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 المقدمة

 
 أ 

 مقدمة: -1

لقددد أصددبت إنتدداج المعلومددات والمعددارف وتوزيعهددا مددن أهددم األنشددطة علددى المسددتوى  

يعدي   فدي مدا يسدمى عصدر المعلوماتيدة واإلداري، وقدد أضدحى العدالم واالقتصدادي االجتماعي

فأصددبت مددن الضددروري أن تمددارس المؤسسددة وظائفهددا  ،الحواسدديب باسددتخدامثددروة معلوماتيددة 

هي امتدداد ، حيث أن اإلدارة اإللكترونية اإلدارية اإللكترونية لتسهل عملياتها الحالية والمستقبلية

ة بدأت من إحالل اآلالت أو الحواسيب محدل العامدل فدي التخطديط للتطور التكنولوجي في اإلدار

والرقابدددة بمسددداعدة الحاسدددوب، والسدددعي السدددتخدامها فدددي تحسدددين مسدددتويات أداء المؤسسدددات 

 االقتصادية وتحقيق أهدافها.

قد ال يختلف التخطيط اإللكتروني مدن حيدث التحديدد العدام عدن التخطديط التقليددي وذلد  

وضع األهداف وتحديد وسدائل تحقيقهدا، فدالتخطيط يعدد أولدى الوظدائف ألن كالهما ينصب على 

األساسددية للمدددير وهددي نقطددة البدددء المنطقيددة للعمددل االداري كونهددا تجمددع بددين مدددلوالتها معددان 

متناسقة ترتبط بالمستقبل القريب والبعيد، وتنطوي عملية التخطيط على تحديد األهداف والغايات 

لمستقبلي للمؤسسات وتحديدد الطدرق المناسدبة لبلدوك تلد  األهدداف، وقدد التي ترسم أبعاد األداء ا

وجب علدى إدارات جميدع المؤسسدات أن تبحدث عدن أسداليب حديثدة فدي تسديير وظائفهدا لتحقيدق 

 االستخدام األمثل للجهود البشرية والمادية، ومن بين هذه الوظائف الحديثة التخطيط اإللكتروني.

اهيم التددي نالددت نصدديبا وافددرا مددن االهتمددام والبحددث فددي يعتبددر مفهددوم األداء مددن المفدد

هميدة المفهدوم الدراسات اإلدارية بشدكل عدام وبدراسدات المدوارد البشدرية بشدكل خداص وذلد  أل

 المنظمة.على مستوى الفرد و

يرتكز مفهوم األداء الوظيفي بسدلو  الفدرد والمؤسسدة، ويحتدل مكاندة خاصدة داخدل أيدة   

مؤسسددة باعتبدداره الندداتج النهددائي لمحصددلة جميددع أنشددطتها، وتركددز المنظمددات الحديثددة جهودهددا 

لالرتقاء المستمر بمستوى أدائها وأداء مواردها البشرية، وتخصص العديد من ميزانياتها إليجاد 

 ة برفع األداء وتحقيق مستويات إنتاجية عالية. السبل الكفيل

 إشكالية الدراسة: -2

على  باالعتمادومن هذا المنطلق في التوجه إلى تحسين األداء الوظيفي للموارد البشرية 

وظائف اإلدارة اإللكترونية كمنطلق لمسايرة التطورات التكنولوجية، فإن إشكالية الدراسة إحدى 

فعالية التخطيط اإللكتروني في تحسيين األداء اليوظيفي للميوارد البشيرية  هل هناك :تدور حول

 .؟داخل مؤسسة سونلغاز

 كما يلي: األسئلة الفرعيةولتحديد هذه اإلشكالية فإنه يمكن صياغة 

 هل تساهم وسائل اإلدارة اإللكترونية في تطوير عملية التخطيط؟؛ -



 المقدمة

 
 ب 

 ؟.أدائهم الوظيفي هل مشاركة العمال في عملية التخطيط تحسن من -

 فرضيات الدراسة: -3

 انطالقا من التساؤالت السابقة ولإلجابة عليها فإن الدراسة تتطلب اختبار الفرضيات التالية:

 :الفرضية الرئيسية 

"هناك دور ذو داللة إحصائية للتخطييط اإللكترونيي فيي تحسيين األداء اليوظيفي للميوارد  

 (". 1015البشرية عند مستوى معنوية )

 :الفرضيات الفرعية 

 ؛-أم البواقي-ط في مديرية سونلغاز" لوسائل اإلدارة اإللكترونية دور في تطوير عملية التخطي -

أم  -"لمشاركة العمال فدي عمليدة التخطديط دور فدي تحسدين أدائهدم الدوظيفي بمديريدة سدونلغاز -

 .-البواقي

 أهمية الدراسة: -4

دارة مددن اإلضددافات العلميددة التددي تقدددمها فددي مجددال تطبيددق اإل تسددتمد هددذه الدراسددة أهميتهددا -

 قتصادية؛الاإللكترونية في المؤسسات ا

 كون عملية التخطيط من أهم الوظائف في اإلدارة؛ -

 .توجه المؤسسة في الوقت المعاصر إلى المعلوماتية والحوسبة -

 أهداف الدراسة : -5

 لى تحقيق عدة أهداف يمكن حصرها فيما يلي :ة تسعى إدراسإن هذه ال

 االجابة على التساؤالت المقدمة ودراسة الفرضيات إلثبات صحتها أو عدمها؛ -

 توضيت مفهوم التخطيط االلكتروني في االدارة الحديثة؛ -

 دراسة موضوع جديد يتماشى مع تغيرات التكنولوجيا الحديثة؛ -

 روني في المؤسسة االقتصادية؛التعرف على فعالية التخطيط االلكت -

 في الجزائر بهذا الموضوع من الناحية الميدانية؛ االقتصاديةمعرفة مدى اهتمام المؤسسات  -

 محاولة تطبيق الدراسة النظرية على أرض الواقع. -

 أسباب إختيار الموضوع: -6

 هنا  عدة أسباب وراء اختيار موضوع الدراسة يمكن ايجازها فيما يلي :

 : األسباب الموضوعية 

 مواكبة الموضوع لتغيرات العصر الرقمي؛ -

 قتصادية؛ا المعلومات في تسيير المؤسسة االالتعرف على الدور  الذي تلعبه تكنولوجي -
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التعرف على مدى استخدام التخطيط االلكتروني فدي تحسدين األداء الدوظيفي للمدوارد البشدرية  -

 قتصادية.المؤسسة اال داخل

  الذاتية :األسباب 

 االهتمام الشخصي باإلدارة االلكترونية وإدارة الموارد البشرية؛ -

 نقص الدراسات والبحوث في هذا الموضوع؛ -

 الستفادة منه في الحياة المهنية.اختيار موضوع يمكن ا -

 حدود الدراسة: -7

الدراسدة لكل دراسة في مجال البحث العلمي حدود مكانية وأخرى زمانيدة، وحددود هدذه  

 تتمثل في ما يلي:

 :؛-أم البواقي -مديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغازاإلطار المكاني 

  :للمؤسسدة محدل الدراسدة، وهدذا خدالل مددة  الميدانيدة الزيارة من خاللاإلطار الزماني

 . من شهر جانفي إلى نهاية شهر أفريل تراوحت 

 الدراسات السابقة: -8

استطالع األبحداث والدراسدات السدابقة مدن المراحدل المنهجيدة فدي البحدث العلمدي  يعتبر

عدددة بهددف التعددرف علددى المسدداهمات السددابقة فيمددا يتعلدق بموضددوع البحددث، ولقددد تددم اسددتطالع 

 :في هذا البحث، هي دراسات

مدددذكرة ، المتطلبيييات اإلداريييية واألمنيييية لتطبييييق اإلدارة اإللكترونييييةسدددعيد معدددال العمدددري،  -1

 .2002ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم، جامعة الرياض، 

 توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :

وضوح وإدرا  العاملين بالمؤسسة العامة للموانئ لمفهوم اإلدارة اإللكترونية، ومفداهيم العمدل  -

 اإللكتروني؛

نسبة كبيرة من إجمالي حجم الخدمات التي تقددمها المؤسسدة العامدة للمدوانئ يمكدن أن تقددم  أن -

 بشكل إلكتروني؛

ندرة التشريعات والقوانين المناسبة أو عدم تحديثها لتواكدب التطدورات التقنيدة الحديثدة خاصدة  -

 فيما يتعلق بالتطبيقات الحديثة ونظم المدفوعات المالية؛

المعوقات التي قد تعرقدل التحدول نحدو اإلدارة اإللكترونيدة منهدا: )المعوقدات أن هنا  عدد من  -

 التكنولوجية ثم المعوقات المالية ثم المعوقات البشرية فالمعوقات اإلدارية(.

 وكانت أهم توصيات الدراسة :

في ضرورة التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كافة مجاالت األعمال اإلدارية والمالية  -
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المؤسسددات اإلقتصددادية، لمددا يددوفره ذلدد  التحددول مددن مزايددا عديدددة أهمهددا تددوفير الوقددت والجهددد 

 والمال؛

تدوفير متطلبدات البنيدة التحتيدة الالزمدة لتطبيددق اإلدارة اإللكترونيدة، وفدق خطدط مدروسدة بمددا  -

 يكفل توفيرها في الوقت والمكان المناسبين.

لكترونييية فييي ترشيييد الخدميية العمومييية فييي الجزائيير دور اإلدارة اإلعاشددور عبددد الكددريم،  -2

، مدددذكرة ماجسدددتير فدددي العلدددوم السياسدددية والعالقدددات الدوليدددة، تخصدددص الديمقراطيدددة وأمريكيييا

 .2010-2002والرشادة، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية:

 ، اإللكترونيدة العامدة الخددمات نحدو االنتقدال فدي حاسدمة مرحلدة اإللكترونيدة اإلدارة تمثدل -

 التواصل االفتراضي العامة، إلى الخدمة مؤسسات مع للمواطنين المباشر من االتصال والتحول

 والمعددات، األجهزة، لمختلف األمثل االستخدام من وتنطلق المختلفة، الشبكات اإللكترونية عبر

 التدي البيروقراطيدة والمشداكل للتعقيددات حلوال لتقدم واالتصال، المعلومات برامج تكنولوجيا و

 التقليدي؛ شكلها في اإلدارة العمومية تعترض

 اإلدارة اإللكترونية تطبيق مرحلة في الدخول الحكومات، كل على الضروري من أصبت لقد -

 ومهال  ممسساال   أنشالط  لترقيال  كالداا  والمعلومال   االتصال   تكنولوجيال  تتيحال  ممال  واالنطالق 

 .العمومي  الخدم 

دراسية  -أثير التيدريب عليى أداء الميوارد البشيرية فيي ظيل اقتصياد المعرفيةبن غيدة سارة،  -3

، مدذكرة مكملدة )وحيدة أم البيواقي(BATICIMحالة مؤسسة بناء الهياكل المعدنيية المصينعة 

 لنيددل شددهادة الماجسددتير فددي علددوم التسدديير، كليددة العلددوم اإلقتصددادية والتجاريددة وعلددوم التسدديير،

 . 2012-2013جامعة أم البواقي، الجزائر، 

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

إدارة الموارد البشرية البتكار وتحديث تقنياتها ومصادرها المعرفية بالتواصل اإليجابي  تسعى -

مدع مصدادر اإلنتداج المعرفدي وتطويعده لمقتضديات البيئدة المحليدة، وكدذا االقتدراب مدن عمالئهدا 

 ورصد احتياجاتهم ومشكالت األداء ومتطلبات تطويره؛

ل األساسدية التدي يتوقدف عليهدا نجداح أي مؤسسدة أو يعد تقييم أداء الموارد البشرية من العوام -

 أي مشروع من المشروعات اإلقتصادية؛

إن المعرفددة تحتدداج إلددى وسددائل اتصددال، وأن بددروز مفهددوم اقتصدداد المعرفددة ارتددبط وجددوده  -

باالنترنيت وسهولة االتصال، فإذا تحقق ذل  تحققت أولى الخطوات نحدو تنفيدذ متطلبدات عصدر 

 اقتصاد المعرفة. 
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مددن متغيددرات هددذه تدددرس كددل متغيددر علددى حدددة السددابقة الدراسددات قددد تددم مالحظددة أن و 

اإلشكالية، لذا فقد تدم االعتمداد علدى دمدج المتغيدرين معدا التخطديط اإللكتروندي واألداء الدوظيفي 

   للتوصل إلى عدة نتائج يمكن دمجها على أرض الواقع.

 نموذج الدراسة: -9

االعتماد فدي هدذه الدراسدة علدى متغيدرين اثندين، همدا: المتغيدر المسدتقل )ويتمثدل فدي  تم 

التخطيط اإللكتروني(، والمتغير التابع )يتمثدل فدي األداء الدوظيفي للمدوارد البشدرية( وهدذا لبنداء 

 نموذج البحث االفتراضي كما في الشكل الموالي:

 1 الشكل

 نموذج الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة. المصدر:      

 منهج الدراسة: -01

علدى  االعتمادمن أجل اإلجابة عن إشكالية الدراسة وإثبات صحة أو خطأ الفرضيات المقدمة تم 

 المناهج التالية:

و الددذي يقددوم علددى جمددع و تحليددل و عددرض المعلومددات لإللمددام : الميينهج الوصييفي التحليلييي -

 بالجوانب النظرية في هذا الموضوع؛

 : لتطبيق الدراسة النظرية عل أرض الواقع.)االستنباطي(المنهج الميداني -

 :هيكل الدراسة -00

أجل دراسة ومعالجة الموضدوع وكدذا معالجدة اإلشدكالية، ثدم اختبدار الفرضديات، تدم  من

 :تقسيم الدراسة إلى فصلين فصل نظري وفصل تطبيقي كما يلي

األداء الوظيفي  التخطيط اإللكتروني

 للموارد البشرية

 الفعالية
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حيدث تدم تقسديمه إلدى  االطار النظري لعملية التخطيط االلكتروني، الفصل األول تضمن

خمددس مباحددث، فالمبحددث األول تطددرق إلددى ماهيددة اإلدارة اإللكترونيددة أمددا المبحددث الثدداني فقددد 

تطرق إلى وظيفة الموارد البشرية في ظل التوجده نحدو اإلدارة اإللكترونيدة، وقدد شدمل المبحدث 

مبحث الرابدع فقدد شدمل الثالث األداء الوظيفي للموارد البشرية في ظل اإلدارة اإللكترونية، أما ال

التحول من التخطيط التقليدي إلدى التخطديط اإللكتروندي، فدي حدين تطدرق المبحدث الخدامس إلدى 

 مراقبة وتقييم األداء الوظيفي للموارد البشرية. 

وقد خصص الفصل الثاني إلسقاط الدراسة النظرية على مديرية توزيع الكهرباء والغاز 

إلددى أربددع مباحددث، تطددرق المبحددث األول إلددى تقددديم عددام ، حيددث قسددم  -أم البددواقي -سددونلغاز

لمؤسسة سونلغاز وأهدافها، أما المبحث الثاني فقد شمل اإلجراءات المنهجية للدراسة، والمبحدث 

الثالث شمل عرض نتائج الدراسة، في حين تطرق المبحث الرابع إلى اختبار فرضيات الدراسدة 

 وتحليل النتائج. 
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 تمهيد الفصل األول:
دارة اإللكترونيددة مددن ثمددار منجددزات التقنيددة الحديثددة فددي العصددر الحددديث، حيددث تعددد اإل 

أصبحت األعمال تنجز إلكترونيا باسدتخدام الحاسدوب وشدبكات االنترنيدت وتقدديم الخددمات دون 

،  فين، فضال عن تجاوز الروتين أو الوساطةمشاكل التزاحم والوقوف لطوابير طويلة أمام الموظ

باإلضددافة إلددى مددا تتميددز بدده االدارة اإللكترونيددة مددن سددرعة فددي إنجدداز األعمددال وتددوفير الجهددد 

والوقت، وتشدمل اإلدارة اإللكترونيدة جميدع مكوندات اإلدارة مدن تخطديط وتنفيدذ ومتابعدة وتقيديم 

 بصورة مطورة لتحقيق أهدافها وتحسن أداء أعمالها.

اختلفت إدارة الموارد البشرية عما كانت عليه سابقا حيدث أصدبت المدورد البشدري رأس  

الحرية في العصر الحالي، إذ ال يمكن تحقيق أهداف المؤسسة دون هذا المورد، فالمؤسسة بدون 

أفددراد مددا هددي إال مجموعددة مددن األصددول الثابتددة ال تسددتطيع لوحدددها أن تنددتج إال بمسدداندة القددوى 

د مرت إدارة الموارد البشرية بتطورات فدي ظدل تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت العاملة، وق

اإللكترونيدة أال أدت إلى تغير خصائصدها ومفهومهدا التقليددي إلدى مفهدوم جديدد مدرتبط بداإلدارة 

 وهو اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية.

إدارة البشددر ولدديس ونتيجددة ألهميددة المددورد البشددري أصددبت محددور اهتمددام اإلدارة هددو  

األشياء، لذا أصبت أداء العاملين من المفاهيم التي تعتمد عليها المؤسسات لمعرفة حالتها، كما أن 

تحسددين هددذا األخيددر أصددبت أمددرا ضددروريا خاصددة فددي ظددل تسددارع التغيددرات البيئيددة واشددتداد 

 المنافسة.

 وسيتناول هذا الفصل خمسة مباحث كما يلي: 

 األول: ماهية اإلدارة اإللكترونية المبحث 

 المبحث الثاني: وظيفة الموارد البشرية في ظل التوجه نحو اإلدارة اإللكترونية 

 المبحث الثالث: األداء الوظيفي للموارد البشرية في ظل اإلدارة اإللكترونية 

 المبحث الرابع: التحول من التخطيط التقليدي إلى التخطيط اإللكتروني 

 الوظيفي للموارد البشرية في ظيل التوجيه نحيو مس: مراقبة وتقييم األداءالمبحث الخا      

             اإلدارة اإللكترونية 
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 األول: ماهية اإلدارة اإللكترونية المبحث

مددن العمددل اإلداري التقليدددي إلددى تطبيددق تقنيددات المعلومددات  االنتقددال نأ يمكددن القددول 

ربط الوحدات التنظيمية مع بعضدها مدن واستخدام التقنية الحديثة بما فيها شبكات الحاسب اآللي ل

المناسبة وإنجاز األعمال بكفاءة تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات التخاذ القرارات أجل 

 وبأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن، هو تحول اإلدارة من إدارة تقليدية عادية إلى إدارة إلكترونية. 

 المطلب األول: مفهوم اإلدارة اإللكترونية وخصائصها

 :مفهوم اإلدارة اإللكترونية .1

إال أن تناولهدا بدالتعريف والتعداطي  واحدد،على الرغم من أن هددف اإلدارة اإللكترونيدة 

 .مع مفهومها النظري تنوع بين المفكرين والمهتمين الذين تعرضوا لهذا المفهوم

" التعامدل مدع مدوارد معلوماتيدة تعتمدد علدى نهداعلدى أإلدارة اإللكترونيدة ويتم تعريف ا 

يرتبط بها  األنترنيت وشبكات األعمال تميل أكثر من أي وقت مضى إلى تجريد األشياء وما

إلى الحد الذي أصبت فيه رأس المال المعلوماتي المعرفي الفكدري هدو العامدل األكثدر فعاليدة 

 .1أهدافها، واألكثر كفاية في استخدام مواردها " في تحقيق

قيمة رأس المدال المعرفدي الفكدري، وكأنده يحمدل دعدوة على كثيرا ركز وهذا التعريف ي

أكبدر قددر  الكتسدابغير مباشدرة إلدى ضدرورة التسدابق بدين اإلدارات اإللكترونيدة المختلفدة 

ممكن مدن الحصديلة المعرفيدة والمعلوماتيدة، فهدو يميدل إلدى التجريدد والعموميدة ويبتعدد عدن 

و نوعية األعمدال التدي ة اإللكترونية تحديد هوية اإلداراإلجرائية والخوض في التفاصيل أو 

 تقوم بها.

يددة التددي تعتمددد عليهددا اإلدارات ركددز رخددرون علددى بعددض المسددائل اإلجرائيفددي حددين 

لكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل االداري إمنظومة بأنها: " في تعريف لكترونية، اال

لدد  باالعتمددداد علددى نظدددم إدارة باسدددتخدام الحاسددب اآللدددي وذ ىالعددادي مددن إدارة يدويدددة إلدد

 2."بأسرع وقت وبأقل التكاليفمعلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار االداري 

المعلومات، ولكن على الرغم  يف على الجانب المعلوماتي وإدارةويبدو تركيز هذا التعر

مددن أهميددة الجانددب المعلومدداتي وكوندده ركيددزة أولددى فددي بندداء إدارات التقنيددة، إال أن هددذا 

                                                           
1
 .39(، ص2100، )عمان: الوراق للنشر والتوزيع،المتطلبات-الخصائص-اإلدارة اإللكترونية: المفاهيمحسين محمد الحسن،  
2
، مذكرة متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة االلكترونية لدولة قطركلثم محمد الكبيسي،  

 .31، ص2118كلية اإلقتصاد، الجامعة اإلفتراضية الدولية، قطر، مكملة لنيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال، 
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ريددف يبقددى خاصددا بدداإلدارات التددي تدددور أعمالهددا فددي فلدد  تبددادل المعلومددات وليسددت التع

 .المشروعات اإلنتاجية عن إدارة المسئولة

محاولددة لتبسدديط المفهددوم أكثددر وتقريبدده إلددى أرض الواقددع، ووصددف تعريددف رخددر فددي و

لوجيددا اسددتخدام نظددم تكنو: " أنهددا أكثددر مددن الخددوض فددي أبعدداد النظريددة  اإلدارة اإللكترونيددة

في جميع العمليات اإلدارية الخاصة بمؤسسة  االنترنيتوخاصة شبكة  واالتصال المعلومات

 1."ما بغية تحسين العملية اإلنتاجية وزيادة كفاءة وفعالية األداء بالمؤسسة

 :السابق ويتضت من خالل التعريف

تكنولوجيدا أن األساس الذي تقدوم عليده اإلدارة اإللكترونيدة هدو اسدتخدام نظدم وشدبكات  -

التدي تعتبدر السدبب الرئيسدي لظهدور  اإلنترنيدتوخاصة شدبكة  واالتصاالتالمعلومات 

 وانتشار جميع مصطلحات األعمال اإللكترونية؛

أن الهدف من وراء تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات هو تحسين اإلنتاجية وزيادة  -

 كفاءة و فعالية األداء بها.

