
 وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــي والبحث العــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــــي 
 -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي 

 
 

     واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية كلية: 
 العلوم االجتماعية قسم: 

 عنوان المذكرة: 
 

 

 

 
 

 
 تخصص تنظيم وعمل علم االجتماع  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في
 

                        األستاذإشراف                                                                   الطالبةإعداد 
  زديرةخمار  د.   بوزيدي شروق                                                         

 لجنة  المناقشة 
 الصفة  الجامعة األصلية  لعلمية بة االرت والقب االسم 

 رئيسا   أم البواقي   أمحاضر   أستاذ  بورني نسيم  
 ومقررا  مشرفا أم البواقي  أ محاضر   أستاذ   يرة زد خمار

   مناقشا  او عض أم البواقي  ة أ مساعد  ةأستاذ اتيت نسرين  تو 
 

 2022/ 2021السنة الجامعية :

  اإلداريةفي المؤسسات الوظيفي  األداءثر تكنولوجيا الرقمنة على ا

 -أم البواقي  -دراسة ميدانية بمركز الضمان االجتماعي بعين فكرون 

  



 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 ُهُم اللَِّه ِحْزَب َفِإنَّ آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُسوَلُه اللََّه َيَتَولَّ َوَمن
                                                                اْلَغاِلُبوَن

 املائدة سورة 55 اآلية

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 : شكر و عرفان
اللهم لك احلمد و لك شفي جلالل وجهك و عظيم سلطانك ،الشكر 
االول و االخري هلل عزوجل الذي فضلنا على كثري من خلقه ووهبنا من 
خلقه ووهبنا النجاح و التوفيق لتحقيق درجة علمية حممودة ، ووفقنا 

 . يف اكمال هذه الدراسة املتواضعة
 االستاذ املشرف "مخار زديرة" الذي كان مرشدا اوجه الشكر اىل

 . طوال مسرية البحث ،على توجيهيه و مالحظاته ،و صربه معي
كما اوجه شكري اىل "نادية وناسي " اليت كانت مرشدة و مدعمة لي 

 . طوال هذه السنوات ،فلها مين جزيل الشكر و العرفان
ذا العمل اىل كل أعضاء جلنة التقييم لتفضلهم علي بتقييم ه

 . املتواضع
إىل كل من ساعدني من قريب أو بعيد يف إجناز هذا البحث اىل 

 . هوالء مجيعا جزيل الشكر و االمتنان
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  : االهداء
وصلت رحليت اجلامعية اىل نهايتها بعد تعب و نشقة و ها انا ذا أختم 

  : مذكرتي ألهديها إىل
اليت من حتت قدميها اجلنة ،كوني و كتفي و إتكائي و قوتي اىل 

مالك حياتي اىل من كان دعائها مفتاح جناحي و حنانها بلسم جراحي 

 ."، ولو الها ،ملا وصلت اىل هنا ،اىل العظيمة "أمي
إىل أمين و مأمين و أماني و امنييت ،اىل من كلله اهلل باهلبة و الوقار ،اىل 

ون انتظار ،اىل من أمحل امسه بكل إفتخار ،اىل من علمين عطاء د

  "العظيم "أبي
اىل من قامسوني رحم أمي ،اىل من بهم أقوى و أستمد عزمييت ،اىل 

 . أبطالي:مهدي ،فايز ، و عبد الرمحن
 حلظة كل شاركتين اليت البيت مدهلل أخيت ليبڨاىل صغريتي و حبيبة 

 . رعاها و اهلل حفظها" قدس" مذكرتي إجناز يف
إىل حبيبات قليب بنات عميت :أية ،و بلقيس و أنفال و اىل ابنة عمي 

  :اكرام دمتم لي سندا طووول حياتي حفظكم اهلل و رعاكم
و يف االخري اىل كل من مل يقف اىل جانيب و عرقل مسرية حبثي ،و 
زرع الشوك يف طريقي ،لوال وجودكم ملا احسست مبتعة البحث ، 

وصلت اليهلوالكم ملا وصلت اىل ما 
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 مقدمة  



 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 أ  
 

 مقدمة: 
نتشار الرقمنة بروز تأثيرات عد نتج عن التقدم العلمي والتقني و  النظم اإلدارية يدة على طبيعة وشكل عمل  ا 

التكنولوجي   البعد  على  يرتكز  جديد  نمط  إلى  التقليدية  العامة  الخدمة  أشكال  معها  تراجعت  والتي 
ى اإلمكانيات متميزة وبالتالي الدخول من  والمعلوماتي، إلعادة صياغة الخدمة العمومية وجعلها قائمة عل 

الاتصا إلى  الخدمة  المؤسسات  مع  للمواطنين  مباشر  اإلفل  اإللكترونية  تواصل  الشبككات  عبر  تراضي 
 المختلفة. 

حيث إمتد التطور الكبير الحاصل في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تأثيره إلى كافة جوانب الحياة 
تغيير  أحدث  ما  وهذا  واألجهالعامة  العامة  اإلدارات  ودور  شكل  في  جوهريا  مع  ا  وعالقتها  الحكومية  زة 

ا ما استلزم ظهور اإلدارة اإللكترونية التي تهدف أساسا إلى تحسين  واطنين وهذ بعضها البعض ومع الم
 عالقة اإلدارة بالمواطن من خالل تسهيل عملية االتصال وتقديم خدمات عمومية. 

إللكترونية  ا لمشروع الجزائر ايما من خالل تجسيدهبيق تكنولوجيا الرقمنة السالجزائر بدورها سعن إلى تط 
رة في مجال تطور الخدمات العمومية وهذا جاهدة بكل طرق إلرساء مجتمع الذي يعتبر نقطة تحول كبي 

إلى   التقليدية  التدريجي من األنشطة  تقنية اإلنترنت والتحول  تكنولوجيا من خالل  المعلومات  يعتمد على 
معامالت    را من هذا التغيير وذلك بعدما كانت تعتمد علىأنشطة إلكترونية مرقمنة والتي أخذت نصيبا كبي 

 قليدية من خالل إكتظاظ الملفات والوثائق الورقية على الموظفيين. ت

الحكومة  فعملت  المشاكل  هذه  في  تدخل  جعلها  مما  الوثائق  الستخراج  طوابير  في  الموظفيين  نتظار  وا 
 والمواكبة التطور التكنولوجي. إلحداث التغيرات في مجال اإلداري بتحديثيها   الجزائرية



 

 

 

 :  األولالفصل 

 نظري للدارسة  ال اإلطار
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   اإلشكالية
الواقع، فهو   تحقيقه في أرض  إلى  المنظمات  التي تسعى  المحكات األساسية  الوظيفي أحد  يعتبر األداء 

المنظمة ويقوم على فعالية األداء    العمل وحدوثه، حيبعيد عن هوية و فلسفة  ث يعتبر األداء  وانتاجية 
ة التي يتكون منها عمله مراعيا في دلك الفاعلية والكفاءة طة والمهام المختلفقيام الفرد باألنش  الوظيفي عن

العمال من أجل تحقيق أهدافها وال يمكن   أداء  المؤسسة هو تحكمها في  العمل ةأساس تطور وتقدم  في 
من مناخ  بتوفير  إال  تنظيتجسيدها  بيئة  وأيضا  للعمل  ومعنو اسب  مادية  مكانيات  وا  المورد مية  وأهما  ية 

اال يستطيع  الذي  على  بشري  الوظيفي  األداء  ويعتمد  العمل  جودة  تحقيق  أجل  من  المواد  هذه  ستقالل 
ثالثةأبعاد سلوك أداء المهمة ويدل على كفاءة ومهارة العامل وزد  على ذلك أداء المواطنة التنظيمية ،  

فاعلية  األداء الجيد، ال   .إلخ وباإلضافة إلىم بها الموظفون من تنسيق..األعمال التطوعية التي يقو ويعني  
تسعى   التي  التنظيمي  التقدم  عجلة  تطيوير  في  األساسية  الركائز  أحد  الوظيفي  فاألداء  التنظيمية، 

على   تغيرات  من  صاحبها  وما  المعرفية  للثورة  ونتيجة  معها  التكييف  إلى  التنظيمات  المنظمات  مستوى 
إلى اإللكتروني بما يتوافق   ال من العمل اليدوي لعمل حيث تم االنتقلمستعملة وأيضا في أسلوب اواألالت ا

تطورات الحاصلة في البيئة الخارجية، وتعتبر الرقمنة إحدى األساليب التحديثية في مجال العمل اإلداري  
التقليد  المعلومات من شكلها  تحويل  الرقمي سواءا  ويتم عن طريقها  الشكل  إلى  المعلومات ي  هذه  كانت 

 ر.ملف صوتي أو شيء آخو بيانات، نصية أو  صورا أ

في ظلها أصبح العمل أكثر سرعة ودقة وسهولة مما زاد في وتيرة إنجاز األعمال والمهام، وتعتمد الرقمنة 
تالف أحجامها وتسعتمل  على أسس ثالثة أولها األنترنت فهي شبكة داخلية تقوم بإنشائها المؤسسات باخ 

الخدمات ftp  و   httpوكالت األنترنت مثل  بروت ا   وتقدم  البريد  إللكتروني، وال يستطيع أي شخص  مثل 
المجطات   بين  الربط  حلقة  وهي  االتصال  شبكة  إلى  باالضافة  الشبكة،  هذه  يدخل  أن  المؤسسة  خارج 

حيث   وخطوط النقل وتعمل على تحويل الرسائل والطرود، لكل محطة في الشبكة و أخير المنصة الرقمية
تعتمد  التكنولوجيا  التواصل    استخدمت  بي على  بين  اإللكتروني  التمازج  هذا  وبين  المختلفة،  األطراف  ن 

حتمية   مارست  التي  التحديثات  اإلداري ضمن  العمل  لدخول  ونظرا  الحديث  والتقليدي  اإلداري  األسلوب 
السياس بين  الموئمة  لتحقيق  طريقة  عن  البحث  إلى  اضطرهم  مما  المنظنمات  والبيئة  على  الداخلية  ة 

ة على كوسيلة جديدة لتسهيل العملية اإلدارية مما نتج عنه زيادة مد على الرقمنصبح العمل يعتالخارجية فأ
 اإلنتاج والفعالية وكان لها تأثير على األداء الوظيفي للعمال من حيث جودة األداء والفعالية. 
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 :وعليه يمكن صياغة إلشكالية الدراسة في التساؤل اآلتي 

 إدارة الضمان اإلجتماعي لمدينة عين فكرون؟ الوظيفي لدى  نة على أداء ما مدى تأثير تكنولوجيا الرقم

 التساؤالت الفرعية: •
 هل تساهم شبكة االتصال في تحسين عملية األداء الجيد للعاملين؟.  (1
 هل تؤثر شبكة اإلنترنت في الرفع من الفاعلية التنظيمية؟ (2
 المؤسسة؟تحسين جودة العمل في هل تساعد المنصة األرضية في  (3

 الفرضيات: 

 شبكة االتصال في تحسين عملية األداء الجيد للعاملين. هم سات (1
 تؤثر شبكة اإلنترنت في الرفع من الفاعلية التنظيمية.  (2
 تساعد المنصة األرضية في تحسين جودة العمل في المؤسسة. (3

 أسباب اختيار الموضوع: 

االسباب ذاتية   الموضوع والبحث فيه وقد تم تقسيم هذهنا هذا هناك مجموعة من األسباب وراء اختيار 

 وأخرى موضوعية: 

 األسباب الذاتية:

 إنجاز مذكرة نهاية الدراسة بهدف الحصول على شهادة الماستر في علم اجتماع التنظيم وعمل . -
 اإلهتمام والقناعة الشخصية للموضوع. -
 الموضوع.ذا الرغبة الذاتية والميل الشخصي في دراسة ومعالجة ه -
مح - المتواضعة  الدراسة  بهذه  تكنولوجيا  أردت  دخول  ظاهرة  رصد  المؤسسات اولة  على  الرقمنة 

 اإلدارية.
 الرغبة في إثراء البحوث العلمية، إذ تعد الدراسة من المواضيع الجديدة.  -
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 األسباب الموضوعية: 

 قلة الدراسات التي تعتهم بهذا النوع من الدراسات.  -
 بر من المواضيع الجديدة. يعت حداثة الموضوع حيث   -
 م اإلداري من إدارة تقليدية ‘لى إدارة رقمية جديدة.ع التي غيرت نظاالكشف عن الدواف -
 معرفة أساليب تكنولوجيا الرقمنة في األداء الوظيفي للمؤسسات اإلدارية. -

 أهمية الدراسة: 

في المؤسسات اإلدارية من جهة   منةتستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل اإلهتمام الكبير بتكنولوجيا الرق 

حدد أساسي لنجاح أو فشل المؤسسات والسيما في  ظيفي من جهة ثانية، واعتبار هذا األخير ماألداء الو

ظل العولمة وعصرنة اإلدارات ، بمعنى أن البحث، يتطلع إلى إبراز أثر العالقة بين التكنولويجا الرقمنة  

اإلداري المؤسسات  في  الوظيفي  ،واألداء  الع  ة  الرقن  نهاية  في  إيجابياتها  شرين، ضرورة  واستخالص 

على   إلكترونية  إدارات  المتطورة  إنشاء  المجتمعات  أن  كون  ألهمياها  واعي  كرد  المؤسسات،  مستوى 

 تعدت الفكر. 

 أهداف الدراسة: 
 تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تحقيق جملة من األهداف يمكن إيجازهاعلى النحو التالي: -
 ت اإلدارية.الذي تحققه تكنولوجيا الرقمنة في المؤسساور الد إبراز  •
التحقق من صحة التساؤالت المصاغة من أجل الخروج بنتائج من شأنها أن تكون أساس ألبحاث  •

 مستقبلية في هذا الميدان.
التعرف على ما إذا كانت مؤسسة الضمان اإلجتماعي بمدينة عين فكرون تعتمد على تكنولوجيا   •

 ا التنظيمي. دئهي أالرقمنة ف
 المؤسسة اإلدارية.تطبيق تكنولوجيا الرقمنة في محاولة الترعف على ما يحققه  •

لتفادي   فكرون  عين  لمدينة  اإلجتماعي  الضمان  لمؤسسة  التطبيقية  الدراسة  ضوء  على  مقترحات  تقديم 
 النقاص وهذا يعطي الفرصة الستفادة من هذه اإلقترحات في مؤسسات أخرى 

 : بقةالدراسات السا
ياق الموضوع  سات التي يقوم بإجرائها باحثون آخرون في سعتبر الدراسات السابقة تلك البحوث والدرات

من   وهي  جديدة  ومقاربات  بأفكار  الباحث  الدراسة  هذه  تزود  حيث  المشابهة  المواضيع  أو  المدروس 

تمك حيث  الدقيق  بشكله  الموضوع  وتحديد  والطرح  التفكير  لطرق  األساسية  االدعامات  من  لبان  حث 

 وعة من الدراسات يمثل أهمها في اآلتي: اإلطالع في سياق هذا البحث إلى مجم 
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 أوال: الدراسات الجزائرية:
األولى: - شهريان)  الدراسة  بعنوان  2016دراسة  األداء (  تحسين  فلي  اإللكترونية  اإلدارة  "دور 

 الوظيفي دراسة حالة في مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع بسكرة".
سسة اتصاالت الجزائر فرع بسكرة  إلى التعرف على تصورات العاملين في مؤ دراسة  هذه ال هدفت   -

 تخدام اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين األداء الوظيفي. نحو اس 
الدراسة  - محل  المؤسسة  فرع  في  المتواجدين  اإلداريين  العمال  جميع  من  الدجراسة  مجتمع  تكون 

عددهم   الباحث   60البالغ  توزيع   الحصر  أسلوب   واستخدام  تم  حيث  الدراسة،  لمجتمع    الشامل 
ز  عبر  وذلك  جميعا  عليهم  من  االستبيانات   إستفادة  وتم  ميدانية  صالحة    50يارات  استبيانة 

مقاييس   بينها:  من  أساليب  عدة  للبيانات  اإلحصائي  التحليل  في  واستخدم  اإلحصائية،  للمعالجة 
والتحليل  اإلنحدار،  معامل  الوصفي،  الاإلنح   اإلحصاء  اختباردار  التباين،  تحليل    ( T)بسيط، 

 ستقلة. ات المللعين
 توزصلت الدراسات توزصلت الدراسات إلى عدة نتائج أهمها إن مستوى تطبيق اإلدارة. -

 الدراسة الثانية: 
 دراسة لباشوة سالم بعنوان: الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية  

ة ة الدراسة في التعرف على موضوع الرقمنص مشكل,وتتلخوهي رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير
ال الوضع  تصور  و  الجامعية  مكتبات  من  في  تحقيق جملة  إلى  الدراسة  ,وتهدف  مستقبال  فيه  يكون  ذي 

األهداف التي يرى من ورائها الواقع الذي تعيشه المكتبة بصفة عامة والجماعية بالخصوص واإلعتبارات  
لى لمستقبل و بالتالي فإن  ت التي يبنى عليها العمل المكتبي في ااألفا  توضيح  موضوعية كثيرة ومتعددة وا 

 ح التوجهات القريبة والمتوسطة واإلستراتيجية للمكتبات الجامعية . ه الدراسة ستوض 

حالة   تشريع  في  مألمة  المناهج  اكثر  بعد  حالو  دراسة  منهج  فإن  الدراسة  موضوع  لطبيعة  وتبعا 
بتش يسمح  حيث  بعينها  المعينة  و خيص  يجابي واقع  وا  بسلبياته  هو  كما  وتوضيحه  يتم  رسمه  حين  في  اته 

حليلي في اختبار المعطيات المجمعة من الميدان ومن ثم القياس العالقة القائمة  اإلعتماد على منهج الت
 بين جميع المتغيرات بحثا عن الدور المستقبلي والمتوقع أدائه .
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أداة   علر  الباحث  اعتمد  فقد  األداءة  بخصوص  المقاأما  أداة  باعتبار  المحتوى  وتحليل  ة  بلالمقابلة 
وسيلة مالئمة للتقرب أكثر على الخلفيات المتعددة والمتنوعة لدى إدارة المكتبات الجامعية باإلضافة الى  

ي يوليه المشرع الجزائري لمثل  االستعانة بتقنية تحليل المحتوى في محاولة استكشاف وقراءة اإلهتمام الذ 
 ا عن الغطاء القانوني  هذه القضايا بحث

رسمي  لالستراتيجيات  العامة للبالد حول المعرفة في في صباغة  االطار ال الذي  يلعب دورا مهما
 المعلومات . 

 الدراسة  االجنبية :  

الموضفين على قبول  ( هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية تحسين قدرة  pei quan 2018دراسة )  
الخيارات إلكترونيا من    متعددة  تقييم األداء وبطريقة تلقائية تولد األسئلةالمعرفة الجديدة بشكل مستمر في  

خالل االستفادة من العالقات بين المصطلحات اإلدارية المختلفة, وتحديد إرشادات فعالة للتطوير الذاتي 
بإشر  وذلك  للشركات  الشامل  التقييم  و  ,للموضف  الكمية  اإلدارة  و  الرقمنة  تكنولوجيا  أكاديمية  معهد اف 

ألمريكية و يتم تصميم طريقة تقيم موضوعية بهدف ضبط  متحدة ابيتركويت, بجامعة نبراسك بالواليات ال
إنشاء   طريقة  أن  اتضح  و  التجريبية,  ضمنالمنهجية  التقييم  لنتائج  وفقا  وتحديثه  المقترح  التقييم  نموذج 

وتعطي كفاءة عالية في النتائج و لحد    نية المقترحة تتفوق على الطريقة اليدوية التقليديةاألسئلة اإللكترو 
تباك, واتضح أن التقييم التقليدي يستغرق وقتا طويال وفيه نوع من عدم الدقة مقارنة بالتقييم  دل اإلر من مع

 اإللكتروني  

تكنولوجيا    (oyiu odundo lilin 2015)دراسة   تكامل  أثار  اإلدارة  بعنوان  في  واإلتصالت  المعلومات 

 نيروبي بكينيا . الخاصة في مقاطعة 

ا المعلومات واإلتصالت في إدارة الخاصة في  ألثار المترتبة على تكنولجيهدف الدراسة إلى الكشف عن ا

 . نيروبي و لتحقيق

 مجاالت الدراسة :  
 أجرت  الدراسة في مؤسسة  الضمان االجتماعي لمدينة عين فكرون . 
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 جال الزمني :  الم

   2022جوان  18حوان  الى غاية 15استغرقت فترة اجراءات الدراسة على  

 ي :  المجال البشر 

 اعتمدت على المسح الشامل محدودة مفرادات المجتمع االحصائي  وتمثلت في عشرين موظف  

 منهج الدراسة : 

 عينة   20تمثلت في اعتمدت  الطالبة على  منهج الماسح  الشامل في اجراء الدراسةو 

 ادوات  الدراسة :  

 ان : اداة الدراسة  االسبي

الرق تكنولوجيا   دراسة  في  لرغبة  لنظرا    ، الوظيفي  االداء   على   أثرها  و  هده  منة  نتائج  من  تخلفه  ما 
 ، المتغيرات  بين  العالقة   تحديد   و  فرضيات  قياس   في  دور  كما  الوظيفي  االداء   على  االخيرة  

ة على األداء الوظيفي كما له في  الرقمنة و االداء الوظيفي، بما تخلفه من نتائج هذه األخير التكنولوجيا   
 )تكنوولوجيا الرقمنة واألداءالوظيفيي(القة بين المتغيرات.ت، وتحديد الع قياس  فرضيا
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 تمهيد: 
جيا الرقمنة أم  شهد القرن العشرين تكنولوجيا هائال في الرقمنة ، سواء كان ذلك على مستوى تطوير تكنولو 

الرقم ونفاهيم عصر  تعابير  وأصبحت  الرقمنة  وقواعد  مراكز  مستوى  تكنولوجيا  نة،  على  تكنولوجية،  ثورة 
الرقمنة، حقائق ملموسة في وقتنا الحاضر، وفي هذا العصر امتزجت بين التكنولوجيا الرقمنة مع وسائل  

التقنية وحيث ساهمت   تبادل األفكار ونقل  االتصال الحديثة والمطورة مثل األجهزة  تكنولوجيا الرقمنة في 
ه أن  أي  األنترنت،  شبكات  بين  االمعلومات  حدو  ذه  عبر  االتصال،  سبل  يسرت  الرقمنة  لتكنولوجيا 

 جغرافية، وموفرة لألفراد والمؤسسات خدمات وامتيازات . 
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 نشأة الرقمنة: -1
ألنشطة  مرافق ومؤسسات المعلومات، لتسيير بعض ا  وم الرقمنة إلى تطورات تاريخية عديدة فيهيرجع مف

