إلجراء تغيري يف البيئة التنظيمية احمليطة.

تطبيق النموذج: وهنا يلتزم املديرون ابلتغريات املطلوبة لتحسني الوضع يف منظماهتم، ويف املرحلة  رحلة اخلامسة:امل -
 يتم تكوين فرق عمل للتخطيط يف كل وحدة مستقلة تكون مسئولة عن إعداد وهتيئة الوحدة للتغريات املطلوبة.

من خالل استبيان مكون من فقرات يهدف إىل دراسة رصد ومراقبة النموذج املثايل: وذلك  املرحلة السادسة: -
 السلوك الفردي والعمل اجلماعي والعالقات بني اجلماعات وحل املشكالت.

ن من تشخيص مناذج القيادة وبناء الفريق، وحل املشاكل. كما يستطيع كل مدير أن استخدام هذا النموذج ميك     
 التنظيم. يتعرف على الفلسفة اإلدارية اليت ميارسها داخل

من أبرز مناهج تطوير األداء التنظيمي نظرية ليكرت الرابعية، حيث درس ليكرت سلوك جمموعة  نظام ليكرت:  -2
. يرى 1كبرية من املشرفني من ذوي اإلنتاجية العالية، مقارنة بسلوك مشرفني آخرين من ذوي اإلنتاجية املنخفضة

ويف النموذج األخري  .الدميقراطي، واالرستقراطيابالستبدادي مث املشارك، فة تبدأ ليكرت أن هناك أربعة مناذج للقياد
تكون الثقة بني القائد ومرؤوسيه معدومة، وال يوجد تفويض، وتقوم العالقة املتبادلة على اخلوف، ومن هنا على 

املشاركة، بل جيب تبين ب استخدام األساليب الرامية إىل التخلف والبعد عن إلدارة حماولة فهم هذا النظام لتجنا
 األسلوب الذي يسمح بقدر كبري من املشاركة يف عمليات اختاذ القرار.

يهدف هذا األسلوب إىل مساعدة األفراد على فهم حقيقة قيمهم ودوافعهم  أسلوب تدريب احلساسية: -3
رغوب فيها، ويرتاوح امللوكية غري ومن مث العمل على تنمية مهاراهتم وتوجيه النقد البناء لبعض األمناط الس ،واجتاهاهتم

                                                           
، جملة جامعة النجاح "اإلدارية لدى رؤساء االحتادات الرايضية األردنية: تطبيقات لنظرية ليكرت الرابعية طاألمنا"_ سهى عيسى وبسام مسمار وابتهال اخلوالدة، 1

 .28.ص، 8008(، العلوم االنسانية، جامعة النجاح، األردن، 0) 82لألحباث، اجمللد 
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هتم هبدف تعديل األمناط فردا يرتك هلم عملية إدارة النقاش لتفهم مشاعر اآلخرين واجتاها 02-2عدد املشاركني من 
ويعترب هذا األسلوب أحد أدوات التطوير الفعالة يف تنمية العالقات اإلنسانية بني أعضاء اجملموعة داخل  السلوكية.
 املنظمة.

ربات تزويدهم خبيعمل هذا األسلوب على تنمية وتغيري ثقافة وقيم األعضاء املشاركني عن طريق  بناء الفريق: -4
علمية ونظرية بشكل ينعكس اجيابيا على سلوكهم وتعاملهم أثناء العمل، ومن هذا األسلوب يالحظ أن أهم حافز 

 ى تعزيز االجتاهات السلوكية االجيابية. مما يعمل عل ،للفرد يف جمال عمله هو انتماؤه إىل مجاعة العمل
وذلك هبدف  ،يعتمد هذا األسلوب على تطبيق املنهجية العلمية ابستخدام البياانت أسلوب البحث املوجه: -5

التعلم والتطوير والتغيري، فهذا األسلوب يعتمد على دراسة العالقة بني املتغريات التنظيمية وحماولة إعطاء تفسريات 
 احللول املناسبة. دبيعة هذه العالقات بشكل يساعد اإلدارة على اجياعلمية حول ط

 : خطوات تطوير األداء التنظيميرابعالفرع ال
عدم تبين أي  سة واجملتمع الذي تنشط فيه، كذلكاملؤسجيب أن حنلل طبيعة  ،من أجل إحداث التغيري والتطوير   

 1املراحل التالية:البد اعتماد  ،النموذج اخلاص بعملية التطويرلذا لوضع منوذج دون التعرف على النظام اإلداري. 
 أي دراسة كال من: دراسة قوى التغيري: -0
 ية وهي العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والنفسية؛جالقوى البيئية العامة اخلار  -
 السلوك التنظيمي. القوى الداخلية املؤثرة يف بيئة العمل كالعوامل التنظيمية أو اإلجراءات أو -
وهي أن تتعرف اإلدارة على طبيعة املشكلة، اليت تواجه املنظمة واليت  دراسة املشكلة اليت تواجه اإلدارة العليا: -2

 حتتاج إىل تغيري وتطوير وجيب أن حتدد درجة أمهيتها وحل هذه املشكلة يستدعي، إحداث تطوير يف البيئة التنظيمية.
يف ظل تدفق املعلومات، يتزايد اإلحساس حبتمية التغيري والتطوير ويلي ذلك القيام بدمج  تشخيص املشكلة: -3

هذه املعلومات لتحديد مدى احلاجة للتغيري، وابلتايل البد من اإلجابة على األسئلة التالية: ماهي املشكالت احلالية 
نظمة؟ ماهو التوقيت املناسب إلدخال التغيري القائمة يف املنظمة؟ ماهي العناصر اليت جيب تغيريها وتطويرها يف امل

 والتطوير يف املنظمة؟ ماهي النتائج املتوقعة بعد إحداث التغيري أو التطوير يف املنظمة؟
تساعد هذه اخلطوة على التوصل إىل إجابة لألسئلة التالية: هل تتمثل  حتديد أهداف تطوير األداء التنظيمي: -4

 إنتاج بغض النظر عن التكلفة؟ هل يتمثل هدف املنظمة يف إسعاد العاملني. أهداف املنظمة يف حتقيق أكرب

                                                           
حنو منوذج مقرتح لتطوير األداء التنظيمي يف مؤسسات التعليم العايل من وجهة نظر املتخصصني يف اإلدارة جبامعيت أم القرى _ عبد هللا بن جابر أمحد الشنربي، 1

 .02-02.هـ، ص0181ماجستري، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،  مذكرة، وامللك عبد العزيز
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إن عملية التطوير التنظيمي تتطلب نوعا من التدخل من جهة أخرى، وهناك  حتديد مسئولية إدارة التطوير: -5
هة اليت تتوىل مسئولية إمجاع إىل أن أحد العوامل املتحكمة يف جناح عملية التطوير التنظيمي يتمثل يف العالقة بني اجل

 التطوير والقائمني إبدارة املنظمة.
لكي يتم التطوير بشكل انجح البد من الرتكيز على اختيار األساليب اليت سوف اختيار أسلوب التنفيذ:  -1

 تستخدم إلحداث التغيري. ويتطلب ذلك أن يتم اختيار األسلوب يف ضوء:
 األهداف املراد حتقيقها، -
 ،السائدة يف املنظماتالظروف  -
 البعد عن التحيز يف اختيار األسلوب ألن بعض املديرين قد يتحيز ألسلوب معني ويعارض استخدام أسلوب آخر. -

 : مدخل إدارة الجودة الشاملة وتطوير األداء التنظيميانيالمطلب الث
وذلك راجع لألمهية اليت حتتلها واليت  ،تشكل إدارة اجلودة الشاملة احملور األساسي يف تطوير األداء التنظيمي   

 فرضتها يف وقتنا احلايل، سنتعرض يف هذا املطلب لتعريف إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف تطوير األداء التنظيمي.

 الفرع األول: تعريف إدارة الجودة الشاملة
لقد انتقل اهتمام الباحثني االقتصاديني إىل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وهذا نتيجة للمنافسة الشديدة والعاملية،    

 باحثنيالفضل يف إضافة فكرة الشمولية ملفهوم اجلودة لل ديعو تشمل كافة الوظائف ومهام املؤسسة. ونظرا لكوهنا 
إىل الكلمة الالتينية  Qualityجوزيف جوران. يرجع مفهوم اجلودة األمريكيون والياابنيون مثل: فيليب كروسيب و 

Qualitas  واليت تعين طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء، حيث عرفتها اجلمعية الفرنسية للتقنينيAfnor  ضمن
على  على أهنا: "قدرة جمموعة من اخلصائص واملميزات اجلوهرية 5000طبعة  6000املواصفات القياسية الدولية اإليزو 

، وتعرف أيضا أهنا: "جمموعة اجلوانب واخلصائص احملددة 1إرضاء املتطلبات املعلنة أو الضمنية جملموعة من العمالء"
 . 2من طرف الزابئن، واليت تشبع حاجاته مقابل سعر معطى"

بكل مستوايت  انتقل مفهوم اجلودة إىل االهتمام بكل كبرية وصغرية، بل مشلت مصاحل ووظائف املؤسسة واالهتمام   
وصل وتوسع االهتمام ابجلودة لقد كذلك بكل مكوانت املنتج من حيث السعر والنوعية واملدة. و اهليكل التنظيمي، 

                                                           
1
_ Daniel duret et Maurice Pillet, Qualité en production de ISO 9000 à six sigma, 2ème édition, édition 

d’organisation, Paris, 2002, p.21. 
2
_ Guy laudoyer, La certification iso 9000, 3ème édition, édition d’organisation, Paris, 2000, p.50. 
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إىل أن مشل كل األعوان االقتصاديني الذين يتعاملون مع ومن خالل املؤسسة، والذين ميكن تصنيفهم إىل زابئن 
 . 1عاملني( زابئن حكوميني )النقاابت والدولة(جتاريني )زابئن ممونني( وزابئن اجتماعيني )

من خالل ما سبق، فإن التوصل إلعطاء مفهوم حول إدارة اجلودة الشاملة كان من خالل مسامهة العديد من    
الباحثني وأراء املفكرين الياابنيون واألمريكيون، واالهتمام بعلم إدارة اجلودة الشاملة شأهنا شأن العلوم األخرى، 

 إبراز خمتلف املفاهيم املتعلقة هبذا املصطلح واملقدمة من ابحثني وعلماء: سنحاول
ني واملكائن واألجهزة واملعلومات من ني األنشطة املختلفة لكل من العامل"عملية التنسيق ب يعرفها فيجنبوم أبهنا: -

األعمال ابالعتماد على اجلهود أجل حتقيق أهداف املنظمة"، بينما يعرفها جابلونسكي أبهنا: "شكل تعاوين إلجناز 
  2املشرتكة بني اإلدارة والعاملني هبدف حتسني اجلودة وزايدة اإلنتاجية وبشكل مستمر".

"تعزيز الطرق التقليدية ملمارسة خمتلف األعمال التجارية، بل هي تقنية  تعرف إدارة اجلودة الشاملة على أهنا: -
يف السوق، ومواكبة املنافسة العاملية، من خالل تغيري كافة اإلجراءات املؤسسات من أجل ضمان بقائها  اتعتمد عليه

 التقليدية وحتويل ثقافتها وأعماهلا حنو ما يعرف إبدارة اجلودة الشاملة. تتكون هذه األخرية من:
- Total أي الكل؛ 
- Quality أي اجلودة والتميز للمنتج أو اخلدمة املقدمة؛ 
- Management 3الفن والفعل وطريقة التعامل. أي اإلدارة وهي 
"التطوير واحملافظة على إمكانيات املنظمة من أجل حتسني اجلودة وبشكل  عرفت إدارة اجلودة الشاملة على أهنا: -

مستمر واإليفاء مبتطلبات املستفيد وجتاوزها، وكذلك البحث عن اجلودة وتطبيقها يف أي مظهر من مظاهر العمل 
 .4احتياجات املستفيد وانتهاء مبعرفة مدى رضا املستفيد عن اخلدمات أو املنتجات املقدمة"بدءا من التعرف على 

من خالل ما سبق، من جممل التعاريف املذكورة، ميكن القول أن إدارة اجلودة الشاملة ال تقتصر على مواصفات    
 تستحوذ داخلية، وإشراك كافة املوارد اليتلاملنتج أو اخلدمة املقدمة، بل تتعدى ذلك لتشمل كافة العمليات واألنشطة ا

عليها املؤسسة من موارد مالية، بشرية، ومادية، وهذا من أجل حتقيق رغبات املستهلكني وحتقيق ميزة تنافسية 

                                                           
 الطاهر.د جامعة املؤسسة، أداء وتنمية اجلودة إدارة وطين: ملتقى ،"اجلزائرية املؤسسة يف تسيريها وشروط الشاملة اجلودة إدارة شروط "وآخرون، يوسف _ صوار1

 .07.ص ،8000ديسمرب 01-07سعيدة،  موالي،
 .20.، ص8002، الطبعة األوىل، اإلصدار الثاين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 8000: 2000_ قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات اآليزو 2

3
_ Dale H. Besterfield & others, Total Quality Mnagement (Revised Edition), Pearson Education, India, 2011, 

P01. 
الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع،  دارة اجلودة الشاملة يف اخلدمات املصرفية،_ حممود حسني الوادي وعبد هللا ابراهيم نزال وحسني دمحم مسحان، إ4

 .80، ص8000عمان، 
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اجلدول املوايل يربز لنا خمتلف أراء الباحثني واملفكرين ورؤيتهم حول عناصر  إن للمؤسسة يف البيئة اليت تنشط فيها.
 جلودة الشاملة:إدارة ا

 (: "إسهامات الباحثني ألهم عناصر إدارة اجلودة الشاملة"5اجلدول رقم )

 رؤيته حول عناصر إدارة اجلودة الشاملة أهم مسامهاته اسم العامل
 وهم: 0220الرواد األمريكيون الذين نقلوا اجلودة إىل الياابن يف عام  أوال:

 إدوارد دميانج
W. Edward 

Deming 

 املنتج ابلضبط اإلحصائي؛ ربط جودة -
 عجلة دميينج؛ -
 عملية التحسني املستمر.  -

 دعم عملية التحسني املستمر؛ -
 طرد اخلوف من خميلة املوظفني؛  -
 البعد عن الشعارات؛  -
 تطبيق املنهج اإلحصائي؛  -
 حتسني العالقات الداخلية.  -

 جوزيف جوران
Joseph Juran 

 التخطيط للجودة؛ -
 رغبات العمالء؛ -
 جوران )ختطيط، مراقبة، حتسني(ثالثية  -

 التخطيط للجودة؛ -
 حتسني اجلودة؛ -
كل فرد مسئول عن اجلودة، وال  -

تقتصر عملية حتقيق اجلودة على 
 جملس اجلودة فقط.

 رواد الياابن وهم: اثنيا:

 كاروا ايشيكاو
Karou Ishikawa 

 فلسفة كايزن؛ -
 دوائر مراقبة اجلودة؛ -
 استخدام األدوات اإلحصائية. -

 الرتكيز على الوحدات الذاتية؛ -
استخدام األدوات اإلحصائية  -

 السبع.

 موجة األوروبيني اجلدد وهم: اثلثا:

 فيليب كروسيب
Philip Crospy 

 العيوب الصفرية )منع األخطاء(؛ -
 اجلودة تتحقق جماان؛ -
 التحسني املستمر جلودة املؤسسة. -

االهتمام بسياسة منع وقوع  -
 ؛Zero Defectاألخطاء 

الرتكيز على عميلة التحسني املستمر  -
 للمؤسسة.

ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية مذكرة ، أثر تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة على أداء املؤسسات األهلية األجنبية العاملة يف قطاع غزة رشاد حممود بدر، املصدر:
 .72.، ص8002التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 ر إدارة الجودة الشاملة في تطوير األداء التنظيميالفرع الثاني: دو 
إن قياس األداء بشكل عام واألداء التنظيمي بشكل خاص جزأ ال يتجزأ من العملية اإلدارية، وعادة تتوىل هذه    

مار. وعادة العملية مثال احملاسبني اإلداريني من خالل استخدام امليزانية ومراقبة تطوير املؤشرات املالية مثل عائد االستث
هذا ال ينطبق مع إعدادات إدارة اجلودة الشاملة، وقد أبرز العديد من املؤلفني دورا هاما يف ضمان أن إدارة اجلودة 
الشاملة تؤدي إىل حتسينات مستدامة فيما خيص حتقيق الرحبية. تستخدم إدارة اجلودة الشاملة لتقييم فعالية املديرين يف 

جلودة، واالهتمام جبودة املنتجات واخلدمات النهائية. وقد تطورت إدارة اجلودة الشاملة  إدارة تطوير وتنفيذ برامج ا
كفلسفة لتؤكد على ضرورة تزويد العمالء مبستوى عال من الكفاءة، وتقليل استهالك املوارد بشكل مستمر. ويعترب 

 1منهج النظم ابملنظمة.ر الزاوية يف ممارسات إدارة اجلودة الشاملة وأساس وضع جنظام إدارة األداء ح
هناك العديد من الدراسات اليت تصف العالقة ما بني إدارة اجلودة الشاملة واألداء التنظيمي، كون العديد من    

الصناعات التحويلية تتأثر إبدارة اجلودة الشاملة. من بني الدراسات اليت اهتمت ابلعالقة بني إدارة اجلودة الشاملة 
أثر إجيايب لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة اخلمس: الرتكيز على  واألداء التنظيمي، تلك اليت ركزت على أن هناك

العميل، التحسني املستمر، االلتزام ابإلدارة العليا، إشراك املوظفني، ابتكار منتجات هلا أتثري إجيايب على جودة 
 2املنتجات على األداء التنظيمي.

نه يتم الرتكيز أكثر لتنظيمي من خالل عدة أبعاد، إال أداء اتساهم إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق أهداف تطوير األ   
املوظفني. ويتمثل دور إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير األداء  –العمالء  –على ثالث حماور أساسية وهي: املالكني 

 التنظيمي من خالل:
أو اخلدمة املقدمة من املؤسسة،  ميثل العميل العنصر األساسي يف احلكم على جودة املنتج الرتكيز على العميل: -6

لذلك يتطلب فهم احتياجات العميل، واحلفاظ على سرعة متطلبات األسواق املتغرية. جيب أن ترتبط احتياجات 
وتصميم املنتج وحتسني العملية. تقوم بعض الشركات اليت يقودها  االسرتاتيجيالعميل ارتباطا وثيقا أبنشطة التخطيط 

اليت تؤدي إىل إرضائه، حيث تبحث الشركة من خالل تقرهبا من عمالئها على ما يريده العميل بقياس العوامل 
عنها. إن هذا  جات اليت ال يستطيع العميل أن يعربالعميل وعن كيفية وطريقة استخدامه للمنتج، وتتوقع االحتيا

 .3قدرهتا التنافسيةالعنصر اهلام للجودة الشاملة يؤدي إىل زايدة احلصة السوقية للمؤسسة كما يزيد من 
                                                           

1
 _ Davood Gharakhani & others, "Total Quality Management and Organizational Performance", American 

Journal of Industrial Engineering, Vol.1, No. 3, Science and Education Publishing, 2013, P.48. 
2
_ Rula Ali Al-Damen, "The impact of Total Quality Management on organizational performance –Case of 

jordan Oil Petroleum Company-", International Journal of Business and Social Science, Vol.8, No.1, Center for 

Promoting Ideas, USA, January 2017, P.196. 
املريخ للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة العربية، دار ، االسرتاتيجية-التنظيم-اجلودة الشاملة: اإلدارة_ جيمس إيفن وجيمس دلني، تعريب: سرور علي ابراهيم، 3

 .10.، ص8002
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يرجع أصل مصطلح التحسني املستمر إىل الياابن، ومعناها إحداث تغيريات ألفضل، وقد مت  التحسني املستمر: -2
يف كتابه "الكايزن مفتاح جناح املنظمات  3619سنة  MASSAKI IMAIاعتماد هذا املفهوم من طرف الياابين 

"فلسفة تسعى إىل حتسني كل العوامل املتعلقة ابلعمليات واألنشطة اليت  . يعرف التحسني املستمر على أنه:1الياابنية"
حتول املدخالت إىل خمرجات على أساس مستمر يطلق عليه التحسني املستمر وتشمل هذه العملية على املعدات، 

صالح للحاالت الطرق، اخلدمات، واألفراد، وهذا يستدعي إىل تغيري النظرة التقليدية اليت كانت تقصد الصيانة واإل
اليت يصل فيها البعض إىل التعطل والتوقف إىل ضرورة إجراء التحسني والصيانة بشكل دوري ومستمر قبل الوصول 

. ويستند التحسني إىل النزوع الدائم حنو األفضل، ويعد التحسني توءما يسري ابلتوازي مع 2إىل حاالت التوقف"
حيد يف احلياة، لذا ميكن النظر للتحسني كمرحلة ال هناية معلومة هلا متطلبات االستجابة للتغيري لكونه الثابت الو 

ابلنسبة للمنظمات اليت تسعى للتنافس والرتبع على عرش السوق، غري أن النظرة للتحسني تتباين يف ضوء فلسفة 
فاجئ يف املعرفة . يشري مصطلح التحسني املستمر إىل التحسني التدرجيي والتحني امل3وتطبيقات ومناذج اإلدارة عموما

أو التقنية، حبيث تصبح جزءا ال يتجزأ من األسلوب الذي تعمل املنظمة ضمن إطاره. إن هدف التحسني املستمر 
هو إدخال التحسينات الالزمة واملستمرة على عمليات تقدمي اخلدمة يف ضوء البياانت املتجددة وتغيري حاجات 

 .4العمالء واحتياجات األسواق واجملتمع
ولذا فإن التزام اإلدارة العليا  االسرتاتيجية،إن القرارات املتعلقة ابجلودة تعترب من القرارات  لتزام ابإلدارة العليا:اال -3

يف دعمها وتطويرها وتنشيط حركة القائمني عليها يعد من املهام األساسية اليت تؤدي إىل جناحها، ويتمثل التزام اإلدارة 
واضحة املعامل للمنظمة وأهدافها وكذلك تعزيز وتطوير إمكانيات  اسرتاتيجيةوتوفري رؤية  العليا يف تعزيز ثقافة اجلودة

. ويتوقف جناح إدارة اجلودة الشاملة وتطبيق منهجها على مدى قناعة وإميان اإلدارة العليا 5العاملني لتحسني أدائهم
 جودة السلع واخلدمات إلجياد مركز يف املنظمة بفوائدها وضرورهتا، وذلك من أجل حتقيق التحسني املستمر يف

 .6تنافسي جيد للمنظمة يف السوق

                                                           
 .20.، ص0222دار عريب للطباعة والنشر، القاهرة،  ،9999إدارة اجلودة الشاملة ومنظمات التأهيل لإليزو _ علي السلمي، 1
 .877.، ص8008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة اجلود الكلية_ سونيا دمحم البكري، 2
تقنيات التحسني املستمر واألداء املنظمي: أتطري مفاهيمي ومؤشرات قابلة للتطبيق يف املنظمات "د الرواري وعلي منصور دمحم بن سفاح، _ نزار عبد اجملي3

 .02.، ص8002، جامعة عدن، اجلمهورية اليمنية، يونيو 00، جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، العدد:"الصناعية
جملة ، "-دراسة تطبيقية على املصارف العاملة يف األردن–تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة وأثرها يف اإلبداع التكنولوجي "_ قاسم ابراهيم الشعار وفايز مجعه النجار، 4

 .102.، ص8002، اجلامعة األردنية، 08، العدد: 18دراسات العلوم االدارية، اجمللد 
  .008.، ص8000املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، دار0، طجلودة الشاملةإدارة ا_ خضري كاظم محود، 5
جملة العلوم  ،"-دراسة تطبيقية على شركات األمسدة األردنية–أثر إدارة اجلودة الشاملة على القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية "_ زاهر لفا عافت النويران، 6

 .080.، ص8002امعة املسيلة، ج، 02رية، العدد:  والعلوم التجااالقتصادية والتسيري
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ابعتبار املورد البشري من أهم العناصر اليت تضمن استمرار جناح اجلودة الشاملة، األمر الذي  إشراك املوظفني: -4
خلاصة بدءا من يستجوب أن يكون حمل عناية واهتمام، ويتم ذلك من خالل التسيري الفعال له يف مجيع النواحي ا

وضع نظام االختيار والتعيني وشغل الوظائف، وتقييم األداء وبرامج التدريب، وأسلوب التحفيز املستمر، بناء فرق 
. تركز 1العمل انتهاء ابملشاركة والتعاون والتمكني، واليت تعترب من أهم الوسائل لكسب ثقة ووالء الفرد داخل املؤسسة

ركة العاملني وحتفيزهم، وذلك كي تدفع العاملني لتقدمي ما لديهم من اقرتاحات وأفكار إدارة اجلودة الشاملة على مشا
بناءة، والتغلب على مقاومة التغيري لدى األفراد وإاثرة القدرة اإلبداعية لديهم الكتشاف املشكالت قبل حدوثها، 

امهة يف حتسني اجلودة عن طريق متكينهم من وإجياد احللول املناسبة والفعالة هلا، والبد من حتفيزهم وتشجيعهم على املس
إجراء التغيريات املناسبة، واختاذ القرارات الالزمة إلعطائهم الفرصة لإلبداع وابتكار طرق وأساليب عمل حديثة انبعة 
من جتربتهم وخربهتم يف جماالت عملهم، وذلك ألن تسخري معارف وخربات العاملني ميكن أن تقود إىل أداء تنظيمي 

 .2، مثل حتسني اإلنتاجية وجودة اخلدمات املقدمةأفضل
يشري ابتكار املنتج إىل التغيريات احلاصلة يف املنتجات املقدمة إىل الزابئن عن طريق تقدمي سلع  ابتكار املنتجات: -5

ما ، ويتضمن هذا إدخال حتسينات كبريه إوخدمات جيدة أو حتسني خلصائص املنتج أو حتسني الغرض من استخدامه
يف املواصفات الفنية للمنتج أو املواد الداخلة يف تصنيع املنتج، وميكن تصنيف ابتكار املنتج إىل ابتكار جذري وابتكار 
تدرجيي، فاالبتكار املنتج اجلذري عبارة عن تقدمي منتجات ختتلف بشكل جوهري عن املنتجات احلالية اليت يتم 

نتج التدرجيي يشري إىل تعديل أو حتسني املنتج ملواكبة التغيري يف تسويقها من قبل املنظمة، يف حني أن ابتكار امل
 .3متطلبات الزابئن

 وتطوير األداء التنظيمي  اإلدارية  : مدخل الهندسةثالثالمطلب ال
ور املؤسسة مرتبط ومرهون مبدى إتباعها ملقومات الفكر اإلداري املعاصر، وقد ترتب على هذا طإن جناح وت   

العديد من االجتاهات واملداخل املعاصرة يف االجتاه اإلداري احلديث، ومن أبرز هذه املداخل: إعادة األساس ظهور 
العملية اإلنتاجية  ىل تطوير األداء بشكل عام وحتسنياهلندسة أو إعادة اهلندرة اإلدارية، حيث هتدف هذه األخرية إ
 نظيمي على وجه اخلصوص.  ابملؤسسة، كما تعتمد عليها املؤسسات هبدف تطوير أدائها الت

 
                                                           

 .00.، ص0222، دار الكتب، القاهرة، املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية_ زين الدين عبد الفتاح، 1
 .222، صرجع سابقم_ زكي أبو زايدة، 2
، 10دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد: جملة  ،"-دراسة تطبيقية على املنظمات الصناعية األردنية–االبتكار أثر تطبيقات إدارة اجلودة يف "_ اسحق حممود الشعار، 3

 .882.، ص8001، اجلامعة األردنية، 8العدد: 
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    الهندرة(ة اإلدارية )سالفرع األول: تعريف الهند
قد تبدو كلمة اهلندرة غريبة على أمساع الكثري منا وال غرابة يف ذلك فهي كلمة عربية جديدة مركبة من كلميت:    

، وقد ظهرت اهلندرة يف بداية Business Reengineeringهندسة وإدارة، وهي متثل الرتمجة العربية لكلميت: 
، عندما أطلق الكاتبان األمريكيان مايكل هامر وجيمس شاميب اهلندرة كعنوان 3665التسعينات وابلتحديد يف عام 

لكتاهبما الشهري "هندرة املنظمات" ومنذ ذلك احلني أحدثت اهلندرة ثورة حقيقية يف عامل اإلدارة احلديث مبا حتمله من 
ة ودعوة صرحية إىل إعادة النظر وبشكل جذري يف كافة األنشطة واإلجراءات واإلسرتاتيجيات اليت أفكار غري تقليدي

  .1قامت عليها الكثري من املنظمات والشركات العاملة يف عاملنا اليوم
"إعادة التفكري األساسي وإعادة التصميم اجلذري لكافة العمليات التجارية  على أهنا:  Camp (1989)عرفها  -

واإلنتاجية وكل عملية لتحقيق حتسينات ديناميكية ومعاصرة لألداء، كالتكاليف، واجلودة، واخلدمات، وأيضا السرعة 
 .2والدقة"

ندسة اإلدارية على أهنا التقنية اليت تركز على تعرف عملية إعادة اهلندرة أو اهل" ( على أهنا:1991) Carrعرفها  -
نشر التغيري يف املنظمة، وتسهيل وحتسني خمتلف العمليات التجارية واإلنتاجية األساسية ابملنظمة، واليت تعترب األساس 

 .3خللق ميزة تنافسية هلا"
"إن  ( تعريف إلعادة اهلندسة أو اهلندرة اإلدارية أهنا:1999) Attaran and Woodكما قدم كال من  -

يف األداء  والتطوير عملية التحسني إىلاملوضوع العام لعملية إعادة اهلندسة اإلدارية للعمليات هو أن تسعى املؤسسات 
فإنه ميكن مالحظة اشتماله على أربعة عناصر  ،لتبسيط التعريف أكثر. 4"سريعة وكبريةوحتقيق مكاسب  التنظيمي
شاكل العمل إعادة التصميم بصورة جذرية: فاهلندرة تسعى إىل حلول جذرية مل ،إعادة التفكري بصورة أساسية أساسية:

 ال حلول سطحية مؤقتة.
 
 
 

                                                           
 .70-82.ص ،8000، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0الطبعة  ،-اهلندرة–اهليكل التنظيمي للمنظمة _ زاهر عبد الرحيم عاطف، 1

2
_ Jim Browne & David O’Sullivan, Re-engineering the Enterprise: Proceedings of the IFIP TC5/WG5.7 

Working Conference on Re-engineering the Enterprise, Galway, Ireland, 1995, First Edition, Springer Science 

and Business Media Dordrecht, UK, 1995, P.176. 
3
_ R. Radhakrishnan & S. Balasubramanian, Business Process Reengineering –Text and Cases-, Second Printing, 

Published by PHI Learning Private Limited, Ne Delhi, 2010, P.10. 
4
_ Graham R. Sturdy, Business Process Reengineering: Strategies for Occupational Health and Safety, 

Cambridge Scholars Publishing, UK, 2010, P.02. 
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 1يف النقاط التالية:يظهر االختالف والتشابه بني كال من اهلندرة اإلدارية )اهلندسة( وإدارة اجلودة الشاملة   
 تتمثل يف: أوجه االختالف: -0
إدارة اجلودة الشاملة تعين التغيري التدرجيي وحتسني ماهو قائم، أما اهلندرة فهي تغيري جذري من خالل البدء من  -

 الصفر؛
يتطلب تطبيقها املتابعة يف إدارة اجلودة الشاملة ال حاجة إىل الرقابة اإلدارية الدائمة واملستمرة بينما يف اهلندرة  -

 والرقابة اإلدارية اليومية.
 تشمل مايلي: أوجه التشابه: -8
 كل منهما يركز على العمليات؛ -
 كل منهما يتطلب تغيريا تنظيميا وتغيريا يف سلوك املوظفني؛ -
 كل منهما يتطلب االستثمار يف الوقت من خالل النظرة املستقبلية؛ -
 اء مبقاييس موضوعية.كل منهما يتطلب قياس األد -

 (درةة اإلدارية )الهنسالفرع الثاني: عناصر الهند
 2اإلدارية أربعة عناصر أساسية: تشمل عملية اهلندسة   
جيب طرح أسئلة أساسية عن املنظمة وكيفية إدارهتا وتشغيلها مثل ملاذا نقوم هبذا  إعادة التفكري يف األساسيات: -6

العمل؟ وملاذا نقوم به هبذه الكيفية؟ وطرح هذه األسئلة تنبه املسئولني عن إدارة املنظمة إىل إعادة النظر يف األسس 
ب بريوقراطية خاطئة وعفا عليها الزمن وال اليت حتدد أساليب العمل املتبعة، وقد ثبت يف كثري من األحيان أهنا أسالي

 ثة.يدع املتغريات الدولية احلتتالءم م
تتميز اهلندرة اإلدارية )اهلندسة( ابلرتكيز على العمليات وليس على اإلدارات أو  التوجه حنو العمليات الرئيسية: -2

املتعلقة ابلعمل ابتداء من طلب املهام فقط، ألن العمليات أمشل وأكرب وتغطي سلسلة من األنشطة واإلجراءات 
العميل وانتهاء بتقدمي اخلدمة املطلوبة مرورا بكافة األقسام واإلدارات ذات العالقة مبا حيقق الصورة الكبرية والشاملة 

 ألعمال املنظمات.
 تعين التغيري اجلذري وليس السطحي أو الظاهري للوضع القائم أي تعين التجديد إعادة التصميم اجلذري: -3

 واالبتكار وليس حتسني وتعديل ما هو قام من أساليب العمل.
                                                           

 .12.رجع سابق، صم_ زاهر عبد الرحيم عاطف، 1
، دار الفكر العريب 0الطبعة  ،-اإلدارة ابألهداف، إدارة اجلودة الشاملة اهلندسة اإلدارية،–االجتاهات املعاصرة يف التطوير التنظيمي ابملدارس _أمحد ابراهيم أمحد، 2

 .072.، ص8000للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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هتدف اهلندرة اإلدارية )اهلندسة( إىل حتقيق طفرات هائلة وفائقة يف معدالت األداء،  نتائج حتسني هائلة: -4
يث وتستخدم اهلندسة اإلدارية عند احلاجة إىل إحداث تغيريات كلية وجذرية يف أساليب العمل ومستوايت األداء ح

وإمنا تتطلب التغيري الكلي واجلذري ونسف القوالب القدمية متاما واستبداهلا  ،إهنا ال تنظر إىل التحسينات البسيطة
ابجلديد املبتكر. فاهلندرة اإلدارية )اهلندسة( تشبه اإلزالة الكاملة وإعادة البناء اليت فيها يتم إزالة ما هو قائم من جذوره 

ة أحدث والبناء خبامات جديدة أفضل وبصورة عصرية حتقق اجلودة وحتوز رضا األفراد وإعادة التصميم بصورة جذري
 وترضي طموحاهتم. 

 الشكل املوايل يربز منظومة عناصر اهلندرة اإلدارية )اهلندسة(:   
 (: "عناصر اهلندرة اإلدارية"9الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

، دار الفكر 0الطبعة  ،-اجلودة الشاملةاإلدارة ابألهداف، إدارة  اهلندسة اإلدارية،–االجتاهات املعاصرة يف التطوير التنظيمي ابملدارس أمحد ابراهيم أمحد،  املصدر:
 .072.، ص8000العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

 

 

 

إعادة التفكري يف أساسيات إدارة 
 وتشغيل األنظمة

 على العمليات الرئيسيةالرتكيز 

إعادة التصميم اجلذري للوضع 
 القائم يف املنظمة

نتائج حتسني هائلة يف مستوايت 
 ومعدالت األداء
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 تطوير األداء التنظيميل إدارة الهندرة )الهندسة( اإلدارية  فوائد تطبيقالفرع الثالث: 
حيقق تطبيق أسلوب اهلندرة الكثري من الفوائد واليت تعود على املنظمات بكفاءة وفعالية عالية وبشكل حيافظ على    

 ومن خالل التغريات اليت حيدثها تطبيق األسلوب يف  .يف مواجهة التحدايت اجلديدة بقاء واستمرار املنظمات اإلدارية
 1إلجيابية ومدى أتثريها على األداء التنظيمي:ميكن استخالص العديد من الفوائد ا ،بيئة العمل

ملتخصصة يف وظيفة واحدة، جتميع العمال ذات التخصصات الواحدة واملتخصصة بتقدمي ادمج الوظائف  -0
خدمات وسلع معينة يف مكان واحد بشكل يؤدي إىل توفري الوقت املستغرق يف تقدمي األعمال، وتوفري الوقت 

 الغموض يف تقدمي األعمال وتتحول هذه الوحدات إىل فرق العمليات.والتكاليف للجمهور، وجتنب 
تتحول الوظائف من مهام بسيطة إىل أعمال مركبة، الرتكيز يكون على فرق العمل املتخصصة إلجناز املهام يف  -8

لتايل يؤدي األماكن احملددة بسهولة ووضوح اإلجراءات، فاملسؤولية هنا تكون مشرتكة بني األعضاء وليست فردية واب
 إىل تعاون األفراد وتضفر اجلمهور وتنمية روح اجلماعة.

لعاملني، من حيث استقاللية األفراد يف أداء املهام، حيث يتطلب موظفني قادرين اإحداث تغيريات ذهنية يف أداء  -7
كلف فرق العمل على أتسيس القواعد والتعليمات أبنفسهم أي قادرين على اإلبداع واملبادرة، حبيث أن اإلدارة ت

 مبسؤولية تنفيذ عملية كاملة، وتفوض الصالحيات الالزمة الختاذ القرارات اليت حيتاجون إليها لتنفيذ ذلك العمل.
التشجيع على التعليم، حيث يساعد التعليم على إجياد املوظفني القادرين على اكتشاف متطلبات العمل أبنفسهم  -1

على زايدة قدرهتم على خلق جماالت العمل املناسبة هلم، واالستعداد املستمر  العاملني، والعمل وترسيخها يف أذهان
لتنفيذها وفقا ملتطلبات العمل، بدال من التدريب يف املنظمات التقليدية اليت تركز على تدريب املوظفني للقيام 

 بوظائف معينة.
تقييم أداء العاملني ومكافآهتم يكون بناء على حتول الرتكيز يف معايري األداء واملكافآت من األنشطة إىل النتاج،  -2

أساس النتائج النهائية وبشكل مجاعي ال على أساس الوقت الذي يقضيه املوظف يف العمل أي يتم التعويض على 
 أساس أدائهم لألنشطة دون الرتكيز على النتائج.

                                                           
 _ ابالعتماد على:1
، جملة جامعة دمشق، "-دراسة حالة اجلامعة اإلسالمية–منوذج مقرتح إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحوسبتها يف مؤسسات التعليم العايل "إايد على الدجين،  -

 ؛770.، ص8007األول، جامعة دمشق، سوراي، ، العدد 82اجمللد 
 ؛822.موسى اللوزي، مرجع سابق، ص -
، -دراسة حالة–أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق لطالب ابجلامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطلبة أمحد عبد اجمليد دمحم أبو عمشة،  -

 .20.، ص8000التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية مذكرة
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التحول يف القيم الثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة، حيث تعمل اهلندرة على إحداث تغيري يف ثقافة املنظمة،  -2
وذلك من خالل ترسيخ يف أذهان األفراد العاملني أبن أهم ما يف التنظيم هو تقدمي خدمات ذات جودة عالية 

ر واجتاهات جديدة تؤدي كلها إىل الرتكيز على نوعية للعمالء، وليس الرؤساء حيث أنه يتم إدخال مفاهيم وأفكا
 خلدمة ورضا اجلمهور ابلدرجة األوىل.ا

التحول يف معايري الرتقية من األداء إىل املقدرة والتمييز، حيث تكون الرتقية يف اهلندرة بناء على قدرات املوظف  -2
 لوظيفي وليس مكافأة.ن الرتقيات تعترب تغريا يف الوضع ا، حيث أومتيزه وليس على أدائه

إلغاء املستوايت اإلدارية اهلرمية واالستعانة ابلتنظيم  على يتحول التنظيم من هرمي إىل أفقي، تعمل اهلندرة -2
 املنبسط، الذي يعمل على بقاء البناء التنظيمي اثبتا وأفقيا، ألن فرق العمل متارس أعماهلا حبرية واستقاللية كاملة.

ألول هو احيث أن األفراد التنفيذيني يقومون ابلعمل كقياديني وهدفهم  ،مراقبني إىل قيادينيمن  املسئولونحتول  -2
 الرتكيز على كيفية تصميم العمل واجنازه.

يتم تكوين فرق العمل فإهنا متارس صالحيات مستقلة وهذه يتحول املديرون من مشرفني إىل موجهني عندما  -00
فإن دور املدراء  ،ومن خالل هذا ملرونة والبساطة بدال من التعقيد.رية من ااالستقاللية تعطي العاملني درجة كب

 املشرفني يتحولون إىل أفراد يعملون على مساعدة العاملني وحتسس املشكالت التنظيمية والعمل على وضع حلول هلا. 
 املنتج النهائي لفرق العمل. اعتماد معايري تقييم األداء اجلماعي، ومن مث إعطاء التعويضات واحلوافز بناء على -00

 وتطوير األداء التنظيمي  اإلدارة باألهداف: مدخل  رابعالمطلب ال
من الطرق احلديثة لتطوير أداء املؤسسة بشكل عام، اإلدارة ابألهداف كوهنا تعد إحدى االسرتاتيجيات اإلدارية    

هداف املؤسسة لكل موظف يشتغل هبا ذلك تعريف أبالالفعالة تتيح لتوظيف كافة املوارد املتاحة كما تعمل على 
 لضمان األداء األفضل، مع التقييم الدوري.

 الفرع األول: تعريف اإلدارة باألهداف
يطلق الباحثون على اإلدارة ابألهداف تسميات عديدة، كاإلدارة ابألهداف واإلدارة ابألهداف واألولوايت،    

واإلدارة ابالتفاق، واإلدارة اباللتزام...اخل. ونظرا لذلك، فقد تعدد التعاريف بتعدد الكتب والباحثني واملنظرين 
لبعض منهم مل مييزها عن اإلدارة اليت نعرفها منذ أمد بعيد، واملمارسني، الذين اسرتعت تلك الفلسفة اهتمامهم، فا

الكثري من املفاهيم واالفرتاضات األساسية عن  على والبعض اآلخر عرف اإلدارة ابألهداف كأسلوب مميز حيتوي
يف السلوك اإلنساين، والدوافع، واالجتاهات لدى الفرد، فمن الصعوبة مبكان إجياد تعريف واحد، وهذا شيء طبيعي 

عرفه أبنه نظام حيث العلوم االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والسياسية. فمؤسس هذا املصطلح هو بيرت دراكر 
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يسمح إبقامة حالة من التوازن بني أهداف األفراد وطاقاهتم، واملسؤوليات اليت ميكن أن ميارسوها، وأهداف املؤسسة 
 ف خبصوص هذا املفهوم نعرض منها مايلي:قدم العديد من الباحثني تعاري .1وصاحلها العام

يس واملرؤوسني يف كافة املستوايت اإلدارية يف ئ"أسلوب إداري يشرتك فيه الر  :أهناتعرف اإلدارة ابهلداف على  -
املنشأة والشركة واملؤسسة يف حتديد األهداف اليت ينبغي على الوحدات اإلدارية اليت يعملون فيها حتقيقها، مث حتديد 

من  .2مسؤولية كل موظف على شكل نتائج متوقعة منه مطلوب حتقيقها، مث كتابة خطة واحدة لتحقيق تلك النتائج"
وحتمل كل فرد يف املنظمة  ،لعمليات اإلدارية بني املوظفنياجند أنه يركز على املشاركة يف كافة  ،خالل هذا التعريف

 حتقيق األهداف املسطرة وفق خطة حمكمة.
يقول جون مهبل الربيطاين يف حماضرة عن املبادئ األساسية لإلدارة ابألهداف أهنا نظام " على أهنا: تعرف أيضا -

نمو، ومع حاجة املدير لإلسهام الشركة لتحقيق أهدافها اخلاصة ابلرحبية والديناميكي حيث على الربط بني حاجة 
جند أنه يركز أكثر على  ،. من خالل هذا التعريف3يز"وير نفسه ذاتيا، إهنا منط إلدارة العمل حيوي املطالبة والتحفبتط

 الربط بني حتقيق الربح من جهة وحتقيق حاجات املديرين من جهة أخرى.
بسلطات اثبتة أو عالقات جامدة أو تقارير  نظام ديناميكي غري مرتبط" كما تعرف اإلدارة ابألهداف أهنا: -

. يسلط هذا التعريف الضوء على 4تقوم على التحسني املستمر"و نظم ومكافآت وترقيات تقليدية، ولوائح جامدة أ
 مبدأ التحسني املستمر لتحقيق األهداف مع وضع خطط وسياسات قابلة للتغيري وديناميكية.

يعمل على الربط بني املدير ديناميكي حديث إداري من خالل ما مت سرده، فإن اإلدارة ابألهداف نظام    
ملوظفني يف القرارات اإلدارية املتخذة، ووضع اهدفه إشراك كافة واملرؤوسني على كافة املستوايت اإلدارية ابملؤسسة، 

أهداف حمددة مع إعالم كافة العاملني هبا، ووضع خمتلف اخلطط والسياسات املمكنة لتحقيق تلك األهداف والنتائج 
 على خلق الرتابط بني حاجات الشركة وحاجات املديرين. املتوقعة. كما تقوم

 الفرع الثاني: خطوات تطبيق اإلدارة باألهداف لتطوير األداء التنظيمي
من الواضح أنه ال يوجد اختالف جوهري يف اخلطوات املتبعة لتطبيق اإلدارة ابألهداف، إال أن االختالف يكمن    

خبمس نقاط أساسية البد على املؤسسة أن  مت حتديداهلذه اخلطوات، حيث يف نظرة الباحثني واملفكرين وتقسيمهم 
تلتزم هبا لتحقق وحتسن وتطور من أدائها التنظيمي، أما البعض اآلخر فحددها يف سبع خطوات، وكل  تصنيف 

                                                           
 .22.، ص8000، الطبعة األوىل، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مفاهيم إدارية معاصرة_ أمحد دمحم الشياب وعنان دمحم أبو محور، 1
 .22.، ص8007والتوزيع، عمان، األردن، ، دار اليازوري للنشر -وظائف املنظمة–إدارة األعمال احلديثة _ أمحد يوسف دودين، 2
 .020.، ص8002، الطبعة األوىل، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، تنمية وإدارة املوارد البشرية_ طاهر الكاللدة، 3
، -السلطات واإلدارة–األكادميي يف املعيار الثاين درجة ممارسة اإلدارة ابألهداف جبامعة ام القرى ومدى حتقيقها ملتطلبات االعتماد _ هبة بنت محزة سعيد قطان، 4

 .08.، ص8001قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،  ماجستري، مذكرة
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يات بني وتقسيم وحتديد هلذه اخلطوات يتم وفق صياغة وحتديد األهداف العامة للمنظمة، وتوزيع السلطات واملسئول
  1الرؤساء واإلدارة العليا. وتتمثل تقسيمات الباحثني كمايلي:

 ختتلف خطوات تطبيق اإلدارة ابألهداف ابختالف الباحثني واجتاهاهتم، هناك من حددها على النحو التايل:
 حتديد جماالت األداء الرئيسية ومعايري قياسها بني املرؤوسني والرؤساء؛ -
 واملرؤوسني؛رؤوس املنبثقة عن جماالت األداء تلك يف اجتماعات بني املحتديد األهداف  -
 وضع خطط العمل وتنفيذها من قبل املرؤوسني؛ -
 واملرؤوسني؛ وسبني الرؤ  ابالشرتاكوضع عناصر الرقابة  -
 واملرؤوسني. وساستعرض مدى التقدم يف حتقيق األهداف من خالل لقاءات مشرتكة بني لرؤ  -

 الخامس: مدخل تكنولوجيا المعلومات لتطوير األداء التنظيميالمطلب  
متثل تكنولوجيا املعلومات القاعدة األساسية لتطبيق وترسيخ مفاهيم الثورة الرقمية على مستوى املؤسسات    

البد أن  لذلك ملا هلا من أمهية يف حتسني األداء وتطويره وحتقيق التميز. االقتصادية، وعلى مستوى الدولة واحلكومة،
 نتعرف أوال على مفهوم تكنولوجيا املعلومات ووظائفها، مث إبراز دورها يف تطوير األداء التنظيمي.

 الفرع األول: تعريف تكنولوجيا المعلومات
يتكون مصطلح تكنولوجيا املعلومات من شقني، األول يتمثل يف املعلومات، أما الثاين: تكنولوجيا. حيث يرجع    

شكل ما"، كما عرفت يف القاموس الفرنسي من  أي: "إعطاء" Informanio" علومات إىل الالتينيةأصول مصطلح امل
اخلاصة بعنصر ما أو جمموعة من العناصر املكونة  ا: "املعلومات تقوم جبلب املعارفعلى أهن Alain Reyقبل الباحث 

ويعد هذا التعريف األكثر شيوعا، وابلتايل ال توجد معلومات دون  اإلشارات"أو  ابإلشارةلنظام معني ويتم نقلها 
عملية االتصال بني العناصر أو بني األفراد، كما انه البد من التمييز بني االتصال كونه فعل واملعلومات كوهنا نتيجة 

بيق العملي للمعارف . أما التكنولوجيا تضمن تعاريف عديدة يف القواميس، واألكثر شيوعا: "أهنا التط2هلذا الفعل
خاصة يف جماالت معينة"، أو "هي طريقة إجناز املهام اخلاصة ابستخدام العمليات التقنية أو األساليب واملعارف".  
كما أن هناك تعاريف عديدة مقدمة حول التكنولوجيا منها من انحية األهداف )األدوات املستعملة، اآلالت، 

                                                           
قسم  ماجستري،مذكرة ، على مشاركة املرؤوسني يف اختاذ القراراتواقع تطبيق أسلوب اإلدارة ابألهداف يف اجلامعات الفلسطينية بغزة وأثرها _ دمحم توفيق دمحم شبري، 1

 .82.، ص8002إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
2
_ Cérile Gardiés, L’éducation à l’information: guide d’accompagnement pour les professeurs 

documentalistes, Educagri Editions, Dijin, France, 2008, p.59. 
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هتتم  األشياء،...(، ومنها التكنولوجيا كنظام اجتماعي )تصنيع واستخدام األجهزة املادية، األدوات الفيزايئية
 1ابألشخاص واملوارد(.

يبدو مفهوم تكنولوجيا املعلومات للوهلة األوىل عند مراجعة األدبيات اخلاصة ابملوضوع، ظهور شبه اتفاق يف    
عمليات األساسية للمنظمة، مبعىن أهنا وسيلة حتديد مفهومه بوصفه أداة مهمة تسهم وتساعد يف ترابط وتكامل أداء ال

وليست غاية، وعلى الرغم من حداثة مفهوم تكنولوجيا املعلومات إال أهنا ليست وليدة العصر وال الصدفة، بل لكوهنا 
ارتبطت ابملعلومات واالتصاالت اليت سبقت التكنولوجيا مبفهومها احلديث، إذ أهنا مرت برتاكمات علمية معرفية إىل 

ويف هذا السياق قدم العديد من الباحثني . 2وصلت على ما هي عليه اآلن، وال يعرف هلا أية هناية يف املستقبل أن
 تعاريف حول هذا املفهوم من بينها:

"املعدات والوسائل اليت تساعد على جناح عملية ارسال املواد األولية  عرفت تكنولوجيا املعلومات على أهنا: -
واملعلومات إىل الزابئن من أجل إضافة من أجل القيمة هلم وإجناز األهداف االسرتاتيجية للمنظمة"، وعرف أيضا: 

املثال املوظفون اليت تستخدمها مات منها على سبيل "عبارة عن جمموعة من األجهزة والربامج واالتصاالت واخلد
. من خالل هذا التعريف جند أن تكنولوجيا 3املنظمة سواء أكان استخدام هذه العناصر بشكل خاص أم عام"

 املعلومات عبارة عن معدات واآلالت ووسائل تستعمل لتحقيق هف معني مع إمهال املعارف املستخدمة.
ة، ورقمية بواسطة مزيج من ين وبث معلومات ملفوظة، مصورة، متينيازة، معاجلة، ختز ح" تعرف أيضا على أهنا: -

. من خالل هذا 4احلاسب اإللكرتوين واالتصاالت السلكية والالسلكية، ومبين على أساس اإلليكرتونيات الدقيقة"
 كرتونيات.وحتويلها عرب الربجميات واإلل انتقاهلاالتعريف جند أنه يركز على املعلومات وكيفية 

عبارة عن توليفة من العناصر واملكوانت التكنولوجية واليت " كما تعرف أيضا تكنولوجيا املعلومات على أهنا: -
علومات: امللفوظة، تستخدم وتطبق بطريقة تكاملية منظمة يف عمليات إدخال، معاجلة أو تشغيل، إخراج، ونقل امل

ة، والرقمية بغرض تسهيل احلصول على املعلومات املطلوبة وتبادهلا وجعلها متاحة للجميع على كافة املصورة، املتين
منها يف جماالت احلياة املختلفة، ومن مث فهي مبثابة تفاعل ثالث أنواع  لالستفادةاملستوايت عند احلاجة إليها وطلبها 

من خالل جند أن . 5ت وتكنولوجيا الوسائط املتعددة"من التكنولوجيا، تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا احلاسبا

                                                           
1
_ Noel Cox, Technology and legal systems, Ashgate publishing limited, England, 2006, p.63. 

 .22.، ص8002جامعة داييل املطبعة املركزية، العراق،  دراسات يف أثر املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف املنظمات،_ حيدر شاكر نوري وحممود حسن مجعة، 2
 .12.، ص8001دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، ، 0الطبعة  نظم املعلومات اإلدارية ابلرتكيز على وظائف املنظمة،_ عبد الناصر علك وعباس حافظ، 3
 .081.، ص8002، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، التوثيق اإلعالمي وتكنولوجيا املعلومات_ مرتضى البشري األمني، 4
 .000.، ص8002، املكتبة األكادميية للنشر، مصر، مدخل تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا السياحيةدمحم ابراهيم العراقي،  _5
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تكنولوجيا املعلومات تعين نقل املعارف والعناصر التكنولوجية بصورة آلية وبطرق رقمية وحتويلها ألساليب يتم 
 االستفادة منها يف جماالت احلياة ويعترب هذا التعريف األمشل مقارنة ابلتعاريف السابقة.

ن أن نستنتج أن مفهوم تكنولوجيا املعلومات هو عبارة عن جمموعة من املعارف والعناصر من خالل ما سبق، ميك   
والتقنيات املتطورة اليت يتم نقلها وحتويلها ومعاجلتها بصورة رقمية، أي حتويل البياانت إىل معلومات يتم االستفادة منها 

 مبختلف واالستعماالت من قبل املستفيدين يف شىت جماالت احلياة.

 أثر إدماج تكنولوجيا المعلومات على األداء التنظيميلفرع الثالث:  ا
جتلت أهم التغريات اليت نتجت عن إدماج تكنولوجيا املعلومات يف املنظمات، واليت زادت من فعالية األداء    

 1التنظيمي يف النقاط التالية:
فبالنسبة للحدود اخلارجية فإن اخنفاض تكاليف الصفقات يشجع على إخراج  إعادة تعريف احلدود التنظيمية: -6

بعض النشاطات اليت تبقى داخلية حىت اآلن فبعض النشاطات املساعدة )األعمال السكراترية، مقارنة األسعار 
ما يتعلق حبساب  ودراستها، احملاسبة واالستشارة القانونية، وبعض النشاطات املتعلقة إبدارة املوارد البشرية خاصة

شبكة". -األجور وإدارة مسارات العمل...اخل( ميكن إخراجها وابلتايل تصبح املؤسسة موسعة حنو اخلارج "مؤسسة
فانطالقا من ضرورة أن يكون نظام املعلومات اخلاص ابملؤسسة يف عالقة مباشرة مع البيئة احمليطة، فإن هذه 

اخلية اخلاصة ابملؤسسة ممكن الوصول إليها عرب الشبكة، وهذا ما التكنولوجيات جتعل كل األدوات واملوارد الد
يستدعي إدخال تغيريات جوهرية على طرق وأدوات اإلدارة والتسيري التقليديني خاصة فيما يتعلق ابلتأثريات التنظيمية 

أبرز اآلاثر هو إاتحة  املرتبطة ابهلياكل، واملوارد البشرية، وأنظمة املعلومات، وتشغيل املؤسسة بصفة عامة. ولعل من
، والذي يعرف أبنه اشرتاك عشرات أو مئات املؤسسات،  االفرتاضياملؤسسة إىل اخلارج من خالل ما يسمى: ابلتنظيم 

كل منها تركز على مهارات التقنية وما جتيده املؤسسة مقارنة بغريها، ترتبط كلها فيما بينها بشبكة إلكرتونية متكنها 
رنة، ودون اآلخذ بعني االعتبار ملكان تواجدها، يعترب التنظيم االفرتاضي كمسعى اسرتاتيجي من العمل معا بطريقة م

للمؤسسة من أجل عقلنة أدوات اإلنتاج فيها، حىت ميكن التحكم يف اضراابت السوق والتقليص من التكاليف 
لبيئة املضطربة، فإن دعم تكنولوجيا والرتكيز على النشاط الذي يشكل قيمتها املضافة. هلذا ميكن القول أنه وملواجهة ا

املعلومات واالتصال هلذا التوجه من أجل التحكم يف نشاطاهتا يتيح للمؤسسة تبين اسرتاتيجيات منو خارجية، على 
 حساب تنمية كفاءات داخلية غري متحكم فيها دائما. 

                                                           
الدويل: األداء ، مداخلة مقدمة للمؤمتر العلمي "األداء التنظيمي يف ظل اإلدارة اإللكرتونية كوسيلة لتأهيل املؤسسات اجلزائرية"_ بوقلول اهلادي وسوامس رضوان، 1

 .700-822.، ص8002مارس  02-02املتميز للمنظمات واحلكومات، قسم علوم التسيري، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
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مركزية أو المركزية القرارات مازال يكتنفه الكثري ال على نتقإن أثر تكنولوجيا املعلومات واال املركزية والالمركزية: -2
من الغموض، فمن خالل تسهيلها الوصول إىل املعطيات بغض النظر عن مكان التواجد اجلغرايف فإن ذلك من شانه 

ة تعزيز درجة الالمركزية، وابملقابل فإن حركة املعلومات يف وقتها احلقيقي ستمكن من تركيز القرارات ومركزيتها، فتنمي
الشبكات متكن من صياغة وتشكيل اإلجراءات وتوزيعها على جمموع أعضاء املؤسسة أو الشركاء اخلارجيني وهذا 

 سيعزز من درجة التنميط، فإن تكنولوجي االعالم واالتصال هلا دور حيادي ولكن غري برئ.
اإللكرتونية واليت متر طبعا عرب  إن تنمية اسرتاتيجية التجارة االجتاه حنو التنظيمات املسطحة املوسعة أفقيا: -3

يستلزم إدخال تغيريات عميقة على تنظيم املؤسسة، فنموذج التنظيم العمودي  Webإنشاء موقع على شبكة الواب 
يرتك هنا مكانه لتنظيم أفقي يرتكز على السريورات. إضافة إىل ذلك فقد مت بفضل عدد العاملني فيها وعدد 

ل عليها هيكلها التنظيمي، وهذه التطبيقات أدت إىل توسيع نطاق اإلشراف، وإىل املستوايت اإلدارية اليت يشتم
السماح للمديرين يف املستوايت العليا من اإلشراف والرقابة على عدد أكثر من العاملني املنتشرين يف مواقع جغرافية 

لغاء اآلالف من قامت إب General Motors, IBM, AT&Tمتباعدة، فالعديد من املؤسسات املعروفة مثل: 
 الوظائف خاصة يف املستوايت اإلدارية الوسطى.

لقد أصبح بفضل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أن يكون التنظيم عامليا بينما يتم العمل فصل العمل عن املوقع:  -4
التنسيق الدقيق حتقيق  على املستوى احمللي، حيث مسح الربيد اإللكرتوين واالنرتنت واحملاضرات عن بعد ابلفيديو، من

ني املشتتني جغرافيا عرب مناطق وثقافات خمتلفة، لذلك فقد اختفت أجزاء كاملة من منظمات األعمال بني العامل
التقليدية مثل: املخازن واملخزوانت طاملا أن املوردين والعمالء يتعاملون مع املنظمات على اخلط فورا عرب شبكة 

 ق منتجاهتا وخدماهتا.يو أو حبدودها التنظيمية لتقدمي وتسيدة مبواقع جغرافية، االنرتنت. فلم تعد منظمات األعمال مق
استطاعت تكنولوجيا االعالم واالتصال أن حتقق تقدما ملحوظا ومؤثرا يف جمال  إعادة تنظيم تدفقات العمل: -5

استبدال إجراءات العمل اليدوية أبخرى إلكرتونية، وتدفقات العمليات الالزمة للعمل إلكرتونيا، واليت نتج عنها 
ن العمل الورقي ختفيض ملحوظ يف تكاليف التشغيل يف العديد من املؤسسات ومنظمات األعمال بعد التخلص م

 الروتيين ذو الطبيعة اليدوية، وأدى ابلتايل إىل حتسني خدمة الزابئن يف نفس الوقت. 
ميكن ملنظمات العمال اليوم استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال جلعل تنظيماهتا أكثر  تزايد مرونة املنظمات: -1

قيق ميزة تنافسية من الفرص اجلديدة. وهكذا فإن هذه لتحيطية، و ابة للتغريات احملجمرونة ولزايدة قدرهتا على االست
التكنولوجيا تستطيع أن تقدم لكل من املنظمات واملؤسسات سواء منها الكبرية احلجم أو الصغرية ميزة املرونة للتغلب 
على بعض القيود اليت تفرض عليها بسبب حجمها. فهذه التكنولوجيات تساعد املؤسسات الصغرية احلجم أن 
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رف كمؤسسات كبرية، وتساعد املؤسسات الكبرية على التصرف كمؤسسات صغرية. وأهم مظاهر هذه الظاهرة تتص
ما يعرف ابلتصنيع حسب الطلب وحبجم كبري، حيث تستخدم الربامج اجلاهزة وشبكات الربط اآللية لربط املصنع 

لربط  Levi’ straussمثل ما قامت به شركة أبوامر الطلب، والتصميم، والشراء، والرقابة على معدات وآالت اإلنتاج، 
 زابئنه على اخلط من أجل طلب السراويل حسب قياساهتم مواصفاهتم الشخصية. 
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 ثانيخالصة الفصل ال
 

كخالصة لكل ما سبق ذكره يف الفصل الثاين، فإن األداء التنظيمي هو هدف املؤسسات من أجل حتسينه     
وتطويره، كونه يتضمن كافة اجلوانب اخلاصة ابلعمل وميس مجيع النشاطات والوظائف اإلدارية والتشغيلية وحىت 

ستهلكني واجملتمع. ولتحقيق كل ما سبق البد العمليات الداخلية، من أجل حتقيق األهداف املسطرة وتلبية رغبات امل
من االعتماد على مؤشرات ومناذج خاصة ابألداء التنظيمي تطبق على مستوى املؤسسة وأيضا االهتمام أكثر 
ابجلوانب املالية كون األداء التنظيمي يقاس ابملؤشرات املالية، وأيضا املؤشرات الغري مالية السالفة الذكر يف هذا 

 الفصل.

مبا أن األداء التنظيمي يتأثر بكل التغريات احلاصلة يف العامل ككل ، تطور رقمي وتقين واتباع تكنولوجيا املعلومات،    
وكما هو معروف أن األداء التنظيمي هو من املفاهيم اإلدارية احلديثة، فإن اعتماد املؤسسات على تطبيق اإلدارة 

ي هلا، لذا البد من الرتكيز على استخدام أهم اجلوانب املتمثلة يف املؤشرات اإللكرتونية يؤثر ذلك على األداء التنظيم
 والوظائف التشغيلية واإلدارية هبدف تطوير األداء التنظيمي بواسطة اإلدارة اإللكرتونية. 

لتنظيمي يف بعد التعرض لإلطار النظري لإلدارة اإللكرتونية يف الفصل األول، والتعرض أيضا لإلطار النظري لألداء ا   
هذا الفصل الثاين، فإننا سنقوم إببراز العالقة أو الدور ابلتفصيل الذي تلعبه اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء 

 التنظيمي يف الفصل الثالث.
 



 

 :الثالثل  ـالفص
أسس تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير  

 األداء التنظيمي
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 :لثالثالفصل ا
 أسس تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير األداء التنظيمي

 
 مقدمة الفصل

يف عصران احلايل، كونه عصر الثورة الرقمية واإللكرتونية، مكنت هذه  نظرا لتزايد أمهية تكنولوجيا املعلومات والرقمنة   
التطورات من تنافس املؤسسات على مواكبتها، واعتربهتا سياسة واسرتاتيجية وجب اعتمادها ضمن السياسات 

يري كافة واالسرتاتيجيات املوضوعة داخل املؤسسات. لذا فرضت هذه الثورة املعلوماتية أن تسعى املؤسسة جاهدة لتغ
 من إطار متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.ليدي إىل النمط اإللكرتوين وهذا ضأساليبها واالنتقال من النمط التق

تطرقنا يف الفصول السابقة إىل كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي، من حيث اإلطار النظري  فبعدما   
اإللكرتونية ضمن املؤسسة، وأيضا ابراز أمهيتها كوهنا تلعب دورا ملحوظا يف  واملفاهيم، ومعرفة كيفية دمج اإلدارة

لرتسيخ فلسفة و لذا  ،األداء التنظيمي على وجه اخلصوص، ومن جهة أخرى تطوير وحتسني األداء الكلي من جهة
ا سيتم التطرق يف هذا الفصل يتطلب بدل جهود واتباع املرونة والتغيري. لذ ،اإلدارة اإللكرتونية وسياساهتا وآلية تطبيقها

 إىل إبراز الدور الذي تلعبه اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي وإبراز خمتلف األساليب املخولة لتحقيق ذلك.

 لمباحث التالية:سنتطرق فيه لفإن هذا الفصل  ،عليهو     

 ؛يأثر وظائف اإلدارة اإللكرتونية على األداء التنظيم املبحث األول: -
 ؛الوظائف التشغيلية لإلدارة اإللكرتونية وأثرها على األداء التنظيمي املبحث الثاين: -
 .البنية الشبكية لإلدارة اإللكرتونية وحتسني األداء التنظيمي املبحث الثالث: -
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 أثر وظائف اإلدارة االلكترونية على االداء التنظيميل:  المبحث األو 
الرقابة(، -القيادة-التنظيم-اإللكرتونية حتول املؤسسة من اعتماد الوظائف التقليدية )التخطيطيتطلب تطبيق اإلدارة    

الرقابة -القيادة اإللكرتونية-التنظيم اإللكرتوين-إىل االعتماد على الوظائف اإلدارية اإللكرتونية )التخطيط اإللكرتوين
حيث تركز  له من فوائد تعود على املؤسسات االقتصادية.اإللكرتونية(، من أجل تطوير وحتسني األداء التنظيمي وملا 

هذه الوظائف على اجلانب التكنولوجي ودجمه يف إجناز املهام اإلدارية. هذا ما سنربزه يف هذا املبحث، من خالل 
 ل وظيفة على حدة ومدى أتثريها على األداء التنظيمي.كالتعرف على  

 األداء التنظيميتحسين  لالمطلب األول: التخطيط اإللكتروني  
يعترب التخطيط من الوظائف اإلدارية األساسية اليت تسبق أي عملية إدارية، ومع التطوير التكنولوجي والثورة العلمية    

والرقمية احلاصلة يف العامل، أدت إىل تطوير هذه الوظيفة لكي تتماشى مع هذه التغريات، حبيث مت االنتقال من وظيفة 
سيتم  ،تخطيط اإللكرتوين، وذلك ضمن متطلبات اإلدارة اإللكرتونية. لذا يف هذا اإلطارالتخطيط إىل وظيفة ال
 التخطيط اإللكرتوين.تقدمي خمتلف املفاهيم املقدمة من قبل الباحثني واملفكرين حول  إىل التطرق يف هذا املطلب

 التق ليدي  الفرع األول: تعريف التخطيط
منذ بداية السبعينات يف القرن املاضي، أبعادا جيدة بسبب اتساع حجم املنظمات  ،اكتسب مفهوم التخطيط   

مصادر احلصول على املوارد اليت حتتاج  يف البحث على أسواق جديدة وعلى واشتداد املنافسة، حيث تركز االهتمام
املنظمة وحميطها اخلارجي، تبلورت إليها املنظمة. ويف ظل تسارع حاالت التغيري البيئي وتزايد التأثريات املتبادلة بني 

أمهية تطبيق أساليب جديدة يف التخطيط للمستقبل لتحديد توجهات املنظمة وأهدافها اليت تعتمد الدراسة والتحليل 
املتوافق مع متطلبات البيئة الداخلية واخلارجية. وبعد أن كانت وظيفة التخطيط تركز على قيام املدير بتحديد 

قيقها يف ضوء دراسته لإلمكاانت املتاحة يف داخل املنظمة )القدرات البشرية، املالية، ومدى األهداف املطلوب حت
توفر األجهزة واملعدات واملستلزمات األخرى(، ظهرت أمهية احلاجة إىل التخطيط االسرتاتيجي لتوجيه مسار املنظمة 

التخطيط التشغيلي بكونه نوعا من التخطيط يف املستقبل ومواجهة ظروف املنافسة والتغريات البيئية. وميكن تعريف 
ارات تنوع اخلطط حسب طبيعة الوحدات واإلدت العالقة بعمليات املنظمة، حيث الذي يهتم ابألهداف التشغيلية ذا

...( اليت تتكامل مع بعضها لتحقيق أهداف ،، خطة التسويق، خطة املوارد البشريةاملختلفة، مثل: )خطة اإلنتاج
هداف ختص نشاطات معينة أو ملواجهة متطلبات ذات عالقة لتشغيلية إما أن تتجه حنو حتقيق أا املنظمة. واخلطط

واليت تستوجب خطة معينة وصوال إىل اخلطة الشاملة على مستوى املنظمة   ،أبهداف اإلدارات واألقسام يف املنظمة
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وهو يتجه حنو التغريات البيئية ومتطلبات  ،االسرتاتيجيةككل. أما التخطيط االسرتاتيجي فيستند إىل األهداف 
 1املستقبل، لذلك يهتم بتحليل العوامل الداخلية واخلارجية للمنظمة.

يف البداية يعرب التخطيط على أنه "ماذا تفعل قبل أن تفعل"، كونه حالة مرتبطة ابملستقبل ويعكس حقائق هامة    
هو العملية األفضل للوصول إىل اهلدف. وينصرف مفهوم جدا كالوقت واجلهد املبذول يف عملية التفكري، لذا 

التخطيط هنا إىل معرفة شكل املستقبل وآفاقه، إذ هو احلجر األساسي لفهم املستقبل والتهيؤ له. ويعرف التخطيط 
( أول من ه354-463أيضا على أنه "مسألة انتخاب أهداف معينة قصدا وحتقيقها بصورة منتظمة"، ويعد املارودي )

لفظ التدبري على عمليات التخطيط والذي مساه بــ: "التدبري احملكم". والتخطيط كتسمية جمردة قد وردت الكثري  أطلق
من املفاهيم بشأنه، إذ عرب عنه "زبيغينو برجييتسكي" أبنه: "الفهم الصحيح للتطور التارخيي والقدرة على استخالص 

ة للسياسات الراهنة"، ويراه روستو أبنه: "فن التفكري بطريقة من خالل املراجعة املستمر  ،وتعريف جمموعة األهداف
من خربة التاريخ من  االستفادةتؤدي إىل التحرك بشكل حيسن من مركز الدولة العاملي يف املستقبل"، وهنا إشارة إىل 

 2جهة، وإبجياد الطريقة املناسبة للوصول إىل الغاايت من جهة أخرى.
التخطيط هو تعبئة املوارد املادية والبشرية املتاحة بغرض إحداث معدل معني من النمو خالل فرتة قادمة. أي إن    

أنه تفكري يف املستقبل، وحماولة تشكيله ابلصورة اليت حتقق األهداف املطلوبة. والتخطيط قرارات حاضرة وليست 
خطيط ال يستبعد املخاطرة. فالنشاط االقتصادي يربط مستقبلية، بفرض االستعداد ملقابلة غد مؤكد. كذلك فإن الت

املوارد املتاحة حاليا بتوقعات غري مؤكدة. فنجاح وظيفة التخطيط يقوم على تقدير درجات املخاطرة والتصدي هلا، 
اخلاصة  قدم يف هذا السياق العديد من الباحثني واملفكرين مجلة من التعريفات. 3لزايدة فعالية استخدام املوارد املتاحة

 بينها: مبصطلح التخطيط، من
ن التخطيط هو عملية رسم األهداف اليت يراد التوصل إليها خالل ميكن أن نقول أب" عرف التخطيط على أنه: -

م يفرتة زمنية معينة وحشد اإلمكانيات الالزمة لتحقيق تلك األهداف وفق أساليب كفؤة ختتصر الكلف وتعظ
 عنصر الزمن. االعتباريعترب التخطيط وسيلة لرسم وحتقيق األهداف مع اآلخذ بعني أي أن هذا التعريف  .4"النتائج

 

                                                           
 .24-28.، ص8442، دار اليازوري، عمان، األردن، االدارة_ صالح عبد القادر النعيمي، 1
 .28.، ص8402، دار اجلنان للنشر والتوزيع، األردن، نظم املعلومات وأثرها يف التخطيط اإلسرتاتيجي_ ضبيان مشام الزبيدي، 2
 .6.، ص8442، مؤسسة طيبة للطبع والنشر، القاهرة، 0، الطبعة التخطيط اإلداري_ رضا امساعيل بسيوين، 3
 .33.ص ،8406ر، عمان، األردن، نش، دار املعتز لل0، الطبعة اخلطيط اإلسرتاتيجي_ مجال عبد هللا دمحم، 4
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التخطيط هو عبارة عن جمموعة من خطط العمل، الواجب " التخطيط على أنه: Fayol Henryيعرف فايول  -
من خالل هذا . 1إتباعها، مع االلتزام ابملراحل اخلاصة بذلك واستخدام خمتلف الطرق واملناهج لتنفيذ اخلطط"

  جند أنه يركز على خطط العمل واعتماد وسائل لتنفيذ تلك اخلطط. ،التعريف
هو عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم القرارات اليت تنطوي على " أنه:عرف دمحم صديق نفادي التخطيط على  -

األهداف االقتصادية واالجتماعية احملددة األساليب واإلجراءات والسياسات اليت تنظم استخدام موارد اجملتمع لتحقيق 
التعريف املذكور جند أنه كل األساليب والسياسات اليت تعمل على من خالل  .2للمجتمع يف املستقبل بطريقة مثلى"

 تنظيم املوارد بغرض حتقيق األهداف، وحتسني صورة املؤسسة يف اجملتمع.
مبنية على التنبؤ، وكونه شامال، وهيكليا، وملزما،  قرارات التخطيط عبارة عنتعريف من خالل ما سبق، جند أن    

يشمل كافة القطاعات واألنشطة على مستوى املؤسسة ككل، فهو عبارة عن جمموعة من اخلطط اهلادفة لتحقيق 
، مع توجيه واستعمال كافة األساليب والسياسات واإلجراءات أبقل التكاليف ويف أسرع وقت ممكن أهداف املنظمة

كذلك فإن التخطيط ال يستبعد عنصر املخاطرة وتقديرها والتصدي هلا، لزايدة استخدام  بطريقة مثلى.ق ذلك لتحقي
 املوارد املتاحة.

فالتخطيط التشغيلي هو الذي متارسه ، وأيضا تكتيكي ينقسم التخطيط إىل ختطيط اسرتاتيجي وختطيط تشغيلي   
دة التخطيط التكتيكي، الذي متارسه اإلدارة الوسطى والعليا وأتثريه اإلدارة الوسطى والدنيا وأتثريه قصري وخيدم عا

التخطيط االسرتاتيجي، هو التبصر . أما 3ومتابعة تقدمه االسرتاتيجيمتوسط املدى ويوضع ملساعدة التخطيط 
ابلشكل املثايل للشركة يف املستقبل، كشف حجب املستقبل اخلاص بشكل الشركة، التبصر مبالمح الشركة يف 
املستقبل، تصور توجهات ومسار الشركة يف املستقبل، ورؤية ورسالة وأهداف الشركة مستقبال، وختيل جمال األعمال 

 .4واألنشطة اليت تدخل فيها الشركة

 التخطيط اإللكترونيمفهوم  الفرع الثاني: 
واألكادميية. وبدأ منذ أكثر من يندرج التخطيط اإللكرتوين ضمن اجليل الثالث للمنح األكادميية واملمارسات املهنية    

لتطوير مناذج حموسبة  وآخرون Britton Harrisابلتخطيط اإللكرتوين من طرف جهود الباحث  االهتمامأربعون سنة 
وجمموعة من الرواد الذين وضعوا األسس  Roger Tomlinsonو  Howard Fisherللمدن والعمل املتوازي من قبل 

                                                           
1
 _ Poonam Gandhi, Business studies, Published VK. Global publications PVt.Ltd, Delhi, 2018, p.122. 

 .82.، ،ص8405، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 8، الطبعة املتميز االسرتاتيجيمقومات التخطيط والتفكري _ مدحت أبو النصر، 2
 .82.، ص8404دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،  الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، واعتباراتهالتخطيط الرتبوي _ أمل لطفي أبو طاحون، 3
، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0الطبعة  ،-قطاع االتصاالت األردنية–يف تسويق اخلدمات  االسرتاتيجيلتخطيط _ علي دمحم حسن بين مصطفى، ا4

 .43.ص
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بدأ استخدام أجهزة . (GIS)ودة يف كل مكان عن طريق استخدام تقنية جاجلغرافية املو اخلاصة بنظم املعلومات 
يتميز ابرتفاع الدخل وإميان واسع بفعالية تطبيق العلم والتكنولوجيا )قدم  لكمبيوتر يف التخطيط يف الستينات يف عصر

(. وقد انعكس هذا التفاؤل يف إجراء ملناقشة تطبيقات الكمبيوتر يف التخطيط Klosterman 4991-4991الباحث 
التخطيط من خالل االعتقاد أبن التكنولوجيا والكمبيوتر ستسمح للمخططني برقمنة كل خمططات يف الكمبيوتر 
خاصة اجلغرافية، كما أن استخدام مناذج شاملة إلعداد اخلطط وتقييم املقرتحات واختيار أفضل خيار للسياسة املتبعة.  

لتخطيط اإللكرتوين والتوجه له يف الوالايت املتحدة وذلك من خالل اجلهود الطموحة من كما انعكس هذا التفاؤل ل
يف السبعينات، مت ادراج احلكومة الفدرالية لتطوير مناذج واسعة النطاق للحواسيب ونظم املعلومات املتكاملة والبديلة. 

عتمدة وأنظمة املعلومات البديلة وإدراك واختبار تكنولوجيا الكمبيوتر على التخطيط وذلك بسبب فشل النماذج امل
التقنيات املتطورة املعتمدة على الربجمة الرايضية. أما يف الثمانينات والتسعينات، قد مت تطوير ما يعرف ابحلواسيب 
الصغرية اليت مكنت التكنولوجيا واملعلومات واألساليب املعتمدة على الكمبيوتر متاحة بسهولة للمخططني يف مجيع 

عدد من األدوات اليت يتم  الكتشافالعامل. وأهلمت هذه التطورات التكنولوجية جيال جديدا من املخططني  أحناء
 1استخدامها وممارستها يف عملية التخطيط، مبا يف ذلك اجلداول البيانية، وأنظمة اخلربء.

لباحثني حول مفهوم التخطيط اإللكرتوين من قبل العديد من ا اريفمت تقدمي العديد من التع ،يف هذا اإلطار   
هتمام إىل التطور التكنولوجي ومدى رقمنة املؤسسات االقتصادية، ومن بني التعاريف واملفكرين، ويرجع هذا اإل

 املقدمة نذكر منها:
على  ابالعتمادستقبال "التخطيط الذي يعين حتديد ما يراد عمله آنيا وم يعرف التخطيط اإللكرتوين على أنه: -

مشرتك بني القمة والقاعدة ابإلفادة من الشبكة اإللكرتونية ملواجهة  وبتعاونتدفق معلومايت من داخل وخارج املؤسسة 
وفقا خلطط طويلة األمد ذات مرونة عالية وجتزئة  متطلبات األسواق املتغرية وحاجات الزابئن وتفضيالهتم احملتملة

يقصد من خالل هذا التعريف الربط بني متطلبات السوق ورضا الزبون  .2األمد" وقصريةواضحة وسهلة خلطط آنية 
 وبني اخلطط املوضوعة داخل املؤسسة ابالعتماد على مبدأ املشاركة.

"يركز التخطيط اإللكرتوين بصفة أساسية على استخدام التخطيط  كما يعرف التخطيط اإللكرتوين على أنه: -
االسرتاتيجي والسعي حنو حتقيق األهداف االسرتاتيجية، حيث تتسم القرارات اليت تستخدم النظم اإللكرتونية يف 

كما تتجه حنو حتديد االجتاهات الرئيسية ألعمال   ختطيط أعماهلا ابلشمولية خلدمة خمتلف أقسام املنظمة وإداراهتا،
املنظمة ومعامالهتا وال تركز على النواحي التفصيلية، كما تصبح القرارات مركزية حبيث يتم اختاذها يف أعال املستوايت 

                                                           
1
_ Richard E .Klosterman, « E-Planning: Retrospect and Prospect », International Journal of E-Planning 

Research, volume 1(1), University of Lisbon, Portugal, January-March, 2012, pp.1-3. 
 .43.سابق، صرجع مموسى عبد الناصر ودمحم قريشي، _ 2
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ت على استخدام النظم واملعلومايقوم من خالل هذا التعريف جند أن التخطيط اإللكرتوين  .1اإلدارية ابملنظمة"
 واإللكرتونيات يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية املوضوعة على مستوى املنظمة ككل.

هو عميلة ديناميكية يف اجتاه األهداف الواسعة واملرنة وآلنية وقصرية األمد، وقابلة " كما يعرف أيضا على أنه: -
تنفيذها يف السنة القادمة وعادة  للتجديد والتطوير املستمر خالفا للتخطيط التقليدي الذي حيدد األهداف من أجل

جند أنه يعرف أبنه تطور وامتداد  ،. من خالل ما مت ذكره2ما يكون تغيري األهداف يؤثر سلبا على كفاءة التخطيط"
 للتخطيط التقليدي وحتقيق األهداف.

طط والسياسات من خالل ما مت سرده، ميكن القول أن التخطيط اإللكرتوين عبارة عن جمموعة من اآلليات واخل   
واالسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسة بغية حتقيق مجلة من األهداف املسطرة مستقبال، وذلك يف إطار تطبيق 
متطلبات اإلدارة اإللكرتونية ومراعاة مواكبة التحول الرقمي يف كافة وظائف وعناصر اإلدارة، وحتويل اخلطط والقواعد 

واكبة التطورات العاملية، بغية حتقيق التميز ملط وقواعد حديثة إلكرتونية دية إىل خطيمن الطرق القدمية التقل
 واالستمرارية والتطور.

 الفرع الثالث: الفرق بين التخطيط التق ليدي والتخطيط اإللكتروني
من حيث التحديد العام عن التخطيط التقليدي، حيث أن كالمها  E-Planningقد خيتلف التخطيط اإللكرتوين    

نه توجد عدة اختالفات أساسية بينهما أينصب على وضع األهداف، وحتديد وسائل حتقيق هذه األهداف. إال 
 3تتمثل يف ثالثة عناصر هي:

املرنة طويلة وقصري األمد، إن التخطيط اإللكرتوين هو عملية ديناميكية يف اجتاه األهداف الواسعة و  األهداف: -1
وقابلة للتجديد والتطوير املستمر، على خالف التخطيط التقليدي الذي حيدد األهداف من أجل تنفيذها يف السنة 

 القادمة، وعادة ما يكون تغيري األهداف يؤثر سلبا على كفاءة التخطيط.
يف الشركة مبا فيها التخطيط مما حيوله من  إن املعلومات الرقمية دائمة التدفق على كل شيء تدفق املعلومات: -2

التخطيط الزمين املنقطع )وضع التقارير واخلطط التفصيلية( كما هو حلال يف التخطيط لتقليدي إىل التخطيط املستمر  
 كما هو يف التخطيط اإللكرتوين.

                                                           
 .23.، ص8444، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، اإلدارة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق_ أمحد دمحم غنيم، 1
، اجلامعة املغاربية التابعة الحتاد املغرب العريب، 00العدد: ، جملة اجلامعة املغاربية، "اإلدارة اإللكرتونية: الوظائف واملتطلبات واملعوقات"_ علي جاب هللا مفتاح، 2

 .038.، ص8408طرابلس، 
 ، مقال منشور على املوقع:8400ماي  44، جملة التعليم اإللكرتوين، العدد السابع، "التخطيط اإللكرتوين"_ ملياء السعيد السلنيت، 3

sessionID=23&page=news&task=show&id=219http://emag.mans.edu.eg/index.php?،اإلطالع: اتريخ 

41/44/4142. 
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بعملية التخطيط، وقيام  اإن فكرة تقسيم العمل اإلداري التقليدية واليت تتمثل يف قيام اإلدارة العلي تقسيم العمل: -3
اإلدارة الدنيا واملتمثلة يف العامل بعملية التنفيذ، بينما يف ظل اإلدارة اإللكرتونية يقوم مجيع العاملني ابملسامهة يف عملية 

 التخطيط اإللكرتوين.
لتخطيط من أعلى إىل أسفل، يف حني أن التخطيط اإللكرتوين هو ختطيط االتقليدي يعتمد على لذا فإن التخطيط    

 أفقي ومتداخل بشكل كبري بني اإلدارة والعاملني.
يف حني أن التخطيط  "أسفل -أعلى"أن التخطيط التقليدي كان يف جوهره ختطيط يوضح الشكل املوايل    

ومن مث حتديد الوسائل  ،طار العام ومتداخل بشكل كبري بني اإلدارة والعاملنياإليف  "أفقي"اإللكرتوين هو ختطيط 
وختصيص املوارد من أجل تنفيذ تلك اخلطة وكان هذا أساسيا يف جمال التخطيط. ولكن مع االنرتنت واألعمال 

 1قد تغري ويف مقدمة ذلك ما أييت: فإن هذا كله ،اإللكرتونية
وبنية االنرتنت ميكن أن يثار التساؤل إن كان هناك حاجة فعلية للتخطيط وحيث يف زمن  أوال. احلاجة للتخطيط:

الشركات تعمل حبق يف الزمن احلقيقي ويف الزمن اآلين وابلسرعة الفائقة، والبيئة سريعة التغيري بشكل مل يسبق له مثيل، 
الضروري إعادة كتابتها مرة  خلطة؟ على األرجح ستكون بال جدوى أو سيكون منايكون السؤال هو: ما العمل مع 

تلو املرة مبا جيعل اخلطة اجلديدة يف كل مرة أبعد عن سابقتها عن اخلطة األصلية، وإذا كان التخطيط ضروراي ومفيدا 
يف املاضي عندما كانت البيئة مستقرة وميكن حتديد متغرياهتا مسبقا، فإن التخطيط يف الوقت احلاضر سيكون غري ذي 

 عضها متغري بسرعة، وبعضها غري موجودة. موضوع مع أسواق ب
إن اخلطة طويلة ومتوسطة األمد قد تكون يف الشركات اليت تعمل يف زمن االنرتنت وبيئتها هي  اثنيا. أفق التخطيط:

األقرب أحسن األحوال ال تزيد عن عبارة أو مبدأ أتشريي أو توجيهي عام وهذا ما جتده يف شركات ذات املبدأ 
الذي ميثل مرشدها االسرتاتيجي. ففي املمارسة على االنرتنت فإن شركات مثل أمازون والياهو وإي األساس الواحد 

تنمو بسرعة فائقة جتعل اإلدارة مببادئها وقواعدها وأساليبها املعروفة لدى البعض متقادمة بشكل مل  (eBey)ابي 
 يسبق له مثيل.

