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 شكر و تقدير  

ليه هللا س بحانه وتعاىل  ننا نتوجه ا  بعد أ ن من هللا علينا ابجناز هذا العمل ، فا 

أ وال وأ خرا   جبميع أ لوان امحلد والشكر عىل فضهل وكرمه اذلي مغران به فوفقنا 

ىل ما حنن فيه راجني منه دوام نعمه وكرمه ، وانطالقا من قوهل صىل هللا  ا 

ننا نتقدم ابلشكر "هللا من ال يشكر الناس ال يشكر :"عليه وسمل  ،فا 

ىل ال س تاذة املرشفة  ،عىل  "ادلكتورة زكية العمراوي" والتقدير والعرفان ا 

رشافها عىل هذه املذكرة وعىل اجلهد الكبري اذلي بذلته معنا، وعىل   نصاحئها  ا 

متام هذه ادلراسة، فلها منا فائق التقدير  القمية اليت همدت لنا الطريق ال 

أ عضاء اللجنة احملرتمة عىل تكبدمه عناء قراءة و مراجعة  والاحرتام، ونشكر

.مذكريت وسآ خذ بعني الاعتبار لك املالحظات و النصاحئ  

ويف اخلتام نشكر لك من ساعدان وسامه يف هذا العمل سواء من قريب أ و 

. بعيد حىت ولو بلكمة طيبة أ و ابتسامة عطرة  
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 إهـــــــــــــــــــــــداء

 أهدي هذا العمل إلى من قال فيهما

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل "
سورة "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 

 .42اإلسراء اآلية 

إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل وأطال في 
عمرهما، إلى جميع األصدقاء،إلى كل من 
عرفته من قريب أو بعيد،إلى من رفعوا رايات 

ساتذتي األفاضل،إلى كل من أ العلم والتعليم
 .سقط سهوا من قلمي ولم يسقط من قلبي
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 ملخص الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز تأثير تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال على األداء الوظيفي للعمال داخل جامعة 
نفيذ مختلف األنشطة الموكلة كبيرة في ت حيث أن للمورد البشري أهميةأم البواقي، العربي بن مهيدي

التي تحتاج إليها المنظمات للقيام بوظائفها في ظل بيئة تتميز بالتغيرات و التطورات خاصة تلك إليه،و 
الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت التي يشهدها هذا العصر ، بما فيها من شبكات األنترنت و 

حاجة ضرورية لمواكبته و  و كان لهذا التطور المعلوماتيا المؤسسة،تطبيقاتها التي تحتاجه مختلف
 .األمر الذي سيكون له التأثير الواضح على األداء داخل المؤسسة بتطويره و تحسينه لبلوغ أهدافها مسايرته،

 : و تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي 

 ألداء الوظيفي للعمال داخل الجامعة ؟هل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال تؤثر على ا -

 : و تحتوي على فرضيتين 

 .التحكم في قواعد البيانات يؤثر على األداء الوظيفي  -
 .إستخدام األنترنت يؤثر على األداء الوظيفي  -

و إعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من اإلجراءات المنهجية ، حيث إعتمدنا على المنهج الوصفي 
سنعمل من خالله على جمع الحقائق و المعلومات عن الدراسة ، أما بالنسبة ألداة جمع  المستخدم الذي

البيانات تم بناء و تصميم إستبيان إلكتروني يتضمن مجموعة من األسئلة ، أما مجتمع الدراسة  المجتمع 
ت فتمثلت في الكلي و عينة الدراسة مجموعة من المبحوثين مختارة من ضمن المجتمع الكلي ، أما المجاال

 .   المجال المكاني و الزماني و البشري للدراسة ، وفي النهاية سوف يتم مناقشة نتائج لدراسات سابقة 
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Abstract : 

The study aimed to highlight the impact of communication and information technology on the 

job performance of workers at the University of Al-Arabi, ben mehidi oum el boughi. Human 

resources are very important in carrying out the various activities entrusted to them, which 

organizations need to carry out their functions in an environment characterized by the changes 

and developments in information and communications technology, including the internet and 

various applications needed by the institution, and this information development was necessary 

to keep pace, This will have a clear impact on performance within the organization by 

developing and improving it to achieve its goals . 

The problem with the study was the key question : 

- Does media and communication technology affect the job performance of workers at the 

university ? 

It has two hypotheses : 

- Database control affects functionality . 

- Internet use affects job performance . 

And we used this study to do a lot of methodological work, and we relied on the descriptive 

curriculum that we were going to work on, gathering facts and data about the study, and the data-

collection tool was built and designing an electronic questionnaire that included a range of 

questions, the whole study community and the sample of the study is a selection of researchers 

from the entire community, and the fields are the spatial, temporal and human fields of study, 

and the results of previous studies are discussed . 
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 : مقدمة 

لقد شهد العالم في السنوات األخيرة تطورات سريعة و غير مسبوقة في كافة مجاالت الحياة االقتصادية 
هي الديناميكية طورات التي قد ميزت وقتنا الحالي،واالجتماعية ، السياسية و الثقافية ، و لعل أبرز هذه الت

التي عرفها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات و اإلعتماد المتزايد و المكثف نحو إستغاللها و توظيفها و 
اإلستثمار فيها بشكل كبير في جميع األنشطة خاصة األنشطة داخل المنظمات و المؤسسات بمختلف 

 .خدماتها التي تقدمها 

ن التقنيات التي يعتبر األنترنت أبرزها و أهمها من حيث إنتشاره و و تشمل هذه التكنولوجيات العديد م
تداعياته في جميع المجاالت ، و لقد باتت تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال تفرض نفسها في وقتنا الحاضر إلى 
أن أصبحت جزءا أساسيا من مقومات نجاح أي مؤسسة ، فهي تؤثر بشكل كبير على ديناميكية و عمل 

 91ما لها دور كبير في تحقيق األهداف التي من أجلها أنشأت ، حيث و بعد مرور أكثر من المؤسسة ك
، و التي أصبحت فيما بعد تخص مؤسسة معينة ( األنترنت ) سنة على ظهور الشبكة العالمية العنكبوتية 

 .دون مؤسسات أخرى و التي تهدف في األساس إلى معالجة التدفق المعلوماتي داخل المؤسسة 

من ناحية أخرى يصب إهتمام اإلدارة المسؤولة حول مدى تطور و تأثر أداء الموظفين بهذه 
األداء  التكنولوجيات الحديثة داخل المؤسسة ، والذي يتماشى مع السياسات الوطنية الرامية إلى تحـسين

بين الموظفين و  وتطويره، لضمان الحفاظ على جودة األداء بمستوى عالي، حيث يسهم ذلك في زيادة الثقـة
اإلدارة و بين اإلدارة و الوزارة بشكل عام ،  ولقد أصبح تطوير األداء في وقتنا الحالي على قدر عال من 

 . األهمية،  والذي يتطلب مهارات متطورة ومستويات أعلـى فـي القدرات 

مي على و على غرار جميع المؤسسات شهدت المؤسسة الجزائرية سواء في القطاع الخاص أو العمو 
توفير كل اإلمكانيات المادية منها و البشرية في سبيل اإلستغالل األمثل لهذه التكنولوجيات لصالح العام و 
الخاص ، حيث أصبح اإلعتماد و اإلقبال في إنجاز المهام اإلدارية المختلفة من جانب الموظفين يلعب دورا 

الخدمات و المهام من أجل تبسيط اإلجراءات  محوريا و ثابتا في تطوير و تحسين أدائهم من خالل مختلف
و تسجيل و تحليل و نقل و توزيع البيانات و تخزينيها و اإلستفادة من المعلومات الناتجة عن هذه العمليات 

 . في العديد من الوظائف اإلدارية 
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داء و بما أن موضوع دراستنا هو معرفة األثر الذي تخلفه تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على األ
، سنحاول من خاللها تطبيق ما تعلمناه على عينة من  الوظيفي  للموظفين داخل المؤسسة الجامعية

المبحوثين و المتمثلة في الموظفين و اإلداريين بمختلف المهام ، و كذلك محاولة إبراز الدور الذي تلعبه 
لف تطبيقاتهاو تقنياتها،موضحين تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال داخل المؤسسة حاصة شبكة األنترنت بمخت

و مبرزين أهمية التعلم و النمو المؤسسي في حفظ و تخزين المعلومات و البيانات و ربح الوقت و الدقة في 
العمل بأقل تكاليف من حيث الجهد و الوقت من طرف الموضحين كطرف و حلقة تتحكم في هذه 

 . التكنولوجيا
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 : اإلشكالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية / 1

العديد  أصبحت المؤسسات اليوم تولي إهتماما كبيرا لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال، و هذا يعود إلى
، حيث يشهد العالم ثورة معرفية رة العولمة و مارافقها من تغيراتمن العوامل كالتقدم التكنولوجي و بروز ظاه

متسارعة في تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال حيث أصبح اإلعتماد على الوسائل التكنولوجية في مختلف 
، و يعد رعة و اآلنية في جميع المجاالتلساألنشطة امرا ضروريا ، خاصة أن عالمنا اليوم أصبح يتسم با
، حيث ال ورات التقنية في التاريخ المعاصرإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى منظمات األعمال احد أهم التط

تكاد تخلو أي مؤسسة اليوم من أبسط الوسائل التكنولوجية ، بإختالف نوعية الخدمة التي تقدمها هذه 
خدماتية ، إذ أن التقدم في هذا المجال أدى إلى تحسين المنتج أو الخدمة  المؤسسة ، سواء كانت إنتاجية أو

 .التي تقدمها المنظمة و ذلك من خالل توفير المعلومات المالئمة في الوقت و الزمان المناسبين 

و تعتبر الجزائر إحدى الدول التي سعت جاهدة إلى بناء قطاع تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و ذلك 
، و كيف وظفت أو إستثمرت في هذا القطاع داخل للحاق بالركب الحضاري التكنولوجيالتطورات و المواكبة 

، و العمل على اإلستغالل األمثل و نخص بالذكر هنا الجامعة كمنظمةالمنظمات أو المؤسسات العمومية 
عالم و اإلتصال داخل ، و لقد كان اإلعتماد على تكنولوجيا اإلائل و تطويرها في مختلف اإلداراتلهذه الوس

الجامعة بهدف إنجاز أكبر عدد ممكن من المهام اإلدارية في أقل وقت و بأقل جهد ، و هذا ما أدى إلى 
داء المهام اإلدارية بشكل التقليل في اإلعتماد على العنصر البشري من طرف إدارة الجامعة بشكل كلي في أ

جاح أو فشل إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ، و من هنا ظهرت ضرورة و أهمية الكشف عن نتقليدي
، إذن فإن المنظمات باإلدارة و اإلستثمار األمثل لهاعلى أداء الموظفين داخل الجامعة حيث يرتبط ذلك 

تسعى إلدخال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و العمل عل تطويرها و تعويد الموظفين على إستخدامها في 
 .كوسيلة حديثة  تأدية المهام اإلدارية

و كما ذكرنا سابقا و في ظل التطورات و التغيرات الحاصلة في مجال التكنولوجيا التي يشهدها 
و كم و التسيير الجيد لهذه العناصر،، ومن أجل التحر بما فيها،األنترنت،الحاسوب،البرامج و األجهزةالعص

توى أداء العاملين داخل فع من مسمن أجل تبسيط اإلجراءات اإلدارية على الموظف و الطالب و الر 
، فالتحكم فيها ينتج ه التكنولوجيات بالنسبة للموظفينأصبح من الضروري ربط الدور الذي تلعبه هذ الجامعة 

عنه فاعلية و سرعة أكثر في إنجاز األعمال أما إذا كانت عائق فالنتيجة حتما ستكون عجز و بطئ في 
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ومنه فإن نجاح الجامعة كمؤسسة يرتبط بمدى قدرة موظفيها و ، للتحكم فيها خاصة في إنجاز األعماا
 .كفاءتهم في التحكم في تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال 

 : و منه يمكننا أن نطرح التســــــــــــــــــــــــــــــــاؤل التـــــــــــــــــالي 

  داخل الجامعة ؟هل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال تؤثر على األداء الوظيفي للعمال 
  الفرضية العامة: 
 تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال تؤثر على األداء الوظيفي للعمال داخل الجامعة ؟  -
  التساؤالت الفرعية : 
 هل يوجد أثر للتحكم في قواعد البيانات على األداء الوظيفي ؟ -
 هل يوجد أثر لكيفية إستخدام األنترنت على األداء الوظيفي ؟ -
 مة الفرضيات العا : 
 .التحكم في قواعد البيانات يؤثر على األداء الوظيفي  -
 .إستخدام األنترنت يؤثر على األداء الوظيفي  -

 : أسباب إختيار الموضوع / 4

 :أسباب ذاتية -1
 .الشغف العلمي و االهتمام الشخصي بالموضوع  -
 .ميولنا إلى معرفة كل ما يتعلق بهذه الظاهرة  -
التطورات التي تشهدها تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و اإلعتماد عليها أهمية الموضوع خاصة مع  -

 .في المؤسسات 
 .معرفة فائدة إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال داخل الجامعة  -

 :أسباب موضوعية -4
 .اإلقبال المتزايد لمختلف اإلدارات على توظيف التكنولوجيا في مكاتبهم  -
 .تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال داخل الجامعة معرفة الدور المهم الذي تلعبه  -
 .معرفة أهم الوسائل التكنولوجية التي تعتمد عليها الجامعة و موظفيها  -

 .تعتبر مثل هذه المواضيع جدية ووليدة العصر من حيث الجدل و النقاش 
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 : أهمية الدراســــــــــــة / 3

 .نتائج إستخدامها و تأثيرها على الموظفين البحث الجدي حول التكنولوجيا المستخدمة و معرفة  -
 .اإلطالع على مدى قدرة الجامعة على التحكم في وسائل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال -
تكمن أهمية هذه الدراسة أيضا في بيان تأثير تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على أداء الموظفين  -

بشكل أسرع و أدق و كيفية توجيهها بما  داخل الجامعة ، من خالل تحسين إستخدام التكنولوجيات
 .يخدم أهداف النؤسسة 

الكشف عن مدى نجاح إدارة الجامعة في توظيف تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و تسليط الضوء  -
 .على أثرها بالنسبة للموظفين 

 :أهداف الدراســـــــــــــــــــة/ 2

 .التي تستخدمها الجامعة  التعرف أكثر على وسائل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال -
 .الوصول إلى نتائج ميدانية حول دراستنا و إكتساب الخبرة على كيفية إجراء البحوث الميدانية  -
 .تقديم إطار نظري و فكري يتعلق بمفهوم تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و األداء  -
داخل كليات  الخروج بمجموعة من التوصيات حول مدى تطبيق تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال -

 .الجامعة 

 : تحديد المفاهيــــــــــــم و المصطلحــــــــــــــــات / 5

 : معنى التكنولوجيا -1

  ورد أن لفظ تكنولوجيا يتكون من مقطعين هما: لغة :( technique)  و(logie  األول معناه الطريقة
التي يستطيع " علم الوسيلة : "  أو الرسالة و الثاني نعني به العلمي،و عليه يكون معنى الكلمة كلها

 .(099،ص9112رجب،) .بها اإلنسان بلوغ مراده
  و يمكن تعريف التكنولوجيا بأنها مجموعة من النظم و القواعد التطبيقية و أساليب العمل : اصطالحا

التي تستقر لتطبيق المعطيات المستخدمة لبحوث او دراسات مبتكرة في مجاالت الخدمات و 
ا التطبيق المنظم للمعرفة و الخبرات المكتسبة التي تمثل مجموعات الوسائل و األساليب اإلنتاج،كونه
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الفنية التي يستعملها اإلنسان في مختلف نواحي حياته العلمية و بالتالي فهي مركب قوامه المعدات 
 .و المعرفة اإلنسانية 

تقديم  تحقق إنتاج سلعة أو كذلك فإن التكنولوجيا هي مجموعة المعارف و الخبرات المكتسبة التي -

 .(44،ص9102منصر،).معين و في إطار نظام إجتماعي و إقتصادي خدمة
أن التكنولوجيا أيضا تشمل المعرفة المنظمة التي " : محمد عاطف غيث " ومن تعريفات ما أورده  -

النقل تتصل بالمبادئ العلمية و اإلكتشافات، فضال عن العمليات الصناعية و مصادر القوة و طرق 
و اإلتصال المالئمة إلنتاج السلع و الخدمات و يرى أنها ال تعنى فقط بوصف العمليات الصناعية 
و لكنها تتبع تطورها، معنى ذلك أنها تكشف عن أسلوب اإلنسان في التعامل مع الطبيعة و التي من 

 .خاللها يدعم إستمرار حياته 

على :  "ogburn" " أوغبرن " هومها من تعريف فإنه يستلهم مف" السيد عبد العاطي السيد " أما  -
انها دراسة الوسائل الفنية التي تشمل كل موضوعات الثقافة المادية و هي لذلك تتضمن كل مايقدمه 

 .العالم الطبيعي من أسرار مادية 

: أنها مجموعة من العتاصر تمزج فيما بينها و هذه العناصر هي : "   francios ruso" و يعرفها  -
ن القوانين، الشرح، التركيب، اإلقتراح، وهي تتجلى كوسيلة لرفع اإلنتاجية ووضع موارد العالم في تدوي

 .خدمة التقدم و ترقية اإلنسان 
بأنها عام الفنون و المهن و قد ظهر إستخدام لفظها في " : محمود علم الدين " في حين يعرفها  -

خذت اآللة مكانها البارز في مجال اإلنتاج العصر الحديث خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية أين أ
 .الصناعي 

بأنها مجموعة المعارف و الخبرات المكتسبة التي تحقق إنتاج " : أسامة بن الخولي " فيما عرفها  -
 .السلعة أو تقديم خدمة في إطار نظام إجتماعي و إقتصادي معين 

 : مفهوم التكنولوجيا في ثالثة مفاهيم أساسية " زاهر أحمد " و يحدد الدكتور  -

و تعني التطبيق الدقيق و المنظم للمحتوى :  (technology as a process )التكنولوجيا كعملية  .1
 .العلمي أو المعلومات بهدف أداء محدد يؤدي في النهاية إلى حل مشكل معين 

أي محصلة تطبيق األساليب العلمية تسهم :   (technology as a product )التكنولوجيا كمنتج  .4
 .في إنتاج اآلالت، أو أنها تعني األدوات و األجهزة و المواد الناتجة عن تطبيق المعرفة 
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 (.technology as a mit of processand product ) التكنولوجيا كمزيج بين المنتج و العملية .3

تصاحبها عملية اإلنتاج فمثال جهاز الكمبيوتر هو أداة تطبيق األفكار و حتما عملية اإلختراع 
يصاحبه دائما تطور في إنتاج البرامج و توسع كبير فيها و بالتالي ال يمكن فصل التكنولوجيا 