اآلل الحاسب  إدخال  بعد  األ المكتبية  المتحدة  الواليات  من  كل  في   ، فيها  منذ ي  وبريطانيا،  مريكية 
حسب   خالل    هرترالخمسينيات  الور   النتائجمن  البطاقية  السجالت  الختفاء  محلها المحققة  لتحل  قية 

ل تسمح  والتي  اإللكترونية  مالسجالت  وتبادلها في  السجالت  المشاركة في شبكات  الفهرسة لمكتبات  جال 
وكذلك   حسب  التعاونية،  المكتبات  بين  اإلعارات  الفهارس  في  توحيد  مفاده  الكونية  المكتبة  مشروع 

ما   أو  الغربية  العظمى  القوى  من طرف  العالم  مكتبات  كل  في  في  ونصوصها  السلع  بمجموعة  تعرف 
 . (6ص،2008)إليكسي،.1994جويلية  

لمعلوامت والمعرفة في بغرض جعل كل المصادر قابلة للبحث فيها عبر شبكة األنترنت باعتبارها فضاء ل
العظمى، الرقمنة المكتبات بتكثيف الربط الرقمي    المكتبات، ليمتد بعدها إلى إجتماعات عديدة بين القوى 

د العديد من االجتماعت بين هذه  المكتبات بنية توسيع المعرفة إلى أوسع الحدود، وجاءت بعبين مختلف  
إجتما  أهمها  ومن   ، بروكسل  القوى  التم   1995ع  اإلقتصاديلدعم  المجال  في  والعلمي    نية  واإلجتماعي 

وكالة الفضائية للنازا  والثقافي الذي تبنته الواليات المتحدة األمريكية بتمويل من المؤسسى القومية للعلوم وال
للتعليم بدعم    المشروع إقامة ستتة مكتبات رقمية تساهم في البحث العلميالتابعة لوزراة الدفاع يشمل هذا  

 المتحدة األمريكية.  الواليات ات الفاعلة في من المؤسس

لمشاركة المكتبة  ،  (mimoria)اتنتقل بعدها إلى أوروبا بمشاريع مماثلة أطلق عليها إسم ذاكرة ميموري  -
لألبحاث العلمية ومؤسسات في المعلوماية،   )تولون)  عهد وم  )واكسفورد تاكست أرشيف(الوطنية الفرنسية  

نحو حفظ بالتوجه  ما يعرف  بعدها    أو  ليرتبط   ، نوعية وموضوعية  لقطاعات  اإللكتروني  الفكري  اإلنتاج 
 ة للمكتبيات الرقمية.مكتبات العديد من الدول الماقدمة من خالل مشروعات عمالقب

تقنيات المعلومات   ك أن هذا التحول جاء نتيجة تحديات عرفتهاإن المتتبع لمسار الرقمنة المكتبية يدر   -
ال مكن  الذي  أد واالتصال  لتنمية  استراتيجيتها  تدعيم  من  و  مكتبات  للمعلومات  الهائل  التطور  هذا  ائها، 

توظيف نتيجة  عديدة  مجاالت  في  حققته  التي  المفردات    التصال  إلى  ليصل  واألنترنت  البرمجيات 
 . (6،ص2008)الكيسي،والمصطلحات 
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قمية التي تطور استخدامها  أما فيما يكتبه ويقوله الباحثين والمتخصصين في مجال مكتبيات الصيفات الر 
 بثها إلى الجهات المستفيدة األخرى. في اختزان البيانات البيلوغرافية واسترجاعها و 

ية، والمكتبة  ات عديدة مشابهة مثل )المكتبة االفتراضية ، والمكتبة اإللكترونبدأت تتردد مصطلح -
لتعد  بالغموض  تتسم  بقيت  المصطلحات  هذه   )ليكليدر(  سماهاد مصطلحاتها، حيث  الرقمية(كل 

نمكتبة دون ورق .إال أن مهما اختلفت هذه التسميات يبقى    )االنكستر(بمكتبة المستقبل، وسماها  
وهو واحد  واس  جوهرها  دارة  وا  الوثائق  تنظيم  في  والشباكات  الحاسوب  تطبيقات  ترجاع  إدخال 

 المعلومات. 
نفسها على أدبيات علوم  هذا التطور الطويل لحوالي نصف القرن تبين أن هناك تسميات فرضت   -

اإللكترو  والمكتبات  والمعلومات  قيما المكتبات  خلط  حصل  والتي  اإلفتراضية  أو  الرقمية  أو  نية 
ينبغ األبينهما  إلى  باإلضافة  معاني  من  المصطلحات  هذه  تشمله  ما  حسب  توضيحه  شكال ي 

الرقم المواد  كل  تشمل  التي  التناظرية  واإلشارات  إلكترونالمختلفة  وتتطلب جهاز ية من أصل  ي 
تروني لتصبح مقروءة، ألن عبارة إالكترونية تشيد إلى كيفية عمل األجهزر أكثر من أنها صفة  إلك

ودة في المكتبات يها، وعليه فإن المكتبة اإللكترونية تتألف من كل الموارد الموجللبيانات التي تحو 
المك توجد في  والتي  أدخلت أجهزةإلكترونية  فالمالتي  الرقمية،  اإللكترونية  تبة  المصطلح  كتبة  هو 

األعم واألوسع داللة حيث يشمل كال من التناظري والرقمي ويضم كل جهود ترمي إلى إستخدام  
إل تشأجهزة  وهي  والحاسوب  الميكروفيلم  وقارئات  الفيديو  أالت  مثل  إلكترونية كترونية  مواد  مل 

اهت ماتزال رغم  المصطلحات  هذه  أن  غير  المنظر ورقمية  من  عدد  للكتباة  مام  العرب  الرقمية  ين 
 (8،ص 2008)الكيسي،والمهتمين بها بتحديد داللة هذه المصطلحات وضبط حدودها.

هذا التطور الطويل لحوالي نصف القرن تبين أن هناك تسميات فرضت نفسها على أدبيات علوم   -
خلال حصل  والتي  اإلفتراضية  أو  الرقمية  أو  اإللكترونية  والمكتبات  والمعلومات  قيما مكتبات  ط 

األشكال  إلى  باإلضافة  معاني  من  المصطلحات  هذه  تشمله  ما  حسب  توضيحه  ينبغي  بينهما 
وا وتتطلب جهاز المختلفة  إلكتروني  الرقمية من أصل  المواد  كل  تشمل  التي  التناظرية  إلشارات 
  تصبح مقروءة، ألن عبارة إالكترونية تشيد إلى كيفية عمل األجهزر أكثر من أنها صفة إلكتروني ل

ات التي تحويها، وعليه فإن المكتبة اإللكترونية تتألف من كل الموارد الموجودة في المكتبات للبيان 
المصا اإللكترونية هو  فالمكتبة  الرقمية،  المكتبة  توجد في  والتي  أدخلت أجهزةإلكترونية  طلح  لتي 
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ام  ى إستخد األعم واألوسع داللة حيث يشمل كال من التناظري والرقمي ويضم كل جهود ترمي إل
إلكترونية  مواد  تشمل  وهي  والحاسوب  الميكروفيلم  وقارئات  الفيديو  أالت  مثل  إلكترونية   أجهزة 
الرقمية  للكتباة  العرب  المنظرين  من  عدد  اهتمام  ماتزال رغم  المصطلحات  هذه  أن  غير    ورقمية 

 (8،ص 2008)الكيسي،والمهتمين بها بتحديد داللة هذه المصطلحات وضبط حدودها.

 ة ة الرقمنلتكنولجيف ا عري ت-2
 عريف التكنولوجيا: ت-2-1
 لغة: -2-1-1

 مقطعين:لمة أعجمية ذات أصل يوناني تتكون من ك

و  تكنو:   مهارة  أو  حرفة  تعني  كلمة   لوجي:والتي  في  الكل  ليضاع  دراسة  أو  علم  تعني  التي 
 معنى علم األداء أو علم التطبيق. تكنولوجيا ب

 إصطالحا:-2-1-2
األ  اإلستخدان  العلمتعني  للمعرفة  ورفاهيته.)تاريخ  مثل  اإلنسان  لخدمة  وتطبيقاتها  ية 

 (    https://www.wkipedia.org  14:00على الساعة     02/02/2022الزيارة

 التعريف اإلجرائي: -2-1-3
واقعيا لتخرج بشكل أدوات   ي هذا الجهاز وهي األفكار المطبقة والمبرمجةالتي تدخل فهي العملية 

 تؤدي مهام متعددة.

 :  Digitizationتعريف الرقمنة: -2-2
"  و"الكتاب اإللكتروني"و"اإلبداع الرقمي" و    "الكتابة الرقمية" شاعت األدبيات العربية المعاصرة مصطلحات  

لتطور الهائل  المتابة التي تولدت نتيجة اتي تحيل إلى نمط جديد من  ، وغيرها من المصطلحات الالترقيم"
 جال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال. الذي حدث في م

 

 

 

https://www.wkipedia.org/
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 الرقمنة:لغة: -2-2-1
والقلم  تدل م والمتابة  والتبيين  التعجيم  أهمها  المعاني  العربية على جملة من  اللغوية  المعاجم  ادة رقم في 

ابن منظور الكتاب "الرقم والترقيوالخط، ويقول  الكتاب يرقمه رقما أعجمه  م تعجيم  وبينه، وكتاب    .ورقم 
بين قد  أي  التنقيط"مرقوم،  من  بعالمتها  مرقوم.وقول عز وجل:ت حروفه  والمرقم   " "كتاب  مكتوب  كتاب 

 القلم.. والرقم: الكتابة والختم..

 (.11،ص2009)فرج أحمد،  والرقم:ضرب مخطط من الوشي.. ورقم الثوب برقمه رقما ورقمه خطط.

 اصطالحا:-2-2-2
"عملية نقل أي صنف من الوثائق  ( بأنه  Numérisation)النمط  التناظري  الترقيم    سعيد يقطين  يعرف

إلى   )الورقي(  الملف  من  أو  والصوت  المتحركة  أو  الثابتة  والصورة  النص  يصبح  وبذلك  الرقمي،  النمط 
نوع كان  أي  للوثيقة  يسمح  الذي  هو  التحويل  هذا  ألن  أرقام  لى  وا  لالستقبال مشفرا  قابلة  تصير  بأن  ها 

كتوب  ضح أن الترقيم النص هو عملية تحويل النص المبواسطة األجهزة المعلوماتية". وهنا، يت  واالستعمال
شاشة   على  للمعاينة  قابال  ليصبح  الرقمية  صيغته  إلى  الورقية  صيغة  من  المخطط  أو  المطبوع 

 (. 11،ص2009)فرج أحمد،الحاسوب.

  "تيري كاني" دمه فيه، فينظر  ذلك وفقا للسياق الذي يستخ  "الرقمنة"لح  هناك مفاهيم تتعلق بمصط •
"Terry Kuny"  لمعلومات على اختالف أشكالها إلى الرقمنة على أنها عملية تحويل مصادر ا

من الكتب والروايات ، والتسجيالت الصوتية، والصور والصور المتحركة..( إلى أشكال مقروءة 
اآل الحاسبات  تقنيات  الثنائي  بواسطة  النظام  عبرد  وحدة    (  Bits)البيتاتلية  يعتبر  والذي 

حويل المعلومات إلى مجموعة  المعلومات األساسية لنظام معلومات يستند إلى الحاسبات اآللية، وت
، ويتم القيام بهذه العملية بفضل االستناد إلى  الرقمنة  من األرقام الثنائية يمكن أن يطلق عليها  

 األجهزة المتخصصة.مجموعة من التقنيات و 
إلىو  - الهادي  عبد  عمليا  أشار  بأنها  التقليدية  الرقمنة  األشكال  من  للوثائق  تتم  التي  تحويل  ت 

ا إلى  اإللكتروني  المطبوعة  النشر  عمليات  فيها  بما  الرقمي  اإللكتروني  بيس،  لشكل  )أحمد 
 ( 17،ص2018

بيرسي"وتشير   - من  "Chalette Buresi""شارلوت  أنها  على  الرقمنة  بتحويل    هجإلى  يسمح 
 (21،ص2005)يقطين،ظام التناظري إلى النظام الرقمي.النمن  البيانات والمعلومات 
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مفهوما آخرا تم تبينه المكتبة الوطنية الكندية ويعتبر فيه القرمنة    "Doug Hodays " دوج هودجزيقدمو 
ت  فيزيائي  تخزين  وسيط  على  المتاح  الفكري  المحتوى  لتحويل  إجراء  أو  )مقاالت عملية  مثل  قليدي، 

 .(2،ص2005)يقطين،المخطوطات ، والخرائط..( إلى شكل رقمي.الدوريات، والكتب، و 

 شبكة االتصال:  -2-2-3
المحطات.    هو  بين  االتصاالت  لتمكين  بروابط  متصلة  )محطات(  العقد  من  مجموعة 

النقل   مثل خطوط  التواصل  متعددة  تقنيات  تعتمد  بدورها  والتي  بينها  فيما  المحطات    تربط 
 الرسائل والطرود.  يات اة االتصال قبل البدء به وعبر تقنالربط الدائري بحيث يتم تحديد قن 

ن مميز لها عن باقي المحطات بحيث تصل الرسائل أو يتم  لكل محطة في الشبكة عنوا
العناوين.   نطاق  يسمى  الشبكة  في  العناوين  مجموع  الصحيحة.  بالعناوين  الربط 

(or.m.wikipédia.org )2/04/2022   10.30على . 

 :  internetاألنترنت: -2-2-4
تعمل  المؤسسات على اختالف أحجامها، هذه الشبكة تس   بإنشائهاهي شبكة داخلية تقوم  

 ويستخدم خدمات إنترنت مثل البريد اإللكتروني.   ftpو   http  مكتلبرتوكوالت أنترنت  

ت  على  وتطلق  األنترنت  نفئاتان  قالنطسمية  الستخدام  الشبك  األنترنت  العلمي  ة  في 
األنترنت في الشبكة الداخلية للمؤسسة أو الشركة،    أو الشركة، بغرض رفعالداخلية للمؤسسة  

والمعلومات واالستفادة من   الموارد  تشارك  آليات  اإلداري وتحسين  العمل  بغرض رفع كفاءة 
ال جدار  اسم  عليه  يطلق  منيعا  سورا  األنترنت  تؤمن  المشتركة.  الحوسبة  نار تقنيات 

(firewallالمحا مع  محتوياتها  حول  العاملين (  وصول  حق  على  مصادر    فظة  من  إليها 
المعلومات الخارجية على األنترنت. ويود بعضهم شبكة األنترنت نموذجا مطورا من منظومة  

(  //:orgw.marefa.https ( المعتمد في الحوسبة. )Client /serverالمستخدم /الزبون ) 
 .  10.50على الساعة  2/4/2022

https://w.marefa.org/
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 المنصة األرضية:  -2-2-5
المعلومات    نموذج تبادل  يسهل  االستخدام  سهل  التكنولوجيا  استخدام  على  قائم  أعمال 

من   العديد  بين  االلكتروني  بالتواصل  ويسمح  المختلفة  األطراف  بين  والخدمات  والبضائع 
 . 10.59على  2 /04/2022 (hbr.arabic.comاألشخاص. )

 خصائص الرقمنة: -3 
 متجاورة.   إلكترونياتجعل كل األماكن   فالتكنولوجيا قت:الو تقليص  •
المكان: • من    تقليص  هائال  حجما  تستوعب  التي  التخزين  وسائل  والتي    المعلومات تنتج  المخزنة 

 يمكن الوصول إليها بيسر وسهولة.
األلة: • مع  الفكرية  المهام  الب  اقتسام  بين  والحوار  التفاعل  حدوث  الذكاء نتيجة  ونظام  احث 

  المستخدم المعرفة وتقوية فرص تكوين  تطويرمما يجعل تكنولوجيا المعلومات تساهم في  اعي،الصن
 من أجل الشمولية والتحكم في عملية اإلنتاج.

أجل    :االتصالتكوين شبكات   • المعلومات من  تكنولوجيا  المستندة على  التجهيزات  تتوحد مجموعة 
شبكات   وهذااالتصالتشكيل  المعل  .  تدفق  من  يزيد  وكذا وماما  والصناعيين  المستعملين  بين  ت 

 األخرى.  النشاطات ويسمح بتبادل المعلومات مع بقية  الألألةمنتجي 
الوقت   التفاعلية: • نفس  في  ومرسل  مستقبل  يكون  أن  يمكن  التكنولوجية  لهذه  المستعمل  أن  أي 

لتفاعل بين  ما يسمح بخلق نوع من افالمشاركين في عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو  
 (.7، ص2003مشهور، )  األنشطة

ركين غير مطالبين  وتعني إمكانية استقبال الرسالة في أي وقت يناسب المستخدم، فالمشا  :اإللزامية •
 باستخدام النظام في نفس الوقت. 

المعلومات    الالمركزية: • تكنولوجيا  باستقاللية  تسمح  خاصية  فاألنترنت وهي  تتمتع  مثال  واالتصال   
 ترنت.، فال يمكن ألي جهة أن تعطل األن عملها في كل األحوالباستمرارية  

التوصيل:   • األجهزة  قابلية  بين  الربط  إمكانية  النظر   االتصاليةوتعني  الصنع، أي بغض  المتنوعة 
 عن الشركة أو البلد الذي يتم فيه الصنع، على مستوى العالم بأكمله.

اتها أثناء تنقالته، أي من أي ستفيد من خدملمستخدم أن ييمكن ل  أي أنه  قابلية التحرك والحركية: •
 مكان عن طريق وسائل اتصال كثيرة من الحاسب اآللي، الهاتف النقال...الخ. 
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التحويل: • كتحويل    هي  قابلية  آخر  إلى  وسيط  المعلومات من  نقل  إلى    الرسالةإمكانية  المسموعة 
 رسالة مطبوعة أو مقروءة.

وتعن الجماهرية • ا:  توجيه  إمكانية  من    االتصالية ة  لرسالي  بدل  معينة  جماعة  أو  واحد  فرد  إلى 
فيها حيث تصل مباشرة من وهذا يعني إمكانية التحكم    ضخمة،توجيهها بالضرورة إلى جماهير  

 المنتج إلى المستهلك. 
فأكثر مساحات غير محدودة    وهو واالنتشار:  الشيوع   • أكثر  لتشمل  للتوسع  الشبكة  من  قابلية هذه 

 .الرناجي لنمط ها من هذا االنتشار المنه العلم، بحيث تكتسب قوت
والكونية: • تأخذ    العالمية  التكنولوجيا، حيث  هذه  فيه  تنشط  الذي  المحيط  مسارات   المعلومات وهو 

عبر   تنتشر  ومعقدة  العال   مختلفمختلفة  يتدفق  مناطق  بأن  المال  لراس  تسمح  وهي    إلكترونيا. م، 
 ( 7، ص2003مشهور،)

 نة: الرقمهمية أ-4
كما أنها تتمتع   أنواعها، اختالفصبحت لها قيمة متزايدة المؤسسات المعلومات على نة مبادرة أتعتبر الرقم

مكتبة   تشييد  يستلزم  حيث  المعلومات  واختصاص  المكتتبين  أوساط  من  كبيرة  تكون  بأهمية  أن  رقمية 
طت الرافع يع للمعلومات والتي أعمن مصادر المعلومات التي تدور حول مفهوم "الطريق السر   محتوياتها

التقليدي إلى مجموعات متاحة على وسائط رقمية    لكثير من مصادر المعلومات من الشكلنحو تحويل ا
 حديثة. 

مكانية مشاركتها بين عدة    كما تتميز المجموعات الرقمية بسهولة الوصول إليها من جانب  المستفيدين، وا 
يمك  وبالتالي  نفسه،  الوقت  في  امستفيدين  الزيادة  تستوعب  أن  المن  إعداد  في  ودلك  لمتنامية  ستفيدين 

المجموع مع  الخط  بالمقارنة  على  النصوص  مجموعات  تاحة  وا  نشر  خالل  من  ذلك  ويتم  التقليدية،  ات 
 .Intranetداخلية للمكتبة أو مؤسسة المعلومات المباشر عبر الشبكة العالمية أو الشبكة ال

ر معلومات متاح على وسيط تخزين  مصد   مةرقالناسب اإلشارة إلى أن  من الم  الرقمةللتعرف على أهمية  
عليه حيث أصبح    واالطالعمنه، من خالل تيسير عمليات الوصول    االستفادةتقليدي، تزيد من إمكانية  

البحث أو االس المعلومات متاح على وسيط  في اإلمكان إجراء  المصادر  الكاملة  النصوص  تعالم داخل 
عليه حيث    واالطالعيات الوصول  منه، من خالل تيسير عمل  د فلي إمكانية االستفادةتخزين تقليدي، تزي

أصبح في اإلمكان إجراء البحث أو االستعالم داخل النصوص الكاملة لمصادر المعلومات، واالستعانة  
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  االطالع والتي تحيل القارئ مباشرة إلى النصوص التي ينبغي  "  Hypertext"الفائقة    الروابطبمجموعة من  
إلى المرتب  هأحالتجانب    عليها  الخارجية  المصادر  ال إلى  الرقمنة  أن  بالذكر  وجدير  بحثه  بموضوع  طة 

فالهدف   إلكترونية  وخدمات  لمجموعات  التقليدية  المكتبيات  وخدمات  مقتنيات  استبدال  فقط  تستهدف 
مع تطوير الخدمات من مقتنيات المكتبات جنبا إلى جنب    االستفادةالرئيسي لها يكم في تطوير وتحسين  

على  المقدم الحفاظ  إلى  إضافة  واة  التلف  من  التقليدية  النادرة  األوعية  وخاصة  لضياع 
 (. 151،ص150)عنكوش،ص منها.