ملسبقة امع أن التخطيط يف الشركات املادية التقليدية كان له مزااي كثرية يف التهيئة  اثلثا. قيود التخطيط يف املمارسة:
تنافسية يف السوق الملا تريد أن تكون عليه الشركة وابلتحديد املتأين للقدرات اجلوهرية للشركة من أجل حتقيق امليزة 

 منها:  ويف املقابل كان للتخطيط أوجه النقد العديدة يف املمارسة ،والتخصيص
 من االستجابة للتغريات يف البيئة؛إن التخطيط ينشئ التقييد ولصرامة املقيدة وحيد  -

                                                           
 .858-854._ دمحم مسري أمحد، مرجع سابق، ص1
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ففي بيئة ذات تغيريات عشوائية كبرية وغري قابلة للتنبؤ  ،غيريالتخطيط ال ميكن تطويره يف البيئيات سريعة الت -
 ا املرونة وليس اخلطط الرمسية؛املطلوب فيه

 غي أن ال حتل حمل احلدس واإلبداع؛إن اخلطط الرمسية ينب -
 ة اليوم وليس على البقاء يف الغد؛إن التخطيط يركز اهتمامه على املنافسة اليت تواجها الشرك -
يف حني أنه يقود إىل الفشل، فنجاح الشركة  ،رز النجاح الذي حققته الشركةاالعتقاد أبن التخطيط الرمسي يع -

ما اعتمد على نفس أساليب النجاح احا بل أنه قد يولد اإلخفاق إذا ابلضرورة جن السابق يف البيئة املتغرية ال يولد
 السابق.

ما يقيد  ،رغم أمهيته ،ولعل ما يؤكد هذه املالحظات هو أن الشركات الناجحة نفسها أصبحت جتد يف التخطيط   
 القدرة الفعالة على التغيري السريع الذي تزداد أمهيته يف بيئة األعمال اليوم.

 (: "مقارنة بني التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكرتوين"10الشكل رقم )
 
 ختطيط           التخطيط التقليدي                                                   اإلدارة                

 أعلى                                                                                                        
 أسفل                                                                                                                                     

 صل حسب املبدأااخلط الف
 العاملون                                                                   الرابع لتايلور  

                                                                         
 

 التخطيط اإللكرتوين       
 
 

 طيط أفقيتخ                                              

 .854.، ص8444، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، 0دمحم أمحد مسري، اإلدارة اإللكرتونية، الطبعة  املصدر:

فإن التحول من القواعد واخلطط التقليدية إىل اخلطط والقواعد اجلديدة، خلف مجلة من  ،ويف نفس السياق   
 الفوائد، واجلدول املوايل يربز هذا التوجه:

 التخطيط

 

 التنفيذ

 اإلدارة
 التخطيط
 التنفيذ

 
 العاملون



 أسس تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير األداء التنظيمي                                           الثالث                       الفصل  
 

 
131 

 (: "من القواعد القدمية إىل القواعد اجلديدة للتخطيط اإللكرتوين"6اجلدول رقم )
 اخلطط والقواعد اإللكرتونية اخلطط والقواعد التقليدية

 للظروف املختلفة لالستجابةخطط متعددة  خطة واحدة توجه اعمال واجتاه
طويلة أو متوسطة أو قصرية األمد )ال يقل أمدها عن  خطة

 سنة واحدة(
 خطط قصرية وآنية )أمدها أايم، أسابيع أو فصل أو شهر(

اخلطة قواعد بسيطة أو مبدأ عام واحد يرشد الديناميكية  اخلطة حتدد األهداف ومراحل ووسائل تنفيذها
 للتغريات

ض التنسيق االلتزام ابخلطة ضروري جلميع املستوايت لغر 
 ووحدة االجتاه

اخلطة مرنة جدا من أجل االلتزام ابالستجابة الديناميكية 
 للتغريات

اخلطة ترتكز على األسواق املتغرية والزابئن وحاجاهتم اآلنية  اخلطة تركز على قدرات الشركة
 واحملتملة

 على العمل خارج اخلطةاملخاطرة أتيت من عدم القدرة  املخاطرة أتيت من عدم االلتزام بتنفيذ اخلطة
 االبتكار ضروري عند التنفيذ لالستجابة للظروف املتغرية االبتكار ضروري من أجل وضع اخلطة األفضل

 األهداف عامة، غامضة وإمهالية بدرجة عالية األهداف حمددة واضحة، وقابلة للقياس
 الوسائل مفتوحة حسب الفرصة يف السوق ويف الزابئن الوسائل حمددة بدقة لضمان النجاح

الثقة هي األداة الرئيسية يف ماهو مطلوب إجناحه من أجل  معايري اخلطة أداء رئيسية يف ترشيد األداء وتعزيزه
 الشركة

 .853.، ص8444، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، 0دمحم مسري أمحد، اإلدارة اإللكرتونية، الطبعة  املصدر:

فإن التخطيط اإللكرتوين هو ختطيط ممتد للتخطيط التقليدي، ومرحلي، ميكن املؤسسة من  ،بناء على ما سبق   
مواكبة كافة التطورات العاملية والعوملة، خاصة اجلانب اإللكرتوين والرقمي، واالستفادة منه، وهذا يف ظل متطلبات 

 كلي واألداء التنظيمي بشكل خاص.ومواكبة اإلدارة اإللكرتونية لتحسني األداء ال

 تحسين األداء التنظيميلالمطلب الثاني: التنظيم اإللكتروني  
الوظائف اإلدارية املهمة يف املؤسسة االقتصادية "وظيفة التنظيم"، إذ تعترب الركيزة األساسية اليت تعمل على  من   

 حتسني أداء املؤسسات. ومع ظهور العوملة والتطورات التقنية والرقمية، مت إدخال تعديالت على هذه الوظيفة، حبيث
األساليب التنظيمية اإللكرتونية، أي التنظيم اإللكرتوين. ويف هذا من األساليب التنظيمية اإلدارية إىل  نتقالاإل مت

اإلطار سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم التنظيم التقليدي اإللكرتوين، وكذا إبراز أهم العناصر اليت يقوم عليها 
 التنظيم اإللكرتوين لتحسني األداء التنظيمي.
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 الفرع األول: تعريف التنظيم
التنظيم عنصر مهم من عناصر املنظومة اإلدارية يف املؤسسات واملنظمات، إىل جانب كال من التخطيط،  يعترب   

التوجيه، القيادة، والرقابة. وميكن القول أن تعريف التنظيم من الناحية اللغوية: يقال "َنَظَم" األشياء "َنْظما": أي ألفها 
َمه، وتنظم الشيء: انتظم، أي أتلف واتسق، فكل شيء قرنته وضم بعضها إىل بعض، ويقال "نظم" الشيء: أي َنظَ 

آبخر أو ضممت بعضه على بعض فقد َنظْمته، كما يقال تنظيم الشيء مبعىن "أتليف أجزائه املتآزرة ألداء غرض 
تنظيم معني. والتنظيم مشتق من كلمة النظام، والنظام ما نظْمت فيه الشيء كاخلْيط يُنظم فيه اللؤلؤ وغريه، ويعين ال

 هذا وقد يكون من املفيد يفأيضا "الرتتيب واالتساق"، أي أن كل ما حيقق التناسق والتوافق يطلق عليه تنظيم. 
حيث تعين: تنظيما  Oxford Dictionaryكما وردت يف قاموس اكسفورد   Organizationالصدد اإلشارة إىل كلمة 

  1دها تعين: ينظم، يرتب، ينشئ، يدير، أو يؤسس.جن Organizeأو نظاما أو مؤسسة، وابلنظر إىل معىن كلمة 
هناك ثالث اجتاهات فكرية رئيسية تتعلق بتعريف التنظيم، حيث يتوقف كل تعريف على املداخل أو االجتاه الذي    

 2يتخذه الباحث يف الدراسة والبحث:
كونرت، اودونيل، ووكر...وغريهم( من روادها )ايرويك،   يكي )النظرية الكالسيكية يف التنظيم(:سالفكر الكال -1

فيقول ايرويك أن التنظيم هو حتديد ألوجه النشاط الالزمة لتحقيق اهلدف أو اخلطة وترتيبها يف جمموعات ميكن 
إسنادها إىل أفراد. أما كونرت وزميله اودونيل يعرفه على أنه جتميع أوجه النشاط الالزمة لتحقيق األهداف واخلطط، 

ات إىل إدارات تنهض هبا، وتفويض السلطة والتنسيق بني اجلهود. ويتضح من التعريفات السابقة وإسناد هذه النشاط
أن أنصار هذا اإلجتاه ينظرون إىل التنظيم على أنه عملية تصميم هيكل أساسه تقسيم العمل الواجب تنفيذه يف 

 التنسيق الالزم لبلوغ هدف مشرتك. وظائف مفردة مث حتديد املسؤوليات والسلطات والعالقات بني األجزاء لتحقيق 
ومن أنصارها )مارش، ساميون، ابرانرد...وغريهم( التنظيم يف نظر أصحاب هذا  الفكر الكالسيكي احلديث: -2

عبارة عن منظمة أي شيء ديناميكي متحرك لوجود اإلنسان فيه. لذا فإهنم يركزون على السلوك التنظيمي  اإلجتاه
وسلوك األفراد داخل املنظمة ودوافعهم وصراعاهتم وردود أفعاهلم التنظيمية للصراعات. ويعتقدون العربة ابلفرد ودوافعه 

خالل دراسة الفرد واجملموعة وليس من خالل التقسيم  ونظام اجملتمعات واحلوافز والكفاءة املطلوبة تتحقق من
 املوضوعي للعمل أو كونه جمرد هيكل بناء جامد.

                                                           
 .44.، ص8444، األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، القاهرة، مصر، 0، الطبعة فعاليتهالتنظيم اإلداري يف التعليم العام: أسسه، جماالته، _ فتحي درويش عشيبة، 1
 .048-040.، ص8442، دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 0، الطبعة املفاهيم اإلدارية احلديثة_ ايسر أمحد عربيات، 2
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ومن أنصار هذا االجتاه وليام سكوت ورنسيس ليكرمت وغريمها الذين ينظرون  ة النظم(:يالفكر التنظيمي )نظر  -3
رتبطة ببعضها البعض وجيب التعامل مع النظام دفعة إىل التنظيم مبعىن "منظمة" وأهنا "نظام" عبارة عن جمموعة أجزاء م

 واحدة.
اختلف رواد اإلدارة وعلماؤها يف وضع تعريف شامل للتنظيم أو التنظيم اإلداري وذلك لشمول هذا املصطلح أو    

 املفهوم على عمليات متعددة هتدف إىل تيسري األداء أبسلوب يوصلنا إىل حتقيق األهداف أبفضل وجه من اإلتقان
من هذا املنطلق حيان مع مفهوم اإلدارة بشكل عام. والسرعة واالقتصاد حىت أن مفهوم التنظيم اختلط يف كثري من األ

ميكن إيراد جمموعة من التعريفات ملصطلح التنظيم والتنظيم اإلداري اللذين سوف نستخدمها هنا مبعىن واحد وذلك 
ع نظام للعالقات منسق إداراي وحتديد للوظائف وتكوين للوحدات على النحو التايل: ميكن تعريف التنظيم أبنه: "وض

 1.اإلدارية"

 التنظيم اإللكترونيتعريف  الفرع الثاني: 
يعمل التنظيم اإلداري اإللكرتوين على إجراء تغيري مبستوايت وشكل اهلياكل التنظيمية ابملنظمات املعاصرة، وذلك    

عد مشكالت اهلياكل الطويلة هياكل تنظيمية متيل للتفرطح، وت لتحويلها من اهليكل التنظيمي الطويل ابستخدام
دى لوجود بعض املعوقات يف التنسيق بني عمليات والعاملني مما أني اإلدارة العليا أبغلب املنظمات لطول املسافات ب

تساعد على وجود قنوات  (*)هيكل تنظيمي إلكرتوين االتصال. وتتطلب اإلدارة اإللكرتونية هياكل تنظيمية مرنة
ة ابإلضافة إىل املرون ،ة عمليات االتصاالت ابملنظمةيجديدة لتدفق املعلومات بشكل أفضل ورفع كفاءة وفاعل
 2عيوب والقضاء على مشكالت اإلدارات.الألحداث تغيريات وتعديالت هبياكل التنظيم نفسها ملواجهة 

كما يستخدم مصطلح التنظيم اإللكرتوين لوصف طريقة التحول اإللكرتوين للمنظمات يف عصر اإلنرتنت اليوم،     
قدم العديد من . 3ملختلف األنشطة التنظيمية بدال من اللقاء الفعلي للقيام بذلك افرتاضيةحبيث تقدمي جتارب 

 الباحثني توضيحات وتعاريف حول هذا املصطلح من بينها:

                                                           
، 8403، العبيكان للنشر، الرايض، اململكة العربية السعودية، 04، الطبعة االجتاهات احلديثةمبادئ إدارة األعمال: أساسيات و _ عبد الرمحن بن أمحد وآخرون، 1

 .082ص.
لكرتوين يف مضمونه النظري : تعريف اهليكل التنظيمي اإللكرتوين: يعترب أحد مستلزمات التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكرتونية وقد حيمل اهليكل اإل*

 اهليكلية التقليدية من وظائف رئيسية وأخرى ساندة واثلثة فنية، فضال عن توزيع األدوار واملسؤوليات. لالطالع  راجع:اخلصائص 
، 8404، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، 0الطبعة  ،-مدخل إىل اإلدارة التعليمية احلديثة–اإلدارة اإللكرتونية عمر أمحد أبو هاشم الشريف وآخرون،  -

 .433.ص
 .434ص. _ عمر أمحد أبو هاشم الشريف وآخرون، مرجع سابق،2

3
_ https://www.igi-global.com/dictionary/electronic-organization-e-organization-model/9485, consulted on: 04-01-

2019. 

https://www.igi-global.com/dictionary/electronic-organization-e-organization-model/9485
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األفقية اليت -: "اإلطار الفضفاض لتوزيع السلطة واملهام والعالقات الشبكيةيعرف التنظيم اإللكرتوين على أنه -
مكان إلجناز اهلدف، وبذلك تتحول املنظمة من الرتكيز على اهلياكل إىل الرتكيز على حتقق التنسيق الفين يف كل 

. من خالل هذا التعريف جند أن التنظيم اإللكرتوين يعمل على يعمل على توزيع السلطات 1اهلدف الواحد املتقاسم"
 واملهام يف شكل أفقي ووفق تنظيم شبكي، والرتكيز على هدف حمدد وواضح.

يعتمد التنظيم اإللكرتوين على إجراء تغيري يف مستوايت وشكل اهلياكل التنظيمية،  كما يعرف أيضا على أنه:" -
فيتم حتويلها من الشكل اهلرمي إىل أشكل أكثر مرونة، كما يتطلب أيضا إحداث تغيريات يف اهلياكل التنظيمية ذاهتا؛ 

من خالل هذا التعريف جند ان التنظيم االلكرتوين . 2اء عليها"ملواجهة مشكالت التنظيمات اإلدارية التقليدية والقض
أي الرتكيز على اهلياكل التنظيمية وأشكاهلا  ،كثر مرونة للهيكل التنظيميتقال من الشكل اهلرمي إىل أشكال أهو االن

 وفق تكنولوجيا املعلومات اإللكرتونية.
توزيع السلطات واملهام واملسؤوليات على كافة بارة عن من خالل ما سبق، ميكن القول أن التنظيم اإللكرتوين ع   

إىل  االنتقالالعناصر املوجودة ابملنظمة بغية حتقيق األهداف املوضوعة واملسطرة. كما يعمل التنظيم اإللكرتوين على 
حداث تغيريات على مستوى اهليكل التنظيمي أي تطلبات اإلدارة اإللكرتونية، مع إاألفقي وفق م-التوزيع الشبكي

 من الشكل التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين، إىل جانب تعديل الوحدات اإلدارية. االنتقال
 3ميكن توضيح مسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير عملية التنظيم من خالل النقاط التالية:   
 تصال والتعاون بني خمتلف األفراد؛التنظيم اإللكرتوين هو تنظيم مرن يسمح ابال -
الواسع بني مجيع العاملني عن طريق الداخلية وهذا ما حيقق الصالت القائمة يف الوقت احلقيقي ويف كل  كابالتش -

مكان يف املؤسسة. وال شك أن هذه الصالت القائمة على األنرتانت ستؤدي إىل جتاوز هرمية االتصاالت املوجودة يف 
 أشكال التنظيم التقليدي؛

أصبح ابإلمكان حتقيق منط جديد من املؤسسات يعمل على إنتاج سلع  ،رتنتاعتمادا على شبكات األعمال واإلن -
 ، أو تقدمي خدمات افرتاضية عرب التوسط بني مؤسسات أخرى والزابئن؛االفرتاضيمعينة كما هو احلال يف املصنع 

                                                           
، دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع ودار اجلنادرية للنشر والتوزيع، عمان، 0، الطبعة مفاهيم ورؤى يف اإلدارة والقيادة الرتبوية بني األصالة واحلداثة_ ليلى دمحم أبو العال، 1

 .022.األردن، ص
، اجمللة العربية الدولية للمعلوماتية، اجمللد الثاين، العدد الرابع، "وظائف اإلدارة اإللكرتونية على فاعلية البنوكأتثري "_ أمحد فتحي احليت ودمحم مفضي الكساسبة، 2

 .04.، ص8404، جامعة انيف للعلوم األمنية يف اململكة العربية السعودية
 .43._ موسى عبد الناصر ودمحم قريشي، مرجع سابق، ص3
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ى األقل يف مما ينعكس بشكل كبري على املؤسسة، وهذه التغريات جندها عل ،حتقيق تغريات مهمة يف قوة العمل -
جانبني: استخدام عمال ذوي ختصصات ومهارات عالية من مهنيي وعمال املعرفة الذين ال ميكن التعامل معهم أو 

 استغالل قدراهتم من خالل أمناط التنظيم التقليدية، واستخدام العاملني عن بعد على أساس احلاسوب؛
ذلك من خالل مشاركتهم يف تصميم املنتجات اليت يطلبوهنا حتويل الزابئن من متلقني سلبيني إىل مشاركني فعاليني و  -

 واختيار اخلصائص وتوليفاهتا اليت حيددوهنا عرب احلاسوب فتقوم املؤسسة إبنتاجها.

 الفرع الثالث: من التنظيم التق ليدي إلى التنظيمي اإللكتروني
نرتنت ومع التنظيم اإللكرتوين،  منظمات يف ظل االلة اليت ترتافق مع إعادة التنظيم لحتديد التغريات العميقميكن    
 1اآليت:ك
التنظيم الشبكي مقابل أشكال التنظيم التقليدي: يتسم التنظيم الشبكي بكونه تنظيما مران لالتصال والتعاون بني  -1

ل يف كما هو احلا  ،األفراد. ومع أن األشكال األوىل للتنظيم الشبكي قد وجدت قبل االنرتنت وشبكات األعمال
أو فرق تطوير املنتجات، حيث أن كل مشروع الشبكات املهنية أو غرف العمليات يف املستشفيات أو يف مشروعات 

هو مبثابة نسجة أو تشكيلة قوسية يف التنظيم الشبكي تشارك به جمموعة تتفاعل وتعمل مث تنحل عند انتهاء املشروع. 
ساسي السائد الذي يتالءم مع التشبيك الواسع وتبادل البياانت ولكن مع االنرتنت يصبح هذا التنظيم هو الشكل األ

 اإللكرتوين.
قق التشبيك الفائق والواسع بني مجيع العاملني عن طريق الشبكة الداخلية وتؤدي إىل الصالت إن االنرتنت حي -2

القائمة على االنرتنت الفائقة اآلن )يف الوقت احلقيقي( ويف كل مكان يف الشركة. وال شك يف هذه الصالت الفائقة 
حيث األعلى حيصل على املعلومات  ،ستؤدي إىل جتاوز هرمية االتصاالت اليت تسود يف أشكال التنظيم التقليدية

فإن االنرتنت أدت إىل جتاوز هذه اهلرمية حنو ما  ،األكثر واألغىن. ويف مقابل هذه اهلرمية يف االتصاالت واملعلومات
الفائقة كسمة أساسية مرتافقة مع استخدام االنرتنت والشبكة الداخلية بني العاملني يف  يةابالتصالميكن أن يطلق عليه 

 الشركة والشبكة اخلارجية مع أصحاب املصلحة خارج الشركة مثل: املوردين والزابئن. 
على الشركات االفرتاضية مع شبكات األعمال واالنرتنت أصبح ابإلمكان حتقيق منط جديد من الشركات يعمل  -3

االستفادة من القدرات اجلوهرية واملزااي األساسية للشركات األخرى من أجل إنتاج السلع كما يف املصنع االفرتاضي، 
والواقع أن بعض الشركات االفرتاضية اليت قامت  أو تقدمي خدمات افرتاضية عرب التوسط بني منظمات أخرى والزابئن.

نظيم الذي يكون تصميمه غري حمدد حبدود عامودية أو أفقية، داخلية على توظيف مزااي التنظيم بال حدود وهو الت
                                                           

 )بتصرف( .832-834.سابق، صرجع م_ جنم عبود جنم، 1
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)من خالل فرق عمل متعددة االختصاصات والوظائف( أو خارجية )تشكيالت شبكية مع جهات خارجية متغرية 
ة حوال البد هلذه الشركات من أن تتجاوز أشكال التنظيم التقليديابستمرار( يفرضها هيكل حمدد مسبقا. ويف كل األ

ابجتاه التنظيم الشبكي والتنظيم القائم على الفرق االفرتاضية مبا يضعف ليس فقط عدد املستوايت التنظيمية وسلسلة 
األوامر والسمة الرمسية يف العمل أيضا، وإمنا أيضا تقليص حجم التنظيم إىل مستوى الوحدات املصغرة الالمركزية 

العاملني( وخارجها -لألطراف املختلفة داخل املنظمة )اإلدارةيف االستجابة واملستقلة مبا حيقق مرونة عالية يف التنظيم و 
 )املوردين والزابئن(. 

إن اإلنرتنت يؤدي إىل تغريات مهمة يف قوة العمل مما ينعكس بشكل كبري وعميق على التنظيم. وهذه التغريات  -4
 جندها على األقل يف جانبني مها:

: يتمثل يف استخدام عاملني ذوي ختصصات ومهارات عالية من مهنيي وعمال املعرفة الذين ال ميكن التعامل األول -
 معهم أو استغالل قدراهتم من خالل أمناط التنظيم التقليدية؛

الثاين: استخدام العاملني عن بعد على أساس احلاسوب. وخالفا لنمط العاملني )حمدودي التعليم واملهارة( يف  -
لعصر الصناعي الذي أفرز أشكال التنظيم التقليدية، وإن منط العاملني اجلدد )من ذوي التعليم العايل من مهين ا

 وعمال املعرفة( البد من أن يفرز أمناطا جديدة من التنظيم 
فإهنم يرتبطون بشركة عرب عالقات قائمة على  ،على أساس احلاسوب وشبكات األعمال ،منط العاملني عن بعدإن    

الثقة أكثر مما تقوم على سلسلة األوامر، وعلى عالقات أفقية ال هرمية ذات طابع إداري مركز. كما أن هذا النمط 
من العاملني الذين يعملون بعيدا عن الشركات مع مرونة عالية يف جداول العمل وموقعه يؤدي إىل احلد من السمة 

تسودها هذا النمط من العمل. كما للعمل بشكل ال جيعل منها ذات أمهية يف عالقات العمل الذي ميكن أن الرمسية 
ص ويقدمون خدماهتم عن بعد للشركة، األفراد قد ال يعملون يف الشركة وإمنا يعملون حلساهبم اخلا هؤالءن بعض أ

هي إدارة الذات ومنط   منط جديد من اإلدارةني حباجة إىلالبد من التأكيد على أن كال هذين النوعني من العامل
والعالقات األفقية األكثر مرونة واخلالية من العالقة جديد من التنظيم األكثر مرونة مثل التنظيم الشبكي الفضفاض 

 املرؤوس ومنط التنظيم بال حدود.-اهلرمية الرأسية بني الرئيس
ني فعالني. فإذا كان من متلقني سلبيني إىل مشاركحيول الزابئن  إن االنرتنت بفعل التشبيك الواسع مع الزابئن أخذ -5

الزبون يف العصر الصناعي يتعامل مع منتجات خطوط إنتاجية متثل أفضل ختمينات الشركات ملا يريده ويفضله الزابئن 
حقيقية ألنه  على أساس التفضيالت املتوسطة للزبون املتوسط، مما جيعل الزبون يف الكثري من احلاالت بال خيارات
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مما يعرض أو يفرض عليه. ولكن هذا كله قد تغري مع االنرتنت اليت أخذت كما يقول أدراين  ،يتلقى خياراته
 ساليوتزكي جتعل حتول السلطة من داخل الشركة إىل الزبون خارجها. 

 األساسية لإلنرتنت ذات العالقة بوظيفة التنظيم وهو كاآليت: اجلدول املوايل يربز التأثرياتو    
 على وظيفة التنظيم" لألنرتنتالتأثريات األساسية (: "7اجلدول رقم )

 إىل من املكوانت

 اهليكل التنظيمي

 التنظيم العمودي؛  -
 اهليكل التنظيمي القائم على الوحدات الثابتة؛ -
 تنظيم الوحدة التنظيمية الواحدة؛  -
 أسفل؛-التنظيم أعلى  -
 شركة ذات هيكل تنظيمي حمدد.  -

 التنظيم املصفويف أو املشروعي؛ -
 اهلياكل القائمة على الفرق؛ -
 تنظيم الوحدات املصغرة؛ -
 خمطط من اليمني إىل اليسار؛ -
 شركة بدون هيكل تنظيمي حمدد. -

 التقسيم اإلداري
 الوحدات؛التقسيم اإلداري على أساس األقسام أو  -
 التقسيم اإلداري التقليدي. -

 التنظيم القائم على الفرق؛ -
التنظيم اخللوي القائم على حتالفات داخلية  -

 أو خارجية.

 سلسلة األوامر
 سلسلة األوامر اإلدارية أو السلطة اخلطية؛ -
 سلسلة األوامر اخلطية؛ -
 التنظيم أحادي الرئيس املباشر. -

 السلطة االستشارية؛ الوحدات االستشارية أو -
 الوحدات املستقلة والفرق املدارة ذاتيا؛ -
التنظيم ثنائي الرئيس املباشر أو تعدد الرؤساء  -

 املباشرين.

 الرمسية
 اللوائح والسياسات التفضيلية؛ -
 القواعد واإلجراءات؛ -
 جداول العمل القياسية واجملدولة مسبقا. -

 السياسات املرنة؛ -
 ذاتيا أو إدارة الذات؛الفريق املدار  -
 جداول العمل املرنة واملتغرية. -

 املركزية: السلطة يف القمة؛ - املركزية والالمركزية
 الالمركزية: السلطة املوزعة. -

 تعدد مراكز السلطة؛ -
 الوحدات املستقلة والفرق الدارة ذاتيا. -

 القياسية أو املعيارية
 تقسيم عمل كثيف؛ -
 اء حمددة؛قواعد وإجراءات أد -
 سلوكيات موحدة يف أداء املهام. -

 التنوع يف املهام؛ -
 توسيع العمل وإثرائه؛ -
 التمكني اإلداري. -

، العدد: 05، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد "أثر تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على كفاءة العمليات اإلدارية"زرزار العياشي، : املصدر
 .42.، ص8404جامعة القادسية، العراق، ، 40

على الزابئن والعامل اخلارجي، كما من خالل اجلدول جند أن التنظيم اإللكرتوين يسمح للمنظمة أن تنفتح أكثر    
املستوايت التنظيمية والتقسيم اإلداري مبا  وإدماج التكنولوجيا والرقمنة على كلميكنها من االتسام بصفة املرونة أكثر، 

 يسمح من تطوير أداء املنظمات.
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 الفرع الرابع: تأثير تطبيق التنظيم اإللكتروني على المنظمة وتحسين األداء التنظيمي
ناسب، يعترب التنظيم اإلداري اإللكرتوين أحد املتطلبات اإلدارية احلديثة اليت هتدف إلعادة البناء بتصميم تنظيم م   

اليت تساعد من تطوير وحتسني األداء التنظيمي  ويتسم البناء التنظيمي لإلدارة اإللكرتونية مبجموعة من السمات
 1. وميكن حتديد أهم هذه السمات يف اآليت:للمنظمات

 التفكري والتطوير لتوجيه عمليات صنع واختاذ القرارات من منظور جمتمع املنظمة؛ -
 واملشاركة؛ د البشرية ومتكني اإلبداع واالبتكاراإلجيايب أبمهية املوار  االقتناع -
 الرتكيز على أنشطة العمليات املنتجة للقيمة والتخلص من األنشطة املهدرة للقيمة؛ -
 إتباع مبدأ الرتكيز واستثمار قدراهتا احملورية لتحقيق أعلى إجنازات ممكنة؛ -
 منظم لتقنيات االتصاالت واملعلومات للتحول التدرجيي ابملنظمة اإللكرتونية؛ استخدام -
 ؛واإلبداعاتاستثمار العقل البشري وقدراته الفكرية والذهنية وتنمية وحفز االبتكار  -
 تنمية الثقافة التنظيمية احملابية للتفكري والتواصل بشفافية؛ -
 ن اإلجيايب وتنمية روح الفرق؛التأكيد على قيم اإلجناز والنجاح والتعاو  -
 تفعيل القدرات احملورية وإطالقها وتنمية جماالت استثمارها لتحقيق قدرة التنافسية؛ -
 ستثمار القدرات لتكوين ميزات تنافسية من خالل بناء العمليات الفعالة وإجنازها؛ا -
 تعزيز النظرة االقتصادية لقياس الكلفة والعائد من كل نشاط إداري؛ -
 تنمية ودعم أخالقيات قيم العمل اإلجيابية لتنمية الثقافة التنظيمية اإلجيابية؛ -
 تنمية وجتديد وتوظيف املعرفة وتيسري التعلم املستمر؛ -
 تنمية التفكري املنظومي واإلدارة ابألهداف والنتائج. -

ايت وشكل اهلياكل التنظيمية اليت إن التنظيم اإللكرتوين للمنظمات املعاصرة يعتمد على إجراء تغيريات يف مستو    
ضل للمعلومات ودفع كفاءة وفعالية تتسم بتعدد املشاكل واستبدال هياكل تنظيمية أخرى هبا تؤدي إىل تدفق أف

 2عمليات االتصاالت املختلفة، مثال: على ذلك البد من إنشاء وحدات إدارية جديدة أمهها:

                                                           
 .436.ص سابق،مرجع _ عمر أمحد أبو هاشم الشريف وآخرون، 1
-32، ص.8402دار الكتاب اجلامعي للنشر والتوزيع، اإلمارات،  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية: املفهوم، املزااي، املعوقات،_ دمحم بن هالل بن فزاع الكسار العنزي، 2

32. 
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قواعد البياانت واملعلومات اإللكرتونية: وتقوم هذه اإلدارة بتجميع عدد أكرب من البياانت واملعلومات اليت  إدارة -0
تتوفر أمامها من مصادرها اإللكرتونية املختلفة، ومن مث تقوم بتحليلها، حىت تتسىن االستفادة منها أبفضل طريقة 

 ممكنة؛
دارة مبساعدة العمالء من أجل مواجهة املشكالت والعقبات والقضاء إدارة الدعم التقين للعميل: وهتتم هذه اإل -8

 عليها، ويتم ذلك عرب احملاداثت النصية من خالل شبكة اإلنرتنت؛
إدارة عالقات العمالء الكرتونيا: حيث إن اهلدف األساسي هلذه اإلدارة احلفاظ على وجود أفضل عالقة  -4

زايرات اليت تقوم هبا هؤالء العمالء على موقع الشركة أو املنظمة على للمنظمة مع عمالئها، وكذلك زايدة عدد ال
 شبكات االتصاالت اإللكرتونية.

 المطلب الثالث: القيادة اإللكترونية
ان األساسية اليت جيب توفرها يف املنظومة اإلدارية، حبيث تتكامل مع الوظائف اإلدارية تعد وظيفة القيادة من األرك   

ورقابة، ومع ظهور التوجه احلديث الرقمي العاملي،، حتم على املؤسسات االنتقال  قيادةوتنظيم و  األخرى من ختطيط
أي توجيه تعامالت اإلدارة  ،من القيادة اإلدارية التقليدية إىل القيادة اإللكرتونية وفق متطلبات اإلدارة اإللكرتونية

ما سيتم التطرق إليه يف هذا املطلب من تعريف للقيادة، إىل االنتقال  األفراد حنو الرقمنة لتحقيق األهداف. هذا
لقيادة اإللكرتونية، مع تسليط الضوء على مدى مسامهة القيادة اإللكرتونية يف حتسني وتطوير األداء التنظيمي ل

 ابملؤسسات.

 وظيفة القيادة  تعريفالفرع األول: 
 قيادة حكيمة تسعى يف مصا ح اتبعيها جلبا للخري واملكارم ودفعا ال تصلح التجمعات البشرية وال تنتظم من غري   

ز العاملني ألداء العمل اجليد يملام وحتفيادة اإلدارية تدفع املنظمة إىل إللشر والرذائل، من غري ظلم أو إمهال، فالق
وعجزت اإلدارة عن حتقيق غاب األداء اجليد واإلنتاج اجليد  ،واملبدع وإذا غابت القيادة الناجحة اجليدة واملؤهلة

وتعين القيادة لغة أن )القود( أهدافها. فباإلمكان قياس مدى جناح املنظمة وكفاءهتا من خالل جناح قيادهتا اإلدارية. 
أي نقيض )السوق( ويقال قيده ابإلحسان، وقد ورد مفهوم القيادة يف اللغة العربية حتت كلمة قود واألقواد من الرجال 

ومسي بذلك لقلة التفاته، أي أنه إذا أقبل على شيء بوجهه ومل يكن يصرف وجهه عنه. أما املعىن  أي الشديد العنق
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( أبهنا السمات أو الصفات اليت من املمكن أن Leadershipفيشري إىل معىن القيادة ) Oxfordاالصطالحي ووفقا لــ 
 1يتحلى هبا من يتخذ دور القائد.

قدم يف هذا السياق العديد من الباحثني واملفكرين توضيحات وتفسريات حول مفهوم القيادة، من بني هذه    
 التوضيحات والتعاريف نذكر مايلي:

ب عليها توجيه طاقات األفراد "القوة اليت تتدفق بني القادة واألفراد بطريقة مهمة يرتت عرفت القيادة على أهنا: -
ابجتاه األهداف اليت حددها القادة والسعي لتحقيق هدف معني واحملافظة عليه هو مبعث  متناسق ومتناغم ابألسلوب

رضا مشرتك لكل من القادة واألفراد يف آن واحد، وهي توظيف للمبادئ والوسائل من أجل غاايت واضحة وعلى 
 قيق األهداف.أنه يركز على القوة للقادة والسعي حنو حت. من خالل هذا التعريف جند 2حنو حمدد ومنسق"

أن القيادة فن يكتسب وينمي، وميارس بدرجات خمتلفة من قبل أي شخص أن يكتسب  " عرفت أيضا على أهنا: -
فن القيادة وينميها بدرجات، إذا وجه بصورة صحيحة، وكان يتمتع ابإلمكاانت العقلية والبدنية الضرورية، وبذلك 

. يركز هذا التعريف 3الدراسة والتمرين، والتطبيق ألساليب القيادة الصحيحة"تتأثر مقدرة الفرد على القيادة برغبته يف 
 على أن القيادة ممارسة ميكن أن تطور من خالل متارين وأساليب معينة.

اكل املعقدة.  "نشاطات وفعاليات ينتج عنها أمناط متناسقة لتفاعل اجلماعة حنو حلول املش كما عرفت على أهنا:  -
تعريف على أن القيادة يركز هذا ال. 4هنا عملية أتثري على نشاطات اجلماعة لتحقيق األهداف"أ كما يعتربها البعض

 تطلب التنسيق بني كافة العناصر والقوى.عمل مجاعي ي
القوة اليت يتميز هبا القادة اإلداريني حبيث  ميكن القول أن القيادة هي ،من خالل ما مت عرضه من تعاريف للقيادة   

وختتلف القيادة من  عملون هبا ووفق أساليب خاصة بذلك.طويرها وتنميتها من خالل الوسط والبيئة اليت يختوهلم من ت
تقوم على توجيه كافة األفراد والتعامالت اإلدارية حنو حتقيق فهي شخص إىل أخر ومن موقف إىل أخر أيضا، 

 األهداف املسطرة للمؤسسة وبشكل متناسق ومجاعي.
 
 
 

                                                           
، -دراسة حتليلية آلراء عينة من املدراء والعاملني يف حمافظة ذي قار–أمناط القيادة اإلدارية وأتثريها يف إجناح املنظمات احلكومية _ قاسم شاهني بريسم العمري، 1

 .46.، ص8444دكتوراه فلسفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصره، العراق،  رسالة
 .008-000.، ص8404، العراق، متوز 00، جملة دراسات تربوية، العدد: "ري روابط العالقات العامةالقيادة اإلدارية ودورها يف أتص"_ شهرزاد دمحم شهاب، 2
 .38.، ص8405، دار اخلليج للنشر والتوزيع، عمان، 0، الطبعة القيادة الرتبوية احلديثة_ انرميان يونس هللوب، 3
 .45.، ص8444مان، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عالقيادة اإلدارية_ بشري العالق، 4
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 تعريف القيادة اإللكترونية: الثانيالفرع  
مرت القيادة التقليدية مبدخلني أساسني قبل أن تتحول إىل القيادة اإللكرتونية ومها: املدخل األول مدخل املهام،    

ه للكفاءة، أما املدخل الثاين فهو يركز على جاملركز، وهو مدخل صلب مو  ملهام وقوة التنظيم املتمثل بقوةيركز على ا
متثل ميزة  اعليةعالقة بني القائد والعاملني، فالفيتسم ابملرونة يقوم على قوة الشخصية وكذلك قوة الالعاملني وهو 

ات واجنازات كبرية يف ححققت جنا ،وضمن هذين املدخلني ،ميكن القول أن القيادة التقليديةأساسية هلذا املدخل. 
التكنولوجية العائلة يف اجملتمع كان البد أن تتأثر املنظمة جمال كفاءة األداء والفاعلية. ومع تطور املنظمة والتغريات 

بتلك التغريات ومن مث تغري أعماهلا اإلدارية إىل أعمال تقوم على اإلدارة اإللكرتونية، ومع ظهور مدخل القيادة القائمة 
القيادة الذاتية وهي  وهو ما يسمى ،على الزبون أو العميل أي قيادة قائمة على التفاعل بني القائد والزبون عن بعد

 1األكثر بروزا يف القيادة اإللكرتونية.
أن يؤثر ذلك على إدارة املنظمة وطبيعة عالقاهتا مع البيئة  حظالاالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات، يويف عصر    

حس تكنولوجي،  الداخلية واخلارجية، وتغري منط القيادة التقليدية إىل اإللكرتونية، ويظهر ذلك يف تكوين قيادة ذات
 2ووجود قائد قادر على حتسس أبعاد هذا التطور والعمل على توظيف مزاايه لتكون جزءا من امليزة التنافسية للمنظمة.

التايل: ماذا نعين ابلقيادة اإللكرتونية؟ حيث جند أن أول من قام بتوليد هذا  سؤاليطرح ال ،ويف هذا السياق   
و استخدام التكنولوجيا والرقمنة، وتقنيات املعلومات املتقدمة مثل: استخدام الربيد املصطلح واعتباره عملية إدارية ه

اإللكرتوين وأنظمة إدارة املعرفة، اليت متكن من إجناز العمال والقيادة بطرق جديدة يف املنظمة. والغرض من القيادة 
هو توجيه العالقة بني أعضاء املنظمة احملددةة بواسطة  ،Avolio & Suinder (2002)اإللكرتونية وفقا لكل من 

هيكل تنظيمي وتعزيزها. كما قدم ابحثون تعريف للقيادة اإللكرتونية على أهنا: "تشري إىل حتدي املعوقات التقليدية 
 3وخلق طرق جديدة وحتفيز املوظفني".

قدم أيضا بعض املفكرين تعريف للقيادة اإللكرتونية على أهنا: "عملية أتثري اجتماعي، تتخللها عالقة تعاونية بني    
التقنيات والتكنولوجيا إلحداث تغيري على مستوى كال من: املواقف، املشاعر، التفكري، السلوك، أداء الفرد أو 

توقع أن القيادة اإللكرتونية تتميز بفوائد معينة على خالف . من امل4اجلماعة، وحىت على مستوى املنظمة ككل"

                                                           
، 8406 العراق، ،43، العدد: 83، جملة جامعة اببل للعلوم اإلنسانية، اجمللد: "اإلدارة اإللكرتونية وأتثريها يف تطوير األداء الوظيفي وحتسينه"_ أحالم دمحم شواي، 1

 .4444.ص
  .054سابق، ص_ علي جاب هللا مفتاح، مرجع 2

3
_ Teresa Torres-Coronas & Mario Arias-Oliva, Encyclopedia of human ressources information systems: 

challenges in E-HRM, (G) Global Publisher, United States of America, 2009, p.719.  
4
_ Daniela Baglieri & Others, Information Systems Management Organization and Control –Smart practices 

and effects-, Springer International Publishing, Switzrland, 2014, p.265. 



 أسس تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير األداء التنظيمي                                           الثالث                       الفصل  
 

 
142 

طريقة أسهل لتوثيق العمليات، كما أن التعاون اإللكرتوين  -تكاليف أقل للمنظمة -القيادة التقليدية مثل: زايدة املرونة
  .1حباجة إىل توثيق كل شيء

دارة اإللكرتونية يف توجيه القيادة التقليدية حنو لتوضيح مفهوم القيادة اإللكرتونية أكثر وإبراز مدى مسامهة اإل   
 الرقمنة والتكنولوجيا احلديثة، من خالل اجلدول املوايل:

 (: "األبعاد القيادية لتفعيل التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية"8جدول رقم )

 الدور القيادي البعد

 الرؤية
ودمج هذه الرؤية ضمن اسرتاتيجية املنظمة واالقتناع  امتالك رؤية واضحة املعامل عن مشروع اإلدارة اإللكرتونية،

 بنظام العمل اجلديد قبل تطبيقه

 الدعم
الدعم واملساندة سواء من قبل القيادة العليا اليت تتوىل وضع السياسات العامة واالسرتاتيجيات أو من قبل القيادة 

 التنظيمية اليت تتوىل تنفيذ مشروح اإلدارة اإللكرتونية

 اإلقناع
بذل أقصى اجلهود من أجل التغلب على معارضة املشروع من خالل التوعية والربامج التدريبية يف اجملال التقين، 

 وإبراز العوائد املتحققة بعد تطبيق هذا املشروع

 اختاذ القرار
فويض لدى إشاعة مفاهيم الالمركزية اإلدارية واالبتعاد عن مركزية اختاذ القرار، والعمل على تنمية مهارات الت

 القيادات اإلدارية ومتكني اإلدارات الوسطى والتنفيذية لتحمل املسؤولية

الثقافة 
 التنظيمية

دراسة وحتليل الثقافة التنظيمية عند التخطيط للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية ألن نقل التكنولوجيا يعكس ثقافات 
العاملني وسلوكياهتم يف العمل واليت متثل فجزة ثقافية  خمتلفة وحتديد التغريات املطلوب إحداثها يف قيم ومعتقدات

 جيب التغلب عليها لنشر ثقافة العمل اإللكرتوين

 التدريب
تنمية وتطوير املوارد البشرية من خالل الربامج التدريبية والتأهيلية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 اإللكرتوينواملهارات السلوكية واإلدارية ملمارسة العمل 
التجديد وسرعة 

 االستجابة
التحديث املستمر لتقنية املعلومات ووسائل االتصال املختلفة وفق مستجدات البيئة احلديثة، ابإلضافة إىل سرعة 

 االستجابة للمتغريات التكنولوجية الطارئة
ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر الدويل: اإلدارة ، "لإلدارة اإللكرتونيةالقيادة اإلدارية كأحد مقومات التحول الناجح "فريد كورتل وأمال يوب،  املصدر:

ير املوارد البشرية رماح ، مركز البحث وتطو -اجلزائر–لونيسي علي  8اإللكرتونية بني الواقع واحلتمية، خمرب التنمية التنظيمية وإدارة املوارد البشرية جامعة البليدة 
 .24-28.، ص8402للنشر والتوزيع، األردن، ، كتاب املؤمتر، دار الوراق األردن–

معلومات...(، تعد وظيفة -اسرتاتيجيات-سياسات-ومنه فإن القيادة اإللكرتونية قائمة على توليفة )عمليات   
، تقوم على االنتقال من األساليب وظائف املؤسسةأساسية يف املؤسسة، إذ ميكن اعتبارها احملرك األساسي لتسيري 

                                                           
1
_ Nadine Poser, Distance Leadership in international Coporations –Why organizations struggle when 

distances grow-, Springer Gabler Publisher, Wiesbaden, German, 2017, p.57-58. 
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ة والتحول حنو األساليب والطرق احلديثة التكنولوجية ونظم املعلومات الرقمية. كما تساهم القيادة والطرق التقليدي
اإللكرتونية يف تطوير صفات القادة من جانب شخصي وسلوكي ليواكب التكنولوجيا، وابلتايل بروز مصطلح القائد 

 املسطرة للمنظمة والتميز. اإللكرتوين ليحل حمل القائد التقليدي، كل هذا من أجل حتقيق األهداف

 : أبعاد القيادة اإللكترونية المعتمدة لتطوير األداء التنظيميلثالفرع الثا
ذات أعمال إلكرتونية البد من أن يؤثر يف طريقة أتدية أعمال الشركة املالية  إن انتقال الشركة إىل أن تصبح   

والتسويقية وإدارة عملياهتا اإلنتاجية وكذلك إدارة عالقتها مع العاملني واملوردين ابإلضافة إىل تغيري أعماهلا اإلدارية 
 1الثالث أبعاد التالية:وابلتأكيد تغيري منط القيادة من التقليدية إىل اإللكرتونية، وتقوم على 

أهنا قيادة تقوم على استخدام تكنولوجيا االنرتنت من أجل إدارة أعماهلا وعالقاهتا القيادة التكنولوجية الصلبة:  -1
املختلفة مبا جيعل منها إدارة مزااي وخصائص التكنولوجيا. وابلتايل فهي تقوم على اكتساب ميزة من هذا االستخدام 

احلال يف زايدة املعلومات وسرعة الصول عليها وحتسني جودهتا من أجل اختاذ قرارات أمشل وأسرع  للتكنولوجيا كما هو
وأفضل. وهذه ميزة شبكات األعمال اليت جتعل املدير يف كل مكان سواء يف آسيا أو أورواب ميتلك نفس القدر من 

كة األعمال الداخلية أو ابملوردين املعلومات ويتعامل مع نفس احلاسوب احملمول ويتصل بكل العاملني عرب شب
والشركاء اآلخرين عرب الشبكة اخلارجية من أجل أن يستكمل صورة اختاذ القرار الذي يكون أكثر كفاءة ورمبا فاعلية 
ابالعتماد على هذه التكنولوجيا. والقيادة القائمة على بعدها األساسي األول املتمثل بتكنولوجيا األنرتنت تتسم 

 ابآليت:
إهنا قيادة حس التكنولوجيا: فالتغيري التكنولوجي املتسارع يف جمال تكنولوجيا االنرتنت جيعل القائد اإللكرتوين يف  -أ

جانب أساسي منه ذا قدرة على حتسس أبعاد هذا التطور والعمل على توظيف مزااي لتكون جزء من امليزة التنافسية 
 للشركة.

إللكرتوين هو قائد زمين سريع احلركة واالستجابة واملبادرة. فاألن األنرتنت حس الوقت على االنرتنت: إن القائد ا -ب
يوفر القدرة على تصريف األعمال يف أي وقت ابلليل والنهار. فإن حس الوقت على اإلنرتنت البد أن يتجاوز 

ابلفاصل الزمين  أفكاران حول إجراءات العمل التعاقيب إىل إجراءات العمل التزامين، وختطي االستجابة احملكومة
 املطلوب.

                                                           
 _ راجع كال من:1
 . )بتصرف(446-482.سابق، صجنم عبود جنم، مرجع  -
 . )بتصرف(825-862.سابق، صدمحم مسري أمحد، مرجع  -
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إن األنرتنت مل تؤثر على تغيري األعمال املختلفة من الناحية التكنولوجية فقط من خالل املزااي حس الطوارئ:  -ج
واخلصائص الفائقة يف االتصاالت والتشبيك واملوجة اخللوية وغريها، بل إن التغيري األساسي اآلخر متثل يف مناذج 

أتيت ابلداخلني اجلدد واخلدمات واألساليب اجلديدة اليت جتعل اخلدمات واألساليب السابقة األعمال اجلديدة اليت 
متقادمة. والواقع أن حس الطوارئ تنامى وتعزز ليس فقط على صعيد الفرد الذي ميكن يف كل حلظة أن يواجه 

د، أو على صعيد الشركة اليت إشعارات ابلتسريح أو التحويل إىل منط أعمال جديدة أو حىت حتويله إىل عامل عن بع
   تتعرض لتغيريات واسعة وعميقة بشكل سريع وإمنا أيضا على صعيد الصناعة ككل. 

ن أكثر من أي وقت أن القيادة اإللكرتونية تبدو اآل هو ،ما يثري االهتمام حقاإن  لقيادة البشرية الناعمة:ا -2
مضى ذات حمتوى إنساين كبري رغم أهنا أكثر تعويال على التكنولوجيا. إن القيادة اإللكرتونية املرتكزة على التكنولوجيا 

 ينقصها بعض األمور وذلك راجع لـ:
ضهم من إن التكنولوجيا األرقى املتمثلة ابألنرتنت أصبحت حباجة إىل عاملني ذوي ختصصات ومؤهالت عالية وبع -أ

  الذي ميكن إعدادهم يف وقت حمدود؛ املفكرين واملبتكرين من بني احملرتفني النادرين خالفا للعاملني يف العصر الصناعي
 هؤالء لن تربطهم البناية الواحدة. إن الكثري من العاملني سيعملون مع االنرتنت وفق منط العمل عن بعد، و  -ب
  :كرتونية القائمة على البعد البشريواجلدول املوايل يربز القيادة اإلل   
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 (: "القيادة اإللكرتونية القائمة على البعد البشري"9جدول رقم )

 الشرح القائد 

 القائد الزبوين
أبساليبه السابقة القائمة على السعر األقل فقط أو اجلودة األفضل  القائد اإللكرتوين لن يكون قائدا زبونيا

فقط أو ابالستجابة األسرع فقط، أو اخلصوصية األكثر أماان فقط...إخل، بل بكل هذه العوامل اجملتمعة. 
 حبيث بعض الشركات حتدث هذا الضغط يف العالقة مع الزبون وأخذت تعامل زابئنها كعاملني فيها.

عمال ومهين  قائد
 املعرفة

وهو الذي يوجد عالقة متميزة مع العاملني سواء كانوا يعملون للشركة عن قرب أو بعد. فهؤالء العاملون 
أصبحوا شأهنم شأن الزابئن ميكن أن ينقلوا بسهولة قدراهتم ومعارفهم إىل خارج الشركة. وأيضا توفري 

ي والء داخل الشركة. وابلتايل فإن املطلوب مع العاملني تسهيالت ومنافع ومزااي للعاملني ليكونوا عاملني ذو 
 االحتفاظ هبم وكسب ثقتهم وعدم فقداهنم.

 القائد التنافسي

بيئة األعمال تفرض املنافسة القوية، وابلتايل زايدة عدد املتنافسني، هذا ما جيعل القائد موجها للمنافسة. 
م بقدرة على األداء التنافسي، وذلك أبن يكون األسرع وبناء على هذا فالقائد التنافسي مطلوب منه أن يتس

املنافسني، كما -الزابئن-املوردين-يف الوصول إىل السوق من املنافسني، واألفضل يف خدمة شركائه العاملني
 .االبتكاريالبد أن يكون أكثر قدرة على التقليد 

القائد اإللكرتوين 
ذو اخلصائص 
 األكثر مالءمة

شركات اجلديدة أصبحوا يظهرون خصائص مالئمة تنسجم مع بيئة أعماهلم اإللكرتونية. إن الذين يقودون ال
)البد أن يتصف القائد اإللكرتوين ذو اخلصائص األكثر مالءمة جبملة من الصفات أمهها: األسرع حركة+ 

 متعلم بتكنولوجيا املعلومات على األقل+ كثيف الرتكيز...(
دار اليازوري للنشر والتوزيع، ، -االسرتاتيجية، الوظائف، اجملاالت–اإلدارة واملعرفة اإللكرتونية  من إعداد الباحثة ابالعتماد على: جنم عبود جنم، املصدر:
 .445-448.، ص8444عمان، 

يارات املهنية تقليداي أن التخطيط املهين كان يؤكد على ضرورة فهم الذات من أجل حتديد االخت القيادة الذاتية: -3
هذا ال يعود فقط إىل يف إدارة األعمال عرب االنرتنت. إن وإن قيادة الذات هي األكثر بروزا  ية،لألفراد بطريقة موضوع

أن كل قائد إلكرتوين أو تقليدي البد أن يطور أسلوبه إلدارة موارده الذاتية من حيث نقاط القوة و الضعف، وإمنا 
أيضا ألن القائد اإللكرتوين مطلوب منه أن يتخذ قرارات سريعة وفورية ملا مطلوب اآلن ويف كل مكان. فالشركة تعمل 

رتنت بكل ما يعنيه ذلك من تفاعل آين وفوري مع الطرف اآلخر أو األطراف األخرى على االنرتنت ويف زمن االن
وتعد البيئة اإللكرتونية نقطة البدء يف التأثري يف الذات، حيث أن هذه البيئة تؤثر يف خصائص الذات على الشبكة. 

مع هذه البيئة أنشطة إدارة  املؤهالت، واليت البد من أن حيدد القائد ومع التفاعل-الوعي-األساسية: االجتاهات
 .االسرتاتيجيالذات اليت ميكن أن تتمثل يف: إدارة التوتر، إدارة الوقت، حل املشكالت، صنع القرار، والتفكري 
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 : الرق ابة اإللكترونية وتحسين األداء التنظيميرابعالمطلب ال
ظة على مكانة املؤسسة يف السوق الذي من الوظائف األساسية اليت تدعم العمليات اإلدارية وتعمل على احملاف   

ن املؤسسات بصدد ة يف كافة الوظائف األخرى، ومبا أتنشط فيه، هي وظيفة "الرقابة"، حيث تتحكم هذه األخري 
مواكبة التوجه احلديث الرقمي القائم على اإللكرتونيات والتكنولوجيا، البد عليها من التحول من الرقابة التقليدية إىل 
الرقابة اإللكرتونية. لذا سيتم التطرق يف هذا املطلب لتعريف الرقابة التقليدية، وإبراز االنتقال إىل الرقابة اإللكرتونية 

 ع توضيح مدى مسامهة الرقابة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي.ومفهومها، م

 التق ليدية  الفرع األول: تعريف الرق ابة
تعد الرقابة أداة هامة إدارية، فال ختلو مؤسسة انجحة من نظام رقايب ضابط لكافة أنشطتها، فهي هتدف إىل    

اإلدارية املختلفة، وتسعى إىل منع حدوثها أو تالشي  حتدث أثناء تنفيذ العمليات دالكشف عن االحنرافات اليت ق
بن منظور يف لسان العرب قال أبن الرقيب هو احلافظ ، جند أن إلنظر يف املفهوم اللغوي ملصطلح الرقابةوابأتثريها، 

ابلرقابة الذي ال يغيب عنه شيء، والرتقيب تعين االنتظار، وجاء الرقيب مبعىن املنتظر واحلافظ، أما اصطالحا: يقصد 
 1احملافظة على الشيء وصونه وحراسته، كما تعين االحرتاز والتحوط واملراعاة.

ن حيث القيادة(، فأمهيتها كبرية م-التوجيه-التنظيم-ية من وظائف اإلدارة )التخطيطالرقابة وظيفة أساسكون    
حيث تعمل على حتقيق األهداف  اليت تظهر من خالهلا، االحنرافاتإلدارية وتصحيح التحكم يف كافة العمليات ا

مي حيث حاول العديد تقد الباحثني واملفكرين هبذه الوظيفة،اهتمام ازداد لدى  وممارسة األنشطة، وتوفري بناء قوي.
نتيجة ألمهيتها وتفسري معناها. ومن بني التعاريف املقدمة لتوضيحات والتفسريات اخلاصة مبصطلح الرقابة، مجلة من ا

 واملفكرين نذكر منها: من طرف الباحثني
يف كتابه اإلدارة  Henri Fayolمن أقدم التعاريف املقدمة وأشهرها من طرف العامل اإلداري هنري فايول  -1

"أن الرقابة تقوم ابلتأكيد من كل شيء يتم حسب اخلطة املرسومة والتعليمات الصادرة واملبادئ  الصناعية والعامة:
نقاط الضعف واألخطاء وتصحيحها ومنع حدوثها يف املستقبل، ومتارس الرقابة القائمة، وهدف الرقابة هو تشخيص 

. يركز هذا التعريف على أن الرقابة تشخيص للواقع من نقاط قوة أو ضعف 2على األشياء والناس واإلجراءات"
 وتصحيح األخطاء.

                                                           
ختصص: القيادة واإلدارة، ، مذكرة ماجستري، دور الرقابة اإلدارية يف حتسني مستوى األداء اإلداري يف جهاز الشرطة الفلسطينية_ أمحد كمال مصطفى املالحي، 1

 .00.، ص8406أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا )ابالشرتاك مع جامعة األقصى(، غزة، فلسطني، 
 .842.، ص8404، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، وظائف املدير: املبادئ واملمارسات يف إدارة األعمال_ موفق حديد دمحم، 2
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املتحدة حتت عنوان )الرقابة معناها ملراجعني الداخليني ابلوالايت اعهد تعرف الرقابة أيضا وفقا لتقرير م -2
"اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارة للتأكد من أن  وانعكاساهتا على األداء املهين للمراجعة الداخلية( على أهنا:

ن االحنرافات عن هذه املعايري يتم اكتشافها وحتديد املسؤولية امج تتم حسب املعايري احملددة، وأاألهداف واخلطط والرب 
تخذ االجراءات الالزمة لتصحيحها، وبذلك ترتبط وظيفة الرقابة بكل من وظيفة التخطيط ووظيفة التنظيم. عنها، وت

. من خالل هذا التعريف جند 1وهكذا فإن الرقابة هي نتاج عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه السليم بواسطة اإلدارة"
 قيادة(، وتصحيح االحنرافات.-تنظيم-ى )ختطيطخر ابلوظائف اإلدارية األ اوثيق اأن الرقابة ترتبط ارتباط

وظيفة ميارسها املدير أاي كان أبهنا  ،"شأهنا شأن وظائف إدارة األعمال األخرى كما تعرف الرقابة على أهنا: -3
مستواه اإلداري يف املشروع، من الرئيس األعلى حىت رئيس القسم أو رئيس الشعبة أو املكتب وذلك يف حدود اخلطط 

ات اليت له سلطة وضعها وتقريرها، وإن كان تدرج السلطة بني املستوايت اإلدارية املختلفة وما يتبعه من تدرج والسياس
املسؤولية عن األداء يؤدي إىل اختالف طبيعة ونطاق ممارسة وظيفة الرقابة وكذلك اختالف أساليب وطرق ممارستها 

ريف يركز على كون الرقابة وظيفة متارس من الرئيس عت. جند أن هذا ال2من مستوى إداري إىل مستوى إداري آخر"
 األعلى، أي التدرج يف السلطات واملستوايت.

ية األخرى وظيفة أساسية ومكملة للوظائف اإلدار  ميكن القول أن وظيفة الرقابة تعد ،من خالل التعاريف السابقة   
الوظائف التشغيلية )املالية، اإلنتاجية، التسويق، املوارد البشرية(. حتكم الرقابة  كذلك(،  ، رقابةقيادة )ختطيط، تنظيم،

كافة العمليات اإلدارية داخل املؤسسة وخارجها، حيث تعمل على تشخيص األوضاع من أجل الكشف عن نقاط 
ألداء الكلي. كما تنطلق القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعاجلتها، مع تصحيح االحنرافات اليت تؤثر بشكل كبري على ا

وظيفة الرقابة من املستوى األعلى أي املدير إىل املستوى األدىن لتشمل كافة املستوايت اإلدارية، والتدرج يف السلطات 
       واملسؤوليات. وابلتايل حتسني أداء املؤسسة وزايدة رحبيتها يف السوق الذي تنشط فيه.

 3العملية الرقابية يف املؤسسة: مهيةومن أهم األمور اليت تسهم يف أ   
 كوهنا عملية ضرورية للتأكد من حسن سري العمل والتأكد من أن االجناز يسري حسبما هو مقرر له؛ -

                                                           
 .04.، ص8404، دار اجلنادرية للنشر والتوزيع، األردن، املراجعة الداخلية_ رائد دمحم عبد ربه، 1
 .488.، ص8405، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األسس واألصول العلمية يف إدارة األعمالفالح الزعيب وأمحد دويوين،  ي_ عل2
، مذكرة ماجستري، -دراسة استبيانية لعينة من املؤسسات االقتصادية–قتصادية اجلزائرية ملتطلبات نظام الرقابة الداخلية أثر تطبيق املؤسسة اال_ كبلوين محزة، 3

 .6-5.، ص8406-8405ختصص: حماسبة، شعبة علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة أدمحم بوقرة، بومرداس، 
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كوهنا تساعد اإلدارة يف الكشف عما قد حيدث هناك من مشكالت تعرتض تنفيذ عمل ما، أو االحنرافات او  -
ومعاجلتها قبل أن يستفحل األمر. كما تساعده يف التنبؤ ابألخطاء األخطاء يف مسار التنفيذ ومعرفة أسباهبا 

 واالحنرافات احملتمل حدوثها واختاذ ما يلزم من إجراءات ملنع حدوثها؛
ة كوهنا عملية ديناميكية شاملة مبعىن أهنا ذات عالقة بكل عنصر من عناصر العملية اإلدارية يف املؤسسة وخاص -

مصادر -املواد-األجهزة-األموال-هنا تنصب على مجيع مدخالت املنظمة: األفرادما أالتخطيط واختاذ القرارات. ك
 وتشمل أيضا مجيع املستوايت اإلدارية فيها. اخلطط، وغريها.-السياسات-املعلومات

 الفرع الثاني: من الرق ابة التق ليدية إلى الرق ابة اإللكترونية
هنا أتيت بعد التخطيط والتنفيذ، فإن الرقابة اإللكرتونية تسمح ابملراقبة كانت الرقابة التقليدية تركز على املاضي أل  إذا   

، الداخلية، مما يعطي إمكانية تقليص الفجوة الزمنية بني علمية اكتشاف االحنراف كة املؤسسةاآلنية من خالل شب
خالل تدفق ول، من متجددة تكشف عن االحنراف أوال أب هنا عملية مستمرةواخلطأ وعملية تصحيحه، كما أ

اجلميع يعمل يف الوقت نفسه، وهو ما يؤدي إىل ف .عاملني، املوردين، واملستهلكنياملعلومات والتشبيك بني املديرين، ال
ن املستفيدين واإلدارة، مما يعين أ زايدة حتقيق الثقة اإللكرتونية، والوالء اإللكرتوين، سواء بني العاملني واإلدارة أو بني

. تعترب الرقابة اإللكرتونية أكثر قدرة على معرفة 1ة تكون أكثر اقرتااب من الرقابة القائمة على الثقةالرقابة اإللكرتوني
املتغريات اخلاصة ابلتنفيذ أوال أبول وابلوقت احلقيقي وليس وفق الرقابة التقليدية املوهة للماضي، إذ تعمل الشبكة 

 .2بيك املدير على التدخل ملعاجلة االحنرافات واختاذ ما يلزميساعد التشكما  ،الداخلية كقناة آنية لنقل املعلومات
تقوم ابملقارنة املستمرة والتحديث املستمر عما هي رقابة آنية وعملية مستمرة " على اهنا: الرقابة اإللكرتونيةتعرف    

بدال من رصيد اثبت على مت إجنازه والكشف املستمر عن االحنراف أوال أبول مبا حيوهلا إىل تدفق يف حركة ديناميكية 
ن الرقابة اإللكرتونية تصبح أكثر قدرة ا أاألقل ضمن الفرتة الواحدة ملعرفة ما هو خمطط وما هو فعلي أوال أبول، كم

فاملعلومات اليت تسجل فور التنفيذ تكون لدى املدير يف  خلاصة ابلتنفيذ يف الوقت احلقيقي.على معرفة التغريات ا
من معرفة التغيريات قبل أو بعد التنفيذ، وابلتايل على اجتاهات النشاط ابختاذ ما يلزم من نفس الوقت، مما ميكنه 

 3إجراءات التصحيح".
                                                           

، جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية، العدد الثاين، "(اإلدارة اإللكرتونية يف العامل العريب وسبل تطبيقها )واقع وآفاق"ن حجوبة محيد، _ عيدوين كافية وب1
 .886.، ص8402جامعة عباس لغرور، خنشلة، ديسمرب 

جملة  ،"-دراسة حالة دائرة تكنولوجيا املعلومات بوزارة العلوم والتكنولوجيا بغداد–الشاملة أثر اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة اجلودة "_ قبس زهري عبد الكرمي جعفر، 2
 .048.، ص8403، اجلامعة املستنصرية، بغداد، 044اإلدارة واالقتصاد، العدد: 

رسالة دكتوراه  لسعودية يف ضوء دراسة الواقع الراهن،تقييم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات رايض األطفال ابململكة العربية ا_ منال دمحم درويش سبحي، 3
 .30.، ص8408الفلسفة، قسم العلوم الرتبوية، كلية رايض األطفال، جامعة القاهرة، مصر، 
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الرقابة يف اإلدارة اإللكرتونية تتميز أبن املعلومات تسجل فور التنفيذ أو قبلها، وتكون لدى املدير عند التنفيذ، إن    
ن يتخذ اإلجراءات التصحيحية، ويقوم  املقبولة مباشرة، ومن مث ميكن أوابلتايل ميكن أن يتعرف على النشاطات غري

بتوجيه املنفذين عرب الشبكة الداخلية )االنرتنت( بشكل فوري، وابلتايل يتمكن من معاجلة االحنرافات، وتنتفى بذلك 
من التعرف على املؤثرات  أن الرقابة اإللكرتونية يتاح هلا شبكة خارجية متكنها إىلالفجوة الزمنية، هذا ابإلضافة 

اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على العمال، كما تتمكن املؤسسة من خالهلا التواصل مع املؤسسات األخرى ومع 
 1املستفيدين منها، وابلتايل فهي تشركهم يف الرقابة إلجناز أعماهلم وطلباهتم، وذلك يف عالقة فورية وبال حدود.

 2ة اإللكرتونية يتمثل يف:ميكن القول أن مفهوم الرقاب   
 أن عملية الرقابة اإللكرتونية عملية ديناميكية مستمرة لتتجاوب مع املستجدات على العملية التخطيطية؛ -
 لوقت احلقيقي أي اخنفاض الفجوة الزمنية بني تنفيذ املستهدف والرقابة عليه؛اأن عملية الرقابة تتم يف  -
 اإلجراءات التصحيحية الفورية جتعلها تؤدي دورا تشاركيا مهما يف التخطيط؛أن الرقابة اإللكرتونية واختاذ  -
 مما يقلل املفاجآت الكبرية يف املنظمة؛ ،هي رقابة آنية أكثر منها رقابة على املاضي -
 هي رقابة على النتائج أكثر منها رقابة على املدخالت والعمليات. -

 3ما تقدم أيخذ مفهوم الرقابة اإلدارية اإللكرتونية ثالثة أبعاد أساسية: بناء على
األول: يتصل ابملراقبة واملراجعة وتصحيح األخطاء وكشف االحنرافات بصورة مستمرة هبدف حتسني كفاءة  البعد -

 األداء وخفض التكاليف ابستخدام أجهزة وبرجميات احلاسوب والتقارير املستخرجة؛
الثاين: يتصل أبمن وسالمة األجهزة والربامج، أي ما خيص محاية النظام من كل أشكال التخريب واالخرتاق البعد  -

 واالستخدام غري الشرعي والنفاذ غري املخول إىل قواعد البياانت ابإلضافة إىل جرائم احلاسوب واالنرتنت؛
اإللكرتونية وحتليل نتائج التكاليف من منظور  البعد الثالث: يتصل بتقسيم أنشطة وعمليات نظام الرقابة اإلداري -

شامل ومتكامل انسجاما مع حقيقة أن من غري املفيد وغري العملي وجود نظم ابهظة لتكاليف، حىت ولو كانت هذه 
 النظم انجحة مبعايري الكفاءة والفعالية واملرونة التشغيلية.

 نوجزها يف اجلدل املوايل: وللتمييز بني الرقابة التقليدية والرقابة اإللكرتونية   

                                                           
، ختصص غري منشورة دكتوراه فلسفة، رسالة تطوير اإلدارة اجلامعية جبامعة الكويت يف ضوء متطلبات اإلدارة اإللكرتونية ومعايري اجلودة_ فاطمة دمحم سعد الرميح، 1

 .040.، ص8408اإلدارة الرتبوية، قسم أصول الرتبية، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة، 
 .806.ص، 8402للنشر، لندن،  E-Kutub Ltd، 0، الطبعة اإلدارة االسرتاتيجية واألعمال اإللكرتونية: إشكاليات النظرية والتطبيق_ دمحم اجليزاوي، 2
غري  ، مذكرة ماجستري-قطاع غزة–واقع نظام الرقابة اإلدارية اإللكرتونية وسبل تطويره يف وزارة الداخلية الفلسطينية الشق املدين _ حسن عفيف العرايشي، 3

 جامعة األقصى وأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا(، ، برانمج إدارة الدولة واحلكم الرشيد، أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا )الربانمج املشرتك بنيمنشورة
 .38-30.، ص8405غزة، فلسطني، 
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 (: "الفرق بني الرقابة التقليدية والرقابة اإللكرتونية"10جدول رقم )
 الرقابة اإللكرتونية الرقابة التقليدية املكوانت الرقابية

 قبل التنفيذ أو عنده )ابلنقرات بدل التقارير( موجهة للماضي بعد التخطيط والتنفيذ اإلطار الزمين

 األسس
قائمة على أتكيد الثقة )وهذا يقلل من اجلهد اإلداري  على املساءلة والعالقات الرمسية قائمة

 املطلوب للرقابة(
 مستمرة دورية )متقطعة( النوع

 املخاطر
درجة عالية من األمان )هناك معرفة بكل مستجدات  توقع مفاجآت وخماطر نتيجة لعدم استمراريتها

املفاجآت ويوفر العمل أوال أبول وهذا يقلص كثريا 
 مستلزمات مواجهتها(

 النظاق
نطاقها ضيق )هناك أشخاص معينني يقومون 

 بعملية الرقابة(
واسع )تساعد على اخنراط اجلميع يف معرفة ماذا يوجد 

 يف املنظمة إىل حد كبري(
 تركز على النتائج تركز على اإلجراءات واألنشطة واملدخالت التوجه

جامعة ، 3، العدد: 83، جملة اببل للعلوم االنسانية، اجمللد: "اإلدارة اإللكرتونية وأتثريها يف تطوير األداء الوظيفي وحتسينه"أحالم دمحم شواي،  املصدر:
 .4340.، ص8406اببل العراقية، العراق، 

ميكن القول أن الرقابة اإللكرتونية أكثر أمن من الرقابة التقليدية، كوهنا حتمي املؤسسات  ،من خالل اجلدول   
واملنظمات من املخاطر واالختالالت اليت من املمكن أن تظهر خالل العمليات اإلدارية، كما ان الرقابة اإللكرتونية 

 تتعدى حدود املنظمة أو املؤسسة حبيث توفر رقابة خارجية أيضا.

 ع الثالث: مميزات تطبيق الرق ابة اإللكترونيةالفر 
الشك أن الرقابة اإللكرتونية حتقق استخداما فعاال ألنظمة وشبكات املعلومات القائمة على االنرتنت بكل ما    

يف كل مكان وبتكلفة ووقت حمدودين(. وهذا ما ميكن تابعة آنية )يف كل وقت( وشاملة )يعنيه من فحص وتدقيق وم
 1أن حيقق هلا مزااي كثرية ميكن حتديدها كالاليت:

حتقيق الرقابة ابلوقت احلقيقي بدال من الرقابة القائمة على املاضي، فهي حتقق الرقابة ابلنقرات بدال من الرقابة  -0
 ابلتقارير.

أهنا حتقق الرقابة املستمرة بدال من الرقابة الدورية مبا يولد تدفقا مستمرا للمعلومات الرقابية يف كل وقت بدال من  -8
الرقابة املتقطعة إلجرائها يف أوقات متباعدة وبشكل دوري وإن تبين أسلوب الرقابة املستمرة ابألسلوب التقليدي ألنه 

                                                           
 .454-436.سابق، صرجع م_ جنم عبود جنم، 1
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واد متنوعة كثرية وحركة مستمرة فيها سيكون من الصعب جدا متابعتها من سيكون بطيئا ومكلفا. ويف حالة وجود م
 خالل الرقابة املستمرة بدون اخطاء وتكلفة كبرية ابلوقت واجلهد واملال.

احلد األدىن من املفاجآت الداخلية يف الرقابة: بسبب الرقابة املستمرة بدال من الدورية. فال شيء يتفاقم داخل  -4
 ا يقلص إىل احلد األدىن املفاجآت الداخلية.هذا م ،ه أوال أبوللشركة دون معرفت

ما يقلل من اجلهد اإلداري املطلوب يف هذا  حتفز العالقات القائمة على الثقة،بل و  إن الرقابة اإللكرتونية تتطلب -3
واالحتكاك على أساسه فإن املدير يكون أقل حاجة إلظهار جهده الرقايب  ،الرقابة. فمع القدرة على املتابعة الفورية

 كما حيدث عدة يف األسلوب التقليدي يف الرقابة.  ،مع العاملني
(، الزابئن، Extranetتوسيع الرقابة إىل عملية الشراء، املوردين، الشركات املشرتكة يف شبكة األعمال اخلارجية ) -5

 وابلتأكيد إىل العاملني عن بعد، وهذا ما مل يكن ممكنا يف السابق.
لرقابة اإللكرتونية تقلص مع الوقت من أمهية الرقابة القائمة على املدخالت أو العمليات أو األنشطة لصا ح إن ا -6

 التأكيد املتزايد على النتائج. فهي إذن أقرب إىل الرقابة ابلنتائج.
فهي منط الرقابة  ،لشركة إىل حد كبرياط اجلميع يف معرفة ماذا يوجد يف اإن الرقابة اإللكرتونية تساعد على اخنر  -2

جل حتقيق مستلزمات الرقابة واحلد من املفاجآت واألزمات يف يعرف ماذا هناك( من أالذي ميكن وصفه بنمط )الكل 
 أعمال الشركة.

 الفرع الرابع: أساليب تطبيق الرق ابة اإللكترونية لتحسين األداء التنظيمي
ألجهزة يف التطبيقات، حيث تتمثل هذه االرقابة على األجهزة وأساليب الرقابة على  تتضمن الرقابة اإللكرتونية   

حلماية ضد حدوث األخطاء يف تداول البياانت دخل األجهزة وأتكيد سالمة ااحلاسوب، وهتدف وسائل الرقابة إىل 
دقق أن يكون ملما بشكل عام جيب على امل ، وعليهتفصيليةالودقة األجهزة ومعاجلة البياانت فضال عن وسائل الرقابة 

 1تنقسم إىل:اليت بتلك األساليب الرقابية، 
صل أبي من األجهزة وملفات التحكم يف وسائل التو اجيب حبيث  ،مكانية التوصل إىل النظامإلأساليب رقابة  -0

حتماالت الضياع والتلف أو سوء مللفات والربامج ضد اازم حلماية كما جيب إتباع إجراءات التشغيل الال  ،البياانت
 مايلي:االستخدام. وتتضمن هذه اإلجراءات 

 أساليب رقابة دخول غرفة احلاسوب، -

                                                           
، "-لربانمج رقابة إلكرتونيةمنوذج مقرتح –استخدام الرقابة اإللكرتونية يف احلد من تسجيل العمليات غري القانونية يف البطاقة التموينية "_ فائز عبد احلسن جاسم، 1

 .0002-0006.، ص8402، جامعة الكوفة، العراق، 44، العدد: 03جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد: 
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 ليب رقابة استخدام ملفات احلاسوب،أسا -
 ات وحتويل لبياانت إىل لغة اآللة،معايري وصيغة العملي -
 بة تشغيل ألجهزة واستخدم الربامج،أساليب رق -
 مادية لألجهزة وامللفات من االحتفاظ ابمللفات االحتياطية وتوفري أجهزة معدات طوارئ. محاية -
 .405عها املعيار الدويل وهلا املؤسسة ضمن الضوابط اليت وضأساليب الرقابة على التطبيقات اليت تتنا -8
بياانت احملاسبية واإللكرتونية قبل أساليب الرقابة الوقائية اليت تصمم ملنع األخطاء املمكن حدوثها خالل تداول ال -4

 ومن أهم تلك الوسائل: .وقوعها
 اعتماد البياانت الداخلية، -
 أساليب رقابة حتويل البياانت، -
 ام مناذج متابعة األرقام،استخد -
 ستخدام اختبارات التنقيح املربمج،ا -
 اختبارات النطاق. -
يف مركز احلاسوب عن وقوع أخطاء فهي تشري إىل ملني ساليب الرقابة التحذيرية وهي هتدف إىل حتذير العاأ -5

 األخطاء أثناء حدوثها وابلتايل يتطلب األمر اختاذ إجراءات لتصحيح تلك األخطاء.
ساليب الرقابة العالجية: وهتدف إىل مساعدة املختصني يف فحص وتصحيح األسباب اليت أدت إىل حدوث أ -6

 اليت حدثت فيهاد من تصحيح العمليات لتأك، وتستخدم لالبياانتل معاجلة مراحاألخطاء اليت مت اكتشافها خالل 
 وإعادة إدخال البياانت الصحيحة هلذه العمليات ملعاجلتها.األخطاء 

 الوظائف التشغيلية لإلدارة اإللكترونية وأثرها على األداء التنظيمي  المبحث الثاني:
أم اخلاصة يف جمال الرقمنة وتكنولوجيا املعلومات  منها، ي تشهده املؤسسات سواء احلكوميةالكبري الذإن التطور    

أثر على جل اجملاالت والوظائف داخل املؤسسة وخارجها، حبيث أدى إىل االنتقال من الوظائف التشغيلية التقليدية 
اإلنتاجية -ةاملوارد البشرية(، إىل الوظائف التشغيلية اإللكرتونية )املالية اإللكرتوني-يةالتسويق-اإلنتاجية-)املالية

وهذا ما سيتم التطرق إليه من خالل هذا املبحث، والتعرف املوارد البشرية إلكرتونيا(. -التسويق اإللكرتوين-اإللكرتونية
 على أتثري كل وظيفة وحتسينها لألداء التنظيمي.
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 المطلب األول: اإلنتاج اإللكتروني واألداء التنظيمي
يعترب اإلنتاج من الوسائل املعروفة منذ القدم، وله عالقة بكافة اجملاالت، إال أن الثروة الرقمية واإللكرتونية أدت إىل    

التقليدي إىل الرقمي والتكنولوجي، وهذا التحول كان له أثر على األداء الكلي للمؤسسة على حتويل اإلنتاج من 
لذا نسعى من خالل هذا املطلب تسليط الضوء على مفهوم اإلنتاج العموم واألداء التنظيمي على وجه اخلصوص. 

 اإللكرتوين، وآلياته املستخدمة يف حتسني وتطوير األداء التنظيمي.