أن اإلدارة اإللكترونيدددة هدددي: " أداء العمليدددات بدددين فدددي حدددين نجدددد تعريدددف رخدددر يدددرى 

زيادة كفاءة وفعالية مجموعة من الشركاء من خالل استخدام تقنية معلومات متقدمة من أجل 

 2.األداء"

وتعبيدددر الشدددركاء فدددي هدددذا التعريدددف يعكدددس جانبدددا مهمدددا مدددن مفهدددوم اإلدارة الحديثدددة 

عبددر الدددائرة اإللكترونيددة، وأيضددا عدددم اإللكترونيددة وهددو الشددراكة وتددداول القددرار اإلداري 

توقف هذا التعريف أمام تحديد لماهية التقنية، إذ قصد أن اإلدارة الجديدة ال تعترف بالثوابت 

 بقدر ما تساير المتغيرات وتفتت أبوابها لكل جديد بهدف التطوير.

مدنهج  " فهدي: من خالل التعاريف السابقة يمكن تقديم تعريف شامل لإلدارة اإللكترونيدة

حديث يعتمد على تنفيذ كل األعمال والمعامالت التي تتم بين طرفين أو أكثر مدن األفدراد أو 

والتحدويالت  emailالمنظمات باستخدام كل الوسدائل اإللكترونيدة، مثدل: البريدد اإللكتروندي 

 .اإللكترونية لألموال، التبادل اإللكتروني للمستندات أو الفاكس والنشرات اإللكترونية "

 

                                                           
1
 .54(، ص2119، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةمحمد سمير أحمد،  
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 2 الشكل

 التطور التكنولوجي باتجاه األنترنيت واإلدارة اإللكترونية

 

، اإلدارة والمعرفة اإللكترونية: اإلستراتيجية، الوظائف، المجاالتنجم عبود نجم،  المصدر:

 .063، ص(2119دار اليازوري للنشر والتوزيع، )عمان: 

 خصائص اإلدارة اإللكترونية: .2
اإلدارة التقليديدة نظدرا لسالسدة أدائهدا  م اإلدارة اإللكترونيدة وجهدا رخدر مغدايرا لوجدهتقد

وإيقاعها السريع، وقد أصبحت أداة فاعلة في أيدي الذين بادروا بتطبيق التقنيدة فدي دوائدرهم 

إلدى اإلدارة اإللكترونيدة أو  باالنتقدالاإلدارية وحلما يتطلدع إليده اإلداريدون الدذين لدم يحظدوا 

طبقوها جزئيا في بعض أنشطتهم ولم يبلغوا الدرجة الكافية إلطالق إسم اإلدارة اإللكترونيدة 

 على تعامالتهم.

 1ويمكن استعراض بعض الخصائص لإلدارة اإللكترونية في النقاط التالية: 

في ظل اإلدارة اإللكترونية ال وجود لتل  األوراق التي يحتاج إنجازها إلى وقت طويل،  -0

ليس إنجازها فحسب بل أيضا نسخها أكثر من نسخة وحفظها وإرسالها إلدى الجهدة التدي 

عودتهدا، وربمدا بددء المشدوار مدن جديدد فدي حدال ضدياع تلد   وانتظارستبت في أمرها 

لكترونيددة سددرعة إنجدداز المعددامالت الفائقددة وإرسددالها األوراق، حيددث تضددمن اإلدارة اإل

 ؛واستقبالها

من خصائص اإلدارة اإللكترونية أنه باإلمكدان مراجعتهدا طدوال سداعات اليدوم، فهدي ال  -2

أو عبدر أجهزتهدا  اإلنترنيتتتقيد في عملها بزمن معين، فمواقع هذه اإلدارة متاحة عبر 
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، بدل يكفدي مكدان صدغير السدتيعابهاالمنتشرة، وهي ليست فدي حاجدة إلدى مبدان ضدخمة 

 بعض األجهزة الحاسوبية ومتعلقاتها؛ الستيعابيكفي 

ال تقددوم اإلدارة اإللكترونيددة علددى ممارسددات األفددراد مددن موظفيهددا وجهدددهم اليدددوي فددي  -3

إدارة معامالتها بقدر ما تقوم على إدارة المعلومات التي تحدتفظ بهدا فدي دوائرهدا حسدب 

  البرامج مدا يتديت للمراجدع إنجداز معامالتده عبدر شاشداتها برامج معينة، ومن ضمن تل

 وأزرارها وتبسيطها له بدرجة أشبه بالتعليمية؛

بها وتكديسها فدوق بعضدها علدى  االحتفاظاإلدارة اإللكترونية تهتم بإدارة الملفات وليس  -4

ال تحدددتفظ بالمعلومدددات أرفدددف أرشددديف اإلدارة، وال يعندددي هدددذا أن اإلدارة اإللكترونيدددة 

لبيانددات بددل تضددمن لهددا وسددائل الحفددظ األمينددة، كمددا يمكددن الرجددوع لهددا حددين يددتم وا

 استدعاؤها من طرف المستعمل؛

في ظل عدم اعتماد اإلدارة اإللكترونية على الحفظ الورقي للوثائق والملفات واعتمادهدا  -5

الوثددائق وأيضددا تعددديلها  لكترونيددا، فددإن حفددظ هددذها وحفظهددا اعلددى تحميلهددا علددى شددبكته

 رجاعها يكون أمرا سهال وسريعا ومتاحا بشكل دائم؛واست

مدن أمكنتهدا وتكبدد مشدقة السدفر وبخاصدة إذا  االنتقدالال تحتاج اإلدارة اإللكترونيدة إلدى  -6

إلكترونيددا وعقددد لقاءاتهددا  االلتقدداءكددان هددذا السددفر بددين الدددول، فبإمكددان تلدد  الجهددات 

ومحاضراتها ومؤتمراتهدا عبدر قاعدات الفيدديو اإللكترونيدة وتحدول دون تحقيقهدا لتكلفدة 

 السفر وعناؤه؛

السدريعة  االسدتجابةاإلدارة اإللكترونية إدارة مرنة يمكنها بفعدل التقنيدة وبفعدل إمكاناتهدا  -7

 صعوبة اإلتصال؛لألحداث والتجاوب معها متعدية بذل  حدود الزمان والمكان و

فددي ظددل اإلدارة اإللكترونيددة تصددبت المكاتبددات والمراسددالت والددرد عليهددا أمددرا ميسددورا  -8

 وسريعا وفعاال بفعل وجود البريد اإللكتروني والرسائل الصوتية التي تعتمد عليها؛

أصدددبت بإمكدددان اإلدارة اإللكترونيدددة أن تتدددابع مواقدددع عملهدددا المختلفدددة عبدددر الشاشدددات  -9

قميدة التدي فدي وسدعها أن تسدلطها علدى كدل بقعدة مدن مواقعهدا اإلداريدة، والكاميرات الر

 وهذا لتكون لها تل  األداة المضمونة الصادقة التي تقيم وتتابع بها أنشطتها.
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 عناصرهااإلدارة اإللكترونية و دافالمطلب الثاني: أه

 أهداف اإلدارة اإللكترونية: .1

بدايدة المشدروع، فدإن األهدداف هدي  إذا كان تحقيق عوامدل النجداح ألي مؤسسدة يدتم فدي 

 1ها المسؤولون في المؤسسة في نهاية المشروع، ويمكن تلخيصها فيما يلي:يالتي يجن ثمارال

 ساعة وطيلة أيام األسبوع؛ 24تقديم الخدمات لدى المستفيدين بصورة مرضية وخالل  -0

 تصغير المكان المجهز لحفظ المعلومات اإللكترونية؛ -2

 المطلوبة إلنجاز إجراءات العمل وبتكلفة مالية مناسبة؛تحقيق السرعة  -3

 إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقني؛ -4

 تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية؛ -5

 ؛واالبتكارلموظفين من حيث اإلبداع الحفاظ على حقوق ا -6

 التجارية؛ االستثماراتزيادة حجم  -7

 وتقليل مخاطر فقدها.الحفاظ على سرية المعلومات  -8

 عناصر اإلدارة اإللكترونية:  .2

 ، عناصر أساسية هي: عتداد الحاسدوب، البرمجيدات أربعةاإلدارة اإللكترونية من  تتكون

 2، وصناع المعرفة:االتصاالتشبكة 

 عتاد الحاسوب: -2-0 

، ونظرا لتطور برامج الحاسوب والزيادة المسدتمرة يقصد به أجهزة الحاسوب وملحقاتها

في عدد مسدتخدمي األجهدزة فدي المؤسسدات، فإنده مدن األفضدل للمؤسسدة  السدعي وراء امدتال  

 أحدث ما توصل إليه صناع العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين أساسيتين هما: 

 توفير تكاليف التطوير المستمر وتكاليف الصيانة؛ -

 اسوب للتطورات البرمجية وبرمجيات نظم المعلومات.مالئمة عتاد الح -

 البرمجيات: -2-2 

 واالسدتفادة البرامج المستخدمة لتشغيل جهاز الحاسب اآللي من مجموعةالبرمجيات هي 

 من إمكانياته المختلفة.
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 .73محمد سمير أحمد، مرجع سابق، ص 
2
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 الشبكات: -2-3 

الداخلية )الشبكة هي الوصالت اإللكترونية الممتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات اإلنترانت

التددي تمثددل  اإلنترنيددت، وشددبكة )الشددبكة الداخليددة والخارجيددة للمؤسسددة(، اإلكسترانتللمؤسسددة(

 شبكة القيمة للمؤسسة وإلدارتها اإللكترونية.

 صناع المعرفة: -2-4 

اإلدارة اإللكترونيددة مددن مددديرين ومحللددين للمددوارد  مددن عناصددروهددو العنصددر األهددم 

المؤسسة، ويتولى صناع المعرفة إدارة التعاضد اإلسدتراتيجي  ورأس المال الفكري فيالمعرفية 

لعناصر اإلدارة اإللكترونية من جهة وتغيير طدرق التفكيدر السدائدة للوصدول إلدى ثقافدة المعرفدة 

 من جهة أخرى.

 يلخص عناصر اإلدارة اإللكترونية:والشكل الموالي  

 3 الشكل

 اإلدارة اإللكترونية عناصر

 

دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في أمريكا عاشور عبد الكريم،  المصدر:

قسنطينة،  -، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة منتوريوالجزائر

 .29، ص2101-2119الجزائر، 
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 واإلدارة اإللكترونيةفروقات بين اإلدارة التقليدية  المطلب الثالث:

لكتروندي، لن يحتاج الباحث إلى عناء كبير لعقد مقارنة بين نظدامي اإلدارة التقليددي واال 

 وغالبا فإن كل ميزة في اإلدارة اإللكترونية هي أمر كانت تفتقده اإلدارة التقليدية، ويؤثر فقده 

يمكدن الوقدوف علدى أبدرز الفدوارق بدين اإلدارتدين فدي هندا ا، وبالسلب في أدائها وفعالية دوائرهد

 1النقاط التالية:

ففي حين كانت كثير من المعامالت الورقية في النظام التقليددي يتعدرض للتلدف  الحفظ: - أ

مددع مددرور الوقددت، أصددبت الملددف اإللكترونددي الددذي يضددم المعاملددة ضددمن محتوياتدده 

محفوظدددا فدددي مدددأمن مدددن التلدددف والتقدددادم فدددي الموضدددع المخصدددص لددده علدددى الشدددبكة 

 ؛اإللكترونية لجهة اإلدارة التي يوجد لديها الملف

هندددا  مشدددكلة كبدددرى يتدددورط بهدددا العددداملون أو المراجعدددون لددددوائر اإلدارة ع:الضييييا - ب

ضياع معامالتهم خاصدة إذا كاندت علدى درجدة مدن األهميدة  احتمالالتقليدية تتركز في 

بددين أكددداس معددامالت أخددرى، أو ضددياعها بددين كومددة أوراق ألقيددت فددي سددلة النفايددات 

ي اإلدارات اإللكترونية نظرا إلى أنه بالخطأ، وهو األمر الذي ال يواجهه إطالقا مراجع

 ؛ال سبيل لفقدان أو ضياع المعامالت أو الملفات إال نادرا

الحصددول علددى معلومددة مددا أو معاملددة مددن أحددد الملفددات الورقيددة للنظددام  :االسييترجاع - ج

التقليدي أمر بالغ الصعوبة نظرا إلدى تكددس الملفدات فدي األرشديف ممدا قدد يحتداج إلدى 

حددين أن مثددل هددذا األمددر ال يكلددف الباحددث فددي أرشدديف الشددبكة  سدداعات أو أيددام، فددي

 ليخرج تاريخ المعامالت كامال؛ اإللكترونية إال الضغط على الزر في لوحة المفاتيت

اإلدارة التقليدي الورقي يكبد جهة اإلدارة الكثير مدن النفقدات فدي سدبيل  ظامتإن التكاليف:-د

سعيها لحفظ تل  الملفات وصيانة المكان)األرشيف( الذي تحفظ فيه، في الوقت الذي ال 

يكلف االمر فيه في ظدل اإلدارة اإللكترونيدة أكثدر مدن ثمدن وسدائط التخدزين أو الشدبكة 

 ها؛المعامالت عليو التي حملت البيانات

يعد حفظ المعامالت الورقية وتخزين ملفاتهدا التدي قدد تتجداوز أعددادها أرقامهدا  المكان: -ه

حدداجز األصددفار السددتة مددن أكبددر المشددكالت التددي تواجدده اإلدارات التقليديددة، إذ أن ذلدد  

سيضطر اإلدارة إلى توفير مخازن ضخمة لتل  المعامالت وتوفير طاقم موظفين كبيدر 

، أما اإلدارات اإللكترونيدة فدإن شدبكاتها تتسدع لمالييدر الملفدات فدي إلدارة تل  المخازن

 حين ال يحتاج مجموع أجهزتها أكثر من غرفة صغيرة الحجم؛
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تتميز اإلدارة اإللكترونية عن اإلدارة التقليديدة بأنهدا إدارة تقدوم علدى  الموارد: استثمار -و

لتدي تالئدم اإلدارة فدي الدتحكم استثمار الموارد المعلوماتية وتخزينها، ووضدع البدرامج ا

 في هذه المعلومات وإداراتها على النحو الذي يخدم خططها وأهدافها.

 كما يمكن عرض الجدول الموالي للمقارنة بين اإلدارتين التقليدية واإللكترونية: 

 1 الجدول

 المقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية

 

معوقييييات تطبيييييق اإلدارة اإللكترونييييية فييييي الجامعييييات سدددداري عددددوض الحسددددنات،  المصييييدر:

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الدراسات التربوية، جامعدة الددول العربيدة، الفلسطينية

 .30، ص2100القاهرة، 

 : التحول من التخطيط التقليدي إلى التخطيط اإللكترونيثانيالمبحث ال

أدى التطددور الهائددل فددي عصددر الثددروة التقنيددة إلددى حدددوث تغيددرات واضددحة فددي  لقددد 

الوظائف التقليدية لإلدارة حيث تحولت إلى وظائف إلكترونيدة وهدذا مدن أجدل االسدتخدام األمثدل 

للوقددت والجهددد والمددوارد، فأصددبحت اإلدارة الحديثددة تعتمددد علددى نظددم المعلومددات فددي التخطدديط 
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وإدارة فرق العمل، وتحقيدق التنسديق والرقابدة عدن بعدد، وتركدز هدذه  وتصميم الهياكل التنظيمية

 الدراسة على إحدى هذه الوظائف وهي وظيفة التخطيط اإللكتروني. 

 المطلب األول: مفهوم مقارن بين التخطيط التقليدي واإللكتروني

 مفهوم التخطيط التقليدي:  .1

التخطيط بأنه: "االختيار المدرتبط بالحقدائق ووضدع واسدتخدام الفدروض المتعلقدة  يعرف

بالمستقبل عندد تصدور وتكدوين األنشدطة المقترحدة التدي يعتقدد المخطدط بضدرورتها لتحقيدق 

 1النتائج المنشودة".

ومعنى هذا أن المددير عندد قيامده بدالتخطيط يسدتخدم الحقدائق والفدروض المعقولدة ومنده 

وتكدوين األنشدطة الالزمدة وكيدف سدتتم، ومداهي مسداهمتها فدي تحقيدق النتدائج يقوم بتصدور 

 المرغوبة.

ويعرف التخطيط أيضا على أنه: "الوظيفة االدارية التي تحدد الوضدع الحدالي للمؤسسدة 

والوضددع المسددتهدف لهددا، وكيفيددة تحقيددق ذلدد  مددن خددالل تحديددد الغايددات واألهددداف النهائيددة 

 2المؤدية لتحقيقها باستخدام الموارد المتاحة".وصياغة السياسات والوسائل 

معنى التعريف السابق أن التخطيط مجموعة من األنشطة االداريدة المصدممة مدن أجدل و

 مساعدة المؤسسة على تحقيق غاياتها وأهدافها.

إذن وكمحصلة لما سدبق مدن التعداريف، يتبدين أن التخطديط هدو عمليدة اختيدار األهدداف 

والبددرامج التدي تقدرر نشدداط المؤسسدة وخدط سدديرها فدي المسددتقبل،  والسياسدات واإلجدراءات

 وتخصيص الموارد الضرورية لذل .

 3ويمكن تصنيف التخطيط حسب الهدف منه أو اتساعه إلى ثالث فئات مختلفة:

: أسلوب أو منهج يعمل على تحديد األهداف والنتائج المرجدوة فدي التخطيط االستراتيجي -1

لمددوارد المتاحددة وفددق أولويددات، كمددا يضددمن التوزيددع األمثددل فتددرة مسددتقبلية، واسددتثمار ا

لموارد المؤسسة ويحقدق أعلدى عائدد منهدا، وذلد  فدي ضدوء اإلدرا  الصدحيت ألوضداع 

المؤسسة وإمكاناتها الذاتية مدن جهدة والظدروف وعوامدل البيئدة الداخليدة والخارجيدة مدن 

ث أن تدأثيره بعيدد المددى جهة أخرى، وتمارس االدارة العليا هذا النوع مدن التخطديط حيد

                                                           
1
 .36(، ص2101، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، لتخطيط االستراتيجيابالل خلف السكارنة،  
2
، )مصدر: الددار الجامعيدة للنشدر والتوزيدع، الميدير المعاصير وإدارة األعميال فيي بيئية العولمية المعاصيرةمصطفى محمدود أبدو بكدر،  

 .016(، ص2113
3
، اإلدارة اإللكترونييية: مييدخل إلييى اإلدارة التعليمييية الحديثييةعمددر أحمددد الشددريف، أسددامة محمددد عبددد العلدديم، هشددام محمددد البيددومي،  

 .359-358(، ص ص2103)األردن: دار المناهج للنشر والتوزيع، 
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ويؤكد على بقاء ونمو المؤسسة مثدل: إضدافة خدط إنتداجي جديدد أو التخطديط لفدتت سدوق 

 جديدة.

يهتم بالدرجة األولى بتنفيذ الخطط االسدتراتيجية علدى مسدتوى االدارة :التخطيط التكتيكي -2

تقدوم بده الوسطى ويركز على تنفيذ األنشطة المحددة في الخطط التدي تهدتم بمدا يجدب أن 

كددل وحدددة مددن المسددتوى التنفيددذي، وكيفيددة القيددام بدده ومددن سدديكون مسددئوال عددن انجددازه، 

ويعمدددل هدددذا التخطددديط علدددى ترجمدددة األهدددداف والخطدددط العامدددة مدددن قبدددل المدددديرين 

االستراتيجيين إلدى األهدداف والنشداطات األكثدر تعييندا، وعدادة تمارسده االدارة الوسدطى 

ط المدى، ويوضع لمساعدة التخطديط االسدتراتيجي كتقددير والعليا أما تأثيره فيكون متوس

 حجم الطلب على سلعة معينة.

يركز على تخطيط االحتياجات إلنجاز المسؤوليات المحددة للمدديرين التخطيط التشغيلي: -3

أو األقسددددام واإلدارات وغيرهددددا، ويسددددتخدم المدددددير التخطدددديط التنفيددددذي إلنجدددداز مهددددام 

تخدم مددرة واحدددة أو عدددة مددرات، وتمارسدده االدارة ومسددؤوليات عملدده كمددا يمكددن أن يسدد

 الدنيا أما تأثيره فيكون متوسط المدى كتحديد احتياجات إدارة اإلنتاج من الموارد.

 مفهوم التخطيط اإللكتروني: .2
نتيجة للتطدورات الهائلدة فدي مجداالت تكنولوجيدا المعلومدات أصدبت التخطديط يدتم بدأكثر 

مسدتجدات والتطدورات، حيدث أصدبت يعدرف بدالتخطيط فعالية وقادر علدى مواكبدة مختلدف ال

اإللكتروني والذي يعني: "تحديد ما يراد عمله رنيا ومستقبال باالعتماد على تدفق المعلومدات 

من داخل وخارج المؤسسة بتعاون مشتر  بين القمة والقاعدة االدارية واالستفادة من الشبكة 

 1وحاجات الزبائن وتفضيالتهم المحتملة". اإللكترونية لمواجهة متطلبات األسواق المتغيرة

قد ال يختلف التخطيط اإللكتروني من حيث التحديد العام عن التخطيط التقليدي حيدث أن 

كالهمددا ينصددب علددى وضددع األهددداف وتحديددد وسددائل تحقيددق هددذه األهددداف، إال أن هنددا  

 2اختالفات أساسية بينهما تتمثل في:

 األهداف:  -1

أن التخطيط اإللكتروني هو عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسدعة والمرندة طويلدة 

وقصيرة األمد وقابلة للتجديد والتطوير المستمر، على خدالف التخطديط التقليددي الدذي يحددد 

                                                           
1
 .93موسى عبد الناصر، محمد قريشي، مرجع سابق، ص 
2
، مددددددداي 19، مصدددددددر، العددددددددد جامعييييييية المنصيييييييورةمجلدددددددة التعلددددددديم اإللكتروندددددددي،  ،التخطييييييييط اإللكترونييييييييلميددددددداء السدددددددعيد، 

2100،http://emag.mans.edu.eg/index.php ?page=news&task=show&id=219&sessionID=23،19-13-
2106(،04:01  .) 
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األهداف من أجل تنفيذها في السنة القادمة، وعادة ما يكون تغييدر األهدداف يدؤثر سدلبا علدى 

 يط.كفاءة التخط

 تدفق المعلومات: -2

أن المعلومات الرقمية دائمة التدفق تضفي اسدتمرارية علدى كدل شديء فدي المؤسسدة بمدا 

فيها التخطيط مما يحوله من التخطيط الزمني المنقطع)وضدع التقدارير والخطدط التفصديلية( كمدا 

 .هو الحال في التخطيط التقليدي إلى التخطيط المستمر كما هو في التخطيط اإللكتروني

 تقسيم العمل:  -3

ان فكرة تقسيم العمل االداري التقليدية والتي تتمثل في قيام االدارة العليا بعملية  

التخطيط، وقيام االدارة الدنيا المتمثلة في القائم بعملية التنفيذ، أي التخطيط من أعلى إلى أسفل 

لية التخطيط، وبالتالي هو بينما في ظل اإلدارة اإللكترونية يقوم جميع العاملين بالمساهمة في عم

 تخطيط أفقي ومتداخل بشكل كبير بين اإلدارة والعاملين.  