 مراحل تطور تكنولوجيا الرقمنة: -5

الرقمنة بنقالت نوعية عديدة  ل إيجازها في أربع مراحل أساسية    ومترابطة،قد مر تطور تكنولوجيا  ويمكن 
 وهي: 

جمعات البشرية نتيجة لبداية عملية التفاهم اإلنساني  رحلة بظهور التتتميز هذه الم  ى:األول  النقلة -
في اإلرتقاء إذ أصبح من    باستخدام اإلشارات، وقد يتبع هذا التطور على جانب كبير من األهمية

 الممكن ألول مرة أن تجمع البشرية حصيلة إبتكارتها واكتشافاتها. 
عشر، ويتفق معظم المؤخين  ف القرن الخامس  الطباعة في منتصبظهور    اقترنت   النقلة الثانية: -

هو أول من فكر في اختراع الطباعة بالحروف المعدنية المنفصلة وأتم     يوحنا جوتبرجعلى أن  
 ة كتاب المقدس باللغة الالتنية. طباع

نموها في  كتمل  خالل القرن التاسع عشر بدأت معالم ثورة االتصال الرابعة التي ا  النقلة الثالثة: -
رين ،فقد شهد القرن التاسع عشر ظهور العديد من وسائل االتصال  ول من القرن العشالنصف األ

الصناعية الثورة  عن  الناجمة  مشكالت  بعض  لعالج  االساليب استجابة  أصبحت  بالتالي  و   ،
مسعد،    ( الصناعي  المجتمع  شهدها  التي  الضخمة  التطورات  التلبي  لالتصال  التقليدية 

 ( 36،ص 2012
  النقلة الرابعة:

تكنولوجيا ما    شهد النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي و العشرين من أشكال
يتضائل أمامه ما تحقق في عدة قرون سابقة، و لعل من أبرز مظاهر التكنولوجيا دلك االندماج  

ا المظهر  يتمثل  تفجر المعلومات وثورة االتصال و  لتفجير معلومات الذي حدث ظاهرتي  لبارز 
يز متاح  ي في تخزين واسترجاع خالصة ما أنتجه الفكر البشري في حي استخدام الحاسب الرقمف
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وبأسرع وقت ممكن ، وقد تمثلت الثورة في استخدام األقمار الصناعية لنقل المعلومات والبيانات  
لى أحداث هذه الثورات والصور عبرد الدول والقارات بطريقة فورية ومن العوامل التي ساعدت ع

 انتاج واستخدام التكنولوجيا الرقمنة نذكر:لتطور الحاصل في ميدان ا
الرغبة في الحصول على أكبر قدر من المعلومات بشكل فوري نتيجة عوامل المنافسة في السوق  •

 الرأسمالي.
أماكن ج • في  العمل  لمركز  النابغة  وحدات  مع  الفوري  االتصال  قنوات  توفير  إلى  غرافية  الحاجة 

 بعدية. 
ؤسسات وتقديم  على خدمات سريعة مثل شراء السلع والتعامل مع البنوك والم  ي الحصولالرغبة ف •

تقان.  ( 45،46)مكاوي،....،صخدمات مختلفة بكفاءة وسرعة زا 
البريد  • مثل  جديدة  وسائل  باستخدجام  الكمجتمع  حركة  تواكب  بسرعة  الرسائل  نقل  في  الرغبة 

 ط. والفاكس السريع والوسائاإللكتروني وتخزين الصور 
 التلفزية والنشرات الرقمية المختلفة.  •
 قمنة األربع المتعاقبة . يوضح نقالت تكنولوجيا الر  •
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 :01لشكل رقما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (46مكاوي، صمادة )ع

 الرقمنة: أشكال -6
 نأخذ الرقمنة عدة أشكال منها: -

 : ( Mode image)الرقمنة في شكل صورة:-6-1
مساحة ت ح   تمثل  من  اإلستكبيرة  في  يث  القديمة  عمال  المخطوطات  و  الكتب  من  كل  وتشمل  التخزين 

 وهي فيما يلي: (Pixel)بيكسال  وخاصة في دراسة القيم الفنية ال النصية، وتشمل عدة نقاط تدعى 

 : (Noire et Blanc)أحادي بايت لصورة أبيض وأسود

 

 نقلة التكنولوجيا الرقمنة اللغة

 ولوجيا الرقمنة الطباعة  ن نقلة التك

 نقلة تكنولوجيا الرقمنة االتصاالت الالسلكية 

 نقلة تكنولوجيا الرقمنة باالتصاالت الرقمية 
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ة التطبيق على  حفظ وسهلناحية القتصادية من  طريقة جد إ  تمثل ببايت واحد بقيمتين أبيض وأسود وهيت
والتلف   للرطوبة  تعرضت  التي  القديمة،  للوثائق  التعامل  في  وصعبة  الوضوح  وشديدة  الحديثة  الوثائق 

 لقراءتها من طرف الماسح الضوئي. 

 : (niveu gris)بايت لصورة مستوى رمادي8

عكس    قيمة جداوثائق الوهي تحفظ الوى الذاكرة  تطلب عدد كبير من البيكسال لمساحة أكبر على مستي
 أحادي بايت.

 : (En couleure)بايت أو أكثر لصورة ملونة 24

 1و اآلخر يتطلب عدد كبير من البيكسال لمساحة كبيرة في الذاكرة ، إال أنه يختلف عنه كون أن كل  ه
أخضر،أزرق(  بيكسال )أحمر،  أساسية  ألوان  ثالثة  الترميز  في  بعد  يقابله  يرمز  لون  من  وكل  معين  د 
 (. 84-83،ص2005)مهري،ا النوع حجم الملفات الكبيرة جدا مقارنة بالنوعيات السابقيين.وهذ ت، البيتا

 : (mode texte)الرقمنة في شكل نص-6-2
بواسطة برمجية التعرف الضوئي على الحروف سمح بالبحث داخل النص مباشرة مع الوثائق اإللكترونية  ي

لصورة إلى رموز وعالمات وحروف لنقاط المكونة لتقوم بتحويل  ا  بداية من وثيقة في صورة مرقمة،التي
 ديل وتصحيح الخطأ.مع إمكانية تع

 : (mode vertoriel)الرقمنة في شكل اتجاهي-6-3
مجاو  في  خاصة  الرياضية  الحسابات  باستعمال  العرض  على  اآللي،  يعتمد  الحاسب  بوجود  الرسوم  ل 

المقروءة الكترونيا بشكل يحفظ  لمعلومات  وتبادل ا  وبتحويل من شكل ورقي إلى شكل اتجاهي لهدف نشر
 تأخذ الجوانب التالية:المادة التي يتم تبادلها و 

ال يمكن إعادة تنسيقها من قبل القارئ عن طريق برنامج التصفح أو    PDFبالنسبة لتقنية    الدقة: -أ
 ده. يعي

المضغوط -ب  األنترنت :  (Pdf )الحجم  عبر  بسرعة  نقلها  على  يساعد  الحجم  صغيرة 
 .(359م،ص 2010)المعثم،،



                                                     نةتكنولوجية الرقم                                                         الثاني  الفصل 
 

~ 22 ~ 
 

ملف  التوافقية:   -ت قراءة  ألن    pdfيمكن  مجانا  تشغيل  نظام  أي  طريق  نظام    pdfعن  يعتمد  ال 
 تشغيل واحد.

قراءتها،    pdfملفات   -ث عند  جودة  أعلى  للمستخدم  تأثير    وبتركيزيخفظ  دون  الصفحة  من  أجزاء 
 الحروف ودون تسوية لشكل الصفحة. 

 نماذج تكنولوجيا الرقمنة: -7
 : model technival Theي:الفنذج النمو 

وعلم  حيث يتم تحويل المؤسسات التقليدية إلى مؤسسات رقمية باستخدام بحوث العمليات وعلوم الحاسب  
ورفض   المقاومة  نسبة  ارتفاع  إلى  ذلك  ويؤدي  للمؤسسة  السلوكية  الجوانب  على  التركيز  دون  اإلدارة 

 القرارات.التطبيقات اإللكترونية في اتخاذ 

 :  Model avioralbéh Theي:لوكالسذج النمو 
ال تحويل  عند  والبيئة  والتنظيمية  والجماعية  الفردية  السلوكية  المتغيرات  على  الركيز  يتم   مؤسسةوهنا 

 التقليدية إلى مؤسسة رقمية ومن ثم نقل أهمية اتخاذ القرارات رقميا.

 :  model sociotechnique Theاالجتماعي:النموذج الفني 
اال في  يؤخذ  د عتب حيث  اار  على رجات  يركز  والذي  التحويل  عمليات  عند  والتنظيمي  الفني  لتفاعل 

 بات وقاعدة البيانات واالتصاالت.استراتيجية األعمال والبرمجيات الالزمة لتفعيل الحاس

 : ershipnart Informationالمعلومات:  المشاركة فينموذج 
المعلومات  شبكات  أحد  في  المؤسسة  االشتراك  على  شركات    حليةالم  يعتمد  أحد  اإلعتماد  أو  دولية  أو 

 في توفير الخدمة بالمشاركة.  المعلومات 

 :  ce Modelfor compétitive Theالتنافسية:نموذج تحليل القوى 
يعتمد على بناء نظم معلومات متكاملة لدعم التحليل الرباعي وعلى تخطيط االستراتيبجي للمؤسسة، حيث  

الت القوى  نقاط  تعظيم  إلى  ومواجهة   ميةنظييسعى  البيئية  الفرص  على  للسيطرة  وذلك  الضغط  وتقليل 
 (.199،200،صص، 2004)النجار، التحديات العالمية والمحلية.

 : absent management Digitalالرقمية:نموذج إدارة األصول 
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الملفات   إدارة  بدال من شركة واحدة في  المعلومات واالتصاالت  يعتمد على مجموعة من شركات  والذي 
 مية.رقال

 : The multisagetransformation modelنموذج التحول التدريجي:
المالية للمؤسسات للتحول من النوذج الورقي إلى النموذج الرقمي، واليعتمد يعتمد هذا النوع على القرارات  

النموذج   هذا  ويخضعك  مسبقا  الرقمية  االحتياجات  قياس  أو  تحليلة  جدوى  دراسات  على  النموذج  هذا 
 تقادم الحسابات وطعوية تحديث البرمجيات. ت اللمشك

 : model The strategictransformationنموذج التحول االستراتيجي: 
المركز   ركائز  أحد  الرقمية  تكنولوجيا  واعتبار  للمؤسسة  االستراتيجي  التخطيط  على  النموذج  هذا  يعتمد 

الصناعة في  المؤسسة  مركزا  تحديد  يتم  ثم  ومن   ، للمؤسسة  أن  لما  التنافسي  والقناعة  والعالمية  حلية 
 المنافسة بالوقت هي أحد وسائل تحقيق األهداف.

 :  transformation model Dynamic Theالديناميكي:نموذج التحول 
في   المستمر  التقدم  وكذلك  البيئية  بالمتغيرات  المؤسسة  لعالقة  الفعال  االستخدام  النموذج  هذا  يحقق 

مل والتنسيق بين احتياجات المؤسسة في تكنولوجيا الرقمنة هي أساس هذا اكتكنولوجيا الرقمنة فالتفاعل والت
 (. 200،ص 2004النجار،النموذج.

التنظيمي   النموذج    يعتمد the organisationnel développement modelللتطوير  نموذج  هذا 
ب التحويلي  يعلى التحول العضوي للمنظمات الستقبال التحول للمؤسسة الرقمية من خالل التعلم و التدر 

 ة تقليل  من فرص النجاح . فرصة حدود جامد  بدال من
 :The optimisation modelاالمتثالية: نموذج 

الح عن  البحث  على  النموذج  هذا  إلى  يعتمد  المؤسسة  لتحويل  الرقمنة  تكنولوجيا  لتطبيقات  المثالية  لول 
،  2004النجار،)  الفعلي.قبل التنفيذ  مؤسسة رقمية ويعتمد هذا النموذج على عمليات المحاكاة واالختيار  

 (. 20ص
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 الفني:  االجتماعية النسق ري نظ-8
النسق   مدخل  موقفا    socio-technical system approac  االجتماعييعد  يقف  نظريا  مدخال 
الحتمية   بين   Social االجتماعيةوالحتمية     Technological detemination  التكنلوجيةوسط 
déterminaison  على ويؤكد  ال ،  من  كال  واالجتأن  الثقافية  والقوى  ويؤثر  تكنولوجيا  أهمية  له  ماعية 

 .(Grint.sd.p277)بدجات متفاوتة على عملية العمل 

 الفني عن معهد تافستوك للعالقات اإلنسانية   االجتماعيطوير مدخل النسق  وقد تم ت

 Tavistock Institute of human relations  اق اإلجتماعية  وهو مدخل يستخدجم نظرية األنس
 (David et sd.p503)والتكنولوجية 

افتراضات   لتجنب  الفني  اإلجتماعي  النسق  تافستوك مصطلح  معهد  بأن  وقد صاغ  التكنولوجية  الحتمية 
المتغير   يعد  وبأنه  اإلجتماعية  والعالقات  للنظم  الرئيسي  المحدد  هو  العلمي  الواقع  في  الفني  األسلوب 

 .(Gordon,sd,p503)المستقل في التغيير اإلجتماعي

ما قام العالقات اإلنسانية تقدما ملحوظا من خالل  لمتابدلة بين التكنولوجيا و وقد تقدمت دراسة العالقات ا
لتحليالتهم. كإطار  الفني  اإلجتماعي  تالنسق  مفهوم  تطوير  من  المعهد   Emery et)  به 

trist,1995,p6 .) 

ي اإلنتاج  نسق  أن  اعتبار  على  المفهوم  هذا  ظهر  وتخطيط  وقد  المعدات  مثل  تكنولوجيا  تنظيما  تطلب 
 مليى جهة ، وتنظيما للعمل يربط بين  الع

األع بتنفيذ  تحدد  القائمين  قد  التكنولوجية  الحاجات  أن  من  الرغم  وعلى  أخرى،  جهة  من  الضرورية  مال 
كنولوجيا،  أحيانا نموذج تنظيم العمل، إال أن لهذا التنظيم خصائص إجتماعية وفنية منفصلة تماما عن الت

لة من  إجتماعية ، وتكنولوجية واقتصادية، وعلى الرغم من وجود حا  إذ أ، للنسق اإلجتماعي الفني أبعادا
 اإلعتماد المتبادل بين هذه األبعاد، إال أ، لكل منها قيمته الخاصة التي يستقل بها عن األبعاد األخرى. 

األساسية باألهمية  سلمت  قد  تافستوك  معهد  دراسات  أن  السوسيولوجي    ونجد  التحليل  في  للتكنولوجيا 
موذجا نظريا يوضح كيف  لعمل .وكان أهم ما ساهمت به على وجه الخصوص ، أنها طورت نلمواقف ا

 أن الصور البديلة لتنظيم العمل داخل نفس أنماط التكنولوجيا، يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة تماما. 
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ولوجية ،  تكنخالل تأكيدهم، على التأثير المتبادل بين الويتضح مما سبق ، أن باحثي معهد تافستوك من  
اجة إلى التشاور، واالبتكار، والمرونة، وسعة األفق في  والميل إلى تقدير اتجاه اإلدارة نحو الشعور بالح

جراءاته.  تصميم عمليات العمل وا 

المتبا العالقات  بدراسة  لوجه خاص  اهتموا  قد  الصناعي  اإلجتماع  علماء  أن  التكنولوجيا  والواقع  بين  دلة 
مصانع النسيج  تنظيمات العمل. وقد أجريت بعض الدراسات في مناجم الفحم و  واألنساق اإلجتماعية داخل

في كل من بريطانيا والهند في األربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، وقد أوضحت هذه الدراسات  
توى  كل مرن هي التي استطاعت أن تحقق مس نجحت في إستناد المهام واألعمال بشأن فرق العمل التي  

من بال  أعلى  وذلك  العمل،  عن  والتغيب  الحوادث  نسبة  ونقص  كانت  اإلنتاجية  التي  العمل  بفرق  مقارنة 
المرونة  ى  إل  تفتقر  عمل  جماعات  وتكوين  العمل  تقسيم  في  صارما  أسلوبا  تتبنى 

(David.Julia,p671). 
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 : الفصل خالصة
 اإلدارية  المؤسسات   داخل  الوظيفي  األداء  تحسين  بهدف  حديثة  كتقنية  الرقمنة   ياتكنولوج  دخول  إن

  متطلبات   كأحد   الرقمنة  لمفهوم   الحقيقي  التطوير  يقتضيه   ما  وهو  إيجابية،  نتائج  تحقيق   خاللها   من  يمكن
  ومهام   جهة  من  والتطور  الحداثة  متطلبات   اإلدارية  المؤسسات   داخل  ومهام  جهة  من   والتطور  الحداثة
  تفاعلية  عالقة  فب   السريعة  والتطورات   بالتحوالت   يتسم ءفضا  في  أخرى   جهة   من  اإلدارية  المؤسسات   داخل
  في  اإلدارية الخدمات  لتطوير الرقمنة لمشروعات  الفعلي  التطبيق لمدى ويرجع الوظيفي واألداء الرقمنة بين

. المؤسسات 



 

 

 األداء: ث ثالالفصل ال

 الوظيفي 
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 تمهيد: 
االهتمام    ت متعددة وقد اجمعوا أنالمكفرين في مجاال  لقي األداء الوظيفي إهتمام العديد من الباحثين و

في المنظمة وا عطائه العناية الالزمة يصل بالمؤسسة إلى أسمى أهدافها وبطبيعة الحال تسعى  بأداء الفرد  
كل المنظمات إلى إنجاز أعمالها بكفاءة و فعالية عالية وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف التي  

 مكنة. سبقا وبأقل تكلفة متم التخطيط لها م
إ الوصول  خالل  تمن  األهداف  تلك  استخدامها لى  يمكنها  التي  الموارد  من  العديد  المنظمات  متلك 

لتحقيق أهدافها المحددة، ويمكن تصنيف هذه الموارد في ثالث مجموعات تشمل الموارد المادية والموارد  
الموارد   أي  األخيرة  هذه  و  البشرية  والموارد  والتي  التنظيمية  وقدراتالبشرية  ومهارات  خبرات    تتضمن 

ها و تنظيمها، من خالل إدراك مدراء المؤسسات والمنظمات أن العنصر البشري العاملين تزايد االهتمام ب
يخطط،   الذي  هو  فاإلنسان  المنظمات،  تلك  وأعمال  أنشطة  في جميع  لإلنتاجية  الرئيسية  المحددات  من 

يت و  وينفذ  القرارات  يتخذ  العمل  وينظم،  ت ابع سير  معينة  أهداف  تحقيق  أجل  المنظمة من  من  لها  سعى 
نش المنظمات  خالل  عالم  في  مكانتها  للمنظمة  يعطي  األداء  هو  البشري  المورد  هذا  أداء  وبالتالي  اطها 

 وبالتالي تبرز أهمية األداء الوظيفي للعاملين من خالل نتائجه. 
األدا إلى  باسهاب  نتطرق  الفصل سوف  هذا  للفر ومن خالل  الوظيفي  معرفة ء  مفهومه،  من خالل  د 

اعن النظريات  محدداته،  و  عملية  اصره  على  الضوء  نسلط  كما  والمؤشرات،  المؤثرة  العوامل  له،  لمفسرة 
 قياس أداء األفراد العاملين، وكذلك تقييم أدائهم، وكذلك إبراز تقويم األداء.
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 أوال: األداء الوظيفي 
 مفهوم األداء الوظيفي:-1

 اللغوي: التعريف -1-1

الفعل أدى ويقال أدى الشيء أي أوصله، أدى لقواميس العربية بأنه مصدر  عرف األداء في المعاجم و اي
 ( 26األمانة وأدى الشيء الذي قام به. )ابن منظور، دس، ص 

 التعريف االصطالحي:-1-2

مر أو واجب األداء هو تنفيذ أن خالل النظر إلى الدراسات والبحوث في مجال اإلدارة والتسيير نجد أن  م
 ( 166، ص 1994، مجموعة من األشخاص للقيام به. )بدوي أو عمل أسند إلى شخص أو 

دارك الدور والمهام وبالتلي يشير إلى درجة  حيث يقصد به األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 
 ( 219، ص 2003تحقيق و إتمام المهام الموكلة لوظيفة الفرد. )سلطان، 

( بأنه النتيجة المثلى التي تستطيع  Wiess Dimimtrik ،2003،p243يعرفه قاموس )  ومن جهة أخرى 
 ألة ما تحقيقها. 

الفرد و هو يعكس  المكونة لوظيفة  المهام  تمام  وا  تحقيق  إلى درجة  يشير  بأنه  " رواية حسن"  تعرفه  كما 
 ( 215، ص 2000مد حسن، الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفية ) مح

بأنه د  م و مالحظة سلوكهم و تصرفاتهم  راسة وتحليل أداء العاملين لعمله أما مجيد سوسن شاكر تعرفه 
 ( 77، ص 2011أثناء العمل ) شاكر، 

معينة   مهام  إلنجاز  العاملون  بها  يقوم  التي  والتصرفات  السلوكات  جملة  بأنه  قاسمي"  ناصر   " ويعرف 
 ( 180، ص 2011)قاسمي، 
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 التعريف اإلجرائي: -1-3

موقع عمله  مقابل    أنه كل جهد فكري وعضلي يبذله العامل فيونعرف األداء الوظيفي في دراستنا هذه ب
 محدد.عائد 
 تعريف الفاعلية التظيمية: -1-4

 تعددت التعريفات سنذكر منها:
" الفار  البقاء والتكALVARيعرف  المنظمة على  التنظيمية هي قدرة  الفعالية  النظر  "  النمو بغض  يف و 

 ( 327، ص 2007ومحمود، عن األهداف التي تحققها )الشماع، 
" فيرى أن الفعالية هي درجة تحقيق األهداف االقتصادية كالمردودية، CLOUD LUCHأما كلود لوش "  
 ( Rouch،2002 ،p161األعمال، و حكم جودة الخدمات المقدمة. )اإلنتجاية، رقم 

المح  أنها  المنويعرفها سنوسي:  النهائرية ألداء  العليا و تصلة  باإلدارة  عكس كذلك ظمة و مدى ارتباطها 
  ( الخارجية  البيئة  مع  التكيف  على  قدرتها  مدى  و  المنظمة  أجزاء  بين  التفاعل  د.ت،  مستوى  السنوس، 

 ( 293ص 
 األداء الجيد:-1-5

محددة مقارنة بما تم   هي عملية تهدف أوال إلى قياس ما تم إنجازه من قبل المنظمة خالل فترة زمنية
تعددة تعتمد على عدد من المؤشرات والمعايير التي  التخطيط له، كما أن األداء الجيد يتطلب خطوات م

ر والمدى البعيد تساعد في تحديد أوجه القالقصور أو اإلنحراف بل وطرق عالجها على المدى القصي
 (https:www.asjp.cerist.dz،14:15،الساعة 2022/ 04/04)يوم

 جودة العمل:-1-6

ء التي البد من المؤسسة تحديدها بناءا على  يقصد بجودة العمل الحد المعين أو الدرجة المعينة من األدا
ستوى في جميع أجزاء  سوق والفئات التي تستهدفها شركة ما، ويتم اتباع هذا األساس أو المالوضع العام لل

تاج ،وتعتمد المؤسسات على أخذ عددية لتحديد  اإلنتاج وحتى مراقبة الشركة للمنتج خارج محطات اإلن 
 ستعمال إحصائيات محددة.بامدى تحقيق الجودة في العمل 

 (..mawodoo3،  01:15، على الساعة03/04/2022)في
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 عناصر ومحددات األداء الوظيفي: -2

 األداء الوظيفي:عناصر -2-1

 تكون األداء من مجموعة من العناصر أهمها: ي
ة عن  تشمل المعارف العامة، والمهارات الفنية، والمهنية و الخلفية العامو لوظيفة  المعرفة لمتطلبات ا

 الوظيفة، والمجاالت المرتبطة بها. 
 تتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي و تسيير العمل دون الوقوع في األخطأ  و   نوعية العمل:

المنجزة: العمل  إنأ  كمية  الموظف  يستطيع  الذي  العلم  مقدار  و  ي  للعمل،  العادية  الظروف  في  جازه 
 ار سرعة هذا اإلنجاز مقد 

الوثو  و  عل  وق:المثابرة  الموظف  وقدرة  العمل  في  التفاني  و  الجدية  العمل تشمل  مسؤولية  تحمل  ى 
المشرفين  قبل  من  والتوجيه  لإلرشاد  الموظف  هذا  حاجة  ومدى  المحددة،  أوقاتها  في  األعمال  نجاز  وا 

 ( 72، ص 1994)الحسيني،  
 امة ينكن القول أن األداء يتكون من ثالث عناصر هي:  فة عو بص 

 عرفة ومهرات و قيم و روافع واتجاهات.لكه من مو ما يمت الموظف: -أ

تحدي،   لوظيفة:ا -ب  فيه  عمل  فرص  من  تقدمه  وما  وتحديات،  متطلبات  من  به  تتصف  ما  و 
 وتحتوي على عناصر التغذية العكسية كجزء منها. 