 الفرع األول: مفهوم اإلنتاج اإللكتروني
ايب يف أوىل تنسب أقدم االهتمامات إبدارة العمليات واإلنتاج إىل احلضارة البابلية، حيث سطر امللك البابلي محور    

القوانني اليت أولت اإلنتاج واجلودة واالتقان يف العمل أمهية خاصة. مث جاء الدين اإلسالمي احلنيف منذ بزوغ فجره 
على البشرية ليؤكد على قيمة العمل وضرورة إتقانه، وكان للنتائج املهمة اليت أحدثتها الثورة الصناعية جانبا من التطور 

ن أهتم ابقتصادايت االنتاج، وفلسفته وأدواته، ويعد االقتصادي آدم مسيث أول م جتا الذي حدث يف مفاهيم االن
تناول يف كتابه ثروة األمم املزااي االقتصادية املرتتبة على تقسيم العمل من حيث تنمية املهارات وتطوير القابليات حيث 

وين، اعقب أدم مسيث كل من روبرت أ وقد االنتاجية وتوفري الوقت الضائع واستخدام العدد واآلالت املتخصصة.
اببييج، وهنري اتون الذين طوروا األفكار اليت جاء هبا أدم مسيث. وميكن عد فريدريك اتيلور أبو اإلدارة  تشارلزو 

فهو أول من فكر ووضع أسس علمية وقواعد منظمة لتطوير وظيفة اإلنتاج. وقد تبع اتيلور الكثري  ،العلمية احلديثة
امريكا وأورواب والذين سامهت كتاابهتم يف صياغة معامل وظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات، حىت أصبحت  من العلماء يف

 1جماال واسعا للدراسة.
وظيفة اإلنتاج ابعتبارها الوظائف الرئيسية يف منظمات األعمال هي تلك العملية اليت يتم مبقتضاها خلق  إن   

اختصاص  منتجات )سلع أو خدمات أو أفكار( هلا قيمة نفعية أبقل تكلفة ممكنة. ومع أن هذه الوظيفة من
تعمل على هو جمموعة العمليات اهلادفة اليت نه ميكن احلديث عن إنتاج اخلدمات، فاإلنتاج املؤسسات الصناعية، إال أ

...( إىل منتجات ،د األولية واملواد املساعدة ابستعمال مدخالت أخرى )يد عاملة، عمل اآلالت والطاقةحتويل املوا
هنائية من سلع وخدمات تكون مطلوبة من طرف زابئن املؤسسة وقادرة على إشباع رغباهتم. ويبقى مضمون هذه 

 2صول إىل حتقيق أكرب مردود من خالل نوعية املنتجات واحرتام رغبات املستهلكني.الوظيفة هو الو 

                                                           
 .04-44، ص.8445دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ،-منهج كمي حتليلي–اإلنتاج وإدارة العمليات _ دمحم عبد الوهاب العزاوي، 1
-Tchinدراسة حالة مؤسسة تصنيع وتوزيع احلليب –مسامهة يف ختفيض تكاليف املؤسسة من خالل التحكم يف وظيفة التموين _ مهين بوريش، 2

Lait/Candia يري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص: حماسبة، قسم علوم التس ،-جباية
 .53، ص.8408-8400بسكرة، 
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نتاج يف املؤسسة، والعمل على تطويرها وحتسينها، حيث أكثر بوظيفة اإل االهتمام ايدمع التطورات احلديثة، تز ف  
ت من شأهنا أن تساهم يف يساهم التقدم التكنولوجي يف دعم االنتاج يف املنظمات من خالل ما يقدمه من تسهيال

وبذلك فهي تساهم يف زايدة وتطوير االنتاج وحتسني جودته، ومن  .حل التعقيد والتداخل الذي تشهده وظيفة اإلنتاج
هذه التطورات توفري نظم معلومات متطورة وكفؤة تعمل على خدمة العملية اإلنتاجية بدءا من معرفة كمية اإلنتاج 

 . 1من املواد األولية ومراقبة اخلط اإلنتاجي ومتابعة العملية اإلنتاجية االحتياجاتة وحتديد املطلوب
يتميز اإلنتاج اإللكرتوين احلديث بتجميع الوحدات واخلصائص اإللكرتونية، حيث يتم جتميع جمموعة واسعة من    

أن اإلنتاج اإللكرتوين الذي  كما. 2املكوانت اإللكرتونية والكهرابئية وامليكانيكية لتشكيل وحدات أو أجهزة التشغيل
-Motorola ،Hewletteيركز على املكوانت اإللكرتونية يتم بشكل أساسي من قبل الشركات األجنبية مثل: 

Packard (HP) ،Matsushi ،Hitachi ، Siemens.
 3   

إىل حتقيق أقصى ربح  ،كما هتدف نظم املوارد البشرية والتسويق واملشرتايت  ،يهدف نظام وظيفة اإلنتاج اإللكرتوين   
حيث هتدف إىل حلصول على  ،ممكن للمشروعات عن طريق القيام ابملهام املوكلة إليهما أبعلى درجة من لكفاية

أقصى ما ميكن من مواد أو عمالء أبعلى درجة من اجلودة وجيب على اإلدارة تبدل الرأي واملعلومات يف سبيل حتقيق 
حاطة اإلدارات املعنية خبططها قبل تنفيطها مبدة كافية، وبذلك على نظام االنتاج إقات بينهما، و العال وإلبرازالتناسق 
ومن انحية أخرى جيب أن تقوم بتزويد إدارة االنتاج ابملعلومات عن املواد  ،لفرصة لكي تقوم ابلتخطيط السليماتعطي 

 4يت:هم أهدف نظام اإلنتاج اإللكرتوين يف اآلديدة وطرق االنتاج. وميكن حتديد أاجل
 الوصول إىل إرضاء املستهلك والعمالء واجلمهور املستفيد الذي يعد أحد معايري تقييم الكفاءة؛ -
 احلصول على اإلنتاجية املرتفعة واحملافظة على الكفاءة يف استخدام املوارد املتاحة؛ -
 احلالية؛زايدة حجم االنتاج وزايدة معدالت الرحبية ولتجديد والتطوير للمنتجات واخلدمات  -
 قياس مدى قدرة النظام على التكيف مع البيئة احمليطة والتفاعل معها لتحقيق أهدافه؛ -
 حتسني مستوى جودة اإلنتاج املتميز والتوسع حنو نظم االنتاج الكبرية الواسعة وختفيض كلفته. -
 
 

                                                           
، 8403دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، ، 0الطبعة  نظم املعلومات اإلدارية ابلرتكيز على وظائف املنظمة،الناصر ملك حافظ وحسني وليد حسني عباس،  د_ عب1

 .800.ص
2
_ Wilfried Sauer & Others, Electronics process technology-production, Modelling, Simulation and 

Optimisation-, Springer-Verlag London limited, Germany, 2006, p.302. 
3
_ Tan Loong-Hoe & Chia Siow Yue, Trade protectionism and industrial adjustment in consumer electronics, 

Institute of Southeast Asian studies, Singapore, 1989, p.41. 
 .845._ عمر أمحد أبو هاشم الشريف وآخرون، مرجع سابق، ص4
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 ممارسة وظيفة اإلنتاج اإللكترونية لتحسين األداء  الفرع الثاني: 
الثمانينات القرن العشرين تطورا سريعا وهائال يف كل جماالت التقنية، حيث انتشر استخدام احلاسبات شهدت فرتة    

اآللية، األمر الذي جعل من هذا التطور ثورة غريت كل النظم واألساليب اإلنتاجية التقليدية كالنظم اليدوية، والنظم 
ا وأساليب إلكرتونية جديدة تعتمد على األمتتة. ولقد اآللية، ونظم وأساليب اإلنتاج اجلماعي، واستبدلت هبا نظم

جمال إدارة اإلنتاج والعمليات على وجود العديد من  والكتاابت العملية املعاصرة يفاتفقت معظم البحوث والدراسات 
إىل أربعة يضا على أنه ميكن تقسيمها امها يف هذا اجملال، كما اتفقوا أالنظم واألساليب اإللكرتونية اليت ميكن استخد

 1جمموعات أساسية كما يلي:
النظم واألساليب اإللكرتونية املرتبطة مبرحلة التصميم: تشمل هذه اجملموعة أربعة أساليب  اجملموعة األوىل: -1

إلكرتونية أساسية ميكن استخدامها لدراسة وحتليل البدائل املختلفة للتصميمات وإجراء التعديالت والتغريات اخلاصة 
ف على ما يرتتب على ذلك من آاثر سلبية أو إجيابية، فضال عن ترمجتها إىل قيم مالية. وتتمثل هذه النظم هبا والتعر 

، وأسلوب Computer- Aided Design (CAD)واألساليب اإللكرتونية يف أسلوب التصميم مبساعدة احلاسب 
وأسلوب ختطيط العمليات  ،Design for Manufacturing and Assemblyتصميم عمليات التصنيع والتجميع 

اهلندسي مبساعدة  االختبار، ابإلضافة إىل أسلوب Computer- Aided Process Planningمبساعدة احلاسب 
 .Computer- Aided Engineering (CAE)احلاسب 

وتتضمن هذه ألساليب اإللكرتونية املرتبطة بوظيفيت ختطيط ومراقبة اإلنتاج والعمليات: االنظم و  اجملموعة الثانية: -2
"نظام بديل للنظم االقتصادية ويقصد به  اجملموعة أسلوبني أساسيني، أوهلما أسلوب ختطيط االحتياجات من املواد

الطلب ومناذج الكمية االقتصادية التقليدية املعروفة يف جمال اإلنتاج واملخزون وخاصة نظام مستوى نقطة إعادة 
أنه من أفضل النظم يف  على حيث يوصف هذا األسلوب ،، وأسلوب ختطيط املوارد الصناعية2والدفعة اإلنتاجية"

ستخدام األمثل للموارد املتاحة، إذ ميتلك النظام منطق معاجلة ذات قابلية يف توفري وختفيض االستثمار يف حتقيق اإل
 .3التخزين

                                                           
 .004-042.سابق، ص_ أمحد دمحم غنيم، مرجع 1
دراسة حالة املنشاة الصناعية: أشغال جنوب توات إلنتاج أآلت تربيد املاء والبناءات املعدنية -ختطيط موارد اإلنتاج يف املنشآت الصناعية _ أقاسم عمر، 2

ة أيب بكر بلقايد، تلمسان، مذكرة ماجستري، ختصص إدارة العمليات واإلنتاج، كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامع ،-رقان أدرار T.S.Tاملختلفة 
 .045.، ص8445-8446

(،  84) 25جملة تنمية الرافدين، العد:  ،"-ابلتطبيق على إعدادية اجلزيرة الصناعية يف املوصل–ختطيط املوارد ملؤسسات تعليمية إنتاجية "_ امساعيل ابراهيم رشيد، 3
 .884.، ص8442كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 
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النظم واألساليب اإللكرتونية املرتبطة مبرحلة التشغيل: تتضمن هذه اجملموعة العديد من النظم  اجملموعة الثالثة: -3
واألساليب إللكرتونية لعل من أمهها أدوات النقل األوتوماتيكية، وأسلوب التخزين واالسرتجاع األوتوماتيكي، 

 تاج املرنة.وأساليب التحكم الرقمية، واإلنسان اآليل، ونظم اإلن
النظم واألساليب اإللكرتونية املرتبطة ابلفلسفات واالسرتاتيجيات الشاملة: وتشمل هذه  اجملموعة الرابعة: -4

اجملموعة ثالثة نظم وأساليب أساسية تتثمل يف نظام الضبط املتكامل جلودة اإلنتاج، ونظام اإلنتاج يف املوعد ابلضبط، 
 احلاسب اآليل.ونظام التصنيع املتكامل ابستخدام 

 في تحسين األداء التنظيمي  اإللكتروني: مزايا تطبيق االنتاج  لثالفرع الثا
لقد أدى العمل أبسلوب اإلدارة اإللكرتونية إىل حتقيق كل من الكفاءة والفعالية يف جماالت اإلنتاج والعمليات    

 1املختلفة، مما أدى إىل زايدة اإلنتاجية، وقد حتقق ذلك من خالل:
ولية والوسيطة خفض تكاليف عمليات الشراء عن طريق تالقي عدد كبري من املوردين واملشرتين للمدخالت األ -

 واالعتماد على قائمة موحدة وحمددة لألسعار؛
ن البقاء لألفضل، مما أوجد ابعثا لنطاق تتسم بسيادة قانون السوق وأخلق املنافسة وتكثيفها يف أسواق واسعة ا -

 التحسني والتطوير املستمرين لدى املنتجني ملواجهة هذه املنافسة؛مستمرا على 
حتقيق املنتجني للكثري من الوفرات يف اإلنتاج نتيجة عدم احلاجة إىل السفر وحضور املعارض يف دول أخرى،  -

 عمليات وكذلك التوفري يف الوقت، فضال عن القضاء على كل التعقيدات اليت صاحبتها استخدام الطرق التقليدية يف
 الشراء والتخزين والتأمني، مما أوجد مبدأ جديدا أصبح يعرف إبنتاج السرعة؛

حتقيق الكفاءة والفعالية يف تبادل املعلومات وإجراء املفاوضات للحصول على املدخالت املطلوبة االنتاج  -
 ابملواصفات املطلوبة، مما أدى إىل زايدة كفاءة وفعالية عمليات جدولة اإلنتاج؛

التمكني من اإلنتاج حسب الطلب طبقا للدراسات والتوقعات، وكذلك طبقا لطلبات العمالء القائمة فعال، مما  -
يؤدي إىل إدارة فعالة وكفء لعمليات التخزين، وما يرتتب على ذلك من توفري تكاليف هذه العمليات، فضال عن 

 القضاء على مشكالت تراكم املخزون السلعي وماله من آاثر سلبية؛
التمكني من اكتشاف العيوب ومصادرها إلكرتونيا وذلك يف كل من املنتجات والعمليات، مما ميكن املنظمات من  -

 حتسني مستوايت اجلودة لديها؛

                                                           
 .008-004.رجع سابق، صم_ أمحد دمحم غنيم، 1
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تدعيم قطاع الصناعات الصغرية، ومتكينها من احلصول على الكثري من التعاقدات يف جمال األعمال ما كانت  -
 الوسائل اإللكرتونية؛ لتحصل عليها إال بفضل استخدام

حتقيق وفورات كثرية نتيجة عدم احلاجة إىل إنشاء وتشغيل مشروعات ضخمة عمالقة للتعامل يف األسواق، بل  -
 أصبحت املنظمات اإللكرتونية حتتاج فقط إلدارة أعماهلا إىل حاسب وانرتنت وابحث. 

 المطلب الثاني: المالية اإللكترونية واألداء التنظيمي
هم وظائف املؤسسة هي وظيفة املالية، كوهنا األساس واملنطلق الذي تبىن على أساسه، ومل تستثىن هذه من أ   

حيث مت االستعانة بربامج وآليات رقمية يف تنفيذ وظيفة املالية، وكان هلذه  ،الوظيفة من أتثرياهتا الثورة التكنولوجية
اء التنظيمي. لذا سنستعرض يف هذا املطلب كال من مفهوم األخرية أثر جيد على مستوى كال من األداء الكلي واألد

 املالية اإللكرتونية، وأيضا خمتلف مصادر التمويل للمالية اإللكرتونية، وأساليبها املعتمدة لتحسني األداء اإللكرتوين.

 المالية اإللكترونية  تعريفالفرع األول: 
مث التبادل بتوسط النقود  ،كانت املقايضة  هو مرحلة جديدة من مراحل التطور، ففي البداية إن النقد اإللكرتوين   

التوسط اإللكرتوين. وإذا كانت املقايضة ذات أو  ،هي مرحلة النقد اإللكرتوينفاملرحلة احلالية أما نقود(، -)سلعة
ن النقد تجارية إىل االقتصاد الوطين، وأالفإن النقود وسعت العملية  ،طبيعة حملية حمدودة ضمن االقتصاد احمللي

اإللكرتوين يتجاوز ذلك حنو االقتصاد العاملي بال حدود والذي قاعدته األساسية تتمثل يف االنرتنت. وال شك يف أن 
كما سيحل حمل صفقات البطاقات الذكية. حيث سيسمح   ،النقد اإللكرتوين سيستخدم يف منح القروض واإلئتماانت

  .1يد قيمة الصفقات من احلساابت بطريقة رقمية تتم عرب االنرتنت، وهذا سيلغي احلاجة إىل الوسطاءابإلئتمان وتسد
وجدان لبحث والتدقيق يف املراجع، ابال يوجد حىت األن تعريف مقدم متفق عليه حول املالية اإللكرتونية ولكن    

يتمثل يف: "تعترب املعاملة املالية  OECDتصادي هناك تعريف مقدم من طرف منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االق
اإللكرتونية على أهنا معاملة مالية تعتمد على اإلنرتنت أو الشبكات املشاهبة هلا واليت متلكها املؤسسات املالية أو غري 

تتعلق بتبادل اخلدمات املالية  ، واليتالتجارة يف املالية اإللكرتونية هي جزء من عملية متويل املالية اإللكرتونية". فاملالية
 2مقابل أجر.

بنفس الطريقة اليت يوجد هبا العديد من التعاريف املختلفة حول التارة اإللكرتونية، يبدو أنه أيضا من الصعب حتديد 
تعريف املالية اإللكرتونية  The Gartner Groupتعريف دقيق للمالية اإللكرتونية. ويف هذا السياق قدمت جمموعة 

                                                           
 .345-343.رجع سابق، صم_ جنم عبود جنم، 1

2
_ Vasant C Joshi, E-Finance: log in to the future, First Publisher, Response Books publication LTD, New Delhi, 

2004, p.04. 
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أهنا: "الوصول إلكرتونيا إىل اخلدمات املالية"، يركز التعريف على أهنا ليست وسيلة توصيل وإمنا هي وسيلة  على
 1للوصول وابلتايل تتمحور حول العمالء.

ل جمموعة من القنوات فاملالية اإللكرتونية هي جزء من األعمال اإللكرتونية يوفر اخلدمات اإللكرتونية من خال   
واخلدمات املالية عبارة عن الصناعات اليت تدعم البىن التحتية اإللكرتونية. ومع تطور استخدام االنرتنت  اإللكرتونية،

استخدام معامالت جديدة تتطلب خدمات جديدة وتطبيقات متنوعة ومتعددة. ويف  ، تطلب ذلكابهلاتف احملمول
ة اجلوانب، مع إدخال أتثريات شبكية دملتعدنفس الوقت، تعد اخلدمات املتعلقة ابملعامالت املالية من األسواق ا

معقدة نوعا ما. لذلك، جيب تشجيع االبتكارات املستقبلية يف اخلدمات املالية وفهم شامل لسياق العمل يف 
 2.املعامالت اليت تتم عرب الشبكات

ميكن القول أن املعامالت املالية اإللكرتونية تتميز ابلتطور واحلداثة عن املعامالت املالية التقليدية لكوهنا مما سبق،    
تتماشى مع تطورات العصر احلايل، وهتدف إىل تلبية احتياجات املستفيدين عرب تقدمي مجلة من اخلدمات املالية 

تعد وظيفة املالية اإللكرتونية يف وقتنا احلايل مبثابة عصب احلياة  اإللكرتونية تتميز ابلسرعة وسهولة احلصول عليها. كما
 للمؤسسات االقتصادية سواء كانت مالية أو غري مالية.

 تمويل المالية اإلدارة اإللكترونيةالفرع الثاني: مصادر  
 3هناك مصادر عديدة لتمويل اإلدارة اإللكرتونية متمثلة يف املصادر التالية:   
 املستفيد بعض الرسوم، هناك رسوم خمفية خلدمات توصيل جمانية سيئة؛حتميل  -
 هناك ختفيض مايل جراء خفض املوارد البشرية حتتاج بعض من الوقت لتثبيت نفسها؛ -
هناك زايدة يف النشاط التجاري ميكن احلصول منه على بعض التمويل للحركة االقتصادية وتكون مناسبة للدول  -

 النامية؛
 االبتكار يف احلصول على دخل من اخلدمات اإلضافية؛ -
 املشاركة يف مصاريف التطوير والتشغيل مع القطاعات اخلاصة؛ -
 املشاركة يف الفوائد واألرابح؛ -
 ضمان مشاركة السلطات العليا ملشاريع البنية التحتية. -

                                                           
1
_ Claude E.Barfield & Others, Internet-Economic growth and globalization: perspectives on the new economy 

in Europe-Japan and the U.S.A, Springer Publisher, Berlin, Germany, 2003, p.135. 
2
_ Anne-Laure Mention and Marko Torkkeli, Innovation in financial services: Adual ambiguity, Cambridge 

Scholars publishing, London, 2014, p.186. 
 .50-54.، ص8442، -مصر–، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة 0الطبعة  ،-مناذج معاصرة–اإلدارة اإللكرتونية _ طارق عبد الرؤوف، 3
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 التنظيمي  لتحسين األداء  ة اإللكترونيةالماليالفرع الثالث: أساليب  
تؤكد الكثري من البحوث والدراسات والكتاابت العلمية، كما تؤكد أيضا املمارسات التطبيقية هلا يف املنظمات    

هم املمارسات يقة إلكرتونية، هذا وميكن توضيح أصبح يتم بطر أقد  ،املعاصرة أن اختاذ هذه القرارات املالية وتنفيذها
 1اإلدارة اإللكرتونية لألعمال املالية من خالل إلقاء الضوء على املوضوعات األساسية التالية: 

للمال عرب األنرتنت والشبكات الالسلكية  E-paymentإن عملية الدفع اإللكرتوين  وسائل الدفع اإللكرتونية: -1
الدفع وتسديد الفواتري سهلة وسريعة وال حتتاج إىل جهد  خفضت كثريا من تكلفة املعامالت التجارية وجعلت عملية 

ن تتم هذه العملية بشكل آمن وسري. ومن األنواع واألساليب املستخدمة يف عملية الدفع أكبري ولكن بشرط 
اإللكرتوين واملنتشرة عامليا: بطاقات الدفع إللكرتوين مثل بطاقات االعتماد والتسليف، بطاقات االعتماد الواقعية، 
حملفظة اإللكرتونية، البطاقات الذكية، النقد اإللكرتوين، الدفع الالسلكي، الشيكات اإللكرتونية، بطاقات الشراء، 

ص املال عرب حتويل األموال إلكرتونيا. إن ما تشرتك به كل األساليب املذكورة أعاله هو إمكانية دفع شخص أو أشخا
  2األطراف بعضهم لبعض وجها لوجه. شبكة اإلنرتنت بدون مقابلةالشبكات الالسلكية و 

م شبكات ال متويل مشروعاهتم عن طريق استخداألعماميكن للمستثمرين وأصحاب  التمويل اإللكرتوين: -2
لرهون العقارية، وذلك احلصول على القروض و ااالتصاالت اإللكرتونية، حيث ميكنهم استخدام شبكة االنرتنت يف 

فإن  ،. وهبذا الصدداالئتمانيةحىت لتسديد ديون البطاقة املنازل أو السيارات، و أو إصالح لشراء و إعادة تكوين 
شبكة االنرتنت متكن املستثمرين من حتديد مصادر احلصول على هذه القروض من البنوك املختلفة، كما متكنهم من 

 ى أفضل عرض منها.لعمل على إجراء املقارانت بني عروض هذه البنوك وتقييمها واملفاضلة بينها للحصول علا
ميكن استخدام شبكة االنرتنت يف استثمار األموال، حيث ميكن حتديد والتعرف على  :االستثمار اإللكرتوين -3

األسهم وصناديق االستثمار وكذلك السندات، فضال عن التعرف على أحوال وظروف األسواق الختذ القرار املناسب 
بل انه ميكن املتاجرة عرب شبكة االنرتنت وذلك مقأإىل  ابإلضافةهذا لظروف. الالستثمار يف ضوء تلك األحوال و 

ء التعامالت املالية، مما يوفر مئات بل اآلالف من الدوالرات اليت ميكن دفعها سنواي للسماسرة ادفع مثن زهيد لق
 وذلك نظري احلصول على اخلدمات االستثمارية.

لتعامل االتصاالت اإللكرتونية وترك امتكن من إجناز املعامالت املصرفية عرب شبكات فهي  املصارف اإللكرتونية: -3
شك إحداث العديد من  بدون مع البنوك وما فيها من زحام وطوابري وبعض االجراءات املعقدة، ويرتتب على ذلك

                                                           
 .084-008._ أمحد دمحم غنيم، مرجع سابق، ص1
 .043.ص مرجع سابق،_ خضر مصبح الطيطي، 2
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ملختلفة ال تقدمي اخلدمات من خال ساسية يف تيسري وتسهيل املعامالت املصرفيةأالتغريات يتمثل أمهها بصورة اليت 
 ومبا يؤدي إىل إزالة احلواجز بني هذه احلدود. ،واملتنوعة لعمالء البنوك عرب احلدود

ت اإللكرتونية كل املعامالت الداخلية واخلارجية بني البنوك وصناديق البورصاتعاجل  إللكرتونية:االبورصات  -5
ملعلومات وشبكات االتصاالت اإللكرتونية، وهذا ااالستثمار وشركات السمسرة من خالل استخدام تكنولوجيا 

 ويرتتب على استخدام البورصات اإللكرتونية حتقيق العديد من الفوائد واملزااي.
ء كنت مالية وغري مالية واخلاصة ايتم إجناز األعمال واملعامالت سو  أعمال ومعامالت التأمني اإللكرتونية: -6

يتم تقدمي وإاتحة كل املعلومات اليت  ،حيث من خالل هذه الشبكة ت التأمني عن طريق شبكة اإلنرتنت.مبنظما
تتعلق بعروض التأمني وأسلوب احلصول عليها وطرق الدفع والسداد، حىت ميكن للعمالء املقارنة واملفضلة بينها 

 واختيار ما يناسبهم منها.

 المطلب الثالث: التسويق اإللكتروني واألداء التنظيمي
ظهور العديد من املفاهيم اجلديدة واالسرتاتيجيات احلديثة يف ية اليت عرفها العامل مؤخرا جلعبت الثورة التكنولو    

ولعل من املفاهيم اليت أثر عليها هذا التحول الرقمي مفهوم التسويق، ليتم االنتقال من املؤسسات االقتصادية. 
التسويق التقليدي إىل التسويق اإللكرتوين، كونه حيمل العديد من املزااي اليت يتيحها من سرعة ومرونة وفاعلية، 

فإننا سنتطرق يف هذا  ،لسياقيف هذا اوأصبحت العديد من املنظمات االقتصادية تطمح لتحقيق هذا التحول. 
املطلب لتعريف وبداية ظهور التسويق اإللكرتوين، وأيضا إبراز أبعاد التسويق اإللكرتوين ودورها يف حتسني األداء 

 التسويقي، مع ذكر أهم مزااي تطبيق التسويق اإللكرتوين لتحسني األداء التنظيمي.

 الفرع األول: تعريف التسويق اإللكتروني
، Phillip Kothlerولكن من أكثرها مشولية هو تعريف فيليب كوتلر  تعريف،لتسويق التقليدي أبكثر من يعرف ا   

بروفيسور التسويق املشهور، الذي وصف التسويق كما رأيناه من قبل، ويبىن هذا التعريف على مفاهيم أساسية متعددة  
الكلفة والرضا، وأيضا التبادل والتعامل كاالحتياجات والرغبات والطلبات، واملنتجات واخلدمات، القيمة و 

أدت إىل ظهور ما يعرف ابإلدارة اإللكرتونية وابلتايل  ،. ويف ظل التطورات التكنولوجية والرقمية احلاصلة1واألسواق
أتثري هذه األخرية على وظائف املؤسسة، وكون التسويق وظيفة يف املؤسسة، انتقل مفهوم التسويق من التقليدي إىل 

بيق يعترب التسويق اإللكرتوين ذلك القسم من التسويق التقليدي الذي يعتمد يف اسرتاتيجياته على تط اإللكرتوين.

                                                           
 .05-04، ص8444، دار أرسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوراي، 0الطبعة  التسويق اإللكرتوين يف ظل املتغريات التكنولوجية،_ مصطفى يوسف كايف، 1
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حيث يرى كل من   ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال. وقد قام العديد من الباحثني بتحديد مفهوم التسويق اإللكرتوين
املباشر وغري املباشر يف جيمع بني خصائص التسويق  ،ابستخدام االنرتنت ،كيانج ورافو وشانج أن التسويق اإللكرتوين

سويق اإللكرتوين يقوم على فلسفة التسويق الفردي وأن ممارسة التسويق أما آرين شارما فريى أن مفهوم الت آن واحد.
كما يعمل على تزايد منو   .اإللكرتوين حيقق للمؤسسات االخرتاق واالنتشار بدال من االعتماد على موقع جغرايف حمدد

ام املؤسسات املتنافسة التفاعالت غري الزمنية، وإسهامه يف حتقيق مفهوم التنافس التعاوين والذي يقوم على أساس قي
يف استخدام املوارد، فمعظم املؤسسات اليت تعتمد على االنرتنت يف ممارسة أعماهلا تستخدم نفس اخلدمات اجلديدة، 

وهذا يعين اجتاه السوق أبكمله حنو النمو بدال من  ،وخدمات الضيافة، والوكاالت اإلعالنية، وبواابت دخول االنرتنت
قدمة ملفهوم التسويق اإللكرتوين بني التعاريف املومن  .1وقية لكل مؤسسة مع ثبات السوقحماولة زايدة احلصة الس

 مايلي:
"عملية اسرتاتيجية خللق وتوزيع، ترويج، تسعري املنتجات للعمالء املستهدفني  يعرف التسويق اإللكرتوين على أنه: -

وتواصل وتقدمي قيمة  املعلومات يف عمليات ابداعلوجيا ، كما أنه هو استخدام تكنو االنرتنتيف البيئة االفرتاضية 
هذا  لمن خال. 2للعمالء وإدارة العالقات مع العمالء بطريقة تعود ابلنفع على املنظمة وأصحاب املصا ح فيها"

ملنافع لكل من املؤسسة اجند أن التسويق اإللكرتوين قائم على تكنولوجيا املعلومات حبيث حيقق مجلة من  ،التعريف
 الء وأصحب املصا ح.والعم

"استخدام البياانت اإللكرتونية والتطبيقات اخلاصة بتخطيط وتنفيذ هذا املفهوم، ويقوم  كما يعرف أيضا على أنه: -
على التوزيع، والرتويج، والتسعري لألفكار والسلع واخلدمات إلنشاء التبادالت اليت تعمل على تلبية األهداف الفردية 

نستنتج من خالل هذا التعريف أنه يركز على التحول من عناصر التسويق التقليدية إىل تطبيق  يأ .3والتنظيمية"
 عناصر تسويق إلكرتونية من أجل حتقيق األهداف.

يقوم على التخطيط هو عبارة عن عملية لتحليل األوضاع والظواهر، " كما عرف التسويق االلكرتوين أيضا: -
سويق، اليت تتم يف الغالب عرب االنرتنت )الشبكة العنكبوتية(، وذلك لتسهيل عملية التسويقي وتنفيذ خمتلف أنشطة الت

                                                           
مذكرة ماجستري، ختصص:  ،-دراسة سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر–دور التسويق اإللكرتوين يف دعم امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية _ زينب شطيبة، 1

 .26.، ص8444-8442تسويق، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
غداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد: ، جملة كلية ب"الرايدة يف البيع االلكرتوين وزايدة فاعلية األداء التسويقي ملنظمات األعمال"_ زاهد عبد احلميد السامرائي، 2

 .023.، العراق، ص42
3
 _ Irvine Clark and Theresa B.Flaherty, Advanced in Electronic marketing, IDEA Group Publishing, United 

States of America, 2005, p.200. 
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جند أن التسويق اإللكرتوين يعمل على تسهيل التجارة اإللكرتونية وهو  ،من خالل هذا التعريف .1التجارة اإللكرتونية"
 جزء منها.

يعرب عن جمموعة األنشطة التسويقية اليت تعتمد على الوسائط  Electronic Marketingفالتسويق اإللكرتوين    
كونه يركز على التحول من عناصر التسويق التقليدية والتحول إىل   .2اإللكرتونية وشبكات احلاسبات اآللية، واالنرتنت

  .لكرتونيةاإلعناصر التسويق احلديثة، وابلتايل تسهيل عملية التجارة اإللكرتونية يف إطار متطلبات اإلدارة 

 لتحسين األداء التنظيمي  التسويق االلكتروني  عناصر تطبيقالفرع الثالث: 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على عناصر املزيج التسويقي التقليدي األربعة املتمثلة يف:  يتوزع أتثري الرقمنة   

: املنتج اإللكرتوين، والتسعري اإللكرتوين، كاأليتاملنتج، والتسعري، والتوزيع، والرتويج، ليصبح مزيج التسويق االلكرتوين  
زيج التسويقي اإللكرتوين )عناصر التسويق االلكرتوين( ابملزيج ويعرف امل والرتويج اإللكرتوين، والتوزيع اإللكرتوين.

هدافها يف األسواق يت تساعدها يف الوصول إىل حتقيق أالتسويقي التقليدي هو جمموعة األدوات اليت حبوزة املكتبة ال
 4:، وهو يرتكز على ما يلي3املستهدفة، املستخدم للتقنيات اجلديدة لالتصال

تليب احتياجات و  ،األرابح والفوائدالعناصر اليت حتقق املنتج هو عبارة عن جمموعة من  اإللكرتوين: املنتج -1
املؤسسات أو املستهلكني أو اليت من أجلها يرغبون بتبادل املال أو مواد أخرى ذات قيمة. من املمكن أن يكون 

فهو جوهر النشاط االقتصادي سواء   املنتج بضاعة ملموسة أو خدمة أو فكرة أو شخص أو مكان أو شيء آخر.
، عملية تطويرها ابملؤسساتتتميز املنتجات و  ،ويف ظل التسويق اإللكرتوين. 5كان تقليداي أو على شبكة االنرتنت

هلذا فإن مرحلة تطوير املنتج ومرحلة تنفيذه تتدخالن بدال  ميم هنائي للمنتج يرتك آلخر حلظة.بتص االلتزامحيث أن 
لتطوير املنتج: "تلك املرونة اليت تساعد  ابملرونةية لتطوير املنتج، ونعين دمن أن تكون متعاقبتني، كما يف العملية التقلي

ج نفسه يف احلالة املثالية، حيث يصبح املنت ،يف القدرة على االستثمار األمثل لكل املتغريات وتضمينها يف املنتج نفسه

                                                           
1
_ Salvatore Zappala and Colin Gray, Impact of e-commerce on consumes and small firms, Published by Ashgate 

Publishing limited, England, 2006, p.139. 
 .40.، ص8442، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، التسويق ابالنرتنت والتجارة اإللكرتونية_ طارق طه، 2
، 8402مصر، اجملموعة العربية للتدريب والنشر،  نفعة االقتصادية للمكتبات اجلامعية،دور إدارة املعرفة واألصول الفكرية يف حتقيق امل_ أمحد دمحم عثمان أدم، 3

 .054ص.
 .82-84.، ص8404، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، التسويق اإللكرتوين_ بشري العالق، 4
مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري،  ،-دراسة حالة اتصاالت اجلزائر–التسويق اإللكرتوين وشروط تفعيله يف اجلزائر _ مساحي منال، 5

 .25.، ص8405-8403، وهران، 8جامعة وهران 
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حتاول العديد من املؤسسات  ،. ويف هذا اإلطار1ات وتليب حاجاهتا على أكمل وجه"اليت تستجيب هلذه املتغري 
 والشركات استخدام التقنيات التمكينية يف اجملاالت التالية: 

، حيث توجد العديد من تصميم السلع واخلدمات ابستخدام احلاسوب بدال عن أساليب التصميم التقليدية -أ
 الربجميات اجلاهزة واملفصلة للقيام هبذه املهام.

إىل األساليب األخرى مثل املصنع االفرتاضي،  ابإلضافةإنتاج السلع وتقدمي اخلدمات ابستخدام احلاسوب أيضا  -ب
 ابإلضافةنرتانت، والواقع االفرتاضي، والطلب االتصايل أو عن بعد من خالل شبكات االنرتنت واالكسرتانت، واال

إىل العديد من األساليب اإللكرتونية اليت ال تتطلب تدخال من قبل البشر، واليت تشتمل على آالف السلع 
 واخلدمات.

احلصول على معلومات فورية ويف الوقت احلقيقي عن أوضاع املنتجات والعالمات التجارية، واحلصص السوقية  -ج
 ورة. وذلك من خالل شبكات االتصاالت املتط

جمال تطبيقي، حيث يلجأ إليه املسوقون  044استخدام منوذج االختبار القبلي للمنتج اجلديد يف أكثر من  -د
خصوصا مديرو املنتجات اجلديدة والبحث والتطوير كأداة غاية يف الدقة واإلتقان للتنبؤ ابحلصة السوقية للماركة، 

 وعمل دراسات اجلدوى االقتصادية للمنتجات، والتعرف على مرحلة املنتج يف دورة حياته.
إبمكان املشرتين القيام مبقارنة السلع واملنتجات املعروضة على اخلط  أصبححيث بفضل استخدام االنرتنت،  -ه

 بشكل مباشر ويف الوقت احلقيقي، مما يتيح هلم فرصة البحث عن أفضل العروض.
تلك اخلدمة اليت حيصل عليها  هبذه األخريةأصبح ابإلمكان احلصول على اخلدمات اإللكرتونية املطلقة. ونقصد  -و

ال مع املزود، حيث تتم كافة العمليات املرتتبة على إنتاج اخلدمة وتوصيلها وما بعدها ابلوسائل العميل دون أي اتص
 إللكرتوين، والتعليم اإللكرتوين عن بعد.اإللكرتونية حصراي، ومن أمثلتها تقدمي اخلدمات املصرفية إلكرتونيا والسفر ا

واألكشاك التفاعلية، والدفع عند مضخة الوقود ومئات اخلدمات والتعامالت املالية اإللكرتونية، واملزادات اإللكرتونية، 
 الذاتية اإللكرتونية األخرى.

منحىن أخر جديد يف عصر االنرتنت وهو ما يطلق عليه التسعري املرن  هذا األخريبدأ أيخذ التسعري اإللكرتوين:  -2
حيث تتوفر  ،عمال والتسويقحيث جيد تطبيقاته من خالل االنرتنت الذي أضاف قناة تسويقية جديدة لعامل األ

توفرة تطبيقات متطورة وهائلة متكن املشرتي من استخدام تقنية أو برامج لتساعده يف البحث عن أفضل األسعار امل

                                                           
ذكرة ماجستري، فرع م ،-دراسة تقييمية ملؤسسة بريد اجلزائر–التسويق اإللكرتوين وتفعيل التوجه حنو الزبون، من خالل املزيج التسويقي _ اخلنساء سعادي، 1

 .26.، ص8446-8445التسويق، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 
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كما . 1فإن املناقصات واملزادات العلنية عرب االنرتنت أحدثت ثورة يف عامل التسعري ،إضافة إىل ذلك ،عرب االنرتنت
تتيح شبكات االنرتنت املعلومات اخلاصة أبسعار املنتجات واخلصومات والشروط املختلفة للتعاقد وطرق الدفع 

من خالل مد الشركة  ،عمالء يلعبون دورا نشطا يف العالقة مع املنتجنين الاملتاحة. وطاملا أ االئتمانيةوالتسهيالت 
ابملعلومات ووضع املكوانت اخلاصة ابملنتج، فإن هذا الدور ميكن أن ميتد ليتضمن التفاوض مع الشركة بشأن اجلوانب 

قية يف جمال هيكل كما أسهمت الرقمنة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إحداث ثورة حقي. 2املرتبطة ابلسعر
ابختصار، فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد أسهمت يف انتقال  .األسعار وديناميكياهتا، وأساليبها، وإجراءاهتا

 مما سيحدث ثورة حقيقية يف جمال التسعري ابلذات. ،أو حتول قوة املساومة من املنتجني إىل املشرتين
أهنا أسهمت  ،واإلدارة الرقمية على التوزيع واالتصاالتمن أبرز أتثريات تكنولوجيا املعلومات  التوزيع اإللكرتوين: -3

أصبح يسمى  واالتصاالتيف تقليص دور وأمهية الوسطاء التقليديني وأمهيتهم، لدرجة أن عصر تكنولوجيا املعلومات 
عن القنوات التقليدية القائمة يف العامل لقنوات اإللكرتونية كبديل ديد ابسم اوسط. وبروز مصطلح جبعصر عدم الت

 الواقعي، ومن أبرز هذه القنوات اإللكرتونية مايلي:
حيث ميكن للمتسوق أن يتصفح الكتالوجات اإللكرتونية )عرب االنرتنت مثال(، فهذه  قناة الكتالوجات: -أ

كيفية احلصول عليها، ويستطيع و  ومنشئهاالكتالوجات تصف تفاصيل دقيقة عن املنتجات املختلفة، وتوضح أسعارها 
املتسوق أن يتصل هاتفيا وحيدد طلبيته جماان. ولقناة التوزيع عن طريق الكتالوج اإللكرتوين عدة مزااي منها سهولة 

 الطلب، وخدمة هاتفية على مدار الساعة مدة سبعة أايم يف األسبوع.
يون املنتجات املعروضة بشكل جذاب ومتقن، حيث تظهر على شاشة التلفز  قناة التلفزيون للمتسوق املنزيل: -ب

 وبثالثة أبعاد. وتوفر هذه القناة سهولة العرض التوضيحي وسهولة طلب املنتجات، ورمبا السعر األقل.
أو  Dell Computerرمبا متسوق ما بزايرة صفحة الواب اخلاصة بشركة ما مثل شركة  قناة املصنع املباشرة: -ج

توفر القناة ملباشرة سعرا خمفضا ملعظم املنتجات  سوب أو برجميات أو استشارة معينة،ويطلب جهاز حا Nokiaشركة 
 ذات العالمات التجارية املرموقة.

حيث ميكن للمتسوق أن يذهب إىل صفحة الواب بوسيط املعلومات اإللكرتونية  قناة الوسيط اإللكرتونية: -د
كن شرائها أبفضل األسعار. وأييت وإجياد أسعارها، ويوضح أما  الذي يعرض فيها ويقارن مسات العالمات املتوفرة كافة

                                                           
، األكادميية 05اجمللد اخلامس، العدد: ، جملة أماراابك، "فاعلية التسويق اإللكرتوين يف عالج الركود االقتصاي"_ مىن دمحم احلسيين عمار ومسية عثمان دمحم عبد القادر، 1

 .44.، ص8403العربية للعلوم والتكنولوجيا، 
، مذكرة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة واقع استخدام التسويق االلكرتوين لدى البنوك العاملة يف قطاع غزة _ رند عمران مصطفى األسطل،2

 .85.، ص8444اإلسالمية، غزة، 
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دخل الوسيط اإللكرتوين من املعلنني واالشرتاكات أو رسوم التصفح للمرة الواحدة. ويلعب الوسيط اإللكرتوين دورا 
 هاما يف ختفيض أسعار املنتجني وزايدة رفاهية العميل وحتقيق رحبية الوسيط.

وهو من أكثر عناصر املزيج التسويقي أتثرا بتكنولوجيا والرقمنة، لدرجة أن امسه قد تغري  الرتويج اإللكرتوين: -4
ليصبح التسويق املباشر والذي يشري إىل كافة نشاطات الوسيلة اليت تولد سلسلة من االتصاالت واالستجاابت مع 

لتسويق عرب احلوار التسويق الشخصي، العمالء احلاليني واملرتقبني. وتطلق على التسويق املباشر تسميات أخرى مثل ا
والتسويق عرب قواعد البياانت. فهذا التنوع واالنشطار املفاهيمي يعكس يف واقع األمر النطاق الواسع للنشاطات اليت 

فالرتويج اإللكرتوين يعرف على أنه نشاط يستخدم خدمة يف حماولة لتحقيق استجابة من العميل.  اينبغي القيام هب
خلدمات االتصالية األخرى، إليصال معلومات حول املنتج إىل املستهلك بغرض حتقيق استجابة سلوكية االنرتنت وا

مجالية، من طرف األخري حول ما هو مقدم من طرف املؤسسة، وهذا مع األخذ بعني االعتبار اخلطة التسويقية اإل
 .1من املؤسسة إىل املستهلك ل حتقيقها يف انسياب السلع واخلدمات واألفكارواألهداف املرسومة من أج

 الفرع الرابع: مزايا تطبيق التسويق اإللكتروني لتطوير األداء التنظيمي
من بني هذه املزااي اليت تتحقق وتعمل على قبل املؤسسات حيقق مزااي عديدة، إن تبين التسويق اإللكرتوين من    

 2تطوير األداء التنظيمي ما أييت:
السريع على تشكيلة واسعة جدا من  االطالعحتقيق مزااي ومنافع كثرة للمشرتي )عرب االنرتنت( مثل إمكانية  -0

السريع جدا على السلع واخلدمات اجلديدة، وإمكانية شراء  واالطالعالسلع واخلدمات من مجيع أرجاء العامل، 
يليب املتطلبات الشخصية إىل حد عال، وإمكانية  املنتجات أبسعار أقل وبفروق سعرية جوهرية، وشراء املنتجات مبا

 احلصول على اخلدمات جبودة عالية.
إمكانية طرح وتسويق املنتجات اليت ال تتوفر على نطاق واسع، وعملية تسويق هذه املنتجات النادرة عرب  -8

ر عن مكان تواجده بصرف النظ ،االنرتنت تتيح للمستهلك أو املشرتي اإللكرتوين فرصة الوصول إليها وشرائها
 ت اليت تقوم إبنتاج هذه املنتجات.وبصرف النظر عن قربه أو بعده عن املنظما

                                                           
، رسالة دراسة حالة اجلزائر–الرتويج اإللكرتوين ودوره يف التأثري على سلوكيات املستهلك جتاه املنتجات املقدمة من طرف املؤسسات االقتصادية ابراهيم قعيد، _ 1

ارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، جلتدكتوراه علوم، ختصص: تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فرع العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ا
 .34.، ص8402ماي 

 .008-004.، ص8408، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 3الطبعة  ،-عناصر املزيج التسويقي عرب االنرتنت–التسويق اإللكرتوين _ يوسف أمحد أبو فارة، 2
 )بتصرف(
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إذ أن التسويق اإللكرتوين يفتح أمام هذه املنظمات فرصا تسويقية واسعة، وتصبح حتقيق مزااي متنوعة للمنظمات،  -4
وتقصري طول سالسل التوريد أو  اليف.وفورات يف التكقادرة على حتسني وتطوير أدائها التنافسي، وقادرة على حتقيق 

إلغائها، وحتقيق حضور عاملي واسع يف األسواق بسبب قدرة أي مشرتي من أي مكان يف العامل من التسوق داخل 
حمالت وخمازن هذه املنظمات. ومع أن عملية التوزيع املباشر كان ميكن حتقيقها حىت قبل ظهور االنرتنت، غري أن 

 اإللكرتونية عرب االنرتنت تؤدي إىل حتقيق ذلك يف مدة زمنية أقصر وبتكاليف أقل. األعمال
بسبب القدرة على حتقيق اتصال  Mass Customizationالقدرة على تبين الكفؤ والفاعل ملنهج اإليصاء الواسع  -3

املنهج يف السابق قبل فاعل ومستمر وشخصي بني املنظمة وزابئنها. وقد كانت املنظمات قادرة على حتقيق هذا 
ظهور التسويق االلكرتوين، غري أن استخدام هذا املنهج من خالل التسويق االلكرتوين جيعل املنظمة قادرة على تقدمي 

ألسباب كثرية  Standardized Productsبتكاليف املنتجات النمطية  Customized Productsمنتجات اإليصاء 
 ، وهذا يساعد يف حتقيق اقتصادايت احلجم والكلفة.ضخامة حجم األسواق العاملية ؛أمهها

حتقيق مشاركة املستهلك يف عمليات ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة. وهذا ميكن أن يتحقق بسهولة بسبب  -5
 الطبيعة التفاعلية اليت توفرها األعمال االلكرتونية عرب االنرتنت بني املنظمات وزابئنها.

والتصميم، وتقليل تكاليف التسليم وخصوصا إذا كان ابإلمكان تسليم هذه املنتجات عرب تقليل تكاليف التصنيع  -6
 االنرتنت )مثل بيع الربامج وامللفات والكثري من أنواع اخلدمات(.

تطوير وظيفة حبوث التسويق، إذا ابتت القدرة أكرب وأسرع يف احلصول على البياانت واملعلومات من مصادرها  -2
حلصول على تغذية عكسية سريعة من املستهلك بسبب أساليب االتصال اإللكرتوين اابإلمكان  املختلفة، وصار

 املتعددة اليت توفرها االنرتنت.
قدرة أية منظمة مهما صغر محها على الدخول إىل األسواق العاملية والوصول إىل املستهلك، إذ أن االنرتنت  -2

  األسواق.ساعدت يف التخلص من كثري من حواجز الدخول إىل
القدرة على دعم تنفيذ اسرتاتيجية اإلعالن وزايدة كفاءهتا وفاعليتها من خالل تبين األساليب اإللكرتونية اجلديدة  -4

 يف اإلعالن.
بعض املنتجات حتتاج إىل بياانت ومعلومات تفصيلية عند اإلعالن عنها، وخصوصا يف جمال السلع واخلدمات  -04

ملشرتي اختاذ قرار الشراء، دون توفر الكم املطلوب من البياانت واملعلومات، ووسائل الصناعية، إذ ال يستطيع ا
تتعلق باب وذلك لقضااي وأس ،ال تتيح فرصة نشر البياانت واملعلومات التفصيلية حول املنتجاليت اإلعالن التقليدية 

وهذه  الكلفة.إضافة إىل قضااي  ،تلفازابملساحة احملددة لإلعالن يف الصحف واجملالت ومدة اإلعالن يف اإلذاعة وال
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املعلومات ذات العالقة و املسألة ميكن معاجلتها عند وضع اإلعالانت على االنرتنت إذ ال توجد حدود لنشر البياانت 
إمنا ميكن نشر التفصيالت الالزمة والكافية وجيري يف معظم األحيان وضع شريط إعالين خمتصر ومن خالل  ،ابملنتج

 جيري نقل املتصفح )املستهلك أو املشرتي( إىل البياانت واملعلومات التفصيلية يف صفحات أخرى.الضغط عليه 
أصبح التسويق اإللكرتوين يعاجل الكثري من مشكالت التسويق التقليدي وخاصة ما يتعلق ابلتسوق يف األسواق  -00

زابئن فرصة احلصول على السلع واخلدمات إذ أن التسويق عرب االنرتنت أصبح يتيح لل ،املزدمحة واألسواق البعيدة
 .املطلوبة دون احلاجة إىل مغادرة املنزل أو مكان العمل

 المطلب الرابع: الموارد البشرية إلكترونيا لتحسين األداء التنظيمي
التشغيلية( ابملؤسسات ككل –أحدث الثورة اإللكرتونية يف جمال اإلدارة تغيريات جدرية لكافة الوظائف )اإلدارية    

بغض النظر عن نوعها أو حجمها، حيث مفاد هذا التغيري اجلذري هو التحول من األعمال التقليدية اإلدارية إىل 
، حبيث مت استخدام HRMوظيفة إدارة املوارد البشرية  ،األعمال اإللكرتونية اإلدارية. ومن الوظائف اليت مشلت التغيري

سني أدائها ، وهذا األخري مكن املؤسسات من حتE-HRMى وظائف إدارة املوارد البشرية لتصبح تكنولوجيا الرقمية عل
التنظيمي. لذا سنتناول يف هذا املطلب آليات االنتقال إىل إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا مع توضيح مفهوم هذا 

 كيف مكن من تطوير األداء التنظيمي للمؤسسات.كذلك  األخري،  

 E-HRM األول: تعريف الموارد البشرية إلكترونيا  الفرع
حيدث نظام اإلدارة اإللكرتونية تغري جذري يف طبيعة مهام وواجبات املوارد البشرية، حيث البد من تنميتها ورفع    

قدراهتا مبا يتناسب مع التطور اإللكرتوين املستخدم، كما يؤثر هذا النظام يف نوعية العاملني يف الدوائر احلكومية من 
يعرف بنظم املعلومات مع ظهور اإلدارة اإللكرتونية، واستخدامها ملا ف. 1حيث املهارات واخلربات الالزمة للتعيني

، وفروعها كنظام معلومات املوارد البشرية، مدعومة مبختلف اخلدمات الشبكية، مثل االنرتنت، اإلدارية الرقمية
ئة الوظيفية الواحدة، ، اإلكسرتانت كشبكات داخلية تربط األجهزة اإلدارية واملكاتب ببعضها البعض يف البياإلنرتانت

وقد متتد للخارج لرتبط البيئة الداخلية للمنظمة، مع شركائها من احمليط اخلارجي، مما يسهل عملية الوصول للبياانت، 
وتبادهلا بسرعة، ومنه احلصول على املعلومات بسهولة وبدقة من احمليطني الداخلي واخلارجي، إضافة جلعل إدارة املوارد 

توحا، يتفاعل ويتبادل املعلومات مع ابقي البيئات األخرى أبعلى املستوايت، وألن إدارة املوارد البشرية نظاما مف
البشرية اإللكرتونية؛ مفهوم حديث الظهور واالستخدام، مل تتناوله الدراسات أو املؤلفات العربية إبسهاب، خاصة 

                                                           
 .28.ص ،8403، دار الفكر والقانون، املنصورة، إطار تطبيق نظام اإلدارة اإللكرتونيةمسئولية املوظف العام يف _ صفاء فتوح مجعة، 1
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ة املوارد البشرية اإللكرتونية، مبفهوم اإلدارة اإللكرتونية اإلدارية منها، بل حىت املراجع األجنبية، مازالت تربط مفهوم إدار 
اصطالحا، ولقد حاولنا جتميع بعض التعريفات املقدمة إلدارة املوارد البشرية اإللكرتونية، واليت جتمع بني كل من 

 . 1ميزات اإلدارة اإللكرتونية، ونظام معلومات املوارد البشرية
تعريف ملصطلح إدارة املوارد البشرية رين من خالل التوجه العاملي التكنولوجي، قدم العديد من الباحثني واملفك   

 إلكرتونيا، من بينهما:
"املظلة اليت تغطي كل اآلليات واملضامني املمكنة للتكامل بني  رفت ادارة املوارد البشرية إلكرتونيا على اهنا:ع -

ميكن تبين   ولإلدارة املوجودة يف املؤسسات.القيمة للموظفنيإدارة املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات هبدف خلق 
هذا التعريف لكونه يغطي كل جوانب التكامل بني إدارة املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات، كما يركز أيضا على 

التكنولوجيا املعتمدة  نمدراء ابإلضافة إىل التنويه إىل أالفئة املستهدفة من تطبيق النظام سواء كانوا موظفني عاديني أو 
يركز هذا التعريف على أن تكنولوجيا املوارد البشرية تركز  .2على الويب ختلق القيمة للمنظمة ولألفراد العاملني أيضا"

 على دمج الوظائف اخلاصة ابملؤسسة مع حتديد األفراد املستهدفني ملواكبة الرقمنة والتكنولوجيا.
على مستوى املؤسسة تستخدم تكنولوجيا قابلة للتطوير  كاسرتاتيجية E-HRMعرفت " وتعرف أيضا على أهنا: -

ومرنة ومتكاملة، هبدف ربط العمليات الداخلية والعاملني يف جمال املعرفة مباشرة بتحقيق أهداف املؤسسة. ابإلضافة 
املني ابملؤسسة إىل كتطبيق ألية تكنولوجيا حبيث تساعد املديرين والع  E-HRMإىل ذلك، يعرف ابحثون آخرون أن 

إدارة تقييم األداء، إعداد التقارير،  الوصول مباشرة لتقدمي اخلدمات وتسيري إدارة املوارد البشرية، التواصل بني العاملني،
يعترب هذا التعريف أن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية  .3الفريق، إدارة املعرفة، واخريا تعلم تطبيقات إدارية حديثة"

 حتقق األهداف املسطرة وتسري كافة األمور الداخلية يف املنظمة.، كاسرتاتيجيةأن تعتمد على مستوى املؤسسة   البد
تطبيق متميز للتقنيات املعتمدة على الويب يف النظم املرتبطة " كما عرفت أيضا املوارد البشرية اإللكرتونية: -

التنظيمية األخرى يف إاتحة إمكانية الوصول إىل املعلومات اخلاصة ابملوارد البشرية، والذي سيسهم مع بعض التغريات 
يركز هذا التعريف على أن  .4ابملوارد البشرية على نطاق واسع، وكذلك توفري فرص عديدة إلدارة تلك املعلومات"

                                                           
، رسالة دكتوراه الطور الثالث، اختصاص: تنظيم وعمل، قسم علم اإلجتماع، كلية العلوم تسيري املوارد البشرية يف ظل اإلدارة اإللكرتونية_ إميان آيت مهدي، 1

 .03.، ص8402-8402، 8دمحم ملني دابغني، سطيفاإلنسانية واالجتماعية، جامعة 
جملة رؤى االقتصادية، العدد:  ،"-دراسة حالة شركة جازي لالتصاالت–اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية كأحد مداخل إدارة املعرفة "_ مراد زايد وعلي حسني، 2

 .838.، ص8406، جامعة الشهيد محه خلضر، الوادي، اجلزائر، جوان 04
3
 _ Asmaa Ata Atallah, The Impact of Electronic Human Resource Management (E-HRM) on Organizational 

Development of UNRWA in Gaza Strip, Thesis Master, Business Administrataion, Department of Business, 

Faculty of Commerce, The Islamic University Gaza, 2016, p.13. 
مذكرة ماجستري،  ،-دراسة حالة بلدية ووالية الشلف–املوارد البشرية ومدى استفادهتا من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اجلماعات احمللية _ بلحمري مسية، 4

 .20.، ص8403-8404ختصص، تسيري املالية العامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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ة، حبيث العمل على إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا تعتمد ابلدرجة األوىل على الواب والتخلي عن التنظيمات التقليدي
 ق واسع.التكنولوجيا على نطانشر 

من خالل ما مت سرده، ميكن القول أن إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا هي جزء ال يتجزأ من اإلدارة الكلية    
للمؤسسات، حيث تقوم على شبكات اإلنرتنت والشبكات الرقمية املشابه هلا، تعمل على التخلي عن التنظيمات 

وتدعم نشر التكنولوجيا على أوسع نطاق. كما تعد جزء ال يتجزأ من إسرتاتيجية املؤسسة، تسعى لتحقيق  التقليدية،
األهداف املسطرة وتسيري كافة األمور الداخلية للمؤسسة. ومنه فإن وظيفة إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا هي دمج كل 

 ا.الوظائف اخلاصة ابملؤسسة، ومواكبة الرقمنة والتكنولوجي

 الفرع الثاني: وظائف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
بعد بروز اإلدارة اإللكرتونية كاجتاه جديد يف علم اإلدارة حدثت نقلة نوعية يف إدارة املوارد البشرية، حيث حتولت    

تتمثل  جودة.املنظمة يف أسرع وقت وأبحسن وظائفها التقليدية إىل وظائف إلكرتونية سامهت يف حتقيق أهداف 
 اإللكرتوين، االستقطاب التوظيف اإللكرتوين،اإللكرتوين،  االختياروظائف اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف: 

 1:...إخل، وهي كاآليت،اإللكرتوين، التعليم اإللكرتوين، والتدريب اإللكرتوين االنصرافتسجيل احلضور، 
حيث أنه ميكن املنظمة من زايدة فرص احلصول على األشخاص  ،جداله أمهية كبرية اإللكرتوين:  االختيار -1

املؤهلني لتغطية املناصب الشاغرة، ويعتمد على جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات معينة تشمل املقابالت، اختبارات 
املدى الشخصية وغريها، للحصول على تقدير سليم لقدرات وإمكانيات املتقدم للوظيفة ضمن  االختباراتالقدرة، 

املطلوب للوظيفة، يسمح هذا النظام للمتقدمني لتغطية الوظائف الشاغرة، ووضع سريهم الذاتية أو إكمال تعبئة 
تناسبهم، ويسمح للمنظمة بفحص مني نظرة شاملة عن الوظائف اليت الطلب من خالل اإلنرتنت، كما يعطي املتقد

عن طريق االنرتنت، تشكل عامال هاما يف فرز املتقدمني اليت تتم  االختياراتاملتقدمني للوظيفة وتصفيتهم. إن 
للوظائف فليس ابلضرورة استبعاد املتقدم يف حال عدم مالئمته للوظيفة، فبعض األنظمة املتطورة لديها القدرة على 

                                                           
 راجع كال من:_ 1
دراسة حالة مؤسسة بناء اهلياكل املعدنية املصنعة –اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية وأتثريها على األداء الوظيفي "بن غيدة سارة وحركات سعيدة،  -

BATICIM 854.، ص8402جملة البحوث االقتصادية واملالية، اجمللد اخلامس، العدد األول، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، جوان  ،"-وحدة أم البواقي-
868. 

جملة اإلدارة والتنمية  ،"-دراسة حتليلية نظرية–نظام معلومات املوارد البشرية اآليل كمجال لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية "شيكر أيوب وقاشي خالد،  -
 .23.، ص8402، جوان 8للبحوث والدراسات، العدد الثالث عشر، جامعة لونيسي علي، البليدة

 .084-040.، ص8402، مركز الكتاب األكادميي، عمان، إدارة املوارد البشرية يف عصر اإلدارة اإللكرتونيةعنرتة بن مرزوق وآخرون،  -
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بشكل حتويل الطلبات إىل وظائف مالئمة شاغرة، وأخرى حتتفظ ببياانت املتقدمني يف مستودع للبياانت للرجوع إليها 
 آيل يف حال توفر فرص أخرى.

املواقع املتعلقة بعروض العمل،  ،توخاصة منها االنرتن ،ات املعلوماتلقد وفرت تكنولوجي التوظيف اإللكرتوين: -2
ابلتعاون مع مكاتب التوظيف، حيث يتم تلقي الطلبات والقيام ابملهام اإلدارية املرتبطة هبا، والرد عليها بصفة آلية،  

املؤسسات تقوم إبجراء مقابالت قصرية مع طاليب الوظائف عرب االنرتنت، مما يقلل من التنقالت  كما أن بعض
اجلسدية ويوفر على طاليب العمل وعلى القائمني إبدارة املوارد البشرية الكثري من اجلهد والوقت، إذ يوفر التوظيف 

 زااي لعملية التوظيف منها: املاإللكرتوين العديد من 
أي تقدمي تفاصيل حول الوظيفة الشاغرة بصفحة الوظائف على شبكة  من إيقاع عملية التوظيف: اإلسراع -أ

االنرتنت، ابإلضافة إىل ذلك ميكن إرسال رسائل بريد إلكرتوين للعاملني ابألقسام اليت من املمكن أن تتضمن 
 مرشحني لشغل تلك الوظيفة؛

يطلب من النظام  حدى الوظائف أوب ومؤهل لشغل إميكن ملن يبحث عن شخص مناس إلغاء دور الوسطاء: -ب
وضع قائمة أبمساء األفراد ممن يتمتعون ابلكفاءات املطلوبة، يتم بعد ذلك إخطارهم مبعلومات حول الوظيفة عن طريق 
 الربيد اإللكرتوين، ويتم إلغاء دور الوسطاء يف تقدمي املورد البشري املناسب هلم وتصبح الوظائف هي اليت تبحث عن

 األفراد املالئمني.
نه ميكن الشركة من استقطاب أفضل العناصر املتوفرة اإللكرتوين أ االستقطابمن مزااي  االستقطاب اإللكرتوين: -3

ملرتشح لشغل الوظيفة أن يتخلى عن مللفات الورقية الثقيلة ايف السوق، ويف عصر اإلدارة اإللكرتونية ميكن للشخص 
ليستبدهلا بتعبئة طلب الوظيفة على االنرتنت، ويرسل كافة أوراقه ومستنداته ابلربيد اإللكرتوين، األمر الذي خيفض من 

فعال ميكن لتكلفة ويزيد من فاعلية عملية االستقطاب واالختيار. وعن طريق استخدام االستقطاب اإللكرتوين الا
 للمنظمة أن تقوم مبايلي:

 إجراء مقابالت شخصية عرب اإلنرتنت؛ -
 استقبال طلبات التعيني من املتقدمني لشغل الوظيفة، والذين استطاعوا التعامل مع مواقع املنظمة على االنرتنت؛ -
 الوظيفة أو من وكاالت التوظيف اليت تتعاقد معها املنظمة هلذا الغرض؛ استقبال السرية الذاتية من املتقدمني لشغل -
 إجراء االختبارات الوظيفية والنفسية وغريها من االختبارات من خالل الكمبيوتر أو االنرتنت وتصحيحها؛ -
 الرد على املتقدمني لشغل الوظيفة من خالل رسائل جاهزة فعال. -
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تتسابق شركات تقنية املعلومات يف إنتاج برامج املعلوماتية اليت حتقق  رتوين:تسجيل احلضور واالنصراف اإللك -4
 هذا الغرض، لكن كلها تتفق على:

يتعني يف أي نظام إلكرتوين للحضور واالنصراف أن يتضمن قاعدة بياانت، حتفظ فيها  قاعدة بياانت للنظام: -أ
احلركة اليومية للموظفني، وجداول العمل واإلجازات اخلاصة هبم، وكذلك حفظ بياانت املوظفني كاالسم واإلدارة اليت 

 ،...اخل.يعمل هبا واجلنسية
كذلك فإن برامج املعلوماتية اخلاصة ابحلضور   أوتوماتيكيا:االتصال مع القارائت وسحب للبياانت  -ب

إذ يتعني أن يلتقط الربانمج عن طريق جهاز القارئ  ،واالنصراف ميكنها سحب وقراءة البياانت اخلاصة حبركة املوظفني
أو بصمة  أسباب خروج املوظفني أثناء مواعيد الدوام الرمسي، ذلك ابلتعرف على املوظفني عن طريق الصور الشخصية

 زن سابقا يف قاعدة البياانت.األصبع اليت خت
ميكن القيام إبدخال وتعديل البياانت الرئيسية  ،ومن خالل هذه اخلاصية :واالنصرافنظم إدارة احلضور  -ج

 كذلكالعمل،  -املوظف-للموظفني واإلجازات والعطل الرمسية، ووضع جداول ومواعيد الدوام حسب جهة العمل
، غياب، أتخر بعذر وأتخر بدون عذر، انصراف مبكر من انصرافات املوظفني اليومية )حضور، التحكم يف حترك

 العمل، انصراف بدون إذن(.
تطبيق النظام اإللكرتوين يقدم منظومة لتشغيل بياانت األجور، من خالل إن  نظام إدارة املرتبات إلكرتونيا: -5

جراءات واحلساابت اليت كان يقوم هبا يف السابق شخص معني هو املسؤول عن النظام، برامج خاصة تقوم مبختلف اإل
وعند حدوث أي تغيري يتم فقط إدخال معلومات إىل الربانمج وهو جيري مجيع العمليات واحلساابت، ويرتبط مباشرة 

وين يسمح لكل موظف مع الربانمج اخلاص بتشغيل اإللكرتوين للحضور واالنصراف، كما أن هذا النظام اإللكرت 
 ...اخل.،به من خصومات ومكافئات وغريها ما يتعلقعلى أجره أو راتبه وكل  ابالطالع

 واإلنرتانتهو تقدمي املعلومات عرب الوسائط اإللكرتونية متضمنا شبكة االنرتنت  التعليم اإللكرتوين: -6
أو  .1عليم املباشر والتعليم ابستخدام احلاسب اآليلواالكسرتانت واألقمار الصناعية واألقراص الليزرية، وهو يتضمن الت

وابستخدام وسائل التعليم القائمة على الويب والربيد اإللكرتوين  ،التعليم عن بعد أو التعلم ابحلاسوب واالنرتنت
والتخاطب القائم على احلاسوب والرسوم املتحركة التعليمية واحملاكاة واأللعاب وبرجميات إدارة العلم وغريها، حيث 

 يتميز مبجموعة من اخلصائص نوجزها فيما يلي:

                                                           
دراسة تطبيقية على مدينيت –تقنيات املعلومات يف تطوير التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم العايل بقطاعيه اخلاص والعام دور "، _ جربيل بن حسن العريشي1

 .086.، ص8442، املكتبة األكادميية للنشر، القاهرة، 05، اجمللد: 44جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات، العدد:  ،"-الرايض وجدة
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ذ يكون يف أي مكان، أي زمان، أي وسيلة، أي جمال، وأي إ ،املرونة العالية من خالل التعلم حسب الطلب -
 مستوى تعليمي؛

 التعلم املوجه ذاتيا أكادمييا أو مهنيا؛ -
 إن التعلم عرب االنرتنت يقوم على استخدام كل تسهيالت الوسائط املتعددة؛ -
 إمكانية تعلم العاملني بدون ترك العمل والذهاب إىل الربانمج التعليمي؛ -
 ملني ميكن أن يتعلموا بطرق أكثر فاعلية وأبقل تكلفة؛إن العا -
مما يساعد على  ،إن التعلم اإللكرتوين يتم مبرونة عالية من حيث الزمان واملكان وحسب التوجيه الذايت للعاملني -

 توجيهه حسب حاجاهتم الفعلية يف العمل؛
د أو عقود من الزمن، أما اآلن يف سرعة التغريات يف املاضي كان التعلم يتم من أجل دورة حياة مهارة أو معرفة لعق -

واحلاجة للتدريب وإعادة التدريب يتم من أجل مهن ومهارات متغرية بسرعة وذات دورات قصرية، لذلك فإن التعلم 
 املطلوب هو التعلم السريع األكثر قدرة على جماراة سرعة التغيري.

يعرف التدريب اإللكرتوين أبنه التدريب الذي يتم من خالل األنرتنت وهذا يقتضي بطبيعة  التدريب اإللكرتوين: -7
احلال استخدام احلاسوب وتقنياته ووسائطه املتعددة، يتم من خالله التفاعل بني املدرب واملتدربني، وهلذا يتم التدريب 

اصل بني املدرب واملتدربني إلكرتونيا عرب اإلنرتنت، من خالل الربامج التدريبية احملوسبة، ومن مصادر متعددة، ويتم التو 
إضافة إىل طرق االتصال التقليدية، إذا أرادوا ذلك. فالتدريب اإللكرتوين هو طريقة للتدريب قائمة على الربيد 
اإللكرتوين وأشرطة الفيديو واملنتدايت والتخاطب ابستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب آيل وشبكاته 

 ه املتعددة، ذلك لتوفري بيئة تفاعلية تتيح للمتدربني التدريب يف أي وقت ويف أي مكان وأبقل تكلفة ممكنة. ووسائط

 الفرع الثالث: فوائد تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء المورد البشري:
أدائها داخل املؤسسة  حتقق اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية مجلة من الفوائد اخلاصة بتحسني وتطوير   

 1االقتصادية:
ميكن للعاملني مبختلف أقسام املؤسسة للوصول بشكل مباشر إىل أي معلومة تتناسب مع مسؤولياهتم الوظيفية  -

 مما يوفر للمديرين املعلومات اليت حيتاجوهنا ويسهل من طبيعة العمل ابلنسبة للموظفني؛ ،وموقعهم يف العمل

                                                           
 .28-20.، صمرجع سابقوب وقاشي خالد، _ شيكر أي1
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لنظم ومصادر املعلومات املختلفة يف القيام ابلعديد من العمليات اليت مل يكن من املمكن يساعد على الربط بني ا -
القيام هبا مثال: سيصبح من السهل جتميع املعلومات من مصادر خمتلفة وفرزها مما يساعد يف البحث عن اجتاهات 

 وعالقات مل تكن من السهل حتديديها من قبل؛
 ق املهارات املكتسبة بشكل فعال؛تنفيذ التدريب بشكل أسرع وتطبي -
 قدرات متميزة عن اآلخرين؛ اكتساب -
 حتسني العالقات بني القطاعات الوظيفية املختلفة داخل املؤسسة؛ -
 حتسني اخلدمات املقدمة للعمالء؛ -
 املرونة واالستجابة بشكل أفضل ملتغريات السوق؛ -
أكرب عن طريق  اسرتاتيجيميكن أن يساعد نظام اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على إعطاء املوارد البشرية دور  -

ومن مث توفري وقت أكرب للعاملني للقيام أبدوار أكرب فعالية وكذلك من خالل توفري  ،تقليل الوقت املطلوب لإلدارة
 ؛السرتاتيجيةااملعلومات املطلوبة لدعم اختاذ القرارات 

ربط قواعد البياانت املختلفة داخل إدارة املوارد البشرية مع بعضها مثل: برجميات األجور، وبرميات األداء وإاتحتها  -
 لكل من العاملني واملديرين؛ االنرتنتعلى موقع على 

مما يوفر للمديرين القراءة  ،املعايريكتابة التقارير الفورية عن العاملني من بوابة املؤسسة على االنرتنت ابستخدام   -
 املوضوعية؛

ازدايد احلاجة للعاملني يف ظل اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية بسبب سهولة املنافسة والبحث عن وظائف  -
 بديلة؛

دة اإلنتاجية تستخدم الشركات واملؤسسات البواابت اإللكرتونية للموارد البشرية لتقوية مراكزها التنافسية، ومن مث زاي -
 الكلية والنوعية؛

 تبسيط اإلجراءات وتقليل كلفتها وإعطاء خدمة أكثر جودة؛ -
 اختصار الوقت يف تنفيذ وإجناز املعامالت اإلدارية، والدقة واملوضوعية يف إجناز العمليات املنجزة؛ -
 وخارج بلد املؤسسة؛تسهيل إجراء االتصال بني دوائر املؤسسة املختلفة ومع املؤسسات األخرى داخل  -
تقلل استخدام الورق بشكل ملحوظ مما يؤثر اجيااب على عمل املؤسسة، مما يساعد يف معاجلة مشكلة حفظ وتوثيق  -

 الورق.
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 1كما يرى كذلك بعض الباحثني أن أتثري التكنولوجيا على أداء العاملني يكمن يف النقاط التالية:    
 الوظائف،دة السرعة يف اجناز تسهم يف زاي -
 يل التكاليف الالزمة ألداء العمل،تقل -
 وزايدة جودة ونوعية خمرجات العمل،حتسني  -
اء على االزدواجية يف زايدة الكفاءة والفعالية من خالل التنسيق بني األعمال املطلوبة ابلطريقة الصحيحة والقض -

 أداء العمل،
 ،كثر مرونة وزايدة أتهيل العاملنيجعل ساعات العمل أ -
أسهمت يف تقليل األعباء الوظيفية الروتينية امللقاة على عاتق املدراء مما يتيح هلم استغالل هذا الوقت يف التخطيط  -

 االسرتاتيجي، ورسم السياسات العامة للمؤسسة، ما أسهم يف رفع كفاءة وفعالية اإلدارة العليا.
ية، هي هيكلة املؤسسة وتقسيم األدوار واملسؤوليات فالوظائف املذكورة سابقا من وظائف إدارية ووظائف تشغيل   

عملية  فإن والتنسيق بني خمتلف أجزاء وأقسام املؤسسة، مع حتديد العالقات والقنوات التنظيمية املختلفة، وبذلك
 االنتقال من الوظائف التقليدية إىل العمليات اإللكرتونية يف إطار متطلبات اإلدارة اإللكرتونية، فإن ذلك ميكن

 املؤسسة من حتقيق مكانة هامة يف السوق الذي تنشط فيه والعامل أيضا.

 المبحث الثالث: البنية الشبكية لإلدارة اإللكترونية وتحسين األداء التنظيمي
عمال من أهم التطورات يعترب اعتماد الرقمنة وتطبيق متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات ومنظمات األ   

التقنية يف وقتنا احلايل، حيث أساس هدفها هو حتسني وتطوير أداء املؤسسات وابألخص األداء التنظيمي، وابلتايل 
حتسني اخلدمات واملنتجات املقدمة. كما تؤثر الشبكات اخلاصة ابإلدارة اإللكرتونية على البيئة االقتصادية 

-كات املستخدمة يف املؤسسات والداعمة لإلدارة اإللكرتونية هي: شبكة اإلنرتنتواالجتماعية والسياسية، ومن الشب
كما   شبكة من الشبكات املذكورة على حدى،شبكة األنرتانت. سنتناول يف هذا املبحث كل -شبكة اإلكسرتانت

 سيتم التطرق إىل أمن هذه الشبكات.

 واألداء التنظيمي المطلب األول: شبكة اإلنترنت
الرقمنة ظهرت ما يعرف بشبكة االنرتنت، وتطبيقها يف املؤسسات كوهنا توفر مجلة من الفوائد، كما تعمل  مع تطور   

على خلق ميزة تنافسية وجو تنافسي بني املؤسسات، من خالل تطوير األداء الكلي واألداء التنظيمي على وجه 
                                                           

مذكرة ماجستري، ختصص: تنظيم وعمل، قسم علم  ،-دراسة ميدانية جبامعة احلاج خلضر )ملحقة بريكة(–دور التكنولوجيا يف إدارة املوارد البشرية _ ميدون عباس، 1
 .084.، ص8405-8403االجتماع، كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
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مع تسليط الضوء على أهم اخلدمات  اخلصوص. لذا سنتطرق يف هذا املطلب إىل توضيح مفهوم شبكة األنرتنت
 املقدمة من طرف شبكة األنرتنت ابملؤسسات االقتصادية واليت تدعم حتسني األداء التنظيمي.

 الفرع األول: تعريف شبكة األنترنت
االنرتنت شبكة عمالقة تضم عشرات األلوف من الشبكات واحلواسيب املرتبطة مع بعضها يف مئات الدول إن    

حول العامل، وتزود املستخدمني ابلعديد من اخلدمات، ومل يكن ظهور هذه الشبكة حمض صدفة، بل تطورت عرب 
يكية ابلتفكري مث البحث عن وسيلة مسارات بدأت منذ اخلمسينات من القرن املاضي، إذ قامت وزارة الدفاع األمر 

اخلاصة  اتبعة هلا، لذا قامت هيئة البحوثتؤمن طريقة اتصال سهلة ومستمرة، لتوزيع البياانت يف أمكان خمتلفة 
بتطوير اجليش األمريكي ابلبحث يف هذا اجملال، فكانت والدة هذه الشبكة منذ ذلك احلني واليت ميكن أن نضع هلا 

 1تايل:المراحل تبني تطورها ك
بدأت هيئة البحوث إراب اخلاصة بتطوير اجليش األمريكي إبنشاء أول برانمج حاسويب للبحث يف  4994يف عام  -

 هذا اجملال؛
، كانت إراب قد حققت جمموعة حبوث متكنها من إنشاء شبكة حاسوبية، ويف الوقت نفسه قام أستاذ 4999يف عام  -

 كاليفورنيا يف لوس اجنلوس إبرسال بعض البياانت من مكان إىل آخر؛علوم احلاسبات لريوك يف جامعة  
، قامت وكالة املشروعات البحثية املتقدمة يف وزارة الدفاع األمريكية إبنشاء أول شبكة حاسبات 4999يف عام  -

وهي تسمح بتحويل البياانت املرسلة عرب الشبكة إبعادة ترتيب  Arpanetتعمل بنظام )حتويل احلزم(، واليت مسيت 
هذه احلزم طبقا ألرقامها وبذلك يسمح هذا السلوب بتمرير الرسائل حىت يف حالة حدوث عطل ألحد نقاط 

 االتصال ابلشبكة، وعدت هذه اخلطوة هي امليالد احلقيقي لشبكة االنرتنت؛
ونتيجة لذلك ازداد  Unixاحلاسب الكبري مبحطات عمل تعمل بنظام ، بدأت اجلامعات يف إحالل 4921يف عام  -

حىت وصل إىل أقصى سعة ممكنة هلا، لذا ظهرت احلاجة إىل تغيري جوهري  Arpanetعدد املستخدمني للشبكة 
 ابلشبكة؛

ول العام ، عملت وزارة الدفاع األمريكية على فصل اجلزء العسكري عن اجلزء املدين يف الشبكة حبل4924يف عام  -
، Arpanetيف حني بقي االسم القدمي على اجلزء املدين أي  ،Milnet، وأطلق على اجلزء العسكري تسمية 4924

 والذي يربط اجلامعات واملنظمات البحثية األمريكية األخرى؛

                                                           
، مطبعة ابن العريب للنشر والتوزيع، تكنولوجي-تكنولوجيا وأنظمة املعلومات يف املنظمات املعاصرة: منظور إداري_ حيدر شاكر الربزجني وحممود حسن اهلواسي، 1

 .858-854.، ص8408القاهرة، 
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، Transmission Control Protocolوهو اختصار لعبارة  TCP، أصبح بروتوكول النقل والسيطرة، 4924يف عام  -
ـ، مها وسيلتا التعامل مع Internet Protocolخمتصر عبارة  IPوالربوتوكول اآلخر املالزم له وهو بروتوكول االنرتنت 
بغية تسهيل عمليات االتصال وتبادل املعلومات بني  TCP/IPاملعلومات اليت حتققها شبكة االنرتنت، وأطلق عليه 

 ؛4911هذه الربوتوكول بدأ بتطويره منذ العام ويف احلقيقة فإن  جهزة املختلفة،الشبكات واأل
، قدمت شبكة اإلنرتنت للناس )منظمات وأفراد(، عمليا وبدأ عدد املشرتكني يف تزايد منذ ذلك 4921يف عام  -

 احلني، وأخذ اإلقبال على األنرتنت منحى آخر؛
 NSFإبنشاء شبكة جديدة أطلقت عليها تسمية  NSF، قامت مؤسسة العلوم القومية األمريكية 4922يف عام  -

NET وبدال من إنشاء شبكة حاسوب كبرية ذات تكلفة عالية، قامت ببناء شبكة إقليمية وأعطت اجلامعات ،
 مسؤولية الربط مع جهات اإلمداد اإلقليمية املرتبطة مع الشبكة؛

إىل املعلومات املخزونة يف االنرتنت، ومنها  ، بدأ فعليا اجناز برامج جديدة تعطي تسهيالت للوصول4994يف عام  -
 برانمج غوفر؛

، وتعرف World-Wide-Webواليت تعرف ابسم  ملروع الشبكة العنكبوتية، عرب العا، أطلق مش4994يف عام  -
 حىت صارت من األدوات واخلدمات املهمة على طول مسرية اتريخ تطور شبكة االنرتنت. WWWاختصارا 

تشري إىل ظاهرة الشبكة شبكة الشبكات، الفضاء السرباين، الشبكة العنكبوتية اإللكرتونية، كثرية هي التعابري اليت    
حيث أهنا تتكون من عدد كبري من شبكات  ،النرتنت واليت تعين لغواي الرتابط الذي يتم بني الشبكاتالعاملية ل

أحناء كثري من العامل، واصطالحا تعين الوسيلة أو األداة التواصلية بني احلاسب اآليل املرتابطة فيما بينها واملتناثرة يف 
 International ،كما يظن البعض  ،إن كلمة األنرتنت تعين. 1الشبكات املعلوماتية دون ما اعتبار للحدود الدولية

Network  :أي العاملية إال أهنا يف احلقيقة تعينIntercomnexio Network   .كما أن أي الرتابط بني الشبكات
تعريف شبكة االنرتنت بشكل دقيق يبدو صعبا للغاية ألن هذا التعريف يعتمد على طبيعة عمل الشخص الذي يريد 

 . 2فاختصاصي املكتبات سوف يعطيها تعريفا خيتلف عن التعريف الذي سيعطيه مهندس يف املعلوماتية ،تعريفها
ن يتعدى ذلك إىل ألنرتنت على الوصف دون أفاهيم اليت أوردها الباحثون لشبكة اكما اقتصرت التعريفات وامل    

أخالقيات أو ضوابط املمارسة أو حىت طبيعة مستخدمي الشبكة فضال عن كون الباحثني الذين حاولوا وضع 
 ،بناء على ذلك ا أو حسب اجملال الذي تتم دراسته.التعريفات لألنرتنت تناولوا الشبكة حسب طبيعة استخدامهم هل

ميكن القول أن تعريف األنرتنت يرتبط ابملستخدمني له واخلدمات اليت تقدم من خالل هذه الشبكة والتقنيات 
                                                           

 .08-00.، ص8442، املكتب املصري احلديث، مصر، إدمان األنرتنت_ املستشار دمحم األيف، 1
 .20.، ص8404، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، دور وسائل اإلعالم يف صنع القرار السياسي_ منذر صا ح الزبيدي، 2



 أسس تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير األداء التنظيمي                                           الثالث                       الفصل  
 

 
177 

ويذكر الدانين: "إن تشعب االنرتنت واتساع دائرة استخدامها أسهم يف تعريفاهتا"،  ،املستخدمة لتأمني هذه اخلدمات
حيث  ،االنرتنت يعتمد على عمل وحاجة الشخص الذي يريد تعريفه ويرى ريتشاروج مسيث ومارك جيتس أن تعريف

 1يرى املستخدم العادي األنرتنت بشكل خمتلف عما يراه املهين املهندس.
ميكن تعريف شبكة االنرتنت على أهنا عبارة عن شبكة عمالقة، تربط آالف الشبكات وآالف من أجهزة  ببساطةو    

الكمبيوتر وملحقاهتا مبختلف أنواعها وأحجامها من مجيع أحناء العامل. وتكمن فائدة هذه الشبكة العمالقة يف كوهنا 
 2ومات والبياانت.وسيلة اتصال يستخدمها األفراد واملؤسسات للتواصل وتبادل املعل

ميكن القول أن شبكة االنرتنت هي شبكة تعمل على ربط كافة مصادر الشركة من معلومات وملفات  ،مما سبق   
 منة وسرية.فات وتداوهلا بطريقة آوقواعد بياانت وأجهزة، بعرض تبادل املعلومات واملل

 داء التنظيميوأثرها على األ  فوائد استخدام األنترنت في المؤسساتالفرع الثاني  
البد أن يكون  ،انتعاش شهده العامل منذ الثورة الصناعية، ولضمان جناح استخدم االنرتنت أكداالنرتنت إن    

املسؤول على دراية اتمة ابلتغريات العميقة اليت تنم عنها، وتشمل خمتلف الفوائد احملققة من تطبيقها يف املؤسسات يف 
 3النقاط التالية:

حتقق االنرتنت املنافسة الشرسة بني املؤسسات، كوهنا متكن هذه األخرية من ختفيض تكاليف  التكاليف:ختفيض  -1
 التشغيل، واستخدام الواب لتخفيض تكاليف االتصاالت والسفر واملنافسة مع املوردين:

ابلشركة، كما يستخدم تقليل تكلفة االتصاالت، حيث متكن االنرتنت من تقليل إىل حد كبري من فاتورة اهلاتف  -
 الربيد االلكرتوين يف ارسال املستندات بدال من الفاكس أو الربيد التقليدي أو شركات الربيد السريع؛

الزمالء نرتنت مع تقليل التكاليف من خالل استخدام التواصل ابلفيديو، حيث تتيح الشبكة عقد املؤمترات عرب اال -
 ؛و خارج مكاتبهمالذين يعملون يف املنزل أ

ختفيض تكاليف السفر، حيث تعترب وكاالت السياحة من أوائل مستخدمي شبكة االنرتنت، من خالل تقدمي  -
نه . حيث ألالهتمامقية والرحالت وعدد الطائرات، كما تقدم للعمالء أسعار مثرية دعروض حول عدد الغرف الفن

عار والتأكد من حصولك على أفضل استخدام منظمي الرحالت السياحية للتخطيط لرحالت العمل ومقارنة األس
 العروض واخلصومات للجهات النظامية، ومن خالل قائمة بريدية؛

 تقليل تكلفة املشرتايت. -

                                                           
 .62.، ص8404 ، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن،اإلعالم ودوره يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب واملوقف من املقاومة_ عامر وهاب خلف العاين، 1
 .44.، ص8408، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر، اخلطوة األوىل يف عامل االنرتنت_ إيهاب أبو العزم، 2

3
 _ Steve Sleight, Internet & l’entreprise, Mango pratique Editions, Paris, 2001, p.54-67. 
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كما يتم يتيح االنرتنت الوصول إىل العمالء عامليا، بغض النظر عن احلجم الفعلي للشركة.   ربط العميل: -2
 ضل من اخلدمات املقدمة من املنافسني:من العمالء وتزويدهم خبدمات أف لالقرتاباستخدامها 

 يد،سلسلة التور تقصري  -
 اترك اخليار للعميل، -
 حتسني خدمة العمالء، -
 حتديد املنافذ. -
لتقليل التكاليف وزايدة املرونة، وإقامة تعاون وثيق مع الشركات يف سلسلة أي  تطوير العالقة مع املوردين: -3

 وربط الشركة مع املوردين: ذلكاصة بك، تسعى االنرتنت لتحقيق التوريد اخل
 سني القدرة الشرائية اخلاصة بك،حت -
 دعم سلسلة التوريد اخلاصة بك. -
يوفر االنرتنت الوصول السريع للمعلومات اجملانية والرخيصة اليت ستمنح املؤسسة ميزة على غرار  استغالل الواب: -4

 فسون، مع تعلم كيفية استخدام حمركات البحث:منافسيها، إذا استخدمتها بشكل أكثر فاعلية مما يفعلونه املنا
 استخدام حمركات البحث، -
 ردود الفعل من العمالء، -
 تعرف على املنافسة. -
طاء إمكانية التفاعل مع األفراد.  يتيح االنرتنت الوصول إىل عمالء مهمني مع إع ممارسة التسويق عرب االنرتنت: -5

 كونه أمر ضروري لبقاء العمل التجاري:  ،يتوجب على األفراد تعلم كيفية تسويق عالمتهم التجارية عرب االنرتنت كما
 ضع عالمتك التجارية على الواب، -
 تعزيز وجودك، -
 االخنراط يف التسويق املباشر عرب االنرتنت. -
أسرع عن فتح متجر. وللبقاء والتقدم الدخول إىل األعمال عرب االنرتنت من أرخص و إن  التجارة اإللكرتونية: -6

 يتطلب األمر معرفة كيفية االستفادة من التجارة اإللكرتونية: ،خطوة إىل األمام
 إنشاء األعمال، -
 تلقي املدفوعات عرب االنرتنت، -
 استهداف العمالء. -
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 الفرع الثالث: خدمات االنترنت المعتمدة في المؤسسات لتحسين األداء التنظيمي
 1تتوافر مجلة من اخلدمات أو التطبيقات على االنرتنت واليت تعم ابلفائدة ملستخدميها، وهي كاآليت:    
هي طريقة لنقل البياانت، أو ملفات النصوص، أو الوسائط املتعددة من  :E-mailخدمة الربيد اإللكرتوين  -1

حاسوب إىل أخر )على الشبكة( عرب شبكة اإلنرتنيت ويطلق على عملية قيام املستخدم إبرسال رسائله إىل أكثر من 
حقول، أو رمز . يتألف عنواان الربيد اإللكرتوين من جمموعة Broad castingمستلم، وأبن واحد، اصطالح اإلذاعة 

، مث اسم احلقل، مث اسم املؤسسة، أو الشركة، وأخريا @، ويلي اسم املستخدم الرمز User’s Nameيشري إىل موهبته 
غايتها عرب . تنتقل الرسالة املرسلة من املصدر إىل halrizzo@huc.edu.irq البلد، مثال على العنوان اإللكرتونية:

 Message Transferبواسطة أداة معلوماتية يطلق عليها عميل نقل الرسالة  E-mail Serverخادم الربيد اإللكرتوين 

Agent MTA ،تصل رسالة املرسل إىل خادم الربيد اإللكرتوين للمستلم، حيث يقوم إبدخاهلا إىل صندوق بريده ،
 فتصبح بني يديه.

قد نشأ النمو املتزايد يف حجم املعلومات )اليت بدأت تتهافت على الدخول يف عامل  :Web-Sitesمواقع الواب  -2
م اهلائل من املعلومات مع توفري اإلمكانية جاالنرتنت( ظهور حاجم ماسة إىل نظام إلكرتوين يعمل على إدارة احل

حبه ارتفاع نفقات استخدام للوصول إىل حمطات املعرفة اليت يبحث عنها املستخدم دون إضاعة يف الوقت، الذي يصا
لن ميثل حال هلذه اإلشكالية ما مل تتوافر فيه  Browserلذا فإن استخدام أي نوع من برجميات االستعراض  الشبكة.