والشكل الموالي يوضت جانبا من المقارنة فيما يتعلق بتقسيم العمل االداري التقليدي  

 وااللكتروني:

 4 الشكل

 واإللكترونيمقارنة تقسيم العمل االداري في ظل التخطيط التقليدي 

 

 .42يوسف محمد يوسف أبو أمونة، مرجع سابق، ص المصدر:
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نجددد أن فكددرة تقسدديم العمددل االداري التقليديددة بددين إدارة تخطددط الشييكل:علييى  تعليييقوك

وعمال ينفذون قد تم تجاوزها تمامدا فدي ظدل اإلدارة اإللكترونيدة، فجميدع العداملين يعملدون عندد 

يمكن أن يساهموا بالتخطيط اإللكتروني مدع كدل فكدرة تدأتي الخط األمامي)سطت المكتب( وكلهم 

 في كل موقع وفي كل وقت لكي تتحول إلى فرصة عمل.

 المطلب الثاني: من القواعد القديمة إلى القواعد الجديدة في التخطيط اإللكتروني

 الرقمية بشكل سريع بسرعة النقر على الحاسوب والشبكة العالمية،البيئة يتم التغيير في  

وحيث أن نماذج األعمال الحالية التي تدأتي بأعمدال وأسدواق جديددة ومنتجدات وخددمات لدم تكدن 

معروفة، فإن قوة التخطيط ال تكمن  فقط في المحافظدة علدى قددرات وفدرص المؤسسدة الحاليدة، 

وإنما تكمن بدرجة أكبر في القدرة على اإلتيدان بمدا هدو جديدد مدن األفكدار، األسدواق، المنتجدات 

ات التددي ال تددزال غيددر موجددودة، وهددذا التحدددي أدى إلددى اسددتخدام المزيددد مددن العدداملين والخدددم

المدارين ذاتيا حيث ينعكس هذا على أن يكون أساس التخطديط لديس الخطدة وإنمدا تفاعدل هدؤالء 

العاملين إلكترونيا مع األسواق وحاجدات الزبدائن المتغيدرة دائمدا، ومداداموا مدرتبطين شدبكيا مدن 

ويتقاسمون قاعدة بيانات المؤسسة وخبراتها، فدإن التخطديط ال  (intrantالداخلية )خالل الشبكة 

يعود كما كان سابقا وظيفة المديرين فقط بل وظيفة جميع العاملين الذين عليهم المبادرة باألعمال 

الجديدة حسب ظروف السوق وحاجات الزبائن، وإزاء ذل  فدإن التخطديط اإللكتروندي ال بدد مدن 

 1القديمة إلى الخطط والقواعد الجديدة.أن يتحول من الخطط والقواعد 

جدول يوضت فروقات بين التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكتروني مدن حيدث  فيما يليو 

 األهداف واألفق الزمني والمشاركين في وضع الخطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .059ص (،2104، )األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةمزهر شعبان، شوقي ناجي جواد،  
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 2 الجدول

 فروقات بين التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكتروني

 

(، 2002، )الرياض: دار المريخ للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةنجم عبود نجم،  المصدر:

 .223ص

 المطلب الثالث: مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير عملية التخطيط

 1تساهم اإلدارة اإللكترونية في تطوير عملية التخطيط من خالل مايلي: 

احتكاريدة للمسددتويات العليددا إلدى ممارسددة للمسددتويات نقدل عمليددة التخطديط مددن ممارسددة  -

التنفيذيددة وهددذا يسدداهم مددن جهددة فددي تنميددة قدددراتهم ومددن جهددة أخددرى فددي توسدديع قاعدددة 

 المشاركة الجماعية؛

إلزام المؤسسات بتحقيق سرعة االستجابة لمتطلبات الزبائن كأسدبقية تنافسدية يقددم علدى  -

استمراره مع هذه المؤسسة مدن عدمده، ألنده أساسها الزبون على اتخاذ القرار عن مدى 

                                                           
1
 .94موسى عبد الناصر، محمد قريشي، مرجع سابق، ص 
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فدي ظدل موقعده اإللكتروندي سيوصدل احتياجاتده فدورا للمؤسسدة وعلدى هدذه األخيدرة أن 

 تستجيب فورا لتلبيتها؛

جعل محدور التخطديط السدوق وحاجدات الزبدائن المحتملدة ولديس المؤسسدة فقدط، وعليده  -

 هو أحد أهم مؤشرات البقاء؛ستكون ملزمة بتكييف بيئتها الداخلية مع متطلبات السوق و

 زيادة قدرة المؤسسة على تشخيص المشاكل نتيجة قدرتها على تحصيل المعلومات؛ -

 دعم قدرة المؤسسة على تحديد البدائل المختلفة وتقييم كل بديل؛ -

زيادة قددرة المؤسسدة علدى محاكداة الواقدع والنمذجدة الواقعيدة باسدتخدام نظدم المعلومدات  -

 اإللكترونية؛

 لى تفعيل ودعم القرارات؛القدرة ع -

القدرة علدى مجداراة قصدر الوقدت المتداح لمتخدذ القدرار فدي عصدر الثدورة المعلوماتيدة باسدتخدام 

 المزايا التي وفرتها له.  

 : وظيفة الموارد البشرية في ظل التوجه نحو اإلدارة اإللكترونيةلثالمبحث الثا

ة وأكثرهدا حساسددية ؤسسدالوظيفيدة فدي المتعدد إدارة المدوارد البشدرية مدن أهددم اإلدارات  

المؤسسددة عرضددة للتددأثر  كونهددا تتعامددل مددع أهددم عنصددر مددن عناصددر اإلنتدداج، وأكثددر مددوارد

بالتغييرات البيئية الداخلية والخارجية، ويتفق أغلب كتاب اإلدارة المعاصرة بأن المؤسسة تحقدق 

لموارد البشرية وخاصدة فدي ظدل بإدارة ا االهتمامعن طريق  واالستمرارأهدافها وتضمن البقاء 

 اإللكترونية. ةتوجه اإلدارات نحو اإلدار

 و خصائصها المطلب األول: تعريف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

 تعريف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:   .1

أوال عن تعريف الموارد  يكون التساؤلاإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية  فيعرقبل ت

البشرية، إذ تعرف على أنها:" مجموعة األفراد المشاركة فدي رسدم أهدداف وسياسدات ونشداطات 

حترافيدة، اوإنجاز األعمال التي تقوم بها المؤسسات، وتقسدم إلدى خمسدة مجموعدات هدي: مدوارد 

أمدا إدارة المدوارد  ،1عماليدة" اتحداداتموارد قيادية، موارد إشدرافية، بداقي المدوارد المشداركة و 

مجموعددة مددن اإلجددراءات والعمليددات واألنشددطة اإلداريددة المنظمددة البشددرية فتعددرف علددى أنها:"

                                                           
1
وحييدة أم  BATICIM دراسيية حاليية مؤسسيية–أثيير التييدريب علييى أداء المييوارد البشييرية فييي ظييل إقتصيياد المعرفيية بددن غيدددة سددارة،  

جامعددة -جاريددة وعلددوم التسدديير ، مددذكرة مكملددة لنيددل شددهادة الماجيسددتير فددي علددوم التسدديير، كليددة العلددوم االقصددادية والعلددوم الت-البييواقي

 .8، ص2104-2103الجزائر،  -العربي بن مهيدي، ام البواقي
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والهادفة التي تهتم باإلنسان كمورد يجدب اسدتثماره بمدا يحقدق أهدداف وحاجيدات األفدراد وإشدباع 

 1."جهة ثانيةرغباتهم من جهة، وللوصول إلى تحقيق التوافق بين أهداف المؤسسة واألفراد من 

نهدددا:" شدددبكات الهياكدددل أأمدددا اإلدارة اإللكترونيدددة للمدددوارد البشدددرية فهدددي تعدددرف علدددى  

والقرارات والعالقدات اإللكترونيدة المسدتخدمة فدي تقدديم ومزاولدة وظدائف المدوارد البشدرية فدي 

ن الوظائف والتقدم لهدا اإللكتروني حيث يتم اإلعالن ع والتوظيف االختيارالمؤسسات من حيث 

والوسائط المتعددة والمحاكاة، ودفع  نترنيتاال باستخدام، ويتم التدريب والتنمية نترنيتفوريا باإل

تصداالت والمفاوضدات بدين العداملين واألداء من خالل البنو  اإللكترونية واال األجور والحوافز

 2.والمديرين والنقابات عن طريق شبكات األعمال"

إللكترونيدددة للمدددوارد البشدددرية مدددا هدددي إال توظيدددف القدددول أن اإلدارة ا يمكدددنممدددا سدددبق  

التكنولوجيددا الحديثددة فددي مختلددف نشدداطات إدارة المددوارد البشددرية اسددتجابة للتغييددرات فددي بيئددة 

الطريقة التي تستخدم األعمال، وذل  بالتحول من إنجاز المعامالت بالطريقة التقليدية اليدوية إلى 

 وراق و تبسيط اإلجراءات.األدوات اإللكترونية لتقليل استخدام األ

 :اإللكترونية للموارد البشرية اإلدارةخصائص  .2

 3تتميز اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية بجملة من الخصائص أهمها ما يلي: 

مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية من حيث وضوح الرؤيا والرسالة األساسية للمؤسسدة،  تبني -0

 ؛كذل  تحديد األهداف اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية

التعامددل الفددوري و اإليجددابي مددع التحددوالت فددي سددوق العمددل وتطددورات هيكددل المددوارد  -2

بمدا يتوافدق مدع  واالختياراالسدتقطابالبشرية الالزمة للمؤسسة، وتعدديل أسداليب وخطدط 

 تل  التحوالت؛

 التعامل في سوق العمل العالمي بحثا عن الموارد البشرية األفضل؛ -3

 تحقيق تنافس وتكامل بين مكونات ووظائف إدارة البشرية؛ -4

المكتبدددة  باسدددتخداموذلددد  إلغددداء اإلدارة الورقيدددة فدددي معدددامالت إدارة المدددوارد البشدددرية  -5

 وبناء قاعدة بيانات للعاملين الحاليين و المتوقعين؛ اإللكترونية لملفات العاملين،

 سهولة تعديل مسارات العمل في أي وظيفة؛ -6

                                                           
1

، مدذكرة مكملدة لنيدل -دراسية حالية واليية الشيلف-الموارد البشرية ومدى استفادتها مين تكنولوجييا اإلعيالم واإلتصيالبلحمري سمية، 

-2103يدة وعلدوم التسديير، جامعدة أبدي بكدر بلقايدد، تلمسدان، الجزائدر، شهادة الماجيستير فدي التسديير، كليدة العلدوم اإلقتصدادية والتجار

 .9، ص2104
2
 .9بن غيدة سارة، مرجع سابق، ص 
3
التحددديات والتطددورات بالنسددبة للمؤسسددات المعاصددرة، -إدارة المييوارد البشييرية وتكنولوجيييات المعلومييات واإلتصييالالهددادي بوقلقددول،  

 .2102فيفري  22-20المهارات في تنافسية المؤسسات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، الملتقى الوطني حول مساهمة تسيير 
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 ؛ E-mailالبريد اإللكتروني للمراسالت استخدام -7

 إنشاء شبكات معلومات داخلية بين اإلدارة و الفروع. -8

 اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية دافالمطلب الثاني: أه

 1اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية فيما يلي: هدافتكمن أ 

زادت الحاجددة للعدداملين فدددي ظددل اإلدارة اإللكترونيدددة للمددوارد البشدددرية بسددبب سدددهولة  -0

 المنافسة والبحث عن وظائف بديلة؛

ربدط قواعددد البيانددات المختلفدة داخددل إدارة المددوارد البشددرية مدع بعضددها مثددل برمجيددات  -2

لكددل مددن العدداملين  اإلنترنيددتتاحتهددا علددى الموقددع علددى األجددور، وبرمجيددات األداء وإ

 والمديرين؛

كتابة التقارير الفورية عن العاملين من بوابة الشركة على األنترنيت باستخدام معايير ما  -3

 يوفر للمديرين قرارات موضوعية؛

 تخفيض تكلفة العمالة وتحقيق مكاسب من الموارد البشرية؛ -4

 رد البشرية؛تحسين التوجه اإلستراتيجي للموا -5

 رفع معدالت األداء واإلنتاجية داخل المؤسسة ؛ -6

 تنمية وتحسين عالقات العمل وإرضاء العاملين. -7

 المطلب الثالث: وظائف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

 يمكدنفي سبيل تحقيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشدرية ألهددافها تقدوم بعددة وظدائف  

 2تي:ذكرها كاآل

 لكتروني:ختيار االاال .1

له أهمية كبيرة جدا حيث أنه يمكن المؤسسة من زيادة فرص الحصدول علدى األشدخاص     

المؤهلين لتغطية المناصب الشداغرة، ويعتمدد علدى مجموعدة متنوعدة مدن اإلسدتراتيجيات تشدمل 

للحصدول علدى تقددير سدليم لقددرات  الشخصية وغيرها االختباراتالقدرة،  اختباراتالمقابالت، 

وإمكانيات المتقدم للوظيفة ضمن المدى المطلوب للوظيفدة، يسدمت هدذا النظدام للمتقددمين لتغطيدة 

كمدا يعطدي  أو إكمال تعبئة الطلب من خالل االنترنيت،الوظائف الشاغرة ووضع سيرهم الذاتية 

ظمدة بفحدص المتقددمين للوظيفدة المتقدمين نظرة شاملة عن الوظائف التدي تناسدبهم، ويسدمت للمن

 وتصفيتهم.

                                                           
1
، رسدالة ماجسدتير فدي إدارة األعمدال، واقع إدارة الموارد البشرية إلكترونيا في الجامعات الفلسيطينيةيوسف محمد يوسف أبوأمونة،  

 .77، ص2119كلية الدراسات العليا، جامعة غزة، فلسطين، 
2
 .64-60ن غيدة سارة، مرجع سابق، ص صب 
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تشددكل عددامال هامددا فددي فددرز وتصددفية  اإلنترنيددتإن اإلختيددارات التددي تددتم عددن طريددق 

المتقدمين للوظائف، فليس بالضرورة استبعاد المتقدم في حال عدم مالئمته للوظيفة، فدبعض 

الئمدة شداغرة، األنظمة المتطدورة لدديها القددرة علدى فدرز الطلبدات وتحويلهدا إلدى وظدائف م

ليها بشكل رلي في حال توفر وأخرى تحتفظ ببيانات المتقدمين في مستودع البيانات للرجوع إ

 فرص عمل جديدة.

 لكتروني:التوظيف اال .2

نترنيدت المواقدع المتعلقدة بعدروض العمدال وخاصدة منهدا اال لقد وفرت تكنولوجيا المعلومات

بالتعاون مع مكاتب التوظيف، حيث يتم تلقدي الطلبدات والقيدام بالمهدام اإلداريدة المتعلقدة بهدا 

والرد عليها بصفة رلية، كما أن بعض المؤسسات تقدوم بدإجراء مقدابالت قصديرة مدع طدالبي 

العمدل وعلدى فر علدى طدالبي الوظائف عبر األنترنيت، مما يقلل مدن التدنقالت الجسددية ويدو

، ويفر التوظيف اإللكتروندي العديدد القائمين بإدارة الموارد البشرية الكثير من الوقت والجهد

 من المزايا منها:

في ظل نظدام اإلدارة اإللكترونيدة للمدوارد البشدرية يمكدن اإلسراع في عملية التوظيف:  -

تقليددل الوقددت المطلددوب ألداء تلدد  العمليددة، أوال بالنسددبة لعمليددة اإلعددالن: إذ يمكددن تقددديم 

، باإلضدافة إلدى اإلنترنيدتتفاصيل حول الوظيفة الشاغرة بصفحة الوظائف علدى شدبكة 

قسدام التدي مدن الممكدن أن تتضدمن ذل  يمكن إرسال رسائل بريد إلكتروني للعاملين باأل

، ويساعد هذا األسلوب في تقليل الوقت المستغرق في عملية مرشحين لشغل تل  الوظيفة

لعددة أسدابيع حتدى يدتم نشدر اإلعدالن  االنتظاراإلعالن عن الوظائف الشاغرة، فبدال من 

قدائق بالمجلة الخاصة بالشركة، يتم نشر معلومات عن تل  الوظيفة داخدل الشدركة بعدد د

على طبيعة الوظيفة الي سيتم اإلعالن عنها، وتستغرق تل  العملية مدة  االتفاققليلة من 

 قد ال تزيد عن ستة أيام. 

يمكددن لمددن يبحددث عددن شددخص مناسددب ومؤهددل لشددغل إحدددى  إلغيياء دور الوسييطاء: -

الوظددائف أن يطلددب مددن النظددام وضددع قائمددة بأسددماء األفددراد ممددن يتمتعددون بالكفدداءات 

يتم بعد ذل  إخطارهم بمعلومات حول الوظيفة عن طريق البريد اإللكتروني،  المطلوبة،

وسيوفر هذا الكثير من الوقت الذي كان سيستغرقه من ال تتوافر لديهم الكفاءات والخبرة 

المطلوبدة فدي مدلء نمدوذج طلدب التوظيدف، ومدن ثدم يدتم إلغداء دور الوسدطاء فدي تقدديم 

لوظدائف هدي التدي تبحدث عدن األفدراد المالئمدين المورد البشري المناسب لهم وتصدبت ا

 وليس العكس.
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سددابقا يسدداعد فددي الددرد علددى  ترونيددة للمددوارد البشددرية كمددا ذكددردارة اإللكاإل ظددامانتكمددا 

الطلبات المتقدمة في وقت أسرع من اسدتخدام الوسدائل التقليديدة للتوظيدف، والشدكل المدوالي 

 يوضت ذل :

 5 الشكل

مقارنة للمعدل الزمني للتوظيف الداخلي في اإلدارتين التقليدية واإللكترونية

 

 .85بلحمري سمية، مرجع سابق، ص المصدر:

 اإللكتروني: واالنصرافتسجيل الحضور  .3
تتسابق شركات تقنية المعلومات في إنتاج برامج المعلوماتية التي تحقدق هدذا الغدرض،     

 لكن كلها تتفق في اآلتي:

أن يتضدمن  واالنصدرافيتعدين فدي أي نظدام إلكتروندي للحضدور قاعدة بيانات للنظام:  -

قاعدة بيانات تحفظ فيها الحركة اليومية للموظفين، وجداول العمدل واإلجدازات الخاصدة 

واإلدارة التدي يعمدل بهدا والجنسدية وطبيعدة  كاالسدمبهم، وكذل  حفدظ بياندات المدوظفين 

 وظيفته.

كددذل  فددإن بددرامج المعلوماتيددة مييع القارئييات وسييحب للبيانييات أوتوماتيكيييا:  االتصييال -

سحب وقراءة البيانات الخاصة بحركة الموظفين الخاصة بالحضور واإلنصراف يمكنها 

إذ يتعددين أن يلددتقط البرنددامج عددن طريددق جهدداز القددارئ أسددباب خددروج المددوظفين أثندداء 
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ظفين عدن طريدق الصدور الشخصدية أو الدوام الرسمي، ذل  بالتعرف على المدو مواعيد

 بصمة األصبع التي تخزن سابقا في قاعدة البيانات.

 ومن خالل هذه الخاصية يمكن القيام بالمهام التالية: :واالنصرافنظم إدارة الحضور  -

o تعديل البيانات الرئيسية للموظفين واإلجازات والعطل الرسمية؛إدخال و 

o ومواعيد الدوام حسب )جهة العمل، الموظف، العمل(؛ جداول 

o  الددتحكم فددي تحركددات المددوظفين اليوميددة )حضددور، انصددراف، غيدداب، تددأخر بعددذر

وتأخر بدون عذر، انصراف مبكر من العمل، انصراف بدون إذن( وذل  بدقة متناهية، فعند 

القدارئ يطلدب مدن  الخروج أثناء الدوام الرسمي فإن البرنامج المعلوماتي عن طريدق بطاقدة

 الموظف تحديد سبب المغادرة.

ويتعرف النظام المعلومداتي علدى الموظدف بوسدائل عديددة منهدا التعدرف علدى بطاقدات 

، وقدد يدرفض النظدام بطاقدة الشدخص إذا ند تمريرها بواسدطتهم صدباحا ومسداءاالموظفين ع

تظهدر  القدارئكانت غير صحيحة وذل  في حال عدم صددورها عنده، كمدا أن شاشدة جهداز 

 حركة الموظف ونوعها وهل هو خروج للعمل أو لسبب مرضي وهكذا.

 االلكترونية: التعويضات .4
وتسددتعمل لتنفيددذ وتطددوير أنظمددة دفددع األجددور فددي المؤسسددات، تقيدديم فعاليددة أنظمددة        

التعويضات وتقديم المنفعة للعاملين، وتكون تل  األنظمدة متمتعدة بالكفداءة عندد قددرتها علدى 

األجدور قيق أهداف المؤسسة، ويمكن لدنظم إدارة المدوارد البشدرية اإللكترونيدة دعدم نظدم تح

 بطرق عديدة منها:

o نصددراف، وخاصددة فددي تحقيددق التكامددل بددين نظددم األجددور ونظددم تسددجيل الحضددور واال

 الوظائف التي تعتمد على عدد ساعات العمل؛

o اءات الخاصة بالرواتب، مثل توفير النفقات اإلدارية وذل  من خالل تسهيل إدارة اإلجر

 إرسال إيصاالت الدفع من خالل البريد اإللكتروني؛

o  فدي ظدل لتغيير أوضاع الموظفين كمدنت الحدوافز والمكافدوت وخاصدة  االستجابةسرعة

التوجهات الحديثة، كدربط األجدر بداألداء فدي كافدة المؤسسدات، وربدط الحدوافز بتحقيدق 

ين من المعرفة أو المهارة، يدتم التأكدد منده األهداف المسطرة كالوصول إلى مستوى مع

مدن خدالل اختبدارات تقييميددة مباشدرة علدى األنترنيدت ترفددع نتائجهدا إلدى المددير وعلددى 

ضوئها يتم مكافئة الموظف وتعديل بياناته في قاعدة البيانات بشكل رلي، وفي حال فشل 

فقد يكون النظدام قدادرا علدى توجيده الموظدف إلدى نقداط الضدعف  االختبارالموظف في 

 ، وتحديد مجاالت التدريب الالزمة لديه لتطوير معارفه؛لديه
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o نماذج النفقات الروتينية كالسفر والتنقل وغيرهدا، حيدث يصدبت بإمكدان الموظدف  مكننة

قيمة تل   أو من خالل بوابة المؤسسة، فيقوم بحساب اإلنترنيتتعبئة النموذج من خالل 

 النفقات ثم يحولها إلى نظام األجور إلكترونيا.