به، وما تتضمنه من مناخ للعمل، واإلشراف، لتنظيمية وما تتصف  ويقصد به البيئة ا  الموقف: -ج
ؤدي الوظيفة من خالل وضمن هذه  الموارد واألنظمة اإلدارية و الهيكل التنظيمي، حيث تووقرة  

 ( 93-91، ص ص 2005العوامل. )شوقي،

 : العوامل المحددة لألداء-2-2
العمل هو محصلي  الفرد في  أداء  " أحمد صقر عاشور" إن  دافعتيه ألداء مع قدراته على رى  تفاعل  ة 

دراكه   وا  ولدورهاألداء  عمله  في    لمحتوى  التعريف  هذا  ويمكن صياغة  )أحمد  الوظيفي،  التالية:  المعادلة 
 ( 233،  232، ص ص 1983صقر، 

الشلني"ي  الدافعية: علي   " الدكتور  حالة    رى  في  به  واإلحتفاظ  السلوك  إثارة  عملية  هي  الدافعية  إن 
عكس في الواقع  ي  كما أنها عملية تنظيم نمط هذا السلوك إن الجهد المبذول من طرف العاملإستمراره،  

درجة الحماس ألداء العمل، كما أنه يختلف  من فرد ألخر، هذا اإلختالف ينعكس على كفاءة األداء كل 
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مل معين نتيجة  تتساوي عدد األفراد في القدرات والمهارات، و الخبرات الالزمة ألداء عواحد منه حتى لو  
لعمل، والدافعية تمثل القوة التي تحرك الفرد  ا  وجود تفاوت في درجة االهتمام والحماس، والرغبة في أداء

مة ) جمال الدين،  وتثيره لكي يؤدي العمل، وتعتبر مشكلة تحرك داعية أو رغبة العاملين ألداء العمل قدي
 ( 342، 341ص -، ص 2002

ن كان عمال حركيا أو عقليا    عيسوى" بأنها القدرةعرفها " عبد الرحمن  ي  القدرات: على أداء عمل معين وا 
ق  شير إلى ما ستطيع أن ينجزه الفرد من أعمال، تشمل أيضا السرعة والدقة في األداء وليس هناك فر وت

الف القدرات  بين  اإلستعمال  هذا  دون  في  ما  عمل  بأداء  على  الفرد  قدرة  تعني  المكتسبة،  القدرات  طرية 
ي  الحاجة الرس،  القدرة على  أو  الكتابة  كالقدرة على  التعلم،  أو  التدريب،  القدرات مكإلى  بين  تميز  أن  ن 

العقلية حيث ترتبط األولى بالذكاء مثل القدرة على فهم الكلمات، والمعنى الذي تحتويه  السرعة في إجراء  
اال أما  مختلفة،  مكانية  أوضاع  في  هندسية  األشكال  ووضع  الحسابية،  قدرات عمليات  في  فتتمثل  لثانية 

المسافات  تتميز  السمع،  البصر،  حدة  مثل  المختلفة، و   الحواس  الصوتية  المؤثرات  بين  وكذا  األلوان، 
جهد جسماني مكثف  باإلضافة إلى القدرات الحركية من اللياقة الجسمانية، التي تتضمن القدرة على بذل  

 (370الرحمن ، دت، ص  وحفظ التوازن والتنسيق بين حركات الجسم و غيرها )عبد 
واإلدراك   لألمور من حولنا، سواءا كان هذا التفسير   توقف سلوكنا على كيفية إدراكنا وتفسيرناي  اإلدراك:

يفسر مرؤوس أخر نفس    صائبا أو خائبا فقد يفسر أحد العاملين توجيه رئيسه بأنه إرشاد والنصح بينما  
 التوجيه بانه تحكم وسيطرة ومبالغ فيها. 

لشيء وعدم تغيره فإننا المتغيرات والمثيرات من حولنا بأعين مختلفة، و بالرغم من ثبات اظر إلى  إننا نن
حول من  البيئة  إن  وتفسيره،  إدراكه  كيفية  في  بيننا  بهذه  نختلف  ندركها  إنما  الواقعية،  بهذه  الندركها  نا 

نما ندركها من خالل ألتنا النفسية، وللتدليل على انظر حولك  الو  ستجد أن السلوك الطلبة يختلف  اقعية، وا 
مرؤوسين يختلف فيما حيال رئيسهم المباشرة )أحمد ماهر، الفيما بينهم حيال مدرس معين كما إن سلوك  

 ( 53، ص 2000
س حقيقة بل أنه متأثر نختاره لكي تنتبه  ويبدأ عادة اإلدراك يوجد مثيرات ومؤشرات من حولنا وما نراه لي 

 كي لهذه العمليات استقبلناها من الحواس، ثم نقوم بتفسير هذه المدركات ل  إليه وأيضا نقوم بعملية تنظيم
يؤدي ذلك إلى معين ويمكن أن نقول إذا إن اإلدراك هو استقبال المثيرات وتفسيرها وترجمتها إلى سلوك 

 محدد. 
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 ة على األداء الوظيفي ومؤشراته: العوامل المؤثر -3

 ي: لعوامل المؤثرة على األداء الوظيفا-3-1

أدائه بالرغم من أن بعض   ناك بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد والتي يمكن ان تؤثر على مستوى ه
إختلفت تؤخذ باإلعتبار  ألنها حقيقة وموجود بالكاد ولقد  هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار إال أنها يجب أن  

ا المؤسسات  داخل  األداء  على  المؤثرة  العوامل  دراسة  في  الباحثين  للدراسات  أراء  ونتيجة  لصناعية، 
ابة أسس ومحددات تؤثر سلبا أو إيجابا على أداء والبحوث أمكن فصل مجموعة من العوامل، تعتبر بمث 

 من الجماعة. العاملين، وتتمثل في موقف العامل من وظيفته وموقفه من اإلدارة، و موقفه 
 ( 72،  71ص -، ص 2003وسنحاول التركيز على بعض العوامل: )قجة، 

سة على تحقيق أكبر  عتبر اإلشراف من أكبر العوامل الرئيسية التي تحرص من خاللها المؤسي  ف:شرااإل
لية من الكفاية اإلنتاجية وهذا ما دعمته الكثير من  مستوى من الفاعلية في األداء للوصول إلى درجة عا

 لدراسات والتجارب. ا
ثارة االهتم ام في كل فرد نحو عمله وتعليمه كيفية أدائه و  ويعرف "هاليس" اإلشراف أنه: إختيار الصالح وا 

ئنان إلى وجود وعمله، والقيام بتصويب أخطائه، نقله على عمل صالحية له، دير كفايته لإلطمقياسه، وتق
ة لكل من استحق ذلك لكفايته و اتباعه و الوئام بين  أو فصل من ال يجديه اإلصالح، و المدح، و االيتاب 

عية، و كل ذلك بالعدالة و الصبر و اللياقة حتى يهيئ عمله بمهارة و دقة و  المرؤوسين في وحدة اجتما 
 (71،72ص -، ص 2003نباهة و حماسة شمولة. )قجة، 

ا تنظيم  العمال و  للمشرفين لمحيط مالئم من طريق تحفيز  اليومية  العمل فالممارسات  لعمل و بث روح 
للعامل، ويخفض من معدل دوران العمل والغياب  الجماعي و التعاون الذي نشأته أن يرفع الروح المعنوية  

تاجية وال يستطيع أحد أن يتكر أو ينفي أهمية االشراف من خالل أنماطه  وبالتالي تحسين من مستوى اإلن
الباحثين و العلماء بعدد هائل من التجارب و    على تحسين أداء العمال في المنظمة و قد قام عدد من

 اف في المسائل اآلداء و الرضا.البحوث لبرزوا أثر نماذج اإلشر 
العنصر ي  الحوافز الع  عتبر  أهم  من  الالبشري  في  اإلنتاج  هذا ناصر  كفاءة  تحقيق  أجل  و من  مؤسسة، 

هداف العامة للمؤسسة، فتحفيز  العنصر البد من تحفيز األفراد بكفاءة و فعالية و دفعهم إلى تحقيق األ
توجيه المرغوب فيه لما يتماشى وأهداف المؤسسة، فجعل الفرد إنما يهدف التأثير في سلوكه و توجيهه ال

 دون أداء جيد و خالي من المشاكل التي تعاني منها اإلدارة في المؤسسة.األفراد برغبة و يؤ 
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من أجل أداء أفضل، وهي وسيلة إلشباع الحاجات   إن الحوافز هي المؤثرات الخارجية التي تحفز اإلنسان
ة العوامل و الظروف التي تتوفر في جو العمل، والتي تعمل على إثارة  التي يشعر بها أيض، وهي مجموع

القوة الحركية في اإلنسانية والتي تؤثرفي سلوكه و تصرفاته، و تزداد أهمية الحوافز إلن بها تتحدد تلك  
 سيم الحوافز إلى نوعين هما: الرغة في العمل ويمكن تق

لحافز المادي له تأثيره  ات اإلنسان المادية، حيث أن اهي تلك الحوافز التي تشبع حاج   الحوافز المادية:
العمال، فمهما يكن فإن كل واحد منا يعمل على تحقيق منفعة مادية معينة، وعلى هذا يبقى    على أداء

لتحقيق الرضا ف يشتى مجاالت العمل وفي كل المجتمعات مهما توفرت ر من العناصر األساسية  األج
يرجع و  األساسية،  قد   اإلحتياجات  أكبر  إلقتناء  دوما  تسمى  التي  البشرية  النفس  طبيعة  إلى  من  ذلك  ر 

 ضروريات العيش والرغبة الالمتناهية لمضاعفة العائدات، ورفع مستوى المعيشة.
تلك الحوافز التي تشبع حاجات اإلنسان االجتماعية و الذاتية مثل الحاجة  هي  الحوافز غير المادية:

الجهود وغير ذلك ومن  لجماعة، والحاجة إلى التقدير واإلحترام والثناء على  إلى األصدقاء، واإلنتماء إلى ا
العمل واإل الزمالء في  بين  التقديم، والعالقات االجتماعية  االترقية، و  شراف، الحوافز غير مادية: فرص 

اإلد  وسياسيات  العمل  في  لجهوده  والتقدير  الفرد   بأهمية  واإلعتراف  الرؤساء  مع  الطيبة  ارة  والعالقات 
 ( 87، ص 2007ونظرتها إلى العاملين )طلعت إبراهيم، 

بأنها: كل ما يحيط الفرد في عمله ويؤثر في سلوكه    عرفها " صالح الشنواني"ي   :ظروف العمل المادية 
للعمل، أدائه  الشنواني،    و   ( إليها  ينتمي  التي  واإلدارة  يعمل معها  التي  والمجموعة  تجاه عمله،  ميلوه  و 

 ( 25، ص 1999
فا الملعمال  إذا  نتيجة  المصنع  داخل  العمل  بظروف  التهوية،  يتأثرون  و  تتمثل في اإلضاءة  التي  ؤثرات 

هذه الظروف بشكل جيد   الجوي، والضوضاء و البرودة في المصنع.... إلى، فإذا تهيأت   الحرارة، الضغط
ستؤدي    فإن ذلك سيساهم في رضا العامل في عمله و نقل درجة غيابه، وعلى العكس فإن كانت سيئة

وحوادث العمل، نجد عمال جماعة العمل التي تؤثر سلبا    إلى زيادة معدل غيابه نتيجة لتعرض لألمرضا
لجماعة يحقق تبادل للمنافع بينهم وبينه، كلما أو إيجابا على أداء العمل، فكلما كان تفاعل الفرد مع أفراد ا

سان بطبيعه إجتماعي يميل، ومستمر، كما  كانت الجماعة مصدرا للرضا الوظيفي وبالتالي أداء فعال، فإن
الت أن  نقل  نجد  أنها:  حليم" على  " محمد  ويعرفها  العامل  ىأداء  التأثير عل  في  أساسيا  تمثل عامل  رقية 

ي أقل إلى وضع وظيفي أكبر، وذلك عن طريق نقله إلى وظيفة أعلى أو  وترقية العامل من وضع وظيف
 ال في الحياة العملية حسب األسس التالية:فئة أعلى وتختلف أسس ومعايير ترقية العم
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 لشخص كفاءة ا ❖
 أقدمية العامل ❖
 الجمع بين الكفاءة واألقدمية  ❖

 ( 211: ص 2001األداء الوظيفي )محمد، والشكل التالي يوضح العوام البيئية التي تعدل وتؤثر على 
 (: يوضع العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر في األداء الوظيفي 2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (211، ص: 2001المصدر: ) رواية، 

 في الواقع التنظيمي: األداء مؤشرات -3-2

أوعدم  ي األداء،  فعالية  على  للحكم  االقتصادي  بالمقايسين  األخذ  عدم  إلى  السوسيولوجي  اإلطار  قودنا 
أو   األداء  مؤشرات  بعض  اختيار  إلى  دراستنا  اتجهت  لذا  مؤسسة صناعية  داخل  تلك فعاليته  من  الحد 

 (221م: ص 2005وان، ار عالقتها بالمستويات التنظيمية )رشلفعالية في إطا

عتبر مشكلة التغيب العمالي من المشاكل الهامة ذات التأثير المباشر على اإلنتاج و  ت التغيب العمالي:
اإلنتاجية، فلقد اهمت بهذه المعضلة الكثير المنظرين ورواد البحث، خاصة في المجال الصناعي، من  

ختالف  لمفهوم هذه الظاهرة أبعاد مختلفة بإ لوقوف على أبعادها و أهم أسبابها، االمر الذي جعل اجل ا
األطر النظرية والفكرية، فركن الكثير من المنظرين على البعد النفسي من أجل تحديد ظاهرة التغيب على  

 الظروف المادية -
 اإلضاءة  -
 الضوضاء -
 ت ترتيب اآلال -
 درجة الحرارة  -
 التعليم  -
 اإلشراف  -
 السياسات  -
 التصميم  -
 التنظيم  -
 التدريب  -

 الجهد  ❖
 القدرات  ❖
 اإلتجاه  ❖

 الوظيفي األداء  ❖
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له، خاصة إذا كان  أنها مؤشر للروح المعنوية المنخفضة، وعدم الرضا الذي يعشر به العامل تجاه عم
ز آخرون على أبعاد نفسية و  مهمة يومية أو واجب يومي، بينما رك التغيب يحمل معنى الهروب من أداء

 إجتماعية على أساس ظاهرة التغيب على مؤشر عدم الرضا أو كنتيجة إليقاعات العمل وضغوطه.

مة عن معضلة التغيب  ن معضلة دوران العمل في المؤسسات الصناعية ال تقل أهيإ دوران العمل: 
و دوران العمل هو تحرك العامل من  قة بأداء العامل والحد من فعاليته العمالي خاصة وأنها معضلة متعل

عمله إلى مكان أخر، أو هي الحركة و الحالة الناتجة من ترك بعض العاملين للخدمة داخل اتنظيم أو  
حالل آخرين جدد محلهم ) أسمهان،   ( 44م، ص 2005المؤسسة الصناعية، وا 

وبين نتائج تلك العمليات ومن  نتاجيةاد المستخدمة في العملية اإل عر بأنها العالقة بين المو تاإلنتاجية:
ثمة فإن اإلنتاجية هي النسبة بين النتائج و المواد وترتفع كلما أرتفعت نسبة النتائج إلى المواد المستخدمة 

تخدمة  ف على المردودية التي يحققها العامل فالمواد المسيتوق -مع بقائها ثابتة   -أي أن تحسين اإلنتاجية 
، طاقة المعلومات، تدخل في نسبة كبيرة من السؤولية في زيادة اإلنتاجية  كالعامل، رأس المال، المعدات 

أو إنخفاضها، ويمثل العامل جزءا من هذه الموارد، فإ ن افترضنا ثبوت العوامل اآلخر الداخلة في تكوين  
  عامل عالية زادت اإلنتاجية و العكسأن تتحقق العالقة التالية: كلما كانت مردودية ال الموارد يمكن

 (20صحيح. )علي، د.ت: ص 

ي درجة تحقيق األهداف المرغوبة، ويرتبط مفهوم الفعالية باإلنتاجية من حيث هذه األخيرة هي  هالفعالية:
حقيق هذه األهداف تكون الفعالية مطلب مؤشر على درجة تحقيق المنشأة ألهدافها في الوقت السليم، ولت

 المؤسسة.ملحا داخل 
خالل متغيراته يؤثر على دافعية العامل لتحقيق األهداف المنتظرة منه و يمكن للعامل إن محتو العمل من 

ن كان األمر عكس ذلك يتحول العامل إلى عنص   أن يكون فعال إن شعر بحالة رضا تفعه لتحقيقها وا 
 نتاجية. سلبي في العملية اإل

قارنة المواصفات المحددة، ثم  من خالل اإلرشادات الفنية ومعسى اإلدارة إل ىضبط الجودة تالجودة:
إتخاذ الخطوات التصحيحية، وهنا االهتمام بالجودة من طرف اإلدارة يبرز التنافس الذي يرفضه سوق 

منخفضة، كما ال يعرف  السلع، حيث ال يعرف هذا األخير بإنتاج المؤسسة من حيث أنها مرتفعة أو 
ة سلعها التي تحدد إضافة إلى عوامل أخرى  ب األخرى للمؤسسة من حيث جود بفعالية العمال أو الجوان

 (350، ص 1976كمكانة السلعة في السوق، وبالتلي تقييم أهداف المؤسسة )كاظم، 
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 أهمية قياس أداء العنص البشري: -4
البشري مني العنصر  أداء  أهيمة قياس  بيان  تحقيقها قياس األدا  كمن  إلى  ي ء والتاألهداف التي يسعى 

 يلي: يمكن تلخيصها فيما  

ذ يكشف قياس األداء عن قدرات العاملية، وبالتالي يتم ترقيتهم إلى وظائف اعلى من  إالترقية والنقل:  
 وظائفهم، كما يساعد في نقل ووضع كل فرد في وظيفة التي تتناسب وقدراته.

  المشرفين و المديرين   يث يساعد قياس األداء في تحديد مدى فاعلية ح  رين:تقييم المشرفين والمدري 
 وفي تنمية وتطوير أعضاء الفريق الذي يعمل تحت إشرافهم و توجيهاتهم.

الرواتب واألجور: في  تعديالت  الناسبة  إ إجراء  المالية  المكافآت  اقتراح  في  بينهم  األداء  قياس  أن  ذ 
التي المعلومات  ففي ضوء  ورواتب   للعاملين،  األجور  زيادة  يمكن  األداء  قياس  في  عليها  الحصول  يتم 

 العالمين أو إنقاصها كما ويمكن اقتراح نظام حوافز معين لهم.

معيار:  أو  يعتبرإ  مقياس  أن  يمكن  األداء  قياس  أن  السياسات    ذ  تقييم  في  مقبوال  مقياسا  أو  معيارا 
فاعلية التدريب في المؤسسة، وكذلك في ما تطبيقات أخرى في مجال األفراد، وذلك كالحكم  في مدى  

 حوث التي يمكن إعدادها. يتعلق في تقارير الب 

 ( 79، 78، ص ص، 2011، )شاكرمجيدتقديم المشورة:  

العاملين واقتراح إجراء بتحسين أدائهم، وقد يأخذ التحسين شكل  ذ يشكل قياس األداء أداة لتقويم ضعف  إ
  عنى أخر ينكن أن يعتبر قياس األداء حافزا للتطوير الشخصي أو التدريب داخل المؤسسة أو خارجها و بم

 مقياسا له. 

واإلطالع: الشخصية  للمعرفة  متطلب  اإلحتكاك أيعتبر  على  المشرفين  يشجع  األداء  قياس  ن 
اء علمية القياس فتنتج عنه المعرفة الشخصية لهؤالء المرؤوسين من قبل المشرفين، إذا أن بمرؤوسيهم أثن
 أن يعرف الكثير عن من يقيمهم. المقيم يجيب 

ذ أن قياس األداء يعتبر من العوامل األساسية للكشف عن الحاجات  إ   :إكتشاف اإلحتياجات التدريبية
 يب والتطوير الالزم.التدريبية وبالتالي تحديد أنواع برامج التدر 
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 ( 147، ص2000قياس األداء الوظيفي: )العتبي، -5
الوظيفي للعناصر العملية اإلدارية  وظفيها كون عملية قياس األداء توقف نجاح أي مؤسسة على أداء مي

وذلك ألهمية تزويد اإلدارة بالمعلومات و البيانات تعتبر في غاية األهمية لمتخذي القرار والتخطيط و  
يتعلق بقياس مدى األداء  ، لذلك تتضمن عملية القياس األداء الوظيفية مجالين: المجال األولالرقابة
شاطاتهم المطلوب منهم القيام بها والمجال الثاني يتناول مدى  ي لألفراد وقيامهم بواجباتهم ونالوظيف

ذات مهام وواجبات  استعداد ورغبة الفرد بما يحمله من مؤهالت وقدرات ومهارات و اإلنتقال على وظيفة  
داء الوظيفي بأنه  قوم به لذلك يمكن تحديد قياس األ أكثر مما كان يقوم به لذلك يمكن أثكر مما كان ي

 إلنجاز الوظيفي لموظف ما ومدى قدرته على تحقيق الترقية في مجاله الوظيفي. عملية قياس ا

 أهداف قياس األداء الوظيفي: -5-1

أهدافي أن  إلى  الباحثين  من  العديد  )الجزولي،    جمع  يلي:  فيما  تتمثل  الوظيفي  األداء  ،  2009قياس 
 (3ص 

 يها.ء الفعالي مع النتائج المطلوب إلالتحقق من مدى تطابق نتائج األدا ❖
 متابعة عملية التنفيذ للوصول إلى األهداف. ❖
 القدرة على تقويم النتائح النهائية لألداء. ❖
 تطوير عملية اإلشراف اإلداري. ❖
 ل تزويدها بالمعلومات و البيانات.مساعدة األدارة من خال ❖
 يم. إيجاد طريقة علمية للتقو  ❖
 تجديد األعمال والمهام.  ❖
 ( 303، ص 1997ى اإلنتاجية )الصباح، مستو رفع  ❖

 كما يهدف تقويم األداء الوظيفي إلى تحسين مستوى تعلم وزيادة نسبة تحقيق األهداف المتفق عليها. 