 املقومات التالية:
إاتحة اإلمكانية للمستخدم يف التنقل السهل عرب مساحات الشبكة الالحمدودة دون احلاجة إىل: معرفة، أو تذكر،  -
كتابة العناوين اإللكرتونية ذات البنية املعقدة، أو أمساء امللفات الربجمية، واليت ال يستطيع املستخدم العادي للشبكة أو  

 االستغناء عنها؛
بل إعطائه مزيدا من  ،عدم االقتصار على تزويد املستخدم ابلصالت املوضوعية بني مصدر معلومات وأخر -

 توى املوضوعي ملصدر املعلومات. االرتباطات اليت تتعلق بطبيعة احمل
تعد جماميع األخبار من املواطن املهمة اليت تستأثر ابهتمام مستخدمي شبكة  :News Groupsجماميع األخبار  -3

. توجد بضعة آالف من جمامعي األخبار، تتوزع على Usenetاالنرتنت، وقد كانت يف بداايهتا جزءا من شبكة 
والتباين. ال ترسل الرسائل املرسلة إىل جمموعة أخبار بصورة مباشرة للمستخدم، وبدال من موضوعات ابلغة التنوع، 

                                                           
، 8446، معهد اإلدارة العامة للنش )مركز البحوث(، اململكة العربية السعودية، إىل اقتصادايت االنرتنتمقومات االقتصاد الرقي ومدخل _ حسن مظفرو الروز، 1

 .45-40.ص

mailto:halrizzo@huc.edu.irq
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ذلك تنشر قائمة متسلسلة للحواسيب املنتشرة يف شىت بقاع األرض، حيث يستطيع مطالعتها كل من يرتبط خبادم 
 بقاع الكرة األرضية.جماميع األخبار. وبذلك تصبح املناقشات الدائرة يف هذه اجملاميع متاحة يف مجيع 

للمستخدم إمكانية الدخول إىل حاسوب بعيد أبسلوب تفاعلي،  Telnetتتيح تطبيقات  :Telnetتطبيقات  -4
حبيث يعطي انطباعا للمستخدم أبن لوحة مفاتيحه، والشاشة ترتبطان مباشرة ابحلاسوب البعيد، فعلى سبيل املثال: 

املستقر يف مكتبه  رحلة عمل( فريتبط مباشرة حباسوبه )عندما يكون يفيستطيع رجل األعمال أن يستثمر هذه اخلدمة 
الشخصي، وينفذ ما يريد من مهام، وكأنه جالس يف غرفة مكتبه الشخصية، بسرعة كبرية، ودون احلاجة إىل استخدام 

 .Fax/Modemبطاقة 
 Downloadيستخدم هذا التطبيق يف استجالب  :File Transfer Protocol (FTP)بروتوكول نقل امللفات  -5

الوقت احلايل إىل تكامل هذه  يف امللفات من مواقع االنرتنت املختلفة إىل حاسوب املستخدم مباشرة، ولقد مت التوجه
حبيث يعمالن سواي دون احلاجة إىل استدعاء هذا التطبيق عندما يكون العنوان  ،اخلدمة مع الشبكة العنكبوتية العاملية

 .//:ftpبصيغة تبتدئ ابلرمز:

يشري اصطالح الدخول إىل األنرتنت إىل االتصال احلاصل  :Internet Accessالدخول إىل شبكة األنرتنت  -6
. وتنقسم عملية الدخول إىل الذي يقوم بربطه مع شبكة األنرتنت ISPبني مقيم أو عمل مع جمهز خدمة األنرتنت 

إما الدخول املكرس ابحلاسوب املشرتك على اتصال دائم بشبكة االنرتنت بواسطة أداة اتصال دائمة، أو  قسمني:
 الدخول أبسلوب إدارة اهلاتف فيعد التقنية األرخص مثنا اليت توفر اتصاال مؤقتا بشبكة االنرتنت.

 واألداء التنظيمي  المطلب الثاني: الشبكة الداخلية األنترانت
حلاجة املؤسسات لنقل البياانت من مؤسسة إىل أخرى، وداخل املؤسسة حبد ذاهتا، إهنا تعمل على استخدام  نتيجة   

الشبكات اخلاصة لتحقيق ذلك. ومن أهم الشبكات بعد شبكة اإلنرتنت املختصة يف ذلك واملعتمدة من طرف جل 
جراء عمليات االتصاالت وتقليل تها لسرعة إ، يرجع أمهيIntranetاملؤسسات والشركات العاملية هي شبكة األنرتانت 

التكاليف مع ربط املؤسسات والفروع ببعضها البعض. لذا سنتطرق يف هذا املبحث إىل عرض حملة حول شبكة 
مهيتها، مع إبراز أهم مراحل التخطيط والتصميم هلذه الشبكة من أجل تطوير األداء التنظيمي أاألنرتانت ومدى 

 للمؤسسات.
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 شبكة األنترانت  تعريفول: الفرع األ
يف  INTRANETنرتانت تقنية اتصاالت ومعلومات قائمة على شبكة األنرتنت، مت اعتماد هذه الشبكة تعترب األ   

حيث ظهرت فكرة أنه ميكن دمج أجهزة الكمبيوتر والربامج وقواعد البياانت داخل مؤسسة معينة  ،أوائل التسعينات
ويف نظام واحد يتيح للموظفني العثور على مجيع املعلومات اليت حيتاجوهنا وإمكانية مشاركتها. كما يشري مصطلح 

 . 1فقطاإلنرتانت إىل اخلصوصية كونه عبارة عن شبكة خمصصة ألعضاء مؤسسة معينة 
، وهي مفعلة فقط (IP)هنا عبارة عن شبكة كمبيوتر تستخدم ضمن تقنيات شبكة اإلنرتنت ى أتعرف األنرتانت عل   

ن الوصول سلة من املعلومات والوظائف، كما أوحمصورة لألعضاء العمل املتصلني ابلشبكة ويقدم عرب واجهة واب سل
اليت تستخدم  جداخلية داخل املؤسسة، يتم فيها استخدام الربامللتوضيح أكثر هي شبكة  .2للشبكة جماين لألعضاء

 ،على سبيل املثال: هناك مؤسسات يكون هلا خادم شبكة داخليةفعلى شبكة األنرتنت العادية، ولكن فقط داخليا، 
تقوم بتخزين املعلومات اخلاصة هبا عليه حىت يستطيع موظفو املؤسسة ث تضع املؤسسة موقع داخلي عليه، حي

 .3الطالع عليها واستخدامها، وال ميكن الدخول إىل هذا املوقع من خارج املؤسسةا
تلبية وهدفها  ،اإلنرتنتشبكات االتصال السلكية والالسلكية، أساسها تستخدم شبكة ، فإهنا شبكة وعليه   

ن األشخاص من غري ال يتمكتتميز ابخلصوصية والسرية، حبيث ، ت العاملني من املعلومات اخلاصة ابملؤسسةاحتياجا
 وقد يكون هناك مساح لدخول بعض املوردين وغريهم. الولوج إليها،من  املؤسسات العاملني يف

 4فإننا هنا سوف نفرق بني احلاالت الثالث التالية: ،أما سرعة تدفق املعلومات عرب شبكة اإلنرتانت   
 41فإن سرعتها تكون هي سرعة الشبكة احمللية )تبدأ من  ،LANكانت اإلنرتانت مبينة على شبكة حملية يف حال   -

 ميغاابيت يف الثانية حىت مئة ميغاابيت يف الثانية(؛
تعتمد على ، فإن سرعة اإلنرتانت تتصل ابألنرتانت عن طريق األنرتنت Nodesأما يف حال كانت بعض العقد  -

ن تقاس شغيل العادي(، وسرعة النظام جيب ألتسرعة اإلنرتنت )اليت تنخفض يف وقت الذروة وترتفع يف ساعات ا
كيلوابيت يف الثانية بفرض أن   19كيلو ابيت يف الثانية وحىت   41ترتاوح بني أبطأ عناصره، وعليه فإن السرعة  بسرعة

 االتصال ابألنرتنت مستند إىل اخلطوط اهلاتفية؛

                                                           
1
 _ David G. Schwarty, Encyclopedia of knowledge management, IDEA Groups reference, London, 2006, p.305. 

2
_ Eric Cobut et Christine Donjean, La communication Interne, 2eme Edition, L’Edition professionnelle, 

Belgique, 2015, p.165. 
3
 _ Jamil Itmazi, E-learning systems and tools –An Arabic text-, Philips Publishing, United States of America, 

2010, p.75.  
، 8400دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، سوراي،  ارة بال أوراق، إدارة بال مكان، إدارة بال زمان...،اإلدارة اإللكرتونية: إد_ مصطفى يوسف الكايف، 4

 . 024-028.ص
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ويف  Frame Relayفهي وجود خدمة هاتفية خمصصة لإلنرتانت مثل خدمة ترحيل اإلطارات  ،أما يف احلالة األخرية -
 4 هذه احلالة تتحدد السرعة بناء على ما متنحه شركة االتصاالت اليت تقوم بتقدمي اخلدمة، وقد تصل السرعة إىل

 ميغاابيت يف الثانية. 

 الفرع الثاني: تخطيط األنترانت لتطوير األداء التنظيمي
بوجود التقنيات احلديثة مع وجود متطلبات العمالء املختلفة وضخامة املعلومات املتبادلة وكثرة التطورات والتغيريات    

يف تقنية املعلومات وبشكل سريع كل ذلك حيتاج إىل إدارة فعالة تتضمن ختطيط وتنظيم وتنسيق مع تبين اسرتاتيجية 
، مما يؤدي إىل إنشاء بنية حتتية قوية ومرنة تعمل بدون عوائق وقابلة فعالة بوجود موظفني ذوي خربة ومهارة عالية

للتوسع ومواكبة التطورات احلديثة يف تقنية املعلومات. إن التخطيط ضروري يف عملية التصميم لشبكة احلاسوب 
كل من اخلطوات ذ لاحمللية وعملية التنفيذ واحلفاظ على شبكة انرتانت قوية، وأن التخطيط يتطلب اإلعداد والتنفي

 1الستة التالية:
إن اخلطوة األوىل جيب أن تبدأ بوضع األهداف من إنشاء شبكة  اإلعداد ووضع اخلطط وحتديد األهداف: -1

اإلنرتنت والتخطيط لكل التقنيات املرتبطة هبا وحتديد نوع املعدات ومصدرها. وهذا يتطلب الكثري من التحضري، 
 من عملية إنشاء االنتهاءحيث جيب أن يتم جتهيز كشف ابملتطلبات كلها مع وجود عملية توثيق لكل خطوة حىت 

اإلنرتانت ابلكامل. جيب يف هذه اخلطوة تعريف من هم املستخدمني للشبكة وما طبيعة املعلومات وما هي الربامج 
وماهي املعلومات واحملتوايت واليت جيب أن يتم مشاركتها على الشبكة  ،اليت جيب ربطها ابلشبكة ونوع الربط للشبكة

أن يضع املصممون بعني االعتبار املخاطر اليت قد تواجه هذه  وكيفية تداوهلا والصالحيات املرتبطة هبا. كما جيب
 املعلومات من ضياع أو تلف بسبب فريوسات احلاسوب أو تلف األجهزة أو وسائط التخزين اخل.

حتضري دراسة تربر الفوائد والعوائد املكتسبة من إنشاء  احلصول على دعم من اإلدارة وتربير إلنشاء الشبكة: -2
وذلك حبساب الفوائد والعائدات املالية ودراسة مدى قدرة شبكة احلاسوب  ،لدعم اإلداري للمشروعالشبكة لكسب ا

على توفري اجلهد والوقت واأليدي العاملة وحساب جمموع التكاليف ومقارنتها مع العائدات املالية والفوائد مع األخذ 
 بعني االعتبار سهولة حتديث الشبكة وتطويرها يف املستقبل وسهولة استخدامها.

بعد موافقة اإلدارة العليا على اخلطة الرئيسية  بطرف اثين: ابالستعانةالبدء ببناء الشبكة إما بكادر حملي أو  -3
جيب اختاذ القرار بشأن بناء الشبكة ابستخدام طاقم من الفنيني من داخل الشركة أو  ،لبناء شبكة اإلنرتانت

 ه احلالة يفضل االستعانة مبستشار احلاسب وذلك ليقومويف هذ .ابالستعانة بشركة أخرى للقيام بتنفيذ املشروع
                                                           

 .66-64._ خضري مصباح الطيطي، مرجع سابق، ص1
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حبيث يتم التعاقد معها على طريقة بناء الشبكة بفرتة زمنية يتم حتديدها واالتفاق  ،ابختيار أحد الشركات املوثوق فيها
فني على  جيب االتفاق على كيفية إجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع وعملية تدريب العاملني واملوظ كذلك ،عليها

 كيفية العمل على الشبكة وكيفية القيام ابلصيانة وغريها من األمور التقنية املطلوب إجرائها عند بناء الشبكة.
واليت  يف هذه املرحلة جيب بناء قسم تكنولوجيا املعلومات أو دائرة احلاسوب تشكيل فريق لشبكة اإلنرتانت: -4

يراعى يف اختيار املوظفني يف  بكة وفنيني وغريهم.من مدراء ومهندسني ومدير صيانة الش ؛خمتلف املوظفني يكون فيها
هذه الدائرة العديد من النقاط منها: اخلربة، الكفاءة، األمانة، عدم االنتماءات السياسية واليت قد تؤثر على الشركة 

 وعملها يف املستقبل. 
حيث  ،ء شبكة اإلنرتانت كاملة أن يقوم ببناء جزء أو منوذج أويليفضل قبل البدء إبنشابناء منوذج واختباره:  -5

مث القيام ببعض املهمات والوظائف على  ،يتم اختباره منفردا من قبل املوظفني بوضع بعض الربامج وامللفات عليه
بل البدء وذلك ق ،ومن مث إعطاء تغذية راجعة من أجل عملية حتسني النموذج األويل وجعله أفضل ما يكون ،الشبكة

 ببناء مشروع الشبكة ككل.
عملية حتديث املعلومات من العمليات املهمة وذلك على مدار الساعة إن  الصيانة الفعالة والدورية للنظام: -6

فإهنا سوف تعطي انطباعا سيئا للموظفني أبن هذه الشبكة  ،الصيانة ضعيفة عملية كانت، فإذا  لضمان فعالية الشبكة
مل جتلب أي شيء جديد وأن الوضع القدمي أفضل حاال. إن الصيانة تعين استمرارية عمل الشبكة حسب املقاييس 

 واملعايري اليت وضعت من أجلها عند التخطيط هلا يف ابدئ األمر.

 داء التنظيميواأل  المطلب الثالث: الشبكة الخارجية اإلكسترانت
بعد عرض كال من شبكة اإلنرتنت وشبكة األنرتانت، وبغرض توضيح واإلملام أكثر مبوضوع البنية الشبكية لإلدارة    

تنشط فيه، وهي: شبكة  هناك شبكة اثلثة أيضا تعد حلقة الوصل بني املؤسسة واحمليط الذياإللكرتونية، 
ا سنتطرق يف هذا ة إزاء تطبيقها واالعتماد عليها، هلذوهلا منافع كثري  تعد هذه األخرية ذات أمهية ابلغة اإلكسرتانت.

ألنواع هذه الشبكة املعتمدة لتطوير األداء التنظيمي أيضا املطلب إىل توضيح مفهوم شبكة اإلكسرتانت، والتعرض 
 ابملؤسسات.

 اإلكسترانت  شبكةالفرع األول: تعريف  
فعند ربط هاتني الشبكتني  ،عندما يكون للشركة أكثر من فرع يف أكثر من مكان ويف كل فرع شبكة انرتانت   

بواسطة االنرتنت فعندئذ تسمى هذه الشبكة ابإلكسرتانت. إذن فاإلكسرتانت ماهي إال استخدم تقنية األنرتنت لربط 
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فيها تبادل املعلومات حمليا داخل الشركة ويتم نقل  األنرتانت هي شبكة حملية يتمفأكثر من شبكة أنرتانت معا. 
كما أهنا تربط شركاء العمل   ،البياانت فيها بشكل سريع وفعال. إن اإلكسرتانت تستخدم لربط فروع الشركة معا

وعند استخدام شبكة اإلكسرتانت جيب على مجيع األطراف استخدام  ،وأطراف أخرى معها بطريقة فعالة وسريعة
ن اإلكسرتانت تعترب العمود الفقري ملستقبل األعمال التجارية اإللكرتونية التطبيق يف عملية االتصال. إانمج نفس بر 

  1يف كل أحناء العامل.
أبهنا شبكة خاصة تسمح لغري املنتسبني للمنظمة ابلدخول إليها من أي مكان  Extranetتعرف الشبكة اخلارجية    

بصالحيات وقيود حمددة، وميكن محاية هذه الشبكة ابستخدام نظام اجلدار  ويف أي زمان عرب شبكة اإلنرتنت، ولكن
الناري الذي ميرر املعلومات املسموح هبا فقط إىل الغرابء، وميكنه مترير املعلومات والبياانت واخلدمات الداخلية 

ومورديها ميكنهم االطالع األخرى، واليت ال يسمح للغرابء ابالطالع أو احلصول عليها. وهذا يعين أن زابئن الشركة 
مهوا يف تطوير أعماهلا بنفس القدر الذي تستخدم الشركة صالهتا اواحلصول على املعلومات وبياانت الشركة، حىت يس

اخلارجية لتطوير عالقات تعاقدية على أجزاء ومكوانت تدخل يف صناعة منتجاهتا، األمر الذي جيعل الكثري من 
. فشبكة اإلكسرتانت هي  2داخلية هي اليت تساعدها على حتويلها إىل قدرات داخليةقدراهتا خارجها، لكن الشبكة ال

شبكة املؤسسة اخلاصة اليت تصمم لتلبية حاجات الناس من املعلومات ومتطلبات املنظمات األخرى املوجودة يف بيئة 
كلمة املرور، وذلك ألن   األعمال. تستخدم يف شبكة اإلكسرتانت تقنيات احلماية ويتطلب الدخول إليها استخدام

 .3كما هو احلال يف شبكة اإلنرتنت  ،الشبكة غري موجهة إىل اجلمهور العام
تقوم شبكة املنظمة اخلارجية بتلبية احتياجات ومتطلبات البيئة اليت تعمل فيها املنظمة، وخباصة اخلط األول منها    

 هلا(، وإذا كانت شبكة املنظمة اخلاصة تصمم لتلبية تبادل)الزابئن واملوردين ومحلة األسهم واجلمعات املؤثرة يف أعما
ن الشبكة اخلارجية تعمل على تبادل املعلومات بني املنظمة واملنظمات املنافسة املعلومات بني أقسام املنظمة، فإ

ك تعد هذه ومع ذلك يف نطاق العالقة اليت حتددها املنظمة يف تعامالهتا مع اخلارج، ولذل اجلهات األخرى اخلارجية.و 
الشبكة تكنولوجيا متطورة يف التبادل اإللكرتوين للبياانت واليت تعتمد أيضا على تكنولوجيا األنرتنت يف االتصاالت، 

مات تستخدم فإن معظم املنظ ،إذ أهنا تؤسس لالتصال مع جمتمع األعمال والزابئن خارج املنظمة. وبطبيعة احلال
، فضال عن الشبكات الداخلية، بغية Extranetها شبكات اإلكسرتانت واليت يطلق علي شبكات العمل اخلارجية.

تراسل وتبادل البياانت واملعلومات، ولذلك لتسهيل وإدارة أعماهلا ومنها إدارة سالسل التوريد، وإدارة عالقات الزبون، 

                                                           
 .062.، ص8404دار حامد للنشر والتوزيع، األردن،  ،-التحدايت والتقنيات واحللول–إدارة املعرفة _ خضري مصباح امساعيل طيطي، 1
 .43._ دمحم بن هالل فزاع الكسار العنزي، مرجع سابق، ص2
 .54._ سعد غالب ايسني، مرجع سابق، ص3
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الصناعية( هي األكثر وعلى الرغم من أن املنظمات اإلنتاجية ) رتوين، وعمليات التصميم والتصنيع.والتسويق اإللك
يع املنظمات مجن االجتاه احلديث يسري حنو تطبيق ، إال أاستخداما لشبكات األعمال سواء داخلية كانت أم خارجية

 1ات مبا يف ذلك املنظمات اخلدمية.هلذه الشبك
طريق  بواسطةهي شبكة مكونة من جمموعة من الشبكات املرتبطة  اإلكسرتانتشبكة  ، ميكن القول أنمما سبق   

كوهنا متكاملة معها، يتم تطبيقها يف عدة جماالت منها: نشاط   اإلكسرتانتاألنرتنت، كما تعتمد أيضا على شبكة 
على مستوى قطاع التعليم يف اجلامعات ومراكز التدريب. توفر  كذلكالبنوك والتعامالت املالية، القطاع اخلدمي،  
ليها كوهنا قائمة على كلمة السر، لذا يتم تبادل امللفات واملعلومات بني شبكة االكسرتانت اخلصوصية واألمان ملتعام

 املؤسسات واحمليط اخلارجي يف أمان وسرية، وابلتايل تساهم وبشكل كبري يف تطوير أداء املؤسسات واملنظمات.

 الفرع الثاني: أنواع شبكات اإلكسترانت المعتمدة لتطوير األداء التنظيمي
سرتانت استجابة الحتياجات األعمال اإللكرتونية وما تطلبه من شراكات وحتالفات وما نشأت شبكات اإلك   

 ،هلذا السبب. ، مع حتسني لألداء التنظيمياألعمال من أمن ومحاية للمعلومات املتبادلة ابلوسائل اإللكرتونية تقتضيه
 2:فإن تصنيف شبكات اإلكسرتانت يعتمد على قطاع األعمال الذي يقسمها إىل األنواع التالية

تربط هذه الشبكات مستودعات السلع الرئيسية مع املستودعات الفرعية وذلك  شبكات إكسرتانت التوريد: -1
املستودعات )املخازن(، وابلتايل وللمحافظة على كمية اثبتة من السلع يف  ،هبدف إدارة العمل بصورة تلقائية وفورية

ضافة للعديد من اخلدمات األخرى املتعلقة إبدارة ورقابة ، إتقليل احتمال رفض الطلبيات بسبب عجز يف املستودع
 املخزون والتسهيالت اللوجستية املرتبطة إبدارة املواد.

متنح هذه الشبكات صالحيات للمتعاملني مستندة إىل حجم تعامالهتم وتقدم هلم  شبكات اكسرتانت التوزيع: -2
ت التقنية وما إىل خدمة الطلب اإللكرتوين وتسوية احلساابت آليا مع التزويد الدائم بقوائم املنتجات اجلديدة واملواصفا

 خرى.ذلك من خدمات أ
إذ متنح الشركات الكبرية  ،يف القطاعات االقتصادية تعزز هذه الشبكات التنافس شبكات إكسرتانت التنافسية: -3

والصغرية فرصة متكافئة يف جمال البيع والشراء عن طريق ربط الشركات الصغرية والكبرية لكي تنقل فيما بينها األسعار 
 مما يرفع من مستوى اخلدمة يف ذلك القطاع ويعزز جودة املنتجات ويقضى على االحتكار. ،واملواصفات التقنية

                                                           
 .866._ حيدر شاكر الرزجني وحممود حسن اهلواسي، مرجع سابق، ص1
 .68-60.، ص8444دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  التجارة اإللكرتونية،_ بشري عباس العالق وسعد غالب ايسني، 2
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مع زايدة تطور التقنيات االنرتنت وسبل التأمني اليت أصبحت أكثر تقدما عن ذي قبل، ميكن أن يتم اآلن الدمج    
و مبعىن آخر إنشاء ما يسمى بشبكة السوبرنت. لقد مت تصميم هذه الشبكة ، أبني الشبكات الثالثة يف شبكة واحدة

العمل املؤسسي، وذلك هبدف الربط بني مجيع أقسام  هبدف تقدمي الواجهة املنافسة لكل طرف من أطراف بيئة
. والشكل املوايل يربز الرتابط بني شبكة االنرتنت واإلنرتانت 1املؤسسة وبني مسامهيها وشركائها اخلارجيني

 واإلكسرتانت: 
 (: "شبكات املنظمة األنرتنت، اإلكسرتانت، األنرتانت"11شكل رقم )

 
 روابط اإلنرتنت                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .32.، ص8404سعد غالب ايسني، اإلدارة اإللكرتونية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،  املصدر:

فإن الشبكات املذكورة سابقا يوجد بينها تكامل وثيق، فال ميكن أن تعتمد املؤسسة فقط على  ،من خالل الشكل   
ن هدف هذه تقوم على شبكة االنرتنت. كما أنت االنرتنت دون اإلنرتانت أو اإلكسرتانت، ألن األنرتانت واإلكسرتا

                                                           
 .43.، ص8404، دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع، األردن، احلكومة اإللكرتونية_ ابراهيم سليمان، 1

مزود 
 اهلندسة

مزود 
 التسويق

مزود املوارد 
 البشرية

مزود 
 البياانت

شبكة األنرتانت 
 للمؤسسة

 مواقع الواب

 اجملهزون الزابئن

 مواقع أخرى للشركة



 أسس تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير األداء التنظيمي                                           الثالث                       الفصل  
 

 
187 

وأيضا، وابلتايل تعمل على تطوير األداء الكلي احمليط الشبكات الثالث هو تلبية احتياجات العمال واملوردين والزابئن 
 مواكبة التطورات الرقمية والعوملة. كذلكللمؤسسة بصفة عامة واألداء التنظيمي بصفة خاصة،  

 ت أمن الشبكات لإلدارة اإللكترونيةالمطلب الرابع: مستلزما
توجد العديد من الوسائل واألدوات اليت ميكن إتباعها هبدف محاية البياانت واملعلومات يف شبكات اإلدارة    

 1اإللكرتونية من املخاطر اليت قد هتددها، هده األدوات، وميكن تلخيصها فيما يلي:
يقصد ابلتشفري عملية حتويل املعلومات إىل شيفرات غري مفهومة )غري ذات معىن(، من  التشفري اإللكرتوين: -1

أجل منع أي شخص غري مرخص له من االطالع على املعلومات أو فهمها. أي تنطوي عملية التشفري على حتويل 
فاتيح إىل صيغ رايضية النصوص العادية إىل نصوص مشفرة، وتستخدم املفاتيح يف فك تشفري الرسالة، وتستند هذه امل

 معقدة )خوارزميات(. وهناك نوعان من التشفري:
التشفري املتماثل: وفيه يستخدم كل من املرسل واملستقبل املفتاح ذاته يف تشفري الرسالة وفك تشفريها، ويتفق  -

 الطرفان يف البداية على كلمة املرور اليت يتم استخدامها؛
وع من التشفري حال ملشكلة التوزيع غري اآلمن للمفاتيح يف التشفري املتماثل، التشفري الالمتماثل: جاء هذا الن -

فعوضا عن استخدام مفتاح واحد، يستخدم التشفري الالمتماثل مفتاحني اثنني تربط بينهما عالقة. ويطلق على 
 أحدمها ابملفتاح العام، أما اآلخر فيسمى ابملفتاح اخلاص.

ة عن ملف رقمي صغري مكون من بعض احلروف واألرقام والرموز اإللكرتونية تصدر هو عبار  التوقيع اإللكرتوين: -2
عن إحدى اهليئات املتخصصة واملستقلة واملعرتف هبا حكوميا ودوليا، ويطلق عليها الشهادة الرقمية، وختزن فيها مجيع 

واآلخر خاص. ويعترب معلومات الشخص واتريخ ورقم الشهادة ومصدرها، وهي حتتوي على مفتاحان أحدمها عام 
املفتاح اخلاص هو توقيع الشخص اإللكرتوين، أما املفتاح األول العام فهو الذي يتم نشره يف الدليل، وهو متاح للعامة 

 من األفراد.
تعد الربجميات املضادة لالعتداءات اإللكرتونية أمرا أساسيا، نظرا  الربجميات املضادة لالعتداءات اإللكرتونية: -3

لرئيسي الذي تؤديه يف محاية احلواسيب والشبكات، فهي قادرة على منع أي برانمج خطري من اقتحام األجهزة للدور ا
وتدمريها، وابلتايل جيب على كل جهاز حاسوب أن حيتوي أحد هذه الربجميات من أجل مواجهة كل أشكال 

غي على املستخدمني حتديث الربجميات املخاطر اإللكرتونية، واليت تعد حاليا الفريوسات أبسط أنواعها. كما ينب

                                                           
 .22-23_ عماري مسري، مرجع سابق، ص.1
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املضادة لالعتداءات اإللكرتونية دائما، وذلك هبدف محاية احلاسوب من أحدث الربامج اخلطرية اليت يتم إطالقها 
 ابستمرار.

هو عملية التحقق من هوية الشخص أو اإلجراء الذي يطلب الدخول على النظام أو املعلومات،  التوثيق: -4
واهلدف منه هو تقييد عملية الدخول لغري األشخاص املصرح هلم بذلك. ويتضمن التوثيق إجراءات التسجيل عند 

فة إىل رقم سري، واسم الرغبة يف الدخول على النظام أو الشبكة. هذا التسجيل يتطلب اسم مستخدم ابإلضا
املستخدم يتكون عادة من عدد من األرقام أو احلروف، أما الرقم السري فهو أحد أهم وسائل احلماية ولكنه يف 
الوقت نفسه يعد أكثر وسيلة مستخدمة للدخول بدون تصريح على األنظمة املتصلة ابألنرتنت، لذلك ينبغي اختيار 

 الرقم السري بشكل دقيق.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسس تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير األداء التنظيمي                                           الثالث                       الفصل  
 

 
189 

 
 خالصة الفصل الثالث

 
تطبيق متطلبات  ، ميكن القول أن اعتماد املؤسسة االقتصادية علىىهذا الفصلكخالصة لكل ما سبق ذكره يف     

اإلدارة اإللكرتونية وتبنيها كاسرتاتيجية، بغرض حتسني وتطوير أدائها التنظيمي، حبيث هذا األخري يتطلب توفري مجلة 
تعتمد املؤسسات مجلة من السياسات  ،من التغيريات وحتقيق السرعة واملرونة والتميز ابملؤسسة. ويف إطار الرقمنة

ذلك لتطوير أدائها و عدهتا على االنتقال من اآلليات التقليدية إىل اآلليات اإللكرتونية واألساليب والتغيريات اليت سا
 التنظيمي.

تطوير وتغيري أساليبها يف اجناز الوظائف اإلدارية والتشغيلية، حبيث مت االنتقال من لتعمل املؤسسة على الرتكيز    
ىل الوظائف اإللكرتونية )التخطيط اإللكرتوين، التنظيم الوظائف اإلدارية )التخيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة( إ

من الوظائف التشغيلية التقليدية )اإلنتاج، املالية، وأيضا اإللكرتوين، التوجيه اإللكرتوين، القيادة اإللكرتونية(، االنتقال 
لية اإللكرتونية، التسويق التسويق، املوارد البشرية( إىل الوظائف التشغيلية اإللكرتونية )اإلنتاج اإللكرتوين، املا

 اإللكرتوين، املوارد البشرية إلكرتونيا(. وهذا بغرض تطوير األساليب املعتمدة وحتسني األداء التنظيمي ابملؤسسة.

 كذلكن استخدام املؤسسة للبنية الشبكية لإلدارة اإللكرتونية )شبكات األنرتنت، األنرتانت، اإلكسرتانت(  كما أ    
لالسلكية والشبكات الواسعة واحمللية، أدى ذلك للمسامهة يف تقليل الوقت والتكاليف وإجناز الشبكات السلكية وا

املهام واملسؤوليات بشكل آمن وسري، ومبستوى عال من اجلودة، وابلتايل حتسني األداء التنظيمي وحتقيق مكانة 
 تنافسية يف السوق احمللي والعاملي.
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 :رابعالفصل ال
دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، 

 بجاية(
 مقدمة الفصل

 
لعب اإلدارة  وكيفية ،اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ملفهوم النظرية األسس إىل السابقة الفصول يف تطرقنا بعد   

 يف استغالهلا إمكانيةمع اليب متنوعة واسرتاتيجيات حمددة. وفق أس ،داء التنظيمياإللكرتونية دورا كبريا يف تطوير األ
 البنية الشبكية اهلامة لإلدارة اإللكرتونية واملعتمدة يف تطوير األداء التنظيمي. إىل التطرق مت كما .املنافسني عن التميز

ت ومدى مسامهتها يف تطوير األداء من الشبكاالربامج املعتمدة حلماية اإلدارة اإللكرتونية وأ عرضنا األخري يف
 .مهم تنافسي مركز وحتقيق للمؤسسة السوقية احلصة زايدة التنظيمي، مع

على  السابقة النظرية األسس إبسقاط ،الدراسةع ملوضو  التطبيقية باجلوان ومناقشة عرض إىل الفصلمن هنا جاء    
 ،لإلدارة اإللكرتونية وتطويرها لألداء التنظيمي مارساتامل واقع على التعرف أجل من ،املؤسسات حمل الدراسة

 حتليل إىل سنتطرقكما  اهتمام مؤسسات تسيري املوانئ البحرية بكل من سكيكدة وعنابة وجباية. على أيضا والتعرف
 ةجديد آفاق وطرح، االقرتاحات من جمموعة وتقدمي البحث، فرضيات وفق نتائجها وتفسري ،االستمارة حماور أسئلة

 .جديدة مواضيع اقرتاح خالل نم للبحث

 عليه، فإن هذا الفصل يهدف إىل تسليط الضوء على، وذلك من خالل تسليط الضوء على املباحث التالية:و    
 حملة حول بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(؛ املبحث األول: -
 للدراسة؛ اإلجراءات املنهجية املبحث الثاين: -
 واختبار الفرضيات يف املؤسسات املبحوثة.حتليل نتائج الدراسة  املبحث الثالث: -
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 لمحة حول بعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(المبحث األول: 
 2100يزيد عن  يط الساحليتعترب اجلزائر من الدول اليت تزخر مبوقع جغرايف خاص وسواحل ممتدة على طول الشر    

)البحر األبيض املتوسط(، لذا خيوهلا هذا املوقع أن تتواصل مع الدول اخلارجية. وتعد املالحة واملوانئ البحرية  كلم
ذلك السر الذي من خالله يسمح هلا بتأمني العمليات التجارية، البحرية، الصيد البحري. تسعى اجلزائر إىل تطوير 

مؤسسات تسيري املوانئ  بنيا البحرية كوهنا تلعب دورا هاما يف حتقيق التنمية للبالد. ومن سياسات تسيري موانئه
البحرية يف اجلزائر هي: مؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية، مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بعنابة، مؤسسة تسيري 

ملؤسسات من انحية التطور التارخيي، املهام، املوانئ البحرية بسكيكدة. لذا سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل هته ا
 األهداف، التنظيم الداخلي. 

 لموانئ البحرية الجزائريةا  مدخل لمؤسسات تسييرالمطلب األول: 
 22، مبا يف ذلك: منفذ للعامل اخلارجي 54بـ:  تساوي، املوانئ البحرية املختلطة جمموعة من اجلزائر على تستحوذ   

 12 كذلكموانئ نفط وغاز متخصصة )شرق سكيكدة(   1هيدروكاربون( و-صيد أمساك-ارةجتاري خمتلط )جت ميناء
 100ميناء ومأوى للصيد البحري مبا يف ذلك ستة موانئ من بني املوانئ التجارية، مع وجود مارينا بسيدي فرج و

 1زيع املوانئ اجلزائرية البحرية(إشارة مرورية حبرية، ابإلضافة إىل اعمال الدفاع الساحلي )انظر امللحق اخلاص خبريطة تو 
توريد البضائع املختلفة لكل  يضمن ذلككوهنا حتتل موقعا اسرتاتيجيا هاما يف احلركة التجارية،   .(2لحق رقم أنظر امل)

املناطق الداخلية واخلارجية. كما تسمح املوانئ البحرية اجلزائرية من تسهيل عملية التجارة اخلارجية وزايدة الدخل 
املطلب للتطور التارخيي للموانئ البحرية اجلزائرية على  هذا والعملة الصعبة. من خالل هذا سيتم التعرض يف الوطين

 العموم، وأهم أنواع املوانئ املختلفة، مع تسليط الضوء على إنتاجية هذه املوانئ البحرية اجلزائرية.

 الفرع األول: الموانئ البحرية وأنواعها
من أهم الدعامات اليت تقوم عليها صناعة النقل البحري نظرا لدورها العظيم يف تقدمي  تعد املوانئ البحرية   

و النقل املخرتق أو النقل متعدد أالتسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن. فهي حلقة هامة يف سلسلة النقل املتكامل 
لة برا. والنقل املخرتق يهدف إىل تقليل تكلفة الوسائط، حيث تربط املوانئ بني التجارة اخلارجية املنقولة حبرا واملنقو 

ل إجيارها وأثناء مكوثها ابملوانئ إضافة للنقل الربي وذلك على النقل الفعلية واليت تشمل كلفة النقل ابلسفن من خال
أساس أن تكون فرتة مكوث السفن ابملوانئ أقل ما يكون ملا له من آاثر على ميزان املدفوعات من حيث غرامة 

                                                           
1
_ Sous-Secteur infrastructures maritimes, on web site: http://www.mtp.gov.dz/fr/domaines-d-activite/3034-sous-

secteur-infrastructures-maritimes.html, consulté le: 20 /05/2019. 

http://www.mtp.gov.dz/fr/domaines-d-activite/3034-sous-secteur-infrastructures-maritimes.html
http://www.mtp.gov.dz/fr/domaines-d-activite/3034-sous-secteur-infrastructures-maritimes.html
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تنفيذ خطط  يؤثر ذلك علىحيث وكذلك سرعة تداول البضائع ابمليناء،  ،ري اليت يدفعها امليناء للسفن األجنبيةالتأخ
مبعىن هذا أن املوانئ البحرية تؤثر على معدالت النمو االقتصادي وعلى القيمة املضافة وعلى التنمية االقتصادية. 

وع التسهيالت اليت تقدمها املوانئ البحرية حسب نوعية وطبيعة وتتن دكما تؤثر على العمالة. تتعد  ،ميزان املدفوعات
 1املوانئ والوظائف اليت تؤديها اجتاه النقل البحري.

شهدت اخلمسني سنة األخرية تطورا عميقا يف مفهوم ودور املوانئ البحرية، فلم يعد نشاط امليناء مقتصرا على    
وإمنا امتد هذا النشاط برا يف كل املنطقة احمليطة ابمليناء. ولقد امتد هذا حدود املرفأ يف حد ذاته )املنطقة اجملاورة له( 

 2حتقق هذا التطور من خالل ثالث أنواع: حيثور إىل نوعية اخلدمات والبنية الفوقية والتحتية طالت
 انآن وثملل كانت هذه املوانئ فيما قبل الستينات ومازالت موجودة حىت  موانئ اجليل األول: املوانئ التقليدية: -1

أغلبية موانئ الدول النامية واحنصر دورها على تداول البضائع الصادرة والواردة فقط دون أية أنشطة إضافية أي  
حمافظة حتصر مفهوم  اسرتاتيجيةكمراكز للنقل فقط. وتتسم سياسة واسرتاتيجية واجتاه تطور موانئ هذا اجليل أبهنا 

نطاق ومدى أنشطة موانئ هذا اجليل عن أن امليناء جمرد نقطة وصل بني النقل امليناء يف دور اثبت حمدود ال يتعدى 
الداخلي للبضائع والنقل البحري وتركز االستلمارات على البنية األساسية لألرصفة دون اهتمام ملا حيدث للسفن أو 

 البضائع خارج منطقة الرصيف.
من املوانئ يف بداية السبعينات، حيث اختذ دور املوانئ  : ظهر هذا النوعموانئ اجليل الثاين: املوانئ الصناعية -2

بعدا إضافيا كمركز للنقل واخلدمات التجارية، والصناعية وامتدت رقعة امليناء إىل مناطق الظهري لتغطية االحتياجات 
يناء وقدرته تطوير موانئ هذا اجليل ابلتوسعية على أساس تصور، عريض لدور امل واسرتاتيجيةالتصنيعية. تتميز سياسة 

 اإلدارية. ويتخلف التنظيم يف موانئ اجليل اللاين عن موانئ اجليل األول ويتسم ابلتايل: 
 عالقات وثيقة مع شركائها يف النقل والتجارة الذين شيدوا منشآت لتصنيع بضائعهم يف منطقة امليناء؛ -
شدة اعتماد امليناء على املدينة احمليطة به فيما خيص عالقات وثيقة بني امليناء واإلدارة احمللية اليت يوجد يف نطاقها ل -

 األراضي وشبكات الطرق اخلاصة ابلنقل الربي؛
 التكامل بني خمتلف األنشطة واخلدمات ابمليناء ملسايرة تزايد كمية البضائع وسرعة دوراهنا عرب امليناء. -

                                                           
رسالة دكتوراه يف الفلسفة، ختصص اقتصاد، كلية  ،2112-1991أثر النقل البحري على النمو االقتصادي يف السودان يف الفرتة من  _ علي أمحد األمني،1

 .11.، ص1022الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
ة الدكتوراه س، مذكرة ماجستري، ختصص اقتصاد دويل، مدر اهنة على صناعة النقل البحري العريب ومدى التكيف معهاأثر التطورات العاملية الر _ رصاع حياة، 2

 .51-50.، ص1021-1021لالقتصاد والتسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة وهران، وهران، 
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بداية عقد اللمانينات ومع منو حركة التجارة  بدأ ظهور هذا اجليل مع موانئ اجليل الثالث: املوانئ اللوجستية: -3
فهوم النقل متعدد الوسائط. اعتمد هذا اجليل من املوانئ على األرصفة التحوية العاملية وانتشار مالعاملية وارتفاع نسبة 

ة. ياملتخصصة واليت تعمل من خالل منظومات معلومات متطورة، وتتميز سياسة واسرتاتيجية هذه املوانئ ابلديناميك
إن األنشطة واخلدمات يف هذه املوانئ تتسم ابلتخصص والتنوع والتكامل، وتنقسم األنشطة واخلدمات اليت تتوفر هبذه 

 :كمايلي  املوانئ إىل األربع فئات
تقدمي خدمات امليناء التقليدية: إن هذا اجليل مازال مستمرا يف تقدمي اخلدمات التقليدية ملوانئ اجليلني األول واللاين  -

حيث أصبحت تقدم من خالل  ،ومازالت اخلدمات تعترب عنصرا أساسيا يف أنشطة املوانئ مع تطوير أساليب تقدميها
 املفاهيم اللوجستية ومراكز التوزيع.

اخلدمات الصناعية والبيئية: تشمل هذه اخلدمات األعمال الفنية ملل إصالح وصيانة السفن واخلدمات اهلندسية  -
اخلدمات عنصرا هاما يف تكامل خدمات امليناء، وتوفري الضمان ملنظومة اإلنتاج على االستمرارية األخرى، وتعترب هذه 

 مبا يعين خفض نسبة املخاطرة االقتصادية للمعدات ووسائل النقل املختلفة.
ة اخلدمات اإلدارية والتجارية: يقدم هذا اجليل خدمات إدارية على درجة عالية من الكفاءة سواء من الناحي -

اإلجرائية أو اإلدارية أو املعلوماتية نتيجة لتعاظم حجم التجارة الدولية وما نتج عنه من نقل كميات هائلة لنوعيات 
البضائع املختلفة على حماور نقل متعددة ما بني دول العامل املختلفة، ولضمان انسياب حركة النقل بكل دقة. مل تعد 

ساعة يوميا ومستمرة  15ال امليناء، حيث أصبحت اخلدمة ممتدة على مدى هذه املوانئ تعرتف ابحلدود الزمنية ألعم
خالل أايم األسبوع. كما عملت على تطوير املوارد البشرية اليت أصبحت ضرورية للتعامل مع األساليب اإلدارية 

 وأنظمة املعلومات.
جستية يف مجيع أعمال وأنشطة امليناء،  عمل امليناء كمركز للتوزيع واللوجستيات: مت مزج وإدماج مجيع املالمح اللو  -

 كما أصبح من املهام الرئيسية للميناء العمل كمركز للتوزيع.

 الفرع الثاني: مراحل تطور النظام المينائي الجزائري
 92ن صدر األمر رقم أجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر اعتمدت يف تسيري أمورها البحرية على التقنني الفرنسي إىل    

الذي نص على استمرار العمل ابلتقنني  5299لسنة  500الذي تقرر مبوجبه إلغاء األمر رقم  50/50/5200يف املِرخ 
املؤرخ  09/05أصدر املشرع اجلزائري قانون ينظم املالحة والتجارة البحرية مبوجب األمر رقم  5209الفرنسي. يف سنة 

اكي للدولة آنذاك وانعكاسه على جناعة االقتصاد مر الذي غلب عليه االجتاه االشرت ، وهو األ92/55/5209يف 
زائر تبدي نوعا من االهتمام ابجلانب البحري وذلك بتعديل أحكام القانون البحري بدأت اجل 5220الوطين. منذ سنة 
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، بعد التحوالت الكربى اليت عرفتها اجلزائر وفتح جماالت االستلمار 90/59/5220املؤرخ يف  50-20مبوجب قانون 
مادة منظمة للنقل البحري  00مواد فقط من أصل  الوطين واألجنيب، واملالحظ أن هذا التعديل مس ست اخلاص

  1للبضائع.
ئري من عشرة موانئ جتارية واليت ترتكز يف نشاطها على نقل السلع املختلفة )اجلزائر، ايتكون النظام املينائي اجلز    

ما املوانئ الباقية وهي: )أرزيو، سكيكدة، جباية( فهي موانئ وهران، عنابة، الغزوات، مستغامن، تنس، جيجل( أ
 2مر النظام املينائي اجلزائري على عدة مراحل هي:قد متخصصة يف احملروقات و 

الذي يتضمن تطبيق  5292نوفمرب  2واملؤرخ بــ  442-92مبوجب املرسوم رقم  (:2692-2691املرحلة األوىل ) -1
( أصبح التنظيم مبوانئنا 95/59/5299املؤرخ يف  952-99للموانئ، املستقلة )املرسوم رقم  املرسوم املتعلق ابلنظام اخلاص

يتميز ابالستقاللية وخاصة املوانئ األساسية للبالد )اجلزائر، عنابة، وهران(، وكذلك بنظام االلتزام بغرف التجارة 
 ابلنسبة للموانئ األخرى. وميكن توضيح هذه األنظمة كالتايل: 

للموانئ األساسية )اجلزائر، عنابة، وهران(: مهمة هذه املوانئ هو احلفاظ على املصاحل العمومية  االستقاللية نظام -أ
 حيث أوكلت هلذه السلطات القيام ابملهام التالية:

املتابعة والتسيري احملكم ملختلف األنشطة واليت ميارسها خمتلف املتعاملني ابمليناء )مستوردين، مصدرين، وكالء  -
 بور، وكالء حبريني، مؤسسات اإلرشاد، واجلر...إخل(؛ع
 احلفاظ على تسيري وتطوير امللك املينائي؛ -
 وضع تدابري أمنية والسهر على تطبيقاهتا؛ -
 العمل على احرتام القواعد الصحية والبيئية داخل حدود امللك املينائي؛ -
 العمل على احملافظة على املنشآت املينائية وتطويرها. -
تبعية لغرف التجارة لبقية املوانئ: أوكلت مهام القيام ابخلدمات العمومية يف هذه املوانئ إىل ممللني عن نظام ال -ب

اإلدارة احمللية للنقل واألشغال العمومية أما النشاطات التجارية )املناولة، العبور، اإلرشاد...اخل( فكانت ثمارس إما 
 شرة عن طريق النقاابت )القيادة، مؤسسات عامة وخاصة(.مباشرة بواسطة الغرفة التجارية أو بصفة غري مبا

كان هلا سلطات واسعة يف ميدان االستغالل كاألشغال العمومية   ؛ثميزت هذه املرحلة إبنشاء الوحدات املينائية   
 واألمن املالحي. كما أن للموانئ االستقاللية املالية وكانت ختضع لنظام احملاسبة اإلدارية.

                                                           
رسالة دكتوراه، ختصص القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم وفقا للقانون البحري اجلزائري واالتفاقيات الدولية، عقد النقل البحري للبضائع _ بسعيد مراد، 1

 .8-7.، ص1021-1022السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
يف العلوم، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية رسالة دكتوراه  ،-L’EPALدراسة حالة ميناء اجلزائر –مردودية املؤسسات املينائية _ محالوي ربيعة، 2

 .288-284.، ص1008-1007وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 (ONP)سلطة مينائية وطنية وهي الديوان الوطين للموانئ  5205أنشئ يف سنة  (:2691-2692انية )املرحلة الث -2
والشركة الوطنية للعبور  (SONAMA)وكذلك الشركة الوطنية للمناولة  5205بتاريخ  92-05مبوجب مرسوم رقم 

ضمن القطاع العمومي وهذا  فالسلطة املينائية عملت على إدخال قطاع املوانئ .(SONATMAG)واملخازن العامة 
ابلنسبة للنشاطات التابعة للقطاع اخلص ومنها ما ميارس من طرف متعامل أجنيب )كالقيادة، اإلرشاد، التموين، 

العامة لالقتصاد الوطين واليت نصت عليها وحددهتا  االسرتاتيجيةالعبور، املناولة، القطر...اخل( وهذا يدخل يف إطار 
 ج عن ذلك مايلي:املخططات الوطنية، فنت

وهذا مع تغيري يف نظام توظيف العمال اللذين أصبحوا عماال أجراء  SONAMAأسند احتكار املناولة إىل شركة  -
 ؛5204انطالقا من سنة 

مبهام السلطة العمومية ومهام أخرى ذات الصفة التجارية )القيادة، التموين  (ONP) للموانئ كلف الديوان الوطين  -
 ...اخل(؛ابملياه العذبة

نتيجة توزيع املسؤوليات يف ميدان  l’ONPكم يف النشاطات املينائية والتنسيق فيما بينها من طرف حصعوبة الت -
، اجلمارك، البنوك، وكالء العبور( مما أدى إىل تعدد مراكز SONAMA CNANاالستغالل بني العديد من املتعاملني )

 القرار.
كسلطة عمومية تتوىل مهمة التنسيق بني خمتلف املتعاملني   ONPن الوطين للموانئ ثميزت هذه املرحلة إبنشاء الديوا   

ابسم الدولة. مع التنسيق بني األسعار  ملكية امليناءعند قيامهم ابألنشطة املينائية وكذلك كان هلا سلطة تسيري وأتمني 
غال العمومية والسلطات األخرى يف إطار النزاع القائم بني كفاءات قطاع األش كذلكاملينائية ومرونة توزيع املواد.  

 تطوير امليناء، مع صعوبة التنسيق والفصل يف النزاعات بني خمتلف املتعاملني.
جام بني حجم املؤسسة ومستوى  سهبدف حتقيق ال مركزية يف التسيري وحتقيق االن (:1222-2691املرحلة الثالثة ) -3

 ONPلذا حل كل من الديوان الوطين للموانئ  ،5209لعمومية سنة مت إعادة هيكلة املؤسسة ا ،املينائية كفاءهتا
مت إدماج  ،54/54/5209املؤرخ يف  925إىل  902-09ومبوجب مرسوم رقم  SONAMAوالشركة الوطنية للمناولة 

مؤسسة اشرتاكية ذات صبغة  5209فأصبحت املؤسسة العمومية سنة  ،مؤسسات مينائية 55وحداهتا احمللية ضمن 
 ة مهمتها: اقتصادي

 استغالل الوسائل والتجهيزات املينائية؛ -
 القيام أبشغال الصيانة واإلصالح؛ -
 ممارسة احتكار القطر واملناولة. -
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نتج عن ذلك أبن توحد مركز القرار بغية تسهيل عملية تسيري حركة النقل بشكل دقيق خاصة عند االسترياد. إال    
سيطرت النشاطات التجارية على حساب نشاطات السلطة املينائية لوحظ  ،سنوات من النشاط 55وبعد  ،أنه

وصعوبة التنسيق والتحكم يف األنشطة بني املتعاملني ومستخدمي امليناء والذين كانوا مصدرا للنزاعات احلادة من 
ملوانئ، وغياب لرتكيز على جممل املهام املينائية مع إدخال مفهوم املنافسة بني اابالصعب محلها. ثميزت هذه املرحلة 

وتطويره، والتوزيع غري العقالين  ملكية امليناءالنصوص التشريعية ونظام االستغالل املينائي. مع إمهال مهام احملافظة على 
 للموارد.

مت بعد ذلك عملية إعادة هيكلة أخرى سنة  ،مارات اخلاصةلغياب روح املبادرة والتسهيل من أجل حتفيز االستإن    
 دج. 05 055 555 555يقدر  مالذات شخصية معنوية مستقلة برأس  l’EPALؤسسة املينائية فأنشئت امل 5202

مت يف هذه املرحلة إعادة تشكيل القانون البحري وإنشاء السلطة املينائية وهذا التعبري  املرحلة الرابعة اخلوصصة: -4
قيق املردودية والتحكم يف التكاليف حبيث جاء يف إطار اإلصالح االقتصادي الشامل والذي تقوم به اجلزائر بغية حت

 ثميزت هذه املرحلة مبايلي:
 الفصل بني نشاطات اخلدمة العمومية والنشاطات التجارية؛ -
 وضع إطار قانوين للعالقات بني الدول وخمتلف املستعملني للميناء، ابإلضافة إىل السلطة املينائية ذاهتا؛ -
 ملينائية؛تقسيم وتوزيع متناسق بني املوارد ا -
 سيولة يف ترقية االستلمارات املينائية العمومية واخلاصة؛ -
 28املؤرخ يف  211إنشاء وحدات جديدة )السلطات املينائية جلهوية: الشرق، الوسط، الغرب( مبوجب مرسوم رقم  -

 ؛2111أوث 
وهذه تتم من خالل القضاء  ،خل(عزل النشاطات التجارية عن السلطة املينائية )تسري األمالك املينائية واألمن...ا -

 على احتكار الدولة لنشاطات اخلدمة التجارية وذلك بتطوير مسامهة القطاع اخلاص يف املوانئ؛
 السماح للمستعملني الرئيسني للموانئ )اجملهز، صاحب الشحنة اخلاصة...اخل( بتسيري اخلدمة العمومية املينائية؛ -
جارية املينائية من خالل إبرام عقود االمتياز، االجيار وتقدمي رخص تشجيع اخلواص القيام ابلنشاطات الت -

 للمستلمرين األجانب.
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 الفرع الثالث: إنتاجية الموانئ البحرية الجزائرية
زائرية: مكوث السفينة يف امليناء، درجة عمليات الشحن لقياس أداء املوانئ اجل املستخدمةمن أهم املؤشرات    

 1وهي كما يلي: ل مراكز الرسو، اليت ميكن توضيحهاأشغاوالتفريغ، ودرجة 
سنهتم هنا ابملفهوم األوسع للميناء ابعتباره مساحة من األحواض املائية احملمية،  مكوث السفينة يف امليناء: -1

 وتشمل: ملخاطف واليت تعرف ابملرسىاابإلضافة إىل منطقة رمي 
نة إىل امليناء مبجرد اقرتاهبا ببعض األميال من امليناء، حيث يتم إعالن وصول السفي معدالت االنتظار يف املرسى: -أ

ن السفينة قصد التوجه مباشرة حنو مدخل امليناء، أو منطقة رمي لتعليمات الالزمة لرابايقوم ضابط الراديو إبعطاء 
شحن وانقالت املخاطف حلني شغور أحد مراكز األرصفة املهيأ الستقبال تلك السفينة. تعترب معدالت انتظار سفن ال

نواع السفن األخرى، وهذا راجع ابألساس إىل ضرورة وجود أرصفة أيع مجحلبوب من أطول فرتت االنتظار من ضمن ا
الستلمارات تدفع إىل االكتفاء مبركز رصيف واحد، بينما ان ضخامة صة الستقبال انقالت احلبوب، حيث أمتخص

عداد كبرية جتعلها تشكل خطوط انتظار يف غالب األحيان. تشتهر سفن الشحن على أهنا سفن تقليدية متواجدة أب
حنو االرتفاع وهذه لزايدة أمهيتها يف جمال النقل البحري العاملي، وحتول  والسفنتتجه مدة انتظار حامالت اخلشب 

على  معظم الناقلني الستخدام أساليب املناولة األفقية ذات اإلنتاجية الكبرية. وبصفة عامة، فإن السفن العاملة
أن ترسو على الرصيف، بينما أتخذ السفن يف مرسى امليناء قبل خطوط مالحية حبرية منتظمة، تنتظر فرتة قصرية 

 األخرى مدة أطول يف انتظار دورها.
لبضاعة املراد شحنها أو : ترتبط مدة بقاء السفن أبرصفة امليناء حبجم امعدالت املكوث على الرصيف -ب

 .املستخدمة، كما أن الظروف املناخية قد تلعب دورا يف حتديد مدة املكوث على الرصيف لية املعداتاوفع تفريغها،
ن معدالت انتظار السفن مبيناء اجلزائر تتعدى تلك املعدالت اخلاصة ابملوانئ اجلزائرية األخرى، وهذا على العموم، فإ

صمة. على الرغم من أمهية مؤشرات راجع ابألساس إىل حجم السفن وحركة البضائع الضخم الذي مير مبيناء العا
مكوث السفينة يف امليناء، يف إعطاء نظرة عن أداء املوانئ البحرية، غري أن ذلك ال يقدم لنا صورة دقيقة عن أسباب 

هم مرحلة سفينة أخرى، خاصة إذا سلمنا أبن أاختالف مدة االنتظار والبقاء على أرصفة امليناء من سفينة إىل 
 يناء هي مرحلة شحن وتفريغ البضاعة املنقولة.تقضيها السفينة ابمل

ختتلف طرق شحن وتفريغ البضاعة ابختالف أمناط توضيب البضاعة  مردودية عمليات الشحن والتفريغ: -2
)بضائع عامة، بضائع الصب اجلاف، بضائع الصب السائل( وانواع السفن الناقلة هلا، فتتالءم السفن التقليدية مع 

                                                           
، 1007، جامعة ابي خمتار، عنابة، ديسمرب 10، جملة التواصل، العدد: أسس استخدام مؤشرات اإلنتاجية يف قياس أداء املوانئ اجلزائرية_ هشام بوريش، 1

 صرف(. )بت11-22.ص



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
199 

مودية للسفينة عن طريق روافع السفينة، أو روافع األرصفة املتحركة واللابتة، بينما يناسب أسلوب أسلوب املناولة الع
املناولة األفقية السفن احلديلة، حيث يتم اعتماد عرابت الرفع املختلفة يف عمليات الشحن والتفريغ، وعلى هذا 

العموم فإن كل من ميناء اجلزائر، جباية، عنابة،  أخرى. وعلى إىلاألساس جند اختالفا يف مردودية املناولة من بضاعة 
واع البضاعة األخرى، أما ابلنسبة للبرتول، فإن ميناء سكيكدة حيتل اجية رصيف عالية فيما خيص بقية أنتتميز إبنت

حجم  بعد ميناء جباية، حيث تزداد إنتاجية امليناء عادة بزايدة االرايدة ابعتباره ميناءا برتوليا متخصصا، يليه فيم
 البضاعة اليت ثمر عربه وحجم السفن اليت يستقبلها. 

يعتمد يف حساب هذا املؤشر على لفرتة الزمنية ليت يكون فيه رصيف مليناء مشغوال  درجة إشغال مراكز الرسو: -3
، ابلسفن، حيث حيدد هذا املؤشر فعالية مستوى الطلب على خدمات امليناء، وميكن قياسه على فرتت خمتلفة )أسبوع

وابلنسبة لدراستنا للموانئ اجلزائرية، فقد أخذان جمموع أرصفة كل  وعادة ما يتم حسابه كنسبة مئوية. شهر، سنة(،
 .ن التحليل قد ميتد لدراسة كل رصيف على حداأميناء وقمنا حبساب جمموع إشغال امليناء ككل، غري 

 EPANتقديم مؤسسة تسيير الموانئ البحرية بعنابة  المطلب الثاني: 

املوانئ البحرية املهمة والداعمة لالقتصاد الوطين، مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بعنابة. تعمل  من مؤسسات تسيري   
. ومن خالل ةموقعها االسرتاتيجي اهلام يف احلركة التجارية الدولي لهذه األخرية على دعم القطاع اخلدمي من خال

فها وعرض جانبها ين مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بعنابة، وكذا تعر هذا املطلب سيتم التطرق إىل حملة اترخيية ع
 التنظيمي، مع حماولة معرفة أهم اجلوانب املعتمدة فيها حول اإلدارة اإللكرتونية.

 EPANلمحة تاريخية عن مؤسسة تسيير الموانئ البحرية بعنابة  الفرع األول: 

حوض صغري الستقبال السفن حيث شيدت أوىل هياكل  نشاءإمع االحتالل الفرنسي وألسباب عسكرية، مت    
 2842بدأت أوىل عمليات التهيئة سنة  امليناء على رصيف متواجد على حافة صخرية حتمل اسم "رأس اللقلق".

والذي أدرج عدة أعمال إعادة هتيئة امليناء ضمن  07/21/2884 :لتلحقها فيما بعد عدة برامج مؤطرة قانونيا كقانون
 1:قد مشلت التوسيعات آنذاك انشاءهفعة العمومية و برامج املن

 ؛هكتار 57 ـ:مقدمة ميناء جديدة تقدر مساحتها ب -
 ؛ل مقدمة امليناء القدمية إىل حوضحتوي -
 انشاء رصيف و أرضية مسطحة مشال هذا احلوض. -

                                                           
 .1028-5-25، اتريخ الزايرة: لبشرية ابملؤسسة املينائية عنابة_ معلومات مقدمة من طرف مصلحة إدارة املوارد ا1
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لذي كان ميتاز به سهل عنابة بعد االكتشافات املعدنية اهلامة يف بداية القرن العشرون ووفرة االنتاج الفالحي ا   
وغداة  اخلصب قامت السلطات احمللية بزايدة التجهيزات عن طريق الشروع يف بناءات جديدة ابحلوض الكبري.

 1:ء عدة أعمال توسيعية مشلتاالستقالل شهد املينا
 ؛م 110يبلغ طوله  21نشاء مركز صيف إ -
 ؛مصدر لألمواج ابملنطقة الشمالية نشاءإ -
 ؛أبعمال ترميمالقيام  -
 هتيئة مستنقع صاحل الستقبال مراكب الصيد. -

التطور السياسي فرتة حمددة من بالتنظيمي للميناء أبربعة مراحل تزامنت كل واحدة منها وقد مر التطور اإلداري و    
 2:ميكن اجياز ذلك فيما يليو  ،واالقتصادي للبالد

مليناء مشرتك بني كل مصاحل اجلسور والطرقات والغرفة كان تسيري ا: 2692إىل  2691املرحلة األوىل من  -1
 التجارية.

إىل  ،إضافة إىل خطط تنمية امليناء ،اسندت املهام للتسيري واالستغالل :2691إىل  2692املرحلة الثانية من  -2
 ،وانئنقل للم بينما تكلفت مؤسسات وطنية كربى ابلعمليات املباشرة للشحن والتفريغ، ،الديوان الوطين للموانئ
 السفن وذلك عرب وحداهتا املينائية وهذه املؤسسات هي: االرشاد البحري، قطر

 ؛CNANالشركة الوطنية اجلزائرية للمالحة  -
 .SONAMAالشركة الوطنية للشحن و التفريغ  -
 وذلك بعد ضم 5209يزت هذه املرحلة إبنشاء مؤسسة ميناء عنابة سنة ثم :2696إىل  2691املرحلة الثالثة من  -3

وقد كان هذا التوجه حنو دمج الوحدات  ،كل من الديوان الوطنية والشركة الوطنية للشحن والتفريغ يف مؤسسة واحدة
ويرجع السبب الرئيسي يف هذا  ،ملتميز بتجزئة الوحدات الكربى إىل وحدات صغريةافا لالجتاه العام السائد آنذاك و خمال

 املوانئ آنذاك.   منه ذي كانت تعاينإىل حماولة الرد يف حالة االختناق الشديد ال
حتولت مؤسسة ميناء عنابة إىل مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة  :2696املرحلة الرابعة من فيفري   -2

 .℅ 555 بنسبة ماليني دج يتم رفع قيمتها فيما بعد إىل الشركة القابضة للخدمات 55مسامهة برأمسال يقدر ب 

 

                                                           

.1028-5-25_ معلومات مقدمة من طرف مصلحة إدارة املوارد البشرية املؤسسة املينائية عنابة، اتريخ الزايرة:  1 
 .1028-5-25البشرية ابملؤسسة املينائية عنابة، اتريخ الزايرة: _ معلومات مقدمة من طرف مصلحة إدارة املوارد 2



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
201 

 EPANتسيير الموانئ البحرية بعنابة  تعريف مؤسسة  الفرع الثاني: 

الوطين للموانئ  ديوانلل دج ماليني 20برأس مال قدره  2181فيفري  11يف  EPAN أسست مؤسسة ميناء عنابة   
(ONP و ،) : قد أنشأت ابندماج الوحدات اخلارجية التاليةSONAMA ,l’ONP  والوحدات احمللية.CNAN  إذ يقع

أي يف اجلنوب الغريب من خليج عنابة  Mole Cigogne Quai Nord BP 1232 Annabaــ: مقره االجتماعي بـ
، 01مشال خط االستواء مع خط طول  °12، 45، 22ابلقرب من مصب واد سيبوس وذلك عند تقاطع دائرة عرض 

قدر كما ت .دج 2.555.555.555 :يقدر بــفقد شرق خط غرينيتش، أما ابلنسبة لرأس ماهلا االجتماعي  50°، 40
كل هذه العوامل . هكتار من سطح املاء احملمي 24و ،هكتار من األراضي العادية 09 :ساحة منطقتها املينائية بــم

 :والية من بينها 54حيث تصل خدماته إىل  ،جعلت من امليناء ذا طابع يعترب من أهم املوانئ يف افريقيا الشمالية
سري من قبل املحلديد والصلب اخاصة مركب  ،أبواب امليناءقطب صناعي على ويعد  بسكرة، ورقلة، الوادي ....إخل.

يف السوق الوطنية خارج أول ميناء جزائري للتصدير اخلارجي للمحروقات واللالث و  .ARCELORMETALالزعيم 
1ميناء مدعم بعدة خطوط منتظمة وشركات حبرية. ،احملروقات

 

الصادر يف  02-88شركة اقتصادية عامة تسري وفق قانون تتم إدارة ميناء عنابة من قبل شركة ميناء عنابة، وهي    
إىل شركة مسامهة  EP.Annaba، والذي حيمل قانون توجيه املؤسسات االقتصادية العامة. مت حتويل 5200يناير 

(S.P.A)  ومجيع أسهمها مملوكة لشركةPort Service Group « SERPORT » . على هذا النحو، توفر شركة ميناء
 2عنابة: 

 ارة جمال املوانئ العامة ممارسة عمليات الشرطة واألمن املتعلقة حبركة املالحة مبا يف ذلك اإلرشاد والرسو؛إد -2
 التعامل مع توجيه األنشطة؛ -3
 عمليات سحب السفينة عند املدخل واخلروج. -2

 EPANبعنابة   أهداف ونشاطات مؤسسة تسيير الموانئ البحريةالفرع الثالث:  
من األهداف املسطرة واملراد حتقيقها، وال يتم حتقيق هذه األخرية إال ابالعتماد على  بعنابة مجلةللمؤسسة املينائية    

 3مجلة من النشاطات الواجب إجنازاها. وتتملل كال من أهداف املؤسسة وأنشطتها يف:
 تسعى املؤسسة املينائية بعنابة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:: أوال: أهداف املؤسسة

 ،ا الداخليني و اخلارجينيهء زابئنضار إ -
                                                           

 .1028-5-25_ معلومات مقدمة من طرف املؤسسة املينائية بعنابة، اتريخ الزايرة: 1
2
_ Statut Juridique, on web site: http://www.annaba-port.com/statut.php#, consulté le: 26-05-2019. 

 .1028-5-25_ معلومات مقدمة من طرف املؤسسة امليناية بعنابة، اتريخ الزايرة: 3
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 ،تنا االقتصاديةحتسني فعالي -
 ،حتسني مناهج و اجراءات عملنا -
 ،تمر لنجاعة نظامنا لتسيري اجلودةالتحسني املس -
 تنمية امليناء. -

 تتملل نشاطات مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بعنابة بـ: :اثنيا : نشاطات املؤسسة
 1يلي:اتوفر مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بعنابة مل العام: تسيري وإدارة اجملا -1
 إدارة اجملال العام للميناء وما يرتتب عليه؛ -
 ممارسة عمليات الشرطة واألمن املتعلقة حبركة املالحة، وال سيما اإلرشاد والرسو؛ -
 مليناء وتطويره.ااحلفاظ على محاية  -

التحتية والبىن الفوقية واالعتمادية لصاحل حركة النقل البحري وتطوير املوانئ.  يتكون اجملال العام للميناء من البىن    
كما يتكون من: خطط املياه، احلقول وحظائر احملالت التجارية، أماكن خمتلفة لالستخدام اإلداري والتجاري، حمطة 

أيضا على حمطات  حاوايت، منشآت متخصصة )صومعة احلبوب، احملطة البحرية...(. كما حيتوي ميناء عنابة
ويتم إدارة مرافق متخصصة: حمطة اللقيلة ومنتجات الصلب، حمطة الفوسفات، حمطة النفط، وحمطة األمونيا. و خمصصة 

"الشرطة واألمن"، داخل  رات ومكتب خاص إبدارة املرفأ مهمتهاجملال العام للميناء بواسطة إدارات استغالل العقا
، كما تعمل على تنظيم حركة السفن داخل احلدود البحرية للميناء من خالل تنفيذ حدود امليناء حلمايته واحلفاظ عليه

 طن وأكلر. 240الربامج اليومية، ويعد النقل اإللزامي إلزاميا على مجيع السفن اليت تعمل بطاقة قدرها 
ة املناولة والرفع وقسم تقع مسؤولية ممارسة املناولة والتوجيه والسحب على عاتق إدار  املناولة والشحن والتفريغ: -2

السحب على التوايل، حيث يوفر قسم املناولة اخلدمات املتعلقة بعمليات التحميل والتفريغ والتوجيه، ويشمل الرفع 
عمليات ضمان استالم البضائع وتوجيهها واالعرتاف هبا على منت السفينة أو األرض املهجورة واحلراسة، حيث يتم 

يتم تنفيذ هذه اخلدمات يف إطار الشروط العامة احملددة يف جدول التعريفة رسل إليه. حتميلها أو تسليمها إىل امل
اجلمركية وميكن أن يكون موضوع أوامر أو اتفاقيات. تتم عمليات املناولة والتوجيه خالل أايم العمل من السبت إىل 

إىل الساعة  21:50ساء )من الساعة ( ونوبة امل21:54حىت الساعة  2اخلميس على فرتتني: نوبة الصباح )من الساعة 
 2حسب الطلب. ايم اجلمعة وخالل العطل(. ميكن إجراء املعامالت أيضا يف الليل ويف أ21:50

                                                           
1
_ Gestion du Domaine Public, on web site: https://annaba-port.com/domaine.php, consulté le: 20-06-2019. 

2
_ Manutention et Acconage, https://annaba-port.com/manut_accon.php, consulté le: 20-06-2019. 

https://annaba-port.com/domaine.php
https://annaba-port.com/manut_accon.php,
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لسحب على تقدمي املساعدة الفنية للسفن اليت تدخل وتغادر امليناء، اتعمل خدمة خدمة السحب والتوجيه:  -3
إىل تقدمي اخلدمات: التزود ابلوقود، كما يتم توفري خدمة العمل عند الرصيف أو تتحرك داخل امليناء، ابإلضافة 
تعمل على احلرص نقل اإللزامي املفروض على السفن اليت  فهي ملستمر مبا يف ذلك أايم العطل. أما خدمة التوجيه

 1طنا إمجاليا وأكلر. 240تعمل بطاقة 
زايدة معتربة يف حركة البضائع  9550ة كما سجلت حصيلة النشاطات املينائية خالل السداسي األول لسن    

واحلاوايت، حيث بلغت أنشطة ميناء عنابة تقدما واضحا بلغ الوزن اإلمجايل للبضائع اليت عاجلها خالل السداسي 
طن(. وفيما  +909555) %59459مليون طن أي بتقدم يقدر بـ:  94525مليون طن مقابل  94249األول ما يقدر بـ: 
ة ارتفاع قدم أي نسب 95وحدة ذات  04409سجل عدد  ،ت املعاجلة من طرف ميناء عنابةيتعلق حبركة احلاواي

 249يالحظ تسجيل  ،9550. أما فيما خيص حركة املالحة البحرية خالل السداسي األول لسنة %5445+: تساوي
 جمال املردودية . ويف%0400مما نتج عنه نسبة منو تقدر بـ:  9550سفينة يف نفس الفرتة لسنة  250سفينة مقابل 

فإن معدل مدة انتظار السفن يف البندر )عرض ساحل  ،9550املينائية ومن حيث املقارنة ابلسداسي األول لسنة 
. أما فيما 9550يوم يف  5400إىل  9550يوم يف  5402إذ انتقل من  ،%94499 تساويامليناء( الذي سجل حتسن 

لينتقل من  %9459فقد لوحظ حتسن بنسبة  ،ف ميناء عنابةجل املكوث ابلرصيف للسفن املعاجلة من طر خيص أ
  2يوم. 2459إىل  2492

  EPANالجانب التنظيمي لمؤسسة تسيير الموانئ البحرية بعنابة  : رابعالفرع ال
 (1 امللحق رقم أنظر)مديرايت تنفيذية  50مديرايت تشغيلية و 52مديرايت،  50تتضمن مؤسسة ميناء عنابة حاليا    

  3ايل:وهي كالت
 تضم: :املديرايت التشغيلية -1
 ،مديرية أمالك امليناء -
 غ،مديرية الشحن والتفري -
 .مديرية قيادة امليناء -
 تتكون من: املديرايت التنفيذية: -2

                                                           
1
_ Service Remorquage et Pilotage, https://annaba-port.com/remorquage.php, consulté le: 20-06-2019. 

، على املوقع: زايدة معتربة يف حركة البضائع واحلاوايت 2112حصيلة النشاطات املينائية خالل السداسي األول لسنة جممع اخلدمات املينائية،   _2
port.com/actua/grue/stat2.pdf-ps://annabahtt،  1021-02-02: الطالعااتريخ. 

 .1028-5-25، اتريخ الزايرة: ملينائية بعنابة_ واثئق مسلمة من طرف املؤسسة ا3

https://annaba-port.com/remorquage.php
https://annaba-port.com/actua/grue/stat2.pdf
https://annaba-port.com/actua/grue/stat2.pdf
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 ،مديرية األشغال والصيانة -
 ،مديرية االدارة واملوارد البشرية -
 ،مديرية املالية واحملاسبة -
 املديرية التجارية. -
 شرح مكوانت اهليكل التنظيمي ملديرية اإلدارة واملوارد البشرية: يليوفيما   
 :هلذه الدائرةاملهمة األساسية  دائرة املستخدمني: -1
 ؛إدارة وتسيري املستخدمني -
 ؛تطبيق قانون العمل واالنضباط العام داخل املؤسسة -
 ؛إعداد أجور املستخدمني -
 االجتماعية.التعامل مع العالقات و اهليئات  -
 دائرة املستخدمني مسؤولة على أربعة مصاحل وهي:كما أن     
تعمل على التأمني املتساوي لعالقات لفة ابإلدارة وتسري املستخدمني و هذه املصلحة مك مصلحة املستخدمني: -أ

 العمال مع اجلهاز االجتماعي اخلارجي وكذلك تتعدد وظائفها فيما يلي:
 ؛ستخدمنيصيانة ملفات املإنشاء و  -
 ؛انتداب...إخل( متابعة العمال على املستوى اإلداري )غياابت، عطل سنوية، -
 ؛إلزامية احلفاظ على سجل املستخدمني وسجل العطل السنوية للمؤسسة -
 ؛تطبيق األنظمة املعمول يف نظام العمل )مدة العمل، العمل التناويب، الساعات اإلضافية( -
 هبا واقرتاح السبل والوسائل للحد منها. حتديد معدل الغياابت وأسبا -
عامل بني دائمني ومؤقتني  2018يقوم إبعداد كشوف األجور لعمال املؤسسة البالغ عددهم  مصلحة األجور: -ب

وذلك جبمع وحتصيل املعلومات اخلاصة ابلعامل وهذا ابلتعاون مع املصاحل من خمتلف الفروع، كذلك تلتزم هذه 
ع الوحدات والتسجيل اليومي مللفات ية التقديرية لألجور، وكذلك مراقبة أوراق التنقيط جلماملصلحة بوضع امليزاني

 املستخدمني.
 تتملل مسؤولياهتا يف : مصلحة الشؤون االجتماعية: -ج
إدارة ملفات معاشات املتقاعدين والسهر على تكوين ملفاهتم قبل احالته إىل هيئة املتقاعدين ومتابعتها حىت يتم  -

 ؛ل فيهاالفص
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 ؛يضمن الرقابة االدارية حلاالت االستشفاء والعجز -
لتنفيذ تعويض  (CNAS, CNR, MGT, CAAR)تضمن هذه املصلحة العالقات مع األنظمة االجتماعية  -

 ؛املصاريف الطبية، وتسيري ملفات املتقاعدين
 يسهر هذا املركز على: مركز الطب االجتماعي: -د
 ؛ق برامج الزايرات الطبية على مستوى مركز طب العمليضمن الزامية متابعة تطبي -
 ؛يضمن الزايرات الطبية اليومية والعفوية ملستخدمي املؤسسة -
 .يضمن متابعة تسيري العيادة ملناصب العمل املقدمة -
هتتم بتوظيف العمال وتوزيعهم على خمتلف املصاحل، وفحص املخططات املهنية من  التوظيف والتكوين: دائرة -2

كما يتكفل مبهمة تكوين العمال سواء داخليا أو خارجيا، وحتديد املناهج والطرق اليت يهتم هبا. وهذه   ،أجل الرتقية
 الدائرة حتكم مصلحتني مها:

 تضم كال: مصلحة التكوين: -أ
 ،االشراف على اجلداول الزمنية للتكوين -
 ،ضري عقود التكوينحت -
 ،حتضري مهمات العمل إىل اخلارج -
 ،عداد لوحة القيادة الشهرية وبطاقة متابعة التكوينا -
 قياس مدى حتقيق األهداف من خالل تكوين املستخدمني.  -
 وتتكفل بــ: مصلحة التوظيف: -ب
 ،تقييم فرتة جتريب املستخدمني على مستوى مناصب العمل -
 ،حتليل نتائج تقييمات املستخدمني -
 اعداد حصيلة التوظيف وفعاليتها. -
 ترأس هذه الدائرة ثالث مصاحل وهي: العالقات العامة: رةدائ-3
 تضم مايلي: مصلحة الوسائل العامة: -أ

 ؛شراء أاثث املكاتب املنقولة ومعدات التربيد للمكاتب خلدمة املصاحل التابعة للمؤسسة -
 ؛متابعة وتسيري ممتلكات املؤسسة املنقولة -
 ؛لكهرابء، املاء واهلاتفيضمن االتصال الدائم مع منظمات التزويد اب -
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 صيانة ونظافة أمكنة العمل. -
 تكمن مهامها يف: مصلحة ممتلكات امليناء: -ب
 ،تسيري حضرية السيارات -
 ،تسيري ممتلكات املؤسسة املنقولة -
 ،تسيري خمزن توريد املكاتب، مواد التنظيف ومالبس العمل -
 كل املؤسسة.حيافظ على نظافة املباين االدارية اليت يشغلها هي -
 يعترب املسؤول األول على: مركز األرشيف: -ب
 ؛تزويد خمتلف املصاحل التابعة للمؤسسة ابلواثئق املطلوبة، وحفضها يف ظروف جيدة -
 ؛تسجيل احملفوظات والواثئق -
 معاجلة وتصنيف الواثئق والتكفل حبمايتها من التلف. -
 لحة بـــ:تتكفل هذه املص مصلحة املنازعات والتأمينات: -ج
 ،مراقبة ومتابعة عقود التأمينات -
 ،متابعة تسيري الكوارث -
 ،جتميع احصاءات احلوادث -
 ،احملافظة على أمالك املؤسسة وضماهنا ضد طبيعة كل الكوارث -
 ،متابعة األعمال القضائية -
 ،معاجلة مجيع ملفات منازعات املؤسسة -
 ثمليل املؤسسة قانونيا أمام احملكمة. -
تعترب السكراترية يف املؤسسات االقتصادية حلقة ربط بني خمتلف مصاحلها، وهي الرئة اليت تتنفس  لسكراترية:ا -2

دارية فضال عن كوهنا حمطة اتصال مبدير واجناز جل األعمال اإل ،هبا ابعتبارها مركز استقبال وارسال الربيد من جهة
مسك سجالت الربيد الصادر والوارد وتسجيلها، استقبال ستقبال الزوار، إباملؤسسة من جهة أخرى، وختتص كذلك 

سنعرتض على  ميع املراسالت الواردة والصادرة.املراسالت، السهر على ترتيب الرسائل وتنسيقها ومتابعة الرقن جل
 دارية اخلاصة ابلسكراترية داخل املؤسسة )ميناء عنابة(:اإلسبيل امللال بعض األعمال 

 وصول املدير(: الفرتة الصباحية )قبل -أ
 ،التأكد من ايصال اهلاتف، الفاكس -
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 ،مراجعة املفكرة للتذكري ابملواعيد واألعمال الواجب اجنازها -
 ترتيب الواثئق والربيد الصادر والوارد. -
 عند وصول املدير: -ب
 ،تذكري ابملواعيد -
 ،مساعدته ابلرسائل املهمة -
 ،التابعة ملؤسسة ميناء عنابة وكذا من خمتلف عمالء املؤسسةتسجيل الربيد الوارد من خمتلف املديرايت  -
 تسجيل الربيد الصادر بتاريخ صدوره وترقيمه وختمه. -
 الفرتة املسائية: -د
 ،ارسال الفاكسات -
 ،تقدمي الواثئق بعد االنتهاء من كتابتها للمدير إلمضائها مع ضمان ارساهلا بعد ذلك -
 ،تب وتفادي تراكم امللفاتترتيب الواثئق حلفض تنظيم املك -
 حتضري عمل الغد. -

يقوم السكرتري)ة( املوجود على مستوى جهاز السكراترية بوضع خطة لتحديد األولوية يف  ،لضمان سري العملو    
 ينية.حتضري األعمال لتقدميها يف شكلها النهائي ويف مواعيدها احملددة، فاملعامالت املستعجلة مث الروت

 EPANاصر اإلدارة اإللكترونية الموجودة بمؤسسة تسيير الموانئ البحرية بعنابة  عن: لخامسالفرع ا
إن لظهور األنرتنت أثر كبري على تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وكذا حتويل الوظائف من النمط التقليدي إىل    

سسة تسيري املوانئ البحرية النمط اإللكرتوين. وهذ التحول مس جل املؤسسات اجلزائرية، من بني هته املؤسسات مؤ 
كون هذه األخرية الزالت اتبعة للعناصر   رتونية املتوفرة لديها ضئيلة جدا،إال أن أشكال تطبيق اإلدارة اإللك ،بعنابة

التقليدية والربجميات القدمية، وال تعتمد على حتديث. ومن بني أشكال اإلدارة اإللكرتونية املوجودة مبؤسسة تسيري 
 1ية بعنبة مايلي:املوانئ البحر 

مصطلح عام يطلق على أي نظام تشغيل يتم حتميله من قرص الكمبيوتر. هو نظام  :DOSاالعتماد على نظام  -1
. يوجيد دوس يف إصدارتني متشاهبتني؛ IBMمن طراز  PCللكمبيوتر الشخصي  Microsoftتشغيل صممته شركة 

MS-DOS وهي إصدارة شركة Microsoft يوترات اليت تعمل على كمبIBM PC  والكمبيوترات املتوافقة معIBM ،

                                                           
 .EPANعنابة ب_ معلومات مقدمة من طرف مؤسسة تسيري املوانئ البحرية 1
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واعد لفات والفهارس وبذلك يشتمل على قمع امل DOSيتعامل نظام  .IBM 1 تصدرها شركة PC-DOSوإصدارة 
إذ جيب تسمية امللف الذي خيزن على القرص ابسم ال يزيد عن مثانية حروف وميكن أن يضاف إليها  ،تسمية امللفات

بنقطة. وتفيد  اهدفات يفصل االسم الرئيسي للملف عن امتدالروف اختيارية. كما أن أنواع املمن ثالثة ح امتداد
االمتدادات يف ثمييز امللفات اليت تشرتك يف خصائص معينة ثميزها عن ابقي األنواع. فامللفات اليت تنشأ بلغة البيزيك 

    2..اخل..(DAT .)البياانت  وامتداد، (TXT .) ، وملفات النصوص تتميز ابالمتداد(BAS .)ميكن ثمييزها ابالمتداد 
إللكرتوين الذي ميكن املستفيدين امت االعتماد مؤخرا على نظام الربيد  حتديث االعتماد على الربيد االلكرتوين: -2

الدولية من إرسال أو نقل استقبال وإدارة الرسائل النصية والرسومات والرسائل الصوتية والفيديو عرب الشبكات احمللية و 
 أو االتصال ابألنرتنت.