 لكتروني:التعليم اال .5
وباسدتخدام وسدائل التعلديم  واالنترنيدتأي التعليم عن بعد أو التعليم بواسطة الحاسوب      

القائمة على الويب والبريد اإللكتروني، والتخاطب القائم على الحاسوب والرسدوم المتحركدة 

التعليميدددة والمحاكددداة واأللعددداب وبرمجيدددات إدارة العلدددم وغيرهدددا، حيدددث يتميدددز بجملدددة مدددن 

 فيما يلي: يتم ايجازهاالخصائص 

o العالية من خدالل الدتعلم حسدب الطلدب، إذ يكدون فدي أي مكدان، أي زمدان، أي  المرونة

 وسيلة، أي مجال وأي مستوى تعليمي؛

o التعلم الموجه ذاتيا أكاديميا أو مهنيا؛ 

o التعلم عبر األنترنيت يقوم على استخدام كل تسهيالت الوسائط المتعددة؛ 

o لبرنامج التعليمي؛إمكانية تعلم العاملين بدون تر  العمل والذهاب إلى ا 

o   مما يمكن أن يتعلموه بالطرق التقليديدة  ليةعالعاملين يمكن أن يتعلموا بطرق أكثر فا نأ

 في قاعات الدروس بأقل تكلفة وأكثر فاعلية؛

o  أن التعلم اإللكتروني يتم بمرونة عالية من حيث الزمان والمكان وحسب التوجيه الذاتي

 حاجاتهم الفعلية في العمل؛للعاملين مما يساعد على توجيهه حسب 

o  في الماضي كدان الدتعلم أو التددريب يدتم مدن أجدل دورة حيداة مهدارة أو معرفدة لعقدد أو

عقود من الزمن، أما اآلن في سدرعة التغيدرات والحاجدة للتددريب وإعدادة التددريب يدتم 

مدددن أجدددل مهدددن ومهدددارات متغيدددرة بسدددرعة وذات دورات قصددديرة، لدددذل  فدددإن الدددتعلم 

 لتعلم السريع األكثر قدرة على مجاراة سرعة التغير.المطلوب هو ا

 التدريب االلكتروني: .6
للتددريب باسدتخدام رليدات االتصدال الحديثدة مدن أجهدزة الحاسدوب  وهو طريقدة حديثدة

ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورليات بحث أي اسدتخدام التقنيدة بجميدع  واإلنترنيت

 صر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.أنواعها في إيصال المعلومة للمتدرب بأق

 1ويهدف التدريب االلكتروني إلى:

 توفير أساليب ووسائط تدريبية حديثة مغايرة لتل  المستخدمة في المؤسسات التقليدية؛ -

                                                           
1
 .20وص 07(، ص2100، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، التدريب االلكترونيحنان سليمان الزنبقي،  
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 معالجة النقص وتصحيت األخطاء التي تحدثها المؤسسات التقليدية؛ -

التدريب أكثر مرونة وتحريدره مدن القيدود المعقددة، حيدث تدتم الدراسدة دون وجدود  جعل -

 عوائق زمنية ومكانية كاالضطرار للسفر لمراكز ومعاهد التدريب؛

 التقييم الفوري والسريع ألداء الموارد البشرية والتعرف على النتائج وتصحيت األخطاء.  -

للمدوارد البشدرية هدم العداملين خدارج إدارة الفئة المستهدفة في اإلدارة اإللكترونية إذا 

الموارد البشرية سواء كانوا مددراء أو مدوظفين، بحيدث تقددم خددمات المدوارد البشدرية عبدر 

 من قبل كافة العاملين في المؤسسة.  لالستخدام اإلنترنيت

 ومعوقاتها في المؤسسة اإلدارة اإللكترونية المتطلبات الجوهرية لتطبيقالمطلب الرابع: 

 :في المؤسسة اإلدارة اإللكترونية المتطلبات الجوهرية لتطبيق .1
 1يلي: منها ما ول إلى اإلدارة اإللكترونية،هنا  العديد من المتطلبات الضرورية للتح

 اإلدارة العليا بدعم وتأييد مشروع اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسة؛ التزام -0

 لكترونية؛التخطيط اإلستراتيجي لعملية التحول نحو اإلدارة اإل -2

 الجهات بالمؤسسة؛الشاملة بين جميع  لالتصاالتوضع الخطط المتكاملة  -3

وجود وحدة إدارية على مستوى تنظيمي عالي مسؤولة عدن تقويدة وتعزيدز اسدتخدامات  -4

 والشبكات داخل المؤسسة؛ اإلنترنيت

 التركيز على دراسة حاجات العمالء وإشباعها بالدقة والسرعة؛ -5

بالموارد البشرية المسؤولة عن تقديم خدمات اإلدارة اإللكترونية وتنمية قدراتها  االهتمام -6

 ومهاراتها؛

 الدراسة المتكاملة لإلجراءات ومعدالت األداء؛ -7

 تدعيم العالقات اإلنسانية المدعمة لنجاح اإلدارة اإللكترونية؛ -8

فددي تقددديم نيددة متكاملددة لتمويددل عمليددات التحددول نحددو اإلدارة اإللكترو إسددتراتيجيةوضددع  -9

 خدمات المؤسسة.

 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية: .2
اتفق عدد من العلماء على أن هندا  جملدة مدن المعوقدات تواجده تبندي أسدلوب اإلدارة 

 2اإللكترونية منها ما يلي:

                                                           
1
)مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع،  المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية،عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، 

 .251(، ص2117
2
 .08-07، ص صمرجع سابقكلثم محمد الكبيسي،  



اإلطار النظري إلدارة الموارد البشرية في ظل التخطيط اإللكتروني: الفصل األول  
 

 23 

 دةجي اتصالالكلفة المادية إلنشاء شبكة المعلومات الدولية، فهي تحتاج إلى شبكة  ارتفاع -0

 ب، وهذا يرتبط بالقدرة على تمويل المبالغ الالزمة لذل  ؛وأجهزة حاسو

وجددود الحاجددة إلددى تدددريب المددوظفين علددى اسددتخدام شددبكة المعلومددات الدوليددة بكفدداءة  -2

 وفعالية في ضوء األهداف المطلوبة ؛

والتددي تتنقدددل بدددين أجهدددزة الحاسددوب مدددن خدددالل شدددبكة  الفيروسددداتوجددود العديدددد مدددن  -3

 المعلومات الدولية ؛

السددلبية مددن قبددل المدددراء والمددوظفين نحددو اسددتخدام التقنيددات  االتجاهدداتوجددود بعددض  -4

 الحديثة ؛

عدم استقرار وثبات المواقع التي تربط بينها في الشبكة، فما نجدده اليدوم قدد ال نجدده فدي  -5

 الحق؛وقت 

عدم دقة وصحة جميع المعلومات الموجودة في الشبكة، فقدد توجدد مواقدع غيدر معروفدة  -6

 هة. أو مشبو

 ويمكن توضيت معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الشكل الموالي:

 6 الشكل

 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 

دور الثقافيية التنظيميييية فييي تفعييييل تطبييييق اإلدارة إيهددداب فدداروق مصدددباح العددداجز،  المصييدر:

لنيل شدهادة الماجسدتير فدي إدارة األعمدال، جامعدة ، مذكرة مكملة دراسة حالة غزة -اإللكترونية

 .58، ص2100غزة، 
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 لموارد البشرية في ظل اإلدارة اإللكترونيةالوظيفي ل دا األ: رابعالمبحث ال

بكفداءة وفعاليدة  مدي بموضدوع األداء الدوظيفي نظدرا الرتباطدهاهتم الفكر اإلداري التنظي 

المؤسسات في تحقيق أهددافها والوصدول إلدى مدا تصدبو إليده مدن رؤى وأهدداف وقديم جوهريدة، 

الفكريددة بددإدارة المددوارد البشددرية وتحسددين مسددتوى األداء الددوظيفي  االهتمامدداتومددن هنددا زادت 

 للعاملين ألن نجاح أي مؤسسة مرتبط بمستوى أداء أفرادها وكفاءتهم. 

 وعناصره الوظيفي فهوم األدا المطلب األول: م

 مفهوم األدا  الوظيفي: .1

العنصر األساسي فيه، وهذا يرجع  عبارة عن نظام متكامل يمثل األداء الفردي إن األداء 

إلى أن العنصر البشري هو العنصر الفعال في األداء لما يتمتع بده مدن خبدرات وقددرات إلنجداز 

 األعمال.

 إلى مفهوم األداء: أوالتطرق وسيتم ال 

قدام ببذلده فدرد  هنا  العديد من التعاريف لألداء، فهنا  من عرفه بأنه:" نتاج جهد معدين 

 1.أو مجموعة إلنجاز عمل معين"

يعرف األداء أيضا بأنه:" مجموعة النتائج المحددة للسلو ، وأن ذل  السلو  يتحددد  كما 

 2.بتفاعل جهد وقدرات الموظف في المؤسسة، وقدرته على تحقيق أهداف الوظيفة التي يشغلها"

ويشير األداء إلى: "درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية  

 3يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة". التي يحقق أو

من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن األداء هو سلو  يعبر فيه الفرد عن اسهاماته  

فدي تحقيددق أهددداف المؤسسددة، علددى أن يدددعم هدذا السددلو  ويعددزز مددن قبددل إدارة المؤسسددة وبمددا 

 .يضمن النوعية والجودة من خالل التدريب

 :الوظيفي مفهوم األدا  :ثانيا

لقددد تعددددت مفدداهيم األداء الددوظيفي وفقددا ألراء الكتدداب والبدداحثين فددي إعطددائهم مفهومددا 

واحدددا، ولعددل مددراد ذلدد  يرجددع إلددى منطلقدداتهم الفكريددة وتصددوراتهم فمددنهم مددن يعددرف األداء 

الوظيفي بأنه:" مدى مطابقة العمليات اإلنتاجية التي يتم انجازها في فتدرة زمنيدة محدددة للخطدط 

لموضددوعة مسددبقا، والتعددرف علددى أوجدده القصددور ونقدداط الضددعف واالنحددراف عددن الخطددط ا

                                                           
1

، مذكرة مكملة لنيدل شدهادة دراسة حالة جامعة جدة -دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفيريم بن منصور الشريف، 

 .43، ص2103الماجستير في اإلدارة العامة، كلية الدراسات العليا، جامعة المل  عبد العزيز، جدة، 
2
، مدذكرة مكملدة لنيدل شدهادة أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام فيي األردنغازي حسن الحاليبة،  

 .23، ص2103الماجستير في إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
3
 .205(، ص2111ة: الدار الجامعية للنشر والتوزيع، ، )االسكندريإدارة الموارد البشريةراوية محمد حسن،  
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الموضوعة، ووضع الحلول العلمية والعملية التدي تكفدل تجداوز القصدور وتجندب االنحدراف فدي 

 1.اإلنتاج مسبقا"

يعرف األداء الوظيفي بأنه:" األنشطة النظرية والميدانية التي يزاولها األشخاص في  كما

 2.التنظيم اإلداري لتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية حسب القواعد المحددة لذل "

ويعبددر مفهددوم األداء الددوظيفي عددن:" األثددر الصددافي لجهددود الفددرد التددي تبدددأ بالقدددرات 

م، والدذي بالتدالي يشدير إلدى درجدة تحقيدق وإتمدام المهدام المكوندة لوظيفدة وإدرا  الدور أو المها

 3.الفرد"

األداء الددوظيفي بأندده:" تنفيددذ الموظددف ألعمالدده ومسددؤولياته التددي تكلفدده بهددا  كمددا يعددرف

 4.المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها، ويعني النتائج التي يحققها الموظف في المؤسسة"

لتعاريف السابقة يمكن القدول أن األداء الدوظيفي هدو األثدر الصدافي من خالل مجموعة ا

لجهود الفرد سواء كان هذا الجهد عضليا أو فكريا من أجل إتمام مهام الوظيفة الموكلة له، بحيث 

 يحدث تغييرا يحقق من خالله األهداف المسطرة من قبل المؤسسة.

 عناصر األدا  الوظيفي: .2
 5أهمها:يتكون األداء من عدة عناصر 

، المهدارات الفنيدة والمهنيدة، والخلفيدة وتشمل المعارف العامدةالمعرفة بمتطلبات الوظيفة: -2-1

 العامة عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها؛

وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة العمل: نوعية -2-2

 وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء؛ومهارات وبراعة وقدرة على التنظيم 

أي مقدار العمل الذي يسدتطيع الموظدف إنجدازه فدي الظدروف العاديدة كمية العمل المنجز: -2-3

 للعمل، ومقدار سرعة هذا اإلنجاز؛

                                                           
1
دراسية ميدانييية  -أثيير اسيتخدام تكنولوجيييا المعلوميات علييى األداء اليوظيفي للعيياملين فيي األجهييزة الحكوميية المحليييةالعربدي عطيدة،  

 .323، ص2102، 01العدد  مجلة الباحثجامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الجزائر، ،بجامعة ورقلة
2

، مدذكرة مكملدة لنيدل دراسية حالية مطيار المليك عبيد العزييز بجيدة -اإلداري وعالقتيه بياألداء اليوظيفي اإلبيداعحاتم علي حسدن رضدا، 

 .01، ص2113شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة المل  عبد العزيز، جدة، 
3
، مدذكرة دراسية تطبيقيية عليى شيركة اإلتصياالت بفلسيطين -ى مسيتوى األداء اليوظيفيأثر الثقافة التنظيميية عليأسعد محمد عكاشة،  

 .  33، ص2118لنيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة غزة، 
4
ة لنيددل شددهادة ، مددذكرة مكملدددور اإلدارة اإللكترونييية فييي تفعيييل أداء العيياملين فييي المديرييية العاميية للسييجونحمددد عبددد ش األشددهب،  

 .53، ص2101الماجستير في العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية، الرياض، 
5
 .34أسعد محمد عكاشة، مرجع سابق، ص 
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وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمدل مسدؤولية المثابرة والوثوق: -2-4

أوقاتها المحددة، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجيه من قبل  العمل وإنجاز األعمال في

 المشرفين.

 المطلب الثاني: محددات مستوى األدا  الوظيفي ومعاييره

 محددات مستوى األدا  الوظيفي: .1

سددابقا هددو األثددر الصددافي لجهددود الفددرد التددي تبدددأ بالقدددرات  وظيفي كمددا ذكددراألداء الدد

وإدرا  الدور أو المهام، ويعني هذا أن األداء في موقف معين يمكن أن ينظر إليده علدى أنده 

نتاج للعالقة المتداخلة بين كل من: الجهد، القدرات، إدرا  الدور)المهام( لدذا يمكدن التطدرق 

 1إلى هذه المحددات كما يلي:

ويشددير الجهددد الندداتج مددن حصددول الفددرد علددى التدددعيم)الحوافز( إلددى الطاقددات  الجهييد:أوال: 

 الجسمانية والعقلية التي يبذلها الفرد ألداء مهمته؛

هي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة، وال تتغير أو تتقلب هذه  ثانيا: القدرات:

 القدرات عبر فترة زمنية قصيرة؛

الفدرد أنده مدن الضدروري توجيده  تجاه الدذي يعتقدديشير إلى االلمهمة(: ثالثا: إدراك الدور)ا

جهوده فدي العمدل مدن خاللده، وتقدوم األنشدطة والسدلو  التدي يعتقدد الفدرد بأهميتهدا فدي أداء 

ولتحقيق مستوى مرضي مدن األداء البدد مدن وجدود حدد أدندى ، مهامه بتعريف إدرا  الدور

اء، بمعندى أن األفدراد عنددما يبدذلون جهدود فائقدة من اإلتقان في كل مكون مدن مكوندات األد

ويكون لدديهم قددرات متفوقدة ولكدنهم ال يفهمدون أدوارهدم، فدإن أدائهدم لدن يكدون مقبدوال مدن 

لدن يكدون وجهة نظر اآلخرين بدالرغم مدن بدذل الجهدود الكبيدرة فدي العمدل، فدإن هدذا العمدل 

يعمدل بجهدد كبيدر ويفهدم عملده موجها في الطريق الصحيت، وبنفس الطريقة فإن الفرد الذي 

 ولكن تنقصه القدرات، فعادة ما يقيم مستوى أدائه بأداء منخفض.

معايير األدا  الوظيفي للموارد البشرية: .2
2 

األداء األساس الذي ينسب إليه الفرد وبالتدالي يقدارن بده للحكدم عليده، أو  يقصد بمعايير

هي المستويات التي يعتبر فيها األداء جيددا، وأن تحديدد هدذه المعدايير أمدر ضدروري لنجداح 

عملية تقييم األداء، حيث تساعد في تعريف العاملين بما هو مطلوب منهم بخصوص تحقيدق 

لتطدوير  االعتبدارين إلى األمور التي ينبغي أن تؤخدذ بعدين أهداف المؤسسة، وتوجيه المدير

 األداء؛

                                                           
1
 .041بن غيدة سارة، مرجع سابق، ص 
2
 .040بن غيدة سارة، مرجع سابق، ص 
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وال بد أن تصاك هذه المعايير بمشاركة العداملين ممدا يسداعد علدى رفدع مسدتوى أدائهدم 

فمددنهم مددن خصددص وإخالصددهم للمؤسسددة، وقددد اختلددف البدداحثون فددي تحديددد هددذه المعددايير 

دم مجموعدة معدايير يمكدن تطبيقهدا مجموعة من المعايير لكل مستوى تنظيمدي ومدنهم مدن قد

على جميع الوظائف أو األعمال اإلدارية، ومن أمثلة تلد  المعدايير العمدل، القيدادة، اإلبدداع، 

األداء، حجددم العمددل، القدددرة علددى اتخدداذ القددرارات، القدددرة علددى حددل المشدداكل، تفددويض 

 السلطات.

 :وبصورة عامة فإن هذه المعايير تؤكد على جانبين أساسيين هما

يعبددر عددن المقومددات األساسددية التددي تسددتلزمها طبيعددة العمددل مثددل: كميددة  أوال: موضييوعي:

 اإلنتاج، النوعية، والسرعة وتحقيق األهداف؛

يكشدف عدن صدفات الفدرد الشخصدية كالقابليدة والسدرعة فدي الددتعلم  ثانييا: ذاتيي أو سيلوكي:

 ؤساء والمديرين.من التدريب وإمكانية االعتماد عليه وعالقته مع الر واالستفادة

إن معدددالت األداء يجددب أن تتددر  لدددى العدداملين الحددافز والرغبددة فددي تحسددين االنتاجيددة 

وبالتدالي يجددب أن تكددون تلد  المعدددالت مرنددة وبمدا يتناسددب مددع ظدروف العمددل والبيئددة، وهنددا  

 استخدامات أخرى لمعدالت األداء كاتخاذها أساسدا فدي التوزيدع السدليم للعمدل علدى أفدراد القدوى

العاملدة داخدل المؤسسدة، والرقابدة علدى أعمدالهم والتعدرف علدى ندواحي الضدعف لتدوفير بددرامج 

التدريب المناسبة، وعلى نواحي القوة لتعزيزها، وتسدتخدم كدذل  فدي تقددير الوقدت الدالزم لتنفيدذ 

الخطط والرقابة الفاعلة على التنفيذ وغيدر ذلد  مدن االسدتخدامات، ويشدترط فدي المعيدار ومهمدا 

 نوعيته أن يكون دقيقا في التعبير عن األداء المراد قياسه. كانت

 العوامل البيئية المؤثرة على األدا  الوظيفيالمطلب الثالث: 

والتي يمكن أن تؤثر على مستوى أدائه، هنا  بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد  

ألنهدا  االعتبداروبالرغم من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار، إال أنهدا يجدب أن تؤخدذ فدي 

 حقيقة وموجودة بالفعل، والشكل الموالي يوضت العوامل البيئية التي تؤثر على األداء الوظيفي.
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  7 الشكل

 البيئية المؤثرة على األداء الوظيفيالعوامل 

                       

 .36أسعد محمد عكاشة، مرجع سابق، ص المصدر:

أن هنا  مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشدر فدي  يتبين أعاله من خالل الشكل 

فددالظروف الماديددة تتعلددق بالرواتددب  ،داء الددوظيفي للموظددفداء وبالتددالي تددؤثر فددي األمحدددد األ

مددا بالنسددبة لبيئددة العمددل فالمقصددود بهددا أجددور واالمتيددازات الماليددة والمعنويددة )الترقيددة(، واأل

ما التعلديم ألخ، اتربة ودرجة الحرارة...ة التي يعمل بها الموظف كالضوضاء واأليالظروف البيئ

شدراف فيقصدد بده الجهدات إلالنسدبة لمدا بأو درجة تعلم الموظدف، أفيقصد به التحصيل الدراسي 

يجداد إعلدى ذلد  الموظدف ومددى قددرتهم علدى تطدوير الموظدف مدن خدالل  واإلشدرافيةالرقابية 

مدا بالنسدبة لسياسدة الددائرة فتتعلدق أخطداء الموظدف، حلول مناسبة لنقاط ضعفه وعددم التصديد أل

 فإنهداسبة للتدريب والتطوير الخ، وكذل  الحال بالن...بالهيكل التنظيمي والسياسة العامة والخطط

مدا أداء الموظف كونها ستعزز المعارف والمهارات والمدار  التي يتملكها الموظدف، أتؤثر في 

 1فتتمثل في القوانين والتعليمات. بالنسبة للتشريعات المنظمة للعمل

 الوظيفي للموارد البشرية األدا  قييمالمبحث الخامس: مراقبة وت

األداء مددن المفداهيم التددي أصدبحت المؤسسددات تعتمدد عليهددا لمعرفدة حالتهددا، كمددا أن  يعدد 

نجاح هذه المؤسسات مرتبط بتقييم جيد ألداء عامليهدا، لدذا فدإن تحسدين هدذا األخيدر أصدبت أمدرا 

 ضروريا خاصة في ظل تسارع التغيرات البيئية واشتداد المنافسة. 

                                                           
1

، 2105-02-10دارة المدددوارد البشدددرية، مصدددر، ، المنتددددى العربدددي إلالعواميييل البيئيييية الميييؤثرة عليييى األداء اليييوظيفيسدددارة نبيدددل، 

/hr108450.htmlwww.hrdiscussion.com ،15-13-2106(،20:11.) 

األداء 

 الوظيفي

http://www.hrdiscussion.com/hr108450.html
http://www.hrdiscussion.com/hr108450.html
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 وأهدافه المطلب األول: مفهوم تقييم األدا 

 مفهوم تقييم األدا : .1

بتقيددديم األداء: " قيدداس مددددى قيدددام العدداملين بالوظدددائف المسددندة إلددديهم وتحقددديقهم  يقصددد 

لألهدداف المطلوبدة مدنهم، ومددى تقددمهم فدي العمدل وقددرتهم علدى االسدتفادة مدن فدرص الترقيدة 

 1وزيادة األجور".