األ قياس  عملية  أهداف  أخرى  نظر  وجهة  )الرهيط،  ونلخص  التالية:  باألهداف  عام  بشكل  ،  2004داء 
 ( 17-16ص 

 هم ومهاراتهم. يع العمل على الموظفين حسب قدراتتوز  ❖
 توفير األسس الموضوعية لترقية أو عدم الموظف.  ❖
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 اإلنتباه لمؤشرات عدم الكفاءة في العمل. ❖
 تحسين علمية اختيار الموظف. ❖
 ثر التدريب على األداء.تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين و كلذك أ ❖
 ف قيادية. إكتشاف الموظفين المؤهلين لشغل وظائ ❖

 لوظيفي: لية قياس األداء افوائد ومتطلبات عم-5-2

 ( 46، ص 2004تحدد فوائد علملية القياس الوظيفي فيما يلي: ) الشنفي، ت

 تحسين الروح المعنوية للعاملين.   ❖
 تنمية الشعور بالمسؤولية.  ❖
 تطوير نظام رقابي جيد  ❖
 يق العدالة.تحق  ❖
 تنمية المهارات القيادية  ❖
 التدريب تحسين أليات  ❖
 ئية اإلبتعاد عن المسحوبية والعشوا ❖
 تزويد اإلدارة بالمعلومات.  ❖
 زيادة فعالية التخطيطي و كفاءته.  ❖

)العتبي،  وهي:  وفعال  صحيح  بشكل  الوظفي  األداء  لقياس  توافرها  يجب  متطلبات  عدة  هناك  أن  كما 
 ( 235، ص 2000

 ا. يجاد ووضع نظام دقيق ومتكامل لوصف الوظائف وتوصيفهالعمل على إ ❖
 إيجاد نظام معلومات وبيانات فعال ❖
 أسس واضحة لقياس األهداف.ع وض ❖

 أهمية قياس األداء الوظيفي وخطواته: -5-3

ن قياس األداء الوظيفي علمية ضرورية وال غنى عنها ألية منظمة تقر بأن اإلدارة مهنة، حيث يترتب  إ
بقاء رارات كثيرة في مجال إدارة شؤون اإلفراد و من ذلك الحكم على أهمية الموظف للعل ىهذه العلمية ق

اإلستغناء عنهم، وذلك لسبب بسيط  استحقاقهم شرقية وتنزيل درجاتهم أو روابتهم أو حتى    العمل، وفي  
التنظيم    التنظيم لنفسه والبد لذلك  هو أن الموظف من العناصر اإلنتاجية ووسائل لتحقيق غايات ييحددها

القيام بالمهام المطلوبة منها،   التأكيد  من التثبت من قدرة هذه العناصر البشرية على  ن هناك أ والبد من 
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ى تقديم معلومات لمتخذ القرارت في المنظمة اإلدارية، والثاني يستنج  نهجين لقياس األداء األول يستند إل
يكون التركيز على وصف األداء الوظيفي من    ج األولإلى فلسفة تنمية وتطوير الموظف نفسه، ففي المنه 

ن تلك المعلومات إلتخاذ القرار المناسب بشأن استمراره في  خالل تقويم ألدائه في الماضي و اإلستفادة م 
مل أوترقيته، وتقرير راتبهن أو إنهاء خدماته، أما في المنهج الثاني فإن التركيز على ارشاد الموظف الع

منه خالل االتصال المباشر بينه وبين رئيسه بهدف إثارة الدافعية لديه لعمل   وتحديد األهداف المطلوبة
ا في  الجهةأفضل  في  الموظف  وضع  في  النهائية  المعلومات  واستخدام  معرفة   لسمتقبل  او  المناسبة 

وعلي،   )عباس،  ذلك  إلى  وما  والمهارات  المعرفة  زيادة  حيث  من  التدريبية  ، ص ص  2000احتياجاته 
242 ،243) 

بإعتبارها    بد لعملية قياس األداء الوظيفي من التمشي وقف خطة محددة كأي عملية إدارية، وأن تأخذ وال
 ديد خطوات قياس األداءء الوظيفي كالتالي: معايير الكلفة و الفعالية في ذات الوقت، ويمكن تح

ووصف  -أ تحليل  مايشمل  وهو  فيه:  الوظيفي  األداء  قياس  المراد  العمل  طبيعة  على  التعرف 
 وتصنيف و تقويم للوظائف. 

والمقيومين -ب  المقيمين  وا عالم  التقويم  معايير  أو  أسس  المعايير  ا:  به  تحديد  هذه  تكون  أن  والبد 
واضحة كما ونوعا في أذهان الطرفين من عاملين ومشرفين بحيث ال تخرج هذه األسس عن: الصفات 

أد  مستويات  على  تؤثر  قد  والتي  الموظفون  بها  يتحلى  التي  مستوى  الشخصية  الصفات  تلك  من  ائهم، 
الفعالية  ن اك مالدافعية، والقدرة على المبادأة والحماس للعمل وغير ذل  يقوم بها لسلوك والتصرفات  اليت 

الموظف كعدد الطلبات أو الخدمات التي يدققها أو يقدمها، والنتائج التي يصل إليها أو يحققها الموظف  
الم الكلفة أو مستوى رضا  تعاملين معه وذلك حسب القطاع أو الوظيفية التي يعمل بها  كنسبة الربح أو 

 الموظف. 
ناسبة سواءا المالحظة المباشرة أو التقارير اإلحصائية أو التقارير الشفوية  المرق  قياس األداء بالط -ت 

 أو الكتابية أو منها جميعا. 
 لمقارنة ما بين إنجازه وبين المعايير المحددة لألداء للتعرف على الفروق.ا -ث 
 ( 244، ص 2000الع المرؤوس ومناقشته للتقرير على أدائه ) عباس وعلي، إط -ج
اإلجراء -ح يرى المات  اتخاذ  و  المحددة،  المعايير  عن  خروج  أي  وتالقي  المسار  لتصحيح  ناسبة 

 الشنفي ان الخطوات الواجب تحقيقها في عملية القياس الوظيفي تتمثل في: 
 الموضوعية.  وضع معدالت قياس، ومقارنة النتائج مع معدالت   ❖
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)الشنيف  ❖ القياس  علمية  باستمرارية  األداء،  في ضوء  النتيجة  وبيان  ص،  -، ص 2004ي،  تحديد 
27  ،30 ) 

 طرق قياس األداء الوظيفي: -5-4

فاون طرق القياس بين تلك التي تركز على النتائج النهائي للعمل  ناك عدة طرق لقياس األداء الوظيفي تته
كز على النتائج النهائي للعمل الذي يقوم به الموظف، وتلك التي  تفاوت طرق القياس بين تلك التي تر و ت

كونه إيجابيا لتحقيق الهدف وأخرى تركز على الخصائص الشخصية التي يتميز  ومدى    السلوكتركز على  
الموظف   مساهمة  معرفة  خاللها  من  يمكن  التي  هي  الموضوعية  الطريقة  أن  شك  ال  و  الموظف،  بها 

نه ليس من السهل دائما قياس أداء مختلف الموظفين بشكل مباشر فعلى سبيل  الحقيقية في العمل إال أ
كن قياس األداء الوظيفي في قطاع الضمان االجتماعي عن طريق ربط هذا األداء بهدف  كيف يملمثال  ا

تبين   مؤسسة الضمان االجتماعي، وهو هدف ال يمكن تحديده بشكل كمي بسهولة، وهناك أمثلة عديدة 
 د و تم وجأداء المساهمة المباشرة لموظف في تحقيق النهائي أن مثل تلك الصعوبات تح   صعوبة مقاييس

هنا   التعريف  وسيقتصر  المظفون  بها  يوقم  التي  األعمال  مختلف  مع  تتناسب  األداء  لقياس  أخرى  طرق 
-، ص 2000على الطرق المبسطة والواقعية، وتوجد عدة طرق للتقويم ومن هذه الطرق ما يلي: )العتبي،  

 ( 26-23، ص 

 استخدام اإلدارة باألهداف: طريقة 

التخطيطإ لهذه المستقبلي أل   ن هذا األسلوب يراعي  إلى مراعاة األولوية  المنظمة اإلدارية، إضافة  هداف 
أم رئيسية وتراعي هذه الطريقة من قام الموظف بإنجازه من األعمال  األهداف سواء أكانت أهدافا فرعية  

الماضية حيث أن الفترة  تحديد معايير    خالل  العامل في  الفرد  الطريقة تعمل على ضرورة مشاركة  هذه 
، وكذلك تحديد النتائج واألهداف المطلوب منه إنجازها في فترة زمنية محددة للتعرف على ما يواجهه أدائه

على إيجاد الحلول المالئمة لها، و يترتب على هذه الطريقة نتائج  ات خالل فترة عمله والعمل  من معوق
تإي بين مختلف اإلدارات واألفراد والعمل على  المسؤولية وحديدها جابية منها تطوير عالقات جيدة  حمل 

م بالرغم  ولكن  العمل  في  دورهم  بأهمية  لشعورهم  نتيجة  للعاملين  المعنية  الروح  هذه  ورفع  إيجابيات  ن 
 ( 316، ص 1995الطريقة، إال أنها تواجه مشكالت عدة منها: )الحمود، 

 الطريقة أن األهداف الموضوعية تتفق مع أهداف المنظمة او التنظيم القائم.نفترض هذه  ❖
 ال يوجد معايير عملية وموضوعية لقياس كفاءة اإلنجاز. ❖
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 عدم دقة التقارير المرفوعة عن التقويم.  ❖

( مالئمة لقياس اإلنجاز وتقويمه لوظائف محددة في  Dromyلذلك فإن هذه الطريقة كما يقول " دورني )  
هذ المست والستخدام  والخدمات،  األعمال  منظمات  في  والعليا  الوسطى  اإلدارية  متطلبات  ويات  الطريقة  ه 

استخدا حالة  في  والفعالية  الكفاءة  من  عالية  درجة  هناك  يكون  حتى  توافرها  هذه يجب  وتتضمن  مها 
 ( 23، ص 1993المتطلبات: )آل سعود، 

 الوضوح والقابلية للقياس. ضرورة العمل على وضع وتحديد أهداف واقعي على درجة من ❖
 ه األهداف. ضرورة مشاركة الرؤساء والمرؤوسين في إنجاز هذ  ❖
 .ديرين المناسبين للعمل على وضع األهداف المالئمة والواقعيةاختيار ال ❖
 مساعدة اإلدارة العليا في إتخاذ القرار من خالل تزويدها بمعلومات وبيانات كثيرة.  ❖
 ى العمل.تطبيق نظام حواقز يشجع الموظف عل ❖
 ترسيخ مفهوم المسائلة لدى الموظف. ❖
 والعمل على تنمية مهاراتهم و قدراتهم.  نوعية الموظفين لهذه الطريقة ❖
 ريقة التوزيع اإلجباري: ط -أ

ة إلى ما يعرف بظاهرة التوزيع الطبيعي حيث يعبر إحصائيا عن دراسة الظواهر لمعرفة تميل هذه الطريق 
ن استخدامه لتقويم أداء الموظف، وذكل لتجنب أخطاء الطرق السابقة كيفية متغيراتها وهذا األسلوب يمك

يتس  الممتازحيث  الموظف من  أداء  قليلة    اوى  نسبة  هناك  فإن  األسلوب  لهذا  الضعيف ووفقا  كمين  إلى 
الموظفين يحققون أداء، ممتازا وقلة قليلة يحققون أداءا ضعيفا بينما الغالبية العظمة يكون أدائها متوسط  

أي ظاهرة عادية وهنا  أن استخدام هذا األسلوب يشير إلى أن األداء الوظيفي يميل إلى التوزيع ك  ويالحظ
داء الوظيفي على فئات تم إعدادها سابق و  يقوم المشرف أو القائم على عملية التقويم يتوزيع تقديرات األ

 ( 24، ص 1993تتراوح بين الضعيف والممتاز ) آل سعود، 

 طريقة تسجيل األحداث:  -ب

وبدون في هذا السجل   تعتمد اإلدارة في هذه الطريقة على فتح ملفات خاصة لكل موظف داخل التنظيم
واإليجابية   الخرجة  هذا  األحداث  كان سولك  لعمله وكيف  تأديته  أثناء  الموظف  واجهها  أو  بها  قام  التي 

هذه العملية وتساعد هذه  الموظف في مواجه هذه األحداث أما سلوكه العادي فال يتم تسجيله أثناء القيام ب 
هذا   سلوك  في  والضعف  القوة  نقاط  بيان  في  هذه الطريقة  مواجهة  أثناء  الفترة  هذهخ  خالل  الموظف 



 الوظيفي   األداء                                                              الثالث الفصل

~ 43 ~ 
 

األحداث إال أن هذا األسلوب يحتاج إلى جهد فكري وحيوي يبذ له المشرف بمراقبة سلوك الموظف )عبد 
 ( 387، ص 2002الباقي ،

 طريقة الدرجات:  -ج

ليها، صائص لقياس مستوى أداء الفرد وتقسم كل إلى درجات تعطي أرقاما للداللة عهنا يتم اختيار عدة خ 
هذه األوزان    حيث يتم ترتيب الموظفين ترتيبا تنازليا أو تصاعديا وفقا لكفاءتهم في أداء  أعمالهم وتتفاوت 

( للداللة على  10)، و الرقم  ( للداللة أدنى درجات اإلنتجاية1وفقا لتقديرات المشرف فأحيانا يعطى الوزن )
يتم تجزئة عمل الفرد إلى أعلى درجات الفرد، ويستفاد من هذه الطريقة في مقارنة   األداء لألفراد بحيث 

أجزاء يعطي كل جزء وزنا معينا ويقارن مع فرد أخر أي توصيف أعمال الفرد ويعطي كل وصف وزنا  
 ( 387، ص 2002معينا يبد على أهمية ) عبد الباقي، 

 معايير قياس األداء الوظيفي: -5-5

 ناك نوعان من المعايير المستخدمة في قياس األداء:ه

 المعايير الكمية والمعايير التقديرية المرنة. 

تشتمل على قيام الجوانب التي من السهل التعبير عنها كميا مثل عدد الوحدات المنتجة  فالمعايير الكمية:  
بوحدات نقد ذات قوة شرائية معينة ويطلق على هذا النوع من    أو كمية المبيعات  التي تم التعبير عنها

 تاجية. العايير، مقاييس اإلن 

فهي معايير تعتمد على إصدار أحكام أو تقديرات يضعها أفراد لديهم خبرة    :وأما المعايير التقديرية المرنة
المجال   هذا  في  معرفة  إتسخدامهاأو  يتم  التقديرات  كعمل    وهذه  األعمال   بعض  في  اإلنجاز  لقياس 

له   معيار  فكل  العمل  طبيعة  على  بناءا  المعايير  اختيار  ويتم  وتتصف   المشرف  يجابياته  وا  استخداماته 
 (55م، ص 2000المعايير الكمية بجوانب إيجابية مثل: ) الغامدي، 

 عدم تأثرها بموضوع التمييز كونه يعتمد على متغيرات قابلة للقياس .  ❖
 طها عادة بالحد األدنى المطلوب للنجاح في األداء.ارتبا ❖

 (  26. ص 1996اما سلبيات هذه المعاير فتمثل في : )باجابر  
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التركيز على الجوانب التي يمكن التعبير عنها كميا وبموضوعيه لذلك فان النظر لبعض الوظائف  .أ
ال يتطرق الى بعض الجوانب  من جانب واحد وقياسها لم يعطينا صورة دقيقة عن األداء الن هذا األسلوب 

 وحجم الجهود المبذولة من الموظف وأسلوب العمل . ،مثل جودة اإلنتاج  ،المصمة 

 حتاج اعداد هذه المعاير الوقت طويل .ي .ب 

المستخدمة يجب ان تكون   .ت  المعايير  تكاليف مادية كبيرة .لذلك فان  المعاير الى  يحتاج تطوير هذه 
قياسه   المراد  العمل  لطبيعة  قياسهم  مالئمة  في  ترغب  الذين  الموظفين  ومؤهالت  قدرات  مراعاة  مع 

استخد  وفي حال  مفيدا  المعيار  يكون  بان  التطبيق ومالئما من حيث بإنجازهم  يكون سهل  وان  امه 
أداء ،التكاليف   قياس  المراد  والمنظمة  التطبيق  عملية  على  القائم  من  كال  اعداده  في  يراعي  وان 

 غب في قياس أدائه .موظفيها وكذألك الموظف الذي نر 

 الوظيفي: ياس األداء معوقات ق-5-6
دارية مشكالت عديدة .ولكن اليعني ذلك عدم جدوى  تواجه عملية قياس األداء الوظيفي في التنظيمات اإل

وذلك للبقاء ،فالبد من المنظمات اإلدارية الحديثة من العمل على قياس أداء موظفيها  ،القيام بهذه العملية  
تتطلب ضرور ،واالستمرار   والفعالية  الوظيفي  فالكفاءة   األداء  حول  وبيانات  المعلومات  على  الحصول  ة 

ات التخطيط  فالمعلومات المرتدة تعتبر من مقوم،قييم والتعرف على النواحي السلبية  لغايات التطوير والت
الناجح ومن مقومات اتخاذ القرارات اإلدارية الناجمة لذالك البد من تجنب األمور التالية التي تعتبر من  

 (  61ص  ،2004،القيام بقياس األداء وتتمثل هذه المعوقات في ) الحوامدة المعوقات عند 

االبتعاد اال -1 الى ضرورة  .إضافة  األداء  بقياس  القيام  عند  التحيز  عن  العالقات    بتعاد  استخدام  عن 
 الشخصية في هذه العمليات 

 القياس. االبتعاد عن المزاجية في عمليات  -2

 .بنتائج اخر تقويمبتعاد عن التاثير بالمركز الوظيفي او التأثر  البد من االعتماد على الموضوعية واال  -3

قات التي تواجه  ألهداف من جراء القيام بهذه العملية ويعتبر ذلك من المشكالت والمعو عدم وضوح ا -4
 القائمين بهذه األمور  

 سواء االعمال الكمية ام النوعية . ،صعوبة تطوير معايير لقياس لبعض االعمال  -5
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الهالة -6 التقويم اوصفة غالب  أخطاء  ة من  وهنا البد من االبتعاد عن استخدام عامل واحد من عوامل 
 (  25ص ،2004، )الرهيطصفات الموظف المراد تقويمه 

 تقويم طرق قياس األداء الوظيفي : -5-7
بتقويم   فيه  يقومون  منهجا  المديرين  بعض  بسيلك  مناسبة  أداء  معاير  وضع  بصعوبة  نتيجة  النه  نظرا 

فسه الذي سلكية شخصية كروح  التعاون اوعادات العمل . وما الى ذلك .وليس العمل نصفات أخرى م
الموظف   تتن،يؤديه  التقويم عن وضع حوافز  نظام  األداء  وقصور  في  الفروق  مع  في ،اسب  يالحظ  اذا 

الملخص   للعضو  الجاد والكسول الن شكل حافزا قويا  الموظف  بين  الفروق  الخدمة ان  أنظمة  كثير من 
يسميه  لبذل   ما  ولديه  بطبيعتيه جاد وطموح  هو  لذلك  الجهد  من  ماك   –مزيد  قوية    –ليالند  ديفيد  حاجة 

الموظف الكسول تجعله يراجع نفسه ويغير مسلكه ومن الطرق  بينما اليتنفى خسارة كبيرة على  ،لالنجاز  
 (   24.ص  2004التي تعتبر خطوات متقدمة على طريقة التقويم من خالل اإلدارة باالهداف ) الحوامدة 

مقياس يحدد فيه درجة االتزام    وذلك عن  طريق وضع،تقويم السلوك بدال من الصفات الشخصية   -1
يحقق األهداف ويخدم األداء بشكل مباشر وتفي هذه الحالة التستخدم  او عدم االلتزام بالسلوك الذي  

ع نواحي سلوكية مثل منفذ صفات الوالء .فالذكاء والقدرة على تعبير والموضوعية  .. الخ بل في الواق
 بشكل افضل .وينظم وقته بشكل جيد .. الخ  التعليمات يقوم بالمبادرات بتعامل مع الجمهور

 لتقليل اثر التحيز :اوغير ذالك من األخطاء التي ذكرناها في السابق  اعتماد عدة مقيمين  -2

ت -3 يجري  الذي  العمل  من  دقيقة  مجالت  في  متخصصة  خبرات  لهم  مقيمين  بحيث  اعتماد  قويمه 
ص المقيم بحيث  تاتي التقارير  يقتصر تقديم كل مقيم حول جانب محدد وليس بمحل عمل عمل الشخ

  في النهاية لمختلف الجوانب 

 تقيم األداء الوظيفي  -6
 عناصر تقييم األداء الوظيفي : -6-1

ول  الموظفين على  مراجعة ومناقشه االجراء الذي يؤكد حص–تقويم األداء بانه    –ويليامز وريفز  -يعرف   
المرندة   ويبن ،التغذية  وتطويرهم  أدائهم  في  العالة  والمساعدة  المرتدة  التغذية  بان  االعتقاد  على  ذلك  ي 

 (  112. ص  1999تساعد في تطوير الفرد وتحسين أدائه ) ضرار والموضعية 

هدف التقويم  ويشترط في عملية التقويم ان تكون مخططة ومعتمدة على قواعد وأساليب عملية واضحة وي
الكف مدى  مثل  ابعاد  مصممة  على  الكشف  الى  والفردي  التطوير  المؤسسي  مكانية  وا  الفعالية  ومدى  اءة 
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وان تستمر عملية التقويم  ،ام فعال للتقويم يعتمد على البساطة والوضوح والواقعية  لذلك البد من إقامة نظ
والتطوي التصحيح   في عمليات  نتائجه  من  االستفادة  يسمح  يتم  بشكل  التي  للمشكالت  الحلول  يجاد  وا  ر 

 يجب ان تتضمنها عملية أداء الموظفين في  المنظمات اإلداريةالتعرف عليها وهناك عناصر ومعايير  
، ويعتبر توافر هذه العناصر والمعير شرطا أساسيا لنجاح هذه العمليات وهذه العناصر هي : )الغامدي،

 (  28ص ، 2000

  والعدالة والحوافز المادية والمعنوية  تتضمنه من كفاءات ومهارات وقدات   التدريب كعملية متكاملة لما  -1
الوقت  عنصر  العمل    ،ومراعاة  من  المزيد  عاليةوبذل  كفاءة  ذي  تخطيط  على  وهذه    ،للحصول 

 العناصر تشير ايظا الى ضرورة االهتمام بكل وظائف اإلدارة  

تقديري يتراوح مابين ضعيف ومقبول وجيدا ج -2 يتم إعطائها    وهذه،دا.ومتتازاستخدام مقياس  التقديرات 
الفع القيمة  لية لهذه المعاير ويفضل التركيز على المعاير الكمية في تقدير وقياس  اوزانا رقمية ببيان 

 . اإلنجاز 

 مراحل علمية تقييم األداء الوظيفي:  6-2
ا تخطيطا سليما، و مبنيا  عملية صعبة ومعقدة تتطلب من القائمين على تنفيذه  تعتبر عملية تقييم اآلداء

مكن أن  داف التي تنشدها المنظمة، وبالتتالي يعلى أسس منطقية ذات خطوات متسلسلة بغية تحقيق األه
 نتعرف على تلك المراحل من خالل الشكل التالي الذي يوضح عملية تقييم األداء الوظيفي: 
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 : في ييوضح مراحل عملية التقييم الوظ  (:3رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 206، ص 2003لمصدر: )الهيتي، ا

 األداء الوظيفي:الحديثة لعملية تقييم  اإلتجاهات  6-3
 هناك بعض اإلتجاهات الحديثة في تقييم أداء العاملين في الوقت الحاضر والتي يمكن تلخصيها كما يلي: 

المعاني    اإلتجاه  ❖ وتعميق  توسيع  مع  التقييم  موضوع  الصفات  من  أقل  عدد  استخدام  إلى 
 مة.المستخد 

التق ❖ رصد  في  اإلستعمال  وسهلة  بسيطة  وسائل  استخدام  إلى  النتائج  اإلتجاه  واستخراج  ديرات 
 العامة.