بعض املتطلبات التقنية كوهنا يف الصيانة  كذلك :غياب يف بعض املصاحل للكوابل اخلاصة ابهلاتف الثابت -3
خاصة مبنطقة نقل احلبوب والنقل. كما تعتمد مؤسسة تسيري املوانئ البحرية على اللوجستيات التقليدية بدال من 

 حتديلها.
عرض خمتلف  كذلك شر معلومات حول املؤسسة واترخيها:ملوقع اإللكرتوين يف ناالعتماد على ا -2

 ث األشهر والسنوات(.االحصائيات املتعلقة أبنشطة املؤسسة السنوية، ولكن بشكل متقطع )من حي

 EPSتقديم مؤسسة تسيير الموانئ البحرية بسكيكدة  : ثالثالمطلب ال
ابملئة من املبادالت  14حيث يعاجل أكلر من  ،املؤسسات املينائية يف اجلزائرتعد املؤسسة املينائية لسكيكدة من أهم    

تشمل عشر والايت وهي: قسنطينة، قاملة، أم البواقي، سطيف، ابتنة، ميلة، و التجارية اجلزائرية عن طريق البحر 
خدمات  ،اانت امليناءابستغالهلا إلمك وم،ؤسسة عمومية جتارية خدماتية، تقبسكرة، ورقلة، الوادي، تبسة، وهي م

املؤسسات االنتاجية واخلدماتية بنوعيات من السيارات الصناعية  ات اليت هلا عالقة ابلنقل البحريجتارية للمؤسس
يف  اربز أمهيتهتكما   .يةويعد النواة األساسية احملركة لبعض املؤسسات االقتصاد ،ووسائل نقل خمتلفة يقوم إبنتاجها

. لذا سنتطرق يف هذا املطلب إىل حملة اترخيية عن مؤسسة تسيري عدة التكنولوجية اليت يضمهاالقيمة االستلمارية والقا
 هدافها، نشاطاهتا، وجانبها التنظيمي.ا، مهامها، أاملوانئ البحرية بسكيكدة، وكذا تعريفه

 
                                                           

، 1000، اجمللد األول، املكتبة األكادميية، القاهرة، ربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلاسباتاملوسوعة الع_سيد حسب هللا وأمحد دمحم الشامي، 1
 .822.ص

ة، املكتبة الطبعة اللاني ،-األصول العلمية وتطبيقات املعلومات وتكنولوجياهتا–إدارة األعمال املكتبية املعاصرة _ دمحم دمحم اهلادي، إدارة األعمال املكتبية املعاصرة، 2
 .477.، ص2112األكادميية، القاهرة، 
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 EPSلمحة تاريخية عن مؤسسة تسيير الموانئ البحرية بسكيكدة  الفرع األول: 
 1ة ميناء سكيكدة، مر هذا اإلنشاء ابملراحل املتعلقة ابألنظمة التنظيمية واإلدارية التالية:قبل إنشاء مؤسس   
 : كان ميناء سكيكدة تديره غرفة التجارة والصناعة؛2172إىل غاية  2121من  -
تطوير ( املسؤول عن اإلدارة والعمليات و 5205ماي  52: إنشاء املكتب الوطين للموانئ )5209إىل غاية  5205من  -

سى وصالحيات املوانئ البحرية. يتم تنظيم املوانئ يف وحدته كما ثمارس احتكار العمليات اخلاصة ابلتحكم يف املر 
 الشرطة وأمن املوانئ.

أغسطس  54ملؤرخ يف ا 904-09لمرسوم رقم : إنشاء مؤسسة ميناء سكيكدة وفقا ل5200إىل غاية  5209من  -
ملوكة سابقا للشركة الوطنية املوالشركة الوطنية للمناولة والسحب وطين للموانئ، ، الناتج عن اندماج املكتب ال5209

اجلزائرية للمالحة. إهنا مؤسسة اشرتاكية ذات طبيعة اقتصادية، وهي تؤمن احتكار األنشطة املذكورة وكذلك 
، مت 5200يناير  59اريخ بت 55/00صالحيات الشرطة العامة وأمن املوانئ. مع ظهور قانون االستقاللية للشركات رقم 

 االنتهاء من التعامل مع اإلدارة التابعة لوزارة النقل.
الستقاللية )إي االنتقال  5202مارس  95يف  SPA شركة ابألسهم يتضمن إنشاء :9552/5200-02قرار  -

يتم كما  بق،ام الساحيات النظحتتفظ الشركة بنفس صالمليون دينار جزائري،  520(، برأس مال قدره: املؤسسات
 .SOGEPORTSظ حبصته من قبل شركة ااالحتف

بشأن القانون البحري  50/20نون رقم القار التنفيذ( إبصدال قيد االنتقانئ )ا: إعادة تنظيم قطاع املو 5220عام يف  -
أغسطس  50املؤرخ  955-22العامة لألنشطة التجارية واملرسوم التنفيذي رقم  الذي يكرس الفصل بني مهام السلطة

 لسلطة امليناء يف سكيكدة. 5222

 EPSتعريف مؤسسة تسيير الموانئ البحرية بسكيكدة  الفرع الثاني: 
حيتل ميناء سكيكدة املرتبة اللانية حمليا من حيث النشاط التجاري بعد ميناء اجلزائر العاصمة واملرتبة اللانية بعد    

بنقل  ني أحدمها خيتص بنقل احملروقات أما اللاين فيختصميناء أرزيو من حيث النشاط البرتويل. ويضم ميناءين جتاري
 2تكون من:البضائع، وي

 ؛EPSالتسمية: املؤسسة املينائية بسكيكدة  -

                                                           
 .1027-4-14_ واثئق مسلمة من طرف املؤسسة املينائية بسكيكدة، اتريخ الزايرة: 1
2

 .1027-4-10معلومات مقدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسة، اتريخ الزايرة: _ 
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اخلاصة ابالستقاللية مة الشكل القانوين: مؤسسة عمومية اقتصادية، ذات أسهم، تسري عن طريق القوانني واألنظ -
 ؛Leloirاملؤسسات 

أغسطس وتعديل النظام األساسي يف شركة مسامهة  25املؤرخ يف  185-81للمرسوم رقم اتريخ التأسيس: وفقا  -
 ؛2181مارس  12مؤرخة يف 

إتنان عضو حبكم منصب ( 01) أعضاء: (07)اهليئة اإلدارية للمؤسسة: تدار من قبل جملس إدارة مكون من سبعة  -
 ؛SOGEPORTابختصار ميللون شركة إلدارة مقتنيات حالة  (04)ميللون العمال، ومخسة 

ميدان النشاط: إن املؤسسة املينائية لسكيكدة مكلفة يف إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية ابسترياد وتصدير  -
اهليئات األخرى كاجلمارك البضائع حيث تقوم بتوزيع البضائع واملواد إىل كل جلهات الشرقية للبالد وهذا ابلتعاون مع 

 والشرطة؛
دينار جزائري، يف حوزة مساهم واحد، مؤسسة إدارة املوانئ اململوكة للدولة  مليارات 1االجتماعي: رأس املال  -

SOGEPORT. 
من جمموع بضائع موانئ  %8كما يستقبل امليناء نسبة   ،1002ماليري دج خالل سنة  5كما قدر رقم أعماهلا بـ    

حلجم الكبري بعد هتيئة الرصيف اخلاص هبا والذي بلغ  من الشرق اجلزائري. كما يستقبل البواخر من %80اجلزائر، و
ابإلضافة إىل  ،م مما يسمح بشحن وتفريغ كل البضائع، خاصة وأن امليناء يغطي كل والايت اجلنوب22ه :عمق

 2181يف سنة  .لطريق السريعااستقبال العتاد الضخم للشركات األجنبية ومنها الشركة الصينية اليت أنسد إليها مشروع 
وهذه االستقاللية جعلتها تتخذ القرارات  ،تقلت املؤسسة إىل االستقاللية وأصبحت مؤسسة اقتصادية عموميةان

وزارات ملل وزرة النقل وتضم مخسة بعض الما يف حالة االستلمارات الكربى فإهنا تلجأ إىل أ ،وتنقلها دون وصية
 كلم مربع.  20موانئ على مساحة قدرها 

 EPSبسكيكدة   شاطات مؤسسة تسيير الموانئ البحريةأهداف ونالفرع الثالث:  
هم األهداف أهداف مسطرة، ومن أملؤسسة تسيري املوانئ البحرية بسكيكدة عدة نشطات ختوهلا من حتقيق    

 واألنشطة مايلي:
جاهدة إىل حتقيق عدة أهداف تسعى املؤسسة املينائية  أوال. أهداف مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بسكيكدة:

 1:مههاأ
 رابح ملتابعة النشاط؛أالسعي إىل حتقيق الوطين و  القتصادلالرفع من التنمية  -

                                                           

.1027-4-10_ وثيقة رمسية عن للمؤسسة للمينائية بسكيكدة، اتريخ الزايرة:  1 
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 السوق؛ اقتصادمكانة هامة يف ميدان النشاط املينائي خاصة يف ظل  احتالل -
 تقدمي اخلدمات يف أحسن الظروف وأبحسن التكاليف؛ -
 والتصدير؛ االستريادمساعدة املؤسسات الوطنية يف عملية  -
 الوطين مبا حيتاجه؛ االقتصاداملسامهة إبمداد  -
 إعطاء صورة واضحة عن املؤسسة جلميع املتعاملني معها. -

 1من بني أنشطة املؤسسة املينائية بسكيكدة: اثنيا. أنشطة مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بسكيكدة:
 هلرمي، حتت قيادته السفن ككل.وهو يقع يف أعلى التسلسل ا ،وهو قائد احلملة البحرية كابنت السفينة:  -1
السفينة، نشاطها هو شحن البضائع أو نقل الركاب وميكن التواصل  مستأجروهو مالك أو مشغل أو  املالك: -2

 معه.
ومعروف عنه ابسم املقاولة من الباطن، مسؤول عن التحميل والتفريغ، أي التعامل مع التحميل والتفريغ:  -3

 فن جتارية.البضائع، وحتميلها على منت س
ق الشخص الذي يقود آلة ميكانيكية تستخدم لنقل البضائع، ميكن أن تكون انآلة على سبيل ئوهو الساالناقل:  -2

 امللال: شاحنة، رافعة...اخل.
 يرأس قبطان ميناء جتاري قبطان يطلق عليه اسم الضابط، يف املوانئ األصغر، ملل األرصفة. موظف ميناء: -5
 أوامر من قائد العملية اللانية. شاق حسب األقدمية واجلدارة، يتلقىوهو عمل  مسؤول األعمال: -6
 يدير عامل امليناء شحنات السفن، حزم القمامة، حاوايت للمنتجات احلرجة، شاحنات...اخل. ميناء العمال: -7
تكون مسؤولة عن  كبري املهندسني يوجه قسم انآلة يف البحر، تعمل السفينة بشكل مستقل،  رئيس امليكانيكية: -2

 التشغيل جلميع األعطال.
يكون مالك اجلرار دائم هو لعامل احلاسم للطاقم، فهو مسؤول عن أي حدث يف البحر ويوفر اإلدارة  الساحبة: -9

 البحرية للقاطرات.
 صانعي السفن على إدارة سفنهم يف موانئ الدخول واخلروج رابن السفينةيساعد الطيار املوجه يف البحر:  -11

 وامليناء واملياه الداخلية.
 2 كما أن هناك أنشطة أخرى متمللة يف:   

                                                           
1
_ Les Métiers du port, on web site: http://www.skikda-port.com/category/les-metiers-du-port/, consulté le: 23-05-

2019. 
 .1027-4-10ة: _ معلومات مقدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسة، اتريخ الزاير 2

http://www.skikda-port.com/category/les-metiers-du-port/


 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
212 

 شحن وتفريغ  البضائع؛ -
 والتصدير؛ االسترياد -
 العمومي واألمالك؛ االستغاللتسيري  -
 املينائية؛ املنشآتأعمال الصيانة وتسيري تنفيد  -
 تنظيم حركة املرور واحملطة بصفة عامة وكذا عملية التفريغ؛ -
 واملالحة البحرية وكذا التلوث؛ املنشآتالوقاية من احلرائق  -
 البنية التحتية . الستلماراتاجليد لليد العاملة واملردود اجليد  االستغالل -

 EPSالجانب التنظيمي لمؤسسة تسيير الموانئ البحرية بسكيكدة  : رابعالفرع ال
سؤوليات داخل املؤسسة بصفة عامة، فاملؤسسة املينائية يبني اهليكل التنظيمي للمؤسسة كيفية توزيع املهام وامل   

 (1لحق رقم )راجع امل 1رايت مركزية وهي:يمنظمة ومهيكلة يف مدرية ومد
 تعترب العمود الفقري للميناء من حيث أغلبية الصالحيات و من بني مهامها : املديرية العامة : -1
 اإلشراف املباشر على ابقي املديرايت؛ -
 تطبيق احلسن لتسيري املؤسسة يف إطار سياسة التنمية الوطنية؛إتباع ال -
 التنسيق بني خمتلف املديرايت؛ -
 اإلشراف على جملس اإلدارة الذي يتكون من مسامهني إىل جانب بعض املهام االخرى. -
 تتملل يف: مديرية التدقيق واملخاطر: -2
 العالجية ابلتدابري والتوصية االختالالت أوجه حتديد اء،االقتض وعند وأنشطتها، الشركة أهداف تنفيذ من التأكد -

 ؛واإلجراءات األنشطة لتحسني الالزمة
 املعلومات سالمة جودة :على ضمان توفري مع أدائها لتحقيق الشركة تستخدمها اليت التنظيمية األنظمة قياس -

 ؛والقوانني واللوائح تعليماتوال لإلجراءات الصحيح التطبيق كذلكالرتاث،   ومحاية واملالية التشغيلية
 أجل من :التايل النحو على للشركة األخرى والوظائف الداخلي التدقيق هيكل بني الوظيفية العالقات تعريف يتم   

 واهتمامات أهداف يف الكامنة األولوايت إىل تستند سنوية تدخل خطة الداخلي التدقيق هيكل يضع ، مهامها إجناز
 مدير قبل من إعداده يتم. السنوي التدقيق برانمج يف عليها املنصوص املهام اخلطة هذه تتضمن. العامة املديرية

                                                           

.1027-04-10_ واثئق مسلمة من طرف املؤسسة املينائية بسكيكدة، اتريخ الزايرة:  1  
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 الربانمج هذا ويعتمد .اإلدارة جلنة يف صحته من والتحقق واإلدارات اهلياكل رؤساء مع ابلتعاون الداخلي التدقيق
 .اإلدارة جملس قبل من العام املدير من املعتمد السنوي

 ابملراجعة دوري بشكل يقوم والذي اإلدارة، جملس إىل( التدقيق تقرير) الداخلية املراجعة كلهي عمل تقدمي يتم  
 الداخلي التدقيق قسم مهام تنفيذ يتم. وأمهيتها ونطاقها التشغيل عمليات وحتليل التقارير، هذه خالل من الداخلية
 .واملدققني التدقيق فرق بواسطة

 الختاذهذه املديرية دورا هاما يف سري ابقي املديرايت األخرى، وتعترب كمركز  تلعبمديرية احملاسبة واملالية :  -3
 القرارات وتنفيذها وتتكفل مبايلي:

 األصول استخدام يف التحكم طريق عن ومحايتها وتطويرها لتشغيلها للمؤسسة الالزمة والتقنيات املالية املوارد إاتحة -
 اإلمجالية رحبيتها يف التحكم خالل من للشركة املالية االستدامة ضمان رضلغ ،هلا ختصيصها مت اليت العمليات ورحبية
 املايل؛ استقالهلا ومحاية

 األحكام عن الناجتة تلك وكذلك ،االجتماعية واملؤسسات الضريبية السلطات جتاه الشركة التزامات جلميع االمتلال -
 الشركات؛ مع املربمة التعاقدية

 العام، األستاذ دفرت اجلرد، دفرت اليومية، دفرت) هبا املعمول للوائح وفقا احملاسبية داتاملستن وحفظ وإنتاج إدارة -
 (؛املالية البياانت

 ؛املالية واملؤسسات اخلارجية الوكاالت مع التواصل -
 متابعة السري املايل واحملاسيب للمؤسسة؛ -
 طويرها؛تابلدراسات اليت هتدف إىل حتسينها و  وذلك من خالل قيامها ،املشاركة يف وضع القواعد العامة للمؤسسة -

 حتقيق التوازن املايل للمؤسسة.
 تعمل على:: واألمن الداخليمديرية السالمة  -2
 مسجل؛ أمان حادث أي إىل املختصة والسلطات امليناء سلطة انتباه يلفت -
 امليناء؛ مرافق عمل خطة تنفيذ مراقبة -
 امليناء؛ ملرافق المةالس خطة وصيانة مراجعة تنفيذ ضمان -
 .امليناء ملرافق األمنية التدريبات إجراء -
 ابلزائرين، والرتحيب والسفر واملواعيد االجتماعات تنظيم عن املسؤولة هي العامة اإلدارة أمانة السكراترية العامة: -5

 :من انةاألم تتألف .إليه املوكلة والبعلات امللفات، متابعة وضمان العام، املدير جدول وتنسيق
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 ،العامة دارةلإل أول سكرتري -
 ،العام األمني أمني -
 .إداري سكرتري -

 العام األمني على مسؤولية حتث األخرى والتنسيق فيما بينها، اإلدارات وتشغيل إدارة على عاتقها مسؤولية تقع   
 .التنفيذي الرئيس توجيهات تطبيق ضمان عليه جيب الذي

 مسؤولة عن: مات:إدارة اجلودة ونظم املعلو  -6
 تطوير وتنفيذ اخلطة الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات؛-
القيام ابألعمال الضرورية اليت تشكل جزءا من عملية حوسبة نظام املعلومات ابلكامل للمؤسسة )اخلدمات  -

 إلدارة املالية واحملاسبة، إدارة املخزون...(؛االلوجستية، إدارة املوارد البشرية، 
 تنفيذ وإدارة شبكة املؤسسة؛تبادل املعلومات من خالل تطوير نظم  -
 وضع خطة تكنولوجيا املعلومات السنوية وامليزانيات بطريقة رقمية؛ -
 تطوير جودة اخلدمات املقدمة واالهتمام مبراعاة مواصفات اإليزو؛ -
 .إدارة سجالت اقتناء األجهزة والربامج وكذلك تلك املتعلقة بتوفري وتلبيت الشبكات -
 من مهامها ما يلي:مديرية الشؤون العامة:  -7
 اإلشراف على تسيري املستخدمني والشؤون العامة واخلاصة ابملؤسسة؛ -
 لربامج خاصة ابلتوظيف، والتكوين وتنقسم إىل:  االقرتاحاتالتكفل بتحليل وتقدمي  -
 وتقسم إىل املصاحل التالية: دائرة املوارد البشرية : -أ
 وعقود التأمني؛مصلحة األجور  -
 وتطوير املوارد البشرية. مصلحة التكوين اليت تعمل على توظيف، تكوين، -

 ومن مهامها: دائرة الشؤون القانونية : -ب
 إبرام الصفقات وعقود التأمني؛ -
 ثمليل املؤسسة أمام احملكمة وأقسام الشرطة والدفاع عن حقوق املؤسسة. -
رايت إبجناز ومتابعة األعمال اليت توجه من طرف املؤسسة كإجناز اهلياكل تقوم هذه املدي مديرية األشغال : -2

 القاعدية وأماكن التخزين داخل املؤسسة.
 : ومهامها هي:  مديرية الصيانة -9
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 واملادية حلساب البواخر والزابئن؛ ةتسخري الوسائل البشري -
 واملعدات املينائية. انآالتصيانة العتاد و  -

 ة على: قسم الصيانة، قسم املشرتايت، قسم التجهيزات.وتشمل هذه املديري
 : وتنقسم إىل دائرتني ومها: مديرية قيادة امليناء -11

 من مهامها مايلي: دائرة مساعدة السفن: - أ
 القيام بسحب البواخر وربطها؛ -
 القيام بعملية إرشاد السفن؛ -
 وضع الزوارق حتت إشراف مسؤويل البواخر. -
  من مهامها: شرطة:دائرة األمن وال -ب
 مراقبة البضائع الداخلة واخلارجة من امليناء؛ -
 قبة حركة البضائع داخل امليناء؛امر  -
 انرة لإلرسال.تسيري اإل -

 تتملل صالحيات هذه املديرية يف:والتسويق:  تجارةمديرية ال -11
 تطوير وسائل اإلعالم للمؤسسة ومتابعة تطبيق الربامج؛ -
التنسيق بني التسويق ؤسسة وتوزيعها على ابقي املديرايت املوجودة داخل امليناء و ملاخلاصة اب إعداد اإلحصائيات -
 .التصالاو 

 من مهام هذه املديرية ما يلي:مديرية سحب البواخر:  -12
 السحب والدفع للبواخر يف عملية اإلرساء واإلجيار؛ تقدمي كل اخلدمات املتمللة يف اجلر، -
 يف حالة كون أحد البواخر يف حاجة إىل مساعدة طارئة؛ اإلنقاذلية تقدمي الساحبات لعم -
 للقيام ابملهام على أكمل وجه؛ االستعدادصيانة العتاد وجعله يف أمت  -
 ضمان سهولة احلركة داخل امليناء للبواخر يف حالة حدوث عطب ابخرة ما. -

 تعمل على: والشحن والتفريغ: االستغاللمديرية  -13
 كة البضائع منذ وصوهلا إىل امليناء حىت تسليمها إىل الزابئن؛متابعة حر  -
 اإلشراف على عملية الشحن والتفريغ من وإىل الزبون؛ -
 أتجري املخازن واملساحات للزابئن الدائمني. -
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 EPS سكيكدةب البحرية الموانئ تسيير بمؤسسة الموجودة اإللكترونية اإلدارة عناصر: الخامس لفرعا
مج املعتمدة يف تطبيق اإلدارة اعلى مجلة من الرب  EPSبسكيكدة نئ البحرية اسسة تسيري املو تستحوذ مؤ    

خرى، حيث مشلت عناصر اإلدارة اإللكرتونية املوجودة يف هذه وتسهيل العمل اإلداري من جهة أاإللكرتونية، 
 1املؤسسة على:

لالسلكية املتكاملة تستخدم  انظام للمعلومات ، وهي Wirelessو ما يعرف بشبكة ا: Intranetالشبكة الداخلية  -1
كنظام لإلدارة املتكاملة للسفن واإليقاف، إلدارة شبكة مجيع عمليات املنافذ للعمالء ومشغلي املوانئ، السيما من 

منفذ هلذا  EPSخالل موقع الواب الديناميكي. كما مت تعيني من طرف مؤسسة تسيري املوانئ البحرية سكيكدة 
لذي يسمح للمشغلني ابالتصال ونقل املعلومات املختلفة املتعلقة ابإلجراءات املطلوبة يف او  (+APيد )النظام اجلد

 ملستخدمني؛السترياد والتصدير والعبور، كم أن هناك حرية الوصول لإلنرتنت جلميع االة اح
لقة بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية:  تعتوفر لدى مؤسسة تسيري املوانئ البحرية العديد من املتطلبات التقنية واملادية امل -2

 لفاكس؛كعتاد الكمبيوتر، شبكات االتصال السلكية والالسلكية )هواتف اثبتة، انرتنت، إنرتانت...(، مع استخدام ا
إلدارة تضم املؤسسة حمل الدراسة عدد من الكفاءات املتمكنة من استخدام نظم املعلومات املساعد على تطبيق ا -3

 اإللكرتونية؛
 خليا تتملل يف:امها داستخداو  امج اليت مت تطويرهالدراسة جمموعة من الرب املؤسسة حمل توجد اب -2
 جص، وهو برانمابرانمج إدارة التوظيف، وهو برانمج يستخدم لرصد عدد املناصب الشاغرة وتوظيف األشخ -

 تشغيلي يعمل حتت الشبكة؛
وإعدادها املتعلقة ابألنشطة املينائية واألعمال، وهو برانمج إحصائيات امليناء، لرصد كافة االحصائيات  جبرانم -

 تشغيل وحتت الشبكة؛
 برانمج إدارة اللروات، وهو برانمج يعمل دون الشبكة، وهو تشغيلي؛ -
 برانمج إدارة الفواتري املوالية، يعمل على تسهيل إعداد الفواتري وهو حتت الشبكة وبرانمج تشغيلي؛ -
العمالء، لتسهيل جتنب املشاكل وتصحيح أي أخطاء وانآخذ آبراء العميل، وهو برانمج برانمج تتبع شكاوي  -

 تشغيلي ويعمل حتت الشبكة؛
 ، برانمج تشغيلي يعمل حتت الشبكة؛SIDOMبرانمج إعداد فواتري  -
 لى أمنها؛برانمج مراقبة حقل الكمبيوتر، برانمج تشغيلي يعمل حتت الشبكة ملراقبة أجهزة الكمبيوتر واحلفاظ ع -

                                                           
 .EPS_ معلومات مقدمة من طرف مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بسكيكدة 1
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 يعمل حتت الشبكة؛رانمج تشغيلي بو برانمج إدارة الزبون، لتسهيل العالقات وتقدمي خدمات متميزة وذات جودة،  -
 لتغيري، ملواكبة التطورات وتقدميه بشكل رقمي، يعمل حتت الشبكة وهو تشغيلي؛ابرانمج إدارة  -
 ، وهو برانمج تشغيلي يعمل حتت الشبكة؛EPIبرانمج إدارة  -
 إلدارة املوارد البشرية، وتسهيل التعامل داخل املؤسسة رقميا، برانمج تشغيلي ويعمل حتت الشبكة؛برانمج ا -
 برانمج األعمال القانونية، يعمل حتت الشبكة وهو مربمج للتنفيذ مل يشغل بعد. -
 كما توجد مبؤسسة تسيري املوانئ البحرية جمموعة من الربام املكتسبة واملطبقة ملل: -5
 ، وهو تشغيلي؛Signeبرامج مدعمة لشبكة األنرتانت املذكورة سابقا، حتت اسم:  -
 ، وهو أيضا تشغيلي؛Logiciel du Pont Basculeبرانمج  -
 إلعداد األجور والرواتب، وهو تشغيلي؛ PCpaieبرانمج  -
 إلعداد امليزانيات واألمور احملاسبية، وهو تشغيلي؛ PC comptaبرانمج  -
 ، وهو تشغيلي؛Gestion des stocksدارة املخزون برانمج إ -
 ، للتمويالت الكبرية، وهو برانمج تشغيلي.BIG Financeبرانمج  -
ره وسيلة اتصال تستخدم على نطاق واسع ا، واعتبMessagerieو Outlookاالعتماد على الربيد اإللكرتوين و -6

ز بعدة مزااي كالسرعة، إدارة املهام، إعداد املواعيد إىل غري ويف مجيع أحناء العامل بصفة عامة، ومن املعروف أنه يتمي
 ذلك.

، مزود هذا Googleملؤسسة تسيري املوانئ البحرية بسكيكدة موقع إلكرتوين جتده مبجرد البحث يف حمرك البحث  -7
 وضع املعلومات.نه يفتقر لإلحصائيات احلديلة حبيث هناك تقاطع يف ، إال أاملوقع مبعلومات حول املؤسسة وأنشطتها

 EPBتقديم مؤسسة تسيير الموانئ البحرية ببحاية  : رابعالمطلب ال
مؤسسة تسيري املوانئ  ،من أهم املوانئ البحرية اجلزائرية املدعمة للقطاع اخلدمي واملدعم لعجلة التنمية االقتصادية   

اجلزائرية والعامل اخلارجي. كما تساهم يف  حتتل مكانة اسرتاتيجية مميزة وجسر بني الدولة ، كوهناEPBالبحرية ببجاية 
التعرض للمحطات التارخيية  إىلتسهيل املبادالت التجارية واخلدمات داخليا وخارجيا. لذا سنتطرق يف هذا املطلب 

اليت مرت هبا مؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية، مع تقدمي تعريفها وجانبها التنظيمي، وكذا عرض أهم أشكال 
 اإللكرتونية املوجودة هبا.اإلدارة 
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 EPBلمحة تاريخية عن مؤسسة تسيير الموانئ البحرية ببجاية  الفرع األول: 
البحر األبيض املتوسط، تضم مدينة جباية العديد من املواقع الطبيعية والبقااي التارخيية، اليت حبكم موقعها يف قلب    

ألثرية، اليت تعد موطنا للكنوز القدمية اليت تعود إىل العصر عام، والعديد من املواقع ا 000 10تعود إىل أكلر من 
احلجري احلديث. وتلعب مدينة جباية دورا كبريا يف نقل املعرفة يف حوض البحر األبيض املتوسط. وبفضل ديناميكية 

مر تطورها  ء،جذبت العديد من التجار األقواي ميناءها وأمن املنطقة والسياسة اجليدة وكذا املزااي اجلمركية، حبيث
 1التارخيي مبراحل أمهها:

وكانت أول السفن اليت  لون على الساحل، فقط لصيد األمساك،سكان املطاليف العصور القدمية كان يرتدد أمسيون  -
 زارت ميناء جباية الفينيقيني، وأقاموا إعدادات هناك.

احلادي عشر حىت أصبح الرببر بيجايث.  بعدها خلفهم الرومان، وأصبح االنطالق الفعلي للميناء، أي من القرن -
هم املوانئ يف البحر األبيض املتوسط عصر، وأصبح ميناء جباية واحد من أحبيث أصبح مكاان مهما للغاية يف ذلك ال

آنذاك، كون جتارته كانت كليفة جدا. حبيث أول من انتشر للعامل كان من خالل ميناء جباية كال من: أبن فيبوانتشي 
 ن اتجر بيسان.من بيزا واب

مت شحن أول  2120، أما يف عام 2187، ومت االنتهاء منه يف عام 2815بدأ إنشاء األعمال احلالية للميناء يف عام  -
 ميناء جباية. منانقلة 

، مؤسسة ميناء 11، الذي نشر يف اجلريدة الرمسية رقم 2181أغسطس  25املؤرخ  184-81أنشأ وفقا للمرسوم رقم  -
 04-05مؤسسة اشرتاكية ذات طبيعة اقتصادية، وفقا ملبادئ ميلاق تنظيم الشركات. مع أحكام األمر رقم جباية، كوهنا 

ن املوانئ اكاملتعلق ابإلدارة االشرتاكية للشركات والنصوص اليت اختذت لتطبيقه على أم 5205نوفمرب  59املؤرخ 
 البحرية.

ثالث، كما اهنا حيكمها التشريع املعمول به، وختضع للقواعد  ختضع الشركة، املعروفة ابلتاجر يف عالقتها مع أطراف -
 لرسوم السالف الذكر.لاليت يسنها 

جزئيا  SO.NA.MA، واجلمعية الوطنية للمناولة ONPإلجناز مهامها، مت استبدال الشركة ابملكتب الوطين للموانئ  -
 .CNANللشركة الوطنية الزائرية للمالحة 

، ونشاط ONP, SO.NA.MAرتاث واألنشطة واهلياكل واملوارد اليت جيب االحتفاظ هبا: بعدها وهبتها الدولة وال -
 ، فضال عن املوظفني املرتبطني إبدارة وعمليات اخلاصة هبا.CNANاليت نقلت سابقا إىل  القطر؛

                                                           
1
_ Histoire de la ville du port, on web site: https://portdebejaia.dz/historique/, Consulte le: 20-05-2019. 

https://portdebejaia.dz/historique/
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ت واليت تدخل يف إطار اإلصالحا 5200يناير  9املؤرخة يف  00.54و 00.52و 00.55تنفيذا للقوانني رقم  -
 95بتاريخ  00.522، رقم 5200ماي  59املؤرخ  00.555االقتصادية واملتعلقة ابستقاللية الشركات، ووفقا للقرارات رقم 

، مت حتويل شركة ميناء جباية من مؤسسة اشرتاكية إىل شركة 5200سبتمرب  90املؤرخ  00.500ورقم  5200يونيو 
دج، ومت  20 000 000، مت تعيني رأس ماهلا على 5202ر فرباي 50منذ  EPE-EPAاقتصادية عامة، شركة مسامهة 

 دج. 2 055 555 555زايدهتا حاليا إىل: 

 EPBتعريف مؤسسة تسيير الموانئ البحرية ببجاية  الفرع الثاني: 
هم بكلري من استقبال السفن فقط من مجيع أحناء العامل. فمنذ إنشائه من طرف الفينيقيني يعد اتريخ ميناء جباية أ   
 أن أصبح ميناءا قادرا على التكيف مع التغريات الدولية والتطور. ووراء كل النجاحات جند عددا ال حصر له من إىل

األشخاص الذين، بفضل كفاءهتم وتفانينهم، قاموا بتطوير هذه الشركة اليت تشكل حمركا اقتصاداي مهما للمنطقة. نظرا 
الرائعة والبنية التحتية الفعالة لديها، يظل ميناء جباية حمركا للتنمية ملوقعها اجلغرايف االسرتاتيجي، والصفات البحرية 

إىل و االقتصادية يف املنطقة والبلد. ميلل احملور الرئيسي لتجارة حوض البحر األبيض املتوسط، والوصول إىل املتميز 
ة، وكلها مكرسة الستقبال خمتلف الصناعات، ألنه يوفر لعمالئه حمطات مواتية وتنافسية وكذلك معدات حديلة وفعال

ومعاجلة مجيع أنواع البضائع. كما أن جمموعة خدماهتا ومنوذجها اإلداري اجلديد الذي ميارس قيادة تعبئة، ثمنحها 
موقعا متميزا يتيح هلا زايدة أدائها وتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط والعمليات اللوجستية للعمالء. ويؤكد تطوير 

رغبتها يف التحسني والتقدم املستمر. ومن أجل احلفاظ على وترية التطوير واملضي قدما لتقدمي  امليناء مرة أخرى،
العديد من التحدايت من  EPBأفضل اخلدمات لعمالئها وشركائها وأيضا للحفاظ على رايدهتا، واجهة ميناء جباية 

للبالد، عمل حمفز لدفع أعمال عمالئه من خالل أجل تويل أدوارها الرئيسية اللالثة ابلكامل: حمرك التنمية االقتصادية 
ربطهم ابألسواق، وأداء امليسر مع شركائه لتحسني أداء سلسلة التوريد معا. كما شرع ميناء جباية يف وضع الشروط 
الالزمة لتكريس موقعه على املستوى الوطين، مما يسمح له بوضع أفضل لنفسه، ويف الوقت نفسه، حتديد األسواق 

دائما إىل التكيف والبحث عن أسواق جديدة والبناء على فرص منو  EPBص النمو. ويسعى ميناء جباية وزايدة فر 
، ة، نعتزم العمل عن كلب مع عمالئه املخلصني وشركائهعالمتنا التجاريلبناء على اسرتاتيجية كما يسعى لجديدة.  

لتنمية االقتصادية، سوف نشجع املزيد من وبناء عالقات أقوى معهم ملساعدهتم على التجارة مع العامل. كحافز ل
التعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة يف هذا اجملال يف تطور امليناء وجمتمعاته. كما أظهر ميناء جباية طموحه أن يصبح 

، Extra Port Logistiques Zone Portuaire de Tixterوسيطا لوجستيا، ال سيما من خالل استخدام منطقة 
وعريريج، وهي فرصة حقيقية خللق اللروة وزايدة القدرة التنافسية يف النسيج الصناعي واالقتصادي الواقعة يف برج ب
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للحوض أبكمله من املرتفعات والوالايت املتامخة هلا. سيؤثر أيضا على ظهور مراكز اإلنتاج احمللية من خالل توفري 
تنظيم أنشطة التوزيع اخلاصة هبم بشكل أفضل. الدعم اللوجسيت للمشغلني االقتصاديني يف املنطقة الذين ميكنهم 

ونفس الشيء ينطبق على الرتويج لشبكات االتصاالت متعددة الوسائط، مبا يف ذلك ارتباطها احملتمل بعدة منافذ. 
حبيث سيوفر هذا بعدا وطنيا، دوليا للعرض، من خالل السماح ببناء خدمات متكاملة متعددة الوسائط. يف الواقع، 

اء لنشر النقل متعدد الوسائط الشامل من أجل هيكلة خدماته وتوسيع املناطق الداخلية. وال يوفر ميناء يعمل املين
ز حركة املرور اخلاصة به كغاية يف حد ذاته، ولكن كمصدر خللق اللروة احمللية وحتسني القدرة التنافسية يجباية من

ألفراد ويتألف أيضا من هتيئة الظروف املواتية هلذه لعمالئها. وابلتايل فإن دورها يتجاوز جمرد نقل البضائع وا
 1التحسينات من خالل إطالق العديد من املشاريع الواعدة إىل جانب البنية التحتية.

 2مبا يلي: EPBكما ثميز ميناء جباية     
ر حالب . موقعه يف قلب غرب05'50° 50وخط الطول الشرقي  94'40° 29يقع ميناء جباية يف خط العرض الشمايل  -
بيض املتوسط ووسط الساحل اجلزائري، ويعترب مكان مناسب مطل على الطرق البحرية. يتمتع ميناء جباية مبوقع األ

 كلرها أمنا.د، ومرفأها هو واحد من أجغرايف متميز. حممية بشكل جي
عديد من املشاريع إهنا املنطقة األكلر كلافة من حيث فروع النشاط االقتصادي، الصناعي، والتجاري، وهناك ال -

الوطنية اليت يتم تنفيذها أو التخطيط هلا كجزء من خطة التنمية الوطنية الشاملة. تضم املناطق النائية املقسمة إىل 
: منطقة اجلزائر، ومنطقة هضبات أوتس ومنطقة سومام، العديد من املناطق الصناعية ومناطق النشاط، مناطق ثالث

و يف قطاع اجلزائر. واملناطق الصناعية: سطيف، العلمة، املسيلة، برج بوعريريج يف اجلزء أمهها: الرويبة، الرجاية، كورس
 سومام.الاملرتفع واملناطق الصناعية من أكبو والقصور وجباية يف قطعة من 

 .خبدمات الطرق اليت تربط مجيع مدن البالد ومسارات السكك احلديدية واملطار الدويل هاتتمتع مدينة جباية وميناء -
، DRAG/93/1015العام البحري والصناعي العام مبوجب األمر رقم  املديريقع امليناء يف خليج جباية، يتم تعيني  -

، م94005، إىل اجلنوب عند اإلغالق واألرصفة العريضة بطول 2من وايل والية جباية: من الشمال الطريق الوطين رقم 
 نطقة الصناعية ببجاية.إىل الشرق من الرصيف الشرقي، وإىل الغرب من امل

 EPBببجاية   أهداف ونشاطات مؤسسة تسيير الموانئ البحريةالفرع الثالث:  
تعمل مؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية على حتديد مجلة من األهداف املسطرة واملراد حتقيقها، وإىل جانب    

 قيق النتائج املرجوة:ذلك حتدد خمتلف األنشطة الواجب إجنازها واليت تضمن الوصول إىل حت
                                                           

1
_ Qui sommes-nous?, on web site: https://portdebejaia.dz/qui-sommes-nous/, consulté le: 20-05-2019. 

2_ Situation géographique, on web site: https://portdebejaia.dz/situation-geographique/, consulté le: 20-05-2019. 

https://portdebejaia.dz/qui-sommes-nous/
https://portdebejaia.dz/situation-geographique/


 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
221 

 1يسعى ميناء جباية إىل حتقيق مجلة من األهداف التالية:  أوال. أهداف مؤسسة تسيري املوانئ البحرية جباية:
 إنشاء القيمة املضافة؛ -
 تقدمي مرافق تنافسية وآمنة وعاملية املستوى؛ -
 تلبية احتياجات وتوقعات العاملني؛ -
 ة يف القدرة التنافسية للعمالء؛ضمان موثوقية خدماتنا للمسامه -
 مركزا للخدمات اللوجستية بال منازع؛ -
 داة لتسهيل التجارة الدولية؛ز التنمية االقتصادية واعتبارها أتعزي -
 املسامهة بشكل كبري يف ازدهار املدينة؛ -
واملصدرين والشاحنني( تعزيز املناطق النائية من خالل حتسني القدرة التنافسية ملختلف عمالئنا )املستوردين  -

 ابستخدام ميناء جباية؛
جيب أن يكون ضمان الكفاءة والفعالية والشفافية وسهولة التشغيل إلجراءاتنا منفذا سهال ملشغلي املناطق  -

 الداخلية؛
 حتفيز املوظفني وتقييمهم وااللتزام هبم، ألهنم هم األصول الرئيسية للميناء؛ -
ابحتياجات عمالئه، مما يوفر خدمات ذات قيمة مضافة يف جمال النقل واخلدمات أن تكون منفذا مبتكرا يتنبأ  -

 اللوجستية.
 2يلي: اتضم م اثنيا. أنشطة مؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية:

لسليم حلركات التنظيم املوانئ، وكذلك امن أملسؤول عن ائية امليناوميلل مكتب القيادة  املساعدة على املالحة: -1
 ل املوانئ، كما يوفر بعض األنشطة ملل:اوضمان محاية أعملسفن ا
الطيار: يقوم الطيار، الذي مت استدعاؤه وإحضاره على منت الطائرة مبساعدة قبطان السفينة، وتوجيه املناورة وأيخذ  -أ

 ب إىل موقعه احملدد.ار الق
 يف وثبات االلتحام.التصفية: عند وصول السفينة، يعمل املرسى على ضمان دخول السفينة الرص -ب
 رسو السفن: يوفر امليناء لعمالئه أرصفة بناء معدة على اخلصائص التقنية للسفينة اليت سيتم استالمها. -ج
لتجنب التعقيد وخماطر التوقف. ر اورة السفن، فهي تدار مع الطياضا على منات أيتساعد القاطر  السحب: -2

 :يف تستخدم القاطرات أيضاوابلتايل هلا دور أساسي يف توفري السالمة، و 
                                                           

1
_ Vision, Missions et Valeurs, On web site: https://portdebejaia.dz/vision-missions-et-valeurs/, consulté le: 20-05-

2019. 
2
_ Nos Activités, on web site: https://portdebejaia.dz/activites-du-epb/, consulté le: 23-05-2019. 

https://portdebejaia.dz/vision-missions-et-valeurs/
https://portdebejaia.dz/activites-du-epb/
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 مكافحة احلرائق يف املوانئ، -
 مكافحة التلوث البحري، -
 أتجري والتزود ابلوقود ونقل املواد. -
مبجرد أن يتم إرساء السفن، يتم تفريغ البضائع عن طريق املعدات احلديلة، ويقودها  املنولة والشحن والتفريغ: -3

 من اخلربة والدراية.  عمال الرصيف املتخصصون الذين استفادوا
ة األوىل من النوبت: ، وينقسم إىل ثالث نوابااملعاجلة: ويشمل الشروع يف تفريغ البضائع حبيث يعمل ليال هنار  -أ
 21:00عة الساللة من اللا وبة، والن21:00عة الساإىل  21:00عة السانية من النوبة اللا، و 21:00عة الساإىل  7عة السا

 حا.اصب 7عة السارية حىت اختيابعة ائية ميكن ثمديد نوبة ر االستلنالصباح. للحاالت ايف  2:00عة الساإىل 
تضمن الشاحنة من الناحية العملية التخزين املؤقت للبضائع عند االسترياد مث إعادة شحنه الشحن والتفريغ:  -ب

 لتدفق ابلنسبة لسلعة ما للتصدير.اعلى شاحنة أو قطار إىل العميل، حيث يتم عكس 
 تشمل ما يلي: رة أعمال امليناء:اإد -2
 من نفاايت السفن ومعاجلة األرصفة،التخلص  -
 وزن البضائع، -
 تزويد السفن مبياه الشرب. -

 EPBالجانب التنظيمي لمؤسسة تسيير الموانئ البحرية ببجاية  : رابعالفرع ال
 (5: )أنظر امللحق رقم يةرية ببجاية املديرايت واملصاحل التالبحتضم مؤسسة تسيري املوانئ ال   
هي املسؤولة عن تصميم وتنسيق ومراقبة اإلجراءات املتعلقة إبدارة وتطوير املؤسسة، ويضم : DG ة العامةيرياملد -1

 املدير وانئب املدير.
 مقسمة إىل: :DGAFاملديرية العامة الوظيفية  -2
 عن: املسؤولةهي  :DMIمديرية اإلدارة املتكاملة  -أ

 لنظام اإلدارة املتكاملة )خطط املشروع ومؤشرات القياس(؛الصيانة والتحسني املستمر التنفيذ و  -
 ؛QHSEوضع الرسوم والتنسيق جلميع أنشطة اهلياكل خاصة يف جمال  -
 املسامهة الفعالة يف إنشاء وتطوير الصحة والسالمة املهنية والبيئية داخل املؤسسة وجمتمع امليناء؛ -
 واالستجابةالتوعية والتدريب على الوقاية من خماطر التلوث ومحاية البيئة وصحة العمال  تإجراءااملسامهة يف  -

 حلاالت الطوارئ.
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 وهو املسؤول عن: :DFCقسم املالية واحملاسبة  -ب
 حفظ احلساابت؛ -
 إدارة النقود )النفقات، اإليصاالت، االستلمارات(؛ -
 عقود إدارة املخزون؛ -
 اسبة التكاليف ومراقبة امليزانية.الرقابة اإلدارية )حم -
وهي مسؤولة عن ختطيط وتنظيم وتنفيذ مجيع اإلجراءات املتعلقة إبدارة  :DRHMقسم إدارة املوارد البشرية  -ج

 املوارد البشرية من خالل ضمان التطبيق الصارم للقوانني واللوائح التنظيمية، يضمن املهام التالية:
 وتدريبهم؛ تنفيذ سياسة األجور والتوظيف -
 اإلدارة الوظيفية للعمال؛ -
 إدارة املوارد العامة )املشرتايت احلالية، مواقف السيارات، البعلات...اخل(؛ -
 اخلدمات االجتماعية وتوفري الطب املهين. -
قع يف قسمني: قسم اخلدمات اللوجستية يف ي :DZLEPقسم إدارة املنطقة اللوجستية والنقل واإلمداد  -د

TIXTER نطقة ومIGIL OUBEROUAK :اللوجستية. مهمتها الرئيسية 
 لبضائع للعميل النهائي؛اتقريب  -
 تقليل أوقات االنتظار يف خمزن السفن بسبب نقص مساحة التخزين، وتقليل غرامات التأخري؛ -
 تطوير النقل اجلماعي للبضائع ابلسكك احلديدية؛ -
 عااثت الغاز.تقليل االزدحام على الطرق وابلتايل تقليل انب -
 تنقسم إىل: :DGAOاملديرية اخلاصة ابملساعدات والعمليات  -3
عمال املناولة والتفريغ املتعلقة ط وتنظيم وتنسيق ومراقبة مجيع أهي املسؤولة عن ختطي :DMAقسم التوجيه  -أ

 قسام التالية:األبتشغيل امليناء. يضم 
يغها وكذلك وضع البضائع والتقاطها يف حظائر على ألرض، ويشمل ذلك حتميل البضائع وختزينها وتفر املناولة: -

 ىل فرتتني. حبيث يتم العمل ليال هنارا، وينقسم إ على أفراد مدربني يف هذا اجملال، حتتوي املناولة
التفريغ: متعلق ابلبضائع )استالم السلع، النقل إىل مناطق التخزين للبضائع، حفظ البضائع، التسليم للعمالء(، أما  -
تتملل جبمع املعلومات وتقييم معاملة السفن يف الرصيف، وتقدير وقت خروجها وكذلك توافر األراضي  فهي خلدماتا

 الصلبة وحضائر للتخزين. كما يعمل على املشاركة يف قرارات دخول السفينة ومجع طلبات العمالء ملعاجلة سفنهم.
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 تنجز األنشطة التالية: :DLقسم اللوجستيات  -ب
 طع الغيار،توريد ق -
 صيانة املعدات، -
 ختطيط املهمات.  -
 من مهامها: :DDDقسم إدارة اجملال والتطوير  -ج
 أتجري واستئجار املدرجات وحظائر املكاتب واملباين واملنشآت واألراضي لالستخدام الصناعي أو التجاري؛ -
 التخلص من نفاايت السفن ومعاجلة األرصفة؛ -
 وزن البضائع )امليزان(؛ -
 تزويد السفن مبياه الشرب. -
هي املسؤولة عن أمن املوانئ، وكذلك التنظيم السليم حلركة السفن، وضمان محاية  :DCقسم القيادة املينائية  -د

 أعمال املوانئ، كما يوفر الوظائف التالية:
ا يكون هذا النشاط الطيار: توفري طيار ملساعدة أو توجيه قبطان السفينة يف مناورات الدخول واخلروج، عادة م -

 مصحواب ابلزوارق والقاطرات والطيارين؛
 اإلرساء: يشمل هذا االسم على رسو السفينة، وهو رابط يستخدم لتأمني السفينة يف الرسو واستخدام حبل؛ -
 املرسى: يوفر امليناء هلؤالء العمالء أرصفة بناء على اخلصائص التقنية للسفينة اليت يتم استالمها. -
هو املسؤول عن مساعدة قائد السفينة عند الدخول واخلروج من رصيف امليناء. يتملل  :DRلسحب قسم ا -ه

 نشاطها األساسي يف سحب السفن الداخلية واخلارجية، وكذلك الصيانة. 

 EPBببحاية   البحرية الموانئ تسيير بمؤسسة الموجودة اإللكترونية اإلدارة عناصر: الخامس رعلفا
املعتمدة يف تطبيق اإلدارة  جمموعة من العناصر واملتطلبات EPBتسيري املوانئ البحرية ببجاية مؤسسة يوجد لدى    

 1جتلت هذه العناصر واملتطلبات يف:، وحتسني األداء الكلياإللكرتونية، 
 ؛Linuxو Windowsعلى أنظمة التشغيل:  EPBاستحواذ مؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية  -1
ت اإلدارية اإللكرتونية من أجهزة كمبيوتر وطابعات خمتلفة النوع )الليزر، متعددة األلوان...(، حبيث توفر املتطلبا -2

موزعة على كافة املصاحل واإلدارات. وكل األجهزة متصلة  Acerو HPجهاز كمبيوتر من نوع  110يوجد لديها 
 ؛VA 5555إىل  455من  UPs APCاملكونة من األلياف البصرية، ومتصلة بـ:  Intranetبشبكة داخلية 

                                                           
 .EPBمؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية _ معلومات مقدمة من طرف 1
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تتوفر لدى املؤسسة أنظمة محاية حمدثة ملاية األجهزة من الفريوسات ومحاية امللفات، ومن بني األنظمة  -3
 ؛ESET ENDاملستخدمة: 

 ألجهزة الكمبيوتر لضمان محاية عالية وتوفر مميزات األمان؛ PF Senseتوفري جدار األمان واحلماية  -2
 خارجيا مع العمالء والزابن، وداخليا بني العمال؛ Microsoft Outlookلربيد: العمل وفق خادم ا-5
 ,Wimax (Algeria Telecomابملؤسسة ومتصلة بكافة األجهزة، كذلك شبكة  Internetتوفر شبكة األنرتنت  -6

Icosnet؛) 

 NASاطي لشبكة ي، وخادم نسخ احتWindows Server 2008توفر خادم قاعدة البياانت يعمل وفق نظام:  -7
كذلك خادم   .Windows Server 2012وفق نظام  DC1, DC2إىل جهازي حتكم:  ابإلضافة. RAIDيدمج نظام 

DNS ،PKI خادم ،DHCP خادم ،WDS. 

 المبحث الثاني: اإلطار المنهجي للدراسة
ومبا أن كل البحوث أو لدراسة امليدانية، ابهندف من خالل هذا املبحث إىل إيضاح اجلوانب املنهجية املعتمدة    

الدراسات تتطلب أسس منهجية وخطوات يتبعها الباحث خالل إجناز حبله، وحىت تكون له أساس وقاعدة للتوصل 
ملعتمدة يف إجراء هذه الدراسة اهم األساليب والطرق املستخدمة و أهذا املبحث  إىل النتائج بدقة عالية. سنتعرض يف

منهج البحث، اجملتمع، العينة، اإلجراءات الالزمة لذلك مع حتليل البياانت  ابملؤسسات املبحوثة، ويتضمن كال من
 املتوصل إليها وتفسريها.

 ، واألساليب اإلحصائيةاألدوات المستخدمة: ولالمطلب األ
لتقرب أكلر من ميدان تطبيق هذه املفاهيم يف البحث، أردان ااعتمادا على ما مت التطرق إليه يف الفصل النظري من    

املؤسسات االقتصادية، مت اختيار مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية، من بينها: عنابة، سكيكدة، جباية. كوهنا 
ملطلب يتم التعرض لوضع منوذج اويف هذ  مؤسسات تدعم القطاع اخلدمي وتزيد من التنمية االقتصادية للبالد.

ملعتمد عليها يف حتليل النتائج واختبار احصائية األساليب اإل اسة املستخدمة، وكذاللدراسة، مع ذكر أهم أدوات الدر 
 الفرضيات.

 : أدوات الدراسة  ولالفرع األ
ليت تتعلق ابإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي، والدور الذي تلعبه او  اد مجعهاليت ير ابناء على طبيعة البياانت    

ع تسعدان يف ا نو أقمنا ابستخدام عدة  ،يتم لتوصل إىل نتائج دقيقة اإلدارة إللكرتونية يف تطوير ألداء لتنظيمي، ولكي
 حتقيق ذلك، ثمللت يف: 
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الكائنات جية واجتماعية ملعاينة جمموعة من ميكن تعريف املالحظة أبهنا تقنية أو أداة سيكوبيداغو املالحظة:  -1
من انآليات النظرية واألدوات التطبيقية والظواهر والوقائع، إما بطريقة عفوية مباشرة، وإما اعتمادا على جمموعة 

إلجرائية، بغية جتميع املعلومات والبياانت واملعطيات حول شخص معني أو موضوع ما، وذلك لتلبيت فكرة أو او 
فرضية، أو إجياد حلول عالجية أو وقائية، أو حتصيل حلول علمية أو عملية جملموعة من التساؤالت والوضعيات، اليت 

ن أو العامل أو الباحث املالحظ يف العامل املرصود أو املعاين. وعليه فاملالحظة طريقة انجعة لفهم يواجهها اإلنسا
، مع إجياد احللول املناسبة هلا. وال ميكن االستغناء عن املالحظة، مادامت االظواهر والوضعيات واملشاكل بغية تفسريه

مت االعتماد عليها يف هذه الدراسة للتعرف على لقد . 1الرمزيةهي اخلطوة املنهجية األوىل يف دراسة املواضيع املادية و 
طبيعة املؤسسة واملديرايت املوجودة هبا وأقسامها التنظيمية وذلك من خالل امللصقات والالفتات والشعارات 

بغية احلصول والكابالت املتعلقة ابإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات املبحوثة. كما أن اعتمادان على املالحظة البسيطة 
ومن أجل فهم املواقف والسلوكيات والعالقات القائمة ابملؤسسات  ،على معلومات ومعطيات ميدانية ختدم املوضوع

 املبحوثة )عنابة، جباية، سكيكدة(.
تعتمد أساسا على استمارة تتكون من جمموعة من األسئلة  ،تعترب وسيلة من وسائل مجع البياانتاإلستمارة: -2

األسئلة  راسة ليقوموا بتسجيل إجاابهتم عنمت اختيارهم ملوضوع الد نالربيد أو تسلم إىل األشخاص الذي ترسل بواسطة
. مت استخدام االستبيان كونه األداة املناسبة لقياس دور اإلدارة 2الواردة، ويتم ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد

 3خدام االستبيان بعدد من املميزات نذكر منها:اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي. تتميز طريقة است
أنه يستخدم إما ابالتصال املباشر ابملفحوصني، أو عن طريق إرساله هلم ابلربيد إذا كانوا منتشرين يف مناطق  -

 متباعدة عن بعضها ويصعب االتصال هبم مباشرة؛
إذا استخدم ابلطريقة املباشرة، وإاتحة فرصة  أنه يتيح فرصة كبرية للمفحوصني لقراءة بنود االستبيان والتمعن فيها -

 هلم أكرب للتشاور مع غريهم حول بنود االستبيان إذا استخدم ابلطريقة اليدوية؛
أنه يتيح فرصة للمفحوصني لالستجابة على بنود االستبيان بدون خجل وبال حساسية وبصراحة مطلقة، ألنه غري  -

 ولكن ماذا هم؛ ،، فليس املهم من هممطلوب منهم ذكر أمسائهم وال التعرف عليهم
 أنه يعترب أكلر موضوعية من غريه من أدوات مجع البياانت ألنه ال يتأثر أبية عوامل أخرى. -

 مت إعداد االستبانة على عدة مراحل كما يلي:   

                                                           
 .40.، ص1025دار الكتاب العلمية، لبنان،  ،-مناهجه وحيثياته–البحث الرتبوي _ مجيل محداوي، 1
 .104.، ص1008الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،  البحث يف العلوم االجتماعية،_ علي معمر عبد املؤمن، 2
 .170.، ص1025دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العربية السعودية،  مناهج البحث، الرمحن سيد سليمان، _ عبد3
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 لبياانت واملعلومات؛اإعداد استبانة أولية من أجل استخدامها يف مجع  -
 انت؛البياجل اختبار مدى مالءمتها جلمع رف من أملشاعرض االستبانة على  -
 ملشرف؛اتعديل االستبانة بشكل أويل حسب ما يراه  -
إلرشاد النصح و اورهم بتقدمي اموا بدوالذين ق (،4لحق رقم )راجع املمت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني  -

 وتعديل وحذف ما يلزم؛
 لالستبانة وتعديل ما يلزم. إجراء دراسة استطالعية ميدانية اولية -

 (2)أنظر امللحق رقم  قمنا بتطوير االستمارة وفق املراحل السالفة الذكر لتتألف من مايلي:   
تضم املعلومات الشخصية )كيفية وكمية(، تتعلق مبعلومات حول الفرد اجمليب، تتألف من مخس  القسم األول: -1

 توى الوظيفي، اخلربة.عناصر: اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املس
املتغري املستقل: اإلدارة  ، حددت عدد عباراتبعد تطوير االستبانة ومراجعة األسئلة والعبارات القسم الثاين: -2

 عبارة، تعمل على قياس هذا املتغري يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية. 12اإللكرتونية بـ: 
الستبانة من قبل احملكمني، ، ولتطوير التابع "األداء التنظيمي"، بعد التصحيحيتملل يف املتغري ا القسم الثالث: -3

 وهي: علما أن هذا املتغري قسم إىل مخس عناصرعبارة،  10حددت عبارات هذ املتغري بـ: 
 عبارات، تساعد يف معرفة مدى رحبية مؤسسات حمل الدراسة؛ 4بـ: عدد عباراهتا  :الرحبية البعد األول:  -
 معربة عن احلصة السوقية اليت ثملكها عينة الدراسة؛ عبارات، 2بـ: قدرت عباراهتا  :احلصة السوقيةد اللاين: البع -
 وهي لقياس مدى الرضا الوظيفي عبارات، 7بـ:  حدد :الرضا الوظيفيالبعد اللالث:  -
 عبارات؛ 2بـ:  حدد هذا انآخر :االلتزام التنظيميالبعد الرابع:  -
 عبارات. 4بـ:  وحدد :واخريا اإلبداع والتجديد: البعد اخلامس -
حيث ترميز املتغريات هي عملية تكوين متغري جديد مرتبط مبتغري ريات أداة الدراسة "االستبيان"، كما مت ترميز متغ    

 حبيث يتم حتويل متغريات كمية أي قابلة للقياس إىل متغريات وصفية. أما تصنيف ،موجود حاليا يف ملف البياانت
إال أن املتغري اجلديد يعكس عدد مستوايت التصنيف ويتم  ،املتغريات فهي عملية مشاهبة لعملية إعادة ترميز املتغريات

 . ومشلت ترميز املتغريات الشخصية واملتغري املستقل واملتغري التابع كما يلي:1تصنيف املتغري على فرتات متساوية الطول
 وهي كانآيت:: خصيةترميز اجلزء األول: املتغريات الش -
 

                                                           
 81.، ص1021، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، SPSSإلحصاء وتطبيقاته على احلزمة اإلحصائية _ حلسن عبد هلل ابشيوة، ا1
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 (: "ترميز املتغريات الشخصية واملقياس"11جدول رقم )

 الرمز الفئة املتغري

 اجلنس
 ذكر ذكر
 أنلى أنلى

 السن

 1 سنة 14إىل  10من 

 2 سنة 10إىل  14من 

 3 سنة 14إىل  10من 

 4 سنة 14أكلر من 

 املستوى التعليمي

 1 اثنوي فأقل

 2 ليسانس

 3 ماسرت

 4 أعلى من ماسرت

 املستوى الوظيفي

 1 عون تنفيذ

 2 عون حتكم

 3 متصرف إداري )إطار(

 4 أعلى من متصرف إداري

 اخلربة

 1 سنوات 4أقل من 

 2 سنوات 20سنوات إىل  4من 

 3 سنة 24سنوات إىل  20من 

 4 سنة 24أكلر من 
 من إعداد الطالبة.املصدر: 

 ثمللت يف اجلدول املوايل:: دارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي(ترميز حماور الدراسة )اإل -
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 "(: "ترميز حماور الدراسة )اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي(12جدول رقم )

 الرمز العبارات حمتوى احملور احملور رقم احملور

 احملور األول 
اإلدارة 

 اإللكرتونية
 اإللكرتونية_دارةاإل 14-2 عبارات اإلدارة اإللكرتونية

 احملور الثاين
األداء 
 التنظيمي

 الرحبية 4-2 الرحبية

 السوقية_احلصة 22-2 احلصة السوقية

 الوظيفي_الرضا 28-21 الرضا الوظيفي

 التنظيمي_االلتزام 15-21 االلتزام التنظيمي

 والتجديداالبداع_ 11-14 اإلبداع والتجديد
 من إعداد الطالبة. املصدر:

كونه من املقاييس األكلر دقة، ويعرب عن درجة  مت االعتماد على سلم ليكارت اخلماسي سلم ليكارت اخلماسي: -
 ز حمتوى هذا املقياس:رب موافقة املبحوث أو رفضه للعبارات املقدمة، والشكل املوايل ي

 (: "سلم ليكارت اخلماسي"13جدول رقم )

 غري موافق متاما  فقغري موا حمايد موافق موافق متاما التصنيف
 1 2 3 2 5 الدرجة

 من إعدد الطالبة.املصدر: 

ملستخدم يف االستمارة، حيث مت حساب املدى بني امت حساب املدى لطول اخلالاي ملقياس ليكارت اخلماسي    
لى ، مث تقسيمه على عدد درجات املقياس للحصول يف األخري ع(2-4=5)أكرب وأصغر قيمة لدرجات مقياس ليكارت 

(، وصوال إىل أعلى 2مث بعد ذلك ثمت إضافة هذه لقيمة إىل أقل قيمة وهي )(، 0.8= 5/ 4)ي أطول اخللية الصحيحة 
 (. وهكذا أصبح طول الفئة كانآيت: 4قيمة وهي )

 : موافقة ضعيفة جدا؛]2.8إىل  2]من  -
 : موافقة ضعيفة؛]1.2إىل  2.8]من  -
 : موافقة متوسطة؛]1.5إىل  1.2]من  -
 : موافقة عالية؛]5.1إىل  1.5]من  -
 : موفقة عالية جدا.]4إىل  5.1]من  -
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 المعالجة اإلحصائية للدراسة  ساليب: أنيالفرع الثا
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياهتا، مت استخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والذي يرمز له    

كمبيوتر للتحليل اإلحصائي، يستخدم لتحليل املعلومات والبياانت يف العلوم ، وهو برانمج  SPSSاختصارا ابلرمز 
االجتماعية، كما أنه برانمج حيتوي على العديد من االختبارات االحصائية من بينها مقاييس االحصاء الوصفي، من 

ستداليل كمعامالت تكرارات، نسب مئوية، متوسطات حسابية، احنرافات معيارية...اخل. وكذا مقاييس االحصاء اال
 وتتملل هذه األساليب يف:، ألحادي...االرتباط، االحندار، التباين ا

الختبارات، أو درجة ثمليل ايعد مؤشر إحصائي للبات املقياس ألحد  معامل ألفا كرونباخ )معامل الثبات(: -1
ت القسمة النصفية املمكنة جمموعة من البنود لتكوين واحد متعدد األبعاد، ويكافئ رايضيا متوسط كل عوامل ثبا

ويتغلب بذلك على املشكالت الناجتة عن اختالف طريقة تنصيف االختبار. وذلك ألنه يقوم على  ،لالختبار
أي  0,7يفسر وفقا للقيم  .1األخرى اتالختبار ابملقارنة ببنود االختبار احساب التباينات اخلاصة بكل بند من بنود 

  ، وابلتايل الدراسة مقبولة.70%
هبدف معرفة صدق االتساق الداخلي لعبارات الدراسة ابلنسبة للمحاور الكلية هلذه  معامل االرتباط بريسون: -2

العبارات، ابإلضافة إىل معرفة عالقة االرتباط بني املتغري املستقل املتملل يف تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية مع املتغري 
 اجلزئية يف املؤسسات حمل الدراسة. التابع املتملل يف األداء التنظيمي أببعاده

 وذلك هبدف معرفة ما إذا بياانت الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي. والتفلطح: االلتواءمعامل  -3
لوصف أفراد عينة الدراسة وفقا خلصائصهم الوظيفية، ابإلضافة إىل التكرارات التكرارات والنسب املئوية:  -2

 حماور الدراسة. والنسب املئوية لكل عبارة من عبارات
يساعد هذا االختبار على ترتيب العبارات حسب متوسطها احلسايب. استعملناه يف هذه املتوسطات احلسابية:  -5

الدراسة لقياس مدى داللة إجاابت املبحوثني على مستوى اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي يف بعض مؤسسات 
فإن املتوسطات الدالة  ،جباية، سكيكدة(. ونظرا لكون مقياس ليكارت اخلماسي تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة،

 هي تلك اليت تفوق املتوسط الفردي واملدى لكونه حيدد مىت يذكر موافق ومىت يذكر غري موفق.
وهو واحد من أهم مقاييس التشتت، حيث استخدم هذا املقياس ملعرفة مدى احنراف  االحنراف املعياري: -6

ت أفراد عينة الدراسة، لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسية والفرعية استجااب
 للدراسة عن متوسطها احلسايب.

                                                           
 .125، ص1021، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، مصر، يف حياتنا اليومية الذاكرة العاملة_ أشرف دمحم جنيب، 1
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تعرب هذه النماذج واملعادالت عن وجود الداللة اإلحصائية لدور اإلدارة  :البسيط معادالت ومناذج االحندار -7
 التنظيمي، أي معرفة مدى أتثري متغري مستقل واحد على متغري اتبع واحد. اإللكرتونية يف تطوير األداء

 الختبار صحة فرضيات الدراسة، أي قبوهلا أم رفضها. :T-simple testاختبار  -2
والذي عادة ما يستخدم لتفسري الظواهر، وذلك بتحديد متغري  :One way Anovaحتليل التباين األحادي  -9

 Fري آخر، حيث يتم حتديد فرضية العدم والفرضية البديلة، وتستخدم قيمة إحصائية فيشر اتبع يفسر من قبل متغ
ومستوى الداللة الختبار صحة هذه الفرضيات، فإذا كانت قيمة مستوى الداللة للظاهرة قيد االختبار أكرب من 

عدم وجود فروق ذات داللة ، فإنه يتم قبول فرضية العدم، أي 0,04والذي نقبله بـ:  aمستوى الداللة اإلحصائي 
 إحصائية تربط بني املتغريين حمل الدراسة.

 المطلب الثاني: الدراسة االستطالعية )التجريبية(
تعترب الدراسة االستطالعية أساسا جوهراي لبناء البحث كله، وذلك ملا ميكن للباحث حتقيقه من خالهلا، إذ هتدف    

إىل تعميق املعرفة ابملوضوع املراد دراسته، وجتميع  ،الحية أدوات البحثإضافة للتحقيق من ص ،الدراسة االستطالعية
لذا نستعرض يف هذا املطلب جمتمع وعينة الدراسة  املالحظات والتعرف على أمهية البحث وحتديد فروضه.

 .االستطالعية مع عرض الصدق البنائي هلا ومعامل ألفا كرونباخ، بغرض تعميم النتائج على العينة ككل

 فرع األول: مجتمع وعينة الدراسة االستطالعيةال
يعد جمتمع الدراسة جل إطارات بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية بعنابة، سكيكدة، جباية، حيث مت    

عامال يف اإلدارات العليا والوسطى واإلشراف، وقد  10إجراء دراسة استطالعية على االستمارة، تضمنت العينة 
ظات إضافية من قبل بعض العاملني، كما مت حتديد مدى وضوح األسئلة تقتضي هذه التجربة توزيع ظهرت مالح

االستمارة مرة أخرى على العينة الكلية للدراسة إذا ما قدمت نتائج صدق العينة االستطالعية نتائج اجيابية ميكن 
  االعتماد عليها.

 العية  لدراسة االستط: صدق االتساق الداخلي لثانيالفرع ال
يقصد به أن تقيس أسئلة االستبيان، ما وضعت لقياسه، وذلك من خالل حساب قوة االرتباط بريسون بني درجة    

العبارة الكلية للمحور، واملصحح للفقرة، وقد مت تقدير صدق االتساق الداخلي ابستخدام العينة االستطالعية واليت 
 ، النتائج التالية:10عددها 

 ثمللت النتائج يف:: الداخلي للمحور األول "اإلدارة اإللكرتونية" قالتساادرجة  -أوال
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 (:" درجة االتساق الداخلي للمحور األول "اإلدارة اإللكرتونية"12جدول رقم )

 الرقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.152 0,271 يل يف إجراء املعامالت اليومية اليت أقوم هبااحلاسوب انآ أستخدم 1

2 
استطيع االتصال ابلوحدات املختلفة يف املؤسسة من خالل شبكة احلاسوب 

 الداخلية
0,521* 0,015 

 0,004 **0,405 املؤسسة مجيع متطلبات االتصال اخلارجي من خالل شبكة االنرتنتتوفر يل  3

 0,010 *0,112 على شبكة األنرتنت لدى مؤسسيت موقع إلكرتوين 4

 0,024 *0,511 ام البصمة اإللكرتونية يف الدخول واخلروج )سجل الدوام(تعتمد مؤسسيت على نظ 5

 0,002 **0,474 مجيع احلركات اليت أقوم مبعاجلتها أترشف إلكرتونيا 6

 0,000 **0,708 يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر يف وضع خطط العمل 7

 0,004 **0,512 العاملني فيما بينهماستخدام وسائل االتصال وخاصة الربيد اإللكرتوين بني العمالء و  8

 0,001 **0,451 عملية يساهم يف تقليل النفقات املاليةالأشعر أن استخدام التكنولوجيا يف  9

 0,000 **0,224 تعتمد املؤسسة على تقدمي خدمات إلكرتونية للزابئن والعمالء 10

 0,002 **0,512 ة اإللكرتوينقع املؤسسض اعمايل خارج أوقات العمل عرب مو أستطيع إجناز بع 11

 0,000 **0,221 للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية االسرتاتيجيوجود التخطيط  12

 0,000 **0,771 لعليا للتحول حنو أتتمة األعمالأشعر بدعم وتشجيع اإلدارة ا 13

 0,000 **0,244 أرغب يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسيت 14

 0,000 **0,715 لكرتونية والعمل على حتديلهاصيانة األجهزة اإلتقوم املؤسسة ب 15

 0,000 **0,241 تشركين املؤسسة يف برامج تدريبية لتعزيز قدريت على استخدام احلاسوب انآيل 16

 0,000 **0,204 معنوية جراء استخدامي ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية-أتلقى حوافز مادية 17

 0,002 **0,412 يف املؤسسة مبا يتناسب مع متطلبات اإلدارة اإللكرتونية تغيري وتوصيف الوظائف 18

 0,000 **0,727 ختصص مؤسسيت ميزانية كافية لتوفري عناصر اإلدارة اإللكرتونية 19

20 
توفر يل املؤسسة كتيبات خاصة بتعليمات العمل وفق منط استخدام اإلدارة 

 اإللكرتونية
0,174* 0,052 
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21 
سة على نظام التوثيق اإللكرتونية لكافة اإلجراءات اإلدارية املتخذة تعتمد املؤس

 ابملؤسسة
0,210** 0,000 

 0,000 **0,202 تشركين إدارة املؤسسة يف صنع القرار من خالل الشبكة الداخلية 22

 0,000 **0,271 توفر املؤسسة الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف جمال اإلعالم انآيل 23

 0,027 *0,511 ة خبرباء من خارج املؤسسة فيما خيص تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةاالستعان 24

 0,000 **0,255 يوجد ابملؤسسة نظام رقابة إلكرتونية لكافة العمليات اإلدارية 25

 0,002 **0,420 تعتمد املؤسسة على التنظيم اإللكرتوين بدال من التنظيم التقليدي 26

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

املكونة للمتغري املستقل: اإلدارة اإللكرتونية، نالحظ أن مجيع  (12-2)من خالل نتائج اجلدول املقدمة للعبارات    
وذات إشارة موجبة مما يعين وجود عالقة ( α≤0,04)معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

ملوسومة بـ: "ستخدم احلاسوب انآيل يف إجراء  2مع عبارات املتغري واملتغري ككل، ما عدا العبارة رقم  ارتباط موجبة
 sig :0,152، كما أن قيمة 0,271: ارتباطهاملعامالت اليومية اليت قوم به"، كوهنا غري دالة إحصائيا حيث بلغ معامل 

ارتباط لذا يتوجب حذفها من املتغري املستقل، ، أي ال يوجد 0,04من مستوى الداللة  علىتوى املعنوية(، وهي أ)مس
 وهذا ما سيدعم نتيجة معامل ألفا كرونباخ.

يضم هذا العنصر مخس : للعينة اإلستطالعية درجة االتساق الداخلي للمحور الثاين "األداء التنظيمي" -اثنيا
 تساق عباراهتا الداخلي وكانت النتائج كمايلي:أبعاد ثمت قياس ا

 جتلت النتائج كما يلي:: للعينة االستطالعية درجة االتساق الداخلي لبعد الرحبية -أ
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 (: "درجة االتساق الداخلي للرحبية"15جدول رقم )

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.000 **0,894 دة التدفقات املالية هلاتستخدم املؤسسة آليات وعمليات لزاي 2

 0.000 **0,859 تتناسب حجم األرابح احملققة مع توقعات مسريي املؤسسات 1

1 
رحبية املؤسسة هي األعلى مقارنة مع مستوى رحبية املؤسسات األخرى يف نفس 

 اجملال
0,722** 0.000 

 0.000 **0,802 هتتم املؤسسة جبودة اخلدمات املقدمة لزايدة رحبيتها 5

 0.000 **0,892 يوجد منو متوازن ملزيج اإليرادات من النشاطات التشغيلية  4

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

( عبارة، وحتصلنا على النتائج املدونة 4-2ظيمي( من )يتكون بعد الرحبية )العنصر األول للمتغري التابع األداء التن   
، أن معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات spssيف اجلدول أعاله بعد حتليل إجباابت املبحوثني وفق برانمج 

ة )مستوى املعنوية( يف جل العبارات أقل من مستوى الدالل sigبعد الرحبية موجبة، ودالة إحصائيا، حيث كانت قيم 
(0,04≥α .).ومنه تعترب كل عبارات هذا البعد صادقة ومتسقة داخليا، وتقيس ما وضعت من أجله  

 حتصلنا على النتائج التالية:درجة االتساق الداخلي لبعد احلصة السوقية:  - ب
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 (: "درجة االتساق الداخلي للحصة السوقية"16دول رقم )ج

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 نويةاملع

 0.000 **0,894 حترص املؤسسة على ارضاء زابئنها 7

 0.000 **0,652 تسعى املؤسسة على تعزيز حصتها السوقية 2

 0.000 **0,717 يشعر الزابئن ابلرضا حلصوهلم على خدمات ذات نوعية مالئمة وسعر مالئم 9

 0.001 **0,537 ثمتلك املؤسسة حصة سوقية أكرب مقارنة حبصة املؤسسة يف نفس اجملال 11

 0.000 **0,725 تستجيب املؤسسة لشكاوي العمالء ويتم معاجلة اخللل يف وقت قصري 11

 0.000 **0,630 يتناسب الوقت املبذول لتلبية طلبيات العمالء والزابئن مع الوقت املتاح هلم 12

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات من إاملصدر: 

 (.α≤0,04)بناء على نتائج جلدول نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة:    

وذات إشارة موجبة، مما يعين وجود عالقة ارتباط بني مجيع عبارات هذا البعد )احلصة السوقية( والدرجة الكلية لألبعاد 
 تنتمي إليها. وابلتايل هذه األخرية تعترب صادقة ومتسقة داخليا.اليت 

 ثمللت النتائج يف اجلدول املوايل: : للعينة االستطالعية درجة االتساق الداخلي للرضا الوظيفي -ج
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 (: "درجة االتساق للرضا الوظيفي"17جدول رقم )

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.000 **0,738 عترب وظيفيت يف املؤسسة شيئا مهم يلأ 13

 0.000 **0,696 ال أتغيب عن عملي إال للضرورة القصوى  12

 0.000 **0,710 لدي إحساس ابألمان جتاه عملي 15

 0.000 **0,693 تتوفر يف مؤسسيت درجة من التفاهم بيين وبني املرؤوسني 16

 0.000 **0,705 عملي يرضى طموحايت أشعر أبن الراتب الذي يعود على من 17

 0.000 **0,634 أشعر أبن الطريقة اليت ثمنح هبا الرتقيات ختضع ملعايري واضحة 12

 0.000 **0,793 أشعر بدرجة معقولة عن الرضا عن وظيفيت يف املؤسسة 19

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSطالبة ابالعتماد على خمرجات من إعداد الاملصدر: 

املكونة لبعد الرضا الوظيفي )البعد اللالث للمتغري التابع  (21-21)من خالل نتائج اجلدول املقدمة للعبارات من    
وذات  ،(α≤0,04)كانت دالة احصائيا عند مستوى الداللة   االرتباطاألداء التنظيمي(، نالحظ أن مجيع معامالت 

وابلتايل جل العبارات صادقة يعين وجود عالقة ارتباط بني عبارات هذا البعد ومع الدرجة الكلية. إشارة موجبة مما 
 ومستقة داخليا وملا وضعت لقياسه.

 ثمللت النتائج يف: :للعينة االستطالعية درجة االتساق الداخلي لاللتزام التنظيمي -د
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 التنظيمي" (: "درجة االتساق الداخلي لاللتزام12جدول رقم )

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.000 **0,736 مستعد )ة( لقبول أي عمل يسند يل لكي أستمر يف العمل ابملؤسسة 21

 0.000 **0,786 أي تغيري ال يؤدي ابلضرورة إىل ترك عملي ابملؤسسة 21

 0.000 **0,830 تتفق سياسة املؤسسة مع كل األمور املتعلقة ابملوظفني 22

 0.000 **0,780 أن ثقافيت وعادايت تتفق مع اللقافة التنظيمية للمؤسسة 23

 0.000 **0,762 مستعد )ة( لبذل كل اجلهد يف سبيل جناح املؤسسة 22

 0.000 **0,689 أشعر ابلفخر أنين أعمل هبذه املؤسسة 25

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

من خالل اجلدول أعاله املعرب عن البعد الرابع للمتغري التابع األداء التنظيمي: االلتزام التنظيمي، أن هناك ارتباط    
قل من مستوى )مستوى املعنوية( أ sigبني كل عبارة وعبارات هذا البعد، كما أهنا دالة إحصائيا، حيث قدرت قيم 

 ومنه تعرب بصدق ومتسقة داخليا.، (α≤0,04)الداللة 
 حتصلنا على النتائج التالية:: للعينة االستطالعية درجة االتساق الداخلي لإلبداع والتجديد - ه
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 (: "درجة االتساق الداخلي لإلبداع والتجديد"19جدول رقم )

معامل  العبارة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

26 
تسعى اإلدارة إىل جتسيد املعارف اليت ميلكها املوظفني إىل برامج تنفذ على 

 أرض الواقع
0,761** 0.000 

 0.000 **0,800 تعمل املؤسسة على استقطاب أصحاب الشهادات األكادميية واملهنية العليا 27

 0.000 **0,840 تعمل املؤسسة على ابتكار طرق جديدة لزايدة خدماهتا 22

 0.000 **0,850 تسمح املؤسسة للموظفني إبظهار إبداعهم يف العمل 29

31 
تبحث املؤسسة عن أساليب جديدة ومبتكرة عن طريق املشاركة يف امللتقيات 

 والندوات اخلارجية
0,949** 0.000 

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSاد على خمرجات من إعداد الطالبة ابالعتماملصدر: 

املكونة للعبد األخري املكون للمتغري التابع األداء التنظيمي:  (21-21)من خالل نتائج اجلدول املقدمة للعبارات من    
وذات  ،(α≤0,04)اإلبداع والتجديد، نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط كانت دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

وابلتايل جل العبارات صادقة عالقة ارتباط بني عبارات هذا البعد ومع الدرجة الكلية.  إشارة موجبة مما يعين وجود
 ومستقة داخليا وملا وضعت لقياسه.

من خالل اجلداول السابقة جند أن مجيع معامالت االرتباط للعينة االستطالعية بني درجة العبارة والدرجة الكلية    
 2كما أن العبارة رقم   فأقل، (α≤0,04)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  للمحور أو البعد اليت تنتمي إليه، وهي

للمتغري املستقل: اإلدارة اإللكرتونية مت تعديل معامل االرتباط أي اعتماد معامل االرتباط املصحح، وابلتايل يشري إىل 
 يق على العينة الكلية للدراسة.االتساق الداخلي بني العبارات املكونة لالستبانة وأهنا صادقة، وتعد صاحلة للتطب

 : ثبات االستبيان للدراسة االستطالعيةثالثالفرع ال
يقصد بلبات املقياس دقته واتساقه فيما يقيسه من معلومات عن سلوك واجتاهات املستقصى من خالل احلصول    

ة عند كل مرة يستخدم فيها، نه يعطي قراءات متقاربدة استخدامه على نفس العينة، أي أعلى نفس النتائج إذا مت إعا
 وميكن التحقق من ثبات واتساق املقياس من خالل عدة طرق نذكر منها: 
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 (: "معامالت الثبات حملاور الدراسة )ألفا كرونباخ("21جدول رقم )

 اسم احملور أو البعد احملاور+ األبعاد
عدد 

 العبارات
معامل ألفا 

 كرونباخ
 0,900 12 اإلدارة اإللكرتونية احملور األول

 0,937 11 األداء التنظيمي احملور الثاين

 0,885 4 الرحبية البعد األول

 0,787 2 احلصة السوقية البعد الثاين

 0,827 7 الرضا الوظيفي البعد الثالث

 0,846 2 االلتزام التنظيمي البعد الرابع

 0,896 4 اإلبداع والتجديد البعد اخلامس

 0,952 44 االستبيان ككل

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات  صدر:امل

، وهي قيمة مرتفعة جلميع العبارات 0,100 بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للمحور األول: اإلدارة اإللكرتونية   
كرونباخ  املكونة هلذا احملور، مما يدل على ثبات أداة الدراسة للعينة االستطالعية، وجتدر اإلشارة أن قيمة معامل ألفا  

 كلما كانت قيمة اللبات مرتفعة.   2كلما اقرتبت من 
املتملل يف املتغري التابع: األداء التنظيمي قدر معامل ألفا كرونباخ له بـ:  لالستبانةأما فيما خيص احملور اللاين    

ور من مخس أبعاد وابلتايل تدل على قيمة اللبات املرتفعة. ويتكون هذا احمل 2، وهي قيمة مرتفعة وقريبة من 0,117
 كمايلي:  ثباهتاجتلت معامالت 

ت مرتفع ا، وهي قيمة مرتفعة وتدل على ثب0,884البعد األول: الرحبية، قدر معامل ألف كرونباخ هلذا لبعد بـ:  -
 للعبارات املكونة هلذا لبعد والدرجة الكلية؛

لذا هي اكلر ثبات  0,7وهي قيمة أكرب من  ،0,787احلصة السوقية، بلغ معامل ألفا كرونباخ بـ: البعد اللاين:  -
 واتساق داخلي؛

 0,7، تدل على ثبات مرتفع كوهنا أكرب من 0,817البعد اللالث: الرضا الوظيفي، قدر معامل ألفا كرونباخ بـ:  -
 ، وابلتايل هناك ثبات مرتفع للعبارات والدرجة الكلية للبعد؛2وأقرب للـ: 
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، وابلتايل 0,7، وهي قيمة أعلى من 0,852مي بلغ معامل ألفا كرونباخ هذا البعد بـ: البعد الرابع: االلتزام التنظي -
 قيمة ثبات مرتفعة؛

وهي  2، وابلتايل قيمة قريبة من 0,812البعد اخلامس: وميلل اإلبداع والتجديد، حيث بلغ معامل ألف كرونباخ بـ:  -
 تدل على ثبات مرتفع.

معامل الفا كرونباخ الكلي لالستبانة املوزعة على عينة استطالعية، واملتضمنة  من خالل كل ما سبق توصلنا إال أن   
 ، هي صادقة واثبتة يف مجيع العبارات وجاهزة للتطبيق على العينة الكلية للدراسة.0,141عبارة:  42

 : مجتمع وعينة الدراسة  ثالثالمطلب ال
البحث، أأردان التقرب أكلر من ميدان تطبيق هذه املفاهيم اعتمادا على ما مت التطرق إليه يف الفصول النظرية من    

القطاع اخلدمي، وابألخص مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية.  اختياريف املؤسسات االقتصادية حمل لدراسة، مت 
لب لتحديد  سنتطرق يف هذا املط يف االعتماد على الرقمنة ومواكبة العصر احلايل، وتطوير أدائها. اهالهتماموذلك 

 كال من جمتمع الدراسة وعينة الدراسة.

 الدراسةالفرع األول: مجتمع  
بعد حتديد اهلدف، يتطلب األمر حتديد اجملتمع املشمول ابلبحث الذي سنقوم جبمع املعطيات منه، ومع ضرورة    

ت الدراسة هو أمر يف تمع اليت ستجمع منه معطيامعرفة حدوده، وحدود احتياجنا منه. وأن حتديد مفهوم وحدة اجمل
غاية األمهية إلجراء املقارانت اجلغرافية والزمنية وغريها، لذا من الواجب حتديدها من غري التباس أو غموض حبيث 
تكون واضحة التعريف، سهلة التعيني والعد. فملال إذا كانت الوحدة املستهدفة يف البحث هي األسرة، كان لزاما 

و تعين كل من سكن مع األب واألم واألوالد من ، هل تعين األب وألم واألوالد، أاألسرةعلينا التعريف الدقيق ملفهوم 
أقرابء، أم أهنا تعين كل من يسهم يف نفقات األسرة ودخلها سواء أكان هؤالء من األقرابء أو غريهم، وإن كانت 

ت ال يتجوز رأمساهلا حدا هي املشروع الصناعي فهل سيشمل ذلك الصناعات الكبرية والصغرية أم صناعاالوحدة 
معينا...اخل. بكلمة أخرى ينبغي أال يرتك مفهوم وحدة العد مبهما او خاضعا لالجتهاد لشخصي بل جيب ن نعرف 
مسبق ماهية الوحدة املشمولة، مراعني يف ذلك املفاهيم والتصانيف الدولية واحمللية املقرة رمسيا. كما ينبغي أن تكون 

ينة ذات علقة مباشرة ابهلدف من الدراسة، مما يستوجب حتديدها لئال هنمل معطيات ملعطيات ليت جتمع من الع
هنا يتم حتديد إطار اجملتمع أي عربة عن وصف ملا هو متوافر من معطيات عن مفردات اجملتمع املطلوب أساسية. 
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وحات االحصائية الشاملة دراسته والذي ستسحب منه العينة. وعادة م يعتمد يف توفري هذه املعطيات على نتائج املس
 1أو ماهو متوفر يف سجالت اجلهات الرمسية ملختصة، كأساس لتكوين األطر.