 .كأسلوب أو عملية عنها كمنتج
بصفة عامة تشير وعلى هذا األساس و من خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن كلمة التكنولوجيا  -

إلى الوسائل و اآلالت و المعدات التي يستخدمها اإلنسان لتلبية حاجاته و توجيهه في شؤون الحياة 
 : و تشمل جانبين 

 ....المتمثل في اآلالت و األجهزة و المعدات و التقنية : الجانب المادي  -
 .(39،33،34،ص9104عطية،سالم )المتمثل في األفكار و المعارف: الجانب العلمي  -
  هي مجموعة من المعارف و الخبرات و المهارات تسيرها و تتحكم فيها أنظمة أو أجهزة : إجرائيا

تتمثل عمليا في اآلالت و التجهيزات األوتوماتيكية و اإللكترونية يستخدمها الموظفون و األفراد في 
 .نشاطاتهم داخل المنظمة سعيا لتسهيل مهامهم 

لك الشبكات و األجهزة و المعدات و األدوات و الوسائل التي يستخدمها الموظف في و هي أيضا ت -
زيادة فعاليته داخل المؤسسة و تطبيق معرفته في التحكم فيها من أجل معالجة المعلومة و تسجيلها 

 .و تنظيمها و ترتيبها و تخزينها و إسترجاعها و عرضها في الوقت المناسب 

 : تصال تكنولوجيا اإلعالم و اإل -4
  آلة أو تقنية أو وسيلة خاصة تعمل على إنتاج أو تخزين أو : بأنها " روبن " يعرفها : اصطالحا

و منهم من يعرفها على أنها مجموعة التقنيات يع أو إستقبال أو عرض المعلومات،إسترجاع أو توز 
أو المحتوى الذي يراد  لمعالجة المضمونلنظم المختلفة التي يتم توظيفها،أو األدوات أو الوسائل أو ا

توصيله من خالل عملية اإلتصال الجماهيري أو الشخصي أو الجمعي أو التنظيمي و التي يتم من 
المرئية أو أو المسموعة ت المسموعة، المكتوبة و المصورة،خاللها جمع المعلومات و البيانا

يانات و المعلومات ثم من خالل الحاسبات اإللكترونية ثم تخزين هذه البالمطبوعة أو الرقمية،
إسترجاعها في الوقت المناسب، ثم عملية نشر هذه المواد اإلتصالية أو الرسائل أو المضامين 
المسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية و نقلها من مكان إلى مكان آخر و تبادلها و قد 
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ور التاريخي لوسائل اإلتصال و تكون تلك التقنية آلية، أو إلكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التط
 .المجاالت التي يشملها هذا التطور 

الوسائل التي تعمل على الحصول على المعلومات الرقمية و المكتوبة و : " و عرفت أيضا بأنها  -
الالسلكية و الضوئية و معالجتها و تخزينها و نشرها بواسطة مجموعة من األجهزة اإللكترونية و 

 " .الالسلكية و الكمبيوتر االتصاالت السلكية و
مجموع التقنيات أو : "يمكن القول أن تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال بأنها..... ومن منظور إتصالي  -

األدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد 
أو التنظيمي، و التي يتم من خاللها  توصيله من خالل عملية اإلتصال الجماهيري أو الشخصي

من خالل )جمع المعلومات و البيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المطبوعة أو الرقمية
ثم تخزين هذه البيانات و المعلومات ثم إسترجاعها في الوقت المناسب،ثم (الحاسبات اإللكترونية

المضامين ونقلها من مكان الى اخر ومبادلتها،وقد عملية نشر هذه المواد االتصالية او الرسائل او 
تكون تلك التقنية يدوية اوالية او الكترونية او كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل 

 جرائيار االتصال والمجاالت التي يشملها هذا التطو 
واألدوات والوسائل مجمل المعارف والخبرات التراكمية والمتاحة :بانها "محمود علم الدين" فيما يرى -

المادية والتنظيمية واإلدارية المستخدمة في جمع المعلومات ومعالجتها وانتاجها وتخزينها واسترجاعها 
 (.45،44،ص9102،رمنص)ونشرها وتبادلها أي توصيلها لالفراد والمجتمعات

االستراتيجية هناك العديد من الكتابات التي تناولت تكنولوجيا االعالم واالتصال نظرا الهميتها  -
بالنسبة للمنظمات على اختالف أنواعها وحجمها في العصر الحالي الذي يعتبر عصر ثورة 

 .المعلومات كما ان هناك تباينا في تحديد المفهوم الدقيق لها
بنها تلك النظم المعتمدة على الحاسوب وتتكون من البيانات واألجهزة  4004"ايفيروز"حيث عرفها -

 .واالفراد والقواعد واإلجراءات التي تنظم العمل والبرمجيات والشبكات
بانها مجموعة متداخلة من المعلومات التي تعمل على تجميع :  9119" احمد مرسي"وفي تعريف  -

الشمايلية )وتشغيل ونشر المعلومات وذلك بغرض مساندة عملية صنع القرار والرقابة داخل المنظمة
 (.92،92،ص 9105واللحام و كافي،

  ان يمكن نعرفها بانها الوسائل واألدوات االلية او االلكترونية الضرورية الداء االفراد : إجرائيا
أعمالهم الضرورية المؤدية الى تحقيق اهداف المنظمة والتخاذ القرارات المناسبة في الوقت والمكان 
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التدريب والتعليم  المناسبين، وذلك باالستخدام األمثل لهذه التكنولوجيا داخل المنظمة عن طريق
 .والتخطيط والتطوير والتنظيم بهدف األداء الفعال والكفء

 :مفهوم األداء  -3
  أدى : يقال أدى الشيء اوصله واالسم األداء" أدى"من معاجم اللغة يتضح ان مصدر الفعل :لغة

   .األمانة وادى الشيء قام به
 يعني النتائج العملية واإلنجازات او مايقوم به االفراد من اعمال او تنفيذا لالعمال :اصطالحا. 
 .هو تنفيذ امر او واجب اوعمل ما اسند الى شخص او مجموعة للقيام به -

هو قيام الفرد باالنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله والكيفية التي يؤدي بها  -
ليات اإلنتاجية والعمليات المرافقة لها باستخدام وسائل اإلنتاج العاملون مهامهم اثناء العم

 .واالجرءات التحويلية الكمية والكيفية
هو األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدا بالقدرات وادراك الدور والمهام والذي بالتالي يشير الى   -

 درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد
ا ان نقول ان األداء ماهو اال نتيجة لتداخل ثالث عناصر مكونة لجهد الفرد من هذا التعريف يمكنن -

 .القدرات وادراك الدور والقيام بالمهام: وهي
يقول انه ال يجوز الخلط بين السلوك وبين اإلنجاز واألداء ذلك ان السلوك ": توماس جلبرت"وعند  -

عطاء تغذية راجعة او  مايقوم به االفراد من اعمال في المنظمة التي يعملون كعقد االجتماعات وا 
تصميم نموذج او التفتيش، اما اإلنجاز مايبقى من اثر او نتائج بعد ان يتوقف االفراد عن العمل أي 

 .انه مخرج او نتاج او نتائج ومن األمثلة عليه تقديم خدمة محددة او انتاج سلعة ما
 .السلوك والنتائج التي تحققت معا اما األداء فهو التفاعل بين السلوك واالنجاز،انه مجموع -
ان األداء هو الرغبة والقدرة يتفاعالن معا في تحديد مستوى األداء حيث ان هناك ": على السلمي"يرى -

 .عالقة متالزمة ومتبادلة بين الرغبة والمقدرة في العمل والمستوى في األداء 
جموع السلوك والنتائج حيث تكون األداء هو التفاعل بين السلوك واالنجاز،انه م": توماس"تعريف  -

 (.23،24،25،ص9105بوالشرش،.)هذه النتائج قابلة للقياس
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على انه التوازن بين رضا المساهمين والعمال اذ ان األداء يعد مقياسا للحكم : "1111دركر"ويعرفه -
وتمكنها من مرارها في نشاطها في ظل التنافس،على مدى تحقيق المؤسسة لهدفها الرئيسي،واست

 (.015.،ص9103المحاسنه،.)المحافظة على التوازن في مكافأة كل من المساهمين والعاملين

لن تستطيع المنظمة من تحقيق أهدافها دون القيام العاملين فيها باالعمال و المهام الموكلة إلى كل  -
مل بأكبر ال تعني القيام بالعمل أو إنجاز المهمة حسب بل القيام بالع( األداء) منهم،إال أن كلمة 

كفاءة و فعالية في إستخدام موارد المنظمة، فاألداء هو النتيجة النهائية للنشاط و ال شك في أن 
المسؤولية النهائية للمدير هي القيام باألداء على مستوى عال،و هو تحقيق أهداف المنظمة من 

 .(21،ص9112المغربي،.)خالل إستخدامه لموارد المنظمة بطريقة فعالة و كفئ
  يمكن أن نقول أن األداء هو ذلك النشاط أو المهارة أو الجهد المبذول من طرف العامل : ائيا إجر

أو الفرد داخل المنظمة، سواء كان عضليا أو فكريا من أجل إتمام مهام الوظيفة الموكلة له،حيث 
ومن .المنظمةيحدث هذا السلوك تغييرا بكفاءة و فعالية،يحقق من خالله األهداف المسطرة من قبل 

 .خالل عملية األداء يمكننا تقييم و تقدير جهود العمال بشكل منصف و عادل

 : األداء الوظيفي  -2

  جاء في معجم الوسيط بالمعاني التالية : لغة: 
أدلى بها، : قام بها في وقتها، أدى الشهادة : قضاه، أدى الصالة : قام به،أدى الدين : أدى الشيئ  -

 .وصله إليه أ: أدى إليه الشيئ 
 .التأدية و التالوة : األداء  -
التي تعني إعطاء كلية الشكل لشيئ ما ، و التي أشتق منها  performareو يقابل اللفظ الالتيني  -

و التي تعني إنجاز العمل،أو الكيفية التي يبلغ بها التنظيم أهدافه، و  performanceاللفظ اإلنجليزي 
 .petit la rousseهو نفس المعنى الذي ذهب إليه قاموس 

  إصطالحا : 
حظي مفهوم األداء باإلهتمام الكبير على الصعيدين،النظري من قبل الباحثين و األكادميين و  -

الكتاب،و العملي من قبل رجال األعمال و مديري المؤسسات و صناع القرار،و وجدت تعريفات 
 : كثيرة له و إختلفت بإختالف الباحثين،ووجهات نظرهم و من بين هذه التعاريف 

 از وظيفة ما عمل أو عملية إنج -
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تأدية عمل أو إنجاز نشاط أو تنفيذ مهمة،بمعنى القيام بفعل يساعد على الوصول إلى األهداف  -
 . المسطرة 

نشاط يمكن الفرد من إنجاز المهمة أو الهدف المخصص له بنجاح، و يتوقف ذلك على القيود  -
 .العادية لإلستخدام المعقول للموارد المتاحة

ج الذي يحققه الموظف عند القيام بعمله،و المعبر عنه بوحدات قياس معينة األداء الوظيفي هو النات -
 (. 394، ص،9109عطية،)ة لوظيفته خالل فترة زمنية محددةالتي تشير إلى درجة إتمام المهام المكون

  إجرائيا : 
األداء الوظيفي هو الطريقة أو النشاط التي يتم بها إنجاز األعمال والواجبات و المهام و المسؤوليات  -

المسندة إلى الموظف أو الموكلة إليه من طرف اإلدارة و التي يتكون منها عمله داخل المؤسسة التي 
 يعمل فيها و ذلك بإستخدام مختلف الوسائل و اإلجراءات 

 : ـــــات قاعدة البيانــــ-5

  تجميع  أنهاأي نات التي بينها عالقة أو إرتباط،تعرف قاعدة البيانات بأنها تجميع البيا: اصطالحا
متحد و منطقي من البيانات بطريقة منظمة يتم عرضها و إسترجاعها بأكثر من أسلوب و يسهل 

 ةت المرتبطة منطقياإلستفادة منها بواسطة المستخدمين، أي أن قاعدة البيانات هي مجموعة الملفا
 (.030،ص9114الهادي،)

و هي عبارة عن ملف المعلومات و البيانات الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الحاسوب،و هذا  -
يحتاج إلى أسلوب فني مستحدث لتخزين المعلومات و إسترجاعها في الحاسوب و يحتوي بنك 

 (.02،ص9109الخفاجي،محسن و )المعلومات على قاعدة بيانات أومجموعة قاعدة بيانات
قاعدة البيانات هي مخزن لكافة البيانات ذات األهمية و القيمة بالنسبة للمستفدين من علنظام معالجة  -

البيانات ، وتوجد مجموعة من برامج التطبيقات التي يتم تشغيلها على البيانات المخزنة لتنفيذ 
 (.22،ص9104سالمي،ال) (.اإلسترجاع،التحديث،اإلدراج،الحذف:)العمليات التالية

هي مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعالقة رياضية،تخزن في  -
جهاز الحاسوب على نحو منظم،حيث يقوم برنامج يسمى محرك قاعدة البيانات بتسهيل التعامل 

ألساسي لقواعد معها و البحث ضمن هذه البيانات و إمكانية اإلضافة و التعديل عليها، و الهدف ا
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البيانات هو التركيز على طريقة تنظيم البيانات،بحيث تكون خالية من التكرار و يمكن إسترجاعها و 
 (.090،ص9112الصاوي،.)تعديلها و اإلضافة عليها

  هي عبارة عن مجموعة المعلومات و البيانات المخزنة بطريقة نموذجية و المتصلة مع : إجرائيا
ام تسجيل للبيانات داخل المؤسسة على شكل جداول حيث يقوم بتخزين بعضها، حيث أن هناك نظ

و كذلك تحديد العالقات بين هذه الجداول وفق .الخ ...البيانات الخاصة بالطالب و التخصصات 
أسس محددة و ثابتة تعتمد على قواعد العمل في هذا النظام و كذلك على إستخدام الطريقة 

البيانات، و يدير قاعدة البيانات نظام يسمى نظام إدارة قاعدة الصحيحة في عملية تصميم قاعدة 
 .البيانات

 : األنتـــــــــــــــــــــرنت  -6

  األنترنت عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات الحاسوب الممتدة عبر الكرة األرضية : إصطالحا
أنحاء العالم و يتزايد هذا بكافة دولها ، إذ يستخدم هذه الشبكة الماليين من المستخدمين ، من جميع 

العدد بسرعة كبيرة نظرا لفوائدها الجمة ، و هي إتفاقية عمالقة بين ماليين الحواسيب العمالقة 
، و هي شبكة عالمية مفتوحة ( شبكة الشبكات)المرتبطة مع بعضها البعض و لهذا يطلق عليها 

لمختلفة في مجال تجعل المشترك قادرا على الوصول إلى آالف المصادر و الخدمات ا
 (.500،ص9110الحيلة،).المعلومات

هي شبك إتصال تربط العالم و تساهم في إجراء االتصاالت بين األفراد و المجموعات لتبادل  -
 .الخبرات و المعلومات كذلك التعليم عن بعد 

و يرى العاملون في مجال الحاسبات أن شبكة األنترنت عبارة عن مجمع عالمي لشبكات حاسبات  -
رابطة مع بعضها ال يحكمها كيان واحد بمفرده فمكوناتها مؤسسات عامة أو خاصة و تضم مواد مت

كبيرة خزنت بحواسيب هذه الشبكة فضال عن مساهمات الماليين الذين يديرون تلك المواد و يسهمون 
 (.029،ص9104قنديلجي و النجار،).في تعزيزها

كات الحاسوبية المرتبطة على نطاق عالمي و وهي أيضا شبكة عمالقة مكونة من مجموعة من الشب -
كان ظهور هذه الشبكة نتيجة حتمية للتطورات الهائلة في مجال نظم المعلومات و التكنولوجيا لما له 

على أهمية في نقل المعلومات المختلفة إالى المنظمات إذ تتبادل معلومات الحواسيب المختلفة 
 (.019،ص9101الالمي و البياتي،.)ماتالشبكة عبر بروتوكوالت خاصة بنقل المعلو 



                                                                          موضوع الدراسة                                                 الفصل األول
. 