لنواحي   ❖ الجزئية  بالتقديرات  واإلكتفاء  العامل  لكفاءة  اجمالية  قيمة  احتساب  عدم  إلى  اإلتجاه 
 الشخص المختلفة.

لية التقيم أي عدم إقتصارها على  زيادة التعاون والتفاعل بين المستويات اإلدارية المختلفة في عم ❖
ومن الطرق الحديثة أيضا في قياس أداء العاملين و  (  109، ص 1996سي ،المشرف فقط ) شاو 

يطلق ع أن  يمكن  التي  تلك  السابقة،  الحديثة  اإلتجاهات  باإلعتبار  تأخذ  التقييم  التي  ليها طريقة 
اإلختراع السري وبواسطة كل فرد بطريقة  المشترك، وأساس تلك الطريقة، هو أن يتم تقييم الفرد  

 وضع توقعات األداء

 مراقبة التقدم في األداء

 تقييم األداء

 التغذية العكسية من األداء

 اتخاذ القرارات اإلدارية 

 وضع خطط تطوير األداء 
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معه دون أي إمتياز للمركز اإلداري وعلى ذلك فإن قياس    من أفراد جماعة العمل الذين يعملون 
 ( 108، ص  1996ش، يالفرد يتم بمعرفة زمالئه، ورؤسائه و مرؤوسين، )شاو 

 ما أهم الصفات األساسية لطريقة التقييم المشترك:  أ

 والزمالء في عملية التقييم.اشتراك الرؤساء، والمرؤوسين  -أ
 اإلقتراع السري. -ب 
 وضع التقييم بمعرفة القائمين بالتقييم.يتم اختيار الصفات م -ج
 إحاطة كل مشترك في علمية التقييم بنتائجها.  -د 
على   -ه التقييم  في  المشتركين  )شاويش،  رقابة  التقييم  نتائج  فيها  تستعمل  التي  ،  1996األغراض 

 ( 108ص 

 تقويم األداء الوظيفي: -7
 خصائص تقويم األداء الوظيفي:  -7-1

 (11،ص  2000م األداء الوظيفي منها ) العتيي، البد من توافر عدة خصائص لتقي 

 إن عملية توقيم األداء مخططة و منظمة منهجيا.  (أ
 يكية مستمرة أنها عملية إيجابية دينام (ب 
 تحديد المهام والمستويات. (ج
 تحليل النتائج وتحديد مصادر وأسباب اإلنحراف. ( د 
 ديم التوصيات والبيانات لإلدارة العليا.تق (ه

 : أهداف تقويم األداء -7-2
 يمكن ذكر أهم أهداف التقييم الموضوعي لألداء على النحو األتي: 

 ( 300، ص 1997لتحديد كفاءة استخدام القوي العاملة: ) الصباح،  قياس كفاءة األداء العاملين (أ
 .تحديد القدر الالزم من التدريب لرفع مستوى األداء (ب 
 كفاءة سياسات اإلختيار والتعيين في ضوء معدالت األداء.  (ج
 كفاءة سياسات التدريب، وتقدير اإلحتياجات التدريبية. تحديد  ( د 
 األفراد الذين يمكن أن يتدرجوا في مناصب أعلى في المستقبل.  تحديد  (ه
 إيجاد نوع من التنافس بين األفراد. (و
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 توطيد العالقة بين المرؤوسين وسمشرفيهم.  (ز
 والتي تحتاج إلى التدريب.ألفراد بنواحي القصور في أدائهم إلمام ا (ح

 ستخدامات تقويم األداء الفردي: ا -7-3
الفرد   األداء  تقويم  العتبي،  يستخمد   ( يلي:  ما  أهمها  مجاالت  هذه  في  المؤسسات  داخل  ،  2000ي 

 ( 16-14ص 

 اتخخاذ قرارات إدارية رشيدة وعلى مستويات كافة ولجميع األغراض.  (أ
 نات ومعلومات ضرورية لإلدارة عن الموارد البشرية بها  توفير بيا (ب 
 األمثل للموارد البشرية المتاحة لها.  اإلستخدام (ج
 نتائج التقويم في تحسين األداء.إرشاد الموظفين وتوجيههم نحو تحسين مستوياتهم ونموهم  ( د 
 التخطيط لبناء هيكل وظيفي فعال. (ه

 في عملية التقويم الوظيفي.  المشاركون  -7-4
راف عليها كما يلي: ) الحمود،  شالتقويم البد من مشاركة العديد من األطراف فيها واإل  تنجح عمليةحتى  
 ( 333،  328، ص 1995

تقويم الرئيس المرؤوسين: هنا يوقم المشرف المباشر على الموظف يهذه العملية وتسجيل نتيجة   -أ
 أعماله ومن ثم ييقوم الرئيس بمراجعة ومناقشة نتائج التقويم. 

اإلداري نفسه بتقويم    ى الزمالء للموظف: وهنا يوقم زمالء الموظف الموظفون معه وبالمستو   تقويم -ب 
ضد   شخصي  تحيز  يوجد  ال  حيث  موضوعية  أكثر  التقويم  من  الشكل  هذا  يكون  وهنا  عمله 

 الموظف فهناك أكثر من راي في علمية التقويم.
حث يقوم الموظفون بتقويم رئيسهم  تقويم المرؤوسين للرئيس: وهي من أكثر األنماط  ديمقراطية ي -ج

 المباشر.
: وهنا يتم تشكيل لجنة من الرئيس المباشرة والرئيس األعلى وكذلك عدد  ةالتقويم عن طريق اللجن -د 

 من األشخاص الموثوق بهم لكي يقوموا بتقويم األداء الوظيفي. 
 ط. تقويم الموظف لنفسه: وهنا يترك األمر ليك يقوم بتقويم أدائه هذا حد األنما -ه
 ة.يالتي تستخدم لغابات التطوير خاصة فيما يتعلق بالجوانب السلوك -و

 معايير تقويم األداء الوظيفي:  -7-5
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المستويات   أو هي  للحكم عليه،  به  يقارن  وبالتالي  الفرد  إليه  ينسب  الذي  األداء األساس  بمعايير  يقصد 
المعايير أمر   تحديد هذه  ن  وا  فيها األداء جيدا وراضيا،  يعتبر  تقويم األداء، التي  لنجاح عملية  ضروري 

أنها العامل  حيث  تعريف  في  وتوجيه  تساعد  المنظمة،  أهداف  تحقيق  بخصوص  منهم  مطلبو  هو  لما  ين 
المرديين إلى األمور التي ينبغي أن يأخد بها بيعن اإلعتبار لتقيوم األداء  والبد أن تصاغ هذه المعايير  

خالصهم للمنظمة ) الهيتي،  بمشاركة مما يساعد على رفع درجة أدائهم لل  ( 203، ص 2003عمل وا 

إذا تميز   مهما كانت دقيقا في التعبير عن األداء المارد قياسه، ويكون المعيار هكذاويشترط في المعيار و 
 ( 204، ص 2003بالخصائص األتية: ) الهيستي، 

 صدق المقياس :  -أ

ي يتطلبها أداء العمل بدون زيادة أو  أي أن العوامل الدخلة في المقياس يجب أن تعبتر تلك الخصائص الت 
 . نقصان

 :ثبات المقياس -ب

نما  يعني أ ني تكون نتائج أعمال الفرد من خالل المقياس ثابتة عندما يكون أدائه كان ذلك ليس عيبا فيه وا 
 حالة طبيعية. 

 التمييز:  -ت

فيميز بين    في مستويات األداء مهما كانت بسيطة  ويعني به درجة حساسية المقياس إلظهار اإلختالفات 
 أداء الفرد أو مجموعة من األفراد.

 ياس سهولة استخدام المق -ث

مكانية استخدامه من قبل الرؤساء في الحل.  ونعني به وضوح المقياس وا 

 النظريات المفسرة لألداء: -8
 ية: نظرية اإلدارة العلم-8-1

هتموا بتطبيق أسلوب علمي لمقاومة ان " فريدريك تايلو" من رجال اإلنتاج واإلدارة، ومن األوائل الذين ا ك
إ تحليله  من  خلص  بحيث  الصناعة،  عن  مشكالت  بديلة  تكون  أن  يمكن  مبادئ  مجموعة  صياغة  لى 

ر" إن العمل الصناعي ف  ايلو أسلوب المحاولة والخطأ الذي شاع اإلعتماد عيه خالل هذه الفترة ويعتقد " ت
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فأة ومن ثمة  تنظيمات معقدة يعني اإلنشغال الدائم في إنتاج السلع والخدمات من اجل الحصول على مكا
 لى ثالث محاور: العمل يرتكز عفإن مفهومة 

 األول اإلستمرار

 ثاني: اإلنتاج. ال

 الثالث: األجر.

اء األعمال الصناعية، وتسجيل الزمن الذي لقد كان " تايلور" أول من حاول دراسة الحركات الالزمة ألد 
الحركات  تستغرقه كل   الكلي الالزم ألداء  الزمن  تقدير  ثم  العمل،  حركة منها  يتألف منها  المتتالية والتي 

يثها كان يكشف إن هناك طريقة مثلى وحيدة ألداء علمية من العمليات اإلنتاجية كان يفرضها فرضا وح
ء اء تدريبهم و بذلك أصبح أول من استخدم دارسة الزمن في تحسين أدامن يختارهم على العمال أثن  على

 ( 288م، ص 1996العمل )مجدي، محمد، 

محددة يجب أن تتبعها اإلدارة لتحقيق  ئ رئيسية كاإلجراءات  و لقد قدمت لنا النظرية التايلورية ثالث مباد 
 (140، 137الكفاية وهي: )محمد علي، د.ت: 

والزمن للوصل إلى الطريقة المثلى والوحيدة ألداء العمل، وهي الطريقة التي    هو استخدام دراسات الحركة
 إنتائج يومي. تسمح لتحقيق أعلى متوسط  

هم إلى أداء العمل وفقا للطريقة التي تم التوصل إليها بأسلوب علمي، تزويد العمال بحافز تشجيعي يدفع
تزيد   محددة  مكافئة  العامل  منح  بواسطة  ذلك  معد وتحقيق  يحقق  عن  أن  إستطاع  إذا  اليومي  األجر  ل 

متخصصين خبراء  إستخادم  هو  لإلنتاج،  والمقننة  المطلوبة  المختلفة    المتسويات  الدورات  على  لإلشراف 
 مل مثل وسائل العمل، وسرعة اآلالت، وطريقة األداء.والمحيطة بالع

 ثانيا: مفهوم المؤسسة اإلدارية وخصائصها وتطروها: 
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 اإلنسانية:   نظريات العالقات -8-2
ن  تحسين العالقات وتحسي ظهرت العالقات اإلنسانية لتركز على أهمية  في العشرينات من القرن الماضي  

حدى أهمية تحسين الدراسات الرئيسية لهذا المذهب. )عبد الرحمن، بيئة العمل وكانت دراسات الهارفورن إ
 ( 106،107دون سنة، ص 

التقدم   أن  يرى  قبل، حيث  ما كان سائدا من  إيضاح  الكبير في  الفضل  مايو"  التون   " لدراسة  كانت  لقد 
بين    وتطويها أدى إلى إنقطاع العالقات الشخصية التي كانت من قبل  الصناعي ونمو األعمال الصناعية

بيئتها هو إشراف    صاحب العمل وعماله في النظظام الصناعي القديم، وما قوى تلك الروابط الشخصية و
التطور   بعد  حصل  ما  عكس  واحدة،  عمل  ظروف  وتحت  واحد،  عمل  في  والعمال  العمل  صاحب 

ورا هو  و أرباب العمل، وما زاد األمر تدهف في العالقات بين العمال  الصناعي ، وما أنجز عنه من ضع
أنذاك، وفي هذه تقاضي بعض أصحاب العمل عن الظروف المزرية للعامل بسبب ارتفاع نسبة البطالة  

العمليات   مالحظة  على  طريقته  اعتمدت  حيث  بشيكاغو  الكهرباء  شركة  في  بأبحاثه  "مايو"  قام  الفترة 
جماعات الصغيرة من  ومالحظة العمال في أوقات عملهم و فراغهم، وكما الحظ سلوك النتاجية بجقة،  اإل

القصير الذي تتخلله فترات الراحة،    العمال، واستمتع إلى أحدايتهم، كما وضع خطة لكشف أثار يوم العمل 
على ضرورة  يتناول أثنائها العمال المرطبات والشاي فوجد أن معدل قد زاد التعاون قد صار أقوى كما أكد  

ب يؤدي إلى استقرارهم في عملهم وكذا تحسين أدائهم،  تحسين العالقة بين العمال، ألن توفير الجو المناس
اإلنسانية ودورها في التحسين أداء العاملين داخل المؤسسة الصناعية ) على نظية العالقات    وهذا تأكيدا

 (198عبد الرحمان، دون سنة النشر، ص 

 : اإلداريةالمؤسسة انيا : ث
 :    اإلداريةمفهوم المؤسسة -1
، تتمتع بالشخصية المعنوية وتتمتع باإلستقالل المالي و  التي تمامرس نشاطا إدراياي تلك المرافق العامة  ه

 ضع لقواعد القانون العام مثل: الجامعات والمعاهد ... إلخ.اإلداري ونخ

 خصائص المؤسسة اإلدارية: -2

ليها ملكيتها. ت  نشئها الدولة وا 

 ية الوطنية تخصص لتحقيق األهداف العامة والتنم
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 ريق المجالس واللجان.ب اإلداري والالمركزية عن طتسير باألسلو 

 تخض الوصاية ) الرقابة( اإلدارية.

 تتمتع بالشخصية المعنوية. 

 يتحصل على إعانات التسيير من الدولة عن طريق ميزانية خاصة. 

 متطلبات تحول المؤسسات اإلدارية نحو اإلدارات الحديثة: -3

إلى تنظيم تكنولوجيات واإلتصاالت تعتبر عملية متعدد الجوانب  يم اإلداري التقليدي  ن التحول من التنظ إ
عملية بسيطة وتقنية بحيثه يمكن غرسها في أي بيئة ثم إنتظار ثمارها حاليا، بل  والممارسات، فهي ليس  

المغربي،  ر متطلبات عديدة )  إن عملية استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المؤسسات وتوفي
 ( 245، 242، ص ، ص 1999

 إلتزام القيادة السياسية بتبني المشروع:  -أ

الهياكل اإلدارية ان هذا االلتزام من طرق   البد من وجود إدارة سياسية من طرف القيادة السياسية لدعمف
توفي خالل  من  الحديثة  اإلدارة  الى  للتحويل  الهادفة  بالجهود  السياسية  والالقيادة  والوقت  الجهد  متابعة  ر 

 العنصر األساسي للنجاح عملية التحويل   المستمرة يمثل

 التخطيط االستراتيجي لعملية التحويل :   -ب

 يمكن تحقيق ذلك باالهتمام بما يلي : و 

 تطوير وتوثيق رؤية رسالة وتقيم واهداف التحول .  ❖
 لهذا التحول .  العمل على اعداد خطة استراتجية ❖
 ء من خالل قنوات خدمة المتعددة عم خدمات المؤسسات للعمالإعادة هندسة الهيكل التنظيمي لد  ❖

  : اإلجراءات  على   موقع   التركيز  من   (Tribunold ،blogspot ; /    الزيارة تاريخ 
 ( 13:14ساعة  2022/ 05/ 20:
 اإلجراءات وذلك عن طريق :  بتطوير وتبسيط وميكنة ❖
ت ❖ واإلجراءات  اإلدارة  تقدمها  التي  الخدمات  كافة  وتحليل  اإلجتحديد  هندسة  .اعادة  راءات  قديمها 

 بغية تبسيطها . 
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 وضع معدل الداء العمليات اإلدارية في المؤسسات واعداد خطة لتطويرها   ❖

 ( 186ص  2006) بوحوش . المتطلب اإلداري :-ج

مع  ع التكيف  بقصد  المؤسسات  ودارات  واإلدارية  اإلدارية  الهياكل  في  تغيرات جوهرية  احداث  ن طريق 
نتج عنه االستغناء عن الوظائف الروتينية التقليدية واستحداث وضائف  .فالتنظيم الجديد ي  الخدمات العامة

 التي تقول عليها المؤسسات الحداث  التغير النوعي  جديدة وهذا يتطلب  تاهيل تدريب القيادات اإلدارية 

 المتطلب التشريق القانوني :  -د

الجا بين  العالقات  لتحديد  نظامي  عمل  أساس  يعتبر  مع  لذي  المتعاملة  .ان  هات  الحديثة  اإلدارة  أجهزة 
مة  ضمان  حقوق جميع األطراف يتطلب توفير  تشريعات كفيلة بتحديد اطر العمل .الني تشتغل فيها أنظ

يترتب عن ذالك توفير تشريعات جديدة لظبط أسلوب التعامل الجديد مع اوظاع ، اإلدارة العصرية الحديثة  
 عمل نذكر : طلبات األساسية للالذي نشات الحاجة اليها من مت

 تشريعات تنظم نشر المعلومات والمحافظة على سريتها .  -
اإللكترونية   - المواقع  استخدام  رسوم  بتحديد  خاصة  بوحوش تشريعات   ( األنترانت  وشبكات  

 (  186.ص  2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الوظيفي   األداء                                                              الثالث الفصل

~ 55 ~ 
 

 خالصة 
بها فرد ما   المهام التي يقوممن خالل الفصل ثم تناول األداء الوظيفي الذي يعد مجموعة من األنشطة و 

بالمنظمة   خاصة  وأخرى  بها  الخاصة  تحقيق  اجل  من  المنظمة  جوانبه.   ،داخل  للمختلف  التطرق  مع 
يل الى عمليات  القينا الضوء بشيء من التفص  الوظيفة. كماعناصره ومحدداته من جهد الفرد ومتطلبات  

الخبرة في هذا المجال لما لها    تها للمختصين ذوي قياس األداء الوظيفي وتقيمه والتي يوصى القيام بإجراءا
منها   البد  األداء ضرورة  تقيم  عملية  .لتكون  أدائه  مستوى  على  وانعكاساتها  العامل  الفرد  على  اثر  من 

 دائه وتحفيزه  للوصول الى مستويات عالية منه . لقياس كفاءة األداء والحكم على الفرد ومحاولة تحسين أ 
شارة الى أهمية ابراز قيمة العنصر البشري في العملية التنظيمية  تتناوله نجدر اإلعموما من خالل كل متم 

افرادها  أداء  المنظمات من خالل  التنافسية ضمن عالم  الميزة  تحقيق  الى  تسعى  واإلنتاجية ألي منظمة 
بالموارد او العنصر البشري بصفته المحرك الرئيسي و   العالي والذي يفرض على الهام  المنظمة االهتمام 

اليمك المنظمات  الذي  عالم  الى  بالمنظمة  الرقي  سبيل  في  األحوال  من  حال  أي  في  عنه  االستغناء  ن 
 الناجحة في اعمالها في عالمنا اليوم 
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 فكرون: مدينة عين الضمان االجتماعي ب  مؤسسة:دراسة 
  : بالمؤسسة التعريف -1

  تسيير   ذات   عمومية  مؤسسة  هو  األجراء  للعمال  االجتماعية  للتأمينات   الوطني  الصندوق 
  المتضمن   ,  1988  يناير12  في   المؤرخ  01-88  رقم  القانون   من  49  للمادة  طبقا  خاص 
  واالستقاللية   المعنوية  بالشخصية  يتمتع  ,  االقتصادية  العمومية  للمؤسسات   التوجيهي  القانون 
 األول  النوع  ,  المخاطر  من  نوعين  بتأمين  االجتماعية  للتأمينات   الوطني  الصندوق   يقوم  المالية
 ,   العجز,  الوالدة  ,  المرض   على  التأمين  في   وتتمثل  اإلنسانية  الصفة  ذات   المخاطر   في  يتمثل
  العمل   حوادث  وهي  المهنة  بممارسة  تتعلق  التي  المخاطر  في  فيتمثل  الثاني  النوع  أما  ,   الوفاة

 ( 143، ص 2015دهمة،  )بن . المهنية واألمراض 

 : الجزائر في االجتماعية  التأمينات  تطور-2
  النصف  في  األولى  معالمه  ظهرت   ,  النشأة  حديث   نظام  هو  االجتماعية  التأمينات   نظام  نإ
  على  خاصة  وبصفة  ,  العشرين  القرن   بداية  في  إال  النور  يرى   ولم  ,  عشر  التاسع  القرن   من  الثاني
  ,  نيةالثا   العالمية  الحرب   أعقاب   فب   االنتشار  في  بدأ  ثم  ,  1929  لعام   االقتصادية  األزمة  إثر
  الجزائر  في  االجتماعية  بالتأمينات   المتعلقة  التشريعات   أول  سن  خاللها  تمت   التي  المرحلة  وهي