إن موضوع دراستنا واملتملل يف دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي، يفرض علينا أن يكون جمتمع    
القطاعات اخلدمية املسامهة يف دفع عجلة التنمية الدراسة قطاع خدمي له مكانة هامة يف االقتصاد الوطين، ومن هم 

هو مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية اليت تعد جسر وحلقة وصل بينها وبني العامل اخلارجي. وارأتينا أن يضم 
يت وقع جمتمع الدراسة أن يضم كل إطارات العاملة مبؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية، ومن بني هذه األخرية ال

عليها االختيار عشوائيا، املتمللة يف: مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بسكيكدة، مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بعنابة، 
 إطار مت توزيعها كمايلي: 221ومؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية. قدر اجملتمع اإلمجايل بـ: 

عامل  2108من بني إطار  122بـ:  ا املستهدفةطاراهتقدر عدد إ مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بسكيكدة: -1
 )العدد اإلمجايل(؛

عامل )العدد  2018إطار من بني  100قدر عدد إطاراهتا املستهدفة بـ:  مؤسسة تسيري املوانئ البحرية بعنابة: -2
 اإلمجايل(؛

عامل )العدد  2518ر من بني إطا 120قدر عدد إطارهتا املستهدفة بـ: مؤسسة تسيري املوانئ البحرية ببجاية:  -3
 اإلمجايل(.

 عينة الدراسةالفرع الثاني: 
نظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة، مت اختيار عينة ثملل اجملتمع الدروس من إطارات مؤسسات تسيري املوانئ البحرية    

، ينبغي أن يوفر اجلزائرية حمل الدراسة )سكيكدة، عنابة، جباية(، الشتقاق عينة عشوائية ممللة للمجتمع ألصلي
الباحث الشروط اليت تضمن أن يكون لكل فرد من أفراد اجملتمع األصلي فرصة متساوية ألن يكون ضمن العينة. وقد 
تستخدم يف هذه الطريقة وسائل آلية تساعد على منع الباحث من التحيز يف اختيار أفراد العينة. كما قد تستخدم 

هذا الصدد مت استخدام نوع العينة العشوائية البسيطة، يتم اختيار أفراد هذا  جداول إحصائية لألعداد العشوائية. ويف
. كون 2النوع من العينات بطريقة القرعة، ويف هذه الطريقة تكتب أمساء مجيع أفراد اجملتمع األصلي واختيارها عشوائيا

 اجملتمع متجانس ويعمل يف نفس القطاع والنشاط. 

                                                           
دار ، -spssالتخطيط للبحث ومجع وحتليل البياانت يدواي وابستخدام برانمج –أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي  _ عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي،1

 .10-28.، ص1007الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 
2

، 1025، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2اجلزء  ،spssالتحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج حممود عبد حلليم منسى وخالد حسن الشريف، _ 
 .20ص.
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اليت ختتار حبيث تعطي مجيع مفردات اجملتمع املراد حبله نفس الفرصة يف االختيار وهذا  العينة العشوائية هي العينة   
يعين عدم االهتمام ببعض املفردات أكلر من البعض انآخر وإاتحة الفرصة املتكافئة أمام كل مفردة للظهور يف العينة.  

  1كما تتصف العينة العشوائية البسيطة خباصيتني أساسيتني مها:
 حقق لكل عضو أو مفرده من اجملتمع األصلي درجة احتمال متساوية يف االختيار؛أن يت -
 أن يكون اختيار كل مفردة من مفردات العينة بصورة مستقلة عن األخرى. -

إطار ابملؤسسات املبحوثة )مؤسسات تسيري املوانئ البحرية  812هبدف حتديد حجم عينة دراستنا جملتمع مقدر بـ:    
مناسبة للعينات العشوائية البسيطة، ، ابعتبارها Taro Yamaneدة، جباية(، فإنه مت استخدام معادلة بعنابة، سكيك
 2وهي كمايلي:

  
 

       
 

 حيث:
nحجم العينة؛ : 

Nحجم اجملتمع؛ : 
eقدر مستوى كخطأ للمعاينة، وي  %4 : مستوى الدقة، أي كلما كان كبريا كلما زاد خطأ املعاينة، ويف الدراسة يقبل

 .%14للقة بـ: 
 بتطبيق املعادلة جند حجم العينة املطلوب:    

  
 

       
 

   

            
            

إطار للمؤسسات املبحوثة  812إطار من جمتمع مقدر بـ:  121بناء على هذه النتيجة فإن حجم عينة الدراسة هو    
استمارة على عينة الدراسة  180كيكدة، عنبة، جباية(. ويف هذا الصدد مت توزيع )مؤسسات تسيري املوانئ البحرية بس

استمارة تبقى صاحلة  140استمارات كوهنا غري صاحلة، وابلتايل  20استمارة، مت استبعاد  120مل يتم اسرتجاع سوى 
عة على كل مؤسسة من مؤسسات للدراسة والتحليل واملعاجلة اإلحصائية. واجلدول املوايل يربز عدد االستمارات املوز 

 تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية حمل الدراسة )عنابة، سكيكدة، جباية(: 

 
 

                                                           
 . 48.، ص1024، مركز الكتاب األكادميي، األردن، اإلحصاء الوصفي واالستداليل_ دمحم مفيد القوصي، 1
 .101.سابق، صرجع م_ عماري مسري، 2
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 (: "توزيع االستمارات على أفراد عينة الدراسة"21جدول رقم )

 املؤسسة
العدد 

اإلمجايل 
 ألفراد العينة

االستمارات 
 املوزعة

االستمارات 
 املسرتجعة

االستمارات 
 املقبولة

لالستمارات  ة املئويةالنسب
 املوزعة واملسرتدة

مؤسسة تسيري املوانئ 
 البحرية بسكيكدة

122 100 240 252 73% 

مؤسسة تسيري املوانئ 
 البحرية عنابة

100 200 70 28 68% 

مؤسسة تسيري املوانئ 
 البحرية ببجاية

120 74 50 12 48% 

 %66,66 251 261 375 221 اجملموع

 حلةمن إعداد البا املصدر:

 140من خالل اجلدول فإن عدد االستمارات القابلة للتحليل واملعاجلة االحصائية بغرض اختبار الفرضيات هي:    
  .%14ومستوى للقة  %4استمارة، وذلك ابالعتماد على نسبة خطأ 

 الثبات(،  )الصدق  الدراسة  قياسألداء    المطلب الرابع: الخصائص السيكو مترية
، وهو spssة وحتليل املعطيات، سيتم استخدم برانمج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية لتحقيق أهداف لدراس   

برانمج حيتوي على العديد من االختبارات االحصائية ملل املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية...اخل، وأيض 
من لتحقق من صدق أداة الدراسة للعينة   اإلحصاء االستداليل ملعامالت الرتبط ...اخل. ولتحقيق كل ما ذكر لبد أوال

ككل، لذا سنتطرق يف هذ لفصل إىل الصدق الظاهري وصدق االتساق الداخلي، وأيض حسب معامالت ألف  
 (7)أنظر امللحق رقم  كرونباخ.

 الفرع األول: الصدق الظاهري للدراسة
د حتليلها، والتأكد من وضوح العبارات يقصد الصدق الظاهري التأكد من مشول االستمارة على كل العناصر املرا   

وللتأكد من ذلك مت عرض وسهولة فهمها من طرف املبحوثني. وأيضا التحقق من أهنا قابلة لقياس ما جيب قياسه. 
االستمارة األولية على املشرف من أجله التعديل والتصحيح، بعدها عرضت على جلنة حتكيم مكونة من أساتذة يف 
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فية علمية وعملية حول موضوع اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف تطوير األداء التنظيمي، حبيث االختصاص، ومن هلم خل
 ذلك يف تقييم العبارات واألبعاد املعتمدة، والتأكد من كوهنا صاحلة للقياس. ميؤهله

اس، خاصة بعد عرضها مت حذف العبارات وإعادة صياغتها حىت تتالءم مع موضوع الدراسة، مع تعديل أبعاد القي   
أبعاد املتغري التابع: األداء التنظيمي وحصرها يف مخسة أبعاد معتمدة تقيس هذا املتغري. مع إضافة عبارات جديدة 
لتطوير بناء االستبانة، كما ركز جل مالحظات احملكمني املقدمة حول تقليص عدد العبارات للمتغري املستقل اإلدارة 

لتابع وحصرها يف أبعاد هامة تتماشى مع الدراسات احلديلة، بذلك يكون اإللكرتونية، وتعديل حماور املتغري ا
االستجابة لآلراء احملكمني وتعديل األداة بشكل تسمح لنا بقياس مدى دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء 

 االعتماد على ، إىل جانب هذا مت-سكيكدة، عنابة، جباية–التنظيمي مبؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية 
مقياس ليكارت اخلماسي )موافق ثماما، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق ثماما(، لالختبار الفرضيات والقياس، 

 واإلجابة على إشكالية الدراسة.

 ألداة الدراسة صدق االتساق الداخلي: نيالفرع الثا
لقياسه، وذلك من خالل حساب قوة االرتباط  يعمل االتساق الداخلي على قياس أسئلة االستبيان، وما وضعت   

بني درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور )الذي تنتمي إليه(، حيث يربز العبارات ملمكن حذفها ومدى أمهيتها. وبعد 
، ب االتساق الداخلي للعينة الكلية للدراسةاقياس االتساق الداخلي للعينة االستطالعية وتصحيح األخطاء، يتم حس

، وكانت النتائج موضحة يف اجلداول التالية لكل متغري، )اإلدارة (2-و 2)جيب أن تكون النتائج حمصورة بني حبيث 
 األداء التنظيمي(.-اإللكرتونية

 جتلت النتائج يف اجلدول املوايل:: الداخلي للمحور األول "اإلدارة اإللكرتونية" التساقادرجة  -أوال
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 تساق الداخلي للمحور األول "اإلدارة اإللكرتونية"(: "درجة اال22جدول رقم )

معامل  العبارة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.000 **0,510 يل يف إجراء املعامالت اليومية اليت أقوم هبااحلاسوب انآ أستخدم 1

 0.000 **0,421 استطيع االتصال ابلوحدات املختلفة يف املؤسسة من خالل شبكة احلاسوب الداخلية 2

 0.000 **0,451 املؤسسة مجيع متطلبات االتصال اخلارجي من خالل شبكة االنرتنتتوفر يل  3

 0.000 **0,418 لدى مؤسسيت موقع إلكرتونية على شبكة األنرتنت 4

 0.000 **0,542 تعتمد مؤسسيت على نظام البصمة اإللكرتونية يف الدخول واخلروج )سجل الدوام( 5

 0.000 **0,215 اليت أقوم مبعاجلتها أترشف إلكرتونيامجيع احلركات  6

 0.000 **0,217 يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر يف وضع خطط العمل 7

 0.000 **0,428 استخدام وسائل االتصال وخاصة الربيد اإللكرتوين بني العمالء والعاملني فيما بينهم 8

 0.000 **0,442 تقليل النفقات املالية أشعر أن استخدام التكنولوجيا يف عملية يساهم يف 9

 0.000 **0,477 تعتمد املؤسسة على تقدمي خدمات إلكرتونية للزابئن والعمالء 10

 0.000 **0,442 قع املؤسسة اإللكرتوينض اعمايل خارج أوقات العمل عرب مو أستطيع إجناز بع 11

 0.000 **0,212 يةللتحول إىل اإلدارة اإللكرتون االسرتاتيجيوجود التخطيط  12

 0.000 **0,242 لعليا للتحول حنو أتتمة األعمالأشعر بدعم وتشجيع اإلدارة ا 13

 0.000 **0,527 أرغب يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسيت 14

 0.000 **0,708 لكرتونية والعمل على حتديلهاتقوم املؤسسة بصيانة األجهزة اإل 15

 0.000 **0,250 مج تدريبية لتعزيز قدريت على استخدام احلاسوب انآيلتشركين املؤسسة يف برا 16

 0.000 **0,428 معنوية جراء استخدامي ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية-أتلقى حوافز مادية 17

 0.000 **0,411 تغيري وتوصيف الوظائف يف املؤسسة مبا يتناسب مع متطلبات اإلدارة اإللكرتونية 18

 0.000 **0,751 ميزانية كافية لتوفري عناصر اإلدارة اإللكرتونيةختصص مؤسسيت  19

 0.000 **0,417 توفر يل املؤسسة كتيبات خاصة بتعليمات العمل وفق منط استخدام اإلدارة اإللكرتونية 20

21 
تعتمد املؤسسة على نظام التوثيق اإللكرتونية لكافة اإلجراءات اإلدارية املتخذة 

 ابملؤسسة
0,208** 0.000 
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 0.000 **0,411 تشركين إدارة املؤسسة يف صنع القرار من خالل الشبكة الداخلية 22

 0.000 **0,418 توفر املؤسسة الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف جمال اإلعالم انآيل 23

 0.000 **0,571 االستعانة خبرباء من خارج املؤسسة فيما خيص تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 24

 0.000 **0,442 ابملؤسسة نظام رقابة إلكرتونية لكافة العمليات اإلداريةيوجد  25

 0.000 **0,440 تعتمد املؤسسة على التنظيم اإللكرتوين بدال من التنظيم التقليدي 26
 0,04دال عن مستوى الداللة : *

 0,02: دال عند مستوى الداللة **
 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

املعربة عن املتغري املستقل: اإلدارة اإللكرتونية، نالحظ أن معامالت  12-2من خالل اجلدول السابق للعبارات من    
وذات إشارة موجبة مما يعين وجود عالقة ارتباط موجبة ، (α≤0,04)كلها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة:   االرتباط

اإللكرتونية، ومنه تعترب هذه العبارات معربة وصادقة ومتسقة فيما بينها، وتقيس  بني العبارات واملتغري املستقل: اإلدارة
 ما وضعت ألجله.

الداخلي بني متغريات هذا املتغري  االتساقلقياس : درجة االتساق الداخلي للمحور الثاين "األداء التنظيمي" -اثنيا
 .رات كل بعد من األبعاد اخلمسة املكونة هلذا املتغريالتابع: األداء التنظيمي، البد من قياس االتساق الداخلي لعبا

 كانت النتائج كما يلي:االتساق الداخلي لبعد الرحبية:  -أ
 (: "درجة االتساق الداخلي للرحبية"23جدول رقم )

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.000 **0,748 تستخدم املؤسسة آليات وعمليات لزايدة التدفقات املالية هلا 2

 0.000 **0,811 تتناسب حجم األرابح احملققة مع توقعات مسريي املؤسسات 1

1 
رحبية املؤسسة هي األعلى مقارنة مع مستوى رحبية املؤسسات األخرى يف نفس 

 اجملال
0,718** 0.000 

 0.000 **0,818 هتتم املؤسسة جبودة اخلدمات املقدمة لزايدة رحبيتها 5
 0.000 **0,811 متوازن ملزيج اإليرادات من النشاطات التشغيليةيوجد منو   4

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
247 

مستوى داللة  بناء على النتائج املقدمة يف اجلدول نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند   
(0,04≥α) ، وإبشارة موجبة، مما يعين وجود عالقة ارتباط بني عبارات هذا البعد واحملور الكلي الرحبية. وابلتايل فهي

 صادقة ومستقة فيما بينها وتسمح ابلقياس.
 جتلت النتائج يف: االتساق الداخلي لبعد احلصة السوقية: -ب

 حصة السوقية"(: "درجة االتساق الداخلي لل22جدول رقم )

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.000 **0,770 حترص املؤسسة على ارضاء زابئنها 7

 0.000 **0,210 تسعى املؤسسة على تعزيز حصتها السوقية 2

 0.000 **0,742 يشعر الزابئن ابلرضا حلصوهلم على خدمات ذات نوعية مالئمة وسعر مالئم 9

 0.000 **0,288 ثمتلك املؤسسة حصة سوقية أكرب مقارنة حبصة املؤسسة يف نفس اجملال 11

 0.000 **0,711 تستجيب املؤسسة لشكاوي العمالء ويتم معاجلة اخللل يف وقت قصري 11

 0.000 **0,778 يتناسب الوقت املبذول لتلبية طلبيات العمالء والزابئن مع الوقت املتاح هلم 12

 0,04مستوى الداللة دال عن : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

أي أن ، (α≤0,04)من خالل اجلدول أعاله جند أن نتائج مستوى املعنوية املسجلة كانت أقل من مستوى الداللة    
أفرزت النتائج عن كوهنا ذات إشارة موجبةـ أي ارتباط  هناك إرتباط بني عبارات هذا البعد وملا تنتمي إليه. كما

 موجب، لذا فهي تعرب عن صدق هذا احملور وأنه قابل للقياس.
 كانت النتائج كما يلي:  االتساق الداخلي لبعد الرضا الوظيفي: -ج
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 (: "درجة االتساق للرضا الوظيفي"25جدول رقم )

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 نويةاملع

 0.000 **0,704 أعترب وظيفيت يف املؤسسة شيئا مهم يل 13

 0.000 **0,702 ال أتغيب عن عملي إال للضرورة القصوى  12

 0.000 **0,701 لدي إحساس ابألمان جتاه عملي 15

 0.000 **0,722 تتوفر يف مؤسسيت درجة من التفاهم بيين وبني املرؤوسني 16

 0.000 **0,701 عود على من عملي يرضى طموحايتأشعر أبن الراتب الذي ي 17

 0.000 **0,215 أشعر أبن الطريقة اليت ثمنح هبا الرتقيات ختضع ملعايري واضحة 12

 0.000 **0,724 أشعر بدرجة معقولة عن الرضا عن وظيفيت يف املؤسسة 19

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات ماملصدر: 

من خالل نتائج اجلدول املعربة عن عبارات البعد اللالث املكون للمتغري التابع: األداء التنظيمي، نلحظ أن النتائج     
عد وذات إشارة موجبة، مما يعين وجود عالقة ارتباط بني عبارات ب، (α≤0,04)كلها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 الرضا الوظيفي وملا تنتمي إليه. 
 ثمللت النتائج يف: االتساق الداخلي لبعد االلتزام التنظيمي: -د
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 (: "درجة االتساق الداخلي لاللتزام التنظيمي"26جدول رقم )

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 0.000 **0,712 مل ابملؤسسةمستعد )ة( لقبول أي عمل يسند يل لكي أستمر يف الع 21

 0.000 **0,770 أي تغيري ال يؤدي ابلضرورة إىل ترك عملي ابملؤسسة 21

 0.000 **0,712 تتفق سياسة املؤسسة مع كل األمور املتعلقة ابملوظفني 22

 0.000 **0,741 أن ثقافيت وعادايت تتفق مع اللقافة التنظيمية للمؤسسة 23

 0.000 **0,474 هد يف سبيل جناح املؤسسةمستعد )ة( لبذل كل اجل 22

 0.000 **0,221 أشعر ابلفخر أنين أعمل هبذه املؤسسة 25

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

، (α≤0,04)نظيمي كلها دالة احصائيا عند مستوى الداللة نالحظ أن معامالت االرتباط لعبارات بعد االلتزام الت   

وذات اشارة موجبة، مما يلبت أن االرتباط معنوي موجب. أي أن ، (α≤0,04)أقل من مستوى الداللة  sigأي قيم 
 العبارات صادقة ومستقة داخليا فيما بينها وملا وضعت لقياسه.

 النتائج يف: ثمللت االتساق الداخلي لبعد اإلبداع والتجديد: -ه
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 (: "درجة االتساق الداخلي لإلبداع والتجديد"27جدول رقم )

معامل  العبارة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

26 
تسعى اإلدارة إىل جتسيد املعارف اليت ميلكها املوظفني إىل برامج تنفذ على أرض 

 الواقع
0,747** 0.000 

 0.000 **0,815 ب الشهادات األكادميية واملهنية العلياتعمل املؤسسة على استقطاب أصحا 27

 0.000 **0,828 تعمل املؤسسة على ابتكار طرق جديدة لزايدة خدماهتا 22

 0.000 **0,888 تسمح املؤسسة للموظفني إبظهار إبداعهم يف العمل 29

31 
تبحث املؤسسة عن أساليب جديدة ومبتكرة عن طريق املشاركة يف امللتقيات 

 لندوات اخلارجيةوا
0,841** 0.000 

 0,04دال عن مستوى الداللة : *
 0,02: دال عند مستوى الداللة **

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

أهنا دالة نالحظ من نتائج اجلدول أعاله املعرب عن عبارات البعد اخلامس املكون للمتغري التابع: األداء التنظيمي،    
وموجبة، أي أن هناك ارتباط معنوي موجب، وابلتايل فإهنا صادقة ومتسقة  ،(α≤0,04)ائيا عند مستوى الداللة  إحص

 داخليا.
من خالل اجلداول السابقة جند أن مجيع معامالت االرتباط للدراسة ككل، بني درجة العبارة والدرجة الكلية    

وابلتايل يشري إىل االتساق  فأقل، (α≤0,04)يا عند مستوى الداللة للمحور أو البعد اليت تنتمي إليه، وهي دالة إحصائ
 الداخلي بني العبارات املكونة لالستبانة وأهنا صادقة، وتعد صاحلة للتطبيق والقياس.

 االستبيان )ألف ا كرونباخ(  : ثباتثالثالفرع ال
بيان مرة أخرى أو أكلر من مرة واحدة، يعترب ثبات االستبيان، أهنا تعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االست   

حلساب  spssحتت نفس الشروط، أو أنه االستقرار يف النتائج رغم تكرار التجربة، ويعتمد اغلب الباحلني على برانمج 
 هذا ملعامل، وكانت النتائج كما يلي:
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 (: "معامالت الثبات حملاور الدراسة )ألفا كرونباخ("22جدول رقم )

 اسم احملور أو البعد داحملاور+ األبعا
عدد 

 العبارات
معامل ألفا 

 كرونباخ
 11919 12 اإلدارة اإللكرتونية املتغري املستقل

 11927 11 األداء التنظيمي املتغري التاابع

 0,842 4 الرحبية البعد األول

 0,821 2 احلصة السوقية البعد الثاين

 0,821 7 الرضا الوظيفي البعد الثالث

 0,785 2 االلتزام التنظيمي البعد الرابع

 0,812 4 اإلبداع والتجديد البعد اخلامس

 11925 44 االستبيان ككل

 SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات  املصدر:

من خالل جدول معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات ادة الدراسة جند أن مجيع املعامالت لكل متغريات الدراسة أكرب    
، مما يدل على أن االستبانة 0,154(، حبيث بلغ معامل اللبات الكلي %70)النسبة املعيارية  0,7ل املطلوب من املعام

، 0,121عبارة( تتمتع بدرجة عالية من اللبات، يف حني بلغ معامل اللبات للمتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية":  44)
وهذا يدل على ثبات أسئلة االستبيان وصالحيتها يف . 0,117: ما معامل اللبات للمتغري التابع "األداء التنظيمي"

 حتليل البياانت على مجيع أفرا عينة الدراسة.

 : اختبار التوزيع الطبيعي لعينة الدراسةرابعالفرع ال
ناك البد من التأكد إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي. ه ،ت املسرتدة من قبل املبحوثنيستباانم بتحليل االاقبل القي   

ويتم اعتماد هذا االختبار كون ، Kolmogorov-Smirnovنقوم ابختبار عدة طرق للكشف عن نوع التوزيع املتبع، 
مبحوث(. وعليه ومن أجل طبيعة التوزيع حنتاج لوضع فرضيتني مها فرضية العدم  140مفردة ) 40لعينة أكرب من 

عي، أو بياانت العينة ال تتبع التوزيع الطبيعي. واجلدول املوايل والفرضية البديلة، أي: بياانت العينة تتبع التوزيع الطبي
 يربز لنا نتائج هذا االختبار:
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 (: "اختبار لتوزيع الطبيعي"29جدول رقم )

 الفقرات اسم احملور رقم احملور
  Kolmogorov-smirnovaاختبار 

Statistic Df Sig املعنوية 

 11111 251 11125 12-2 اإلدارة اإللكرتونية األول

 11111 251 11115 10-2 األداء التنظيمي الثاين

 0,000 140 0,104 4-2 الرحبية البعد األول

 0,000 140 0,227 21-2 احلصة السوقية البعد الثاين

 0,000 140 0,201 21-21 الرضا الوظيفي البعد الثالث

 0,000 140 0,212 14-10 االلتزام التنظيمي البعد الرابع

 0,000 140 0,241 10-12 اإلبداع والتجديد د اخلامسالبع

 11111 251 11122 42-2 االستبيان ككل

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

حيث بلغت ، (α≤0,04)جند أن مستوى املعنوية لكل أبعاد ومتغريات الدراسة أكرب من من خالل اجلدول السابق    
أما املتغري التابع "األداء  ،0,084، أما املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" قدر بـ: 0,085: لالستبيان ككل قيمة

. مما يدل على إتباع البياانت إجاابت أفراد العينة على مجيع 0,04. وهي قيم أكرب من 0,204التنظيمي" قدر بـ: 
فإننا نستخدم األساليب االحصائية املعلمية يف اختبار  فقرات االستبيان للتوزيع الطبيعي. ووفقا للنتائج املتوصل إليها

 ( 7 الفرضيات كون البياانت تتبع التوزيع الطبيعي. )لالطالع على اعتدالية التوزيع والنتائج راجع امللحق رقم

 لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية  واختبار الفرضيات  المبحث الثالث: تحليل نتائج الدراسة
اإلحصائي وإجراء االختبارات اإلحصائية املناسبة، وبعد ما قمنا  spssد اسرتجاع االستباانت وإفراغها بربانمج بع   

بتوضيح حماورها. سنتطرق يف هذا املبحث إىل بياانت االستبانة احملققة، حيث نقوم أوال بتحليل بياانت الشخصية 
ب املئوية، وكذا قياس حمتوى كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء لعينة الدراسة من خالل قياس التكرارات املطلقة والنس

التنظيمي ابملؤسسات املبحوثة )مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية عنابة، سكيكدة، جباية(، وإبراز دور اإلدارة 
عيارية، وكذا معامالت اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي، وهذا من خالل املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل

 االرتباط ومناذج االحندار بعد اختبار صالحيتها.
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 : تحليل بيانات المتغيرات الشخصية لعينة الدراسةولالمطلب األ
قمنا بتحليل البياانت بعد اسرتجاعها من املبحوثني، للتعرف على حتليل بياانت املتغريات الشخصية )اجلنس،    

ستوى الوظيفي، اخلربة(، وذلك ابستخدام التكرارات املطلقة والنسب املئوية. هذا ما يتم السن، املستوى التعليمي، امل
 (8)أنظر امللحق رقم  التعرض إليه يف هذا املطلب.

 الفرع األول: تحليل بيانات الجنس لعينة الدراسة
من خالل التكرارات والنسب تظهر النتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة انطالقا من متغريات اجلنس واليت تظهر    

 املئوية يف اجلدول املوايل:
 (: "توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس"31جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار اجلنس
 41,1 258 ذكر

 50,8 201 أنثى

 200 140 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

ي ملفردات عينة الدراسة أن التكرارات املطلقة مرتفعة عند فئة الذكور أكلر من بينب التحليل اإلحصائي الوصف   
، من إمجايل مفردات عينة الدراسة. وهذا 40,8%أما اإلانث قدرت بـ: ، %41,1اإلانث، حبيث قدرت نسبة الذكور بـ: 

ة(، كون العمل امليداين مهم أكلر راجع لطبيعة العمل مبؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكد
 من العمل املكتيب.

 الفرع الثاني: تحليل بيانات السن لعينة الدراسة
 10إىل  14سنة، من  14إىل  10مت تقسيم مستوايت السن ابملؤسسات املبحوثة إىل أربع فئات ثمللت يف: من    

ابلتكرارات املطلقة والنسب املئوية كما هو سنة. وأفرزت النتائج اخلاصة  14سنة، أكلر من  14إىل  10سنة، من 
 موضح يف اجلدول املوايل:
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 (: "توزيع عينة الدراسة حسب السن"31جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار السن
 1,1 8 سنة 25إىل  21من 

 21,2 15 سنة 31إىل  25من 

 11,2 85 سنة 35إىل  31من 

 51,2 215 سنة 35أكثر من 

 200 140 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

 215سنة، حيث قدر تكرارها املطلق بـ:  14من اجلدول السابق نالحظ أن أكرب فئة عمرية كانت لـ: أكلر من    
حني  يف ،%11,2وبنسبة مئوية:  85سنة بتكرار مطلق:  14إىل  10، تليها الفئة اخلاصة بـ: من %51,2وبنسبة مئوية: 

. أي أن هذه النتائج تدل على أن 8سنة وبتكرار مطلق قدره:  14إىل  10أقل نسبة مئوية للفئة األوىل: من 
 املؤسسات املبحوثة جل عماهلا كبار يف السن.

 الفرع الثالث: تحليل بيانات المستوى التعليمي لعينة الدراسة
بع فئات جتلت يف: اثنوي فأقل، ليسانس، ماسرت، أعلى من مت تقسيم املستوى التعليمي ابملؤسسات املبحوثة إىل أر    

 ماسرت. واجلدول املوايل يربز النتائج املتعلقة هبذا املتغري:
 توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي"" (:32رقم ) جدول

 النسبة املئوية التكرار املستوى التعليمي
 27,1 51 اثنوي فأقل

 51,2 201 ليسانس

 18,5 72 ماسرت

 20,8 17 أعلى من ماسرت

 200 140 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 
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، من مفردات العينة الذين حيملون شهادة ليسانس، وبتكرار مطلق %51,2يتضح من اجلدول أن أكرب نسبة هي:    
 %20,8. أما أقل نسبة كانت: 72ر مطلق قدره: ملن حيملون شهادة املاسرت وبتكرا %18,5، تليها نسبة: 201قدره: 

لفئة من حيملون شهادات أعلى من املاسرت. كما أن هذه النتائج تدل على تنوع املستوى  17وبتكرار مطلق قدره: 
التعليمي ملفردات العينة، مما يعين أن حتديدهم لدور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يكون دقيق نظرا 

فيتهم العلمية والتحصيل العلمي. وهذا ما يساهم يف ضبط نتائج الدراسة بشكل دقيق. وهذا يعين ان جل عمال خلل
 املؤسسات املبحوثة مؤهلني لشغل مناصبهم اإلدارية.

 الفرع الرابع: تحليل بيانات المستوى الوظيفي لعينة الدراسة
رة العليا والوسطى ابملؤسسات املبحوثة )مؤسسات تسيري يف هذه الدراسة مت استهداف العاملني على مستوى اإلدا   

سكيكدة(، حيث مت تصنيف املناصب إىل: عون تنفيذ، عون حتكم، متصرف -جباية-املوانئ البحرية اجلزائرية عنابة
 إداري، إطار. واجلدول املوايل يوضح مفردات عينة الدراسة حسب مناصبهم:

 املستوى الوظيفي" (: "توزيع عينة الدراسة حسب33جدول رقم )

 النسب املئوية التكرار املستوى الوظيفي
 21,8 11 عون تنفيذ

 28,8 57 عون حتكم

 10,0 40 يمتصرف إدار 

 58,5 212 متصرف رئيسي

 200 140 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

ات عينة الدراسة أن أعلى نسبة كانت لفئة املتصرف الرئيسي: يبني نتائج اجلدول للتحليل اإلحصائي الوصفي ملفرد   
. أما 40، بتكرار مطلق: %10,0، أما النسبة املوالية هي لفئة املتصرف اإلداري: 212وبتكرار مطلق قدره: ، 58,1%

ظيمي املتبع . وهذا التقسيم راجع لطبيعة اهلرم التن11، وبتكرار مطلق: %21,8أقل نسبة كانت ألعوان التنفيذ بنسبة: 
 يف املؤسسات املبحوثة.

 

 



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
256 

 الفرع الخامس: تحليل بيانات الخبرة لعينة الدراسة
قمنا بتقسيم مستوايت اخلربة يف هذا الفرع إىل أربع فئات، حيث كان توزيع مفردات عينة الدراسة بني هذه الفئات     

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 حسب اخلربة"(: "توزيع عينة الدراسة 32جدول رقم )

 النسب املئوية التكرار اخلربة
 17,2 21 سنوات 5أقل من 

 21,2 51 سنوات 11إىل  5من 

 11,1 48 سنوات 15إىل  11من 

 11,2 75 سنة 15أكثر من 

 200 140 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

. 72وبتكرار مطلق: ، %18,5سنة بنسبة مئوية:  24يف فئة: أكلر من  من اجلدول السابق جند أن أكرب نسبة ثمللت   
للفئة: ، %21,2. يف حني أن النسبة األقل هي: 21وبتكرار مطلق قدره: ، %17,2سنوات بنسبة:  4تليها فئة أقل من 

م خربة عملية  سنوات. ميكن القول أن العاملني يف اإلدارة العليا والوسطى ابملؤسسات املبحوثة لديه 20إىل  4من 
كافية لتأدية عملهم وإدارة املؤسسات، كما نالحظ تنوع يف اخلربات مما جيعل االجابة على االستبانة بشكل دقيق 

 وعلمي.

 دراسةتوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية لعينة الالمطلب الثاني: تحليل مس
اس املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، إن قياس مستوى اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات املبحوثة يتطلب قي   

ونظرا الستخدامنا مقياس ليكارت اخلماسي يف أداة الدراسة إن املتوسطات احلسابية الدالة اليت تفوق تقسيم هذا 
 (1)أنظر امللحق رقم  املقياس حسب الفئات املذكورة، وكانت النتائج كمايلي:
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 ق اإلدارة اإللكرتونية يف عينة الدراسة"(: "حتليل مستوى تطبي35جدول رقم )

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القرار الرتتيب

1 
أستخدم احلاسوب األيل يف إجراء املعامالت اليومية اليت أقوم 

 هبا
 مرتفع 2 0,128 5,088

2 
استطيع االتصال ابلوحدات املختلفة يف املؤسسة من خالل 

 لداخليةشبكة احلاسوب ا
 مرتفع 8 2,224 1,455

3 
املؤسسة مجيع متطلبات االتصال اخلارجي من خالل توفر يل 

 شبكة االنرتنت
 متوسط 10 2,211 1,121

 مرتفع 1 0,114 5,015 لدى مؤسسيت موقع إلكرتونية على شبكة األنرتنت 2

5 
تعتمد مؤسسيت على نظام البصمة اإللكرتونية يف الدخول 

 وام(واخلروج )سجل الد
 مرتفع 4 2,050 1,105

 متوسط 25 2,078 1,112 مجيع احلركات اليت أقوم مبعاجلتها أترشف إلكرتونيا 6
 مرتفع 7 0,187 1,241 يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر يف وضع خطط العمل 7

2 
استخدام وسائل االتصال وخاصة الربيد اإللكرتوين بني 

 العمالء والعاملني فيما بينهم
 مرتفع 1 0,118 1,422

9 
أشعر أن استخدام التكنولوجيا يف عملية يساهم يف تقليل 

 النفقات املالية
 مرتفع 1 0,152 1,112

11 
تعتمد املؤسسة على تقدمي خدمات إلكرتونية للزابئن 

 والعمالء
 مرتفع 20 2,201 1,528

11 
قع ض اعمايل خارج أوقات العمل عرب مو أستطيع إجناز بع

 املؤسسة اإللكرتوين
 متوسط 12 2,245 1,788

 متوسط 12 2,084 1,212 وجود التخطيط االسرتاتيجي للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية 12
 متوسط 24 2,011 1,115 لعليا للتحول حنو أتتمة األعمالأشعر بدعم وتشجيع اإلدارة ا 13
 مرتفع 5 0,884 1,122 أرغب يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسيت 12

15 
لكرتونية والعمل على تقوم املؤسسة بصيانة األجهزة اإل

 حتديلها
 مرتفع 2 0,885 1,741

 متوسط 21 2,208 1,150تشركين املؤسسة يف برامج تدريبية لتعزيز قدريت على استخدام  16
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 احلاسوب انآيل

17 
معنوية جراء استخدامي ملفهوم اإلدارة -أتلقى حوافز مادية

 اإللكرتونية
 متوسط 14 2,221 1,110

12 
تغيري وتوصيف الوظائف يف املؤسسة مبا يتناسب مع 

 متطلبات اإلدارة اإللكرتونية
 متوسط 11 2,004 1,222

19 
ختصص مؤسسيت ميزانية كافية لتوفري عناصر اإلدارة 

 اإللكرتونية
 مرتفع 22 0,142 1,550

21 
توفر يل املؤسسة كتيبات خاصة بتعليمات العمل وفق منط 

 م اإلدارة اإللكرتونيةاستخدا
 متوسط 15 0,110 1,088

21 
تعتمد املؤسسة على نظام التوثيق اإللكرتونية لكافة 

 اإلجراءات اإلدارية املتخذة ابملؤسسة
 متوسط 22 2,072 1,122

22 
تشركين إدارة املؤسسة يف صنع القرار من خالل الشبكة 

 الداخلية
 متوسط 11 2,054 1,225

23 
كوادر املؤهلة واملتخصصة يف جمال اإلعالم توفر املؤسسة ال

 انآيل
 مرتفع 21 2,051 1,508

22 
االستعانة خبرباء من خارج املؤسسة فيما خيص تطبيق اإلدارة 

 اإللكرتونية
 متوسط 28 0,172 1,141

 متوسط 27 2,082 1,128 يوجد ابملؤسسة نظام رقابة إلكرتونية لكافة العمليات اإلدارية 25

26 
ؤسسة على التنظيم اإللكرتوين بدال من التنظيم تعتمد امل
 التقليدي

 متوسط 21 2,018 1,158

 مرتفع 11596 31231 اجملموع
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

 1.512 :مبتوسط عام بلغ مرتفعاإلدارة اإللكرتونية أن هناك مستوى تطبيق يوضح اجلدول املتعلق ببياانت مستوى   

أما ابلنسبة لعبارات هذا  ، حبيث مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي يف جل العبارات.5.029واحنراف معياري: 
 املتغري فكانت نتائجها كمايلي:

: "استخدام احلاسوب انآيل يف إجراء املعامالت اليومية اليت أقوم هبا"، أن هناك متوسط 5أظهرت نتائج العبارة رقم  -
، أي هناك مستوى مرتفع. حيث احتلت هذه العبارة املرتبة األوىل 54250معياري:  واحنراف، 44500حسايب بقيمة: 
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من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل أن املؤسسات حمل الدراسة ال تستغين عن احلاسوب انآيل يف إجناز 
 األعمال ككل من حماسبة، تسيري...اخل.

 44594: "لدى مؤسسيت موقع إلكرتوين على شبكة األنرتنت"، مبتوسط حسايب: 4أظهرت نتائج العبارة رقم  -

، حيث كان املستوى مرتفع. نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة اللانية من حيث األمهية 54220معياري:  واحنراف
املوقع  واملعلومات يفلدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة تسعى لنشر كافة األخبار 

اإللكرتوين، كذلك اإلحصائيات اخلاصة بتطور نشاط مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، 
 جباية(.

: "أشعر أن استخدام التكنولوجيا يف العملية اإلدارية يساهم يف تقليل النفقات املالية" مبستوى 1جاءت العبارة رقم  -
. كما احتلت هذه العبارة املرتبة اللاللة 0,152معياري:  واحنراف، 1,112قيمة املتوسط احلسايب: مرتفع، حيث بلغت 

من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على الربامج اخلاصة 
 يدية.إبعداد امليزانيات والنفقات املالية بدال من األساليب والربامج التقل

: "أرغب يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسيت" املرتبة الرابعة من حيث األمهية 25احتلت نتائج العبارة رقم  -
واحنراف معياري:  1,122لدى أفراد عينة الدراسة ابملؤسسات حمل الدراسة. حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة: 

ملؤسسات املبحوثة يف تغيري األساليب والطرق التقليدية واالنتقال ، مما يدل على أن هناك رغبة من قبل عمال ا0,884
 إىل التوجه احلديث القائم على اإلدارة اإللكرتونية.

: "تعتمد مؤسسيت على نظام البصمة اإللكرتونية يف الدخول واخلروج )سجل الدوام(" 0ثمللت نتائج العبارة رقم  -
ة من احتلت هذه العبارة املرتبة اخلامس. حيث 54545راف معياري: واحن 24254مبتوسط حسايب مرتفع، بلغت قيمته: 

أن املؤسسات املبحوثة ختلت عن نظام اإلمضاء الورقي من طرف العمل  اسة، مما دل علىاألمهية لدة أفراد عينة الدر 
 عند الدخول واخلروج مت استبداله بنظام البصمة اإللكرتونية.

ؤسسة بصيانة األجهزة اإللكرتونية والعمل على حتديلها" املرتبة السادسة من حيث : "تقوم امل50احتلت العبارة رقم  -
مبستوى مرتفع، واحنراف  24009األمهية لدى أفراد عينة الدراسة ابملؤسسات املبحوثة. ثمللت نتائج املتوسط احلسايب: 

هبدف تطوير انآليات وتوفري  . مما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على حتديث الربامج54004: معياري
 محاية قصوى.
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 24909: "يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر يف وضع خطط العمل" يف متوسط حسايب: 0ثمللت نتائج العبارة رقم  -
. كما احتلت هذه العبارة املرتبة السابعة من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل 54200واحنراف معياري: 

 سسات حمل الدراسة تستخدم برامج خاصة إلعداد اخلطط وإثمام األعمال اإلدارية، وتطوير األساليب.على أن املؤ 
: "أستطيع االتصال ابلوحدات املختلفة يف املؤسسة من خالل شبكة احلاسوب الداخلية"، 9تشري نتائج العبارة رقم  -

. احتلت هذه العبارة املرتبة اللامنة من وجهة 54590واحنراف معياري:  24044إىل وجود متوسط حسايب مرتفع بقيمة: 
نظر أفراد عينة الدراسة. مما يدل أن املؤسسات املبحوثة تعمد على السرعة يف إيصال املعلومات من خالل االعتماد 

 ، وحرصها على تطوير وتنويع شبكاهتا.Intranetعلى الشبكات الداخلية 
االتصال وخاصة الربيد اإللكرتوين بني العمالء والعاملني فيما بينهم" : "استخدام وسائل 0تشري نتائج العبارة رقم  -

. حيث احتلت هذه العبارة املرتبة التاسعة من 54220واحنراف معياري:  24059لوجود متوسط حسايب مرتفع بقيمة: 
لكرتوين حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على ربط املؤسسات ابلعمالء وفق خادم الربيد اإل

Microsoft Outlook.وتسهيل إثمام املعامالت اإلدارية واألخذ آبراء العمالء ، 
: "تعتمد املؤسسة على تقدمي خدمات إلكرتونية للزابئن والعمالء"، ملتوسط حسايب 55تشري نتائج العبارة رقم  -

املرتبة العاشرة من حيث األمهية . كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت 54552واحنراف معياري:  24490مرتفع بقيمة: 
لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تعتمد على تنويع اخلدمات املقدمة من طرفها )خدمات 

 تقليدية وخدمات إلكرتونية( وفق التطور التكنولوجي.
اإللكرتونية" املرتبة احلادية عشر من  : "ختصص مؤسسيت ميزانية كافية لتوفري عناصر اإلدارة52احتلت العبارة رقم  -

أي مستوى مرتفع، واحنراف معياري:  24445حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 
 تويل أمهية كبرية يف توفري املتطلبات املالية اخلاصة ابإلدارة اإللكرتونية. يدل على أن املؤسسات املبحوثة. مما 54209

: "توفر املؤسسة الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف جمال اإلعالم انآيل" لوجود متوسط 92 نتائج العبارة رقم تشري -
. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة اللانية عشر من 54549مرتفع واحنراف معياري:  24450حسايب بقيمة: 

سسات حمل الدراسة تعمل على توظيف متخصصني حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على أن املؤ 
 وأصحاب الكفاءات يف جمال اإلعالم انآيل، كون هذا األخري مدعم لتطبيق عناصر ومتطلبات اإلدارة اإللكرتونية.

: "تشركين املؤسسة يف برامج تدريبية لتعزيز قدريت على استخدام احلاسوب انآيل" املرتبة اللاللة 59احتلت العبارة رقم  -
أي وجود مستوى  24245شر من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب: ع
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تعمل على تنظيم دورات تدريبية لعماهلا فيما  يدل على أن املؤسسات املبحوثة. مما 54550متوسط، واحنراف معياري: 
 خيصص جمال اإلعالم انآيل لكن بدرجة متوسطة.

: "أشعر بدعم وتشجيع اإلدارة العليا للتحول حنو أثمتة األعمال" املرتبة اخلامسة عشر من 52رقم احتلت العبارة  -
أي مستوى متوسط، واحنراف  24294حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة: 

ثمتة املكاتب إلجناز األعمال لكن تسعى إىل دعم استخدام أ يدل على أن املؤسسات املبحوثة. مما 54592معياري: 
 بدرجة متوسطة.

: "تعتمد املؤسسة على نظام التوثيق اإللكرتونية لكافة اإلجراءات اإلدارية املتخذة 95تشري نتائج العبارة رقم  -
الحظ ي. 54505واحنراف معياري:  24259ابملؤسسة" إىل وجود مستوى متوسط، أي بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

العبارة احتلت املرتبة السادسة عشر من حيث األمهية والرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن هذه  أن
 عملية التوثيق التقليدي استبدلت بعملية التوثيق اإللكرتوين يف املؤسسات املبحوثة بدرجة متوسطة.

العمليات اإلدارية" وجود مستوى متوسط، : "يوجد ابملؤسسة نظام رقابة إلكرتونية لكافة 90تشري نتائج العبارة  -
. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة السابعة عشر من 54505معياري:  وابحنراف 24990مبتوسط حسايب: 

حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن نظام الرقابة املعتمد غري تقليدي يف املؤسسات املبحوثة 
 وبدرجة متوسطة.

خبرباء من خارج املؤسسة فيما خيص تطبيق اإلدارة اإللكرتونية" املرتبة اخلامسة  االستعانة: "94احتلت العبارة رقم  -
واحنراف معياري:  24909عشر من حيث األمهية والرتتيب لدى أفراد عينة الدراسة. كما بلغ املتوسط احلسايب قيمة: 

ملؤسسات املبحوثة تستعني خبرباء لدعم وتطبيق عناصر . أي وجود مستوى متوسط، مما يدل على أن ا54205
 ومتطلبات اإلدارة اإللكرتونية.

: "تعتمد املؤسسة على التنظيم اإللكرتوين بدال من التنظيم التقليدي" إىل وجود مستوى 99تشري نتائج العبارة رقم  -
احتلت هذه العبارة املرتبة  . حيث54520واحنراف معياري:  24940متوسط، أي بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

السابعة عشر من حيث األمهية والرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تعتمد على 
وظيفة التنظيم اإللكرتوين بدال من التنظيم التقليدي، كوهنا وظيفة من الوظائف التشغيلية لإلدارة اإللكرتونية وبدرجة 

 متوسطة.
: "توفر يل املؤسسة مجيع متطلبات االتصال اخلارجي من خالل شبكة األنرتنت" املرتبة 2العبارة رقم  احتلت -

، أي وجود مستوى متوسط. مما بدل على أن املؤسسات 54522واحنراف معياري:  24959العشرين، مبتوسط حسايب: 
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بات التقنية اخلاصة بتطبيق اإلدارة ، وهي من املتطلInternetاملبحوثة أهنا تستخدم شبكة من شبكات االتصال 
 اإللكرتونية وبدرجة متوسطة.

من  الواحد والعشرين" املرتبة وجود التخطيط االسرتاتيجي للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية: "59احتلت العبارة رقم  -
، واحنراف أي مستوى متوسط 24529حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة: 

مما يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة على هذه العبارة بدرجة متوسطة فيما خيص تطبيق التخطيط . 54500معياري: 
 االسرتاتيجي كأسلوب للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية.

إىل وجود مستوى " تشركين إدارة املؤسسة يف صنع القرار من خالل الشبكة الداخلية: "99تشري نتائج العبارة رقم  -
. يالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة 54540واحنراف معياري:  24594متوسط، أي بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

املؤسسات املبحوثة أتخذ آبراء من حيث األمهية والرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن  اللانية والعشرين
 حول استخدام الشبكة الداخلية يف إطار تشجيع التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية.العمال فيما خيص اختاذ القرارات 

: "تغيري وتوصيف الوظائف يف املؤسسة مبا يتناسب مع متطلبات اإلدارة اإللكرتونية" 50تشري نتائج العبارة رقم  -
ا نالحظ أن هذه ، أي وجود مستوى متوسط. كم54550واحنراف معياري:  24559لوجود متوسط حسايب بقيمة: 

ة والعشرين من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة لالعبارة احتلت اللال
 تعمل على تغيري وظائفها اإلدارية والتشغيلية التقليدية إىل الوظائف اإلدارية التشغيلية اإللكرتونية.

" سة كتيبات خاصة بتعليمات العمل وفق منط استخدام اإلدارة اإللكرتونيةتوفر يل املؤس: "94احتلت العبارة رقم  -
أي  24500من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب:  الراعبة والعشريناملرتبة 

ر ثقافة تطبيق نشتعمل على  ات املبحوثة. مما يدل على أن املؤسس54225وجود مستوى متوسط، واحنراف معياري: 
 وبدرجة متوسطة. كتيباتاإلدارة اإللكرتونية وفق  

" املرتبة اخلامسة معنوية جراء استخدامي ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية-أتلقى حوافز مادية: "50احتلت العبارة رقم  -
ستوى متوسط، أي م 94295من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة:  والعشرين

يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على أسلوب الدعم والتشجيع املايل . مما 54592واحنراف معياري: 
 والتشجيع املعنوي هبدف دعم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومواكبة التطورات والتغيريات، وبدرجة متوسطة.

يل خارج أوقات العمل عرب موقع املؤسسة اإللكرتوين" لوجود : "أستطيع اجناز بعض أعما55تشري نتائج العبارة رقم  -
، أي وجود مستوى متوسط. كما نالحظ أن هذه العبارة 54504واحنراف معياري:  94000متوسط حسايب بقيمة: 
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احتلت أخر مرتبة السادسة والعشرين من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على أن املؤسسات حمل 
 ولكن بدرجة متوسطة. Webتعمل على دعم العمل وفق  الدراسة

 لدراسةعينة االمطلب الثالث: تحليل مستوى األداء التنظيمي المحقق ل
ابستخدامنا نفس املقاييس املعتمدة يف قياس مستوى اإلدارة اإللكرتونية، نقيس أيضا مستوى األداء التنظيمي    

وثني. نتعرض يف هذا املطلب إىل دراسة وقياس كل بعد من أبعاد األداء ابملؤسسات املبحوثة انطالقا من إجاابت املبح
 (20)أنظر امللحق رقم  التنظيمي )الرحبية، احلصة السوقية، الرضا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، اإلبداع والتجديد(.

 لدراسةعينة االفرع األول: تحليل مستوى الربحية ل
ايب واالحنراف ملعياري ملستوى بعد الرحبية ابملؤسسات املبحوثة )مؤسسات نستعرض يف هذا اجلدول املتوسط احلس   

تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية عنابة، جباية، سكيكدة(. مع إبراز القرار لكل عبارة من عبارات هذا البعد إذا كانت 
 قوي، متوسط، ضعيف...اخل. والنتائج كمايلي:

 عينة الدراسة"ل الرحبيةتوى (: ""حتليل مس36جدول رقم )

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القرار الرتتيب

1 
تستخدم املؤسسة آليات وعمليات لزايدة التدفقات املالية 

 هلا
 مرتفع 2 0,727 1,842

2 
تتناسب حجم األرابح احملققة مع توقعات مسريي 

 املؤسسات
 مرتفع 1 0,785 1,255

3 
على مقارنة مع مستوى رحبية رحبية املؤسسة هي األ

 املؤسسات األخرى يف نفس اجملال
 متوسط 4 2,022 1,118

 مرتفع 1 0,875 1,785 هتتم املؤسسة جبودة اخلدمات املقدمة لزايدة رحبيتها 2
 مرتفع 5 0,111 1,410 يوجد منو متوازن ملزيج اإليرادات من النشاطات التشغيلية  5

 مرتفع 11695 31626 اجملموع
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات ملصدر: ا

الرحبية احملقق يف مؤسسات تسيري املوانئ  لبعدأن هناك مستوى مرتفع  الرحبيةيوضح اجلدول املتعلق ببياانت مستوى    
واحنراف  1,212الدراسة )عنابة، سكيكدة، حباية(. حيث بلغ قيمة املتوسط احلسايب العام:  البحرية اجلزائرية حمل
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وكانت نتائج عبارات هذا البعد  ، حبيث مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي يف جل العبارات. 0,214معياري: 
 كمايلي:

: "تستخدم املؤسسة آليات وعمليات لزايدة التدفقات املالية" إىل وجود مستوى مرتفع، 5تشري نتائج العبارة رقم  -
. يالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة األوىل من 54090حنراف معياري: وا 24009أي بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

حيث األمهية والرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تعمل على دعم التدفقات املالية 
 وزايدهتا وفق أساليب وآليات خاصة.

" لوجود متوسط حسايب بقيمة: خلدمات املقدمة لزايدة رحبيتهاهتتم املؤسسة جبودة ا: "4تشري نتائج العبارة رقم  -
من  اللانيةاملرتبة . كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت مرتفع، أي وجود مستوى 54004واحنراف معياري:  24004

اصة حترتم معايري تطبيق اجلودة اخلالدراسة حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على أن املؤسسات حمل 
 جبودة اخلدمات ملا تتوافق مع متطلبات الزابئن هبدف زايدة أرابحها.

من حيث األمهية  اللاللة" املرتبة تناسب حجم األرابح احملققة مع توقعات مسريي املؤسسة: "2احتلت العبارة رقم  -
واحنراف معياري:  ،مرتفعأي وجود مستوى  24944لدى أفراد عينة الدراسة. حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

هدفها الربح، وتعمل على حتقيقه من خالل الطرق املستخدمة . مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة 54559
 واملخططات اإلدارية املتبعة.

: "يوجد منو متوازن ملزيج اإليرادات من النشاطات التشغيلية" إىل وجود مستوى مرتفع، 4تشري نتائج العبارة رقم  -
من  الرابعة. يالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة 54292واحنراف معياري:  24095ة املتوسط احلسايب: أي بلغت قيم

تعمل على تصريف ايراداهتا وفق  حيث األمهية والرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة
 .بدرجة مرتفعةالنشاطات التشغيلية وهو ما وافق عليه أفراد عينة الدراسة 

" رحبية املؤسسة هي األعلى مقارنة مع مستوى رحبية املؤسسات األخرى يف نفس اجملال: "2تشري نتائج العبارة رقم  -
، أي وجود مستوى متوسط. كما نالحظ أن هذه 54559واحنراف معياري:  24290لوجود متوسط حسايب بقيمة: 

لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة  من حيث األمهية املرتبة اخلامسةالعبارة احتلت 
 .تعمل على حتقيق امليزة التنافسية يف السوق الذي تنشط فيه وذلك من خالل تعظيم األرابح

 لدراسةعينة االفرع الثاني: تحليل مستوى الحصة السوقية ل
واالحنرافات املعيارية( ونفس املتوسطات الفرضية ملعرفة يتم استخدام مقاييس النزعة املركزية )املتوسطات احلسابية    

 مستوى بعد احلصة السوقية يف املؤسسات املبحوثة. كانت النتائج كما مسجلة يف اجلدول:
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 عينة الدراسة"ل احلصة السوقية(: ""حتليل مستوى 37جدول رقم )

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القرار الرتتيب

 مرتفع 1 0,121 1,825 حترص املؤسسة على ارضاء زابئنها 6
 مرتفع 2 0,818 1,180 تسعى املؤسسة على تعزيز حصتها السوقية 7

2 
يشعر الزابئن ابلرضا حلصوهلم على خدمات ذات نوعية 

 مالئمة وسعر مالئم
 مرتفع 1 0,770 1,771

9 
ثمتلك املؤسسة حصة سوقية أكرب مقارنة حبصة املؤسسة يف 

 نفس اجملال
 مرتفع 2 0,111 1,410

11 
تستجيب املؤسسة لشكاوي العمالء ويتم معاجلة اخللل يف 

 وقت قصري
 مرتفع 4 0,151 1,214

11 
يتناسب الوقت املبذول لتلبية طلبيات العمالء والزابئن مع 

 الوقت املتاح هلم
 مرتفع 5 0,821 1,218

 مرتفع 11633 31736 اجملموع
 .SPSSالطالبة ابالعتماد على خمرجات من إعداد املصدر: 

، 1,712عام بلغ  حسايب أن هناك مستوى مرتفع مبتوسط صة السوقيةاحليوضح اجلدول املتعلق ببياانت مستوى    
إال أن املتوسط العام مل  .0,211وابحنراف معياري قدره حبيث مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي يف جل العبارات. 

احملقق يف  صة السوقيةملستوى احل . وعليه فإن بياانت اجلدول تدل على مستوى مرتفعوالتشتت يفةيتأثر ابلقيم الضع
 أما نتائج العبارات كانت كمايلي: اية(.نابة، سكيكدة، جبمؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية حمل الدراسة )ع

مرتفع، أي بلغت قيمة وقية" إىل وجود مستوى حصتها الس : "تسعى املؤسسة على تعزيز0تشري نتائج العبارة رقم  -
. حيث احتلت هذه العبارة املرتبة األوىل من حيث األمهية 54020واحنراف معياري:  24205املتوسط احلسايب: 

والرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تعتمد على توسيع أسواقها وحدود نشاطها، 
 ة جديدة من العمالء وابلتايل تدعيم حصة السوقية.واستهداف شرحي

: "حترص املؤسسة على ارضاء زابئنها" املرتبة اللانية من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، 9احتلت العبارة رقم  -
، أي وجود مستوى مرتفع. مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة 54292واحنراف معياري:  24094مبتوسط حسايب: 

 ضع رضا الزبون يف املرتبة األوىل كونه هو اهلدف األساسي من حتقيق األرابح، وزايدة نشاطاهتا.ت
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: "يشعر الزابئن ابلرضا حلصوهلم على خدمات ذات نوعية مالئمة وسعر مالئم" املرتبة اللاللة 0احتلت العبارة رقم  -
أي مستوى مرتفع، واحنراف  24009يب قيمة: من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسا

. مما يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة على هذه العبارة بدرجة مرتفعة فيما خيص االهتمام برضا 54005معياري: 
 الزبون من حيث السعر ونوعية اخلدمة )أي جيب أن تكون وفق املعايري املطلوبة من طرف الزابئن(.

: "يتناسب الوقت املبذول لتلبية طلبات العمالء والزابئن مع الوقت املتاح هلم"، ملتوسط 55م تشري نتائج العبارة رق -
. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة الرابعة من حيث 54059واحنراف معياري:  24990حسايب مرتفع بقيمة: 

تمد وضع جدول توقيت زمين من أجل تقدمي األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تع
 اخلدمة يف وقتها احملدد.

: "تستجيب املؤسسة لشكاوي العمالء ويتم معاجلة اخللل يف وقت قصري" لوجود 20تشري نتائج العبارة رقم  -
 . حيث احتلت هذه العبارة املرتبة اخلامسة من حيث54242واحنراف معياري:  1,214متوسط حسايب مرتفع بقيمة: 

األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة أتخذ بعني االعتبار الشكاوي املقدمة 
 وتصحيح االحنرافات واألخطاء من خالهلا.

من  السادسة" املرتبة ثمتلك املؤسسة حصة سوقية أكرب مقارنة حبصة املؤسسة يف نفس اجملال: "2احتلت العبارة رقم  -
أي مستوى مرتفع، واحنراف معياري:  24095مهية لدى أفراد عينة الدراسة. بلغت قيمة املتوسط احلسايب: حيث األ

موافقة مرتفعة ألفراد عينة الدراسة ابملؤسسات املبحوثة هلذه العبارة كون نوع النشاط اخلاصة . مما يدل على 54229
 يساعد على امتالك أكرب حصة سوقية. 

 لدراسةعينة ال  ستوى الرضا الوظيفيالفرع الثالث: تحليل م
استكماال لتحليل بياانت االستبيان، قمنا بقياس مستوى بعد الرضا الوظيفي ابملؤسسات املبحوثة )عنابة، جباية،    

سكيكدة(، وذلك ابالعتماد على مقاييس النزعة املركزية )االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب(. وميلل اجلدول املوايل 
 مستوى هذا البعد:بياانت 
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 يف عينة الدراسة" الرضا الوظيفي(: ""حتليل مستوى 32جدول رقم )

 العبارة الرقم
املتوسط 

 ايبساحل
االحنراف 
 املعياري

 القرار الرتتيب

 مرتفع 1 0,828 5,012 أعترب وظيفيت يف املؤسسة شيئا مهم يل 12
 مرتفع 2 0,117 5,208 ال أتغيب عن عملي إال للضرورة القصوى  13
 مرتفع 1 0,112 1,822 لدي إحساس ابألمان جتاه عملي 12
 مرتفع 5 0,111 1,211 تتوفر يف مؤسسيت درجة من التفاهم بيين وبني املرؤوسني 15

16 
أشعر أبن الراتب الذي يعود على من عملي يرضى 

 طموحايت
1,511 2,042 2 

 مرتفع

17 
ختضع ملعايري  أشعر أبن الطريقة اليت ثمنح هبا الرتقيات

 واضحة
1,212 2,211 7 

 متوسط

 مرتفع 4 2,017 1,455 أشعر بدرجة معقولة عن الرضا عن وظيفيت يف املؤسسة 12
 مرتفع 11622 31697 اجملموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

واحنراف  1,217مبتوسط عام بلغ  مرتفع أن هناك مستوى الرضا الوظيفييوضح اجلدول املتعلق ببياانت مستوى    
، حبيث مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي يف جل العبارات. إال أن املتوسط العام مل يتأثر ابلقيم 0,281معياري 
ملستوى الرضا الوظيفي احملقق يف مؤسسات  . وعليه فإن بياانت اجلدول تدل على مستوى مرتفعوالتشتت الضعيفة

 وثمللت نتائج العبارات يف: حرية اجلزائرية حمل الدراسة )عنابة، سكيكدة، حباية(.تسيري املوانئ الب
: "ال أتغيب عن عملي إال للضرورة القصوى" إىل وجود مستوى مرتفع، أي بلغت قيمة 52تشري نتائج العبارة رقم  -

تبة األوىل من حيث األمهية . يالحظ أن هذه العبارة احتلت املر 54290واحنراف معياري:  44550املتوسط احلسايب: 
 .ملتزمون يف أوقات عملهموالرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن عمال املؤسسات املبحوثة 

 44529" لوجود متوسط حسايب بقيمة: أعترب وظيفيت يف املؤسسة شيئا مهم يل: "59تشري نتائج العبارة رقم  -
من حيث املرتبة اللانية . كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت مرتفع، أي وجود مستوى 54090واحنراف معياري: 

 يشعرون ابلرضا جتاه وظائفهم.املؤسسات عمال األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. مما يدل على أن 
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ة. من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراس اللاللة" املرتبة لدي إحساس ابألمان جتاه عملي: "54احتلت العبارة رقم  -
 . مما يدل على أن54295، واحنراف معياري: مرتفعأي وجود مستوى  24059حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

 توفر لعماهلا األمان وكل متطلباهتم.املؤسسات املبحوثة 
مهية : "تتوفر يف مؤسسيت درجة من التفاهم بيين وبني املرؤوسني" املرتبة الرابعة من حيث األ24احتلت العبارة رقم  -

أي وجود مستوى مرتفع، واحنراف معياري:  24929لدى أفراد عينة الدراسة. حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 
. مما يدل على أن هناك عالقات غري رمسية ابملؤسسات املبحوثة بني العمال واملرؤوسني مما خيلق جو من 54292

 التفاهم واالحرتام.
ة معقولة من الرضا عن وظيفيت يف املؤسسة" املرتبة اخلامسة من حيث األمهية : "أشعر بدرج50احتلت العبارة رقم  -

أي وجود مستوى مرتفع، واحنراف معياري:  24044لدى أفراد عينة الدراسة. حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 
 عة من الرضا.. مما يدل على أن عمال  املؤسسات املبحوثة ال يتعرضون لضغوطات عمل ويشعرون بدرجة مرتف54520

: "أشعر أبن الراتب الذي يعود علي من عملي يرضى طموحايت" املرتبة السادسة من حيث 22احتلت العبارة رقم  -
أي وجود مستوى مرتفع، واحنراف  24429األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

ثة تعمل على توفري األمان املايل للعمال من خالل الرواتب . مما يدل على أن املؤسسات املبحو 54505معياري: 
 املقدمة وفق األعمال املنجزة.

من حيث  السابعة: "أشعر أبن الطريقة اليت ثمنح هبا الرتقيات ختضع ملعايري واضحة" املرتبة 50احتلت العبارة رقم  -
أي وجود مستوى مرتفع، واحنراف  1,212األمهية لدى أفراد عينة الدراسة. حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب: 

 تعتمد على العدالة فيما خيصص نظام الرتقيات للعمال.. مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة 54529معياري: 

 للدراسةالفرع الرابع: تحليل مستوى االلتزام التنظيمي  
ية، سكيكدة(، وذلك ابالعتماد على التنظيمي ابملؤسسات املبحوثة )عنابة، جبا االلتزامقمنا بقياس مستوى بعد    

 مقاييس النزعة املركزية )االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب(. وميلل اجلدول املوايل بياانت مستوى هذا البعد:
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 يف عينة الدراسة" االلتزام التنظيمي(: ""حتليل مستوى 39جدول رقم )

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القرار لرتتيبا

19 
مستعد )ة( لقبول أي عمل يسند يل لكي أستمر يف العمل 

 ابملؤسسة
 مرتفع 4 2,211 1,450

 مرتفع 1 0,100 1,715 أي تغيري ال يؤدي ابلضرورة إىل ترك عملي ابملؤسسة 21
 مرتفع 2 2,025 1,412 تتفق سياسة املؤسسة مع كل األمور املتعلقة ابملوظفني 21
 مرتفع 5 0,821 1,280  وعادايت تتفق مع اللقافة التنظيمية للمؤسسةأن ثقافيت 22
 مرتفع 2 0,114 1,122 مستعد )ة( لبذل كل اجلهد يف سبيل جناح املؤسسة 23
 مرتفع 1 0,811 1,850 أشعر ابلفخر أنين أعمل هبذه املؤسسة 22

 مرتفع 11673 31716 اجملموع
 .SPSSلى خمرجات من إعداد الطالبة ابالعتماد عاملصدر: 

، 1,702عام بلغ  حسايب مبتوسط أن هناك مستوى مرتفع االلتزام التنظيمييوضح اجلدول املتعلق ببياانت مستوى    
إال أن ، 0,271بلغ اإلحنراف املعياري قيمة:  حبيث مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي يف جل العبارات. كما

ملستوى االلتزام  . وعليه فإن بياانت اجلدول تدل على مستوى مرتفعوالتشتت املتوسط العام مل يتأثر ابلقيم الضعيفة
وبلغت نتائج  اية(.ة حمل الدراسة )عنابة، سكيكدة، جبالتنظيمي احملقق يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائري

 العبارات املكونة هلذا البعد القيم التالية:
اجلهد يف سبيل جناح املؤسسة" املرتبة األوىل من حيث األمهية لدى أفراد  : "مستعد لبدل كل92احتلت العبارة رقم  -

. مما يدل على 54290أي مستوى مرتفع، واحنراف معياري:  24259عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة: 
 أن عمال املؤسسات املبحوثة تبدل أقصى جهد لتحقيق األرابح.

أشعر ابلفخر أنين أعمل هبذه املؤسسة" إىل وجود مستوى مرتفع، أي بلغت قيمة : "15تشري نتائج العبارة رقم  -
. يالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة اللانية من حيث األمهية 54022واحنراف معياري:  24045املتوسط احلسايب: 

 لهم بدرجة مرتفعة.والرتتيب لدى افراد عينة الدراسة، مما يدل على أن عمال املؤسسات املبحوثة يفخرون بعم
: "أي تغيري ال يؤدي ابلضرورة إىل ترك عملي ابملؤسسة" وجود مستوى مرتفع، مبتوسط 95تشري نتائج العبارة  -

. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة اللاللة من حيث األمهية لدى 54255وابحنراف معياري:  24094حسايب: 
 ء وانتماء عمال املؤسسات املبحوثة ولو كانت هناك تغيريات.أفراد عينة الدراسة، مما يدل على وال
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: "أن ثقافيت وعادايت تتفق مع اللقافة التنظيمية للمؤسسة" املرتبة الرابعة من حيث األمهية 99احتلت العبارة رقم  -
أي وجود  .54092واحنراف معياري:  24905والرتتيب لدى أفراد عينة الدراسة. كما بلغ املتوسط احلسايب قيمة: 

مستوى مرتفع، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تشرتك يف نفس اللقافة والعادات مع عماهلا وهذا ما يؤدي إىل 
 عدم حدوث مشاكل.حسن التسيري و 

: "مستعد )ة( لقبول أي عمل يسند يل لكي أستمر يف العمل ابملؤسسة" وجود مستوى 52تشري نتائج العبارة  -
. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة اخلامسة من 54522وابحنراف معياري:  24045: مرتفع، مبتوسط حسايب

حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على حتمل عمال املؤسسات املبحوثة املسؤولية واجناز مجيع املهام 
 املوكلة هلم دون تدمر، ألن هدفهم هو جناح املؤسسة وحتقيق األرابح.

: "تتفق سياسة املؤسسة مع كل األمور املتعلقة ابملوظفني" وجود مستوى مرتفع، مبتوسط 95ري نتائج العبارة تش -
. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة السادسة من حيث األمهية 54594وابحنراف معياري:  24029حسايب: 

عمل على وضع سياسات خاصة بشؤون العمال لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة ت
 ومتطلباهتم. 

 للدراسة  الفرع الخامس: تحليل مستوى اإلبداع والتجديد
التنظيمي ابملؤسسات املبحوثة )عنابة، جباية، سكيكدة(، وذلك ابالعتماد على  االلتزاممت قياس مستوى بعد    

 سايب(. وميلل اجلدول املوايل بياانت مستوى هذا البعد:مقاييس النزعة املركزية )االحنراف املعياري واملتوسط احل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
271 

 يف عينة الدراسة" االبداع والتجديد(: ""حتليل مستوى 21جدول رقم )

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القرار الرتتيب

25 
تسعى اإلدارة إىل جتسيد املعارف اليت ميلكها املوظفني إىل 

 فذ على أرض الواقعبرامج تن
 مرتفع 1 2,018 1,408

26 
تعمل املؤسسة على استقطاب أصحاب الشهادات 

 األكادميية واملهنية العليا
 مرتفع 5 2,050 1,558

 مرتفع 1 2,017 1,450 تعمل املؤسسة على ابتكار طرق جديدة لزايدة خدماهتا 27
 متوسط 4 2,228 1,188 تسمح املؤسسة للموظفني إبظهار إبداعهم يف العمل 22

29 
تبحث املؤسسة عن أساليب جديدة ومبتكرة عن طريق 

 املشاركة يف امللتقيات والندوات اخلارجية
 مرتفع 2 2,020 1,280

 مرتفع 11292 31512 اجملموع
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

 1,421عام بلغ  حسايب مبتوسط أن هناك مستوى مرتفعيد اإلبداع والتجديوضح اجلدول املتعلق ببياانت مستوى    
، حبيث مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي يف جل العبارات. إال أن املتوسط العام مل يتأثر 0,811واحنراف معياري: 

 ملستوى اإلبداع والتجديد احملقق يف. وعليه فإن بياانت اجلدول تدل على مستوى مرتفع والتشتت ابلقيم الضعيفة
وكانت نتائج العبارات املكونة هلذا  اية(.ة حمل الدراسة )عنابة، سكيكدة، جبمؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائري

 البعد كمايلي:
: "تبحث املؤسسة عن أساليب جديدة ومبتكرة عن طريق املشاركة يف امللتقيات والندوات 92تشري نتائج العبارة  -

. كما نالحظ أن هذه العبارة 54559وابحنراف معياري:  24905توسط حسايب: اخلارجية" وجود مستوى مرتفع، مب
احتلت املرتبة األوىل من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تعمل البحث 

 عن األساليب والطرق اجلديدة عن طريق امللتقيات واملؤثمرات، ودعم اإلبداع والتجديد.
: "تعمل املؤسسة على ابتكار طرق جديدة لزايدة خدماهتا" وجود مستوى مرتفع، مبتوسط 90ري نتائج العبارة تش -

. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة اللانية من حيث األمهية لدى 54520وابحنراف معياري:  24045حسايب: 
ل تطوير خدماهتا عن طريق البحث عن أحدث الطرق أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تعم

 واألساليب احملققة لذلك.
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" تسعى اإلدارة إىل جتسيد املعارف اليت ميلكها املوظفني إىل برامج تنفذ على أرض الواقع: "90تشري نتائج العبارة  -
العبارة احتلت املرتبة . كما نالحظ أن هذه 54520وابحنراف معياري:  24050وجود مستوى مرتفع، مبتوسط حسايب: 

ختلق جو من اإلبداع الفكري من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة  لاللةال
 للعمال، والعمل على تنفيذها.

: "تعمل املؤسسة على استقطاب أصحاب الشهادات األكادميية واملهنية العليا" وجود 99تشري نتائج العبارة  -
. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة الرابعة 54545وابحنراف معياري:  24440ستوى مرتفع، مبتوسط حسايب: م

من حيث األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن املؤسسات املبحوثة تبحث عن الكفاءات وأصحاب 
 ل تقدمي خدمات مبواصفات حديلة ومبتكرة. الشهادات العليا القادرة على اإلبداع وتعزيز أرابحها من خال

: "تسمح املؤسسة للموظفني إبظهار إبداعهم يف العمل" وجود مستوى متوسط، مبتوسط 90تشري نتائج العبارة  -
. كما نالحظ أن هذه العبارة احتلت املرتبة اخلامسة من حيث األمهية 54550وابحنراف معياري:  24200حسايب: 

هناك موافقة مرتفعة من قبل عينة الدراسة ابملؤسسات املبحوثة فيما خيص سة، مما يدل على أن لدى أفراد عينة الدرا
 تشجيع اإلبداع من قبل العمال واألخذ به أثناء التنفيذ.

 الفرع السادس: تحليل مستوى األداء التنظيمي للدراسة
كلي من خالل االعتماد على مقاييس النزعة بعد قياس أبعاد األداء التنظيمي، مت قياس مستوى األداء التنظيمي ال   

 املركزية، تربزها النتائج التالية:
 لعينة الدراسة" احملقق (: "مستوى األداء التنظيمي21جدول رقم )

رقم 
 العبارات

 اسم احملور
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 القرار

 مرتفع 11596 31231 اإلدارة اإللكرتونية 1-26
 مرتفع 11529 31663 لتنظيمياألداء ا 1-31
 مرتفع 11511 31553 االستبيان ككل 1-55

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

 أعلىوهي  1,221مبتوسط عام بلغ  أن هناك مستوى مرتفع األداء التنظيمييوضح اجلدول املتعلق ببياانت مستوى    
وجود مستوى قياس ليكارت اخلماسي يف جل العبارات. كما تعكس من املتوسط الفرضي، حبيث مت استخدام م
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يف مؤسسات تسيري املوانئ  مستوى مرتفع 1,441، أما االستبيان ككل بلغ 1,512مرتفع ملتغري اإلدارة اإللكرتونية: 
 اية(.ة حمل الدراسة )عنابة، سكيكدة، جبالبحرية اجلزائري

 اختبار فرضيات الدراسة :رابعالالمطلب  
نقوم انآن ابختبار نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات اليت  ،عد حتليلنا لبياانت الدراسة ابستخدام خمتلف األدواتب   

كما نسعى لتوضيح صالحية النموذج املقرتح يف الدراسة، إضافة إىل اختبار الفروقات يف بداية.  المت طرحها يف 
 (22 )أنظر امللحق رقم للمتغريات الشخصية. اليت تعزىو إجاابت عينة الدراسة حول متغريات الدراسة 

 الفرع األول: اختبار الفرضية الفرعية األولى
هناك مستوى ضعيف لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض ميكن من اختبار الفرضية الفرعية األوىل املوسومة بـ:    

 أي: ،(مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية
: هناك مستوى ضعيف لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية H0الفرضية الصفرية  -

 اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(؛
: هناك مستوى مرتفع لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية H1الفرضية البديلة  -

 اية، سكيكدة(.اجلزائرية )عنابة، جب
 لذلك، واجلدول املوايل يربز النتائج املتوصل إليها:  Tمن خالل إبراز مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية مت اختبار    

 "مستوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات حمل الدراسة(: "22جدول رقم )

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
 0.000 10,110 0,412 1,512 اإلدارة اإللكترونية

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158 تقدر قيمة 200، وابلتايل العينة أكرب من ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

، وهو أكرب من 0,412واحنراف معياري يساوي:  1,512من خالل اجلدول يالحظ أن املتوسط احلسايب بلغ    
(. أي أن املستوى السائد لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية مرتفع ببعض مؤسسات تسيري 1املتوسط احلسايب الفرضي )

وهي أكرب  10,110احملسوبة تساوي  Tائج أن قيمة ما أفرزت النتكاملوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(.  
مما يعين أن أفراد عينة الدراسة ، (α≤0,04)أقل من مستوى الداللة  0,000من اجلدولية، كما أن مستوى الداللة 

ضية يؤكدون على إدراكهم ملدى أمهية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومتطلباهتا، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفر 



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
274 

البديلة: هناك مستوى مرتفع لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، 
 سكيكدة، جباية(

 الفرع الثاني: اختبار الفرضية الفرعية الثانية
ي احملقق يف بعض هناك مستوى ضعيف لألداء التنظيمميكن من اختبار الفرضية الفرعية اللانية املوسومة بـ:    

 أي: ،مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(
: هناك مستوى ضعيف لألداء التنظيمي احملقق يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية H0الفرضية الصفرية  -

 اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(؛
داء التنظيمي احملقق يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية : هناك مستوى مرتفع لألH1الفرضية البديلة  -

 )عنابة، جباية، سكيكدة(.
 لذلك، واجلدول املوايل يربز النتائج املتوصل إليها:  Tمن خالل إبراز مستوى األداء التنظيمي احملقق مت اختبار    

 "حمل الدراسةمستوى األداء التنظيمي احملقق يف املؤسسات (: "23جدول رقم )

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
 0,000 204,114 0,451 1,221 األداء التنظيمي

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158 تقدر قيمة 200، وابلتايل العينة أكرب من ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

، وهو أكرب من 0,451واحنراف معياري يساوي:  1,221من خالل اجلدول، يالحظ أن املتوسط احلسايب بلغ    
املوانئ (. أي أن املستوى السائد لألداء التنظيمي احملقق مرتفع ببعض مؤسسات تسيري 1املتوسط احلسايب الفرضي )

وهي أكرب من  204,114احملسوبة تساوي  Tالبحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(. كما أفرزت النتائج أن قيمة 
مما يعين أن أفراد عينة الدراسة هدفهم ، (α≤0,04)أقل من مستوى الداللة  0,000اجلدولية، كما أن مستوى الداللة 

، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية كافة املصاحل والدوائر اإلداريةالتسيري اجليد لحتسني األداء التنظيمي و 
يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة،  لألداء التنظيميالبديلة: هناك مستوى مرتفع 

 .جباية(
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 ثالثةاختبار الفرضية الفرعية ال: ثالثالفرع ال
ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  رضية الفرعية األوىل املوسومة بـ: ميكن من اختبار الف   

(1115≥α)  ،لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير الرحبية ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة
 أي: ،(سكيكدة، جباية

لإلدارة اإللكرتونية يف  (α≤1115)توى الداللة ذو داللة إحصائية عند مس: ال يوجد دور H0الفرضية الصفرية  -
 ؛)عنابة، جباية، سكيكدة( يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية الرحبيةتطوير 

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  (α≤1115): يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H1الفرضية البديلة  -
 يري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(.الرحبية يف بعض مؤسسات تس

من خالل إبراز العالقة بني املتغري املستقل )اإلدارة اإللكرتونية(، والبعد األول من املتغري التابع )األداء التنظيمي(    
 الرحبية. واجلدول املوايل يربز العالقة بني املتغريين: 

 بني اإلدارة اإللكرتونية والرحبية"(: "عالقة االرتباط 22جدول رقم )

 املتغري املستقل
 املتغري التابع  

 اإلدارة اإللكرتونية

 الرحبية
 **Pearson 11231عالقة اإلرتباط 

Sigma 0,000 

N 140 العينة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

ة بني املتغري املستقل والبعد األول من املتغري التابع، أهنا دالة نالحظ من نتائج اجلدول أعاله املعرب عن العالق   
، أي أن هناك ارتباط معنوي موجب، وابلتايل فإن **0,512 وموجبة بقيمة: ،(α≤0,04)إحصائيا عند مستوى الداللة  

 هناك ارتباط ومسامهة لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير الرحبية.
أيضا يتطلب حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  للةلاالختبار الفرضية الفرعية ال   

 الرحبية ابملؤسسات املبحوثة، كما هو موضح يف اجلدول املوايل:
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 "الرحبية(: "نتائج حتليل االحندار البسيط لالختبار دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير 25جدول رقم )

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   Beta المتغير
 0.000 7,418 0,512 الربحية

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158 تقدر قيمة 200، وابلتايل العينة أكرب من ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية على مستوى  7,418احملسوبة بلغت  Tأعاله جند أن قيمة  ،جلدولمن خالل ا   
ن كل تغري يف أتبني لنا  Beta، يف حني قيمة 0,04أقل من مستوى الداللة املعتمد  sig، كما أن (α≤0,04)الداللة 

. ومنه نرفض 0,512ري التابع األداء التنظيمي بـ: املتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل تغري بعد الرحبية للمتغ
لإلدارة  (α≤0,04)ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية العدمية اليت تنص على أنه

اإللكرتونية يف تطوير الرحبية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(، وقبول 
 البديلة. الفرضية

 رابعةالفرعية ال  اختبار الفرضية: رابعالفرع ال
ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املوسومة بـ:  رابعةميكن من اختبار الفرضية الفرعية ال   

(1115≥α) ابة، لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير احلصة السوقية ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عن
 أي: ،(سكيكدة، جباية

لإلدارة اإللكرتونية يف  (α≤0,04): ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H0الفرضية الصفرية  -
 تطوير احلصة السوقية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(؛

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  (α≤0,04)إحصائية عند مستوى الداللة : يوجد دور ذو داللة H1الفرضية البديلة  -
 احلصة السوقية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(.

التنظيمي( من خالل إبراز العالقة بني املتغري املستقل )اإلدارة اإللكرتونية(، والبعد اللاين من املتغري التابع )األداء    
 احلصة السوقية. واجلدول املوايل يربز العالقة بني املتغريين: 
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 (: "عالقة االرتباط بني اإلدارة اإللكرتونية واحلصة السوقية"26جدول رقم )

 املتغري املستقل
 املتغري التابع  

 اإلدارة اإللكرتونية

 احلصة السوقية
 **Pearson 11227عالقة اإلرتباط 

Sigma 0,000 

N 140 العينة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

نالحظ من نتائج اجلدول أعاله املعرب عن العالقة بني املتغري املستقل والبعد اللاين من املتغري التابع، أهنا دالة    
اط معنوي موجب، وابلتايل فإن ، أي أن هناك ارتب**0,517 وموجبة بقيمة: ،(α≤0,04)إحصائيا عند مستوى الداللة  

 هناك ارتباط ومسامهة لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير احلصة السوقية.
يتطلب حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  ،أيضا رابعةالختبار الفرضية الفرعية ال   

 دول املوايل:احلصة السوقية ابملؤسسات املبحوثة، كما هو موضح يف اجل
 "صة السوقيةاحل(: "نتائج حتليل االحندار البسيط لالختبار دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير 27جدول رقم )

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   Beta المتغير
 0.000 7,510 0,517 الحصة السوقية

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158 تقدر قيمة 200، وابلتايل العينة أكرب من ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية على مستوى  7,510احملسوبة بلغت  Tجند أن قيمة  ،من خالل اجلدول أعاله   
ن كل تغري يف أتبني لنا  Beta، يف حني قيمة 0,04من مستوى الداللة املعتمد  أقل sigكما أن   ،(α≤0,04)الداللة 

. ومنه 0,517املتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل تغري بعد احلصة السوقية للمتغري التابع األداء التنظيمي بـ: 
لإلدارة  (α≤0,04)د مستوى الداللة ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عن نرفض الفرضية العدمية اليت تنص على أنه

اإللكرتونية يف تطوير احلصة السوقية يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(، 
 وقبول الفرضية البديلة.

 



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
278 

 خامسةاختبار الفرضية الفرعية ال: خامسالفرع ال
ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة بـ: املوسوم امسةميكن من اختبار الفرضية الفرعية اخل   

(1115≥α) ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة،  رضا الوظيفيلإلدارة اإللكرتونية يف تطوير ال
 أي: ،(سكيكدة، جباية

إلدارة اإللكرتونية يف ل (α≤0,04): ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H0الفرضية الصفرية  -
 تطوير الرضا الوظيفي يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(؛

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  (α≤0,04): يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H1الفرضية البديلة  -
 ئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(.الرضا الوظيفي يف بعض مؤسسات تسيري املوان

من خالل إبراز العالقة بني املتغري املستقل )اإلدارة اإللكرتونية(، والبعد اللالث من املتغري التابع )األداء التنظيمي(    
 الرضا الوظيفي. واجلدول املوايل يربز العالقة بني املتغريين: 

 اإلدارة اإللكرتونية والرضا الوظيفي" (: "عالقة االرتباط بني22جدول رقم )

 املتغري املستقل
 املتغري التابع  

 اإلدارة اإللكرتونية

 الرضا الوظيفي
 **Pearson 11231عالقة اإلرتباط 

Sigma 0,000 

N 140 العينة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

عن العالقة بني املتغري املستقل والبعد اللالث من املتغري التابع، أهنا دالة نالحظ من نتائج اجلدول أعاله املعرب    
، أي أن هناك ارتباط معنوي موجب، وابلتايل فإن **0,521 وموجبة بقيمة: ،(α≤0,04)إحصائيا عند مستوى الداللة  

 .الرضا الوظيفيهناك ارتباط ومسامهة لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير 
يتطلب حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور اإلدارة اإللكرتونية يف  ،أيضا امسةضية الفرعية اخلالختبار الفر    

 ابملؤسسات املبحوثة، كما هو موضح يف اجلدول املوايل: رضا الوظيفيتطوير ال
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 "الوظيفي رضاال(: "نتائج حتليل االحندار البسيط لالختبار دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير 29جدول رقم )

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   Beta المتغير
 0.000 8,105 0,521 الرضا الوظيفي

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158 تقدر قيمة 200، وابلتايل العينة أكرب من ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSعتماد على خمرجات من إعداد الطالبة ابالاملصدر: 

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية على مستوى  8,105احملسوبة بلغت  Tجند أن قيمة  ،من خالل اجلدول أعاله   
ن كل تغري يف أتبني لنا  Beta، يف حني قيمة 0,04أقل من مستوى الداللة املعتمد  sig، كما أن (α≤0,04)الداللة 

. ومنه 0,521للمتغري التابع األداء التنظيمي بـ:  الرضا الوظيفينية يؤدي إىل تغري بعد املتغري املستقل اإلدارة اإللكرتو 
لإلدارة  (α≤0,04)ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نرفض الفرضية العدمية اليت تنص على أنه

اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(، يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية  الرضا الوظيفياإللكرتونية يف تطوير 
 وقبول الفرضية البديلة.