يعرف تقيديم األداء بأنده: " دراسدة وتحليدل أداء العداملين لعملهدم ومالحظدة سدلوكهم  كما 

وتصرفاتهم أثناء العمل، وذل  للحكدم علدى مددى نجداحهم ومسدتوى كفداءتهم فدي القيدام بأعمدالهم 

الحاليددة، والحكددم علددى إمكانيددات النمددو والتقدددم للفددرد فددي المسددتقبل وتحملدده لمسددؤوليات أكبددر أو 

 2فة أخرى".ترقيته لوظي

وفددي تعريددف رخددر لتقيدديم األداء بأندده: "قيدداس األداء الفعلددي ومقارنددة النتددائج المطلددوب  

تحقيقها أو الممكن الوصول إليها حتى تكون صورة حية لما حدث ويحددث فعدال، ومددى النجداح 

فددي تحقيددق األهددداف وتنفيددذ الخطددط الموضددوعة بمددا يكفددل اتخدداذ اإلجددراءات المالئمددة لتحسددين 

 3ء".األدا

 أهداف تقييم األدا : .2

 وفيما يلي شكل يبرز أهم أهداف تقييم أداء العاملين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .87(، ص2116، )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، كيف تقيم أداء الشركات والعاملين؟زهير ثابت،  
2
، )اإلسدكندرية: الددار الجامعيدة الجوانيب العلميية والتطبيقيية فيي إدارة الميوارد البشيرية فيي المنظميةصالح الدين محمد عبد البداقي،  

 .257(، ص 2110للنشر والتوزيع، 
3
 .  284(، ص2110، )اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر والتوزيع، إدارة الموارد البشريةأحمد ماهر،  
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 8 الشكل

 أهداف تقييم أداء العاملين

 

، الرضييا الييوظيفي لييدى العيياملين وىثيياره علييى األداء الييوظيفيسددالم عددواد الشددمري،  المصييدر:

، 2002السعودية،  كلية االقتصاد، جامعة في علوم التسيير، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير

 .92ص

 مراحل تقييم أدا  الموارد البشريةالثاني:  المطلب

  مجموعة من الخطوات التي يجب مراعاتها عند تقييم أداء المدوارد البشدرية تتمثدل هنا 

 1فيما يلي:

تعد هذه العملية أولى خطدوات عمليدة التقيديم، حيدث يقدوم كدل مدن  وضع توقعات األداء: -1

العاملين والمؤسسة بوضع توقعات األداء واالتفاق على وصف المهام المطلوبة والنتائج 

 المرغوب تحقيقها.

تهدف هذه المرحلة إلى التعرف على كيفية عمل الفدرد  مرحلة مراقبة التقدم في األداء: -2

ة مسبقا، ويتم اتخاذ االجراءات التصدحيحية مدن خدالل ذلد  كمدا مقارنة بالمعايير المحدد

يتم توفير المعلومات الالزمة عن كيفية إنجداز األعمدال بشدكل أمثدل ومسدتمر، أي لدزوم 

المراقبة لما لها من أثر فعال في تصحيت االنحرافات أثناء حدوثها أو العمل على تفدادي 

 وقوعها الحقا.

                                                           
1
-214(، ص ص2113، )عمددان: دار وائددل للنشددر والتوزيددع، إدارة المييوارد البشييرية: مييدخل إسييتراتيجيالددرحيم الهيتددي،  خالددد عبددد 

215  . 
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مددن اتخدداذ التعددرف علددى مسددتوى األداء بغيددة الددتمكن مددن خددالل  مرحليية تقييييم األداء: -3

 مختلف القرارات المتعلقة باألفراد.

وتتمثل في عمليدة تعريدف العامدل بمسدتوى أدائده والنتدائج التدي حققهدا  التغذية العكسية: -4

ودرجة تقدمه في أدائه لعمله، وتعتبدر التغذيدة العكسدية ضدرورية ألنهدا تفيدد العامدل فدي 

 كيفية أدائه لعمله المستقبلي.

 ء.والمتعلقة بالترقية، النقل، التعيين، تطوير األداء أو اإلستغنا اتخاذ القرارات اإلدارية: -5

وتمثدل المرحلدة األخيدرة مدن مراحدل تقيديم األداء، حيدث يدتم  وضع خطط تطوير األداء: -6

الخطط التطويرية من خالل التعدرف علدى المهدارات، القددرات، المعدارف والقديم وضع 

التددي يحملهددا الفددرد العامددل واالسددتفادة منهددا فددي إنجدداز األعمددال أو محاولددة تعزيزهددا 

 أداء متميز.وتطويرها مما ينعكس على تحقيق 

 والشكل الموالي يلخص هذه الخطوات:

 9 الشكل

 مراحل )خطوات( تقييم أداء العاملين

  

 .202خالد عبد الرحيم الهيتي، مرجع سابق، ص المصدر:
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 المطلب الثالث: قياس األدا  )الكفا ة، الفاعلية، الجودة، التوقيت، اإلنتاجية( 

منذ أكثر من قرن كتب "لورد كيلفن"أنده: "عنددما يكدون بإمكاند  قيداس مدا تتحددث عنده  

وتعبر عنه في صورة أعداد وأرقام، فإن ذل  يعني أن  تعرف شيئا عنه ولكن  عندما تعجز عن 

قياسدده أو التعبيددر عندده فددي صددورة عدديددة، يكددون معنددى ذلدد  أن معرفتدد  بدده ضددئيلة أو غيددر 

 مرضية".

ز" بأنه: "ما يتم إخضاعه للقياس بالطريقة السليمة، يزداد احتمال أدائده كما يضيف "جين 

". أي أن قياس األداء هو الوسيلة الصحيحة التي بواسطتها تحدد مدن خدالل جميدع بطريقة سليمة

 1العوامل المؤثرة في التقدم نحو الهدف بحيث يكون قياسا شامال لجميع أبعاد األداء.

 اييس األكثر استعماال لقياس األداء:والجدول التالي يوضت المق 

 3 الجدول

 تصنيف مقاييس األداء

 

 .42مومن شرف الدين، مرجع سابق، صالمصدر:

                                                           
1

، باتنية، دراسة حالة مؤسسية نقياوس للمصيبرات -دور اإلدارة بالعمليات في تحسين األداء للمؤسسة اإلقتصاديةمومن شرف الدين، 

فددي علددوم التسدديير، كليددة العلددوم اإلقتصددادية والتجاريددة وعلددوم التسدديير، جامعددة فرحددات عبدداس، مددذكرة مكملددة لنيددل شددهادة الماجسددتير 

 .  53، ص2102-2100سطيف، الجزائر، 



اإلطار النظري إلدارة الموارد البشرية في ظل التخطيط اإللكتروني: الفصل األول  
 

 33 

فيتبين أنه ال ش  أن عملية قياس األداء الناجحة، هي العملية التي تعطي نتائج موثوقة  

 دراسة الكيفية الصحيحة للقيام بالقياسات المختلفة.إلنتاجية العمل، كذل  فعلى جميع اإلداريين 

 المطلب الرابع: إجرا ات تحسين األدا 

يمكدن القدول أن تحسددين األداء هدو اسددتخدام جميدع المدوارد المتاحددة لتحسدين المخرجددات  

وإنتاجية العمليات وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا الصحيحة التدي توظدف رأس المدال بالطريقدة 

 1من المبادئ األساسية لتحسين األداء:المثلى. و

 الوعي بتحقيق احتياجات وتوقعات الزبون )داخلي/خارجي(؛ -

 إزالة الحواجز والعوائق، وتشجيع مشاركة جميع العاملين؛ -

 التركيز على النظم والعمليات؛ -

 القياس المستمر ومتابعة األداء. -

واحددد مددن أهددم األهددداف لعمليددة تقيدديم األداء هددو تحسددين األداء مددن خددالل الخطددوات  إن 

 2التالية:

فددي أداء  االنحددرافال بددد مددن تحديددد أسددباب  تحديييد األسييباب الرئيسييية لمشيياكل األداء: -1

األداء المعيدداري، إذ أن تحديددد األسددباب ذو أهميددة لكددل مددن اإلدارة والعدداملين، العدداملين عددن 

عائددد وهددل أن انخفدداض األداء  تسددتفيد مددن ذلدد  فددي الكشددف عددن كيفيددة تقيدديم األداءفدداإلدارة 

هددي السددبب الرئيسددي، كمددا وأن الصددراعات بددين  للعدداملين، أو أن ندددرة المددوارد المتاحددة لهددم

اإلدارة والعاملين يمكن تقليلها من خالل تحديد األسباب المؤدية إلى انخفاض األداء ومن هدذه 

لقابليددات والعوامددل الموقفيددة فددي بيئددة المؤسسددة والعمددل، فالفاعليددة تعكددس األسددباب الدددوافع وا

المهددارات والقدددرات التددي يتمتددع بهددا العدداملون، أمددا الدددوافع فتتددأثر بالعديددد مددن المتغيددرات 

الخارجية مثل األجور والحوافز، إضافة إلى العوامل الموقفية التي تتضمن الكثير من العوامل 

سدلبا أو إيجابدا كنوعيدة المدواد المسدتخدمة، ونوعيدة اإلشدراف،  األداء التنظيمية المدؤثرة علدى

ونوعيددة التدددريب وظددروف العمددل...، وغيدداب واحددد مددن هددذه العوامددل قددد يددؤدي إلددى ضددعف 

 األداء لذل  ال بد من دراسة هذه العوامل بدقة عند تحديد أسباب االنخفاض في األداء.

تمثدل خطددة العمدل الالزمدة للتقليددل مدن مشددكالت  تطيوير خطية عمييل للوصيول إليى حلييول: -2

األداء ووضددددع الحلددددول لهددددا بالتعدددداون بددددين اإلدارة والعدددداملين مددددن جهددددة واالستشدددداريين 

                                                           
1
 .00(، ص2110، )القاهرة: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، تكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسينعبد الحكم أحمد الخزامى،  
2
، مددذكرة مكملددة لنيددل شددهادة الماجسددتير فددي علددوم باتنيية -دراسيية حاليية نفطييال كحييافز لتحسييين أداء العيياملين الترقيييةغضددبان ليلددى،  

 .72-70، ص ص2101-2119التسيير، كلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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واالختصاصدديين فددي مجددال تطددوير وتحسددين األداء، فاللقدداءات المباشددرة واآلراء المفتوحددة 

مددات حددول األداء والمشدداركة فددي مناقشددة المشدداكل وعدددم السددرية فددي كشددف الحقددائق والمعلو

مباشرة للعاملين تسداهم فدي وضدع الحلدول المقنعدة للعداملين وتحسدين أدائهدم وإزالدة مشدكالت 

 األداء.

إن االتصدداالت بددين المشددرفين والعدداملين ذات أهميددة فددي تحسددين  االتصيياالت المباشييرة: -3

 األداء، وال بد من تحديد محتوى االتصال وأسلوبه وأنماط االتصال المناسبة.

مثلددة علددى االتصدداالت الفاعلددة فددي هددذا المجددال هددو سددؤال العدداملين عددن أسددباب ومددن األ

دون اللجوء إلى عبارات مبطنة أو سلوكيات غير واضحة،  أدائهم في الفترة األخيرة انخفاض

 كذل  ال بد من استشارتهم حول كيفية الوصول إلى تحسين األداء.

 ويمكن تقديم هذه الشروط لتحسين أنظمة تقييم األداء منها: 

يجب تحديد معايير التقييم بشدكل واضدت ودقيدق بحيدث يسدتطيع فهمهدا كدل مدن المقديم  -

والمقيم أدائه، وأن يتم هذا التحديد مدن خدالل نتدائج تحليدل وتوصديف الوظدائف الدذي يبدين 

 الجوانب األساسية في أداء األعمال.

عايير موضوعية فدي تقيديم األداء وهدي التدي تمدس ندواتج األداء، ثدم يفضل استخدام م -

 سلو  األداء وأقلها موضوعية هي التي تمس الصفات الشخصية.

 يجب أن تأخذ المعايير أوزانا نسبية مختلفة استنادا إلى عالقتها باألداء. -

يات يفضل استخدام عدة نماذج أو عدة طرق للتقييم، وذل  باختالف الوظائف والمستو -

 التنظيمية.

يفضل أن يتدرب الرؤساء المباشدرون علدى اسدتخدام طريقدة التقيديم والنمداذج المتبعدة  -

في التقييم، وأن يتددربوا علدى عددم الوقدوع فدي األخطداء الشدائعة فدي التقيديم مثدل التسداهل 

 والتوسط أو التحيز.

إجراءات يجب أن تلعب إدارة الموارد البشرية دور المنسق والمخطط والمراقب على  -

 عملية التقييم وتدريب المشرفين على استخدام وسيلة التقييم بشكل صحيت.
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 خالصة الفصل األول:

مددد التخطدديط اإللكترونددي فددي ظددل الثددورة اإللكترونيددة المعاصددرة علددى اسددتخدام نظددم يعت 

جديدددة للمعرفددة، كمددا يعتمددد علددى اسددتخدام التخطدديط االسددتراتيجي والسددعي نحددو تحقيددق أهددداف 

المؤسسددة مددن حيددث تبسدديط نظددم وإجددراءات العمددل التددي تتسددم فددي ظددل اإلدارة التقليديددة بالتعقيددد 

الشددديد، حيددث يددتم اسددتبدالها بددنظم وإجددراءات سددريعة تعتمددد علددى اسددتخدام شددبكات االتصددال 

 اإللكترونية، وهذا يعني بصفة عامة أنها تعتمد على وسائل اإلدارة اإللكترونية.

برزت الحاجة إلى اإلدارة اإللكترونية لتسهيل الحصول علدى البياندات والمعلومدات  ولقد 

التخاذ القرارات المناسبة وإنجاز األعمال بكفاءة وبأقل تكلفة وأسرع وقت ممكدن، مدع رفدع أداء 

 الموارد البشرية بالمؤسسة.

من تحقيق  كما يعد المورد البشري من أهم العناصر في أي مؤسسة، إذ بدونه لن تتمكن 

أهدافها حتى وإن امتلكت أضخم المعدات واألجهزة، لذا ال بد من تأهيلهم جيدا وعلى مستوى 

على وسائل اإلدارة اإللكترونية من أجل تحسين أدائهم ومنه  لالعتمادعالي من الكفاءة وتدريبهم 

 أداء المؤسسة.
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 تمهيد الفصل الثاني:

دراسة النظرية التي تمت من خالل توضديت ماهيدة اإلدارة اإللكترونيدة وبداألخص بعد ال 

الوظيفة األولى واألساسية فيهدا وهدي وظيفدة التخطديط اإللكتروندي، كمدا تدم التطدرق إلدى ماهيدة 

األداء الوظيفي للموارد البشرية ليتم اآلن التوجه للجزء التطبيقي مدن أجدل اختبدار هدذه المحداور 

ا لمعرفدددة فعاليدددة التخطددديط اإللكتروندددي فدددي تحسدددين أداء المدددوارد البشدددرية فدددي مؤسسدددة ميدددداني

 وحدة أم البواقي.-سونلغاز

 ولهذا الغرض تم تقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث: 

 المبحث األول: تقديم عام لمؤسسة سونلغاز 

 المبحث الثاني: اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 الثالث: عرض نتائج الدراسة المبحث 

 المبحث الرابع: إختبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائج 
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 المبحث األول: تقديم عام لمؤسسة سونلغاز

مؤسسة سونلغاز من المؤسسات العمومية اإلستراتيجية التي تسعى إلى التكيف مع  تعتبر 

المعلومددات، وسدديتم مددن خددالل هددذا مختلددف التطددورات االقتصددادية وتغيددرات عصددر تكنولوجيددا 

المبحدددث التعريدددف بالمؤسسدددة ومعرفدددة تطورهدددا التددداريخي ومددددى انتهاجهدددا ألسدددلوب اإلدارة 

 اإللكترونية.    

 المطلب األول: التعريف بمؤسسة سونلغاز وأهدافها

 التعريف بالمؤسسة: .1

والغازية بالجزائر، لغاز هي المتعامل التاريخي في ميدان اإلمداد بالطاقة الكهربائية سون 

ومهامها الرئيسية هي إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكدذل  نقدل الغداز وتوزيعده عبدر قندوات، 

وقانونهددا األساسددي الجديددد يسددمت لهددا بإمكانيددة الدددخول فددي قطاعددات جديدددة لهددا أهميددة بالنسددبة 

 للمؤسسة وال سيما تسويق الكهرباء والغاز خارج الوطن.

حددول الكهربدداء وتوزيددع الغداز عددن طريددق قنددوات، قامددت سددونلغاز  مندذ صدددور القددانون 

بإعادة هيكلة مصالحها لكي تتكيف مع السياق الجديد إذ أضحت اليوم مجمعا صناعيا يتدألف مدن 

عامددل، ولقددد لعبددت سددونلغاز علددى الدددوام دورا راجحددا فددي  610111شددركة فرعيددة وتشددغل  41

اهمتها في تجسيد السياسة الطاقوية الوطنية ترقى إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد ومس

مستوى برامج االنجاز الهامة فدي مجدال اإلندارة الريفيدة والتوزيدع العمدومي للغداز التدي سدمحت 

ونسدبة توغدل الغداز إلدى مدا  %97برفع نسبة التغطية من حيدث إيصدال الكهربداء إلدى أكثدر مدن 

 .%43يفوق 

يد وبشكل أفضل قد جندت على الدوام تمويالت هامة إن سونلغاز العازمة على فعل المز 

، فقدد 2101-2115من أجل تطوير وتعزيز المنشوت الكهربائيدة والغازيدة، وبالنسدبة إلدى الفتدرة 

وضع برنامج استثماري استثنائي موضع التنفيذ بغية رفدع قددراتها اإلنتاجيدة الخاصدة بالكهربداء 

علهدا أقدوى، والعمددل علدى تحسددين وتحدديث خدددماتها وتكثيدف شدبكتها الناقلددة للكهربداء والغدداز لج

 الموجهة إلى زبائنها كذل . 

وطموح سونلغاز هو أن تغدو مؤسسدة تنافسدية لكدي تقدوى علدى مواجهدة المنافسدة التدي  

تلوح مالمحهدا فدي األفدق، وأن تكدون فدي المسدتقبل مدن بدين أفضدل المتعداملين الخمسدة التدابعين 

 متوسط.للقطاع في حوض البحر األبيض ال

 أهداف مؤسسة سونلغاز: .2
 أهم أهدافها في ما يلي: تتمثل

 خلق ثروة مادية ومعنوية لتلبية رغبات العمال والزبائن؛ -



-أم البواقي–توزيع الكهربا  والغاز سونلغاز  دراسة حالة مديرية: الفصل الثاني  
 

 39 

إنشددداء وتسددديير الشدددبكات الناقلدددة للكهربددداء والغددداز والموجهدددة نحدددو تغذيدددة السدددوق الداخليدددة  -

 والخارجية؛

 لبلد؛الزيادة والتوسيع في اإلنتاج تماشيا مع نمو اقتصاد ا -

 السعي إلى تحقيق سياسة إنتاجية ذات فعالية؛ -

 الوصول إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتلبية حاجات ورغبات المستهلكين؛ -

 الدخول إلى مجال المنافسة الوطنية.  -

 المطلب الثاني: التطور التاريخي لسونلغاز ومبادئ تنظيمها

 التطور التاريخي لسونلغاز: .1

 EGAتم إنشاء المؤسسة العمومية كهربداء وغداز الجزائدر والمعروفدة ب 0947سنة  في 

 والتي اسند لها احتكار إنتاج الكهرباء وتوزيعها وتوزيع الغاز.

إلدددى سدددونلغاز الشدددركة الوطنيدددة للكهربددداء والغددداز  EGAتحولدددت  0969وفدددي سدددنة  

SONELGAZ  فدددي الجريددددة  الصدددادر 0969جويليدددة  29يدددوم  59/69بموجدددب المرسدددوم رقدددم

 .EGAوقد تم إنشائها على أنقاض شركة  0969أوت  10الرسمية 

 تزودت المؤسسة بشركات فرعية لألشغال المتخصصة وهي: 0983في  

KAHRIF: األعمال المولدة للكهرباء 

KAHRAKIB: تركيب الهياكل المخالفة والمنشات الكهربائية 

KANAGAZ: إعداد قنوات نقل وتوزيع الغاز 

INERGA: أعمال الهندسة المدنية 

ETTERKIB: تركيب صناعي 

AMC:  .صنع العدادات وأدوات التقدير والمراقبة 

اصدر نظدام أساسدي جديدد لسدونلغاز فبعددما كاندت ذات طبيعدة قانونيدة  0990وفي سنة  

ديسدمبر  04ليدوم  94/475أصبحت مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري وفقدا للمرسدوم 

0990. 

يؤكدد علدى  0995ديسمبر  07ليوم  95/281قرار رقم  EPIGسونلغاز  0995في سنة  

 طبيعة سونلغاز كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتنص على:

 (؛2سونلغاز وضعت تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة )المادة -
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 (؛ 4سونلغاز تمنت الشخصية المعنوية وتتمتع باالستقالل المالي )المادة -

 (. 5سونلغاز تخضع للقانون العام في عالقاتها مع الدول )المادة -

 ( مهمات سونلغاز كما يلي:6وفي نفس القرار، تعرف )المادة 

 تأمين اإلنتاج، النقل، التوزيع للطاقة الكهربائية؛ -

 تأمين التوزيع العمومي للغاز. -

( وفدق المرسدوم الرئاسدي SONALGAZ SPAأصبحت شركة مسداهمة ) 2112في 

ذلدد  أنهددا ذات رأسددمال مملددو  للدولددة، وهددذا التغييددر مددنت  2112جددوان  10فددي  12/095

 للمؤسسة إمكانية توسيع نشاطها ليشمل قطاعات أخرى تابعة لميدان الطاقة.

أدى تغييددر طبيعددة المؤسسددة إلددى زيددادة مسددؤوليتها بشددكل أكبددر كمددا أنهددا تسددعى 

لكهربدداء علددى كامددل التددراب للمحافظددة علددى سددمعتها حيددث أصددبحت مهمددة سددونلغاز نشددر ا

الوطني، وللسيطرة على هذا األمدر تدم إنشداء مدا يسدمى بنظدام المنداطق لتقريدب الخدمدة مدن 

 مناطق عبر الوطن. 9المواطن ولتسهيل المهمة، عدد المناطق تم حصرها في 

وتتكددون كددل منطقددة مددن هددذه المندداطق مددن عدددة مراكددز، وحسددب التقسدديم اإلداري 

توزيدع يمثددل واليدة وكدل مركددز لده وكداالت تابعددة لده حتدى تددتمكن  للواليدات فدإن كددل مركدز

 المؤسسة من التقرب إلى المواطن.