 

 

 14 

  األنترنت هي شبكة الشبكات تلك التي تربط األشخاص و الكمبيوترات في جميع أنحاء الكرة : إجرائيا
األرضية،وال يمكن تصور في عصرنا الحالي حواسيب أو أجهزة اإلتصال التي تعتمد عليها 

فهي شبكة مفتوحة داخل المؤسسة األنترنت،أو الخدماتية دون شبكة المؤسسات االقتصادية اإلنتاجية 
تمكن العمال و الموظفين من إنجاز مهامهم اإلدارية لسهولة إستخدامها و سرعة تنفيذ األوامر و 
تبادل الخدمات فهي تسمح بتمرير المعطيات بكل سهولة و بطريقة آلية،خاصة بين إدارة الجامعة 

 . الموظفين وفروعها المتمثلة في الكليات عن طريق العمال و

 : الدراســــــــــــات السابـــــــــــــــــــــــــــــقة /  6

 : الدراســـــــــــة األولى  -
إستخدام تكنولوجيا المعلومات و أثرها في األداء : " تحت عنوان" نهاد حسين محمد خريس " دراسة  -

للحصول على درجة الماجيستر  قدمت هذه الرسالة إستكماال" في أجهزة الخدمة المدنية في األردن 
، عن جامعة الشرق األوسط عمال اإللكترونية، كلية أالعمالفي األعمال اإلالكترونية ، قسم األ

9100. 
و لقد تطرقت الباحثة في هذه الدراسة إلى إشكالية تتعلق بإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى أجهزة 

و اإلستخدام األمثل لها ،و كان الهدف ألداء،تحقيق مستويات عالية من االخدمة المدنية من أجل 
من هذه الدراسة هو معرفة مدى إستخدام تكنولوجيا المعلومات و أثر هذه التكنولوجيات على األداء 

 .المؤسساتي 
و لقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بوزارة الصناعة و التجارة ، و ديوان الخدمة المدنية ، 

تكنولوجيا المعلومات و األحوال المدنية بمستوياتهم اإلدارية العليا و الوسطى ،  ووزارة االتصاالت و
 .موظف و موظفة في أجهزة الخدمة المدنية ( 023)و بلغت عينة الدراسة 

هل يؤثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات في األداء داخل : و كان التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو 
 .أجهزة الخدمة المدنية ؟ 

و في هذه الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إستعراض أهم األدبيات بموضوع 
، و تم إختيار عينة عشوائية من أجهزة الخدمة حقائق و التعريف بمختلف المفاهيمالدراسة لتقرير ال

 .المدنية من العاملين و وزعت اإلستبانات على أفراد عينة الدراسة 
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يتضح من خالل هذه الدراسة التي تم عرضها أن التحكم و اإلستخدام : لدراسة التعقيب على ا -
األمثل لتكنولوجيا المعلومات يؤثر على أداء العمال داخل أجهزة الخدمة المدنية بشكل إيجابي و 
العكس صحيح،و بما أن عينة هذه الدراسة كانت لقطاعات مختلفة من ديوان أجهزة الخدمة المدنية 

كانت  نتائجها ينحصر فقط داخل هذا القطاع ، كما أن طريقة إختيار العينة التيفإن تعميم 
، وهذا ما يسمح بإعطاء جميع عينات مجتمع البحث فرصة في الظهور، يمكن أيضا (عشوائية)

إضافة نقطة وهي ضرورة االهتمام بتكنولوجيا المعلومات و مواكبة أحدث ما توصلت إليه هذه 
 .تطبيقها في كافة الجهات و المؤسسات الحكومية التكنولوجيا و تعميم 

 : الدراسة الثانية  -
المديرية الجهوية " واقع األنترنت في المؤسسات الجزائرية : " تحت عنوان" بن زايدي مريم " دراسة  -

نموذجا مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علم االجتماع تخصص " نجمة " بقسنطينة لمؤسسة
 (.9112/9101منتوري بقسنطينة الموسم الجامعي  لموارد البشرية عن جامعةتنمية و تسيير ا

لقد تطرقت الباحثة في هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إستخدام األنترنت وتبادل البيانات و 
ألقسام و المعلومات و الحقائق داخل المؤسسة من خالل شبكة إتصال يتم فيها ربط اإلدارات و ا

و على إثر ما سبق ذكره فإن هذه الدراسة ترمي إلى التطرق إلى الوسائل البعض، العاملين ببعضهم
الحديثة لإلتصال وواقعها في المؤسسات الجزائرية و ذلك السباب كثيرة منها ماهو موضوعي و منها 
ماهو ذاتي،و من أبرز هذه الوسائل شبكة األنترنت وهي موضوع الدراسة حيث تسمح هذه األخيرة 

 .معلومات داخل المؤسسة بصورة أسهل و بأقل التكاليف بتبادل ال
و تم إستخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة بهدف وصف ظاهرة من أجل التعمق فيها و الوصول 
إلى مكوناتها فهو من أنسب المناهج لمثل هذه الدراسات ، حيث يعرف على أنه أسلوب من أساليب 

ية و دقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد خالل فترة أو فترات التحليل، الذي يعتمد على معلومات كاف
زمنية معلومة ، و فيما يخص أدوات جمع البيانات لجأت الباحثة في بادئ األمر إلى جمع المادة 

بعد جمع  النظرية من المعاجم ، المراجع ، المجالت و الرسائل، و كذلك بحوث و رسائل منشورة، و
لجأت هذه األخيرة إلى احثة الكثير من نقاط اإلستفهام،ا توضحت للبوبعدمالمادة العلمية النظرية،

ات مركز البريد و الموصالت الذي يحتوي على مصلحة تعنى بتركيب الشبكات الخاصة بالمؤسس
و من هنا بدأت مرحلة ثانية من مراحل جمع المادة العلمية و هي في مدينة قسنطينة و ما جاورها،

وكان مجتمع .اإلستمارة العية أو اإلستكشافية، المالحظة،وبالت اإلستطما يسمى بالدراسات و المقا
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موظف  21، وكانت العينة عبارة عن "نجمة " ؤسسة الوطنية لألتصاالت الدراسة هو عمال الم
، و قد إختارت م و عمال التنفيذاألطارات و عمال التحك: موزعين حسب الفئات المهنية الثالث 

 ( موظف 21) صر الشامل بمعنى دراسة جميع مفردات البحث الباحثة إتباع أسلوب الح
 :و كان التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو 

 ماهو واقع األنترنت في المؤسسات الجزائرية ؟ -
نت بشكل لقد أفادت هذه الدراسة بشكل مباشر كونها تناولت موضوع األنتر : التعقيب على الدراسة  -

ريق الدراسة الدقيقة لعناصر مجتمع البحث و تقسيمهم إلى ، ذلك عن طرئيسي و مفصل و دقيق جدا
المالحظة و اإلستمارة مقابالت و الدراسات اإلستكشافية،ال)ثالث فئات مهنية ، وكانت تقنيات البحث 

ت أولية أي لم تكن موجودة من هي تقنيات مباشرة ينتج عنها معطيا( كأداة من أدوات جمع البيانات
اضيع التي أعتبرت ظاهرة جديدة لم تتناول بشكل كبير و خاصة في تلك ، و في مثل هذه المو قبل

قد يلجأ الباحث إلى اإلعتماد على أكثر من أداة بغية الوصول إلى كم من ( 9112/9101)الفترة 
المعطيات و المعلومات يغطي حاجياته المعرفية حول موضوع الدراسة، أما من الجانب النظري 

سة وضحت بشكل كبير، مدى مساهمة األنترنت في تلبيات إحتياجات فيمكن القول أن هذه الدرا
 .الموظفين، كما أن األنترنت تستعمل من قبل جميع الفئات المهنية داخل المؤسسة 

 :الدراسة الثالثة  -
دور اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير " تحت عنوان " احمد موسى فرج اهلل " دراسة  -

، و قدمت هذه الرسالة إستكماال لمتطلبات "سات التعليم العالي الفلسطينية في مؤساألداء المؤسساتي 
الحصول على درجة الماجيستر في إدارة األعمال ، وكانت الدراسة على الجامعات الفلسطينية 

 .9109العاملة بقطاع غزة ، سنة 
ر األداء لومات في تطويلقد تناولت هذه الدراسة دور اإلستثمار في تكنولوجيا المع

بإعتبار أن تكنولوجيا المعلومات من أهم المستجدات في العصر الحالي ، كما أنها المؤسساتي،
أتيحت لمنظمات األعمال المختلفة بما فيها مؤسسات التعليم العالي فرصة كبيرة لتعزيز قدرتها 

و كان المجتمع  التنافسية و تحقيق أهدافها المرجوة ، و لقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي ،
األصلي للدراسة هو الموظفين ذوي المناصب اإلدارية في الجامعات الفلسطينية ، و تكونت عينة 

موظف تم إختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ، و أستخدمت اإلستبانة ( 924)الدراسة من 
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و إختبار فرضيات الدراسة  كأداة رئيسية لجمع البيانات ومن ثم إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة
 .SPSSبإستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

 : و لقد كان التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو 
ما دور اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات في تطوير األداء المؤسساتي في الجامعات الفلسطينية  -

 العاملة في قطاع غزة ؟
ي دراسته إلى إشكالية تكنولوجيا المعلومات و دورها في تتطرق الباحث ف: التعقيب على الدراسة  -

موظف تم إختيارهم بطريقة ( 924) تطوير األداء المؤسساتي ، و كما الحظنا فإن عينة الدراسة 
عشوائية طبقية و هو القرار المثالي الذي يحسب على الباحث حيث إستهدف الباحث الموظفين ذوي 

أصحاب المناصب اإلدارية هم من يستخدمون تكنولوجيا المناصب اإلدارية ، بطبيعة الحال 
المعلومات ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أهمية اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات و قوة العالقة 
بينها و بين تطوير األداء و باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه التكنولوجيات في تخفيف عبئ 

 .العمل عن موظفي الجامعة
 : الرابعة  الدراسة -
إستخدام تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال و الفعالية " تحت عنوان " سعاد شحاط " دراسة  -

دراسة للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة بالجزائر ، مذكرة لنيل " التنظيمية للمؤسسة االقتصادية 
علم قالمة ، قسم  0245ماي  2شهادة الماجيستر تخصص علم اجتماع اإلتصال، عن جامعة 

 (.9112/9101) االجتماع و الديموغرافيا موسم 
تناولت هذه الدراسة موضوع إستخدام تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال ، ففي عصر يفرض على 
الجزائر اإلنفتاح على السوق العالمي، وفي سياق ما يعرف بمجتمع و إقتصاد المعرفة تجد المؤسسة 

عوائق عديدة و متنوعة ، تتميز هذه العوائق بصفة خاصة االقتصادية الجزائرية نفسها في مواجهة 
من خالل بروز ما يعرف بالفجوة الرقمية و كذا التحوالت التكنولوجية الهامة في ميدان المعلومات و 

 .اإلتصال
و منه تتحدد إشكالية هذه الدراسة في محاولة التعرف على واقع دخول تكنولوجيات المعلومات و 

 .ة االقتصادية مع أشكال و طرق إستخداماتها اإلتصال إلى المؤسس



                                                                          موضوع الدراسة                                                 الفصل األول
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و إعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي ، حيث إرتكزت على اإلستبيان اإللكتروني كأداة من 
أدوات جمع البيانات ، على عينة مكونة من أربعة و سبعين مؤسسة إقتصادية جزائرية تنتمي إلى 

 .لوطن قطاعات مختلفة و تنتشر عبر الجهات األربعة ل
 :و كان التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة كالتـــــــــــــــالي 

هل تؤدي إستخدامات تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال إلى تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسسة  -
 االقتصادية ؟

كما رأينا تطرقت الباحثة في هذه الدراسة إلى إشكالية إستخدامات : التعقيب على الدراسة  -
 .لوجيات المعلومات و اإلتصال داخل المؤسسة االقتصادية الجزائريةتكنو 

و من خالل اإلطالع على هذه الدراسة التي وضحت دور هذه التكنولوجيات في تحسين الفعالية 
التنظيمية و ساعدت في تبني المؤسسات االقتصادية لهذه التكنولوجيات ، و لقد ربطت الباحثة هنا 

ف، و من خالل مالحظتنا للمجتمع األصلي للبحث الذي يتكون من من خالل المشكلة و الهد
مختلف المؤسسات عبر كامل ربوع الوطن، نستطيع أن نكشف عن دور الباحثة هنا في تحليل 
إستخدامات تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال من قبل هذه المؤسسات التي تعمل في ظروف 

 .ة و مختلفة إجتماعية و إقتصادية و ثقافية و سياسية خاص
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 الفصل الثاني
 المؤسسةع إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال داخل ـــــــواق

 .تمــــــــهيد -

  .اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا إلى مدخل /1

  .اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا تطور 1-1

  .اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا خصائص و أهمية 1-4

  .العامة الخدمة ترقية في اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا دور  1-3

  .اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا مكونات 1-2

 . اإلتصال و اإلعالم لتكنولوجيا نظرية مداخل 1-5

  .المؤسسة داخل اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا  /4

 . للعاملين الوظيفي األداء و اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا إستخدام بين العالقة 4-1

 . المؤسسة داخل اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيا إستخدام فوائد  4-4

 . المؤسسة جوانب على اإلتصال و اإلعالم تكنولوجيات تأثير  4-3

  .الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في االتصاالت و المعلومات تكنولوجيات إستخدامات أهم /3

 العالي التعليم مؤسسات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام إلى أدت التي العوامل 3-1
 . الجزائرية

 .الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام مبررات 3-4

 .  العالي التعليم مؤسسات في الخدمات جودة تحقيق في االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا دور 3-3

ةــــــــخالص -
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 :هيد ـــــــتم

مناحي الحياة ، و أبرز هذه  مسبوقة في جميعسريعة و غير  شهدت اآلونة األخيرة تطورات
التطورات التي ميزت وقتنا الحالي هي الديناميكية التي عرفها المجال التكنولوجي خاصة بتلك 

 .المتعلقة بمعالجة المعلومات و بثها ، أو بما أصبح يعرف أو يطلق عليه بتكنولوجيا المعلومات 

 مدخل إلى تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال  /1

 : تطور تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال  1-1

قبل الميالد، تم إختراع الكتابة و مختلف وسائط حفظ المعلومات،  3411منذ حوالي : المرحلة األولى  -
فإستطاع السومريون الكتابة على الطين اللين مما أنتج إنهاء عهد المعلومات الشفهية التي تندثر بمجرد 

لذهنية ، إال أنها كانت باهضة الثمن و حكر فقط على األغنياء و رجال وفاة اإلنسان أو ضعف قدرته ا
 .الدين 

بطل هذه الفترة في القرن ( غوتنبيرغ ) عصر ظهور الطباعة إذ يعد األلماني : المرحلة الثانية  -
السادس عشر و الفاعل األساسي في نشر المعلومات و االتصاالت ، و ذلك بكثرة مطبوعاته و نشرها 

و ظهور عصر التنوير من جهة أخرى ، مما أعطى ألوروبا حق األسبقية في التقدم على  من جهة،
 .العالم بثالثة قرون تقريبا 

ردة فعل حتمية لنظم األتصال ، بغية (  0232التلغراف سنة ) لقد كان إكتشاف : المرحلة الثالثة  -
جراهام ) صناعية،و لقد إكتشف قبلهاتوفير فعالية أكبر في تبادل المعلومات و ذلك إبان ظهور الثورة ال

من خالل قوة و سرعة التيار الكهربائي في نقل الصوت عبر األسالك ( 0224بل الهاتف سنة 
و هي (  0224الالسلكي سنة ) فقد ظهر . النحاسية ، و توالت بعدها اإلختراعات في مجال اإلتصال

نسبيا دون إستخدام األسالك، و إنتشرت المرحلة األولى التي ينتقل فيها الصوت إلى مسافات بعيدة 
 ( . 0240سنة ) ثم بثت خدمات التلفزيون التجاري (  0202سنة ) خدمات الراديو 

ثم تطورو ( من قبل تشارلز بابيج  0299سنة ) و لقد تميزت بإختراع الحاسوب : المرحلة الرابعة  -
ظهرت أجياله المختلفة ، و ما له من أثر أيجابي على حركة تدفق المعلومات عبر وسائل اإلتصال 

 . التي لها صلة بالحواسيب 
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ا القرن العشرين حتى يومنإنها الثورة الخامسة و التي بدأت من النصف الثاني من :المرحلة الخامسة  -
و هي تعتمد بالدرجة األولى على إكتساح األقمار الصناعية و شبكات األلياف الصوتية ذات السرعة هذا،

بين تكنولوجيا الهائل  ،كنتيجة حتمية للترابطوري نقل األنباء و البيانات و الصالفائقة في عالم المعلومات ف
 (.00،09،ص9105طويهري،.)الحواسيب المتطورة

 :أهمية و خصائص تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال   1-4

 : تتميز تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال بمجموعة من الخصائص تتمثل في  -
من أبرز صفاتها هي تبادل األدوار بين المرسل و المستقبل أي أن هناك أدوار مشتركة : التفاعلية  -

بينهم في العملية اإلتصالية و يطلق على القائمين باإلتصال لفظ مشاركين بدال من مصادر و من ذلك 
  .نجد إستعمال مصطلحات جديدة في عملية اإلتصال مثل الممارسة ، الثنائية ، التبادل ، التحكم 

 أي أن المستعمل لهذه التكنولوجيا يمكن أن يكون مرسل و مستقبل في نفس الوقت  -
و تبرز أهمية هذه السمة كونها تسمح بإمكانية تراسل المعلومات بين أطراف العملية : الالتزامنية  -

اإلتصالية من دون شرط تواجدها في وقت إرسالها و هذا يعني أن هناك إمكانية لخزن المعلومات 
سلة عند إستقبالها في الجهاز و إستعمالها في وقت الحاجة فمثال في أنظمة البريد اإللكتروني المر 

 .ترسل المعلومات من منتجها إلى المستفيد منها في أي وقت 
يعني بذلك إستقبال الرسالة بأي وقت يناسب المستخدم، فالمشاركين في عملية اإلتصال غير مطالبين  -

 . لوقت بإستخدام النظام في نفس ا
هذه الخاصية تسمح بإستقاللية تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، فاإلنترنت مثال تتمتع : الالمركزية  -

 . بإستمرارية عملها في كل األحوال فال يمكن ألي جهة أن تعطل األنترنت على مستوى العالم بأسره 
 : في و هناك خصائص أخرى و كثيرة تميز هذه التكنولوجيا يمكن أن نلخصها  -
 أي إمكانية الربط بين أجهزة اإلتصال المختلفة : قابلية التوصيل  -
 أي يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته : قابلية التحرك و الحركة -
 بمعنى إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخر : قابلية التحويل  -
 ع لتشمل أكثر المساحات غير المحدودة من العالم بمعنى قابلية هذه الشبكة للتوس: الشيوع و اإلنتشار  -
 تمكنت هذه التكنولوجيا من إختصار الوقت و المكان : تخفيض الوقت -
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تتبع هذه التكنولوجيا وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائال من المعلومات، و : تقليص المكان  -
 .(909،903، ص 9102مغيزلي، )التي يمكن الوصل إليها بسهولة 

لقد ساهم التطور العلمي و التكنولوجي في تحقيق رفاهية األفراد، و من بين التطورات التي تحدث  -
بإستمرار تلك المتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال، لما لها من أهمية من ناحية توفير خدمات 

لألشخاص و اإلتصال ، بمختلف أنواعها و خدمات التعليم و التثقيف و توفير المعلومات الالزمة 
المنظمات ، حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها اإلتصال فيما بينهم بسهولة و تبادل 
المعلومات في أي وقت و في أي مكان و تعود هذه األهمية إلى الخصائص التي تمتاز بها هذه 

شخاص المشاركين أو التكنولوجيات بما فيها اإلنتشار الواسع و سعة التحميل سواء بالنسبة لعدد األ
المتصلين أو بالنسبة لحجم المعلومات المنقولة ، كما أنها تمتاز بسرعة األداء و سرعة اإلستعمال و 

 : و لها كذلك الكثير من األهمية نحصرها في . تنوع الخدمات
نية و و توفر تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت أداة قوية لتجاوز اإلنقسام اإلنمائي بين البلدان الغ -

الفقيرة و اإلسراع ببذل الجهود بغية دحر الفقر، و الجوع و المرض و األمية،و يمكن لتكنولوجيا 
اإلعالم و اإلتصال توصيل منافع اإللمام بالقراءة و الكتابة و التعليم و التدريب إلى أكثر المناطق 

يات اإلتصال بأفضل انعزاال، فمن خالل هذه التكنولوجيا يمكن للمدارس و الجامعات و المستشف
المعلومات و المعارف المتاحة، و يمكن لها أيضا نشر الرسائل الخاصة بحل العديد من المشاكل 

 المتعلقة باألشخاص و المنظمات و غيرها 
إن تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال تساهم في التنمية االقتصادية، حيث تؤدي هذه الثورة إلى نشوء أفكار  -

اعل االجتماعي و االقتصادي و قيام مجتمعات جديدة، و على عكس الثورة جديدة تماما من التف
الصناعية التي شهدها القرن المنصرم، فإن ثورة تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال من شأنها اإلنتشار 
بشكل سريع و التاثير في حيوية الجميع، و تتمحور تلك الثورة حول قوة هذه التكنولوجيا التي تسمح 