 سادسة: اختبار الفرضية الفرعية السادسالفرع ال
ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املوسومة بـ:  سادسةميكن من اختبار الفرضية الفرعية ال   

(1115≥α)  ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية  يميااللتزام التنظلإلدارة اإللكرتونية يف تطوير
 أي: ،()عنابة، سكيكدة، جباية

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  (α≤0,04): ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H0الفرضية الصفرية  -
 اية، سكيكدة(؛يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جب االلتزام التنظيمي

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  (α≤0,04): يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H1الفرضية البديلة  -
 يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(.االلتزام التنظيمي 

من املتغري التابع )األداء التنظيمي(  رابعدارة اإللكرتونية(، والبعد المن خالل إبراز العالقة بني املتغري املستقل )اإل   
 . واجلدول املوايل يربز العالقة بني املتغريين: االلتزام التنظيمي
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 "وااللتزام التنظيمي(: "عالقة االرتباط بني اإلدارة اإللكرتونية 51جدول رقم )

 املتغري املستقل
 املتغري التابع  

 كرتونيةاإلدارة اإلل

 االلتزام التنظيمي
 **Pearson 11323عالقة االرتباط 

Sigma 0,000 

N 140 العينة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

من املتغري التابع، أهنا دالة  رابعنالحظ من نتائج اجلدول أعاله املعرب عن العالقة بني املتغري املستقل والبعد ال   
، أي أن هناك ارتباط معنوي موجب، وابلتايل فإن **0,111 وموجبة بقيمة: ،(α≤0,04)ئيا عند مستوى الداللة  إحصا

 .االلتزام التنظيميهناك ارتباط ومسامهة لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير 
اإللكرتونية يف  أيضا يتطلب حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور اإلدارة سادسةالختبار الفرضية الفرعية ال   

 ابملؤسسات املبحوثة، كما هو موضح يف اجلدول املوايل: االلتزام التنظيميتطوير 
 "االلتزام التنظيمي(: "نتائج حتليل االحندار البسيط لالختبار دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير 51جدول رقم )

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   Beta المتغير
 0.000 4,122 0,111 يااللتزام التنظيم

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158 تقدر قيمة 200، وابلتايل العينة أكرب من ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية على مستوى  4,122سوبة بلغت احمل Tجند أن قيمة  ،من خالل اجلدول أعاله   
ن كل تغري يف أتبني لنا  Beta، يف حني قيمة 0,04أقل من مستوى الداللة املعتمد  sig، كما أن (α≤0,04)الداللة 

. ومنه 0,111ظيمي بـ: للمتغري التابع األداء التن االلتزام التنظيمياملتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل تغري بعد 
لإلدارة  (α≤0,04)ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نرفض الفرضية العدمية اليت تنص على أنه

يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(،  االلتزام التنظيمياإللكرتونية يف تطوير 
 وقبول الفرضية البديلة.
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 سابعة: اختبار الفرضية الفرعية السابعالفرع ال
ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املوسومة بـ:  سابعةميكن من اختبار الفرضية الفرعية ال   

(1115≥α) ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية  إلبداع والتجديدلإلدارة اإللكرتونية يف تطوير ا
 أي: ،(يكدة، جباية)عنابة، سك

لإلدارة اإللكرتونية يف  (α≤0,04): ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H0الفرضية الصفرية  -
 يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(؛ بداع والتجديدتطوير اإل

لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير  (α≤0,04) ئية عند مستوى الداللة: يوجد دور ذو داللة إحصاH1الفرضية البديلة  -
 يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(.بداع والتجديد اإل
تنظيمي( من خالل إبراز العالقة بني املتغري املستقل )اإلدارة اإللكرتونية(، والبعد األول من املتغري التابع )األداء ال   
 . واجلدول املوايل يربز العالقة بني املتغريين: بداع والتجديداإل

 "بداع والتجديد(: "عالقة االرتباط بني اإلدارة اإللكرتونية واإل52جدول رقم )

 املتغري املستقل
 املتغري التابع  

 اإلدارة اإللكرتونية

 اإلبداع والتجديد
 **Pearson 11215عالقة االرتباط 

Sigma 0,000 

N 140 العينة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

من املتغري التابع، أهنا دالة  امسنالحظ من نتائج اجلدول أعاله املعرب عن العالقة بني املتغري املستقل والبعد اخل   
ارتباط معنوي موجب، وابلتايل فإن ، أي أن هناك **0,504 وموجبة بقيمة: ،(α≤0,04)إحصائيا عند مستوى الداللة  

 .بداع والتجديدهناك ارتباط ومسامهة لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير اإل
يتطلب حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور اإلدارة اإللكرتونية يف  ،أيضا سابعةالختبار الفرضية الفرعية ال   

 وضح يف اجلدول املوايل:ابملؤسسات املبحوثة، كما هو م بداع والتجديدتطوير اإل
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 "بداع والتجديداإل(: "نتائج حتليل االحندار البسيط لالختبار دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير 53جدول رقم )

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   Beta المتغير
 0.000 2,182 0,504 اإلبداع والتجديد

T احلرية=، ودرجة 0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللةn-k =140-1=158 تقدر قيمة 200، وابلتايل العينة أكرب من ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

وهي أكرب من قيمتها اجلدولية على مستوى  2,182احملسوبة بلغت  Tجند أن قيمة  ،من خالل اجلدول أعاله   
ن كل تغري أتبني لنا  Betaيف حني قيمة  ،(α≤0,04)أقل من مستوى الداللة املعتمد  sig، كما أن (α≤0,04)الداللة 

. 0,512للمتغري التابع األداء التنظيمي بـ:  بداع والتجديديف املتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل تغري بعد اإل
لإلدارة  0.05جد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يو  ومنه نرفض الفرضية العدمية اليت تنص على أنه

يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، جباية، سكيكدة(،  بداع والتجديداإللكرتونية يف تطوير اإل
 وقبول الفرضية البديلة.

 ثامنةالالفرعية  : اختبار الفرضية  ثامنالفرع ال
 (α≤1115)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة على أن:  لامنةة التنص هذه الفرضية الفرعي   

إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري املوانئ 
ملستوى التعليمي، البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للمتغريات الشخصية )اجلنس، السن، ا

يتفرع عن هذه الفرضية الفرعية عدة فرضيات جزئية خاصة بكل متغري من متغريات  .املستوى الوظيفي، اخلربة(
 الشخصية وهي كانآيت:

تنص هذه الفرضية على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :ثامنةالفرضية اجلزئية األوىل للفرضية الفرعية ال -2
إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض  (α≤0,04)عند مستوى الداللة 

الختبار الفروق بني  Tمؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى للجنس. الختبار هذه الفرضية نستخدم اختبار 
 اجلدول املوايل يربز ذلك:االجاابت لكل من الذكر واألنلى. 
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للفروق بني إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى  T-test independent(: "نتائج اختبار 52ل رقم )جدو 
 "للجنس

 اجلنس احملور
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 درجة احلرية
 Tقيمة 

مستوى  
Sigmaالداللة 

 اإلدارة اإللكرتونية
 0,412 1,510 ذكر

158 -0,142 11291 
 0,411 1,557 أنلى

 الرحبية
 0,217 1,474 ذكر

158 -2,111 11921 
 0,288 1,700 أنلى

 احلصة السوقية
 0,211 1,712 ذكر

158 -0,554 11627 
 0,252 1,748 أنلى

 الرضا الوظيفي
 0,744 1,475 ذكر

158 -1,415 11111 
 0,420 1,872 أنلى

 التنظيمي االلتزام
 0,722 1,282 ذكر

158 -0,411 11211 
 0,202 1,711 أنلى

 إلبداع والتجديدا
 0,110 1,522 ذكر

158 -0,115 11111 
 0,715 1,480 أنلى

 ككل  االستبيان
 0,451 1,410 ذكر

158 -2,178 11121 
 0,524 1,201 أنلى

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158تقدر قيمة 200لعينة أكرب من ، وابلتايل ا ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

 أعاله، توصلنا للنتائج التالية: من خالل اجلدول   
 Tوأن قيمة ، (α ≤0,04)من  أكربوهو  0,810تشري نتائج حمور اإلدارة اإللكرتونية لوجود مستوى الداللة يساوي:  -

، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2,254اجلدولية  Tمن  أصغروهي  -0,142احملسوبة تساوي 
، للمتغري املستقل: "اإلدارة اإللكرتونية" يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية (α ≤0,04)عند مستوى الداللة 

 )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للجنس. 
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احملسوبة  T، وأن قيمة (α ≤0,04)من  أكربوهو  0,112شري نتائج حمور الرحبية لوجود مستوى الداللة يساوي: ت -
، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 2,254اجلدولية  Tمن  أصغروهي  -2,111تساوي 

مي(: الرحبية يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية ، للبعد األول للمتغري التابع )األداء التنظي(α ≤0,04)مستوى الداللة 
 اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للجنس.

 T، وأن قيمة (α ≤0,04)من  أكربوهو  0,257تشري نتائج حمور احلصة السوقية لوجود مستوى الداللة يساوي:  -
وجود فروق ذات داللة إحصائية  ، مما يدل على عدم2,254اجلدولية  Tمن أصغر وهي  -0,554احملسوبة تساوي 

، للبعد اللاين للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: احلصة السوقية يف مؤسسات تسيري (α ≤0,04)عند مستوى الداللة 
 املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للجنس.

 T، وأن قيمة (α ≤0,04)من  أقلوهو  0,000تشري نتائج حمور الرضا الوظيفي لوجود مستوى الداللة يساوي:  -
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 2,254اجلدولية  Tمن  أصغروهي  -1,415احملسوبة تساوي 
، للبعد اللالث للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرضا الوظيفي يف مؤسسات تسيري املوانئ (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 ائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للجنس.البحرية اجلز 
 T، وأن قيمة (α ≤0,04)من أكرب وهو  0,522تشري نتائج حمور االلتزام التنظيمي لوجود مستوى الداللة يساوي:  -

، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2,254اجلدولية  Tمن  أصغروهي  -0,411احملسوبة تساوي 
، للبعد الرابع للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: االلتزام التنظيمي يف مؤسسات تسيري (α ≤0,04)ة عند مستوى الدالل

 املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للجنس.
 T، وأن قيمة (α ≤0,04)من  أقلوهو  0,000تشري نتائج حمور اإلبداع والتجديد لوجود مستوى الداللة يساوي:  -

، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 2,254اجلدولية  Tمن  أصغروهي  -0,115احملسوبة تساوي 
، للبعد اخلامس للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: اإلبداع والتجديد يف مؤسسات تسيري (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 لجنس.املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى ل
 T، وأن قيمة (α ≤0,04)من  أقلوهي  0,052جلميع حماور االستبيان تساوي: جند أن قيمة مستوى الداللة   

، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 2,254اجلدولية  Tمن  أصغروهي  -2,178احملسوبة تساوي 
ونية واألداء التنظيمي )مبحاوره اخلمسة( يف مؤسسات ، ملتغريات الدراسة: اإلدارة اإللكرت (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للجنس. 
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ونستبدهلا مبا يلي: يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  لامنةالفرضية اجلزئية األوىل للفرضية الفرعية ال ابلتايل نرفض   
جاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض إل (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية( تعزى للجنس.
 تنص هذه الفرضية على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :ثامنةللفرضية الفرعية ال ثانيةالفرضية اجلزئية ال -2

إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض  (α ≤0,04)عند مستوى الداللة 
 One Way Anovaمؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى للسن. الختبار هذه الفرضية نستخدم اختبار 

 ول املوايل يربز ذلك:. اجلداملبحوثني حول متغريات الدراسة إجاابتلتحليل 
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بني إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى  One Way Anova التباين األحادي حتليل(: "نتائج 55جدول رقم )
 سن"لل

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين احملاور

اإلدارة 
 اإللكرتونية

 0,148 1 0,771  اجملموعاتبني

 0,147 152 87,815 داخل اجملموعات 11521 0,712

  151 88,222 اجملموع

 الرحبية
 0,477 1 2,710 بني اجملموعات

 0,581 152 228,212 داخل اجملموعات 11312 2,214

  151 210,512 اجملموع

احلصة 
 السوقية

 2,121 1 1,787 بني اجملموعات

 0,112 152 12,217 داخل اجملموعات 11123 1,110

  151 11,125 اجملموع

الرضا 
 الوظيفي

 2,847 1 4,472 بني اجملموعات

 0,558 152 220,141 داخل اجملموعات 11117 5,251

  151 224,811 اجملموع

 االلتزام
 التنظيمي

 2,855 1 4,241 بني اجملموعات

 0,512 152 207,244 وعاتداخل اجملم 11115 5,114

  151 221,808 اجملموع

اإلبداع 
 والتجديد

 2,771 1 4,122 بني اجملموعات

 0,785 152 211,101 داخل اجملموعات 11122 1,120

  151 218,121 اجملموع

االستبيان  
 ككل

 0,281 1 1,058 بني اجملموعات

 0,154 152 20,140 داخل اجملموعات 11121 21722

  151 21,118 اجملموع
 .1= 2-5=2-(، حيث درجة احلرية= عدد املتغريات 157,1ودرجة احلرية ) 0,04عند مستوى الداللة  1,2051: اجلدولية Fقيمة 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات ر: صدامل

 من خالل نتائج اجلدول جند مايلي:   
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من قيمتها اجلدولية:  أقلوهي  0,712احملسوبة بلغت  Fدارة اإللكرتونية جند أن قيمة ابلنسبة للمتغري املستقل اإل -
ومنه ال توجد فروق ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة  أكربوهي  0,450، كما بلغت قيمة مستوى الداللة 1,2051

 ذات داللة إحصائية إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للسن.
 أقلوهي  2,214احملسوبة تساوي  Fعد األول من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرحبية جند أن قيمة ابلنسبة للب -

ومنه ، (α≤0,04)من مستوى الداللة  أكرب وهي 0,121، كما أن مستوى الداللة تساوي 1,2051من قيمتها اجلدولية: 
 اهتا تعزى للسن.حول متغري  املبحوثنيال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت 

احملسوبة تساوي  Fتشري نتائج البعد اللاين املكون للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: احلصة السوقية إىل أن قيمة  -
من مستوى الداللة  أقل وهي 0,011، وأن مستوى الداللة يساوي: 1,2051من قيمتها اجلدولية:  أكرب وهي 1,110

(0,04≥ α) ، داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للسن.ومنه توجد فروق ذات 
 5,251احملسوبة تساوي  Fتشري نتائج البعد اللالث من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرضا الوظيفي إىل أن قيمة  -

، (α ≤0,04)ى الداللة من مستو  أقل وهي 0,007، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051قيمتها اجلدولية:  أكرب وهي

 ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للسن.
احملسوبة  Fالتنظيمي إىل أن قيمة  االلتزامأما ابلنسبة لنتائج البعد الرابع من املتغري التابع )األداء التنظيمي(:  -

من أقل وهي  0,004، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051من قيمتها اجلدولية: أكرب وهي  5,114تساوي: 
ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى ، (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 للسن.
 F أن قيمة تشري نتائج هذا التحليل اخلاص ابلبعد اخلامس للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: اإلبداع والتجديد إىل -

وهي  0,081، كذلك بلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051من قيمتها اجلدولية:  أقلوهي  1,120احملسوبة بلغت: 
ومنه ال توجد فروق ذات داللة إصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة:  أكرب

 الدراسة تعزى للسن.
 أكربوهي  1,788احملسوبة تساوي:  Fكل املدونة يف اجلدول أعاله، نالحظ أن قيمة ومن خالل نتائج االستبيان ك   

من مستوى الداللة  أقلوهي  0,052، كذلك نالحظ أن قيمة مستوى الداللة بلغت: 1,2051من قيمتها اجلدولية: 
(0,04≥ α) ،نه نرفض الفرضية وابلتايل توجد فروق يف إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للسن. وم

املوضوعة ونستبدهلا ابلفرضية البديلة: اليت تنص على: توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة 
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(0,04≥α)  إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري
 املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى للسن.

تنص هذه الفرضية على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :ثامنةللفرضية الفرعية ال ثالثةفرضية اجلزئية الال -3
إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض  (α ≤0,04)عند مستوى الداللة 

 One Wayوى التعليمي. الختبار هذه الفرضية نستخدم اختبار مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى للمست

Anova :لتحليل إجاابت املبحوثني. واجلدول املوايل يربز ذلك 
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بني إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى  One Way Anova التباين األحادي حتليل(: "نتائج 56جدول رقم )
 مستوى التعليمي"لل

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين اوراحمل

اإلدارة 
 اإللكرتونية

 1,111 1 2,187 بني اجملموعات

 0,111 152 82,271 داخل اجملموعات 11111 7,025

  151 88,222 اجملموع

 الرحبية
 1,215 1 2,501 بني اجملموعات

 0,525 152 225,015 ل اجملموعاتداخ 11112 5,205

  151 210,512 اجملموع

احلصة 
 السوقية

 2,275 1 4,012 بني اجملموعات

 0,182 152 15,811 داخل اجملموعات 11115 5,111

  151 11,125 اجملموع

الرضا 
 الوظيفي

 2,118 1 4,824 بني اجملموعات

 0,551 152 220,025 داخل اجملموعات 11115 5,115

  151 224,811 اجملموع

االلتزام 
 التنظيمي

 2,112 1 5,271 بني اجملموعات

 0,551 152 208,214 داخل اجملموعات 11126 1,251

  151 221,808 اجملموع

اإلبداع 
 والتجديد

 7,111 1 11,787 بني اجملموعات

 0,701 152 275,511 داخل اجملموعات 11111 22,281

  151 218,121 موعاجمل

االستبيان  
 ككل

 1,052 1 2,211 بني اجملموعات

 0,118 152 42,241 داخل اجملموعات 11111 21962

  151 21,118 اجملموع
 .1= 2-5=2-(، حيث درجة احلرية= عدد املتغريات 157,1ودرجة احلرية ) 0,04عند مستوى الداللة  1,2051: اجلدولية Fقيمة 
 .SPSSن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات مر: املصد

 من خالل نتائج اجلدول جند مايلي:   
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من قيمتها اجلدولية:  أكرب وهي 7,025احملسوبة بلغت  Fابلنسبة للمتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية جند أن قيمة  -
ومنه توجد فروق ذات ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة  قلأوهي  0,000، كما بلغت قيمة مستوى الداللة 1,2051

 .مستوى التعليميداللة إحصائية إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى لل
 كربأوهي  5,205احملسوبة تساوي  Fابلنسبة للبعد األول من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرحبية جند أن قيمة  -

ومنه ، (α≤0,04)من مستوى الداللة  أقلوهي  0,005داللة تساوي ، كما أن مستوى ال1,2051من قيمتها اجلدولية: 
 .مستوى التعليميتوجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغرياهتا تعزى لل

احملسوبة تساوي  Fتشري نتائج البعد اللاين املكون للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: احلصة السوقية إىل أن قيمة  -
من مستوى الداللة  أقلوهي  0,004، وأن مستوى الداللة يساوي: 1,2051من قيمتها اجلدولية:  أكربوهي  5,111

(0,04≥ α) ،مستوى ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى لل
 .التعليمي

 5,115احملسوبة تساوي  Fيمي(: الرضا الوظيفي إىل أن قيمة تشري نتائج البعد اللالث من املتغري التابع )األداء التنظ -
، (α ≤0,04)من مستوى الداللة  أقلوهي  0,004، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051قيمتها اجلدولية:  أكربوهي 

 .مستوى التعليميومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى لل
احملسوبة  Fابلنسبة لنتائج البعد الرابع من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: اإللتزام التنظيمي إىل أن قيمة أما  -

من  أقلوهي  0,012، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051من قيمتها اجلدولية:  أكربوهي  1,251تساوي: 
إلجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى  ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية، (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 .مستوى التعليميلل
 Fتشري نتائج هذا التحليل اخلاص ابلبعد اخلامس للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: اإلبداع والتجديد إىل أن قيمة  -

وهي  0,000لة: ، كذلك بلغت قيمة مستوى الدال1,2051من قيمتها اجلدولية:  كربأوهي  22,281احملسوبة بلغت: 
صائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات حومنه توجد فروق ذات داللة إ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة:  قلأ

 .مستوى التعليميالدراسة تعزى لل
 أكربوهي  8,125احملسوبة تساوي:  Fومن خالل نتائج االستبيان ككل املدونة يف اجلدول أعاله، نالحظ أن قيمة    

من مستوى الداللة  أقلوهي  0,000، كذلك نالحظ أن قيمة مستوى الداللة بلغت: 1,2051اجلدولية: من قيمتها 
(0,04≥ α) ،ومنه نرفض مستوى التعليميوابلتايل توجد فروق يف إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى لل .

روق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة الفرضية املوضوعة ونستبدهلا ابلفرضية البديلة: اليت تنص على: توجد ف
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(0,04≥ α)  إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري
 .مستوى التعليمياملوانئ البحرية اجلزائرية تعزى لل

ية على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تنص هذه الفرض :ثامنةللفرضية الفرعية ال رابعةالفرضية اجلزئية ال -2
إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض  (α ≤0,04)عند مستوى الداللة 

 One Wayمؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى للمستوى الوظيفي. الختبار هذه الفرضية نستخدم اختبار 

Anova :لتحليل إجاابت املبحوثني. واجلدول املوايل يربز ذلك 
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بني إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى  One Way Anova التباين األحادي حتليل(: "نتائج 57جدول رقم )
 مستوى الوظيفي"لل

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين احملاور

اإلدارة 
 اإللكرتونية

 0,072 1 0,121 بني اجملموعات

 0,120 152 88,541 داخل اجملموعات 11292 0,217

  151 88,222 اجملموع

 الرحبية
 0,111 1 1,172 بني اجملموعات

 0,577 152 227,540 داخل اجملموعات 11112 1,077

  151 210,512 اجملموع

صة احل
 السوقية

 0,212 1 0,125 بني اجملموعات

 0,504 152 11,440 داخل اجملموعات 11226 0,100

  151 11,125 اجملموع

الرضا 
 الوظيفي

 0,545 1 2,121 بني اجملموعات

 0,524 152 225,522 داخل اجملموعات 11212 0,177

  151 224,811 اجملموع

االلتزام 
 التنظيمي

 2,211 1 1,187 موعاتبني اجمل

 0,554 152 201,512 داخل اجملموعات 11157 1,418

  151 210,808 اجملموع

اإلبداع 
 والتجديد

 0,581 1 2,527 بني اجملموعات

 0,800 152 212,741 داخل اجملموعات 11612 0,222

  151 218,121 اجملموع

االستبيان  
 ككل

 0,022 1 0,281 بني اجملموعات

 0,114 152 21,222 داخل اجملموعات 11262 11221

  151 21,118 اجملموع
 .1= 2-5=2-(، حيث درجة احلرية= عدد املتغريات 157,1ودرجة احلرية ) 0,04عند مستوى الداللة  1,2051: اجلدولية Fقيمة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات ر: املصد

 دول جند مايلي:من خالل نتائج اجل   
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من قيمتها اجلدولية:  قلأ وهي 0,217احملسوبة بلغت  Fابلنسبة للمتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية جند أن قيمة  -
ومنه ال توجد فروق ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة  كربأوهي  0,818، كما بلغت قيمة مستوى الداللة 1,2051

 حول متغريات الدراسة تعزى للمستوى الوظيفي.ذات داللة إحصائية إجاابت املبحوثني 
 قلأوهي  1,077احملسوبة تساوي  Fابلنسبة للبعد األول من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرحبية جند أن قيمة  -

ومنه ، (α≤0,04)من مستوى الداللة  أكربوهي  0,205، كما أن مستوى الداللة تساوي 1,2051من قيمتها اجلدولية: 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغرياهتا تعزى للمستوى الوظيفي. ال
احملسوبة تساوي  Fتشري نتائج البعد اللاين املكون للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: احلصة السوقية إىل أن قيمة  -

من مستوى الداللة  كربأوهي  0,812وي: ، وأن مستوى الداللة يسا1,2051من قيمتها اجلدولية:  قلأوهي  0,100
(0,04≥ α) ، ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للمستوى

 الوظيفي.
 0,177احملسوبة تساوي  Fتشري نتائج البعد اللالث من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرضا الوظيفي إىل أن قيمة  -
، (α ≤0,04)من مستوى الداللة  كربأوهي  0,505، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051قيمتها اجلدولية:  قلأهي و 

 ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للمستوى الوظيفي.
احملسوبة  Fالتنظيمي(: اإللتزام التنظيمي إىل أن قيمة أما ابلنسبة لنتائج البعد الرابع من املتغري التابع )األداء  -

من  كربأوهي  0,047، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051من قيمتها اجلدولية:  قلأوهي  1,418تساوي: 
ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى ، (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 الوظيفي. للمستوى
 Fتشري نتائج هذا التحليل اخلاص ابلبعد اخلامس للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: اإلبداع والتجديد إىل أن قيمة  -

وهي  0,208، كذلك بلغت قيمة مستوى الداللة: 1,2051من قيمتها اجلدولية:  قلأوهي  0,222احملسوبة بلغت: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات ومنه ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة:  كربأ

 الدراسة تعزى للمستوى الوظيفي.
 قلأوهي  0,150احملسوبة تساوي:  Fومن خالل نتائج االستبيان ككل املدونة يف اجلدول أعاله، نالحظ أن قيمة    

من مستوى الداللة  أكرب وهي 0,828لغت: ، كذلك نالحظ أن قيمة مستوى الداللة ب1,2051من قيمتها اجلدولية: 
(0,04≥ α) ، وابلتايل ال توجد فروق يف إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للمستوى التعليمي. ومنه نقبل

إلجاابت أفراد  (α ≤0,04)الفرضية املوضوعة اليت تنص على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة 
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سة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى عينة الدرا
 للمستوى الوظيفي.

تنص هذه الفرضية على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :ثامنةللفرضية الفرعية ال امسةالفرضية اجلزئية اخل -5
راد عينة الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض إلجاابت أف (α≤ 0,04)عند مستوى الداللة 

 One Way Anovaمؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى للخربة. الختبار هذه الفرضية نستخدم اختبار 

 لتحليل إجاابت املبحوثني. واجلدول املوايل يربز ذلك:
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بني إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى  One Way Anova التباين األحادي حتليلتائج (: "ن52جدول رقم )
 للخربة"

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين احملاور

اإلدارة 
 اإللكرتونية

 0,220 5 0,551 بني اجملموعات

 0,120 154 88,114 داخل اجملموعات 11273 0,107

  151 88,222 اجملموع

 الرحبية
 0,122 5 2,155 بني اجملموعات

 0,582 154 221,281 داخل اجملموعات 11635 0,211

  151 210,512 اجملموع

احلصة 
 السوقية

 0,551 5 2,727 بني اجملموعات

 0,502 154 18,252 داخل اجملموعات 11356 2,201

  151 11,125 اجملموع

الرضا 
 الوظيفي

 2,011 5 5,117 بني اجملموعات

 0,544 154 222,511 داخل اجملموعات 11129 1,527

  151 224,811 اجملموع

االلتزام 
 التنظيمي

 0,518 5 2,740 بني اجملموعات

 0,541 154 222,047 داخل اجملموعات 11227 0,124

  151 221,808 اجملموع

بداع اإل
 والتجديد

 0,172 5 2,584 بني اجملموعات

 0,801 154 212,715 داخل اجملموعات 11763 0,521

  151 218,121 اجملموع

االستبيان  
 ككل

 0,210 5 0,581 بني اجملموعات

 0,141 154 22,877 داخل اجملموعات 11753 11277

  151 21,118 اجملموع
 .5= 2-4=2-(، حيث درجة احلرية= عدد املتغريات 154,5ودرجة احلرية ) 0,04عند مستوى الداللة  1,1721: اجلدولية Fقيمة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات ر: املصد

 من خالل نتائج اجلدول جند مايلي:   
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من قيمتها اجلدولية:  قلأ يوه 0,107احملسوبة بلغت  Fابلنسبة للمتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية جند أن قيمة  -
ومنه ال توجد فروق ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة  كربأوهي  0,871، كما بلغت قيمة مستوى الداللة 1,1721

 ذات داللة إحصائية إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للخربة.
 قلأوهي  0,211احملسوبة تساوي  Fة جند أن قيمة ابلنسبة للبعد األول من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرحبي -

ومنه ، (α≤0,04)من مستوى الداللة  أكربوهي  0,214، كما أن مستوى الداللة تساوي 1,1721من قيمتها اجلدولية: 
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغرياهتا تعزى للخربة.

احملسوبة تساوي  Fللمتغري التابع )األداء التنظيمي(: احلصة السوقية إىل أن قيمة تشري نتائج البعد اللاين املكون  -
من مستوى الداللة  كربأوهي  0,142، وأن مستوى الداللة يساوي: 1,1721من قيمتها اجلدولية:  قلأوهي  2,201

(0,04≥ α) ،راسة تعزى للخربة.ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات الد 
 1,527احملسوبة تساوي  Fتشري نتائج البعد اللالث من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: الرضا الوظيفي إىل أن قيمة  -

، (α ≤0,04)من مستوى الداللة  قلأوهي  0,051، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,1721قيمتها اجلدولية:  كربأوهي 

 إحصائية إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للخربة. ومنه توجد فروق ذات داللة
احملسوبة  Fأما ابلنسبة لنتائج البعد الرابع من املتغري التابع )األداء التنظيمي(: االلتزام التنظيمي إىل أن قيمة  -

من  كربأوهي  0,517، وبلغت قيمة مستوى الداللة: 1,1721من قيمتها اجلدولية:  قلأوهي  0,124تساوي: 
ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى ، (α ≤0,04)مستوى الداللة 

 للخربة.
 Fتشري نتائج هذا التحليل اخلاص ابلبعد اخلامس للمتغري التابع )األداء التنظيمي(: اإلبداع والتجديد إىل أن قيمة  -

وهي  0,721، كذلك بلغت قيمة مستوى الداللة: 1,1721من قيمتها اجلدولية:  قلأوهي  0,521احملسوبة بلغت: 
ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجاابت املبحوثني حول متغريات ، (α ≤0,04)من مستوى الداللة:  كربأ

 الدراسة تعزى للخربة.
 قلأوهي  0,577احملسوبة تساوي:  Fن قيمة ومن خالل نتائج االستبيان ككل املدونة يف اجلدول أعاله، نالحظ أ   

من مستوى الداللة  أكرب وهي 0,741، كذلك نالحظ أن قيمة مستوى الداللة بلغت: 1,1721من قيمتها اجلدولية: 
(0,04≥ α) ، وابلتايل ال توجد فروق يف إجاابت املبحوثني حول متغريات الدراسة تعزى للخربة. ومنه نقبل الفرضية

إلجاابت أفراد عينة  (α ≤0,04)تنص على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة املوضوعة اليت 
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الدراسة حول كال من اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية تعزى 
 للخربة.

ناك فروق دالة إحصائيا، ولكن مل حتدد لصاحل منن هذه إن النتائج اجلداول املذكورة أعاله تظهر يف بعض الفئات أن ه
ملىن، ويف كل مقارنة نبحث -وتكون املقارانت ملىن Post Hocالفروق، وعليه قمنا إبجراء اختبار املقارانت البعدية 

نتائج . )لالطالع على الLSDعن الداللة اإلحصائية للفرق بني املتوسطني، ومن بني االختبارات املعتمدة هو اختبار 
 (.22أنظر امللحق رقم 

 : اختبار الفرضية الرئيسية وصالحية النموذج لعينة الدراسةتاسعالفرع ال
البد من التأكد أوال من شروط تطبيق االحندار الختبار هذه الفرضية  ،قبل البدء يف تطبيق اختبار الفرضية الرئيسية   

عرض الختبار العالقة بني املتغري املستقل "اإلدارة وصالحية النموذج، كون حنن بصدد دراسة "الدور"، لذا نت
حتليل االحندار اخلطي  كذلك،  Pearson لـ اإللكرتونية"، واملتغري التابع "األداء التنظيمي" من خالل معامالت االرتباط

تطوير األداء اجلدولية. وهبدف التأكد من مسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف  tاحملسوبة بـ:  tالبسيط، من خالل مقارنة 
التنظيمي أببعادها اخلمسة )الرحبية، احلصة السوقية، الرضا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، اإلبداع والتجديد( يف 

، حيث يكشف (أعلى قيمة 2أدىن قيمة و 0) وهو حمصور بني   املؤسسات املبحوثة، يتم حساب معامل التحديد 
دل ذلك على الفعالية  ،%200تقل يف تطوير املتغري التابع. حيث كلما اقرتبت من لنا النسبة اليت يساهم هبا املتغري املس

الكبرية اليت يتمتع هبا النموذج، وتعزى النسبة املتبقية ملتغريات أخرى خارجة عن متغريات الدراسة وكذا اخلطأ 
ن خالهلا حيدد جمال التحديد ، أي أن هناك ثالث مستوايت م0,111= 1/(0-2)كمايلي:      العشوائي. وعليه حيدد 

 وهي كانآيت:
 ؛%11: أي أن الدرجة منخفضة، وهي أقل من 0,111إىل  0من  -
 ؛%22,2إىل  %11,5: أي الدرجة متوسطة، وهي حمصورة بني: 0,222إىل  0,115من  -
 .%22,7: أي الدرجة مرتفعة، وهي أكلر من 2إىل  0,227من  -

 االحندار البسيط:ومن الشروط الواجب توفرها يف حتليل 
واملتغري التابع: وهذا الشرط مت حتقيقه من خالل التأكد من إتباع التوزيع  املتغري املستقلوجود عالقة خطية بني  -2

 لوحة االنتشار اخلاصة مبعرفة العالقة اخلطية. 22 الطبيعي والعالقة بني املتغريات، وتوضح أكلر يف امللحق رقم



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
298 

اخلطية املتعددة على املتغريات كجزء من إجراء منوذج االحندار البسيط، وهنا يتم  التأكد من وجود املصاحبة -1
، وهو يدل على املساحمةكما يتم استخدام قيمة معامل تضخم التباين وهو عكس   ،املساحمةاستخدام وحتديد قيمة 

 املصاحبة اخلطية. واجلدول املوايل يربز هذا التحليل:
 حبة اخلطية املتعددة للتأكد من صالحية النموذج"(: "اختبار املصا59جدول رقم )

 VIFمعامل تضخم التباين  Toleranceالتباين املسموح  املتغريات 
 1,115 0,518 الرحبية

 1,128 0,511 احلصة السوقية

 2,814 0,454 الرضا الوظيفي

 1,081 0,580 اإللتزام التنظيمي

 2,852 0,451 اإلبداع والتجديد

 .SPSSداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات من إعاملصدر: 

جلميع أبعاد املتغري "األداء التنظيمي" )الرحبية، احلصة  VIPأن قيمة معامل تضخم التباين  ،يتبني من اجلدول أعاله   
سموح ، أما قيمة التباين امل20يف هذه الدراسة أقل من  التنظيمي، اإلبداع والتجديد( االلتزامالسوقية، الرضا الوظيفي، 

، مما يشري إىل عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات املذكورة سلفا، وهذا 0,04لتلك املتغريات كلها أكرب من  املساحمة
 يعين مالئمة بياانت الدراسة لتحليل االحندار.

د أن يكون اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية: أي جيب أن يكون التوزيع يتبع التوزيع الطبيعي، أي الب -1
الشكل على شكل شبه مستطيل حبيث تكون الدرجات يف املنتصف، وينبغي أال تتخذ الرواسب منط واضحا. وهو 

 (.22ما مت حتقيقه )أنظر امللحق رقم 
فإننا ميكن من اختبار فرضية الدراسة  ،من خالل التأكد من توفر الشروط اخلاصة بتحليل االحندار اخلطي البسيط   

  املوسومة بـ:
يوجد دور لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية 

 )عنابة، جباية، سكيكدة(
 أي:

: ال يوجد دور لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ H0الفرضية الصفرية  -
 البحرية اجلزائرية؛



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
299 

: يوجد دور لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ H1الفرضية البديلة  -
 البحرية اجلزائرية.

لإلجابة على الفرضية الرئيسية واختبارها البد من إببراز العالقة بني املتغري املستقل )اإلدارة اإللكرتونية(، واملتغري    
 تنظيمي(. واجلدول املوايل يربز العالقة بني املتغريين: التابع )األداء ال

 (: "عالقة االرتباط بني اإلدارة اإللكرتونية واألداء التنظيمي"61جدول رقم )

 املتغري املستقل
 املتغري التابع  

 اإلدارة اإللكرتونية

 األداء التنظيمي
 **Pearson 11529عالقة االرتباط 

Sigma 0,000 

N 140 العينة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

نالحظ من نتائج اجلدول أعاله املعرب عن العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع، أهنا دالة إحصائيا عند مستوى    
ادقة وأن هناك ، أي أن هناك ارتباط معنوي موجب، وابلتايل فإهنا ص**0,411 وموجبة بقيمة: ،(α≤0,04)الداللة  

 ارتباط ومسامهة لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي.
أيضا يتطلب حتليل االحندار البسيط للتحقق من دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء  ،الختبار الفرضية الرئيسية   

 التنظيمي ابملؤسسات املبحوثة، كما هو موضح يف اجلدول املوايل:
 (: "نتائج حتليل االحندار البسيط لالختبار دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي"61)جدول رقم 

 مستوى الداللة المحسوبة  Tقيمة   Beta المتغير
 92999 028,9 925,0 األداء التنظيمي

T ودرجة احلرية=0,04اجلدولية: حتدد عند مستوى الداللة ،n-k =140-1=158تقدر قيمة 200ة أكرب من ، وابلتايل العين ،T  اجلدولية يف جدول
T  :2,254بـ. 

 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر: 

كرب من قيمتها اجلدولية على مستوى أوهي  1,810احملسوبة بلغت  Tجند أن قيمة  ،من خالل اجلدول أعاله   
ن كل تغري يف أتبني لنا  Beta، يف حني قيمة 0,04ة املعتمد أقل من مستوى الدالل sigmaكما أن  ،(α≤0,04)الداللة 

. ومنه نرفض الفرضية العدمية 0,411إلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل تغري املتغري التابع األداء التنظيمي بـ: لاملتغري املستقل 
 لفرضية البديلة.اليت تنص على أنه ال يوجد دور لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي، وقبول ا
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بدراسة  ملعرفة مدى مسامهة املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" يف تطوير املتغري التابع "األداء التنظيمي"، قمنا   
Rحتليل االحندار البسيط للكشف عن وجود ارتباط بني املتغريات، واجلدول املوايل يلخص )

2 
،r ملسامهة املتغري )

 وحماور املتغري التابع:املستقل يف تطوير أبعاد 
 حتليل االحندار البسيط ملسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي ابملؤسسات املبحوثة"(: "62جدول رقم )

 املتغري التابع املتغري املستقل
 القدرة التفسريية املعنوية الكلية لنموذج االحندار البسيط

مستوى الداللة  احملسوبة Fقيمة 
Sigma 

r R2 

اإلدارة 
 اإللكرتونية

 0,282 0,512 0,000 42,278 الرحبية

 0,281 0,517 0,000 44,107 احلصة السوقية

 0,121 0,521 0,000 27,100 الرضا الوظيفي

 0,205 0,111 0,000 18,717 االلتزام التنظيمي

 0,225 0,504 0,000 58,717 اإلبداع والتجديد

 .2= 2-1=2-(، حيث درجة احلرية= عدد املتغريات 158,2ودرجة احلرية ) 0,04عند مستوى الداللة  1,8524: اجلدولية Fقيمة 
 .SPSSمن إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات ر: املصد

 من خالل اجلدول جند أن:
ملتغري التابع "األداء توجد عالقة دالة إحصائيا بني املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" والبعد األول من أبعاد ا -

التنظيمي": الرحبية، حبيث هناك مسامهة من قبل اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير بعد الرحبية مبا يساوي قيمة معامل 
يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(.   %28أي  0,282التفسري الذي بلغ: 

 %81ظيف متطلبات اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق الرحبية وتعظيمها. أما ابقي النسبة كون هذه األخرية تعمل على تو 
 تعزى لعوامل خارجية.

توجد عالقة دالة إحصائيا بني املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" والبعد اللاين من أبعاد املتغري التابع "األداء  -
قبل اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير بعد احلصة السوقية مبا يساوي  التنظيمي": احلصة السوقية، حبيث هناك مسامهة من

يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة،  %28أي  0,281قيمة معامل التفسري الذي بلغ: 
تقطاب مواكبة التغريات ودمج الرقمنة هبدف زايدة احلصة السوقية واسسكيكدة، جباية(. كون هذه األخرية تعمل على 

 تعزى لعوامل خارجية. %81. أما ابقي النسبة مجيع الشرائح املوجودة يف السوق
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توجد عالقة دالة إحصائيا بني املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" والبعد اللالث من أبعاد املتغري التابع "األداء  -
ونية يف تطوير بعد الرضا الوظيفي مبا يساوي التنظيمي": الرضا الوظيفي، حبيث هناك مسامهة من قبل اإلدارة اإللكرت 

يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة،  %12أي  0,121قيمة معامل التفسري الذي بلغ: 
جباية(. كون هذه األخرية تعمل على توظيف متطلبات اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق الرضا الوظيفي. أما ابقي النسبة 

 تعزى لعوامل خارجية. 71%
توجد عالقة دالة إحصائيا بني املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" والبعد الرابع من أبعاد املتغري التابع "األداء  -

التنظيمي": االلتزام التنظيمي، حبيث هناك مسامهة من قبل اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير بعد االلتزام التنظيمي مبا 
يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة،  %20أي  0,205امل التفسري الذي بلغ: يساوي قيمة مع

سكيكدة، جباية(. كون هذه األخرية تعمل على توفري سياسات واسرتاتيجيات تدعم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية مبا 
 خارجية.تعزى لعوامل  %10حيقق وخيدم التزاماهتا التنظيمية. أما ابقي النسبة 

توجد عالقة دالة إحصائيا بني املتغري املستقل "اإلدارة اإللكرتونية" والبعد اخلامس من أبعاد املتغري التابع "األداء  -
التنظيمي": اإلبداع والتجديد، حبيث هناك مسامهة من قبل اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير بعد اإلبداع والتجديد مبا 

يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة،  %22أي  0,225ذي بلغ: يساوي قيمة معامل التفسري ال
سكيكدة، جباية(. كون هذه األخرية تشجع األفكار وحتوهلا إىل واقع من خالل استخدام وتوفري متطلبات تطبيق 

 تعزى لعوامل خارجية. %85اإلدارة اإللكرتونية. أما ابقي النسبة 
لالحندار البسيط للفرضية الرئيسية ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، إذن النموذج اخلطي    

 سكيكدة، جباية( املتوصل إليه وفق املعادلة التالية:
              

ة ، تدل على وجود دور اإلدار 0,000من خالل هذه املعادلة فإن هناك داللة معنوية يف النموذج مبستوى الداللة    
اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي مبؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(، أي مبعامل 

ابملؤسسات  %18، أي تساهم اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي بنسبة 0,180يساوي:  R2تفسري 
 ة. والشكل املوايل يفسر العالقة بني املتغريين:تعزي ملتغريات خارجي %71املبحوثة، وابقي النسبة 

 
 
 
 



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
302 

 "لدراسةاخمطط نتائج معامالت اإلرتباط بني متغريات "(: 12رقم )الشكل 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 SPSSمن إعداد الطالبة ابإلعتماد على خمرجات  املصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اإلدارة 
 اإللكرتونية

 الرحبية

 احلصة السوقية

 الرضا الوظيفي

 االلتزام التنظيمي

 اإلبداع والتجديد

 

 

األداء 
 التنظيمي

28299 

28291 

28123 

28224 

28294 



 دراسة ميدانية لبعض مؤسسات تسيير الموانئ البحرية الجزائرية )عنابة، سكيكدة، بجاية(                         رابعالفصل ال
 

 
303 

 
 رابعخالصة الفصل ال

 
وبعد تفريغ البياانت وحتليل أجزاء االستبيان، الذي وزع على عينة من اإلطارات املتواجدة  ،كخالصة لكل ما سبق    

ة(، وبعد اسرتجاع االستباانت الصاحلة بكل من مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباي
. حبيث قمنا بقياس املتغري املستقل )اإلدارة spssللدراسة، مت معاجلتها بربانمج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

 .اإللكرتونية( ودوره يف تطوير املتغري التابع )األداء التنظيمي(

رة اإللكرتونية يف املؤسسات املبحوثة مرتفع حبيث تتعامل مع العامل تبني لنا من بعد التحليل أن مستوى تطبيق اإلدا   
اخلارجي بطريقة رقمية، وتستعني بربامج ومتطلبات اإلدارة اإللكرتونية لذلك، أما مستوى األداء التنظيمي احملقق أيضا 

ا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، مرتفع، وكانت النتيجة أيضا مرتفعة لباقي احملاور اخلمس )الرحبية، احلصة السوقية، الرض
اإلبداع والتجديد( املكونة للمتغري التابع )األداء التنظيمي(. كما بينت النتئج أن هناك دور لإلدارة اإللكرتونية يف 

 تطوير األداء التنظيمي يف بعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(.
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 عامة خامتة

بعد تنازلنا ملوضوع دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية    
تبني لنا أن مفهوم وثقافة التحول حنو الرقمنة وتطبيق التكنولوجيا املعاصرة أمر بكل من عنابة، سكيكدة، وجباية، 

اإلداري،   األداءملا تلعبه من دور هام يف حتديد األهداف وحتديد درجة مسامهة هذا التطبيق يف رفع  حتمي البد منه
ا سللة معقدة لكن تطبيقهليست بتلك املو  كون اإلدارة اإللكرتونية مفهوم بسيط من حيث املكوانت والعناصر،

  .وحماولة التحكم فيها نشاط معقد
تطبيق اإلدارة  أدبيات الفكر اإلداري، تبني لنا أن فكرة ظري لكل من اإلدارة اإللكرتونية يفمن خالل السرد الن   

حيث تعد وسيلة لرفع كفاءة املوارد البشرية  ؤسسات،يف املوتطويره األداء يعترب ميزة من مميزات حتسني االلكرتونية 
كافة الوظائف ابملؤسسة االقتصادية )وظائف إدارية: ختطيط، تنظيم، قيادة، رقابة، ووظائف وتطوير   هاوحتسين

اخلدمات واملنتجات املقدمة من جهة، كما تعمل على حتسني جودة   تشغيلية: إنتاج، مالية، تسويقية، موارد بشرية(.
األساليب والطرق اليت تدعم عناصر ومتطلبات عن طريق استخدام  ابملؤسسات من جهة أخرى،العمل أداء وجودة 
ابإلضافة إىل دورها األساسي يف تقليل التكاليف وتوفري السرعة واجلهد، وحل املشكالت اخلاصة  .لكرتونيةاإل اإلدارة

  ابألرشيف التقليدي والتخلص من األوراق.
الث مت التعرض ألدبيات األداء التنظيمي، وأهم املناهج املتبعة لتطوير األداء. كون األداء يف الفصل الثاين والث   

التنظيمي جيب االهتمام به من قبل الباحثني واملفكرين، لتطوير أساليبه. ومن أهم املؤشرات اليت مت التعرض إليها هي 
تنظيمي احملقق ابملؤسسات. مع العلم أن الباحثني املؤشرات املالية واملؤشرات الغري مالية، لقياس مستوى األداء ال

يؤكدون على أمهية املؤشرات الغري مالية، إىل جانب املؤشرات املالية. ولتطوير األداء التنظيمي مت عرض أهم األساليب 
خري مت عرض احملققة لذلك: إدارة اجلودة الشاملة، اهلندرة اإلدارية، تكنولوجيا املعلومات، اإلدارة ابألهداف. ويف األ

أهم األساليب والوظائف املعتمدة من قبل املؤسسات واخلاصة ابإلدارة اإللكرتونية لتطوير األداء التنظيمي، كالتخطيط 
اإللكرتوين، التنظيم اإللكرتوين، القيادة اإللكرتونية، الرقابة اإللكرتونية. كذلك الوظائف التشغيلية: اإلنتاجية 

ونية، التسويق اإللكرتوين، وإدارة املوارد البشرية إلكرتونيا. مع طرح أهم شبكات االتصال اإللكرتونية، املالية اإللكرت 
 املدعمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، كاألنرتنت، اإلنرتانت، اإلكسرتانت، وأمن هذه األخرية.

متت مراجعة العديد من أدبيات املوضوع، والكثري من الدراسات السابقة املرتبطة هبذه  ،لتحقيق أهداف الدراسة  
دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي مبؤسسات تسيري من هذا املنطلق عملت هذه الدراسة على  .الدراسة

مجلة من املتطلبات واملتمثلة يف كل من وذلك يف ضوء توفري  ،)عنابة، سكيكدة، جباية( اجلزائريةملوانئ البحرية ا
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ودورها يف تطوير وتعزيز  املتطلبات اإلدارية، املتطلبات البشرية، املتطلبات التقنية، املتطلبات األمنية واملتطلبات املالية
ص وفيما يلي ملخ .ىل فرضيات فرعية مث اختبارهاإن خالل طرح فرضية عامة وتقسيمها . وهذا كله ماألداء التنظيمي

 خمتصر ألهم وأبرز النتائج اليت توصلت اليها الدراسة.
ببعض مؤسسات تسيري املوانئ البحرية من خالل الدراسة امليدانية على مستوى كال من اإلدارة اإللكرتونية  اطلعنا   

احلصة  له )الرحبية، ةمستوى األداء التنظيمي واألبعاد اخلمس املكون كذلك اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(،
ودراسة دور املتغري املستقل )اإلدارة اإللكرتونية( يف  التنظيمي، اإلبداع والتجديد( االلتزامالسوقية، الرضا الوظيفي، 

مع توضيح إذا ما كانت متغريات الدراسة تعزى للمتغريات  ،ابملؤسسات املبحوثة تطوير املتغري التابع )األداء التنظيمي(
 ستوى التعليمي، املستوى الوظيفي، اخلربة(. الشخصية )اجلنس، السن، امل

بعد تطرقنا إىل خمتلف املفاهيم النظرية وعرض ومناقشة الفرضيات وحتليل البياانت، خلصت الدراسة إىل عدة نتائج    
 املقرتحات، على النحو التايل: نظرية وتطبيقية، كما نقرتح مجلة من

سواء على اجلانب النظري أم  الدارسة إىل مجلة من النتائجيف هذه توصلت : النظرية والتطبيقية نتائج الدراسة -1
 أمهها: التطبيقي

، حبيث تستفيد منها املؤسسات لإلدارة االلكرتونية أمهية ابلغة ملا تقدمه من خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة أقل -
 ؛يف تطوير أدائها وأهم وظائفها

 التخلي عن الطرق التقليدية واألساليب الورقية، إىل اإلدارة االلكرتونية يتطلب التحول من اإلدارة التقليدية -
واالعتماد على العديد من املتطلبات: املتطلبات البشرية، املتطلبات التقنية، املتطلبات املادية واملالية، واملتطلبات 

 ؛البشرية
شبكات االتصال، كوهنا تقدم مجلة من الفوائد كالسرعة والدقة، ومن أهم العناصر تعتمد اإلدارة االلكرتونية على  -

االنرتنت، االنرتانت شبكة األساسية يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابملؤسسات، وأهم هذه الشبكات املتعارف عليها: 
 ؛. كما اهنا تستخدمها يف كافة املعامالت واألعمال اإلداريةواالكسرتانت

والربامج، لذا جيب استحواذ  Webعناصر األمان كون هذه اإلدارة تركز على تطبيق اإلدارة االلكرتونية توفر  يتطلب -
 املؤسسات على الربامج املعتمدة يف حتقيق األمان املعلومايت وحفظ امللفات؛

ودعم الدولة هلذا يتطلب من املؤسسات االقتصادية توفري ميزانية خاصة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية من جهة،  -
 ؛ اليت تسمح بذلكسن القوانني والتشريعات التطبيق من خالل 

 ؛حتقيق أهدافها تواجه اإلدارة االلكرتونية عدة معوقات تقف أمامها كحاجز حنو -
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أمهية ابلغة من قبل الباحثني واملفكرين، وذلك من خالل اجلهد املبذول من طرفهم يف  حيتلاألداء التنظيمي  إن -
 ؛تقدمي تعاريف ومفاهيم توضح هذا املصطلح

عملية قياس األداء التنظيمي تعتمد على مؤشرات مالية ومؤشرات غري مالية، جنبا إىل جنب. ومن بني املؤشرات  -
 املالية: الرحبية، أما املؤشرات الغري مالية: كالرضا الوظيفي، اإلبداع والتجديد...اخل؛

ملؤسسات االقتصادية يعتمد على طرق وأساليب متبعة، كتطبيق إدارة اجلودة إن تطوير األداء التنظيمي يف ا -
الشاملة، االعتماد على تكنولوجيا املعلومات، اهلندرة اإلدارية، ابعتبارها حتسن جودة العمل واملنتج أو اخلدمة املقدمة 

 للزبون؛
حبيث يدعم وعزز من أدائها  التقليدية بطريقة الكرتونية إىل جانب الطريقة املؤسساتيتم تبادل امللفات داخل  -

 ؛التنظيمي
كالشبكات، أهم الطرق  تعترب وظائف اإلدارة اإللكرتونية )الوظائف اإلدارية، الوظائف التشغيلية(، والعناصر التقنية -

 اليت تركز عليها املؤسسات يف حتسني وتطوير أدائها التنظيمي؛
لإلدارة االلكرتونية  هناك مستوى تطبيق مرتفعيب واالحنراف املعياري أن أظهرت النتائج املعتمدة على املتوسط احلسا -

، وذلك وفقا إلجاابت أفراد عينة مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية بكال من عنابة، سكيكدة، جبايةيف 
 ؛الدراسة

لألداء التنظيمي يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية  هناك مستوى تطبيق مرتفعأظهرت نتائج الدراسة أن  -
، وفقا إلجاابت أفراد عينة الدراسة واالعتماد على أساليب اإلحصاء الوصفي بكال من عنابة، سكيكدة، جباية

  ؛)املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري(
كرتونية يف تطوير البعد األول املكون ألبعاد األداء أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية لإلدارة اإلل -

، وفقا إلجاابت عينة الدراسة، وهذا يعين أن أساس تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هو ابملؤسسات املبحوثةالتنظيمي الرحبية 
 ؛زايدة األرابح وتطوير املؤسسات

نية يف تطوير البعد الثاين املكون ألبعاد األداء أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية لإلدارة اإللكرتو  -
التنظيمي احلصة السوقية ابملؤسسات املبحوثة، وفقا إلجاابت عينة الدراسة، وهذا يعين أن املؤسسات تعتمد على 

 عناصر ومتطلبات اإلدارة اإللكرتونية هبدف زايدة حصتها السوقية حتقيق امليزة التنافسية؛
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عالقة ذات داللة إحصائية لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير البعد الثالث املكون ألبعاد األداء  أظهرت النتائج أن هناك -
التنظيمي الرضا الوظيفي ابملؤسسات املبحوثة، وفقا إلجاابت عينة الدراسة، وهذا يعين أن املؤسسات تعمل على  

 كسب رضا العمال وحتقيق الرضا الوظيفي؛
ذات داللة إحصائية لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير البعد الرابع املكون ألبعاد األداء أظهرت النتائج أن هناك عالقة  -

التنظيمي ابملؤسسات املبحوثة، وفقا إلجاابت عينة الدراسة، وهذا يعين أن املؤسسات خلق التزامات  االلتزامالتنظيمي 
 التنظيمي؛ االلتزاموتفرض على العمال االلتزام وفقا لسياسات هبدف حتقيق 

أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير البعد اخلامس املكون ألبعاد  -
األداء التنظيمي اإلبداع والتجديد ابملؤسسات املبحوثة، وفقا إلجاابت عينة الدراسة، وهذا يعين أن املؤسسات تعمل 

 أرض الواقع بغرض التطوير والتحسني والتجديد؛على دعم أفكار عماهلا وتطبيقها على 
يوجد دور لإلدارة اإللكرتونية يف تطوير األداء التنظيمي مبؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية عنابة، سكيكدة،  -

انئ ببعض مؤسسات تسيري املو  %82جباية، حبيث تساهم اإلدارة اإللكرتونية يف تعزيز وتطوير األداء التنظيمي بنسبة 
 البحرية اجلزائرية )عنابة، سكيكدة، جباية(، وابقي النسبة تعزى لعوامل خارجية.

 :املقرتحاتيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، قدمت الباحثة جمموعة من  الدراسة: مقرتحات -2
من خالل عقد مؤمترات وندوات، وربط اجلامعات ابملؤسسات  مفهوم اإلدارة االلكرتونيةالعمل على تشجيع ونشر  -

 ؛حول هذا املفهوم
 دعم الدولة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية من خالل سن التشريعات والقوانني اليت تسمح بذلك؛ -
 من خالل عقد دورات تدريبية حول آلية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية؛تدريب املوظفني العمل على  -
التطور  خصصني يف جمال اإلعالم اآليل واالهتمام هبم هبدف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومواكبةجذب املت -

 التكنولوجي؛
حتفيز املؤسسات على استخدام الربجميات احلديثة يف كافة الوظائف اإلدارية، كاملالية يف وضع امليزانيات وحتديد  -

 نظام اجلور؛
ابإلدارة اإللكرتونية، كالشبكات وأجهزة الكمبيوتر والربامج املستخدمة،  متابعة وتطوير البنية التحتية اخلاصة -

 لضمان وأمن صالحية تطبيقها؛
 ؛من قبل املؤسسات بغض النظر عن نوعها أو حجمها إلدارة االلكرتونيةتطبيق إعطاء أمهية ابلغة ل -
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ك وفقا ألخر البحاث املقدمة من قبل تطوير األساليب املعتمدة يف قياس األداء التنظيمي من قبل املؤسسات وذل -
 اهليئات العاملية اخلاصة بوضع وحتديد أهم املؤشرات لعملية القياس؛

اء دالتنسيق الكامل بني الوظائف اإلدارية والتشغيلية يف املؤسسات لدعم تطبيق العمل اإللكرتوين وحتسني األ -
 التنظيمي؛

، وانئ البحرية اجلزائرية، خاصة حتديث األخبار واملعلومات املقدمةتطوير املواقع اإللكرتونية ملؤسسات تسيري امل -
 واالحصائيات؛

توفري قواعد للبياانت دقيقة ومتكاملة يف مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية حبيث تضمن املتابعة الدورية  -
 وحتسن من عملية التقييم ألداء؛

الدولة إلنشاء شبكات اتصال بني مؤسسات تسيري املوانئ البحرية اجلزائرية، وختصيص ميزانية لذلك، مع  دعم -
 شراء أحدث الربامج املعتمدة يف تسيري املوانئ.

من خالل معاجلة ودراسة إشكالية البحث، والتوصل إىل مجلة من النتائج وتقدمي مقرتحات،  آفاق الدراسة: -3
ملواضيع املتقرحة واملستمدة ملوضوع هذه الدراسة، حبيث تساهم يف حل إشكاليات مستقبال، ميكن أن نطرح بعض ا

 :أهم هذه املواضيعو 
 ؛ابملؤسسات الصناعية امليزة التنافسية حتقيق يفاإلدارة االلكرتونية دراسة مدى أتثري تطبيق  -
 ؛وانئ اجلافةسسات تسيري املؤ ميف اإلدارة االلكرتونية  واقع تطبيق -
 يف حتسني جودة اخلدمات املقدمة ابملستشفيات؛اإلدارة االلكرتونية  دور متطلبات -
 ؛ حتسني قطاع النقليفإدماج عناصر اإلدارة اإللكرتونية أثر  -
 ة؛عليميتدور شبكات االتصال يف حتسني األداء التنظيمي ابملؤسسات ال -
 .ملستدامةاقيق امليزة التنافسية حتالتنظيمي يف  واقع االعتماد على مداخل تطوير األداء -
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الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر،  البحث يف العلوم االجتماعية،علي معمر عبد املؤمن،  -68
 .8002القاهرة، 

الطبعة  ،-مدخل إىل اإلدارة التعليمية احلديثة–اإلدارة اإللكرتونية عمر أمحد أبو هاشم الشريف وآخرون،  -63
 .8013، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، 1

، دار وائل للنشر والتوزيع، 1الطبعة  ،-بعد اسرتاتيجي–املعاصرة إدارة املوارد البشرية عمر رصفي عقيلي،  -64
 .8005األردن، 

، مركز الكتاب األكادميي، عمان، إدارة املوارد البشرية يف عصر اإلدارة اإللكرتونيةعنرتة بن مرزوق وآخرون،  -65
8012. 

الطبعة األوىل،  ،-واملمارسات التطبيقيةالقواعد النظرية –التطوير التنظيمي فادية دمحم ابراهيم دمحم شهاب،  -66
 .8014األكادمييون للنشر والتوزيع، األردن، 

، األكادميية احلديثة 1، الطبعة التنظيم اإلداري يف التعليم العام: أسسه، جماالته، فعاليتهفتحي درويش عشيبة،  -67
 .8002للكتاب اجلامعي، القاهرة، مصر، 

، الطبعة األوىل، اإلصدار الثاين، دار 8000: 2001قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات اآليزو  -62
 .8002الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، الطبعة الثانية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكامل بربر،  -62
 .8000لبنان،  والتوزيع،

اإلدارة: أصالة املبادئ واألسس ووظائف املنشأة مع حداثة وحتدايت القرن احلادي كامل دمحم املغريب،  -70
 .8007، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، 1، طوالعشرين

، الطبعة األوىل، الوراق للنشر SPSSإلحصاء وتطبيقاته على احلزمة اإلحصائية حلسن عبد هلل ابشيوة، ا -71
 .8013والتوزيع، األردن، 

، دار ايفا العلمية 1، الطبعة مفاهيم ورؤى يف اإلدارة والقيادة الرتبوية بني األصالة واحلداثةليلى دمحم أبو العال،  -78
 .للنشر والتوزيع ودار اجلنادرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 .8002، املكتبة األكادميية للنشر، مصر، مدخل تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا السياحيةدمحم ابراهيم العراقي،  -73



 قـائمة المـــــــــــــــــــــــــــراجع
 

 
316 

-E، 1، الطبعة اإلدارة االسرتاتيجية واألعمال اإللكرتونية: إشكاليات النظرية والتطبيقدمحم اجليزاوي،  -74

Kutub Ltd  ،8012للنشر، لندن. 
دراسة حول اإلدارة واحلكومة اإللكرتونية مع إلقاء الضوء -اإللكرتونية اإلدارة واحلكومة دمحم أمني يوسف،  -75

دار  ،-على جتربة احلكومة اإللكرتونية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )حكومة إماريت ديب ورأس اخليمة(
 .8017الكتب والدراسات العربية، اإلسكندرية، 

دار الكتاب  اإلدارة اإللكرتونية: املفهوم، املزااي، املعوقات،تطبيق دمحم بن هالل بن فزاع الكسار العنزي،  -76
 .8017اجلامعي للنشر والتوزيع، اإلمارات، 

 .8002، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، 1طاإلدارة اإللكرتونية، دمحم مسري أمحد،  -77
دار اليازوري العلمية للنشر  ،-حتليليمنهج كمي –اإلنتاج وإدارة العمليات دمحم عبد الوهاب العزاوي،  -72

 .8005والتوزيع، األردن، 

، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية احلديثةدمحم علي إبراهيم العامري،  -72
8013. 

 .8012، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة اإلئتمان املصريفدمحم كمال كامل عفانة،  -20
األصول العلمية –إدارة األعمال املكتبية املعاصرة دمحم دمحم اهلادي، إدارة األعمال املكتبية املعاصرة،  -21

 .1226الطبعة الثانية، املكتبة األكادميية، القاهرة،  ،-وتطبيقات املعلومات وتكنولوجياهتا
، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، األداء املايل وأثره على عوائد أسهم الشركاتحممود اخلطيب،  دمحم -28

 .8002عمان، األردن، 
، الطبعة الثانية، دار Electronic Commerceجتارة إلكرتونية دمحم نور صاحل اجلدارية وسناء جودت خلف،  -23

 .8018احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 
 .8014، الطبعة الثانية، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة املوارد البشريةدمحم هاين دمحم،  -24
 دارة اجلودة الشاملة يف اخلدمات املصرفية،حممود حسني الوادي وعبد هللا ابراهيم نزال وحسني دمحم مسحان، إ -25

 .8010الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 
 .8007، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط مبادئ اإلدارة،حممود فوزي حلوة،  -26
 .8002، الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، األداء اإلداري املتميزمدحت أبو النصر،  -27
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، اجملموعة العربية للتدريب 8، الطبعة مقومات التخطيط والتفكري االسرتاتيجي املتميزمدحت أبو النصر،  -22
 .8015والنشر، القاهرة، 

، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، التوثيق اإلعالمي وتكنولوجيا املعلوماتمرتضى البشري األمني،  -22
8016. 

الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  اإلدارة اإللكرتونية،مزهر شعبان العاين وشوقي انجي جواد،  -20
8014.  

 .8002، املكتب املصري احلديث، مصر، إدمان األنرتنتاملستشار دمحم األيف،  -21
دار  بال مكان، إدارة بال زمان...،اإلدارة اإللكرتونية: إدارة بال أوراق، إدارة مصطفى يوسف الكايف،  -28

 .8011مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، سوراي، 
، دار أرسالن للطباعة 1الطبعة  التسويق اإللكرتوين يف ظل املتغريات التكنولوجية،مصطفى يوسف كايف،  -23

 .8002والنشر والتوزيع، سوراي، 
سلسلة االقتصاد  ،-العلمية التكنولوجية املعاصرة يف ظل الثورة–احلكومة اإللكرتونية مصطفى يوسف كايف،  -24

 .8002اإللكرتوين، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، تقييم األداء ومواجهة األزماتممدوح زيدان،  -25

 .8003مصر، 
، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، وسائل اإلعالم يف صنع القرار السياسيدور منذر صاحل الزبيدي،  -26

8013. 
الطبعة اخلامسة، دار وائل للنشر والتوزيع،  ،-أساسيات ومفاهيم حديثة –التطوير التنظيمي موسى اللوزي،  -27

 .8018عمان، األردن، 
، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، إدارة األعمالوظائف املدير: املبادئ واملمارسات يف موفق حديد دمحم،  -22

8010. 
، الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، -مدخل اسرتاتيجي تكاملي –إدارة املوارد البشرية مؤيد سعيد السامل،  -22

 .8002األردن، 
 .8015، دار اخلليج للنشر والتوزيع، عمان، 1، الطبعة القيادة الرتبوية احلديثةانرميان يونس هللوب،  -100
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، علم الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، 1ط،-مبادئ وأساسيات–اإلدارة نبيل دنون الصائغ،  -101
8011. 

 .8012، دار الكتب العلمية، بريوت، اإلئتمان املصريفنبيل دنون الصائغ،  -108
 .8012، دار اليازوري للنشر، األردن، 1، الطبعة إدارة الالملموساتجنم عبود جنم،  -103
ر دار اليازوري للنش ،-االسرتاتيجية، الوظائف، اجملاالت–اإلدارة واملعرفة اإللكرتونية جنم عبود جنم،  -104

 .8002والتوزيع، عمان، األردن، 
، علم الكتب احلديث للنشر 1ط،-املبادئ والتطبيقات احلديثة–أساسيات اإلدارة نعيم إبراهيم الظاهر،  -105

 .8002والتوزيع، األردن، 
 .8002، دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 1، الطبعة املفاهيم اإلدارية احلديثةايسر أمحد عربيات،  -106
وائل ، دار 4الطبعة  ،-عناصر املزيج التسويقي عرب االنرتنت–التسويق اإللكرتوين يوسف أمحد أبو فارة،  -107

 .8018للنشر والتوزيع، عمان، 

 الرسائل الجامعية  -ب
الرتويج اإللكرتوين ودوره يف التأثري على سلوكيات املستهلك جتاه املنتجات املقدمة من ابراهيم قعيد،  -102

، رسالة دكتوراه علوم، ختصص: تسيري املؤسسات الصغرية دراسة حالة اجلزائر–طرف املؤسسات االقتصادية 
ارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، جواملتوسطة، فرع العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم الت

 .8017ورقلة، ماي 
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق لطالب أمحد عبد اجمليد دمحم أبو عمشة،  -102

ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة،  مذكرة، -دراسة حالة–الطلبة ابجلامعة اإلسالمية من وجهة نظر 
 .8011اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

دور الرقابة اإلدارية يف حتسني مستوى األداء اإلداري يف جهاز الشرطة أمحد كمال مصطفى املالحي،  -110
إلدارة والسياسة للدراسات العليا )ابالشرتاك مع ، مذكرة ماجستري، ختصص: القيادة واإلدارة، أكادميية االفلسطينية

 .8016جامعة األقصى(، غزة، فلسطني، 
واقع اإلدارة اإللكرتونية ابملؤسسات االقتصادية ودورها يف تطوير العمل اإلداري اسيا سليمان تيش تيش،  -111

مذكرة ماجستري غري ، -لوالية سكيكدة RTEدراسة حالة املديرية اجلهوية لنقل احملروقات عرب األانبيب –



 قـائمة المـــــــــــــــــــــــــــراجع
 

 
319 

أوث  80منشورة، ختصص إدارة األعمال، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 .8014-8013سكيكدة،  1255

دراسة حالة املنشاة الصناعية: أشغال جنوب -ختطيط موارد اإلنتاج يف املنشآت الصناعية أقاسم عمر،  -118
مذكرة ماجستري، ختصص إدارة  ،-رقان أدرار T.S.Tتوات إلنتاج أآلت تربيد املاء والبناءات املعدنية املختلفة 

 .8006-8005ة أيب بكر بلقايد، تلمسان، العمليات واإلنتاج، كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامع
، رسالة دكتوراه الطور الثالث، تسيري املوارد البشرية يف ظل اإلدارة اإللكرتونيةإميان آيت مهدي،  -113

، 8اختصاص: تنظيم وعمل، قسم علم اإلجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم ملني دابغني، سطيف
8017-8012. 

رسالة عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري اجلزائري واالتفاقيات الدولية، بسعيد مراد،  -114
 .8018-8011دكتوراه، ختصص القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

يف املؤسسة االقتصادية  االسرتاتيجيةقابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم بالسكة صاحل،  -115
، قسم االسرتاتيجيةماجستري )غري منشورة(، ختصص: اإلدارة  مذكرة ،-دراسة حالة بعض املؤسسات–اجلزائرية 

، السنة اجلامعية: 1علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف 
8011-8018. 

–املوارد البشرية ومدى استفادهتا من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اجلماعات احمللية بلحمري مسية،  -116
ة ماجستري، ختصص، تسيري املالية العامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية مذكر  ،-دراسة حالة بلدية ووالية الشلف

 .8014-8013وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
( على التسيري االسرتاتيجي NTICأثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة )بلقيدوم صباح،  -117

، رسالة دكتوراه علوم غري منشورة، ختصص علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم للمؤسسات االقتصادية
 .8013-8018، 8التسيري، جامعة قسنطينة 

واقع نظام الرقابة اإلدارية اإللكرتونية وسبل تطويره يف وزارة الداخلية الفلسطينية حسن عفيف العرايشي،  -112
، برانمج إدارة الدولة واحلكم الرشيد، أكادميية اإلدارة غري منشورة ماجستري، مذكرة -قطاع غزة–الشق املدين 

والسياسة للدراسات العليا )الربانمج املشرتك بني جامعة األقصى وأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا(، غزة، 
 .8015فلسطني، 
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مذكرة ماجستري  العام وتطبيقاهتا يف الدول العربية،أتثري اإلدارة اإللكرتونية على إدارة املرفق محاد خمتار،  -112
غري منشورة، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص: التنظيم السياسي واإلداري، كلية العلوم السياسية 

 .8007واإلعالم، جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، 
رسالة دكتوراه يف  ،-L’EPALميناء اجلزائر  دراسة حالة–مردودية املؤسسات املينائية محالوي ربيعة،  -180

 .8002-8007العلوم، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
دراسة –التسويق اإللكرتوين وتفعيل التوجه حنو الزبون، من خالل املزيج التسويقي اخلنساء سعادي،  -181

مذكرة ماجستري، فرع التسويق، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ،-اجلزائرتقييمية ملؤسسة بريد 
 .8006-8005التسيري، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 

–ودور تطوير املوارد البشرية يف حتسني أداء املنظمة رشاد خضري وحيد الدايين، أثر اإلدارة اإللكرتونية  -188
مذكرة ماجستري غري منشورة، قسم إدارة األعمال،   ،-من وجهة نظر العاملني يف مصرف الرافديندراسة تطبيقية 

 .8010كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، ديسمرب 
أثر تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة على أداء املؤسسات األهلية األجنبية العاملة يف قطاع  رشاد حممود بدر، -183
 .8002، مذكرة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، غزة

، مذكرة أثر التطورات العاملية الراهنة على صناعة النقل البحري العريب ومدى التكيف معهارصاع حياة،  -184
قتصادية وعلوم التسيري والعلوم ة الدكتوراه لالقتصاد والتسيري، كلية العلوم االسماجستري، ختصص اقتصاد دويل، مدر 

 .8013-8018التجارية، جامعة وهران، وهران، 
، مذكرة واقع استخدام التسويق االلكرتوين لدى البنوك العاملة يف قطاع غزة رند عمران مصطفى األسطل، -185

 .8002ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
دراسة سوق –دور التسويق اإللكرتوين يف دعم امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية زينب شطيبة،  -186

مذكرة ماجستري، ختصص: تسويق، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ،-اهلاتف النقال يف اجلزائر
 .8002-8002وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

مذكرة  ،-دراسة حالة اتصاالت اجلزائر–التسويق اإللكرتوين وشروط تفعيله يف اجلزائر مساحي منال،  -187
 .8015-8014، وهران، 8ماجستري، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران 
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–رتونية يف السجون جماالت ومتطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكشائع بن سعد مبارك القحطاين،  -182
، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية -دراسة تطبيقية على املديرية العامة للسجون ابململكة العربية السعودية

 .8006الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، 
املمارسات اإلدارية مبدارس التعليم ما بعد األساسي تطوير عبد الباسط بن أمحد بن سليمان احملروقي،  -182

مذكرة ماجستري، ختصص: إدارة تربوية، قسم البحوث والدراسات  بسلطنة عمان يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية،
 .8011الرتبوية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، مصر، 

مذكرة ماجستري  ،-دراسة مقارنة–ية القانونية لربامج احلاسب اآليل احلماعبد الرمحن مجيل حممود حسني،  -130
 .8002غري منشورة، ختصص القانون اخلاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، 

العايل من حنو منوذج مقرتح لتطوير األداء التنظيمي يف مؤسسات التعليم عبد هللا بن جابر أمحد الشنربي،  -131
ماجستري، قسم اإلدارة الرتبوية  مذكرة، وجهة نظر املتخصصني يف اإلدارة جبامعيت أم القرى وامللك عبد العزيز

 .هـ1484عربية السعودية، والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة ال
 رسالة ابستعمال أسلوب لوحة القيادة،الفعالية التنظيمية: حتديد احملتوى والقياس عبد الوهاب سويسي،  -138

-8003دكتوراه دولة، ختصص علوم اقتصادية، فرع التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

8004. 

رسالة  ،4902-0009أثر النقل البحري على النمو االقتصادي يف السودان يف الفرتة من  علي أمحد األمني، -133
 .8016دكتوراه يف الفلسفة، ختصص اقتصاد، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 

أثر تطبيق مقاييس منوذج القياس املتوازن لألداء يف حتقيق األداء املايل االسرتاتيجي علي سليمان الشطي،  -134
دكتوراه فلسفة، ختصص اإلدارة املالية، كلية  رسالة ،-سة تطبيقيةدرا–لدى مؤسسات القطاع املصريف يف األردن 

 .8007العلوم املالية واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن، 
تطوير اإلدارة اجلامعية جبامعة الكويت يف ضوء متطلبات اإلدارة اإللكرتونية فاطمة دمحم سعد الرميح،  -135

، ختصص اإلدارة الرتبوية، قسم أصول الرتبية، معهد الدراسات غري منشورة ، رسالة دكتوراه فلسفةومعايري اجلودة
 .8018والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة، 

األمتتة ودورها يف حتسني أداء إدارات شئون املوظفني يف الوزارات احلكومية فاطمة حممود رزق زعرب،  -136
 .8002، مذكرة ماجستري غري منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، بقطاع غزة
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دراسة حتليلية –أمناط القيادة اإلدارية وأتثريها يف إجناح املنظمات احلكومية قاسم شاهني بريسم العمري،  -137
دكتوراه فلسفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصره،  رسالة، -آلراء عينة من املدراء والعاملني يف حمافظة ذي قار

 .8002العراق، 
دراسة استبيانية –أثر تطبيق املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ملتطلبات نظام الرقابة الداخلية كبلوين محزة،  -132

، مذكرة ماجستري، ختصص: حماسبة، شعبة علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية -لعينة من املؤسسات االقتصادية
 .8016-8015التجارية وعلوم التسيري، جامعة أدمحم بوقرة، بومرداس، 

 مذكرة ،-الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية: اجلامعة اإلسالمية بغزة درسة حالةماهر صال بنات،  -132
 .8008الرتبية، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، ماجستري، قسم أصول 

، األمناط القيادية وعالقتها ابإلبداع اإلداري ابستخدام نظرية الشبكة اإلداريةدمحم بن أمحد بن دمحم حربة،  -140
 .ه1468ماجستري، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،  مذكرة

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم ابلعاصمة دمحم بن سعيد دمحم العريشي،  -141
، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة املقدسة بنني

 .8002العربية السعودية، 
واقع تطبيق أسلوب اإلدارة ابألهداف يف اجلامعات الفلسطينية بغزة وأثرها على دمحم توفيق دمحم شبري،  -148

قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  ماجستري،مذكرة  ،مشاركة املرؤوسني يف اختاذ القرارات
8015. 

ماجستري، فرع التسويق،  مذكرة حتسني أداء املؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملة،مزغيش عبد احلليم،  -143
 .8018-8011ختصص العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

تقييم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات رايض األطفال ابململكة العربية منال دمحم درويش سبحي،  -144
رسالة دكتوراه الفلسفة، قسم العلوم الرتبوية، كلية رايض األطفال، جامعة  السعودية يف ضوء دراسة الواقع الراهن،

 .8018القاهرة، مصر، 
دراسة حالة –مسامهة يف ختفيض تكاليف املؤسسة من خالل التحكم يف وظيفة التموين مهين بوريش،  -145

مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص: حماسبة،  ،-جباية Tchin-Lait/Candiaمؤسسة تصنيع وتوزيع احلليب 
 .8018-8011قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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دراسة ميدانية –أثر الكفاايت اإلنتاجية واملرونة التصنيعية على األداء التنظيمي موسى صادق دار عامر،  -146
ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، جامعة  مذكرة،  -عة األدوية البشرية األردنيةيف شركات صنا
 .8013الشرق األوسط، 

دراسة حالة مؤسسة –دور اإلدارة ابلعمليات يف حتسني األداء للمؤسسة االقتصادية مومن شرف الدين،  -147
، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية االسرتاتيجيةماجستري، ختصص اإلدارة  مذكرة، -نقاوس للمصربات ابتنة

 .8018-8011والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
دراسة ميدانية جبامعة احلاج خلضر )ملحقة –دور التكنولوجيا يف إدارة املوارد البشرية ميدون عباس،  -142

مذكرة ماجستري، ختصص: تنظيم وعمل، قسم علم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية، جامعة  ،-بريكة(
 .8015-8014احلاج خلضر، ابتنة، 

تطوير أداء مديري مدارس الرتبية اخلاصة يف مجهورية مصر العربية يف ضوء نيهاد دمحم هالل أبو زيد،  -142
، مذكرة ماجستري، ختصص: إدارة تربوية، قسم البحوث والدراسات الرتبوية، معهد البحوث اإلدارة اإللكرتونية

 .8016والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، مصر، 
يف إدارة جوازات منطقة  -التطوير التنظيمي وعالقته ابلرضا الوظيفيهاين بن انصر بن محد الراجحي،  -150

العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، قسم  ماجستري، مذكرة، -الرايض
8003. 