  في   الصادر  القرار  بموجب   المطبق  49/45  رقم  المقرر  بموجب   1949  سنة  وبالتحديد ,
  يكن   لم  لكن  ,  الجزائر  في  االجتماعية  للتأمينات   نظام  أول  إحداث   المتضمن  ,  10/06/1949

  عندما   خاصة,  االستعمار  فترة   إلى  جذوره  امتدت   بل   االستقالل  وليد   الجزائري   جتماعياال  النظام 
 هذا  في  التحفيزات   من  ممكن  عدد   أكبر  لهم  لما  الجزائر  إلى  للقدوم  المعمرين  تشجيع  فرنسا  أرادت 
 : التالية بالمراحل االجتماعي الضمان مر ثم ومن , المجال

 : 1962 إلى 1830 من المرحلة -أ

  من  يتجزأ  ال  جزء  الجزائر  باعتبار  فرنسية  قوانين  الفترة  هذه  في  المطبقة  القوانين  انت ك  لقد 
  بالضمان   الخاصة  األنظمة  من   الكبير  بالعدد   التنظيمية  ناحية  من   الفترة  هذه  تميزت   ولذلك  فرنسا

  منظما  األنظمة  هذه  تسير  وكان  ،آخر  إلى  نظام  من  تأديتها  اختلف  فقد   األداءات   أما  ،االجتماعي
  تميزت   حيث   ،القانونية  الصفة   مختلفة  االجتماعي   للضمان   صندوقا60من  أكثر  طريق  عن 
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  . )الجريدة اإلداري   الطابع   ذات   العمومية  المؤسسة  بصفة   الدولة  لدى  بالموظفين  المهتمة  األنظمة 
 (23، ص 08/01/1965في  الصادرة،، 3الرسمية، رقم 

  :1970 إلى 1962 من المرحلة -ب 

 ,  المجال  لهذا  التنظيمية  المراسيم  بعض   صدرت   ,  االستقالل  على  رالجزائ  حصول  بعد  
  التشريع   مفعول  بتمديد   والقاضي  1962/ 12/ 31  في  المؤرخ  157/ 62  رقم  القانون   أن   رغم
  التأمينات   مجال  في  جزائري   تشريع  كأول  الوطنية  يادةسلل  فةلالمخا  مقتضياتها  باستثناء  النافذ 

  السارية  والمقررات   القوانين  وفق  العمل  استمرار   على  ص الن  فقط   تضمن  أنه   ولو  ,  االجتماعية
ميز  أهم   وكان  ,  آنذاك  بمفعول  في   الصادر  364-64  مرسوم  صدور  هو  الفترة  هذه  ما 

  جوان   دستور  وصدور   ,  االجتماعي  للضمان  الوطني   الصندوق   بإنشاء  المتعلق   31/12/1964
   . ألنشطةا  لجمع االجتماعي الضمان لصناديق العمل حوادث  لتسيير 1966

  :1983 إلى 1970  من المرحلة -ج

 رقم  التنفيذي  المرسوم   صدور  خالل  من  تبرز   الجزائري   المشرع  لمسات   بدأت   1970  من  ابتداء
  يق صناد   06  برزت   حيث   ،االجتماعي  الضمان  لهيئات   اإلداري   بالتنظيم   المتعلق  70/116

 وتخضع   المالي  واالستقالل  المعنوي   بالشخصية  تتمتع  االجتماعي  الضمان  منظومة  تشكل  أساسية
 : كالتالي االجتماعية والشؤون  العمل وزارة ومراقبة اإلدارية للوصاية

 . االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  -01

 . االجتماعي للضمان الجهوية الصناديق -02

   .لألجراء الشيخوخة  على التأمين صندوق  -03

 . للموظفين االجتماعي الضمان صندوق  -04

 . المناجم لعمال االجتماعي ضمانال صندوق  -05

 . األجراء لغير الشيخوخة  على التأمين صندوق  -06

 : التالية القوانين بصدور  الفترة هذه تميزت  كما -
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  على   التأمين  صندوق   بإحداث   القاضي  1970  ديسمبر  15  في  المؤرخ  215/ 70  مرسوم  -
 .الفالحي غير  قطاعلل التابعين األجراء لغير الشيخوخة

  للعمال   االجتماعي  الضمان  شمول  يمد   1974  سبتمبر  17  في  الصادر  87  -74  رقم  األمر  -
 .األجراء ذوي  غير من العمال على فالحي غير  القطاع في األجور ذوي 

 حدود الدراسة -3
محل   • المؤسسة  في  للدراسة  المكانية  الحدود  تتمثل  المكانية:  مؤسسة  الحدود   " الدراسة 

 فرع عين فكرون  –الضمان االجتماعي  
•   " الدراسة  المؤسسة محل  تتمثل في كل عمال  البشرية:  االجتماعيالحدود    –  الضمان 

 .دون استثناء احد  (والعمال اإلطارات "، )-  فرع عين فكرون 
 تم هذا البحث في الفترة الممتدة   الزمنية:الحدود  •
 : مجتمع الدراسة -4

ها عن غيرها من  و عدة خصائص مشتركة تميز حث هو مجموعة عناصر لها خاصية أ مجتمع الب
بالمجتمع "يقصد  الصيني  ويقول  البحث،  عليها  يجري  والتي  األخرى   Population العناصر 

االستقراء    أوالستقراء السمات العامة لها،    أومجموعة من األشياء التي نريد دراستها إما لوصفها  
و  بينها..".  الدر العالقة  هذه  في  البحث  مجتمع  اإلداريين  يتمثل  القادة  في  المرؤوسين  اسة  و 

 لمؤسسة الضمان االجتماعي 

 وهو ما يمثل مجتمع الدراسة. عامل   20مؤسسة الضمان لمدينة عين فكرون   تضم  - 

 : عينة الدراسة 5
على    لشامل  ا  في دراسة مجتمع الدراسة ، حيث أن " المسح      المسح الشامل  أسلوب تم اعتماد  

مم تكون  سليمة  تمثيل،أسس  أصدق  العام  للمجتمع  من    ثلة  إليه  يسعون  ما  للباحثين  وتقدم 
الظاهرة   أو  الجمهور  سلوك  وتصف  ووقت   المبحوثةمعلومات،  جهد  ،    بأقل  ممكنة"  وتكاليف 

 : والعينة المختارة بأسلوب المعاينة العلمية السليمة هي التي يراعي في اختيارها أن

 . في مجتمع البحث بنسبة وجودها فيه ثلة لجميع الصفات الموجودةتكون مم- •
المجتمع   • مع  تتخذه  الذي  بالشكل  ببعض  بعضها  بعالقاتها  الصفات  هذه  فيها  تحتفظ 
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 األصلي 
  20تم اختيار عينة عشوائية حاولنا أن نكون مراعية للشروط العينة السليمة، فتكونت من  حيث  

 موظف.

 أدوات جمع البيانات : 6
 مالحظةال

األول الخطوة  عنا هي  أهم  من  وهي  العلمي  البحث  في  أهمية  ى  وأكثرها  التجريبي،  البحث  صر 
التي   المالحظة هي  أن  التجريبي، حيث  المنهج  لبقية عناصر  األساسي  المحرك  وحيوية، ألنها 
القوانين   الستخراج  الفرضيات،  على  التجريب  عملية  إجراء  وحتمية  الفرضيات  وضع  إلى  تقود 

تفسر  والنظر  التي  العلمية  العليات  والمالحظة  والوقائع.  الحسية الظواهر  المشاهدة  هي  مية: 
وقوانينها   أسبابها  اكتشاف  بغية  والظواهر،  واألمور  للحوادث  والدقيقة  والمنظمة  المقصودة 
ونظرياتها، عن طريق القيام بعملية النظر في هذه األشياء واألمور والوقائع، وتعريفها وتوصيفها  

 والتجريب. ك قبل تحريك عمليتي وضع الفرضيات فها في أسر وفصائل، وذلوتصني

بين  استخدمت هذه األداة من خالل الدراسة االستطالعية للمؤسسة في محاولة لتحديد العالقات  
 .شبكات األنترنت و شبكات االتصال  التنظيمية باستخدامو الفاعلية  جودة العمل

 المقابلة

إنجلش    -ا  تستخدم في مجاالت متعددة حيث يعرفه  للحصول على المعلومات وو تعد أداة هامة  
أو مع مجموعة من األفراد اآلخرين، بهدف    أخر"بأنها المحادثة الموجهة يقوم بها فرد مع فرد    -

استخدمت  العلمي  البحث  في  الستخدامها  معلومات  على   ( 149،ص  2013كريد،)  حصوله 
معلومات  لجمع  محاولة  في  المؤ   المقابلة  حول  عامة  )تاريخ  ومعطيات  مثل  الدراسة  محل  سسة 

الى توضيح الغرض من االستبيان في    باإلضافة ، طبيعة العمل، عدد العمال. (. إلخ ،  اإلنشاء
 .العينة ألفراد الدراسة 
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 االستبيان

مات  تعد قائمة االستقصاء أو صحيفة االستبيان أحد األدوات األساسية في جمع البيانات والمعلو 
األولي مصادرها  مجممن  بأعداد  الباحث  خاللها  من  يقوم  على  ة  بإلقائها  يقوم  األسئلة  من  وعة 

 منه  المستقصي

وجمع إجاباته وتحليلها. و قائمة األسئلة هي النموذج النمطي الذي يستخدمه الباحث في جمع 
منه    یة للمستقص البيانات والمعلومات من خالل توجيه مجموعة من األسئلة التي تحتويها القائم

، اإلجابات)كريد أن تضم مساحة كافية لتسجيل تلك  إجاباته على نفس القاتمة التي يجب    وتدوين
 ( 150، ص 2013

 :بناء االستبيان

سلم   على  االعتماد  وتم  الدراسة  ومتطلبات  يتالءم  بما  مغلقة  بأسئلة  االستبيان  إعداد  يكارت تم 
 . الخماسي في تصميمه

 . في جمع البيانات والمعلومات أولي من اجل استخدامه إعداد استبيان  - 

 .تبيان على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمته لجمع البيانات عرض االس  - 

يلزم    -  ال  ما  وحذف  تصحيحه  يجب  ما  وتصحيح  المشرف  يراه  ما  حسب  االستبيان  تعديل 
 . من عبارات  الدراسة

 .ناسب الدراسة بيان وتعديله حسب ما ي إجراء دراسة استطالعية ميدانية أولية لالست - 

 .يع مفردات العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسةتوزيع االستبيان على جم  - 

محاور أساسية وهي: المحور األول: المعلومات الشخصية ويشتمل   7وقد تم بناء االستبيان على 
للمفردة البحث، حيث   هذا المحور على مجموعة من المعلومات و البيانات الشخصية والوظيفية

 :منفقرات تعلق بكل   أربعيضم 

 .الجنس •
 .العمر •
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 . المستوى التعليمي •
 .األقدمية في المؤسسة •
 لغة العمل •
 و مركز العمل  •

وسيتم اإلجابة عليها وفق    عبارة(  4المحور )وتضمن هذا    بشبكة االتصال  المحور الثاني: خاص 
   .سلم ليكرت الخماسي

يتم اإلجابة عليها وفق    (عبارات   5)  هذا المحور و تضمننترنت بشبكة األ   الثالث: خاص المحور  
 . م ليكرت الخماسيسل

الرابع: خاص   األرضية  بالالمحور  تضمن  منصة  )و  المحور  عليها  6هذا  اإلجابة  يتم  عبارت( 
 وفق سلم ليكرت الخماسي.

ا  ة عليهاإلجاب   عبارات( يتم  6المحور )عملية األداء الجيد وتضمن هذا    المحور الخامس: خاص 
 وفق سلم ليكرت الخماسي.

عبارات( يتم اإلجابة وفق    7المحور )التنظيمية وتضمن هذا    الفاعليةالمحور السادس: خاص ب
 ليكرت الخماسي.  سلم

 عبارات( يتم اإلجابة وفق ليكرت 5هذا المحور )    وتضمن بجودة العمل  المحور السابع: خاص  
 وفق سلم ليكرت الخماسي.

 : ليكرت الخماسي كما  سلم 1جدول رقم 

 موافق بشدة  ق  مواف محايد  غير موافق   غير موافق بشدة  

1 2 3 4 5 

 االستبيان ب. صدق 

وال تقيس شيئا أخر، تم التأكد من صدق  لقياسه ويقصد بالصدق أن أداة القياس تقيس ما صممت 
فقرات   هما  االستبيانوثبات  عرض    -:  بطريقتين  تم  لألداة:  الظاهري  في    االستبيانالصدق 
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و التحفظ حول مدى مالئمة العبارات لقياس  ا  المشرف، إلبداء الراي  األستاذ صورته األولية على  
 . ما وضعت ألجله، من حيث وضوح المعنى و كفاية

لمامها بمختلف متغيرات الدراسة في   .االستبيان العبارات وا 

المقدم    االستبيان تم حساب االتساق الداخلي لفقرات    :االستبيانقرات  صدق االتساق الداخلي لف
 لعينة 

استبانة، وذلك بحساب معامالت   20من    االجتماعي مكونةان  الضمالدراسة االستطالعية من  
 . لهاالرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة 

 أدوات التحليل اإلحصائي في الدراسة

أداة   (SPSS)وب الحزمة اإلحصائية لتحليل العلوم االجتماعية واختصارا ب سيشكل برنامج الحا
اإلحصائية الالزمة لتحليل بيانات األبحاث العلمية االجتماعية،  هامة ومتقدمة إلجراء التحليالت  

ب  االرتباط  عالقات  وتحليل  المطلوبة  اإلحصائية  النتائج  االستخراج  استخدماه  متغيرات يتم  ن 
 :ل األساليب اإلحصائية التاليةاالدراسة باستعم 

العي - مفردات  خصائص  لوصف  البيانية،  والرسوم  المئوية  والنسب  نسب  التكرارات  وتحديد  نة 
 الدراسة؛على محاور   إجاباتهم

درجة  - لمعرفة  المعياري،  واالنحراف  الحسابي  لعبارات   استجابات المتوسط  الدراسة  مفردات 
 االستبيان 

  على راي   قبول العبارة( وذلك للتعرف  3رفض العبارة، اكبر من    3  نحسب درجة الموافقة )اقل م 
 . العاملين 

 الدراسة؛  أداةخ لقياس ثبات معامل ارتباط ألفا كرونبا  -

 بين المحاور و تحليل  الفرضيات   لقياس الترابطبيرسون  -
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عليها المتحصل  الخام  البيانات  معالجة  تمت  اإلحصائية  األساليب  هذه  على  ن  م  واعتمادا 
التحليل   لنتائج  عرض  يلي  وفيما  الدراسة  عينة  مفردات  على  الموزعة  االستبيان  استمارات 

اإلحصائي 
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 يل نتائج الدراسة:تحل

  العينة:تحليل الوصفي لخصائص 

 الجنس   توزيع أفراد العينة حسب   (2)جدول رقم 

  جنس

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 40.0 40.0 40.0 8 ذكر 

 100.0 60.0 60.0 12 أنثى

Total 20 100.0 100.0  

 spssامج  من إعداد الطالبة بواسطة برن

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنس  4شكل رقم )

 

 spss 21المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج 

  ذكور،هم    ئة بالم  40و    إناثأفراد العينة هم    بالمئة من  60أن  يبن الجدول أعاله  
نسبة في    مرتفعة  اإلناث  أي  الضمانالعاملين  عين  االجتماعية    مؤسسة  بمدينة 
في مؤسسة    العمل الموجود  لطبيعةور، يرجع هذا  نسبة الذك  انخفاضابل  مق  فكرون،

 و هو متاح للجميع. عضلية  إلى قوى عمل ال يحتاج  االجتماعي وهوالضمان 
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 العمر   حسبأفراد العينة  ( توزيع3جدول رقم )

 العمر

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 1 سنة  30اقل من  

 20.0 15.0 15.0 3 40إلى    30 من

  50إلى    40من 
 سنة

13 65.0 65.0 85.0 

 100.0 15.0 15.0 3 50أكبر من 

Total 20 100.0 100.0  

  spssاسطة برنامج المصدر من إعداد الطالبة بو 

 العينة حسب العمر  أفراد توزيع( 04شكل رقم )

 
 spss 21بواسطة برنامج المصدر من إعداد الطالبة 

في الفئة    أعمارهمعينة البحث كانت    أفرادمن    65يتضح أن نسبة    أعاله من الجدول  
اكبر    أعمارهمالعينة كان    أفرادبالمئة من    15نسبته    أناو    50إلى    40من  العمرية  

  30ن أفراد العينة كانت أعمارهم  من  بالمئة  م   15نسبة  تليها كذلك  عاما،    50من  
سنوات     5بالمئة التي كانت للفئة  العمرية اقل من    5و بعدها  تأتي نسبة     40إلى  
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  40من    أعمارهم  الكهولعينة البحث تتميز بنسبة عالية  من    أن، مما يبق نستنتج  
لهم     50إلى   الكلية  النسبة  بلغت  يحث  المؤسسة      أنأي    ، بالمئة    80سنة  

الال تبحث عن  فكرون   بمدينة عين  االجتماعي  لكي تصل  ضمان  العمل  خبرة  في 
 . إلى  تقديم افضل ما لديها من خدمات  للمواطن 

 أفراد العينة حسب التعليم  ( توزيع5)جدول رقم 

 المستوى التعليمي

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 85.0 85.0 85.0 17 ثانوي 

 100.0 15.0 15.0 3 جامعي

Total 20 100.0 100.0  

 

 spss 21 المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج

 

 spss 21المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج 
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% من أفراد عينة البحث يحملون الشهادة الثانوية، وأن   17من الجدول أعاله يتضح أن نسبة  
لي شهادات ما  حام  الجامعية)ليسانس( أمابحث من ذوي الشهادات  أفراد عينة ال  من  3نسبة %

عينة البحث    أفراد % من أفراد عينة البحث، ومما سبق نستنتج أن    0فبلغت نسبتهم    بعد التدرج
تعليمي،هم    لدي على    مستوى  يدل  المؤسسة وهذا  الدراسة    أن  تعتمد محل  الكفاءات   ال   على 

 .ديهاالجودة لمستوى خدماتها ورفع مستوى  قع و تحسينر  تتمكن من  كبيرة حتىالجامعية بنسبة 

 ( توزيع أفراد العينة حسب لغة العمل:  5) دول رقمج

 

 لغة العمل

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 25.0 25.0 25.0 5 العربية

 50.0 25.0 25.0 5 الفرنسية

االثنين 
 معا

10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 spss 21لبة بواسطة برنامج االمصدر من إعداد الط
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 spss 21المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج 

ن الذين يجدون اللغة و العربية و الفرنسية قد بلغت  نسبة الموظفي  أن  الجدول نالحظ  من خالل
بنسبة    حديو الفرنسية كل على    للغة العربيةائتان التي تجدي  الف  تأتيو بعدها   بالمئة  50نسبهم  
مؤسسة الضمان االجتماعي    الموظفين في  أنمنه نستنتج    واحدة منهم وبالمئة لكل    10بلغت  

بالمئة و هذا يمكن المؤسسة من تأدية خدماتها و تسييرها    60بنسبة قدرها    يتمكنون من اللغات 
 لمواطن عن خدماتها  بكل جودة تجعل ا

 زيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية:( تو 6جدول رقم )

 

 مهنةالخبرة ال

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

  15إلى    10من 
 سنة

12 60.0 60.0 60.0 

 100.0 40.0 40.0 8 سنة فما فوق  15

Total 20 100.0 100.0  

 spss 21 المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج

 

 

 spss 21المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج 
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نسبة  ي أن  السابق  الجدول  لديهم    60بين  الخبرة  سنوات  تزد  الدراسة  عينة  من   15الى    %5 
نسبة   وأن  لديهم  40سنوات،  الخبرة  تراوحت سنوات  الدراسة  عينة  سنة،   15من    أكثر  % من 

االجتماعي لديهم    مؤسسة الضمانون في  الذين يعمل أعاله أن الموظفين    الجدول  من نالحظ    ومنه
 . إتمام و إنهاء األعمال بأكثر جودة و أداءهذا يساعد على  و   % 100ت  خبرة كبيرة بلغ

 ( توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية:7دول رقم )ج

 مركز العمل 

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

عون 
 تنفيذ 

11 55.0 55.0 55.0 

عون 
 كم حت

5 25.0 25.0 80.0 

 100.0 20.0 20.0 4 إطار 

Total 20 100.0 100.0  

 spss 21 المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج

 

 spss 21المصدر من إعداد الطالبة بواسطة برنامج 
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ة الضمان  في مؤسس  11يبلغ عددهم    التنفيذيون الذين  األعوان  إنمن خالل الجدول أعاله يتبين  
ثم    5أي عددهم    بالمئة  25تبلغ نسبته    تحكم الذيون  بالمئة تليها ع  55بلغ نسبتهم  ت االجتماعي  

الثالثة صفة      أتيت المرة  نستنتج    و  20نسبته    إطارفي  الضمان  أنمنه  االجتماعي    مؤسسة 
فريقها   بمدينة عين فكرون تحتوي توازن إداري لكي تقوم بجميع أعمالها دون مشاكل أو خالل بين

 الذي يعمل فيها 

   :االستبيان ات لتحليل اإلحصائي لمعطيا
 )من إعداد الطالب(.  ت الحسابية الخاصة بمقياس لكارت الخماسي(: قيم المتوسطا8دول رقم )ج

 المستوى المتوسط المرجح

 غير موافق على اإلطالق 1.80إلى  1من 

 غير موافق 2.60إلى  1.81من 

 ايدمح 3.40إلى  2.61من 

 موافق 4.20إلى  3.41من 

 تمامًاموافق  5إلى  4.21من 
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 االتصال  شبكة لمحور المعيارية واالنحرافات  المرجحة المتوسطات (:  9)  رقم الجدول

 SPSSمصدر: من إعداد الطالبة بواسطة برنامج 

  و متوسطةنسبية بأهمية  3.48قد بلغ  اإلجماليط الحسابي المتوس أنيتضح  هأعالمن خالل الجدول 
   عين فكرون  بمدينة  مؤسسة الضمان االجتماعي أنو عليه يمكن القول  985قدره.بانحراف معياري 

كذلك  نالحظ ان اغلب العمليات التي يقوم بها الموظفين داخل توفر  شبكة الريزو بنطاق واسع ، 

شبكة  عبارات المحور )
س  ( االتصال

مقيا
ال

 

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

فق 
موا

ير 
غ

 

ايد 
مح

فق 
موا

شدة  
ق ب

مواف
 

سط
متو

ال
 

ي  ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

نا شبكة  فر لنا مؤسستتو 
 ريزو ال

 و بنطاق واسع 

 2 11 0 6 1 تكرار
3.35 1.18 

 10 55 0 30 5 نسبة )%( 

 أقومأغلب العمليات التي 
 بها داخل  

المؤسسة عن طريق شبكة  
 ريزو ال
 

 3 12 0 5 0 تكرار

3.60 1.03 
 12 60 0 25 0 نسبة )%( 

وضعت مؤسستنا الرابط  
 المتعلق

ها  على حساب بالمؤسسة
 خدمة العمالء الرسمي ل

 1 18 0 1 0 تكرار

3.95 0.5 
 5 90 0 5 0 نسبة )%( 

مشاكل  تواجهينغالبا ما 
 في عملي

 بشبكة الريزو  تتعلق

 3 6 0 11 0 تكرار
 15 30 0 55 0 نسبة )%(  1.23 3.05
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ر على  تتوفالجدول ان  مؤسسة الضمان االجتماعي     ين يب، كذلك  المؤسسة  تحتاج الى هذه الشبكة
موقع يساعدها على إتمام  مهام موظفيها بوقت قصير و أداء جيد و لكن  هذه الشبكة غير  مستقرة   

 و يحدث فيها  مشاكل كما تبينه النتائج  المتحصل  عليها .