 .صول إلى المعلومات و المعرفة الموجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريبا للناس بالو 
زيادة قدرة األشخاص على اإلتصال و تقاسم المعلومات و المعارف ترفع من فرصة تحول العالم إلى  -

مكان أكثر سلما و رخاء لجميع سكانه، و هذا ماإذا كان لجميع األشخاص لهم إمكانيات المشاركة و 
 .اإلستفادة من هذه التكنولوجيا 
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تمكن تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال باإلضافة إلى وسائل اإلعالم التقليدية و الحديثة ، األشخاص  -
المعزولين و المهمشين من يدلوا بدلوهم في المجتمع العالمي ، بغض النظر عن نوعهم و عرقهم أو 

عالقات صنع القرار على المستويين المحلي و  مكان سكنهم ، و هي تساعد على التسوية بين القوة و
الدولي ، و بوسعها تمكين األفراد و المجتمعات و البلدان من تحسين مستوى حياتهم على نحو لم يكن 
ممكنا في السابق، و يمكنها أيضا المساعدة على تحسين كفاءة األدوات األساسية لإلقتصاد من خالل 

 .الوصول إلى المعلومات و الشفافية 
من هذا يتضح أن لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية و االقتصادية و  -

االجتماعية و الثقافية و ذلك لما لها من خصائص متميزة و أكثر كفاءة ، فهي واسعة اإلنتشار تتخطى 
تمتاز بكثرة و تنوع الحدود الجغرافية و السياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم، كما أنها 

المعلومات و البرامج التثقيفية و التعليمية لكل محتلف شرائح المجتمع ، متاحة في أي مكان و زمان و 
بتكلفة منفضة فهي تعد مصدر هام للمعلومات سواء لألشخاص أو المنظمات بمختلف أنواعها او 

ا التدريبية و لبشري من خالل برامجهللحكومات ، كما انها تلعب دورا كبيرا و هاما في تنمية العنصر ا
لهذا يكون من الضروري االهتمام بهذه التكنولوجيات و تطوير إستخدامها بشكل  ،التعليمية و غيرها

الشمايلة، .)فعال، مع تدريب و تعليم األفراد على إستعمالها و توعيتهم بأهميتها في التنمية و التطور
 (. 22،011، ص 9105اللحام، 

 : ولوجيا اإلعالم و اإلتصال في ترقية الخدمة العامة دور تكن 1-3

تعتبر تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال إحدى أبرز سمات العصر الحالي و أداة مهمة يمكن أن تساعد 
 : على تحسين الخدمة العمومية و يبرز ذلك في التالي 

عبر الحد من الفساد اإلداري و البيروقراطية، ما ينعكس إيجابا : تحسين مردودية الخدمة العمومية  -
 على مردودية مشاريع الخدمة العمومية، سواء من حيث عدد الخدمات المقدمة أو نوعيتها 

فمن خالل اإلتصال عبر وسائل اإلتصال الحديثة دون اإلنتقال و  :تقليص تكاليف الخدمة العمومية  -
 ذ يتيح تخفيض التكاليف التوصل للخدمة من خالل النواف

من خالل إعتماد تقنية الشباك الوحيد لألنشطة اإلدارية  :سرعة اإلستجابة و إحترام المواعيد  -
 .المتماثلة، و كذا إلتزام اإلدارة بالقيام باإللتزامات دون تأخير 
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نع فإنجاز األعمال من خالل أنظمة معالجة معلوماتية يحد من األخطاء اإلدارية و يم :الدقة  -
 .التجاوزات أثناء أداء الخدمة 

فإنطالقا من خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات بشكل  :سهولة المحاسبة و وضوح الخدمة العمومية  -
كامل في أداء الخدمة العمومية، يؤدي ذلك إلى إمكانية المحاسبة على كل جزيئات تلك المهام و 

الخدمة،بحيث يصبح ال مجال إلخفاء األنشطة من خالل وجود النشر اإللكتروني لكل مراحل 
 .المعامالت أو خدمة جهة دون أخرى 

خلق مؤسسات عمومية تتصف بالفعالية و الكفاءة و تستجيب إلحتياجات المواطنين و تضمن العدالة  -
 .االجتماعية و المساواة في الحصول على الخدمات العمومية 

مة المواطن يتطلب بيئة عمل فيها تنوع من و هذا االهتمام بخد: تقديم أحسن الخدمات للمولطنين  -
المهارات و الكفاءات المهيئة مهنيا إلستخدام التكنولوجيا الحديثة، بشكل يسمح بالتعرف على كل 

 . مع إقتراح كل الحلول المناسبة لكل مشكلة . مشكلة يتم تشخيصها
مجسدة في أرض الواقع، و  حيث ينصب االهتمام على تحويل األفكار إلى نتائج :التركيز على النتائج  -

أن تحقق فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العبئ عن المواطنين من حيث الجهد و المال و الوقت و 
توفير خدمة مستمرة على مدار الساعة، دفعا للفواتير عن طريق بطاقات التأمين دون التنقل إلى مراكز 

 .الهاتف، الغاز، لتسديد الرسوم و الفواتير المطلوبة 
و هو مبدأ أساسي بحكم أنها تسعى بإنتظام لتحسين و إثراء ماهو موجود، و رفع  :لتغير المستمر ا -

 .مستوى األداء سواء بقصد رضا الزبائن، أو بقصد التفوق في التنافس 
 .تبسيط اإلجراءات و تقليل كلفتها و إعطاء خدمة أكثر جودة  -
يضطر العمالء إلى اإلنتقال إلى اإلدارات  إختصار وقت تنفيذ إجراء المعامالت اإلدارية دون أن -

 .شخصيا إلنجاز معامالتهم مع من يترافق من إهدار للوقت و الجهد و الطاقات 
 .الدقة و الموضوعية في العمليات المنجزة  -
 .األخرى داخل و خارج بلد المؤسسة تسهيل اإلتصال بين دوائر المؤسسة المختلفة و مع المؤسسات -
مالت الورقية و إحالل المكتب اإللكتروني عبر الشبكات الداخلية و شبكة األنترنت اإلستغناء عن المعا -

 (.902،902، ص 9102مغيزلي، ).مما يؤثر إيجابا على عمل المؤسسة

 : مكونات تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال  1-2
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بين مفهوم و مكونات تكنولوجيات اإلعالم و  jane laudonو  kenneth laudonلقد جمع كل من  -
تعد تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال : اإلتصال في ظل التغيرات الجديدة و العالم الرقمي في قولهما 

 : من أدوات التسيير المستخدمة ، و التي تتكون من خمسة مكونات 
 العتاد المعلوماتي  -
 البرمجيات  -
 تكنولوجيا التخزين  -
 ال تكنولوجيا اإلتص -
 الشبكات  -
 : ، أن لها  مكونات أساسية هي (الدليمي و الطائي ) بينما يجمع معظم الباحثين مثل  -
 ( األجهزة ) المكونات المادية  -
 ( البرمجيات و شبكات اإلتصال ) المكونات غير المادية  -
و للوصول إلى مكونات تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال، سنحاول هنا إيجاد بعض النقاط المشتركة و  -

 : إضافة بعض العناصر، و بهذا يمكننا القول أن تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال كيان يتكون من 
تيعابها لكم تضم مجموعة الحواسيب بمختلف أنواعها و أحجامها و سرعاتها، و إمكانيات إس: األجهزة  -

و كل ( حفظ و خزن و معالجة البيانات ) البيانات أو بعبارة أخرى هي جملة األدوات المسؤولة عن 
 مايرتبط بها من أجهزة 

يعتبر هذا العنصر من مركبات تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال بمثابة الروح في الجسد، و : البرمجيات  -
بدونه بعدما كان صاحب الكلمة العليا في مملكة هذه  الذي يجعل من العتاد التكنولوجي عديم النفع

التكنولوجيا، كونها تسيطر على البيانات و تتحكم فيها للقيام بالعمليات الحسابية و المنطقية، للحصول 
على النتائج و حل المشاكل حسب الحاجة، و مع ظهور النظم الذكية القادرة على برهنة النظريات و 

إنتقلت السيادة من ف مع معطيات البيئة المحيطة بها،القدرة الذكية على التكيإتخاذ القرارات، و ذات 
 (. 03،04، ص 9105طويهري، .)شق العتاد إلى شق البرمجيات

 : و هناك تقسيم آخر أكثر وضوحا يشمل  -
و تشمل المعدات المستخدمة إلدخال المعلومات و خزنها و نقلها و تداولها و  :المكونات المادية  -

إسترجاعها و إستقبالها و بثها للمستخدمين، كما أنها تتضمن الحاسبة و ما يرتبط بها من األجهزة التي 
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تضم وحدة المعالجة المركزية و اللوحة األساسية و الشاشة و غيرها، و تسمى بالمكونات المادية 
سين ذاكرة الحاسوب و قدراتها على معالجة البيانات و سرعتها تمثل مجاال واسعا للتطورات فتح

التكنولوجية الحديثة، حيث يعد العلماء و المهندسون في شركات الحاسبات و االتصاالت مصدرا 
 . أساسيا لهذه التطورات الهائلة 

إدارة المكونات المادية و تشغيلها، كما و هي تعني تلك البرامج للحاسوب التي تعمل على : البرمجيات  -
تقوم بمختلف التطبيقات، و ألهميتها أصبحت تكنولوجيا أساسية لتشغيل الحاسوب، و تساهم هذه 
البرمجيات في معالجة المعلومات و تسجيلها و تقديمها كمخرجات مفيدة ألداء العمل و إدارة العمليات 

  .، لذلك فهي تتضمن أنظمة التشغيل النهائية 
هي مجموعة بيانات مرتبطة مع بعضها أو هي المعلومات المخزونة في أجهزة و : قواعد البيانات  -

وسائل خزن البيانات، و هي قد تكون متعلقة بسجالت المخزون في الشركة، و األوقات القياسية ألنواع 
  . مختلفة من العمليات و البيانات

لتكنولوجيا المعلومات و يعتقد البعض أنها األكثر  األخير و هي المكون: اإلتصاالت بعيدة المدى  -
أهمية ، فهي أدوات و وسائل اإلتصاالت عن بعد مثل، الهاتف، الفاكس و المكونات األخرى التي 
تكون الشبكات اإللكترونية التي مكنت مستخدمي أجهزة الحاسوب من اإلتصال بأي موقع و بصورة 

 (.39، ص9104عسول، ).وب في أي موقع آخرمباشرة و اإلتصال بأي مستخدم آخر للحاس

 : مداخل نظرية لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال  1-5

يركز هذا المدخل على الجوانب المادية و األجهزة في تكنولوجيا المعلومات فضال عن القدرات و  -
اإلمكانات التي تقدمها النماذج الرياضية هذه التكنولوجيات و من الحقول المعرفية التي تساهم في هذا 

 : المدخل 
 خدام و نشر المعلومات و يهتم بالطرائق الحسابية و التشغيل و التخزين و إست: علم الحاسوب  -
 .و يهتم ببناء و تطوير الممارسة اإلدارية و نماذج إتخاذ القرارات : علم اإلدارة  -
 .و يركز على األساليب و الطرائق الكمية لتعظيم النتائج المرغوبة : بحوث العمليات  -

 : المدخل السلوكي االجتماعي / 1 -
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إلدارة و المنظمة و سلوكها و من الحقول يركز هذا المدخل على اإلتجاهات فضال عن سياسات ا -
 : المعرفية التي تسهم في هذا المدخل 

و يساهم في دراسة كيفية قيام المجموعات و المنظمات في تحديد شكل و تطوير هذه : علم االجتماع  -
 .النظم و مدى تأثيرها في األفراد و المنظمات 

 .لرسمية من قبل متخذي القرار يهتم بكيفية فهم و إستخدام المعلومات ا :علم النفس  -
 .يهتم بتأثيرات النظم على هياكل الكلفة للمنظمة ضمن األسواق  :علم االقتصاد  -
و من المالحظ أن هذا المدخل ال يتجاهل التكنولوجيا بل في الواقع تكون أنظمة تكنولوجيا المعلومات  -

 .هي المحفز لمشكلة ما أو مسألة سلوكية فيه 

 : المدخل التكنولوجي االجتماعي / 4 -
يعتمد هذا المدخل على نواحي التكنولوجيا و السلوك معا لتحقيق فعالية أداء أنظمة تكنولوجيا  -

المعلومات أي تحقيق موائمة بين التكنولوجيا المستخدمة، مع إحتياجات المنظمة و األفراد في النظم 
ير و التنظيم، لكي يسمح باإلستخدام األمثل عن طريق التدريب و التعليم و التخطيط و التطو 

 .للتكنولوجيا المتاحة لضمان سرعة التطوير بهدف األداء الفعال و الكفء 

 : المدخل اإلداري / 3 -
يعتبر هذا المدخل هذه التكنولوجيات حال تنظيميا و إداريا لمواجهة التحديات المفروضة من البيئة، إذ  -

ل حلوال للتحديات و المشاكل التي تواجه المنظمة لذلك يفرض هذا تقدم تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصا
المدخل على الموظفين و المديرين اإللمام بالحاسوب مع ما يتمتعون به من مهارات و خبرات إدارية، 
ألن تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال هي أحدى األدوات المهمة المتاحة لهم للتكيف كما تعد أيضا 

 .تنظيم كوحدة واحدة مسؤولة عن تماسك ال

 : مدخل الميزة التنافسية / 2 -
يركز هذا المدخل على تحقيق الميزة التنافسية من خالل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ، إذ تستخدم 

، فضال عن الموارد المادية األخرى التي تمتلكها في (بيانات و معلومات ) المنظمات موارد مفاهيمية 
بإمكان المنظمة تحقيق القيمة المضافة عن طريق تطوير التكنولوجيا تحقيق األهداف،حيث أنه 

 (.32، 323،ص9102عبد النور،).ألنشطتها بطريقة فعالة
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 . تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال داخل المؤسسة /4

 :العالقة بين إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و األداء الوظيفي للعاملين  4-1

اإلعالم و اإلتصال عامال محفزا للمنظمات الباحثة عن المنافسة و التميز في أصبحت تكنولوجيات  -
إنتاجها و مخرجاتها و عن الكفاءة و الفعالية في أداءها، لذا تسارعت المنظمات لتهيئة األرضية الكفيلة 
لتطبيقها ثم إستخدامها لما لهذه األداة من خلق فرص غير مسبوقة في مجاالت عدة مثل رفع مستوى 
األداء الوظيفي و تحسين القرارات اإلدارية و تبسيط و تسهيل اإلجراءات و اإلستغالل األمثل للقوى 
العاملة فضال عن إسهامها الكبير في األنظمة المالية، و ذلك من خالل تطبيق عدد من اإلجراءات و 

إلستخدام و ذلك و تدريب المستخدمين على كيفية ا( الهيكل، العمليات، إدارة المنظمة) التغييرات
 .لضمان عملها بشكل صحيح و بما يحقق معايير األداء الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه 

لذا نرى أن العالقة القائمة بين إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و األداء الوظيفي على النحو  -
 :التالي

يام بكثير من األعمال تسببت إلى حد كبير في تحسين األداء الوظيفي و ذلك من خالل تخطي الق -
 .الروتينية و ما يترتب عليها، من إنجاز األعمال بسرعة و كفاءة و دقة متناهية و تكلفة قليلة 

تسببت في تقليل األعباء الوظيفية الروتينية الملغاة على عاتق المدراء، مما يتيح لهم إستغالل هذا  -
منظمة، مما أسهم في رفع كفاءة و فعالية الوقت في التخطيط اإلستراتيجي و رسم السياسات العامة لل

 .اإلدارة العليا 
تسببت في التأثير على الجانب المعنوي لدى العاملين بإتجاه زيادة والئهم و إنتمائهم للمنظمة من خالل  -

ما توفره من فرص لإلطالع على المعلومات بشكل سهل مما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية 
 .صنع القرار 

المنظمات بالتوجه نحو الميزة التنافسية يدفعها نحو إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال،  إن إهتمام -
 .مما يبرز زيادة االهتمام بالبحث و التطوير و التدريب، الذي يسهم في بناء و تنمية القدرات الفردية 

مهما كانت مخرجات  إن الثقافة التنظيمية و التوجيهات اإلدارية في المستويات العليا في أي منظمة -
عملياتها اإلدارية لها دور هام في التوجه صوب إستخدام هذه التكنولوجيات مما ينعكس على شكل 

 .البيئة التنظيمية للعمل و تبني و تفعل و تطور العملية اإلدارية برمتها 
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مو و اإلستمرار و تسببت في زيادة فعالية المنظمة في تحقيق أهدافها طويلة األجل المتعلقة بالبقاء و الن -
ذلك من خالل تحسين عمليات التعلم و نقل المعرفة، و إستخدام شبكات األعمال المحلية و العالمية،و 
تحسين فعالية عملية إتخاذ القرارات و زيادة جودتها و تحسين محتواها و زيادة فعالية عملية اإلتصال 

ق و التحالف بين مختلف المستويات و اإلدارية ، داخل المنظمة و خارجها و تحسين عملية التنسي
 .الوحدات اإلدارية إلنجاز أهداف المنظمة 

تسببت في زيادة كفاءة المنظمة في إستغالل مواردها المختلفة لتوليد المخرجات المطلوبة بأقل تكلفة  -
ممكنة و ذلك من خالل عملياتها و أنشطتها إعتمادا على تطبيقات الحاسوب مما يسهم في تحسين 

 .ة المنتجات ، و تقليل التباين و التفاوت في مستوى أداء هذه السلع و الخدمات نوعي
تسببت في زيادة عدد الفرص المتاحة أمام المنظمة في األسواق الداخلية و الخارجية و تفعيل عملية  -

 (. 395، ص 9109عطية،.)توليد و تطبيق األفكار الجديدة الالزمة لتطوير السلع ة الخدمات

 : د إستخدام تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال داخل المؤسسة فوائ 4-4

 وتكتسي تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت أهميتها من الفوائد التي تقدمها للمؤسسة من بين ذلك -
 : نذكر ما يلي 

 التخفيض من األعمال اإلداريـة و التركيز على المهام األساسيـة و تحسين التوظيف الداخلي -
 . للمؤسسـة و العمل مع فرق خارجية 

 وسيلـة لتخفيض المصاريف و تحسين اإلنتاجيـة و الكفاءة ، وتطوير الخدمـات و المنتجـات و -
 . تسمح بتقديـم خدمـة للزبون 

 ركيزة اإلبـداع و التنميـة و خلق منتجـات جديدة، خدمـات جديدة، أسواق جديـدة، ميزة -
 . الخ ....تنافسيـة