درجة ممارسة اإلدارة ابألهداف جبامعة ام القرى ومدى حتقيقها ملتطلبات هبة بنت محزة سعيد قطان،  -151
ماجستري، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية  مذكرة، -السلطات واإلدارة–االعتماد األكادميي يف املعيار الثاين 

 .8014الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

دراسة حالة –دية وترشيد قراراهتا ااستخدام التحليل املايل يف تقييم أداء املؤسسات االقتصاليمني سعادة،  -158
ماجستري غري منشورة، فرع إدارة  مذكرة ،-العلمة، سطيفاملؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس واملراقبة 

 .8002-8002األعمال، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
يف اجلامعات الفلسطينية  e-HRMواقع إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا يوسف دمحم يوسف أبو أمونه،  -153

مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا، اجلامعة  ،-قطاع غزة–النظامية 
 .8002اإلسالمية، غزة، 
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 المجالت والمقـاالت المنشورة  -ج
، جملة جامعة اببل للعلوم وحتسينه"اإلدارة اإللكرتونية وأتثريها يف تطوير األداء الوظيفي أحالم دمحم شواي، " -154

 .8016، العراق، 04، العدد: 84اإلنسانية، اجمللد: 
،  07، جملة الباحث، العدد: أثر تطبيق احلكومة اإللكرتونية على مؤسسات األعمال"أمحد بن عيشاوي، " -155

 .8010-8002كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
، اجمللة أتثري وظائف اإلدارة اإللكرتونية على فاعلية البنوك"أمحد فتحي احليت ودمحم مفضي الكساسبة، " -156

 .8013العربية الدولية للمعلوماتية، اجمللد الثاين، العدد الرابع، جامعة انيف للعلوم األمنية يف اململكة العربية السعودية، 
دور االلتزام التنظيمي يف حتسني أداء العاملني يف القطاع املصريف أمحد دمحم بين عيسى ورايض أمحد اابزيد، " -157

 .8014، اجلامعة األردنية، األردن، 41، اجمللد: 08، جملة دراسات العلوم اإلدارية، العدد: األردين"
دراسة تطبيقية على املنظمات الصناعية –ر أثر تطبيقات إدارة اجلودة يف االبتكااسحق حممود الشعار، " -152

 .8014، اجلامعة األردنية، 8، العدد: 41جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد:  "،-األردنية
ابلتطبيق على إعدادية اجلزيرة الصناعية –ختطيط املوارد ملؤسسات تعليمية إنتاجية امساعيل ابراهيم رشيد، " -152

 .8007كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق،   (،82) 25جملة تنمية الرافدين، العد:  "،-يف املوصل
دراسة تطبيقية يف –الركائز األساسية للتفكري اإلبداعي أثرها يف حل املشكالت اإلدارية أسيل هادي، " -160

 .8002، بغداد، العراق، ، اجلامعة املستنصرية62"، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد: -أمانة بغداد
ودرجة الرفع  (ROA)أثر العائد على األصول أشرف حسين صاحل عوض هللا واجليالين الطاهر الشريف، " -161

، جملة العلوم لدى شركة حديد األردن وشركاهتا التابعة" (ROE)على العائد حقوق املسامهني  (FLM)املايل 
 .8016جامعة السودان للعلوم التكنولوجية، السودان، (، 1) 17االقتصادية، العدد: 

منوذج مقرتح إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحوسبتها يف مؤسسات التعليم العايل إايد على الدجين، " -168
 .8013، العدد األول، جامعة دمشق، سوراي، 82"، جملة جامعة دمشق، اجمللد -دراسة حالة اجلامعة اإلسالمية–

، جملة اقتصادايت تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية"ابرك نعيمة، " -163
 .8002مشال افريقيا، العدد السابع، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

ية اإلدارة دراسة ميدانية يف كل–األمناط القيادية وأثرها على االلتزام التنظيمي ابسم عباس كريدي، " -164
، كلية اإلدارة 18، اجمللد: 03جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، العدد:  "،-واالقتصاد جامعة القادسية

 .8010واالقتصاد، جامعة القادسية، العراق، 
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ة جمل حمددات سياسة توزيع األرابح يف املؤسسات اخلاصة اجلزائرية"،بريش عبد القادر وبدروين عيسى، " -165
، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 10األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد: 

 .8013الشلف، جوان 
دراسة –اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية وأتثريها على األداء الوظيفي بن غيدة سارة وحركات سعيدة، " -166

جملة البحوث االقتصادية واملالية،  "،-وحدة أم البواقي BATICIMحالة مؤسسة بناء اهلياكل املعدنية املصنعة 
 .8012اجمللد اخلامس، العدد األول، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، جوان 

، "دور تقنيات املعلومات يف تطوير التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم العايل بن حسن العريشي جربيل -167
جملة االجتاهات احلديثة يف املكتبات  "،-دراسة تطبيقية على مدينيت الرايض وجدة–بقطاعيه اخلاص والعام 

 .8002، املكتبة األكادميية للنشر، القاهرة، 15، اجمللد: 30واملعلومات، العدد: 
دراسة حالة وزارة النقل ابململكة –التخطيط االسرتاتيجي لتقنية املعلومات حسام دمحم رمضان وآخرون، " -162

، جامعة امللك عبد 08، العدد: 81"، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة، اجمللد -العربية السعودية
 .8007العزيز، السعودية، 

حبث مقدم للمؤمتر الويل للتنمية اإلدارية:  اإلدارة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق"،سن، "حسني بن دمحم احل -162
 .8002نوفمرب  4-1حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، يومي: 

وغري املالية يف حتقيق الرقابة على التكامل بني مقاييس األداء املالية خالص حسن يوسف الناصر، " -170
، 22جملة تنمية الرافدين، العدد:  "،-دراسة تطبيقية يف معمل األلبسة الوالدية يف املوصل–العمليات التشغيلية 

 .8010، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 38اجمللد: 
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة الريموك من مستوى خليفة مصطفى أبو عاشور ودايان مجيل النمري، " -171

، جامعة الريموك، 02، اجمللد: 08، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، العدد: وجهة نظر اهليئة التدريسية واإلداريني"
 .8013األردن، 

التسويقي ملنظمات الرايدة يف البيع االلكرتوين وزايدة فاعلية األداء زاهد عبد احلميد السامرائي، " -178
 ، العراق.37، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد: األعمال"

دراسة –أثر إدارة اجلودة الشاملة على القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية زاهر لفا عافت النويران، " -173
، جامعة 17ري والعلوم التجارية، العدد: جملة العلوم االقتصادية والتسي "،-تطبيقية على شركات األمسدة األردنية

 .8017املسيلة، 
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، جملة القادسية للعلوم اإلدارية أثر تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على كفاءة العمليات اإلدارية"زرزار العياشي، " -174
 .8013، جامعة القادسية، العراق، 01، العدد: 15واالقتصادية، اجمللد 

دراسة تطبيقية يف عينة من –تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على األداء التنظيمي أثر زكي أبو زايدة، " -175
، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة 04، العدد 85جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد  "،-املصارف التجارية الفلسطينية

 .8011النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، 
أمهية التكامل بني أدوات مراقبة التسيري يف تقييم أداء املنظمات وزايدة "السعيد بريش ونعيمة حيياوي،  -176

-8011، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 01جملة أداء املؤسسات، العدد:  "،-دراسة حالة: ملبنة األوراس–فعاليتها 

8018. 
ات الرايضية األردنية: األمناط اإلدارية لدى رؤساء االحتادسهى عيسى وبسام مسمار وابتهال اخلوالدة، " -177

، العلوم االنسانية، جامعة النجاح، (1) 86، جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد تطبيقات لنظرية ليكرت الرابعية"
 .8018األردن، 

، املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلاسباتسيد حسب هللا وأمحد دمحم الشامي،  -172
 .8000ملكتبة األكادميية، القاهرة، اجمللد األول، ا

تصور مقرتح لتطبيق نظم اإلدارة اإللكرتونية احلديثة يف حكومات الدول شريفة بنت عوض الكسر، " -172
 .8016، جامعة اببل، العراق، حزيران 87، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، العدد: العربية"

، جملة دراسات تربوية، القيادة اإلدارية ودورها يف أتصري روابط العالقات العامة"شهاب، "شهرزاد دمحم  -120
 .8010، العراق، متوز 11العدد: 

، كلية العلوم االقتصادية 07، جملة الباحث، العدد: حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء"الشيخ الداري، " -121
 .8002/8010ابح، ورقلة، والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مر 

نظام معلومات املوارد البشرية اآليل كمجال لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية شيكر أيوب وقاشي خالد، " -128
جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد الثالث عشر، جامعة  "،-دراسة حتليلية نظرية–للموارد البشرية 

 .8012، جوان 8لونيسي علي، البليدة
أثر الرتويج اإللكرتوين على زايدة حلصة لسوقية لدى هيئات تشجيع طارق اخلري وثراي حسني ادبلي، " -123

جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة "، -درسة ميدانية يف هيئة الستثمار السورية–الستثمار 
 .8015، سوراي 37، اجمللد: 5لعلوم االقتصادية والقانونية، العدد: 
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، جملة التغيري االسرتاتيجي وانعكاساته على األداء التنظيمي"طالب أصغر دوسة وسون جواد حسني، " -124
 .8002، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق، 62اإلدارة واالقتصاد، العدد: 

احلرجة: دراسة استطالعية مقارنة يف تقييم األداء املنظمي من خالل عوامله عبد الستار ابراهيم دهام، " -125
، 03، اجمللد: 08، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد: معملي األمسنت واحلرارايت يف الفلوجة"

 .8010جامعة األنبار، العراق، 
جملة العلوم اإلنسانية، العدد األول،  "، -مفهوم وتقييم–ألداء بني الكفاءة والفعالية عبد املليك مزهوده، "ا -126

 .8001كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، نوفمرب 
، جملة اجلامعة املغاربية، العدد: اإلدارة اإللكرتونية: الوظائف واملتطلبات واملعوقات"علي جاب هللا مفتاح، " -127

 .8018غرب العريب، طرابلس، ، اجلامعة املغاربية التابعة الحتاد امل11
("، جملة اإلدارة اإللكرتونية يف العامل العريب وسبل تطبيقها )واقع وآفاقعيدوين كافية وبن حجوبة محيد، " -122

 .8017األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية، العدد الثاين، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ديسمرب 
لرقابة اإللكرتونية يف احلد من تسجيل العمليات غري القانونية يف استخدام افائز عبد احلسن جاسم، " -122

، 14جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد: "، -منوذج مقرتح لربانمج رقابة إلكرتونية–البطاقة التموينية 
 .8017، جامعة الكوفة، العراق، 03العدد: 

، جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اإلبداعي يف التصميم"عملية التفكري فؤاد اايد خصاونة، " -120
 .8015، اجلامعة األردنية، األردن، 1، امللحق 48اجمللد: 

–تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة وأثرها يف اإلبداع التكنولوجي قاسم ابراهيم الشعار وفايز مجعه النجار، " -121
، اجلامعة 08، العدد: 48جملة دراسات العلوم االدارية، اجمللد "، -يف األردندراسة تطبيقية على املصارف العاملة 

 .8015األردنية، 
دراسة حالة دائرة –أثر اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة اجلودة الشاملة قبس زهري عبد الكرمي جعفر، " -128

، اجلامعة 100االقتصاد، العدد: جملة اإلدارة و  "،-تكنولوجيا املعلومات بوزارة العلوم والتكنولوجيا بغداد
 .8014املستنصرية، بغداد، 

اسرتاتيجيات املزيج التسويقي ودورها يف زايدة دمحم عبد الرمحن عمر ورواش ابراهيم دمحم ونزار دمحم علي، " -123
-عينة من األفراد العاملني يف شركة سيت سنرت التجارية يف مدينة زاخو دراسة استطالعية ألراء–احلصة السوقية 

 .8015، العراق، (B) 3، اجمللد: 08"، جملة جامعة زاخو، العدد: 
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، "اإلدارة اإللكرتونية كمدخل لتطوير بعض وظائف دمحم مسلم حسن علي ودمحم عباس دمحم عبد الرحيم -124
 .8002، اجلزء الثالث، جامعة األزهر، ديسمرب 143بية، العدد: ، جملة كلية الرت اإلدارة جبامعة تبوك"

تشخيص معوقات تطبيق مناذج اإلدارة اإللكرتونية يف دمحم مصطفى القصيمي وأمحد سعد دمحم طيب، " -125
جملة "، -دراسة استطالعية آلراء املوظفني يف عدد من املدارس األهلية يف مدينة املوصل–املؤسسات التعليمية 
 .8013، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 35، اجمللد: 114تنمية الرافدين، العدد: 

دراسة حالة –اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية كأحد مداخل إدارة املعرفة مراد زايد وعلي حسني، " -126
ة الشهيد محه خلضر، الوادي، اجلزائر، جوان ، جامع10جملة رؤى االقتصادية، العدد:  "،-شركة جازي لالتصاالت

8016. 
بطاقة األداء املتوازن ودورها يف تقومي "معتصم فضل عبد الرحيم عبد احلميد وفتح الرمحن احلسن منصور،  -127

، جامعة السودان للعلوم (08) 16، جملة العلوم االقتصادية، العدد األداء ابلصندوق القومي للمعاشات"
 .8015والتكنولوجيا، السودان، 

جملة  تفضيالت املستثمرين يف سوق فلسطني لألوراق املالية لسياسات توزيع األرابح"،مفيد الظاهر، " -122
 .8011جامعة القدس املفتوحة، فلسطني، حزيران (، 6) 83جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد: 

، جملة دراسات الرضا الوظيفي لدى املشرفني االختصاصي وعالقته أبدائهم الوظيفي"رسول سلمان، "مىن  -122
 ، العراق.15تربوية، العدد 

فاعلية التسويق اإللكرتوين يف عالج الركود مىن دمحم احلسيين عمار ومسية عثمان دمحم عبد القادر، " -800
 .8014، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا، 15، اجمللد اخلامس، العدد: ، جملة أماراابكاالقتصاي"

مسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم موسى عبد الناصر ودمحم قريشي، " -801
، جامعة قاصدي مرابح 02جملة الباحث، العدد:  "،-دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا جبامعة بسكرة–العايل 
 .8011ورقلة،
مقاربة حنو –ضرورة تفعيل أداء مؤشر احلصة السوقية يف ظل األساليب احلديثة للتسويق اندية هيمه، " -808

، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 02، جملة االقتصادي الصناعي، العدد: تبين التسويق البيئي وحتقيق تنمية مستدامة"
 .8015ديسمرب 
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تقنيات التحسني املستمر واألداء املنظمي: أتطري عبد اجمليد الرواري وعلي منصور دمحم بن سفاح، "نزار  -803
، جامعة 01، جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، العدد:مفاهيمي ومؤشرات قابلة للتطبيق يف املنظمات الصناعية"

 .8002عدن، اجلمهورية اليمنية، يونيو 
–معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املكتبات اجلامعية عدانن حامد، "هدى عباس قنرب وميسون  -804

 .8014اجمللد الثاين، جامعة بغداد، العراق، ، 810جملة األستاذ، العدد:  "،-جامعيت بغداد واملستنصرية منوذجا
تواصل، العدد: ، جملة الأسس استخدام مؤشرات اإلنتاجية يف قياس أداء املوانئ اجلزائريةهشام بوريش،  -805

 .8007، جامعة ابي خمتار، عنابة، ديسمرب 80

 الملتقيات  -د
األداء التنظيمي يف ظل اإلدارة اإللكرتونية كوسيلة لتأهيل املؤسسات "بوقلول اهلادي وسوامس رضوان،  -806

، مداخلة مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، قسم علوم التسيري، كلية "اجلزائرية
 .8005مارس  02-02احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 

 وطين: ملتقى ،"اجلزائرية املؤسسة يف تسيريها وشروط الشاملة اجلودة إدارة شروط "وآخرون، يوسف صوار -807
 .8010ديسمرب 14-13سعيدة،  موالي، الطاهر.د جامعة املؤسسة، أداء وتنمية اجلودة إدارة
، ورقة حبثية مقدمة "اإلدارة اإللكرتونية: املتطلبات واملعوقات"بوعجيلة مصباح موسى، اعقيل دمحم عقيل و  -802

 .8002ديسمرب  80-12للمؤمتر األول لألرشيف ونظم التوثيق، طرابلس، ليبيا، 
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابإلدارات العمومية "فاطمة الزهراء طلحي ورحايلية سيف الدين،  -802

ورقة حبثية مقدمة لفعاليات امللتقى الدويل: ، "-دراسة ميدانية جملموعة من اإلدارات بوالية سوق أهراس–اجلزائرية 
، كلية العلوم اإلنسانية -مقارابت نظرية وجتارب عاملية–املؤسسة بني اخلدمة العمومية وإدارة املوارد البشرية 

 .8015نوفمرب  12-17، 8واالجتماعية، جامعة البليدة 
ورقة حبثية ، القيادة اإلدارية كأحد مقومات التحول الناجح لإلدارة اإللكرتونية"فريد كورتل وأمال يوب، " -810

مقدمة للمؤمتر الدويل: اإلدارة اإللكرتونية بني الواقع واحلتمية، خمرب التنمية التنظيمية وإدارة املوارد البشرية جامعة البليدة 
األردن، كتاب املؤمتر، دار الوراق للنشر –، مركز البحث وتطوير املوارد البشرية رماح -اجلزائر–لونيسي علي  8

 .8012والتوزيع، األردن، 
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عرض جتارب لبعض –اإلدارة اإللكرتونية )مفهومها، متطلباهتا، تطبيقها( "دمحم فالق ورضوان أنساعد،  -811
دراسة جتارب –ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل: متطلبات إرساء احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر  ،"-الدول العربية

 .8013ماي  14-13 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب ابلبليدة،-بعض الدول
، ورقة "-الفوائد والسلبيات–والتطبيق إلدارة اإللكرتونية بني الواقع ا"حممود صربي مخيس أبو حبيب،  -818

حبثية مقدمة لفعاليات ملتقى: تكنولوجيا املعلومات الثالث، حتت عنوان: حنو جمتمع معلومايت، كلية تكنولوجيا 
 .8002املعلومات، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، أبريل 

 المواقع اإللكترونية  -هـ
مقال منشور على موقع جملة أراء حول  لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية"،املفهوم الشامل علي حسني ابكري، " -813

rticle&id=3006:2014http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=a-08-06-اخلليج:

55&catid=9:article&Itemid=172-48-18،  :82.08.8016اتريخ االطالع. 
مقال منشور على املوقع:  تعريف املوارد البشرية"،األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، " -814

definition.html-resources-http://www.abahe.co.uk/human،  :03.06.8016اتريخ االطالع. 
، سلطنة عمان، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين: احلكومية اإللكرتونية"هيئة تقنية املعلومات، " -815

http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernmen.aspx،  :30.05.8016اتريخ اإلطالع. 
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 "EPANالهيكل التنظيمي لمؤسسة تسيير الموانئ البحرية بعنابة   " :2ملحق رقم  
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 "EPSالهيكل التنظيمي لمؤسسة تسيير الموانئ البحرية بسكيكدة   " :3ملحق رقم  
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 "EPBالهيكل التنظيمي لمؤسسة تسيير الموانئ البحرية ببجاية   " :4ملحق رقم  
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 قـائمة المحكمين" " :5ملحق رقم  

 

 الجامعة اسم المحكم
 جامعة القدس املفتوحة الدكتور يوسف أبو فارة
 جامعة القدس املفتوحة الدكتور صالح صربي

 جامعة القدس املفتوحة الدكتور شاهر عبيد
 جامعة شقراء اململكة العربية السعودية الدكتور علي ابخيت اجلعفري

 سكيكدة 5511أوث  02جامعة  الدكتور حسن طيار
 سكيكدة 5511أوث  02جامعة  الدكتور بوجعادة إلياس
 املركز اجلامعي ميلة الدكتور أبو بكر بوسامل
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 االستبيان" " :6ملحق رقم  

                         اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                    
 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

 –01سطيف –جامعـة فرحات عباس 
 التسيريوعلوم والتجارية كليـة العلـوم االقتصادية 

 ةاستمار 
 سيديت، سيدي 

، واليت هتدف إىل البحث عن دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير االستمارةبعد التحية والتقدير، أضع بني أيديكم هذه 
اجلزائرية ، من أجل حتضري اجلانب التطبيقي ألطروحة دكتوراه علوم يف  األداء التنظيمي ببعض املؤسسات املينائية
 العلوم االقتصادية، ابلكلية املذكورة أعاله. 
ولن تستخدم إال ألغراض  ناكون موضع اهتماميمن آراء أو بياانت س به أحيط سيادتكم علما أبن كل ما تدلون

يف  (x)ووضع عالمة  مارة،االستا هذ لءمن وقتكم مل جزءوعليه أرجو من سيادتكم ختصيص  البحث العلمي فقط.
 مع شكري وتقديري لكم اخلانة اليت تعرب عن مدى موافقتكم عليها.

 الباحثة                                                                                                               
شيلي إهلام          

 أمام االجابة املختارة. (x): جزء خاص ابملتغريات الشخصية، ويرجى وضع إشارة األولاجلزء 
 أنثى                                                                                  ذكر             اجلنس :  -1
   السن :-2
 
 املستوى التعليمي -3

  
 املستوى الوظيفي-4
 
 اخلربة:    -5
 

  سنة 01أكثر من  سنة 01إىل  02من  سنة 02إىل  01من  سنة 01إىل  02من 
    

  اعلى من ماسرت ماسرت ليسانس اثنوي فأقل
    

  إطار متصرف إداري متصرف حتكم عون تنفيذ
    

  سنة 51أكثر من  سنة 51سنوات إىل  52من  سنوات 52سنوات إىل  1من  سنوات 1أقل من 
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 .يف املربع الذي يوافق خياركم (xيرجى وضع إشارة )املتغري املستقل )اإلدارة اإللكرتونية( : ثايناجلزء ال
 

 إىل أي مدى تتوفر هذه املعايري يف مؤسستكم؟

متاما
فق 

موا
 

فق 
موا

 

ايد
حم

وافق 
ري م

غ
متاما 

فق 
 موا

غري
 

      أستخدم احلاسوب االيل يف اجراء املعامالت اليومية اليت أقوم هبا  .5
      استطيع االتصال ابلوحدات املختلفة يف املؤسسة من خالل شبكة احلاسوب الداخلية .0
      توفر يل املؤسسة مجيع متطلبات االتصال اخلارجي من خالل شبكة االنرتنت .0
      إلكرتوين على شبكة االنرتنت لدى مؤسسيت موقع .4
      تعتمد مؤسسيت على نظام البصمة االلكرتونية يف الدخول واخلروج )سجل الدوام( .1
      مجيع احلركات اليت اقوم مبعاجلتها أترشف إلكرتونيا .6
      يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر يف وضع خطط العمل .7
      وسائل االتصال وخاصة الربيد االلكرتوين بني العمالء والعاملني فيما بينهم استخدم .8
      أشعر أن استخدام التكنولوجيا يف عملية يساهم يف تقليل النفقات املالية .5

      تعتمد املؤسة على تقدمي خدمات إلكرتونية للزابئن والعمالء .52
      عرب موقع املؤسسة االلكرتويناستطيع اجناز بعض أعمايل خارج أوقات العمل  .55
      وجود التخطيط االسرتاتيجي للتحول إىل اإلدارة اإللكرتونية .50

      أشعر بدعم وتشجيع اإلدارة العليا للتحول حنو أتتمة األعمال .50

      أرغب يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسيت .54
      على حتديثهاتقوم املؤسسة بصيانة األجهزة اإللكرتونية والعمل  .51
      تشركين املؤسسة يف برامج تدريبية لتعزيز قدريت على أستخدام احلاسوب االيل .56
      معنوية جراء استخدامي ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية-أتلقى حوافز مادية .57
      تغيري وتوصيف الوظائف يف املؤسسة مبا يتناسب مع متطلبات اإلدارة اإللكرتونية .58
      مؤسسيت ميزانية كافية لتوفري عناصر اإلدارة اإللكرتونيةختصص  .55
      توفر يل املؤسسة كتيبات خاصة بتعليمات العمل وفق منط استخدام اإلدارة اإللكرتونية .02
      تعتمد املؤسسة على نظام التوثيق اإللكرتونية لكافة االجراءات اإلدارية املتخذة ابملؤسسة .05
      تشركين إدارة املؤسسة يف صنع القرار من خالل الشبكة الداخلية  .00

      توفر املؤسسة الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف جمال اإلعالم اآليل .00
      . االستعانة خبرباء من خارج املؤسسة فيما خيص تطبيق اإلدارة اإللكرتونية04
      لكافة العمليات اإلدارية. يوجد ابملؤسسة نظام رقابة إلكرتونية 01
      . تعتمد املؤسسة على التنظيم اإللكرتوين بدال من التنظيم التقليدي06
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 استخدامات أخرى لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابملؤسسة املينائية فضال أذكرها:
.........................................................................................................
.........................................................................................................

......................................................................................................... 
  املتغري التابع )تطوير األداء التنظيمي(: اجلزء الثالث 

 الرقم
 إىل أي مدى تتوفر هذه املعايري يف شركتكم؟

متاما
فق 

موا
 

وافق
م

ايد 
حم

وافق 
ري م

غ
فق  

 موا
غري

 متاما

 الرحبية 
      املؤسسة آليات وعمليات لزايدة التدفقات املالية هلا تستخذم .5
      تتناسب حجم األرابح احملققة مع توقعات مسريي املؤسسة .0
رحبية املؤسسة هي األعلى مقارنة مع مستوى رحبية املؤسسات األخرى يف  .0

 نفس اجملال
     

      هتتم املؤسسة جبودة اخلدمات املقدمة لزايدة رحبيتها .4
      يوجد منو متوازن ملزيج اإليرادات من النشاطات التشغيلية .1

 احلصة السوقية
      حترص املؤسسة على ارضاء زابئنها .6
      تسعى املؤسسة على تعزيز حصتها السوقية .7
يشعر الزابئن ابلرضا حلصوهلم على خدمات ذات نوعية مالئمة وسعر  .8

 مالئم
     

      املؤسسة حصة سوقية أكرب مقارنة حبصة املؤسسة يف نفس اجملال متتلك .5
      تستجيب املؤسسة لشكاوي العمالء ويتم معاجلة اخللل يف وقت قصري .52
      يتناسب الوقت املبذول لتلبية طلبات العمالء والزابئن مع الوقت املتاح هلم .55

 الرضا الوظيفي
      أعترب وظيفيت يف املؤسسة شيئا مهم يل .50
      ال أتغيب عن عملي إال للضرورة القصوى .50
      لدي إحساس ابألمان جتاه عملي .54
      تتوفر يف مؤسسيت درجة من التفاهم بيين وبني املرؤوسني .51
      أشعر أبن الراتب الذي يعود على من عملي يرضى طموحايت .56
      أشعر أبن الطريقة اليت متنح هبا الرتقيات ختضع ملعايري واضحة .57
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      أشعر بدرجة معقولة عن الرضا عن وظيفي يف املؤسسة .58
 االلتزام التنظيمي

      مستعد )ة( لقبول أي عمل يسند يل لكي أستمر يف العمل ابملؤسسة .55
      ابملؤسسةأي تغيري ال يؤدي ابلضرورة إىل ترك عملي  .02
      تتفق سياسة املؤسسة مع كل األمور املتعلقة ابملوظفني .05
      أن ثقافيت وعادايت تتفق مع الثقافة التنظيمية للمؤسة .00
      مستعد لبدل كل اجلهد يف سبيل انح املؤسسة .00
      أشعر ابلفخر أنين أعمل هبده املؤسسة .04

 اإلبداع والتجديد
تسعى اإلدارة إىل جتسيد املعارف اليت ميكلها املوظفني إىل برامج تنفذ على  .01

 أرض الواقع
     

تعمل املؤسسة على استقطاب أصحاب الشهادات األكادميية واملهنية  .06
 العليا

     

      تعمل املؤسسة على ابتكار طرق جديدة لزايدة خدماهتا .07
      املؤسسة للموظفني إبظهار إبداعهم يف العمل تسمح .08
تبحث املؤسسة عن أساليب جديدة ومبتكرة عن طريق املشاركة يف  .05

 امللتقيات والندوات اخلارجية
     

 

 أساليب أخرى لتطوير األداء التنظيمي ابملؤسسة املينائية، أذكرها:
.........................................................................................................

................................................................................................... 
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 الدراسة )الصدق، الثبات("  الخصائص السيكو مترية ألداء قياس  " :7ملحق رقم  

 خمرجات االتساق الداخلي للدراسة امليدانية -1
 خمرجات جدول االتساق الداخلي لعبارات اإلدارة اإللكرتونية: -أ

Corrélations 

 اإلدارة_اإللكترونية  

 Corrélation de Pearson 1 اإلدارة_اإللكترونية

Sig. (bilatérale)   

N 250 

Corrélation de Pearson ,420 1العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,562 2العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,543 3العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,528 4العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,456 5العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,624 6العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,637 7العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,568 8العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,556 9العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,577 11العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 
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Corrélation de Pearson ,556 11العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,696 12العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,651 13العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,467 14العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,708 15العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,640 16العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,568 17العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,592 18العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,743 19العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,527 21العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,608 21العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,592 22العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,598 23العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 



 المالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 

 
349 

Corrélation de Pearson ,473 24العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,551 25العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,550 26العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 خمرجات جدول االتساق الداخلي لعبارات الرحبية: -ب
Corrélations 

 الربحية  

 Corrélation de Pearson 1 الربحية

Sig. (bilatérale)   

N 250 

Corrélation de Pearson ,758 27العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,833 28العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,738 29العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,838 31العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,823 31العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 حلصة السوقية:ا لعبارات خمرجات جدول االتساق الداخلي -ج
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Corrélations 
 
 
 
 
 الحصة_السوقية  

 Corrélation de Pearson 1 الحصة_السوقية

Sig. (bilatérale)   

N 250 

Corrélation de Pearson ,770 32العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,620 33العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,751 34العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,688 35العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,722 36العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,778 37العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 خمرجات جدول االتساق الداخلي لعبارات الرضا الوظيفي: -د
Corrélations 

 _الوظيفيالرضا  

 Corrélation de Pearson 1 الرضا_الوظيفي

Sig. (bilatérale)   

N 250 

Corrélation de Pearson ,705 38العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,706 39العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 
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Corrélation de Pearson ,703 41العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,716 41العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,709 42العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,624 43العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,715 44العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 خمرجات جدول االتساق الداخلي لعبارات اإللتزام التنظيمي: -ه
Corrélations 

 اإللتزام_التنظيمي  

 Corrélation de Pearson 1 اإللتزام_التنظيمي

Sig. (bilatérale)   

N 250 

Corrélation de Pearson ,726 45العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,770 46العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,736 47العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,753 48العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,575 49العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,613 51العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 
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N 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 خمرجات جدول االتساق الداخلي لعبارات اإلبداع والتجديد: -و
Corrélations 

 اإلبداع_التجديد  

 Corrélation de Pearson 1 اإلبداع_التجديد

Sig. (bilatérale)   

N 250 

Corrélation de Pearson ,757 51العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,834 52العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,868 53لعبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,888 54العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

Corrélation de Pearson ,852 55العبارة
**
 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 الثبات ألفا كرونباخ للدراسة امليدانيةمعامل خمرجات  -2
 لإلدارة اإللكرتونية: الفا كرونباخ الثباثمعامل خمرجات  -أ

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,919 26 

 :وأبعاده لألداء التنظيمي الفا كرونباخ الثباتمعامل خمرجات  -ب
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,851 5 

  

Statistiques de fiabilité 
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Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,813 6 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,819 7 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,784 6 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,896 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,927 29 

 Statistiques de fiabilité خمرجات معامل الثبات ألفا كرونباخ للالستبيان ككل: -ج

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

945 55 

 واعتدالية التوزيع للدراسة امليدانية خمرجات اختبار التوزيع الطبيعي -3
Tests de normalité 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistiques Ddl Sig. 

 0,000 250 0,085 اإلدارة_اإللكترونية

 0,000 250 0,205 الربحية

 0,000 250 0,117 الحصة_السوقية

 0,000 250 0,102 الرضا_الوظيفي

 0,000 250 0,121 اإللتزام_التنظيمي

 0,000 250 0,159 اإلبداع_التجديد

 0,000 250 0,105 األداء_التنظيمي

a. Correction de signification de Lilliefors 

Tests de normalité 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistiques Ddl Sig. 

 0,000 250 0,084 االستبيان_ككل

a. Correction de signification de Lilliefors 
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مخرجات بيانات المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة )التكرارات المطلقة والنسب   " :8ملحق رقم  
 المئوية"

 لجنسا

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 59,2 59,2 59,2 148 ذكر 

 100,0 40,8 40,8 102 أنثى

Total 250 100,0 100,0   

 السن

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide  3,2 3,2 3,2 8 سنة 25-21من 

 16,8 13,6 13,6 34 سنة 31-25من 

 50,4 33,6 33,6 84 سنة 35-31من 

 100,0 49,6 49,6 124 سنة 35أكثر من 

Total 250 100,0 100,0   

 المستوى_التعليمي

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 17,2 17,2 17,2 43 ثانوي فأقل 

 60,8 43,6 43,6 109 ليسانس

 89,2 28,4 28,4 71 مااستر

 100,0 10,8 10,8 27 أعلى من ماستر

Total 250 100,0 100,0   

 المستوى_الوظيفي

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 12,8 12,8 12,8 32 عون تنفيذ 

 31,6 18,8 18,8 47 عون تحكم

 51,6 20,0 20,0 50 متصرف إداري

 100,0 48,4 48,4 121 متصرف رئيسي

Total 250 100,0 100,0   

 الخبرة

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide  27,6 27,6 27,6 69 سنوات 5أقل من 

 11إلى  5من 
 سنوات

49 19,6 19,6 47,2 

 15إلى  11من 
 سنة

58 23,2 23,2 70,4 

 98,8 28,4 28,4 71 سنة 15أكثر من 

5,00 3 1,2 1,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0   
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 مخرجات تحليل مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية " " :9ملحق رقم  

Statistiques descriptives 

  N Moyenne Ecart type 

 0,91849 4,0880 250 1العبارة

 1,16512 3,5440 250 2العبارة

 1,13322 3,2120 250 3العبارة

 0,93537 4,0240 250 4العبارة

 1,04073 3,9040 250 5العبارة

 1,07878 3,3360 250 6العبارة

 0,98732 3,6520 250 7العبارة

 0,99887 3,5160 250 8العبارة

 0,94630 3,9360 250 9العبارة

 1,10901 3,4680 250 11العبارة

 1,15429 2,7880 250 11العبارة

 1,08549 3,1960 250 12العبارة

 1,02333 3,3240 250 13العبارة

 0,88548 3,9160 250 14العبارة

 0,88409 3,7520 250 15العبارة

 1,10875 3,3400 250 16العبارة

 1,16922 2,9200 250 17العبارة

 1,00528 3,1160 250 18العبارة

 0,95606 3,4400 250 19العبارة

 0,99004 3,0880 250 21العبارة

 1,07179 3,3160 250 21العبارة

 1,04569 3,1640 250 22العبارة

 1,04206 3,4080 250 23العبارة

 0,97174 3,2520 250 24العبارة

 1,08113 3,2680 250 25العبارة

 1,09878 3,2480 250 26العبارة

 0,59673 3,4314 250 اإلدارة_اإللكترونية

N valide 
(liste) 

250     
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 مخرجات تحليل مستوى تطبيق األداءالتنظيمي " " :11ملحق رقم  

 الرحبية
Statistiques descriptives 

  N Moyenne Ecart type 

 0,76787 3,8560 250 27العبارة

 0,78468 3,6440 250 28العبارة

 1,01614 3,3280 250 29العبارة

 0,87430 3,7840 250 31العبارة

 0,92359 3,5200 250 31العبارة

 0,69544 3,6264 250 الربحية

N valide 
(liste) 

250     

 احلصة السوقية
Statistiques descriptives 

  N Moyenne Ecart type 

 0,96396 3,8640 250 32العبارة

 0,83810 3,9800 250 33العبارة

 0,77097 3,7720 250 34العبارة

 0,93224 3,5200 250 35العبارة

 0,94935 3,6560 250 36العبارة

 0,81256 3,6280 250 37العبارة

 0,63345 3,7367 250 الحصة_السوقية

N valide 
(liste) 

250     

 الرضا الوظيفي
Statistiques descriptives 

  N Moyenne Ecart type 

 0,86822 4,0960 250 38العبارة

 0,92724 4,1080 250 39العبارة

 0,92171 3,8160 250 41العبارة

 0,92984 3,6920 250 41العبارة

 1,05157 3,4320 250 42العبارة

 1,13257 3,1960 250 43العبارة

 1,03748 3,5440 250 44العبارة

 0,68204 3,6977 250 الرضا_الوظيفي

N valide 
(liste) 

250     

 اإللتزام التنظيمي
Statistiques descriptives 
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  N Moyenne Ecart type 

 1,13382 3,5400 250 45العبارة

 0,90059 3,7240 250 46العبارة

 1,06454 3,5360 250 47العبارة

 0,86984 3,6800 250 48العبارة

 0,92540 3,9160 250 49العبارة

 0,89980 3,8400 250 51العبارة

 0,67308 3,7060 250 اإللتزام_التنظيمي

N valide 
(liste) 

250     

 اإلبداع والتجديد
Statistiques descriptives 

  N Moyenne Ecart type 

 1,03839 3,5080 250 51العبارة

 1,04098 3,4480 250 52العبارة

 1,09783 3,5400 250 53لعبارة

 1,11824 3,3880 250 54العبارة

 1,01079 3,6800 250 55العبارة

 0,89222 3,5128 250 اإلبداع_التجديد

N valide 
(liste) 

250     

 األداء التنظيمي ككل
Statistiques descriptives 

  N Moyenne Ecart type 

 0,59673 3,4314 250 اإلدارة_اإللكترونية

 0,54988 3,6633 250 األداء_التنظيمي

 0,50019 3,5537 250 االستبيان_ككل

N valide 
(liste) 

250     
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 مخرجات اختبار فرضيات الدراسة الميدانية " " :11ملحق رقم  

 خمرجات اختبار الفرضيات الفرعية -1
 خمرجات اختبار الفرضية الفرعية األوىل -أ

Statistiques sur échantillon uniques 

  N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 0,03774 0,59673 3,4314 250 اإلدارة_اإللكترونية

Test sur échantillon unique 

  

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 3,5057 3,3571 3,43138 0,000 249 90,920 اإلدارة_اإللكترونية

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية خمرجات -ب

Statistiques sur échantillon uniques 

  

  N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 0,03478 0,54988 3,6633 250 األداء_التنظيمي  

  

       Test sur échantillon unique 

  

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 3,7318 3,5948 3,66331 0,000 249 105,335 األداء_التنظيمي

 ثالثةخمرجات اختبار الفرضية الفرعية ال -ج
Corrélations 

 الربحية اإلدارة_اإللكترونية  

 Corrélation اإلدارة_اإللكترونية
de Pearson 

1 ,431
**
 

Sig. 
(bilatérale) 

  0,000 

N 250 250 

 Corrélation الربحية
de Pearson 

,431
**
 1 

Sig. 
(bilatérale) 

0,000   
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N 250 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 
Variables 
introduites Variables éliminées Méthode 

اإلدارة_اإللكترونية 1
b

   Introduire 

a. Variable dépendante : الربحية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,431
a
 0,186 0,183 0,62869 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 22,402 1 22,402 56,678 ,000
b
 

de Student 98,023 248 0,395     

Total 120,426 249       

a. Variable dépendante : الربحية 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

 
 

Coefficientsa 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 1,902 0,233   8,178 0,000 

 0,000 7,528 0,431 0,067 0,503 اإلدارة_اإللكترونية

a. Variable dépendante : الربحية 

 رابعةلفرضية الفرعية الاخمرجات اختبار  -د

 
 

 



 المالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 

 
363 

Corrélations 

 الحصة_السوقية اإلدارة_اإللكترونية  

 Corrélation اإلدارة_اإللكترونية
de 
Pearson 

1 ,427
**
 

Sig. 
(bilatérale) 

  0,000 

N 250 250 

 Corrélation الحصة_السوقية
de 
Pearson 

,427
**
 1 

Sig. 
(bilatérale) 

0,000   

N 250 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 
Variables 
introduites Variables éliminées Méthode 

اإلدارة_اإللكترونية 1
b

   Introduire 

a. Variable dépendante : الحصة_السوقية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,427
a
 0,182 0,179 0,57404 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 18,192 1 18,192 55,207 ,000
b
 

de Student 81,722 248 0,330     

Total 99,914 249       

a. Variable dépendante : الحصة_السوقية 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 2,182 0,212   10,279 0,000 

 0,000 7,430 0,427 0,061 0,453 اإلدارة_اإللكترونية

a. Variable dépendante : الحصة_السوقية 

 امسةخمرجات اختبار الفرضية الفرعية اخل -ه
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Corrélations 

 الرضا_الوظيفي اإلدارة_اإللكترونية  

 Corrélation اإلدارة_اإللكترونية
de 
Pearson 

1 ,462
**
 

Sig. 
(bilatérale) 

  0,000 

N 250 250 

 Corrélation الرضا_الوظيفي
de 
Pearson 

,462
**
 1 

Sig. 
(bilatérale) 

0,000   

N 250 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 
Variables 
introduites Variables éliminées Méthode 

اإلدارة_اإللكترونية 1
b

   Introduire 

a. Variable dépendante : الرضا_الوظيفي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,462
a
 0,213 0,210 0,60610 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 24,723 1 24,723 67,300 ,000
b
 

de Student 91,106 248 0,367     

Total 115,829 249       

a. Variable dépendante : الرضا_الوظيفي 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 1,886 0,224   8,412 0,000 

 0,000 8,204 0,462 0,064 0,528 اإلدارة_اإللكترونية

a. Variable dépendante : الرضا_الوظيفي 

 سادسةخمرجات اختبار الفرضية الفرعية ال -و
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Corrélations 

 اإللتزام_التنظيمي اإلدارة_اإللكترونية  

 Corrélation اإلدارة_اإللكترونية
de Pearson 

1 ,323
**
 

Sig. 
(bilatérale) 

  0,000 

N 250 250 

 Corrélation اإللتزام_التنظيمي
de Pearson 

,323
**
 1 

Sig. 
(bilatérale) 

0,000   

N 250 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 
Variables 
introduites Variables éliminées Méthode 

اإلدارة_اإللكترونية 1
b

   Introduire 

a. Variable dépendante : اإللتزام_التنظيمي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,323
a
 0,104 0,100 0,63839 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 11,736 1 11,736 28,797 ,000
b
 

de Student 101,072 248 0,408     

Total 112,808 249       

a. Variable dépendante : اإللتزام_التنظيمي 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 2,458 0,236   10,409 0,000 

 0,000 5,366 0,323 0,068 0,364 اإلدارة_اإللكترونية

a. Variable dépendante : اإللتزام_التنظيمي 

 سابعةخمرجات اختبار الفرضية الفرعية ال -ح
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Corrélations 

 اإلبداع_التجديد اإلدارة_اإللكترونية  

 Corrélation اإلدارة_اإللكترونية
de Pearson 

1 ,405
**
 

Sig. 
(bilatérale) 

  0,000 

N 250 250 

 Corrélation اإلبداع_التجديد
de Pearson 

,405
**
 1 

Sig. 
(bilatérale) 

0,000   

N 250 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 
Variables 
introduites Variables éliminées Méthode 

اإلدارة_اإللكترونية 1
b

   Introduire 

a. Variable dépendante : اإلبداع_التجديد 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,405
a
 0,164 0,161 0,81731 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 32,556 1 32,556 48,737 ,000
b
 

de Student 165,663 248 0,668     

Total 198,219 249       

a. Variable dépendante : اإلبداع_التجديد 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 1,434 0,302   4,742 0,000 

 0,000 6,981 0,405 0,087 0,606 اإلدارة_اإللكترونية

a. Variable dépendante : اإلبداع_التجديد 
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 ثامنةخمرجات اختبار الفرضية الفرعية ال -ط
 اجلنس ومتغريات الدراسة -

Test T 
Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne 
erreur 

standard 

 0,04906 0,59689 3,4202 148 ذكر اإلدارة_اإللكترونية

 0,05932 0,59907 3,4476 102 أنثى

 0,05736 0,69787 3,5757 148 ذكر الربحية

 0,06819 0,68866 3,7000 102 أنثى

 0,05177 0,62976 3,7218 148 ذكر الحصة_السوقية

 0,06350 0,64128 3,7582 102 أنثى

 0,06213 0,75583 3,5743 148 ذكر الرضا_الوظيفي

 0,05055 0,51056 3,8768 102 أنثى

 0,05893 0,71690 3,6869 148 ذكر اإللتزام_التنظيمي

 0,06003 0,60628 3,7337 102 أنثى

 0,08146 0,99095 3,4662 148 ذكر اإلبداع_التجديد

 0,07178 0,72495 3,5804 102 أنثى

 0,04519 0,54970 3,5201 148 ذكر االستبيان_ككل

 0,04118 0,41591 3,6023 102 أنثى

Test des échantillons indépendants 

  

Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t Ddl 

Sig. 
(bilatér

al) 
Différence 
moyenne 

Différence 
erreur 

standard 

Intervalle de 
confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur 
Supérie

ur 

Hypoth اإلدارة_اإللكترونية
èse de 
varianc
es 
égales 

0,019 0,890 -0,356 248 0,722 -0,02737 0,07693 -0,17888 0,12415 

Hypoth
èse de 
varianc
es 
inégale
s 

    -0,356 216,766 0,723 -0,02737 0,07698 -0,17909 0,12436 

Hypoth الربحية
èse de 
varianc
es 
égales 

0,010 0,921 -1,392 248 0,165 -0,12432 0,08933 -0,30026 0,05161 

Hypoth
èse de 
varianc
es 

    -1,395 219,137 0,164 -0,12432 0,08911 -0,29994 0,05129 
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inégale
s 

Hypoth الحصة_السوقية
èse de 
varianc
es 
égales 

0,210 0,647 -0,445 248 0,657 -0,03632 0,08165 -0,19714 0,12449 

Hypoth
èse de 
varianc
es 
inégale
s 

    -0,443 214,708 0,658 -0,03632 0,08192 -0,19780 0,12515 

Hypoth الرضا_الوظيفي
èse de 
varianc
es 
égales 

14,799 0,000 -3,524 248 0,001 -0,30243 0,08582 -0,47147 -
0,13339 

Hypoth
èse de 
varianc
es 
inégale
s 

    -3,776 247,918 0,000 -0,30243 0,08010 -0,46019 -
0,14467 

Hypoth اإللتزام_التنظيمي
èse de 
varianc
es 
égales 

0,679 0,411 -0,539 248 0,591 -0,04672 0,08674 -0,21757 0,12412 

Hypoth
èse de 
varianc
es 
inégale
s 

    -0,555 237,752 0,579 -0,04672 0,08412 -0,21244 0,11899 

Hypoth اإلبداع_التجديد
èse de 
varianc
es 
égales 

12,471 0,000 -0,994 248 0,321 -0,11418 0,11482 -0,34032 0,11197 

Hypoth
èse de 
varianc
es 
inégale
s 

    -1,052 247,088 0,294 -0,11418 0,10857 -0,32802 0,09967 

Hypoth االستبيان_ككل
èse de 
varianc
es 
égales 

4,229 0,041 -1,278 248 0,202 -0,08217 0,06429 -0,20879 0,04445 

Hypoth
èse de 
varianc
es 
inégale
s 

    -1,344 245,801 0,180 -0,08217 0,06114 -0,20259 0,03825 

 السن ومتغريات الدراسة -
ANOVA 

  
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 
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 Intergroupes 0,773 3 0,258 0,721 0,540 اإلدارة_اإللكترونية

Intragroupes 87,894 246 0,357     

Total 88,666 249       

 Intergroupes 1,730 3 0,577 1,195 0,312 الربحية

Intragroupes 118,696 246 0,483     

Total 120,426 249       

 Intergroupes 3,787 3 1,262 3,230 0,023 الحصة_السوقية

Intragroupes 96,127 246 0,391     

Total 99,914 249       

 Intergroupes 5,571 3 1,857 4,143 0,007 الرضا_الوظيفي

Intragroupes 110,259 246 0,448     

Total 115,829 249       

 Intergroupes 5,652 3 1,884 4,325 0,005 اإللتزام_التنظيمي

Intragroupes 107,155 246 0,436     

Total 112,808 249       

 Intergroupes 5,316 3 1,772 2,260 0,082 اإلبداع_التجديد

Intragroupes 192,903 246 0,784     

Total 198,219 249       

 Intergroupes 2,048 3 0,683 2,788 0,041 االستبيان_ككل

Intragroupes 60,250 246 0,245     

Total 62,298 249       

Tests post hoc 

 Comparaisons multiples : 

LSD 

       

Variable dépendante 

Différenc
e 

moyenne 
(I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 
95 % 

Borne 
inférieur

e 
Borne 

supérieure 

اإلدارة_اإللكترون
 ية

 0,7938 0,1315- 0,160 0,23488 0,33117 سنة 31-25من  سنة 25-21من 

 0,6565 0,2147- 0,319 0,22117 0,22092 سنة 35-31من 

 0,6666 0,1923- 0,278 0,21804 0,23713 سنة 35أكثر من 

 0,1315 0,7938- 0,160 0,23488 0,33117- سنة 25-21من  سنة 31-25من 

 0,1291 0,3496- 0,365 0,12150 0,11024- سنة 35-31من 

 0,1339 0,3220- 0,417 0,11571 0,09404- سنة 35من  أكثر

 0,2147 0,6565- 0,319 0,22117 0,22092- سنة 25-21من  سنة 35-31من 

 0,3496 0,1291- 0,365 0,12150 0,11024 سنة 31-25من 

 0,1826 0,1502- 0,848 0,08447 0,01620 سنة 35أكثر من 

 0,1923 0,6666- 0,278 0,21804 0,23713- سنة 25-21من  سنة 35أكثر من 

 0,3220 0,1339- 0,417 0,11571 0,09404 سنة 31-25من 

 0,1502 0,1826- 0,848 0,08447 0,01620- سنة 35-31من 

 0,9656 0,1097- 0,118 0,27295 0,42794 سنة 31-25من  سنة 25-21ن م الربحية
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 0,7931 0,2193- 0,265 0,25702 0,28690 سنة 35-31من 

 0,8902 0,1080- 0,124 0,25338 0,39113 سنة 35أكثر من 

 0,1097 0,9656- 0,118 0,27295 0,42794- سنة 25-21من  سنة 31-25من 

 0,1371 0,4191- 0,319 0,14119 0,14104- سنة 35-31من 

 0,2280 0,3017- 0,785 0,13447 0,03681- سنة 35أكثر من 

 0,2193 0,7931- 0,265 0,25702 0,28690- سنة 25-21من  سنة 35-31من 

 0,4191 0,1371- 0,319 0,14119 0,14104 سنة 31-25من 

 0,2976 0,0891- 0,289 0,09816 0,10422 سنة 35أكثر من 

 0,1080 0,8902- 0,124 0,25338 0,39113- سنة 25-21من  سنة 35أكثر من 

 0,3017 0,2280- 0,785 0,13447 0,03681 سنة 31-25من 

 0,0891 0,2976- 0,289 0,09816 0,10422- سنة 35-31من 

49142, سنة 31-25من  سنة 25-21من  الحصة_السوقية
*
 0,24564 0,047 0,0076 0,9752 

 0,6927 0,2185- 0,306 0,23129 0,23710 سنة 35-31من 

 0,8947 0,0036- 0,052 0,22803 0,44556 سنة 35أكثر من 

49142,- سنة 25-21من  سنة 31-25من 
*
 0,24564 0,047 -0,9752 -0,0076 

25432,- سنة 35-31من 
*
 0,12706 0,046 -0,5046 -0,0040 

 0,1925 0,2842- 0,705 0,12101 0,04586- سنة 35أكثر من 

 0,2185 0,6927- 0,306 0,23129 0,23710- سنة 25-21من  سنة 35-31من 

25432, سنة 31-25من 
*
 0,12706 0,046 0,0040 0,5046 

20846, سنة 35أكثر من 
*
 0,08834 0,019 0,0345 0,3825 

 0,0036 0,8947- 0,052 0,22803 0,44556- سنة 25-21من  سنة 35أكثر من 

 0,2842 0,1925- 0,705 0,12101 0,04586 سنة 31-25من 

20846,- سنة 35-31من 
*
 0,08834 0,019 -0,3825 -0,0345 

77731, سنة 31-25من  سنة 25-21من  الرضا_الوظيفي
*
 0,26307 0,003 0,2591 1,2955 

66156, سنة 35-31من 
*
 0,24771 0,008 0,1737 1,1495 

81221, سنة 35أكثر من 
*
 0,24421 0,001 0,3312 1,2932 

77731,- سنة 25-21من  سنة 31-25من 
*
 0,26307 0,003 -1,2955 -0,2591 

 0,1523 0,3838- 0,396 0,13608 0,11575- سنة 35-31من 

 0,2902 0,2204- 0,788 0,12960 0,03490 سنة 35أكثر من 

66156,- سنة 25-21من  سنة 35-31من 
*
 0,24771 0,008 -1,1495 -0,1737 

 0,3838 0,1523- 0,396 0,13608 0,11575 سنة 31-25من 

 0,3370 0,0357- 0,113 0,09461 0,15065 سنة 35أكثر من 

81221,- سنة 25-21من  سنة 35أكثر من 
*
 0,24421 0,001 -1,2932 -0,3312 

 0,2204 0,2902- 0,788 0,12960 0,03490- سنة 31-25من 

 0,0357 0,3370- 0,113 0,09461 0,15065- سنة 35-31من 

79412, سنة 31-25من  سنة 25-21من  اإللتزام_التنظيمي
*
 0,25935 0,002 0,2833 1,3049 

62698, سنة 35-31من 
*
 0,24420 0,011 0,1460 1,1080 

79032, سنة 35أكثر من 
*
 0,24075 0,001 0,3161 1,2645 

79412,- سنة 25-21من  سنة 31-25من 
*
 0,25935 0,002 -1,3049 -0,2833 
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 0,0971 0,4314- 0,214 0,13415 0,16713- سنة 35-31من 

 0,2479 0,2555- 0,976 0,12777 0,00380- سنة 35أكثر من 

62698,- سنة 25-21من  سنة 35-31من 
*
 0,24420 0,011 -1,1080 -0,1460 

 0,4314 0,0971- 0,214 0,13415 0,16713 سنة 31-25من 

 0,3470 0,0204- 0,081 0,09327 0,16334 سنة 35أكثر من 

79032,- سنة 25-21من  سنة 35أكثر من 
*
 0,24075 0,001 -1,2645 -0,3161 

 0,2555 0,2479- 0,976 0,12777 0,00380 سنة 31-25من 

 0,0204 0,3470- 0,081 0,09327 0,16334- سنة 35-31من 

 1,3589 0,0119- 0,054 0,34797 0,67353 سنة 31-25من  سنة 25-21من  اإلبداع_التجديد

 1,1835 0,1073- 0,102 0,32765 0,53810 سنة 35-31من 

73548, سنة 35أكثر من 
*
 0,32302 0,024 0,0992 1,3717 

 0,0119 1,3589- 0,054 0,34797 0,67353- سنة 25-21من  سنة 31-25من 

 0,2191 0,4900- 0,453 0,18000 0,13543- سنة 35-31من 

 0,3996 0,2757- 0,718 0,17143 0,06195 سنة 35أكثر من 

 0,1073 1,1835- 0,102 0,32765 0,53810- سنة 25-21من  سنة 35-31من 

 0,4900 0,2191- 0,453 0,18000 0,13543 سنة 31-25من 

 0,4439 0,0491- 0,116 0,12514 0,19739 سنة 35أكثر من 

73548,- سنة 25-21من  سنة 35أكثر من 
*
 0,32302 0,024 -1,3717 -0,0992 

 0,2757 0,3996- 0,718 0,17143 0,06195- سنة 31-25من 

 0,0491 0,4439- 0,116 0,12514 0,19739- سنة 35-31من 

49586, سنة 31-25من  سنة 25-21من  االستبيان_ككل
*
 0,19447 0,011 0,1128 0,8789 

 0,7186 0,0028- 0,052 0,18311 0,35790 سنة 35-31من 

45271, سنة 35 أكثر من
*
 0,18053 0,013 0,0971 0,8083 

49586,- سنة 25-21من  سنة 31-25من 
*
 0,19447 0,011 -0,8789 -0,1128 

 0,0602 0,3361- 0,171 0,10059 0,13796- سنة 35-31من 

 0,1456 0,2318- 0,653 0,09581 0,04314- سنة 35 أكثر من

 0,0028 0,7186- 0,052 0,18311 0,35790- سنة 25-21من  سنة 35-31من 

 0,3361 0,0602- 0,171 0,10059 0,13796 سنة 31-25من 

 0,2326 0,0429- 0,176 0,06993 0,09481 سنة 35 أكثر من

45271,- سنة 25-21من  سنة 35أكثر من 
*
 0,18053 0,013 -0,8083 -0,0971 

 0,2318 0,1456- 0,653 0,09581 0,04314 سنة 31-25من 

 0,0429 0,2326- 0,176 0,06993 0,09481- سنة 35-31من 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 املستوى التعليمي ومتغريات الدراسة -
ANOVA 

  
Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 6,987 3 2,329 7,014 0,000 اإلدارة_اإللكترونية

Intragroupes 81,679 246 0,332     

Total 88,666 249       
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 Intergroupes 6,402 3 2,134 4,604 0,004 الربحية

Intragroupes 114,024 246 0,464     

Total 120,426 249       

 Intergroupes 5,021 3 1,674 4,339 0,005 الحصة_السوقية

Intragroupes 94,893 246 0,386     

Total 99,914 249       

 Intergroupes 5,815 3 1,938 4,334 0,005 الرضا_الوظيفي

Intragroupes 110,014 246 0,447     

Total 115,829 249       

 Intergroupes 4,172 3 1,391 3,149 0,026 اإللتزام_التنظيمي

Intragroupes 108,635 246 0,442     

Total 112,808 249       

 Intergroupes 23,787 3 7,929 11,182 0,000 اإلبداع_التجديد

Intragroupes 174,432 246 0,709     

Total 198,219 249       

 Intergroupes 6,139 3 2,046 8,964 0,000 االستبيان_ككل

Intragroupes 56,159 246 0,228     

Total 62,298 249       

 

Tests post hoc 

  
Comparaisons multiples : 

LSD 

       

Variable dépendante 

Différenc
e 

moyenne 
(I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 
95 % 

Borne 
inférieur

e 
Borne 

supérieure 

اإلدارة_اإللكترون
 ية

 0,2237 0,1850- 0,852 0,10377 0,01934 ليسانس ثانوي فأقل

23774, مااستر
*
 0,11135 0,034 0,0184 0,4571 

34950,- أعلى من ماستر
*
 0,14149 0,014 -0,6282 -0,0708 

 0,1850 0,2237- 0,852 0,10377 0,01934- ثانوي فأقل ليسانس

21839, مااستر
*
 0,08788 0,014 0,0453 0,3915 

36884,- أعلى من ماستر
*
 0,12387 0,003 -0,6128 -0,1249 

23774,- انوي فأقلث مااستر
*
 0,11135 0,034 -0,4571 -0,0184 

21839,- ليسانس
*
 0,08788 0,014 -0,3915 -0,0453 

58724,- أعلى من ماستر
*
 0,13028 0,000 -0,8438 -0,3306 

34950, ثانوي فأقل ماسترأعلى من 
*
 0,14149 0,014 0,0708 0,6282 

36884, ليسانس
*
 0,12387 0,003 0,1249 0,6128 

58724, مااستر
*
 0,13028 0,000 0,3306 0,8438 

 0,1587 0,3243- 0,500 0,12260 0,08278- ليسانس انوي فأقلث الربحية

27088, مااستر
*
 0,13156 0,041 0,0118 0,5300 
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 0,1804 0,4781- 0,374 0,16717 0,14884- أعلى من ماستر

 0,3243 0,1587- 0,500 0,12260 0,08278 ثانوي فأقل ليسانس

35366, مااستر
*
 0,10383 0,001 0,1492 0,5582 

 0,2222 0,3543- 0,652 0,14635 0,06606- أعلى من ماستر

27088,- ثانوي فأقل مااستر
*
 0,13156 0,041 -0,5300 -0,0118 

35366,- ليسانس
*
 0,10383 0,001 -0,5582 -0,1492 

41972,- أعلى من ماستر
*
 0,15393 0,007 -0,7229 -0,1165 

 0,4781 0,1804- 0,374 0,16717 0,14884 ثانوي فأقل أعلى من ماستر

 0,3543 0,2222- 0,652 0,14635 0,06606 ليسانس

41972, مااستر
*
 0,15393 0,007 0,1165 0,7229 

 0,2002 0,2404- 0,857 0,11185 0,02013- ليسانس ثانوي فأقل الحصة_السوقية

 0,4491 0,0236- 0,078 0,12002 0,21274 مااستر

 0,0354 0,5654- 0,084 0,15250 0,26500- من ماسترأعلى 

 0,2404 0,2002- 0,857 0,11185 0,02013 ثانوي فأقل ليسانس

23287, مااستر
*
 0,09472 0,015 0,0463 0,4194 

 0,0181 0,5078- 0,068 0,13351 0,24487- أعلى من ماستر

 0,0236 0,4491- 0,078 0,12002 0,21274- ثانوي فأقل مااستر

23287,- ليسانس
*
 0,09472 0,015 -0,4194 -0,0463 

47774,- أعلى من ماستر
*
 0,14043 0,001 -0,7543 -0,2012 

 0,5654 0,0354- 0,084 0,15250 0,26500 ثانوي فأقل أعلى من ماستر

 0,5078 0,0181- 0,068 0,13351 0,24487 ليسانس

47774, مااستر
*
 0,14043 0,001 0,2012 0,7543 

 0,0431 0,4313- 0,108 0,12043 0,19409- ليسانس ثانوي فأقل الرضا_الوظيفي

 0,4254 0,0836- 0,187 0,12922 0,17089 مااستر

 0,2881 0,3587- 0,830 0,16421 0,03531- أعلى من ماستر

 0,4313 0,0431- 0,108 0,12043 0,19409 ثانوي فأقل ليسانس

36498, مااستر
*
 0,10199 0,000 0,1641 0,5659 

 0,4419 0,1244- 0,270 0,14376 0,15878 أعلى من ماستر

 0,0836 0,4254- 0,187 0,12922 0,17089- ثانوي فأقل مااستر

36498,- ليسانس
*
 0,10199 0,000 -0,5659 -0,1641 

 0,0916 0,5040- 0,174 0,15120 0,20620- أعلى من ماستر

 0,3587 0,2881- 0,830 0,16421 0,03531 ثانوي فأقل أعلى من ماستر

 0,1244 0,4419- 0,270 0,14376 0,15878- ليسانس

 0,5040 0,0916- 0,174 0,15120 0,20620 مااستر

 0,0071 0,4643- 0,057 0,11967 0,22858- ليسانس ثانوي فأقل اإللتزام_التنظيمي

 0,3184 0,1875- 0,611 0,12841 0,06545 مااستر

 0,2054 0,4374- 0,478 0,16317 0,11599- أعلى من ماستر

 0,4643 0,0071- 0,057 0,11967 0,22858 ثانوي فأقل ليسانس

29403, مااستر
*
 0,10135 0,004 0,0944 0,4936 
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 0,3940 0,1688- 0,431 0,14285 0,11258 أعلى من ماستر

 0,1875 0,3184- 0,611 0,12841 0,06545- فأقل ثانوي مااستر

29403,- ليسانس
*
 0,10135 0,004 -0,4936 -0,0944 

 0,1145 0,4774- 0,228 0,15025 0,18145- أعلى من ماستر

 0,4374 0,2054- 0,478 0,16317 0,11599 ثانوي فأقل أعلى من ماستر

 0,1688 0,3940- 0,431 0,14285 0,11258- ليسانس

 0,4774 0,1145- 0,228 0,15025 0,18145 مااستر

 0,1797 0,4176- 0,433 0,15164 0,11897- ليسانس ثانوي فأقل اإلبداع_التجديد

36161, مااستر
*
 0,16272 0,027 0,0411 0,6821 

69681,- أعلى من ماستر
*
 0,20677 0,001 -1,1041 -0,2896 

 0,4176 0,1797- 0,433 0,15164 0,11897 ثانوي فأقل ليسانس

48058, مااستر
*
 0,12842 0,000 0,2276 0,7335 

57785,- أعلى من ماستر
*
 0,18102 0,002 -0,9344 -0,2213 

36161,- ثانوي فأقل مااستر
*
 0,16272 0,027 -0,6821 -0,0411 

48058,- ليسانس
*
 0,12842 0,000 -0,7335 -0,2276 

1,05842- أعلى من ماستر
*
 0,19039 0,000 -1,4334 -0,6834 

69681, ثانوي فأقل أعلى من ماستر
*
 0,20677 0,001 0,2896 1,1041 

57785, ليسانس
*
 0,18102 0,002 0,2213 0,9344 

1,05842 مااستر
*
 0,19039 0,000 0,6834 1,4334 

 0,1084 0,2305- 0,479 0,08604 0,06103- ليسانس ثانوي فأقل االستبيان_ككل

22198, مااستر
*
 0,09233 0,017 0,0401 0,4038 

28815,- ماستر أعلى من
*
 0,11732 0,015 -0,5192 -0,0571 

 0,2305 0,1084- 0,479 0,08604 0,06103 ثانوي فأقل ليسانس

28301, مااستر
*
 0,07287 0,000 0,1395 0,4265 

22712,- ماستر أعلى من
*
 0,10271 0,028 -0,4294 -0,0248 

22198,- ثانوي فأقل مااستر
*
 0,09233 0,017 -0,4038 -0,0401 

28301,- ليسانس
*
 0,07287 0,000 -0,4265 -0,1395 

51013,- ماستر أعلى من
*
 0,10803 0,000 -0,7229 -0,2974 

28815, ثانوي فأقل ماسترأعلى من 
*
 0,11732 0,015 0,0571 0,5192 

22712, ليسانس
*
 0,10271 0,028 0,0248 0,4294 

51013, مااستر
*
 0,10803 0,000 0,2974 0,7229 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 املستوى الوظيفي ومتغريات الدراسة -
ANOVA 

  
Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 0,213 3 0,071 0,197 0,898 اإلدارة_اإللكترونية

Intragroupes 88,453 246 0,360     

Total 88,666 249       
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 Intergroupes 2,976 3 0,992 2,077 0,104 الربحية

Intragroupes 117,450 246 0,477     

Total 120,426 249       

 Intergroupes 0,364 3 0,121 0,300 0,826 الحصة_السوقية

Intragroupes 99,550 246 0,405     

Total 99,914 249       

 Intergroupes 1,363 3 0,454 0,977 0,404 الرضا_الوظيفي

Intragroupes 114,466 246 0,465     

Total 115,829 249       

 Intergroupes 3,387 3 1,129 2,538 0,057 اإللتزام_التنظيمي

Intragroupes 109,421 246 0,445     

Total 112,808 249       

 Intergroupes 1,467 3 0,489 0,611 0,608 اإلبداع_التجديد

Intragroupes 196,752 246 0,800     

Total 198,219 249       

 Intergroupes 0,182 3 0,061 0,240 0,868 االستبيان_ككل

Intragroupes 62,116 246 0,253     

Total 62,298 249       

 
Tests post hoc 

 Comparaisons multiples : 

LSD 

       

Variable dépendante 

Différenc
e 

moyenne 
(I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 
95 % 

Borne 
inférieur

e 
Borne 

supérieure 

اإلدارة_اإللكترون
 ية

 0,3294 0,2120- 0,670 0,13743 0,05872 عون تحكم عون تنفيذ

 0,2685 0,2662- 0,993 0,13575 0,00115 متصرف إداري

 0,2142 0,2554- 0,863 0,11920 0,02058- متصرف رئيسي

 0,2120 0,3294- 0,670 0,13743 0,05872- عون تنفيذ عون تحكم

 0,1824 0,2975- 0,637 0,12183 0,05756- متصرف إداري

 0,1237 0,2823- 0,442 0,10306 0,07930- متصرف رئيسي

 0,2662 0,2685- 0,993 0,13575 0,00115- عون تنفيذ اريمتصرف إد

 0,2975 0,1824- 0,637 0,12183 0,05756 عون تحكم

 0,1768 0,2203- 0,829 0,10081 0,02174- متصرف رئيسي

 0,2554 0,2142- 0,863 0,11920 0,02058 عون تنفيذ يسيمتصرف رئ

 0,2823 0,1237- 0,442 0,10306 0,07930 عون تحكم

 0,2203 0,1768- 0,829 0,10081 0,02174 متصرف إداري

 0,4453 0,1785- 0,400 0,15836 0,13338 عون تحكم ون تنفيذع الربحية

 0,4634 0,1529- 0,322 0,15643 0,15525 متصرف إداري

30728, متصرف رئيسي
*
 0,13735 0,026 0,0367 0,5778 
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 0,1785 0,4453- 0,400 0,15836 0,13338- عون تنفيذ عون تحكم

 0,2984 0,2546- 0,876 0,14038 0,02187 متصرف إداري

 0,4078 0,0600- 0,144 0,11876 0,17391 متصرف رئيسي

 0,1529 0,4634- 0,322 0,15643 0,15525- عون تنفيذ متصرف إداري

 0,2546 0,2984- 0,876 0,14038 0,02187- عون تحكم

 0,3808 0,0768- 0,192 0,11617 0,15203 متصرف رئيسي

30728,- عون تنفيذ متصرف رئيسي
*
 0,13735 0,026 -0,5778 -0,0367 

 0,0600 0,4078- 0,144 0,11876 0,17391- عون تحكم

 0,0768 0,3808- 0,192 0,11617 0,15203- متصرف إداري

 0,3642 0,2101- 0,598 0,14580 0,07702 عون تحكم عون تنفيذ الحصة_السوقية

 0,4072 0,1601- 0,392 0,14401 0,12354 متصرف إداري

 0,2925 0,2056- 0,732 0,12645 0,04343 متصرف رئيسي

 0,2101 0,3642- 0,598 0,14580 0,07702- عون تنفيذ عون تحكم

 0,3011 0,2080- 0,719 0,12924 0,04652 متصرف إداري

 0,1818 0,2489- 0,759 0,10934 0,03359- متصرف رئيسي

 0,1601 0,4072- 0,392 0,14401 0,12354- عون تنفيذ متصرف إداري

 0,2080 0,3011- 0,719 0,12924 0,04652- عون تحكم

 0,1305 0,2908- 0,455 0,10695 0,08011- متصرف رئيسي

 0,2056 0,2925- 0,732 0,12645 0,04343- عون تنفيذ متصرف رئيسي

 0,2489 0,1818- 0,759 0,10934 0,03359 عون تحكم

 0,2908 0,1305- 0,455 0,10695 0,08011 متصرف إداري

 0,5398 0,0761- 0,139 0,15634 0,23186 عون تحكم عون تنفيذ الرضا_الوظيفي

 0,5354 0,0729- 0,136 0,15443 0,23125 متصرف إداري

 0,4754 0,0587- 0,126 0,13560 0,20835 متصرف رئيسي

 0,0761 0,5398- 0,139 0,15634 0,23186- عون تنفيذ عون تحكم

 0,2724 0,2736- 0,997 0,13859 0,00061- متصرف إداري

 0,2074 0,2544- 0,841 0,11724 0,02351- متصرف رئيسي

 0,0729 0,5354- 0,136 0,15443 0,23125- عون تنفيذ متصرف إداري

 0,2736 0,2724- 0,997 0,13859 0,00061 عون تحكم

 0,2030 0,2488- 0,842 0,11468 0,02290- رئيسي متصرف

 0,0587 0,4754- 0,126 0,13560 0,20835- عون تنفيذ متصرف رئيسي

 0,2544 0,2074- 0,841 0,11724 0,02351 عون تحكم

 0,2488 0,2030- 0,842 0,11468 0,02290 متصرف إداري

 0,1709 0,4313- 0,395 0,15285 0,13021- عون تحكم عون تنفيذ اإللتزام_التنظيمي

 0,1438 0,4509- 0,310 0,15098 0,15354- متصرف إداري

 0,3692 0,1530- 0,416 0,13257 0,10808 متصرف رئيسي

 0,4313 0,1709- 0,395 0,15285 0,13021 عون تنفيذ عون تحكم

 0,2436 0,2902- 0,863 0,13550 0,02333- متصرف إداري

23829, رئيسي متصرف
*
 0,11463 0,039 0,0125 0,4641 

 0,4509 0,1438- 0,310 0,15098 0,15354 عون تنفيذ متصرف إداري
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 0,2902 0,2436- 0,863 0,13550 0,02333 عون تحكم

26163, متصرف رئيسي
*
 0,11212 0,020 0,0408 0,4825 

 0,1530 0,3692- 0,416 0,13257 0,10808- عون تنفيذ متصرف رئيسي

23829,- عون تحكم
*
 0,11463 0,039 -0,4641 -0,0125 

26163,- متصرف إداري
*
 0,11212 0,020 -0,4825 -0,0408 

 0,6412 0,1662- 0,248 0,20497 0,23750 عون تحكم عون تنفيذ اإلبداع_التجديد

 0,4443 0,3533- 0,822 0,20246 0,04550 متصرف إداري

 0,4967 0,2036- 0,410 0,17777 0,14659 رئيسي متصرف

 0,1662 0,6412- 0,248 0,20497 0,23750- عون تنفيذ عون تحكم

 0,1659 0,5499- 0,292 0,18170 0,19200- متصرف إداري

 0,2118 0,3937- 0,555 0,15371 0,09091- متصرف رئيسي

 0,3533 0,4443- 0,822 0,20246 0,04550- عون تنفيذ متصرف إداري

 0,5499 0,1659- 0,292 0,18170 0,19200 عون تحكم

 0,3972 0,1951- 0,502 0,15035 0,10109 متصرف رئيسي

 0,2036 0,4967- 0,410 0,17777 0,14659- عون تنفيذ متصرف رئيسي

 0,3937 0,2118- 0,555 0,15371 0,09091 عون تحكم

 0,1951 0,3972- 0,502 0,15035 0,10109- متصرف إداري

 0,3120 0,1417- 0,460 0,11517 0,08518 عون تحكم عون تنفيذ االستبيان_ككل

 0,2690 0,1791- 0,693 0,11376 0,04495 متصرف إداري

 0,2713 0,1222- 0,456 0,09989 0,07458 ئيسيمتصرف ر

 0,1417 0,3120- 0,460 0,11517 0,08518- عون تنفيذ عون تحكم

 0,1609 0,2413- 0,694 0,10209 0,04022- متصرف إداري

 0,1595 0,1807- 0,902 0,08637 0,01060- ئيسيمتصرف ر

 0,1791 0,2690- 0,693 0,11376 0,04495- عون تنفيذ متصرف إداري

 0,2413 0,1609- 0,694 0,10209 0,04022 عون تحكم

 0,1960 0,1368- 0,726 0,08448 0,02962 ئيسيمتصرف ر

 0,1222 0,2713- 0,456 0,09989 0,07458- عون تنفيذ يسيمتصرف رئ

 0,1807 0,1595- 0,902 0,08637 0,01060 عون تحكم

 0,1368 0,1960- 0,726 0,08448 0,02962- متصرف إداري

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 
 اخلربة ومتغريات الدراسة -

ANOVA 

  
Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 0,442 4 0,110 0,307 0,873 اإلدارة_اإللكترونية

Intragroupes 88,225 245 0,360     

Total 88,666 249       

 Intergroupes 1,244 4 0,311 0,639 0,635 الربحية
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Intragroupes 119,182 245 0,486     

Total 120,426 249       

 Intergroupes 1,767 4 0,442 1,103 0,356 الحصة_السوقية

Intragroupes 98,146 245 0,401     

Total 99,914 249       

 Intergroupes 4,397 4 1,099 2,417 0,049 الرضا_الوظيفي

Intragroupes 111,432 245 0,455     

Total 115,829 249       

 Intergroupes 1,750 4 0,438 0,965 0,427 اإللتزام_التنظيمي

Intragroupes 111,057 245 0,453     

Total 112,808 249       

 Intergroupes 1,485 4 0,371 0,462 0,763 اإلبداع_التجديد

Intragroupes 196,734 245 0,803     

Total 198,219 249       

 Intergroupes 0,482 4 0,120 0,477 0,753 االستبيان_ككل

Intragroupes 61,817 245 0,252     

Total 62,298 249       

Tests post hoc 
 Comparaisons multiples : 

 

LSD 

       

Variable dépendante 

Différenc
e 

moyenne 
(I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 
95 % 

Borne 
inférieur

e 
Borne 

supérieure 

اإلدارة_اإللكترون
 ية

 0,2570 0,1846- 0,747 0,11211 0,03622 سنوات 11إلى  5من  سنوات 5أقل من 

 0,2647 0,1565- 0,613 0,10690 0,05410 سنة 15إلى  11من 

 0,3060 0,0936- 0,296 0,10144 0,10617 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,05797 0,35391 0,870 -0,7551 0,6391 

 11إلى  5من 
 سنوات

 0,1846 0,2570- 0,747 0,11211 0,03622- سنوات 5أقل من 

 0,2472 0,2115- 0,878 0,11644 0,01788 سنة 15إلى  11من 

 0,2895 0,1496- 0,531 0,11145 0,06995 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,09419 0,35691 0,792 -0,7972 0,6088 

 15إلى  11ن م
 سنة

 0,1565 0,2647- 0,613 0,10690 0,05410- سنوات 5أقل من 

 0,2115 0,2472- 0,878 0,11644 0,01788- سنوات 11إلى  5من 

 0,2613 0,1571- 0,624 0,10621 0,05207 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,11207 0,35531 0,753 -0,8119 0,5878 

 0,0936 0,3060- 0,296 0,10144 0,10617- سنوات 5أقل من  سنة 15أكثر من 

 0,1496 0,2895- 0,531 0,11145 0,06995- سنوات 11إلى  5من 

 0,1571 0,2613- 0,624 0,10621 0,05207- سنة 15إلى  11من 

5,00 -0,16414 0,35370 0,643 -0,8608 0,5325 
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 0,7551 0,6391- 0,870 0,35391 0,05797 سنوات 5من  أقل 5,00

 0,7972 0,6088- 0,792 0,35691 0,09419 سنوات 11إلى  5من 

 0,8119 0,5878- 0,753 0,35531 0,11207 سنة 15إلى  11من 

 0,8608 0,5325- 0,643 0,35370 0,16414 سنة 15أكثر من 

 0,2980 0,2153- 0,751 0,13030 0,04135 سنوات 11إلى  5من  سنوات 5قل من أ الربحية

 0,1948 0,2947- 0,688 0,12425 0,04993- سنة 15إلى  11من 

 0,2071 0,2573- 0,832 0,11791 0,02511- سنة 15أكثر من 

5,00 -0,59130 0,41134 0,152 -1,4015 0,2189 

 11إلى  5من 
 سنوات

 0,2153 0,2980- 0,751 0,13030 0,04135- سنوات 5أقل من 

 0,1753 0,3578- 0,501 0,13533 0,09127- سنة 15إلى  11من 

 0,1887 0,3216- 0,608 0,12953 0,06646- سنة 15أكثر من 

5,00 -0,63265 0,41483 0,129 -1,4497 0,1844 

 15إلى  11من 
 سنة

 0,2947 0,1948- 0,688 0,12425 0,04993 سنوات 5أقل من 

 0,3578 0,1753- 0,501 0,13533 0,09127 سنوات 11إلى  5من 

 0,2680 0,2183- 0,841 0,12345 0,02482 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,54138 0,41296 0,191 -1,3548 0,2720 

 0,2573 0,2071- 0,832 0,11791 0,02511 سنوات 5أقل من  سنة 15أكثر من 

 0,3216 0,1887- 0,608 0,12953 0,06646 سنوات 11إلى  5 من

 0,2183 0,2680- 0,841 0,12345 0,02482- سنة 15إلى  11من 

5,00 -0,56620 0,41110 0,170 -1,3759 0,2435 

 1,4015 0,2189- 0,152 0,41134 0,59130 سنوات 5أقل من  5,00

 1,4497 0,1844- 0,129 0,41483 0,63265 سنوات 11إلى  5من 

 1,3548 0,2720- 0,191 0,41296 0,54138 سنة 15إلى  11من 

 1,3759 0,2435- 0,170 0,41110 0,56620 سنة 15أكثر من 

 0,1827 0,2831- 0,671 0,11824 0,05023- سنوات 11إلى  5من  سنوات 5أقل من  الحصة_السوقية

 0,2793 0,1648- 0,612 0,11275 0,05726 سنة 15إلى  11من 

 0,0825 0,3390- 0,232 0,10700 0,12822- سنة 15أكثر من 

5,00 -0,46860 0,37328 0,211 -1,2038 0,2666 

 11إلى  5من 
 سنوات

 0,2831 0,1827- 0,671 0,11824 0,05023 سنوات 5أقل من 

 0,3494 0,1344- 0,382 0,12281 0,10749 سنة 15إلى  11من 

 0,1535 0,3095- 0,508 0,11755 0,07799- سنة 15أكثر من 

5,00 -0,41837 0,37644 0,267 -1,1598 0,3231 

 15إلى  11من 
 سنة

 0,1648 0,2793- 0,612 0,11275 0,05726- سنوات 5أقل من 

 0,1344 0,3494- 0,382 0,12281 0,10749- سنوات 11إلى  5من 

 0,0352 0,4061- 0,099 0,11202 0,18549- سنة 15أكثر من 

5,00 -0,52586 0,37475 0,162 -1,2640 0,2123 

 0,3390 0,0825- 0,232 0,10700 0,12822 سنوات 5أقل من  سنة 15أكثر من 

 0,3095 0,1535- 0,508 0,11755 0,07799 سنوات 11إلى  5من 

 0,4061 0,0352- 0,099 0,11202 0,18549 سنة 15إلى  11من 

5,00 -0,34038 0,37306 0,362 -1,0752 0,3944 



 المالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 

 
380 

 1,2038 0,2666- 0,211 0,37328 0,46860 سنوات 5أقل من  5,00

 1,1598 0,3231- 0,267 0,37644 0,41837 سنوات 11إلى  5من 

 1,2640 0,2123- 0,162 0,37475 0,52586 سنة 15إلى  11من 

 1,0752 0,3944- 0,362 0,37306 0,34038 سنة 15أكثر من 

 0,1574 0,3389- 0,472 0,12599 0,09072- سنوات 11إلى  5من  سنوات 5أقل من  الرضا_الوظيفي

 0,3045 0,1688- 0,573 0,12014 0,06782 سنة 15إلى  11من 

24912, سنة 15أكثر من 
*
 0,11401 0,030 0,0246 0,4737 

5,00 0,48654 0,39774 0,222 -0,2969 1,2700 

 11إلى  5من 
 سنوات

 0,3389 0,1574- 0,472 0,12599 0,09072 سنوات 5أقل من 

 0,4163 0,0992- 0,227 0,13086 0,15854 سنة 15إلى  11من 

33983, سنة 15أكثر من 
*
 0,12525 0,007 0,0931 0,5865 

5,00 0,57726 0,40111 0,151 -0,2128 1,3673 

 15إلى  11 من
 سنة

 0,1688 0,3045- 0,573 0,12014 0,06782- سنوات 5أقل من 

 0,0992 0,4163- 0,227 0,13086 0,15854- سنوات 11إلى  5من 

 0,4164 0,0538- 0,130 0,11936 0,18129 سنة 15أكثر من 

5,00 0,41872 0,39931 0,295 -0,3678 1,2052 

24912,- سنوات 5أقل من  سنة 15أكثر من 
*
 0,11401 0,030 -0,4737 -0,0246 

33983,- سنوات 11إلى  5من 
*
 0,12525 0,007 -0,5865 -0,0931 

 0,0538 0,4164- 0,130 0,11936 0,18129- سنة 15إلى  11من 

5,00 0,23742 0,39751 0,551 -0,5455 1,0204 

 0,2969 1,2700- 0,222 0,39774 0,48654- سنوات 5أقل من  5,00

 0,2128 1,3673- 0,151 0,40111 0,57726- سنوات 11إلى  5من 

 0,3678 1,2052- 0,295 0,39931 0,41872- سنة 15إلى  11من 

 0,5455 1,0204- 0,551 0,39751 0,23742- سنة 15أكثر من 

 0,1454 0,3501- 0,417 0,12578 0,10234- سنوات 11إلى  5من  سنوات 5أقل من  اإللتزام_التنظيمي

 0,2180 0,2545- 0,879 0,11994 0,01824- سنة 15إلى  11من 

 0,3547 0,0936- 0,253 0,11382 0,13054 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,11594 0,39707 0,771 -0,8981 0,6662 

 11إلى  5من 
 سنوات

 0,3501 0,1454- 0,417 0,12578 0,10234 سنوات 5أقل من 

 0,3414 0,1732- 0,520 0,13064 0,08410 سنة 15إلى  11من 

 0,4792 0,0134- 0,064 0,12504 0,23287 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,01361 0,40044 0,973 -0,8023 0,7751 

 15إلى  11من 
 سنة

 0,2545 0,2180- 0,879 0,11994 0,01824 سنوات 5أقل من 

 0,1732 0,3414- 0,520 0,13064 0,08410- سنوات 11إلى  5من 

 0,3835 0,0859- 0,213 0,11916 0,14878 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,09770 0,39864 0,807 -0,8829 0,6875 

 0,0936 0,3547- 0,253 0,11382 0,13054- سنوات 5أقل من  سنة 15أكثر من 

 0,0134 0,4792- 0,064 0,12504 0,23287- سنوات 11إلى  5من 

 0,0859 0,3835- 0,213 0,11916 0,14878- سنة 15إلى  11من 

5,00 -0,24648 0,39684 0,535 -1,0281 0,5352 
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 0,8981 0,6662- 0,771 0,39707 0,11594 سنوات 5أقل من  5,00

 0,8023 0,7751- 0,973 0,40044 0,01361 سنوات 11إلى  5من 

 0,8829 0,6875- 0,807 0,39864 0,09770 سنة 15إلى  11من 

 1,0281 0,5352- 0,535 0,39684 0,24648 سنة 15أكثر من 

 0,2711 0,3884- 0,727 0,16741 0,05862- سنوات 11إلى  5من  سنوات 5أقل من  اإلبداع_التجديد

 0,3956 0,2332- 0,611 0,15963 0,08121 سنة 15إلى  11من 

 0,4266 0,1701- 0,398 0,15148 0,12827 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,24638 0,52849 0,641 -1,2873 0,7946 

 11إلى  5من 
 سنوات

 0,3884 0,2711- 0,727 0,16741 0,05862 سنوات 5أقل من 

 0,4823 0,2026- 0,422 0,17387 0,13983 سنة 15إلى  11من 

 0,5147 0,1409- 0,263 0,16643 0,18689 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,18776 0,53297 0,725 -1,2375 0,8620 

 15إلى  11من 
 سنة

 0,2332 0,3956- 0,611 0,15963 0,08121- سنوات 5أقل من 

 0,2026 0,4823- 0,422 0,17387 0,13983- سنوات 11إلى  5من 

 0,3595 0,2653- 0,767 0,15860 0,04706 سنة 15أكثر من 

5,00 -0,32759 0,53058 0,538 -1,3727 0,7175 

 0,1701 0,4266- 0,398 0,15148 0,12827- سنوات 5أقل من  سنة 15أكثر من 

 0,1409 0,5147- 0,263 0,16643 0,18689- سنوات 11إلى  5من 

 0,2653 0,3595- 0,767 0,15860 0,04706- سنة 15إلى  11من 

5,00 -0,37465 0,52818 0,479 -1,4150 0,6657 

 1,2873 0,7946- 0,641 0,52849 0,24638 سنوات 5أقل من  5,00

 1,2375 0,8620- 0,725 0,53297 0,18776 سنوات 11إلى  5من 

 1,3727 0,7175- 0,538 0,53058 0,32759 سنة 15إلى  11من 

 1,4150 0,6657- 0,479 0,52818 0,37465 سنة 15أكثر من 

 0,1722 0,1975- 0,893 0,09384 0,01264- سنوات 11إلى  5من  سنوات 5من أقل  االستبيان_ككل

 0,2176 0,1349- 0,645 0,08948 0,04131 سنة 15إلى  11من 

 0,2588 0,0757- 0,282 0,08491 0,09153 سنة 15 أكثر من

5,00 -0,10540 0,29624 0,722 -0,6889 0,4781 

 11 إلى 5من 
 سنوات

 0,1975 0,1722- 0,893 0,09384 0,01264 سنوات 5أقل من 

 0,2459 0,1380- 0,580 0,09747 0,05394 سنة 15إلى  11من 

 0,2879 0,0796- 0,265 0,09329 0,10416 سنة 15 أكثر من

5,00 -0,09276 0,29875 0,756 -0,6812 0,4957 

 15ى إل 11من 
 سنة

 0,1349 0,2176- 0,645 0,08948 0,04131- سنوات 5أقل من 

 0,1380 0,2459- 0,580 0,09747 0,05394- سنوات 11إلى  5من 

 0,2253 0,1249- 0,573 0,08890 0,05022 سنة 15 أكثر من

5,00 -0,14671 0,29741 0,622 -0,7325 0,4391 

 0,0757 0,2588- 0,282 0,08491 0,09153- سنوات 5أقل من  سنة 15أكثر من 

 0,0796 0,2879- 0,265 0,09329 0,10416- سنوات 11إلى  5من 

 0,1249 0,2253- 0,573 0,08890 0,05022- سنة 15لى إ 11من 

5,00 -0,19693 0,29607 0,507 -0,7801 0,3862 
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 0,6889 0,4781- 0,722 0,29624 0,10540 سنوات 5من  أقل 5,00

 0,6812 0,4957- 0,756 0,29875 0,09276 سنوات 11إلى  5من 

 0,7325 0,4391- 0,622 0,29741 0,14671 سنة 15إلى  11من 

 0,7801 0,3862- 0,507 0,29607 0,19693 سنة 15أكثر من 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 خمرجات اختبار الفرضية الرئيسية -2
 العالقة اخلطية بني متغريات الدراسة: تخمرجا - أ
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 خمرجات التوزيع الطبيعي واالخطاء: -ب
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Corrélations 

 

 األداء_التنظيمي اإلدارة_اإللكترونية  

Corrélation de Pearson 1 ,529 اإلدارة_اإللكترونية
**
 

Sig. (bilatérale)   0,000 

N 250 250 

Corrélation de Pearson ,529 األداء_التنظيمي
**
 1 

Sig. (bilatérale) 0,000   

N 250 250 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites 
Variables 
éliminées Méthode 

اإلدارة_اإللكترونية 1
b

   Introduire 

a. Variable dépendante : األداء_التنظيمي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,529
a
 0,280 0,277 0,46754 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

 
ANOVAa 

 

Modèle 
Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 21,080 1 21,080 96,434 ,000
b
 

de Student 54,211 248 0,219     

Total 75,290 249       

a. Variable dépendante : األداء_التنظيمي 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلدارة_اإللكترونية 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 1,990 0,173   11,509 0,000 

 0,000 9,820 0,529 0,050 0,488 اإلدارة_اإللكترونية

a. Variable dépendante : األداء_التنظيمي 
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