وجددد أن نظددام المندداطق المسددتحدث  2115-2114وفددي دراسددة أجريددت بددين عددامي 

يشل حركة المركز )كل شيء تابع للمنطقة، وكل قرار يرسل إلى المديريدة العامدة(، وكدذل  

ازي والعالقات التجاريدة محصدورة فدي يدد واحددة ممدا يددل علدى فإن النشاط الكهربائي والغ

وجدود بيروقراطيدة، وهدذا النظدام ليواكدب التطدورات الحديثدة قامدت شدركة سدونلغاز بإعددادة 

 هيكلة نفسها في شكل شركات فرعية، وهذه الفروع مكلفة باألنشطة الرئيسية التالية:

 SPEسونلغاز إنتاج الكهرباء  -

 SDمسير شبكة التوزيع  -

 GRTEمسير شبكة نقل الكهرباء  -

وإلعطائها استقاللية أكثر تم تنصيب رئيس مدير عام لكل فرع توزيدع  2115وفي سنة 

شركات فرعية وبالتالي لجأ مجمع سونلغاز إلى تجميع نشاطاته عبر الوطن في شدكل  4في 

 جهات هي:
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 SDA (SONELGAZ DISTRIBUTION ALGER)منطقة الشمال  -

 SDC (SONELGAZ DISTRIBUTION CENTRE)منطقة الوسط  -

 SDE (SONELGAZ DISTRIBUTION EST)منطقة الشرق  -

 SDO (SONELGAZ DISTRIBUTION OUEST)منطقة الغرب  -

 والشكل الموالي يلخص الهيكلة الجديدة لمجمع سونلغاز:

 10 الشكل

 الهيكلة الجديدة لسونلغاز

 

 بالمديريةمصلحة التكوين المصدر:

جاء دور مراكز االنتقاء والتكوين التابعة لسونلغاز لترقى إلى فرع  2117في جانفي  

 .IFEGهو: معهد التكوين في الكهرباء والغاز 

وتم توقيع إنهاء عملية إعادة هيكلة مجمع سونلغاز مع إنشاء شركة هندسة الكهرباء  

 فروع. 6األمر الذي جعل عدد فروع قطب األشغال يبلغ  2119 في شهر جانفي CEEGوالغاز 

 ELITفي التاريخ نفسه تم إنشاء شركتين أخرتين هما: الجزائرية لتكنولوجيا اإلعالم  

 . SOPIEGوشركة الممتلكات العقارية للصناعات الكهربائية والغازية 

ركات مساهمة ش 6شركة منها  39أصبحت سونلغاز اليوم مجمعا صناعيا يتكون من  

 مباشرة هي:

 . AECالشركة الجزائرية للطاقة -
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 .AETC الشركة الجزائرية للطاقة واالتصاالت -

 .NEAL الطاقة الجديدة للجزائر -

 .ALGESCO شركة الخدمات الهندسية الجزائرية -

 .SAFIR الشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة واإلنجاز -

 .SKH شركة كهرباء حجرة النوس -

 الحالية لسونلغازمبادئ التنظيم  .2

إعادة التنظيم من أجل تحقيق تقدم أفضل، هذا هو المسعى المتبع من قبل مجمع سونلغاز 

، اعتمدت سدونلغاز 2002 يفريومن أجل االمتثال ألحكام قانون ف ،خالل هذه السنوات األخيرة

مكددون مددن  نصوصددا أساسددية جديدددة خاصددة بالشددركة ذات أسددهم، وتحولددت إلددى مجمددع صددناعي

 عاملة وشركة أم. يخضع هذا المسعى إلى مبادئ التنظيم التالية: شركات

  الشركة األم

 المهام األساسية لهذه األخيرة موجهة نحو: 

 ؛اإلستراتيجية وقيادة المجمع إعداد 

 ؛على الفروع الرقابة ممارسة 

 ؛إعداد السياسة المالية وتنفيذها 

 .تحديد سياسة األجور وتطوير المورد البشري للمجمع 

 فروع المهن القاعدية 

خالل السنوات الخمس األخيرة، تمت ترقية المهن القاعدية لسونلغاز إلى فروع. تنشط هدذه  

 األخيرة، وعددها ثمانية في الميادين التالية:

 ؛إنتاج الكهرباء 

 ؛تسيير شبكة نقل الكهرباء 

 ؛نقل الكهرباء/تسيير نظام إنتاج 

 ؛تسيير شبكة نقل الغاز 

  والغاز )أربع شركات(.توزيع الكهرباء 

 فروع األشغال

مددن أجددل تنفيددذ السياسددة الطاقويددة للددبالد، كددان علددى سددونلغاز أن تطددور فددي سددنوات   

السبعينات وسائل إنجاز مطابقة ألهداف تطوير المنشوت والشبكات المستهدفة. وهكذا فقدد اقتندت 

 هياكل إنجاز مالئمة، مندمجة داخل المؤسسة. 
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ا سريعا لتتحول إلى وحدات أشغال هامة ذات نشاطات مميدزة عرفت هذه األخيرة تطور

عن هياكل سونلغاز األخرى. وتحولت في األخير إلى مؤسسات مستقلة على ضوء إعادة هيكلدة 

 .1292سونلغاز التي تمت في 

وكنتيجة لتعزيز تنظيم سونلغاز على شكل مجمع صدناعي وإنجداز برندامج هدام لتطدوير 

  إلى أحضان سونلغاز.  2002جاز هذه منذ جانفي المجمع، عادت مؤسسات اإلن

 الفروع المحيطة

من أجل الوصدول إلدى تحكدم أفضدل فدي هدذه المهدن القاعديدة، قامدت سدونلغاز بدإخراج  

نشط هذه الفروع وعدددها أربعدة ت ،نشاطاتها المحيطة وكلفت بها فروعا تتحكم في رأسمالها كليا

لطاقددة، النقددل والتفريددغ االسددتثنائي، توزيددع بصددفة أساسددية فددي مجددال صدديانة تجهيددزات ا عشددر

التجهيزات الكهربائية والغازية، البحث والتطوير، التكوين وكذا إنجاز جميدع األشدغال المرتبطدة 

 بالنشر، وبخدمات صيانة العربات، ونشاطات متعددة أخرى. 

 في تساهم شركة 

تشكل مساهمة سونلغاز في شدركات مختلطدة متعدددة عنصدرا حاسدما فدي إسدتراتيجيتها  

فقددد اسددتثمرت فددي ميددادين هامددة ذات قيمددة تكنولوجيددة مثددل  وهكددذا المتعلقددة بددالتنويع والشددراكة.

 االتصاالت الالسلكية أو صيانة العنفات الغازية. ويتمثل الهدف المنشود في ما يلي:

 ؛ية الفنيةدمج التكنولوجيا والدرا 

 ؛إدخال الخبرة اإلدارية في مجال التسيير 

 ؛تحقيق استثمارات بفضل ما تقدمه رؤوس األموال 

  .اكتساب أسواق جديدة وطنية وحتى جهوية  

 الجمعية العامة 

 :تتألف الجمعية العامة لسونلغاز من ممثلي الدولة أي

 الوزير المكلف بالطاقة 

 الوزير المكلف بالمالية 

 المكلف بمساهمات الدولة الوزير 

 ممثل رئاسة الجمهورية 

 ممثل الهيئة المكلفة بالتخطيط 

تجتمع الجمعية العامة التي يرأسدها الدوزير المكلدف بالطاقدة مدرة واحددة فدي السدنة علدى   

 األقل للفصل فيما يلي :
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 ؛البرامج العامة لألنشطة 

 ؛تقارير مدققي الحسابات 

  ؛النتائجحصيلة الشركة وحسابات 

 ؛تخصيص النتائج 

  ؛وخفضهأفتت رأسمال الشركة ورفعه 

 ؛إنشاء شركات وأخذ أسهم فيها سواء داخل الجزائر أم خارجها 

 ؛اقتراحات تعديل القانون األساسي 

 نقل مقر الشركة وتحويله. 

 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لسونلغاز

عامل، وهي تابعدة  274بلغ  2014عمال وحدة)مديرية( أم البواقي في نهاية سنة  عدد 

 .(SDEلشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق )

إن الهيكل التنظيمي يعندي الطريقدة التدي يدتم بهدا تقسديم أنشدطة المؤسسدة وتنظيمهدا، لدذا  

 يمكن تمثيل الهيكل التنظيمي للمديرية كما يلي:

 وكاالت تجارية وهي: 4البواقي تنقسم إلى مديرية التوزيع أم 

 أم البواقي، عين البيضاء، عين مليلة، عين فكرون، مسكيانة. -

 مقاطعات استغالل وصيانة وهي: 2كما تنقسم إلى  

 أم البواقي، عين البيضاء، عين مليلة، عين فكرون. -

 ويمكن تمثيل الهيكل التنظيمي في الشكل الموالي: 
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 11 الشكل

 الهيكل التنظيمي لمديرية توزيع الكهرباء والغاز أم البواقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DPREGقسم تخطيط شبكة الكهرباء والغاز المصدر:

 تتمثل مهمة كل قسم في مايلي:حيث  

وهددو السددلطة العليددا فددي المؤسسددة، تتمثددل مهامدده فددي إدارة المؤسسددة وإصدددار  المييدير العييام: -

 األوامر كما يقوم بالمصادقة على جميع الملفات من أجل تسيير المؤسسة تسييرا منظما؛

 وتتمثل مهامها في السرية واألمانة في العمل لتسجيل البريد الصادر والوارد؛ األمانة العامة: -

 مدير مديرية التوزيع

 مكلف باألمن

مكلف بالوقاية واألمن 

 الصناعي

 مكلف بالشؤون القانونية

 مكلف باإلتصاالت

 األمانة العامة

قسم دراسة وتنفيذ أشغال  قسم تقنيات الغاز قسم تقنيات الكهرباء

 الكهرباء والغاز

الكهرباء قسم تخطيط شبكة 

 والغاز

قسم تسيير أنظمة اإلعالم  مصلحة الوسائل العامة

 اآللي

 قسم العالقات التجارية قسم المحاسبة والمالية

 قسم الموارد البشرية
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 يهتم باألمن الداخلي للمؤسسة؛ المكلف باألمن: -

 يقوم بعمليات االتصال الخارجية للمؤسسة؛ المكلف باالتصاالت: -

لقدة بالجاندب : يهدتم بدالتطبيق الحسدن للتعليمدات األمنيدة المتعالمكلف بالوقاية واألمن الصناعي -

 الصناعي والتجاري للمؤسسة، وكذا متابعة اإلحتياطات األمنية أثناء العمليات الصناعية؛

 يشرف على جميع المنازعات الخاصة بملفات المؤسسة؛ المكلف بالشؤون القانونية: -

تشدمل الميزانيدة العامدة المتعلقدة ببيدع الكهربداء والغداز وسدداد  : DREقسيم العالقيات التجاريية -

وكدداالت  5األجددور، ويسددهر علددى شددكاوي المددواطنين المتعلقددة بأسددعار الفددواتير، ويتفددرع إلددى 

 تجارية التي سبق ذكرها؛

يتمثدل دورهدا فدي دراسدة كافدة الطلبدات  : DEETقسم دراسية وتنفييذ أشيغال الكهربياء والغياز -

 المتعلقة بالكهرباء والغاز؛

شددغال الخاصددة بالكهربدداء فددي المنطقددة، يهددتم بانجدداز جميددع األ :DTEقسييم تقنيييات الكهربيياء -

 ويتفرع إلى مقاطعات االستغالل والصيانة التي سبق ذكرها؛

: يهدتم بانجداز جميدع األشدغال الخاصدة بالغداز، ويتفدرع إلدى مقاطعدات DTGقسم تقنيات الغاز -

 االستغالل والصيانة التي سبق ذكرها ؛ 

ويشرف على تلبية كافة طلبدات األقسدام  يتكفل بالخدمات العامة :SAGمصلحة الوسائل العامة -

 التابعة للمركز، وتحضير مجال فواتير األشغال؛

يقوم باإلشراف على جميع العمليات الخاصة بالتكوين والتوظيف  :DRHقسم الموارد البشرية -

 واألجر؛

يقوم بدور إعالمي بحت، بحيث يقوم بددور المراسدل  : DGSIقسم تسيير أنظمة اإلعالم اآللي -

 بين المؤسسة وجهات أخرى، وإصالح أجهزة الحاسوب المعطلة؛

يقدوم هدذا القسدم بالتسديير الحسدن للعمليدات المحاسدبية والماليدة  : DFCقسم المحاسبة والماليية -

 التي تقوم بها المؤسسة، كما يهدف لمعرفة الوضعية المالية للمؤسسة. 

 وبالنسبة للهيكل التنظيمي لقسم الموارد البشرية فيمكن تمثيله كما يلي: 
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 12 الشكل

 الهيكل التنظيمي لقسم الموارد البشرية لمديرية التوزيع أم البواقي

 

 

 

 

 وثائق المؤسسةالمصدر:

 المطلب الرابع: مسار التخطيط اإللكتروني في المؤسسة

سؤال عدة موظفين في مديرية التوزيدع أم البدواقي عدن مددى إتبداع المؤسسدة ألسدلوب  بعد 

اإلدارة اإللكترونية أجابوا بأنها تعمل بالوسائل اإللكترونية )الحواسيب، الفاكس، الهداتف، البريدد 

اإللكتروني...(، كما أنها تعتمد على شبكة األنترنيت، األنترانت واإلكسترانيت، حيث تعتمد على 

لبعددددددث واسددددددتقبال البريددددددد العاجددددددل فددددددي  TANSIKأو  OXنددددددوع مددددددن البددددددرامج يسددددددمى 

المؤسسة)األنترانت(، ولها التصاالتها الخارجية شركة تابعة لها وتقع بالجزائر العاصدمة تسدمى 

ELIT (ELDJAZAIR INFORMATION TECHNOLOGY لكددن تحددتفظ بالمعلومددات بسددرية )

( DGSIالذي ذكر سابقا )قسم تسيير أنظمة اإلعالم اآللي تامة، وبالنسبة لشبكة األنترنيت فالقسم 

 هو المسؤول عن تسيير الشبكات في المؤسسة.

 يمر التخطيط اإللكتروني على مستوى مديرية التوزيع أم البواقي بعدة مراحل تتمثل في: 

 بالنسبة للمشاريع يتم التخطيط على مستوى مركزي برئاسة وزير الطاقة والحكومة؛ -

لتحديددد األهددداف العامددة يددتم علددى مسددتوى المؤسسددة األم لسددونلغاز مددع فروعهددا مثددل:  تخطديط -

 ؛SDEمؤسسة التوزيع للشرق 

تخطيط لبلوك األهداف المرجوة يجرى على مسدتوى المديريدة بإشدرا  جميدع رؤسداء األقسدام  -

 والمصالت؛

 تخطيط أهداف كل مصلحة هنا يؤخذ بعين االعتبار مالحظات ورراء العمال. -

 المبحث الثاني: اإلجرا ات المنهجية للدراسة

هذا المبحث سديتم التعريدف بداألداة المسدتخدمة لجمدع البياندات ومجتمدع الدراسدة من خالل  

 والعينة التي وزعت عليها أداة الدراسة.

رئيس قسم الموارد 

 DRHالبشرية

 

 
مصلحة تطوير الموارد 

 SDFالبشرية والتكوين

إدارة الموارد  مصلحة

  SDAMالبشرية

 

47:َ] 
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 المطلب األول: المنهج المتبع وتحديد عينة الدراسة

 المنهج المتبع: .1

مددن طبيعددة الدراسددة والمعلومددات المطلوبددة لإلجابددة عددن أسددئلتها وإشددكاليتها، تددم انطالقددا  

اسدددتخدام المدددنهج االسدددتنباطي لوصدددف الظددداهرة موضدددوع الدراسدددة وهدددي "فعاليدددة التخطددديط 

اإللكترونددي فددي تحسددين األداء الددوظيفي للمددوارد البشددرية" وتحليددل بياناتهددا وإيجدداد العالقددة بددين 

االعتمدداد علددى االسددتبيان كددأداة لجمددع البيانددات ثددم تحليلهددا إحصددائيا  متغيراتهددا، ولتحقيددق هددذا تددم

 للتوصل إلى مجموعة من النتائج.  SPSSباستخدام برنامج 

وفيما يخص أدوات تحليل االستبيان فقد تم استخدام نوعين من أساليب التحليدل اإلحصدائي  

 وهي:

 وتم استخدام منها ما يلي: أساليب اإلحصاء الوصفي: -

 مددن خددالل هددذا األسددلوب يمكددن التعددرف علددى تكددرارات اإلجابددات  التكييراري: التوزيييع

ونسبها المئوية، كما يمكدن مدن خاللده الحصدول علدى أشدكال بيانيدة تسداعد فدي التعدرف 

 على خصائص العينة المدروسة؛

 :من أجل معرفة مددى تركدز اإلجابدات فدي اختيدار معدين لددى أفدراد  المتوسط الحسابي

 فقرات كل  محور حسب متوسطها الحسابي؛ العينة، ليتم ترتيب

 :من أجل معرفة مدى تشتت اإلجابات لدى أفراد العينة عن وسدطها  االنحراف المعياري

 الحسابي؛

 :لتحديد مدى االنسجام بين إجابات أفراد العينة. معامل االختالف 

 وتم استخدام منها ما يلي:أساليب اإلحصاء اإلستداللي: -

  :أجل معرفة مدى ثبات البيانات؛من اختبارالفاكرونباخ 

  :)أجددل معرفددة مدددى صدددق  مددنمعامييل الصييدق)الجذر التربيعييي لمعامييل الفاكرونبيياخ

 البيانات؛

  :لقياس العالقة بين متغيرين واختبار الفرضيات؛االنحدار البسيط 

  :قوة االرتباط بين متغيرين.  لقياسمعامل االرتباط 

 تحديد عينة الدراسة: .2

عامدل  475نظرا التساع مجتمع الدراسة فإنه من الصعب تتبعه كليا حيث بلغ عدد العمال  

، ونظرا لضيق الوقت ولوجود اعتبارات أخدرى خاصدة بالعمدل، فقدد تقدرر 2105في نهاية سنة 

االعتماد على أسلوب العينات لجمع البيانات الالزمة، ويرجع اختيار هذه العينة على أساس أنهدا 
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فدردا،  41الدراسة حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسدة التدي تدم اختيارهدا عشدوائيا  تحقق أغراض

، حيدث شدملت مختلدف %81اسدتمارة أي بنسدبة  32اسدتمارة واسدترجع منهدا  41وزعت عليهم 

 األعمار بالنسبة للجنسين.

 المطلب الثاني: أدوات جمع البيانات والمعلومات

االعتماد بشكل رئيسي علدى أسدلوب االسدتبيان )االسدتمارة(، وقدد وضدع لجمدع البياندات  تم 

حول االتجاه العام للعاملين نحو فعالية التخطيط اإللكتروني في تحسين أدائهم الوظيفي وذل  من 

خالل إجابتهم على فقرات االستبيان والذي تم تقسيمه إلى جزئين: الجدزء األول يتعلدق بالبياندات 

صفية العامة لعينة الدراسة، والجزء الثاني شمل محاور الدراسة وقسمت إلى محدورين األول الو

حول التخطديط االلكتروندي والثداني حدول األداء الدوظيفي للمدوارد البشدرية وكدل محدور يحتدوي 

 على مجموعة من الفقرات.

فدي مجدال وبعد اإلخراج األولي لالستمارة تم طرحها على ثدالث أسداتذة مدن ذوي الخبدرة  

إعداد االستمارات باإلضافة إلى األستاذ الدكتور المشرف لغدرض الوقدوف علدى دقدة وصدالحية 

العبارات التي تضمنتها وكذا فتت المجال إلضافة أو حذف بعض العبدارات، وباألخدذ بنصدائحهم 

سدؤاال وزعدت علدى المؤسسدة  21تم تعديل االستمارة األولية ليتم إخراجها في الشكل النهائي ب

 محل الدراسة.   

ومددن أجددل التعددرف علددى إجابددات العدداملين تددم اسددتخدام مقيدداس مناسددب لتصددنيف وتقيدديم  

ليكدارت، وتصدنف األجوبدة فدي  اإلجابات الموافقة لكل عبارة وهدو المقيداس الخماسدي لرانسديس

 درجات حسب الجدول الموالي:

 4 الجدول

 درجات مقياس ليكارت الخماسي

 0 2 3 4 5 الوزن النسبي

 ال أوافق تماما ال أوافق غير متأكد أوافق أوافق تماما الرأي

، )جددة: SPSSمقدمية فيي اإلحصياء الوصيفي واالسيتداللي باسيتخدام عبد الفتاح عز،  المصدر:

 .541(، ص 2118دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، 
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 الثالث: االختبارات القبلية ألدوات الدراسة المطلب

 إختبار صدق وثبات أداة الدراسة:

 إختبارات حكمية: .1

اختبار صدق أداة الدراسة وثباتها وهذا بدءا من عملية التحقق من صددق األداة، بمعندى  تم 

توزيدع االسدتبيان علدى المحكمدين   التأكد من أنها تصلت لقياس المتغيرات الموضدوعة فعال،وبعدد

 تم التوصل إلى أن الدراسة احتوت على:

بمعنددى وضددوح أسددئلة االسددتمارة وإمكانيددة فهمهددا بسددهولة، وبالتددالي تددم  الصييدق الظيياهري: -

عرضددها علددى مجموعددة مددن األسدداتذة والقيددام بالتعددديالت الالزمددة لظهددور االسددتبيان فددي شددكله 

 النهائي؛

 لتوازن الذي يكون بين المحاور واألسئلة؛ويعني ا صدق البناء: -

وهذا من ناحية محتوى األسئلة، أي أنها تكون معبدرة علدى المحدور المدرتبط  صدق المحتوى: -

 بها.