 .ات مثالية مع الموردين و إنفتاح كبير على المحيط إنشاء عالق -
 .خلق بيئة وثقافة مناسبة لتنمية عمالة المعرفة  -
 .تحقيق ذاتية التدريب و تعلم المهارات المطلوبة   -
 .سرعة نشر األخبار و التعليمات  -
 .الحصول على أفضل الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة في الشبكة  -
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 .مات األساسية لمختلف التطبيقات داخل التنظيم ضمان بث و تبادل المعلو  -
 .تمكن أعضاء المؤسسة بالحصول على المعلومات من أي مكان متواجدين فيه  -
 إتاحة قاعدة بيانات تحوي حجم هائل و مهم من المعلومات للتسيير العملي لألنشطة  -
كما تعتبر تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال من األدوات القوية للمشاركة في السوق العالمية، و تشجيع  -

المسؤولية السياسية، و تحسين توفير الخدمات األساسية و تعزيز فرص التنمية ، و لكن دون سياسات 
 . ول متجددة لهذه التكنولوجيا فإن العديد من الدول النامية سوف تتخلف عن العالم األ

 تطوير أدوات اإلدارة عن طريق تنظيم كفاءات المستخدمين و زيادة فعاليتهم  -
 التخفيض من األعمال اإلدارية  -
 تخفيض المصاريف  -
 التجديد و اإلبتكار أي معرفة التكنولوجيا الجديدة  -
 تطوير العمليات التي تقوم بها اإلدارة من خالل البرامج الحديثة  -
 منظمة التخطيط الجيد ألنشطة ال -
  (.011، 011،ص9102عيشاوي، ).تحسين الخدمات المقدمة من خالل اإلستخدام األمثل للتكنولوجيا -

 : تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على جوانب المؤسسة  4-3

قامت إدارة العمل األمريكية بدراسة سمحت لها بتحديد سبع مهارات أساسية ينبغي : مهارات العاملين  -
  :العامل أن تتوفر فيه للنجاح في عصر المعرفة والمعلومات هذه المهارات هي على النحو التاليللفرد 

حيث يجب على األفراد العاملين أن يكونوا قادرين على تعريف المشكالت واستخدام : التفكير الناقد  -
 .األدوات المتاحة في البحث والتحليل ووضع الحلول وتطبيقها، وتقييم النتائج 

إن الحل  والذي يكاد يكون الوحيد  للبقاء في وقتنا الحالي هو اإلبداع، ففي عصر المعرفة و : داع اإلب -
المعلومات يجب أن تساعدنا مهارتنا على إنتاج منتجات جديدة، وخلق طرق جديدة لالتصال وتناقل 

 .األفكار حتى نتمكن من العيش في رفاهية 
لوحيد لحل المشكالت المعقدة وستكون مهارات العمل إن العمل الجماعي هو السبيل ا: التعاون  -

الجماعي هي العامل الفيصل للعمل في المعلومات، وعليه فإن النموذج المعتمد اليوم في إدارة القوى 
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العاملة هو تشكيل فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه أن يبدي مالحظاته واقترحاته ليس فقط 
 : نمابالنسبة للمراحل األخرى ، ويحتاج ذلك إلى بالنسبة للمرحلة التي عمل بها وا

 .فهم طريقة تلقي األعضاء اآلخرين للمعلومات وكيفية اكتسابهم للمعرفة  -
 .القدرة على بناء العالقات واالحتفاظ بها  -
 .ادارك كل عضو أن دوره ليس مرهونا بمعرفة كل شيء ولكن القيام بكل ما يمكن لمساندة غيره  -
 .ة معلومات لخلق القيمة من دون اللجوء إلى األوراق والمستندات واإلمضاءاتالعمل من خالل شبك -
أصبحت اإلدارة اليوم تعمل في عالم ال يعترف بالحدود الجغرافية والمكانية، : فهم التدخالت الثقافية  -

فالتنوع البشري أصبح يمثل أحد أهم خصائص التنظيمات لذا سيحتاج األفراد العاملون لعبور حاجز 
ختالف الثقافي والمعرفي واالختالف السياسي، وذلك بغرض التأقلم مع مهارات ومعتقدات ونماذج اال

 .عقلية متنوعة 
سيحتاج المشتغلون بالمعرفة إلى إتقان االتصاالت الفعالة في العديد من المجاالت لتوصيل  :اإلتصال  -

ما بين تقارير، كتب،  الرسالة بفعالية وكفاءة على قدر المستطاع، حيث سيضطرون لالختيار
 .الخ ...بريدعادي، بريد إلكتروني 

سيحتاج كل فرد في عصر المعرفة والمعلومات ليس فقط إلى تخطي الجهل  :إستخدام الكمبيوتر  -
الكمبيوتري،وانما االنطالق والتعرف على المستويات العالية من الطالقة الرقمية، مع القدرة على 

 .إستعمال الكمبيوتر في إنجاز المهام وتحقيق النجاح إستخدام األدوات المعتمدة على 
أصبح على العمال االعتماد على أنفسهم في إكتساب :المستقبل الوظيفي و تعلم اإلعتماد على النفس  -

المهارات المطلوبة، وذلك للنجاح في الحياة العملية،وتحقيق األمن الوظيفي،فالتكنولوجيا الحديثة سمحت 
والتطويرالمستمر طوال الحياة،ولعل ما يثير االهتمام هنا هو إلغاء الكثير من المنظمات ألسلوب بالتعلم 

التعيين الدائم حيث جعلت كل فرد يتحمل مسؤولية مساره الوظيفي، فالمنظمة تلحقه بوظيفة ذات راتب 
لى وظيفته،ومن مناسب وتقوم بتدريبه على أعلى مستوى بشرط أن يترك العمل إذا لم تعد هناك حاجة إ

خالل ما تلقاه من تدريب يمكنه من الحصول على وظيفة أخرى بسهولة وبالتالي فان التعلم من المهد 
 .إلى اللحد لم يعد شعارا بل توجها أساسي تفرضه مطالب الحياة في مجتمع المعرفة والمعلومات

 (. 243،244، ص 9104خلفاوي،)

 .العالي الجزائريةالتصاالت في مؤسسات التعليم هم استخدامات تكنولوجيا المعلومات واأ /3
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العوامل التي أدت إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات التعليم  3-1
 : العالي الجزائرية 

لقد قام الباحثون في مجال تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت، إلى رصد العديد من العوامل التي كان  -
لها الدور الكبير و الفعال في إستخدام هذه التكنولوجيا، التي تنمو يوم بعد يوم و التي لها فائدة كبيرة 

 : في خدمة العلم و المجتمعات و من أهم هذه العوامل نذكر مايلي 
ولمة االقتصادية و ما رافقها من كسر للحواجز التقليدية بين األسواق و من تعميم لبعض أنماط الع -

السلوك اإلستهالكي على المجتمعات كافة ، و ذلك على تباين الثقافات السائدة في هذه المجتمعات 
رة المعلوماتية وتفاوت مستويات المعيشة فيها، حيث أن أكثر عاملين في نمو االقتصاد العالمي هما الثو 

 . و العولمة
اإلستخدام المكثف للمعلومة في العمليات اإلنتاجية، إذ أن مؤسسات التعليم العالي تعد مؤسسات خدمية  -

إنتاجية ، و هذا لكونها تنتج الطلبة المتخرجين الذين يكونون مؤهلين لدحول سوق العمل بكفاءاتهم و 
عتماد المتزايد على تقنيات أكثر تطور و أساليب عمل مهاراتهم و معارفهم، و يتمثل ذلك أساسا باإل

أشد تعقيد، مع ما يستدعيه ذلك من ضرورة اللجوء بصورة متزايدة إلى مهارات متخصصة و خبرات 
 .متنوعة من أجل تشغيل تلك التقنيات و إدارة هذه األساليب 

في بيئة األنشطة و أساليب  التطور الكبير في بيئة األعمال الحالية و ما أدى إليه من تغيرات مهمة -
 ممارستها 

التغير التكنولوجي السريع و إنخفاض تكاليف النقل و االتصاالت جعل من األوفر إقتصاديا إجراء  -
تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافيا و نقل المنتوجات و المكونات عبر أرجاء العالم بحثا عن 

لي الجزائرية في إطار الشراكة و التوأمة بين الجامعات الكفاءة، مثل ما تقوم به مؤسسات التعليم العا
 .المحلية و الجامعات األجنبية قصد نقل المعارف و الخبرات إلى جامعتنا 

المنافسة المتزايدة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية و التي أجبرت المؤسسات الجامعية على  -
اكن أنشطة جديدة كالملحقات الجامعية و المعاهد إكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها مثل إستحداث أم

 .إلخ، من أجل تقليل التكاليف ... 
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كل هذه العوامل تساهم بطريقة أو بأخرى في زيادة دقة البيانات المرتبطة بمراحل األعمال و االقتصاد  -
 بفي التكلفة، كذلك الوفرة الهائلة من المعلمومات ، الوصول إلى المعلومات في الوقت المناس

 . معرفة أحدث التكنولوجيات 

مبررات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات التعليم العالي  3-4
 : الجزائرية 

هناك مبررات عديدة إلستخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من قبل مؤسسات التعليم العالي  -
ت جامعية ، مدارس عليا أو معاهد وطنية و الجزائرية ، سواء كانت جامعات ، مراكز جامعية ، ملحقا

 : من أهم المبررات مايلي 
تعمل ثقافة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت على تغيير الطبيعة األساسية للمعرفة و المعلومات  -

 للمجتمع 
ذا ثقافة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت لها القدرة على تطوير أنماط الحياة و التعليم و العمل و ه -

من خالل جميع أشكال و أنواع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و أجيالها المتعاقبة و تنوعها 
 .الواسع 

من وجود نقص في المعلومات حول المستويات الحالية لثقافة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في  -
 أغلب دول العالم 

المعلومات و االتصاالت تأثيرا بالغا على المعلومات و لهذا فقد أثر التطور الكبير و السريع لتكنولوجيا  -
و معالجتها و تخزينها و إسترجاعها و طرق توزيعها، حيث أصبحت كل هذه الوسائل و التقنيات 
الحديثة من القوى الدافعة وراء الثورة التكنولوجية الحديثة و التي فرضت سيطرتها على مختلف 

 .إلخ .. ليم ، التعليم العالي المؤسسات خاصة الخدمية كالبنوك و التع
و تعد تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت فرصة للتطور االقتصادي و المعرفي الذي يتيح تشكيل  -

قاعدة واضحة لإلزدهار االقتصادي و التطور و النمو للدول، حيث يعمل التطور الكبير في مجال 
ال اآلني على توسيع و إنتشار التكنولوجيا و الذي يرتكز بشكل كبير على الحاسوب و اإلتص

المعلومات و إستخدامها ، و اإلنتقال بتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت إلى التكنولوجيات الرقمية مما 
سيضاعف من حجم التدوالت و خزن المعلومات و بكلفة قليلة جدا، و في الوقت نفسه فإن إنتشار 
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بحت المعلومات هي الدور الحاسم في بنية االتصاالت يزيد من سرعة تداول المعلومات بحيث أص
االقتصاد العالمي مع تطور ما يسمى بتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت التي يتم توصيلها إلى 
المستفدين من خالل وسائل التوزيع المختلفة و التي البد من أن تتالءم مع طبيعة هذه المنتجات و 

 .طرق إستخدامها 
كنولوجيا المعلومات و االتصاالت دور هام في تعزيز التنمية البشرية و من خالل ما سبق يتضح أن لت -

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، و ذلك لما لها من خصائص متميزة و أكثر كفاءة من وسائل 
اإلتصال التقليدية ، فتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت واسعة اإلنتشار تتخطى بذلك الحدود الجغرافية 

اسية للدول لتصل إلى أي نقطة في العالم عجزت أن تصل إليها وسائل اإلتصال القديمة ، كما و السي
إنها تمتاز بكثرة و تنوع المعلومات و البرامج التثقيفية و التعليمية لكل مختلف شرائح البشر ، متاحة في 

د أو للوحدات أي مكان و أي زمان و بتكلفة منخفضة، فهي تعد مصدر هام للمعلومات سواء لألفرا
االقتصادية بمختلف أنواعها، كذلك تلعب تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت دور هام في تنمية 
العنصر البشري من خالل البرامج التي تعرض من خاللها ، كبرامج التدريب و برامج التعليم ، و غيرها 

علم في كل الدول ، و لهذا يكون ترعاها الجامعة إذ تعد هي منارة ال  من الملتقيات و المؤتمرات التي
من الضروري االهتمام بهذه التكنولوجيا و تطويرها و إستخداهها بشكل فعال مع تعليم و تدريب األفراد 

 . على إستعمالها و توعيتهم بأهميتها في التنمية و التطوير 

عليم دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في تحقيق جودة الخدمات في مؤسسات الت 3-3
 : العالي 

إن الجودة في الخدمات تعتبر من أهم الحلول التي تعتمد عليها مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في  -
ترقية و تطوير خدماتها و إنتاج خدمات و تقديمها كما يرغب الحصول عليها من طرف الطلبة و 

ليم العالي من أساتذة و إداريين ، األساتذة و اإلداريين، و هذا باإلستغالل األمثل لموارد مؤسسات التع
إلخ ، و التي تساهم في تقديم الخدمات و الذي يؤدي إلى تحقيق أكبر مستوى .... هياكل و تكنولوجيا 

من الرضا لدى الموظفين، و لهذا يجب على كل مؤسسات التعليم العالي العمل على اإلبداع و 
قيق جودة التعليم العالي و هذا كله من خالل اإلبتكار و التحسين المستمر لخدماتها و هذا قصد تح

 : إستخدام تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت في شتى المجاالت كمايلي 
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القضاء على المركزية يؤدي إلى إستخدام تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت في مؤسسات التعليم  -
و الطوابير و لو بنسبة معتبرة و  العالي على المركزية و البقاء في مكان ثابت، و تفادي التنقالت

 . غيرها من األمور 
القضاء على زمن االنتظار وضياع الوقت، حيث من أهم مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات  -

واالتصاالت في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، القضاء على الوقت والتخفيف منه عند الحصول 
 . على الخدمة 

التعليم العالي من خالل اإلستفادة من تأثيرات و دور تكنولوجيا المعلومات  و يمكن ضمان الجودة في -
و االتصاالت و تبني األساليب الحديثة في إعداد المعلومات و نقلها و تخزينها، و إستحدام اإلدارة في 

مجيات، مؤسسات التعليم العالي للتكنولوجيا الحديثة خاصة فيما يتعلق،بالبرامج و قواعد البيانات و البر 
و النظم التي تساعد في إتخاذ القرار،حيث كل هذا يساهم و ينعكس إيجابا على جودة المعلومات من 
حيث المالئمة و الدقة، الشمولية، التكرار، توقيت تقديم المعلومات، و يساهم أيضا في تحقيق التنمية و 

في قطاع التعليم العالي يمكن الرفع من القدرات و إصدار األحكام،و يمكن القول أن جودة المعلومات 
تعريفها على أنها كل ما تتمتع به هذه المعلومات من مصداقية و ما تحققه من منفعة للمستخدمين، بما 

 .يساعد على تحقيق الهدف من إستخدامها 
حيث أدت التغيرات السريعة في عصر تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت إلى الحاجة المتزايدة  -

قبل كل المؤسسات سواء االقتصادية،التجارية،الخدمية و الصناعية،هذا ما أدى إلى للمعلومات من 
تغير طبيعة المعلومات و تغير النظم و البرامج المستخدمة من قبل المؤسسة،و التي أدت إلى توصيل 
المعلومات في الوقت المناسب و الذي يسمح بتحسين جودة هذه المعلومات و طرق 

 (.002،032ص ، 9104عسول،).اإلتصال
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 : ة ـــــــخالص

تلعــب تكنولوجيــا اإلعــالم و اإلتصــال دورا هامــا فــي المؤسســات ، فالتكنولوجيــا الجديــدة أصــبحت وســيلة 
الســرعة فــي المعالجــة ، و تحســين الجــودة فــي أنشــطة المؤسســات ، كمــا أن  هامــة لتخفــيض التكــاليف و زيــادة

مختلــف عمليــات و نشـــاطات المؤسســة تعتمــد إلـــى حــد كبيـــر علــى حجــم و نوعيـــة المعلومــات وال تســـتطيع أي 
مؤسسة جمع و تخزين المعلومات ، و تحليلهـا و اإلسـتفادة منهـا دون تـوفر أسـاليب و تقنيـات حديثـة و متطـورة 

وظـائف المؤسسـة  ح الحاسوب و البرمجيات و األنترنت و غيرها جزءا أساسيا مـن مختلـف األنشـطة وفقد أصب
كمـــــا ال نغفـــــل أثـــــر هـــــذه التكنولوجيـــــات علـــــى األداء الـــــوظيفي للمـــــوظفين ، و هكـــــذا تبـــــرز أهميـــــة تكنولوجيـــــا ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير و تحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أدائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  . المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و اإلتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ف
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 :تمـــــهيد 

 إهتم الفكر اإلداري التنظيمي بموضوع األداء الوظيفي نظرا الرتباطه بكفاءة وفعالية المنظمات في تحقيق
أهدافها والوصول إلى ما تصبو إليه من رؤى وأهداف وقيم جوهرية ، حيث أن رفع مستوى األداء الوظيفي 
يقودنا إلى تحسين ورفع األداء المؤسسي وصوال إلى تقديم الخدمة بشكل أسرع وبجودة عالية وبما يتوافق مع 

لفكرية بإدارة الموارد البشرية توقعات وحاجات متلقي الخدمة ، ومن هنا زادت االهتمامات واألولويات ا
وتحسين مستوى األداء الوظيفي للعاملين ألن نجاح أي منظمة مرتبط بمستوى أداء أفرادها وكفاءتهم ، إذ 

 . األداء الوظيفي المكون الرئيسي للعملية اإلدارية و التنظيمية للمنظمة 

دراسة في جميع حقول المعرفة اإلدارية ، لهذا يستحوذ األداء الوظيفي على أهمية كبيرة في مجال البحث و ال
 .كونه الركن األساسي الذي تقوم عليه المنظمة 

 مدخل عام إلى مفاهيم األداء   -1

 : مفهوم و محددات وعناصر األداء الوظيفي  1-1

 : مفهوم األداء الوظيفي -

أدى عمله قام : المعاصرةيتضح من معاجم اللغة أن األداء مصدر الفعل أدى، فبحسب معجم اللغة العربية 
وقد تعددت واختلفت التعاريف (. 24، ص 9112معجم اللغة العربية المعاصرة، )به، أتمه وأنجزه، قضاه 

التي أوردها الكتاب والمهتمون بهذا الموضوع، ويرجع هذا االختالف والتباين في التعاريف إلى الحد الذي 
ومنهم من يرى أن و نتاج سلوك األفراد في المنظمة،ألداء هيتناولون فيه موضوع األداء، فهناك من يرى أن ا