 األنترنت شبكة لمحور المعيارية واالنحرافات المرجحة المتوسطات(: 10) رقم الجدول

 

 SPSS مصدر: من إعداد الطالبة بواسطة برنامج

شبكة عبارات المحور )
س  ( األنترنت

مقيا
ال

 

دة  
 بش

فق
موا
ير 

غ
 

فق 
موا
ير 

غ
 

حايد
م

فق 
موا

دة  
 بش

فق
موا

 

سط 
متو

ال
 

ي  ر
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

 األنترنت الوقتوفرت علي 
 بقدر كافي 

 في عملي اليوم 

 3 9 2 5 0 تكرار 
5.55 9.11 

 15 45 10 25 0 نسبة )%(

ع في توزي األنترنتوازنت 
 المهام بين الموظفين 

 2 9 2 7 0 تكرار 
3.33 1.08 

 10 45 10 35 0 )%( نسبة
  األمراضمن  األنترنتقللت 

 التي تسببها 
 اليدوية  األعمال 

 0 8 1 10 0 تكرار 
2.83 0.98 

 0 40 5 55 0 نسبة )%(

من شغفي   وازنت  األنترنت
 اتجاه العمل

 3 12 2 3 0 تكرار 
3.75 0.91 

 175 60 5 15 0 )%( نسبة
على إيجابيا   أثرت ألنترنت

 صالعملية االت
 بيني  

 1 12 1 6 0 تكرار 
3.34 0.94 

 5 60 5 30 0 نسبة )%(

 3.865 3.02 
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سطة  بأهمية نسبية متو   3.865ي قد بلغ  من خالل الجدول أعاله يتضح أن المتوسط الحسابي اإلجمال
بانحراف معياري قدره. لنا     3.02و  يتبين  بقدر   األنترنت توفر  سة الضمان االجتماعي  مؤس  أن ومنه 

و التي قدرت ب   االستبيانهذا  أظهرهاكافي لموظفيها لكي يقوم بعملهم بجودة حيث بلغت  نسبة التي 
قد   شبكة    أنو كذلك نالحظ    9.11و انحراف معياري قده    5.55و متوسط حسابي قده    بالمئة  60

  األعمال التي تسببها    األمراض لمؤسسة اما بخصوص   في توزيع المهام بين الموظفين في هذه اوازنت  
تقللها    األنترنت اليدوية فان شبكة   باتجاه لم  حسب ما ظهر في هذا الجدول  و بخصوص  الشغف 

بالمئة    75م  ه حسب  ما صرح به المبحوث معهم بحيث بلغت نسبتهزادت هذه الشبكة منالعمل فقد  
قدره    3.75حسابي    بمتوسط انحراف  كذلك   ونال  0.91و  على     األنترنت   أنحظ  إيجابيا  اثرت  قد 

بـ  عملية  االتصال حيث كان المتوسط الحسابي الخاص بهذه العبارة   بـ   3.34يقدر  و انحراف قدر 
0.94 
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 األرضية  منصة شبكة لمحور المعيارية واالنحرافات  المرجحة المتوسطات (: 11) رقم الجدول

 

 SPSSمصدر: من إعداد الطالبة بواسطة برنامج 

منصة  عبارات المحور )
(األرضية س  

مقيا
ير  ال

غ
دة  

بش
ق 

مواف
 

فق 
موا

ير 
 غ

ايد 
مح

 

فق
موا

 

دة 
بش

ق 
مواف

 

سط
متو

 ال

ي  ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

تحتوي مؤسستنا على 
   أرضيةمنصة 

بها  خاصة  

 1 16 0 1 2 تكرار
3.65 1.08 

 5 80 0 5 10 نسبة )%( 

  األرضية تحتوي المنصة 
على  )الهناء  

بها رسمي يتعلق حساب  

 1 17 0 1 1 تكرار
3.80 0.83 

 5 85 0 5 5 نسبة )%( 

غالبا ما يجده المتعامل 
فيصعوبة   

الولوج الى المنصة   
 الخاصة بمؤسستنا

 1 7 1 10 1 تكرار

2.85 1.13 
 5 35 5 50 5 نسبة )%( 

العمالء مع   يتعلمغالبا ما 
 مؤسستنا

عن بعد طريق المنصة  
 األرضية 

 1 10 0 8 1 تكرار

3.10 1.16 
 5 50 0 40 5 نسبة )%( 

رئيسي بظروف   اهتمام
 العمل زادت 

الفعال أداني من    

 2 10 0 8 0 تكرار
3.30 1.12 

 10 50 0 40 0 نسبة )%( 

 3.35 1.04 
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بأهمية نسبية متوسطة و   3.35قد بلغ من خالل الجدول أعاله يتضح أن المتوسط الحسابي اإلجمالي 
تحتوي مؤسسة الضمان االجتماعية بمدينة عين فكرون   أنو منه نقول  1.04ه.بانحراف معياري قدر 

على    تحتوي مؤسستنا)بلغ متوسط الحسابي هذه العبارة  إجابات حيث على منصة أرضية كما تبينه 
 المؤسسة لديها  أن و كذلك ينبين لنا  1.08نحراف معياري قدره او  3.65ب  خاصة(منصة أرضية 

لهذه العبارة  ا حسب ما صرح به في هذا االستبيان حيث بلع متوسط الحسابي حساب رسمي يتعلق به
 . 3.80و انحراف معياري قده  3.80ب 

حسب ما يظهره الجدول حيث بلغت نسبة  العمالء غالبا ما يستعملون هذه المنصة  أننالحظ أيضا 
 وهو ما ذلك 1.16و انحراف معياري ب   3.10بالمئة و متوسط حسابي قدره  55هذه العبارة ب 
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 (: المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية لمحور  12الجدول رقم )

لمنصة  اعبارات المحور )
س  (األرضية

مقيا
ال

 

دة  
 بش

فق
موا
ير 

غ
 

فق 
موا
ير 

غ
 

حايد
م

فق 
موا

دة  
 بش

فق
موا

 

سط 
متو

ال
 

ي  ر
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

تم تشجيعي  سبق وان
 مهامي إلنجاز

 بكفاءة  

 0 6 1 11 2 تكرار
نسبة   1.05 2.5

)%( 10 55 5 30 0 

عملي وسط الجماعة حسن  
 أداني من 

 0 13 0 6 1 تكرار
  نسبة 1.06 3.2

)%( 5 30 0 65 0 

اشعر بالوالء للمؤسسة التي  
 أعمل فيها

 6 12 0 1 0 تكرار
نسبة   0.69 4.2

)%( 0 5 0 60 30 

ائما ما احرص على  د
 قدراتي العملتحسين 

 9 8 0 3 0 تكرار
نسبة   1.03 4.1

)%( 0 15 0 40 45 

احاتي   بمقتراتدائما ما يهتم 
 حول العمل

 6 5 0 8 1 تكرار
نسبة   1.42 3.35

)%( 5 40 0 25 30 

   اإلبداعدائما ما احرس على 
 في
 عملي مجال 

 10 9 0 1 0 تكرار
4.3 0.74 

 50 45 0 5 0 نسبة )%(

 3.5 1.05 
 SPSSبرنامج  مصدر: من إعداد الطالبة بواسطة

نسبية متوسطة و  بأهمية    3.5من خالل الجدول أعاله يتضح أن المتوسط الحسابي اإلجمالي قد بلغ  
  إنجاز على   ومنه يتبين ان معظم  الموظفين لم يتحصال على تشجيع    0.975بانحراف معياري قدره.

بلغ حيث  العبارة ب  مهامهم  هذه  نسبة  قدره ب    55ت  متوسط حسابي  و  االنحراف    أما  2.5بالمئة 
سين األداء  حيث ، كذلك  نالحظ ان العمل وسط جماعة له اثر إيجابي  في تح 1.05المعياري فكان 
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ب   العبارة  هذه  متوسط  قدره    3.2بلغ  معياري  انحرف  يخص     65  بنسبةو   1.09و  فيما   ، بالمئة 
بالمئة و متوسط    90بلغ نسبة عالية قدرت ب  كان  مرتفع في هذه المؤسسة  حيث  بالشعور بالوالء ف
ن في هذه المؤسسة الموظفي ويبين الجدول أيضا ان  0.65و انحراف معياري ب،  4.2حسابي قدر ب 

بالمئة بمتوسط   85اتهم في العمل كما تبينه النتاج  حيث بلغت النسبة يحاولون دائما التحسين  من قدر 
فين  دائما يحرسون على  الموظ  كذلك  يبن الجدول ان    1.0.3و انحراف معياري    4.1قده    حسابي

  اإلبداع بالمئة يحرس على     95  توضح ذلك فكانت النسبة   اإلبداع  في مجال عملها حيث كانت النتائج 
 . 0.74بانحراف معياري قدر ب  4.3ا قدره  ومتوسط حسابي عالي

  التنظيمية الفاعلية    لمحورة واالنحرافات المعيارية  (: المتوسطات المرجح13الجدول رقم )

س  ت المحور )( عبارا
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 1 12 1 6 0 تكرار من فعالية التنمية  زادالمدير تحفيز 
3.4 0.99 

 5 60 5 30 0 نسبة )%( 
 ف العمل زادت من  اهتمام رئيسي بظرو 

 الفعال اداء
 2 10 0 8 0 تكرار

3.3 1.12 
 10 50 0 40 0 نسبة )%( 

 8 9 0 1 0 تكرار ليدائما  ما يهمني اإلبداع  في عم
4.2 0.83 

 40 45 0 5 0 نسبة )%( 
 3 6 1 9 1 تكرار سبق وان  تم تثمين  جهودي بفعالية 

3.0 1.27 
 15 30 5 45 5 نسبة )%( 

 2 2 1 15 0 تكرار أدائيتم ترقيتي  لحسن  انو سبق 
2.5 1.05 

 10 10 5 75 0 بة )%( نس
 دائما ما احصل  على مكافلة رقع من  

 مستوى  ادائي 
 1 5 1 12 0 تكرار

3.07 4.42 
 5 25 5 60 0 نسبة )%( 

 في    األخطاء المهنيةغالبا ما ارتكب 
 عملي

 2 13 0 4 1 تكرار
3.55 1.09 

 10 65 0 20 5 (%) نسبة
 3.47 1.5 

 SPSS طة برنامجمصدر: من إعداد الطالبة بواس
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نسبية متوسطة و    بأهمية  3.47  سابي اإلجمالي قد بلغأعاله يتضح أن المتوسط الح  خالل الجدولمن  
 65يزيد من فعالية التنمية حيث بلغت نسبة  المدير  تحفيز    أناحيث يظهر    1.05بانحراف معياري قدره.

قدره  بالمئة   حسابي  معياري    3.4بمتوسط  انحراف  الج  0.99و  اظهر  المدير  ان    دول  كما  اهتمام 
بالمئة بمتوسط    60هذا ما يظهره الجدول  بنسبة جدة حيث بلغت  و   بظروف العمل يزيد من أداء الفعال

كما يظهر الجدول ان الموظفين يهامون  باالبداع في     1.12ـ  و انحراف معياري ب  3.3حسابي قدر ب  
ب   الموافقة  نسبة  قدت  حيث  قد   85عملهم  حسابي  بمتوسط  قدره   4.2ره  بالمئة  معياري  انحراف  مع 

مؤسسة الضمان االجتماعي قد ثمنت بعض جهود العاملين اما بخصوص  وقد بين الجدول أيضا  0.83
هذه  حيث بلغت نسبة عدم الموافق على  تهم حسب اإلجابات  العينة  فانه لم يتم ترقي  المواظفتينترقية  

، و تبين    1.05و انحراف معياري قدره    2.5بالمئة بمتوسط حسابي قدره    75العبارة  بنسبة تقدر ب  
الم النتائج  انأيضا   ، الجدول  األداء حيت قدرت  دونة في  الموظفين على رفع مستواه  يتم مكافئة  ه ال 

قدره    60النسبة ب   بمتوسط حسابي  المهنية    3.07بالمئة  االخطأ  ارتكاب  اما  تقدر فك،  نسبتها  انت 
قدره    75ب  حسابي  متوسط  و  ا  3.47بالمئة  قدرهمع  معياري  هذا    1.05نحراف  الموظفون  يظهر  و 

   تين منضب 
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 جودة العمل  (: المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية لمحور14لجدول رقم )ا

س  عبارات المحور )( 
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 مني   بةاألعمال المطلودائما ما نجز 
 إتقان و  بالجودة 

 4 14 0 0 2 تكرار
3.9 1.07 

 20 70 0 0 10 بة )%( نس
 العمل بتوقيتدائما ما التزم 

 
 9 8 0 3 0 تكرار

4.15 1.03 
 45 40 0 15 0 نسبة )%( 

  بعملي بدقةيهمني أن أقوم 
 ودون أخطاء 

 9 8 0 3 0 تكرار
4.35 0.74 

 45 40 0 15 0 نسبة )%( 
 د كبير   إلنجاز عملابذل جه

 ذو جودة  
 9 10 0 1 0 تكرار

6.3 8.88 
 45 50 0 5 0 نسبة )%( 

 النوعية بالكمية وانجز عملي   
 المطلوبة  

 8 8 0 2 2 تكرار
3.9 1.33 

 40 40 0 10 10 نسبة )%( 
 اه دائما ما اشعر باني مسؤول اتج 

 جودة عملة
 

 6 10 0 2 1 تكرار
 30 50 0 10 5 نسبة )%(  9.02 5.9

 SPSS مجمصدر: من إعداد الطالبة بواسطة برنا

بلغ   قد  اإلجمالي  الحسابي  المتوسط  أن  يتضح  أعاله  الجدول  خالل  نسبية  4.12من  .بأهمية 
المطلوبة منه حيث     باألعمالان  الموظفين يقومون     2.70متوسطة و بانحراف معياري قدره.

بنسبة تقدر ب   ذلك  النتائج  انحراف معياري    3.9ئة  بمتوسط حسابي قدره  بالم   90أظهرت  و 
بالتوقيت في عملها حيث أظهرت   1.07قدره   ملتزمون   العمال  ان  الجدول  يبين هذا  و كذلك 

ما    1.03بانحراف معياري    4.15بالمئة  و متوسط حسابي قدره    85النتائج هذا  و ذلك بسنبة  
و دون خطأ  فمانت نتائجها تشير ان    فما يخص العبارة التي تقول  يهمني ان أقوم بعملي بدقة

  85بينت النتائج ذلك بنسبة قدرها  ن في هذه المؤسسة يقومون باعمالهم بدون خطأ حيث  الموظفي
قدره   حسابي  متوسط  و  الضمان    4.36بالماء  المؤسسة  في  الموظفين  ان  نالحظ  وكذلك   ،

اإلاال نسبة  كانت  عالية حيث  يقدموا جودة  يبذلون جهدا حتي  العبارة  جتماعي   هذه  جابة على 
و فيما يخص اإلجابات  المتعلقة  انجز    6.3لمئة  و بمتوسط حسابي قدره  با  85بالموافقة تقدر  
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  بالمئة   80توافق النتائج السابقة حيث كانت نسبتها تقدر ب  اعمالي بالكمية و النوعية  المطلوبة  
قدره   الموظف   3.9و متوسط حسابي  ان   الجدول أيضا  هذا  يظهر  بالمسؤولية   ، و  يشعرون  ين 

 اتجاه عمله 

 مناقشة النتائج في ضوء فروض الدراسة: -7

 عامل االرتباط بيرسون م
  يعرف بأنه القيمة العددية للعالقة بين متغيرين كميين، ويعد العالم اإلنجليزي )كارل بيرسون(

 أول من وضع صيغة لهذا المعامل ونرمز له بالرمز 

 

 

 

 على العينة تطبيق معامل بيرسون 

 األداء و شبكة االتصال  بين عملية( معامل االرتباط  15) جدول رقم

Correlations 

عملية االداء   
 الجيد

شبكة  
 االتصال

االداء   عملية
 الجيد

Pearson 
Correlation 

1 *.561 

Sig. (2-tailed)  .010 

N 20 20 

 شبكة  االتصال

Pearson 
Correlation 

*.561 1 

Sig. (2-tailed) .010  

N 20 20 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 SPSS برنامج بواسطة الطالبة إعداد من: مصدر

بين   بيرسون  االرتباط  األمعامل  عملية   و  االتصال  داللة  0.561هو    داء  شبكة  بقيمة   *
ى انهها دالة إحصائية عند مستوى  وقد ميزت بعالمة * للداللة عل  0.05وهي أصغر من  0.10
 تحت الجدول   كتب كما  0.05معنوية  

بينومن نستنتج وجود عالقة طردية  فإننا  عملية األداء و شبكة االتصال    ه  تقدم  وبناء على ما 
الصفري  الفرض  الفرض    0Hنرفض  بين    1Hالبديل    ونقبل  عالقة  وجود  على  ينص  الذي 

 المتغيرين 

 

  المنصة األرضية و  األنترنت شبكة سون ( معامل بير 16جدول رقم )

Correlations 

شبكة  
 االنترنت 

الفاعلية  
 التنظمية 

 شبكة االنترنت 

Pearson 
Correlation 

1 .101 

Sig. (2-tailed)  .670 

N 20 20 

الفاعلية  
 التنظمية 

Pearson 
Correlation 

.101 1 

Sig. (2-tailed) .670  

N 20 20 

 SPSS مجالطالبة بواسطة برنامصدر: من إعداد 

  0.101بقمة داللة    0.670هو    رضية  و منصة األ  األنترنت شبكة  معامل االرتباط بيرسون بين  
   0.05وهي أكبر من  
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وبناء على ما تقدم فإننا  كة األنترنت   الفاعلية  التنظيمية و شبومنه نستنج انه ال توجد عالقة  
البديل   الفرض  الصفري 1Hنرفض  الفرض  نقبل  بين    0h  و  عالقة  توجد  ال  انه  يقول  الذي 
 .المتغيرات محل الدارسة 

 المنصة األرضية   جودة العمل و  بيرسون بين ( معامل17جدول رقم )

Correlations 

المنصة   
 االرضية

 جودة العمل

المنصة  
 االرضية

Pearson 
Correlation 

1 .146 

Sig. (2-tailed)  .539 

N 20 20 

 جودة العمل

Pearson 
Correlation 

.146 1 

Sig. (2-tailed) .539  

N 20 20 

 SPSS مجمصدر: من إعداد الطالبة بواسطة برنا

ر من  وهي أكب  0.146بقمة داللة    0539ن بين التدريب ورفع األداء هو  بيرسو   طمعامل االرتبا 
 ومنه نستنج انه ال توجد عالقة بين التدريب ورفع األداء   0.05

الذي يقول انه ال    0hو نقبل الفرض الصفري  1Hما تقدم فإننا نرفض الفرض البديل    وبناء على
 مناقشة توجد عالقة بين المتغيرات محل الدارسة
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 نتائج التي توصلت إليها الدراسة:  ال -8
 . حيث توصلت إلى وجود عالقة إيجابية ،ضية العامةأثبتت الدراسة صحة الفر  •
 .عملية األداء و الشبكة االتصال  ائية بين  داللة إحص تبين وجود عالقة طردية ذات  •
حول  تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد العينة في استجاباتهم   •

فاعلية  شبكة من  رفع   المتغيرات      األنترنت  باختالف  وذلك  المؤسسة،  في  للعاملين 
 قدمية ، مركز العمل ، و اللغة يمي، األ) الجنس ،السن ، المستوى التعل الديمغرافية التالية 

استجاباتهم    • في  العينة  أفراد  اتجاهات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  تبين 
لعاملين في المؤسسة، وذلك باختالف  ل  المنصة  األرضية في تحسين جودة العمل    حول  

قدمية ، مركز العمل ، األ) الجنس ،السن ، المستوى التعليميالمتغيرات الديمغرافية التالية  
 ، و اللغة (
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 خاتمة  
الحالي بدرجة كبيرة في تطوير األداء و تسهيل طرق البحث  ساهمت تكنولوجيا الرقمنة في وقتنا  

إ كان  قد  الضمان  ,و  مؤسسات  على  الواقع  االجتماعيدخالها  يفرضها  خاصة ضرورة    بصفة 
ب من  التخلص  فرصة  تتيح  ,فهي  نتيجة  الحديث  العامل  منها  يعاني  كان  التي  المشاكل  عض 

زيادة    اعتماده مع  تقليدية  تقنيات  الدولية تكنولو   استخدامعلى  الشبكة  خصوصا  و  الرقمنة  جيا 
آثاره إلى المؤسسات اإلدارية الذي أدى   امتدت ولوجيا الحديثة  للمعلومات إن تطور المذهل لتكن

لدولة جاهدة لتوفيرها كغيرها من الدول لتكييف  ود أنضمة جديدة ووسائل متطورة سعت االى وج
عالم و يتجلى ذلك من اإلصالحات  مع التطورات التي يشهدها ال  االجتماعيمؤسسات الضمان  

ال و  اإلدارية  المؤسسات  على  أدركت  المدخلة  حيث  األخيرة,  السنوات  في  الجزائر  انتهجتها  تي 
على تعميم شبكات اإلعالم األلي و أجهزة    االعتماد و    الوظيفيبتحسين األداء    االرتقاءضرورة  
البيانات 
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