وبعد التأكد من الصدق تم التأكد من ثبدات األداة بحيدث أنده إذا تدم توزيدع األداة علدى نفدس  

 اربة للنتيجة الحالية.األفراد في نفس الظروف سيتم الحصول على نتيجة مق

 إختبارات إحصائية: .2

والدذي اسدتخدم لقيداس مددى  Cronbach’s Alphaاالعتماد على اختبدار ألفدا كرونبدا  تم 

والدذي اسدتخدم  Guttmanثبات أداة الدراسدة، كمدا تدم االعتمداد علدى معامدل التجزئدة النصدفية 

 ه االختبارات.لقياس صدق الدراسة خاصة صدق البناء، والجدول الموالي يوضت هذ

 5 الجدول

 نتائج صدق وثبات أداة الدراسة

 Cronbach’sالفاكرونباخ عدد الفقرات المحور

alpha 

معامل الصدق= الجذر 

 التربيعي لمعامل الفاكرونباخ

 12849 12722 01 التخطيط اإللكتروني

األداء الوظيفي 

 للموارد البشرية

01 12782 12884 

 12871 12757 21 مجموع االستبيان

 .SPSSمن اعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
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ذات ثبدات جيدد وهدذا بالنسدبة  من خالل الجدول أعداله أن قيمدة معامدل الفاكرونبدا  يتضت 

( وهددذا مددا يدددل علددى ثبددات االسددتبيان، باإلضددافة إلددى أن 12757لكددال المحددورين حيددث تقدددر ب)

( وهذا ما يؤكد صدق االسدتبيان، ومنده فدإن 12871الجذر التربيعي لمعامل الفاكرونبا  يقدر ب)

 رضيات. هذا االستبيان يمكن االعتماد عليه لتحليل النتائج واإلجابة على الف

 المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة

ول هددذا المبحددث عرضددا وتحلدديال لبيانددات االسددتبيان، حيددث تددم إعددداد جدددول توزيددع يتنددا 

تكراري لمتغيرات الدراسة والمستخدم لغرض التحليل اإلحصائي الوصدفي، مدن أجدل الحصدول 

على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات جميع الفقدرات وهدذا 

 متغير من متغيرات الدراسة.   وصوال لتفسير نتائج كل 

 المطلب األول: عرض نتائج البيانات الوصفية العامة

 توزيع مفردات العينة حسب الجنس: -أ

 أفراد عينة الدراسة حسب جنسهم كما هو موضت في الجدول والشكل المواليين: يتوزع 

 6 الجدول

 توزيع مفردات العينة حسب الجنس

 %النسبة المئوية التكرارات  الفئة المتغير

 الجنس

 5924 09 مذكر

 4126 03 مؤنث

 111 32 المجموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 



-أم البواقي–توزيع الكهربا  والغاز سونلغاز  دراسة حالة مديرية: الفصل الثاني  
 

 52 

 13 الشكل

 نسب توزيع الجنس ألفراد العينة

 
 
 

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

يتضت من خالل الجدول والشكل السابقين أن معظم العاملين كانوا ذكورا إذ قدر عدددهم  

، وهذا يرجع إلى %20,23عامال من اإلناث بنسبة  13والباقي  %42,39عامال بنسبة  12ب

 طبيعة العمل في سونلغاز والتي تفضل الذكور ألداء مهامها. 

 توزيع مفردات العينة حسب السن: -ب

 أفراد العينة حسب أعمارهم كما هو موضت في الجدول والشكل المواليين: يتوزع 
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 7 الجدول

 توزيع مفردات العينة حسب السن

 %النسبة المئوية التكرارات  السن المتغير

 السن

 0526 5 سنة 29أقل من 

 5924 09 سنة 39إلى  31من 

 25 8 سنة 51إلى  41من 

 1 1 سنة 51أكبر من 

 111 32 المجموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

 14 الشكل

 ألفراد العينةنسب توزيع السن 

 
 
 

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

فدردا مدن أفدراد العيندة أي  12يتضت من خالل الجددول والشدكل السدابقين أن يتضدت أن  

سنة ويعود هذا إلى أن  32و 30من الحجم اإلجمالي للعينة يتراوح سنهم ما بين  %42,2بنسبة

المؤسسة تحداول الحفدظ بقددر اإلمكدان علدى الفئدة الشدبابية ذات خبدرة ألنهدا تحتاجهدا فدي طبيعدة 
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، في حين %24عمال أي بنسبة  9سنة ب 40و 20عملها، تليها الفئة التي يتراوح سنها ما بين 

والدذين هدم جددد فدي الميددان بأقدل  %14,2عمدال بنسدبة  4سدنة  22األقل مدن  بلغ أفراد العينة

 خبرة. 

 توزيع مفردات العينة حسب المستوى التعليمي: -ج

أفراد عينة الدراسة حسب مستواهم التعليمي كما هو موضت في الجدول والشدكل  يتوزع 

 المواليين:

 8 الجدول

 مفردات العينة حسب المستوى التعليمي توزيع

 %النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

 المستوى التعليمي

 0 0 متوسط

 19,9 2 ثانوي

 79,1 24 جامعي

 3,1 1 دراسات أخرى

 111 32 المجموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

 15 الشكل

 نسب توزيع المستوى التعليمي ألفراد العينة

م
 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
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يتضددت مددن خددالل الشددكل والجدددول السددابقين أن معظددم أفددراد العينددة مسددتواهم التعليمددي  

من حجم العينة اإلجمالي، في حين بلغ عددد  %79,1عامال بنسبة  24جامعي حيث بلغ عددهم 

وهذا إن دل شيء فهو يددل  %19,9أفراد بنسبة  2األفراد الذين يملكون مستوى تعليمي ثانوي 

علددى أن مؤسسددة سددونلغاز تعتمددد علددى األشددخاص ذوو الكفدداءات والدددرجات العاليددة مددن التعلدديم 

 والتي تنعكس إيجابيا على أدائها. 

أفدراد عيندة الدراسدة حسدب وظيفدتهم كمدا هدو  يتدوزعنية حسيب الوظيفية:توزيع مفردات العي -د

 موضت في الجدول والشكل المواليين:

 9 الجدول

 توزيع مفردات العينة حسب الوظيفة

 %النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

 الوظيفة

 42,2 12 إطار

 29,1 2 عامل تحكم

 12,4 2 عامل تنفيذ

 111 32 المجموع

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

 16 الشكل

 نسب توزيع الوظيفة ألفراد العينة

م
 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:
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العاملين بالمؤسسة لهم منصب إطار يتضت من خالل الجدول والشكل السابقين أن معظم  

عمدال بنسدبة  2يليها عمال التحكم حيث بلغ عدددهم  %42,2عامال بنسبة  12حيث بلغ عددهم 

وهذا دليل أن عمال  %12,4عمال بنسبة  2، أما عمال التنفيذ فهم أقل فئة بلغ عددهم 29,1%

 لها.اإلطارات السامية هم من يعمل على تطوير المؤسسة والتخطيط لمستقب

أفراد عينة الدراسة حسب أقدميتهم  يتوزع توزيع مفردات العينة حسب األقدمية في الوظيفة: -ه

 في الوظيفة كما هو موضت في الجدول والشكل المواليين:

 10 الجدول

 توزيع مفردات العينة حسب األقدمية في الوظيفة

 %المئويةالنسبة  التكرارات الفئة المتغير

 األقدمية في الوظيفة

 31,3 10 سنوات 4أقل من 

 10إلى  4من 

 سنوات

17 43,1 

 14,2 4 سنوات 10أكثر من 

 111 32 المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

 17 الشكل

 العينةنسب توزيع األقدمية في الوظيفة ألفراد 

م
 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:



-أم البواقي–توزيع الكهربا  والغاز سونلغاز  دراسة حالة مديرية: الفصل الثاني  
 

 57 

 5يتضت من الجدول والشكل أعاله أن معظم العمال تتدراوح خبدرتهم فدي الفئدة الثانيدة مدن  

فددي حددين بلددغ عدددد العمددال الددذين تقددل  %5320عددامال بنسددبة  07سددنوات وبلددغ عددددهم  01إلددى 

 01أما النسبة األقل فهي للذين خبرتهم أكثر من  %3023 عمال بنسبة 01سنوات  5خبرتهم عن 

، وهددذا عامددل مهددم يسدداعد سددونلغاز علددى %0526عمددال بنسددبة  5سددنوات حيددث بلددغ عددددهم 

 استمرارها بأقل األخطاء وتنمية معارفها.

 المطلب الثاني: عرض نتائج المحور األول )التخطيط اإللكتروني(

د تحليددل البيانددات الوصددفية العامددة سدديتم عددرض نتددائج المحددور األول باالعتمدداد علددى بعدد 

، وقبل هذا يجب تحديد المدى حسب المقياس المسدتخدم)مقياس ليكدارت SPSSمخرجات برنامج 

، والجدددول المددوالي 128، ومندده كددل مجددال يزيددد ب128=  4/5، و4= 0 -5الخماسددي( كالتددالي: 

 يوضت كل جواب وداللته: 

 11 لجدولا

 إجابات األسئلة وداللتها

المتوسط الحسابي المرجح 

 لإلجابات 

 مستوى األثر إتجاه اإلجابة

 ضعيف جدا غير موافق تماما 028إلى  0من 

 ضعيف غير موافق 226إلى  0280من 

 متوسط غير متأكد 324إلى  2260من 

 مرتفع موافق 422إلى  3240من 

 مرتفع جدا موافق تماما 5إلى  4,21من 

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

 تم استخراج النتائج التالية: SPSSومن خالل برنامج 

 12 الجدول

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للمحور األول

 الرقم

 العبارات

 المقياس

 ال      ال              غير       أوافق        أوافق

متأكد                 أوافق                            

 تماما أوافق                                          تماما

 

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

معامل 

 CVاإلختالف

 مستوى

 األثر
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10 

مؤسسددددددددتكم تتبددددددددع 

أسددددددددددددددلوب اإلدارة 

اإللكترونيددة وتعمددل 

بوسائلها)االنترانت، 

 االكسترانيت...(.

 1 1 5 05 02 اراتالتكر

 1 1 0526 4629 3725 النسبة مرتفع جدا 062729 12716 4222

12 

تسدددددددددددددددداهم اإلدارة 

اإللكترونيدددددددة فدددددددي 

وضددع خطددط عامددة 

 لمؤسستكم.

 1 4 2 07 9 التكرارات

 1 0225 623 5320 2820 النسبة مرتفع 232510 12933 3297

13 

يدددددددؤدي اسدددددددتخدام 

اإلدارة اإللكترونيدددة 

إلددى التخفددديض مدددن 

األعبددددداء اإلداريدددددة 

المختلفدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 بمؤسستكم.

 1 1 2 08 02 التكرارات

 مرتفع جدا 032735 12592 4230
 1 1 623 5623 3725 النسبة

14 

التخطددددددددددددددددددددددددددددديط 

اإللكتروندددي عمليدددة 

ومسددتمرة ديناميكيددة 

فددددي اتجدددداه أهددددداف 

 مؤسستكم.

 1 1 3 08 00 التكرارات

 1 1 924 5623 3424 النسبة مرتفع جدا 042635 12622 4225

15 

يمكددددددددددن لجميددددددددددع 

العددداملين المسددداهمة 

فددددددددددي التخطدددددددددديط 

 اإللكتروني.

 1 6 00 01 5 التكرارات

 1 0828 3424 3023 0526 النسبة مرتفع 282546 12982 3244

16 

يددددددددؤثر التخطدددددددديط 

اإللكتروندددددددي فدددددددي 

الوظدددائف اإلداريدددة 

األخرى ويتدأثر بهدا 

علددددددددددددى جميددددددددددددع 

 المستويات.

 0 0 6 08 6 التكرارات

 مرتفع 232121 12884 3284
 320 320 0828 5623 0828 النسبة

17 

هنددا  ضددعف علددى 

مسددددددتوى الهياكددددددل 

اإلداريدددددة الالزمدددددة 

لتطبيددددددددددددددق اإلدارة 

اإللكترونيدددددددة فدددددددي 

 مؤسستكم.

 1 8 01 02 2 التكرارات

 متوسط 282084 12906 3225
 1 25 3023 3725 623 النسبة

18 

فدددددددددي مؤسسدددددددددتكم 

المخصصددددددددددددددددددات 

الماليددددددددة لبددددددددرامج 

تدددددددريب المددددددوارد 

البشددرية فددي مجددال 

اإلدارة اإللكترونيدددة 

 غير كافية.

 1 5 5 09 3 التكرارات

 مرتفع 232994 12870 3263

 1 0526 0526 5924 924 النسبة

19 

يحقدددددددق التخطددددددديط 

اإللكتروندددي القددددرة 

علددددددددى الوصددددددددول 

 ألفكار جديدة.

 1 0 4 09 8 التكرارات

 1 320 0225 5924 25 النسبة مرتفع 072635 12706 4216

01 
يسدددددداهم التخطدددددديط 

اإللكتروندددددددي فدددددددي 

اتخاذ قرارات فعالة 

 2 5 5 02 8 التكرارات

 مرتفع 12338 02204 3259
 623 0526 0526 3725 25 النسبة
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 بمؤسستكم.

 مرتفع 88219 32397 32856 إجمالي المحور األول: التخطيط اإللكتروني

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

 فهو يحسب يدويا بالعالقة التالية: CVبالنسبة لمعامل االختالف  

 x 011المتوسط الحسابي( = )اإلنحراف المعياري/ CVمعامل االختالف

يتضت من الجدول أعاله أن هنا  اتفاقا فدي اتجاهدات أفدراد العيندة علدى كدل مدن العبدارات  

( 4,16، 4222، 4225، 4230( علدددددددى التدددددددوالي بمتوسدددددددطات حسدددددددابية )19، 10، 14، 13)

(، ويعني هذا درجة موافقة تماما أثرهدا 12706، 12716، 12622، 12592وبانحراف معياري )

فع جدا تعكس تبني مديرية سدونلغاز ألسدلوب اإلدارة اإللكترونيدة واعتمادهدا علدى التخطديط مرت

اإللكتروني لتشجيع العاملين على جلب أفكار جديدة وتخفديض األعبداء اإلداريدة، تليهدا العبدارات 

، 3259، 3263، 3284، 3297( علددددى التددددوالي بمتوسددددطات حسددددابية )15، 01، 18، 16، 12)

(، وهددذا يعنددي درجددة 12982، 02204، 12870، 12884، 12933معيدداري ) ( وبددانحراف3244

موافقددة أثرهددا مرتفددع نسددبيا تدددل علددى اهتمددام مديريددة سددونلغاز فعددال بتطبيددق اسددتخدام التقنيددات 

الحديثة ومشاركة العداملين بهدا فدي عمليدة التخطديط إال أن هندا  نقصدا فدي مخصصداتها الماليدة 

والتدي متوسدطها  17ارة اإللكترونية، في حدين أن العبدارة رقدم لتدريب عامليها على أسلوب اإلد

فإنهددا تعنددي درجددة غيددر متأكددد بموافقددة  12906بددانحراف معيدداري قدددره  3225الحسددابي بلددغ 

متوسدطة، وهددذا معنداه أن هنددا  ضدعف علددى مسدتوى الهياكددل اإلداريدة الالزمددة لتطبيددق اإلدارة 

 اإللكترونية.

وهدذا دليدل علدى  %88219الي معامل االختالف فيه قدر ب وبالنسبة لهذا المحور فإن إجم 

)اخددتالف  %61أندده يوجددد تشددتت فددي البيانددات وهددذا راجددع إلددى أن معامددل االخددتالف أكبددر مددن 

 قوي(.

 المطلب الثالث: عرض نتائج المحور الثاني )األدا  الوظيفي للموارد البشرية(  

الطريقدة  بدنفس، SPSSعرض نتائج المحور الثاني باالعتماد على مخرجات برندامج  سيتم 

 في عرض نتائج المحور األول، كما يلي:
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 13 الجدول

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للمحور الثاني

 الرقم

 العبارات

 المقياس

 ال         ال          غير           أوافق       أوافق

 أوافق       أوافق    متأكد                                

 تماما                                                     تماما

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 CVاالختالف

مستوى 

 األثر

10 

تقدددددددددددددددددددوم 

المؤسسدددددددة 

بقيددددددددددددددداس 

أداء وتقيددديم 

عامليهدددددددددددا 

بصددددددددددورة 

 مستمرة.

 0 3 7 03 8 التكرارات

 مرتفع 27292 02147 3275

 320 924 2029 4126 25 النسبة

12 

يتحمددددددددددددددل 

العدددددددداملون 

المسددددؤولية 

نتيجددددددددددددددددة 

أخطددددددددائهم 

 في العمل.

 1 3 3 09 7 التكرارات

 مرتفع 20230 12841 3294
 1 924 924 5924 2029 النسبة

13 

ينجدددددددددددددددددز 

العمدددددددددددددال 

أعمالهم في 

وقتهدددا دون 

 تأخير.

 3 3 6 04 6 التكرارات

 924 924 0828 4328 0828 النسبة مرتفع 33273 02090 3253

14 

يحدددد نظددام 

تقيدديم األداء 

الددددددددوظيفي 

بشكل فعدال 

نقدداط القددوة 

والضدددددعف 

لدددددددددددددددددددددى 

الموظددددددددف 

 بمؤسستكم.

 1 3 6 07 6 التكرارات

 مرتفع 22254 12859 3280

 1 924 0828 5320 0828 النسبة

15 

تأديددددددددددددددددددة 

األعمددددددددددال 

يتم بالكفاءة 

والفعاليددددددددة 

المطلوبدددددددة 

داخددددددددددددددددل 

 مؤسستكم.

 1 5 02 9 6 التكرارات

 مرتفع 28200 12984 3251

 1 0526 3725 2820 0828 النسبة

16 

تسددددددددددددددداهم 

المؤسسدددددددة 

فدددي وضدددع 

حلدددددددددددددددول 

لمشددددددددددداكل 

العدددددددددداملين 

لتحسددددددددددين 

 0 6 4 09 2 التكرارات

 مرتفع 28232 12983 3247

 320 0828 0225 5924 623 النسبة
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 أدائهم.

17 

يدددددددددددددددددددددددتم 

االسدددددددتفادة 

مددددن نتددددائج 

تقيدديم األداء 

فدددي عمليدددة 

تحديدددددددددددددددد 

البدددددددددددرامج 

التدريبيددددددددة 

المطلوبدددددددة 

 للعاملين.

 1 5 6 08 3 التكرارات

 مرتفع 24237 12875 3259

 1 0526 0828 5623 924 النسبة

18 

اسدددددددددتخدام 

التقنيددددددددددات 

الحديثة فدي 

العمدددددددددددددددل 

بالمؤسسدددددة 

يسددداهم فدددي 

تحسددددددددددددين 

مسدددددددددددتوى 

األداء 

 الوظيفي.

 1 0 0 07 03 التكرارات

4230 12693 06217 
مرتفع 

 جدا

 1 320 320 5320 4126 النسبة

19 

المشدددددداركة 

فددددي اتخدددداذ 

القددددددرارات 

بمؤسسددددتكم 

تسددداهم فدددي 

تحسددددددددددددين 

 األداء.

 1 0 3 08 01 التكرارات

 مرتفع 07237 12723 4206

 1 320 924 5623 3023 النسبة

01 

يوجدددددددددددددددددد 

اهتمددام مددن 

قبدددددددددددددددددددددل 

المسدددؤولين 

بمؤسسددددتكم 

لالقتراحات 

التي يقدمها 

العدددددددداملون 

لتحسددددددددددين 

األداء 

 الوظيفي.  

 4 3 7 02 6 التكرارات

 مرتفع 37202 02266 3240

 0225 924 2029 3725 0828 النسبة

 مرتفع 04292 52593 3274 المحور الثاني: األداء الوظيفي للموارد البشرية إجمالي

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

يتضت من الجدول أعاله أن هنا  اتفاقا في اتجاهات أفراد العينة على كل العبارات تقريبا،  

( علدى التدوالي 19، 18إال أن هنا  درجة موافقة تماما أثرها مرتفع جدا في كل من العبدارتين )

( تعكس بدأن اسدتخدام 12723، 12693( وبانحراف معياري )4206، 4230بمتوسطات حسابية )

الحديثددة والمشدداركة فددي اتخدداذ القددرارات بمديريددة سددونلغاز تسدداهم فددي تحسددين األداء التقنيددات 
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( 01، 16، 15، 13، 17، 10، 14، 12الددوظيفي لمواردهددا البشددرية، تليهددا كددل مددن العبددارات )

، 3247، 3251، 3253، 3259، 3275، 3280، 3294علددددددى التددددددوالي بمتوسددددددطات حسددددددابية )

، 12983، 12984، 02090، 12875، 02147، 1,859، 12841(وبدددددانحراف معيددددداري )3240

(، وهذا يعني درجة موافقة أثرها مرتفدع نوعدا مدا، تددل علدى أن المؤسسدة تسدعى لتقيديم 02266

أداء عامليهددا باسددتمرار وتسددتفيد مددن نتددائج هددذا التقيدديم فددي تحديددد نقدداط القددوة والضددعف لددديهم 

 وتدريبهم لتحسين أدائهم ووضع حلول لمشاكلهم.

، وهذا دليل على %04292بة لهذا المحور فإن إجمالي معامل االختالف فيه يقدر ب وبالنس 

)اخدتالف  %31أنه ال يوجد تشتت في البيانات وهذا راجع إلى أن االنحراف المعيداري أقدل مدن 

 ضعيف(.     

 المبحث الرابع: اختبار فرضيات الدراسة وتحليل النتائج

 ية المطلب األول: اختبار الفرضية الرئيس

اختبددار الفرضددية الرئيسددية ومعرفددة مدددى قبولهددا أو رفضددها، تددم االعتمدداد علددى  أجددل مددن 

 معامل االرتباط ونموذج االنحدار البسيط.  

 :الفرضية الرئيسية 

 

 

 

الختبددار صددحة هددذه الفرضددية تددم اسددتخدام معامددل االرتبدداط، نمددوذج االنحدددار البسدديط   

 ومعامل التحديد كما هو موضت في الجدول الموالي: 

 

 

 

 

 

"هنييياك دور ذو داللييية إحصيييائية للتخطييييط اإللكترونيييي فيييي تحسيييين األداء اليييوظيفي للميييوارد 

 (". 1015البشرية عند مستوى معنوية )
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 14 الجدول

بمديرية  نتائج اختبار فعالية التخطيط االلكتروني في تحسين األداء الوظيفي للموارد البشرية
 -أم البواقي -سونلغاز

معامل  البيان

 Rاالرتباط

معامل 

 R2التحديد

معامل 

 Aالثبات

درجة الحرية 

ddi 

 Sigمستوى المعنوية 

لتخطيييط فعالييية ا

اإللكترونيييي فيييي 

تحسيييييييين األداء 

الييييييييييييييييييييوظيفي 

للميييييييييييييييييييييييوارد 

 البشرية 

 

12190 1218 432227 

0 

12622 

31 

30 

 .SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

( عنددد مسددتوى معنويددة 12190بلددغ ) Rيتضددت مددن الجدددول السددابق أن معامددل االرتبدداط  

α≤1015  وهددو ارتبدداط ضددعيف، بمعامددل تحديدددR2 (1218 بمعنددى أن نسددبة إسددهام التخطدديط )

ترجدع لعوامدل  %92والباقي  %8اإللكتروني في إحداث تغيرات على األداء الوظيفي قدرت ب 

( يددل علدى أنده يوجدد دور ذو داللدة إحصدائية لثابدت االنحددار 432227أخرى، وبمعامل ثبات )

، ولكن ال يوجد دور)فعالية( ذو داللة إحصدائية للتخطديط اإللكتروندي 1210عند مستوى معنوية 

 .12622في تحسين األداء الوظيفي للموارد البشرية عند مستوى معنوية 

ي أن الفرضية الرئيسية مرفوضة في الجانب الميداني، وبالتدالي سديتم رفدض الفرضديات أ 

 الفرعية، إال أن الجانب النظري يثبت صحة هذه الفرضيات نظريا.