األداء هو اإلنتاجية التي وتشير إلى الناتج النهائي لعمل المنظمة، وهناك أيضا من يرى أن األداء الوظيفي 
 . هو األثر الصافي الجهود الفرد

ويعبر مفهوم . طلوبة من الفردحيث يعرف األداء بأنه تضافر الكفاءة والفعالية في فعل المهام األساسية الم
دراك الدور أو المهام والذي يشير بالتالي  األداء الوظيفي عن األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 

تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد   إلى درجة تحقيق وا 
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يشير األداء كذلك إلى درجة تحقيق و إتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو 
و غالبا ما يحدث ليس بين األداء والجهد؛ فالجهد يشير إلى الطاقة . يشيع بها الفرد متطلبات الوظيفة

كما يمكن تعريفه بأنه تنفيذ الموظف .المبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد  
ألعماله ومسئولياته التي تكلفه بها المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بهاء فاألداء هو محصلة النتائج 
والمخرجات التي حققها الفرد نتيجة الجهد المبذول من خالل قيام القرد بالمهام والواجبات والمسئوليات الموكلة 

 (.92، ص،9104فراس،)إليه 

واألداء هو تحويل المدخالت التنظيمية المواد األولية والمواد نصف المصنعة واآلالت إلى مخرجات تتكون 
 .من سلع وخدمات بمواصفات فنية ومعدالت محددة

وفي تعريف آخر لألداء الوظيفي بأنه تنفيذ الموظف ألعماله ومسئولياته التي تكلفه بها المنظمة أو الجهة 
 .(33، ص،9112عكاشة،).فته بهاالتي ترتبط وظي

كيفية إنجاز أو إحراز نشاط ما، وتحديد الطريقة التي تم : "ويعرف كمال أحمد رباح األداء الوظيفي بأنه
تنفيذه بها، بمعنى أنه يشير إلى كفاية المؤسسة في إحراز أهدافها وكيفية استخدامها لمواردها في ضوء 

ء الوظيفي هو ما يمكن أن يتخذ من إجراءات وتصرفات لتحقيق نتيجة معايير الفعالية والكفاية، أي أن األدا
هذا التعريف يشير إلى أن األداء الوظيفي يعني الطريقة التي يتم بها إنجاز األعمال .محددة لعمل معين 

الموكلة إلى الفرد العامل وتبيان مسار وكيفية الطريقة بحيث يجعل من مؤسسته قد حققت أهدافها وأحسنت 
دام مواردها، كما نعلم أيضا أن اإلنجاز يعني ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف الفرد العامل عن استخ
 .العمل

جهد  -فهو سلوك لفريق بمتطلبات العمل أو المهمة،األداء الوظيفي يمكن أن يعكس وفاء الفرد العامل أو ا
و تقل عنها أو حتى تتجاوزها،وهذا يكون يؤدي لنتائج قد تكون محققة مطابقة لألهداف المخططة أ -مبذول

قد يبذل مهندس أو فريق عمل جهدا كبيرا في : وفقا لمدى كفاءة وفعالية الجهد المبذول لبلوغ النتائج، فمثال
 تصميم منتج ما دون تحقيق النتيجة المرجوة وهنا نرى أن الجهد المبذول كان أكبر لكن األداء كان منخفضا 
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نشاط يمكن الفرد من إنجاز المهمة والهدف المخصص اهلل بنجاح ويتوقف : "يضا بأنهيعرف األداء الوظيفي أ
يشير هذا التعريف إلى أن األداء الوظيفي نشاط . ذلك على القيود العادية لالستخدام المعقول للموارد المتاحة

 .يحقق بواسطته العامل أهداف المؤسسة، في ظل توفر ظروف مالئمة ومساعدة ألداء المهام

 : محددات األداء الوظيفي -

يتطلب تحديد مستوى األداء معرفة العوامل التي تحدد هذا المستوى و التفاعل بينها و نظرا لتعدد هذه 
العوامل و صعوبة معرفة درجة تأثير كل منها على األداء ، و إختالف نتائج الدراسات التي توصلت إليها 

عدة صعوبات في تحديد العوامل المؤثرة على األداء و مدى الدراسات السابقة ، فإن الباحثين يواجهون 
 : التفاعل بينها ، و تقوم محددات األداء على ثالثة عوامل رئيسية 

 الجهد المبذول و الذي يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل و درجة دافعيته  -

قدرات الفرد و خبراته السابقة التي تحدد درجة فاعلية الجهد المبذول و يشمل ذلك التعليم و التدريب و  -
 الخبرات 

إدراك الفرد لدوره الوظيفي و يشمل تصوراته و إنطباعاته عن السلوك و األنشطة التي يتكون منها و عن  -
 .الكيفية التي يمارس بها عمله في التنظيم 

فراد يميلون إلى وضع مستوى معين من األداء يطمحون الوصل إليه إعتمادا على خبراتهم و و لوحظ أن األ
إنجازاتهم السابقة ، فإذا حققوا مستوى الطموحات أو فاقوها شعروا بالنجاح و الرضا و السرور ، أما إذا فشل 

النجاح أو الفشل ذات  مستوى أدائهم عن الطموحات المأمولة فالنتيجة هي الشعور بالفشل ، و تعد تجربة
تأثير كبير في المستوى الجيد من الطموح فالنجاح يؤدي إلى مستوى أعلى من األداء و الرضا الوظيفي ، و 

 .الفشل يؤدي إلى مستوى أقل من األداء و عدم رضا العاملين 

يتأثر و يتأثر األداء بعوامل كثيرة بعضها يخضع للموظف و بعضها اآلخر يرجع للوظيفة ، و بعضها 
بالموقف ، فالموظف و مايمتلكه من مهارة و رغبة و إهتمام و قيم و دوافع يعد محددا رئيسيا في تحديد 
مستوى األداء، و الوظيفة بما تتطلبه من مهام و واجبات و ما تفرضه من تحديات و ما تقدمه من فرص 

وقف بما يضمنه من بيئة تنظيمية و للنمو الوظيفي تعد أيضا محددا رئيسيا في تحديد مستوى األداء ، و الم
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ما توفره من موارد مادية و هيكل تنظيمي و أساليب الوقاية و أنماط القيادة يعد محددا رئيسيا في تحديد 
 (.21،22،ص9114المانع،).مستوى األداء 

 : يشمل األداء الوظيفي مجموعة من العناصر تشكله وهي : عناصر األداء الوظيفي  -

و البراعة و القدرة على  وتشمل المعارف العامة، والمهارات الفنية و المهنية: لبات الوظيفةالمعرفة بمتط -أ
 .التنظيم و تنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء ، و ما يمتلكه الفرد من خبرات عن العمل 

و مقدار  أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف إنجازه في الظروف العادية للعمل: كمية العمل المنجز -ب
 سرعة هذا اإلنجاز 

تشمل الجدية، التفاني في العمل،قدرة الموظف على تحمل مسؤولية العمل و إنجاز : المثابرة و الوثوق -ج
قبل المشرفين و تقييم نتائج األعمال في أوقاتها المحددة، و مدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد و التوجيه من 

 (.20،ص9104بن رحمون،).عمله

 :اس و تقييم األداء الوظيفي في المؤسسات طرق قي 1-4

سبق و أن ذكرنا في هذا الفصل محددات األداء الوظيفي التي بواسطتها يمكن التعرف على مستوى األداء ، 
لذلك البد من التعرف على طرق قياسه و تقييمه لمعرفة درجاته و مستواه في كل مؤسسة حتى نستطيع 

قيق أهدافها ، الطرق عديدة و لكن منها مزايا و عيوب ، لذا نجد الحكم على مدى نجاح المؤسسة في تح
بعض المؤسسات تستعمل عدة طرق من أجل ضمان تقييم لمواردها البشرية مكيفة مع األهداف المرجوة و 

 .الشروط اإلجتماعية و التنظيمية و البيئية و مع مميزات المهمة الممارسة 

تمد على مالحظات الرئيس المباشر و رأيه الشخصي، في بعض في الماضي كان تقييم أداء العاملين يع
الصفات التي يتمتع بها العامل مثل قدرته على أداء العمل ، المواظبة و اإلنتظام و التعامل مع الزمالء و 
غيرها ، و تطورت طرق التقييم و أصبحت تركز على نتائج األداء و مدى تحقيق األهداف الراهنة و مدى 

 : ستقبلية ناجعة ، و من بين هذه الطرق تصور أهداف م

تعتمد هذه الطريقة في قياس األداء الوظيفي و تقييمه على : طريقة التقييم ببحث الصفات و الخصائص  -
تحديد مجموعة من الصفات كالتعاون مع الرؤساء و الزمالء، إحترام مواعيد العمل،الدقة و السرعة في أداء 
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سؤولية و غيرها من الصفات و يتم إعطاء وزن لكل صفة من هذه الصفات ، و العمل و اإللتزام و تحمل الم
يقوم الرئيس المباشر بإعطاء الفرد تقديرا معينا ، بحسب توفر كل صفة من تلك الصفات في الفرد ، ثم 
ا تجمع تلك التقديرات و يصبح المجموع يمثل مستوى أداء الفرد في العمل ، ويعاب على هذه الطريقة إفتقاده

 .للناحية الموضوعية و إستنادها إلى التقدير الشخصي 

يقوم الرئيس بترتيب مجموعة المرؤوسين تنازليا وفقا لألداء العام للعمل وليس بناء : طريقة الترتيب العام  -
على الصفات و الخصائص الشحصية ، فاألساس هنا هو مالحظة فاعلية العمل الكلي لكل مرؤوس حيث 

 ...متوسط ، جيد ، ضعيف، ممتاز : ا ألداء المرؤوس مثل يعطي تقديرا واحد

تسمى أيضا طريقة المقارنة المزدوجة حيث يقيم أداء الفرد بمقارنة المقيم : طريقة المقارنة بين العاملين  -
لكل فرد عامل مع جميع األفراد العاملين معه ، بمعنى مقارنة كل موظف بكل عامل في المنظمة أو 

 .المؤسسة 

تعتمد هذه الطريقة على صفات محددة في المقارنة و في تقييم العاملين و يقاس : طريقة التدرج البياني  -
نوعية األداء و : أداء الموظف وفق معايير محددة بمعنى تحديد صفات معينة تتعلق باألداء الوظيفي مثل 

 ...ضعيف ، مقبول ، جيد  - :كمية األداء ، و من ثم يتم تحديد اوزان للتقديرات بالتدرج التالي 

حيث يقوم ممثل عن إدارة الموارد البشرية بإجراء مقابالت ميدانية لمدراء : طريقة المراجعة الميدانية  -
اإلدارات العاملة في المؤسسة لإلستفسار عن أداء العاملين و مناقشتهم و أخذ المعلومات و البيانات على أن 

 .حسب أدائهم  يعد قائمة للعاملين و يتم ترتيبهم

أما بالنسبة للمؤسسات الخدماتية كمؤسسات التعليم، الصحة، األمن، يكون اإلعتماد ضئيال على المعايير 
 .ذات الطابع المادي ككمية اإلنتاج الذي يعتبر معيار أساسي في المؤسسات الصناعية و التجارية

تعددة فإن هذه من بينها و كل مؤسسة من خالل عرضنا لطرق قياس و تقييم األداء الوظيفي، و التي هي م
تقوم بإختيار مجموعة من الطرق عن غيرها للتقييم و ذلك لعدة أسباب قد تعود لحجم المؤسسة و عدد 

سواء من كذا نوع النشاط الخاص بكل مؤسسة، األقسام فيها، و كذلك عدد العمال و إختالف نشاطاتهم و
لعوامل تتحكم في تحديد الطريقة الواجب إختيارها و إستخدامها حيث درجة التعقيد أو درجة بساطتها ، فهذه ا
 (21،25،ص9104بن رحمون،.)تربوية أو الصناعية أو الخدماتيةفي تقييم األداء الوظيفي في المؤسسات سواء ال
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 مدخل عام إلى مفاهيم األداء-4

 مفهوم تقييم األداء  4-1

عملية إدارية للحكم على مدى تقدم هذا الموظف أو ذلك قياسا إلى واجباته و " يعرف تقييم األداء بأنه 
سلوكياته ، في فترة زمنية معينة ال تزيد عن سنة ، و يصدر هذه العملية تقرير في شكل نموذج معين يوضع 

 " في ملف العامل أو الموظف 

، عملون و ينتجونلين بشكل منصف و عادل لمكفآتهم بقدر ما يو عرف أيضا بأنه عملية تقدير جهود العام
إستنادا إلى عناصر و معدالت تتم على أساسها مقارنة أدائهم بها لتحديد مستوى كفاءتهم في 

 (.25،ص،9114المانع،).العمل

 : فوائد تقييم األداء  4-4

 : تنحصر أهم فوائد تقييم األداء فيمايلي 

تفع الروح المعنوية للعاملين عندما يشعرون أن جهدهم و طاقتهم في إنجاز العمل تر : رفع الروح المعنوية  -
 .موضع تقدير و إهتمام لإلدارة 

عندما يشعر العاملون أن نشاطهم و أدائهم في العمل موضع تقييم من قبل : إشعار العاملين بمسؤولياتهم -
ات مهمة فإنهم يشعرون بمسؤولياتهم إتجاه العمل الرؤساء ، و أن نتائج هذا التقييم سيترتب عليها إتخاذ قرار 

 .و يبذلون ما في وسعهم إلنجازه بأعلى قدر ممكن من الكفاءة 

تضمن اإلدارة أن ينال كل فرد ما يستحقه من ترقية أو عالوة أو مكافأة : وسيلة لضمان عدالة المعاملة  -
 األداء  على أساس جهده في العمل من خالل إستخدام أسلوب موضعي لتقييم

يتيح تقييم الفرصة لإلدارة العليا لمراقبة و تقييم جهود الرؤساء و قدراتهم اإلشرافية : الرقابة على الرؤساء  -
و التوجيهية من خالل تحليل نتائج و مراجعة تقارير الكفاءة المرفوعة من قبلهم لتحديد طبيعة معاملة 

 توجيهات الرؤساء الرؤساء للمرؤوسين ، و مدى إستفادة المرؤوسين من 
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يتطلب تقييم األداء وجود سجل خاص لتسجيل نتائج مراقبة أداء المرؤوسين : إستمرار الرقابة و اإلشراف  -
 .، و مدى إستفادة المرؤوسين من توجيهات الرؤساء 

تعد عملية تقييم األداء إختبارا للحكم على مدى سالمة و نجاح : تقييم سياسات اإلختيار و التدريب  -
 (.22،22،ص9114المانع،).لطرق المستخدمة في إختيار و تدريب العاملين بما يشير إليه مستوى األداءا

 تقييم األداء الوظيفي  -3 

  : طرق و خطوات تقييم األداء الوظيفي 3-1

 :طرق تقييم األداء الوظيفي  -

 :الحديثة وهي كاآلتيالطرق التقليدية والطرق : يمكن تقسيم طرق تقييم األداء إلى مجموعتين

  الطرق التقليدية: 

هي الطرق التي تعتمد على أحكام المقيمين سواء المشرف المباشر أو اإلدارة ومن ( 9119) حسب حنفي 
 :هذه الطرق ما يلي 

قد يسمى هذا النظام بمدخل نظام الرتبة أو الدرجة، حيث يرتب المقيم األفراد، حيث  :طريقة الترتيب البسيط 
 .يحتل األفضل المرتبة األعلى واألسوأ المرتبة الدنيا 

إن كثرة العمال يجعل من الصعب ترتيبهم، ألن ذلك قد ( 9112)حسب غياث  :طريقة المقارنة الزوجية 
يم األفراد، لذا تستعمل طرقة المقارنة الزوجية، أي مقارنة كل زوج يؤدي إلى أخطاء في الترتيب وصعوبة تقي

 .ن مقارنة كل فرد مع جميع العمالمن العمال على حدا، وتكو 

تعد هذه الطريقة من أقدم أشكال تقييم األداء المستخدمة وأكثرها شيوعا في أغلب المنظمات  :طريقة التدرج 
يقوم المكلف بعملية تقييم األداء بتقييم موظفيه باستخدام ميزان والهيئات اإلدارية ، وبموجب هذه الطريقة 

مرتفع إلى منخفض، أو من كثير إلى قليل، أو من إيجابي إلى سلبي، أو باألرقام من واحد إلى  متدرج من
ثالثة أو خمسة أو سبعة أو بتقديرات من ممتاز إلى جيد ثم مرضي ثم ال بأس به ثم غير مرضي، وتفترض 

 بعملية التقييم ملم بطبيعة عمل الوظيفة وجودة أداء الموظف، ويعاب على المكلف قة أن الشخصالطري هذه
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هذه الطريقة أنها تتسم بكثير من الذاتية ال الموضوعية، األمر الذي ينبغي معه علم اإلعتماد على نتائجها أو 
 .إتخاذ أي قرار إداري بناءا عليها

على أن هذه الطريقة تعتمد على تحديد عدد من الصفات ( 9112)حمداوي وقد أكد  :طريقة التدرج البياني 
المساهمة في األداء، ويتم تقييم كل فرد حسب مقاييس التدرج البياني المحددة، ووفقا لدرجة  والخصائص
 األفراد لهذه الصفات، وترجع فعالية هذه الطريقة إلى الدقة في تحديد الصفات والخصائص امتالك هؤالء

 باألداء بطةالمرت

فإن هذه الطريقة تعتمد على تحديد قائمة من األسئلة ( 9112)و حسب الرفاعي  :طريقة قوائم المراجعة 
من العبارات الوصفية التي تميز األداء الكفء للعمل، ويقوم الرئيس المباشر بوضع  التي تتضمن مجموعة
وضع قيم لكل سؤال على تكون القيم إما بنعم أم ال حسب رأيه في الموظف، مع  عالمة أمام كل سؤال

 .سرية، ومن حق اإلدارة فقط 

هي عبارة عن وصف دقيق ألداء الموظف يقوم به الشخص المكلف بعملية التقييم  :طريقة المقال الوصفي 
يجمع من خالله معلومات عن الموظف تتضمن مالحظاته المباشرة والسجالت،  بواسطة تقرير واحد

راجعين، ويالحظ تأثر التقييم بهذه الطريقة بقدرة المقيم الكتابية، وكذلك إتجاه التقييم ومالحظات الزمالء والم
حول سلوكيات الموظف األدائية البارزة، دون شمول هذا التمحور لألعمال المتكررة التي  ألن يكون متمحورا
جهد كبير ووقت  يحتاج إلىيوميا ، كما أن هذا التقييم ال يرغبه المديرون والمشرفون ألنه  يزاولها الموظف

 . وتفسيره تفسيرا سليما  لكتابته بدقة

تقوم هذه الطريقة على عدد من العبارات ( 9115)حسب فيليه ، عبد المجيد  :طريقة االختيار االجباري 
حيث يتم توزيع هذه العبارات في مجموعات، عادة ما تكون هذه العبارات ثنائية،  التي تصف أداء العمل،

 . و أخرى سلبية  نواحي ايجابيةعن  تعبر

تعطي  وتتميز هذه الطريقة بالبعد عن التحيز الشخصي، حيث إن التقدير يتم بوساطة جهة أخرى وهي التي
 .على نوعية التقدير و مدى أهميته لعملية التقييم التقديرات لكل عبارة، دون تعرف الرئيس

 :طريقة المواقف الحرجة 



 األداء الوظيفي                                                            ثالثالفصل ال .
 

 

 46 

األداء  هذه الطريقة يتم التركيز على السلوكيات الجوهرية المساهمة فيأنه في ( 9113)عباس  و يقول
قبل  الفعال، والسلوكيات المؤثرة سلبا على فعالية األداء، هذه المواقف اإليجابية والسلبية يتم تسجيلها من

 .وعلى ضوء معايير محددة بناءا على التحليل الوظيفي( فترة التقويم ) المقوم خالل فترة محددة 

  الطرق الحديثة: 

 هناك العديد من األساليب والطرق الحديثة لقياس أداء العامل بمعدالت أداء مثالية مصممة على ضوء

 .مؤهالت العامل 

أن طريقة المقياس السلوكي المتدرج تبنى على نهج ( 9112)يقول المغربي :المقياس السلوكي المتدرج 
األداء و تعريفه اعتمادا على مواكبة سلوك المرؤوس حيث صمم لتحديد أبعاد  طريقة األحداث الحرجة
 .يسهم في تقييم أداء الفرد  محاولة تدريجه في شكل

بموجب هذا المقياس يقوم المقيم بتسجيل السلوكيات ( 9113)حسب عباس  :مقياس المالحظات السلوكية 
سابقه في أنه يتم قياس المتكررة بعد مالحظتها على فترات مختلفة، لذلك فإن هذا المقياس يختلف عن 

السلوك الفعلي بدال من السلوك المتوقع، أي يتم متابعة ومراقبة العاملين وتسجيل سلوكياتهم بدال من التأشير 
 . وفق معرفة المقيم بسلوكات العاملين  على السلوك المتوقع

هو مكان أو بناء يتم في تقييم وتقدير العمال، وفيه يتعرض الموظف لعدد من الخبرات يقيم  :مراكز التقدير 
من خاللها أداؤه، ويقوم بذلك عدد من المختصين المدربين، ومن تلك الخبرات دراسات حاالت، والقيام بتمثيل 

 . األدوار، واجتياز إمتحانات شفوية وتحريرية

الطريقة تتلخص بمعرفة مدى تحقيق المرؤوس لألهداف التي سبق و أن  إن هذه :طريقة اإلدارة باألهداف 
اشترك مع الرئيس أو المسؤول في تحديدها أو مدى التقدم الذي أحرزه هذه الطريقة أيضا طريقة التقييم على 

 .أساس النتائج

ة كل أيضا يتم في هذه الطريقة تقييم األداء بواسط( 9112)حسب ماهر  :درجة  360طريقة تقييم ,
وبعدة أزمنة وفي آن واحد، أي أنه يتم بواسطة الرئيس والزمالء والمرؤوسين،  المهتمين به، وبعدة طرق

 .(23،22ص  9104دراعو ).وباستخدام عدة طرق مثل قوائم التقييم واإلدارة باألهداف
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 خطوات و معايير تقييم األداء -  

وذلك يختلف باختالف مواصفات العمل وشروطه، و يجب تحديد المعيار المالئم و المناسب لألداء الفعل 
 :هناك بعض الخصائص الواجب توفرها في المعيار المحدد وهي 

 . يجب أن يعبر المعيار عن األمور التي يتطلبها األداء الكفء للعمل :الصدق -

عندما يكون أي يضم المعيار جانب من االستقرار والتوافق، أي حصول الفرد على نفس التقديرات  :الثبات -
 . أداؤه ثابتا أما عندما يكون مختلفا فإن نتائج القياس تكون متقاوتة

أي مدى قدرة المعيار على التفرقة بين المستويات المختلفة لألداء، وذلك من أجل تمييز الجهود  :التمييز -
 . لغرض استخدام النتائج المترتبة على هذا التمييز في األجور والرواتب و غيرها

يجب أن تكون المعايير مقبولة من قبل األفراد العاملين و المعيار المقبول هو المعيار العادل  :بولالق -
 | . والذي يعكس األداء الفعلي لألفراد

أي سهولة استخدام المقياس ووضوحه، وكذلك أن يكون الوقت المناسب اعتماده مقبوال  :سهولة االستخدام -
 . ومناسبة

 :قياس األداء -4

الخطوات تتعلق بجميع المعلومات حول األداء الفعلي، وهناك أربعة مصادر للمعلومات تستخدم لقياس وهذه 
 :األداء الفعلي هي

 .مالحظة األفراد العاملين -

 . التقارير اإلحصائية - 

 . التقارير الشفوية -

 .(93ص  9101أبو شرخ .)التقارير المكتوبة -
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فالتقييم الوظيفي يمر بعدة خطوات إذ تتجلى أهميته في إطار الفعالية (  9102جوان )و حسب باليلية 
 : اإلدارية من خالل النقاط التالية

 (.االستقطاب، االختيار، التعبئة، التدريب والتنمية)تخطيط الموارد البشرية وتحديد القوى العاملة المستقبلية  -

للمؤسسة وتطويره من خالل تحديد نقاط قوة العاملين لتدعيمها ونقاط الضعف تحسين األداء الكلي  -
 لمعالجتها

 .التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية والبرامج الالزمة لتغطية ذلك -

 . تصميم نظام عادل للحوافز والمكافآت لتحقيق العدالة التنظيمية -

 .لنقل بما ينسجم وقدرات العاملين وكفاءاتهمتنمية المسار الوظيفي وتنفيذ عمليات الترقية وا -

                                                            .(2ص، 9102 ،باليلية.)تحليل بيئة العمل ومعرفة المشاكل الداخلية لتذليلها باالتصال مع العاملين -

 :معايير تقييم األداء الوظيفي  3-4

إن معيار األداء عبارة عن بيان مختصر يصف النتيجة النهائية التي يتوقع أن يصل إليها الموظف الذي 
يؤدي عمل معين ، حيث يعد معيار األداء الدستور أوالقانون الداخلي المتفق عليه بين الرؤساء و المرؤوسين 

و في الوقت نفسه التعرف على أوجه لتحديد الكيفية التي التي يتوصلوا بها إلى أفضل مستوى في األداء ، 
القصور التي تشوب األداء ، إن الهدف من وضع معايير لألداء هو مراقبة األداء بصفة مستمرة للتعرف 
على أي تذبذب أو تغيير في مستوى األداء للتدخل في الوقت المناسب قبل تدني مستوى األداء لتصحيح 

اء لكي ال تتكرر السلبيات و تتحول إلى سلوك وظيفي لدى السلبيات و أوجه القصور و إعادة توجيه األد
 : العاملين يصعب تغيره ، و تنحصر أهم معايير األداء فيمايلي 

ترتبط الجودة بجميع نشاطات المؤسسة ، حيث تعبر عن مستوى أداء العمل و لذلك تعرف : الجودة  -1
ترضي بشكل كبير العمالء في الداخل و إستراتيجية عمل أساسية تسهم في تقديم سلع و خدمات " بأنها 

 "الخارج و ذلك من خالل تلبية توقعاتهم الضمنية و الصريحة 
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و الجودة من هذا المنطلق هي المؤشر الخاص بكيفية الحكم على جودة األداء من حيث درجة اإلتقان و 
اإلمكانات المتاحة ، جودة المنتج سواء كانت خدمة أو سلعة ، و لذلك يجب أن يتناسب مستوى الجودة مع 

لذلك يفضل وجود مرجع وثائقي لدى الرؤساء و المرؤوسين لإلحتكام إليه إذا دعت الضرورة فضال عن 
ضرورة اإلتفاق على مستوى الجودة المطلوب في أداء العمل في ضوء التصميمات السابقة لإلنتاج و 

 .األهداف و التوقعات 

نجز ، و هذا ال يجب أن يتعدى قدرات و إمكانات األفراد و في يقصد بالكمية حجم العمل الم: الكمية  -4
الوقت نفسه ال يقل عن قدراتهم و إمكاناتهم ، ألن ذلك يعني بطئ األداء ، مما يصيب العاملين بالتراخي و 
قد يؤدي إلى مشكلة في المستقبل تتمثل في عدم القدرة على زيادة معدالت األداء ، لذلك يفضل اإلتفاق على 

و كمية العمل المنجز كدافع لتحقيق معدل مقبول من النمو في معدل األداء بما يتناسب مع ما يكتسبه  حجم
 .الفرد من خبرات و تدريب و تسهيالت 

ترجع أهمية الوقت لكونه من الموارد غير القابلة للتجديد أو التعويض ، فهو رأس مال و ليس : الوقت  -3
الصحيح في كل لحظة من حياتنا ألنه يتضاءل على الدوام و يمضي  دخال مما يحتم إستغالله اإلستغالل

 .من غير رجعة 

هي الخطوات التي يسير فيها أداء العمل ، أو بمعنى آخر بيان توقعي للخطوات و : اإلجراءات  -2
بها  اإلجراءات الضرورية الواجب إتباعها لتنفيذ المهام ، لذلك يجب اإلتفاق على األساليب و الطرق المسموح

و المصرح بإستخدامها لتحقيق األهداف فالبرغم من كون اإلجراءات و الخطوات المتبعة في إنجاز العمل 
متوقعة و مدونة في مستندات المنظمة و المنشأة وفق قواعد و قوانين و نظم و تعليمات ، إال أنه يفضل 

لعمل سواء ما يتعلق بإنجاز المعامالت اإلتفاق بين الرؤساء و المرؤوسين على اإلجراءات المتبعة في إنجاز ا
أو تسلمها أو تسليمها ، حتى تكون الصورة واضحة لجميع األطراف و حتى ال يتأثر األداء بغياب أحد 
العاملين ، و هذا ال يعني قتل عمليات اإلبتكار و اإلبداع لدى العاملين ، و لكن اإلتفاق و التفاهم على ما 

قبل إعتماده كأسلوب مفضل في إنجاز العمل و لضمان إتفاقه و عدم  يريد المرؤوس تنفيذه مع رئيسه
 (.23،25،ص9114المانع،).التعليمات و اللوائح و القوانين مخالفته للنظم و
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 :خالصة

و فــي نهايــة هــذا الفصــل يتضـــح لنــا أن األداء الــوظيفي يعتبــر أحـــد المفــاهيم األساســية و المفتاحيــة داخـــل أي 
مؤسســـة ، حيـــث يعتبـــر المكـــون الرئيســـي للعمليـــة اإلداريـــة ، و هـــو متكـــون مـــن مجموعـــة عناصـــر منهـــا مـــاهو 

و التكلفــة ، و كــذلك هنالــك مــرتبط بمعرفــة الوظيفــة ، و منهــا مــاهو مــرتبط بنوعيــة العمــل و الوقــت المســتغرق 
الكثير من العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي، ومدى مساهمته فـي تحقيـق أهـداف المنظمـة مـن قبـل المـوظفين 
و مــدى اشــراكهم  فـــي تقــديم الخــدمات وعليـــه يعتبــر األداء الــوظيفي للعامـــل هــو الجهــد الـــذي يبذلــه فــي ســـبيل 

اث التغييــر المطلوب،وكـذلك المســاهمة فـي تنميــة القــدرات و تحقيـق أهــداف المؤسسـة ومــدى المسـاهمة فــي إحـد
.اكتســـاب العمـــال معلومـــة لتكـــون عمليـــة تقيـــيم األداء والحكـــم علـــى الفـــرد و محاولـــة تحســـين أداءه و تحفيـــزه 
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 : تمهيد 

تعتبر اإلجراءات المنهجية جزء ثابت و أساسي في أي دراسة ، و في دراستنا هذه سوف نحاول شرح 
مجموعة منها ، حيث سنوضح المنهج المستخدم الذي سنعمل من خالله على جمع الحقائق و المعلومات 

ن مجموعة من عن الدراسة ، أما بالنسبة ألداة جمع البيانات تم بناء و تصميم إستبيان إلكتروني يتضم
األسئلة ، و سوف يمثل مجتمع الدراسة  المجتمع الكلي و عينة الدراسة مجموعة من المبحوثين مختارة من 
ضمن المجتمع الكلي ، أما المجاالت فستمثل المجال المكاني و الزماني و البشري للدراسة ، وفي النهاية 

 .   شة نتائج الدراسات سابقة سوف نضع لكم مجموعة من التوصيات و المقترحات ، بعد مناق

 : المنهج المستخدم في الدراسة -1

إن تحديد المنهج المستخدم في أي دراسة أو بحث يرجع إلى طبيعة البحث نفسه ، إذ يتوجب علينا إيجاد 
الطرق و األساليب المناسبة لإلجابة عن مجموعة تساؤالتنا و الوصول إلى أهدافها و كذا طبيعة الموضوع 

ة و كذا خصوصية ميدان الدراسة ، و بما أن هدف الدراسة هو التعرف على أثر تكنولوجيا اإلعالم و المتوفر 
اإلتصال على األداء الوظيفي للعمال إذن فنحن إستخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، و ذلك 

و يهتم بوصفها وصفا دقيقا و  ألن المنهج الوصفي التحليلي يهدف إلى دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع
فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي يعبر عنها تعبيرا كيفيا و كميا ، 

فيحيطها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة 
  .ها ومن ثم تحليلها للوصول إلى النتائج و التوصياتويعمل على جمع الحقائق والمعلومات عن،ىاألخر 

 :أدوات جمع البيانات -4

لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في معرفة تأثير تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على األداء الوظيفي للعمال في 
، تم بناء وتصميم استبيان الدراسـة باالستفادة من .( كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية ) جامعة أم البواقي 

 . صاص في هذا المجـال فـي الحقل األكاديمي والمهني األدبيات السابقة المشابهة واستشارة ذوي الخبرة واالخت
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يعرف على أنه مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين يتم وضع  في استمارة ترسل لألشخاص     
المعنيين بالبريد أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها وبواسطتها يمكن 

 . جديدة عن الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف عليها  التوصل إلى حقائق

 أما االستبيان الذي تناولناه في دراستنا يحتوي على ثالث محاور في كل محور مجموعة من
 : األسئلة 

 البيانات الشخصية للمبحوثين : المحور األول 

 .أسئلة ( 4)و يتكون هذا المحور من أربعة  

 سهوالت و صعوبات التعامل مع محرك قاعدة البيانات من قبل الموظفين  : الحور الثاني 

 أسئلة ( 4)و يتكون هذا المحور من ستة  

 كيفية التحكم و إستعمال األنترنت من قبل الموظفين : المحور الثالث 

 أسئلة ( 4)و يتكون هذا المحور من ستة 

االعتبار وضع أسئلة تغطي كافة جوانب الدراسـة النظرية، وتلبي  وعند وضع هذه االستبيان تم األخذ بعين
جميع المتطلبات والمتغيرات ذات التأثير على فرضيات الدراسة، مـع مراعـاة أن تكون معظم األسئلة واضحة 

 .لسهولة وسرعة اإلجابة عليها وسهولة تحليلها 

أو مشكلة ما فإن األمر يتطلب أن يحدد  عندما يقوم الباحث بدراسة ظاهرة معينة: مجتمع الدراسة  -3
مجتمع بحثه ، و يتمثل مجتمع البحث من جميع األفراد أو األشخاص التي تكون موضوع مشكلة البحث ، و 
بعبارة أخرى جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ، و قد تمثل مجتمع البحث الدراسة الذي تطرقنا إليه 

أما بالنسبة . عة أم البوقي بالتحديد كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية من مجموعة الموظفين داخل جام
 . لعينة الدراسة تم إختيار طريقة المسح العشوائي لجميع األفراد نظرا لصغر حجم العينة

 : مجاالت الدراسة -4

– اإلنسانية كلية العلوم اإلجتماعية و  –أجريت هذه الدراسة بجامعة أم البواقي : المجال المكاني 
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-23نشأت جامعة العربي بن مهيدي في البداية كمدرسة عليا لألساتذة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
، ثّم أنشئ بالموازاة المعهد الوطني للتعليم العالي للميكانيك بموجب  0223/15/12المؤرخ في  304

 052-22م التنفيذي رقم، وبموجب المرسو  0224/12/02المؤرخ في 955-24المرسوم التنفيذي رقم 
حولت إلى مركز جامعي مكون من أربعة معاهد والذي أطلق عليه فيما بعد  0222/15/01المؤرخ في 

 .0222بموجب قرار وزاري في نوفمبر ” الشهيد العربي بن مهيدي“اسم 
المؤرخ  14-12ارتقى المركز الجامعي إلى مصاف الجامعات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

الذي  9103/14/05المؤرخ في  044-03، الذي ُعّدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  9112/10/14
أصبحت بموجبه جامعة أم البواقي تضم أربع نيابات مديرية الجامعة سبعة كليات وثالث معاهد، تتوزع 

 كلية)على خمسة أقطاب جامعية ثالثة منها في عاصمة الوالية أم البواقي وقطب جامعي بعين البيضاء
 (معهد التكنولوجيا)وقطب بعين مليلة ( العلوم والعلوم التطبيقية

تتوفر جامعة ام البواقي على عدة تخصصات تشمل المستوى التعليمي و البحث األكاديمي في عدة 
وأيضا في ميداني العلوم اإلنسانية ( الرياضيات،الفيزياء،الكيمياء،علوم الطبيعة والحياة)شعب 

وتغطي عروض التكوين المقترحة بالجامعة تقريبا كل . االقتصادية والتجاريةواالجتماعية، والعلوم 
ليسانس ماستر ) التخصصات التي تندرج في الخارطة األكاديمية الجامعية وتشمل األطوار الثالثة

، كما تندرج أيضا عروض التكوين في إطار مشترك إلستراتيجية التنمية المحلية والوطنية التي (ودكتوراه
 .للطلبة باكتساب المعارف عبر مؤسسات التعليم العالي التابعة للندوة الجهوية للشرقتسمح 

أوروبية، )خالل سنوات قليلة أبرمت جامعة العربي بن مهيدي اتفاقيات تعاون هامة مع جامعات أجنبية 
 .، وهذا لتعزيز التعاون والتبادل العلميين(عربية وأمريكية

البواقي تنتمي إلى شبكات جامعات إقليمية على وجه الخصوص شبكة تجدر اإلشارة إلى أن جامعة أم 
الجامعات األورومتوسطية،الوكالة الجامعية الفرونكوفونية ،اتحاد الجامعات اإلفريقية،اتحاد الجامعات 