 المطلب الثاني: تحليل معادلة االنحدار   

( فنمددوذج االنحدددار غيددر معنددوي بددين التخطدديط اإللكترونددي 06خددالل الجدددول رقددم ) مددن 

  .1215وهي أكبر من  12622الوظيفي لموارد البشرية حيث قدر مستوى المعنوية ب  واألداء

( ليشير إلى أن نسدبة إسدهام 1218) %8كما ذكر سابقا بنسبة  R2كما يظهر معامل التحديد  

المتغيددر المسددتقل "التخطدديط اإللكترونددي" فددي تحسددين األداء الددوظيفي للمددوارد البشددرية بمديريددة 

ترجددع لعوامددل أخددرى، وتصدداك  %92والبدداقي وهددو  %8هددي  -أم البددواقي -التوزيددع سددونلغاز 

 معادلة االنحدار كما يلي:

Y = - 0.149 x + 43.227 
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سالب أي أن الميل سالب وبالتالي فالعالقة هنا عكسدية أي أنده كلمدا زاد  A أن الثابت وبما 

y  ينقصX .والعكس 
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 خالصة الفصل الثاني:

 تدم التعدرف -أم البدواقي -من خالل التربص بمديريدة توزيدع الكهربداء والغداز سدونلغاز 

على المؤسسة ونشاطاتها وأيضا هيكلها التنظيمي، ومن خدالل االسدتبيان الدذي تدم توزيعده علدى 

العاملين بالمؤسسة ثم تحليله باستخدام التحليل اإلحصائي، وهذا من أجل إثبات مدا توصدلت إليده 

، الدراسة النظرية حول فعالية التخطيط اإللكتروني في تحسدين األداء الدوظيفي للمدوارد البشدرية

إال أنه بعكس الدراسة النظرية فالجانب التطبيقي أكد باالعتماد على معامالت التحديد واالنحددار 

على أنه ال توجد عالقة بين المتغيرين في مؤسسة سونلغاز باالعتماد على رراء المبحوثين، وهذا 

 لكون هذه المعامالت ليست ذات داللة إحصائية.

 

 

 



 



 الخاتمة

 67 

 خاتمة:

ت هذه الدراسدة أهميدة اسدتخدام المؤسسدة االقتصدادية لوسدائل اإلدارة اإللكترونيدة بين لقد 

لهدذا األسدلوب لتحسدين أداء عامليهدا وبالتدالي تحسدين أدائهدا، حيدث أن وظدائف اإلدارة  وإتباعها

اإللكترونية وأهمها التخطيط اإللكتروني كونه بدديل للتخطديط التقليددي الدذي كدان يوضدع آلجدال 

طويلددة وبتكلفددة عاليددة ويقددوم بدده مددن هددم فددي المسددتويات العليددا بدداإلدارة، كمددا أندده يعتمددد علددى 

الورقيددة التددي تكددون عرضددة للتلددف، فددإن هددذه الدراسددة وضددعت بددديال مناسددبا وهددو المعددامالت 

التخطيط اإللكتروني الذي يكون على مستوى أفقدي بحيدث أن جميدع العداملين بالمؤسسدة قدادرين 

على وضع خطط من أجل تحقيق أهداف المؤسسة واتخاذ قرارات فعالة بكفاءة عالية، ومدن هندا 

المددوارد البشددرية مواكبددة هددذه التغيددرات بغددرض التددأقلم مددع  أصددبت مددن الضددروري علددى إدارة

 التكنولوجيا الحديثة. 

 وعلى ضوء هذه الدراسة تم التوصل لعدة نتائج وتوصيات يمكن عرضها كما يلي:

 نتائج الدراسة: .1

 وسيتم تقسيمها لنتائج للجانب النظري ونتائج للجانب التطبيقي كما يلي: 

من بين النتدائج التدي توصدل إليهدا الجاندب النظدري مدن الدراسدة  نتائج الجانب النظري: -

 مايلي:

 مدن أجدل تطدوير نظدم  هنا  مجموعة من المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 ؛التخطيط اإلدارية

 ويكدون بمسدتوى أفقدي لدى الوصدول ألفكدار جديددةيحقق التخطيط اإللكتروني القددرة ع ،

 ؛بين اإلدارة والعاملين

 يستلزم التخطيط توفير المقومات الضرورية التي تساهم في تنفيذ وتنظيم ما خطط له؛ 

 المشاركة في اتخاذ القرارات تساهم في تحسين األداء؛ 

 استخدام وسائل التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية تحقق مرونة أكبر في العمل؛ 

 هو يمثل النتدائج النهائيدة التدي يعكس األداء الوظيفي قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها ف

 أسفرت عنها مختلف أنشطة المؤسسة؛

  يعددد تقيدديم أداء المددوارد البشددرية مددن العوامددل األساسددية التددي يتوقددف عليهددا نجدداح أي

 مؤسسة.

مددن بددين النتددائج التددي توصددل إليهددا الجانددب التطبيقددي بمديريددة نتييائج الجانييب التطبيقييي:  -

 ما يلي: -م البواقيأ –توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز 
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  اإلدارة اإللكترونيدة  مفهوموجود مفهوم خاطئ لدى بعض عاملي مديرية سونلغاز حول

 ووظائفها؛

  أجهدددددددزة الحاسدددددددوب بمديريدددددددة سدددددددونلغاز مجهدددددددزة بشدددددددبكة االتصدددددددال الدددددددداخلي

 والخارجي)االنترانت، االكسترانت(؛

 لي المديرية؛سهلت وسائل اإلدارة اإللكترونية الكثير من األعمال بالنسبة لعام 

 عملية التخطيط في المؤسسة تتم بعدة مراحل وبعدة مستويات؛ 

 بالرغم من أن إجابات المبحوثين كانت إيجابية إال أن الفرضيات لم يتم إثباتها إحصائيا؛ 

 تعاني المديرية من نقص األفراد المختصين في إدارة الموارد البشرية إلكترونيا؛ 

 المؤسسددة علددى توظيددف الكفدداءات والخبددرات اإلنسددانية القددادرة علددى تطويرهددا  حددرص

 وتسييرها؛

  تسعى المؤسسة على تقييم أداء عامليها باستمرار لتعزيز نقاط القوة لديها، ولتغطية نقاط

    ضعف ومعالجتها.ال

 التوصيات: .2

 السالفة الذكر يمكن تقديم التوصيات التالية: من النتائج  

 ملين بالمؤسسة على اإلتيان بأفكار جديدة وتبادلها فيما بينهم؛تشجيع العا 

  االهتمددام بتعريددف العدداملين بدداإلدارة اإللكترونيددة مددن خددالل إقامددة ندددوات والنشددرات

 التعريفية؛ 

  ضددمان حريددة انتقددال المعلومددات والمعددارف ومشدداركتها بددين العدداملين بشددكل إلكترونددي

 م؛ليتمكنوا من االستفادة منها فيما بينه

 يجب على اإلدارة العليا بالمؤسسة تطوير سياسة إدارة الموارد البشرية إلكترونيا؛ 

  تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مدع التعدامالت اإللكترونيدة التدي تفرضدها

 اإلدارة اإللكترونية؛

 مددن  هدداتددوفير البنيددة التحتيددة المالئمددة لتطبيددق اإلدارة اإللكترونيددة واالعتمدداد علددى وظائف

 خالل توفير جميع اإلمكانيات المادية والبشرية؛

 لتحقيددق  تشددجيع العدداملين علددى زيددادة تفعيددل التحددول إلددى ممارسددة التخطدديط اإللكترونددي

 أهداف المؤسسة؛

  .العمل على تكوين العاملين إلكترونيا لربت الوقت 
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 قائمة المراجع:

 أوال: الكتب

 (؛2110، )اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر والتوزيع، إدارة الموارد البشريةأحمد ماهر،  -0

، )عمدددان: دار المسددديرة للنشدددر والتوزيدددع، التخطييييط االسيييتراتيجيبدددالل خلدددف السدددكارنة،  - 2

 (؛2101

: دار قبدداء للطباعددة والنشددر ، )القدداهرةكيييف تقيييم أداء الشييركات والعيياملين؟زهيددر ثابددت،  -3

  (؛ 2116والتوزيع، 

، )عمدددان: المتطلبيييات -الخصيييائص -اإلدارة اإللكترونيييية: المفييياهيمحسدددين محمدددد الحسدددن،  - 4

 (؛2100الوراق للنشر والتوزيع، 

 (؛2100، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، التدريب اإللكترونيحنان سليمان الزنبقي،  -5

، )األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةوقي ناجي جواد، مزهر شعبان، ش -6

 (؛ 2104

 (؛ 2119، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةمحمد سمير أحمد،  -7

، المييدير المعاصيير وإدارة األعمييال فييي بيئيية العولميية المعاصييرةمصددطفى محمددود أبددو بكددر،  -8

 (؛2113الجامعية للنشر والتوزيع، )مصر: الدار 

 (؛2114، )الرياض: دار المريخ للنشر والتوزيع، اإلدارة اإللكترونيةنجم عبود نجم،  -9

، )عمدان: اإلدارة والمعرفة اإللكترونية: اإلستراتيجة، الوظائف، المجياالتنجم عبود نجم،  -01

 (؛2119دار اليازوري للنشر والتوزيع، 

، المهارات السلوكية والتنظيمية لتنميية الميوارد البشيريةلفتاح المغربي، عبد الحميد عبد ا -00

 (؛2117)مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 

، )األردن: اإلدارة اإللكترونيةعمر أحمد الشريف، أسامة عبد العليم، هشام محمد البيومي،  -02

 (؛2103دار المناهج للنشر والتوزيع، 
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الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية فيي صالح الدين محمد عبد الباقي،  -03

 (؛2110، )اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر والتوزيع، المنظمة

، )اإلسكندرية: الدار الجامعيدة للنشدر والتوزيدع، إدارة الموارد البشريةراوية محمد حسن،  -04

 (؛2111

، )عمددان: دار وائددل للنشددر والتوزيددع، إدارة المييوارد البشييريةرحيم الهيتددي، خالددد عبددد الدد -05

2119). 

 ثانيا: المجالت

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة العربي عطية،  -0

 جامعددة قاصدددي مربدداح، ورقلددة،الجزائر، دراسيية ميدانييية بجامعيية ورقليية، -الحكومييية المحلييية

  ؛2102، 01العدد  الباحث مجلة

، مجليية التعليييم اإللكترونييي، جامعددة المنصددورة، مصددر، التخطيييط اإللكترونيييلميدداء السددعيد،  -2

 ؛ 2100ماي  19العدد 

مسياهمة اإلدارة اإللكترونيية فيي تطيوير العميل اإلداري موسى عبد الناصر، محمد قريشدي،  -3

، جامعددة فييي مجليية الباحييثالجزائددر،  -دراسددة حالددة جامعددة بسددكرة-بمؤسسييات التعليييم العييالي

 .19،2100بسكرة، العدد 

 ثالثا: المذكرات واألطروحات

دراسية تطبيقيية  -أثير الثقافية التنظيميية عليى مسيتوى األداء اليوظيفيأسعد محمدد عكاشدة،  -0

كليدددة  ال،، مدددذكرة لنيددل شدددهادة الماجسدددتير فددي إدارة األعمدددعلييى شيييركة اإلتصيياالت بفلسيييطين

 ؛2118جامعة غزة،  االقتصاد،

 -دور الثقافة التنظيمية في تفعييل تطبييق اإلدارة اإللكترونييةإيهاب فاروق مصباح العاجز،  -2

 ؛2100، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة غزة، دراسة حالة غزة

دراسية -الموارد البشرية ومدى استفادتها من تكنولوجييا اإلعيالم واإلتصيالبلحمري سمية،  -3

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيسدتير فدي التسديير، كليدة العلدوم اإلقتصدادية -حالة والية الشلف

 ؛2104-2103والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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دراسية –يب عليى أداء الميوارد البشيرية فيي ظيل إقتصياد المعرفية أثر التدربن غيدة سارة،  -4

، مدذكرة مكملدة لنيدل شدهادة الماجيسدتير فدي علدوم -وحيدة أم البيواقي BATICIM حالة مؤسسة

جامعدة العربدي بدن مهيددي، ام -التسيير، كلية العلوم االقصادية والعلوم التجارية وعلوم التسديير 

 ؛2104-2103الجزائر،  -البواقي

دراسة حالية مطيار المليك  -اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي اإلبداعحاتم علي حسن رضا،  -5

 كلية الدراسات العليا، ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية،عبد العزيز بجدة

 ؛2113جامعة المل  عبد العزيز، جدة، 

في تفعيل أداء العياملين فيي المديريية العامية دور اإلدارة اإللكترونية حمد عبد ش األشهب،  -6

، مددذكرة مكملددة لنيددل شددهادة الماجسددتير فددي العلددوم اإلداريددة، جامعددة نددايف العربيددة، للسييجون

 ؛2101الرياض، 

واقييع إدارة المييوارد البشييرية إلكترونيييا فييي الجامعييات أمونددة،  يوسددف محمددد يوسددف أبددو -7

ل، كليدة الدراسدات العليدا، جامعدة غدزة، فلسدطين، ، رسالة ماجستير فدي إدارة األعمداالفلسطينية

 ؛2119

متطلبيات تطبييق اإلدارة االلكترونيية فيي مركيز نظيم المعلوميات التيابع كلثم محمد الكبيسدي،  -8

كليدة  ، مذكرة مكملة لنيدل شدهادة الماجسدتير فدي إدارة األعمدال،للحكومة االلكترونية لدولة قطر

 ؛2118ية، قطر، الجامعة اإلفتراضية الدول االقتصاد،

دراسية  -دور اإلدارة بالعمليات في تحسين األداء للمؤسسة اإلقتصياديةمومن شرف الدين،  -9

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسديير، باتنة، حالة مؤسسة نقاوس للمصبرات

جامعددة فرحددات عبدداس، سددطيف، الجزائددر،  كليددة العلددوم اإلقتصددادية والتجاريددة وعلددوم التسدديير،

 ؛2102 -2100

، معوقييات تطبيييق اإلدارة اإللكترونييية فييي الجامعييات الفلسييطينيةسدداري عددوض الحسددنات،  -01

مددذكرة مكملددة لنيددل شددهادة الماجسددتير فددي الدراسددات التربويددة، جامعددة الدددول العربيددة، القدداهرة، 

 ؛2100

، مدذكرة العياملين وىثياره عليى األداء اليوظيفيالرضيا اليوظيفي ليدى سالم عواد الشدمري،  -00

 ؛2002السعودية، جامعة  كلية االقتصاد، مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير،
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دور اإلدارة اإللكترونييية فييي ترشيييد الخدميية العمومييية فييي أمريكييا عاشددور عبددد الكددريم،  -02

قسدنطينة،  -السياسدية، جامعدة منتدوري ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوموالجزائر

 ؛2101-2119الجزائر، 

دراسية  -دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفيريم بن منصور الشريف،  -03

 كلية الدراسدات العليدا، ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في اإلدارة العامة،حالة جامعة جدة

 ؛2103جامعة المل  عبد العزيز، جدة، 

أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العياملين فيي مؤسسيات القطياع غازي حسن الحاليبة،  -04

جامعدة  كلية االقتصداد، ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال،العام في األردن

 ؛2103الشرق األوسط، األردن، 

، مددذكرة باتنيية -ة كحييافز لتحسييين أداء العياملين دراسيية حاليية نفطييالالترقيييغضدبان ليلددى،  -05

مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسديير، 

 .2101-2119جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

 رابعا: الملتقيات

وارد البشييييرية وتكنولوجيييييات المعلومييييات إدارة المييييالهددددادي بوقلقددددول، الهددددادي بوقلقددددول،  -0

التحديات والتطورات بالنسدبة للمؤسسدات المعاصدرة، الملتقدى الدوطني حدول مسداهمة -واإلتصال

فيفدري  22-20تسيير المهارات في تنافسية المؤسسات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

2102. 

 خامسا: المواقع اإللكترونية

، مجليية التعليييم اإللكترونييي، جامعددة المنصددورة، مصددر، اإللكترونيييالتخطيييط لميدداء السددعيد،  -0

 ، 2100ماي  19العدد 

http://emag.mans.edu.eg/index.php ?page=news&task=show&id=219&

sessionID=23 ،19-13-2106(،04:01)؛ 
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المنتددى العربدي إلدارة المدوارد ، العواميل البيئيية الميؤثرة عليى األداء اليوظيفيسارة نبيل،  -2

-hr108450.htmlwww.hrdiscussion.com ،15/، 2105-02-10البشدددددرية، مصدددددر، 

 ؛(20:11،)13-2106

http://www.hrdiscussion.com/hr108450.html


 



 االستمارة(: 10الملحق رقم)

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم علوم التسيير

 

 حول:  استمارة 

 فعالية التخطيط اإللكتروني في تحسين األداء الوظيفي للموارد البشرية

 

 إشراف الدكتور:                                                               الطالبة:إعداد 

 عثماني احسين بوساحة أمنة                                                                

 

 تحية طيبة وبعد:

إدارة أعمييال تييم إنجيياز  يي ا  التحضييير لميي كرة التخييرر ماسييتر سيييدي الكييريم  فييي إطييار 

االسييتبيان بهييدف التعييرف علييل واقييا التخطيييط اإللكترونييي فييي مفسسييتكم وفعاليتيي  فييي تحسييين 

أدائكم الوظيفي في ظل اإلدارة اإللكترونية  فالرجاء منكم اإلجابية عليل عبياراال االسيتبيان و لي  

ظركم أميام كيل عبيارة  ( في الخانة المناسبة التي تعبر بموضوعية عن وجهة نxبوضا عالمة )

علما بأن إجراء   ه الدراسة وجد لغاية علمية بحتية ولين تسيتخدم إال ألضيراب البحيث العلميي  

 وفي األخير لكم مني خالص الشكر   

 

 

 

 شرح المصطلحاال الغامضة:

 اإلدارة اإللكترونية: تنفي  جميا األعمال بوسائل إلكترونية  

مسييا مة جميييا العيياملين فييي وضييا أ ييداف المفسسيية والتييي تتغييير باسييتمرار حسيي   التخطيييط اإللكترونييي:

 المعلوماال الرقمية دائمة التدفق  و و وظيفة من وظائف اإلدارة اإللكترونية  

 

   
 

 

 5102-5102السنة الجامعية:                                            



 وصفية العامةالبياناال الاألول:  جزءال

 :الجنس .1
 ذكرم 

 مؤنث 
 :سنال .2

  سنة 22أقل من 
  سنة 02إلى  03من 
  سنة 03إلى  03من 
  سنة 03أكبر من 

 مي:يعلتالالمستوى  .0
 متوسط 

 ثانوي 
 جامعي 
  أخرىدراسات 

 الوظيفة: .0
 إطار 
  عامل تحكم 
 عامل تنفيذ 

 األقدمية في الوظيفة: .0
  سنوات 0أقل من 
  سنوات 13إلى  0من 

  واتسن 13أكثر من 

 محاور الدراسة الجزء الثاني:

 التخطيط اإللكتروني: ولالمحور األ

 

 الفـــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــراال الرقم
أوافق 
 تماما

 أوافق
ضير 
 متأكد

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 تماما

10 
 

وتعمييييل  تتبييييا مفسسييييتكم أسييييلو  اإلدارة اإللكترونييييية
  بوسائلها)االنترانال  االكسترانيال   (

     

15 
 

عاميييية تسييييا م اإلدارة اإللكترونييييية فييييي وضييييا خطييييط 
  لمفسستكم

     



10 
 

يييفدي اسييتخدام اإلدارة اإللكترونييية إلييل التخفيييب ميين 
  بمفسستكم األعباء اإلدارية المختلفة

     

 
10  

اميكية ومستمرة في اتجاه التخطيط اإللكتروني عملية دين
  أ داف مفسستكم

     

      المسا مة في التخطيط اإللكتروني يمكن لجميا العاملين   12 
 

12  
يفثر التخطيط اإللكتروني في الوظيائف اإلداريية األخير  

  علل جميا المستوياال ويتأثر بها
     

 
10  

مسيييتو  الهياكيييل اإلداريييية الالزمييية  عليييل ضيييعف نيييا  
 لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في مفسستكم  

     

 
10  

المالييييية لبييييرام  تييييدري   المخصصيييياالفييييي مفسسييييتكم 
الميييوارد البشيييرية فيييي مجيييال اإلدارة اإللكترونيييية ضيييير 

 كافية 

     

 
10  

يحقق التخطييط اإللكترونيي القيدرة عليل الوصيول ألفكيار 
 جديدة 

     

 
01  

 ال فعاليييةايسيييا م التخطييييط اإللكترونيييي فيييي اتخيييا  قيييرار
  بمفسستكم

     

 

 البشرية األداء الوظيفي للموارد: نيالمحور الثا

 الفــــقـــــــراال ـمـالرق
أوافق 
 تماما

 أوافق
ضير 
 متأكد

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 تماما

10 
تقييوم المفسسيية بقييياي وتقييييم أداء عامليهييا بصييورة 

 مستمرة 
     

      ن المسفولية نتيجة أخطائهم في العمل لوتحمل العامي 15
      في وقتها دون تأخير  همأعمالينجز العمال  10

10 
يحدد نظام تقييم األداء الوظيفي بشكل فعال نقاط القوة 

  بمفسستكم والضعف لد  الموظف
     

12 
داخييل  بالكفيياءة والفعالييية المطلوبيية يييتم تأدييية األعمييال

   مفسستكم
     

12 
تسييا م المفسسيية فييي وضييا حلييول لمشيياكل العيياملين 

 لتحسين أدائهم 
     

10 
من نتائ  تقيييم األداء فيي عمليية تحدييد  االستفادةيتم 

 البرام  التدريبية المطلوبة للعاملين  
     

10 
سسة يسيا م بالمف استخدام التقنياال الحديثة في العمل
 في تحسين مستو  األداء الوظيفي  

     

10 
المشيياركة فييي اتخييا  القييراراال بمفسسييتكم تسييا م فييي 

  تحسين األداء
     

01 
 بمفسسيييييتكم يوجيييييد ا تميييييام مييييين قبيييييل المسيييييفولين

لالقتراحييياال التيييي يقيييدمها العييياملون لتحسييييين األداء 
 الوظيفي   

     

 



 توزيع المديرية العامة لسونلغاز(: 2الملحق رقم )

 

 وثائق المؤسسة. المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البنية التحتية لسونلغاز (:3الملحق رقم )

 

 وثائق المؤسسة. المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دائرة الموارد البشرية. (:4الملحق رقم )

 

 وثائق المؤسسة. المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعض فروع المؤسسة. (:5الملحق رقم )

 وثائق المؤسسة. المصدر:

 

 

 

 

 