 (افيروس)العربية، كما تنتمي إلى شبكة المشاريع األوروبية
موضوعة تحت تصرف الطلبة والموظفين  تتوفر جامعة العربي بن مهيدي على بنية تحتية هامة

ملعبين، مسبح : واألساتذة وذلك الستعمالها فيما يعود عليهم بالفائدة والنفع، وتتمثل في المنشآت التالية
 .نصف اولمبي، قاعة لتقوية العضالت وقاعتين متعددة الرياضات
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سة أطباء عامون، يسيره طاقم مكون من خم( CMS)كما تتوفر الجامعة على مركز طبي اجتماعي 
جراح أسنان ومساعدين مخبريين يسهرون على صحة األسرة الجامعية، حيث سمح هذا المركز منذ 

 .نشأته ألفراد األسرة الجامعية بإجراء الفحوصات الطبية الدورية
 9103-0223مراسيم إنشاء جامعة أم البواقي 

 .ن إنشاء المدرسة العليا لألساتذةالمتضم 0223ماي  2المؤرخ في  304-22المرسوم التنفيذي رقم *
المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم  0224أوت  02المؤرخ في  955-24المرسوم التنفيذي رقم *

 .العالي للميكانيك
المتضمن إنشاء المدرسة العليا لألساتذة  0224أوت  02المؤرخ في  914-24المرسوم التنفيذي رقم *

 .للعلوم األساسية
 .المتضمن إنشاء المركز الجامعي  0222ماي  01المؤرخ في  052-22نفيذي رقم المرسوم الت*
في  22-025المتضمن تعديل القرار  9114أوت  04المؤرخ في  924-14المرسوم التنفيذي رقم *

 .إنشاء المركز الجامعي بأم البواقي
 .ة أم البواقيالمتضمن إنشاء جامع 9112جانفي  14المؤرخ في  12-14المرسوم التنفيذي رقم *
فيما  14-12المتضمن تعديل القرار  9103افريل  05المؤرخ في  044-03المرسوم التنفيذي رقم *

 . يخص إنشاء جامعة أم البواقي 
 . تم الشروع في إنجاز هذه الدراسة من شهرفيفري إلى غاية بداية شهر افريل :  المجال الزماني 
موقع جامعة العربي بن ).ع البحث و األفراد المكونين له مجتمو نعني بالمجال البشري  :المجال البشري 
 (.02/12/9191مهيدي أم البواقي 

 : التوصيات و المقترحات -5

 : نقدم لكم جملة من التوصيات و اإلقتراحات المعتمدة على نتائج الدراسة 

نشر الوعي التقني  بين الموظفين في اإلدارة بهدف العمل و التشجيع على اإلستثمار في تكنولوجيا  -
 . اإلعالم و اإلتصال لتطوير و تحسين أدائهم الوظيفي 
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التشجيع على ثقافة التطور الذاتي في المجاالت التقنية و ذلك من خالل أخذ دورات تدريبية و تكوينية في  -
 هذا المجال 

توفير الدعم و اإلمكانيات من قبل اإلدارة لمختلف األجهزة التكنولوجية الحديثة و وضعها تحت تصرف  -
 الموظفين 

إعتماد المراسالت اإللكترونية الداخلية بدال من الورقية ، مما يساهم بشكل كبير في إختصار الوقت و  -
 .الجهد ، باإلضافة إلى السرعة في إنجاز العمل 

مل بين أنظمة المعلومات اإلدارية و العمل على ربط  مختلف المكاتب بشبكة األنترنت و تحقيق التكا -
 .قاعدة للبيانات كبداية للتحول التدريجي إلى إستخدام تكنولوجيا المعلومات 

العمل على تطوير البرمجيات المستخدمة في إدارة الجامعة و مختلف الكليات بحيث تعمل على تسهيل  -
بين الموظفين فيما بينهم و الموظفين و الرؤساء ومن ثم سرعة االستجابة لرغباتهم  عملية االتصال

 .وتوقعاتهم

في تقديم الخـدمات لكافـة الفئات المستهدفة ( األنترنت)العمل على االستفادة من موارد الشبكة العالمية  -
 ( .الموظفين اإلداريين واألكاديميين، الطلبة، الخريجين)

 . تعزيز مراكز تكنولوجيا المعلومات بإستقطاب موظفين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية  -

 . القيام باستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل اكبر لتوفير أسس جيدة لتخطيط المـوارد البشرية في الجامعة  -

ا األهداف المرجوة من العمل على أن تكون هناك خطة طويلة المدى لتكنولوجيا المعلومـات، تحـدد فيهـ -
استخدام تكنولوجيا المعلومات، وأثر هذا االستخدام على كل من اإلدارة والعاملين بها، والمتطلبات التي يجب 

 .توافرها في مخرجات هذه التكنولوجيا 

على  ضرورة القيام بالتقييم الدوري والمنتظم لجدوى استخدام تكنولوجيا المعلومـات فـي الجامعة، مع التأكيد -
 .ضرورة مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة داخل الجامعة في هذا التقييم 
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يمانها بأهمية االسـتفادة مـن تطبيقات تكنولوجيا  - زيادة الدعم والتأييد من قبل اإلدارة العليا للجامعة، وا 
مناسبة في الوقت المعلومات في تحسين األداء الوظيفي ، وزيادة قدرة الجامعة على اتخاذ القرارات ال

 .المناسب

توعية المدراء والموظفين على حد سواء بالمزايا والمنافع التي يمكـن للجامعـة أن تجنيها من استخدام  -
 .تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خالل إعداد الدورات والنـدوات وورشات العمل 
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 : خالصة 

ج المستخدم و أدوات جمع اإلجراءات المنهجية تمثلت في المنهتناولنا في هذا الفصل مجموعة من 
، و كذلك مناقشة النتائج لبعض الدراسات السابقة ، و أخيرا ضافة إلى مجتمع و مجاالت الدراسةباإلالبيانات،

 .  عرض بعض التوصيات و المقترحات 
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 : تمهيد 

الباحث في هذا الفصل إلى تلخيص النتائج التي توصل إليها عن طريق اإلطالع على الدراسات يسعى 
، ة التي يمر بها العالم و الجزائرالسابقة و ذلك نظرا إلستحالة إجراء الدراسة الميدانية نظرا لألوضاع الراهن

الالزمة التي من شأنها المساعدة حيث قام بإستخراج النتائج وعرضها، ومـن ثـم تقـديم التوصيات والمقترحات 
 .لالرتقاء بالمؤسسات و مواردها البشرية و المادية  وتطويرها 

 : التصور المنهجي لنتائج الدراسة  -1

دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في " تحت عنوان " أحمد موسى فرج اهلل " دراسة : الدراسة األولى 
 ( .  4014" )  لتعليم العالي الفلسطينيةتطوير األداء المؤسسي في مؤسسات ا

من خالل نتائج التحليل اإلحصائي آلراء المبحوثين يمكن أن نجمل أهم النتائج التـي توصلت إليها هذه  
من أفراد العينة على أن اإلستثمار في تكنولوجيا  22%الدراسة و التي تمثلت في أن هناك موافقة بنسبة 

المعلومات يساهم في تحسين و تنظيم و دعم القرارات بحيث تساعد الموظفين على إيجاد حلول سريعة 
للمهام اإلدارية و تطوير أدائهم إلى األحسن ، و كذلك الحد من مركزية اإلتصال بين مختلف األقسام داخل 

 . جامعية الكليات و اإلدارات ال

 .  (4010)"واقع األنترنت في المؤسسات الجزائرية " تحت عنوان " بن زايدي مريم " دراسة : الدراسة الثانية 

بعد االنتهاء من خطوة جمع البيانات والمعلومات من المبحوثين، وعملية التحليل الكمي والكيفي لها، تأتي 
خطوة اختبار الفرضيات التي انطلقت منها الباحثة، ومحاولة اإلجابة عليها، وهي مرحلة في غاية من 

 ليها خالل كل مراحل بحثه األهمية، حيث تقود الباحث إلى اشتقاق اإلجابات التي كان يرمي الوصول إ

و نترنت في تأدية مهامهم الوظيفية،و تمثلت نتائج هذه الدراسة أن أغلبية الموظفين يعتمدون على شبكة األ
هذا ما يؤكد أن وسيلة األنترنت فعالة في المؤسسات من حيث إختصار للوقت و الجهد ، أما بالنسبة 

صعوبات تخص الحواسيب و البرامج و نقص في تدفق  للصعوبات التي تعيق أداء المزظفين لمهامهم هي
 .اإلشارة 
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إستخدام تكنولوجيا المعلومات و أثرها في " تحت عنوان " نهاد حسين محمد خريس " دراسة : الدراسة الثالثة 
 " األداء في أجهزة الخدمة المدنية في األردن 

بالت العديدة التي أجرتها الباحثة ، تمثلت نتائج بعد إجراء التحليالت المختلفة ألداة الدراسة و من خالل المقا
هذه الدراسة إلى أن اإلستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت لها أثر يجابي على اإلدارة و 
المورد البشري داخل أجهزة الخدمة في مختلف المكاتب ، و تعلل الباحثة ذلك بسبب إزدياد اإلعتماد بشكل 

 . هذه التكنولوجيا  في كافة مجاالت العمل من جانب الموظفين  كبير على إستخدام

 : و بالعودة إلى 

 : مناقشة فرضيات الدراسة -9

 .التحكم في قواعد البيانات يؤثر على األداء الوظيفي : الفرضية األولى   -

إدارة قواعد إتضح لنا من خالل واقع المؤسسة الجزائرية  أن التحكم في كيفية و طريقة العمل على نظام 
البيانات داخل المؤسسة من قبل العمال من عدمه ، يؤثر على أدائهم الوظيفي ، حيث أن الموظف الذي 
لديه القدرة و المهارة خاصة التقنية منها يستطيع اإلستثمار في هذه الخاصية لصالحه من ناحية ربح الوقت 

، حيث يكون تأثير األداء إيجابي ، على  و الجهد ، و لصالح المؤسسة من خالل تحقيق األهداف المسطرة
عكس الموظف الذي يجد صعوبة في مسايرة هذه الخاصية بإختالف األسباب التي تجعلها نقمة ال نعمة ، 

 .حيث يكون تأثير األداء سلبي 

 .إستخدام األنترنت يؤثر على األداء الوظيفي : الفرضية الثانية  -   

د بدرجة كبيرة على جودة األنترنت داخل المؤسسة من قبل العمال يعتمإن التحكم في كيفية إستخدام 
، حيث توصلنا إلى أن أغلب العاملين يحققون أداء وظيفي عالي و فعال إذا توفرت خدمة جيدة األنترنت

لألنترنت و العكس صحيح ، و هذا مؤشر على أن أغلب العمال لديهم قدرة في التحكم اإليجابي في 
 . خدم المؤسسة األنترنت بما ي

من خالل هذين الفرضيتين يمكننا القول أن نظام قاعدة البيانات و األنترنت هما وسيلتان من الوسائل 
التكنولوجية الحديثة المستعملة في المؤسسات الجزائرية ، لما تقتضيه من ضرورة حتمية في تقديم خدمة ذات 
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ذات الطابع الخدماتي ، إذن فالتحكم فيهما جودة عالية و تحقيق أهداف المؤسسة خاصة في المؤسسات 
 . يؤثر على األداء الوظيفي للعمال داخل المؤسسة
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 : خالصة 

الدراســة و هــذا لصــعوبة إجــراء الجانــب التطبيقــي ، تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى تصــور منهجــي لنتــائج 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة ، و فرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا الدرا
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 :خاتمة 

الحديث  العصرنظرا إلتساع دائرة المعرفة و البحث في شتى الميادين، إرتفع المد المعلوماتي وأصبح 
األدوات التقليدية  يسمى بعصر المعلومات، الذي يرتكز على تكنولوجيا المعلومات و االتصال كنتيجة لعجز
االستراتيجية في  عن إستيعاب هذا الكم المتزايد من المعلومات، حيث أصبحت المعلومات أحد أهم الموارد

بإدخال هذه التقنية في  أكثر فأكثر في العمل أي مؤسسة و أصبح اإلعتماد على نظم المعلومات و اإلتصال
األداء الكلي للمؤسسة ،  جميع المؤسسات خاصة بعدما إتضحت التأثيرات التي يمكن أن تحدثها في رفع

فالمستوى الذي وصلت إليه وسائل اإلعالم واالتصال بمختلف أنواعها في الدول المتقدمة شكلت فيه 
التطور أمام  أتاح لتي تتيحها أمام المستخدمين، حيثتسهيالت االتكنولوجيا النسبة األكبر بفضل ال

 المستخدمين، حيث أتاح التطور التكنولوجي أساليب اتصال جديدة لهذه الوسائل
 في مجال تبادل المعلومات والبيانات ونشرها على نطاق واسع وفي مساحات لم تكن متوفرة

 .خدام المستحدثات في مختلف المؤسسات من قبل فضال عن السرعة والدقة التي يتميز بها إست

 كما ساهمت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إنجاز أعمال المؤسسة في الوقت المحدد و 
  تسهيل أداء العمال مع توفير المرونة في أداء األعمال وتقليل الجهد المبذول من طرف الموظفين 

 د اإلدارة للتخطيط في سياستها المستقبليةبها باإلضافة إلى توفيرها الدقة في األعمال التي تساع
 وعليه يستلزم على مختلف المؤسسات توفير بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات واالتصاالت
وتطبيقاتها كأداة لدعم التكنولوجيا تكون سهلة ومعقولة التشغيل على نطاق واسع،ألنها تمثل صورة من صور 

 .النظام داخل المؤسسة وخارجها 

قد حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة األثر الذي تلعبه تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على األداء 
الوظيفي للعمال داخل المؤسسة ، فلقد أصبح لزاما على الموظف الرجوع أو اإلعتماد على هذه التكنولوجيا 

لنظري من إشكالية و فرضيتين ألداء مختلف المهام اإلدارية ، حيث إنطلقنا في هذه الدراسة من الجانب ا
باإلضافة إلى إبراز دور و أهمية و فوائد تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال داخل المؤسسة ، و أيضا إلى 
مختلف المفاهيم المتعلقة باألداء الوظيفي مع الشرح المبسط لبعض مؤشراته ، أما منهجيا تطرقنا إلى شرح 

راسة ، و مجاالتها ، و إلستحالة إجراء الجانب التطبيقي وزعنا المنهج المستخدم و أداة عينة و مجتمع الد
 . اإلستمارة إلكترونيا على عينة من المبحوثين التي كانت موظفي الكلية 
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 . و لقد توصلنا إلى أن لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال أثر إيجابي نوعا ما على األداء الوظيفي للعمال 

للدور المهم الذي  م واالتصال أداة فعالة ال يمكن االستغناء عنها نظراوفي األخير تبقى تكنولوجيا اإلعال
األعمال داخل المؤسسة مساهمة  تلعبه في المؤسسات والمنظمات ، التي تمثل الشريان الرئيس لسير مختلف

صورة مشرفة على نجاح وتطور المؤسسة لذلك  في تحقيق أهدافها الخاصة والعامة ، وهذا ما يساعد في رسم
 .يات في  سبيل انجاحها وازدهارهاجب على المؤسسات االهتمام أكثر و توفير كل اإلمكانو 
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 72 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قــــــــــــــــــــــالحــــــــــالم
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 73 

 



             . المالحق                                                                          
 

 

 74 

  االستمارة:  01ملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  -أم البواقي  -جامعة العربي بن مهيدي 

 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 اإلستمــــــــــارة 

 

 أثر تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على األداء الوظيفي للعاملين 

 _ جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ب_ 

 

 

 ر في علم االجتماعالماستمذكرة مكملة لنيل شهادة 

 تنظيم و عمل : تخصص 

 وافقة لرأيكم، وأن تعاونكممفي الخانة ال( ×)قراءة كل عبارة ثم تحديد اجابتكم بوضع عالمة   يرجى منكم 

معها بسرية تامة،  التي ستدلون بها سيتم التعاملعلومات م، وأن ال ذه الدراسة ه نجاح سيكون سببا في

 .ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي

 .  رفة وشكرا على تعاونكممعوفي األخير دمتم في خدمة العلم وال

 : تحت إشراف :                                                       من إعداد الطالب 
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 العمراوي زكية : الدكتورة  -                                     رماش عبد القادر بومدين        -

 

 البيانــــــــــــــــات الشخصـــــــــــــــية : المجال األول 

:فيالخانةالمناسبة(×)أرجوالتكرمبوضععالمة

 ذكرأنثى: الجنــــــــس  -1

 

 52إلى52من52إلى22من:        العمــــــــــر  -2



فأكثر52من

   

 سكرتير              عونحفظالبيانات:      المسمى الوظيفي  -5

مديرمكتب

........................................................................مسمىوظيفيآخر

 

 سنوات11ألى2سنواتمن2أقلمن:       سنوات العمل  -5

سنواتفأكثر11نم 
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 سهوالت و صعوبات التعامل مع محرك قاعدة البيانات : المجال الثاني 

 نعمال:هلتجدصعوبةفيالتحكمفيقاعدةالبيانات -1

هليتسنىلكالحصولعلىالمعلومةالتيتريدهابسهولةمنخاللالولوجإلىقاعدة -2

 نعمال:البيانات

:هلتوفرلكقاعدةالبياناتكلالمعلوماتالالزمةعناإلداراتواألقساموالكليات -5

 نعمال

هلساعدكالتحكمفيقاعدةالبياناتفيالتطورالشخصيمنناحيةإنجازالمهام -5

 نعمال:اإلدارية

:قراراتفيمختلفالمهاماإلداريةتساهمقواعدالبياناتالمستخدمةفيسرعةاتخاذال -2

 نعمال

هلتعتقدأننظامإدارةقواعدالبياناتفياإلدارةيوفرالحمايةاألمنيةوالسرية -6

نعمال:للمعلومات

 كيفية التحكم و إستعمال األنترنت من قبل الموظفين : المجال الثالث 

 نعمال:هلتعترضكصعوباتحينتنجزمهامكعنطريقاألنترنت -1

 :ماهيالمهامالتيتنجزهابإستعمالاألنترنت -2
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إحصائياتمعينةتقاريرالتواصلمعالرئيسأوالزميل

 النعمال:سينأدائكهلتعتقدأنإستخداماألنترنتساهمفيتح -5

 :حسبرأيك،هلإستعمالاألنترنتفيالعمليهدفإلى -5

كبةالتطورالتكنولوجيربحالوقتوالجهدموا

تسهيلاإلتصاالتبيناإلدارتتخفيفالعبئعلىالموظفين

هلتقوماإلدارةبمحاولةإيجادإستعماالتجديدةلألنترنتمنأجلتطويرأداء -2

 نعمال:العمال

هليتمتجدبدالبياناتوالمعلوماتعبرشبكةاألنترنتمنقبلاإلدارةكلما -6

نعمال:تطلباألمر







 


